


دي  1395   اطلس خودرو شــماره 78خبرنامه داخلی

3

6

دي  1395 اطلس خودرو شــماره 78خبرنامه داخلی

4

7
8
10

18

20
22

25
26

16

14
12

       کيا موتورز شــصت و نهمين برند برتر دنيا

کوتاه و خواندنی

آشنايي با اعضاي جديد و ارتقا يافته خانواده اطلس خودرو
سيستم چهار چرخ محرک

آشــنايي بيشتر با چند آپشن خودروهاي کيا

اطمينان از کيفيت- کيا ســورنتو

چند نکته ســاده برای مراقبت از خودرو در زمســتان

ايمني کليد راه اســت- کشــف ويژگي ايمني خودروهاي کيا

بررسي کادنزا 2017

آنچه باعث پيشــرفت نکردن شــما می شود، چيست؟

3 راهــکار ذهنی برای افزايش انگيزه

آشــنايي با عامليت تازه تاسيس 631 جوکار

خانواده اطلس خودرو

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

کیا موتورز شــصت و نهمین
دنیا برتر  برند   

ســرمقالــه

ــوری در  ــن تولیدکننــده وســایل نقلیــه موت ــا قدیمــی تری کی
ــاده  ــده س ــد کنن ــک تولی ــه از ی ــی باشــد ک ــی م ــره جنوب ک
ــده از  ــن کنن ــی تعیی ــه بخش ــیکلت ب ــور س ــه و موت دوچرخ
گــروه خودرویــی پویــا و جهانــی هیوندای-کیــا تبدیــل شــده 

اســت. 

بــه عنــوان دومیــن خودروســاز بــزرگ کــره جنوبــی و یکــی 
از رو بــه رشــدترین خودروســازان دنیــا، کیــا حرکــت مثبــت 
اخیــر خــود را بــا کســب جوایــز متعبرکیفیــت و طراحــی در 
نقــاط مختلــف دنیــا ادامــه داده اســت.  و بــر تغییــر تصویــر 
ــدی  ــه برن ــادی ب ــه اقتص ــا صرف ــی ب ــود از خودروی ــد خ برن
ــرده  ــز ک ــوژی تمرک ــر تکنول ــرفته از نظ ــاق و پیش ــا، خ پوی
ــد  ــگاه برن ــای جای ــه ارتق ــا منجــر ب ــت ه ــن موفقی اســت. ای
ــه  ــزارش موسس ــاس گ ــه براس ــه طوریک ــت ب ــده اس ــا ش کی
کلیــه  میــان  در   74 از  کیــا  برنــد  رتبــه   interbrand

ــه 69 در  ــع در ســال 2015 ب ــا در تمــام صنای ــای دنی برنده
ــه اســت.  ــا یافت ــال 2016 ارتق س

گوناگــون  ســورپرایزهای  از  مملــو  حقیقتــا   2016 ســال 
ــن  ــده ای روش ــه آین ــد ب ــن برن ــت و ای ــوده اس ــورز ب کیاموت
بــرای اثبــات ایــن موضــوع کــه "از قــدرت ســوراپرایز کــردن" 

ــد. ــی اندیش ــت م برخورداراس

رســمی  نماینــده  عنــوان  بــه  خــودرو  اطلــس  شــرکت 
بــه  را  موفقیــت  ایــن  کســب  ایــران  در   کیاموتــورز 
عــرض  تبریــک  ایــران  در  کیــا  برنــد  منــدان   عاقــه 

می نماید.

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
2۴ صفحه رايگان
 شماره 78

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

اجرا و توليد:                             مريم ســديو
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5کوتاه و خواندنیکوتاه و خواندنی4

نمایش کیا ریو سدان 2018 مخصوص بازار چین
کیــا حــدود دو مــاه پیــش و در خــال نمایشــگاه خــودروی پاریــس چهارمیــن 
ــدان 4 درب  ــرادر س ــز ب ــاال نی ــرد و ح ــی ک ــو را رونمای ــوپرمینی ری ــل س نس
ــل  ــر مقاب ــه در تصوی ــي ک ــک ملحــق شــده اســت. خودروی ــه نســخه ی هاچب ب
مشــاهده مــي کنیــد، ریــو ســدان 2018 کــه می شناســیم نیســت بلکــه 
نســخه ی خــاص چیــن بــا نــام K2 اســت. در کل نمــای جلــوی K2 متفــاوت از 
بــرادر جهانــی خــود بــوده بنابرایــن ســپر مــدل هاچبــک بــه انــدازه ی نســخه ی 
چینــی اســپورت نیســت. در بخــش عقــب K2 جدیــد از کادنــزا K7 زیبــا الهــام 
گرفتــه امــا در آن نــوار قرمــز بجــای نــوار کرومــی دو چــراغ پهــن را بــه همدیگــر 
 متصــل کــرده اســت. ایــن خــودرو داراي قطعــات تریم مشــکی براق در داشــبورد 
مــي باشــد، و همچنیــن دارای طول/عرض/ارتفاع به ترتیــب 1460/1740/4400 
ــرانه ی  ــن پیش ــار و همچنی ــب بخ ــدرت 100 اس ــا ق ــت.  K2 ب ــری اس میلی مت
ــا  ــر ب ــرانه ی کم حجم ت ــت. پیش ــار اس ــب بخ ــدرت 123 اس ــا ق ــری ب 1.6 لیت
ــرعته  ــه 6 س ــوان گزین ــا می ت ــود ام ــه می ش ــتی عرض ــرعته دس ــس 6 س گیربک
اتوماتیــک را نیــز ســفارش داد. پیشــرانه قدرتمندتــر تنهــا بــا گیربکــس 
اتوماتیــک قابــل ســفارش اســت.  انتظــار مــی رود کــه نســخه ی اروپایــی ســدان 

تست خودروهاي کیا در شرایط مختلف جوي
یکــي از نــکات مهمــي کــه کیــا موتورز در مســیر توســعه خودروهــاي خــود بــر روي آن تمرکز 
دارد، تولیــد محصوالتــي بــا دوام بــاال و رانندگــي راحــت تــر اســت. بــه منظــور اطمینــان از 
ــر  ــي و کیفیــت ب ــه قــدرت و عملکــردي کــه انتظــار مــي رود، اجــراي یکســري از ارزیاب ارائ
روي خودروهــا انجــام مــي پذیــرد. فراینــد بررســي و آزمایــش دقیــق و ســاخت یافتــه بــر روي 
خودروهــا و قطعــات آنهــا یــک فراینــد پایــدار بــراي مصــرف بــازار جهانــي مــي باشــد. تســت 
 اولیــه در آزمایشــگاه بــه طــوري کــه موتــور خــودرو در معــرض درجــه حــرارت شــدید قــرار 
ــان  ــي اطمین ــا از عملکــرد درســت خــودرو در هــر فضای ــرد ت مــي گیــرد صــورت مــي پذی
حاصــل پیــدا شــود. بــا چنیــن ارزیابــي مرحلــه بــه مرحلــه و دقیق توســط مهندســان قــادر به 
پیــدا کــردن حتــي کوچکتریــن نقص و شناســایي راه حــل براي تولیــد نهایي وســیله نقلیه ي 
بــي عیــب خواهنــد شــد. زمانــي کــه تمــام قطعــات مونتاژ مي شــود، تــازه لــذت واقعي شــروع 
مــي شــود. خودروهــاي کیــا از طریــق آزمایــش هــاي دقیــق و فــوق العــاده در شــرایط مختلف 
از نظــر درجــه حــرارت و موقعیــت ســطح جــاده مــورد ارزیابــي قــرار مي گیــرد.- از مســیرهاي 
کوهســتاني شــني و بیابــان هــاي کالیفرنیــا بــا فشــار زیــاد جــاده اي گرفتــه تا ســطوح یخي و 

انتشــار تصویری بدون پوشش از سدان دیفرانسیل 
K8 عقب کیا 

از  اســتتاری  پوشــش های  بــا  جاسوســی  تصاویــر  انتشــار  از  پــس  مــاه  چنــد 
ســدان دیفرانســیل عقــب جدیــد کیــا بــا نــام K8، حــاال یــک تصویــر بــدون 
محصــوالت  ســبد  در  اســت.  کــرده  درز  بیــرون  بــه  خــودرو  ایــن  از  پوشــش 
 K7 کادنــزا بــا نــام ،K5 اپتیمــا بــا نــام ،K3 فعلــی کیــا، مــدل ســراتو بــا نــام
ایــن  بنابرایــن  می شــوند  شــناخته   K9 نــام  بــا  کیوریــس  پرچــم دار  ســدان  و 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــس ق ــزا و کیوری ــن کادن ــب بی ــیل عق ــد دیفرانس ــدان جدی س
در تصویــری کــه به تازگــی از K8 منتشــر شــده اســت، خــودرو بــدون هیچ گونــه 
ــه پیــش تولیــد باشــد.  اســتتاری دیــده می شــود و بــه نظــر می رســد یــک نمون
ــا دارد. ــا اپتیم ــادی ب ــباهت زی ــودرو ش ــی خ ــمت جانب ــرم قس ــت، ف ــر اس ــایان ذک ش

GT سدان انتشار نخستین تیزر رسمی کیا 
تیــزری منتشــر کــرده کــه بــه نظــر می رســد مربــوط بــه  کیــا اخیــراً 
ــمالی  ــکای ش ــی آمری ــگاه آت ــودرو در نمایش ــن خ ــت. ای ــدان اس ــدل GT س  م
در  رونمایــی خواهــد شــد.  رســماً  آمریــکا  دیترویــت  در   )2017  NAIAS(
مایکروســایتی )microsite( کــه اخیــراً بــه وب ســایت اینترنتــی این خودروســاز 
ــه 2017،  ــا 8 ژانوی ــه شــده، یــک شــمارنده معکــوس در حــال شــمارش ت اضاف
 GT ــوده و تصاویــر مدل هــای لحظــه رونمایــی ایــن ســدان دیفرانســیل عقــب ب
مفهومــی 2011 و GT4 اســتینِگر 2014 اطــراف آن خودنمایــی می کننــد.

در  آزمایــش  حــال  در   GT پروتوتایــپ  نمونــه  تصاویــر  ایــن  از  پیــش 
باعــث  اتفــاق  همیــن  بــود.  کــرده  درز  بیــرون  بــه  نیــز  آلمــان  کشــور 
تیــزر  در  موجــود  خــودروی  کــه  می شــود  فرضیــه  ایــن  گرفتــن  قــوت 
ــد. ــد آم ــت خواه ــه دیتروی ــر ب ــاه دیگ ــک م ــر از ی ــه کمت ــت ک ــی اس همان

کیا GT نخســتین بار به عنوان مدل مفهومی در نمایشــگاه 2011 فرانکفورت حضور یافت. 
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کیا اسپورتیج 2017
ــل  ــراس اوورش در نمایشــگاه اتومبی ــای ک ــن نســل خودروه ــورز از چهارمی کیاموت
فرانکفــورت 2015 رونمایــی کــرد. در ســال 2016 و در مــاه مــی بــود که اســپورتیج 
ــتگاه(. ــد )50.000 دس ــی دســت یاب ــروش جهان ــورد ف ــه رک ــق شــد ب 2017 موف

ایــن خــودرو موفــق شــده اســت باالتریــن میــزان فــروش را از ســال 1993 
کــه زمــان نخســتین عرضــه اش بــوده اســت بــه خــود اختصــاص دهــد

ــتریان را از  ــدی مش ــت و رضایتمن ــزه کیفی ــت جای ــپورتیج توانس ــوم اس ــل س نس
AutoPacific VSA  بــه خــود اختصــاص دهــد. همچنیــن بــا دریافــت 5 ســتاره 
ایمنــی از موسســه NHTSA خودرویــی ایمــن بــه شــمار می رفــت. چنیــن 
دســتاوردهایی انتظــارات را از نســل چهــارم اســپورتیج افزایــش مــی داد و بــه همیــن 
دلیــل نیــز حــاال شــاهد اســپورتیجی هســتیم کــه از همــه نظــر تغییــرات متعــددی 
بــه خــود دیــده اســت. کیــا تصمیــم دارد تــا بــه وســیله اســپورتیج رشــدی را کــه 
ــازار اروپــا پرچمــدار  ــازار اروپــا داشــته دنبــال کنــد چراکــه ایــن خــودرو در ب در ب
ــی  ــروش اروپای ــارم ف ــک چه ــش از ی ــت بی ــت و توانس ــای کیاس ــروش خودروه ف
کیاموتــورز )بیــش از 27 هــزار دســتگاه در ســال 2014( را بــه خود اختصــاص دهد.

