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درخشــش کياموتورز در عرصه هاي مختلف

کوتاه و خواندنی

خانواده اطلس خودرو

رونمایی از خودروهای کيا برای مسابقات یوفا یورو 2016
دیجيتال مارکتينگ
درخشــش کيا در نمایشــگاه خودروی بوسان با ارائه خودروهای سبز

J.D Power کســب رتبه اول توســط کيا موتورز در مطالعات کيفيت اوليه موسســه

روش اســتفاده صحيح از سيســتم های کولر و تهویه خودرو

)EPS( فرمانهاي الكتریكي 

چگونــه خودتان را بدبخت کنيد!

آشــنایي با عامليت تازه تاســيس 614 زیبا خودرو اروند

خانواده اطلس

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

 درخشش کياموتورز در 
 عرصه هاي مختلف

ســرمقالــه

ــی، طراحــی،  ــف کیف ــای مختل ــه ه رشــد و توســعه در جنب
ــداف  ــی از اه ــوان یک ــه عن ــواره ب زیســت محیطــی و ... هم
اصلــی شــرکت کیاموتــورز در ســال هــای اخیــر بــوده اســت. 
ــب  ــه کس ــق ب ــورز موف ــرکت کیاموت ــتا ش ــن راس در همی
ــر  ــات معتب ــوي موسس ــي از س ــي در پ ــن پ ــز و عناوی جوای
بیــن المللــی شــده اســت کــه افزایــش اعتبــار ایــن برنــد در 
ــتریان در  ــتر مش ــال بیش ــا و اقب ــازی دنی ــت خودروس صنع

ــی داشــته اســت.  ــا را در پ سراســر دنی

مطالعــات  در  کیاموتــورز  محصــول  کیفیــت  حــوزه  در 
 2016 J.D.Power  در ســال  اولیــه موسســه  کیفیــت 
ــی  ــای خودوری ــی برنده ــور تمام ــه را در حض ــن رتب باالتری
دنیــا بــه خــود اختصــاص داد کــه نشــان از رشــد چشــمگیر 
کیفیــت محصــوالت کیــا در ســال هــای اخیــر دارد. در 
ــا در  ــف کی ــای مختل ــدل ه ــول، م ــی محص ــوزه طراح ح
ســگمنت هــای خودرویــی گوناگــون موفــق بــه کســب 
در   Red dot award ماننــد  طراحــی  معتبــر   جوایــز 
ــي روي  ــا در حال ــن ه ــد. ای ــده ان ــددی ش ــای متع ــال ه س
داده اســت کــه کیاموتــورز بــه طــور مســتمر فعالیــت هــاي 
 Green Light ــروژه زیســت محیطــي خــود و گســترش پ
ــش  ــش از پی ــت را بی ــط زیس ــول محی ــه اص ــدي ب و پایبن
مــورد توجــه قــرار داده اســت. حمایــت از رویدادهــای 
 محبــوب ورزشــی نیــز از دیگــر برنامــه هــای کیــا در حــوزه 
ــرینگ  ــه اسپانس ــد ک ــی باش ــی م ــای اجتماع ــئولیت ه مس
ــه  ــن نمون ــا 2016 آخری ــازي هــاي جــام ملــت هــاي اروپ ب
آن بــوده اســت. پایبنــدي بــه بهبــود مســتمر کیفــی و 
ــای  ــوزه ه ــارکت در ح ــار مش ــوالت در کن ــری محص ظاه
ــاري  ــام تج ــک ن ــل ی ــي در تبدی ــی همگ ــف اجتماع مختل
کیــا بــه برنــدی معتبــر و رو بــه رشــد موثرنــد و مــی تــوان 

ــت.  ــگ دانس ــوزه برندین ــق در ح ــي موف ــا را الگوی کی

ــز  ــران نی ــورز در ای اطلــس خــودرو نماینــده رســمی کیاموت
ــرکت  ــای ش ــت ه ــروی از سیاس ــا پی ــت ب ــرده اس ــعي ک س
ــورز در  ــتانداردهای کیاموت ــن اس ــت باالتری ــا رعای ــادر و ب م
ــات  ــروش و قطع ــس از ف ــات پ ــروش، خدم ــای ف ــوزه ه ح
یدکــی رضایــت مشــتریان ایرانــی ایــن برنــد را جلــب نمایــد 
ــت در  ــزون در جه ــت روز اف ــاش و جدی ــا ت ــی شــک ب و ب

ــد برداشــت. ــن راه گام خواه ای

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
24 صفحه رایگان
 شماره 73

توليــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد طــرح و برنامــه
شـــرکت اطلس خودرو

اجرا و توليد:                             مریم ســدیو
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رانندگي خودکار
بعضــي  اســت،  مــدرن  زندگــي  جــدي  هــاي  معضــل  از  یکــي   ترافیــک 
ــر ترافیــک هســتند کــه تنهــا بایــد از آن هــا دوري کــرد. ــه حــدي پ ــان هــا ب خیاب

ــراي دوري کــردن از راننــده هــاي تهاجمــي  فــرار از جــاده هــاي شــلوغ و تــاش ب
ــا حتــي پرمخاطــره باشــد و ســرانجام  ــر از اســترس و ی ــد پ ــان هــا مــي توان در اتوب
وقتــي کــه بــه مقصــد رســیدید کابــوس عــدم پارکینــگ را داشــته باشــید.
امــا زمانــي کــه از یــک خــودروي هوشــمند اســتفاده مــي کنیــد، دیگــر نیازي نیســت 
تــا در میــان دیگــر خودروهــا مانــور داده و بــه صــورت مــداوم پــا را بر روي پــدال گاز 
و ترمــز بفشــارید. رانندگــي بــا چنیــن خودرویــي یــک کار لــذت بخــش خواهــد بــود.

کــه  را  خــود  ویــژه  خــودران  سیســتم  کیاموتــورز  ژانویــه،  مــاه  اواخــر   در 
Drive Wise یــا رانندگــی عاقانــه نــام دارد معرفــی کــرد. ایــن نام گــذاری 

ــودکار  ــی نیمه خ ــا رانندگ ــای ب ــرای ورود خودروه ــرکت ب ــن ش ــام ای ــی اع در پ
ــوده  ــال 2030 ب ــا س ــتقل ت ــًا مس ــودران کام ــازار و خ ــه ب ــال 2020 ب ــا س ــا ت کی
اســت. تکنولــوژی کــه کیــا آن را Drive Wise می نامــد در حقیقــت امــکان 
نگه داشــتن  ثابــت  به صــورت  اتوبانــی  جاده هــای  در  را  خــودکار  رانندگــی 
خــودرو بیــن خطــوط و رانندگــی خــودکار در جاده هــای شــهری کــه شــامل 
ــن  ــد. همچنی ــم می کن ــودرو فراه ــرای خ ــت ب ــی اس ــت ترافیک ــی وضعی ــر آن تغیی

جزئيات مربوط به کيا سراتو/فورته 2017
ایــن خــودرو اکنــون پیشــرانه ی پایــه ی جدیــد و سیســتم های کمک راننــده ی 
ــون  ــته هم اکن ــال گذش ــری س ــرانه ی 1.8 لیت ــت. پیش ــرده اس ــت ک ــدی را دریاف جدی
ــا چرخــه ی  ــا نســخه ی 4 ســیلندر 2 لیتــری جایگزیــن شــده و ایــن پیشــرانه کــه ب ب
آتکینســون عمــل می کنــد دارای قــدرت 147 اســب بخــاری و گشــتاور 179 نیوتــون 
ــرعته ی  ــس 6 س ــا گیربک ــتاندارد ب ــورت اس ــد به ص ــرانه ی جدی ــت. پیش ــری اس مت
ــز  ــا نی ــا نســل دوم گیربکــس 6 ســرعته ی اتوماتیــک کی دســتی عرضــه می شــود ام
ــا پیشــرانه ی 2 لیتــری  ــن ب ــن گیربکــس اتوماتیــک همچنی ــل ســفارش اســت. ای قاب
ــر و مصــرف  ــز در دســترس اســت کــه تعویض هــای نرم ت GDI 164 اســب بخــاری نی
ســوخت بهتــری دارد. از نظــر بصــری، کیــا ســراتو 2017 دارای ســپر جلــوی جدیــد و 
ــو متصــل شــده و  ــه چراغ هــای جل ــوزه ی ببــر کشــیده تر اســت کــه ب جلوپنجــره ی پ
نمایــی هماننــد اپتیمــا 2016 دارد. مجموعــه ای از چراغ هــای عقــب بــاز طراحــی شــده 
 S ــد.  مــدل ــی را تکمیــل می کنن ــا LED هــای سفارشــی بازنگری هــای نمــای بیرون ب
ــد و دارای  ــم می کن ــق فراه ــتم تعلی ــرای سیس ــری را ب ــپورت ت ــات اس ــد تنظیم جدی
ــر  ــب و س ــپویلر عق ــن، اس ــای LED روز روش ــی، چراغ ه ــاژی 16 اینچ ــای آلی رینگ ه
ــود  ــن پوشــش های مشــکی انحصــاری وج ــد. داخــل کابی ــی می باش ــای کروم اگزوزه
دارد کــه دوخت هــای متضــاد آن خودنمایــی می کننــد. دســته دنده و غربیلــک فرمــان 
چرمــی نیــز دیگــر مــوارد برجســته ی کابیــن هســتند. صفحه نمایــش لمســی 7 اینچــی 
ــو  ــد ات ــی و اندروی ــل کارپل ــتم های اپ ــود دارد و از سیس ــتاندارد وج ــورت اس ــز به ص نی
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نمایشگاه خودروی پاریس 2016
موتورشــو پاریس هر دو ســال یکبار برگزار شــده و عنوان محبوب ترین نمایشــگاه خودرویی 
جهــان را یــدک می کشــد. در ســال 2014 بیــش از 1.2 میلیــون نفر از این رویــداد بازدید 
کردنــد و نمایشــگاه امســال مــی توانــد حتی آمــار بازدیــد بیش از اینها هم داشــته باشــد.
ــود. ــد ب ــوم خواه ــرای عم ــا 16 روز پذی ــر ت ــاه اکتب ــدای م ــال از ابت ــگاه امس نمایش
نمایشــگاه خــودروی پاریــس طبیعتــاً محــل عرض انــدام خودروســازهای فرانســوی نظیــر 
ســیتروئن، پــژو و رنــو اســت امــا هــر خودروســاز بزرگــی در ایــن رویــداد بهترین هــای 
ــای  ــز از خودروه ــا همه چی ــم ت ــار داری ــت. انتظ ــد گذاش ــش خواه ــه نمای ــود را ب خ
ــم.  ــگاه ببینی ــن نمایش ــزرگ را در ای ــای ب ــی بلنده ــا شاس ــه ت ــک گرفت ــهری کوچ ش
ــم. ــر کنی ــز نمی توانیــم صب ــه و هایپرکارهــا نی ــدن کانســپت هــای آینده نگران ــرای دی ب

ــا در پاریــس نمایــش خواهــد داد مــدل GT اســت  ــی کــه کی محتمل تریــن خودروی
ــی  ــری دیزل ــرانه ی 2.2 لیت ــاالً از پیش ــوده و احتم ــپورت 4 درب ب ــدان اس ــه س ک
ــگام  ــودرو در هن ــن خ ــرد. ای ــد ک ــتفاده خواه ــاری اس ــب بخ ــدرت 197 اس ــا ق ب
 ،GT عرضــه در ســال 2017 بهــای 30 هــزار پونــدی خواهــد داشــت. اپتیمــا
ــود. ــد ب ــز در نمایشــگاه امســال حاضــر خواهن ــرو نی ــد نیت اپتیمــا استیشــن و هیبری

کــرده  پرده بــرداری  خــودرو  در  راننــده  هوشــیاری  ســنجش  سیســتم  از  کیــا 
اســت؛ ایــن سیســتم حــرکات چهــره راننــده را به طــور دائــم رصــد می کنــد 
و در صورتــي کــه احســاس کنــد راننــده خواب آلــود اســت، خــودرو را کنــار 
ــد. ــده اســتراحت کن ــا رانن ــد ت ــه خــودرو نمی ده ــه مســیر ب می کشــد و اجــازه ادام

 کسب باالترین رتبه در جایزه رضایت از خودرو
Auto Pacific 2016 توسط کيا موتورز در حضور 

تمامی برندهای معروف
کیاموتــورز باالتریــن جایــگاه را در میــان تمامــی برندهــای خودرویــی معــروف در جایــزه 
رضایــت منــدی از خــودروی اتوپاســفیک VSA( 2016( به خود اختصــاص داد و همچنین 
در کل صنعــت، موفــق بــه کســب رتبــه پنجــم باالتــر از برندهــای لوکســی نظیــر آئودی، 
بــی ام و، مرســدس بنــز و پورشــه گردیــد. بــه عــاوه ســه خــودروی کاس جهانــی کیــا 
یعنــی ســول 2016، اپتیمــا و کارنیــوال، بهتریــن هــای کاس خــود نامیــده شــدند کــه 
معــرف باالتریــن ســطح رضایــت منــدی از خــودرو و برنــد خودرویــی در بــازار مــی باشــد.

