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 با اطمینان برانیم

کوتاه و خواندنی

آشــنايي با اعضاي جديد و ارتقاء يافته خانواده اطلس خودرو

بازســازي مرکز ســامت توسط کیا موتورز در اوگاندا
نحوه عملکرد شــمع های خودرو

بررســی کراس اوور کیا سورنتو 2018

SEMA و کادنزا در GT کانســپت های کیا اســتینگر

نگهداری از رنگ خودرو در فصل ســرما

ســه مدل از پر فروش ترين خودروهاي کیا، موثر در رشــد اين برند

تمــام آنچــه که در مورد  GT بايد بدانیم

9 پیشــنهاد برای رهايی از احساس ناکامی

خانواده اطلس

لیســت عاملیت هاي شرکت اطلس خودرو

برانیم! اطمینان  با 

ســرمقالــه

ــه  ــای ب ــه صــدای شــکوفه ه ــد، حواســتان ب زمســتان هــم آم
خــواب رفتــه، بــه صــدای چکیــدن بــاران بــر نــاودان، بــه صدای 
پیچیــدن بــاد در کوچــه، بــه صــدای خــش خــش چــوب هــای 
ــر ســرمای  ــای بهــار کــه زی ــه صــدای پ در حــال ســوختن و ب
زمیــن بــه گــوش مــی رســد و نویــد زنــده شــدن را مــی دهــد، 
ــي کــه زمســتان از راه مــي رســد همــه  باشــد. هــر ســال زمان
ــل  ــراي محافظــت از ســامتي مــان در مقاب مــا تمهیداتــي را ب
بارندگــي و ســرماي هــوا بــه کار مــي گیریــم؛ سیســتم گرمایش 
ــرون  ــتاني را بی ــاي زمس ــاس ه ــم، لب ــي اندازی ــه را راه م  خان
ــراي  ــانیم. ب ــي پوش ــره را م ــاي در و پنج ــم و درزه ــي آوری م
لــذت بــردن از مناظــر زیبــاي زمســتاني، ضــروري اســت قبــل 
از حرکــت، سیســتم گرمایشــي خــودرو بــراي کارکــرد مناســب 
ــه اي در  ــچ دغدغ ــدون هی ــا ب ــاده ســازي شــود ت ــد و آم بازدی

ــردد کنیــم. ــاران ت ــرف و ب هــواي ســرد و ب

شــرکت اطلــس خــودرو بــا تکیــه بــر شــعار "پشــتیبان همچون 
ــراي  ــا ب ــواده کی ــاده ســازي اعضــاي خان ــت آم ــواده"  جه خان
فصــل زمســتان، از ســال 1387 برگــزاري طــرح هــاي ســرویس 

کلینیــک زمســتان را آغــاز کــرده اســت.

بــاز هــم آذر مــاه امســال طــرح ســرویس کلینیــک زمســتان در 
عاملیــت هــاي مجــاز شــرکت برگــزار خواهــد شــد و همــکاران 
ــت و  ــظ امنی ــور حف ــه منظ ــودرو ب ــس خ ــان اطل و متخصص
ــراي  اســتقبال از  ــواده اطلــس خــودرو ب اطمینــان خاطــر، خان

فصــل زمســتان خــود را مجهــز مــی ســازند.

ــت،  ــده اس ــه ش ــرح ارائ ــن ط ــه در ای ــي ک ــه خدمات  از جمل
مــي تــوان بــه بازدیــد رایــگان سیســتم گرمایشــي خودروهــاي 
ــک  ــع خن ــف مای ــد تخفی ــرکتي، 15 درص ــر ش ــرکتي و غی ش
ــي،  ــات مکانیک ــه خدم ــرت کلی ــخ، اج ــور، ضدی ــده موت کنن
الکتریکــي و جلوبنــدي خودروهــاي شــرکتي و همچنیــن 
ــخ  ــور، ضدی ــده موت ــک کنن ــع خن ــدي مای ــف 10 درص تخفی
ــدي  ــي و جلوبن ــي، الکتریک ــات مکانیک ــه خدم ــرت کلی و اج

ــرد. ــاره ک ــرکتي اش ــر ش ــاي غی خودروه

ــدف  ــا ه ــودرو ب ــس خ ــروش اطل ــس از ف ــات پ ــبکه خدم ش
افزایــش رضایتمنــدي مشــتریان و تشــویق آنــان بــه انجــام بــه 
موقــع ســرویس هــاي دوره اي، تحکیــم روابــط پیوســته بیــن 
ــن  ــاي درخواســتي و همچنی ــه مشــاوره ه ــا و ارائ ــواده کی خان
بررســي و کنتــرل سیســتم هــاي مختلــف، طــرح هــاي ویــژه 
ــینان  ــدگان و سرنش ــر رانن ــایش خاط ــان از آس ــراي اطمین را ب

ــد. ــا برگــزار مــي کن خودروهــاي کی

ــس  ــي اطل ــبکه خدمات ــتمر ش ــاي مس ــاش ه ــت ت ــد اس امی
خــودرو در راســتاي تحقــق شــعار پشــتیبان همچــون خانــواده، 
موجبــات رفــاه و رضایــت خاطــر همــه اعضــاي خانــواده اطلــس 

خــودرو را فراهــم ســاخته باشــد.

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
24 صفحه رايگان
 شماره 89

تولیــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد طــرح و برنامــه
شـــرکت اطلس خودرو
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برگزار کرد اطلس خودرو 
96 ســرويس کلینیک زمستانه 

ــه  ــت ک ــای زیباییس ــرف، روی ــر ب ــای پ ــاده ه ــی در ج ــتان رانندگ ــل زمس در فص
ــس  ــات پ ــد خدم ــد. واح ــی آفرین ــذت م ــه و ل ــان گرفت ــان ج ــار عزیزانم در کن
ــا  ــز ب ــره انگی ــل خاط ــن فص ــال در ای ــر س ــودرو ه ــس خ ــرکت اطل ــروش ش از ف
ــی  ــک رانندگ ــای ی ــا، روی ــای کی ــتانه خودروه ــک زمس ــرویس کلینی ــزاری س برگ
ــن  ــز ای ــال نی ــد. امس ــی ده ــه م ــود هدی ــرم خ ــواده محت ــه خان ــش را ب ــر از آرام پ
لغایــت 30 آذر مــاه در کلیــه عاملیــت هــای مجــاز برگــزار و  از 18  طــرح 
مشــتریان عزیــز کیاموتــورز در ایــن طــرح از خدمــات زیــر بهــره منــد مــي شــوند:
بازدید رایگان سیســتم گرمایشــي خودرو )شــامل خودروهاي شــرکتي و غیر شــرکتي(
15% تخفیــف مایــع خنــک کننــده موتــور/ ضدیــخ )خودروهــاي شــرکتي(
ــرکتي( ــر ش ــاي غی ــخ )خودروه ــور/ ضدی ــده موت ــک کنن ــع خن ــف مای 10% تخفی
 15% تخفیف اجرت کلیه خدمات مکانیکي ، الکتریکي وجلوبندي )خودروهاي شرکتي(

کیا موتورز از فروش جهاني 231275 دســتگاه 
خودرو در ماه اکتبر خبر داد

ــاری  ــواری و تج ــای س ــی خودروه ــروش جهان ــورز، ف ــرکت کیاموت ــام ش ــر اع بناب
ــوده اســت.  ــر 2017  در مجمــوع 231.275 دســتگاه ب ــاه اکتب ــن شــرکت در م ای
فــروش مــاه اکتبــر کیــا در بــازار داخلــي کــره 37.521 دســتگاه خــودرو بوده اســت.  
فــروش در بازارهــاي بیــن المللــي نیــز 181.713 دســتگاه خودرو اعام شــده اســت.
ــن  ــروش تری ــر ف ــتگاه، پ ــا 35.877 دس ــپورتیج ب ــط اس ــایز متوس ــد س ــي بلن شاس
ــوده اســت. خــودرو  ــي ب ــن الملل ــاي بی ــر 2017 در بازاره ــاه اکتب ــا در م ــدل کی م
 ســواري کیــا ســراتو کــه در برخــي از بازارهــا بــه نــام Forte یــا K3 نیــز شــناخته 
مي شــودکه با فروشــي معادل 34.592 دســتگاه خودرو در جایگاه دوم و پس از آن، 
خــودرو ســایز کوچــک ریــو کــه در بــازار کــره بــه نــام پرایــد نیــز شــناخته مي شــود 
بــا فروشــي معــادل 25.667 دســتگاه خــودرو در جایــگاه بعــدي قــرار گرفتــه اســت.

آينــده ی خودروهاي کیا  ز  ا تصويري 
تغییــرات  از  پیش بینــی ای  می توانســتیم  حــدودی  تــا  قبــل  دهــه  چنــد  در 
پیشــرفت  ســرعت  هم اکنــون  امــا  باشــیم  داشــته  آینــده  در  خــودرو  صنعــت 
نمی تــوان  حتــی  کــه  بــوده  گونــه ای  بــه  جدیــد  تکنولوژی هــای  ظهــور  و 
نــام  بــا  تقریبــی پیش بینــی کــرد.  طراحــی  به صــورت  را  آینــده   چنــد ســال 
Aaron Jaryong Koo کــه نــام ســاده ی ون خانوادگــی خــودران کیــا را بــا 
خــود یــدک می کشــد، خــودروی مــورد بحثــي اســت کــه علیرغــم اینکــه بیــش از 60 
ــد. ــي ده ــه م ــر را ارائ ــی براب ــا فضــای کابین ــا سدوناســت ام ــر از کی ســانتی متر کوتاه ت

از آنجایــی کــه کانســپت کیــا کامــًا خــودران بــوده بنابرایــن نیــازی بــه تلــف کــردن فضا 
بــا داشــبورد ســنتی یــا غربیلــک فرمــان نیســت. بــه همیــن خاطــر کابیــن ون خــودران 
کیــا از دو صندلــی بــزرگ روبــروی هــم و یــک صندلــی نیمکتــی بــزرگ تشــکیل شــده 
ــکار رود. ــز ب ــودکان نی ــتراحت ک ــرای اس ــی ب ــی عال ــوان مکان ــه عن ــد ب ــه می توان ک
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اعالم نتايج دومین دوره گريد بندي عاملیت هاي 
مجازشرکت اطلس خودرو در سال 1396

کــردن  پیــاده  در  موفــق  هــاي  ســازمان  از  یکــي  خــودرو،  اطلــس  شــرکت 
سیســتم مدیریــت کیفیــت منســجم و یکپارچــه بــر روي عاملیــت هــاي مجــاز 
و  هــا  عاملیــت  مــداوم  ارزیابــي  بــا  ایــن مجموعــه  اســت؛  ایــران  در  خــودرو 
بنــدي مشــخص ســه مــاه  قالــب گریدبنــدي در زمــان  گنجانــدن آن هــا در 
اســت. برداشــته  را  تعالــي ســازماني  از مهمتریــن گام هــاي  یکــي  بــار،  یــک 
در تــازه تریــن نتایــج گریدبنــدي اطلــس خــودرو کــه بــه ســه ماهــه ي دوم ســال نــود 
و شــش مربــوط مــي شــود، عاملیــت هــاي 225 )نواخــودرو شــمال(، 422 )خســروانی(، 
و 121  مرکــزي(، 118 )جالیــان(  )تعمیــرگاه  زفرقنــدي(، 100  117 )ســمیعي 
)محمدرضــا معینــي- خســرو زمانــي( بــه عنــوان عاملیــت گریــد A برگزیــده شــده انــد.

