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 شرکت پاریزان صنعت درسال 1353 با نام پاراشین و با مأموریت واردات تجهیزات تعمیرگاهی تأسیس گردید. شرکت پاراشین فعالیت

نام یافت . 1367 به شرکت پاریزان صنعت تغییر  1361 آغاز و از سال  تولید تجهیزات تعمیرگاهی را در سال 
شرکت پاریزان صنعت درسال هاي بعدي با خرید شرکت جنرال تولز و تأسیس شرکت هاي خودروآزماسنجش ، گسترش خدمات پاریزان 

صنعت در ایران و شرکت Boltech در ایتالیا و ثبت برند ایتالیایی تبدیل به یک گروه ( هلدینگ ) گردید .
امروز گروه پاریزان صنعت در زمینه طراحی وتولید ، واردات و صادرات کلیه تجهیزات تعمیرگاهی ، نظافتی ، ابزارآالت ، باالنس صنعتی و مواد

شوینده  در ایران پیشگام است .
شرکت پاریزان صنعت پس از20 سال سابقه شعار قدیمی خود

                                                                               آینده در تصاحب پیشاگمان فن آوري نوین
  را تغییر داده و اعتقاد دارد که :

                                   کیفیت ، انعطاف پذیري و اعتماد
1 ) هیچگاه کیفیت را فداي قیمت نخواهد نمود . 

2 ) سرعت تغییرات در جهان وصف ناپذیر است و پاریزان صنعت بایستی با حداکثر انعطاف پذیري پاسخگوي نیازهاي جدید مشتریان
باشد . 

3 ) موفقیت گروه پاریزان صنعت در کسب اعتماد مشتري با ارائه سرویس و محصول با کیفیت می باشد .

 شرکت پاریزان صنعت افتخار دارد که محصوالت تولیدي خود را با برند ایتالیاتی  Boltech  در کشورهاي ایتالیا هلند ، اسپانیا ، اتریش
 امارات متحده عربی ، پاکستان ، مصر ، عراق ، کردستان و تاجیکستان عرضه نماید .

بدین منظور با موفقیت در نمایشگاههاي اتومکانیکاي فرانکفورت آلمان ، اتوپروموتک ایتالیا ، اتومکانیکاي امارات و نمایشگاه خودروي اربیل
عراق شرکت نموده است و با سرعت درحال گسترش شبکه فروش جهانی خود است . بی شک این تبادل علی رغم مشکالتی که دارد باعث

ارتقاء کیفیت و مشخصات فنی محصوالت مطابق با خواسته هاي جهانی خواهد شد .
کارخانه شرکت پاریزان صنعت که در شهر سمنان واقع است طی چند مرحله طرح توسعه امروز داراي مساحتی حدود 20000 متر مربع شامل
حدود 12000 متر مربع سالن تولیدي و 1000 متر مربع امکانات اداري ، آزمایشگاهی و آموزشی می باشد . کلیه محصوالت پاریزان صنعت
با آخرین فن آوري  روز دنیا و با بهره گیري از ماشین آالت پیشرفته همچون دستگاه هاي تراش و فرزCNC ، ربات جوشکاري و تجهیزات

برش و پانچ CNC و برك پرس CNC ، خط رنگ پودر به همراه خط خودکار شستشو و فسفاته بصورت مخازن غوطه وري تولید می گردد .
امکانات فوق الذکر ، این توانایی را براي شرکت پاریزان صنعت فراهم کرده است تا قادر به تولید انواع دستگاه هاي باالنس چرخ , الستیک درآر 

میزان فرمان جک هاي باالبر2 و4 ستون و قیچی ، شاسی کش ، دستگاه قطعه شور و تست نور باشد . 
انعطاف و قابلیت هاي تجهیزات به گونه اي است که گروه پاریزان صنعت آماده است تا تجهیزات خاص را مطابق نیازها و مشخصات فنی

خودرو سازان یا وارد کنندگان خودرو بصورت OEM طراحی و تولید نماید .   
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در مورد مسائل کارگری، نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین ثروتهای هر 
کشور است؛ یعنی وجوِد کارگر، طّراح، مهندس، فّعاِل برای تولید در هر 
زمینه ای در کشور، ارزشش برای کشور بمراتب از منابع زیرزمینی و از طال 
و از نفت و از الماس و مانند اینها بیشتر است؛ آن که میتواند یک کشور 

را آباد کند، این است.
                                                                                مقام معظم رهبری )مد   ظله العالی(

ملت ایران در خالل چهل سال گذشته نشان داده که علیرغم سختی  ها و 
تنگناهای ناشی از تحریم ها، همچنان مقاوم است و می تواند از این مرحله 
دشوار نیز به خوبی عبور کند. تاریخ هزاران ساله کشور ما نشان می دهد 
که ایران و ایرانی، در مقابل طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر 

خم نکرده است. 
                                                                                          رئيس محترم جمهور

   نشر مطالب فصلنامه تنها با ذكر منبع مجاز مي باشد.
فصلنامه در تلخيص و ویرایش مطالب آزاد است.

از جمله  من به دنبال ساماندهی صنعت خودرو در بخش های مختلف 
قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه سازان و قراردادهای پیش فروش 

هستم.

                                                                                 وزیر محترم صنعت، معد   ن و تجارت
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اهمیت 
خدمات

 پس از فروش 
خودرو

سرمقاله

قابل  غیر  و  تر  پیچیده  حقوقی  و  حقیقی  از  اعم  افراد،  است.  شده  سختی  روزگار 
تغییرات  دستخوش  هم  اجتماعی  مراودات  آن  تبع  به  و  اند  شده  تر  بینی  پیش 
زمینه  در  بشری  جامعه  تعامالت  همه  شرایطی  چنین  در  اند.  شده  غریبی  و  عجیب 
خاص  وضعیت   ... و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی،  امور  از  مختلف  های 
قاعده  این  از  نیز  فروش خودرو  از  و خدمات پس  کنند. خودرو  پیدا می  را  خودشان 
خودرو  فروش  و  خرید  هنگام  شدن  مغبون  از  جلوگیری  برای  لذا  نیستند.  مستثنی 
بود.  قبل  از  هشیارتر  باید  سطوح،  تمام  در  آن  تعمیرات  و  نگهداری  انجام  یا  و 
است  قانونی  الزام  اگر چه یک  فروش خودرو  از  ام خدمات پس  گفته  بارها  چنانچه 
)سازندگان  کنندگان  عرضه  میان  تمایز  وجه  ترین  ضروری  و  مهمترین  از  یکی  اما 
به  خودرو  خرید  و  انتخاب  هنگام  خودرو  خریداران  و  است  خودرو  کنندگان(  وارد  و 
خودروهای  درباره  ویژه  به  مهم  این  دارند.  می  معطوف  را  خاصی  توجه  مقوله  این 
است. بارزتر  هستند،  مجهز  هوشمند  و  الکترونیکی  های  سامانه  به  که  جدید  نسل 
شرکت های خدمات پس از فروش خودرو علیرغم همه کاستی ها و نقصانی هایی 
که به علت تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی وجود دارد و نمی توان و نمی بایست 
آنها را کتمان کرد، با همه توش و توان مدیریتی و فنی - تخصصی خود همواره آماده 
ای  حرفه  و  اخالقی  مأموریت  این  هستند.  خود  گرانقدر  مشتریان  به  رسانی  خدمت 
در آستانه سال نو با حجم گسترده تر و با کیفیت تری در حال انجام است. اینجانب 
ضمن قدردانی از همکاران خدوم خود در جای جای ایران اسالمی و عرض تبریک 
را  اطمینان  این  ایشان و عموم هموطنان عزیزم،  به  نو  فرا رسیدن سال  به مناسبت 
می دهم که شرکت های خدمات پس از فروش خودرو، شبکه نمایندگی ها، عاملیت 
های مجاز تعمیراتی و سرویس های سیار امداد خودرویی، بیشتر از سال گذشته برای 
خدمت رسانی در خور شأن مشتریان عزیز و مردم شریف عزم خود را جزم کرده اند. 

با اطمینان خاطر سفر کنید و در صورت نیاز به دریافت خدمات خودرویی صرفًا از 
مراکز مجاز امداد خواهی نمایید.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

عباسعلی غیاثی

ثی
غیا

ی 
سعل

عبا
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خدمات  عرصه  در  تقلب  ترین  شایع  حاضر  حال  در 
بارزترین اقدام مکارانه، شبیه سازی آرم و  خودرویی و 

عالئم شرکتهای امداد خودرویی معتبر است.

