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فهرست

سر مقاله

زبان بدن و نقش آن در برقراری یک ارتباط

نکاتی در خصوص کیسه هوا و رعایت اصول ایمنی

جهت عملکرد صحیح

جلب اعتماد مشتری کلید موفقیت است

RFID شناسایي عوامل فیزیکی از طریق امواج رادیویي

سرویس کلینیک زمستان،  امداد رسانی روز  برفي

نگراني ازمیان نمي رود، نگراني کنترل مي شود

کوتاه و خواندني
بني آدم اعضاي یک پیکرند

سریع ترین خودروي خورشیدي جهان به بازار آمد

فهرست    عاملیتهای  مجاز
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سال 2011 و نسل جدید خودروهاي 
کیاموتورز

انداز تكنولوژي و رویكرد جدید فناوري در قرن بيست و یكم  چشم 
و به ویژه در آغاز دهه دوم این قرن كه از ابتداي سال جدید ميالدي 
با  تكنولوژي  بيشتر  هرچه  وتطابق  هوشمندي  شده،  شروع   )2011(
رفاه،  به حداكثر  منظور دستيابي  به  انساني  رفتارهاي  و  ها  موقعيت 

آسایش و امنيت است.
و  تطابق  كه  مي كند  حركت  سمتي  به  تكنولوژي  انداز،  چشم  این  در 
سازگاري هر چه بيشتري با وضعيت و ارگونومي انسان داشته باشد 
عرصه  هر  از  بيش  خودروسازي  در  شاید  تكنولوژي  این  مسير  و 
دیگري قابل مشاهده و پيگيري باشد. این موضوع از طراحي بدنه و 
موتور خودرو گرفته تا سهولت استفاده از ابزار و ساده كردن آنها، 
امنيت  و  آرامش  به  دستيابي  و  ایمني  زیبایي،  انساني،  خطاي  كاهش 
بيشتر و نهایتًا در امكان ایجاد ارتباط دائمي با شبكه ارتباطات جهاني 

مشهود است. 
صنعت  گذاران  سرمایه  امروز،  پذیر  رقابت  و  صنعتي  دنياي  در 
خودروسازي مي كوشند با طراحي و بهره گيري هر چه بيشتر از این 
بلكه خودروهاي  كنند،  را جذب  بيشتري  تنها مشتریان  نه  فناوري ها، 
توليدي شان را به باالترین ميزان راحتي، امنيت و سهولت به كارگيري 

برسانند.
برندهاي  از  یكي  كه  كياموتورز  مجموعه خودروسازي  ميان  این  در 
مطرح و معتبر در عرصه خودروسازي جهان است، استفاده از سيستم هاي 
به روز و فناوري هوشمند را هميشه در راس امور مربوط به طراحي و 
ساخت خودروهایش قرار داده است. این تنها بخشي از تالش ها و تحقيقات 
كياموتورز براي رسيدن به استاندارد هاي تازه، خلق متدهاي پيشرفته در 

عرصه خودروسازي جهان است.
المللي  بين  آزمونهاي  در  پي  در  پي  موفقيتهاي  و  باال  رده هاي  كسب 
و  طراحي  زمينه  در  متعدد  جوایز  آوردن  دست  به  ایمني،  استاندارد 
سراسر  در  كيا  خودروهاي  از  كنندگان  مصرف  مشتاقانه  استقبال 
اعتماد مشتریان  در جلب  كيا موتورز  اهداف  ثمر نشستن  به  جهان 

را گواهي مي كند. 
كياموتورز به دليل دارا بودن مراكز تحقيق و توسعه به چنين دانشي 
دست یافته كه در نسل جدید خودرو ها از آن بهره گرفته و محصوالت 
ارزنده اي را روانه بازار كرده است. این مسيري است كه كيا از ابتدا آن 
را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده و همچنان بر ادامه این راه همت 
گمارده است: "دستيابي به رفاه، امنيت و راحتي ایده آل براي مصرف 

كنندگان".
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مشتري  با  مالقات  اول  لحظات  همان  در 
15 ثانيه اول( و پيش از آن كه كالمي  (
در  از شما  شود، مشتري تصویري  گفته 
این  جریان  تمام  و  مي سازد  خود  ذهن 
تعيين  اول  برداشت  همان  پایه  بر  مالقات 
مطلوب  است  ممكن  برداشت  این  مي شود. 
باشد یا نامطلوب و این تصور منجر به این 
مي شود كه آیا مشتریان، كار با شما را ادامه 
مي دهند یا رقيب تجاري تان را انتخاب مي كنند. 
در نتيجه، زماني كه با مشتري در ارتباط 
هستيد، اولين هدف باید طراحي یك تصویر 
باشد.  مشتري  ذهن  در  مطلوب  اوليه 
این  ایجاد  در  نقش مؤثري  بدن شما  زبان 

تصویراوليه ایفا مي كند. 
زبان بدن )Body language( همان حركات 
بدني است كه در یك ارتباط به كار مي رود. 
به  شما  نباشيد،  چه  باشيد  متوجه  چه 
صورت پيوسته با حركات بدن پيغامي به 
مشتري مي دهيد. در واقع، در روابط ميان 
گفتار  شامل  ارتباط  درصد   7 تنها  افراد 
است. 55 درصد اطالعات توسط زبان بدن 

كالم  ابراز  نحوه  و  لحن  با  درصد   38 و 
می یابد.  انتقال 

زبان بدن همچنين می تواند گویای وضعيت 
درونی فرد باشد. برای مثال، می تواند خشم، 
خستگی، آرامش، دوستي، همدردي، گيجی 
و دیگر عالئم را نشان دهد. البته پيام رسانی 
ناخودآگاه  طور  به  بدن  زبان  طریق  از 

و  اشارات  تنوع  و  تعداد  می گيرد.  صورت 
حركات به كار رفته در زبان بدن نيز بسيار 

زیاد است. 
به طور مثال، در فروشندگان زبان بدن از 
بين  در  دارد.  بيشتری  اثر  گفتاری  زبان 
زوج های جوان نيز به دليل عدم توانایی در 
زبان بدن معموالً سوء تفاهم و دعوا پيش مي آید. در 
اثرگذار  بسيار  بسيار  بدن  زبان  آموزش، 
متوجه  بدن  زبان  كمك  به  معلم  یك  است. 
فهميده  را  درس  شاگردش  كه  شد  خواهد 

است یا نه، خسته شده یا نه.
در اینجا به تعدادي از قواعد زبان بدن كه نه 
تنها در ارتباط با مشتري، بلكه در تمامي ارتباطات 

مي تواند به شما كمك كند اشاره مي كنيم.

قواعد طالیی زبان بدن 
• اگر كسی در نگاه به شما ابروانش را باال 
برد، نشان دهنده اشتياق او برای ارتباط و 
دعوت به دوستی است؛ جواب او را بدهيد.

اگر  شخص،  یك  به  شدن  خيره  هنگام   •

گردآوري و ترجمه  : فرشته اماني – كارشناس آموزش فنيزبان بدن و نقش آن در برقراری یک ارتباط
منبع: Kia Service Academy و سایت هاي مرتبط

جهت نگاه او به پایين باشد نشانه 
و  به چپ  نگاه  جهت  اگر  و  تسليم 
یا  خصومت  نشانه  باشد،  راست 

عدم تمایل اوست.

• لحظه اول آشنایی هرگز بيش از 
3 ثانيه به مخاطب خيره نشوید. بعد 
از 3 ثانيه نگاه تان را پایين بياورید 
ممكن  زیرا  كنيد،  قطع  را  ارتباط  و 
است مخاطب برداشت بد كند. فقط 
هنگام قدرت نمایی و دستپاچه كردن 
طرف مقابل می توانيد از نگاه خيره 

استفاده كنيد.

خنده دالیل و حالت های مختلفی   •
موقعيت  گرفتن  نظر  در  با  دارد. 

بخندید.

رعایت  هميشه  را  فاصله  قانون   •
كنيد، زیرا در مخاطب ذهنيت منفی 
دیگر،  عبارت  به  می كند.  ایجاد 
افراد  با  خود  مجاز  فاصله  هميشه 
طریق  این  از  و  كنيد  رعایت  را 
دهيد.  نشان  را  رفتارتان  بر  تسلط 

دهيد،  تغيير  دائمًا  را  فاصله  این  مي توانيد 
منفی  ذهنيت  كه  افرادی  برای  مخصوصًا 
دارند. كم كردن فاصله مجاز گاهي نشان دهنده 
به  تمایل  دهنده  نشان  گاهي  و  صميميت 
تجاوز به حریم مخاطب است. كه بعضی ها با 
فرد  زمان  مرور  به  فاصله،  كاستن  همين 
مورد نظرشان را به چنگ خود در می آورند.

اگر با غریبه اي از جنس مخالف برخورد   •
كردید، هيچ وقت كنار او نایستيد. سعي كنيد 
روبروی او قرار بگيرید. خانم ها به خصوص، 

دوست دارند از روبرو صحبت كنند.
هنگام ارتباط حتماً ارتفاع مجاز را رعایت كنيد؛ 
بدین معني كه وقتي نشسته اید، با كسي كه 
تسلط  برای  نكنيد.  برقرار  رابطه  ایستاده 
بر دیگران، ارتفاع با سوژه نباید به شكلي 
باشد كه او سرپا وشما نشسته باشيد. این 
حالت باعث می شود قدرت مانورتان بسيار 

پایين بياید.

باعث  كه  نگيرید  خود  به  حالتی  هرگز   •
نظر  از  شما  بدن  حركات  شدن  محدود 
روي  كه  صندلی اي  به  مثاًل  شود.  فيزیكی 

آن نشسته اید، خيلی نچسبيد. 

• چه افرادی به ما راست می گویند؟
كف  زدن  حرف  موقع  كه  افرادي  معمواًل 
سر  و  می دهند  نشان  را  دست های شان 
خود را كج نگه می دارند. افرادي كه وقتی 
می كند،  پيدا  چين  گونه هاي شان  می خندند 
یعنی از اعماق وجود می خندند. آنها موقع 
حرف زدن دقيقاً به چشم هاي ما نگاه می كنند. 