شــاید چنیــن خودرویــی در ســال 2030 روی خط تولید بــرود و اگــر پیش بینی ها صحیح 
باشــند مــا می توانیم در یــک دهه آینده چنیــن خودروهایی را از کیــا در خیابان ها ببینیم.

چگونگي نحوه رزرو نوبت پذيرش در تعمیرگاه مرکزي 
اطلس خودرو

روش،  دو  مرکــزي  تعمیــرگاه  در  کیــا  خودروهــاي  پذیــرش  راســتاي  در 
جهــت رفــاه حــال شــما مشــتریان محتــرم در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
عزیــز  مشــتریان  اينترنتــي،  صــورت  بــه  دهــي  نوبــت  اول،  روش 
 مــي تواننــد در هــر زمــان و هــر مــکان بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــي

www.atlaskhodro.com  قســمت خدمــات پــس ازفــروش، پذیــرش 

اینترنتــي تعمیــرگاه هــاي مجــاز نســبت بــه رزرو نوبــت در عاملیــت مرکــزي اقــدام 
نماینــد، بــه اســتحضار مــي رســاند کارشــناس پذیــرش بعــد از مشــاهده رزرو، نوبــت 
ــه مشــتریان اطــاع رســاني خواهــد شــد. ــه صــورت پیامــک ب را تاییــد کــرده و ب

روش دوم، نوبــت دهــي به صــورت تلفني،  مشــتریان عزیز مي توانند در ســاعات 
اداري از طریــق تمــاس بــا شــماره  48644444-021 داخلــي 5 و ســپس شــماره 1 
بــا کارشــناس مربوطــه ارتبــاط برقــرار نمــوده و نســبت بــه اخذ نوبــت اقــدام نمایند.

2004 افتاد ســالگرد کیا، چه اتفاقي در ســال 
ــه  ــود را ب ــپورتیج خ ــودرو اس ــل خ ــن نس ــورز دومی ــا موت ــت 2004 کی در آگوس
ــازار جهانــي معرفــي کــرد کــه ایــن خــودرو ادامــه دهنــده راه نســل موفــق قبــل  ب
ــوع  ــه وق ــرن 21 ام ب ــا ق ــب ب ــرات آن متناس ــت و تغیی ــي اس ــازار جهان ــود در ب خ
 پیوســته اســت. ایــن خــودرو راحتــي، امکانــات و ایمنــي بیشــتري را بــراي مشــتریان 
کیــا موتــورز فراهــم کــرده اســت. خــودرو اســپورتیج جوایــز متعــددي را از موسســه 
ــه  ــکا NHTSA ب ــاي آمری ــراه ه ــي بزرگ ــک ایمن ــه ترافی ــاور و موسس ــي دي پ ج
ــت  ــه دو موفقی ــد ب ــورز در بحــث تولی ــن ســال کیاموت دســت آورده اســت، در همی
بــزرگ رســید و دو کارخانــه زیلینــا در اســلواکي بــه عنــوان اولیــن کارخانــه 
ــگ  ــگ چن ــن در شــهر یان ــدي در چی ــه تولی ــن کارخان ــا و دومی ــورز در اروپ کیاموت
ــر اســپورتیج،  ــي نظی ــا در کشــور اســلواکي محصوالت ــرد. در خــط زیلین تاســیس ک
ــا  ــوالت کی ــترش محص ــد و گس ــث رش ــد و باع ــواده Ceed و Venga  تولی خان
ــازار اروپــا شــد، همچنیــن در ســایت یانچنــگ در چیــن خودروهــاي محبوبــي  در ب
ــد شــد.  ــن تولی ــي چی ــازار داخل ــراي ب ــراتو ب ــا، اســپورتیج و س ــر ســول، اپتیم نظی

w
w
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.kia-buzz.com  

  منبع: 

10% تخفیف اجرت کلیه خدمات مکانیکي ، الکتریکي وجلوبندي )خودروهاي غیر شــرکتي(

ــورز  ــا موت ــال را دارد. کی ــودرو در س ــتگاه خ ــد 890.000 دس ــت تولی ــه قابلی ــن کارخان ای
در اثــر ایــن اقدامــات و کارهــاي صــورت گرفتــه رشــد خــودش را در آن ســال بــراي 
ــید. ــرعت بخش ــان س ــر جه ــان درسراس ــل اطمین ــا قاب ــد کام ــک برن ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی
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7در امتداد اطلس6 تازه هاي کیا

آشنايي با اعضاي جديد و ارتقاء يافته خانواده اطلس خودرو

اطلــس خــودرو از جمله ســازمان هايی اســت کــه در آن حس اتحاد و همدلی بین نیروهای انســانی 
حرف اول را می زند. به عبارتی شــعار اين شــرکت يعنی  "پشــتیبان همچون خانواده" که معرف 
آرمــان او نســبت بــه مشــتريان اســت، دربــاره ی مديريــت داخلی ســازمان نیز صــدق می کند؛ 
از ايــن رو توجــه بــه زحمات گذشــته ی کارکنان، پاس داشــت دســتاوردهای زمان حــال آن ها و 
اســتقبال از ســرمايه هــای جديــد شــرکت کــه با حضــور آن ها آينــده ی جديدی تجربــه خواهد 
 شــد، از خــط مشــی هــای مديــران ايــن شــرکت اســت. "معرفی اعضــای جديــد اطلس خــودرو و 
اطــاع رســانی ارتقاءهــای ســازمانی همــکاران" بخشــی اســت در نشــريه ی پیــک اطلــس تــا هم 
بــه همکارانــی کــه بــه تازگــی بــه مجموعه پیوســته انــد، خوش آمــد بگويیــم و هم بــا تغییرات 

درون شــرکتی آشــنا شويم.

 
نام و نام خانوادگي: سیده ساله موسوي

سمت سابق: کارمند ارتباطات

 ســمت جديد: کارشناس اجرايي

ارتقاء يافته

نام و نام خانوادگي: احسان نگین راز

تاريخ تولد: 65/01/16

 فعالیــت در شــرکت اطلــس خــودرو بــه عنــوان نماینــده رســمي 
اســت.  خوشــحالی  بســی  باعــث  ایــران  در  موتــورز  کیــا 
ــتکار  ــاش و پش ــا ت ــودرو ب ــس خ ــرکت اطل ــدوارم در ش امی
بتوانــم  احســنت،  نحــو  بــه  محولــه  امــور  انجــام  بــا  و 
شــوم. واقــع  موثــر  ســازمان  اهــداف  پیشــبرد  جهــت  در 

شرکت اطلس خودرو،  
محلی برای پیشرفت

میزان تحصیات:  کارشناس حسابداری

زمینه فعالیت: کارشناس حسابداري

سوابق کاري: 
شــرکت  در  نیــم  و  ســال  شــش  حــدود 
مالــی،  کارشــناس  ســمت  بــا  ماشــین  محــور 
آکواتیــک  شــرکت  در  مــاه   9 مــدت  بــه 
اســتار ايرانیــان بــا ســمت کارشــناس مالــي

بازســازي مرکز سالمت توسط کیا موتورز در اوگاندا

ــز  ــک مرک ــمي ی ــورت رس ــه ص ــورز ب ــرکت کیاموت ش
ــدا  ــرق اوگان ــگ در ش ــهر مایون ــامت را در ش ــه س خان
ــرمایه  ــاخت و س ــل س ــي مراح ــه تمام ــرد، ک ــاح ک افتت
گــذاري آن توســط خــود کیاموتــورز انجــام گرفــت. 
ایــن مرکــز کــه خدمــات بهداشــتي را در منطقــه بــه طور 
کامــل پوشــش مــي دهــد بازســازي و تجهیــزات جدیــد 
پزشــکي را  تحــت پــروژه چــراغ ســبز بــه خــودش دیــده 
ــاي  ــه ه ــز تحــت برنام ــن مرک ــه ســاخت ای اســت. برنام
CSR کیــا موتورز، مســئولیت هــاي اجتماعــي کیاموتورز 

ــه  ــامت جامع ــاء س ــث ارتق ــر باع ــن ام ــه ای ــت ک اس
ــود. ــد ش ــي توان ــه م ــک جامع ــاوري ی ــش  خودب و افزای

بــا حضــور  ایــن مرکــز  انتقــال  و  مراســم تحویــل 
از شــهردار و وزیــر ســامت  اعــم  مقامــات محلــي 
ــدا  ــي اوگان ــات سیاس ــایر مقام ــراه س ــه هم ــگ ب مایون
و شــرکت کنندگانــي از کیــا موتــورز برگــزار شــد.

ــال 2012  ــه از س ــورز ک ــا موت ــبز کی ــراغ س ــروژه چ پ
ــرده، در  ــه کار ک ــاز ب ــورز آغ ــا موت ــرکت کی ــط ش توس
تــاش بــراي افزایــش ســطح بهداشــت، آمــوزش و 
ــت.  ــا اس ــرفته در آفریق ــر پیش ــع غی ــتخدام در جوام اس

ــیس  ــاني و تاس ــه روز رس ــا ب ــن کار را ب ــورز ای ــا موت کی
ــد  ــاج دارن ــا احتی ــه آن ه ــن کشــورها ب ــي کــه ای امکانات
ــراي گســترش فعالیــت  انجــام مــي دهــد. ایــن برنامــه ب
ــن کشــورها در  ــردم ای ــه نفــس م ــي و اعتمــاد ب اجتماع
جهــت رشــد و ارتقــاء بــراي غلبــه بــر تمــام مشــکات و 
مسائلشــان متمرکــز شــده اســت. بــا اجــراي ایــن پــروژه 
کیــا درصــدد اســت، نگهــداري و اجــراي ایــن مراکــز را در 
نهایــت در اختیــار مقامــات محلــي هــر کشــور قــرار دهد.
پــروژه چــراغ ســبز کیــا کــه در سراســر آفریقــا در 
ــراد  ــراي اف ــانس ب ــاد ش ــدف ایج ــا ه ــت ب ــال اجراس ح
محلــي در جهــت داشــتن زندگــي بهتــر از طریــق 
دسترســي بــه مراکــز ســامت، آمــوزش بهتــر و تحصیــل 
ــم  ــر تی ــت. Kyehwan Roh، مدی ــرده اس ــدام ک اق
ــي  ــد: در تمام ــي گوی ــوص م ــن خص ــا در ای CSR کی

ــت،  ــده اس ــام ش ــه انج ــبزي ک ــراغ س ــاي چ ــروژه ه پ
ــه  ــز خان ــن مرک ــت ای ــم مدیری ــي خواهی ــت م در نهای
ســامت اوگاندایــي را بــه مــردم مایــوگ انتقــال دهیــم.
ــورز  ــا موت ــبز کی ــراغ س ــروژه چ ــتیباني از پ ــراي پش ب
ــرکت  ــن ش ــه در ای ــان ک ــر جه ــراد از سراس ــدادي اف تع

 مشــغول بــه کار هســتند بــه ایــن مناطــق اعــزام 
شــده انــد و بــه صــورت داوطلباانــه ایــن پــروژه را شــروع 
ــورت  ــه ص ــب ب ــاي داوطل ــروه ه ــن گ ــد. ای ــرده ان ک
ــا  ــود را ب ــي 10 روز خ ــورت کل ــه ص ــا ب ــي  و ی ترکیب
ــد از  ــي ســپري مــي کننــد کــه شــامل بازدی ــراد محل  اف
خانه هاي ایشــان و شــرکت در فعالیت هاي آموزشــي است.