:عباسعلی غیاثی دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس 
از فروش خودرو در این خصوص بیان داشت که: برخی امداد خودروهای متفرقه 
تجاری شرکت  از شهرت  موضوع  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  به  توجهی  بی  با 
های معتبر امداد خودرویی سوء استفاده نموده و باعث اشتباه و گمراهی مصرف 
کنندگان از خدمات این شرکت ها می شوند که این امر نقض حق محسوب شده 
و قابل پیگیری است زیرا موجب گمراهی مصرف کننده می گردد و برای عموم 
یا  مردم این ذهنیت بوجود می آید که خدمات مربوط به فالن شرکت است و 
ارتباطی با آن شرکت دارد لذا سوء استفاده از آرم و عالئم یک برند معتبر امداد 
خودرو مانور متقلبانه و فریب عمومی قلمداد می شود که در این صورت رأسًا از 
سوی شرکت های امداد خودرو و یا از سوی اشخاصی که فریب خورده اند و از 
این قبل متضرر شده اند قابل پیگیری کیفری خواهد بود و از طرفی آرم و عالئم 
امداد خودرویی تحت عنوان »عالمت خدماتی« نشان قابل  شرکت های معتبر 
رؤیتی است که می توان خدمات واقعی را از خدمات غیر واقعی متمایز نماید و 
ارتکاب بر امر شبیه سازی عالئم از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می باشد که 
برای فریب عمومی بوسیله عالمت تقلیدی از طریق مانور متقلبانه صورت می 

پذیرد.
برای آگاهی مردم شریف ایران اسالمی لوگوی شرکت های امداد خودرویی عضو 

این انجمن به شرح زیر می باشد.
با  مواجه شدن  از  این عالئم پس  است عموم مردم ضمن شناخت  لذا شایسته 
اینگونه عالئم از مرکز پیام شرکت های امداد خودرویی نسبت به استعالم و احراز 

اصالت آن اقدام نمایند.

انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس  هشدار دبیر 

از فروش خودرو؛
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همانطور که می دانید، خودروها دارای لوازم مصرفی زیادی هستند که 
باید به صورت دوره ای تعویض گردند. شاید مهمترین و ساده ترین لوازم 
مصرفی خودرو که تقریبا همه رانندگان خودرو به تعویض مرتب آن می 
پردازند، روغن موتور خودرو باشد که بسته به نوع خودرو و نوع روغن بکار 
گرفته شده در خودرو به ازای هر ۵ الی ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد خودرو، تعویض 

می گردد.
عالوه بر روغن موتور، مایعات، لوازم و قطعات مختلف دیگری نیز در 
خودرو وجود دارد که باید به صورت مرتب تعویض گردد. جدولی که در ادامه 
آمده است، شامل اکثر این موارد می باشد و زمان تعویض و بازبینی 
مجدد هر یک از این اقالم نیز به صورت تقریبی آورده شده است که با 

یکدیگر مرور می کنیم.احاطه خواهند کرد.

بین ۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ کیلومتر روغن موتور          

روغن ترمز                        بین ۱ الی ۲ سال

بسته به شکل و کیفیت روغن تقریبا هر سال روغن هیدرولیک       

بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر روغن گیربکس       

بسته به شرایط آلودگی هوا یک الی دو ماه فیلتر هوا              

متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ هزار کیلومتر فیلتر روغن           

متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ هزار کیلومتر فیلتر بنزین           

هر سال فیلتر اتاق             

لیست لوازم مصرفی 
خودرو چیست و چه زمانی 

باید تعویض گردند؟

لوازم  سری  یک  دارای  نقليه،  وسيله  هر 
مدتی  از  پس  كه  است  مصرفی  اقالم  و 
نياز  صورت  در  و  بازبينی  باید  استفاده 
این  بازبينی  و  تعویض  دوره  گردد.  تعویض 
اقالم متفاوت بوده و ممکن است بين 1 ماه 
باشد.  داشته  وجود  اختالف  سال  چند  الی 
همچنين زمان تعویض لوازم مصرفی خودرو 
به ميزان كاركرد خودرو و  وابستگی زیادی 
خودرو  در  شده  گرفته  بکار  اقالم  كيفيت 
هوا  فيلتر  ترمز،  روغن  موتور،  روغن  دارد. 
و سایر مواردی كه در ادامه به آن ها اشاره 
می كنيم، جزو لوازم مصرفی خودرو محسوب 
صورت  به  است  شده  سعی  كه  شوند  می 
از  یک  هر  تعویض  زمان  پيشنهاد  و  خالصه 

این قطعات را نيز عنوان كنيم.

مقاله آموزشی



 ماهنامه اجتماعی، اقتصادی
 انجمن صنفي شركتهاي

خدمات پس از فروش خودرو
شماره 11|  فروردین 98  

7

این موارد جزو مهمترین اقالم و لوازم مصرفی خودرو می باشند که باید 
به صورت دوره ای بازدید و در صورت نیاز، اقدام به تعویض آن ها نمود. به 
غیر از موارد ذکر شده، لوازم و قطعات دیگری نیز در خودرو هستند که باید 
به صورت دوره ای بازبینی و در صورت نیاز تعویض یا تعمیر شوند. به عنوان 
نمونه انژکتورهای خودرو باید هر از چند گاهی مورد بازبینی قرار گرفته و در 
صورت نیاز شسشتو شوند. کاتالیزور اگزوز نیز به همین ترتیب نیاز است که 

هر سال مورد بازبینی و در صورت نیاز تعویض گردد.

منبع :
http://smart-car.ir  

شمع                      بسته به نوع شمع بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر

گاز کولر                              بین ۲ الی ۵ سال

تسمه دینام و پروانه       در صورت ایجاد پارگی و ترک خوردگی و خشکی

تسمه تایم                     متوسط بین ۶۰ الی ۸۰ هزار کیلومتر

لنت ترمز                     چرخ جلو بین ۲۰ تا ۳۰ هزار 
                                                و چرخ عقب بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر 

صفحه کالچ                      متوسط بین ۶۰ الی ۸۰ هزار کیلومتر

آب و ضدیخ        به صورت مرتب بازبینی شود تا سطح آن کم نشود

آب مخزن شستشوی
 شیشه ها                               پس از هر بار خالی شدن

متوسط بین ۸۰ الی ۱۰۰ هزار کیلومتر واشر سر سیلندر  

الستیک                     متوسط بین ۷۰ الی ۱۰۰ هزار کیلومتر

متوسط بین ۳۰ الی ۵۰ هزار کیلومتر استپر موتور              

هر ۵۰ هزار کیلومتر سنسور اکسیژن  

باتری                     بین ۱ الی ۲ سال

هر سال تیغه برف پاکن  

مقاله آموزشی
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  هیچ کسی ماشین بد بو دوست ندارد و نشستن داخل 
یک ماشین بد بو حس ناخوشایندی دارد مخصوصا زمانی که دوست یا 

آشنایی داخل ماشین شما نشسته باشد.
 خوشبختانه به راحتی می توان بوی بد خودرو را از بین برد. ابتدا زباله ها 
را بیرون بریزید سپس با جاروبرقی تمیز جارو کنید و لکه ها را از بین ببرید. 
اگر بوی بد خودرو از بین نرفت ممکن است الزم باشد با شامپو داخل 

ماشین را تمیز کنید یا سراغ کارواش بروید.

آشغال های داخل ماشین را بیرون بریزید. زیر صندلی ها و داخل جیب 
روکش ها را چک کنید و تمام زباله ها را دور بریزید.

داخل ماشین را با دستمال تمیز کنید و لکه هایی که باعث ایجاد بوی 
بد می شوند را تمیز کنید. برای این کار از یک دستمال نرم و اسپری تمیز 
کننده چند منظوره استفاده کنید تا بتوانید تمام سطوح پالستیکی، چوبی، 

شیشه ای و فلزی داخل ماشین را تمیز کنید.

برای تمیز کردن روکش های چرم از تمیز کننده های مخصوص چرم 
استفاده کنید. اما برای تمیز کردن روکش های پارچه ای می توانید با 

جاروبرقی کشیدن و شامپو زدن این کار را انجام دهید.

کفپوش  را از خودرو بیرون آورده و با آب و شامپو تمیز بشوئید. سپس 
خشک کرده و دوباره داخل ماشین قرار دهید.

چگونه
 از وجود

 بوی بد 
خودرو 
خالص
 شویم؟

مقاله آموزشی
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برای از بین بردن گرد و غبار و دوده های روی صندلی ها از جاروبرقی 
استفاده کنید. اگر احساس می کنید که مشکل از کفپوش خودرو است 
قبل از جارو کشیدن به کفپوش ها بوگیر بپاشید و بعد از ۵ الی ۱۰ دقیقه 

جاروبرقی بکشید.

