


احسـان شـجاعى، مديرعامـل| واقعیت این اسـت که نقد شـدن جـزء ضرورت های زندگی همه انسـانها محسـوب می 
شـود زیـرا  رشـد و کمـال و نیـل به موفقیـت در تمام مراحـل زندگی منـوط به دیدن نقایـص، نیازهـا، کمبودها و تـالش در جهت 

مرتفع کردن آنهاسـت.
 گـذار از وضعیـت فعلـی و دسـتیابی به افق  هـای متعالی،  بارزتریـن و مهمترین ویژگی نقد اسـت و با تکیه برهمیـن جنبه مترقی 

و دگرگون سـاز نقد اسـت که آثار بزرگان اندیشـه از نوپویی و تحولگرایی سرشـار برخوردار اسـت. 
گاه سـازی جامعه اسـت و بـا برخـورداری از چنین سـازو کاری، پویشـی تکامل گرا  فرهنـگ نقـد بـه نوبـه خود عامـل بیداری و آ
بـه وجـود خواهـد آمـد. از سـویی فرهنـگ نقـد اعتماد به نفـس در نهـاد جامعه، بـه رشـد و بالندگی با ایجـاد روحیـه خودباوری 
و  علـم بـاوری، کالن اندیشـی مصالـح کمـك نمـوده و اسـباب نهادینـه سـازی خـردورزی زمینه های رشـد عقالنی همـه جانبه 

اجتماع را سـبب خواهد شـد.
جامعـه ای مـی توانـد در مسـیر رشـد و تعالـی قدم بـردارد که  اعضـای آن با فرهنـگ  زمینه و بسـتر بکارگیری این نقد آشـنا بوده و 

از سـوی دیگـر نظـام حاکم برجامعـه، سـاز و کار را در ارتباط  با افـراد فراهم آورد. 
یکـی از ویژگیهـای جامعـه سـالم، احتـرام به آزادی اندیشـه و بیان دیگران اسـت  مـا باید بیش از پیـش پذیرای عقایدی باشـیم که 
ممکـن اسـت بـا بینـش و سـلیقه های شـخصی ما متفـاوت و مخالف باشـد . بسـیار اتفاق مـی افتد کـه در خلق آثـار و پدیده ها 
اشـتباهاتی مرتکـب شـویم. عاقالنـه ترین کار این اسـت که به جـای حمله به منتقـد، اشـتباهاتمان را اصالح کنیـم و اگر کارمان 
شایسـته اسـت بـا برخـورد منطقـی و توضیحات روشـن نظـر منتقدین را تغییـر دهیم. بـرای یك منتقد کـم اطالع، یـك راهنمایی 
صادقانـه و یـك آمـوزش آگاهانـه مـی تواند بهتریـن راهکار باشـد. در این زمینـه فصل نامه« زیـرول» ایـن آمادگـی را دارد تا که با 

محوریـت صنعـت خودرو سـازی و روانسـازها، نقدها و نگاه های شـما خواننـدگان محترم را منتشـر نماید.

واقعیت این اسـت که نقد شـدن جـزء ضرورت های زندگی همه انسـانها محسـوب می 
شـود زیـرا  رشـد و کمـال و نیـل به موفقیـت در تمام مراحـل زندگی منـوط به دیدن نقایـص، نیازهـا، کمبودها و تـالش در جهت 

نقش مھم نشریات تخصصی
 در تولید علم و آگاھی
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در این شماره می خوانید...
چراغ کم فروغ نشریات تخصصی

مهارت هایی برای ارتقاء فروش محصوالت روغن موتور
اخبار زیرول
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سیزده  توصیه مهم در مورد کاهش مصرف سوخت

نگهداری خودرو در تابستان
برندگان  قرعه کشی باشگاه مشتریان
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چراغ کم فروغ نشریات تخصصی

مهران شـجاعى، مدير مسئول | شرایط اجتماعی نسبت به 
گذشـته تغییرات بسـیار زیادی یافته اسـت و امروز رمز موفقیت 
عرصـه هـای اقتصـادی ارتبـاط آن ها با رسـانه ها اسـت. حلقه 
ای کـه یقینـا اگـر بتوانـد بـه بهتریـن شـکل ممکـن برقرار شـود 
مـی توانـد نقش بسـیار مهمـی را در خصوص معرفـی کاالهای 
اقتصـادی در عرصـه هـای مختلـف داخلـی و بین المللـی ایفا 
کنـد. هرچنـد ممکن اسـت بـه دلیل شـرایط اقتصـادی فعالیت 
در عرصـه مطبوعـات دارای سـختی های بسـیار زیادی باشـد و 
نشـریات مسـتقل دچـار مشـکالت مالی عدیـده ای باشـند اما 
یقینـا اسـتواری در ایـن مسـیر نشـان از عـزم بـاالی مجموعه ها 
و شـرکت هـای خصوصـی در جهت ارتقـاء دانش افزایـی آحاد 

مختلف مـردم دارد. 
متأسـفانه امـروزه برخـی از سـر دلسـوزی یـا ناآگاهـی، هرگونه 
سـرمایه گذاری و تالش برای گسـترش فرهنگ مطالعه نشـریات 
مکتـوب را بـا توجـه به رونـق رو بـه رشـد رسـانه ها و ارتباطات 
انتشـار سـریع  امـروزه  الکترونیـک شکسـت خورده می داننـد. 
و کوتـاه و قابـل دسـترس در فضـای مجـازی رغبـت مـردم را به 
خریـد و مطالعـه نشـریات مکتـوب کـم کـرده اسـت. مـردم به 

قـدری درگیر فضـای مجازی هسـتند که از نشـریات تخصصی 
دور شـده اند. خریـد و مطالعـه ایـن نـوع نشـریات بـه شـکل 
نیـاز جـدی بیـن جوانـان نهادینـه نشـده اسـت و از ضروریـات 
زندگـی آنهـا و در سـبد خریدشـان نیسـت.اگر این اتفـاق بیفتد 
هم نشـریات تخصصـی می توانند رسـالت خود را انجـام دهند 
و هـم جامعـه بـه سـمت تخصص گرایـی پیـش مـی رود. مـن 
معتقـدم رسـانه های بزرگتـر و همگانی تر در ایـن زمینه می توانند 
کمـک و مشـوق باشـند.در ایـن زمینـه به نظـر می رسـد یکی از 
مشـکالت عمیق در کشـور ما، برخالف بسـیاری از کشـورهای 
پیشـرفته ضعف فرهنـگ مطالعـه و کاهش روزافـزون اطالعات 
و تحلیل هـای درسـت اسـت. وقتی چنیـن دیدگاهی بـر جامعه 
حاکـم باشـد نه تنها نشـریات تخصصی بلکه نشـریات عمومی 
و روزانـه نیـز بامشـکل رو به رو خواهند شـد.واقعیت این اسـت 
کـه نشـریات تخصصی نقشـی اساسـی در تولید علـم و آگاهی 
در کشـور دارنـد کـه می  توانند در پیشـبرد اهداف به مسـئوالن و 
مـردم کمـک شـایان توجهـی کننـد و بـر همین اسـاس حمایت 
مسـئوالن از چنیـن نشـریاتی مـی توانـد دسـتاوردهای بسـیار 
ارزشـمندی را بـه همـراه داشـته باشـد. در پایـان مـا بـه عنـوان 
مجموعـه فصلنامـه« زیـرول» امیدواریـم نقـش مهمـی را در 

آگاهـی بخشـی جامعه ایفـا کنیم.
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مھارتھایی برای ارتقاء فروش 
محصوالت روغن موتور

دكتـر رئوف رابطى، مـدرس و دكتـراى بازاريابى| فروش یکی 
از عوامـل مهـم و تاثیرگذار بر سـودآوری ما اسـت .در واقع وقتی که هزینه 
هایمان را از میزان درآمد کسـر می کنیم سـودآوری ما مشـخص می شود 

و درآمـد حاصله عبارت اسـت از تعداد فروش ضـرب در قیمت فروش.
 هزینه- درآمد= سود

 قیمت فروش×تعداد فروش= درآمد
بـرای افزایـش سـودآوری یـا بایـد هزینـه ها کاهـش یابـد و یـا درآمدمان 
را افزایـش دهیـم در بخـش افزایـش درآمـد دو عامل مهم تعداد فـروش و 

قیمت فـروش همـواره مطرح اسـت.
از آنجایـی کـه قیمت ها را همیشـه ما تعیین نمی کنیـم و غالبابازار تعیین 
کننـده قیمـت اسـت و اگر قیمـت ما با توجه به سـطح کیفـی از نـرم بازار 
باالتر باشـد گرایش مشـتریان به خرید محصوالت کم می شـود  بنابراین 
ابـزار اصلـی مـا بـرای افزایـش درآمد و نهایتـا ارتقـای سـودآوری  افزایش 

تعـداد فروش خواهـد بود.
برای اینکه بیشتر بفروشیم بایدنکات زیر را مورد توجه قراردهیم:

۱- با مشتریان ارتباط بلندمدت داشته باشیم.
وقتـی شـما ارتباط بلندمدت با مشـتریان داریـد به این معنی اسـت که به 
طـور ثابـت مـی توانید بـر روی عـده ای از مشـتریان که درآمد برای شـما 
ایجـاد مـی کنند حسـاب بازکنید معموًال این مشـتریان براسـاس سـوابق 
قبلـی با شـما به راحتی ارتبـاط برقرار می کنند،یک اعتمـاد دو طرفه ایجاد 

می شـود.
۲- قانون ۳۰/۷۰را رعایت کنید.

قانـون ۳۰/۷۰ مـی گویـد وقتـی کـه بـا مشـتریان رو در رو می شـوید به 
عنـوان یـک فروشـنده۷۰درصد گـوش کنیـد و ۳۰ درصـد سـوال کنید.
کارشـما فقط کمک به مشتری اسـت .یک فروشنده خوب،به صحبتهای 
مشـتری خـوب گـوش می کند انتظـارات او را مـی فهمـد و در زمانی هم 
که صحبت می کند سـواالتی را برای درک بهتر و بیشـتر خواسـته مشتری 
مطـرح می کنـد فقط فروشـنده های ضعیف هسـتند کـه زودقیمت می 

دهنـد دریـک گفـت و گوی خوب، مشـتری خـود قیمت را می پرسـد.
  ۳- فروش را برای کمک به دیگران انجام دهید.

فـروش  نوعـی کمک به دیگران اسـت بـرای ارتقای کیفیـت کار و زندگی 
آنها.مثـًال اگر شـخصی روغن موتورماشـین خـود را عـوض می کند می 
خواهـد خودرویـش برای او بهتر و بیشـتر کار کند و برایش رفاه و آسـایش 
به دنبال آورد.شـما به عنوان فروشـنده باید برای رسـیدن به این هدف به او 

کمک کنید.همیشـه خود را مشـاور مشتری تلقی کنید.
۴- به ارجاع مشتریان توجه ویژه داشته باشید.

وقتی که شـما مشـتریان را راضی می کنید و آنها به مبلغین شما تبدیل می 
شـوند.کار شـما برای قانع کردن مشـتریانی که توسط مشـتریان راضی به 
شـما مراجعه می کنند خیلی کم می شـود در واقع مشـتریان راضی قبلی 
کار شـما را آسـان کـرده اند.فراموش نکنید تبلیغ مشـتریان راضی از تبلیغ 

مسـتقیم شـما به مراتب اثربخش تر و موثر تر اسـت.
۵- به مشتریان اهمیت دهید.

مشـتری از شـما خریـد نمـی کند مگـر اینکه احسـاس کند شـما بـه او 
اهمیت می دهید.اینکه مشـتریان در صحبت با شما احساس امنیت می 
کنند بسـیار مهم اسـت صحبت شـما با مشـتری باید ترس و شـک او را 
از بیـن ببرد.پـس ارتباط با مشـتریان را بعد از فـروش قطع نکنید چون این 

ارتبـاط باعث ارجاع مشـتریان بعدی  می شـود.
۶- فروش را نهایی کنید.

وقتی مشـتری به شـما مراجعه می کند و پس از صحبـت اولیه می گوید" 
بسـیار خوب حاال می روم و فکر 

مـی کنم و ..."شـما باید کاری کنید که در همان لحظه مشـتری خریدش 
را نهایی کند بـرای  این کار:

الف-بـه مشـتری اطمینـان دهیـد همواره شـما در کنـار او هسـتید و اگر 
مشـکلی ایجاد شـد به شـما مراجعـه کند.

ب-اگـر در مـورد قیمت مشـکل دارد در حد اختیـارات و امکان تخفیف 
بدهیـد و اگـر کاالیـی با قیمت کمتـر هم دارید مـی توانیـد در این مرحله 

پیشنهاد بدهید.
ج-از مشـتری اجـازه بگیریـد مثـال بگویـد اگر اجـازه بدهید ایـن روغن 
موتـور را بـرای شـما مـی ریزیـم قطعـًا در دفعـات بعـد خودتـان مجددا 

درخواسـت مـی کنید.
د- از تکنیک زاویه تند استفاده کنید.

مثالمشتری می گوید قیمتش زیاد اسـت.در اینجا براساس شرایط فروش 
مـی توانیدبگویید: در مقایسـه با محصوالت این سـطح قیمت مطلوبی 
دارد. یا اگر امکان تقسـیط کاال را دارید بگویید:"بسـیارخوب قسـطی می 
فروشـیم" اگـر بگوید مـن فرصت کافـی  برای خریـد ندارم مـی گوییم:" 
شـما را در اولویت قـرار می دهیم" .در مجموع یعنی اینکـه از همان راهی 
کـه ایشـان قصـد عـدم خریـد دارد او را به سـمت نهایی کـردن خرید می 

فرستیم. 
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   شـرکت ایمن روان سـاز صنعت در اوایل ماه سـال ۹۶ در هتل زیبای میثاق مشـهد با هدف شـرح برنامه بودجه و فروش و سایر سیاست های شرکت 
در سـال جدید و ارایه گزارش عملکرد دفاتر همایشـی را برگزار کرد که در این همایش مدیران مناطق نیز در مورد فعالیت های سـال گذشـته خود صحبت 

کردند. همچنین در این همایش  جلسـه ای آموزشـی با موضوع بازاریابی و فروش  و با سـخنرانی دکتر رابطی در راسـتای مشتری مداری برگزار شد.

اولين جلسه سال 96 با حضور همكاران شعب در هتل 
ميثاق مشهد

برگزارى اولين همايش استان همدان

    شـرکت ایمـن روانسـاز صنعـت بعـد از معرفـی ۳ محصول جدیـد خود در 
سـال ۱۳۹۵گردهمایـی را با همـکاران خود در اسـتان همدان ترتیـب داد.در این 
همایـش خط مشـی شـرکت ، اهداف و محصـوالت جدید بـرای حضار جهت 

معـرفی هرچه بیشتـر شــرکت شرح داده شد.

اخبار زیرول
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   اسـتاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ به عنوان یکی از مهم ترین و جامع ترین اسـتانداردهای حوزه آموزش و بهسـازی منابع انسـانی سازمانها مطرح می باشد و این 
اسـتاندارد به لحاظ رویکرد در نیل به امور و برنامه های سیسـتمی در فرایند آموزش ،متولیان آموزش سـازمانها را به واسـطه جذابیت های فنی و منطقی 

آن به اسـتقرار این استاندارد تشویق می نماید.
 به اطالع می رساند شرکت ایمـــن روانســاز صنعــت با تالش و پیگیری همکاران و رعایت الزامات استاندارد بین المللی موفق به اخذ ممیزی مراقبتی 
مرحله اول ISO ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹  در حوزه آموزش و بهسـازی منابع انسـانی گردید.امید اسـت با بکارگیری این اسـتاندارد شـاهد رشـد کمی و کیفی ارائه 

خدمات به هموطنان عزیز باشـیم.

 به عنوان یکی از مهم ترین و جامع ترین اسـتانداردهای حوزه آموزش و بهسـازی منابع انسـانی سازمانها مطرح می باشد و این 

 ISO دريافت مميزى مراقبتى مرحله اول
10015:1999

مسابقه«دوربين به دست»
شركت ايمن روانساز صنعت

     در پایان سـال ۹۵ با هدف ایجاد حس نشـاط و همدلی بین همه دوسـتان همکار و مصرف کننده مسـابقه بزرگ دوربین به دسـت راه اندازی 
شـد در ایـن مسـابقه بـا موضوع عکاسـی آزاد تعداد زیـادی از عزیزان عکـس های جذاب و منحصـر به فردی را بـرای زیرول ارسـال کردند که در 

ادامـه برخی از آنها را مشـاهده می کنیم.
در پایان از بین حداقل ۵۳۶ عکس ارسالی حدود ۱۰ عکس به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

با توجه به اینکه این مسـابقه بیشـتر جنبه مشـارکتی داشـت برآن شـدیم تا نفرات اول تا سـوم را با رای گیری خود اعضای کانال تلگرامی زیرول 
انتخـاب کنیـم کـه پـس از یـک رقابت نزدیـک به هم، نفـرات اول تا سـوم به ترتیب زیر انتخاب شـدند که طی مراسـمی جوایـز ارزنـده ای به آنها 

شد. تقدیم 
نفر اول:

 جناب آقای عادل نخعی 
نفر دوم :

خانواده های محترم اسدی و حسینی
نفر سوم :

جناب آقای رضا نارمنجی
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خـودرو همزمـان با اعمـال تحریم های صنعـت خـودرو همزمـان با اعمـال تحریم های صنعـت خـودرو همزمـان با اعمـال تحریم های  رنگيانسـارا رنگيانسـارا رنگيان|
اقتصادی علیه ایران، دسـتخوش تغییرات زیـادی بود. در این بین 
نوسـان در قیمـت خودروهای داخلـی و وارداتـی از تغییراتی بود 

کـه چالش هـای زیـادی را در این صنعت ایجـاد کرد. همچنین 
در این شـرایط، قطعه سـازان و خودروسـازان داخلی بـرای تامین 
مـواد اولیه از منابـع اصلی و برقراری ارتباط با خودروسـازی های 

پوست اندازی صنعت خودروسازی
 پس از تحریم ھا
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بـزرگ به منظـور بهره گیری از تجهیـزات و فناوری هـای جدید، 
به منظـور طراحـی و ایجـاد تنوع در محصـوالت با موانـع زیادی 
روبـه رو شـدند. در شـرایط کنونـی چشـم ها بـه وضعیـت ایـن 
صنعـت در شـرایط پـس از تحریـم دوختـه شـده، به طـوری که 
کارشناسـان این صنعت نظـرات متفاوتی را درباره شـاخص های 
شـرایط  در  داخلـی  خودروهـای  در  تنـوع  و  کیفیـت  قیمـت، 

پسـاتحریم اعمـال کرده اند.
سـنگین  بـار  تحمـل  بـا  حالـی  در  خـودرو  صنعـت  فعـاالن 
تحریم هـا، نگاهشـان به بهبـود روابط بین المللی بـه عنوان یکی 
از راه حل هـای افزایـش تولیـد بـود که باالخـره تیـم مذاکره کننده 
ایرانـی با دسـت پر از ژنو بازگشـت. بر همین اسـاس بـا توافقات 
صورت گرفته در سـومین دور از مذاکـرات ژنو در دولت یازدهم، 
لغـو تحریم هـا در صنعـت خـودرو کـه دومیـن صنعـت بـزرگ 
کشـور بعـد از نفت اسـت در کنار دیگـر صنایـع در اولویت قرار 
بعـد گرفـت.  بعـد گرفـت.  بعـد از سـه دوره مذاکره هسـته ای که در دولـت یازدهم 
رخ داد، سـوم آذر مـاه، صنعـت خـودرو روز خـود را بـا خبـر 
توافقـات هسـته ای آغـاز کـرد، خبری کـه دومین صنعـت بزرگ 

کشـور بعـد از نفـت، مدت هـا در انتظـار آن بود.  
هسـته ای از آنجایـی بـرای صنعـت خـودرو بسـیار بـا توافقـات هسـته ای از آنجایـی بـرای صنعـت خـودرو بسـیار بـا توافقـات هسـته ای از آنجایـی بـرای صنعـت خـودرو بسـیار بـا 
اهمیـت بود که این صنعـت به عنوان یکی از صنایع مهم کشـور 
و مشـتریان آن، قربانی به نتیجه نرسـیدن مذاکرات هسته ای شده 
عقیده بسـیاری از کارشناسـان صنعت خودرو بسیاری به عقیده بسـیاری از کارشناسـان صنعت خودرو بسیاری به عقیده بسـیاری از کارشناسـان صنعت خودرو بسیاری  به بودند.  به بودند.  
از مشـکالت به بحـران اقتصادی خودروسـازان بـاز می گردد که 
مسـاله ای کامـال داخلـی اسـت. دلیـل اصلـی این بحـران مالی 
تصمیمـات نادرسـت داخلـی اسـت کـه طـی چنـد سـال اخیر 
بـرای صنعت خـودرو و اقتصاد کالن کشـور گرفته شـده هرچند 
لغـو تحریم هـای صنعت خودرو اتفاق بسـیار خوبی اسـت، اما 
تـا زمانـی که مشـکالت نقدینگـی و مالـی خودروسـازان وجود 
داشـته باشـد، اثـر لغـو تحریم هـا نیـز مشـخص نخواهد شـد. 
مشـکالت داخلـی و خارجـی خودروسـازان بایـد بـه صـورت مشـکالت داخلـی و خارجـی خودروسـازان بایـد بـه صـورت مشـکالت داخلـی و خارجـی خودروسـازان بایـد بـه صـورت 
مـوازی رفع شـوند تـا خودروسـازان بتوانند بار دیگر به بازگشـتن 

بـه دوران اوج تولیـد فکر کنند. 
مشـکالت مالـی خودروسـازان بـر افـت تولیـد و ادامـه آن اثـر 
جـدی دارد، زیـرا اگر قطعه ای هم وجود داشـته باشـد که تحریم 
نباشـد و امـکان تهیـه آن وجـود داشـته باشـد، متاسـفانه بودجه 
کافـی برای تهیـه آن وجود ندارد، این موضـوع به بحران اقتصادی 
خودروسـازان بازمی گـردد؛ بنابرایـن اگر بحـث تامین نقدینگی 

خودروسـازان مـوازی با رفـع تحریم ها پیش نـرود، نمی توان به 
افزایـش تولید امیـدوار بود. 

