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احسان شجاعی

امــروزه ارتبــاط بــا ذینفعــان بــه یکــی از کلیــدی تریــن عوامــل موفقیــت هــر کســب و کاری تبدیل 

شــده اســت. ذینفعــان کســب و کار امــروز دیگــر بــه ماننــد آنچــه در گذشــته عنوان می شـــــد 

صاحبــان شرکت هـــــــا نیســتند. مشـــــتریان، تأمین کننــدگان و کارکنــان ســازمان ها در کنار 

صاحبــان شــرکت ها جزیــی از ذینفعــان هــر شــرکتی محســوب مــی شــوند. همانطــور کــه ذکــر 

شــد ارتبــاط بیــن آنــان بــرای موفقیــت هــر کســب و کاری ضــروری اســت. شــرکت ایمن روان ســاز 

صنعــت، تولیدکننــده محصــوالت زیــرول بــا درک ایــن مهــم از ابتــدای فعالیــت خــود ســعی کرده 

ــل برقــرار کــرده و کلیــه  ــه ذینفعــان  خــود ارتبــاط مســتمر و متقاب ــا کلی به  صــورت مختلــف ب

فعالیت هــای خــود را بــر اســاس یــک تعامــل دوطرفــه بــا آنهــا بــه انجــام رســاند. راه انــدازی وب 

ســایت شــرکت، تاســیس باشــگاه مشــتریان ارســال پیام هــای کوتــاه بــرای مشــتریان و اعضــای 

باشــگاه مشــتریان، نظرســنجی از مشــتریان )فروشــگاه های عرضــه کننــده محصــوالت و مصــرف 

ــاط اســت.  ــن ارتب ــی از ای ــا نمونه های ــدد و... تنه ــزاری ســمینارهای متع ــی(، برگ ــدگان نهای کنن

اینــک در اقدامــی جدیــد بــر آن شــدیم تــا بــا انتشــار فصلنامــه "رول " گامــی دیگــر در جهــت  

ــرار داده و  ــب ق ــود را مخاط ــان خ ــه ذینفع ــه "رول" کلی ــم. فصلنام ــاط برداری ــن ارتب ــت ای تقوی

ــه  ــن کلی ــه بی ــه و دوطرف ــک و صمیمان ــاط نزدی ــک ارتب ــت ی ــازی و تقوی ــانی، آگاه س اطالع رس

مخاطبــان و ذینفعــان خــود را بــه عنــوان خط مشــی اصلــی خــود مدنظــر قــرار داده اســت. امیــد 

کــه بــا بهره گیــری از دیدگاه هــا و نظــرات کلیــه خواننــدگان گرامــی در ایــن مســیر نیــز بتوانیــم  

گام های مثبتی برداریم.

به نام خدا

سخن نخست



افــراد موفــق همیشــه دنبــال فرصــت هایی 

ــراد  ــه دیگــران هســتند. اف ــرای کمــک ب ب

ناموفــق همیشــه مــی پرســند »ایــن کار چه 

نفعی برای من دارد؟«
برایان تریسی

ــوار  ــیار دش ــروز، بس ــد ام ــر برن ــای پ در دنی

ــان خــاص  ــف، مخاطب ــای مختل اســت برنده

ــا آنهــا ارتبــاط برقــرار  خــود را پیــدا کــرده و ب

کنند و به تعاملی دوطرفه برسند.

امــروزه مخاطبــان و مصــرف کننــدگان برندهــا 

بــه علــل مختلــف از جملــه پیشــرفت فرهنگــی 

بــاالی  تنــوع  همچنیــن  و  اطالعــات  و 

افــرادی  برندهــا، تبدیــل بــه 

حســاس و صاحبنظــر شــده 

ــرای  ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ان

هــر  در  برنــد  صاحبــان 

ــا  ــده ت ــث ش ــی باع صنعت

و  خدمــات  ارائــه  بــرای 

محصــوالت خــود در رأس 

همــه امــور ابتــدا بــه مصرف 

آنهــا  و ســالیق  کننــدگان 

بیندیشند.

امــروز  کننــدگان  مصــرف 

هــای  زمــان  هماننــد  دیگــر 

ــه برندهــای انحصــاری  گذشــته ب

خاصــی وابســته و نیازمنــد نبــوده بلکه 

ایــن وابســتگی بــرای تأمیــن  جــای خــود را 

به حق انتخاب داده است.

ــه  ــن قافل ــز از ای ــا نی ــان، م ــن می در ای

عقــب نمانــده ایــم.  اکنــون 4 

ســال از عرضــه محصــوالت زیــرول 

ــذرد. در  ــکار مــی گ ــت روان در صنع

تمــام ایــن 1460 روز همــواره در جهــت 

ارتقــای معیارهــای کیفیــت، امنیــت و ســرعت 

کوشــیده ایــم و همیشــه ســعی بــر آن داشــته 

ــم  ــما فراه ــرای ش ــا را ب ــن ه ــا  بهتری ــم ت ای

سازیم.

ــگاه  ــیس باش ــا، تأس ــن ه ــن بهتری ــی از ای یک

مشــتریان زیــرول بــود کــه بــا ایجــاد آن، حــس 

پویایــی، نشــاط و ارتبــاط متقابــل بــا مشــتریان 

و همچنیــن مشــتری مــداری را پرورانــده و 

همچنــان ســعی بــر ارتقــای کمــی و کیفــی آن 

داریم.

باشــگاه  تولــد  از  اکنــون حــدود 2 ســال 

ــی  ــدف اصل ــذرد. ه ــی گ ــرول م ــتریان زی مش

ــرف  ــا مص ــتقیم ب ــاط مس ــگاه، ارتب ــن باش ای

ــده  ــون عقی ــد، چ ــی باش ــی م ــدگان نهای کنن

داریــم کــه اصــل و پایــه زنجیــره تولیــد، 

مصرف کنندگان نهایی می باشند.

ــنجی  ــراوان و نظرس ــای ف ــی ه ــس از بررس پ

هــای بســیار، بــرای جلــب رضایــت شــما 

عزیــزان بــر آن شــدیم تــا گامــی دیگــر جهــت 

ارتبــاط متقابــل بــا مشــتری مــداری برداریم. از 

ایــن رو، ویــژه نامــه ای بــا عنــوان "رول" متولــد 

شــد کــه هــدف از انتشــار آن، ارتبــاط متقابــل 

همــراه بــا ارائــه اطــالع رســانی مفیــد و ارزنــده 

جهــت فرهنگســازی در عرصــه روانکارهــا و 

خودرو به مخاطبان می باشد.

همچنیــن در ســال آینــده برنامــه ریــزی هــای 

ــه  ــزان در نظــر گرفت ــرای شــما عزی ــژه ای ب وی

بــه شــما  در مقاطــع مختلــف  کــه  ایــم 

مهران شجاعی

دستاوردها و اهداف روغن موتور زیرول

سرمقاله



بزرگواران ارائه می کنیم.

در ایــن میــان، خــاء اطــاع رســانی در زمینــه 

روانکارهــا همــواره ذهــن مــا را بــه خــود 

مشغول کرده بود.

ــگی  ــی فرهنــــ ــاصل دغدغه های »رول« حـــ

ــه آن  ــه ب ــن مجموع ــواره ای ــه هم ــد ک می باش

اندیشیده و برای رفع آنها تاش می کند.

ــه اطاع رســانی دقیــق،  ــا ارائ ــا ب مــا برآنیــم ت

بهتریــن کیفیــت و خدمــات، احســاس آرامــش 

و حــس نشــاط پشــت رول را بــرای شــما 

عزیزان فراهم آوریم.

ــنهادات  ــرات و پیش ــه نظ ــا ارائ ــم ب امیدواری

شــما عزیــزان بتوانیــم گامــی هرچنــد کوچــک 

جهــت رشــد و آبادانــی کشــور و ارائــه خدمــات 

به شما سروران برداریم.
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در تجــارت، فــروش امــری بســیار مهــم 

ــر  ــا در ه ــه م ــه هم ــود ک ــوب می ش محس

ــر آن  ــوی درگی ــه نح ــیم ب ــه باش ــی ک صنف

هســتیم. اکثــر مواقــع و در حالــت طبیعــی، 

فــروش صرفــًا در قالــب عرضــه کاال یــا 

ــه  ــی ک ــود  در حال ــدود می ش ــات مح خدم

فــروش بــه مراتــب مفهومــی وســیعتر دارد. 

ــه طــور مثــال، زمانــی کــه ایده هایمــان را  ب

مطــرح مــی کنیــم، زمانــی کــه می خواهیــم 

بــرای موضوعــی رأی کســب کنیــم و ... نیــز 

همگــی بــه نوعــی کار فــروش را انجــام 

می دهیــم. فــروش بــر خــالف آنچــه کــه بــه 

اشــتباه گفتــه می شــود صرفــًا توانایــی 

ــن اســت  ــب ای ــاد غال فطــری نیســت. اعتق

را  فــروش  مهارت هــای  از  بســیاری  کــه 

ــا  ــا نه تنه ــن مهارت ه ــت. ای ــوان آموخ می ت

در کار بلکــه در کلیــه امــور زندگــی نیــز 

ــد باشــد. مشــروط  ــا مفی ــرای م ــد ب می توان

بــر اینکــه فرامــوش نکنیــم هــر مهارتــی بــا 

تمریــن و اســتمرار می توانــد بــه صــورت 

ــش  ــن بخ ــد. در ای ــا درآی ــی م ــار دائم رفت

تــالش خواهیــم کــرد کــه  بــه عنــوان بخــش 

ثابتــی از فصلنامــه "رول " مباحــث فــروش و 

مذاکــره را در قالــب مطالــب زنجیــروار در  هر 

شــماره بــه صــورت کوتــاه و بــه زبانــی ســاده  

مورد بررسی قرار دهیم. 

ویژگی  های یک فروشنده حرفه ای  
ــر  ــاغل ه ــن مش ــره مهمتری ــندگی در زم فروش

شــرکت یــا ســازمانی محســوب می شــود و 

ــازمانی  ــر س ــان ه ــن کارکن ــنده از مهمتری فرش

به شــمار مــی آیــد. تومــاس واتســون، بنیانگــذار 

ــندگان  ــه فروش ــه ب ــی ام، همیش ــرکت آی ب ش

محصــوالت و خدماتــش می گفــت »تنهــا زمانــی 

ــاور  ــد در کار خــود موفــق شــوید کــه ب می توانی

ــت.  ــن کار دنیاس ــندگی جالب تری ــد فروش کنی

پــس در قلــب خود بــرای کارتــان جایی بگشــایید 

و عشــق و عالقــه قلبــی خــود را در کارتــان 

متمرکــز کنیــد.« ویژگی هــای یــک فروشــنده 

حرفه ای عبارت است از:  
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در تجــارت، فــروش امــری بســیار مهــم 

ــر  ــا در ه ــه م ــه هم ــود ک ــوب می ش محس

ــر آن  ــوی درگی ــه نح ــیم ب ــه باش ــی ک صنف

هســتیم. اکثــر مواقــع و در حالــت طبیعــی، 

فــروش صرفــًا در قالــب عرضــه کاال یــا 

ــه  ــی ک ــود  در حال ــدود می ش ــات مح خدم

ــه مراتــب مفهومــی وســیعتر دارد.  فــروش ب

ــی کــه ایده هایمــان را  ــال، زمان ــه طــور مث ب

مطــرح مــی کنیــم، زمانــی کــه می خواهیــم 

بــرای موضوعــی رأی کســب کنیــم و ... نیــز 

همگــی بــه نوعــی کار فــروش را انجــام 

می دهیــم. فــروش بــر خــالف آنچــه کــه بــه 

اشــتباه گفتــه می شــود صرفــًا توانایــی فطری 

نیســت. اعتقــاد غالــب ایــن اســت کــه 

ــوان  ــروش را می ت ــای ف ــیاری از مهارت ه بس

آموخــت. ایــن مهارت هــا نه تنهــا در کار بلکــه 

ــرای  ــد ب ــز می توان ــی نی ــور زندگ ــه ام در کلی

مــا مفید باشــد. مشــروط بــر اینکــه فراموش 

ــن و اســتمرار  ــا تمری ــی ب ــر مهارت ــم ه نکنی

می توانــد بــه صــورت رفتــار دائمــی مــا 

درآیــد. در ایــن بخــش تــالش خواهیــم کــرد 

کــه  بــه عنوان بخــش ثابتی از فصلنامــه "رول 

" مباحــث فــروش و مذاکــره را در قالــب 

مطالــب زنجیــروار در  هــر شــماره بــه صورت 

کوتــاه و بــه زبانــی ســاده  مــورد بررســی قــرار 

دهیم. 

ویژگی  های یک فروشنده حرفه ای  
ــر  ــاغل ه ــن مش ــره مهمتری ــندگی در زم فروش

شــرکت یــا ســازمانی محســوب می شــود و 

ــازمانی  ــر س ــان ه ــن کارکن ــنده از مهمتری فرش

به شــمار مــی آیــد. تومــاس واتســون، بنیانگــذار 

ــندگان  ــه فروش ــه ب ــی ام، همیش ــرکت آی ب ش

محصــوالت و خدماتــش می گفــت »تنهــا زمانــی 

ــاور  ــه ب ــق شــوید ک ــد در کار خــود موف می توانی

کنیــد فروشــندگی جالب تریــن کار دنیاســت. 