ــن  ــکا در ای ــورز آمری ــول کیاموت ــزی محص ــه ری ــام برنام ــم مق  Orth Hedrick قائ
ــوان  ــه عن ــفیک ب ــودروی اتوپاس ــدی از خ ــت من ــزه رضای ــد "جای ــی گوی ــوص م خص
ــا  ــتریان از خودروه ــدی مش ــت من ــزان رضای ــنجش می ــرای س ــت ب ــاری در صنع معی
مطــرح شــده اســت و مــا بســیار هیجــان زده هســتیم که مشــتریان کیــا باالترین ســطح 
ــوال  ــا و کارنی ــای ســول، اپتیم ــد. خودروه ــای خــود دارن ــدی را از خودروه ــت من رضای
ــی باشــد. ــد پیشــرو م ــک برن ــا ی ــد کی ــه برن ــد ک ــوان نشــان دادن ــن عن ــا کســب ای ب

خودروهــای  از  منــدی  رضایــت  باالتریــن  بنــدی  رده  اتوپاســفیک،  جایــزه 
فروختــه شــده در آمریــکا را مشــخص مــی کنــد و بــه خریدارانــی کــه قصــد 

حمایــت می کنــد. مدل هــای S و EX به صــورت اســتاندارد از انتخــاب حالــت رانندگــی بهــره 
می برنــد کــه در آن می تــوان از بیــن حالت هــای نرمــال، اکــو و اســپورت یکــی را انتخــاب کــرد. 
کیــا همچنیــن ســطحی از تجهیــزات ایمنــی از قبیل ترمز اضطــراری خــودکار، هشــدار برخورد 
جلــو، هشــدار خــروج از خــط، دســتیار حفــظ خــودرو در بیــن خطــوط، تشــخیص نقــاط کــور، 
دســتیار تغییــر الیــن رانندگــی و هشــدار ترافیــک پشــتی را بــه ســراتو اضافــه کــرده اســت.
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ــدی  ــن رده بن ــج ای ــد. نتای ــی کن ــی م ــک فراوان ــد کم ــدی دارن ــودروی جدی ــد خ خری
 2016 و   2015 هــای  مــدل  جدیــد  خودورهــای  مالــک   65000 پاســخ  براســاس 
ــده را در  ــداری ش ــای خری ــتریان از خودروه ــدی مش ــت من ــزان رضای ــده و می ــتخراج ش  اس
ــد. ــی کن ــخص م ــودرو مش ــی خ ــوخت و کارای ــرف س ــی، مص ــی داخل ــای راحت ــوزه ه ح

کيا به دنبال کراس اوورهای جمع وجور 
ــد  ــا می خواه ــوده و کی ــل ب ــان کام ــور در نوس ــای جمع وج ــی بلنده کاس شاس
ــق  ــت آورد. طب ــه دس ــتری را ب ــهم بیش ــرده و س ــتفاده ک ــت اس ــن مزی ــا از ای ت
موتورشــوهای  در  را  مدل هــا  برخــی  می توانــد  کیــا   ،Motoring  گفته هــای 
 B لــس آنجلــس یــا دیترویــت بــه نمایــش بگــذارد. شاســی بلند ســگمنت
می توانــد بــر پایــه ی مــدل ریــو ســاخته شــود و نســخه ی تولیــدی آن در 
ــا  ــر بخــش کی ــازار عرضــه خواهــد شــد. مدی ــه ب ســه ماهه ی ســوم ســال 2017 ب
ــد  ــایز نخواه ــول س ــک شاســی بلند ف ــن ی ــد: ای ــح می ده ــه توضی اســترالیا این گون
ــاره ی اینکــه  ــده می شــود. مــا درب ــه همیــن دلیــل اســت کــه CUV خوان ــود و ب ب
ــیم.  ــاط و دوراندیش ــت محت ــد داش ــو خواه ــری روی ری ــه تأثی ــودرو چ ــن خ ای
ــورد  ــرده و کار م ــدا ک ــازار پی ــبی در ب ــای مناس ــودرو ج ــن خ ــا ای ــت ت ــاز اس نی
 HR-V و هونــدا CX-3 نظــر خــود را در ســگمنت خودروهایــی چــون مــزدا

ــه خــودروی کانســپت  ــک ب ــی نزدی ــا مدل ــر کی انجــام دهــد. در مبحــث طراحــی، مدی
ــود را پیشــنهاد می دهــد. ــی شــده ب ــو 2013 رونمای Provo را در کــه در موتورشــو ژن

فروش ویژه خودروي ریو 4 درب جدید
ــروش  ــه ف ــدام ب ــودرو اق ــس خ ــرکت اطل ــر،  ش ــعید فط ــد س ــیدن عی ــرا رس ــا ف  ب
ــرح  ــن ط ــاي ای ــي ه ــي از ویژگ ــود. یک ــو 4 درب نم ــوب ری ــودروي محب ــژه ي خ وی
امــکان برخــورداری از تخفیــف نقــدی بــا حداقــل 45 میلیــون تومــان پیــش 
ــد اقســاطی  ــوری و خری ــل ف ــاه بصــورت تحوی ــا  48 م پرداخــت و اقســاط متنــوع ت
ــودرو از  ــس خ ــرکت اطل ــدف ش ــود. ه ــزد ب ــدون کارم ــه ب ــت 18 ماه ــا بازپرداخ ب
تعریــف شــرایط جدیــد کســب رضایــت هرچــه بیشــتر مشــتریان و تســهیل فرآینــد 
ــودروی  ــت خ ــت اس ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــی باش ــان م ــراي ایش ــودرو ب ــد خ خری
شــرکت  گارانتــی  کیلومتــر   150.000 یــا  ســال   5 داراي  جدیــد  4درب   ریــو 
ــوده و  ــرف ب ــم مص ــای ک ــزو خودروه ــودرو ج ــن خ ــد. ای ــي باش ــودرو م ــس خ اطل

برنــده جایــزه طراحــی و ایمنــی از معتبرتریــن مراکــز دنیــا مــی باشــد . شــایان ذکــر 
ــد. ــرو ش ــرکت روب ــتریان ش ــب مش ــوري از جان ــتقبال پرش ــا اس ــرح ب ــن ط ــت ای اس
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خانواده اطلس خودرو

اطلــس خــودرو از جملــه ســازمان هایــی اســت کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی بيــن 
نيروهــای انســانی حــرف اول را مــی زنــد. بــه عبارتــی شــعار ایــن شــرکت یعنــی "پشــتيبان 
همچــون خانــواده " کــه معــرف آرمــان او نســبت به مشــریان اســت، دربــاره ی مدیریت داخلی 
ســازمان نيــز صــدق مــی کنــد؛ از ایــن رو توجــه بــه زحمــات گذشــته ی کارکنــان، پــاس 
داشــت دســتاوردهای زمــان حــال آن هــا و اســتقبال از ســرمایه هــای جدیــد شــرکت 
ــه خواهــد شــد، از خــط مشــی هــای  آن هــا آینــده ی جدیــدی تجرب ــا حضــور  ب کــه 
مدیــران ایــن شــرکت اســت. "معرفــی اعضــای جدیــد اطلــس خــودرو و اطــاع رســانی 
ارتقاءهــای ســازمانی همــكاران" بخشــی اســت کــه بــه نشــریه ی پيــک اطلــس اضافــه 
شــده اســت تــا هــم بــه همكارانــی کــه بــه تازگــی بــه مجموعــه پيوســته انــد، خــوش 

آمــد بگویيــم و هــم بــا تغييــرات درون شــرکتی آشــنا شــویم.

نام و نام خانوادگي: مهدي بشــيري پور

سمت سابق: کارشناس سرمایه انساني

سمت جدید: سرپرست سرمایه انساني

نــام و نام خانوادگي: الهام بابایي کليدســر

سمت سابق: کارمند اداري

سمت جدید: کارشناس امور پرسنلي

ارتقا یافتهارتقا یافته

نام و نام خانوادگي: معين مباشــري

تاریخ تولد: 67/06/29

ميزان تحصيات: کارشناس مكانيک ماشين آالت  

زمينه فعاليت: کارشناس امور گارانتي

سوابق کاري: 
بــه مــدت چهــار ســال ســابقه کار تعميراتــی در زمينــه 
خودروهــای ســواری ، ســه ســال ســابقه کار در زمينــه 
ــناس  ــوان کارش ــه عن ــی ب ــای ریل ــين ه ــرات ماش تعمي
ــوده ام. ــه کار ب ــغول ب ــی مش ــم فن ــئول تي ــی و مس فن

شــرکت  نماینــده  تنهــا  خــودرو  اطلــس   شــرکت 
ــرکت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــران و ب ــره در ای ــورز ک کیاموت
ــت  ــه کار اس ــغول ب ــي مش ــه خودروی ــر در زمین معتب
ایــن  کــه  محبوبیتــي  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن  و 
ــه،  ــن مجموع ــا ای ــکاري ب ــراد دارد هم ــزد اف ــد ن برن
ســعادتي بــس بــزرگ بــراي مــن خواهــد بــود و 
ــی  ــی و گارانت ــم فن ــرای تی ــر ب ــردی موث ــدوارم ف امی
ــم.  ــته باش ــرکت داش ــداف ش ــبرد اه ــتای پیش در راس

شرکت اطلس خودرو
شرکت معتبر در زمينه 

خودرویي
نام و نام خانوادگي:شــيوا جليلي

سمت سابق: کارشناس تحقيقات بازار

سمت جدید: کارشناس برنامه ریزي و کنترل

نام و نام خانوادگي:یوســف ترکمن

سمت سابق: کارشناس فروش نمایشگاه وليعصر

سمت جدید: کارشناس پذیرش

نام و نام خانوادگي:ميثم ســاریخاني

سمت سابق: کارشناس گارانتي تعميرگاه مرکزي

سمت جدید: کارشناس فني
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سبقت سبقت 67

رونمایی از خودروهای کيا برای مسابقات یوفا یورو 2016

را  تعــداد 447 دســتگاه خــودرو  موتــورز       کیــا 
ــه اســت. ــا در نظــر گرفت ــی اروپ ــرای مســابقات قهرمان ب
          خودروساز کره ای شریک رسمی تهیه خودروهای این رویداد 

می باشد.
ــورد  ــودرو م ــا خ ــن صده ــورز، تامی ــا موت ــرکت کی ش
)قهرمانــی   2016 یــورو  جــاری  مســابقات  در  نیــاز 
ایــن  تحویــل  مراســم  دارد.  عهــده  بــر  را  اروپــا( 
ــه  ــه ک ــگاه Saint-Denis در فرانس ــا در ورزش خودروه
ــت. ــزار شــد، انجــام پذیرف ــه در آن برگ مســابقه افتتاحی
بــه عنــوان اسپانســر رســمی در مســابقاتی که هر 4 ســال 
یکبــار برگــزار می شــود، کیاموتــورز 447 دســتگاه خودرو 
ــان  ــا، مهمان ــی، داوره ــای مل ــم ه ــی تی ــت جابجای جه
ــان ویــژه)VIP( یــورو2016  رســمی، نماینــدگان و مهمان
اختصــاص داده اســت. همچنیــن در مراســم تحویــل 
ایــن خودروهــا 80 نماینــده از شــرکت کیــا- هیوندایــی 
و یوفــا در ورزشــگاه Saint-Denis حضــور داشــتند.

