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نگاهی به عملکرد سه ماه اول سال 93
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نگاه�ی مج�دد ب�ه مش�تری

در چرخه عملیات اقتصادی ش��رکت ش��امل خرید مواد اولیه  ،تولید محصوالت و عرضه آن به بازار  ،نقش مش��تریان در توزیع محصوالت در
سراسر کشور و منطه حائز اهمیت حیاتی است .
در واقع مشتری  ،شریک فعالیت های تجاری ما محسوب می شود و منافع ما به عنوان تولید کننده و مشتری به هم وابسته می باشد .
راز موفقیت ما در مش��تری مداری اس��ت و برای توس��عه بازار محصوالت ضمن توجه الزم به منافع مصرف کنندگان نهایی محصوالت  ،الزم
میدانیم از مشتری بعنوان حلقه اتصال ایرانول به مصرف کننده نهایی حمایت نماییم .

نگاهی به عملکرد سه ماه اول سال93
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ش��رکت نفت ایرانول از طریق تولید  ،عرضه و تجارت انواع
روغن موتور  ،روانکارهای صنعتی و خودرویی  ،مش��تقات نفتی
و حض��ور در کس��ب و کارهای مرتبط در جه��ت تامین منافع
ذینفعان تالش می نماید.
با توجه به اهداف تعریف ش��ده در حوزه فروش ،به ش��رح
ذیل می باش��د نتیج��ه عملکرد تحقق یافته در س��ه ماهه اول
گزارش میگردد .
* افزایش 4درصد س��هم بازار مورد انتظار در سه ماهه اول
نسبت به سال قبل
* توسعه و تقویت شبکه عاملین در سراسر کشور برای توزیع
محصوالت ؛ که در س��ه ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه سال
قبل موفق به جذب  22شرکت و عامل جدید شده ایم .
* افزایش حجم تولید روغن های موتور با حفظ تنوع قبلی
؛ تولید روغن های موتوری در سه ماهه ی اول سال  93نسبت

به دوره مشابه سال قبل 24درصد افزایش یافته است .
* قرار دادن روغن صنعتی در سبد فروش عاملین ؛ فروش
روغن های صنعتی توس��ط عاملین نسبت به مدت مشابه سال
قبل 28درصد افزایش یافته است .
* افزای��ش مقداری 34درصد روغ��ن های صنعتی و دنده
خودرو نسبت به دوره مشابه سال قبل .
* س��وق دادن صادرات به س��مت صدور محصوالت نهایی
( ) Finish productبه منظور باال بردن سودهی صادرات
* واردات (ورود موق��ت) روغن پایه با هدف افزایش مقدار
روغن پایه در دسترس و نیز ارتقا سهم تولید و تخصیص بخشی
از محصوالت نهایی به بازارهای صادراتی .
* توس��عه ارتباط با صنایع کشور و ارائه خدمات به صنایع
کشور ( آموزش خدمات قبل از فروش  ،پس از فروش ) با هدف
توسعه بازار محصوالت صنعتی .
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اولین همایش اتوسرویس های برترشهرستان سبزوار
همایش اتوس�رویس های شهرستان س�بزوار در  4تیرماه سال
جاری توس�ط عاملین فروش محصوالت ایرانول در س�بزوار برگزار
ش�د.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت ایرانول ؛ این همایش در روز 4
تیر ماه س��ال جاری برگزار ش��د .
در ای��ن همایش س��ید محمد علی هاش��می ؛ مدی��ر بازاریابی و فروش

ش��رکت نفت ایرانول ضمن عرض خیر مقدم به اتوس��رویس های مدعو در
خصوص سیاس��ت های فروش  ،کیفیت محصوالت و معرفی توانمندی های
شرکت به ایراد س��خنرانی پرداختند  .هم چنین در این همایش جواد علی
پور صدری ؛ رییس ش��بکه توزیع مویرگی مقاله آموزشی با عنوان « روغن
و ضدیخ در خودروها » را ارائه کرد  .این مراس��م پس از اهدای جوایز و
لوح تقدیر به اتوس��رویس های برتر و پذیرایی از میهمانان پایان یافت .

شماره  -64تیر ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

3

اولین همایش اتوسرویس های برترشهرستان بجنورد
همایش اتوسرویس های شهرستان بجنورد در  5تیرماه سال
جاری توسط عاملین فروش محصوالت ایرانول در بجنورد برگزار
شد .
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت ایرانول ؛ این همایش در روز
 4تیر ماه سال جاری برگزار شد .
در این همایش س��ید محمد علی هاش��می ؛ مدیر بازاریابی و فروش
ش��رکت نف��ت ایران��ول ضمن ع��رض خیر مق��دم به اتوس��رویس های

شماره  -64تیر ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

4

مدعو در خصوص سیاس��ت های فروش  ،کیفی��ت محصوالت و معرفی
توانمندی های شرکت به ایراد سخنرانی پرداختند .
ه��م چنی��ن در این همایش ج��واد علی پور ص��دری ؛ رییس
ش��بکه توزیع مویرگی مقاله آموزش��ی با عن��وان « روغن و ضدیخ
در خودروه��ا » را ارائه کرد  .این مراس��م پس از اهدای جوایز و
ل��وح تقدیر به اتوس��رویس های برتر و پذیرای��ی از میهمانان پایان
یاف��ت.

توصیه های تابستانی برای فرار از گرما
فصل تابس��تان فرا رس��یده و گرما با گامهای داغ و سنگین خود
ش��هرها را فرا گرفته اس��ت .در این مطلب ما می خواهیم بدانیم که
چگونه می شود با گرما مقابله کرد.
چه بخوریم؟
میزان س��دیم و پتاسیم بدن ما باید متعادل باشد .اما متأسفانه به
دلیل اینکه در طول روز مواد غذایی سرشار از سدیم (نمک) بیشتری
مصرف میکنیم این موازنه به هم میریزد.
پتاس��یم به خصوص اگر اهل ورزش باشید وظیف ه احیای انرژی را
بر عهده دارد و خستگی را از جان بدر میکند .این عنصر مهم در موز،
زردآلو ،طالبی و بیشتر میوه و سبزیجات به میزان قابل توجهی وجود
دارد.توصیه میکنیم برای حفظ تعادل پتاسیم و سدیم بدنتان در هر
وعد ه غذایی س��بزیجات تازه و خش��ک ،سیبزمینی ،میوههای تازه و
خشک میل کنید .قطعاً گزینههای زیادی برای انتخاب دارید.
از مصرف سوپ که باعث تأمین مایعات بدن میشود غافل نشوید.
حواس��تان باش��د مصرف مواد غذایی ش��ور مثل چیپس ،سوسیس و
کالباس ،ماهی دودی و غیره را محدودتر کنید.
آب ،آب ،آب
اولین س�لاح مبارزه با گرما آب اس��ت .در فصل گرما آب زیادی
بنوش��ید .همیش��ه یک بطری آب دم دستتان باش��د و به طور مرتب
آب بنوش��ید .منتظر نمانید که تش��نگی هالکتان کند و بعد به سراغ
آب بروید.
البته میزان آب مصرفی به فعالیت فیزیکی ش��ما بستگی دارد اما
بدانی��د که نوش��یدن حداقل دو لیتر آب یعنی مع��ادل  8لیوان الزم

است .بعد یا قبل غذا آب بنوشید.
میتوانید آب خالص بنوش��ید و یا اینک��ه مقداری آب لیموترش
و یا چند پر نعنا به آن اضافه کرده و تش��نگیتان را برطرف س��ازید.
اگر طرفدار آبهای گازدار هس��تید سعی کنید از انواع کم سدیم آن
استفاده کنید.
اگر خیلی آب به اصطالح خالی دوست ندارید یا این که میخواهید
ع�لاوه ب��ر رفع عطش برنزه هم ش��وید توصیه میکنی��م از آب میوه
سرشار از کاروتنوئیدها و ویتامینها استفاده کنید مثل آب هویج .این
مواد مغذی شما را از آسیبهای نور خورشید درامان میدارند.
چند توصیه کلی
از نوش��یدن مایعات به اصطالح تگری و مواد غذایی خیلی س��رد
بپرهیزی��د .بر خالف آنچه ک��ه عامه مردم تصور میکنند ،نوش��یدن
مایع��ات خیل��ی خنک به هنگام تش��نگی ،نه تنها عط��ش را برطرف
نمیکند بلکه باعث تعریق بیشتر بدن میشود.
ب��دن با جذب س��رما ب��ه تص��ور اینکه بای��د خود را گ��رم کند
عکسالعمل نشان میدهد؛ در عوض زمانی که نوشیدنی گرم یا داغی
خورده میشود عکس این اتفاق میافتد و بدن به دنبال خنک کردن
خود وارد عمل میشود .بنابراین نوشیدنیها را بر اساس دمای محیط
انتخاب کنید و از نوشیدن مایعات تگری بپرهیزید.
همچنین از مصرف ادویههای��ی مثل فلفل و خردل نیز بپرهیزید
زیرا باعث میش��وند شما بیشتر احساس گرما بکنید.در نهایت توصیه
میکنیم برای مقابله با گرمای شدید ،تعریق زیاد و احساس خستگی
تغذیهای سرش��ار از مایعات داشته باش��ید تا بدنتان دهیدراته نشود
یعنی مایعات خود را از دست ندهد.
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آموزشگاه ایرانول

