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در اين شماره ميخوانيد:

نخستین همایش اتوسرویس های برتر شهرستان ابهر

آموزشگاه ایرانول

گفتگو با عامل فروش محصوالت ایرانول درآذربایجان غربی

نگاهی بر بازار گریس
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احمدمحمديبوساري/مدیرعامل

اخلاق حرف�ه اي

جای بسی خوشبختی است که در سالهاي اخير كاربرد اخالق در محيط هاي كاري به يك ضرورت جدي تبديل شده است ،اخالق كار ،اخالق
حرفه اي ،كدهاي اخالقي،مرام نامه هاي اخالقي مفاهيمي است كه در گستره دانش مديريت مطرح شده است.
از منظر امير مومنان علي (عليه السّ �لام) آنچه مايه برتري آدميان و س��بب وااليي آنها می¬ش��ود ،كرامتهاي اخالقي اس��ت و اين كرامتها در
اداره امور نقشي اساسي دارد.
اخالق حرفه اي در ش��ركت نفت ایرانول برمبناي احترام ،اعتماد متقابل ،ارائه خدمات صادقانه و با ارزش به مش��تري،كاركنان ،صاحبان سهام
تعریف شده است .

شماره  -66شهریور ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

2

ارزش هاي اخالقي براي مشتريان:
* رضايت مشتريان باالترين معيار قضاوت و راهبري ارزش هاي ما است.
* نيازهاي مشتريان را از طريق ارائه خدمات و استحكام مستمر روابط متقابل درك خواهيم نمود.
* اطالعات كامل درباره محصوالت را صادقانه دراختيار مشتريان قرار مي دهيم.
* به مشتريان وفادار بوده و رفتاري آميخته با ادب و احترام خواهيم داشت.
ارزش هاي اخالقي براي كاركنان:
ال شناخته و از آنها پيروي مي نمايند..
* رفتارهای متعارف كسب و كار را كام ً
* با ارتقا فرهنگ سازمانی  ،یادگیری مستمر و توسعه مشارکت در انجام بهينه وظايف ،توانمندي و كارايي شركت را افزايش مي دهند.
* رعايت قوانين و مقررات شركت،مسئوليت پذيري،وجدان كاري ،وقت شناسي و انضباط كار را سرلوحه فعاليت هاي خود قرارمي دهند.
* بـا صداقت و درستي عمل خواهند نمود و از تعارضات واقعي يا ظاهري در روابط شخصي و شغلي دوري خواهند كرد.
ارزش هاي اخالقي براي صاحبان سهام:
* بيشترين تالش جهت حفاظت از حقوق صاحبان سهام از طريق اعمال مديريت شفاف و كار آمد مي نمائيم.
* صادقانه و متعهدانه در جهت حمايت از منافع سهامداران وظايف را انجام مي دهيم.
* در استفاده و نگهداري دارايي سهامداران مسئوالنه عمل خواهد شد و در حفظ منافع شركت متعهدانه تالش مي كنيم.
* سعی و تالش مجددانه در سطوح مختلف سازمانی در راستای افزایش ارزش سهام  ،درآمد و سود شرکت می نماییم .

نتیجه روز اول بازی های
این دوره مسابقات

در این دوره از مس��ابقات کارگری دسته اول استان تهران در دو گروه و
 8تیم به رقابت می پردازند .
به گزارش روابط عمومی به نقل از منابع انسانی  ،تیم فوتبال شرکت نفت
ایرانول در اولین مسابقه موفق به شکست تیم مارگارین با نتیجه  7بر  ، 1در
بازی دوم  6بر  2تیم بهنوش و در بازی س��وم با نتیجه  6بر  4بر تیم تهران

شیمی غلبه کرد  .در حال حاضر نفت ایرانول با  9امتیاز در صدر جدول قرار
دارد و تیم های ایساکو و افق سعید به ترتیب دوم و سوم می باشد .
الزم به ذکر است که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می نمایند .
گروه  : 1س��ایپا – افس��ت – صنایع هواپیمایی – پخش البرز – سیمان
تهران – دارو پخش – شرکت واحد – مینو
گروه  : 2بهنوش – ایس��اکو – تهران ش��یمی – دخانیات – ترانسفور –
مارگارین – افق سعید – ایرانول
دیگر مس��ابقات ایرانول در تاریخ دوم مهر ماه س��ال ج��اری با تیم افق
سعید می باشد .

ل

نخستین همایش اتوسرویس های برتر شهرستان ابهر
همایش اتوس��رویس های شهرس��تان ابهر در  19ش��هریور ماه سال جاری
توسط عاملین فروش محصوالت ایرانول در ابهر برگزار شد .
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت نفت ایران��ول ؛ این همای��ش در روز
 19ش��هریور ماه س��ال جاری برگزار ش��د  .در این همایش س��ید محمد علی
هاش��می ؛ مدیر بازاریابی و فروش شرکت نفت ایرانول ضمن عرض خیر مقدم

به اتوسرویس های مدعو در خصوص سیاست های فروش  ،کیفیت محصوالت
و معرفی توانمندی های ش��رکت به ایراد س��خنرانی پرداختند  .هم چنین در
این همایش حامد معماریان ؛ مقاله آموزش��ی با عنوان « مبانی شناخت روغن
موت��ور » را ارائ��ه ک��رد  .این مراس��م پس از اه��دای جوایز و ل��وح تقدیر به
اتوسرویس های برتر و پذیرایی از میهمانان پایان یافت .
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نخستین همایش ایرانول و صنایع استان ها ویژه عاملین فروش
نخس�تین همایش ایرانول و صنایع اس�تان ه�ا ویژه عاملین
فروش در اس�تان زنجان  19ش�هریور ماه س�ال جاری از سوی
شرکت نفت ایرانول در استان زنجان برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت ایرانول  ،ای��ن همایش روز
چهارش��نبه  19ش��هریور ماه با حضور س��یدمحمدعلی هاش��می؛ مدیر
بازاریابی و فروش  ،کارشناس��ان و مدیران صنایع استان یزد با سخنرانی
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مدیر بازاریابی  ،فروش برگزار ش��د  .در مراس��م آقای حامد معماریان ؛
به ارائه مطلبی در خصوص «مبانی ش��ناخت روانکارها و روغن موتور»و
آقای هادی کش��تکار ؛ کارش��ناس مهندس��ی فروش به ارائه مطلبی در
خصوص» روغن های هیدرولیک و صنعتی » پرداختند  .هم چنین پس
از پاس��خ به پرسش های حاضرین و اهدا جوایز از میهمانان پذیرایی این
مراسم پایان یافت .

آموزشگاه ایرانول
@تهیه و تدوین :حامد معماریان
بازاریابی و فروش

در ش��ماره های قبل نشریه درخصوص شناخت موتور و روانکاری
آن و نیز انتظاراتی که از روغن موتور داریم ،به بحث نشس��تیم .اکنون
به ش��ناخت بیش��تر روغن موتور و طبقه بندی های رایج آن خواهیم
پرداخت.
طبقه بندي روغن موتور:
در صنعت روانکاری روغن ها به دو روش طبقه بندی می شوند :
 )1گرانروی
 )2سطح کیفیت یا کارآیی
طبقه بندی برحسب گرانروی
گرانروي ،اولين و مهمترين ويژگياس��ت که در کار با روغنها بايد
در نظر گرفته ش��ود .ويسکوزيته یا گرانروی عبارتست از مقاومتي که
س��يال در برابر جاري شدن از خود نش��ان مي دهد .داشتن گرانروي
مناس��ب براي روغنموتور در ش��رايط مختلف دماي��ي کارکرد ،جهت
روانکاري صحيح قطعات متحرک موتور الزامي اس��ت .در لحظهاي که
موتور روشن ميش��ود ،حرارت آن حدودا ً برابر با درجهحرارت محيط
اس��ت ولي بتدريج با کار کردن موت��ور ،درجهحرارت باال ميرود .پس
بايد گرانروي روغنموتور را در شرايط مختلف دمايي در نظر گرفت.
انجمن مهندس��ین خودرو ()Society of Automotive Engineers
آمری��کا با عالمت اختص��اری  ، SAEروغن های موتور را بر اس��اس
درجه گرانروی طبقه بندی کرده اس��ت .این روش که بر اساس اندازه
گیری گرانروی روغن در دمای  100 oCسنجیده می شود ،مورد قبول
کلیه سازندگان خودرو ،تولید کنندگان و مصرف کنندگان روغن موتور
در سطح جهان می باشد.
در ای��ن طبق��ه بندی روغن ها به دو دس��ته کل��ی تک درجه ای
(  ) Mono Gradeمانند روغن های  50 ، 40 ، 30و چند درجه
ای (  ) Multi Gradeی��ا چه��ار فصل مانن��د روغنهای 40W10 ،
 50W20 ، 40W15تقسیم می شوند .روغنهاي مناسب براي استفاده

در درجهحرارتهاي پايين با حرف  )W)Winterبه معنای زمستان،
مش��خص ش��ده اند .روغنهايي که در درجه خود این حرف را ندارند،
ب��راي هواي معت��دل و گرم و براي کار موت��ور در درجهحرارت نرمال
مناسبند .در هواي سرد بايد از روغنی با درجه گرانروي پايين استفاده
ک��رد .در صورت اس��تفاده از چنين روغني ،موتور به راحتي روش��ن
ميشود و روغن سريع به تمام قطعات موتور رسيده و عمل روغنکاري
بدرس��تی صورت ميگيرد .ام��ا در هواي گرم روغن ب��ا گرانروی کم،
بسيار رقيق ش��ده و نميتواند اليه مناس��ب براي روغنکاري را ايجاد
کن��د .به همی��ن منظور براي دماه��اي باال  ،باي��د از روغني با درجه
گرانروي باال اس��تفاده کرد تا روغن در دماهای باال بيش از حد رقيق
نش��ود .از طرفی وقتي دما کمي پايين ميآيد ،موتور س��ردشده و اگر
گرانروی روغن باال باش��د ،روغن قابليت پمپ ش��دن خود را از دست
میدهد .بنابراين روغن با س��رعت مناس��ب به همه قطعات نميرسد.
همينطور هنگام روش��ن شدن نيز مش��کل ايجاد میکند .براي اينکه
چنين مشکلي بهوجود نيايد ،روغنهاي چنددرجهاي ساخته شدهاند.
روغن های چند درجه ای به علت داش��تن م��واد افزودنی خاص،
هن��گام اس��تارت موتور و در س��رما ،مثل روغن س��بک (  W 10یا
 ) SAE W20هس��تند یعنی موتور به راحتی روشن می شود و روغن
به س��رعت به تمام قسمت های موتور می رسد و قطعات آن به خوبی
روانکاری می ش��وند .با گرم شدن موتور ،گرانروی به حد روغن  40تا
 50می رسد .لذا در گرما الیه روغن بین قطعات باقی مانده و به خوبی
آنها را از یکدیگر جدا نگه می دارد .به عبارت دیگر ،کاربرد این دسته
از روغن ها در محدوده دمایی وسیع تری امکان پذیر است.
از آنجایی که  80درصد س��اییدگی قطع��ات متحـرک موتور ،در
مرحله استارت و در لحظه سرد بودن موتور رخ می دهد ،لذا روانکاری
قطع��ات در ای��ن لحظه حائز اهمی��ت بوده و الزم اس��ت که از روغن
های چند درجه ای که در س��رما دارای گرانروی پایین تری هستند،
استفاده شود.
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استفاده از روغنهاي چند درجه ای نسبت به روغنهاي تک درجه ای ،مزيتهايي دارد که بعضي از آنها عبارتند از:
• راحت تر روش��ن ش��دن موتور در زمان اس��تارت زدن که نتیجه آن س��اییدگی کمتر موتور  ،افزایش عمر باطری و افزایش عمر استارت می
باشد.
• کاهش مصرف سوخت
ﻣﺼﺮﻑ

