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 تس�خير بازارهاي جهاني
تثبيت موفقيت كياموتورز
كياموتورزدرس��الجديدهمچنانبهروندروبهرشدخودادامهميدهد.
كياموتورزسال2011راباثبتيكركوردجديددرفروشجهانيبابيش
از2.4ميليونخودروبهپايانرس��اند.اينرقمنشاندهندهاقبالجهاني
خريدارانخودروبهس��متخودروهايايمنومدرنكيااس��ت.اينآمار
جهانيموقعيتكيارابهعنوانيكيازتوليدكنندگانخودروييبارش��د

شتابندهتثبيتكردهاست.
كياموتورزس��ال2012رانيزباهدفتس��خيربازارجهانيآغازكردودر
همينراس��تادرماههاياوليهسالجديدبهركوردهايبينظيريدست

پيداكرد.
كيادرتماممناطقجهانباافزايشفروشس��االنهروبهروش��د؛افزايش
29.4درص��دیدرآمري��كا)64،133دس��تگاه(؛19.3درص��ددراروپ��ا
)54،106(؛19.1درصددرچين)40،427دس��تگاه(؛8درصددرس��اير

بازارها)44،522دستگاه(.
درمجموع،درس��هماهاولسال2012فروشجهانیكيابا12.6درصد
رشدس��اليانهبه636،398دستگاهخودرورسيد.آمريكایشمالیواروپا
بهترتيببا30.8درصد)153،106دس��تگاه(و26.2درصد)128،661

دستگاه(باالترينميزانسودانباشتهراداشتهاند.
پرفروشترينخ��ودرویكيادربازارهایخارجیدرم��اهمارچ،خودروی
CUV.بودبافروش42،771دس��تگاه)K2ريو)درچينبانامBبخ��ش
جمعوجوراسپورتيجبا32،325دستگاه،پرفروشبعدیبودوبهدنبال
ايندوسراتوبخشC،اپتيماسدانبخشDوCUVسورنتوبهترتيببا

24،333،29،429و18،437دستگاهقراردارند.
توماساوه،معاوناجرايیش��ركتكياموتورز،درس��خنانيازادامهرشد
فروشبهويژهدرآمريكایش��مالی،جايیكهدرماهگذش��ته،ركورددار
فروشماهيانهبودهاس��ت،اظهارخرسنديكرد.ويبهاينموضوعاشاره
كردكهارائهطراحیدرسطحجهانی،كيفيتكامالبهبوديافتهومصرف
سوختعالیدربينسايرعوامل،سهمعمدهایدررشدفروشمادرسه

ماهاولسالجاریداشتهاست.«
شركتاطلسخودروبهعنوانتنهانمايندهرسميكياموتورزسهمعمدهاي
ازبازارخودروهایوارداتیرابهخوداختصاصدادهاستوبااعتقادبهحق
هموطنانعزيزازبرخورداریازتكنولوژیروزدنياتمامتالشخودراجهت
عبورازتحريمهایسازمانيافتهبينالمللیبرعليهايرانبهكارگرفتتا

موجباترضايتمشتريانعزيزرافراهمآورد.

K9ٰٰٰ، پدیده لوکس کیا16
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سورنتو از سال 2002 در کانادا به فروش رسیده است اما به نظر 
می رسد نس��ل دوم این مدل با یک شاسی تک بدنه مدرن تر، 
برای این بازار مناسب تر است. سورنتوی جدید کمی بزرگ تر 

از اسپورتیج است و دارای پنج تا هفت صندلی سرنشین است. 
مدل پایه LX 26،596 دالر اس��ت که مجهز به پنج صندلی، 
موتور چهار سیلندری و شش دنده در سیستم انتقال اتوماتیک 
اس��ت.  در سطح میانی،LX V6  29،195 دالری را داریم که 
یک شش سیلندر است. با انتخاب مدل تمام چرخ فعال و سه 
ردیف صندلی، قیمت این خودرو به 32،295 دالر می رس��د. 
طراحی داش��بورد و تنظیمات رانندگی ساده و به راحتی قابل 
استفاده هستند.  موتور شش سیلندر 3.5 لیتری با 276 اسب 
بخ��ار، نرم و نیرومند اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که موتور این 
خودرو نس��بت به س��ایر رقیبانش یعنی دوج، میتسوبیشی و 
تویوتا قدرت و گشتاور بیشتری دارد. نکته قابل توجه دیگر در 
سورنتو شش سیلندر، مصرف سوخت بهینه آن نسبت به مدل 

چهار س��یلندری اس��ت.  در حالی که مدل های AWD چهار 
س��یلندری 2.4 لیتری و 191 اس��ب بخاری، مصرف سوخت  
ش��هری  معادل 10.1 در هر 100 کیلومتر و 7.1 لیتر در هر 
100 کیلومتر جاده ای ارائه می کنند، این V6/AWD با 11.5 
لیتر و 8.2 لیتر به ترتیب، در رقابتی نزدیک با آن قرار دارد. با 
تمامی این تفاس��یر به نظر می رسد سورنتوی جدید با توان و 
قدرت باال، مصرف بهینه سوخت و قیمت مناسب گزینه جذابی 

برای خریداران خودرو به شمار می رود.

کیاموت��ورز،   را در نمایش��گاه خودرو ژنو به نمایش 
گذاشت و به سرعت آن را روانه بازارهای پرشمار اروپا کرد. این 

را  خودروساز کره ای یک گالری بزرگ از عکس های 
با جزییات تازه تری منتشر ساخته است.

خودرو  بر روی همان پلت فرم هیوندای i30 جدید 
ساخته شده است و همان موتور را نیز داراست. با توجه به نیاز 
بازار، این خودرو با طیفی از انتخاب های موتور با بازده ای از 90 

تا 135 پاسکال موجود است.
کیاموتورز اعالم کرده اس��ت  در اروپای غربی با دو 
موتور بنزینی عرضه می ش��ود، یک MPI 1.4 و یک نس��خه 
جدیدت��ر GDI 1.6 که به  ترتیب 100 و 135 پاس��کال توان 
تولی��د می کنند.  در نوع دیزلی نیز ی��ک موتور WGT 1.4 با 
خروجی 90 پاس��کال و یک موت��ور VGT 1.6 با دو وضعیت 

)110 و 128 پاسکال( عرضه می شود.
قدرتمندترین این موتورها یعنی GDI 1.6 با 135 اسب بخار، 
شتاب 0 تا 100 را در 9.9 ثانیه امکان پذیر می سازد و مصرف 
سوخت آن 5.81 در هر 100 کیلومتر است با انتشار 119 گرم 

بر کیلومتر دی اکسید کربن.
الزم به ذکر اس��ت با انتخاب هر یک از خودروها، کیا به ش��ما 
امکان انتخاب بین سیس��تم انتقال ش��ش س��رعته دستی و 

اتوماتیک را می دهد. 

هش��تاد و دومین نمایش��گاه خ��ودرو ژنو ب��ا حضور 30 
کش��ور، 1000 برند خودرویی و 800،000 بازدید کننده 
در واپس��ین روزهای سال 90 به کار خود پایان داد. این 
ن�مایش��گاه درGeneva Palexpo Convention Center در 
قل��ب قدرت های خودروی��ی اروپایی ق��رار دارد و به عنوان 

»میدان مبارزه« و س��کوی آغاز ب��رای مدل های جدید و 
خودروهای مفهومی ش��ناخته می شود. موضوع نمایشگاه 
امسال » رانندگی به سوی آینده« بود و با توجه به اینکه 
180 خودرو با این نمایش��گاه ش��روع به کار جهانی شان 
را جش��ن می گرفتند، انتظ��ارات در روز افتتاحیه فراتر از 
حد تصور بود. کیاموتورز نیز با س��ه خودرو جدید در این 
نمایش��گاه حضور داش��ت. کیا  کامال جدید کیا 
چشم ها را به خود خیره ساخت؛ یک خودرو اسپورت تر و 
عضالنی تر نس��بت به مدل قبلی و ترکیبی از سبک کوپه 
و هاچ بک. انتظار می رود  س��ه درب نیز روانه 
بازار شود که ظاهرا نسبت به نسخه پنج درب اسپورت تر 

است.
ترکستر نیز اولین حضور اروپایی اش را پس از به نمایش 

درآمدن در نمایش��گاه ش��یکاگو تجربه کرد. بس��یاری از 
روزنامه نگاران و س��ران صنعت خودرو بر این باور بودند 
که ترکستر در بین بسیاری از مدل های مفهومی برجسته 
و قابل توجه اس��ت و بسیاری اظهار امیدواری کردند که 

شاهد تحقق این مدل مفهومی باشند. 
کیاموت��ورز همچنی��ن Ray Ev را ک��ه اولی��ن خ��ودرو 
الکتریک��ی کره ای اس��ت به اروپایی ها معرف��ی کرد. این 
خ��ودرو آغازفص��ل ت��ازه ای در اکودینامیک کیا اس��ت. 
تعداد زیادی از برندهای خودرویی خودروهای دوس��تدار 
محیط زیستشان را در ژنو به نمایش گذاشتند که نشانگر 
توجه این صنعت به محیط زیست است. شایان ذکر است  
Ray Ev همراه با Optima Hybrid نیز نمایان گر تعهد 

و توجه ویژه  کیا به مسایل زیست محیطی است.

نسل جدید کیا سورنتو در کانادا

حضور چشمگیر کیا در نمایشگاه خودرو ژنو

خ��ودرو کام��ال جدید کیا- کی��ا س��راتو eXtra در خط 
تولیدی خودروهای کوچک به عنوان یک نس��خه محدود 
و جدی��د به ثبت رس��ید. این خودرو ی��ک خودرو جمع و 
جور است که حد واسط سایر مدل های کیا مانند مدل حد 
وس��ط س��راتو Si و مدل حد باالی SLi است. این شرکت 
به دنبال تولید کیا س��راتو eXtra در هر دو مدل س��دان 
و هاچ بک پنج در اس��ت. قیمت eXtra با دس��تی ش��ش 
سرعته 21،490 دالر است، در حالی که با اتوماتیک شش 
 س��رعته یک افزایش کوچک پیدا می کن��د و به 23،490 

می رسد.
 ب��ه ای��ن ترتیب این خ��ودرو 1250 دالر از هاچ بک Si و 

1500 دالر از سدان گران تر است.
کیا سراتو eXtra جدید با امکانات و ویژگی های مدرن تر 
و بیش��تری عرضه می شود از جمله: چرخ های آلیاژی 17 
اینچی، سنسورهای پارک عقبی، فرمان چرمی، چراغ های 
مه شکن جلویی و همچنین اگزوزهایی با نوک کرومی. سایر 
امکانات شامل بلوتوث، فرمان قابل تنظیم تلسکوپی، کنترل 
کروز، کنترل از راه دور صوتی و آیینه های خارجی تا ش��و 

است.
اگرچه این خودرو تنها در س��بک بدن��ه هاچ بک موجود 
اس��ت، اما برای کیا س��راتو eXtra یک ش��مای رنگی به 
 eXtra رنگ قرمز در نظر گرفته ش��ده اس��ت. کیا سراتو

مانند مدل های دیگر سراتو با یک موتور چهار سیلندری 2 
لیتری عرضه می شود. . 

تالش برای تولید خودروهای کم مصرف باعث شده است تا 
به جای تمرکز بر روی خودروهای غول پیکری که سوخت 
را می بلعند، روز به روز خودروسازان بیشتر بر خودروهای 
کوچک متمرکز می شوند. کوچک ترین خودرو در دست 
تولید، خودرویی با ابعاد 269.5 سانتی متر طول و 155.9 
سانتی متر عرض است. اما ساخت کوچک ترین خودروی 
جهان برمی گ��ردد به ده��ه 1960 و خ�ودروی���ی با نام 
Peel P50 با 137 س��انتی متر طول، 104.1 سانتی متر 

عرض و 59 کیلوگرم وزن. حال نسخه دوم و در واقع برادر 
بزرگ تر P50 – Peel Trident – به طور محدود در دو 
نسخه بنزینی و برقی، تولید می شود. این شرکت می گوید 
که تردد Peel Trident در جاده های انگلستان و اتحادیه 
اروپا- جایی که این خودرو در دس��ته موتورهای سه چرخ 
قرار می گیرد- و نیز در آمریکا-جایی که خودرو در دسته 

موتورسیکلت ها قرار می گیرد- کامال قانونی خواهد بود. 

