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 شــمارش معکوس ... حضور تازه های کیا در ایران

کوتاه و خواندنی

 جشــن کارمندان نمونه شــرکت اطلس خودرو و معاونت انفورماتیک اطلسداران
آشــنایي با اعضاي جدید و ارتقاء یافته خانواده اطلس خودرو

داســتان پشت پرده اسامي خودروهاي کیا

Cross K2 و Pegas رونمایــی از دو خودروی جدید کیا

طبقه بندي  روغن موتور بر اســاس سطح کیفیت

)Hydraulic pump( پمپ هیدرولیک چیســت؟

اشــتباهاتی در شــبکه های اجتماعی که برای کســب و کارتان خطرناک است

کیــا کادنــزا 2017  دریافت باالترین نمره ایمنی از آمریکا

چگونه خشــم مان را مدیریت کنیم؟

خانواده اطلس خودرو

لیســت عاملیت هاي شرکت اطلس خودرو

...  شمارش معکوس 
ایران حضور تازه های کیا در 

ســرمقالــه

توجــه بــه ابعــاد مختلــف خواســته هــا و نیازمندیهــای 
ــه محصــول  ــرای ارائ ــزه ب ــل انگی ــن عام ــی تری مشــتریان اصل

ــت.  ــد اس ــات جدی ــا خدم ی

ــي از  ــوان یک ــه عن ــودرو ب ــس خ ــرکت اطل ــن رو ش از همی
ــران  ــده ي خــودرو در ای ــن شــرکت هــاي واردکنن ــق تری موف
کــه امانــت دار اعتبــار برنــد کیــا موتــورز اســت، از ورود 
ــت  ــراتو در لیس ــز و س ــپورتیج، کارن ــد اس ــودرو جدی ــه خ س

ــر داد. ــود خب ــوالت خ محص

 اســپورتیج 2017 بــه عنــوان پرفــروش تریــن محصــول
اطلــس خــودرو همــراه بــا نمــای بیرونــی بهبــود یافتــه مطابــق 

بــا زبــان طراحــی کنونــی کیــا مــي باشــد.

در ایــن خــودرو بــا  جــدا ســازی چــراغ هــا از جلــو پنجــره و 
قــراردادن آنهــا در بــاالی آنهــا باعــث ایجــاد نمایــی متفــاوت 
و جســورتر نســبت بــه نســل قبــل شــده اســت. ایــن طراحــی 
ــر از  ــزرگ ت ــر و ب ــض ت ــودرو عری ــا خ ــده ت ــث ش ــاص باع خ

آنچــه هســت نمایــش داده شــود.

کیــا کارنــز2017 همــراه بــا تغییــرات ظاهــري در ســپر، چــراغ 
مــه شــکن، جلــو پنجــره مشــبک، ســپر عقــب و چــراغ عقــب 
ــاي  ــه فض ــه ب ــا توج ــودرو ب ــن خ ــت. ای ــده اس ــی ش بازطراح
داخلــي وســیع و ترکیــب مناســب و منطقــی از یــک خــودروی 
چنــد منظــوره شــهری امکانــات رفاهــی یــک خــودروی 
ــن  ــز بهتری ــا کارن ــن کی ــد. همچنی ــی ده ــه م ــس را ارائ لوک
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــناخته ش ــازار ش ــوره ب ــد منظ ــین چن ماش
تــا کــردن صندلــی هــای ردیــف عقــب، فضــاي بیشــتر بــراي 
قــرار گیــري چمــدان هــا و رفتــن بــه ســفر فراهــم مــی شــود.

 ســراتوی 2017 نیــز بــا ظاهــري متفــاوت تــر و قطعــات 
 باکیفیــت تــر نســبت بــه نســل قبــل خــود در اختیــار 

عالقه مندان کیاموتورز قرار خواهد گرفت. 

ــا تجهیــزات ایمنــی بیشــتر، نمــای خارجــی و  ایــن خــودرو ب
داخلــی بهبــود یافتــه پــا بــه میــدان نهــاده اســت. مشــهودترین 
و  خارجــي  نمــاي  بــه  اســت  مربــوط  ســراتو  تغییــرات 
ــو بلنــد و باریــک  ــن خــودرو. چراغ هــای جل آیرودینامیکــي  ای
هســتند و بیشــتر بــه طرفیــن کشــیده شــده اند. ورودی هــوای 
ــاز طراحــی شــده و مــه شــکن ها را در خــود جــای  پایینــی ب

ــت. داده اس

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
2۴ صفحه رایگان
 شماره 83

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

اجرا و تولید:                             مریم ســدیو
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تجلیل از کارمندان نمونه شرکت اطلس خودرو 

 11 دوشــنبه  روز  خــودرو،  اطلــس  شــرکت  عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
خــودرو،  اطلــس  نمونــه  کارمنــدان  از  مراســمي  طــي   ،1396 اردیبهشــت 
معاونــت انفورماتیــک و خزانــه داري اطلــس داران تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ایــن مراســم بــا قرائــت متــن پیــام ســید علــي گرامــي، مدیــر عامــل گــروه اقتصادي 
گلســتان بــه مناســبت روز جهانــي کارگــر شــروع شــد. در ادامــه مصطفــي مــروج، 
معاونــت انفورماتیــک اطلســداران بــه ایــراد ســخنراني پرداخــت. طــي ایــن مراســم 
ــر و  ــوح تقدی ــداي ل ــا اه ــرکت ب ــن ش ــاي ای ــه واحده ــنل نمون ــر از پرس از 11 نف
ــن  ــد. همچنی ــل آم ــه عم ــکر ب ــر و تش ــن تقدی ــو احس ــه نح ــس ب ــای نفی هدای
ــود. ــده همــراه ب ــج و موســیقي زن ــي، مســابقه شــاد و مهی ــا پذیرای ــن مراســم ب ای

Drive Wise در نمایشــگاه  تکنولــوژی کمک رانندگی 
2017 اتومبیل شــانگهای 

 Advanced Driver Assistance  Systems  ــور امــکان تســت سیســتم ــا موت کی
ــی  ــودران )Drive Wise( طراح ــمند و خ ــی هوش ــتای رانندگ ــه در راس ADAS را ک
شــده اســت را توســط واقعیــت مجــازی بــرای بازدیــد کننــدگان از نمایشــگاه شــانگهای 
ــی ایمــن  ــتای رانندگ ــا در راس ــود. سیســتم Drive Wise کی ــوده ب ــم نم 2017 فراه
ــه شــده اســت. در قســمت در نظــر  ــه کار گرفت ــش ایمنــی سرنشــینان خــودرو ب و افزای
ــکان  ــدگان ام ــگاه، بازدیدکنن ــوژی در نمایش ــن تکنول ــش ای ــرای نمای ــده ب ــه ش گرفت
ــا در  ــن آوری ه ــن ف ــر ای ــی و تاثی ــه ایمن ــا در زمین ــوژی ه ــن تکنول ــا آخری ــنایی ب  آش
 رانندگــی هــای آینــده آشــنا می شــدند. همچنیــن امکان تســت قابلیــت های جدیــد نظیر 
ــودکار )AEB( و  ــراری خ ــز اضط ــک )ASCC( و ترم ــمند اتوماتی ــرل هوش ــروز کنت ک
ــه  ــن کار از بدن ــرای ای ــی وجــود داشــت. ب ــی رانندگ ــش ایمن ــا در افزای ــر آنه بررســی اث
یــک کیــا ســول اســتفاده شــده بــود همچنیــن 8 صندلــی در فضــای تائتــر گونــه امــکان 
تســت واقعیــت مجــازی را فراهــم مــی نمــود.Drive Wise بــا اســتفاده از دوربیــن هــا و 
سنســورهای مختلــف، ایمــن تریــن حالــت رانندگــی را بــرای سرنشــینان فراهــم مــی آورد.