استفاده  شامپو  از  نرفت  بین  از  ماشین  بد  بوی  کشیدن  جارو  با  اگر 
کنید. یک عدد شامپوی مخصوص خودرو تهیه کنید و آن را مطابق با 
دستورالعمل روی شامپو با آب ترکیب کنید و با اسفنج روی کفپوش ها 

را بشوئید.
روی لکه های بودار مقداری جوش شیرین بریزید. جوش شیرین بوی 
بد را به خود جذب می کند. ابتدا مقداری جوش شیرین روی لکه بریزید 
و بعد از ۴ الی ۵ ساعت با جاروبرقی تمیز کنید. مراقب باشید که جوش 

شیرین را روی قسمت های مرطوب نریزید.

برای از بین بردن بوی سیگار داخل ماشین را با آب و سرکه بشوئید. آب 
و سرکه را به نسبت مساوی ترکیب کنید و دستمال تمیزی را به مخلوط آب 
و سرکه آغشته کرده و سطوح داخل خودرو را با آن تمیز کنید. شاید الزم 
باشد داخل دریچه های بخاری را هم مقداری بوگیر خودرو بزنید. اگر 
مرتب داخل ماشین سیگار بکشید بوی سیگار همیشه داخل ماشین ماندگار 

می شود بنابراین بهترین کار این است که بیرون از ماشین سیگار بکشید.

رطوبت های داخل ماشین را با جاروبرقی خشک کن بگیرید و یا این 
که کف پوش ها و روکش ها را درآورده و زیر آفتاب قرار دهید تا کامال 
خشک شود. اگر می دانید که خودرو نشتی آب دارد آن را برای تعمیر به 
تعمیرگاه ببرید. چیزهای آلوده ای مثل غذاهای فاسد شده را از ماشین 

بیرون بریزید و ماشین را با شامپو و تمیزکننده های همه کاره بشوئید.

اگر بعد از تمام این تالش ها مشکل بوی بد خودرو حل نشد از حرفه ای 
ها کمک بگیرید. کارواش های حرفه ای می دانند که چگونه باید بوی بد 

خودرو را از بین ببرند.

مقاله آموزشی
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با بهترین خودروهای هیدروژنی 

آشنا شوید

1. خودرو هیدروژنی هوندا کلریتی

2. جنرال موتورز و خودروی هیدروژنی در 
انجمن ارتش ایاالت متحده

آژانس حفاظت از محیط زیست اخیرا محدوده مسافتی 366 مایل معادل 
بیشترین  این  است.  کرده  برآورد  خودرو  این  برای  را  کیلومتر   589
محدوده مسافتی است که در خودروهای بدون آلودگی وجود دارد. 
کمپانی هوندا اعالم کرده است که خودرو کلریتی در مدت 3 تا 5 دقیقه 

به طور کامل شارژ می شود. :بزرگ ترین خودروسازان جهان 
سرمایه گذاری روی خودروهای هیدروژنی 
هم  هنوز  که  هرچند  اند،  داده  افزایش  را 
الکتریکی  خودروهای  روی  گذاری  سرمایه 
نظر  از  همینطور  و  دارد  زیادی  هوادارن 
زیرساخت های الزم برای ایجاد ایستگاه های 
الکتریکی، سرمایه گذاری  شارژ خودرو های 
و تمرکز روی این دسته از خودروها منطقی 
حال  در  نمونه  برای  و  نظر می رسد  به  تر 
در  الکتریکی  شارژ  ایستگاه   ۱5959 حاضر 
حالیکه  در  شده؛  اندازی  راه  متحده  ایاالت 
خودروهای  شارژ  برای  ایستگاه   35 تنها 
 35 این  از  و  است.  شده  ساخته  هیدروژنی 
کالیفرنیا  از  خارج  در  ایستگاه   3 تنها  ایستگاه، 

وجود دارد.
به  همچنان  خودروسازان  وجود،  این  با 
خودروهای هیدروژنی امیدوارند و پتانسیل 
هایی را در تکنولوژی آن می بینند. باتری ها 
آنها  شارژ  زمان  مدت  هستند،  قیمت  گران 
آنها  مسافتی  ی  محدوده  و  است  طوالنی 

اندک است.
از  هیدروژنی  خودروهای  دیگر،  طرف  از 
محدوده مسافتی باالتر و مدت زمان شارژ 
از  لیستی  ادامه  در  برخوردارند.  تری  کوتاه 
چند خودروی هیدروژنی که در دست اجرا 

هستند را مشاهده می کنید؛

هوندا و جنرال موتورز مبلغ 85 میلیون دالر برای تولید عمده خودروهای 
هیدروژنی سرمایه گذاری کرده اند که از سال 2020 آغاز می شود. 
هوندا در حال حاضر با قانون گذاران نورث ایست مذاکره می کند تا این 

خودرو را به جاده های نیویورک و کانتیکت وارد کند.

این خودرو که از الستیک های 37 اینچی برخوردار است، 6.5 پا ارتفاع و 7 
پا عرض دارد. ارتش آمریکا قصد دارد این خودرو را در شرایط دشوار 
آزمایش کند تا کاربرد آن در ماموریت ها را مورد بررسی قرار دهد.

جنرال موتورز اعالم کرد که این خودرو به 3.۱ میلیون مایل از آزمایش 
سلول های سوخت هیدروژنی دست یافته است.

دنیای اتومبیل
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ژاپن  را در  این خودرو  از دسامبر سال 20۱۴، فروش  این خودروساز 
آغاز کرده و فروش آن در کالیفرنیا، از اکتبر 20۱5 آغاز شده است. 
این اولین باری بود که خودروهای هیدروژنی در این کشور به فروش 
می رسیدند. تویوتا قصد دارد تا سال 2020، 30000 واحد از این خودرو 

را در سطح جهان به فروش برساند.
سازمان حفاظت از محیط زیست، محدوده مسافتی میرای را 3۱2 مایل 
)502 کیلومتر( برآورد کرده و مدت زمان شارژ آن تنها 5 دقیقه است.
تویوتا میرای به سنسور رادار جلو و دوربین مجهز شده که می تواند 
الین ها را شناسایی کرده و به راننده هشدار دهد. این خودرو همچنین 

به پارک اتوماتیک اضطراری نیز مجهز است.
انتخاب  برای  باالیی  نمایشگر  است.  همراه  لمسی  صفحه  دو  با  میرای 
موسیقی و مکان یابی استفاده می شود و نمایشگر پایینی برای کنترل دما 

و خروجی صدا مورد استفاده قرار می گیرد.
تویوتا همچنین آزمایش روی تکنولوژی سوخت سلولی را در یک کامیون 
۱8 چرخ در مرز لس آنجلس انجام می دهد. هنوز برنامه این کمپانی 
از این آزمایش ها مشخص نیست، اما تویوتا اعالم کرده که می خواهد 
از تکنولوژی هیدروژنی در همه چیز، از لیفتراک گرفته تا SUV استفاده 

کند.

این کمپانی ژاپنی همچنین قصد دارد ناوگانی از ۱00 اتوبوس هیدروژنی 
را نیز برای المپیک توکیو 2020 راه اندازی کند. تویوتا نیز همانند هوندا 
تا زیرساخت های  با قانون گذاران نورث ایست است  در حال همکاری 

هیدروژنی را در این کشور آماده کند.

3. تویوتا و خودرو هیدروژنی میرای

Hydrogen
 

vehicle

دنیای اتومبیل
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4. خودرو هیدروژنی لکسوس

5. خودروی هیدروژنی درکمپانی آئودي

تا سال 2020 از خودرو هیدروژني خود رونمایي   لکسوس قصد دارد 
کند؛ اما هنوز اطالعاتي درباره محدوده مسافتي و قابلیت هاي آن منتشر 
نشده است. الزم به ذکر است که لکسوس، یکي از زیرشاخه هاي لوکس 

کمپاني تویوتا به شمار مي رود.

خودرو هیدروژني لکسوس با تکنولوژي هاي رده باالیي همراه است که 
از جمله آنها مي توان به نمایشگري اشاره کرد که با حالت هاي دست 

کنترل مي شود.

خودرو  نمایشگاه  در   h-tron guatrro کانسپت  از  آئودي  کمپاني 
دیترویت 20۱6 رونمایي کرده است؛ آئودي مدعي شده که این خودر 
مي تواند مسافت 372 مایل )598 کیلومتر( را تنها با سوخت هیدروژن 

طي کند.
این کمپاني همچنین اعالم کرد که این خودرو خردلي مي تواند سرعت 

صفر تا صد را در عرض 7٫۱ ثانیه به دست آورد.

