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رضایت مشتریان
رمز موفقیت در کسب و کار
«هيــچ شــركتي نميتوانــد امنيــت شــغلي
ايجــاد كنــد مگــر از طريــق مشــتريانش ،مــا
ايــن حقيقــت را كشــف كــرده ايم :هــر كاري
كــه بــراي موفقيــت مشــتري انجــام دهيــم،
قطعــاً بــه صــورت ارزش افــزوده مالــي بــه
مــا بــاز ميگــردد» (جــك ولــش مديرعامــل
ســابق شــركت جنــرال الكتريــك).
رضايــت ،احســاس لــذت و آرامــش درونــي
اســت کــه از ارزيابــي و قضــاوت دربــاره
عملکــرد محصــول ارايــه شــده در مقايســه با
انتظــارات شــخص حاصــل ميشــود.
رضايــت  /نارضايتــي يــک پاســخ احساســي
اســت کــه بــه ارزيابــي از کاال يــا خدمتــي که
مصــرف يــا ارايــه شــده اســت داده ميشــود .
رضايــت مشــتري از خريــد بســتگي بــه
عملکــرد محصــول در مقايســه با انتظــارات او
دارد .اگــر عملکرد محصول ارايه شــده بســيار
پائينتــر از انتظــارات مشــتري باشــد بــه
نارضايتــي وي ميانجامــد .چنانچــه عملکــرد
محصول ســطوح بــاالي انتظارات مشــتري را
4
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پوشــش دهــد و يــا منطبق بــا انتظــارات وي
باشــد ،رضايــت مشــتري در حــد بســيار بــاال
و يــا بــه طــور صــد در صــد حاصــل شــده
اســت .همچنيــن ،چنانچه عملکــرد محصول
فراتــر از انتظــارات مشــتري باشــد موجــب
خرســندي يــا خشــنودي مشــتري خواهــد
شــد .خرســندي مشــتري هنگامــي حاصــل
ميشــود که ســـازمان بــا ارايـــــه محصولي
فراســوي انتظارات مشــتري ،او را شــگفتزده
و هيجــانزده نمايــد.
خرســندي مشــتري از محصــول ،معلــول
نــوآوري و قابليتهــاي اصلي ســازمان اســت.
در محيــط کســب و کاري کــه پيوســته
پيچيدهتــر و رقابتــي ميشــود ،کســب
رضايــت مشــتري در حــال تبديــل شــدن به
هــدف اصلــي شرکتهاســت .رضايت مشــتري
امــري فراتــر از يــک تأثيــر مثبــت بــر روي
تالشهــاي بــه عمــل آمــده در شــرکت
اســت .ايــن امــر نهتنهــا کارکنــان را وادار بــه
فعاليــت ميکنــد ،بلکــه منبــع ســودآوري

دکتر رئوف رابطی -مدرس و دکترای بازاریابی

نيــز بــراي شــرکت تلقــي ميشــود.
همــان گونــه کــه نمودارشــماره ( )1نشــان
ميدهــد رضايــت مشــتري مزايــاي زيــادي
بــراي شــرکت ايجــاد ميکنــد و ســطوح
باالتــر رضايــت مشــتريان ،بــه وفــاداري آنهــا
منجــر ميشــود .حفــظ مشــتريان خــوب
در بلندمــدت نســبت بــه مشــتريان جديــد،
بــراي جايگزينــي مشــترياني کــه با شــرکت
قطــع رابطــه کردهانــد ،ســودمند اســت.
مشــترياني کــه از ســازمان رضايــت
زيــادي دارنــد تجربيــــات مثبــت خــود را
بــه ديگــران منتقــل ميکننــد و بــه ايــن
ترتيــب وســيله تبليــغ براي ســازمان شــده
و در نتيجــه هزينــه جذب مشــتريان جديد
را کاهــش ميدهنــد .ايــن موضــوع بويــژه
بــراي ارایهدهنــدگان خدمــات عمومــي
بســيار مهــم اســت .زيــرا شــهرت و اعتبــار
آنهــا و بيــان مزايــا و نــکات مثبــت آنهــا از
ســوي ديگــران منبــع مهــم جلــب اعتمــاد
عمومــي اســت.

مزايای رضايت مشتری
همانطــور کــه ذکــر شــد رضايــت احســاس لــذت و
آرامــش درونــي ناشــي از ارزيابــي و مقايســه اســت.
ارزيابــي و مقايســه بين عملکرد محصول بــا انتظارات
خدمتگيرنــده ،در واقــع بــذر رضايــت مشــتري قبل
از خريــد و يــا دريافــت خدمــت ،کاشــته ميشــود.
عملکــرد ،نوعــي پاســخ بــه انتظــارات ايجاد شــده در
مشــتري اســت .هــر قــدر ايــن پاســخ (محصــول ارائه
شــده) بــا انتظــارات ايجــاد شــده بيشــتر مطابقــت
داشــته باشــد بــه همــان ميــزان رضايــت بيشــتري
حاصــل شــده اســت .لــذا رضايــت را ميتــوان ميــزان
پوشــش و پاســخ بــه انتظــارات تعريــف کرد .شــکاف
و خــاء پــر نشــده انتظــارات مشــتري از عملکــرد
محصــول همــان شــکاف و خــاء ايجــاد شــده در
رضايــت مشــتري اســت.
خدمــات ارائــه شــده ماننــد ضربــه اي بــر روح و روان
مشــتري عمــل کــرده و موجــب بــه هــم خــوردن
آرامــش و تعــادل روحــي وي ميشــود .در ايــن گونــه
مــوارد ،ماهيــت و هــدف خدمــت تغييــر و بــه آزار و
اذيــت تبديــل ميشــود .ايــن وضعيــت ،در واقــع
مــرگ و نيســتي خدمــت و گــذر از مشــتري مــداري
بــه مشــتري آزاري اســت.
بديــن ترتيــب ،گرچــه رضايــت در پيوســتاري از
صفــر تــا صــد درجهبنــدي و تعريــف ميشــود ،امــا
ايــن تمــام واقعيــت نيســت .واقعيــت خدمــات ايــن
اســت کــه در مــواردي ميتوانــد فراســوي انتظــارات
مشــتري ارائــه شــود و برعکــس در مواردي نيــز صرفاً
خشــم و عصبانيــت بــه وجــود آورد .ايــن حدهــاي
بســيار مطلــوب وهمچنیــن بســيار نامطلــوب ارائــه
خدمــات و يــا بــه بيانــي بهتــر حــد مشــتري مــداري
تــا مشــتري آزاري واقعــي اســت.
در نمــودار شــماره 2زیــر رضايــت بــه عنــوان يک
فرایند مقايسـهاي نشــان داده شــده اســت.

حــال بايــد ديــد ايــن رضايــت را بــا
اســتفاده از چــه شــاخصهايي ميتــوان
ارزيابــي نمــود؟ در ايــن بــاره مــوارد زيــر
مطــرح ميباشــد:
تکــرار خريــد يــا تــداوم مراجعــه جهــت
معامــات و وفــاداري
ميزان شهرت و اظهار نظر مثبت مشتريان

1

2

نمودارمزایای رضايتمشتري

نمودار مدلکليرضايتمشتري

رضايــت  /نارضايتــي يــک پاســخ احساســي اســت کــه بــه
ارزيابــي از کاال يــا خدمتــي کــه مصــرف يــا ارايــه شــده اســت
داده ميشــود.
رضايــت مشــتري از خريــد بســتگي بــه عملکــرد محصــول در
مقايســه بــا انتظــارات او دارد .اگــر عملکــرد محصــول ارايه شــده
بســيار پایينتــر از انتظــارات مشــتري باشــد بــه نارضايتــي وي
ميانجامــد.

معرفيمشتريانجديدتوسطمشتريانقديم
کاهشهزينههايجذبمشتري
کاهشهزينههايناشيازاشتباهات
افزايشفروش
افزايش سهم بازار
افزايشسودناخالص
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محمد رضا عامری  -کارشناس روانشناسی

روانشناسی بازاریابی

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 بخشهای کوچک و
تخصصی از بازار هستند

بهمنظور باال بردن اثربخشـی بازاریابی و فروش محصوالت ،باید بهخوبی متوجه شـوید که بازار
هـدف شـما از چـه بخشهایی تشکیلشـده اسـت بـه این معنا کـه هرگونه اطالعـات جزئی و
کوچـک را در مـورد آن بـه دسـت آوریـد .جمـعآوری و تحلیل این نوع اطالعات به شـما کمک
میکند محصول شـما برای چه گروههایی 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
میتوانیـد اسـتراتژی بازاریابی و فروش خاص خودتـان را بکار گیرید.
پیـش از هـر چیـز اجـازه دهیـد به این سـؤال پاسـخ دهیـم که چـرا صاحبان کسـبوکارهای
آنالیـن بـازار هـدف خـود را بررسـی و مطالعـه میکنند؟ در پاسـخ بـه این پرسـش باید گفت
محیـط کسـبوکارهای آنالیـن امـروزی ،محیطـی بهطـور کامـل ظالم اسـت .اگـر مالک یک
کسـبوکار کوچـک یـا متوسـط باشـید ،اینکه در چه صنعتی واقعشـده باشـید ،بـه هیچ وجه
مهـم نیسـت ،چراکه بههرحال با رقابت بسـیار زیادی از طرف برندهـای بزرگتر مواجه خواهید
بـود .ایـن رقابت شـدید موجب میشـود تـا ازلحـاظ بودجـه بازاریابی بـه محدودیت خـورده و
تحتفشـار قـرار گیریـد و فقـط در حال تالش بـرای جذب یک مشـتری بالقوه یـا یک فروش
باشـید .بهمنظـور برندهشـده در این رقابت نیازمند اکتشـاف بیشـتر در اعماق الیههـای زیرین
بـازار هـدف خودتان هسـتید تا جزءبهجزء بـازار هدف خود را بهخوبی درک کنید .توجه داشـته
باشـید بـدون ارزیابـی کامـل هرگز قادر به کسـب موفقیـت قابلتوجه در کسـب سـهم از بازار
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میتوانــد قانعکننــده باشــد در صورتــی
کــه هیــچ اطالعــی از مخاطبتــان
نداریــد؟ چگونــه میتوانیــد از طریــق
محتــوا بــه مخاطبانتــان برســید در
صورتیکــه نمیدانیــد آنهــا چــه نــوع
محتوایــی میخواهنــد.
درک برخــی از اصــول کلیــدی در روانشناســی میتوانــد شــما را از خــوب بــه شــگفتانگیز
ن را بــه بافــت بازاریابــی خــود اضافــه کنید،
تبدیــل کنــد ،اگــر شــما ایــن اصــول را درک و آ 
احتمــاال به مشــتریان بیشــتری دسترســی خواهید داشــت.
بازاریابــان و کاســبان هوشــمند ،ماهــر و صــادق از روانشناســی بازاریابــی اخالقــی ،قانونــی
اســتفاده میکننــد و محترمانــه در تــاش بــرای جــذب و تعامــل بــا مصرفکننــدگان
هســتند .در ادامــه  4مفهــوم روانشناســی کــه در بازاریابــی میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد
آورده شــده اســت.

بازاریابان و کاسبان هوشمند ،ماهر و صادق از
روانشناسی بازاریابی اخالقی ،قانونی استفاده
میکنند و محترمانه در تالش برای جذب و
تعامل با مصرفکنندگان هستند

-1تقابل

تقابل مفهوم سـادهای اسـت .اگر کسـی چیزی را برای شـما انجام دهد ،به طور طبیعی شما
هم میخواهید تا به او کمک کنید .این رشـوه دادن نیسـت .اگر شـما بتوانید صادقانه عمل
کنیـد فـرد دیگـر هم به طور طبیعی میخواهد به شـما کمک کند .شـما میتوانیـد از این
روش در بازاریابـی خـود اسـتفاده کنید .برای افزایش وفاداری مشـتریان میتوانید چیزهایی
را رایـگان بـه او بدهیـد .بـا یک هدیه کوچک ،شـما یـک گام به مشـتری نزدیکتر خواهید
شـد .بـه عنـوان مثال میتـوان به دسـتمال کاغذی زیـرول که با هر روغن تحویل مشـتری
میگردد اشـاره نمود.

-2تعهدات

تعهـد یکـی دیگـر از مفاهیـم روانشناسـی اسـت .مـردم دوسـت ندارنـد وعدههای خـود را
بشـکنند .اگـر مـردم بـه چیزی متعهد شـدند ،احتمال بسـیار کمی وجـود دارد کـه از قید
هدف نمیشـوید.
آن تعهـد آزاد شـوند .هـدف از طـرح نخفیف آنی و امتیـازی زیرول این اسـت که تعهد خود
توجــه بــه ایــن نکتــه بســیارحائز اهمیــت در مقابـل اتوسـرویسها و مصـرف کننده نهایـی اجرایی گـردد که این امـر در نهایت باعث
اســت کــه امــروزه بــه دالیــل شــرایط حاکــم اسـتحکام روابط بیـن اتوسـرویس و مصرف کننـده میگردد.
بــر بــازار حتــی بســیاری از برندهای بــزرگ و
مطــرح دنیــا نیــز در پــی از آن خــود کــردن -3افزایش اقتدار
بخشهــای کوچــک و تخصصــی از بــازار اکثـر مـردم به طور طبیعـی از چهرههای مقتدر اطاعت میکنند ،هنگامی که یک شـخص
هســتند کــه روزی بــرای کســبوکارهای مقتـدر را مشـاهده میکنیـم به احتمـال زیاد به نظرات و پیشـنهادات او به سـادگی اعتماد
متوســط و کوچــک رهــا کــرده بودنــد .ایــن میکنیم .شـما میتوانید با برجسـته کردن اطالعات خـود در کنار محتـوای خودتان اقتدار
بدیــن معناســت کــه آنهــا فشــار وارده از خـود را افزایـش دهیـد .باال بردن سـطح اطالعـات در مورد گرانروی ،میزان سـنتتیک بودن
ســوی بــازار رقابتــی فعلــی را حــس کــرده روغـن و سـطوح درجـه بنـدی روغنها به اتوسـرویسهای عزیز کمک شـایانی میکند.
و همــواره در تــاش بــرای کســب مجــدد
جایــگاه برتــر پیشــین خــود در صنعــت و -4عالقه
افزایــش درآمــد خودشــان میباشــند.
اگر شـما احسـاس مثبتی نسـبت به یک شـرکت یا یک فرد داشته باشـید ،به احتمال زیاد
روانشناســی یکــی از بخشهــای اصلــی بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کـرده و از آنهـا خریـد خواهید کرد .عالقه برای توسـعه برند شـما
بازاریابــی درونــی اســت ،روانشناســی درک حیاتـی اسـت .بـه خاطر داشـته باشـید دوستداشـتنی بودن به این معنا نیسـت که شـما
ایـ 
ن اســت کــه مــردم چــرا و چگونــه فکر خـوب باشـید .شـما فقط باید سـعی کنید احسـاس مثبت بین مردم نسـبت بـه برند خود
و عمــل میکننــد .محتــوای شــما چگونه ایجاد کنید .شـرکت ایمن روانسـاز صنعت (زیرول) مفتخر اسـت تا با ارتباط گرم و دوسـتانه
بـا اتوسـرویسهای محترم گامی مؤثـر در ایـن راه بردارد.
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با بهترین
خودروهای
ســـال ۲۰۱۶
آشـــنا شوید

هرسـاله ،کارشناسـان خـودرو در قالب یک تیم ،فهرسـتی کامـل از تمام خودروهای فروختهشـده
در ایاالتمتحـده تهیـه و آنهـا را مورد بررسـی قـرار میدهند .همچنیـن این تیـم گزارشهای
ارسـالی توسـط مصرفکننـدگان را هم به صـورت جداگانـه بررسـی میکنند .در نتیجـهٔ این
اتفـاق ،ماشـینهایی کـه در صـدر لیسـت گزارشهـای ارسـالی توسـط مصرفکننـدگان
قـرار دارنـد؛ از دیگـر رقبای خود پیشـی گرفتـه و در یک گـروه جداگانه قـرار میگیرند.
خودروهـای قرارگرفتـه در گروه نهایـی ،باید از نظر فنـی ،ظاهری ،امنیت سرنشـینان و
کارایی مناسـب بـرای سـازمانهای دولتی ،از شـرایط ویـژهای برخوردار باشـند.

امسـال ،خودروهـای انتخابشـده در
مقایسـه بـا سـالهای گذشـته ،از تنـوع
بیشـتری برخوردارنـد؛ چراکـه در لیسـت
امسـال ،از خودروهـای کوچـک شـهری
گرفتـه تـا شاسـیبلندهای غولپیکـر،
همـه و همه در این لیسـت حضـور دارند.
در مرحلـهٔ نهایـی امسـال ۱۰ ،خـودرو بـه
عنـوان برترینهـای سـال  ۲۰۱۶انتخـاب
شـدند کـه از ایـن تعـداد ،هفـت خـودرو
ژاپنـی بـوده و  ۳خودروی دیگر لیسـت۲ ،
نماینـده از ایاالتمتحده و یـک نماینده از
شـرکتهای کـرهای هسـتند.
مـی توانیـد در ادامه با لیسـت10تایی
مورد نظر آشـنا شـوید:

بهترین خودرو در اندازهٔ متوسط:
«تویوتاکمری»
()Toyota Camry

تویوتـا کمری ،یکی از محبوبترین خودروهای
خانوادگـی در ایاالتمتحـده اسـت .کمـری تـا
بـه امـروز ،بـا طراحیهـای متفاوتـی بـه بـازار
عرضهشـده اسـت؛ امـا جدیدترین مـدل آنکه
از یـک طراحـی فانتزیتـری در مقایسـه بـا
مدلهـای قبلـیاش بهـره میبـرد؛ عنـوان
بهتریـن خودرو در اندازه متوسـط را در لیسـت
مـورد نظـر به خـود اختصـاص داده اسـت.
8
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بهترینخودرونیمهکوچک:
«هوندافیت»
()Honda Fit

بـر اسـاس گزارشهـای مصرفکننـدگان،
هونـدا فیت از نظر انرژی و اسـتهالک ،یکی از
کممصرفتریـن خودروهای جهان به حسـاب
میآیـد کـه از قیمـت مقرون به صرفـهای هم
بهـره میبـرد .گفتنی اسـت که این مـدل در
کنـار کوچـک بودنش ،از فضـای داخل کابین
مناسـبی هم بهـره میبرد.

بهترینخودروجمعوجور:
«سوباروایمپرزا»
()Subaru Impreza

بهطورکلـی وقتـی نام سـوبارو را میشـنویم،
تصویـر یـک خودروی اسـپرت یا مسـابقهای
در ذهـن نقـش میبندد .امـا این بار سـوبارو
بـا عرضـهٔ یـک خـودروی جمعوجـور چهار
درب (سـدان) یعنی سـوبارو ایمپرزا ،توانست
نظـر بیشـتر مصرفکننـدگان را بـه خـود
جلـب کند.

بهترینخودروشاسیبلندلوکس:
«لکسوس آ ر ایکس»
()Lexus RX

لکسوسیکیازنامآشناترینشرکتهایخودروسازی
در ژاپن است که تنوع محصوالت بسیار زیادی هم
دارد .از زمان عرضهٔ مدل RX350لکسوس ،این
شرکت در میان دیگر رقبای غولپیکرش در کالس
شاسیبلند ،توانست جایی برای خود دستوپا کند.
حاال جدیدترین مدل شاسیبلند لکسوس یعنی
 RXاز دید مصرفکنندگان ،بهترین شاسیبلند
لوکس در جهان است.

سـوبارو بـار دیگـر در لیسـت ۱۰تایـی مـا خودروی مینیون از سوی مصرفکنندگان
میدرخشـد .بعـد از انتخـاب سـوبارو ایمپـرزا صنعت خودرو شده است.
بـه عنـوان بهتریـن خـودروی جمعوجـور؛
حـاال نوبـت بـه سـوبارو فورسـتر رسـیده تـا
از نظـر مصرفکننـدگان ،بهتریـن خـودروی
شاسـیبلند کوچـک انتخـاب شـود .گفتنـی
اسـت که این مدل از قیمت بسـیار مقرون به
صرفـهای هـم بهـره میبـرد.

بهترینخودرووانتباربری:
ف »۱۵۰
«فورد ا 
()Ford F-150

بهترینخودروشاسیبلندمتوسط:
«کیاسورنتو»
()Kia Sorento

احتماالًنامکیاسورنتوبیشترازدیگرخودروهای
این لیست به گوشتان خورده؛ چراکه جدا از
بازارهای جهانی ،سورنتو در بازار خودرو ایران
از محبوبیت باالیی برخوردار است .نکتهٔ مهم
در مورد این خودرو ،دریافت عنوان بهترین
خودروی شاسیبلند متوسط جهان است.
بهترینخودرواسپرتارزانقیمت:
گفتنی است در این کالس ،سورنتو رقبای
«مزدا ام ایکس  ۵میتا»
سرسخت و بزرگی مثل Nissan Rogue
()Mita 5-Mazda MX
و  Chevy Traverseرا پشت سر گذاشته
مــزدا ام ایکــس  ۵میتــا یکــی از پرفروشتریــن
است.
خودروهــای اســپرت خیابانــی اســت کــه هــر
چهــار نســل ایــن خــودرو ،از محبوبیــت باالیــی
برخــوردار اســت .حــاال جدیدتریــن مــدل
مــزدا ام ایکــس  ۵میتــا بــا تــوان خروجــی
 ۱۵۵اســب بخــار ،موفــق بــه دریافــت عنــوان
بهتریــن خــودروی اســپرت ارزانقیمت از ســوی
مصرفکننــدگان ایــن صنعــت شــده اســت.