ثبت رکورد طوالني ترین تست درایو جهاني همراه با 
کیا اسپورتیج

ــاي  ــر2016 در آفریق ــمي در 21 اکتب ــور رس ــه ط ــد ب ــپورتیج جدی ــا اس ــو کی ــت درای تس
ــن  ــي تری ــور رســمي طوالن ــه ط ــي ب ــاي جنوب ــورز آفریق ــد.کیا موت ــزار ش ــي برگ جنوب
تســت درایــو جهانــي را ثبــت کرد.تیــم متشــکل از 520 تســت درایــور کــه از 
بیــن 30.000 نفــر ورودي انتخــاب شــده بودنــد، در مجمــوع 6 ایالــت آفریقــاي 
جنوبــي، کــه حــدود 3.291 کیلومتــر مــي باشــد را طــي 7 روز ســپري کردنــد.
پنــج  روز  در  و  شــروع   Durban شــهر  از  اکتبــر   14 روز  در  درایــو  تســت  ایــن 
شــنبه 20 ام اکتبــر در Cape Point بــه پایــان رســید. در ایــن ســفر تجــارب 
بــا  ماقــات  شــامل؛  کــه  خــورد  مــي  چشــم  بــه  زیــادي  هــاي  فعالیــت  و 
گــذر  مذهبــي،  مناظــر طبیعي،آبشــار،معابد  دیــدن  نزدیــک،  از  کیــا  طرفــداران 
بــود. آفریقایــي جنوبــي  مناظــر دیدنــي  و دیــدن   Blakrans پــل رودخانــه  از 
ــک  ــاش ی ــن ت ــه در ای ــي ک ــد؛ هنگام ــي گوی ــیف م ــد س ــا دیوی ــي کی ــر بازاریاب مدی
رکــورد جهانــي  ثبــت کردیــم، هدفمــان صرفــا نمایــش خــودروي اســپورتیج بــه 
افــراد نبــوده اســت، بلکــه ایجــاد یــک تجربــه خاطــره انگیــز و ملمــوس بــراي 
ــارکت  ــا مش ــاال بود،ب ــیار ب ــفر بس ــول س ــان در ط ــطح هیج ــم. س ــته ای ــدگان داش رانن
ــگزاریم از  ــیار سپاس ــدگان. بس ــرکت کنن ــام ش ــراي تم ــز ب ــگفت انگی ــات ش ــاال و لحظ ب
ــد. ــي کردن ــاعدت و همراه ــاده مس ــوق الع ــه ف ــن تجرب ــا را در ای ــه م ــاني ک ــام کس تم
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ریــو، اگــر عرضــه شــود، در ســال آینــده بــه بــازار بیایــد. نســخه ی آمریکایــی ایــن خــودرو 
نیــز در نیمــه ی دوم همــان ســال و بــه عنــوان مــدل ســال 2018 عرضــه خواهــد شــد.

شــرایط زیــر صفــر در ســوئد- تیم مهندســین کیــا، از چگونگــي عملکــرد خودروها در شــرایط 
مختلــف جــوي اطمینــان حاصــل مــي کننــد و از هیچ موضوعــي به ســادگي نمي گذرنــد. کیا 
موتــورز بــر ایــن باور اســت که قرار گرفتــن خودروها در شــرایط مختلف جــاده اي و آب و هوایي 
مختلــف، کمــک شــایاني در ارائــه محصوالتــي بــا باالتریــن کیفیــت بــه همــراه خواهد داشــت
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آشنایي با اعضاي جدید و ارتقا یافته خانواده اطلس خودرو

اطلــس خــودرو از جملــه ســازمان هايــی اســت 
کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی بيــن نيروهای 
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــی زن ــرف اول را م ــانی ح انس
شــعار ايــن شــرکت يعنــی  "پشــتيبان همچــون 
خانــواده" کــه معــرف آرمــان او نســبت بــه 
مشــريان اســت، دربــاره ی مديريــت داخلــی 
ــن رو  ــد؛ از اي ــی کن ــز صــدق م ســازمان ني
توجــه بــه زحمــات گذشــته ی کارکنــان، 
پــاس داشــت دســتاوردهای زمــان حــال 
آن هــا و اســتقبال از ســرمايه هــای جديــد 
شــرکت کــه بــا حضــور آن هــا آينــده ی 
خــط  از  شــد،  خواهــد  تجربــه  جديــدی 
ــن شــرکت اســت.  ــران اي مشــی هــای مدي
ــودرو و  ــس خ ــد اطل ــای جدي ــی اعض  "معرف
ســازمانی  ارتقاءهــای  رســانی  اطــاع 
 همــکاران" بخشــی اســت کــه بــه نشــريه ی 
ــا هــم  پيــک اطلــس اضافــه شــده اســت ت
بــه همکارانــی کــه بــه تازگــی بــه مجموعــه 
ــد، خــوش آمــد بگوييــم و هــم  پيوســته ان
ــرات درون شــرکتی آشــنا شــويم. ــا تغيي ب

نام و نام خانوادگي: سيامک آمد 

تاريخ تولد: 6۴/06/28

شــرکت اطلــس خــودرو از معتبرتریــن شــرکت هــاي 
بســیار  آن  عملیاتــي  روش  و  اســت  کشــور   خودرویــي 
نظــام منــد و سیســتماتیک بــوده و در عیــن حــال از محیطــي 
ــود را از نظــر پیشــرفت  ــده کاري خ ــوردار اســت. آین آرام برخ
ــم. ــي کن ــي م ــت ارزیاب ــغلي مثب ــي و ش ــي، فن ــطح علم س

شرکت اطلس خودرو، 
 داراي روش عملیاتي 

نظام مند و سیستماتیک

نام و نام خانوادگي: محمد علي رحيمي

سمت سابق: سرشيفت انتظامات

  ســمت جديد: سرپرست انتظامات 
شــرکت هاي گروه خودرويي

ميزان تحصيات:  کارشناسي مهندسي مکانيک
 - طراحي جامدات

زمينه فعاليت: کارشناس گارانتي

سوابق کاري: 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــد خدم ــال در واح ــدت 3 س ــه م ب
شــرکت تيراژ ديزل، 1 ســال در کشــتيراني درياي خزر و 
همچنين 3 ســال در قسمت تعميرات شــرکت نورد فوالد

ارتقاء یافته

سیستم چهار چرخ محرک

  4WD ســامانه چهــار چــرخ محــِرک يــا
خودرويــی اســت کــه قابليــت انتقــال 
گشــتاور توليــد شــده موتــور خــودرو 
ــورت  ــه ص ــرخ ب ــار چ ــر روی چه را ب
کــه  خودروهايــي  دارد.  همزمــان 
هســتند  ســامانه  ايــن  بــه  مجهــز 
از قابليــت هــاي حرکــت و کشــش 
بهتــري در جــاده و مســيرهاي بيــرون 

ــند. ــي باش ــوردار م ــاده برخ ج

 انواع سامانه چهار چرخ محِرک
سیســتم 4WD  مــدت مدیــدی اســت کــه ابــداع 
ــت  ــده اس ــازار آم ــه ب ــی از آن ب ــواع متنوع ــده و ان ش
ــوند،  ــناخته می ش ــام ش ــن ن ــا همی ــا ب ــه آنه ــه هم ک
امــا در واقــع مــوارد اســتفاده آنهــا متفــاوت اســت.

4WD Part Time 
سیســتمی اســت کــه در آن، فقــط می تــوان بــرای 
اســتفاده  محــرک  چــرخ  چهــار  از  معیــن  مدتــی 
ــدرت  ــاد ق ــرای ایج ــتم 4WD ب ــوع سیس ــن ن ــرد. ای ک
ــرای حمــل بارهــای  ــه ب کشــش بیشــتر در وســائط نقلی
ــاده ای  ــاعد ج ــرایط نامس ــت در ش ــا حرک ــنگین تر و ی س
ســاخته شــده اســت. از ایــن سیســتم، فقــط می تــوان در 
ــای مســطح  ــه در جاده ه ــاده ای و ن ــرایط نامســاعد ج ش
ــه  ــت ک ــح اس ــذا واض ــرد، ل ــرداری ک ــک بهره ب و خش
ــای ســخت و ســنگین  ــرای انجــام کاره ــن سیســتم ب ای
ــوان  ــوار، می ت ــای هم ــت. در جاده ه ــده اس ــاخته ش س
وســیله نقلیــه را در حالــت 4WD  قــرار داد. حــاالت قــرار 
ــرخ  ــه چ ــط ب ــرو فق ــد از: 2H )نی ــده عبارتن ــن دن گرفت
ــو و  ــرخ جل ــه چ ــرو ب ــود.(، 4H )نی ــي ش ــب وارد م عق
عقــب بــه نســبت 50-50 وارد مــي شــود.(، 4L )نیــرو بــه 
چــرخ جلــو و عقــب بــه نســبت 50- 50 وارد مــي شــود، 
ولــي بــا نســبت گشــتاور 2.48 برابــر در خودروهــاي کیــا، 
یعنــي گشــتاور ارســالي بــه چــرخ هــا تقریبــا 2.5 برابــر 
مــي شــوند و ایــن امــر بررســي حرکــت خــودرو در جــاده 
هــاي آفــرود و جــاده هایــي بــا شــرایط نامطلــوب بــرف و 
شــن و ماســه بســیار مناســب اســت.(. خــودروي ســورنتو 

باشــد. مــي   4WD Part Time داراي سیســتم   BL

4WD Full Time 
از ایــن سیســتم می تــوان همیشــه و در تمامــی مســیرها 
 4WD ــه آســفالت اســتفاده کــرد. ایــن سیســتم از جمل
ــه  ــیله نقلی ــتر در وس ــش بیش ــدرت کش ــاد ق ــرای ایج ب
و کارامدتــر کــردن 4WD  بــرای اســتفاده روزمــره 
ســاخته شــده اســت. بــه ایــن سیســتم، 4WD دائــم نیــز 
ــه  ــی در مجموع ــل اضاف ــتقرار دیفرانیس ــد. اس می گوین
انتقــال قــدرت وســیله نقلیــه، امــکان بهره بــرداری 
ــن سیســتم،  ــم می ســازد. در ای دائمــی از 4WD را فراه
ــن سیســتم،  ــا وجــود ای ــدارد. ب ــت 2WD  وجــود ن حال
ــت.  ــد داش ــار خواهی ــد در اختی ــودرو قدرتمن ــما خ ش
مزیــت اســتفاده از 4WD Full Time در جاده هــای 
نامســاعد، اســتحکام بیشــتر در حرکــت بــه عنــوان 
ــن  ــه اســت. در ای ــی روزان ــی در رانندگ ــه ایمن ــک نکت ی
سیســتم انتقــال قــدرت بــه 4 چــرخ بــر حســب شــرایط 
ــا  ــرد، ب ــي پذی ــام م ــک انج ــورت اتوماتی ــه ص ــاده و ب ج
واحــد  مربوطــه،  اطاعــات سنســورهاي  بــه  توجــه 
کنتــرل بــه صــورت درصــدي نیــرو را بیــن چــرخ 
ــواره  ــي هم ــد ول ــي کن ــیم م ــو تقس ــب و جل ــاي عق ه
ــتر  ــب بیش ــرخ عق ــه چ ــده ب ــال ش ــروي ارس ــد نی درص
ــن  ــده در ای ــن دن ــرار گرفت ــای ق ــواع حالت ه ــت. ان اس
سیســتم، 4H و  4L مــي باشــد. خــودروي موهــاوي 
HM داراي سیســتم 4WD Full Time مــي باشــد.
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آشنایي بیشتر با چند آپشن خودروهاي کیا

امــروزه رونــد پيشــرفت تکنولــوژی و ابــداع تجهيــزات مــدرن بــه قــدری ســرعت گرفتــه 
کــه هــر روز بــا خبــری جديــد در ايــن زمينــه مواجــه مــی شــويم. حتــی اگــر آخريــن مــدل از 
هــر وســيله را خريــداری کنيــد، طولــی نمــی کشــد کــه مدلــی جديدتــر و کامــل تــر از آن بــه 

بــازار معرفــی مــی شــود. 
مســاله از آنجايــی شــروع مــی شــود کــه شــما بــرای خريــد يــک کاال بــه بــازار مــی رويــد امــا 
تنــوع امکانــات و گســتردگی ويژگــی هــای جديــد آنهــا، تصميــم گيــری را بــرای تــان مشــکل 
مــی ســازد. احتمــاال بــا واژه هــا و اصطاحــات جديــدی رو بــه رو مــی شــويد کــه حتــی تــا بــه 
حــال اســم آنهــا را نشــنيده ايــد. در مــورد بــازار خــودرو نيــز هميــن مســاله صــدق مــی کند. 