ﺭﻭﻏﻦ یک روغن در تمام طول سال
استفاده از
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ •
•کارایی و راندمان باالی روغن در درجه حرارت های باال
مصرف
روغنﭼﻨﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺭﻭﻏﻦ  SAE 10W40ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﻩ
ﺍﻱ ﻭ
میزانﺩﺭﺟﻪ
کاهشﺗﻚ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﻭﻏﻦ• ﻫﺎﻱ
محدوده دمایی کارکرد روغن های تک درجه ای و چند درجه ای در نمودار زیر نشان داده شده است .به طور مثال روغن  SAE 10W40در
درجهﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دماییﻣﺠﺎﺯ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ
سانتیگراد مجاز به فعالیت می باشد.
ﺑﻪ +50
 -20تا
ﺩﻣﺎﻳﻲ  -20ﺗﺎ  +50ﺩﺭﺟﻪمحدوه

ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﻭﻏﻦ SAE 10W40

 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ

SAEﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ
10W40ﺭﻭﻏﻦ
ﺭﻭﻏﻦ، API
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱ
ﻋﻼﻣﺖ
ﻦ ﻧﻔﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ) (American Petroleum Inistitueﺑﺎ
ﺩﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
) (S:Servidesﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ) (C:Commercialﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ
ﺭﻭﻫﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ
6
کارایی ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ
ﺗﻐﻴﻴﺮیا ﺣﺮﻑ
برحسبﺑﺎﻻﺗﺮ
بندیﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺳﻄﻮﺡ
سطح ﺑﺎکیفیت
ﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ  SAﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺷﻮﺩ .طبقه
انجمن نفت آمریکا ( )American Petroleum Inistitueبا عالمت اختصاری  ، APIروغن های موتور را بر اس��اس س��طح کیفیت در دو
SN 
ﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ،
خودروهايﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﻲﺑﻨﺪﻱ
ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻲخودروهاي ديزلي ( )C:Commercialطبقه بندي کرده است .روغن موتور های بنزینی از پائین ترین
بنزيني( )S:Servidesو
گروه
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ﻞ ﺯﻳﺮ،

سطح کیفیت یعنی  SAشروع میشود .سطوح کیفیت باالتر با تغییر حرف دوم به ترتیب حروف الفبای التین مشخص می گردد .آخرین و باالترین
سطح کیفیت در این گروه SN ،می باشد.
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱبه  ، APIﺭﻭﻏﻦ
ﻋﻼﻣﺖ
روغن ﺑﺎ
(American
Petroleum
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻧﻔﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ )Inistitue
تصویر کشیده است.
را
بنزینی
های
موتور
ﻫﺎﻱو توسعه
پیشرفت
ﺭﻭﻏﻦ سیر
شکل زیر،
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲدر ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ

ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ) (S:Servidesﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ) (C:Commercialﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ  SAﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺳﻄﻮﺡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ SN ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ،ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻪ
ﮔﻴﺮﺩ.ﺯﻳﺮ،ﺩﺭﻧﺎﻡﺯﻳﺮ ،ﻧﺎﻡ
ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺑﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺭﻭﺯ
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
SCﺷﺪﻩ
 SCﺍﺯﺁﻏﺎﺯ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ
ﺮﻩ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ
ﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ
SNﺭﺍ ﺭﺍﺩﺭ ﺑﺮ
ﻳﻌﻨﻲSN
ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ
ﺁﻏﺎﺯ ﻭﺷﺪﻩ ﻭ
ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺍﺯﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﮔﺴﺘﺮﻩ
ﺍﺳﺖ.ﺍﺳﺖ.
ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻩ ﺳﻄﺢﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺳﻄﺢﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ

گستره محصوالت بنزینی ایرانول از  SCآغاز شده و جدیدترین استاندارد روز دنیا یعنی  SNرا در بر می گیرد .در زیر ،نام محصوالت بنزینی
ایرانول به همراه سطح کیفیت آنها به تصویر کشیده شده است.
ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺍﺯ  SCﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ  SNﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ،ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ  CAﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ،ﺳﻄﻮﺡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ

ﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺁﺧــﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ CJ-4 ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺍﺯ  CCﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ  CJ-4ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ،ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ  CAﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ،ﺳﻄﻮﺡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ

ﺭﻭﻧﻴﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺁﺧــﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ CJ-4 ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺍﻟﻮﻧﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺍﺯ  CCﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ  CJ-4ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ،ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

روغن موتور های دیزلی از پائین ترین سطح کیفیت یعنی  CAشروع می شود  ،سطوح کیفیت باالتر با تغییر حرف دوم به ترتیب حروف
الفبای التین مش��خص می گردد  .آخــرین و باالترین س��طح کیفیت در این گروه CJ-4 ،می باش��د .
محصوالت دیزلی ایرانول از  CCآغاز ش��ده و جدیدترین اس��تاندارد روز دنیا یعنی  CJ-4را ش��امل می شود .در زیر ،نام محصوالت دیزلی
ایرانول به همراه سطح کیفیت آنها نشان شده است.

D-7000

Powe

D-7000

Power

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  APIﺗﻤﺎﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ :ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻭﻏﻨﻜﺎﺭﻱ ،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ
ﻮﺭ.
ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  APIﺗﻤﺎﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ :ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻭﻏﻨﻜﺎﺭﻱ ،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ
طبقه بندي  APIتمام عوامل مؤثر در نظر گرفته شده است از جمله :طراحي موتور ،نحوه روغنکاري ،طريقه نگهداري ،کيفيت سوخت
درﻣﻮﺗﻮﺭ.
شرايط کار
ﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ و
موتور MB , VOLVO , MAN .ﻭ  ...ﺳﻄﻮﺡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺗﺸﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻈﻴﺮ
ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
نمودهﺁﻧﻬﺎاند که
تعریف
کیفیت خاص
سطوح
 MBو
, MAN
ﻧﻈﻴﺮنظیر
خودرو
سازندگان
همچنین
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ
تولیداتشانﺍﻧﺪ ﻛﻪ
برایﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺗﺸﺎﻥ
ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ
ﺳﻄﻮﺡ ...ﻛﻴﻔﻴﺖ
, VOLVOﻭ ...
MB , VOLVO
, MAN
ﺧﻮﺩﺭﻭ
برخی ﺍﺯاز ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ
ﺍﺳﺖ:
ﺷﺮﺡازﺯﻳﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ:شرح زیر است:
ایرانول به
آنها در
محصوالتﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻪ
برخی ﺩﺭ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS-2 : D17000 Plus

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS-2 : D17000 Plus

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS-4 : Power

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS-4 : Power

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ MAN 3277 : D40.000 EIII

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ MAN 3277 : D40.000 EIII

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS : D9000 Plus

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS : D9000 Plus

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS-3 : Top Engine

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ VDS-3 : Top Engine

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ MAN 3277 : D40.000 Plus

ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ MAN 3277 : D40.000 Plus
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گفتگو با عامل فروش محصوالت ایرانول در آذربایجان غربی
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شناسنامهحرفهای

نام و نام خانوادگی  :محمود موال نجف آباد
سمت  :عامل فروش محصوالت ایرانول
حوزه فعالیت  :آذربایجان غربی  ،ارومیه و سلماس
تعداد دفاتر و انبار  2:دفتر و  3انبار
تعداد پرسنل  6 :نفر

همکاران اصلی  :محمدرضا موال نجف آباد ؛ مدیر
فروش – مریم ملکوتی ؛ حسابدار – آقایان احسان
و مرتضی موال نجف آباد ؛ انباردار – آرش علیزاده و
محمد وطن پرست ؛ تحویل دهنده
تعداد خودروها  3 :دستگاه نیسان وانت

 aاز چ�ه زمانی و چه موضوعی باعث اخذ عاملیت ش�رکت نفت
ایرانول شد ؟
از س��ال  1392با توجه به فعالین بنده و همکاران در زمینه تهیه و توزیع
ف��رآورده های نفتی به خصوص فرآورده های ش��رکت نفت ایرانول بنده را در
فکر اخذ نمایندگی  ،جهت توس��عه زمینه های توزیع و در نهایت رضایت مند
نمودن مشتری قرار داد .

کیفیت تولیدات ش��رکت از چنین روش��ی برای فروش محصوال استفاده کرده
ایم .

 aآیا مشتریان خودشان برند ایرانول را انتخاب می کنند و یا به
توصیه شما در این زمینه توجه می کنند ؟
بیش��تری از مشتریان با سابقه نیازی به تبلیغ فروش من و همکارانم را در
این زمینه ندارند  ،عده ای که اخیرا وارد این شغل شده اند و اطالعات مناسب
و دقیق��ی از کیفیت مرغ��وب محصوالت ایرانول را ندارند با توصیه های بنده و
همکارانم اقدام به استفاده از محصوالت می نمایند .
aشما چطور مردم را با محصوالت ایرانول آشنا کردید ؟
ما نیز به تبعیت از سیاس��ت های فروش ش��رکت نفت ایرانول و با تاکید به

aش�ما خودتان به عنوان یک مصرف کننده چه معیارهایی را در
انتخاب روغن موتور مد نظر قرار می دهید ؟
نوع مواد به کار رفته و کیفیت همیشه حرف اول هر مصرف کننده است که
به جرات می توان گفت محصوالت ایرانول بهترین کیفیت را برای هر مصرف
کننده ایی فراهم آورده است .
aفروش کدام محصوالت ایرانول در منطقه شما بیشتر است ؟
به دلیل متنوع بودن محصوالت ایرانول و برخوردار بودن از س��طح کیفیت
باال و مهم تر از همه در دس��ترس بودن محصوالت ،کلیه ی محصوالت ایرانول
فروش خوبی دارند  ،در منطقه ی ما در خصوص محصوالت خودروهای بنزینی
ایران��ول الون��د  ،ایرانول  ، 6000ایران��ول  ، 8000ایران��ول  12000و ایرانول
 16000و در حوزه ی محصوالت دیزلی ایرانول  ، 7000-Dایرانول 9000-D
 ،ایرانول  17000-Dبه نسبت سایر محصوالت از فروش باالتری برخوردارند.

در حال حاضر محصوالت ایرانول از
سطح مطلوبی از کیفیت برخوردار
است و توصیه من به عنوان یک عضو
از خانواده بزرگ ایرانول آشنایی
اتوسرویس ها با محصوالت جدید است
که در پی آن منجر به فروش بیشتر
محصوالت خواهد شد.
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 aتوصیه ش�ما برای فروش محصوالت بیشتر و موفق تر
ایرانول چیست ؟
در ح��ال حاض��ر محص��والت ایران��ول از س��طح مطلوبی
از کیفی��ت برخ��وردار اس��ت و توصی��ه م��ن به عن��وان یک
عض��و از خان��واده ب��زرگ ایرانول آش��نایی اتوس��رویس ها
ب��ا محص��والت جدید اس��ت که در پی آن منج��ر به فروش
بیش��تر محصوالت خواهد ش��د.

aدر خص�وص تبلیغ�ات ش�رکت ایران�ول چ�ه نظ�ر ی�ا
پیشنهادی دارید ؟
ب��ه نظ��ر بنده هر چق��در تبلیغات ش��رکت ایران��ول در زمینه ی
تلویزیونی  ،بیلبوردهای خیابانی و تبلیغات عمومی بیش��تر باشد تاثیر
به سزایی در فروش محصوالت شرکت خواهد داشت .

aدر خصوص تبلیغات مش�ارکتی ه�م با ایرانول همکاری
داشته اید ؟
بل��ه ؛ توج��ه به تاثیر مثب��ت تبلیغات در فروش  ،م��ا هم در این

 aسخن آخر :
در آخ��ر از خان��واده بزرگ ایران��ول چه در زمینه تهی��ه و توزیع
محصوالت  ،نهایت تقدیر و تشکر را دارم .