خودرو اچ ترون کواترو با یک کابین مجازي همراه بوده که جایگزین پنل 
ابزار و کنسول مرکزي با صفحه نمایش هاي دیجیتالي شده است. این 
خودرو همچنین به سیستم دستیار راننده مجهز شده که محیط پیرامون 
شما را به نمایش مي گذارد تا بتوانید الین ها را به خوبي تشخیص داده 

و در مسیر خود حرکت کنید.
هنوز مشخص نیست که آیا این خودرو به تولید عمده مي رسد یا خیر 

اما آئودي همچنان به فعالیت هاي خود در این زمینه ادامه مي دهد.

دنیای اتومبیل
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کمپاني بي ام دبلیو نیز روي یک خودرو هیدروژني فعالیت مي کند که 
احتماال تا سال 2020 آماده مي شود. این کمپاني براي تولید موتورهاي 
هیدروژني در خودروهاي 2020 تویوتا، با این شرکت همکاري مي کند.
بي ام دبلیو مدعي شده که خودروي هیدروژني این کمپاني از محدوده 
مسافتي 300 مایل )۴82 کیلومتر( برخوردار بوده و مدت زمان شارژ 

آن به 5 دقیقه مي رسد.

6. بي ام دبلیو

Hydrogen
 

vehicle

فورد یکي دیگر از خودروسازاني است که برنامه هاي هیدروژني خود 
را بار دیگر آزمایش مي کند؛ هرچند که هنوز هم در حال بررسي این 

تکنولوژي است.

کمپاني فورد در ژانویه سال 20۱3 اعالم کرد که همکاري خود با دایملر و 
نیسان را آغاز کرده تا به پروسه تولید تکنولوژي سوخت سلولي سرعت 
ببخشد و در نهایت این خودروها را تا سال 20۱7 به تولید عمده برساند.

بیزنس  خبرنگار  به  فورد  کمپاني  در  تکنولوژي  ارشد  مدیر  نایر،  راج 
اینسایدر گفت که این کمپاني در سال 20۱7، هیچ خودرو هیدروژني را 
راه اندازي نمي کند. نایر همچنین اعالم کرد که این همکاري همچنان 
وجود دارد؛ اما کمپاني فورد با پیشرفت هایي که در تکنولوژي الکتریکي 

داشته، قصد دارد تمرکز خود را روي این برنامه قرار دهد.

7. فورد

دنیای اتومبیل
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8. مرسدس بنز

9. خودروی هیدروژنی هیوندای

مرسدس بنز قصد دارد نسل جدیدي از وسایل نقلیه را راه اندازي کند 
که بر مبناي خودروهاي هیدروژن پالگین به نام GLC F-Cell ساخته 

مي شود.
 این خودروساز مدعي شده که GLC F-Cell داراي محدوده مسافتي 
الکتریکي 30 مایل )۴8 کیلومتر( و مجموع محدوده مسافتي 3۱0 مایل 

)۴98 کیلومتر( با موتور هیدروژني است.
مخزن هیدروژني این خودرو در عرض 3 دقیقه به طور کامل پر مي 

شود.

هیونداي نیز خودرو Tucson Fuel Cell را در کالیفرانیا معرفی کرده 
است.

را  هیدروژني  خودرو  این  از  واحد   ۱۴0 تنها  گذشته،  فروردین  از  اما   
تحویل داده است.

خیره  هیدروژني  خودرو  از  نیز  جنسیس  یعني  هیونداي،  لوکس  برند 
کننده خود به نام GV80 در نمایشگاه خودرو نیویورک رونمایي کرده 

است.
 اما گویا این خودرو اس یو وي هرگز به تولید عمده نمي رسد. 

دنیای اتومبیل
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منابع: برداشت از منابع اینترنتی 

خانه طراحي ایتالیایي Pininfarina تولید محدودي از خودرو هیدروژني 
خود به نام Speed H2 را در دست اجرا دارد. این خودرو مي تواند 

سرعت صفر تا صد را در عرض ۳٫۴ ثانیه به دست آورد.
در  آن  مخزن  و  بوده  ساعت  بر  مایل   ۱86 نیز  آن  ماکسیمم سرعت 
عرض 3 دقیقه به طور کامل پر مي شود. محدوده مسافتي آن هنوز 

اعالم نشده است.
این خانه طراحي در حال تولید ۱0 نسخه از Speed H2 است آنها را تا 
این خودرو چیزي  الي ۱۴ ماه آینده وارد جاده ها مي کند. قیمت   ۱2
از   50۴ و   ۴0۴ پزو  طراحی  است.  اعالم شده  دالر  میلیون   2٫۵ حدود 
طرح های محبوب و موجود در ایران بوده اند که توسط این شرکت 

طراحی شدند.

Pininfarina .10

Hydrogen
 

vehicle

 شرکت استارتاپي Riversimple به رانندگان انگلیسي اجازه مي دهد 
که خودروهاي هیدروژني این کمپاني یعني Rasa را برانند. این خودرو 
از محدوده مسافتي 300 مایل )۴82 کیلومتر( برخوردار است و وزن 

فوق العاده سبک آن به ۱300 پوند )589 کیلوگرم( مي رسد.
این خودرو با طراحي داخلي زیبایي همراه است. فرمان این خودرو از 
ماده اي به نام آلکانترا پوشیده شده که حالتي مخملي و لوکس به آن 

بخشیده است.

Riversimple 11.  شرکت استارتاپي

دنیای اتومبیل
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کاربرد های 

جالب اسپری 

های فومی

کاردستی بسازید

ثبات دکور

برای  یا  و  مدرسه  کاردستی  برای  که  ساخت  مینیاتوری  کوه  میتوان 
سرگرمی مناسب است.

برای ثابت ماندن دکور و عدم حرکت آنها کافیست زیر اجزائ آنرا فوم 
اسپری کنید تا همچون شانه تخم مرغ، جایگاه محکمی برای اجزائ دکور 

ایجاد شود. سپس با خزه، کاه و یا سبزه روی فوم را بپوشانید.

ایده نو

کاهش صدای مزاحم
لوله های آب گاهی در حین استفاده صدا ایجاد میکنند. برای حل مشکل، 
کمی فوم به محل گذشتن لوله از دیوار یا کف تزریق کنید تا جای لوله 

ثابت و صدای مزاحم کمتر شود.

ای  ماده  فوم  اسپری   :
بندی  عایق  و  درزگيری  در  قدرتمند 
این  خالقانه  كاربرد  چند  باشد.  می 
دید.  خواهيد  مقاله  این  در  را  ابزار 
این نوع عایق از رزین و مواد شيميایی، 
یا   )Polyurthane( اورتان  پلی  مانند 
 )Isocyanate( ها  ایزوسيانات  دیگر 
به  پاشش  هنگام  شده است.  تشکيل 
رزین  و  شيميایی  مواد  افشانه،  صورت 
در  و  می یابد  گسترش  فوم  صورت  به 
محل جامد می شود. توصيه شده افشانه 
كار  به  متخصصان  توسط  عایق  فوم 
تاحدودی  نيز  خودتان  اما  شود،  گرفته 
مواردی  در  محصول  این  از  می توانيد 
استفاده كنيد، اگر چه اقدامات ایمنی به 
شدت در طول پروسه توصيه می شود. 
در پروژهای بزرگ از دستگاه های فشار 
می تواند  كه  می گردد  استفاده  قوی 
با  كوتاهی  زمان  در  را  زیادی  مساحت 
نماید. عایق  یورتان  پلی  پاششی  عایق 
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محافظت از شکستنی ها

تراش دادن اسپری فوم

برای حفظ اجسام ظریف، به داخل یک کیسه نایلونی خرید تا نصف فوم 
اسپری کنید. سپس کیسه را در کف کارتن بسته بندی قرار داده و در 
حالیکه فوم کیسه شروع به سفت شدن میکند جسم شکستنی را به آن 

فشار دهید تا قالب جسم درآمده و بالشی برای آن درست شود.

کارهای خالقانه ای با اسپری فوم وجود دارد که تراشیدن شکل هم یکی 
از آنهاست. نظیر همین هواپیمای اسباب بازی، شما میتوانید اشیا متنوع 

و دکور را با کمی حوصله و ابتکار بسازید.

استفاده رایج
اسپری فوم همچنان ابزاری مشکل گشا برای کارهایی چون عایق بندی و 

درزگیری فاصله ها و شکافهای در دیوار، در و پنجره است.