رســمی  کننــده  تامیــن  عنــوان  بــه  کیاموتــورز 
خودروهــای ایــن رخــداد، خودروهــا را کــه شــامل 
و  ســول  کارنــز،  ســورنتو،  اپتیمــا،  اســپورتیج، 
 ،)Ceed( خــودروی خانوادگــی ســفارش اروپــا ســید 
مــی باشــند بــه کمیتــه برگــزاری مســابقات تحویــل داد.
در کنــار تامیــن نــاوگان ایــن مســابقات، کیاموتــورز 
ــه پشــتیبانی 24 ســاعته  ــا ک ــداد جــاده ای کی طــرح ام
ــابقات  ــزاری مس ــان برگ ــول زم ــه را در ط و 7 روز هفت
ــرح،  ــن ط ــود. در ای ــاز نم ــذارد، آغ ــی گ ــرا م ــه اج را ب
از  اطمینــان  بــرای  مختلــف  هــای  ســرویس  ارائــه 
ــای  ــافران خودروه ــا و مس ــده ه ــی رانن ــی و راحت ایمن
اســت. شــده  بینــی  پیــش  مســابقات،  رســمی 
ــن،  ــت اپسش ــای الرن ــا، آق ــل خودروه ــم تحوی در مراس
ــورز  ــور کیاموت ــوص حض ــا در خص ــی یوف ــر بازاریاب مدی
ــورز  ــار داشــت: » از حضــور کیاموت ــداد اظه ــن رخ در ای
 از ســال 2008 بــه عنــوان شــریک تجــاری، تقدیــر 

ــم  ــور دائ ــه ط ــا ب ــی اروپ ــابقات قهرمان ــم، مس ــی کن م
ــای  ــن رخداده ــی از بزرگتری در حــال رشــد اســت و یک
ــا از پشــتیبانی  ــي شــود. م ــان محســوب م ورزشــی جه
ــد  ــز مانن ــکریم.کیاموتورز نی ــورز متش ــت کیاموت و حمای
ــودن در کاری اســت کــه  ــرای بهتریــن ب مــا در تــاش ب
ــکار در  ــور آش ــه ط ــوع ب ــن موض ــد. ای ــی ده ــام م انج
ــتن  ــا داش ــابقات ب ــه مس ــی ب ــی تحویل ــای عال خودروه
عملکــرد فــوق العــاده و ســواری مطلــوب، مشــهود اســت. 
بــا توجــه بــه حمایــت آنهــا از مســابقات قهرمانــی اروپــا، 
ــش  ــودرو و افزای ــروش خ ــا در ف ــه کی ــه ب ــم ک امیدواری
اعتبــار برنــد آنهــا، کمــک موثــری کــرده باشــیم.«
ــرزی  ــرون م ــی  ب ــر بازاریاب ــو، مدی ــگ وون چ ــای یان آق

شــرکت کیا در این مراســم اظهار داشــتند که »مســابقات 
جــام ملــت هــای اروپــا از بزرگتریــن مســابقات در جهــان 
مــی باشــد کــه میلیــون هــا طرفــدار دارد. تمامــی 
 اعضــاء کیــا از حضــور در ایــن رویــداد مهــم هیجــان زده 
مــی باشــند. ایــن مســابقات باعــث خواهــد شــد کــه مردم 
از سراســر دنیــا بــا برنــد کیا آشــنایی بیشــتری پیــدا کنند 
و بــا ارزش هــای کیــا کــه تولیــد خودروهــای بــا کیفیــت 
ــوند« ــنا ش ــت، آش ــوان اس ــه ج ــا روحی ــراد ب ــرای اف ب
کیاموتــورز  یــورو،  مســابقات  برگــزاری  طــی  در 
ــرای  ــادی را ب ــای زی ــا و رخداده ــت ه ــزاری فعالی برگ
برنامــه کاری خــود دارد. طرفــداران تیــم هــا را در 

www.kia-buzz.com  منبع:                        
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ــی  ــا و معیارهای ــدف ه ــی، ه ــل گرای ــای تجاه ــزار ه اب
هســتند کــه جایگزیــن هــر فعالیــت اجتماعــی می شــوند.

گام 1: یک تيم بسازید
ــای  ــانه ه ــتراتژی رس ــب اس ــد صاح ــس نبای ــچ ک هی
ــال  ــع دیجیت ــه جام ــما در برنام ــازمان ش ــی س اجتماع
گوشــه  اجتماعــی  هــای  رســانه  شــود.  مارکتینــگ 
قــرار  خــود  تاثیــر  تحــت  را  شــرکتتان  کنــار   و 
ــید  ــته باش ــور داش ــا حض ــه ج ــد هم ــد و بای ــی ده م
و آنهــا را کنتــرل کنیــد. اولیــن مرحلــه در فرآینــد 
ایجــاد یــک تیــم کاربــردی اســت تــا  اســتراتژی، 
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همانطــور کــه در شــماره هــاي گذشــته  در مــورد اهميــت شــبكه هــای اجتماعــی در دیجيتال 
مارکتينــگ صحبــت شــد، اینبــار هــم بــه بررســی نــكات مهــم در نوشــتن اســتراتژی حضــور 
ــدی  ــه کلي ــم 8 نكت ــاش کردی ــه ت ــن مقال ــم در ای ــی پردازی ــی م ــای اجتماع ــبكه ه در ش
ــای  ــبكه ه ــتراتژی ش ــتن اس ــرای نوش ــم ب ــده داری ــه عقي ــم ک ــرح نمایي ــما مط ــرای  ش را ب
اجتماعــی بســيار مهــم اســت. بهتریــن محتواهــای ســایت هــای اینترنتــی، موضوعاتــی 
هســتند کــه بــه آنهــا اهميــت مــی دهيــد و دوســت داریــد اطاعــات زیــادی در مــورد آنهــا 

بــه دســت بياوریــد. 

 8  قدم برای رسيدن به استراتژی مناسب حضور در شبکه های اجتماعی
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                                                آکادمي دیجیتال مارکتینگ  منبع:                      

خاصه ای از شــناخت اســتراتژی رســانه های 
اجتماعی در 8 مرحله

ــتراتژی  ــد اس ــا در فرآین ــی م ــای اصل ــرض ه ــی از ف یک
ــا  ــرکت ه ــه ش ــت ک ــن اس ــی ای ــای اجتماع ــانه ه رس
بایــد تمرکــز بیشــتری بــر نحــوه اجتماعــی شــدن 
داشــته باشــند تــا در مــورد چگونگــی فعالیــت در 
ــد  ــای جدی ــود ابزاره ــا وج ــی. ب ــای اجتماع ــانه ه رس
ــتر در  ــا بیش ــرکت ه ــر ش ــا، اکث ــرم ه ــت ف ــواع پل و ان
 مــورد چگونگــی فعالیــت در رســانه اجتماعــی فکــر 
ــدن.  ــی ش ــتراتژیک اجتماع ــوه اس ــا نح ــد ت ــی کنن م
 بهتریــن نقشــه هــای اســتراتژیک رســانه اجتماعــی 

بــه فهــم و اجــرای اســتراتژی شــما کمــک کنــد.

گام 2: گوش دهيد و مقایسه کنيد
اجتماعــی  هــای  رســانه  اســتراتژی  اصلــی  مرحلــه 
ــب  ــی اغل ــت ول ــد اس ــی مفی ــوش دادن خیل ــت. گ اس
اســت  ایــن  واقعیــت  شــود.  مــی  گرفتــه  نادیــده 
کــه مشــتریان و رقیــب هایتــان، راهنمــای خوبــی 
بــرای نحــوه ی فعــال بــودن شــما در رســانه هــای 
ــغ  ــار تبلی ــر در کن ــه اگ ــود )البت ــد ب ــی خواهن اجتماع
ــان، مهــارت گــوش دادنتــان را هــم ارتقــا دهیــد.( برندت

گام 3: هدفتان چيست؟
ــد  ــی توانی ــی، م ــای اجتماع ــانه ه ــتفاده از رس ــا اس ب
بــه چندیــن هــدف تجــاری برســید ولــی بهتریــن 
اســتراتژی رســانه هــای اجتماعــی آنهایــی هســتند 
کــه )حداقــل در آغــاز کار( بــر روی عقایــد محــدود 
ــخص  ــد مش ــدا بای ــد. ابت ــی کنن ــز م ــی تمرک اجتماع
ــی  ــای اجتماع ــانه ه ــی از رس ــه هدف ــا چ ــه ب ــد ک کنی
فــروش؟  آگاهــی؟  بــرای  کنیــد،  مــی  اســتفاده 
ــد. ــاب کنی ــی را انتخ ــتریان؟ یک ــظ مش ــت و حف صداق

گام 4: معيارهای موفقيت را انتخاب کنيد
چگونــه مــی خواهیــد تجارتتــان را متفــاوت جلــوه 
ارزیابــی  در  کلیــدی  معیارهــای  کــدام  از  دهیــد؟ 
اســتراتژی رســانه هــای اجتماعــی اســتفاده مــی کنیــد؟ 
چگونــه تعــداد الیــک هــا و مطالــب بــه اشــتراک 

ــد  ــی خواهی ــا م ــد؟ آی ــی دهی ــش م ــته را افزای گذاش
ــد؟ ــی کنی ــری م ــدازه گی ــرمایه را ان ــت س ــرخ بازگش ن

گام 5: عملكرد مخاطبانتان را تحليل کنيد
آمــار  مــی گذاریــد؟  تاثیــر  افــرادی  بــر روی چــه 
چقــدر  کنیــد؟  مــی  تحلیــل  را  مخاطبانتــان 
کنیــد؟ فعالیــت  اجتماعــی  هــای  رســانه  در  بایــد 

 گام 6: مهم ترین خصوصيت شرکت
 شما چيست؟

اشــتیاق و عاقــه شــدید مهــم تریــن دلیــل اســتفاده از 
رســانه هــای اجتماعــی اســت. اهمیتــی نــدارد کــه شــما 
ــید.  ــی فروش ــزی را م ــه چی ــا چ ــتید ی ــی هس ــه کس چ
ــه در  ــاد عاق ــان در ایج ــد محصوالتت ــات و فوای خصوصی
ــه  ــد ب ــی توانی ــه م ــت. چگون ــی نیس ــان کاف مخاطبانت
ــط  ــی فق ــرکت دیزن ــد ؟ ش ــوذ کنی ــان نف ــب مخاطبت قل
ــرکت  ــن ش ــت و همچنی ــادو اس ــه ج ــت بلک ــم نیس فیل
ــت.  ــوآوری اس ــه ن ــت بلک ــوژی نیس ــط تکنول ــل فق اپ
همیشــه  چیســت؟  شــما  شــرکت  خــاص  ویژگــی 
ارائــه یــک ارزش پیشــنهادی  خــاص بــه مشــتری 
ــه  ــد در برنام ــه بای ــت ک ــی اس ــن نکات ــی از مهمتری یک
دیجیتــال مارکتینــگ خــود در نظــر داشــته باشــید

گام 7: به عنوان یک انسان فعاليت کنيد
محتــوای رســانه هــای اجتماعــی در مــورد افــراد اســت نه 
لوگوهــا. بایــد دوســتان و اعضــای خانواده مشــتریانتان هم 

جــذب محصوالتتــان شــوند. بنابرایــن شــرکت شــما بایــد 
)حداقــل در بعضــی مــوارد( ماننــد انســان رفتــار کنــد نــه 
صرفــا یــک برنــد. چگونــه ایــن کار را انجــام مــی دهیــد؟

گام 8: یک کانال اجتماعی بسازید
نحــوه  و  اجتمــاع  در  نبودنتــان  فعــال  علــت  بایــد 
ــف  ــی کش ــانه اجتماع ــتراتژی رس ــان را در اس موفقیتت
ــبوک،  ــد فیس ــی مانن ــای اجتماع ــانه ه ــه رس ــد. ب کنی
توئیتــر، تامبلــر و ســایر شــبکه هــا توجــه کنیــد. 
نقشــه ی ســاخت کانــال اجتماعیتــان بایــد متمایــز 
باشــد و شــما بایــد یــک دلیــل مخصــوص و قابــل 
ــای  ــانه ه ــدام از رس ــر ک ــرکت در ه ــورد ش ــاع در م دف
اجتماعــی داشــته باشــید. اســتراتژی رســانه هــای 
اجتماعــی شــرکت هــای مهــم، نقشــه ی ســاخت کانــال 
ــن  ــه ی ای ــر پای ــی ب ــد ول ــری دارن ــع ت ــی جام اجتماع
چارچــوب اســت و در واقــع یــک فرآینــد فکــری اســت.
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تازه هاي کيا ۱0۱۱ تازه هاي کيا

