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    خدمات پس از فروش در مســير توســعه

کوتاه و خواندنی

گزارش تصويري مراســم ســالگرد تاسيس شرکت و شب يلدا

آشنايي با اعضاي جديد و ارتقا يافته خانواده اطلس خودرو

)ECU( عملکــرد واحد کنترل الکترونيکی

Stinger رونمايــی از خودروی رويايی کيا

مصاحبه با پيتر شــراير درباره توســعه کيا استينگر

فنر بندی؛ اصلی ترين جزء سيســتم تعليق

جشــن 10 سال توليد محصول در اروپا

چگونه روی محيط اطراف مان اثرگذار باشــيم؟

کيا مراقب ايمنی کودکان اســت!

خانواده اطلس خودرو

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

از فروش   خدمات پس 
توسعه مسير  در 

ســرمقالــه

در یــک بافــت اقتصــادی تقاضــا حــرف اول بــازار را مــی زنــد 
و خدمــات پــس از فــروش بــه یکــی از عوامــل مهــم مشــتری 

مــداری تبدیــل شــده اســت. 

ــه  ــد ب ــی کن ــل م ــودش را منتق ــی خ ــار معنای ــه ب ــر کلم ه
ــوع  ــه موض ــبت ب ــرد نس ــر رویک ــن تغیی ــه ای ــه ای ک گون
خدمــات پــس از فــروش از یــک پدیــده الزم بــه یــک 
ــب و  ــه کس ــرای هم ــت، ب ــعه اس ــل توس ــه عام ــده  ک پدی
ــروش  ــس از ف ــات پ ــذار خدم ــا مســلم شــده اســت. گ کاره
از یــک موضــوع الزم بــه یــک فاکتــور کلیــدی بــرای توســعه 
ــتم  ــد سیس ــه اول نیازمن ــرکت، در درج ــک ش ــهرت ی و ش
ــه  ــر پای ــد ب ــک اســتراتژی کارآم ــردن ی ــال ک ــی و دنب ارزیاب
تجربیــات گذشــته اســت. رویکــرد جدیــد نســبت بــه موضــوع 
ــی و  ــری تکنیک ــه ام ــتر از اینک ــروش، بیش ــس ف ــات پ خدم
فنــی بــرای شــرکت باشــد، ضــرورت و یــک اصــل مدیریتــی 
اســت کــه تمــام جنبــه هــای ارتبــاط بــا مشــتریان را مدنظــر 
ــر  ــر اث دارد. رضایــت مشــتري احســاس مثبتــي اســت کــه ب
ــرآورده شــدن خواســته هــا و انتظــارات مشــتریان در آنهــا  ب

ایجــاد مــي شــود. 

در همیــن راســتا و برپایــه شــعار "پشــتیبان، همچــون 
خانــواده کیــا" شــبکه خدمــات پــس از فــروش شــرکت 
ــتریان  ــدي مش ــش رضایتمن ــدف افزای ــا ه ــودرو ب ــس خ اطل
 و تشــویق آنــان بــه انجــام بــه موقــع ســرویس هــاي 
و کنتــرل سیســتم هــاي  بررســي  و همچنیــن  اي  دوره 
سرنشــینان  بــراي  را  اي  ویــژه  هــاي  طــرح  مختلــف، 

خودروهــاي کیــا برگــزار مــي کنــد. 

ــزي و  ــه ری ــا برنام ــودرو ب ــس خ ــرکت اطل ــت ش ــد اس امی
ــروش در  ــس از ف ــات پ ــف خدم ــاي مختل ــرح ه ــراي ط اج
ــدگان، موجــب  ــال مشــتریان و مصــرف کنن ــاه ح ــت رف جه

ــم آورد. ــا فراه ــتریان کی ــراي مش ــت را ب ــت و امنی رضای
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ســوار بر خودرو رویایی برای داشتن یک تعطيالت فراموش 
نشدنی!

ــات  ــن تعطی ــت ای ــا کیفی ــردن ب ــی ک ــانس ط ــات، ش ــمت تعطی ــن قس بهتری
ــا،  ــپ کی ــو کلی ــن ویدئ ــم.در جدیدتری ــان داری ــه دوستش ــت ک ــرادی اس ــا اف ب
بــه ســادگی نحــوه گذرانــدن یــک تعطیــات فرامــوش نشــدنی در کنــار 
کســانی کــه دوستشــان داریــد نمایــش داده شــده اســت. نکتــه مهــم در 
ــدر  ــی(، پ ــتی رویای ــه "Dreamcraft" )کش ــرای مقال ــده ب ــر ش ــوان ذک عن
ــتراک  ــه اش ــم ب ــا ه ــود را ب ــای خ ــه رویاه ــد ک ــی ده ــان م ــری را نش  و پس
مــی گذارنــد و در صــدد هســتند کــه ایــن رویــا را بــه واقعیــت تبدیــل کننــد. 
ــواده را  ــودروی خان ــرد خ ــم میگی ــن و تصــورات خــاق، پدرتصمی ــک ذه ــا ی ب
ــرای گذرانــدن یــک تعطیــات  ــد ب ــا او بتوان ــه "کیــا ســورنتو" تغییــر دهــد ت ب
ــمند  ــه ارزش ــک هدی ــود، ی ــای خ ــت رویاه ــه نهای ــدنی و تجرب ــوش نش فرام
گرفتــه باشــد. اســتفاده و نمایــش صحنــه هــای نفــس گیــر و جــذاب در 
ــرار  ــر ق ــان را تحــت تاثی ــر جه ــا در سراس ــداران کی ــاً طرف ــو مطمئن ــن ویدئ ای
ــتاره  ــی س ــر واقع ــم از تصاوی ــن فیل ــای ای ــه ه ــی صحن ــد داد. در برخ  خواه
بیننــدگان شــده  باعــث تحســین  اســت کــه  اســتفاده شــده  دنبالــه دار 
طرفــداران  بــرای  تــا  اســت  تــاش  در  همــواره  موتــورز  کیــا  اســت.   آغاز طرح بازدید رایگان قبل از سفر نوروز 95 

ــد  ــالي جدی ــروع س ــتن آن، ش ــر گذاش ــت س ــانگر پش ــال 95 نش ــي س ــاي پایان روزه
ــد  ــي باش ــان م ــد ایرانی ــن عی ــه بزرگتری ــوروز ک ــد ن ــن عی ــم که ــراي رس ــي ب و آمادگ
اســت، از ایــن رو در ایــن مــاه نیــاز بــه انجــام یکســري آمادگــي هایــي جهــت 
ــس  ــرکت اطل ــروش ش ــس از ف ــات پ ــد خدم ــد. واح ــي باش ــو م ــاري ن ــتقبال از به اس
ــو  ــار ن ــن به ــا در ای ــاي کی ــازي خودروه ــاده س ــبت آم ــه مناس ــي ب ــودرو خدمات خ
تــدارک دیــده، تــا خودروهــاي کیــا از لحــاظ سیســتم تهویــه مطبــوع، سیســتم ترمــز، 
ــر  ــا، فیلت ــده، وضعیــت تایره ــا، چــراغ هــاي هشــدار دهن ــاک کــن ه ــرف پ عملکــرد ب
ــوار  ــا س ــاي کی ــواده ه ــا خان ــد، ت ــرار گیرن ــي ق ــد و بررس ــورد بازدی ــیاالت م ــا و س ه
ــذا از  ــد. ل ــتقبال نماین ــاي آن اس ــت ه ــوروزي و جذابی ــفرهاي ن ــر از س ــوده خاط آس
ــه حضــور در  ــا نســبت ب ــردد ت ــي گ ــوت م ــورز دع ــواده کیاموت ــرم خان  مشــتریان محت
عزیزمــان  میهــن  سراســر  در  خــودرو  اطلــس  شــرکت  مجــاز  هــاي  عاملیــت 
فرماینــد. مراجعــه   95 مــاه  اســفند   5 تــا  مــاه  بهمــن   23 تاریــخ  از 

کيا شــمارش معکوس را برای رونمایی از نسل جدید 
پيکانتو در موتورشــو ژنو آغاز کرده است

ــو 2017 از نظــر  ــد، پیکانت ــی آی ــر م ــال ب ــای دیجیت ــگ ه ــن رندرین ــه از ای اینطــور ک
ــو  ــد ری ــل جدی ــه از نس ــده، برگرفت ــه روز ش ــتایلی ب ــده و اس ــر ش ــی بزرگت ــاد، کم ابع
ــا  ــد. ب ــی ده ــوه م ــی جل ــل فعل ــر از نس ــه ت ــل یافت ــر و تکام ــغ ت ــه آن را بال دارد ک
ایــن ابعــاد بزرگتــر شــده، کابیــن نیــز جــادار تــر از قبــل فــرم گرفتــه اســت.
ــار  ــا انتظ ــده ام ــه نش ــو ارائ ــی پیکانت ــل آت ــردی از نس ــی و عملک ــات فن ــوز اطاع هن
ــدرت 100 و 120  ــطح ق ــو در دو س ــری تورب ــیلندر 1.0 لیت ــور 3 س ــا موت ــی رود ب م
اســب بخار عرضــه شــود. همچنیــن بعیــد نیســت بــرای مــدل پایــه، موتــور 3 ســیلندر 
ــا قــدرت کمتــر از 100 اســب بخار نیــز در نظــر گرفتــه شــده باشــد. دمــش طبیعــی ب
احتماال از اوایل ســال آینده شــاهد آغاز عرضه پیکانتو 2017 در بازار های بین المللی خواهیم بود.