• چه افرادی به ما دروغ می گویند؟ 
معموالً افرادي كه موقع حرف زدن سر و بدن 
خود را می مالند، مردمك چشم های شان ریز 
می شود و به عبارتی چشم را كوچك می كنند. 
این افراد معموالً به چشم های ما نگاه نمی كنند و 
موقع حرف زدن، مخصوصًا وقتی از آنها 
س  ؤال می كنيد، سعی می كنند سر خود را با 

چيزی گرم كنند كه به شما نگاه نكنند.

• آدم های مضطرب معمواًل اضطراب خود 
را خيلی سریع، با حالت های لرزش دست و 
بدن و صدا نشان می دهند. از سوي دیگر، 
كنترل اضطراب خود  در  كه سعی  افرادي 
از  ناهوشيارانه ای  حركات  معمواًل  دارند، 
لرزش بدن نشان می دهند. بعضی انسان ها به 
می توانند  راحتی  به  تمرین،  و  تجربه  دليل 
خود  صورت  العمل های  عكس  و  حركات 
را كنترل كنند و در نتيجه متوجه استرس 
و عصبانيت شان نمی شویم. در این آدم ها 

پا و لحن صدا  به حركات دست و 
توجه كنيد.

• براي جلب اعتماد طرف مقابل، كج 
آميز  محبت  لبخند  با  گردن  كردن 

غوغا می كند. 

• كسی كه درس می دهد یا سخنرانی 
می كند، باید نگاه های خود را تقسيم 
زدن  حرف  سخنرانی،  موقع  كند. 
نگاه  یادداشت  و  نت  به  تدریس  یا 
بخوانيد  متن  روي  از  اگر  نكنيد. 
می شود.  كم  شنوندگان  اعتماد 
قابل فهم سخن گفتن، هنر  ساده و 
كس  هر  با  البته،  است.  گویندگی 
تا  زد  حرف  خودش  زبان  با  باید 
شيرین  و  فهم  قابل  شنونده  برای 
و  رنگ  با  اگر  مخصوصًا  باشد؛ 
وقتی  شود.  همراه  شوخی  لعاب 
بگویيم،  را  مهمی  مطلب  مي خواهيم 
و  آمده  جلو  بایستيم،  است  بهتر 

كمی بلند صحبت كنيم.

• طرز نگاه اهميت ویژه اي دارد. در 
بسياري از فرهنگ ها، اگر به كسي مستقيمًا 
و عالقه مند  بودن  رازدار  نشانه  نگاه كنيد، 
بودن است. اگر چشمان تان را برگردانيد و به 
جاي دیگري نگاه كنيد، ممكن است مشتریان 
بي عالقه  یا  دلواپس  نامطمئن،  كنند  فكر 

هستيد.
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هوا  كيسه  باالي  قدرت  نادرست،  استفاده 
براي  مي شود.  آنها  مرگ  یا  آسيب  باعث 
و  كودكان  مورد  در  نگراني  به  پاسخ 
ملي  سازمان  اتومبيل،  سرنشينان  سایر 
در   )NHTSA( آمریكا  بزرگراه هاي  ایمني 
به  كه  كرد  تصویب  قوانيني   1997 سال 
ایربگ هاي  از  مي داد  اجازه  خودروسازان 
این،  بر  عالوه  كنند.  استفاده  ضعيف تري 
مراكز  و  فروشندگان  به   1998 سال  در 
براي  تا  شد،  داده  اجازه  خودرو  خدمات 
ایربگ ها كليد روشن / خاموش نصب كنند 
از مدار  ایربگ را  بتوان در مواقع لزوم  تا 
خارج كرد. از سال 1998، وجود كيسه هاي 
سرنشين  و  راننده  قسمت  دو  هر  در  هوا 
جلو در آمریكا الزامي شده است. كاميونت هاي 
این  سبك نيز از سال 1999 تحت پوشش 
این  در  این،  بر  عالوه  گرفتند.  قرار  قانون 
جانبي  هواي  كيسه هاي  تكنولوژي  زمان 
 ،2006 سال  در  شد.  تكميل  نيز  پرده اي  و 
كيسه هاي  از  ژاپن  هونداموتورز  شركت 
هوا در موتورسيكلت استفاده كرد. از جمله 
تكنولوژي هاي در حال توسعه، استفاده از 
كيسه هواي هوشمند و كيسه هواي عابرین 
پياده است كه از برخورد سر عابران پياده 

با شيشه جلو خودرو جلوگيري مي كند.

انواع کیسه هوا 
در  قرار گيري  محل  نظر  از  هوا  كيسه هاي 

خودرو به انواع زیر تقسيم مي شوند:
در   :)Driver Airbag( راننده  هواي  كيسه 
غربيلك فرمان قرار گرفته و داراي حجمي 

در حدود 60 ليتر است.
 Passenger( جلو  سرنشين  هواي  كيسه 
داشبورد،  از  قسمتي  روي  بر   :)Airbag
روبروي سرنشين جلو تعبيه مي شود و در 

حدود 120 ليتر حجم دارد.
داخل   :)Side Airbag( جانبي  هواي  كيسه 
صندلي هاي سرنشين و راننده تعبيه شده 
بين صندلي و  ما  فعال شدن،  هنگام  در  و 

در خودرو قرار مي گيرد.
در   :)Curtain Airbag( پرده اي  هواي  كيسه 
طرفين سقف و باالي در خودرو تعبيه شده 
و هنگام فعال شدن، مابين پنجره هاي خودرو 

و سرنشين قرار مي گيرد.

اجزاء تشکیل دهنده سیستم 
براي   :)Impact Sensor( ضربه  سنسور 
به  شده  وارد  ضربه  ميزان  سنجش 
خودرو و ارسال سيگنال مورد نياز جهت 
مي شود.  استفاده  هوا  كيسه  شدن  باز 
و  مكانيكي  صورت  دو  به  سنسور  این 

الكترونيكي ساخته مي شود.

یك  از   :)Inflator( کننده  فعال  سیستم 
پيشران جامد و جرقه زن تشكيل شده است. 
و  پيشران جامد  اشتعال  جرقه زن موجب 
نيترات پتاسيم شده  با  واكنش آزید سدیم 
داغ  نيتروژن  مي كند.  توليد  گازنيتروژن  و 
هوا  كيسه  شدن  باد  باعث  نيز  شده  توليد 

مي شود. 

نایلوني  نازك  كيسه   :)Airbag( کیسه هوا 
با حجم مشخصي است كه توسط گاز ازت 
برخورد  از  مانع  و  شده  باد  شده،  توليد 
سرنشينان با اجزاي داخلي خودرو مي شود.

واحد کنترل )ACU(: با دریافت سيگنال ارسالي 
تحليل  و  تجزیه  و  ضربه  سنسورهاي  از 
براي  نياز  مورد  سيگنال  ضربه،  شدت 
باد شدن كيسه هواي مربوطه را ارسال مي كند. 
این، كل مدار كيسه هوا را تحت  عالوه بر 

در  ایراد  بروز  صورت  در  و  دارد  كترل 
صفحه  در  هوا،  كيسه  اخطار  چراغ  مدار، 

نشانگرها  نمایان مي شود.

هواي  كيسه   :)Clock Spring( فنر ساعتي 
به  و  گرفته  قرار  فرمان  غربيلك  در  راننده 
علت چرخش غربيلك فرمان، سيم كشي به آن 
دشوار است. براي سهولت برق رساني به كيسه 
هواي راننده از فنر ساعتي استفاده مي شود.

چراغ اخطار )Warning Lamp(: مدار پایش 
سيستم كيسه هوا چراغ اخطار است كه در 

صورت وجود نقص، راننده را مطلع مي كند.

 :)PAD Switch( کلید فعال و غیر فعال کردن
موقتي  كردن  فعال  غير  براي  كليد  این  از 
موارد  در  راننده  یا  هواي سرنشين  كيسه 
قبيل:   از  مواردي  مي شود؛  استفاده  خاص 
رانندگاني كه نتوانند فاصله 25 سانتي متري با 
فرمان را حفظ كنند، قرار نداشتن سرنشين، 
استفاده از صندلي كودك، داشتن مشكالت 
قفسه  ناحيه  در  جراحت  تنفسي،  و  قلبي 
خانم هاي  و  مسن  افراد  گردن،  و  سينه 

باردار.

عملکرد کیسه هوا بعد از اعمال ضربه
بع��د از وقوع حادث��ه و اعم��ال ضربه به 
خ��ودرو، سنس��ور ضربه، ش��دت ضربه 
وارده را سنجش كرده و سيگنالي به واحد 
كنترل ارسال مي كند. واحد كنترل با تجزیه 
و تحلي��ل اطالعات دریافت��ي و در صورت 
كافي بودن ش��دت ضربه، س��يگنال مورد 
نظر را به كيس��ه هوایي كه باید باز ش��ود 
ارس��ال مي كند. فعال كننده با ایجاد جرقه 
باعث مش��تعل شدن پيشران جامد، واكنش 
آزید س��دیم با نيترات پتاسيم و توليد گاز 
ازت مي شود. گاز ازت منبسط شده و باعث 

پر شدن كيس��ه هوا در زماني كمتر از 40 
ميلي ثاني��ه و با س��رعت 322 كيلومتر بر 
ساعت مي شود. كيسه هوا بعد از باد شدن 
از طریق  ب��ه تدری��ج  و ج��ذب ضربه، 
س��وراخ هایي كه بر روي آن تعبيه ش��ده 
شروع به تخليه شدن مي كند. در این زمان، 
پودري كه آرد ذرت یا پودر تالك اس��ت و 
توسط س��ازنده براي نچس��بيدن الیه هاي 
كيسه هوا در هنگام ذخيره سازي استفاده 

بعد  اندكي  دوم مورد استفاده قرارگرفت و 
استفاده از آن در خودروها متداول شد. در 
"جان  و  آلماني  "واترليندرر"   1950 سال 
هواي  سيستم هاي  آمریكایي  هدریك" 
تعریف  هوا  كيسه هاي  براي  را  فشرده 
كنترل  راننده  توسط  تماس  با  كه  كردند 
مي شد. اما محققان به تدریج متوجه شدند 
كه هواي فشرده نمي تواند با سرعت كافي 
وارد كيسه هوا شود. در سال 1953 بود كه 
به سرعت  كه  در خودرو  ایمني  بالش هاي 
باد مي شد مورد استفاده قرار گرفت. در سال 
تكنولوژي  برد"  "آلن  نام  به  فردي   1968
حسگر را براي این كيسه ها طراحي كرد. در 
سال 1970 نيز باد كننده هاي پيشران جامد 