پــس در قلــب خود بــرای کارتــان جایی بگشــایید 

و عشــق و عالقــه قلبــی خــود را در کارتــان 

متمرکــز کنیــد.« ویژگی هــای یــک فروشــنده 

حرفه ای عبارت است از:  

 )Appearance( 1- ظاهری آراسته
 موهــای شــانه  زده، لبــاس مرتــب و مناســب با 
محیــط کار، كفــش تمیــز و واكــس زده، پذیــرش 

و توجــه و عالقــه در حــركات بــدن، نشــان دادن 

توجه با حركات چشم، نجویدن آدامس و...

)Attitude( 2- نحوه برخورد مناسب
 مــوردی را كــه از خریــدار خــود رضایــت 

داشته اید به یاد آورید.

 چقــدر از رضایــت فــوق بــه علــت كاالی 
خریداری شده بوده است؟

ــرویس  ــت س ــه عل ــوق ب ــت ف ــدر از رضای  چق
خوب ارائه شده بوده است؟

 فرامــوش نکنیــد بخــش مهمــی از فــروش بــه 
بــا  شــما  برخــورد  و  رفتــار  نحــوه  خاطــر 

مشــتریانتان اســت و خــود کاال یــا خدمــت بــه 

تنهایــی موجــب خریــد از شــما و یــا تکــرار خریــد 

نمــی شــود. برخــورد مناســب شــامل مــوارد زیــر 

می شود:

ــا  ــردن، ب ــالم ك ــد زدن، س ــی لبخن ــه گرم  ب
ــه  ــردن، ب ــرار ك ــمی برق ــه چش ــتری رابط مش

صحبت هــای او خــوب گــوش كــردن، بــا او 

همــدردی كــردن، پرانــرژی و ســرزنده بــودن، بــه 

مشــتری اهمیــت دادن، مترصــد انجام خواســته 

مشتری بودن و...

ــق  ــق و دقی ــش عمی ــات و دان  3- اطالع
ــت،  ــرکت، صنع ــول، ش ــورد محص در م

محیط
یــک فروشــنده خــوب و حرفــه ای از محصوالتــی 

ــی الزم  دارد و  ــناخت و آگاه ــد ش ــه می فروش ک

بــه زبــان ســاده بــرای مشــتریانش آن محصوالت 

را تشــریح و آنهــا را راهنمایــی می کنــد. شــناخت 

ــوالت آن در  ــر و تح ــت و تغیی ــرکت و صنع از ش

بســیاری از مــوارد بــه ویــژه وقتــی کــه مشــتری 

ســؤاالتی را مطــرح مــی کنــد ضــروری اســت و 

به اعتبار فروشنده نزد مشتری می افزاید. 





از وقتـی کـه روغـن در داخـل دسـتگاه ریختـه مــی شود و دســتگاه 

درســرویس قرارمـی گیرد،روغــن شــروع بــه از دست دادن خواص 

خـود می کنـد و مـواد افزودنـی آن شـروع بـه مصـرف می شـوند،لذا 

هرچـه کیفیـت روغــن بــاالتر باشـد در شـرایط یکسـان دارای طول 

عمر باالتری نیز خواهد بود.

لـذا تشـخیص عمـر مفیـد روغـن عمومـًا و فقـط با کمــک  مقایسـه 

نتایـج تسـت های متوالـی در فواصـل زمانـی معیـن و مقایسـه آنهـا با 

نتایج حاصل از روغن های کار نکرده مشخص می شود.

برای ارزیابی روغن درحین کار از نکات ذیل می توان کمک گرفت: 

1ـ روغن درحین کار اکسید و باعث تولید لجن و...می شود. 

ــای  ــه دارای موادضداکسیداســیون هســتند در دم ــی ک 2ـ روغن های

ــی  ــی کــم اکســید می شــوند ول ــر از 60 درجــه ســانتیگراد خیل کمت

ــرعت  ــا س ــش دم ــه افزای ــر 10درج ــه ازای ه ــر ب ــای باالت در دماه

ــر می شــود.همچنین باعــث کراکینــگ  ــًا دو براب اکسیداســیون تقریب

و پلیمره شدن روغن نیز می شود. 

ــاد  ــیار زی ــیون رابس ــرعت اکسیداس ــس س ــن و م ــود آب آه 3ـ  وج

می کند.

ــش از  ــوان خــراب شــدن بی ــای ســاده می ت ــا بعضــی بازبینی ه 4ـ ب

حــد روغــن را تشــخیص داد. مثــاًل مخلــوط شـــدن آب بــا روغــن و یا 

وجود ذرات ناشی از سائیدگی و زنگ زدگی قطعات در روغن و... 

ــری  ــن و اندازه گی ــه روغ ــام آزمایشــات الزم روی نمون ــا انج ــه ب البت

آنهــا و رونــد تغییــرات آنهــا می تــوان پـــی بـــه شــرایط روغــن بــرد 

کــه بــا اســتفاده از آزمایــش و آنالیــز روغــن می تــوان بــا تعویــض بــه 

موقــع روغــن از تعویض هــای بـــی رویه و افزایــش هزینه هــا ممانعــت 

چگونگی کنترل  روغن ها درحین کار 
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بــه  عمــل آورد و باعــث صرفه جویــی در مصــرف 

روغن شد.

تفسیر تغییرات خواص روغن 
1ـ کاهـــش گرانروی نشـــانه مخلوط شـــدن 

روغـــن بایـــک مایع یـــا روغن یا ســـوخت 

مواد  پلیمرهای  شـــدن  یا شکســـته  سبک تر 

افزودنـــی بهبـــود دهنده شـــاخص گرانروی 

است. 

2ـ افزایـــش گرانروی نشـــانه اختـــالط روغن 

باروغن ســـنگین تر، اکســـید شـــدن بیش از 

حـــد روغن )همـــراه بـــا تیره رنگ شـــدن 

روغن های بارنگ روشن( است. 

در اکثر موارد افزایش 20درصدی ویســـکوزیته، 

شدید محسوب می شود. 

3ـ تغییر وزن مخصوص مبین مخلوط شـــدن 

روغن با مایعات دیگر است. 

4ـ تغییر نقطه اشـــتعال مبین اختالط روغن 

بـــا روغن های دیگر یا اختالط آن با ســــوخت 

یا شکسـته شـدن روغـن در درجه حرارت های 

باالاست. 

5ـ تغییـــر رنگ روغن مبین وجـــود آلودگی یا 

اکسیداسیون است. 

البتـــه تغییر رنـــگ نرمـــال و طبیعی مبین 

کیفیـــت خوب روانـــکار برای انجـــام وظایف 

است. 

آلوده  نشـــانه  بیلیتی  دمولســـی  تغییرات  6ـ 

شدن خارجی یا اکسیداسیون است. 

7ـ کف کردن روغن ممکن اســـت ناشـــی از 

اشـــکاالت مکانیکـــی )توربوالنس( یـــا آلوده 

شدن روغن باشد. 

8ـ افزایش IFT همراه با کاهش TAN نشـــانه 

این اســـت که روغن به ســـمت خنثی شدن 

می رود و نشــــانه وخامـت اوضاع روغن و از کار 

افتـــادن مواد افزودنی ضدســـایش ZDDP در 

آن است. 

10ـ اکســـیده شدن ســـریع روغن باعث ازبین 

رفتن اثر ZDDP و باال رفتنTANمی شود.
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پارک کردن خودرو با اشاره  دست
بــرای خــارج کــردن نمونــه  جدیــد و مفهومــی i3 تنهــا کافــی اســت از 

داخــل منــزل خــود بــا ریمــوت درب پارکینگ را بــاز کنید و بــه خودرو 

ــی ام و  ــر ب ــای دیگ ــا در محیط ه ــد. ام ــادر کنی ــروج را ص ــتور خ دس

تکنولــوژی خــود را چنــد قــدم فراتــر بــرده اســت و راننــده در صــورت 

یافتــن مــکان مناســب بــرای پــارک می توانــد از خــودرو خــارج شــود و 

بــا اشــاره  دســت به آن دســتور پــارک دهــد. اما مزیــت ایــن تکنولوژی  

نســبت  بــه ســایر سیســتم های پــارک خــودکار کــه راننــده از داخــل 

خــودرو عملیــات پــارک را آغــاز می کند، چیســت؟ در حقیقــت تفاوت 

خاصــی وجــود نــدارد اما شــاید تنهــا قابلیــت آن امــکان پارک خــودرو 

در فضاهــای کــم باشــد. امــا قبــول کنید اشــاره به خــودرو و پــارک آن 

پرستیژ  خاصی  دارد.
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تکنولوژی های نوین بی ام و
از  نمایشگاه CES 2016 تعدادی  در  بی ام و 
جدید ترین دســــتاورد های خود در صنعت 
خـــودرو را معرفی کرد. برای آشنایی بیشتر با 
تکـــنولوژی هــــای معرفی شده   این شرکت 

با ما همراه باشید.
با استاندارد های بی ام و، پارک کردن خودرو با 
می شود.  قدیمی  محسوب  تکنولوژی  ریموت 
نمایشگاه  در  بی ام و در خالل کنفرانس خود 
از جـــــدید ترین  تعــــدادی   CES 2016
دستاورد های خود اعم از پارک کردن خودرو با 
ژست های دست پرده برداشت. در ادامه برخی 
از مهمترین ایده های بی ام و را معرفی می کنیم.



خودروهای حاضر به دوربین های متعددی در اطراف سپر های خود مجهز هستند. اما 

زمانی که خودرو خاموش است، سنسور ها و دوربین های تعبیه شده در سپر فعالیتی 

ندارند. تشخیص سپر، نام تکنولوژی  بی  ام  و است که پس از خاموش شدن خودرو، 

در صدد تشخیص ضربه به بدنه  خودرو است. بالفاصله پس از برخورد جسمی به 

خودرو، عالوه بر ارسال پیام به مالک و آگاه سازی وی، دوربین های سپر نیز اقدام به 

ضبط اتفاقات محیط اطراف می کند تا پس از مراجعه  مالک با پخش مجدد تصاویر 

علت ضربه شناسایی شود.

سپر های خبرچین
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بــی ام و بــا معرفــی نســل جدیــد ســری هفــت، از 

قابلیــت کنتــرل بخش هــای مختلــف خــودرو بــا 

ژســت های حرکتــی پــرده برداشــت. بــی ام و 

پــس از معرفــی ایــن خــودرو اعــالم کــرد کــه در 

ــت های  ــری ژس ــش کارب ــعه  و افزای ــال توس ح

ــده   ــال تولیدکنن ــت. ح ــودرو اس ــی در خ حرکت

مطــرح خــودرو در آلمــان بــا توســعه  ایــن 

تکنولــوژی و نام گــذاری آن بــه ِایرتــاچ، بخشــی از 

کاربــری آن را در i8 اســپایدر به نمایش گذاشــت. 

طبــق گفته هــای بــی ام و تمــام عملیــات حرکــت 

در منو هــا و انتخــاب گزینه هــا را تنهــا می تــوان 

با حرکات دست انجام داد.

ژست های کنترلی بیشتر
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ارتباط با اشیاء 
و خانه  هوشمند سامسونگ

بــی ام و i3 بــه نمایــش در آمــده در نمایشــگاه CES 2016 به 

اپلیکیشــن Samsung Smart Things در پلتفــرم آی درایــو 

مجهــز بــود. بدیــن ترتیــب قابلیــت کنتــرل بخش هایــی از 

منــزل هماننــد خامــوش کــردن چراغ هــا و تنظیــم دمــای 

خانــه از داخــل خــودرو فراهــم می شــود. بــی ام و همچنیــن 

ــام  ــا ن در حــــال توســعه  تکــــــنولوژی پیشــرفته  خــود ب

ــادات  ــا شــناخت ع ــا ب Open Mobility Cloud اســت ت

ــام  ــنهاد و انج ــه پیش ــدام ب ــاص اق ــرایط خ ــراد، در ش اف

عمل های خاصی کند.

آخریــن ایــده  بــی ام و، مبحــث بســیار ســاده ای اســت کــه مشــخص نیســت چــرا پــس از گذشــت زمــان زیــاد از توســعه  خودروهــای برقــی، هیــچ شــرکتی 

از آن صحبــت بــه میــان نیــاورده بــود. نــام ایــن ایــده چــراغ و شــارژ اســت و دقیقــًا ســازوکاری مانند نــام خــود دارد. بدیــن معنی کــه چراغ های روشــنایی 

خیابان قابلیت شارژ خودرو را نیز خواهند داشت.

شارژ خودروها  از طریق کابل های  برق شهری

www.Xerol.ir13
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شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت در ســال 1385 

بــا هــدف تولیــد و ارائــه خدمــات نویــن در زمینه 

روانســاز های موتــوری و صنعتــی تأســیس شــد. 