خودروســازان همــواره تــاش مــی کننــد کــه آخريــن تکنولــوژی روز را در ســاخت محصــوالت 
خــود بــه کار ببرنــد و امکانــات و تجهيــزات مــدرن را روی مــدل هــای جديــد عرضــه کننــد 
امــا در کنــار ايــن امــر، اطاعــات مشــتريان نيــز بايــد توســط مراجــع معتبــر بــه روز رســانی 

شــود. 

در ادامــه قصــد داريــم شــما را بــا معنــای برخــی از اصطاحــات خودرويــی و عملکــرد 
تجهيــزات مــدرن اتومبيــل هــا آشــنا ســازيم و بــرای ايــن کار ابتــدا بــه ســراغ سيســتم هــای 

نســبتا ســاده مــی رويــم.

ABS سيستم ترمز 
کــه  بــوده  ترمــز  ضدقفــل  سیســتم  معنــاي  بــه 
بــه هنــگام ترمزگیــری، بــا قطــع و وصــل کــردن 
جریــان روغــن ارســالي بــه ترمزهــا، از قفــل شــدن 
خودروهایــی  در  کنــد.  مــی  جلوگیــری  هــا  چــرخ 
شــدن  قفــل  نــدارد،  وجــود  سیســتم  ایــن   کــه 
چــرخ هــا باعــث انحــراف و ســرخوردن خــودرو می شــود.

EBD سيستم  
مــی شــود  نصــب   ABS ترمــز   ایــن سیســتم روی 
)بــه صــورت نــرم افــزاري( و وظیفــه توزیــع الکترونیکــی 
ــده دارد. ــه عه ــا را ب ــرخ ه ــن چ ــز بی ــن ترم ــروی بی نی

ESP سيستم کنترل پايداری الکترونيکی 
ایــن سیســتم در بعضــی از خودروهــا بــا نــام هــای 
شــناخته  هــم   ESC و   DSC چــون   دیگــری 
ــا کمــک  ــداری ب ــرل پای ــای کنت ــی شــود. سیســتم ه م
ــرده  ــز ک ــودرو را آنالی ــرایط خ ــف، ش ــورهای مختل سنس
و بــه وســیله ایجــاد تغییــر در قــدرت، گشــتاور موتــور و 
 کنتــرل ترمــز گیــري خــودرو، از ســرخوردن اتومبیــل در 
پیــچ هــا جلوگیری کــرده و پایــداری را بهبود می بخشــد.

 سيستم ترمزگيری اضطراری
ایــن سیســتم با نــام هایــی ماننــد BA، BAS و EBA روی 
خودروهــا عرضــه مــی شــود و عملکــرد آن به ایــن صورت 
اســت کــه اگــر در شــرایط اضطــراری، پــدال ترمــز را بــه 
طــور ناگهانــی و بــا شــدت زیــاد فشــار دهیــد، حداکثــر 
نیــروی ترمــز را بــرای توقــف خــودرو مهیــا مــی ســازد.

 فرمان حساس به سرعت
ــده  ــروزی دی ــای ام ــل ه ــر اتومبی ــتم در اکث ــن سیس ای
ــون  ــری از واژگ ــزایی در جلوگی ــش بس ــود و نق ــی ش م
شــدن خــودرو دارد. در واقــع عملکــرد آن بدیــن صــورت 
اســت کــه هرچــه ســرعت خــودرو بیشــتر شــود، 
ــودن  ــرم ب ــرا ن ــی شــود زی ــر م ــز ســفت ت ــان آن نی فرم
ــه راحتــي باعــث برهــم  ــاال ب ــان در ســرعت هــاي ب فرم
ــود. ــي ش ــودرو م ــردن خ ــراف ک ــادل و انح ــوردن تع خ

 جعبه دنده تيپ ترونيک
از  تــری  کامــل  نــوع  ترونیــک،  تیــپ  گیربکــس 
ــده  ــض دن ــکان تعوی ــه ام ــوده ک ــک ب ــس اتوماتی گیربک
 بــه صــورت دســتی را نیــز در اختیــار شــما قــرار 
ــده  ــض دن ــرم تعوی ــه اه ــن صــورت ک ــه ای ــد. ب ــی ده م
را در حالــت تیــپ ترونیــک قــرار داده و بــا حرکــت 
آن بــه صــورت جلــو و عقــب و یــا چــپ و راســت، 
ــد. ــی نمایی ــض م ــه صــورت دســتی تعوی ــا را ب ــده ه دن

 پدال های تعويض دنده در پشت فرمان
تیــپ  گیربکــس  کــه  هایــی  اتومبیــل  از  بعضــی 
ــره  ــز به ــتم نی ــن سیس ــند از ای ــته باش ــک داش ترونی
ــن  ــد. در ای ــش یاب ــی افزای ــذت رانندگ ــا ل ــد ت ــی گیرن  م

از  اســتفاده  بــا  توانــد  مــی  راننــده  هــا   اتومبیــل 
ــان،  ــا روی فرم ــت و ی ــده در پش ــه ش ــای تعبی ــدال ه پ
ایــن  دهــد.  انجــام  را  هــا  دنــده  دســتی  تعویــض 
ایمنــي و راحتــي بیشــتر  افزایــش  باعــث  سیســتم 
در  ابتــدا  سیســتم  ایــن  از  شــود.  مــي  خــودرو  در 
شــد. مــی  اســتفاده  یــک  فرمــول  خودروهــای 

 سيستم استارت و ورود بدون کليد
ــن  ــتفاده چندی ــورد اس ــودرو م ــک خ ــه ی ــي ک در صورت
ــي باشــد. در  ــد م ــن سیســتم بســیار مفی ــر باشــد، ای نف
ــا آپشــن  ــه صــورت اســتاندارد ی ــا ب بســیاری از خودروه
ــن صــورت اســت  ــه ای عرضــه مــی شــود. عملکــرد آن ب
کــه راننــده بــا دارا بــودن یــک ســوئیچ یــا کارت 
هوشــمند بــه محــض نزدیــک شــدن بــه خــودرو و 
ــردن  ــاز ک ــکان ب ــودرو ام ــوئیچ خ ــتفاده از س ــدون اس ب
ــتم  ــن سیس ــن در ای ــت، همچنی ــد داش ــا را خواه دره
امــکان اســتارت خــودرو بــدون کلیــد وجــود دارد.

 تهويه مطبوع اتوماتيک
ــند،  ــتم باش ــن سیس ــه ای ــز ب ــه مجه ــی ک در خودروهای
 سرنشــینان فقــط دمــای موردنیــاز خــود را انتخــاب 
مــی کننــد و ســپس سیســتم تهویــه مطبــوع بــا 
ــا  ــم دم ــه تنظی ــی وظیف ــورهای حرارت ــتفاده از سنس اس
ــد دور  ــی توانی ــما م ــه ش ــود. البت ــی ش ــده دار م را عه
چرخــش فــن را نیــز بــه صــورت دلخــواه تنظیــم کنیــد. 
بعضــی از خودروهــا دارای سیســتم تهویــه مطبــوع 
ــا تنظیــم چندگانــه هســتند، یعنــی هریــک  اتوماتیــک ب
ــای  ــد دم ــی توانن ــتقل م ــور مس ــه ط ــینان ب از سرنش
ــد. ــم کنن ــن را تنظی ــود و دور ف ــدوده خ ــاز مح موردنی

 سيستم حافظه صندلی، فرمان و آينه ها
هریــک ازراننــدگان مــی تواننــد وضعیــت صندلــی، 
ــی  ــرده و در یک ــم ک ــا را تنظی ــه ه ــه آین ــان و زاوی فرم
از حافظــه هــای تعبیــه شــده، ثبــت نماینــد تــا در 
کلیــد  فشــاردادن  بــا  از خــودرو،  اســتفاده  صــورت 
معیــن، وضعیــت مطلــوب خــود را مهیــا ســازند. معمــوال 
ــت. ــده اس ــي ش ــده طراح ــراي دو رانن ــتم ب ــن سیس ای

 سقف پانوراما
ایــن مــدل از ســقف بــه تازگــی طرفــداران زیــادی پیــدا 
ــده  ــد دی ــای جدی ــل ه ــیاری از اتومبی ــرده و در بس  ک
پانورامیــک، فضــای  بــا وجــود ســقف  مــی شــود. 
نظــر  بــه  تــر  روشــن  و  دلبــاز  بســیار  کابیــن 
توانیــد  مــی  راحتــی  بــه  شــما  و  رســد  مــی 
کنیــد.  مشــاهده  خــودرو  داخــل  از  را  آســمان 
ــام  ــانروف تم ــورت دو س ــه ص ــقف ب ــن س ــاختار ای س
ــا را از  ــی آنه ــتون عرض ــک س ــه ی ــوده ک ــه ای ب شیش
ــن ترتیــب امــکان بازشــدن  هــم جــدا کــرده اســت. بدی
ســانروف بــرای سرنشــینان جلــو یــا عقــب فراهــم 
ــظ  ــک محاف ــیدن ی ــا کش ــل ب ــورت تمای ــده و در ص ش
ــد. ــری کنی ــور جلوگی ــد از ورود ن ــی توانی ــرده ای م پ

 دکمه های چندکاره روی فرمان
صــورت  بــه  کــه  هســتند  مختلفــی  هــای  دکمــه 
بــا  و  شــده  تعبیــه  خــودرو  فرمــان  روی  فابریــک 
سیســتم  تنظیمــات  توانیــد  مــی  آنهــا  از  اســتفاده 
نماییــد. کنتــرل  را  ســفری  کامپیوتــر  و  صوتــی 

    Head Up Display سيستم 
ــتفاده  ــی اس ــای جنگ ــدا در هواپیماه ــتم ابت ــن سیس  ای
ــه اســت.  ــودرو راه یافت ــای خ ــه دنی ــاال ب ــد و ح ــی ش م
ســرعت  ماننــد  اطاعاتــی  سیســتم  ایــن  باوجــود 
ــزر  ــه وســیله لی ــور ب ــده و دور موت ــت دن خــودرو، وضعی
روی شیشــه جلــوی خــودرو و در مقابــل چشــمان 
سیســتم  ایــن  شــود.  مــی  داده  نمایــش   راننــده 
ــي دارد. ــر فراوان ــودرو تاثی ــي خ ــش ایمن ــر روي افزای ب

 رادار
ــخیص  ــه تش ــا وظیف ــل ه ــده روی اتومبی رادار نصــب ش
ــی  ــده دارد و گاه ــی را برعه ــل جلوی ــا اتومبی ــه ب فاصل
بــا نصــب رادارهــای مختلــف در دو طــرف خــودرو 
)سیســتم تشــخیص نقطــه کــور(، فاصلــه ای جانبــی نیــز 
ــتم  ــک سیس ــا کم ــتم رادار ب ــود. سیس ــی ش ــی م بررس
ــر  ــا دیگ ــودرو ب ــورد خ ــرفته، از برخ ــرل پیش ــروز کنت ک
خودروهــا )در جلــو و یــا اطــراف( جلوگیــری مــی کنــد.