درخشش کيا در نمایشگاه خودروی بوسان با ارائه خودروهای سبز 

 در نمایشــگاه بيــن المللــی خــودروی بوســان )BIMOS( هــر دو ســال یكبــار برگــزار 
مــي شــود، شــرکت کياموتــورز خودروهــاي دوســت دار محيــط زیســت و مفهومــي خــود را 
معرفــي نمــوده اســت. در بيــن 23 مــدل خــودروی زیبــای نمایــش داده شــده، ســه مــدل 
خــودروی کيــا بيشــتر از ســایر مــدل هــا مــورد توجــه بودنــد، خــودروی اپتيمــای هيبریــد 
ــا  ــی کي ــودروی مفهوم ــت، خ ــده اس ــی ش ــره رونمای ــار در ک ــن ب ــه اولي ــارژی )PHEV( ک ش
ــزای  ــار در آســيا نمایــش داده شــده اســت و خــودروی کادن ــن ب ــرای اولي ــه ب ــد ک تلورای

هيبریــد )HEV( کــه بــه عنــوان پرچمــدار ایــن کاس خودرویــی مــی باشــد.
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 نیــازی بــه گفتــن ایــن موضــوع نیســت کــه کیــا 
ــتاق  ــت مش ــود. جمعی ــگاه ب ــن نمایش ــبد ای ــر س گل س
در مرکــز همایــش نمایشــگاه بوســان جمــع شــده 
خودروهــای  از  رونمایــی  گــر  نظــاره  تــا   بودنــد 
ــعار  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــند. ب ــا باش ــاده کی ــوق الع  ف
در  کیــا  بخــش«  الهــام  تکنولــوژی  آینــده،  »مــوج 
از  خــود  نمایشــگاهی  فضــای  مربــع  متــر   2500 
ایــده هــای نوآورانــه خــود کــه در آینــده نزدیــک 
ــرد. ــرداری ک ــرده ب ــت، پ ــد گرف ــه کار خواه ــا را ب آنه

کيا اپتيمای هيبرید شارژی
از  یکــی  اپتیمــا  خــودروی  اینکــه  بــه  توجــه   بــا 
باشــد،  مــی  کیــا  برنــد  خــودروی  تریــن  معــروف 
حضــور  در  شــارژی  هیبریــد  اپتیمــا  خــودروی 
خــودرو  ایــن  شــد.  رونمایــی  ایــی  کــره  حضــار 
اولیــن خــودروی PHEV کیــا اســت کــه از آخریــن 
نســل سیســتم هــای انتقــال قــدرت ایــن کمپانــی 
 بهــره بــرده اســت. ایــن خــودرو از پیشــرفته تریــن 
تکنولــوژی هــای دوســت دار محیــط زیســت مــی باشــد 

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــره قاب ــر در ک ــال حاض ــه در ح ک
کيا کادنزای هيبرید

جدیــد  نســل  محبوبیــت  افزایــش  بــا  همزمــان 
ســدان  ایــن  هیبریــد  مــدل  از  کادنــزا،  خــودروی 
شــد. رونمایــي  جدیــد  طراحــي  بــا  لوکــس 
در کنــار چــراغ هــای جدیــد LED آبــی رنــگ بــه 
همــراه چــرخ هــای مخصــوص هیبریــد و بدنــه ی 
ــه جــذب مشــتریان  ــادر ب زیبــا، ایــن خــودرو براحتــی ق
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــروه خودروی ــن گ ــی  در ای ــره ای ک
ــی  ــت محیط ــای زیس ــت ه ــرفته و قابلی ــی پیش طراح
ــی کــه در حــال حاضــر  ــی خــود مــی باشــد. در حال عال
ــی  ــگاه معرف ــدان در نمایش ــن س ــی ای ــه بیرون ــا بدن تنه
شــده اســت امــا همیــن اســتایل طراحــی خــودرو 
اســت. گذاشــته  مشــتریان  روی  بــر  زیــادی  تاثیــر 

کيا تلوراید
آمریــکای  اتومبیــل  نمایشــگاه  در  رونمایــی  از  بعــد 

شــمالی، کیــا تلورایــد بــرای مدتــی بــه نمایــش در نیامــد 
و در نهایــت در نمایشــگاه خــودروی بوســان بــرای اولیــن 
بــار در آســیا رونمایــی شــد. ایــن خــودرو بــا اســتفاده از 
تکنولــوژی هــای خاقانــه در زمینــه ســامت سرنشــین، 
باعــث تعجــب حضــار در نمایشــگاه شــد و بــا رنــگ ســبز 
ــود. ــوف نم ــود معط ــه خ ــا را ب ــگاه ه ــود ن ــد خ جدی
ــی  ــای طراح ــت ه ــودرو و قابلی ــن خ ــاد ای ــدرت زی ق
داخلــی کــه تــا کنــون در هیــچ خودرویــی دیــده نشــده 
اســت در کنــار عملکــرد جــذاب و طراحــی منحصــر بــه 
ــای  ــوص خودروه ــا در خص ــدگاه کی ــر دی ــرد، نمایانگ ف
ــد. ــی باش ــی م ــن کمپان ــده ای ــزرگ آین ــاي ب SUV ه

در کنــار معرفــی ایــن ســه مــدل خــودروی درخشــان در 
نمایشــگاه، کیــا مــدل هــای جــذاب دیگــری نظیــر نیــرو، 
اپتیمــا اســپورت واگــن و اتوبــوس Grandbird را معرفی 
نمــود. بــه عــاوه، کیــا در صــدد توســعه تکنولــوژی جدید 
I-Cockpit در خصــوص خودروهــای خــودران می باشــد.
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۱۲۱3 تازه هاي کياتازه هاي کيا

J.D Power کسب رتبه اول توسط کيا موتورز در مطالعات کيفيت اوليه موسسه

ــه  ــت اولی ــات کیفی ــه اول را در مطالع ــورز رتب ــا موت ــه شــرکت کی ــم ک ــی کنی ــام م ــا افتخــار اع ب
ــه  ــت ک ــال اس ــزارش 30 س ــن گ ــت. ای ــرده اس ــب ک ــال 2016 کس ــه J.D Power در س موسس
ــه صــورت ســاالنه منتشــر مــی گــردد و طــی 27 ســال  توســط ایــن موسســه در زمینــه کیفیــت ب
ــرار  ــت ق ــن فهرس ــدر ای ــس، در ص ــای لوک ــر از برنده ــه غی ــدی ب ــار برن ــن ب ــرای اولی ــته ب گذش

ــه اســت.  گرفت

هــر ســاله موسســه JD Power کــه یــک شــرکت 
تحقیقــات بازارآمریکایــی اســت، اقــدام بــه بررســی 
ــرد  ــی، عملک ــه رانندگ ــای تجرب ــه ه ــا در زمین خودروه
ــه  ــودرو ب ــل خ ــت در 90 روز اول تحوی ــودرو و کیفی خ
مشــتری، مــی کنــد. در  ســال 2016، مجموعــاً 80.157 
ــکان  ــط مال ــوه توس ــراد بالق ــامل 233 ای ــنامه ش پرسش
ــق از 33  ــن تحقی ــت. ای ــده اس ــل ش ــا، تکمی خودروه
ــدل  ــر روی 245 م ــکا و ب ــازار آمری ــال در ب ــازنده فع س
ــایت  ــاوه 167 س ــه ع ــت. ب ــه اس ــام گرفت ــودرو انج خ

تولیــد خــودرو نیــز مــورد ارزیابــی کیفی قــرار گرفتــه اند.
ــال  ــاً در ح ــته دائم ــال گذش ــول 10 س ــه در ط ــا ک کی
رشــد کیفــی محصــوالت خــود بــوده اســت، اولیــن 
کــرد  کســب  را   36 جایــگاه   1999 ســال  در  بــار 
ایــن  اول  شــرکت   10 میــان  در   2013 ســال  در   و 
رده بنــدی قــرار گرفــت. کســب رتیــه اول در ســال 
2016 معــرف ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن کمپانــی بــه 
ــت.  ــته اس ــودرو گش ــت خ ــراز اول در صنع ــد ت ــک برن ی
ــودروی  ــن خ ــی، چندی ــه کل ــن رتب ــب ای ــار کس در کن

کیــا نیــز در گــروه خودرویــی خــود بســیار موفــق عمــل 
ــن خــودرو در  ــوان بهتری ــه کســب عن ــق ب ــد و موف کردن
ــا  ــد. دو خــودروی نســل ســوم  کی کاس خــود شــده ان
اســپورتیج و نســل دوم کیــا ســول بــه ترتیــب در گــروه 
خودرویــی SUV هــای کوچــک و خودروهــای چنــد 
ــن مهــم  ــه ای ــق ب منظــوره کوچــک )Mini MPV( موف
شــده انــد. همچنیــن دو خــودروی کیــا ریو و ســراتو نامزد 
ــد.  ــی بودن ــروه خودروی ــودرو در گ ــن خ ــت بهتری دریاف

ــه  ــز رتب ــی نی ــره جنوب ــد Gwang Ju در ک ســایت تولی
ــت. ــرده اس ــب ک ــیفیک را کس ــیا پس ــه آس دوم در ناحی
ــمی  ــده رس ــوان نماین ــه عن ــودرو ب ــس خ ــرکت اطل ش
بــه  را  موفقیــت  ایــن  ایــران کســب  در  کیاموتــورز 
 تمامــی مشــتریان و طرفــداران ایــن برنــد تبریــک 
مــی گویــد و مطمئنــاً کســب ایــن عنــوان بیــن المللــی 
ــود  ــرکت را در بهب ــن ش ــئولیت ای ــورز مس ــرای کیاموت ب
مســتمر خدمــات خود ســنگین تر کــرده و مــا را به تاش 
و جدیــت بیشــتر بــرای حفــظ رتبــه متعهــد مــی نمایــد. 
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۱4۱5 دانشدانش

روش استفاده صحيح از سيستم های کولر و تهویه خودرو

ــر  ــردن کول ــن ک ــا، روش ــدن گرم ــا آم ب
خــودرو بــه ویــژه در شــهرهاي نیمــه 
جنوبــي کشــورمان امــری دل پذیــر و 
ــر آن  ــه ب ــن بهان ــه همی ــت. ب ــب اس واج
شــدیم تــا اطاعاتــی مختصــر دربــاره 
از تهویــه  نحــوه اســتفاده و نگهــداری 
مطبــوع یــا همــان کولــر خــودرو بــه 
ــد  ــم؛ امی ــه کنی ــرم ارای ــدگان محت خوانن

ــود.  ــع ش ــد واق ــه مفی ــت ک اس

تهویه خودرو چيست؟
بســیاری از مــردم تصــور می کننــد سیســتم تهویــه 
ــر تشــکیل شــده اســت.  خــودرو، فقــط از بخــاری و کول
شــاید شــما هــم بــا خوانــدن ایــن جملــه از خود بپرســید، 
ــه؛  ــت، بل ــد گف ــخ بای ــت؟ در پاس ــن اس ــر از ای ــر غی مگ
چــون یــک حالــت دیگــر هــم در سیســتم تهویــه خــودرو 
وجــود دارد و آن، حالــت »پنکــه« اســت و آن، هنگامــی 
اســت کــه هــوا از بیــرون وارد اتــاق می شــود، بــدون ایــن 
کــه بخــاری یــا کولــر درگیــر باشــد. اصــوال ایــن حالــت 
مختــص زمانــی اســت کــه هــوای داخــل اتــاق، نــه ســرد 
اســت و نــه خیلــی گــرم و فقــط نیــاز بــه تهویــه دارد تــا 
ــن کار و  ــد. حســن انجــام ای ــت خفگــی درآی هــوا از حال
ــن  ــر ای ــه و کول ــتم تهوی ــتفاده از سیس ــت اس ــا مزی اص
ــد.  ــری می کن ــا جلوگی ــدن پنجره ه ــه از بازش ــت ک اس
ایــن کار نــه تنهــا جلــوی ورود ســروصدا و آلودگــی 
را می گیــرد، بلکــه بــا بهبــود وضــع آیرودینامیکــی 
ــرعت های  ــوخت در س ــرف س ــش مص ــث کاه ــه، باع بدن
بــاال و بهبــود ایمنــی و پایــداری در جــاده می شــود. 
ــودرو  ــای خ ــردن پنجره ه ــاز ک ــه ب ــم ک ــوش نکنی فرام
ــوای  ــژه در ه ــه وی ــن ب ــل کابی ــه داخ ــور تهوی ــه منظ ب
ــتباه  ــری اش ــاال ام ــرعت های ب ــا در س ــهر و ی ــوده ش آل
ــه ها در  ــدن شیش ــن آم ــت پایی ــه قابلی ــرا ک ــت، چ اس
ــا  ــو ب ــکان گفت وگ ــاختن ام ــم س ــرای فراه ــت ب حقیق
ــردن  ــذت ب ــا ل ــدل کــردن اشــیا و احیان دیگــران، رد و ب
آزاد در طبیعــت پیش بینــی شــده اســت.  از هــوای 