@تهیه و تدوین :حامد معماریان
بازاریابی و فروش

								
مقدمه:
آموزش ،همواره یکی از ابزارهای موفقیت در کار اس�ت .اگر به کاری که در حال انجام
آن هس�تیم ،علم داشته باش�یم می توانیم نسبت به سایر همکارانمان موفقیت بیشتری
کس�ب نمائیم .این موفقیت می تواند شامل جذب مشتری بیش�تر و نهایت ًا فروش باالتر
کاال یا خدماتی که در حال ارائه آن هستیم ،شود.
در ای�ن بخ�ش از خبرنام�ه ایران�ول ،برآنی�م ضم�ن ی�ادآوری آنچ�ه ش�ما از قب�ل
فراگرفت�ه ای�د ،مطالب جدیدتری هم به دانش ش�ما همکاران گرام�ی و اعضاء خانواده
بزرگ ایرانول بیفزائیم تا ضمن پیشرفت و توسعه کسب و کارتان ،گامی مثبت در جهت
موفقیت خانواده ای که در آن عضو هستیم ،برداریم.
در این راس�تا ،ما را از راهنمایی های مفید و س�ازنده تان محروم نفرمایید .با افتخار
پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما همکار گرامی هستیم.
memarian@iranol.ir
با احترام و سپاس

ﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ:
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ
ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ – ﮔﺎﺯ( ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺑﻨﺰﻳﻦ –
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺳﻮﺧﺖ )
موتور:
شناخت

ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ اس��ت .نیروی
ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎموتور آن
اتومبی��ل،
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲترین
ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ مه��م
بخش ﺷﻮﺩ.
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
الزم جهت حرکت اتومبیل با احتراق س��وخت (بنزین –
)ﻣﻌﻤﻮﻻً  4ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ( ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺁﻧﺠﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
تبدی��ل آن به نیروی
گازوئی��ل – گاز) در داخ��ل موتور و
ﺳﻴﻠﻨﺪﺭسیلندر (معموالً
تعدادی
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩمیﻣﻲشود.
مکانیکی تامین
موتورها ﻫﺮ
ﻛﻨﻴﺪ ،ﺩﺍﺧﻞ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ
 ۴سیلندر) دارند که احتراق سوخت ،آنجا صورت می گیرد.
ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ
همانطوری که در شکل زیر مشاهده می کنید ،داخل هر
ﺼﻞ ﺍﺳﺖ.
سیلندر پیستون متحرکی وجود دارد که توسط میله ای به
نام شاتون به میل لنگ متصل است.

در موتورهاي دوزمانه زماني که پيس��تون ش��روع به
باالرفتن ميکند ،س��وپاپ دود بس��ته و ش��کاف هواي
ورودي پوشيده است .بنابراين هواي موجود در سيلندر
ش��روع به فشردهشدن ميکند .در نزديک انتهاي مسير
رفت باال ،س��وخت به داخل محفظه احتراق تزريقشده
و آتش ميگيرد .گازهاي منبسط شده به پيستون فشار
ميآورن��د و آنرا به پايين ميرانند .در نزديکي قس��مت
انتهاي مس��ير رفت پايين ،س��وپاپ دود باز ميش��ود و
پيستون شکاف هواي ورودي را بازکرده و اجازه ميدهد
هوا وارد س��يلندر ش��ود و گازهاي موجود در سيلندر از
طريق س��وپاپ دود خارج ش��ود .در واقع در يک موتور
دوزمان��ه ،تخليهی مرحله قبل به مرحلهی مکش بعدي
متص��ل اس��ت .اين همزمان��ي باعث ميش��ود مقداري
سوخت بهصورت نسوخته از محفظه خارج شود.

ب) موتورهاي چهار زمانه
موت��ور چهارزمانه در س��ال  ۱۸۷۶می�لادی یعنی
حدود  138س��ال پیش توس��ط نی��کالس اتو مهندس
آلمانی اختراع ش��د .موتورهای چهارزمانه متداولترین
موتورها در وسایل نقلیه امروزی هستند .دلیل نامگذاری
موتورچهارزمانه ،چرخه چهارمرحلهای آن اس��ت که به
موتور بنزینی )
سیلندر
مقطع
(
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ (
عرضیﺳﻴﻠﻨﺪﺭ
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ
)
در باالی هر س��یلندر ،دو س��وپاپ یک��ی برای باز و شرح زیر می باشد:
مکش  :در این مرحله با حرکت پیس��تون به
مرحله
ﺳﻮﺧﺖ ﻭ -۱
ﻭﺭﻭﺩباز و
ﺩﺭﻳﭽﻪبرای
ﻛﺮﺩﻥدیگری
س��وخت و
ورود
بس��ته کردن
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯ
ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ
دریچهﺑﺮﺍﻱ
ﺳﻮﭘﺎپ ﻳﻜﻲ
ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﻫﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ،ﺩﻭ
بسته کردن دریچه خروج دود به همراه یک شمع جهت س��مت پائین  ،س��وپاپ ورود سوخت باز می شود و سوخت
ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﺷﻤﻊ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺳﻮﭘﺎﭘﻬﺎ وﺑﺎهوا ) به داخل سیلندر مکیده می شود.
مخلوط بنزین
ایجاد جرقه تعبیه ش��ده اس��ت .این سوپاپها با چرخش (
تراکم  :دراین مرحله با حرکت پیستون به
مرحلهﺑﻪ ﺩﻭ
ﻧﻈﺮﻋﻤﻠﻜﺮﺩ-۲ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ
ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎو ﺭﺍ ﺍﺯ
لحظهﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﺎﺯ
می��ل ﺩﺭ
ﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﺩﺍﻣﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ
بس��ته
معین ،باز
نوب��تﻭو در
ﻟﺤﻈﻪ به
بادامک
می ش��وند .موتورها را از نظرعملکرد ميتوان به دو نوع سمت باال و بسته شدن هر دو سوپاپ  ،سوخت متراکم
ﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻭﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺯﻣﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ.
و گرم می شود.
موتورهاي دوزمانه و چهارزمانه تقسيم کرد.
 -۳مرحل��ه احت��راق  :در این مرحله ک��ه باز هر دو
اگر دوره احتراق موتور با يک بار دور زدن ميللنگ
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﻣﻴﻞﻟﻨﮓ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﻭﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ
کامل شود ،موتور را دوزمانه و اگر این دوره با دوبار دور سوپاپ بسته هستند  ،شمع جرقه زده و سوخت داخل
ﻣﻲراﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺭﺍ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺷﻮﺩ،
انفجار،
حاصل از
منفجر می
چهارزمانه م
موتور
کامل
لنگ
ﻛﺎﻣﻞميل
زدن
پیستونﺩﺍﺧﻞ
ﺳﻮﺧﺖ
ﺯﺩﻩ ﻭ
فشار ﺟﺮﻗﻪ
شود.ﺷﻤﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
سیلندر ﺑﺴﺘﻪ
نامند.ﺩﻭ ﺳﻮﭘﺎپ
ﺑﺎﺯیﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ
ﭼﻬﺎﺭﺯﻣﺎﻧﻪﺍﻳﻦ
شود،ﺩﺭ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ :
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﻣﻴﻞﻟﻨﮓ-3
را به سمت پائین هل می دهد .نیروی حاصل از حرکت
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
ﺩﻫﺪ.میلﻧﻴﺮﻭﻱ
باعث ﻣﻲ
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﻞ
پیس��تون بهﺳﻤﺖ
دوزمانه ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ،ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
الف) ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ
لنگ به دور
چرخش
پایین هم
موتورهاي
موتور دو زمانه که به موتور پیستونی نیز معروف است ،محور خود می شود.
ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 -۴مرحله تخلیه  :در این مرحله پیستون به باال حرکت
نوعی موتور حرارتی اس��ت که از یک یا چند پیستون دو
زمان��ه بهره گیری میکند تا فش��ار را به حرکت دایره ای می کند و با باز ش��دن س��وپاپ خروج گاز  ،دود حاصل از
ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯ  ،ﺩﻭﺩ
ﺳﻮﭘﺎپ
احتراقﻣﻲ ﻛﻨﺪ
دارندﺣﺮﻛﺖ
دوزمانه ﺑﺎﻻ
ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﻴﻪاز :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
-4
می شود.
ﺷﺪﻥهدایت
ﺑﺎﺯاگزوز
سوخت ﻭبه ﺑﺎطرف
ﻣﺮﺣﻠﻪموتور
دستگاههای که
ﻣﺮﺣﻠﻪ بعضی
تبدیل کند.
در ش��ماره بعد به اصول روان��کاری موتور خواهیم
عبارتند از :تجهیزات باغبانی و چمن زنی ،موتور گازی ها،
کوچک .ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
هایﺑﻪ ﻃﺮﻑ
ﺳﻮﺧﺖ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
پرداخت.
موتور قایق
اسکی ها،
جت

)ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ(

ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
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تحلیلشخصیتDISC
برایبازاریابیوفروش
@تهیه و تدوین :صادق جعفری
کارشناس کنترل کیفیت
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یک�ی از قویتری�ن ابزاره�ای بازاریاب�ی و ف�روش،
اس�تفاده از ارزیابی رفتاری دیس�ک ( )DISCاس�ت.
دانستن نوع شخصیت خود و مشتریان باعث میشود از
کارکردن با آنها لذت بیش�تری ببریم .دیسک چیست؟
ارزیابی دیس�ک یک ابزار ارزیابی رفتاری اس�ت که بر
مبنای نظریه روانشناس�ی ویلیام مارس�تون بنا ش�ده
است .نظریه مارس�تون بر چهار نوع ویژگی شخصیتی
مختلف متمرکز است:
س��لطهگری ( :)Dominanceچگونگی رفتار با قدرت و
مشکل ،میزان عالقهمندی بهقدرت خود و احاطه به موقعیت.
ویژگی افرادی که سلطهگری باال دارند :نتیجهگرا ،زود قضاوت
کردن ،عجله داش��تن در تصمیمگیری و انجام کارها ،از کوره
دررفتن ،خود محور و قاطع.
تاثیرگذاری ( :)Influencerچگونگی رفتار با مردم ویژگی
افرادی که تاثیرگذاری باال دارند :عاش��ق ارتباط برقرار کردن
هستند .آنها افرادی اجتماعي ،خوشبين و دارای نگاه مثبت،
معاش��رتی ،مش��تاق ،متقاعدکننده ،خونگ��رم ،اعتمادكننده،
ی و بخشنده هستند.
محبوب ،شاد و سرزنده ،دوست داشتن 
تغییرپذیری ( :)Steadinessچگونگی رفتار شما با تغییر
ویژگی افرادی که تغییرپذیری باال دارند :صبور هستند و خوب
گوش میدهن��د .آنها افرادی آرام ،همکاریکننده ،یکنواخت،
راحت ،تودار ،س��نجیده ،خونگرم و خوش برخورد و عالقهمند
به گروه و کمک به دیگران هستند.
قانونپذیری ( :)Complianceسنجش رفتار شما نسبت
به قوانین و س��ازگاری پیدا کردن با رویههاویژگی افرادی که
قانونپذیری باال دارند :کمالگرا ،دقیق ،حقیقتجو ،نظاممند،
آدابدان ،دارای اس��تانداردهای ب��اال ،تحلیلگر ،محافظهكار،

حس��ابگر ،پايدار ،قابل اطمینان ،محتاط ،تميز ،منظم ،دقيق،
بانزاكت و سیاستمدار هستند.
ارزیابی ش�خصیتی بازاریاب�ی و فروش  DISCبرای
افرادی که سلطهگری باال دارند:
بنابرای��ن اگر ش��ما در حال فروش محص��ول خود به یک
س��لطهگر هستید ،بهتر است س��ریع به اصل مطلب بپردازید.
از س��رفصلهایی اس��تفاده کنید که محتوای کاتالوگ شما را
ن سلطهگر روشنتر و خواندن را آسانتر میکند.
برای مشتریا 
در فروش تلفنی در مور د س��لطهگرها با این جمالت ش��روع
نکنید« :چه کار میکنید و یا چگونه روزتان را میگذرانید؟»
رضایت و مطلوبیت برایس��لطهگرها واژهای گم ش��ده است.
در فروش تلفنی گفتن این جمله که «من میخواهم با ش��ما
کار کنم» خیلی بهتر از صحبتهای مختلف دیگر اس��ت .در
مورد این افراد س��ریع و به موقع باش��ید .اگر در حال ارسال
یک پیام بازاریابی به افراد س��لطهگر هس��تید ،از متنهای با
حروف درشت اس��تفاده کنید .سلطهگرها س��ریع تصمیم به
خرید میگیرند .آنها به ندرت در مورد خرید محصولی ،روزها
و هفتههامیاندیشند.
ارزیابی ش�خصیتی بازاریاب�ی و فروش  DISCبرای
افرادی که تاثیرگذاری باال دارند
افراد تاثیرگذار مانند افراد سلطهگر تمایل به خواندن بیش
از حد کاتالوگها ندارند .اگر شما چهار صفحه طرح بازاریابی
دارید ،آنها نمیخواهند به احساسات شما صدمه بزنند و قول
میدهند که به آن نگاهی بیندازند ،اما احتماال شخص دیگری
را پیدامیکنند که کار با او آس��انتر اس��ت .شما میتوانید با
یک ف��رد تاثیرگذار تم��اس بگیرید و در م��ورد روز کاری او

صحبت کنید .آنها این برخورد را دوست دارند ومیخواهند
در مورد شما اطالع کسب کنند .اگر شما در حال ارسال یک
پیام بازاریابی به افراد تاثیرگذار هس��تید ،مطمئن شوید که
بیش��تر افراد جمع این ویژگ��ی را دارند .همکاری با یکدیگر،
داش��تن تیم و ....راههایی برای تماس مجدد با آنها هس��تند.
اف��راد تاثیرگذارنمیخواهند برای خودش��ان کار کنند .آنها
نیاز دارند با مردم باش��ند و کارها را با همدیگر انجام دهند.
تصمیمگیری خرید افراد تاثیرگذار به ش��خصی بستگی دارد
که آنها در حال کار کردن با او هستند.
افراد تاثیرگذار تحت تاثیر روش صحبت افراد س��لطهگر
کهمیگویند ما از ش��ما پش��تیبانی و حمایتمیکنیم قرار
نخواهند گرفت .اگرافراد تاثیرگذار ش��ما را دوس��ت بدارند،
میخواهند تا آخر با شما کارکنند.
ارزیابی ش�خصیتی بازاریابی و فروش  DISCبرای
افراد تغییرپذیر
اگر میخواهید به افراد تغییرپذیر چیزی را بفروشید ،نیاز
دارید محیطی امن و مطمئن برای آنها فراهم کنید.
آنها پیام بازاریابی ش��ما را میخوانن��د و احتماال درباره
محصوالت شما سواالت زیادی دارند .وقتی در حال جستوجو
هس��تند ،با آنه��ا تماس بگیری��د و از آنها در م��ورد چگونه
س��پریکردن روزشان ،کس��بوکار و خانوادهش��ان بپرسید.
هنگام ارس��ال پیام بازاریابی مطمئن ش��وید ک��ه اطالعاتی
از قبیل ش��ماره مجوز شرکت ،اس��تانداردهای محصوالت و
غیره را به آنها میدهید .در مورد تعداد س��الهای تاس��یس
کسبوکار و اینکه چگونه میخواهید در کنارشان برای مدت

طوالنی کار کنید ،با آنها صحبت کنید.
اف��راد تغییرپذیر خیل��ی کند برای خری��د تصمیمگیری
میکنند ،اما بعد از اولین خرید مدتی طوالنی به شما وفادار
میمانن��د .اگر میخواهی��د در روند ف��روش تغییراتی انجام
دهید ،فقط مطمئن شوید که به آنها اطالع دادهاید و سپس
به آنها زمان بدهید تا خود را با شما وفق دهند.
ارزیابی ش�خصیتی بازاریابی و فروش  DISCبرای
افراد قانونپذیر
افراد قانونپذیر مانند حسابدارها ،فقط به جزئیات توجه
میکنند .آنهامیخواهند در مورد هر قسمت از فرآیند فروش
ش��ما ،جریان کار و گزارشهای تحویل کاال بدانند .آنها برای
تصمیمگیری انعقاد قرارداد فروش به تعداد زیادی جزئیات و
تماس تلفنی نیاز دارند.
هنگامی که پیام بازاریابی خود را برای آنها میفرس��تید،
هیچ قس��متی نباید غیرشفاف باش��د .آنها همه قسمتهای
پی��ام را میخوانند ،نکتهها راهایالیتمیکنند و نیاز دارند
این نکتهها قبل از خرید روشن شود.
افراد قانونپذی��ر ترجیح میدهند نماده��ای اطمینان و
پیش��ینه هر ش��رکتی را که با آن کارمیکنن��د ،بدانند؛ از
جمله گواهینامههای اخذ ش��ده ،جوایزی که شرکت گرفته،
رتبه ش��رکت و  ...تصمیمگیری خرید اف��راد قانونپذیر کند
اس��ت و وقتی میخواهند برای اولین ب��ار خرید کنند ،یک
نم��ای کل��ی از محصوالت یا خدمات ش��ما را مرورمیکنند
و پس از مرور جزئیات بیش��تر ،در م��ورد جنبههای مختلف
محصوالت شما سوالمیکنند.
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حرف آخر را کیفیت عالی محصوالت میزند
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شناسنامهحرفهای

• نام و نام خانوادگی  :ایرج امیدفر
• سمت  :عامل فروش محصوالت ایرانول
• حوزه فعالیت  :استان اصفهان
• تعداد دفاتر و انبار  2 :فروشگاه و  1انبار
• تعداد پرسنل  10 :نفر
•" هم�کاران اصل�ی  :آقای�ان محمد و محس�ن

 aاز چه زمانی و چه موضوعی باعث اخذ عاملیت ش�رکت
نفت ایرانول شد ؟
اینجانب از س��ال  1345فروش محص��والت ایرانول با نام های البرز
 ،الوند  ،ارژن  ،الر و الموت را آغاز نمودم و پس از جدا ش��دن ش��رکت
نفت ایرانول از صنعت نفت به عنوان عامل همکاری خود را با ش��رکت
آغاز کردم .
 aآبا مشتریان خودشان برند ایرانول را انتخاب می کنند و
یا به توصیه شما در این زمینه توجه می کنند ؟
اکثرا ًبه دلیل کیفیت خوب محصوالت ایرانول و قیمت مناس��ب ان
نسبت به سایر شرکت ها روغن ایرانول را انتخاب می کنند و توصیه ما
نیز دلگرمی بیشتری برای اتوسرویس ها به وجود می آورد .
 aشما چطور مردم را با محصوالت ایرانول آشنا کردید ؟