 سنسورهای پارک
ــر  ــاوه ب ــا ع ــل ه ــی از اتومبی ــورها در بعض ــن سنس ای
ســپر عقــب، روی ســپر جلــو نیــز نصــب مــی شــوند و بــه 
هنــگام پــارک کــردن بــا ایجــاد آالرم صوتــی متغیر، شــما 
ــه بعضــی  ــی ســازند. البت ــع م ــه برخــورد مطل را از فاصل
ــن  ــن سیســتم، دوربی ــر ای ــاوه ب ــز ع ــا نی ــل ه از اتومبی
ــتند. ــارک را دارا هس ــک پ ــتم کم ــب و سیس ــد عق دی

 Auto Light سيستم 
ــه  ــوری و باتوج ــا کمــک سنســورهای ن ــن سیســتم ب ای
روشــن  را  هــا  تاریکــی مســیر، چــراغ  میــزان   بــه 
ــمندی از  ــوع هوش ــر ن ــال حاض ــه در ح ــد. البت ــی کن م
ــی  ــده م ــا دی ــی خودروه ــز در بعض ــا نی ــراغ ه ــن چ ای
ــی  ــل خودروهای ــور را در مقاب ــش ن ــزان تاب شــود کــه می
کــه از مقابــل مــی آینــد کمتــر مــی کنــد و از آزار 
ــد. ــی کن ــری م ــل، جلوگی ــده مقاب ــم رانن ــدن چش دی
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سبقت سبقت 1011

اطمینان از کیفیت- کیا سورنتو

و  مهندســی  گرفتــن  درنظــر   بــا 
تســت هــای انجــام شــده در تمامــی 
ــا ســورنتو  زمينــه هــای مــد نظــر، کي
بيــن  در  را  کيفيــت  باالتريــن 
خودروهــای ايــن برنــد بــه دســت 
ــا وجــود قابليــت هــا  آورده اســت. ب
و ويژگــی هــای محکــم و قدرتمنــد و 
بــی ماننــد، خــودروی SUV  ســورنتو 
نماينــده شايســته کيــا موتــورز در 
نيــل بــه هــدف عالــی بــودن و ايمنــی 
مــی باشــد.با خوانــدن ادامــه مطلــب 
قابليــت  و  کيفيــت  علــت  متوجــه 
اطمينــان بــودن بــاال ايــن خــودرو بــه 
عنــوان همــراه جــاده هاتــان خواهيــد 

ــد. ش

 بدنه قوی
تقویــت  فــوالد  از  خــودرو  ایــن  بدنــه  ســاختار  در 
شــده فــوق پیشــرفته )AHSS( در راســتای تقویــت 
بدنــه  بــرای افزایــش ایمنــی و راحتــی سرنشــینان 
اســت.  شــده  اســتفاده  جــاده  در  ســفر  هنــگام  در 
بــا بــکار گیــری فــوالد AHSS در 53%  از ســاختار 
بدنــه، بدنــه خــودرو در باالتریــن ســطح ایمنــی در 
ــد  ــاختار نیرومن ــن س ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــات ق تصادف
قابلیــت هــای رانندگــی  افزایــش  باعــث  همچنیــن 
و هندلینــگ خــودرو هنــگام رانندگــی شــده اســت.

نصب کمک فنرهای بزرگ بر روی سورنتو

سیســتم تعلیــق و فاصلــه بیــن چــرخ هــای جلــو و عقــب 
ایــن خــودرو بــه گونــه ایــی طراحی شــده انــد تا بــا جذب 
ضربــات مســیر در خــود، یــک رانندگــی آرامــش بخــش 
ــد. ــود آورن ــه وج ــوار ب ــیرهای ناهم ــٌا در مس را مخصوص
انــدام تنومنــد ایــن خــودرو در ســفرهای طوالنــی 
باعــث ایجــاد حــس اطمینــان و راحتــی مــی شــود

 تست شده در همه وضعيت ها
را  خــودروی ســورنتو تســت هــای طوالنــی مــدت 
دوام  و  اعتمــاد  قابــل  عملکــرد  از  اطمینــان  بــرای 
ــد  ــه جدی ــق برنام ــت. مطاب ــرده اس ــی ک ــب ، ط مناس
ــش  ــیری بی ــورنتو SUV مس ــا، س ــعه کی ــی توس جهان

ــت  ــرای تس ــا ب ــاده ه ــر را در ج ــون کیلومت از 1.1 میلی
دوام پیمــوده اســت کــه ایــن طــول مســیر معــادل 
27 بــار چرخــش بــه دور خــط اســتوا مــی باشــد

بــه عــاوه، این مدل در شــرایط بســیار ســخت آب وهوایی 
شــامل محیــط هــای بســیار ســرد و گــرم، ارتفاعــات زیاد، 
ــوار و  ــای ناهم ــاده ه ــتانی، ج ــیرهای کوهس ــر، مس کوی
شــهرهای شــلوغ تســت عملکــرد سیســتم تهویــه مطبــوع 
را طــی کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن مــوارد انجــام تســت 
هــای رطوبــت، تونــل بــاد قوی و شــبیه ســازی ارتعاشــات 
ــت  ــا جه ــای کی ــش ه ــودرو در آزمای ــه خ ــه بدن ــاد ب زی
ــت.  ــه اس ــام پذیرفت ــودرو انج ــت خ ــان از کیفی اطمین
ــی اســت  ــای ســختگیرانه موفقیت ــن تســت ه نتیجــه ای
ــاس  ــت. براس ــه اس ــت یافت ــه آن دس ــدل ب ــن م ــه ای ک
ــه  ــورز ب ــا موت ــرای کی ــا ب ــن تســت ه ــه ای ــه ای ک تجری
ــرای  ارمغــان آورده اســت، انجــام چنیــن تســت هایــی ب
محصــوالت آینــده کیــا نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ســورنتو، بــه عنــوان یکــی از مــدل هــای مشــهور کیــا، به 
عنــوان خودرویــی کــه لقــب » خــودروی ســال« را یــدک 
ــا  ــود. ب ــی ش ــناخته م ــاره ش ــن ق ــد در چندی ــی کش م
توجــه بــه قابلیــت اطمینــان و ایمنــی بــاالی این خــودرو، 
کســب عنــوان باالتریــن ضریــب ایمنــی خــودرو در ســال 
2016 توســط موسســه IIHS و همچنین کســب 5 ســتاره 
ایمنــی از موسســه ایمنــی ترافیــک بزرگــراه هــای آمریــکا 
)NHTSA( نشــان از ازرش بــاالی ایــن خــودرو دارد.

ــدد  ــان مج ــده اطمین ــان دهن ــوارد نش ــن م ــی ای تمام
ــی باشــد. ــن خــودرو م ــی ای ــای دینامیک ــت ه ــه قابلی ب
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ــی  ــروز يخ زدگ ــرف و ب ــارش ب ــگام ب ــه هن ــا ب ــتان و ي ــرمای زمس ــودرو در س ــت از خ مراقب
در مســيرها و همچنيــن افزايــش ايمنــی خــودرو در چنيــن مواقعــی نيازمنــد توجــه بيشــتر 
ــن در  ــن و ايم ــی مطمئ ــودرو و رانندگ ــامت خ ــان از س ــع اطمين ــت. در واق ــودرو اس ــه خ ب
فصــل ســرما هرگــز پيچيــده نيســت و نيــاز بــه تخصــص نــدارد.  رعايــت چنــد نکتــه ســاده، 
ــه بــرف و هــوای ســرد می رهانــد و ســامت مــا،  مــا را از خطــر تصــادف، گيرکــردن در ميان
ــم  ــرار دهي ــر ق ــد در نظ ــه را باي ــن نکت ــد. اي ــن می کن ــان را تضمي ــينان و خودرويم سرنش
کــه مراقبــت از خــودرو در زمســتان، تنهــا بــه ريختــن ضديــخ در رادياتــور ختــم نمی شــود؛ 
بلکــه بــا برخــی هزينه هــای جزيــی امــا آگاهانــه، می تــوان ســامت خــودرو را به عنــوان يکــی 

ــم. ــری کني ــنگين تر جلوگي ــارج س ــن و از مخ ــه تضمي ــرمايه گذاری های پرهزين از س

چند نکته ساده برای مراقبت از خودرو در زمستان 

 بررسی مايعات موتور
ــرده  ــودرو فش ــور خ ــات درون موت ــرد مایع ــوای س در ه
بنابرایــن ممکــن اســت بــه خوبــی در  می شــوند و 
ــروع  ــش از ش ــد. پی ــردش نکنن ــف گ ــمت های مختل قس
ســفر روزانه تــان، چنــد دقیقــه ای وقــت بگذاریــد و 
از قبیــل روغــن، ضدیــخ، روغــن  مایعــات خــودرو، 
هیدرولیــک، روغــن ترمــز و روغــن جعبــه دنده را بررســی 
کنیــد و از وضــع مناســب آنهــا مطمئــن شــوید. فرامــوش 
ــدازه و  ــه ان ــد ب ــم بای ــور ه ــع شیشه ش ــه مای ــد ک نکنی
ــی  ــگام بارندگ ــه هن ــوص ب ــد، به خص ــاده باش ــا آم کام
ــر ســطح  ــرف ب ــه آب و ب ــا رانندگــی در مســیرهایی ک ی
ــد.  ــه ریخته ان ــک و ماس ــا نم ــا روی آنه ــته ی ــا نشس آنه

 بررسی ترمزها
 بــه هنــگام ســرما یــا بارش بــرف و بــاران بایــد از وضعیت 
مناســب ترمزهــای خودرویتــان مطمئــن شــوید. ترمزهای 
نامطمئــن در چنیــن شــرایطی احتمــال تصــادف را بســیار 
ــی شــبیه  ــردن صدای ــز ک ــع ترم ــر موق ــد. اگ ــاال می برن ب
ــای  ــه لنت ه ــت ک ــت آن اس ــنوید، وق ــر می ش ــر جی جی
ترمــز را بررســی و در صــورت نیــاز آنهــا را تعویــض کنیــد. 

 برف پاک کن ها
برف پاک کن هــا در هــوای ســرد ممکــن اســت، یــخ 
بزننــد و بشــکنند یــا دســت کم درســت شیشــه را تمیــز 
نکننــد. بنابرایــن بایــد همیشــه آنهــا را بررســی کنیــد و 
ــرف  ــد ب ــتند و می توانن ــالم هس ــه س ــوید ک ــن ش مطمئ
ــه خوبــی  ــه را ب ــا ذرات گل و نمــک و ماس و بــاران ی
ــی  ــه وقت ــب باشــید ک ــد. مراق ــاک کنن از روی شیشــه پ
ــه روی  ــا همیش ــد، تیغه ه ــتفاده نمی کنی ــودرو اس از خ

شیشــه باشــند، تــا کمتــر آســیب ببیننــد. تعویــض 
ــی  ــوا کم ــه ه ــز ک ــرای پایی ــد ب ــم بگذاری ــا را ه تیغه ه
گرم تــر اســت، چــون عــوض کردنشــان در ســرمای 
زمســتان کابوســی بــرای انگشــتانتان خواهــد بــود.