پروژه چراغ سبز کیا
ــاء  ــراي ارتق ــاش ب ــورز در ت ــا موت ــال 2012 ، کی از س
ایــن  جوامــع در کشــورهاي آفریقایــي بــه واســطه 
و  تــر  ســریع  دسترســي  راســتاي  در  کــه   پــروژه 
ــتخدام  ــوزش و اس ــامت، آم ــز س ــه مراک ــر ب ــت ت راح
ــرده اســت.  ــاز ک ــت خــودش را آغ ــه ، فعالی شــکل گرفت
ــک،  ــا، موزانبی ــي، کنی ــورهاي اتیوپ ــروژه در کش ــن پ ای
ــا کنــون اجــرا شــده اســت. کــه در  ــاالوي ت ــا و م تانزانی
ــه هــاي  نتیجــه آن در ایــن کشــورها پنــج مدرســه، خان
بهداشــت محــرک ســاخته شــده اســت. بــا انجــام پــروژه 
ــن  ــداد ای ــده اســت تع ــام ش ــدا انج ــه در اوگان ــي ک نهای
پــروژه هــا بــه هفــت عــدد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
ــوزش،  ــه آم ــروژه در زمین ــن پ ــداف ای ــه  اه ــا توجــه ب ب
را  خــود  امکانــات  کیاموتــورز  تحصیــل،  و  ســامت 
هــاي  اســتفاده  بــراي  خــودرو  تعــدادي  جملــه،  از 
ــوس مــدارس، مکانیــک هــاي ســیار،  ــه، نظیــر اتوب  روزان
ــه هــاي ســیار و کلینیــک هــاي ســامت ســیار  کتابخان
نیــز در نظــر گرفتــه اســت. همچنیــن  ایــن پــروژه 
ــاي  ــدارس، وام ه ــان م ــرم یکس ــر یونیف ــي نظی امکانات
ــري و  ــود بارب ــاي بهب ــه ه ــود برنام ــدون س ــک ب کوچ
ایجــاد تعمیــرگاه هــاي خودرویــي را شــامل شــده اســت. 
ــروژه هــاي چــراغ ســبز  ــورز برنامــه دارد کــه پ ــا موت کی
را بــه ســایر کشــورها و مناطــق گســترش دهــد تــا 
بتوانــد ایــن همــکاري را در سراســر جهــان داشــته باشــد.
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دانش 89 دانش

در قســمت اول مبحــث شــمع هــا بــه مــواردی از قبیــل مشــکات موجــود بــرای جرقــه زنــی 
ــرد  ــوه عملک ــاخت  و نح ــده در س ــتفاده ش ــای اس ــزات گرانبه ــعله؛ فل ــی ش ــب؛ خاموش  مناس
شــمع هــای ســوزنی اشــاره کرديــم در قســمت دوم ايــن بحــث بــه موضوعاتــی ماننــد اينکه چه 
شــمعی بــرای خــودرو مــا مناســب اســت و همچنیــن بــه فــرق هــای شــمع هــای چنــد پاتینــه و 
ســوزنی مــی پردازيــم و در آخــر توضیــح مختصــری در مــورد بــازه حرارتی هــا داده خواهد شــد.

نحوه عملکرد شمع های خودرو
نوشته:

ايمان يوزباشي 
سمت:

 کارشناس 
فني

همچنیــن بــا داشــتن دمای کافــی امــکان ســوزاندن کربن های 
نســوخته و ناخالصــی هــای موجــود در ســوخت که بــر روی 
خــود شــمعی نشــیند را داشــته و عمــل خود تمیــز کردن 
ــی انجــام دهــد. ــه خوب ــا SELF CLEANING ر ا ب ی
ایــن دمــا همانطــور کــه در نمــودار پیداســت بیــن 450 
تــا 850 درج ســانتیگراد بــرای خودروهــای بنزینــی 

ــه  ــل ب ــن عم ــدن ای ــام نش ــورت انج ــرار دارد. در ص ق
ــکان  ــی شــمع دوده زده و ام ــس از مدت  طــور مناســب پ
ــن  ــب مــی شــود. یکــی از مضــر تری ــی از آن صل ــه زن جرق
ــد  ــی ده ــودرو رخ م ــک خ ــور ی ــه در موت ــی ک اتفاقات
ــتفاده از  ــر اس ــه در اث ــت ک ــتعالی اس ــود اش ــده خ پدی
ــب  ــن و مناس ــان پایی ــا اکت ــن ب ــب، بنزی ــمع نامناس ش
ــم  ــب تراک ــور، ضری ــط موت ــم غل ــن، تنظی ــودن بنزی نب
بیــش از حــد بــاال رخ مــی دهــد. ایــن پدیــده خــود را بــه 
 )KNOCK( صــورت ضربــه های تــوام بــا صــدای شــدید
 نشــان داده و موجــب صدمــات بســیار شــدیدی بــه موتور 
ــر روی  ــدن ب ــار آم ــل فش ــاق بدلی ــن اتف ــود. ای ــی ش م
پیســتون قبــل از شــروع ســیکل قدرت ســیلندر اســت که 
گاهــاً باعــث شکســتن اجــزای متحــرک موتــور می شــود.

 دو تصور اشتباه
ــب ذوب  ــر را موج ــوی ت ــراق ق ــا احت ــمع ب ــا ش ــی ه بعض
ــد!  ــی دانن ــودرو م ــور خ ــار موت ــا و انفج ــتون ه ــدن پیس ش

بعضــی هــا بنزین ســوپر را بــرای موتور مضر دانســته و معتقدند 
 کــه باعــث حــرارت بیشــتر موتــور مــی شــود و جالــب آنکــه 
ــام  ــی زود تم ــده و مدع ــت خوان ــم برک ــا آن را ک ــی ه بعض
ــط  ــل فق ــراق کام ــوی و احت ــمع ق ــتند! ش ــدن آن هس  ش
ــه  ــوزاند ن ــده را بس ــور ش ــن وارد موت ــد بنزی ــی توان م
بیشــتر، احتمــاال تصــور ایــن دوســتان از حوادثــی اســت 
کــه دیــده یــا شــنیده باشــند کــه در اثــر انتخــاب شــمع 
بــا بــازه حرارتــی نامناســب بــرای مصــرف کننــده بوجــود 
آمــده اســت. الزم بــه یادآوریســت کــه ســوخت ناقــص و 
تجمــع بنزیــن باقیمانــده از ســیکل هــای قبلــی در موتــور 
ــود  ــارف آن خ ــدار نامتع ــی مق ــدن ناگهان ــعله ور ش و ش
ــر اســتفاده از  نوعــی اشــتعال ناخواســته اســت کــه دراث
ــب بعــدی  ــد. مطل ــی آی ــار م ــه ب ــف ب شــمع هــای ضعی
ــادی در  ــن ع ــا بنزی ــوپر ب ــن س ــی بنزی ــرق اصل ــه ف آنک
عــدد اُکتــان آنهاســت، بطــور خاصــه عــدد اُکتــان دقــت 
ســوخت بنزیــن در زمــان شــعله ور شــدن اســت هــر چــه 
ــتعالی  ــش اش ــال پی ــد احتم ــر باش ــن ت ــان پایی ــدد اُکت ع
باالتــر رفتــه و کار آیــی موتــور پاییــن تر مــی آیــد و احتراق 
ناقــص تــر انجــام مــی شــود. بنزیــن ســوپر بــا محترق شــدن 
در زمــان مقتضــی بــازده موتــور را افزایش و آالیندگــی موتور 
را کمتــر و مصــرف ســوخت را کاهــش مــی دهــد و همچنین 
از صدمــه خــوردن بــه موتــور خــودرو جلوگیــری مــی کنــد. 

 چه شمعی برای خودرومان انتخاب کنیم؟ 

ــنده از  ــه فروش ــد ک ــت کنی ــمع دق ــد ش ــگام خری در هن
ــازه  ــه ب ــع ب ــی راج ــم کاف ــی دارای عل ــماره فن ــت ش باب
ــد.  ــته باش ــما داش ــودروی ش ــب خ ــاد مناس ــی و ابع حرارت
ــای  ــارک ه ــر و از م ــای معتب ــگاه ه ــمع را از فروش ش
نبــودن  تقلبــی  از  فرماییــد،  تهیــه  شــده  شــناخته 
چــون  شــوید  مطمئــن  امــکان  حــد  تــا  شــمع 
شــود. شــما  خــودروی  موتــور  قاتــل  توانــد  مــی 

 تفاوت شمع های چند پاتین با سوزنی؟ 
ــاخت  ــدد در س ــای متع ــن ه ــردن پاتی ــکار ب ــت ب عل
 شــمع صرفــاً بــاال بــردن طــول عمــر آن اســت و امــکان 
جرقــه زنــی همزمــان همــه الکترودهــا بــا هــم با سیســتم 
ــت.  ــال اس ــا مح ــتاندارد تقریب ــای اس ــودرو ه ــاژ خ ولت
فقــط در زمــان هایــی کــه حــرارت یــک الکتــرود طــوری 
بــاال بــرود کــه مقاومــت الکتریکــی آن مانــع گــذر الکتــرون 
هــای آمــاده تخلیــه از الکتــرود مثبــت شــود، الکتــرون ها 
الکتــرود منفــی خنــک تــر را انتخــاب مــی کننــد. شــاید 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بعضــی هــا بــا خطــای دیــد 
تصــور مــی کننــد کــه همــه الکتــرود هــا بــا هــم جرقــه 
ــخیص  ــدن و تش ــان از دی ــم انس ــون چش ــد چ ــی زنن م
حــدود چنــد ده جرقــه در ثانیــه و تمیــز دادن بیــن آنهــا 
ناتــوان اســت. تفــاوت دیگــر ایــن شــمع هــا نســبت بــه 
شــمع هــای ســوزنی داشــتن احتمــال خاموشــی شــعله 

 )HEAT RANGE( بازه حرارتی شمع 
ــر از  ــه غی ــودرو ب ــمع خ ــف ش ــن وظای ــی از مهمتری  یک
جرقــه زنــی انتقــال حــرارت مناســب گرمــا از درون اتــاق 
انفجــار بــه بیــرون اســت. ایــن حــرارت بیشــتر از طریــق 
رزوه هــا کــه بــا ناحیــه ســر ســیلندر در تمــاس اســت بــه 
ــق  ــده از طری ــدار باقیمان ــود، مق ــی ش ــت م ــرون هدای بی
هســته مرکــزی بــه بیــرون اتاقــک انفجــار انتقال مــی یابد. 
بــه شــمعی کــه حــرارت را ســریعاً انتقــال می دهد شــمع 
ــال داده  ــر حــرارت را انتق ــه شــمعی کــه کندت ســرد و ب
ــی دارد شــمع  ــه م ــداری از حــرارت را در خــود نگ و مق
گــرم اطــاق مــی شــود. معمــوال کارخانجــات یــک بــازه 
عــددی بــرای نمایــش ایــن خاصیــت تعریــف مــی کننــد. 
ــب  ــا ضری ــای ب ــوال در موتوره ــرد اص ــای س ــمع ه ش
ــه  ــای ب ــور ه ــو و موت ــای تورب ــل موتوره ــاال مث ــم ب تراک
شــدت تقویــت شــده کاربــرد دارنــد چــرا کــه همــواره در 
ــاال کار کــرده و احتمــال دوده گرفتــن شــمع  دورهــای ب
ــرای  در آنهــا پاییــن اســت. شــمع هــای گــرم معمــوال ب
خودروهــای اســتاندارد کــه هــم در دورهــای پاییــن مثــل 
ــل  ــاال مث ــای ب ــم در دوره ــره و ه ــای روزم ــک ه ترافی
جــاده کار مــی کننــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. 
یکــی از مشــخصات شــمع خــوب و مناســب بــرای یــک 
موتــور ایــن اســت کــه ســر شــمع کــه در اتــاق انفجــار 
ــد. دمــای بهینــه  ــرار مــی گیــرد در دمــای بهینــه بمان ق
ــش از  ــدن پی ــعله ور ش ــمع موجــب ش ــه ش دمائیســت ک
موقــع ) PRE IGNITION( تعییــن شــده بنزین نگردد. 