بــا توجــه به گســترش تقاضــا بــرای روانســازهای 

بــا کیفیت، این شــرکت توانســت در گام نخســت 

روغــن موتــور زیــرول را به کشــور وارد نمایــد و در 

گام بعــدی اقــدام بــه راه انــدازی واحــد خــود در 

ایــران نمــود. اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیــه، 

ماشــین آالت و تجهیــزات تولیــد و بســته بنــدی 

ــد و بهــره گیــری از کارشناســان مجــرب و  جدی

ــد  ــه تولی ــادر ب ــرکت را ق ــن ش ــوده، ای کارآزم

ــوده  ــی نم ــیار عال ــت بس ــا کیفی ــی ب محصوالت

اســت. ارائــه بهتریــن کیفیــت ممکــن بر اســاس 

ــا محیــط  ــا، ســازگاری ب اســتانداردهای روز دنی

ــر  ــه نظ ــرام ب ــداری، احت ــتری م ــت، مش زیس

مشــتری و ارائــه خدمــات نویــن از رئــوس اهداف 

تعییــن شــده ایــن شــرکت بــوده کــه توانســته در 

مــدت زمــان کوتاهــی آنهــا را پیاده ســازی و اجــرا 

نماید. 

ــتفاده از  ــا اس ــرکت ب ــن ش ــد، ای ــوزه تولی در ح

ــا و  ــه دنی ــای پای ــا و روغن ه ــن افزودنی ه بهتری

ــات  ــت و ثب ــته کیفی ــالم توانس ــن اق واردات ای

محصــول را در ایــن چنــد ســال تضمیــن نمایــد. 

اخــذ    نشــان اســتاندارد و کســب عنــوان مدیــر 

کنتــرل کیفیــت نمونــه در ســال 1394 گــواه این 

موضوع می باشد. 

ــول  ــی از اص ــروش یک ــی و ف ــوزه بازاریاب در ح

شــرکت، ایجــاد و ارتبــاط مســتقیم با مشــتریان 

می باشــد کــه پیــرو ایــن هــدف بایســتی شــبکه 

توزیــع و فــروش گســترش یابــد. ایجاد شــعب در 

ــژه  ــان وی ــث اطمین ــف باع ــتان های مختل اس

مصــرف کننــدگان می شــود و خــود دلیلــی 

برتداوم حضور محصول در آن مناطق است.

ــته  ــه توانس ــن مجموع ــته ای ــال گذش در دو س

ــتان  ــود را در 10 اس ــروش خ ــع و ف ــر توزی دفات

ــتریان  ــگاه مش ــاد باش ــا ایج ــد و ب ــاد نمای ایج

همــراه بــا ســاختاری نوین بــا رویکــردی متفاوت 

جهــت ارتبــاط مســتقیم و مســتمر  با مشــتریان 

را همراه نماید.

زیـرول تجـربه کنید با  را  و سرعت  کیفیت، امنیت 

زیرول درایران
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ــا برگــزاری جشــنواره های مختلــف  همچنیــن ب

فــروش و نــوع برگــزاری آن از پیشــنهادات و 

نظر سنجی هــــــای مشــتریان نهایــی 

ــن  ــن ای ــرد. همچنی ــی گی ــورت م ص

ــزاری  ــا برگـــ ــوانسته ب ــت تـــ شرکــ

ــی محصــول و  ــوع معرف ــای متن همایش ه

تبییــن سیاســت های شــرکت گامــی مشــابه 

در جهت رسیدن به اهداف خود بردارد.

ــر از  ــش از 5000 نف ــته بی ــاه گذش ــت م در بیس

مصــرف کننــدگان نهایی ایــن شــرکت از برندگان 

قرعه کشــی متعــدد بوده انــد کــه جوایــز خــود را 

تحویل گرفته اند. 

ایــن شــرکت بــا تــالش مدیــران و پرســنل خــود 

تأییدیــه  اخــذ  بــه  موفــق  ســال 1393  در 

ISO9001 از تــوف نــورد آلمــان شــده و خــود را 

حوزه هــای  در  بزرگتــر  آزمون هایــی  بــرای 

مختلف آماده می کند.
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بــرای ایجــاد فرهنگ ســازی و بیشــتر شــدن آگاهــی شــما عزیــزان بــرای انتخــاب روغــن موتــور مناســب در هــر نســخه از ایــن ویژه نامــه بــرای شــما 

اطالعاتی در زمینه روغن موتور ارائه می کنیم، امیدواریم که مورد استفاده شما واقع گردد.

سطح کیفیت و درجه گرانروی روغن موتور:
همیشــه یکــی از دغدغه هــای مصرف کننــدگان عــدم اطــالع از مشــخصات روغــن موتــور می باشــد. ایــن مطلــب درســت اســت کــه اتوســرویس 

کار می توانــد بهتریــن مشــاور در مــورد انتخــاب روغــن موتــور مناســب خــودرو شــما باشــد امــا چــه بهتــر از اینکــه خــود مصــرف کننده هــم از 

آن روغن موتوری که درون خودرو خود می ریزد آگاهی داشته باشد.

از این رو در این مطلب سعی بر آن شده شما را تا حدی با مشخصات ابتدایی روغن موتور آشنا سازیم.

     SAE ب( درجه گرانروی        API  نام هر روغن موتور بدین صورت بیان می شود: الف ( سطح کیفیت

)API(سطح کیفیت روغن موتور )الف
سطح کیفیت را با  API  نشان میدهند که مخفف کلمه  American Petrolium Institue  میباشد 

کارایی روغن های موتوری را به دو گروه تقسیم بندی شده است. 

روغن هــای موتــوری بنزینــی کــه بــا حــرف S( Service station( و روغن هــای موتــوری دیزلــی 

که با حرف C( Commercial( مشخص شده است.

ســطح کارایــی هــر یــک از روغن هــای ایــن دو گــروه بوســیله حــروف الفبــا کــه بعــد از 

حروف S  یا C  نوشته می شود مشخص می شود.

هرچــه ایــن حــروف بــه انتهــای حــروف التیــن نزدیکتــر شــود ســطح روغــن باالتــر 

می شود در حال حاضر باالترین سطح روغن سطح SN  می باشد.

ب( درجه گرانروی روغن:
گرانــروی یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای روانــکاری اســت کــه  بــا SAE  نشــان می دهنــد کــه 

مخفــف عبــارت  Society Of Automotive Engineers  بــه معنــای انجمن مهندســی خــودروی آمریکا 

می باشد.

در ایــن سیســتم طبقه بنــدی بــه دو گــروه از درجه هــای گرانــروی مــورد اســتفده قــرار می گیرنــد کــه یــک 

گروه دارای حرف W  بوده و گروه دوم بدون حرف W  می باشند.

ســری درجه هایــی کــه دارای حــرف W)مخفــف WINTER ( مشــخص شــده اســت بــرای اســتفاده در دماهــای پاییــن در 

نظــر گرفتــه شــده و بــر اســاس حئاقــل گرانــروی ظاهــری در دماهــای زیــر صفــر و یــک حداقــل گرانــروی ســینماتیک در دمای 

100 درجه سانتیگراد طبقه بندی می شوند.

درجه هایــی کــه فاقــد حــرف W باشــند بــرای کار در دماهــای بــاال و بــر حســب محــدوده گرانــروی در دمــای 100 درجــه ســانتیگراد و یــک 

سطح کیفیت  و درجه گرانروی
 روغن موتور
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درجــه  دمــای 150  در  گرانــروی  حداقــل 

ســانتیگراد تحــت نیــروی برســی 10 بــه تــوان 

6- درجه بندی شده اند. 

روغن هــای مالتــی گریــد یــا چنــد درجــه ای در 

بــه روغن هایــی اطــالق  ایــن سیســتم 

می شــوند کــه اساســا روغنــی بــا پایــه ســبک 

ــده  ــود دهن ــواد بهب ــط م ــه توس ــتند ک هس

گرانــروی شــرایط الزم جهــت روانــکاری در 

ــن  ــاد می کند.ای ــن را ایج ــاال و پایی ــای ب دماه

 W ــروی روغــن روغن هــا در دمــای پاییــن گران

ــدون  ــاال ویژگی هــای روغــن ب ــای ب دار و در دم

W  را داراست.

ــته  ــه دو دس ــا ب ــن ه ــروی روغ ــاظ گران از لح
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تقسیم  می شوند:

 10 SAE( ماننــد روغن هــای ) Mono grade ( روغــن تــک درجــه ای ) الــف

ــک  ــط در ی ــن فق ــا روغ ــه روغن ه , 20W SAE , 20 SAE,… ( در اینگون

فصل فقط قابل مصرف می باشد.  

 SAE ــای ــد روغن ه ــه ای )multy grade( مانن ــد درج ــای چن ب( روغن ه

ــا چهــار فصــل  ــن روغن هــا، روغــن  چنــد درجــه ای ی 10w40 ,….  ای

می باشند.

  W ــرف ــدد و ح ــا دو ع ــن ب ــه ای SAE  روغ ــد درج ــای چن  در روغن ه

نمایــش داده می شــود کــه در اینجــا حــرف W  مخفــف کلمــه winter  به 

معنای زمستان می باشد.

اینگونــه روغن هــا بــه هنــگام اســتارت زدن ماشــین کــه موتــور ســرد 

می باشــد ماننــد روغــن زمســتانی عمــل می کنــد و بنابرایــن موتــور بــه 

ــور پخــش  ــام قســمت های موت ــی روشــن می شــودو روغــن درتم راحت

می شــود و در نتیجــه از ســاییدگی قطعــات هنــگام اســتارت جلوگیــری 

می کنــد. روغــن چنــد درجــه حتــی در گرمتریــن شــرایط الیــه ای از روغن 

روی قطعات موتور تشکیل می دهد.



شرکت ایمن روانساز صنعت
تنها تولید کننده روانسازهای زیرول درایران
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چگونگی 
کنترل 
استاندارد 
کاالها

واحدهــای تولیــدی که محصوالتشــان مشــمول 

اســتاندارد اجبــاری اســت موظــف بــه رعایــت 

ــازمان  ــن س ــند. ای ــتاندارد می باش ــط اس ضواب

بــه منظــور اطمینــان یافتــن از کیفیــت کاال  و 

نیــز دادن اعتمــاد بــه مصــرف کننــدگان جهــت 

مصــرف کاالهایــی کــه روی آنهــا عالمــت 

اســتاندارد دارد و بــه منظــور برخــورد بــا 

متخلفــان بــه منظــور جلوگیــری از زیــان 

ــرح را  ــد ط ــه چن ــالمت جامع ــه س ــاندن ب رس

ــه دو  ــر ب ــه در زی ــت ک ــرده اس ــذاری ک پایه گ

مــورد از طرح هــای مهــم ایــن ســازمان اشــاره 

و نکاتی در مورد آنها بیان می شود:

الف( طرح طاها:
اداره  کاربــردی  بســیار  طرح هــای  از  یکــی 

ــا  ــا« اســت.کلمه طاه اســتاندارد طــرح »طاه

مخفــف عبــارت »طرح اجــرای هماهنگ ســازی 

اســتاندارد« اســت. هــدف از اجــرای ایــن 

طــرح، انجــام هماهنــگ وظایــف ســازمان 

اســتاندارد ایــران و استاندارد ســازی واحد هــای 

تولیــدی مشــمول اســتاندارد اجبــاری و کنتــرل 

بــازار مصــرف می باشــد. ایــن طــرح بــه منظــور 

ــه  ــاد ب ــه و ایجــاد اعتم ــن ســالمت جامع تأمی

عالمــت اســتاندارد ایــران و جلوگیــری از عرضــه 

کاالهایی با کیفیت نامناسب در بازار است.

ــن صــورت اســت کــه پرســنل  ــن طــرح بدی ای

بخــش طاهــا در اداره اســتاندارد هــر اســتان به 

مراکــز فــروش کاال )ســوپر مارکت ها، لــوازم 

ــرل درج  ــن کنت ــه و ضم ــتی و ...( رفت بهداش

عالمــت اســتاندارد بــر روی کاالهــای مشــمول 

مقــررات اســتاندارد اجبــاری؛ اقــدام بــه خریــد 

بــه  را  کاالهــا  ایــن  و  کــرده  کاال  چندیــن 

ــتاندارد  ــد اداره اس ــورد تأیی ــگاه های م آزمایش

ــه  ــای مربوط ــا آزمایش ه ــد ت ــال می نماین ارس

ــا  ــواب آزمون ه ــود. ج ــام ش ــا انج ــر روی آنه ب

صــورت   در  و  ارســال  اســتاندارد  اداره  بــه 

بــا  کیفیــت محصــوالت  بــودن  نامناســب 

قانونــی  برخــورد  تولید کننــده  شــرکت های 

مشــاهده  صــورت  در  و  می گیــرد  صــورت 

ــاری  ــتاندارد اجب ــمول اس ــه مش ــی ک کاالهای

ــر  ــد نشــان اســتاندارد معتب ــی فاق هســتند ول

می باشــند کاالهــا را توقیــف و یــا دســتور 

ــزوم معــدوم نمــودن  جمــع آوری و درصــورت ل

آنهــا را صــادر می کننــد و بــا متخلفــان برخــورد 

قانونی صورت می گیرد. 