 بررسی باد و فشار تايرها
ــوای آزاد،  ــا در ه ــش دم ــه کاه ــر 10 درج ــه ازای ه ب
تایرهــای خــودرو حــدود نیــم کیلوگــرم از هــوای فشــرده 
ــد  خــود را از دســت می دهنــد. بنابرایــن در زمســتان بای
ــان را  ــاز بادش ــورت نی ــی و در ص ــا را بررس ــب آنه مرت
تنظیــم کنیــد. ایــن بررســی و تنظیــم بــاد کاری بســیار 
ــی را  ــد، جای ــه ای می توانی ــر گوش ــت و در ه ــاده اس س
ــد.  ــه می ده ــما ارائ ــه ش ــات را ب ــن خدم ــه ای ــد ک بیابی
تایرهــای کم بــاد بســیار خطرناکنــد و به خصــوص در 
ــا و  ــه خیابان ه ــی ک ــگام بارندگ ــه هن ــا ب ــرد ی ــوای س ه
ــای شــما را کاهــش  ــی ترمزه ــد، کارآی ــا لغزنده ان جاده ه
را دشــوارتر می کننــد.  کنتــرل خــودرو  و  می دهنــد 
ــاد، ســوخت  ــا تایرهــای کم ب ــی ب ــر اینهــا خودروی عاوه ب
ــی در  ــی حیات ــا نقش ــد. تایره ــرف می کن ــتری مص بیش
کنتــرل خــودرو دارنــد، بنابرایــن نیازمنــد بررســی مــداوم 
ــه  ــض آنک ــه مح ــا ب ــید ت ــب باش ــواره مراق ــتند. هم هس
ــد.  ــان کنی ــدند، تعویضش ــارج ش ــتاندارد خ ــت اس از حال
ــض  ــه تعوی ــازی ب ــات نی ــب اوق ــد کــه در اغل توجــه کنی
کــردن هــر 4 تایــر نیســت. دو تایــر جلــو معمــوال 
ــر  ــد دو تای ــن می توانی ــوند، بنابرای ــه می ش ــر کهن زودت
عقــب را جایگزیــن آنهــا کنیــد و تنهــا یــک جفــت 
ــد  ــب چن ــای عق ــوال تایره ــد. معم ــد بخری ــر جدی تای

ــد.  ــو دوام می آورن ــای جل ــش از تایره ــر بی ــزار کیلومت ه
نکتــه دیگــر آن اســت کــه برندهــای معــروف تایــر 
ــد،  ــو می بینی ــو و آن س ــن س ــا را ای ــات آنه ــه تبلیغ ک
معمــوال بســیار گــران هســتند، اگرچــه همــواره تایرهایــی 
ــا  ــا اینج ــاله ام ــد. مس ــد می کنن ــی تولی ــت عال ــا کیفی ب
اســت کــه برندهــای کمتــر معــروف هــم ممکــن اســت 
کمابیــش همــان کارکــرد را بــه شــما ارائــه دهــد و 
ــام  ــما تم ــرای ش ــر ب ــد ارزان ت ــا 50 درص ــواردی ت در م
ــان  ــر از نظرت ــض تای ــه تعوی ــر هزین ــن اگ ــوند. بنابرای ش
بــاال اســت، اصــراری بــه خریــد بهتریــن برندهــا نداشــته 
ــدون  ــاف و ب ــه ص ــد همیش ــا بای ــگ تایره ــید. رین باش
ــن حــال فشــار  ــا اعوجــاج باشــد. در عی ــی ی ضرب دیدگ
ــد همیشــه در حــد اســتاندارد باشــد.  ــم بای ــا ه ــاد آنه ب
ــر  ــاده ب ــه س ــن دو نکت ــت همی ــه رعای ــد ک ــت کنی دق
عمــر تایرهــای شــما می افزایــد. حرکــت طوالنــی مــدت 
ــرد،  ــد ک ــور خواه ــما را مجب ــاد ش ــای کم ب روی تایره
ــودرو،  ــرد خ ــتاندارد کارک ــرر و اس ــد مق ــش از موع پی
تایرهایتــان را بــا صــرف هزینــه ای دوبــاره تعویــض کنیــد.
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1415 تازه هاي کياتازه هاي کيا

ایمني کلید راه است- کشف ویژگي ایمني خودروهاي کیا

کیــا،  خودروهــاي  فلســفه  بنــاي  ســنگ 
تولیــد خودروهــاي ایمــن اســت. در طــول 
ــعه  ــوژي پیشــرفته توس ــا، تکنول ــال ه ــن س ای
ــدگان  ــت از رانن ــت حفاظ ــا در جه ــه کی یافت
ــي  ــان م ــرایطي اطمین ــر ش ــافران در ه و مس
اطاعــات  یافتــن  بــراي  ادامــه  در  دهــد. 
بیشــتر در خصــوص ویژگــي هــاي ایمنــي 
ــراد در  ــت از اف ــراي حفاظ ــا ب ــگامانه کی پیش
هــر موقعیتــي در جــاده اشــاره خواهیــم کــرد. 

AHSS طراحي و ساخت بدنه با مقاومت بسیار باال 
ــاال  ــیار ب ــت بس ــا مقاوم ــوالد ب ــتفاده از ف ــا اس ــا ب کی
ــراي  ــر ب ــبک ت ــر و س ــوي ت ــه ق ــد بدن AHSS در تولی

وســیله نقلیــه تکامــل یافتــه اســت. تکنیــک هــاي 
انحصــاري بــه کار بــرده شــده در برنــد کیــا، نقــش 
مهمــي را در جهــت طراحــي تصویــب شــده بدنــه 
ــات،  ــي تصادف ــوري در ایمن ــش مح ــه نق ــتحکم ک مس
طراحــي ظاهــري خــودرو و همچنیــن مصــرف ســوخت 
ــا نســبت  ــر کی ــد. در ســال هــاي اخی ــا مــي کن دارد ایف
ــیدن  ــراي رس ــا ب ــه خودروه ــش AHSS در بدن ــه افزای ب
ــد دارد. ــزي و تاکی ــه ری ــتثنایي برنام ــتحکام اس ــه اس ب

اخیــراً خودروهــاي کیــا از فــوالد بــا مقــاوت بــاال 
AHSS ســاخته شــده کــه دو برابــر نســل پیشــین 

اســت.در ایــن بدنــه اتصــاالت را بــه روشــي خــاص 
ــودرو را  ــه خ ــت بدن ــه مقاوم ــرده ک ــل ک ــم متص ــه ه ب
ــاالت  ــن اتص ــد و ای ــي کن ــتر م ــینان بیش ــراي سرنش ب
ــر شــود. ــر مســتحکم ت باعــث مــي گــردد، فــوالد 5 براب

 استفاده از تکنولوژي پیشگیرانه براي کسب آرامش
عــاوه بــر رعایــت الزامــات مــورد نیــاز در جهــت 
آوري  فــن  توســعه  بــا  کیــا  تصادفــات،  ایمنــي 
ــد. ــده در جــاده هــا مــي کن ــه رانن پیشــگیرانه کمــک ب

بــه  مجهــز  کیــا  خودروهــاي  تمــام   امــروزه 
بــه  کمــک  جهــت  فعــال  ایمنــي  هــاي  سیســتم 
مشــکل  گونــه  هــر  از  جلوگیــري  بــراي  راننــدگان 
ــد. ــي باش ــد م ــاق بیافت ــه اتف ــل از آنک ــده قب ــش آم پی
در ذیــل چنــد ویژگــي کلیــدي ایمني جهــت جلوگیري از 
حــوادث و کمــک به راننده در جاده ها آورده شــده اســت:

)AEB( سیستم ترمز اضطراري خودکار 
حســگرهاي  طریــق  از  نیــز   AEB هــاي  سیســتم 
ســطح  کــه  کننــد  مــي  کار  لیــزر(  )یعضــاً  رادار 
احتمالــي  موانــع  تشــخیص  بــراي  را  رو  پیــش 
ــز  ــتور ترم ــودکار دس ــور خ ــه ط ــد و ب ــي کن ــکن م اس
وســیله نقلیــه و یــا توقــف کامــل آن را مــي دهــد.

)LDWS(  سیستم هشدار خروج از خط 

ــارج  ــود خ ــي خ ــیر حرکت ــودرو از مس ــه خ ــي ک زمان
ــزارش  ــي و گ ــدار صوت ــتفاده از هش ــا اس ــود ب ــي ش م
ــد. ــي ده ــدار م ــده هش ــه رانن ــي ب ــا صندل ــان ی فرم

)VSM( سیستم پایداري خودرو 
 ایــن سیســتم مســافت ترمــز را کــم کــرده و بــه 
ســطوح  در  فرمــان  سیســتم  بــه  کمــک  وســیله 
لغزنــده کنتــرل خــودرو را بهبــود مــي بخشــد.؛ بــه 
معنــاي دیگــر بــه هنــگام شــتاب گیــري یــا ترمــز 
و  خیــس  هــاي  جــاده  در  خصــوص  بــه  ناگهانــي، 
کنــد. مــي  تضمیــن  را  خــودرو  پایــداري  لغزنــده، 

 سیستم سپر عابر پیاده 
ــتند  ــي هس ــاي ایمن ــه ابزاره ــز ب ــا مجه ــاي کی خودروه
کــه نــه تنهــا راننــده را محافظــت مــي کننــد بلکــه هــر 

آنچــه در اطــراف خــودرو ممکــن اســت بــه صــورت غیــر 
ــي  ــرل م ــوند را کنت ــادف ش ــث تص ــاب باع ــل  اجتن قاب
کننــد. در خصــوص ضربــه ایجــاد شــده بیــن عابــر پیــاده 
و خــودرو، کیــا از عناصــر و ســختي کمتــر در ســپر خودرو 
اســتفاده کــرده کــه ایــن امــر باعــث بــه حداقــل رســاندن 
تاثیــر بــر زانوهــا و پاهــاي عابــر پیــاده مــي شــود. 
ــه  ــاده ب ــر پی ــه عاب ــد ک ــي کن ــن م ــن سیســتم تضمی ای
جــاي افتــادن در زیــر خــودرو  بــر روي کاپــوت خــودرو 
افتــاده و در نتیجــه ایــن امــر باعــث کاهــش بســیار زیــاد 
ضربــه بــه پاهــا مــي شــود و اینهــا امکاناتــي هســتند کــه 
ــر  ــتگي ناپذی ــاي خس ــاش ه ــت، ت ــد داش ــما خواهی ش
کیــا در جهــت حفــظ ایمنــي و ضوابــط و حفاظــت 
ــه رســمت شــناخته شــده اســت  صنعــت خــودرو کــه ب
ــک  ــه ی ــدن ب ــل ش ــه تبدی ــک  ب ــت و کم ــث حفاظ باع
ــد. ــي کن ــا م ــن رقب ــاد در بی ــل اعتم ــاري قاب ــام تج ن
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سبقت سبقت 1617

بررسي کادنزا 2017

ــت.  ــوده اس ــو ب ــی ای روبه جل ــه کمپان ــا همیش ــاور، کی ــی دی پ ــه ی ج ــت اولی ــه ی کیفی در مطالع
ــورپرایز”  ــدرت س ــعار “ق ــی دارد و ش ــگاه رفیع ــکا جای ــازار آمری ــا در ب ــت، کی ــال فعالی ــس از 22 س پ
ایــن شــرکت بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه واقعیــت نزدیــک اســت. کیــا همیشــه تــاش 
ــبک تر و  ــر، س ــاری قوی ت ــز داراي معم ــزا 2017 نی ــد کادن ــدل جدی ــد. م ــرفت کن ــا پیش ــرده ت ک
مســتحکم تری بــوده و از جدیدتریــن تکنولوژی هــا بــرای تضمیــن لــذت بــردن راننــده ســود می بــرد.
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ــان  ــت می ــزا 2017 درس ــا کادن ــز کی ــاد نی ــر ابع از نظ
ــا،  ــن محوره ــه ی بی ــرد. فاصل ــرار می گی ــود ق ــای خ رقب
ــانتی متر  ــن س ــا چندی ــودرو تنه ــی خ ــول کل ــا و ط پهن
ــاهد  ــودرو ش ــرق دارد.در طراحــی خ ــود ف ــاي خ ــا رقب ب
ــتقیم  ــوط مس ــده و خط ــته ش ــری برجس ــه ی بب دماغ
ســاده هســتیم.  ایــن طراحــی کلــی توســط افــراد درک 
ــوده.  ــر ب ــدری عمومی ت ــی آن ق ــه طراح ــود البت می ش
بــه همیــن ترتیــب جلوپنجــره ی آن نیــز قابــل توصیــف 
نیســت. در چنــد کام کوتــاه بایــد گفــت طراحــی کادنــزا 
می توانــد نگاه هــا را جلــب کنــد. امــا خریــداران در 

