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کيــا پرچمدار طراحي، در صنعت خودرو

کوتاه و خواندنی

Auto Pacific کيا اســپورتيج، برنده جايزه خودرو ايده آل ســال 2017 از موسســه
کيا، اســپورتيج جديد را در نمايشــگاه فرانکفورت معرفی کرد

X-Line نســخه جديد کيا پيکانتو

توصيــه هايی برای رانندگی در باران

نگهداری از رنگ خودرو در فصل ســرما

کيا تصويري از کانســپت »پروســيد« را منتشر کرد

چطــور از گيربکس اتوماتيک خودرو مراقبت کنيم؟

طرح  بازديد تخصصي بازگشــايي مدارس

تفکــر نقادانه؛ مهارتی که خيلی ها ندارند

خانواده اطلس

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

طراحي  پرچمدار   کيا 
در صنعت خودرو

ســرمقالــه

کيــا موتــورز در ســال 2017 از خودروهــاي جديــدي در عرصــه 
جهانــي رونمايــي کــرد. آنچــه در ادامــه مــي خوانيــد، مــروري 
ــا در ســال  ــر بخشــي از خودروهــاي معرفــي شــده کي اســت ب

.2017

انتشار تصاوير کانسپت "پروسيد"

ــورت،   ــا در فرانکف ــتوديوي کي ــي در اس ــودروي مفهوم ــن خ اي
طراحــي شــده و داراي ســبک بدنــه جديــد بــراي نســل بعــدي 
ــد در  ــي جدي ــر اتاق ــن کانســپت آغازگ ــا "ســيد" اســت. اي کي
بيــن محصــوالت کيــا خواهــد بــود.hot hatch  جديــد، 
ــه  ــيد" ک ــدل "پروس ــن م ــپورت اي ــر اس ــده ظاه ــش دهن نماي
ترکيبــی از اســتايل برجســته را بــا قابليــت چندمنظــوره بــودن 

ــد. ــه می نماي ــی ارائ ــان واقع در جه

X-Line نسخه جديد کيا پيکانتو

 X-Line کيــا قدرتمنــد تريــن نســخه پيکانتــو خــود را بــه نــام
معرفــي کــرده اســت. ايــن خــودرو در نمايشــگاه فرانکفــورت در 
تاريــخ 12 ســپتامبر 2017، بــه صــورت رســمي رونمايــي شــد. 
ــازار  پيکانتــو X-Line در ســه ماهــه پايانــي ســال 2017، در ب
اروپــا عرضــه خواهــد شــد. مــدل جديــد X-Line، کوچکتريــن 
خــودروي کيــا،  بــا ترکيــب توانايــي هــا و ظاهــر محبــوب تريــن 
کــراس اوور و شاســي بلندهــاي ايــن شــرکت، ماننــد اســپورتيج 
ــد،  ــن طراحــي جدي ــود. در اي ــر خواهــد ب و ســورنتو، جــذاب ت
تضــاد رنــگ قســمت هــاي مختلــف بدنــه و افزايــش 15 ميلــي 
متــري ارتفــاع پيکانتــو کــه ديــد بهتــري در اختيــار راننــده قرار 
مــي دهــد، جلــب توجــه مــي کننــد. بــا وجــود پيشــرانه هــاي 
توربوشــارژ تزريــق مســتقيم  )T-GDI( کيــا، بــا حجــم 1 ليتــر، 

مــدل X-Line، پرقــدرت تريــن مــدل پيکانتــو خواهــد شــد.

کيا سدونا فيس ليفت

تصاويــر جاسوســی جديــدی از کيــا ســدونا فيــس ليفــت 
ــت  ــل از فيــس ليف ــدل قب منتشــر شــده اســت. جلوپنجــره م
در ســدونای مذکــور باقــی مانــده امــا فريــم آن بيشــتر شــبيه 
ــه  ــن ب ــت. همچني ــده اس ــتينگر ش ــپورتيج و اس ــای اس مدل ه
نظــر می رســد چراغ هــای جلــو نيــز دســت خوش تغييــر 
شــده اند. در نمــای جانبــی شــاهد پوشــش اســتتاری روی 
درب هــا و پنجــره عقبــی هســتيم و ايــن امــر نشــان می دهــد 
شــايد کيــا پروفايــل خــودرو را اصــاح کــرده اســت. در بخــش 
ــش  ــن بخ ــود دارد. در اي ــابهی وج ــت مش ــز وضعي ــی ني عقب

ــتيم. ــاد روی درب هس ــتتاری زي ــش های اس ــاهد پوش ش

 The Power To" ــر شــعار ــا تکيــه ب شــرکت کيــا موتــورز ب
surprise" و بــا هــدف کســب موفقيــت هــاي گســترده تــر در 
عرصــه صنعــت خــودرو، هــر ســال درخشــان عمــل کــرده و بــي 
شــک ســال هــاي آتــي ســال هايــي پــر از افتخــار بــراي ايــن 

شــرکت بــزرگ کــره اي و اعضــاي خانــواده اش خواهــد بــود.
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کیا ســورنتو ۲۰۱۸ با امکانات و ظاهر جدید؛ رونمایی شد 
ــدار  ــی بلند پرچم ــرای شاس ــی ب ــته های ارتقائ ــی از بس ــا گروه ــورز اروپ ــا موت کي
ــد،  ــا ســورنتوی جدي ــرده اســت. کي ــی ک ــت سرنشــينه خــود؛ ســورنتو معرف و هف
بــرای اوليــن بــار در نمايشــگاه بين المللــی فرانکفــورت امســال بــه صــورت 
ــد  ــه خواه ــا عرض ــازار اروپ ــه ب ــال ب ــن  س ــر همي ــد و اواخ ــی ش ــمی معرف رس
شــد. ايــن شاســی بلند بــا طراحــی بدنــه و کابيــن تــازه، بــه جديدتريــن 
اســت.  مجهــز  کيــا  خودرويــی  درون  ارتباطــی  و  ايمنــی  فناوری هــای 
شاســی بلند جديــد کيــا در نــوع GT Line هــم عرضــه می شــود، مــدل 
ــت. ــود اس ــم موج ــی ه ــری ديزل ــرانه 2.2 ليت ــا پيش ــک ب ــرعته اتوماتي ــت س هش
اســت: داشــته  اظهــار  اروپــا  کياموتــورز  مديرعامــل  کــول،  مايــکل 

ــانده  ــت رس ــه ثب ــودرو را ب ــروش 15,7۶۹ خ ــار ف ــال 201۶، آم ــورنتو در س س
ــرکت  ــدار ش ــروش پاي ــد ف ــل رش ــن عوام ــی از مهم تري ــوان يک ــه عن ــت و ب اس
ويژگی هــای  و  دارد  زيــادی  متقاضــی  فعلــی  مــدل  مانــد.  خواهــد  باقــی 
می کنــد.  ترکيــب  هــم  بــا  را  بــاال  ارزش  و  کارايــی  جــذاب،  ظاهــر  مثــل 
بهبودســازی های صــورت گرفتــه در بدنــه و فضــای داخلــی خــودرو، ارتقــاء 
می برنــد  بــاال  را  تقاضــا  همگــی  خودرويــی،  درون  فناوری هــای  و  ايمنــی 
اطمينــان حاصــل می کننــد. ايــن خــودرو  قــوی  فــروش  نــرخ  بقــای  از  و 

شــکار کیا ســدونا فیس لیفت با پوشــش های سنگین 
ــت.  ــده اس ــر ش ــت منتش ــس ليف ــدونا في ــا س ــدی از کي ــی جدي ــر جاسوس تصاوي
پوشــش های اســتتاری بســيار ســنگينی روی ايــن خــودرو بــکار رفتــه و البتــه ايــن 
ــه  ــی بدن ــرات طراح ــرا تغيي ــد زي ــام داده ان ــی انج ــه خوب ــود را ب ــش ها کار خ پوش
ــور  ــدونای مذک ــت در س ــس ليف ــل از في ــدل قب ــره م ــد. جلوپنج ــان کرده ان را پنه
ــده  ــتينگر ش ــپورتيج و اس ــای اس ــبيه مدل ه ــتر ش ــم آن بيش ــا فري ــده ام ــی مان باق
ــر  ــت خوش تغيي ــز دس ــو ني ــای جل ــد چراغ ه ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت. همچني اس
شــده اند. در نمــای جانبــی شــاهد پوشــش اســتتاری روی درب هــا و پنجــره عقبــی 
ــل خــودرو را اصــاح کــرده  ــا پروفاي ــن امــر نشــان می دهــد شــايد کي هســتيم و اي
اســت. در بخــش عقبــی نيــز وضعيــت مشــابهی وجــود دارد. در ايــن بخــش شــاهد 
ــل  ــورت کام ــش به ص ــن پوش ــتيم. اي ــاد روی درب هس ــتتاری زي ــش های اس پوش
باعــث پنهــان شــدن جزئيــات شــده اســت. ســدونای فيــس ليفــت همچــون گذشــته 
از پيشــرانه ۶ ســيلندر 3,3 ليتــری اســتفاده خواهــد کــرد. ايــن امــکان وجــود دارد 

