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سخنی با شما

موفقیت با تالش مضاعف و خرد جمعی
بهار آفرین را هزار آفرین
به نام خدای بهار آفرین
بهار فرصت بهتر زیستن است و بهتر نگریستن ،نوید بخش آینده ای نوین و اندیشه ای پویا برای خدمتی
مملوازشــوروتوکلالهیاست.ازتدبیرکنندهیشبوروزوهستیبخشبیهمتاتحولیدرحالهاولحظه
لحظههایتانازاعماقوجودمانتمناداریم.خداوندبزرگراشــاکریم،کهتوفیقداشتیمتادرآستانهیفرا
رسیدن سال نو صمیمانه ترین تبریکات را تقدیم شــما عزیزان داشته که در انجام وظیفه خطیرمان یاری
رسانمابودهاید.
ســخن امروز من با همه کسانی است که یکســال پر از همت و تالش مضاعف و خرد جمعی را پشت سر
گذاشتیم ،سالی که در آن نوسانات دال ر وقیمت جهانی پایین نفت در نیمه اول سختی راه را دوچندان کرد و
درادامهراهباتدبیردولتمردانوافزایشقیمتنفتنیمهدومسالنویدبخشسالخوبیراپیشروگذاشت
البته حضور گرم وسرشار از امید تک تک همه همراهان ،توان و نیروی مدیران شرکت را دوچندان ساخت و این امر مهم توانست شرکت را در تحقق اهداف و
استراتژیهایتدوینشدهموفقوسربلندنماید.وعدهمادرتحققشعاروبرنامههایطراحیشدهدرمسیرتعالیورشدشرکتاززوایایمختلفبهنقطهاوج
وبالندگیرسید.
در سالی که روزهای آن مملو از امید و سازندگی بود ،سالی که مزین به نام «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل» بود من وهمه ی مدیران در تالش بودیم تا تجربه
شیرینموفقیتسال 94راتکرارکنیم.
توسعه و نوسازی روغن سازی پاالیشگاه آبادان در بخش بلندینگ بریم پس از  35سال وتولید روغن نهایی جهت صادرات وهمچنین فرموله و تولید اولین
روغنگیاهیبهنام«تترا»درخاورمیانهواخذمجوزوگواهیاستانداردوساختپایانهصادراتیایرانولدربندرامامخمینی(ره)،کاهش28درصدیخامفروشی
وافزایشوصادراتبیشاز400درصدیفروشمحصولنهاییبرایاولینبار ازجملهگامهایبلندوچشمگیرشرکتدرمسیرتوسعهوصادراتبودونشان
ازاجرایدرستبرنامههاوسیاستهایشرکت درراهرسیدنبهاهدافاستراتژیکشرکتبود.
تحقق برخی طرح هایی همچون حل وفصل و ترخیص چهارعدد فیلترهای مربوط به پروژه تولید واکس کم روغن از گمرگ و آماده سازی جهت نصب پس
از 3سال و نصب آنها به منظور کاهش روغن اسلک وکس و افزایش تولید روغن پایه وتولید دو گرید روغن پایه گروه 2برای نخستین بار در کشور و جلوگیری
ازوارداتوخروجارزوبهینهسازیفرموالسیونبخشیازروغنهایصنعتیوکاهشوارداتاینگروهازروغنهاازجملهفعالیتشرکتدراینسالبود.
امروزهموفقیتهرمجموعهیاقتصادیوصنعتیدرگرویکارگروهیوتالششــبانهروزیاســتچراکهعرصهرقابتوکســبموفقیتوماندندر
این چرخه ،نیازمند همت جمعی اســت و شــرکت نفت ایرانول با تکیه بر رهنمودهای گوهر بار مقام معظم رهبری و نام گذاری این سال به نام «سال اقتصاد
مقاومتی،اقداموعمل»چراغراهتکتکمادرتکیهبرتولیدملیوبهرهگیریازتوانمندیمتخصصینداخلیونیروهایدلسوزروشنوهموارساخت.
دراینســالپرتوفیق ،راهاندازیمخازن 25هزارتنیبندرماهشهر،تکمیلاتصالپاالیشــگاهوروغنسازیتهرانبهبرقشهریباتوان 3000مگاواتو
افزایشدیماندبرقدریافتیبه 7000مگاواتوکاهش 67درصدیهزینهبرقمصرفیازدیگردستاوردهایشرکتنفتایرانولبشمارمیرود.
اتوسرویس ها وعاملین فروش ازجمله اهرم های موثر شرکت در توسعه فروش،مشتری مداری و مکملین چرخه تولید ومصرف بشمار میروند .در همین
زمینهودرجهتافزایشانگیزه،تقدیرومعرفیروشهاینوینعرضهوفروش سمینارهایدورهایبرایعاملینفروش،براساسبرنامههایپیشبردفروش
وارزیابیعملکردآنهادربازهزمانیششماههویکسالهبرگزارشد.دربعدفروشنیزچندینسمیناردراستانهایمختلفبارویکردتشویقیوتقدیر،منجمله
تهرانوایالمبامحوریتعرضهانبوهمحصولتتراوتبیینسیاستهایپیشبردفروشبرگزارشد.
راهاندازیانبارهایجواداالئمه(ع)،ثامناالئمه2،1و ۳وکاهشهزینهاجارهفضایانباروافزایشاماکننگهداریمحصولنهاییوجلوگیریازخامفروشی
وهمچنین حضور پررنگ و موثر در چندین نمایشــگاه بین المللی وتخصصی نفت ،گاز و پتروشیمی از دیگر برنامه ها و موفقیت هایی بوده که در سایه همدلی
شما عزیزان پرسنل در کلیه بخش ها محقق گشته است .اعتقاد راسخ داریم که نیروی های انسانی وخانواده عزیز آنان پایه و رکن اساسی توسعه،موفقیت هر
مجموعه اقتصادی بشمارمی روند و در شــرکت نفت ایرانول که توفیق خدمت گذاری این سرمایه های ارزشمند برای بنده و سایر مدیران میسر شده است
فرصتیراایجادکنیم تادرکنارهمروزهایسرشارازپیروزیراجشنبگیریم.
برگزاریجشنها،مراسممختلفدرتهرانوآبادانبرایپرسنلوخانوادهمحترمآنها،همچنینبرگزاریجشندانشآموزانپرسنلشرکتوجلسهپرسش
وپاسخبرایاولینبار،جشنروزکارگر،روززن،روزجانبازانعزیزوبرگزاریمناسبتهایمذهبیوفرهنگیهمچونماهمحرم،صفر،رمضان،رجب،شعبانو...
ازدیگربرنامههاییاستکهبرگزارشدهاست.امیدآنداریمدرکناریکدیگروباارائهراهکارونقطهنظراتوهمچنینرهنمودهایکارشناسیبتوانیمدرمسیر
پیش روی شرکت روز های همراه با موفقیت وسربلندی را رقم بزنیم و خوشحالم که در سه سال گذشته با تالش مضاعف و خرد جمعی به جایی رسیدهایم که
همگان از آن به دوران موفق یاد میکنند و جایزه ملی تعالی سازمانی و کسب تقدیرنامه سه ستاره به دلیل رشد و پیشرفت شرکت در دو سال گذشته مهر
تاییدی بر استراتژی تدوین شده و دوران موفقیت می باشد.
ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ شما بزرگواران ،آغاز سال جدید را خدمت تمامی شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض نموده و در پرتو الطاف ایزد
منانآوازهنیکنامیایراناسالمی،بهروزیوجاودانگیشماخدمتگزارانراخواستارموسالموصلواتمیفرستیمبهروحپرفتوحهمهعزیزانیکهسالهای
گذشتهدرجمعمابودندواکنوندستانپرمهرشانازایندنیاکوتاهاستبهخصوصامیرحسینمحمدخانیعزیزو...
شادیتانپایدار،دلهایتانبهنورحقروشن.بهترینهارابرایشمادرسالآیندهآرزومندم.
عییس اسحاقی
مدیرعامل
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1
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مبــــارک

پیام هیأت مدیره شرکت نفت ایرانول

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال

ای دگرگون کنندهی دلها و ای تدبیر کنندهی ظلمت و نور ،دلهایمان را به ســوی کمال و دیدههایمان را به سوی خود بگردان.
الها تو کنار زنندهی پردههای ظلمت و تابانندهی انوار معرفت بر قلوبی ،تحویل سالمان را با تحویل جانمان قرین گردان .آغاز سالی
نو ،بهاری نو ،فرصتی نو و نگریستنی نو را توأم با شادکامی و تندرستی برایتان آرزو داریم.
حمد و سپاس پروردگار را که در سال گذشــته در سایهی الطاف بیکرانش و با تالش خالصانه و خاضعانهی همکارانمان در سال
اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل برای رسیدن به اهداف بلندمان توانستیم گامهای بلندی را برداریم .امید است که در سال جدید در
راستای دستیابی به موفقیتهای بیش از پیش گامهای پویایی را برداریم.
از تالشهای بی وقفه و خالصانهی یکایک همکاران زحمت کشمان که در انجام رسالت خطیرشان نهایت سعی و کوشش را کرده
و طی سه سال گذشته گام های بزرگی برداشته و بسیاری از کارهای به جا مانده از سال های گذشته را انجام داده و طرح های خوبی
را اجرا کرده تا همگان از این دوران به عنوان دوران موفق علیرغم رکود و کاهش شدید قیمت جهانی نفت یاد کنند ،تشکر میکنیم.
برای این عزیزان گرانقدر و خانوادهی محترمشان از حضرت حق ،سالی سرشار از بهروزی و تندرستی و توفیق روز افزون مسألت
داریم.

دکتر سید غالم رضا هاشمی

دکتر مهرداد محقق زاده

دکتر پیرحسین کولیوند

دکتر محمود عیدی

مهندس عیسی اسحاقی

تبریک نوروزی مدیران ایرانول

ش کرت نفت اریانول

مهندسشهرامخراطیزاده

مدیر پاالیشگاه تهران

فرارسیدن عید ســعید نوروز را خدمت کلیه
همکاران محترم و خانواده گرامی شان تبریک
و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم در ســال
پیشروباهمیتوجدیتبیشترمانندهمیشه
در جهت پیشبرد اهداف شــرکت موفق باشند و برای
خودشان و خانواده گرامی آنها سالمتی و موفقیت
بیشتر را در ســایه عنایات الهی آرزومندم .در این
ســال نو یاد و خاطره همکار عزیزمان امیرحسین
محمدخانیرانیزگرامیمیداریم.

دکترسیدعلیهاشمی

مدیرپاالیشگاهآبادان

بهار نمــاد و جلوه اراده الهــی در بازآفرینش
طبیعت اســت و نوروز طلیعه این دگرگونی
شگرف و پیامی اســت به آدمی برای از خود
رســتن و به او پیوســتن،
نوروز میراث ارزشــمند نیــاکان فرهنگپرور
ماســت،روزیکهبهــارآفریدهمیشــودوروز
رویش مجدد طبیعت و ســرانجام نوروز گاه تحول
ودگرگونیاست.

دکترعباداهللکشاورز

مهندسسیدشهابعظیمیپور

مدیر فروش و صادرات

4
تبریک
نوروز

شروع ســال نو ،همراه با سالمتی و تندرستی
را بــرای تمامی همــکاران و خانــواده های
محترمشــان از خداوند
منان آرزومندم .انشااله
در سایه عنایات حضرت حق و با همدلی و همیاری
همکارانعزیزسالیپربرکتوپویاداشتهباشیم.

مهندسسیدمهدیتولیت

مدیر امور مالی

در آستانه فرا رســیدن “عید نوروز باستانی” و
طمطراق پیک بهاران و آغاز ســال نو تبریک و
تهنیــتصمیمانهراتقدیم
شما و خانواده محترمتان
داشــتهودرپرتوالطافبیکرانخداوندی،سالمتیو
بهروزی ،طراوت و شادکامی ،عزت و کامیابی را برای
شماآرزومندم.

دکترعلیغیاثیان

مدیر حقوقی و قراردادها

خداونــدا در این آخرین روزهای ســال ،دل
مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زالل
رحمتتشستشودهکههرکجاتردیدیهست
ایمان و هرکجا زخمی هســت مرهم و هر کجا
نومیدی هست امید و هرکجا نفرتی هست عشــق جای آنرا فرا گیرد.
حلولسالنوهمزمانبانوشدنطبیعترابهرسمدیرین
از صمیم و اعماق قلب به تمامــی اعضای خانواده
بزرگ ایرانــول همکاران محتــرم و خانوادههای
محترمشــان تبریک و شــادباش عرض نموده و
آرزویتوفیقروزافزونبرایهمگیدارم.

دکترمجیداشجعی

مدیر منابع انسانی

فرا رسیدن ســال نو را که نویدبخش افکار نو ،
کردار نو و تصمیم نو برای آینده است به همه
همکاران تبریک عرض نمــوده و از خداوند
متعال خواهانم تا در ســال
جدید به خواب عزیزانمان آرامش  ،به بیداریشان
آســایش  ،به زندگیشــان عافیت  ،به عمرشــان
عزت ،به رزقشــان برکت و به وجود خود و خانواده
محترمشانصحتعطافرماید.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

باز عالم و آدم خندان و شــتابان به اســتقبال
بهار میروند تا اندوه زمســتان را به فراموشی
ســپارند و آنگاه سر مست  ،با وجد و نشاط این
ســرودطربانگیز نوروزوجشنشکوفههارا
برگزار نمایند .باز نسیم ،بتههای گالب را با آهنگ موزون تکان میدهد
تابااللهخوشعذارونرگسوریحانوگلهایدشتی
همزمان جوانه زنند و ترانه عشق را به گوش عشاق
برســانند و آنگاه در چمنها و دشت و دمن طوفان
برپا کنند که بهاران خجسته باد .نوروزتان پیروز  ،هر
روزتاننوروزباد.

دکترحافظرضایی
مدیر بازرگانی

حلول ســال نو و بهار پر طراوت را که نشــانه
قدرت الیزال الهــی و تجدید حیات طبیعت
میباشــدرابــهتمامــی
همــکاران عزیز تبریک
و تهنیت عرض نموده و ســالی سرشار از برکت و
معنویت را از درگاه خداوند متعال و ســبحان برای
شماعزیزانمسئلتمینمایم.

مهندسحمیدرضااسکندری

مدیر کنترل کیفیت و پژوهش

زمستان سرد در حال گذر است و گرمی نسیم
بهار پیکــر زیبای جهان را نــوازش میکند و
خداوند المکان بشارت رستاخیزی بینظیررا
با نوای دلنشین چنگ بهاران زمزمه میکند.
اینکرسیدناینشگفتیخلقتکهنشانازنگاهپرعاطفهآفریدگاراست
رابهتمامیهمکارانخویشدرشرکتنفتایرانولو
بهخصوصهمکارانعزیزمدرواحدکنترلکیفیت،
پژوهش و آزمایشــگاه تبریک می گویم و آرزوی
ســالیمتفاوتومملوازخوشبختیرابرایهمهشما
عزیزانازخداوندتبارکوتعالیمسئلتمینمایم.

مهندسمحمدطایفه

مدیر مجمتع ظرفسازی و بستهبندی
اینکبهاربهدروازههایشــهررسیدهتاپیام
شادی و امید و ســرزندگی را برای ما داشته
باشد .در این نوروز باستانی با
گرامی داشتن یاد و خاطره دوستان و همکارانمان
که اکنون در کنارمان نیستند .بهترین و زیباترین
آرزوها را برای سالمتی و بهروزی و موفقیت شما
عزیزانخواهانم.

مهندسجوادعلیپورصدری

رئیس صادرات

ســال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت
وتخت
بادتاندرشهریاریبرقراروبردوام
سالخرم،فالنیکو،مالوافر،حالخوش،
اصلثابت،نسلباقی،تختعالی،بخترام
بهار بهترین بهانه بــرای آغاز و آغاز بهترین بهانه
برایزیستناست
آغازبهاربرتمامهمکارانمبارک

لیال ذیفهم

رئیس سفارشات خارجی
نوروز باســتانی نوید دهنــده بهــار زندگانی و
یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار
گذشتگاناینسرزمینرابهشما
تبریک می گویم  .آرزو میکنم
که در سال جدید و در سایه همدلی و همزبانی همه همکاران
عزیزپیشرفتوتعالیشرکتبزرگمانراشاهدباشیم.

مهندسمحمدرضاموحدی

مدیر حراست

مهندسشهراممظهر

مدیر فناوری اطالعات

با اســتعانت از آفریدگار جهــان و به انگیزهی
رستاخیز طبیعت  ،فرا رسیدن
بهار طبیعت را که هنگامه ی
تجلیمواهبالهیبربسترطبیعتاستخدمتهمکاران
عزیزتبریکگفته،ازخداوندمتعالتوفیقاتبرایخدمتی
سرشارازشورونشاطومملوازتوکلمسالتمینمایم.

مهندسعلیرضاصمدی
مدیر مهندسی و طرح ها

حلول ســال نو و تولد دوبــاره طبیعت ،عید
فرخنــدهوکهننوروزباســتانیراکهیادگار
نیاکانوپیامآوردوستی،عشق،محبتوتحول
به مراحــل نیکوتر و برتر
اســت را از صمیم قلب خدمت تک تک همکاران
محترم و خانواده بــزرگ ایرانول تبریک و تهنیت
عرض نموده و برای یکایک عزیزان از خداوند منان
سالیتؤامباتندرستیوشادکامیمسئلتمینمایم.

مهندسمجیدمقتصدی
مدیر برنامه ریزی و انبارها

در ابتدا ذکری می کنم از عزیزانی که در سال
گذشته این ایام را شادمانه در کنار ما و خانواده
خود بسر می بردند و در ســال جاری خاطره
سبز ایشان گرما بخش خاطر ماست؛ به بهانه
حلولســالجدید و نوشدنطبیعت و معاددل انگیززمین و درسرآغاز
تابشدوبارهآفتابروشــنیبخشوغزلسرائیبلبالنخوشلحاندر
بوستانزندگیامیدوارمسالیکهگذشتسالیآکندهازتالشوکوشش
و موفقیت های پیاپی برای تمامی عزیزان بوده باشد ،همچنین امیدوارم
برای تمامی همکاران و دوســتان -باالخص پرسنل
ســاعیوتالشــگرواحدبرنامهریزیوانبارها-و
خانواده و عزیزان شــما سال نو ،ســالی سرشار از
سالمتی و تندرستی ،شــادی و نشاط و دستیابی به
اهدافشامخدرجادهپرفرازونشیبزندگانیباشد.

