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ـوه درگيرکـردن مخاطب با 
روش هـای بازاريابـی کـه بيـش از هـر جاي ديگـر در حـوزه ارتباطـات بازاريابـي و نح

محصـول و يـا برنـد، خود را نشـان مي دهد، مدت هاسـت که نيازمند نوآوري اسـت تـا بتواند مشـتريان را در فضاي 

جديـد )باالرفتـن سـطح توقعـات مخاطبـان، رقابتي شـدن بازارها، امتنـاع برندها از افتـادن در دام جنـگ قيمت( به 

وفـاداري و حتـي طرفـداري از برند هدايت کند. بازاريابي حسـي پاسـخي اسـت به شـرايط موجود که بـه ايجاد باور 

از برنـد و نيـز اثرگـذاري بـر تصميم خريد منجـر مي گردد.

ارتباطـات يـک طرفـه کـه طـي آن فقط شـرکت ها حـرف مي زننـد و فرصتي بـراي شـنيدن سـخن مخاطبان و 

گ کـرده و نتيجه اين 
مصرف کننـدگان محصـوالت آنهـا وجـود ندارد، مدتهاسـت که عرصه را بـر مصرف کننده تن

رابطـه يـک طرفـه چيـزي جز خداحافظي مشـتريان با ايـن عرضه کننـدگان کاال و خدمات از يک طـرف، و صرف 

منابـع کـم اثـر از جانب توليدکننـدگان و عرضه کنندگان در فضايي پر ابهام از اميد بازگشـت هزينه هـاي ترويج اين 

چنينـي از طرف ديگر، نبوده اسـت.

ورود بـه حريـم زندگـي عـادي مشـتريان به بهانـه درگيرکردن آنهـا با پيام هـاي ترويجي، اصـوالً به انزجـار آنها از 

ي و گاه بـروز خصومت هايـی انجاميـده که به واکنش هاي مختلـف و مبتکرانـه از جانب مخاطبان منجر 
نـام تجـار

شـده است. 

بازاريابـي حسـي کـه بـه انقالب سـه بعدي هيجان انگيـز درارتباطـات بازاريابي سـنتي مشـهور اسـت از دل چنين 

ـربرآورده تا بـه نيازهـاي موجود پاسـخ دهد.
شـرايطي س

مـا در شـرکت ايمـن روانسـاز صنعت توانسـتيم با مطالعـه و تحقيق بسـيار و پس از راه اندازی باشـگاه مشـتريان و  

انتشـار نشـريه رول فضـای جديـدی از اين نـوع بازاريابـی را تجربه کنيـم و اميدواريم اين رونـد با کمک مخاطبان 

ارجمند رو به رشـد باشـد.

سال 95 شرايط ويژه و منحصر به فردی داشت که حرکت در آن نيازمند تأمل و برنامه ريزی بسيار دقيقی بود.

9 آغـاز و از اولين روزهای  سـال 95  اجرای آن آغـاز گرديد. ايجاد 
تبييـن اسـتراتژی ها و برنامه ها از اواسـط سـال 4

دفاتر فروش جديد، تکميل سـبد محصوالت، اجرای روشـهای نوين در باشـگاه مشـتريان و ايجاد زيرسـاخت های 

مناسـب از مـواردی بود که در اين سـال انجـام گرديد.

در پايان ضمن تشـکر از همکاران، همياران و مشـتريان عزيز بابت همراهی خود، اميدوارم سـال 96 سـالی پربار و 

پررونـق بـرای تمامـی توليدکنندگان  و مصرف کنندگان محترم باشـد و ايـران و ايرانی به جايگاه اصلی خود برسـد.

 
     

     احسان شجاعی
 

     

مدیرعامل
 

     

سـرمقـالـه



ــد امنیــت شــغلي  »هیــچ شــرکتي نمي توان
ایجــاد کنــد مگــر از طریــق مشــتریانش، مــا 
ایــن حقیقــت را کشــف کــرده ایم: هــر کاري 
کــه بــراي موفقیــت مشــتري انجــام دهیــم، 
ــه  ــي ب ــزوده مال ــورت ارزش اف ــه ص ــاً ب قطع
مــا بــاز مي گــردد« )جــك ولــش مدیرعامــل 

ســابق شــرکت جنــرال الکتریــك(.
ــي  ــذت و آرامــش درون ــت، احســاس ل رضای
اســت کــه از ارزیابــي و قضــاوت دربــاره 
عملکــرد محصــول ارایــه شــده در مقایســه با 

ــود. ــل مي ش ــخص حاص ــارات ش انتظ
رضایــت / نارضایتــي یــك پاســخ احساســي 
اســت کــه بــه ارزیابــي از کاال یــا خدمتــي که 
مصــرف یــا ارایــه شــده اســت داده مي شــود .

ــه  ــتگي ب ــد بس ــتري از خری ــت مش رضای
عملکــرد محصــول در مقایســه با انتظــارات او 
دارد. اگــر عملکرد محصول ارایه شــده بســیار 
ــه  ــد ب ــتري باش ــارات مش ــر از انتظ پائین ت
نارضایتــي وي مي انجامــد. چنانچــه عملکــرد 
محصول ســطوح بــاالي انتظارات مشــتري را 

پوشــش دهــد و یــا منطبق بــا انتظــارات وي 
باشــد، رضایــت مشــتري در حــد بســیار بــاال 
ــه طــور صــد در صــد حاصــل شــده  ــا ب و ی
اســت. همچنیــن، چنانچه عملکــرد محصول 
ــر از انتظــارات مشــتري باشــد موجــب  فرات
خرســندي یــا خشــنودي مشــتري خواهــد 
شــد. خرســندي مشــتري هنگامــي حاصــل 
مي شــود که ســـازمان بــا ارایـــــه محصولي 
فراســوي انتظارات مشــتري، او را شــگفت زده 

و هیجــان زده نمایــد. 
ــول  ــول، معل ــتري از محص ــندي مش خرس
نــوآوري و قابلیت هــاي اصلي ســازمان اســت.

در محیــط کســب و کاري کــه پیوســته 
رقابتــي مي شــود، کســب  و  پیچیده تــر 
رضایــت مشــتري در حــال تبدیــل شــدن به 
هــدف اصلــي شرکتهاســت. رضایت مشــتري 
ــر روي  ــر از یــك تأثیــر مثبــت ب امــري فرات
تالش هــاي بــه عمــل آمــده در شــرکت 
اســت. ایــن امــر نه تنهــا کارکنــان را وادار بــه 
ــودآوري  ــع س ــه منب ــد، بلک ــت مي کن فعالی

ــود. ــي مي ش ــرکت تلق ــراي ش ــز ب نی
ــه نمودارشــماره )۱( نشــان  ــه ک ــان گون هم
ــادي  ــاي زی مي دهــد رضایــت مشــتري مزای
ــطوح  ــد و س ــاد مي کن ــرکت ایج ــراي ش ب
باالتــر رضایــت مشــتریان، بــه وفــاداري آنهــا 
ــوب  ــتریان خ ــظ مش ــود. حف ــر مي ش منج
در بلند مــدت نســبت بــه مشــتریان جدیــد، 
بــراي جایگزینــي مشــتریاني کــه با شــرکت 

ــودمند اســت.  ــد، س ــه کرده ان ــع رابط قط
رضایــت  ســازمان  از  کــه  مشــتریاني 
زیــادي دارنــد تجربیــــات مثبــت خــود را 
ــن  ــه ای ــد و ب ــل مي کنن ــه دیگــران منتق ب
ترتیــب وســیله تبلیــغ براي ســازمان شــده 
و در نتیجــه هزینــه جذب مشــتریان جدید 
ــژه  ــن موضــوع بوی ــد. ای را کاهــش مي دهن
بــراي ارایه دهنــدگان خدمــات عمومــي 
بســیار مهــم اســت. زیــرا شــهرت و اعتبــار 
آنهــا و بیــان مزایــا و نــکات مثبــت آنهــا از 
ســوي دیگــران منبــع مهــم جلــب اعتمــاد 

عمومــي اســت.

یان رضایت مشتر
دکتر رئوف رابطی - مدرس و دکترای بازاریابیرمز موفقیت در کسب و کار 
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ــه  ــه ب ــت ک ــي اس ــخ احساس ــک پاس ــي ی ــت / نارضایت رضای
ارزیابــي از کاال یــا خدمتــي کــه مصــرف یــا ارایــه شــده اســت 

مي شــود. داده 
رضایــت مشــتري از خریــد بســتگي بــه عملکــرد محصــول در 
مقایســه بــا انتظــارات او دارد. اگــر عملکــرد محصــول ارایه شــده 
بســیار پایین تــر از انتظــارات مشــتري باشــد بــه نارضایتــي وي 

مي انجامــد. 

همانطــور کــه ذکــر شــد رضایــت احســاس لــذت و 
آرامــش درونــي ناشــي از ارزیابــي و مقایســه اســت. 
ارزیابــي و مقایســه بین عملکرد محصول بــا انتظارات 
خدمت گیرنــده، در واقــع بــذر رضایــت مشــتري قبل 
ــا دریافــت خدمــت، کاشــته مي شــود.  ــد و ی از خری
عملکــرد، نوعــي پاســخ بــه انتظــارات ایجاد شــده در 
مشــتري اســت. هــر قــدر ایــن پاســخ )محصــول ارائه 
ــا انتظــارات ایجــاد شــده بیشــتر مطابقــت  شــده( ب
داشــته باشــد بــه همــان میــزان رضایــت بیشــتري 
حاصــل شــده اســت. لــذا رضایــت را مي تــوان میــزان 
پوشــش و پاســخ بــه انتظــارات تعریــف کرد. شــکاف 
ــرد  ــر نشــده انتظــارات مشــتري از عملک و خــالء پ
ــده در  ــاد ش ــالء ایج ــکاف و خ ــان ش ــول هم محص

رضایــت مشــتري اســت. 
خدمــات ارائــه شــده ماننــد ضربــه اي بــر روح و روان 
ــه هــم خــوردن  مشــتري عمــل کــرده و موجــب ب
آرامــش و تعــادل روحــي وي مي شــود. در ایــن گونــه 
مــوارد، ماهیــت و هــدف خدمــت تغییــر و بــه آزار و 
ــع  ــت، در واق ــن وضعی ــود. ای ــل مي ش ــت تبدی اذی
مــرگ و نیســتي خدمــت و گــذر از مشــتري مــداري 

بــه مشــتري آزاري اســت.
ــتاري از  ــت در پیوس ــه رضای ــب، گرچ ــن ترتی بدی
صفــر تــا صــد درجه بنــدي و تعریــف مي شــود، امــا 
ایــن تمــام واقعیــت نیســت. واقعیــت خدمــات ایــن 
اســت کــه در مــواردي مي توانــد فراســوي انتظــارات 
مشــتري ارائــه شــود و برعکــس در مواردي نیــز صرفاً 
ــن حدهــاي  ــه وجــود آورد. ای خشــم و عصبانیــت ب
بســیار مطلــوب وهمچنیــن بســیار نامطلــوب ارائــه 
خدمــات و یــا بــه بیانــي بهتــر حــد مشــتري مــداري 

تــا مشــتري آزاري واقعــي اســت.
در نمــودار شــماره2 زیــر رضایــت بــه عنــوان یک 

فرایند مقایســه اي نشــان داده شــده اســت.

حــال بایــد دیــد ایــن رضایــت را بــا 
ــوان  ــاخص هایي مي ت ــه ش ــتفاده از چ اس
ــاره مــوارد زیــر  ــي نمــود؟  در ایــن ب ارزیاب

مطــرح مي باشــد:
ــت  ــه جه ــداوم مراجع ــا ت ــد ی ــرار خری تک  

معامــات و وفــاداري
میزان شهرت و اظهار نظر مثبت مشتریان   

مزایای رضایت مشتری

معرفي مشتریان جدید توسط مشتریان قدیم  
کاهش هزینه هاي جذب مشتري  

کاهش هزینه هاي ناشي از اشتباهات  
افزایش فروش  

افزایش سهم بازار  
افزایش سود ناخالص  

نمودار  مدل کلي رضایت مشتري

نمودار مزایای  رضایت مشتري 1

2
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توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است 
که امروزه به دالیل شرایط حاکم بر بازار حتی 

بسیاری از برندهای بزرگ و مطرح دنیا نیز 
در پی از آن خود کردن بخش های کوچک و 

تخصصی از بازار هستند

به منظور باال بردن اثربخشـی بازاریابی و فروش محصوالت، باید به خوبی متوجه شـوید که بازار 
هـدف شـما از چـه بخش هایی تشکیل شـده اسـت بـه این معنا کـه هرگونه اطالعـات جزئی و 
کوچـک را در مـورد آن بـه دسـت آوریـد. جمـع آوری و تحلیل این نوع اطالعات به شـما کمک 
می کند محصول شـما برای چه گروه هایی از مخاطبین در بین افراد حاضر در بازار هدف شـما 
دارای جذابیـت اسـت. زمانـی که این اطالعـات را به دسـت آورید، برای هر بخـش از بازار هدف 

می توانیـد اسـتراتژی بازاریابی و فروش خاص خودتـان را بکار گیرید. 
پیـش از هـر چیـز اجـازه دهیـد به این سـؤال پاسـخ دهیـم که چـرا صاحبان کسـب وکارهای 
آنالیـن بـازار هـدف خـود را بررسـی و مطالعـه می کنند؟ در پاسـخ بـه این پرسـش باید گفت 
محیـط کسـب وکارهای آنالیـن امـروزی، محیطـی به طـور کامـل ظالم اسـت. اگـر مالک یک 
کسـب وکار کوچـک یـا متوسـط باشـید، اینکه در چه صنعتی واقع شـده باشـید، بـه هیچ وجه 
مهـم نیسـت، چراکه به هرحال با رقابت بسـیار زیادی از طرف برندهـای بزرگ تر مواجه خواهید 
بـود. ایـن رقابت شـدید موجب می شـود تـا ازلحـاظ بودجـه بازاریابی بـه محدودیت خـورده و 
تحت فشـار قـرار گیریـد و فقـط در حال تالش بـرای جذب یک مشـتری بالقوه یـا یک فروش 
باشـید. به منظـور برنده شـده در این رقابت نیازمند اکتشـاف بیشـتر در اعماق الیه هـای زیرین 
بـازار هـدف خودتان هسـتید تا جزءبه جزء بـازار هدف خود را به خوبی درک کنید. توجه داشـته 
باشـید بـدون ارزیابـی کامـل هرگز قادر به کسـب موفقیـت قابل توجه در کسـب سـهم از بازار 

یابیمحمد رضا عامری - کارشناس روانشناسی وانشناسی بازار ر
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هدف نمی شـوید.
ــت  ــه بســیارحائز اهمی ــن نکت ــه ای ــه ب توج
اســت کــه امــروزه بــه دالیــل شــرایط حاکــم 
بــر بــازار حتــی بســیاری از برندهای بــزرگ و 
مطــرح دنیــا نیــز در پــی از آن خــود کــردن 
بخش هــای کوچــك و تخصصــی از بــازار 
ــب وکارهای  ــرای کس ــه روزی ب ــتند ک هس
متوســط و کوچــك رهــا کــرده بودنــد. ایــن 
ــار وارده از  ــا فش ــه آن ه ــت ک ــن معناس بدی
ــی را حــس کــرده  ــازار رقابتــی فعل ســوی ب
ــدد  ــب مج ــرای کس ــالش ب ــواره در ت و هم
ــت و  ــود در صنع ــین خ ــر پیش ــگاه برت جای

ــند. ــان می باش ــد خودش ــش درآم افزای
ــی  ــای اصل ــی از بخش ه ــی یک روانشناس
بازاریابــی درونــی اســت، روانشناســی درک 
ایــن  اســت کــه مــردم چــرا و چگونــه  فکر 
و عمــل می کننــد. محتــوای شــما چگونه 

می توانــد قانع کننــده باشــد در صورتــی 
کــه هیــچ اطالعــی از مخاطب تــان 
ــق  ــد از طری ــه می توانی ــد؟ چگون نداری
ــید در  ــان برس ــه مخاطبان ت ــوا ب محت
صورتی کــه نمی دانیــد آن هــا چــه نــوع 

ــد. ــی می خواهن محتوای
درک برخــی از اصــول کلیــدی در روانشناســی می توانــد شــما را از خــوب بــه شــگفت انگیز 
تبدیــل کنــد، اگــر شــما ایــن اصــول را درک و آن  را بــه بافــت بازاریابــی خــود اضافــه کنید، 

احتمــاال به مشــتریان بیشــتری دسترســی خواهید داشــت.
بازاریابــان و کاســبان هوشــمند، ماهــر و صــادق از روانشناســی بازاریابــی اخالقــی، قانونــی 
ــدگان  ــا مصرف کنن ــل ب ــرای جــذب و تعام ــالش ب ــه در ت ــد و محترمان اســتفاده می کنن
هســتند. در ادامــه 4 مفهــوم روانشناســی کــه در بازاریابــی می توانیــد از آن اســتفاده کنیــد 

آورده شــده اســت.

1-تقابل
تقابل مفهوم سـاده ای اسـت. اگر کسـی چیزی را برای شـما انجام دهد، به طور طبیعی شما 
هم می خواهید تا به او کمك کنید. این رشـوه دادن نیسـت. اگر شـما بتوانید صادقانه عمل 
کنیـد فـرد دیگـر هم به طور طبیعی می خواهد به شـما کمك کند. شـما می توانیـد از این 
روش در بازاریابـی خـود اسـتفاده کنید. برای افزایش وفاداری مشـتریان می توانید چیزهایی 
را رایـگان بـه او بدهیـد. بـا یك هدیه کوچك، شـما یـك گام به مشـتری نزدیك تر خواهید 
شـد. بـه عنـوان مثال می تـوان به دسـتمال کاغذی زیـرول که با هر روغن تحویل مشـتری 

می گردد اشـاره نمود.

2-تعهدات
تعهـد یکـی دیگـر از مفاهیـم روانشناسـی اسـت. مـردم دوسـت ندارنـد وعده های خـود را 
بشـکنند. اگـر مـردم بـه چیزی متعهد شـدند، احتمال بسـیار کمی وجـود دارد کـه از قید 
آن تعهـد آزاد شـوند. هـدف از طـرح نخفیف آنی و امتیـازی زیرول این اسـت که تعهد خود 
در مقابـل اتوسـرویس ها و مصـرف کننده نهایـی اجرایی گـردد که این امـر در نهایت باعث 

اسـتحکام روابط بیـن اتوسـرویس و مصرف کننـده می گردد.

3-افزایش اقتدار
اکثـر مـردم به طور طبیعـی از چهره های مقتدر اطاعت می کنند، هنگامی که یك شـخص 
مقتـدر را مشـاهده می کنیـم به احتمـال زیاد به نظرات و پیشـنهادات او به سـادگی اعتماد 
می کنیم. شـما می توانید با برجسـته کردن اطالعات خـود در کنار محتـوای خودتان اقتدار 
خـود را افزایـش دهیـد. باال بردن سـطح اطالعـات در مورد گرانروی، میزان سـنتتیك بودن 

روغـن و سـطوح درجـه بنـدی روغن ها به اتوسـرویس های عزیز کمك شـایانی می کند.

4-عاقه
اگر شـما احسـاس مثبتی نسـبت به یك شـرکت یا یك فرد داشته باشـید، به احتمال زیاد 
بـا آن هـا ارتبـاط برقـرار کـرده و از آن هـا خریـد خواهید کرد. عالقه برای توسـعه برند شـما 
حیاتـی اسـت. بـه خاطر داشـته باشـید دوست داشـتنی بودن به این معنا نیسـت که شـما 
خـوب باشـید. شـما فقط باید سـعی کنید احسـاس مثبت بین مردم نسـبت بـه برند خود 
ایجاد کنید. شـرکت ایمن روانسـاز صنعت )زیرول( مفتخر اسـت تا با ارتباط گرم و دوسـتانه 

بـا اتوسـرویس های محترم گامی مؤثـر در ایـن راه بردارد.

بازاریابان و کاسبان هوشمند، ماهر و صادق از 
روانشناسی بازاریابی اخاقی، قانونی استفاده 
می کنند و محترمانه در تاش برای جذب و 

تعامل با مصرف کنندگان هستند 
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ین  با بهتر
وهای  خودر

ســـال ۲۰۱۶ 
آشـــنا شوید

بهترین خودرو جمع وجور:
»سوبارو ایمپرزا«

)Subaru Impreza(
به طورکلـی وقتـی نام سـوبارو را می شـنویم، 
تصویـر یـك خودروی اسـپرت یا مسـابقه ای 
در ذهـن نقـش می بندد. امـا این بار سـوبارو 
بـا عرضـٔه یـك خـودروی جمع وجـور چهار 
درب )سـدان( یعنی سـوبارو ایمپرزا، توانست 
نظـر بیشـتر مصرف کننـدگان را بـه خـود 

جلـب کند.

بهترین خودرو در اندازهٔ متوسط: 
»تویوتا کمری«

)Toyota Camry(
تویوتـا کمری، یکی از محبوب ترین خودروهای 
خانوادگـی در ایاالت متحـده اسـت. کمـری تـا 
بـه امـروز، بـا طراحی هـای متفاوتـی بـه بـازار 
عرضه شـده اسـت؛ امـا جدیدترین مـدل آن که 
از یـك طراحـی فانتزی تـری در مقایسـه بـا 
عنـوان  می بـرد؛  بهـره  قبلـی اش  مدل هـای 
بهتریـن خودرو در اندازه متوسـط را در لیسـت 

مـورد نظـر به خـود اختصـاص داده اسـت.

هرسـاله، کارشناسـان خـودرو در قالب یک تیم، فهرسـتی کامـل از تمام خودروهای فروخته شـده 
در ایاالت متحـده تهیـه و آن هـا را مورد بررسـی قـرار می دهند. همچنیـن این تیـم گزارش های 
ارسـالی توسـط مصرف کننـدگان را هم به صـورت جداگانـه بررسـی می کنند. در نتیجـهٔ این 
اتفـاق، ماشـین هایی کـه در صـدر لیسـت گزارش هـای ارسـالی توسـط مصرف کننـدگان 
قـرار دارنـد؛ از دیگـر رقبای خود پیشـی گرفتـه و در یک گـروه جداگانه قـرار می گیرند. 
خودروهـای قرارگرفتـه در گروه نهایـی، باید از نظر فنـی، ظاهری، امنیت سرنشـینان و 

کارایی مناسـب بـرای سـازمان های دولتی، از شـرایط ویـژه ای برخوردار باشـند.

بهترین خودرو نیمه کوچک: 
»هوندا فیت«

)Honda Fit(
مصرف کننـدگان،  گزارش هـای  اسـاس  بـر 
هونـدا فیت از نظر انرژی و اسـتهالک، یکی از 
کم مصرف تریـن خودروهای جهان به حسـاب 
می آیـد کـه از قیمـت مقرون به صرفـه ای هم 
بهـره می بـرد. گفتنی اسـت که این مـدل در 
کنـار کوچـك بودنش، از فضـای داخل کابین 

مناسـبی هم بهـره می برد.

در  انتخاب شـده  خودروهـای  امسـال، 
مقایسـه بـا سـال های گذشـته، از تنـوع 
بیشـتری برخوردارنـد؛ چراکـه در لیسـت 
امسـال، از خودروهـای کوچـك شـهری 
غول پیکـر،  شاسـی بلندهای  تـا  گرفتـه 
همـه و همه در این لیسـت حضـور دارند. 
در مرحلـهٔ نهایـی امسـال، ۱۰ خـودرو بـه 
عنـوان برترین هـای سـال ۲۰۱۶ انتخـاب 
شـدند کـه از ایـن تعـداد، هفـت خـودرو 
ژاپنـی بـوده و 3 خودروی دیگر لیسـت، ۲ 
نماینـده از ایاالت متحده و یـك نماینده از 

شـرکت های کـره ای هسـتند.
مـی توانیـد در ادامه با لیسـت 10تایی 

مورد نظر آشـنا شـوید:
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بهترین خودرو شاسی بلند لوکس:
»لکسوس آر  ایکس«

)Lexus RX(
لکسوس یکی از نام آشناترین شرکت های خودروسازی 
در ژاپن است که تنوع محصوالت بسیار زیادی هم 
دارد. از زمان عرضهٔ مدلRX35۰ لکسوس، این 
شرکت در میان دیگر رقبای غول پیکرش در کالس 
شاسی بلند، توانست جایی برای خود دست وپا کند. 
حاال جدیدترین مدل شاسی بلند لکسوس یعنی 
RX  از دید مصرف کنندگان، بهترین شاسی بلند 

لوکس در جهان است.

بهترین خودرو اسپرت ارزان قیمت:
»مزدا ام ایکس 5 میتا«

)Mita 5-Mazda MX(
مــزدا ام ایکــس 5 میتــا یکــی از پرفروش تریــن 
ــر  ــه ه ــی اســت ک ــای اســپرت خیابان خودروه
چهــار نســل ایــن خــودرو، از محبوبیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. حــاال جدیدتریــن مــدل 
ــی  ــوان خروج ــا ت ــا ب ــس 5 میت ــزدا ام ایک م
ــوان  ــت عن ــه دریاف ــق ب ۱55 اســب بخــار، موف
بهتریــن خــودروی اســپرت ارزان قیمت از ســوی 
ــت. ــده اس ــت ش ــن صنع ــدگان ای مصرف کنن

بهترین خودرو شاسی بلند کوچک:
»سوبارو فورستر«

)Subaru Forester(

مصرف کنندگان  سوی  از  مینی ون  خودروی 
صنعت خودرو شده است.