در زیــر اهــداف ایــن طــرح کــه ســازمان ملــی 

ــه آنهــا اشــاره کــرده اســت بیــان  اســتاندراد ب

می شود:

مهندس بیدکی
ریاست اداره استاندارد نیشابور

چگونگی 
کنترل 
استاندارد 
کاالها
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ــاری در  ــگ اســتاندارد اجب - اجــرای هماهن
سطح کشور 

ــمول  ــدی مش ــای تولی ــایی واحد ه - شناس
استاندارد اجباری 

- کنتــرل کاالهــای مشــمول اســتاندارد 
اجباری 

- جمــع آوری کاالهــای فاقــد کیفیــت از 
مراکز تولیدی مشمول استاندارد اجباری 

ــدی  ــای تولی ــا واحد ه ــی ب ــورد قانون - برخ
غیر مجاز و فاقد پروانه استاندارد 

جعل کننــدگان  بــا  قانونــی  برخــورد   -
ــای  ــع آوری کااله ــتاندارد و جم ــت اس عالم

مجعول 

ــدگان  ــه کنن ــا عرض ــی ب ــورد قانون - برخ
کاالهــای فاقــد کیفیــت مشــمول اســتاندارد 

اجباری 

- محــدود نمــودن فضــای عرضــه کاالهــای 
فاقد عالمت استاندارد 

ــتاندارد  ــمول اس ــه کاالی مش ــد نمون - خری
اجباری از مراکز عرضه و آزمون آنها 

ــه  ــی ب ــی و کارشناس ــات فن ــه خدم - ارائ
واحد های تولیدی فاقد پروانه استاندارد 

- جلـــب مشـــارکت تولید کننـــدگان و 
مصرف کننـــدگان در تولیـــد و مصـــرف 

محصول مطابق با استاندارد 

ــد  ــای تولی ــت کااله ــکان رقاب ــاد ام - ایج
ــی از  ــای واردات ــا کااله داخــل در مقایســه ب

نظر کیفیت 

- قابــل رقابــت بــودن کاالهــای صادراتــی در 
بازار های بین المللی و تجارت جهانی 

فرهنگ  ترویج  و  ســـازی  اســـتاندارد   -
مســـتمر  بهبود  ارتقـــاء  و  اســـتاندارد 

استاندارد های ملی 

ب( سامانه پیامکی 10001517
طــرح ســامانه پیامکــی 10001517 بدیــن صورت 

اســت کــه کلیــه محصــوالت تولیــد داخلــی کــه 

ــه  ــزم ب ــتند مل ــاری هس ــتاندارد اجب دارای اس

درج کــد 10 رقمــی منحصــر بــه فــرد محصــول 

ــر روی بســته بندی  ــر نشــان اســتاندارد ب در زی

کاالها خود می باشند.

ایــن ســامانه بدیــن صــورت عمــل می کنــد کــه 

ــد در  ــری می توان ــت پیگی ــده جه ــرف کنن مص

هنــگام خریــد بــا ارســال پیامــک کــد ده رقمــی 

روی محصــول مــورد نظر بــه ســامانه 10001517 

اطالعاتــی دریافــت کنــد کــه شــامل نــام واحــد 

تولیــدی، نــام محصــول، وضعیــت پروانــه 

کاربــرد عالمــت اســتاندارد و تاریــخ انقضــای آن 

می باشد.

ــد  ــده می توان ــرف کنن ــب مص ــن ترتی ــذا بدی ل

ــت را  ــتاندارد اس ــان اس ــه دارای نش ــی ک کاالی

ــت  ــن از صح ــان یافت ــد از اطمین ــرل و بع کنت

عالمــت اســتاندارد و کــد 10 رقمــی؛ آن را 

ــه  ــاهده هرگون ــورت مش ــد و در ص ــرف کن مص

تخلفــی از طریــق ادارات اســتاندارد )به نشــانی: 

www. Isiri.org  ســامانه ملــی رســیدگی بــه 

ــودن  ــی ب ــر تقلب ــی ب ــکایتی مبن ــکایات( ش ش

ــف برخــورد  ــا متخل ــا ب ــد ت جنــس اعــالم نمای

قانونی صورت گیرد.

ــه  ــدگان ب ــی تولید کنن ــه تمام ــد آنک ــه امی ب

حقوق مصرف کننده احترام بگذارند.
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چکیده : 
و  نگهـداری  نویـن  روش هـای  بکارگیـری 
تعمیـرات )نـت(، بـه طـور روز افزونـی مـورد 
توجـه مدیـران و کارشناسـان صنایع مختلف 
قـرار گرفته بـه طوری که برنامه هـای تعمیرات 
پیشـگیرانه )PM( و دیگر کنترل ها را از طریق 
وضـــعیت  مــراقــــبت  برنامــه هـــای 
و  کامــــل   )Condition Monitoring(

بهـــینه سازی  می نمایند. 
مراقبـت وضعیـت عبارت اسـت از اسـتخراج 
مسـتمر و متناوب اطالعات از درون سیسـتم 
درحـال کار. روغـن سیسـتم های مکانیک به 
دلیـل اینکـه پیوسـته در حـال گـردش و در 
تمـاس بـا قطعات مختلـف داخلی سیسـتم 
است حاوی اطالعات وسیعی در مورد فعل  و 
انفعـاالت درونـی آن سیسـتم می باشـد. بـا 
اسـتخراج، مقایسه و تحلیل اطالعات حاصل 
وضعیـت  ارزیابـی  امـکان  روغـن،  آنالیـز  از 
سـالمت سیسـتم وجود داشته و بسـیاری از 
عوامـل مرتبط با کار سیسـتم کنترل خواهند 
شـد. در این مقاله سعی شـده است توانایی ها  
و ابعاد گسـترده مختلف فناوری  CM بررسی 
و معرفی شـود. این قابلیت هـا در چهار محور 
سیسـتم های  عیب یابـی  و  کنتـرل  کلـی 
مکانیکـی، تحقیقاتـی، اقتصـادی و مدیریتی 

پرداخت شده است. 
در آخـر بـه ذکـر موانع توسـعه و ترویـج طرح 
CM پرداختـه و عوامل اصلـی و مؤثر در عدم 
ترویج این روش به سـه دسته اصلی فرهنگی، 

علمی / فنی و مدیریتی تقسیم شده است. 

روش های مراقبت  وضعیت
و موانع توسعه آن درکشور

مقدمه: 
 امـــروزه بکارگیـــری 

نویـــن  روش هـــای 

تعمیرات  و  نگهـــداری 

روز افزونی  بطور  )نت(، 

مـــورد توجه مدیـــران و 

مختلف  صنایع  کارشناســـان 

خرابی هـــای  و  گرفتـــه  قـــرار 

سیســـتم های  در  مکانیکـــی 

هیدرولیکـــی، موتورهـــا و غیره به 

زیادی  تا حـــد  ایـــن روش ها  کمک 

تا جایی که صاحبان  اســـت  مهار شده 

ناوگان هـــای بـــزرگ ماشـــین آالتی از 

قبیل: عمرانـــی، حمل و نقـــل )زمینی، 

هوایـــی و دریایـــی(، کشـــاورزی و معدن و 

نفت،  نظیر:  بـــزرگ  تولیدی  همچنین صنایع 

برنامه های  نظامـــی،  و ســـازمان های  فـــوالد 

تعمیرات پیشـــگیرانه )PM( و دیگر کنترل ها را 

مراقــــبت  برنامـــــه هــــــــای  طـــریق  از 

 )CM( ) Condition Monitoring( وضـعــیت

کامل و بهیـــنه سازی می نمایند. 

 عـــــوامل و مؤلـــــفه های مـؤثر در راهبری 

کیفیت  نظیر:  تجهیزات  و  ماشـــین آالت 

قطعـــات و مـــواد مصرفی، 

شـــرایط کار و عوامل تشدید 

فرســـایش ) آلودگی هـــا و 

در  کـــه  غیــــره( 

ی  ش هـــا و ر

ســـنتی 

 ) نت (

غیــر قابـــــل 

کمک  به  می شـــدند،  تصـــور  کنترل 

روش هـــای نویـــن کاماًل قابل بررســـی 

شـــده و از این طریق اعمـــال کنترل های 

اقتصـــادی و مدیریتی و ایمنـــی در حد غیر 

قابل تصوری فراهم شـــده 

است. 

مهندس عبداللهی
cm کارشناس
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به این ترتیب مدیران و کارشناســـان صنایع کشـــور با این ســـئوال اساسی 

 ،CM مواجه هســـتند: آیا واقعاً راهبری ماشـــین آالت بـــدون برنامه های

بهینه و اقتصادی اســـت؟ و آیا وقت آن نرســـیده که با جایگزینی روش های 

نویـــن )نت( به جای روش های  ســـنتی، ضمن حفظ ســـرمایه های ملی و 

کاهش هزینه هـــای راهبری ماشـــین آالت، مصرف ســـوخت و دیگر مواد 

مصرفی را کاهش داده و به حفظ محیط زیست نیز کمک کرد؟ 

: )CM( تاریخچه برنامه های مراقبت وضعیت
ســـابقه برنامه های آنالیز روغـــن )CM() Condition Monitoring( در 

صنایـــع مختلـــف دنیا به بیـــش از نیم قـــرن قبل باز  می گـــردد. هر 

چنـــد منافع سرشـــار اقتصادی سیســـتم های تکامل یافتـــه مراقبت 

وضعیت، تنها پس از ســـال های 1960 بصورت مشـــهود تری شـــناخته 

شد. 

امروزه طیف گســـترده ای از صنایع جهان بطور مؤثـــری از فناوری CM بهره 

می گیرنـــد، ولی ســـازمان های نظامـــی و صنعت حمل و نقـــل ریلی در 

زمینه بکارگیری و توســـعه برنامه های CM  در مقایســـه با دیگر صنایع از 

اولویـــت ویژه ای برخوردار هســـتند. در ایـــران نیز زمان معرفی و شـــروع 

بهره گیری از برنامه هـــای CM بصورت علمی و نوین، بـــه اواخر دهه 1360 

باز می گردد. در ابتـــدا، روش های CM در قالـــب فعالیت تحقیقاتی مطرح 

گردید که خوشـــبختانه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ماشـــین آالت 

و تجهیزات در ســـازمان ها و شـــرکت های مختلف کشـــور به طور جدی 

تحت پوشـــش طرح CM قرار گرفته اند. شـــاید بتوان ادعا کرد ســـرعت 

ترویج و توســـعه طرح CM طی دو ســـه ســـال اخیر تا حدی تأخیر چند 

دهـــه ای در بکارگیری فناوری CM  در کشـــور را جبران کـــرده و طلیعه 

نویدبخـــش آینده ای روشـــن در مقوله نگهـــداری و راهبـــری اقتصادی 

ماشین آالت مشاهده می شود. 

ویژگی های فناوری مراقبت وضعیت: 
شاید ســـهولت اجرایی برنامه های مراقبت وضعیت را بتوان 

به عنـــوان یکـــی از ویژگی هـــای ممتاز این 

روش ها بیان کرد، در عین حالیــــــــکه 

اجـــرای برنامه های CM بـــا بکارگیری 

فناوری های پیشـــرفته روز، پوشـــش های 

قابل اطمینانی در راهبـــری و نگهداری 

سیستم های مکانیکی ایجاد می نماید. 

مراقبــت وضعـــــــیت عبارتســت از:  

اســتخراج  مستــــــمر و متنــاوب 

اطالعــات از درون سیســتم، در 

حـــالی که سیستم کماکان 

ر  ــود د ــادی خ ــال کار ع ح

ــا اســتخراج،  می باشــد. ب

مقایســه و تحلیــل اطالعــات حاصــل از آنالیــز روغــن، امــکان ارزیابی وضعیت 

ســالمت سیســتم وجــود داشــته و بســیاری از عوامــل مرتبــط با کار سیســتم 

کنترل خواهند شد. 

ایــن ســئوال بــرای صاحبــان صنایــع و یــا ناوگان هــای بــزرگ ماشــین آالتی 

ــوان  ــا چــه حــد می ت ــای CM را ت ــای برنامه ه ــه قابلیت ه مطــرح اســت ک

مــورد ارزیابــی قــرار داد؟ توانایی هــا و ابعــاد گســترده فنــاوری CM  از طریــق 

آنالیــز روغــن را می تــوان بــه طــور کلــی در چهــار محــور ذیــل مــورد بررســی 

قرار داد: 

1ـ کنترل و عیب یابی سیستم های مکانیکی 

2ـ تحقیقاتی ) ابعاد مختلف فنی( 

3ـ اقتصادی ) افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و غیره( 

4ـ مدیریتی ) کنترل های مدیریتی و غیره( 

CM : یک راهکار اقتصادی: 

جــدای از مســئله ایمنــی کــه خــود حائــز اهمیت زیــادی اســت، شــاید بتوان 

گفــت مهمتریــن بهانــه و انگیــزه اولیــه در معرفی، ترویــج و توســعه برنامه های 

CM  در صنایــع مختلــف جهــان در واقــع منافــع و دســتاوردهای اقتصــادی 

حاصل از اجرای این برنامه ها است. 