مورد استفاده قرار گرفت. 
هوایي  كيسه  فورد  كمپاني  در سال 1971 
را طراحي كرد كه با سرعت زیاد باز مي شد، 
را در  این كيسه  و شركت جنرال موتورز 
اتومبيل شورلت امتحان كرد. درسال 1973 
تورنادو اولين ماشين داراي كيسه هوا بود 
با  شد.  عرضه  عموم  به  فروش  براي  كه 
و  بزرگسال   19  ،1997 سال  تا  حال  این 
31 نوزاد در آمریكا توسط كيسه هاي هوا 
كه  سرنشيناني  خصوص  به  شدند.  كشته 
صورت  در  هستند،  كوچكتر  جثه  نظر  از 

حركت  در  اتومبيل  كه  سرعتي  با  اجرام 
است به حركت رو به جلوي خود ادامه مي دهند. 
بازه  یك  در  باید  اجسام  مومنتوم  كاهش 
زماني انجام گيرد. آنچه ایربگ باید انجام دهد 
این است كه سرعت سرنشين خودرو را به 
آرامي به صفر برساند تا وي آسيب نبيند. 
مورد  سطح  چه  هر  پاسكال،  قانون  طبق 
شدت  باشد،  بيشتر  نيرو  انتقال  در  تماس 

صدمات كاهش خواهد یافت.

تاریخچه استفاده از کیسه هوا
كيسه هاي هوا اولين بار به عنوان یك وسيله 
ایمني مكمل در هواپيماها، طي جنگ جهاني 

)SRS( هدف از کاربرد کیسه هوا درخودرو
یك  عنوان  به  خودرو  شدن  وارد  از  پس 
روزمره  زندگي  به  ناپذیر  جدایي  وسيله 
اثر  بر  وسيله  این  پذیري  آسيب  و  انسان 
خودروها  ایمني  افزایش  لزوم  تصادفات، 

بيش از پيش اهميت یافته است.
مختلفي  و سيستم هاي  از روش ها  تاكنون 
و  قبل  خودروها،  ایمني  بردن  باال  جهت 
یكي  است.  شده  استفاده  تصادف،  از  بعد 
از این روش ها، استفاده از كيسه هوا به 
بعد  بازدارنده  ایمني  سيستم  یك  عنوان 
و  جراحات  شدت  كه  است  تصادف  از 
خسارات وارده بعد از وقوع تصادف را تا 

30 درصد كاهش مي دهد. 
متحرك   اجسام  مي دانيم،  كه  همانطور 
طبق قوانين حركت داراي مومنتوم )اندازه 
حاصلضرب  از  مومنتوم  هستند.  حركت( 
جرم در سرعت به وجود مي آید. تا زماني 
نشود،  وارد  جسم  به  خارجي  نيروي  كه 
جسم در راستاي قبلي و با همان سرعت 
از  خودرو  مي دهد.  ادامه  خود  حركت  به 
است.  شده  تشكيل  متعددي  هاي  جرم 
وزن خودرو، اجسام داخل آن و مسافران 
مهار  براي  وسيله اي  اگر  جمله اند.  آن  از 
این  تصادف  هنگام  باشد،  نداشته  وجود 

تاکنون از روش ها و سیستم هاي مختلفي 
و  قبل  ایمني خودروها،  بردن  باال  جهت 
بعد از تصادف، استفاده شده است. یکي 
از این روش ها، استفاده از کیسه هوا به 
عنوان یک سیستم ایمني بازدارنده بعد 
و  جراحات  شدت  که  است  تصادف  از 
خسارات وارده بعد از وقوع تصادف را تا 

30 درصد کاهش مي دهد.
 

در سال 2006، شرکت هونداموتورز 
در  هوا  هاي  کیسه  از  ژاپن 
موتورسیکلت استفاده کرد. از جمله 
توسعه،  حال  در  هاي  تکنولوژي 
استفاده از کیسه هواي هوشمند و 
کیسه هواي عابرین پیاده است که از 
برخورد سر عابران پیاده با شیشه 

جلو خودرو جلوگیري مي کند.

نکاتی در خصوص کیسه هوا و رعایت اصول ایمنی
جهت عملکرد صحیح

گردآوري  و ترجمه: جواد نفري- سرپرست خدمات ویژه
www.howstuffworks.com                                 : منابع
http://mechanic1.blogfa.com                                                 



www.atlaskhodro.com | 1389 پیک اطلس  |  شماره هشتم، اسفند

67

pr@atlaskhodro.com  | انتخاب  برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

داخل  دستگیره هاي  روي  لباس  آویز 
اشياء  صندلي:  سری  پشت  و  خودرو 
پاره شدن كيسه هوا  باعث  فلزي مي تواند 
در  اشياء  این  با  سرنشينان  برخورد  و 
هوا  كيسه  نشدن  باز  به  منجر  تصادفات 

شده و آسيب هاي جبران ناپذیري به بار آورد.

استفاده نکردن از روکش صندلي: با توجه 
به جانمایي كيسه هاي هواي جانبي در داخل 

مي  صندلي  روكش  از  استفاده  صندلي، 
از باز شدن صحيح  تواند باعث جلوگيري 

كيسه هوا در تصادفات شود.

قرار ندادن لوازم تزییني بر روي محل باد 
تزیيني،  اشياء  دادن  قرار  هوا:  کیسه  شدن 
خوشبو كننده و لوازم صوتي و تصویري 
بر روي محل باز شدن كيسه هاي هوا - با 
توجه به سرعت باالي باز شدن كيسه هوا 
باعث  مي تواند   - )322كيلومتربرساعت( 
پرتاب آنها به سمت سرنشينان شده و آسيب 

جدي به آنها برساند.

ایمني:  کمربند  از  همیشگي  استفاده 
زیرا  ببندید،  هميشه  را  خود  ایمني  كمربند 
در مورد برخي تصادفات جانبي، تصادفات 
برخوردهاي  و  شدن  واژگون  عقب،  از 
كننده شما  كمك  ایمني  كمربندهاي  ثانویه، 
بوده، فاصله سرنشين با كيسه هوا را حفظ 
كرده و از پرتاب شدن سرنشينان به خارج 

از خودرو جلوگيري خواهد كرد.

كودكان  جلو:  صندلي  در  کودك  صندلي 
با  سال  یك  زیر  نوزادان  و  سال   12 زیر 
وزن كمتر از 9 كيلوگرم، به هيچ عنوان نباید 
در صندلي جلو بنشينند. آنها را در صندلي 

و  مخصوص  صندلي  از  و  بنشانيد  عقب 
كمربند ایمني مناسب استفاده كنيد.

کیسه  کردن  فعال  غیر  و  فعال  سوییچ 
كيسه  كه  صورتي  در  سرنشین:  هواي 
هواي سرنشين یا راننده به هر دليل خاصي 
كه در باال ذكر شد، به طور موقت غير فعال 
اتمام شرایط ذكر شده،  از  بعد  باید  شود، 

حتما فعال گردد.
هنگام غير فعال كردن كيسه هوا، سویيچ مذكور 

باید در وضعيت OFF قرار داشته باشد.

و  راننده  قرارگیري  مناسب  وضعیت 
هواي  كيسه  براي  خطر  ناحيه  سرنشین: 
راننده در محدوده 5 تا 8 سانتي متري محل باد 
شدن قرار دارد كه مي تواند منجر به آسيب 
دیدگي شدید و مرگ راننده شود. قرارگرفتن 
در یك فاصله 25 سانتي متري از كيسه هواي 

خواهد  ایجاد  مناسبي  ایمني  حاشيه  راننده، 
كرد. این فاصله از مركز فرمان تا قفسه سينه 
اندازه گيري مي شود. سرنشينان نيز باید در 
وضعيت مناسب و حفظ فاصله از محل باز 

شدن كيسه هوا قرار گيرند.

چراغ  هوا:  کیسه  اخطار  چراغ  به  توجه 
ثانيه   6 سویيچ  كردن  باز  از  بعد  اخطار 
روشن شده و سپس خاموش مي شود. در 
در  سویيچ  دادن  قرار  از  بعد  كه  صورتي 
نشود،  روشن  اخطار  چراغ   ON وضعيت 
یا بعد از روشن شدن موتور چراغ اخطار 
حركت  هنگام  در  یا  و  نگردد  خاموش 
نمایندگي  به  بالفاصله  باید  شود،  روشن 

مجاز مراجعه كنيد.

در  خودرو:  داخل  به  آب  شدن  وارد 
خودرو  داخل  به  آب  شدن  وارد  صورت 
آن، هرگز  قرار گرفتن  یا در معرض سيل 
نكنيد  روشن  را  خودرو  یا  باز  را  سویيچ 

و فقط سر باطري را جدا كنيد. این كار مي 
كيسه هاي  ناگهاني  فعال شدن  باعث  تواند 

هوا شود.

تغییر ندادن غربیلک فرمان یا اجزاي دیگر: 
خودروهاي  در  فرمان  غربيلك  تعویض 
تعویض  یا  راننده  هواي  كيسه  داراي 
كيسه  سيستم  اجزاي  دیگر  و  صندلي ها 
تایيد نيست و باعث اختالل در  هوا، مورد 

این سيستم خواهد شد.

شده، فضاي داخلي خودرو را احاطه مي كند.
)Crash Test( آزمایش عملکرد 

و  مطالع��ات  خودروس��ازان  ام��روزه 
آزمون هاي بس��ياري در م��ورد ایربگ ها 
انجام مي دهند. خودروهاي داراي كيس��ه 
هوا بع��د از توليد، جهت تس��ت عملكرد و 
ميزان كاهش جراحات سرنشينان، با شبيه سازي 
ح��االت مختلف تصادفات، مورد تس��ت ها و 
آزمای��ش ه��اي گوناگوني قرار م��ي گيرند. 
براي س��نجش ميزان جراح��ات وارده به 
سرنش��ينان، از آدمك هایي )Dummy( در 
شكل ها و كاربردهاي خاصي استفاده مي شود. 
پيش از اختراع این آدمك ها، از حيوانات و 
اجس��اد آنها براي تست عملكرد كيسه هاي 

هوا در تصادفات استفاده مي شد.

