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خودروهــاي کیاموتــورز تلفیقی از زیبایی و  امنیت

تصاویر جاسوســی کیا سراتو/فورته GT مدل 2020

آرامش فراتر از انتظار شــما

کیا استینگر در خدمت پلیس کوئینزلند
اولین تجربه رانندگی با کیا اســپورتیج فیس لیفت 2018

مثبت اندیش باشید

چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشــید

رونمایــی غیرمنتظره کیا تلوراید

لیســت عاملیت هاي شرکت اطلس خودرو

 خودروهاي کياموتورز 
تلفيقی از زیبایی و  امنيت

ســرمقالــه

اکنــون خــودرو ســازان در تــاش انــد تــا بــا توجــه بیشــتر بــه 
طراحــی هــای مــدرن و گزینــه هــای رفاهــی کــه بــا احتســاب 
ارگونومــی انســان شــکل مــی گیرنــد، فصــل تــازه ای از مفهــوم 
خــودرو را در اذهــان عمومــی و شــهروندان قــرن بیســت و یکــم 
ایجــاد کننــد. در ایــن رویکــرد، سرنشــینان خــودرو بــه لحــاظ 
حداکثــر برخــورداری از آســایش و امکانــات، آرامشــی همچــون 

محیــط خانــه را تجربــه مــی کننــد. 

کیــا موتــورز بــا ارتقــای کیفــی و کمــی مــداوم تولیداتــش کــه 
ناشــی از ســرمایه گــذاری عظیــم در بخــش تحقیــق و توســعه 
ــی،  ــت، پویای ــتریان اس ــته از مش ــی پیوس ــرکت و نظرخواه ش

بهبــود مســتمر و تحــول خواهــی را دنبــال مــی کنــد.

ــن و  ــزرگ تری ــی از ب ــا، یک ــت کی ــوان گف ــی ت ــرات م ــه ج  ب
ــا  ــره اســت کــه ب موفــق تریــن شــرکت هــای خــودرو ســاز ُک
نــگاه دقیــق بــه خواســته هــا و دریافت نظــرات متنوع مشــتریان 
در اقصــی نقــاط جهــان و تخصیــص بخــش عظیمــی از منابــع 
ــه  ــه روز ب ــعه، روز ب ــق و توس ــوزه تحقی ــود در ح ــدی خ درآم
جایــگاه بهتــری در ُکــره و ســایر کشــورها، در مقایســه بــا ســایر 

رقبایــش مــی رســد.

تنــوع تولیــدات رفاهــی بــا اســتانداردهای جهانــی نظیــر 
مدیریــت کیفیــت، مشــتری مــداری و زیســت محیطــی، در ایــن 
گــروه توانمنــد و خــاق، موجــب جلــب توجــه عاقمنــدان بــازار 

خــودرو شــده اســت.

کیــا موتــورز امیــدوار اســت بــا تــداوم مســیر پیشــرفت، در ایــن 
رقابــت پیشــگام و تاثیــر گــذار باشــد. 

فصلنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
 شماره 94

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

اجرا و تولید:                             مریم ســدیو
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تازه های کیا 4 5تازه های کیا

تصاویر جاسوسی کيا سراتو/فورته GT مدل 2020

کیــا اوایــل ســال جــاری از نســل جدیــد هاچبــک ســید رونمایی کــرد امــا کار ایــن خــودرو هنوز 
به طــور کامــل تمــام نشــده اســت. نســل جدید پروســید که ســال پیش با کانســپت پروســید 
پیش نمایــش شــد فــرم بدنــه شــوتینگ بریــک 5 درب خواهــد داشــت. انتظــار مــی رود ایــن 
خــودرو یــک استیشــن 5 درب نــرم و روان از نظــر طراحــی باشــد. بدیــن ترتیــب کیا پروســید 
جدیــد جایگاهــی بیــن مدل هــای هاچبــک ســید و ســید اســپورت واگن خواهــد یافــت. انتظار 
مــی رود مشــخصات فنــی پروســید جدیــد مشــابه بــرادران خــود باشــد و از پیشــرانه های 1 تا 
1.6 لیتــری ســود برده می شــود. احتماالً نســخه پرفورمنــس GT نیز در آینــده معرفی خواهد 

. شد

ــاری  ــال ج ــل س ــراتو/فورته اوای ــا س ــد کی ــر تولی مدی
ــاره  ــودرو اش ــن خ ــر از ای ــخه ای جذاب ت ــد نس ــه تولی ب
ــن  ــر از ای ــن تصاوی ــه نظــر می رســد اولی ــود و ب ــرده ب ک
ــه  ــراتو GT 2020 ک ــا س ــده اند. کی ــر ش ــودرو منتش خ
دارای پوشــش های اســتتاری زیــادی اســت اســپورت 
ــش های  ــه پوش ــود. اگرچ ــد ب ــه خواه ــخه پای ــر از نس ت
یــاد شــده اکثــر تغییــرات طراحــی ایــن خــودرو را 
پوشــانده اند امــا عکاســان صنعتــی می گوینــد ایــن 
ــره ای  ــا جلوپنج ــد ب ــوی جدی ــای جل ــودرو دارای نم خ
ــد  ــر خواه ــوای بزرگ ت ــای ه ــده و ورودی ه ــری ش بازنگ

