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خودروهــاي کياموتورز همگام با تکنولوژی

معرفی رســمی کيا اسپورتيج فيس ليفت 2019

2018 RED Dot جایزه

رونمایی از سيستم انتقال قدرت نيمه هيبریدی دیزلی 48 ولتی کيا در سال 2018
چرا آدم های باهوش کمتر می توانند شــاد باشند؟

باور های اشــتباه در مورد قدرت مغز

طرح بازدید تخصصی تابســتانه 97

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

کياموتورز  خودروهاي 
تکنولوژی با  همگام 

ســرمقالــه

بــا  تکنولــوژی  بیشــتر  چــه  هــر  تطابــق  و   هوشــمندی 
ــه  ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــانی ب ــای انس ــا و رفتاره ــت ه موقعی

ــت. ــت اس ــایش و امنی ــاه، آس ــر رف حداکث

ــذاران  ــرمایه گ ــروز، س ــر ام ــت پذی ــی و رقاب ــای صنعت در دنی
و  طراحــی  بــا  کوشــند  مــی  ســازی  خــودرو   صنعــت 
ــا  ــه تنه ــا، ن ــاوری ه ــن فن ــری هــر چــه بیشــتر از ای ــره گی به
بلکــه خودروهــای  را جــذب کننــد،  بیشــتری   مشــتریان 
تولیــدی شــان را بــه باالتریــن میــزان راحتــی، امنیت و ســهولت 

بــه کارگیری برســانند.

در ایــن مجموعــه خودروســازی کیــا موتــورز کــه یکــی 
خودروســازی  عرصــه  در  معتبــر  و  مطــرح  برندهــای  از 
ــاوری  ــه روز و فن ــای ب ــتم ه ــتفاده از سیس ــت، اس ــان اس جه
هوشــمند را همیشــه در راس امــور مربــوط بــه طراحــی و 
ــا بخشــی از  ــن تنه ــرار داده اســت. ای ــش ق  ســاخت خودروهای
تــاش هــا و تحقیقــات کیــا موتــورز بــرای رســیدن بــه 
ــق متدهــای پیشــرفته در عرصــه  ــه خل ــازه، ب اســتانداردهای ت
بــاال و   خــودرو ســازی جهــان اســت. کســب رده هــای 
ــی  ــن الملل ــای بی ــون ه ــی در آزم ــی در پ ــای پ ــت ه موفقی
اســتاندارد ایمنــی و بــه دســت آوردن جوایــز متعــدد در زمینــه 
طراحــی و اســتقبال مشــتاقانه مصــرف کننــدگان از خودروهــای 
کیــا در سراســر جهــان، بــه ثمــر نشســتن اهــداف کیــا موتــورز 

در جلــب اعتمــاد مشــتریان را گواهــی مــی دهــد.

فصلنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
 شماره 93

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

اجرا و توليد:                             مریم ســدیو
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تازه های کيا 4 5تازه های کيا

معرفی رسمی کيا اسپورتيج فيس ليفت 2019

اخيــراً تصاویــر جاسوســی بــدون پوشــش از کيــا اســپورتيج فيــس ليفــت منتشــر شــد و 
هم اکنون اولين تصاویر رســمی از این خودرو به همراه مشــخصات آن منتشــر شــده اســت. 
GT line همان گونــه کــه انتظار داشــتيم، نســخه به روز شــده ایــن خــودرو در تریــم پرچــم دار

معرفــی شــده کــه دارای طراحــی اســپرت تری اســت.

ــد  ــو باش ــودرو در جل ــن خ ــر ای ــن تغیی ــاید واضح تری ش
کــه در آن مــه شــکن های LED مشــابه محصــوالت 
پورشــه جــای خــود را بــه نمونه هــای متفاوتــی داده انــد. 
ــای  ــز اصــاح شــده و ورودی ه ــو نی ــن ســپر جل همچنی
هــوای بزرگ تــری دارد. جلــو پنجــره دماغــه ببــری 
و  بــوده  به روزتــر  هم اکنــون   GT Line اســپورتیج 
ــه  ــت و البت ــاوت اس ــر متف ــا ظاه ــراق ب ــرح ب دارای ط
ــت. ــده اس ــی کار ش ــاک متفاوت ــای پ ــز ج ــر آن نی زی
 19 رینگ هــای  می توانیــم  جانبــی  پروفایــل  در 
اینچــی جدیــد را ببینیــم کــه خــاص ایــن تریــم 

اســت. شــرکت کیــا موتــورز اظهــار داشــته کــه تمامــی 
رینگ هــای  از  اســپورتیج  لیفــت  فیــس  مدل هــای 
می کننــد. اســتفاده  اینچــی   19 تــا   16 جدیــد 

ــده اند.  ــال ش ــری اعم ــرات کمت ــب تغیی ــش عق در بخ
نقــره ای  فــاپ  و  متفــاوت  عقــب  چراغ هــای 
هســتند. بخــش  ایــن  واضــح  تغییــرات  از  جدیــد 
غربیلــک  شــاهد  شــوید  کابیــن  وارد  کــه  زمانــی 
ــد  ــی خواهی ــای متفاوت ــت آمپره ــد و پش ــان جدی فرم
بــود. کیــا پوشــش دو رنــگ مشــکی و خاکســتری 
بــرای  بلکــه  پایه تــر  مدل هــای  بــرای  تنهــا  نــه  را 

مــدل پرچــم دار GT Line در نظــر گرفتــه اســت. 
مشــکی  چــرم  دارای  نســخه  ایــن  صندلی هــای 
ــت. ــگ اس ــز رن ــات قرم ــا و جزئی ــا دوخت ه ــی ب سفارش
امــا مهم تریــن تغییــر اســپورتیج فیــس لیفــت اســتفاده 
ــد 4 ســیلندر 2 لیتــری اکــو دینامیــک  از پیشــرانه جدی
بــوده و  نــوع توربودیــزل  از  R  اســت کــه  پــاس 
دارای سیســتم هیبریــدی مایــم اســتارتر/ ژنراتــور و 
ــت های  ــرانه در تس ــن پیش ــت. ای ــی اس ــری 48 ولت بات
 4 کاهــش  و  شــده  ظاهــر  موفــق   WLTP جدیــد 
اســت. داده  نشــان  را  کربــن  دی اکســید  درصــدی 

 CRDi شــما بایــد بــا پیشــرانه قبلــی 1.7 لیتــری
ــرانه  ــه پیش ــود را ب ــای خ ــرا ج ــد زی ــی کنی خداحافظ
کیــا  اســت.  داده   CRDI  U3 لیتــری   1.6 جدیــد 
آهنیــن  قلــب  پاک تریــن  پیشــرانه  ایــن  می گویــد 
ــا  ــده ب ــاد ش ــرانه ی ــت. پیش ــی اس ــخ کمپان ــی تاری دیزل
ــدل  ــوده و م ــترس ب ــبی در دس ــدرت 113 و 134 اس ق
ــس  ــرک و گیربک ــرخ مح ــار چ ــتم چه ــا سیس ــر ب قوی ت