کی��ا س��ول 2012 یک خ��ودروی جمع و جور اس��ت که 
می توان آن را یک واگن خواند، اما استایل، ظاهر و امکانات

کیا سول جدید، چیزی فراتر را به نمایش می گذارد.  
دره��ای بلند در عقب خودرو، ورود و خروج را نس��بت به 
س��دان های جمع و جور بس��یار آس��ان تر س��اخته است. 
صندلی نیمکت مانند عقب برای نشس��تن دو بزرگسال و 
یا س��ه کودک مناسب اس��ت. کابین بلند کیا سول راننده 
را در موقعیتی ق��رار می دهد که گویا در حال هدایت یک 

کراس اور کوچک است.
این خ��ودرو مخاطبان ه��دف جوان و دیجیتال دوس��ت 
را ب��ا ویژگی هایی چ��ون پورت USB، آیینه ه��ا، قفل ها و 
پنجره های برقی و رادیو ماهواره ای به خود جذب می کند. 

سیستم اکو-استارت انتخابی نیز آن را از دیگر همتایانش 
متمایز می سازد. 

موتور پایه سول 2012، یک چهار سیلندر 1.6 لیتری است 
که امس��ال قدرتش به 135 اس��ب بخار رسیده است. این 
موتور همراه ش��ده با جعبه دنده دستی شش سرعته و یا 
سیس��تم انتقال اتوماتیک انتخابی.  موتور قدرتمند تر یک 
چهارس��یلندر 2 لیتری با 164 اسب بخار است. کیا سول 
2012 با داش��تن شش کیس��ه هوا همراه با سیستم های 
ایمن��ی الکترونیکی معمول که ش��امل سیس��تم کنترل 
پ���ای��داری و ترم���ز های ضد ق���فل می باش��د، عنوان 
»انتخاب ایمن برتر« را توسط موسسه بیمه ایمنی بزرگراه 

)IIHS( کسب کرد.

در مقایسه با سایر هاچ بک های جعبه ای، این خودرو تطبیق 
پذیرتر و کاربردی تر است.

eXtra کیا سراتو

 Peel P50 برادر بزرگتر

کیا سول 2012 خودرویی کاربردی و جذاب

کیا  2012  خودرویی کم مصرف 



المپیاده��اي فني کیاموت��ورز که از س��ال 2002 آغاز 
ش��ده است، هر دو سال یکبار براي ایجاد حس رقابت و 
افزایش انگیزه در بین پرسنل فني خانواده کیاموتورز در 
سراس��ر دنیا و به منظور انتخاب مجرب ترین کارشناس 

فني جهان برگزار مي شود.
ای��ن المپیاده��ا در ابت��دا به ص��ورت منطق��ه اي براي 
کش��ورهاي هر منطق��ه برگزار ش��ده و بهترین هاي هر 
المپیاد منطقه اي Regional مي توانند در المپیاد جهاني 
کیاموت��ورز ک��ه در همان س��ال در کره جنوب��ي برگزار 
مي ش��ود ش��رکت کرده و توانائي هاي خود را به نمایش 

بگذارند.
چهارمی��ن دوره المپی��اد منطق��ه اي براي کش��ورهاي 
خاورمیان��ه و آفریقاي جنوبي نیز ای��ن بار در 28 مارچ 
2012 در ش��هر دب��ي کش��ور امارات متح��ده عربي، و 
ب��ه میزبان��ي نماینده رس��مي کیاموتورز در آن کش��ور 
برگ��زار ش��د ک��ه تمام��ي کش��ورهاي منطق��ه، ایران، 
ام��ارات متحده عرب��ي، عربس��تان، اردن، بحرین، قطر، 
فلس��طین، مراک��ش، غن��ا، آفریق��اي جنوبي،اتیوپ��ي، 
و  عم��ان  ع��راق،  مص��ر،  کوی��ت، س��وریه،  الجزای��ر، 
 لبن��ان از ای��ن دوره از مس��ابقات اس��تقبال بي نظیري 

نمودند.
تیم اعزامي از ش��رکت اطلس خودرو که پس از گذراندن 
4 مرحله آزمون تخصصي از بین بهترین کارشناس��ان و 
تکنس��ین ها انتخاب شده بودند، با آمادگي کامل در این 
دوره از  مس��ابقات حضور یافتند . تیم منتخب براساس 
برنامه ریزي هاي صورت گرفت��ه، کلیه موضوعات فني و 
تخصصي را آم��وزش Education دیده و چندین بار در 

شرایط آزمون قرار گرفتند.

اعضاي تيم ايران 
سرپرست تيم :

 آقاي سید مهدي عربي
شركت كنندگان : 

 آقاي مسعود ایزدي 
 آقاي محمد حسین طیوري

 

آیتم هاي المپیاد فني برگزار ش��ده از تنوع و فش��ردگي 
باالیي برخوردار بودند اما با توجه به  زمان بندي مناسب 
کمیت��ه برگ��زاري مس��ابقات، این فش��ردگي خللي در 
جریان برگزاري آزمون ها ایجاد نکرد.  هر شرکت کننده 
در مجموع مي بایس��ت 5 مرحله آزمون را پش��ت س��ر 
مي گذاش��ت که در آزمون تئوري، 40 سئوال مرتبط با 
کلیه خودروهاي کیاموتورز طراحي شده بود و مي بایست 
در 60 دقیقه پاسخ داده مي شد. آزمون هاي عملي که از 
4 بخش تشکیل شده بودند شامل سیستم کنترل موتور 
خودروي اس��پورتیج جدید ، سیستم مکانیکي گیربکس 
اتوماتیک ش��ش س��رعته ، سیس��تم مکانیک��ي موتور و 
سیستم برق موتور بودند که مجموع امتیاز هر 5 مرحله 

آزمون، بیانگر افراد برتر در این دوره از مسابقات بود.
طراحي آزمون ها در این دوره از مسابقات بسیار کیفي و 
هوش��مندانه Cleverly صورت پذیرفته بود و تیم اعزامي 
ش��رکت اطلس خودرو  با تکیه بر توانائي ها و قابلیت هاي 
تیم��ي و ف��ردي، آزمون ه��ا را یکي پ��س از دیگري با 

موفقیت به پایان رساند.
در پای��ان، مراس��م اختتامیه با حضور مدی��ر منطقه اي 
کیاموت��ورز، مدی��ر مرکز آم��وزش منطق��ه اي، کمیته 
 Taj Palace Hotel برگ��زاري و ش��رکت کنندگان در 
برگ��زار و نتیجه Results این رقابت به ش��رح زیر اعالم 

شد: 
مدال طال : کشور امارات متحده عربي

مدال نقره : کشور امارات متحده عربي- کشور آفریقاي 
جنوبي

مدال برنز : کش��ور ایران – کشور امارات متحده عربي  
کشور اردن

 شایان ذکر است ش��رکت اطلس خودرو در این دوره از 
رقابت ها به کس��ب رتبه س��وم )مدال برنز( توسط آقاي 

مسعود ایزدي، نایل آمد.
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مدل هاي كـيـا ريــو و 
كيــا پيكانتو 5 درب در 
گروه »طراحي محصول« 
در رده بين المللي برنده 
شـدند؛ اين موفقيت در 
رقابتـي بدسـت آمدكه 
بيش از 4500 محصول 
ساخت 1800 كمپاني از 
58 كشور با محصوالتي 
بخش هاي  در  گوناگون 
مختلف آن شركت كرده 

بودند

در س��ال هاي اخی��ر خودروه��اي کیا 
از جمل��ه کش��ور  در سراس��ر دنی��ا  
ای��ران طرف��داران پر و پ��ا قرصي پیدا 
 کرده اند. یک��ي از عوامل تأثیر گذار در

ای��ن   Attractiveness جذابی��ت   
خودروه��ا طراحي کم نظیر و اس��تایل 
چش��مگیر آن ه��ا اس��ت که از س��ایر 
محصوالت موجود در بازار متمایز ش��ان 
س��اخته اس��ت؛ این نوآوري ع��الوه بر 
ج��ذب مش��تري ارمغان دیگ��ري هم 
داش��ته و آن چیزی نیس��ت جز جوایز 
طراح��ي متعدد ب��راي محصوالت کیا؛ 
البته ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه کمپاني 
کیاموتورز بخش عمده این موفقیت را 
مدیون پیتر شرایر مدیر تیم طراحي اش 

است. 
کی��ا در رقابت س��ال 2012 دو جایزه 
برتر  را به واسطه مدل هاي 

کیا پیکانتو و کیا ریو دریافت کرد. 
نکت��ه قابل توجه این اس��ت ک��ه جایزه 
یکي از  ط��راحي محص��ول 
اصلي ترین رقابت هاي طراحي  در سطح 
جهان است و از س��ال 1955 در م��رکز 
  North Rhine-Westphalia ط���راحي

برگزار مي شود.
مدل ه��اي ک�یا ری����و و کی��ا پیکانتو 
5 درب در گ��روه »طراح��ي محصول« 
در رده بین الملل��ي برنده ش��دند؛ این 
موفقی��ت در رقابت��ي بدس��ت آمدکه 
بیش از 4500 محصول ساخت 1800 
کمپان��ي از 58 کش��ور ب��ا محصوالتي 

که ش��امل کس��ب عنوان »بهترین« برای ریو در ک��الس »Exterieur« در م�س��ابق���ات 
Automative Brand در س��ال 2011، و جای��زه طراحی محصول If در س��ال 2012 برای 

پیکانتو سه در بود- چهارمین مدل کیا که موفق به کسب این جایزه شد.
كيا در 4 س�ال گذش�ته را به 6 جايزه  اين دو جايزه اخير تعداد كل جوايز

رساند :
 پیکانتو  5 درب مدل 2012

 ریو  5 درب مدل 2012
SUV اسپورتیج مدل 2011

 سواري اپتیما مدل 2011
 کراس اوور Soul مدل 2009
 خودروي ون ونگا مدل 2010

نظرات مديران كيا در رابطه با اين جايزه
توماس اوه )Thomas Oh(، معاون ارش��د اجرایی کی��ا، گفت: » از آنجا که خریداران در کل 
جهان به سمت خودروهای کوچک تر متمایل شده اند، طراحی، عامل مهم تری در خودروهای 
کالس A و B محس��وب می ش��ود. ریو و پیکانت��و مدل های کلیدی ما هس��تند و متقاضیان 
 بس��یاری در سراس��ر جهان دارن��د.« توماس اوه در ادامه اف��زود:  جایزه با ارزش  
مهر تایید دیگری است بر تعهد Commitment کیا به ارائه کیفیت باال همراه با طراحی زیبا 
ک��ه با تاثیر زیس��ت محیطي اندک و ارزش گذاری باال برای پول در تولیداتش، ترکیب ش��ده 
است. رشد فروش تاثیرگذار ما در سراسر جهان در زمانی که صنعت خودرو انتظار یک رکود 

در فروش را می کشد، اجرای موفقیت آمیز این استراتژی را نشان می دهد.«
 پیتر ش��رایر مدیر بخش طراحي شرکت کیاموتورز نیز گفت: »ما بسیار به جوایز  
کیا پیکانتو و کیا ریو افتخار مي کنیم؛ آن ها تقدیري براي تیم طراحي یکپارچه ما  هس��تند 
زیرا هر س��ه مرک��ز طراحي ما  در بهب��ود طراحي هردو خودرو نقش داش��ته اند و نتایج آن 

مدل هاي کاماًل هماهنگ با حضور قوي Strong بود.«
»وی افزود من از این همکاری موفقیت آمیز و خالقانه بین تیم های طراحی مان در کره، اروپا 

و آمریکا خرسندم.«

زمان مراسم جايزه 2012
یک��ی از معتبرترین  همان ط��ور ک��ه پیش��تر گفته ش��د جوای��ز طراح��ی محص��ول  
 رقابت ه��ای طراح��ی مه��م جه��ان اس��ت و از س�����ال 1955 توس����ط م��رک��ز ط��راح��ی

 North Rhine-Westphalia برگزار می شود. جوایز سال 2012 در یک مراسم ج��شن در خ���انه 
ط��راحي Alvar Aalto-designed در اسن- آلمان، در تاریخ دوم جوالی 2012 اهدا خواهد شد.