چهارمين دوره مســابقات ملي مهارت هاي ارتباط با مشتري 
در واحد خدمات پس از فروش

چهارمیــن دوره مســابقات ملــي مشــتري مــداري در شــبکه عاملیــت هــاي 
ــر  ــابقات ه ــن مس ــه ای ــد، ک ــزار ش ــاه 1395 برگ ــودرو دي م ــس خ ــاز اطل مج
ــتري  ــه مش ــردي در زمین ــاي ف ــارت ه ــنجش مه ــور س ــه منظ ــار ب ــال یکب دو س
ــت ســالم و  ــن ایجــاد حــس رقاب ــا ترخیــص و همچنی ــرش ت ــداري، پروســه پذی م
ــت  ــگران عاملی ــرش و پذیرش ــان پذی ــن کارشناس ــزه در بی ــه و انگی ــش روحی افزای
ــي دو  ــابقات ط ــن دوره از مس ــز ای ــال نی ــردد. امس ــي گ ــزار م ــاز برگ ــاي مج ه
ــرش  ــان پذی ــاي کارشناس ــارت ه ــه مه ــد، ک ــزار ش ــي برگ ــوري و عمل ــش تئ بخ
ــت و در  ــرار گرف ــنجش داوران ق ــي و س ــورد ارزیاب ــا م ــت ه ــگران عاملی و پذیرش
ــن دوره از  ــر ای ــرات برت ــوان نف ــه عن ــر ب ــدگان 6 نف ــرکت کنن ــن ش ــت از بی نهای
مســابقات معرفــي و در مراســم اختتامیــه بــا اهــداي جوایــزي کــه شــامل؛ 
ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــان تقدی ــود از ایش ــه  ب ــر و کارت هدی ــوح تقدی ــس، ل تندی
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  منبع: 

کانال تلگرام اطلس خودرو یکي از پرطرفدارترین کانال هاي خودرویي
ــي  ــه نم ــد ک ــروزي دارن ــاي ام ــي در دنی ــر رنگ ــش پ ــي نق ــاي اجتماع ــبکه ه ش
ــاي  ــال ه ــي  در س ــاي اجتماع ــانه ه ــن رس ــت. ای ــده گرف ــا را نادی ــوان آن ه ت
ــاي  ــکل ه ــه ش ــد ک ــوده ان ــذار ب ــر گ ــان تاثی ــران، آن چن ــي کارب ــر در زندگ اخی
ــت و  ــه اس ــر پذیرفت ــد تاثی ــاي جدی ــانه ه ــن رس ــز از ای ــي نی ــات اجتماع ارتباط
ــا  ــران مــي باشــد. اطلــس خــودرو ب ــا کارب ــراي ایجــاد ارتبــاط ب بســتر مناســبي ب
ــاع  ــدف اط ــا ه ــود را ب ــرام خ ــال رســمي تلگ ــرایط کان ــن ش ــمردن ای ــم ش مغتن
ــوط  ــذاب مرب ــاي ج ــپ ه ــر و کلی ــات و تصاوی ــات، گزارش ــار، اطاع ــاني اخب رس
ــا  ــان ت ــدازي کــرد، کــه از آن زم ــاه 94 راه ان ــورز از تیرم ــا موت ــه محصــوالت کی ب
ــر  ــا بیــش از 20.000 کارب ــق توانســته ب ــه اطاعــات مناســب و موث ــا ارائ کنــون ب
بــه عنــوان یکــي از کانــال هــاي پرطرفــدار در بیــن شــرکت هــاي خودرویــي باشــد.

نام کيا نيرو به عنوان کم مصرف ترین خودرو جهان 
در گينس ثبت شد

ــس  ــی گین ــای جهان ــاب رکورده ــرو در کت ــا نی ــدی کی ــراس اوور و هیبری ــودروی ک خ
به عنــوان کم مصرف تریــن خودرویــی نــام گرفــت کــه عــرض آمریــکا را طــی کــرده اســت.
ــردز  ــن گ ــای وی ــه نام ه ــی ب ــده آمریکای ــام دو رانن ــورز ن ــا موت ــام کی ــاس اع براس
تــا  لس آنجلــس  از  کیلومتــر   5979 مســافت  طــی  به دلیــل  وینگــر  رابــرت  و 
ــاس  ــد. براس ــت ش ــس ثب ــاب گین ــن، در کت ــر بنزی ــا 183.6 لیت ــیتی ب ــورک س نیوی
بنزیــن مســافت 32.56  لیتــر  ازای هــر  بــه  ایــن خــودرو  اعــام کیــا موتــور، 
کیلومتــر طــی کــرده اســت کــه بــا یــک حســاب و کتــاب مشــخص می شــود 
ــد! ــی کن ــن ط ــر بنزی ــدود 3 لیت ــا ح ــت ب ــته اس ــر را توانس ــر 100 کیلومت ــه ه ک
ــدت از  ــا به ش ــد: "م ــورز می گوی ــا موت ــد کی ــزی تولی ــاون برنامه ری ــک، مع اورث هدری
رکوردشــکنی نیــرو خوشــحال هســتیم. ما قصد داشــتیم خودرویی بســازیم کــه در دنیای 
واقعــی مفیــد باشــد، طراحــی خوبــی داشــته باشــد و بهــره وری ســوخت مناســبی داشــته 
باشــد و ثبــت شــدن در کتــاب گینــس نشــان می دهــد بــه این هــدف خــود رســیده ایم."
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خــود تجربیــات خاطــره گونــه عالــی را در هــر زمــان و مــکان رقــم بزنــد. کیــا 
بــرای  فصــل ســال  ایــن  در  را  لحظــات جذابــی  فیلــم  ایــن  بــا  اســت  امیــدوار 
همــه بــه ارمغــان آورده و آرزوي تعطیاتــي سرشــار از اتفاقــات خــوب و فرامــوش 
نشــدنی را مــرا تمــام طرفدارانــش دارد.جهــت مشــاهده  ایــن فیلــم جــذاب بــه 
فرماییــد. مراجعــه   @atlaskhodroco خــودرو  اطلــس  شــرکت  تلگــرام  کانــال 
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در امتداد اطلس 67 در امتداد اطلس

گزارش تصویري مراســم سالگرد تاسيس شرکت و شب یلدا
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9دانشدر امتداد اطلس8

آشنایي با اعضاي جدید و ارتقا یافته خانواده اطلس خودرو

و  اتحــاد  حــس  آن  در  کــه  اســت  هايــی  ســازمان  جملــه  از  خــودرو  اطلــس 
شــعار  عبارتــی  بــه  زنــد.  مــی  را  اول  حــرف  انســانی  نيروهــای  بيــن  همدلــی 
او  آرمــان  معــرف  کــه  خانــواده"  همچــون  "پشــتيبان  يعنــی  شــرکت  ايــن 
صــدق  نيــز  ســازمان  داخلــی  مديريــت  ی  دربــاره  اســت،  مشــريان  بــه  نســبت 
داشــت  پــاس  کارکنــان،  ی  گذشــته  زحمــات  بــه  توجــه  رو  ايــن  از  کنــد؛  مــی 
شــرکت  جديــد  هــای  ســرمايه  از  اســتقبال  و  هــا  آن  حــال  زمــان  دســتاوردهای 
کــه بــا حضــور آن هــا آينــده ی جديــدی تجربــه خواهــد شــد، از خــط مشــی هــای 
و  خــودرو  اطلــس  جديــد  اعضــای  "معرفــی  اســت.  شــرکت  ايــن   مديــران 
ی  نشــريه  در  اســت  بخشــی  همــکاران"  ســازمانی  ارتقاءهــای  رســانی   اطــاع 
مجموعــه  بــه  تازگــی  بــه  کــه  همکارانــی  بــه  هــم  آن  توســط  کــه  اطلــس   پيــک 
آشــنا  شــرکتی  درون  تغييــرات  بــا  هــم  و  بگوييــم  آمــد  خــوش  انــد،  پيوســته 

شــويم.

 
نام و نام خانوادگي: شيما فاح رستمي

سمت سابق: کارشناس کنترل آمار و بودجه

 ســمت جديد: کارشناس پذيرش

 
نام و نام خانوادگي: مونا قديانلو

سمت سابق: کارشناس آموزش فني

 سمت جديد: کارشناس کنترل آمار و بودجه

نام و نام خانوادگي: محسن زحمتکش

تاريخ تولد: 5۴/11/10

شــرکت اطلــس خــودرو، یکــي از معتبــر تریــن شــرکت هــاي 
ــه  ــن مجموع ــردن در ای ــور.  کار ک ــطح کش ــي در س خودروی
بــزرگ باعــث بســي خوشــحالي و خرســندي اســت. امیــدوارم 
بتوانــم فــردي موثــر در جهــت رضایتمنــدي مشــتریان محترم 
و همچنیــن پرســنل داخلــي  شــرکت اطلــس خــودرو باشــم.

شرکت اطلس خودرو، یکي 
از معتبر ترین شرکت هاي 

خودرویي در سطح کشور

ميزان تحصيات:  زير ديپلم

زمينه فعاليت: سرشيفت انتظامات

سوابق کاري: 
بــه مــدت 6 ســال در بخــش انتظامــات شــرکت گلســتان و 
9ســال در انتظامــات محــور ماشــين بــه عنوان سرشــيفت

نام و نام خانوادگي: محبوبه صداقت پور

تاريخ تولد: ۴8/08/۲7

ــز  ــا و ج ــوان و پوی ــه اي ج ــودرو، مجموع ــس خ ــرکت اطل  ش
ــان  ــي در کشــور عزیزم ــاي خودروی ــن شــرکت ه ــه روز تری ب
ایــران اســت. امیــدوارم بتوانــم با تاش و پشــتکار، در پیشــرفت 
ــردارم. ــه اهــداف شــرکت اطلــس خــودرو قــدم ب و رســیدن ب

شرکت اطلس خودرو،  
مجموعه اي جوان و پویا

ميزان تحصيات:  کارداني مديريت دولتي

زمينه فعاليت: کارمند صدور کاردکس

سوابق کاري: 
مجموعــه  در  همــکاري  افتخــار   1365 ســال  از 
بــا ســمت  ام. در شــرکت گلســتان  را داشــته   GBG

در  موتــور  آســان  شــرکت  در  فــروش،  حســابداري 
بخــش  در  لجســتيک  در  و  فــروش  واحــد  بخــش 
ام. بــوده  کار  بــه  مشــغول  خــودرو  ترخيــص 

نام و نام خانوادگي: پويا مازوري

تاريخ تولد: 68/10/11

سیســتماتیک  اي  مجموعــه  خــودرو،  اطلــس  شــرکت 
و مطابــق بــا اســتانداردهاي روز دنیــا، داشــتن محیــط 
کاري مناســب و شــرایط را بــراي پیشــرفت و هماهنگــي 
اســت. آورده  فراهــم  بــا سیســتم  هــر چــه ســریعتر 