 Spray
foam
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کاربرد های 

جالب اسپری 

های فومی

ساختن قاب

دکور آبی بسازید

قابی درست  مقوا  از  است.  قاب عکس  دیگر ساختن  جالب  استفاده  یک 
کنید و بعد فوم را روی آن اسپری کنید. 

در حیاط خلوت خود میتوانید با ساختن آبشار، یک شاهکار بنا کنید. فقط 
از اسپری فوم ضدآب استفاده کنید تا سنگ ها را در جای خود ثابت کند، 

همچنین فضاهای خالی را درزگیری کند تا آب آزادانه به جریان بیفتد.

ایده نو

جلوگیری از کپک زدگی
در  که  چرا  باشد.  کپک  رشد  محل  میتواند  دیوار  خارجی  های  گوشه 
فضاهای درزبندی نشده، هوای کولر جمع و متراکم میشود. برای رفع 

این مشکل فوم اسپری کنید تا جایی که سوراخ ها را بگیرد.

ای  ماده  فوم  اسپری   :
بندی  عایق  و  درزگيری  در  قدرتمند 
این  خالقانه  كاربرد  چند  باشد.  می 
دید.  خواهيد  مقاله  این  در  را  ابزار 
این نوع عایق از رزین و مواد شيميایی، 
یا   )Polyurthane( اورتان  پلی  مانند 
 )Isocyanate( ها  ایزوسيانات  دیگر 
به  پاشش  هنگام  شده است.  تشکيل 
رزین  و  شيميایی  مواد  افشانه،  صورت 
در  و  می یابد  گسترش  فوم  صورت  به 
محل جامد می شود. توصيه شده افشانه 
كار  به  متخصصان  توسط  عایق  فوم 
تاحدودی  نيز  خودتان  اما  شود،  گرفته 
مواردی  در  محصول  این  از  می توانيد 
استفاده كنيد، اگر چه اقدامات ایمنی به 
شدت در طول پروسه توصيه می شود. 
در پروژهای بزرگ از دستگاه های فشار 
می تواند  كه  می گردد  استفاده  قوی 
با  كوتاهی  زمان  در  را  زیادی  مساحت 
نماید. عایق  یورتان  پلی  پاششی  عایق 
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ایده نو

ثابت کردن وان حمام

عایق بندی بهتر سینک ظرف شویی

اگر وانی دارید که لق میزند کافیست آن را با ریختن آب سنگین کنید 
و بعد فضاهای خالی موجود بین زمین و زیر وان را فوم اسپری کنید تا 
وان دیگر لق نزند. اکثر وان ها پنلی دارند که با برداشتن آن به زیر وان 

دسترسی پیدا میکنید،

میتوانید سینک را با اسپری فوم عایق بندی و بیصدا کنید. البته چنانچه 
سینک نصب شده باشد نیز این کار عملی است. فقط کافیست پوشش 
ایمنی کامل داشته باشید، همچنین فضای زیر سینک را از افتادن قطره 

های فوم و آلوده شدن محافظت کنید.

بستن راه حشرات موذی
هر درزی میتواند یک بزرگراه برای دعوت حشرات به داخل منزل باشد. 
بوسیله پیچ گوشتی درزها را با سیم مسی پرکنید و فضای باقیمانده را 

فوم اسپری کنید.

 Spray
foam
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آشنایی با 
مجلس 
شورای 
اسالمی

با قانون
نهاد  اصلی  رکن  اسالمی  شورای  مجلس 
انحصاری  وظیفه  که  است  ایران  کشور  در  قانون گذاری 
وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را در جمهوری اسالمی 

بر عهده دارد. 
جمهوری  اساسی  قانون  و  مشروطه  اساسی  قانون  در 
شورای  مجلس  نهاد  این  نام  بازنگری  از  پیش  اسالمی 

ملی بوده  است. 
این  مجلس  نمایندگان   ۱۳۵۹ تیر   ۳۱ در  که  چند  هر 

نهاد را »مجلس شورای اسالمی« نامگذاری کردند.
تأیید  مورد  اگر  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات 
جمهور  رییس  به  اجرا  برای  گیرند،  قرار  نگهبان  شورای 

ابالغ می شوند. 
مجلس شورای اسالمی از سایر قوا مستقل است.

بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
به طور  که  ملت  نمایندگان  از  اسالمی  شورای  مجلس 
تشکیل  می شوند  انتخاب  مخفی  رأی  با  و  مستقیم 

می گردد. 
که  است  سال  چهار  مجلس  این  در  نمایندگی  دوره 
برگزار  قبل  دوره  پایان  از  پیش  باید  دوره  هر  انتخابات 
شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. 
تاریخ  از  و  است  نفر   ۲۷۰ مجلس  نمایندگان  عده 
نظر  در  با  سال،  ده  هر  از  پس   ۱۳۶۸ سال  همه پرسی 
نظایر  و  جغرافیایی  سیاسی،  انسانی،  عوامل  گرفتن 
اضافه شود.  نماینده می تواند  نفر  بیست  آن ها حداکثر 
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان 
مسیحیان  و  نماینده  یک  مجموعًا  کلدانی  و  آشوری 
انتخاب  نماینده  یک  کدام  هر  شمال  و  جنوب  ارمنی 

می کنند. 
را  نمایندگان  تعداد  و  انتخابیه  حوزه های  محدوده 

قانون معین می کند.
برای آشنایی مخاطبین محترم با حقوق خود    و یاد   آوری 
می  ایشان،   طرف  از  متقابل  تعهد   ات  و  تکالیف  انجام 
را  نفعان  ذی  اجرایی  نامه  آیین  این  تبیین  با  تا  کوشد    
از فروش مطلوب تر  ارایه و د   ریافت خد   مات پس  برای 

یاری د   هد   .

منبع سایت مجلس شورای 
اسالمی
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باید  سفر  لحظه لحظه  از   :
نهایت استفاده را کرد، لحظه هایی که شاید 

هیچ وقت دیگر تکرار نشود.
با نزدیک شدن ایام عید و آغاز سفرهای 
لذت  برای  نکات  برخی  به  توجه  نوروزی، 

بخش کردن سفر می تواند مفید باشد.
در این مقاله سعی شده تا چند راهکار برای 
لذت بخش تر شدن سفر آورده شود. در ادامه 

با ما همراه باشید

هشت 
راهکار 
ساده برای 
لذت 
بردن از 
مسافرت

کوتاه بیایید!

همیشه در جمعی که با هم سفر می کنند، اختالف نظر و سلیقه هست؛ 
یکی دوست دارد زود بخوابد، یکی دیر. یکی می خواهد غذا بخورد اما 

آن یکی گرسنه نیست. اگر می خواهید به شما خوش بگذرد، تابع نظر 
جمع باشید.

این به این معنی نیست که برای سلیقه خودتان ارزشی قائل نباشید؛ 
حرف و نظرتان را بگویید، حتی شاید هم استقبال شد. ولی اگر این طور 

نشد الزم نیست زمین و آسمان را به هم بدوزید!

از چیزهایی که مسافرت 
مخصوصًا با جمع های 

غیردوستانه به آدم 
یاد می دهد مالحظه 

حال دیگران، 
گذشت و احترام 
نسبت به سلیقه 

جمع و تصمیماتی 
است که جمع به آن 

توافق می کند.

همکاری کنید!

وقتی سفر می کنید، 
باید به همه خوش 

بگذرد؛ نباید 
یکی خسته 

شود تا بقیه 
خوش بگذرانند. اگر 

خانوادگی در حال 
سفر هستید 
هوای مادر 

و همسر 
را بیشتر 

داشته 
باشید. اگر هم 

که با دوستان در حال سفرید، باز هم حواس تان باشد که یک نفر بیشتر از 
بقیه خسته نشود.

بین خودتان تقسیم کار کنید و بپذیرید که هرکس وظیفه ای داشته باشد؛ 
یکی مسئول خرید باشد، یکی دو نفر غذا بپزند، یکی ظرف ها را بشوید، 
یکی هم که هیچ کدام از این کارها ازش برنمی آید در سفره انداختن و 

جمع کردن کمک کند.

راهکار
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عالوه بر این که باید در سفر روحیه همکاری تان را تقویت کنید، 

مسئولیت پذیری تان نسبت به اطرافیان و خودتان را هم باال ببرید. این 
طوری هم باری از روی دوش دیگران برداشته اید و هم خودتان.

از 
مسیر 
لذت 

ببرید!

از لحظه لحظه 
سفر باید 

نهایت استفاده را کرد، 
لحظه هایی که شاید 
هیچ وقت دیگر تکرار 

نشود. اگر در مسیر به 
جایی رسیدید که می شود 
توقف کرد، حتمًا این کار 

را بکنید؛ اگر جاده را بند 
نمی آورید، کمی آرام تر برانید 

تا از جاده هم استفاده کنید.