برای سورنتو کیا  تولد  جشن 
ــورنتو در  ــی یو وی س ــودروی س ــن خ ــون می ــک میلی ــد ی ــا تولی ــره ای کی ــرکت ک ش
ــه  ــن کارخان ــت. ای ــن گرف ــکا را جش ــده آمری ــود در ایاالت متح ــای خ ــه جورجی کارخان
ــارد دالری  ــرمایه گذاری1/1 میلی ــا س ــال 2009 ب ــه س ــف )KMMG( ک ــام مخف ــا ن ب
تأســیس شــده، تاکنــون بیــش از 15هــزار موقعیــت شــغلی مســتقیم و جدیــد 
ــودروی  ــتگاه از خ ــن دس ــک میلیونمی ــور وان، ی ــزارش موت ــه گ ــت. ب ــرده اس ــق ک خل
ــه در  ــوده ک ــی ب ــفید برف ــگ س ــه رن ــس ال 2018 ب ــه اس ایک ــک نمون ــورنتو ی ــا س کی
ــه  ــا ب ــفیلد آتالنت ــی جکسون-هارتس ــرودگاه بین الملل ــته در ف ــه گذش ــول دو هفت ط
ــش را  ــاژ محصوالت ــدای 2009 کار مونت ــه از ابت ــا ک ــده اســت. کی ــته ش ــش گذاش نمای
ــدار  ــودروی پرطرف ــد خ ــط تولی ــدای 2011 خ ــرده، از ابت ــروع ک ــه ش ــن کارخان در ای
ــون در  ــه تاکن ــن کارخان ــت. ای ــرده اس ــه ک ــه اضاف ــن مجموع ــه ای ــز ب ــا را نی اپتیم
ــای  ــی از قطب ه ــوده و یک ــد نم ــودرو تولی ــتگاه خ ــون دس ــش از 2/4 میلی ــوع بی مجم
تولیــد خودروهــای کیــا پــس از کارخانــه مــادر کیــا در کــره جنوبــی اســت. 
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خودروهای اقتصادی و خودروهای اسپورت در 
اتومبیل شانگهای 2017 نمایشگاه 

ــن  ــازار چی ــرای ب ــه شــده ب ــش تمامــی خودروهــای در نظــر گرفت ــر نمای عــالوه ب
دو قســمت خودروهــای هیبریــد و خودروهــای اســپورت مســابقه ای نیــز از دیگــر 
ــرای نمایــش دســتاوردهای کیــا در  ــوده اســت. ب ــورز ب ــه کیاموت بخــش هــای غرف
زمینــه خودروهــای هیبریــد، دو خــودروی کیــا نیــرو و K5 بــه نمایــش در آمدنــد. 
ــه یــک موتــور برقــی در کنــار یــک موتــور بنزینــی  ایــن دو خــودرو کــه مجهــز ب
ــی  ــازار معرف ــه ب ــی ب ــدف کاهــش مصــرف ســوخت و آالیندگ ــا ه ــند، ب ــی باش  م
ــه  ــودرو K3 ک ــابقه ای، خ ــای مس ــه خودروه ــدان ب ــه من ــرای عالق ــد. ب ــده ان ش
ــن  ــد. ای ــش داده ش ــود نمای ــده ب ــن 2016 ش ــرعت چی ــابقات س ــان مس قهرم
 خــودرو کــه مجهــز بــه یــک موتــور 1.6 لیتــری توربوشــارژر مــی باشــد در کالس 
1600 ســی ســی هر ســه رده نخســت مســابقات 2016 را به خود اختصاص داده بود.
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  منبع: 

ــتگاه  209832  دس از فروش جهاني  کیا موتورز 
خــودرو در ماه آوریل خبر داد

ایــن  تجــاری  و  ســواری  خودروهــای  جهانــی  فــروش  کیاموتــورز  اعــالم  بنابــر 
فــروش  و  جنوبــی  کــره  در  فــروش  )صــادرات،   2017 آوریــل  در   شــرکت 
ــت.  ــوده اس ــتگاه ب ــوع 209.832 دس ــورها( در مجم ــایر کش ــدی س ــای تولی ــایت ه س
و  خــودرو  دســتگاه   43.515 کــره،  داخلــي  بــازار  در  کیــا  آوریــل  مــاه  فــروش 
اســت. شــده  اعــالم  خــودرو  دســتگاه   166.317 المللــي،  بیــن  بازارهــاي  در 

شاســي بلنــد ســایز متوســط اســپورتیج بــا 33.529 دســتگاه، پــر فــروش ترین مــدل کیا در 
مــاه آوریــل 2017 در بازارهــاي بیــن المللــي بــوده اســت. کیا ســراتو کــه در برخــي از بازارها 
بــه نــام Forte یــا K3 نیــز شــناخته مــي شــود بــا فروشــي معــادل 23.861 دســتگاه در 
ــام پرایــد نیــز شــناخته  ــه ن ــازار کــره ب جایــگاه دوم قــرار گرفــت و خــودرو  ریــو کــه در ب
ــرار گرفتــه اســت. ــگاه بعــدي ق ــا فروشــي معــادل 19.398 دســتگاه در جای مــي شــود، ب

چهارمین دوره گرید بندي عاملیت هاي مجازشرکت 
اطلس خودرو در ســال             اعالم شد

ماهــه  ســه  در  خــودرو  اطلــس  شــرکت  مجــاز  هــاي  عاملیــت  عملکــرد 
چهــارم ســال 1395 مــورد ارزیابــي قــرار گرفــت و نتایــج آن اعــالم شــد.
در ایــن ارزیابــی کــه براســاس شــاخص هــای عملکــردی در حــوزه هــای 
ــت،  ــورت گرف ــی ص ــی و بازاریاب ــات یدک ــروش، قطع ــس از ف ــات پ ــروش، خدم ف
5 عاملیــت موفــق بــه کســب گریــد A )باالتریــن گریــد ســازمانی شــرکت 
ــردد: ــی گ ــالم م ــل اع ــرح ذی ــه ش ــا ب ــامی آنه ــه اس ــدند ک ــودرو( ش ــس خ اطل

عاملیــت مجــاز 225 بابلســر نواخــودرو شــمال، عاملیــت 443 شــهر ســمنان 
آقــاي خســرواني، تعمیــرگاه مرکــزي، عاملیــت 117 شــهر تهــران ســمیعي 
بــه  موفــق  جاللیــان  داوود  آقــاي  تهــران  شــهر   118 عاملیــت  زفرقنــدي، 
شــدند.  A گریــد  خــودرو  اطلــس  شــرکت  یــک  ســطح  گریــد  کســب 
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ــر  ــت روزکارگ ــم گرامیداش مراس
پرســنل  و  مدیــران  حضــور  بــا 
مســتقر در شــرکت اطلــس خودرو 
در روز دوشــنبه، 11 اردیبهشــت 
1396، در ســالن تحویــل شــرکت 
شــد.  برگــزار  خــودرو  اطلــس 
مراســم بــا قرائــت متــن پیــام 
ــل  ــر عام ــي، مدی ــي گرام ــید عل س
بــه  گلســتان  اقتصــادي  گــروه 

ــد: ــروع ش ــل ش ــرح ذی ش

 جشن کارمندان نمونه شرکت اطلس خودرو 
و معاونت انفورماتیک اطلسداران

7 در امتداد اطلس

ــا  ــه همــه شــما عزیزانــي کــه ب »روز جهانــي کارگــر را ب
تــالش هــاي شــبانه روزي و عــرق پیشــاني خــود بیــش 
ــد  ــداري کردی ــان نگه ــتان عزیزم ــرن از گلس ــم ق از نی
 تبریــک گفتــه و صمیمانــه دســت یکایــک شــما را 
مــي فشــاریم. بســیار دوســت داشــتم کــه امــروز در کنــار 
ــان  ــزان بی ــما عزی ــا ش ــات را رو در رو ب ــن کلم ــما ای ش