خودرو در مقابل تحریم هایی چند جانبهصنعت خودرو در مقابل تحریم هایی چند جانبهصنعت خودرو در مقابل تحریم هایی چند جانبه
امـا بحـث تحریـم صنعـت خـودرو در شـرایطی مطـرح بـود 
کـه تحریم هـای کالنـی ماننـد محدودیت هـای بانکـی کـه بـه 
ممنوعیـت نقـل و انتقال پولـی بین ایران و سـایر کشـورها منجر 
شـد و همچنین محدودیت گشـایش ال سـی، علیه صنایع کشور 

از جملـه خودروسـازی اعمـال شـده بود. 
کـه  تحریم هایـی  لغـو  عالوه بـر  دارنـد  عقیـده  کارشناسـان 
اختصاصـا بـرای صنعـت خـودرو در نظر گرفته شـده بـود و نیز 
رفع مشـکالت داخلی، رفـع تحریم های صنعت خـودرو زمانی 
بـه طـور کامـل اتفـاق می افتـد کـه محدودیت هـای کالن بـرای 

بنگاه هـای اقتصـادی کشـور نیـز برطـرف شـود. 
 یکـی از قطعـه سـازان کشـور نیز یکی دیگـر از افرادی اسـت که 
در زنجیـره خودروسـازان به توسـعه محصـوالت به واسـطه رفع 
تحریم هـا امیـدوار اسـت؛ امـا او عقیـده دارد مشـخص شـدن 

اثـرات تحریـم قطعا زمـان خواهـد برد. 
در رابطـه بـا این موضـوع می گویـد: مذاکره با خودروسـازان وی در رابطـه بـا این موضـوع می گویـد: مذاکره با خودروسـازان وی در رابطـه بـا این موضـوع می گویـد: مذاکره با خودروسـازان 
خارجـی، سـفارش گذاری و تمام اینهـا زمان بر اسـت؛ اما قطعا 
رخ خواهـد داد. اعتقـاد داریم بـا توجه به اینکـه مصرف کنندگان 
ایرانـی به سـمت خودروهـای اروپایـی و غربی کشـش دارند، و 
خودروسـازان هـم تجربه همـکاری بـا خودروسـازان اروپایی و 
آمریکایـی را دارنـد، شـرکای مـا خودروسـازانی از غـرب و اروپا 
باشـند نـه خودروسـازانی کـه بـه دلیل مشـکالت پیش آمـده در 

چنـد سـال اخیر در بـازار کشـور زیاد شـده اند. 
عقیـده دارد بـا توجـه بـه جذابیت هایـی کـه بـازار ایـران دارد و 
ایـران،  در  موجـود  خودروسـازی  زیرسـاخت های  همچنیـن 
طرف هـای اروپایـی و آمریکایـی نیز بـه همکاری با ایـران تمایل 
کاهش قیمـت ارز ، نـرخ واردات قطعات یدکی و تولید با کاهش قیمـت ارز ، نـرخ واردات قطعات یدکی و تولید با کاهش قیمـت ارز ، نـرخ واردات قطعات یدکی و تولید  با دارنـد. با دارنـد. 
آن نیـز کاهـش خواهد یافـت و طبیعتا این امـر در کاهش قیمت آن نیـز کاهـش خواهد یافـت و طبیعتا این امـر در کاهش قیمت آن نیـز کاهـش خواهد یافـت و طبیعتا این امـر در کاهش قیمت 
خـودرو بـی تاثیـر نخواهـد بـود. در واقـع اکنـون شـرایط بـرای 
کاهـش قیمـت خـودرو مهیا اسـت، بـا لغـو تحریم بسـیاری از 
شـرکت های معتبـر و بزرگ خودرو سـازی برای حضـور در بازار 
خـودرو ایـران اعـالم آمادگی کـرده اند کـه این موضـوع نیز تاثیر 

مثبتـی بـر صنعت خـودرو کشـور خواهد  داشـت.
مسـئولین کشـور بـا اتخـاذ سیاسـت های درسـت شـرایط بایـد مسـئولین کشـور بـا اتخـاذ سیاسـت های درسـت شـرایط بایـد مسـئولین کشـور بـا اتخـاذ سیاسـت های درسـت شـرایط 

مناسـبی  را بـرای خودروسـازی کشـور فراهـم کننـد.
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نگاھی به تکنولوژی خودرو در سال ۲۰۱۶
قسمت دوم

IAV خودروی گلف هوشمند شده ی 
-  این تکنولوژی چیست؟ 

همـان خـودروی معمول فولکس واگن گلف اما به همراه تعدادی سنسـور 
و برنامه های نرم افزاری مرتبط اسـت.

- چه کاری انجام می دهد؟
از تکنولـوژی سیسـتم رانندگـی خـودکار (Autopilot) تسـال اسـتفاده 
 adaptive) می کنـد کـه شـامل مـوارد زیر اسـت: کـروز کنتـرل تطبیقـی

cruise control)، سیسـتم حفظ خودرو 
در مسـیر (Lane keeping system) و 
 highway ) تغییـر مسـیر در بزرگراه هـا
کـه  زمانـی   (lane changing sysem

راننـده راهنمـا را روشـن می کنـد.
 نقاط قوت

کـه  داد  نشـان   IAV مهندسـی  گـروه 
را  گلـف  اسـتاندارد  خـودروی  می تـوان 

بـا نصـب تجهیـزات مختلـف بـه خودرویی نیمـه خـودکار تبدیـل کرد. 
تمامـی وسـایل مـورد نیـاز و کامپیوترهـا در صنـدوق عقب خـودرو تعبیه 
شـده اسـت تا عمکلرد این تکنولوژی به سـادگی قابل تغییر و بروزرسـانی 
باشـد؛ بـه عنـوان مثال می  تـوان در آینـده کاربرد هـای دیگری ماننـد اعالم 
هشـدار خطـر بـه راننـده هنگامی که عابـران پیـاده ای از گجت پوشـیدنی 
مایکروسـافت Band  اسـتفاده می کنند و اسـتفاده  راننده از دستیار صوتی 
مایکروسـافت، یعنـی کورتانـا. هنگامی که یک مشـتری تصمیم می گیرد 
کـه از قابلیت هـای افـزوده ای بهـره ببـرد، می تـوان بـا تعبیه  چیپسـت ها و 
تجهیـزات مـورد نیـاز در صنـدوق عقـب 
خـودروی وی، چندین قابلیت کاربردی را 

به خـودرو افـزود.
زمان تجاری شدن

یک تا سه سال 
فرآیندهـای فـرم دهی فلـز در آزمایشـگاه 

شـمال غربـی اقیانـوس آرام

  فناوری در جهت کاهش وزن قطعات فلزی
این تکنولوژی چیست؟

فرآینـدی جدیـد بـرای اتصـال ورق های آلومینیومی با ضخامت گوناگون به یک صفحه یکنواخت جوشـکاری شـده (TWB) تا اینکه بتوان پرسـکاری 
را روی آن انجام داد. همچنین این تکنولوژی شـامل فرم دهی به وسـیله گازهای داغ برای تولید اشـکال پیچیده در فلزهای با اسـتحکام باال اسـت.

- چه کاری انجام می دهد؟
موجب کاهش وزن قطعات فلزی می شود

-  نقاط قوت
TWB: جوشـکاری لیـزر فوالدها با ضخامت متفاوت به منظور بهینه سـازی مقاومت 
محلـی در اغلب مـوارد، امری متداول اسـت ولی آلومینیوم نمی تواند حرارت بـاال را در 
حین جوشـکاری تحمل کند به همیـن علت از فرآیند پرس اسـتفاده می کنند. دپارتمان 
انرژی آزمایشـگاه ملی شـمال غربـی اقیانوس آرام نوعی فرآیند جوشـکاری اغتشاشـی 
اصطحکاکـی ابـداع کرده اند کـه می تواند ورق هـای آلومینیـوم ۵۱۸۲ به ضخامت یک 

موسسـه ی SAE را می تـوان معتبرتریـن سـازمان فعـال در توسـعه  
و استانداردسـازی تکنولوژی هـای نویـن خودرویـی دانسـت. ایـن 
موسسـه هر سـاله بـه بررسـی و معرفـی  جدید تریـن دسـتاورد های 
بشـر در زمینـه ی حمـل و نقـل و خـودرو می پـردازد. طبـق سـنت 

همه سـاله، SAE  در سال ۲۰۱۶ نیز برترین تکنولوژی ها و ابداعات 
شـرکت های مختلف را در صنعت خودروسـازی معرفی کرده است 
کـه پیـش از این تعـدادی از آن ها را معرفـی کرده بودیـم. در ادامه نیز 
می توانیـد از سـایر تکنولوژی هـای برتر سـال ۲۰۱۶ مطلع شـوید.
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Oak Ridge آزمایشگاه ملی AMIE خودروی  
- این تکنولوژی چیست؟

.(Additive Manufacturing Integrated Energy- AMIE) خودروی تولید شده ی دپارتمان تولید فزاینده ی انرژی یکپارچه شده
- چه کاری انجام می دهد؟

نمایـش قابلیت هـای تولید فزاینده (پرینت سـه بعدی)  در کنار نمایـش خودرویی هیبرید پالگین که 
از گاز طبیعـی بـرای حرکت اسـتفاده می کند و انرژی خورشـیدی را در طـول روز ذخیره کـرده و از آن 

هنگام شـب بهـره می برد.
- نقاط قوت

هـم خـودرو و هم خانـه ی کوچک (بخش دریافت و ذخیـره ی انرژی خورشـیدی) به گونه ای طراحی 
شـده اند تـا در کنـار یکدیگر به خوبی کار کننـد. خانه از پنل های خال و ارزان قیمتی اسـتفاده می کند 
و سـلول های خورشـیدی ۳.۲ کیلووات نیز باالی آن ها نصب شـده اسـت. با اسـتفاده از تکنولوژی 
شـارژ سـریع سـطح ۲ بدون سـیم دو سـویه، توان اضافی در هنگام اوج تابش خورشـید در باتری ها 
ذخیره می شـود؛ هنگامی که تابش خورشـید به حداقل خود می رسـد، خودرو از انرژی ذخیره شـده 

بهـره خواهد برد.
- زمان تجاری شدن

خودرویـی که در اینجا سـاخته شـده اسـت هیچ وقـت فرصـت ورود به بـازار را نخواهـد یافت ولی 
شـارژر بدون سـیم سـطح ۲ و دو سـویه، ممکن اسـت در سـال هایی نـه چنـدان دور در خودروهای 

هیبریدی و برقی مشـاهده شـود.

و دو میلی متـری را بـا سـرعت ۹.۸ فـوت در هر دقیقه به هم متصل کند. سـاخت پنـل داخلی درب 
خـودرو (در نزدیکـی لـوال کمی ضخیم و در بقیه نقاط ضخامت کمی دارد) با ایـن روش ۶۲ درصد 

سـبک تر و ۲۵ درصـد ارزان قیمت تر نسـبت به پنل هـای درب معمول انجام خواهد شـد.
فـرم دهی با گاز داغ: اتصال دو ورق مسـطح فلزی با جوشـکاری بسـیار سـاده تر از پـرس دو ورق به 
یکدیگـر اسـت، مانند منیفولـد گاز خروجی. با ابـداع PNNL، هر نوع ورق فلـزی را می توان به هم 
جـوش داد. در ایـن روش ابتـدا فلز را تا دمای نصف نقطه ی ذوب آن حرارت می دهنـد و در ادامه گاز 
آرگـون را بـا فشـار psi ۱۰۰ بر روی فلـز داغ هدایت می کنند. یا اینکه الیه های ورق را با جوشـکاری 
نقطـه ای در کنـار یکدیگـر به هم متصـل می کننـد و گاز آرگون را به قسـمت های دیگر می رسـانند. 
ورق هـای تیتانیومـی که با این روش جوشـکاری شـده اند جایگزیـن النه زنبـوری آلومینیومی مورد 
اسـتفاده در کـف هواپیما می شـود. همچنیـن روش فرم دهـی بـا گاز داغ در فرآیند فرم دهی کشـش 

عمیق فلز منیزیوم بسـیار کاربرد دارد.
- زمان تجاری شدن

بـه زودی جنـرال موتـورز و شـرکت LLC با هم برای گسـترش جوشـکاری اصطکاکی اغتشاشـی 
همـکاری می کننـد. روش TWB گواهینامه هـای الزم را بـرای تولید دریافت کـرده و روش فرم دهی 

بـا گاز داغ نیـز در آینده ای بسـیار نزدیک مجـوز الزم را دریافـت خواهد کرد.
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(Jatco CVT۷) تغییرات در سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر تسمه ای  
-  این تکنولوژی چیست؟ 

آخریـن تغییـرات در سیسـتم انتقـال قدرت پیوسـته متغیـر تسـمه ای Van Doorne، مناسـب برای 
خودروهـای ۱.۸ لیتـری یـا کمتر دیفرانسـیل جلو اسـت.

- چه کاری انجام می دهد؟
افزایـش نسـبت دنـده تـا ۸.۷ که موجب سـبک تر شـدن ۱۳ درصـدی، باریک تر شـدن ۱۰ درصدی 
عـرض محفظـه جعبه دنـده و تولید اصطـکاک کمتر به میـزان ۳۰ درصد اسـت. در نهایـت بهبود ۳ 

درصدی مصرف سـوخت در سـیکل NEDC مشـاهده می شـود.
- نقاط قوت

بـا جایگزینـی تسـمه بـا انـواع زنجیـر متشـکل از قطعـات کوچک متصـل به هـم، تسـمه می تواند 
محکم تر دور اجزاء بسـته شـود، قطر کمتری داشـته باشـد و با افزایش سـفتی پولی ها نیز می تواند به 
خوبـی و بـدون نیاز به فشـار هیدرولیکـی اضافی، کار کند. بنابراین با اسـتفاده از این تسـمه هزینه ی 
ناشـی از اضافـه شـدن پمـپ هیدرولیکـی حـذف می شـود و صرفـه ی اقتصادی این تسـمه بیشـتر 

می شـود.
- زمان تجاری شدن

ایـن محصـول در حـال حاضـر بر روی برخی محصوالت شـرکت نیسـان اعـم از خـودروی خاص 
بـازار چیـن النیا (Lannia)، نصب شـده اسـت.

قابلیت کاربردی را به خودرو افزود.
- زمان تجاری شدن

یک تا سه سال 
فرآیندهای فرم دهی فلز در آزمایشگاه شمال غربی اقیانوس آرام

  تکنولوژی برای نمایشگرهای هدآپ 
(Eastman Saflex Q series Wedge PVB)

 -  این تکنولوژی چیست؟ 
شیشـه جلـوی خودروی گوه ای شـکل کـه الیه داخلـی آن از جنس پی وی سـی بوتیرال 

(polyvinyl butyral) اسـت و برای نمایشـگرهای هـدآپ کاربرد دارد.
- چه کاری انجام می دهد؟

از دو بینـی یـا سـایه بینی که هنـگام نمایش تصاویر موجود بر روی شیشـه جلو توسـط 
هـدآپ دیسـپلی (HUD) رخ می دهـد جلوگیـری می کنـد، مخصوصـًا زمان هایـی که زاویه دیـد خیلی کم یا خیلی زیاد اسـت (بـرای افراد کوتـاه قد و 

بلند) قد 
- نقاط قوت

بـرای خودروسـازانی کـه از تکنولـوژی HUD اسـتفاده می کننـد و قصـد دارنـد تـا واقعیت افـزوده را بر روی شیشـه جلوی خـودروی خود نشـان دهند 
(ماننـد زمانـی کـه سیسـتم ناوبری جـاده را با اسـتفاده از فلش های جهتی رنگی روی شیشـه ی جلـو نمایش می دهد تـا راننده راحت تر بـه مقصد خود 
برسـد)، مشـکل سـایه بینی یا دو بینی برای افراد مختلف یکی از چالش های بزرگ محسـوب می شـود. این شیشـه جلوی گوه ای شـکل با الیه داخلی 

مخصـوص این مشـکل را به طـور کامل برطـرف می کند.
- زمان تجاری شدن

فرآیند تولید این شیشه مهیا است و تنها نیاز به همکاری یکی از شرکت های خودروساز برای برنامه ریزی استفاده از آن دارد.
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  فناوری برای کاهش سرعت دورانی موتورهای احتراق داخلی
(cylinder Mockup-۳ FEV)

-  این تکنولوژی چیست؟ 
یـک بسـتر آزمایـش بـرای تحقیـق و توسـعه در راسـتای کوچک سـازی و کاهـش سـرعت دورانـی 

موتورهـای احتـراق داخلی اسـت.
- چه کاری انجام می دهد؟

از یـک یاتاقـان غلتشـی بـرای میـل بادامـک و ابتـدا و انتهـای میـل لنـگ و یک یاتاقـان ژورنـال کم 
اصطـکاک در بیـن آن هـا، محفظه تراکم دو مرحله ای متغیر و یک دسـته موتور فعال به منظور کاهش 

نویز و ارتعاشـات در این دسـتگاه تسـت اسـتفاده شـده است.
- نقاط قوت

کوچـک سـازی اندازه (حجـم) موتور احتـراق داخلی و کاهش سـرعت دورانی آن یکی از بی شـمار 
راه هایـی اسـت که خودروسـازان بـرای کاهش مصرف سـوخت و آالیندگی کربن دی اکسـید به کار 
می گیرنـد. ایـده ی FEV بـر تحقیقـات موتورهـای احتـراق داخلی یک سیسـتم نظارتی بـر الگوی 
تزریق اسـپری سـوخت و انتشـار شـعله (انفجار) در نقاط مختلف محفظه احتراقی اسـت. استفاده 
از یاتاقـان غلتشـی بـرای میل بادامـک و میل لنگ موجب کاهـش ۳ تا ۴ درصدی مصرف سـوخت 

می شـود ولـی به قیمت زیاد شـدن سـر و صدای موتور احتراقی. این دسـتگاه تسـت موتـور راهی برای مقابله بـرای این چالش ها در اختیار پژوهشـگران 
قـرار می دهد.

- زمان تجاری شدن
المان های متعددی در بلند مدت دخیل هسـتند ولی موتور احتراقی با نسـبت تراکم متغیر سـال گذشـته رونمایی شـد و انتظار می رود تا در محصوالت 

سـال ۲۰۲۰ در دسترس قرار گیرد.

   شیشه ای برای دفع اشعه مادون قرمز
 (Pittsburgh Glass Works Sungate EP)

 -  این تکنولوژی چیست؟ 
شیشه جلوی مخصوص برای دفع اشعه ی مادون قرمز.

- چه کاری انجام می دهد؟
گرمـای داخـل کابین که بـر اثر نفوذ تابش نور خورشـید از طریق شیشـه بـه آن حاصل 

می شـود را از ۳۲ درصـد بـه ۳ درصد کاهـش می دهد.
- نقاط قوت

اسـتفاده از ورق هـای نازک نقـره  برای جلوگیری از تابـش نور آفتاب، میـزان انتقال نور به 
داخـل کابیـن را ۷۰ درصد کاهـش می دهد. اسـتفاده از این تکنولـوژی موجب کاهش 
شـدید اسـتفاده از سیسـتم های سرمایشی خودرو می شـود (عاملی که به طور رسـمی در محاسبه مصرف سوخت و انتشـار آالیندگی دخیل نمی شود) 
بنابراین می تواند به میزان ۳ گرم در هر مایل از کربن دی اکسـید منتشـر شـده از خودروهای سـواری و ۴.۳ گرم در هر مایل از کربن دی اکسـید منتشـر 
شـده از خودروهـای سـنگین کاسـت. البته این تکنولوژی امکان اسـتفاده از مواد ارزان قیمـت در فضای داخلی خـودرو را نیز ممکن می کندزیرا با تابش 

کمتر نور خورشـید و آسـیب کمتری به تریم داخلی وارد می  شـود.
- زمان تجاری شدن

PGW  اعـالم کـرده اسـت کـه در حال حاضر با یکی از خودروسـازان در فاز توسـعه ی نهایی این محصول قـرار دارد. بنابراین می توان انتظار داشـت که 
حضور این شیشـه را حداقل در یک خودرو و در سـال های آتی شـاهد باشـیم.
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آلودگی روانکارھا

بعنـوان  CM|آلودگـی روغـن  كارشـناس  عبداللهـى،  مهنـدس 
یکی از علل اصلی و ریشـه ای فرسایشـهای غیر عادی سیسـتمهای 
مکانیکی شـناخته میشـود. به همیـن دلیل، شناسـائی و کنترل منابع 
آلودگی روانکارها پیوسـته مورد توجه و عالقه دسـت اندرکاران برنامه 
هـای نگهداری و تعمیر بوده اسـت. امـروزه این واقعیـت که آلودگی 
روانکارهـای نـو یکـی از منابع مهـم آلودگی سیسـتمهای مکانیکی 
اسـت، پدیـده ای غیـر قابل انـکار می باشـد. هرچند در ایـن ارتباط 
کارهـای مطالعاتـی زیـادی در دنیـا انجام شـده اسـت، ولـی در این 
کار تحقیقاتی، سـعی شـده اسـت برای اولیـن بار در ایـران وضعیت 
تمیـزی روانکارهای نو و نقش آنها در آلودگی سیسـتمهای مکانیکی 
مختلـف مورد بررسـی قرار گیـرد. به این منظور، نمونه هایـی از انواع 
روانکارهـای نـو نظیـر: روغنهای موتـور، هیدرولیك، توربیـن و غیره 
که توسـط تولید کنندگان داخلـی و خارجی به بازار و صنعت کشـور 
ارائه می شـود به کمك تکنیکهـای مختلف مورد آزمایـش و ارزیابی 
قـرار گرفت تا سـطح تمیزی آنهـا بطور دقیق اندازه گیری شـود. نتایج 

تحقیـق در قالب مقاله حاضر ارائه شـده اسـت.
 یکـی از اهداف بسـیار مهـم در بکارگیری فنـآوری مراقبت وضعیت 
(CM)، شناسـائی و کنتـرل عوامـل ریشـه ای فرسـایش غیرعـادی 
سیسـتمهای مکانیکـی می باشـد. براسـاس تحقیقات بعمـل آمده، 
آلودگـی روانکارها، یکی از عوامل مهم فرسـایش و خرابی تجهیزات 
 ،CM در ایـران و جهـان اسـت. بـه همیـن دلیـل، در برنامـه هـای
ارزیابـی و کنترل آلودگیهـای روانکارها از مهمترین فاکتورهای کنترل 

تلقی می شـود. 
هـر چنـد وجـود روانـکار بـرای آن دسـته از تجهیـزات مکانیکی که 
دارای سیسـتم روانکاری هسـتند حیاتی اسـت، ولی حضور روانکار 
آلوده و یا فاقد کیفیت خود عامل ایجاد و تشـدید انواع فرسایشـها در 
سیسـتم مکانیکی اسـت. وجود ذرات جامـد آالینـده در روانکارها، 
صرف نظـر از نـوع و منبـع آنهـا، یکـی از انـواع متـداول آلودگیهـای 
روانکارها می باشـد که باعث فرسـایش قطعات داخلی سیستمهای 
مکانیکـی، بویـژه قطعات متحـرك می شـود. به همین دلیـل، امروزه 
آلودگـی روانکارها به ذرات جامد معلـق، بعنوان یکی از منابع اصلی 

فرسایش سیسـتمهای مکانیکی شناخته میشود  . 