شرکت اطلس خودرو،  
مجموعه اي سيستماتيک

ميــزان تحصيــات:  کارشناســي ارشــد مهندســي 
خــودرو گرايــش  انــرژي، 

زمينه فعاليت: مربي آموزش فني

سوابق کاري: 
ــدت  ــه م ــودرو ب ــران خ ــرکت اي ــي در ش ــناس فن کارش
شــش ســال، کارشــناس پذيــرش در شــرکت تويوتــا 
شــرکت   CRM سرپرســت  ســال،  يــک  مــدت  بــه 
ســال يــک  مــدت  بــه  پــارس  پرشــين  وارداتــي 

نام و نام خانوادگي: حسين بايسته 

سمت سابق: کارمند خزانه داري

 ســمت جديد: کارشناس خزانه داري

ارتقاء یافته
نام و نام خانوادگي: محمد رضا پيشگويي

تاريخ تولد: 70/03/۲0

ــر و  ــودرو شــرکت معتب ــس خ ــه شــرکت اطل ــه اینک ــر ب نظ
 داراي فعالیــت هــاي بیــن المللــي در زمینــه واردات خودروهاي 
باکیفیــت مــي باشــد اشــتغال در ایــن شــرکت مي تواند ســبب 
کســب تجارب ارزشــمند مرتبط با تحصیات و عائق اینجانب 
شــود. عــاوه بــر ایــن امیــد اســت بــا همــت و تــاش مضاعــف 
شــاهد ارتقــاء کیفیت خدمــات و رضایت مشــتریان آن شــرکت 
محتــرم همــراه بــا ارتقــاء فــردي و جایگاه ســازماني خود باشــم. 

 شرکت اطلس خودرو شرکت 
معتبر و داراي فعاليت هاي 
بين المللي در زمينه واردات 

خودروهاي  باکيفيت

ميزان تحصيات:  کارشناسي مديريت صنعتي

زمينه فعاليت: سرگروه فروش

سوابق کاري: 
ــي در  ــر فن ــروش و ناظ ــتي ف ــروش، سرپرس ــنل ف پرس
شــرکت ســپاروك جــم آريــا بــه مــدت شــش ســال، 
کارشــناس تحليــل بــازار و سرپرســت امــور نمايندگان 
فــروش در شــرکت الکتروپيــک بــه مــدت هفــت مــاه.

جابجایي

جابجایي
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دانش دانش 1011

)ECU( آشــنایي با نحوه عملکرد واحد کنترل الکترونيکی

در  انژکتــور  گرفتــن  قــرار  بــا 
قطعــات  امــروزی  اتومبيل هــای 
ــا آن  در  ــز ب ــری ني ــی ديگ الکترونيک
سيســتم کنترلــی اتومبيــل به وجــود 
مهمتريــن  از  يکــی   ECU آمدنــد. 
کــه  اســت  الکترونيکــی  قطعــات 
يــک  کنتــرل  و  هدايــت  نقــش 
عهــده  بــر  را  انژکتــوري  خــودروي 

دارد.

ــرل  ــامل کنت ــده ش ــرد عم ــد ECU دارای دو کارک واح
ــق  ــم تزری ــرل حج ــگ و کنت ــا تایمین ــدی ی ــان بن زم
بنــدی  زمــان  کنتــرل   ECU باشــد  مــی  ســوخت 
ســوخت  تزریــق  زمــان  و  تایمینــگ   یــا  تزریــق 
ــه  ــد ک ــی کن ــن م ــیلندر را تعیی ــل س ــه داخ ــور ب انژکت
توســط ســیگنال اولیــه جرقــه تعییــن مــی شــود 
سیســتم کنتــرل حجــم تزریــق مقــدار ســوختی را 
ــن  ــود تعیی ــق ش ــیلندرها تزری ــل س ــه داخ ــد ب ــه بای  ک
مــی کنــد و بــر اســاس مــوارد زیــر مشــخص مــی گــردد: 
 سیگنال تزریق پایه که با سیگنال دور موتور و سیگنال 

حجم هوای مکش شده مشخص می شود 
 سیگنال های تصحیح حجم تزریق 

بــرای  کننــده  تقویــت  مــدار  ایــن  بــر  عــاوه 
شــود  گرفتــه  نظــر  در  بایــد  انژکتورهــا  عملکــرد 

 کنترل زمان بندی تزريق
ــر ســیکل  ــه ازای ه ــر ســیلندر ب ــه ه ــق ســوخت ب تزری
ــن  ــد بدی ــی افت ــاق م ــه اتف ــک مرتب ــور ی ــرد موت کارک
یــک  لنــگ  میــل  دور  هــر  ازای  بــه  کــه  ترتیــب 
ــان  ــه ای زم ــه گون ــق ب ــرد تزری ــی گی ــام م ــق انج تزری
ــته  ــی داش ــه هماهنگ ــا جرق ــه ب ــود ک ــی ش ــدی م بن
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــه جرق ــیگنال اولی ــاوه س ــد.به ع  باش
ــرد.  ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــق م ــدی تزری ــان بن زم
ــه را مشــخص نمــوده  ــه جرق واحــد ECU ســیگنال اولی
و ســپس یــک پالــس خروجــی ایجــاد مــی کنــد. 

 کنترل حجم تزريق  
واحــد ECU  یــک ســیگنال از دور موتــور را بــا اســتفاده 

از ســیگنال اولیــه جرقــه از ترمینــال اولیــه کوئــل 
ــیگنال و  ــن س ــاس ای ــر اس ــد ب ــی کن ــد م ــه تولی  جرق
ــا  ــوا ی ــان ه ــر جری ــای VC و VS از فلومت ــیگنال ه س
 ECU همــان ســیگنال حجــم هــوای مکــش شــده واحــد
ــا  ــپس ب ــد س ــی کن ــد م ــه را تولی ــق پای ــیگنال تزری س
ــق  ــح تزری ــرای تصحی ــف ب ــای مختل ــتفاده از مداره اس
ســیگنال تزریــق پایــه در واحــد ECU بــر اســاس 
ســیگنال هــای وارده از هــر سنســور اصــاح شــده وحجم 
ــی شــود.   ــا مشــخص م ــرای عملکــرد انژکتوره ــق ب تزری

 حجم تزريق پايه
ــده و دور  ــش ش ــوای مک ــم ه ــط حج ــم توس ــن حج ای
ــور  ــه دور موت ــی ک ــود در صورت ــی ش ــن م ــور تعیی موت
ثابــت باشــد حجــم تزریــق پایــه بــا افزایــش حجــم هــوای 
ــر در  ــارت دیگ ــه عب ــد ب ــی یاب ــش م ــده افزای مکــش ش
صورتــی کــه حجــم هــوای مکــش شــده ثابت باشــد حجم 
ــد  ــور افزایــش مــی یاب ــا کاهــش دور موت ــه ب ــق پای تزری
طــرف  بــه  شــده  اعمــال  ســیگنال  یــا  ولتــاژ 
باشــد:  مــی  زیــر  مــوارد  شــامل   ECU واحــد 
  از فلومتــر هوا : حجم هوای مکش را مشــخص می کند

  از سنســور CKP : دور موتــور را مشــخص مــی کنــد. 

 تصحيحات تزريق 
1   غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور

مکانیســم غنــی ســازی، حجــم تزریــق را بر اســاس دمای 

ــرای بهبــود اســتارت شــدن موتــور و  آب موتــور و ب
پایــداری عملکــرد موتــور در دوره زمانــی معیــن 
ــد  ــی ده ــش م ــور افزای ــدن موت ــن ش ــد از روش بع
ــا  ــه ب ــق پای ــم تزری ــا حج ــج ت ــق بتدری ــم تزری حج
ــد.   ــی یاب ــش م ــاي آب کاه ــش دم ــه افزای ــه ب توج

2   غنی ســازی طی گرم شــدن موتور
بــراي بهبــود قابلیــت رانندگــی در حالــت ســرد 
ــر از  ــن ت ــور پایی ــای آب موت ــه دم ــور ک ــودن موت ب
ــاس  ــر اس ــق ب ــم تزری ــد حج ــی باش ــه م 60 درج
افزایــش  آب  دمــای  سنســور  از  ورودی  ســیگنال 
مــی یابــد بــه عــاوه بــرای کاهــش مصــرف ســوخت 
در طــی گــرم شــدن موتــور و در صورتــی ک نقــاط 
کنتاکــت دور هرزگــرد در سنســور موقعیــت دریچــه 
گاز بســته باشــند کــه دریچــه گاز کامــا بســته 
یابــد. باشــد نســبت غنــی ســازی کاهــش مــی 

3   تصحیح دماي حرارت هوای مکش شده
هــوا  هــوا،  دمــای  رفتــن  پاییــن   هنــگام 
ــر در حجــم  ــد تغیی ــر چن ــود ه ــی ش ــر م ــم ت متراک
هــوا ایجــاد نمــی شــود ولــی هــوا ســنگین تــر 
مــی باشــد. و در نتیجــه نســبت ســوخت و هــوا 
بــاال  هنــگام  بــه  بلعکــس  و  یابــد  مــی  افزایــش 
رفتــن دمــای هــوا، هــوا منبســط شــده و در حجــم 
ــوده و در  ــر ب ــبک ت ــی س ــر وزن ــوا از نظ ــان ه یکس
ــد. ــی یاب ــش م ــوا کاه ــوخت وه ــبت س ــه نس نتیج
ســوخت  نســبت  در  تغییــرات  ایــن   ECU واحــد 
وهــوا را توســط ســیگنال هــای وارده از سنســور 

ــد  ــی کن ــاح م ــش اص ــوای مک ــرارت ه ــه ح درج
ــوان  ــه عن ــي ب ــه حرارت ــه درج ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در  اســتاندارد  مقــدار 
مکــش  هــوای  حــرارت  درجــه  کــه  صورتــی   در 
پاییــن تــر از ایــن مقدار باشــد حجــم تزریــق افزایش 
مــی یابــد و در صــورت افزایــش درجــه حــرارت تــا 
ــد.  ــق کاهــش مــی یاب ــن مقــدار حجــم تزری بیــش از ای