کیا موتورز از فروش جهاني ۲۲۲74۰ دســتگاه 
خودرو در ماه آگوست خبر داد

ــاری  ــواری و تج ــای س ــی خودروه ــروش جهان ــورز، ف ــرکت کياموت ــام ش ــر اع بناب
ــت.  ــوده اس ــتگاه ب ــوع 222,740 دس ــت 2017  در مجم ــرکت در آگوس ــن ش اي
مقايســه  در  کــره  داخلــي  بــازار  در  کيــا  آگوســت  مــاه  فــروش  افزايــش 
آن  نتيجــه  کــه  اســت  يافتــه  افزايــش   %۹,7 گذشــته  ســال  بــا 
بازارهــاي  در  فــروش  اســت.   بــوده  خــودرو  دســتگاه   41,027 فــروش 
اســت. شــده  اعــام  خــودرو  دســتگاه   181,713 نيــز  المللــي  بيــن 

ــن  ــروش تري ــر ف ــتگاه، پ ــا 33,۹7۶ دس ــپورتيج ب ــط اس ــايز متوس ــد س ــي بلن شاس
مــدل کيــا در مــاه آگوســت 2017 در بازارهــاي بيــن المللــي بــوده اســت. خــودرو 
 ســواري کيــا ســراتو کــه در برخــي از بازارهــا بــه نــام Forte يــا K3 نيــز شــناخته 
مــي شــود بــا فروشــي معادل 23,803 دســتگاه خــودرو در جايــگاه دوم و پس از آن، 
خــودرو ســايز کوچــک ريــو کــه در بــازار کــره بــه نــام پرايــد نيــز شــناخته مي شــود 
بــا فروشــي معــادل 20,۹01 دســتگاه خــودرو در جايــگاه بعــدي قــرار گرفتــه اســت.
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کیا طراح ســابق ب ام و و گریت وال را بــه خدمت گرفت 
شــرکت خودروســازی کيــا موتــورز پــی يــر لکــرک طــراح ســابق ب ام و و گريــت 
ــورز  ــا موت ــرد.  کي ــتخدام ک ــود اس ــی خ ــش طراح ــس بخ ــوان رئي ــه عن وال را ب
ايــن اقــدام را بــرای کمــک بــه بهبــود وضعيــت خــود در چيــن کــه اصلــی تريــن 
ــه ای  ــا در بياني ــت. کي ــام داده اس ــود، انج ــی ش ــوب م ــرکت محس ــن ش ــازار اي ب
اعــام کــرد، لکــرک بــه عنــوان مديــر بخــش طراحــی گريــت وال از ســال 2013 
روی پــروژه هايــی همچــون بازطراحــی SUV هــاوال H6 کــه بــه دليــل طراحــی 
ــا اســتقبال خوبــی روبــرو شــد، نظــارت داشــته اســت. لکــرک  بهبــود يافتــه اش ب
همچنيــن قبــل از نظــارت بــر زيربرنــد M پرفورمنــس خودروهــای ب ام و، شاســی 
بلندهــای باشــکوهی همچــون X5 و X6 را طراحــی کــرده اســت. کيــا موتــورز افزود: 
لکــرک يکــی از معــدود ســتاره هــای دنيــای طراحــی خــودرو اســت کــه در تمــام 
بازارهــای خودرويــی بــزرگ همچــون اروپــا، آمريــکا و چيــن تجربــه کســب کــرده 
اســت. لکــرک مســئول توســعه اســتراتژی هــای بلندمــدت کيــا در زمينــه طراحــی 
و همچنيــن تقويــت همــکاری بيــن شــبکه هــای طراحــی ايــن شــرکت در آمريــکا، 
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ــرکت اطلس خودرو،  مانور خودروهای امداد ش
همزمان با بازگشــایی مدارس 

ــرات  ــه در خاط ــن مدرس ــه اي ــد ک ــي مي کن ــه فرق ــد، چ ــه مي ده ــوي مدرس ــز ب پايي
ــاي  ــره آدم ه ــان، چه ــاري از زم ــد و غب ــده باش ــا جا مان ــش م ــال پي ــال هاي س س
ــدر  ــر آن ق ــي اگ ــد، حت ــه مي ده ــوي مدرس ــز ب ــد. پايي ــرده باش ــار ک ــوي آن را ت ت
بــزرگ شــده باشــي کــه ديگــر چهار ديــواري دور حيــاط مدرســه مانــع هميشــگي ات 
ــت. ــري داش ــاي ديگ ــش معن ــاي ورزش ــه زنگ ه ــي ک ــه حياط ــراي ورود ب ــد، ب باش
دارد  نظــر  در  خــودرو  اطلــس  شــرکت  فــروش  از  پــس  خدمــات  واحــد 
کنــد.  همراهــي  مدرســه  روز  اوليــن  در  را  کودکانتــان  و  کياموتــورز  مشــتريان 
اطلــس  امــداد   13۹۶ مــاه  مهــر  دوم  و  اول  روزهــاي  در  منظــور  بديــن  لــذا 
داشــت. خواهــد  حضــور  بيشــتر  آمادگــي  بــا  پرتــردد  مســيرهاي  در  خــودرو 

عاملیت 643 شیراز-شجاعي میزبان مسابقات رالي 
خاورمیانه و شمال آفریقا

ــی از  ــم خارج ــور ۹ تي ــه بــا حض ــرک خاورميان ــی م ــن الملل ــی بي ــومين رال س
ــن  ــی بي ــابقه رال ــد. مس ــزار ش ــيراز برگ ــران در ش ــم از اي ــور و 11 تي ــج کش پن
ــان،  ــن، عم ــر، بحري ــورهای قط ــن کش ــاله بي ــر س ــه ه ــرک خاورميان ــی م الملل
ــد.  ــی ش ــزار م ــرس برگ ــوريه و قب ــراق، س ــان، ع ــت، لبن ــتان، کوي ــارات، عربس ام
ايــران در ســال ۹3 يــک دوره از ايــن مســابقات را زيــر نظــر ناظــران جهانــی 
ــابقات 21  ــن مس ــومين دوره اي ــد. س ــه ش ــی خاورميان ــو رال ــرد و عض ــزار ک برگ
ــر،  ــورهای قط ــی از کش ــم خارج ــور ۹ تي ــا حض ــال و ب ــاه امس ــهريور م ــا 24 ش ت
ــزار  ــيراز برگ ــران در ش ــم از اي ــک و 11 تي ــوری چ ــان و جمه ــت، عم ــان، کوي لبن
شــد. اتومبيــل رانــان در ايــن دو روز مســافت 752 کيلومتــر را طــی کردنــد. 
ــاره ايمنــی مســيرهای مســابقه  ــه در ب ــی بيــن المللــی مــرک خاورميان مســئول رال
ــا  ــی را ت ــازی مســيرهای مســابقه رال ــن س ــی، کار ايم ــروه ايمن ــه گ ــح داد ک توضي
قبــل برگــزاری رقابــت هــا دنبــال کردنــد و اتومبيــل هــای مســابقه نيــز بــر اســاس 
ــی آزمايــش  ــان بنــدی شــده از ســوی مســئوالن فنــی فدراســيون جهان ــه زم برنام

5کوتاه و خواندنیکوتاه و خواندنی 4

ــگاه و  ــتاد دانش ــو، اس ــاندر ک ــانگ الکس ــود. س ــد ب ــی خواه ــره جنوب ــن و ک ــا، چي اروپ
ــواده  ــی خان ــت طراح ــه تقوي ــد ب ــرک باي ــد: لک ــی گوي ــا م ــرکت کي ــابق ش ــراح س ط
ــک شــرکت  ــرای ي ــه وی ب ــا ک ــد. از آنج ــن کمــک کن ــژه در چي ــا بوي ــای کي SUV ه

ــی را مــی پســندند. ــوع خودروي ــردم چيــن چــه ن ــد کــه م چينــی کار کــرده مــی دان

ــجاعي در  ــودرو -ش ــس خ ــت ۶43 اطل ــت، عاملي ــر اس ــايان ذک ــدند. ش ــی ش ــی و ايمن فن
ــات تعميرگاهــي و رفاهــي جهــت  ــار گذاشــتن امکان ــا در اختي ــاه ۹۶ ب ــخ 22 شــهريور م تاري
تســت اوليــه، کليــه خودروهــاي شــرکت کننــده از کشــورهاي عمــان ،قطــر ،جمهــوري چــک 
ــورهاي  ــرات اول و دوم از کش ــاي نف ــي خودروه ــت نهاي ــا تس ــود و ب ــي نم ــران را همراه و اي
ــت. ــان پذيرف ــاه پاي ــهريور م ــخ 24 ش ــت، در تاري ــن عاملي ــک در اي ــوري چ ــر و جمه قط

کــه يــک گيربکــس 8 ســرعته اتوماتيــک جايگزيــن گيربکــس ۶ ســرعته فعلــی شــود. ســدونای 
کنونــی بــه عنــوان مــدل ســال 2015 عرضــه شــده اســت. ايــن خــودرو در آن زمــان بدنــه ای 
صيقلی تــر از رقبــا داشــته امــا کاس مينی ون هــا از آن زمــان تاکنــون شــيک تر شــده اســت.
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طراحــي جســورانه کيــا اســپورتيج، برنــده جايــزه خــودرو ايــده آل 2017 شــد و باالترين امتياز 
را در کالس خودروهــاي SUV جمــع و جــور بدســت آورد.