گوناگ��ون در بخش ه��اي مختل��ف آن 
شرکت کرده بودند. 

قضاوت Judgment توسط تیم داوري 
ممتازتری��ن  از  متش��کل  بین الملل��ي 
متخصصی��ن طراح��ي انجام ش��د که 
جزئیات محصوالت را  به دقت بررسي 
و آزمای��ش کرده اند.  برن��دگان بر پایه 
Innovation، کارکرد  ن��وآوري  میزان 
ارگونوم��ي، دوام، س��ازگاري با محیط 
زیس��ت و حمل و نقل بص��ری انتخاب 
ش��دند. تنها محصوالتي که از باالترین 
برخ��وردار  طراح��ي  اس��تانداردهاي 
بودند، واجد ش��رایط مطلوب حضور در

شناخته شدند.
ری��و و پیکانتو قبل از این جایزه، جوایز 
دیگ��ری را نیز به دس��ت آورده بودند 
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امروزه با پيش�رفت چشمگيری 
الکتروني�ک و كارب�رد  ك�ه در 
تراش�ه های نيمه ه�ادی بوجود 
آم�ده اس�ت تح�ول بزرگی در 
هدايت خ�ودرو و ترمزهای آن 
رخ داده اس�ت كه اس�تفاده از 
ترمزهای ABS يکی ازآنهاست . 
 استفاده از سيستم هاي كمکي 
و تقويت كنن�ده الکترونيک�ي و 
مکانيکي نيز ب�راي هر چه بهتر 
ك�ردن فعاليت ترمزه�ا بر روي 
انواع خودروه�اي جديد به كار 
گرفته مي ش�ود. اين سيستم ها 
با وارد آوردن اندک فش�اري به 
پدال ترمز فعال ش�ده و بهترين 
نتيج�ه را در اختيار راننده قرار 

مي دهد. 
همه كس�انی كه تجربه طوالنی 
رانندگی ب�ا اتومبيل به خصوص 
در جاده های خي�س و لغزنده را 
دارند به خوبی می دانند كه در اين شرايط چقدر كنترل خودرو مشکل است و 
تا چه اندازه خطر س�ر خوردن به خصوص هنگام ترمزهای ناگهانی وجود دارد 

كه كمترين نتيجه آن پرتاب خودرو به بيرون جاده است .

معرفي سیس�تم هاي 
خودروه�ا در  ترم�ز 

نکته الزم به ذکر اس��ت که انجام تغییرات ش��خصي در خودرو )مثال ترمز، بدنه ها و یا 
چرخ ها( مي تواند بر عملکرد سیس��تم ABS تاثیر منفي Negative بگذارد.

ABS  معايب سيستم
 صداي نس��بتا ش��دید آن ها در هنگام ترمزگیري بر روي سطوح بسیار لغزنده یکی از 
ای��ن معایب  اس��ت. این صداي لرزان که به درون کابی��ن نفوذ مي کند و زیر پدال ترمز 
حس و ش��نیده مي ش��ود، راننده هایي را که تجربه ترمزگیري در این شرایط ندارند، به 
اش��تباه مي اندازد که احتماال قسمتي از سیستم ترمز خودرو در حال خرد شدن است و 
به همین دلیل راننده ممکن است به اشتباه از فشار پاي خود بر روي پدال ترمز بکاهد. 

  افزایش طول ترمز گیري یکي دیگر از نکات منفي این سیستم محسوب مي شود.
       )ELECTRONIC STABILITY PROGRAM SYSTEM( سيستم پايداري الکترونيکي  

سیستم  ایمنی که در باال تشریح شد در واقع جز سیستم های ایمنی غیرفعال بوده ولی 
ESP جز سیستم های فعال است.  تفاوت میان سیستم ایمنی فعال و غیر فعال این است 

که سیس��تم غیرفعال در واقع پس از بروز تصادف عمل کرده و از شدت خسارات جانی 
حادثه می کاهند ولی سیس��تمی مانند ESP )فعال( سبب می شود تا اصوال حادثه ای رخ 

ندهد و از بروز آن جلوگیری می کند. 
با اندازه گیری مداوم این پارامترها وضعیت حرکتی خودرو را بررسی مي کند:

 سرعت گردش هر چرخ و سرعت حرکت خودرو. 
 وضعیت قرار گیری فرمان و محاسبه سرعت گرداندن فرمان. 

 میزان شتاب وارده طولی و شعاعی به خودرو. 
 وضعیت موتور از نظر گشتاور تولیدی. 

  در بعضی از گونه ها تعدادی سنسور برای بررسی وضعیت مسیر حرکت از نظر خیس 
یا خشک بودن و همین طور میزان لغزندگی مسیر حرکت هم وجود دارد . 

ESP عملکرد
 وقت��ی خودرویی از مس��یر خود خارج می ش��ود و یا از فرم��ان و اراده راننده پیروی 
نمی نمای��د عملیاتی برای جلوگیری از این پدیده اجرا مي ش��ود. بنابراین خودرو طوری 
عمل می کند گویی دارای چهار پدال ترمز است و هر یک از چرخ ها دارای یک دیسک 

ترمز جداگانه هستند. 
  اگر چه انسان با پایش فقط یک پدال ترمز را  فشار می دهد سیستم ESP قادر است 

که چرخ های خودرو را با ترمز متفاوتی به توقف وا دارد. 
 ترم��ز ESP دره��ر ثانیه 25 بار وضعیت خودرو را کنترل می نماید که آیا بر روی خط 
حرک��ت ق��رار دارد یا خیر؛ ضمنا به س��رعت از انح��راف Deviation در لحظات اولیه 
جلوگیری می نماید و این فرقی نمی کند که آیا خودرو در حال ش��تاب گیری درس��رعت 

یکنواخت است و یا در حال ترمز. 
ESPطرز كار ترمز  

 بعد از بررس��ی پارامترهاي فوق، ESP یک نقشه کلی از نظر چگونگی حرکت خودرو 
و وضعی��ت چرخ ها تنظیم مي کند و با مقایس��ه این مقادیر ب��ا مقادیر ایده آل مورد نیاز 
خ��ودرو تصمیم ب��ه دخالت در امر رانندگی مي گیرد. به این ترتیب با توجه به س��رعت 
حرکت خودرو و ش��تاب وارده به خودرو از جهات مختلف و همین طور چگونگی کارکرد 
رانن��ده با فرمان نتیجه گیری مي کند که ش��رایط حرکت خودرو عادی اس��ت  یا داراي 
انحراف در قس��مت جلوی خودرو  یا  عقب خودرو اس��ت.  در صورت انحراف خودرو از 
مسیر حرکت اصلي در پیچ ها )گردش بیش از حد یا کمتر از حد معمول( با استفاده از 
ترمز چرخ ها به صورت همزمان یا منفرد و گاها گشتاور موتور، شروع به اصالح وضعیت 

حرکت خودرو مي کند. 

 همـه كسـانی كـه 
رانندگـی  تـجربـه 
خـودرو  با  طوالنـي 
بـه خــصـوص در 
جــاده هـای خيس 
دارنـد  لغـزنـده  و 
بـه خوبـی می دانند 
كه در اين شـرايط 
چقدر  خودرو  كنترل 

مــشكل اسـت

بـا اين كه سيسـتم 
ABS داراي ايـمني 
اسـت،  بـــااليـي 
در  آن  وجـود  ولـي 
نبايد باعث  خـودرو 
سـرپيچي راننده از 
مــقررات  رعايـت 
رانندگي به خصوص 
سـرعـــت هــاي 
رعايـت  غيرمجـاز، 
نكردن فاصله ايمني 
و سـرعت مناسـب 

در پيچ ها شود 

درهر   ESP تـــرمـز 
بـــار   25 ثانــيـه 
وضعــيـت خـودرو را 
كنتـرل می نــمايد كه 
آيا بر روی خط حركت 
قرار دارد يا خير؛ ضمنا 
به سـرعت از انحراف 
اولـــيـه  لحظـات  در 
مـــی نمايد  جلوگيری 
و ايـن فرقـی نمی كند 
كـه آيا خـودرو در حال 
درسرعت  شتاب گيری 
يكنواخت است و يا در 

حال ترمز
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)ABS( سیستم ترمز ضدقفل  
       Anti-LockBraking System

هدف از طراحی ترم��ز ABS این بوده 
اس��ت که هن��گام ترمزگی��ری کنترل 
خ��ودرو حفظ ش��ود. با این ن��وع ترمز 
دیگر نی��ازی ندارید که پ��دال ترمز را 
پ��ر کنید، چندین بار فش��ار دهید و یا 
به جهت جلوگیری از قفل ش��دن ترمز 
مرتب��اً ترمز گرفت��ه و آن را رها کنید 
چون سیس��تم به طور خودکار این کار 

را انجام می دهد.
تنه��ا کافیس��ت که پ��دال را ب��ه طور 
پیوس��ته و محکم فشار دهید و در این 
حالت ضرباتی در زیر پایتان احس��اس  

می کنید. 

  دو قان��ون مهم هن��گام ترمزگیري با 
سیس��تم ABS :  ف��ورا کالچ بگیرید و با 
تم��ام نیرو روي پدال ترمز به طور مداوم 
فش��ار دهید .  خودرو را در مسیر دلخواه 

هدایت کنید. 
ABS ويژگي ترمز 

 ABS از ویژگي ه��اي اصلي سیس��تم 
این اس��ت ک��ه دائما خ��ود را به صورت 
الکترونیکي کنترل مي کند . روي صفحه 
نمایش دهنده  مقاب��ل راننده یک المپ 
هش��دار دهنده وج��ود دارد که روي آن 
کلم��ه ANTI-LOCK  و یا  ABS نوش��ته 
ش��ده است. هر گاه اش��کالي در عملکرد 
سیس��تم ABS ایج��اد ش��ود این المپ 
روشن خواهد ش��د . هنگام روشن شدن 
خ��ودرو ای��ن المپ ح��دود س��ه ثانیه 
روش��ن خواهد ش��د ک��ه در ای��ن زمان 
سیس��تم مش��غول کنترل ک��ردن خود 
اس��ت . در صورت خاموش ش��دن المپ 
سیس��تم عملکرد صحیح خود را داشته 
و در غیر این صورت روشن ماندن المپ 
هش��دار دهنده چه قب��ل از حرکت و چه 
هنگام حرکت، راننده را از بروز اش��کال 

آگاه خواهد کرد . 
ABS مزاياي سيستم 

 سیستم ترمز مجهز به ABS قادر است 
وضعی��ت ایمن تري را براي خودرو ایجاد 

کند .
کاه��ش خ��ط ترم��ز، افزای��ش پایداري 
خ��ودرو در جاده ه��اي لغزن��ده، افزایش 
کنترل فرمان ،کاهش اثر شرایط متفاوت 
جاده بر روي الس��تیک ها،کاهش مقدار 
ل��رزش الس��تیک و سیس��تم تعلیق در 
ترم��ز و پای��داري Stability خودرو در 
جاده هاي ناهمگن به هنگام ترمز ش��دید 

از فواید این سیستم است . 
 نکات ايمني 

 ب��ا این که سیس��تم ABS داراي ایمني 
باالیي اس��ت، ولي وج��ود آن در خودرو 
نباید باعث س��رپیچي رانن��ده از رعایت 
مقررات رانندگي به خصوص سرعت هاي 
غیرمج��از، رعایت نکردن فاصله ایمني و 
سرعت مناسب در پیچ ها شود. به عبارت 
دیگر بهره مندي از سیستم هاي ایمني به 
معناي نادیده گرفتن ایمني نیس��ت. این 

ABS   طرز كار ترمز 
 ترمزهاي  ABS در بیان س��اده دس��تگاهي الکترونیکي هس��تند که در هنگام ترمزگیري 
باکنترل فش��ار )قطع و وصل کردن فش��ار( هیدرولیک در کس��ري از ثانیه ارتباط لنت را با 
دیس��ک یا کاسه برقرار و قطع مي کنند و تکرار سریع و مداوم این عمل باعث از میان رفتن 

حالت بلوکه کردن یا قفل کردن ترمزها مي شود .
 اهمیت این گونه ترمزها نیز بیشتر در سطوح خیس و لغزنده Slippery یا ترمزگیري در 

سرعت هاي باال بیشتر نمایان مي شود . 
 در این گونه موارد راننده از کنترل کامل بر روي وسیله نقلیه خود برخوردار است . 