از آنجائیکه در سیسـتم روانکاری سیسـتمهای مکانیکـی، روغن در 
همـه نقـاط داخلی دسـتگاه جریـان دارد، ذرات جامد آالینـده همراه 
بـا سـیال بـه قطعـات مسـیر حرکـت آسـیب مـی رسـاند. بویـژه در 
ارتباط با قطعات ظریف و حسـاس متحرك نظیر یاتاقانها، شـیرهای 
هیدرولیك، اسـپولها و غیره، این پدیده از اهمیت بیشـتری برخوردار 
اسـت. بـه همیـن دلیـل کنتـرل روانکارهـا از نظـر کیفیـت و میـزان 
آلودگی، برای حفظ و سـالمت تجهیزات بسـیار حائز اهمیت است. 
هرچنـد حفـظ و پاکیزگـی روانـکار هـا بطـور کامل بسـیار مشـکل 
و شـاید غیرممکـن باشـد، ولـی بهبود سـطح تمیـزی آنها براسـاس 
اسـتانداردها و متناسـب با نوع و میزان حساسیت تجهیزات مختلف 
مکانیکی و توصیه های سـازندگان آنها، دور از دسـترس و غیر ممکن 

نمی باشـد. 
جامعـه صنعتی جهان در برخورد با این معضل مشـترك، شـاخصها 
و اسـتانداردهای خاصـی را ارائـه نمـوده و بمنظـور ارزیابـی و کنترل 
آلودگیهـا، تکنیکهـای مختلفـی را معرفـی و توصیـه می نمایـد تا از 
ایـن طریـق از خسـارتهای گسـترده آلودگیهای روانکارها پیشـگیری 
و احتـراز شـود. اسـتانداردهای NAS۱۶۳۸ و ISO۴۴۰۶  از جمله 
آزمایشـها و روشـهای کنترل سـطح تمیزی روانکارها می باشد که در 

ایـن ارتباط تعریـف و معرفی شـده اند.
  آلوگیهای روانکارها و منابع آن:

صرفنظـر از آلودگیهای روانکارها به مواد شـیمیائی و سـیاالت نظیر: 
آب، سـوخت و غیره، در صنایع مختلف آلودگی تجهیزات مکانیکی 
بـه ذرات جامد بسـتگی به چگونگی عواملی نظیر مـوارد زیر خواهد 

داشت: 
- نوع و دقت طراحی، 

- شرایط و محیط کاری، 
- کیفیت نگهداری و غیره. 

بطورکلی وجود ذرات آالینده در سیسـتمهای مکانیکی میتواند از دو 
منبـع داخـل و یا خارج دسـتگاه باشـد. نفـوذ ذرات آالینـده جامد به 
داخل سیسـتمهای مکانیکـی عمدتا مربـوط به مرحله کار دسـتگاه 
می باشـد. بـا اینحـال روانکارهای نـو و آلـوده بـه ذرات معلق جامد 
بعنـوان یکـی از منابع مبتالبـه ورود آلودگی به داخـل همه تجهیزات 
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مکانیکی شـناخته می شود.
در بسـیاری از مـوارد، روانکارهـا قبل اینکه مورد اسـتفاده قرار گیرند، 
از طـرق مختلفی دچار آلودگی میشـوند نظیر: مرحلـه تولید، حمل 
و نقـل یا نگهـداری و غیـره. به این ترتیـب آلودگی همراه بـا روغن نو 
وارد سیستم مکانیکی میشـود. ذرات آالینده در روغنهای نو متناسب 
بـا مقـدار، جنس، نـوع و انـدازه، میتواند منجر بـه آثار فرسایشـی در 
سیسـتمهای مکانیکی گـردد. بطور کلی میتوان گفـت که آلودگیهای 
روغنهـای نـو، بالقوه همـان آثـار تخریبـی و فرسایشـی ذرات جامد 
 Abrasive) معلـق در روغنهـای کارکـرده یعنی فرسـایش تراشـه ای
Wear) را خواهد داشـت. به همین دلیل در بسـیاری از سیسـتمهای 

حسـاس مکانیکـی، توصیـه مـی شـود پـس از 
تعویـض روغن، بـه دسـتگاه مدتی فرصـت داده 
شـود تا بدون بـار (Idle)،کار کـرده و بتواند روغن 
نـو را بـه کمك سیسـتم فیلتر خود تصفیـه نماید.

تعـداد و انـدازه ذرات موجـود در نمونـه روغـن نو 
در ابتـدای اسـتفاده در یـك سیسـتم هیدرولیـك 
بـه میـزان قابـل توجهـی بیـش از تعـداد ذرات در 
همـان روغـن پـس از مدتـی کار دسـتگاه مـی 
باشـد. بـه عبـارت دیگر، روغـن نو پـس از مدتی 
کار در دسـتگاه، توسط سیستم فیلتر موجود در آن 
دسـتگاه به سـطح تمیزی باالتری رسـیده است .

(Abrasive) مکانیزم فرسایش تراشه ای  
براسـاس گزارشـهای تحقیقاتی و مقاالت علمی، 
فرسـایش تراشـه ای (Abrasive wear)، بعنوان 
یکی از رایج ترین مکانیزمهای فرسایشـی مبتالبه 
سیسـتمهای مکانیکـی، تقریبـا در همـه صنعت 
جهان شـناخته می شود. فرسایش تراشـه ای، چه 
از نـوع دوعضـوی و چـه سـه عضوی، خسـارت 
و ضایعـات فراوانـی را در سیسـتمهای متحـرك 
مکانیکـی ایجـاد می نماید. فرسـایش تراشـه ای 
سـه عضـوی کـه در اثـر حضـور ذرات و آالینـده 
هـای جامـد معلـق در روانکارها بوجود مـی آید، 

باعـث فرسـایش جـدی قطعـات متحرك ماشـین می شـود .امـروزه 
بـا پیشـرفت تکنولـوژی، تجهیـزات مکانیکـی دارای طراحـی های 
دقیقتربـوده و قطعـات ماشـین آالت در مقایسـه با نسـل قبـل دارای 
تلورانسـهای ظریـف و محدودتـری مـی باشـند و به همیـن دلیل از 
قـدرت، راندمان نسـبی باالتـری برخوردار هسـتند. از طـرف دیگر، 
ظرافـت قطعات متحرك، حساسـیت و آسـیب پذیری بیشـتری را در 
برخـورد بـا پدیـده آلودگـی روانکارهـا از خود نشـان می هنـد. بویژه 
خراش و فرسـایش ناشـی از مکانیزم فرسایش تراشـه ای سه عضوی، 

باعـث افـت فاکتورهایـی نظیـر فشـار سـیاالت، قـدرت و راندمـان 
سیسـتم های مکانیکـی می شـود. خراشـها و فرسـایش ایجاد شـده 
در سـطح قطعاتـی که وظیفه حفظ فشـار سـیاالت ناقل قـدرت و یا 

روانـکاری را دارد، عامـل ایـن پدیـده می باشـد. 
ذرات جامـد معلـق در روغـن عـالوه بـر ایجـاد فرسـایش تراشـه ای 
می توانـد در تشـکیل فیلـم روغـن بیـن قطعـات نیـز اختـالل ایجاد 
نماید. همچنیـن ذرات آالینده، میتواند باعث گرفتگی سیسـتم های 
فیلتر و مسـیرهای حرکت روغن شـود. گذرگاهها و قطعات ظریف و 
حسـاس شـیرها و سیسـتم های کنترل در اثر برخورد و سـایش ذرات 
جامد آلودگی، آسـیب جـدی خواهند دید. ذرات فرسایشـی حاصل 
از فراینـد فرسـایش تراشـه ای نیـز خـود بطـور 
مضاعفی باعث کاهش سـطح تمیـزی روانکار و 

تشـدید فرسـایش خواهد شد.
 خسارت ناشی از آلودگی روانکارها

گزارشـهای علمـی و تحقیقاتـی زیـادی در مـورد 
نقـش و اهمیـت آلودگـی روانکارها در فرسـایش 
و خسـارات بـه سیسـتم های مکانیکی ارائه شـده 
اسـت. براسـاس گـزارش کاترپیـالر، کثیفـی و 
خرابیهـای  یـك  درجـه  علـت  روغـن  آلودگـی 
سیسـتم هیدرولیـك مـی باشـد. مجلـه طراحی 
نمـوده  اظهـار   (Machine Design) ماشـین 
بـه حـد  بیرینگهـا  تنهـا ۱۰٪ رولـر  اسـت کـه 
خسـتگی می رسـند، زیـرا در ۹۰٪ مـوارد بدلیـل 
آلودگـی روغـن دچار عیـوب زودرس می شـوند. 
شـرکتVickers ، تولیـد کننـده معتبـر پمپ ها 
و سیسـتم های دقیـق مکانیکـی، طـی گزارشـی 
اظهـار نموده اسـت کـه ۹۰٪ از خرابی ها ناشـی 
از آلودگیهـا و ذرات سـاینده مـی باشـد. شـرکت
Rolls Royce  گـزارش نموده اسـت که در ٪۷۰ 
خرابیهای پیش بینی نشـده موتورهای آن شرکت، 

آلودگـی نقـش موثر داشـته اسـت.
در ایـران نیـز، طـی مطالعـه ای کـه توسـط واحد 
تحقیقات CM شـرکت البرزتدبیرکاران روی بیش از۱۰۰۰۰۰ نمونه 
روغن از ماشـین آالت مختلف صنایع در اقصی نقاط کشـور انجام 
شـد، مشـخص گردیدکه بطور کلی در حـدود ۸۰٪ مـوارد، آلودگی 
روغن در فرسایشـهای غیرعادی تجهیزات نقش موثر داشـته اسـت.

 روش تحقیق
هـر روزه تعـداد زیـادی نمونه های روغـن نـو (New Oil) و کارکرده 
(Used Oil)، جهـت آنالیـز هـای مختلـف و ارزیابـی، از صنایـع 

در ایران طی مطالعه ای 
که توسط واحد 

تحقیقات CM شرکت 
البرزتدبیرکاران روی 
بیش از۱۰۰۰۰۰ نمونه 

روغن از ماشین آالت 
مختلف صنایع در 

اقصی نقاط کشور انجام 
شد، مشخص گردیدکه 

بطور کلی در حدود ٪۸۰ 
موارد، آلودگی روغن در 
فرسایشهای غیرعادی 
تجهیزات نقش موثر 

داشته است.
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مختلف کشـور به آزمایشـگاه روغن البرزتدبیرکاران ارسـال می گردد. همچنین از طرف 
موسسـه اسـتاندارد، نمونـه های روغنهـای نو جهت کنترل کیفیت از سراسـر کشـور به 
این آزمایشـگاه ارسـال میشـود. گزارشـها و مشـاهدات پراکنده، نشـان دهنده باال بودن 
سـطح آلودگـی روانکارهـای نـو بوده اسـت. به ایـن دلیل ایـده بررسـی دقیقتر وضعیت 

آلودگـی روغن هـای نـو، در قالـب پـروژه حاضر مطـرح گردید. 
در ایـن تحقیـق، عـالوه بـر مشـاهدات و بررسـی نتایـج آزمایـش نمونـه روغنهـای نو، 
تعـدادی از نمونـه های مختلف روغـن نو: موتور، هیدرولیك و توربین بـا هدف ارزیابی 
دقیقتر سـطح تمیزی، بطـور اتفاقـی (Random)، از میان نمونه های رسـیده، انتخاب 
گردیـد. عـالوه بر آن تعدادی نمونـه روغن نو هیدرولیك و توربین نیز مسـتقیما از توزیع 
کننـدگان آنهـا خریداری و تهیه شـد. به این ترتیـب، نمونه های انتخابـی از منابع کامال 
متنوعـی تهیـه و مـورد آزمایـش قـرار گرفتند. جهـت ارزیابی سـطح تمیزی نمونـه ها و 

شناسـائی ذرات و عناصر موجود در آنها، از آزمایشـهای تخصصی زیر اسـتفاه شـد:
 Elemental Analysis)،  -PD (Particle Density)،  -PA) آنالیـز عنصـری    - 
 (Particle Analyser)، -PC (Particle Counting)   -AF (Analytical

 (Ferrography
در برخـی نمونـه ها، بدلیـل ناکافی بودن حجم نمونـه، امکان انجام همه آزمایشـها وجود 
نداشـته اسـت. در این مقاله نام و تولید کننده روغنهای انتخابی به هیچ وجه مطرح نشـده 
اسـت تـا هیچگونه شـائبه تبلیغاتی مطرح نشـود، بلکه صرفـا نتایج تحقیـق از نظر کلی 

مطرح شـده اند.
   نتیجه

انجـام ایـن تحقیق که برای نخسـتین بار در کشـور صورت گرفـت، آگاهی مفیـدی را در 
مورد وضعیت تمیزی روانکارهای نو ارائه می نماید. اسـتفاده از تکنیکهای CM در جهت 
کنتـرل و حصـول اطمینان از سـطح تمیزی روانکارهـای مصرفی، قبل از اسـتفاه ضروری 

بنظر می رسـد. 
اکثریـت نمونـه هـای کنترل شـده، به نوعی دچـار آلودگیهـای مختلف بوده و از سـطح 
تمیـزی مورد انتظـار یك روانکار نـو برخوردار نبـوده اند. به همین دلیل در سیسـتمهای 
حسـاس، در ابتـدای اسـتفاده از روغنهـای نو، بایسـتی احتیاط و تمهیـدات الزم جهت 

اجتنـاب از آسـیب ناشـی از آلودگی روغن بعمـل آید. 
هرچنـد نتایـج نمونه هائـی را که در این کار تحقیقی مـورد آزمایـش و ارزیابی قرار گرفته 
اسـت را نمـی تـوان بعنـوان نماینـده کاملـی از جامعه آمـاری هـدف در نظـر گرفت، با 
ایـن حـال از نتایج مجمـوع نمونه هـای آزمایش شـده، میتوان وضعیت کلـی روغنهای 
مختلـف در بـازار مصـرف را از نظر سـطح تمیزی ارزیابی نمـود. باتوجه بـه تنوع منابع 
تهیـه نمونـه ها، میتـوان نتایج بدسـت آمـده را در حد قابـل قبولی به سـطح کل صنعت 

تعمیم داد. 
صرفنظـر از آثـار فرایند حمل و نقل و جابجائیها، سـطح تمیزی روغنها بسـته به نوع آنها 
متفـاوت می باشـد. همچنین سـطح تمیـزی روغن هـا تاحد زیادی وابسـته بـه دقتهای 
فراینـد تولید می باشـد. بـه تولید کنندگان روغن اطالع رسـانی بیشـتری در مورد تبعات 
پائیـن بودن سـطح تمیـزی محصوالت انجام شـود تـا در فراینـد تولید، تمهیـدات الزم 

بـرای کنترل و حفـظ تمیزی محصول بعمـل آید.
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زیرول در خراسان رضوی

نـادر نـوروزى| در سـال ۱۳۸۵ شـرکت ایمـن 
روانسـاز صنعـت بـا تکیه بر ۲۵ سـال سـابقه در 
حـوزه توزیع انـواع روانسـاز ها به ثبت رسـید و با 
توجه بـه تقاضا در حـوزه روانسـاز های با کیفیت 
اقـدام بـه وارد کردن محصـوالت زیـرول با توجه 
بـه نیاز هـای بـازار و تقاضـای مشـتریان کـرد و 
بـا گسـترده شـدن مشـتریان و نیاز بیشـتر بـه این 
محصـوالت در گام بعـدی اقـدام بـه راه انـدازی 
واحـد تولیـد محصـوالت زیـرول در ایـران کرد.
اسـتفاده از بهترین مواد اولیه و ابزار و بهره گیری از 
کادری نیرومند و متخصص همواره یکی از نقاط 
قـوت این محصول برای حضور در بازار و کسـب 
اعتماد و رضایت مشـتریان بوده است، به گونه ای 
کـه با وجـود این مـوارد امـروز زیرول توانسـته در 

بیـش از ۱۰ اسـتان بـه صـورت مسـتقیم دفتـر 
نمایندگی و پخش داشـته باشد که محصوالت از 
طریق ایـن دفاتر به تمامی مناطق کشـور ارسـال 

می شود.
شـعبه خراسـان رضوی که به عنوان زیر مجموعه 
دفتـری مرکـزی ایـن شـرکت فعالیـت می کنـد 
بزرگتریـن و گسـترده ترین دفتـر نسـبت به سـایر 

شـعب اسـتانی است.
مهـدی رازی مدیـر فـروش محصـوالت زیـرول 
در خراسـان رضـوی، بیش از ۱۵ سـال اسـت در 
حـوزه فـروش و بازاریابـی روغـن موتـور در حال 
فعالیت اسـت وی زیـرول را در حال حاضر یکی 
از برندهـای معتبر روغن موتور در سـطح اسـتان 
می دانـد کـه مشـتریان بـه آن اعتمـاد دارنـد و در 

این بـاره می گوید: از آغاز فعالیـت و توزیع روغن 
موتـور زیرول در مشـهد همراه این شـرکت بوده ام 
و همـواره توسـط مدیریـت کل مجموعـه و دفتر 
مشـهد اهداف بلند مدت و کوتاه مدتـی در حوزه 
فـروش و رضایـت منـدی مشـتریان و صاحبـان 
اتوسـرویس ها داشـته ایم کـه بر مبنای مـوارد ذکر 
شده توانسـته ایم در جایگاهی مناسـب در اذهان 

عمومی مشـتریان قرار بگیریم. 
 انتخاب مشتریان و توزیع محصوالت زیرول 
در سـطح شـهر مشـهد در شـرایط فعلـی به چه 

صـورت انجـام می گیرد؟
از ابتـدا هـدف مـا در کنـار افزایـش مشـتریان و 
گستردگی فعالیت شـرکت، حفظ اعتبار و ایجاد 
اطمینـان بـه برنـد زیـرول بـوده و در ایـن راسـتا 
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محصـوالت مـا از ابتـدا تا کنـون در بیـن اتو سـوریس های معتبر با سـابقه 
و دارای شـرایط کیفـی و کمـی مـورد نظـر شـرکت توزیع می شـود و وظیفه 
مسـئوالن فروش شـرکت اسـت تـا بتواننـد اتوسـرویس هایی کـه می توانند 
حافظ برند زیرول باشـند را شناسـایی کرده و در جهـت ارائه محصوالت در 

ایـن مراکز اقـدام کنند.
توجـه بـه نیاز های مشـتریان و میـزان رضایت مندی بـه چه صورت 

مورد بررسـی قـرار می گیرد؟
کارکنان شـرکت و مسئوالن فروش بر اسـاس اطالعاتی که از هر اتوسرویس 
و نیازهـای آن دارنـد اقـدام بـه توزیـع محصـوالت می کننـد و در ایـن حوزه 
هر اتو سرویسـی که مشـکلی داشـته باشـد مسـتقیما می تواند مسـائل را با 
مسـئوالن دفتـر مشـهد و یا شـرکت مطـرح نمایـد ایـن در حالی اسـت که 

مشـکل در کوتاه تریـن زمـان برطرف خواهد شـد. 
تا کنون مشـکالت بسـیاری از این طریق با دفتر مرکزی در میان گذاشته شده 
و به مشـکالت رسیدگی شده اسـت و عالوه بر این در زمینه ارتباط اینترنتی، 
موظـف هسـتیم در بـازه زمانی یک هفتـه الـی ۱۰ روز از تمامـی واحد های 
فروش و اتوسـرویس های فعال در سـطح شهر مشـهد بازدید داشته باشیم و 
ضمن بررسـی نیاز های آن ها بر کیفیت و نحوه ارائه محصوالت به مشـتری 

نهایی نظارت می کنیم.
 ارتبـاط دفتـر خراسـان رضـوی واقـع در مشـهد با شهرسـتان های 

اسـتان در چـه حدی اسـت؟
در حال حاضر در شهرسـتان های چناران، قوچان، نیشـابور، سـبزوار، تربت 
جـام، تربـت حیدریه، فریمان، سـرخس، تایباد، کاشـمر و چند شهرسـتان 
دیگـر محصـوالت شـرکت زیـرول در حال توزیـع اسـت و پوشـش و ارائه 
محصـوالت بـه ایـن شهرسـتان ها از طریـق دفتـر مشـهد انجـام می گیرد. 

عـالوه بـر توزیع منظـم محصـوالت در بـازه  زمانـی ۱۵ روز از مراکز توزیع 
محصوالت در تمامی شهرسـتان ها توسط مسـئوالن فروش بازدید به عمل 
می آیـد. از اصول تعریف شـده در واحد فروش احتـرام به رقبا و مصرف کننده 

گان و ارائـه خدمات و پشـتیبانی پس از فروش می باشـد.
محمدرضا عامری، از همکاران  شـرکت  در شـعبه خراسـان رضوی، در ادامه 
در خصوص فعالیت های دفتر خراسـان رضـوی در حوزه معرفی محصول به 
مشـتری نهایی و برنامه ریـزی در این حوزه می گوید: سیاسـت اصلی معرفی 
محصوالت زیرول از طریق اتوسـرویس های فعال به مشـتری نهایی اسـت و 
کـه با توجـه به این موضـوع در این حوزه فعالیـت های فراوانـی صورت گرفته 
کـه از جملـه آن می تـوان بـه برگـزاری سـمینار ها و دوره هـای مختلـف بـرای 

آموزش هـای الزم بـه اتوسـرویس های ارائه دهنـده محصوالت، اشـاره کرد .
همچنیـن از دیگـر برنامه های شـرکت می تـوان به مـوارد دیگری نیز اشـاره 
کـرد، ماننـد برنامـه هایـی بـا حضـور مسـئوالن دفتـر مرکـزی، برنامه های 
مختلف سـیاحتی و تفریحی برای ارتباط و تعامل بیشـتر در نظر گرفته شده 

کـه در ایـن دوره هـا نـکات مـورد نظـر به اتـو سـرویس ها ارائه می شـود.
رویکـرد دیگـر شـرکت زیـرول، نصـب محصـوالت تبلیغاتـی در محـل 
اتوسـرویس ها و ارائـه اطالعـات فنـی و کیفـی روغـن موتـور بـه مراجعـه 

کننـدگان اسـت .
بـه صورت کلی ابتکار جالب شـرکت زیرول بـرای ارتباط نزدیـک و موثر با 
مشـتریان نهایی، ایجاد باشـگاه مشتریان اسـت که توانسته ارتباط مستقیم و 
موثـری برقـرار کند و بـه ما در حـوزه ارتقاء کیفیـت و یا نیاز های عمـده بازار 
کمک بسـیار انجام داده همچنین ما توانسته ایم با حضور در فضای مجازی 
بـرای ارتباط بیشـتر با مصرف کننده نهایی تالش هایـی انجام دهیم و همین 

امـر مـا را به یک برند معتبر در  اسـتان تبدیل سـازد.
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ھر آنچه که باید در مورد
روغن موتور خوب بدانید

یکـی از اصلـی تریـن نیاز هـای محمـد حسـينيون| روغـن موتور 
هـر خودرویی اسـت که تاثیر مسـتقیمی بـر کارکرد و عمر مفیـد موتور 
ماشـین دارد  البته این درکی اسـت که عمـوم جامعه از ایـن کاال دارند اما 
در گفتگـو بـا افرادی که سـال ها عمر خود را در شـغل تعویـض و فروش 
روغـن گذاشـته اند متوجـه می شـویم که روغن موتـور تاثیر بسـیاری در 

رانندگی و بهره وری بیشـتر خـودرو دارد.
روغـن موتـور ترکیبـی از روغـن پایـه نفتی همـراه بـا برخـی افزودنی ها 
(مـواد ضـد جـوش، ضد زنـگ، مواد پـاک کننده و ضد اکسـید) اسـت 
کـه مهمتریـن وظیفـه آن روانـکاری و کاهـش سـایش قطعـات موتـور 
هنـگام کارکـردن اسـت. امـا این پایـان وظایف ایـن مایع قهـوه ای رنگ 
داخل موتور اتومبیل نیسـت، بلکه شسـت و شـوی داخـل موتور و تمیز 
نگهداشـتن قطعـات داخـل موتـور از دوده حاصـل از احتـراق همـراه با 