5
بت�یک
نوروز

دکترمولود رضاپناه

سرپرست بازاریابی و تحقیقات بازار
حلولسالنووبهارپرطراوت
را به تمامی همکاران عزیز و
خانواده محترم شان تبریک
عرض نموده و سالی سرشار
ازبرکتازخداوندمتعالخواستارم.

رایحهگلیاس،پایانیبرزمستانمانبود؛خداکندعطردلانگیز«گلنرجس»عیدیبهارمانباشد.
آمین

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

رکـــــورد در رکـــــود
گفت و گو با مهندس اسحاقی درباره سه سال تالش؛

ش کرت نفت اریانول

رکورد سوددهی ،تولید ،فروش و صادرات و به خصوص صادرات محصول نهایی را در
سالهای  94 ،93و  95شکستهایم
خام فروشی در شرکت در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل بیش از  25درصد کاهش و
فروش محصول نهایی برای اولین بار از خام فروشی روغن پایه جلو افتاد
سال  96سال بهره برداری از خط ریلی ،مخازن  25هزار تنی ،تولید روغن نهایی پس از 36
سال در آبادان ،تولید روغن دریایی و  ...است
گفتوگو :مریم امیری

6
گفتوگو

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

مهندس اســحاقی ســومین سالی است که درشرکت نفت ایرانول به عنوان مدیرعامل فعالیت می کند .مدیری که ازاوبه عنوان حامی کارگران یاد می شود ودرمیان کارگران،
پرسنل ومدیران ازمحبوبیت زیادی برخورداراست وازوی به عنوان مدیری پیگیر ،پرتالش ،برنامه محوروتوسعه گرا نامبرده می شود درمدت مدیریت وی پروژه های ناتمام
بســیاری که مدت ها بالتکلیف بود به ســرانجام رســید واوبســیاری ازکارهای به جا مانده ازســالهای قبل وبالتکلیف را حل وفصل وانجام داد .رزومه کاری قوی وی درطول
ســالهای مدیریت اش درســمت های مختلف ،خود موید این گفته اســت .وی طی سا لهای گذشته بارها به عنوان مدیرکل ومدیرنمونه مورد تقدیرقرارگرفته به طوری که در
سال  94درمیان بیش از 5هزارواحد تولیدی درشهرری به عنوان مدیرنمونه وطی دوسال  94و 95درجشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران نیزجزومدیران نمونه انتخاب شد
ودرسال  94دربین حدود  400شرکت شستا به عنوان مدیرنمونه مورد تقدیرقرارگرفت .اهدای نشان عالی مدیرسال وبسیاری نشان دیگرتنها بخشی ازرزومه وی می باشد.
اوشــعارســال 95اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل را ســرلوحه کارخویش قرارداده است ودرطول حضورخود درشرکت توانســت گام های بزرگی را درراستای اقتصاد مقاومتی
بردارد وعلیرغم رکود حاکم برفضای کشوررکورد سوددهی ،تولید ،فروش وصادرات زده شد ودرسال 95گام جدی درکاهش خام فروشی وصدورمحصول نهایی برداشته شد
ومقدارصادرات روغن موتوربیش از 400درصد افزایش یافت .افزایش حقوق پرسنل پس از پنج سال،
یکدســت کردن قراردادها وتحت پوشــش قــراردادن بیمه عمروســرمایه گذاری،راهاندازی
پایانــه صادراتی ماهشــهربا ظرفیت مخــازن ۲۵هزارتنی ،بازســازی کارخانه تولید روغن
آبادان پس از۳۵ســال ،گرفتن کارخانه حشــره کش پس از ۱۰سال وتولید نخستین روغن
موتورپایهگیاهیکشــوردرراســتایحفاظتوصیانتازمحیطزیستتنهابخشیاز
اقداماتی است که وی دراین مدت درشرکت به انجام رسانده است .با اودرآستانه
سال جدید به گفت وگونشسته ایم که درادامه می خوانید.

ابتدا کمی در مــورد پروژه ها و اقدامات انجام شــده در
شرکت از ابتدای حضورتان تاکنون (طی دو سال) بفرمایید؟

از مهمتريــن پروژههايي كــه در اين مدت صــورت گرفته ميتوان
بــه تعمیــرات اساســی (اورهــال) واحدهــای پــی دی ای تار و
هایدروفینیشینگ پس از  18ســال و واحد فورفورال پس از  9سال،
توسعه و نوسازي روغن ســازي پااليشگاه آبادان در بخش بلندینگ
بریم پس از  35ســال ،حل و فصل و ترخیص چـــهار عدد فیلترهای
مربوط به پــروژه تولید واکس کم روغن پس از  3ســال و نصب آنها
به منظور کاهش روغن اســلک وکس و افزایش تولیــد روغن پایه،
راه انــدازی انبارهای جواداالئمــه (ع) ،ثامناالئمه  2 ،1و  3و کاهش
هزینههای جاری شــامل اجاره فضای انبار و افزایش امکان نگهداری
محصول نهایی و جلوگیری از خام فروشــی و افزایش فضای انبارش
محصــوالت نهایی و تعییــن تکلیف و تحویل کارخانه حشــره کش
پرکنی پس از  10سال اشاره كرد.

مــيتوانيددرموردهركدامازاينپــروژههابهطورمثال
اورهال واحدهاي هايدروفينيشــينگ ،پي دي اي تار و فورفورال كمي
توضيحدهيد؟

از آنجائیکه تاسیســات و تجهیزات یک شــرکت پاالیشگاهی در واقع
قلب تپنده و شریان حیاتی شرکت می باشند ،لذا اطمینان از سالمت این
تجهیزات از روز اول ورود جزو اولویت های بنده بوده اســت و لذا در بدو
ورود با انجام تعمیرات اساسی ســنگین در واحد ( HFUپس از قریب به
 18سال) و بازیابی کاتالیست های آن از کیفیت محصول تولیدی حصول
اطمینان گردیــد؛ در ادامه این عمل خطیر و بــا پیگیری خرید و تامین
کاتالیســت آن در آینده ای نزدیک نیز با تعویض کلی کاتالیستها و
بستر آن تا ســالهای متمادی صحت کارکرد این واحد حیاتی تضمین
می گردد.
همچنین در ســال گذشته انجام تعمیرات اساســی واحد PDATARدر
پاالیشگاه تهران با مشــارکت تمامی واحدها با موفقیت به انجام رسید
که نتیجه آن دســتیابی به ظرفیت تولید و بازدهــی طراحی این واحد
برای اولین بار پس از تاســیس شرکت نفت ایرانول بوده است؛ در ادامه
این فعالیت ها نســبت به تعمیر واحد فورفورال پاالیشگاه تهران و انجام
تست های تعیین طول عمر لوله های داخلی کورههای این واحد و ارسال
نمونه برای تعیین مدت زمان عمر باقی مانده لوله های مزبور اقدام شد؛
در واحد موم گیری نیز نســبت به تامین و تعویض پارچه فیلترها اقدام
مقتضی بعمل آمد که نتیجه مستقیم بر روی کیفیت محصول حاصله و
افزایش راندمان واحد داشته است.

پايانــه صادراتي ایرانــول در بندر امــام خميني در چه
مرحلهاياست؟

در حال حاضر ســاخت پایانــه صادراتی ایرانول در ماهشــهر روند
خوبی را طی می کند و انشــااهلل به زودی مخازن  25هزار تنی ایرانول
در ماهشــهر افتتاح که با بهره برداری از این پایانــه صادراتی ،بازار
صادرات محصوالت را در راســتای کسب ســود بیشتر بهتر میتوان
مدیریت کرد و می توانیم ظرفیت ذخیره سازی محصوالت صادراتی
را به  2تا  3ماه افزایش دهیم و حاشــیه ســود باالیی نصیب شرکت
خواهد شد.

در مورد ترخيص و نصب چهار عدد فيلتر واحد موم گيري
که سالها در گمرگ مانده بود چه اقداماتی انجام دادید ؟

با رایزنی های انجام شــده توانســتیم این فیلترها را ترخیص کنیم که
برای واحد موم زدائی این چهار فیلتر نصب و فاز اول آن در اواخر سال
آینده به بهره برداری می رســد .با بهره بــرداری از این پروژه روغن
موجود در اســلک وکس تولیدی به زیــر  10درصد کاهش وکیفیت
اسلک وکس بهتر می شــود و ســاالنه حدود  11میلیون لیتر روغن
پایه به روغن پایه ایرانول اضافه می شــود که سود مناسبی هم از ناحیه
فروش اسلک وکس با کیفیت و هم از ناحیه  11میلیون لیتر روغن پایه
نصیب ایرانول میشــود .در مورد فعال کردن پروژه ها ،اکثر پروژه ها
به خاطر تغییرات مداوم که در شــرکت وجود داشت با تاخیر بسیار
زیادی مواجه شد.

نظر شما درباره شرکت روانکاران احیا سپاهان که 100
درصد متعلق به ایرانول و در اصفهان است ،چیست؟

این یک شرکت مستقل و متعلق به ایرانول و از سرمایه های ایرانول است،
قصد مشارکت و فروش مقداری از سهام شرکت را داشتیم که فعال انجام
نشد ولی خوشبختانه با واگذاری واحد تولید موتوری شرکت نفت ایرانول
در مجاورت این کارخانه به روانکاران احیاء ســپاهان ،امسال برای اولین
بار تولید روغن موتوری و دیزلی روانکاران احیاء ســپاهان با برند  RESبه
بازار آمد و ســال آینده به دنبال توســعه بازار این برند و همچنین توسعه
بازار گریس این مجموعه هستیم تا بتوانیم این شرکت نیز با افزایش سهم
بازار گریس ،روغنهای صنعتی ،موتوری و دیزلی ســود بیشــتری عاید
ایرانول نماییم.

در پاالیشــگاه آبادان در زمینه اورهــال و تعمیرات چه
اقداماتی انجام داده اید؟

در پاالیشگاه روغنسازی آبادان برای اولین بار پارچه فیلترهای واحد
موم گیری تعویض گردیــد؛ بدون اینکه پاالیشــگاه توقف فعالیت
واحدهای عملیاتی داشــته باشــد و با برنامه دقیق و مدون نسبت به
تعویض مبدل های قدیمی با مبدل های جدید اقدام شــد؛ در آخرین
مورد نیز و تنها ظرف  4روز کاری و طی عملیاتی ســخت و فشرده ،با
خروج این واحد از ســرویس برج اصلی واحد فورفورال از ســرویس
خارج و مسيرهای دسترســی به آن باز شده .همچنین نسبت به رفع
ککهای تشکیل شده و تعویض تجهیزات مورد نیاز ،بازبینی سینیها
و رفع ایــن گلوگاه اقدام مقتضی بعمل آمــده و مجددا این واحد وارد
چرخه فعالیت شــده و با افزایش ظرفیــت  17درصدی در خوراک
واحد و افزایــش راندمان مواجه بوده ایم و به طــور کلی در طول دو
سال گذشته بیش از  20پروژه در پاالیشــگاه آبادان اجرا شده است
که به طور مثال می توان به بازسازی ساختمان اتاق های کنترل واحد
عملیات ،تکمیل ســاختمان واحد آزمایشــگاه ،انجام فاز یک تا چهار
ترمیم خطوط پرکنی محصول ،بازســازی ســقف اســتراکچر سوله
مظروف ســازی ،بازســازی و تجهیز کانکس  HSEو تکمیل و تجهیز
ساختمان ســوله تعمیرات و موارد دیگر اشاره کرد .استقالل یوتیلیتی
پاالیشــگاه های آبادان و تهران نیز از دیگر پروژههایی است که با راه
اندازی یوتیلیتی این دو پاالیشگاه عالوه بر استقالل ،هزینه های سر بار
شرکت کاهش چشمگیری خواهد داشت.
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در زمان مدیریت شما توجه ویژه ای به آبادان شد ،در این
موردنیزتوضیحمیدهید؟

ش کرت نفت اریانول

هدف من توســعه همه جانبه در شــرکت نفت ایرانول در بخشهای
مختلف تولید ،فروش ،صــادرات ،فعال کردن پروژه ها ،توجه به نیروی
انسانی و ...بود .بالطبع پاالیشگاه آبادان از سرمایههای ارزشمند ایرانول
محسوب می شــود و بی توجهی به آن کار درســتی نبود .من از ابتدای
ورودم پس از بررســی تصمیم گرفتم از تمامی دارایی ها و سرمایههای
شرکت محافظت کرده و این سرمایهها را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل
کنم و با استقالل بیشــتر به آبادان هرماه جلسه شورای مدیران را مانند
تهران برگزار و مسایل و مشکالت را بررســی و راهکارها ارائه میشد
و خوشبختانه پاالیشگاه آبادان پس از ســالها مورد توجه قرار گرفته و
جزوی برنامه های اســتراتژیک ما است که انشااهلل در آینده سوددهی
مناسبینصیبایرانولخواهدکرد.

ظاهــرا برنامه تولیــد روغن دریایــی در آبــادان نیز از
برنامههای مهم ایرانول است در این مورد توضیح می دهید؟
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در این زمینه رایزنی هــا برای تولید روغن دریایی با یک برند خارجی
و مشارکت شــرکت های داخلی(نفت کش و کشتیرانی) در آبادان
انجام شــده اســت و در این راســتا توافق های اولیه انجام و به دنبال
اجرایــی کردن توافق و تولیــد روغن دریایی برای نخســتین بار در
کشور توسط یک شرکت معتبر تولید روغن دریایی خارجی در ایران
هستیم .همچنین پیشنهاد یک شرکت خارجی را برای جذب سرمایه
گذاری و تولید روغن های گروه  2و  3در آبادان دریافت و موضوع در
هیات مدیــره مطرح و موافقت هیات مدیره را برای جذب ســرمایه
گذاری برای پاالیشگاه آبادان دریافت کرده ایم.

در مورد توسعه و نوســازي روغن سازي پااليشگاه آبادان
در بخش بلندینگ بریم كه پس از  35ســال همزمان با ســوم خرداد و
سالروزآزادسازيخرمشهرصورتگرفتنيزتوضيحاتيارائهدهيد؟

با توجه به تعطیلی تولیــد روغن موتور در آبادان به دلیل جنگ تحمیلی
در سال  1359و تخریب آن ،از سال گذشته برنامه بازسازی پاالیشگاه،
بلندینگ روغن و پرکنی آغاز و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر
فاز اول افتتاح و فاز دوم و بهره برداری کامل آن در ســوم خرداد ســال
 96انشااهلل به بهره برداری خواهد رســید .با بازسازی کامل پاالیشگاه
آبادان و سایت بریم انواع روانکار صنعتی ،دریایی و روغن های موتوری،
بنزینی و دیزلی تولید می شود .جلوگیری از خام فروشی و ارزش افزوده،
پایگاه مناســب برای صادرات و داشتن انبار مناسب برای محصوالت
و کاهش قیمت تمام شــده محصوالت به دلیل منطقــه آزاد بودن از
مهمترین مزایای این کار است.

لطفا در مــورد توليد اولين روغن پايه گياهي كشــور كه
توسط شــركت نفت ايرانول توليد و در ارديبهشت ماه روانه بازار شد و
بازتاب رسانه اي گسترده ای داشت ،كمي توضيح دهيد؟
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این روغن موتور پس از ماهها تالش کارشناســان واحد کنترل کیفی،
پژوهش و آزمایشــگاه ایرانول و با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد
ایران تولید شد .در واقع مي توان گفت روغن موتور گياهي تنها در چند
کشور پیشــرفته عرضه می شود که توسط کارشناســان ایرانول این
محصول در داخل کشــور نیز فرموالســیون آن تهیه و به بازارعرضه
شــد .این روغن موتور که در ارديبهشــت ماه امسال در جمع عاملین

فروش کشور رونمایی شد به دلیل کاهش آلودگی هوا (محیط زیست)،
و کاهش مصرف سوخت توانست گام مهمی در صرفه جویی و صیانت
از منابع تجدیدناپذیر کشور ایفا نماید؛ این محصول تمامی تائیدیههای
مورد نیاز را اخذ نموده و با توجه به جدیدالورود بودن به بازار مصرف با
استقبال گسترده ای مواجه شده است .ميتوان گفت این روغن موتور
در تمامی خودروهای تولید داخلی قابل استفاده می باشد.
در زمینه تولید ،فروش و صادرات با توجه به اینکه با جهش
خوبیمواجهبودید،توضیحدهید؟

در ســال  94با فروش  610هزار تن رکورد فروش مقــداری را از اول
تاســیس ایرانول تاکنون شکستیم و در ســال 95توانستیم در راستای
افزایش سهم بازار و کاهش چشمگیر خام فروشی گام برداریم .در سالی
کهبهعنواناقتصادمقاومتی،اقداموعملنامگذاریشدماتوانستیمخام
فروشــی را  25درصد کاهش و فروش محصول نهایی را افزایش دهیم
و مقدار صادرات روغن موتور را به حدود  10کشــور که بیش از 400
درصد نسبت به سال  94رشد داشته است .در سال  94برای اولینبار با
 317هزار تن صادر ات رکورد صادرات را از اول تاسیس ایرانول تاکنون
شکستیم .در سه سال گذشته ایرانول نه تنها پیشرفت بلکه جهش خوبی
در تولید ،فروش ،صادرات و ...داشته و با توجه به توسعه نیروی انسانی و
توسعه همه جانبه و حل مشکالت گذشته درصدد هستیم تا ایرانول را به
شرکتیپیشرودرصنعتروانکارانمعرفیکنیم.