مــي کــردم. لیکــن جلســات خــارج از ســازمان و حجــم 
کارهــا ایــن اجــازه را نــداد. اینکــه یــک روز بــه نــام روز 
کارگــر نــام گــذاري شــده اســت تنهــا بــراي قدردانــي از 
ــان اســت  ــال تشــکر از زحماتت ــاالي شــما و کم ــام ب مق
وگرنــه بــدون تردیــد بــه شــما مــي گویــم کــه در گــروه 
ــد  ــان از خداون ــت. در پای ــر روز، روز شماس ــتان ه گلس
متعــال بــراي همــه شــما عزیــزان و خانــواده هــاي 
ــم.« ــي نمای ــربلندي م ــت و س ــان آرزوي موفقی محترمت
انفورماتیــک  معاونــت  مــروج،  مصطفــي  ادامــه  در 
و  گذشــته  ســال  ســوابق  خصــوص  در   اطلســداران 
ســخنراني  ایــراد  بــه  جــاري  ســال  هــاي  برنامــه 
پرداختنــد. در طــي مراســم بــا شــیریني، چــاي و 
ــل  ــه عم ــي ب ــان پذیرائ ــوه اي از میهمان ــرهاي می دس
آمــد. مراســم بــا اهــداي لــوح تقدیــر و هدایــا بــه 
ــت  ــت. ســپس نوب ــه یاف ــا ادام ــه واحده ــدان نمون کارمن
بــه معرفــي کارمنــدان نمونــه در ســطح شــرکت و 
ــل  ــور تجلی ــه منظ ــه ب ــید، ک ــک رس ــت انفورماتی معاون
ــک  ــدام ی ــر ک ــه ه ــر ب ــوح تقدی ــر ل ــالوه ب ــان ع از ایش
عــدد ربــع ســکه بهــار آزادي نیــز اهــدا شــد. همچنیــن 
ــاد و  ــابقه ش ــده و دو مس ــیقي زن ــا موس ــم ب ــن مراس  ای
هیجــان انگیــز از جملــه »دارت و ماروپلــه« همــراه بــود. 
مراســم بــا گرفتــن عکس هــاي یــادگاري به پایان رســید.

سمتنام و نام خانوادگینام واحدردیف
(کارمند نمونه مدیریت)نگهبان مسعود گل مراديحفاظت1
(کارمند نمونه مدیریت)کارمند بازرگاني و ترخيص بهرام سيد عالي نژادقطعات2
(کارمند نمونه مدیریت)کارشناس مرکز تماس محمد یزدانيبازاریابي3
(کارمند نمونه مدیریت)کارشناس امور گارانتي محمد رشيدي اورنجقيخدمات پس از فروش4
(کارمند نمونه مدیریت)کارشناس پشتيباني شبكه و کاربران حسين نوري5
(کارمند نمونه مدیریت)کارشناس طراحي و توسعه ارتباطات شبكه وحيد ملكي6
(کارمند نمونه مدیریت) ERPکارشناس توسعه نرم افزار و سپيده جعفري راویز7
(کارمند نمونه معاونت)کارشناس استقرار و پشتيباني سرویسهاي انفورماتيك رویا خسروي9
(کارمند نمونه معاونت)کارمند خزانه داري امير شكوه نياخزانه داري8
(کارمند نمونه شرکت)کارشناس حسابداري مهدي ميرزائي نقلبريمالي 10
 کارشناس شماره گذاري(کارمند نمونه شرکت)سيد مرتضي طباطبائي مهرفروش11

انفورماتيك 
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آشنایي با اعضاي جدید و ارتقاء یافته خانواده اطلس خودرو

از جملــه ســازمان هایــی  اطلــس خــودرو 
اســت کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی 
را  اول  حــرف  انســانی  نیروهــای   بیــن 
ــرکت  ــن ش ــعار ای ــی ش ــه عبارت ــد. ب ــی زن م
یعنــی  "پشــتیبان همچــون خانــواده" کــه 
مشــتریان  بــه  نســبت  او  آرمــان  معــرف 
ــاره ی مدیریــت داخلــی ســازمان  اســت، درب
ــه  ــه ب ــن رو توج ــد؛ از ای ــی کن ــدق م ــز ص نی
ــت  ــاس داش ــان، پ ــته ی کارکن ــات گذش زحم
 دســتاوردهای زمان حال آن ها و اســتقبال از 
 ســرمایه هــای جدیــد شــرکت کــه بــا حضــور 
آن هــا آینــده ی جدیــدی تجربــه خواهد شــد، 
از خط مشــی های مدیران این شــرکت اســت. 
 "معرفــی اعضــای جدیــد اطلــس خــودرو و 
اطــاع رســانی ارتقاءهــای ســازمانی همــکاران" 
ــا  بخشــی اســت در نشــریه ی پیــک اطلــس ت
هــم بــه همکارانــی کــه بــه تازگی بــه مجموعه 
پیوســته انــد، خــوش آمــد بگوییــم و هــم بــا 

تغییــرات درون شــرکتی آشــنا شــویم.

نام و نام خانوادگي: روناک خالدیان

تاریخ تولد: 66/06/12

خــودرو  اطلــس  شــرکت  بــا  کــه  خرســندم  بســیار 
پیشــرفت  در  بتوانــم  امیــدوارم  و  دارم  همــکاري 
باشــم. داشــته  بســزایي  نقــش  شــرکت  افــزون  روز 

پرسنل جدید

میزان تحصیات:  کارشناسي حسابداري

زمینه فعالیت: سرپرست خزانه داري

سوابق کاري: 
فعالیت در  شرکت محور ماشین به مدت 7 سال، 

فعالیت در شرکت چین ران ماشین به مدت 2 سال.
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داستان پشت پرده اسامي خودروهاي کیا

در بــازار کنونــي خــودرو، نــام خودروهــا معمــوال ترکیــب دلخواهــي از عددهــا و کلمــات 
اســت. امــا اســامي مشــخص و قابل تشــخیص مدل هــاي کیــا از ویژگي هاي برجســته 
ایــن برنــد مــي باشــد. آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر کــرده اید کــه کیــا اســامي منحصر 
بــه فــرد خودروهایــش را چگونــه انتخــاب مــي کنــد؟ مطالــب ذیــل را بخوانیــد تــا از 
داســتان هــا و معانــي پشــت پــرده اســامي خــاص و ویــژه خودروهــاي کیا مطلع شــوید.

11در امتداد اطلس

 کیا استینگر
زمانــي کــه کیــا اســتینگر بــراي اولیــن بــار در نمایشــگاه 
ــام  ــر ن ــد، بخاط ــه ش ــت 2017 عرض ــل دیتروی اتومبی
ــن  ــت. ای ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــش م ــته و جذاب برجس
موضــوع در حالــي بــود کــه ایــن مدل کیــا پــس از معرفي 
ــاال  ــد و ح ــازار ش ــال 2011 وارد ب ــپت GT در س کانس
ــتینگر  ــام GT4 اس ــا ن ــال کی ــد س ــس از گذشــت چن پ

ــت. ــرده اس ــاب ک ــام آن، انتخ ــادآوری ن ــت ی را در جه
نــام کیــا اســتینگر بــه طــور اغــوا کننــده اي بــه عنــوان 
ــدان  ــد س ــای جدی ــازار خودروه ــدر در ب ــب ق ــک رقی ی
 GT ــا اســتینگر نقــش بزرگــي را ایفــا خواهــد کــرد. کی
ــه  ــاد ب ــس اعتم ــه ح ــپورت ک ــري اس ــتن ظاه ــا داش ب
ــوط  ــتفاده از خط ــار اس ــد در کن ــي کن ــا م ــس را الق نف
ــام و ذات طراحــي خــود اســت. ــن معــرف ن ــا، بهتری پوی

 کیا اپتیما
ــورز در  ــا موت ــروش، کی ــار ف ــن آم ــه باالتری ــه ب ــا توج ب
ــاًل  ــن محصــول خــود، کام ــرای ای ــام اپتیمــا ب انتخــاب ن
ــایز  ــوب س ــواري محب ــودرو س ــت. خ ــدف زده اس ــه ه ب
 ’Optimus‘ ــن ــه التی ــش را از کلم ــا نام متوســط کی
اولیــن  تولیــد  اســت.  گرفتــه  بهتریــن  معنــي  بــه 
نســل اپتیمــا در ســال 2000، نقطــه عطفــي بــراي 
متوســط  ســدان  خودروهــاي  رده  در  کیــا  شــانس 
بــود. طراحــي بــروز و شــیک کیــا اپتیمــا معیــاري 
ــت. ــده اس ــا ش ــده کی ــاي آین ــی خودروه ــراي طراح ب