جايــزه خــودرو ايــده آل، دوميــن افتخــار کيــا اســپورتيج از Auto Pacific اســت کــه پــس از 
دريافــت جايــزه در گــروه بهتريــن خــودرو از نظــر مصــرف کننــدگان در اوايــل تابســتان امســال 

بــه دســت آورده اســت.

 کیا اسپورتیج، برنده جایزه خودرو ایده آل سال ۲۰۱7
Auto Pacific از موسسه 

برنــده جايــزه ايــده آل Auto Pacific بــر مبنــاي بيــش 
از 54000  پاســخ مصــرف کننــدگان مــدل هــاي 201۶ 
و 2017 خــودرو پــس از ۹0 روز اول مالکيــت اســت. 
ــی  ــوه امتيازده ــه نح ــه اين ک ــاره ب ــا اش ــه ب ــن موسس اي
ــر مبنــای 15 بخــش مختلــف خــودرو از نظــر مصــرف  ب
کننــده نهايــی )مالــک( اســت، يادآورشــد: از جملــه 
ــعت  ــار، وس ــل ب ــای حم ــد از فض ــا عبارتن ــن بخش ه اي
ــوژی  ــده، تکنول ــی رانن ــی صندل فضــای سرنشــين، راحت
بــه کار رفتــه در داخــل خــودرو، قــدرت و شــتاب 
ــای  ــت هزينه ه ــی و در نهاي ــخصه های ايمن ــودرو، مش خ
ــل  ــه حداق ــه ک ــايل نقلي ــت و وس ــودرو اس ــداری خ نگه
ــد،  ــرده بودن ــت ک ــت را درياف ــورد درخواس ــرات م تغيي
ــه عنــوان برنــدگان جايــزه ايــده آل نامگــذاري شــدند. ب

ريــزي  برنامــه  بخــش  مقــام  قائــم  هدريــک،  اورث 
ــا  ــت:  »م ــکا گف ــا در آمري ــورز کي ــا موت ــوالت کي محص
خــودروي  جايــزه  اســپورتيج،  کيــا  کــه  مفتخريــم 

آورده  دســت  بــه  را    Auto Pacific آل  ايــده 
مشــتريان  بــه  محصــوالت  ارائــه  در  مــا  و  اســت 
ايــم.« بــوده  موفــق  جهانــي  ســطح  در  خــود 
ــده  ــو کنن ــن بازگ ــا اســپورتيج، بهتري ــارم کي »نســل چه
هويــت شــرکت کيــا اســت. در حــال حاضــر بــا ترکيبــي 
از تمامــي  خصوصيــات  اعــم از، طراحــي بدنــه اســپورت، 
ــی  ــرفته ايمن ــاي پيش ــي ه ــمند و ويژگ ــات هوش امکان
طراحــي شــده اســت. گفتنــی اســت، Auto Pacific از 
جملــه موسســات تحقيقاتــی معتبــر در زمينــه خــودرو در 
بــازار آمريــکای شــمالی بــه شــمار مــی رود کــه بــا تمرکــز 
ــاله  ــه س ــواری هم ــودرو س ــت خ ــات در صنع ــر تحقيق ب
ــه  ــا در هم ــکان خودروه ــنجی از مال ــر س ــه نظ ــدام ب اق
کاس هــا کــرده و بــر اســاس نظــر مصرف کننــدگان 
بــه  اقــدام  خودروهــا  نگهــداری  هزينه هــای  نيــز  و 
می کنــد. کاس  هــر  خــودروی  بهتريــن  انتخــاب 
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کیا، اسپورتیج جدید را در نمایشگاه فرانکفورت معرفی کرد

کيــا موتــورز در جريــان برگزاری نمايشــگاه خــودروی فرانکفورت از نســل جديد کيا اســپورتيج 
رونمايــی کــرد. بــه نظــر می رســد کيــا مصرانه در تالش اســت تــا جلو پنجــره ی جديد خــود را که 
جلــو پنجــره ی ببــری خوانده می شــود، به ويژگی يکســان و شــناخته شــده ای بيــن خودروهايش 
تبديــل کنــد؛ چنانکــه می تــوان ايــن جلــو پنجــره را بيــن تمــام مدل هــای جديــد اين خودروســاز 
مشــاهده کــرد. از نظــر ابعــاد، اســپورتيج  کمــی بزرگ تــر شــده اســت. فاصلــه ی دو محــور ايــن 
خــودرو بــه انــدازه ی 4 ســانتی متر افزايــش يافتــه اســت. ســتون C يــا پشــتی ايــن خــودرو 
باريک تــر شــده و طــول ســانروف اســپورتيج جديــد 10 ســانتی متر افزايــش يافته کــه می توان 

بــا اســتفاده از آن نمــای بيشــتری از محيــط بيــرون را از درون خــودرو بــه نظاره نشســت.

از  هــم  کنــار  در  کوچــک  چراغ هــای  از  اســتفاده 
ــه  ــت ک ــا اس ــد کي ــای جدي ــخصات خودروه ــر مش ديگ
ــاهده  ــوع را مش ــن موض ــز اي ــپورتيج ني ــوان در اس می ت
ــر  ــک در ه ــراغ کوچ ــب چهارچ ــتفاده از ترکي ــرد. اس ک
ســمت و قــرار گرفتــن چراغ هــای اصلــی در جلــوی 

جلوپنجــره  و خــط جداکننــده ی دماغــه از کاپــوت، 
ــت. ــد داده اس ــپورتيج جدي ــه اس ــی را ب ــر متفاوت ظاه
ــود  ــين بهب ــل پيش ــا نس ــه ب ــن در مقايس ــت کابي کيفي
يــک  اســت. در قســمت داشــبورد می تــوان  يافتــه 
ــاهده  ــی را مش ــا 8 اينچ ــی 7 ي ــش لمس ــه ی نماي صفح

ــرار  ــای ق ــاير کليد ه ــه آن و س ــی ب ــه دسترس ــرد ک ک
ــه ی 10 درجــه ای  ــه لطــف زاوي ــه روی داشــبورد ب گرفت
ــت.  ــترس اس ــل دس ــده، قاب ــمت رانن ــه س ــل ب کل پن
بــا توجــه بــه افزايــش ابعــاد ايــن خــودرو، از نظــر 
ــم  ــش حج ــا افزاي ــودرو ب ــن خ ــز اي ــی ني ــای داخل فض
ــی  ــتم های ايمن ــه ی سيس ــت. از جمل ــده اس ــراه ش هم
ــای  ــه ترمزه ــوان ب ــودرو می ت ــن خ ــده در اي ــه ش تعبي
ــوط  ــن خط ــودرو بي ــداری خ ــتم نگه ــراری، سيس اضط
کــرد. اشــاره  کــور  نقــاط  بــر  نظــارت  سيســتم  و 
ــا اســتفاده  در مــورد مشــخصات فنــی، کيــا اســپورتيج ب
از پيشــرانه های متنوعــی روانــه  ی بــازار خواهنــد شــد. از 
ــه موتــور 4 ســيلندر 1.۶ ليتــری  ايــن جملــه می تــوان ب
ــو  ــور 4 ســيلندر تورب ــا 130 اســب بخــار قــدرت و موت ب

ــدرت  ــا 175 اســب بخــار ق شــارژ شــده ی 1.۶ ليتــری ب
ــای 1.7  ــار نمونه ه ــی در کن ــای بنزين ــان نمونه ه در مي
ــب  ــا 182 اس ــدرت 114 ت ــا ق ــزل ب ــری دي ــا 2.0 ليت ت
ــای  ــودرو در بازاره ــن خ ــه اي ــرد. البت ــاره ک ــار اش بخ
نظيــر  قدرتمند تــری  پيشــرانه های  بــا  آمريکايــی 
ــا  ــده ب ــارژ ش ــری توروبوش ــيلندر 2.0 ليت ــه ی 4 س نمون
2۶0 اســب بخــار قــدرت و نمونــه ی 4 ســيلندر 2.4 
ــد  ــازار خواهن ــه  ی ب ــار روان ــب بخ ــا 180 اس ــری ب ليت
ــا  ــرعته ب ــت س ــده ی هف ــه دن ــک جعب ــا از ي ــد. کي ش
ــتفاده  ــودرو اس ــن خ ــه در اي ــری از کاچ دوگان بهره گي
کــرده اســت. نيــروی موتــور در ايــن خــودرو بــه محــور 
جلــو منتقــل خواهــد شــد؛ هرچنــد امــکان انتقــال 
ــود. ــد ب ــن خواه ــز ممک ــرخ ني ــار چ ــر چه ــه ه ــرو ب ني
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تازه های کيا 11تازه های کيا10

X-Line نسخه جدید کیا پیکانتو
موتور توربو شــارژ با طراحي الهام گرفته شــده از شاسي بلندهاي کیا

کيــا قدرتمنــد تريــن نســخه پيکانتو 
خــود را بــه نــام X-Line معرفــي 
در  خــودرو  ايــن  اســت.  کــرده 
تاريــخ  در  فرانکفــورت  نمايشــگاه 
صــورت  بــه   ،2017 12ســپتامبر 
پيکانتــو  شــد.  رونمايــي  رســمي 
پايانــي  ماهــه  ســه  در   X-Line
ســال 2017، در بــازار اروپــا عرضــه 

خواهــد شــد.