تعیین تکلیف و تحویل کارخانه حشــره کش پرکنی پس
از  10ســال نيز يكي ديگر از مهمترين اقداماتي بوده كه شــما طي دو
سال مديريت بر اين شركت به انجام رســانديد ،در اين مورد نيز لطفا
توضيحاتيارائهدهيد؟

کارخانه حشره کش پرکنی که دارای بیش از  20هزار مترمربع زمین
آماده در مجاورت پاالیشگاه روغن ســازی ایرانول میباشد در سال
 84توسط شرکت نفت ایرانول از پاالیشــگاه نفت تهران(تندگویان)
خریداری شــده بود که به دلیل مشکالت حقوقی و قضایی تاکنون این
کارخانه به ایرانول واگذار نشــده بود که با پیگیری های انجام شــده
پرونده اختالف  10ســاله حل و فصل و کارخانه حشــره کش پرکنی
طی مراســمی  27آبان ماه سال گذشــته تحویل شرکت نفت ایرانول
شــد .با این کار عالوه بر حــل و فصل یک پرونــده حقوقی حدود 18
هزار مترمربع انبــار به فضای انبار ایرانول افــزوده و ظرفیت ذخیره
محصوالت فینیش پروداکت (محصول نهایی) با اتمام قفسه بندی در
شهریورماه و بهره برداری از سوله ساخته شده ،از  15روز به حدود دو
ماه افزایش یافت و دیگر در زمان های پیک فروش با مشــکل کمبود
محصــول مواجه نخواهیم شــد که جا دارد در ایــن بخش از مدیران
پاالیشــگاه تندگویان تهران و به خصوص مهندس بابایی مدیرعامل
محترم آنجا تشکر کنم .

تجمیع واحدهای اداری در پاالیشگاه تهران
مجهز به باشگاه ،استخر و سالن آمفی تئاتر و
رستوران یکی دیگر از مواردی است که در
سال آینده آغاز میشود

بازدید دکتر افخمی معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی از پاالیشگاه تهران

آيا اين اقدام به افزایش فضای انبارش محصوالت نهایی و
ملزوماتبستهبندیشماكمككرد؟

در سال جاری فضایی مناســب به فضای انبارش مسقف شرکت نفت
ایرانولافزودهشد.اینامرعالوهبرکاهشهزینههایجاریشامل اجاره
فضای انبــار با افزایش امکان نگهداری محصــول نهایی و جلوگیری از
خامفروشی توانسته سود مناسبی را نیز نصیب شرکت نفت ایرانول کند
و قراردادهای انبارهای اجارهای لغو شود.

در مورد پروژه برق شــرکت و مســتقل و جدا شــدن از
پاالیشگاهتهرانوکاهشهزینههابیشترتوضیحدهید؟

یکی از مهمترین برنامه ها در حوزه تولید تکمیل اتصال به برق شــهر با
توان  3000مگاوات در پاالیشــگاه روغنسازی تهران و افزایش دیماند
برق دریافتــی به 7000مگاوات و کاهش 67درصدی هزینه های برق
بود که در این زمینه ســاالنه حدود  10میلیارد تومان هزینه پرداخت
میکردیم که به 2میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

یکی از اقدامات شــما که بازتاب خوبی در شرکت داشت
پیگیری شــما در مورد حل موضوع بیش از 20میلیارد تومان از شرکت
پخش پاالیش بود ،لطفا در این مورد هم توضیح دهید؟

شرکت نفت ایرانول در نیمه اول سال  93قبل از ورود من بابت 5درصد
عوارض خــوراک بیش از  20میلیارد تومان به پاالیشــگاههای تهران
و بندرعباس و جزوه طلبهای آنها و بدهی ما محســوب میشــد .در
صورتی که نباید انجام میشد و معافیت داشت و محل اختالف بود که با
پیگیریهایی که انجام دادم و حدود  9ماه طول کشید توانستم در بهمن
ماه 95این بدهی برگشــت داده شود و 20میلیارد و 400میلیون تومان

به نفع ایرانول شد که جا دارد از مســاعدت مسووالن شرکت پخش و
پاالیش و مدیران پاالیشگاه تندگویان و بندرعباس تشکر کنم.
شــما مدیری بودید که بعد از حضورتان در شرکت حقوق
کارکنان را افزایــش دادید و توجه ویژه ای به قشــر کارگر داشــتید و
قراردادهای کارکنان را یکدست کردید؟ در این مورد نیز توضیح دهید؟
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درابتدایورودمدرنظرسنجیکهانجامشدبیشاز90درصدازکارکنان
ناراضی بودند .در مورد حقوق عليرغم اينكه بار مالي داشــت آيين نامه
افزايش حقوق را كه از ســال  89انجام نشده بود انجام دادم و حقوقها را
ترميم كردم و با اين اقدام هم حقوق هــا افزايش يافت و هم تبعيضها و
فاصلههابايكدستكردنقراردادهايكاركنان(ايرانوليكردن)كمشد.
البته هنوز هم ميدانم اين حقوق ها در شان كاركنان شركت نفت ايرانول
نيست و بايد باز هم افزايش يابد و طبيعي است اگر ميخواهيم كاركنان
دلسوز ،متعهد و با انگيزه داشــته باشيم بايد تا حد امكان به نيازهاي آنها
پاسخگوباشــيم.همچنیندرصددهستیمافزایشحقوقنسبتبهسال
گذشته داشته باشــیم و توجه به کارشناسان و کارگران و رفع تبعیض ها
و انتخاب مدیران از داخل شرکت و توجه به مسائل معیشتی و فرهنگی
باعثشددرنظرسنجیاخیرحدود 95درصدراضیباشند.

اختالف بیش از20میلیارد تومان بدهی
ایرانول به شرکت پخش و پاالیش پس از سه
سال حل شد

نشریه داخیل
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شماره 75

ش کرت نفت اریانول

دهيد؟

درموردوضعيترفاهيوكارهايفرهنگينيزلطفا توضيح

ما خوشبختانه به مناســبت هاي مختلف هداياي نقدي و غيرنقدي به
كاركنان پرداخت مي كنيم تا بخشي از کسری حقوق را جبران كنيم و
در مورد كارهاي فرهنگي ،برنامه هایی را در دست انجام داریم.
اهدای هدایا به کارکنان در دهه فجر و سال نو نیز یکی دیگر از اقدامات
شرکت در زمینه امور رفاهی است .در این مورد هدایایی را از تولیدات
داخل در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی به کارکنان اهدا کردیم.
همچنین با توجه به درخواست پرســنل در جلسه پرسش و پاسخ در
خصوص افزایش کمک هزینه به مناسبت ایام خاص(اعیاد) ،افزایش
کمک هزینه ســفر ،افزایش کمک هزینه مهد کــودک و هدیه نقدی
به مناسبت ســالروز تولد همکاران و مبلغ وام ،در سال آینده افزایش
مییابد.

در زمینه ســامت کارکنان و بیمه تکمیلی چه اقداماتی
انجامدادید؟
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سالمت كاركنان و خانواده آنها بايد يك اصل
مهم تلقي شود و عقل سالم در جسم سالم است
و بايد كاري كنيم كه در زمانهايي كه كاركنان
يا خانواده هاي محترم آنها برايشــان مشكلي
پيش ميآيد به غير از بيمــاري نگران تامين
هزينههاي آن نباشــند .با پيگيري همكاران
قرارداد بيمه در دو ســال گذشته با بيمه آسيا
بسته شــد و هم تعهد بيمه تكميلي را افزايش
داديم و هم براي اولين بــار كاركنان را بيمه
عمر و سرمايه گذاري كرديم.

در مورد فعالیت مجدد تعاونی مســکن و تعاونی خدمات
پشتیبانیادرایکارکنانتوضیحدهید؟

فعال کردن شــرکت تعاونی مســکن کارکنان در راســتای خانه دار
کردن پرســنل از اولویت ها است و انشــااهلل برنامه ما خانه دار کردن
همه پرســنل تا سال  1400است و راه اندازی و تاسیس شرکت تعاونی
خدمات پشــتیبانی اداری کارکنان نيز از ديگر اقداماتي اســت كه در
راستاي امور رفاهي كاركنان انجام شد.
یکی از اقدامات بسیار مثبت در این زمینه صرفه جویی و افزایش کیفیت
غذا پرســنل است و درصد هســتیم با برنامه بلند مدت با مشارکت با
شرکت های مختلف تولید ظروف پالستیکی و حتی در مواردی فروش
را هم به این تعاونی واگذار کنیم و با این کار سوددهی مناسبی را نصیب
کارکنان نماییم.
تجمیع واحدهای اداری در پاالیشــگاه تهران مجهز به باشگاه ،استخر و
سالن آمفی تئاتر و رستوران یکی دیگر از مواردی است که در سال آینده
آغاز میشود .ایجاد طر ح های عمرانی از قبیل نوسازی واحد تعمیرات،
ســاختمان بهداری ،آســفالت دورمخازن،
نصب تابلوهای راهنمای واحدها ،بازســازی
ساختمان های قدیمی داخل پاالیشگاه و نمای
دفتر مرکزی و بهبود وضعیت رســتوران و
ســرویس ها نیز از دیگر اقدامات انجام شده
در شرکت است.

میبینید؟

شــما ســال  96را چگونه

نیمه دوم 93و سال 94و نیمی از سال  95برای
شرکت های نفتی سال و ماههای بسیار سختی

در حال حاضر با نظرسنجی صورت گرفته
حدود  95درصد از اقداماتی که طی سه سال
گذشته انجام شده است ،رضایت دارند
بود چون قیمت نفت از بــاالی  80دالر به  23دالر کاهش یافت و تاثیر
زیادی بر فروش شرکت های نفتی گذاشت و رکود نیز در کشور حاکم
بود و حتی برخی از محصوالت ما با کاهش قیمت یک ششــمی مواجه
شدند ولی خوشــبختانه با پیگیری دولت مردان و توافق صورت گرفته
قیمت نفت در اواسط سال  95شروع به ســیر صعودی کرد و ماههای
اواخر سال قیمت محصوالت با روند صعودی خوبی مواجه بود و با توجه
به پیش بینی قیمت نفت باالی  50در بودجه ایران و برخی کشــورهای
تولید کننده نفت پیش بینی می شــود با ثبات قیمت نفت شرکت های
نفتی و فر آورده های نفتی روند منطقی را طی کنند.

میکنید؟

ســال  96را برای شــرکت ایرانــول چگونــه ارزیابی

با توجــه به روند صعــودی قیمت نفــت و محصــوالت صادراتی و
بهرهبرداری رسمی از پروژه هایی مانند مخازن  25هزار تنی ،خط ریلی
محصوالت صادراتی  ،تولید روغن نهایی در آبادان پس از  36ســال و
تولید روغن های صادراتی و تولید روغن دریایی و ثبات در قیمت نفت
شاهد پیشرفت خوبی در ایرانول در حوزه های مختلف باشیم و با توجه
به اقداماتی که در پاالیشــگاه های تهران و آبادان انجام دادیم شــاهد
افزایش تولید و فروش هم از نظر مقداری و هم از نظر مبلغی باشیم.

در مورد تدوین استراتژی  1404ایرانول نیز توضیحاتی
می فرمایید؟

در حال تدوین اســتراتژی ایرانول  1404هســتیم تا بــا تصویب این
اســتراتژی در هیات مدیره و تاپیکو با برنامه محــوری کارها را انجام
دهیم.

به مناسبت دهه مبارک فجر جلســه پرسش و پاسخی با
حضور شما در پاالیشــگاه تهران و در دومین ســالگرد مدیریت اتان
به منظور پاسخ به ســواالت همکاران برگزار شد که با استقبال بسیار و
تشکر زیاد کارگران و کارکنان مواجه شد و شما به بیش از  300سوال
پاسخ دادید ،در مورد این جلسه بیشتر توضیح میدهید؟

در این جلسه کارکنان لطف داشــتند و تعدادی از پرسش ها تشکر از
پروژههای انجام شــده طی این مدت بود .بیشترین سواالت در مورد
پروژههای انجام شده ،افزایش هزینه های درمانی ،افزایش سقف وام،
تعاونی مصرف و طبقه بندی مشــاغل ،افزایش حقوق و کمک هزینه
سفرهای تابستانی ،سرویس نقلیه و تعیین تکلیف سهام و ...بود.
دراین مورد با مدیر منابع انســانی و مدیران مربوطه جلسات برگزار و
بسیاری از اقدامات در حال پیگیری است و یا دستور انجام آنها را دادهام
که در سال 96اجرایی میشود.
و حرف آخر ؟

لطف خداوند است که شامل حال من شــده است امیدوارم تا زمانی
که هستم رابطه متقابلی و دوســتانه ای با کارکنان و کارگران داشته
باشــیم و عالوه بر آن بتوانیم با درک متقابل بــا همکاران و ارتباط با
خانوادههای آنها جو پر نشــاط و صمیمی برای خانواده بزرگ ایرانول
فراهم کنیم.
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مهم ترین اقدامات
انجام شده در دو سال
گذشته ایرانول
از نگاه همکاران

در آستانه دهه مبارک فجر و ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
و در دومین ســالگرد مدیریت مهندس عیسی اسحاقی مسابقه
ویژه ای برگزار شــد که بیش از  600نفــر از همکاران در این
مسابقه شرکت و به ســوال مسابقه مبنی بر ( 5مورد از مهمترین
اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته در شرکت را نام ببرید)
پاســخ دادند .از میان شرکت کنندگان این مسابقه قرعه کشی
در مراسم پرسش و پاسخ مدیرعامل با کارکنان صورت گرفت
که پنج نفربرنــده اعالم و به آنها کمک هزینه ســفر به عتبات
عالیات به همراه خانواده هایشــان اهدا شــد  .اسامی برندگان
این مسابقه عبارتند از آقایان جالل باقری پور ،مجتبی تاجیک،
اصغر نورایی ،علی باقری و محمد باقری پور می باشد .بیشترین
پاسخهای داده شده به شرح زیر است:

افزایش حقوق پرسنل پس از  5سال
ایرانولی کردن و یکدست شدن نوع قرارداد کارکنان
تأسیس شــرکت تعاونی خدمات پشــتیبانی اداری
کارکنان
تعیینتکلیفوتحویلحشرهکشپرکنیپساز10سال
ســاخت پایانه صادراتــی (مخــازن) در بندرامام با
مخازن ۲۵هزار تنی
تعمیرات اساســی (اورهال)واحدهــای مختلف در
پاالیشگاه تهران
حل و فصل و ترخیص چهار فیلتر مربوط به پروژه تولید
واکس کم روغن پس از ماهها بالتکلیفی

تولید اولین روغن موتور گیاهی کشور به نام تترا
تحت پوشش قرار گرفتن بیمه عمر و سرمایه گذاری
کارکنان
توسعه و نوســازی روغن سازی آبادان در بریم پس از
 35سال
راه اندازی انبارها و کاهش هزینه های جاری
رکورد شکنی ایرانول در تولید  ،فروش و صادرات
افزایش تسهیالت بیمه تکمیلی
بهبود و افزایش تسهیالت رفاهی
خودکفایی برق پاالیشــگاه و کاهــش  67درصدی
هزینههای برق
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صادرات روغن موتور و صنعتی به کشورهای دیگر
احداث ساختمان بهداری و واحد مویرگی
نقدی کردن فروش های صــادرات و خرید اعتباری
اهدای بسته های مناسبتی و افزودن سبد کاال به موارد
ادتیوها
دریافتی
جمــع آوری کانکــس های آبــادان و توجــه ویژه
برگزاری جشنها و مناسبتها در طول سال
به آبادان
بهبود وضعیت رستوران و سرویس ها
پروژه بهبود راندمان واحــد موم گیری و تولید وکس
فعال سازی مجدد تعاونی مسکن در راستای خانه دار
خشک
کردن پرسنل
ایجاد اعتماد بین مسئولین و کارکنان
اجــرای تبلیغــات در حوزه های مختلــف محیطی و
ایجاد انگیزه بین کارکنان
مجازی
رایزنی برای تولید روغن دریایی در آبادان
ایجاد نظم و انضباط بین کارکنان

توجه به بخش نیروی انسانی
برگزاری مراســمات مذهبی در ماههای محرم ،صفر ،
تولید روغن پایه گروه 2
رمضان و شعبان
بودجه بندی مناسب جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
راه اندازی و توسعه و گسترش شبکه توزیع مویرگی
سبد کاالی مناسبتی در ایام مختلف سال
تخصیص وام به پرسنل در راستای کمک به کارکنان
صرفه جویی در هزینهها
ترویج روحیه اخالق مداری در بین کارکنان
کاهش خام فروشی
ترویج اقتصاد مقاومتی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام
فروش بیشتر محصول نهایی و رکورد فروش مقداری
و عمل
تســهیل ارتباط با مدیر عامل از طریق پرتال و جلسه
نصب تابلوهای راهنمای واحدها
حضور مدیــر عامل هر مــاه در آبــادان و برگزاری
پرسش و پاسخ
تعویض پارچه فیلترهای آبادان برای اولین بار
جلسات مدیران
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ش کرت نفت اریانول

با حضور معاون پارلمانی رییسجمهور

مهندس اسحاقی به عنوان
مدیرعامل نمونه شهرستان
ری انتخاب شد

مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول
در مراسم گرامیداشــت روز جهانی کارگر که در شرکت
پاالیش نفت تهران برگزار شد ،به عنوان مدیرعامل نمونه
شهرســتان ری انتخاب و از خدمــات وی قدردانی و لوح
تقدیر مدیر نمونه به وی اهدا شد.
در این مراســم که با حضور حجت االسالم و المسلمین
مجید انصــاری معاون پارلمانی رئیــس جمهور ،علیرضا
محجوب دبیر کل خانــه کارگر ،برخــی منتخبان مردم
در دهمین دوره مجلس شــورای اســامی ،مشاور فنی و
بازرس ویژه وزارت کار و تعاون و رفــاه اجتماعی ،معاون
استاندار ،فرماندار شهرستان ری و برخی دیگر از مسئوالن
شهرستان ری برگزار شد ،از خانواده های کارگری ایثارگر،
کارگران و مدیــران واحدهای تولیدی نمونه با اهدای لوح
تقدیر ،تجلیل شد.
همچنین در این مراسم از دوتن از کارگران شرکت نفت
ایرانول آقایــان محمد دریس و حامد ســمندی با عنوان
کارگر نمونه با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
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نخستین روغن موتور خودرو پایه گیاهی کشور رونمایی و به بازار عرضه شد