شرایط باز شدن کیسه هوا 
باز شدن كيسه هاي هوا به دو عامل اساسي 
به  ضربه  زاویه  و  شدت  دارد:  بستگي 
خودرو. این دو عامل نقش مهمي در ارسال 
كنترل  به واحد  از سنسور ضربه  سيگنال 
و از واحد كنترل به كيسه هواي مربوطه، 
براي باز شدن آن ایفا مي كنند. در صورت 
هوا  كيسه هاي  ضربه،  شدت  بودن  كافي 
باز مي شوند. در غير این صورت، با توجه 
كمربند هاي  فقط  ضربه  زاویه  و  شدت  به 
هواي  كيسه هاي  شد.  خواهند  فعال  ایمني 
اعمال  صورت  در  سرنشين،  و  راننده 
زاویه  و  باشدت  جلوي خودرو،  به  ضربه 
مورد نياز باز خواهند شد. اعمال ضربه به 
كيسه  باز شدن  باعث  نيز،  طرفين خودرو 
هواي جانبي و پرده اي، از سمتي كه ضربه 

به آن اعمال شده خواهد شد.

شرایط باز نشدن کیسه هوا
در صورتي كه شدت و زاویه ضربه وارده 
نباشد،  كافي  ميزان  به  حادثه  یك  در 
اینجا  در  نخواهند شد.  باز  هوا  كيسه هاي 
به انواع مختلف تصادفاتي كه در آنها كيسه 

هوا باز نخواهد شد، اشاره مي شود:

اعمال  خودرو:  پشت  به  ضربه  اعمال   •
شدن  باز  باعث  خودرو  پشت  به  ضربه 
حالت  این  در  شد.  نخواهد  هوا  كيسه هاي 
در  و  مي گردند  بر  عقب  به  سرنشينان 
كمربند ایمني بهترین محافظت از سرنشين 

را برعهده خواهد داشت.

شدن  واژگون  خودرو:  شدن  واژگون   •
داراي  كه  خودروهایي  در  جز  به  خودرو 
سنسور Rollover هستند و یا اگر واژگوني 
از مواردي  نباشد،  از بغل  اثر برخورد  در 
است كه باعث بازشدن كيسه هوا نخواهد شد. 
این حالت كمربند  ایمني در  بهترین وسيله 

ایمني است.

با  برخورد  متمرکز:  اشیاء  به  ضربه   •
اشيایي نظير تير برق، چراغ راهنما، درختان 
و اشيایي از این قيبل، باعث جذب ضربه و 
متمركز شدن آن در یك نقطه شده، شتاب 
و  نرسيده  ضربه  سنسور  به  الزم  منفي 

كيسه هاي هوا باز نخواهند شد.

كه  تصادفاتي  در  ثانویه:  ضربه  اعمال   •
بعد از ضربه به خودرو، خودرو منحرف مي شود، 
برخوردهاي متعدد پيدا كرده و به گاردریل 
برخورد مي كند و متوقف مي شود و یا به 
اشياء  و  گاردریل  به  سایشي  صورت 
حالت  این  در  مي كند،  برخورد  خيابان  كنار 

كيسه هوا باز نخواهد شد.

صورتي  در  ضربه:  شدت  بودن  پایین   •
باشد  قدر  آن  خودرو  به  ضربه  شدت  كه 
باز شدن  نياز جهت  كه شتاب منفي مورد 
كيسه هوا به سنسورهاي ضربه اعمال نشود 
كيسه هاي  نبيند،  آسيبي  هيچ  و سنسورها 

هوا باز نخواهند شد.

• زاویه و محل ضربه: در تصادفات منجر 
به ضربات متمایل، در صورتي كه ضربه 
سنسور  كه  نباشد  محدوده اي  در  وارده 
ضربه بتواند ضربه و شتاب منفي ایجاد شده 
شد.  نخواهد  باز  هوا  كيسه  كند،  حس  را 
خودرو  جلوي  به  ضربه  اعمال  همچنين 
یا  باز شدن كيسه هاي هواي جانبي  باعث 
پرده اي نخواهد شد. اعمال ضربه به طرفين 
كيسه  شدن  باز  باعث  فقط  نيز  خودرو 
شده  سمت  همان  پرده اي  و  جانبي  هواي 
و كيسه هاي هواي جلو و جانبي مقابل باز 

نخواهند شد.

رعایت اصول ایمني 
نصب نکردن گارد محافظ سپر یا تعویض 
سپر: نصب هر گونه گارد محافظ سپر در 
یا  و  خودرو  طرفين  عقب،  سپر  جلو،  سپر 
ضربه  جذب  باعث  مي تواند  سپر،  تعویض 
ضربه  انتقال  از  و  شده  خودرو  به  وارد 
تحریك  براي  الزم،  منفي  شتاب  ایجاد  و 
سنسورهاي ضربه و باز شدن كيسه هاي 

هوا جلوگيري نماید.

در  سپر  محافظ  گارد  گونه  هر  نصب 
سپر جلو، سپر عقب، طرفین خودرو و یا 
تعویض سپر، مي تواند باعث جذب ضربه 
وارد به خودرو شده و از انتقال ضربه و 
تحریک  براي  الزم،  منفي  شتاب  ایجاد 
سنسورهاي ضربه و باز شدن کیسه هاي 

هوا جلوگیري نماید.
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هستند و باید هرچه زودتر و بيشتر جلوی 
ضرر را بگيرم - از طرف دیگر می خواهم 
دیجيتال  دوربين های  انواع  از  برخی  روی 

هم 50 درصد تخفيف بگذارم!
در اینجا مشتری تعجب خواهد كرد و حس 
كنجكاوی اش به او می گوید، البد خراب از 
آب درآمده و می خواهد از شرشان راحت 
شود. و یا ممكن است از شما بپرسد، چرا 
... در  و به چه علت؟ و چرا این مارك؟ و 
كننده اي  قانع  دليل  باید  شما  كه  اینجاست 

براي او داشته باشيد.

اگر پاسخ بی ربط بدهید، مطمئن باشید 
که اعتماد مشتري تان را برای همیشه از 
دست داده اید. اما اگر بگویید برای تغییر 
شغل اجناس دیجیتالی را تخفیف می دهید 
و چنین تغییر شغلی هیچ گاه رخ ندهد، 

چه اتفاقی می افتد؟ 
حقيقتًا  كه  بگيرید  نظر  در  را  حالتی  اكنون 
برای این تخفيف دليل قانع كننده اي دارید. 
مثال به مشتری می گویيد: »می دانيد؟ ما در 
و  نداشته ایم  خوبی  فروش  اخير  ماه  چند 
باید بتوانيم اجاره مكان و حقوق پرسنل را 
سر ماه و به موقع پرداخت كنيم و ... البته 
باید در نظر داشته باشيد كه اگر فروشگاه 
عدم  به  همسایه،  فروشگاه های  پيش  شما 
پرداخت به موقع حقوق كاركنانش معروف 
باشد، بار دیگر اعتماد مشتر ي تان را برای 
هميشه از دست داده اید و او دیگر از شما 

مختلفی  استراتژی های  می توانيد  می كنيد، 
كارها  از  سری  یك  اما  ببرید.  كار  به  را 
می دهيم  ارائه  كه  خدماتی  یا  كاال  نوع  به 
اصول  جزو  عبارتي،  به  و  ندارد  بستگی 
ایجاد اطمينان در مشتری و جلب اعتماد او 

به شمار می آید.

دلیل قانع کننده و مشتری پسند
برای هر چيزی كه به مشتری می گویيد یك 
كه  طوری  باشيد،  داشته  قانع كننده  دليل 
مطمئن شوید حرف شما را باور می كند. اما پيش 
از آن كه این استراتژی را در پيش بگيرید، 
و  بياندیشيد  آن  درباره  خوب  است  الزم 
آن را از زوایای مختلف بسنجيد و امتحان 
بگذارید:  مشتری  جای  را  خودتان  كنيد. 
می كنم؟«  باور  را  حرف  این  خودم  »آیا 
مي بينيد كه به سادگی می توانيد خودتان را 
و كاله تان را قاضی كنيد: »آیا من خودم این 
حرف را باور می كنم؟« با این شيوه، مطمئن 
باشيد كه اگر خودتان، حرف خودتان را از 
هر لحاظ باور كنيد، مشتری نيز حرف شما 
از  یكی  ترتيب،  این  به  و  می كند  باور  را 
راه های جلب اعتماد مشتری را آموخته اید. 
فروشگاهی  من  بياورم:  مثالی  دهيد  اجازه 
كاالهای  همه  روی  می خواهم  كه  دارم 
قدیمي، 50 درصد تخفيف بدهم و برای این 
دليل   – گذاشته ام.  مهلت  ماه  پایان  تا  كار 
كارم این است كه نسل جدید كاالهایی كه 
ارائه می كنم در حال تبدیل به مدل دیجيتال 

براي جلب اعتماد مشتري چه باید کرد؟
یا  محصول  با  بشناسيد،  را  مشتری  نياز 
سرعت  به  را  نياز  آن  دارید،  كه  خدماتی 
سازید  برآورده  حرفه ای  گونه ای  به  و 
یاد  نيز  دیگران  به  بالفاصله  را  كار  این  و 
بدهيد. خالقيت و نوآوری را از یاد نبرید و 
برای هر كاری كه می كنيد، دليلی محكم و 

مشتری پسند داشته باشيد.
بهشتی  خيابان  انتهای  در  مثال،  عنوان  به 
)عباس  آباد سابق( تهران، فروشگاهی است 
درش   سر  بر  پارچه ای  است  سال  ده  كه 
علت  به  »حراج!  مضمون:  بدین  آویخته، 
تغيير شغل ...«. اما این باور كردني نيست. 
مگر مي شود یك حراج ده سال طول بكشد؟ 
مشتري چطور مي تواند به فروشندگان این 