بــه دلیــل چــاه هــای حرارتــی بیشــتر)الکترودهای 
ــه و شــعله  ــز داشــتن هندســه جرق ــی بیشــتر( و نی منف
ــکان انتشــار شــعله  ــه ام ــر راســتای ســیلندر ک عمــود ب
ــد شــمع  ــه تولی ــرد اســت. البت ــن مــی ب همگــن را از بی
ــه شــمع  ــود نســبت ب ــان خ ــن در زم ــد پاتی ــای چن ه
ــود گام  ــان خ ــود و در زم ــاب ب ــک انق ــادی ی ــای ع ه
ــه حســاب مــی آمــد.  مثبتــی در راســتای احتــراق بهتــر ب
شــمع هــای ســوزنی ایریدیــم جدیــد بــا تکیــه بــر خــواص 
ــوژی صــرف شــده در ــکار رفتــه در آنهــا و تکنول  مــواد ب
ســاخت شــان دارای جرقــه قــوی تر در راســتای ســیلندر 
ــی آورد و  ــد م ــکان انتشــار همگــن شــعله را پدی ــه ام ک
باعــث بهســوزی مــی شــود، از عمــر طوالنــی برخــوردار 
ــی  ــردن کارآی ــاال ب ــتای ب ــری در راس ــدام موث ــوده و اق  ب
 موتــور های درون ســوز و حفظ محیط زیســت به حســاب 
ــه  ــودن هزین ــاال ب ــل ب ــه دلی ــب ب ــه اغل ــد، البت ــی آین م
ســاخت از قیمــت هــای باالیــی برخوردارنــد کــه البتــه بــا 
کاهــش مصــرف ســوخت و افزایــش عمــر قطعــات موتــور 
ایــن هزینــه اولیــه را بــرای مصــرف کننده جبــران خواهنــد کرد 
امیدواریــم کــه امــکان تهیــه و تولیــد ایــن نــوع شــمع در میهــن 
عزیزمــان هرچــه زودتــر فراهــم شــود تــا بــا قیمــت مناســب تــر 
بتــوان آن را در اختیــار همــه مصــرف کننــدگان اتومبیل قــرارداد 
کــه بــا کاهــش مصرف ســوخت و آالیندگــی موتور هــم به حفظ 
ســرمایه هــای ملــی و هم ســامت جامعه کمک شــایانی شــود.

قسمت دوم
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2018 بررسی کراس اوور کیا سورنتو 

زيــادی  دوســت  داشــتنی  مــوارد 
ــود  ــورنتو 2018 وج ــا س ــاره کی درب
ــن هــم ســورنتو  ــل از اي ــد. قب دارن
اســت.  بــوده  دوســت  داشــتنی 
مــدل قبلــی، خودرويــی فــوق العــاده 
ــال  ــز در س ــد نی ــل جدي ــود و نس ب
ارتقــا  را  فرمــول  همیــن   2015
داد. هم اکنــون و بــرای مــدل ســال 
خــودرو  ايــن  کیاموتــورز   ،2018
اســت.  کــرده  قبــل  از  بهتــر  را 
ــن  ــتاندارد اي ــی اس ــزات ايمن تجهی
يافتــه، ســواری و  بهبــود  خــودرو 
هندلینــگ تغییــر کــرده و سیســتم 
اطاعــات ســرگرمی نیــز بهتــر اســت.

تــدارک  خــودرو  ایــن  بــرای  تریــم  چهــار 
اســپورت،   ،Si نســخه  شــامل  کــه  شــده  دیــده 
اســت.  GT-Line پرچمــدار  مــدل  و   SLi

تغییرات چشــمگیر ســورنتو 2018 عبارت انــد از گیربگس 
ــد و پیشــرانه 6 ســیلندر 3.5  ــک جدی 8 ســرعته اتوماتی
لیتــری جدیــد کیــا هســتند. بهبودهایــی نیــز در ســواری 
و هندلینــگ ایــن خــودرو صــورت گرفتــه کــه بــار آن بــر 
دوش مهندســان جهانــی و اســترالیایی کیــا بــوده اســت.
ــو،  ــپرهای جل ــورنتو 2018 دارای س ــتایل، س ــر اس از نظ
ــای  ــت ه ــره، دیای ــکی جلوپنج ــروم و مش ــی ک طراح
 LED چراغ هــای  جدیــد  گرافیــک  و  جدیــد   LED

عقــب می باشــد. مــدل GT-Line همچنیــن دارای 
ــا چرخــش  چراغ هــای جلــوی کامــًا LED اســت کــه ب
 19 تــا   17 رینگ هــای  می کننــد.  حرکــت  فرمــان 
ــه  ــر گرفت ــم در نظ ــر تری ــرای ه ــز ب ــد نی ــی جدی اینچ
ــز  ــده نی ــض دن ــرم تعوی ــان و اه ــی فرم ــده و طراح ش
 ،GT-Line ــاپ ــدل ت ــرای م ــت؛ و ب ــرده اس ــر ک تغیی
ــد  ــکی جدی ــرم مش ــم چ ــان و تری ــی فرم ــش چرم پوش
 GT-Line لوگــوی  و  خاکســتری  دوخت هــای  بــا 
صفحــه  یــک  می شــود.  دیــده  عقــب  صندلــی  در 
ــی  ــخه 7 اینچ ــن نس ــی جایگزی ــی اصل ــش 8 اینچ  نمای

ــن  ــما همچنی ــده و ش ــا ش ــی مدل ه ــی در تمام قدیم
ــی  ــل کارپل ــو، اپ ــد ات ــواره ای، اندروی ــری ماه ــاهد ناوب ش
بــود. خواهیــد  پــاس   DAB دیجیتــال  رادیــوی  و 

 GT-Line و   SLi نســخه های  در  اینکــه  نهایتــاً 
ــتاندارد  ــی اس ــتم صوت ــای سیس ــوان بج ــورنتو می ت س
اینفینیتــی از سیســتم صوتــی سفارشــی هارمــن کاردون 
بــا 10 بلندگــو لــذت بــرد. شــایان ذکــر اســت اینفینیتــی 

کاردون محســوب می شــود. هارمــن  زیــر مجموعــه 
دارای  همچنیــن   GT-Line و   SLi مدل هــای 
ــا  ــان دهنده ه ــن نش ــی بی ــی 7 اینچ ــش رنگ صفحه نمای
ــه  ــر دارای صفح ــای ارزان  ت ــه مدل ه ــی  ک ــوده درحال ب
 نمایــش ارزان  تــر مونوکــروم 3.5 اینچــی هســتند. البتــه 
همیــن بخــش هــم نســبت بــه قبــل ارتقــا یافتــه اســت. 
بــرای   2018 ســورنتو  جدیــد  ایمنــی  تجهیــزات 
اضطــراری  ترمــز  از  عبارت انــد  مدل هــا  تمامــی 
ــظ  ــتیار حف ــو، دس ــورد از جل ــدار برخ ــا هش ــودکار ب خ
هوشــمند  کنتــرل  کــروز  خطــوط،  بیــن  خــودرو 
مدل هــای  جــاده.  بــه  راننــده  توجــه  هشــدار   و 
درجــه،   360 دوربیــن  دارای  همچنیــن   GT-Line

ــب هســتند. ــک عق ــور و هشــدار ترافی ــاط ک هشــدار نق
هــم  هنــوز  اینکــه  کننــده  ناامیــد  موضــوع 
ــدام از  ــودکار در هیچ ک ــاالی خ ــور ب ــا و ن برف پاک کن ه
ــن دو سیســتم در  ــدارد. ای نســخه های ســورنتو وجــود ن
مــدل جدیدتــر و کوچک تــر اســپورتیج دیــده می شــوند.
ــره ای  ــن شاســی بلند پرچــم دار ک ــف پیشــرانه های ای طی
شــامل ســری R آشــنای گــروه هیونــدای هســتند. 
پیشــرانه 4 ســیلندر 2.2 لیتــری توربودیــزل در نظــر 
ــت.  ــار اس ــب بخ ــدرت 197 اس ــده داراي ق ــه ش گرفت
ــدرت 276 اســب بخــاری و  پیشــرانه بنزینــی ســورنتو ق
ــب 9 و  ــه ترتی ــه ب ــری دارد ک ــون مت گشــتاور 336 نیوت
ــی اســت. ــری قبل 18 واحــد بیشــتر از پیشــرانه 3.3 لیت

ــدان چشــمگیر  ــه چن ــدرت و گشــتاور ن ــش ق ــن افزای ای
باعــث افزایــش ناچیــز مصــرف ســوخت شــده بــه گونه ای 
ــا رشــد یــک  دهــم  کــه مصــرف ســوخت ایــن خــودرو ب
لیتــری بــه 10 لیتــر در هــر صــد کیلومتــر رســیده اســت.

ــورنتو 2018  ــرات س ــن تغیی ــه  تری ــل  توج ــی از قاب یک
ایــن  کیاســت.  ســرعته   8 گیربکــس  از  اســتفاده 

معرفــی  اســتینگر  در  بــار  اولیــن  بــرای  گیربکــس 
ــت. ــی اس ــرعته قبل ــس 6 س ــین گیربک ــده و جانش ش
بــه لطــف ارتقــای ایــن گیربکــس، مــدل دیزلــی هم اکنون 
در هــر صــد کیلومتــر مصــرف 7.2 لیتــری دارد کــه 0.6 
ــن  ــد ای ــا می کن ــا ادع ــت. کی ــل اس ــر از قب ــر کمت لیت
گیربکــس تعویض هــای نــرم و ســریع تری داشــته اســت.
نســخه دیزلــی ســورنتو گشــتاور 441 نیوتــون متــری آن 
ــی   ــود درحال ــه می ش ــا 2750 ارائ ــای 1750 ت از دوره
ــرانه  ــری پیش ــون مت ــتاور 336 نیوت ــر گش ــه حداکث ک
می آیــد. دســت  بــه  دور   5500 دور  در  ســیلندر   6

ــوس  ــه محس ــای بدن ــود تکان ه ــا بهب ــور از پیچ ه در عب
احســاس برانگیزی  لغزشــی نســبتاً  بــوده و مقاومــت 
ــد  ــر بگیری ــه در نظ ــاً اینک ــود مخصوص ــاهده می ش مش
ایــن یــک شاســی بلند هفت نفــره حــدود دو تنــی اســت.
برجســته  شاســی بلند  کلیــدی  تغییــر  دیگــر 

سیســتم  در  گرفتــه  صــورت  بازنگــری  کره ای هــا، 
میله هــای  شــامل  کــه  اســت  هیدرولیکــی  فرمــان 
تــوازن  فرمــان ســورنتو  اســت.  پیچشــی محکم تــر 
در  آن  پاســخ های  دارد.  خوبــی  احســاس  و  وزنــی 
حالــت اســپورت نیــز ســریع تر احســاس می شــود.
ــت.  ــوب اس ــًا خ ــز کام ــی آن نی ــن و راحت ــای کابی فض
ــکار  ــال ب ــود متری ــاهد بهب ــن ش ــاط کابی ــی نق در برخ
رفتــه هســتیم. در هیــچ کجــای کابیــن نشــانه ای 
از کــم کاری کیــا و ارزان قیمــت بــودن ایــن خــودرو 
ــرم  ــوع ن ــه از ن ــکار رفت ــال ب ــر متری ــدارد. اکث ــود ن وج
پاســتیک های  و  بــوده  کننــده  راضــی  ســفت   یــا 
ارزان  قیمــت بــه چشــم نمی خورنــد. فضــای دو صندلــی 
ــوده و در ردیــف ســوم نیــز برجســته  ــو فوق العــاده ب جل
اســت. شــاید یکــی از مهم تریــن شــاخصه های ایــن 
خــودرو پتانســیل یــدک کشــی آن باشــد. ســورنتو 
دارد. کیلوگرمــی   2000 کشــی  یــدک  ظرفیــت 
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13تازه هاي کیا12 تازه هاي کیا