ABSترمزگيري صحيح با 
 در ش��رایط بحراني )مواجه شدن با موانع( فورا پدال کالچ را گرفته و با تمام نیرو به طور 
مداوم روي پدال ترمز فشار دهید . در این زمان ABS شروع به کار کرده و شما قادر خواهید 
بود خودروي خود را در مس��یرRoute دلخواه هدایت کرده و از برخورد با موانع جلوگیري 

کنید. 
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تصادفهای منجر به 
لغزيدن يـا واژگون 
شـدن از رايج ترين 
تصادفهای كاميونها 
هسـتند بـرای انكه 
در  لـــغزيـدن  از 
شـرايط دشـوار در 
خودرو هـاي سنگين 
از عهده  وسـبــك 
دشوار  شـرايـــط 
را   ESP براينـــد 
طراحـی كـرده اند. 
طـــريـق  از   ESP

تعامل بين سيسـتم 
ترمـز  الكترونيكـی 
سيسـتم  كاميـون  
مديريـت مـــوتور 
ترمـز  سيسـتم  و 
تريلر ها با نيروهايی 
كـه باعـث انحراف 
جاده  از  كامــيـون 
مي شـود ، مـقابـلـه 

مي كند

خـاص  شـرايط  در 
مثل  برف و يخ زدگي 
زمين، اين سيسـتم 
در  اختـال  باعـث 
و  ترمـز  عملكـرد 
خـــودرو  حركـت 
مي شـود .   در ايـن 
مورد بايـد ESP  را 
مربوطه  كليد  توسط 

خاموش كرد

ESP معايب  سيستم
 در شرایط خاص مثل  برف و یخ زدگي 
زمی��ن، این سیس��تم باع��ث اختالل در 
عملکرد ترمز و حرکت خودرو مي شود . 

 در این مورد باید ESP  را توس��ط کلید 
مربوطه خاموش کرد . 

الکترونيکي نيروي  سيس�تم توزيع 
ترمز

  
               ELECTRONIC BRAKE             
             DISTRIBUTION SYSTEM

 هنگام��ي  دو چرخ خودرو ش��ما روی 
یخ و دو چ��رخ دیگر آن روی آس��فالت 
قرارگرفته باش��د اگر در این حالت  فقط 
مجهز به  سیس��تم  ABS باشید، ماشین 
ب��ه طرفی که آس��فالت اس��ت منحرف 
مي شود ولی اگر خودرو شما به  سیستم  
EBD نیز مجهز ش��ده باشد این انحراف 

از مسیر صورت نخواهد گرفت. 
این سیس��تم ترمز در جهت توقف کامل 
خودرو باکمک ECU و چهار سنس��ور و 
کانال مجزا برای هرچرخ کمک می نماید 
در شرایط جاده ای متفاوت هر چرخ را به 
تنهایی کنترل مي کند و مانع از انحراف 
و تغییر جهت خودرو در شرایط جاده ای 
لغزن��ده و بارانی ، خاکی، دس��ت انداز و 
همچنین در ترمزهای ش��دید و ناگهانی 

مي شود.  

EBD  طرز كار 
 EBD تقاضای خارجی ترمز 

 تصادف های منجر به لغزیدن یا واژگون 
شدن از رایج ترین تصادف های کامیون ها 
هس��تند. ب��رای آن���ک��ه خودرو ه��اي 
سنگین و س��بک از عهده شرایط دشوار 
برآیند سیستم ESP را طراحی کرده اند . 
ESP از طری��ق تعام��ل بی��ن سیس��تم 

الکترونیک��ی ترم��ز کامی��ون  سیس��تم 
مدیریت موتور و سیس��تم ترمز تریلر ها 
ب��ا نیروهایی که باعث انحراف کامیون از 

جاده مي شوند ، مقابله مي کند .
  این سیس��تم از س��ه سنس��ور روی 
کش��نده تشکیل ش��ده اس��ت که زاویه 
انحراف، شتاب جانبی و  وضعیت فرمان 

را اندازه گیری مي کند.  یک دس��تگاه مرکزی مقادیر اندازه گیری شده را محاسبه مي کند؛  
وقت��ی این مقادی��ر با هم مطابقت ندارن��د، ترمزها جداگانه روی یک ی��ا چند چرخ فعال 
مي شوند و همزمان گشتاور Torque موتور کاهش داده مي شود تا سرعت حرکت کم شده 

و مجددا تعادل برقرار شود . 
EBD سيستم ترمز   

 سیستم ترمز EBD مخصوص تقسیم نیرو روی 4 چرخ برای حفظ تعادل است. 
 تمام خودرو هایي که مجهز به  ABS  هستند EBD  هم دارند.  

EBD : این سیس��تم ترمز در جهت توقف کامل خودرو باکمک ECU و چهار سنس��ور و 

کانال مجزا برای هرچرخ کمک می نماید در شرایط جاده ای متفاوت هر چرخ را به تنهایی 
کنترل نماید و مانع از انحراف و تغییر جهت خودرو در ش��رایط جاده ای لغزنده و بارانی ، 

خاکی ، دست انداز و همچنین در ترمزهای شدید و ناگهانی Sudden شود  
 

   Acceleration Skid Control )ASR(    ASR     
  سیستم کنترل لغزش دراثرشتاب       

     این سیستم ضد لغزش بوده و در افزایش پایداری و فرمان پذیری و سر نخوردن و بکسباد 
نکردن چرخ های خودرو کارایی دارد . این سیستم از سنسورهای ABS اطالعات در مورد سرعت 

چرخ و سرعت خودرو را دریافت کرده و در صورت نا هماهنگ بودن دو فرمان مي دهد: 
  یکی به سلونوئید ABS فرمان مي دهد که چرخی که در حال بکسباد کردن است ترمز 

نماید و فرمان دیگری به ECU موتور فرستاده مي شود تا قدرت موتور را کاهش دهد. 

منابع:
www.zcar.ir
www.tuningtalk.com

کیاموت��ورز  خودروه��ای 3 و 4 درب را تن��ها در دو مدل 
S و SLS ارائ��ه کرده ، اولی دارای یک موتور 1.4 لیتری و 

دومی هم دارای یک موتور 1.6 لیتری بنزینی است.
البت��ه خودروهای��ی که برای ن��اوگان های تج��اری مورد 

استفاده قرار می گیرند با مدل Si عرضه شده اند.
مدل 1.4 لیتری به طور اس��تاندارد مجهز به یک گیربکس 
6 دنده معمولی اس��ت اما می توان یک گیربکس اتوماتیک 
4 دنده نیز برای آن س��فارش داد. مدل SLS یک گیربکس 
6 دن��ده معمول��ی دارد که م��دل اتوماتی��ک آن نیز قابل 
سفارش اس��ت، چیزی که بر روی مدل سدان این خودرو 

نیز قرار دارد. 
موتور 1.4 لیتری جدید نسبت به مدل قدیمی بهبود یافته 
و توان و گش��تاور آن ب��ه ترتیب به 79 کیل��ووات و 135 
نیوت��ن متر افزایش یافته اس��ت. این م��وتور به سیس��تم 
DOHC )دو می��ل بادام��ک(، سیس��تم زمانبن��دی متغیر 

سوپاپ و سیستم Port Injection سوخت مجهز است.
بهترین رقم مصرف س��وخت در شرایط ایده آل این خودرو 

5.7 لیتر در هر 100 کیلومتر است.
ام��ا موتور 1.6 لیتری مدل جدیدی اس��ت که کوچکترین 
موتور با سیستم تزریق مستقیم کیا نیز محسوب مي شود. 
ای��ن موت��ور نیز ب��ه سیس��تم DOHC ، سیس��تم دوگانه 
زمانبندی متغیر س��وپاپ و سیس��تم متغی��ر مکش مجهز 

است. 
توان این موتور 103 کیلووات ، گشتاور آن 167 نیوتن متر 
و کمتری��ن میزان مصرف آن نیز 5.6 لیتر به ازای هر 100 

کیلومتر است. 
طراحی داخل��ی و خارجی این خودرو نظ��ر هر بیننده ای 
را ب��ه خود جل��ب می کند . ظاهر زیب��ا، پروفایل جذاب در 
هر 3 مدل و طراحی اس��پورت قس��مت عقب خودروها از 

ویژگی های این خودروهاست. 
داخ��ل خودرو نیز ب��ا طراح��ی زیبا، لوک��س و همچنین 
بهره گیری از مواد با کیفیت ، احساس��ی خوش��ایند را برای 

سرنشینان فراهم می آورد. 
ای��ن خ���ودروها از نظ��ر ام���کانات و تجهی��زات ن���یز 

منحصر به فردند. کیا موتورز برای تمام مدل های ریو سنگ 
تمام گذاش��ته و تمام آن ها 5 س��تاره ایمنی تست تصادف 

را کسب کرده اند.
رانندگ��ی با مدل های اتوماتی��ک 3 و 4 درب 1.6 لیتری و 
مدل دس��تی 3 درب 1.6 لیتری SLS بسیار هیجان انگیز 

است. 
ری��و دارای سیس��تم صوتی عال��ی، امکانات و دسترس��ی 
 LED مولتی مدیای مناسب، صندلی های چرم و المپ های

روشنایی روز در مدل SLS است.
ریو خودرویی کوچک اس��ت که با قیمتی مناس��ب لبخند 
را بر روی لبان ش��ما می نش��اند. با داشتن امکانات بسیار، 
ایمنی  باال، مصرف سوخت کم و لذت رانندگی، هیچ جای 
تعجب نیس��ت که این خودرو عنوان خودروی س��ال را به 

خود اختصاص داده است. 

کی�ا ری�و؛  خودروی�ی ک�ه لبخن�د 
ب�ر روی  لب�ان ش�ما م�ی نش�اند

 م�دل هاچ بک ريو تاكنون موف�ق به اخذ عنوان بهترين خودروی س�ال 2011 از 
س�وی مجله Carsguide ش�ده اس�ت. حاال نيز با معرفی مدل های 3 و 4 درب 

سدان اين خودرو، انتخاب های بيشتری برای مشتريان فراهم شده است.  