امی�د فر ؛ مس�ئول ف�روش -آقای حس�ن تواهن
مس�ئول امور مال�ی -خانم ها رقی�ه و زهرا رقیبی
حس�ابداری  -آقای�ان اکب�ر ذوالفقاری  ،مس�عود
صادقی  ،سید مجتبی حسینی راننده  ،آقایان رضا
میرزاییان و علیرضا نصرآبادی انباردار
• تعداد خودروها  3 :دستگاه ایسوزو

محص��ول با کیفیت و قیمت مناس��ب محصوالت و س��ابقه طوالنی
ایرانول احتیاجی به آش��نا کردن مردم ب��ا محصوالت ندارد ولی وظیفه
ماس��ت که با پخش و توزیع مویرگی محص��والت ایرانول به اکثر نقاط
اس��تان و در دس��ترس قرار دادن محصوالت ایرانول را به مردم هر چه
بیشتر معرفی می کنیم .
 aشما خودتان به عنوان یک مصرف کننده چه معیارهایی
را در انتخاب روغن موتور مد نظر قرار می دهید ؟
کیفی��ت همیش��ه حرف اول هر مصرف کننده اس��ت ک��ه می توان
ب��ه جرات گفت محص��والت ایران��ول بهترین کیفیت را در مقایس��ه با
شرکت های دیگر دارد و قیمت مناسب و در دسترس بودن محصوالت
ایرانول بهترین معیار مصرف کننده می باشد .
 aفروش کدام محصوالت ایرانول در منطقه ش�ما بیش�تر

کامل بودن سبد کاالیی
محصوالت ایرانول و
سیاست های صحیح فروش
آن شرکت محترم دلیل
موفق بودن شرکت نفت
ایرانول می باشد که انشاا..
با همین سیاست بیشتر نیز
موفق خواهد بود

است ؟
به دلی��ل تنوع خودرو در این راس��تا کلیه محصوالت مورد
مصرف می باش��د ولی پرفروش ترین محص��والت بنزینی الوند
 16000 ،12000 ، 8000 ، 6000 ،و دیزل��ی  D9000و
 D17000می باشد .
 aتوصیه شما برای فروش محصوالت بیشتر و موفق
تر ایرانول چیست ؟
کامل بودن س��بد کاالیی محصوالت ایرانول و سیاست های
صحیح فروش آن شرکت محترم دلیل موفق بودن شرکت نفت
ایرانول می باش��د که انشاهلل با همین سیاست بیشتر نیز موفق
خواهد بود .
 aدر خص�وص تبلیغات مش�ارکتی هم ب�ا ایرانول
همکاری داشته اید ؟
بله در دو دوره با آن شرکت همکاری داشته ام و امسال هم

با آن شرکت همکاری خواهم کرد .
 aدر خصوص تبلیغات ش�رکت ایران�ول چه نظر یا
پیشنهادی دارید ؟
شایسته است که اینجا از شرکت نفت ایرانول بابت تببلیغات
وس��یعی که دارد تش��کر کنم و با تبلیغات هر چه بیشتر سطح
اگاهی مردم عزیز کش��ورمان را نسبت به محصوالت با کیفیت
ایرانول بیش��تر آش��نا کنی��م و ه��م چنین در ص��ورت امکان
تع��داد بیش��تری از دفترچه راهنم��ای محص��والت در اختیار
اتوسرویس ها قرار گیرد که اگاهی بیشتری نسبت به محصوالت
ایرانول داشته باشند .
 aسخن آخر :
س��خن اخر را کیفیت عالی محصولت میزند و انشاهلل روزی
نام ایرانول اولین برند صنعت روانکاری دنیا باشد .
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ضرورت به کار گیری
بازاریابی همدالنه
در کسب و کار
@ تهیه کننده  :مجید ایرانمنش

معاون بازاریابی و فروش در توسعه بازار
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بسیاری از مردم مهمترین ویژگی بازاریابان را همزبانی
آنها با مشتریانش��ان میدانند و معتقدن��د بازاریابان موفق
کس��انی هس��تند که بهتر بتوانن��د ،با مش��تریان خود به
گفتوگ��و بپردازند .در پاس��خ به رد این نگ��رش رایج در
خصوص بازاریاب��ان میتوان جمله «همدل��ی از همزبانی
بهتر است» را مورد توجه قرار داد.
اهمی��ت همدلی در فضای کس��بوکار بهوی��ژه حوزه
بازاریابی بر کس��ی پوشیده نیس��ت ،لذا شناسایی فرآیند
دقیق همدلی با مش��تریان از اولوی��ت فوقالعادهای برای
بازاریابان برخوردار اس��ت .در حقیق��ت بازاریابی همدالنه
( )Empathetic Marketingدرکی عمیق از نیازها و
خواستههای اساسی مشتریان و هموارسازی راههای روشن
برای پاس��خگویی مناسب به آنها اس��ت .فرآیند بازاریابی
همدالنه را میتوان با استفاده از کلمه « »LOCATEبه
خوبی تشریح کرد LOCATE .مخفف واژگان Listen،
 Observe، Combine، Ask، Talkو Empathize
ک��ه به ترتیب به معنای گوش ک��ردن ،نگاه کردن ،تلفیق
کردن ،سوال کردن ،صحبت کردن و همدلی کردن است.
در ادامه فرآین��د  6مرحلهای تکنیک  LOCATEدر
بازاریاب��ی همدالن��ه بهطور دقیقتری م��ورد کنکاش قرار
میگی��رد .مفهوم واژه  LOCATEب��ه معنی قرارگرفتن
در مکان یا جایگاه دقیق اس��ت ،ل��ذا در بازایابی میتوانیم
آن را به استعارهای از قرارگیری مناسب در کنار مشتریان
بهمنظور همدلی با آنها تعبیر کنیم.
 Listenب��ه معنی گوش ک��ردن ،متفاوت از  Hearبه
معنی شنیدن است.گوش کردن به شنیدن موثر و فعاالنه

اطالق میش��ود ،لذا م��ا در این مرحله باید س��عی کنیم
نیازه��ا ،اهداف ،اولویتها ،خواس��تهها ،عقاید و ارزشهای
مش��تریانمان را بهطور دقیق شناسایی و مشخص کنیم .از
این مرحله به عنوان کسب اطالعات اولیه و پایهای استفاده
میشود .بازاریان خوب بازاریابانی هستند که مهارت خوب
گوش کردن را در خود تقویت کردهاند و س��عی میکنند،
شنونده خوبی باشند تا یک گوینده خوب.
 Observeبه معنی نگاه کردن ،متفاوت از Watch
به معنی دیدن است.
نگاه کردن همان دیدن عمیق و موشکافانه است که در
آن تمامی جزئیات نیز مد نظر قرار میگیرند.در این مرحله
میتوانیم احساس��ات واقعی مشتریانمان را به کمک زبان
بدن آنها ( )Body Languageدرک کنیم.
با نگریستن موثر به هیجانات ،شور و شوق ،عصبانیتها
و ناراحتیهای مش��تریان ،میتوانیم اطالع��ات خود را از
خواستهها و تقاضاهای مطلوب آنها تکمیل کنیم.
 Combineب��ه معن��ی تلفی��ق کردن ،متف��اوت از
 Compoundبه معنی آمیختن است.
تلفیق ک��ردن به مراتب چیزی فراتر از در هم آمیختن
صرف اس��ت به نحوی که در ای��ن مرحله باید از اطالعات
حاصل ش��ده از ش��نیدهها و دیدهها ،بتوان خواس��تههای
واقعی مشتریان را شناس��ایی کرد .طرح ریزیهای بهبود
و توس��عه فرآیندهای سازمانی و فراس��ازمانی در راستای
تحقق خواس��تههای حقیقی مشتریان در پس این مرحله
نهفته شده است.
 Askبه معنی س��وال کردن متفاوت از  Inquireبه

معنی پرسیدن است.
سوال کردن ،پرسیدن هدفمندی است که راههای تعامل
بیشتر با مش��تریان را خواهد گشود .پرسشهای جهت دار
در راستای شفافسازی ابهامات مشتریان در مورد سازمان،
محصوالت و خدماتش ،امری ضروری تلقی میشود.
تمام تالشه��ا در این مرحله باید معط��وف به برطرف
کردن ذهنیات مبهم مشتریان شود تا آنها بتوانند شناخت
کاملتری از س��ازمان و رویکردهای کس��بوکار بهدس��ت
آورند.
 Talkب��ه معنی صحبت کردن ،متفاوت از  Speakبه
معنی گفتوگوکردن است.
به گفتوگ��وی حاوی اطالعات ج��ذاب صحبت کردن
گفته میش��ود ،لذا ما در این مرحله میکوش��یم اطالعات
مفید و مورد نیاز مش��تریان را به آنه��ا ارائه دهیم .باید به
خاطر داش��ته باشیم که مش��تریان ما فقط با صحبتهای
ما قانع نخواهند ش��د بلکه آنها در پی کس��ب اعداد ،ارقام
و اطالعاتی هس��تند که بتوانند تجزی��ه و تحلیل بهتری از