تخت گاز رفتن و دو ساعته به 
مقصد رسیدن قدیم ترها که امکانات 
نبود مد بود، نه االن! امروز، سالنه سالنه 
پیمودن و غرق لذت شدن رو بورس است.

می گوئید نه؟ امتحان کنید! دو ساعت بعد 
از این که از خانه راه افتادید حتمًا جایی توقف 
کنید و چیزی بخورید. موسیقی های خوب انتخاب 
کنید و گوش بدهید؛ یادتان نرود که در سفر هستید، چیزی گوش ندهید 

که دپ بزنید!

رانندگی را تقسیم کنید!

رانندگی همین طوری اش کار زیاد آسانی نیست، چه برسد به این که در 

راهکار
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جاده هم باشد. رانندگی، حواس جمع و دقت زیاد می خواهد. راننده 
نباید خوابش بیاید؛ راننده نباید برای رسیدن بیش از اندازه عجله 

داشته باشد؛ اولین چیزی که باید در رانندگی های جاده ای رعایت کرد، 
رانندگی امن و مطمئن است.

یعنی این که هر جا راننده پایش خسته شد، گوشه ای توقف کند و 
پیاده شود و راه برود یا اگر خوابش می آید چندساعتی سفر را متوقف 
کند تا بخوابد یا طوری برنامه ریزی کند که مجبور نباشد وقت هایی که 
عادت به خواب و چرت زدن دارد را رانندگی کند و به جای سردرآوردن از 

تخت هتل، از تخت بیمارستان سردربیاورد.
رانندگی  نوبتی  کند،  رانندگی  شما  جای  می تواند  هم  دیگر  کسی  اگر 
کنید. در طول رانندگی یک آدم خواب آلود را کنار دست تان ننشانید. 
نشستن کسی که همه اش سایلنت است و چشم هایش مثل گارفیلد 
دنبال بالش و پتوست، اگر کنار راننده بنشیند خیلی خطرآفرین است!

دوست  را  جانتان  اگر  نیفتید؛  هم  بام  آن طرف  از  باشید  مواظب 
آرام  لحظه  یک  و  نمی شود  بند  صندلی اش  روی  که  یکی  دارید، 
است  ممکن  نکنید!  مستقر  راننده  کنار  هم  را  ندارد  قرار  و 
نبیند! را  جایی  هیچ وقت  دیگر  که  بخنداند  را  راننده  آنقدر 

دست پر باشید!

معروف،  آدم های  دیدنی،  جاهای  آمار  برسید  این که  از  قبل 
از  قبل  اگر  بیاورید.  در  را  آن جا  رسوم  و  آداب  و  فرهنگی  محصوالت 
تصمیم گیری تان  قدرت  کنید،  کسب  اطالعاتی  مقصد  مورد  در  سفر، 
بدون  می توانید  بشناسید  را  مقصد  اگر  می شود.  بیشتر  خیلی 
بروید. تفریحی اش  و  فرهنگی  مراکز  دیدنی،  جاهای  سراغ  معطلی 

نقشه راه هم داشته باشید که رویش همه جاده های اصلی و فرعی پیدا 
باشد و بشود فهمید از فالن نقطه تا نقطه دیگر چند کیلومتر راه است. 
اخبار جاده ها را هم خوب پیگیری کنید؛ نکند جاده ای بسته باشد، یک 
طرفه شده باشد یا هر اتفاق دیگری که شما را در جاده معطل کند.

یادداشت بردارید!

اتفاقات  برگردید،  و  برسید  مقصد  به  تا  می افتید  راه  وقتی  از 
نمی ماند.  شما  ذهن  در  ابد  تا  همه اش  مسلمًا  که  می افتد  زیادی 
بردارید. نت  که  باشید  داشته  یادداشت  دفترچه  یک  و  مداد  یک 

توجه  جالب  اتفاقات  بنویسید.  را  توقف گاه ها  و  سفر  مسیر 
و  اتفاقات  و  مشکالت  و  مسائل  بنویسید،  را  توقف گاه ها  و  مسیر 
مردم  رسوم  و  آداب  از  کنید.  یادداشت  جایی  را  خنده دار  حرف های 
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کنید. یادداشت برداری  و...  پوشش  محلی شان،  غذاهای  ناحیه،  آن 

کنید.  تهیه  عکس  هم  راه  بین  مناظر  از  می توانید  اگر  است  خوب 
خانه  به  وقتی  ننویسید.  پراکنده  و  کنید  گذاری  شماره  را  وقایع 
منظم  را  همه  و  بنشینید  حوصله  با  فرصت،  اولین  در  برگشتید 
نباشید. بی تفاوت  منطقه  آن  فرهنگی  محصوالت  به  نسبت  کنید. 

اگر  کنید؛  تهیه  آن جا  دیدنی  مناطق  از  راهنمایی  کتاب  یا  نقشه 
یادگاری  برای  حتمًا  می کنند  صحبت  خاصی  لهجه  یا  گویش  با  آن جا 
با  و  کنید  پیدا  را  آن جا  فولکلور  ترانه های  سی دی  یک  شده،  که  هم 
بشود،  سفر  حال  شامل  زمان  گذر  وقتی  بیاورید.  خانه  به  خودتان 
است. سفر  خاطرات  از  خوبی  یادآور  عکس ها  و  نوشته ها  این 

بهداشتی باشید!

رعایت بهداشت در سفر کار سختی است، به هر حال خانه خود آدم که نیست. 
در طول سفر و جاده، مایع شوینده دست همراه داشته باشید و عالوه بر آب 
برای خوردن مقداری هم برای شستن دست با خود همراه داشته باشید.

فکر نکنید که این کارها سوسول بازی است و با دست کثیف غذاخوردن 
یک حال مضاعفی دارد، نه خیر، اصاًل هم این طور نیست. وقتی بیمار 
شوید و در برنامه سفر همه را دچار استرس کنید حالتان جا می آید و 
دیگر هوس نمی کنید با دست کثیف از ده فرسخی غذا هم رد شوید.
معمواًل  ولی  هستند،  آدم  همراه  همیشه  خمیردندان  و  مسواک 
این  شما  می شوند.  استفاده  مثبتی  بچه  و  تمیزی  افه  و  پز  محض 
کار را نکنید! روزی یکی دو بار استفاده کنید، ضرر که ندارد هیچ خیلی 
در سفر که فعالیت  نگیرید.  را هم دست کم  دارد. حمام  فایده  هم 
آدم از حد معمول بیش تر است، روزی یک بار اکیدًا توصیه می شود.

حمام های طوالنی که دو ساعت و نیم خودتان را بشویید نه! در واقع یک دوش 
مختصر بگیرید. بعد از حمام هم سعی کنید لباس هایتان را عوض کنید.

سبک سفر کنید!

هفت تا  شلوار،  و  کت  دست   ٤ کفش،  جفت  پنج  است؟  خبر  چه 
شال و روسری! مهمانی که نمی روید! فقط برای بچه ها باید همه چیز 
بازی،  وسیله  خانه،  لباس  دست  چندین  بیرون،  لباس  دست  چند  برد؛ 
حمام و داروهای ساده مثل قرص های سرماخوردگی و ضدحساسیت.

اگر قرار است خودتان آشپزی کنید، وسایل آشپزخانه، مثل یک قابلمه، 
یک ماهیتابه و یک سبد حتمًا همراهتان باشد. به تعداد نفرات هم 
که ظروف غذاخوری احتیاج دارید. بهترین حالت سفر که به آدم اتفاقًا 
است. کوله پشتی  یک  با  فقط  سفرهایی  می گذرد،  خوش  هم  خیلی 