عملکرد EBD) فشار پدال یکسانی استفاده می شود(
الف:تک سرنشین

EBD ب:بیش از یک سرنشین با

EBD ت:بیش از یک سرنشین بدون

مسافت ایست کوتاهتر

مسافت ایست طوالنی تر

EBD
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ع�زت نفس
 احس�اس ارزشمند بودن

 عزت نفس Self-esteem ، عبارت است از احساس 
ارزش��مند بودن. این حس از مجموعه  افکار، احساسات 

عواطف و تجربیات ما در طول زندگي ناشي مي شود. 
مي اندیش��یم که ف��ردي با ه��وش یا کودن هس��تیم، 
احساس مي کنیم که شخصي منفور یا دوست داشتني 

هستیم، خودرا دوست داریم یا نداریم؟ 
مجموع��ه این برداش��ت ها، ارزیابي ه��ا و تجاربي که از 
خویش داریم باعث مي شود که نسبت به خود احساس 
خوشایند ارزشمند بودن، یا بر عکس احساس ناخوشایند 
بي کفایتي داشته باشیم. همه ي افراد،صرف نظر از سن، 
جنس��یت، زمینه  فرهنگي و جه��ت و نوع کاري که در 
زندگي دارند، نیازمند عزت نفس هس��تند.  عزت نفس، 
برابر است با خودباوري واقعي. یعني خود را آن گونه که 
هس��تیم باور کنیم و براي خشنودي خودمان و دیگران 
تالش نمایی��م. عزت نفس بر همه س��طوح زندگي اثر 
مي گ��ذارد. به خاط��ر بیاورید هنگامي ک��ه کاري را به 
بهترین نحو به پایان رس��انده اید چه احس��اس خوشي 
به ش��ما دس��ت داده اس��ت. افرادي که احساس خوبي 
نسبت به خود دارند، معموالً احساس خوبي نیز نسبت 
به زندگي خواهند داش��ت. آنها مي توانند با اطمینان به 
خود و اطرافیان، با مش��کالت و مس��ئولیت هاي زندگي 

مواجه شوند و از عهده آنها برآیند.
ش��اید ش��ما تا به ح��ال در زندگي ش��رایطي را تجربه 
کرده اید که احس��اس خود کم بیني وعزت نفس پایین، 
مش��کالت ناخواس��ته اي را برایتان به وجود آورده است. 
عزت نفس و داش��تن احساس خوب نسبت به خود، از 
جمله مواردي اند که بس��یاري افراد در زندگي خود در 

آرزوي رسیدن به آن هستند.
حال اگر احساس مي کنید داراي عزت نفس پایین هستید 
و این موضوع روي تمام جوانب زندگي ش��ما تاثیر منفي 
گذاش��ته است؛ اگر فکر مي کنید ارتباطات، کار و یا حتي 
سالمتي شما تحت الشعاع این عزت نفس پایین قرار گرفته 
است؛ حتي اگر این احساس خودکم بیني از دوران کودکي 

در ش��ما ش��کل گرفته و همواره همراه شما بوده است؛ با 
به کارگیري گام هایی که در ادامه آمده است مي توانید عزت 
نفس را در خود تقویت نموده و به تدریج احساس بهتري 

نسبت به خود پیدا کنید.
قدم اول

موقعيت ها و شرايط مشکل ساز را شناسايي كنيد.
در ابتدا پیش��نهاد می ش��ود که در مورد موقعیت هایي 
که به نظر مي رس��د عزت نفس شما را پایین مي آورند، 

فکر کنید. 
قدم دوم

 از اف�کار و اعتق�ادات خ�ود در رابط�ه ب�ا اي�ن 
موقعيت ها آگاه شويد.

هنگام��ي ک��ه ش��رایط و موقعیت هاي مشکل س��از را 
شناسایي Identification نمودید، به تفکر خود در 
رابطه با آنها دقت کنید. ببینید در این ش��رایط به خود 
چه مي گویید؟ تفس��یر شما از این موقعیت ها چیست؟ 
تفکر شما در این شرایط ممکن است مثبت، منفي و یا 
خنثي باشد. ممکن است ش��ما در این شرایط منطقي 
عم��ل کنید و یا ب��ر پایه یکس��ري واقعیت ها، دالیل و 

اعتقادات اشتباه فکر نمایید؛ و یا بالعکس.
قدم سوم

 افکار منفي و نادرست خود را به چالش بکشيد.
برداش��ت اولیه ش��ما از یک موقعیت ممکن است تنها 
راه نگاه به آن ش��رایط خاص نباش��د، بنابراین باید در 
صحت افکارتان تامل بیش��تري نمایید. از خود بپرسید: 

آیا نگاهم با منطق و واقعیت سازگار هست؟
البت��ه گاه��ي اوق��ات تش��خیص بي دقتي ه��ا در تفکر 
مشکل است.  بیش��تر افراد یک تفکر ثابت درباره خود 
و زندگي ش��ان دارند.  این اعتق��ادات ثابت از نظر آن ها 
مي توان��د نرمال و کامال منطبق بر واقعیت تلقي ش��ود؛ 
در حالي که بیش��تر آن ها ممکن اس��ت تنها یک ایده یا 
احساس باشند.  در این میان بعضي الگوهاي فکري نیز 
در ذهن افراد ممکن است باعث تضعیف عزت نفس شود 

که باید به آنها دقت کرد. این الگوها عبارتند از:
1- تفکر همه يا هيچ

 در این حالت ش��ما همه چیز را خوب ِمطلق یا بد ِمطلق 
مي بینی��د. مث��ال به خود مي گویید: »اگر م��ن در این کار 
موفق نشوم، کاماًل شکس��ت خورده ام..!«. عادت به چنین 
تفک��ري صحیح نیس��ت.  بهتر اس��ت هم��ه جوانب یک 

پیروزي و یا شکست را در نظر داشت.
2- نيمه خالي ليوان

ب��ا ای��ن الگوي فکري ش��ما تنه��ا جنبه ه��اي منفي یک 
موقعی��ت را مي بینی��د و تنه��ا ب��ر روي آنه��ا متمرک��ز 
مي ش��وید ک��ه ای��ن باعث مي ش��ود ن��گاه ش��ما به یک 
 ش��خص یا موقعیت کامال از مس��یر درست منحرف شود. 
 به عنوان مثال ب��ه خود مي گویید:»چون من در ارائه آن 
گزارش اشتباه کردم، حاال همه فکر مي کنند که من براي 
این کار مناسب نیستم«. بدبیني Pessimism بدترین 

آفت ِعزت نفس است.
3- تبديل دستاوردهاي مثبت به منفي

 در این حالت شما با کوچک شمردن تجربه هاي مثبت و 
دستاوردهاي مفید خود، آن ها را انکار مي کنید. به عنوان 
مث��ال به خود مي گویید: »فقط ب��ه این خاطر که امتحان 
آساني بود، توانستم موفق باشم!«. در این گونه مواقع شما 

عزت نفس را در خود مي ُکشید.
4- نتيجه گيري منفي بدون داشتن داليل كافي

 ش��ما ممکن اس��ت گاهي اوقات بدون داشتن مدارک و 
شواهد کافي در یک شرایط خاص یک نتیجه گیري منفي 
کنی��د. مثال به خود مي گویید: »دوس��ت من هنوز جواب 
ایمیلم را نداده؛ پس حتما هنوز هم از من ناراحت است!«. 
در صورتي ک��ه ممکن اس��ت دوس��ت ش��ما در چند روز 
گذشته موفق به مرور ایمیل هایش نشده باشد. شاید بهتر 
است به جاي توسل به افکار منفي، کمي صبورتر باشید.

5- اشتباه گرفتن احساسات با واقعيت ها
 این حالت ش��ما احساس��ات یا عقاید خود را با واقعیت ها 
اش��تباه مي گیرید. مثال به خود مي گویید: »من احس��اس 

مي کنم شکست خورده ام؛ پس حتما همینطور است!«
6- دست كم گرفتن خود

 با این الگوي فکري خود را کمتر از آنچه که هستید دیده 
و ارزش هاي خود را دست کم مي گیرید. این ممکن است 
مثال ناش��ي از چندین بار اش��تباه کردن در یک موقعیت 
خاص باشد. به عنوان مثال به خود مي گویید: »لیاقت من 
بیش از این نیست!«. بهتر است اندکي تجدید نظر کنید.

قدم چهارم
 افکار و عقايد خود را تعديل كنيد

ه��م اکنون زمان آن اس��ت که افکار منفي و نادرس��ت را 
ب��ا افکار س��ازنده و دقیق جایگزین کنی��د.  براي این کار 

مي توانید از استراتژي هاي زیر کمک بگیرید:

1- از عبارات اميدبخش استفاده كنيد.
 نس��بت ب��ه خود با مهربان��ي رفتار کنی��د و همواره خود 
را تش��ویق Encourage نمایید. یادتان باش��د که اگر 
بخواهید به بدبیني خود نس��بت به ی��ک موقعیت خاص 
میدان دهید، ممکن اس��ت ب��ه واقعیت بپیوندد. به عنوان 
مثال اگر دائم به این فکر کنید که ارائه شما بخوبي برگزار 
نخواهد شد، ممکن اس��ت واقعا همین اتفاق بیفتد. سعي 

کنید جمالت امیدبخش به خود بگویید.
 مثال به خود بگویید: »با اینکه موقعیت س��ختي است، اما 

من از پس آن بر مي آیم«.

2- خود را ببخشيد. 
همواره به یاد داش��ته باشید که همه انسان ها ممکن است 
در زندگي خود اش��تباه کنن��د. این اش��تباهات هیچگاه 
همیش��گي و مختص فرد خاصي نیست. اگر دچار اشتباه 
شدید به خود بگویید: »درست است که من اشتباه کردم 

اما این اشتباه دلیل بر بد بودن من نیست.«.
3- از عبارات بايد و نبايد اجتناب كنيد.

 اگ��ر ذه��ن ش��ما پ��ر از جم��الت بای��د و نباید باش��د، 
 ممکن اس��ت منجر به این ش��ود که انتظ��ارات و توقعات 
غیرمنطقي Irrational از خود و دیگران داشته باشید. 
آزاد ک��ردن ذهن از این عبارات باعث مي ش��ود انتظارات 
منطقي تر و نزدیک تر به واقعیت، از خود و دیگران داش��ته 

باشیم.
خ�ود  زندگ�ي  مثب�ت  جنبه ه�اي  روي  ب�ر   -4

متمركز شويد.
موقعیت ه��اي  ب��ا  برخ��ورد  در  را  خ��ود  توانایي ه��اي   
چالش برانگی��ز در زندگ��ي ب��ه ی��اد آورید و هم��واره به 

موفقیت ها و قسمت هاي خوب زندگي خود فکر کنید.
5- با افکار پريشان كننده جور ديگر برخوردكنيد. 
به جاي اینکه با افکار منفي، منفي برخورد کنید، از آن ها 
کمک بگیرید تا به الگوهاي جدید و س��الم تري در زندگي 
خود دست یابید. از خود بپرسید:»براي بهتر کردن شرایط 

چگونه باید عمل کرد؟«
6- خود را تشويق كنيد. 

به خاط��ر هر نکت��ه مثبتي ک��ه در ی��ک موقعیت خاص 
مي بینید، خود را تش��ویق کنید. به عن��وان مثال به خود 
بگویید: »گرچه به نظر مي رس��د ارائه م��ن عالي نبوده اما 
حض��ار با طرح پرس��ش، تا پایان جلس��ه مطالب را دنبال 
کردند. این نش��ان دهنده این است که موفق عمل کرده ام 

و به هدفم رسیده ام.«

این قدم ها ممکن اس��ت در نگاه اول دشوار به نظر برسند. 
اما با تمرین به تدریج آس��ان تر خواهند ش��د. هنگامي که 
شما شروع به شناسایي افکار و عقاید تخریب کننده عزت 
نف��س در خود ش��دید، ق��ادر خواهید بود عم��ال آن ها را 

تشخیص داده و در جهت مبارزه با آن ها گام بردارید. 
بدین ترتیب موفق ب��ه دریافتن ارزش هاي خود به عنوان 
یک انسان مي شوید. هنگامي که عزت نفس در شما تقویت 
ش��ود، اعتماد به نفس ش��ما نیز افزایش یافته و به تدریج 
احساس بهتري نسبت به خود و زندگي پیدا خواهید کرد.
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بـا  خـود  بـه  نسـبت 
مهربانـي رفتار كنيد و 
همواره خود را تشويق 
باشـد  يادتان  نماييد. 
كـه اگـر بخواهيـد به 
بدبـينـي خود نسـبت 
به يك موقعيت خاص 
ميـدان دهيـد، ممكن 
اسـت بـه واقعــيـت 
بپيونـدد. بـه عــنوان 
مثال اگـر دائم به اين 
فكر كنيد كه ارائه شما 
بخوبي برگزار نخواهد 
شد، ممكن است واقعا 

همين اتفاق بيفتد

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com
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تجربه اي به ياد ماندني همراه با كيا

کیاموتورز به جمع 
حامی�ان مس�ابقات 
گلف ISPS پیوست

ح����مایت مالي از س��وم���ین دوره مس������ابقات 
گ�ل��ف ISPS Handa Singapore Classic ب��ه 
کیاموتورز، نخستین حرکت این خودرو ساز در زمینه 

ورزش گلف در خارج از ایاالت متحده آمریکا است.
به عنوان بخش��ی از قرارداد حمایت مالی، کیا موتورز 
خودروه��ای تخصصی و یک ن��اوگان خودرویی را به 
منظ��ور کم��ک به بازیکن��ان و حمل و نقل رس��می 
در ت����ور آس�����یایی 400 ه��زار دالری ک���ه در 
1Orchid Country Club  از پنجم تا هشتم آوریل 