بهترینخودرومینیون:
«تویوتاسینا»
()Toyota Sienna

بهترینخودروشاسیبلندکوچک:
«سوباروفورستر»
()Subaru Forester

از سال  ۱۹۹۸تا امروز ،تویوتا سینا یکی از
پرچمداران مینیونها در جهان بوده است؛
چراکه از طراحی ارگونومیک ،مصرف انرژی
پایین و راحتی سرنشین خوبی برخوردار است.
حاال بعد از گذشت  ۱۸سال ،جدیدترین مدل
تویوتا سینا ،موفق به دریافت عنوان بهترین

در میـــان دیگـــر خودروهـــای وانـــت
باربـــری ،محصـــوالت شـــرکت فـــورد
همـــواره از محبوبیـــت خاصـــی
برخوردارنـــد .دلیـــل اصلـــی ایـــن
محبوبیـــت ،طراحـــی ظاهـــری
منحصربهفـــرد و سیســـتم تعلیـــق
فوقالعـــادهٔ محصـــوالت ایـــن شـــرکت
اســـت .حـــاال در ســـال  ،۲۰۱۶فـــورد
اف ۱۵۰عنـــوان بهتریـــن خـــودروی
وانـــت باربـــری در جهـــان را دریافـــت
میکنـــد .

بهترین خودرو در اندازهٔ بزرگ:
«شورولت ایمپاال»
()Chevrolet Impala
در کمــال تعجــب ،عنــوان بهتریــن خــودرو
در انــدازهٔ بــزرگ را شــورولت ایمپــاال
دریافــت میکنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه رقبــای سرســختی مثــل مرســدس
بنــز ســری  ،Sهیونــدای جنســیس ســدان
و غیــره بــر ســر راه ایمپاال قــرار داشــتند .از
نظــر کارشناســان خــودرو ،شــورولت ایمپاال
از طراحــی ظاهــری و دینامیــک بســیار
پیشــرفتهای بهــره میبــرد .همچنیــن
رانندگــی بــا آن بســیار لذتبخــش اســت.
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سلسله مقاالت فناوری

مراقبت وضعیت ماشینآالت

Machinery Condition Monitoring

مهندس عبداللهی  -کارشناس CM

مقدمه
امــروزه نقــش و کاربــرد فیلترهــا در صنعــت بــه قــدری حیاتــی و الزامــی اســت کــه ادامــه فعالیــت ماشــین آالت بــدون سیســتم تصفیه و
فیلتــر غیرممکــن بــه نظــر میرســد.
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
میبــرد 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 بازمیمانــد.
انــواع سیســتمهای تصفیــه بــرای محیطهــای مختلــف و انــواع دســتگاهها و کاربریهــا طراحــی و ســاخته شــده بــه بــازار عرضــه
میگردنــد .بــرای دارنــدگان ماشــین آالت آگاهــی از نــوع فیلتــر مصرفــی بســیار ضــروری میباشــد .امیــد اســت ایــن جــزوه کــه از کتــاب
 Filters and Filteration Hand bookاثــر کریستوفردیکنســون ترجمــه شــده اســت بتوانــد کمــک مؤثــری به مهندســین ،تکنســینها
و دســت انــدرکاران و نگهــداری و تعمیــرات ماشــین آالت و تجهیــزات نمایــد.
فیلترهای موتورهــای درونســوز Filters For Combustion

 Enginesدر کار موتــور اتومبیــل ســه نوع ســیال وجــود دارد؛
بــه صــورت هــوا ،ســوخت و روغــن که از بیــن آنها فقــط روغن
در یــک مــدار بســته گــردش میکنــد و نیــاز بــه تصفیــه اولیــه
دارد .در ســالهای اخیــر ،قــرار دادن فیلتر ســاده در مســیرهای
ورودی ســوخت و هــوا بــه امــری معمــول و عــادی تبدیل شــده
اســت .بــه ویــژه در حالتــی کــه قــدرت موتورهــا بــاال باشــد،
مقــدار ســیال در گــردش نیــز زیــاد اســت و اینجاســت کــه هم
ذرات آالینــده و همچنیــن اثــرات آنهــا در حــد باالیــی مطــرح
میگــردد .بــه خصــوص وضعیــت موتورهــای دیزلــی بــه تمیــز
بــودن ســوختی کــه بــه پمــپ و انژکتورهــا ارســال میگــردد،
بســتگی دارد .لــذا تصفیــه ســوخت بــه انــدازه تصفیــه روغــن
اهمیــت پیــدا میکنــد .توربینهــای گازی بــا در نظــر گرفتــن
شــرایط محیطــی کــه در آن کار میکننــد ،بــرای محافظــت
پرههــای کمپرســور در مقابــل فرســودگی و رســوبات ،نیــاز
بــه شــرایط ویــژهای بــرای تصفیــه دارنــد ،هــر چــه محیــط
خورندهتــر باشــد ،هــوای مکــش بیشــتر نیــاز بــه مراقبــت
دارد (ایــن موضــوع بــرای موتورهــای پیســتونی درونســوز نیــز
صــادق اســت).

فیلترهای هوا Air Filters

مقــدار هوایــی کــه موتورهــای درونســوز مکــش میکننــد،
بســیار زیــاد اســت .در بعضــی اوقــات انــدازه حجــم هوایــی کــه
بــرای یــک واحــد حجــم ســوخت بوســیله موتورهــای بنزینــی
مکــش میشــود  10/000برابــر حجــم واحــد ســوخت اســت،
گرچــه اغلــب ،هــوای اتمســفر تمیــز اســت و هــوای مکــش
تصفیــه میشــود ولــی احتمــال وجــود ذرات آالینــده جامــد
نیــز زیــاد اســت .از آنجــا کــه موتــور مجهــز بــه پمــپ هــوا (air
 )pumpاســت ،راندمــان آن تحــت تاثیــر شــرایط و وضعیــت
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هــوای مکــش قــراردارد کــه آن را افــت
فشــار پاییــن ()low pressure drop
ورودی مینامنــد .ایــن بدیــن معنــا اســت
چنانچــه فیلتــر بــزرگ باشــد افــت فشــار
کمتــری ایجــاد نمایــد ،همچنیــن از ابعــاد
بــزرگ بدنــه فیلتــر بــه عنــوان یــک نقطة
قــوت بــرای محفظــة ارتعاشــات جهــت
صداگیــر ورودی میتــوان اســتفاده کــرد.
بنابرایــن بدنــه فیلتــر بایــد بــه عنــوان
مســیر تصفیهکننــدة صداهــای زیــر
فرکانــس موتــور بــه همــراه صافــی هــوا
( )elementبــه عنــوان فیلتــر مکانیکــی
( ،)mechanical filterطراحــی شــود.
راهحلــی کــه بــا مقولــة فــوق انطبــاق داده
شــده از دیدگاههــای مختلــف ،متفــاوت
اســت .از راندمــان بــاالی تصفیــه صوتــی
( )acoustic filterاثــرات مکانیکــی
ضعیــف و متفــاوت ،تــا راندمــان خــوب
مکانیکــی بــا اندکــی یــا بــدون تصفیــة
صوتــی را میتــوان در ایــن زمینــه ذکــر
کــرد.
بــر طبــق مطالــب فوقالذکــر ،ممکــن
اســت در موتورهــای اتومبیــل ،انــدازه
فیلتــر خیلــی کوچــک (بــه علــل اثــرات
آن روی عملکــرد موتــور و کاربراتــور) و
یــا بــه صــورت غیرضــروری بــزرگ باشــد
کــه در ایــن صــورت بــرای نصــب آن بــه
ســازه ســنگینی کــه در بــاالی موتــور
محکــم و قــوی تعبیــه میگــردد ،نیــاز

اســت.
اساسـاً اســتفاده از فیلترهــای تــر شــده بــه روغــن ( )oil – wrtted filterدر 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 مشــبک
تــوری ( )eire meshفیلتــر بــا روغــن دارد ،بــا ثابــت نگــه داشــتن ســطح روغــن ،فیلتــر هــوا غوطـهور در روغــن ،بهتریــن نــوع ایــن
نــوع فیلترهــا اســت ،امــا راندمــان آن متغیــر اســت.
یکــی از انــواع ایــن فیلترهــا ،کاتریــج فــوم پلــی یوریتیــن ( )Polyurethane foam cartidgeدر یــک بدنــه ســاده اســت .بــرای
اینکــه کاتریــج مزبــور قابلیــت تصفیــة مکانیکــی را داشــته باشــد ،در روغــن خیســانده شــده اســت ،روغــن در منافــذ فوم نفــوذ کرده
و وقتــی هــوا از ایــن فیلتــر عبــور میکنــد ،غبــار در ایــن منافــذ گرفتــه میشــوند .در حالــی کــه فیلترهــای نمــدی نرمتــر و
ریزتــر از فیلترهــای مشــبک ســیمی میباشــند امــا راندمــان تصفیــه وافــت فشــار کمتــر در هنــگام عبــور روغــن از فیلتــر بســتگی
بــه یکنواختــی عملکــرد روغــن دارد .اگــر
کاتریــج خشــک شــود ،در واقــع راندمــان
تصفیــه ،صفــر خواهــد شــد.
ترجیحــاً در اغلــب فلیترهــای مــدرن
هــوا از صافیهــای کاغــذی چنــد الیــه
( )Pleated paper elementمشــابه
آنچــه در فیلترهــای روغــن بــکار مـیرود
اســتفاده میشــود .صافــی در کاتریــج
اســتوانهای کــه جهــت جریــان روغــن از
ســمت بیــرون بــه داخــل آن اســت ،قــرار
میگیــرد .ایــن صافیهــا از داخــل و
بیــرون توســط لولههــا و یــا صفحههــای
مشــبک تقویــت شــده و ســر و تــه آنهــا
بــا حلقههایــی نگهداشــته میشــوند.
پــس از آن صافــی کامــل و یــا کاتریــج بــه
ســادگی در داخــل بدنــه مناســب نصــب
میگــردد .کــه شــکل و فــرم پوســته نیــز
قابــل بررســی اســت .ممکــن اســت بــرای

انجــام کار یــک فیلتــر هــوای ســاده و بــدون صداگیــر ،کاتریــج
بــه تنهایــی بــه شــکل یــک فیلتــر کامــل باشــد .از ایــن طــرح
بــه عنــوان فیلتــر بخــار کارتــل و یــا مخــزن هیدرولیــک
اســتفاده میشــود.
همچنیــن ممکــن اســت بــه علــت ســادگی ،قیمــت ارزان،
ایجــاد کمتریــن افــت فشــار بــه عنــوان فیلتــر مکــش در
موتورهــای کوچــک درونســوز نیــز اســتفاده گــردد ،لــذا وقتــی
فیلتــر دچــار گرفتگــی شــود میبایســتی بــه طــور کامــل
تعویــض گــردد.
معموالًهــوای مکــش بــدون صداگیــر بــا دبــی جریــان ft3 /
 min 200ترجیحـاً فیلترهــای مــدل کالهــکدار ()cowl type
اســتفاده میگــردد ،معمــوالً در پــوش ایــن نــوع فیلترهــا
بوســیلة پیــچ و مهــره بســته میشــود ،لــذا هنگامــی کــه
نیــاز بــه تعویــض کاتریــج باشــد ،میتــوان پیــچ و مهــره را
بــاز کــرد .بــرای ظرفیتهــای باالتــر ،بدنــه فیلتــر کــه دارای
درپوشــی جهــت تعویــض فیلتــر اســت ،توســط منیفولــه
مکــش موتــور مهــار شــده اســت .در مــواردی کــه صداگیــری
الزم اســت ،بــزرگ کــردن مجموعــة فیلتــر ضــروری اســت،
بــرای ایــن منظــور میتــوان بــا بــزرگ کــردن قطــر صافــی
فیلتــر ،ارتفــاع صافــی ( )corrugationکاهــش داد و یــا بــدون
افزایــش حجــم کاتریــج بــه حجــم بدنــه افــزود.
در ارتبــاط بــا انــواع فیلترهــای هــوا ایــده و مطالــب زیــادی
وجــود دارد .بعضــی از ســازندههای موتــور ،فیلترهــای
اســتاندارد و بعضــی دیگــر طرحهــای ویــژهای بــه کار
میبرنــد .ممکــن اســت مجرایــی بــرای هدایــت مکــش از
محلهــای مناســب بــه فیلتــر و همچنیــن بــا اســتفاده از
خاصیــت تشــدید ( )resonantحجــم مؤثــر مکــش نصــب
گــردد.
مجــددا ً متذکــر میگــردد کــه بیشــتر فیلترهــای مکــش
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 =D2.L.Nظرفیت فیلتر ()m3/min

K

در ایــن فرمــول واحــد قطــر ســیلندر و
کــورس بــر حســب ســانتیمتر اســت.
مقــدار مناســب بــرای ثابــت ضریــب  Kو
 kدر جــدول شــماره  1داده شــده اســت.
در بعضــی اوقــات میتــوان از فرمــول
زیــر نیــز اســتفاده کــرد:
 = N ×r/mim×L×Dفرمــول ظرفیــت ft
/ mim
K×K

( )inchesقطر سیلندر = D
( )inchesکورس = L

دور در دقیقه = r/min

مـ�درن از نـ�وع صافـ�ی کاغـ�ذ چنـ�د ال( (�pleated paper ele

 )ment typeهســتند کــه بــه صــورت کاتریــج قابــل تعویــض
هســتند .در فیلترهــای هــوا بــر خــاف فیلترهــای روغــن بــا
صافــی کاغــذی مشــابه فیلترهــای هــوا میتــوان صافــی را
تمیــز کــرد و از هــوای فشــرده معکــوس بــرای ایــن منظــور
اســتفاده نمــود .ممکــن اســت توصیــه شــود بعضــی از فیلترهــا
را بــا مایــع مناســب شستشــو داده و مجــددا ً اســتفاده گردنــد.
گرچــه تجزیــة عملــی نشــان میدهــد کــه معمــوالً عــوض
کــردن کاتریــج بهتــر از تمیــز کــردن صافــی فیلتــر هــوا اســت.
اندازه فیلتر هوا Air Filter Sizing
انــدازة فیلتــر هــوا بــر اســاس هــوای مصرفــی مــورد نیــاز
موتــور کــه بــه صــورت تئــوری در فرمــول ذیــل داده شــده
اســت ،تعییــن میگــردد:
 = D2. L.N.n ∏ 2هوای مورد نیاز ft3/min

در موتور -تعداد سیلندرها (A) = N

در کمپرســورها -تعــداد ســیلندرهای
فشــار کــم (= )Low / Preaure) (B
بــرای حالــت ( )Aدر موتورهــای دو زمانــه
بــا فــن تخلیــه ()Scavenging blower
220= K1
بــرای حالــت ( )Bدر موتورهــای چهــار
زمانــه معمــوالً بــرای چهــار ســیلندر یــا
بیشــتر =1760
بــرای حالــت ( )Aدر موتورهائــی کــه
پمپ تخلیه دارند =1760

4*1728

ایــن مقــدار از حاصلضــرب دوبرابــر حجــم یــک ســیلندر در
ســرعت موتــور در تعــداد دفعــات مکــش کــه همزمــان در
موتــور رخ میدهــد ،بدســت میآیــد.
( ،)inchesقطر سیلندر = D
( ،)incnesکورس = L
( ،)r/minدور در دقیقه = N
تعداد سیلندرهای همزمان در حالت مکش= n
بــرای محاســبة عملــی ،فرمــول فــوق را میتــوان بــه شــکل
زیــر ســاده کــرد:
 =D2.L.Nظرفیت فیلتر ()ft3/min
K

در این فرمول واحد قطر ( )bore) (strokeاینچ است.
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بــرای حالــت ( )Bدر کمپرســورهای
هــوا ،یــک ســیلندر یــک طرفــه =1760
بــرای حالــت ( )Cدر کمپرســورهای
هــوا ،یــک ســیلندر دو طرفــه =1760
بــرای حالــت ( )Dدر کمپرســورهای
هــوا ،تــک ســیلندر =1760
کــه دو ســیلندر یــا بیشــتر فشــار پایین

( )Low Pressureدارنــد دو طــرف
بــرای ( )Eموتورهــای چهــار زمانــه یــک،
دو و یــا ســه ســیلندر =1760
برای موتورهای دو زمانه K2 = 1
برای موتورهای چهار زمانه = 2
برای کمپرسورهای یک طرفه =1
برای کمپرسورهای دو طرف = 1
فیلترهای روغن Oil Filters
عملکـرد فیلتـر روغـن در ارتباط بـا میزان
جـذب ذرات آالینـده ای ()Contaminanta
کـه ممکـن اسـت در روغـن وجود داشـته
باشـند اسـت .فیلتـر بـدون اینکـه مانـع
جریـان عـادی روغـن بـه بخشهایـی کـه
نیـاز بـه روغنکاری دارند ،شـود از رسـیدن
ذرات آالینـده بـه قسـمتهای حسـاس
موتـور جلوگیـری میکند .پمـپ روغن که
از طریـق فیلتر بـرای رسـاندن روغن کافی
بـه قسـمتهای مختلـف از طریـق جریان
کامـل ( )full flow ciruitsیـا میـان گـذر
عمل میکنـد ( )bypass ciruitsدر داخل
کارتـل نصـب شـده اسـت .در روشهـای
مـدرن که بـه صورت عملـی و معمول بکار
میرونـد ،تمـام روغـن خروجـی از پمپ از
فیلتـر عبـور میکنـد گرچـه در بعضـی از
طراحیهـا هنـوز هم از سیسـتم میان گذر
( )bypass systemاسـتفاده میگـردد.
منابــع داخلــی آلودگــی معمــوال” شــامل
رســوبات حاصــل از ســائیده شــدن
ســطوح ( ،)rubbing surfacesنشــت
گاز احتــراق از رینــگ هــای پیســتونها و
تغییرات وافــت کیفیــت ()degradation
خــود روغــن میباشــد.
روغنهایــی کــه امــروزه تولیــد
میشــوند ،قابلیــت از بیــن بــردن خیلــی
از آالیندههــا کــه علــت اصلــی بوجــود
آمــدن لجــن و رســوبات الکــی (sludge
 )and varnish depositsهســتند را
دارنــد ،همچنیــن حــاوی افزودنیهایــی
( )addetivesمیباشــند کــه طــول عمــر
روغــن را خیلــی افزایــش میدهنــد( .ایــن
افزودنیهــا از اکسیداســیون ،تجزیــه
شــیمیایی و حالتهــای دیگــری کــه

باعــث افــت کیفیــت روغــن میشــوند ،جلوگیــری میکننــد).
معمــوالً ذراتــی کــه در اثــر ســائیدگی ( )wearتولید میشــوند
و بســیار خورنــده هســتند ،بــه طــور کلــی طــی  10الــی 20
ســاعت کار موتــور تولیــد میشــوند.
حفاظــت خــوب و رضایتبخــش بــه دو روش ،تعویــض روغــن
بعــد از کارکــرد معمــول طبــق زمانبنــدی توصیه شــده توســط
ســازنده و همچنیــن تعویــض فیلترهــای سیســتم ،حاصــل
میگــردد.
در بعضــی اوقــات جهــت حفاظــت از موتــور ،راه انــدازی اولیــه
موتـ�ور بعـ�د از تعمیـ�رات روی دینامومتـ�ر( (�dynamome
)ter rigپذیــرد و در واقــع تعمیــرات بــا ایــن کار تکمیــل
میگــردد.
گاز حاصــل از احتــراق کــه شــامل مخلــوط گازهــای خروجــی
و احتــراق ناقــص ســوخت اســت در هــر ســیکل بــه داخــل
کارتــل نشــت میکنــد .معمــوالً ایــن گازهــا توســط بخــار
کــش ( )breatherاز کارتــل تخلیــه میگــردد ،امــا ممکــن
اســت روی روغنــی کــه کیفیــت و شــرایط خوبــی نــدارد،
اثــر گــذارده یــا بــه عبارتــی روغــن را آلــوده کنــد .رینــگ
هــای پیســتون در مقابــل گاز احتــراق هرگــز توانایــی آببندی
کامــل را نــدارد ،لــذا بخــار گاز احتــراق همیشــه در کارتــل
وجــود دارد .همچنیــن وجــود یــک جســم خارجــی در شــیار
رینــگ پیســتون باعــث افــت راندمــان رینگهــا و در نتیجــه
نــه فقــط افــت کارایــی موتــور بلکــه مقــدار بخــار احتــراق در
زیــر پیســتونها را افزایــش میدهــد.
ادامه در شماره آینده
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بهترینتکنولوژیهای
خودرو در سال  ۲۰۱۶از
نگاه ( SAEبخش اول)

ذخیره

 SAEیــک موسســه غیــر انتفاعــی بیــن المللــی بــرای طراحــی،
تولیـــد ،ســـاخت و تدویـــن اســـتاندارد خودروها ،هواپیماهـــا،
فضاپیماهـــا و خودروهـــای تجـــاری اســـت کـــه از ســـال ۱۹۰۵
فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده اســـت .کلمـــه  SAEمخفـــف
انجم ــن مهندس ــان خ ــودرو اس ــت ک ــه تمرک ــز بیش ــتر آن ب ــر
روی مباح ــث خودروی ــی واق ــع در کش ــور آمری ــکا اس ــت .ای ــن
موسس ــه اق ــدام ب ــه انتش ــار  ۱۳تکنول ــوژی مه ــم و برجس ــته
ســـال  ۲۰۱۶کـــرده اســـت.

تبلیغات

آیفــون  7بــا ضمانــت نامــه اصلیشــرایط ویــژه اخــذ مــدرک LPI

آموزشــگاه بیــن المللــی ارژنــگ
هــر ســاله فناوریهــای زیــادی از ســوی خودروســازان معرفــی
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میشــود ولــی تنهــا تعــداد محــدودی از آنهــا مهــم و تأثیــر
گــذار هســتند و توانایــی تغییــر اساســی در صنعت خودروســازی
را دارنــد .در ادامــه بــه معرفــی  ۱۳تکنولــوژی برجســت ه صنعــت
خــودرو در ســال  ۲۰۱۶پرداختــه میشــود کــه از ســوی موسسـه
معتبــر  SAEبــه عنــوان برترینهــای برگزیــده شــده اســت.

پیشران ه پیشرفته دینامیک چند احتراقه
این تکنولوژی چیست؟

ایــن پیشــرانه ،یــک موتــور احتراقــی بنزینســوز کوچــک ۱۳۵
کیلوگرمــی دو زمانــه اســت کــه هشــت ســیلندر محــوری آن بــا
چینــش قرارگیــری پیســتونها در مقابــل هم تعبیه شــده اســت.