4    غنی سازی و شتاب گیری طی گرم شدن موتور 
هنــگام  بــه  و  رانندگــی  قابلیــت  بهبــود  بــرای 
ــور  ــدن موت ــرم ش ــی گ ــور در ط ــودن موت ــرد ب س
سیســتم غنــی ســازی در حیــن شــتاب گیــری 
در نظــر گرفتــه مــی شــود هنگامــی کــه نقطــه 
سنســور  در  هرزگــرد  دور  در   IDL کنتاکــت 
ــازی  ــی س ــود غن ــی ش ــاز م ــت دریچــه گاز ب موقعی
انجــام مــی گیــرد شــدت غنــی ســازی و دوره 
حــرارت  درجــه  بــه  توجــه  بــا  تزریــق  زمانــی 
کــه  هنگامــی  کنــد  مــی  تغییــر  رادیاتــور  اب 
درجــه حــرارت آب پاییــن مــی باشــد افزایــش 
تزریــق  بیشــتر  زمانــی  دوره  و  ســازی  غنــی 
ــود.   ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــازی بای ــی س ــرای غن ب

 ECU ولتاژ یا سیگنال ها به طرف واحد
شــدن  بــاز  گاز:  دریچــه  موقعیــت  سنســور  از   
درجــه   1.5 از  کمتــر  زاویــه  تــا  گاز  دریچــه 
کنــد.  مــی  مشــخص  را  بســته  موقعیــت  از 
  از سنســور درجــه حــرارت آب: درجــه حــرارت 
کنــد.  مــی  مشــخص  را  موتــور  رادیاتــور  آب 

www.khodroha.com  منبع:                        

قسمت اول
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NAIAS 2017 در نمایشگاه

Stinger رونمایی از خودروی رویایی کيا

کيــا در نمايشــگاه خــودروي آمريــکای 
ــود  ــده خ ــرگ برن ــمالی )NAIAS( از ب ش
نمايشــگاه  ايــن  برگــزاری  حيــن  در 
شــوی  موتــور  در  کــرد.  رونمايــی 
معرفــی  بــا  کيــا   ،۲017 ديترويــت 
ــر  ــگان منتظ ــه هم ــودروی Stinger ک خ
و  مــردم  توجــه  بودنــد،  آن  معرفــی 
خبرنــگاران را بــه خــود جلــب نمــود. 
عملکــرد  باالتريــن  خــودرو  ايــن 
تــا  موتــورز  کيــا  محصــوالت  در  را 
خــودروی  اســت،  برخــوردار  کنــون 
جهــت  از  نمايــش  اوليــن   Stinger
گيــری جديــد برنــد کيــا مــی باشــد.

www.kia_buzz.com  منبع:                        

طراحــی خــاص بدنــه ایــن خــودرو همــان چیــزی اســت 
ــو  ــد توریزم ــودروی گرن ــک خ ــا از ی ــداران کی ــه طرف ک
ــودروی  ــاس خ ــاً براس ــودرو دقیق ــن خ ــد. ای ــار دارن انتظ
کیــا GT کــه در موتــور شــوی فرانکفــورت معرفــی 
ــق از  ــًا موف ــه کام ــت و نمون ــده اس ــی ش ــد طراح گردی
ــد مــی باشــد. ــن برن توســعه مهندســی و طراحــی در ای
معرفــی ایــن خــودرو بــه صــورت زنــده در حضــور 
ــه  ــل ب ــودرو را تبدی ــن خ ــاچیان، ای ــگاران و تماش خبرن
ــود. طراحــی  ــد نم ــا در ســال جدی ــزرگ کی ســورپرایز ب
خطــوط  از  اســتفاده  جانبــی،  نمــای  در  عضانــی 
ــا  ــدرت ب ــور پرق ــه، موت ــی بدن ــی کل ــدرن در طراح م
ــک  ــا طراحــی فســت ب قابلیــت حمــل پنــج سرنشــین ب
ــری  ــه کار گی ــزرگ، ب ــادار و ب ــن ج ــب خودرو،کابی عق

کمکــی  هــای  و سیســتم  ایمنــی  باالتریــن ســطح 
ــر خــودرو مــی باشــد. رانندگــی از ویژگــی هــای ایــن اب
بــا توجــه بــه تمرکــز کیــا بــر روی قابلیــت های مســافرتی 
بــودن ایــن خــودرو، طراحــی آن در مرکــز اروپایــی کیــا 
در فرانکفــورت انجــام پذیرفتــه اســت. در طراحــی المــان 
ــردی  ــر روی لوکــس و کارب ــد ب ــن خــودرو تاکی ــای ای ه
ــاً  ــودرو مطمئن ــن خ ــت. ای ــرف اول را زده اس ــودن ح ب
ــه تپــش در خواهــد آورد. قابلیــت هــای  قلــب شــما را ب
رانندگــی ایــن خــودرو در پیســت افســانه ایــی نوربــرگ 
رینــگ آلمــان تســت شــده اســت و در هــر حــال آمــاده 
ــی رانندگــی مــی باشــد. ــطح کیف ارائــه باالتریــن س
ــودرو  ــن خ ــاده ای ــوق الع ــش ف ــه درخش ــه ب ــا توج ب
ــر  ــرای  اواخ ــک ب ــت ب ــا، Stinger فس ــه رقب ــبت ب نس

عمــوم  در دســترس  فــروش  بــرای  میــادی  ســال 
ــا  ــاً دنی ــه مطمئن ــی ک ــت. خودروی ــد گرف ــرار خواه ق
بــود. خواهــد  هــا  خیابــان  در  آن  حضــور  منتظــر 

برخــاف ســایر خــودروی هــای کیــا، Stinger بــه 
معنــای واقعــی کلمــه یــک خــودروی رویایــی بــرای مــا 
خواهــد بــود و امــروز در دیترویــت، ایــن رویــا بــا تــاش 
شــبانه روزی و کار ســخت در مجموعــه کیــا بــه حقیقــت 
ــی از طراحــی،  ــه ترکیب ــی ک ــل شــده اســت. رویای تبدی
مهندســی وکیفیــت منحصــر بــه فــرد مــی باشــد.

ــای  ــا، فض ــه کی ــب غرف ــا Stinger در قل ــود کی ــا وج ب
 2017 NAIAS ــوی ــد در موتورش ــن برن ــگاهی ای نمایش
بــا متــراژ 1373 متــر مربــع محــل نمایــش 22 خــودروی 
جــذاب دیگــر این برنــد نظیــر کوریــس)K900(، کادنزای 
جدیــد، کیــا نیــرو و همچنیــن ســورنتوی مفهومــی کــه 
درنمایشــگاه SEMA 2016 رونمایــی شــد، بــوده اســت.

 EyesOn کیــا همچنیــن باالتریــن جایــزه طراحــی
موتــور  در  رســمی  طــور  بــه  را   Design Awards

شــوی دیترویــت دریافــت نمــود. ایــن جایــزه بــا نظــرات 
طراحــان برتــر حــال حاظــر و بازنشســته صنعــت خــودرو 
ــردد.  ــی گ ــدا م ــر در صنعــت خــودرو اه ــه طــراح  برت ب
ــی  ــا طراح ــول ب ــک محص ــوان ی ــه عن ــا Stinger ب کی
شــده  شــناخته  خــود  خودرویــی  کاس  در  عالــی 
ــمند،  ــزه ارزش ــن جای ــت ای ــه دریاف ــه ب ــا توج ــت. ب اس
کیــا امیــدوار اســت ایــن خــودرو ســدان اســپورت 
بتوانــد در آینــده جوایــز بیشــتری را کســب نمایــد.
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1415 تازه هاي کياتازه هاي کيا

مصاحبه با پيتر شرایر درباره توسعه کيا استينگر

در خــال برگــزاری نمایشــگاه خــودروی 
دیترویت و رونمایی از خودروی کیا اســتینگر، 
نشــریه ی موتــور ترنــد ایــن شــانس را داشــته 
ــر  ــن شــرکت یعنــی پیت ــا ســرطراح ای کــه ب
ــد طراحــی  ــاره ی رون شــرایر مصاحبــه ای درب
و توســعه ی ایــن خــودرو داشــته باشــد.

www.kia_buzz.com  منبع:                        

  بزرگ ترين چالش شــما در طراحی و توليد کيا 
استينگر چه بود؟

  مــن فکــر می کنــم بزرگ تریــن چالــش مــا، در 
واقــع، طراحــی و تولیــد ایــن خــودرو بــود. ایــن خــودرو 
ــت و  ــا گذاش ــه دنی ــا ب ــی پ ــی مفهوم ــوان مدل ــه عن ب
ــرای  ــی ب ــوع طراح ــن ن ــا ای ــا ب ــودروی کی ــن خ اولی

ــزرگ  ــا ســدانی ب ــی رود. م ــه شــمار م ــا ب همــه ی بازاره
 K900 و دیفرانســیل عقــب داریــم کــه در آمریــکا
ــپورت  ــدان اس ــک س ــاخت ی ــا س ــود؛ ام ــده می ش نامی
مثــل اســتینگر چالشــی بــرای کره ای هــا بــه شــمار 
می رفــت؛ امــا ایــن مدلــی فوق العــاده بــود کــه بــه 
نــه!  نگفــت  هیچ کســی  و  می رفــت  پیــش  خوبــی 
ــتیم  ــودرو را داش ــن خ ــش از ای ــن نمای ــا اولی ــی م وقت
و آن طــرف  این طــرف  و مدیــران  همــه ی مجری هــا 
ــه  ــی ب ــا خیل ــب داشــتند. م ــر ل ــده ای ب ــد و خن می رفتن
ــا  ــودرو را ب ــن خ ــا ای ــم. م ــار می کنی ــودرو افتخ ــن خ ای
ــاره ی  رنــگ قرمــز معرفــی کردیــم و آن هــا همیشــه درب
می کننــد. صحبــت  کــره  از  قرمزرنــگ  خودرویــی 

و البتــه چالش هایــی در تولیــد نیــز بــوده اســت: کابیــن 
خــودرو… چگونگــی شــکل گیری ســتون C، خــط شــانه… 
ــه  ــن گرفت ــام دادن کار، از کابی ــح انج ــور صحی ــه منظ ب
ــش  ــک چال ــا ی ــه ی این ه ــوط و… هم ــی خط ــا طراح ت

واقعــی بــوده اســت؛ امــا مــا کار را بــه ســرانجام رســاندیم.
   درباره ی کدام عناصر طراحی بيشترين چالش 

و بحث را داشتيد؟
نمی دانــم کــدام بخــش بحــث بیشــتر یــا کمتــری داشــت 
امــا این هــا عناصــری هســتند کــه بحث هــای زیــادی را به 
وجــود آوردنــد و مــا تاش داشــتیم آن هــا را انجــام دهیم.