بهترین خودرو وانت باربری:
 »فورد اف  150«
)Ford F-150(

ــت  ــای وانـ ــر خودروهـ ــان دیگـ در میـ
ــورد  ــرکت فـ باربـــری، محصـــوالت شـ
خاصـــی  محبوبیـــت  از  همـــواره 
برخوردارنـــد. دلیـــل اصلـــی ایـــن 
ظاهـــری  طراحـــی  محبوبیـــت، 
تعلیـــق  سیســـتم  و  منحصربه فـــرد 
فوق العـــادٔه محصـــوالت ایـــن شـــرکت 
اســـت. حـــاال در ســـال ۲۰۱۶، فـــورد 
اف۱5۰ عنـــوان بهتریـــن خـــودروی 
وانـــت باربـــری در جهـــان را دریافـــت 

. می کنـــد

بهترین خودرو در اندازهٔ بزرگ:
 »شورولت ایمپاال«

)Chevrolet Impala(

در کمــال تعجــب، عنــوان بهتریــن خــودرو 
ایمپــاال  را شــورولت  بــزرگ  انــدازٔه  در 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت می کن دریاف
ــدس  ــل مرس ــختی مث ــای سرس ــه رقب ک
بنــز ســری S، هیونــدای جنســیس ســدان 
و غیــره بــر ســر راه ایمپاال قــرار داشــتند. از 
نظــر کارشناســان خــودرو، شــورولت ایمپاال 
ــیار  ــك بس ــری و دینامی ــی ظاه از طراح
بهــره می بــرد. همچنیــن  پیشــرفته ای 
ــا آن بســیار لذت بخــش اســت. رانندگــی ب

سـوبارو بـار دیگـر در لیسـت ۱۰تایـی مـا 
می درخشـد. بعـد از انتخـاب سـوبارو ایمپـرزا 
بهتریـن خـودروی جمع وجـور؛  عنـوان  بـه 
حـاال نوبـت بـه سـوبارو فورسـتر رسـیده تـا 
از نظـر مصرف کننـدگان، بهتریـن خـودروی 
شاسـی بلند کوچـك انتخـاب شـود. گفتنـی 
اسـت که این مدل از قیمت بسـیار مقرون به 

صرفـه ای هـم بهـره می بـرد.

بهترین خودرو شاسی بلند متوسط:
»کیا سورنتو«

)Kia Sorento(
احتماالً نام کیا سورنتو بیشتر از دیگر خودروهای 
این لیست به گوشتان خورده؛ چراکه جدا از 
بازارهای جهانی، سورنتو در بازار خودرو ایران 
از محبوبیت باالیی برخوردار است. نکتهٔ مهم 
بهترین  عنوان  دریافت  این خودرو،  مورد  در 
است.  جهان  متوسط  شاسی بلند  خودروی 
رقبای  سورنتو  کالس،  این  در  است  گفتنی 
 Nissan Rogue سرسخت و بزرگی مثل
و Chevy Traverse را پشت سر گذاشته 

است.

بهترین خودرو مینی ون:
»تویوتا سینا«

)Toyota Sienna(
از  یکی  تویوتا سینا  امروز،  تا  از سال ۱۹۹۸ 
است؛  بوده  در جهان  مینی ون ها  پرچمداران 
انرژی  ارگونومیك، مصرف  از طراحی  چراکه 
پایین و راحتی سرنشین خوبی برخوردار است. 
حاال بعد از گذشت ۱۸ سال، جدیدترین مدل 
تویوتا سینا، موفق به دریافت عنوان بهترین 
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سلسله مقاالت فناوری

مراقبت وضعیت ماشین آالت 
Machinery Condition Monitoring

مقدمه 
امــروزه نقــش و کاربــرد فیلترهــا در صنعــت بــه قــدری حیاتــی و الزامــی اســت کــه ادامــه فعالیــت ماشــین آالت بــدون سیســتم تصفیه و 

فیلتــر غیر ممکــن بــه نظــر می رســد. 
بــا توجــه بــه اینکــه مــواد آالینــده از محیــط خــارج از دســتگاه و نیــز از درون آن بــه طــور دائــم وارد روغن شــده و میــزان آلودگــی آن را باال 
می بــرد لــذا در صورتیکــه بــرای کاهــش مــداوم ســطح آلودگــی چــاره ای اندیشــیده نشــود ظــرف مــدت بســیار کوتاهــی روغــن خــواص 

اصلــی خــود را از دســت داده و از انجــام وظایــف خــود بــرای حفاظــت مناســب از دســتگاه باز می مانــد.
ــازار عرضــه  ــه ب ــا طراحــی و ســاخته شــده ب ــواع دســتگاه ها و کاربری ه ــف و ان ــای مختل ــرای محیط ه ــه ب ــواع سیســتم های تصفی ان
می گردنــد. بــرای دارنــدگان ماشــین آالت آگاهــی از نــوع فیلتــر مصرفــی بســیار ضــروری می باشــد. امیــد اســت ایــن جــزوه کــه از کتــاب 
Filters and Filteration Hand book اثــر کریستوفردیکنســون ترجمــه شــده اســت بتوانــد کمــك مؤثــری به مهندســین، تکنســین ها 

و دســت انــدرکاران و نگهــداری و تعمیــرات ماشــین آالت و تجهیــزات نمایــد. 

 Filters For Combustion فیلترهای موتورهــای درونســوز
Engines در کار موتــور اتومبیــل ســه نوع ســیال وجــود دارد؛ 
بــه صــورت هــوا، ســوخت و روغــن که از بیــن آن ها فقــط روغن 
در یــك مــدار بســته گــردش می کنــد و نیــاز بــه تصفیــه اولیــه 
دارد. در ســال های اخیــر، قــرار دادن فیلتر ســاده در مســیرهای 
ورودی ســوخت و هــوا بــه امــری معمــول و عــادی تبدیل شــده 
ــاال باشــد،  ــه ویــژه در حالتــی کــه قــدرت موتورهــا ب اســت. ب
مقــدار ســیال در گــردش نیــز زیــاد اســت و اینجاســت کــه هم 
ذرات آالینــده و همچنیــن اثــرات آن هــا در حــد باالیــی مطــرح 
می گــردد. بــه خصــوص وضعیــت موتورهــای دیزلــی بــه تمیــز 
بــودن ســوختی کــه بــه پمــپ و انژکتورهــا ارســال می گــردد، 
بســتگی دارد. لــذا تصفیــه ســوخت بــه انــدازه تصفیــه روغــن 
اهمیــت پیــدا می کنــد. توربین هــای گازی بــا در نظــر گرفتــن 
ــرای محافظــت  ــد، ب ــه در آن کار می کنن ــرایط محیطــی ک ش
ــاز  ــوبات، نی ــودگی و رس ــل فرس ــور در مقاب ــای کمپرس پره ه
ــط  ــر چــه محی ــد، ه ــه دارن ــرای تصفی ــژه ای ب ــه شــرایط وی ب
ــت  ــه مراقب ــاز ب ــتر نی ــش بیش ــوای مک ــد، ه ــر باش خورنده ت
دارد )ایــن موضــوع بــرای موتورهــای پیســتونی درونســوز نیــز 

صــادق اســت(.

                                                                                                 Air Filters فیلترهای هوا
ــد،  ــش می کنن ــوز مک ــای درونس ــه موتوره ــی ک ــدار هوای مق
بســیار زیــاد اســت. در بعضــی اوقــات انــدازه حجــم هوایــی کــه 
بــرای یــك واحــد حجــم ســوخت بوســیله موتورهــای بنزینــی 
مکــش می شــود ۱۰/۰۰۰ برابــر حجــم واحــد ســوخت اســت، 
ــوای مکــش  ــز اســت و ه ــوای اتمســفر تمی ــب، ه گرچــه اغل
ــد  ــده جام ــی احتمــال وجــود ذرات آالین ــه می شــود ول تصفی
 air( نیــز زیــاد اســت. از آنجــا کــه موتــور مجهــز بــه پمــپ هــوا
pump( اســت، راندمــان آن تحــت تاثیــر شــرایط و وضعیــت 

ــت  ــه آن را اف ــراردارد ک ــش ق ــوای مک ه
  )low pressure drop( پاییــن  فشــار 
ورودی می نامنــد. ایــن بدیــن معنــا اســت 
چنانچــه فیلتــر بــزرگ باشــد افــت فشــار 
کمتــری ایجــاد نمایــد، همچنیــن از ابعــاد 
بــزرگ بدنــه فیلتــر بــه عنــوان یــك نقطة 
ــت  ــات جه ــة ارتعاش ــرای محفظ ــوت ب ق
صداگیــر ورودی می تــوان اســتفاده کــرد. 
ــوان  ــه عن ــد ب ــر بای ــه فیلت ــن بدن بنابرای
زیــر  صداهــای  تصفیه کننــدة  مســیر 
ــه همــراه صافــی هــوا  ــور ب فرکانــس موت
ــه عنــوان فیلتــر مکانیکــی  )element(  ب

ــود.  ــی ش )mechanical filter(، طراح
راه حلــی کــه بــا مقولــة فــوق انطبــاق داده 
ــاوت  ــف، متف ــای مختل ــده از دیدگاه ه ش
اســت. از راندمــان بــاالی تصفیــه صوتــی 
مکانیکــی  اثــرات    )acoustic filter(
ــوب  ــان خ ــا راندم ــاوت، ت ــف و متف ضعی
ــة  ــدون تصفی ــا ب ــی ی ــا اندک ــی ب مکانیک
ــن زمینــه ذکــر  ــوان در ای ــی را می ت صوت

کــرد. 
ــن  ــر، ممک ــب فوق الذک ــق مطال ــر طب ب
اســت در موتورهــای اتومبیــل، انــدازه 
ــه علــل اثــرات  فیلتــر خیلــی کوچــك )ب
ــور( و  ــور و کاربرات ــرد موت آن روی عملک
یــا بــه صــورت غیر ضــروری بــزرگ باشــد 
کــه در ایــن صــورت بــرای نصــب آن بــه 
ــور  ــاالی موت ــه در ب ــنگینی ک ــازه س س
ــاز  ــردد، نی ــه می گ ــوی تعبی ــم و ق محک

 CM مهندس عبداللهی - کارشناس
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اســت.  
اساســاً اســتفاده از فیلترهــای تــر شــده بــه روغــن )oil – wrtted filter( در بســیاری از جاهــا ســودمند اســت. بــر اســاس تجــارب 
عملــی کســب شــده، اغلــب تصفیــة خــوب و مؤثــر بوســیله ایــن نــوع فیلترهــا، بســتگی بــه یکنواخــت مرطــوب شــدن مشــبك 
تــوری )eire mesh( فیلتــر بــا روغــن دارد، بــا ثابــت نگــه داشــتن ســطح روغــن، فیلتــر هــوا غوطــه ور در روغــن، بهتریــن نــوع ایــن 

نــوع فیلترهــا اســت، امــا راندمــان آن متغیــر اســت. 
یکــی از انــواع ایــن فیلترهــا، کاتریــج فــوم پلــی یوریتیــن )Polyurethane foam cartidge( در یــك بدنــه ســاده اســت. بــرای 
اینکــه کاتریــج مزبــور قابلیــت تصفیــة مکانیکــی را داشــته باشــد، در روغــن خیســانده شــده اســت، روغــن در منافــذ فوم نفــوذ کرده 
ــر و  ــای نمــدی نرم ت ــه فیلتره ــی ک ــه می شــوند. در حال ــذ گرفت ــن مناف ــار در ای ــد، غب ــور می کن ــر عب ــن فیلت ــوا از ای ــی ه و وقت
ریزتــر از فیلترهــای مشــبك ســیمی می باشــند امــا راندمــان تصفیــه وافــت فشــار کمتــر در هنــگام عبــور روغــن از فیلتــر بســتگی 

بــه یکنواختــی عملکــرد روغــن دارد. اگــر 
کاتریــج خشــك شــود، در واقــع راندمــان 

تصفیــه، صفــر خواهــد شــد.
ترجیحــاً  در اغلــب فلیترهــای مــدرن 
ــه  ــد الی ــذی چن ــای کاغ ــوا از صافی ه ه
مشــابه   )Pleated paper element(
آنچــه در فیلترهــای روغــن بــکار مــی رود 
اســتفاده می شــود. صافــی در کاتریــج 
ــان روغــن از  اســتوانه ای کــه جهــت جری
ســمت بیــرون بــه داخــل آن اســت، قــرار 
از داخــل و  ایــن صافی هــا  می گیــرد. 
ــا صفحه هــای  بیــرون توســط لوله هــا و ی
مشــبك تقویــت شــده و ســر و تــه آنهــا 
نگهداشــته می شــوند.  بــا حلقه هایــی 
پــس از آن صافــی کامــل و یــا کاتریــج بــه 
ســادگی در داخــل بدنــه مناســب نصــب 
می گــردد. کــه شــکل و فــرم پوســته نیــز 
قابــل بررســی اســت. ممکــن اســت بــرای 

انجــام کار یــك فیلتــر هــوای ســاده و بــدون صداگیــر، کاتریــج 
بــه تنهایــی بــه شــکل یــك فیلتــر کامــل باشــد. از ایــن طــرح 
ــك  ــزن هیدرولی ــا مخ ــل و ی ــار کارت ــر بخ ــوان فیلت ــه عن ب

ــود.  ــتفاده می ش اس
ــت ارزان،  ــادگی، قیم ــت س ــه عل ــت ب ــن اس ــن ممک همچنی
ــش در  ــر مک ــوان فیلت ــه عن ــار ب ــت فش ــن اف ــاد کمتری ایج
موتورهــای کوچــك درونســوز نیــز اســتفاده گــردد، لــذا وقتــی 
ــل  ــور کام ــه ط ــتی ب ــود می بایس ــی ش ــار گرفتگ ــر دچ فیلت

ــردد.  ــض گ تعوی
 ft3 / ــان ــی جری ــا دب ــر ب ــدون صداگی ــوای مکــش ب معموالًه
 )cowl type( ترجیحــاً فیلترهــای مــدل کالهــك دار min 200
ــا  ــوع فیلتره ــن ن ــوش ای ــوالً در پ ــردد، معم ــتفاده می گ اس
ــه  ــی ک ــذا هنگام ــود، ل ــته می ش ــره بس ــچ و مه ــیلة پی بوس
ــره را  ــچ و مه ــوان پی ــد، می ت ــج باش ــض کاتری ــه تعوی ــاز ب نی
ــاز کــرد. بــرای ظرفیت هــای باالتــر، بدنــه فیلتــر کــه دارای  ب
ــه  ــط منیفول ــت، توس ــر اس ــض فیلت ــت تعوی ــی جه درپوش
مکــش موتــور مهــار شــده اســت. در مــواردی کــه صداگیــری 
ــر ضــروری اســت،  ــة فیلت ــردن مجموع ــزرگ ک الزم اســت، ب
ــزرگ کــردن قطــر صافــی  ــا ب ــوان ب ــن منظــور می ت ــرای ای ب
فیلتــر،  ارتفــاع صافــی )corrugation(  کاهــش داد و یــا بــدون 

ــه افــزود. افزایــش حجــم کاتریــج بــه حجــم بدن
ــادی  ــب زی ــده و مطال ــواع فیلترهــای هــوا ای ــا ان در ارتبــاط ب
فیلترهــای  موتــور،  ســازنده های  از  بعضــی  دارد.  وجــود 
کار  بــه  ویــژه ای  دیگــر طرح هــای  بعضــی  و  اســتاندارد 
ــش از  ــت مک ــرای هدای ــی ب ــت مجرای ــن اس ــد. ممک می برن
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــر و همچنی ــه فیلت ــب ب ــای مناس محل ه
ــب  ــش نص ــر مک ــم مؤث ــدید )resonant(  حج ــت تش خاصی

ــردد. گ
ــش  ــای مک ــتر فیلتره ــه بیش ــردد ک ــر می گ ــدداً متذک  مج
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pleated paper ele� ــوع صافــی کاغــذ چنــد ال  )مــدرن از ن
ment type( هســتند کــه بــه صــورت کاتریــج قابــل تعویــض 
ــا  هســتند. در فیلترهــای هــوا بــر خــالف فیلترهــای روغــن ب
ــی را  ــوان صاف ــوا می ت ــای ه ــابه فیلتره ــذی مش ــی کاغ صاف
ــن منظــور  ــرای ای تمیــز کــرد و از هــوای فشــرده معکــوس ب
اســتفاده نمــود. ممکــن اســت توصیــه شــود بعضــی از فیلترهــا 
را بــا مایــع مناســب شستشــو داده و مجــدداً اســتفاده گردنــد. 
ــوض  ــوالً ع ــه معم ــد ک ــان می ده ــی نش ــة عمل ــه تجزی گرچ
کــردن کاتریــج بهتــر از تمیــز کــردن صافــی فیلتــر هــوا اســت. 

Air Filter Sizing اندازه فیلتر هوا
ــاز  ــورد نی ــی م ــوای مصرف ــاس ه ــر اس ــوا ب ــر ه ــدازة فیلت ان
ــل داده شــده  ــول ذی ــوری در فرم ــه صــورت تئ ــه ب ــور ک موت

اســت، تعییــن می گــردد: 
ft3/min هوای مورد نیاز = D2. L.N.n ∏ 2

4*1728 
ــیلندر در  ــك س ــر حجــم ی ــدار از حاصلضــرب دو براب ــن مق ای
ــان در  ــه همزم ــش ک ــات مک ــداد دفع ــور در تع ــرعت موت س

موتــور رخ می دهــد، بدســت می آیــد. 
 D = قطر سیلندر ،)inches(

 L = کورس ،)incnes(
N = دور در دقیقه ،)r/min(

n =تعداد سیلندرهای همزمان در حالت مکش
ــه شــکل  ــوان ب ــوق را می ت ــول ف ــی، فرم ــرای محاســبة عمل ب

زیــر ســاده کــرد: 
)ft3/min( ظرفیت فیلتر =D2.L.N

K 
در این فرمول واحد قطر )bore)  )stroke(  اینچ است. 

 )m3/min( ظرفیت فیلتر =D2.L.N
                                                                            K

ــیلندر و  ــر س ــد قط ــول واح ــن فرم در ای
ــت.  ــانتیمتر اس ــب س ــر حس ــورس ب ک

مقــدار مناســب بــرای ثابــت ضریــب K و 
k در جــدول شــماره ۱ داده شــده اســت. 
در بعضــی اوقــات می تــوان از فرمــول 

ــرد:  ــتفاده ک ــز اس ــر نی زی
 ft ــت ــول ظرفی  N ×r/mim×L×D = فرم

/ mim
K×K 

D = قطر سیلندر )inches(
L = کورس )inches(
r/min = دور در دقیقه

A) = N( در موتور- تعداد سیلندرها
ســیلندرهای  تعــداد  کمپرســورها-  در 
 =  )Low / Preaure( )B( کــم  فشــار 
بــرای حالــت )A( در موتورهــای دو زمانــه 
 Scavenging blower(( بــا فــن تخلیــه

220= K1
ــار  ــای چه ــت )B( در موتوره ــرای حال ب
ــا  ــرای چهــار ســیلندر ی ــه معمــوالً ب زمان

ــتر ۱7۶۰=  بیش
بــرای حالــت )A( در موتورهائــی کــه 

پمپ تخلیه دارند ۱7۶۰= 

بــرای حالــت )B( در کمپرســورهای 
هــوا، یــك ســیلندر یــك طرفــه ۱7۶۰=  
بــرای حالــت )C( در کمپرســورهای 
ــه ۱7۶۰=  ــیلندر دو طرف ــك س ــوا، ی ه
بــرای حالــت )D( در کمپرســورهای 

هــوا، تــك ســیلندر ۱7۶۰= 
کــه دو ســیلندر یــا بیشــتر فشــار پایین 
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)Low Pressure( دارنــد دو طــرف 
بــرای )E( موتورهــای چهــار زمانــه یــك، 

دو و یــا ســه ســیلندر ۱7۶۰=
K2 = ۱ برای موتورهای دو زمانه

برای موتورهای چهار زمانه ۲ =
برای کمپرسورهای یك طرفه ۱=

برای کمپرسورهای دو طرف ۱ =     

 Oil Filters فیلترهای روغن
عملکـرد فیلتـر روغـن در ارتباط بـا میزان 
  )Contaminanta( جـذب ذرات آالینـده ای
کـه ممکـن اسـت در روغـن وجود داشـته 
اینکـه مانـع  باشـند اسـت. فیلتـر بـدون 
جریـان عـادی روغـن بـه بخش هایـی کـه 
نیـاز بـه روغنکاری دارند، شـود از رسـیدن 
حسـاس  قسـمت های  بـه  آالینـده  ذرات 
موتـور جلوگیـری می کند. پمـپ روغن که 
از طریـق فیلتر بـرای رسـاندن روغن کافی 
بـه قسـمت های مختلـف از طریـق جریان 
کامـل )full flow ciruits ( یـا میـان گـذر 
عمل می کنـد )bypass ciruits( در داخل 
کارتـل نصـب شـده اسـت. در روش هـای 
مـدرن که بـه صورت عملـی و معمول بکار 
می رونـد، تمـام روغـن خروجـی از پمپ از 
فیلتـر عبـور می کنـد گرچـه در بعضـی از 
طراحی هـا هنـوز هم از سیسـتم میان گذر 
اسـتفاده می گـردد.   )bypass system(

منابــع داخلــی آلودگــی معمــوال” شــامل 
شــدن  ســائیده  از  حاصــل  رســوبات 
نشــت   ، )rubbing surfaces( ســطوح 
گاز احتــراق از رینــگ هــای پیســتون ها و 
 )degradation( تغییرات وافــت کیفیــت

ــد.  ــن می باش ــود روغ خ
تولیــد  امــروزه  کــه  روغن هایــی 
می شــوند، قابلیــت از بیــن بــردن خیلــی 
ــود  ــی بوج ــت اصل ــه عل ــا ک از آالینده ه
 sludge( آمــدن لجــن و رســوبات الکــی
را  هســتند   )and varnish deposits
ــی  ــاوی افزودنی های ــن ح ــد، همچنی دارن
)addetives( می باشــند کــه طــول عمــر 
روغــن را خیلــی افزایــش می دهنــد. )ایــن 
تجزیــه  اکسیداســیون،  از  افزودنی هــا 
شــیمیایی و حالت هــای دیگــری کــه 

باعــث افــت کیفیــت روغــن می شــوند، جلوگیــری می کننــد.( 
معمــوالً ذراتــی کــه در اثــر ســائیدگی )wear( تولید می شــوند 
و بســیار خورنــده هســتند، بــه طــور کلــی طــی ۱۰ الــی ۲۰ 

ســاعت کار موتــور تولیــد می شــوند.
حفاظــت خــوب و رضایت بخــش بــه دو روش، تعویــض روغــن 
بعــد از کارکــرد معمــول طبــق زمانبنــدی توصیه شــده توســط 
ــل  ــتم، حاص ــای سیس ــض فیلتره ــن تعوی ــازنده و همچنی س

می گــردد. 
در بعضــی اوقــات جهــت حفاظــت از موتــور، راه انــدازی اولیــه 
dynamome� )موتــور بعــد از تعمیــرات روی دینامومتــر 

ــل  ــن کار تکمی ــا ای ــرات ب ــع تعمی ــرد و در واق ter rig(  پذی
می گــردد. 