 کیا کارنز

ــه عنــوان یــک  ــار در ســال 1999 ب ــز اولیــن ب کیــا کارن
ــن  ــام ای ــي شــد. ن ــد منظــوره شــهري معرف خــودرو چن
 ’renaissance‘ و ’car‘ خودرو بــر گرفته از  کلمات
ــل نشــان  ــه طــور کام ــه ب ــی کار و رنســانس، ک ــه معن ب
دهنــده ویژگــی هــای نوآورانــه و شــکیل از یــک خــودرو 
چنــد منظــوره شــهري و دوســت داشــتني اســت.
نســل ســوم کیــا کارنــز،  کاربــردی تــر و جــذاب تــر 
طــور  بــه  هــم  آن  نــام  و  باشــد  مــي  همیشــه  از 
ــد.  ــي باش ــدل م ــن م ــری ای ــا کارب ــب ب ــل متناس کام

 کیا کادنزا
بســیار  طراحــی  داراي  حقیقتــاً  کادنــزا،   کیــا 

هماهنگــی  باشــد.  مــي  ابهــت  بــا  و  نــوار  چشــم 
ــن  ــی از زیباتری ــه یک ــزا آن را ب ــا کادن ــب در کی متناس
ــزا  ــت. کادن ــرده اس ــل ک ــایز تبدی ــول س ــای ف خودروه
ــده  ــا و پیچی ــرادي زیب ــر انف ــي هن ــه معن ــا ب در ایتالی
ــه کار  ــر موســیقي ب ــه طــور معمــول در هن اســت کــه ب
ــواري  ــودرو س ــه خ ــتي ک ــه  راس ــود. ب ــی ش ــه م گرفت
کیــا کادنــزا داراي ســبک پیچیــده و عملکــرد قــوي 
ــد. ــي کن ــذت بخــش م ــه ســواري خــودرو را ل اســت ک

همانطــور کــه مشــاهده مــي کنیــد، پشــت نام هــر خودرو 
ــه روح و  ــه طــوري ک ــا تفکــر عمیقــی وجــود دارد، ب کی
نقــاط قــوت هــر خــودرو را به طــور موثر نشــان مــي دهد.

 www.kia-buzz.com  منبع:                      
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کیــا موتــورز از دو خــودروی کامــاً جدید 
در نمایشگاه اتومبیل شــانگهای 2017 

رونمایــی کرد.
خــودروی پــگاس یــک خــودروی ســدان 
کوچــک شــهری و k2 یــک کــراس اوور 
شــهری کوچــک مــی باشــد کــه طراحــی 
و مهندســی هــر دوی ایــن خودروهــا 
مختــص بــازار چیــن انجام شــده اســت. 

 Cross  K2 Pegas و  رونمایــی از دو خودروی جدید کیا 
در نمایشــگاه اتومبیل شانگهای

13 سبقت

 www.kia-buzz.com  منبع:                      

 ارزش باال، نهایت کارایی و طراحی کاماً جدید
 در سدان کوچک شهری پگاس

خــودروی کیــا پــگاس بــا توجــه بــه نیــاز بــازار چیــن و 
تکیــه بــر زبــان طراحــی کیــا و در نظــر گرفتــن حداکثــر 
کارایــی خــودرو و اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی هــا بــه 
ــازار معرفــی شــده اســت. طراحــی عریــض و اســپورت  ب
 جلــو پنجــره خــودرو پیــرو ســمبل طراحــی کیــا،
ــی  ــه در تمام ــد ک ــی باش ــر Tiger nose م ــوزه بب پ
خودروهــای کیــا بــه چشــم مــی خــورد. طراحــی و تولیــد 
ــازار چیــن  ــرای ب ــه صــورت اختصاصــی ب ایــن خــودرو ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت و جــذب قشــر جــوان چیــن 
هــدف طراحــی ایــن خــودرو مــی باشــد کــه نســبت بــه 

رقبــای خــود یــک ســروگردن باالتــر مــی باشــد. فاصلــه 
بیــن دو چــرخ ایــن خــودرو )2570 میلــی متــر( باعــث 
شــده اســت کــه فضــای داخلــی بســیار وســیع و گســترده 
بــرای تمامــی مســافران در جلــو و عقــب خــودرو فراهــم 
ــم  ــر حج ــزرگ و پ ــب ب ــدوق عق ــالوه صن ــه ع ــود. ب ش
ایــن خــودرو )475 لیتــر( آن را بــه یــک خــودروی 
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــل نم ــفر تبدی ــرای س ــده آل ب ای
 اســتفاده از ســانروف بــزرگ در ایــن خــودرو در کنــار زیــر 
ــی و  ــش راحت ــث افزای ــو باع ــی جل ــای صندل ــی ه آرنج
ــگاس  ــه پ ــوای محرک ــت. ق ــده اس ــفرها ش ــذت در س ل
یــک موتــور MPI 1.4 لیتــری بــا قــدرت 95 اســب 
باشــد.  مــی  متــر  نیوتــون   133 گشــتاور  و  بخــار 
بــا  و  باشــد  مــی  جلــو  دیفرانســیل  خــودرو  ایــن 
4 ســرعته  و  گیربکــس 5 ســرعته دســتی  نــوع  دو 
نیمــه  پــگاس در  دارد.  قابلیــت ســفارش  اتوماتیــک 
ــود. ــی ش ــه م ــن عرض ــازار چی ــه ب ــال 2017 ب دوم س

 cross K2، طراحی یک خودروی کراس اوور 

شهری کوچک

اوور  کــراس  خــودروی  یــک  طراحــی   ،cross  K2

براســاس  خــودرو  ایــن  طراحــی  کوچــک  شــهری 
اســت  انجــام شــده   K2 خــودروی ســدان شــهری 
و در طراحــی آن قابلیــت هــای شــهری در اولویــت 
کار قــرار داشــته انــد. ایــن خــودرو در مقایســه بــا 
ــتری دارد. ــاع بیش ــر ارتف ــی مت ــک 45 میل ــاچ ب K2 ه

ــه  ــه نمون ــن خــودرو نســبت ب ــردن ای ــاوت ک ــرای متف ب
ــار بیشــتر،  ــرای قابلیــت حمــل ب ســدان، Roof rack ب
ــب  ــک در عق ــات آیرودینامی ــد و قطع ــو پنجــره جدی جل
ــن  ــداران ای ــت. خری ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــودرو ب خ
ــا  ــری ب ــور 1.4 لیت ــه موت خــودرو حــق انتخــاب دو نمون
ــتاور  ــر گش ــون مت ــدرت و 132 نیت ــار ق ــب بخ 100 اس
ــار  ــب بخ ــدرت 123 اس ــا ق ــری ب ــور 1.6 لیت ــا موت و ی
داشــت.  خواهنــد  را  متــر  نیوتــون   151 گشــتاور  و 
 CVVT ــتم ــه سیس ــز ب ــا مجه ــور ه ــن موت ــن ای همچنی
کارایــی  افزایــش  باعــث  باشــند کــه  مــی  دوگانــه 
خــودرو مــی گــردد. گیربکــس شــش ســرعته دســتی و 
ــه شــده اســت.  ــه کار گرفت ــن خــودرو ب اتوماتیــک در ای
 cross K2 ،انجــام گرفتــه براســاس برنامــه ریــزی 
در نیمــه دوم ســال 2017 روانــه بــازار مــی گــردد.
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ــش از  ــوده و بی ــرف را دارا ب ــترین مص ــا بیش ــه ی روانکاره ــن بقی ــا در بی روغن  موتوره
60% از بــازار روانکارهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد. همیــن امــر باعــث شــده اســت 
تــا اســتانداردها و طبقــه بنــدي هــاي مختلفــي نیــز بــراي ایــن گــروه از روانکارهــا توســط 