   ويژگی مورد عاقه ی شــما چيســت؟ به کدام 
ويژگــی اين خودرو بيش از همــه ی اجزا افتخار 

می کنيد؟
ــه  ــی ک ــرا هرکس ــنوید؟ زی ــد بش ــزی می خواهی ــه چی چ
ــری را  ــز دیگ ــم چی ــن می توان ــد، م ــؤال را بپرس ــن س ای
بگویــم. بــرای مــن همــه ی خــودرو قابــل افتخــار اســت. 
ــک تناســب  ــن ی ــز. ای ــی و همه چی ــای بیرون ــن، نم کابی
خیال انگیــز اســت. نمــي تــوان تنهــا یــک چیــز را نــام برد.

    نام خودرو از کجا آمد؟
ــتینگر  ــا GT4 اس ــپت کی ــودرو از کانس ــام خ ــع ن در واق
رونمایــی   2014 دیترویــت  نمایشــگاه  در  )کــه 
شــد( گرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن خــودرو 
بخــش  )ســرطراح  گرگــوری  و  مــن  بــرای  آغــاز  از 
ــت. ــک GT اس ــرا ی ــود زی ــک GT ب ــا( ی ــی کی اروپای

   سواری خودرو چگونه است؟
ــان  ــم هم ــما ه ــدوارم ش ــوب. امی ــاً خ ــاده، واقع فوق الع
ــش  ــک آزمای ــا ی ــید. م ــته باش ــه را داش ــس و تجرب ح
در  پرفورمنــس  خودروهــای  دیگــر  بــا  رانندگــی 
نوربــرگ رینــگ داشــتیم و البتــه مــن در خیابــان 
ــش رو  ــیر پی ــردم. مس ــی ک ــتینگر رانندگ ــا اس ــز ب نی
جاده هــای شــهری بــود؛ و بخشــی را نیــز در اتوبــان 
جــاده  در  هیچ کســی  امــا  چــرا  نمی دانــم  بودیــم. 
ــد. ــت کنی ــام حرک ــرعت تم ــا س ــود و می توانســتید ب نب

    چقدر سرعت گرفتيد؟
شــرایر: یــادم نیســت،270 کیلومتــر در ســاعت یــا چیزی 
شــبیه آن و حتــی بــا وجــود تمــام پوشــش ها روی 
ــن  ــل ای ــت مث ــود و درس ــوز آرام ب ــودرو هن ــودرو، خ خ
بــود کــه روی ریــل حرکــت می کنیــد. واقعــاً خــوب بــود.

مــن فکــر می کنــم حضــور آلبــرت بیرمــن )رئیــس 
اســبق بخــش M ب ام و( خــوب بــوده و او طرفــداران 
ــت. ــت ماس ــز تس ــرای مرک ــی ب ــن مزیت ــادی دارد. ای زی



بهمن  1395   اطلس خودرو شــماره 79خبرنامه داخلی

1617 دانشدانش

يــک خــودرو بايــد در مقابــل تغييــر 
مقــدار بــار وارده و تغييــر نقطــه ثقــل، 
انعطــاف پذيــر بــوده و توانايــی مواجهــه 
بــا آنهــا را داشــته باشــد. سيســتم 
و  ضربــات  دفــع  بــر  عــاوه  تعليــق 
جلوگيــری از انحــراف و چــپ شــدن 
؛  نظيــر  ديگــری  تواناييهــای  خــودرو 
ــم چــرخ هــا در  ــزان تنظي ــداری مي نگه
ارتفــاع  نگهداشــتن  صحيــح،  حالــت 
خــودرو در ميــزان ثابــت، پشــتيبانی 
ــم نحــوه پخــش  از وزن خــودرو و تنظي
آن، نگــه داشــتن تايرهــا در تمــاس بــا 

جــاده و ... را نيــز داراســت . 

فنر بندی؛ اصلی ترین جزء سيستم تعليق 

www.khodroha.com  منبع:                        

یــک سیســتم تعلیــق دارای اجــزاء بســیاری اســت، امــا 
ــد.  ــر می باش ــک فن ــر و کم ــزای آن فن ــن اج اصلی تری
ــه وزن  ــد ک ــق می باش ــتم تعلی ــمتی از سیس ــر: قس فن
در  را  خــودرو  ارتفــاع  کــرده،  پشــتیبانی  را  خــودرو 
ــاده  ــات ج ــه داشــته و ضرب ــت نگ ــتانداردش ثاب حــد اس
میله هــا  اغلــب  کــه  فنرهــا  دفــع می کنــد.  نیــز  را 
هســتند،  انعطاف پذیــری  فــوالدی  حلقه هــای  یــا 
تــا  می دهنــد  اجــازه  خــودرو  اتــاق  و  شاســی  بــه 
دســت اندازها  خــودرو،  حرکــت  در  اختــال  بــدون 
بگــذارد.  ســر  پشــت  دیگــری  از  پــس  یکــی  را 
کمــک فنــر: در صورتــی کــه خودرویــی تنهــا مجهــز بــه 
فنــر باشــد، زمانــی کــه بــاری اضافــه روی فنرهــا اعمــال 
شــود یــا وســیله نقلیــه بــا یــک دســت انداز روبــرو شــود، 
ــا جمــع شــدن آن را جــذب می کنــد، امــا زمانــی  فنــر ب
کــه یــک فنــر جمــع می شــود، مقــداری انــرژی در خــود 
ذخیــره می کنــد کــه بــرای تخلیــه ایــن انــرژی، فنــر بــاز 
ــرل  ــل کنت ــر قاب ــکلی غی ــه ش ــرژی وارده را ب ــده و ان ش
ــا  ــر ب ــک فن ــک ی ــه فیزی ــی ک ــازد و از آنجائ ــا می س ره
ــدن  ــاز ش ــس از ب ــت پ ــه اس ــاش آمیخت ــان و ارتع نوس
دوبــاره جمــع شــده و ســپس دوبــاره بــاز می شــود 
ــه  ــرژی ادام ــل ان ــه کام ــان تخلی ــا زم ــت ت ــن حرک و ای
می یابــد، البتــه هــر بــار بــا فرکانســی کمتــر از بــار قبــل 
ایــن ســیکل باعــث جــدا شــدن چــرخ از ســطح جــاده، 
خــارج کــردن کنتــرل خــودرو از دســت راننــده و از بیــن 
بــردن نرمــی و راحتــی ســواری و ایجــاد حالتــی مشــابه 

ــل  ــکل را ح ــن مش ــه ای ــود. آنچ ــواری، می ش ــق س قای
می کنــد چیــزی نیســت جــز کمــک فنــر؛ کمــک فنــری 
کــه در شــرایط مناســب قــرار داشــته باشــد بــه سیســتم 
تعلیــق اجــازه می دهــد تــا نوســان بــه وجــود آمــده را بــه 
ــل داده، حرکــت بیــش از حــد  ــا دو ســیکل تقلی ــک ی ی
ــت  ــا را در حال ــرخ ه ــر چ ــرده و وزن وارد ب ــل ک را تعدی
تعــادل و چســبیده بــه جــاده قــرار دهــد. بــا کنتــرل فنــر 
و حــرکات سیســتم تعلیــق، اجــزاء دیگــر سیســتم نظیــر 
ــت  ــود فعالی ــت خ ــت درس ــز در وضعی ــا نی Tie Rod ه
ــز  ــا را نی ــم چــرخ ه ــر تنظی ــن ام ــرد و همی ــد ک خواهن
بــه صــورت ثابــت در حالــت صحیــح خــود، نگــه مــی دارد. 
بــا  پیســتون  یــک  شــامل  عمومــا  فنــر   کمــک 
ــتوانه  ــک اس ــه در درون ی ــد ک ــز می باش ــوراخهای ری س
کــه  می کنــد  حرکــت  هیدرولیکــی  ســیال  حــاوی 
عبــور تحــت فشــار ســیال از ســوراخها، منجــر بــه 
می شــود.  اســتوانه  در  پیســتون  مایــم  حرکــت 
انواع کمک فنرها عبارتند از: دو تیوپه، تک تیوپه با مخزن 

بیرونی
 کمک فنردو تيوپه

در ایــن مــدل از کمــک فنــر، یــک تیــوپ اصلــی وجــود 

دارد کــه پیســتون در آن حرکــت می کنــد و تیــوپ دوم 
کــه تیــوپ ذخیــره نــام دارد، در گرداگــرد تیــوپ اصلــی 
ــد.  ــای ده ــازاد را در خــود ج ــیال م ــا س ــه ت ــرار گرفت ق
ــد کــه برخــی  ــواع متنوعــی دارن ــه ان کمک هــای دو تیوپ
از لحــاظ تکنولــوژی منحصــر بــه یــک یــا چنــد کارخانــه 
بــوده و دارای قیمــت هــای بــاال و کارآیی هــای خاصی نیز 
هســتند، امــا انــواع متــداول آن بــه شــرح زیر می باشــند: 

 دو تيوپه گازی
 گســترش کمک فنرهــای گازی باعــث ایجــاد برتــری 
ــن  ــه ای ــز ب ــای مجه ــا خودروه ــی ب ــده ای در رانندگ عم
ــوع از کمــک فنــر  ــوع کمــک فنــر شــده اســت. ایــن ن ن
بــه مشــکات موجــود در کنتــرل و هدایــت خودروهایــی 
ــا  ــتند ی ــه هس ــه یکپارچ ــی و بدن ــه شاس ــز ب ــه مجه ک
ــار  ــه فش ــاز ب ــا نی ــت ی ــم اس ــان ک ــرخ هایش ــه چ فاصل
ــاد تایرهــا دارنــد، خاتمــه بخشــیده اســت. ایــن  بــاالی ب
کار تنهــا بــا افــزودن مقــداری گاز نیتــروژن بــا فشــار کــم 
در تیــوپ ذخیــره انجــام می گیــرد. ایــن در حالــی اســت 
کــه تصــور عامــه بــر ایــن اســت کــه در کمک هــای گازی 
تنهــا از نوعــی گاز اســتفاده می شــود و از روغــن خبــری 