خصوص با شرکت همکاری داریم .

بازی فروش
@تهیه کننده  :سید مسعود سیدنا
کارشناس تولید – اصفهان
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مشتری شما چگونه تصمیم می گیرد؟
حتما برای شما هم پیش آمده که چیزهایی را در مورد محصول یا
خدماتتان به یک مش��تری گفته اید و او بس��یار استقبال کرده و از شما
خرید کرده است اما همان موارد را با همان اشتیاق به یک مشتری دیگر
گفته اید اما گویی هیچ انگیزشی برای خرید در او ایجاد نشده است .فکر
می کنید چه چیزی باعث چنین تفاوتی گردیده است؟
چرا یک موضوع واحد در مش��تریان مختلف اثری متفاوت ایجاد می
نماید؟
اگ��ر با هر کدام از ای��ن افراد از راهش وارد ش��وید می توانید
ب��ه نتای��ج دلخواه برس��ید و در غی��ر این صورت برن��ده این بازی
رقیبت��ان خواه��د ب��ود.
ش��ناخت فرابرنامه ها ،که بخش مهمی از مقوله ارتباطات در NLP
را پوش��ش می دهند ،قصد دارد اس��رار این تفاوت ها را برای ما آش��کار
نماید.
فرا برنامه چیست؟
علی رغم اینکه ساختار س��خت افزاری ذهن ما انسانها شبیه به هم
اس��ت اما هر کدام از ما از نرم افزارهایی متفاوت استفاده می کنیم .این
نرم افزارها باعث می شوند به گونه ای منحصر به فرد فکر کنیم ،تفسیر
کنیم،برنامه ریزی کنیم و تصمیم بگیریم.
یک��ی از مهمتری��ن نرم افزارهایی که در ذهن انس��انها نصب ش��ده
فرابرنامه ها هستند که تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های آنها دارند.
ناخودآگاه مشتری در دسترس شما
برای برقراری ارتباطی موث��ر با دیگران چاره ای نداریم جز اینکه از
نرم افزارهایی که اس��تفاده می کند آگاهی داش��ته باش��یم .فرابرنامه ها
تاثیر بس��زایی در تصمیم گیری ها دارند .با ش��ناخت فرابرنامه ها ش��ما
می توانید ارتباط بهتری با سطح ناخودآگاه ذهن افراد برقرار نموده و با
کاش��تن دانه های الزم در س��رزمین ذهن آنها بهترین نتایج را برداشت
کنید.
در فرایند حرفه ای فروش ،ما پس از برقراری رابطه موثر با مشتری
به ش��ناخت نیازها و خواسته هایش می پردازیم و آنگاه با ارائه راهکاری
متناسب با آن به او در حل مسئله ای که دارد کمک می کنیم.
یادمان باش��د مشتری به محصول یا خدمت ما هیچ عالقه ای ندارد
جز این که بفهمد محصول یا خدمت ما می تواند به اودر حل مس��ئله
اش کمک کند و کیفیت زندگی اش را بهبود بخش��د.پس هر فروشنده
ای باید خود را فروشنده «راه حل» بداند.
مشتری را بشناسید
ب��رای این��کار در قدم اول باید مش��تری را ترغیب به صحبت کردن
نماییم .کاری که متاسفانه بسیاری از فروشندگان و بازاریابان انجام نمی
دهند و از هم��ان ابتدا به ارائه کلی محصول خود می پردازند .با تمرین
کافی ،این امکان را خواهید داشت که با پرسیدن سواالتی ساده و گوش
دادن به صحبت های مشتری به استراتژی های ذهنی او پی ببرید.
در خ�لال صحب��ت کردن با او می ت��وان با فرابرنام��ه های ذهنش

آش��نا شد .ش��ناختی که به هدایت صحیح مذاکره فروش کمک شایانی
می کند.
به دنبال چه بگردیم؟
یک فروش��تده حرفه ای در طی فرایند ف��روش با اجرای بازی ها و
دیالوگ های از پیش طراحی ش��ده در پی ش��ناخت دقیق از مش��تری
است .این شناخت کمک میکند تا مسیر مذاکرات فروش را به خوبی در
جهت اهداف خود هدایت نماید .اکنون وقت پاس��خ به این پرسش است
که به دنبال کدام فرا برنامه ها در مشتری خود باشیم و چگونه؟
«-1به سوی لذت» و یا «دوری از رنج»
تحقیقات بس��یاری ثابت کرده که تصمیم های انسان بیشتر بر پایه
احساسات صورت می گیرد .ما هر کاری که می کنیم یا برای رسیدن به
یک لذت است یا برای فرار از یک رنج!
مش��تریانی که بیشتر بر اساس رس��یدن به لذت تصمیم گیری می
کنند با عواملی همچون س��ود باالتر ،رشد و موفقیت بیشتر و عواملی از
این دست برانگیخته می شوند.برای این دسته از افراد پیشنهاد هایی را
مطرح کنید که آنها را در جهت رسیدن به اهدافشان یاری می کند.
و اما مشتریانی که بیشتر بر اساس استراتژی «دوری از رنج» تصمیم
گی��ری می کنند تمایل دارند از مش��کالت و رنج ه��ا دوری کنند .آنها
بیش��تر به دنبال احساس امنیت هس��تند.نمی خواهند برایشان مشکلی
ایجاد ش��ود.با این افراد هم باید به گونه ای مسئله را مطرح کنید که به
مشتری احساس امنیت و اطمینان خاطر دست دهد .چیزهایی از قبیل
گارانتی چنین تاثیری دارند.
برای اینکه بفهمید مشتری جزو کدام یک از این دو دسته است می
توانید از پرسش هایی استفاده کنید که عوامل برانگیزاننده وی را نشان
دهد .مثال « :به چه دلیلی از این محصول اس��تفاده می کردید؟» ممکن
اس��ت پاسخ این باش��د»:به ما گفته بودند استفاده از آن سرعت تولید را
باال می برد و تیراژ تولید افزایش می یابد»(به س��وی لذت) و یا اینگونه
پاس��خ بدهد»:به این امید که گفته شده بود کمتر به دستگاه ها آسیب
می زند و میزان استهالک کاهش می یابد»(دوری از رنج)
-2انگیزش «درونی» یا «بیرونی»
حال تصور کنید با مسوول خرید یک شرکت برای فروش محصولتان
در حال مذاکره هس��تید که او می گوید»:دفعه قبل که من برای خرید
همین محصول قرارداد بس��تم خیلی احس��اس خوبی داش��تم.از درون
مطمئن بودم که پاس��خگوی نیاز ما خواهد بود(»....انگیزش درونی) و یا
ممکن است بگوید»:دفعه قبل ،بعد از اینکه قرارداد بستم همه در جلسه
هیات مدیره شرکت تحسینم کردند(»...انگیزش بیرونی) .در حالت اول
با فردی روبرو هس��تیم که با دالیل و احساسات درونی خود تصمیم می
گی��رد و وقتی کاری انجام می دهد از درون به این نتیجه می رس��د که
تصمیمش درست بوده یا نه.
و در حالت دوم با فردی طرف هس��تیم که سیستم انگیزش بیرونی
دارد و عوامل بیرونی مثل چیزی که دیگران به وی می گویند و احساس
دیگران در مورد کاری که ا نجام می دهد ،روی سیس��تم انگیزش��ی وی
به شدت تاثیر می گذارد.
بنابرای��ن در برخورد با هر دس��ته از این مش��تریان بای��د به عوامل

تاثیرگ��ذار بر تصمیم گی��ری آنها توجه کنیم .مث�لا برای فردی با
سیستم انگیزش بیرونی استفاده از شهادت و توصیه سایر مشتریان
بسیار کمک کننده خواهد بود.
« -3شباهت ها» چشم گیر تر هستند یا «تفاوت ها»
اف��راد مختلف ب��رای درک دنیای پیرامون خود از ش��یوه های
مختلفی استفاده می کنند.یکی از این شیوه ها توجه به شباهت ها
و یا تفاوتهاس��ت .بعضی از افراد به موضوعات مختلف نگاه می کنند
تا ش��باهت هایی را بین آنها پیدا کنند وبرخی به دنبال تفاوتها می
گردند.
برای اینکه متوجه ش��وید مش��تری شما ش��باهت نگر است یا
تفاوت نگر ،درزمینه کار یا اس��تفاده از محصول از او سوالی بپرسید.
از او بخواهید دو موضوع را با هم مقایسه کند .ممکن است مشتری
بگوید»:ما هم مثل خیلی از ش��رکتهای دیگر »....یا « اگر ش��ما هم
بتوانید مثل»...
در ای��ن صورت احتماال اس��تراتژی ش��باهت نگر حاکم اس��ت
بنابراین ش��ما هم باید با اس��تفاده از مثالها و داس��تانها و شواهد و
ویژگی هایی که مبتنی بر شباهت هاست ادامه دهید.
اما اگر بگوید»:بله ،اما تفاوتی که کار ما با ش��ما دارد این اس��ت
که »....یعنی بیشتر از استراتژی تفاوت نگر استفاده می کند.
« -4کلیات» یا «جزئیات»
مش��تریان کل��ی نگر ترجیح م��ی دهند قب��ل از تصمیم گیری
تصویری کلی از موضوع داش��ته باش��ند.توضیحات مربوط به منافع
کل��ی و حتی دراز مدت برای این افراد جذابیت بیش��تری دارد.آنها
پس از آنکه احس��اس خوبی نس��بت به کلیت ماجرا پیدا کردند به
جزئیات توجه نشان می دهند.
برای مشتریان جزئی نگر از همان ابتدا نکات ریز مسئله اهمیت
دارد و با موشکافی موضوعات مختلف را ارزیابی می کنند.
باید آماده باش��ید تا به پرس��ش های ظریف و دقیق مش��تریان
جزئی نگر پاس��خ دهید.اما برای مش��تری کلی نگر زیاد از جزئیات
غیرالزم حرف نزنید چون ممکن اس��ت حوصله اش س��ر برود و یا
حتی نظرش عوض شود!