خنـک کـردن قطعـات داخلی موتـور ازدیگـر وظایف آن اسـت.
از آنجـا کـه از لحظـه اسـتارت زدن تـا لحظـه خامـوش کردن خـودرو، 
روغـن موتـور باید حضوری مداوم و موثر داخل پیشـرانه اتومبیل داشـته 
باشـد، در انتخـاب آن کامـال دقت کنیـد، در حالی که کیفیت مناسـب 
روغـن موتـور بـه عوامل مختلفی بسـتگی دارد کـه باید تک تـک آنها را 
مورد بررسـی قـرار دهید و پس از آن دسـت به جیب شـوید. یک روغن 

موتـور مرغـوب، دارای گرانروی مناسـب و ضریب اصطکاک بسـیار 
پاییـن بـوده و توانایـی روانکاری بخش های مختلـف و قطعات متحرک 
موتـور را دارد. ضمنـا روغن موتور عالوه بر سـازگاری با ترکیبات پلیمری 
موجـود بایـد دارای اثـرات بازدارندگـی خوبـی در مقابـل زنـگ زدگـی، 

خوردگی، اکسیداسـیون و سـایش باشد.
روغـن موتـور ماننـد بسـیاری دیگـر از کاال هایی کـه مربوط بـه خودرو 
اسـت بـه صـورت کامل برای جامعه شـناخته شـده نیسـت امـا تمامی 
راننـدگان وسـایل نقلیـه تاکیـد دارنـد کـه یـک روغـن موتور بـا کیفیت 
می توانـد در اسـتفاده بهتـر از خودرو تاثیرگذار باشـد. برای سـالم ماندن 
موتـور اتومبیـل نبایـد در مـورد اسـتفاده از روغـن خـوب و مناسـب آن 
کوتاهـی کرد، بلکـه باید هنگام تعویض بموقع روغن موتور با بیشـترین 
دقـت و البتـه ریزبینـی در انتخـاب روغـن مناسـب بـه سـالمت موتور 

خـودرو و اقتصـاد خانواده کمـک کنیم.
بـرای اطـالع و کسـب آگاهـی بیشـتر از مولفه هـای یـک روغـن موتور 
خـوب و محصولـی با کیفیت به سـراغ چند فروشـگاه تعویض و عرضه 
روغـن موتـور رفتیـم، مجتبـی خیالی یکـی از تعویـض روغـن کارانی 
اسـت کـه در مغـازه  مکانیکی واقـع در خیابان دانش آموز مشـهد به گفته 

خـودش بیـش از ۱۰ سـال اسـت که فعالیـت می کند. 
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  مولفه های یک روغن موتور خوب چیست؟
مجتبـی خیالـی یکـی از  فعـاالن ایـن صنعـت می گویـد: یکـی از 
مولفه هـای کیفیت روغن موتـور کارکرد کیلومتر اسـت در واقع یک 
روغـن موتـور بـا کیفیت بایـد در بـازه کیلومتـری که تعیین شـده به 
خوبـی کار کند و مشـکلی بـرای موتور بـه وجود نیـاورد، همچنین 
روغن موتور با کیفیت باید شـویندگی خوبی در موتور داشـته باشـد 

و از لختـه شـدن جلوگیـری کند.
وی اضافـه می کنـد: در ذهـن بیشـتر راننـدگان، شـفاف بـودن رنگ 
روغـن نشـانه مرغوبیت آن اسـت. حتی اگـر این روغن بـرای مدتی 
داخل اتومبیلشـان کارکرده باشـد در حالی که به اعتقاد کارشناسـان 
فنـی خودرو ایـن موضوع برای روغـن های کارکـرده یعنی فاجعه ای 
بزرگ در کمین اسـت. کارشناسـان فنی خودرو می گویند اگر روغن 
موتـوری را داخـل موتور اتومبیل خود اسـتفاده کردیـد و پس از یک 
یـا دوهفته شـروع به تغییر رنگ نکرد و شـفاف ماند بـدون درنگ به 
تعویـض روغنـی مراجعه کرده و بـرای تعویض آن اقـدام کنید چون 
ایـن روغـن اصـال مرغوب نیسـت. آنهـا به یکـی از وظایـف روغن 
کـه تمیـزکاری داخـل موتـور و زدودن دوده هـای حاصـل از احتراق 
اسـت، اشـاره می کننـد که اگـر روغنی ایـن وظیفه را بخوبـی انجام 
ندهـد نشـانه نامرغوب بودن آن اسـت و بایـد آن را دور ریخت. پس 
اگـر روغـن موتور شـما برای مدتـی کار کرده و هنوز شـفاف اسـت 
درنـگ نکنیـد، چـون روغـن مناسـبی نخریـده ایـد. البتـه فراموش 
نکنیـد سـیاه شـدن روغن موتـور هرگز نشـان دهنده زمـان تعویض 
آن نیسـت، چون روغـن موتورهای خـوب و اسـتاندارد مانند روغن 
موتـور «زیـرول» به دلیل خاصیت پاک کنندگی مناسـب تقریبا پس 
از مدتـی شـروع بـه تغییر رنـگ می کننـد، بنابراین صرفا بـا توجه به 
مـدت زمان قابل اسـتفاده بـودن و شـرایط اسـتفاده از اتومبیل توجه 

باشید. داشته 
وی ادامـه می دهـد: روغـن موتـور تاثیرات بسـیار زیادی بـر خودرو 
دارد کـه از جملـه آن می تـوان بـه تاثیـر مسـتقیمی بر صـدای موتور 
و دمـای آن اشـاره کـرد کـه ایـن مـورد نیز باید بسـته به نیاز مشـتری 
عرضـه شـود در بیـن محصوالتـی که مـا در طی سـال های فعالیت 
خـود به مشـتریان عرضـه کرده ایـم روغن موتـور «زیرول» توانسـته 
اکثـر ایـن نیاز هـا را بسـته بـه نوع مصـرف و خـودرو مشـتری تامین 
کند، می توان گفت مشـتریان معـدودی با نام و برنـد روغن موتور ها 
آشـنایی دارنـد و بیشـتر بـه توصیـه فروشـندگان عمل می کننـد، اما 
در تجربـه ای کـه خـودم داشـته ام مشـتریانی کـه از زیرول اسـتفاده 
کرده انـد در مراجعـات بعـدی هم از خریـد دوباره اسـتقال کرده  اند.

گاهـی از کیفیـت و خدمـات پـس از فـروش اصلـی ترین   آ
نیـاز خریـداران روغـن موتور

در ادامـه هـادی ملکـی زاده یکـی دیگـر از فعاالن این صنـف که در 
بلوار کوشـش شـهر مشـهد مشـغول به فعالیت اسـت در خصوص 
مولفه هـای روغـن موتـور بـا کیفیـت می گویـد: در طول ۲۰ سـال 
فعالیـت همواره اقشـار و سـلیقه های مختلفی برای روغـن موتور به 
مـا مراجعـه داشـته اند که بـا محصوالت مختلفـی نیاز های خـود را 
برطـرف کرده انـد اما نیـاز اکثریـت افراد کیفیـت مرغـوب و کارکرد 

خـوب روغن موتور در کیلومترشـمار تعیین شـده اسـت.
وی ادامـه می دهـد: امـا در ابعـاد فنـی یـک روغن موتـور با کیفیت 
باید اسـتهالک را پایین بیاورد و فشـار کمی به موتور وارد کند که در 
این حـوزه برند های مختلفی توانسـته اند انتظـارات رو برطرف کنند 
امـا باید به قیمت عرضه و گسـتردگی آن بـرای خودرو های مختلف 
توجـه کـرد، «زیـرول» یکـی از آن محصوالتی اسـت کـه در چهار 
سـال فعالیـت خودم با این برنـد این ویژگی را داشـته و ارتباط خوبی 

با مشـتریان برقرار کرده اسـت.
جـواد بخشـی، ۲۰ سـال اسـت کـه در صنـف تعویـض و فـروش 
روغـن مشـغول به فعالیت اسـت و چهار سـال اسـت که بـا زیرول 
همـکاری دارد، وی خدمـات پـس از فروش را یکـی از اصلی ترین 
تعهـدات هـر برنـد می دانـد و در ایـن بـاره می گویـد: روغـن موتور 
کاالیـی اسـت کـه عمـوم جامعـه بـا کارکرد هـای آن آشـنایی کامل 
ندارنـد و در ایـن حوزه برندی کـه بتواند برای اعتمادسـازی و جلب 
رضایت مشـتریان تالش کند میتوانـد از اقبال خوبی در بین مصرف 

برخوردار شـود. کنندگان 
وی ادامـه می دهد: کیفیت، کنتـرل دمای موتور، شـویندگی موتور، 
مقاومـت در برابـر تولیـد کف، بـاال بودن عـدد شـاخص گرانروی، 
 Low) داشـتن خاصیـت قلیایـی مناسـب، پاییـن بـودن فراریـت
Volality)، داشـتن خاصیـت پاک کنندگی مناسـب، نقطه ریزش 
 High Flash) نقطـه اشـتعال بـاال ،(Low Pour Point) پاییـن
Point)، داشـتن گرانـروی (Viscosity) مناسـب بـرای شـرایطی 
کـه بـه کار میـرود، کارکـرد مفید بر اسـاس کیلومتـر و مـواردی این 
چنیـن از مولفه هـای یک روغن موتـور با کیفیت اسـت. یکی دیگر 
از خصوصیـات مهم روغن موتور مقاومت آن در برابر اکسیداسـیون 
تحـت شـرایط درجه حرارت بـاال در کارتـر و مجاورت هوا اسـت. 
خراب شـدن روغن موتـور باعث ازدیاد گرانروی آن و ایجاد رسـوب 
شـدید خوردگی یاتاقان ها خواهد شـد. در مـواردی که حجم کارتر 
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کم اسـت سـرعت خـراب شـدن روغن بسـیار زیـاد خواهد 
بـود. بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی هـر چـه درجـه حـرارت 
عملکـرد موتور افزایش یابـد به روغنی با مقاومت بیشـتر در 

برابر اکسیداسـیون نیاز اسـت.
بخشـی خاطـر نشـان می کنـد: اما خدمـات پـس از فروش 
و ارتبـاط با مشـتریان بـرای ایجاد اعتماد بسـیار مفید اسـت 
کـه برنـدی ماننـد «زیـرول» در ایـن زمینه کامال بـدون هیچ 
نقصـی موفق بود، و در مراجعاتی که به می شـود بسـیاری از 
مشـتریان از ایـن محصول اطالعـات کامل دارند. مشـتریان 
و مراجعـه کننـدگان در ایـن صنـف بیشـتر بـه فروشـندگان 
اطمینـان می کننـد مـن در تجربـه شـخصی خـودم تـالش 
کـرده ام با توجـه به نوع خـودرو و مصرف پیشـنهاد بدهم اما 
برند هایـی مانند زیرول مشـتریان را برای ما حفـظ کرده اند و 

توانسـته اند بـا در جلـب اطمینان کمـک کنند.
محسـن حسـینی از دیگـر فعـاالن ایـن صنـف بـا تاکیـد 
بـر اینکـه مشـتریان در مصـرف خـود تفـاوت را احسـاس 
می کننـد، می افزایـد: کارکـرد درسـت، رنگ روغـن در زمان 
تعویـض، تاثیـر بـر مصـرف و مـواردی ایـن چنیـن در طول 
زمـان مصرف مشـخص می شـود و مشـتریان می توانند این 
مسـائل را بـر روی خـودرو خود احسـاس کنند، بسـیاری از 
مشـتریان پـس از چند بار مصـرف روغن موتـور از برند های 

مختلـف محصـول بـا کیفیـت را انتخـاب می کنند.
وی اضافـه می کنـد: در بیـن مشـتریان نیـاز هـا و سـالیق 
مختلفـی مشـاهده می شـود امـا یکـی از اصلی تریـن موارد 
کارکرد خوب در زمان کیلومتر تعیین شـده، پنج سـال اسـت 
کـه بـا زیـرول همـکاری داشـته ام و ایـن همکاری بـا تجربه 
بـر روی خـودروی خـودم آغاز شـد، در واقـع زیرول بـا ارائه 
محصـوالت با کیقیت توانسـته نیاز های مصـرف کنندگان را 
بـه صـورت گسـترده ای برطـرف کنـد، بـه گونـه ای که حتی 
مشـتریانی هم که این محصول به آن ها توصیه شـده تاکنون 
نارضایتـی در خصوص اسـتفاده از محصوالت این شـرکت 
نداشـتند بعالوه مشـتریان ثابت این محصـول در طول زمان 

بـرای خریـد از این برنـد مراجعه داشـته اند.
حجـت لطفـی، ۱۵ سـال اسـت کـه در این صنـف فعالیت 
دارد، آگاهـی و نحـوه کار کـرد روغن موتور را حق مشـتریان 
می دانـد و در ایـن باره می گوید: مشـخصات فنـی منطبق با 
خـودرو مـورد نظر بایـد در محصول خریداری شـده با دقت 
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بررسـی شـود، بیشـتر مشـتریان بر اسـاس توصیه فروشـندگان روغـن موتور 
خـودرو انتخاب می کننـد و ماهم تالش می کنیم تا محصولـی را توصیه کنیم 

کـه در طـول کارکرد تایین شـده بهترین عملکرد و کیفیت را داشـته باشـد.
وی ادامـه می دهـد: مـا محصولـی را معرفـی می کنیـم کـه مشـتریان دفعات 
بعـدی هم به ما اطمینان کرده و مراجعه داشـته باشـند برند هایـی مانند زیرول 
بـا سـطح کیفی کـه دارند و خدماتی که پـس از فروش ارائـه می کنند هم مورد 
اسـتقبال مـا و هم مشـتریان قرار می گیرنـد و با وجود این سـطح از مطلوبیت 
و کیفیـت توانسـته اند اطمینان خوبـی هم برقرار کـرده و مقبولیـت فراوانی در 

میان مشـتریان داشته باشند.
حمیـد یـزدی نـژاد از فعاالن ایـن حوزه که ۵ سـال با شـرکت زیـرول در حال 
همـکاری اسـت، نیـز می گویـد: روغـن موتـور رابطه مسـتقیم با عمـر مفید 
خـودرو دارد و یـک روغن موتـور با کیفیت در ابتدا بایـد در حوزه افزایش عمر 
مفیـد خـودرو بهترین عملکرد را داشـته باشـد، مـا تالش می کنیم بـا توجه به 
مـدل و نوع خودرو مشـتریان، اطالعاتـی را به مصرف کننـدگان روغن موتور 
منتقل کنیم اما متاسـفانه مشـتریان اطالع چندانی از نوع و مدل ماشـین خود 

و نیاز هـای آن ندارند.
وی می افزایـد: تنـوع، کیفیـت و قیمت تمام شـده برای مشـتریان از بیشـترین 
اهمیـت برخـوردار اسـت و بـا ایـن فاکتـور اقـدام بـه انتخـاب روغـن موتور 
می کنند اما شـرکت هایی که توانسـته اند اطالعاتی را به مشـتریان منتقل کنند 
از اقبـال خوبـی در بـازار برخوردار هسـتند که در این راسـتا زیرول توانسـته با 

باشـگاه مشـتریان خود ارتبـاط نزدیکی با مصرف کنندگان داشـته باشـد.
سـعید روشـن نژاد از فعـاالن این حـوزه کـه نزدیک به ۲۰ سـال در ایـن حوزه 
فعالیـت داشـته انتخـاب روغـن موتور خـوب را بـا توجه بـا مدل خـودرو در 
ارتبـاط می دانـد و در ایـن بـاره می گویـد: مشـتریان و مراجعه کننـدگان بـرای 
تعویـض روغـن موتـور اطالعاتـی در ایـن حـوزه ندارنـد و نمی داننـد که چه 

محصولـی برای خـودرو آن ها مناسـب اسـت.
وی اضافـه می کنـد: در بین برند هـای مختلف موجود در بازار زیرول توانسـته 
از طریق باشـگاه مشـتریان ارتباط خوبـی برقرار کند اما در این حـوزه نیاز دارد 
که فعالیت بیشـتری داشـته باشـد و برخی از تبلیغات محیطی و حقیقی خود 

را تقویت کند.
اصغـر عابدیـن زاده درخصـوص ویژگی هـای روغن موتـور خـوب می افزاید: 
از لحـاظ فنـی یک روغـن موتور بـا کیفیت باید اصطحـالک را پاییـن بیاورد 
و فشـار کمـی بـه موتـور وارد کنـد، بین مشـتریان نیـاز ها و سـالیق مختلفی 
مشـاهده می شـود امـا یکـی از اصلـی تریـن مـوارد کارکـرد خـوب در زمـان 

کیلومتر تعیین شـده اسـت.
وی در ادامه خاطر نشـان می کند: زیرول در ابعاد کیفیتی و رضایت مشـتریان 
عملکـرد خوبی داشـته اما بایـد در نوع بسـته بندی و تبلیغـات محیطی خود 
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تغییـر ایجـاد کنـد در این زمینـه نارضایتی هایـی وجـود دارد که باید بـه آن ها 
شود. توجه 

هـادی هـالل دیگر فعـال این حـوزه اطالع رسـانی و اگاهی بخشـی در حوزه 
نـوع روغـن موتور مـورد نیاز هر خـودرو را مهمتریـن نیاز مشـتریان توصیف 
کـرده و می گویـد: برند هـای مختلفی هـم اکنون در بـازار حضور دارنـد که از 
کیفیت هـای خوبـی هم برخوردار هسـتند اما تعـداد معدودی از مشـتریان با 
آگاهـی برنـد و نوع روغن موتـور مورد نیاز خود را انتخـاب می کنند و اکثریت 

بـا توجـه به انتخـاب سـرویس کار اقدام به خریـد روغن موتـور می کنند.
وی می افزایـد: یکـی از نیاز هـای اصلـی مشـتریان اطـالع رسـانی در حـوزه 
روغـن موتـور مـورد نیـاز خـودرو آن هـا اسـت و برند هـای مختلف بایـد در 
تبلیغـات محیطی خـود بتوانند اطالعات اولیه ای را به مشـتریان منتقل کنند و 
بـا تبلیغـات مجازی و یا ابعـاد دیگر بتوانند در این حـوزه اطالعات کامل تری 

به مشـتریان انتقـال دهند.
محسـن بیـک زاده از فعـاالن دیگـر این حـوزه در ادامـه تاکید می کنـد: روغن 
موتـور بـا کیفیـت بـا نماد هایـی رنـگ روغـن در زمـان تعویـض، تاثیـر بـر 
مصـرف، کارکـرد در کیلومتر تعیین شـده و مـواردی این چنیـن در طول زمان 
مصرف مشـخص می شـود که مشـتریان اطالع چندانـی از این مـوارد ندارند 
و بایـد برند هـای مختلـف در حـوزه اطالع رسـانی بـا توجه نیاز مشـتریان به 

آگاهـی نیاز آنـان را برطـرف کنند.
حمیـد مـرادی آگاهـی مصـرف کننـدگان ضامـن ارتقا کیفیـت محصوالت 
تولیـد کننـدگان مـی دانـد و تصریح مـی کنـد: یکـی از دالیل اصلـی توزیع 
محصـوالت بـی کیفیـت و برخـی سـو اسـتفاده هـا عـدم اگاهی و نداشـتن 

آشـنایی مصـرف کننـده نهایـی در ایـن حوزه اسـت.
 وی اضافـه مـی کنـد: همانطور کـه غذا برای انسـان یک عامل حیاتی اسـت 
خـودرو هم به روغن موتور وابسـته اسـت و نیاز به محصولی بـا کیفیت دارد، 
زیـرول برنـد سـالمی بوده کـه توانسـته ارتبـاط نزدیکی بـا مصـرف کنندگان 
داشـته باشـد، توصیـه من به مصـرف کنندگان همین امر اسـت که به سـمت 
محصوالتـی برونـد کـه بتوانـد در اگاهی بخشـی و ایجاد ارتبـاط موفق عمل 

کند.
 ناصـر دهقانـی از دیگر فعاالن ایـن حوزه ادامه می دهـد: روغن موتور کارکرد 
و تاثیـر مسـتقیمی بر خـودرو و طول عمـر او دارد و باید در بـاره کیلومتری که 

مشـخص می شـود بتواند عملکرد خوبی داشـته باشد.
 وی مـی افزاید: مصرف کنندگان در این حوزه نیازمندآگاهی هسـتند و برندی 
کـه بتوانـد ارتبـاط موثـر و قوی با مشـتریان داشـته باشـد مـی تواند بـا اعتماد 

سـازی مسـیر خود را هموار کند.
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هادی هالل

محسن بیک زاده

حمید مرادی

 ناصر دهقانی
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ريحانـه نيكجو، مديـر كنترل كيفيت|
 مقـدار کارکـرد روغـن موتـور بـه چـه 

عواملـی بسـتگی دارد ؟
بارهـا شـنیده ایـم کـه فـالن روغـن موتـور را 
کیلومتـر   ۱۰۰۰۰ ویـا  ۵۰۰۰کیلومتـر  در 
بایـد تعویـض کرد.مـالک ایـن زمـان کارکـرد 
چیسـت؟ به چه دلیل این زمـان برای روغنهای 
مختلـف متفاوت اسـت و این زمـان کارکرد به 

چـه عواملـی بسـتگی دارد؟
 چرا روغن موتور باید تعویض گردد؟

روغـن از زمـان شـروع کار موتـور در معـرض 
اکسـیده شدن و تجزیه حرارتی و اب و سوخت 
خـام قـرار دارد.لدا روغن پایه موجـود در روغن 
موتـور شـروع به الـوده شـدن و از دسـت دادن 
کیفیـت خـود مـی نمایـد و از طرفـی مـواد 
افزودنـی ان مصـرف مـی شـود. جالب اسـت 
بدانیـد بـه ازای مصـرف یـک لیتر بنزیـن ;یک 
لیتـر اب تولیـد می شـود کـه مقـداری از ان به 
صـورت بخـار از اگـزوز خـارج مـی شـودو 
مقـداری از ان نیـز بـه روغـن اضافه می شـود.
  بـرای داشـتن روغـن موتـور خـوب و 
مناسـب ، روغـن پایـه باید خاصیـت های 

زیر را داشـته باشـد :
۱-    باال بودن شاخص گرانروی 

۲-   پایداری در برابر اکسیداسیون
lowpour poin -۳ نقطه ریزش پایین 

low volality -۴ پایین بودن فراریت
بـا توجـه بـه مـوارد بـاال ، روغـن موتـور تولید 
شـده دارای خاصیـت هـای زیـر مـی باشـد:

داشـتن گرانـروی مناسـب برای شـرایطی که به 
کار می رود.

 ۱-   باال بودن عدد شاخص گرانروی
high flash point -۲ نقطه اشتعال باال

 low pour point -۳ نقطه ریزش پایین 
۴- مقاومت در برابر تولید کف

 ۵- داشتن خاصیت پاک کنندگی مناسب
low volality -۶ پایین بودن فراریت 

  کاهش مصرف سـوخت بـا تعویض به 
روغن موقع 

کارشناسـان بـر این باورند کـه اگـر از موتور در 
برابـر دمـا و فشـار باالیی کـه در زمان سـوختن 
حاصـل می شـود محافظـت نکنیـد، قطعات 
فلزی بسـیاری که بـا هم تماس دارند، سـاییده 

می شـوند و خیلـی زود از کار می افتنـد.
زمانـی کـه موتـور خـودرو روشـن اسـت، دما 
در محفظـه احتـراق بـه حـدود ۲۵۰۰ درجـه 
ضربـه  و  بـاال  فشـار  می رسـد،  سـانتی گراد 
حاصـل از احتراق را هم اگـر به آن اضافه کنید، 
خواهید دید که بی شـك موتـور خودرو نیازمند 
حفاظـت در برابر این گرما و اصطکاك اسـت.