گاز حاصــل از احتــراق کــه شــامل مخلــوط گازهــای خروجــی 
ــه داخــل  و احتــراق ناقــص ســوخت اســت در هــر ســیکل ب
ــار  ــط بخ ــا توس ــن گازه ــوالً ای ــد. معم ــت می کن ــل نش کارت
ــا ممکــن  ــردد، ام ــه می گ ــل تخلی کــش )breather( از کارت
ــدارد،  ــی ن ــرایط خوب ــت و ش ــه کیفی ــی ک ــت روی روغن اس
ــگ  ــد. رین ــوده کن ــن را آل ــی روغ ــه عبارت ــا ب ــذارده ی ــر گ اث
هــای پیســتون در مقابــل گاز احتــراق هرگــز توانایــی آببندی 
ــل  ــراق همیشــه در کارت ــذا بخــار گاز احت ــدارد، ل ــل را ن کام
وجــود دارد. همچنیــن وجــود یــك جســم خارجــی در شــیار 
رینــگ پیســتون باعــث افــت راندمــان رینگ هــا و در نتیجــه 
نــه فقــط افــت کارایــی موتــور بلکــه مقــدار بخــار احتــراق در 

ــد.  ــش می ده ــتون ها را افزای ــر پیس زی
ادامه در شماره آینده



ذخیره
SAE یـــك موسســـه غیـــر انتفاعـــی بیـــن المللـــی بـــرای طراحـــی، 

ــا،  ــتاندارد خودروها، هواپیماهـ تولیـــد، ســـاخت و تدویـــن اسـ
ـــال ۱۹۰5  ـــه از س ـــت ک ـــاری اس ـــای تج ـــا و خودروه فضاپیماه
فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده اســـت. کلمـــه SAE مخفـــف 
ـــر  ـــز بیشـــتر آن ب ـــه تمرک ـــودرو اســـت ک ـــان خ ـــن مهندس انجم
ـــن  ـــت. ای ـــکا اس ـــور آمری ـــع در کش ـــی واق ـــث خودروی روی مباح
ـــته  ـــم و برجس ـــوژی مه ـــار ۱3 تکنول ـــه انتش ـــدام ب ـــه اق موسس

ـــت. ـــرده اس ـــال ۲۰۱۶ ک س

تبلیغات
LPI آیفــون 7 بــا ضمانــت نامــه اصلیشــرایط ویــژه اخــذ مــدرک

آموزشــگاه بیــن المللــی ارژنــگ
ــادی از ســوی خودروســازان معرفــی  هــر ســاله فناوری هــای زی

ین تکنولوژی های  بهتر
و در سال ۲۰۱۶ از  خودر
نگاه SAE )بخش اول(

ــر  ــم و تأثی ــا مه ــدودی از آن ه ــداد مح ــا تع ــی تنه ــود ول می ش
گــذار هســتند و توانایــی تغییــر اساســی در صنعت خودروســازی 
را دارنــد. در ادامــه بــه معرفــی ۱3 تکنولــوژی برجســته  صنعــت 
خــودرو در ســال ۲۰۱۶ پرداختــه می شــود کــه از ســوی موسســه  

معتبــر SAE بــه عنــوان برترین هــای برگزیــده شــده اســت.

پیشرانه  پیشرفته دینامیک چند احتراقه
این تکنولوژی چیست؟

ایــن پیشــرانه، یــك موتــور احتراقــی بنزین ســوز کوچــك ۱35 
کیلوگرمــی دو زمانــه اســت کــه هشــت ســیلندر محــوری آن بــا 
چینــش قرارگیــری پیســتون ها در مقابــل هم تعبیه شــده اســت.
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چه کاری انجام می دهد؟
گشــتاوری بیــش از ۶۶۰ پونــد در هــر لیتر در 
دور 75۰ دور بــر دقیقــه تولیــد می کنــد کــه 
نزدیــك بــه 7۰ درصــد کمتــر نیاز بــه تنظیم 
ــه  ــق اجــزاء دارد )عــدم حضــور مجموع دقی
ســوپاپ ها(. از همــه مهم تــر هزینــه ســاخت 
ایــن پیشــرانه یــك دهــم نمونه های بنزینــی 

متــداول جهــت تولیــد توان مشــابه اســت.

 

نقاط قوت
در ایـن موتـور احتراقـی میـل لنـگ معمول 
جـای خـود را بـا یك جفت دیسـك بـر روی 
یك شـفت تعویـض کرده اسـت. هر کـدام از 
ایـن دیسـك ها دارای ظاهـری موجی شـکل 
هسـتند تـا نقش بادامـك را با لغزش بـر روی 
پیسـتون ها و محفظه های احتراق بازی کنند. 
در پاییـن هـر کـدام از شـاتون پیسـتون ها، 
غلتکـی وجـود دارد کـه ایـن صفحـه موجی 
شـکل را بـه سـمت بـاال هدایـت می کنـد تا 
عملیـات تراکم و خـروج گاز صـورت پذیرد و 

در جهـت مخالف به سـمت پایین که حرکت 
می کنـد عملیـات انفجـار انجـام می شـود. با 
توجـه بـه چرخـش میـل لنگ هـای معمول، 
وجود شـکل موجی بـر روی دیسـك موجب 
حرکت دینامیکی بهینه تر پیسـتون شده که 
باعـث ایجاد عملیات تراکم متفاوت می شـود. 
همچنین وجـود مکث بیشـتر در پایین ترین 
نقطـه موجب کنتـرل بهتـر بـر روی گازهای 
خروجی می شـود و مرحله انفجار )ایجاد توان( 
مداوم تری خواهیم داشـت.  فشـار پایین )۱.5 
تا psi 5( سـوپر شـارژر موجـب مهار )حبس( 
هوایی می شـود که کمك می کنـد تا گازهای 
حاصـل از احتراق به واسـطه راهـگاه خروجی 
راحت تـر بـه بیـرون هدایـت شـوند. پـس از 
بسـته شـدن دریچه های ورودی هوا، نسـبت 
تراکم ۱۰ به ۱ در پیشـرانه های مشـتعل شده 
توسـط جرقه  )spark�ignited( به وجود می آید 
)البته پیشـرانه های دیزلی دارای نسبت تراکم 
باالتـری هسـتند( و سـوخت بـا فشـار ۱۲۰۰ 
psi به قسـمت باالی محفظـه احتراق جهت 
انجـام مرحلـه انفجـار تزریـق می شـود. تمام 
بلبرینگ های مورد اسـتفاده در این پیشرانه از 
نـوع غلتکی هسـتند بنابراین نیـازی به پمپاژ 
روغـن نیسـت. تنهـا بـا رسـاندن روغـن بـه 
بلبرینگ ها مشـکل سـایش مرتفع می شـود. 
رینگ هـا هـم تنهـا دارای اصطکاک کشـویی 
هسـتند. گفته می شود مصرف سـوخت ویژه 
پیشـرانه ی احتراقی  ایـن   )BSFC( ترمـزی 
۱5 درصـد از نمونـه ی EcoBoost فـورد و 
7 درصـد از موتور احتراقی آتکینسـون تویوتا 
بهینه تـر اسـت. بـدون در نظـر گرفتـن گرما 
متمرکـز اطراف سـر سـیلندر، دمـای احتراق 
این پیشـرانه مفـروض بسـیار پایین تر اسـت 
از  ناشـی  آالیندگـی  می شـود  موجـب  کـه 
گازهای حاصـل خروجی از فرایند احتراق این 

اختراع کاهـش چشـمگیری را تجربـه کند.

زمان تجاری شدن
هــر چنــد هزینه ســاخت این موتــور احتراقی 
بســیار ارزان تمــام می شــود، ولــی هیچکــدام 
از تجهیــزات و فرایندهــای تولیــد موتورهــای 
ــتفاده در  ــل اس ــروزه قاب ــی ام ــراق داخل احت
ایــن نمونــه  خــاص نیســت. بنابرایــن زمــان 
بســیار زیــادی را بایــد بــرای فتــح بازارهــای 

تولیــد انبــوه خودروهــای ســواری توســط این 
پیشــرانه، متصــور بــود.

موتورهای احتراقی ICCH ناتیلوس
این تکنولوژی چیست؟

پیشـــرانه های بنزیـــن ســـوزی کـــه از 
تکنولـــوژی شـــارژ همگـــن تراکمـــی احتراقـــی 
 homogeneous�charge compression(
ـــتفاده  ـــار HCCI اس ـــه اختص ـــا ب ignition( ی
می کننـــد مصـــرف ســـوخت بهتـــر و 

ـــد. ـــری دارن ـــی کمت آالیندگ

چه کاری انجام می دهد؟
سرســیلندر  و  پیســتون  تعویــض  بــا 
ــه   ــی و تغذی ــوز معمول پیشرانه های بنزین س
پیشــرانه از طریــق تزریــق ســوخت بــا یــك 
ــت  ــات HCCI تمام وق ــازل ســوخت، عملی ن

انجــام می شــود.

نقاط قوت
جنـرال موتـورز، هیونـدا و دیگر خودروسـاز ها 
بـه دنبـال راهـی بـرای تجاری سـازی ایـن 
طرح هسـتند. ایـن کار با حذف جرقه شـمع 
در پیشـرانه های احتراقی در شـرایط بهینـه  
مهندسـان  می شـود.  محقـق  عملکـردی 
ناتیلـوس )Nautilus( در ویچیتا )Wichita( و 
کانزاس )Kansas( در حال تحقیق و توسـعه 
بـر روی نمونه اولیه موتورهـای HCCI با یك 
پیسـتون و محفظه احتراق هسـتند. در مرکز 
پیسـتون یك پیسـتون کوچك دیگـری قرار 
دارد )پیسـتونی با قطری معادل ۱ اینچ در دل 
پیسـتونی با قطر 3.۲5 اینچ قرار دارد( که وارد 
هـوای آزاد بـاالی سـیلندر می شـود. هنگامی 
کـه پیسـتون کوچـك وارد محفظـه احتـراق 
کوچك خودش می شـود ضریـب تراکم ۱۰.5 
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به ۱ است، ولی هنگامی که پیستون در نقطه 
مـرگ باال قـرار می گیرد ضریـب تراکم محلی 
آن بـه دو برابـر مقدار مذکـور افزایش می یابد. 
ایـن مقـدار کافی اسـت تا ترکیب سـوخت و 
هوای آن محل منفجر شـود تا پیسـتون را به 
پاییـن هدایـت کند و سـایر ترکیب سـوخت 
و هـوای باقـی مانـده را نیـز مشـتعل کنـد. 
چون چنین پیشـرانه ای به ترکیب همگنی از 
هـوا و سـوخت نیـاز دارد، بـه نازل فشـار باال و 
اتمیـزه کننده سـوخت نیاز دارد تا سـوخت را 
وارد مخـزن هـوا نـد و از مخلوط شـدن کامل 
آن هـا پیـش از ورود بـه سـیلندر اطمینـان 
حاصـل نمایـد. سـرعت دورانـی پیشـرانه به 

وسـیله میزان جریان سوخت تنظیم می شود 
و در مواقعـی که بارگذاری زیاد اسـت نسـبت 
هـوا بـه سـوخت از ۲4، بـه 3۱ بـه ۱ ارتقـاء 
پیـدا مـی کنـد کـه منجـر بـه افزایش بـازده 
حرارتـی به میـزان 5۰ درصد می شـود. دمای 
احتـراق پایین )۶5۰ درجه سـانتیگراد( منجر 
بـه کاهـش چنـد برابـری آالیندگـی ناکـس 

می شـود.

زمان تجاری شدن
 ،SAE بــا توجه به قوانین ســخت احتــراق در
ــازی  ــه شبیه س ــا در رایان ــرانه تنه ــن پیش ای
ــان ۸  ــه زم ــی رود ک ــار م ــت. انتظ ــده اس ش
تــا ۱۰ هفتــه ای بــرای ســاخت ایــن پیشــرانه 
مــورد نیــاز باشــد. زمــان ورود این فنــاوری به 
بــازار بــا تخمیــن خوش بینانــه حداقــل ســه 

تــا پنــج ســال ارزیابــی می شــود.

xoBu خودروی مفهومی تویوتا 
این تکنولوژی چیست؟

خودرویــی الکتریکــی اســت کــه بــرای 
خریدارانــی کــه بــه ســختی خــودروی خــود 
را تعویــض می کننــد بهینه ســازی شــده 
اســت. ایــن خــودرو حاصــل همــکاری مرکــز 
 )Clemson( تحقیقــات دانشــگاه کلمســون
آمریــکا و کالــج طراحــی ArtCenter اســت، 
ــن پروژه ایفــاء  ــا نقــش مشــاور را در ای تویوت

کــرده اســت.

چه کاری انجام می دهد؟
ــن  ــر کرب ــد فیب برخــی از تکنیك هــای تولی

ــد. ــی می کن ــن را معرف ــد و نوی جدی

نقاط قوت
ریــل ســقف uBox از فیبــر کربــن خمیــده 
پالتــروژن شــده، ســاخته شــده اســت. ممکن 
اســت واژه پالتــروژن کمــی نــا آشــنا بــه نظــر 
ــا  ــه ب ــت ک ــدی اس ــروژن فراین ــد؛ پالت برس
کشــیدن کربــن بافته شــده بــه همــراه رزین 
در یــك دوزه داغ بــه منظــور فرم دهــی انجــام 
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ــد  ــد فراین ــی مانن ــد فرم ده ــود. فراین می ش
ــدن  ــا گذران ــه ب ــت ک ــز اس ــتروژن فل اکس
ــای(  ــای )قالب ه ــان دوزه ه ــع از می ــز مای فل
مختلــف انجــام می شــود. شــرکت هایی 
ACP Composite لوله هــای  نظیــر 
پالتــروژن  را  متعــددی  )تیوب هــای( 
می کننــد کــه در صنایــع هواپیمایــی کاربــرد 
فراوانــی دارد. گــروه Deep Orange روشــی 
ابتــدا کردنــد کــه قطعــات پالتــرود شــده را 
ــان  ــش از می ــیر کش ــر مس ــیله تغیی به وس

ــد. ــا می دهن ــا انحن دوزه ه

زمان تجاری شدن
پــس از بــه کارگیــری ایــن دانشــجویان 
توســط شــرکت های خودروســازی، می تــوان 
انتظــار دیــده شــدن ایــن محصــول در بــازار 

ــت. را داش

بـــا  یکپارچـــه  باتـــری 
ایـــن   TTABME شاســـی

چیســـت؟ تکنولـــوژی 
انــرژی  منبــع  کــه  ســازه ای قدرتمند 
ــی خــودرو  ــاز ادوات برق ــورد نی الکتریکــی م

ــت. ــز اس نی

چه کاری انجام می دهد؟
ایــن تکنولوژی فضــای مــورد نیــاز باتــری را 
ــودرو  ــی خ ــا شاس ــرد و آن را ب ــن می ب از بی

ــد. ــه می کن یکپارچ

نقاط قوت
ســـاختار باتـــری بـــه صـــورت ذاتـــی 
بیشـــتری  انـــرژی  چگالـــی  دارای 
سایر دســـتگاه های  بـــه  نســـبت 
بســـته های  اســـت.  ســـاز  ذخیـــره 

ماژول هـــای  از  امـــروزه  باتـــری 
دســـته بندی شـــده، ســـاخته شـــده  
ــا تعـــداد  ــدام از ماژول هـ ــر کـ ــه هـ کـ
معینـــی از ســـلول های باتـــری را در 
خـــود جـــای داده اســـت. سیم کشـــی، 
سیســـتم های خنـــك کاری و مباحـــث 
ــا  ــن زیرگروه هـ ــام ایـ ــی تمـ الکترونیکـ
ــده  ــی شـ ــل پیش بینـ ــور کامـ ــه طـ بـ
ــارات کارســـتن  ــه اظهـ ــا بـ اســـت. بنـ
تنهـــا 35   ،  IAV از شـــرکت  مولـــر 
ـــداول  ـــای مت ـــای باتری ه ـــد از فض درص
ســـنتی بـــه مـــواد تشـــکیل دهنده 
اســـت.  یافتـــه  اختصـــاص  باتـــری 
ســـازه  باتـــری EMBATT امیـــدوار 
اســـت ایـــن عـــدد را بـــه ۸۰ درصـــد 
برســـاند تـــا بـــا افزایـــش چگالـــی 
ــد.  ــاز باشـ ــری نیـ ــای کمتـ ــه فضـ بـ
ولفگانـــگ ریمن نیز  اظهـــار داشـــته 
کـــه ایـــن بســـته  باتـــری فوق العـــاده 
جمـــع و جـــور، دارای چگالـــی انـــرژی 
Wh/I 45۰ اســـت بنابرایـــن افزایـــش 

بـــرد حرکتـــی خودروهـــا بـــه میـــزان 
ـــت.  ـــار نیس ـــر دور از انتظ ۱۰۰۰ کیلومت
موسســـه مشـــاوره مهندســـی IAV بـــا 
 GmbH شـــرکت خدمـــات مهندســـی
و Fraunhofer IKTS در ایـــن پـــروژه 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــکاری می کنـ همـ
ــرکت  ــر از شـ ــك ولتـ ــارات ماریـ اظهـ
ایـــن  قیمـــت   ،Fraunhofer IKTS
هـــر  در  دالر   ۲۲5 باتـــری  بســـته 
ـــبت  ـــه نس ـــت ک ـــاعت اس ـــو وات س کیل
بـــازار  در  مشـــابه  نمونه هـــای  بـــه 
ــت.  ــته اسـ ــی داشـ ــش محسوسـ کاهـ
نمونـــه  اولیـــه ایـــن سیســـتم باتـــری 
ــد  ــوان آنـ ــه عنـ ــوم بـ از لیتیوم-تیتانیـ
و نیکل/منیزیم/کوبالـــت بـــه عنـــوان 
ـــوان  ـــه عن ـــع ب ـــن از مای ـــد و همچنی کات
ـــاز  ـــد. در ف ـــتفاده می کن ـــت اس الکترولی
ــور دوری از  ــه منظـ ــروژه بـ ــدی پـ بعـ
ـــدی  ـــه آب بن ـــوط ب ـــای مرب پیچیدگی  ه
از مـــاده دیگـــری بـــه عنـــوان الکترولیـــت 
ـــد. ـــد باش ـــه جام ـــود ک ـــتفاده می ش اس

زمان تجاری شدن
مولر گفتــه اســت اولیــن نمونــه ایــن باتری 
تــا ســال ۲۰۲۰ معرفــی می شــود کــه پــس 
از آن 3 تــا 5 ســال زمــان نیــاز اســت تــا بــه 

تولیــد انبوه برســد.
... ادامه دارد
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بهره وری عبارت اسـت از به حداکثر رسـاندن اسـتفاده 
از منابـع، نیـروی انسـانی و تمهیدات  بـه طریق علمی 
کارکنـان،  رضایـت  و  هزینه هـا  کاهـش  منظـور  بـه 

مدیران و مشـتریان.

چگونـه بهـره وری کارکنـان خـود را افزایـش 
دهیـم؟

1- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز :
تعداد پرسـنل مـورد نیاز را در حوزه خـود برآورد کنید 
نیـروی انسـانی رابر اسـاس بـرآورد انجام شـده تعدیل 

کنید.
2-تعیین شرایط احراز پرسنل :

تحصیـالت، تخصـص، تجربـه و مهارت های مـورد نیاز 
خود را جهت هر سـمت طبق چارت سـازمانی تعریف 
کنیـد. برنامه ریـزی الزم را جهـت انطبـاق بـا شـرایط 

انجـام دهیـد. در صورت نیـاز نیروهـا را تعدیل کنید.
3- ارتباطات را تعریف کنید:

سـمت ها و چارت سـازمانی را در حوزه خود مشـخص 
کنیـد. همه باید بداننـد که با افراد اطـراف خود در چه 

سـطحی ارتباط برقرار کنند.
4-تعیین استانداردهای آموزشی :

جهـت هـر سـمت سـازمانی اسـتانداردهای آموزشـی 
منطبـق بـر فعالیت هـا و اهداف خـود را تعریـف کنید.
برنامه ریـزی انجام آموزش ها را انجام داده و اثر بخشـی 

آموزشـی را اندازه گیری کنید.

نیـروی انســانـی

از انجـام آموزش هـای پراکنـده و بی هـدف خودداری کنیـد. اسـتانداردها را حداقل 
سـالیانه بـه روز کنید. بعضـی از آموزش هـا را بصورت تناوبی تکـرار کنید.

5-  ارزیابی مستمر کارکنان:
چـك لیسـت هایی را جهـت ارزیابـی پرسـنل تهیـه کنیـد. چك لیسـت بایسـتی 
براسـاس پارامترهـای عملکـردی و نظرات سرپرسـت مربوطه تنظیم شـود. نظرات 
برتـر را به عنـوان کارکنـان نمونه معرفی کـرده و به کمترین امتیازهـا اخطار دهید. 
تمـام امتیازات و تشـویق ها و مزایای پرسـنل بایسـتی بر اسـاس نتایج ایـن ارزیابی 

تعیین گردند. 
6- تعریف اقدامات انگزشی:

اقدامـات انگیزشـی را بصـورت دقیـق تعریف کنیـد. کوچکترین بی عدالتـی در این 
زمینـه نتیجه عکس خواهـد داد.

7-تعیین استانداردهای حقوق:
براسـاس هر سـمت میـزان حقوق دریافتی پایه را مشـخص نماییـد. ارتقاء حقوقی 

سـالیانه تا پایان بازنشستگی بایسـتی تعیین گردد.
8-تهیه استاندارد استخدامی:

بـر اسـاس شـرایط احـراز تعریـف شـده نحـوه اسـتخدام پرسـنل جدیـد را مدون 
نماییـد . هیـچ پرسـنلی خـارج از شـرایط نبایسـتی جـذب شـوند .

9-هدف گذاری در کلیه سطوح :
جهـت کلیـه مدیران هـدف کّمی مشـخص را تعریف نماییـد. مدیران بایسـتی در 
تهیه برنامه ها همکاری نمایند .کلیه پرسـنل بایسـتی دارای برنامه مشخص باشند. 
برنامه هـا و اهـداف بصـورت ماهیانـه پایش شـده و جهت انحرافـات تصمیم گیری 
نماییـد. همچنین جهت جبـران انحرافات بایسـتی برنامه ریزی مجدد انجام شـود.

10-تعریف مزایای پرسنلی :
مزایـای ثابـت پرسـنل در کلیـه سـطوح بایسـتی تعریـف شـوند. مزایـا بایسـتی 
به گونـه ای باشـد کـه تفـاوت سـطوح مدیریتـی، سـر پرسـتی و ... را در بـر گیـرد .

11- دیدگاه تخصصی به حوزه منابع انسانی:
 برای مدیر منابع انسانی خود از فردی متخصص و با تجربه استفاده کنید .

12- نظر سنجی کارکنان :
چـك لیسـت نظر سـنجی را تهیـه کنید. بهبـود رضایت را بصورت کمی محاسـبه 
کـرده و بـا دوره قبل مقایسـه کنید. بـرای انحرافات اقدام مناسـبی را تعریف کنید. 

در بررسـی ها حتـی به نظـرات به ظاهـر کم اهمیـت توجه کنید.

س امور اداری
فرزانه سبزه کار -کارشنا
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13-توجه به ترک کار پرسنل:
میـزان سـرانه تـرک کار را پایـش نموده وتحلیـل کنید. اقدامـات مقتضی را برنامه ریـزی و اجرا 

کنید.
14- توجه به غیبت وتأخیر کارکنان:

بصـورت ماهیانـه تأخیـر و غیبـت پرسـنل را ارزیابـی کنیـد. با پرسـنل صحبت کنیـد و جهت 
مشـکالت احتمالـی بـه آنها کمـك کنید.

15-  برنامه ریزی بر روی خانواده کارکنان:
هر چه توجه به خانواده پرسـنل بیشـتر باشـد نتایج شـگفت انگیزی مشـاهده خواهید کرد. در 
سـالگرد تولـد اعضـای خانـواده ازدواج و مناسـبت های گوناگـون به آنها تبریـك بگویید و هدیه 

بدهید.
16- به روز بودن در مباحث جدید:

اخبـار و سـایت های تخصصـی مربـوط بـه نیـروی انسـانی را بـه صورت مسـتمر دنبـال کنید. 
مباحـث جدیـد را بصـورت برنامه ریـزی شـده بـر اسـاس شـرایط کارکنان خـود اجـرا نمایید.

17- استفاده از علوم تکمیلی:
از علـوم مرتبط با منابع انسـانی مانند روانشناسـی کمك بگیرید. این علـوم را بصورت کاربردی 

در مـورد کارکنـان خود بکار ببرید.
18- ایجاد دیدگاه از استخدام تا باز نشستگی:

کلیه برنامه ریزی ها بایسـتی با دیدگاه همکاری با پرسـنل تا باز نشسـتگی باشـد. در شـروع کار 
ایـن دیـدگاه را باید در حـوزه خود تفهیم نموده و بـرای خود حل کنیم. 

19- توجه به تفاوتهای مردان و زنان:
خصوصیات متفاوت زنان و مردان را در کلیه امور مورد توجه قرار دهید.

20- اهمیت به دانش پرسنل:
آموزش هـای قبـل از اسـتخدام، مهارتهـا، تحصیـالت و تخصـص، تجربیـات بدسـت آمـده، 
آموزش هـای گذرانـده شـده و سـایر موارد که دانش پرسـنل را تشـکیل می دهند. سـعی کنید 
از ایـن دانـش اسـتفاده کـرده و بـه آن اهمیت بدهیـد و نیروی انسـانی را به عنوان سـرمایه در 

نظـر بگیرید.
21- ممیزی ساختارها وسیستم مدیریت منابع انسانی:

هـر آنچـه را کـه بر نامه ریـزی کـرده و بصـورت دوره ای ارزیابی کنید . نقاط ضعف را شناسـایی 
کرده و نسـبت بـه رفع آن اقـدام کنید.

22- دیدگاه سیستماتیک به منابع انسانی :
کلیه برنامه ها وسـاختارها بایسـتی بصورت سیسـتماتیك تعریف و مسـتند شـوند و بکارگیری 

ازاقدامـات و دیدگاه ISO9001 بسـیار کارگشـا خواهد بود.