مــدل جديــد X-Line، کوچکتريــن خــودروي کيــا،  بــا 
ترکيــب توانايــي هــا و ظاهــر محبــوب تريــن کــراس اوور 
ــپورتيج و  ــد اس ــرکت، مانن ــن ش ــاي اي ــي بلنده و شاس
ســورنتو، جــذاب تــر خواهــد بــود. در ايــن طراحــي جديد، 
تضــاد رنــگ قســمت هــاي مختلــف بدنــه و افزايــش 15 
ميلــي متــري ارتفــاع پيکانتــو کــه ديــد بهتــري در اختيار 
ــا  ــد. ب ــي کنن ــه م ــب توج ــد، جل ــي ده ــرار م ــده ق رانن
وجــود پيشــرانه هــاي توربوشــارژ تزريــق مســتقيم

 ،X-Line کيــا، بــا حجــم 1 ليتــر، مــدل )T-GDI( 
شــد. خواهــد  پيکانتــو  مــدل  تريــن  پرقــدرت 
ــورز در  ــا موت ــي کي ــش اجراي ــس بخ ــول، رئي ــکل ک ماي
ــل  ــه نس ــود ک ــاری ب ــال ج ــل س ــت: در اواي ــا، گف اروپ
جديــدی از پيکانتــو را وارد بــازار اروپــا کرديــم کــه 
بــه  ســرعت رکــورد فــروش نســل پيــش خــود را 
جا به جــا کــرد. نســبت بــه ســال گذشــته، پيکانتــو 
واحــد، رشــد 23 درصــدی در  فــروش 31.827  بــا 
ــو، يکــی  نيمــه ی اول ســال 2017 داشــته اســت. پيکانت
مــدل  کــه  اســت  کيــا  مدل هــای  پرفروش تريــن  از 
جديــد X-Line نيــز ايــن رونــد را افزايــش خواهــد داد.

  طراحی الهام گرفته شده از شاسی بلندهای کيا
نســل جديــد پيکانتــو کــه در اوايــل ســال جــاری ميادی 
جســورانه ای  و  هيجان انگيــز  طراحــی  شــد،  عرضــه 
ــدی  ــانه های جدي ــه X-Line ، از نش ــت، درحالی ک داش
در طراحــی اســتفاده می کنــد. بــا اســتفاده از جلوپنجــره 
مخصــوص کيــا، ســپر جلــو بــا ظاهــر شاســی بلند 
 X-Line ،ــب ــو و عق ــزی در جل ــظ فل ــش محاف و پوش
ــه  ــا را ب ــه  نفــس و توان ــا اعتمــاد ب ــک خــودرو ب ــد ي نوي
مــا می دهــد. مه شــکن های X-Line بــا رنــگ ســبز 
ليمويــی مزيــن شــده اند )کــه البتــه رنــگ نقــره ای نيــز 

در دســترس اســت( و روکش هــای ســياه گلگيرهــا، 
ــد. ــادآوری می کنن ــودرو را ي ــاع خ ــدن ارتف ــتر ش بيش

 قدرتمندترين پيشرانه  برای پيکانتو
 T-GDI بــه پيشــرانه ی 3 ســيلندر يــک ليتــری X-Line

ــک و  ــرانه ی کوچ ــن پيش ــت. اي ــده اس ــز ش ــا، مجه کي
 )cee’d( ــيد ــای س ــن روی مدل ه ــش از اي ــبک، پي س
ــی  ــر کاراي ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــب ش ــو )Rio( نص و ري
بــاال و آاليندگــی پاييــن، ماهيــت ســبک وزن پيشــرانه ی

T-GDI، مناســب شــخصيت هندلينــگ پيکانتــو اســت. 

ــو  ــور جل ــم روی مح ــتر و وزن ک ــدرت بيش ــود ق ــا وج ب
داد.  خواهــد  ارائــه  لذت بخشــی  ســواری  پيکانتــو، 
پيشــرانه ی T-GDIدر دور موتــور 4500 دور بــر دقيقــه، 
ــد و از  ــد می کن ــدرت تولي ــار ق ــب بخ ــدود 100 اس ح
 172 دقيقــه،  بــر  دور   4000 تــا   1500 موتــور  دور 

ــد.  ــرار می ده ــده ق ــار رانن ــتاور در اختي ــر گش نيوتن مت
بــا وجــود ايــن پيشــرانه، X-Line در زمــان 10.1 ثانيــه 
ــا  ــد و ب ــاعت می رس ــر س ــر ب ــرعت 100 کيلومت ــه س ب
مصــرف ســوخت 4.5 ليتــر در100 کيلومتــر )ترکيبــی(، 
104 گــرم آاليندگــی CO2 دارد. پيشــرانه ی T-GDI بــا 
هميــن عملکــرد، روی مــدل جی تــی پيکانتــو نيــز قــرار 
داده خواهــد شــد، بــا عملکــرد و قدرت و گشــتاور مشــابه.

 نسل سوم پيکانتو: کيفيت، فناوری و کاربردی
ــر  ــود در ديگ ــای موج ــام آيتم ه ــدل X-Line، از تم م
 1۶ آليــاژی  رينگ هــای  ماننــد  پيکانتــو،  مدل هــای 
 LED چراغ هــای  آلومينيومــی،  پدال هــای  اينچــی، 
روشــنايی روز و مه شــکن، آنتــن بالــه کوســه ای و سيســتم 
ــدون کليــد بهــره  منــد اســت. از تجهيــزات  دسترســی ب
ديگــر آن می تــوان بــه نمايشــگر 7 اينچــی لمســی 

شــناور HMI بــا رهيــاب 3 بعــدی، اپــل کارپلــی، اندرويــد 
اتــو، دوربيــن پــارک عقــب، شــارژر بی ســيم بــرای 
گوشــی های هوشــمند و پــورت USB اشــاره کــرد. ماننــد 
پيکانتــو جی تــی اليــن، مــدل X-Line نيــز بــه  صــورت 
اســتاندارد از فرمــان اســپرت D شــکل اســتفاده می کنــد. 
ــاوم  ــزی مق ــاختار فل ــتن س ــا داش ــد ب ــوی جدي پيکانت
اســتاندارد  به صــورت  هــوا  AHSS، شــش کيســه ی 

)جلــو، پهلــو و کيســه هــوای پــرده( و يــک کيســه 
پايــداری  مديريــت  آپشــن،  به صــورت  زانــو  هــوای 
ــداری برقــی  ــا سيســتم کنتــرل پاي اســتاندارد )VSM( ب
ــن  ــودکار، ايمن تري ــراری خ ــز اضط ــتم ترم )ESC(سيس
ــت. ــک اس ــای کوچ ــا در کاس خودروه ــودروی کي خ
ظرفيــت فضــای داخلــی پيکانتــو، از تمــام رقبــای خود در 
ايــن کاس بيشــتر اســت. ظرفيــت صندوق عقــب 255 ليتر 
اســت )VDA( بــا صندلي هاي عقــب تاشــو ۶0:40 و با افزايش  
ــن کاس را دارد. ــر کــه بيشــترين ظرفيــت در اي 1,010 ليت

 www.kianewscenter.com  منبع:                      
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بــا توجــه بــه شــروع فصــل پاييــز 
و بارندگــي در ايــن فصــل خالــي از 
ــرای  ــل ب ــکات ذي ــه ن ــت ب ــف نيس لط
کســب مهــارت بيشــتر و فراگيــری 
ايــن  در  صحيــح  رانندگــی  نحــوه 

فرماييــد:  توجــه  روزهــا 

توصیه هایی برای رانندگی در باران

 آرام و بااحتياط رانندگی کنيد، به خصوص سر پيچ ها.
  فاصله زيادی را با ماشين جلويی حفظ کنيد.

 هنگامی که الزم است توقف کنيد يا سرعت تان را کم 

کنيد، به آرامی و مايمت ترمز کنيد.
 هرگز  يکباره پايتان را روی ترمز نزنيد.

  اگر ماشين تان شروع به لغزيدن کرد، به آهستگی پای تان 
را از روی گار برداريد و  فرمان را در جهتی که می خواهيد 

جلوی ماشين حرکت کند، بپيچانيد.
 از چاله  های آب باران دوری کنيد.

 در همان مسيری که ماشين های جلويی تان حرکت می کنند، 
رانندگی کنيد.

 بافاصله از لحظه شروع باران تا زمانی که جاده مرطوب است، 
سرعتتان را کم، يکنواخت و در حد کنترل نگه داريد. در پيچ ها 

از سرعتتان بکاهيد و به هيچ عنوان به طور ناگهانی ترمز نکنيد.