سال جاري برگزار خواهد شد، مهیا می کند.
یک کیا اپتیما K9 نیز جایزه یکی از س��تارگان زمین 
خواهد بود که این ستارگان شامل کروگر از آفریق�ای 
جنوبی، میلخا س��ینگ برنده شش تورنمنت آسیایي 
Asian Tour از هند و بازیکن محبوب بومی، مردان 

ممت از سنگاپور می شود.
 ISPS Handa Singapore Classic مس��ابقات  

ب��ه طور زن��ده از تلویزیون جهان��ی Asian Tour و 
 Week همچنین کانال پنج س��نگاپور در آخر هفته

برای مخاطبان بسیاری به نمایش در خواهد آمد.
رییس گروه بازاریابی خارجی کیاموتورز، »لی سون-

نام« گفت: »ناوگان خودرویی ما حمل و نقل راحت، 
ایم��ن و مدرن را ب��رای بازیکنان و مقامات رس��می 
حاضر در این تورنمنت فراهم می س��ازد. به عقیده ما 
درس��ت اس��ت که این همکاری تبلیغ مناسبی برای 
شناس��اندن برند ما است اما در عین حال خودروهای 
ما با این رویداد معتبر Valid که با بهترین بازیکنان 

منطقه برگزار می شود در هماهنگی کامل است.«
تعه��د   ،،Asian Tour اجرای��ی  ریی��س  »ه��ان« 
کیاموتورز به ISPS را مورد س��تایش قرار داد و افزود 
با اضافه ش��دن کیاموتورز به لیست حامیان مالی این 

رویداد ورزشي، تاثیر به سزایی در موفقیت آن دارد.
»هان« گفت: » ما بس��یار مفتخریم که شرکت معتبر 

کیاموت��ورز را در جمع خود داریم. با تعهد و همکاری 
کیا ب��ا این رویداد، مطمئن هس��تیم ک��ه بازیکنان، 
مقامات رسمی و رسانه ها از تجربه ای به یاد ماندنی و 
راحت در طول برگزاری مسابقات لذت خواهند برد.«
ISPS یک انجمن عمومی در توکیو اس��ت که توسط 

یک نیکوکار ژاپنی به نام دکتر »هاروهیسا هاندا« در 
سال 2006 تاسیس شده است. این انجمن از اهداف 
 Protection خیری��ه در دنی��ای ورزش حمای��ت
می کند. ISPS در راستای همکاری با بدنه های اصلی 
گل��ف در جهان به دنب��ال ارتقای این ورزش در تمام 

سطوح از جمله گلف معلوالن و نابینایان است.
ش��ایان ذکر اس��ت کیاموتورز با برخی از رویدادهای 
ورزش��ی مهم جهان  از جمله ج��ام جهانی فیفا، اپن 

استرالیا و یورو 2012 همکاری کرده است.

1-مجتمع تفریحي واقع در سنگاپور 
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 کدامیک از خودروهای
 مفهومی کیا را می پسندید؟

 شما می توانید  نظرات خود را به نشانی
  pr@atlaskhodro.com ارسال نمایید و شانس خود را در قرعه کشی 

جوایز اطلس خودرو امتحان کنید.
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  نزدی��ک به دو س��ال پیش هیوندایي  مدل س��نتنیال 
را  به عنوان س��دان فول س��ایز و لوک��س خود معرفي 
نم��ود، خودرویي که قصد یافتن جایگاهي پایدار دربین 
رقب��اي ق��دري ه���مچون ل��کس���وس ال اس 600 ، 
ب��ي ام دبلیو سري 7 و مرسدس کالس اس داشت، و از 
هم��ان زمان زمزمه  ورود مدلي از کیا بر پایه پلت فرمي 

مشترک با سنتنیال به گوش مي رسید.
  تا اینکه اولین اخبارو تصاویر مخفي از س��دان لوکس 
کیا تحت نام K9 از حدود یکس��ال پیش در سایت هاي 

اینترنتي و نشریات خودرویي منتشر شد.
  اولین تصاویر منتش��ره که بیش��تر بر پایه طراحي هاي 
مفهومی ش��کل گرفته بود، بدنه ای تنومند و عضالني را 
به نمایش مي گذاشت اما نخستین عکس هاي جاسوسي 
از نمونه پی��ش تولید )Prototype( در حالي که تمامي 
بدن��ه خودرو بطور کامل پوش��یده ش��ده ب��ود در حال 
گذراندن ت�س��ت ج��اده اي در ایالت ن��واداي امریکا در 

فضاي مجازي Cyberspace انتشار یافت.
  ه��ر چند در تصاویر مذک��ور جزییات فرم بدنه خودرو 
مش��خص نبود اما حجم کلي پیک��ره اي عظیم الجثه را 

نشان مي داد.          
ت��ا این��که س��رانج���ام ک��مپاني کی��ا، اولین تصاویر 
رس��مي از K9 یا به عبارتي بزرگ خاندان کیا را منتشر 
نم��ود، در اولی��ن ن��گاه K9 معرف هویت تعریف ش��ده 
طراحي کیا اس��ت، تغییر فرم جلو پنجره به ویژه شکل 
تغیی��ر یافته زاویه خطوط طرفین جل��و پنجره و ایجاد 
فاصله ما بین چراغ ها و جلو پنجره از مهم ترین تغییرات 
ش��اخص این هویت مي باش��د که پی��ش از این در کیا   

2012  مشاهده شده بود .
K9 از نقط��ه نظر زیباي شناس��ي بر خ��الف اپتیما که 

س��بک طراحي اصطالحا خش��ک و اس��تخواني یا بهتر 
بگوییم منطقي اروپایي را دارد، کاراکتري شرقي را یدک 
مي کشد، عناص���ري کلیدي ه���مانند چراغ ها،گلگیرها 
و س��پر اندکي متورم و اصطالحا احساسي طراحي شده 
است و این دقیقا بخشي از تفکر جدید تیم طراحي کیا 
 در ارایه محصوالتي خاص براي بازارهاي خاص مي باشد. 

  k9 بررسي المان هاي شاخص در طراحي  
  در دنیاي طراحي خودرو  مهم ترین مالک در انتخاب 
ی�����ک خ���ودرو زیب����ا و ج�����ذاب  رع���ای���ت 

تناس��بات طراح��ي Design Proportion مي باش��د، 
تناس��باتي ک��ه در آن، م��رز بین منطق و احس��اس به 
باریکي یک تار مو اس��ت و این شاخص در طراحي یک 
خودرو لوکس از حساس��یت و ظرافت خاصي برخوردار 

است. مهمترین این شاخصه ها عبارتند از: 
 فاصله زياد بين دو محور و افزايش طول خودرو
 اولی��ن فاکتور مهم وتاثیرگ��ذار در طراحي یک خودرو 
لوک��س Luxury فاصله زی��اد محورهاي جلو و عقب از 
یکدیگر اس��ت، این نکته ضم��ن ایجاد یک حس بصري 
سنگین و افزایش فضاي داخلي در کنار تایرهاي با ابعاد 
بزرگ، ژستStance و کاراکتري موقر، محکم و جذاب 
به خودرو مي دهد. پس طراحان کیا در اولین گام رعایت 

این ویژگي مهم را در k9 مورد توجه قرار دادند. 
 شخصيتی نافذ و قدرتمند

یکي از مهم تری��ن نکات قوت خودروهاي دیفرانس��یل 
عقب از دیدگاه زیبایی شناس��ي، فاصله زیاد مرکز چرخ 
جلو تا برش درب جلویي اس��ت، به عبارت دیگر زماني 
که آرایش موتور از حالت عرضي به طولي تغییر مي کند 
طول دماغه خ��ودرو و فاصله درب جلو تا چرخ افزایش 
یافته و همین اتفاق به ظاهر ساده تاثیر عمیقي در زیبایي 
و جذابی��ت بص��ري Visual attractiveness خودرو 
دارد ک��ه مثال بارز آن را مي توان در خودروهاي آلماني 
مش��اهده نمود. اکنون طراحان کیا تناسبات فوق  را بر 
روي k9 اعم��ال نمودند، افزایش ط��ول دماغه و به تبع 
آن طول کلي خودرو، ش��خصیتي محکم ، نافذ،قدرتمند 
و تهاجم��ي به خودرو داده اس��ت و رعای��ت تمامي این 
 نکات توانسته از کیا k9 پیکره اي تحسین برانگیز بسازد.

ارتباط شيشه و بدنه
 اگ��ر بخواهی��م یک��ي از مهم ترین ویژگي ه��اي بصري 
خودروهاي مدرن امروزي را نام ببریم باید به سطح کم 
شیشه خودرو)به خصوص شیشه هاي جانبي( نسبت به 

پروفایل و س��طح بدنه اش��اره نماییم. به عبارت دیگر 
این تغییر تناس��باتي س��اده باعث ایجاد حس امنیت 
بیشتردر سرنشینان و جذابیت استایل ظاهري خودرو 
مي ش��ود.  ضمن اینکه با تغییر زاویه ستون هاي جلو 
A pillar )ستون هاي طرفین شیشه جلو( و خم شدن 

بیشتر آن ها به س��مت عقب ، حس دینامیکي خودرو 
افزایش یافته است.

  K9 اولین س��دان دیفرانس��یل عقب کیا محس��وب 
مي ش��ود که س��ه فاکت��ور طراح��ي منحص��ر بفرد، 
لذت س��واري متف��اوت و ف��ن آوري روز را به عنوان 

شاخص ترین نکات مورد تاکید قرار داده است.
  K9 نام��ي اس��ت که کیا براي ب��ازار داخلي در نظر 
گرفته اس��ت؛ اما براي مدل هاي صادراتي Export با 
نامي دیگر ارایه خواهد شد ، اتفاقي که در مورد اپتیما 
) K5 در ب��ازار داخلي ( و کادنزا )K7  در بازار داخلي(

نیز انجام شده است.
ح��رف K در K9  ع��الوه بر اینکه ح��رف اول دو نام 
KIA و KOREA  مي باش��د از ن��ام »کرات��وس« ک��ه 

کلمه اي یوناني  و به معني قدرتمند، مس��لط و حاکم 
مي باش��د  و KINECT به معني پوی��ا ، فعال وپر انرژي 

است نیز نشات مي گیرد.
معرفي K9  با هدف گسترش بازار فروش کیا در دنیا 
و ورود ای��ن کمپاني رو به رش��د به یکي از مهم ترین 
کالس ه��اي خودرو دنی��ا یعني خودروه��اي لوکس 
انجام گرفته است، هر چند تا به امروز هنوز اطالعات 
رس��مي در خصوص مشخصات فني این مدل منتشر 
نش��ده اس��ت اما پیش بیني Prediction مي ش��ود 
موتورهاي  6 و 8 س��یلندر خان��واده هیوندایي- کیا 

براي این مدل در نظر گرفته شده است.
 وق��ار و متانت توام با خش��م نهفته در چهره K9  بار 
دیگر حکایت از ارایه محصولي ش��اخص و متفاوت از 
کمپاني کیا موتورز دارد چرا که  روند رو به رش��د کیا 
موتورز در طي س��الیان اخیر،کسب افتخارات متعدد 
در بازاره��اي جهان��ي و توجه خاص به س��ه فاکتور 
طراحي، ایمني و کیفیت توانس��ته  بیش از گذش��ته 

بر اعتبار این برند محبوب بیافزاید.     