ــوع کمــک فنــر،  نیســت . امــا چنیــن نیســت، در ایــن ن
گاز )نیتــروژن( تنهــا حجــم بســیار کمــی از حجــم مــواد 
ــروژن  ــود . فشــار نیت ــامل می ش ــود در کمــک را ش موج
درون تیــوپ ذخیــره نیز بیــن 100 تا psi 150 می باشــد.
ــاد  ــری از ایج ــروژن جلوگی ــن نیت ــر از محاس ــی دیگ یک
ــه  ــف ) Foam ( ک ــن ک ــر اســت. ای ــف در کمــک فن ک
حاصــل ترکیــب شــدن روغــن بــا هــوا )در کمــک 
ــوا  ــروژن ، ه ــه هیدرولیکــی بجــای نیت ــای دو تیوپ فنره
وجــود دارد( اســت، قابــل فشــرده شــدن می باشــد، 
ــی  ــده و نرم ــک ش ــال در کار کم ــث اخت ــرو باع از این
همچنیــن  می بــرد  بیــن  از  را  رانندگــی  راحتــی   و 
واکنــش هــای کمــک فنــر را بــا تاخیــر مواجــه می کنــد. 
ــب  ــت ترکی ــروژن تحــت فشــار قابلی ــواع گازی، نیت در ان
شــدن بــا روغــن را دارا نیســت. در صورتی هم کــه مقادیر 
کمــی هــوا در پروســه تولیــد یــا در حیــن کارکــرد کمــک 
ــروژن  ــل وجــود فشــار نیت ــه دلی وارد آن شــده باشــد، ب
ــود.  ــش می ش ــن پخ ــاب در روغ ــورت حب ــه ص ــا ب تنه
ــی  ــت جزئ ــای گازی، بازگش ــک فنره ــت کم ــر مزی دیگ
ــه  ــه ب ــر ک ــن ام ــت، ای ــدن اس ــرده ش ــس از فش ــا پ آنه
دلیــل بیشــتر بــودن ســطح مقطــع زیــر پیســتون 
دلیــل  )بــه  پیســتون  بــاالی  ســطح  بــه  نســبت 
وجــود میلــه( و وجــود فشــار بــاالی نیتــروژن وارد 
ــد،  ــاق می افت ــتون( اتف ــر پیس ــر )زی ــطح بزرگت ــر س ب
ــدی از  ــا ح ــده و ت ــر ش ــب فن ــن ضری ــاال رفت ــث ب باع
ــن  ــری، پایی ــگام ترمزگی ــودرو هن ــر خ ــن س ــن رفت پایی

و  شــتاب گیری  هنــگام  در  خــودرو  عقــب  رفتــن 
چــپ شــدن و انحــراف خــودرو جلوگیــری می کنــد. 

 دو تيوپه هيدروليکی
 عینــا مشــابه نــوع گازی می باشــد، بــا ایــن تفــاوت که در 
آنهــا بــه جــای نیتــروژن تحت فشــار کــم، از هوا در فشــار 
معمولــی اســتفاده می شــود کــه مشــکاتی نظیــر ایجــاد 
ــی،  ــوع هیدرولیک ــت )ن ــر اس ــا اجتناب ناپذی ــف در آنه ک
نســل اول کمــک فنرهــای دو تیوپــه محســوب می شــود 
ــواع گازی ســپرده اند(.  ــه ان ــون جــای خــود را ب ــه اکن ک

Foam Cell دو تيوپه 
ــود گاز  ــازه داده ش ــه اج ــای اینک ــه ج ــوع ب ــن ن در ای
نیتــروژن در تمــاس بــا ســیال هیدرولیکــی )روغــن( قــرار 
ــه کار  ــده ب ــباع ش ــروژن اش ــی از نیت ــلول های ــرد، س گی
مــی رود. ایــن نــوع نیــز هماننــد نــوع گازی، از ایجــاد کــف 
هــوا و روغــن جلوگیــری می کنــد، امــا در صورتــی کــه در 
دماهــای بســیار بــاال قــرار گیــرد )کارکــرد در جاده هــای 
بــا دســت انداز بســیار زیــاد در مــدت زیــاد( پــس از ســرد 
شــدن دیگــر کیفیــت اولیــه خــود را بــاز نخواهــد یافــت. 
نداشــتن  تیوپــه،  دو  کمک هــای  اشــکاالت  از  یکــی 
یــا و  زاویــه دار  بــه صــورت   قابلیــت نصــب شــدن 
ســر و تــه می باشــد، ایــن امــر باعــث می شــود در 
مــواردی کــه ســازنده بــا کمبــود جــا مواجــه اســت امکان 
ــر  ــد، دیگ ــته باش ــک را نداش ــوع کم ــن ن ــتفاده از ای اس

ــی  ــدن کاف ــع نش ــز دف ــه نی ــای دو تیوپ ــکال کمک ه اش
ــره  ــوپ ذخی ــه تی ــرا ک ــد، چ ــارج می باش ــه خ ــا ب گرم
مانعــی بــر ســر خــروج گرمــای تولیــدی در پیســتون بوده 
و گرمــا نیــز باعــث کاهــش ویســکوزیته روغــن می شــود 
ــد  ــر را کاهــش می ده ــی کمــک فن ــر کارآی ــن ام ــه ای ک
ــه وجــود می آیــد(.  ــوع گازی کمتــر ب )ایــن مشــکل در ن
کمک هــای دو تیوپــه در اکثــر خودروهــای ســواری، 
ــه کار مــی رود. ــا، SUV هــا و کامیونهــای ســبک ب وانته

قسمت اول
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تبریک 10 سالگی!
جشن 10 سال توليد محصول در اروپا

در   Zilina کارخانــه  افتتــاح  روزهــای  اولیــن  از 
ــر  ــاط موث ــا ارتب ــامبر 2006، کی ــلواکی در 7 دس اس
و قویــی را بــا ایــن ناحیــه آغــاز کــرد. ســرمایه 
اولیــه ســاخت ایــن کارخانــه تولیــدی در حــدود 
طــی10  در  و  اســت  بــوده  یــورو  میلیــون   700
ســال گذشــته کیاموتــورز دائمــاً در حــال ارتقــاء 
تکنولــوژی و نصــب تجهیــزات تــازه بــرای ارائــه 
ــود  ــدی خ ــط تولی ــن خ ــد در ای ــای جدی ــدل ه م
بــوده اســت. بــه طــوری کــه ســرمایه گــذاری انجــام 
 1.7 بــه حــدود  تولیــدی  ســایت  ایــن  در  شــده 
میلیــارد یــورو رســیده اســت. تنهــا در ســال 2016، 
کیاموتــورز بــه طــور مســتقیم 60 میلیــون یــورو 
Zilina هزینــه کــرده اســت و قصــد  در کارخانــه 
ارتقــاء  بــرای  دیگــر  یــوروی  میلیــون   130 دارد 
ــد. ــه نمای ــه هزین ــانی کارخان ــروز رس ــن آوری و ب ف

در طــی 10 ســال گذشــته بیــش از 2.5 میلیــون 
تولیــد  خــط  از  موتــور  میلیــون   3.8 و  خــودرو 
ــر روز  ــد.در ه ــده ان ــارج ش ــلوواکی خ ــه اس کارخان
ایــن کارخانــه 1400 دســتگاه خــودرو را بــه 95 
ــم آن  ــترین حج ــه بیش ــد ک ــی کن ــادر م ــور ص کش
ــان،  ــتان، آلم ــیه، انگلس ــورهای روس ــه کش ــوط ب مرب
معروفتریــن  از  باشــد.  مــی  ایتالیــا  و  اســپانیا 
تــوان  مــی  ســایت  ایــن  تولیــدی  خودروهــای 
)پرفروشــترین محصــول  بــه خانــواده کیــا ســید 
داشــت. اشــاره  اســپورتیج  و  اروپــا(  در  کیــا 
ــور  ــودرو و موت ــاالی خ ــم ب ــن حج ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه  ــورز ب ــا موت Zilina، کی ــه  ــده در کارخان ــد ش تولی
ــروی کار  ــتخدام 3800 نی ــث اس ــتقیم باع ــور مس ط
ــف  ــاد 20000 کار مختل ــن ایج ــت. همچنی ــده اس ش
غیــر مســتقیم، از مزایــای دیگــر ایــن ســایت تولیــدی 

مــی باشــد. بــرای ارتقــاء ایــن تعــداد پرســنل از نظــر 
ــی  ــد آموزش ــش از 8900 واح ــورز بی ــی، کیاموت فن
انجــام  کارخانــه  ایــن  بــرای  را   2006 ســال  از 
داده اســت. یکــی دیگــر از جذابیــت هــای ایــن 
ــه  ــه ازخان ــن کارخان ــان ای ــی کارکن ــایت، جابجای س
ــد. ــی باش ــوس م ــا اتوب ــس ب ــل کار و بالعک ــه مح ب

و  بــزرگ  موفقیــت  ایــن  آوردن  دســت  بــه  بــا 
نــه  کیاموتــورز  خــودرو،  تولیــد  در  چشــمگیر 
قــاره  سرتاســر  در  بلکــه  اســلوواکی  در  تنهــا 

باشــد.کیاموتورز  مــی  رشــد  درحــال  اروپــا 
در  را  خــود  نمایندگــی  بزرگتریــن  تازگــی  بــه 
آن  واســطه  بــه  تــا  اســت  کــرده  افتتــاح   اروپــا 
فعالیــت های خود را در شــهر های بزرگ اروپا گســترش دهد
بــه دســت  در  کیاموتــورز  کارکنــان  و  طرفــداران 
ــش  ــته نق ــال گذش ــت در 10 س ــن موفقی آوردن ای
ــا توجــه  ــد. ب بســیار مهــم و حیاتــی را ایفــا کــرده ان
ــت در  ــا آن روبرواس ــا ب ــه کی ــی ک ــت خوب ــه موقعی ب
ــا  ــکاری و دوســتی خــود را ب ــا هم ــاش هســتیم ت ت
اروپــا بــرای ده هــای پیــش رو گســترش دهیــم.