در بســیاری از فعالیت هــای تولیــدی و اجرایــی، نگهداری و تعمیــرات به عنوان 

ــرای افزایــش بهــره وری  ــرل ب ــل کنت ــی قاب ــن منشــاء هزینه ســاز ول مهمتری

شناخته می شود. 

  CM ــای ــرای برنامه ه ــا اج ــی ب ــه شــده جهان ــای پذیرفت  بر اســاس بر آورده

هزینــه )نــت( تــا 25درصــد کاهــش خواهــد یافــت، ایــن در حالــی اســت کــه 

صرفه جویی هــای ناشــی از پیشــگیری از کاهــش تولیــد تــا دو برابــر ایــن میزان 

ــل از  ــادی حاص ــای اقتص ــع صرفه جویی ه ــن مناف ــود. عمده تری ــد ب خواه

اجرای برنامه CM  و ترابیولوژی را می توان به شرح ذیل خالصه کرد: 

ـ  سوخت، مواد مصرفی و انرژی  ـ  نیروی انسانی   

ـ  کاهش مصرف قطعات  ـ  افزایش عمر ماشین آالت  

ـ صرفه جویی در هزینه دستمزد تعمیرات

ـ  کاهش از دست دهی تولید 

نتیجــه مطالعــات صــورت گرفتــه در یکــی از کشــورهای صنعتــی، در زمینه 

صرفه جویی هــای ناشــی از اجــرای برنامه هــای CM در نمــودار زیــر 

منعکس می باشد: 
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CM : یک روش کنترل و عیب یابی: 
روغـن سیسـتم های مکانیکـی بدلیـل اینکـه پیوسـته در حال گـردش و در 

تمـاس بـا قطعـات مختلـف داخلـی سیسـتم می باشـد. حـاوی اطالعـات 

وسـیعی در مورد فعل و انفعاالت درونی آن سیسـتم می باشـد. این اطالعات 

از طریـق آزمایش هـای مختلفـی کـه روی نمونـه روغن انجام می شـود قابل 

استحصال می باشد. 

اطالعـات بـه دسـت آمـده می توانـد راجـع به خـود روغـن باشـد: صحت، 

سـالمت و یـا آلودگـی احتمالـی آن، می توانـد راجـع بـه وضعیت فرسـایش 

ماشـین باشـد: فلزات فرسایشـی میکروسـکوپی حاصل از فرایند فرسـایش 

قطعـات دسـتگاه، ایـن فلزات بصـورت آزاد یا ترکیب، محلول و یا شـناور در 

روغن سیستم می باشند. 

کنتـرل روغـن: خوشـبختانه نقش روغـن و اهمیـت آن بتدریج بـرای عامه 

مردم شـناخته می شـود. صحت و سـالمت روغن قبل از مصرف و طی دوره 

کارکـرد آن، در افزایش عمر دسـتگاه و افزایش طـول دوره کار، مواد مصرفی 

) روغـن، فیلتـر و غیره( بسـیار حیاتی اسـت. بعضـی از ضرورت های کنترل 

روغن های مصرفی به شرح ذیل است: 

ـ  اشتباه در انتخاب روغن مصرفی 

ـ  فساد شیمیایی و تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی

ـ  آلودگی های مختلف 

ـ  روغن های تقلبی و فاقد کیفیت 

ـ  تعویض زود هنگام و غیر ضروری

هـر یـک از مـوارد فـوق می تواند منجر به خسـارات فوری و یا بلنـد مدت در 

دسـتگاه شـوند. در صـورت عدم اطـالع از شـرایط روغن، تعویض هـای زود 

هنـگام و غیـر ضـروری نیـز باعث مصـرف اضافی روغن می شـود. بر اسـاس 

تجـارب و بررسـی های بعمـل آمـده و بـر اسـاس یـک بـرآورد قابـل قبـول، 

می تـوان پذیرفـت که با اعمال برنامه هـای CM، می توان تـا 30% در مصرف 

روغـن کشـور  کاهـش ایجـاد کـرد. ایـن صرفه جویـی در صـورت تحقـق، 

سالیانه بالغ بر 100 تا 200 میلیون لیتر برآورد می شود. 

 عـدم کنتـرل آلودگـی روغن ضایعـات زیادی خواهد داشـت. طبـق گزارش 

Rolls Royce  بیـش از 75% توقف هـای خـارج از برنامـه به نوعی مربوط به 

آلودگـی روغن هـا بوده اسـت. تحقیقات دیگـری در ایران نشـان می دهد که 

درصد قابل توجهی از فرسـایش موتورها )رینگ، پیسـتون و سـیلندر(  ناشی 

از آلودگـی روغـن موتـور بـه سـیلیس ) گـرد و غبـار یـا خـاک( بـوده. که در 

تصویر نشان داده شده است. 

عیب یابـی : از مهمترین اهـداف اجرای برنامه های CM ، تشـخیص بموقع 

عیوب سیسـتم های مکانیکی و پیشـگیری از ضایعات بیشتر قطعات داخلی 
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ماشین آالت می باشد. 

نظیـر  مختلـف  تکنیک هـای  کمـک  بـه 

اسپکتروسـکپی، مقدار سنجش ذراتPQ  و غیره 

می توان میـزان فلزات مختلف فرسایشـی موجود 

در روغـن را اندازه گیـری نمود. بـا تحلیل میزان و 

مـورد  در  وسـیعی  اطالعـات  مقادیـر،  ارتبـاط 

وضعیـت و مکانیزم فرسـایش بدسـت خواهد آمد 

و بـا دقت بسـیار زیـادی می توان قبل از بـروز و یا 

توسعه، عیب آنرا شناسایی و رفع نمود.

برخـی از مـوارد کاربری قابلیـت عیب یابی
: CM

ـ  کنترل دوره آببندی کار ماشین آالت 

ـ  حصول اطمینان از کیفیت مونتاژ 

ـ  ارزیابی کیفیت تعمیرات انجام شده 

ـ  تشخیص بموقع شروع عیب 

ـ تشخیص عوامل عیب و تشدید فرسایش 

ـ  امکان ارزیابی مستمر سالمت ماشین

CM  : پژوهش و تحقیق:
 در برنامه هـای )نـت( سـنتی اعمـال روش هـای 

علمـی و تحقیقی جهت مطالعه و بررسـی علت و 

عوامـل عیـوب مکانیکی عمـاًل وجود نـدارد و به 

همیـن دلیـل نیز طـی دهه هـای گذشـته مقوله 

)نـت( ماشـین آالت عمدتـًا بـه دور از تحـوالت 

علمـی دنیـا، و تقریبـًا بیگانـه از فناوری هـای روز 

باقی مانده اسـت. عدم پویائی و رشـد بسـترهای 

مهندسـی )نـت( و عـدم انگیـزه جذب قشـرهای 

تحصیـل کـرده در ایـن زمینـه پدیده ای اسـت که 

بوضوح در صنعت کشور شاهد آن هستیم.

مناسـب  پشـتیبانی  خـالء  به دلیــــــل  لـذا 

)تکــــنولوژیک و انسـانی ( از سـرمایه های ملی، 

بررسـی علمـی و تحقیقـی  در مـورد عوامـــــل 

اسـتهالک و فرسـایش سیسـتم ها صورت نگرفته 

و مفهـوم نگهـداری صرفـًا معـادل بـاز و بسـت، 

تعویض و تعمیرات سنتی بوده است. 

عـدم وجود تناسـب بین حجم سـرمایه گذاری ها، 

بـا  کشـور  در  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  خریـد 

سـرمایه گذاری هایی  کـه در زمینـه  سیسـتم های 

نگهـداری ) نیـروی انسـانی، سـازمان  مدیریـت و 

سخت افزار( می شود خود سؤال انگیز است. 

 :  CMمطالعاتی روش های
ـ  تحقیق علل عیوب کثیرالوقوع 

ـ  تحقیـق عوامل تشـدید فرسـایش و راه های 

مقابله با آن

ـ  تحقیق ضعف های طراحی و یا ساخت 

ـ  تحقیق تغییرات و اصالحات 

ـ  تحقیق آثار محیطی 

CM : ابزار مدیریت: 
 اطـالع دقیـق و مسـتند مدیـران از چگونگـی 

فعالیـت بخش های مختلـف از مهمتریـن عوامل 

جهت هدایت، نظارت و کنترل جریان کار اسـت. 

بویـژه در صنایـع تولیـدی بزرگ و یـا فعالیت های 

اجرایـی و عمرانی که آماده به کار بودن تجهیزات، 

اسـاس ادامـه فعالیت و تحقق اهـداف و برنامه ها 

می باشـد، حصـول اطمینان از وضعیت سـالمت 

دسـتگاه ها تعیین کننده اسـت. بطور مثـال برای 

مجموعه هـای بـزرگ ماشـین آالتی کـه بصـورت 

پراکنـده و فرسـنگ ها دور از نظـارت و کنتـرل 

مدیـران فعال هسـتند این ضرورت و حساسـیت 

بیشـتر احسـاس می شـود، نظیـر ماشـین آالت 

عمرانـی و حمـل و نقـل در صنایع بـزرگ تولیدی 

نیـز تعـداد بسـیار زیـادی از تجهیـزات مکانیکـی 

نظیـر: توربین هـا، کمپرسـورها و پمپ هـا کـه در 

مجتمع هـای بـزرگ درگیـر هسـتند بـه همیـن 

  CMمیـزان بـه روش هـای عیب یابـی و کنترلـی

نیازمنـد هسـتند، چـرا کـه اطـالع و پیش بینـی 

زمـان تعمیر ماشـین آالت و آگاهـی از زمان توقف 

آنهـا، بـه منظـور برنامه ریـزی تعمیـر و جایگزینی 

دستگاه سالم حیاتی است. 

  CM برخـی از محورهـای مدیریتـی کـه از طریـق

قابل اجرا است عبارتند از: 

ـ  کنترل کیفیت مواد مصرفی 

ـ  کنترل قطعات مصرفی 

ـ  کنترل نحوه بکارگری دستگاه 

ـ  کنترل کیفیت تعمیرات 

ـ  کنترل کیفیت نگهداری و سرویس ها 

ـ  کنترل کیفیت گردش کار و راهبری

CM : موانع توسعه و ترویج در کشور 
 شـاید جـای تعجب نباشـد در کشـورهایی که از 

نظـر فنـی و تکنولـوژی و یـا به لحاظ سیاسـی و 

دیگـر محدودیت هـا مشـکل خاصی بـرای تأمین 

ماشـین آالت و قطعات ندارند، ترویج و بکارگیری 

فناوری های پیشـرفته )نت( در سـطح گسترده ای 

از صنعـت اعمـال شـده و در مقابـل بسـیاری از 

کشـورهایی  کـه برای راهبـری و تجهیـز صنایع و 

محدودیت هـای  خـود  عمرانـی  فعالیت هـای 

زیـادی از نظـر سـاخت و یا تأمین ماشـین آالت و 

قطعـات دارنـد طـی دهه هـای اخیـر اسـتقبال 

بسـیار کمتری را نسـبت به روش های نوین )نت( 

از خود نشان داده اند. 

قطعًا تحلیل و بررسـی علل وجود چنین شرایطی 

خود مسـتلزم مطالعه و انجـام کارهای تحقیقاتی 

جداگانـه ای اسـت. به عنـوان یـک ارزیابـی کلـی 

شـاید بتـوان عوامل اصلـی و مؤثر در عـدم ترویج 

روش هـای نویـن )نـت( در صنعـت کشـور را بـه 

شرح ذیل طبقه بندی نمود: 

فرهنگی : 
ـ  روش های اجرای متداول 

ـ  نحوه تنظیم و تخصیص بودجه و اعتبارات 

ـ  عادت ها و روش های سنتی )نت( 

ـ  نظام ارزشی 

علمی / فنی: 
ـ  عدم پشتوانه علمی و دانشگاهی 

CM ـ  کمبود مراکز  آزمایشگاهی

پشـتوانه های  و  تجـــربی  ســوابق  خـأ  ـ 

تحـقیقاتی 

ـ  کمبود نیروهای آموزش دیده و مجرب 

ـ  ارزیابی دستاوردهای فنی نیاز به زمان دارد 

مدیریتی:
CM ـ  عدم اطالع از ضرورت و توانایی

ـ  اهمیت شغلی و جایگاه تشکیالتی 

ـ  کمبود الگوهای موفق 

ـ  عدم وجود مقررات و ضوابط الزام آور 

ـ  عدم وجود اراده ملی در این زمینه 

ـ  فقدان نهاد یا سازمان متولی

ـ  حصول منافع اقتصادی نیاز به زمان دارد



روغن  پ ایه

مهمتریــن جــزء تشــکیل دهنــده روانکارهــا از لحــاظ حجمــی 

روغن پایه است.

روغن های پایــه بــه تنهایــی توانایــی محافظــت از قطعــات 

موتور و انجام عملیات در موتور را ندارند.

ــه تشــکیل  ــط از روغن پای ــور فق ــم روغــن موت ــرض کنی ــر ف اگ

شــود، کارایــی آن بیــش از 1500 کیلومتــر نخواهد بود و بایســتی 

آن را زود بــه زود تعویــض نمــود، لــذا بــرای بهبــود روغــن بایــد 

به آن مواد افزودنی اضافه کرد.