K9 نامـي اسـت كه كيـا براي 
بازار داخلي در نظر گرفته است؛ 
امـا براي مدل هـاي صادراتي با 
نامـي ديگـر ارايه خواهد شـد ، 
اتفاقـي كـه در مـورد اپتيمـــا 
) K5 در بـازار داخلي( و كادنـزا  
)K7  در بازار داخلي( نيز انجام 

شده است.
حرف K در K9  عاوه بر اينكه 
حـرف اول دو نــــام KIA و 
از  KOREA  مـــي بــاشـد 
نـام »كراتـوس« كـه كلمـه اي 
يونانـي  و  بـه معنـي قدرتمند، 

مسلط و حاكم مي باشد

وقـار و متانـت توام با خشـم 
نهفته در چهره K9  بار ديگر 
حكايـت از ارايـه محصولـي 
شـاخص و متفاوت از كمپاني 
كيا موتـورز دارد چرا كه  روند 
رو به رشـد كيا موتورز در طي 
افتخارات  ساليان اخير،كسب 
متعـدد در بازارهـاي جهانـي 
و توجـه خاص به سـه فاكتور 
كيفيـت  و  ايمنـي  طراحـي، 
گذشـته  از  توانسـته  بيـش 
بـر اعتبـار اين برنـد محبوب 

بيافزايد
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سیستم 
تنظیم 
خودکار 
زاویه نور 
چراغ هاي 
جلو

 Automatic 
 headlamp 
Leveling System

 INTEGRATED 
MEMORY
SYSTEM 

 وضعیت عادی جلو و عقب خودرو

 عملکرد عملگرها و تنظیم زاویه نور

 تشخیص بار در عقب خودرو

1- تغییر در بار عقب خودرو
2- تغییر زاویه تعلیق و بازوی کمکی

3- محاسبه میزان تغییر زاویه مورد نیاز در چراغ ها
4- تغییر زاویه چراغ های جلو

ش��رکت هاي بزرگ خودروساز امروزه س��عي بر تامین همه نیازهاي مشتریان خود داشته و از 
هیچ نکته اي در جهت افزایش آس��ودگي و رضایت مش��تریان خود غافل نمي ش��وند. بنابراین 
سیس��تم هاي الکترونیکي روز به روز در صنعت خودرو پیش��رفت قاب��ل مالحظه اي را تجربه 
مي کنند. در این بین یکي از سیس��تم هایي که در برخي از خودروها مورد استفاده قرار گرفته 
است سیستم تنظیم اتوماتیک نور چراغ هاي جلو)AHLS( است. خودروئي را فرض کنید که 
 Hight مقدار بار زیادي در صندوق عقب آن جاي گرفته اس��ت. این امر باعث کاهش ارتفاع
عق��ب خودرو و طبعا مق��داري افزایش ارتفاع در جلوي خودرو مي ش��ود. نور چراغ هاي جلو 
طوري تنظیم شده است که عالوه بر روشن کردن سطح مشخصي از جاده، کمترین آسیب را 
به چش��م راننده خودروي روبرو وارد آورد حال با تغییر ارتفاع جلوي خودرو، الگوي روشنایي 
سطح جاده به میزان بسیار زیادي تغییر کرده و عالوه بر کاهش دید راننده و عدم توانایي در 
تش��خیص خطوط جاده، باعث تابیده شدن نور به چشم راننده روبرو شده و مشکالت دیگري 
را به وجود مي آورد. لذا سیس��تم AHLS به صورت خودکار و با محاس��به ارتفاع عقب خودرو، 

زاویه تابش نور چراغ هاي جلو را در بهترین حالت حفظ مي نماید.
این سیس��تم معموال ش��امل یک سنسور تش��خیص ارتفاع، واحد کنترل الکترونیک و عملگر 
چراغ هاي جلو اس��ت که البته در برخي از خودروها سنس��ور تش��خیص ارتفاع و واحد کنترل 

الکترونیک در یک واحد قرار گرفته اند.
سیس��تم AHLS بدین صورت عمل مي کند که در حالت باز بودن س��وئیچ خودرو و روش��ن 
بودن چراغ هاي جلو، سنسور ارتفاع عقب که روي بازوي کمکي تعلیق عقب نصب شده است، 
میزان تغییرات ارتفاع را نس��بت به حالت استاندارد سنجیده و در صورتي که میزان تغییر در 
زاویه سنس��ور بیش از 2 درجه باش��د، عملگرهاي چراغ هاي جلو فعال شده و زاویه چراغ ها را 

تنظیم مي نماید.
البت��ه براي جلوگیري Prevention از تغییر زاویه نور چراغ ها در ش��رایط مختلف رانندگي 
به خصوص ش��تاب گیري هاي ناگهاني، این سیستم سیگنالي از میزان سرعت خودرو دریافت 

مي نماید که با محاسبه نرخ تغییر سرعت، از عملکرد بي مورد عملگرها جلوگیري مي کند.

عملگرسنسور تشخیص ارتفاع به همراه واحد کنترل

سیستم 
حافظه 
یكپارچه

سوییچ فرمان IMS در خودرو موهاوی

طبیعتا هر راننده هنگامي که وارد خودروي خود مي ش��ود جهت آسودگي در طي رانندگي و 
دسترس��ي راحت به فرمان،  تنظیماتي روي صندلي ، تلس��کوپي فرمان و حتي آینه هاي بغل 
انجام مي دهد. حال در صورتي که بیش از یک نفر از یک خودرو استفاده کنند این تنظیمات 
مرتبا با جابجا شدن راننده ها تغییر خواهد نمود. لذا جهت آسودگي بیشتر راننده و به منظور 
تنظیم راحت تر صندلي، فرمان و آینه ها، از سیستم مدیریت یکپارچه حافظه )IMS( استفاده 
مي شود. این سیستم در حقیقت قابلیت Capability این را دارد که وضعیت صندلي راننده، 

فرمان و آینه هاي بغل را براي دو راننده ذخیره نموده و در زمان دلخواه، اجرا نماید.
شایان ذکر است که در خودروهایي که این سیستم مورد استفاده قرار مي گیرد لزوما صندلي 

راننده، فرمان و آینه هاي بغل به صورت برقي عمل مي کنند.
 همانگونه که در تصویر دیده مي ش��ود، دکمه فرمان سیستم IMS که معموال روي در راننده 
قرار گرفته اس��ت ش��امل دو وضعیت و یک دکمه SET اس��ت. بنابراین ب��راي ذخیره کردن 

تنظیمات دلخواه خود کافیست به صورت زیر عمل نمائید :
 سوییچ را باز کنید و اهرم دنده را در وضعیت P قرار دهید.

 دکمه SET یا M را بفشارید. 
 دکمه 1 یا 2 را حداکثر 5 ثانیه پس از مرحله قبل بفشارید.

در خودروهایي که سیس��تم IMS مورد اس��تفاده قرار گرفته، ام��کان دیگري نیز براي راننده 
وج��ود دارد و آن دی��د بهت��ر در هنگام حرکت ب��ه عقب براي پارک کردن خودرو اس��ت که 
 بدی��ن منظور به محض اینکه اهرم تعوی��ض Replacement دنده در موقعیت R قرار گیرد
 آینه هاي بغل به صورت اتوماتیک و به میزان 5 درجه به س��مت پائین منحرف ش��ده و باعث 
تقویت دید و تس��لط بیش��تر راننده در هنگام پارک کردن مي شود. باید توجه داشت که براي 

عمل کردن این حالت، کلید انتخاب آینه بسیار تاثیرگذار مي باشد :
 R زماني که کلید در وضعیت وس��ط قرار گرفته باش��د ، در صورتي که اهرم دنده در وضعیت 
قرار گیرد آینه ها هیچ حرکتي به س��مت پائین نخواهند داشت. این حالت براي زماني در نظر 
گرفته شده که راننده قصد حرکت به سمت عقب را دارد و نمي خواهد خودرو را پارک کند.

زماني که کلید در س��مت چپ قرار گرفته باش��د در صورتي که اهرم دنده در R قرار گیرد هر 
دو آینه 5 درجه به سمت پائین منحرف خواهند شد.

زماني که کلید در سمت راست قرار گیرد. در این وضعیت در صورتي که اهرم دنده در R قرار 
گیرد ، در خودروي اپیروس فقط آینه س��مت راس��ت به پایین منحرف شده ولي در خودروي 

موهاوي و کادنزا هر دو آینه به پائین منحرف خواهند شد.

گردآوري و ترجمه : سيد مهدي عربي- سرپرست آموزش فني 
K-step منبع: جزوات

گردآوري و ترجمه  : سيد مهدي عربي- سرپرست آموزش فني
K-step منبع: جزوات

شماتیک نمایش داده شده مراحل عملکرد سیستم را بیان مي کند :

طبيعتا هر راننده هنگامي 
كـه وارد خـودروي خـود 
آسودگي  جهت  مي شـود 
در طـــي راننــدگـي و 
دسترســـي راحـت بـه 
روي  تنظيماتـي  فرمـان 
صندلي ، تلسكوپي فرمان 
بغـل  آينه هـاي  حتـي  و 
انجـام مي دهد. لذا جهت 
آسودگي بيشـتر راننده و 
تنظيم راحت تر  به منظور 
صندلـي، فرمان و آينه ها، 
مديريـت  سيسـتم  از 
 )IMS( حافظـه  يكپارچه 

استفاده مي شود

بديـن   AHLS سيسـتم 
صـورت عمـل مي كند كه 
در حالت باز بودن سوئيچ 
بـودن  و روشـن  خـودرو 
چـراغ هاي جلو، سنسـور 
روي  كـه  عقـب  ارتفـاع 
بازوي كمكي تعليق عقب 
نصب شده اسـت، ميزان 
تغييرات ارتفاع را نسبت به 
حالت استاندارد سنجيده و 
در صورتي كه ميزان تغيير 
در زاويه سنسـور بيش از 
2 درجه باشد، عملگرهاي 
چراغ هاي جلو فعال شـده 
و زاويه چراغ هـا را تنظيم 

مي نمايد
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جلسه توجيهي پرسنل شركت اطلس خودرو جلسه توجيهی قبل از شروع طرح نوروزی-  عامليت 223بابل

چ�را خودروهاي کیا ایمن هس�تند؟

 تونل بادی آيرو اكوسـتيك شـركت 
سـرمايه ای  بـا  كـيامـــوتـــورز، 
معـادل 45 مــيليــون دالر آمريكا، 
تنها نمونه اين نوع تونل در كره و به 

طور كلی در آسياست

شرکت کیا موتورز به عنوان یکی از خودروسازان مطرح 
دنیا ه��ر روز به فکر نوآوری و بهره گیری از فناوری های 
نوی��ن در محصوالت خود می باش��د. در این راه به طور 
حت��م داش��تن امکانات تس��ت و آزمایش پیش��رفته، از 
کلیدی ترین مس��ائل محسوب می شود. در زیر به برخی 
از ای��ن امکانات و تجهی��زات که در نوع خود کم نظیر و 

گاه بی نظیر هستند اشاره می کنیم.
به دنبال مقاومت هوای صفر!

تون��ل ب��ادی آیرو اکوس��تیک ش��رکت کیاموت��ورز، با 
س��رمایه ای investment مع��ادل 45 میلی��ون دالر 
آمری��کا، تنه��ا نمونه این ن��وع تونل در ک��ره و به طور 
کل��ی در آسیاس��ت. کیاموتورز خودروهای��ش را با یک 
پروان��ه غول پیکر- که قطری مع��ادل 27.6 فوت )8.4 
مت��ر( دارد و بادهایی با حداکثر س��رعت 124 مایل بر 
س��اعت )200 کیلومتر بر ساعت( تولید می کند- همراه 
با جایگاه های آزمایش ریزش سنگین برف/باران و شبیه 
ساز جاده ای، تحت سخت ترین آزمون ها قرار می دهد تا 
 ایمن ترین و راحت ترین خودروهای ابداعی را روانه بازار 

سازد.

آزمايش تونل باد
امکانات آزمایش تونل باد ش��رایطی را ایجاد می کند که 
در آن خ��ودرو در برابر باد رانده می ش��ود. این فناوری 
مقاومت Resistance در برابر باد و صدا را اندازه گیری 
می کند. در حالی که بیش��تر خودروس��ازان بین المللی 
دارای تونل های بادی هستند که تنها می توانند مقاومت 
در برابر باد و جریان ه��وا را اندازه گیری کنند، امکانات 
بی نظیر کیاموتورز  دیوارهای جذب کننده صدایی را به 
رخ می کش��ند که قدرت ارزیابی صدای آیرو اکوستیک 
را نی��ز دارا هس��تند. ای��ن تون��ل باد کم��ک می کند تا 
خودروهایی به عرصه ظهور برس��ند که در سرعت های 
ب��اال نیز ب��ا مقاومت باد و صدای آیرو اکوس��تیک کمتر، 

بسیار ایمن هستند.
اتاق آزمايش دمای باال/پايين

 Scorching ای��ن ات��اق  می توان��د گرم��ای س��وزان
صح��رای آفریق��ا و ی��ا س��رمای ی��خ بن��دان توندرای 
س��یبری را باز تولی��د کن��د. ات��اق آزمایش دم��ای باال/

پایی��ن، آزمایش های��ی را جه��ت راض��ی نگه داش��تن 
 مش��تریان در نقاط مختلف جه��ان، راه اندازی می کند.