سرما در گرما

سیســتم تهویــه را بــه ویــژه هنگامــی کــه داخــل خــودرو 
ــد از وارد شــدن  ــه بع ــرم شــده اســت، بافاصل بســیار گ
ــدن  ــس از وارد ش ــد. پ ــن نکنی ــودرو روش ــل خ ــه داخ ب
بــه خــودرو، پنجــره هــا را پاییــن کشــیده و صبــر کنیــد 
ــد  ــد از چن ــود؛ بع ــوض ش ــودرو ع ــل خ ــوای داخ ــا ه ت
ــودرو  ــوع خ ــه مطب ــتم تهوی ــد سیس ــی توانی ــه م دقیق
ــت؟  ــن کار چیس ــل ای ــد دلی ــد. می دانی ــن کنی را روش

بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه، داشــبورد، صندلــی 
و سیســتم تهویــه از خــود گاز بنــزن متصاعــد مــی کننــد 
کــه یــک گاز بســیار ســمی و سرطان زاســت. شــاید 
ــده را  ــتیک گرم ش ــوی پاس ــه ب ــبیه ب ــی ش ــا بوی باره
ــوی  ــان ب ــن هم ــد؛ ای ــاس کرده ای ــان احس در خودروت
گاز ســرطان زای بنــزن اســت. عــاوه بــر ســرطان زا 
بــودن، گاز بنــزن بــه اســتخوان ها آســیب رســانده 
بــه  ابتــا  باعــث  نیــز  و  اســتخوان ها(  )مســمومیت 
ــون  ــز خ ــای قرم ــطح گلبول ه ــش س ــی و کاه کم خون
ــن  ــا ای ــدت ب ــاس طوالنی م ــن تم ــود. همچنی ــی ش م
ــی  ــه نوع ــده ک ــمی ش ــه لوس ــا ب ــث ابت ــمی باع گاز س
ــه گلبول هــای ســفید اســت  ــوط ب از ســرطان خــون مرب
ــه  ــا ب ــک ابت ــش ریس ــا افزای ــان ب ــواردی هم زم و در م
ــود.  ــا می ش ــن در خانم ه ــقط جنی ــث س ــرطان، باع س

ــدود 50  ــوای آزاد ح ــزن در ه ــول بن ــل قب ــزان قاب می
میلــی گــرم در واحــد حجــم اســت، در حالــی کــه 
ــارک  ــزن موجــود در داخــل یــک خــودروی پ ــزان بن می
شــده بــا پنجــره هــای بســته بیــن 200 تــا 400 

ــای  ــودرو در فض ــن خ ــر ای ــال اگ ــت. ح ــرم اس میلی گ
ــه  ــاالی 40 درج ــای ب ــید در دم ــور خورش ــر ن ــاز و زی ب
ــود  ــزن موج ــطح بن ــد، س ــده باش ــارک ش ــانتی گراد پ س
تــا چهارهــزار  دوهــزار  بیــن  آن  داخــل  فضــای  در 
میلی گــرم بــاال مــی رود کــه 40 برابــر بیش تــر از 
ــود.  ــد ب ــم خواه ــد حج ــول آن در واح ــل قب ــزان قاب می

آغاز به کار کولر
ســعی کنیــد کولــر را هنگامــی روشــن کنیــد کــه 
آن  کــردن  روشــن  از  و  باشــد  پاییــن  موتــور،  دور 
خــودداری  موتــور  بــاالی  دورهــای  و  ســرعت ها  در 
کنیــد تــا از آســیب بــه کاچ کمپرســور جلوگیــری 
شــود. در ابتــدای کار، ســرعت پنکــه کولــر را زیــاد 
کنیــد تــا هــوای گــرم انباشــته شــده در مجــاری 
ــده و در  ــه ش ــریع تر تخلی ــاق س ــل ات ــه و در داخ تهوی
ــود.  ــاده کار ش ــک و آم ــم خن ــتم ه ــن، کل سیس ضم

سرعت های مختلف پنكه
پنکــه، بادبــزن یــا همــان فــن کولــر معمــوال دارای چنــد 
ســرعت قابــل تنظیــم اســت. در کولــر خودروهــای قدیمی 
ــتم،  ــه سیس ــه 70 ک ــی ده ــای آمریکای ــل خودروه مث
ــر  ــود، کمپرســور کول ــا ب ــد ترموســتات و حســگر دم فاق
ــبورد،  ــوص از روی داش ــه مخص ــردن دکم ــن ک ــا روش ب
ــه شــما  ــرد ک ــی نمی ک ــر می شــد و فرق ــور درگی ــا موت ب
ســرعت پنکــه را روی چــه عــددی تنظیــم کنیــد، چــون 
ــت کار  ــورت یکنواخ ــه ص ــور ب ــورت کمپرس ــر ص در ه
ــر  ــروزی، کول ــای ام ــی داد. در خودروه ــام م ــود را انج خ

ــرعت  ــه س ــت؛ هرچ ــتات اس ــه ترموس ــز ب ــودرو مجه خ
پنکــه بیش تــر شــود، گازی کــه در اواپراتــور* گــردش و 
اتــاق را خنــک می کنــد، ســرمای خــود را زودتــر از دســت 
می دهــد و فرمــان درگیــری مجــدد کمپرســور یــا همــان 
ــری صــادر می شــود؛  ــا فواصــل کم ت ــردن« ب ــات ک »اتوم
درگیــر  را  بیش تــری  زمــان  کمپرســور  نتیجــه  در 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــوخت بیش ت ــرف س ــود و مص ــد ب خواه

کولر مراقبت می خواهد
اگــر ســال بــه ســال بــه کولــر خــودرو و فیلتــر آن نگاهــی 
ــا دکمــه آن را  ــوا تنه ــا گــرم شــدن ه ــد و ب نمــی اندازی
ــا هــوای داخــل اتــاق خنــک شــود،  فشــار مــی دهیــد ت
توصیــه مــی کنیــم از کولــر اســتفاده نکنیــد، چــون تنهــا 
ــی و حساســیت  باعــث ســرماخوردگی، کیــپ شــدن بین
ــی  ــی مرطــوب و جایگاه ــر خــودرو مکان ــی شــود. کول م
ــا و  ــروب ه ــا، میک ــارچ ه ــواع ق ــد ان ــرای رش ــب ب  مناس
کپــک هاســت و بــه همیــن خاطــر تمیــز کــردن آن بــه 
 ویــژه در فصولــی کــه گــرده گیاهــان در هــوا پخش اســت 
مــی توانــد از بروز بســیاری ناراحتی های دســتگاه تنفســی 
ــد.  ــری کن ــرژی جلوگی ــه آل ــا ب ــراد مبت ــژه در اف ــه وی ب

چند نكته درباره کولر خودرو
ــرم تابســتان، خــاص شــدن  ــوای گ خنــک شــدن در ه
از کافگــی و خواب آلودگــی ناشــی از گرمــا و بهبــود 
ــر در  ــتفاده از کول ــد اس ــون از فوای ــردش خ ــس و گ تنف
ــم  ــی ه ــودرو خطرات ــر خ ــا کول ــت، ام ــا اس ــل گرم  فص
مــی توانــد برای ســامت شــما داشــته باشــد که بــا رعایت 
برخــی مســایل مــی توانیــد از آن هــا پیش گیــری کنیــد. 

-    اســتفاده از کولــر در حضــور کــودکان بــه ویــژه 
و ســفرهای طوالنی مــدت ضــروری  گــرم  هــوای  در 
شــود.  مــی  آن هــا  گرما زدگــی  مانــع  زیــرا  اســت، 
ــرار  ــودرو ق ــوی خ ــما جل ــر ش ــای کول ــه ه ــر دریچ اگ
ــا  ــب هســتند، حتم ــی عق ــودکان روی صندل ــه و ک گرفت
بــه گونــه ای دریچــه را تنظیــم کنیــد کــه هــوای 
خنــک بــه عقــب خــودرو هــم برســد. امــا اگــر در 
ــه  ــه ای تعبی ــرد دریچ ــر ف ــرای ه ــم ب ــودرو ه ــب خ عق
شــده مــی توانیــد دریچــه را بــه گونــه ای تنظیــم 
ــودکان  ــورت ک ــردن و ص ــه گ ــدید ب ــاد ش ــه ب ــد ک کنی
ــود.  ــا نش ــای آن ه ــی ماهیچه ه ــبب گرفتگ ــورد و س نخ

ــط  ــل فق ــه در تون ــتگاه تهوی ــر و دس ــتفاده از کول      اس
ــکان ورود از  ــه هــوا ام ــت ک در شــرایطی مناســب اس
بیــرون را نداشــته باشــد. در فضــای تونــل هــا دود 
و ذرات معلــق جمــع مــی شــوند و در صورتــی کــه 
ــد،  ــی نباش ــردش داخل ــت گ ــه روی حال ــتگاه تهوی دس

ــای  ــد تونل ه ــی کشــاند. هرچن ــاق م ــه داخــل ات آن را ب
شــهری تهــران و برخــی از تونل هــای بیــن شــهری 
ماننــد جت فن هــا  قــوی  تهویــه  دارای سیســتم های 
هســتند، امــا توصیــه می شــود در هــوای آلــوده، سیســتم 
ــد.  ــرار دهی ــوا ق ــی ه ــردش داخل ــت گ ــه را در حال تهوی

ــز  ــا نی ــک ه ــژه در ترافی ــه وی ــهری ب ــای ش      در فض
ــوا از بیــرون،  ــت ورود ه ــردن کولــر در حال ــن ک روش
ــس  ــود، پ ــی ش ــل م ــه داخ ــبب ورود ذرات و دود ب س
ــر  ــن کول ــرعت پایی ــا س ــف ی ــگام توق ــا در هن ترجیح
ــا  ــد ی ــوش کنی ــا خام ــودن دم ــب ب ــورت مناس را در ص
دســت کم در حالــت گــردش داخلــی قــرار دهیــد. 
ــراد راه  ــر از نظــر بســیاری اف خامــوش نگــه داشــتن کول
ــن  ــی در مصــرف بنزی ــه جوی ــرای صرف حــل مناســبی ب
اســت امــا حقیقــت چیــز دیگــری اســت. اگــر در حیــن 
توقــف یــا ســرعت پاییــن از کولــر اســتفاده کنیــد، بنزیــن 
ــتفاده از آن در  ــا اس ــود ام ــی ش ــرف م ــری مص بیش ت
بــزرگ راه هــا بــا ســرعت بــاال بنزیــن بســیار کمــی مصرف 
ــه جــای  ــت، ب ــان حال ــر در هم ــه اگ ــد، چــرا ک ــی کن م
ــه  ــید، ب ــن بکش ــه ها را پایی ــر، شیش ــردن کول ــن ک روش
ــت آیرودینامیکــی خــودرو،  ــل برهــم خــوردن وضعی دلی
ــد.  ــد ش ــزوده خواه ــوخت اف ــرف س ــه مص ــداری ب مق

رطوبــت ســبب مــی شــود فیلترهــا مــکان مناســبی بــرای 
رشــد قــارچ و کپــک هــا باشــند. گاهــی پیــش مــی آیــد 
کــه بــا روشــن کــردن کولــر خــودرو بــوی نامطبوعــی در 
هــوا مــی پیچــد. ایــن بــه آن معنــی اســت که یا خــودروی 
ــارچ و  ــر از ق ــف و پ ــر کثی ــا فیلت ــدارد، ی ــر ن ــما فیلت ش
میکــروب شــده و نیــاز بــه پــاک شــدن یــا تعویــض دارد. 