محصــول کامــاً جديــد کیــا يعنــی اســتینگر GT حضــور کامــاً چشــمگیری در 
نمايشــگاه SEMA الس وگاس خواهــد داشــت بــه گونه ای که دو نســخه سفارشــی 
ــود. همچنیــن يــک  ــرای جلب توجــه بازديدکننــدگان خواهنــد ب از آن در تــاش ب
ــا را همراهــی خواهــد کــرد. جــدای از  ــزای مشــکی نیــز محصــول جديــد کی کادن
خودروهــای نمايشــی، ايــن خودروســاز کــره ای بــه بازديدکننــدگان شــانس 
همراهــی بــا راننــدگان حرفــه ای فرمــول دريفــت را در چالشــی هیجان انگیــز و بــا 

ــد داد. ــتینگر GT 2018 خواه ــده اس ــاح ش ــپ اص ــتفاده از پروتوتاي اس
معاون بخش بازاريابی کیا می گويد:

اختیــار  در  را  فرصــت  ايــن   GT اســتینگر  مجهــز  و  سفارشــی  کامــاً  مــدل 
ــته  ــاده ای در SEMA داش ــه فوق الع ــا تجرب ــت ت ــد گذاش ــدگان خواه بازديدکنن

باشــند.
در ادامــه بــه ويژگی هــای مدل هــای مخصــوص کیــا در نمايشــگاه SEMA و 

تفاوت هــای آن هــا بــا نســخه های تولیــدی خواهیــم پرداخــت.

SEMA و کادنزا در GT کانسپت های کیا استینگر
GT Federartion استینگر 

ایــن مــدل سفارشــی و اصــاح شــده بــه منظــور 
ــات  ــن قطع ــا در بخــش تأمی ــی داشــت حضــور کی گرام
جانبــی پرفورمنــس تولیــد شــده اســت. رنــگ بــه 
شــدن  برجســته  باعــث  ُکرمــی  نارنجــی  اصطــاح 
 Air ــط ــه توس ــتینگر GT ک ــه اس ــات بدن ــتر قطع بیش
ایــن  می شــود.  شــده اند  تولیــد  آمریــکا  دیزایــن 
ــن  ــب و همچنی ــوزر عق ــامل اســپویلر و دیفی ــات ش قطع
ورودی هــای بازطراحــی شــده کاپــوت مــی باشــند.

 ،K&N ــک ــوای خن ــامل ورودی ه ــات ش ــر اصاح دیگ
فنرهــای Eibach، میله هــای ضــد لغــزش کلفت تــر، 
ویــژه  اگــزوز  سیســتم  و  پایین تــر  ســواری  ارتفــاع 
بــا چهــار خروجــی می باشــند کــه باعــث شــده اند 
در کل خروجــی پیشــرانه 3.3 لیتــری توئیــن توربــو 
ــدرت  ــون ق ــد. هم اکن ــه کن ــبی را تجرب ــش 15 اس افزای
اســت. رســیده  بخــار  اســب  بــه 380  کل خــودرو 

 20 رینگ هــای  تغییــرات  کننــده  تکمیــل 
هســتند. فالکــن  الســتیک های  و   TSW اینچــی 

GT Wide Body استینگر 
خــودرو  ایــن  از  تیــزر  اولیــن  پیــش  هفتــه  چنــد 
ــه مهندســان  ــم ک ــان فهمیدی  منتشــر شــده و در آن زم
West Coast Customs در پشت صحنه حضور دارند.

شــده  منتشــر  خــودرو  نهایــی  جزئیــات  هم اکنــون 
و می دانیــم کــه ارتفــاع سیســتم تعلیــق کاهــش و 
ــه  ــر بدن ــده زی ــورج کاری ش ــی ف ــای 21 اینچ رینگ ه
بــکار رفته انــد. البتــه کیــت بدنــه ســبک وزن نیــز جلــوه 
ــه  ــه اســتینگر GT بخشــیده اســت. همان گون ــری ب دیگ
ــزرگ  ــه لطــف دیفیــوزر ب کــه می بینیــد، نمــای عقــب ب
و خروجی هــای جــذاب اگــزوز گیراتــر شــده اســت.
داخــل کابیــن نیــز صندلی هایــی بــا پوشــش چــرم 
آبــی، پانــل داشــبورد پوشــیده شــده از چــرم خاکســتری 
ــم  ــرا و تری ــس آلکانت ــان از جن ــک فرم دســت دوز، غربیل
می شــوند. دیــده  مرکــزی  کنســول  بــراق  مشــکی 

Obsidian کادنزا 

 West Coast Customs نیز دســت پرورده Obsidian کیا
بــوده و از سیســتم تعلیــق کــم ارتفاع تــر بــا فنرهای اســپورت 
ــه  ــگ بدن ــی و رن ــکی 20 اینچ ــای مش ــفت تر، رینگ ه س
ــرد. ــره می ب ــره به ــای تی ــا پنجره ه ــک ب ــکی متالی مش
در  دســت دوز  جیــر  شــاهد  نیــز  کابیــن  داخــل 
بــا  چرمــی  صندلی هــای  داشــبورد،  باالیــی  بخــش 
جزئیــات جیــر، پانل هــای درب بــا جیــر سفارشــی 
مرغــوب  واتــی   630 صوتــی  سیســتم  و  قهــوه ای 
هارمــن کاردون بــا ســاب ووفــر یکپارچــه هســتیم.
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نگهداری از رنگ خودرو در فصل سرما

از  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
کارشناســان دارنــدگان خــودرو 
بايــد در فصــل ســرما بیــش از 
هــر فصــل ديگــری از ســال از 
رنــگ و بدنــه خــودرو مراقبــت 
کننــد چــرا کــه عوامــل محیطــی 
در ايــن فصــل عامــل مهمــی در 
خرابــی رنــگ خودروهــا محســوب 

 . د می شــو

کارشناســان توصیــه می کننــد کــه در فصــل ســرما 
خــودرو خــود را به طــور منظــم بشــویید؛ چــرا کــه 
ــه صــورت مرتــب شســته نشــود، مــوادی  اگــر خــودرو ب
ــودرو را  ــگ خ ــدگان رن ــوالت پرن ــرات و فض ــد حش مانن
خــراب کــرده و لــک بــر جــای می گذارنــد، امــا در 
فصــل زمســتان، قطعــات کرومــی ممکــن اســت پــس از 
ــیده  ــا پاش ــر آنه ــک ب ــه نم ــی ک ــی در جاده های رانندگ
ــن در  ــود؛ بنابرای ــگ ش ــی رن ــل خراب ــتر عام ــده بیش ش
ایــن شــرایط اگــر خــودرو شســته نشــود، رنــگ به دلیــل 
ــز  ــه خــودرو تمی ــی ک ــد. هنگام خوردگــی آســیب ببینن
ــه  ــی ک ــا وقت ــک، ام ــریع خش ــت س ــام رطوب ــت، تم اس
ــع شــده  ــف جم ــت در نواحــی کثی ــف اســت، رطوب کثی
ــا  ــات از آب ب ــی اوق ــود. گاه ــی می ش ــث خوردگ و باع
فشــار اســتفاده کنیــد زیــرا می توانــد کثیفی هایــی 
کــه بــه ســختی بــه بدنــه خــودرو چســبیده اند را 
ــه  ــک ب ــاد آن را نزدی ــید زی ــب باش ــط مراق ــردارد. فق ب
ــه را بلنــد  ــگ بدن ــد چــون ممکــن اســت رن ــه نگیری بدن
کنــد. همــه جاهایــی کــه ممکــن اســت کثیفــی و نمــک 
در آن جمــع شــود را بشــویید؛ بــرای مثــال، داخــل 
ــک را  ــوده نم ــه ت ــره هم ــپرها و غی ــر س ــا، زی گلگیره
ــه فرآینــد خوردگــی ســرعت می بخشــد، بشــویید.  کــه ب
مطمئــن شــوید کــه تمــام کثیفــی از شیشــه جلــو 
برداشــته شــده اســت. نمکــی کــه روی شیشــه جلــو باقی 
ــه  ــن گرفت ــاک ک ــرف پ ــای ب ــط تیغه 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 شیش ب

ــا  ــو ی ــر شیشــه جل و بقیــه خــس و خاشــاکی کــه در زی
کانال هــای آب در زیــر در موتــور خــودرو و صنــدوق 
ــا  ــون برگ ه ــد. چ ــز کنی ــوند را تمی ــع می ش ــب جم عق
جــاری شــدن آب را مســدود کــرده و رطوبــت را در خــود 
جمــع می کننــد و باعــث تســریع فرآینــد خوردگــی 
ــا  ــوند. ام ــودرو می ش ــل خ ــم در داخ ــوی ن ــاد ب و ایج
طــی ماه هــای گذشــته پدیــده ای بــا نــام بــاران اســیدی 
ــیاری از  ــده و بس ــن ش ــه آفری ــور حادث ــوب کش در جن
هموطنانمــان را راهــی بیمارســتان کــرده اســت بــد 
نیســت کــه در مــورد تاثیــر ایــن نــوع باران هــا در رنــگ 
خــودرو مــواردی را بــه اطــاع دارنــدگان خودرو برســانیم. 

ــد  ــیند و بع ــودرو می نش ــه روی خ ــی ک ــوال قطرات معم
از مدتــی خشــک می شــود و مــا نیــز بــه آن توجــه 
نمی کنیــم، باقیمانــده بــاران اســیدی اســت. وقتــی بــاران 
ــید  ــر اس ــی نظی ــای محیط ــارد، آلودگی ه ــرف می ب ــا ب ی
ــا،  ــط کارخانه ه ــه توس ــک ک ــید نیتری ــولفوریک و اس س
ایجــاد  ســواری  خودروهــای  و  کامیون 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 پدی ــه ای ــه البت ک
ــل  ــا به دلی ــت. آالینده ه ــادق اس ــز ص ــح نی ــگام صب هن
ــور  ــد و به ط ــرار می گیرن ــره ق ــای قط ــنگینی در انته س
مســتقیم بــا ســطح رنــگ در تمــاس هســتند. بــر 
ــظ  ــید غلی ــر و اس ــید، آب تبخی ــور خورش ــش ن ــر تاب اث
شــده و باعــث رد و اثــر )Etching( روی الیــه شــفاف 
ــد.  ــی می مان ــگ باق ــر آن روی ســطح رن می شــود کــه اث
ــن رو کارشناســان به طــور جــدی توصیــه می کننــد  از ای
ــرف خــودرو را در اولیــن  ــا ب ــاران ی ــارش ب کــه بعــد از ب
فرصــت بشــویید. امــا شســتن خــودرو فصــل ســرد 
ــر دوره  ــه ه ــق ب ــی متعل ــتن اصول ــدارد و شس ــرم ن و گ
از مــردم  ایــن مــورد بســیاری  و فصلــی اســت. در 
ــه  ــع ظرفشــویی می شــویند ک ــا مای خــودروی خــود را ب
ــگ  ــات الســتیکی، پاســتیکی و رن ــب قطع ــث تخری باع
می شــود. دانســتن ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
ــن  ــی و روغ ــردن چرب ــاک ک ــرای پ ــویی ب ــع ظرفش مای
ــس  ــی واک ــه راحت ــواد ب ــن م ــت و ای 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 الســتیکی و پاســتیکی را از بی در قطع

بــه اعتقــاد کارشناســان مــواد شــوینده خــود بایــد 
قــدری قلیایــی باشــد تــا مــواد اســیدی ســطح جــاده را 
ــن  ــد، همچنی ــی کن ــته اند، خنث ــودرو نشس ــه روی خ ک
ــفاف از  ــه ش ــرای حفاظــت الی ــی خــوب ب از روان کنندگ
خــط و خــش و اثــرات مارپیچــی برخــوردار باشــد. نکتــه 
دیگــر اینکــه عــاری از مــوادی باشــد کــه پــس از خشــک 
شــدن روی خــودرو اثــر می گذارنــد. حــال در اینجــا 
نکاتــی را در مــورد شســتن خــودرو یــادآوری می کنیــم. 