 قبل از سفر
برای داشتن سفری با خيال راحت نکات زير را قبل از سفر 

فراموش نکنيد:

 قبــل از آغــاز ســفر، الزم اســت بازديدهايــی را از 
خــودرو خــود بــه عمــل آوريــد. بنابرايــن پيــش از حرکت 
و روشــن کــردن موتــور، ابتــدا فشــار بــاد الســتيک هــا را 
کنتــرل کــرده و دقــت کنيــد الســتيک هــا تــرک، خرابــی 
ــاس(. ــر زاپ ــند)حتی تاي ــته باش ــاييدگی نداش ــا س و ي

 نشــت روغــن، بنزيــن، آب و مايعــات ديگــر را بــه دقــت 
مــورد بازديــد قــرار دهيــد. از ســالم بــودن و کار کــردن 
ــراه  ــد. هم ــل نمايي ــل حاص ــان کام ــا، اطمين ــراغ ه چ
داشــتن آچــار چــرخ و جــک، ضــروری اســت. ميــزان آب 
ــی  ــای مربوطــه در قســمت جلوي ــور و شــيلنگ ه راديات
ــد.  ــده باش ــدود نش ــه مس ــد ک ــد کني ــور را بازدي راديات

ميــزان بــودن آب باتــری، روغــن ترمــز و کاج، وضعيــت 
تســمه پروانــه و نشــت لوله هــای بنزيــن را کنتــرل کنيد.

 بعد از روشــن کردن موتور، از صحت کار ســرعت ســنج 
و ســاير وســايل انــدازه گيــری اطمينــان حاصــل کنيــد. 
از ترمزهــا و صحــت کار آنهــا، در محــل امنــی مطمئــن 
شــويد. بــه صداهــای غيرعــادی و اضافــی موتــور، توجــه 
کنيــد. در صورتــی کــه عيــب يــا نقــص مشــاهده نموديد، 
ــه  ــد و چنانچ ــدام نمايي ــع آن اق ــه رف ــبت ب ــاً   نس حتم
همــه قســمت هــای خــودرو، درســت کار مــی کردنــد، بــا 
اطمينــان و آســودگی خاطــر، از ســفر خــود لــذت ببريــد.

 رانندگی در آزاد راه ها
خــاص  ايمنــی  قواعــد  هــا  راه  آزاد  در  رانندگــی 
از  مســيرتان  در  اگــر  بنابرايــن  دارد.  را  خــودش 
آزادراه مــی گذريــد، ايــن مــوارد را بــا خــود مــرور 
کــرده يــا بــه سرنشــينان خــودرو يــادآوری کنيــد.

 اطمينان از سامت وسيله نقليه )الستيک ها، چراغ های 
راهنما، ترمز و...(

 خود و ديگر سرنشــينان را به اســتفاده از کمربند ايمنی 
عــادت داده و کودکان را به ضرورت اســتفاده از کمربند 

ايمنی به هنگام رانندگی، آموزش دهيد.

ر آزاد راه، با توجه به  فتن در خــط عبو  پــس از قــرار گر
ســرعت های مجاز و مشــخصات وسيله نقليه خود )کندرو 

و تندرو(، در خط تعيين شده حرکت کنيد.

 در هنگام تغيير مسير با حفظ فاصله و احتياط کامل، از 
چراغ راهنما و آيينه استفاده نماييد.

 از بيرون نبودن اعضای بدن سرنشينان خودرو در هنگام 
حرکت، اطمينان حاصل کنيد و حواستان متمرکز رانندگی 

باشد.

 سعی کنيد در هنگام رانندگی، با سرنشينان خودرو و تلفن 
همراه صحبت نکنيد.

 در هنگام نزديک شــدن به محل اخذ عــوارض، ضمن 
امتحان ترمز و کاهش سرعت با توجه به آيينه وسيله نقليه 
بدون انحراف به چپ و راست ناگهانی؛ در مسيری که قبًا 

پيش بينی کرده ايد، قرار گيريد.

 در پشت فرمان خودرو، نگهبان جان خود و همسفران باشيد 
و با سرعت مناسب و اعصابی آرام، رانندگی کنيد.

 جاده هميشه تسليم راننده و راه باز، وسوسه انگيز است، 
پس با سرعت غيرمجاز رانندگی نکنيد.

قف نکنيد. با کمی حوصله به  ، کنار آزاد راه تو  هنگام ســفر
نزديکترين پارکينگ )توقفگاه( می رسيد و در صورت ضرورت 

و نياز به توقف؛ خودرو را به شانه خاکی راه هدايت کنيد.

 از پاک نمودن شيشه ها و چراغ های خودروی خود غفلت 
نکنيد.

 از بين خطوط، رانندگی کنيد و خط سبقت را برای مدت 
طوالنی اشغال نکنيد.
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نگهداری از رنگ خودرو در فصل سرما

ــودرو  ــدگان خ ــان دارن ــياری از کارشناس ــاد بس ــه اعتق ب
ــری از  ــل ديگ ــر فص ــش از ه ــرما بي ــل س ــد در فص باي
ــرا  ــد چ ــت کنن ــودرو مراقب ــه خ ــگ و بدن ــال از رن س
ــی  ــل مهم ــل عام ــن فص ــی در اي ــل محيط ــه عوام ک
در خرابــی رنــگ خودروهــا محســوب می شــود. بــه 
ايــن کارشناســان توصيــه می کننــد  عنــوان مثــال 
ــم  ــور منظ ــود را به ط ــودرو خ ــرما خ ــل س ــه در فص ک
بشــوييد؛ چراکــه اگــر خــودرو بــه صــورت مرتــب 
شســته نشــود، مــوادی ماننــد حشــرات و فضــوالت 
پرنــدگان رنــگ خــودرو را خــراب کــرده و لــک بــر جــای 
ــی  ــات کروم ــتان، قطع ــل زمس ــا در فص ــد، ام می گذارن
ممکــن اســت پــس از رانندگــی در جاده هايــی کــه 
ــی  ــل خراب ــتر عام ــده بيش ــيده ش ــا پاش ــر آنه ــک ب نم
ــودرو  ــر خ ــرايط اگ ــن ش ــن در اي ــود؛ بنابراي ــگ ش رن
شســته نشــود، رنــگ به دليــل خوردگــی آســيب ببيننــد. 

ــام  ــت، تم ــز اس ــودرو تمي ــه خ ــی ک ــن هنگام همچني
ــا وقتــی کــه کثيــف اســت،  ــت ســريع خشــک، ام رطوب
باعــث  و  شــده  کثيــف جمــع  نواحــی  در  رطوبــت 
خوردگــی می شــود. گاهــی اوقــات از آب بــا فشــار 
کــه  کثيفی هايــی  می توانــد  زيــرا  کنيــد  اســتفاده 
ــردارد.  ــبيده اند را ب ــودرو چس ــه خ ــه بدن ــختی ب ــه س ب
فقــط مراقــب باشــيد زيــاد آن را نزديــک بــه بدنــه 
نگيريــد چــون ممکــن اســت رنــگ بدنــه را بلنــد کنــد. 

همــه جاهايــی کــه ممکــن اســت کثيفــی و نمــک 
در آن جمــع شــود را بشــوييد؛ بــرای مثــال، داخــل 
ــک را  ــوده نم ــه ت ــره هم ــپرها و غي ــر س ــا، زي گلگيره
ــه فرآينــد خوردگــی ســرعت می بخشــد، بشــوييد.  کــه ب

مطمئــن شــويد کــه تمــام کثيفــی از شيشــه جلــو 
برداشــته شــده اســت. نمکــی کــه روی شيشــه جلــو باقی 
ــه  ــن گرفت ــاک ک ــرف پ ــای ب ــط تيغه ه ــد، توس می مان
ــد  ــل می کنن ــا عم ــرف پاکن ه ــه ب ــی ک ــده و هنگام ش
ــا  ــم برگ ه ــور منظ ــد. به ط ــش می اندازن ــه خ ــه شيش ب
ــا  ــو ي ــر شيشــه جل و بقيــه خــس و خاشــاکی کــه در زي
کانال هــای آب در زيــر در موتــور خــودرو و صنــدوق 
ــا  ــون برگ ه ــد. چ ــز کني ــوند را تمي ــع می ش ــب جم عق
جــاری شــدن آب را مســدود کــرده و رطوبــت را در خــود 
جمــع می کننــد و باعــث تســريع فرآينــد خوردگــی 
ــا  ــوند. ام ــودرو می ش ــل خ ــم در داخ ــوی ن ــاد ب و ايج
طــی ماه هــای گذشــته پديــده ای بــا نــام بــاران اســيدی 
ــياری از  ــده و بس ــن ش ــه آفري ــور حادث ــوب کش در جن
هموطنانمــان را راهــی بيمارســتان کــرده اســت بــد 
نيســت کــه در مــورد تاثيــر ايــن نــوع باران هــا در رنــگ 
خــودرو مــواردی را بــه اطــاع دارنــدگان خودرو برســانيم. 