ــاده  ــد. س ــرق نمی خواهن ــی پرزرق وب ــن کاس طراح ای
و تمیــز، جــذاب و درک شــده صفاتــی هســتند کــه 
خریــداران را جــذب می کننــد و ایــن همانــی اســت کــه 
کیــا ارائــه می کنــد. بــه عــاوه کابیــن خــودرو نیــز مهــم 
ــاز و لوکــس  ــاً ممت ــزا واقع ــن کادن ــی اســت. کابی و حیات
ــت  ــادار اس ــیار ج ــزا بس ــن کادن ــد. کابی ــان می ده نش
ــد.   ــر باش ــن نظ ــودروی کاس از ای ــن خ ــاید بهتری و ش
فضــای کافــی بــرای سرنشــینان صندلی هــای جلــو 
مهیاســت و صندلــی عقــب نیــز بــزرگ بــوده و بــه همیــن 
ــن  ــا ای ــت. ام ــادار اس ــز ج ــودرو نی ــدوق خ ــب صن ترتی

تنهــا جــادار بــودن نیســت کــه کابیــن را ممتــاز می کنــد. 
جنــس مــواد بــکار رفتــه در کابیــن به طــور غیرمنتظره ای 
ــا  ــتیک هایی ب ــاهد پاس ــت و ش ــت اس ــوب و باکیفی خ
کیفیــت بــاال، چــرم خــوب و کلیدهــای مناســب هســتیم. 
پیشــرفته ای  تکنولوژی هــای  کــه  اســت  شــایان ذکر 
ــتم  ــل سیس ــومین نس ــد. س ــکار رفته ان ــن ب ــز در کابی نی
اطاعــات ســرگرمی UVO کیــا بــدون هزینــه ای اضافــی 
ــی و  ــل کارپل ــتفاده از اپ ــی اس ــترس اســت و حت در دس
ــدای از  ــد. ج ــای آن می افزای ــر جذابیت ه ــو ب ــد ات اندروی
ــن مــوارد، تجهیــزات اســتاندارد بیشــتری وجــود دارد  ای
کــه برجســته ترین آن هــا صندلی هــای چرمــی، سیســتم 
ــه،  ــم دوگان ــت تنظی ــا قابلی ــک ب ــوع اتوماتی ــه مطب تهوی
ــه همــراه دکمــه  ــد ب ــدون کلی ــوث، سیســتم ورود ب بلوت
ــور  ــردن موت ــوش ک ــن/ خام ــت روش start/stop جه
ــه  ــا توج ــد. ب ــي باش ــک م ــه الکتروکرومی ــین و آین ماش
بــه ماهیــت لوکــس ایــن خــودرو، جــای شــگفتی نــدارد 
ــیم.  ــزا باش ــی در کادن ــای لوکس ــن ه ــاهد آپش ــه ش ک
الکتریکــی صندوق عقــب  به صــورت  شــما می توانیــد 
ــودرو داراي  ــن خ ــن ای ــد. همچنی ــته کنی ــاز و بس را ب

ــي  ــز م ــی نی ــوی برق ــای تاش ــا و آینه ه ــانروف پانورام س
باشــد. بــرای دوســتداران موســیقی نیــز سیســتم صوتــی 
هارمــن کاردون بــا 12 بلندگــو وجــود دارد کــه تجربــه ی 
تپنــده ی  قلــب  می کنــد.  ایجــاد  را  منحصربه فــردی 
ــری اســت کــه  ــزا پیشــرانه ای 6 ســیلندر و 3.3 لیت کادن
قــدرت 290 اســب بخــار و گشــتاور 343 نیوتــون متــری 
را تولیــد می کنــد. ایــن پیشــرانه اصاحاتــی را بــه 
ــود مصــرف ســوخت  ــا و بهب منظــور کاهــش آالیندگی ه
داشــته اســت. مهندســان کیــا بــه مــدت 41 روز پیشــرانه 
را روی دینامومتــر و روی حداکثــر فشــار و دور قــرار 
ــدیدترین  ــت ش ــاه آن را تح ــک م ــش از ی ــد و بی داده ان
ــاده تر  ــور س ــه منظ ــد.  ب ــی آزموده ان ــای رانندگ حالت ه
ــزا تنهــا به صــورت دیفرانســیل جلــو  کــردن کارهــا، کادن
ــودرو  ــن خ ــیلندر ای ــرانه ی 6 س ــود. پیش ــه می ش عرض
نیــز بــه گیربکــس 8 ســرعته ی اتوماتیکــی متصــل اســت 
کــه توســط کیــا و در کــره جنوبــی توســعه یافتــه اســت. 
حرکــت خــودرو بــا کابیــن لوکــس آن همخوانی داشــته و 
پاالیــش شــده و آرام بــه نظــر می رســد. ســواری خــودرو 
ــای  ــل در ناهمواری ه ــوده و حداق ــردانه ب ــرم و خونس ن
به طــور  کادنــزا  می دهــد.  نشــان  این گونــه  کــه  راه 
غیرمنتظــره ای ســاکت و آرام اســت. اســتفاده از شیشــه ی 
الیه الیــه در جلــو و درب هــای جلویــی و همچنیــن بــکار 
ــه باعــث ایجــاد  ــردن فــوم در ســتون های A و زیــر بدن ب
ــت.  ــده اس ــینان ش ــرای سرنش ــش ب ــش رضایت بخ آرام
ــل  ــا عم ــدون خط ــًا ب ــزا کام ــرعته کادن گیربکــس 8 س
می کنــد. تعویض هــا بــه دقــت و دقیقــاً در زمــان مناســب 
انجــام می شــوند و هیــچ گلــه و شــکایتی دراین بــاره وجود 
ــزات  ــا تجهی ــاخت، ب ــی خوش س ــزا خودروی ــدارد. کادن ن
زیــاد و ســواری آرام اســت کــه بهایــی مناســب نیــز دارد.
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آنچه باعث پیشرفت نکردن شما می شود، چیست؟ 

 اگــر چــه از بیشــتر مــردم بپرســید کــه چــه عواملــی باعــث عــدم پیشــرفت آن هــا مــی شــود، 
ــتباه  ــع اش ــر مواق ــت در اکث ــن فهرس ــفانه ای ــد. متاس ــام ببرن ــی را ن ــد باالی ــت بلن ــد فهرس ــی توانن م
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش ــامل م ــادی را ش ــی زی ــل بیرون ــوال عوام ــه معم ــت ک ــن عل ــه ای ــت. ب اس
ــه  ــان ب ــش ش ــن نق ــد و از پذیرفت ــخیص ندهن ــان را تش ــی ش ــکات واقع ــراد مش ــه اف ــود ک ــی ش م
ــان و  ــس نادانت ــا رئی ــی ی ــر قبل ــی، همس ــریک زندگ ــد. ش ــاع کنن ــود، امتن ــی خ ــق زندگ ــوان خال عن
ــد. ــان باش ــه اهدافت ــما ب ــتیابی ش ــدم دس ــت ع ــد عل ــی توان ــز نم ــور نی ــاد کش ــت و اقتص ــی دول ــا حت ی

ــه عنــوان عوامــل  هنگامــی کــه ایــن اثــرات بیرونــی را ب
ــت  ــد گف ــد، بای ــر بگیری ــت در نظ ــیدن موفقی ــدم رس ع
ــی  ــک قربان ــش ی ــردن نق ــازی ک ــال ب ــما در ح ــه ش ک
ــی اش  ــئولیت زندگ ــدارد مس ــه ای ن ــه عاق ــتید ک هس
ــج  ــیار رای ــاق بس ــن اتف ــروزه ای ــرد. ام ــده بگی ــر عه را ب
ــماری در  ــی ش ــاری ب ــای رفت ــه الگوه ــا ک اســت؛ از آنج
ــت  ــر حمای ــن فک ــه از ای ــود دارد ک ــه وج ــگ عام فرهن
ــت.  ــما نیس ــر ش ــزی تقصی ــچ چی ــه هی ــد ک ــی کن م
ــا  ــه ی ــت، جامع ــر تربی ــه خاط ــد ب ــی توان ــز م ــه چی هم
سیســتم باشــد و هیــچ مســئولیتی متوجــه شــما نیســت.
ــا ایــن تفکــر درســت اســت؟ در دنیــای حقیقــی،  امــا آی
متحمــل  کــه  شکســتی  هــر  از  بعــد  کســی   هــر 
ــت  ــر اس ــد. بهت ــی کن ــت نم ــزه دریاف ــود، جای ــی ش م
کــردن  ســرزنش  و  خــوردن  شکســت  جــای  بــه 
دیگــران، مســئولیت کارمــان را بــر عهــده بگیریــم. 
 در ایــن صــورت، ممکــن اســت در ابتــدا بعضــی از 
ــی  ــده نهای ــی برن ــم ول ــت بدهی ــا را از دس ــروزی ه  پی
زندگــی مــان می شــویم. به این علــت که موانعــی را باعث 
شکســتمان مــی شــدند دیگــر پشــت ســر گذاشــته ایــم.

 
 راز حقيقی موفقيت

ــت  ــن اس ــت ای ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــت ب راه درس
ــان  ــای ت ــد: باوره ــر بروی ــود فرات ــای خ ــیوه ه ــه از ش ک
ــا  ــور رفتاره ــن ط ــد و همی ــرار دهی ــی ق ــورد بررس را م
و کارهایــی را کــه انجــام مــی دهیــد کــدام یــک 
از آن هــا باعــث عــدم موفقیــت شــما مــی شــوند. 
ــی شــان انجــام  ــردم در زندگ ــه م ــی ک ــب کارهای در اغل
ــا  ــود آن ه ــده خ ــر عه ــئولیت ب ــد مس ــد، بای ــی دهن م
باشــد. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه عــادت هــای 
بــد مــی توانــد مانــع دســتیابی بــه اهــداف شــود.

مهــم اســت کــه عــادت هــای روزانــه ای داشــته 
و  دهنــد  قــدرت  شــما  بــه  بتواننــد  کــه   باشــید 
ــازند.  ــان س ــان آس ــو را برایت ــه جل ــای رو ب ــت ه حرک
ــد،  ــه داری ــدی ک ــای ب ــادت ه ــخیص دادن ع ــا تش ام
ــه  ــد ب ــد طــی کنی ــه بای ــی اســت ک ــی از راه ــا نیم تنه
ــه علــت. ایــن علــت کــه آن هــا تنهــا نشــانه هســتند، ن

ــت:  ــاده اس ــی س ــد، راه ــادات ب ــه ع ــان دادن ب راه پای
ــوب را  ــای خ ــادت ه ــد و ع ــخیص بدهی ــا را تش آن ه
جایگزینشــان کنیــد؛ بعــد از آن تــاش کنیــد کــه 
ــادات  ــعه ع ــد. توس ــترش بدهی ــان را گس ــادات خوبت ع
ــود؛ کاری  ــی ش ــراد م ــدن اف ــق ش ــث موف ــوب باع خ
ادامــه دادن مســیر  بــه  باعــث تشــویق شــما   کــه 

مــی شــود. امــا نبایــد فقــط در ایــن مرحلــه باقــی بمانید. 
بایــد تفکــر انتقــادی داشــته باشــید و از خودتــان بپرســید 
ــازه  ــان اج ــای بدت ــادت ه ــه ع ــه ب ــرا و چگون ــه چ ک
پیشــروی دادیــد. در اینجــا، چهــار علــت احتمالــی را کــه 
 باعــث عــدم پیشــرفتتان مــی شــود معرفــی مــی کنیــم و 
عــادت های بد شــما حاصل یکــی از این چند علت اســت.