چه کاری انجام میدهد؟

گشــتاوری بیــش از  ۶۶۰پونــد در هــر لیتر در
دور  ۷۵۰دور بــر دقیقــه تولیــد میکنــد کــه
نزدیــک بــه  ۷۰درصــد کمتــر نیاز بــه تنظیم
دقیــق اجــزاء دارد (عــدم حضــور مجموعــه
ســوپاپها) .از همــه مهمتــر هزینــه ســاخت
ایــن پیشــرانه یــک دهــم نمونههای بنزینــی
متــداول جهــت تولیــد توان مشــابه اســت.

نقاط قوت

در ایـن موتـور احتراقـی میـل لنـگ معمول
جـای خـود را بـا یک جفت دیسـک بـر روی
یک شـفت تعویـض کرده اسـت .هر کـدام از
ایـن دیسـکها دارای ظاهـری موجی شـکل
هسـتند تـا نقش بادامـک را با لغزش بـر روی
پیسـتونها و محفظههای احتراق بازی کنند.
در پاییـن هـر کـدام از شـاتون پیسـتونها،
غلتکـی وجـود دارد کـه ایـن صفحـه موجی
شـکل را بـه سـمت بـاال هدایـت میکنـد تا
عملیـات تراکم و خـروج گاز صـورت پذیرد و

در جهـت مخالف به سـمت پایین که حرکت
میکنـد عملیـات انفجـار انجـام میشـود .با
توجـه بـه چرخـش میـل لنگهـای معمول،
وجود شـکل موجی بـر روی دیسـک موجب
حرکت دینامیکی بهینهتر پیسـتون شده که
باعـث ایجاد عملیات تراکم متفاوت میشـود.
همچنین وجـود مکث بیشـتر در پایینترین
نقطـه موجب کنتـرل بهتـر بـر روی گازهای
خروجی میشـود و مرحله انفجار (ایجاد توان)
مداومتری خواهیم داشـت .فشـار پایین (۱.۵
تا  )psi ۵سـوپر شـارژر موجـب مهار (حبس)
هوایی میشـود که کمک میکنـد تا گازهای
حاصـل از احتراق به واسـطه راهـگاه خروجی
راحتتـر بـه بیـرون هدایـت شـوند .پـس از
بسـته شـدن دریچههای ورودی هوا ،نسـبت
تراکم  ۱۰به  ۱در پیشـرانههای مشـتعل شده
توسـط جرق ه ( )spark-ignitedبه وجود میآید
(البته پیشـرانههای دیزلی دارای نسبت تراکم
باالتـری هسـتند) و سـوخت بـا فشـار ۱۲۰۰
 psiبه قسـمت باالی محفظـه احتراق جهت
انجـام مرحلـه انفجـار تزریـق میشـود .تمام
بلبرینگهای مورد اسـتفاده در این پیشرانه از
نـوع غلتکی هسـتند بنابراین نیـازی به پمپاژ
روغـن نیسـت .تنهـا بـا رسـاندن روغـن بـه
بلبرینگها مشـکل سـایش مرتفع میشـود.
رینگهـا هـم تنهـا دارای اصطکاک کشـویی
هسـتند .گفته میشود مصرف سـوخت ویژه
ترمـزی ( )BSFCایـن پیشـرانهی احتراقی
 ۱۵درصـد از نمونـهی  EcoBoostفـورد و
 ۷درصـد از موتور احتراقی آتکینسـون تویوتا
بهینهتـر اسـت .بـدون در نظـر گرفتـن گرما
متمرکـز اطراف سـر سـیلندر ،دمـای احتراق
این پیشـرانه مفـروض بسـیار پایینتر اسـت
کـه موجـب میشـود آالیندگـی ناشـی از
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 میشــود ،ولــی هیچکــدام
از تجهیــزات و فرایندهــای تولیــد موتورهــای
احتــراق داخلــی امــروزه قابــل اســتفاده در
ایــن نمون ـ ه خــاص نیســت .بنابرایــن زمــان
بســیار زیــادی را بایــد بــرای فتــح بازارهــای

تولیــد انبــوه خودروهــای ســواری توســط این
پیشــرانه ،متصــور بــود.
موتورهای احتراقی  ICCHناتیلوس
این تکنولوژی چیست؟
پیشـــرانههای بنزیـــن ســـوزی کـــه از
تکنولــوژی شــارژ همگــن تراکمــی احتراقــی
(homogeneous-charge compression
 )ignitionی ــا ب ــه اختص ــار  HCCIاس ــتفاده
میکننـــد مصـــرف ســـوخت بهتـــر و
آالیندگـــی کمتـــری دارنـــد.

چه کاری انجام میدهد؟

بــا تعویــض پیســتون و سرســیلندر
پیشرانههای بنزینســوز معمولــی و تغذیــه
پیشــرانه از طریــق تزریــق ســوخت بــا یــک
نــازل ســوخت ،عملیــات  HCCIتماموقــت
انجــام میشــود.

نقاط قوت

جنـرال موتـورز ،هیونـدا و دیگر خودروسـازها
بـه دنبـال راهـی بـرای تجاریسـازی ایـن
طرح هسـتند .ایـن کار با حذف جرقه شـمع
در پیشـرانههای احتراقی در شـرایط بهینـه
عملکـردی محقـق میشـود .مهندسـان
ناتیلـوس ( )Nautilusدر ویچیتا ( )Wichitaو
کانزاس ( )Kansasدر حال تحقیق و توسـعه
بـر روی نمونه اولیه موتورهـای  HCCIبا یک
پیسـتون و محفظه احتراق هسـتند .در مرکز
پیسـتون یک پیسـتون کوچک دیگـری قرار
دارد (پیسـتونی با قطری معادل  ۱اینچ در دل
پیسـتونی با قطر  ۳.۲۵اینچ قرار دارد) که وارد
هـوای آزاد بـاالی سـیلندر میشـود .هنگامی
کـه پیسـتون کوچـک وارد محفظـه احتـراق
کوچک خودش میشـود ضریـب تراکم ۱۰.۵
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وسـیله میزان جریان سوخت تنظیم میشود
و در مواقعـی که بارگذاری زیاد اسـت نسـبت
هـوا بـه سـوخت از  ،۲۴بـه  ۳۱بـه  ۱ارتقـاء
پیـدا مـی کنـد کـه منجـر بـه افزایش بـازده
حرارتـی به میـزان  ۵۰درصد میشـود .دمای
احتـراق پایین ( ۶۵۰درجه سـانتیگراد) منجر
بـه کاهـش چنـد برابـری آالیندگـی ناکـس
میشـود.

زمان تجاری شدن

بــا توجه به قوانین ســخت احتــراق در ،SAE
ایــن پیشــرانه تنهــا در رایانــه شبیهســازی
شــده اســت .انتظــار مــیرود کــه زمــان ۸
تــا  ۱۰هفتـهای بــرای ســاخت ایــن پیشــرانه
مــورد نیــاز باشــد .زمــان ورود این فنــاوری به
بــازار بــا تخمیــن خوشبینانــه حداقــل ســه
تــا پنــج ســال ارزیابــی میشــود.
خودروی مفهومی تویوتا xoBu

به  ۱است ،ولی هنگامی که پیستون در نقطه این تکنولوژی چیست؟

مـرگ باال قـرار میگیرد ضریـب تراکم محلی
آن بـه دو برابـر مقدار مذکـور افزایش مییابد.
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 پیشـرانهای 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 چه کاری انجام میدهد؟
آنهـا پیـش از ورود بـه سـیلندر اطمینـان برخــی از تکنیکهــای تولیــد فیبــر کربــن
حاصـل نمایـد .سـرعت دورانـی پیشـرانه به جدیــد و نویــن را معرفــی میکنــد.
خودرویــی الکتریکــی اســت کــه بــرای
خریدارانــی کــه بــه ســختی خــودروی خــود
را تعویــض میکننــد بهینهســازی شــده
اســت .ایــن خــودرو حاصــل همــکاری مرکــز
تحقیقــات دانشــگاه کلمســون ()Clemson
آمریــکا و کالــج طراحــی  ArtCenterاســت،
تویوتــا نقــش مشــاور را در ایــن پروژه ایفــاء
کــرده اســت.

نقاط قوت

ریــل ســقف  uBoxاز فیبــر کربــن خمیــده
پالتــروژن شــده ،ســاخته شــده اســت .ممکن
اســت واژه پالتــروژن کمــی نــا آشــنا بــه نظــر
برســد؛ پالتــروژن فراینــدی اســت کــه بــا
کشــیدن کربــن بافته شــده بــه همــراه رزین
در یــک دوزه داغ بــه منظــور فرمدهــی انجــام
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میشــود .فراینــد فرمدهــی ماننــد فراینــد
اکســتروژن فلــز اســت کــه بــا گذرانــدن
فلــز مایــع از میــان دوزههــای (قالبهــای)
مختلــف انجــام میشــود .شــرکتهایی
نظیــر  ACP Compositeلولههــای
(تیوبهــای) متعــددی را پالتــروژن
میکننــد کــه در صنایــع هواپیمایــی کاربــرد
فراوانــی دارد .گــروه  Deep Orangeروشــی
ابتــدا کردنــد کــه قطعــات پالتــرود شــده را
بهوســیله تغییــر مســیر کشــش از میــان
دوزههــا انحنــا میدهنــد.

زمان تجاری شدن

پــس از بــه کارگیــری ایــن دانشــجویان
توســط شــرکتهای خودروســازی ،میتــوان باتـــری امـــروزه از ماژولهـــای
انتظــار دیــده شــدن ایــن محصــول در بــازار دســـتهبندی شـــده ،ســـاخته شـــده
کـــه هـــر کـــدام از ماژولهـــا تعـــداد
را داشــت.
معینـــی از ســـلولهای باتـــری را در
باتـــری یکپارچـــه بـــا خـــود جـــای داده اســـت .سیمکشـــی،
شاســـی  TTABMEایـــن سیســـتمهای خنـــک کاری و مباحـــث
الکترونیکـــی تمـــام ایـــن زیرگروههـــا
تکنولـــوژی چیســـت؟
ســازهای قدرتمند کــه منبــع انــرژی بـــه طـــور کامـــل پیشبینـــی شـــده
الکتریکــی مــورد نیــاز ادوات برقــی خــودرو اســـت .بنـــا بـــه اظهـــارات کارســـتن
مولـــر از شـــرکت  ، IAVتنهـــا ۳۵
نیــز اســت.
درصـــد از فضـــای باتریهـــای متـــداول
ســـنتی بـــه مـــواد تشـــکیلدهنده
چه کاری انجام میدهد؟
ایــن تکنولوژی فضــای مــورد نیــاز باتــری را باتـــری اختصـــاص یافتـــه اســـت.
از بیــن میبــرد و آن را بــا شاســی خــودرو ســـازه باتـــری  EMBATTامیـــدوار
اســـت ایـــن عـــدد را بـــه  ۸۰درصـــد
یکپارچــه میکنــد.
برســـاند تـــا بـــا افزایـــش چگالـــی
بـــه فضـــای کمتـــری نیـــاز باشـــد.
نقاط قوت
ســـاختار باتـــری بـــه صـــورت ذاتـــی ولفگانـــگ ریمن نیز  اظهـــار داشـــته
دارای چگالـــی انـــرژی بیشـــتری کـــه ایـــن بســـته باتـــری فوقالعـــاده
نســـبت بـــه سایر دســـتگاههای جمـــع و جـــور ،دارای چگالـــی انـــرژی
ذخیـــره ســـاز اســـت .بســـتههای  Wh/I ۴۵۰اســـت بنابرایـــن افزایـــش

بـــرد حرکتـــی خودروهـــا بـــه میـــزان
 ۱۰۰۰کیلومت ــر دور از انتظ ــار نیس ــت.
موسســـه مشـــاوره مهندســـی  IAVبـــا
شـــرکت خدمـــات مهندســـی GmbH
و  Fraunhofer IKTSدر ایـــن پـــروژه
همـــکاری میکنـــد .بـــا توجـــه بـــه
اظهـــارات ماریـــک ولتـــر از شـــرکت
 ،Fraunhofer IKTSقیمـــت ایـــن
بســـته باتـــری  ۲۲۵دالر در هـــر
کیلـــو وات ســـاعت اســـت کـــه نســـبت
بـــه نمونههـــای مشـــابه در بـــازار
کاهـــش محسوســـی داشـــته اســـت.
نمونـــ ه اولیـــه ایـــن سیســـتم باتـــری
از لیتیوم-تیتانیـــوم بـــه عنـــوان آنـــد
و نیکل/منیزیم/کوبالـــت بـــه عنـــوان
کات ــد و همچنی ــن از مای ــع ب ــه عن ــوان
الکترولیـــت اســـتفاده میکنـــد .در فـــاز
بعـــدی پـــروژه بـــه منظـــور دوری از
پیچیدگیهـــای مربـــوط بـــه آببنـــدی
از مــاده دیگــری بــه عنــوان الکترولیــت
اســـتفاده میشـــود کـــه جامـــد باشـــد.

زمانتجاری شدن

مولر گفتــه اســت اولیــن نمونــه ایــن باتری
تــا ســال  ۲۰۲۰معرفــی میشــود کــه پــس
از آن  ۳تــا  ۵ســال زمــان نیــاز اســت تــا بــه
تولیــد انبوه برســد.
 ...ادامه دارد
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فرزانه سبزه کار -کارشناس امور اداری

نیـرویانســانـی

بهرهوری عبارت اسـت از به حداکثر رسـاندن اسـتفاده
از منابـع ،نیـروی انسـانی و تمهیدات بـه طریق علمی
بـه منظـور کاهـش هزینههـا و رضایـت کارکنـان،
مدیران و مشـتریان.

18

چگونـه بهـرهوری کارکنـان خـود را افزایـش
دهیـم؟
 -1برآورد نیروی انسانی مورد نیاز :
تعداد پرسـنل مـورد نیاز را در حوزه خـود برآورد کنید
نیـروی انسـانی رابر اسـاس بـرآورد انجام شـده تعدیل
کنید.
-2تعیین شرایط احراز پرسنل :
تحصیلات ،تخصـص ،تجربـه و مهارتهای مـورد نیاز
خود را جهت هر سـمت طبق چارت سـازمانی تعریف
کنیـد .برنامهریـزی الزم را جهـت انطبـاق بـا شـرایط
انجـام دهیـد .در صورت نیـاز نیروهـا را تعدیل کنید.
 -3ارتباطات را تعریف کنید:
سـمتها و چارت سـازمانی را در حوزه خود مشـخص
کنیـد .همه باید بداننـد که با افراد اطـراف خود در چه
سـطحی ارتباط برقرار کنند.
-4تعیین استانداردهای آموزشی :
جهـت هـر سـمت سـازمانی اسـتانداردهای آموزشـی
منطبـق بـر فعالیتهـا و اهداف خـود را تعریـف کنید.
برنامهریـزی انجام آموزشها را انجام داده و اثر بخشـی
آموزشـی را اندازهگیری کنید.

فصلنامه داخلی
سـال دوم
شمــاره3

www.xerol.ir

از انجـام آموزشهـای پراکنـده و بیهـدف خودداری کنیـد .اسـتانداردها را حداقل
سـالیانه بـهروز کنید .بعضـی از آموزشهـا را بصورت تناوبی تکـرار کنید.
 -5ارزیابی مستمر کارکنان:
چـک لیسـتهایی را جهـت ارزیابـی پرسـنل تهیـه کنیـد .چک لیسـت بایسـتی
براسـاس پارامترهـای عملکـردی و نظرات سرپرسـت مربوطه تنظیم شـود .نظرات
برتـر را بهعنـوان کارکنـان نمونه معرفی کـرده و به کمترین امتیازهـا اخطار دهید.
تمـام امتیازات و تشـویقها و مزایای پرسـنل بایسـتی بر اسـاس نتایج ایـن ارزیابی
تعیین گردند.
 -6تعریف اقدامات انگزشی:
اقدامـات انگیزشـی را بصـورت دقیـق تعریف کنیـد .کوچکترین بیعدالتـی در این
زمینـه نتیجه عکس خواهـد داد.
-7تعیین استانداردهای حقوق:
براسـاس هر سـمت میـزان حقوق دریافتی پایه را مشـخص نماییـد .ارتقاء حقوقی
سـالیانه تا پایان بازنشستگی بایسـتی تعیین گردد.
-8تهیه استاندارد استخدامی:
بـر اسـاس شـرایط احـراز تعریـف شـده نحـوه اسـتخدام پرسـنل جدیـد را مدون
نماییـد  .هیـچ پرسـنلی خـارج از شـرایط نبایسـتی جـذب شـوند .
-9هدفگذاری در کلیه سطوح :
کمی مشـخص را تعریف نماییـد .مدیران بایسـتی در
جهـت کلیـه مدیران هـدف ّ
تهیه برنامهها همکاری نمایند .کلیه پرسـنل بایسـتی دارای برنامه مشخص باشند.
برنامههـا و اهـداف بصـورت ماهیانـه پایش شـده و جهت انحرافـات تصمیم گیری
نماییـد .همچنین جهت جبـران انحرافات بایسـتی برنامهریزی مجدد انجام شـود.
-10تعریف مزایای پرسنلی :
مزایـای ثابـت پرسـنل در کلیـه سـطوح بایسـتی تعریـف شـوند .مزایـا بایسـتی
بهگونـهای باشـد کـه تفـاوت سـطوح مدیریتـی ،سـر پرسـتی و  ...را در بـر گیـرد .
 -11دیدگاه تخصصی به حوزه منابع انسانی:
برای مدیر منابع انسانی خود از فردی متخصص و با تجربه استفاده کنید .
 -12نظر سنجی کارکنان :
چـک 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 بررسـیها حتـی به نظـرات به ظاهـر کم اهمیـت توجه کنید.

-13توجه به ترک کار پرسنل:
میـزان سـرانه تـرک کار را پایـش نموده وتحلیـل کنید .اقدامـات مقتضی را برنامهریـزی و اجرا
کنید.
 -14توجه به غیبت وتأخیر کارکنان:
بصـورت ماهیانـه تأخیـر و غیبـت پرسـنل را ارزیابـی کنیـد .با پرسـنل صحبت کنیـد و جهت
مشـکالت احتمالـی بـه آنها کمـک کنید.
 -15برنامه ریزی بر روی خانواده کارکنان:
هر چه توجه به خانواده پرسـنل بیشـتر باشـد نتایج شـگفتانگیزی مشـاهده خواهید کرد .در
سـالگرد تولـد اعضـای خانـواده ازدواج و مناسـبتهای گوناگـون به آنها تبریـک بگویید و هدیه
بدهید.
 -16به روز بودن در مباحث جدید:
اخبـار و سـایتهای تخصصـی مربـوط بـه نیـروی انسـانی را بـه صورت مسـتمر دنبـال کنید.
مباحـث جدیـد را بصـورت برنامهریـزی شـده بـر اسـاس شـرایط کارکنان خـود اجـرا نمایید.
 -17استفاده از علوم تکمیلی:
از علـوم مرتبط با منابع انسـانی مانند روانشناسـی کمک بگیرید .این علـوم را بصورت کاربردی
در مـورد کارکنـان خود بکار ببرید.
 -18ایجاد دیدگاه از استخدام تا باز نشستگی:
کلیه برنامهریزیها 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.
 -19توجه به تفاوتهای مردان و زنان:
خصوصیات متفاوت زنان و مردان را در کلیه امور مورد توجه قرار دهید.
 -20اهمیت به دانش پرسنل:
آموزشهـای قبـل از اسـتخدام ،مهارتهـا ،تحصیلات و تخصـص ،تجربیـات بدسـت آمـده،
آموزشهـای گذرانـده شـده و سـایر موارد که دانش پرسـنل را تشـکیل میدهند .سـعی کنید
از ایـن دانـش اسـتفاده کـرده و بـه آن اهمیت بدهیـد و نیروی انسـانی را به عنوان سـرمایه در
نظـر بگیرید.
 -21ممیزی ساختارها وسیستم مدیریت منابع انسانی:
هـر آنچـه را کـه بر نامهریـزی کـرده و بصـورت دورهای ارزیابی کنید  .نقاط ضعف را شناسـایی
کرده و نسـبت بـه رفع آن اقـدام کنید.
 -22دیدگاه سیستماتیک به منابع انسانی :
کلیه برنامهها وسـاختارها بایسـتی بصورت سیسـتماتیک تعریف و مسـتند شـوند و بکارگیری
ازاقدامـات و دیدگاه  ISO9001بسـیار کارگشـا خواهد بود.