«-5گذشته» یا «آینده»
مش��تری گذش��ته نگر معموال در هنگام صحب��ت از تجربیات
گذش��ته اش صحبت م��ی کند و آنچ��ه جاری اس��ت را با آنچه
قب�لا برای��ش اتفاق افتاده مقایس��ه م��ی کند .مثال به ش��ما می
گوید»:دوس��ال پیش ه��م از این محص��ول اس��تفاده کردیم اما
تاثیری نداش��ت» .در برابر اینگونه مش��تریان ش��ما هم به آنچه
قبال اتفاق افتاده اس��تناد کنید تا قابلیت درک باالتری برای وی
ایجاد نمایید .مثال بگویید « :روند رو به رش��د چند سال گذشته
نش��ان می دهد که» ...
آینده نگر ها بیشتر به سود آتی فکر می کنند.آنها در حرفهایشان
از افعال مربوط به آینده بیش��تر استفاده می کنند.حتی شرط هایی
که می گذارند می تواند نشانه ای از این موضوع باشد»:اگر تخفیف
بدهید سفارش بعدی را به شما خواهم داد».
منعطف باشید
البته فراموش نکنید انس��انها را به ص��ورت مطلق نمی توان در
چارچوبهای قطعی و مش��خص قرار داد .بنابراین شما باید نوع ارائه
خود را بر بخشی که غالب تر است متمرکز کنید.
ب��ا کمی صحبت کردن با مش��تری و دقت به ن��وع کلماتی که
اس��تفاده می کند می توانید ب��ه فرابرنامه های او پ��ی ببرید .مثال
متوجه می شوید مشتری شما فردی است جزئی نگر،قصدش دوری
از رنج است ،گذشته نگر است ،دارای سیستم انگیزش بیرونی است
و ش��باهت گراست .اینجاس��ت که باید روش ارائه خود را بر اساس
آنچه که تش��خیص داده اید تغییر دهید تا به بهترین نتیجه ممکن
دست یابید.
در ارتباطات کس��ی که انعطاف پذیرتر اس��ت و از راه حل های
متنوعی برخوردار است ،به نتایج بهتری می رسد.
حال بهتر متوجه می شویم که چرا روش روتین توضیح ویژگی
ه��ای محصول ،کمتر منجر به فروش خواهد ش��د و به بازاریاب ها
دائما توصیه می ش��ود که به توضیح منافع و مزیت ها ،به تناس��ب
نحوه تفکر مشتری بپردازند.
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نگاهی بر بازار گریس
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@تهیه کننده  :سمانه شاطری
کارشناس مهندسی محصول

در یک س��خنرانی در س��ومین کنفران��س روغن های پای��ه و روانکار های
خاورمیانه در آوریل س��ال  2014در دبی ،س��ودیپ ش��یان ،رئیس بخش بین
الملل��ی روغن پایه در ش��رکت گلف پتروکم مطرح نمود ک��ه تولید گریس در
گذش��ته به عنوان یک هنر تلقی می شد اما تکنولوژی فرآیند جدید تولید این
محصول را به یک علم تبدیل کرده است.
گری��س ها تنها  3ت��ا  3/5درصد از کل روانکارهای مصرفی را ش��امل می
ش��وند .اما به لحاظ دارا بودن خواص و عملکرد ویژه شان در میان روانکارهای
صنعتی و موتوری جایگاه ویژه ای دارند.
گریس ها توانایی انجام کلیه وظایف مورد انتظار از روانکارها را به اس��تثنا
خنک کردن و پاک س��ازی ،دارند .بیشترین کاربرد آنها در تجهیزلتی است که
امکان روانکاری مکرر توسط روانکارهای مایع وجود نداشته و یا دسترسی به آن
قطعات سخت و هزینه بر باشد .در بعضی از موارد ،آنها از ویژگی های اصطکاکی
ضعیفتری نسبت به روغن های روانکار همتای خود برخوردار هستند.
بازارهای گریس

توسعه ی بازار گریس با دو روند مخالف دست و پنجه نرم می کند .از یک
طرف ،بازار به س��بب رش��د صنایع مختلف در جهان از جمله خودروسازی ها ،
رو به توس��عه و افزایش می باش��د و از طرف دیگر ،این بازار به سبب گرایش به
سمت مصرف محصوالت با طول عمر باال ،رو به کاهش می باشد.
در کش��ورهای آس��یایی و آفریقایی مورد اول (یعنی بازار رو به رشد) غالب
می باش��د .میزان مصرف گریس در بازارهای مختلف به نس��بت خودروس��ازی
های موجود به دیگر صنایع ،در کش��ورهای مختلف ،متغیر می باشد .همچنین
با توجه به فاکتورهای متعددی از جمله ماهیت صنعت خودروس��ازی ،ش��رایط
اقتص��ادی ،اندازه ی جغرافیایی و پیچیدگی ه��ای محصوالت تولیدی ،مصرف
کلی سرانه روانکار در کشورهای مختلف متفاوت می باشد.
میزان مصرف گریس را می توان بر مبنای حجم مصرفی آن در خودروهای

سواری و تجهیزات کشاورزی ،طبقه بندی نمود.
س��ازمان ( NLGIمؤسسه ملی گریس های اس��تاندارد) یک طبقه بندی
کلی برای بازار گریس ها بر مبنای میزان نوع تغلیظ کننده ی مصرفی در آنها
انجام داده است؛ که این میزان به شرح ذیل می باشد:
• گریس لیتیوم ساده  60 -------------درصد
• گریس لیتیوم کمپلکس  15 -------------درصد
• انواع گریس کلسیم  11 -------------درصد
• گریس های غیر صابونی  9 -------------درصد
• گریس پایه آلومینیوم  4 -------------درصد
• گریس پایه سدیم  1 -------------درصد
عم��ده ترین کاربرد گریس در صنعت خودروس��ازی ،در بلبرینگ چرخ ها،
شاس��ی ،آزاد سازی کالچ و اتصاالت ثابت می باشد .همچنین بیشترین مصرف
گریس لیتیوم برای استفاده در بلبرینگ چرخ ها به ویژه در هند ،چین و آفریقا
رواج یافته اس��ت .در خاور میانه  ،گری��س های پلی اوره و کمپلکس اوره برای
دماهای باالی عملیاتی خودروها کاربرد باالیی دارد.
در آس��یا و آفریقا ،به طور س��نتی ،از گریس هایی ب��ا عملکرد پایین چند
منظوره لیتیوم عادی در تجهیزات کشاورزی استفاده می شود .امروزه در کلیه
کشورها ،گریس های زیست تخریب پذیر شهرت باالیی بدست آورده اند.
در صنایع فوالد ،گریس های صابون های کمپلکس و پلی اوره برای دماهای
باالی عملیاتی با کارآیی باال ،بیشترین کاربرد را دارند .همچنین گریس کلسیم
سولفونات نیز ،حائز اهمیت می باشد.
در صنایع س��یمان و عملیات معدن کاری گریس های کمپلکس آلومینیوم
قاب��ل اس��پری ،بخص��وص در چرخ دنده ه��ای دندان ب��از و در جاییکه قدرت
چسبندگی آنها مورد توجه است ،بیشترین کاربرد را دارا می باشد.
از دیگر کاربردهای کلیدی گریس ها در خطوط ریلی (راه آهن) می باشد.
خصوصاً در مواردی که مدت زمان کارکرد طوالنی از اهمیت ویژه ای برخوردار

ﺁﺏ ﺑﻨﺪﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺍﺧﻴﺮﺍً ،ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ
ﺍﻭﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