می شــود.  همــراه  دوکاچــه  اتوماتیــک  ســرعته   7
ایــن پیشــرانه اوایــل ســال جــاری عرضــه شــده و 
می بــرد. ســود  آن  از  نیــز  اپتیمــا  اروپایــی  نســخه 
تکمیــل کننــده تغییــرات اســپورتیج فیــس لیفــت 

ــف و  ــرد توق ــا عملک ــمند ب ــرل هوش ــروز کنت ــود ک وج
ــخیص  ــکان تش ــا ام ــده ب ــه رانن ــدار توج ــت، هش حرک
هســتند.  و…  محیــط  پایــش  خواب آلودگــی، 
بســته بــه نســخه خریــداری شــده، کیــا اســپورتیج 
یــا  اینچــی   7 لمســی  بــا صفحــه  اروپــا  در   2019
8 اینچــی بــدون فریــم در دســترس خواهــد بــود.
اولیــن نمونه هــای ایــن خــودرو در ســه ماهه ســوم ســال 
ــید. ــد رس ــی خواهن ــتریان اروپای ــت مش ــه دس ــاری ب ج
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7سبقت 6 سبقت

موفقيــت ســه گانه دیگر طراحی بــرای کيا موتورز

2018  RED  Dot جایزه 

کيــا موتــورز بــار دیگــر در کســب جایــزه Red Dot موفــق عمــل کــرد و موفــق بــه کســب 
ســه عنــوان در زمينــه طراحــی شــد. خــودروی جدیــد فســت بــک اســتينگر، کــراس اوور 
کوچک شــهری اســتانيک و نســل ســوم خودروی شــهری پيکانتــو تمامــی در کالس خودرویی 
خــود موفــق بــه کســب جایــزه شــدند. همچنيــن هيــات داوران، خــودروی اســتينگر را بــه 
عنــوان "بهتریــن بهترینهــا" بــه خاطــر طراحــی پيشــرفته آن برگزیدنــد. ایــن موفقيــت 3 
 گانــه در ســال 2018 بــه موفقيــت هــای قبلــی کيــا در ایــن زمينــه افــزوده اســت و تــا کنون 
کيــا موتــورز 21 عنــوان شــاخص Red Dot را از زمــان کســب اوليــن عنــوان توســط 
ــب  ــد از کس ــزه بع ــن جای ــت. ای ــت آورده اس ــه دس ــال 2009 را ب ــول در س ــودروی س خ

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــال 2018 ب ــل س ــی  iF در اوای ــه طراح ــه گان ــزه س جای

آقــای پیتــر شــرایر، رئیــس و ســر طــراح دفتــر کیا موتــورز، 
در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: »تیــم طراحــی جهانــی 
ــار  ــا افتخ ــه کام ــه گان ــوان س ــن عن ــب ای ــه کس ــا ب م
مــی کنــد. ایــن نشــان دهنــده کیفیــت و اســتعداد 
ــه لطــف طراحــان  ــه ب ــی باشــد ک ــا م ــای م طراحــی ه
متخصــص مــا بــه دســت آمــده اســت«. کســب 4 

ــتثنایی  ــتی اس ــه راس ــا ب ــن ه ــن بهتری ــوان بهتری عن
ــدرن و کاســیک  ــه طراحــی م ــا توجــه ب ــی باشــد. ب م
ایــن خــودرو  اســتینگر  توریســمو خــودروی  گــرن 
اســتانداردهای بــاالی طراحــی مــا را نشــان مــی دهــد.«
ــی  ــی اروپای ــز طراح ــده در مرک ــی ش ــتینگر، طراح اس
از  کاســیک  ترکیبــی  آلمــان،  فرانکفــورت  در  کیــا 

ایــن مســابقات شــامل 40 طــراح  مســتقل، اســاتید 
ــتند. ــا هس ــر دنی ــانی از سراس ــه نویس ــی و روزنام طراح
طراحــی  زمینــه  ســه  در   Red Dot مســابقه 
 محصــول، ارتبــاط طراحــی و طراحــی مفهومــی اســت و 
طراحــی هــا براســاس درجــه نــوآوری، کیفیــت، قابلیــت 
کاربــردی و انطبــاق هــای بومــی و محلــی مــورد بررســی 
ــور 6300  ــال 2018، 59 کش ــد. در س ــی گیرن ــرار م ق
ــزد  ــابقات نام ــن مس ــرکت در ای ــن ش ــرای ای ــرح را ب ط
ــابقات  ــن مس ــز ای ــدای جوای ــم اه ــد. مراس ــرده بودن ک
ــالن  ــان در س ــن آلم ــوالی 2018 در اس ــخ 9 ج در تاری
ــرا مــی باشــد، برگــزار شــد. ــه اُپ ــک خان Aalto کــه ی

ــی  ــزرگ داخل ــای ب ــمو و فض ــرن توریس ــای گ خودروه
ــی  ــام از طراح ــا اله ــودرو ب ــن خ ــراه دارد. ای ــه هم را ب
ــی از  ــا ترکیب ــه 1970، ب ــورر ده ــرن ت ــای گ خودروه
شــکل فســت بــک و تمرکــز بــر طراحــی قســمت عقــب 
ــت. ــده اس ــی ش ــزرگ طراح ــای ب ــرخ ه ــودرو و چ خ

همچنیــن خــودروی اســتانیک کــه در مرکــز فرانکفــورت 
کــراس  اولیــن  عنــوان  بــه  اســت  شــده  طراحــی 
و  برجســته  از طراحــی  ترکیبــی  کیــا  کوچــک  اوور 
ــتر و کاربــردی تــر  ــی بــا ارتفــاع بیش ــاخص بیرون ش
ــیعی  ــف وس ــودرو طی ــن خ ــن ای ــد. همچنی ــی باش م
ارمغــان  بــه  کیــا  مشــتریان  بــرای  را  انتخــاب  از 
از ترکیــب گســترده  آورده اســت کــه مــی تواننــد 
دو رنــگ در بدنــه و داخــل خــودرو اســتفاده کننــد.

ــو  ــن عض ــک تری ــوان کوچ ــه عن ــو ب ــوم پیکانت ــل س نس
ــذاب در  ــند و ج ــوان پس ــی ج ــا طراح ــا  ب ــواده کی خان
ــن خــودرو  ــی شــده اســت. ای ــی معرف کاس A خودروی
ــت  ــا کیفی ــراه ب ــاخص هم ــته و ش ــی برجس ــا طراح ب
ــازار  ــه ب ــن ب ــل کابی ــدرن در داخ ــوژی م ــاال و تکنول ب
ــودرو  ــک خ ــاد کوچ ــم ابع ــی رغ ــت. عل ــده اس ــه ش ارائ
ــه  ــام گرفت ــی انج ــه صورت ــودرو ب ــی خ ــی داخل طراح
ــی را در  ــای داخل ــن فضاه ــی از بزرگتری ــه یک ــت ک اس
اختیــار مشــتریان ایــن کاس خودرویــی قــرار مــی دهــد.