 ماهنامه اجتماعی، اقتصادی
 انجمن صنفي شركتهاي

خدمات پس از فروش خودرو
شماره 11|  فروردین 98  

25 راهکار



 ماهنامه اجتماعی، اقتصادی
 انجمن صنفي شركتهاي

خدمات پس از فروش خودرو
شماره 11|  فروردین 98  

26

26

تهران گردیگزارش

مجوعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران

این میدان از شرق به خیابان آزادی، از شمال به بزرگراه محمدعلی جناح، از غرب به بزرگراه لشگری )جاده 
مخصوص کرج( و از جنوب به بزرگراه آیت اهلل سعیدی پیوند دارد.
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برج آزادی، نام برجی است که در میان بزرگترین میدان تاریخی شهر تهران به نام آزادی بنا شده است، میدانی 
که تا حدودی در مرکزیت پایتخت قرار گرفته است و در طی سالیان گذشته، شاهد روز های خوب و بد زیادی بوده 
است. روز های ساخته شدنش، روز های انقالب، روز های جنگ، روز های آزادی و باال رفتن مردم از این برج سفید برای 
استقبال از آزادی، روز های سرد و گرم در تابستان و زمستان، روز هایی که مسافران از اقصی نقاط دنیا برای به تصویر 
کشیدنش آن را مالقات کردند. برج آزادی که پیش از انقالب اسالمی میدان شهیاد نام داشت در سال ۱۳4۹ خورشیدی 
توسط حسین امانت طراحی و ساخته شد و پس از انقالب اسالمی درسال ۱۳۵۷ به نام »میدان آزادی« نام گرفت. 
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میدان آزادی ابتدا به عنوان فضایی تشریفاتی به منظور 
استقبال از میهمانان عالی رتبة خارجی طراحی و ساخته 
شد ولی به مرور زمان به عنوان نشانة شهر تهران در 
ذهن هر ایرانی و خارجی جای گرفت . برج آزادی از 
چهار ستون عظیم تشکیل شده است که در باال به هم 
متصل می شوند و چهار تاق را تشکیل می دهند . در 
طرح این برج، بخصوص  مدرنً از سبک های معماری 
دیدگاهی  با   ، صفوی   ، ساسانی   ، هخامنشی  دوران 
باالیی  تاق  نمونه  به عنوان   . تلفیق شده است  کامال 
به سبک اسالمی و تاق پائینی شبیه تاق  متر است . 
بدنة 45کسری طراحی شده است . ارتفاع برج آزادی از 
سطح میدان  قطعه سنگ مرمر معادن 25000ح ساخته 
شده و در پوشش آن از ّبنا از بتن مسل شکل متفاوت 

با سطوح به هم پیچیده به کار رفته است 15000جوشقان اصفهان در . فضای سبز میدان با پوشش گیاهی ، به صورت چهار تپة سرسبز، 
بر اساس باغ سازی ایرانی طراحی شده است. هندسة میدان آزادی بر اساس هندسه و فرم نقوش زیر گنبد مسجد شیخ لطف ا...اصفهان 
و فرم آبنمای کنار برج ، با الگوبرداری از آبنماهای باغ فین کاشان طراحی شده است . سطح میدان در ضلع شرقی توسط گذرگاهی تی و 
زیرزمینی به معابر اطراف راه می یابد. طراحی این فضا با الهام از معماری سن با توجه به هندسه و تاق بازارهای ایرانی صورت گرفته است. 

پیشینیان،   گذرگاه  تشریفات،  سالن  آینه،  تاالر  )موزه(،  هن  کوچک  سینمای  شناسی،  ایران  سالن  دارای  آزادی  برج  زیرین  محوطة   
باشد.  برج می  و طبقات  دانستنی ها  پایگاه  آوری،  راهروی فن  نمایش،   کتابخانه،  سالن  بوستان،  نگارخانة  اقوام،  نگارخانة  تاالر ک 
بازدیدکنندگان برای دسترسی و دیدن طبقات برج با آسانسورهایی در دو مرحله و یا با طی کردن 277 پلکان به طبقة چهارم برج می رسند. 
دارد.  وزن  تن   7 حدود  آن  بزرگترین  و  اند  شده  ساخته  همدان  گرانیت  سنگ  از  آزادی  برج  مجموعة  اصلی  دربهای 
آزادی شامل چهار  بنای  برج  است. طبقات  استخراج شده  مروارید کردستان  از معدن  برج  سنگهای طبقة همکف و همچنین طبقات 
طبقه می باشد که در باالترین قسمت آن )طبقة چهارم(، با رویکردی مدرن گنبد زیبایی از میان فرم هشت ضلعی پشت بام که در ادوار 
تاریخی برای ساخت گنبدهای مساجد و کاخها به کار می رفته ، به بیرون هدایت شده است. این گنبد با کاشیکاری بسیار زیبایی به 
رنگ فیروزه ای پوشانده شده است به نوعی برگرفته از گنبدهای ُرک، در معماری امامزاده ها و آرامگاههاست که مخروطی شکل بودند. 
اطراف این طبقه به شکل زیبایی با شکافهای عمودی الهام گرفته از بادگیرهای ایرانی احاطه شده  و همچنین پنجره های النه زنبوری 

شکلی در دو ضلع شرقی و غربی تعبیه شده که یادآور جایگاه 
قلعه های قدیمی است. و  ارگ ها  نگهبانان  و  بان ها  دیده 
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تاالر آینه با 296 متر مربع مساحت ) 26/7متر طول و 11 متر عرض ( در مجاورت تاالر کهن قرار دارد . در دو طرف  آن 12 غرفه وجود 
دارد که با طرح های حجمی و نمایش تصاویر رنگی به طور هماهنگ ،نمادهایی از اقتصاد و محیط زیست ایران را به نمایش می گذارد. 

 
برای آشنایی بازدیدکنندگان با ویژگیهای اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی استانهای مختلف کشور، فضایی به نام سالن ایران شناسی در مجموعه 
آزادی ساخته شده است که دارای ویژگیهای دیداری و شنیداری جذابیست. در کف این سالن که1122متر مربع مساحت دارد، نقشه ای با ماکتهای 
متنوع از سرزمین پهناور ایران طراحی و ساخته شده است. گردشگران به وسیله یک تسمه نقاله بر روی نقشه به حرکت در می آیند و با تماشای طرح 
های حجمی و تصاویر مختلف از مراکز تاریخی، مذهبی، صنعتی و برخی از ویژگیهای اقلیمی با تنوع جغرافیایی و فرهنگی ایران آشنا می شوند.

 تاالر آینه )دیوراما(

سالن ایران شناسی
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برای  نیز  مناسبی  فضای  دارای  نفیس،  کتب  بر  عالوه  که  است  مجموعه  این  دلنشین  فضاهای  دیگر  از  آزادی  مجموعه  کتابخانه 
در موضوعات مختلف  نیز  دیگری  آن کتب  بر  افزون  و  دارد  وجود  مرجع  ارزشمند  کتاب  کتابخانه حدود 2000  این  در  است.  مطالعه 
بخش  است.  اعضا  دسترس  در  فرانسه  و  انگلیسی  فارسی،  های  زبان  به  و  اسالمی  معماری  اجتماعی،  تاریخی،  هنری،  فرهنگی، 
دهد   می  قرار  اعضا  اختیار  در  هرروز  را  کشور  مختلف  نشریات  و  است  فعال  مطبوعات  آرشیو  و  گردآوری  در  نیز  ادواری  نشریات 

ویترین   15 دارای  و  دارد  قرار  برج  زیرین  قسمت  در  که  است  مجموعه  سالن  تنها  مساحت  مربع  متر   346 با  کهن  تاالر 
ای  مجموعه  آوردن  فراهم  منظور  به  کهن  تاالر  و  پیشینیان  گذرگاه  است.  نفیس  اشیاء  و  ای  موزه  آثار  نمایش  مخصوص 
آیند. می  شمار  به  ایران  ملی  و  تاریخی  آثار  نمایش  برای  فضایی  و  اند  شده  ساخته  و  طراحی  ای  موزه  و  شناختی  باستان 

کتابخانه

تاالر کهن
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این نگارخانه با 210 مترمربع مساحت ، در مجاور کتابخانه قرار دارد، در وسط این سالن پاسیویی وسیع با آب نمایی زیبا قرار دارد. معماری ویژه 
و نورپردازی این سالن موجب شده که از آن به عنوان فضایی بسیار مناسب جهت برگزاری نمایشگاه ها و ارائه آثار هنرمندان استفاده شود. 

 
به  آنها  در  شناسی  مردم  اشیاء  و  ایران  دستی  صنایع  که  بوده  بزرگ  ویترین   8 بر  مشتمل  دایره  نیم  راهرویی  شکل  به  قسمت  این 
این  موقعیت   . است  آمده  در  نمایش  به  ایران  مختلف  نقاط  دستی  صنایع  از  برخی  ها  ویترین  این  در   . است  شده  گذاشته  نمایش 
شوند. می  هدایت  نمایش  سالن  و  ها  دانستنی  پایگاه  سمت  به  ها  غرفه  دیداراز  ضمن  بازدیدکنندگان  که  است  نحوی  به  سالن 

نگارخانه اصلی

نگارخانه اقوام
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تهران گردیگزارش

 
این سالن دارای ظرفیتی 300 نفری است. این سالن جهت اجرای موسیقی و تاتر و همایش است.