ــز  ــب نی ــه عق ــودرو ب ــن خ ــری ای ــرات ظاه ــود. تغیی ب
ــب  ــپر عق ــراتو GT دارای س ــرا س ــه زی ــترش یافت گس
متفــاوت و سیســتم اگــزوز بــا دو خروجــی اســت. اگرچــه 
بــه نظــر نمی رســد تغییــرات رخ داده در طراحــی شــدید 
قوی تــر  پیشــرانه ای  دارای   GT ســراتو  امــا  باشــند 
ــد  ــمی تأیی ــورت رس ــزی به ص ــوز چی ــود. هن ــد ب خواه
ــودرو  ــن خ ــرای ای ــه ب ــن گزین ــا محتمل تری ــده ام نش
پیشــرانه 4 ســیلندر 1.6 لیتــری توربــوی بــکار رفتــه در 
ــدای االنتــرا اســپورت اســت. ایــن پیشــرانه قــدرت  هیون
201 اســب بخــاری و گشــتاور 264 نیوتــون متــری 

ــکار  ــم ب ــراتو GT ه ــرانه در س ــن پیش ــر همی دارد. اگ
ــدرت و  ــار ق ــب بخ ــودرو 54 اس ــن خ ــن ای رود بنابرای
85 نیوتــون متــر گشــتاور بیشــتر خواهــد داشــت. مــدل 
ــا خروجــی  ــری ب ــیلندر 2 لیت ــه دارای پیشــرانه 4 س پای
147 اســبی و گشــتاور 178 نیوتــون متــری اســت.

از آنجایــی کــه نســخه GT بــه عنــوان پرچــم دار ســراتو 
انجام وظیفــه خواهــد کــرد انتظــار مــی رود ایــن خــودرو 
ــوع  ــه مطب ــادی همچــون سیســتم تهوی ــزات زی از تجهی
ــا صفحه نمایــش  ــه، سیســتم اطاعــات ســرگرمی ب دوگان
8 اینچــی و طیــف وســیعی از سیســتم های کمک راننــده 
شــاخصه های  دارای  نیــز  کابیــن  ببــرد.  ســود 
اســپورت خواهــد بــود امــا بازهــم می گوییــم کــه 
اســت. نشــده  تأییــد  رســمی  به صــورت  چیــزی 
اســتاندارد  ســراتوی  اینکــه  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
عرضــه  آمریــکا  بــازار  در  جــاری  ســال  اواخــر  تــا 
نســخه  معرفــی  احتمــال  بنابرایــن  شــد  نخواهــد 
نــدارد. وجــود   2019 ســال  از  قبــل  تــا   GT
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7سبقت 6 سبقت

ــما نتظار ش ا ز  ا تر  رامش فرا آ

ــه  ــانی ک ــرای کس ــت. ب ــود اس ــگمنت خ ــده آل در س ــودروی ای ــک خ ــزا ی ــودروی کادن خ
ــس و  ــی از لوک ــا ترکیب ــودرو ب ــن خ ــد ای ــی دهن ــح م ــه SUV ترجی ــدان را ب ــودروی س خ
اســپرت بــودن انتخــاب ایــده الــی خواهــد بــود. ایــن خــودرو تمــام امکانــات مــورد نظــر برای 
 play Car Apple 4 نفــر بــزرگ ســال را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد امکاناتــی نظیــر
و Play Android از جملــه امکانــات اســتاندارد ایــن خــودرو اســت. در کنــار ایــن مــوارد 
تجهیــزات ایمنــی ایــن خــودرو شــامل ترمــز اضطــراری اتوماتیــک، هشــدار خــروج از خــط، 
کــروز کنتــرل تطبیقــی و بســیاری سیســتم هــای دیگــر بــرای ایمنــی سرنشــینان در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.

 تغییرات در مدل 2018
در مــدل 2018 کیــا تنهــا آپشــن ســقف پانورامــا 
ــه صــورت اســتاندارد  ــا تزئینــات LED را ب سرتاســری ب
در مــدل Premium بــه کار بــرده اســت. آپشــنی کــه 
قبــا بایســتی بــا هزینــه در خــودرو نصــب مــی گردیــد.
بــود؟ خودرویــی  چگونــه   2017 مــدل 
ــاره  ــل دوب ــور کام ــه ط ــزا ب ــا کادن ــال 2017 کی در س
بــزرگ  ســدان  کاس  در  خودرویــی  شــد.  طراحــی 

 Apple car هماننــد  نظیــری  بــی  امکانــات  بــا 
آخریــن  کنــار  در   Android Auto و   Play

ــری  ــور 3.3 لیت ــال و موت ــی فع ــای ایمن ــوژی ه تکنول
V6 و گیربکــس 8 ســرعته بــه بــازار معرفــی شــد.

 آپشن ها و تریم خودرو
 )Midrange( خــودرو  ایــن  پایــه  مــدل  در 
امکاناتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه کامــا 

مشــتری را راضــی نگــه مــی دارد. امکاناتــی نظیــر:
 سقف پانوراما

 مانیتور 8 اینچ با سیستم ردیاب
 سیستم فوق پیشرفته Harman/Kardon با 12 

بلندگو
 سیستم نور محیطی

همچنیــن تکنولــوژی ایمنی فعال درمــدل پایه این خــودرو برای 
ایمنی سرنشــینان به صورت اســتاندارد در نظر گرفته شده است.

کيــا اســتينگر در خدمت پليــس کوئينزلند

ــودرو  ــتاندارد خ ــات اس ــه امکان ــه ب ــا توج ب
اســتینگر و همچنیــن تــوان فنــی بــاالی 
ایــن ســدان 6 ســیلندر، پلیــس کوئینزلنــد 
اســترالیا ایــن خــودرو را بــه  خدمــت گرفته 

اســت. 