چرخ هــا  ابتــدا  خــودرو  شست وشــوی  بــرای   
بعــد  مرحلــه  در  را  قســمت ها  وبقیــه  بشــویید  را 
شست وشــو  آب  ظــرف  و  دســتمال  تعویــض  بــا  و 
خورنده انــد.  بســیار  ترمــز  غبارهــای  چــون  دهیــد 

  مطمئــن شــوید خــودرو خنــک اســت. شســت و 
شــو راحتی المقــدور در ســایه انجــام دهیــد. ســطح 
باقــی  و  آب  ســریع  تبخیــر  باعــث  خــودرو  گــرم 

امــاح موجــود در آن روی رنــگ می شــود.  مانــدن 
را  آب  و  دســتمال  چرخ  هــا،  شســتن  از  پــس   
ــد.  ــاز کنی ــن آغ ــه پایی ــاال ب ــتن را از ب ــض و شس تعوی

آب  بــا  را  خــودرو  ســطح  کل  پایــان،  در   
کنیــد.  خشــک  را  آن  ســپس  و  بشــویید 

ــز و  ــاف ری ــا الی ــه ای ب ــردن از حول ــک ک ــرای خش  ب
پهــن  ســطح  روی  را  آن  کنیــد.  اســتفاده  متراکــم 
کنیــد و بــه ســمت خــود بکشــید و پــس از جمــع 
کــردن، آبگیــری کنیــد. ایــن روش، اثــر مارپیچــی 
می دهــد.  کاهــش  شــفاف  الیــه  ســطح  در  را 

توصیــه  خــودرو،  شــوی  و  شســت  عاوه بــر   
براقیــت،  حفــظ  و  اکســید  زدودن  بــرای  می شــود 
ــه شــفاف پولیــش  ــه ســطح الی ــا دو مرتب ــک ی ســالی ی
بخــورد و به منظــور حفاظــت آن واکــس زده شــود. 
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سه مدل از پر فروش ترين خودروهاي کیا، موثر در رشد اين برند

کیــا موتــورز رشــد چشــمگیري در راســتاي افزايــش ارزش برنــدش در کنــار رشــد فروشــش در 
بــازار جهانــي را تجربــه کــرده اســت. 

در کنــار رشــد جهانــي فــروش کیــا در دنیــا، کیا موتورز آمريکا اعام کرد؛ ســپتامبر امســال بهترين 
فــروش خــودرو را بــا 52.468 دســتگاه داشــته اســت کــه ايــن مقــدار بیشــترين میــزان فــروش 
شــرکت بــوده کــه مربــوط بــه خــودروي Forte هســت کــه در بعضــي بازارهــا بــه اســم ســراتو 
شــناخته مــي شــود. همچنیــن در اروپــا، کیــا موتــورز اروپــا اعــام کرده که تا ســه ماهه ســوم ســال 

جــاري فــروش 364.924 دســتگاه داشــته اســت.
علــي رغــم شــرايط بســیار ســخت بــازار جهانــي فــروش، اســتراتژي رشــد کیــا موتــورز باعث شــده 

ايــن کمپانــي يکــي ز بــه روز تريــن کمپانــي هــاي خودروســازي در جهــان شــود.

بــا در نظــر گرفتــن افزايــش تعــداد محصــوالت تولیــدي کیــا موتــورز در کنــار اســتفاده از مــواد 
 مصرفــي بــا کیفیــت همــراه بــا تکنولــوژي هــاي نوآورانــه، مــي خواهیــم ســه مــدل از محصــوالت 

کیا موتورز که بیشترين فروش درسال 2017 داشته اند را معرفي کنیم.

 اسپورتیج
ــاه  ــا م ــال 2017 ت ــورز در س ــا موت ــي کی ــروش جهان ف
ســپتامبر، میــزان 1.987.104 دســتگاه بــوده اســت 
ــپورتیج بیشــترین میــزان فــروش را بــا  ــه کیــا اس ک
351.518 دســتگاه را بــه خــودش اختصــاص داده اســت.
ــا اســپورتیج  ــه رشــد فــروش فــوق العــاده کی ــد رو ب رون
ــپورتیج  ــا اس ــت و کی ــده اس ــروع ش ــال 2016 ش از س
 SUV اوور و  بــازار خودروهــاي کــراس  توانســته در 
ــري  ــک برت ــاخص و ی ــک ش ــوان ی ــه عن ــودش  را ب خ
مطلــق بــه اثبــات برســاند )برنــد برتــر( کــه ایــن برتــري 
بــا در نظــر گرفتــن بــه ظاهــر زیــا و دنیــا و یــک خــودرو 
ــن خــودرو  ــردي ای ــار افزایــش قابلیــت هــاي کارب در کن
ــزرگ  ــن ب ــودرو داراي کابی ــن خ ــه ای ــده ک ــث ش باع
ــاالي رانندگــي بشــود. ایــن  جــادار در کنــار دینامیــک ب
مــوارد دقــت بــاالي فرمــان و مصــرف ســوخت بهتــر در 
ــاي  ــروش خودروه ــه ف ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب نظــر گرف
خــودرو  اســت،  رشــد  حــال  در   CUV کامپکــت 
ــن  ــوان باالتری ــه عن ــان ب ــد، همچن ــي توان ــپورتیج م اس
ــي  ــه طراح ــه ب ــا توج ــي ب ــن رده خودروی ــودرو در ای خ
ــوع  ــا ن ــن خــودرو ب ــاوت و تطبیــق بســیار خــوب ای متف
زندگــي امــروزي مــردم جایگاهــش را حفــظ بکنــد.

)Forte( سراتو 
 2017 ســال  در  کیــا  پرفــروش  خــودرو  دومیــن 
 Forte اســم  بــه  بازارهــا  بعضــي  در  کــه  ســراتو 
شــناخته مــي شــود، کــه تعــداد فــروش 252.246 
ــت. ــاص داده اس ــودش اختص ــه خ ــودرو را ب ــتگاه خ دس

در کنــار جذابیــت هــاي بصــري فــوق العــاده این خــودرو، 
ــراتو، در  ــپورت س ــر اس ــي، ظاه ــن کاس خودروی در ای
ــن  ــوي ای ــواز، بعــاوه چهــره جل ــار طراحــي چشــم ن کن
ــزرگ  ــد ب ــر مانن ــره بب ــو پنج ــا جل ــراه ب ــودرو، هم خ
ــده اســت. ــودرو ش ــن خ ــي ای ــاي اصل ــز مشــخصه ه ج

ــورز  ــا موت ــدي کی ــودروي تولی ــن خ ــودرو، اولی ــن خ ای
ــت.  ــک اس ــرکت در مکزی ــن ش ــد ای ــات جدی در تاسیس
ــورز  ــا موت ــدي کی ــودروي تولی ــن خ ــودرو، اولی ــن خ ای
ــت.  ــک اس ــرکت در مکزی ــن ش ــد ای ــات جدی در تاسیس
ایــن کارخانــه یکــي از بزرگتریــن کارخانــه هــاي تولیــد 
ــته  ــاي برجس ــي ه ــت. ویژگ ــان اس ــورز در جه کیاموت
ــر  ــي نظی ــس ب ــه باالن ــه از جمع ــن ســدان کوچــک ک ای
بیــن هندلینــگ و راحتــي خــودرو در کنــار مصــرف 
ــر در  ــرم ت ــاي ن ــده ه ــض دن ــادي و تعوی ــوخت اقتص س
ــت. ــته اس ــتقیم داش ــر مس ــودرو تاثی ــن خ ــروش ای ف

اي  گونــه  بــه  خــودرو  ایــن  طراحــي  مشــخصات 
روح  تــوان  مــي  آن  در  راحتــي  بــه  کــه  اســت 
جوانــي را مشــاهده کــرد و ایــن خــودرو کامپکــت 
و جمــع و جــور را بــه عنــوان گزینــه اي ایــده آل، 
و  خانوادگــي  ســفرهاي  و  هــا  خانــواده  بــراي  هــم 
هــم بــراي اســتفاده در شــهر تبدیــل کــرده اســت.

RIOريو 
 2017 ســال  در  کیــا  پرفــروش  خــودرو،  ســومین 

کــه بیــش از 189.837 دســتگاه از آن بــه فــروش 
ترکیــب  کــه  اســت.  ریــو  کیــا  خــودرو  رســیده، 
اقتصــادي،  ســوخت  مصــرف  از  جذابــي   بســیار 
ــاي  ــخصه ه ــي و مش ــه، راحت ــاي نوآوران ــوژي ه تکنول
رانندگــي بســیار جــذاب بــراي مشــتریان خــودش اســت.
از تعــادل و  بــا توجــه بــه ترکیــب بســیار خوبــي 
ــاي  ــل ه ــه از نس ــودرو ک ــن خ ــي در ای ــاد رانندگ اعتم
ــي،  ــن کاس خودروی ــرو در ای ــوان پیش ــه عن ــته ب گذش
ــاي  ــت ه ــار قابلی ــي در کن ــاي ایمن ــوژي ه ره آورد تکنول
اســت.  شــده  جمــع  عالــي  عملکــرد  و   هندلینــگ 
قابلیــت هــاي بــاالي ایــن خــودرو در کنــار ویژگــي هــاي 
طراحــي بســیار انرژیتیکــي خــودرو باعــث شــده کــه ایــن 

خــودرو بــه صــورت کلــي اعتمــاد بــه نفــس راننــده را در 
ــد بســیار  ــه دی ــا توجــه ب طــول مســیر افزایــش دهــد. ب
مثبتــي کــه نســبت بــه برنــد کیــا موتــورز وجــود دارد کیا 
موتــورز خــودش را متعهــد به خودروهــاي جدید و مهمش 
را بــا قابلیــت هــاي اعتمــاد هــر چــه باالتــر و ویژگــي هاي 
ــازار جهانــي معرفــي کنــد. مشــخص و فــوق العــاده در ب
ــا اســتونیک،  ــا اســتینگر و کی ــي دو خــودرو کی ــا معرف ب
ــک رکــن  ــوان ی ــه عن ــورز را ب ــا موت ــي کی ــازار خودروی ب
مهــم و اصــل در بــازار جهانــي شــناخته و ایــن دو خــودرو 
دو محصــول جدیــدي در دو ســگمنت جدیــدي بودنــد که 
تــا بــه حــال کیــا موتــورز در آن هــا حضور نداشــته اســت.
بــا مــا بــراي رانندگي هــاي جــذاب در آینده بــا محصوالت 
جدیــد موجــود در خــط تولیــد کیا موتــورز همراه باشــید.
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نیم GT بايد بدا تمــام آنچه که در مــورد