 59 از  محصــول   6300 بیــن  از   Red Dot جایــزه 
از  یکــی  ایــن جایــزه  انتخــاب مــی شــود.  کشــور 
ــه  ــد ک ــی باش ــه طراحــی م ــز در زمین ــن جوای معتبرتری
ــابقات  ــن مس ــا دارد. ای ــر دنی ــی در سراس ــار فراوان اعتب
اولیــن بــار در ســال 1955 توســط مرکــز طراحــی 
Rhine-Westphalia انجــام گرفــت. هیئــت داوران 
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رونمایی از سيستم انتقال قدرت نيمه هيبریدی دیزلی
 48 ولتی کيا در سال 2018

کيــا موتــورز از ســری اول سيســتم انتقــال قــدرت نيمــه هيبریــدی دیزلــی خــود همــراه بــا 
باطــری هــای 48 ولتــی در نيمــه دوم ســال 2018 رونمایــی خواهــد کــرد. سيســتم انتقــال 
ــک  ــردن ی ــه کار ب ــا ب ــده CO2، ب ــالس باعــث کاهــش گازهــای آالین ــک پ قــدرت اکوداینامي
ــی  ــراق داخل ــور احت ــودن موت ــار کاهــش زمــان روشــن ب ــور الکتریکــی 48 ولتــی در کن موت
بــه واســطه تکنولــوژی نيمــه هيبریــدی شــده اســت. هــدف کيــا توليــد ســاختار هوشــمندانه 
و نوآورانــه خودروهایــی اســت کــه بــرای درصــد بيشــتری از مــردم قابليــت خریــد وجــود 

داشــته باشــد. 

تکنولــوژی نیمــه هیبریــد داینامیــک پاس مــی تواند این 
موضــوع را بــه واســطه کاهــش قیمــت و افزایــش کارائــی 
بــه نســبت یــک ماشــین تمــام هیبریــدی تامیــن کنــد.
کــه  باعــث شــده  تکنولــوزی  ایــن  ابعــاد کوچــک 
بتوانــد بــه راحتــی روی سیســتم انتقــال قــدرت و 

بســیاری از خودروهایــی کــه در خــط تولیــد کیــا 
ــوند. ــب ش ــی نص ــذاری منف ــچ تاثیرگ ــدون هی ــت ب اس
ــرای  ــا ب ــدی کی ــه هیبری ــدرت نیم ــال ق ــتم انتق سیس
دســتیابی بــه مشــتریان بیشــتر کــه نیــازی بــه سیســتم 
پاگیــن نداشــته باشــند طراحــی شــده اســت. خــودروی 

ــن  ــه از ای ــود ک ــد ب ــی خواه ــن خودروی ــپورتیج اولی اس
و  دیــزل  موتــور  بــا  پــاس  اکوداینامیــک  سیســتم 
تکنولــوژی نیمــه هیبرید در ســال 2018 اســتفاده خواهد 
کــرد. همچنیــن نســل ســوم خــودرو کیــا »ســید« دومین 
ــن سیســتم  ــه از ای ــود ک ــج خواهــد ب ــن رن خــودرو از ای
ــد. ــد ش ــز خواه ــال 2019 مجه ــدرت در س ــال ق انتق

سیســتم انتقــال قــدرت نیمــه هیبریــد 48 ولتــی، 
ــتای  ــا در راس ــط کی ــه توس ــت ک ــوژی اس ــن تکنول  اولی
انتقــال  هــای  سیســتم  گســترده  هــای  اســتراتژی 
ــده  ــی ش ــورز معرف ــا موت ــط کی ــی توس ــدرت الکتریک ق
ــه ایــن  ــا ب اســت. سیســتم انتقــال قــدرت 48 ولتــی کی
ــا  ــه در دنی ــن کارخان ــورز اولی ــا موت ــه کی ــت ک معناس
ــن  ــد، پاگی ــتم هیبری ــه سیس ــت ارائ ــه قابلی ــت ک اس
تمــام  خودروهــای  و  الکترونیــک  باتــری  هیبریــد، 
ــه  ــا ب ــدل ه ــی م ــت را در تمام ــودرو 48 ول ــی و خ برق
ــه از  ــد دارد ک ــورز قص ــا موت ــود دارد. کی ــتریان خ مش
سیســتم 16 انتقــال قــدرت پیشــرفته خــودش در ســال 
ــودروی  ــدل خ ــامل 5 م ــه ش ــد، ک ــی کن 2025 رونمای
هیبریــد، 5 مــدل پاگیــن هیبریــدی و 5 مــدل خــودرو 
و در ســال 2020، خــودرو ســلول ســوختی  برقــی 
کامــا جدیــدی را بــه بــازار معرفــی خواهــد کــرد.

دیــزل  هیبریــد  نیمــه  قــدرت  انتقــال  سیســتم 
اکوداینامیــک پــاس، کیــا موتــورز را قــادر ســاخت 
را  کمتــر  آالیندگــی  بــا  دیزلــی  خودروهــای  کــه 
اســتفاده  کنــار  در  سیســتم  ایــن  کنــد.  تولیــد 
کاهــش  سیســتم  بــا   SCR سیســتم  از   همزمــان 
آالیندگــی هــا توســط کاتالیســت هــا باعــث شــده، 
 WLPT ــهری ــای ش ــون ه ــزان CO2 در روش آزم می
بــه میــزان 4 درصــد و بــر اســاس چرخــه جدیــد 
رانندگــی اروپایــی NEDC، 7 درصــد کاهــش یابــد. 
اکوداینامیــک  دیــزل  هیبریــد  نیمــه  تکنولــوژی 
ــام ــی و دین ــور الکتریک ــد موت ــا دو ُم ــراه ب ــاس، هم پ

ــک  ــده از ی ــکیل ش ــا، تش ــد کی ــه هیبری ــوژی نیم تکنول
لیتیــوم  ولتــی  وات ســاعت 48  باتــری 0.46 کیلــو 
یونــی، بــه همــراه سیســتم اســتارتر و دینــام نیمــه 
ــی  ــرل الکترونیک ــه کنت ــه ب ــا توج ــد MHSG، ب هیبری
سیســتم MHSG، کــه بــه وســیله یــک اینورتــور 
سیســتم مــی توانــد بــه راحتــی و بــدون کوچــک 
تریــن لــرزش و کوچــک تریــن مشــکلی، بیــن دو مــدل 
ــد.  ــدا کن ــت پی ــر وضعی ــام تغیی ــور الکتریکــی و دین موت
ــه وســیله تســمه  ــه ب ــن مجموع ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ب
ــی وصــل اســت و در زمــان  ــور دیزل ــه میــل لنــگ موت ب
شــتاب گیــری بــه مجموعــه MHSG  تــا 10 کیلــو وات 
ــرو  ــن نی ــه ای ــود. ک ــی ش ــد م ــی تولی ــروی الکترونیک نی
ــه  ــد. ک ــی آی ــودرو م ــی خ ــدرت موتوراصل ــک ق ــه کم ب
در ایــن حالــت خــودرو در ُمــد موتــور اســت کــه باعــث 

کاهــش بــار بــر روی موتــور و کاهــش آالیندگــی مــی شــود. 
ــه  ــه ب ــا توج ــتم ب ــور، سیس ــا ژنرات ــام ی ــت دین در وضعی
انــرژی الکتریکــی، باتــری هــای خــودرو را شــارژ مــی کنــد. 