23- بازنگری دوره ای و ساختارها و سیستم:
بصـورت  بایسـتی حداقـل  برنامه هـا  کلیـه 
سـالیانه بازنگری شـده و بر اسـاس بررسی ها 
به روز شـوند . تنها یك سیستم زنده بهره وری 

مؤثـر را تضمیـن می نماید.
24-پوشش کامل برنامه ها برای کلیه پرسنل:

کلیه کارکنان بایسـتی در پوشش برنامه های 
بهبـود بهره وری قرار گیرنـد. در غیر اینصورت 

نتیجه الزم بدسـت نخواهد آمد.
25-توجه به کارکنان به عنوان ذینفع :

دیدگاه توجه به کارکنان بایستی مشابه توجه 
به مشتریان باشد . هر چه این دیدگاه نزدیکتر 

شویم نتایج بهره وری نمایان تر خواهد شد.
26- ایجاد احساس مالکیت پرسنل :

کارکنـان بایسـتی حـس کننـد که شـرکت 
متعلـق به آنها اسـت. در این صـورت هرگونه 

فعالیـت را متعلـق و بـرای خـود می دانند.
27- هدایت کارکنان به علت حرفه ای شدن:

برنامه ریـزی جهت تربیـت مدیـران حرفه ای 
بایسـتی انجام شـود. ویژگی های این مدیران 
بایسـتی مشخص شـده و در سـطح باالتر در 

حـوزه بهره وری مـورد توجه قـرار بگیرد.
28- سیستم پیشنهادات :

به پیشـنهادات کم اهمیت و بی ربط کارکنان 
خـود اهمیت دهید و ارائه دهنده پیشـنهاد را 
تشـویق کرده و به او پاداش دهید. پیشنهاد را 

با دیدگاه کاربردی بررسـی کنید.
29-تشویق به نوآوری :

کارکنـان خـود را وادار به نوآوری در فعالیت ها 
کنیـد. بـه نوآوری ها پـاداش دهیـد. از طوفان 

فکـری جهت این موضوع اسـتفاده کنید.
30- مقابله با سکون وخمودگی :

پرسـنل را از سـکون، خمودگی و بی تفاوتی بر 
حـذر دارید. در بعضی موارد الزم اسـت جهت 
جلوگیـری از تأثیر ایـن ویژگی ها این کارکنان 
را از بقیـه جـدا کنیـد. فعالیت هـا و تـالش 
مسـتمر بایسـتی جزئی از وجود پرسنل شود. 

31-  ایجاد ثبات شغلی :
هــر برنامــه ای کــه احســاس ثبــات 
ــنل  ــرای پرس ــود آورد ب ــغلی را بوج ش
خــود اجــرا کنیــد. نشــان دادن حمایــت 
شــرکت از پرســنل بازنشســته نمونــه ای 

از ایــن برنامه هــا اســت. 
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ــه  ــد از چ ــی، بفرمایی ــن معرف ضم
ســالی و درچــه حــوزه ای مشــغول 

ــتید؟ ــه کار هس ب
رضا نــادری هســتم، متصدی اتوســرویس 
رالــی در مشــهد  و حــدود ۱۰ ســال 
اســت مشــغول بــه خدمت رســانی در 
ایــن حــوزه بــه همشــهریان و مشــتریان 

ــو ســرویس هســتم. ــن ات ای
چــه مــدت بــا شــرکت ایمــن 
روانســاز کار مــی کنیــد و اســتفاده 
ــان  ــه مخاطب ــی را ب ــه محصول از چ

خــود توصیــه می کنیــد؟
ــن  ــرکت ایم ــا ش ــال ۱3۹۰ ب ــن از س م
ــدم  ــکاری و معتق ــت هم ــاز صنع روانس
ــن شــرکت کــه تولیــد و توزیع کننــده  ای
روغــن موتــور زیــرول اســت ضمــن 
ــده  ــرف کنن ــوق مص ــام حق ــت تم رعای
ایــن  مشــتریان  رضایــت  توانســته 
اتوســرویس را نیــز تأمیــن نمایــد کــه این 

و مصاحبه با صاحبانخــدمـات فـنی خـودر

امــر منجــر بــه رضایتمنــدی مشــتریان از 
ــرول شــده اســت. ــد محصــوالت زی خری

 
در صــورت امــکان بــه عنــوان یــک 
ــه  ــوزه ارائ ــه  در ح ــال باتجرب فع
ــود را  ــه خ ــور توصی ــن موت روغ
ــرف  ــت مص ــا جه ــان م ــه مخاطب ب
محصــوالت روغــن موتــوری  بیــان 
ــی را  ــه محصول ــد چ ــر کنی و ذک
ــد  ــه می کنی ــا توصی ــرای خودروه ب

ــت؟ ــه چیس ــن توصی ــت ای و عل
ــای  ــه دفترچــه راهنم ــا مطالع ــوال ب معم
ــه  ــد، توصی ــای جدی ــی از خودروه خیل
شــده از روغــن 5W-30 اســتفاده شــود، 
ولــی تجربــه نشــان داده کــه ایــن نــوع از 
ــرد  ــیار س ــوای بس ــرای آب و ه SAE ب
می شــود  توصیــه  اســت.  مناســب تر 
 40-10W ــن ــدگان از روغ ــرف کنن مص
زیــرول که خاصیــت نیمه ســنتتیك دارد 

خبرنـگار رسـانه رول بـا حضـور در مراکـز عرضه محصـوالت روغن موتور زیـرول، از تجربیـات مدیران ایـن مراکـز در ارائه و 
خدمت رسـانی در ایـن حـوزه گزارش هایـی را تهیـه کـرده که توجه شـما را بـه آن جلـب می نماییم.

ــی  ــر کیف ــون از نظ ــد چ ــتفاده نماین اس
ــاظ  ــا از لح ــودرو ه ــن خ ــاز ای ــال نی کام

ــرد. ــد ک ــن خواه ــوب تأمی ــن مرغ روغ

بــا  صحبتــی  اگــر  نهایــت  در 
خواننــدگان نشــریه رول داریــد 

بفرماییــد.
ــت  ــرای مدیری ــالمتی ب ــن آرزوی س ضم
ــرول  ــور زی ــن موت ــرم روغ و پرســنل محت
ــی  امیــدوارم خــدای متعــال مــا را در تعال
نــام  تجــاری محبــوب زیــرول و دســتیابی 
ــد،  ــه اهــداف ایــن شــرکت مفتخــر نمای ب
بــا  کــه  می اندیشــم  اینگونــه  چراکــه 
ترقــی هرچــه بیشــتر ایــن شــرکت مــا نیز 
از رشــد ایــن برنــد منتفــع خواهیــم شــد.

ــد  ــه تولی ــی ب ــه همگ در آرزوی روزی ک
بــا کیفیــت ایرانــی و بومــی خــود افتخــار 
کنیــم و نــام آنــرا حتــی در محافــل 

بــزرگ بین المللــی بشــنویم.
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ــوابق  ــی و از س ــان را معرف ــا خودت لطف
بــرای  فعالیــت  حــوزه  و  تخصصــی 

مخاطبــان مــا توضیــح دهیــد.
ــد ۱34۰ در  ــتم. متول ــروزاده هس ــد خس فری
ــزی  ــته برنامه ری ــل رش ــارغ التحصی ــیراز ف ش
فوق لیســانس  و  کارشناســی  مقطــع  در 
مدیریــت. پــس از 3۰ ســال ســابقه مدیریــت 
اجرایــی در ســطح اســتان از دی مــاه ۱3۹3 بــا 
ــه  ــرول ب افتتــاح دفتــر فــروش محصــوالت زی
عنــوان مدیــر منطقــه جنــوب کشــور افتخــار 
ــا شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت  همــکاری ب

ــردم. ــدا ک را پی

منطقــه فعالیت شــما کجاســت و گســترده 
حــوزه فروش شــما در چــه مناطقی اســت؟
منطقــه جنــوب کشــور شــامل اســتان فــارس که 
شــامل۲3 شهرســتان، اســتان بوشــهر شــامل۸ 
ــد  ــر احم ــه و بوی ــتان کهکیلوی ــتان و اس شهرس
شــامل 5 شهرســتان اســت کــه در حــال حاضــر 
ــتان ها در  ــطح شهرس ــی در س ــورت گزینش بص

حــال فعالیــت هســتیم.

چــرا روغــن موتــور زیــرول را بــرای عرضه 
ــاب کردید؟ انتخ

موفقیــت از آن کســی اســت کــه ذهنــی موفــق 

دارد. مهمتریــن علــت انتخــاب مــن پویــا بــودن 
ــه ایــن موضــوع اعتقــاد  ایــن شــرکت اســت و ب
دارم کــه باالتریــن ســرمایه در بــازار رقابــت 
صداقــت اســت کــه مجموعــه زیــرول دارای 
ایــن مشــخصه بــارز می باشــد  و حرکــت در 
چنیــن محیطــی، باعــث پویایــی افــراد اســت. بــا 
ــك  ــه، اســتمرار ی ــه گســتردگی منطق توجــه ب
ــانی  ــوزه خدمت رس ــح در ح ــزی صحی برنامه ری
بــه اتوســرویس ها کــه اولیــن حلقــه اتصــال بیــن 
مشــتری و محصول می باشــد نقش بســزایی دارد 
و امیــدوارم در ایــن راه بتوانیــم قدم هــای مؤثــری 

ــم. برداری

چشــم انداز شــما از رشــد و توســعه ایــن 
ــت؟ برند چیس

بــا توجه به سیاســت های کالن شــرکت  در ســال 
۹4 و ۹5 بــا تــالش کادر حــوزه جنــوب کشــور و 
حمایــت مؤثر مدیــران شــرکت در ارائه محصوالت 
و تبلیغــات آن و کیفیــت قابــل قبول محصــول در 
بیــن مصرف کننــدگان کــه از فاکتورهــای مؤثر در 
پیشــرفت کار بــوده، بــا افتخــار اعــالم می کنــم در 
تعــدادی از شهرســتان ها به عنــوان برنــد اول و در 
بعضــی دیگــر به عنــوان برند دوم و ســوم هســتیم 
که در این راســتا ســمینار اردیبهشــت ۹4 اســتان 
بوشــهر و ســمینار شــهریور ۹5 در شهرستان فسا 
در ایــن موفقیــت نقــش بســزایی داشــته و اعتقاد 
ــن اســت کــه هــر  ــر ای ــه ب ــن منطق پرســنل ای
فعالیتــی بــا مشــکالتی همــراه اســت. آنچــه برای 

وش شیراز( وش  )دفتر فر معرفی مراکز فر
در شماره قبل با دفتر استان خراسان جنوبی و فعالیت های آن دفتر آشنا شدیم. 

 در این شماره با دفتر فروش استان فارس و فعالیت های آن آشنا خواهیم شد.
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دســتیابی بــه هــدف ضــروری اســت داشــتن 
پشــتکار و عــزم راســخ اســت و باید با عشــق، 
عالقــه و مشــتری مداری در جهــت رســیدن 
ــکار  ــود را ب ــالش خ ــعی و ت ــداف س ــه اه ب
ــه  ــوان تجرب ــه عن ــت ها ب ــت و از شکس گرف

ــتفاده کرد. اس

زیــرول  موتــور  روغــن  چگونــه 
ــت  ــوزه فعالی ــه ح ــد در منطق می توان
ــای  ــتر از برنده ــال بیش ــما از اقب ش
حــوزه خلیــج فــارس برخوردار باشــد؟

ــورهای  ــا کش ــواری ب ــه هم ج ــه ب ــا توج ب

ــر واردات  ــت تاثی ــارس تح ــج ف ــوزه خلی ح
ــا  ــت ب ــز اســت، رقاب روغن هــای خارجــی نی
ــا  ــی ب دو حــوزه داخلــی و خارجــی، محصول
کیفیــت را طلــب می کــرد کــه روغــن موتــور 
زیــرول با اســتفاده از مرغوبتریــن افزودنی های 
شــاخص جهانی و به خدمــت درآوردن دانش 
روز جهــان در مــورد تولیــد انــواع روانکارهــای 
ــه  ــرای عرض ــبی ب ــگاه مناس ــی جای صنعت
روغــن مهیــا نمــود کــه دریافــت لــوح 
تندیــس زریــن حقــوق مصرف کننــدگان در 
ســال۹5 مهــر تأییدی بــر فعالیت هــای تولید 
روغــن موتــور زیــرول می باشــد و ایــن مهــم 

حاصــل نمی گــردد جــز اعتقــاد بــه کیفیــت 
ــور  ــارز تبل ــانه ب ــه نش ــتری مداری ک و مش
ــه از اصــول مهــم تفکــر  فرهنگــی اســت ک

ــد. ــرکت می باش ــن ش ــی ای مدیریت
در آخــر ســخن جــا دارد از همــکاران خــوب 
و صمیمــی اتوســرویس ها کــه بــا اعتمــاد بــه 
ــی آن  ــرول در راســتای معرف محصــوالت زی
بــا مــا همــکاری صمیمانــه داشــته اند کمــال 

تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم.

وش شیراز( وش  )دفتر فر معرفی مراکز فر
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وری بر  مر
آنچه در 

سمینار دبی 
گذشت

علیرضا اکبری

بــا عرض ســام خدمــت تمامــی دســت انــدرکاران 
روغــن موتــور زیــرول خیلــی مفتخــر و خوشــحالم 
کــه در ایــن ســفر آموزشــی تفریحــی کل مدیــران و 

همکاران باهم بودیم.با سپاس فراوان

حاج علی 

اسدی

ــم  ــرم رفت ــول عم ــه در ط ــافرتی ک ــن مس بهتری
ــان و  ــود، چــون در خدمــت آقای ــی ب مســافرت دب
اســاتید محتــرم بــودم و اســتفاده کردم اگــر عمری 

باقی بماند مجددًا در خدمتشان خواهم بود.

عالی بودیاسر معافی

رامین صفری

دســت اندرکاران  و  مدیــران  خدمــت  باســام 
شــرکت روغــن موتــور زیــرول ودر خصــوص ســفر 
ــه برگــزار کننــدگان آن کــه ســنگ تمــام  دبــی؛ ب

گذاشتن خسته نباشید می گویم.

مهدی 

کردستان

ضمــن عــرض ســام بــه خانــواده بــزرگ شــركت 
زيــرول نهایــت تشــکر را دارم خیلــی عالــی بــود و 

کمال تشکر را دارم.

حسین 

چوپانی

ســام بــه زیرولی هــای عزیــز خیلــی خــوب لــذت 
بردیــم کــه باعــث دیــدار بــا دوســتان و همــکاران 
ــد و  ــای جدی ــلیقه ه ــری س ــای نو،همفک ایده ه

جهانگردی شد.با تشکر

محمد افشار 

مقدم

ضمــن عــرض ســام بــه مدیریــت زیــرول، بطــور 
خاصــه عــرض می کنــم ســفر دبــی از همــه لحــاظ 

سفری پربار،خاص و به یادماندنی بود

مجید محمدی

بــا عــرض ســام و تشــکر از زحمــات شــما عزیــزان 
و شــرکت موفــق زیــرول ســفر بســیار بیادماندنــی و 
از تفریحــات متنــوع لــذت بــرده و از جلســات شــما 

بهره مند شدیم.با کمال تشکر

محمد براتی
ســام ســفرخیلی خوبــی بود.روحیــه زیــادی 

گرفتیم

روح اهلل 

تباشیر

باســام وعــرض ادب، ســفر دبــی بســارخوب بــود 
واقعــا فــروش بــه چنــد برابــر رســید و از کیفیــت 

روغن زیرول اطاعات کاملی کسب کردیم

حسین افضلی 

گروه

ــری از  ــداد کثی ــرار دادن تع ــی ق ــفر دب ــام، س س
همــکار در یــک ســفر کنــار هــم بــرای یک شــرکت 

کار بزرگی است که به نحو احسن انجام شد.

محمد صفار

ســام بــا تشــکر از مدیریت و پرســنل شــرکت ایمن 
ــاد  ــه ی ــی و ب ــفر عال ــا س ــرول( واقع ــاز )زی روانس
ــود. امیــدوارم  ــرول ب ــواده زی ــار خان ماندنــی در کن

به همه همکاران خوش گذشته باشد.

سعید غالمان

ــی  ــن خیل ــه م ــی ب ــفر دب ــورد س ــام در م ــا س ب
ــات  ــا از زحم ــن ج ــا دارد ای ــت و ج ــوش گذش خ
ــته  ــکر را داش ــت تش ــرول نهای ــنل زی ــه پرس کلی
باشــم،چرا کــه در ایــن ســفر بــا تاریخچــه روغــن 
موتــور زیــرول آگاهــی کامــل را پیــدا کــردم و 
امیــدوارم بتوانــم همکاری هــای بیشــتری بــا ایــن 

شرکت داشته باشم.
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www.xerol.ir

فصلنامه  داخلی28
سـال دوم

شمــاره 3

طرح اهدای جوایز غیر محصولی به مصرف کنندگان اتوسرویس های منتخب شرکت
در اســتان هــای خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی و فــارس قرعــه کشــی بیــن مصرف کننــدگان اتوســرویس هــای منتخب 

ایــن 3 اســتان انجــام گرفت و برنــدگان جوایــزی از قبیــل لــوازم خانگــی و... دریافــت نمودند.

برگزاری اولین همایش استان فارس، تاریخ: 1395/06/24

اولیــن همایــش اســتان فــارس باهــدف ارتقــاء فــروش و افزایــش ســهم بــازار در شهرســتان فســا برگزار 
شــد کــه بــا اســتقبال خــوب مشــتریان همــراه بود.

ول یر اخبار  ز
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برگزاری دومین همایش سراسری 
روغن موتور زیرول 
تاریخ: 1395/09/23

دومیـن همایـش سراسـری در شـهر دبی 
پایتخـت امـارات متحـد عربی باهـدف هم 
اندیشـی و بحـث و تبـادل نظر بیشـتر بـا 
همـکاران طـی 4 روز برگـزار شـد. در ایـن 
همایش همـکاران برتر از کلیه اسـتان های 
تحت پوشـش حضور داشتند و نقطه نظرات 
ارزشـمندی در زمینه محصوالت و طرح های 
باشـگاه مشـتریان از سـوی آنان ارائه شد.

پشت سر گذاشتن ممیزی مراقبتی 
9001:2008

شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت در 
دی مــاه ســال 1395 بــا گذرانــدن ممیــزی 
ــزو 9001:2008  ــه دوم ای ــی مرحل مراقبت
ــه تمدیــد  بــدون عــدم انطبــاق موفــق ب

گواهینامــه ISO 9001:2008 شــد.

سبد محصوالت روغن موتور زیرول



روغن موتور سنتتیک یا روغن موتور معمولی؟
چه روغن موتوری برای ماشینمان مناسب است؟

روغــن موتــور معمولــی روغن هایــی هســتند بــا پایــه معدنــی ایــن روغن هــا از تصفیــه نفــت خــام 
به دســت می آینــد و روغــن موتــور ســنتتیك روغنــی اســت کــه نــه تنهــا تصفیــه بلکــه تقطیــر و 
خالص ســازی شــده و بــه ملکول هــای اصلــی تجزیــه شــده اســت.در ایــن روش تمــام ناخالصی هــای 

نفــت خــام حــذف می شــود .
بنابــر ایــن روغــن ســنتتیك دارای مولکول هایــی اســت کــه عملکــرد باالتــری نســبت بــه روغــن 

معمولــی دارنــد.
ــا جــدا شــده و در  ــد رســوبات از دیواره ه ــه گــردش در می آی ــور ب ــه روغــن در داخــل موت زمانی ک
روغــن بــه حالــت معلــق در می آیــد بنــا برایــن در طــی زمــان روغــن تولیــد لجــن می کنــد و لجــن 

تولیــد شــده باعــث کاهــش عمــر موتــور می شــود.
روغــن موتورهــای ســنتتیك در مقابلــه بــا روغــن موتورهــای معمولــی ناخالصــی کمتــری دارد بنابر 

ــور  ــن در موت ــگام لج ــکیل زود هن ــن از تش ای
ــد. ــری می کن جلوگی

ــکاری  ــنتتیك روان ــن س ــر روغ ــازات دیگ از امتی
خــوب آنهــا اســت کــه باعــث می شــود ســایش 
قطعــات در زمــان طوالنــی کاهــش یابــد. قطعات 
موتــور بــا ســرعت بــاال در حــال حرکــت هســتند 
بنابرایــن ســایش بیــن قطعــات به وجــود می آیــد 
ــن  ــن ســایش از روغ ــری از ای ــرای جلوگی ــه ب ک

ــور اســتفاده می شــود. موت
روغن هــای معمولــی نســبت بــه روغن هــای 
ــت و در  ــری اس ــت کمت ــنتتیك دارای مقاوم س

ــود . ــیخته می ش ــم گس ــر از ه ــه زودت نتیج

وغن موتوری چه ر
برای ماشین مان 

مناسب است؟
ریحانه نیکجو - مدیر کنترل کیفیت



ــی خامــوش اســت  ــرای مدت وقتی کــه خــودرو ب
روغــن موتــور آن ته نشــین می شــود و هنگامــی 
ــه  ــان ب ــن جری ــه خــودرو روشــن می شــود ای ک
اصطــالح خونــی روغــن موتــور به ســمت قطعات 
موتــور صــورت می پذیــرد. نکتــه قابل توجــه این 
اســت کــه روغن هــای معمولــی زمــان بیشــتری 
ــای  ــی روغن ه ــوند ول ــا روان ش ــد ت ــاز دارن نی
ســنتتیك ســریع بــه جریــان در می آینــد، حتــی 
در درجــه حرارت هــای پاییــن. بنابــر ایــن  روغــن 
ــرای مناطــق سردســیر  ــای ســنتتیك ب موتور ه

ــه مناســب تری اســت. گزین
ــه روغــن  ــی نســبت ب روغــن موتورهــای معمول
موتورهــای ســنتتیك در دمــای بــاالی موتــور که 
خــودرو در زمــان کارکــرد موتــور زودتــر شکســته 

ــوند . ــر می ش و تبخی
برخــی از مزیت هــای روغــن موتــور 
ــور  ــن موت ــه روغ ــبت ب ــنتتیک نس س
معمولــی بیــان شــد امــا حــال آیــا ایــن 
مزیت هــا روغــن موتــور ســنتتیک 

گزینــه مناســبی بــرای تمامــی خودروهــا 
می شــود؟ محســوب 

منطــق می گویــد بــرای آب بنــدی یــك موتــور از 
روغــن موتور هــای معمولــی اســتفاده کنیــم زیــرا 
وقتــی پــای عمــر موتــور بــه میــان می آیــد نیــاز 
بــه مقــداری ســایش در ابتــدا وجــود دارد تــا تمام 

قطعــات موتــور کامــال هموار گــردد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ماشــین های 
مســابقه کــه بــرای ســرعت بــاال ســاخته شــده اند 
در کارخانــه بــرای آب بنــدی آنهــا از روغــن 

ــد. ــتفاده می کنن ــنتتیك اس س
جــای شــك نیســت کــه ترکیبــات روغــن موتــور 
ــتند و  ــری هس ــت باالت ــنتتیك دارای کیفی س
عمــالً قیمــت باالتــری هــم دارنــد. ولــی کیفیــت 

ــن روغــن  ــن نیســت کــه ای ــر ای ــر دلیــل ب باالت
بــرای موتــور خــودروی مــورد نظر شــما مناســب 
اســت. شــرکت های ســازنده خــودرو مشــخصات 
ــدی  ــای تولی ــب خودروه ــور مناس ــن موت روغ
خــود را اعــالم می کننــد. گاهــی حتــی اســتفاده 
از روغــن ســنتتیك در خودروهایــی کــه بایــد از 
روغــن معمولــی اســتفاده شــود موجــب می شــود  
خــودرو، روغــن کــم کنــد و خســارت زیــادی بــر 

ــود. ــور آن وارد ش موت

نکتــه : هیــچ گاه روغــن موتــور معمولــی 
ــد  ــوط نکنی ــنتتیک مخل ــن س ــا روغ را ب
زیــرا ممکــن اســت موجــب ایجــاد لجــن 

ــور خــودرو شــود. در موت
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پیشرفت های
 علمی مهم سال ۲۰۱۶

ســال۲۰۱۶ ســالی پــر فراز و نشــیب بــرای خیلی 
از برندهــا و شــرکت ها بــود. بــا ایــن حــال در ایــن 
مطلــب قصــد داریــم تــا بــه مهم تریــن اتفاقاتــی 
کــه در ایــن ســال میــالدی شــکل گرفــت نگاهی 
بیندازیــم. این مــوارد ۱۰ دســتاورد مفیدی اســت 
ــرار  ــم ق ــی مه ــرفت های علم ــزو پیش ــه ج ک
می گیرنــد و آینــده تحقیقــات و توســعه را تغییــر 

خواهنــد داد.