ــف  ــرای وظای ــودرو را ب ــن خ ــد ای ــس کوئینزلن اداره پلی
ــن  ــتینگر را جایگزی ــرده و اس ــاب ک ــود انتخ ــی خ قانون
بســیاری از مــدل هــای هولــدن کومــودور و فــورد فالکــن 
نمــوده اســت. کمیســر ایــان اســوارت گفتــه اســت: 
ــد  ــا نیازمن ــرای ماســت. م ــم ب ــک روز بســیار مه ــن ی ای
ــم و هــم  ــوده ای ــرای انجــام وظایــف خــود ب ــی ب محصول
اکنــون اســتینگر را داریــم، یــک خــودروی شــگفت انگیز.

گفتــه شــده، تــا پایــان ســال تعــداد 50 دســتگاه 
اســتینگر وارد نــاوگان خودرویــی پلیــس کوئینزلنــد 

خواهــد شــد. البتــه اســتینگرهای پلیــس اســترالیا کامــا 
ارتقــاء یافتــه و بــا پوشــش بدنــه مخصــوص آنهــا، بــه یک 
ــل  ــد تبدی ــرای پلیــس کوئینزلن ــار ب خــودروی تمــام عی
ــد: ــی گوی ــز م ــان نی ــک رای ــده، مای ــد. فرمان ــد ش خواه
مــا فرایندهای بررســی خود را پیش از این شــروع کــرده بودیم. 
معمــوالً مقامــات پلیــس دربــاره تهیــه ی بهتریــن تجهیــزات 
پلیســی بــرای نیروهــای خود صحبــت می کننــد و در این 
مــورد کامــًا معتقــدم کــه بهتریــن کار را انجــام داده ایــم.
یکــی از مقامات کیای اســترالیا نیز خاطرنشــان می ســازد: 
ــات  ــتقبال مقام ــی و اس ــه ی مردم ــزان از عاق ــن می ای
ــازه  ــن ت ــت. ای ــده اس ــده نش ــن دی ــش از ای ــی پی دولت
ابتــدای راه بــوده امــا قــدم بســیار مهمــی اســت.
ــابه در  ــور مش ــترالیا به ط ــس در اس ــای پلی ــر اداره ه دیگ
ــاوگان  ــتفاده در ن ــرای اس ــودرو ب ــن خ ــی ای ــال بررس ح
خــود بــوده و البتــه شاســی بلند ســورنتو نیــز در لیســت 
ــرار دارد. ــور ق ــن کش ــس ای ــای پلی ــی خودروه احتمال
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ــاال، خــودرو کیــا اســپورتیج 2018 را نمایــش مــی دهــد. شــاید نتــوان تغییــرات  تصویــر ب
زیــادی را در ظاهــر آن تشــخیص داد امــا ســپر جلــو بــا قطعــات درخشــان بیشــتر و ســپر عقب 
بازنگــری شــده بــا نــوار چراغــی کــه کامــاً بــه پهنــا کشــیده شــده از جملــه ویژگی هــای جدیــد 

ایــن شاســی بلند هســتند. 

با نندگی  ا ر ــه  ولين تجرب ا
2018 ــپورتيج فيس ليفت  اس کيا 

در  کیــا  فــروش  از  درصــد   40 حــدود  اســپورتیج 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــا را تشــکیل داده اســت؛ بنابرای بریتانی
ــا،  ــرای کره ای ه ــودرو ب ــن خ ــاالی ای ــیار ب ــت بس اهمی
ــا  ــر ب ــت بهت ــرای رقاب ــا ب ــدی کی ــانی های ج به روزرس
ســئات آتــکا و پــژو 3008 جــای تعجــب زیــادی نــدارد.
اگرچــه تغییــرات ظاهــری ایــن خــودرو محــدود هســتند 
امــا مهم تریــن اصاحــات زیــر کاپــوت بــه چشــم 

ــه روز شــده اســپورتیج باعــث  ــد. پیشــرانه های ب می خورن
ــوی  ــی و تورب ــس طبیع ــی تنف ــخه بنزین ــده دو نس ش
ــردن  ــاس ک ــه منظــور پ ــق مســتقیم ب ــری تزری 1.6 لیت
ــرانه  ــد. پیش ــر یابن ــی تغیی ــن آالیندگ ــن قوانی جدیدتری
1.7 لیتــری دیزلــی قدیمــی نیــز جــای خــود را به نســخه 
پاک تــر 1.6 لیتــری دارد کــه هماننــد نمونه هــای بنزینــی 
ــد. ــان می ده ــین را نش ــدل پیش ــس م ــان پرفورمن هم

شاســی بلند  ایــن  به روزرســانی  جالب تریــن  شــاید 
همانــی باشــد کــه در تســت هــم حضــور داشــت: نســخه 
پرچــم دار 2 لیتــری دیزلــی بــا سیســتم 48 ولتــی 
الکتریکــی جدیــدی کــه بــه نوعــی باعــث ایجــاد حالــت 
هیبریــدی مایــم می شــود. ایــن مجموعــه از یــک 
ــکیل   ــاعتی تش ــووات س ــی 0.44 کیل ــری لیتیوم-یون بات
ــک  ــن ی ــرار داشــته و همچنی ــوت ق ــر کاپ ــه زی شــده ک
ــرانه  ــال پیش ــه کمک ح ــود دارد ک ــتارتر-ژنراتور وج اس
ــی در زمــان شــتاب گیری هــا مــی باشــد. احتــراق داخل
تکنولــوژی  می گویــد  رســمی  به صــورت  کیــا 
افزایــش  باعــث  در خــودرو  رفتــه  بــکار  هیبریــدی 
ــرانه  ــم کاری پیش ــا حج ــده ام ــتاور نش ــا گش ــدرت ی ق
ــن  ــه ای ــت. ب ــه اس ــش یافت ــتاب گیری کاه ــان ش در زم
ترتیــب میــزان آالیندگــی اســپورتیج فیــس لیفــت 
هــم در مقایســه بــا نســخه پیــش از فیــس لیفــت 