 سيستم اکودایناميک پالس بر روی جاده 
به چه صورت عمل می کند

ــن خــودرو طراحــی  ــرای ای ــی کــه ب ــال قدرت سیســتم انتق
شــده اســت باعــث افزایــش کارائــی موتــور احتــراق 
ــن  ــه ای ــت. ک ــده اس ــاده ش ــر روی ج ــودرو، ب ــی خ داخل
ــث  ــه باع ــی ک ــور برق ــتفاده از موت ــیله اس ــه وس ــم ب مه
ــا  ــورت کام ــه ص ــر ب ــب ت ــدرت مناس ــال ق ــود و انتق بهب
هماهنــگ بــا موتــور دیزلــی شــده اســت، بــه دســت آمــده 
ــودرو  ــای خ ــری ه ــور بات ــت موت اســت. سیســتم در وضعی
 در حــال تخلیــه الکتریکــی اســت و ایــن در شــرایط 
شــتاب گیــری خــودرو بــه وجــود مــی آیــد و باعــث 
بــرای داشــتن  موتــور خــودرو  بــه  افزایــش گشــتاور 
ــی  ــای ناگهان ــری ه ــتاب گی ــر در ش ــر و باالت ــی بهت کارائ
ــای  ــری ه ــتاب گی ــور در ش ــار موت ــش ب ــن کاه و همچنی
ــه  ــی ک ــا زمان ــان کاهــش ســرعت ی ــی شــود. در زم آرام م
در ســرازیری در حــال رانندگــی هســتید یــا بــا ترمزگیــری 
 MHSG ــوید، سیســتم ــی ش ــک م ــع نزدی ــک تقاط ــه ی ب
ــور دینــام تغییــر وضعیــت پیــدا مــی کنــد و  ــد ژنرات ــه ُم ب
بــار را بــه واســطه انــرژی دریافتــی از میلنــگ، باعــث شــارژ 
ــودرو  ــت خ ــن حرک ــودرو در حی ــای خ ــری ه ــدد بات  مج
ــرل  ــد کنت ــک واح ــط ی ــتم توس ــن سیس ــود. ای ــی ش م
ــن  ــودکه ای ــی ش ــرل م ــرفته ای کنت ــیار پیش ــت بس یونی
ــا  ــی ب ــر کارآی ــبات حداکث ــه محاس ــی وظیف ــد کنترل  واح
محاســبه  و  باقیمانــده  انــرژی  میــزان  گیــری  انــدازه 
ــرده  ــه کار ب ــا ب ــری ه ــرای بات ــده ب ــارژ باقیمان ــزان ش می
مــی شــود. قــدرت باتــری هــا همچنیــن مــی توانــد 
ــه کار  ــز ب ــودرو نی ــتاپ خ ــتارت و اس ــتم اس ــرای سیس ب
گرفتــه شــود. اگــر باتــری هــای خــودرو بــه انــدازه 
داخلــی  احتــراق  موتــور  باشــد  داشــته  کافــی شــارژ 
اتوماتیــک خامــوش  خــودرو مــی توانــد بــه صــورت 
ــری  ــال ترمزگی ــودرو در ح ــه خ ــی ک ــان های ــود. در زم ش
ــور  ــک موت ــور اتوماتی ــه ط ــت، ب ــرعت اس ــش س ــا کاه و ی
  MHSG سیســتم  ایــن  و  شــده  خامــوش   خــودرو 
ــوس  ــت و نامحس ــا یکنواخ ــورت کام ــه ص ــد ب ــی توان م
ــده  ــه رانن ــی ک ــور را زمان ــدن موت ــن ش ــاره کار روش دوب
پــای خــود را بــر روی پــدال گاز مــی گــذارد انجــام دهــد.

 ابعاد کوچک که به راحتی می تواند در 
ساختارهای کنونی به کار رود

ــه  ــت ک ــا اس ــن معن ــوژی بدی ــن تکنول ــک ای ــاد کوچ ابع
سیســتم نیمــه هیبریــد اکوداینامیــک پــاس را مــی توانیــم 
ــم،  ــه کار بری ــد ب ــط تولی ــای در خ ــیاری از خودروه در بس

بســته بــه خودرویــی کــه داریــم باتــری هــای 48 ولتی 
مــی توانــد زیــر قســمت صندلــی هــای عقــب خــودرو 
ــر روی  ــر تاثی ــث حداکث ــن باع ــه ای ــرد. ک ــرار گی ق
قابلیــت هــای عملیاتــی خــودرو مــی شــود. همچنیــن 
ــا  ــه طــور مســتقیم ب ــد ب سیســتم MHSG مــی توان
ــودرو  ــگ خ ــد و میلن ــاس باش ــودرو در تم ــور خ موت
ــث ــن باع ــت در آورد و ای ــه حرک ــمه ب ــط تس  را توس
ــل  ــده در داخ ــغال ش ــای اش ــه فضاه ــود ک ــی ش م
ــری 48  ــد. بات ــدا کن ــش پی ــز کاه ــور نی ــه موت محفظ
ولتــی DC/DCِ کانورتــور، ایــن قابلیــت را بــه خــودرو 
مــی دهــد کــه بتوانــد بــه راحتــی بــرق 12 ولــت مــورد 
ــش  ــث کاه ــن باع ــد و ای ــن کن ــودرو را تامی ــاز خ نی
ــودرو  ــی خ ــری 12 ولت ــایز بات ــمگیر س ــیار چش  بس
ــای  ــتم ه ــرای سیس ــت ب ــاز اس ــه نی ــود، ک ــی ش م
ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ــودرو ب ــی خ ــی جانب الکترونیک
قابلیــت انطبــاق MHSG همچنیــن باعــث شــده 
در خــودرو  معمولــی  اســتارت  موتورهــای  از  کــه 
ایــن  از  تــری  کوچــک  ابعــاد  و  نشــود  اســتفاده 
در  ســرد  هــای  اســتارت  بــرای  فقــط  اســتارت 
دماهــای پاییــن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. و در 
ــبی  ــورت مناس ــه ص ــت ب ــری 48 ول ــه بات ــی ک صورت
ــودرو  ــتارت خ ــوارد اس ــیاری از م ــد. در بس ــارژ باش ش
توســط باتــری 48 ولتــی انجــام خواهــد شــد. سیســتم 
ــورز،  ــا موت ــد کی ــه هیبری ــاس نیم ــک پ اکوداینامی
قابلیــت انطبــاق بــا هــر دو گیربکــس دســتی و 
اتوماتیــک، خودروهــای دیفرانســیل جلــو، دیفرانســیل 
ــت  ــن قابلی ــرک و همچنی ــرخ متح ــار چ ــب، چه عق
ــز دارد. ــی را نی ــای بنزین ــازی در خودروه ــاده س پی
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چرا آدم های باهوش کمتر می توانند شاد باشند؟ 