مراجــع مختلــف ارائــه شــود.
ــع مربوطــه وجــود  ــراي اســتانداردگذاري در صنعــت خــودرو و صنای ــم ب ســه مرجــع مه

دارد. 
 API)آمریکا( 
 ACE)اروپا( 

 ILSAC )آسیا(
ایــن مراجــع بــرای موتورهــای مختلــف اســتفاده از روغــن خاصــی را پیشــنهاد می کننــد. 
نــوع موتــور، ســوخت و ســال طراحــی موتــور از عواملــی هســتند کــه در انتخــاب روغــن 
ــر  ــال های اخی ــکار در س ــت روان ــرفت  صنع ــد و پیش ــد. رش ــی دارن ــش مهم ــرای آن نق ب
نســبت بــه دهه هــای قبــل بســیار بیشــتر بــوده اســت و طراحی هــای جدیــد موتورهــای 
خــودرو و موتورهــای صنعتــی روز بــه روز نیــاز بــه روانکارهــای جدیدتــر را بیشــتر 

می کنــد.
ــور  ــن موت ــوع روغ ــاب ن ــم در انتخ ــدي هــاي مه ــه بن ــي طبق ــه بررس ــه ب ــن مقال ــا در ای م

ــت. ــم پرداخ ــب خواهی مناس

طبقه بندي  روغن موتور بر اساس سطح کیفیت
نوشته:

ایمان یوزباشي 
سمت:

 کارشناس 
فني

15 دانش

API طبقهبندي
و  تریــن  پرکاربــرد  از  بنــدي  طبقــه  )ایــن 
باشــد( مــي  هــا  بنــدي  طبقــه  مهمتریــن 
همچنیــن  و  آن  نــوع  و  روغن پایــه  پاالیــش  میــزان 
انتخــاب  و  در طبقه بندي هــا  افزودنــي  مــواد  مقــدار 
روغن موتــور مناســب نقــش دارنــد. ســازمان هــا و 
ــی  ــاظ کیف ــور را از لح ــن موت ــی روغ ــای مختلف نهاده
مهمتریــن  از  یکــی  کــه  کرده انــد  طبقه بنــدی 
طبقه بنــدي هــا را API ارائــه کــرده اســت. اولیــن 
ــد  ــه ش ــال 1930 ارائ ــدی در س ــن طبقه بن ــش ای ویرای
 »S« ــت ــا عالم ــي ب ــاي بنزین ــن موتوره ــه در آن روغ ک
ــا عالمــت »C« نشــان  و روغن هــاي موتورهــاي دیزلــي ب
ــه  ــتم ب ــن سیس ــدي در ای ــوع طبقه بن ــوند. ن داده مي ش
ــاي  ــا طبقه بندي ه ــد ت ــازه مي ده ــه اج ــت ک ــوي اس نح

جدیــد براحتــي بــه آن اضافــه شــوند. به دلیــل تغییــر در 
طراحــي موتورهــا و تکنولــوژي جدیــد طراحــي، بتدریــج 
ســطوح بــا کیفیــت کمتــر از رده خــارج شــده و ســطوح 
 ،»S« ــه مي شــوند. در سیســتم طبقه بنــدي ــد اضاف جدی
ــه  ــده و ب ــروع ش ــا SA ش ــی ب ــطح کیف ــن س پایین تری
ایــن ترتیــب ســطوح بعــدي بــا SB، SC و... نشــان داده 
 SI ــاي ــت ه ــتم از عالم ــن سیس ــه در ای ــوند. البت مي ش
و SK اســتفاده نشده اســت. در سیســتم طبقه بنــدي 
ــز از حــروف A، B، C و... و همچنیــن از اعــداد  »ki« نی
 1 شــکل  مي شــود.  اســتفاده  عالمت گــذاري  بــراي 
ســطوح کیفــي را بــراي روغن موتورهــای بنزینــي و 
ــد. ــان مي ده ــدي API نش ــاس طبقه بن ــر اس ــي ب دیزل

 
ــادي جهــت حــل مســائل  ــر مالحظــات زی ــه اخی در ده

اســت  گرفتــه  صــورت  روغن هــا  محیطــي  زیســت 
باالتــر  کیفــي  ســطوح  بــا  جدیدتــر  روغن هــاي  و 
ــد.  ــت دارن ــط زیس ــا محی ــري ب ــتر و بهت ــازگاري بیش س
کــه  همانطــور  جدیــد  موتور هــای  روغــن  کیفیــت 
در نمودارهــای زیــر مشــخص اســت رشــد نمایــي 
بیشــتري  توجــه  اخیــر  ســال هاي  در  و  داشــته 
اســت. شــده  روغن هــا  ایــن  کیفــي  ســطح  بــه 

)API( نمودار 1 زمانبندي و سطوح کیفي روغن موتورهاي بنزیني

)API( نمودار 2 زمانبندي و سطوح کیفي روغن  موتورهاي دیزلي

ــر اســاس ســطوح  ــي را ب ــن API طبقه بندي های همچنی
کیفــي ترکیبــي ارائــه داده اســت کــه بــا ذکــر یــک مثــال 
توضیــح مــي دهیــم.API SG/CF ســطح کیفیتــي 
اســت کــه در آن روغــن و مــواد افزودنــي طــوري 
ــي  ــطوح کیف ــرایط س ــن ش ــه روغ ــوند ک ــه مي ش فرمول
API SH/ را داشــته باشــد. و همچنیــن CF و SG

ــه  ــت ک ــوب اس ــیار مرغ ــي بس ــطح کیف ــک س CG-4 ی

بــراي هــر نــوع موتــور دیزلــي توربوشــارژ و بنزینــي کــه 
ــد.  ــب مي باش ــد مناس ــخت کار مي کن ــرایط س ــت ش تح
 بــا توجــه بــه اینکــه بــا گذشــت زمــان طراحــي موتورهــا 
روز بــه روز جدیدتــر و پیشــرفته تر مي شــود ســطوح 
کیفــي روغن هــا نیــز روز  بــه روز باالتــر رفتــه و روغن هایي 
بــازار عرضــه مي شــوند. بــه  بیشــتر  بــا مرغوبیــت 
در  کــه  روغن هایــي  تمــام  اســت  ذکــر  بــه   الزم 
ــد  ــرار مي گیرن ــت API ق ــطوح کیفی ــدي س ــه بن طبق
ــي  ــند و روغن های ــده باش ــاي الزم را گذران ــد آزمون ه بای
بــا یــک ســطح کیفیــت کــه توســط شــرکت هاي 
ــه  ــل مقایس ــم قاب ــا ه ــد ب ــده اند بای ــد ش ــف تولی مختل
تفــاوت در  ایــن صــورت هرگونــه  غیــر  باشــند. در 
ــت یکســان متوجــه  ــا ســطح کیفی ــن ب عملکــرد دو روغ
بــود. خواهــد  روغــن  کننــده  تولیــد  شــرکت هاي 

API شکل 1: سطوح کیفي براي روغن هاي بنزیني و دیزلي بر اساس طبقه بندي
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)Hydraulic pump( پمپ هيدروليک چيست؟ 

پمــپ هیدرولیــک، فشــار هیدرولیــک 
را  فرمــان  حرکــت  بــرای  نیــاز  مــورد 
بتواننــد  راننــده  تــا  می کنــد  فراهــم 
حرکــت  را  فرمــان  نیــرو  کمتریــن  بــا 
دهــد. داشــتن اطاعاتــی در خصــوص 
پمــپ هیدرولیــک، مشــکات احتمالــی 
ــما  ــه ش ــکات ب ــن مش ــروز ای ــل ب و دالی
کمــک خواهــد کــرد در مراحــل اولیــه از 
ــرده،  ــری ک ــروز مشــکات جــدی جلوگی ب
در هزینه هــای خریــد لــوازم یدکــی و 
تعمیــر خــودرو صرفه جویــی کنیــد. در 
ــی  ــوازم یدک ــای ل ــماره از راهنم ــن ش ای
ــم  ــان پرداخته ای ــپ فرم ــه پم ــودرو، ب خ
ــه در  ــی اولی ــردن اطاعات ــه ک ــا ارائ ــا ب ت
مــورد ایــن قطعــه از خــودرو، راهنمایــی 