نخســتین روغن موتور خودرو پایه گیاهی کشور«تترا»
طی مراسمی با حضور دکتر آیت اللهی مدیرعامل پیشین
شستا ،مهندس شــیری مدیر عامل اسبق تاپیکو و مسووالن محیط زیست
رونمایی و به بازارعرضه شــد .مهمترین ویژگی هــای این روغن کاهش
آلودگی هوا ،کاهش مصرف ســوخت،کاهش رســوب در موتور خودرو،
کاهــش مصرف روغن (تبخیر کــم) ،افزایش طول عمــر موتور و صرفه
اقتصادی برای مصرف کننده و دوســتدار و ســازگار با محیط زیست می
باشــد .در این مراســم دکتر آیت اللهی مدیرعامل پیشین شستا ضمن
تبریــک روز کارگر به کارگران و مدیران گفت :خوشــبختانه شــرکت
نفت ایرانول توانســت با تولید محصول جدیــد گیاهی خود در رفع بعضی
از معضالت زیســت محیطی بکوشــد و یک قدم به سمت محیط زیست
سالمتر ،زندگی با رفاه و آسایش بیشتر جامعه بردارد.
وی افزود :به تمام کســانی که ایده تولید ایــن محصول را ایجاد کردند،
به آن پرداختند و زحمت کشــیدند تبریک می گویم و امیدواریم هر روز
یک تفکر جدید در بخش پژوهش و آموزش شرکت نفت ایرانول ترغیب
شود.
وی در ادامه گفت :دانشمندان ایرانی در زمینه محیط زیست و پژوهش
بسیار موفق اند و باید ارتباط با مجامع علمی بین المللی و پژوهش و تحقیق
در مرکز پژوهش شرکت و هلدینگ تاپیکو را جدی تر بگیریم.
همچنین در ادامه این مراســم دکتر علیپور مشــاور عالی معاون رئیس

جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ضمن تبریک و تشکر به
دلیل تولید محصول ســازگار با محیط زیست گفت :در مجموعه سازمان
محیط زیست و در بخش توســعه فناوری و پژوهش آمادگی داریم که با
مجموعه ایرانول در صنعت نفت گام به گام حرکت کرده و تکنولوژی های
سازگار با محیط زیست را معرفی کنیم.
وی افــزود :امیدواریــم ایرانول بتواند در معرفــی محصوالت جدید و
سازگار با محیط زیست گام های بیشتری بردارد.
مهندس عیسی اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول نیز در این
مراسم گزارشــی از فعالیت های انجام شده شرکت طی چند ماه گذشته و
همچنین برنامه های آینده ارائه داد.
در ادامه این مراسم با حضور شیخ حسنی مشاور مدیرعامل پست توسط
دکتر آیت اللهی مدیرعامل پیشین شســتا از تمبر یادبود اولین محصول
روغن موتور پایه گیاهی کشور«تترا» رونمایی شد.
در این مراســم دکتر آیت اللهی مدیرعامل پیشین شستا ،مهندس امیر
شــقاقی مدیرعامل پیشین شــرکت تامین نفت و گاز ،مهندس خسروی،
دکتر عماد حسینی رئیس هیات مدیره شــرکت تامین نفت و گاز و دکتر
گرزین عضو هیات مدیره شرکت تامین نفت و گاز و مهندس شیری عضو
هیات مدیره ســتاره خلیج فارس و مدیرعامل شــرکت مایع سازی گاز
طبیعی ایران ،دکترعلیپور مشــاور عالی معاون رئیــس جمهور و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند.
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حضور شرکت نفت ایرانول در
بیستویکمیننمایشگاهبینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

شرکت نفت ایرانول در بیســت و یکمین نمایشگاه بین المللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی که از  16تا  19اردیبهشت ماه 95
برگزار شد ،حضور داشت.
بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی نفــت ،گاز ،پاالیش و
پتروشــیمی تهران به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت نفت در
خاورمیانه و جزو نمایشگاه های برتر جهان به شمار می رود.
این نمایشــگاه همچنین به عنوان بزرگتريــن رخداد صنعتي و
تجاري ايران در اين حوزه است كه ساالنه با حضور جمع كثيري از
شركت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت ،گاز،
پااليش و پتروشيمي برپا شود.
بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی نفــت ،گاز ،پاالیش و
پتروشــیمی از  ١٦تا  ١٩اردیبهشت ماه در محل دائمي نمايشگاه
بين المللي تهران برگزار شــد و عالقمندان از ساعت  ١٠تا  ١٨از
این نمایشگاه بازدید کردند.
شــرکت نفت ایرانول در این نمایشگاه میزبان بازدیدکنندگان
در سالن  8غرفه  131بود.
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برگزاری مراسم بزرگداشت روز
کارگر در پاالیشگاه روغن سازی
ایرانول

مراسم بزرگداشت روز کارگر در پاالیشگاه روغن سازی شرکت
نفت ایرانول با حضور مهندس اســحاقی مدیرعامل ،دکتر محقق
زاده عضو هیــات مدیره ،جمعی از مدیــران ،کارکنان و کارگران
برگزار شد.
در این مراسم مهندس اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول
گزارشی از عملکرد ســال  94و برنامه های آینده شرکت را بیان
کرد.
همچنین در ادامه این مراســم کــه یازدهم اردیبهشــت ماه
برگزارشــد از یازده نفراز کارگران نمونه و سه تن از بازنشستگان
تقدیر به عمل آمد.
اسامی کارگران تقدیر شده عبارتند از آقایان :شهرام محمدیان،
کامران دارابی ،ذبیح قاسمی فر ،علی تروند ،رمضان رضایی ،محمد
دریس ،رضا رستمی فرد ،مسعود الیاسی ،رضا عینی ،فرهاد آرمان
و فرشید زارع زاده و اسامی بازنشستگان نیز عبارتند از آقایان علی
اصغر نامی و غالمحسین دربندی و خانم مریم بختیاری می باشد.
همچنین در این مراسم برنامه های فرهنگی و هنری نیز اجرا شد.

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر

تولید روغن موتور ایرانول پس از  35سال
در آبادان آغاز شد

تولید روغن موتور خودرو و صنایع ایرانول پس از  35ســال همزمان با سالروز
آزادسازی خرمشهر در پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان طی مراسمی آغاز
شد.
مهندس عیسی اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول گفت :با توجه به
تعطیلی تولیــد روغن موتور در آبادان به دلیل جنگ تحمیلی در ســال  1359و
تخریب آن ،از سال گذشــته برنامه بازسازی پاالیشگاه ،بلندینگ روغن و پرکنی
آغاز و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشــهر فاز اول افتتاح و فاز دوم نیز سوم
خرداد  96به بهره برداری میرسد.
وی با بیان اینکه پس از  35سال تولید را در پاالیشگاه روغن سازی آبادان شروع
کردیم ،افزود :با بازســازی کامل پاالیشگاه آبادان و ســایت بریم انواع روانکار
صنعتی ،دریایی و روغن های موتوری ،بنزینی و دیزلی تولید می شود.
مهندس اســحاقی جلوگیری از خام فروشــی و ارزش افزوده ،پایگاه مناسب
برای صادرات و داشــتن انبار مناسب برای محصوالت و کاهش قیمت تمام شده
محصوالت به دلیل منطقه آزاد بودن را از مهمترین مزایای این کار دانست.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول گفت :ســال  94علیرغم رکــود ،در تولید
محصوالت پاالیشگاهی و مقدار فروش رکورد را شکستیم و سال  ،95سال به ثمر
نشستن طرح ها و برنامه های این شرکت است.
وی گفت :پس از تولید و عرضه نخســتین روغن موتور با پایه گیاهی تترا ،تولید
روغن موتور ایرانول در آبادان در ســال جاری ،بهره برداری از انبار  18هزار تنی
محصوالت و ملزومات ایرانول ،بهره برداری پایانه مخازن  25هزار تنی بندر امام،
نصب فیلترهای اسلک وکس و اســتقالل برق و یوتیلیتی پاالیشگاه های تهران و
آبادان از دیگر طرح های با ســوددهی باالی این شرکت است که در سال جاری
به بهر ه برداری می رسد.
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شرکت نفت ایرانول در سیزدهمین نمایشگاه
بین المللی نفت و انرژی کیــش که از  20تا 23
دی ماه برگزار شــد ،در کنار سایر شرکت های
زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو حضورداشت.
این نمایشــگاه با حضور  180شرکت داخلی
و خارجــی در فضایی به وســعت  18000متر
مربع در  3سالن مرکز نمایشگاه های بین المللی
کیش برگزار شــد .در این نمایشــگاه عالوه بر
حضور شــرکت های داخلی ،شرکت کنندگانی
از کشورهای اتريش ،ســوئيس ،ايتاليا ،فرانسه،
آلمان ،اسپانيا ،روســيه ،ايرلند ،امارات متحده
عربی و عراق نیز حضور داشتند.
آخريــن فرصت ها و ظرفيت هاي ســرمايه
گذاري و ســرمايه پذيــري ،دســتاوردهاي
ســازندگان و توليــد كننــدگان نفــت ،گاز،
پتروشــيمي ،آب و بــرق و انرژي هــاي نو از
موضوعــات و محصوالتی اســت کــه در این
نمایشگاه ارائه شده است.
همچنین ،برگزاري همايــش بين المللي نفت
و انرژي كيــش ،معرفي فرصت هــا و ظرفيت
هاي سرمايه گذاري شــركت ملي نفت ايران،
معرفي فرصت ها و ظرفيت هاي سرمايه گذاري
شركت ملي پتروشيمي و اجالس مديران عامل
شركت هاي پتروشيمي از برنامه های جانبی این
نمایشگاه بود.
از ویژگی های عمده و شاخص این نمایشگاه،
اســتقبال نماینــدگان خارجی شــرکت های
مرتبط با حوزه انرژی بود و بــا توجه به اهمیت
تولید بومی ســازی داخلی به ویــژه در صنایع
نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،برق و انــرژی های نو
در جهان امــروز و نیاز روز افــزون بین المللی،
جهت نمایــش توانمندی های فعــاالن داخلی
ارائه تبلیغات مناســب در راســتای شناخت
قابلیت ها و تولیدات بــا توجه به روند تخصصی
شدن نمایشگاه ها ،ســازمان منطقه آزاد کیش
با حمایــت انجمن ها و تشــکل هــای صنفی و
برگزار کننده آن شرکت مشاوران نمایشگاهی
سپنتاس کیش ،سیزدهمین نمایشگاه بین المللی
انرژی کیش را بر پا کرد.
گفتنی اســت؛ در ایــن نمایشــگاه مهندس
پیوندی مدیرعامل هلدینــگ تاپیکو به همراه
اعضای هیات مدیره نیز حضور داشتند.
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حضور شرکت نفت ایرانول در چهاردهمین
نمایشگاه صنعت حفاری ایران در اهواز

چهاردهمین نمایشــگاه صنعت حفاری همزمان با سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری
ایران در اهواز در محل دائمی نمایشگاههای خوزستان از یکم تا  4دیماه برگزار شد.
در این نمایشگاه  ۱۶۰شرکت کننده شامل سازندگان تجهیزات صنعت نفت و حفاری
و مراکز علمی ،دانشگاهی و دانش بنیان حضور داشتند و بیش از  ۱۰هزار متر مربع فضای
نمایشگاهی به این نمایشگاه اختصاص یافت که شامل فضاهای سرپوشیده و باز بود.
چهاردهمین نمایشگاه صنعت حفاری خوزســتان با حضور شرکتهایی از استانهای
تهران ،خوزســتان ،مرکزی ،فارس ،اصفهان ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی برپا شد و
میزبان عالقهمندان از ساعت  9:30تا  17بود .براساس این گزارش ،تشکیل نشستهای
تخصصی ،ارائه پنلهای علمی ،رونمایی از تجهیزات جدید ســاخت داخل با اســتفاده از
فناوری نوین ،برنامه های بازدید از موقعیتهای عملیاتی دستگاههای حفاری و جلسات
مشترک مدیران ارشد شرکت با مدیران و نمایندگان شرکتهای حاضر در نمایشگاه و
اصحاب رسانه از جمله برنامه های اجرا شده در نمایشگاه چهاردهم صنعت حفاری بود.
گفتنــی اســت ،در ایــن نمایشــگاه همــكاران واحد فــروش صنايع پاســخگوي
مراجعين،مديران وكارشناسان وفعاالن مرتبط به صنايع حفاري کشور بودند.
همچنیــن دكترپزشــكيان نائب رئيس مجلس شــورای اســامی و مهندس بهمني
مديرعامل شــركت ملي حفاري ايران و هيئت همراه در سومين روز از نمايشگاه صنايع
حفاري خوزستان از غرفه ايرانول بازدید کردند.

3

3

ایرانول موفق به دریافت تاییدیه موسسه رده بندی
ایرانیان( )ICSبرای روغن های دریایی شد

شــرکت نفت ایرانول موفق بــه دریافــت تاییدیه از موسســه رده بندی
ایرانیان( )ICSبرای روغن های دریایی شــد .این تاییدیــه پیرو پیگیری های صورت گرفته در
خصوص توســعه بازار روغن های دریایی توسط واحد فروش صنایع و پس از بازرسی موسسه
رده بندی ایرانیان( )ICSاز توانمندی تولیدی شرکت نفت ایرانول ،نظارت بر تجهیزات موجود
در پاالیشگاه ،نمونه گیری از محصوالت دریایی و بررسی نتایج حاصل شده ،صادر شد.
همچنین آزمایشگاه شــرکت نفت ایرانول مطابق بخش قوانین Z17آیاکس مورد بازرسی و
نظارت قرار گرفته و گواهی تایید تامین کنندگان خدمات توسط موسسه  ICSبرای آزمایشگاه
شرکت صادر شــده است .گفتنی است؛ مؤسســه ردهبندي ايرانيان ســازماني مردم نهاد و
غيرانتفاعي است که براي ارتقای سطح ايمني ،امنيت ،کيفيت و فنآوري در زمينههاي مختلف
علمي ،آموزشی ،فني ،توليدي ،صنعتي و خدماتي در صنايع و بخش های مختلف و مرتبط با آن
در سطح ملی و بینالمللی فعاليت مينمايد.
ال به طراحي و تدوين و اجراي قوانين و مقررات ،اعمال بازرسي هاي ردهبندي،
اين موسسه ك ً
فنی ،ایمنی قانوني ،انجام مميزي ها و ارائه مشاورهها ،مهندسي و آموزشهاي مرتبط به طراحي،
ساخت و بهرهبرداري از كشتي ها و تأسيسات ساحلي و فراساحلي و ديگر محصوالت ،خدمات
و تجهيزات دريايي و صنعتي را با انجام اقدامات مورد نياز ميپردازد.
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مدیرعامل شرکت نفت ایرانول درجمع اتوسرویس کاران استان تهران خبر داد:

عرضه «تترا» روغن موتور کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت به بازار

مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در مراسم تقدیر از اتوسرویس کاران
برتر اســتان تهران از آغاز عرضه انبوه «تترا» نخستین روغن موتور با پایه
گیاهی بــا مزایای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف ســوخت به بازار
خبر داد.
مهندس عیسی اسحاقی گفت :این روغن موتور که در خرداد ماه امسال
در جمع عاملین فروش کشور رونمایی شــد به دلیل کاهش آلودگی هوا،
کاهش مصرف سوخت و قابل اســتفاده بودن برای اکثر خودروها مورد
استقبال مشتریان قرار گرفت.
مهندس اسحاقی با اشــاره به نامگذاری سال جاری از طرف مقام معظم
رهبری به عنوان ســال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل گفت :خوشحالیم که
توانستیم در این سال گامهای مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی برداریم.
وی تولید و عرضــه روغن موتور تترا ،ایجاد پایانــه صادراتی و مخازن
 25هزار تنی ،صادرات محصوالت نهایی و کاهش خام فروشــی و نصب
فیلترهای واحد موم زدایی به منظور کاهش روغن اسلک وکس و افزایش
روغن پایه تولیدی را از اقدامات مهم این شرکت در سال جاری ذکر کرد.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول افزود :روغن موتور تترا تنها در چند
کشور پیشرفته عرضه می شد که توسط کارشناسان ایرانول این محصول
در داخل کشور نیز فرموالسیون آن تهیه و به بازارعرضه شد.
وی تصریح کرد :ساخت پایانه صادراتی ایرانول در ماهشهر روند خوبی
را طی می کند و انشــااله ظرف ماههای آینده مخازن  25هزار تنی ایرانول
در ماهشهر افتتاح که با بهره برداری از این پایانه صادراتی ،بازار صادرات
محصوالت را در راستای کسب سود بیشتر بهتر میتوان مدیریت کرد.
وی افــزود :در این ســال در جهت صــادرات محصــوالت نهایی به
کشورهای دیگر گام های جدی برداشته شد و مقدار صادرات محصوالت
نهایی در هشت ماهه اول سالجاری نسبت به سالهای قبل حدود  4برابر
شده است.

مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول از نصب چهار فیلتر واحد موم گیری
به منظور کاهش روغن اســلک وکس و افزایش تولید روغن پایه خبر داد
و گفــت :به زودی فــاز اول این طرح آغاز و در پایان ســال آینده به بهره
برداری می رســد که با افتتاح فاز اول  11میلیــون لیتر به روغن تولیدی
شرکت افزوده و روغن موجود در اسلک وکس به  10درصد می رسد که
سود خوبی نصیب شرکت می شود.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول از رایزنی ها برای تولید روغن دریایی
با یک برند خارجی و مشارکت شــرکت های داخلی در آبادان خبر داد و
گفت :در این راســتا توافق های اولیه انجام و به دنبال اجرایی کردن توافق
و تولید روغن دریایی برای نخســتین بار در کشــور توسط یک شرکت
معتبر تولید روغن دریایی خارجی در ایران هســتیم .مهندس اســحاقی
درباره پاالیشــگاه روغن ســازی آبادان نیز گفت :پیشنهاد یک شرکت
خارجی را برای جذب ســرمایه گذاری و تولید روغــن های گروه  2و 3
در آبادان دریافــت و موضوع در هیات مدیره مطــرح و موافقت هیات
مدیره را برای جذب ســرمایه گذاری برای پاالیشــگاه آبادان دریافت
کرده ایم .وی یکی دیگر از اقدامات انجام شــده در شرکت نفت ایرانول
را به منظور فروش بیشــتر محصــول نهایی به جای خام فروشــی ایجاد
و راه انــدازی بیش از  20هــزار مترمربع انبار در شــرکت نفت ایرانول
ذکر کــرد و گفت :با این کار انشــااله دیگر مثل ســال های گذشــته با
کمبود محصول نهایی مواجه نخواهیم شــد و انبارهای ایرانول گنجایش
حدود دو تا ســه ماه محصول تولیــدی را دارند .گفتنی اســت ،در پایان
این مراسم از اتوسرویسهای برتر اســتان تهران آقایان حسین صیدلو،
حسن ســعیدی ،احمد فرخنده زاده ،ابراهیم غالمی ،مهدی حیدری ،امیر
حاجی آبــادی ،فرهاد رمضان امردادی ،اســماعیل تاجیک ،ایمان ایمان
پور ،داود صفری ،سلیمان بهرامی ومســلم رفیعی با اهدای لوح ،تقدیر به
عمل آمد.