IQ آلبــرت اینشــتين 170، هاوکينــگ 
ــت.  ــن 140 اس ــی پورتم 160 و ناتال
هــای  آدم  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
باهــوش مشــکلی ندارنــد و واقعــا 
کــه  اینطــور  امــا  هســتند.  شــاد 
پيداســت ایــن موضــوع صحت نــدارد 
و آدمهــای بــی نهایــت باهــوش ندرتــاً 
ــن  ــرا؟ در ای ــا چ ــتند. واقع ــاد هس ش
ــه ایــن علت هــا می پردازیــم  مطلــب ب
معمــوالً  باهــوش  افــراد  چــرا  کــه 
احســاس تنهایــی می کننــد و شــاد 

ــتند. نيس

 www.beytoote.com  منبع:                      

 مسائل را بيش از حد آناليز می کنند 
آدم هــای باهــوش مــدام در حــال تجزیــه و تحلیــل 
اتفاق هــای زندگی شــان هســتند. ایــن کار بــه مــرور 
زمــان آنهــا را خســته و فرســوده می کنــد زیــرا یافته هــای 
ــن  ــت و همی ــدی اس ــرس و ناامی ــر از ت ــوال پُ ــا معم آنه
ذهن شــان  در  اساســی  چالش هــای  می شــود  باعــث 
ــاد  ــد ی ــتید بای ــن هس ــم چنی ــما ه ــر ش ــربرآورد. اگ س
بگیریــد چطــور اشــتباهات خــود را بپذیریــد و بــاور کنیــد 
کــه حــق داریــد مرتکب اشــتباه شــوید، آنهــا را بشناســید 
و اجــازه دهیــد دیگــران هــم اشــتباه بکننــد. همــه ی مــا 
ــد،  ــراد گرفتن ــا ای ــر از م ــن اگ ــم بنابرای ــی داری نقص های
ــد  ــا حتــی پشــت ســرمان غیبــت کردن ــد ی انتقــاد کردن
نبایــد از آن فاجعــه بســازیم. اگــر ایــن را قبــول کنیــم و 
بــه جلــو حرکــت کنیــم اوضــاع خیلــی بهتــر خواهــد بود.

 
 از خودشان و دیگران بيش از حد توقع دارند 
ــا  ــد. آنه ــه می خواهن ــد چ ــاً می دانن ــوش دقیق ــراد باه اف
معمــوال ایــده آلیســتی بــه دنیا نــگاه می کنند و برای شــان 
ســخت اســت کــه از انتظــارات و رویاهــای  خــود دســت 
بکشــند. ایــن طــرز فکــر مانــع رضایــت آنهــا از زندگــی و 
احســاس شادی شــان می شــود و واقعیتــی کــه در دنیــای 
اطراف شــان وجــود دارد اغلــب ناامیدشــان می کنــد. 

  روابط گرم و صميمانه ندارند 
ــته  ــتانه داش ــرم و دوس ــط گ ــد رواب ــت دارن ــه دوس هم
باشــند امــا بــرای افــراد باهــوش ســخت اســت کــه گــپ و 
گفت هــای گــرم و صمیمانــه داشــته باشــند زیــرا معمــوال 
ــت  ــا دوس ــد. آنه ــوب درک نمی کنن ــا را خ ــران آنه دیگ
دارنــد در مــورد چیزهــای مهــم و معنــی دار صحبت کنند 
و بــه نــدرت موضوعــات مــورد عاقــه ی آنهــا مــورد قبــول 
دیگــران اســت. بــه گفتــه ی دانشــمندان، بــرای آدم هــای 
ــه ای  ــوب، تجرب ــی خ ــط اجتماع ــراری رواب ــوش، برق باه
بســیار دردنــاک و سرشــار از حــس تنهایــی اســت!

 
ســعی کنیــد اطرافیــان خــود را بررســی کنیــد و آنهایــی 
ــه شــما  ــد ب ــد و حــس ب ــرژی شــما را می گیرن ــه ان را ک
ــا  ــه ب ــد ک ــدا کنی ــی پی ــد. راه های ــا کنی ــد ره می دهن
ــان  ــه همراهی ت ــرادی ک ــوید، اف ــنا ش ــد آش ــراد جدی اف
ــتانی را  ــوام و دوس ــد. اق ــزه بدهن ــه شــما انگی ــد و ب کنن
کــه واقعــا دوســت تان دارنــد قــدر بدانیــد؛ ایــن بهتریــن 
راه رهــا شــدن از حــس ناشــادی و ناامیــدی اســت.

 
 معموالً مشکالت روانی دارند 

ــه  ــد ک ــد کرده ان ــی تائی ــای علم ــیاری از پژوهش ه بس
ــج  ــی رن ــاالت روان ــوال از اخت ــوش معم ــای باه آدم ه

مــورد  ایــن  در  نتوانســته اند  دانشــمندان  می برنــد. 
ــر  ــر س ــت ب ــا واقعی ــد ام ــدا کنن ــتقیمی پی ــاط مس ارتب
جــای خــود باقیســت. عــادت بــه مــدام تجزیــه و تحلیــل 
ــبت  ــق نس ــه های عمی ــه اندیش ــر ب ــور منج ــردن ام ک
بــه زندگــی، مــرگ و موجودیــت می شــود. همــه ی 
اینهــا در بیشــتر مــوارد باعــث افســردگی می شــوند.