غیرهیبریــدی 4 درصــد کاهــش را نشــان می دهــد.
تفــاوت اســپورتیج فیــس لیفــت بــا مــدل قبلــی در جــاده 
ــی  ــه چگونگ ــن بیشــتر ب ــا ای ــی مشــهود نیســت ام خیل
ــه  ــر ب ــن تغیی ــود. واضح تری ــوط می ش ــتم مرب کار سیس
سیســتم استارت-اســتاپ مربــوط اســت. کمــک الکتریکی 
باعــث می شــود پیشــرانه در ســرعت 16 کیلومتــر در 
ســاعت و زمــان ایســتادن خامــوش شــود. اســتارت دوباره 
قبــل صــورت می گیــرد. از  پیشــرانه هــم ســریع تر 
ــادی  ــر زی ــی تأثی ــر وزن ــا از نظ ــد کی ــوژی جدی تکنول
ــن اســپورتیج همچــون همیشــه ســواری  نداشــته بنابرای
در  ولتــی   48 سیســتم  ایــن  دارد.  مرتبــی  و  تمیــز 
ــه  ــکار رفت ــز ب ــان نی ــدای توس ــخه هیون ــن نس جدیدتری
و تنهــا بــا سیســتم چهــار چــرخ محــرک همــراه 
می شــود. ایــن سیســتم کشــش و پایــداری زیــادی 
ــپورتیج  ــت اس ــر اس ــایان ذک ــی آورد. ش ــان م ــه ارمغ ب
راحتــی  فوق العــاده  ســواری  شــهری  رانندگــی  در 
می کنــد. رد  را  دســت اندازها  نرمــی  بــه  و  دارد 
ــر  ــر و صدات ــر س ــی پ ــاید کم ــی ش ــود پیشــرانه دیزل خ
ــد  ــا همانن ــد ام ــن باش ــری فولکس واگ ــرانه 2 لیت از پیش
نســخه قبلــی نیــازی بــه کار ســخت نــدارد زیــرا هم اکنون 
کمکــی الکتریکــی داشــته و صــدای آن نیــز خیلــی کــم 
بــه کابیــن راه می یابــد. همچــون همیشــه، کابیــن 
ــت  ــس لیف ــت. فی ــی اس ــیار خوب ــای بس ــپورتیج فض اس
ــک  ــون غربیل ــواردی همچ ــده م ــث ش ــودرو باع ــن خ ای
ــای  ــاوت و کنترل ه ــش متف ــد، صفحه نمای ــان جدی فرم
بازنگــری شــده سیســتم تهویــه بــه کابیــن اضافــه شــوند. 
ــه روز شــده ی اســپورتیج  سیســتم اطاعــات ســرگرمی ب
ــاد شــده را پشــت ســر می گــذارد.  هــم هــر دو رقیــب ی
همــان  فــول  مدل هــای  اینچــی   8 صفحه نمایــش 
طراحــی منطقــی قبــل را داشــته امــا خــود صفحه نمایــش 
ــریع تری  ــخ های س ــرده و پاس ــه ک ــری ارائ ــر تیزت تصاوی
ــی یکــی  ــن سیســتم در بیــن برندهــای رده میان دارد. ای
 7 پیشــرانه  از  پایــه  مدل هــای  اســت.  بهترین هــا  از 
ــی  اینچــی اســتفاده می کننــد و سیســتم های اپــل کارپل
و اندرویــد اتــو به صــورت اســتاندارد وجــود دارنــد.
در بخــش عقــب کابیــن همــان صندلی هــای جــادار 
نیــز  هیبریــدی  سیســتم  می شــوند.  دیــده  قبلــی 
تأثیــری منفــی روی فضــای محفظــه بــار نگذاشــته 
اســت. از نظــر مالکیــت، کیــا گارانتــی بســیار درخــوری 
را ارائــه مــی دهــد کــه البتــه نیــازی هــم بــه آن 
نیســت زیــرا اســپورتیج در نظرســنجی درایــور پــاور 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــی را کس ــه باالی ــپرس رتب ــو اکس ات
ــوده  ــپورتیج ب ــخه اس ــن نس ــدی گران تری ــدل هیبری م
کم مصرف تریــن  و  قوی تریــن  دیگــر  طــرف  از  ولــی 
بــا  مشــابه  پرفورمنــس  و  شــده  محســوب  نســخه 
نســخه 1.6 لیتــری توربــوی بنزینــی ارائــه می کنــد.

ــود  ــل خ ــن نس ــه چهارمی ــان عرض ــپورتیج از زم ــا اس کی
کــه در ســال 2015 عرضــه شــد همــواره در رده هــای 
ــاالی کاس شاســی بلندهــای خانوادگــی حضــور داشــته  ب
هــم  شــده  معرفــی  به روزرســانی های  جدیدتریــن  و 
ــی  ــرانه های بنزین ــد. پیش ــم کرده ان ــگاه آن را تحکی جای
گزینه هــا  بهتریــن  ایــن خــودرو همچنــان  دیزلــی  و 
کــه  آن هایــی  امــا  هســتند  خریــداران  اکثــر  بــرای 
ــتند  ــوب هس ــرم، آرام و خ ــه ن ــوای محرک ــال ق ــه دنب ب
را فرامــوش کننــد. نبایــد نســخه هیبریــدی جدیــد 
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تمریناتی برای کاهش بدبينی و حساسيت

مثبت اندیش باشيد 

IQ آلبــرت اینشــتین 170، هاوکینــگ 
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 
پیداســت 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. نیس

 www.beytoote.com  منبع:                      

 

 بدبینی خود را چگونه کاهش دهیم؟
بــرای کاهــش بدبینــی و زودرنجــی و افزایــش مثبــت 
اندیشــی و بردبــاری، اول از همــه بایــد تــاش هــای جــدی 
ــه  ــی ک ــه های ــد توصی ــا ســعی کنی ــته باشــید و حتم داش
ــط  ــد. فق ــی کنی ــت اجرای ــه دق ــود را ب ــی ش ــه م ارای
ــرای  ــاش ب ــس ت ــت. پ ــی نیس ــکل کاف ــکایت از مش ش
بــه اجــرا گذاشــتن آن اســت کــه ارزشــمند اســت.