19
اخبار

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

1

تعویض رایگان روغن
خودروهای زائرین
حسینی توسط شرکت
نفت ایرانول

1

ش کرت نفت اریانول

20
اخبار

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

عامل فروش ایرانول در اســتان ایالم بــا توجه به
تاکید مهندس اســحاقی مدیرعامــل محترم ایرانول
در راســتای اجرای طرح ویــژه اربعین حســینی و
حمایت از زائرینی که از مــرز مهران تردد می نمایند،
محصوالت این شــرکت را با شرایط مناسب در اختیار
اتوسرویسهای اســتان قرار داده تا به زائران حسینی
خدمات ویژه در ماههای محرم و صفر ارائه دهند.
این نمایندگــی جهت رفاه حال زائریــن گرامی در
مســیرهای منتهی به مــرز مهران کلیــه امکانات و
ماشــینهای پخش مویرگی را مستقر کرده و با نصب
پالکارد ایرانــول و در اختیار قــرار دادن محصوالت
مورد نیــاز زائران با تخفیف و تعویــض رایگان تنها با
دریافت قیمت روغن اقدام کرده است.
از مهمترین این اقدامات که در مســیر زائران انجام
شــد می توان به تحویل رایگان محصــوالت ایرانول،
فروش چند درصدی زیر قیمت با شــرایط پرداخت
اعتباری ،تعویض رایگان به صورت تخفیف ویژه برای
اتوسرویس ها ،استقرار ماشین های مویرگی به صورت
شــبانه روزی و فروش روغــن موتورهایی با ظروف
پالستیکی از قبیل الوند یک لیتری اشاره کرد.

2

2

حضور شرکت نفت ایرانول در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

شــرکت نفت ایرانول در هجدهمیــن همایش صنایع
دریایی و هشــتمین نمایشــگاه بین المللی صنایع دریایی و
دریانوردی که بــه مدت چهار روز ( 27تا  30مهر مــاه) در جزیره کیش
برگزار شد ،حضور داشت.
این نمایشــگاه با حضور «امیر دریابان علی شــمخانی» دبیر شورای عالی
امنیت ملی«،امیر دریادار سیاری»فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمیایران«،امیرسرتیپحاتمی»جانشینوزیردفاعوپشتیبانینیروهای
مســلح و «محمد ســعیدنژاد» معاون وزیر و مدیر عامل ســازمان بنادر و
دریانوردی و«علی اصغرمونســان» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
آغاز به کار کرد.
این رخــداد مهم و بزرگ در حــوزه دریا نوردی با هــدف ارائه آخرین
توانمندی ها و دســتاوردهای شــرکت های فعال در صنعت دریانوردی،
افزایش همــکاری های بیــن المللی و توســعه صنایع دریایــی و تعامل
شرکتهای داخلی و خارجی با یکدیگر و انتقال تجارب به مدت چهار روز در
مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزارشد.
این رویداد مهم اقتصادی حوزه صنایع فرا ســاحل ،نفت ،شیالت ،ساخت
شناورهای فراســاحلی ،گردشگری ،محیط زیست ،اقیانوس شناسی و علوم
جوی ،صنایع نظامی ،آموزشــی و تحقیقاتی ودیگر حــوزه های مرتبط را در
برداشت.
همچنین این نمایشگاه با هدف ارائه آخرین دستاوردهای صنایع دریایی

کشــور ،تعامل و تبادل اطالعات فناوری ،دســت یابی به آخرین اطالعات
جهانی در صنایع دریایی و دریانوردی و نیازسنجی این صنعت برگزار شد.
یاد آور می شود؛ این نمایشــگاه با محورهایی ازجمله :مدیریت و اقتصاد
دریایــی -صنایع نفــت و گاز دریایی -دریانــوردی و حملونقل دریایی-
قوانین مقررات و اســتانداردها -ایمنی ،بهداشــت و محیطزیست دریایی
شــرایط محیطی دریا -طراحی و ساخت شــناورهای دریایی -تأسیسات
ساحلی و فراســاحلی -فناوریهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر دریایی-
سرمایههای انسانی برپا شد .این نمایشگاه در فضایی به وسعت  21هزار متر
مربع و با حضور  260شــرکت داخلی و  110شرکت خارجی از کشورهای
رومانی ،ترکیه ،روســیه ،ســنگاپور ،فرانســه ،ایتالیا ،یونان،امارات متحده
عربی ،هلند ،چین ،بلژیک ،نروژ ،آلمان ،انگلیس ،استرالیا ،کرواسی ،استونی،
صربستان،پرتغال،اسپانیا،هند،کرهجنوبیواوکراینبرگزارشد.
معرفیطرحهاومحصوالتجدید،نمایششناورهایتولیدداخل،بازدید
از طرح توسعه بندرگاه کیش و کارخانه کشتی سازی از برنامه های جنبی این
دوره از نمایشگاه بود.
گفتنی اســت؛ شــرکت نفت ایرانول بــه منظور نمایش دســتاوردها و
توانمندی های تولید روغن های دریایــی و معرفی محصوالت جدید خود
و نیز افزایش ســهم بازار فرآورده های دریایی در نمایشگاه صنایع دریایی و
دریانوردی حضور داشت و کارشناسان فروش صنایع پاسخگوی مراجعین و
بازدیدکنندگانازایننمایشگاهبودند.

3
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4

در پاالیشگاه روغن سازی ایرانول

نخستینجلسههمافزاییشرکتهایتابعههلدینگ
تاپیکوبرگزارشد

نخســتین جلســه هم افزایی شــرکت های تابعه هلدینگ تاپیکو ( ٣آبان  )95در راستاي
برنامههاي هم افزایی و آشــنایی شرکت های تابعه تاپیکو با پتانسیل ها و ظرفیت های شرکت
نفت ایرانول در زمینه تامین روانکارها در محل سالن کنفرانس پاالیشگاه روغن سازی شرکت
نفت ایرانول برگزار شد .در این جلســه مهندس خراطی زاده سرپرست معاونت تولید و بهره
برداری و مدیر پاالیشــگاه روغن ســازی تهران به بیان توضیحاتی در خصوص فعالیت های
شرکت نفت ایرانول در رابطه با فرآیند پاالیشگاه و افزایش تولید پرداخت.
همچنین در این جلســه دکتر قلی پور مدیر نظارت بر امور بازرگانی تاپیکو نیز توضیحاتی در
خصوص هدف از برگزاری این جلسات بیان کرد.در ادامه این مراسم نمایندگان شرکتهای
حاضر در این جلســه از واحدهــای عملیاتی پاالیشــگاه ایرانول بازدید کردنــد .نمایندگان
شرکتهای پتروشیمی غدیر ،پتروشــیمی فن آوران ،پتروشیمی آبادان ،پتروشیمی خراسان،
شرکت نفت پاسارگاد ،PIIC ،نخ تایر ،نفت و گاز آریا ،کاغذسازی بیستون ،کارتن ایران ،الستیک
بارز ،پتروسینا ،پرسی ایران گاز و ماشین سازی پارس در این بازدید حضور داشتند.
در پایان نیز میزگردی در خصوص راهکارهای افزایش هم افزایی برگزار شــد و نمایندگان
شرکت های حاضر در جلســه نقطه نظرات خود را در خصوص روش های افزایش هم افزایی
میان شرکت های تابعه هلدینگ تاپیکو ارائه کردند.

4

برگزاری مراسم عزاداری سرور و
ساالر شهیدان امام حسین (ع)
در شرکت نفت ایرانول

مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان امام حسین (ع) ساعت
 10صبح شــنبه ( 17مهر ماه  )95مصادف با ششــم محرم در
پاالیشگاه روغن سازی تهران و یکشنبه ( 18مهر ماه )95مصادف
باهفتممحــرمدرمحلنمازخانهدفترمرکزیباحضورمهندس
اســحاقی مدیرعامل ،مدیران و کارکنان شــرکت نفت ایرانول
برگزارشد.
در مراسمی که در پاالیشگاه تهران برگزار شد ،حجت االسالم
عبدالحمید شــهاب در مورد محورها و ابعــاد نهضت اباعبداهلل
الحسین علیهالسالم و قیام عاشورا سخنرانی کرد و مداح اهل بیت
عصمت و طهارت(ع) حاج محسن طاهری نیز به ذکر مصیبت و
نوحه سرایی پرداخت.همچنین در مراسمی که در دفتر مرکزی
برگزار شد ،حجت االســام اباذر عبادی در مورد شهادت امام
حســین(ع)وطفلشــیرخوارهایشــانحضرتعلیاصغر(ع)
سخنرانیوحاجعلیمزینانیمداحاهلبیتعصمتوطهارت(ع)
نیزبهذکرمصیبتونوحهسراییپرداخت.همکاراندراینمراسم
معنوی ،با شکوه بسیار به سینه زنی و عزاداری حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع)واصحابباوفایآنحضرتپرداختند.گفتنیاست،
شرکت نفت ایرانول به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ و حماسه
حسینیوگرامیداشتماهمحرم،ماهعزایحسینیوهفتهاحیاءامر
به معروف و نهی از منکر؛ مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان
حضرتاباعبداهللالحسین(ع)رابرگزارکرد.

5

در نخستین همایش ملی مسئولیت اجتماعی صورت گرفت

اهدایتقدیرنامهنشانمسئولیتاجتماعی
ایران به شرکت نفت ایرانول

درنخستین همایش ملی مسئولیتاجتماعیکشور که 24آبان ماه 95باحضور
دکتر روحانی رئیس جمهور در ســالن اجالس ســران برگزار شد ،شرکت نفت
ایرانولموفقبهدریافتتقدیرنامهنشانمسئولیتاجتماعیایرانشد.
در این همایش که وزرای بهداشــت ،علوم و وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان نهادها و موسسات
مختلفحضورداشتند،نشانملیمسئولیتاجتماعیایرانباعنوانیادوارهشهید
دکتر فیاض بخش به ســازمانها ،نهادها ،موسسات و ارگان های فعال در عرصه
مســئولیت اجتماعی بویژه در حوزه ســامت ،رفاه و تأمین اجتماعی اهدا شد.
براساس گزارش دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی ؛ از بین  197شرکت مورد
بررسی قرار گرفته  47شرکت به مرحله نهایی ارزیابی نشان مسئولیت اجتماعی
راهپیداکردندوبااعالمنتیجهارزیابینهاییازشرکتهایمنتخبتقدیربعملآمد
که در این راستا شرکت نفت ایرانول موفق به دریافت تقدیرنامه 4ستاره شد.
اطالعات تکمیلی این نهادها و ارگانها تا 15شــهریور ماه جمع آوری شده بود و
برای دریافت این جایزه شاخص های بهبود فرآیندهای سالمت و رفاه اجتماعی،
میزان مشارکتهای مردمی ،شیوه های موثر ارتقای کیفیت خدمات در مسیر رفاه
اجتماعیعمومیواستانداردهایخدماتسالمتاجتماعی،نیازبود.
هدف اصلی اهدای این جایزه ایجاد بسترهای الزم برای ارتقای سطح سالمت و
بهبود کیفیت خدمات با مشارکت نهادهای اجتماعی اعالم شده بود و گروههای
هدف نشان مســئولیت اجتماعی ایران هم رسانه ها؛ مؤسسات خیریه؛ اشخاص
حقیقی؛ مؤسسات ،نهادها و ســازمان های دولتی؛ صاحبان کاال و خدمات بخش
خصوصی؛ انجمن ها ،تشــکل ها و ســازمان هــای مردم نهاد؛ پژوهشــکده ها،
دانشگاهها و مؤسسات علمی و آموزشیهستند.
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دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ســاعت ٢:١٥
بامداد و در لحظه تحویل ســال  94با حضور در جمع کارگران
شــرکت نفت ایرانول سال را تحویل کرد و خاطره به یاد ماندنی
برای کارگران رقم زد .
دکتر علی ربیعــی در جمع صمیمی و گرم کارگران گفت  :من
خود را از قشر کارگر و خانواده کارگران می دانم و تصمیم گرفتم
کــه در این جمع صمیمی حضور پیدا کنــم .دکتر ربیعی در این
دیدار که حدود یک و نیم ســاعت طول کشــید پس از تحویل
ســال و حضور در جمع کارگران و شنیدن درد و دل های آنها از
بعضی قسمت های پاالیشگاه روغن ســازی ایرانول در تهران
بازدید کرد.
در این دیدار که وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را مدیر عامل
تاپیکو و معاون استاندار و فرماندار شهرری و مهندس اسحاقی
مدیر عامل شــرکت نفت ایرانول همراهی مــی کردند وی در
جریان وضعیت این شــرکت قرار گرفــت و از اقدامات مدیر
عامل این شــرکت در ترمیم حقوق و رفاه کارگران و وضعیت
شرکت ابراز رضایت کرد.
گفتنی اســت در این مراسم دکتر ربیعی عالوه بر اهدا قرآن و
گل به کارگران حاضر عیدی داد و برای آنها و خانواده هایشان
سالی خوب همراه با موفقیت و تندرستی آرزو کرد .
اين حضور كه براي اولين بار در كشور انجام گرفت در شبكه
هاي مختلف رســانه ملي  ،ســايت ها و خبرگزاري ها بازتاب
گســترده اي داشــت و موجي از شــادي و امیدواری در بين
كارگران ايجاد كرد.
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خاطره به یاد ماندنی کارگران
ایرانول با وزیر کار در لحظه
تحویل سال نو 94
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2

حضور شركت نفت ايرانول در نمايشگاه صندوق هاي بازنشستگي پيشران توسعه ملي

نمایشــگاه صندوق های بازنشســتگی پیشران توسعه
ملی یکشنبه  24بهمن ماه با حضور دکتر علی ربیعی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی در مصلی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد و
به مدت سه روز ادامه داشت.
به گــزارش روابط عمومي وتبليغات شــرکت نفــت ایرانول ،در این
نمایشــگاه شــرکت نفت ایرانول در كنار ساير شــركت هاي مجموعه
هلدينگ تاپيكو ميزبان بازديدكنندگان بويــژه فعاالن اقتصادي بخش
صنايع نفت وانرژي بود.
بسترسازی مقدمات پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی کشور با رویکرد
اقتصاد مقاومتی،گردهمایی هدفمند فعاالن اقتصادی و ایجاد و توســعه
زمینــه های همکاری مشــترک و هم افزا ،ایجاد زمینه جذب ســرمایه
گذاری خارجی در پروژه های پیش رو ،ارائه تصویر کالن و نقشــه حضور
و فعالیت بنگاه های صندوق های بازنشســتگی درچرخه ارزش افزوده ،
تجمیع ظرفیت ها و حلقه های علمــی ،صنعتی و بازرگانی موثر بر اقتصاد
کشور از اهداف برگزاری این نمایشگاه سه روزه بود.
این نمایشــگاه موضوعات مرتبط با نفت ،پتروشیمی و انرژی  ،صنایع
دارویــی و تجهیزات پزشــکی ،ارتباطات و فنــاوری اطالعات  ،صنعت

درمان و خدمات پزشکی ،عمران و ساختمان،کانی های غیرفلزی ،فوالد
و معدن ،گردشــگری ،پولی و بانکی ،خدمات مالــی ،حمل و نقل ،صنایع
غذایی وکشت و دام را بررسی کرد.
گفتنی اســت ،بازدید جمعی از سفرا و وابســته های بازرگانی ،بازدید
تخصصی فعاالن اقتصــادی و هیات تجاری از نمایشــگاه صندوق های
بازنشستگی پیشــران توســعه ملی و برگزاری همایش اقتصاد ایران از
دیگر برنامه های این نمایشگاه بود.
یادآوری می شود؛ نمایشگاه صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه
ملی با حضور شــریعتمداری معاون اجرایی رئیــس جمهور ،علی ربیعی
وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،فیروزآبادی قائــم مقام وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،صادقی فر سرپرســت معاونت فرهنگی  -اجتماعی
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،مدیران و روســای ســازمان هــای تابعه و مدیران
عامل هلدینگ ها وشــركت هــاي تابعه ،صندوق های بازنشســتگی و
شــرکت های ســرمایه گذاری یکشــنبه  24بهمن ماه آغاز به کار کرد
و ســه شــنبه  26بهمن ماه در مصالی امــام خمینی (ره) بــه کار خود
پایان داد.

3

تشکر دكتر نوروززاده از اقدامات انجام شده
در ايرانول

مهندس اســحاقی مدير عامل شــركت نفت ايرانول با دكتر
نوروززاده مدير عامل شستا در تاریخ 10اسفند  95ديدار و گزارشي از اقدامات
انجام شــده در شــرکت نفت ایرانول و همچنین برنامههاي آتی شركت ارائه
داد .در این دیدار دكتر نوروز زاده ضمن تشــكر از اقدامات انجام شده در زمان
مديريت مهندس اسحاقي خواستار برنامه ريزي مناسب در راستای برنامه های
آتی و تدوين اســتراتژيهاي بلند مدت در ایرانول شــد و گفت  :بايد با استقرار
مبنايي نوين مديريتي و بررســي دقيق آســيبها گامهاي جدي براي افزايش
ســهم بازار و ايجاد ارزش افزوده براي محصوالت و اصالح روشهاي قديمي
برداشــت .وي تاكيد كرد :حمايت از مديران را در كنار اصالح روش ها وظيفه
خود مي دانيم.