اتاق آزمايش ريزش سنگين برف/باران
این اتاق، عملکرد و پایداری رانندگی را جهت اطمینان 
از عبور ایمن، در بدترین شرایط آب و هوایی اندازه گیری 
می کند. ماشین های سازنده باران و برف کمک می کنند 
تا خودروهایی س��اخته ش��ود که حمل ونقل راحت تر و 

ایمن تری را به مشتریان ارائه می دهند. 
شبيه ساز جاده

شبیه س��از Simulator جاده، ایمن��ی را در جاده های 
ناهم��وار و پایداری را در ش��رایط حم��ل ونقل طوالنی 

مورد آزمایش قرار می دهد.
EMC اتاق آزمايش

اتاق EMC )سازگاری الکترو مغناطیسی( امکان تداخل 
امواج الکترومغناطیس��ی، القای��ی و رادیویی را در حین 

رانندگی ارزیابی می کند.
 

همزمان با آغاز فصل بهار و شروع سفرهاي نوروزي هموطنان عزیز، 
واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو در راستاي افزایش 
رفاه اعضای خانواده کیا طرح ویژه نوروزي 1391را به مدت 23 روز 

برگزار نمود که این طرح در قالب دو بخش اجرا شد.
بخش نخس��ت که از تاری��خ 1390/12/20 لغایت 1390/12/28 در 
قال��ب بازدیدهاي موردنیاز قبل از س��فر در کلیه عاملیت هاي مجاز 
ش��رکت اطلس خودرو در سراسر کش��ور برگزار گردید. در این طرح 
مراجعه کنندگان از تخفیفات ویژه ای برخوردار ش��دند که مي توان به 
30درصد تخفیف روغن موتور توت��ال ، 10درصد قطعات مصرفي و 
10 درصد اجرت س��رویس دوره اي اشاره نمود.  بخش دوم در قالب 
ام��داد جاده اي از تاری��خ 1390/12/29 لغایت 1391/01/13 ادامه 
داش��ت ، ماحصل تالش 300 نفر از پرس��نل ش��رکت اطلس خودرو 
و ش��بکه عاملیت هاي مجاز بصورت ش��بانه روزي ، لبخند رضایت و 
آرامش خانواده کیا بود که به ش��عار پشتیبان همچون خانواده جامه 

عمل پوشاند. در رابطه با نظرسنجي صورت گرفته توسط امدادگران 
چادره��اي ن��وروزي در خصوص خدمات ارائه ش��ده به مش��تریان 
امدادخواه و مشتریاني که به چادرهاي امداد نوروزي مراجعه نمودند ، 
نتایج قابل توجهي بدس��ت آمد که حاص��ل آن رضایت 98 درصدي 

مشتریان از خدمات ارائه شده در قالب امداد جاده اي نوروز بود.
  حض��ور پررن��گ امدادگران در تمام��ي جاده هاي پرتردد کش��ور ، 
امدادرس��اني ب��ه خودروهاي کیا ، حضور کارشناس��ان ش��رکت در 
کمپ ه��اي نوروزي ، ارائه خدمات توس��ط کلی��ه عاملیت هاي مجاز ، 
پاس��خگویي ب��ه س��واالت و ارائه اطالع��ات مورد نیاز به مش��تریان 
مهمترین اقداماتي بودند که در این ایام محقق گشت.  واحد خدمات 
پ��س از فروش در تالش اس��ت تمامي توان خ��ود را در جهت جلب 
رضایت مشتریان بکار گیرد تا آرامش و اطمینان را براي خانواده بزرگ 

کیا به ارمغان آورد.
در پایان از تمامي همکاران ، عاملیت ها ، واحد ها و سازمان هایي که ما را 
در اجراي هر چه بهتر طرح ویژه نوروز 91 یاري نمودند کمال تش��کر و 

قدرداني را داریم.

چهارميـن بهـار بـا 
طـرح ويژه نـوروزي 
شركت اطلس خودرو

گردآوري : ادریس بیداران-کارشناس خدمات ویژه
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امدادرساني به مشتري -چادر امداد اصفهانبازديد تيم نظارتی از چادر امداد- قماستقرار چادر امداد – شيراز

مراجعه مشتري به چادر امداد - نمک آبرود

اهدا هديه به مشتريان

بازديد تيم نظارتی از چادر امداد- اهوازاستقرار چادر امداد – تبريز

امدادرساني به مشتري - كرمانشاه

تعميرات و عيب يابی - چالوس

نظارت تيم بازرسی به اجرای صحيح طرحتيم های نظارتی اعزام به محل چادرها

همکاری با نيروی انتظامی- مازندران مراجعه به چادر امداد - رشت

استقرار چادر امداد – كرمانشاه

تعميرات و عيب يابی - نور

اهدا هديه به مشتريان- كرج

بازديد تيم نظارتي از چادر امداد - يزدنصب چادر امداد - كرمان

همکاری با پليس راهور -اصفهان امدادرساني - جاده يزد به نايين

امداد 
جاده ای

بازرسی 
تيم نظارتی 
از عملکرد 
امدادگران 
در چادرها و 
عامليت ها

همکاری 
شركت 
اطلس خودرو 
با پليس راهور 
و نيروی 
انتظامی

امدادرسانی 
و مراجعه 
مشتريان به 
چادرهای 
امداد

تعميرات  و  عيب يابی عامليت  221 ساریپذيرش خودروي مشتري- عامليت 112 تهرانخودروهاي پذيرش شده - عامليت 113 تهران

پذيرش مشتري – عامليت 108 تهران پذيرش مشتري – عامليت 105 تهران

 بازديد 
قبل از سفر
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افقي:
 1- اي�ن خ�ودرو جواي�ز انتخ�اب 
از  را   2012 س�ال  در  رانن�دگان 
آن خ�ود ك�رد - ب�رای تش�خيص 
مش�کالت احتمال�ی يک خ�ودرو، 
پيش از توليد از اين روش استفاده 

می شود
2- خانه نيس�تي -  چاشني اصلي 

غذا - شناس
3- حس بويايي - س�ود پول حرام 
- مخزن س�وخت ماش�ين - واحد 

سطح
4- از مصالح س�اختماني - حشره 
خونخ�وار - پس�وند دارندگ�ي - 

پشت سر و عقب
كارخان�ه   - ش�يطان  صف�ت   -5
كياموت�ورز در اي�ن ايال�ت آمريکا 

قرار دارد
6- وحشي خوي - به قتل رسيده

7- مي�وه گرمس�يري - ن�ام مادر 
حضرت اسحاق)ع(

8- كجاست ؟ - واحد پول ژاپن
9- قطع�ه ای الکتريک�ی كه از يک 
م�دار، در مقاب�ل بار بي�ش از حد، 

محافظت می كند - پدر ترک
10- قسمتي از تفنگ - گل خوشبو

11- مهم ترين عضو گردانده داخل 
موتور - معالجه كردن

12- زبان م�ردم تايلن�د - خواهر 
پدر - نابينا - زياد نيست

13- ش�هر س�وهان - پيامبر - ماه 
اول پاييز - زيانکار

14- شب طوالني سال - قله مرتفع 
رشته كوه زاگرس - كمرو

15- برنامه خيريه كيا برای كاشت 
درخت در اين كشور اجرا می شود 
- برای پي�روزی در تجارت بايد به 

زبان او سخن بگوييد
  عمودي:

1- ف�اش ك�ردن خب�ر - يک�ی از 
عوام�ل م�ادی اس�ترس در محيط 
كار - يک�ی از چهار الگوی رفتاری 

مشتريان در هنگام خريد
2- ام�ان و زنهار - مقابل زير - نت 

چهارم موسيقی - ديکته
3- مدير طراحي مفهومي تراكستر  

- نوعی رنگ سبز - قلب
4- تنها - پدربزرگ - نوعي س�رو 

- لوله تنفسي
5- سليقه روز - كنايه از بدبخت - 

بازي و سرگرمی
6- ثالثه آن در مصر اس�ت - تکيه 

دادن
7- كافي - آخرين عدد يک رقمی 

- جديد و تازه
ج�اي   - آب�ی  مف�رح  ورزش   -8

بازگشت
9- ش�هر كرمان - ضمير فرانسوي 

- كوچک
10- يک دفعه - تاريخ نگار

11- منزلت - يکی از قس�مت های 
تشکيل دهنده موتور خودرو- جام 

معروف !
12- كيف س�فري – يک�ي از آحاد 
رياضي - پسوند شباهت - شهری 

در  سيستان و بلوچستان
13- س�وپ وطني - قطعه ای نازک 
و ن�رم ك�ه معم�والً از جن�س نمد، 
فايبرگالس، فيبر يا فلز نرم ساخته 
می ش�ود و برای اطمين�ان از عدم 
نش�تی بين دو س�طح فلزی نصب 
می ش�ود - جامه را ص�اف می كند 

- وسيله
ح�رف   - مس�يحي  كمربن�د   -14
فاصله - اين مدل مفهومی نماينده 

چهره آينده كيا سول است
ح�ال  در  آن  هدفمن�دی   -15
اجراس�ت - درجه بندي در كاراته 

- قابل مشاهده

حل جدول - پيک اطلس  شماره21

جدول شماره 22 جدول كلمات متقاطع
آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

تبریز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قدیم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحیم برزگر كهنمویي1
نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربایجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست2
سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 (0311)4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 3
  پالك 335- کد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 4679360 )0261(4679259  )0261(121كرجالبرزمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4
- كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز(دولت)-پالك 135 - 22584127(021)6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان5
کد پستي 1959916494

تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري – جنب 44419266 )021(44404664 )021(103تهرانتهرانبالیران6
آتش نشاني – پالك 7 -کد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 (021)88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی7
صیاد شیرازي- پالك 1320 - کد پستي 1631693411

 تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدایی كندوانی8
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 (021)77601840 (021)108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 22309045 (021)22518246 (021)109تهرانتهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
بنی هاشم-پالك 317-کدپستی: 1665844144

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801(021)88403723(021)111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس11
پالك79 - کد پستي 1567719641

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني12
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347(021) 55407848(021)113تهرانتهرانمصطفي امجد13
 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

 تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری  66519246 (021) 66510280 (021)114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه14
پالك 257و 259  -  کد پستی 1451784797

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و کارگاهی هدایت (0561) 32226590-2237030 (0561)431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی15
 پالك 1 - کد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800(0511)7528811 (0511)422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی16
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خیاط زاده17
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز-اتوبان آیت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك  957 5545557 )0611(5545653 )0611(613اهوازخوزستانشركت سام خودرو كار18
 كد پستي 6198693569

 زنجان – كمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمایندگي ایران خودرو 3262449)0241(3-3237071)0241(532زنجانزنجانرسول قربانیان19
كدپستي 4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مكتبي وایزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شیرازفارسسید سامان شجاعي 20
كد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 (0281)4-2292553 (0281)251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی21
کد پستي 3416763317

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 (0251)2914003 (0251)332قمقمحمید  آرمضانی22
 کد پستي 3713955446

 كرمان- خیابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 (0341)3310006 (0341)451كرمانكرمانجاوید امیری- یوسف امیری مقدم23
كدپستی 7616673386

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 (0131)4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار24
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتریس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی25
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919(0111)3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 26
کد پستي 4731659439

آمل - جاده محمودآباد - ابتدای جاده سرخ رود3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبی موسوی27
کد پستي 4615989475

 اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري28
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبیب اله فرهادی فر29
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد30
 كد پستي 8916713395

 یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی31

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1391/02/01