 -23بازنگری دورهای و ساختارها و سیستم:
کلیـه برنامههـا بایسـتی حداقـل بصـورت
سـالیانه بازنگری شـده و بر اسـاس بررسیها
بهروز شـوند  .تنها یک سیستم زنده بهرهوری
مؤثـر را تضمیـن مینماید.
-24پوششکاملبرنامههابرایکلیهپرسنل:
کلیه کارکنان بایسـتی در پوشش برنامههای
بهبـود بهرهوری قرار گیرنـد .در غیر اینصورت
نتیجه الزم بدسـت نخواهد آمد.
-25توجه به کارکنان بهعنوان ذینفع :
دیدگاه توجه به کارکنان بایستی مشابه توجه
به مشتریان باشد  .هر چه این دیدگاه نزدیکتر
شویم نتایج بهرهوری نمایانتر خواهد شد.
-26ایجاداحساسمالکیتپرسنل:
کارکنـان بایسـتی حـس کننـد که شـرکت
متعلـق به آنها اسـت .در این صـورت هرگونه
فعالیـت را متعلـق و بـرای خـود میدانند.
-27هدایتکارکنانبهعلتحرفهایشدن:
برنامهریـزی جهت تربیـت مدیـران حرفهای
بایسـتی انجام شـود .ویژگیهای این مدیران
بایسـتی مشخص شـده و در سـطح باالتر در
حـوزه بهرهوری مـورد توجه قـرار بگیرد.
-28سیستمپیشنهادات:
به پیشـنهادات کم اهمیت و بیربط کارکنان
خـود اهمیت دهید و ارائه دهنده پیشـنهاد را
تشـویق کرده و به او پاداش دهید .پیشنهاد را
با دیدگاه کاربردی بررسـی کنید.
-29تشویق به نوآوری :
کارکنـان خـود را وادار به نوآوری در فعالیتها
کنیـد .بـه نوآوریها پـاداش دهیـد .از طوفان
فکـری جهت این موضوع اسـتفاده کنید.
 -30مقابله با سکون وخمودگی :
پرسـنل را از سـکون ،خمودگی و بیتفاوتی بر
حـذر دارید .در بعضی موارد الزم اسـت جهت
جلوگیـری از تأثیر ایـن ویژگیها این کارکنان
را از بقیـه جـدا کنیـد .فعالیتهـا و تلاش
مسـتمر بایسـتی جزئی از وجود پرسنل شود.
 -31ایجاد ثبات شغلی :
هــر برنامــهای کــه احســاس ثبــات
شــغلی را بوجــود آورد بــرای پرســنل
خــود اجــرا کنیــد .نشــان دادن حمایــت
شــرکت از پرســنل بازنشســته نمون ـهای
از ایــن برنامههــا اســت.
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گپ و گفتی با همکاران

مصاحبه با صاحبانخــدمـات فـنیخـودرو
خبرنـگار رسـانه رول بـا حضـور در مراکـز عرضه محصـوالت روغن موتور زیـرول ،از تجربیـات مدیران ایـن مراکـز در ارائه و
خدمترسـانی در ایـن حـوزه گزارشهایـی را تهیـه کـرده که توجه شـما را بـه آن جلـب مینماییم.
ضمــن معرفــی ،بفرماییــد از چــه
ســالی و درچــه حــوزهای مشــغول
بــه کار هســتید؟
رضا نــادری هســتم ،متصدی اتوســرویس
رالــی در مشــهد و حــدود  10ســال
اســت مشــغول بــه خدمترســانی در
ایــن حــوزه بــه همشــهریان و مشــتریان
ایــن اتــو ســرویس هســتم.
چــه مــدت بــا شــرکت ایمــن
روانســاز کار مــی کنیــد و اســتفاده
از چــه محصولــی را بــه مخاطبــان
خــود توصیــه میکنیــد؟
مــن از ســال  1390بــا شــرکت ایمــن
روانســاز صنعــت همــکاری و معتقــدم
ایــن شــرکت کــه تولیــد و توزیعکننــده
روغــن موتــور زیــرول اســت ضمــن
رعایــت تمــام حقــوق مصــرف کننــده
توانســته رضایــت مشــتریان ایــن
اتوســرویس را نیــز تأمیــن نمایــد کــه این

امــر منجــر بــه رضایتمنــدی مشــتریان از اســتفاده نماینــد چــون از نظــر کیفــی
خریــد محصــوالت زیــرول شــده اســت .کامــا نیــاز ایــن خــودرو هــا از لحــاظ
روغــن مرغــوب تأمیــن خواهــد کــرد.
در صــورت امــکان بــه عنــوان یــک
فعــال باتجربــه در حــوزه ارائــه در نهایــت اگــر صحبتــی بــا
روغــن موتــور توصیــه خــود را خواننــدگان نشــریه رول داریــد
بــه مخاطبــان مــا جهــت مصــرف بفرماییــد.
محصــوالت روغــن موتــوری بیــان ضمــن آرزوی ســامتی بــرای مدیریــت
و ذکــر کنیــد چــه محصولــی را و پرســنل محتــرم روغــن موتــور زیــرول
بــرای خودروهــا توصیــه میکنیــد امیــدوارم خــدای متعــال مــا را در تعالــی
و علــت ایــن توصیــه چیســت؟
نــام تجــاری محبــوب زیــرول و دســتیابی
معمــوال بــا مطالعــه دفترچــه راهنمــای بــه اهــداف ایــن شــرکت مفتخــر نمایــد،
خیلــی از خودروهــای جدیــد ،توصیــه چراکــه اینگونــه میاندیشــم کــه بــا
شــده از روغــن  30-5Wاســتفاده شــود ،ترقــی هرچــه بیشــتر ایــن شــرکت مــا نیز
ولــی تجربــه نشــان داده کــه ایــن نــوع از از رشــد ایــن برنــد منتفــع خواهیــم شــد.
 SAEبــرای آب و هــوای بســیار ســرد در آرزوی روزی کــه همگــی بــه تولیــد
مناســبتر اســت .توصیــه میشــود بــا کیفیــت ایرانــی و بومــی خــود افتخــار
مصــرف کننــدگان از روغــن  40-10Wکنیــم و نــام آنــرا حتــی در محافــل
زیــرول که خاصیــت نیمه ســنتتیک دارد بــزرگ بینالمللــی بشــنویم.
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معرفی مراکز فروش (دفتر فروش شیراز)
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.

منطقــه فعالیت شــما کجاســت و گســترده
حــوزه فروش شــما در چــه مناطقی اســت؟
منطقــه جنــوب کشــور شــامل اســتان فــارس که
شــامل 23شهرســتان ،اســتان بوشــهر شــامل8
شهرســتان و اســتان کهکیلویــه و بویــر احمــد
شــامل  5شهرســتان اســت کــه در حــال حاضــر
بصــورت گزینشــی در ســطح شهرســتانها در
حــال فعالیــت هســتیم.

لطفــا خودتــان را معرفــی و از ســوابق
تخصصــی و حــوزه فعالیــت بــرای
مخاطبــان مــا توضیــح دهیــد.
فریــد خســروزاده هســتم .متولــد  1340در
شــیراز فــارغ التحصیــل رشــته برنامهریــزی
در مقطــع کارشناســی و فوقلیســانس
مدیریــت .پــس از  30ســال ســابقه مدیریــت
اجرایــی در ســطح اســتان از دی مــاه  1393بــا
افتتــاح دفتــر فــروش محصــوالت زیــرول بــه
عنــوان مدیــر منطقــه جنــوب کشــور افتخــار چــرا روغــن موتــور زیــرول را بــرای عرضه
همــکاری بــا شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت انتخــاب کردید؟
موفقیــت از آن کســی اســت کــه ذهنــی موفــق
را پیــدا کــردم.

دارد .مهمتریــن علــت انتخــاب مــن پویــا بــودن
ایــن شــرکت اســت و بــه ایــن موضــوع اعتقــاد
دارم کــه باالتریــن ســرمایه در بــازار رقابــت
صداقــت اســت کــه مجموعــه زیــرول دارای
ایــن مشــخصه بــارز میباشــد و حرکــت در
چنیــن محیطــی ،باعــث پویایــی افــراد اســت .بــا
توجــه بــه گســتردگی منطقــه ،اســتمرار یــک
برنامهریــزی صحیــح در حــوزه خدمترســانی
بــه اتوســرویسها کــه اولیــن حلقــه اتصــال بیــن
مشــتری و محصول میباشــد نقش بســزایی دارد
و امیــدوارم در ایــن راه بتوانیــم قدمهــای مؤثــری
برداریــم.
چش ـمانداز شــما از رشــد و توســعه ایــن
برند چیســت؟
بــا توجه به سیاسـتهای کالن شــرکت در ســال
 94و  95بــا تــاش کادر حــوزه جنــوب کشــور و
حمایــت مؤثر مدیــران شــرکت در ارائه محصوالت
و تبلیغــات آن و کیفیــت قابــل قبول محصــول در
بیــن مصرفکننــدگان کــه از فاکتورهــای مؤثر در
پیشــرفت کار بــوده ،بــا افتخــار اعــام میکنــم در
تعــدادی از شهرســتانها بهعنــوان برنــد اول و در
بعضــی دیگــر بهعنــوان برند دوم و ســوم هســتیم
که در این راســتا ســمینار اردیبهشــت  94اســتان
بوشــهر و ســمینار شــهریور  95در شهرستان فسا
در ایــن موفقیــت نقــش بســزایی داشــته و اعتقاد
پرســنل ایــن منطقــه بــر ایــن اســت کــه هــر
فعالیتــی بــا مشــکالتی همــراه اســت .آنچــه برای
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دســتیابی بــه هــدف ضــروری اســت داشــتن
پشــتکار و عــزم راســخ اســت و باید با عشــق،
عالقــه و مشــتریمداری در جهــت رســیدن
بــه اهــداف ســعی و تــاش خــود را بــکار
گرفــت و از شکســتها بــه عنــوان تجربــه
اســتفاده کرد.
چگونــه روغــن موتــور زیــرول
میتوانــد در منطقــه حــوزه فعالیــت
شــما از اقبــال بیشــتر از برندهــای
حــوزه خلیــج فــارس برخوردار باشــد؟
بــا توجــه بــه همجــواری بــا کشــورهای

حــوزه خلیــج فــارس تحــت تاثیــر واردات
روغنهــای خارجــی نیــز اســت ،رقابــت بــا
دو حــوزه داخلــی و خارجــی ،محصولــی بــا
کیفیــت را طلــب میکــرد کــه روغــن موتــور
زیــرول با اســتفاده از مرغوبتریــن افزودنیهای
شــاخص جهانی و به خدمــت درآوردن دانش
روز جهــان در مــورد تولیــد انــواع روانکارهــای
صنعتــی جایــگاه مناســبی بــرای عرضــه
روغــن مهیــا نمــود کــه دریافــت لــوح
تندیــس زریــن حقــوق مصرفکننــدگان در
ســال 95مهــر تأییدی بــر فعالیتهــای تولید
روغــن موتــور زیــرول میباشــد و ایــن مهــم

حاصــل نمیگــردد جــز اعتقــاد بــه کیفیــت
و مشــتریمداری کــه نشــانه بــارز تبلــور
فرهنگــی اســت کــه از اصــول مهــم تفکــر
مدیریتــی ایــن شــرکت میباشــد.
در آخــر ســخن جــا دارد از همــکاران خــوب
و صمیمــی اتوســرویسها کــه بــا اعتمــاد بــه
محصــوالت زیــرول در راســتای معرفــی آن
بــا مــا همــکاری صمیمانــه داشــتهاند کمــال
تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم.

تصاویر از مراکز فروش محصوالت روغن موتور زیرول
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مروری بر
آنچه در
سمینار دبی
گذشت

بــا عرض ســام خدمــت تمامــی دســت انــدرکاران
روغــن موتــور زیــرول خیلــی مفتخــر و خوشــحالم
علیرضا اکبری
کــه در ایــن ســفر آموزشــی تفریحــی کل مدیــران و
همکاران باهم بودیم.با سپاس فراوان
حاج علی
اسدی

بهتریــن مســافرتی کــه در طــول عمــرم رفتــم
مســافرت دبــی بــود ،چــون در خدمــت آقایــان و
اســاتید محتــرم بــودم و اســتفاده کردم اگــر عمری
باقی بماند مجدد ًا در خدمتشان خواهم بود.

یاسر معافی

عالی بود

رامین صفری

باســام خدمــت مدیــران و دســتاندرکاران
شــرکت روغــن موتــور زیــرول ودر خصــوص ســفر
دبــی؛ بــه برگــزار کننــدگان آن کــه ســنگ تمــام
گذاشتن خسته نباشید میگویم.

مهدی
کردستان
حسین
چوپانی
محمد افشار
مقدم

ضمــن عــرض ســام بــه خانــواده بــزرگ شــركت
زيــرول نهایــت تشــکر را دارم خیلــی عالــی بــود و
کمال تشکر را دارم.
ســام بــه زیرولیهــای عزیــز خیلــی خــوب لــذت
بردیــم کــه باعــث دیــدار بــا دوســتان و همــکاران
ایدههــای نو،همفکــری ســلیقه هــای جدیــد و
جهانگردی شد.با تشکر
ضمــن عــرض ســام بــه مدیریــت زیــرول ،بطــور
خالصــه عــرض میکنــم ســفر دبــی از همــه لحــاظ
سفری پربار،خاص و به یادماندنی بود

بــا عــرض ســام و تشــکر از زحمــات شــما عزیــزان
و شــرکت موفــق زیــرول ســفر بســیار بیادماندنــی و
مجید محمدی
از تفریحــات متنــوع لــذت بــرده و از جلســات شــما
بهرهمند شدیم.با کمال تشکر
محمد براتی
روح اهلل
تباشیر

ســام ســفرخیلی خوبــی بود.روحیــه زیــادی
گرفتیم
باســام وعــرض ادب ،ســفر دبــی بســارخوب بــود
واقعــا فــروش بــه چنــد برابــر رســید و از کیفیــت
روغن زیرول اطالعات کاملی کسب کردیم

ســام ،ســفر دبــی قــرار دادن تعــداد کثیــری از
حسین افضلی
همــکار در یــک ســفر کنــار هــم بــرای یک شــرکت
گروه
کار بزرگی است که به نحو احسن انجام شد.
محمد صفار
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ســام بــا تشــکر از مدیریت و پرســنل شــرکت ایمن
روانســاز (زیــرول) واقعــا ســفر عالــی و بــه یــاد
ماندنــی در کنــار خانــواده زیــرول بــود .امیــدوارم
به همه همکاران خوش گذشته باشد.

بــا ســام در مــورد ســفر دبــی بــه مــن خیلــی
خــوش گذشــت و جــا دارد ایــن جــا از زحمــات
کلیــه پرســنل زیــرول نهایــت تشــکر را داشــته
سعید غالمان باشــم،چرا کــه در ایــن ســفر بــا تاریخچــه روغــن
موتــور زیــرول آگاهــی کامــل را پیــدا کــردم و
امیــدوارم بتوانــم همکاریهــای بیشــتری بــا ایــن
شرکت داشته باشم.

گزارش تصویری از سمیناردوبی
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اخبار زیرول

طرحاهدایجوایزغیرمحصولیبهمصرفکنندگان اتوسرویسهایمنتخبشرکت

در اســتان هــای خراســان رضــوی ،خراســان جنوبــی و فــارس قرعــه کشــی بیــن مصرفکننــدگان اتوســرویس هــای منتخب
ایــن  3اســتان انجــام گرفت و برنــدگان جوایــزی از قبیــل لــوازم خانگــی و ...دریافــت نمودند.

برگزاری اولین همایش استان فارس ،تاریخ1395/06/24:

اولیــن همایــش اســتان فــارس باهــدف ارتقــاء فــروش و افزایــش ســهم بــازار در شهرســتان فســا برگزار
شــد کــه بــا اســتقبال خــوب مشــتریان همــراه بود.
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برگزاریدومینهمایشسراسری
روغن موتور زیرول
تاریخ1395/09/23:

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

سبد محصوالت روغن موتور زیرول

پشتسرگذاشتنممیزیمراقبتی
9001:2008

شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت در
دیمــاه ســال  1395بــا گذرانــدن ممیــزی
مراقبتــی مرحلــه دوم ایــزو 9001:2008
بــدون عــدم انطبــاق موفــق بــه تمدیــد
گواهینامــه  ISO 9001:2008شــد.
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چه روغن موتوری
برای ماشینمان
مناسب است؟
ریحانه نیکجو  -مدیر کنترل کیفیت

روغنموتورسنتتیکیاروغنموتورمعمولی؟
چه روغن موتوری برای ماشینمان مناسب است؟

روغــن موتــور معمولــی روغنهایــی هســتند بــا پایــه معدنــی ایــن روغنهــا از تصفیــه نفــت خــام
بهدســت میآینــد و روغــن موتــور ســنتتیک روغنــی اســت کــه نــه تنهــا تصفیــه بلکــه تقطیــر و
خالصســازی شــده و بــه ملکولهــای اصلــی تجزیــه شــده اســت.در ایــن روش تمــام ناخالصیهــای
نفــت خــام حــذف میشــود .
بنابــر ایــن روغــن ســنتتیک دارای مولکولهایــی اســت کــه عملکــرد باالتــری نســبت بــه روغــن
معمولــی دارنــد.
زمانیکــه روغــن در داخــل موتــور بــه گــردش در میآیــد رســوبات از دیوارههــا جــدا شــده و در
روغــن بــه حالــت معلــق در میآیــد بنــا برایــن در طــی زمــان روغــن تولیــد لجــن میکنــد و لجــن
تولیــد شــده باعــث کاهــش عمــر موتــور میشــود.
روغــن موتورهــای ســنتتیک در مقابلــه بــا روغــن موتورهــای معمولــی ناخالصــی کمتــری دارد بنابر

ایــن از تشــکیل زود هنــگام لجــن در موتــور
جلوگیــری میکنــد.
از امتیــازات دیگــر روغــن ســنتتیک روانــکاری
خــوب آنهــا اســت کــه باعــث میشــود ســایش
قطعــات در زمــان طوالنــی کاهــش یابــد .قطعات
موتــور بــا ســرعت بــاال در حــال حرکــت هســتند
بنابرایــن ســایش بیــن قطعــات بهوجــود میآیــد
کــه بــرای جلوگیــری از ایــن ســایش از روغــن
موتــور اســتفاده میشــود.
روغنهــای معمولــی نســبت بــه روغنهــای
ســنتتیک دارای مقاومــت کمتــری اســت و در
نتیجــه زودتــر از هــم گســیخته میشــود .

وقتیکــه خــودرو بــرای مدتــی خامــوش اســت
روغــن موتــور آن تهنشــین میشــود و هنگامــی
کــه خــودرو روشــن میشــود ایــن جریــان بــه
اصطــاح خونــی روغــن موتــور به ســمت قطعات
موتــور صــورت می پذیــرد .نکتــه قابل توجــه این
اســت کــه روغنهــای معمولــی زمــان بیشــتری
نیــاز دارنــد تــا روان شــوند ولــی روغنهــای
ســنتتیک ســریع بــه جریــان در میآینــد ،حتــی
در درجــه حرارتهــای پاییــن .بنابــر ایــن روغــن
موتورهــای ســنتتیک بــرای مناطــق سردســیر
گزینــه مناســبتری اســت.
روغــن موتورهــای معمولــی نســبت بــه روغــن
موتورهــای ســنتتیک در دمــای بــاالی موتــور که
خــودرو در زمــان کارکــرد موتــور زودتــر شکســته
و تبخیــر میشــوند .
برخــی از مزیتهــای روغــن موتــور
ســنتتیک نســبت بــه روغــن موتــور
معمولــی بیــان شــد امــا حــال آیــا ایــن
مزیتهــا روغــن موتــور ســنتتیک

گزینــه مناســبی بــرای تمامــی خودروهــا
محســوب میشــود؟
منطــق میگویــد بــرای آب بنــدی یــک موتــور از
روغــن موتورهــای معمولــی اســتفاده کنیــم زیــرا
وقتــی پــای عمــر موتــور بــه میــان میآیــد نیــاز
بــه مقــداری ســایش در ابتــدا وجــود دارد تــا تمام
قطعــات موتــور کامــا هموار گــردد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ماشــینهای
مســابقه کــه بــرای ســرعت بــاال ســاخته شــدهاند
در کارخانــه بــرای آببنــدی آنهــا از روغــن
ســنتتیک اســتفاده میکننــد.
جــای شــک نیســت کــه ترکیبــات روغــن موتــور
ســنتتیک دارای کیفیــت باالتــری هســتند و
عمـ ً
ا قیمــت باالتــری هــم دارنــد .ولــی کیفیــت

باالتــر دلیــل بــر ایــن نیســت کــه ایــن روغــن
بــرای موتــور خــودروی مــورد نظر شــما مناســب
اســت .شــرکتهای ســازنده خــودرو مشــخصات
روغــن موتــور مناســب خودروهــای تولیــدی
خــود را اعــام میکننــد .گاهــی حتــی اســتفاده
از روغــن ســنتتیک در خودروهایــی کــه بایــد از
روغــن معمولــی اســتفاده شــود موجــب میشــود
خــودرو ،روغــن کــم کنــد و خســارت زیــادی بــر
موتــور آن وارد شــود.
ـه  :هیـچگاه روغــن موتــور معمولــی
نکتـ
را بــا روغــن ســنتتیک مخلــوط نکنیــد
زیــرا ممکــن اســت موجــب ایجــاد لجــن
در موتــور خــودرو شــود.
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پیشرفت های
علمی مهم سال 2016
ســال 2016ســالی پــر فراز و نشــیب بــرای خیلی
از برندهــا و شــرکتها بــود .بــا ایــن حــال در ایــن
مطلــب قصــد داریــم تــا بــه مهمتریــن اتفاقاتــی
کــه در ایــن ســال میــادی شــکل گرفــت نگاهی
بیندازیــم .این مــوارد  ۱۰دســتاورد مفیدی اســت
کــه جــزو پیشــرفتهای علمــی مهــم قــرار
میگیرنــد و آینــده تحقیقــات و توســعه را تغییــر
خواهنــد داد.
 .۱کلونینــگ ( )cloningبــه ســامت
طوالنیمــدت کمکــی نمیکنــد
 ۴کلــون ژنتیکــی گوســفند دالــی ،بــه عنــوان
اولیــن پســتاندارانی کــه شبیهســازی شــدهاند،
همگــی ســالم بودنــد .مــورد جالبــی کــه در اینجا
وجــود داشــت ایــن بــود کــه دالــی از آرتــوروز
زانــو رنــج میبــرد امــا بــرای چهــار کلــون او
یعنــی  Dianna ،Denise ،Debbieو Daisy

تنهــا نشــانههای خفیفــی از ایــن بیمــاری دیــده
میشــد .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه کمــک
کــرد تــا نگرانــی مربــوط بــه اینکــه کلونهــا
معمــوال ســریعتر از حیوانــات عــادی پیــر
میشــوند از بیــن بــرود.
32

 .۲استفاده از واقعیت مجازی و آموزش ذهن
برای کمک به راه رفتن افراد معلول
در ســال جــاری از واقعیــت مجــازی و رابطهــای
غیرمســتقیم مغــز انســان و ماشــین ( )BMIsدر
یــک مطالعــه بــرای یــاری رســاندن بــه افــراد
معلــول و بازگردانــی قــدرت لمــس و همچنیــن
برخــی از کنترلهــای ارادی عضــات پــا بــه
آنهــا اســتفاده شــد .ایــن پژوهــش طوالنــی
یکــی از اولیــن آزمایشهــای اثــرات مربــوط بــه
آمــوزش درازمــدت بــود کــه از تکنولــوژی بــرای
مقابلــه بــا آســیبهای مزمــن جســمی اســتفاده
میکــرد .طــی ایــن فراینــد هشــت بیمــار
شــرکت داده شــدند و در آنهــا پیشــرفتهای
قابــل توجهــی در توانایــی حــس کــردن مــوارد
مختلــف از پوســت ماننــد لمــس ،فشــار ،ســرما،
گرمــا و درد مشــاهده شــد.