سازمان و محصوالت ما با رقبایمان داشته باشند.
 Empathizeب��ه معن��ی همدلی ک��ردن ،متفاوت از
 Sympathizeبه معنی همدردی کردن است.
همدل��ی ک��ردن ب��ه معن��ای همراه��ی واقع��ی ب��ا
خواستههای مش��تریان است .ما باید در کسبوکارمان
اطمین��ان مش��تریانمان را جل��ب کرده و س��عی کنیم
بهتری��ن پاس��خ ممکن را ب��ه خواس��تهها و تقاضاهای
آنها داش��ته باش��یم.
مش��تریان باید از مجموعه رفتارهای ما متوجه همدلی
ما با خود ش��وند و این احساس به آنها منتقل شود که آنها
مهمترین فرد در حوزه کسبوکار ما تلقی میشوند .ما باید
ب��ا نوع برخ��ورد و ارائه خدماتمان به آنها نش��ان دهیم که
آنها با حضورشان در کسبوکار ما ،در حقمان لطف بزرگی
کردهاند .باید با برخوردهای مسووالنه خود به مشتریانمان
در عمل ثابت کنیم که صرفا با آنها همزبان نیس��تیم بلکه
در مراحل بس��یار برتری از همزبانی یعن��ی همدلی با آنها
قرار داریم.
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@تهیه کننده :حجه االسالم عبادی
امورفرهنگی دفتر مرکزی
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ماه رمضان
ماه مهمانی خدا

م��اه رمضان م��اه خداون��د ،ماه ن��زول قرآن و
از ش��ريفترين ماههاي سال اس��ت .در اين ماه
درهاي آس��مان و بهش��ت گش��وده و درهاي جهنم
بس��ته ميش��ود ،و عبادت در يكي از شبهاي آن
( ش��ب قدر ) بهتر از عبادت هزار ماه اس��ت.
رس��ول خ��دا صل��ي اهلل علي��ه و آل��ه و س��لم در
خطب��ه ش��عبانيه خ��ود درب��اره فضيل��ت و عظمت
م��اه رمض��ان فرم��وده اس��ت« :اي بن��دگان خدا!
م��اه خ دا ب��ا بركت و رحمت و آمرزش به س��وي
ش��ما روي آورده اس��ت؛ ماه��ي ك��ه ن��زد خداوند
بهترين ماهها اس��ت؛ روزهاي��ش بهترين روزها،
ش �بهايش بهتري��ن ش �بها و س��اعاتش بهتري��ن
س��اعاتاس��ت.
ب��ر مهماني خداوند ف��را خوانده ش��ديد و از جمله
اه��ل كرام��ت قرار گرفتي��د .در اين م��اه ،نفسهاي

شما تسبيح ،خواب شما عبادت ،عملهايتان مقبول
و دعاهايتان مستجاب است.
پ��س ب��ا ني �تاي درس��ت و دل��ي پاكي��زه،
پروردگارت��ان را بخواني��د تا ش��ما را ب��راي روزه
داش��تن و ت�لاوت قرآن توفي��ق دهد .بدبخت كس��ي
اس��ت كه از آمرزش خدا در اي��ن ماه عظيم محروم
گردد.
با گرسنگي و تشنگي در اين ماه ،به ياد گرسنگي
و تشنگي قيامت باشيد»
آن گاه پيامبر اكرم وظيفه روزهداران را برشمرد
و از صدق��ه ب��ر فقي��ران ،احترام به س��الخوردگان،
ترحم به كودكان ،صله ارحام ،حفظ زبان و چش��م
و گ��وش از حرام ،مهرباني به يتيمان و نيز عبادت
و سجده هاي طوالني ،نماز ،توبه ،صلوات ،تالوت
قرآن و فضيلت اطعام در اين ماه سخن گفت.

&

ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﻴﺮﺍﻥ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﺎﻥ ،ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ،ﺻﻠﻪ
ﺍﺭﺣﺎﻡ ،ﺣﻔﻆ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺳﺠﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ،ﻧﻤﺎﺯ ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﺻﻠﻮﺍﺕ،

ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺍﻃﻌﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

مسابقه :

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ :
 .1ﻧﻤﺎﺯ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻨﻮﺕ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﻟﻒ(  9ﻗﻨﻮﺕ

ﺝ(  5ﻗﻨﻮﺕ

ﺏ(  7ﻗﻨﻮﺕ

ﺩ(  11ﻗﻨﻮﺕ

.2ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﻭﺯ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺩﺭ ﺭﻛﻌﺖ ﺍﻭﻝ  ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﺪﺍﻡ ﺳﻮﺭﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ؟
ﺏ( ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺣﻴﺪ

ﺍﻟﻒ (ﺳﻮﺭﻩ ﻏﺎﺷﻴﻪ

ﺝ( ﺳﻮﺭﻩ ﺷﻤﺲ

ﺩ( ﺳﻮﺭﻩ ﻓﻠﻖ

.3ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺪﺍﻣﻨﺪ؟
ﺍﻟﻒ( ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ(

ﺝ( ﻭﻻﻳﺖ ﻋﻬﺪﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ)ﻉ(

ﺏ( ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ

ﺩ(ﻗﺘﻞ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ

.4ﻛﺪﺍﻡ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﻩ »ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ)ﻉ(« ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻟﻒ(ﻓﺠﺮ

ﺏ(ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ

ﺩ( ﻓﺼﻠﺖ

ﺝ(ﺫﺍﺭﻳﺎﺕ

 .5ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻛﻴﺴﺖ؟ »ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﮔﻨﺠﻬﺎﻱ ﻧﻴﻜﻲ ﺍﺳﺖ :ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺣﺎﺟﺖ،ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ،ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﺽ ﻭ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﻴﺒﺖ«

ﺏ(ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ(

ﺍﻟﻒ(ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ)ﺹ(

ﺩ( ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻱ)ﻉ(

ﺝ(ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ)ﻉ(

 .6ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻟﻒ (ﺭﻭﺯ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ

ﺏ( ﺷﺒﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭ

ﺝ( ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ

ﺩ( ﺍﻟﻒ ﻭ ﺝ

.7ﻧﻤﺎﺯ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﭼﻨﺪ ﺭﻛﻌﺖ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻟﻒ ( ﺩﻭﺭﻛﻌﺖ

ﺏ( ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻛﻌﺖ

ﺝ( ﺩﻩ ﺭﻛﻌﺖ

ﺩ( ﻧﻪ ﺭﻛﻌﺖ
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.8ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﺴﺘﺤﺒﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ

ﺏ( ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎﻥ

ﺝ(ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ
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ﺩ( ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ

.9ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ،ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﻟﻒ(ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ

ﺏ( ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺍﺳﺖ

ﺝ( ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ

.10ﺭﻭﺯ ﺩﻫﻢ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮﺕ،ﭼﻪ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟
ﺍﻟﻒ(.ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ

ﺏ( ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ

ﺝ( ﺟﻨﮓ ﺍﺣﺪ

ﺩ(ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪﻕ

ﺩ(ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ

نظامپيشنهادها
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نظام پذيرش و بررس�ي پيش�نهادها درش�رکت نفت ايرانول جهت تحقق رس�الت
و اهداف س�ازمان و افزاي�ش توان آن براي ارائ�ه خدمات بهترو بيش�تربه کارکنان و
مش�تريان طراحي گرديده وازطريق اينترانت ش�رکت در دس�ترس پرس�نل سازمان
قرارگرفت�ه اس�ت .کاربران مي توانن�د ازطريق مراجعه به س�ايت مذک�ور و درج نام
کاربري( ش�ماره پرس�نلي) و رمز عب�ور( عدد  )1وارد ن�رم افزار گردي�ده و از طريق
منوي تعريف پيش�نهاد ،نس�بت به ارائه پيش�نها دهاي خود اق�دام نمايند ( کاربران
مي بايس�ت نس�بت به تغيير رمز پس از ورود به سيس�تم اقدام نمايند ) ،در صورت
ع�دم دسترس�ي ب�ه س�ايت اينترانت م�ي توانن�د ازطري�ق تکميل ف�رم کاغذي با
کد  SD-FO-29نس�بت به ارس�ال پيش�نهادات خود ب�ه واحد منابع انس�اني اقدام
نمايند.
موضوعات پيشنهادي:
 -1نوآوري ،خالقیت و ارائه طرحهاي جدید براي برآوردن نیازهاي مشتریان
 -2افزايش و ارتقاء سالمتي و ايمني کارکنان
 -3افزایش انگیزه ،احساس تعلق ،وجدان کاري ،رضایت شغلی ،انضباط و پاسخگویی
کارکنان
 -4افزايش کار تيمي و همکاري کارکنان در راستاي بهبود عملکرد کل شرکت
 -5ارتقاء سيستم ارتباطات ،بهبود سيستم گردش اطالعات در سازمان
 -6ارتقاء فرهنگ بهره وري
 -7افزایش کمیت و کیفیت خدمات پشتيباني شرکت
 -8افزایش دقت ،س�رعت و صحت کارها ،تس�هیل و تسریع در دستیابی به اهداف
شرکت
 -9تسهیل ارتباط با مشتريان و ذينفعان
 -10بهبود و ارتقاء فرايندهاي توليد
 -11بهبود سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان
 -12کاهش عملیات اداري ،موازي کاريها ،کاهش ضایعات و تقلیل هزینه ها

&

ﮐﺩ ﺳﻧﺩ SD-FO-29-00 :
ﺑﺭﮔﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ

ﺷﻣﺎﺭﻩ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻧﻁﻳﻡ :

ﻧﺎﻡ :
ﭘﻳﻭﺳﺕ :

ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ :
ﺩﺍﺭﺩ

ﺷﻣﺎﺭﻩ ﭘﺭﺳﻧﻠﯽ :

ﻧﺩﺍﺭﺩ

ﻣﻭﺿﻭﻉ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ :
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻓﻌﻠﯽ :
ﻧﻳﺎﺯ ﻳﺎ ﻣﺷﮑﻝ ﻭ ﻣﻌﺿﻝ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻥ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ :
ﺷﺭﺡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﺯﺍﻳﺎی ﺁﻥ :

ﺍﻣﺿﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺩﻫﻧﺩﻩ
ﻧﻅﺭ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻅﺎﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ :
ﻗﺎﺑﻝ ﻁﺭﺡ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻅﺎﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺕ
ﺩﻻﻳﻝ ﺭﺩ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ
ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ :
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ :
ﺍﻣﺿﺎ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ
ﺗﺎﺭﻳﺦ :
ﻧﻅﺭﺍﺕ  :ﻧﻅﺭ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻅﺎﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﻫﺎ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﺍﺳﺕ
ﺩﻻﻳﻝ ﺭﺩ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ )ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻣﻔﺗﻭﺡ  ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺭی ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﮐﻣﻳﺗﻪ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ ) ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ (
ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ :
ﺍﻣﺿﺎ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ :

ﺍﻣﺿﺎ ﺍﻋﺿﺎ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ :

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول
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ازالبالینامهها
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عزیزانی که رد یک ماه اخیر از طریق پس�ت نامه با ما در ارتباط
بودند و به دلیل محدودیت فضای صفحه  ،متاس�فانه امکان انتش�ار
نامه های آنها نمی باشند عبارتند از :
حمید زحمتکش از کاشان – فاطمه تحفه از تهران – اسماعیل نصیری
پرتوی از تهران – سید علی مهدوی از خراسان رضوی – کاظم افشار نیا از
دزف��ول – صالح عاقبت بین از ایالم – زینب پورمصطفی از ایالم – یعقوب
ملک زاده از سیس��تان و بلوچس��تان – طاهره داریینی از سبزوار – راضیه
علیکی از س��بزوار – جاس��م منص��وری از اهواز – امی��ن روحانی بخش از
همدان – امیرحس��ین محمدعلیزاده از همدان – مجتبی نظری دوس��ت از
قزوین -جهانبخش امیری از کرمانش��اه – علی امیرزاده از بم – س��ید علی
حس��ینی از تهران – س��میه موالیی از تهران – مجید صفدریان از اصفهان
– علی جابرزاده از ش��اهرود – سعید صادقی از اصفهان – یعقوب سرافروزه
– حس��ین غفاری از میاندوآب – مرتضی صمدی از میاندوآب – علی جان
فخری از کرمانشاه – محمد صادق صبا از خوزستان – محمدرضا معصومی
از ش��یراز – معصومه منصوری خواه از ش��یراز – فهیمه فتاحی از شیراز –
علی مرادی چگنی از خوزستان – مینا پویان راد از تهران – مهسا عسکری
از تهران – علی س��بزه ایی از تهران خس��رو کاووسی از شهرکرد – محمد
غریبی از گلستان – فاطمه جعفری از اصفهان – مجید هاشمی از اصفهان
– عبدالرس��ول یار علی از گنبدکاووس – س��ید خلیل حس��ینی از گلستان
– نس��رین نظیف��ی از اصفهان – مهری جعفری از اصفه��ان – علی نظیفی
از اصفهان – مرضیه فیضی ربانی از خراس��ان رضوی – س��ینا مالعزاری از
گلس��تان – قربان محمدرجایی راد از خراس��ان ش��مالی – منصور خضرآقا
از میان��دوآب – جعف��ر درگاهی از ارومیه – محمد س��هیلی فرد از اراک –
محس��ن فراهانی از قم – اکبر ابوالفتحی زرنق – علی حس��ین اس��ماعیلی
بهادر از همدان – س��لیمان کابلی کفشگیری از گرگان – عباس علیرضایی
– آمنه جعفری – س��عید قائمی ابراهیم جوانی از تبریز – رضا محمدیان از
تهران – مصطفی گلوانی از خوی – علی حسنلو از خوی – محمود رضایی
از مازن��دران – میالد رییس��ی نافچ��ه از چهارمحال و بختی��اری – ابراهیم
دوج��ی از گلس��تان – جالل دهقانی از اصفهان – فره��اد بارانی از ایالم –
عبداهلل حس��ن بیگی از ایالم – ناصر شمسی از لرستان – بهروز محمدی از
دزفول – ملیحه کیانی از قم – حسین فرهانی از قم – بهمن عاشوری از قم
– محمدرضا ش��ریفی از همدان – رضا عاشوری از همدان – زینب سوخته
از ای�لام – فوزیه یعقوبی نیا از ایالم – خدمات اتومبیل دهکده از مازندران
– اسداله ملکیان استوار از همدان – محمدرضا بخشی – مریم میرمحمدی
از تهران – احمدعلی بس��طامی از شاهرود – عبدالباسط شهنوازی از خاش
– آقایانی از همدان – مهدی قربانی گرمجانی از تهران – یوس��ف صمدی از
تهران – حمید طاهری اس��پرود از تهران – ناصر نصرتی از تهران – مجید
ش��یرزاد از تهران – س��میه غریبی از گلستان – ابراهیم علیزاده از گلستان
– حس��ین اسدی از س��منان – فاطمه اسدی از س��منان – اسداله شکاری
از س��منان – ندا علیدوستی از ش��هرکرد – مرضیه فیضی ربانی از خراسان
رضوی – امید رش��یدی از کردستان – مریم دانشمند از اصفهان – مسعود
س��ادات سید ابراهیم از خوزس��تان – بهرامقلی کوچکی از گلستان – سید
علی مهدوی از خراس��ان رض��وی– فاطمه تحویلی��ان از اصفهان – مجید
بیات از همدان – س��لیمان کابلی از گلس��تان – امیرمحمد شیخ طاهری از
ورامین – حسین باباگل تبار از بابل – امید رشیدی از کردستان -قادر عالی

نس��ب از پیرانشهر – ابراهیم نصرتی از دامغان – اتوسرویس لوکس الوند از
همدان – فرش��اد محمدرضایی از گ��رگان – حمیدرضا رضایی از گرگان –
بهزاد یعقوبی از تهران – معصومه آذرپور از تهران – ش��هریاری از لرس��تان
– حس��ین غفاری از همدان – مریم کهبد از همدان – محس��ن خان باباپور
– می�لاد حس��ین زاده از اصفهان – ناصر حاتمی از ای�لام – جعفر حاتمی
از ای�لام – زینب س��وخته از ایالم – حمیده صالح��ی از زنجان – معصومه
صالح��ی از زنجان – علی فیروزی از زنج��ان – مهدی فیروزی از زنجان –
اکب��ر فیروزی از زنجان – نس��رین امیرخانی از زنج��ان – کوثر فیروزی از
زنجان – اس��ماعیل جوانشیری از اراک – ارش��یا بافنده از اراک – علیرضا
معراج��ی مقدم از ابوزیدآباد – علی کرم��ی از تهران – نرگس ملک زاده از
ایالم – بهروز محمدی از ذزفول – اس��داهلل محمدی از دزفول – حس��ین
گمار از همدان – ایرج غفوری از قروه سنندج – سید اسماعیل مرتضوی از
گیالن – امیر محمدی کوشا از کاشان – محمدمهدی غالمی از گلستان –
سلیمان کابلی کفش��گیری از گرگان – مصطفی خانی از گلستان – عباس
نجفی خراجی – رضا ابراهیم پور از آذربایجان غربی – اش��رف تس��لیمی از
تهران – س��عید رحمانی از آمل – طناز باقری از کاش��ان – مه تا مقدم از
ته��ران – وحید طریف از اراک – زهرا قلی زاده از کرج – محبوبه تاج زاده
از قم – محمدصادق پورقاس��م از گیالن –محمد متین ارباب مهدی از یزد
– سهیل خان بابایی از تبریز – ساالر محمودوند از همدان
همچنین بس�یاری از خوانندگان عزیز خبرنامه ایرانول از طریق
وب س�ایت رس�می با ما در ارتباط بوده اند که ضمن تش�کر از همه
عزیزان  ،اسامی آنها در ادامه درج شده است :
قاس��م تلخابی  -طیبه تلخابی  -علیرضا جعفریان  -سید مجتبی حمزه
ای  -عبدالحس��ین موالیی  -پوریا عزیزی  -مسعود موالئی  -حمید موالئی
کینه ورسی  -میالد نجاریان داریانی  -اسماعیل بخشی  -محمد سوسرایی
 مه��دي رهنم��اي هاللي  -کبری رمضان��ی اول ریابی  -فاطمه س��اداتمهدوی  -س��ید ابوالفضل مهدوی  -سید مهدیار مهدوی  -مهدي رهنماي
هاللي  -محمد امین غریبی  -رحيمه رشيدي  -سپهر وطنی  -عبدالرسول
یارعلی -مصطفی س��حر خیز  -سمیه غریبی  -ابراهیم عطایی  -عمادالدین
غالمی  -حس��ین ش��کی  -علی غالمی  -حمید علی پور خنکداری  -سید
محمد مهدوی  -رضا مبارک  -اش��كان محمدي  -س��جادحاتمی  -حدیث
حاتمی  -محس��ن حاتمی  -ش��يوا دهي  -جوادحاتمی  -زاهد رش��یدی -
حميده رش��يدي  -میالد ترابیان  -یحیی گردابی  -احس��ان گردابی  -زهرا
ترابیان  -اعظم گردابی  -مهدیس رحیمی  -مریم رحیمی  -محمد رحیمی
 محمد علی رحیمی  -همایون حاتمی  -س��االر شهگو  -سروش زارعي -ديمن دهي -اسرا رشيدي -سحر درويشي  -بهزاد یعقوبی  -مهدی حسین
زاده  -فريدون صالحيان  -ميالد رشيدي  -شيرين انديشه  -عليرضا عامري
 آرزو گ��ودرزي  -حمی��د رضا صابر  -فرزانه ن��وروزی  -ابراهیم نصرتی -سمانه سبزی – امین راد منش – سهیل دوستی – محمود درودی – آیناز
محمدپور – ش��کرا شکیبایی – هس��تی مزینانی – عاطفه سادات حسینی
– س��ید عباس حس��ینی – میالد عبدی پور – مهدی علی ش��اهی – مونا
فرجی – آزاده جعفری نیا – س��پهر بختیاری – محبوبه فردوس��ی – سید
حسن عظیمی – دانیال مختارپور – هادی مهدوی پور