ــیم. ــرده باش ــم ک ــما فراه ــرای ش ب

 کاربرد پمپ هیدرولیک
ــزم  ــک مکانی ــق ی ــودرو از طری ــی خ ــوازم یدک ــن ل ای
پمــپ  اســت.  متصــل  لنــگ  میــل  بــه  تســمه ای 
ــا  ــام ی ــار دین ــور، کن ــوی موت ــوال جل ــک معم هیدرولی
کمپرســور تهویــه خــودرو واقــع شــده اســت. ایــن قطعــه 
روغــن هیدرولیــک را بــا توجــه بــه ســرعت موتور فشــرده 
می کنــد. پمــپ هیدرولیــک طــوری طراحــی شــده کــه 
ــور را تامیــن  ــف موت ــاز در شــرایط مختل ــورد نی فشــار م
کنــد. وقتــی موتــور روشــن باشــد، موتــور پمــپ فرمــان 
ــد.  ــت می چرخ ــل اس ــی -pulley - متص ــه پول ــه ب ک
پولــی شــیارهای بــازی دارد کــه به یک تســمه الســتیکی 
ــه مســیر  ــا توجــه ب ــن شــکل پمــپ ب ــه ای ــد. ب متصل ان
ــد. ــاژ می کن ــاز را پمپ ــورد نی ــن م ــان، روغ ــت فرم حرک

 مشکاتی که روی پمپ هیدرولیک تاثیر 
می گذارند

ــرد  ــت عملک ــن اس ــک ممک ــن هیدرولی ــدن روغ ــم ش ک
ایــن لــوازم یدکــی را دچــار اشــکال کنــد. وقتــی 

یــا شــل می شــود، روتــور نمی توانــد  پــاره  تســمه 
هیدرولیــک  پمــپ  روتــور  پره هــای  اگــر  بچرخــد. 
نمی شــود.  ایجــاد  نیــاز  مــورد  فشــار   بشــکنند، 
ــک  ــزن هیدرولی ــدن مخ ــوراخ ش ــا س ــوردن ی ــرک خ ت
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ــود. ــر می ش ــدن آن منج ــم ش ــن و ک ــتی روغ ــه نش ب

 نشانه های خرابی پمپ هیدرولیک
اگــر ایــن لــوازم یدکــی دچــار مشــکل شــده باشــد، حتــی 
وقتــی در مســیر مســتقیم حرکــت مــی کنیــد، حرکــت 
دادن فرمــان مشــکل می شــود.صدای جیــر جیــر فرمــان 
هنــگام دور زدن ممکــن اســت از نشــانه های خرابــی 
پمــپ هیدرولیــک باشــد. لرزیــدن فرمــان ممکــن اســت 
ناشــی از خرابــی تســمه ی پمــپ هیدرولیــک باشــد. اگــر 
روغــن هیدرولیــک زیــر خــودرو و نزدیــک بــه جلــوی آن 
روی زمیــن ریختــه باشــد، پمــپ هیدرولیک نشــتی دارد.

 رسیدگی به پمپ هیدرولیک

ــار  ــک ب ــت ی ــد وق ــک را چن ــپ هیدرولی ــمه ی پم تس
بررســی کنیــد. اگــر تســمه زیــادی شــل باشــد، ممکــن 
ــادی ســفت باشــد،  ــی جــدا شــود و اگــر زی اســت از پول
ــن  ــود. هم چنی ــوده می ش ــول فرس ــد معم ــر از موع زودت
بــا توجــه بــه دفترچــه  راهنمــای خــودرو، میــزان روغــن 
ــد. ــی کنی ــار بررس ــک ب ــت ی ــد وق ــک را چن هیدرولی

 نکاتی که هنگام تعویض پمپ هیدرولیک باید 
مد نظر قرار دهید

تســمه ی پمــپ هیدرولیــک را بررســی و در صــورت 
ــاز، آن را تعویــض کنید.حتمــا هنــگام تعویــض پمــپ  نی
هیدرولیــک، روغــن هیدرولیــک را تخلیــه کنیــد. مخــازن 
ــا نشــتی نداشــته  ــد ت پمــپ هیدرولیــک را بررســی کنی
باشــند. روغــن هیدرولیــک مــورد نیــاز خــودرو را از 
دفترچــه راهنمــای آن پیــدا کنیــد و از همــان روغن برای 
ــد. ــتفاده کنی ــک اس ــردن مخــازن پمــپ هیدرولی ــر ک پ
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کیا کادنزا 2017 
دریافت باالترین نمره ایمنی

نســخه جدیــد کیا کادنــزا 2017 توانســت باالتریــن امتیاز 
موسســه ی ایمنــی بیمــه ی بزرگراه هــا را بــه دســت آورد.
تصــادف  تســت های  تمامــی  در  توانســت  کادنــزا 
کوچــک  اوورلــپ  ســخت  ارزیابــی  شــامل   IIHS

بخــش جلــو امتیــاز بــاال را کســب کنــد. در ایــن 
ــت.  ــده اس ــظ ش ــی حف ــه خوب ــده ب ــای رانن ــت، فض تس
کیســه های هــوا و کمربندهــای ایمنــی بــه خوبــی 
حــرکات آدمــک را کنتــرل کــرده و حســگرها نیــز 
نشــان دادنــد. را  پاییــن جراحــات عمیــق  ریســک 
کادنــزا  سفارشــی  برخــورد  از  جلوگیــری  سیســتم 
دســت  بــه  را  موسســه  ایــن  رتبه بنــدی  باالتریــن 
به طــور  تــا  اســت  قــادر  سیســتم  ایــن  آورد. 
و   40 ســرعت های  در  برخــورد  از  موفقیت آمیــز 
20 کیلومتــر در ســاعت جلوگیــری نمایــد. سیســتم 
نیــز معیارهــای ســازمان  از جلــو  برخــورد  هشــدار 
ایمنــی بزرگراه هــای ملــی را بــرآورده کــرده اســت.
نمــره  تریــن  پاییــن  کادنــزا  جلــوی  چراغ هــای 
تریــم  هالــوژن  چراغ هــای  کــرد.  دریافــت  را  الزم 
پریمیــوم پایــه ی ایــن خــودرو در تمامــی ارزیابی هــا 

نورپاییــن در روشــنایی کنــاری  نشــان دادنــد کــه 
در  کادنــزا  نوربــاالی  دارد.  ناکافــی ای  عملکــرد 
خــط مســتقیم دیــد خوبــی داشــته امــا در دیگــر 
گزینه هــا بــه انــدازه ی کافــی خــوب نبــوده اســت.