سنتی  معماری  از  تلفیقی  و  گنبدگونه  طاق  دارای  آنها  سقف  که  دارد  قرار  قرینه  سالن  دو  مجموعه،  نمایش  سالن  درمقابل 
در  است.  شده  رعایت  زیبایی  طرز  به  ایرانی-اسالمی  سنتی  های  سازی  گوشه  ها  سالن  سقف  معماری  در  است.  مدرن  و 
صفحات  وسیله  به  بازدیدکنندگان  و  است  شده  تعبیه  ای  رایانه  نمایش  صفحه   28 با  مدور  فضایی  سالن،  دو  این  از  هریک  مرکز 
کنند. می  پیدا  دسترسی   ... و  شناسی  ایران  آزادی،  برج  معماری  انقالب،  وقایع  خصوص  در  اطالعاتی  بانک  یک  به  نمایش، 

سالن مولتی ویژن

پایگاه دانستنی ها ) راهروی تکنولوژی (

ماهنامه اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 11|  فروردین 98
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به آنان اجازه دهيد محصوالت و خدمات شما را امتحان و تجربه كنند.
روش های خالقانه بازاریابی و فروش را در كسب و كار خود پيدا و اجرا كنيد.

طرح و برنامه شما

روی مشتری خود اثر بگذاریدکاریکاتور

در شناسایی و حل مسائل سازمانی دقت كنيم؛ شاید خود ما بخشی از علت به وجود آمدن مسائل باشيم.
همچنين از چراغ قوه بزرگتر )دید بازتر،تفکر سيستمی و مشاوران و متخصصان( استفاده كنيم.

شاید خود ما
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حوزه فعاليت 
انجمن صنفی: 

حوزه جغرافيایی 
د   ر سراسر 

كشور می باشد   ، 
اقامتگاه قانونی 
و محل استقرار 

د   فتر مركزی 
به شرح ذیل 
است: تهران، 
خيابان آزاد   ی، 

خيابان اسکند   ری 
شمالی، كوی 
خانی، پالک 
1،  تلفن: 

   66911756-9
نمابر: 

66925043

خازنی

تلفننوع خودروهاي تحت پوششنام شرکت
88608241خودروهای سواری ایران خودروامداد خودرو ایران۱
64026انواع خودروهاامداد خودرو رفاه ایرانیان2
44180446خودروهای سواری سایپاامداد خودرو سایپا۳
73457256خودرو های تویوتاایرتویا4

48222405خودروهای سواری ایران خودروایساکو۵ 
48097419محصوالت گروه بهمنگروه بهمن6
44987022محصوالت تولیدي سایپا دیزلخدمات فني رنا۷
خدمات و تجارت بم 8

خودرو
44518632خودروهای جیلی، هیوندایی، jac و لیفان

88853529پخش قطعاتدیزل تندر۹
47142770محصوالت تولیدی رامکرامک یدک۱0
44923351محصوالت تولیدي زامیادزامیاد۱۱
61611207خودروهای سواری سایپاسایپا یدک۱2
ستاره نیک آریا یدک۱۳

 )اسنا یدک(
،brt خودروهای ون دلیکا، اتوبوس تندرو

جوی النگ و ون ایستانا
66283328

44533115محصوالت تولیدی شهاب خودروشهاب یار۱4
کانون جهانگردی و ۱۵

اتومبیلرانی
66703658ارائه خدمات به انواع خودروها

44545001محصوالت تولیدي ایران خودرو دیزلگواه۱6
44182203خودروهاي سواري ام وي اممدیران خودرو۱۷

 ماهنامه اجتماعی،
 اقتصادی انجمن صنفي
 شركتهاي خد   مات پس از
 فروش خود   رو - شماره

11
فروردین 98  
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اعضاء انجمن

66925043

لیست اعضاء انجمن صنفی 
شرکتهای خدمات پس از 

فروش خودرو

@anjoman76
آدرس ما در پيام رسان ها
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ادامه دارد
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حکایت38

owww.mgtsolution.com

     
دهه 1980  در   )Roberto Goizueta( گویزوتا  روبرتو  وقتی 
مدیرعامل کوکاکوال شد، با رقابت شدید پپسی مواجه شدکه باعث 

کاهش رشد سهم کوکا شده بود. 
داشتند  قصد  و  بودند  شده  متمرکز  پپسی  با  رقابت  بر  مدیرانش 
درصد   1/0 را  کوکا  بازار  رقابتی، سهم  برنامه  زمانی  دوره  هر  در 

افزایش دهند.
روبرتو تصمیم گرفت رقابت علیه پپسی را متوقف کند و به جای آن 

علیه شرایط افزایش 0/1 درصد رشد رقابت کند.
او از مدیرانش پرسید: »میانگین مایعاتی که هر آمریکایی در روز 

می نوشد چقدر است؟« جواب 14 اونس بود.
»سهم کوکا از این مقدار چقدر است؟« دو انس.

روبرتو گفت: »کوکا به سهم بیشتری از این بازار نیاز دارد.«
رقیب، پپسی نبود بلکه آب، چای، قهوه، شیر و آبمیوه ها بودند که 

12 اونس باقیمانده را تشکیل می دادند.
دارند  دوست  که  کردند  احساس  وقت  هر  »مردم  گفت:  روبرتو 

چیزی بنوشند باید به کوکا دسترسی داشته باشند.«
برای اجرای این استراتژی، شرکت کوکاکوال در گوشه و کنار هر 

خیابان دستگاه های فروش کوکا قرار داد.
 با این کار، کوکا به سهم قابل مالحظه ای از بازار دست یافت و 

پپسی هرگز به چنین سهمی دست نیافته است.

رقیب شما کیست؟

وقتی رقابت 
علیه رقیب 
را متوقف 
کنیم و به 
جای آن 

رقابت علیه 
شرایط را 

آغاز کنیم، 
می توانیم 
خیلی بهتر 
عمل کنیم.
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د   فتر تحریریه 

آماد   ه د   ریافت 
نظرات، پیشنهاد   ها 

و انتقاد   ات شما 
خوانند   گان عزیز 

می باشد   .
..............................

هادی استوار:
با سالم، مطالب فنی 

بیشتری چاپ کنید 
مثل بازدید فصلی و ... 

ممنون از مطلب تماس 
تلفنی شماره های 

قبلی. 
: با 
سالم خدمت شما. 

خوشحالیم که مطالب 
را پیگیری می کنید و 

ممنونیم بابت پیشنهاد 
شما. موضوع به اطالع 
تحریریه رسید باز هم 
سپاس از تماس شما.
..............................

رضا وطنی:
سالم، لطفا اگر 

میتوانید پوستر های 
فنی هم چاپ کنید.

: با سالم 

خدمت شما. موضوع 
به اطالع تحریریه 

رسید سپاس از تماس 
شما.

احتماال در شماره 
های بعد پوسترهای 

شماتیک و فنی را کار 
خواهیم کرد.

..............................
شهین رمضانی:

با سالم، مطالب فنی 
که به کار ما خانمها 
هم بیاید چاپ کنید.

: سالم 
خدمت شما. این 

موضوع با توجه به 
مخاطب بودن خانمها 

برای نشریه ما مهم 
است و حتما پیگیر 
تهیه مطلب در این 

خصوص خواهیم بود. 
سپاس از اینکه با ما 

تماس گرفتید.
..............................

مهدی ایزدی:
با سالم، درباره 

وضعیت خدمات پس 
از فروش خودرو و 

نقاط قوت و وضعف 
آن مطلب بنویسید 

بچه های شرکت ما 
می خوانند.

: با 
سالم خدمت شما. 

خوشحالیم که مطالب 
را می خوانید و ممنون 

بابت پیشنهاد شما. 
موضوع به اطالع 
تحریریه رسید و 

انشااله بدر شماره 
های آتی به این 

موضوع می پردازیم. 
باز هم سپاس از 

تماس شما.
............................. 

: از   
تمامی مخاطبانی 
که تماس حاصل 

نمود   ند    سپاسگزاریم 
و همچنان  منتظر 

نظرات شما عزیزان 
هستیم.

با شما

02۱66۹۱۱۷۵6 

  khedmatemrooz@gmail.com

با    شما

 www.asscc.irبا ما در ارتباط باشید
@anjoman76
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To be continued
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عناوین دوره های 
آموزشی انجمن صنفی 

شرکت های خدمات پس 
از فروش خودرو

مبلغ سرمایه گذاری آموزشی بابت هر 8 ساعت اجرای هر دوره اختصاصی با در نظر گرفتن 
ميزبانی شركت، بجز ردیف 53، 12/000/000 ریال و مبلغ سرمایه گذاری آموزشی 

ردیف 53، 22/000/000 ریال می باشد.