 .۴الگوریتمی که توانایی پیشبینی رویداد
سونامی را دارد
دانشــمندان الگوریتمــی ســاختهاند کــه میتواند
روزی بــه کمــک ســاکنین شــهرهای ســاحلی
در خطــر ســونامی بیایــد .طــی مطالعــه تکنــو
نیکهــای صفحــهای ،محققــان دانشــگاه ملــی
اســترالیا سیســتمی را طراحــی کردهانــد کــه

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 ،میتواننــد بــا اســتفاده از
آن در مــورد اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت در اثــر
برخــورد امــواج غولآســا ایجــاد شــود پیشبینــی
بهتــری داشــته باشــند.
 .۵کشف  ۱۲۸۴سیاره فراخورشی دی توسط
تلسکوپکپلرناسا
در ســال  ۲۰۱۶ناســا  ۱۲۸۴ســیاره فراخورشــی
دی را کشــف نمــود کــه  ۵۵۰ســیاره ســنگی از
آنهــا شــبیه بــه زمیــن بودنــد .دســتکم ۹
مــورد از ســیارههای جدیــد قابلیــت ســازگاری
در مناطــق قابــل ســکونت ســتاره میزبان خــود را
دارنــد ،بــه ایــن معنــی کــه ایــن ســیارات در حال
چرخــش بــه انــدازه کافــی بــه خورشــید نزدیــک
هســتند و میتواننــد ســطح دمــای الزم را بــرای
تهیــه آب فراهــم کننــد .رشــد این چنینــی تعداد
ســیارات احتمالــی قابــل ســکونت اکنون بــه عدد
 ۲۱رســیده اســت.

 .۳یافتن نشانههایی از اکسیژن
در جهان
عالیمــی از وجــود اکســیژن در
دورتریــن نقــاط از جهــان هســتی
توســط دانشــمندان تصویربرداری
شــده اســت.
بـا اسـتفاده از آرایـه میلیمتـری
بـزرگ آتاکامـا ( ،)ALMAگروهـی
از ستارهشناسـان عالیم واضحی را
از کهکشـان SXDF-NB1006-2
که فاصله آن تا زمین ۱.۳۱میلیارد
سـال نوری اسـت شناسـایی کردهاند .این اکتشاف
ممکـن اسـت به دسـتاورد مهمی در جهـت درک
تاریخ اولیه جهان و چگونگی تشـکیل سـتارههای  .۶رباتی که برای اولینبار موفق به جراحی
بافت نرم شد
اولیه تبدیل شـود.
بـه کمـک یـک ربـات اولیـن جراحـی بهطـور
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مولکــول ســالم دیگــر قابلشناســایی اســت.
تشــخیص زودهنــگام در درمــان ســرطان کاربــرد
مهمــی دارد ،بهطــوری کــه بــا تشــخیص بهموقع
ایــن بیمــاری میتــوان پیامدهــای گســتردهای را
بــرای صنعــت بهداشــت و درمــان بهوجــود آورد.

کامـل مسـتقل روی بخش حیاتی از بـدن صورت
گرفـت .در ایـن جراحـی آناسـتوموز رودهای روی
یـک خـوک کـه در طـی آن دو پیـچ روده بـه هم
بخیه شـده بودند صورت گرفـت .ربات خودمختار
هوشمند اسـتار توانسـت عمل بهتری را بهوسیله
تکنیکهـای موجـود جراحـی رباتیک نسـبت به

 ،Octobot.۹اولین ربات خودمختار نرمتن
ایــن ربــات هشـتپا بــه نیــروی منابــع خارجــی
وابســته نیســت و میتوانــد بــه خــودی خــود
تمــام قــدرت الزم بــرای حرکــت را تأمیــن کنــد.
اندامهــای  Octobotبــادی هســتند و بهوســیله
اکســیژنی کــه از پراکســید هیــدروژن ســاخته
 Seymourمیتوانــد بــرای درمــان ترسهــای
میشــود هدایــت میگردنــد .ایــن ربــات بــه
فــردی توســعه یابــد.
طــور کامــل از مــواد نــرم تهیــه شــده و میتوانــد
«ما به شـما نشـان خواهیم داد که میتوانید
الگــوی خوبــی بــرای ســاخت ســایر رباتهــای
خاطرات رعـبآور را بـا بکارگیری ترکیبی
خودمختــار نرمتــن باشــد.
از اسـکن مغـز و هوش مصنوعـی از حافظه
خـود پاک کنید یـا آنها را کاهـش دهید .۱۰ ».کشف واکسن زیکا؛ گامی نزدیک پس از
 .۸آزمایـش خونـی کـه اولیـن نشـانههای
سـرطان را بهدسـت مـیآورد
جیمــی لیــن کارشــناس ارشــد تومورشناســی
در  ،Nateraدر تشــخیص زودهنــگام ســرطان
 DNAدر جریــان خــون پیشــگام بــوده اســت.
طــی ســخنرانی که لیــن در ســال جاری داشــت،
توضیــح داد کــه چگونــه تیــم او ایــن آزمایشهــا
خونــی بســیار حســاس را توســعه داده و توانســته

خنثی کردن آن در دوران بارداری
محققــان موفــق بــه تهیــه پادتنــی شــدند
کــه میتوانــد عفونــت ویــروس زیــکا را بــه
طــور قابــل توجهــی کاهــش دهــد .طــی
مطالعــات انجــام شــده روی موشهــا ،ایــن
پادتــن بهنــام  ،ZIKV-117عــاوه بــر ایــن
قــادر اســت از جنیــن جونــدگان بــاردار در
برابــر ایــن ویــروس محافظــت کنــد .ویــروس
یادشــده توســط پشــه منتقــل میشــود و

انجـام دسـتی آن توسـط جراحان با تجربـه انجام
دهـد .بـا ایـن وجـود ،گاهـی اوقـات اسـتار زمـان
بیشـتری را نسـبت به یک جـراح صـرف میکرد.
تیـم طراحیکننـده این ربات معتقد اسـت که اگر
بتوانند شـریک مناسبی برای توسـعه این فناوری
پیدا کنند ،دستاوردهای بیشتری را در کمتر از دو
سـال روی کاربردهـای بالینی شـاهد خواهیم بود.
 .۷بازنویسی خاطرات دردناک با استفاده از
هوشمصنوعی
بــا اســتفاده ترکیبــی تصویربــرداری بالدرنگ مغز
از طریــق اســکن  MRIو هــوش مصنوعــی یــک
عصبشــناس ،روشــی را بــرای از بیــن بــردن اولیــن اثــرات مربــوط بــه ســرطان  DNAرا در موجــب اختــاالت مــادرزادی در کــودکان بــه
خاطــرات ترســناک از ذهــن فراهــم کــرده اســت .جریــان خــون تشــخیص دهنــد .بدینوســیله دنیــا آمــده از زنــان آلــوده بــه آن میگــردد.
تکنیکهــای جدیــد اســتفاده شــده توســط  Benیــک مولکــول ســرطانی پنهــان در میــان 10هزار
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و کجـا برویـد .در پیامکهـای این افـراد جمالت
دسـتوری و تاکیـدی بـه وفـور دیده میشـود .در
واقـع ایـن افـراد میخواهند ایـن پیام را به شـما
منتقـل کنند که قـوی ،قدرتمند و برتر هسـتند
و از راه پیامکهـا توانایـی و قدرتشـان را بـه رخ
بکشـند .شـاید هـم در پیامکهایشـان ببینیـد
کـه بـه شـما میگوینـد امـروز بـه فـردی تحکم
کردهانـد یا شـخصی را سـرجای خود نشـاندهاند
و امثـال آن.
نمونـه پیامکهـا :بایـد امـروز بـه موقـع بیـای و
گرنـه خـودت میدونـی ،مـن نمیدونـم… بایـد
گفـت شـخصیتهای مهرطلب همـواره به دنبال
بـری خرید ،چـرا هرچی میگم گـوش نمیدی؟
جلـب حمایـت و توجه سـایرین هسـتند و البته
امـروز حـال یکـی از همکارانم را حسـابی گرفتم
ایـن کار را به وفور خودشـان هـم انجام میدهند.
پررو شـده بـود و… .
نمونـه پیامکهـا :خیلـی دوسـتت دارم دائـم بـه
فکرتـم .کـی ببینمـت؟ دوسـتم داری؟ چقـدر
شخصیت وسواسی
کـم تمـاس میگیـری (انـواع و اقسـام جملات
در پیامکهـای ایـن افـراد تاکیـد و یادآوریهای
محبتآمیـز و حامیانـه در پیامکهـای ایـن افراد
فراوانی دیده میشـود .از آنجا که در زندگیشـان
دیـده میشـود).
نظـم و وسـواس خاصی وجـود دارد ،در پیامکها
هـم نسـبت بـه مراقبـت از نظـم و پیشـگیری از
شخصیتکنترلگر
بـه هـم ریختگـی اوضـاع تاکیـد دارنـد .گاهـی
پیامکهایـی کـه بـا پرسـش و بررسـی شـرایط
چنـد پیامـک را پشـت سـر هـم میفرسـتند و
طـرف مقابـل شـروع میشـود ،از کنترلگـر
پیامکهـای قبلـی را تصحیـح میکنند کـه این
بـودن شـخصیت ارسـالکننده پیامـک خبـر
موضـوع از وسـواس آنهـا حکایـت میکنـد .البته
میدهـد .بـرای ایـن افـراد مهـم اسـت کـه بـر
ممکـن اسـت خیلی هـم دقیق و حسـاب شـده
اوضـاع و اطرافیـان کنتـرل داشـته باشـند و اگـر
پیامکهـا را ارسـالکننـد و هـر پیامـک را چند
احسـاس کنند ایـن کنترل بـه نوعی خدشـهدار
بـار بخوانند.
شـده ،عصبانـی و ناراحـت میشـوند بنابرایـن
نمونـه پیامکهـا :یـادت نـره چـی بهـت گفتـم،
در ادبیـات پیامـک ایـن افـراد میبینیـم کـه
چنـد بـار بگـم بایـد ایـن کار رو درسـت انجـام
پرسـشهایی در مورد زمان و مـکان وجود دارد و
بـدي ،حتمـا نیمسـاعت زودتـر بیا که دیر نشـه،
اگر پاسـخ درسـتی دریافت نکنند ،ممکن اسـت
همهچیـز را مرتـب کـردم دسـت به چیـزی نزن
پیامکهایشـان لحن تنـدی پیدا کـرده و حتی
و… .
جملات توهینآمیـز هـم در آنهـا دیـده شـود.
نمونـه پیامکهـا :کـی برمیگـردی؟ رسـیدی
شخصیت استرسی
حتمـا به مـن خبر بده ،چـرا نگفتی قـراره بعد از
اسـترس و اضطـراب در پیامکهـای ایـن افـراد
کالس جـای دیگـه هم بـری؟ به خواهـرت زنگ
مـوج میزنـد و نوشتههایشـان بیشـتر حـاوی
بـزن بگو مـا نمیآییم ،بـرای خریـد صدبار گفتم
دلواپسـی و نشـان دهنده بـه هم خـوردن تعادل
بـا مـن بـرو تـا بهـت بگـم چـی بخـری و از کجا
درونـی اسـت .خیلی وقتهـا هم به دلیـل اینکه
بخـری و … .
همـراه بـا اسـترس و نگرانی پیامک میفرسـتند،
در نوشتههایشـان غلطهـای نوشـتاری دیـده
شخصیت قدرتطلب
میشـود چـون از شـدت اضطـراب بـه سـرعت
افـرادی کـه شـخصیت قدرتطلـب دارنـد در
تایـپ میکنند .اگـر ایـن رفتارها در ارسـال پیام
پیامکهایشـان هـم بـه شـما دسـتور میدهند
فردی تکرار شـود شـاید بتـوان گفـت او در گروه
و مرتـب تاکید میکنند امـروز باید چه کار کنید

ســــرگــــرمـــــی
شخصیت شناسی افراد
بـرای پی بردن به شـخصیت افـراد راههای
مختلفی وجـود دارد که یکـی از آنها توجه
بـه متـن پیامکهاسـت .در واقـع درمتن
برخـی از پیامکهـا نشـانههایی وجـود
دارد که ما را به سـمت شـناخت شخصیت
طـرف مقابـل هدایـت میکنـد .بـا ایـن
وجـود ایـن موضـوع کامال قطعی نیسـت
و نمیتـوان بهطـور دقیـق در ایـن بـاره
قضـاوت کـرد .در مجمـوع میتـوان گفت
بـر اسـاس محتوا و شـکل جملات و لحن
گفتـاری کـه در پیامکهـای افـراد تکرار
و برداشـت میشـود ،میتـوان آنهـا را در
تیپهای شـخصیتی مختلفی قـرار داد که
بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره میکنیم.
البتـه نمیتـوان گفـت هـر پیامکـی اگـر
شـبیه بـه مـوارد مذکـور باشـد ،حتمـا
شـخص در آن تیـپ قـرار میگیـرد .در
اين مورد شـناخت مناسـب از طرف مقابل
میتوانـد تعیینکنندهتـر باشـد.
شخصیت مهرطلب
هـرگاه متوجـه شـدید فـردی در پیامکهایـش
از کلمـات محبتآمیـز زیـاد اسـتفاده میکنـد
شـاید بتوانیـد او را در دسـته شـخصیتهای
مهرطلـب قـرار دهیـد .این افـراد عاشـق دریافت
مهـر و محبـت دیگران هسـتند .به شـما محبت
میکننـد و انتظار دارند حتـی در پیامکهایتان
چنیـن محبتـی را نثارشـان کنیـد و اگـر غیـر
از ایـن باشـد ،ناراحـت و دلگیـر میشـوند .آنهـا
میخواهنـد مـورد نـوازش دیگـران قـرار گیرند و
از سـوی اطرافیـان تایید شـوند .در مجمـوع باید

بـه دلواپسـی و نگرانیهایشـان دامـن میزنیـد.
شـخصیتهای استرسـی قـرار دارد.
نمونـه پیامکهـا :نمیتونـم صبر کنـم ،زود زنگ نمونـه پیامکهـا :داروهایت را به موقـع خوردی؟
بـزن ،چرا جـواب نمـیدی دارم دیوانه میشـم .تصادف نکردی؟ سـالم رسـیدی؟ از آن مسیر نرو
شـلوغه تصادف میکنی و… .
شخصیت بدگمان
بـرای شـخصیتهای بدگمـان مهـم اسـت کـه شخصیت ضعیف و خجالتی
بداننـد دیگران کجا هسـتند و چـه کار میکنند .صحبـت تلفنـی بـرای برخـی از افـراد خجالتـی
آنهـا براسـاس تیـپ شخصیتیشـان نسـبت بـه دشـوار اسـت .بـه راحتـی نمیتواننـد ارتبـاط
اطرافیـان سـوءظن دارنـد و میخواهنـد از ایـن کالمی برقرار کنند و با سـایرین در تعامل باشـند.
موضـوع مطمئـن شـوند کـه خطـری ارتباطـات از ایـن رو ارسـال پیامک برای آنهـا روش ارتباطی
آنهـا را تهدیـد نمیکند .ایـن بدگمانیها فقط به سـادهتری اسـت چـون هنـگام ارسـال پیامـک
جنـس مخالف مربوط نمیشـود ،شـخصیتهای وقـت و فرصـت کافـی دارنـد تـا حرفهایشـان
بدگمـان حتـی نسـبت بـه افـراد همجنـس را راحتتـر بزننـد .شـخصیتهای خجالتـی
خودشـان هـم سـوءظن دارنـد و میترسـند کـه وقتـی میخواهنـد ابراز احساسـات کننـد ،دچار
مبـادا در غیـاب آنهـا توطئهای علیهشـان شـکل اضطـراب میشـوند و ترجیـح میدهنـد در لفافه
گیرد.
و پشـت پـرده صحبـت کننـد .افـراد ضعیف هم
نمونـه پیامکهـا :وقتـی مـن تمـاس گرفتـم بـا عزتنفـس پایینـی دارنـد و قـدرت ابـراز وجـود
کـی صحبـت میکـردی؟ چـرا دیر بـه پیامکها آنهـا پاییـن اسـت .ایـن افـراد در پیامکهـا هـم
جـواب مـیدی؟ صـدای کسـی میآمـد مگـر خودشـان را کوچـک نشـان میدهنـد و طـرف
مقابـل را بـزرگ میبیننـد.
نگفتـی تنهایـی و …
نمونـه پیامکها:حـرف شـما درسـته ،مـن در
حدی نیسـتم کـه بخوام نظـر بدم ،هرچی شـما
شخصیت توجهطلب
این افراد دلشـان میخواهد مـورد توجه دیگران بگیـد و کلمه چشـم هم زیـاد در پیامکشـان به
قـرار گیرنـد و بـرای اینکه توجه مورد نیازشـان را چشـم میخـورد و…
بهدسـت آورنـد ،از جمالت یا متنهـای طنزآمیز
استفاده میکنند.
شخصیت بیتوجه
نمونـه پیامکها:تـو حوضـی کـه ماهـی نباشـه برخـی افـراد بـه پیامکهـای ارسـالی دیر پاسـخ
قورباغـه سـاالره! گربـه دسـتش بـه گوشـت میدهنـد کـه اگـر بـه دلیـل مشـغله زیادشـان
نمیرسـه میگـه عیبـی نـداره بهجـاش سـویا نباشـد ،میتـوان آنهـا را در گروه شـخصیتهای
میخـورم! میدونـی فـرق تـو بـا ریـش چیـه؟ بی توجه جای داد .این اشـخاص مسـئولیتپذیر
ریـش اصلاح میشـه ولـی تـو اصالح نمیشـی نبوده و برای دیگران ارزشـی قائل نیسـتند .البته
ایـن احتمال وجود دارد که شـخصیتهای مغرور
و…
هـم ماننـد شـخصیتهای بیتوجه بـه پیامکها
دیـر پاسـخ دهنـد چـون بـا ایـن کار میخواهند
شخصیت نگران
اشـخاصی کـه مـدام پیگیـر سلامت و حـال ایـن پیغـام را منتقل کننـد که ما مهم هسـتیم.
خـوب شـما هسـتند و بر سـالم بودنتـان تاکید
میکننـد در دسـته شـخصیتهای نگـران قـرار تاثیر زبان گفتاری در پیامکها
میگیرنـد کـه در پیامکهایشـان آثـاری از بـا وجود مکتـوب بـودن ،پیامکها اصـوال بازتاب
نگرانـی دیده میشـود .گاهی هـم بهطور بدبینانه سـبک گفتـاری افـراد هسـتند .اگـر هـر فـرد را
فکر میکنند که شـاید حالتان خوب نباشـد و از مجموعـهای از مشـخصههای اجتماعـی از جمله
این بابت بیشـتر نگران میشـوند .شخصیتهای میـزان تحصیلات ،طبقـه اقتصـادی و شـغل و
نگـران انتظـار دارنـد حـال و احوالتـان را بـه ویژگیهـای فـردی مثـل سـن و جنـس بدانیـم
سـرعت گـزارش دهیـد و اگر کمـی درنگ کنید پیامکهـای او متاثـر از ایـن عوامـل خواهـد بود.