تعویض روغن، بهترین راه برای کارکرد مناسـب 
موتور خودرو با بازده باالسـت

بایـد توجه کرد که هـر نوع موتوری بسـته به نوع 
سوخت و سال سـاخت، به روغن موتور معینی 
نیاز دارد.به گفته کارشناسـان نبایـد فراموش کرد 
کـه روغـن، موتـور را خنك می کند چـون کارتر 

زیـر موتور قرار گرفته اسـت. 
البتـه ایـن میـزان خنك کنندگـی بـرای خنـك 
کـردن موتور خودرو بدون اسـتفاده از سیسـتم 
خنـك کـن آبـی کافـی نیسـت، امـا در خنـك 

شـدن موتـور تاثیـر بسـزایی دارد
همچنیـن بررسـی ها نشـان داده کـه روغـن، 
خوردگـی را کاهـش می دهد.  روغن با پوشـش 
موتـور،  در  موجـود  اسـید  و  آب  ذرات  دادن 
خوردگـی را نیـز کاهـش می دهـد. ایـن ذرات  
بعـالوه ذرات جامـدی کـه در روغـن معلقند، 
روغـن را سـیاه و آن را رقیق می کنند بنابراین اگر 
روغـن موتـور را بموقـع و بـر اسـاس برنامه ای 
منظم عـوض کنید می توانید مصـرف بنزین را 

کاهـش دهید.

  چند نکته
کارآیـی  سـطح  بـا  موتـور  روغن هـای   -۱
پایین تـر بـه هیچ وجه نبایـد بـرای موتورهای با 

تکنولـوژی باالتـر اسـتفاده گـردد
۲- اختـالط دو نـوع روغـن موتـور غیرهمنـام 
و یـا بـا دو سـطح کیفـی متفـاوت دارای اثرات 
بـه هیـچ وجـه توصیـه  بـوده و  نامشـخصی 
نمی گـردد. دلیل این موضـوع تاثیر متقابل مواد 
افزودنـی بعضا متفاوت موجـود در روغن ها بر 
روی یکدیگـر و ایراد صدمات شـدید به موتور 

می باشـد
۳- بـا توجه به عوامـل گوناگون از قبیل کیفیت 
سـوخت، شـرایط آب و هوایـی، ترافیـك، نـوع 
رانندگی و بسـیاری مـوارد دیگر کیلومتر کارکرد 
ذکـر شـده بـرای روغـن موتـور عمومـا قابـل 
حصول نبـوده و تعویض روغن قبل از رسـیدن 

بـه حداکثر زمـان کارکـرد، توصیـه می گردد
۴- تعویـض روغن با اسـتفاده از دسـتگاه های 
مکـش کـه از بـاالی موتـور، روغـن را تخلیـه 
می نماینـد چنـدان مفیـد نمی باشـد. بـه دلیل 
تجمـع رسـوبات و آلودگی هـا در کـف کارتـر 
روغن، تخلیـه از انتهـای کارتر موجـب خروج 

بیشـتر لجـن و سـایر آالینده هـا خواهد شـد

 عوامـل موثـر در مدت کارکـرد تعویض 
روغـن موتور

۱- شرایط کار دستگاه و موتور ان 
۲- کیفیـت مکانیکـی موتـور به ویژه سیسـتم 
سـوخت رسـانی و انژکتورهـا و نیـز وضیعـت 

بـرق ان
۳- کیفیت روغن موتور و سوخت مصرفی

۴- کیفیت فیلترهای هوا و روغن
۵- نوع و مدل و سال ساخت موتور و خودرو

۶- مدت زمانی که روغن در کارتر می ماند
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علت تعویض روغن
 موتور چیست ؟
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نگاھی به علل حوادث رانندگی در میان جوانان

ھیجان گاز و ترمز در رانندگی
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توحيـد آرش نيا|امـروزه تـب رانندگـی در بین 
جوانـان و حتـی نوجوانـان باالگرفتـه اسـت که 
داشـتن اتومبیل بـرای بعضی از آنها بـه اولویت 
اول زندگی تبدیل شـده اسـت. گرفتن گواهینامه 
هم که چندان مشکل نیسـت؛ فقط کافی است 
به سـن ۱۸سـالگی برسـند، بعد هم ثبت نام در 
یـك آموزشـگاه رانندگـی، چنـد جلسـه کالس 
تئوری و عملی و امتحـان در همان خیابان های 
اطراف آموزشگاه و گرفتن گواهینامه. حاالاینکه 
چقـدر به طور عملـی به قوانین و مقررات آشـنا 
شـده انـد و صحیح رانندگـی کنند جای سـوال 
دارد. بعضـی از آنهـا هنگامـی که پشـت فرمان 
می نشـینند آن قدر به سرعت و هیجان رانندگی 
فکـر می کنند کـه اصالمتوجه نیسـتند عابران 

پیـاده ای هم 
در کوچه و خیابان رفت 
کننـد.  مـی  آمـد  و 
کسـانی  همـان 
کـه بـا هـزار امید 
خانـه  از  آرزو  و 
بیرون آمـده اند اما 
برنمـی  گاه  هیـچ 
گردنـد. بچـه هایی که به جای رسـیدن بـه پارك 
و لـذت بـردن از روزهـای زیبـای کودکـی، در 
آغـوش سـرد خاك جـای می گیرنـد و خانـواده 
هایـی که داغدار عزیزانشـان می شـوند. عواقب 
ایـن نـوع رانندگـی گریبـان راننـده را نیـز مـی 
گیـرد.گاه جانـش را از دسـت مـی دهـد و یـا 

دچـار جراحـات شـدید جسـمی یـا معلولیت 
مـی شـود. در مـواردی هـم ایـن اتفـاق آن قـدر 
از لحـاظ روحـی روانـی او را تحـت تاثیـر قـرار 
می دهد کـه بهترین و شـادترین روزهای جوانی 
را با افسـردگی، احسـاس گنـاه، اضطـراب و... 

می گذارنـد.
هیجانات دوران نوجوانی و بروز تصادفات

    از لحـاظ روانشناسـی هیجان طلبـی، رقابت 
جویـی و بی اعتنایی به قوانین و مقـررات دالیل 
اصلی تخلفـات رانندگی ۸۰ درصـد از جوانان 
زیر ۳۰ سـال شـناخته شـده اسـت. گرچه عدم 
فرهنـگ سـازی رانندگـی و عبـور و مـرور در 
جامعه، آشـنانبودن با حقوق شهروندی و برخی 
ناهنجـاری هـای رفتـاری را مـی تـوان دالیـل 
تخلفـات رانندگی برشـمرد اما درمـورد جوانان 
بیشـتر مـی توانیـم بگوییم کـه تخلفـات آنها 
بـه ناهنجاری هـای رفتاری و مشـکالت 
عصبـی برمـی گـردد. ایـن درحالـی 
اسـت که رئیـس پلیـس راهنمایی و 
رانندگـی تهـران عنـوان کـرده بـود 
رانندگانـی کـه با سـرعت بیـش از 
۱۴۰ کیلومتر در سـاعت خودروی 
آنهـا توقیف شـود توسـط پلیـس به 
روانپزشـك معرفی شده و راننده تحت 
آزمایـش هـای روحـی و روانـی قرارمی 
گیـرد و راننـده متخلـف تـا تاییدیـه سـالمت 
روحـی و روانـی الزم را دریافـت نکنـد، حـق 
رانندگـی نخواهدداشـت. به همیـن دلیل پلیس 
راهنمایـی و رانندگـی، رانندگانـی را کـه بـه طور 
مکـرر قانـون را نقض می کننـد و حتی توجهی 
بـه جرایـم نیز ندارنـد باید به روانشـناس معرفی 
کند تـا این ناهنجاری رفتاری ریشـه یابی گردد، 
چرا که بسـیاری از تصادفات، فـوت ها و نقص 
عضـو، ناشـی از رانندگـی پرخطـر بـوده و در 
طیف سـنی خاصی اتفاق می افتـد. ۸۰ درصد 
تصادفـات در ۵ سـال اول اخـذ گواهینامه اتفاق 
مـی افتد، بـه ویـژه تصادفـات برون شـهری که 
بـه دلیل سـرعت جویی و افزایش سـرعت بیش 
از حـد قانونی اسـت، بیانگر ناهنجـاری روانی 
و عصبـی بـوده و در کنار معرفی به روانشـناس، 
بایـد توجـه رسـانه هـا، نهادهـای آموزشـی و 
متولی در جامعه به فرهنگ سـازی جلب شـود. 
تنهـا دریافت گواهینامه یا خریدن ماشـین کافی 

نیسـت بلکـه پرهیـز از رانندگـی هـای پرخطـر 
و تسـلط بـه کنترل خـودرو و آشـنایی با جـاده و 
مسـائل مربوط بـه آن نیز از ضروریـات رانندگی 
بـی خطر مـی باشـد. ایران یکـی از ۵کشـوری 
اسـت که بیشـترین آمار تصادفـات جـاده ای را 
در جهان دارد و کارشناسـان معتقدند که جوانان 
عامـل درصـد باالیـی از این تصادفـات به دلیل 
سـرعت بـاالو عدم توجه بـه قوانیـن راهنمایی و 
رانندگـی هسـتند. شـتاب در رانندگی سرمنشـا 
بسـیاری از حوادث اسـت به همین دلیل توصیه 
مـی شـود تـا راننـدگان هنـگام رانندگـی آرامش 

داشـته باشند. 
    متاسـفانه عـده ای از راننـدگان کوچه های کم 
عـرض و معابـر فرعی را با شـریان هـای اصلی 
و حتـی بـزرگ راه هـا اشـتباه مـی گیرنـد و بـا 
همـان سـرعتی که در خیابـان های اصلـی تردد 
می کننـد در کوچـه ها هم خـودرو را مـی رانند، 
در حالـی کـه در این جا شـرایط فـرق می کند و 

سـرعت باید تغییـر کند. 
    برخی جوانان با سوءاسـتفاده از غفلت والدین 
با برداشـتن سـوئیچ خـودرو اقدام بـه رانندگی با 
سـرعت هـای زیـاد مـی کننـد و بعـد از وقـوع 
حادثـه معلـوم مـی شـود کـه آنهـا اصالگواهی 
نامه رانندگی ندارنـد و والدین آنها هم در جریان 
موضـوع نبـوده انـد. بـی احتیاطـی عابـران هم 
دلیـل باالبودن آمـار حوادث در نقاط مسـکونی 
و معابر فرعی اسـت، در فصل تابسـتان کودکان 
و نوجوانـان زیـادی در کوچـه هـا سـرگرم بـازی 
هسـتند و متاسـفانه گاه والدیـن، اطفـال ۳ یـا ۴ 
سـاله خـود را هـم در معابـر رهـا می کننـد و از 
طرفـی بـا سـرعت بـاالی خودروهـا چـون قـد 
کـودکان کوتـاه اسـت، آسـیب پذیـری آنها هم 
زیـاد اسـت و زودتـر از ناحیه سـر دچـار ضربه 
مـی شـوند و حتی در سـرعت های کـم خودرو 

هـم ایـن افـراد آسـیب جدی مـی بینند.
    

    توجه به فرهنگ رانندگی از دوران کودکی
    اولیـن دلیـل ایـن توجـه، اهمیـت سـالمت و 
ایمنـی کـودکان اسـت کـه البته آمـار و ارقـام در 
ایـن زمینه حقایق ناخوشـایندی را بیان می کند. 
بـه عنـوان نمونه از ۵ هـزار و ۳۲۴ عابـر پیاده ای 
کـه در سـال ۸۹ بـر اثـر تصادفـات رانندگـی در 
کشـور کشـته شـدند، یـك هـزار و ۷۱۳ نفـر را 
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کـودکان زیر ۱۰ سـال از جمله دانش آموزان تشـکیل 
مـی دادنـد. به عبارتـی روزانه ۵ کودك هنـگام عبور از 
خیابـان در کشـورمان کشـته می شـوند. حـدود یك 
سـوم عابـران پیـاده ای کـه در کشورکشـته می شـوند 
کودکان زیر ۱۰ سـال هسـتند و در مجموع این عزیزان 
سـهم قابل توجهی در حوادث و سوانح رانندگی دارند 
و آمـوزش رفتارهـای ترافیکی به این عزیـزان ضرورت 
دارد چـرا کـه هـم تجربـه کمتـری دارنـد و هـم جثـه 
کوچك تـری و معموالعبـور آن ها از میـان خودروها 
یـا حضـور آن هـا در خـودرو بـه عنوان سرنشـین می 
تواندخطرآفریـن باشـد. دلیـل دوم بـه نهادینـه شـدن 
رفتارهای درسـت در ذهن آینده سـازان کشـور بازمی 

گـردد و چنـان چـه فـردی در کودکی تحـت آمـوزش صحیح قـرار گیرد و 
ایـن آمـوزش در ذهنـش نهادینه شـود، به جزئـی از رفتـار او در آینده تبدیل 
خواهد شـد و البته به همان نسـبت رفتار ناشایسـت از سـوی بزرگسـاالن 
هـم می تواند در ذهن کودکان نهادینه شـده و تبدیل به عادتی نادرسـت در 
بزرگسـالی شـود. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
آمـوزش فرهنـگ ترافیـك بـه کـودکان و نوجوانـان ۲۰ برابـر بزرگسـاالن 
تاثیرگذار اسـت و قدرت دریافت کودکان و نوجوانان بیشـتر از بزرگسـاالن 
اسـت. بـا آمـوزش این قشـر از جامعه هم آینده کشـور و هـم وضع کنونی 
عبـور و مـرور سـاماندهی و اصالح می شـود؛ البته هـر کودکی که تحت 
آمـوزش هـای ترافیکـی قرار مـی گیرد، خانـواده و محیـط پیرامون خـود را 
نیـز بـه رفتارهـای صحیـح دعوت مـی کنـد و چه بسـا در طوالنـی مدت 
تاثیـر هشـدارهای کودکانـه فرزنـدان به والدیـن و اطرفیان بیشـتر از اعمال 
جریمـه باشـد. مهدکودك هـا، مدارس، مسـاجد و رسـانه ها بایـد در این 

زمینـه فعالیـت کنند تا قوانیـن راهنمایـی و رانندگی کامالنهادینه شـود.
 راهکارهای کاهش تصادفات رانندگی

    اولیـن مولفـه، افزایش کنترل پلیـس و اصالح نظام جریمـه و موثر کردن 
جریمه هاسـت که یکـی از راه هـای آن کوتـاه کردن مدت زمـان پرداخت 
جریمه اسـت. امـا در کنار وضع قوانیـن و مقررات بازدارنـده باید حتما به 
نحـوه ارائـه گواهینامـه رانندگی و آموزش هـای الزم در ایـن زمینه نیز توجه 
نمـود. در کشـور مـا در هنـگام آزمـون رانندگی بـه چابکی راننـده بیش از 
هـر چیز توجه می شـود اما در کشـورهایی که قوانین راهنمایـی و رانندگی 
منظـم تـری دارنـد رعایت قوانین و نحـوه رفتار راننـده با راننـدگان و عابران 
مـورد توجه قـرار می گیرد و آموزش هـای الزم در این زمینه ارائه می شـود.
    اسـتاندارد الزم در ایمنـی خـودرو را نیـز بایـد مولفـه دیگـر دانسـت چرا 
کـه افزایـش ایمنی خودروها با توجه به شـرایط کشـور و مسـائل مالی باید 

بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرد تا کمتر شـاهد حـوادث رانندگی باشـیم.
    از طرفـی اصـالح قواعـد عبور و مرور در داخل و خارج شـهرها نیز مورد 
اهمیـت اسـت و بیمـه نامه ها نیز باید در کشـور ما اصالح شـوند، به گونه 
ای که درجه ریسـك گریزی افراد را باالببرد و براسـاس شـخصیت راننده و 

سـوابق او و همچنین خودرو تنظیم شود.
    بسـتن کمربنـد ایمنی، ریسـك مرگ را در راننده و سرنشـین خـودرو ۴۰ 

تا ۶۵ درصد و در سرنشـینان عقـب ۲۵ تا ۷۲ درصد 
کاهـش می دهد. بسـتن کمربند ایمنـی از مهم ترین 
عواملی اسـت کـه هزینه اثربخشـی آن ثابت شـده و 
امـروزه اسـتفاده از آن بـرای همه سرنشـینان خودروها 
ضـروری اسـت. در میـان سرنشـینان خودروهـای 
سـانحه دیده، آسـیب پذیرتریـن گروه سـنی به ترتیب 
گـروه سـنی ۲۰ تـا ۲۴ سـال و سـپس ۱۵ تـا ۱۹، 
۲۵ تـا ۲۹ و ۵ تـا ۹ سـال هسـتند. عـالوه بـر بسـتن 
کمربند ایمنـی، احترام به قوانین و مقـررات راهنمایی 
و رانندگـی، رعایـت حـق تقـدم و فاصلـه و سـرعت 
مطمئنه، اطمینان از سـالمت ایمنی خودرو، صحبت 
نکـردن بـا تلفن همراه و سـایر سرنشـینان و همچنین 
خودداری از خوردن و آشـامیدن به هنگام رانندگی از جمله مواردی اسـت 

کـه از حـوادث رانندگـی جلوگیری مـی کند.
    یـك کارشـناس راهنمایـی و رانندگـی بـا بیـان ضـرورت هـای الزم در 
نحـوه رانندگـی مطلـوب و اسـتفاده بهینـه از خـودرو می گوید: سـرعت 
نقـش زیادی در وقـوع حوادث دارد؛ لذا ضروری اسـت رانندگان سـرعت 
مجـاز را در رانندگـی رعایت کنند. سـرعت مجاز سـرعتی اسـت که برابر 
قانـون و مقـررات راهنمایـی تعیین و یا در بعضی از نقاط به وسـیله تابلوی 
راهنمایی مشـخص می شـود. در شهرها و مناطق مسـکونی ۲ نوع معابر 
شـریانی وجـود دارد؛ در معابر شـریانی درجه یـك مثـل آزادراه ها حداقل 
سـرعت ۷۰ و حداکثـر ۱۲۵ و در بـزرگ راه هـا حداکثـر ۱۰۰ کیلومتـر در 
سـاعت اسـت و در معابـر شـریانی درجـه ۲ ماننـد خیابـان هـای اصلی 
حداکثـر سـرعت ۶۰ کیلومتر در سـاعت تعیین شـده اسـت و در خیابان 
هـای شـریانی فرعـی حداکثـر سـرعت ۵۰ و در معابـر محلـی حداکثـر 
سـرعت ۳۰ کیلومتـر در سـاعت اسـت. وی در عیـن حال کـه تخطی از 
سـرعت مطمئنـه را عامل اصلی اغلـب تصادفات درون شـهری می داند، 
می گوید: سـرعت غیرمجـاز به عنوان یکـی از مصادیق عـدول از اجرای 
قوانیـن اسـت کـه رشـد آمـار تلفـات انسـانی را بـه دنبـال دارد. بـا کنترل 
سـرعت خودروهـا می تـوان از بروز تصـادف ها پیش گیری کـرد و ضربه 
ناشـی از تصـادف و در نتیجه شـدت آسـیب وارده بـر افراد را کاهـش داد.

    درحالـی کـه مـواد ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین نامه راهنمایـی و رانندگی بر رعایت 
سـرعت مجـاز در رانندگی تاکیـد دارد، متاسـفانه هسـتند رانندگانی که با 
گـذر از سـرعت های مجـاز در معابر عمومی رعب و وحشـت ایجاد می 
کنند و بالی جان شـهروندان می شـوند. در جوامع شـهری همان قدر که 
عبـور وسـایل نقلیه دارای اعتبـار و اهمیت اسـت، به همان انـدازه عابران، 
دوچرخـه سـواران و... نیـز حـق اسـتفاده از معابـر ویـژه خـود را دارند، به 
طـوری کـه نمـی توان حقـوق هیچ کـدام از گـروه های یـاد شـده را فدای 

دیگـری کـرد. به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی پلیس، هـم رانندگان و 
هـم عابران باید در معابر شـهری به ویژه شـریان هـای محلی مقررات 
را رعایـت کننـد و زمینـه هـای وقـوع حـوادث و تصادفـات را کاهش 

دهند، البته سـرعت زیاد برخی رانندگان در معابر فرعی با نصب سـرعت 
گیـر تا حـدودی کاهش یافته اسـت.