اجــازه دهید بــه قــرن 19ام برگرديم، 
جايــي کــه اختراعــي بــه نــام اتومبیــل 
ــدي  ــاي جدي ــد و دروازه ه ــي ش معرف
ــاني  ــراي کس ــت ب ــانس و موفقی از ش
کــه خواســتار حمــل و نقــل بودنــد بــاز 
کــرد. با ايــن اختــراع مرزهــاي جديدي 
کشــف و بــا ايــن اتومبیــل ماجراجويــي 
هــاي بســیاري شــکل گرفــت. لوکــس 
مــواردي  جملــه  از  راحتــي  و  بــودن 
بودنــد کــه در سیســتم هــاي حمــل 
گرفتــه  نظــر  در  ابتــدا  از  نقــل  و 
کــه مخفــف کلمــه   GT بــود.   شــده 
Gran Turismo در زبــان ايتالیايــي 
اســت، بــه معنــاي نیــاز بــه راحتــي 
رانندگــي  يــک  در  بــودن  شــیک  و 
طوالنــي مــدت اســت. در اوايــل قــرن 
ــاي  ــه ه ــن کارخان ــادي اولی 20 ام می
خودروهــاي GT بــراي پاســخگويي بــه 

ــد. ــاخته ش ــردم س ــاز م ــن نی اي

قسمت اول

 شروع فعالیت
طراحــي  اصلــي  مهنــدس  ســر  شــرایر،  پیتــر 
ــد؛  ــي گوی ــوص م ــن خص ــورز در ای ــاي کیاموت خودروه
خــودرو مفهومــي GT پــروژه اي اســت کــه بــراي 
بــه صــورت یــک رویــا درآمــده  مــن و همکارانــم 
بــود، زیــرا مــا مــي خواســتیم بــه صــورت واقعــي 
یــک خــودرو  GT داشــته باشــیم، خودرویــي کــه 
بتوانــد بــا حفــظ شــیک بــودن بــه ســفر برویــم.
ــن خــودرو،  ــاالي ای ــاي بســیار ب ــه عملکرده ــا توجــه ب ب
توســعه و گســترش ســاخت یــک خــودرو مــدرن و امروزي 
تحــت نــام کیــا GT بــه عنــوان یک چالــش اساســي براي 
مــا مطــرح شــده اســت. از کجــا بایــد شــروع کنیــم؟ جایي 
کــه بــه نظــر یــک شــروع بســیار خوبــي بــراي مــا باشــد.
GT ــاي ــودرو کی ــال 2011، خ ــه س ــم ب ــي گردی ــر م ب

مفهومــي،  خــودروي  یــک  عنــوان  بــه   )KED-8(
فرانکفــورت  خــودرو  نمایشــگاه  در  بــار  اولیــن 
خبرهــاي  صــدر  در  ســرعت  بــه  و  شــد  رونمایــي 

گرفــت. قــرار  جهــان  سراســر  در  موتــورز  کیــا 
خــودروي مفهومــي GT بــه عنــوان اولیــن خــودرو چــرخ 
محــرک عقــب کیا موتــورز در نمایشــگاه به نمایــش درآمد 
و بــه ســرعت تحســین و آفریــن هــواداران و خبرگــزاري هــا 
ــذاب و  ــاده، ج ــا، س ــیار زیب ــي بس ــطه طراح ــه واس را ب
کاســیکش دریافــت کــرد. طراحــي کــه تــا آن زمــان در 
هیــچ یــک از محصــوالت کیــا موتــورز دیــده نشــده بــود.
ــورز  ــراح کیاموت ــوان ســرمهندس ط ــه عن ــرایر ب ــر ش پیت
ــرد؛  ــوان ک ــي GT عن ــودرو مفهوم ــن خ ــوص ای در خص
ــاده  ــرژي و آم ــش ان ــودرو، »جوش ــن خ ــي ای ــه طراح ک
 بــراي تیــک آف« اســت. پیتــر شــرایر بــه همــراه
 Gregory Guillaume، ســرمهندس طــراح کیــا در 
ــوان رییــس مرکــز  ــه عن ــا و آلبــرت بیرمــن ب مرکــز اروپ
توســعه عملکــرد خــودرو و تســت خودروهــاي کیــا موتورز 
تــاش کردنــد ایــن مفهــوم پنهــان در کانســپت خــودرو را 
بــه یــک خــودرو تولیــد انبــوه تبدیــل کننــد، چیــزي کــه 
االن آمــاده اســت تــا در سراســر جهــان تیــک آف کنــد.

 GT4 خودرو کیا استینگر 
 GT خــودرو  موتــورز  کیــا  بعــد،  ســال  چهارونیــم 
المللــي  بیــن  نمایشــگاه  در  را  دیگــري  مفهومــي 
کــرد.  معرفــي   2014 ســال  در  آمریــکا  شــمال 
خــودرو اســتینگر GT4 بــه صــورت کامــل توســط تیــم 
ــا  ــن کالیفرنی ــورز در آروی ــا موت ــکاي کی ــي آمری طراح
طراحــي شــده بــود و هــر کــس بــا دیــدن ایــن خــودرو 
ــي  ــن موضــوع مــي شــد کــه احتمــال رونمای متوجــه ای
ــا بســیار محتمــل اســت. از اولیــن خــودرو اســپورت کی
موتــور وحشــي چهــار ســیلندر ایــن خــودرو، آن را 
ــث  ــود و باع ــرده ب ــل ک ــي تبدی ــت خیابان ــک راک ــه ی ب
ــر  ــي برت ــزه طراح ــه دوم جای ــدل رتب ــن م ــه ای ــد ک  ش
ــل  ــاي حم ــدي سیســتم ه ــروه بن ــي را در گ ــن الملل بی
و نقــل توســط جامعــه طراحــي صنعتــي آمریــکا در 
ــر  ــي ب ــه همگ ــور ک ــد. همانط ــب کن ــال کس ــان س هم
ایــن باوریــم کــه خــودرو GT4 اســتینگر یــک گام مهــم 
ــوده  ــتینگر ب ــا اس ــعه کی ــورز در توس ــري از کیاموت دیگ

ــا  ــي کی ــي خــودرو مفهوم ــد از رونمای اســت. 6 ســال بع
ــا افتخــار  ــا ب ــورت در ســال 2011 م ــو شــو فرانکف در ات
خــودرو اســتینگر را معرفــي مــي کنیــم. اولیــن خــودرو 
GT کیــا کــه بــه عنــوان یــک محصــول در خــط تولیــد 

ــدان  ــودرو س ــاي خ ــي ه ــي ویژگ ــت و تمام ــرار گرف ق
اســپورت کاســیک  را در خــودش جــا داده اســت. 
ــو،  ــن تورب ــور 6 ســیلندر تویی ــر، موت ــي نظی ویژگــي های
برنامــه دامپینــگ کنتــرل دینامیکــي )DSDC(، سیســتم 
دیفرانســیل بــا لغــزش محــدود مکانیکــي، پــدال شــیفتر 
پشــت فرمــان، النــچ کنتــرل، ترمزهــاي برامبــو، سیســتم 
ــردن  ــد ک ــتم بلن ــور )BSD(، سیس ــه ک ــخیص نقط تش
ــال )AHLS(، سیســتم  ــه صــورت فع ــوت خــودرو ب کاپ
هشــدار بــه راننــده )DAA( و بســیاري از سیســتم هــاي 
ــاده  ــودرو آم ــن خ ــه ای ــراي اینک ــد. ب ــي ش ــر معرف دیگ
ــي  ــاهکار معرف ــک ش ــوان ی ــه عن ــا خــودش را ب ــود ت ش
ــد، خــودرو اســتینگر تســت هــا و مســیرهاي بســیار  کن
ــهري،  ــافت ش ــر مس ــزاران کیلومت ــامل ه ــي را ش متفاوت
بیــن شــهري و خــارج شــهر را طــي کــرده اســت. 
تیــم کیــا موتــورز هیــچ گاه از کار ســخت ناامیــد نشــده 
ــورز  ــا موت ــد از ســال هــا طراحــان و مهندســین کی و بع
ــتینگر  ــا اس ــي کی ــا معرف ــان را ب ــاش خودش ــه ت نتیج

کــه باعــث تحســین خبرنــگاران، عاقمنــدان و منتقــدان 
خــودرو و بســیاري از افــراد دیگــر شــد، نشــان داد.

 روياي ما، رانندگي شماست!
ــن  ــاي ای ــرخ ه ــما در چ ــراي ش ــا ب ــاي م ــق روی تحق
خــودروي اســتینگر بــه طــور کامــل پیــاده شــده 
اســت. راحتــي، ایمنــي و روح GT در ایــن خــودرو 
را در کیلومتــر بــه کیلومتــري کــه شــما رانندگــي 

ــتیم  ــن هس ــم  و مطمئ ــي کنی ــن م ــد، تضمی ــي کنی م
و قــول مــي دهیــم کــه ماجراجویــي هــاي بســیار 
جذابــي  در طــول مســیر بــا ایــن خــودرو داشــته باشــید.
بــراي اینکــه بدانیــم کجاییــم و هــدف آینــده مــا چیســت 
ــدي  ــه بع ــم، مرحل ــي کنی ــرح م ــم مط ــوال مه ــک س ی
کجاســت؟! اگــر شــما نمــي توانیــد بــه ایــن ســوال جواب 
بدهیــد همــراه ما باشــید تــا پیشــنهاداتي را کــه در بخش 
دوم بــراي شــما بیــان مــي کنیــم را ماحظــه بفرماییــد.
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توسعه پروژه چراغ سبز درجوامع محلي تانزانیا و ماالوي 

چــراغ  پــروژه  ادامــه  موتــورز  کیــا 
ســبز بــراي جوامــع محلــي در آفريقــا 
را در ايــن تابســتان بــا راه انــدازي 
و  تانزانیــا  در  عمومــي  اي  مدرســه 
مرکــز ســامت در مــاالوي ادامــه داد. 
ايــن دو مرکــز ســاخت و بازگشــايي 
ــروژه چــراغ ســبز  ــوان پ  آن تحــت عن

کیا موتورز انجام شد. 

 2012 ســال  در  موتــورز  کیــا  ســبز  چــراغ  پــروژه 
کــم  و  فقیــر  نواحــي  آن  هــدف  و  شــد  شــروع 
وضعیــت  از  تغییــر  یــک  منتظــر  کــه  درآمــدي 
باشــد. مــي  هســتند،  ســبز  وضعیــت  بــه  قرمــز 
تــا بــه امــروز پــروژه  چــراغ ســبز کیــا باعــث گســترش و 
تاســیس 5 مدرســه، 2 مرکــز ســامتي،  3 مرکــز آمــوزش 
مکانیــک خــودرو و چندیــن مرکــز ســرویس و نگهــداري 
ــه  ــه نتیج ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــا ش ــودرو در آفریق خ
بســیار مثبــت کیــا موتــورز از انجــام ایــن پــروژه در آفریقا 
طــي 5 ســال گذشــته، کیــا موتــورز برنامــه دارد  پــروژه 
چــراغ ســبز را بــه بســیاري از کشــورها و مناطــق جهــان 
ــا تحــت نظــارت شــبکه جهانــي خــودش انجــام دهــد. ب

در 31 جــوالي، مدرســه چــراغ ســبز کیــا )KGLS(  در 
ــال  ــیس و در ح ــال 2012 تاس ــا در س ــام تانزانی دارالس
حاضــر 31 مــدرس و 500 دانــش آمــوز را تحــت پوشــش 
خــود دارد و اولیــن مراســم رســمي کیــا در این مدرســه با 
حضــور همســایه هــا، معلــم هــا، دانــش آمــوزان و مقامات  
بلنــد پایــه محلــي و مقامــات مســئول تانزانیــا برگزار شــد.