1. کلونینــگ )cloning( بــه ســامت 
نمی کنــد طوالنی مــدت کمکــی 

ــوان  ــه عن ــی، ب ــفند دال ــی گوس ــون ژنتیک 4 کل
ــده اند،  ــازی ش ــه شبیه س ــتاندارانی ک ــن پس اولی
همگــی ســالم بودنــد. مــورد جالبــی کــه در اینجا 
ــوروز  ــی از آرت ــه دال ــود ک ــن ب ــت ای ــود داش وج
ــون او  ــار کل ــرای چه ــا ب ــرد ام ــج می ب ــو رن زان
 Daisy و  Dianna ،Denise ،Debbie یعنــی

تنهــا نشــانه های خفیفــی از ایــن بیمــاری دیــده 
می شــد. نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه کمــك 
ــا  ــه کلون ه ــه اینک ــوط ب ــی مرب ــا نگران ــرد ت ک
معمــوال ســریع تر از حیوانــات عــادی پیــر 

ــرود. ــن ب ــوند از بی می ش

2. استفاده از واقعیت مجازی و آموزش ذهن 
برای کمک به راه رفتن افراد معلول

در ســال جــاری از واقعیــت مجــازی و رابط هــای 
غیرمســتقیم مغــز انســان و ماشــین )BMIs( در 
ــراد  ــه اف ــاری رســاندن ب ــرای ی ــه ب ــك مطالع ی
معلــول و بازگردانــی قــدرت لمــس و همچنیــن 
ــه  ــا ب ــالت پ ــای ارادی عض ــی از کنترل ه برخ
ــی  ــش طوالن ــن پژوه ــد. ای ــتفاده ش ــا اس آن ه
یکــی از اولیــن آزمایش هــای اثــرات مربــوط بــه 
آمــوزش درازمــدت بــود کــه از تکنولــوژی بــرای 
مقابلــه بــا آســیب های مزمــن جســمی اســتفاده 
می کــرد. طــی ایــن فراینــد هشــت بیمــار 
ــرفت های  ــا پیش ــدند و در آن ه ــرکت داده ش ش
قابــل توجهــی در توانایــی حــس کــردن مــوارد 
مختلــف از پوســت ماننــد لمــس، فشــار، ســرما، 

ــا و درد مشــاهده شــد. گرم

3. یافتن نشانه هایی از اکسیژن 
در جهان

عالیمــی از وجــود اکســیژن در 
دورتریــن نقــاط از جهــان هســتی 
توســط دانشــمندان تصویر برداری 

شــده اســت.
بـا اسـتفاده از آرایـه میلی متـری 
بـزرگ آتاکامـا )ALMA(، گروهـی 
از ستاره شناسـان عالیم واضحی را 
 SXDF�NB1006�2 از کهکشـان
که فاصله آن تا زمین ۱.3۱میلیارد 
سـال نوری اسـت شناسـایی کرده اند. این اکتشاف 
ممکـن اسـت به دسـتاورد مهمی در جهـت درک 
تاریخ اولیه جهان و چگونگی تشـکیل سـتاره های 

اولیه تبدیل شـود.

4. الگوریتمی که توانایی پیش بینی رویداد 
سونامی را دارد

 دانشــمندان الگوریتمــی ســاخته اند کــه می تواند 
ــاحلی  ــهرهای س ــاکنین ش ــك س ــه کم روزی ب
ــو  ــه تکن ــد. طــی مطالع در خطــر ســونامی بیای
ــی  ــان دانشــگاه مل ــای صفحــه ای، محقق نیك ه
ــه  ــد ک ــی کرده ان ــتمی را طراح ــترالیا سیس اس

قــادر اســت حــرکات معمولــی ســونامی را بــرای 
تعییــن ســطح تهدیــد آن بازآفرینــی کنــد. زمانی 
کــه دانشــمندان منبــع ســونامی مــورد نظــر را در 
دســت داشــته باشــند، می تواننــد بــا اســتفاده از 
آن در مــورد اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت در اثــر 
برخــورد امــواج غول آســا ایجــاد شــود پیش بینــی 

بهتــری داشــته باشــند.

5. کشف 1284 سیاره فراخورشی دی توسط 
تلسکوپ کپلر ناسا

در ســال ۲۰۱۶ ناســا ۱۲۸4 ســیاره فراخورشــی 
دی را کشــف نمــود کــه 55۰ ســیاره ســنگی از 
ــت کم ۹  ــد. دس ــن بودن ــه زمی ــبیه ب ــا ش آن ه
ــازگاری  ــت س ــد قابلی ــیاره های جدی ــورد از س م
در مناطــق قابــل ســکونت ســتاره میزبان خــود را 
دارنــد، بــه ایــن معنــی کــه ایــن ســیارات در حال 
چرخــش بــه انــدازه کافــی بــه خورشــید نزدیــك 
هســتند و می تواننــد ســطح دمــای الزم را بــرای 
تهیــه آب فراهــم کننــد. رشــد این چنینــی تعداد 
ســیارات احتمالــی قابــل ســکونت اکنون بــه عدد 

۲۱ رســیده اســت.

6. رباتی که برای اولین بار موفق به جراحی 
بافت نرم شد

بـه کمـك یـك ربـات اولیـن جراحـی به طـور 
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کامـل مسـتقل روی بخش حیاتی از بـدن صورت 
گرفـت. در ایـن جراحـی آناسـتوموز روده ای روی 
یـك خـوک کـه در طـی آن دو پیـچ روده بـه هم 
بخیه شـده بودند صورت گرفـت. ربات خودمختار 
هوشمند اسـتار توانسـت عمل بهتری را به وسیله 
تکنیك هـای موجـود جراحـی رباتیك نسـبت به 

انجـام دسـتی آن توسـط جراحان با تجربـه انجام 
دهـد. بـا ایـن وجـود، گاهـی اوقـات اسـتار زمـان 
بیشـتری را نسـبت به یك جـراح صـرف می کرد. 
تیـم طراحی کننـده این ربات معتقد اسـت که اگر 
بتوانند شـریك مناسبی برای توسـعه این فناوری 
پیدا کنند، دستاوردهای بیشتری را در کمتر از دو 
سـال روی کاربردهـای بالینی شـاهد خواهیم بود.

7. بازنویسی خاطرات دردناک با استفاده از 
هوش مصنوعی

بــا اســتفاده ترکیبــی تصویربــرداری بالدرنگ مغز 
از طریــق اســکن MRI و هــوش مصنوعــی یــك 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــی را ب ــناس، روش عصب ش
خاطــرات ترســناک از ذهــن فراهــم کــرده اســت. 
 Ben تکنیك هــای جدیــد اســتفاده شــده توســط

ــای  ــان ترس ه ــرای درم ــد ب Seymour می توان
فــردی توســعه یابــد.

»ما به شـما نشـان خواهیم داد که می توانید 
خاطرات رعـب آور را بـا بکارگیری ترکیبی 
از اسـکن مغـز و هوش مصنوعـی از حافظه 
 خـود پاک کنید یـا آن ها را کاهـش دهید.«

8. آزمایـش خونـی کـه اولیـن نشـانه های 
سـرطان را به دسـت مـی آورد

ــی  ــد تومورشناس ــناس ارش ــن کارش ــی لی جیم
ــرطان  ــگام س ــخیص زودهن در Natera، در تش
ــت.  ــوده اس ــگام ب ــون پیش ــان خ DNA در جری
طــی ســخنرانی که لیــن در ســال جاری داشــت، 
توضیــح داد کــه چگونــه تیــم او ایــن آزمایش هــا 
خونــی بســیار حســاس را توســعه داده و توانســته 

ــرطان DNA را در  ــه س ــوط ب ــرات مرب ــن اث اولی
ــیله  ــد. بدین وس ــخیص دهن ــون تش ــان خ جری
یــك مولکــول ســرطانی پنهــان در میــان ۱۰هزار 

مولکــول ســالم دیگــر قابل شناســایی اســت. 
تشــخیص زودهنــگام در درمــان ســرطان کاربــرد 
مهمــی دارد، به طــوری کــه بــا تشــخیص به موقع 
ایــن بیمــاری می تــوان پیامدهــای گســترده ای را 
بــرای صنعــت بهداشــت و درمــان به وجــود آورد.

Octobot .9، اولین ربات خودمختار نرم تن
ایــن ربــات هشــت پا بــه نیــروی منابــع خارجــی 
ــود  ــودی خ ــه خ ــد ب ــت و می توان ــته نیس وابس
تمــام قــدرت الزم بــرای حرکــت را تأمیــن کنــد. 
ــادی هســتند و به وســیله  اندام هــای Octobot ب
ــاخته  ــدروژن س ــید هی ــه از پراکس ــیژنی ک اکس
ــه  ــات ب ــن رب ــد. ای ــت می گردن ــود هدای می ش
طــور کامــل از مــواد نــرم تهیــه شــده و می توانــد 
ــای  ــرای ســاخت ســایر ربات ه ــی ب الگــوی خوب

ــد. ــن باش ــار نرم ت خودمخت

10. کشف واکسن زیکا؛ گامی نزدیک پس از 
خنثی کردن آن در دوران بارداری

ــدند  ــی ش ــه پادتن ــه تهی ــق ب ــان موف محقق
ــه  ــکا را ب ــروس زی ــت وی ــد عفون ــه می توان ک
ــی  ــد. ط ــش ده ــی کاه ــل توجه ــور قاب ط
ــن  ــا، ای ــده روی موش ه ــام ش ــات انج مطالع
ــن  ــر ای ــالوه ب ــام ZIKV�117، ع ــن به ن پادت
ــاردار در  ــدگان ب ــن جون ــت از جنی ــادر اس ق
برابــر ایــن ویــروس محافظــت کنــد. ویــروس 
ــود و  ــل می ش ــه منتق ــط پش ــده توس یادش

موجــب اختــالالت مــادرزادی در کــودکان بــه 
ــه آن می گــردد. ــوده ب ــان آل ــده از زن ــا آم دنی



بـرای پی بردن به شـخصیت افـراد راه های 
مختلفی وجـود دارد که یکـی از آنها توجه 
بـه متـن پیامک هاسـت. در واقـع درمتن 
وجـود  نشـانه هایی  پیامک هـا  از  برخـی 
دارد که ما را به سـمت شـناخت شخصیت 
طـرف مقابـل هدایـت می کنـد. بـا ایـن 
وجـود ایـن موضـوع کاما قطعی نیسـت 
و نمی تـوان به طـور دقیـق در ایـن بـاره 
قضـاوت کـرد. در مجمـوع می تـوان گفت 
بـر اسـاس محتوا و شـکل جمـات و لحن 
گفتـاری کـه در پیامک هـای افـراد تکرار 
و برداشـت می شـود، می تـوان آنهـا را در 
تیپ های شـخصیتی مختلفی قـرار داد که 
بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره می کنیم. 
البتـه نمی تـوان گفـت هـر پیامکـی اگـر 
شـبیه بـه مـوارد مذکـور باشـد، حتمـا 
شـخص در آن تیـپ قـرار می گیـرد. در 
این مورد شـناخت مناسـب از طرف مقابل 

باشـد. تعیین کننده تـر  می توانـد 

شخصیت مهرطلب
هـرگاه متوجـه شـدید فـردی در پیامك هایـش 
از کلمـات محبت آمیـز زیـاد اسـتفاده می کنـد 
شـخصیت های  دسـته  در  را  او  بتوانیـد  شـاید 
مهرطلـب قـرار دهیـد. این افـراد عاشـق دریافت 
مهـر و محبـت دیگران هسـتند. به شـما محبت 
می کننـد و انتظار دارند حتـی در پیامك های تان 
چنیـن محبتـی را نثارشـان کنیـد و اگـر غیـر 
از ایـن باشـد، ناراحـت و دلگیـر می شـوند. آنهـا 
می خواهنـد مـورد نـوازش دیگـران قـرار گیرند و 
از سـوی اطرافیـان تایید شـوند. در مجمـوع باید 

گفـت شـخصیت های مهرطلب همـواره به دنبال 
جلـب حمایـت و توجه سـایرین هسـتند و البته 
ایـن کار را به وفور خودشـان هـم انجام می دهند.

نمونـه پیامك هـا: خیلـی دوسـتت دارم دائـم بـه 
فکرتـم. کـی ببینمـت؟ دوسـتم داری؟ چقـدر 
کـم تمـاس می گیـری )انـواع و اقسـام جمـالت 
محبت آمیـز و حامیانـه در پیامك هـای ایـن افراد 

دیـده می شـود(.

شخصیت کنترل گر
پیامك هایـی کـه بـا پرسـش و بررسـی شـرایط 
کنترل گـر  از  می شـود،  شـروع  مقابـل  طـرف 
خبـر  پیامـك  ارسـال کننده  شـخصیت  بـودن 
می دهـد. بـرای ایـن افـراد مهـم اسـت کـه بـر 
اوضـاع و اطرافیـان کنتـرل داشـته باشـند و اگـر 
احسـاس کنند ایـن کنترل بـه نوعی خدشـه دار 
بنابرایـن  ناراحـت می شـوند  و  شـده، عصبانـی 
کـه  می بینیـم  افـراد  ایـن  پیامـك  ادبیـات  در 
پرسـش هایی در مورد زمان و مـکان وجود دارد و 
اگر پاسـخ درسـتی دریافت نکنند، ممکن اسـت 
پیامك های شـان لحن تنـدی پیدا کـرده و حتی 
جمـالت توهین آمیـز هـم در آنهـا دیـده شـود.

برمی گـردی؟ رسـیدی  پیامك هـا: کـی  نمونـه 
حتمـا به مـن خبر بده، چـرا نگفتی قـراره بعد از 
کالس جـای دیگـه هم بـری؟ به خواهـرت زنگ 
بـزن بگو مـا نمی آییم، بـرای خریـد صدبار گفتم 
بـا مـن بـرو تـا بهـت بگـم چـی بخـری و از کجا 

بخـری و … .

شخصیت قدرت طلب
در  دارنـد  قدرت طلـب  کـه شـخصیت  افـرادی 
پیامك های شـان هـم بـه شـما دسـتور می دهند 
و مرتـب تاکید می کنند امـروز باید چه کار کنید 

و کجـا برویـد. در پیامك هـای این افـراد جمالت 
دسـتوری و تاکیـدی بـه وفـور دیده می شـود. در 
واقـع ایـن افـراد می خواهند ایـن پیام را به شـما 
منتقـل کنند که قـوی، قدرتمند و برتر هسـتند 
و از راه پیامك هـا توانایـی و قدرت شـان را بـه رخ 
بکشـند. شـاید هـم در پیامك های شـان ببینیـد 
کـه بـه شـما می گوینـد امـروز بـه فـردی تحکم 
کرده انـد یا شـخصی را سـرجای خود نشـانده اند 

و امثـال آن.
نمونـه پیامك هـا: بایـد امـروز بـه موقـع بیـای و 
گرنـه خـودت می دونـی، مـن نمی دونـم… بایـد 
بـری خرید، چـرا هرچی می گم گـوش نمی دی؟ 
امـروز حـال یکـی از همکارانم را حسـابی گرفتم 

پررو شـده بـود و… .

شخصیت وسواسی
در پیامك هـای ایـن افـراد تاکیـد و یادآوری های 
فراوانی دیده می شـود. از آنجا که در زندگی شـان 
نظـم و وسـواس خاصی وجـود دارد، در پیامك ها 
هـم نسـبت بـه مراقبـت از نظـم و پیشـگیری از 
بـه هـم ریختگـی اوضـاع تاکیـد دارنـد. گاهـی 
چنـد پیامـك را پشـت سـر هـم می فرسـتند و 
پیامك هـای قبلـی را تصحیـح می کنند کـه این 
موضـوع از وسـواس آنهـا حکایـت می کنـد. البته 
ممکـن اسـت خیلی هـم دقیق و حسـاب شـده 
پیامك هـا را ارسـال  کننـد و هـر پیامـك را چند 

بـار بخوانند.
نمونـه پیامك هـا: یـادت نـره چـی بهـت گفتـم، 
چنـد بـار بگـم بایـد ایـن کار رو درسـت انجـام 
بـدي، حتمـا نیم سـاعت زودتـر بیا که دیر نشـه، 
همه چیـز را مرتـب کـردم دسـت به چیـزی نزن 

و… .

شخصیت استرسی
اسـترس و اضطـراب در پیامك هـای ایـن افـراد 
مـوج می زنـد و نوشته های شـان بیشـتر حـاوی 
دلواپسـی و نشـان دهنده بـه هم خـوردن تعادل 
درونـی اسـت. خیلی وقت هـا هم به دلیـل اینکه 
همـراه بـا اسـترس و نگرانی پیامك می فرسـتند، 
دیـده  نوشـتاری  نوشته های شـان غلط هـای  در 
می شـود چـون از شـدت اضطـراب بـه سـرعت 
تایـپ می کنند. اگـر ایـن رفتار ها در ارسـال پیام 
فردی تکرار شـود شـاید بتـوان گفـت او در گروه 

شخصیت شناسی افراد

ســــرگــــرمـــــی



شـخصیت های استرسـی قـرار دارد.
نمونـه پیامك هـا: نمی تونـم صبر کنـم، زود زنگ 

بـزن، چرا جـواب نمـی دی دارم دیوانه می شـم.

شخصیت بدگمان
بـرای شـخصیت های بدگمـان مهـم اسـت کـه 
بداننـد دیگران کجا هسـتند و چـه کار می کنند. 
آنهـا براسـاس تیـپ شخصیتی شـان نسـبت بـه 
اطرافیـان سـوء ظن دارنـد و می خواهنـد از ایـن 
موضـوع مطمئـن شـوند کـه خطـری ارتباطـات 
آنهـا را تهدیـد نمی کند. ایـن بدگمانی ها فقط به 
جنـس مخالف مربوط نمی شـود، شـخصیت های 
همجنـس  افـراد  بـه  نسـبت  حتـی  بدگمـان 
خودشـان هـم سـوء ظن دارنـد و می ترسـند کـه 
مبـادا در غیـاب آنهـا توطئه ای علیه شـان شـکل 

گیرد.
نمونـه پیامك هـا: وقتـی مـن تمـاس گرفتـم بـا 
کـی صحبـت می کـردی؟ چـرا دیر بـه پیامك ها 
جـواب مـی دی؟ صـدای کسـی می آمـد مگـر 

نگفتـی تنهایـی و …

شخصیت توجه طلب
این افراد دل شـان می خواهد مـورد توجه دیگران 
قـرار گیرنـد و بـرای اینکه توجه مورد نیازشـان را 
به دسـت آورنـد، از جمالت یا متن هـای طنزآمیز 

می کنند. استفاده 
نمونـه پیامك ها:تـو حوضـی کـه ماهـی نباشـه 
گوشـت  بـه  دسـتش  گربـه  سـاالره!  قورباغـه 
نمی رسـه می گـه عیبـی نـداره به جـاش سـویا 
می خـورم! می دونـی فـرق تـو بـا ریـش چیـه؟ 
ریـش اصـالح می شـه ولـی تـو اصالح نمی شـی 

… و

شخصیت نگران
پیگیـر سـالمت و حـال  اشـخاصی کـه مـدام 
خـوب شـما هسـتند و بر سـالم بودن تـان تاکید 
می کننـد در دسـته شـخصیت های نگـران قـرار 
از  آثـاری  پیامك های شـان  در  کـه  می گیرنـد 
نگرانـی دیده می شـود. گاهی هـم به طور بدبینانه 
فکر می کنند که شـاید حال تان خوب نباشـد و از 
این بابت بیشـتر نگران می شـوند. شخصیت های 
انتظـار دارنـد حـال و احوال تـان را بـه  نگـران 
سـرعت گـزارش دهیـد و اگر کمـی درنگ کنید 

بـه دلواپسـی و نگرانی های شـان دامـن می زنیـد.
نمونـه پیامك هـا: داروهایت را به موقـع خوردی؟ 
تصادف نکردی؟ سـالم رسـیدی؟ از آن مسیر نرو 

شـلوغه تصادف می کنی و… .

شخصیت ضعیف و خجالتی
صحبـت تلفنـی بـرای برخـی از افـراد خجالتـی 
ارتبـاط  نمی تواننـد  راحتـی  بـه  اسـت.  دشـوار 
کالمی برقرار کنند و با سـایرین در تعامل باشـند. 
از ایـن رو ارسـال پیامك برای آنهـا روش ارتباطی 
سـاده تری اسـت چـون هنـگام ارسـال پیامـك 
وقـت و فرصـت کافـی دارنـد تـا حرف های شـان 
خجالتـی  شـخصیت های  بزننـد.  راحت تـر  را 
وقتـی می خواهنـد ابراز احساسـات کننـد، دچار 
اضطـراب می شـوند و ترجیـح می دهنـد در لفافه 
و پشـت پـرده صحبـت کننـد. افـراد ضعیف هم 
عزت نفـس پایینـی دارنـد و قـدرت ابـراز وجـود 
آنهـا پاییـن اسـت. ایـن افـراد در پیامك هـا هـم 
خودشـان را کوچـك نشـان می دهنـد و طـرف 

مقابـل را بـزرگ می بیننـد.
در  مـن  پیامك ها:حـرف شـما درسـته،  نمونـه 
حدی نیسـتم کـه بخوام نظـر بدم، هرچی شـما 
بگیـد و کلمه چشـم هم زیـاد در پیامك شـان به 

چشـم می خـورد و…

شخصیت بی توجه
برخـی افـراد بـه پیامك هـای ارسـالی دیر پاسـخ 
می دهنـد کـه اگـر بـه دلیـل مشـغله زیادشـان 
نباشـد، می تـوان آنهـا را در گروه شـخصیت های 
بی توجه جای داد. این اشـخاص مسـئولیت پذیر 
نبوده و برای دیگران ارزشـی قائل نیسـتند. البته 
ایـن احتمال وجود دارد که شـخصیت های مغرور 
هـم ماننـد شـخصیت های بی توجه بـه پیامك ها 
دیـر پاسـخ دهنـد چـون بـا ایـن کار می خواهند 
ایـن پیغـام را منتقل کننـد که ما مهم هسـتیم.

تاثیر زبان گفتاری در پیامک ها
بـا وجود مکتـوب بـودن، پیامك ها اصـوال بازتاب 
سـبك گفتـاری افـراد هسـتند. اگـر هـر فـرد را 
مجموعـه ای از مشـخصه های اجتماعـی از جمله 
میـزان تحصیـالت، طبقـه اقتصـادی و شـغل و 
ویژگی هـای فـردی مثـل سـن و جنـس بدانیـم 
پیامك هـای او متاثـر از ایـن عوامـل خواهـد بود.

ارتباط پیامک با شخصیت افراد
اگرچـه پیامـك، فـرم نوشـتاری دارد امـا واجـد 
ویژگی هـای زبـان گفتـاری اسـت. از جمله اینکه 
غیررسـمی و شـخصی اسـت. از این رو با تحلیل 
سـبك پیامك هـا می تـوان بـه اطالعـات زیـادی 
درباره فرسـتنده های آنها دسـت یافـت. به عنوان 
مثال طبق تحقیقات اخیر اگر در شـرایط مساوی 
از جملـه هزینـه و زمان و فوریت موضـوع، فردی 
بین فرسـتادن پیامك و تماس تلفنی، فرسـتادن 
پیامـك را ترجیـح دهـد از لحـاظ شـخصیتی 
درون گـرا و خجالتـی قلمداد می شـود یـا افرادی 
کـه در فرسـتادن پیام هـا اصول رسـمی بـودن را 
رعایـت می کننـد مایلند فاصله اجتماعـی خود را 

بـا مخاطب حفـظ کنند.