در خصــوص مصــرف روغــن پایــه بایــد ذکــر شــود بســیاری از 

شــرکت ها اقــدام بــه جمــع آوری روغن هــای ســوخته می کننــد 

ــه در  ــه عنــوان روغــن پای و ســپس آنهــا را تصفیــه و از آنهــا ب

تولیــد روغــن موتــور اســتفاده می کننــد کــه ایــن نــوع روغن هــا 

مهندس ریحانه نیکجو

مدیر کنترل کیفیت شرکت ایمن روانساز صنعت
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ــا  ــن هســتند ام ــای بســیار پایی دارای کیفیت ه

گروهــی دیگــر از روغن هــا از منابــع نفتــی و 

غیر نفتــی بدســت می آینــد. بیشــتر روغــن 

ــت  ــش نف ــان از پاالی ــی در جه ــای مصرف پایه ه

خام بدست می آیند.

ــن  ــی )Mineral(: ای ــه معدن ــف( روغن پای ال

روغــن از تصفیــه نفــت خــام بدســت می آیــد کــه 

شامل انواع زیر است:

ــای  ــن از هیدروکربن ه ــن روغ ــک: ای 1( پارافینی

نرمــال )راســت زنجیــر( و هیدروکربن هــای ایــزو 

)شاخه دار( تشکیل می شوند.

2( نفتیـک: این نوع روغن پایـه از هیدروکربن های 

حلقوی سیر شده تشکیل می شود.

روغن پایـه نفتیـک نسـبت بـه پارافینیـک دارای 

محـدوده دمایی کمتری اسـت و هنگاهی مصرف 

می شود که نقطه ریزش پایین مد نظر باشد.

ب( روغن پایــه طبیعــی )Bio(: در ســال های 

اخیــر جهــت حفــظ محیــط زیســت توجــه بــه 

ــش بیشــتری  ــی افزای ــای طبیع ــد روانکاره تولی

داشــته اســت. ایــن نــوع روغــن پایــه از منابــع 

زیســت محیطــی اســتخراج می شــود )دانه هــای 

ــی  ــی چرب ــا حت ــان و ی ــی گیاه ــی بعض روغن

موجود در بدن برخی حیوانات(. 

پ( روغن پایــه ســنتزی )Synthetic(: ایــن 

ــیمی  ــد پتروش ــول فراین ــه محص ــوع روغن پای ن

ــات  ــه از ترکیب ــه ای اســت ک ــن پای اســت و روغ

شــیمیایی یــا پلیمریزاســیون هیدروکربن هــا 

)Olefins( تولیــد می شــود، نــه بــا تصفیــه 

نفت خام.

الزم بــه توضیــح اســت کــه روغــن هــای پایــه خــود 

ــنگین  ــبک و س ــای س ــه ه ــروه پای ــد گ ــه چن ب

تقســیم شــده کــه بــا ترکیــب آنهــا و افــزودن مــواد 

افزودنی انواع روانسازها تولید می شوند.

ــه  ــرول از بهتریــن روغــن هــای پای روانســازهای زی

دنیــا تولیــد شــده کــه بــا فرموالســیون پیشــرفته و 

توانســته  آزمایشــگاهی  متعــدد  هــای  تســت 

ــما  ــه ش ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــوب و ب ــول مرغ محص

مصرف کنندگان عزیز ارائه کند.
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در ســال های اخیــر، رقابــت بــر ســر جــذب و حفــظ مشــتریان بــه گســترش و توســعه اســتراتژی های 

بازاریابی رابطه ای منجر شده است.

یکــی از ایــن اســتراتژی ها، باشــگاه مشــتری اســت. براســاس مفهــوم بازاریابــی رابطــه ای، تمرکــز 

اصلــی بــر روی جــذب مشــتریان جدیــد نبــوده بلکــه بــر روی گســترش روابــط بــا تمامــی مشــتریان 

ــوده کــه  ــرای شــرکت ها ب ــی رابطــه ای، نقطــه آغــازی ب ــه بازاریاب ــرًا توجــه شــرکت ها ب اســت. اخی

باشــگاه های مشــتریان را تأســیس کننــد. در ایــن مقالــه ضمــن ارائــه مفاهیــم مربــوط بــه باشــگاه 

مشتری به بیان اهداف آن می پردازیم.

ــه  ــود هزین ــتریان خ ــا مش ــط ب ــاد رواب ــرای ایج ــادی را ب ــغ زی ــرکت ها مبال ــیاری از ش ــروزه بس ام

می کننــد. مدیریــت روابــط و ارتباطــات رو بــه افزایــش ))one to one marketing، بازاریابــی یــک 

بــه یــک (( CRM بــا مشــتری از اســتراتژی هایی  هســتند کــه شــرکت ها بــه منظــور جــذب و حفــظ 

مشــتریان، از آنهــا اســتفاده می کننــد. رویکــرد دیگــر، عبــارت اســت از جــذب مشــتریان و ایجــاد 

وفــاداری در آنهــا بــه وســیله فراهــم کــردن ارزش هایــی فراتــر ازارزش هــای ذاتــی کاال یــا خدمــات که 

معمــوال بــا عنــوان باشــگاه مشــتریان )customer clubs( از آن یــاد مــی شــود و خدماتــی کــه از این 

طریــق بــه مشــتریان عرضــه مــی گــردد بــه ایجــاد وفــاداری از طریــق رابطــه ی مســتقیم و نزدیــک 

منجر می گردد.

تعریف باشگاه مشتریان
باشــگاه مشــتریان بــه عنــوان یــک واحــد برقرارکننــده ارتباطــات بــا افــراد یــا ســازمان ها تعریــف 

می شــود کــه بــه وســیله یــک ســازمان و بــه منظــور ایجــاد ارتباطــات مســتقیم  و منظــم بیــن ایــن 

باشگاه   مشتریان

امروزه بسیاری از شرکت ها مبالغ زیادی 
را برای ایجاد روابط با مشتریان خود 
هزینه می کنند 
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ــدف  ــد. ه ــل می کن ــده و عم ــاد ش ــا ایج اعض

ــتریان و  ــردن مش ــال ک ــتریان، فع ــگاه مش باش

افزایــش وفــاداری آنهــا بــه وســیله ایجــاد یــک 

رابطه عاطفی و ) بردـ  برد( با آنهاست.

ایــن موضــوع در ادبیــات بازاریابــی به طــور کامل 

مشــتریان  کــه  شــده  واقــع  قبــول  مــورد 

موقتــی  مشــتریان  بــه  نســبت  بلند مــدت 

ــم  ــتریان ه ــگاه های مش ــودآورتر هستند.باش س

بــر اســاس ایــن منطــق تأســیس می شــوند. هــر 

انــدازه مشــتری وفادارتــر باشــد و هــر چه بیشــتر 

حفــظ شــود، فــروش و ســود بیشــتری را ایجــاد 

خواهد کرد.

ــه  ــه دو نکت ــد ب ــف بای ــن تعری در ای
توجه کرد:

1ـ  برقــراری ارتبــاط بایســتی مبتنــی  بــر قاعــده 

بردـ  برد با مشتریان باشد.

ــدت،  ــتی بلند م ــتریان بایس ــا مش ــاط ب 2 ـ ارتب

پایدار و رو به رشد باشد.

ــرا  ــتریان اج ــگاه های مش ــه باش ــی ک برنامه های

ــه  ــدون اینک ــداران ب ــی خری ــه تمام ــد ب می کنن

ــای  ــل شــوند، پاداش ه ــزی قائ ــا  تمای ــن آنه بی

ــی  ــرای آنهای ــی ب ــد، حت ــه می ده ــانی ارائ یکس

که رفتارهای غیر وفادارانه ای دارند.

گام هایــی  بــرای ایجــاد در یک باشــگاه 
مشتریان

ــک باشــگاه مشــتریان اثر بخــش  ــرای ایجــاد ی ب

چند گام اساسی وجود دارد.

ــروژه ای متشــکل از  ــم پ ــک تی ــدا تشــکیل ی ابت

رشــته های گوناگــون اســت به طــوری کــه  دقــت 

آن بــه طــور کامــل بــه تهیــه یــک برنامــه قــوی و 

مــورد نظــر بینجامــد، بعــد از آن اهــداف باشــگاه 

بــه وضــوح بایــد تعییــن شــوند. تشــخیص 

ــا از  ــن آنه ــط بی ــای هــدف و ایجــاد رواب گروه ه

ضروری تریــن عامــل بــرای موفقیــت باشــگاه در 

آینــده اســت. انتخاب منافع درســت و مناســب، 

ــای  ــی، راه ه ــی منطق ــوم مال ــک مفه ــن ی تدوی

ــه  ــز ارائ ــک مرک ــاد  ی ــا، ایج ــا اعض ــی ب ارتباط

خدمــات و در ادامــه آن ایجــاد یــک پایــگاه 

اطالعاتــی صحیــح در مــورد مشــتریان از دیگــر 

گام هــای مهــم بــرای ایجــاد یــک باشــگاه  

مشتریان موفق است.
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چــه کســی فکــر می کــرد کــه پــس از اولیــن قدم 

انســان بــرای پــرواز، صنعــت هوایــی جهــان بــه 

ایــن ســرعت پیشــرفت کنــد تــا بــه مرحلــه ای 

برســد کــه انســان بــه فکــر ســاخت شــهرهای 

پرنده بیفتد.

ایــن روزهــا در گوشــه و کنــار دنیــا بســیاری از 

شــرکت ها و مجموعه هــا پروژه هــای بزرگــی 

در ایــن صنعــت انجــام می دهنــد کــه یکــی از 

پروژه هــا، ســاخت ماشــینی بــود کــه قابلیــت 

پرواز را هم داشته باشد.

ــر دســت یافتنی شــده و  ــن ام ــس از ســالها ای پ

ــی هــدف اول خــود را  حــاال شــرکت های فراوان

انجام این کار قرار داده اند.

شــرکت Aeromobil از جملــه شــرکت هایی بــه 

شــمار مــی رود کــه در طــول ســالیان دراز بــه 

پــروژه  ایــن  آخــر  مراحــل 

رسیده است.

ــر  ــال حاض ــرکت در ح ــن ش ای

نمونــه   4 ســاخت  از  پــس 

ــه واحــد رســیده و  ــه یــک نمون مختلــف ب

کارشناســان ایــن شــرکت در 

واقعــی  شــرایط 

ز  ا و پــر

این وسیله را آزمایش می کنند. 

ــت  ــی اس ــده  زیبای ــین پرن AeroMobil  ماش

کــه در یــک ثانیــه از یــک اتومبیــل بــه یــک 

ــما  ــه ش ــده و ب ــل ش ــا تبدی ــای زیب هواپیم

حس آزادی برای حرکت می دهد.

ــه  ــده اســت ک ــک ماشــین پرن AeroMobil  ی

ــود  ــاخت های موج ــتفاده از زیرس ــا اس ــاًل ب کام

بــرای خــودرو و هواپیمــا ســاخته شــده و از آن در 

ترافیــک جــاده درســت مثــل هــر ماشــین دیگــر 

ــا  ــک هواپیم ــوان ی ــه عن اســتفاده می شــود و ب

ــوان در هــر فرودگاهــی از آن اســتفاده  نیــز می ت

کــرد. همچنیــن می تــوان بــرای نشســت و 

برخاســت ایــن وســیله در چنــد صــد متــر از یک 

زمیــن مســطح یــا زمیــن چمــن بــه عنــوان باند 

پرواز بهره برد.

ــین  ــه ماش ــه اولی ــرواز نمون ــر پ ــال حاض در ح

ــی آن  ــدل قبل ــه م AeroMobil 3.0 نســبت ب

AeroMobil 2.5 پیشــرفت قابــل توجهــی 

داشته است.

ماشین پرنده

شرکت Aeromobil از جمله شرکت هایی به 
شمار می رود که در طول سالیان دراز به مراحل 
آخر پروژه ماشین پرواز رسیده است.
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AeroMobil  عمدتــًا از مــواد کامپوزیتــی پیشــرفته ســاخته شــده کــه شــامل بدنــه، بال ها 

و چرخ ها است.

ایــن مــدل همچنیــن شــامل تمــام ویژگی هــای اصلــی اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بــه 

محصــول نهایــی آن تجهیــزات هوایــی، خلبــان اتوماتیــک و سیســتم اســتقرار چتــر نجات و 

جوی پیشرفته اضافه می گردد.

در نمونه هــای نهایــی AeroMobil 3.0 پیاده ســازی تعــدادی دیگــر از فناوری هــای پیشــرفته 

ماننــد زاویــه متغیــر  بــال کــه از الزامــات برخاســتن و تعلیــق محکــم اســت برخــوردار بــوده که 

آن را قادر به برخاستن حتی در زمین های نسبتاً ناهموار می کند.

ماشینهواپیما

Rotax912 Rotax 912موتور

بال

160 کیلومتر200 کیلومتربیشترین سرعت

60 کیلومترکمترین سرعت

130 کیلومترسرعت بلند شدن

875 کیلومتر700 کیلومترمسافت

8 لیتر15 لیتر در ساعتمصرف سوخت

2 نفر2 نفرظرفیت
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باورهــای غـلـط
1.سیاه شدن روغن:

برخــالف نظــر عامــه مــردم، ســیاه شــدن روغن 

ــت  ــب جه ــی مناس ــتفاده از افزودن ــانه اس نش

پاک کنندگی در آن روغن موتور می باشد.