ارتباط پيامک با شخصيت افراد
اگرچـه پیامـک ،فـرم نوشـتاری دارد امـا واجـد
ویژگیهـای زبـان گفتـاری اسـت .از جمله اینکه
غیررسـمی و شـخصی اسـت .از این رو با تحلیل
سـبک پیامکهـا میتـوان بـه اطالعـات زیـادی
درباره فرسـتندههای آنها دسـت یافـت .به عنوان
مثال طبق تحقیقات اخیر اگر در شـرایط مساوی
از جملـه هزینـه و زمان و فوریت موضـوع ،فردی
بین فرسـتادن پیامک و تماس تلفنی ،فرسـتادن
پیامـک را ترجیـح دهـد از لحـاظ شـخصیتی
درونگـرا و خجالتـی قلمداد میشـود یـا افرادی
کـه در فرسـتادن پیامهـا اصول رسـمی بـودن را
رعایـت میکننـد مایلند فاصله اجتماعـی خود را
بـا مخاطب حفـظ کنند.
تفاوت پیامکهای زنان و مردان
تاثیـر جنسـیت در کاربـرد زبـان همـواره یکـی
از جذابتریـن موضوعهـای مـورد بحـث بـرای
زبانشناسـان بوده اسـت .مطالعات زبانشناسـی
نشـان میدهـد از ایـن لحـاظ تفاوتهـای
معنـاداری بیـن زنان و مـردان دیده میشـود .در
زمینـه کاربـرد پیامکهـا هـم یافتههـای جالبی
وجـود دارد .بـه عنـوان مثـال میتـوان بـه ایـن
نکتـه اشـاره کرد که اگرچـه مردان زودتـر از زنان
بـه تلفن همـراه دسترسـی داشـتهاند اما فرهنگ
محتوایـی پیامک ،بسـیار وامدار کاربـران زن این
تکنولـوژی بـوده اسـت؛ تـا جایی که در بسـیاری
از جوامع ،پیامک بیشـتر ابـزار ارتباطی زنانهتلقی
میشـود .از نظـر فرمی میتـوان گفـت پیامهای
مـردان بـه مراتب کوتاهتـر از پیامهای زنان اسـت
یـا اینکـه زنان به مراتب بیشـتر از مـردان به درج
عالئم سـجاوندی مثل کاما و نقطه توجه دارند یا
از سلام و خداحافظ و عبارتهایـی برای این کار
بیشـتر بهره میگیرنـد .از نظر محتوا نیـز زنان با
مـردان تفاوتهایی دارنـد .آقایان بیشـتر درمورد
موضوعـات ملمـوس و غیرشـخصی پیام ارسـال
میکننـد امـا پیامهـای خانمهـا بیشـتر ماهیتی
احساسـی و اجتماعـی دارد .بـه جـز اینها خانمها
خـود را مقید میدانند پـس از دریافت پیامک در
اسـرعوقت به آن پاسـخ دهند اما بعضی از آقایان
بـه هیچوجـه در ایـن رابطـه الزامـی را احسـاس
نمیکننـد .
منبع :مجله زندگی ایده آل

 21دستاورد بزرگ
تکنولوژی که بشر
تا سال  2030به
آنها دست پیدا
خواهد کرد
تکنولوژیهــای زیــادی وجــود دارنــد کــه اکنــون
در مراحــل مقدماتــی خــود بــه ســر بــرده و انتظــار
مــیرود تــا در ســالهای آتــی و در چشــمانداز
بلندمــدت بــه یــک امــر متــداول و کاربــردی
در زندگــی انســانها تبدیــل شــوند .بســته بــه
مرحلــه کنونــی هــر یــک و همچنیــن پیچیدگــی
آنهــا ،بازههــای زمانــی مختلفــی بهعنــوان
ســال دســتاورد و شــکوفایی عنــوان میشــود؛
ســال  2025 ،2022و مخصوصــا ســال 2030
چشـماندازهایی هســتند کــه بشــر امــروزی مســیر
پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده را بــا بازههــای
زمانــی مانــده تــا ایــن ســالها تنظیــم میکنــد.
در نظــر داشــته باشــید چشــمانداز پیشــرفت
تکنولــوژی در آینــده تنهــا از روی حــدس و گمــان
نبــوده و نظــر کارشناســی شــده  800مدیــر و فــرد
خبــره در دنیــای تکنولــوژی در جمــعآوری آن
دخیــل بــوده اســت .بــا ارزیابــی پرس ـشنامههای
دریافــت شــده از ایــن افــراد 21 ،نقطــه اوج و
دســتاورد مهــم در جهــان فنــاوری پیشبینــی
شــده کــه تــا ســال  2030بشــر امــروزی بــه تمامی
آنهــا دســت پیــدا خواهــد کــرد .البتــه ایــن ســال
بهعنــوان زمــان نهایــی تعییــن شــده و برخــی
دســتاوردها خیلــی زودتــر بــه واقعیــت خواهنــد
پیوســت .ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت
کــه در بیشــتر مــوارد ،شــبکه جهانــی اطالعــات و
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ارتباطــات (اینترنــت) بهعنــوان یــک عامــل کلیــدی بیــان شــده و رفتــه رفتــه بــه یــک
شــریان خونــی اصلــی در زندگــی انســانها تبدیــل خواهــد شــد.

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

پــاک کــردن اطالعــات قدیمــی و گهــگاه الزم بــه منظــور ایجــاد فضــای بیشــتر بــرای
فایلهــای جدیــد ،رفتــه رفتــه بــه عادتــی قدیمــی و کهنــه تبدیــل میشــود .نهتنهــا خریــد
یــک هارددیســک بــا ظرفیــت یــک ترابایــت یا بیشــتر هزینــه زیــادی را طلب نمیکنــد ،بلکه
پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده ســبب خواهــد شــد تــا نیاز بــه پرداخــت همین هزینــه پایین
نیــز نباشــد .تــا کمتــر از دو ســال آینــده حــدود  90درصــد از کاربــران بــه منبع ذخیرهســازی
دیتــا رایــگان و نامحــدود دسترســی خواهنــد داشــت کــه توســط تبلیغات مختلف پشــتیبانی
شــده و هزین ـهای را از کاربــر طلــب نمیکننــد .کاربــر تنهــا بایــد حوصلــه دیــدن بنرهــای
تبلیغاتــی مختلــف (و یــا شــاید پنجــره پــاپآپ) را در خــود افزایــش دهــد.
ایــن اتفــاق هماکنــون نیــز میافتــد ،چنــان کــه میبینیــم برخــی شــرکتها ســرویسهای
ارزان و یــا حتــی کام ال رایــگان در سراســر اینترنــت ارائــه میکننــد .بهعنــوان نمونــه ،گــوگل
فــوت وز ( )Google Photosاز مدتهــا قبــل فضــای ذخیرهســازی رایــگان بــه منظــور
بارگــذاری عکسهــا ارائــه کــرده و آمــازون ( )Amazonبــه شــما اجــازه میدهــد تــا بــه طــور
نامحــدود ،هــر نــوع اطالعــات (عکــس و دیگــر انواع فایــل) را تنهــا بــه ازای پرداخــت مبلغ 60
دالر در ســال در ســرویس فضــای ابــری آن بارگــذاری کنیــد.
دلیــل ایــن امــر تصمیــم این چنیــن کمپانیهــا بــرای آتــش زدن به امــوال خود نیســت ،بلکه
کاهــش روزافــزون قیمــت هارددیســک بــه ازای هــر گیگابایت مســبب اصلــی آن اســت .البته
بعیــد نیســت برخــی شــرکتهای بــزرگ بــا عــوض کــردن یکبــاره تصمیمــات اســتراتژیک
خــود ایــن روال صعــودی را بــه هــم بزننــد .بهعنــوان نمونــه مایکروســافت اخیــرا ً نقشــه خــود
بــرای ارائــه حجــم ذخیرهســازی نامحــدود در ســرویس فضــای ابــری وان درایــو ()OneDrive
را بــه طــور کلــی متوقــف کرد.

 10درصد جمعیت جهان لباسهای
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
میشوند .مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید تا
پیشرفت تکنولوژی در آینده لباسهای مردم را نیز به
این نوع از اتصال مجهز کند .متخصصین پیشبینی
میکنند تا رسیدن به سال  ،2020حدود  10درصد

نخــستینربــاتداروساز
از راه خواهد رسید (تا )2021

رباتهاهماکنونمهمتریننقشرادرصنعت
و کارخانههای دنیا ایفا میکنند .اگرچه ما
همواره به پیشرفت تکنولوژی در آینده و
انقالب رباتها اشاره میکنیم ،اما منظور
از این مورد مشخصاً رباتهای انساننما با
قابلیت فکر کردن ،تصمیمگیری و خروج
از چارچوب تعیینشده برای آنان است.
سالیان درازی است رباتها در راهاندازی
اتوماسیونها نقش اصلی را بر عهده داشته و توسعه صنعت را سبب شدهاند.
با پیشرفت تکنولوژی در آینده شاهد اشغال شغلهای بیشتر و متنوعتری توسط این اشیای
هوشمند خواهیم بود .بهعنوان مثال یکی از معروفترین رباتهایی که پیشبینی میشود تا سال
 2021میالدی 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 (یک و  12صفر) 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 اندازهای 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 میکند ،تمامی دستگاهها به اینترنت متصل خواهند شد؛ از لباسی
که بر تن کرده تا کفش و حتی زمینی که بر روی آن راه میروید بهزودی آنالین خواهند شد.
بر اساس پیشبینی نحوه پیشرفت تکنولوژی در آینده  ،اتصال یک تریلیون سنسور به اینترنت
تا رسیدن به سال  2020تخمین زده شده است .هر محصول (فیزیکی) قادر خواهد بود تا به
زیرساختهای 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.

از مردم لباسهایی بر تن میکنند که با تجهیز شدن
به چیپستهایی کوچک ،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
شدهاند و این موضوع نویدبخش گستردهتر شدن شبکه
جهانی اطالعات در آیندهای نزدیک خواهد بود.

نخستیناتومبیلسواریتوسط
پرینتر سه بعدی ساخته خواهد شد
(تا )2020

پرینترهای سه بعدی به طور روزافزون کاربردشان در
صنعت گستردهتر شده و تواناییشان در تولید بیشتر
میشود .پرینترهای سه بعدی قدرتمند قادر خواهند
بود تا پیچیدهترین اشیا را از نظر ساختار درونی و
بیرونی صرف نظر از ماده سازنده تولید کنند .بسیاری از
کمپانیهای معروف خودروساز دنیا پس از مشاهده توان
چاپگر سه بعدی آن را برای خود تهیه کرده تا نه تنها
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برای طراحی نمونههای اولیه ،بلکه برای ایجاد
قطعات کاربردی و تجاری در ساخت خودرو
نیز از آن استفاده کنند .بهعنوان نمونه ،چندی
پیش آئودی ( )Audiاز یک خودروی مینیاتوری
و ساخته شده توسط پرینترهای فلزی خود
رونماییکرد.
همچـــنین استــارتآپ لـــو کال موت ورز
( )Local Motorsو خالق در صنعت خودرو،
هدف خود را ساخت یک اتومبیل در سایز
استاندارد تا سالهای آینده به کمک پرینتر
سه بعدی اعالم کرده است .این شرکت تاکنون
چندین نمونه اولیه ایجاد کرده و در نظر دارد تا
یک 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 بهصورت تجاری
موجود خواهد شد (تا )2025
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همانطور که در شکل باال میبینید هر چه
پیشرفت تکنولوژی در آینده شکل پیچیدهتری
به خود میگیرد ،زمان دسترسی به آن نیز
افزایش مییابد .متصل شدن به گوشی همراه
مقوله خاص و متفاوتی است و جریان بازی
کنونی را بهطور کامل تغییر خواهد داد .حدود
 80درصد افراد شرکتکننده در یک نظر
سنجی پیرامون نحوه پیشرفت تکنولوژی در
آینده  ،پیشبینی میکنند تا هفت سال آینده
نخستین نسخه تجاری موبایل قابل کاشت در
بدن پدیدار خواهد شد.
گوشیهای هوشمند امروز با داشتن سنسور
تشخیص ضربان قلب و امثال آن به خوبی
فصلنامه داخلی
سـال دوم
شمــاره3
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وضعیت سالمتی انسان را ردیابی میکنند که با جاسازی آنها در درون بدن ،دقت این اندازهگیریها
بقیناً چند برابر خواهد شد .این موبایلها همچنین به کاربران اجازه برقراری ارتباط از طریق امواج
مغزی یا سیگنال به جای صحبت کردن بهصورت شفاهی را خواهند داد.
بد نیست بدانید دستگاههای دیجیتال دارای قابلیت قرارگیری در بدن انسان همچون تنظیمکننده
ضربان قلب یا افزایشدهنده توان شنوایی (سمعک) ،مدتها است توسط مردم در سراسر جهان
مورد استفاده قرار میگیرند.

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

از آنجایــی کــه جمـعآوری ،مدیریــت و فهــم دیتــا بــا گــذر زمــان ســادهتر میشــود ،دولتهــا
احتمــاالً از متدهــای قدیمــی جمـعآوری اطالعــات کــوچ کــرده و در عوض بــه تکنولوژیهای
درگیــر بــا حجــم زیــادی از اطالعــات تکیــه میکننــد تــا بــه ایــن وســیله نیازهــای خــود را
بــه فرایندهــای خــودکار بســپارند .بــر اســاس گــزارش بررســی نحــوه پیشــرفت تکنولــوژی در
آینــده  ،دولــت تمــام الکترونیــک اتفاقــی اســت کــه دیــر یــا زود بــه واقعیــت خواهد پیوســت.
بیشــتر از  80درصــد شــرکتکنندگان در نظرســنجی بــر ایــن باورنــد نخســتین دولــت،
سرشــماری خــود را تــا ســال  2023بــه سیســتمهای بــزرگ جمـعآوری داده خواهــد ســپرد.
برخــی کشــورها همچــون کانــادا ،از مدتهــا قبــل جایگزینی روشهای ســنتی سرشــماری با
روسهــای جدیــد و اغلــب تکنولوژیــک را آغــاز کردهانــد ،امــا تاکنون هیچ کشــوری نتوانســته
بــه طــور کامــل آن را جایگزیــن سیســتم ســنتی خــود کند.

اسـت و در سـالهای آینـده نهتنهـا حضـور
آن کمرنـگ نمیشـود ،بلکه رفتـه رفته نقش
آن در زندگـی روزمـره پررنگتـر خواهد شـد.
کمپانیهایـی همچـون فیسبـوک و گـوگل
در تالشانـد تـا بـا اجـرای پروژههای مختلف
اعـم از ارسـال ماهوارههـای جدیـد بـه فضـا،
دسترسـی به اینترنـت را برای افراد سـاکن در
مناطق دور دسـت ممکـن کنند.

 10درصد عینکهایمطالعه به اینترنت متصلخواهندشد
(تا )2023

فعــل و انفعــال بــا دنیــای اطــراف وقتــی عینــک شــما بــه اینترنــت متصــل شــود کام ـ ً
ا
متفــاوت خواهــد بــود .البتــه بــا عــادی شــدن اســتفاده از ایــن دســت عینکهــا ،رفتــه رفتــه
از جذابیــت آنهــا کاســته شــده و تبدیــل بــه یــک وســیله مرســوم میشــوند 86 .درصــد از
شــرکتکنندگان ،مســیر پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده را به ســمت عادی شــدن اســتفاده از
گجتهــای پوشــیدنی مخصــوص چشــم تــا ســال  2030ترســیم کردهانــد.
ایــن تکنولــوژی بــه کاربــران اجــازه خواهــد داد تــا بر خــاف دیگر وســایل (همچون پوشــاک)،
دسترســی مســتقیم بــه نــرم افزارهــای اینترنتــی و بهینهســازی شــده بــرای افزایــش تجربــه
واقعیــت افــزوده ( )Augmented Realityداشــته 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 Glassرا پیــش از ایــن معرفــی کــرده کــه البتــه تــا رســیدن بــه کارایــی و نقطــه
مــورد نظــر مــا کار بســیار زیــادی دارد.

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

با رایج شـدن اتصال به اینترنت از هر جایی و با اسـتفاده از هر وسـیلهای ،مردم بیشـتری هویت
دیجیتـال پیـدا خواهند کـرد ،چراکه هنوز بسـیاری از افراد برای فراهمسـازی دسترسـی ثابت
و پایـدار خـود به شـبکه جهانی اطالعات با مشـکل مواجهاند .شـرکتکنندگان در نظرسـنجی
پیشبینـی کردهانـد تـا رسـیدن بـه سـال  ،2023بـاالی  80درصـد 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

یک دولت مالیاتها را برای
نخستینباربهوسیلهبالک
چین جمعآوری خواهد کرد
(تا )2023

در میان صدها ارز رمزنگاری شده ،تاکنون
بیت کوین ( )Bitcoinبهعنوان موفقترین
مورد ظاهر شده است .البته بیش از خود بیت
کوین ،تکنولوژی بالک چین ()Block Chain
یا زنجیره بلوک مورد توجه قرار گرفته ،چراکه
تکنولوژی بالک چین برای اولین بار به طور
گسترده در بیت کوین دیده شد.
وقتــی شــما پولــی را در یــک بانــک
ســرمایهگذاری میکنیــد ،اطالعاتــی دربــاره
ســپرده شــما در یــک پایــگاه داده بــزرگ
ذخیــره میشــود .بیــت کویــن هــم در
واقــع کار مشــابهی را بــرای حفــظ اطالعــات
حســابهای کاربــران انجــام میدهــد ،امــا
برخــاف یــک بانــک ،در بیــت کویــن بــا
توجــه بــه ماهیتــی کــه دارد نمیتــوان بــه
یــک قــدرت مرکــزی کــه پایــگاه داده را برای
کاربــران مدیریــت و ذخیــره کنــد ،اعتمــاد
کــرد .بیــت کویــن بــا تقســیم پایــگاه داده
بــه مجموعههــای کوچکــی بــا نــام «بــاک»
فصلنامه داخلی
سـال دوم
شمــاره3
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مشــکل را حــل کــرده اســت .هــر بــاک
یــک جــور برچســب ( )Labelاســت کــه آن
را بــه بــاک قبلــی پیونــد میدهــد تــا هــر
کســی بتوانــد تمــام پایــگاه داده را کــه از این
قســمتهای مجزا تشــکیل شــده گــردآوری
کنــد بــه عبارتــی هــر اســتفادهکننده از بیت
کویــن ،یــک نســخه از کل پایــگاه داده را کــه
زنجیــره بلــوک نامیــده میشــود ذخیــره
میکنــد .بــرای کســب اطالعــات کافــی در
ایــن بــاره بــه مطلــب پدیــده اقتصــادی عصر
دیجیتــال مراجعــه کنیــد.
بــاک چیــن مبحثــی اســت کــه انتظــار
م ـیرود بــا پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده،
تــا ســال  2023بــه نقطــه اوج خــود رســیده
و نخســتین دولــت مالیاتهــای خــود را بــا
اســتفاده از ایــن سیســتم جم ـعآوری کنــد.

مشــخصه ســخت افــزاری (هــر چنــد دارای
توانــی پایینتــر نســبت بــه کامپیوتــر) از نظر
عــددی در کمتــر کامپیوتــر رومیزی بــه طور
متــداول دیــده میشــود.
پیشبینــی شــده تــا ســال  2017تعــداد
کاربــران گوشــی هوشــمند بــه  50درصــد
برســد ،بــه ایــن معنا که نیمــی از انســانهای
کــره خاکــی دارای ایــن وســیله خواهنــد بود.
نــرخ نفــوذ ایــن دســتگاهها بــاز هــم بــه
افزایــش خــود ادامــه میدهــد تــا جایــی
کــه بــه  90درصــد از مــردم جهــان تــا ســال
 2023افزایــش پیــدا کنــد.

دسترسی به اینترنت به یک
حق اساسی تبدیل خواهد شد
(تا )2024

در ایــن نظرســنجی 79 ،درصد از متخصصان
شــرکتکننده پیشبینــی کردنــد تــا
ســال  ،2024بیشــتر قســمتهای جهــان
دسترســی عــادی بــه اینترنــت خواهنــد
داشــت .غولهــای تکنولــوژی همچــون
گــوگل و فیسبــوک هماکنــون در حــال
پیادهســازی نقشــههایی اعــم از ارســال
ماهــواره بــه فضــا بــرای فراهــم کــردن
دسترســی  4میلیــارد نفــر دیگر بــر روی کره
زمیــن بــه اینترنــت هســتند.
فیسبــوک هماکنــون بــا اســتفاده از
پهپادهــای خــود امــواج ارســالی از ماهوارههــا
 90درصد جمعیت جهان
را دریافــت کــرده و بــه ایــن وســیله در برخی
یکسوپرکامپیوتردرجیب
مناطــق دسترســی بــه اینترنــت را ممکــن
خود خواهند داشت (تا  )2023کــرده اســت .گــوگل نیــز بــا اســتفاده از
در سراســر دنیــا ،اســتفاده کاربــران بالنهــای بــزرگ خــود کــه در اتمســفر
از گوشــیهای هوشــمند بــه جــای
کامپیوترهــای رومیــزی بــه طــور روزافزونــی
در حــال گســترش اســت .در بســیاری از
جوامــع مــردم بــرای اولینبــار اســتفاده از
اینترنــت را بهوســیله گوشــی هوشــمند خود
تجربــه میکننــد .روز بــه روز در کنــار کاهش
قیمــت ،شــاهد افزایــش تــوان ایــن گجتهــا
هســتیم ،بــه طــوری کــه هماکنــون نیــز
میبینیــم گهــگاه محصوالتــی بــا پردازنــده
ده هســتهای و حافظــه رم بــاالی هشــت
گیگابایــت عرضــه میشــوند .ایــن چنیــن
40
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حرکــت میکننــد ،دسترســی اهالــی مناطق
دورافتــاده بــه اینترنت را میســر خواهــد کرد.
بــا تــاش بیوقفــه ایــن دو کمپانــی تا ســال
 ،2024اینترنــت کام ال بــه یــک بخش عادی
از زندگــی انســانها در همــه جــا تبدیــل
خواهــد شــد.

نخستینکبدبرایپیوند
توسطپرینترسهبعدیساخته
خواهد شد (تا )2024

پیشـرفت تکنولوژی در آینده ارتباط زیادی با
فنـاوری شـگفتانگیز چاپ سـهبعدی خواهد
داشـت .هماکنون نیز این دسـتگاهها به میزان
زیـادی در حـوزه بهداشـت و درمان به منظور
سـاخت اعضای بدن انسـانها مورد اسـتفاده
قـرار میگیرنـد .اسـتخوانهای خردشـده در
جـای جای بـدن اغلب به کمک ایـن فناوری
مجـددا ً سـاخته و جایگزیـن میشـوند .امـا
بایوپرینتینگ ( )Bioprintingتحولی اساسی
بـه این نحـوه کاربرد خواهـد داد.
بایوپرینتینــگ کــه تصمیــم دارد تــا
مهندســی زیســتی و پرینــت ســه بعــدی
را بــا یکدیگــر ترکیــب کنــد ،محققــان را
قــادر خواهــد ســاخت تــا حتــی ارگانهای

درصد کارهای اداری
 5درصد
بهوسیلههوشمصنوعیانجام
محصوالت تجاری
خواهد گرفت (تا)2025
توسط چاپگر سه بعدی ساخته
هـــوش مصنوعـــی (خوشـــبختانه یـــا
خواهندشد

خونــی درون بــدن را نیــز بــه کمــک
پرینتــر ســه بعــدی بســازند .بهعنــوان
نمونــه انتظــار مــیرود اولیــن نمونــه از
کبــد بــه منظــور پیونــد بــه بــدن یــک
فــرد ،بهوســیله چــاپ ســه بعــدی تــا
همــان طــور کــه بــه آن اشــاره کردیــم ،متاســـفانه) بـــه طـــور روزافزونـــی در
ســالهای آینــده تولیــد شــود.
چاپگــر ســه بعــدی نقشــی اساســی در حـــال تصاحـــب شـــغلهایی اســـت کـــه

بیش از  50درصد ترافیک
اینترنتمنازلبهدستگاهها
و لوازم اختصاص پیدا خواهد
کرد (تا )2024

از آنجایــی کــه سنســورهای بیشــتری
در سراســر دنیــا گماشــته شــده و
محصــوالت زیــادی بــا پیشــرفت
تکنولــوژی در آینــده نزدیــک بــه
اینترنــت متصــل میشــوند ،جهــش
فوقالعــادهای را در ترافیــک اینترنــت
شــاهد خواهیــم بــود تــا تنهــا
اســتفادهکنندگان از پهنــای بانــد
جهانــی ،مســتقیماً خــود کاربــران
بــرای گشــت و گــذار در وب و یــا دیگــر
کارهــا نباشــند.
در زمــان حــال ،بیشــتر ترافیــک
شــبکه جهانــی اطالعــات در منــازل
بــه مصــارف شــخصی تعلــق داشــته
و کاربردهایــی از ارتبــاط بــا دنیــای
اطــراف تــا ایجــاد ســرگرمی را شــامل
میشــوند .امــا تــا رســیدن بــه
ســال  ،2024حــدود نیمــی از کاربــرد
اینترنــت در منــازل بــه دســتگاههای
هوشــمند اختصــاص پیــدا خواهــد
کــرد .بــرای کســب اطالعات بیشــتر در
ایــن شــاخه از تکنولــوژی کــه بــا نــام
اینترنــت اشــیا شــناخته میشــود ،بــه
مطالــب مرتبــط بــا آن مراجعــه کنیــد.