تفاوت پیامک های زنان و مردان
تاثیـر جنسـیت در کاربـرد زبـان همـواره یکـی 
از جذاب تریـن موضوع هـای مـورد بحـث بـرای 
زبان شناسـان بوده اسـت. مطالعات زبان شناسـی 
تفاوت هـای  لحـاظ  ایـن  از  می دهـد  نشـان 
معنـاداری بیـن زنان و مـردان دیده می شـود. در 
زمینـه کاربـرد پیامك هـا هـم یافته هـای جالبی 
وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال می تـوان بـه ایـن 
نکتـه اشـاره کرد که اگرچـه مردان زودتـر از زنان 
بـه تلفن همـراه دسترسـی داشـته اند اما فرهنگ 
محتوایـی پیامك، بسـیار وامدار کاربـران زن این 
تکنولـوژی بـوده اسـت؛ تـا جایی که در بسـیاری 
از جوامع، پیامك بیشـتر ابـزار ارتباطی زنانه تلقی 
می شـود. از نظـر فرمی می تـوان گفـت پیام های 
مـردان بـه مراتب کوتاه تـر از پیام های زنان اسـت 
یـا اینکـه زنان به مراتب بیشـتر از مـردان به درج 
عالئم سـجاوندی مثل کاما و نقطه توجه دارند یا 
از سـالم و خداحافظ و عبارت هایـی برای این کار 
بیشـتر بهره می گیرنـد. از نظر محتوا نیـز زنان با 
مـردان تفاوت هایی دارنـد. آقایان بیشـتر درمورد 
موضوعـات ملمـوس و غیرشـخصی پیام ارسـال 
می کننـد امـا پیام هـای خانم هـا بیشـتر ماهیتی 
احساسـی و اجتماعـی دارد. بـه جـز اینها خانم ها 
خـود را مقید می دانند پـس از دریافت پیامك در 
اسـرع وقت به آن پاسـخ دهند اما بعضی از آقایان 
بـه هیچ وجـه در ایـن رابطـه الزامـی را احسـاس 

نمی کننـد .
منبع: مجله زندگی ایده آل



     

ارتباطــات )اینترنــت( به عنــوان یــك عامــل کلیــدی بیــان شــده و رفتــه رفتــه بــه یــك 
ــد. ــد ش ــل خواه ــان ها تبدی ــی انس ــی در زندگ ــی اصل ــریان خون ش

90 درصد کاربران دارای فضای ذخیره سازی نامحدود و رایگان 
خواهند بود )تا 2018(

ــرای  ــتر ب ــای بیش ــاد فض ــور ایج ــه منظ ــگاه الزم ب ــی و گه ــات قدیم ــردن اطالع ــاک ک پ
فایل هــای جدیــد، رفتــه رفتــه بــه عادتــی قدیمــی و کهنــه تبدیــل می شــود. نه تنهــا خریــد 
یــك هارددیســك بــا ظرفیــت یــك ترابایــت یا بیشــتر هزینــه زیــادی را طلب نمی کنــد، بلکه 
پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده ســبب خواهــد شــد تــا نیاز بــه پرداخــت همین هزینــه پایین 
نیــز نباشــد. تــا کمتــر از دو ســال آینــده حــدود ۹۰ درصــد از کاربــران بــه منبع ذخیره ســازی 
دیتــا رایــگان و نامحــدود دسترســی خواهنــد داشــت کــه توســط تبلیغات مختلف پشــتیبانی 
شــده و هزینــه ای را از کاربــر طلــب نمی کننــد. کاربــر تنهــا بایــد حوصلــه دیــدن بنرهــای 

تبلیغاتــی مختلــف )و یــا شــاید پنجــره پــاپ آپ( را در خــود افزایــش دهــد.
ایــن اتفــاق هم اکنــون نیــز می افتــد، چنــان کــه می بینیــم برخــی شــرکت ها ســرویس های 
ارزان و یــا حتــی کام ال رایــگان در سراســر اینترنــت ارائــه می کننــد. به عنــوان نمونــه، گــوگل 
ــور  ــه منظ ــگان ب ــازی رای ــای ذخیره س ــل فض ــا قب ــوت وز )Google Photos( از مدت ه ف
بارگــذاری عکس هــا ارائــه کــرده و آمــازون )Amazon( بــه شــما اجــازه می دهــد تــا بــه طــور 
نامحــدود، هــر نــوع اطالعــات )عکــس و دیگــر انواع فایــل( را تنهــا بــه ازای پرداخــت مبلغ ۶۰ 

دالر در ســال در ســرویس فضــای ابــری آن بارگــذاری کنیــد.
دلیــل ایــن امــر تصمیــم این چنیــن کمپانی هــا بــرای آتــش زدن به امــوال خود نیســت، بلکه 
کاهــش روز افــزون قیمــت هارددیســك بــه ازای هــر گیگابایت مســبب اصلــی آن اســت. البته 
بعیــد نیســت برخــی شــرکت های بــزرگ بــا عــوض کــردن یك بــاره تصمیمــات اســتراتژیك 
خــود ایــن روال صعــودی را بــه هــم بزننــد. به عنــوان نمونــه مایکروســافت اخیــراً نقشــه خــود 
 )OneDrive( بــرای ارائــه حجــم ذخیره ســازی نامحــدود در ســرویس فضــای ابــری وان درایــو

را بــه طــور کلــی متوقــف کرد.

فصلنامه  داخلی36
سـال دوم

شمــاره 3

ــون  ــه اکن ــد ک ــادی وجــود دارن تکنولوژی هــای زی
در مراحــل مقدماتــی خــود بــه ســر بــرده و انتظــار 
مــی رود تــا در ســال های آتــی و در چشــم انداز 
بلند مــدت بــه یــك امــر متــداول و کاربــردی 
ــه  ــته ب ــوند. بس ــل ش ــان ها تبدی ــی انس در زندگ
مرحلــه کنونــی هــر یــك و همچنیــن پیچیدگــی 
به عنــوان  مختلفــی  زمانــی  بازه هــای  آن هــا، 
ســال دســتاورد و شــکوفایی عنــوان می شــود؛ 
ســال ۲۰۲۲، ۲۰۲5 و مخصوصــا ســال ۲۰3۰ 
چشــم اندازهایی هســتند کــه بشــر امــروزی مســیر 
پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده را بــا بازه هــای 
ــد. ــم می کن ــال ها تنظی ــن س ــا ای ــده ت ــی مان زمان

در نظــر داشــته باشــید چشــم انداز پیشــرفت 
تکنولــوژی در آینــده تنهــا از روی حــدس و گمــان 
نبــوده و نظــر کارشناســی شــده ۸۰۰ مدیــر و فــرد 
خبــره در دنیــای تکنولــوژی در جمــع آوری آن 
ــی پرســش نامه های  ــا ارزیاب ــوده اســت. ب ــل ب دخی
دریافــت شــده از ایــن افــراد، ۲۱ نقطــه اوج و 
ــی  ــاوری پیش بین ــان فن ــم در جه ــتاورد مه دس
شــده کــه تــا ســال ۲۰3۰ بشــر امــروزی بــه تمامی 
آن هــا دســت پیــدا خواهــد کــرد. البتــه ایــن ســال 
ــی  ــده و برخ ــن ش ــی تعیی ــان نهای ــوان زم به عن
ــد  ــت خواهن ــه واقعی ــر ب ــی زودت ــتاوردها خیل دس
پیوســت. ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت 
کــه در بیشــتر مــوارد، شــبکه جهانــی اطالعــات و 

۲۱ دستاورد بزرگ 
تکنولوژی که بشر 
تا سال ۲۰3۰ به 
آن ها دست پیدا 
خواهد کرد
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10 درصد جمعیت جهان لباس های 
متصل به اینترنت بر تن خواهند کرد 

)تا 2020(
از خودروهای سواری گرفته تا ابزار و وسایل روزمره، 
رفته رفته در محیطی به نام اینترنت با یکدیگر تجمیع 
تا  می شوند. مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید 
پیشرفت تکنولوژی در آینده لباس های مردم را نیز به 
این نوع از اتصال مجهز کند. متخصصین پیش بینی 
می کنند تا رسیدن به سال ۲۰۲۰، حدود ۱۰ درصد 

از مردم لباس هایی بر تن می کنند که با تجهیز شدن 
به چیپست هایی کوچك، اتصال دائمی به شبکه جهانی 

اطالعات خواهند داشت.
جای تعجب نیست، چرا که لوازم شخصی زیادی اعم از 
ساعت مچی، حلقه و دستبند تاکنون به اینترنت متصل 
شده اند و این موضوع نویدبخش گسترده تر شدن شبکه 

جهانی اطالعات در آینده ای نزدیك خواهد بود.

نخستین اتومبیل سواری توسط 
پرینتر سه بعدی ساخته خواهد شد 

)تا 2020(
پرینترهای سه بعدی به طور روزافزون کاربردشان در 
صنعت گسترده تر شده و توانایی شان در تولید بیشتر 
می شود. پرینترهای سه بعدی قدرتمند قادر خواهند 
از نظر ساختار درونی و  را  اشیا  پیچیده ترین  تا  بود 
بیرونی صرف نظر از ماده سازنده تولید کنند. بسیاری از 
کمپانی های معروف خودروساز دنیا پس از مشاهده توان 
چاپگر سه بعدی آن را برای خود تهیه کرده تا نه تنها 

نخــستین ربــات داروساز 
از راه خواهد رسید )تا 2021(

ربات ها هم اکنون مهم ترین نقش را در صنعت 
و کارخانه های دنیا ایفا می کنند. اگرچه ما 
همواره به پیشرفت تکنولوژی در آینده و 
اما منظور  انقالب ربات ها اشاره می کنیم، 
از این مورد مشخصاً ربات های انسان نما با 
قابلیت فکر کردن، تصمیم گیری و خروج 
است.  آنان  برای  تعیین شده  چارچوب  از 
راه اندازی  در  ربات ها  است  درازی  سالیان 

اتوماسیون ها نقش اصلی را بر عهده داشته و توسعه صنعت را سبب شده اند.
با پیشرفت تکنولوژی در آینده شاهد اشغال شغل های بیشتر و متنوع تری توسط این اشیای 
هوشمند خواهیم بود. به عنوان مثال یکی از معروف ترین ربات هایی که پیش بینی می شود تا سال 
۲۰۲۱ میالدی شاهد آن باشیم، ربات داروساز است که با دیدن نسخه شما، در کمترین زمان 
عالوه بر تحویل موارد موجود، ترکیب و ساخت داروهای سفارشی را نیز برای مشتریان انجام 

خواهد داد. آیا درصد خطای آن نسبت به انسان کمتر خواهد بود یا بیشتر؟

یک تریلیون سنسور به اینترنت متصل خواهند شد )تا 2022(
هزار میلیارد )یك و ۱۲ صفر( رقمی نیست که به سادگی بتوان روی کاغذ آورد و یا برای انجام 
محاسبات به هر ماشین حسابی بدون انتظار بلند شدن دود از آن سپرد، اما با پیشرفت تکنولوژی 
در آینده، رشد اینترنت به اندازه ای خواهد بود تا به این میزان شاهد سنسور متصل به شبکه 
جهانی اطالعات باشیم. از آنجایی که هزینه سنسورها روز به روز کاهش یافته و توان پردازشی و 
محاسباتی آنان افزایش پیدا می کند، تمامی دستگاه ها به اینترنت متصل خواهند شد؛ از لباسی 

که بر تن کرده تا کفش و حتی زمینی که بر روی آن راه می روید به زودی آنالین خواهند شد.
بر اساس پیش بینی نحوه پیشرفت تکنولوژی در آینده ، اتصال یك تریلیون سنسور به اینترنت 
تا رسیدن به سال ۲۰۲۰ تخمین زده شده است. هر محصول )فیزیکی( قادر خواهد بود تا به 
زیرساخت های ارتباطی متصل شده و سنسورها در هر جایی بر روی زمین به کاربران اجازه 

خواهند داد تا به طور کامل محیط اطرافشان را درک کنند.
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برای طراحی نمونه های اولیه، بلکه برای ایجاد 
قطعات کاربردی و تجاری در ساخت خودرو 
نیز از آن استفاده کنند. به عنوان نمونه، چندی 
پیش آئودی )Audi( از یك خودروی مینیاتوری 
و ساخته شده توسط پرینترهای فلزی خود 

رونمایی کرد.
همچـــنین استــارت آپ لـــو کال موت ورز 
)Local Motors( و خالق در صنعت خودرو، 
سایز  در  اتومبیل  یك  ساخت  را  خود  هدف 
پرینتر  کمك  به  آینده  سال های  تا  استاندارد 
سه بعدی اعالم کرده است. این شرکت تاکنون 
چندین نمونه اولیه ایجاد کرده و در نظر دارد تا 
یك مدل تولیدشده را به فروش برساند )عکس 
باال(. پرینتر سه بعدی خود از جمله وسایلی است 
که با توان باال در ساخت اشیا مختلف، پیشرفت 

تکنولوژی در آینده را سبب خواهد شد.

اولین گوشی همراه قابل کاشت 
در بدن به صورت تجاری 

موجود خواهد شد )تا 2025(
همان طور که در شکل باال می بینید هر چه 
پیشرفت تکنولوژی در آینده شکل پیچیده تری 
نیز  به خود می گیرد، زمان دسترسی به آن 
افزایش می یابد. متصل شدن به گوشی همراه 
مقوله خاص و متفاوتی است و جریان بازی 
کنونی را به طور کامل تغییر خواهد داد. حدود 
نظر  یك  در  شرکت کننده  افراد  درصد   ۸۰
سنجی پیرامون نحوه پیشرفت تکنولوژی در 
آینده ، پیش بینی می کنند تا هفت سال آینده 
نخستین نسخه تجاری موبایل قابل کاشت در 

بدن پدیدار خواهد شد.
گوشی های هوشمند امروز با داشتن سنسور 
به خوبی  امثال آن  و  تشخیص ضربان قلب 

وضعیت سالمتی انسان را ردیابی می کنند که با جاسازی آن ها در درون بدن، دقت این اندازه گیری ها 
بقیناً چند برابر خواهد شد. این موبایل ها همچنین به کاربران اجازه برقراری ارتباط از طریق امواج 

مغزی یا سیگنال به جای صحبت کردن به صورت شفاهی را خواهند داد.
بد نیست بدانید دستگاه های دیجیتال دارای قابلیت قرارگیری در بدن انسان همچون تنظیم کننده 
ضربان قلب یا افزایش دهنده توان شنوایی )سمعك(، مدت ها است توسط مردم در سراسر جهان 

مورد استفاده قرار می گیرند.

نخستین دولت سرشماری خود را با تکنولوژی های دارای حجم 
وسیع جایگزین خواهد کرد )تا 2023(

از آنجایــی کــه جمــع آوری، مدیریــت و فهــم دیتــا بــا گــذر زمــان ســاده تر می شــود، دولت هــا 
احتمــاالً از متدهــای قدیمــی جمــع آوری اطالعــات کــوچ کــرده و در عوض بــه تکنولوژی های 
درگیــر بــا حجــم زیــادی از اطالعــات تکیــه می کننــد تــا بــه ایــن وســیله نیازهــای خــود را 
بــه فرایندهــای خــودکار بســپارند. بــر اســاس گــزارش بررســی نحــوه پیشــرفت تکنولــوژی در 
آینــده ، دولــت تمــام الکترونیــك اتفاقــی اســت کــه دیــر یــا زود بــه واقعیــت خواهد پیوســت.
ــت،  ــد نخســتین دول ــن باورن ــر ای ــنجی ب ــرکت کنندگان در نظرس بیشــتر از ۸۰ درصــد ش
سرشــماری خــود را تــا ســال ۲۰۲3 بــه سیســتم های بــزرگ جمــع آوری داده خواهــد ســپرد. 
برخــی کشــورها همچــون کانــادا، از مدت هــا قبــل جایگزینی روش های ســنتی سرشــماری با 
روس هــای جدیــد و اغلــب تکنولوژیــك را آغــاز کرده انــد، امــا تاکنون هیچ کشــوری نتوانســته 

بــه طــور کامــل آن را جایگزیــن سیســتم ســنتی خــود کند.
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10 درصد عینک های مطالعه به اینترنت متصل خواهند شد
)تا 2023(

ــه اینترنــت متصــل شــود کامــاًل  ــا دنیــای اطــراف وقتــی عینــك شــما ب فعــل و انفعــال ب
متفــاوت خواهــد بــود. البتــه بــا عــادی شــدن اســتفاده از ایــن دســت عینك هــا، رفتــه رفتــه 
از جذابیــت آن هــا کاســته شــده و تبدیــل بــه یــك وســیله مرســوم می شــوند. ۸۶ درصــد از 
شــرکت کنندگان، مســیر پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده را به ســمت عادی شــدن اســتفاده از 

ــد. ــا ســال ۲۰3۰ ترســیم کرده ان گجت هــای پوشــیدنی مخصــوص چشــم ت
ایــن تکنولــوژی بــه کاربــران اجــازه خواهــد داد تــا بر خــالف دیگر وســایل )همچون پوشــاک(، 
دسترســی مســتقیم بــه نــرم افزارهــای اینترنتــی و بهینه ســازی شــده بــرای افزایــش تجربــه 
واقعیــت افــزوده )Augmented Reality( داشــته باشــند. تکنولــوژی ردیابــی حرکــت چشــم 
همچنیــن بــه کاربــران اجــازه خواهــد تــا کنتــرل کامــل رابــط کاربــری را بــدون اســتفاده 
از دســت در اختیــار بگیرنــد. گفتنــی اســت گــوگل محصولــی مشــابه یعنــی گــوگل گلــس 
)Google Glass( را پیــش از ایــن معرفــی کــرده کــه البتــه تــا رســیدن بــه کارایــی و نقطــه 

مــورد نظــر مــا کار بســیار زیــادی دارد.

80 درصد مردم کره زمین حضور دیجیتال و آناین مستمر 
خواهند داشت )تا 2023(

با رایج شـدن اتصال به اینترنت از هر جایی و با اسـتفاده از هر وسـیله ای، مردم بیشـتری هویت 
دیجیتـال پیـدا خواهند کـرد، چراکه هنوز بسـیاری از افراد برای فراهم سـازی دسترسـی ثابت 
و پایـدار خـود به شـبکه جهانی اطالعات با مشـکل مواجه اند. شـرکت کنندگان در نظرسـنجی 
پیش بینـی کرده انـد تـا رسـیدن بـه سـال ۲۰۲3، بـاالی ۸۰ درصـد از جمعیت کل جهـان در 

دنیـای دیجیتال حضور خواهند داشـت.
زندگـی مجـازی بـه طـور غیـر قابل توقفـی در حـال اتصال بـه زندگی فیزیکـی و عـادی افراد 

اسـت و در سـال های آینـده نه تنهـا حضـور 
آن کمرنـگ نمی شـود، بلکه رفتـه رفته نقش 
آن در زندگـی روزمـره پررنگ تـر خواهد شـد. 
کمپانی هایـی همچـون فیس بـوک و گـوگل 
در تالش انـد تـا بـا اجـرای پروژه های مختلف 
اعـم از ارسـال ماهواره هـای جدیـد بـه فضـا، 
دسترسـی به اینترنـت را برای افراد سـاکن در 

مناطق دور دسـت ممکـن کنند.

یک دولت مالیات ها را برای 
نخستین بار به وسیله باک 
چین جمع آوری خواهد کرد

)تا 2023(
تاکنون  شده،  رمزنگاری  ارز  صدها  میان  در 
موفق ترین  به عنوان   )Bitcoin( کوین  بیت 
مورد ظاهر شده است. البته بیش از خود بیت 
 )Block Chain( کوین، تکنولوژی بالک چین
یا زنجیره بلوک مورد توجه قرار گرفته، چراکه 
تکنولوژی بالک چین برای اولین بار به طور 

گسترده در بیت کوین دیده شد.
بانــك  یــك  در  را  پولــی  شــما  وقتــی 
ــاره  ســرمایه گذاری می کنیــد، اطالعاتــی درب
ــزرگ  ــگاه داده ب ــك پای ــما در ی ــپرده ش س
ذخیــره می شــود. بیــت کویــن هــم در 
واقــع کار مشــابهی را بــرای حفــظ اطالعــات 
ــا  ــد، ام ــام می ده ــران انج ــاب های کارب حس
ــا  ــن ب ــت کوی ــك، در بی ــك بان ــالف ی برخ
ــه  ــوان ب ــه ماهیتــی کــه دارد نمی ت توجــه ب
یــك قــدرت مرکــزی کــه پایــگاه داده را برای 
ــاد  ــد، اعتم ــره کن ــت و ذخی ــران مدیری کارب
ــگاه داده  ــا تقســیم پای ــن ب ــت کوی ــرد. بی ک
بــه مجموعه هــای کوچکــی بــا نــام »بــالک« 
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ــالک  ــر ب ــت. ه ــرده اس ــل ک ــکل را ح مش
یــك جــور برچســب )Label( اســت کــه آن 
را بــه بــالک قبلــی پیونــد می دهــد تــا هــر 
کســی بتوانــد تمــام پایــگاه داده را کــه از این 
قســمت های مجزا تشــکیل شــده گــردآوری 
کنــد بــه عبارتــی هــر اســتفاده کننده از بیت 
کویــن، یــك نســخه از کل پایــگاه داده را کــه 
ــره  ــود ذخی ــده می ش ــوک نامی ــره بل زنجی
ــی در  ــات کاف ــرای کســب اطالع ــد. ب می کن
ایــن بــاره بــه مطلــب پدیــده اقتصــادی عصر 

دیجیتــال مراجعــه کنیــد.
ــار  ــه انتظ ــت ک ــی اس ــن مبحث ــالک چی ب
ــوژی در آینــده،  ــا پیشــرفت تکنول مــی رود ب
تــا ســال ۲۰۲3 بــه نقطــه اوج خــود رســیده 
ــا  ــت مالیات هــای خــود را ب و نخســتین دول
اســتفاده از ایــن سیســتم جمــع آوری کنــد.

90 درصد جمعیت جهان
یک سوپرکامپیوتر در جیب 
خود خواهند داشت )تا 2023(

کاربــران  اســتفاده  دنیــا،  سراســر  در 
جــای  بــه  هوشــمند  گوشــی های  از 
کامپیوترهــای رومیــزی بــه طــور روزافزونــی 
در حــال گســترش اســت. در بســیاری از 
ــتفاده از  ــار اس ــرای اولین ب ــردم ب ــع م جوام
اینترنــت را به وســیله گوشــی هوشــمند خود 
تجربــه می کننــد. روز بــه روز در کنــار کاهش 
قیمــت، شــاهد افزایــش تــوان ایــن گجت هــا 
ــز  ــون نی ــه هم اکن ــوری ک ــه ط ــتیم، ب هس
ــده  ــا پردازن می بینیــم گهــگاه محصوالتــی ب
ده هســته ای و حافظــه رم بــاالی هشــت 
ــن  ــن چنی ــوند. ای ــه می ش ــت عرض گیگابای

مشــخصه ســخت افــزاری )هــر چنــد دارای 
توانــی پایین تــر نســبت بــه کامپیوتــر( از نظر 
عــددی در کمتــر کامپیوتــر رومیزی بــه طور 

ــود. ــده می ش ــداول دی مت
ــداد  ــال ۲۰۱7 تع ــا س ــده ت ــی ش پیش بین
ــه 5۰ درصــد  ــمند ب ــران گوشــی هوش کارب
برســد، بــه ایــن معنا که نیمــی از انســان های 
کــره خاکــی دارای ایــن وســیله خواهنــد بود. 
ــه  ــم ب ــاز ه ــتگاه ها ب ــن دس ــوذ ای ــرخ نف ن
ــی  ــا جای ــد ت ــه می ده ــود ادام ــش خ افزای
کــه بــه ۹۰ درصــد از مــردم جهــان تــا ســال 

ــد. ــدا کن ۲۰۲3 افزایــش پی

دسترسی به اینترنت به یک 
حق اساسی تبدیل خواهد شد 

)تا 2024(
در ایــن نظرســنجی، 7۹ درصد از متخصصان 
تــا  کردنــد  پیش بینــی  شــرکت کننده 
ــان  ــمت های جه ــتر قس ــال ۲۰۲4، بیش س
ــد  ــت خواهن ــه اینترن ــادی ب ــی ع دسترس
داشــت. غول هــای تکنولــوژی همچــون 
گــوگل و فیس بــوک هم اکنــون در حــال 
از ارســال  پیاده ســازی نقشــه هایی اعــم 
ماهــواره بــه فضــا بــرای فراهــم کــردن 
دسترســی 4 میلیــارد نفــر دیگر بــر روی کره 

ــت هســتند. ــه اینترن ــن ب زمی
از  اســتفاده  بــا  هم اکنــون  فیس بــوک 
پهپادهــای خــود امــواج ارســالی از ماهواره هــا 
را دریافــت کــرده و بــه ایــن وســیله در برخی 
ــت را ممکــن  ــه اینترن مناطــق دسترســی ب
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــوگل نی ــت. گ ــرده اس ک
بالن هــای بــزرگ خــود کــه در اتمســفر 

حرکــت می کننــد، دسترســی اهالــی مناطق 
دورافتــاده بــه اینترنت را میســر خواهــد کرد. 
بــا تــالش بی وقفــه ایــن دو کمپانــی تا ســال 
۲۰۲4، اینترنــت کام ال بــه یــك بخش عادی 
ــل  ــا تبدی ــه ج ــان ها در هم ــی انس از زندگ

خواهــد شــد.

نخستین کبد برای پیوند 
توسط پرینتر سه بعدی ساخته 

خواهد شد )تا 2024(
پیشـرفت تکنولوژی در آینده ارتباط زیادی با 
فنـاوری شـگفت انگیز چاپ سـه بعدی خواهد 
داشـت. هم اکنون نیز این دسـتگاه ها به میزان 
زیـادی در حـوزه بهداشـت و درمان به منظور 
سـاخت اعضای بدن انسـان ها مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. اسـتخوان های خردشـده در 
جـای جای بـدن اغلب به کمك ایـن فناوری 
مجـدداً سـاخته و جایگزیـن می شـوند. امـا 
بایوپرینتینگ )Bioprinting( تحولی اساسی 

بـه این نحـوه کاربرد خواهـد داد.
تــا  دارد  تصمیــم  کــه  بایوپرینتینــگ 
مهندســی زیســتی و پرینــت ســه بعــدی 
ــا یکدیگــر ترکیــب کنــد، محققــان را  را ب
قــادر خواهــد ســاخت تــا حتــی ارگان های 
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خونــی درون بــدن را نیــز بــه کمــك 
ــوان  ــازند. به عن ــدی بس ــه بع ــر س پرینت
ــه از  ــن نمون ــی رود اولی ــار م ــه انتظ نمون
ــك  ــدن ی ــه ب ــد ب ــور پیون ــه منظ ــد ب کب
ــا  ــدی ت ــه بع ــاپ س ــیله چ ــرد، به وس ف

ســال های آینــده تولیــد شــود.