کامــا بــه خــود مطمئــن باشــید کــه مــی  توانیــد روحیــه 
خــود را تغییــر دهیــد؛ ولــی بــرای نتیجــه گیــری عجــول 
ــا خــود فکــر کنیــد بایــد حداقــل یــک   نباشــید؛ بلکــه ب
ســال بــر روی رفتارهــای خــود کار کنیــد و اگــر چنیــن 
نمودیــد، حتمــا پــس از آن رفتارتان دگرگون خواهد شــد.

  
 حساسیت بیش از حد را کاهش دهید

همــواره در هــر مســاله  ای، ابتــدا از دیگران انتظــار بدترین 
ــل آن  ــرای تحم ــود را ب ــید و خ ــته باش ــورد را داش برخ

آمــاده کنیــد. ایــن مســاله باعــث می شــود برخوردهــای 
بهتــر از مــورد انتظــار در شــما ایجــاد خشــنودی نمایــد. 
ــوب  ــورد خ ــار برخ ــه انتظ ــر همیش ــه اگ ــی ک در حال
داشــته باشــید، چــه بســا نتیجــه عکــس خواهیــد گرفــت. 

 
 ورزش تقویت کننده اراده

از تفریحــات ســالم و تقویــت کننــده اراده؛ ماننــد کوهنوردی، 
شنا، دو و پیاده  روی و گردش در طبیعت و... نیز استفاده کنید.

  
 مشورت با افراد عاقل

در تصمیــم  گیــری  هــا، حتی  االمــکان با افــراد عاقــل و پخته 
مشورت نمایید و از اقدامات عجوالنه و مطالعه نشده بپرهیزید.

  
 معاشرت با افراد خوش خلق

بیشــتر بــا افراد خوش خلــق و غیر عصبی معاشــرت کنید.
  

 دوری از افراد بدبین

از افــراد بدبیــن دوری کنیــد. افــراد منفــی بــاف و 
بدبیــن را از زندگیتــان بیــرون کنیــد، زیــرا ممکــن 
ــه  اســت تحــت تاثیــر آنهــا قــرار گیریــد. اگــر تمایلــی ب
ــد.    ــا محــدود کنی ــا آن ه ــان را ب ــد، ارتباطت ــر ندارن تغیی
بــی توجهــی بــه رفتارهایی که باعــث عصبانیت می شــوند
افــراد ســر  از  و حاالتــی کــه  رفتارهــا  برخــی   بــه 
ــد،  ــی  کن ــوت م ــت دع ــه عصبانی ــما را ب ــد و ش ــی  زن م
توجــه نکنیــد؛ مثــًا اگــر کســی بــا حــرف نــاروا شــما را 
بــر مــی  افــروزد، از شــنیدن و گــوش ســپردن به ســخنان 
وی اجتنــاب کنیــد و حتــی گــوش ندهیــد یــا محیــط را 
ــه  ــت و توج ــای او دق ــه  ه ــه گفت ــر ب ــد. دیگ ــرک کنی ت
ــبت  ــد. نس ــرور نکنی ــود م ــن خ ــا را در ذه ــرده و آنه نک
ــگرانه  ــای پرخاش ــی و رفتاره ــال فیزیک ــر اعم ــه دیگ ب
ــان  ــش نش ــور واکن ــن ط ــز همی ــده نی ــک کنن و تحری
دهیــد و راه بــی  توجهــی و تغافــل را پیــش گیریــد.

 مطالعه و تفکر
از  تفکــر  و  مطالعــه  بــا  را  خــود  شــناخت  ســطح 
بــودن  جبــران  غیرقابــل  بــودن،  ناپســند  زشــتی، 
ــات  ــات، آی ــًا روای ــد؛ مث ــاال ببری ــگرانه ب ــال پرخاش اعم
ــا و  ــوع رفتاره ــن ن ــورد ای ــه در م ــتان هایی را ک و داس
آثــار آنهــا نوشــته شــده، مطالعــه کنیــد و بعــد در مــورد 
آنهــا فکــر کنیــد. حتــی در برخــی مــوارد بــه آثــار رفتــار 
تنــدی کــه خــود مرتکــب آن شــده  ایــد، توجــه نمــوده و 
آن عمــل و زشــتی آن را در ذهــن خــود مــرور کنیــد؛ بــه 
ــت خــود هشــداری از درون  ــک حال ــه ی ــه ب ــه  ای ک گون
ــای  ــی و پیامده ــردی و اجتماع ــار ف ــد و آث ــت یابی دس
حیثیتــی آن عمــل زشــت را لحظــه بــه لحظــه در ذهــن 
ــزرگ  ــود ب ــرای خ ــح آن را ب ــوده و قب ــرور نم ــود م خ
ــوید. ــر ش ــل متنّف ــا از درون از آن عم ــد ت ــوه دهی جل

  
 توجیه رفتارهای خاف انتظار

بــرای توجیــه رفتارهــای خــاف انتظــاری کــه از دیگــران 

ســر مــی  زنــد توجیــه مناســب داشــته باشــید و آنهــا را 
ــه خــود اجــازه  ــا موجــب شــود ب مقصــر تلقــی نکنیــد ت
عکــس العمــل بدهیــد مثــًا بگوییــد خــودم از ایــن فــرد 
بدتــر رفتــار مــی  کنــم او اشــتباه گرفتــه مقصــر نیســت 
ــت. ــده اس ــب او ش ــار نامناس ــث رفت ــن باع ــتباه م اش

 احترام به عقاید دیگران
بــه نظــرات و عقایــد دیگران احتــرام قائل شــوید و به دیده 
احتــرام بــه آنهــا بنگریــد و محترمانــه بــا آنها رفتــار کنید.  