مغازه اعتماد كند؟
نيست.  آساني  كار  مشتري  اعتماد  جلب 
ایجاد اطمينان در مشتریان احتمالی و جلب 
كسانی  برای  كار  سخت ترین  آنان  اعتماد 
است كه كاال یا خدماتی را به بازار عرضه 
مي كنند. سخت ترین كار است به خاطر آنكه 
باید  آن،  خصوص  در  اقدامی  هر  از  پيش 
تعيين  از  پس  كرد،  فكر  بسيار  درباره اش 
استراتژی، تكنيك ها و تاكتيك هایی را آزمود 
از  برخورداری  با  نهایتًا  و  كرد  تجربه  و 
اجرا  به  را  استراتژی  آن  رویه،  ثبات  یك 

گذاشت.
اعتماد مشتری راه های مختلفی دارد  جلب 
و با توجه به نوع كاال یا خدماتی كه ارائه 
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دارید  انتظار  چگونه  شده اید،  حاضر  قرار 
مشتري به قول و حرف هاي شما اطمينان كند؟ 
در اینجا تاكيد مي كنم كه در تمام معامالت 
كنيد.  رعایت  را  اخالقيات  خود  تجاري 
از  یكي  مي فروخت.  ایمني  تجهيزات  مردي 
مشتریان اش محصولي سفارش داد و پول 
آن را پرداخت كرد. یك هفته بعد، آن را به 
مشتري تحویل داد اما هزینه دیر كرد یك 
هفته را از مبلغ پرداختي كم نكرد. چند سال 
بعد، مرد فروشنده یكي از دوستان مشتري 
را مالقات كرد. او در مورد اشتباه پيش آمده 
شد  متوجه  فروشنده  كرد.  صحبت  او  با 
مورد  این  در  دوستش  با  مشتري  كه 
صحبت كرده و در مجموع، اعتماد آنها از 

فروشنده سلب شده بود.
محتاط  و  بگيرید  درس  تجربيات  این  از 
باشيد؛ بخصوص در مواردي كه به پول و 
قيمت محصوالت مربوط مي شود. متاسفانه 
مشتریان شما ممكن است اشتباهات را به 

روي تان نياورند.

4-  اعتماد در بازاریابي
دروغ  خود  محصوالت  مورد  در  هرگز 
نگویيد و همواره به حقيقت متوسل شوید. 
این نكته  بازاریابي شما را نيز در بر مي گيرد. 
تمام  كننده اي  توليد  هيچ  كه  مي دانند  همه 
خوبي ها را یك جا ندارد. پس دليلي ندارد 
خدمات  یا  محصول  خوبي هاي  به  راجع 
خود دروغ بگویيد یا اغراق كنيد. بهتر است 
نسبت به محصوالت و بازار خود بيشترین 

تسلط، احاطه و آگاهي را داشته باشيد.

5- اعتماد به صنعت 
خوبي  شهرت  از  هميشه  صنایع،  تمامي 
برخوردار نيستند. حتي اگر عملكردي قابل 
خود  صنعت  در  برانگيز  اعتماد  و  توجه 
است  چالشي  شما  فروش  باشيد،  داشته 
به  اعتماد  و  مشتري  رضایت  جلب  براي 
كاري كه انجام مي دهيد. مقاالت ارزشمندي 
پيشرفت  مثبت  جنبه هاي  كه  كنيد  پيدا  را 
در  و  كنيد  كپي  را  آنها  مي دهند.  نشان  را 
اساس  بر  تا  دهيد،  قرار  مشتریان  اختيار 
اطالعات موجود در مورد شما قضاوت كنند. 
روش هاي زیادي وجود دارد كه می توانيد 
افزایش  را  فروش خود  آنها  از  استفاده  با 
شركت،  به  مشتري  اعتماد  افزایش  دهيد. 
كه  صنعتي  حتي  و  بازاریابي  محصوالت، 
بهترین  هستيد،  فعاليت  به  مشغول  آن  در 
و سریع ترین روش ها براي افزایش فروش 

است. 

خرید نخواهد كرد. 
در ایران، متاسفانه بازاریاب ها و فروشندگان 
معموال یك استراتژی را بيشتر یاد نگرفته اند 
و به قول خودشان: »همين ما را كفایت می كند و 
بس است و بيشتر از این هم نمی خواهيم!« 
اما این اشتباه است كه بگویيم، می خواهيم 
»مشتری« به ما اعتماد نكند! یا این مشتری 
نشد، یكی دیگر هست! فروشندگان ما راه خطا 
می روند، وقتی مشتری را دست كم می گيرند. 
اغلب آنها درست و حسابی جواب مشتری 
می دهند.  یا جواب های سرباال  را نمی دهند، 
دالیل الكی، بی سر و ته و بی محتوا تحویل 
مشتری می دهند و به اصطالح مشتری را 
توی  می نشينند  بعد  می كنند.  قالب  سنگ 
مغازه های شان و از نبودن مشتری، وضع 
تورم، دولت، مجلس و غيره  اقتصادی،  بد 
كه  است  حالی  در  این  می كنند!  شكایت 
بخوبی  را  كار  رموز  و  رمز  كه  آنهایي 
می دانند و به قول معروف، آرام آرام یكی شان 
را دو تا می كنند و دو تای شان را چهار تا، 
مدت  از  پس  و  می آورند  در  پول  حسابی 
كوتاهی می بينيد كه فروشگاه شان بزرگتر 
گوناگونی  و شعبه های  می شود  بزرگتر  و 
این طرف و آن طرف باز می كنند. در همين 
حال، عده ای كه خود را در این ميدان رقابت 
شكست خورده می بينند، حرف و حدیث را 
پشت سر فروشندگان موفق آغاز می كنند: 
»فالنی پشتش محكمه به فالن شخصيت و 
بهمان وزیر و وكيل و ...« در اینجاست كه 
به جاي اهميت دادن به كار و نحوه برخورد 
با مشتری به عنوان یكی از عوامل موفقيت 
بدگویی  و  شایعه  بازار  كار،  و  كسب  در 
و زیرآب زدن و چوب الی چرخ گذاشتن 

داغ مي شود!
كردنی  باور  و  كننده  قانع  دليل  وقتی 
به  را  خودش  هم  مشتری  باشيم،  داشته 
جای فروشنده می گذارد، این رابطه به مرور 
مستحكم شده، اعتماد مشتری جلب می شود 
و این اعتماد به باور و یقين مبدل می گردد. 
ابتدا  را،  باورها  تمام  می تواند  اشتباه  یك 
به شك و سپس به بی اعتمادی تبدیل كند. 
نكته  این  مراقب  بسيار  باید  فروشندگان 

باشند.

افزایش اعتماد، افزایش فروش 
شما،  عهده  بر  مشتریان  اعتماد  افزایش 
محصوالت  و شركت شماست و موثرترین 
راه براي افزایش فروش به شمار مي رود. 
زماني كه مشتریان به شما اعتماد مي كنند، 
رقباي  به  نسبت  باالتري  قيمت  مي توانيد 
خود به آنها پيشنهاد كنيد. همچنين مي توانيد 
محصوالت ویژه اي به آنها پيشنهاد كنيد كه 
مدت زمان بيشتري براي تحویل نياز دارد. 

مسلما آنها باز هم از شما خرید مي كنند و 
اعتماد مشتري این قدرت را به شما مي دهد. 

زماني كه فروشندگان به دليل فروش كمي 
نبوده است، تاسف مي خورند،  كه حقشان 
به  مشتري  كه  است  این  دليل  مهم ترین 
فروشگاه رقيب اعتماد بيشتري دارد. اكنون 
بهتر است دقيق تر  به جاي عصباني شدن 
عمل كرده و به روش هاي موثر زیر توجه 

بيشتري داشته باشيد:

1- اعتماد به شرکت 
گواهينامه  چندین  داراي  شما  شركت  اگر 
است كه در مورد چگونگي كسب و كارتان 
رنگي  كپي  نسخه  چندین  مي دهند،  گواهي 
قسمت  در  را  گواهينامه ها  بگيرید.  آنها  از 
پذیرش شركت به دیوار بياویزید تا مشتریان 
را  آنها  قراردادتان  طرف  فروشندگان  و 
همچون  گواهينامه ها  این  كنند.  مشاهده 
عنوان  به  هستند.  خاموش"  "فروشندگان 
مثال، اگر فروشنده سيستم هاي گرمایشي 
و تهویه مطبوع هستيد، در مدت مالقات با 
مشتري، گواهي هایي از كسب و كار خود، 
مانند گواهي Better Business Bureau  یا 
مدرك HVAC را به او نشان دهيد. هر سند 
باید در یك قاب ارزشمند قرار داشته باشد 
تا ارزش آن را براي مشتري بيشتر كند و 
اعتماد وي را نسبت به شما افزایش دهد. در 
دسته جمعي  عكس هاي  باشيد،  نظر داشته 
این  نيز  شركتي  مختلف  مناسبت هاي  در 

حس را در مشتري ایجاد مي كند.

2- اعتماد به محصوالت و سرویس ها
از  پس  راضي  مشتري  یك  كه  نامه هایي 
نامه هایي  گواهي  مي نویسد،  از شما  خرید 
كه از تغييرات مثبت در كسب و كار تان- به 
حكایت   – از خرید مشتري  پس  خصوص 
توانایي شما در  بر  دارد، شواهدي هستند 
كرده  قاب  را  همه  مشتریان.  اعتماد  جلب 
از  بياویزید.  شركت  دیوارهاي  بر  و 
كار  نتایج  بخواهيد  نيز  دیگر  شركت هاي 
شما را بررسي و ارزیابي كنند. مثال وقتي 
تجهيزات  روي  را  آزمایشگاه  برچسب 
آن  امنيت  به  اعتمادمان  مي بينيم،  برقي 
افزایش مي یابد. زماني كه آمار یك شركت 
را همراه پاورقي بخش حسابداري مشاهده 
بنابراین،  مي كنيم.  اعتماد  آنها  به  مي كنيم، 
فكر كردن در مورد كارهاي آسان و سریع 
كمك بزرگي است براي جلب اعتماد سریع 

و راحت مشتریان. 