 
هســتید  خودتــان  کــردن  نابــود  حــال  در  شــما 
هســتید:  آن  الیــق  کنیــد  مــی  فکــر  کــه  چــرا 
ــال  ــه دنب ــه ب ــت. آگاهان ــت اس ــن عل ــایع تری ــن ش ای
موفقیــت مــی رویــد ولــی ناآگاهانــه خودتــان را تخریــب 
ــه  ــد ک ــی دهی ــام م ــن کار را انج ــی ای ــد. وقت ــی کنی م
ــرده  ــده، ک ــدود کنن ــای مح ــر باوره ــان را درگی خودت

ــی  ــک و موقعیت ــد کوچ ــی توانن ــا م ــن باوره ــید. ای باش
بعضــی  بــه  رســیدن  بــرای  اینکــه  ماننــد  باشــند 
بســیار جــوان هســتید.  هــای خــاص،  موقعیــت  از 
ــد  ــند مانن ــاختاری باش ــر و س ــزرگ ت ــد ب ــی توانن ــا م ی
ــق  ــه الی ــر اینک ــی ب ــادی مبن ــای اعتق ــی از باوره بعض
ــری  ــای دیگ ــما در دنی ــاداش ش ــا پ ــتید ی ــادی نیس ش
ــد  ــی توان ــا م ــن باوره ــدام از ای ــر ک ــود. ه ــی ش داده م
ــن  ــان را از بی ــادی ت ــت و ش ــه موفقی ــود ک ــث ش باع
ــه علــت بعــدی مــی رســاند. ــا را ب ــن علــت م ــد. ای ببری

 
 ترس از شکست

ــم  ــی کنی ــر م ــم فک ــت. دائ ــل درک اس ــرس، قاب ــن ت ای
کــه شکســت چیــز بــدی اســت و بــه هــر قیمتــی بایــد 
جلــوی آن را گرفــت. یــک جــو رســانه ای درســت 
کــرده ایــم کــه در آن شکســت امــری مســخره و باعــث 
ــن  ــردم ای ــتر م ــت. بیش ــده اس ــی ش ــاری معرف شرمس
ــر اســتراتژی  ــن اصــل اساســی ه ــد بنابرای ــرس را دارن ت
ــرض  ــن ف ــا ای ــد ب ــی کنن ــال م ــراد آن را دنب ــه اف ای ک
همــراه اســت کــه چگونــه مانــع شکســت شــویم. 
امــا ایــن فــرض اولیــه، اشــتباه اســت. شکســت در تضــاد 
بــا موفقیــت نیســت. در بســیاری از مــوارد، شکســت عما 
یــک قــدم )یــا شــاید دو یــا ده قــدم( بــه ســمت موفقیــت 
اســت. وقتــی ایــن حقیقــت را درک کنیــد، مــی توانیــد به 
خودتــان اجــازه بدهیــد کــه بــه هــر موفقیت غیــر ممکنی 
دســت یابیــد. مگــر اینکــه تــرس دیگــری داشــته باشــید. 

 ترس از موفقيت
کــه  اســت  دیگــری  علــت  موفقیــت،  از  تــرس 
نیســتند. در حقیقــت هــر  آگاه  از آن  اغلــب مــردم 
دانــد  نمــی  دارد،  موفقیــت  از  تــرس  کــه  کســی 
 کــه اصــا چنیــن ترســی وجــود دارد. افــراد اغلــب 
ــت  ــرس از شکس ــب ت ــان را در قال ــای خودش ــرس ه ت
تعریــف مــی کننــد امــا تــرس اصلــی کــه مــی توانــد یکی 
از عوامــل شکســت هــم باشــد، تــرس از موفقیــت اســت. 
ایــن تــرس از میــل مــا ناشــی می شــود کــه مــی خواهیم 
دوســت داشــته شــویم و همــه جــا مــا را بخواهنــد. ایــن 
میــل زمانــی بســیار زیــاد مــی شــود کــه در میــان افرادی 
باشــیم کــه بــه مــا اجــازه دهنــد در جایــی کــه هســتیم 
باقــی بمانیــم. ایــن تــرس وقتــی کــه بــه ســطح باالیــی 
از موفقیــت برســیم، مــی توانــد تهدیــدی جــدی باشــد. 
حداقــل چنــد میلیــارد نفــر در ایــن ســیاره هســتند کــه 
ایــن فکــر اشــتباه را دارنــد کــه پــول چیــز بــدی اســت، 
ــودن امــری  ــد جنــس هســتند و فقیــر ب ــدار ب ــراد پول اف
ــد  ــه دوســت شــان داری ــر کســانی ک ــوی اســت. اگ معن
ایــن فکــر را داشــته باشــند، احتمــاال بایــد برخــی از ایــن 
ــته  ــدن داش ــق ش ــرای موف ــا را ب ــرس ه ــات و ت ماحظ
باشــید. زمانــی کــه ایــن حقیقــت را در بیابیــد که کســانی 
کــه شــما را واقعــا دوســت دارنــد بهتریــن چیزهــا را برای 
ــد و  ــرس را از بیــن مــی بری ــن ت شــما مــی خواهنــد، ای
خودتــان را رهــا مــی کنیــد تــا بــه آنچه کــه مــی خواهید 
برســید. مگــر اینکــه از یــک موضــوع دیگــری رنــج ببریــد 

ــد:  ــاورده ای ــه دســت نی ــش و مهــارت هــای الزم را ب دان
تنهــا  باشــید.  شــرمنده  نبایــد  موضــوع  ایــن  از 
شــما  شــرمندگی  باعــث  توانــد  مــی  کــه  چیــزی 
باقــی  موقعیــت  ایــن  در  کــه  اســت  ایــن  شــود 
دارد  وجــود  مهــارت  میلیــون  ده  حداقــل  بمانیــد. 
ــد.  ــان بیاوری ــه دستش ــد ب ــی توانی ــادگی م ــه س ــه ب ک
دارد  وجــود  نیــز  دیگــر  مهــارت  هــا  میلیــون 
کلیــپ  طریــق  از  را  هــا  آن  توانیــد  مــی  کــه 
در  مقــاالت  و  هــا  آمــوزش  ویدئویــی،   هــای 
ــت  ــه دس ــر ب ــع دیگ ــا و مناب ــاب ه ــا، کت ــایت ه وب س
بیاوریــد. تقریبــا امــروزه تمامــی دانــش بشــر را مــی تــوان 
ــت آورد.  ــه دس ــت ب ــردن در اینترن ــو ک ــت و ج ــا جس ب
ــتید،  ــل داش ــه قب ــه در 15 دقیق ــوری ک ــاف تص ــر خ ب
ــت.  ــدنی اس ــن و ش ــری ممک ــت، ام ــه موفقی ــیدن ب رس
چــرا کــه اکنــون مــی توانیــد دســت از قربانــی بــودن و 
مقصــر جلــوه دادن عوامــل بیرونــی برداریــد. مــی توانیــد 
باورهایتــان را بررســی کنیــد و ببینیــد کــه عــادت هایتان 
ــرد و تشــخیص بدهیــد کــه  از کجــا سرچشــمه مــی گی
ــد. ــت بیاوری ــه دس ــد ب ــی را بای ــا دانش ــارت ی ــه مه چ

 
باعــث  کــه  عواملــی  بــردن  بیــن  از  بــرای  اکنــون 
ــیدن  ــرای رس ــور ب ــن ط ــود و همی ــی ش ــتتان م شکس
بــه اهدافتــان، بایــد تنهــا بــه یــک ســوال مرتبــط 
ــری باشــم؟ ــرد بهت ــم ف ــی توان ــد: چطــور م پاســخ دهی
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3 راهکار ذهنی برای افزایش انگیزه
قسمت دوم

زمانــی کــه ایــن ســه مــورد، یعنــی خودمختــاری، 
گیریــد،  کار  بــه  همزمــان  را  هــدف  و  تســلط 
مســیری  در  و  شــانس  خــوش  قطعــا  را  خودتــان 
بینیــد.  مــی  مصصــم  کنیــد  مــی  حرکــت  کــه 

 به دنبال آن باشيد که چگونه کارتان 
می تواند به ديگران هم کمک کند 

ــرای  ــم ب ــم کاری کــه انجــام مــی دهی ــی کــه بدانی زمان
دیگــران هــم مفیــد اســت، آن وقــت، کار موردنظــر را بــا 
انگیــزه بیشــتری انجــام خواهیــم داد. یکــی از نمونــه هــا 
ــجویان  ــت. دانش ــیگان اس ــگاه میش ــه ای در دانش مطالع
ــک  ــران ی ــا کارگ ــه ب ــدت 10 دقیق ــه م ــن دانشــگاه ب ای
تلفنــی صحبــت  حقــوق  افزایــش  مــورد  در  مرکــز 
کردنــد. آمــار بدســت آمــده نشــان داد کــه آن کارگــران 
تــا 171 درصــد افزایــش درآمــد را تجربــه کردنــد.

ــی  ــی م ــی بررس ــورت عمل ــه ص ــورد را ب ــن م ــاال ای ح
ــا کســانی کــه ممکــن اســت از کار شــما بهــره  کنیــم: ب
ــرادی کــه از  ــا اف ــد صحبــت کنیــد. تــاش کنیــد ب ببرن
کار شــما مســتقما تاثیــر مــی پذیرنــد صحبــت نماییــد. 
ــا  ــما ی ــی ش ــای نهای ــتری ه ــا مش ــت آنه ــن اس  ممک
مشــتری هــای نهایــی آن گروهــی باشــند کــه در مــورد 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــی کنی ــت م ــا صحب ــا آنه ــان ب کارت
ــر روز  ــما ه ــه ش ــند ک ــی نباش ــزء گروه ــراد ج ــن اف  ای
بــودن  ارتبــاط  امــا در  ماقــات شــان مــی کنیــد 
را  شــما  انگیــزه  توانســت  خواهــد  قشــر  ایــن  بــا 
ــه  ــد ک ــا بخواهی ــت از آنه ــن اس ــد. ممک ــش ده افزای

کننــد.  پــر  تــان  بــرای  را  نظرســنجی  هــای  فــرم 
شــان  رضایــت  آنچــه  مــورد  در  شــما  بــه  مثــا 
بدهنــد. اطاعاتــی  کنــد،  مــی  جلــب  بیشــتر  را 
کار  ایــن  کــه  بدانیــد  کــه  کنجــکاو هســتید  اگــر 
بــرای تــان نتیجــه ای را نیــز بــه دنبــال خواهــد 
ــده  ــاد ش ــر ی ــه ام ــد ک ــاش کنی ــر، ت ــا خی ــت ی داش
را  آن  و  کنیــد  گیــری  پــی  مــداوم  شــکل  بــه  را 
تــا زمانــی انجــام دهیــد کــه بدانیــد موثــر اســت.