 قضاوت عادالنه
همیشــه خودتــان و رفتارتــان را درســت و صحیــح تلقــی 
ــد. ــود را بدهی ــای خ ــا در کاره ــال خط ــد و احتم نکنی
مــراوده بــا افــرادی کــه ســلیقه آن هــا را نمــی پســندید
بــا  گاهگاهــی  تمریــن  عنــوان  بــه  کنیــد  ســعی 
ــورد  ــندید برخ ــی  پس ــا را نم ــلیقه آنه ــه س ــرادی ک اف
کوتــاه مــدت داشــته باشــید و بــا صاحبــان دیگــر 
باشــید. داشــته  مــدت  کوتــاه  مــراوده  انتظــار 

  
 کشف مهارت ها و استعدادها

خــوب  شــما  زندگــی  بــرای  چیــز  چــه  ببینیــد 
و  هــا  مهــارت  و  هــا  توانایــی  و  اســت  مناســب  و 
اســتعدادهایتان را کشــف کنیــد. تفکــرات مثبــت را 
ــی  ــرات منف ــا تفک ــد ت ــان بگذاری ــوی مغزت ــه جل همیش
ــد. ــدا نکنن ــما را پی ــر ش ــردن ب ــه ک ــازه غلب ــر اج دیگ

   
 هشدار دوست در مواقع بدبینی

ــن  ــی بدبی ــه وقت ــد ک ــن بخواهی ــت مطمئ ــک دوس از ی
ــما  ــه ش ــد ب ــی کردی ــی باف ــه منف ــروع ب ــا ش ــدید ی ش
ــد  ــی در نظــر بگیری ــن کار عامت ــرای ای ــد. ب اطــاع ده
ــد از متوجــه شــدن،  ــد. بع ــی نبرن ــران از آن بوی ــا دیگ ت
ــل  ــا عم ــر ی ــد و آن فک ــران برآیی ــدد جب ــریعاً در ص س
ــان و  ــر رفتارهایت ــم تغیی ــد. مه ــاح کنی ــه را اص بدبینان
تعویــض آن هــا بــا عــادت هــای جدیــد و ســالم تر اســت.
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ــد  ــان می رس ــه ذهن ت ــه ب ــزی ک ــن چی ــد، اولی ــدی می کن ــان ب ــی در حق ت ــی کس وقت
انتقــام گرفتــن اســت. تصــور مــا ایــن اســت کــه بــا وارد کــردن ضربــه ای مشــابه بــه 
آن فــرد، احســاس بهتــری پیــدا خواهیــم کــرد. بااینکــه ایــن کار باعــث می شــود خــوِد 
بیمارمــان بــرای مدتــی کوتــاه حــال بهتــری پیــدا کنــد، ولــی در طوالنی مــدت این طــور 
ــن  ــد را از بی ــیب می زن ــما آس ــه ش ــه ب ــی ک ــن رفتارهای ــام گرفت ــود. انتق ــد ب نخواه

ــج می شــود. ــرد، فقــط باعــث تــداوم چرخــه ی رن نمی ب

چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشيد

دلمــان  زندگی مــان  از  مقطعــی  در  مــا  همــه ی 
وقتــی  بگیریــم؛  انتقــام  بــرای چیــزی  می  خواســته 
ــی  ــًا طبیع ــش کام ــن واکن ــا می رســد ای ــه م آســیبی ب
اســت. همــه می خواهیــم آن آدم عوضــی بــه ســزای کار 
ــد  ــی می رس ــر منطق ــه نظ ــه ب ــا اینک ــد. ب ــتش برس زش
ــد. ــان دهی ــان نش ــاری از خودت ــن رفت ــد چنی ــی نبای ول

 
ــا  ــت ب ــر اس ــن، بهت ــام گرفت ــر انتق ــز ب ــای تمرک به ج
ــردن  ــف ک ــا راِه متوق ــد. تنه ــح کنی ــوع صل ــن موض ای
پذیرفتــن  و  آن  از  کشــیدن  دســت  انتقام جویــی 
اســت. احساســات بــد را بــا طــرز فکــر متضــاد آن 
ــان  ــد خودت ــت؛ بای ــا راه اس ــن تنه ــد. ای ــن کنی جایگزی
را از آن باالتــر بکشــید و بگذاریــد همان جــا بمانــد.