در کشورهایی که قوانین 
راهنمایی و رانندگی 

منظم تری دارند رعایت 
قوانین و نحوه رفتار 
راننده با رانندگان و 

عابران مورد توجه قرار 
می گیرد
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آمار تکان دهنده تصادفات و قربانیان در ایران
    سـوانح رانندگـی پس از بیماری های قلبـی و عروقی، دومین عامل مرگ 
و میـر در ایـران محسـوب می شـود. این درحالی اسـت کـه تصادفات در 
جهـان، ششـمین عامل مرگ و میر اسـت. هر سـاله تعـداد قابل مالحظه 
ای از شـهروندان ایرانـی براثـر تصـادف اتومبیل جان خود را از دسـت می 
دهنـد و تعـداد بیشـتری دچـار جرح و یا خسـارت هـای ناشـی از آن می 
شـوند در نتیجه تصادفـات، زیان هـای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشـور 
وارد مـی شـود بـه طـوری کـه تعـداد تلفـات جـاده ای کشـور در سـال با 

تلفـات یك جنـگ تمام عیـار برابـری می کند.
    ایـران از جملـه کشـورهایی اسـت کـه آمار مـرگ ناشـی از تصادفات در 
آن باالسـت. متوسـط جهانی مرگ و میـر در اثر حوادث رانندگـی ۱۴تا۱۵ 
نفـر در هـر ۱۰۰هزار نفر ذکر شـده اسـت و این میزان در کشـور ما ۳۰نفر 
در هر ۱۰۰هزار نفر یعنی تقریبًا دو برابر میانگین جهانی اسـت. براسـاس 
آمـار، سـاالنه نزدیـك بـه ۲۰ تـا ۳۰هـزار نفـر در جاده هـای ایران کشـته 
مـی شـوند. معـاون سـازمان پزشـکی قانونی ایـران اظهار داشـت کـه در 
سـال ۱۳۸۹ بـا افزایـش ۱/۲درصـدی مرگ ناشـی از تصادفـات، ۲۳هزار 
و ۲۴۹نفـر براثـر سـانحه رانندگی جان داده اند.     براسـاس آمارها، اسـتان 
تهـران بـا دو هـزار و ۲۷۳نفـر، فـارس با یـك هـزار و ۸۶۳نفر و خراسـان 
رضـوی بـا یـك هـزار و ۸۴۹نفـر بیش تریـن تلفـات ناشـی از تصادفات 
را داشـته انـد و اسـتان هـای ایـالم بـا ۱۷۶نفـر و کهگیلویـه و بویراحمـد 
بـا ۱۸۴ نفـر کـم تریـن تعداد کشـته های حـوادث رانندگـی را داشـته اند.     
۷۹درصـد مـرگ ناشـی از تصادفات را مـردان و ۲۱درصد را زنان تشـکیل 
مـی دهنـد که در زمان وقوع تصادف ۴۲درصد از افراد کشـته شـده راننده، 
۲۳درصـد عابـر پیـاده و ۳۳درصـد سرنشـین بوده انـد.     از لحاظ سـنی 
۷/۸ درصد فوت شـدگان ناشـی از حوادث رانندگی ۱۰ سـال و کمتر، ۵/۵ 
درصد ۱۱-۱۷ سـال، ۲۹/۸ درصـد ۱۸-۲۹ سـال،۲۹/۵ درصد ۴۹-۳۰ 

سـال و ۲۷/۴ درصد ۵۰ سـال به باالسـن داشـته اند.
    مهم ترین عوامل تصادفات جاده ای

    بـه گفتـه کارشناسـان «تراکم باالی خـودرو در 
جـاده هـا، کمبـود ظرفیـت بزرگراهـی، 

وجـود بیـش از دو هـزار نقطـه حادثه خیـز در جـاده ها، کمبـود خدمات 
ایمنـی و امـدادی و فرهنـگ نادرسـت رانندگـی» از مهـم تریـن عوامـل 

تصـادف جـاده ای در ایـران بـه شـمار مـی آید.
    بیشـترین سـاعت وقـوع تصادفـات بیـن سـاعت ۱۴تـا ۱۶ اعالم شـده 
اسـت و پـس از آن سـاعات ۱۶ تـا ۱۸ رتبـه دوم را به خود اختصـاص داده 
اسـت. از سـوی دیگر بیـش از ۷۷ درصد تصادفـات رانندگی پایتخت در 

روز و ۲۰ درصـد در شـب رخ داده اسـت.
    عجله و شـتاب بی مورد، بی توجهی به مقررات و عدم تشـخیص سـهم 
عبـور مهم ترین عوامل انسـانی موثر در تصادفات شـناخته شـده اسـت. 
بیشـترین علـت تصادفات مربوط به عابـران پیاده، عدم توجـه به جلو بوده 
اسـت این در حالی ا سـت که عبور از عرض راه از مسـیر مجاز بیشـترین 

وضعیت تصادفات این افرادگزارش شـده اسـت.
    موتورسـواران در ۵۵ درصـد تصادفات خسـارتی، ۵۰ درصد تصادفات 
جرحـی و بیـش از ۷۰ درصـد تصادفـات فوتی پایتخت مقصر بـوده اند. 
براسـاس آمار و برنامه ریزی انجام شـده بیشـترین علـت تصادفات تهران 
بـه ترتیـب عـدم توجه به جلـو، عدم رعایـت حق تقـدم و حرکت بـا دنده 
عقـب بوده و بیشـترین وسـائط نقلیه مقصـر در تصادفات طـی این مدت 
سـواری، موتور سـیکلت و کامیون بوده است. همچنین نقص در سیستم 
ترمز، سیسـتم فرمان و نقص در سیسـتم روشـنایی مهم ترین نقص های 
فنـی منجـر به تصـادف در ایـن مدت عنوان شـد و در عین حال بیشـترین 
علـل تاثیرگذار نقـص معابر در محل تصادفات به ترتیـب کم عرض بودن 

معبـر، نقـص عالئم عموم و افقی گزارش شـده اسـت.
    از طـرف دیگـر تصادفـات منجـر به فـوت عابران پیـاده در سـال ۱۳۹۰ 
نسـبت به سـال ۱۳۸۹ به میزان ۶/۷ درصد افزایش داشـته اسـت و در عین 
حال تصادفات چند برخوردی، پرتاب سرنشـین و برخورد موتورسـیکلت 
باعابـر و موتورسـیکلت باموتورسـیکلت نیـز در ایـن سـال افزایـش یافته 

است.
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سـارا رنگيان|از جزایر سـوایزلند تا تایلند، از آنتالیا تـا ریودوژانیرو، 
گردشـگران ایرانـی بـرای تفریح می روند. ولی امسـال آمارها نشـان 
مـی دهـد شـیب خـروج گردشـگران ایرانـی در نـوروز بـه مقاصـد 
کشـورهایی مانند ترکیه و شـیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس، کمتر 

از سـالهای گذشـته بوده است. 
امسـال آمارهـا نشـان می دهـد شـیب خـروج گردشـگران ایرانی در 
نـوروز به مقاصد کشـورهایی مانند ترکیه و شیخ نشـین های حاشـیه 
خلیج فارس، کمتر از سـال های گذشـته بوده اسـت؛ ایـن در حالی 
اسـت که در سـال های گذشـته، خـروج گردشـگران از کشـور برای 
تفریـح و تفـرج رونـد صعـودی فراوانی داشـته اسـت. از جمله این 
کشـورها، ترکیه اسـت که در آمار رسـمی سـال ۲۰۱۱ میالدی خود 
اعـالم کرده ایران، چهارمین کشـور صادرکننده توریسـت به آسـیای 
صغیـر بـه شـمار مـی رود. وزارت اطالعـات و گردشـگری ترکیه در 
سـال گذشـته میـالدی اعالم کـرده بود بیـش از یک میلیـون و ۷۰۰ 
هـزار ایرانـی از شـهرهای مختلـف این کشـور دیـدن کرده انـد؛ هر 
چنـد در عمـل، این آمـار، دارای معایـب فراوانی اسـت، ولی به نظر 
می رسـد خروج گردشـگران از ایـران به ترکیه، حجم عظیمـی از ارز 

را از کشـور خارج کرده اسـت.
* سیاست های اشتباه

کارشناسان می گویند سیاسـت های اشتباه سازمان میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی در جذب گردشـگران ایرانـی به جاذبه 
هـای داخـل کشـور، باعث خـروج حجـم عظیمـی از عالقه مندان 
بـه سـفر از مرزهای کشـور شـده اسـت. گرانی فـراوان سـوخت در 
داخـل، قیمـت بـاالی اقامـت در هتل هـا و اقامتگاه هـای داخلی به 
همـراه کیفیت پاییـن خدمات مسـافرتی ارائه شـده به مـردم، باعث 
خروج گردشـگران از ایران شـده اسـت. گزارشـی که سال گذشته در 
حوزه گردشـگری منتشـر شـد، نشـان می داد هزینه اقامت یک شب 
در یک ویالی مناسـب در سـواحل شـمال کشـور، برابر با یک هفته 

اقامـت در هتل هـای معمول سـواحل دریای سـیاه در ترکیه اسـت.
*مقاصد گردشگری جدید برای ایرانیان

در ایـن بین، کشـورهایی که نوعا در لیسـت سـنتی مقاصد خارجی 

گردشـگری بـرای ایران مطرح نبوده نیز با تبلیغات مناسـب، سـعی در 
جذب مسـافر از سرزمین پارسـیان دارند.

در فهرسـت سنتی مقاصد گردشگری خارجی ایرانی ها، ترکیه به عنوان 
اولین مقصد شـناخته می شـود؛ به طـوری که گفته شـده ایرانی ها پس 
از آلمان ها و گرجی ها، سـومین کشـور "توریسـت فرسـت" به آسـیای 

صغیر شـمرده می شوند.

گردشگرانی که
 از دست می روند! 
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در ایـن بیـن، عالوه بـر جاذبه های طبیعـی ترکیه مانند چشـم اندازهای 
دریـای مرمره و دریای سـیاه و همچنین پیوندهـای تاریخی مانند مرقد 
موالنا، شـاعر بزرگ ایرانی در ترکیه، این کشـور در راه قدیمی مسـافرت 
زمینـی ایرانی هـا به سـوریه قـرار دارد و بسـیاری از گردشـگرانی که در 
فهرسـت گردشـگران ایرانـی به شـمار می رونـد، زائرانی هسـتند که از 

خـاک این کشـور بـرای تردد زمینی به دمشـق و زیـارت مرقد حضرت 
زینب(س) اسـتفاده می کنند. پس از ترکیه، کشـورهای حاشـیه خلیج 
فـارس قـرار دارنـد که عالوه بـر تبادل تجـاری فـراوان با ایـران، به دلیل 
نزدیکـی و ارزان بودن مسـافرت، مورد توجه گردشـگران ایرانی قرار می 
گیرنـد. ایـن کشـورهای کم وسـعت توانسـته اند به حـدی در صنعت 
گردشـگری موفـق شـوند کـه رقـم حضـور ایرانیـان در این کشـورها، 

سـاالنه بیـش از ۷۰۰ هـزار نفر، برآورد می شـود.
کشـورهای زائرپذیـری ماننـد عراق و سـوریه نیـز در این فهرسـت قرار 
می گیرنـد که به دلیل تبادل های تاریخی و مذهبی، همچنان مشـتریان 

گردشـگری مذهبی خود را حفـظ کرده اند.
و  آذربایجـان  ماننـد جمهـوری  بعـدی کشـورهایی  ردیف هـای  در 
گرجسـتان قـرار می گیرنـد. ایـن کشـورها بـه دلیـل تشـابهات فـراوان 
تاریخـی و فرهنگـی، همـواره مـورد توجـه ایرانی هـا بوده اند، از سـوی 

دیگـر حضـور در ایـن کشـورها بـه روادیـد نیـز نیاز نـدارد.
 *گردشگران نوروزی در ایران ماندند

در ایـن میـان، نـوروز، فرصتـی کم نظیـر بـرای گردشـگران عالقه مند به 
سـفر ایرانی اسـت تا با حضور در سـرزمین های جدید، خسـتگی یک 
سـال تـالش را از خـود دور کنند. گردشـگران ایرانی در نـوروز ۹۰، بیش 
از ۴ هـزار میلیـارد تومان از کشـور خارج کردنـد. ولی در نـوروز ۹۱، این 
تعداد از گردشـگران، هرگز از مرزهای ایران، پایشـان را بیرون نگذاشتند؛ 

چـون ارز، بـه خصـوص دالر آمریکا گران شـده بود.
روزنامه حریت، چاپ ترکیه نوشـته موسسـه آمار ترکیه اعالم کرده اسـت 
در سـال ۲۰۱۱ بیش از ۸ / ۱ میلیون گردشـگر ایرانی به این کشـور سـفر 
کردنـد امـا بـا افزایـش نـرخ ارز، مسـافرت ایرانی ها بـه ترکیه بـه کمتر از 
نصف رسـیده اسـت؛ این در حالیسـت که مقام های گردشـگری ترکیه 
اعـالم کـرده بودند خـود را آمـاده کرده اند سـاالنه از ۵ میلیون گردشـگر 
ایرانـی پذیرایی کنند. بر اسـاس گزارش روزنامه حریـت، کاهش ارزش 
ریـال، بیشـترین تاثیـر را بـر جـذب توریسـت از ایـران داشـته اسـت. 
ایـن گـزارش می  افزایـد: "طـی سـال ۲۰۱۱ ۷۰ تـا ۸۰ درصـد ظرفیت 
پروازهـای ایـران بـه ترکیـه پـر بـوده؛ ولـی ایـن رقم هـم اکنون بـه ۳۰ 
درصـد رسـیده اسـت کـه نشـان می دهـد سـفر ایرانی هـا بـه ترکیه به 
کمتـر از نصـف رسـیده اسـت." گـزارش رسـمی وزارت اطالعـات و 
گردشـگری نیـز ترکیـه می گویـد در فوریه سـال ۲۰۱۱ میـالدی ۲۰۷ 
هـزار و ۶۹۱ گردشـگر ایرانی به ترکیه سـفر کـرده بودند که ایـن رقم در 

زمـان مشـابه ۲۰۱۲ بـه ۱۴۷ هزار و ۴۰۸ رسـیده اسـت.
کارشناسـان گردشـگری دلیـل عمـده ایـن کاهـش را افـت ارزش پول 
ملـی در برابـر ارزهای خارجـی ارزیابی می کنند. در اواخر فوریه سـال 
۲۰۱۲، هـر لیـره تـرک به مبلـغ ۱۱۰۰ تـا ۱۳۰۰ تومان خریـد و فروش 
می شـد، قیمـت هر لیره تـرک در مدت مشـابه سـال قبـل ۷۸۰ تومان 
بـود. گزارش های مالی نشـان می دهد در طول سـال گذشـته میالدی، 
گردشـگران ایرانـی بیـش از یـک میلیـارد دالر به جیب ترک ها سـرازیر 
کرده انـد، ولی ایـن ارقام در نوروز امسـال (و در صـورت صحیح بودن 
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زهرا اسـكندريان |اکنون که فصل تابسـتان اسـت، باید خودتان را برای 
تغییراتی در سـبک زندگی مناسـب این فصل آماده کنید تا بتوانید تابستانی 
همراه با سـالمتی در پیش رو داشـته باشـید. بر اسـاس طب سـنتی ایرانی 
هـر فصـل دارای مزاجی اسـت و بـرای اینکـه بتوانید با شـرایط فصل کنار 
بیاییـد بایـد ایـن خصوصیات را بشناسـید و طـوری زندگی کنید کـه با آن 
مناسـب باشـد. تابسـتان، که مزاج گـرم و خشـک دارد، موافـق با طبیعت 
کسـانی اسـت کـه مزاج سـرد و تـر دارنـد. ایـن افراد معمـوال در تابسـتان 
از شـدت گرمـا آزار نمـی بینند امـا بر عکس کسـانی که مزاجشـان مانند 
تابسـتان گـرم و خشـک اسـت، بـه سـختی می  تواننـد ایـن گرمـا را تـاب 
بیاورنـد. البتـه توصیـه هـای کلـی هـم بـرای ایـن فصـل وجـود دارد کـه 
می  توانـد بـرای همه افراد با هر مزاجی مفید باشـد. پزشـکان ایرانی توصیه 
می  کننـد در ایـن فصل بهتر اسـت زیـاد در معرض آفتاب قـرار نگیرید و تا 
می  توانید زیر سـایه یا سـقف بمانید و یا از کاله و سـرپوش اسـتفاده کنید.
از آنجایی که در تابسـتان نسبت به فصل های دیگر هاضمه قوی، ضعیف 
می شـود بنابر این طبیعت بدن بر اسـاس اصل حکمت و برای پیشـگیری 
از اختـالل هضم، اشـتهای کمتـری به غذا، بـه ویژه غذاهای غلیـظ و دیر 
هضـم دارد. شـما هم اگر سـالم باشـید می  بینید که در تابسـتان بیشـتر به 

غذاهـای سـبک و حاضـری میل داریـد. بنابر این به طبیعـت بدنتان توجه 
کـرده ومصـرف غذاهای سـنگین ماننـد حلیم، گوشـت گاو، کّلـه پاچه و 
ماکارونـی را تـا حـد ممکن کم کنیـد. الزم اسـت بدانید افرادی کـه با این 
رونـد طبیعـی بـدن همراهـی نکنند، دچـار مشـکالت گوارشـی خواهند 
شـد. به جـای ایـن غذاها می  توانیـد از غذاهـای لطیف که هضـم راحتی 
دارنـد، مانند گوشـت جوجـه، بزغالـه، بره و ماهـی تازه کوچـک (کلیکا، 
قـزل آال) اسـتفاده کنید و تعـداد وعده های غـذا وحجم آنـرا هم کم کنید.

بهتر اسـت این گوشـت ها با چاشـنی هایی مانند سـرکه، زرشـک، آبغوره، 
آبلیمـو و آب انـار تـرش آمـاده شـوند. همچنیـن، در این فصل اسـتفاده از 
غذاهـای سـرد ماننـد آب دوغ خیـار ویـا با مـزاج سـرد، ماننـد آش دوغ و 
آش ماسـت مفیـد اسـت. در ضمن شـربت هایـی مانند شـربت ریواس، 
شـربت انـار، شـربت آبلیمو و نیـز شـربت هایی چون سـکنجبین و نارنج 
توصیـه می شـود. یادتـان باشـد در صـورت دسترسـی محلـی، میوه هایی 
ماننـد آلبالـو، گیـالس، آلـو، آلوچه، توت سـیاه، سـیب تـرش، بـه، انار و 
هندوانـه و اسـتفاده از سـبزی هایـی ماننـد کاهو، کـدو، خرفه، اسـفناج و 
خیار در تابسـتان سـودمند اسـت بخصوص برای مزاج های گرم و خشک 

و جوانان.  

توصیه ھای تندرستی
 برای تابستان
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توصیه ھایی برای سفر
 در تابستان

نـاد نوروزى|تابسـتان فصل سـفر اسـت؛ فرقی 
تعطیـالت  یـا  باشـید  سـاله  چنـد  نمی کنـد 
شـما چـه وقتـی در سـال باشـد، همـه ی آدم ها 
مسـافرت  در فصل گـرم سـال را دوسـت دارند. 
خانواده هایـی کـه فرزنـدان محصـل دارنـد از 
تعطیالت تابستانی برای برنامه ریزی راحت تری 
می تواننـد اسـتفاده کننـد، جوان ترهـا بـه هـوای 
دریـا و آفتـاب مسـافرت می رونـد و بزرگ ترهـا 
گرمـای شهرهایشـان را ترک می کننـد و خالصه 
همـه بـه فکـر عوض کـردن آب و هـوا می افتند. 
هر مقصـدی هم بـا توجـه بـه جذابیت هایش، 
طرفدارهـای خـودش را دارد؛ کافه هـای ایتالیـا، 
باغ هـای اسـپانیا، سـواحل آنتالیـا و دهکده های 
کوهسـتانی سـوئیس یا حتی صحرای دبی همه 

فصـل داغ سـفر را تجربـه می کنند. 
بـه هر حـال نباید فرامـوش کرد کـه رعایت چند 
تا نکته ی سـاده ، اما مهم، می تواند سـفر بهتری 
را بـرای خـود و همراهانمـان بسـازد. هیچ کس 
کـه دلش نمی خواهـد از تعطیالت تابسـتانی با 

خاطره ی بـدی برگردد؟ 
وسایل مورد نیاز برای سفر

لباس هـای  برداریـد.  سـبک  و  خنـک  لبـاس 

پالسـتیکی و چسـبان انتخـاب مناسـبی بـرای 
پوشـیدن در آب و هـوای گرم مناسـب نیسـتند؛ 
جلـوی عرق کـردن طبیعـی بـدن را می گیرنـد 
و بعـد از یک بـار پوشـیدن در هـوای گـرم بـوی 
خوبـی نخواهنـد داشـت. لباس هایـی بپوشـید 
کـه راحت شسـته و خشـک شـوند. آب و هوای 
شـهرهای سـاحلی عمومـًا مرطـوب و شـرجی 
می شـوند،  خشـک  دیرتـر  لباس هـا  و  اسـت 
اگـر لبـاس نخـی و سـبک داشـته باشـید کم تر 
نگـران ایـن قضیـه خواهیـد بـود. بـا لباس های 
غیرضـروری چمدان خودتان را سـنگین نکنید.

کفـش راحـت انتخاب کنیـد. مطمئنـًا با کفش 
راه  سـاحل  شـن های  روی  نمی توانیـد  کتانـی 
برویـد، عـالوه بـر این کـه پاهـا را خیلـی داغ 
می کنـد، بایـد چندیـن بـار کفش ها را بشـویید 
تـا از شـر شـن ها خـالص شـوید. یـک جفت 
صنـدل یا کفش تابسـتانی همراه داشـته باشـید. 
اگـر قصـد پیاده روی هـای طوالنـی داریـد، بـه 
کفـش کتانـی هم نیـاز پیـدا خواهید کـرد، مگر 
صندل هایتـان  طبی بـودن  و  راحتـی  از  این کـه 

اطمینان داشـته باشـید. 
ضـد آفتـاب، عینـک آفتابـی، کاله. بـدون ایـن 
سـه تـا از خانه بیـرون نرویـد. اشـعه  های مضر 

خورشـید، کـه تابسـتان را فصـل قدرت نمایـی 
خـودش می داند، بیشـتر از هر چیز روی چشـم 
و پوسـت تاثیـر می گذارنـد. یک عینـک آفتابی 
راحت و سـبک، که ترجیحًا فلزی نباشـد و توی 
گرمـا داغ نکند به همـراه یک ضدآفتاب مرغوب 
از  محافظـت  بـرای  راه حـل خوبـی  می توانـد 
پوسـت و چشـم  هایتان باشـد. کاله هـای لبه دار 
نیـز هـم به عینک و ضـد آفتاب کمـک می کنند 
و هـم جلـوی آسـیب زدن  آفتـاب بـه موهـا را 

می گیرنـد. 
همراهتـان  پالسـتیکی  کیسـه ی  تـا  دو  یکـی 
داشـته باشـید. موقع تـرک سـاحل و در مواجه با 
لباس هـای خیس و شـنی بـه دردتـان می خورد. 
بـه غیـر از ایـن، می توانیـد لباس هـای تمیـز و 
کثیف را با کیسـه از هم جدا کنید و همه را پیش 

هـم تـوی چمـدان نگذارید. 
اگـر بطری هـای کوچـک آب معدنی را دوسـت 
نداریـد، یـک بطری یـا لیـوان در دار کوچک که 
بتوانیـد گوشـه ی کیف تان حملش کنیـد، همراه 
ببریـد. باید بـه طور مرتب آب بنوشـید و شـاید 
همه جـا لیوان شـخصی یا آب تمیز در دسـترس 

نباشد.
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چند پیشنھاد برای گشت و گذار
 در کرمان

ارگ بم بزرگترین بنای خشت و گلی جهان
ارگ بم بزرگترین سـازه خشـتی 
در جهـان بـود کـه محـل آن در 
اسـتان  در  بـم  شـهر  نزدیکـی 
کرمـان در جنـوب شـرقی ایران 
دی   ۵ تاریـخ  در  دارد.  قـرار 
۱۳۸۲، در اثـر زلزلـه شـدیدی 
کـه شـهر بم و حومـه آن را تحت تأثیر قـرار داد، ارگ بم تقریبًا به طور کامل 
از بیـن رفـت. چنـد روز پـس از رخ دادن زمین لـرزه، رئیـس جمهور وقت 

ایـران محمـد خاتمـی گفـت کـه ارگ بازسـازی خواهـد شـد.
«بـم و فضـای فرهنگـی آن» در فهرسـت میـراث جهانی یونسـکو به ثبت 
رسیده اسـت. ایـن ارگ عظیـم که در مسـیر جاده ابریشـم قرار دارد سـده ۵ 
پیـش از میـالد سـاخته شـده و تا سـال ۱۸۵۰ پـس از میالد نیـز همچنان 
مـورد اسـتفاده بـود. بـه طور قطع مشـخص نیسـت چـرا پـس از آن دیگر 

مورد اسـتفاده قـرار نگرفت.

کل بنـا یـک دژ بـزرگ اسـت کـه در قلـب آن، ارگ واقع شـده، امـا به دلیل 
ظاهـر پرابهـت ارگ، کـه پـر ارتفاع تریـن قسـمت مجموعـه نیز به شـمار 

می آمـد، کل بنـای دژ بـه عنـوان ارگ بـم نامیده می شـود.
مسـاحت ایـن ارگ نزدیـک به ۱۸۰٬۰۰۰ متر مربع اسـت که بـا دیوارهایی 
بـه بلنـدی ۶ تا ۷ متر و طول ۱۸۱۵ متر احاطه شده اسـت. ارگ از دو بخش 
جـدا از هم تشـکیل شده اسـت کـه هر کـدام ویژگی هـای خاص خـود را 

دارد. حدود ۶۷ برج در سـطح شـهر باسـتانی بم پراکنده شده اسـت.