ــد  ــيند و بع ــودرو می نش ــه روی خ ــی ک ــوال قطرات معم
از مدتــی خشــک می شــود و مــا نيــز بــه آن توجــه 

نمی کنيــم، باقيمانــده بــاران اســيدی اســت. وقتــی بــاران 
ــيد  ــر اس ــی نظي ــای محيط ــارد، آلودگی ه ــرف می ب ــا ب ي
ــا،  ــط کارخانه ه ــه توس ــک ک ــيد نيتري ــولفوريک و اس س
ايجــاد  ســواری  خودروهــای  و  کاميون هــا  اگــزوز 
ــاند  ــودرو می نش ــدازد و روی خ ــه دام می ان ــود را ب می ش
ــع نشســتن قطــرات شــبنم  ــده موق ــن پدي ــه اي ــه البت ک
ــل  ــا به دلي ــت. آالينده ه ــادق اس ــز ص ــح ني ــگام صب هن
ــور  ــد و به ط ــرار می گيرن ــره ق ــای قط ــنگينی در انته س
مســتقيم بــا ســطح رنــگ در تمــاس هســتند. بــر 
ــظ  ــيد غلي ــر و اس ــيد، آب تبخي ــور خورش ــش ن ــر تاب اث
شــده و باعــث رد و اثــر )Etching( روی اليــه شــفاف 
ــد.  ــی می مان ــگ باق ــر آن روی ســطح رن می شــود کــه اث

توصيــه  جــدی  به طــور  کارشناســان  رو  ايــن  از 
ــودرو  ــرف خ ــا ب ــاران ي ــارش ب ــد از ب ــه بع ــد ک می کنن
را در اوليــن فرصــت بشــوييد. امــا شســتن خــودرو فصــل 
ــر  ــه ه ــق ب ــی متعل ــدارد و شســتن اصول ــرم ن ســرد و گ
ــردم  ــياری از م ــورد بس ــن م ــت.در اي ــی اس دوره و فصل
خودرويشــان را بــا مايــع ظرفشــويی می شــويند کــه 
ــگ  ــات الســتيکی، پاســتيکی و رن ــب قطع ــث تخري باع

می شــود. دانســتن ايــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
ــن  ــی و روغ ــردن چرب ــاک ک ــرای پ ــويی ب ــع ظرفش ماي
ــس  ــی واک ــه راحت ــواد ب ــن م ــت و اي ــده اس ــاخته ش س
ــود  ــت موج ــد و رطوب ــه می کنن ــگ را لخت ــظ رن محاف
ــد.  ــن می برن ــات الســتيکی و پاســتيکی را از بي در قطع

بــه اعتقــاد کارشناســان مــواد شــوينده خــود بايــد 
قــدری قليايــی باشــد تــا مــواد اســيدی ســطح جــاده را 
ــن  ــد، همچني ــی کن ــته اند، خنث ــودرو نشس ــه روی خ ک
ــفاف از  ــه ش ــرای حفاظــت الي ــی خــوب ب از روان کنندگ
خــط و خــش و اثــرات مارپيچــی برخــوردار باشــد. نکتــه 
ديگــر اينکــه عــاری از مــوادی باشــد کــه پــس از خشــک 
شــدن روی خــودرو اثــر می گذارنــد. حــال در اينجــا 
نکاتــی را در مــورد شســتن خــودرو يــادآوری می کنيــم. 

ا چرخ ها را بشوييد وبقيه  بتد  برای شست وشــوی خودرو ا
قسمت ها را در مرحله بعد و با تعويض دستمال و ظرف آب 

شست وشو دهيد چون غبارهای ترمز بسيار خورنده اند. 

 مطمئن شويد خودرو خنک است. شست و شو راحتی را در 

سايه انجام دهيد. 

ــی  ــريع آب و باق ــر س ــث تبخي ــودرو باع ــرم خ ــطح گ س
رنــگ می شــود.  امــاح موجــود در آن روی  مانــدن 

 پس از شستن چرخ  ها، دستمال و آب را تعويض و شستن 
را از باال به پايين آغاز کنيد. 

 در پايان، کل ســطح خودرو را با آب بشــوييد و ســپس 
آن را خشک کنيد. 

 برای خشک کردن از حوله ای با الياف ريز و متراکم استفاده 
کنيد. آن را روی ســطح پهن کنيد و به ســمت خود بکشيد و 
پس از جمع کردن، آبگيری کنيد. اين روش، اثر مارپيچی را در 

سطح اليه شفاف کاهش می دهد. 

 عاوه بر شست و شوی خودرو، توصيه می شود برای زدودن 
اکســيد و حفظ براقيت، سالی يک يا دو مرتبه ســطح اليه 
شفاف پوليش بخورد و به منظور حفاظت آن واکس زده شود.
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در نمایشگاه خودرو فرانکفورت
کیا تصویري از کانسپت "پروسید" را منتشر کرد

کيــا موتــورز تصاويــر جديدي از کانســپت 
"پروســيد" کــه قــرار اســت 12 ســپتامبر 
در نمايشــگاه خودرو فرانکفورت رونمايي 
شــود، پيــش از نمايــش رســمي معرفــي 

کــرده اســت.

در  کيــا  اســتوديوي  در  مفهومــي  خــودروي  ايــن 
فرانکفــورت، 500 متــر آن طــرف تــر از جايــي کــه قــرار 
ــبک  ــده و داراي س ــي ش ــود، طراح ــي ش ــت رونماي اس
ــا »ســيد« اســت. ــدي کي ــراي نســل بع ــد ب ــه جدي بدن
بيــن  در  جديــد  اتاقــي  آغازگــر  کانســپت  ايــن 
ــد،  ــود.hot hatch  جدي ــد ب ــا خواه ــوالت کي محص
نمايــش دهنــده ظاهــر اســپورت ايــن مــدل »پروســيد« 
قابليــت  بــا  را  برجســته  اســتايل  از  ترکيبــی  کــه 
ــد.  ــه می نماي ــی ارائ ــان واقع ــودن در جه چندمنظــوره ب
ايــن در حالــي اســت کــه بــراي نســل جديــد راننــده هــا 
ــادي را  ــاز طراحــي شــده و پتانســيل هــاي بســيار زي ب
بــراي خانــواده نســل بعــدي »ســيد« عرضــه مــي کنــد.
ــا  ــا در اروپ ــوم رئيــس مرکــز طراحــی کي گرگــوری گيل
ــدگان در  ــياری از رانن ــه بس ــه اينک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
اروپــا اکنــون خواهــان جايگزيــن هــای پرفورمنــس 
بــرای ايــن هاچبــک ســه درب هســتند، مــا فکــر کــردن 
ــيد«  ــواده »س ــرای خان ــپت ب ــدل کانس ــک م ــاره ي درب
ــرش  ــک نگ ــر ي ــپت بيانگ ــن کانس ــم. اي ــروع کردي را ش
جديــد جســورانه نســبت بــه ايــن موضــوع اســت 
کــه چطــور روح »پروســيد« بــرای نســل جديــدی 
شــود. احيــا  پرفورمنــس  خودروهــای  راننــدگان  از 

ســقف متحــرک، ســبک تــر، عريــض تــر و کوتــاه 
ــپت  ــن کانس ــور اي ــع و ج ــي و جم ــر عضان ــر،  ظاه ت
ــا اســت. شــبيه ســازی ماشــين  بســيار جســورانه و پوي
ــل  ــز تکمي ــای طراحــی متماي ــک ســری نشــانه ه ــا ي ب
از  کــه  پنجــره  فريــم  آيروديناميــک  اســت.  شــده 
ــم  ــودرو خت ــاي خ ــمت انته ــه قس ــروع و ب ــقف ش س
ــه در  ــال کوس ــرم ب ــتفاده از ف ــار اس ــود در کن ــي ش م
ايــن   GT ويژگــي  کننــده  تکميــل  بدنــه خــودرو، 
خــودرو اســت. در آن خبــري از ســتون B نيســت. 
هــای  رينــگ  ســپر،  حجيــم  هــواي  ورودي  داراي 
اســت. بــزرگ  پــره   ۶ بــا  اينچــی   20 آليــاژی  

ــنايي در  ــاي روش ــراغ ه ــروزي چ ــاي ام در خودروه
روز DRL بــه عنــوان يــک مشــخصه اصلــي خودروهــا 
ــي در  ــه اســت. ول ــرار گرفت ــراوان ق ــورد اســتفاده ف م
ــه  ــور ب ــن اســتفاده از ن خــودرو پروســيد مفهومــي، اي
صــورت ديگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در 
 »Luminline« ــوم ــا اســتفاده از مفه ــن خــودرو ب اي
خطــوط نورانــي در دورتــادور بدنــه خــودرو قــرار 
ــده  ــدن رانن ــک ش ــگام نزدي ــه در هن ــد ک ــه ان گرفت
ــدرت و  ــر ق ــا پ ــن نم ــده. اي ــن ش ــودرو روش ــه خ ب
جــذاب در شــب در خــودروي پروســيد مفهومــي 

کامــا شــکل فســت بــک خــود را نمايــش مــي دهــد.
ــه  ــي ک ــودرو مفهوم ــن خ ــمگير اي ــقف چش ــوط س خط
ــه  ــد و ب ــده ان ــل ش ــه متص ــي بدن ــمت انتهاي ــه قس ب
ويژگــي اصلــي ايــن خــودرو بــدل شــده اســت. در محــل 
ــرده اســت.  ــتفاده ک ــوا اس ــم از ورودي ه ــه ه اتصــال ب
ــب  ــاي عق ــراغ ه ــد چ ــوج مانن ــرم م ــن در ف همچني
خــودرو از خطوطــي اســتفاده شــده اســت کــه از مــواد 
ــت. ــده اس ــاخته ش ــزي س ــده فل ــي ذوب ش مغناطيس
ممکــن اســت نســبت هــاي ايــن خــودرو متفــاوت 
امــا کانســپت »پروســيد« شــامل بســياری  باشــد، 
از نقــوش طراحــی شــده کيــا اســت. جلــو پنجــره 
از  کــه  متــورم  کاپــوت  ببــر،  پــوزه  بــه  موســوم 
مــدل اســتينگر الگــو بــرداري شــده، خــط ســقف 
و  جانبــی  هــای  شيشــه  نورانــی  قــاب  شــيبدار، 
ــب  ــای عق ــک در نم ــيار باري ــی بس ــای اصل ــراغ ه چ
ــتند. ــيد هس ــپت پروس ــارز کانس ــات ب ــر خصوصي ديگ