3

4

شرکت نفت ایرانول در دومین
جشنوارهبرترینهایتبلیغات
ایران حائز رتبه برتر شد

4

5

5

ديدارمهندس اسحاقي با خانواده مرحوم
شمسعلي عليزاده در سالگرد فوت وی

مهندس اسحاقي مديرعامل شرکت نفت ایرانول همزمان با اولين
ســالگرد فوت مرحوم شمسعلي عليزاده با حضور در منزل وی در آدران اسالمشهر
از نزديك باهمســر وفرزندان ايشــان ديداركرد .در اين ديدار كمك هزينه بيمه
عمر آن مرحوم و هدايايي از طرف شــركت به خانواده وی اهدا شــد .در اين ديدار
دكتر محقق زاده قائم مقام شــرکت  ،مهندس خراطي زاده سرپرست معاونت توليد
وبهره برداري ،دكتر اشجعي مديرمنابع انساني و دكتر غياثيان مديرروابط عمومي
وتبليغات وآقاي حلواچي نماينده بيمه آسيا حضور داشتند.گفتني است سال گذشته
مرحوم شمسعلي عليزاده از همكاران واحد كنترل به دليل بيماري درگذشت.

شــرکت نفت ایرانول در دومین جشــنواره برترینهای
تبلیغات ایران که  24و  ۲۵بهمنماه  95در مرکز همایشهای
سازمان صداوسیما با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار شــد ،حائز رتبه برتر و دریافت لوح سپاس و
تندیس جشنواره (شاهین نقره ای) شد .شرکت نفت ایرانول
در این جشنواره در بخش مسابقه در رشته تبلیغات مستقیم
و براســاس رای هیات داوران به عنوان اثــر دوم انتخاب و
شایسته دریافت شــاهین نقره ای ارزیابی شده و در مراسم
تقدیر از برگزیدگان مفتخر به دریافت آن شد  .همچنین در
رشــته تحقیقات و مطالعات مرتبط با تبلیغات شاخه ،شامل
(طرح هــای تحقیقات مرتبط با تبلیغــات تحلیل موقعیت،
پیش آزمــون  ،تحلیل مخاطبان ،پس آزمون ،اثر بخشــی)
نیز دیپلــم افتخار دریافت کرد  .گفتنی اســت ،بخش اصلی
این رویداد« ،بخش مســابقه» اســت که طی آن آگهیهای
تبلیغاتی در  ۹رشــته تبلیغات محیطــی ،تبلیغات حمایتی،
تبلیغات مســتقیم ،فعالیتهای روابــط عمومی ،تحقیقات
آزمونهای تبلیغات ،تبلیغات دیداری و شنیداری ،تبلیغات
چاپی ،برندینگ ،موردبررسی ،ارزیابی و داوری قرار گرفت.
همچنین در بخش ویژه ،آگهیهای تبلیغات مرتبط با اقتصاد
مقاومتی ،مسئولیت اجتماعی و زیســتمحیطی و تبلیغات
فرهنگی و خدمات عمومی موردبررسی و داوری قرار گرفت.
یادآور می شود؛ این جشــنواره با حضور و مشارکت برندها،
روابط عمومیهــا و کانونهای آگهــی و تبلیغات و حمایت
معنوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،ســازمان زیباسازی شــهر تهران ،سازمان
فرهنگی -هنری شــهرداری تهران و نماینده سازمان جهانی
تبلیغات در ایران و با شــعار خالقیت ،اثربخشــی تبلیغات و
حق انتخاب مشتری برگزار شــد .الزم به ذکر است ،در این
جشــنواره در روز  ۲۴بهمنماه  ،95ســه کارگاه آموزشی با
عناوین تبلیغات خالق ،روشهــای پیشآزمون تبلیغات و
طراحی کمپینهای تبلیغاتی نیز برگزار شد.
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ش کرت نفت اریانول

1

تمدید گواهی نامه های استاندارد زیست محیطی،
ایمنی و بهداشت

2

برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت آزادسازی
خرمشهر و دهه مبارک فجر

3

برگزاری مسابقات فوتبال کارگری سال  95لیگ برتر
استان تهران

1

شــرکت نفت ایرانول موفق به تمدید گواهینامههای سیســتم مدیریت زیســت
محیطی  ISO 14001:2004و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای OHSAS 18001:2007
شــد .به نقل از واحد توسعه سیستم ها ،ممیزی مراقبتی اســتانداردهای فوق توسط شرکت SGS
سوئیس ،طی روزهای دوشنبه و سه شنبه  28و  29تیر ماه جاری در پاالیشگاه روغن سازی تهران و
مجتمع مظروفســازی و بسته بندی انجام شد .گفتنی است جلسه افتتاحیه و اختتامیه این ممیزی با
حضور مديران و برخی از روســاي شركت برگزار گردید .یادآور می شود؛ نمايندگان شركتSGS
ضمن اعالم تمديد گواهينامههاي مذکور ،عملكرد شرکت را مثبت ارزيابي كردند.

2

مسابقات فوتســال به مناسبت آزادسازی خرمشهر با حضور 12تیم میان پاالیشگاه
تهرانومجتمعظرفسازی 10خردادماه 95برگزارشد.نفراتاولتاسوماینمسابقاتبهترتیبتیم
اول مخازن بلندینگ الف ،تیم دوم تعمیرات الف و تیم سوم مخازن بلندینگ ب .همچنین به مناسبت
دهه مبارک فجر مســابقه فوتسال برگزار شد و به ترتیب تیم های مخازن و بلندینگ ،واحد عملیات
و واحد برنامه ریزی رتبه اول تا ســوم را کسب کردند .همچنین مسابقات دهه فجر در رشتههای تیر
اندازی بانوان ،شنا ،تنیس روی میز ،والیبال و طناب کشی در تهران و آبادان برگزار شد.

24
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مسابقات فوتبال کارگری سال  95لیگ برتر استان تهران با شرکت  16تیم در دو
گروه هشــت تیمی از تاریخ  24مرداد آغاز شد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت
ایرانول ،در این مسابقات ایرانول در اولین بازی با ایران خودرو ( نائب قهرمان سال گذشته) لیگ
برتر با نتیجه  4بر  3پیروز شــد و در بازی دوم ایرانول با صبا آســان بر بازی کرد که  2بر  1نتیجه
را واگذار کرد.

4

برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی به
مناسبت ماه مبارک رمضان و شعبان

5

برگزاری مسابقات کتابخوانی ،نقاشی و کاردستی

3

برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی به مناســبت ماه مبارک رمضان با هماهنگی
کمیته فرهنگی شــرکت نفت ایرانول برگزار شد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت
ایرانول ،از مهمترین این برنامه ها می توان به برگزاری مســابقه های کتابخوانی و وبالگ نویسی،
مســابقات پیامکی و حضوری در هنگام نماز ظهر و عصراشاره کرد .همچنین برای ترویج فرهنگ
حفظ قرآن کریم اجرای طرح روان خوانی قرآن و همچنین اجرای طرح حفظ جزء  30قرآن کریم
انجام شد .همچنین با مشــارکت موسسه فرهنگی هنری رویش نســل خورشید خیمه ای تحت
عنوان خیمه کودک  313در مسیر زائران مسجد جمکران در روزهای 12تا  15شعبان دائر شد.
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مســابقات مختلف کتابخوانی ،نقاشی ،کاردســتی و کلیپ به مناسبت های اعیاد
مختلف توســط واحد روابط عمومی و تبلیغات برگزار شد .از جمله این مسابقات
می توان به مسابقه کتابخوانی با عنوان جرعه آفتاب وحی ویژه مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
اشاره کرد .همچنین مسابقه کتابخوانی معرفت که به مناسبت عید غدیر خم برگزار شد .مسابقه
«ایرانول و محیط زیست» نیز ویژه دانش آموزان و فرزندان پرسنل ایرانول در زمینه های نقاشی
وکاردســتی ،شعار ،داستان کوتاه ،عکاسی و ســاخت کلیپ برگزار و به نفرات برگزیده هدایایی
اهدا شد.

4

5

مهندس پیوندی در مراسم تقدیر از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز فرزندان پرسنل تهران ایرانول:

مهندس اسحاقی عالوه بر موفقیت در صنعت در توجه
به نیروی انسانی گامهای جدی برداشته است

مراســم تقدیر از دانش آموزان و دانشــجویان ممتاز فرزندان پرسنل
تهــران ایرانول با حضور مهندس پیونــدی مدیرعامل تاپیکو و مهندس
اســحاقی مدیرعامل ایرانول همزمان با سالروز شکست حصر آبادان در
سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد .در این مراسم مهندس
اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ضمن خیر مقدم و گرامیداشت
هفته دفاع مقدس و سالروز شکســت حصر آبادان ،گزارشی از عملکرد و
پروژههای انجام شده در شرکت طی دو سال اخیر ارائه کرد .وی همچنین
توضیحاتی در مورد رکورد بی ســابقه ایرانــول در زمینه تولید ،فروش و
صادرات و مسایل و مشکالت سابق شرکت و اصالح این موارد و توجه به
امور رفاهی و اقداماتی که در زمینه فعال کردن تعاونی مســکن کارکنان و
تعاونی مصرف پرســنل صورت گرفته ،بیان کرد .در این مراسم مهندس
پیوندی مدیر عامل تاپیکو نیز ســخنرانی کرد .وی گفت :یکی از خدمات
بزرگ مهندس اســحاقی جدا از موفقیت در صنعت ،توجه وی به روابط
انسانی،تعهداتاجتماعیواهمیتبهنیرویانسانیاست.همچنیندراین
مراسم از حسن تفتیان سریع ترین مرد ایران در تاریخ  68ساله المپیک و
رکورددار دو ۱۰۰متر و سرعت ایران با اهدای لوح سپاس و هدایا تقدیر به
عملآمد.اینمراسمبابرنامههایمختلففرهنگیوهنریازجملهبرنامه
عمو فیتیله ها ویژه کودکان ،تقلید صدا،طنز و موسیقی پاپ برگزارشد که با
استقبال بی نظیر همکاران و خانوادههای آنها مواجه گردید.

25
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همزمان با شب عید سعید قربان

مراسم تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
پرسنل پاالیشگاه آبادان ایرانول برگزار شد
مراســم تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنل پاالیشگاه
آبادان ایرانول با حضور مهندس اسحاقی مدیرعامل ایرانول همزمان با
شب عید سعید قربان در سینما نفت آبادان برگزار شد.
در این مراســم مهندس اسحاقی گزارشی از عملکرد پروژه های انجام
شده شرکت طی دو سال اخیر در تهران و آبادان ارائه کرد.
همچنین دکتر هاشمی مدیر پاالیشگاه آبادان نیز گزارشی از اقدامات
و پروژه های انجام شــده در این پاالیشگاه طی مدت مدیریت مهندس
اسحاقی درشرکت نفت ایرانول بیان کرد.
در این مراسم که با حضور  700نفر از خانواده های کارکنان پاالیشگاه
آبادان برگزار شد ،بیش از  106دانش آموز و دانشجوی ممتاز با اهدای
هدایا تقدیر شدند .این مراسم که با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی
و هنری از جمله برنامه ویژه کودکان ،طنز و موسیقی سنتی برگزار شد با
استقبال همکاران ایرانول آبادان مواجه گردید.
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ایرانول موفق به دریافت تندیس
از چهاردهمین جشنواره تولید
ملی-افتخار ملی شد

ش کرت نفت اریانول
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شــرکت نفت ایرانول در چهاردهمین جشــنواره تولید ملی-افتخار ملی که
یکشنبه اول اسفند ماه  95در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد ،موفق به
دریافت تقدیرنامه  ،لوح و تندیس جشنواره شد  .چهاردهمین جشنواره «تولید
ملی ،افتخار ملی» به منظور قدردانی از مدیران واحدهای برتر صنعتی و با هدف
صیانت از دستاوردهای صنعتی کشور و حمایت از تولید ملی در بازارهای داخلی
و بینالمللی برگزار شد .شرکت نفت ایرانول نیز با توجه به تولید نخستین روغن
موتور پایه گیاهی کشور  ،رکورد شکنی در تولید  ،فروش و صادرات و کاهش 25
درصدی خام فروشی در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل و سایر اقدامات در
حوزه تولید و خودکفایی حائز رتبه برتر و مفتخر به دریافت لوح و تندیس شد  .در
این مراسم دکتر غیاثیان مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول به
نمایندگی از طرف مهندس اسحاقی تندیس و لوح جشنواره را از دست مهندس
نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت دریافت کرد .گفتنی است ،این مراسم
از ســاعت  16:30تا  21با حضور محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت  ،معدن و
تجارت ،غالمحسين شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،مســعود پزشكيان نائب رئيس اول مجلس شــوراي اسالمي ،ابوالفضل
رضوي معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور ،حسين هاشمي
استاندار تهران ،عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی و دکتر رحمانی قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت  ،مقامات عالی
رتبه و جمعی از تولیدکنندگان ،صنعتگران و فعاالن اقتصادی سراســر کشور
برگزار شد  .بنابراین گزارش پس از بررسی های انجام شده توسط هیات داوران
،از  200واحد صنعتی و تولیدی ثبت نام کننده در جشــنواره  36واحد به عنوان
واحد های تولید کننده ملی برگزیــده و از آنان با اهدای لوح و تندیس تقدیر به
عمل آمد که شرکت نفت ایرانول نیز یکی از این  36واحد برگزیده بود.

حضور ایرانول
در شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی محیط زیست
شــرکت نفت ایرانول در شانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
محیط زیســت که به مدت  4روز و از تاریخ  6تا  9اســفندماه
( 95جمعه تا دوشــنبه) برگزارشــد ،حضور داشت  .به گزارش
روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول ،شــانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی محیط زیســت با حضور معصومه ابتکار،
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست،
محمدجواد ظریف  -وزیر امور خارجه ،حجتاالســام مجید
انصاری  -معــاون حقوقی رییس جمهــور ،محمدرضا تابش و
کیخواه نمایندگان مجلس شــورای اســامی ،جری لوییس -
نماینده ســازمان ملل در تهران ،اریک صلحهایم  -مدیر برنامه
محیط زیست سازمان ملل متحد در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی آغاز به کار کرد .این نمایشــگاه با شعار « اقتصاد سبز
اقتصاد مقاومتی » با حضور  300شــرکت داخلی و  20شرکت
خارجی از کشورهای آلمان ،کرهجنوبی ،انگلستان ،هلند ،ایتالیا،
دانمارک ،چین ،ســوئد ،فنالند ،نیوزلند ،فرانسه ،ژاپن ،روسیه،
نروژ و اتریش برگزارشــد و شرکت های خارجی حاضر آخرین
دســتاوردهای خود در عرصه حفاظت محیط زیســت ،تامین،
تجهیز و نصب تجهیزات زیســت محیطــی ،انرژیهای پاک،
بازیافت ،تصفیه و بهینهســازی مصرف انرژی ،پایش آلودگی
هوا ،آب و پســاب  ،تجهیزات آزمایشــگاههای معتمد ،را ارائه
دادند  .این نمایشــگاه در فضایی بالغ بر  22هــزار متر مربع در
محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزارشد  .حضور
قریب به  ۱۰۰تشــکل زیســت محیطی از  ۳۱استان کشور در
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی محیط زیست از ویژگی های
بارز این نمایشگاه بود .ســازمان حفاظت محیط زیست از همه
متخصصان ،دانشگاهیان ،فعاالن ،دانش آموزان ،دوستداران و
عالقمندان به محیط زیســت و اقشار مختلف مردم دعوت کرد
از این نمایشگاه بازدید کنند .شــركت نفت ايرانول با حضور در
این نمایشگاه ضمن معرفي روغن موتور تترا (اولين روغن موتور
پايه گياهي در کشــور) سازگار با محيط زيســت و با سرلوحه
قراردادن شــعار اين نمايشگاه اقتصاد ســبز ،اقتصاد مقاومتي
پذيراي ميهمانان و مراجعين بود.