باش��د .به عنوان مثال در اکس��ل خطوط ریلی ،اغلب از گریس های
ساختار تشکیل دهنده ی گریس ها
لیتیوم با طول عمر باال اس��تفاده می شود .از گریس های پایه صابون
گریس ها دس��ته ای از روانکارها هس��تند که ظاهری جامد و یا
های کمپلکس ،جهت آب بندی قسمت هایی از موتور و بلبرینگ ها
ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ
استفاده می شود .اخیرا ً ،در ژاپن آزمون های موفقیت آمیزی بر روی نیمه جامد دارند .س��اختار آنها به طور عمده از روغن پایه و س��فت
ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻲ
ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻧﻴﺎﺯ
ﺑﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺣﺎﺿﺮ
ﺣﺎﻝ
ﺩﺭ
ﺭﺩ.
ﺍ
ﺩ
ﻭﺟﻮﺩ
ﺟﻠﻮ
ﺳﻤﺖ
ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ
ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ
قطارهایﺍﻳﻦ
ﺩﺭ
کننده (پر کننده) تشکیل شده است .در بعضی از موارد ،ممکن است
انجام شده است.
ﺑﺮﺍﻱاوره
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱپلی
گریس های
السیر با
سریع
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
افزودنیﻳﺎﺑﺪ.
م��واد ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
گریس،ﺍﺯازﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
س��اخت ﺑﻌﻀﻲ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﻛﻠﻲ،برخی
افزایش
جهت
فرآیند
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ که در
اس��تفادهﺷﺪ.
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻟﻴﺘﻴﻮﻡ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﺮﻳﺲاز ﻫﺎ
ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎﻱ
بازارهایﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﺎ
شود؛ که این افزودنی ها گاهی اوقات می تواند
ویژگی ها
آفریقایی
آسیایی و
اندازی بر
چشم
نفوذ
اساس
بر
را
ها
گریس
،
NLGI
سازمان
باشد.
جامد
روانکار
یک
سمت
به
بازار
پیش��برد
برای
بس��یاری
فاکتورهای
بازارها
این
درﺷﻴﺎﻡ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻱ ﮔﺮﻳﺲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩمیﺍﺯ کند.
ﺳﻤﺖ بندی
ﺗﺪﺭﻳﺞآنهاﺑﻪ طبقه
پذیری
ﺍﻳﻦبا نیاز
متناس��ب
تولیدی
محصوالت
ﺯﻳﺴﺖحاضر
در حال
وجود دارد.
ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ.
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻳﻤﻦ
ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ
جل��وﻟﺤﺎﻅ
به لحاظ س��اختار ویژه گریس ها ،ب��رای تولید این محصول ،باید
بازار می باشد .اما ممکن است که این تولیدات در جهت جبران عدم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺳﺘ ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
تعادل ب��ازار منطقه یا برای تولید محص��والت تخصصی در بعضی از تس��هیالت ویژه ای اختصاص داده شود .در نتیجه؛ اکثر شرکت های
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ .ش��ده توسط یک شرکت
س��اخته
کش��ورها افزایش یابد .به طور کلی ،ب��ازار گریس های بی کیفیت و فروش��نده ی گریس ،گریس های
ﺻﺤﻨﻪ ﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﮔﺮﻳﺲهاﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ
رسانند.
ﻣﺠﺪﺩ می
دیگرﺑﺎراﻭﺭﻭبهﺩفروش
ﺍﻧﻮﺍﻉگریس
ﻫﺎﻱانواع
ﺳﺎﺧﺖدیگر
لیتی��وم و
ﺑﺮﺍﻱ های
ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻲگریس
ﻓﺎﺭﺱتوس��ط
ﺧﻠﻴﺞپایین
با عملکرد
که ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﺤﺎﻅ
ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ؛ ﻛﻪ
یﻱ
دهندهﻗﺎﺭﻩ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﻪ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺠﺪﺩ ﮔﺮﻳﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
می باشد
روغن ﺍﺯپایه
گریس
تش��کیل
اصلی
ماده ی
ﻓﺎﺭﺱ شد.
ﺧﻠﻴﺞخواهد
جایگزین
باشد.
می
پایه
روغن
ش��ود.
می
ش��امل
را
آن
درصد
95
تا
70
حدود
توانند
می
المللی
بین
های
کننده
تولید
که
اس��ت
معتقد
ش��یام
ﻣﻲ ﺁﻳﺪ  .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ
ﺭﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻱ ﮔﺮﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ
ﻳﻚدهند
ﻓﺎﺭﺱمی
تش��کیل
آن را
درصد
ﺗﻮﺍﻧﺪ 6تا
حدود
کنندهﺩﺭیﺍﻣﺮگریس
ﻛﻨﻨﺪﻩوارد
ب��زرگ
مناس��ب و
یک بازار
آفریقا را به
در ﻋﺮﺻﻪ ﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﺗﻬﺪﻳﺪو ﺩﺭ
کنندهﻱهاﺧﻠﻴﺞ
س��فتﺣﻮﺯﻩ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
25ﺩﻳﮕﺮ
ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﺮﻳﺲ ،ﻣﻲ
ﻱ ﻣﻬﻢ
ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭگ ﻭ
عنوانﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ
لزوم حدود  0/5تا  10درصد از مواد افزودنی در س��اخت آن
صورت
ایمن
محیطی
زیس��ت
فش��ارهای
لحاظ
از
قاره
این
کنند.
محس��وب
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻳﺪ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول
نیست و انتظارها بر این است که به تدریج به سمت استفاده از گریس اس��تفاده می شود .مواد افزودنی گریس ها بسیار شبیه مواد افزودنی
قابل استفاده در روغن های روانکار می باشد و در هر دو روانکار جهت
های دوست دار محیط زیست پیش برود.
15
ﮔﺮﻳﺲ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻱ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
آم��دهﻫﺎ در بازار خ��ودرو ،تقاضای بهبود خواص روانکاری اس��تفاده می ش��ود .به دلیل ساختار ویژه ی
وجود
تغیی��رات به
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ به
ب��ا توجه
)ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪﻩ( ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﭘﺎﻳﻪ ﻭ
افزودنیﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺍﺭﻧﺪ.
کرد.ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ
خواهدﻭ ﻳﺎ
ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺟﺎﻣﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎ
ﺩﺳﺘﻪ
ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ
بهبود
ﺳﻔﺖجهت
باید در
ﺭﻭﻏﻦهم
ﻋﻤﺪﻩدرﺍﺯ آنها،
کارب��ردی
ها ،مواد
گری��س
ﻛﻪرا ایجاد
باالتر
کیفیت
هایﺍﻱبا ﺍﺯس��طح
گریس
اس��تفاده از
هر
ی
ویژه
های
کننده
س��فت
بهبود
جهت
هم
و
پایه
روغن
خ��واص
با
هایی
گریس
ب��ازار
که
اس��ت
قرار
این
بر
ها
بینی
پیش
همچنی��ن
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻳﺲ  ،ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ؛ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻫﺎ
ﻛﻨﺪ .افزودنی گریس
ﻣﻲ مواد
ﺑﻨﺪﻱترین
مت��داول
و
مهمترین
رود.
کار
به
گری��س،
به
رو
غذایی
صنای��ع
قبیل
از
صنایعی
بی��ن
در
باال
کیفی��ت
س��طوحﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ، NLGIﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻔﻮﺫ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ
ها عبارتند از:
افزایش خواهد بود.
• بازدارنده های اکسیداسیون
خلیج فارس منزلگاهی برای ش��ماری از ساخت های انواع گریس
• بازدارنده های خوردگی و افزودنی های ضد زنگ
می باش��د .با ورود مجدد ایران به صحن��ه ی رقابت های جهانی ،به
• مواد افزودنی ضد سایش
نظر می رس��د که منطقه ی خلیج فارس مجددا ً به یک مرکز عرضه
• روانکارهای جامد و چسب ها
و صادرات مجدد گریس تبدیل ش��ود .همانند کشور نیجیریه در قاره
ب��ا این حال ،اکثر گریس های لیتیومی ش��امل  90درصد روغن
ی آفریقا؛ که از لحاظ اقتصادی به سرعت رو به رشد می باشد و بازار
منحصر به فردی در امر عرصه ی گریس به شمار می آید .با این پایه هستند.
فرآیند تولید گریس ش��امل مراحل مختلفی می باشد که در ذیل
وجود ،به لحاظ پتانس��یل موجود در ایران ،در صورت ظهور مجدد به
عنوان یک تولید کننده بزرگ و عرضه کننده ی مهم در امر گریس ،به آن اشاره شده است:
ابتدا باید قبل از س��اخت گری��س ،صابون آن تهیه و پخت گردد.
می تواند برای دیگر تولید کنندگان حوزه ی خلیج فارس یک تهدید
در عرصه ی رقابت به شمار آید .چرا که به طور پیوسته در حال ایجاد سپس مواد به داخل دس��تگاه پخت به نام ِکتِل انتقال یافته و روغن
پایه به آن افزوده ش��ود .این کتل تحت فش��ار نمی باشد .پس از آن
ظرفیت های جدید می باشد.
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گریس نهایی به همراه ادتیو های مربوطه (در صورت لزوم) در یک مخزن
تا رس��یدن به دمای محیط باقی می ماند .فرآیندهایی از قبیل آس��یاب
کردن و هوازدایی باید قبل از بسته بندی محصول نهایی انجام شود.
روغن پایه های مورد اس��تفاده در گریس ها ،به آنها خواص روانکاری
هیدرودینامیکی می دهد و نوع روغن پایه (اعم از معدنی یا س��ینتتیک)
به کاربرد گریس بس��تگی دارد .گریس های س��اخته ش��ده با روغن پایه
معدنی حدود  90درصد کل بازار را در بر گرفته که دارای عملکرد خوبی
نیز می باش��د .دمای کارکرد آنها از  -30تا  +150درجه س��انتیگراد می
باشد .گریس های ساخته شده با روغن پایه های سینتتیک دارای دمای
کارکرد بین  -70تا  +300درجه سانتیگراد بوده و شامل انواع روغن پایه
های س��ینتتیک از قبیل پلی آلفا اولفینی ( ،)PAOاس��تری ،سیلیکونی
و پلیمری ( ) PFPEتهیه می ش��وند .از نظر قیمت ،گریس های معدنی
بسیار ارزان تر از گریس های سینتتیک هستنند .گریس های سینتتیک
هیدروکربنی حدود  4تا  5برابر گرانتر از نوع معدنی می باش��ند .گریس
های پایه استری حدود  7/5برابر ،گریس های سیلیکونی حدود  13برابر
و گریس های  PFPEحدود  380برابر گرانتر می باشند.
س��فت کننده ها در گریس ،همانند یک اس��فنج عمل می کنند که
روغ��ن پایه و م��واد افزودنی را در خود نگه م��ی دارد و مطابق با کاربرد
گریس ،به تدریج آنها را رها می سازد .به عنوان مثال؛ در فشار کم ،میزان
کمی روغن آزاد می ش��ود و در فشارهای باالتر جریان بیشتری از روغن
تولید می گردد.
س��فت کننده ها انواع مختلفی دارند که بر اساس ساختار شیمیایی
شان دارای ویژگی های کاربردی متفاوتی می باشند.
این سفت کننده ها عبارتند از:
س��فت کننده های صابونی؛ از قبی��ل :صابون لیتیوم ،صابون
•
کلسیم ،صابون آلومینیوم و صابون سدیم
س��فت کننده های غیر صابونی؛ از قبیل :سیلیکا ،خاک رس،
•
پلیمرها ،پلی اوره... ،
س��فت کننده های صابون لیتیومی ،بخش عم��ده ای از بازار گریس
را ب��ه خود اختصاص داده اند .گریس های لیتیومی اغلب دارای نقطه ی
قطره ای ش��دن بین  180تا  185درجه س��انتیگراد بوده که مؤثر ترین
دمای عملیاتی آن حدود  145درجه سانتیگراد می باشد.

گران��روی نیز یکی دیگر از عوامل کلی��دی و مؤثر بر عملکرد گریس
ها می باش��د .معموالً در فش��ارهای کم ،نیاز به روغن پایه ای با گرانروی
پایین بوده و در فشارهای باال نیاز به روغن پایه ای با گرانروی باالتر می
باشد .سرعت های باالی کارکرد نیاز به گرانروی پایین تر و سرعت های
پایی��ن کارکرد نیاز به گرانروی باالت��ر دارد .به همین ترتیب در دماهای
پایین کارکرد به گرانروی پایین تر نیاز می باشد.
مصرف باالی از س��فت کننده های لیتیومی در مقایسه با دیگر سفت
کنن��ده ه��ا ،به دلیل ویژگی ه��ای کاربردی آن از جمل��ه ایجاد ظاهری
ش��فاف ،ن��رم و کره ای و نقطه ی قطره ای ش��دن باالی آن می باش��د.
همچنین کاربرد آن در شاس��ی خودروها ،بلبرینگ چرخ ها و کاربردهای
عمومی صنایع بس��یار بوده که عملکرد مؤثری از خود به جای گذاش��ته
است.س��فت کننده های کلس��یمی نیز توانایی تولی��د یک گریس هموار
با ظاهری کره ای را دارا می باش��ند .اما دارای نقطه ی قطره ای ش��دن
پایینت��ر از گری��س های لیتیومی می باش��ند .همچنی��ن این گریس ها
پایداری باالیی در مقابل شستشو با آب دارند .از گریس کلسیم به طور
وس��یع در بلبرینگ هایی که در محیط های مرطوب قرار دارند ،خطوط
ریلی و شاسی خودروها استفاده می شود.
صابون سدیم تولید گریسی با الیاف زبر و ناهموار با نقطه ی قطره ای
ش��دن متوسط تا زیاد با خاصیت ضعیف پایداری در برابر شستشو با آب
می کند .از این گریس به طور محدود در تجهیزات صنعتی قدیمی تر و
در جایی که مکررا ً نیاز به روانکاری دارد ،استفاده می شود.
گریس های ساخته ش��ده بر پایه ی آلومینیوم دارای ظاهری شفاف
و نرم بوده و از چسبندگی باال ،نقطه ی قطره ای شدن پایین و پایداری
مناس��بی در برابر آب برخوردار می باش��د .این گریس ها در محیط های
مرط��وب یا بلبرینگ هایی که تحت س��رعت های پایین عمل می کنند،
مورد استفاده قرار می گیرند.
گریس ه��ای کمپلکس لیتیوم ،آلومینیوم و کلس��یم دارای نقطه ی
قطره ای شدن بسیار باال و بیش از  260درجه ی سانتگراد می باشند .به
غیر از گریس کمپلکس لیتیوم ،سایر گریس های نامبرده پایداری خوبی
در برابر شستش��و با آب از خود ارائه م��ی دهند .کاربرد عمده ی آنها در
دماهای باالی عملیاتی در صنایع و بلبرینگ خودروها می باشند .به طور
معمول ،آنها دارای ظاهری صاف ،نرم ،کره ای و یا ژل مانند می باشند.

ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ

ﺑﺮﺍﻱهاﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﻏﻦ
ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻫﺎﻱ
ﻫﺎ ،ﺍﻛﺜﺮ
ظاهری
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩدارای
های پلیمری،
کننده
ﺁﺯﻣﻮﻥسفت
ساخته شده با
ﮔﺮﻳﺲ های
ﺘﺎﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ گریس
آزمون ها و اساس طبقه بندی گریس
خوبی از قبیل نقطه ی قطره ای
ﻛﻪهای بس��یار
ویژگی
بوده که
به لحاظ ساختار نیمه جامد گریس ها ،اکثر آزمون های مورد استفاده
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
دارایﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺟﻮﺩ
نرم ﻫﺎ
ﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻳﺲ

شدن بسیار باال ،پایداری بسیار باال در برابر آب ،حرارت و سایش ،ضریب
ﻗﻄﺮﻩ
ﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺪﻥپذیری خوب می باشند.
ﺍﻱو فشار
پایین
ﻱبسیار
اصطکام
ام��روزه از این گریس ها در صنایع هواپیمایی ،سیس��تمهای وکیوم
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
ﻔﻮﺫ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
صنایع با دمای کارکرد بسیار باال ،کارخانه های مواد شیمیایی
اکسیژن،
و صنایع غذایی استفاده می شود.
ﻔﻮﺫ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
گریس های ساخته شده با سفت کننده های گرافیتی ،برای مصارفی
های باز
نظیرﺍﻧﺠﺎﻡدنده
ﺗﻮﺳﻂتح��ت بار
بلبرینگ های
کارکرد باال و
دمای
ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ب��ا
ﺍﺳﺖ
ﺷﺪﻩ
NLGI
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﻔﻮﺫ
ﻣﺒﻨﺎﻱ
کاربرد دارد.