2.عــدد روی محصــول نشــانه کیلومتر 
کارکرد نیست؟

بعضــی از شــرکت های تولید کننــده از اعــداد 

ــتفاده  ــود اس ــول خ ــام محص ــاب ن ــرای انتخ ب

می کننــد کــه ایــن اعــداد 

بــه هیــچ عنــوان نشــانه مقــدار کیلومتــر کارکرد 

آن روغن نمی باشد.

ــرای  ــه ب ــدام شــرکت اعــدادی را ک به راســتی ک

ــر روی محصــوالت خــود  ــور ب مصــرف روغن موت

درج می کنــد تضمیــن کــرده و بــه مصرف کننــده 

این اطمینان را می دهد.

3.کم کردن روغن
بســیاری از خودروســازان در دفترچــه فنی 

خــودرو بــه ایــن نکتــه کــه موتــور تولید 

شــده ذاتــا مقــداری روغــن تبخیــر کرده 

کــه البتــه حــد مجــازی داشــته اشــاره 

ــه توجــه  ــن نکت ــه ای ــس ب ــد . پ کرده ان

داشــته باشــیم کــه برخــی از موتورهــا 

ذاتــا دارای ایــن خاصیــت می باشــند 

و کــم کــردن و یــا کــم نکــردن روغن 

مرغوبیــت  نشــانه  همیشــه 
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نسبی نمی باشد.

4.گارانتی روغن:
ــه در  ــد ک ــور را دارن ــن تص ــردم ای ــی از م بعض

ــاص  ــن خ ــک روغ ــتی از ی ــود بایس ــین خ ماش

پیشــنهاد شــرکت ســازنده اســتفاده نماینــد کــه 

ایــن بــاور، بــه دلیــل ارتباطــات مالــی فی ما بیــن 

کننــده  تولیــد  ســازو  خــودرو  شــرکت های 

روانســاز می باشــد بــا دقــت در دفترچــه ماشــین 

می تــوان بــه وضــوح مشــاهده نمــود کــه API و 

نقلیــه  وســیله  نیــاز  مــورد  روغــن   SAE

ــی در آن از واژه   ــت و گاه ــده اس ــخص ش مش

)recommended( پیشــنهاد شــده اســتفاده 

شده است.

5.روغــن بهتــر ریختــن )دقت نکــردن 
بــه ســطح کیفی روغــن موتــور و تطبیــق آن 

بــا ســطح کیفــی روغــن تولید شــده توســط 

کارخانه(.

ــیله  ــر در وس ــا API باالت ــن ب ــتفاده از روغ اس

نقلیــه ای کــه توصیــه ســازنده آن اســتفاده از نوع 

ــه  ــه منزل ــه ب ــد همیش ــن می باش ــری روغ دیگ

راندمــان بهتــر و روانســاز مناســب نیســت و حتــی 

می تواند باعث کاهش سطح روغن گردد.

ــن  ــع روغ ــه موق ــض ب ــدم تعوی 6.ع
دنده:

ــن  ــه روغ ــد ک ــی کنن ــردم تصــور م برخــی از م

دنــده را نبایــد تعویــض کــرد و فقــط آن را کنترل 

مــی کننــد بایســتی توجــه داشــت کــه روغــن 

دنــده نیــز ماننــد روغــن موتــور نیــاز بــه تعویــض 

دارد تــا بتوانــد وظیفــه خــود را بــه بهتریــن نحــو 

انجام دهد.

ــر  ــان فیلت ــار در می ــض یکب 7.تعوی
روغن:

ــد  ــه را نمی توان ــر عمــل تصفی ــن کار فیلت ــا ای  ب

به صورت کامل انجام دهد.

8.کیلومتر تعویض و کارکرد:
اعــالم کیلومتــر کارکــرد و اصطالحًا اینکــه روغن 

ــال  ــد کام ــی کار نمای ــدار معین ــه مق ــد ب می توان

غلــط می باشــد وکارکــرد روغــن بــه نــوع وســیله 

ــزان  ــوا، می ــی، آب و ه ــوع رانندگ ــه، ن نقلی

ــه  ــتگی دارد ب ــور بس ــردن موت ــا کار ک درج

ــن  ــرای روغ ــرکت ها ب ــیاری از ش ــه بس اینک

ــد کاری  ــنهاد می دهن ــر پیش ــود کیلومت خ

کامال غیر علمی و فاقد توجیه می باشد.



40oC  cSt 100گرانروی درoC cSt 15شاخص گرانرویگرانروی درoC gr/cm3 دانسیته درoC نقطه اشتعالoC  نقطه ریزش

   ASTM   D-445   ASTM   D-445    ASTM   D-2270   ASTM  D-1298  ASTM  D-92    ASTM    D-97روش آزمون

ISO 32325.361000.881205-24

ISO46466.65950.881210-24

ISO 68688.53950.883225-21

روانساز مناسب جهت سیستم های هیدرولیکی ، پرس های سبک و سنگین ، ماشین آالت راهسازی و کشاورزی

ویژگی ها : 
   پایداری خوب ومناسب در برابر اکسیداسیون ، حرارت و آب     خاصیت ضد سایش مطلوب 

  قابلیت فیلتر شدن عالی        خاصیت جدا پذیری از آب  

روغن های هیدرولیک
ISO 32,46,68 

Volume : 20,205 Lit  



روغن موتور دیزلی مالتی گرید مناسب موتور خودروهای دیزلی مدرن و قابل استفاده در موتور خودروهای ولوو، مرسدس بنز، رنو ، مان و اسکانیا.

ویژگی ها : 
  کمک به استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات مورد نظر                         قابلیت حفظ فشار باالی روغن 

   کارکرد بیشتر روغن و افزایش دهنده عمر موتور                  دارای خواص ضد خوردگی، ضد سایش و پایداری حرارتی باال در برابر اکسیداسیون 
  کاهش مصرف سوخت به حداقل مقدار خود

روغن موتور دیزلی
Xerol  Select CH-4  15W-40&20W-50 

Volume : 20,205 Lit  

گرانروی در

40oC  cSt 

گرانروی در

100oC cSt 
شاخص گرانروی

دانسیته در

15oC gr/cm3 
oC نقطه اشتعالoC  نقطه ریزش

TBN قلیائیت کل

  ) mg KOH/gr (

       ASTM   D-445  ASTM   D-445  ASTM   D-2270 ASTM     D-1298  ASTM    D-92 ASTM       D-97ASTM       D-2896روش آزمون

زیرول اکسید

CH-4 15W-40
119.1151300.894215-2712

زیرول اکسید

CH-4 20W-50
172.4191250.898220-2412



بهمن پیرآور  حسین رحمانیمحسن ناصری  

عیسی سیدی

محمود علیزاده 

همکاران فعال در 
باشگاه مشتریان 
زیرول استان 
خراسان شمالی

همکاران فعال در باشگاه مشتریان زیرول استان خراسان رضوی

مرتضی خالق پناه 

رضا ابراهیم زاده

آقای مشمول 

هادی هالل رضا نادری مجتبی خیالی

جواد احمدی محسن حسینیحمید مرادیحمید غالمپور
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همکاران فعال در باشگاه مشتریان زیرول استان خراسان جنوبی

مجید سلیمی محمد براتی  علی نظری 

حسین چوپانی

حبیب شفیعی

اصغر کرم زادهمعصومیمحمد ساقیان مرتضی  فخرعالی

همکاران فعال در باشگاه مشتریان زیرول استان بوشهر
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صادق حبیبی نژاد

حمید گل رازقیحمید نوروزی قاسم  گورنگی

مهدی خانی

عبدالرضا خانی

محمد صادق تدبیری

همکاران فعال در باشگاه مشتریان زیرول استان فارس

همکاران فعال
در باشگاه 
مشتریان زیرول 
استان گلستان

سید علیرضا حسینی

کوروش تدریسیمرتضی رستمی

شهرام بیگچه پور

منصور  رویانی

علی نیک پیام

تیمور کسلخه
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شمامی توانید این فرم را به صورت ذیل ارسال فرمایید:
آدرس: مشهد خیابان امام رضا انتهای امام رضا 74 پالک 116 کد پستی:9164877591

Email:rolmagazine@xerol.ir : ایمیل
ارسال تلگرام : 09018047307

نام و نام خانوادگی:

آدرس سکونت )به صورت دقیق(:                          

 تحصیالت:                                               تلفن:                                                                                   تاریخ :     

خدمات سرویس                             مصرف کننده                     سایر ...............................                 

ف
دی

توضیحات تکمیلی پاسخ شرح نظر سنجی ر

زیادتاحدودی کم

 چقدرازکیفیت محصوالت ما راضی هستید؟1

چقدرازاطالع رسانی درزمینه باشگاه ازطریق سایت راضی هستید؟2

محصوالت ما در منطقه شما چقدر در دسترس می باشند؟ 3

آیا ازجوائز و نحوه قرعه کشی ما راضی هستید؟ 4

بلی                 خیرآیا مایل به ارسال این چنین ویژه نامه هایی می باشید؟5

این ویژه نامه تا چه حد مورد رضایت شما بوده است؟6

سایت         تبلیغات محیطی         باشگاه مشتریان         سایرنحوه ارتباط شما با شرکت به چه صورت می باشد7

لطفا در صورتی که پیشنهاد و یا انتقادی دارید در این قسمت یادداشت فرموده و برای ما ارسال فرمائید

فرم نظر سنجی برای شرکت در قرعه کشی خوانندگان نشریه رول 

اگر ایده ای جذاب دارید با ما در میان گذاشته و از ما جایزه دریافت کنید. ضمنًا
به 5 پیشنهاد برتر جایزه مصرف 1 سال روغن موتور رایگان تقدیم می گردد.

در صورت ارسال این فرم  در قرعه کشی ما شرکت  و می توانید 
جزء یکی از 5  نفر از خوش شانس های جایزه ویژه  این فصلنامه رول باشید.



برندگان خوش شانس قرعه کشی زیرول
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نام خانوادگینامشهر

کریمیعسلمشهد
نیکرویامیرمشهد
ریخته گران خمسهامینمشهد

عافیتیپریسامشهد
قانعیاعظممشهد
سلیمانیمجیدمشهد
اولیاییاحسانمشهد
عرب زادهمصطفیمشهد
پرهیزگارمجیدمشهد
رعناییمرتضیمشهد
روحبخشسعیدمشهد
سیدزادهسیدمهدیمشهد
صمدیهاشممشهد
خادم الحسینیاحمدرضامشهد
جعفریرجبفسا

بیضاییغالمرضاداراب
باروییمنصورمشهد
کریمی پورعیاس کریممشهد
ناظمیجمالیاسوج
آرتاهادیداراب
محمدپورداوودبوشهر
رزمجووحیدفسا

مرادیمهدیبندر عباس
آفریدهناصرمشهد
دشت پوریعباس بوشهر
آرامقربانعلیشیراز
سلمان پرستمحمدمشهد
اسماعیلیروح اهللبوشهر
سیناییاسداهللیاسوج
یکتامحمدحسنفسا

اخگرمحمدامیرمشهد
کاملیمجید شیراز
صادقی مزیریاصغرفسا
میریزبیح الهشیراز
اهلل یاری چمنیمحمدرضامشهد
مهتابیمحمد تقیفسا

رحمتیناصرچناران
فرحی زادهمحمدفسا

ارشادایرجبوشهر
حقیقیحمید مشهد
آبشناسانمحسنمشهد
غالمیمهدیبوشهر
لطیفیحسنمشهد
کرمی زادهمحمد زمانشیراز
فدویانمحمدمشهد
جعفرینسرینمشهد
ظریفاحمدمشهد
حسنیحسنیاسوج
امجدیمهدیمشهد
آشناورقاسم بوشهر
یوسفی محمدرضا مشهد
ماجدیسجاد فسا

رستمیاحسانمشهد
سرویعلی اصغرفسا

ساجدیسیروس بوشهر
کریمی نیامحمد حسینفسا

نام خانوادگینامشهر

قدوسیجوادمشهد
رستمیعبدالرحیمفسا

جعفریمهدیبوشهر
پیشگرمرتضیقوچان
جهانگیریعلی مددشیراز
حاجی باباییمحمدمشهد
سوارکارمحمودمشهد
ابراهیمیحسینبیرجند
رسولی زادهرضابوشهر
تنگستانیفاطمهبوشهر
مرادیعلیشیراز
خسرویعبدالمجیدبیرجند
انصاریاسداهللفسا

حسن زادهجوادچناران
گرجیقاسمفسا

نائینیکمالمشهد
رئیسیمعینمشهد
جاللیعلیمشهد
خوشنودمحمدشیراز
تباشیرمحمدحسنیاسوج
ضیائیهومنبیرجند

عرفانی منشعلیتربت حیدریه
ضیائیانمحسنفسا

ارجمندمحمدمشهد
خوش باطنمهدیقوچان
اکبرزادهمهدیمشهد
دستکارمحرابداراب
میرسانیمسعودمشهد
آموزندهسجادفسا