پیشــرفت تکنولــوژی در آینده ایفــا خواهد
کــرد ،بــه طــوری کــه هماکنــون هــر
شــرکتی پــس از مشــکل یافتــن ســاخت
یــک قطعــه ،ســریعا دســت بــه دامــن این
وســیله میشــود .اگــر قــادر بــه طراحــی
نمونـهای قابــل فهم برای دســتگاه باشــید،
تولیــد پیچیدهتریــن اشــیا توســط پرینتــر
ســه بعــدی کار ســختی نخواهــد بــود.
از آنجایــی کــه بــا افزایــش میزان اســتفاده،
قیمــت ایــن دســتگاهها کاهــش و
توانمنــدی آنهــا افزایــش پیــدا خواهــد
کــرد ،در اختیــار داشــتن آنهــا ســادهتر
و کاربردیتــر شــده و تولیدکننــدگان
زیــادی بــه ســمت ســاخت محصــوالت
تجــاری بــه کمــک ایــن وســیله تشــویق
خواهنــد شــد .نفــوذ پرینتــر ســه بعــدی
تــا جایــی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد
کــه باالخــره روزی مــردم عــادی آن را
بهعنــوان یــک وســیله خانگــی تهیــه
کــرده و لــوازم مــورد نظرشــان را بهوســیله
آن تولیــد میکننــد .بــد نیســت بدانیــد
در ســال  2014حــدود  133هــزار پرینتــر
ســه بعــدی در سراســر جهــان بــه فــروش
رفــت کــه در مقایســه بــا ســال ،2013
حــدود  68درصــد افزایــش داشــته اســت.
ایــن رقــم نشــاندهنده آغــاز فراینــد
تبدیلشــدن ایــن وســیله بــه یــک ابــزار
عــادی در آینــدهای نزدیــک اســت.

تـــا پیـــش از ایـــن توســـط افـــراد انجـــام
میش ــد .در ای ــن می ــان ،س ــهم بیش ــتری
بـــه کارهـــای اداری اختصـــاص پیـــدا
میکنـــد؛ چراکـــه اغلـــب فعالیتهـــای
آنـــان دفتـــری و محاســـباتی اســـت و
کمتـــر بـــه جنـــب و جـــوش و اعمـــال
خـــاص و پیچیـــده بدنـــی نیـــاز دارد.
از آنجای ــی ک ــه ه ــوش مصنوع ــی حی ــن
تطبیـــق الگوهـــا و فرایندهـــای خـــودکار
بســـیار کارآمـــد ظاهـــر میشـــود ،بـــرای
انجـــام وظایـــف گســـترده و مختلـــف در
ســـازمانها گزینـــه مناســـبی خواهـــد
بـــود .بـــد نیســـت بدانیـــد حـــدود 45
درصـــد فعالیتهایـــی کـــه افـــراد بـــرای
انجـــام آنهـــا پـــول دریافـــت میکننـــد،
بـــا اســـتفاده از تکنولوژیهـــای روز قـــادر
بـــه پیادهســـازی در قالـــب اتوماســـیون
هســـتند .ایـــن درصـــد از افـــراد ســـاالنه
 2تریلیـــون دالر در آمریـــکا دســـتمزد
دریافـــت میکننـــد.
متاس ــفانه تنه ــا کارگ ــران دارای مه ــارت
پاییـــن و حقـــوق کـــم در خطـــر
پیش ــرفت تکنول ــوژی در آین ــده نیس ــتند.
بـــر اســـاس آخریـــن تحقیقـــات ،حتـــی
شـــغلهای رده بـــاال بـــا حقوقهـــای
آنچنانـــی همچـــون مدیـــران مالـــی،
پزش ــکان و مدی ــران ارش ــد نی ــز از گزن ــد
هـــوش مصنوعـــی در امـــان نخواهنـــد
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بـــود ،چراکـــه بســـیاری از فعالیتهـــای
آنهـــا در آینـــده بـــه طـــور خـــودکار
بـــا اتوماسیونســـازی انجـــام خواهنـــد
شـــد .تـــا رســـیدن بـــه ســـال ،2025
پیشبینـــی میشـــود حـــدود 30
درص ــد از کاره ــای اداری توس ــط ه ــوش
مصنوعـــی مدیریـــت شـــوند.

اشــتراک خــودرو در عــوض اســتفاده از همـــان طـــور کـــه میدانیـــد گرفتـــن
اتومبیلهــای شــخصی صــورت گیرنــد .تصمیمـــات بلندمـــدت و اســـتراتژیک در
کمپانیه ــا نیازمن ــد تکی ــه ب ــر تجربی ــات
افـــراد خبـــره اســـت و از آنجایـــی کـــه
بالعکـــس انســـان ،ربـــات فرامـــوش کار
نشـــده و همـــه اطالعـــات را دم دســـت
دارد ،در فراینـــد تصمیمگیـــری کمـــک
شـــایانی خواهـــد کـــرد.
در نظــر داشــته باشــید هــوش مصنوعــی

 10درصد کل اتومبیلهای
آمریکابدونرانندهخواهند
شد (تا )2026

سفرهایبیشتریتوسط
برنامههایبهاشتراکگذاری
خودرو به جای استفاده از
خودورهایشخصیانجام
خواهد گرفت (تا)2025

اقتصــاد بــه اشــتراکگذاری بــه لطــف
اپلیکیش ـنهای تحــت موبایــل و همچنیــن
بازارهــای آنالیــن مســیر خوبــی را طــی
ســالهای گذشــته بــرای خــود ترســیم کرده
اســت .شــاید بهترین مثال از اشــتراکگذاری
در عمــل ،بخــش حملونقــل باشــد.
ســرویسهایی همچــون یــو بــر (،)Uber
لیفــت ( )Lyftو زیــپ کار ( )Zipcarشــیوهای
کــه مــردم بــه حملونقــل و همچنیــن
مالکیت خــودرو نــگاه میکنند را تغییــر داده
اســت .شــرکتهای یادشــده خودروســازان در
سراســر جهــان را مجبــور کردهانــد تــا دربــاره
مدلهــای کســب و کار خــود تجدیدنظــر
کننــد.
 67درصــد شــرکتکنندگان نظرســنجی
پیشبینــی کردهانــد تــا رســیدن بــه
ســال  ،2025اقتصــاد اشــتراکگذاری بــه
ایــن نقطــه خواهــد رســید تــا جابجاییهــا
در ســطح جهانــی ،توســط ســرویسهای
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اتومبیلهــای خــودران ایــن پتانســیل را
دارنــد تــا ایمنــی را بــه میــزان بســیار قابــل
توجهــی افزایــش داده و در کاهــش تولیــد
آالیندههــا نقــش بزرگــی ایفا کنند .سیســتم
حملونقــل بــه کمــک اتومبیلهــای
خــودران بــه طــور کامــل دگرگــون خواهــد
شــد.
شـرکتهای بزرگ تکنولوژی همچون گوگل
ویویـر علاوه بـر کمپانیهـای خودروسـاز
قدیمـی مثـل تویوتـا ( ،)Toyotaجنـرال
موتـورز ( )General Motorsو فولکسواگـن
( ،)Volkswagenامـروز شـدیدا ً مشـغول
کار کـردن بـر روی پروژههـای اتومبیلهـای
خـودران خـود هسـتند .بـه لطـف فعالیـت
مسـتمر شرکتهای یادشـده عالوه بر کوالک
تسالموتورز ( )Tesla Motorsدر این صنعت،
پیشبینـی میشـود تـا سـال  2026حـدود
 10درصـد از اتومبیلهـا در معابـر شـهری
آمریـکا بدون راننده بـه رفت و آمد و جابجایی
مسـافران بپردازند.

نخستینهوشمصنوعیبه
هیأتمدیرهشرکتهایبزرگ
خواهد پیوست (تا)2026

بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی در آینـــده
هـــوش مصنوعـــی نقـــش مهمتـــری را در
کســـب و کار جهانـــی اجـــرا کـــرده و بـــه
طـــور خـــاص بهعنـــوان یکـــی از اعضـــای
هی ــأت رئیس ــه ب ــه تصمیمگی ــری درب ــاره
آینـــده شـــرکتها خواهـــد پرداخـــت.

قــرار نیســت تــا همیشــه بهعنــوان
یــک موجــود دســتآموز انســان باقــی
بمانــد .هــوش مصنوعــی از وضعیتهــای
گذشــته درس گرفتــه و بعــد از هــر بــار
تصمیمگیــری ،نتیجــه آن را بعــد از
اســتفاده دور نمیریــزد و آن را بــه دانــش
پیشــین خــود اضافــه میکنــد .از آنجایــی
کــه بعــد از یــک دوره طوالنیمــدت بــا
یــک ذهــن خــاق «بــا تجربــه» و دارای
خاطــرات ثبتشــده از اتفاقــات گذشــته رو
بــه رو هســتیم ،هرگــز نبایــد نظــر تــراوش
شــده از آن را دســت کــم بگیریــم.
بـــه ایـــن ترتیـــب ،بایـــد بـــه مشـــاغل
پاییــن رده و همچنیــن بــاال رده در خطــر،
اعضـــای هیـــأت مدیـــره شـــرکتها را
نیـــز اضافـــه کنیـــم ،چراکـــه آنـــان نیـــز
بایـــد جـــای خـــود را بـــه یـــک هـــوش
مصنوعــی بــا تجربــه و کارکشــته بدهنــد.
بـــه ایـــن ترتیـــب شـــغلهای اداری
بیشـــتری تحـــت تأثیـــر ایـــن موجـــودات
قـــرار خواهنـــد گرفـــت .بـــه راســـتی بـــا
وجـــود ایـــن دایـــره از قابلیتهـــا ،هنـــوز
بایـــد آنـــان را شـــیء بمانیـــم؟

نخستینشهرباجمعیت
حداکثر  50هزار نفری و بدون
چراغ راهنمایی و رانندگی به
دنیای واقعی پای میگذارد
(تا )2026

بــا پیشــرفت تکنولــوژی در آینــده عــاوه
بــر اختــراع شــدن وســایل تکنولوژیــک
جدیــد ،زیربناهــا نیــز بــه طــول کامــل
تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد .بــا
اتصــال زیربناهــا بــه اینترنــت ،شــاهد بــه
واقعیــت پیوســت مقولــه رویایــی «شــهر
هوشــمند» بــرای اولیــن بــار خواهیــم
بــود .هــر چیــزی ،از پیــادهرو گرفتــه
تــا درختــان و حتــی ســاختمانها بــه
شــبکه جهانــی اینترنــت متصــل خواهند
شــد.
شــهرهای هوشــمند درســت ماننــد
خانههــای هوشــمند بــه طــور خــودکار قــادر بــه مدیریــت انــرژی و همچنیــن جریــان
سوختوســاز مــواد خواهنــد بــود .البتــه ،دربــاره شــهرهای هوشــمند بایــد بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن آیتمهــا ،مدیریــت خــودکار سیســتم حملونقــل را نیــز اضافــه
کــرد .نخســتین انقــاب اتصــال زیربناهــا بــه اینترنــت ،نخســتین شــهر هوشــمند
بــا حــدود جمعیــت  50هــزار نفــر را تــا ســال  2026بــه وجــود خواهــد آورد کــه
بــه دلیــل کنتــرل خــودکار ،خبــری از چــراغ راهنمایــی و رانندگــی بــرای مدیریــت
ترافیــک در آن نخواهــد بــود.

 10درصد تولید ناخالص داخلی
در تمامی جهان به کمک
تکنولوژیبالکچینذخیره
خواهد شد (تا )2027

از آنجایــی کــه تکنولــوژی بــاک چیــن
بهصــورت روزافــزون بــه پیشــرفت و توســعه
خــود ادامــه میدهــد ،شــاید ذخیــره شــدن
پــول بیشــتری بهوســیله ایــن سیســتم
خواهیــم بــود .بــر اســاس ایــن گــزارش،
ارزش کلــی بیــت کویــن در بــاک چیــن
چیــزی حــدود  20میلیــارد دالر اســت کــه
در حــدود  0.025درصــد از تولیــد ناخالــص
ملــی آمریــکا بــه شــمار میآیــد .متخصصان
دنیــای تکنولــوژی پیشبینــی میکننــد تــا
رســیدن بــه ســال  ،2027حــدود  10درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی در ســطح جهــان بــا
اســتفاده از بــاک چیــن ذخیــره شــوند.
فصلنامه داخلی
سـال دوم
شمــاره3

www.xerol.ir
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اپلیکیشن های
برتر و کاربردی سال 2016

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
قالـب نخسـتین دورهPlay Store Awards
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 ،آنها را در  10دستهبندی کلی
طبقه بندی نمایـد .در ایـن دوره ازPlay Store
 ،Awardsاپلیکیشـن طراحـی دکوراسـیون
داخلـی  Houzzبـه عنوان برترین اپلیکیشـن
سـال 2016انتخاب شـده اسـت.
در ادامـه میتوانیـد بـا دیگـر اپلیکیشـن هـای
برگزیده گوگل پلی در سـال  2016آشنا شـوید.

بهتریناپلیکیشنخانوادگی

بازیپینگپونگ

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

برای لذت بردن از Table Tennis Touch
الزم نیست یک پینگپونگ باز حرفه ای باشید ،چراکه
بازی با کنترل بی نظیر و گرافیک خوب خود میتواند
هر بازیکن معمولی را به خود جذب کند .در این بازی
با کمک  ،WiffWaffربات تمرینی شخصی خود
میتوانید به یک پینگپونگ باز حرفهای تبدیل شده
و حرکتهای جدیدی را فرا بگیرید .با این کار رقابت
تنگاتنگی با دیگر بازیکنهای جهان در بخش چند
نفره خواهید داشت .یکی از نقاط قوت Table
 Tennis Touchمینی گیمهای فوقالعاده
سرگرم کنندهاش هستند.

2 sllorknihT

Games Table Tennis Touch

بهتریناپلیکیشن
Houzz

مهمتریـن جایـزه Play Store Awards
در ایـن دوره به اپ  Houzzرسـید.
 Houzzاپلیکیشنی برای طراحی دکوراسیون

داخلـی خانـه اسـت .شـما میتوانید به واسـطه
هـزاران تصویـری کـه در ایـن برنامـه وجـود
دارد ،بـه سـادگی هـر چـه تمامتـر ایدههـای
طراحـی کـه میخواهیـد را پیـاده کنیـد .بدون
شـک سـادگی کار با  Houzzو رابط کاربری
جذابـش مهمتریـن دالیـل انتخـاب آن بـه
عنـوان برترین اپلیکیشـن سـال  2016بودهاند.
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بهترینبازی
Clash Royale
استودیو سوپر سل این بار ب ا �Clash Roy
 aleبازیکنها را معتاد خود نمود .در بازی باید
کارتهایی که در اختیار دارید را به میدان نبرد
فرستاده و با استراتژی های مناسب دشمنان
خود را شکست دهید .قابلیت آزاد کردن
کارتهای بیشتر و ارتقای آنها نیز در بازی
وجود دارد .سوپر سل با کلش رویال تجربه ای
آشنا اما جدید را برای بازیکنها به ارمغان آورد.

نوآورانهتریناپلیکیشن
NYT VR
 NYT VRRمخفف �New York Times Vir
 tual Realityاست .با این اپلیکیشن میتوانید
به قلب اخبار بروید ،جایی که اتفاقات در حال
رخ دادن هستند .طبیعتا برای استفاده از NYT
 VRو غوطهور شدن در دنیای خبرنگاران به
یک هدست واقعیت مجازی نیاز خواهید داشت.
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بهترینعملکرددرسطحبینالمللی
Pokemon Shuffle Mobile

هسته اصلی گیم پلی نسخه موبایل پوکمن
همانند کندی کراش است ،با این تفاوت
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 Mobileبسیار ساده
است ،اما با المان های جذابی که دارد میتواند
ساعتها سرگرمتان کند.

بهترین اپلیکیشن مستقل
Alphabear

یــک بازی مســتقل بســیار زیبــا کــه روی
پــازل کلمــات تمرکــز دارد .در بــازی بایــد
بــا کنــار هــم قــرار دادن حــروف تصادفــی
موجــود در صفحــه ،کلمــات معنــیدار
پیــدا کنیــد .بــا ایــن کار ،خرســی ظاهــر
میشــود و امتیــاز بــه دســت میآوریــد.
ایــن چرخــه تــا جایــی ادامــه خواهــد
داشــت کــه خــرس شــما بــه بزرگتریــن
انــدازه ممکــن اش برســد.

بهتریناستارتآپ
Hopper

اپلیکیشن  Hopperیک راهکار ابتکاری برای
خرید بلیت هواپیما و پیگیری آن در اختیار
کاربر قرار داده است .این برنامه به صورت
منظم قیمتها را در تاریخ های گوناگون نشان
میدهد تا کار فرد برای خرید بلیت در زمان
مناسب آسانتر از همیشه گرددHopper .
حتی به شما میگوید چه لحظه هایی برای
گرفتنبلیطمناسبنیست.

به پزشکی است .در این اپلیکیشن دانشجو قادر
است قسمتهای مختلف بدن را بررسی کند و
به صورت سهبعدی با اندام انسان تعامل داشته
باشد ،بد نیست بدانید بیشتر از ۶۲۰۰تصویر با
رزولوشن بسیار باال از استخوانبندی انسان در
این اپلیکیشن تعبیه شده است .برای دانلود
رایگان اپلیکیشن COMPLETE ANATOMY
از اپاستور اپل به لینک زیر مراجعه کنید:

بهترین طراحی اپلیکیشنهای اپل
در سال 2016
اپل در مراسم  2016 WWDCطبق رسم
همیشگی خود اپلیکیشنهای برتر  iOSرا معرفی
کرد ،مالکهای اپل در انتخاب اپلیکیشن برتر را
میتوان کارایی ،اصول زیباشناختی ،خالقیت و
اقتباس بهترین تکنولوژیها نام برد .اپلیکیشن
آناتومی کامل بدن ()Complete Anatomy
اپلیکیشن ،COMPLETE ANATOMY
در بهترین حالت ممکن آناتومی بدن انسان را
در آیفون و آی پد به تصویر میکشد ،فرایند
یادگیری قسمتهای مختلف بدن نیز از طریق
این اپلیکیشن به طرزی کام ال پویا طراحی شده
اتست .به جرأت میتوان گفت اپلیکیشن �COM
 PLETE ANATOMYبهترین گزینه برای
دانشجویان پزشکی ،متخصصین و افراد عالقهمند

اپلیکیش Zova
این اپلیکیشن ابزار بسیار مناسبی برای افرادی
است که به سالمتی خود اهمیت میدهند.
اپلیکشن  Zovaبه کاربر کمک میکند تا
حرکات ورزشی مورد نظر خود را در بازههای
زمانیمشخصانجامدهد.سبکهایمختلفی
از تمرینات ورزشی نیز در این اپلیکشین تعبیه
شده تا متناسب با نیاز هر کاربر ،نرمشهای
مختلفی انجام شود .برای دانلود رایگان
اپلیکیشن  Zovaاز اپ استور اپل به لینک
زیرمراجعهکنید:
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پرفروشترین
کتابهای سال 2016
معرفی شد
هری پاتر و کودک نفرین شده

()Harry Potter And The Cursed Child

لیســت پرفروشتریــن کتابهــای ســال  2016بــر اســاس
فــروش ســایت آمــازون منتشــر شــد .بــا نگاهــی بــه ایــن
لیســت میتــوان روح ملــی ،انســانیت و بشردوســتی را در
میــان کتابهــای پرفــروش دیــد .پرطرفدارتریــن کتابهــای
ســال را بــا هــم مــرور میکنیــم در حالــی کــه کمتــر از دو مــاه
تــا پایــان ســال  2016میــادی باقــی مانــده اســت.

جویندگانقدرت

()Strengths Finders

جی کی رولینگ بار دیگر خوانندگان را به
دنیای جادوگری و مدرسه هاگوارتز میبرد.
هری پاتر و کودک نفرین شده نمایشنامهای از
سری محبوب هری پاتر است و بزودی بهروی
صحنه خواهد رفت؛ اما طرفداران نتوانستند
صبر کنند و بهاینترتیب بار دیگر نام هری
پاتر در صدر پرفروشترین کتابهای سال
 2016قرار گرفت.

ایــن کتــاب بــا نویســندگی تــام راث
( )Tom Rathبــه خواننــدگان خــود
کمــک میکنــد تــا اســتعدادهای خــود
را شــکوفا کننــد .تــام راث در کتــاب
جوینــدگان قــدرت اســتراتژیهای
کاربــرد نقــاط قــوت در زندگــی روزمــره
را آمــوزش میدهــد و موجــب میشــود
تــا دیــد بهتــری نســبت بــه خــود داشــته
باشــید.