مجموعه باغ- موزه هرندی
اکنـون باغ مـوزه هرنـدی و موزه 
سـاز کرمـان در آن قـرار دارد و 
مربـوط بـه اواخرقـرن ۱۳ ه. ق 
و در کرمـان، خیابـان فردوسـی 
واقـع شـده اسـت. ایـن اثـر در 
تاریـخ ۱۸ آذر ۱۳۵۴ بـا شـماره 

سـارا رنگيان|نـام قدیـم ایـن شـهر کارمانیـا 
بـوده و یکـی از کالن شـهرهای ایـران، مرکـز 
اسـتان کرمـان و در جنـوب شـرقی ایـران واقع 
یکـی  زندیـه  دوره  در  کرمـان  اسـت.  شـده 
امـروزه مرکـز  و  بـوده  ایـران  پایتخت هـای  از 
صنعتـی، سیاسـی، فرهنگـی و علمـی جنوب 

شـرق کشـور اسـت.
بیـن  در  شـهر  تریـن  پرجمعیـت  کرمـان 
اسـتان های جنـوب خـاوری ایـران و ناحیـه ای 
بـاد خیـز نیسـت و آب و هوایی پـاک دارد. آب 
و هـوای آن کویـری و شـب ها هوای سـردتری 
نسـب به روز دارد. تابسـتانی بسـیار گرم دارد و 

روزهـای سـرد کمتـری در زمسـتان دارد. زبان 
متـداول در کرمان فارسـی روان اسـت و اهالی 
قدیـم آن بـا گویش کرمانـی صحبت می کنند.

فاصلـه بیـن کرمـان و تهـران ۹۸۸ کیلومتـر و 
زمان طی این مسـافت ۱۰ سـاعت و ۴۳ دقیقه 

است.
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ثبـت ۱۱۷۰ به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت. این 
بـاغ مـوزه با معماری خـاص خـود و نیز فضای مناسـبی کـه دارد، از مهم 
ترین باغ موزه های کشـور اسـت. این باغ پس از خرید توسـط ابوالقاسـم 

هرنـدی به مـوزه تبدیل شـده اسـت.

موزه و آتشکده زرتشتیان
مـوزه زرتشـتیان واقـع در شـهر 
کرمان و اولیـن و تنها موزه مردم 
شناسـی زرتشتیان جهان است. 
دهـه  در  مـوزه  ایـن  سـاخت 
۱۳۷۰ آغـاز و در سـال ۱۳۸۰ 

یافت. پایـان 
از کهن تریـن اشـیاء ایـن موزه یک جلد کتاب دسـتنویس گاتاها با پیشـینه 
بیشـتر از دویسـت سـال و یک آتشدان دسـتی با تاریخ حک شـده ۱۲۰۷ 
اسـت. همچنین فرتورهای انجمن ناصری زرتشـتیان کرمان و رفسنجان و 
فرتورهای سرشناسـانی چون کیخسرو شـاهرخ، میرزا برزو آمیغی، کشور 
خانـم و پوراندخـت در بخش فرتور و اسـناد این موزه نگهداری می شـود. 
همچنیـن بخشـی از ایـن موزه بـه انواع آتشـدان، روغن سـوز، پیه سـوز و 
چـراغ اللـه را اختصاص داده شـده ، لباس هـای زنانه ای بـا دیرینگی ۵۰ تا 
۱۵۰ سـال و پیشـینهای که در اسـناد هخامنشـی تا ساسـانی دیده میشود، 
گویای پوشـش زنان زرتشـتی اسـت. مخنا، لچک، چارقـد، کت، پیراهن 
و شـلوار گلـدوزی شـده از انـواع لباس های زنانه ای اسـت کـه در این موزه 

نگهداری می شـود.

آرامگاه خواجه اتابک
در  کـه  اتابـک  مقبـره خواجـه 
شـهر  شـرقی  جنـوب  محلـه 
کرمـان و نزدیک مسـجد بـازار 
قـرار دارد، از آثـار اواخـر قـرن 
بـه  مربـوط  و  هجـری  ششـم 
دوران سـلجوقی اسـت. این بنا 

محـل دفـن «خواجـه محمـد اتابـک» از رجال دوران سـلجوقیان اسـت. 
پـالن هشـت ضلعی بنا کـه در داخـل فضایی مربـع داردو عنصـر تزئینی 
غالـب در این بنا گچبری اسـت و سـنگ محـراب زیبایـی در ضلع غربی 
آن نصـب اسـت و کتیبه هایـی زیبا با خط کوفـی دارد. تزئینـات تمامی بنا 
بـا کاشـیهای فیـروزه ای مزین شـده اسـت. این اثـر تحت شـماره ۲۵۳ به 

ثبـت رسـیده اسـت.

غار ایوب
غارهـای  از  یکـی  ایـوب  غـار 
کـوه  روی  بـر  کرمـان  اسـتان 
ایـوب در جنـوب شـرقی شـهر 
دهج در شهرسـتان شـهربابک 
قـرار دارد. منشـأ این غـار گدازه 
بـر  اسـت.  آتشفشـانی  هـای 
اسـاس بررسـی های باستان شناسی در گذشته محل سـکونت بوده است. 

آثـار دوره اشـکانی بـه راحتـی در ایـن غـار دیـده می شـود.
اصلی ترین مشـخصه غـار ایوب دهانه بسـیار بزرگ با ٦٠ متر طـول و ٨٠ 
متـر ارتفاع می باشـد کـه بزرگترین دهانه غـار و بزرگترین غـار آذرین ایران 

است.
دلیل تشـکیل ایـن غـار آب موجـود در زیر گدازه های داسـیتی اسـت، که 
بعـد از بـه هم پیوسـتن و انفجـار، چنین غـار عظیمـی را تشـکیل داده اند 
و بعـد از تشـکیل پیکـره اصلی غـار، عوامل طبیعـی مانند رطوبـت و آب 
وجود در غار و هوای سـرد درون آن، باعث انقباض و انبسـاط شـدید در آن 
شـده و تکه های سـنگهای بزرگ جدا شـده و بدین ترتیب بر وسـعت غار 
افـزوده شـده. حالـت النه زنبـوری داخل غار به دلیـل فرسـایش در اثر باد 
کـه بـا دانه های ماسـه به سـرعت بر سـنگ داسـیت کوبیده شـده، افزایش 

است. یافته 
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زیبوت با شما در تك تك لحظه ھا

هنـگام کـه برند ها در   ازآن هنـگام کـه برند ها در هنـگام کـه برند ها در   ازآن هنـگام کـه برند ها در   ازآن   ازآن هنـگام کـه برند ها در هنـگام کـه برند ها در  كارشـناس حـوزه هنـرىبراتـى، كارشـناس حـوزه هنـرىكارشـناس حـوزه هنـرىبراتـى، كارشـناس حـوزه هنـرىبراتـى، براتـى، كارشـناس حـوزه هنـرىكارشـناس حـوزه هنـرى|| براتـى، ميكائيـل براتـى، براتـى، ميكائيـل براتـى، ميكائيـل ميكائيـل 
ا پا بـه عرضه ظهور گذاشـتند همـواره مجموعه ها یا پا بـه عرضه ظهور گذاشـتند همـواره مجموعه ها یا پا بـه عرضه ظهور گذاشـتند همـواره مجموعه ها  ی دنی دن ی مصرفی مصرفی بـازار هـای
ـی متفاوتـی متفاوتـی را بکار  ی خـود در ذهن مشـتری خـود در ذهن مشـتری برنامه هـای ی ثبـت برندها ی ثبـت برندها ی بـرای

بـرده اند.
یکـی از ایـن روش هـا کـه در اواسـط عمـر برنـد بوجـود آمـد سـاخت 
ـك کارکتـر و نمـاد در ذهن مخاطبـان بوده اسـت.یـك کارکتـر و نمـاد در ذهن مخاطبـان بوده اسـت.یـك کارکتـر و نمـاد در ذهن مخاطبـان بوده اسـت. ی بـه عنـوان ی بـه عنـوان  یتیتی تیتی یشـخصیشـخص
ی کارتونی کارتونی و  ت هـایت هـایت هـای ی گوناگـون ، شـخصی گوناگـون ، شـخص بـا نشـان دادن چهـره هـابرنـده  بـا نشـان دادن چهـره هـابرنـده  بـا نشـان دادن چهـره هـای
ـیـن بـا طراحـیـن بـا طراحـی های متفـاوت به مصـرف کننـدگان باعـث به ثبت  ـن بـا طراحیـن بـا طراحی یـا نمادیـا نماد ـا نمادیـا نمادی
ن روش ین روش ین روش  ـیدن برندهـا در ذهن مصـرف کنندگان خود شـده و حتـیدن برندهـا در ذهن مصـرف کنندگان خود شـده و حتـی از ا دن برندهـا در ذهن مصـرف کنندگان خود شـده و حتـیدن برندهـا در ذهن مصـرف کنندگان خود شـده و حتـی ـیرسـیرس

ـیشـتر محصـوالت خـود بهره مـیشـتر محصـوالت خـود بهره مـی برند. شـتر محصـوالت خـود بهره میشـتر محصـوالت خـود بهره می یدر فـروش بیدر فـروش ب
شـخصیت ها چنـان در زندگـی روزمره به ثبات رسـیده اند کـه با بیان ایـن شـخصیت ها چنـان در زندگـی روزمره به ثبات رسـیده اند کـه با بیان ایـن شـخصیت ها چنـان در زندگـی روزمره به ثبات رسـیده اند کـه با بیان 

یـک برنـد بالفاصله آن شـخصیت در ذهن مخاطب ایجاد می شـود.
دنیـای امـروزی برخی از این کارکتر ها به عضوی از جامعه تبدیل شـده در دنیـای امـروزی برخی از این کارکتر ها به عضوی از جامعه تبدیل شـده در دنیـای امـروزی برخی از این کارکتر ها به عضوی از جامعه تبدیل شـده 

انـد و در کنار مـردم زندگی می کنند.
پـس از تحقیقات زیـاد و همچنین برگزاری ورک شـاپ های تخصصی در 
"دانشـگاههای مطـرح ایـران و اسـتفاده از تیم حرفـه ای طراحـی "دانشـگاههای مطـرح ایـران و اسـتفاده از تیم حرفـه ای طراحـی " زیبوت "

کاراکتـر مجموعـه روغـن موتور زیرول خلق شـد.
یرول میرول می باشـد.  رول میرول می ی خانـواده زی خانـواده ز ـیکـیکـی از اعضای کیکی یـن پس یـن پس  ـن پس یـن پس ی روبـرو از اشـخصیت روبـرو از اشـخصیت روبـرو از ا
ت و یت و یت و  یت ، امنیت ، امن ت ، امنیت ، امنی یفیف فیفی یت بـا توجه به پارامترهای مهم زیـرول یعنی  کیت بـا توجه به پارامترهای مهم زیـرول یعنی  ک ت بـا توجه به پارامترهای مهم زیـرول یعنی  کیت بـا توجه به پارامترهای مهم زیـرول یعنی  کی ین شـخصین شـخص ن شـخصین شـخصی ا

د.ـید.ـید. ـی خواهد رسـی خواهد رس یرول به تعالیرول به تعالی رول به تعالیرول به تعالی یسـرعت بوجود آمـاده و همگام بـا زیسـرعت بوجود آمـاده و همگام بـا ز
ی از انسـان و ربات می از انسـان و ربات می باشـد ، همانطـور که در  یقیقی قیقی یقـت تلفیقـت تلف قـت تلفیقـت تلفی یدر حقیدر حق در حقزیبـوت در حقزیبـوت 
ن و ربات ها ین و ربات ها ین و ربات ها  ی در صنعت ماشی در صنعت ماش یتکنولوژیتکنولوژی تکنولوژت تکنولوژت  ت شـرفت شـرف شـرفیشـرفی یر با مشاهده پیر با مشاهده پ ر با مشاهده پیر با مشاهده پی یان اخیان اخ ان اخیان اخی یسـالیسـال
۲۱ـم و در قرن ۲۱ـم و در قرن ۲۱ ماشـین عضـو ثابتی از زندگی همه ی انسـان  ـم و در قرن یـم و در قرن ی نظـاره کـرده ا

ها شـده است. 
ی و خالقیت می و خالقیت می باشـد  ی سـال سـن داشـته و پـر از انـرژی سـال سـن داشـته و پـر از انـرژی ۲۵حـدود ۲۵حـدود ۲۵ حـدود زیبـوت حـدود زیبـوت 

ی طالیی می طالیی می باشـد.  یـزیـزی ـزیـزی یوم بـا رنك آمیوم بـا رنك آم وم بـا رنك آمیوم بـا رنك آمی یتانیتان تانیتانی یودارای یـک بدنـه تمـام تیودارای یـک بدنـه تمـام ت
ت و نشـاط پشـت رول را یت و نشـاط پشـت رول را یت و نشـاط پشـت رول را  یبا شـما در تـك تك لحظه هـا حس امنیبا شـما در تـك تك لحظه هـا حس امن با شـما در تـك تك لحظه هـا حس امنزیبـوت با شـما در تـك تك لحظه هـا حس امنزیبـوت 

جاد خواهـد کرد. یجاد خواهـد کرد. یجاد خواهـد کرد.  ا



مرتب چیدن بار
بار روی باربند را از کوچک به بزرگ چیده و روی آنرا بپوشانید تا کمترین مقاومت را در مقابل فشار باد ایجاد کند

از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنیم
سـفرهای غیـر ضـروری خودروها موجـب آلودگی هوا و افزایش مصرف سـوخت میشـود. بسـیاری از امور را میتوان از طریق پسـت 

،تلفن،دورنگار ،اینترنت و سـایر وسـایل ارتباطی انجام داد.

برای مسیرهای کوتاه از خودرو استفاده نکنیم
مسـیرهای کوتاه را میتوانیم با دوچرخه طی کنیم. این کار باعث سـالمت جسـم کاهش الودگی هوا و صرفه جوی در مصرف سـوخت 

خواهد شد.

در سفرها از حمل بار اضافی خودداری کنیم
در سـفرها از همـراه بردن وسـال غیـر ضروری خودداری کنیـم .حمل بار اضافی باعث اسـتهالک خودرو و افزایش مصرف سـوخت 

میشود.

بنزین سرمایه ملی
آیـا الزم اسـت بـاک بنزیـن را تـا ایـن حد پر کنیم؟ سـرریز بنزیـن، افزون بـر آنکه اتالف سـرمایه های ملی اسـت، موجـب آلودگی هوا 

نیز خواهد شـد.

هوای تمیزتر ، مصرف سوخت کمتر، باوسیله نقلیه عمومی
بااسـتفاده از وسـایل نقلیـه عمومـی عـالوه بـر کاهش هزینه هـای شـخصی و صرفه جویـی در مصرف سـوخت به بهبـود ترافیک و 

پاکیزگـی هوای شـهر کمک خواهیـم کرد.

تنظیم باد چرخها
کاهش مصرف سـوخت افزایش عمر السـتیک عدم رعایت فشـار اسـتاندارد باد السـتیکها موجب افزایش مصرف سوخت و کاهش 

عمر السـتیک ها میشود.

تنظیم بموقع موتور
۵۰کاهـش مصـرف سـوخت،پاکیزگی هوا با تنظیم بموقـع موتورمی توانیم بیـش از ۵۰کاهـش مصـرف سـوخت،پاکیزگی هوا با تنظیم بموقـع موتورمی توانیم بیـش از ۵۰ درصد گازهای آالینـده خروجی از اگـزوز را کاهش 

داده و در حـدود۱۵ درصـد در مصـرف سـوخت صرفه جویی کنیم.

سیزده  توصیه مھم در مورد کاھش 
مصرف سوخت
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از ساسات فقط برای روشن کردن خودرو استفاده کنیم.
از ساسـات فقط برای روشـن کردن خودرودر هوای سـرد اسـتفاده کنیم و پس از روشـن شـدن خودرو آن را به حالت اولیه برگردانیم.

رعایـت نکـردن این امر باعث افزایش آلودگی هوا و مصرف بیهوده سـوخت خواهد شـد

سیاه شدن مبنای تعویض روغن نیست
روغـن موتـور دارای مـواد افزودنـی پاک کننده ای اسـت که از رسـوب گذاری در قسـمتهای مختلف جلوگیری کـرده و ناخالصی ها 
را بصـورت معلـق درون خـود نگـه مـی دارد مبنای تعویض روغـن موتور تغییرات ظاهری نیسـت بلکه کیلومتر کارکرد اسـتاندارد آن 

است.

تعویض زود هنگام روغن موتور
اتالف سـرمایه ملی هدر دادن وقت و هزینه شـخصی در کشـور ما بدلیل تعویض زود هنگام روغن موتور سـاالنه میلیونها لیتر روغن 
تولیـدی هـدر میـرود با رعایت کارکرد اسـتاندارد روغن موتور میتوانیم عالوه بـر صرفه جویی در وقت و هزینه شـخصی از هدر رفتن 

میلیاردها تومان سرمایه ملی جلوگیری کنیم.

باز کردن ترموستات خودرو: افزایش آلودگی هوا افزایش مصرف سوخت
بـاز کردن ترموسـتات خودرو حتی در تابسـتان نیز کار اشـتباهی اسـت چرا که بدون ترموسـتات موتور خـودرو به درجه حـرارت الزم 

نمـی رسـد و بدین ترتیب سـوختن ناقـص انجام یافته ، مصرف بنزیـن و الودگی هـوا افزایش میابد.

درجا کار کردن روش مناسبی برای گرم کردن موتور نیست
بـرای گـرم کـردن خـودرو بجـای درجـا کار کـردن و گاز دادن بی مـورد چند کیلومتـر اول را به آهسـتگی و در دنده پایین برانیـم . با این 
کار موتـور خـودرو سـریعتر گـرم شـده و اسـتهالک کمتری خواهد داشـت همچنین سیسـتم انتقال دهنده نیـرو مانند جعبـه دنده و 

دیفرانسـیل نیـز هماهنگ بـا موتور گرم می شـود.
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احسـان رضائـى| ایـن روزهـا هـوا آنقدر گرم شـده کـه شـرایط را برای 
دارنـدگان خـودرو نیـز سـخت تر کرده اسـت.گرم شـدن زیـاد قطعات 
ماشـین مـی تواند موجب خسـارت و یـا از بین رفتن آن شـود.پس بهتر 
اسـت عالج واقعـه را قبل از وقوع آن دانسـت و تدابیری بـرای نگهداری 
خـودروی خود اندیشـید. در اینجا سـعی داریم به هفت مـورد بپردازیم 
کـه بـا رعایـت آنها می توانید شـرایطی عـادی بـرای اسـتفاده از خودرو 

کنید. فراهم 
۱- در ابتـدای فصـل گرمـا، موتور خـودرو را تحـت آزمایش عملکرد 
قـرار دهیـد و بـه گونـه ای تنظیـم کنیـد که دمای سیسـتم خنـک کاری 
موتور در حد نرمال باشـد. همچنین بررسـی مدار سیسـتم جرقه زنی و 

سیسـتم خنـک کاری و رفع عیـب آن ضروری اسـت.
  ۲- هرگـز ترموسـتات موتور را در فصل تابسـتان بـاز نکنید. برخالف 
اغلـب تعمیـرکاران و راننـدگان وجود ترموسـتات روی موتـور در فصل 
تابسـتان نیـز ضـرورت دارد و باعث می شـود موتور در سـاعالت اولیه 
صبح و پس از روشـن شـدن، به سـرعت به دمای نرمال برسـد و سـرد 

کار نکند.
 اگـر فکـر می کنید وجود ترموسـتات باعث گرم شـدن موتور می شـود 
از سـالم بـودن آن مطمئن شـوید. سـپس بقیه سیسـتم خنـک کاری از 
جملـه رادیاتور، پمپ خنک کاری و تسـمه را بررسـی و عیـب آن را رفع 
کنیـد. موتور خـودرو در فصل تابسـتان به زمان کمتری برای گرم شـدن 

دارد. نیاز 
  ۳- سیسـتم کولر خودرو را بازدید و سـرویس های مربوط به آن مانند 
شـارژ گاز، تعویـض تسـمه کولـر و تعویـض فیلتر خشـک کـن هوای 
کولـر را انجـام دهید. با توجه به اینکه روشـن بودن کولر، تـوان زیادی را 
از موتـور مـی گیرد و باعـث ازدیاد دمـای موتور و مصرف سـوخت می 

شـود، بهتر اسـت از کولر به صورت بهینه اسـتفاده شـود.
  ۴- در ابتـدای فصـل تابسـتان و گـرم شـدن هـوا اگـر روغـن موتـور، 
جعبه دنده و دیفرانسـیل خودروی شـما از نوع زمسـتانه اسـت حتما آن 

را تعویـض و از روغن های مناسـب فصل یا چهارفصل اسـتفاده کنید.
  ۵- قبـل از اضافـه کـردن ضد یخ به سیسـتم خنک کننده از سـالمت 
و کارآیی قسـمت های مختلف سیسـتم خنک کاری مانند ترموستات، 

پمپ آب، شـیلنگ ها و درب رادیاتور مطمئن شـوید.
  با باز کردن بسـت اتصال خروجی از ترموسـتات و شـیلنگ الستیکی 
بایدتمـام مسـیر گردش ضـد یخ را بـا آب یا محلول های ویژه شستشـو 
دهیـد. همچنیـن بدنه بیرونـی رادیاتور باید به وسـیله برس پالسـتیکی 
نـرم با محلول آب و صابون شسـته شـود تا عبـور هوا از میان پـرده های 

رادیاتور بهتر انجـام پذیرد.
 ۶- پـس از انتخـاب ضـد یـخ مناسـب، بـا توجـه بـه توصیه سـازنده 
خـودرو، شـرایط آب و هوایـی و در نظـر گرفتـن حجـم خنـک کننـده، 
مقـدار ضـد یخ مـورد نیـاز را داخـل رادیاتور بریزید. شـایان ذکر اسـت 
کـه سـازندگان خـودرو، اسـتفاده از محلـول ۱:۱ ضـد یـخ و آب (۵۰ 
درصـد حجمـی آب و ۵۰ درصـد ضدیـخ) را بـه عنـوان سـیال خنـک 
کننـده مناسـب در خودروهـا توصیـه و به کارگیـری آن را در مدت سـال 

تاکید مـی کنند.
 بـا توجـه بـه اینکـه محلـول ۵۰ درصد ضـد یخ، پنـج درصد انبسـاط 
ح-جمـی دارد، در صورت نبودن منبع انبسـاط، بایـد حدود پنج درصد 
حجـم کل سیسـتم خنـک کننـده را خالـی بگذاریـد. کارآیی نداشـتن 
مناسـب رادیاتور باعث افت نقطه جوش سـیار خنک کننده و به جوش 

آمدن سـریع آن می شـود.
۷- آب مصرفـی در خودرو باید سـختی کمی داشـته باشـد تا رسـوب 
نگیـرد. بـه ازای هـر هزار کیلومتـر یا هفته ای یک بار باید سـطح سـیار 
خنک کننده بازدید شـود. زمان تعویض سـیال خنک کننده در شـرایط 
عـادی معموال سـاالنه یا پـس از طی مسـافت ۳۰ هزار کیلومتر اسـت 
امـا زمـان هـای تعویـض سـیال در شـرایط سـخت رانندگی و بسـته به 

شـرایط، انجام می شـود.