عالییحسنمشهد
دستجردیالیاسبیرجند
نادیمحبوبهبیرجند
زنگوییمحمدبیرجند
رادپورمجیدبیرجند
اکبریسعیدشیراز
اسماعیلیسعیدفسا

حسینیمحمدمشهد
صوفیسلطانمشهد
حسینی منفردسیدعبدالرضابوشهر 
زمزمسیدعلیبیرجند
کرامتیمحمدصدرامشهد
عطا الهیمهدیفسا

بوستانیجعفرداراب
پارسیارمحمدیاسوج
نجفی علی ابادصادقیاسوج
سیروسیحسنمشهد
مشایخیمحمد رضامشهد
هاشمیفرخندهمشهد
کوهستانیرضامشهد
توکلیمجیدشیراز
فضلیحمیدمشهد
ابراهیمیحجتچناران
سلم ابادیمحمد مهدیبیرجند
یوسفیداودبیرجند
رضاییانسجادشیراز
بامشادمهدیمشهد

نام خانوادگینامشهر

مقدمحمیدمشهد
باقریعلیشیراز
صفریمحمدبیرجند
خجستهمحمدمشهد
کاریمجتبیمشهد
صنوبریوحیدمشهد
روزخونعلیبوشهر
سارانیعلیرضامشهد
قل لرعطاحامدمشهد
لوایی مشهدیمصطفیمشهد
قنادمهدیبیرجند
یعقوب زادهحسنشیراز
عظیمیحسینمشهد
چمنیمیالدمشهد
کوه کنمحمدرضاشیراز
قشقاییمرتضیبوشهر
همتیهادیبوشهر
افخمیایمانمشهد
کوچکی منفرد  دارابیاحدشیراز

رضایی گزیکعبدالرضابیرجند
احمدیمحمدقائن
دهقانیحسینبوشهر
نکته سنجعلیمشهد
خضریجلیلمشهد
تیموریسعیدمشهد
دردی کررمضاناق قال
کرم نیاهوشنگیاسوج
رضایییوسفبوشهر
نوروز بهاریبهروزگرگان
رانندهمهدیشیراز
موسویهمامشهد
قاسمیمحمدرضابوشهر
سپاهیمحمدرضامشهد
جعفرلوقاسمشیراز
بهمنیحسینمشهد
فیروزیعبدالکریم شیراز
غالمیکریممشهد
فرخنده خواهحمیدرضامشهد
بانوییحسینمشهد
راسخمهدیتربت
سیدیسیدمهدیمشهد
موسویسید محمدرضاگرگان
قاسمیانرضامشهد
سهیلیارمانگرگان
بهناماحسانشیراز
کیخواهفرهادمشهد
عباسیانحسینبوشهر
کرفیمحمدصابرمشهد
جهان تیغمحمدمشهد
عظیمیمعینمشهد
شاهرخیمحمد امینمشهد
ساجدی نیایاسرمشهد
نظامیمیثمچناران
سرابینسامشهد
خداییحسینمشهد
پردلیمهدیبیرجند

نام خانوادگینامشهر

نظریمحمدرضابیرجند
سیستانیمحمد ابراهیمتربت
دردیطاهرگرگان
زواریعلیرضامشهد
قرائیمصیبمشهد
قیاسیمهدیمشهد
عباسیسیدعلیمشهد
احمدیمحسنشیراز
مسیحیافشینیاسوج
فخریعباسمشهد
خالقیسیدمحمدصادقشیراز
حیدریعلی اکبرقوچان
خوش سیماابوالقاسممشهد
ایمنیمجتبیشیراز
مرادی مقدمهادیقوچان
تالفیمهدیمشهد
رحمانیحجتمشهد
مقصودلوناهیدگرگان
مزارعیمصطفیشیراز
هوشیارمحمودمشهد
خجستهمحمدشیراز
فرخندهزهرهمشهد
رفیعیهوتنمشهد
مهرانییونسمشهد
نارمنجیمطهرهبیرجند
خیامیمحمد ابراهیممشهد
مزاریمحمدکاشمر
ایزریفیروزمشهد
موسویسیدعلیمشهد
سرخیرضاشیراز
فکورمحمدچناران
نوروزیحیدر علیچناران
افشانیعلی اکبرقوچان
ابراهیمیحسنبوشهر
یوسفیجوادکاشمر
وکیلیابو رشیدگرگان
زارعیحمیدمشهد
زادسنگانیقاسمشیراز
کرمیبوشهر
جعفر نیاعلیرضامشهد
رحمان ستاییمرتضیشیراز
سیدآبادیعلیمشهد
ابراهیمیاحسانبوشهر
اصالحیزینتکاشمر
موسویسیدمحمدرضاگرگان
فتحیعلیبیرجند
لکزاییمحمدگرگان
فرهمندعلیقوچان
قائمیاحمدمشهد
قهرمانیاحمدمشهد
محبتیهادیمشهد
هاشمیغالم رضاشیراز
دهقانیجمشیدشیراز
رضاییامیدمشهد
پورغازایوبگرگان
ابراهیمیحسینمشهد
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نام خانوادگینامشهر

مصدقیاناحسانمشهد
ظهرابیمیثمشیراز
مصدقیاناحسانمشهد
بیگدریموسیگرگان
امینیبابکشیراز
امیریاحمدمشهد
نجفیستارشیراز
پور بخشیمحمودکاشمر
اشرف حصاریحسنمشهد
پورشامهریاحمد علیمشهد
لگزیحسنمشهد
رضاییمحمدگرگان
رهبرنیامیالدمشهد
حاجی قنبرغالمرضامشهد
نامورمجتبیمشهد
نجفیپویاشیراز
تیماسپژمانگرگان
طالبیفرهادشیراز
میرزازادهجعفرتربت

صداقتجوادبجنورد
بیک زادهحمیدمشهد
فارسیاحمدمشهد
نصیریخلیلمشهد
منصوریمحمد علیشیراز
جاهدیمسعودشیراز
صادقیروح اهللمشهد
زحمتیمحمدمشهد
مهرابادیمونابجنورد
کاله سنگیایجوادگرگان
نوروز پورسلطان گردیگرگان
بالغیمحمد کریمشیراز
شیبانیانحمیدفسا

عابر کارمحمد علیبوشهر
احمدیعلیرضابوشهر
حسینیمحمد مهدیگرگان
قاضی شموشکیابراهیمگرگان

ماهریحامدگرگان
ساالررسولمشهد
عباسیمحمدعلیمشهد
نیکرومحمدبیرجند
تبریزیانفرشیدمشهد
نوروزینرگسگرگان
زحمت کشمهرانمشهد
سلیمیمصطفیچناران
لطف منشعلیمشهد
پور نیامسعود گرگان
صابریمحسنمشهد
دهقانی باغیعباسیزد

چنارانیعیسیمشهد
غالمیمحمدمشهد
صحنهیحییگنبد
زینل زادهجوادمشهد
شبانرضابیرجند
زهابیمصطفیگرگان
روشن دلمحمد علی  مشهد
منصوریقاسممشهد

نام خانوادگینامشهر

راغبغالمرضامشهد
اکبرزادههادیشیروان
ابراهیمیعلیرضامشهد
اکبریمحمدبیرجند
شماعیل زادهشهرامبیرجند
هاشمیسید علیمشهد
باقرزادهعلیمشهد
وحدت پورمحمد رضامشهد
ثابتیداریوشمشهد
عربیمحمدمشهد
سروهیاسحاقبیرجند
زردستمهدیبیرجند
غالمیان یامیعلیمشهد
غفارییاسینبجنورد
مهدی زادهجهانگیرمشهد
ثنایی فرمحبوبهفسا

کریمیمنیژهبوشهر
علی نژادمسعودفسا

لطفیشهرامگرگان
صالحی نژادجوادمشهد

صفارمحمدتربت حیدریه
شیخامیمجتبیبیرجند
محمدیسلطانگرگان
عبداهلل زادهمحمد رضامشهد
واثقیمحمد تقیبجنورد
گوهریمهدیمشهد
زاده سلیمیاسرمشهد
چوپانیمسعودبجنورد
طاهریمحمدمشهد
پاکدلاحمدبجنورد
عباسی مکیعلی اکبریمشهد
نوچمنیحسنگرگان
فوالدی نژادخسرومشهد
ملکیرضامشهد
جالل ابادیعباس علیمشهد
رضاییفرشتهمشهد
حسن زادهفهیمهمشهد
موصولیملکشیراز
ملک جعفریانمرتضیمشهد
حسین زادهجعفرمشهد
قوامیانجوادمشهد
تقی پورجوادمشهد
فهمیدهسعیدعادلمشهد
اقاییحمیدمشهد
قیسی پورزهرامشهد
احمدی تبارابوالحسنمشهد
هاشمیسید رشیدمشهد
آخوندیمهدیمشهد
یزدانی عباسمشهد

دماوندی
رمضانیفریدونمشهد
کرفیمحمدصابرمشهد
جهان تیغمحمدمشهد
کریمیعسلمشهد
عباسیانحسینبوشهر
کیخواهفرهادمشهد

نام خانوادگینامشهر

بهناماحسانشیراز
سهیلیارمانگرگان
قاسمیانرضامشهد
موسویسید محمدرضاگرگان
راسخمهدیتربت
سیدیسیدمهدیمشهد
فرخند خواهحمیدرضامشهد
بانوییحسینمشهد
فیروزیعبدالکریم شیراز
غالمیکریممشهد
بهمنیحسینمشهد
سپاهیمحمدرضامشهد
جعفرلوقاسمشیراز
موسویهمامشهد
قاسمیمحمدرضابوشهر
نوروز بهاریبهروزگرگان
رانندهمهدیشیراز
کرم نیاهوشنگیاسوج
رضایییوسفبوشهر
نکته سنجعلیمشهد
خزریجلیلمشهد
تیموریسعیدمشهد
دردی کررمضاناق قال
رضایی گزیکعبدالرضابیرجند
احمدیمحمدقائن
دهقانیحسینبوشهر
کوچکی منفرد دارابیاحدشیراز

افخمیایمانمشهد
قشقاییمرتضیبوشهر
همتیهادیبوشهر
عظیمیحسینمشهد
چمنیمیالدمشهد
کوه کنمحمدرضاشیراز
لوایی مشهدیمصطفیمشهد
قنادمهدیبیرجند
یعقوب زادهحسنشیراز
سارانیعلیرضامشهد
قل لر عطاحامدمشهد
خجستهمحمدمشهد
کاریمجتبیمشهد
سه نوبریوحیدمشهد
روزخونعلیبوشهر
صفریمحمدبیرجند
مقدمحمیدمشهد
باقریعلیشیراز
بامشادمهدیمشهد
فضلیحمیدمشهد
ابراهیمیحجتچناران
سلم ابادیمحمد مهدیبیرجند
یوسفیداودبیرجند
رضاییانسجادشیراز
توکلیمجیدشیراز
هاشمیفرخندهمشهد
کوهستانیرضامشهد
سیروسیحسنمشهد
مشایخیمحمد رضامشهد

نام خانوادگینامشهر

پارسیارمحمدیاسوج
نجفی علی ابادصادقیاسوج
بوستانیجعفرداراب
کرامتیمحمدصدرامشهد
عطاالهیمهدیفسا

حسینی منفردسیدعبدالرضابوشهر 
زم زمسیدعلیبیرجند
حسینیمحمدمشهد
صوفیسلطانمشهد
اسماعیلیسعیدفسا

رادپورمجیدبیرجند
اکبریسعیدشیراز
زنگوییمحمدبیرجند
نادیمحبوبهبیرجند
دستجردیالیاسبیرجند
عالییحسنمشهد
میرسانیمسعودمشهد
آموزندهسجادفسا

خوش باطنمهدیقوچان
اکبرزادهمهدیمشهد
دستکارمحرابداراب
ضیائیهومنبیرجند

عرفانی منشعلیتربت حیدریه
ضیاعیانمحسنفسا

ارجمندمحمدمشهد
تباشیرمحمدحسنیاسوج
جاللیعلیمشهد
خوشنودمحمدشیراز
نائینیکمالمشهد
رئیسیمعینمشهد
گرجیقاسمفسا
انصاریاسداهللفسا

حسن زادهجوادچناران
خسرویعبدالمجیدبیرجند
ابراهیمیحسینبیرجند
رسولی زادهرضابوشهر
تنگستانیفاطمهبوشهر
مرادیعلیشیراز
سوارکارمحمودمشهد
حاجی باباییمحمدمشهد
پیش گرمرتضیقوچان
جهانگیریعلی مددشیراز
رستمیعبدالرحیمفسا

جعفریمهدیبوشهر
ساجدیسیروس بوشهر
کریمی نیامحمد حسینفسا

قدوسیجوادمشهد
سرویعلی اصغرفسا

رستمیاحسانمشهد
یوسفی محمدرضا مشهد
ماجدیسجاد فسا

امجدیمهدیمشهد
اشناورقاسم بوشهر
ظریفاحمدمشهد
حسنیحسنیاسوج
جعفرینسرینمشهد