بیش از 50 درصد ترافیک 
اینترنت منازل به دستگاه ها 
و لوازم اختصاص پیدا خواهد 

کرد )تا 2024(
ــه سنســورهای بیشــتری  ــی ک از آنجای
و  دنیــا گماشــته شــده  در سراســر 
پیشــرفت  بــا  زیــادی  محصــوالت 
بــه  نزدیــك  آینــده  در  تکنولــوژی 
اینترنــت متصــل می شــوند، جهــش 
ــت  ــك اینترن ــاده ای را در ترافی فوق الع
تنهــا  تــا  بــود  خواهیــم  شــاهد 
بانــد  پهنــای  از  اســتفاده کنندگان 
کاربــران  خــود  مســتقیماً  جهانــی، 
بــرای گشــت و گــذار در وب و یــا دیگــر 

کارهــا نباشــند.
ترافیــك  بیشــتر  حــال،  زمــان  در 
ــازل  ــات در من ــی اطالع ــبکه جهان ش
ــته  ــق داش ــخصی تعل ــارف ش ــه مص ب
و کاربردهایــی از ارتبــاط بــا دنیــای 
ــا ایجــاد ســرگرمی را شــامل  اطــراف ت
بــه  رســیدن  تــا  امــا  می شــوند. 
ــرد  ســال ۲۰۲4، حــدود نیمــی از کارب
ــتگاه های  ــه دس ــازل ب ــت در من اینترن
پیــدا خواهــد  اختصــاص  هوشــمند 
کــرد. بــرای کســب اطالعات بیشــتر در 
ــام  ــا ن ــوژی کــه ب ایــن شــاخه از تکنول
ــه  ــت اشــیا شــناخته می شــود، ب اینترن
مطالــب مرتبــط بــا آن مراجعــه کنیــد.

5 درصد
 محصوالت تجاری

 توسط چاپگر سه بعدی ساخته 
خواهند شد

ــم،  ــاره کردی ــه آن اش ــه ب ــور ک ــان ط هم
ــی در  ــی اساس ــدی نقش ــه بع ــر س چاپگ

پیشــرفت تکنولــوژی در آینده ایفــا خواهد 
ــر  ــون ه ــه هم اکن ــوری ک ــه ط ــرد، ب ک
شــرکتی پــس از مشــکل یافتــن ســاخت 
یــك قطعــه، ســریعا دســت بــه دامــن این 
ــه طراحــی  ــادر ب وســیله می شــود. اگــر ق
نمونــه ای قابــل فهم برای دســتگاه باشــید، 
تولیــد پیچیده تریــن اشــیا توســط پرینتــر 

ــود. ســه بعــدی کار ســختی نخواهــد ب
از آنجایــی کــه بــا افزایــش میزان اســتفاده، 
و  کاهــش  دســتگاه ها  ایــن  قیمــت 
ــد  ــدا خواه ــش پی ــا افزای ــدی آن ه توانمن
ــاده تر  ــا س ــار داشــتن آن ه ــرد، در اختی ک
تولیدکننــدگان  و  کاربردی تــر شــده  و 
ــوالت  ــاخت محص ــمت س ــه س ــادی ب زی
تجــاری بــه کمــك ایــن وســیله تشــویق 
خواهنــد شــد. نفــوذ پرینتــر ســه بعــدی 
تــا جایــی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد 
کــه باالخــره روزی مــردم عــادی آن را 
به عنــوان یــك وســیله خانگــی تهیــه 
کــرده و لــوازم مــورد نظرشــان را به وســیله 
ــد  ــد نیســت بدانی ــد. ب ــد می کنن آن تولی
در ســال ۲۰۱4 حــدود ۱33 هــزار پرینتــر 
ســه بعــدی در سراســر جهــان بــه فــروش 
ــال ۲۰۱3،  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــت ک رف
حــدود ۶۸ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ایــن رقــم نشــان دهنده آغــاز فراینــد 
ــزار  ــه یــك اب ــن وســیله ب تبدیل شــدن ای

ــت. ــك اس ــده ای نزدی ــادی در آین ع

درصد کارهای اداری
 به وسیله هوش مصنوعی انجام 

خواهد گرفت )تا 2025(
هـــوش مصنوعـــی )خوشـــبختانه یـــا 
متاســـفانه( بـــه طـــور روزافزونـــی در 
ـــه  ـــت ک ـــغل هایی اس ـــب ش ـــال تصاح ح

ـــام  ـــراد انج ـــط اف ـــن توس ـــش از ای ـــا پی ت
ـــان، ســـهم بیشـــتری  ـــن می ـــد. در ای می ش
ــدا  ــاص پیـ ــای اداری اختصـ ــه کارهـ بـ
ــای  ــه اغلـــب فعالیت هـ ــد؛ چراکـ می کنـ
ــت و  ــباتی اسـ ــری و محاسـ ــان دفتـ آنـ
کمتـــر بـــه جنـــب و جـــوش و اعمـــال 

خـــاص و پیچیـــده بدنـــی نیـــاز دارد.
ـــن  ـــی حی ـــوش مصنوع ـــه ه ـــی ک از آنجای
ـــودکار  ـــای خ ـــا و فراینده ـــق الگوه تطبی
ـــرای  ـــود، ب ـــر می ش ـــد ظاه ـــیار کارآم بس
انجـــام وظایـــف گســـترده و مختلـــف در 
ــد  ــبی خواهـ ــه مناسـ ــازمان ها گزینـ سـ
بـــود. بـــد نیســـت بدانیـــد حـــدود 45 
درصـــد فعالیت هایـــی کـــه افـــراد بـــرای 
ـــد،  ـــت می کنن ـــول دریاف ـــا پ ـــام آن ه انج
ـــادر  ـــای روز ق ـــتفاده از تکنولوژی ه ـــا اس ب
بـــه پیاده ســـازی در قالـــب اتوماســـیون 
ـــاالنه  ـــراد س ـــد از اف ـــن درص ـــتند. ای هس
ــتمزد  ــکا دسـ ــون دالر در آمریـ ۲ تریلیـ

ــد. ــت می کننـ دریافـ
ـــارت  ـــران دارای مه ـــا کارگ ـــفانه تنه متاس
خطـــر  در  کـــم  حقـــوق  و  پاییـــن 
ـــده نیســـتند.  ـــوژی در آین پیشـــرفت تکنول
بـــر اســـاس آخریـــن تحقیقـــات، حتـــی 
شـــغل های رده بـــاال بـــا حقوق هـــای 
ــی،  ــران مالـ ــون مدیـ ــی همچـ آن چنانـ
ـــد  ـــز از گزن ـــد نی ـــران ارش ـــکان و مدی پزش
ــد  ــان نخواهنـ ــی در امـ ــوش مصنوعـ هـ
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بـــود، چراکـــه بســـیاری از فعالیت هـــای 
ــودکار  ــور خـ ــه طـ ــده بـ ــا در آینـ آن هـ
ــد  ــام خواهنـ ــازی انجـ ــا اتوماسیون سـ بـ
ــال ۲۰۲5،  ــه سـ ــیدن بـ ــا رسـ ــد. تـ شـ
 3۰ حـــدود  می شـــود  پیش بینـــی 
ـــوش  ـــط ه ـــای اداری توس ـــد از کاره درص

مصنوعـــی مدیریـــت شـــوند.

سفرهای بیشتری توسط 
برنامه های به اشتراک گذاری 

خودرو به جای استفاده از 
خودورهای شخصی انجام 

خواهد گرفت )تا 2025(
اقتصــاد بــه اشــتراک گذاری بــه لطــف 
اپلیکیشــن های تحــت موبایــل و همچنیــن 
بازارهــای آنالیــن مســیر خوبــی را طــی 
ســال های گذشــته بــرای خــود ترســیم کرده 
اســت. شــاید بهترین مثال از اشــتراک گذاری 
باشــد.  حمل ونقــل  بخــش  عمــل،  در 
 ،)Uber( ســرویس هایی همچــون یــو بــر
لیفــت )Lyft( و زیــپ کار )Zipcar( شــیوه ای 
کــه مــردم بــه حمل ونقــل و همچنیــن 
مالکیت خــودرو نــگاه می کنند را تغییــر داده 
اســت. شــرکت های یادشــده خودروســازان در 
سراســر جهــان را مجبــور کرده انــد تــا دربــاره 
ــر  ــود تجدیدنظ ــب و کار خ ــای کس مدل ه

کننــد.
درصــد شــرکت کنندگان نظرســنجی   ۶7
بــه  رســیدن  تــا  کرده انــد  پیش بینــی 
ــه  ــتراک گذاری ب ــاد اش ــال ۲۰۲5، اقتص س
ــا جابجایی هــا  ــن نقطــه خواهــد رســید ت ای
ــرویس های  ــط س ــی، توس ــطح جهان در س

اشــتراک خــودرو در عــوض اســتفاده از 
اتومبیل هــای شــخصی صــورت گیرنــد.

10 درصد کل اتومبیل های 
آمریکا بدون راننده خواهند 

شد )تا 2026(
اتومبیل هــای خــودران ایــن پتانســیل را 
دارنــد تــا ایمنــی را بــه میــزان بســیار قابــل 
ــد  ــش تولی ــش داده و در کاه ــی افزای توجه
آالینده هــا نقــش بزرگــی ایفا کنند. سیســتم 
اتومبیل هــای  کمــك  بــه  حمل ونقــل 
خــودران بــه طــور کامــل دگرگــون خواهــد 

شــد.
شـرکت های بزرگ تکنولوژی همچون گوگل 
خودروسـاز  کمپانی هـای  بـر  عـالوه  ویویـر 
جنـرال   ،)Toyota( تویوتـا  مثـل  قدیمـی 
موتـورز )General Motors( و فولکس واگـن 
مشـغول  شـدیداً  امـروز   ،)Volkswagen(
کار کـردن بـر روی پروژه هـای اتومبیل هـای 
خـودران خـود هسـتند. بـه لطـف فعالیـت 
مسـتمر شرکت های یادشـده عالوه بر کوالک 
تسالموتورز )Tesla Motors( در این صنعت، 
پیش بینـی می شـود تـا سـال ۲۰۲۶ حـدود 
۱۰ درصـد از اتومبیل هـا در معابـر شـهری 
آمریـکا بدون راننده بـه رفت و آمد و جابجایی 

بپردازند. مسـافران 

نخستین هوش مصنوعی به 
هیأت مدیره شرکت های بزرگ 

خواهد پیوست )تا 2026(
بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی در آینـــده 
ـــری را در  ـــش مهم ت ـــی نق ـــوش مصنوع ه
ـــه  ـــرده و ب ـــرا ک ـــی اج ـــب و کار جهان کس
ـــای  ـــی از اعض ـــوان یک ـــاص به عن ـــور خ ط
ـــاره  ـــری درب ـــه تصمیم گی ـــأت رئیســـه ب هی
ــت.  ــد پرداخـ ــرکت ها خواهـ ــده شـ آینـ

ــن  ــد گرفتـ ــه می دانیـ ــور کـ ــان طـ همـ
تصمیمـــات بلند مـــدت و اســـتراتژیك در 
ـــات  ـــر تجربی ـــه ب ـــد تکی ـــا نیازمن کمپانی ه
افـــراد خبـــره اســـت و از آنجایـــی کـــه 
ــوش کار  ــات فرامـ ــان، ربـ بالعکـــس انسـ
نشـــده و همـــه اطالعـــات را دم دســـت 
ــك  ــری کمـ ــد تصمیم گیـ دارد، در فراینـ

ـــرد. ـــد ک ـــایانی خواه ش
در نظــر داشــته باشــید هــوش مصنوعــی 

به عنــوان  همیشــه  تــا  نیســت  قــرار 
ــی  ــان باق ــت آموز انس ــود دس ــك موج ی
ــای  ــی از وضعیت ه ــوش مصنوع ــد. ه بمان
ــار  ــر ب ــد از ه ــه و بع ــته درس گرفت گذش
از  بعــد  را  آن  نتیجــه  تصمیم گیــری، 
ــه دانــش  اســتفاده دور نمی ریــزد و آن را ب
پیشــین خــود اضافــه می کنــد. از آنجایــی 
ــا  ــدت ب ــك دوره طوالنی م ــد از ی ــه بع ک
ــه« و دارای  ــا تجرب ــالق »ب ــن خ ــك ذه ی
خاطــرات ثبت شــده از اتفاقــات گذشــته رو 
بــه رو هســتیم، هرگــز نبایــد نظــر تــراوش 

ــم. ــم بگیری ــت ک ــده از آن را دس ش
بـــه ایـــن ترتیـــب، بایـــد بـــه مشـــاغل 
پاییـــن رده و همچنیـــن بـــاال رده در خطـــر، 
ــرکت ها را  ــره شـ ــأت مدیـ ــای هیـ اعضـ
نیـــز اضافـــه کنیـــم، چراکـــه آنـــان نیـــز 
بایـــد جـــای خـــود را بـــه یـــك هـــوش 
مصنوعـــی بـــا تجربـــه و کارکشـــته بدهنـــد. 
بـــه ایـــن ترتیـــب شـــغل های اداری 
ـــودات  ـــن موج ـــر ای ـــت تأثی ـــتری تح بیش
ـــا  ـــتی ب ـــه راس ـــت. ب ـــد گرف ـــرار خواهن ق
وجـــود ایـــن دایـــره از قابلیت هـــا، هنـــوز 

بایـــد آنـــان را شـــیء بمانیـــم؟
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نخستین شهر با جمعیت 
حداکثر 50 هزار نفری و بدون 
چراغ راهنمایی و رانندگی به 

دنیای واقعی پای می گذارد
 )تا 2026(

بــا پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده عــالوه 
ــك  ــراع شــدن وســایل تکنولوژی ــر اخت ب
ــل  ــه طــول کام ــز ب ــا نی ــد، زیربناه جدی
بــا  می گیرنــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت 
اتصــال زیربناهــا بــه اینترنــت، شــاهد بــه 
واقعیــت پیوســت مقولــه رویایــی »شــهر 
ــم  ــار خواهی ــن ب ــرای اولی ــمند« ب هوش
ــه  ــاده رو گرفت ــزی، از پی ــر چی ــود. ه ب
ــه  ــاختمان ها ب ــی س ــان و حت ــا درخت ت
شــبکه جهانــی اینترنــت متصــل خواهند 

شــد.
ماننــد  درســت  هوشــمند  شــهرهای 

خانه هــای هوشــمند بــه طــور خــودکار قــادر بــه مدیریــت انــرژی و همچنیــن جریــان 
سوخت وســاز مــواد خواهنــد بــود. البتــه، دربــاره شــهرهای هوشــمند بایــد به عنــوان 
ــه  ــز اضاف ــل را نی ــت خــودکار سیســتم حمل ونق ــا، مدیری ــن آیتم ه ــی از مهم تری یک
ــت، نخســتین شــهر هوشــمند  ــه اینترن ــا ب ــرد. نخســتین انقــالب اتصــال زیربناه ک
ــه وجــود خواهــد آورد کــه  ــا ســال ۲۰۲۶ ب ــر را ت ــا حــدود جمعیــت 5۰ هــزار نف ب
بــه دلیــل کنتــرل خــودکار، خبــری از چــراغ راهنمایــی و رانندگــی بــرای مدیریــت 

ــود. ــد ب ترافیــك در آن نخواه

10 درصد تولید ناخالص داخلی 
در تمامی جهان به کمک 

تکنولوژی باک چین ذخیره 
خواهد شد )تا 2027(

ــن  ــالک چی ــوژی ب ــه تکنول ــی ک از آنجای
به صــورت روزافــزون بــه پیشــرفت و توســعه 
خــود ادامــه می دهــد، شــاید ذخیــره شــدن 
پــول بیشــتری به وســیله ایــن سیســتم 
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــود. ب ــم ب خواهی
ــن  ــالک چی ــن در ب ــت کوی ــی بی ارزش کل
چیــزی حــدود ۲۰ میلیــارد دالر اســت کــه 
در حــدود ۰.۰۲5 درصــد از تولیــد ناخالــص 
ملــی آمریــکا بــه شــمار می آیــد. متخصصان 
دنیــای تکنولــوژی پیش بینــی می کننــد تــا 
رســیدن بــه ســال ۲۰۲7، حــدود ۱۰ درصــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی در ســطح جهــان بــا 

اســتفاده از بــالک چیــن ذخیــره شــوند.
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بازی پینگ پونگ
Games Table Tennis Touch

 Table Tennis Touch برای لذت بردن از
الزم نیست یک پینگ پونگ باز حرفه ای باشید، چراکه 
بازی با کنترل بی نظیر و گرافیک خوب خود می تواند 
هر بازیکن معمولی را به خود جذب کند. در این بازی 
با کمک WiffWaff، ربات تمرینی شخصی خود 
می توانید به یک پینگ پونگ باز حرفه ای تبدیل شده 
و حرکت های جدیدی را فرا بگیرید. با این کار رقابت 
تنگاتنگی با دیگر بازیکن های جهان در بخش چند 
 Table قوت نقاط  از  یکی  داشت.  خواهید  نفره 
فوق العاده  گیم های  Tennis Touch مینی 

سرگرم کننده اش هستند.

 اپلیکیشن های 
 سال ۲۰۱۶برتر و کاربردی

بـرای اولیـن بـار در تاریـخ گـوگل پلـی، گوگل 
تصمیـم گرفتـه تـا راه اپـل را در پیـش گیـرد و 
بهتریـن هـای فروشـگاه اپلیکیشـن خود را در 
 Play Store Awards قالـب نخسـتین دوره
به دنیـا معرفی کند. مالـک نام تجـاری اندر وید 
در ایـن رویـداد ترجیح داده تـا در عوض تفکیک 
اپلیکیشن های برتر در سه دسته موبایل، تبلت و 
ساعت هوشـمند، آن ها را در 10 دسته بندی کلی 
 Play Store طبقه بندی نمایـد. در ایـن دوره از
دکوراسـیون  اپلیکیشـن طراحـی   ،Awards
داخلـی Houzz بـه عنوان برترین اپلیکیشـن 

سـال 2016 انتخاب شـده اسـت.
در ادامـه می توانیـد بـا دیگـر اپلیکیشـن هـای 
برگزیده گوگل پلی در سـال 2016 آشنا شـوید.

بهترین اپلیکیشن
Houzz 

 Play Store Awards  مهم تریـن جایـزه
در ایـن دوره به اپ Houzz رسـید.

Houzz اپلیکیشنی برای طراحی دکوراسیون 
داخلـی خانـه اسـت. شـما می توانید به واسـطه 
هـزاران تصویـری کـه در ایـن برنامـه وجـود 
دارد، بـه سـادگی هـر چـه تمام تـر ایده هـای 
طراحـی کـه می خواهیـد را پیـاده کنیـد. بدون 
شـک سـادگی کار با Houzz و رابط کاربری 
بـه  آن  انتخـاب  دالیـل  مهم تریـن  جذابـش 
عنـوان برترین اپلیکیشـن سـال 2016 بوده اند.

بهترین اپلیکیشن خانوادگی
2 sllorknihT  

با یک پازل ساده که دارای گرافیکی رنگارنگ و گیم 
پلی سرگرم کننده است، بدون شک لحظات مفرحی را 
می توان در کنار خانواده گذراند. انتخاب گوگل پلی در 
بهترین اپلیکیشن خانوادگی Thinkrolls 2 است، 
برنامه ای که مخاطبانش را کودکان 3 تا 9 سال تشکیل 
می دهند. این بازی سعی دارد با به چالش کشیدن ذهن 
کودکان آن ها در یادگیری بهتر راهنمایی کند. بنابراین 
شما می توانید آن ها را در این مسیر یاری کرده و یا 
 Thinkrolls 2 بگذارید خودشان از پس پازل های

بر بیایند.

بهترین بازی 
Clash Royale

Clash Roy�  استودیو سوپر سل این بار با
ale بازیکن ها را معتاد خود نمود. در بازی باید 
کارت هایی که در اختیار دارید را به میدان نبرد 
فرستاده و با استراتژی های مناسب دشمنان 
کردن  آزاد  قابلیت  دهید.  شکست  را  خود 
کارت های بیشتر و ارتقای آن ها نیز در بازی 
وجود دارد. سوپر سل با کلش رویال تجربه ای 
آشنا اما جدید را برای بازیکن ها به ارمغان آورد.

نوآورانه ترین اپلیکیشن
NYT VR

New York Times Vir� مخفف NYT VR
tual Reality است. با این اپلیکیشن می توانید 
به قلب اخبار بروید، جایی که اتفاقات در حال 
 NYT رخ دادن هستند. طبیعتا برای استفاده از
VR و غوطه ور شدن در دنیای خبرنگاران به 
یك هدست واقعیت مجازی نیاز خواهید داشت.
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فصلنامه  داخلی
سـال دوم

شمــاره 3

بهترین عملکرد در سطح بین المللی
Pokemon Shuffle Mobile

هسته اصلی گیم پلی نسخه موبایل پوک من 
تفاوت  این  است، با  کراش  کندی  همانند 
که باید در بازی سه پوک من را به صورت 
عمودی یا افقی کنار هم قرار دهید تا از صفحه 
حذف شوند و بتوانید امتیاز به دست آورید. 
Pokemon Shuffle Mobile بسیار ساده 
است، اما با المان های جذابی که دارد می تواند 

ساعت ها  سرگرمتان کند.

بهترین اپلیکیشن مستقل
Alphabear

یــك بازی مســتقل بســیار زیبــا کــه روی 
ــازی بایــد  پــازل کلمــات تمرکــز دارد. در ب
بــا کنــار هــم قــرار دادن حــروف تصادفــی 
موجــود در صفحــه، کلمــات معنــی دار 
ــر  ــن کار، خرســی ظاه ــا ای ــد. ب ــدا کنی پی
ــد.  ــت می آوری ــه دس ــاز ب ــود و امتی می ش
ــد  ــه خواه ــی ادام ــا جای ــه ت ــن چرخ ای
ــه بزرگ تریــن  داشــت کــه خــرس شــما ب

ــد.  ــن اش برس ــدازه ممک ان

بهترین استارت آپ
Hopper  

اپلیکیشن Hopper یك راهکار ابتکاری برای 
خرید بلیت هواپیما و پیگیری آن در اختیار 
به صورت  برنامه  این  قرار داده است.  کاربر 
منظم قیمت ها را در تاریخ های گوناگون نشان 
می دهد تا کار فرد برای خرید بلیت در زمان 
 Hopper .مناسب آسان تر از همیشه گردد
حتی به شما می گوید چه لحظه هایی برای 

گرفتن بلیط مناسب نیست.

بهترین طراحی اپلیکیشن های اپل
 در سال 2016 

رسم  طبق   ۲۰۱۶  WWDC مراسم  در  اپل 
همیشگی خود اپلیکیشن های برتر iOS را معرفی 
کرد، مالک های اپل در انتخاب اپلیکیشن برتر را 
می توان کارایی،  اصول زیبا شناختی، خالقیت و 
اقتباس بهترین تکنولوژی ها نام برد. اپلیکیشن 
 )Complete Anatomy( بدن  کامل  آناتومی 
 ،COMPLETE ANATOMY اپلیکیشن 
در بهترین حالت ممکن آناتومی بدن انسان را 
فرایند  به تصویر می کشد،  پد  و آی  آیفون  در 
یادگیری قسمت های مختلف بدن نیز از طریق 
این اپلیکیشن به طرزی کام ال پویا طراحی شده 
COM� به جرأت می توان گفت اپلیکیشن . تاس

برای  گزینه  بهترین   PLETE ANATOMY
دانشجویان پزشکی، متخصصین و افراد عالقه مند 

Zova  اپلی کیش
این اپلیکیشن ابزار بسیار مناسبی برای افرادی 
است که به سالمتی خود اهمیت می دهند. 
اپلیکشن Zova به کاربر کمك می کند تا 
حرکات ورزشی مورد نظر خود را در بازه های 
زمانی مشخص انجام دهد. سبك های مختلفی 
از تمرینات ورزشی نیز در این اپلیکشین تعبیه 
شده تا متناسب با نیاز هر کاربر، نرمش های 
رایگان  دانلود  برای  شود.  انجام  مختلفی 
اپلیکیشن Zova از اپ استور اپل به لینك 

زیر مراجعه کنید:

به پزشکی است. در این اپلیکیشن دانشجو قادر 
است قسمت های مختلف بدن را بررسی کند و 
به صورت سه بعدی با اندام انسان تعامل داشته 
باشد، بد نیست بدانید بیشتر از ۶۲۰۰تصویر با 
رزولوشن بسیار باال از استخوان بندی انسان در 
دانلود  برای  است.  شده  تعبیه  اپلیکیشن  این 
 COMPLETE ANATOMY رایگان اپلیکیشن

از اپ استور اپل به لینك زیر مراجعه کنید:



ــاس  ــر اس ــال 2016 ب ــای س ــن کتاب ه ــت پرفروش تری لیس
ــن  ــه ای ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــر ش ــازون منتش ــایت آم ــروش س ف
ــتی را در  ــانیت و بشردوس ــی، انس ــوان روح مل ــت می ت لیس
ــن کتاب هــای  ــد. پرطرفدارتری میــان کتاب هــای پرفــروش دی
ســال را بــا هــم مــرور می کنیــم در حالــی کــه کمتــر از دو مــاه 

تــا پایــان ســال 2016 میــادی باقــی مانــده اســت.