کيــا بــرای هــر چــه جــذاب تــر کــردن ايــن خــودروی 
ــه  ــرای بدن ــگ قرمــز خــاص ب ــوع رن مفهومــی از يــک ن
ــن  ــام دارد. اي ــز الوا« ن ــه »قرم ــرده ک ــتفاده ک آن اس
رنــگ از ترکيــب اليــه هــای مشــکی، نقــره ای کرومــی 
ــی دارد. ــيار باالي ــای بس ــده و ج ــت آم ــز بدس و قرم
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چطور از گیربکس اتوماتیک خودرو مراقبت کنیم؟

در صــورت اســتفاده صحيــح و رعايــت چنــد نکتــه مهــم، 
مــی تــوان از هزينــه هــای سرســام آور پيشــگيری کــرد 
و عمــر طوالنــی گيربکــس را تــا دو برابــر تضميــن نمــود. 

ــان  ــت گيربکــس )P, R, N, D( در زم  از تعويــض حال
حرکــت خــودداری کنيــد. عمــل مکانيکــی تعويــض 
ــک  ــا کم ــک، ب ــس اتوماتي ــف گيربک ــای مختل ــت ه حال
گيربکــس  درون  قرارگرفتــه  نــوار  و  کاچ  تعــدادی 
ــوادی  ــا دارای م ــا و نواره ــن کاچ ه ــرد. اي ــورت ميگي ص
هســتند کــه بــا ايجــاد اصطــکاک، عمــل تعويــض حالــت 
ــش  ــواره پي ــه هم ــازند. درصورتيک ــر ميس ــده را ميس دن
از تعويــض حالــت دنــده، کامــًا بــه حالــت ســکون 
ــا ايــن  ــد ب ــدون تردي درآمــده و ترمــز را فشــار دهيــد؛ ب

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــتر عم ــما بيش ــل ش ــم، اتومبي مکانيس

رانندگــی   )Neutral( خــاص  حالــت  در   
روی  اتوماتيــک  گيربکــس  کــردن  خــاص  نکنيــد. 
ــودروی  ــوخت خ ــرف س ــش مص ــث کاه ــيبی باع سراش
اتوماتيــک  دنــده  شــد.خودروهای  نخواهــد  شــما 
کــه  هســتند  هوشــمند  بهاندازهــای  تــر  پيشــرفته 
در ســرازيری سوخترســانی را بــه موتــور کــم کــرده 
ميشــوند. ســوخت  مصــرف  در  کاهــش  موجــب  و 

ــان گاز  ــه بيشــتر، در زم ــه شــتاب اولي ــه بهان  هرگــز ب
ــتن  ــه داش ــد. نگ ــاب نکني ــت )Drive( را انتخ دادن حال
پــدال گاز در وضعيــت خــاص و ســپس انتخــاب D بــرای 

راه افتــادن ميتوانــد خســارت و آســيب جبــران ناپذيــری 
ــد.  ــما وارد نماي ــودروی ش ــک خ ــس اتوماتي ــه گيربک ب

ــارک(  ــت P )پ ــودرو، حال ــل خ ــف کام ــل از توق  قب
گيربکــس  خودروهــای  اکثــر  نکنيــد.  درگيــر  را 
انتخــاب  اجــازه  شــما  بــه  جديــد  اتوماتيــک 
وضعيــت پــارک را در حــال حرکــت نمــی دهنــد. 

ــس  ــای دوره ای گيربک ــرويس ه ــه س ــه ب ــدم توج  ع
ــورک  ــيدی و ت ــای خورش ــده ه ــرد دن ــک. عملک اتوماتي
کانورتــر در گيربکــس اتوماتيــک بــا وجــود روغــن 
ارتباطــی مســتقيم دارنــد. اجــزا و متعلقــات داخلــی 
گيربکــس اتوماتيــک در زمــان اســتفاده بــه دمــای 
ــودن  ــی نب ــورت کاف ــند و در ص ــی رس ــی م ــيار باالي بس
روغــن، عــدم تعويــض و ريختــن روغــن اشــتباه؛ احتمــال 

ــزم آن وجــود دارد.  ــه مکاني وارد شــدن آســيب جــدی ب

در حالــت ايــده آل بهتــر اســت پــس از هــر 5000 
کيلومتــر کارکــرد، ميــزان ســطح روغــن گيربکــس 
روغــن  نشــانه  يــا  گيــج  وســيله  بــه  اتوماتيــک 
ــرای  ــود ب ــه ميش ــود و توصي ــی ش ــده بررس ــه ش تعبي
روغــن  شــهری  اســتفاده  مــورد  عــام  خودروهــای 
ــزار  ــا 50 ه ــاه ي ــر 24 م ــس از ه ــک پ گيربکــس اتوماتي
ــر اتفــاق افتــاد( تعويــض شــود.  کيلومتــر )هرکــدام زودت
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با تخفيف ويژه قطعات و خدمات 
طرح  بازديد تخصصي بازگشايي مدارس

گرد آوري:
 علي محمد شاملو
سمت:

 کارشناس 
خدمات ويژه

تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 112 تهران / حسينی                                            

تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 223 بابل / بزرگ روشن                                           

تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 251 قزوين / احمدی- نعمتی                                            

تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 111 تهران / آرمنيانس                                            

کارواش خودرو قبل از ترخيص - عامليت 422 مشهد / سياسی                                            

تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 225 بابلسر / نواخودرو                                            

تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 134 تهران / ميرزابيگی                                            

ارائه توضيحات و ترخيص خودرو - عامليت 131 تهران / سلمانی                                                

ثبت درخواست مشتريان در هنگام ورود به تعميرگاه - عامليت 121 کرج /  معينی- زمانی                                           

کارواش خودرو قبل از ترخيص - عامليت 227 ساری / نادری علمداردهی                                    

اطاع رساني طرح بازديد تخصصي - عامليت 112 تهران / حسينی                                    

جلسه توجيهي طرح با پرسنل - عامليت 443 سمنان / خسروانی                                    

ارائه توضيحات و ترخيص خودرو - عامليت 521 تبريز / کهنمويی                                                

ارائه توضيحات و ترخيص خودرو - عامليت ۶43 شيراز / شجاعی                                                

جلسه توجيهي طرح با پرسنل - عامليت ۶43 شيراز / شجاعی                                                

خودروهاي آماده تحويل - عامليت 443 سمنان / خسروانی                                                 ارائه توضيحات و ترخيص خودرو - عامليت 422 مشهد / سياسی                                                

ثبت درخواست مشتريان در هنگام ورود به تعميرگاه - عامليت 521 تبريز / کهنمويی                                                

تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 314 کاشان / موسويان                                             تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 134 تهران / ميرزابيگی                                                                                   

طــرح  بازديــد تخصصي بازگشــايي مــدارس با تخفيف ويژه قطعات و خدمــات از تاريــخ 96/06/15 
لغايــت 96/06/23 بــا هــدف پشــتيباني از خانــواده هــاي کيــا ســوار در شــهريورماه ســال 1396 
بــه موجــب انجــام آخريــن ســفرهاي ايــام تابســتان در کليــه عامليــت هــاي خدمــات پــس از فــروش 

شــرکت اطلــس خــودرو برگزار شــد. 