 
ــه  ــه دیگــران کمــک کنیــد، حتــی ب راه حــل؟ بیشــتر ب
ــه  ــه ب ــی ک ــد آنهای ــان می ده ــات نش ــا! مطالع غریبه ه
ــتند، در  ــا هس ــی آنه ــد و حام ــک می کنن ــران کم دیگ
ــد  ــاس می کنن ــی احس ــی و هارمون ــود هماهنگ درون خ
نادیــده می گیرنــد  را  آنهایــی کــه دیگــران  کــه در 
وجــود نــدارد. ضمنــاً ایــن کار یــک بهانــه ی عالــی 
ــته  ــداوم و خس ــای م ــه و تحلیل ه ــرار از تجزی ــرای ف ب
ــت. ــده اس ــان کنن ــکار پریش ــدن از اف ــا ش ــده و ره کنن

 به دنبال برآورده کردن توقعات زیاد
 دیگران هستند 

ــراد باهــوش باعــث می شــود  ــک اف ــای آکادمی موفقیت ه
ــق و  ــه موف ــند همیش ــته باش ــار داش ــا انتظ ــه از آنه هم
ــر  ــا غی ــی واقع ــاری گاه ــن فش ــند. چنی ــر باش موفق ت
ــا  ــای ب ــرای بچه ه ــا ب ــود، مخصوص ــل می ش ــل تحم قاب

اســتعدادی کــه از همــان دوران کودکــی تحت فشــارهای 
آموزشــی ســنگین از کودکــی کــردن محــروم می شــوند. 
اضطــراب ناشــی از مــدام تحــت نظــر بــودن و چگونــه در 
نظــر دیگــران جلــوه کــردن مانــع زندگــی شــاد و آســوده 
می شــود. درســت اســت کــه بایــد تمــام تــاش خــود را 
بــرای موفقیــت و پیشــرفت بکنید امــا مراقب باشــید تمام 
زندگــی و تمرکــز خــود را درگیــر ایــن موضــوع نکنیــد.

 
 به ندرت تصميم های منطقی می گيرند 

طبــق مطالعــات انجــام شــده افــراد باهــوش بــه انــدازه ی 
کــه  آنهایــی  می شــوند.  اشــتباه  مرتکــب  دیگــران 
ضریــب هوشی شــان باالتــر از حــد متوســط اســت، 
ــم  ــتر ه ــد و بیش ــی دارن ــر منطق ــای غی ــتر رفتاره بیش
مســتعد خیــال پــردازی و توهم انــد؛  ایــن اشــخاص 
بیشــتر بــه شــهود درونــی خــود تکیــه می کننــد.

 
 هميشه هم موفق نيستند 

ــای  ــد از موفقیت ه ــد 85 درص ــان می ده ــات نش مطالع
مالــی بســتگی بــه چیزهایــی ماننــد شــخصیت فــردی و 
توانایــی ارتبــاط برقــرار کــردن و مذاکره دارد. بررســی های 
می گوینــد آدم هــا معمــوال بــا کســانی وارد تجــارت 
ــاد  ــا اعتم ــه آنه ــد و ب ــان دارن ــه دوست ش ــوند ک می ش
ــد. ــه دهن ــری ارائ ــول گران ت ــر محص ــی اگ ــد، حت دارن

ــوش  ــی، ه ــوش هیجان ــمندان، ه ــه ی دانش ــق گفت طب
ــری  ــیار پررنگ ت ــش بس ــی، نق ــوش اخاق ــی و ه فیزیک

در موفقیت هــای مالــی و تجــاری دارد. یــاد بگیریــد 
ــوش  ــد. ه ــت کنی ــود تقوی ــا را در خ ــن مهارت ه ــه ای ک
ــد احساســات خــود  ــدر بلدی ــه چق ــی اینک ــی یعن هیجان
ــن  ــه ای ــز ب ــی نی ــوش اخاق ــد. ه ــران را بفهمی و دیگ
ــد  ــتید و می توانی ــد هس ــدر متعه ــه چق ــردد ک برمی گ
درســت را از نادرســت تشــخیص بدهیــد. هــوش فیزیکــی 
نیــز یعنــی اینکــه چگونــه از بــدن خــود مراقبــت 
ســامتی(. و  اســتراحت  ورزش،  )تغذیــه،  می کنیــد 

 
 بيشتر دچار استرس می شوند 

ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــمندان کانادای دانش
ــکات  ــد، مش ــی دارن ــی باالی ــب هوش ــه ضری ــرادی ک اف
عــادی روزمــره را عمیق تــر دریافــت می کننــد. آنهــا 
عــادت دارنــد در مــورد اتفاقــی کــه افتــاده بارهــا و بارهــا 
فکــر کننــد کــه شــامل افــکار منفــی شــده و آنهــا را بــه 
ــاد  ــد ی ــرد. شــما بای ســمت اســترس مزمــن پیــش می ب
ــکار  ــت اف ــه طــور موق ــا مســائل ب ــد در مواجهــه ب بگیری
منفــی خــود را از کار بیندازیــد. ایــن کار کمک تــان 
ــرده  ــی ک ــت را ارزیاب ــش، موقعی ــداً در آرام ــد بع می کن
ــد. ــدا کنی ــکل پی ــع مش ــرای رف ــری ب ــای بهت و راه ه

 
 بيشتر ممکن است بيمار شوند 

بــه  دیرتــر  باشــد  باهوش تــر  هــر چــه  نفــر  یــک 
کــه  اســت  نتیجــه ای  ایــن  مــی رود!  رختخــواب 
عادتــی  چنیــن  رســیده اند.  آن  بــه  دانشــمندان 

ــوم  ــا معل ــود. ضمن ــی می ش ــای قلب ــاری ه ــب بیم موج
شــده افــرادی کــه ضریــب هوشــی باالتــری دارنــد 
ــیگار  ــکل و س ــه ال ــاد ب ــه اعتی ــال دارد ک ــتر احتم بیش
پیــدا کننــد کــه دلیــل آن، اضطــراب زیــاد اســت.

 
شــما بایــد یــاد بگیریــد کــه چطــور خــود را آرام کنیــد. 
ســعی کنیــد هرازگاهــی بــه ســفر برویــد و اســتراحت را 
فرامــوش نکنیــد و حتــی گاهــی اصــا هیــچ کاری نکنید! 
ــدن  ــا، ب ــن فعالیت ه ــن ای ــد. حی ــم ورزش کنی ــاً ه مرتب
ــد  ــح می کن ــذت را ترش ــادی و ل ــای ش ــما هورمون ه ش
ــان را واقعــاً خــوب کننــد. کــه می تواننــد حــس و حال ت

 
 تنهایی راحت ترند 

افــراد فــوق العــاده باهــوش در زمان هایــی کــه بــا دیگــران 
در ارتبــاط انــد احســاس ناراحتــی می کننــد. آنهــا واقعــا 
ــرای  ــتند و ب ــان هس ــه هدف های ش ــیدن ب ــر رس درگی
همیــن ممکــن اســت بــه راحتــی فرصــت وقــت گذرانــدن 
بــا دیگــران را از دســت بدهنــد. بــه گفتــه ی روانشناســان 
آنهایــی کــه بــه صــورت هدفمنــد بــا خانــواده و دوســتان 
ــاس  ــتر احس ــی بیش ــی خیل ــد در زندگ ــت می گذرانن وق
ــت  ــم اس ــی مه ــن خیل ــد. ای ــت می کنن ــادی و رضای ش
کــه تجربیــات و احساســات خــود را بــا دیگــران شــریک 
شــوید، چــون ارتبــاط برقــرار کــردن واقعــا مهــم اســت.
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قــرن بيســت و یکــم نقطــه عطفــی بــود کــه دانشــمندان توانســتند بــه حقایــق بزرگــی 
در مــورد مغــز انســان دســت پيــدا کــرده و بســياری از باورهــای اشــتباه در مــورد 
ــا  ــی ب ــز ارتباط ــه ســایز و وزن مغ ــال اینک ــد. مث ــز را باطــل کنن قــدرت و عملکــرد مغ
ــه  ــد ک ــروع کردن ــت هایی را ش ــاهده و تس ــمندان مش ــدارد. دانش ــوش ن ــزان ه مي
بتواننــد شــيوه ی عملکــرد مغــز را بهبــود داده و انســان بتوانــد مهارت هــای جدیــدی 
ــاور اشــتباه در مــورد مغــز  ــد ب ــه چن ــب ب ــد. در ایــن مطل را در هــر ســنی کســب کن
انســان می پردازیــم و راه هــای مفيــدی را بــرای بهبــود عملکــرد آن بــه شــما توصيــه 

مــی کنيــم.