     دو نکتــه زمســتانی را هــم فرامــوش نکنیــد: اول 
ایــن کــه کولــر حداقــل هــر مــاه یــک بــار بــه مــدت 30 
ــا گاز  ــود ت ــر ش ــور درگی ــن و کمپرس ــد روش ــه بای دقیق
خنک کننــده بــه اصطــاح رســوب نکنــد، چــون در ایــن 
صــورت ناگزیــر خواهیــد بــود چنــد ده هــزار تومــان بــرای 
ــه در  ــن ک ــه دوم ای ــد. نکت ــه کنی ــر هزین ــارژ گاز کول ش
فصــول ســرد ســال کــه معمــوال داخــل اتــاق و شیشــه ها 
بخــار می گیــرد، اگــر روشــن کــردن بخــاری و ورود هــوا از 
بیــرون بــه داخــل هم افاقــه نکــرد، به عنــوان آخریــن راه، 
بایــد در حیــن روشــن بــودن بخــاری و ورود هــوای گــرم، 
دکمــه کولــر را روشــن کنیــد تــا کمپرســور نیــز درگیــر 
شــود. از آن جــا کــه یکــی از خاصیت هــای کولــر، جــذب 
رطوبــت محیــط اســت، ایــن کار ضمــن ادامــه کار بخــاری 
ــل  ــت داخ ــش رطوب ــث کاه ــن، باع ــردن کابی ــرم ک و گ
ــرد.  ــد ک ــی شیشــه ها کمــک خواه ــه بخارزدای ــده و ب ش
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)EPS( فرمانهاي الکتریکي

ــي آن  ــوع هیدرولیک ــابه ن ــي مش ــاي الکتریک ــان ه فرم
عمــل مــي کنــد  ولــي از لحــاظ ســاختار متفــاوت بــوده 
ــک  ــوع هیدرولی ــه ن ــبت ب ــادي نس ــاي زی و داراي مزای
ــه 1970  بــراي  ــط ده ــتم در اواس ــن سیس ــت. ای اس
اولیــن بــار  مطــرح  شــد امــا  ســاخت و کاربــرد 
عملــي  آن از  ســال 1993 شــروع شــده اســت. در 
ــان مشــکل دائمــي عملکــرد سیســتم کمکــي   ــن فرم ای
ــي   ــتم الکتریک ــي  سیس ــت، یعن ــده اس ــل ش ــان ح فرم
زمانــي عمــل مــي کنــد کــه چرخشــي در فرمــان  
ــد. ــود باش ــتاوري موج ــر گش ــارت دیگ ــد بعب ــود آی بوج
اساســي  قســمت  ســه  از  الکتریکــي  فرمــان 
سیســتم  بــه  کــه  اســت   شــده  تشــکیل  زیــر 
شــود: مــي  اضافــه   )R&P( مکانیکــي  فرمــان 

)Torque Sensor( سنسور گشتاور     
 DC موتور با جریان مستقیم     

ECU واحد کنترل الکترونیکي یا     
یــک  در  تواننــد  مــي  شــده  یــاد  قســمت  ســه 
قرارگیرنــد. جداگانــه  یــا   )Housing( محفظــه 

طرزکار
سیســتم EPS بــه ایــن صــورت عمــل مــي کنــد کــه ابتدا 

سنسورگشــتاور وارده از غربیلــک فرمــان را حــس نمــوده، 
آن را بــه صــورت ســیگنال یــا ســیگنال هایــي  به قســمت 

ــر  ــد. میکروکنترل ــي کن ــال  م ــر)ESU( ارس میکروکنترل
ــرعت  ــز از س ــیگنالي نی ــیگنال، س ــن س ــر ای ــاوه ب ع

ــردازش  ــن دو را پ ــگاه ای ــد، آن ــي کن ــت م خــودرو دریاف
DC ــور ــمت موت ــه قس ــل الزم را ب ــتور العم ــوده، دس نم
 )Assisted( اعمــال مــي نمایــد  تــا بــه صــورت کمکــي
ــد. ــرار ده ــر  ق ــان مکانیکــي را تحــت تاثی سیســتم فرم
موتــور  بــه   ECU هــاي  العمــل  دســتور  بنابرایــن 

فرمــان الكتریكــي EPS امــروزه جایگزین فرمــان هيدروليک در تعداد زیــادی از خودروهای 
جدیــد شــده اســت. یكــی از مزیــت هــای EPS حــذف شــدن پمــپ هيدروليک فرمان اســت  
کــه از 8 تا10اســب بخــار از قــدرت موتــور را مصــرف مــی کنــد. همچنيــن حــذف شــدن 
 مایــع هيدروليــک، شــلنگ هــا، نشــتی هــای آن و نيــز عــدم نيــاز بــه چــک کــردن آنهــا از 
 مزیت های این سيســتم می باشــد.این سيســتم همچنين آرام تر از فرمان هيدروليک کار 
مــی کنــد. زیــرا نــه صــدای پمــپ وجــود دارد و نــه مایــع در داخــل شــيلنگ ها وســوپاپ ها، 
EPS امــا برجســته تریــن تفــاوت در فرمــان پذیــری و منظم بــودن فرمان آن اســت. فرمــان 
حتــی هنگامــی کــه موتــور خامــوش باشــد نيــروی کمكــی بــرای پيچيــدن فرمــان را تهيــه 
مــی کنــد. همچنيــن ایــن سيســتم در مصــرف ســوخت نيــز صرفــه جویــی مــی کنــد زیــرا 
ــد. ــی کن ــک م ــا کم ــه م ــد ب ــاز باش ــه ني ــی ک ــط هنگام ــور DC آن فق ــی دارد و موت  وزن کم

)هنــگام پيچيــدن فرمــان (، سيســتم EPS بــه وســيله یــک موتور12ولــت کار مــی کنــد و 
بــه موتــور خــودرو بــرای تاميــن انــرژی وابســته نيســت. بنابرایــن حساســيت فرمــان حتــی 

هنگامــی کــه موتــور خامــوش اســت تحــت تاثيــر قــرار نمــی گيــرد.

و ســرعت  از خروجــي سنســور  تابعــي   Brushless

عملکــرد  در  ســرعت  یعنــي  ایــن  اســت.  خــودرو 
ــتر  ــي بیش ــور ایمن ــه منظ ــن ب ــوده و ای ــر ب EPS موث

 EPS عملکــرد  بیشــترین    یعنــي  اســت.  خــودرو 
عملکــرد  کمتریــن  و  پاییــن  هــاي  ســرعت  در 

اســت. خــودرو  بــاالي  هــاي  ســرعت  در  آن 

EPS محل نصب
مختلــف  حالــت  ســه  در  الکتریکــي   فرمــان 
ــود. ــب ش ــي نص ــمت مکانیک ــر روي قس ــد ب ــي توان م

     نصب بر روي ستون )Column( فرمان
موتــور  سنســورها،  مجوعــه  روش  ایــن  در 
یــک  در  مجتمــع  بطــور   ECU قســمت  و   DC

فرمــان ســتون  روي  بــر  و  شــده  مســتقر   محفظــه 
)Steering-Column( نصــب مــي شــود. بنابرایــن 
بــه   EPS فرمــان   )Assisted(کمکــي عملکــرد 
در  روش  ایــن  شــود.  مــي  اعمــال  فرمــان  ســتون 
درون  خودروهــاي  مخصوصــا  کوچــک،  خودروهــاي  
ــژه در  ــه وی ــور مهمــي ب  شــهري کــه راحتــي فرمــان فاکت
ترافیــک هــاي ســنگین و پــارک نمــودن خــودرو محســوب 
مــي شــود، بکار مــي رود. ســتون فرمان بــا موتــور الکتریکي 
DC توســط دنده حلزوني )Worm Gear( درگیر هســتند.



مرداد  1395 اطلس خودرو شــماره 73خبرنامه داخلی

۱8۱9 دانشدانش

    نصــب بــر روي پينيــون:
 ، سنســورها  مجموعــه  نیــز  روش  ایــن  در 
مجتمــع  بطــور   ECU قســمت  و    DC موتــور 
روي  بــر  ولــي  گرفتــه  قــرار  محفظــه  یــک  در 

پینیــون نصــب مــي شــوند. ایــن حالــت بــراي 
بــوده،  مناســب  ســنگین  نیمــه  خودروهــاي 
در  خودروهــا  نــوع  ایــن  ننــده  را کــه   جایــي 
راحــت تریــن حالت مــي توانند خــودرو را هدایت کنند.

     نصب بر روي دنده شانه اي:
ــور،  ــي سنس ــمت EPS یعن ــه قس ــر س ــن روش ه در ای
موتــور DC  و ECU جــدا از هــم بــر روي جعبــه فرمــان 
ــور DC و  ــه موت ــن صــورت ک ــه ای ــوند. ب ــي ش نصــب م
 )Rack( ــانه اي ــده ش ــر دن ــم ب ــدا از ه ــور ج ECU بط
ــتقر  ــون مس ــز روي پینی ــورها نی ــه و سنس ــرار گرفت  ق

مــي شــوند. زیــرا روي دنــده شــانهاي گشــتاوري وجــود 
نــدارد کــه سنســورها بتواننــد آن را حــس نماینــد. ایــن 
حالــت بــراي خودروهــاي ســنگین مناســب اســت . جایي 
کــه نیــروي زیــادي بایــد بــه دنــده شــانهاي اعمــال شــود. 
بنابرایــن نیــروي کمکــي ) Assisted( بطــور مســتقیم از 
موتــور DC بــه دنــده شــانه اي )Rack( وارد مــي شــود.

 مزایاي فرمان الكتریكي نسبت به 
فرمان هيدروليكي :

)pulley (وچرخ )pump( حذف پمپ هیدرولیک     
     حذف شیرهاي کنترل)valve( و لوله هاي رابط

)belt(حذف تسمه ما بین پمپ هیدرولیک وموتور اتومبیل     
jack hydraulic( و        حــذف جــک هیدرولیک)

روغن هیدرولیک
      وزن کم نسبت به هیدرولیکي

      تغییرات کمتردر قسمت مکانیکي فرمان هنگام طراحي 
فرمان الکتریکي نسبت به هیدرولیک

       عدم کمک )Assist( فرمان در هنگام عدم ورود گشــتاور 
در فرمــان الکتریکــي ،بــه عبــارت دیگر زمانــي کــه انحرافي در 
فرمــان داده شــود ،قســمت الکتریکــي  وارد عمــل مــي شــود.

     فرمــان الکتریکــي بــه صــورت Fail Safe اســت. 
ــد،  ــي از کار بیافت ــه دالیل ــي ب ــمت الکتریک ــه قس چنانچ
قســمت مکانیکــي فرمــان مــي توانــد بــه کار ادامــه دهــد.
    مقــداري انــرژي مصرفــي در فرمــان الکتریکــي، 
فرمــان  در  مصرفــي  انــرژي  ششــم  یــک  حــدود 
ــدار%85  ــه مق ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــک اس هیدرولی
الکتریکــي  فرمــان  لحــاظ  از  مصرفــي  انــرژي  در 

نســبت بــه هیدرولیــک صرفــه جویــي مــي شــود.
     کاهش حجم واندازه نسبت به هیدرولیک

     مستقل بودن از موتورخودرو
     کاهش قابل ماحظه زمان مونتاژ

      افزایش قابل ماحظه عمر موثر نسبت به فرمان هیدرولیک

     قابلیت ایمني باال در شرایط بحراني
در  الکتریکــي  فرمــان  نــوع  یــک  از  اســتفاده     
دیگــر  عبــارت  بــه  متفــاوت،  خــودروي  چندیــن 
در  را  الکتریکــي  فرمــان  طراحــي  نــوع  یــک 
چندیــن خــودروي مختلــف مــي تــوان بــکار بــرد.
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مــن فكــر می کنــم شــاد بــودن و خوشــبختی، خيلــی ربطــی بــه اتفاق هــای بيرونــی نــدارد، بلكــه از 
ــان  ــه زندگی ت ــد ب ــی را می تواني ــی مختلف ــای بيرون ــرد. روش ه ــات می گي ــا نش ــوِد آدم ه درون خ
تزریــق کنيــد تــا شــاد شــوید، ولــی اگــر از درون افســرده و غمگيــن باشــيد، یــا اگــر از درون ناتوان 
باشــيد، هيــچ اتفــاق خاصــی نخواهــد افتــاد. از ســوی دیگــر اگر هيجان هــا و رفتارتــان را در مســير 
درســت هدایــت نكنيــد، احتمــاالً جهــان شــما هــم وضعيــت بدتــری پيــدا خواهد کــرد. قصــد دارم 
روش هــای مختلفــی بــه شــما پيشــنهاد دهم کــه بــا اســتفاده از آن ها می توانيــد خودتــان را بدبخت 

کنيد.

چگونه خودتان را بدبخت کنيد!