ــوژی  ــدود و تکنول ــای مح ــم ه ــای LED در تری چراغ ه
کســب  بــا  و  دارنــد  وجــود  اســتاندارد  به صــورت 
ــد.  ــر نشــان داده ان ــول عملکــردی بهت ــدی قابل قب رتبه بن
ــوب و در  ــره ی خ ــودرو در ســمت چــپ نم ــن خ نورپایی
ــت.  ــرده اس ــب ک ــط کس ــره ی متوس ــت نم ــمت راس س
تســت ها  همــه ی  در  خوبــی  دیــد  پیچ هــا  ســر  در 
وجــود داشــته اســت.کادنزای جدیــد بــر پایــه ی شاســی 
ســبک تر جدیــدی ســاخته شــده کــه بیــش از 35 درصــد 
نســبت بــه مــدل کنونــی مســتحکم تر اســت. ایــن مــورد 
ــود بخشــیده  ــد را بهب نه تنهــا هندلینــگ خــودروی جدی

 NVH بلکــه کمــک کــرده تــا امتیــاز بهتــری را از بخــش
ــودرو  ــن خ ــن ای ــده ی آهنی ــب تپن ــد. قل ــت نمای دریاف
پیشــرانه ی بنزینــی 6 ســیلندر 3.3 لیتــری اصــالح 
شــده ای اســت کــه قــدرت 290 اســب بخــاری و گشــتاور 
ــن  ــردن ای ــز ک ــا مجه ــا ب ــری دارد. کی ــون مت 343 نیوت
خــودرو بــه گیربکــس 8 ســرعته اتوماتیــک قــول داده تــا 
تجربــه ی رانندگــی درگیــر کننــده تــری را شــاهد باشــیم.
ــای  ــه و ویژگی ه ــل توج ــر قاب ــا ظاه ــد ب ــزای جدی کادن
ممتــاز خــود هیجــان تــازه ای را بــه رگ هــای ایــن بخــش 
از بــازار تزریــق نمــوده اســت. کابیــن کادنــزا از هــر لحــاظ 
ارتقــا یافتــه امــا زیــر پوســت خــودرو دقیقــاً جایــی اســت 
ــی  ــاهد شاس ــد و در آن ش ــودرو می درخش ــن خ ــه ای ک
ی  ســرعته   8 گیربکــس  ســبک تر،  و  مســتحکم تر 
اتوماتیــک و دینامیــک رانندگــی بهبــود یافتــه هســتیم.
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چگونه خشم مان را مدیریت کنیم؟

شــوخ طبعی یکــی از ابزارهــای مدیریــت هیجــان اســت. واقعــه موجــود را بــه شــکلی طنزآلــود 
ببینیــم و ســعی کنیــم بــه جنبه هــای بامــزه هــر واقعــه ای توجــه داشــته باشــیم. شــاهکار فــرد 

ایــن اســت کــه هــم خــودش بخنــدد و هــم بتوانــد دیگــران را بخندانــد.
 

ماجــرا از یــک پیامــک شــروع شــد کــه خبــر مــی داد پــرواز مــن 7 ســاعت به تاخیــر افتاده اســت. 
موجــی از خشــم و ناکامــی وجــودم را فــرا گرفــت و تــا مــرز اســتیصال مــرا پیــش بــرد. تقصیــری 
در ایــن میــان نداشــتم، درعیــن حــال نمی توانســتم هیجانــات خــود را آرام کنــم. ایــن وضعیتــی 
اســت کــه هــر انســان شهرنشــینی در جهــان صنعتــی امــروز بی تردیــد تجربــه کــرده اســت. 
دکتــر مرادیــان از راهبردهایــی می گویــد کــه کمــک می کنــد هیجانــات و خشــم خــود را مدیریت 

: کنیم
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مهارت هــای حــل مســاله همان طــور کــه از اســمش 
برمی آیــد جــزو راهبردهــای مســاله مدار دســته بندی 
می شــود. اول بایــد مســاله را تعریــف کنیــم. مســاله 
اینجــا می توانــد پــروازی باشــد کــه تاخیــر دارد یــا 
مترویــی کــه خــراب شــده یــا آژانســی کــه قــرار نیســت 
ــه مقصــد برســاند. بعــد بایــد بدانیــم  روز بارانــی مــا را ب

چــه کارهایــی از دســت مــن ســاخته اســت و چــه 
ــت  ــم اس ــیار مه ــت. بس ــن نیس ــار م ــی در اختی کارهای
ــه وســط  ــم. اینک ــرای خــود روشــن کنی ــه را ب ــه واقع ک
بزرگــراه بــا ترافیــک ســنگین مواجــه شــده ایم، یــا وقتــی 
ــی در  ــا هیاهوی ــچ پرخــاش ی ــر دارد، هی ــا تاخی ــرواز م پ
ــاله  ــف مس ــرد. تعری ــد ک ــک نخواه ــکل کم ــل مش ح

راه حل هــای زیــادی را در برابــر مــا قــرار می دهــد. 
بــا  دهیــم، حــاال  تغییــر  را  واقعــه  نمی توانیــم  مــا 
دارم؟ گزینه هایــی  چــه  واقعــه  ایــن  بــه  توجــه 

 
 راه حل هایی را می توان ارائه داد 

ــد.  ــل می کن ــت تبدی ــه فرص ــاله را ب ــرد مس ــن رویک ای
بایــد ببینم چــه امکاناتی پیش رو دارم و بیــن چند راه حلی 
کــه بــه آنها دسترســی دارم کــدام را می توانــم انتخاب کنم.

 
 سرگرم شویم

تــوی  پــرواز،  تاخیــر  ســاعت   7 ایــن  در  می شــود 
ــه  ــی ک ــا از فضای ــرد ی ــدی ک ــتی زد و خری ــهر گش ش
وجــود دارد بــرای یکــی از فعالیت هــای مرتبــط بــا 
حرفــه و کار اســتفاده کــرد، مثــال بــا افــرادی کــه 
زمینه هــای کاری مشــترکی دارنــد ارتبــاط برقــرار کــرد. 

راهبردهــای  از  دیگــر  مهــارت  حمایتــی  سیســتم 
هیجان مــدار و یکــی از انــواع سیســتم های حمایتــی 
سیســتم حمایــت عاطفــی اســت. در آن فضــا بــرای 
عصبانیــت،  ماننــد  ناخوشــایندی  هیجانــات  آنکــه 
بی قــراری، اضطــراب و... را مدیریــت کنیــم، می شــود 
احساســاتی را کــه داریــم بــا بقیــه افــرادی کــه وضعیتــی 
ــی  ــم. حت ــان بگذاری ــد، در می ــا را دارن ــود م ــد خ مانن
وقتــی در ترافیــک گیــر افتاده ایــم پنجــره ماشــین 
ــم.  ــت کنی ــی صحب ــین بغل ــا ماش ــیم و ب ــن بکش را پایی
ــم،  ــر زدن می گویی ــه آن غ ــا ب ــه م ــت ک ــن کاری اس ای
ــری  ــا دیگ ــاتمان را ب ــی احساس ــه وقت ــی ک روش طبیع
ــک  ــا کم ــات م ــم هیجان ــه تنظی ــم ب ــان می گذاری درمی
می کنــد. گاهــی ســهیم کــردن افــراد در احساســات 
ایجــاد  بــه  آنهــا  احساســات  در  یــا ســهیم شــدن 
می کنــد. کمــک  عمیق تــر  رابطه هــای  و  دوســتی ها 

 
 حمایت های عملی کمک مان می کند 

ــال  ــه دنب ــی ب ــای عاطف ــر حمایت ه ــالوه ب ــم ع می توانی
بلــد  را  شــهر  شــاید  باشــیم.  عملــی  حمایت هــای 
ــا اگــر  ــی داشــته باشــیم. ی ــه داروی ــاز ب ــا نی نباشــیم، ام
ــرای  ــم ب ــال می توانی ــه خردس ــا بچ ــیم ب ــی باش خانم
ــم. ــک بگیری ــافران کم ــه مس ــه از بقی ــداری از بچ نگه

 
 حمایت اطاعاتی از جمله دیگر حمایت هاست

هــم  قبــال  پروازهــا  ایــن  کــه  کنــم  ســوال  مثــال 
تاخیــر داشــته اند یــا چقــدر ممکــن اســت تاخیــر 
ــرون  ــرودگاه بی ــه از ف ــکان دارد ک ــا ام ــند ی ــته باش داش
را  دایــره حــل مســاله  اطالعــات می توانــد  برویــم؟ 
کنــد  ارائــه  دیگــری  گزینه هــای  و  کنــد  وســیع تر 
ــام داد.  ــی انج ــه کارهای ــر چ ــاعات تاخی ــن س ــه در ای ک
ــت  ــا موقعی ــد ت ــک می کن ــات کم ــر آن اطالع ــالوه ب ع
شــود. خــارج  ابهــام  حالــت  از  و  پیش بینی پذیــر 

 
 تمرین های درونی سومین راهبرد برای مدیریت 

هیجانات درونی است.
 اینهــا از جملــه راهبردهــای هیجان محــور هســتند 
ــه«  ــا »مراقب ــیاری« ی ــی«، »هوش ــه آن »تن آگاه ــه ب ک
می گوینــد. در ایــن روش فــرد بــه هیجاناتــی توجــه 
ــه  ــای اینک ــه ج ــده. ب ــاد ش ــش ایج ــه درون ــد ک می کن
ــا لحظــه ای  ــی کنــد، ب ــم بیرون احســاس خشــمش را دائ
ــرات  ــه تغیی ــد و ب ــه کن ــود توج ــه درون خ ــکوت ب س
ــه  ــا هیجــان تجرب ــه درنتیجــه خشــم ی فیزیولوژیکــی ک
می کنــد. مثــل گــرم شــدن بدن یــا افزایــش ضربــان قلب.