 
»انتقــام مثــل یــک ســنگ نوردی اســت کــه فــرد بــا زور 
آن را بــه بــاالی تپــه کشــانده اســت ولــی بــر می گــردد و 
بــا شــدتی بی رحمانــه بــه خــود فــرد برخــورد می کنــد.«

 
ــرای  ــه ب ــل از اینک ــد »قب ــروف می گوی ــل مع ــک مث ی
ــی  ــد«. وقت ــر بکنی ــا قب ــد، اول دو ت ــن بروی ــام گرفت انتق
به دنبــال انتقــام باشــید، بــه خودتــان هــم آســیب 
ــرد را  ــی آن ف ــد تضمین ــر بتوانی ــی اگ ــد زد. حت خواهی
ــان حــس  ــم خودت ــاز ه ــانید، ب ــش برس ــزای عمل ــه س ب
ــر  ــان را درگی ــر خودت ــرد. اگ ــد ک ــدا نخواهی ــری پی بهت
ــن  ــه ای ــبت ب ــم تان نس ــط خش ــد فق ــی کنی انتقام جوی
فــرد بیشــتر خواهــد شــد. بــرای همــه ی مــا پیــش آمــده 

ــا  ــا از م ــم ی ــه بخوری ــی ضرب ــه ای از زندگ ــه در نقط ک
ــای انسان هاســت. ــن واقعیــت دنی سوءاســتفاده شــود، ای

 
ــوع انتقــام اســت. اگــر  خــوب زندگــی کــردن بهتریــن ن
ــری  ــت او تغیی ــل نادرس ــد عم ــان دهی ــرد نش ــه آن ف ب
ــرش  ــت، عصبانی ت ــرده اس ــاد نک ــما ایج ــی ش در زندگ
ــدون  ــد کســی ب ــد اجــازه بدهی ــرد. چــرا بای ــد ک خواهی
دلیلــی  زندگــی کنــد؟  مغــز شــما  دادن در  اجــاره 
ــان  ــای خودت ــرژِی گرانبه ــت و ان ــه وق ــدارد ک ــود ن وج
ــچ  ــه هی ــد ک ــرای کســی کنی ــدن ب ــران ش را صــرف نگ
اهمیتــی نــدارد. تافــی کــردن شــما را تبدیــل بــه 
همــان چیــزی می کنــد کــه بــه  شــما آســیب زده اســت. 
ــان  ــد، زخم هایت ــز کنی ــن تمرک ــام گرفت ــر روی انتق اگ
را تــازه نگــه خواهیــد داشــت، زخم هایــی کــه اگــر 
ــدند.  ــوب می ش ــی زود خ ــاید خیل ــود ش ــن ب ــر از ای غی
»بهتریــن انتقــام گذشــتن و فرامــوش کــردن اســت. نبایــد 
بگذارید دیگران از تماشــای رنج کشــیدن شما لذت ببرند.«
ــان  ــم خودم ــرل او را داری ــدرت کنت ــه ق ــی ک ــا کس تنه
ــرل دیگــران  ــه کنت ــادر ب ــه ق ــد ک ــد بپذیری هســتیم. بای
بــرای  داریــد  واقــع  در  انتقام جویــی  بــا  نیســتید. 
برنامه ریــزی  طوالنی مــدت  در  زندگی تــان  تخریــب 
مــدت  ایــن  طــول  تمــام  در  چــون  می کنیــد، 
بدبختــی تنهــا همــراه همیشــگی تان خواهــد بــود. 
بایــد جلــو رویــد و دســت از تمرکــز روی گذشــته 
بخشــش  از  کامل تــر  انتقامــی  هیــچ  برداریــد. 
ــت. ــموم اس ــاً مس ــکلی واقع ــر ش ــه ه ــام ب ــت. انتق نیس

نبایــد ســطح خودتــان را تــا ســطح آن فــرد دیگــر پاییــن 
ــدازه ی او  ــه ان ــم ب ــان ه ــت خودت ــون آن وق ــد چ بیاوری
ــی  ــال انتقام جوی ــا دنب ــی آدم ه ــد. وقت ــد ش ــد خواهی ب
می رونــد، خودشــان را سراســر نابــود می کننــد. بعضی هــا 
ــدرت  ــر ق ــه دیگ ــد ک ــو می برن ــی جل ــا جای ــن کار را ت ای
ــن  ــان بهتری ــت. زم ــد داش ــان را نخواهن ــرل خودش کنت
راه بــرای دور کــردن خودتــان از آن موقعیــت اســت.

  
کنفوســیوس: »بهتریــن نــوع انتقــام خــوب زندگــی 
کینه تــوز  افــراد  اســت.  بــودن  شــاد  و  کــردن 
ــه وارد  ــل از اینک ــند. قب ــادی باش ــراد ش ــد اف نمی توانن
ــد.«  ــر بَکنی ــا قب ــوید، اول دو ت ــی ش ــیر انتقام جوی مس

 
اگــر درســت بــه آن فکــر کنیــد اصــًا چــرا بایــد 
ــن  ــدرت ای ــما ق ــید؟ ش ــته باش ــاز داش ــام نی ــه انتق ب

را داریــد کــه از هــر چیــزی کــه اذیتتــان می کنــد 
ایــن  بــا  ارتباطــی  هیچ گونــه  بــه  نیــاز  و  بگذریــد 
افــراد نداریــد. پــس خودتــان را از آنهــا دور کنیــد و 
هیچ وقــت اجــازه ندهیــد رنــج کشــیدن شــما را ببیننــد.