www.kia_buzz.com  منبع:                        
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چگونه روی محيط اطراف مان اثرگذار باشيم؟

 www.beytoote.com  منبع:                      

طــی تحقیقــی، از تعــدادي صاحبــان صنایــع و ســازمان هــا پرســیده شــد؛ اگــر بخواهیــد 
ــته  ــی داش ــک ویژگ ــا ی ــد تنه ــت کن ــما را هدای ــازمان ش ــد س ــی خواه ــه م ــا کســی ک ــل ی مدیرعام
ــوب  ــی را خ ــائل مال ــد؟ مس ــوش باش ــی باه ــد خیل ــی خواهی ــا م ــت؟ مث ــی چیس ــد آن ویژگ باش
بفهمیــد؟ بازاریــاب خوبــی باشــد؟ یــا اینکــه بتوانــد خیلــی خــوب ارتبــاط برقــرار کنیــد؟

 
نهایتــا بیــش از 75 درصــد از صاحبــان شــرکت هــای مطــرح دنیــا، رای بــه گزینــه ارتباطــات دادنــد 
ــران  ــه خاطــر اینکــه مدی ــرار کنــد. ب ــد خــوب ارتبــاط برق ــر آینــده شــان بتوان و مــی خواســتند مدی
ــر  ــن اگ ــا م ــد. مث ــام ندهن ــان انج ــت خودش ــچ وق ــت کار را هی ــن اس ــب و کار ممک ــای کس در دنی
مدیــر یــک خودروســازی هســتم ممکــن اســت دســتم بــه آچــار نخــورد. مــن ارتباطــی را برقــرار مــی 
کنــم، تاثیــر مــی گــذارم و ایــن الیــه هــای تاثیرگــذاری بــه ایــن ســمت پیــش مــی رود کــه بتوانــم 
خــودروی خوبــی تولیــد کنــم. درواقــع تعریــف ســاده مدیریــت یعنــی انجــام کارهــا توســط دیگــران

ــا خــود شــروع  ــاط ب ــا دیگــران از ارتب ــاط ب مهــارت ارتب
مــی شــود و ارتبــاط بــا خــود شــامل دو وجــه اســت؛ یکی 
هیجانــات و دیگــری افکارمــان. مــن از طریــق هیجاناتــم 
ــات،  ــرض هیجان ــش ف ــم و پی ــی کن ــراز م ــودم را اب خ
افــکار و گفــت و گوهــای درونــی ماســت. در درجــه 
ــم. کــف  ــت کنی ــان را تقوی ــی م ــد هــوش هیجان اول بای
 .EQ  مــی ســنجند و ســقف آن را بــا IQ موفقیــت را بــا

هرکســی کــه IQ باالیــی داشــته باشــد، احتمــال اینکــه 
یــک فــرم اســتخدامی پــر کنــد و قبول شــود وجــود دارد، 
امــا اینکــه در کار خــود همــان قــدر پیشــرفت کنــد بــه 
انــدازه هــوش هیجانــی اش مربــوط اســت. بــه انــدازه ای 
کــه از لحــاظ هیجانــی مثــا بــه موقــع همدلــی مــی کند، 
بــه موقــع دســت از کارش بــر مــی دارد و بــه همــکارش 
ــتش  ــحالی دوس ــع از خوش ــه موق ــد. ب ــی کن ــه م توج

خوشــحال مــی شــود و او را تشــویق مــی کنــد و...
 

یادگیــری  بــا  فــرد  و  اســت  اکتســابی  هــوش   EQ
ــی  ــد. یعن ــی رس ــی م ــی و عاطف ــوغ هیجان ــه بل آن، ب
ــود.  ــی ش ــران آگاه م ــات خــود و دیگ ــه هیجان نســبت ب
ــات را  ــن موضوع ــا ای ــگاه ه ــدارس و دانش ــفانه م متاس
ــراد  ــان اف ــودش را در می ــد و کمب ــی دهن ــوزش نم آم
ــد  ــی کنن ــر م ــه فک ــم ک ــی بینی ــتر م ــص بیش متخص
چــون تخصــص خوبــی در زمینــه کاری خــود و IQ باالیی 
ــت. ــی اس ــان کاف ــی ش ــرای کارآفرین ــن ب ــد، همی دارن
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ــود:  ــی ش ــی تشــکیل م ــه اصل ــه مولف ــد نمون EQ از چن
ــان. ــاد هیج ــان ایج ــود در زم ــان خ ــه هیج ــه ب   توج

یعنــی  پذیــرش هیجــان خــود:  و  نــام گــذاری    
ســعی در از بیــن بــردن هیجانتــان نکنیــد. تــاش 
شــوید. آن  مالــک  تــا  بشناســید  را  آن   کنیــد 
  توجــه بــه هیجانــات طــرف مقابــل دررابطــه، بــدون از 
بیــن بــردن هیجان او. یعنــی تاش در شــناخت و پذیرش 
هیجــان دیگــران. مثــا بفهمــم زبــان بــدن و لحــن صدای 
طــرف مقابــل، حاکــی از ناراحتــی و عصبانیــت اوســت و 
ــن  ــد م ــم باش ــان اســت حواس ــار هیج ــه او دچ ــاال ک ح
فرســتنده پیــام نباشــم، دســتور ندهــم، توصیــه و نصیحت 
نکنــم چــون وقتی فــرد مقابلمــان هیجانــات شــدید دارد، 
دیگــر دریافــت کننــده اطاعــات نیســت. ایــن موضــوع در 
ــازمان  ــکار، س ــرد، دو هم ــل زن و م ــات مث ــه ارتباط هم
ــک فروشــنده  ــد. ی ــاب رجــوع و... صــدق مــی کن ــا ارب ب
ــات  ــد هیجان ــی توان ــه م ــت ک ــنده ای اس ــوب فروش خ
ــد. ــورت بشناس ــاالت ص ــدن و ح ــق ب ــا را از طری آدم ه

 
چه کار کنیم تا به آن تسلط هیجانی که گفتید برسیم؟ 

مــی گوینــد در ارتباطــات قــدرت دســت کســی اســت که 
تســلط بیشــتری بــر هیجــان خــودش و طــرف مقابلــش 
ــه اســت  دارد. یعنــی متوجــه اســت االن موقعیــت چگون
ــاط  ــای ارتب ــارت ه ــری مه ــا یادگی ــت ب ــن حال  و در ای
ــار کنــد  ــه رفت ــد و چگون مــی فهمــد در کجــا چــه بگوی
ــد.  ــدا مــی کن ــری پی ــوان ارتباطــی باالت و در مجمــوع ت
کــه ایــن تــوان بــاال بــه موفقیــت در زندگــی شــخصی و 
شــغلی مــی انجامــد. یــک متخصــص نخبــه کامپیوتــر را 
 در نظــر بگیریــد کــه روابطــش بــا آدم هــا ضعیف اســت و 
عاقــه ای بــه حــرف زدن و شــنیدن دیگــران نــدارد. ایــن 
ــد و  ــت کن ــا خــودش را پرزن ــرد مــی رود در جامعــه ت ف
شــغلی بیابــد. امــا همــان قیافــه و نــگاه اولیــه اش، دیگران 

را پــس مــی زنــد و نیتجــه اش مــی شــود یک معرفــی بد. 
موقعیــت هــای خــاص  یعنــی در  هــوش هیجانــی 
ــی صــادر کنیــم  ــد چــه هیجان تشــخیص دهیــم کــه بای
تــا طــرف مقابــل را تحــت تاثیــر قــرار دهیــم. هیجانــات 
فــرد دیگــر ســرایت  بــه  فــردی  از  و  انــد   مســری 
مــی کننــد. مثــا اگــر شــخصی چیــز خنــده داری بگویــد 
و شــما فقــط نــگاه کنیــد و هیــچ واکنشــی نشــان ندهید، 
آن فــرد ناخــودآگاه از شــما زده مــی شــود و رویــش را بــه 
ســمت کســی مــی کنــد کــه بــه هیجانــات او پاســخ دهد. 
امــا خیلــی از مــا معمــوال در لحظــه بــروز هیجــان مغزمان 
ــل،  ــه همیــن دلی ــد ب ــه و تحلیــل نمــی کن خــوب تجزی
ارتباطــات مهــارت اســت و مهــارت بــه آمــوزش و تمریــن 
ــدو  ــروز کاس تکوان ــما ام ــد ش ــرض کنی ــاز دارد. ف  نی
ــروز  ــن ام ــتاد همی ــا اس ــر قض ــت ب ــد و دس ــی روی م
ــاد  ــه شــما ی ــا تکنیــک بســیار خــاص و قــوی ب  چهــار ت
ــدم  ــان ق ــما در خیاب ــد ش ــاعت بع ــد س ــد. چن ــی ده  م
 مــی زنیــد و ناگهــان دو نفــر بــه ســمتتان حملــه 
مــی کننــد، آیا مــی توانید تکنیــک هایی را کــه در کاس 
ــه احتمــال  ــد؟ ب ــا انجــام دهی ــد روی آنه ــه ای ــاد گرفت ی
زیــاد خیــر، پــس بایــد بعــد از یادگیــری تکنیــک و قبل از 
مواجهــه بــا مشــکل، زمانی کــه مشــکلی ندارید بنشــینید 
ــد. ــن کنی ــان تمری ــود و در ذهنت ــوت خ ــی در خل و حت

بــه نظــر مــی رســد در مواجهــه و نــام گــذاری هیجانــات 
ــت؟  ــما چیس ــر ش ــتیم. نظ ــود هس ــار کمب ــی دچ منف
هیجانــات تقســیم می شــوند بــه خوشــایند و ناخوشــایند. 
 مــا مــی خواهیــم ناخوشــایندها را از بیــن ببریــم و فکــر 
مــی کنیــم زمانــی خوشــبخت هســتیم کــه فقــط 
ــی  ــا از کودک ــی از م ــم. خیل ــایند داری ــات خوش احساس
درک درســتی از ناراحتــی و رنــج نداریــم. مــا بایــد تجربــه 
احساســات و هیجانــت منفــی را هماننــد هیجانــات 
خوشــایند داشــته باشــیم و از آنهــا اســتفاده کنیــم. امــا 
فقــط یــاد گرفتــه ایــم احساســات بــد را ســرکوب کنیــم. 