ــورز  ــا موت ــایت کی ــن س ــا اولی ــي دانســتید تانزانی ــا م آی
اســت. در ســه  بــوده  پــروژه ســبز  بــراي شــروع  
 Green Light آگوســت  دومیــن مراســم ســالیما
 Salima در  واقــع     Healthcare Center

Township  برگــزار شــد.  کــه دو ســاعت بــا پایتخــت 

مــاالوي فاصلــه دارد.  ایــن مرکــز در ســال 2012 افتتــاح 
شــد و تعــدادي دکتــر، پرســتار و دســتیار در مرکــز 
بهداشــت مشــغول بــه فعالیــت هســتند. بســیاري از 
مقامــات مرکــزي ســالیما، کالونــگا و مقامــات محلــي ایــن 
کشــور بــه همــراه مســئولین  کیــا و بســیاري از داوطلبین 
ــن  ــتند. ای ــال داش ــور فع ــز حض ــن مرک ــایي ای در بازگش
ــوده  ــاالوي ب ــور م ــا در کش ــور کی ــال حض ــن س پنجمی
ــراي  ــب را ب ــادي داوطل ــداد زی ــورز تع ــا موت ــت و کی اس
تعمیــر کاس هــا و اصــاح مدرســه KGLS در این شــهر 
همــراه خــودش آورده اســت و تعــدادي از ایــن داوطلبــان 
ــه،  ــدازي کتابخان ــک متحــرک در راه ان ــروژه  کلینی در پ

ــا  ســینما کــه تحــت عنــوان  پــروژه چــراغ ســبز کیــا  ب
ــد. ــرده ان ــرکت ک ــي رود ش ــو م ــمت جل ــه س ــدرت ب ق
ــع  ــه جوام ــا هــدف کمــک ب ــا  ب ــروژه چــراغ ســبز کی پ
ــراي رشــد و پیشــرفت طراحــي شــده اســت.  ــد ب نیازمن
ــد  ــدف بلن ــن ه ــه ای ــه ب ــحالیم ک ــیار خوش ــروزه بس ام
خــود رســیده ایــم و چــراغ قرمــزي کــه در ایــن مناطــق 
ــم. ــرده ای ــبز ک ــه س ــاده ب ــه زرد و آم ــل ب ــوده را تبدی ب
در  مــا  کــه هــدف  کــرد،  اعــام  افتخــار  بــا  کیــا 
ایــن پــروژه جهانــي توســعه جوامــع عقــب مانــده 
بــراي رســیدن بــه شــعار »راه بهتــر بــراي رفتــن 
اســت«، تــا بتوانیــم بــه واســطه ایــن پــروژه نــور 
برســانیم. تاریــک  مناطــق  بــه  را  روشــنایي  و 
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کارهــای ســاده ای وجــود دارد کــه هــر فــردی مــی توانــد بــرای بهبــود حــال خــود انجــام 
دهــد. احســاس ناکامــی يکــی از رايــج تريــن مشــکات روان شناســانه اســت کــه هــر 

فــردی ممکــن اســت بــا آن رو بــه رو شــود.
نمــره بــد در يــک امتحــان، نرســیدن بــه جايــگاه کاری مــد نظــر يــا حتــی ديــدن يــک 
رفتــار بــد از همســر يــا فرزنــد، مــی توانــد باعــث احســاس ناکامــی در انســان شــود. 
واضــح اســت کــه الزم نیســت همــه توصیــه هايــی را کــه در ادامــه مطــرح مــی شــود، 

انجــام دهیــد.
ــا آن هــا بیشــترين  تنهــا کافــی اســت آن دســته از راه هايــی را امتحــان کنیــد کــه ب
احســاس راحتــی را داريــد يــا حــس مــی کنیــد بــرای شــما آســان تــر هســتند. شــايان 
ذکــر اســت ايــن مقاله توســط دکتــر »نیل برتون« اســتاد دانشــگاه آکســفورد انگلیس، 
روان پزشــک، نويســنده و برنــده جوايــزی همچــون نفــر اول انجمــن نويســندگان روان 
شــناس جهــان و بهتريــن مقالــه در انجمــن روزنامــه نــگاران روان شــناس انگلســتان 

نوشــته شــده اســت.
فرامــوش نکنیــد در صورتــی کــه پــس از بهبــود حــال تــان بتوانیــد ايــن عــادات خــوب 

را نیــز ادامــه دهیــد، بــاز هــم احســاس بهتــری خواهیــد داشــت.

23 روانشناسي

 www.beytoote.com  منبع:                      

 زندگی را آرام تر پیش ببريد
ــیم  ــر تقس ــک ت ــای کوچ ــه کاره ــزرگ را ب ــای ب کاره
کنیــد و زمــان هــای دقیــق تــری بــرای انجــام آن 
ــترس  ــزان اس ــد می ــعی کنی ــد. س ــر بگیری ــا در نظ کاره
ــن  ــل ای ــه دلی ــان را ب ــد و خودت ــن بیاوری ــود را پایی خ
ــد،  ــرای پیشــرفت نمــی کنی ــی ب ــه ســرعت اقدام ــه ب ک
ــرای  ــان ب ــه خودت ســرزنش نکنیــد. شــما فقــط داریــد ب
ــد.  ــی دهی ــان م ــت و زم ــان فرص ــال ت ــدن ح ــر ش بهت
فقــط بــه خودتــان بگوییــد کــه قدمــی بــه عقــب 
ــم. ــته باش ــری داش ــرش بلندت ــم پ ــا بتوان ــی دارم ت برم

 
 اصولی بخوابید

یــک خــواب خــوب شــبانه یــا حتــی یــک چــرت 
ــال  ــر ح ــب تغیی ــی موج ــه کل ــد ب ــی  توان ــایند م خوش
ــد  ــر، چن ــی  ت ــر و طوالن ــواب بهت ــرای خ ــود. ب ــما ش ش
ــاعت  ــک س ــب در ی ــر ش ــود دارد. ه ــم وج ــه مه توصی

ــاعت  ــک س ــد و در ی ــواب بروی ــت خ ــه رخ ــخص ب مش
ــان  ــواب ت ــاق خ ــوید. ات ــدار ش ــواب بی ــخص از خ مش
ــته  ــر و صــدا نداش ــد، س ــک باش ــدودی تاری ــا ح ــد ت بای
ــد. ــتفاده کنی ــدن اس ــرای خوابی ــا ب ــد و از آن تنه باش

 
 حواس خودتان را پرت کنید

ــذت  ــا ل ــوال از آن ه ــه معم ــد ک ــام دهی ــی انج کارهای
ــی  ــچ جذابیت ــران هی ــرای دیگ ــر ب ــی اگ ــد حت ــی بری م
ــی  ــاب دوران کودک ــال، کت ــور مث ــه ط ــد. ب ــته باش نداش
ــه در  ــن ک ــا ای ــد ی ــد بروی ــه خری ــد، ب ــان را بخوانی ت
ســینما فیلمــی را ببینیــد، غذایــی بپزیــد و زمانــی 
کاری  هــر  بگذرانیــد.  قدیمــی  دوســت  یــک  بــا  را 
افــکار  از  را  تــان  حــواس  و  مشــغول  را  شــما  کــه 
ــد. ــی کن ــر م ــان را بهت ــال ت ــد، ح ــی کن ــی دور م منف

 
 با افکار منفی بجنگید

ــان  ــاره خودت ــت درب ــای مثب ــام چیزه ــتی از تم فهرس
و موقعیــت تــان تهیــه کنیــد و آن را همــراه تــان 
ــار آن را مــرور  ــن ب داشــته باشــید و در طــول روز چندی
کنیــد. هــر قــدر هــم احســاس نگــون بختــی مــی 
ــاِس  ــن احس ــه ای ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــد، ب کنی
هــر روز شــما نبــوده و همــواره نیــز نخواهــد بــود.

 
 وقت بیشتری را با فامیل و دوستان بگذرانید

صحبــت بــا دیگــران دربــاره احساســات مــان و همچنیــن 
ــک  ــان، کم ــت اطرافی ــرات و حمای ــدی از نظ ــره من به
شــایانی بــه تغییــر حــال و هــوای روانــی انســان مــی کند. 
ــه کمــک شــان نیــاز  ــه دیگــران بگوییــد ب از ایــن کــه ب
داریــد، نترســید و از ایــن کــه کمــک آن هــا را بپذیریــد، 
ــرد  ــن ف ــاب ای ــه در انتخ ــد. البت ــاه نکنی ــاس گن احس
دقــت کنیــد کــه عــاوه بــر همــدل بــودن، انســان مــورد 
ــت  ــدن وق ــی، گذران ــور کل ــه ط ــد. ب ــم باش ــادی ه اعتم
بــا افــراد دلســوز و همراهــی بــا آن هــا در انجــام برخــی 
ــد. ــود حــال شــما کمــک کن ــه بهب ــد ب ــا مــی توان کاره

 
 درباره بهبود حال تان واقع گرا باشید

بــه دســت آوردن روحیــه و پــاک کــردن احســاس 
ناکامــی از ذهــن، ناگهانــی نیســت و بــه صــورت تدریجــی 
ــر  ــه بهت ــه شــروع ب ــل از آن ک ــی قب ــد. حت ــی ده رخ م
ــر هــم  ــان بدت ــاد حــال ت ــه احتمــال زی ــد، ب شــدن کنی
مــی شــود امــا بــه محــض آن کــه در مســیر درســت قــرار 
ــود. ــد ب ــان خواه ــیرین در انتظارت ــای ش ــد، روزه بگیری

 در اين روزها تصمیم سرنوشت زا نگیريد 
ــم  ــا تصمی ــم ی ــای مه ــام کاره ــا از انج ــن روزه در ای
گیــری دربــاره آن هــا دوری کنیــد. ایــن موضــوع شــامل 
ــن از همســرتان  ــان، طــاق گرفت ــرک کــردن شــغل ت ت
یــا صــرف هزینــه هــای هنگفــت مــی شــود. در بحبوحــه 
افســردگی و پریشــانی، اشــتباهات فکــری ممکــن اســت 
حــس قضــاوت و داوری شــما را تضعیــف کنــد امــا 
نبایــد بــا تصمیــم هــای اشــتباه، راه برگشــت را ببندیــد.

 
 تنها نمانید

بــه هیــچ وجــه بــه تنهایــی رو نیاوریــد. از خانــه بیــرون 
ــا  ــد یــک پاکــت شــیر ی ــرای خری بزنیــد، حتــی شــده ب
قــدم زدن در پــارک. روشــنایی روز، هــوای تــازه و زندگــی 
پــر جنــب و جــوش روزانــه، همگــی مــی تواننــد عــاوه 
بــر منظــره  هــای طبیعــت و صداهــا و بوهــای آن، بســیار 
کمــک کننــده باشــند. اگــر مــی توانیــد کمــی ورزش نــرم 
ــاده روی. ــه پی ــال 20 دقیق ــور مث ــه ط ــد. ب ــام دهی انج

 
 يک شماره برای تماس اضطراری 

داشته باشید 
بایــد بدانیــد کــه اگــر احســاس ناکامــی و هجمــه افــکار 
منفــی را کنتــرل نکنیــد، احتمــاال افــکار خیلــی ســیاهی 
بــه ســرتان خواهــد زد. همیــن حــاال تصمیــم بگیریــد کــه 
اگــر بــا چنیــن افــکاری مواجــه شــدید، مــی خواهیــد بــا 
چــه فــردی تمــاس اضطــراری برقــرار کنیــد. این فــرد می 
 توانــد یکــی از اقــوام یــا دوســتان یــا پزشــک شــما باشــد.
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لیست عاملیت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1396/09/01

 جناب آقاي احمد مدرسیه

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت برادر همسر محترم تان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، 
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