خودتان و زندگی تان را با دیگران مقایسه کنيد
بــه تمــام چیزهایــی فکــر کنیــد کــه دیگــران دارنــد ولــی 
شــما نداریــد )مثــل شــغل فوق العــاده و پردرآمــد، روابــط 
عاطفــی ســالم، پایــدار و متعهدانــه، بــدن و اســتایل 
شــهرت،  موفقیــت،  ســامتی،  بی نقــص،  و  جــذاب 
ــحالی  ــان خوش ــادابی و…(. ســپس در ذهن ت ــی، ش زیبای
و خوشــبختی آن هــا را تجســم و تصــور کنیــد کــه شــما 
هــم اگــر آن چیزهــا را داشــتید چقــدر خوشــبخت بودید. 
ــه شــما قــول می دهــم  اگــر این طــور فکــر کنیــد مــن ب
احســاس بدبختــی تمــام وجودتــان را فراخواهــد گرفــت.
»مقایســه« یــک مشــکل اساســی دارد و آن اینکــه 
باشــد.  بهتــر  شــما  از  کــه  هســت  یکــی  همیشــه 
ــتری  ــش بیش ــد، دان ــته باش ــتری داش ــای بیش دارایی ه
ــری داشــته  ــر بهت ــه شــما داشــته باشــد، ظاه نســبت ب
باشــد، لباس هــای بهتــری بپوشــد، شــغل بهتــری داشــته 
باشــد و… . اگــر می خواهیــد ایــن حــس را نداشــته 
ــا  ــان را ب ــران، خودت ــا دیگ ــه جــای مقایســه ب باشــید، ب
ــا و شکســت هایی را  ــد. موفقیت ه ــان مقایســه کنی خودت
کــه در زندگــی شــخصی تان داشــته اید در نظــر بگیریــد. 
ــد.  ــر بگیری ــد در نظ ــی کرده ای ــه در زندگ ــدی را ک رش
بــه مــواردی کــه همیشــه دوســت داشــتید در آن حــوزه 
ــا تــاش کرده ایــد  ــی نتوانســته اید ی پیشــرفت کنیــد، ول
ــازه  ــی ت ــد. ســپس طرح های ــت کنی ــداده، دق و نتیجــه ن
بــرای پیشــرفت در آن حوزه هــا بــرای خودتــان بچینیــد.

مدت زمان زیادی از وقت خود را صرف فكر 
کردن به گذشته و آینده کنيد

روش کار ســاده  اســت، وقــت و بــی  وقــت و در هــر زمــان، 

ــع  ــا در جم ــی ی ــدم زدن، تنهای ــه، ق ــگام کار، مطالع هن
ــد  ــر کنی ــته رخ داده، فک ــه در گذش ــی ک ــه اتفاق های ب
ــن کار  ــه در ای ــن ک ــرای ای ــد. ب ــری کنی ــخوار فک و نش
ــژه را  ــای وی ــاً اتفاق ه ــد صرف ــعی کنی ــوید، س ــق ش موف
ــد  ــت خورده ای ــا شکس ــه در آن ه ــد ک ــر آوری ــه خاط ب
ــر  ــه دیگ ــته اید ک ــی داش ــای خاص ــی موفقیت ه ــا حت ی
ــه  ــردن ب ــر ک ــه فک ــاالً این گون ــده اند. احتم ــرار نش تک
خاطره هــا یــا حتــی رویــا بافــی بــرای اتفاق هایــی 
لذت بخــش  بســیار  داد،  خواهــد  رخ  آینــده  در  کــه 
ــان را از  ــن تمرکزت ــای ممک ــا ج ــد ت ــعی کنی ــد. س باش
زمــان حــال و اتفاق هایــی کــه در حــال روی دادن 
ــول  ــما ق ــه ش ــن ب ــکل م ــن ش ــه ای ــد. ب ــت، برداری اس
ــد. ــی کنی ــاس بدبخت ــه احس ــر لحظ ــه ه ــم ک می ده
ــد  ــید، بای ــته باش ــس را نداش ــن ح ــد ای ــر می خواهی اگ
افکارتــان را مدیریــت کنیــد. وقتــی افــکار مدیریــت شــده 
ــه گذشــته و آینــده »بخشــی« از  باشــند، فکــر کــردن ب
زندگــی روزمــره شــما خواهنــد شــد و نــه همــه زندگــی 
ــکار را  ــن اف ــد ای شــما. اگــر فکــر می کنیــد کــه می توانی
ــد.  ــتباه می کنی ــاالً اش ــد، احتم ــذف کنی ــان ح از ذهن ت
ــا بافــی و خیــال  ــد و روی خاطــره  هــا از ذهــن نمــی رون
ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــی از ویژگی ه ــز یک ــردازی نی پ
ــد  ــر نمی توانی ــرف دیگ ــت. از ط ــانی اس ــر انس ــن ه ذه
افکارتــان را متوقــف کنیــد، چــرا کــه ذهــن انســان 
تــاش  و  اســت  افــکار  تولیــد  ماشــین 24 ســاعته  
بــرای خامــوش کــردن آن، عمــًا بی فایــده اســت. 
ــه  ــه زراف ــم ب ــه شــما بگوی ــن ب ــه م ــن اســت ک ــل ای مث
ــد!؟ ــر می کنی ــزی فک ــه چی ــه چ ــاال ب ــد! ح ــر نکنی فک
بــرای بــودن در لحظــه  حــال، یکــی از روش هــا اســتفاده 

از تمریــن تنفــس و تمرکــز روی دم و بــازدم اســت. یکــی 
ــه در  ــی روی کاری اســت ک ــا ذهن آگاه ــر از روش ه دیگ
لحظــه در حــال انجــام آن هســتید. مثــًا اگــر در حــال 
رانندگــی هســتید، بــه جــای فکــر کــردن بــه حرف هــای 
رئیس تــان )یــا اســتاد یــا همکارتــان(، بــه چیــزی 
کــه درســت در رو بــه روی شــما می گــذرد تمرکــز 
ــما رد  ــار ش ــه از کن ــین هایی ک ــه ماش ــًا ب ــد. مث کنی
ــاختمان ها. ــه س ــا، ب ــه آدم ه ــان، ب ــه درخت ــوند، ب می ش

روی چيزهایی که ندارید تمرکز کنيد
بــه چیزهایــی فکــر کنیــد کــه همیشــه عاقه منــد بودیــد 
داشــته باشــید و بــه دســت نیاورده ایــد. بــه آرزوهــای از 
ــه  ــروع ب ــد ش ــی می توانی ــد. حت ــر کنی ــه فک ــت رفت دس
ســرزنش خودتــان کنیــد. خودتــان را بــه خاطــر ایــن کــه 
دســت و پــا چلفتــی بودیــد و نتوانســتید یــک کار درســت 
و حســابی انجــام دهیــد، ســرزنش کنیــد. خودتــان را بــه 
خاطــر ایــن کــه آنقــدر باهــوش نبودیــد کــه بتوانیــد در 
ــد  ــد نبودی ــدر توانمن ــا آنق ــد ی ــرفت کنی ــغل تان پیش ش
ــه  ــول ب ــل قب ــج قاب ــه نتای ــا مدرس ــگاه ی ــه در دانش ک
ــول  ــما ق ــه ش ــن ب ــد. م ــرزنش کنی ــد س ــت آوری دس
ــی  ــما یک ــته هایتان، ش ــز روی نداش ــا تمرک ــم ب می ده
از بدبخت تریــن آدم هــای روی زمیــن خواهیــد بــود.
ــوارد، اشــکالی  ــن م ــه ای ــع صــرف فکــر کــردن ب ــه واق ب
ــوس  ــان، افس ــی از زندگی م ــا در روزهای ــه  م ــدارد، هم ن
می خوریــم،  را  نکرده مــان  کارهــای  و  نداشــته ها 
ــدل  ــن م ــه ای ــود ک ــروع می ش ــی ش ــکال از آن جای اش
ــود،  ــما ش ــر روز ش ــری ه ــوی فک ــردن، الگ ــر ک از فک
بــدون اینکــه تاشــی بــرای کاهــش ایــن افســوس کــرده 

ــچ  ــن اســت کــه اگــر هی ــن شــیوه ای باشــید. اشــکال ای
ــد.  کاری نکنیــد، همیشــه در ایــن وضعیــت خواهیــد مان
همیشــه افســوس خواهیــد خــورد و همیشــه خودتــان را 
ــن حــس را  ــه ای ــن ک ــرای ای ــرد. ب ــد ک ســرزنش خواهی
ــه عمــل« کنیــد. یعنــی  نداشــته باشــید، بایــد »اقــدام ب
ــی افســوس  ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــه اگ ــن ک ــی ای ــه؟ یعن چ
برنامــه ای  وقــت آن رســیده کــه  خورده ایــد! حــاال 
ــن  ــل همی ــه حداق ــد ک ــب دهی ــان ترتی ــرای زندگی ت ب
ــه  ــًا ب ــوند. مث ــل نش ــوس تبدی ــه افس ــم ب ــات ه لحظ
ــول  ــرا پ ــه چ ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــه ب ــن ک ــای ای ج
نداریــد، روی ایــن موضــوع تمرکــز کنیــد کــه »چگونــه« 
می توانیــد از ایــن پــس پــول بــه دســت بیاوریــد و 
ــن کار بنویســید. ــرای ای ــردی ب ــی و کارب ــه ای عمل برنام

دنبال مقصر برای اشتباه هایتان بگردید
و  آرام  خانــواده   اگــر  کنیــد،  فکــر  خانواده تــان  بــه 
ــود.  ــوب ب ــان خ ــتید، االن حالت ــنجی داش ــر متش کمت
ــر  ــد، اگ ــر کنی ــه فک ــادی جامع ــت اقتص ــه وضعی ــا ب ی
اقتصــاد مملکــت مریــض نبــود شــما االن پولــدار بودیــد. 
بــه محیــط کاری تــان فکــر کنیــد، اگــر رئیس تــان 
زیراب تــان  همکارانتــان  اگــر  نبــود،  بی خــودی  آدم 
را نمی زدنــد، حــاال ارتقــا پیــدا کــرده بودیــد. اگــر 
اســتادتان عقــده ای نبــود! ایــن تــرم مشــروط نمی شــدید، 
ــاب  ــما انتخ ــد، ش ــازه می دادن ــان اج ــدر و مادرت ــر پ اگ
بهتــری می کردیــد ســعی کنیــد تــا جــای ممکــن، 
بــرای چیــزی کــه حــاال هســتید، دنبــال دلیل هــا 
و مقصرهــای بیرونــی بگردیــد. مــن بــه شــما قــول 
ــر  ــا آخ ــه ت ــاال، بلک ــا ح ــه تنه ــن روش ن ــا ای ــم ب می ده
ــد  ــی نخواه ــایند خاص ــاق خوش ــچ اتف ــم هی ــان ه عمرت

ــد  ــی نخواهی ــل توجه ــچ پیشــرفت قاب ــما هی ــاد و ش افت
کــرد و همیشــه احســاس بدبختــی خواهیــد کــرد.
در روان شناســی بــه ایــن مــدل از تلقــی؛ »کنتــرل 
اتفاق هــا خــارج  تمــام  یعنــی  بیرونــی« می گوینــد. 
 از دســترس مــا هســتند و مــا هیــچ کنترلــی روی 
ــی از اســناد هــم وجــود  ــل؛ نوع ــم. در مقاب ــا نداری آن ه
ــن  ــد. در ای ــی« می گوین ــرل درون ــه آن »کنت ــه ب دارد ک
ــم؛  ــارکت داری ــهم و مش ــا س ــه اتفاق ه ــا در هم ــوع، م ن
مثــًا کســی کــه کنتــرل درونــی دارد، مســئولیت 
مشــروطی در امتحانــات را نــه بــه بی انصــاف بــودن 
ــد و  ــط می ده ــودش رب ــم کاری خ ــه ک ــه ب ــتاد، ک اس
ــی  ــرل درون ــه کنت ــرد. کســی ک مســئولیت آن را می پذی
ــه  ــی ک ــت خانوادگ ــتن وضعی ــر داش ــن در نظ دارد، ضم
در آن رشــد کــرده، بخــش عمــده ای از شکســت های 
ــا  ــف در توانمندی ه ــی و ضع ــل درون ــه دالی ــود را ب خ
بــه  تــا  می دهــد  نســبت  برنامه ریزی هایــش  یــا 
وضعیــت خانوادگــی یــا اجتماعــی. بــرای ایــن کــه ایــن 
ــای  ــا ج ــد ت ــعی کنی ــید، س ــته باش ــاس ها را نداش احس
ممکــن بــه مســئولیت خودتــان در اتفاق هــا توجــه کنیــد.