بــا رجــوع بــه اینهــا و آگاهــی از تغییــرات و البتــه پذیرش 
آنچــه در حــال وقــوع اســت، فــرد بــه خــود می گویــد مــن 
عصبانــی هســتم و حــق دارم عصبانــی باشــم و می توانــم 
بــدون اینکــه ایــن عصبانیــت را بــه بیــرون پرتــاب کنــم، 
آن را در درون خــود بپذیــرم و بــا آن تمــاس داشــته 
ــم و دلشــوره دارم.  ــر رســیدن نگران ــن از دی ــا م باشــم ی
ــر حــاالت  ــه تغیی ــا توجــه ب ــوان ب ــن ترتیــب می ت ــه ای ب
ــج  ــان به تدری ــان درونم ــه توف ــیم ک ــاهد باش ــی، ش درون
ــال معطــوف  ــی اســت کام ــن مهارت ــد. ای فروکــش می کن
ــات  ــردن احساس ــار ســهیم ک ــه در کن ــرد ک ــه درون ف ب
می پــردازد. درونــی  تجربه هــای  بــه  دیگــران  بــا 

 
 حرف زدن با خود از دیگر مهارت های مدیریت 

هیجان است که غالبا قدرت آن را دست کم می گیریم. 
مــا در دوران کودکــی  از  بســیاری  را  تکنیــک  ایــن 

دوران  در  متاســفانه  امــا  می دهیــم،  انجــام 
بــا  جاهــا  خیلــی  می کنیــم.  فرامــوش  بزرگســالی 
ــد،  ــدای بلن ــا ص ــه ب ــا ن ــردن، لزوم ــت ک ــود صحب خ
کنــد. تنظیــم  مــا  بــرای  را  هیجانــات  می توانــد 

 
 پاداش به خود هم مهارت دیگری برای مدیریت 

هیجانات است.
 هــر کســی پاداش هــای مخصــوص بــه خــود را دارد. یــک 
ــرد و نفــر دیگــر از مطالعــه.  نفــر از موســیقی لــذت می ب
گاهــی حتــی خوردن بســتنی یــا لواشــک یا انجــام بعضی 
ــه  ــاداش ب ــد خوشــایند باشــد و پ ــی می توان حــرکات بدن
ــکان وجــود  ــن ام ــا ای ــی از م ــرای خیل ــد. ب حســاب بیای
دارد کــه در شــرایط دشــوار خــود را بــه چیــزی مهمــان 
کنیــم. پاداش هــای کوچکــی مثــل رفتــن بــه کافی شــاپ 
فــرودگاه بــرای خــوردن میان وعــده مــورد عالقه مــان یــا 
گــوش دادن به موســیقی محبوبمــان وقتی وســط بزرگراه 
ــای  ــزو راهبرده ــه ج ــا ک ــن پاداش ه ــم. ای ــر کرده ای گی
هیجان مــدار هســتند، کمــک می  کننــد آرام شــویم.

 
 شوخ طبعی هم از ابزارهای دیگر مدیریت هیجان 

است. 
ــم و ســعی  ــود ببینی ــه شــکلی طنزآل واقعــه موجــود را ب
بامــزه هــر واقعــه ای توجــه  بــه جنبه هــای  کنیــم 
ــه هــم  ــت ک ــن اس ــرد ای ــاهکار ف ــیم. ش ــته باش داش
خــودش بخنــدد و هــم بتوانــد دیگــران را بخندانــد. 

 نوشتن تجربیات شخصی هم می تواند کمک کننده 
باشد:

ــت  ــاده اس ــاق افت ــالن اتف ــتم و ف ــرودگاه هس  االن در ف
و بــه همیــن ترتیــب هیجانــات در پشــت قلــم مــا قــرار 
می گیرنــد و در شــکل پیشــرفته تر آن قلمــی کــردن 
موضوعــی انتقــادی و انعــکاس آن حتــی گاه ممکن اســت 
منجــر بــه اصــالح کمبــودی در صحنــه اجتماعــی شــود 

و بــه همیــن دلیــل حســی خــوب در انســان ایجــاد کنــد.
ــاوت  ــون تف ــراد گوناگ ــا در اف ــن راهبرده ــی ای اثربخش
دارد و فــرد می توانــد بــا دقــت و تمریــن مجموعــه 
بهتریــن راهبــرد را مناســب بــا حــال خــود انتخــاب کنــد. 
ابــزاری  جعبــه  مثــل  درواقــع  مهارت هــا  ایــن 
ــال و  ــه ح ــه ب ــا توج ــی ب ــر موقعیت ــه در ه ــتند ک هس
ــم.  ــاب کنی ــا را انتخ ــی از آنه ــم یک ــان می توانی احوالم
توجــه داشــته باشــیم آنچــه بــرای مــا اتفــاق افتــاده تنهــا 
ــی  ــای خاص ــچ معن ــتر و هی ــه بیش ــت ن ــه اس ــک واقع ی
نــدارد. معانــی خاصــی بــر وقایــع بــار نکنیــم، مثــل آنکــه 
»مــن همیشــه بدشانســم یــا قســمت نبــوده کــه برســم 
ــی  ــی منف ــب معان ــه اغل ــی ک ــردن معان ــار ک ــا...«. ب ی
هســتند بــر روی یــک واقعــه خــاص مــا را فلــج می کنــد. 
ــاق  ــک اتف ــا ی ــرود هــر واقعــه ای تنه ــان ن ــن یادم بنابرای
اســت و معنــادار کــردن آن نــه  فقــط کمکــی بــه مدیریت 
بحــران نمی کنــد بلکــه می توانــد حــال مــا را بدتــر کنــد.



خرداد  1396  اطلس خودرو شــماره 83خبرنامه داخلی

سیده پریسا حسینی                                                                                              03/05
شهروز عابدی                                                                                                      03/05
مجتبي قنبری                                                                                                     03/05
دانیال دادرس                                                                                                      03/05
طاهر المع                                                                                                          03/11
احمد کریمي قهي                                                                                                 03/14
فاطمه دانش نیا                                                                                                    03/19
فاطمه نژاد رمضان                                                                                                03/20
سید محمدرضا پیشگویی                                                                                        03/20
حسن ملکي                                                                                                        03/26
مهدی عرفانیان آبدوست                                                                                         03/26

خانواده اطلس 24

خانم ها و آقایانتبریک تولد

مدیر محترم عاملیت 111/ تهران: جناب آقاي کارکین آرمنیانس                                           03/05
مدیر محترم عاملیت 422/ مشهد: جناب آقاي علیرضا سیاسی                                              03/08
مدیر محترم عاملیت 226/ آمل: جناب آقاي بابک صادقي                                                    03/12
مدیر محترم عاملیت 342/ همدان: جناب آقاي حسین علیزاده                                              03/17
مدیر محترم عاملیت 631/ بوشهر: جناب آقاي مسعود جوکار                                                03/18
مدیر محترم عاملیت 122/ کرج: جناب آقاي سعید سبحاني                                                 03/30

همکار گرامي، جناب آقاي حمید رسول زاده

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

همکار گرامي، سرکار خانم مینو فراهانی پور

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت عمه محترم تان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحومه، مغفرت و 
برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

عرض تسلیت

25عامليت هاي مجاز

لیست عاملیت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1396/03/01
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