3-  اعتماد به خود شما
اعتمادي كه مشتري به شما مي كند، آغاز همه 
چيز است. آیا وقت شناس هستيد؟ اگر قول 
سر  دقيقه  ده  و   9 اما  داده،  را   9 ساعت 

Mehrabian, A." silent messages".Wadsoworth, 
Belmont,california.
Lewicki, R.J.Barry, B.Saunders, D, M, 
)2005(,"Negotiation"  

منابع: مدیریت انسانها نوشته استفان رابينز
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تداخل: به دو صورت اتفاق مي¬افتد: 
كه  اتفاق مي¬افتد  زماني  Reader ها:  تداخل 
دستگاه  چند  از  شده  ارسال  سيگنال¬هاي 

Reader تداخل پيدا مي كنند. 

مي¬افتد  اتفاق  زماني  برچسب ها:  تداخل 
فضاي  در  زیادي  بسيار  برچسب هاي  كه 
كوچكي وجود داشته باشند و گاهي موجب 

خوانده نشدن چند برچسب مي شود.
  

ایمني: بيشتر برچسب هاي RFID حتي پس 
از خرید و خروج از فروشگاه فعال هستند. 
توسط  مي¬تواند  آن¬ها  اطالعات  نتيجه  در 
دستگاه¬هاي Reader خوانده شود. بنابراین 
مي¬یابد.  افزایش  كاالها  سرقت  احتمال 

عالوه بر این، بسياري از سازمان¬ها هنگام 
جمله  )از  مشتري  اطالعات  مشتري  خرید 
را  و...(  نام  آدرس،   ،Credit-card شماره 
مي¬كنند  منتقل  كاالها   RFID برچسب  به 
خود  مشتریان  مشخصات  از  ليستي  تا 
داشته باشند كه این امر اطالعات محرمانه 
دسترسی  مي¬اندازد.  خطر  به  را  مشتریان 
اطالعات  به  رقيبان  یا  دشمنان  مجاز  غير 
توليدی و جاسوسي یا خرابكاري اطالعات 
موجود در برچسب ها یا سرورهاي اطالعاتي 
نيز  قوي  آنتن هاي  با  و  زیاد  فواصل  از 

امكانپذیر است. 

استانداردها: شركت¬هاي متعددي وجود دارند 
كه دستگاه¬هاي RFID را توليد كرده، اما از 
یكسانی  جهاني  استانداردهاي  و  قوانين 
مسئله  این  نمی كنند.  استفاده  توليد  براي 
سبب مي¬شود فناوري RFID طراحي شده 
شركت  همان  در  تنها  شركت،  یك  براي 
صورت،  این  در  باشد.  استفاده  قابل 
برچسب هاي موجود روي محصوالت یك 
سازمان ممكن است توسط سازمان دیگر 
خوانده نشود، كه این امر مشكالت فراواني 

ایجاد مي كند.
 

از  ناشي  برچسب  عملكرد  عدم  عملكرد: 
مجاورت مایعات و فلزات كه این اثر بيشتر 

در فركانس هاي باال نمایان مي شود.

 

اطالعات خوانده شده توسط قرائت گرها در 
سيستم RFID را به اطالعات قابل استفاده 
بخش  در  فعال  سيستم هاي  سایر  توسط 
تمام  ارتباط  كنند.  تبدیل  اطالعات  مدیریت 
روي   EPC كدینگ  درج  از   RFID سيستم 
توسط  آنها  مدیریت  reader ها،  تگ ها، 
آنها  هدایت  و  نرم افزاري  واسط  سيوانت، 
و  اطالعات  این  از  استفاده  شبكه ها،  به 
طریق  از  اینترنت  شبكه  روي  انتشار  یا 
انجام  زبان  این  توسط   ،ONS سرورهاي 

شدني است. 
كاال  به  كه   RFID برچسب  یا   tag RFID
الصاق مي شود، حامل شماره EPC آن كاال 
است. این بر چسب از یك IC یا چيب همراه 
با یك آنتن تشكيل شده و باید روي كاالها 

 EPC یا چيپ كه IC چسبانده شود. محتواي
ناميده مي شود، بر اساس مشخصات كاال 
و هر آنچه كه نياز باشد قابل شارژ است.

از  برچسب ها  تهيه  برای  حاضر  حال  در 
می شود   استفاده  مخصوص  پرینترهایي 

كه آنها را مثل باركد چاپ مي كنند. 

RFID خطرات به کارگیری
بيان  باال  در  كه   RFID مزایاي  وجود  با 
نيز  محدودیت هایي  از  فناوري  این  شد، 

برخوردار است كه به آنها اشاره مي كنيم:
علمي  پيشرفت هاي  رغم  علي  باال:  قيمت 
برچسب هاي  قيمت  گرفته،  صورت  فني  و 
Passive در تعداد باال بين 15 تا 25 سنت، 
مورد  در  و  سنت   45 حدود  كم  تعداد  در 
برچسب¬هاي Active حدود 60 سنت است 
كه برای كاالهای كوچك مقرون به صرفه 

نيست. 

اجزاء سیستم شناسایی 
این اجزاء به ترتيب عبارتند از: 

كاال  روي  برچسب  صورت  به  كه  تگ ها: 
چسبانده مي شوند. 

 Ac t ive دسته بندی   3 رای  دا تگ ها 
كه  هستند   passive و   ،semi  passive
مي شوند.  خوانده   active و  passive عمدتًا 
tagهاي passive عكس العملي كار مي كنند 
و خودشان امواج را ارسال نمي كنند. آنها 
هنگام دریافت امواج از reader فعال مي شوند 
 tag نوع  این  مي كنند.  ارسال  را  داده ها  و 
باتري ندارد و شارژ آن از طریق دریافت 
نوع  مي شود.  انجام   Reader از  امواج 
داده ها  طور خودكار و مستمر  به   active
معين  شعاع  یك  قالب  در  و  محيط  به  را 

باتري  داراي   tag نوع  این  مي كند.  منتشر 
داخلی است. فاصله شعاع خواندن آنها بين 
20 فوت تا 20 پا یعني در حدود 7-8 متر و 
passiveها عمدتًا  تا حدود 250 متر است. 
خواندني هستند، یعني یكبار داده ها در آنها 
به شكل كد یا EPC شارژ مي شود و فقط 
خواندني هستند. active ها و semi active ها 

دارای قابليتread – write نيز هستند. 
دستگاهي  از  است  عبارت  خوان:  كارت 
را  كاال  tag RFID روي  و  كه عالئم  است 
تشخيص داده و مي خواند و به دو شكل 

ثابت و قابل حمل وجود دارد. 
سيستم كدینگ EPC: این سيستم داده ها را 
نرم  به   reader از  كدینگ  شكل  به 

منتقل   savant نام  به  واسطه  افزارهاي 
استاندارد های  مبنای  بر  كدها  این  مي كند. 
جهانی و توسط سازمان GSI كه تهيه كننده 
سيستم كدینگ باركد است تهيه شده و اغلب 
در سه كالس 64، 96 و 256 بيتی دسته بندی 

می شوند. 
و  استخ�راج  را  ك��د  اص�ل   :Savant
خالصه مي كند. این كد به پایگاه داده ها منتقل 
شده و از این طریق به شبكه اینترنت قابل 

انتقال است. 
PML: براي ایجاد ارتباط بين كدهاي قرائت 
شده و بانك اطالعاتي موجود در سيستم 
است.  نرم افزار  یك  به  نياز  ردیابي  جامع 
كه  است  نویسي  برنامه  زبان  نوعي   PML
تبادل اطالعات ميان اعضا را در یك شبكه 
امكان پذیر مي كند. از این جهت الزم است 

كشف هواپيما بدون در نظر گرفتن نوع آن 
بودند، در حالي كه با ظهور این تكنولوژی 
روی  بر  شناسایی  فرستنده های  نصب  و 
آنها  تشخيص  امكان  خودی،  هواپيماهای 
روی صفحه رادار و عدم شليك به سوی 

آنها ميسر شد.

RFID مفهوم
  )Radio Frequency Identification(

طریق  از  فيزیكی  عوامل  شناسایي   RFID
از  با استفاده  امواج رادیویي است. داده ها 
ابزار مناسب به صورت  برچسب و عالئم 
شناسایي منحصر به فرد انتقال یافته و به 
در زمان و  دریافت و  كارت خوان  وسيله 
مكان مورد انتظار و به شيوه مناسب، در 

پایگاه داده ای جمع آوری می شوند.
 

تاریخچه بکارگیری 
را  ترمين  لئون  مردم،  اغلب  آنكه  با وجود 
بر  مبتنی  شناسایی  سيستم  اولين  مخترع 
جاسوسی  ابزار  عنوان  به  رادیویی  امواج 
دولت روسيه در سال 1945 می دانند، ليكن 
نخستين كاربرد واقعی آن سال  پيش از آن 
و در زمان جنگ جهانی دوم بود كه توسط 
هواپيماهای  تشخيص  جهت  انگليس  ارتش 
كار  به  آلمان  خاك  از  خودی  بازگشتی 
به  قادر  فقط  اوليه  رادارهای  شد.  گرفته 

RFID شناسایي عوامل فیزیکی از طریق امواج رادیویي

RFID شناسایي عوامل فیزیکی از طریق 
امواج رادیویي است. داده ها با استفاده 
از ابزار مناسب، به صورت  برچسب  و 
عالئم شناسایي منحصر به فرد انتقال 
یافته، به وسیله کارت خوان دریافت شده 
و در زمان و مکان مورد انتظار و به شیوه 
مناسب، در پایگاه داده ای جمع آوری می شوند. 

گرد آوري و ترجمه: فرهاد احتشام زاد
مدیر بازاریابی و فروش
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از  ناشي  آسيب هاي  مانند  آسيب پذیری: 
هوایی  و  آب  شرایط  و  ساكن  الكتریسيته 

مانند برف و باران.