وقتی نفس کشیدن به هوا تبدیل میشود

مکانهاییکهخواهیدرفت

پل کاالنیتــی ( )Paul Kalanithiمتخصص
و جــراح مغــز و اعصــاب در زمانــی کــه از
بیمــاری ســرطان ریــه رنــج میبــرد ایــن
کتــاب را نوشــت .او در ایــن کتــاب به برخی
از ســؤاالت همیشــگی بشــر پرداخته اســت
ماننــد :چگونــه میتــوان بــا مــرگ جنگید؟
و یــا هنــگام مواجهــه بــا مــرگ چــه چیزی
بــه زندگــی ارزش میدهــد؟

دکت ــر س ــیوس ( )Dr.Seussب ــا کش ــیدن
نقاشـــیهای زیبـــا و خوشرنـــگ در
کت ــاب خ ــود قص ــد دارد ت ــا خوانن ــدگان را
بـــه پســـتی و بلندیهـــا و زیباییهـــای
زندگ ــی بب ــرد

چگونــه بایــد دوســت پیدا کــرد و
بــر مــردم تأثیر گذاشــت

 7عادت مردم تأثیرگذار

()When Breath Becomes Air

()How To Win Friends & Influence People

ایـن کتـاب جـزو دسـته کتابهـای
خودآمـوز اسـت کـه در سـایت آمـازون
جزو پرفروشتریـن کتابهـای سـال
 2016انتخـاب شـد .دیل کارنگـی (Dale
 )Carnegieدر ایـن کتـاب بـه ما آموزش
میدهـد کـه چگونـه نیـروی دیگـران را
بـرای کمک به خـود بهکار بریـم و چگونه
بـر مـردم تأثیـر بگذاریـم.

()The Places You’ll Go

The 7 Habits Of Highly
Effective People

اســتفان آر کاوی ()Stephen R.Covey
یکــی از مؤثرتریــن کتابهــای عصــر
را نوشــته کــه بــه قشــرهای مختلفــی
همچــون پروفســورها ،رؤســا ،والدیــن و
… میتوانــد کمکهــای بزرگــی کنــد.

کرمگرسنه

()The Very Hungry Caterpillar

رنگ آمیزی بزرگساالن

()Adult Coloring Books

اریک کارل ( )elraC cirEاین کتاب را
برای کودکان نوشته است .کرم گرسنه از
تصویرسازیهایزیباییبهرهمیبردکهحاوی
نکات آموزندهای است و مسیر یک کرم تا
تبدیل شدن به پروانه را نشان میدهد.

ایــن کتــاب حــاوی تصاویری در شــکلهای
حنــا ،مانــداال ،حیوانــات و طرحهــای زیبــا
بــرای رنگآمیــزی بزرگســاالن اســت .ایــن
کار نوعــی مدیتیشــن اســت کــه بــه روح
آرامــش میدهــد.

چارچوبذهنی:
روانشناسیجدیدموفقیت

راهنمای سی روزه غذا و سالمت

Mindset: The New
Psychology Of success

The Whole30:
The 30 Day Guide To Total
Health And Food Freedom

کتاب چارچوب ذهنی آنچه را که موجب
موفقیت ما در حرفه ،تربیت فرزند و سایر
امور میشود مورد بررسی قرار داده است.
کارول اس دوک ( )Carol S.Dweckدر
این کتاب میگوید ستایش استعدادها و
تواناییها نهتنها باعث باال رفتن اعتماد به
نفس و رسیدن به موفقیت نمیشود بلکه
میتواند موفقیتها را به خطر نیز بیندازد.

این راهنمای گامبهگام ،دستورالعملهایی را
ارائـه میدهد که بـه مردم اجـازه میدهد تا
در طول یک ماه دگرگونی را در زندگی خود
احسـاس کننـد .ملیسـا و داالس هارتویـگ
( )Melissa and Dallas Hartwigبـا
همـکاری هم ایـن کتاب را نوشـتهاند که در
بیـن پرفروشتریـن کتابهای سـال 2016
قـرار گرفت

کشتنمرغمقلد

میان دنیا و من

()To Kill a Mockingbird

Between The World and Me

ایــن کتــاب هارپــر لــی ()Harper Lee
سالهاســت کــه در فهرســت پرفروشهــا
قــرار دارد .وکیلــی بهنــام آتیکــوس فینــچ
شــخصیت اصلــی ایــن داســتان اســت .او
وکالــت یــک فــرد سیاهپوســت را بــر عهده
میگیــرد کــه بــه جــرم گنــاه نکــرده
محکــوم شــده اســت.

تانهیس ــی کوت ــز ()Ta Nehisi Coates
یکـــی از بهتریـــن نویســـندگان حـــال
حاضـــر آمریکاســـت و ایـــن کتـــاب
را بهعنـــوان نامـــهای بـــرای فرزنـــد
نوجـــوان خـــود نوشـــته اســـت.

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

صد کلمه اول

(The Life-Changing Magic Of
)Tidying Up

بیشتر ما انسانها زندگی به هم ریختهای
داریم .ماری کوندو ( )Marie Kondoمشاور
نظافت خانه به سبک ژاپنی است که با نوشتن
این کتاب به خوانندگان خود یاد میدهد که
چگونه به سادگی خانه را مرتب کرده و وسایل
اضافی دور ریخته شود.

First 100 Words

راجـر پرایـدی ( )Roger Priddyکتابـی را
منتشـر کـرده کـه بهوسـیله آن میتوانیـد
برای شـروع یادگیـری زبان انگلیسـی اقدام
کنیـد .ایـن مجموعـه بـا صفحـات و جلـد
محکـم خـود بـرای آمـوزش کـودکان نیـز
مناسـب است.

پرفروشترین
فیلم های سال 2016

سـال  2016سـال بسـیار خوبـی بـرای کمپانـی فیلمسـازی
والتدیزنـی بـود 5 .فیلـم از  10فیلـم پرفروش دنیا توسـط این
کمپانـی توزیع شـدهاند .این در حالی اسـت که سـهم بـرادران
وارنـر سـه فیلـم و یونیورسـال و  ،20th Century Foxهرکـدام
یـک فیلـم بـود .در ادامه با هـم نگاهـی میاندازیم بـه  10فیلم
پرفـروش سـال  .2016بـا ما همراه باشـید.

عنوانفیلم

ژانرفیلم

کارگردان

شرکت
پخشکننده

امتیاز
(در IMDB
از )10

تاریخ
اکران

میزان فروش (دالر)

Captain America: Civil

اکشن،ماجراجویی،
علمی-تخیلی

آنتونیروسو
جو روسو

والت دیزنی

8.0

17
اردیبهشت
1395

1,153,304,495

انیمیشن،ماجراجویی،
کمدی

اندرواستنتون
آنگوس مک لین

والت دیزنی

7.5

 28خرداد
1395

1,027,364,326

انیمیشن،ماجراجویی ،بایرون هاوارد ،ریچ
مور
کمدی

والت دیزنی

8.1

 14اسفند
1394

1,023,784,195

جان فاوریو

والت دیزنی

7.6

 15فروردین
1395

966,550,600

کریس رناد ،یرو
چنی

یونیورسال

6.6

 18تیر 1395

875,086,598

اکشن،ماجراجویی،
علمی-تخیلی

زک اسنایدر

برادران وارنر

6.8

 6فروردین
1395

873,260,194

7

Deadpool

اکشن،ماجراجویی،
کمدی

تیممیلر

Fox

8.1

 22بهمن
1394

782,612,155

8

Suicide Squade

اکشن،ماجراجویی،
فانتزی

دیوید آیر

برادران وارنر

6.4

 15مرداد
1395

745,600,054

ماجراجویی،خانوادگی،
فانتزی

دیویدیاتس

برادران وارنر

7.8

 28آبان
1395

685,951,095

اکشن،ماجراجویی،
فانتزی

اسکاتدریکسون

والت دیزنی

7.9

 14آبان
1395

649,106,748

رتبه

1

War

2

Finding Dory

3

Zootoopia

4

The Jungle Book

5
6

9
10

ماجراجویی،درام،
خانوادگی

 The Secret Life of Petsانیمیشن،ماجراجویی،
کمدی
:Batman v Superman
Dawn of Justice

Fantastic Beasts and
Where to Find Them

Doctor Strange

کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی ،در جستجوی دوری و زوتوپیا بیش از یک
میلیارد دالر فروش داشتند و به ترتیب  25ام 27 ،ام و  26امین فیلم در
جهان بودند که توانستند باالی یک میلیارد فروش داشته باشند .این سه
فیلم در جایگاه  22 ،12و  25ام پرفروشترین فیلم های تمام دوران تاریخ
قرار گرفتند.
در جستجوی دوری ،زوتوپیا ،راز زندگی حیوانات خانگی و کتاب جنگل
انیمیشنهایی بودن که بعد از  )Frozen) 2013 ،)Toy Story 3 ) 2010و
 )Minions) 2015به ترتیب در لیست انیمیشن های پرفروش تمام دوران
قرار گرفتند.
در جستجوی دوری ،بعد از  Toy Storyدومی فیلم استودیوی انیمیشنسازی
پیکسار است که بیش از یک میلیارد دالر فروش داشته است .زوتوپیا نیز پس

20th Century

از  Frozenدومین انیمیشن تمام دوران استودیو انیمیشنسازی والت
دیزنی است .این اولین بار است که دو انیمیشن در یک سال بیش از یک
میلیارد فروش داشتهاند.
کتاب جنگل بیش از  966میلیون دالر فروش داشت و با این فروش سیو
یکمین فیلم پرفروش تمام دوران شد .زندگی راز حیوانات خانگی نیز با
 875میلیون دالر ،چهل و هفتمین فیلم پرفروش شد.
کاپیتان آمریکا ،زوتوپیا ،کونگ فو پاندا  3و وارکرفت فیلمهایی بودند که
بیش از یک میلیارد یوان در چین فروش داشتند و به ترتیب ،19 ،21
 20و  22مین فیلمی بودند که در چین بیش از یک میلیارد یوان فروش
داشتهاند .این چهار فیلم در لیست فیلهای پرفروش تمام دوران چین به
ترتیب رتبههای  22 ،7 ،15و  8ام را بهدست آورند.

شماره سندF 910(0) :

فرم نظرسنجی نشریه رول
نام و نام خانوادگی:
آدرس سکونت (به صورت دقیق):
تحصیالت:

تلفن:

تاریخ:

خدمات سرویس:

مصرف کننده:

سایر.......................................... :

ردیف

پاسخ

شرح نظر سنجی

1

چقدر از کیفیت محصوالت ما راضی هستید؟

2

چقدراز اطالع رسانی در زمینه باشگاه از طریق سایت راضی هستید؟

3

محصوالت ما در منطقه شما چقدر دسترس میباشند؟

4

آیا از جوائز و نحوه قرعهکشی ما راضی هستید؟

5

آیا مایل به ارسال این چنین ویژه نامههایی میباشید؟

6

این ویژه نامه تا چه حد مورد رضایت شما بوده است؟

7

نحوه ارتباط شما با شرکت به چه صورت میباشد

کم

تا حدودی

بلی
سایت

زیاد

توضیحات تکمیلی

خیر
تبلیغات محیطی

باشگاه مشتریان

سایر

لطفا در صورتی که پیشنهاد ،انتقاد و یا ایدهای جالبی دارید در این قسمت یادداشت فرموده و برای ما ارسال فرمائید.
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توزیع نسخ-1 :واحد بازاریابی
در ﺻﻮرت ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻓﺮم در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از  5ﻧﻔﺮ از ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲﻫﺎي ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رول ﺑﺎﺷﯿﺪ.

امتیاز

اسامی برندگان
نام

غالمرضا

نام خانوادگی

لطف اللهی

کد

شماره همراه

تاریخ

1395/05/10 6170***0915 55993

رستم

نام

نام خانوادگی

غالم تبار

کد

شماره همراه

تاریخ

1395/06/05 3279***0936 61046

اسداهلل

محمدی

1395/02/11 3157***0917 66394

مسعود

بیژنی

1395/06/06 1920***0915 55097

ابوطالب

احمدی

1395/05/12 6929***0936 59084

غالمرضا

صابری

1395/06/07 3956***0915 55825

حسین

پوراسماعیلی

1395/05/13 8806***0915 56450

سیدعلی

کالنیا

1395/06/07 2602***0918 59071

محمدحسین

رهسپار

1395/05/13 7052***0918 59064

فاطمه

خداداد

1395/06/08 8508***0912 66283

علی

قاسم زاده

1395/05/14 1560***0912 67116

حسین

عظیمی رسا

1395/06/08 0188***0918 57017

احمد رمضان

ضیاالدین

1395/05/16 8949***0937 55934

سیدمحمد

ابراهیمیان

1395/06/09 4016***0933 61079

موسی

علی پور

1395/05/16 7167***0912 55110

علیرضا

نجفی

1395/06/10 4238***0915 56208

علیرضا

رضازاده

1395/05/16 4656***0939 59050

سید جواد

حسینی

1395/06/10 6120***0911 65334

علی

کیانی

1395/05/17 0614***0911 61021

سمیرا

کیان پور

1395/06/11 8712***0912 55402

ابوالفضل

نامور

1395/05/18 3594***0935 55904

محمدعلی

گیلکی بیشه

1395/06/11 5425***0912 61089

علی

عظیمی

66486

1395/05/18 6795***0933

مهرداد

موسوی

1395/06/12 6127***0910 59064

غالمحسین

قنبری

1395/05/19 2865***0917 66441

هادی

اکبری

1395/06/13 5831***0918 57017

عباس

صالحی فر

1395/05/20 7610***0917 66519

شهربانو

شکری

1395/06/14 7662***0911 61004

حسین

ابراهیمی

1395/05/20 2142***0912 59112

علی اصغر

رمضانی

1395/05/15 3175***0918 57017

رمضانعلی

رجب پور طرقی

1395/05/21 3882***0915 55634

روح اهلل

عسگران

1395/06/16 3401***0915 55205

حسین

حق داد

1395/05/21 5410***0915 55544

احمد

ترابی

1395/06/17 2195***0915 55091

محمدسجاد

حسنی ساعد

1395/05/22 8905***0921 57017

جواد

حسن نیا

1395/06/20 4335***0915 53094

جعفر

گمار

1395/05/22 8168***0918 57016

حبیب

کاظمی

1395/06/21 9249***0990 53098

آرزو

اسدی

1395/05/25 6541***0918 57017

علی

امیرزاده

1395/06/21 9377***0990 61046

خلیل

قربانپور

1395/05/25 1638***0911 65200

محمد

مرادی مقدم

1395/06/22 3279***0917 66394

بهرام

میرزایی

1395/05/26 3404***0918 57017

رسول

پورداداش

1395/06/22 4592***0935 59107

مجید

امیر آبادی زاده

1395/05/26 4727***0915 54171

میالد

عالمی

1395/06/23 0894***0915 56362

حسن

دل قندی

1395/05/27 1366***0915 56441

سینا

دوستی

1395/06/23 5393***0937 61068

محمد صادق

باقری

1395/05/27 2196***0910 65334

رسول

مسلمی

 2500***0901 66357جشنواره فارس

علی

توکلی

1395/05/27 0389***0938 55651

الهام

مظلومی

 3606***0917 66357جشنواره فارس

محمد

فرجی

1395/05/28 1151***0918 57016

فریدون

بهارلو

 3717***0917 66357جشنواره فارس

جهانگیر

فرهان

1395/05/28 7530***0915 56058

محمدکاظم

قاعدی

 1927***0917 66357جشنواره فارس

علی اصغر

راهبان

1395/05/29 6626***0935 61068

سید نویدرضا

اشرف منصوری

 2478***0917 66357جشنواره فارس

محمد

دارابی

1395/05/30 7605***0915 55110

ایرج

ایران مهر

 3022***0917 66357جشنواره فارس

زهرا

شمسی

1395/05/31 4357***0911 61086

محمدمهدی

فیروزی

 6518***0917 66357جشنواره فارس

حسن

ساقی

1395/06/01 1126***0915 55287

خسرو

دین دارلو

 1049***0917 66357جشنواره فارس

محمد

بابایی

1395/06/01 2262***0919 59111

غالمحسین

علیزاده

 3197***0917 66357جشنواره فارس

علیرضا

آزادشهابی

1395/06/02 0822***0911 61033

محمد

دقیق

 6845***0917 66357جشنواره فارس

احمد

امیری

1395/06/03 7362***0913 63058

علی

عباسپور

 9745***0921 66357جشنواره فارس

علی

روشن بخش

1395/06/03 0087***0915 56225

محسن

موالیی

 0941***0933 66357جشنواره فارس

محمد

نوروزی

1395/06/03 3282***0915 54189

ابراهیم

کاظمیان

 9633***0935 66357جشنواره فارس

ابوذر

محمودی هاشمی

1395/06/04 6675***0913 67142

حمیدرضا

زارع پور

 5065***0938 66357جشنواره فارس

علی

محمدی

1395/06/04 2134***0915 55983

علیرضا

جوکار

 0019***0939 66357جشنواره فارس

اسامی برندگان
مهدی

نام

نام خانوادگی

احمدزاده

کد

شماره همراه

تاریخ

نام

 3692***0917 66357جشنواره فارس

غالمرضا

نام خانوادگی

تنهایی

کد

شماره همراه

تاریخ

1395/08/07 7082***0915 56254

علیرضا

غواص

 3658***0917 66393جشنواره فارس

علی

مهری

1395/08/09 6066***0936 55005

مجتبی

پورغریب

1395/06/24 1512***0917 66515

حسن

خانی

1395/08/10 8289***0915 56010

امیر

زرین نیا

1395/06/24 4330***0911 65081

مهدی

معینی منش

1395/08/10 2210***0911 61132

نعمت اهلل

مختاری

66536

1395/06/24 2924***0917

مهدی

شکری

1395/08/11 0722***0919 59050

ابراهیم

نظری

1395/06/25 4150***0912 59051

طاهر

میر شکار

1395/08/12 1542***0930 65336

محمد

نظارت

1395/06/28 5817***0935 65091

مجید

نوروزی مداح

1395/08/14 7038***0915 56467

عماد

صفی نژاد

1395/06/28 1090***0913 63019

رضا

رعیتی

1395/08/15 1425***0913 67108

محمد

گلگو

1395/06/30 3978***0919 59071

محسن

حاجی زاده

1395/08/19 7419***0915 55651

جمشید

تیموریان

1395/06/31 3797***0935 59068

رضا

سروی جویباری

1395/08/20 3472***0911 61102

احمدرضا

حداد

1395/07/01 4016***0935 66393

کوروش

صادقی

1395/08/22 2116***0917 66375

شهرام

آقاکوچک

1395/07/03 2484***0921 59056

ایمان

باقرزاده

1395/08/23 9241***0936 59068

سید کاظم

ساداتی الجیمی

1395/07/05 4537***0919 61010

رضا

اسداللهی

1395/08/25 6292***0915 54183

جعفر

عرفانی

1395/07/08 2595***0915 56215

قاسم

ساالری

1395/08/28 7411***0911 61012

سید سعید

افسریان

1395/07/09 8915***0917 66557

محمدرضا

طزری

1395/08/28 5018***0912 59072

رامین

جمالی

1395/07/12 7741***0914 59056

عبدالحسین

تاجی

1395/08/30 1216***0939 66515

سید مصطفی

حسینی

1395/07/12 6844***0912 59070

علی اصغر

قربانی مقدم

1395/08/30 2856***0915 56323

سهراب

یادگاری

1395/07/13 6155***0918 57017

حسین

زنگویی

1395/09/01 8218***0915 55562

محمد جواد

باقری

1395/07/15 7305***0913 63082

حمیدرضا

کدری

1395/09/01 4540***0915 56470

مهدی

عشقی

1395/07/19 0945***0911 61003

مهدی

جانی

1395/09/04 0693***0915 56181

علیرضا

ضابطیان

1395/07/21 8332***0915 56465

محمدرضا

منیان لو

1395/09/09 0054***0912 59067

بهروز

آذرمهر

1395/07/23 8162***0913 63082

محسن

صدیق

1395/09/12 0373***0915 56416

محمد

روزبهانی

1395/07/23 6039***0937 59120

اسماعیل

بهولی

1395/09/13 9637***0915 56242

محمدرضا

صدیق پور

1395/07/24 2257***0915 56011

روح اهلل

نظری

1395/09/18 0492***0912 59072

عبداهلل

قریشی

1395/07/24 8265***0935 59115

علیرضا

سرایی

1395/09/18 4447***0915 56427

سعید

قلی پور

1395/07/25 9371***0911 61021

ابوالحسن

جوالیی

1395/09/21 7715***0935 61047

امید

گلستانی

1395/07/26 7435***0936 61093

صفورا

قاسمی

1395/09/22 3193***0915 55651

علی

عظیمی

1395/07/27 6335***0911 61131

محمد ابراهیم

اسران بیگی

1395/09/22 0238***0915 55918

اصغر

امامی

1395/07/27 9501***0913 63079

مهدی

عبدالمنشی

1395/09/26 5823***0921 59084

ابوالفضل

عادل مقدم

1395/07/27 3292***0915 54104

مجید

پور فتح اهلل

1395/10/03 4030***0915 55097

محمد

امیر آبادی زاده

1395/07/28 3672***0915 56013

امید

متین فر

1395/10/04 4866***0933 55097

محراب

فرج زاده

1395/07/29 9859***0935 59068

رضا

لعل اسالمی

1395/11/01 7071***0939 53050

احمد

کرمانی

1395/07/29 4193***0915 54188

مجتبی

میرزایی

1395/11/03 9709***0919 59120

علی

عرفانی فرد

1395/07/30 3282***0917 66481

مهدی

هادی نژاد رودی

1395/11/04 2023***0911 61107

محمود

داوودی

1395/08/02 0561***0913 63019

محمد مهدی

ناصروفایی

1395/11/06 9575***0919 52003

قدرت

قنبرنژاد

1395/08/03 1331***0917 66495

محمد

کاظم زاده

1395/11/07 7687***0915 55651

مهدی

ابراهیمی

1395/08/05 3469***0915 56095

امیر

موریدی ناصری

1395/11/08 2300***0936 66394

ایمان

زعیم آبادی

1395/08/06 3098***0913 63080