 
 برای خودتان اهدافی را تعيين کنيد که گويی در 

صورت محقق نشدن چيزی را از دست داده ايد 
ــی  ــورد م ــه دو م ــش ب ــن بخ ــای ای ــه ه ــورد یافت در م
تــوان اشــاره کــرد کــه بــه شــما انگیــزه مــی دهــد. اولــی 
پایــه شــناختی دارد و از آن بــه »نفــرت از دســت دادن« 
یــاد مــی شــود. بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه شــما پولــی 
ــد، خوشــحال مــی شــوید  ــدا مــی کنی را روی زمیــن پی
 امــا زمانــی کــه همــان مقــدار پــول از کیــف پولتــان گــم 
مــی شــود، واقعــا ناراحــت مــی شــوید. »نفــرت از دســت 
ــا  ــد کــه م ــدا مــی کن ــط پی ــن موضــوع رب ــه ای دادن« ب
زمانــی کــه چیــزی را گم مــی کنیم، احساســات بیشــتری 
را در مقایســه بــا یافتــن همــان چیــز، پیــدا مــی نماییــم.
ــودن  ــب آن ب ــن، صاح ــه یافت ــوط ب ــش مرب ــن بخ دومی
اســت. »تاثیــر موهبــت هــا« اصطاحــی اســت کــه بــرای 
ــدی  ــه بن ــرد و رتب ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــن م ای
ارزشــمندی را در زندگــی صاحــب شــان  چیزهــای 
ــرای  ــاددان رفتارگ ــی اقتص ــد. دن اریل ــی کن ــن م تعیی

ــه  ــن ب ــو کارم ــور زی ــراه پروفس ــه هم ــگاه دوک ب  دانش
مطالعــه ای در ایــن مورد پرداخته. آنها از دانشــجویانی که 
برنــده التــاری چنــد دوره خریــد بلیــط هــای بــازی هــای 
بســکتبال بودنــد خواســتند تا بلیط هایشــان را بفروشــند، 
آنهــا هــم بــه طــور متوســط بلیــط هایشــان را بــه مبلــغ 
فروختنــد. تومــان(  )حــدود 1.900.000  دالر   1.400
در  هرگــز  هایشــان  بلیــط  کــه  کســانی  از  ســپس 
فــروش  پیشــنهادی  رقــم  بــود  نبــرده  مســابقات 
ــدود  ــا 170 دالر )ح ــیدند و آنه ــان را پرس ــط هایش بلی
البتــه  کــه  کردنــد  اعــام  را  تومــان(   600.000
دارد. وجــود  ارقــام  ایــن  میــان  بســیاری  تفــاوت 
برنــدگان تصــور  بــود کــه  ایــن جریــان آن   علــت 
مــی کردنــد کــه بلیــط هایشــان از ارزش بیشــتری 
برخــوردار اســت و ایــن همــان »تاثیــر موهبــت هــا« بــود 
ــروش  ــرای ف ــده ب ــروه برن ــع گ ــد. در واق ــه کار آم ــه ب ک
ــد. ــی دادن ــان م ــتری نش ــت بیش ــان مقاوم ــط هایش بلی
پروفســور واســیلی داالکاس، از بخــش بازاریابــی دانشــگاه 
ــگاهی  ــای دانش ــا، در کاس ه ــوس کالیفرنی ــن مارک س
خــود و در میــان دانشــجویان، نفــرت از دســت دادن 
داشــت  کاس  دو  او  داد.  قــرار  مطالعــه  مــورد  را 
کــه در هــر دوی آن دو کاس از روش هــا و آزمــون 
 هــای مشــابهی اســتفاده مــی کردنــد. هــر کــدام از 
ســئوال هــای آزمــون هــای وی یــک نمــره داشــت 
ــک  ــد، ی ــی ش ــه آن داده م ــتباه ب ــخ اش ــر پاس ــه اگ ک
ــواب داده  ــت ج ــر درس ــت و اگ ــی رف ــت م ــره از دس  نم
می شــد یــک امتیاز را برای آن دانشــجو به همراه داشــت.

بــه دانشــجویان گفــت  اول خــود  داگاس در کاس 
درصورتــی کــه 5 امتیــاز را در ایــن امتحــان کســب 
ــد.  ــرکت کنن ــی ش ــان پایان ــت در امتح ــد الزم نیس کنن
43 درصــد از دانشــجویان ایــن کاس نمــره 5 را از ایــن 
آزمــون کســب کردنــد و امــا در کاس دوم، داگاس 
بــه دانشــجویانش گفــت کــه امتحــان پایــان تــرم 
ــد  ــرکت نکنن ــد در آن ش ــی توانن ــت و م ــی اس دلبخواه
مگــر اینکــه دانشــجویی نتوانــد در ایــن آزمــون نمــره 5 
را کســب کنــد. در کاس دوم 82 درصــد از دانشــجویان 

توانســتند نمــره 5 را کســب کننــد. باورتــان مــی شــود؟
در حالــت دوم دانشــجویان بــاور داشــتند کــه ایــن حــق 
را پیــدا کــرده انــد کــه بتواننــد در آزمــون نهایــی شــرکت 
ــدا  ــاری پی ــت اختی ــان حال ــون برایش ــن آزم ــد و ای نکنن
کــرده بــود و بــا از دســت دادن آزمــون اول، ایــن احتمــال 
ــع ذهنیــت از  ــت. در واق ــرای شــان از بیــن خواهــد رف ب
دســت دادن، باعــث مــی شــد کــه آنهــا انگیــزه بیشــتری 
بــرای کســب نمــره الزم در آزمــون اول را بدســت آورنــد.
از دســت دادن وجــود  بــرای  اول چیــزی  در گــروه 
جدیــد  موقعیــت  یــک  آوردن  بدســت  و  نداشــت 
عــذاب  موقعیتــی،  دادن  دســت  از  کــه  قــدر  آن 
بــرای  ای  انگیــزه  فــرد  در  توانــد  نمــی  اســت،  آور 
آورد. وجــود  بــه  کار  حتمــی  رســاندن  انجــام  بــه 
ایــن از دســت دادن چــه در مــورد پــول باشــد، یــا حقــی 
و… اطمینــان حاصــل کنیــد کــه چیــزی را برمــی گزینید 
کــه بتوانیــد آن را صاحب شــوید و آن همان چیزی باشــد 
کــه بــه شــما احســاس ارزشــمندی بیشــتری مــی دهــد. 
مــورد آخــر را هــم بــه مرحلــه عمــل درآوریــم: از رونــد 
ــزان  ــترین می ــاد بیش ــرای ایج ــت دادن ب ــرت از دس نف

انگیــزه در خودتــان بهــره ببریــد. زمانــی کــه انگیــزه کافی 
بــرای انجــام یــک کار را نداریــد مــی توانیــد از تاثیــرات 
ــرای  ــا اگــر ب ــد. مث ــرا اســتفاده کنی روانشناســی رفتارگ
ــاش  ــول ت ــخص از پ ــزان مش ــک می ــت آوردن ی  بدس
مــی کنیــد، در نظــر بگیریــد اگر همــان میزان را از دســت 
بدهیــد چقــدر احســاس بــدی خواهیــد داشــت. آن وقــت 
انگیــزه بیشــتری پیــدا مــی کنیــد کــه تــا آن را بدســت 
آوریــد چــرا کــه شــما از دســت دادن را دوســت نداریــد. 
ــد  در واقــع حــس مالکیــت، حســی اســت کــه مــی توان
هــر دو نــوع انگیــزه، یعنــی بیرونــی و درونــی را افزایــش 
ــم،  ــون، نظ ــری همچ ــیار دیگ ــل بس ــه عوام ــد. البت ده
اراده، پشــتکار و توجــه و تمرکــز کافــی نیــز مــی تواننــد 
ــا  ــه اینه ــا از هم ــند ام ــته باش ــر داش ــد تاثی ــن رون در ای
مهــم تــر، انگیــزه اســت. بــدون انگیــزه، امــکان نــدارد کــه 
بتــوان ســختکوش تــر بــه انجــام کارهــا رســیدگی کــرد.
 همچنان مواردی که برشــمرده شــدند ممکن اســت لزوما 
بــرای همــه افــراد کارآمــد نباشــد. رویکردهــای متفــاوت 
دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت بــرای ایــن 
گــروه بیشــتر کارآمــد باشــند. یادمــان باشــد کــه رویکــرد 
ــم. ــه کار گیری ــم و آن را ب ــان را بیابی ــا خودم مناســب ب
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آشنایي با عاملیت تازه تاسیس 631 - جوکار

عامليــت 631 )جــوکار( از اعضــاي جديــد خانــواده اطلــس خــودرو اســت کــه بــه تازگــي در 
بوشــهر- در جــاده نيــروگاه اتمــي -  بيــن تنــگک دوم و ســوم - نبــش خيابــان اســتاديوم 
بــه صاحــب امتيــازي آقــاي مســعود جــوکار بــه جمــع عامليــت هــاي مجــاز اطلــس خــودرو 
الزمــه  کــه  بــاال  اســتانداردهاي  و  مناســب  امکانــات  بــا  عامليــت  ايــن  اســت.  پيوســته 
دهــد.  مــي  ســرويس  کيــا  مشــتريان  بــه  اســت  خــودرو  اطلــس  مجموعــه  در   حضــور 
ارائــه ي خدمــات پــس از فروش با کيفيت و قيمت مناســب و تســهيل نمودن دسترســي مشــتريان 
بــه خدمــات از مهــم تريــن رويکردهــاي ايــن شــرکت اســت و ارتقــاء ســطح دانــش، آگاهي، مهــارت و 

مشــارکت کارکنــان بــه عنــوان بهتريــن ســرمايه ي شــرکت در نظر گرفته مي شــود.
ايــن عامليــت ضمــن رعايــت قوانيــن و مقــررات حاکم بر ايــن صنعــت  از روش هــاي نوين مديريتي 
بهــره مــي گيــرد و جهــت بهبــود عملکــرد سيســتم بــا ارزيابــي مــداوم از اثــر بخشــي و کارايــي ايــن 

روش هــا اطمينــان حاصــل مــي کند.

 تاريخچه شروع به فعاليت
آغــاز  همــان  از  جــوکار   631 مجــاز  عاملیــت 
اســت. بــوده  همــراه  خــودرو  اطلــس  بــا 
اســت هایــي  عاملیــت  جــزء  مجموعــه  ایــن 
خــودرو  اطلــس  بــا  همــکاري  از  پیــش  کــه 
مــورد  در  بــازار  ایــن  در  حضــور  ي  تجربــه 
اســت. داشــته  را  خــودرو  فــروش  و  قطعــات 

 واحدهاي فعال
مســاحت عرصــه ي ایــن عاملیــت 1000 متــر مربع اســت 
ــي تشــکیل  ــع آن را مســاحت اعیان ــر مرب ــه 1000 مت  ک
عامیلــت  ایــن  فعــال  واحدهــاي  دهــد.   مــي 
ــوازم  ــات و ل ــد قطع ــروش،  واح ــد ف ــد از واح ــارت ان عب
یدکــي، واحــد امــور مشــتریان، واحــد خدمــات پــس از 
فــروش، واحــد صافــکاري و نقاشــي، همچنیــن ایــن 

عاملیــت جهــت رفــاه حــال مشــتریان داراي یــک 
واحــد مجــزاي کارواش و یــک کافــي شــاپ مــي باشــد

 تجهيزات
دارنــده ي  عاملیــت  ایــن  هــاي   کلیــه ي دســتگاه 
اســاس  بــر  و  اســت  کالیبراســیون  ي  گواهینامــه 
ســازمان  و  خــودرو  اطلــس  شــرکت  اســتانداردهاي 
بازرســي کنتــرل کیفیــت ایــران تهیــه شــده انــد.
یــاب  عیــب  دســتگاه  آخریــن  شــامل  تجهیــزات 
مخصــوص  ابــزار  کلیــه  و  کیاموتــورز  معتبــر 
ارائــه  جهــت  کیــا،  خودروهــاي  تعمیــرات 
کیــا  محتــرم  مشــتریان  بــه  خدمــات   بهتریــن 
بــه  مجهــز   631 عاملیــت  همچنیــن  باشــد.  مــي 

ــت. ــتریان اس ــال مش ــاه ح ــت رف ــداد جه ــودروي ام خ

مسعود جوکارمدير تعميرگاه
مسلم جوکارکارشناس فني

رستم مالکيسرپرست مکانيک
رستم مالکيمکانيک

علي رادبهسرپرست برق
مسلم جوکار –رستم مالکي جلوبندي ساز

عاطفه قشقايي –ارام گتوي زاده پذيرشگر
عاطفه قشقاييکارشناس قطعات

احمد شيخيانباردار
ارام گتويي زادهمسئول گارانتي

مسلم جوکارامدادگر
سعيد مراديصافکاري
سعيد رمضانيبرقکار

رستم مالکيجنرال سرويس
سيما ساعديکارشناس فروش

 پرسنل مشغول به کار
تعداد کل کارکنان عاملیت 631- جوکار10 نفر است:
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