متولدین تیر ماه ایرانول
مشخصات کلی متولدین تیر :

خيلي حسّ ��اس  ،سريع االنتقال  ،رويايي  ،عاشق خانه و خانواده ،
منزوي  ،عاشق مهتاب  ،عاشق فرزند  ،عالقه مند به كشاورزي  ،گاهي
و
آرام و گاه��ي طوفاني  ،خجالتي  ،بس��يار با س��ليقه
ش��يك پوش  ،پش��تيبان اقوام  ،داراي قويترين
احساس��ات  ،بهترين آشپز  ،عالقه زياد به گل ،
داراي ح��س پدرانه يا مادرانه  ،با وفا  ،رفيق باز ،
صرفه جو و اقتصادي  ،محتاج به كمك ديگران ،
پر محبّت  ،مطيع همسر  ،تا حدودي خسيس
 ،متنفّر از انتقاد  ،با هوش  ،اهل قهر و آش��تي
 ،در آشتي پيش��قدم نمي شود  ،همسري با
وفا  ،غمگين در روزهاي ابري  ،گاهي خوب
و گاهي بد  ،خياالتي  ،عاشق عتيقه و اشياء
كهن��ه  ،اهل تدارك و آذوق��ه  ،ماديّگرا و پول
پرست  ،رك گو  ،خودخواه ومغرور  ،تا حدودي
سطحي نگر  ،صبور و آرام  ،حافظ اسرار  ،عالقه
زياد به مادر  ،عاش��ق تعري��ف و تمجيد  ،مهمان
نواز عالي  .خيلي ظريف  ،شكيبا  ،صميمي  ،محافظه
كار  ،اهل ريس��ك نيست  ،ميهن پرست  ،انتقامجو  ،وسواسي
 ،رئوف و مهربان .
دفتر مرکزی :
س��ید مهدی تولیت – مهدی محم��دی میرانلویی  -حامد بهاری

– س��ید احمد عظیمی – فاطمه ش��یرآقایی – حنانه یوسفی – مهسا
عسکری – تیمور بهمنی بهمن بیگلو
پاالیشگاه تهران :
حمیدرض��ا تفکری بافقی – محمدمهدی ن��وری راد – قادر نامور
س��ارو خلیل – محمود نظامی – سید سعید عبیری – حمید جهانی
ابیانه – حمیدرضا ش��ارخی – رحمان علی نژادی – س��ارا فراهانی –
حسین فتحعلی – سیده مریم حسنی – بهناز محمد
ابراهیم – طاهر جمالی نس��ب – محسن مظلومی
محم��دی – میثم بیاتی – عالمه س��امانی پور –
محم��د اکبرزاده ثابت لنگرودی – حمید طاهری
اسم رود – مهدی نعیمی – محسن ذوالفقاری
مظروفسازی و بسته بندی :
ناصر نراقی پور – رستمعلی سمایی قلعه –
امیرحسین کمال آبادی فراهانی

زاده

پاالیشگاه آبادان :
عل��ی ای��زدی – مس��عود شمس��ی – فرهاد
آرم��ان – علیرضا جاللی – میالد عیدان – روح اله
گ��ودرزی – امیر بحرانی پور – مهدی جاللوند – مکی
دریس – سعید فرصت – صالح امیری – سید منصور دراجی
همکار گرامي سالروز تولدتان را تبريک عرض نموده و
بهترين ها را براي شما آرزومنديم.

بچههانقاشي
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;

علی قاسمی

;

ریحانه شریفی

;

آرزو سلطانی

ش�ما عزی�زان م�ی توانی�د نقاش�ی های
ک�ودکان خود را از طریق پس�ت الکترونیکی
 iranolnameh@iranol.irو ی�ا به آدرس
ته�ران – می�دان ون�ک – خیاب�ان مالصدرا
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ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺴﺖ  :ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﭽﻴﻦ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ  -ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ – ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ
ﺍﺻﻞ:ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﺒﺎﺱ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ – ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺳﻮﺳﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ
ﻗﺎﺳﻤﻲ
ﺑﺮﺗﺮﺳﺎﺭﺍ
ﭘﺴﺖ :
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 40
ﺟﺪﻭﻝ
ﻋﺎﺩﻱﻧﻔﺮﺍﺕ
ﺍﺳﺎﻣﻲ

جدول شماره40
ﺟﺪﻭﻝبرتر
نفرات
اسامی
ﺷﻤﺎﺭﻩ : 40
ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ
ﺍﺳﺎﻣﻲ

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺳﻬﻴﻞ ﺩﻭﺳﺘﻲ – ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺩ ﻣﻨﺶ – ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﻲ

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺴﺖ  :ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﭽﻴﻦ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ  -ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ – ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ : 40

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺴﺖ  :ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﭽﻴﻦ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ  -ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ – ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ

ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻋﺒﺎﺱ ﺧﺴﺮﻭ
ﺧﺮﻣﻲ –
ﺭﻣﻀﺎﻧﻲﺍﺯ – ﻧﺪﺍ
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﺳﺎﻳﺖ :
ﻋﺎﺩﻱ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻧﮋﺍﺩ– ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺳﻮﺳﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ –
ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺍﺻﻞ
ﭘﺴﺖ  :ﺳﺎﺭﺍ
ﻋﺎﺩﻱ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺴﺖ  :ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﭽﻴﻦ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ  -ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ – ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﭘﺴﺖ  :ﺳﺎﺭﺍ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺍﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﺒﺎﺱ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ – ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺳﻮﺳﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ

ﺳﻮﺳﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ
ﻋﻠﻲ ﻣﺎﺋﺪﻩ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ –
ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ
ﻋﺒﺎﺱ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﻬﻴﻞﻗﺎﺳﻤﻲ
ﭘﺴﺖ  :ﺳﺎﺭﺍ
ﻭﻳﮋﻩﻋﺎﺩﻱ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺷﺎﻫﻲ
ﻣﻬﺪﻱ
ﻣﻨﺶ –
ﺍﻣﻴﻦ –ﺭﺍﺩ
ﺍﺻﻞ –
ﺩﻭﺳﺘﻲ
ﺳﺎﻳﺖ :
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺳﻬﻴﻞ ﺩﻭﺳﺘﻲ – ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺩ ﻣﻨﺶ – ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﻲ

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺳﻬﻴﻞ ﺩﻭﺳﺘﻲ – ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺩ ﻣﻨﺶ – ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﻲ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 41
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ – ﻧﺪﺍ ﺧﺮﻣﻲ – ﺧﺴﺮﻭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﮋﺍﺩ

ﺣﻘﻴﻘﻲﻧﺪﺍﻧﮋﺍﺩﺧﺮﻣﻲ – ﺧﺴﺮﻭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﮋﺍﺩ
ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ –
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ– ﺧﺴﺮﻭ
ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ – :ﻧﺪﺍ ﺧﺮﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻳﺖ :

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 41
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 41

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 41
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 -1ﻳﺎﺭ
-2

 -1ﻳﺎﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻼچ

 -8ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻛﺒﻮﺩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ

 -2ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

 -9ﺑﺎﺩ ﻣﻼﻳﻢ

 -3ﻋﺼﺒﻲ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ

 -10ﻫﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ.

 -4ﻋﻠﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ

 -11ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﻛﻼچ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺻﻄﺤﻜﺎﻙ ﻭ ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
 -1ﻳﺎﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻼچ

ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ
-5
ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻢ
ﺭﻭﻏﻦﺭﺍ ﺩﺭ
ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ

-1

ﺟﺪﻳﺪﺑﺎﻻﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ
ﻛﻼچ 2005 -ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺪﻩ 2ﺍﺯ
ﻳﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ

 -3ﻋﺼﺒﻲ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ

ﻣﻴﺒﺮﺩ
ﺁﻧﺠﺎ
ﺯﻳﺮﻩ -ﺭﺍ
ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ
ﺑﻢ ﺑﻪﭘﻴﺪﺍ
-6 -2ﺟﺪﻳﺪﺗﺎﺟﺮﺁﻥ ﺭﺍ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
ﻋﺼﺒﻲ ﻭ
ﻧﺎﺷﻲ ﺩﺭ3

 -12ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺗﺮﻙ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ -8ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻛﺒﻮﺩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ

 -8ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻛﺒﻮﺩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ

ﻣﻼﻳﻢﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺭﻳﻮ
ﺑﺎﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺟﻬﺖ
 -13ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ-9

ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻛﺒﻮﺩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻭ ﺯﺭﺩ
ﺭﻧﮓ90ﺳﺮﺥ
ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ
ﺳﻨﮓ
 -14ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ -8
ﻣﻼﻳﻢ
ﺁﻥ -ﺩﺭﺑﺎﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 9
ﺑﻪ ﺗﻨﺪﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﻛﻪ

 -10ﻫﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ.

ﻫﻢﻭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﺎ
ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ
 -15ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺨﺖ -9ﺑﺎﺩ
ﺷﻮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ.
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲﺩﻳﺪﻩﺁﻥﻣﻲﺭﺍ ﻣﻲ
ﻣﻼﻳﻢ -10

 -4ﻋﻠﻢ -7ﺟﺰﻳﺮﻩ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺣﺮﻛﺖﺗﻤﺎﺱ
ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺭ
ﻧﺴﺒﻲ
ﺣﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﺑﺎﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﻲﺑﺎﺳﻄﻮﺡ
ﻓﺎﺭﺱﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻠﻢ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻳﻲ ﺩﺭ-4
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
 -3ﻋﺼﺒﻲ ﻭ

ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺭﻭﻏﻦ
-11
ﺭﻭﻏﻦ
ﻫﻢﻭﺳﻴﻠﻪ -11
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ.
ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺼﻔﻴﻪﺗﻮﺍﻥ
ﻣﻲ
ﻭﺳﻴﻠﻪﺭﺍ
ﺗﺼﻔﻴﻪﺁﻥ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
-10

ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ
ﺍﺻﻄﺤﻜﺎﻙﺩﺭﻭ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺯﺑﺎﻧﺎﻥ
ﺯﺑﺎﻧﺎﻥﺗﺮﻙ
ﺟﺰﻳﺮﻩ
ﺗﺼﻔﻴﻪ-
ﺟﺰﻳﺮﻩ 12
ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ
ﺍﺻﻄﺤﻜﺎﻙ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ
ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻋﻤﻞ
ﺗﺮﻙﺭﻭﻏﻦ
-12ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ -11
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺑﺎ
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﻲﺑﻪﺳﻄﻮﺡ
ﺣﺪﺍﻗﻞﺣﺮﻛﺖ
-4ﻋﻤﻞﻋﻠﻢﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ

ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﺑﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﻭ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
 – 197ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ –
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻧﻚ
ﻣﻴﺪﺍ
ﺗﻬﺮﺍﻥ –
ﺁﺩﺭﺱ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ
ﺟﺪﻭﻝ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺭﻳﻮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ
ﺭﻭﻏﻦ
ﺗﺮﻙ-
13
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ
ﻣﺨﺼﻮﺹ
ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺭﻭﻏﻦ
ﺣﺪﺍﻗﻞ-5
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺭﻳﻮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺟﻬﺖ
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺭﻭﻏﻦ
--13
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ
ﻣﺨﺼﻮﺹ
ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
 -5ﻟﻄﻔﺎﺭﻭﻏﻦ
ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ
ﺟﺰﻳﺮﻩ
12
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ
ﺍﺻﻄﺤﻜﺎﻙ –ﻭ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ
ﻋﻤﻞﺭﺍ ﺑﻪ
 021-88212995ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ .

90
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱﺁﻥﺭﻳﻮﺩﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺩﺭﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻪ
ﻛﻪﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺭﻭﻏﻦ
-14
ﺗﻨﺪﺭﺗﻮ
ﺗﻨﺪﺭ90
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺩﺭﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﺭﻭﻏﻦ
ﺟﻬﺖ
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
-14ﺭﻭﻏﻦ
-13

ﻣﺨﺼﻮﺹﺑﺎﻻ
ﻋﺎﻟﻲ  2005ﺑﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
ﻃﺮﺍﺣﻲﺑﺎﻻ
2005ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺭﻭﻏﻦﺷﺪﻩ
-5ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺍﺯ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ
ایرانول
نفت
شرکت
عمومی
روابط
–
197
شماره
–
مالصدرا
خیابان
–
ونک
میدان
–
تهران
آدرس
به
و
تکمیل
را
جدول
لطفا
 -15ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺩ
 -6ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺯﻳﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﺒﺮﺩ
ﻣﻴ
ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻱﻭ ﺗﻨﺪﺭ
ﺁﻥ.ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
آن ﻛﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﻣﻮﺗﻮﺭ
-14
ﺑﺎﻻ
ﺁﻧﺠﺎﺑﻪ
2005
ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ
 -6ﺗﺎﺟﺮﻃﺮﺍﺣﻲ
ﺩﻳﺪﻩ
90ﺁﺯﺍﺩ
ﺁﺑﻬﺎﻱ
ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﺎ
ﻛﻪﺍﺯﺩﺭ
ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ
ﺳﺨﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
 -15ﺍﺯ
ﻣﻴﺒﺮﺩ
ﺯﻳﺮﻩ ﺍﺯﺭﺍ
شوید
مند
بهره
جوایز
ﺭﻭﻏﻦو از
نمایید
خبرنامه ایرانول و یا نمابر  021-88212995ارسال
مسابقه
مربوطﺑﻪبه
 -7ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
 -15ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷ
ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﺒﺮﺩ
ﺧﻠﻴﺞﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﺯﻳﺮﻩ
ﻧﺎﺷﻲ
ﻓﺎﺭﺱ
ﺗﺎﺟﺮﺍﻳﻲ
-6 -7ﺟﺰﻳﺮﻩ

 -7ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍ ﻭﻧﻚ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ – ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 197ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 197ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ
ﺗﻬﺮﺍﻥ –
ﻟﻄﻔﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
ﻣﻨﺪ–ﺷﻮﻳﺪ .
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ
ﻭﻧﻚﻭ–ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻳﺰ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺍﺭﺳﺎﻝ
021-88212995

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍ ﻭﻧﻚ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ – ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 197ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤ

 021-88212995ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ .

ایرانولAVAN
سیالخنککننده-آمادهمصرف-
(ضدیخ-ضدجوش-ضدخوردگی)
ایران��ول  AVANضدی��خ  -ضدجوش  -ضد خوردگی ب��ر پایه ی اتیلن
گلیکول به صورت مخلوط  50درصد حجمی با آب ،و با استفاده از مواد افزودنی
مناس��ب جهت جلوگیری از خوردگی قطعات داخلی موتور و زنگ زدگی تولید
گردیده است .
استانداردها :
• استاندارد  ASTM D- 3306برای خودروهای بنزینی و دیزلی سبک
• ISIRI 338
موارد کاربرد :
طراحی شده جهت استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک همچنین
مناس��ب در موتورهای درون سوز صنعتی که سیستم خنک کننده آنها نیاز به
یک ممانعت کننده در مقابل خوردگی و زنگ زدگی دارد.
خصوصیات :
• قابل استفاده در تمامی فصول
• محافظت سیستم های خنک کننده در مقابل زنگ زدگی و خوردگی
• خاصیت عالی انتقال حرارت
• سازگار با فیلتر سیستم خنک کننده
• سازگار با واشرها  ،بست ها و قطعات الستیکی
• مح��دوده دمایی کارکرد  110درجه س��انتی گراد الی  40درجه س��انتی
گراد
روش استفاده از سیال ضدیخ :
• ابتدا ش��لنگ ها  ،بس��ت ها و واش��رها را بازدید نم��وده و در صورت نیاز
تعویض نمایید .
• محتویات داخل دس��تگاه خنک کننده را به طور کامل تخلیه نموده و آن
را با آب گرم شستشو بدهید .
• موت��ور را روش��ن کرده و پس از رس��یدن به دمای ع��ادی آن را خاموش
نمایید  .پس از خنک ش��دن موتور  ،س��طح مخلوط ضدیخ را بازدید نموده و د
صورت نیاز  ،مجددا به آن سیال آماده مصرف اضافه کنید .

تذکر :
نکته  - 1ایرانول آوان آماده مصرف بوده و نیازی به اختالط
با آب ندارد .
نکته  - 2ایرانول آوان در تمامی فصول قابل اس��تفاده بوده
و با تغییر فصل نیاز به تعویض ندارد.
نکته  - 3زمان تعویض سیال خنک کننده براساس توصیه
سازنده خودرو می باشد .
نکت��ه  - 4هرگ��ز از الکل يا متانول به عنوان س��يال خنک
کنن��ده اس��تفاده نکنيد  ،زي��را که قطعات موجود در سيس��تم
رادياتور خودروها براي استفاده از اتيلن گليکول به عنوان سيال
خنک کننده ،طراحي شده ¬اند.
نوع دسته بندی :
• کارتن حاوی  8عدد ظرف  2لیتری پالستیکی
• کارتن حاوی  4عدد ظرف  4لیتری پالستیکی
• کارتن حاوی  4عدد ظرف  5لیتری پالستیکی

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ :
ﻣﺷﺧﺻﺎﺕ ﻓﻳﺯﻳﮑﯽ ﻭ ﺷﻳﻣﻳﺎﻳﯽ

ﻣﻘﺩﺍﺭ

ﺩﺍﻧﺳﻳﺗﻪ ﺩﺭ g/cm٣ ،١٥/٥ ºC

1/065

D-1122

ﻧﻘﻁﻪ ﺍﻧﺟﻣﺎﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﻗﻳﻕ ﻧﺷﺩﻩ ºC ، %٥٠
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D-1177

ﻧﻘﻁﻪ ﺟﻭﺵ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﻗﻳﻕ ﻧﺷﺩﻩºC، %٥٠

108

D-1120

7/5

D-1287

8

D-1121

PHﻣﺣﻠﻭﻝ ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﻗﻳﻕ ﻧﺷﺩﻩ %٥٠
ﻗﻠﻳﺎﺋﻳﺕ ﺫﺧﻳﺭﻩ ml ،

ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﻝ ﺿﺪﻳﺦ :

ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻭﻥ ASTM
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