منابع:

• Matt Ward Department of DesignGoldsmiths 
College, University of London
     Rob van Kranenburg Resonance Design/Vir-
tueel Platform  Managing Author: Gaynor Back-
house, JISC                                   TechWatch , RFID: 
Frequency, standards, adoption and innovation 
May 2006
• Structured Systems Development, 2nd EDI-
TION, MICHAEL POWERS
• D. Zachary Hostetter, When Small Technology 
is a Big Deal: Legal Issues Arising from Business 
Use of RFID, 2 SHIDLER J. L. COM. & TECH. 10 
)2005( 
 Barnaby J. Feder & Tom Zeller, Jr., Identity Badge 
Worn   Under Skin Approved for Use In Health 
Care, N.Y. TIMES, Oct. 14, 2004 available at

سرویس کلینیک زمستان
بازدید رایگان سيستم گرمایشي خودروها 
با توجه به تغيير فصل و سرد شدن هوا، از 
27 آذر تا  دوم دي ماه 89، به مدت 6 روز 
در كليه عامليت هاي مجاز سراسر كشور 

برگزار شد. 
در این بازدید ها خدماتي به شرح زیر ارائه 

شد: 
• بازدید فني رایگان 

• بازدید رایگان سيستم گرمایشي 
• 10%  تخفيف اجرت سرویس دوره اي 

• 10%  تخفيف قطعات مصرفي 
• كارواش رایگان 

ط��ریق  از  ط��رح  ای��ن  رس�اني  اط�الع 
ارسال  نوبت   2 روزنامه،  آگ�هي  ن�وبت   2
خودرو  اط�لس  س��ایت  و  كوتاه  پي��ام 

صورت گرفت. 
باالترین  با  و شهرستان ها  تهران  عامليت   5
طرح سرویس  در  پذیرش خودرو ها  تعداد 

كلينيك، در جدول زیر قابل مشاهده است:

گرد آوري : مریم رحيميان -  كارشناس خدمات ویژهسرویس کلینیک زمستان،  امداد رسانی روز  برفي

طرح امداد روز برفي
نيز،  امسال  زمستاني  برف  نخستين  در 
رساني  خدمات  براي  امداد  خودروهاي 
احتمالي  مشكالت  رفع  و  اطمينان  هدف  با 
خودروها، در نقاط پر تردد شهر مستقر بودند.  

توسط  ماه،  دي   26 روز  در  طرح  این 

با  و  فروش  از  پس  خدمات  كارشناسان 
همكاري عامليت هاي مجاز  تهران )101 - 

103- 112( و كرج )121( برگزار شد.
همچنين در این روز، خودروهای كارنيوال 
و  مستقر  تهران  شهر  نقطه   10 در  امداد 

آماده خدمت رساني بودند.

مقایسه RFID و بارکد
با توجه به تشابه كلي سيستم هاي باركد و 
RFID، معموال این دو سيستم را با یكدیگر 
مقایسه مي كنند. در جدول زیر به بررسي 
جزیي تر توانایي این دو سيستم پرداخته ایم:
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عادي  مستمري  بازنگري  برنامه  درمورد 
وجود نخواهد داشت.

سازمان شما نگران است؟
مي شوند،  نگران  انسان ها  كه  طور  همان 
مي كنند.  تجربه  را  نگراني  نيز  سازمان ها 
سازماني  نگراني  نشانه هاي  از  برخي 

عبارتند از: 
- كاركنان به جاي تالش در حل مشكالت و 
مسائل، با ایجاد ائتالف و دسته و گ����روه 
شروع به جهت گيري و جانبداري مي كنند.

- ادعاي حق آب و گل و مشاجره ب��ر سر 
محدوده هاي شخصي شكل مي گيرد و كاركنان 

پشت سر یكدیگر به خيانت مي پردازند.
- هر كس دیگري را سرزنش مي كند و او 
را سپر بال قرار مي دهد. كم كم دقت و توجه 
كشف  براي  )قسمتها(  بخش ها  یا  افراد  به 

كاستي ها شروع مي شود. 
از  آنها  و  مي افتد  فاصله  كاركنان  بين   -
نظرات  بيان  از  مي كنند.  دوري  یكدیگر 
با  ارتباطات  و  جلسات  در  خود  واقعي 
كار  دفاتر  در  و  مي ورزند  اجتناب  یكدیگر 

خود جدایي را بر مي گزینند.
است  ممكن  سازماني  نگراني هاي  نتایج 
رفته رفته موجب كاهش بهره وري و بروز 
احساس  نوعي  و  شده  احساسي  نگرش 

وجود مي آید - به صورت پریدن از سر راه 
سمت  ب����ه  حركت  درحال  كه  اتوبوسي 
از  مانع  و  مي كند  را حفظ  او  اوست، جان 
برخورد او با اتوبوس مي شود. اما نگراني 
و دغدغه طوالني مدت و دائمي ممكن است 
باعث صدمات و لطمه هاي عصبي شده و 

منجر به رفتارهاي نامعقول، مزاحمت و یا 
اختالالت ارتباطي شود.

كه  كنيد  توجه  فرید  رفتار  به  مثال،  براي 
در  ریشه  كه   _ لفظي  مشاجره  یك  در 
نظر  اختالف  دليل  به  داشت_  او  نگراني 
براي  دریافتي  ميزان  افزایش  در  ریيس  با 
از  را  خود  اعتبار  همه  شایستگي هایش، 
دست داد. رئيس كه نگراني او نيز به خاطر 
پاي  بود،  برافروختگي دنيس تحریك شده 
خود را در یك كفش كرد و به او گفت كه 
به  قبلي  گوي  و  گفت  در  آنچه  رغم  علي 
استثنایي  گونه  هيچ  بود،  كرده  اشاره  آن 

امروز  دنياي  سازمان هاي  در  نگراني 
با  مقایسه  در  خود  ميزان  بيشترین  به 
فساد  اخبار  جنگ،  است.  رسيده  گذشته 
و سقوط  اقتصادي  ركود  شركت ها،  مالي 
عدم  از  فضایي  سهام،  بازار  ناگهاني 
قطعيت و بي اعتمادي ایجاد كرده و همه را 
به ستوه آورده است. به چالش هاي مزبور 
باید استرس هاي روزانه محيط كار، رقابت 
انجام  بودجه،  كسري  تنگاتنگ،  و  فشرده 
كار بيشتر با منابع كمتر و ... را نيز افزود. 
این مجموعه دستورالعمل كاملي است براي 
ایجاد نگراني واضطراب كه به راحتي مي تواند 
توانایي هاي سازماني و فردي را تحت الشعاع 

قرار داده و نابود كند.
اما علي رغم اثرات بد آن، نگراني به خودي 
خود نه خوب است و نه بد. در واقع، نگراني 
پاسخي عادي و طبيعي به چيزي است كه آن 
را به عنوان یك عامل تهدید كننده درك مي كنيم. 
عموما وقتي نگران مي شویم، به چند شيوه 
قابل پيش بيني رفتار مي كنيم: یا فرار مي كنيم 

یا مقابله، و یا خشكمان مي زند.
اگر نگراني كوتاه مدت باشد، مي تواند باعث 
فعال شدن ذهن و تمركز تيزبينانه شود و 
آماده  را  ما  انرژي،  سریع  آزادسازي  با 
انجام عمل كند. به عنوان مثال، پاسخ سریع 
سيما كه به واسطه نگراني و دغدغه او به 

نگراني هاي سازماني و راه هاي مقابله با آن

نگراني ازمیان نمي رود، نگراني کنترل مي شود

نتایج نگراني هاي سازماني ممکن است 
رفته رفته موجب کاهش بهره وري 
و  شده  احساسي  نگرش  بروز  و 
نوعي احساس پرکاري شدید را در 

سطح خود و گروه القا کند.

و  خود  سطح  در  را  شدید  پركاري 
هدفمندي  پذیري،  انعطاف  كند.  القا  گروه 
محدود  دید  به  را  خود  جاي  خالقيت  و 
در  مقاومت  و  بدهد   )TUNNEL VISION(
تصميم گيري ضعيف شود.  و  تغيير  برابر 
نگراني به شدت مسري است و وقتي به آن 
توجه نشود، به سرعت در سطح سازمان 
پخش مي شود. خوشبختانه، آرامش نيز به 
همان اندازه مسري است. درست مانند یك 
امواج  آبگيري كوچك  سنگ كوچك كه در 
نسبتًا  شخص  یك  مي كند،  ایجاد  گسترده 
آرام نيز، مي تواند در یك سيستم آشفته و 
نگران تاثير قدرتمندي بر دیگران داشته باشد.

ساختن امواج 
یك  در  شدن  آرام  براي  گام  نخستين 
سيستم آشفته، شناسایي سيگنال ها و نقاط 
نگراني شخصي خودتان است. گاهي اوقات 
عواملي  عنوان  به  را  آزاردهنده  رویدادهاي 
آورده اند  فراهم  را  ما  نگراني  موجبات  كه 
سرزنش مي كنيم، ولي واقعيت این است كه 
تعداد رویدادهایي كه رفتار ما به عنوان یك 
پاسخ به نگراني در مورد آنها عمل مي كند، چندان 
زیاد نيست. وقتي یك مشتري داریوش را 
از كوره به در مي برد، او غبار این ناراحتي 
را  خود  و  مي تكاند  خود  از  را  نگراني  و 
آماده  بعدي  آرام  و  خونسرد  رفتار  براي 
مي كند. اما در شرایط مشابه، مينا احساس 
حتما  و  مي كند  افسردگي  و  سرخوردگي 
قبل از تماس با مشتري بعدي، باید مدتي را 
براي خروج از آن وضعيت سپري كند. اگر 
ارتباطي  و  كاري  موقعيت هاي  در  بتوانيد 
انگشت خود را روي نقاط حساسي بگذارید 
كه بيشتر از بقيه شما را آزار مي دهند، مي توانيد 
یاد بگيرید كه آنها را تنها با پایين آوردن ميزان 

نگراني تان به طور موثري مدیریت كنيد.
یكي از روش هایي كه به طور شگفت انگيزي 
منجر به كاهش نگراني مي شود، حدس زدن 
رفتارتان هنگام وقوع یك رویداد ناراحت كننده 
است. اگر به خاطر آورید كه در موقعيت هاي 
مشابه چگونه رفتار كرده اید و تالش كنيد تا 
كنيد،  تحليل  را  احتمالي تان  پاسخي  رفتار 
مغزتان  ابتدایي  قسمت  حاكميت  واقع  در 
نگراني  ماندن  باقي  و  ایجاد  موجب  كه  را 
مي شود، سركوب كرده اید. پس از آن قادر 
را  موثرتري  عملي  شيوه  بود  خواهيد 