برای ارزیابی و بررسی روانکارهای روغن برای ارزیابی گریس ها مناسب نمی
باشند .سه آزمون اختصاصی برای گریس ها وجود دارد که عبارتند از:
• آزمون تعیین نقطه ی قطره ای شدن
• نفوذ پذیری قبل از کارکرد
• نفوذ پذیری بعد از کارکرد
طبقه بن��دی گریس ها بر مبنای نفوذ پذیری آنها توس��ط NLGI
ﺩﺳﺘﻪمطابق
ﺑﻪ به 99دسته
گریس ها
طبقه بندی،
ﻃﺒﻘﻪ این
ﺍﻳﻦکه طبق
ﻃﺒﻖاست
انجام شده
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ
ﺑﻨﺪﻱ،
ﻛﻪ
با جدول ذیل تقسیم می شوند:

ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ

ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪﻱ  NLGIﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻳﺲﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭﺟﻪﻱ NLGI

ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮﻱ

 445ﺗﺎ 475

000

ﺳﻴﺎﻝ

 400ﺗﺎ 430

00

ﻧﻴﻤﻪﺳﻴﺎﻝ

 355ﺗﺎ 385

0

ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮﻡ

 310ﺗﺎ 340

1

ﻧﺮﻡ

 265ﺗﺎ 295

2

ﮔﺮﻳﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

 220ﺗﺎ 250

3

ﻧﻴﻤﻪﺳﻔﺖ

 175ﺗﺎ 205

4

ﺳﻔﺖ

 130ﺗﺎ 160

5

ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻔﺖ

 85ﺗﺎ 115

6

ﺟﺎﻣﺪ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ) 0/1ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ(

مت��داول تری��ن طبق��ه بن��دی موج��ود ،گری��س های��ی با
 2 NLGIمی باش��د که حدود  85درصد کل بازار را تشکیل
داده ان��د .هرچ��ه نفوذپذی��ری کمت��ر باش��د ،ع��دد ،NLGI
بزرگ تر می باش��د.
دیگ��ر خصوصی��ات فیزیک��ی و ش��یمیایی گری��س ه��ا توس��ط
آزمون ها ی ذیل مشخص می گردد:
• آزمون تعیین پایداری در برابر اکسیداسیون
• آزمون تعیین پایداری برشی
• آزمون تعیین پایداری در برابر شستشوی با آب
• آزمون تعیین میزان فشار پذیری
• آزمون تعیین تمایل به جدا شدن از روغن (این آزمون یکی دیگر

از ویژگی های کلیدی گریس را تعیین می کند)
در صورتیک��ه گریس برای م��دت زمان طوالنی در انبار و در دمای
باال نگهداری ش��ود ،روغن از گریس جدا خواهد ش��د که این میزان به
ان��دازه ی ظرف گریس ،نوع روغن پای��ه ی مصرفی ،میزان و نوع ماده
ی س��فت کننده و ش��رایط اختالط ماده ی سفت کننده با روغن پایه
بستگی دارد.
کلیه ی آزمون ها بر مبنای استانداردهای اصلی از جمله ASTM،
 ISO، IPو  DINانجام می شود.
منبع :مجله ی “”LUBES’N’GREASES
سپتامبر 2014
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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 :
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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  ،متاسفانه امکان انتشار نامه های آنها نمی
باشند عبارتند از :
محمد یاس��ین حیدری از تبریز – ایمان گل رو از هم��دان  -صابر حق وردی از
تهران – مریم زمانیان از ابهر  -نرگس رشوند از قزوین -حمید زحمتکش از کاشان–
اسماعیل نصیری پرتوی از تهران – سید علی مهدوی از خراسان رضوی – کاظم افشار
نیا از دزفول – صالح عاقبت بین از ایالم – زینب پورمصطفی از ایالم – یعقوب ملک
زاده از سیستان و بلوچستان – طاهره داریینی از سبزوار – راضیه علیکی از سبزوار –
جاسم منصوری از اهواز – امین روحانی بخش از همدان – امیرحسین 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 موالی��ی از تهران – مجید
صفدریان از اصفهان – علی جابرزاده از شاهرود – سعید صادقی از اصفهان – یعقوب
س��رافروزه – حس��ین غفاری از میاندوآب – مرتضی صمدی از میاندوآب – علی جان
فخری از کرمانش��اه – محمد صادق صبا از خوزستان – محمدرضا معصومی از شیراز
– معصومه منصوری خواه از ش��یراز – فهیمه فتاحی از ش��یراز – علی مرادی چگنی
از خوزس��تان – – فاطمه تحفه از تهران  -مینا پویان راد از تهران – مهس��ا عسکری
از تهران – علی س��بزه ایی از تهران خس��رو کاووسی از ش��هرکرد – محمد غریبی از
گلس��تان – فاطمه جعفری از اصفهان – مجید هاش��می از اصفهان – عبدالرسول یار
علی از گنبدکاووس – س��ید خلیل حسینی از گلس��تان – نسرین نظیفی از اصفهان
– مه��ری جعفری از اصفه��ان – علی نظیف��ی از اصفهان – مرضیه فیض��ی ربانی از
خراس��ان رضوی – سینا مالعزاری از گلس��تان – قربان محمدرجایی راد از خراسان
شمالی – منصور خضرآقا از میاندوآب – جعفر درگاهی از ارومیه – محمد سهیلی فرد
از اراک – محسن فراهانی از قم – اکبر ابوالفتحی زرنق – علی حسین اسماعیلی 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 حس��نلو از خوی – محمود رضایی از مازندران – میالد رییسی نافچه
از چهارمحال و بختیاری – ابراهیم دوجی از گلس��تان – جالل دهقانی از اصفهان –
فرهاد بارانی از ایالم – عبداهلل حسن بیگی از ایالم – ناصر شمسی از لرستان – بهروز
محمدی از دزفول – ملیحه کیانی از قم – حس��ین فرهانی از قم – بهمن عاشوری از
قم – محمدرضا شریفی از همدان – رضا عاشوری از همدان – زینب سوخته از ایالم
– فوزی��ه یعقوبی نیا از ایالم – خدمات اتومبیل دهکده از مازندران – اس��داله ملکیان
اس��توار از همدان – محمدرضا بخش��ی – مریم میرمحمدی از ته��ران – احمدعلی
بس��طامی از شاهرود – عبدالباسط ش��هنوازی از خاش – آقایانی از همدان – مهدی
قربانی گرمجانی از تهران – یوسف صمدی از تهران – حمید طاهری اسپرود از تهران
– ناصر نصرتی از تهران – مجید شیرزاد از تهران – سمیه غریبی از گلستان – ابراهیم
علیزاده از گلس��تان – حسین اسدی از س��منان – فاطمه اسدی از سمنان – اسداله
ش��کاری از س��منان – ندا علیدوستی از ش��هرکرد – مرضیه فیضی ربانی از خراسان
رضوی – امید رشیدی از کردستان – مریم دانشمند از اصفهان – مسعود سادات سید
ابراهیم از خوزس��تان – بهرامقلی کوچکی از گلستان – سید علی مهدوی از خراسان
رض��وی– فاطمه تحویلی��ان از اصفهان – مجید بیات از همدان – س��لیمان کابلی از
گلس��تان – امیرمحمد ش��یخ طاهری از ورامین – حس��ین باباگل تبار از بابل – امید
رش��یدی از کردس��تان -قادر عالی نسب از پیرانش��هر – ابراهیم نصرتی از دامغان –
اتوسرویس لوکس الوند از همدان – فرشاد محمدرضایی از گرگان – حمیدرضا رضایی
از گرگان – بهزاد یعقوبی از تهران – معصومه آذرپور از تهران – شهریاری از لرستان
– حس��ین غفاری از همدان – مریم کهبد از همدان – محس��ن خان باباپور – میالد
حسین زاده از اصفهان – ناصر حاتمی از ایالم – جعفر حاتمی از ایالم – زینب سوخته
از ای�لام – حمیده صالحی از زنجان – معصومه صالح��ی از زنجان – علی فیروزی از
زنج��ان – مه��دی فیروزی از زنجان – اکبر فیروزی از زنجان – نس��رین امیرخانی از
زنجان – کوثر فیروزی از زنجان – اس��ماعیل جوانش��یری از اراک – ارش��یا بافنده از
اراک – علیرض��ا معراج��ی مقدم از ابوزیدآباد – علی کرم��ی از تهران – نرگس ملک
زاده از ایالم – بهروز محمدی از ذزفول – اس��داهلل محمدی از دزفول – حسین گمار