باور های اشتباه در مورد قدرت مغز

 باور اشتباه: مغز هرگز خسته نمی شود
انجــام کارهــای هوشــمندانه خســته نمــی  از  مغــز 
شــود امــا بــه گفتــه ی روانشناســان و پزشــکان، از 
ــم شــود.  ــن اســت ک ــت آن ممک ــز و فعالی ــزان تمرک می
ــد  ــما بتوانی ــه ش ــی ک ــان داده جای ــر نش ــات اخی تحقیق
ــا را حــس کنیــد،   صــدای امــواج را بشــنوید، نســیم دری
طیــف هایــی از رنــگ آبــی را ببینیــد و ماســه های گــرم 
را حــس کنیــد، مغزتــان مــی توانــد بهتــر کار کنــد. بــه 
ــار  ــود را در کن ــدرت خ ــا ق ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی همی
دریاهــا و اقیانــوس هــا زودتــر بازیابــی مــی کنیــم.

 
ــدم  ــی کنیــد. در جنــگل ق ــو تراپ ــا هال ــی ی نمــک درمان
بزنیــد، بــه شــهرهای ســاحلی ســفر کنیــد و بــی محابــا با 
پاهــای برهنــه روی ماســه ها قــدم بزنیــد. ســعی کنیــد در 
هــر فرصتــی کــه برای تــان پیــش آمــد بــه ســاحل برویــد.

 باور اشتباه: با نقاشی کشيدن نمی توانيد 
نابغه ی ریاضی شوید

هــر وقــت کــه نتوانســتید از پــس کار ســختی بربیاییــد 
ــید.  ــی بکش ــد نقاش ــواری بگیری ــم دش ــد تصمی ــا بای ی
نقاشــی کشــیدن باعــث فعــال ســازی هــر دو نیمکــره ی 
مغــز شــده و ســریع تــر مــی توانیــد بــه راه حــل برســید. 
مطالعــات نشــان داده بچــه هــا اگــر در دفترشــان نقاشــی 
ــر  ــی را بهت ــد، ریاض ــی کنن ــط خط ــی خ ــا حت ــد ی کنن
ــر  ــه خاط ــر ب ــریع ت ــات را س ــد و اطاع ــی گیرن ــاد م ی

ــد،  ــی کنی ــه نقاش ــا 20 دقیق ــس 10 ت ــپارند. پ ــی س م
از دســت غیــر مســلط خــود اســتفاده کنیــد. مثــا اگــر 
ــتفاده  ــود اس ــت خ ــت راس ــتید از دس ــت هس ــپ دس چ
ــد  ــام دهی ــن کار را انج ــر روز ای ــد ه ــعی کنی ــد. س کنی
تــا در عــرض فقــط یــک مــاه اثــر آن را ببینیــد.

 
 باور اشتباه: تاب بازی فقط برای بچه هاست

ــی  ــمت های ــد قس ــی، رش ــازی در دوران کودک ــاب ب ت
از مغــز را کــه مربــوط بــه حــرف زدن و پــردازش 

خــوردن  تــاب  می کنــد.  تقویــت  اســت  اطاعــات 
در هــر ســنی، دهلیــز داخلــی گــوش را بــا بهبــود 
ــد.  ــت می کن ــی تقوی ــی فضای ــت یاب ــای جه ــارت ه مه
دو  کرده انــد.  تاییــد  فضانــوردان  را  حقیقــت  ایــن 
ــازی  ــاب ب ــه ت ــا 20 دقیق ــه، 15 ت ــار در هفت ــه ب ــا س ت
ــد. ــوش نکنی ــم فرام ــازی را ه ــک ب ــرخ و فل ــد و چ کنی

 
 باور اشتباه: توانایی های فرا روانشناختی 

وجود ندارند
ــی  ــای حس ــدام ه ــد ان ــه مجبورن ــرادی ک ــان اف در می
ــام حــس  ــه ن ــد چیــزی ب ــه کار ببرن خاصــی را بیشــتر ب
ــا  ــد ب ــی توانن ــا م ــراد نابین ــا اف ــود دارد. مث ــم وج شش
ــده  ــی و گیرن ــنوایی، بویای ــای ش ــس ه ــز روی ح تمرک
ــد.  هــای لمســی خــود، فضــای اطرافشــان را حــس کنن
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــت، ب ــرد درس ــرای عملک ــا ب ــز آنه مغ
دریافتــی، نقشــه ی خاصــی مــی چینــد. چنــد بــار در هفتــه 
تمریــن هــای خاصی انجــام دهید مثا عقــب عقــب راه بروید.

 
 باور اشتباه: شطرنج بهترین ورزش برای مغز 

است
ــد.  ــر کار می کن ــی بهت ــات ســخت بدن ــن تمرین ــز حی مغ
هنــگام تمرینــات سراســر بــدن، هورمــون هــای مســئول 
حافظــه، تحلیــل مهــارت هــای جدیــد و نگهــداری 

آزمایشــی،  در  مثــا  می شــوند.  تولیــد  نرون هــا 
را حــل می کردنــد. در زمــان  بایــد مســائلی  افــراد 
داد  انجــام  تمرینــات کششــی   A اســتراحت، گــروه 
در حالیکــه گــروه B فقــط اســتراحت کــرد. نتایــج 
ــس  ــود، از پ ــرده ب ــه اســتراحت ک نشــان داد گروهــی ک
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه ی مه ــد. نکت ــائل برنیام ــل مس ح
ســامتی خــود را حیــن تمریــن و ورزش بــه خطــر 
ــزی  ــاالت مغ ــوال اخت ــی معم ــان راگب ــد. بازیکن نیندازی
دارنــد کــه علــت آن آســیب های مکــرر ســر اســت 
کــه حیــن مســابقات روی می دهــد. پــس تنهــا بــه 
ــد  ــد، برقصی ــد. شــنا کنی ــا نکنی شــطرنج و جــدول اکتف
ــد. ــد کن ــان رش ــام بدن ت ــا تم ــد ت ــن کنی ــوگا تمری و ی