را تعویـض و از روغن های مناسـب فصل یا چهارفصل اسـتفاده کنید.روزهـا هـوا آنقدر گرم شـده کـه شـرایط را برای 

نگھداری خودرو در تابستان
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09121396/01/19***590986877مختارىپيمان 

09111396/01/20***611411976ميرقاسمىسيد حسين
09131396/01/22***631082190پور رضايىرضا 
09121396/01/23***591260060محمدى نژاد بجار ونهجواد 
09151396/01/26***563663965ديده كاريوسف
09331396/01/30***591211638گنجىسوگند
09181396/02/02***570237900انصارىمصطفى
09191396/02/04***591342099آقا محمدىداوود 

09111396/02/05***610388449شهريارىنعمت اهللا
09371396/02/09***652682770عبادىغالمعلى

09101396/02/11***665980491كارگرحسين على
09131396/02/12***631210380عليدادىرضا 

تاريخهمراهكداتو سرويسنام خانوادگى

برندگان  قرعه کشی باشگاه مشتریان



رشکـــت ایمــــن روانـــساز صنعت تابسـتان 1396 شمــــــاره 454

09011396/02/13***530865413مرادىحميد
09171396/02/16***681279092زارع روح اهللا
09171396/02/18***681441040سليمى نياعليرضا 
37061396/02/21***520300919محمدىفرشاد 
51981396/02/25***620220917ثنايىمحمود 
48821395/12/12***591070912حيدرىابراهيم 

09381395/10/26***591076519دانندهربابه
09351395/09/16***580012030خسروىحسين
09381395/11/13***551417676پيكانىمحمود
09121395/11/13***520093634جمالىكاظم
09181395/11/14***570282400قادرىميثم 

09351395/11/14***611355888ملكىامير حسين 
09191395/11/15***591255273عليخانىمهرداد
09171395/11/16***664080090قنبرىابراهيم
09171395/11/16***680409844زحمتكشانمجتبى
09391395/11/17***610224650صادقىعمار 

09151395/11/18***560753598ناصرىمحمد رضا
09131395/11/19***630564850ساالرىمسلم
09181395/11/19***570334416سعيدى نژادعقيل 
09181395/11/20***570461785ضحاكى منصوراحمد

09111395/11/20***610467600نوربخشسيدعلى
09171395/11/20***620050235سعيدىمحمد
09171395/11/20***665589149قاسمىحسن

09351395/11/23***681089115جعفرى نصبعبدالعزيز
09351395/11/23***630188161لشكرى زادهروزبه
09151395/11/24***560450453يوسف زادهمشاهللا
09011395/11/24***681224509شناقيانكميله
09361395/11/25***591231740نورىعلى 

09171395/11/26***680280332روانبخشابوطالب
09151395/11/27***561626445نوايىخليل 
09151395/11/30***541876442مرادىحسين
09151395/12/01***541851896نقى زادهزمان
09161395/12/02***630987056سليمىامراهللا
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وضعیت   وضعیت حوزه برندینگ در کشور چگونه است؟وضعیت حوزه برندینگ در کشور چگونه است؟وضعیت حوزه برندینگ در کشور چگونه است؟
برندهای خوب موجود در کشـور، شـرکت های ایرانـی تا امروز علیرغم برندهای خوب موجود در کشـور، شـرکت های ایرانـی تا امروز علیرغم برندهای خوب موجود در کشـور، شـرکت های ایرانـی تا امروز 
توجه کمی به بحث برندینگ داشـتند در واقع هر فرد براسـاس اعتقاداتی 
کـه بـه کار داشـته محصـول با کیفیت تولیـد کـرده و در طول سـال های 
مختلـف تبدیـل به برند شـده اسـت. برنامه و اسـتراتژی مشـخصی در 
اغلب شـرکت هایمان در حوزه برند نداشتیم ولی آرام آرام در کشور به این 
موضوع توجه می شـود که با این روند شـاهد ظهور برندهـای دیگری در 

کشـور نیز  خواهیم بود.
برند   برند در کشور با چه مشکالتی مواجه است؟برند در کشور با چه مشکالتی مواجه است؟برند در کشور با چه مشکالتی مواجه است؟

از دالیلی که شاید بواسطه آن تا امروز صاحب برندهایی در سطوح یکی از دالیلی که شاید بواسطه آن تا امروز صاحب برندهایی در سطوح یکی از دالیلی که شاید بواسطه آن تا امروز صاحب برندهایی در سطوح 

بین المللی نشـده ایم اقتصاد وابسـته به نفت کشور اسـت، ولی با توجه 
بـه اینکه دولـت در حـال حاضر بـه درآمدهای غیرنفتی توجه بیشـتری 
دارد مطمئنـا بخـش خصوصی تقویت شـده و در پـی آن اگر این بخش 
بخواهد قوی تر شـود باید به حوزه برند نیز توجه بیشـتری داشـته باشـد.
مشکل اصلی در کشور تولید بود ولی امروزه با توجه به تکنولوژی زمانی مشکل اصلی در کشور تولید بود ولی امروزه با توجه به تکنولوژی زمانی مشکل اصلی در کشور تولید بود ولی امروزه با توجه به تکنولوژی 
و دانشـی که در کشـور وجود دارد مشـکالت کمتری در این حوزه داریم 
هـر چند که بحث کیفیت اهمیت فراوانـی دارد. این در حالی اسـت که 
کیفیت در بعضی بخش ها نسـبت به اسـتاندارد جهانی پایین تر است و 
اگر بتوانیم آن را بهبود بخشـیم پس از آن باید به مباحث فروش بپردازیم.
گرفتـاری اصلی واحدها فروش اسـت؛ در بـازار ایران رکـود داریم امـروز گرفتـاری اصلی واحدها فروش اسـت؛ در بـازار ایران رکـود داریم امـروز گرفتـاری اصلی واحدها فروش اسـت؛ در بـازار ایران رکـود داریم 

دبیرانجمن مدیران صنایع خراسان رضوی مطرح کرد؛

نقش برندینگ در توسعه اقتصاد کشور

یـک برند یا همان برندینگ مجموعه ای متشـکل از اسـم، لوگو، عالمت یا مشـخصه، طراحی و یا ترکیبی هویـت یـک برند یا همان برندینگ مجموعه ای متشـکل از اسـم، لوگو، عالمت یا مشـخصه، طراحی و یا ترکیبی هویـت یـک برند یا همان برندینگ مجموعه ای متشـکل از اسـم، لوگو، عالمت یا مشـخصه، طراحی و یا ترکیبی  رنگيانسـارا رنگيانسـارا رنگيان|
از آنهاسـت کـه برتـری هـا و خدمـات هر تجارتـی را هویت می بخشـد. در عمـل برندینگ تفاوت هایـی را با شـرکت های دیگر 
برندینگ درباره رقابت بر سـر مشـتری و تشـویق آنها به انتخـاب خدمات و محصـوالت در میان رقبا بنابراین برندینگ درباره رقابت بر سـر مشـتری و تشـویق آنها به انتخـاب خدمات و محصـوالت در میان رقبا بنابراین برندینگ درباره رقابت بر سـر مشـتری و تشـویق آنها به انتخـاب خدمات و محصـوالت در میان رقبا  بنابراین مشـخص می کنـد. بنابراین مشـخص می کنـد. 
نیسـت، بلکه ایجاد ذهنیت و چشـم انداز نسـبت به تجارت خود در مشـتریان اسـت، با توجه به شرایط کشـور و رکود در بازارهای 
داخلـی مـواردی همچـون برنـد در جهـت بهبود شـرکت و واحدهـای تولیدی و به دنبـال آن اقتصاد کشـور نقش بسـزایی خواهد 
داشـت. در ایـن راسـتا بـا امیرمهدی مرادی، دبیـر انجمن مدیران صنایع خراسـان رضوی بـه گفت و گو نشسـتیم، وی ضمن بیان 

تاثیـرات برنـد بر حوزه اقتصاد کشـور، در شـرایط موجود، در پاسـخ به سـواالت نیـز بر این امـر تاکید کرد.

نگاه ویژه
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حال آنکه نتوانسـتیم در بازارهای جهانی هم حضور موفقی داشته باشیم 
کـه ایـن موضوع شـاید به این دلیل باشـد که بـا وجود برندهـای خوب، 
نـگاه بین المللی خیلی در شـرکت هایمان ایجاد نشـده اسـت. در واقع 
شـرکت هایمان صـادرات دارند اما بصورت بین المللی دیده نشـده اند. 
شـرکت های ما برای دیده شـدن آنقدر بزرگ نیستند و یا تفکر مدیرانشان 
در سطح بین المللی ایجاد نشده که این موارد می تواند در اثر نوع اقتصاد 
کشـور و در بخش دیگر حمایت هایی باشـد که دیگر شرکت های بزرگ 

دنیا دارند.
مدیران در کشـورهای پیشـرفته، حمایـت دولت هـا و آزاد بـودن اقتصاد 
در این کشـورها موجب شـده که حوزه برندینگ پیشرفت بسـیار زیادی 

باشد. داشته 
  چگونـه می تـوان از ظرفیت برندهای بیـن المللی جهت بهبود 

اقتصاد کشور اسـتفاده کرد؟
در حوزه پتروشـیمی شاید تنها برندهای دولتی داشته باشیم که در سطح 
دنیا مطرح هسـتند اما بازهم اینها شـرکت های بین المللی نیستند، این 
در حالـی اسـت کـه زمانیکه یک شـرکت بین المللی بـا ما قـرارداد می 
بندد، موفق تر عمل خواهیم کرد. اسـتراتژی بسـیاری از کشـورها جذب 
برندهـای بین المللی به کشورشـان و فروش تولید ملی به نـام آن برندها 

است.
امـروز در کشـورمان مشـکل اشـتغال را داریم، خیلـی از افـراد برندهای 
خارجـی را تهدیـد می داننـد، بله اگر محصـوالت دیگر کشـورها را وارد 
کنیـم ایـن امر صحیح اسـت اما تـا کی می توانیم با سـد تعرفـه از تولید 
داخلی حمایت کنیم اگر قرار اسـت به اقتصاد جهانی وصل شـویم باید 
زیرساختهایمان را قوی تر کنیم و به این دلیل که تامین هزینه زیرساخت 

بسـیار باال اسـت، می توانیم از تجارب دیگر کشـورها اسـتفاده کنیم.
زمانیکـه یک کشـور برندی را خلـق کرده ما می توانیم در کشـور با همان 
نام تجاری ایجاد اشـتغال کرده و تولید ملی مـان را باال ببریم منتهی با آن 
برند شـروطی را مبنی بر باال بودن میزان تولید و... تعیین کنیم. حال آنکه 

از این طریق می توانیم بسـیاری از بحران هایمان را حل کنیم.
بسیاری از تولیداتمان از کیفیت برخوردار است اما به دلیل اثرگذاری برند 
خارجی در ذهن مشـتریان، تولید کننده داخلی صرفا با اسـتفاده از مارک 
آن برنـد، محصول تولیدی خود را با قیمت بیشـتر به فروش می رسـاند، 
بـا وجـود این قابلیت، چرا آن را قانونی نکرده و نگاهمـان صادرات محور 
نباشـد، محصول تقلبی در بسیاری از کشـورها به راحتی به فروش نمی 
رسـد، حال آنکه اگر محصوالت با کیفیت بسیار بیشتر و تحت نظارت 
برند خارجی به فروش برسـد، قانونی بوده و بازارهایی در دیگر کشـورها 

نیز خواهد داشت.
  تولید و برند چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟       

اگر بتوانیم تولید را با برند همراه کنیم، میتوانیم در بازار فروش بهتر داشته و 
محصوالت را با قیمت کمتر ارائه کنیم و یا اینکه حداقل حاشیه سودمان 

را بیشـتر کنیم. در واقع در بسـیاری از موارد برند بحث خلق ارزش افزوده 
اسـت و زمانیکه برند میشـویم می توانیم تولیدات را با مبالغی بیشـتر از 

رقبا بفروش برسـانیم تنها به این دلیل که برند هستیم.
در نتیجـه اگر بتوانیـم در بخش برندینـگ به خوبی کار کنیـم می توانیم 
حاشـیه سود مناسـبی را ایجاد کرده و فروش باالیی داشته باشیم عالوه بر 
این هزینه سـربار نیز کاهش خواهد یافت و این مزیت نسـبی نسـبت به 
سایر رقبا که صاحب برند نیسـتند، ایجاد خواهد شد. در واقع برند بطور 

کامل محرک و مکمل تولید اسـت.
  محصـوالت داخلـی چـه میزان توانایـی رقابت با شـرکت های 

خارجـی و حضـور در عرصه بین المللـی دارند؟
۹۶ درصـد تولید زعفران دنیا را در اختیـار داریم که این امر مزیت رقابتی 
بسـیار زیـادی را برایمـان ایجاد کـرده و یـا این امر در خصوص بسـیاری 
از خشـکبارمان وجـود دارد کـه صرفا بایـد روی برند آن ها کار شـود، به 
عنوان مثال در خصوص زعفران کشوری مانند اسپانیا در حوزه برندینگ 
فعالیـت فراوانی داشـته و محصـوالت آن بخوبی نیز بفروش می رسـد. 
در ایـن زمینه نیز شـاهد فـروش محصـوالت ایرانی در قالـب برندهای 
اسـپانیایی هسـتیم که در هـر صورت ایـن موضوع بـه ضرر کشـاورزان 

ایرانی اسـت.
برخی موارد نیز در کشـور به تکنولوژی و تولید علم باز میگـردد، در واقع 
علم زیادی تولید کرده ایم ولی نتوانسـتیم آن را عملی کنیم، بطوریکه در 
این زمینه اندکی ضعف داشـته و به دانش دنیا وابسته هستیم. به شخصه 
معتقد هسـتم کـه برنـد خارجی به همـراه خـود اسـتاندارد و روشـهای 

مدیریتی خواهد آورد.
در حالـی کـه ادعـای فراوانـی در حـوزه مدیریـت داریم امـا واقعیت این 
اسـت که اوضاع کشـور نافی این امر بوده و جایگاه کنونی مان نسـبت به 
آنچه که در گذشـته بوده ایم باید بسـیار باالتر و بهتر باشد. ولی با حضور 
برند خارجی، اسـتانداردها تبدیل به سطوح جهانی خواهد شد از طرفی 

شـاهد مدیریت با کیفیت و بین المللی نیز خواهیم بود. 
در راسـتای بهبود وضعیت اقتصادی کشـور، باید تولیداتمان را اقتصادی 
کنیـم، بسـیاری از کارخانـه هـا بـه این دلیـل که فـروش خوبـی ندارند 
بـا ظرفیـت کمتـر از گنجایش اقتصادی شـان تولیـد می کننـد، در واقع 
کارخانـه ای کـه بـا ۲۰ درصـد ظرفیـت کار می کنـد دارای همان هزینه 
سـرباری اسـت که کارخانـه ای بـا ۱۲۰ درصد ظرفیت مشـغول به کار 
اسـت. در نتیجه به ازای هر واحد تولیدی هزینه تمام شـده بسـیار باالیی 
داریـم و با این وضعیت واحدها نمی توانند در عرصه بین المللی حاضر 
شـوند. امـا کاری کـه برنـد انجـام می دهـد این اسـت که بـا اسـتفاده از 
ظرفیت کارخانه ها، هزینه های سـربار را کاهـش داده و در نتیجه قیمت 
محصوالت رقابتی شده و می توانیم در بازارهای جهانی حضور پررنگی 

باشیم.  داشته 
  راهکارها برای بهبود حوزه برندینگ چیست؟   
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یکـی از راهکارهـا در ایـن زمینه فرهنگسـازی 
اسـت کـه هـم نیازمنـد حضـور دولـت و هم 
تشـکل ها اسـت، مـا به نوبـه خودمـان در این 
حوزه حضور یافتیم اما از دولت انتظار بیشتری 
برای فعالیـت و حمایت در این زمینـه می رود. 
فرهنگسـازی از طریق نظارت بر استانداردها و 
حمایت هایی در جهت افزایش آن، باید عالوه 
بر مصرف کننده، بـرای تولید کننده نیز در نظر 
گرفتـه شـود و این امـر که صرفا فشـار بر تولید 
کننده و بدون هیچگونه حمایت باشد، درست 

نخواهد بود.
از طـرف دیگـر بخـش خصوصی باید بـه این 
باور برسـد که موضوع برند در ذهن افراد شکل 
می گیرد؛ به عنوان مثال تغییر بسـته بندی شاید 
شـرط الزم باشـد ولـی شـرط کافـی نیسـت، 
کیفیت پشـت بسـته بنـدی، خدمات پـس از 
فـروش، رضایتمندی مشـتری و ... نیـز باید در 

نظر گرفته شـود.
اشـکاالتی نیز وجـود دارد کـه ارتباطی به تولید 
کننـدگان نـدارد، به عنـوان مثـال از زمانیکه در 
شـرایط تحریم قرار گرفته ایم، مـواد اولیه آنگونه 
کـه معتقـد بودیـم می توانـد ضامـن کیفیـت 
محصوالتمان باشـد، نبوده و یا هزینـه واردات 
مـواد اولیـه آنچنـان بـاال رفته کـه تـوان رقابتی 
را از دسـت داده ایـم. بعـالوه قاچـاق در برنـد 
از تـوان مدیـران صنعتـی خـارج شـده بعـالوه 
زمانیکـه قیمـت دالر را پاییـن نگـه می داریم، 
شـرایط قاچاق بیشـتر فراهم می شـود، در واقع 
ایـن مـوارد در اختیار دولـت اسـت و از مدیران 
صنعتـی کاری برنمی آیـد. امـا از طرفـی اگـر 
مدیری به موضـوع برند و کیفیت محصوالت 
اعتقـاد داشـته باشـد، در بلند مـدت منافع این 
امر مانند ثبات اشـتغال و ارزآوری برای کشـور 

می شـود. تامین 
دولـت و بخـش خصوصـی در جهـت بهبود 
وضعیـت حـوزه نشـان تجـاری مکمـل هـم 
هسـتند ولی در حوزه فرهنگسـازی بیشتر باید 
از دولـت انتظار فعالیت داشـت و در قسـمت 
های دیگر بخش خصوصـی باید ایفای نقش 
کند. در واقع بخش خصوصی خواسـتار تولید 

فراوان، سـود زیاد و منفعت اسـت امـا از طرف 
دیگـر ایـن بخـش کامـال تحـت تاثیر حـوزه 

دولتی اسـت.
بخش دولتی در واقع سیاسـت های حکومتی 
اسـت. در مجموع اگر نمیتوانیم با کشـورهای 
دیگـر ارتبـاط برقـرار کنیـم این موضوع نشـان 
دهنـده ضعفـی اسـت کـه در سیاسـی بـودن 
اقتصـاد داریم به این معنی که بخش سیاسـت 
تاثیـر کاملی بـر اقتصـاد کشـور دارد. از طرفی 
در همیـن شـرایط شـرکت هایـی هسـتند که 
صادراتشـان را دارند ولی شرکتی دیگر در همین 
شـرایط مانده و نمی تواند محصوالت خـود را 
بفروش برسـاند، اگر بخش دولتی و حکومتی 
شـرایط، زیرسـاخت ها، روابط بیـن المللی و 
کنوانسـیون و تفاهـم نامـه های بین المللـی را 
مهیا کند بخش خصوصی با سرعت بیشتری 

مسـیری را کـه باید، طـی می کند.
در واقـع در کشـور دولـت و بخـش حکومتی 
در بسـیاری از مـوارد رقیـب بخش خصوصی 
هسـتند ایـن در حالـی اسـت کـه در دیگـر 
کشـورها چنین اتفاقی نمی افتد. در این شرایط 
به دلیل عـدم توانایی جهت رقابـت، انگیزه ای 

بـرای بخـش خصوصـی نمی ماند.
  پنجمین همایش «نشان تجاری»

پنجمین همایـش «نشـان تجـاری» ۲۵ و ۲۶ 
مردادماه، در سـطح ملی و اسـاتید صاحب نام 
کشـور برگزار شـد، چهار سـال بصورت مداوم 
تالش کردیـم که آمـوزش را در اولویت داشـته 
باشـیم و سیاسـت هایمـان در این جهـت بود 
کـه در کنار پنج سـال آمـوزش بحـث ارزیابی 
واحدها را نیز داشـته باشیم و از سال آینده بیشتر 

بر مبحـث ارزیابی تمرکز خواهیم داشـت. 
در سالهای اخیر باالترین بخش های برندینگ 
شـامل، مباحث حقوقی، خطرات این بخش، 
فرصـت هـا و رویکردهـای مختلـف در ایـن 
زمینـه آمـوزش داده شـده و از سـال نخسـت 
بحث تولید بدون کارخانه، سـال بعد مشـتری 
مداری، حضـور در بازارهای جهانی و امسـال 
نیز نقش برند در توسـعه فضای کسـب و کار را 

مطـرح کردیم.

  نقش شرکتی همچون  زیرول در توسعه 
برندینگ چیست؟

شـرکت زیرول از سال گذشته حضور پررنگی 
در بازارهـا پیـدا کـرده و بـا وجـود نوپـا بـودن، 
امتیـازات خیلـی خوبـی را کسـب و در میـان 
مشـارکت کنندگان شایسته تقدیر شـد، زیرول 
برنـدی اسـت کـه آینـده درخشـانی دارد به این 
دلیـل کـه مدیـران مجموعه توجـه ویـژه ای به 
حوزه برندینگ داشـته و برای تولیدات شـرکت 
برنامه دارند. با توجه به هدفگذاری و اسـتراتژی 
مشـخص این شـرکت مطمئنا در آینده شـاهد 
پیشـرفت برند زیرول خواهیم بود بعالوه پیش 
بینی می شـود زیرول از جمله برندهایی اسـت 
کـه دوران صاحـب نام شـدن را با سـرعت زیاد 

می گذرانـد.
زیـرول بـا اسـتفاده از کیفیـت در محصوالت 
توانسـته با سـرعت زیادی خود را بـه برندهای 
داخلـی و بیـن المللـی نزدیک کـرده و بـا آنها 
رقابـت کنـد و اگـر ایـن رونـد و کیفیـت ادامه 
داشـته باشـد، می تواند بازارها را از آن خود کرده 

و نـام شـرکت را میان مـردم جا بیانـدازد.
را می تـوان جهـت  رویکرهایـی    چـه 
حمایـت از شـرکت هایـی ماننـد زیـرول 

داشـت؟
برخـی برندهای بیـن المللی در کشـور هزینه 
هـای زیادی را در این جهـت پرداخت کرده اند 
کـه این امـور در ذهن مـردم می ماند، حال آنکه 
برندی داخلی مانند زیرول توانسـته کار بزرگی 
انجـام داده و بـه رقابـت با آنهـا بپـردازد، در این 
شـرایط بـرای رقابـت دو رویکـرد داخلی و بین 
المللـی مطـرح می شـود، کـه رقابـت داخلی 
دور از دسـترس نبـوده و شـرکت ها می توانند با 
تشـکیل کمپین و برنامـه ریزی هایـی در حوزه 
برندیگ طی چهار الی پنج سـال رقیب جدی 

برای برندهای دیگر شـوند.
در سـطح بین المللی نیز اندازه شـرکت ها باید 
در حدودی باشد که بتوانند در بازار بین المللی 
و منطقـه ای حضور یابنـد ضمن اینکه تعیین 
اسـتراتژی های کاربردی در زمینه برندینگ نیز 

ضروری اسـت.

نگاه ویژه
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