همه را از خودتان راضی نگه دارید
ــت  ــی ناراح ــت کس ــد از دس ــا می توانی ــد ت ــعی کنی س
نشــوید. تــا جــای ممکــن لبخنــد بزنیــد. بگذاریــد 
ــت  ــاد اس ــه ش ــه همیش ــردی ک ــوان ف ــه عن ــما را ب ش
بشناســند، مهــم نیســت کــه از درون چقــدر اندوهگیــن 
نگذاریــد  را نشــان ندهیــد.  هســتید. هیجان هایتــان 
کســی بفهمــد کــه همیــن حــاال چــه احساســی داریــد. 
ــه  ــد همیش ــعی کنی ــد. س ــه« نگویی ــس »ن ــه هیچ ک ب
مهربــان باشــید و هیــچ کســی را از دســت خودتــان 

دیگــران  کارهــای  و  درخواســت ها  نکنیــد.  ناراحــت 
ــای  ــه کاره ــت ک ــم نیس ــد، مه ــرار دهی ــت ق را در اولوی
خودتــان عقــب بیفتــد. ابــراز وجــود نکنیــد چــون امــکان 
دارد دیگــران از دســت تان ناراحــت شــوند. تبریــک 
می گویــم؛ حــاال شــما یــک بدبخــت تمــام عیــار هســتید!
آدم هــا  جــور  ایــن  بــه  شناســی  روان  دنیــای   در 
آدم  یعنــی  می گوینــد،   »Yes People« 
یعنــی »آدم همیشــه خــوب«.  قربــان گــو«،  »بلــه 
در  را  دیگــران  نیازهــای  همیشــه  آدم هــا  این جــور 
اولویــت قــرار می دهنــد و تــا جــای ممکــن ســعی 
می کننــد دل دیگــران را بــه دســت بیاورنــد. بــرای 
بایــد  باشــید،  ایــن احســاس را نداشــته  ایــن کــه 
ــتید،  ــه هس ــید ک ــوری باش ــی ج ــید. یعن ــل« باش »اصی
ــد باشــید. ســعی  ــران دوســت دارن ــه دیگ ــه جــوری ک ن
ــورد  ــل برخ ــورت اصی ــه ص ــان ب ــا هیجان هایت ــد ب کنی
ــه کــه هســتند  کنیــد. یعنــی احســاس هایتان را همانگون
ــی  ــی عصبان ــی وقت ــا حت ــی از آدم ه ــد. خیل ــراز کنی اب
ــع  ــه واق ــد. ب ــد می زنن ــم لبخن ــتند ه ــن هس ــا غمگی ی
ــند  ــاع پس ــان اجتم ــک هیج ــه ی ــل را ب ــان اصی هیج
تبدیــل می کننــد. انــگار همــه لبخنــد را دوســت دارنــد، 
ــد  ــه لبخن ــا وجــودی ک ــه ب ــن اســت ک ــی مشــکل ای ول
می زنیــد، ولــی خودتــان احســاس خوبــی نداریــد. ســعی 
ــان  ــید. در اولویت هایت ــته باش ــل داش ــار اصی ــد رفت کنی
ــد  ــه بای ــد ک ــر می کنی ــر فک ــد، اگ ــر کنی ــد نظ تجدی
ــران  ــای دیگ ــید، کاره ــان برس ــای خودت ــه کاره اول ب
ــل،  ــای اصی ــم آدم ه ــر می کن ــن فک ــد. م ــول نکنی را قب
آدم هایــی کــه واقعــی هســتند، آدم هایــی کــه خودشــان 
ــت  ــد، دوس ــی دارن ــس باالی ــزت نف ــد و ع ــول دارن را قب
داشــتنی تر و محبوب تــر از »بلــه قربــان گو«هــا هســتند.
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شبكه اطلس شبكه اطلس ۲۲۲3

آشنایي با عامليت تازه تاسيس 614 زیبا خودرو اروند

اســتان  در  جدیــد  عامليتــي  ارونــد،  خــودرو  زیبــا  خرمشــهر-   614 عامليــت 
 خوزســتان اســت کــه از خــرداد مــاه بــه شــبكه گســترده عامليــت هــاي شــرکت 
اطلــس خــودرو پيوســته اســت. ایــن عامليــت بــا اعضــاي متشــكل ازآقــاي اکبــر زیبایــي 
ــس  ــب رئي ــمت نای ــا س ــي ب ــل اهلل زیبای ــاي فض ــره آق ــت مدی ــس هيئ ــمت رئي ــا س ب
ــوده  ــه کار نم ــروع ب ــل ش ــر عام ــمت مدی ــا س ــي ب ــادق عباس ــاي ص ــره و آق ــت مدی هيئ
 اســت. عامليــت 614 از تجهيــزات و امكانــات مناســبي برخــوردار اســت و ارائــه 
ــا کيفيــت و قيمــت مناســب و تســهيل دسترســي مشــتریان  خدمــات پــس از فــروش ب
ــان  ــت. کارکن ــده اس ــف ش ــت تعری ــن عاملي ــاي ای ــن رویكرده ــم تری ــات از مه ــه خدم ب
ــش،  ــا دان ــوند و ارتق ــي ش ــه م ــر گرفت ــرکت در نظ ــن ش ــي ای ــرمایه اصل ــوان س ــه عن ب
آگاهــي، مهــارت و مشــارکت ایشــان از برنامــه هــاي اصلــي عامليــت 614 خواهــد 
بــود. مدیریــت عامليــت 614 ضمــن رعایــت قوانيــن و مقــررات حاکــم بــر ایــن 
صنعــت، از روش هــاي نویــن مدیریــت بهــره مــي گيــرد و جهــت بهبــود عملكــرد 
ــا ارزیابــي مــداوم از اثــر بخشــي و کار آیــي ایــن روش هــا اطمينــان حاصــل   سيســتم، ب
مــي کنــد. مشــتریان گرامــي مــي تواننــد جهــت دریافــت خدمــات عامليــت زیبــا خــودرو 
 ارونــد بــه ميــدان مولــوي، انتهــاي خيابــان موســوي، ورودي درب ســنتاپ اداره کل بنــدر و 

دریا نوردي خرمشهر، سالن شماره 11، مراجعه نمایند.

تاریخچه فعاليت

فعالیــت شــرکت زیبــا خــودرو ارونــد از تاریــخ 93/05/12 

پروانــه  مجــوز  و  کلیدخــورد  ارونــد  آزاد  منطقــه   در 

از  نیــز  را  بازرگانــي  هــاي  فعالیــت  بــرداري  بهــره 

ــود،  ــذ نم ــخ 93/09/01 اخ ــد در تاری ــق آزاد ارون مناط

ایــن شــرکت در دو بخــش فــروش و خدمــات پــس 

افتتــاح  باشــد.  مــي  فعالیــت  حــال  در  فــروش  از 

بــا   95/03/11 تاریــخ  در  عاملیــت  ایــن  رســمي 

آقایــان  خــودرو  اطلــس  شــرکت  مدیــران   حضــور 

ــان، کاظمــي،  ــوش، مهری ــي، فرن ــر آفتاب احتشــام زاد، می

معظمــي و همچنیــن مهمانــان ویــژه ایــن مراســم آقــاي 

دکتــر اکبــر تــرکان، »مشــاور رئیــس جمهــور« و »رئیــس 

دبیــر خانــه شــوراي عالــي مناطــق آزاد« انجــام پذیرفــت.

614؛  عاملیــت  هــای  ویژگــی  مهمتریــن  از 

از  معافیــت  و  ارونــد  آزاد  منطقــه  در  فعالیــت 

همچنیــن  و  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات   %9 

هزینــه هــای گمرکــی مــي باشــد، کــه ایــن عاملیــت را 

ــزرگ  ــه ب ــاي خــاص در مجموع ــت ه ــه یکــي از عاملی ب

اطلــس خــودرو تبدیــل کــرده اســت. که بــا ارائــه خدمات 

باکیفیــت و قیمــت مناســب در خدمــت مشــتریان محترم 

اطلــس خــودرو و کیــا موتــورز مــي باشــد. دیــدگاه 

ــت و   ــی باکیفی ــوی خدمات ــه س ــرکت ب ــن ش ــران ای  مدی

بــه روز، آســودگی خاطــر بابــت اســتفاده از قطعــات 

ــب  ــت مناس ــداری، قیم ــتری م ــرکتی، مش ــی و ش اصل

باشــد. مــي  مشــتریان  بیشــتر  رفــاه  تامیــن  و 

واحدهاي فعال

ــت  ــودن در پش ــتقر ب ــه مس ــه ب ــا توج ــت ب ــن عاملی ای

بــوده  نوعــی خــاص  بــه  بنــدر خرمشــهر  گمــرک 

کــه بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت اقــدام بــه اجــاره 

کــرده  مربــع  متــر   770 مســاحت  بــه  ای  ســوله 

 اســت. محوطــه ایــن عاملیــت بــه 9 واحــد تقســیم 

مــی شــود کــه عبارتنــد از؛ واحد پذیــرش 32 متــر، انتظار 

ــی و  ــر، مال ــرگاه 13 مت ــر تعمی ــر، مدی مشــتریان 40 مت

اداری 20 متــر، کارشــناس فنــی 12 متــر، انبــار قطعــات 

ــه  ــر، نمازخان ــروش 12 مت ــر ف ــر، دفت ــی 120 مت یدک

و رختکــن و غذاخــوری 18 متــر، ســالن تعمیــرگاه 

490 متــر و هچنیــن دارای 2 ســرویس بهداشــتی  و 

ــن  ــه ای ــد. کل مجموع ــي باش ــه و کارواش م 1 آبدرخان

ــس خــودرو  ــا اســتاندارد ســازی شــرکت اطل ــت ب عاملی

طراحــی و اجــراء شــده اســت. ضمنــاً محوطــه پارکینــگ 

جلــوی درب عاملیــت 600 متــر مربــع مــی باشــد.

تجهيزات مورد استفاده
و  فنــی  کارشــناس  اتــاق  مخصــوص   ابزارهــای 
ــر، ــری چک ــتگاه باط ــای GDS ،KDS، دس ــتگاه ه دس

ــتون،  ــک دو س ــدد ج ــتون، 1 ع ــک چهارس ــدد ج 1 ع
2  عــدد میــزکار بــا ابــزار کامــل )عمومــی و تخصصــی( و 
گیــره، دســتگاه ساکشــن جهــت تخلیــه روغــن، دســتگاه 
ــوی  ــرک شستش ــز متح ــزی، می ــرس رو می ــنگ و ب س
ــتگاه  ــتارتر، دس ــری و اس ــارژ باط ــتگاه ش ــات، دس قطع
ــر، دســتگاه تعویــض روغــن گیربکــس، دســتگاه   شــارژ کول
سوســماری،  جــک  تــن،   12 پــرس  شــور،  انژکتــور 
ــتند. ــت هس ــن عاملی ــزات ای ــدار از تجهی ــز کار چرخ می

 معرفي کارکنان فعال

تعداد کلیه کارکنان عاملیت 614 زیبا خودرو اروند 9 نفر است:

سیداحسان موسویمدیر تعمیرگاه

سیداحسان موسویمسئول گارانتی

خانم مهناز کریمی سرشتCRMمسئول 

آیت عباسی لرکیکارشناس فنی

مجید تامرادیپذیشگر

قاسم بهزادیانمکانیک

مجید محسنیانبرقکار

مجید محسنییانامدادگر

اسماعیل خلیلیانباردار
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تبریک تولد
خانم ها و آقایان

ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1395/05/01

مدير محترم عامليت ۱۱4/ تهران: جناب آقاي عبدالرضا محمدي طامه                                   5/۱0
مدير محترم عامليت ۱۱7/ تهران: جناب آقاي رضا سميعي زفرقندي                                       5/۱
مدير محترم عامليت 443/ سمنان: جناب آقاي مهدي خسرواني                                          5/۲9
مدير محترم عامليت ۲5۱/ قزوين: جناب آقاي يعقوب نعمتی                                                5/۲3
مدير محترم عامليت 33۱/ قم: جناب آقاي اسماعيل آخوندي خضر آباد                                5/۱0
مدير محترم عامليت 34۱/ همدان: جناب آقاي حبيب اله فرهادی فر                                    5/30

مدیر محترم عامليت 121، جناب آقاي محمد رضا معيني

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، 
مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
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