ببندید. كار  به 
و  تمركز  نگراني،  براي كاهش  دیگر  روش 
تكيه بيشتر بر روي واقعيات به جاي احساسات 
كه  بگویند  ما  به  مي توانند  احساسات  است. 
نگران هستيم و یك عكس العمل احساسي - 
عصبانيت، شادي، غم، سردرگمي و... - را 
ما  به  احساسات  آنچه  اما  مي كنيم.  تجربه 

نمي گویند این است كه با موضوعاتي كه به 
العمل هاي احساسي منجر مي شوند،  عكس 
نياز  تفكر  به  كار  این  كنيم.  مقابله  چگونه 
اینكه توجه خود را از »آن  محض  به  دارد. 
چه احساس مي كنيم« به »آن چه از موضوع 
مي فهميم« معطوف كنيم، قادر خواهيم بود 
و  كرده  سركوب  را  نامطلوب  واكنش هاي 
قدرت  را  یافته تر  تكامل  العمل هاي  عكس 
از  را  واقعيت  مي توانيم  همچنين  بخشيم. 
انتخاب هاي  نتایج  كرده،  تفكيك  ترس 
رویكرد  بهترین  و  پيش بيني  را  رفتاري 

را از نقطه نظر خودمان انتخاب كنيم.
تغيير و ج��ابجایي دیگري در نقطه توجه، 

موجب  زیادي  بسيار  ميزان  به  مي تواند 
كاهش نگراني شود. به بيان دیگر، باید نقطه 
»خود«  به  معطوف  دیگران  جاي  به  توجه 
آرش  »اگر  غلط  تصویر  كه  مادام  گردد. 
در  متفاوت بود، این مشكل از بين مي رفت« 
ذهن شما وجود دارد، هيچ كاري جز ابدي كردن 
مشكل انجام نداده اید. تج��ربه نشان مي دهد، 
از مشكالت  بسياري  راه حل  كه  در حالي 
را در تغيير رفتار دیگران جستجو مي كنيم، 
راهي  دیگران  در  تغيير  ایجاد  براي  عماًل 
وجود ندارد. همه ارتباطات انساني در تعامل 

و تبادالت ميان مردم خالصه مي شود. وقتي 
شخص در نوع ارتباط خود تغيير ایجاد مي كند، 
درواقع كل رابطه دستخوش تغيير مي شود. 

فراغت 6 ثانیه اي
نگراني  بزرگترین  مردم،  از  بسياري  براي 
در محل كار ناشي از این است كه نمي دانند بعداً 
چه چيزي انتظارشان را مي كشد. آذر سابقًا 
وقتي سرپرست به طور غيرمنتظره او را به 
جلسه دعوت مي كرد، به قول معروف هزار 
بار مي مرد و زنده مي شد. او ب�ه یاد مي آورد 
با یك  همين احساس را در مدرسه، وقتي 
تجربه  مي شد،  مواجه  ناگهاني  آزمون 

رهبران عالي سازمان ها، از آنجا که با 
افراد بیشتري در سازمان تماس برقرار 
مي کنند، مي توانند تاثیر مثبت خاصي بر 
جاي بگذارند. وقتي آنها قادر باشند حتي به 
مقدارکم آرام تر از بقیه سازمان رفتار کنند، 

آرامش به کل گروه برخواهدگشت.

از روش هایي که به طور شگفت  یکي 
انگیزي منجر به کاهش نگراني مي شود، 
یک  وقوع  هنگام  رفتارتان  زدن  حدس 

رویداد ناراحت کننده است.

به  تكنيكي  كه  وقتي  از  آذر  اما  بود.  كرده 
ن���ام "فراغت 6 ثانيه اي" را فرا گرفته است، 
مي تواند در موقعيت هاي غير قابل پيش بيني 
كنترل  زیادي  بسيار  ميزان  به  نگراني اش 
و  است  تكنيك سریع  این  كه  آنجا  از  كند. 
حتي  شرایطي،  هر  در  راحتي  به  مي تواند 
وقتي در مقابل رئيس نشسته است، مورد 
استفاده قرار بگيرد، این رویكرد را بسيار 

دوست دارد.
براي دو  اول  این صورت است:  به  تكنيك 
ثانيه نفس خود را فرو بدهيد و هوا را به 
هر جایي كه كمك نياز دارد، بفرستيد. مي توانيد 
هوا را به هر جایي از بدن، مغز و روح تان 
سوي  به  را  آن  مي توانيد  حتي  بفرستيد. 
ناراحتي ها و محدودیت هاي خود هدایت كنيد. 
ماهيچه هاي خود  تمام  سپس در حالي كه 
به  و  كنيد  از سر شروع  كرده اید-  را شل 
دو  براي   - برسيد  پایتان  انگشتان  نوك 
ثانيه نفس تان را بيرون بدهيد و خودتان را 
همچون استخري آرام و ساكن تلقي كنيد. 
دست آخر، براي دو ثانيه هيچ كاري انجام ندهيد. با 
تمرین فراغت 6 ثانيه اي خود را در موقعيت هاي 
نگران كننده، بسيار تواناتر از آنچه انتظار 

دارید حس خواهيد كرد.
اگر چه رویدادها و موقعيت هایي كه باعث 
نگراني مي شوند از كنترل ما خارج هستند، 
اما در یك سازمان نگران، هر كس مي تواند 
این  بگيرد.  عهده  به  را  احساسات  رهبري 
با  شرایط  و  موقعيت ها  مدیریت  یعني 
خودتان،  واكنش هاي  گرفتن  كنترل  تحت 
م���ي كند.  افزایش  به  شروع  نگراني  وقتي 
مسلمًا، در سازمان ها افراد مي توانند تاثير 
بسزایي بر زیردستان، همردیفان و حتی بر 

باالدستان خود داشته باشند.
رهبران عالي سازمان ها، از آنجا كه با افراد 
بيشتري در سازمان تماس برقرار مي كنند، 
مي توانند تاثير مثبت خاصي بر جاي بگذارند. 
مقدار  به  حتي  باشند  قادر  آنها  وقتي 
كم آرام تر از بقيه سازمان رفتار كنند، آرامش 
از  بعضي  گشت.  برخواهد  گروه  كل  به 
مردم از یك استعداد طبيعي براي مدیریت 
نگراني ها برخوردارند، اما نكته مهم آموزش 
مهارت ها  این  نگرانيست.  كنترل  وآموختن 

باید آموخته و سپس آموزش داده شوند.

گرد آوري : مرتضی قرایی - كارشناس توسعه سيستم
منبع : مجله تدبير
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خورشيدی ساخت استراليایی ها از باتری 
ليتيوم – پليمر 24.75 كيلوگرمی استفاده كرد 
تا بتواند به اندازه كافی از انرژی ذخيره شده 

در سلول هایش استفاده كند.
نام این خودرو IVy  است، 280 هزار دالر 
قيمت دارد و 18 ماه زمان برای ساخت آن 

صرف شده است.
 1.8 و  طول   متر   4.6 دارای  خودرو  این 
از  متر عرض و ارتفاع است. بدنه خودرو 
دارد  فيبر كربنی ساخته شده و سه چرخ 
كه آن ها نيز از فيبر كربني ساخته شده اند.

موتورهای این خودرو حداكثر 1.3 كيلووات 
قدرت توليد می كنند.

خودروی خورشيدی ساخت استراليایی ها، 
ركورد جهانی سرعت این نوع خودروها را 

شكست.
این خودرو كه توسط دانشگاه نيو ساوت 
به  اكنون  هم   ولز طراحی و ساخته شده، 
جهان  خورشيدی  خودروی  سریع ترین 

تبدیل شده است.
بر اساس گزارش های رسمی، این خودرو 
توانست به سرعت 88 كيلومتر در ساعت 
از  بيشتر  ساعت  بر  كيلومتر   9 كه  برسد 
كتاب  در  خودرو  نام  بود.  قبلی  ركورد 

ركوردهای گينس ثبت شد.
خودروی  ركورد،  این  شكستن  برای 

سریع ترین خودروي خورشیدي جهان به بازار آمد

 88 سرعت  به  توانست  خودرو  این 
کیلومتر در ساعت برسد که 9 کیلومتر 
بر ساعت بیشتر از رکورد قبلی بود. 
نام خودرو در کتاب رکوردهای گینس 

ثبت شد.

سازمان انتقال خون ایران، امسال هم مانند 
خيرخواهانه  دعوت  بنابه  گذشته  سال هاي 
شركت اطلس خودرو، روز سه شنبه دوازدهم 
یافت.  حضور  شركت  محل  در  ماه  بهمن 
از ساعت  این سازمان  همكاران زحمتكش 
مركزي  دفتر  محل  در   16:00 الي   8:30
اقدام  این  بودند.  مستقر  خودرو  اطلس 
زیاد  بسيار  استقبال  با  دوستانه  انسان 

تعداد  و  شد  مواجه  خودرو  اطلس  پرسنل 
جهت  داوطلبانه  صورت  به  آنها  از  زیادي 

اهداي خون خود در محل حاضر شدند.
اقدام حس  انگيزه خود را از این  داوطلبان 
انسان دوستي و كمك به همنوعان عنوان كردند، 
معروف  شعر  این  یادآور  كه  انگيزه اي 

سعدي براي تمام ایرانيان است:
بني آدم اعضاي یك پيكرند                                                               

گرد آوري : فریبا صفري پور- كارشناس روابط عمومي
www.carx1.com :منبع

كه در آفرینش ز یك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار                                                         

دگر عضوها را نماند قرار
امور  در  شركت  خودرو،  اطلس  مجموعه 
مسئوليت هاي  از  بخشي  را  خيرخواهانه 
به  براي  هميشه  و  مي داند  خود  اجتماعی 
انجام رساندن این امور، ثابت قدم، پيشگام 

و استوار است.

کوتاه و خواندنی
گرد آوري : فریبا صفری پور - كارشناس روابط عمومیبني آدم اعضاي یک پیکرند  گزارش اهدای خون در اطلس خودرو 