مثــا پــدر و مــادری را در نظــر بگیریــد کــه مــی گوینــد 
همــه چیــز را بــرای بچــه ام فراهــم مــی کنــم تــا ذره ای 
رنــج نکشــد. امــا بچه ای کــه ناراحت نشــود و رنج نکشــد، 
ــه تغییــر نمــی گیــرد.  ــه فکــر نمــی افتــد و تصمیــم ب ب
ــدیم  ــه ش ــز مواج ــا ترم ــا ب ــر ج ــان ه ــی م ــا در زندگ م
و رنــج کشــیدیم، بــه فکــر فــرو مــی رویــم و در 
نتیجــه عاقــل مــی شــویم وگرنــه گــردش زمیــن 
هــا  آدم  شــدن  عاقــل  باعــث  خورشــید  دور   بــه 
نمــی شــود! چــرا هیجانــات نبایــد از بیــن برونــد و مــورد 
اســتفاده قرار بگیرنــد؟ اصا اســتفاده از هیجان یعنی چه؟ 
هرکــدام از آنهــا بــرای مــا پیامــی دارنــد. هــر کدام ناشــی 
ــیار  ــات بس ــد. هیجان ــک فکرن ــر و ی ــزر تفک ــک ط  از ی
مهــم انــد. اگــر وقتــی کــه ناراحتیــد بخواهیــد خودتــان 
را بــا کار خاصــی ســرگرم کنیــد مثــا خوراکــی بخوریــد، 
ــی را  ــکلي ناراحت ــر ش ــه ه ــا ب ــد، ی ــرف بزنی ــی ح تلفن
نادیــده بگیریــد، آن حــس بــد از بیــن نمــی رود. در بــدن 
ســرکوب مــی شــود و بعدهــا بــه شــکل بیمــاری خــودش 
ــد در آن لحظــه، آن احســاس  ــی دهد.بگذاری را نشــان م
و هیجــان منفــی را تجربــه کنیــد. برایــش وقــت بگذاریــد. 
ــا آن را  ــد. اص ــده ای ــا آزرده ش ــه مث ــد ک ــول کنی قب
مــورد تحلیــل قــرار بدهیــد تــا بفهمیــد کجــای کارتــان 
مشــکل داشــته اســت. در ایــن صــورت اســت کــه رشــد 
ــود.  ــی ش ــزرگ م ــان ب ــی م ــت روان ــم و ظرفی ــی کنی م

همــه چیــز ســاختنی اســت بــه شــرطی کــه بلــد 
ــه  ــم. دردرج ــاز کنی ــان آغ ــاختن خودم ــیم و از س باش
ــان را  ــوت و ضعفم ــاط ق ــیم. نق ــان را بشناس اول خودم
ــک  ــن ی ــا ای ــه، آی ــد؟ ن ــی بلدی ــان ژاپن ــم. شــما زب بدانی
ــد.  ــاز نداری ــه آن نی ــر، چــون اصــا ب ــف اســت؟ خی ضع
ــا دیگــران چــه؟ شــما الزم داریــد  امــا مهــارت ارتبــاط ب
در هــر مقطــع از زندگــی تــان ارتباطــات مختلفــی 
ــت.  ــف اس ــک ضع ــودن آن، ی ــد نب ــد و بل ــرار کنی برق

ــد  ــوت کنی ــه ق ــل ب ــف را تبدی ــک ضع ــه ی ــرای اینک ب
و...  بخوانیــد  کتــاب  ببینیــد،  دوره  برویــد   بایــد 
ــرا همــه  ــوان پیــش رفــت. زی آزمــون و خطایــی نمــی ت
ــه  ــرای اینک ــد و ب ــی کن ــرفت م ــرعت پیش ــه س ــز ب چی
عقــب نمانیــم بایــد مــدام مهــارت کســب کنیــم. مهــارت 
ــرار کــردن  هــدف گــذاری، تصمیــم گیــری، ارتبــاط برق
و ســایر مهــارت هــای حیاتــی، ارتباطــات، مهــارت 
ــان را  ــور حرفش ــد چط ــی دانن ــا نم ــی ه الزم دارد. خیل
ــد.  ــت کنن ــان مخالف ــا همسرش ــور ب ــا چط ــد. مث بزنن
و... بدهنــد  درخواســت  شــان  رییــس  بــه  چطــور 

 
 حرف پايانی 

بیــن دو عــدد آهنربــا، کــدام یــک قــدرت جــذب 
ــن دو  ــد ای ــی کنن ــر م ــا فک ــی ه ــتری دارد؟ بعض بیش
ــت  ــزان حرک ــک می ــه ی ــند ب ــی رس ــم م ــه ه ــه ب ــا ک  ت
ــه  ــدان جاذب ــر می ــزرگ ت ــای ب ــا آهنرب ــد. ام ــی کنن م
کــه  کســی  هــم  زندگــی  در  دارد.  تــری   بــزرگ 
ــه  ــر دیگــری را ب ــر اســت راحــت ت ــر و قــوی ت ــزرگ ت ب
ــدان  ــم می ــا بخواهی ــر م ــد. اگ ــی کن ــذب م ــودش ج خ
بیرونــی مــان را تحــت تاثیر قــرار بدهیم، بایــد روی بزرگی 
ــر شــدن توانمنــدی ضــروری مــان کار کنیــم. و قــوی ت
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2223 تازه هاي کياتازه هاي کيا

کيا مراقب ایمنی کودکان است!

ــوط  ــه ايمنــی در جــاده هــا تنهــا مرب مقول
آن  هــای  سرنشــين  و  خــودرو   بــه 
 نمی شــود. آموزش و درك قوانين ايمنی 
 جاده ها برای کودکان بســيار مهم و حياتی 
مــی باشــد. بيــش تــر از 10 ســال اســت 
ــت  ــه اهمي ــه ب ــا توج ــورز ب ــا موت ــه کي ک
آمــوزش کــودکان در زمينــه ی ايمنــی 
ترافيــک، اقــدام بــه برگــزاری متعــدد 
کمپيــن هــای آموزشــی ســاليانه کــرده 
اســت. برنامــه ســال ۲016 کيــا موتــورز 
SLOW )Stop, LOok, Wait( بــا عنــوان

بــا  بــازه زمانــی جــوالی تــا نوامبــر  در 
تاکيــد بــر روی اقدامــات آموزشــی بــرای 
کــودکان و والديــن آنهــا بــا هــدف ارتقــای 

ــت. ــام پذيرف ــاده انج ــر پي ــی عاب ايمن

 روز انزی
ــود.  ــده ب ــه تقســیم گردی ــه جداگان ــه دو برنام ــن ب کمپی
برنامــه اول، روز انــزی، در راســتای جلــب توجــه کــودکان 
و والدیــن انجــام پذیرفــت. ایــن برنامــه در فروشــگاه هــای 
کــره و چیــن بــه طــور همزمــان انجــام گرفــت. روز انــزی، 

ــی و  ــر رانندگ ــه ب ــا تکی ــی را ب ــای آموزش ــی ه راهنمای
اســت.  داده  مــی  پیشــنهاد  پیــاده،  عابــر  ایمنــی 
آمــوزش والدیــن بــه صــورت ارائــه کتــاب هــای خودآمــوز 
صــورت پذیرفــت در صورتــی کــه بــرای کــودکان فعالیــت 
ــر  ــط عاب ــور از خ ــه عب ــرکت در برنام ــر ش ــی نظی های

پیــاده، تمریــن رانندگــی بــا خودروهــای کوچــک، بــازی و 
فیلــم هــای ایمنــی ترافیــک، در نظــر گرفتــه شــده بــود.

بیــش تــر 40000 نفــر از والدیــن و کــودکان در برنامــه 
هــای تفریحــی در نظــر گرفتــه شــده، شــرکت کــرده انــد. 
در پایــان ایــن برنامــه بــه شــرکت کننــدگان بــا اهــدای 
یــک پــازل ســه بعــدی خــودرو و ارائه مــدرک تقدیر شــد.

 کيت انزی
ــه  ــا برنام ــزی ب ــت ان ــه کی ــزی، برنام ــتای روز ان در راس
ریــزی ســفرهای آموزشــی بــه همــراه مربــی و بازدیــد از 
موسســات آموزشــی ، بــرای کــودکان پیــش دبســتانی در 
کــره انجــام گرفــت. در ایــن برنامــه ســعی شــده بــود بــا 
اســتفاده از ابزارهــای آموزشــی و راهنمایــی هــای آموزگار 
در قالــب برنامــه هــای شــاد و مفــرح، آمــوزش هــای الزم 
در زمینــه ایمنــی ترافیــک بــه کــودکان داده شــود. 
مربیــان آموزشــی بــا بــه کار بــردن مــواردی نظیــر کتــاب 
هــای داســتان، پــازل و حتــی شــبیه ســازی نحــوه 
ــی  ــای عمل ــه روش ه ــعی در ارائ ــارراه س ــور از چه عب
آموزشــی در ایــن برنامــه داشــته انــد. بــا در نظــر گرفتــن 

ــدگان  ــرکت کنن ــداد ش ــره، تع ــودک در ک ــد ک 450 مه
گردیــد.  بالــغ    20000 حــدود  در  برنامــه  ایــن  در 
ــان  ــه ENZY، مربی ــت برنام ــرات مثب ــه اث ــه ب ــا توج ب
ــه  ــن برنام ــترش ای ــدد گس ــه در ص ــن برنام ــی ای آموزش
در بعــد جهانــی و شــرکت در شــوروم هــا و حتــی 
قــدم  ایــن  بــا  هســتند.  خودرویــی  نمایشــگاههای 
هرچنــد کوچــک، کیــا موتــورز امیــدوار اســت رانندگــی 
ایمــن و لــذت بخــش را بــرای جهــان ارائــه دهــد.
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25عامليت هاي مجازخانواده اطلس 24

تبریک تولد

خانم ها و آقايان
ليست عامليت هاي مجاز

خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1395/11/01

مدير محترم فروش جناب آقاي محمود زربخش

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحومه، مغفرت و برای 
بازماندگان صبر مسئلت داریم.

همکار گرامي، جناب آقاي موسي انصاري

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، 
مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

همکار گرامي، جناب آقاي حسن عباسپور

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، 
مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

همکار گرامي، جناب آقاي روح اهلل احساني

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، 
مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
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