 
 باور اشتباه: شير برای مغز خوب است

ــایر  ــرف س ــادی دارد. مص ــای زی ــع مصرف ه ــیر، من ش
ــر  ــیار بهت ــدن بس ــز و ب ــرای مغ ــی ب ــای لبن فرآورده ه
از شــیر اســت. چاقــی باعــث تخریــب کانــال هــای 
ــه  ــی هــای ترانــس منجــر ب عصبــی شــده و قنــد و چرب
التهــاب می شــوند. در نتیجــه مغــز ســراغ کارهایــی 
ــردگی  ــد و افس ــاز دارن ــری نی ــرژی کمت ــه ان ــی رود ک م
ــز  ــد مغ ــز می توان ــی نی ــم غذای ــد. ک ــود می آی ــه وج ب
ــرژی  ــام ان ــون تم ــد: چ ــارج کن ــادل خ ــت تع را از حال
ــد  ــد و می توان ــذا می کن ــردن غ ــدا ک ــرف پی ــود را ص خ

باعــث حســاس شــدن و پرخاشــگری فــرد شــود. طــول 
ــزی  ــاالت مغ ــک اخت ــده و ریس ــاه ش ــز کوت ــر مغ عم
ــا  ــا، میوه ه ــرب، مغزه ــای چ ــاده ه ــد. م ــش می یاب افزای
ــد. ــود کنی ــر روز خ ــی ه ــم غذای ــبزی ها را وارد رژی و س

 
 باور اشتباه: خيلی از مهارت ها را فقط در 

کودکی می توان یاد گرفت
تقریبــا هــر مهارتــی را می تــوان در بزرگســالی یــاد 
ــالگی  ــد از 30 س ــان بع ــیاری از جراح ــا بس ــت. مث گرف
ــا  ــون ت ــن ویول ــری نواخت ــه یادگی ــد ب ــروع می کنن ش
ــد. بعضــی از  ــت کنن ــی خــود را تقوی ــای حرکت مهارت ه
ــی انجــام  ــازی هــای ویدیوی ــراد در مشــاغل خــاص، ب اف
ــه  ــم ب ــق و تصمی ــش، منط ــرعت واکن ــا س ــد ت می دهن
ــت  ــا تقوی ــی خــاص در آنه ــاری مناســب در ماموریت رفت
شــود. از انجــام کاری که زمانــی در دوران کودکی آرزویش 
ــای  ــد، راه ه ــای جدی ــارت ه ــید. مه ــتید نترس را داش
عصبــی جدیــدی درســت مــی کننــد کــه جلــوی پیــری 
مغــز را مــی گیــرد. پــس نگــران ســن و ســالتان نباشــید.

 
 باور اشتباه: تفکر مثبت و خوشبينی فقط برای 

آنهایی است که مشکلی ندارند
ــار  ــی کن ــا شکســت و ناکام ــر ب ــا راحــت ت ــبین ه  خوش
ــا  ــند. ام ــی رس ــدف م ــه ه ــم ب ــر ه ــد و زودت ــی آین م

ــد بیشــتر دچــار  ــدام نگرانن ــی کــه م ــا و آنهای ــن ه بدبی
حتــی  می شــوند.  ســرطان  و  قلبــی  بیماری هــای 
ــر  ــت تاثی ــی تح ــه زندگ ــبت ب ــما نس ــرش ش ــر نگ اگ
ــی  ــان در زندگ ــه خودت ــی ک ــان اســت، تجربیات ژن های ت
ــد از شــما آدم دیگــری بســازد.  کســب می کنیــد می توان
بــه همیــن دلیــل اســت کــه روانشناســان مــدام توصیــه 
فکــر کنیــد.  مثبــت  و  باشــید   می کننــد خوشــبین 
راه هــای گوناگــون و واقعــا متنوعــی بــرای کنتــرل 
اضطــراب و تصحیــح نگاه تــان بــه دنیــا وجــود دارد، دنبال 
آنهــا برویــد و یــاد بگیریــد چگونــه متفــاوت فکــر کنیــد.

 
 باور اشتباه: بعضی ها استعداد ریاضی دارند 

و بعضی ها نه
درک اساســی ریاضــی، یــک غریــزه اســت. ریاضــی 
مهــارت مهمــی بــرای بقاســت. مثــا انســان اولیــه 
ــمن را  ــه ی دش ــراد در قبیل ــداد اف ــت تع ــد می توانس بای
مشــخص کنــد. توانایــی انجــام ریاضیــات در افــراد، 
ــوان  ــم می ت ــی در بزرگســالی ه ــا حت ــاوت اســت ام متف
آن را تقویــت کــرد. تقویــت مهــارت ریاضــی بــر عملکــرد 
حافظــه تاثیــر می گــذارد و بــرای کارهــای خاقانــه 
مفیــد اســت. بــا چیزهــای ســاده شــروع کنیــد؛ مســائل 
ــره را  ــبات روزم ــد، محاس ــل کنی ــی را ح ــاده ی ریاض س
ــد. ــاب نروی ــین حس ــراغ ماش ــد و س ــام دهی ــی انج ذهن
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ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو

برگزار کرد اطلس خودرو 
طرح بازدید تخصصی تابستانه 97 

مزایاي طرح شامل:
 بازدید فني رایگان سیستم تهویه مطبوع )شامل کلیه 

خودروها(
 بازدید فني رایگان سیستم سوخت رساني )شامل کلیه 

خودروها(
 بازدید رایگان تسمه ها )شامل کلیه خودروها(

50% تخفیف اجرت شــارژ گاز سیســتم کولر خودرو 
)شامل کلیه خودروها(

50% تخفیف اجرت تعویض روغن و فیلتر روغن موتور 
)شامل کلیه خودروها(

50% تخفیف اجرت تعویض فیلتر هواي موتور )شامل 
کلیه خودروها(

60% تخفیف اجرت تعویض فیلتر تهویه مطبوع )شامل 
کلیه خودروها(

ــا  ــا شــروع فصــل گرم تابســتان امســال ب
شــرکت  تابســتاني،  ســفرهاي  آغــاز  و 
بــا همراهــي شــبکه  اطلــس خــودرو 
عاملیــت هــاي مجــاز در جهــت آســایش 
ــي  ــا طرح ــرم کی ــتریان محت ــر مش خاط
بــه منظــور اجــراي بازدیدهــاي فنــي 
ــژه  ــاي وی ــف ه ــال تخفی ــگان و اعم رای
از  لــذا  کنــد  مــی  برگــزار  خدماتــي 
ــا  مشــتریان محتــرم دعــوت مــي شــود ت
ــاي  ــت ه ــه عاملی ــه ب ــه مراجع ــبت ب نس
مجــاز شــرکت اطلــس خــودرو در سراســر 
کشــور عزیزمــان از تاریــخ 27 خــرداد مــاه 
الــي 7 تیــر مــاه حضــور بــه هــم رســانند.
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