 تخفيف هاي در نظر گرفته شده در اين طرح:
 بازديد فني موتور و گيربکس اتوماتيک بصورت رايگان  

)شامل خودروهاي شرکتي و غير شرکتي( 
15% تخفيف قطعات فيلتر روغن، فيلتر هوا، فيلتر 

تهويه مطبوع و فيلتر سوخت)شامل خودروهاي شرکتي( 
10% تخفيف قطعات فيلتر روغن، فيلتر هوا، فيلتر 
تهويه مطبوع و فيلتر سوخت)شامل خودروهاي غير 

شرکتي(
20% تخفيف روغن موتور کاسترول  )شامل خودروهاي 

شرکتي(
10% تخفيف روغن موتور کاسترول  )شامل خودروهاي 

غيرشرکتي(
20% تخفيف مايع خنک کننده موتور، روغن ترمز و 

مايع شيشه شور )خودروهاي شرکتي و غير شرکتي(
10% تخفيف اجرت کليه خدمات مکانيکي ، الکتريکي 

وجلوبندي )خودروهاي شرکتي و غير شرکتي(

ارائه توضيحات و پذيرش خودرو - عامليت 225 بابلسر / نواخودرو                                                 ارائه توضيحات و پذيرش خودرو - عامليت 118 تهران / جاليان                                                 تعميرات/ بازديد تخصصی - عامليت 11۹ تهران / باقری-رنجبر                                            
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تفکر نقادانه؛ مهارتی که خیلی ها ندارند

تــا بــه حــال شــده بــا کســی بحــث کنيــد و بدانيــد کــه صحبــت هايــش اشــتباه اســت 
امــا نتوانــد ثابــت کنيــد؟ يــا مثــال شــده کســی بتوانــد بــا صحبــت هــای طوالنی نظر شــما 
را دربــاره مســئله ای مهــم عــوض کنــد؟ يــا اصــال بــرای گرفتــن يــک تصميــم مهــم در 
زندگــی چــه قــدر جســت و جــو مــی کنيــد و چــه قــدر بــه جســت و جوهايتــان مطمئــن 

هســتيد؟ تبليــغ هــای مختلــف چــه قــدر روی شــما تاثيــر مــی گذارنــد؟ 
تفکــر نقــاد يکــی از مهــارت هــای ده گانــه اســت که ســازمان بهداشــت جهانــی، آموزش 
آن را بــه افــراد توصيــه کــرده اســت و کســب ايــن مهــارت هــا بــه مــا مــی آمــوزد هــر 
چيــزی را بــه ســادگی و دربســت قبــول يــا رد نکنيــم. ابتــدا خــوب اســت در مــورد آن 
موضــوع ســوال و اســتدالل کنيــم، ســپس بپذيريــم يــا رد کنيــم. کســانی کــه از تفکــر 
نقادانــه برخوردارنــد، فريــب ديگــران را نمــی خورنــد و بــه راحتــی جــذب گــروه هــا و 
افــراد و... نمــی شــوند، چــرا کــه هميشــه با ســوال کــردن به عاقبــت کار فکــر می کنند 
و اهــل هــم نوايــی بــدون فکــر بــا جمــع نيســتند و درواقــع قــدرت تشــخيص خــوب از 

بــد را پيــدا مــی کننــد. 
بــا عبيــداوی، روان شــناس دربــاره مهــارت تفکــر نقادانــه بــه گفــت و گــو مــی نشــينيم، 

حاصــل ايــن گفــت و گــو را بخوانيــد.
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 تفکر نقاد يعنی...
ــا  ــان ب ــايد نوجوان ــه ش ــت ک ــه واژه ای اس ــر نقادان تفک
ــر  ــش ت ــارت بي ــن مه ــه اي ــد ک ــر کنن ــنيدن آن فک ش
ــع  ــا درواق ــت ام ــر اس ــنی باالت ــای س ــروه ه ــب گ مناس
ــی و  ــارت در ســن نوجوان ــن مه ــرد اي ــن کارب ــش تري بي
ــه، نوعــی تفکــر  ــی اســت، چــون تفکــر نقادان آغــاز جوان
ــرار اســت تصميمــی مهــم  ــی ق منطقــی اســت کــه وقت
ــرد. ــام گي ــم انج ــزرگ و مه ــا کاری ب ــود ي ــه ش گرفت
تفکــر نقادانــه، يعنــی هــر صحبتــی را بــدون فکــر 
قبــول نکنيــم، بلکــه آن گفتــه را ارزيابــی و بررســی 
ــودن  ــاد ب ــه؟ نق ــا ن ــت ي ــت اس ــا درس ــه آي ــم ک کني
شــامل  بلکــه  نيســت،  ديگــران  مــورد  در  فقــط 
شــود. مــی  هــم  خودمــان  گفتارهــای  و  رفتارهــا 
و  دقــت  صحــت،  بررســی  بــه  يعنــی  نقــاد  تفکــر 
يــا  پيشــنهادی  هــای  دانســته  و  اطاعــات  ارزش 
درخواســت هايــی کــه از مــا مــی شــود، بپردازيــم. 

ايــن تفکــر در جســت و جــوی شــواهد، داليــل و 
ــری اســت. ــردن و نتيجــه گي ــرای قضــاوت ک ــدارک ب م

 
 قدرت مهارت

بــه  زندگــی  در  را  نقــاد  تفکــر  کــه  ايــن  از  بعــد 
ايــن  بريــد.  مــی  پــی  ان  اهميــت  بــه  برديــد  کار 
ــد: ــی ده ــادی م ــای زي ــدرت ه ــما ق ــه ش ــارت ب مه

 
 مهارت تفکر نقادانه به شما کمک می کند تا اطاعات اساسی 

برای يک تصميم گيری صحيح جمع آوری کنيد.
 

 مهارت تفکر نقادانه اين قدرت را به شما می دهد که بتوانيد از ميان 
اطاعات و پيشنهادهای فراوانی که به شما می شود، پيشنهادهای 

سالم را از پيشنهادهای ناسالم تشخيص بدهيد.
 

 مهارت تفکر نقادانه به شما کمک می کند واقعيت ها 

را بيابيد و خود را محدود به حدس و گمان نکنيد.
 

 مهارت تفکر نقادانه از آسيب های روانی، اجتماعی، خشونت، 
بی توجهی به قوانين و مقررات و... پيشگيری می کند.

اما بر ســر راه آموزش اين مهارت، موانعی هم وجود دارد 
مانند اين نگراش ها:

 من بيش تر ترجيح می دهم ديگران به من بگويند چه 
کاری بکنــم و چگونــه انجام دهم، تا اين که خودم بخواهم 

به آن برسم.
 

 من همان کاری را انجام می دهم که به نظرم خوب است. 
مهم نيست که چرا ديگران با آن موافق نيستند. دوست ندارم 

درباره تصميماتم خيلی فکر کنم.
 

 از اين که خودم دنبال کشــف چيزی باشــم متنفرم. 
دوست ندارم مورد انتقاد واقع شوم.

 
 مراحلی برای آموزش

از دوســتان  از ســوی گروهــی  حــاال فــرض کنيــم 
ــتی  ــما درخواس ــا از ش ــده و ي ــما ش ــه ش ــنهادی ب پيش
شــده اســت. بــرای ايــن کــه طبــق اصــول تفکــر نقادانــه 
پيــش برويــد بهتــر اســت مراحــل زيــر را دنبــال کنيــد:

 
 به آن چه گفته می شود يا آن چه که از شمادرخواست 

می شود خوب توجه کنيد.
 

ــد. ــی کني ــوع را بررس ــف موض ــای مختل ــه ه  از جنب
 

 بر روی آن چه که برای شــما مهم و باارزش اســت 
کنيد. تمرکز 

 
 در مورد آن چه که برای شــما مشــخص نيست و مبهم 

است، بپرسيد.
 

 افکار، احتماالت، مفروضات، حقايق، تفاسير و فرضيه های 
ديگران را هم در نظر بگيريد. 

 به دنبال داليل، مدارک و شواهدی باشيد که تاييد کننده 
يا تکذيب کننده افکار، عقايد، احتماالت و... باشند.

 
 پديده ها و اتفاق ها را ارزيابی کنيد و با طرح چراهای متعدد 

به نقد پديده ها بپردازيد.
 

 سعی کنيد در تفکر انعطاف نشان بدهيد.
 

 از تفکر اگر... آنگاه... استفاده کنيد.
 

 براساس نتيجه تفکر، جست و جو، بررسی و شواهد و مدارکی 
که در واقعيت يافته ايد و پس از بررسی تمام جوانب، تصميم 

بگيريد و عمل کنيد.
  

نيســت جويــی  عيــب  دنبــال  بــه  تفکــر  ايــن 
ــه  ــه چ ــر نقادان ــم تفک ــه بداني ــت ک ــم اس ــا مه ــن ج اي
ــت  ــا لجاج ــه را ب ــر نقادان ــی تفک ــت؟ يعن ــزی نيس چي
ــاد،  ــر نق ــون تفک ــم، چ ــتباه نگري ــی و... اش ــب جوي و عي
انتقادکــردن، عيــب جويــی و ايــراد گرفتــن نيســت، بلکــه 
ــردن،  ــی ک ــردن، بررس ــی ک ــی ارزياب ــودن يعن ــاد ب نق

ســنجيدن و مطالعــه کــردن، تفکــر نقادانــه، بــی احترامــی 
ــورد  ــن م ــت. در اي ــاالن نيس ــه بزرگس ــی ب ــی توجه و ب
بهتريــن کاری کــه مــی تــوان انجــام داد ايــن اســت کــه:

 
 از عصبانيت و پرخاش بپرهيزيد و با لحن مناسب و محترمانه 

صحبت کنيد و نجنگيد. شما در ميدان مبارزه نيستيد.
 

 نظر خود را بيان کنيد. می توانيد نتيجه تفکر نقادانه خود 
را با آن ها در ميان بگذاريد.

 
 به طرف مقابلتان هم اجازه صحبت بدهيد و ديدگاه او 

را هم در نظر بگيريد.
 

 در صورتی که ديدگاهتان هم چنان متفاوت بود سعی کنيد 
راه حل سومی را جست و جو کنيد.

 
 در صورتی که مشکل هم چنان باقی بود از مهارت حل 

مسئله استفاده کنيد.
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25عامليت هاي مجاز

ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1396/07/01
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    همکار گرامي: ميالد سليقه

همکار گرامی: هومن حميده خان 

پيوندتان  مبارک
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