 
کارمــا قدرتمندتــر از چیــزی اســت کــه تصــور می کنیــد. 
ــا همــان دســت هــم پــس  ــا هــر دســت کــه بدهــی ب ب
خواهــی گرفــت. کار مــا زمانــی عمــل می کنــد کــه 
مــا خودمــان را از چرخــه ی آن رفتــار بــد بیــرون کنیــم. 
ــن شــرایط   ــِی بســیار مهمــی در ای ــت اخاق ــر فضیل صب
ــا کار خــودش را  ــد کارم اســت. پــس بنشــینید و بگذاری
ــی  ــه وقت ــت ک ــرا این جاس ــب ماج ــمت جال ــد. قس بکن
می آیــد،  فــرد  آن  انداختــن  دام  بــه  بــرای  کارمــا 
شــما هیــچ نقشــی در آن جریــان نخواهیــد داشــت 
و نیــازی هــم نیســت عــذاِب  وجــدان پیــدا کنیــد.
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لیست عاملیت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو
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پــس از انتشــار تصاویــر جاسوســی بــدون پوششــی 
از کــراس اوور تلورایــد، کیــا در اقدامــی غیرمنتظــره، 
ــگاه  ــودرو را در نمایش ــن خ ــی از ای ــخه سفارش ــک نس ی
ــه نمایــش درآورده اســت. شــاید  ــورک ب ــد نیوی هفتــه ُم
بگوییــد یــک نمایشــگاه ُمــد مــکان مناســبی بــرای 
ــه از  ــه ای ک ــا نمون ــت ام ــودرو نیس ــک خ ــی از ی رونمای
ــم  ــده ه ــش درآم ــه نمای ــگاه ب ــن نمایش ــد در ای تلورای
یــک تلورایــد معمولــی نیســت بلکــه ایــن خــودرو 
بــا همــکاری طــراح ُمــد، برانــدون مکســِول به طــور 
کامــل سفارشــی  شــده و تجهیــزات مختلفــی مثــل 
ــن  ــرود روی آن نصــب شــده اســت؛ بنابرای ــزات آف تجهی
ــن  ــه ای ــی رســمی دانســت بلک ــوان رونمای ــن را نمی ت ای
خــودرو یــک نمونــه تــک ســاخت از تلورایــد اســت کــه 
به عنــوان پیش نمایــش در ایــن نمایشــگاه معرفــی شــده 
درحالی کــه نمونــه تولیــدی اصلــی آن در نمایشــگاه 
ــد. ــد ش ــی خواه ــماً رونمای ــده رس ــال آین ــت س دیتروی
هرچنــد بــا وجــود انبوهــی از قطعــات و تجهیــزات 
ــوان  مختلفــی کــه روی ایــن خــودرو نصــب شــده نمی ت
ــن  ــا ای ــرد ام ــاهده ک ــد را مش ــی از تلورای ــای واضح نم
ــوده و طراحــی کلــی آن کامــًا  خــودرو نســخه نهایــی ب
ــن  ــود. ای ــد یکســان خواهــد ب ــا نســخه تولیــدی تلورای ب

مــدل ویــژه بــه ســپرهای سفارشــی، محافــظ رکاب هــای 
برجســته، رینگ هــای 20 اینچــی بــا الســتیک های 
آفــرود و یــک وینــچ روی ســپر جلــو مجهــز شــده 
اســت. دیگــر تجهیــزات آفــرود ایــن ماشــین نیــز 
ــق  ــای عمی ــور از رودخانه ه ــرای عب ــنورکل ب ــامل اس ش
ــاس  ــن چــرخ زاپ ــای بکســل می شــود. همچنی و قاب ه
ــس  ــدی از جن ــه و باربن ــرار گرفت ــب ق ــه عق روی شیش
آلومینیــوم و چــوب هــم روی ســقف نصــب شــده 
ــک  ــز ی ــد نی ــه باربن ــان ب ــی آس ــرای دسترس ــت. ب اس
نردبــان روی ســتون C خــودرو تعبیــه شــده اســت.

بــا  کامــًا  هــم  سفارشــی  تلورایــد  ایــن  کابیــن 
نســخه تولیــدی یکســان اســت و تنهــا ویژگی هــای 
منحصربه فــردی بــه آن اضافــه شــده اســت کــه ازجملــه 
ــودوزی  ــی و ت ــی واقع ــم چوب ــه تری ــوان ب ــا می ت آن ه
چرمــی الهــام گرفتــه از زیــن اســب بــا دوخــت دوتایــی 
ــا اشــاره  ــان و روی در ه ــک فرم در روی داشــبورد، غربیل
جانبــی،  آینه هــای  روی  چرمــی  تریــم  ایــن  کــرد. 
ــت.  ــده اس ــم کار ش ــار ه ــدوق ب ــا و صن ــتگیره دره دس
ــوده  ــدری ب ــبز س ــگ س ــه رن ــرون ب ــین در بی ــن ماش ای
ــت  ــپت آن اس ــه کانس ــگ نمون ــابه رن ــاً مش ــه تقریب ک
کــه دو ســال پیــش رونمایــی شــد. همان طــور کــه 
ــود، در  ــده ب ــخص ش ــی مش ــر جاسوس ــًا در تصاوی قب
ــا چراغ هــای عمــودی  تلورایــد تولیــدی نمــای جلویــی ب
ــپت  ــخه کانس ــه نس ــبت ب ــض، نس ــره عری ــو پنج و جل
عقــب  چراغ هــای  درحالی کــه  اســت  کــرده  تغییــر 
هــم متفــاوت بــوده و ضخیم تــر و کوتاه تــر شــده اند.

ــه  ــد نیویــورک ب هرچنــد تلورایــد در نمایشــگاه هفتــه ُم
ــا نســخه  نمایــش عمومــی درآمــده امــا کیــا در رابطــه ب
ــی منتشــر نکــرده  ــن خــودرو اطاعات ــی ای تولیــدی نهای
ــایز   ــول س ــراس اوور ف ــن ک ــه ای ــت ک ــه اس ــط گفت و فق
ــن  ــد؛ بنابرای ــد ش ــه خواه ــرانه V6 عرض ــک پیش ــا ی ب
ــن  ــی ای ــوع و خروج ــورد ن ــی در م ــچ اطاعات ــًا هی فع
ــد کــه ظرفیــت حمــل  ــور در دســت نیســت.  تلورای موت
ــت پوینت  ــا در وس ــه کی ــر را دارد، در کارخان ــت نف هش
ــده  ــال آین ــل س ــده و از اوای ــد ش ــا تولی ــت جورجی ایال
شــد. خواهــد  عرضــه  بــازار  بــه   2020 مــدل  بــا 
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