ین وش تر پرفر
 کتاب های سال ۲۰۱۶ 
معرفی شد

هری پاتر و کودک نفرین شده
)Harry Potter And The Cursed Child(

جی کی رولینگ بار دیگر خوانندگان را به 
دنیای جادوگری و مدرسه هاگوارتز می برد. 
هری پاتر و کودک نفرین شده نمایشنامه ای از 
سری محبوب هری پاتر است و بزودی به روی 
صحنه خواهد رفت؛ اما طرفداران نتوانستند 
صبر کنند و به  این ترتیب بار دیگر نام هری 
پاتر در صدر پرفروش ترین کتاب های سال 

۲۰۱۶ قرار گرفت.

جویندگان قدرت
)Strengths Finders(

ایــن کتــاب بــا نویســندگی تــام راث 
خــود  خواننــدگان  بــه   )Tom Rath(
ــا اســتعدادهای خــود  ــد ت کمــك می کن
را شــکوفا کننــد. تــام راث در کتــاب 
اســتراتژی های  قــدرت  جوینــدگان 
کاربــرد نقــاط قــوت در زندگــی روزمــره 
ــد و موجــب می شــود  ــوزش می ده را آم
تــا دیــد بهتــری نســبت بــه خــود داشــته 

ــید. باش

وقتی نفس کشیدن به هوا تبدیل می شود
)When Breath Becomes Air(

پل کاالنیتــی )Paul Kalanithi( متخصص 
ــه از  ــی ک ــز و اعصــاب در زمان ــراح مغ و ج
ــن  ــرد ای ــج می ب ــه رن بیمــاری ســرطان ری
کتــاب را نوشــت. او در ایــن کتــاب به برخی 
از ســؤاالت همیشــگی بشــر پرداخته اســت 
ماننــد: چگونــه می تــوان بــا مــرگ جنگید؟ 
و یــا هنــگام مواجهــه بــا مــرگ چــه چیزی 

ــد؟ ــی ارزش می ده ــه زندگ ب

مکان هایی که خواهید رفت
)The Places You’ll Go(

ـــا کشـــیدن  ـــر ســـیوس )Dr.Seuss( ب دکت
در  و خوش رنـــگ  زیبـــا  نقاشـــی های 
ـــا خواننـــدگان را  کتـــاب خـــود قصـــد دارد ت
ــا و زیبایی هـــای  بـــه پســـتی و بلندی هـ

ـــرد ـــی بب زندگ

چگونــه بایــد دوســت پیدا کــرد و 
بــر مــردم تأثیر گذاشــت

)How To Win Friends & Influence People(
کتاب هـای  دسـته  جـزو  کتـاب  ایـن 
آمـازون  اسـت کـه در سـایت  خودآمـوز 
سـال  کتاب هـای  جزو پرفروش تریـن 
 Dale( ۲۰۱۶ انتخـاب شـد. دیل کارنگـی
Carnegie( در ایـن کتـاب بـه ما آموزش 
می دهـد کـه چگونـه نیـروی دیگـران را 
بـرای کمك به خـود به کار بریـم و چگونه 

بـر مـردم تأثیـر بگذاریـم.

7 عادت مردم تأثیرگذار
 The 7 Habits Of Highly

Effective People
 )Stephen R.Covey( اســتفان آر کاوی
یکــی از مؤثرتریــن کتاب هــای عصــر 
ــی  ــرهای مختلف ــه قش ــه ب ــته ک را نوش
ــن و  ــا، والدی همچــون پروفســورها، رؤس
ــد. ــی کن ــای بزرگ ــد کمك ه … می توان



کرم گرسنه
)The Very Hungry Caterpillar(

را  کتاب  این   )elraC  cirE( کارل  اریك 
از  گرسنه  کرم  است.  نوشته  کودکان  برای 
تصویرسازی های زیبایی بهره می برد که حاوی 
نکات آموزنده ای است و مسیر یك کرم تا 

تبدیل شدن به پروانه را نشان می دهد.

 رنگ آمیزی بزرگساالن
)Adult Coloring Books(

ایــن کتــاب حــاوی تصاویری در شــکل های 
ــات و طرح هــای زیبــا  ــداال، حیوان حنــا، مان
بــرای رنگ آمیــزی بزرگســاالن اســت. ایــن 
ــه روح  ــه ب ــی مدیتیشــن اســت ک کار نوع

ــد. ــش می ده آرام

چارچوب ذهنی: 
روانشناسی جدید موفقیت
Mindset: The New 

Psychology Of success
کتاب چارچوب ذهنی آنچه را که موجب 
موفقیت ما در حرفه، تربیت فرزند و سایر 
قرار داده است.  بررسی  امور می شود مورد 
در   )Carol S.Dweck( دوک  اس  کارول 
و  استعدادها  ستایش  می گوید  کتاب  این 
توانایی ها نه تنها باعث باال رفتن اعتماد به 
نفس و رسیدن به موفقیت نمی شود بلکه 

می تواند موفقیت ها را به خطر نیز بیندازد.

سحر و جادوی زندگی در حال تغییر: 
هنر ژاپنی دور ریختن چیزهای اضافی و 

سازمان دهی کردن
)The Life-Changing Magic Of 

Tidying Up(
بیشتر ما انسان ها زندگی به هم ریخته ای 
داریم. ماری کوندو )Marie Kondo( مشاور 
نظافت خانه به سبك ژاپنی است که با نوشتن 
این کتاب به خوانندگان خود یاد می دهد که 
چگونه به سادگی خانه را مرتب کرده و وسایل 

اضافی دور ریخته شود.

صد کلمه اول
First 100 Words

راجـر پرایـدی )Roger Priddy( کتابـی را 
منتشـر کـرده کـه به وسـیله آن می توانیـد 
برای شـروع یادگیـری زبان انگلیسـی اقدام 
کنیـد. ایـن مجموعـه بـا صفحـات و جلـد 
محکـم خـود بـرای آمـوزش کـودکان نیـز 

است. مناسـب 

کشتن مرغ مقلد
)To Kill a Mockingbird(

 )Harper Lee( ــی ــر ل ــاب هارپ ــن کت ای
ــا  ــت پرفروش ه ــه در فهرس ــت ک سالهاس
ــام آتیکــوس فینــچ  ــرار دارد. وکیلــی به  ن ق
ــن داســتان اســت. او  ــی ای شــخصیت اصل
وکالــت یــك فــرد سیاهپوســت را بــر عهده 
می گیــرد کــه بــه جــرم گنــاه نکــرده 

محکــوم شــده اســت.

میان دنیا و من
Between The World and Me

 )Ta Nehisi Coates( ـــز ـــی کوت تانهیس
یکـــی از بهتریـــن نویســـندگان حـــال 
حاضـــر آمریکاســـت و ایـــن کتـــاب 
را به عنـــوان نامـــه ای بـــرای فرزنـــد 

نوجـــوان خـــود نوشـــته اســـت.

راهنمای سی روزه غذا و سامت 
The Whole30:

The 30 Day Guide To Total 
Health And Food Freedom

این راهنمای گام به گام، دستورالعمل هایی را 
ارائـه می دهد که بـه مردم اجـازه می دهد تا 
در طول یك ماه دگرگونی را در زندگی خود 
احسـاس کننـد. ملیسـا و داالس هارتویـگ 
بـا   )Melissa and Dallas Hartwig(
همـکاری هم ایـن کتاب را نوشـته اند که در 
بیـن پرفروش تریـن کتاب های سـال ۲۰۱۶ 

قـرار گرفت



کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی، در جستجوی دوری و زوتوپیا بیش از یك 
میلیارد دالر فروش داشتند و به ترتیب ۲5 ام، ۲7 ام و ۲۶ امین فیلم در 
جهان بودند که توانستند باالی یك میلیارد فروش داشته باشند. این سه 
فیلم در جایگاه ۱۲، ۲۲ و ۲5 ام پرفروش ترین فیلم های تمام دوران تاریخ 

قرار گرفتند.
در جستجوی دوری، زوتوپیا، راز زندگی حیوانات خانگی و کتاب جنگل 
انیمیشن هایی بودن که بعد از Frozen) 2013 ،)Toy Story 3 ) 2010( و 
Minions) 2015( به ترتیب در لیست انیمیشن های پرفروش تمام دوران 

قرار گرفتند.
در جستجوی دوری، بعد از Toy Story دومی فیلم استودیوی انیمیشن سازی 
پیکسار است که بیش از یك میلیارد دالر فروش داشته است. زوتوپیا نیز پس 

شرکت کارگردانژانر فیلمعنوان فیلمرتبه
پخش کننده

امتیاز
 IMDB در(

از 10(

تاریخ 
میزان فروش )دالر(اکران

۱
 Captain America: Civil

War
اکشن، ماجراجویی،

 علمی-تخیلی
آنتونی روسو
۸.۰والت دیزنی جو روسو

 ۱7
اردیبهشت 

۱3۹5
۱.۱53.3۰4.4۹5

۲Finding Dory،انیمیشن، ماجراجویی
 کمدی

اندرو استنتون
۲۸ خرداد 7.5والت دیزنی آنگوس مك لین

۱3۹5۱.۰۲7.3۶4.3۲۶

3Zootoopia ،انیمیشن، ماجراجویی
کمدی

بایرون هاوارد، ریچ 
۱4 اسفند ۸.۱ والت دیزنیمور

۱3۹4۱.۰۲3.7۸4.۱۹5

4The Jungle Book ،ماجراجویی، درام
۱5 فروردین 7.۶والت دیزنیجان فاوریوخانوادگی

۱3۹5۹۶۶.55۰.۶۰۰

5The Secret Life of Pets ،انیمیشن، ماجراجویی
کمدی

کریس رناد، یرو 
۱۸۸75.۰۸۶.5۹۸ تیر ۶.۶۱3۹5یونیورسالچنی

۶
:Batman v Superman

Dawn of Justice
اکشن، ماجراجویی،

۶ فروردین ۶.۸برادران وارنرزک اسنایدر علمی-تخیلی
۱3۹5۸73.۲۶۰.۱۹4

7Deadpool ،اکشن، ماجراجویی
تیم میلرکمدی

 20th Century
Fox۸.۱ ۲۲ بهمن

۱3۹47۸۲.۶۱۲.۱55

۸Suicide Squade ،اکشن، ماجراجویی
۱5 مرداد ۶.4برادران وارنردیوید آیرفانتزی

۱3۹5745.۶۰۰.۰54

۹
Fantastic Beasts and
Where to Find Them

ماجراجویی، خانوادگی، 
۲۸ آبان 7.۸برادران وارنردیوید یاتسفانتزی

۱3۹5۶۸5.۹5۱.۰۹5

۱۰Doctor Strange ،اکشن، ماجراجویی
۱4 آبان 7.۹والت دیزنیاسکات دریکسونفانتزی

۱3۹5۶4۹.۱۰۶.74۸

سـال 2016 سـال بسـیار خوبـی بـرای کمپانـی فیلمسـازی 
والت دیزنـی بـود. 5 فیلـم از 10 فیلـم پرفروش دنیا توسـط این 
کمپانـی توزیع شـده اند. این در حالی اسـت که سـهم بـرادران 
وارنـر سـه فیلـم و یونیورسـال و 20th Century Fox، هرکـدام 
یـک فیلـم بـود. در ادامه با هـم نگاهـی می اندازیم بـه 10 فیلم 

پرفـروش سـال 2016. بـا ما همراه باشـید.

از Frozen دومین انیمیشن تمام دوران استودیو انیمیشن سازی والت 
دیزنی است. این اولین بار است که دو انیمیشن در یك سال بیش از یك 

میلیارد فروش داشته اند.
کتاب جنگل بیش از ۹۶۶ میلیون دالر فروش داشت و با این فروش سی و 
یکمین فیلم پرفروش تمام دوران شد. زندگی راز حیوانات خانگی نیز با 

۸75 میلیون دالر، چهل و هفتمین فیلم پرفروش شد.
کاپیتان آمریکا، زوتوپیا، کونگ فو پاندا 3 و وارکرفت فیلم هایی بودند که 
بیش از یك میلیارد یوان در چین فروش داشتند و به ترتیب ۲۱، ۱۹، 
۲۰ و ۲۲ مین فیلمی بودند که در چین بیش از یك میلیارد یوان فروش 
داشته اند. این چهار فیلم در لیست فیل های پرفروش تمام دوران چین به 

ترتیب رتبه های ۱5، 7، ۲۲ و ۸ ام را به دست آورند.

ین وش تر پرفر
فیلم های سال ۲۰۱۶
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(:به صورت دقیق)آدرس سکونت 

:تاریخ : تلفن             : تحصیالت
..........................................: سایر : کننده مصرف             خدمات سرویس:

ف
شرح نظر سنجیردی

پاسخ
امتیاز توضیحات تکمیلی

زیاد تا حدودی کم
؟ز کیفیت محصوالت ما راضی هستیدچقدر ا1
باشگاه از طریق سایت راضی هستید؟از اطالع رسانی در زمینه چقدر 2
؟باشندیممحصوالت ما در منطقه شما چقدر دسترس 3
؟ما راضی هستید کشیقرعهآیا از جوائز و نحوه 4
یرخ                                       بلی  ؟باشیدیم ییهانامهآیا مایل به ارسال این چنین ویژه 5
؟این ویژه نامه تا چه حد مورد رضایت شما بوده است6
یرسا                 مشتریان باشگاه         محیطی یغاتتبل            سایت  باشدیمنحوه ارتباط شما با شرکت به چه صورت 7

جالبی دارید در این قسمت یادداشت فرموده و برای ما ارسال فرمائید.ای ایدهو یا  انتقاد ،لطفا در صورتی که پیشنهاد

 این فرم را به صورت ذیل ارسال فرمایید: توانیدمیشما 
9164877591:کد پستس 116پالک  74آدرس: مشهد خیابان امام رضا انتهای امام رضا 

Email:rolmagazine@xerol.irایمیل: 

 09018047307 :ارسال تلگرام
واحد بازاریابی-1 :ع نسخزیتو

در صورت ارسال این فرم در قرعهکشی ما شرکت و میتوانید جزو یکی از 5 نفر از خوش شانسهاي جایزه ویژه این فصلنامه رول باشید.



اسامی برندگان 
تاریخشماره همراهکدنام خانوادگینام

09151395/05/10***55۹۹36170لطف اللهیغالمرضا

09171395/02/11***۶۶3۹43157محمدیاسداهلل

09361395/05/12***5۹۰۸46929 احمدیابوطالب

09151395/05/13***5۶45۰8806پوراسماعیلیحسین

09181395/05/13***5۹۰۶47052 رهسپارمحمدحسین

09121395/05/14***۶7۱۱۶1560 قاسم زادهعلی

09371395/05/16***55۹348949 ضیاالدیناحمد رمضان

09121395/05/16***55۱۱۰7167علی پورموسی

09391395/05/16***5۹۰5۰4656رضازادهعلیرضا

09111395/05/17***۶۱۰۲۱0614کیانیعلی

09351395/05/18***55۹۰43594 نامورابوالفضل

09331395/05/18***۶۶4۸۶6795 عظیمیعلی

09171395/05/19***۶۶44۱2865قنبریغالمحسین

09171395/05/20***۶۶5۱۹7610صالحی فرعباس

09121395/05/20***5۹۱۱۲2142ابراهیمیحسین

09151395/05/21***55۶343882رجب پور طرقیرمضانعلی

09151395/05/21***555445410حق دادحسین

09211395/05/22***57۰۱78905 حسنی ساعدمحمدسجاد

09181395/05/22***57۰۱۶8168 گمارجعفر

09181395/05/25***57۰۱76541 اسدیآرزو

09111395/05/25***۶5۲۰۰1638 قربانپورخلیل

09181395/05/26***57۰۱73404میرزاییبهرام

09151395/05/26***54۱7۱4727 امیر آبادی زادهمجید

09151395/05/27***5۶44۱1366دل قندیحسن

09101395/05/27***۶53342196باقریمحمد صادق

09381395/05/27***55۶5۱0389 توکلیعلی 

09181395/05/28***57۰۱۶1151فرجیمحمد

09151395/05/28***5۶۰5۸7530 فرهانجهانگیر

09351395/05/29***۶۱۰۶۸6626 راهبان علی اصغر

09151395/05/30***55۱۱۰7605 دارابیمحمد

09111395/05/31***۶۱۰۸۶4357شمسیزهرا

09151395/06/01***55۲۸71126ساقیحسن

09191395/06/01***5۹۱۱۱2262باباییمحمد

09111395/06/02***۶۱۰330822آزادشهابیعلیرضا

09131395/06/03***۶3۰5۸7362امیریاحمد

09151395/06/03***5۶۲۲50087 روشن بخشعلی

09151395/06/03***54۱۸۹3282نوروزیمحمد

09131395/06/04***۶7۱4۲6675محمودی هاشمیابوذر

09151395/06/04***55۹۸32134محمدیعلی

تاریخشماره همراهکدنام خانوادگینام
09361395/06/05***۶۱۰4۶3279غالم تباررستم

09151395/06/06***55۰۹71920 بیژنیمسعود

09151395/06/07***55۸۲53956 صابریغالمرضا

09181395/06/07***5۹۰7۱2602کالنیاسیدعلی

09121395/06/08***۶۶۲۸38508خدادادفاطمه

09181395/06/08***57۰۱70188عظیمی رساحسین

09331395/06/09***۶۱۰7۹4016 ابراهیمیانسیدمحمد

09151395/06/10***5۶۲۰۸4238نجفیعلیرضا

09111395/06/10***۶53346120 حسینیسید جواد

09121395/06/11***554۰۲8712کیان پورسمیرا

09121395/06/11***۶۱۰۸۹5425گیلکی بیشهمحمدعلی

09101395/06/12***5۹۰۶46127موسویمهرداد

09181395/06/13***57۰۱75831اکبریهادی

09111395/06/14***۶۱۰۰47662شکریشهربانو

09181395/05/15***57۰۱73175 رمضانیعلی اصغر

09151395/06/16***55۲۰53401عسگرانروح اهلل

09151395/06/17***55۰۹۱2195 ترابیاحمد

09151395/06/20***53۰۹44335حسن نیاجواد

09901395/06/21***53۰۹۸9249کاظمیحبیب

09901395/06/21***۶۱۰4۶9377امیرزادهعلی

09171395/06/22***۶۶3۹43279مرادی مقدممحمد

09351395/06/22***5۹۱۰74592پورداداشرسول

09151395/06/23***5۶3۶۲0894 عالمیمیالد

09371395/06/23***۶۱۰۶۸5393 دوستیسینا

جشنواره فارس0901***۶۶3572500 مسلمیرسول

جشنواره فارس0917***۶۶3573606مظلومیالهام

جشنواره فارس0917***۶۶3573717 بهارلوفریدون

جشنواره فارس0917***۶۶3571927قاعدیمحمدکاظم

جشنواره فارس0917***۶۶3572478اشرف منصوریسید نویدرضا

جشنواره فارس0917***۶۶3573022ایران مهرایرج

جشنواره فارس0917***۶۶3576518 فیروزیمحمدمهدی

جشنواره فارس0917***۶۶3571049 دین دارلوخسرو

جشنواره فارس0917***۶۶3573197 علیزادهغالمحسین

جشنواره فارس0917***۶۶3576845 دقیقمحمد

جشنواره فارس0921***۶۶3579745عباسپورعلی

جشنواره فارس0933***۶۶3570941موالییمحسن

جشنواره فارس0935***۶۶3579633 کاظمیانابراهیم

جشنواره فارس0938***۶۶3575065 زارع پورحمیدرضا

جشنواره فارس0939***۶۶3570019جوکارعلیرضا



اسامی برندگان 
تاریخشماره همراهکدنام خانوادگینام

جشنواره فارس0917***۶۶3573692 احمدزادهمهدی

جشنواره فارس0917***۶۶3۹33658غواصعلیرضا

09171395/06/24***۶۶5۱51512پورغریبمجتبی

09111395/06/24***۶5۰۸۱4330 زرین نیاامیر

09171395/06/24***۶۶53۶2924مختارینعمت اهلل

09121395/06/25***5۹۰5۱4150نظریابراهیم

09351395/06/28***۶5۰۹۱5817نظارتمحمد

09131395/06/28***۶3۰۱۹1090صفی نژادعماد

09191395/06/30***5۹۰7۱3978گلگومحمد

09351395/06/31***5۹۰۶۸3797تیموریانجمشید

09351395/07/01***۶۶3۹34016حداداحمدرضا

09211395/07/03***5۹۰5۶2484 آقاکوچکشهرام

09191395/07/05***۶۱۰۱۰4537ساداتی الجیمیسید کاظم

09151395/07/08***5۶۲۱52595عرفانیجعفر

09171395/07/09***۶۶5578915افسریانسید سعید

09141395/07/12***5۹۰5۶7741 جمالیرامین

09121395/07/12***5۹۰7۰6844حسینیسید مصطفی

09181395/07/13***57۰۱76155 یادگاریسهراب

09131395/07/15***۶3۰۸۲7305 باقریمحمد جواد

09111395/07/19***۶۱۰۰30945عشقیمهدی

09151395/07/21***5۶4۶58332ضابطیانعلیرضا

09131395/07/23***۶3۰۸۲8162آذرمهربهروز

09371395/07/23***5۹۱۲۰6039 روزبهانیمحمد

09151395/07/24***5۶۰۱۱2257صدیق پورمحمدرضا

09351395/07/24***5۹۱۱58265 قریشیعبداهلل

09111395/07/25***۶۱۰۲۱9371قلی پورسعید

09361395/07/26***۶۱۰۹37435گلستانیامید

09111395/07/27***۶۱۱3۱6335عظیمیعلی

09131395/07/27***۶3۰7۹9501 امامیاصغر

09151395/07/27***54۱۰43292عادل مقدمابوالفضل

09151395/07/28***5۶۰۱33672امیر آبادی زادهمحمد

09351395/07/29***5۹۰۶۸9859 فرج زادهمحراب

09151395/07/29***54۱۸۸4193کرمانیاحمد

09171395/07/30***۶۶4۸۱3282عرفانی فردعلی

09131395/08/02***۶3۰۱۹0561 داوودیمحمود

09171395/08/03***۶۶4۹51331 قنبرنژادقدرت

09151395/08/05***5۶۰۹53469 ابراهیمیمهدی

09131395/08/06***۶3۰۸۰3098 زعیم آبادیایمان

تاریخشماره همراهکدنام خانوادگینام
09151395/08/07***5۶۲547082تنهاییغالمرضا

09361395/08/09***55۰۰56066مهریعلی

09151395/08/10***5۶۰۱۰8289خانیحسن

09111395/08/10***۶۱۱3۲2210معینی منشمهدی

09191395/08/11***5۹۰5۰0722شکریمهدی

09301395/08/12***۶533۶1542میر شکارطاهر

09151395/08/14***5۶4۶77038نوروزی مداحمجید

09131395/08/15***۶7۱۰۸1425رعیتیرضا

09151395/08/19***55۶5۱7419حاجی زادهمحسن

09111395/08/20***۶۱۱۰۲3472سروی جویباریرضا

09171395/08/22***۶۶3752116 صادقیکوروش

09361395/08/23***5۹۰۶۸9241باقرزادهایمان

09151395/08/25***54۱۸36292 اسداللهیرضا

09111395/08/28***۶۱۰۱۲7411 ساالریقاسم

09121395/08/28***5۹۰7۲5018 طزریمحمدرضا

09391395/08/30***۶۶5۱51216 تاجیعبدالحسین

09151395/08/30***5۶3۲32856 قربانی مقدمعلی اصغر

09151395/09/01***555۶۲8218 زنگوییحسین

09151395/09/01***5۶47۰4540کدریحمیدرضا

09151395/09/04***5۶۱۸۱0693 جانیمهدی

09121395/09/09***5۹۰۶70054 منیان لومحمدرضا

09151395/09/12***5۶4۱۶0373صدیقمحسن

09151395/09/13***5۶۲4۲9637 بهولیاسماعیل

09121395/09/18***5۹۰7۲0492 نظریروح اهلل

09151395/09/18***5۶4۲74447سراییعلیرضا

09351395/09/21***۶۱۰477715 جوالییابوالحسن

09151395/09/22***55۶5۱3193 قاسمیصفورا

09151395/09/22***55۹۱۸0238اسران بیگیمحمد ابراهیم

09211395/09/26***5۹۰۸45823عبدالمنشیمهدی

09151395/10/03***55۰۹74030پور فتح اهللمجید

09331395/10/04***55۰۹74866متین فرامید

09391395/11/01***53۰5۰7071 لعل اسالمیرضا

09191395/11/03***5۹۱۲۰9709میرزاییمجتبی

09111395/11/04***۶۱۱۰72023 هادی نژاد رودیمهدی

09191395/11/06***5۲۰۰39575 ناصروفاییمحمد مهدی

09151395/11/07***55۶5۱7687 کاظم زادهمحمد

09361395/11/08***۶۶3۹42300موریدی ناصریامیر