از همدان – ایرج غفوری از قروه س��نندج – سید اسماعیل مرتضوی از گیالن – امیر
محمدی کوشا از کاشان – محمدمهدی غالمی از گلستان – سلیمان کابلی کفشگیری
از گرگان – مصطفی خانی از گلس��تان – عباس نجفی خراجی – رضا ابراهیم پور از
آذربایجان غربی – اش��رف تس��لیمی از تهران – سعید رحمانی از آمل – طناز باقری
از کاش��ان – مه تا مقدم از تهران – 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 – س��هیل خان بابایی از تبریز – ساالر محمودوند از همدان  -احمد حاتمی از
ش��یراز – حسام قائمی – خدمات اتومبیل حقیقت از همدان – محسن خوش اخالق
از تهران – محمد حس��ینی از تهران – محمد امین حسینی از پیرانشهر – قادر عالی
نسب از پیرانشهر – علیرضا لطفی از مازندران – نادر محمدزاده از اردبیل – نمایندگی
نظ��ری از اردبی��ل – امیررضا نوروزی از س��منان – محمد گلچی��ن از کرج  -مهدی
محمدخانی از تفرش – زهرا رحیمی از دزفول – مائده خانی از گلس��تان – بنیامین
خانی از گلستان – مهدی غالمی از گلستان – امیرحسین غالمی از گلستان – توحید
شفاعت از آغ – امیر شفاعت از آغ – محسن وحدتی از نجف آباد
همچنین بسیاری از خوانندگان عزیز خبرنامه ایرانول از طریق وب سایت
رسمی با ما در ارتباط بوده اند که ضمن تشکر از همه عزیزان  ،اسامی آنها در
ادامه درج شده است :
یارا ..رشیدی – مهدی مهرینیا – سمانه هوشمند – مریم خویینی – آذر حسن
زاده – پروانه یادرگاری از رودبار – محمدحس��ن س��یف الهی  -قاسم تلخابی  -طیبه
تلخابی  -علیرضا جعفریان  -س��ید مجتبی حمزه ای  -عبدالحس��ین موالیی  -پوریا
عزیزی  -مس��عود موالئی  -حمید موالئی کینه ورس��ی  -می�لاد نجاریان داریانی -
اس��ماعیل بخشی  -محمد سوس��رایی  -مهدي رهنماي هاللي  -کبری رمضانی اول
ریابی  -فاطمه سادات مهدوی  -سید ابوالفضل مهدوی  -سید مهدیار مهدوی  -مهدي
رهنماي هاللي  -محمد امین غریبی  -رحيمه رش��يدي  -سپهر وطنی  -عبدالرسول
یارعلی -مصطفی س��حر خیز  -سمیه غریبی  -ابراهیم عطایی  -عمادالدین غالمی -
حسین شکی  -علی غالمی  -حمید علی پور خنکداری  -سید محمد مهدوی  -رضا
مبارک  -اش��كان محمدي  -سجادحاتمی  -حدیث حاتمی  -محسن حاتمی  -شيوا
دهي  -جوادحاتمی  -زاهد رشیدی  -حميده رشيدي  -میالد ترابیان  -یحیی گردابی
 احس��ان گردابی  -زهرا ترابیان  -اعظم گردابی  -مهدیس رحیمی  -مریم رحیمی محمد رحیمی  -محمد علی رحیمی  -همایون حاتمی  -س��االر ش��هگو  -سروشزارعي  -ديمن دهي -اسرا رشيدي -سحر درويشي  -بهزاد یعقوبی  -مهدی حسین
زاده  -فريدون صالحيان  -ميالد رش��يدي  -ش��يرين انديشه  -عليرضا عامري  -آرزو
گودرزي  -حمید رضا صابر  -فرزانه نوروزی  -ابراهیم نصرتی  -سمانه سبزی – امین
راد منش – س��هیل دوس��تی – محمود درودی – آیناز محمدپور – ش��کرا شکیبایی
– هس��تی مزینانی – عاطفه سادات حسینی – س��ید عباس حسینی – میالد عبدی
پور – مهدی علی شاهی – مونا فرجی – آزاده جعفری نیا – سپهر بختیاری – محبوبه
فردوس��ی – سید حس��ن عظیمی – دانیال مختارپور – هادی مهدوی پور – محمد
مهدی یزدی – ایران س��لمی – مهدیه کاش��فی – کوروش صانعی – خدیچه پاشاپور
– امیرحس��ین رمضانی – رضا مهدوی – بش��ری درگاهی – سارا قاسمی اصل – صبا
قاس��می اصل – حمیده رضاپور – مهرنوش قاس��میان – ندا خرمی – علی عربشاهی
 محسن مهربان  -نازنین عبدالهی فرد  -مجيد شريفي  -هادی حسینی  -اسمعيلظفري  -شیدوش دولتشاهی  -یونس وکالتی  -ابراهیم بذرافشان  -محمد آراسته -
حبیب حضرتی  -پویا مهدی پور میری  -محمد حس��ن مصطفوی  -عس��گر کوهی
– اصغرخیری  -امیرحسین مددی  -حمزه یاسینی  -مهدی داودی  -قهرمان غریبی
 زین��ب عطائی  -نوید جوادی  -الهه براتی  -س��جاد حاتم��ی  -فرزانه نوروزی  -ثناو اس��ما حمدی (اشام )  -سعید اش��ام  -فاطمه زهرا ثانوی سورکی  -امیررضا ثانوی
س��ورکی  -علی رضا ثانوی سورکی  -شهربانو نصراله زاده سورکی  -حسین عباسی -
فاطمه عباسی  -مجتبی عباسی  -محمود ثانوی سورکی  -کلثوم ثانوی سورکی  -نسا
ثانوی س��ورکی  -حسن ثانوی س��ورکی -لیلی امانی نژاد  -رضا مبارک  -طاهره زاده
ناظر  -سوميتا رشيدي  -شريف رشيدي

متولدین شهریور ماه ایرانول
مشخصات کلی متولدین شهریور:

حسّ ��اس  ،با هوش  ،ش��اد و س��ر حال  ،دقيق  ،وظيفه ش��ناس
 ،س��الم و تندرس��ت  ،اهل س��ازش  ،س��ود جو  ،خجول  ،ب��د پيله ،
،
گرا
واقع��اْ س��اعي و كوش��ا  ،س��رمايه دار  ،كم��ال
صبور و آرام  ،عاش��ق س�لامت خود  ،متّكي به
نف��س  ،خونس��رد و خوددار  ،روش��نفكر  ،قابل
انعطاف  ،وسواس��ي  ،پ��ر ان��رژي  ،مبتكر  ،اهل
اعتدال و ميانه روي  ،كمك رسان  ،اهل انتقاد
 ،معتم��د  ،وف��ادار  ،با ايمان  ،رام نش��دني ،
خوش قل��ب  ،ثابت قدم  ،دور از ج ّر و بحث ،
گ��ول زرق و برق را نم��ي خورد  ،با انضباط
و مس��تقل  ،كاردان و اليق  ،نكته سنج  ،پر
توقّ��ع  ،اهل همدردي  ،زود رنج  ،قاطع  ،دور
انديش  ،خردهگير و خورده بين .
دفتر مرکزی :
احمد محمد بوس��اری – عل��ی اصغر نامی –
مرضیه نادری مطلق – حمید مهندسی – محمدرضا
موح��دی – فاطمه امینی – آزاده گودرزی – کاوه دس��تمردی
– تورج رحمتی – علیرضا تنباکوفروش��ان – هادی کش��تکار – مجید
شکوری گرگانی – فاطمه احسانی – سید ابراهیم میری – محمدرضا
صمدی طهرانی – ابوالفضل حبیبی – سیده افسر طباطبایی – مازیار
قنوات��ی – زاهدی مری��م – اصغر قدردان��ی – پیام مهرابی – س��ارا
صاحباری – لیال سعیدی راد – الیاس کبیری دهخوار قانی
پاالیشگاه تهران :
علیرضا منصور حس��ینی – حمیدرضا اس��کندری – محمد قاسم
خانی – محمد لطف الهی – زکریا یوس��فی س��یاهگورابی – مرتضی
علیخانی – رویا ش��هرآیینی – محسن گنجی عاشوری – محن چهل
تن��ی – مهرداد آبادی – هادی میرزایی نور – صادق جعفری – امین
آتش رای گلروبادی – سعید ابراهیمیان – علی غفرانی ماجالن – رضا
نوری فراهانی – پرویز صفی خانی – طیب ش��یرینی – رضا احمدی

– وحید پری – وحید عباس��ی خضری – فیض اله مهرزاد گیل ملک
– محمود نیک نهال – راحله خزایی – علی ملک محمودی – س��عید
خدا رحمی – محمد رحمانی پاچی – عباس زارعی – ابراهیم عاشقی
احمدآباد – داود ابراهیمی – طاهره فرش��ادنیا – محمد جمالی نسب
– امیر مهدی – امیر غفاری – محمود یکرنگ – نینا رفیعی – حمید
احسانی تبار – فرهاد تورانی – المیرا پاشایی آقاباقر – علیرضا یعقوبی
فرانی – محمدرضا سلیمان حقیقی – هادی اصالنی – مهدی نریمانی
زمان آباد – محمدصادق تدین – احس��ان غالم نژاد
– علی محمدی بوس��اری – مرتضی رسول پناه –
زهرا بابایی – مهراز شکوئیان تبریزی – علی شیخ
حس��نی – بهزاد گیلک – بهزاد یاری – مرتضی
ابراهیم زاده – رضا بابایی – ش��هال قربانی – کاوه
عسگری سلوشی – آرزو حسن زاده شلمانی – الهه
درزی – علیرض��ا قل��ی زاده – عب��اس نظری –
حمید مولودی – محمدحسین خدادی – رامین
کرم نهال
مظروفسازی و بسته بندی :
مهدی گرشاس��بی – مس��عود حاجی میری
– بای��رام اس��فندی – محمدرض��ا دیلمی زندی –
امیر گ��چ کرقلی – رض��ا علویان – س��ید محمدعلی
فیض¬آبادی¬ثانی
پاالیشگاه آبادان :
امی��ر برومند – نادر رب��ی هاوی – فضل اله روس��تایی زانیانی –
حس��ین محمودی – امید غانمی – بهنام حجازیان – رضا کش��تکار
بوشهری – فرش��اد نژاد خراسانی – حسین فرس��انی – ابراهیم قناد
ش��یرین طب��ع جاللی – ش��هرام ورپش��تی – اکبر پورطاه��ر زاده –
محمدرضا جاس��م بچاری – هاشم خاجوری – محمرضا ماندگاری –
علی صباحی پور – غالمعباس شریفی – رضا پورشیخی – محمدرضا
رادمه��ر – محمد پورنصاری – محس��ن قربانی – محمد عباس دخت
– محمدعلی باقرزاده
مجتمع تولید و پر کنی اصفهان :
الهه غالمی آهنگران – میثم ساالروند – بابک عبدالهی جونقانی
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قدم نو رسیده مبارک
برخ�ی از همکارانم�ان  ،میزب�ان کوچولوه�ای
نازنین و دوس�ت داشتنی بودند که خبرنامه ایرانول
ب�ه نمایندگی از کلی�ه کارکنان این ش�رکت  ،تولد
فرزن�دان عزی�ز ای�ن هم�کاران را به آن�ان تبریک
می گوید .
محمدرضا کریمی از پاالیشگاه تهران
علی شیخ حسنی از پاالیشگاه تهران
دانیال اسیوند از اصفهان
وحید اسماعیلی از دفتر مرکزی

هم�کار گرام�ی م�ان آق�ای عابدین به�ره مند
از پاالیش�گاه ته�ران در غ�م از دس�ت دادن م�ادر
عزیزش�ان به س�وگ نشس�تند  .برای این همکار و
خان�واده محترم داغدارش�ان طلب صب�ر و برای آن
عزیز از دس�ت رفته طلب آرام�ش روح و مغفرت را
خداوند منان خواستاریم .
هم�کار گرامی مان س�رکار خانم س�ارا پورحنیفه از
پاالیشگاه تهران در غم از دس�ت دادن پدر گرامی شان
به س�وگ نشس�تند  .برای این همکار و خانواده محترم
داغدارشان طلب صبر و برای آن عزیز از دست رفته طلب
آرامش روح و مغفرت را از خداوند منان خواستاریم .

&
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ : 42

اسامی نفرات برتر جدول شماره42

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺴﺖ  :ﻳﻮﻧﺲ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻼﻡ – ﺛﺮﻳﺎ ﮔﺮﻭﺳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﺎﻥ – ﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ : 42
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﭘﺴﺖ  :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺁﺑﺪﺍﻧﺎﻥ – ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ – ﻫﺎﺩﻱ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﻓﺎﺭﺱ
ﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺯ
ﺯﻫﺮﺍ
ﮔﻴﻼﻥ –
ﺍﻳﻼﻡﺍﺯ– ﻗﻢ
ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯﭘﺎﻛﺰﺍﺩ
ﻭﻳﮋﻩﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥﻭﻳﮋﻩ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﭘﻮﺭ ﺍﺯ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺣﺴﺮﺗﻲ –ﺍﺯﺭﺿﺎ
ﻣﺼﻄﻔﻲﺍﺯ ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﺛﺮﻳﺎ–ﮔﺮﻭﺳﻲ
ﭘﺴﺖ  ::ﻳﻮﻧﺲ ﺭﻧﺠﺒﺮ

ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ
ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺯ
ﻫﺎﺩﻱﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
ﺳﻴﺮﻭﺱ
ﻗﺰﻭﻳﻦ -
ﮔﺮﻫﺎ ﺍﺯ
ﺷﻴﺸﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻣﻴﺮ
ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺍﺯ
ﻋﺎﺩﻱﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥﻋﺎﺩﻱ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ –
ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺯ
ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺁﺑﺪﺍﻧﺎﻥ –
ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺍﺯ
ﻣﺎﺋﺪﻩﻣﻬﺪﻱ
ﭘﺴﺖ  ::ﺳﻴﺪ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻳﺖ  :ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﻢ – ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﺮﺗﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﻼﻥ – ﺯﻫﺮﺍ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﺱ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻳﺖ  :ﻣﺎﺋﺪﻩ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻣﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ  -ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤــــــﺎﺭﻩ 43
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عمودی :
افقی :
:
ﻋﻤﻮﺩﻱ
:
ﺍﻓﻘﻲ
 -1از ویتامین ها – ژست ،حالت – دروغ ،گزاف
-1قیمت مطلوب – حالتی در شطرنج
 -2تیرانداز – نصفه – از قوم های ایرانی
-2رفیق ،دوست – کامل نشده
کریسمسﺣﺎﻟﺖ – ﺩﺭﻭﻍ ،ﮔﺰﺍﻑ
درختﻫﺎ – ژﺳﺖ،
ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 -3شتر گاو پلنگ – -1ﺍﺯ
ﻣﻄﻠﻮﺏ – ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻄﺮﻧﺞ
-3نمایش -1
یازده –
ﻗﻴﻤﺖ خراب
عملیات –
:
ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﺍﻓﻘﻲ:2
زیرک– ﻧﺼﻔﻪ – ﺍﺯ ﻗﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
باهوش وﻧﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯ
 -4توان آخر – -2
مرگﻧﺸﺪﻩ
پس–ازﻛﺎﻣﻞ
ﺩﻭﺳﺖ
سهراب
ﺭﻓﻴﻖ.... -،
-4فدراسیون-فوتبال
ﻳﺎﺯﺩﻩ – ﺩﺭﺧﺖ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ
ﺷﺘﺮ ﮔﺎﻭ
 -5گهواره – مخف 3
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕغذا– ﺧﺮﺍﺏ
-5از ادات -3
ﭘﻠﻨﮓ – ،انبوه
فشردگی
که-او –
ﻧﻤﺎﻳﺶگوارش
پرسش –
 -1ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ – ژﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ – ﺩﺭﻭﻍ ،ﮔﺰﺍﻑ
 -1ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ – ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺯﻳﺮﻙ
ﻭ
ﺑﺎﻫﻮﺵ
–
ﺁﺧﺮ
ﺗﻮﺍﻥ
4
ﺳﻬﺮﺍﺏ
ﻣﺮگ
ﺍﺯ
ﭘﺲ
....
ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ
-6شکم بند4الغری – بازی نفس گیر – ساز چوپان – غصه  -6قسمتی از دست – از شهرهای آذربایجان شرقی
 -2ﻧﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯ – ﻧﺼﻔﻪ – ﺍﺯ ﻗﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
 -2ﺭﻓﻴﻖ ،ﺩﻭﺳﺖ – ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪﻩ
دانشگاهﺍﻧﺒﻮﻩ
ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ ،
آزمون ﺍﻭ –
حمام– –ﻣﺨﻒ ﻛﻪ
ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ
ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻏﺬﺍ
باردار –ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺕ
-7هوس -5
ورودی
 -7گوشت آذری –-5لگن
ﭘﺮﺳﺶ در– سینما
نمایش فیلم
 -3ﺷﺘﺮ ﮔﺎﻭ ﭘﻠﻨﮓ – ﻳﺎﺯﺩﻩ – ﺩﺭﺧﺖ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ
 -3ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ – ﺧﺮﺍﺏ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ
مسابقهﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
ﺩﺳﺖ – ﺍﺯ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ
ﻧﻔﺲ ﮔﻴﺮ – ﺳﺎﺯ ﭼﻮﭘﺎﻥ –-8ﻏﺼﻪ
ماشین سواری
انتخاب –
اسب سرکش -–6حرف
ﺑﺎﺯﻱگیاه
ﻻﻏﺮﻱ––تخم
ﺷﻜﻢ وﺑﻨﺪشاعرانه
-8تعبیرات-6احساسی
 -4ﺗﻮﺍﻥ ﺁﺧﺮ – ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻭ ﺯﻳﺮﻙ
 -4ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ  .... -ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺳﻬﺮﺍﺏ
دلخوریﺁﺫﺭﻱ – ﻟﮕﻦ ﺣﻤﺎﻡ – ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 -9از اسامی دخترانه--7ﮔﻮﺷﺖ
-9غلظت  -7ﻫﻮﺱ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ – ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ
 -5ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ – ﻣﺨﻒ ﻛﻪ ﺍﻭ – ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ  ،ﺍﻧﺒﻮﻩ
 -5ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺕ ﭘﺮﺳﺶ – ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻏﺬﺍ
 -10مریضی ها – آرا -8ﺍﺳﺐ ﺳﺮﻛﺶ – ﺣﺮﻑ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ – ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮﺍﺭﻱ
ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ – ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺎﻩ
ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ
-10تکذیب -8
رطوبت اندک
کردن –
 -6ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ – ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ
 -6ﺷﻜﻢ ﺑﻨﺪ ﻻﻏﺮﻱ – ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻔﺲ ﮔﻴﺮ – ﺳﺎﺯ ﭼﻮﭘﺎﻥ – ﻏﺼﻪ
پیری و پیرشدن
اسمﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ  -ﺩﻟﺨﻮﺭﻱ
 -11سوغات  ،هدیه – -9ﺍﺯ
شرط –ﻏﻠﻈﺖ
-11از ادات -9
ﺁﺫﺭﻱ – ﻟﮕﻦ ﺣﻤﺎﻡ – ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﮔﻮﺷﺖ
7
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺩﺭ
ﻓﻴﻠﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺶ
–
ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
ﻫﻮﺱ
7
ﻣﺮﻳﻀﻲشده
-10ویران
 -12لیست غذا –
بیهوشی،اغما
شهرزیارتی– تهران
انجام-کار –
ﻫﺎ – ﺁﺭﺍ
ﺭﻃﻮﺑﺖ–ﺍﻧﺪﻙ
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮﺩﻥ
-12پایان 10

 -8ﺍﺳﺐ ﺳﺮﻛﺶ – ﺣﺮﻑ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ – ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮﺍﺭﻱ
 -8ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ – ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺎﻩ
 -11ﺳﻮﻏﺎﺕ  ،ﻫﺪﻳﻪ – ﺍﺳﻢ
 -11ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺕ ﺷﺮﻁ – ﭘﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺮﺷﺪﻥ
 -9ﺍﺯ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ  -ﺩﻟﺨﻮﺭﻱ
 -9ﻏﻠﻈﺖ
 -12ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬﺍ – ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ
 -12ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ – ﺷﻬﺮﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻱ
 -10ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺎ – ﺁﺭﺍ
 -10ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮﺩﻥ – ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺍﻧﺪﻙ
 -11ﺳﻮﻏﺎﺕ  ،ﻫﺪﻳﻪ – ﺍﺳﻢ
 -11ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺕ ﺷﺮﻁ – ﭘﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺮﺷﺪﻥ
لطفا جدول را تکمیل و به آدرس تهران – میدان ونک – خیابان مالصدرا – شماره  – 197روابط عمومی شرکت نفت ایرانول
ﺷﺪﻩ
ﻭﻳﺮﺍﻥ
–
ﻏﺬﺍ
ﻟﻴﺴﺖ
12
ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻱ
–
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ –
-12به ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺷﻬﺮﺯﻳﺎﺭﺗﻲ و یا نمابر  021-88212995ارسال نمایید و از جوایز آن بهره مند شوید .
خبرنامه ایرانول
مسابقه
مربوط

 EPایران�ول
روغ�ن دن�ده خ�ودرو
ایران��ول  EPبا اس��تفاده از روغن پايه پارافيني��ك مرغوب حاصل از
پاالي��ش برش��ی از نفت خام و مواد افزودني مناس��ب مق��اوم در مقابل
فشارها ی باال ( )Extreme Pressureتوليد گرديده است.
EP µÂ¿YËY

Á{Ây Ã|¿{ ¾£Á

سطوح کارآیی:

• API GL-4

خصوصیات ]Extreme ) ÓZ] É ZÅZ§ ¶]Z¬» { ¹ÁZ¬» \ZÀ» Ê¿{Á§Y {YÂ» Á ¹Zy d¨¿ Y Ê] ËÓZa Y ¶Zu [Â£» ®ÌÀÌ§YZa ÄËZa ¾£Á Y Ã{Z¨fY Z:
EP µÂ¿YËY
• محافظت باال در برابر سایش و تحمل بار در سرعت پایین /گشتاور
.dY Ã|Ë{³ |Ì·Âe (Pressure
باال و سرعت باال /گشتاور پایین
• محافظ��ت باال در مقابل خوردگی و فرس��ایش و افزایش طول عمر
دنده و یاتاقانها
• پای��داری حرارت��ی و مقاومت باال در برابر اکسیداس��یون که باعث
افزایش طول عمر روغن می گردد.
ش��دن
دار
ش��یار
برابر
در
مقاومت
ب��ا
• روان��کاری مناس��ب هم��راه
هیپوئید توصیه نمی گردد.
روغن( )Channelingدر دماهای پایین
:ÊËMZ¯ sÂ
بسته بندی :
موارد کاربرد :
• کارتن حاوي 12عدد ظرف  1ليتري پالستيکي
• جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای س��بک وس��نگین که
پالستیکی • API
• کارتن حاوی  6عدد ظرف  2لیتری GL-4
در ش��رایط سرعت باال  ،گشتاور پائین و یا س��رعت پائین ،گشتـاور باال
• ظرف  20لیتری فلزی
کار می کنند.
• سطل  20ليتري پالستيکي
نوع
از
دنده
با
گیربکس��های
در
محصول
این
از
اس��تفاده
:
* توج�ه
• بشکه فلزی  208لیتری
»: cZz

مشخصات:
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½Â»M Á

80W

*75W90

85W90

85W-140

ASTM

cSt 100ºC{ ®ÌeZ¼ÀÌ¯ ÉÁ¿Y³

4

7

9/3

14

17

27

D-445

(VI) ÉÁ¿Y³ yZ

100

100

95

180

85

85

D-2270

¿¬ºC , µZ fY Ä

150

170

190

190

200

205

D-92

¿¬ºC , Ë Ä

-30

-27

-33

-36

-18

-9

D-97

{Kg/m3 ,15ºC { ÄfÌ¿Y

865

875

880

870

905

905

D-1298

{SAE Äm

75W-80 75W

درجات بنا به درخواست قابل تولید می باشد.
سایر®ÌffÀ
*_¿Ä¼Ì
_ درجات SAE 110 ، 190 ،W85– 110 ، W85 -190نیز طبق آخرین تغییرات (SAE J 306ویرایش  )2005بنا به درخواس��ت
باشد.|Z] Ê» |Ì·Âe ¶]Z« dYÂy{ Ä].
{ZÀ] cZm
_ ËZ
قابل تولید می

_ {.|Z] Ê» |Ì·Âe ¶]Z« dYÂy{ Ä] ZÀ] (2005 ËYËÁ)SAE J 306 cYÌÌ¤e ¾ËyM ª^ Ì¿ SAE 110 , 190 ,85W 110 , 85 W190 cZm
: cZÌÂy

• »¾ÌËZa ÁZf³ /ÓZ] d Á ÓZ] ÁZf³ /¾ÌËZa d { Z] ¶¼ve Á ËZ ]Y] { ÓZ] d§Zv
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*هيات تحريريه :عبداله خلج  -معصومه نیکنام
* همكاران اين شماره :لیال سعیدی راد
* طراح و صفحه آرا :مرجان برومندفر
شماره پيامك جهت ارتباط مستقيم10001381 :
«مطالب خود را به آدرس ايميل ذيل ارسال نمائيد»
Iranolnameh@Iranol.ir