برای نخستین بار در صنعت روانکاران

ایرانول جايزه ملي سه ستاره تعالي
سازمانی را دریافت کرد
جايزه ملي ســه ستاره تعالي ســازماني براي اولين بار به مهندس
عيسي اسحاقي مدیرعامل ایرانول اهدا و شركت نفت ايرانول اولين
شــركت در صنعت روانكاران اســت که موفق به دریافت جايزه
سهستاره تعالي سازماني شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و تبلیغات شــرکت
نفــت ایرانــول ،مرکز مطالعــات تعالی
ســازمان مدیریت صنعتی هر سال بر
اســاس ارزیابی عملکرد ،بــا توجه به
میزان اســتقرار نظامهای مدیریتی ،نگاه
سیســتمی و جامع به تمــام فعالیتهای
سازمانها؛ سازمانهای برتر ایرانی که حائز
شــرایط بوده و بــه حدنصاب
تعیین شــده دســت پیدا
کردهاند را مورد ارزیابی
قرار میدهد ،این جایزه
با هدف ایجاد فضایی
بــرای تبــادل
تجربیــات موفق
سازمانها و معرفی
مدل تعالی سازمان
به عنوان چارچوبی
برای اعمال شیوههای
مناســب مدیریتی،
خود ارزیابی و شــناخت

نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود به سازمانهای ایرانی معرفی شده
است و کلیه ســازمانها و بنگاههای ایرانی که در زمینههای مختلف
فعالیت میکنند ،میتوانند متقاضی این جایزه باشند.
این جایزه به تفکیک در پنج بخش «ساخت و تولید»« ،خدمات»،
«سالمت» « ،آموزش» و «عمومی» اهدا می شود.
در اين مراسم كه عصر  ٩اســفند  95در مركز همايشهاي صدا
و ســيما با حضور مهندس نعمت زاده وزير صنعت معدن وتجارت،
خانم دكتــر طباطبايي رييس ســازمان ملي بهــرهوري ،منصور
معظمی مدیرعامل ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران
وديگر مقامات و مديران و متخصصان برگزار شــد ،شــركت نفت
ايرانول با اجراي پروژههاي بهبود وتوســعهاي و رشد طی دوسال
اخير حائز دريافت تقديرنامه  ٣ستاره گرديد كه جايزه وتقديرنامه
 ٣ســتاره اين همايش به مهندس اسحاقي مديرعامل شركت نفت
ايرانول اهدا شد.
گفتنی اســت؛ در ســال جاری  250نفر از ارزیابان فرایند مذکور
با بررســی گزارشهــای ارســالی و بازدید از محل ســازمان ها و
شرکتهای متقاضی در یک بازه زمانی  7روزه ،از نزدیک نظامهای
مدیریتــی را مورد ارزیابی قــرار داده و ضمن ارائه پیشــنهادهای
بهبــود در رویکردهــای مدیریتــی ،امتیازی بین  0تــا  1000به
بنگاهها اختصاص داده اند که مبنای اعطای ســطوح مختلف تعالی
تندیسها ،تقدیرنامه و گواهینامه است.
ســازماندهی و تخصیص منابع در یک سازمان ،توجه به فناوری و
منابع انسانی سازمان ،ارزیابی فضای عملیاتی سازمان از موارد مهمی
است که در این ارزیابی ها مورد توجه قرار گرفت.
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همزمان با هفته دولت برگزار شد

مراسم تقدیر از
اتوسرویسهای برتر
استان ایالم
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مراســمتقدیرازاتوسرویسهایبرتراستانایالم درهفتهدولتباحضور
مدیرعاملومدیرانشرکتنفتایرانولبرگزارشد.
در این مراسم مهندس اسحاقی ،مدیرعامل شرکت نفت ایرانول از رکورد
شکنی ایرانول در تولید ،فروش ،صادرات و سوددهی طی سالهای  93تا 95
خبر داد .مهندس عیسی اســحاقی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان
رجایی و باهنر گزارشی از عملکرد این شرکت در سه سال اخیر تاکنون ارائه و
گفت :از زمانی که در شرکت نفت ایرانول مسوولیت پذیرفته ام ( 93تاکنون)
رکوردتولید،فروشمبلغیومقداری،صادراتوســوددهیشــرکتنفت
ایرانولراازاولتاسیسایرانولتاکنونشکستهشدهاست.
ویاظهارداشت:مقدارفروششرکتنفتایرانولاز518هزارتنسال92
به  613هزار تن در سال  ،94مقدار فروش صادراتی از  244هزارتن سال 92
به 318هزارتندرسال،94مقدارتولیداز 515هزارتنسال 92به 614هزار
تن در سال 94و مقدار ســود از  240میلیارد تومان سال 92به  270میلیارد
تومانافزایشیافتهاست.
وی تصریح کرد :در سال گذشته علیرغم کاهش شدید قیمت نفت به زیر
 23دالر شاهد موفقیت های ایرانول بودیم .مهندس اسحاقی با اشاره به پروژه
های در دست اجرا گفت :بیش از  50پروژه در شرکت نفت ایرانول طی سال
گذشتهوامسالبهبهرهبرداریرسیدهویامیرسد.
وی انجام سه اورهال ( تعمیرات اساســی) هایدروفینیشینگ و PDATAR
پس از  17سال و واحد فورفورال پس از  9سال را از اقدامات مهم در سال  94و
 95ذکرکردوگفت:بااینتعمیراتاساسیعالوهبرافزایشظرفیت،افزایش

کیفیتمحصوالتتولیدیرانیزدرپیداشت.مهندساسحاقیتعیینتکلیف
کارخانه حشره پر کنی را پس از  10ســال ،از دیگر اقدامات مهم در سال 94
ذکر کرد و گفت :با این کار عالوه بر حل و فصل یک پرونده حقوقی حدود 18
هزار مترمربع انبار به فضای انبار ایرانول افزوده و ظرفیت ذخیره محصوالت
فینیش پروداکت (محصول نهایی) با اتمام قفسه بندی در شهریورماه جاری
و بهره برداری از سوله ساخته شــده در خرداد ماه از  15روز به حدود سه ماه
افزایش مییابد و دیگر در زمان های پیک فروش با مشــکل کمبود محصول
مواجهنخواهیمشد.ویبهبازسازیپاالیشگاهوبلندینگآباداناشارهوگفت:
با بازسازی و بهره برداری از فاز یک بریم پی او دی پس از 35سال تولید روغن
در آبادان در سوم خرداد (سالروز آزادسازی خرمشهر) آغاز و با بهرهبرداری
از فاز دوم آماده تولید اکثر محصــوالت به خصوص محصوالت صادراتی و
روغندریاییخواهدشد.
وی تاکید کرد :بعد از  12سال با افتتاح کارگاه تعمیرات کلیه کیوسکهای
واحدهای تعمیرات فضای باز پاالیشگاه جمع آوری و در کارگاه مستقر شدند
کههمازنظرایمنیوهمانگیزهکارکنانبسیارتاثیرگذاراست.
وی راه اندازی رســتوران و آزمایشگاه و بازسازی پاالیشگاه آبادان درسال
جاری را از دیگر طرح های ســه ماهه اول دانست که به بهره برداری رسیده
است .وی به تولید روغن تترا در اردیبهشــت (نخستین روغن موتور با پایه
بیولوژیک) اشــاره کرد و گفت :از تترا به دلیل کاهش مصرف بنزین ،کاهش
آلودگی هوا ،افزایش طول عمر موتور اســتقبال خوبی شــد و در صدد تولید
محصوالت جدید هستیم تا براساس درخواست مشتریان و بازار محصوالت
جدیدتولیدوعرضهکنیم.
مدیرعامل ایرانول در ادامه ایالم را یکی از اســتانهای موفق دانســت که
ایرانول ســهم بازار باالیی در آن دارد و خطاب به اتوســرویس کاران گفت:
شما از نظر من همه برتر و شایسته تقدیر هســتید و از این که به تولید داخلی
بها میدهید به خود ببالید و استقبال شما از محصوالت ایرانول مسوولیت ما را
درارائهمحصوالتباکیفیتوخدماتبهترســختترمیکند.همچنیندر
این مراسم مهندس عظیمی پور مدیر فروش و صادرات گزارشی از وضعیت
بازار و سیاست های فروش ایرانول اعالم کرد و صحبت آزادفر عامل فروش
ایرانولدر ایالمنیزگزارشیازوضعیتفروشاستانایالمارائهکرد.
در پایان این مراسم مهندس اسحاقی از اتوسرویس های برتر استان ایالم و
صحبتآزادفرعاملایناستانبااهدایلوحتقدیروهدایاتشکرکرد.
اسامیاتوسرویسهایبرتراستانایالمبهشرحزیرمیباشد:آقايان حيدر
شكري،نورعليمحمدزاده،حسينتبت،رضادلفاني،حسينحيدري،محمود
مرادي ،سعيد آزاده ،پرويز حيدري فر ،جعفر فالحي ،ساالر بهمني زاده ،بهزاد
فاضلي،ايوبدرگاهي،سبزعليويسي،صبريخداياريوعليچناري.

مهندس پیوندی مدیرعامل تاپیکو
در بازدید از پاالیشگاه آبادان و بندر
ماهشهر عنوان کرد

مهندساسحاقی
قطار ايرانول را به
ريل برگرداند
مهنــدس پيونــدي مديرعامل تاپيكو بــا همراهي
معاونيــن و مديران خود درتاريــخ  95/6/9با حضور
مهندس اســحاقي و مديران پــروژه پايانه صادراتي
ایرانول از رونــد اجرايي و درحال احــداث اين پروژه
بازديد كرد.
مهندس پيوندي ضمن تشكر از پيگيري مدير عامل
شــركت نفت ايرانول خواستار تســريع در اجراي اين
پروژه مهم شــد و از مدير عامل ماشــين سازي پارس
(پيمانكار ) خواست برنامه زمانبندي اين پروژه را ارائه
كند .وی همچنین از واحدهاي مختلف پااليشگاه روغن
ســازي ايرانول در آبادان و بخشهای  ,HSEحراست،
آزمايشگاه ،عمليات ،تعميرات و از بخش بريم وپروژه
درحال تكميل اين بخش و بلندينگ بازدید کرد.
دراين ديدار مهندس اســحاقي ضمن خيرمقدم به
مهندس پيوندي وهيات همراه ايشــان گزارشــي از
فعاليت هاي صورت گرفته در شــركت نفت ايرانول
وهمچنين عملكرد واحدهاي توليد وفروش وضرورت
توجه به نيروي انســاني و برنامههــاي آتي ارائه کرد
ودر پايان ضمن تشــکر از همدلي وهمراهي پرســنل
زحمتكش آبادان ومســئولين جوان ومتعهد آن از نگاه
توســعه اي كه مهندس پيوندي دارند ،تشــكر کرده
وخواســتار حمايت تاپيكو از پروژه هاي در دست اقدام
ايرانول شد.
همچنین مهندس پيوندي مديرعامل تاپيكو در جمع
مديران ضمن تشكر از اقدامات انجام شده و برنامههاي
توســعه اي شــركت نفت ايرانول ،گفت :خوشبختانه
مهندس اسحاقي از مديران جوان ،خوش فكر و توسعه
گراست و با توجه به نيروي انساني و ايجاد انگيزش در
آنها قطار ايرانول را به ريــل برگرداند و كارهاي به جا
مانده و مهمي را انجام داده است.
در این بازدید دكتر هاشــمي مدير پااليشگاه آبادان
نیز گزارشي از وضعيت سابق واقدامات انجام شده در
طول يكسال ونيم گذشته به حاضرين ارائه داد.
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برگزاری دوره های مختلف آموزشی
طی سال  95در شرکت نفت ایرانول
رئیــس آموزش شــرکت نفــت ایرانول از
برگزاری دوره های مختلف آموزشــی طی سال
 95برای کارکنان شرکت خبر داد.
علیرضا ابراهیمی درباره مهمترین برنامههای
ایــن واحد به نشــریه ایرانول گفــت :عالوه بر
برنامــه ریزی،هماهنگی و اجــرای دوره های
برون ســازمانی با مراکز و موسسات آموزشی
علیرضا ابراهیمی
مانند :برنامه ریزی احتیاجات مواد  ،MRPشبیه
رئیس واحد آموزش
سازی فرآیندهای شیمیائی با نرم افزار،HYSYS
مدلســازی ســه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم افزار  ،PDMSمتعادل
ســازی خط تولید ،بازرسی جرثقیل ها و تجهیزات باالبر سطح یک ،توسعه
مهارتهای مدیریت و سرپرستی ،طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار

 ،Pveliteتســت آلتراسونیک( ) UTســطح  Iو  ،IIاینکوترمز و نقش آن در
خریدهای خارجی همکاری های الزم انجام شده است.
ابراهیمی در ادامه به مهمترین دوره های برگزارشــده درون سازمانی
اشــاره کرد و افزود :دوره آموزشــی (مــواد مخدر و روش هــا و راههای
پیشــگیری ازاعتیاد) برای پرســنل واحد انتظامات دردو گروه و و در دو
نوبت مجزا برگزار شــد .وی تصریح کرد :دوره آموزشی (آشنائی با اصول
روانــکاری و روانکارهای صنعتی) برای شــرکتهای نفــت و گاز زاگرس
جنوبی و پاالیشگاه های نفت شــیراز و اصفهان با همکاری و هم یاری واحد
فروش و صادرات توسط آقای کبیری نیز برگزار شد.
رئیس آموزش شرکت نفت ایرانول دوره آموزشی(تغذیه و نقش آن در
رژیم درمانی )در ماه مبارک رمضان را که توسط سرکار خانم دکتر واعظی
در محل سالن آموزش پاالیشگاه روغن سازی ایرانول تهران برگزار شد را

از دیگر فعالیت های واحد آموزش شرکت برشمرد.
وی اضافــه کرد :برنامه ریزی و هماهنگی بــرای حضور کارآموزان در
واحدهای مختلف شــرکت ( پاالیشــگاه های آبادان و تهران ) از مراکز و
دانشگاههای معتبر کشور نیز در دو گروه مجزا انجام شده است.
ابراهیمی همچنین برگزاری دوره آموزشی (آشنائی با دستورالعملهای
عمومی ایمنی در پاالیشــگاه) برای کارکنان جدید االستخدام و همچنین
کارآموزان در محل پاالیشــگاه تهران با همکاری و هم یاری واحد  HSEو
توسط آقای قهریه را به عنوان یکی دیگر از برنامه های این واحد بیان کرد.
رئیس آموزش شــرکت نفت ایرانول گفت  :برگزاری دوره آموزشــی
(کنترل فرآیند آماری  SPCبا نرم افزار  ) MINI TABبرای روسا،کارشناسان
واحدهایآزمایشگاه،کنترلکیفیتدرمحلسالنآموزشپاالیشگاهروغن
سازی ایرانول تهران نیز دوره آموزشــی دیگری است که طی شش ماهه
نخست سالجاری در شرکت برگزار شده است .وی آماده سازی و اجرای
برنامه آموزشــی( آموزش سیســتم جامع نرم افزاری همکاران سیستم)
در محل سالن آموزش پاالیشــگاه روغن سازی ایرانول تهران با همکاری
و همیاری واحــد انفورماتیک را نیز از دیگر برنامه هــای این واحد اعالم
کرد .رئیس آموزش شــرکت نفت ایرانول گفت :برنامه ریزی و هماهنگی
برای اجرای دوره های آموزشــی ( )5sو ( آشــنائی با مفاهیم استاندارد
) ( ISO/IEC 17025) (2005برای کارکنان واحد کنترل کیفیت ،آزمایشگاه
و تحقیق و توسعه نیز از دیگر برنامه های واحد آموزش می باشد.
وی برگزاری دوره های آموزشی آشــنایی با دستورالعمل های صدور
مجوز کار ســرد و گرم در دو گروه مجزا و برگزاری دوره های آموزشــی
آشنایی با دستورالعمل های ایمنی در پاالیشگاه و آشنائی با معیارهای مدل
تعالی در پاالیشگاه آبادان را از دیگر برنامه عنوان کرد.
ابراهیمی افزود :اعزام روســاء وکارشناســان مرتبط با  ISO 50001در
دورهی آموزشــی مدیریت انــرژی جامع وزارت نیرو در شــهر تبریز و
برگزاری دوره آموزشی سیستم کنترل و فلو میترینگ در پاالیشگاه تهران
جهت کارکنان واحد مخازن و بلندینگ نیز از دیگر برنامه های انجام شده
توسط این واحد می باشد .
وی در ادامه اعزام پرســنل فروش و صادرات در دوره آموزشی فروش
و مذاکرات ســازمانی B2Bدر دانشگاه تهران و اعزام روساء و کارشناسان
واحد توســعه سیســتم ها به کنفرانس بیــن المللی ممیــزان و ارزیابان
سیستمهای مدیریتی را دیگر برنامه های این واحد عنوان کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه اعزام کارشناســان واحد مهندسی طرحهاجهت
تربیت متخصص تجهیزات دوار ( پمپ وکمپرســور  ،توربین گاز و بخار )
نیز از دیگر برنامه ها است ،تصریح کرد :دوره ی آموزشی ثبت درخواست
ِ پرداخت و چگونگی تنخواه گردانی در پاالیشــگاه تهران نیز برگزار شده
است.
وی بــا بیان اینکه اعزام بــه دوره های آموزشــی مدیریت نگهداری و
تعمیرات مقدماتی و پیشرفته وسیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری
و تعمیرات ()CMMSجهت کارشناســان واحد نگهــداری و تعمیرات نیز
برگزار شده اســت ،گفت :حضور کارشناسان واحد فروش در سی و نهمین
همایش شــیمی نیروگاههای کشور نیز توســط این واحد صورت گرفته
است.
وی اعزام مدیران و سرپرستان واحد مالی در دوره ی آموزشی تخصصی
مدیریت مسائل مالیاتی و اعزام کارشناسان واحد بازرسی فنی به دوره ی
تخصصی رادیوگرافی و تفسیر فیلم های رادیو گرافی ( )RT&RTIرا از دیگر
برنامه های این واحد ذکر کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه کارگاه آموزشی بازرسی فنی آسانسور  ،جرثقیلها
و باالبرهای ســقفی جهت روســا و کارشناســان واحدهای بازرسی فنی.
مهندسی طرحها و  HSEدر پاالیشگاه تهران نیز برگزار شده است ،تصریح
کرد :کارگاه های آموزشی آشــنایی با روانکارها به همراه شرح آزمون ها،
آشــنایی با ضدیخ به همراه شرح آزمون ها و آشــنایی با گریس به همراه
شــرح آزمون ها جهت کارکنان واحد فــروش وکنترل کیفیت و پژوهش
در ســالن کنفرانس دفتر مرکزی و پاالیشگاه تهران نیز برگزار شده است.
وی برگزاری دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی در دو گروه مجزا جهت
مدیران و کارشناســان و روساء در پاالیشــگاه تهران و اعزام کارشناسان
واحد بازرســی فنی به دوره آموزشی (بازرســی فنی چشمی ( )CWI ,VTرا
نیز از دیگر دوره های آموزشی اجرا شده توسط واحد آموزش بیان کرد.
ابراهیمی در پایان اعزام کارشناســان واحد توســعه سیستمها به دوره
آموزشی مبانی،تشــریح الزامات و ممیزی داخلی سیستمهای مدیریت
یکپارچه( )IMSو برگزاری چندین دوره آموزشی آشنایی با معیارهای مدل
تعالی ســازمانی به صورت مجزا برای مدیران  ،روسا و کارشناسان جهت
آمادگی بیشتر و حضور در ارزیابی تعالی سازمان توسط ارزیابان و ممیزان
تعالی را نیز از جمله برنامه های انجام شــده طی سال  95در واحد آموزش
شرکت نفت ایرانول ذکر کرد.
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با حضور ارزیابان سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفت

برگزاری جلسات تعالی سازمانی شرکت نفت
ایرانول در سال 95
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امروزه بــا بروز پديده تجــارت جهاني ،ديگر
انحصاري بودن صنعتــي خاص ،معناي چنداني
ندارد .ســازمانها و شــركتهاي مختلف به
ســرعت در پي كسب مزيتهاي رقابتي و بهينه
بودن در کســب و کار خود هستند .لذا آنچه كه
هم اكنون ذهن مديران و رهبران سازمانها را به
خود مشغول داشته اســت ،چگونگي رقابت در
مهدی مظفری
سرپرستتوسعهسیستمها اين عرصه وسيع و دشوار است .از اينرو آنچه كه
سازمانها به شــدت به آن نيازمندند ،یک شیوه
مدیریتی همه جانبه و متعالی است .در اين راستا ،مدلهاي تعالی و ارزيابي
در بسياري از كشــورهاي توســعه يافته و همچنين در حال توسعه ايجاد
گردیده است و سازمانها در راه رســيدن به تعالي سازماني با يكديگر به
رقابت ميپردازند .شركت نفت ایرانول در راستاي تحوالت جهاني شدن
اقتصاد و تجارت و با توجه به گســترش زمينههاي فعاليت خود به منظور
ارتقاء ســطح كارائي و اثر بخشي ،بهبود مســتمر و تمركز بر منافع تمامي
گروههاي ذينفع و ايجاد بستري مناسب جهت حركت به سمت مديريت

كيفيت فراگير و تعالي ســازماني ،در راســتاي تحقق بندهاي خط مشي و
اهداف كيفي ســازمان و همچنين در راستاي تحقق سند برنامه استراتژي
شركت استفاده از الگوی ملی تعالي سازماني و مدل  EFQMرا پس از ايجاد
ســاختاری تیمی ،تحت عنوان مديريت تعالي سازماني سرلوحه امور قرار
داده است و در این مسیر از تجارب قبلی خود نیز بهره خواهد گرفت.
مديريت شــركت با انتخاب الگوی ملی تعالي ســازماني از سال 1391
نسبت به تشــكيل كميته راهبري و ســازماندهی تیم های تعالی و انتخاب
مشاور و اجرای پروژه های بهبود ،تعهد خود را براي استقرار مدل در شركت
نشان داده و توانسته است در ســال  ،1392تقدیرنامه دوستاره تعالی را از
موسسه ملی بهره وری و همچنین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی اخذ نماید.
در سال جاری نیز شــرکت نفت ایرانول در چهاردهمین فرایند جایزه ملی
تعالی سازمانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی به عنوان متولی اجرای
جایزه ملی تعالی سازمانی انجام می شود شرکت کرده و در این راستا از روش
شبیه ســازی جایزه بعنوان کاملترین روش برای شناسائی زمینههای قابل
بهبود خــود بهره گیری نموده و برنامه های خود را در زمینه پیاده ســازی
الگوی تعالی سازمانی ،مدل اروپایی  EFQMبه شرح زیر انجام داده است:

برگزاری جلسات آموزشی

به منظور فراهم ســاختن مقدمات اســتقرار مــدل تعالی
سازمانی ،جلسات آموزشی متعددی برای سطوح مختلف و در
پاالیشگاه روغن سازی تهران و آبادان برگزار گردید.

تشکیل جلسات تیم های تعالی و تهیه اظهارنامه

از ابتدای ســال  95و پس از ســاماندهی تیم های مختلف،
جلســات مربوط بــه تهیــه اظهارنامه با حضــور نمایندگان
واحدهای مختلف برگزار گردید.

فرهنگ سازی و تبلیغات

در یکی از رویکردهای استفاده شده در کمیته فرهنگ سازی و
تبلیغات ،ضمن اختصاص روزهای دوشنبه برای تسری مفاهیم
مدل تعالی و تهیــه طرحهای مختلف ،مســابقه ای فراگیر در
سطح ســازمان برگزار گردید .در پایان به نفرات برتر و با قید
قرعه جوایزی تعلق گرفت.

برنامههای خودارزیابی توسط تیم مشاور

خودارزیابی پاالیشــگاه روغن سازی آبادان بر اساس الگوی
تعالی ســازمانی در روزهای چهارشــنبه و پنج شــنبه مورخ
15و16دی مــاه  95و خود ارزیابی پاالیشــگاه تهران و دفتر
مرکزی در روزهای 21و 22دی ماه  95توســط تیم مشــاور
انجام پذیرفت.
از نتیجه این خودارزیابی ،برای تعییــن پروژههای بهبود در
واحدهای مختلف استفاده خواهد شد.

ارزیابی نهایی توسط ارزیابان مرکز
ملی تعالی سازمانی

 -1ارزیابی تعالی ســازمانی پاالیشــگاه روغنسازی آبادان
براســاس معیارهای الگوی تعالی در روزهای چهارشــنبه و
پنجشــنبه مورخ 29و 30دی ماه  95توسط ارزیابان مرکز ملی
تعالی سازمانی ،مطابق بابرنامه اعالم شده از سوی واحد توسعه
سیستمها و روشها در دو گروه (الف و ب) انجام پذیرفت.
 -2ارزیابی تعالی ســازمانی پاالیشــگاه روغنسازی تهران
و دفتر مرکزی بر اســاس الگوی تعالی ســازمانی در روزهای
سهشنبه مورخ  95/11/5در دفتر مرکزی و چهارشنبه مورخ
 95/11/6در پاالیشگاه روغن ســازی تهران توسط ارزیابان
مرکز ملی تعالی سازمانی مطابق برنامه اعالم شده در دو گروه
ارزیابی (الــف و ب) صورت پذیرفت .در ابتــدای این برنامه
و پس از جلســه افتتاحیه که با حضور مهندس اســحاقی مدير
عامل و مدیران واحدها برگزار شد ،موارد مربوط به معیارهای
رهبری ،استراتژی و برنامههای مدیریتی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
در این راستا مهندس اســحاقي به سواالت ارزیابان تعالی در
خصوص برنامههای توســعه ای شرکت و همچنین استراتژی
 ۱۴۰۴شرکت پاسخ داد .در پایان ،جلسه اختتامیه این ارزیابی
نیز با حضور مدیران و روسای پاالیشــگاه روغن سازی تهران
برگزار گردید .در جلســه اختتامیه ،معیار رهبری ،برنامههای
مدیریت ارشد و همچنین اقبال گســترده و مثبت کارکنان از
دیدگاههای مهندس اســحاقی مديرعامل به عنوان نقطه قوت
سازمان از نگاه ارزیابان ،معرفی شد.
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ش کرت نفت اریانول

در مجمع عمومی عادی ساالنه سال  ۹۴شرکت نفت ایرانول مطرح شد:
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بهرغم همه مشکالت سال قبل توانستیم
به بسیاری از برنامههای خود دست یابیم

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت نفت ایرانول
با تصویب صورتهای مالی شرکت برگزار شد.اين
مجمع كه به رياســت آقاي خالق و نظارت آقايان
قويپنجه و داود حمزه برگزار شد ،عالوهبر تصويب
صورتهاي مالي و انتخاب موسســه حسابرســي
هشیار بهمند به عنوان حسابرس و انتخاب روزنامه
اطالعات به عنوان روزنامه رسمي به هر سهم خود
1100ريال سود اختصاص داد.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در این مجمع
با ارائه گزارش هیاتمدیره گفت :در ســال  94توانســتیم رکورد تولید و
فروش محصوالت پاالیشگاه را بشــکنیم.مهندس عیسی اسحاقی افزود:
ســال  94ایرانول با تولید  586هزار تن محصوالت پاالیشگاهی  10درصد
رشد و با  618هزار تن فروش مقداری  11درصد رشد را تجربه کرده است.
وی با اشاره به رشــد  26درصدی صادرات شــرکت در سال قبل گفت:
در صادرات بهدلیل کاهش قیمت نفت و رکــود حاکم بر اقتصاد به لحاظ
مبلغی با کاهش  16تا  19درصدی مواجه بودیم.وی با اشاره به تولید 250
تنی روغن موتور پایه درایرانول گفت :قیمت این محصول که در ســال 93
متوســط  980تا  1020دالر بود ســال قبل تا  350دالر کاهش یافت.وی
در پاسخ به ســوالی مبنی بر کاهش قیمت خوراک به تبعیت از قیمتهای
صادراتی گفت :تاثیــر قیمت خوراک  35-40درصد قیمت تمامشــده
محصوالت ما در سال گذشته بود .وی تصریح کرد :بهرغم همه مشکالت
سال قبل توانستیم به بسیاری از برنامههای خود دست یابیم.

مدیرعامل نفــت ایرانول در ادامه با اشــاره به
قولهایی که در مجمع سال  93به سهامداران داده
شــده بود ،گفت :من در مجمع سال گذشته  4قول
دادم که ســه قول انجام و وعده فروش ســاختمان
پاســداران بهدلیل رکود مســکن و بهرغم آگهی
مزایده ،محقق نشــد که از این بابت از سهامداران
عذرخواهی میکنم.
مهندس اســحاقی در همین راســتا به احداث
پایانه صادراتی مخــازن  25هزار تنی در بندر امام
که پروژهای تقریبا  5ســاله است اشاره کرد و افزود :این پروژه باید در نیمه
اول سال  93به بهرهبرداری میرسید.وی با اشاره به تمدید قرارداد مزبور
اضافه کرد :کار این مخازن آغاز شده و در نیمه دوم امسال به بهرهبرداری
خواهد رسید.مهندس اسحاقی گفت :در حال حاضر ما ساالنه  15میلیارد
تومان بابت  14هزار تن انبار محصول اجاره میدهیم.وی با اشــاره به اینکه
امسال به عکس ســال قبل قیمت محصوالت جانبی صعودی است ،افزود:
اگر مخزن کافی برای نگهداری محصوالت داشته باشیم با قدرت بیشتر در
زمان مناسب و با قیمت باال فروش را انجام میدهیم و حاشیه سود شرکت
را باال میبریم .وی بازگشت سرمایه مخازن مزبور را  3ساله دانست.
مدیرعامــل ایرانــول همچنین رفع مشــکل حقوقی زمیــن کارخانه
حشرهکشــی جنب پاالیشــگاه تهران پس از حدود  10ســال را از دیگر
موفقیتهای شرکت در سال  94دانســت و افزود :اکنون با توجه به اینکه
برای انبار با مشــکل مواجه هســتیم ،میتوانیم از انبار 18هزار متری این

کارخانه استفاده کنیم .وی اضافه کرد :غیر از این بخش یک سوله ملزومات
هم داریم و براین اســاس پس از قفســهبندی انبارها میتوانیم تا سه ماه
محصوالت خود را ذخیره کرده و نهتنها از خامفروشــی بپرهیزیم بلکه در
زمانهای پیک فروش با کمبود محصول مواجه نشــویم و این در حالی بود
که در سالهای قبل تنها تا  15روز ذخیره داشتیم .وی در ادامه به ترخیص
4فیلتری که در گمرک مانده بود به عنوان یکی از کارهای انجام شــده در
سال  94اشاره کرد.
مهندس اسحاقی با اشاره به تاثیر جدی نصب فیلترها در تولید محصول
«اســلک وکس» گفت :در حال حاضر ســالی  72هزار تن «اسلک وکس»
میفروشیم که در این بین  20تا  25درصد آن روغن پایه است .در صورتی
که با نصب فیلترها تولید روغن پایه ما ساالنه  11میلیون لیتر افزایش یافته
و کیفیت «اسلک وکس» هم  50درصد باال میرود.وی در ادامه به اورهال
خط پیدیایتار پاالیشــگاه روغنسازی ایرانول در تهران پس از  18سال
اشاره کرد و گفت :به دنبال این کار ظرفیت تولید ما از  11هزار تن در ماه به
 15هزار تن افزایش یافت.
مهندس اســحاقی به اورهال خط هایدروفینیشــینگ پس از  17سال
اشــاره و گفت :با این کار کیفیت روغنهای پایه ایرانــول افزایش یافت.
مدیرعامل ایرانول در ادامه بهروز کردن  105دســتورالعمل و آئیننامه
در ایرانول را از دیگر فعالیتهای شــرکت در سال  94دانست .وی تغییر
روش فروش محصوالت صادراتی از اعتباری به پیشفروش را از اقدامات
دیگر شرکت در سال گذشته ذکر کرد.مدیرعامل ایرانول در بخش دیگر
از صحبتهای خود به کاهش هزینههای برق در پاالیشــگاه تهران اشاره
کرد و گفت :با افزایش برق  3مگاوات به  7و اتصال به برق شهر ساالنه 67
درصد در هزینههای برق صرفهجویی میشود.مدیرعامل ایرانول با اشاره
به رونمایــی از اولین روغن موتور پایه گیاهی به نام «تترا» در خاورمیانه که
در اردیبهشت امســال انجام شد ،گفت :این روغن در هر  10هزار کیلومتر
 5درصد مصرف بنزین را کاهش داده و عالوهبر افزایش طول عمر موتور و
صرفه اقتصادی آلودگی هم برای محیطزیست به همراه ندارد.
وی همچنین از ورود محصول جدید دیگری در نیمهدوم سال به بازار خبر
داد .مهندس اسحاقی همچنین با اشاره به اینکه ایران واردکننده روغنهای
گروه «دو» اســت ،گفت :با تولید روغن  N100و  N150که سال گذشته برای
نخســتینبار در شــرکت صورت گرفته نیاز ایرانــول از واردات این نوع
روغنها مرتفع شده است.مدیرعامل ایرانول در ادامه با اشاره به پایین بودن
نرخ بازدهی داراییهای ایرانول که دو پاالیشــگاه در تهران و آبادان و یک
شرکت در اصفهان اســت ،گفت :باید برنامهای داشته باشیم که سوددهی
پاالیشگاه آبادان و شرکت روانکاران احیای سپاهان را باال ببریم نه اینکه به
موازیکاری بپردازیم.وی اضافه کرد :با راهاندازی خط تولید روغن موتور
پس از  35سال در آبادان توانستیم آبادان را به بازدهی بیشتری برسانیم.
اسحاقی افزود :پاالیشــگاه آبادان ســالی  100هزار تن تولید دارد که
تاکنون تنها خامفروشــی میکرده اما اکنون فاز اول تولید روغن در آبادان
آغاز شده اســت.مدیرعامل ایرانول همچنین با اشاره به 24مخزن موجود
در پاالیشــگاه آبادان گفت :تاکنون  8مخزن را بازســازی کرده 8 ،مخزن
تا اواخر تابستان بازســازی شده و بازســازی 8مخزن دیگر را در دستور
کار داریم.اسحاقی به انبارهای مناســب در آبادان اشاره و افزود :در حال
حاضر امکان ذخیره محصوالت تا دو مــاه در انبارهای آبادان وجود دارد.
وی تصریح کــرد :ما در نظر داریم آبادان را به پایانه روغنهای صادراتی و
روغنهای دریایی (مارین) تبدیل کنیم.
به گفتــه وی موقعیــت قرارگیری آبــادان در منطقــه آزاد بهدلیل
برخورداری از معافیتهــای مالیاتی و نزدیکی آن بــا آبهای کارون و

عراق و همچنین پایین بودن هزینههای ســربار و کارگری از ویژگیهای
آن محسوب میشود.

مشتریان و بازارهای جدید:

شــرکت با حفظ ثبات در سیاســتگذاریهای فروش و جلب اعتماد
مشتریان ســابق ،موفق به جذب آنها و توسعه جغرافیایی بازارهای داخلی
شده اســت .همچنین با همسو شــدن با بازارهای جهانی در قیمتگذاری
محصوالت صادراتی ،جذب مشتریان جدید و توسعه جغرافیایی بازارهای
صادراتی و افزایش بازارهای روغنهای نهايي ،گســترش توزيع شــبکه
مويرگي در سطح کشور ،افزايش حجم فروش محصوالت در داخل کشور
و تغيير سياست خام فروشي به محصول نهايي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر.

تقدیرنامهها ،گواهینامهها طی سال1394

ggدریافت گواهینامه رتبه زرین مرکز رتبهبندی اتاق بازرگانی ایران
ggدریافت نشــان عالی مدیر سال 94از دبیرخانه اولین اجالس سراسری
نشانعالیمدیریت
ggلوح و تندیس واحد نمونه استانی از اداره کل استاندارد استان تهران
ggدریافت تقدیرنامه در دومین جشــنواره رتبهبندی شرکتهای تابعه
شستا
ggدريافت لوح تقدیر از ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
ggدریافتتقدیرنامهازدومینکنفرانسبینالمللیاستراتژیبرند
ggدریافت لوح تقدیر از جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت
ggدریافت لوح تقدیر از هفتمین جشنواره ملی بهرهوری
ggگواهینامه و تندیس طالیی پنج ســتاره طرح ملــی رتبهبندی کیفیت
خدمات و محصوالت
ggدریافتلوحوتندیسحامیانمحیطزیست
ggدریافت لوح تقدیــر و تندیس از یازدهمین جشــنواره ملی قهرمانان
صنعتایران
ggگواهینامهچهرهماندگارکیفیتازهمایشچهرههایماندگارکیفیت
ggتندیس و لوح جشنواره برترین شرکتهای ایران
ggگواهی تقدیرنامه 2ستاره از جایزه ملی تعالی سازمانی
 ggگواهی تقدیرنامه 2ستاره از جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 ggگواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت در خودروسازی و صنایع مربوطه
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ISO/ TS 16949:2009
 ggگواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007
ggدریافت تقدیرنامه شرکت برتر در زمینه صادرات مواد نفتی
 ggگواهینامه اســتاندارد مدیریــت در صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی
ISO/ TS29001:2010

 ggگواهینامهاستانداردمدیریتآزمایشگاهی
ISO/ IEC 17025:2005

 ggتاییدیه شرکتهای  VOITHآلمان برای روغنهای دنده خودرو
 ggتاییدیه  VOLVOبرای روغنهای موتور دیزلی
 ggگواهینامه استاندارد ملی ایران برای روغنهای موتور و صنعتی
 ggگواهینامه  BIUآلمان و  CIRSچین برای روغنهای فرآیند سبز

برنامههای سال آتی شرکت

نگاه مديريت شرکت ايجاد ارزش افزوده و استفاده بهینه از داراییهای
شــرکت و تبدیل داراییهای کم بازده و افزایش ســهم بــازار داخلي در
روغنهاي موتــوري و صنعتي ،ســاماندهي فعاليتها ،توليد بر اســاس
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استانداردهاي متعارف صنعت و دريافت تاييديههاي اجباري و تشويقي،
توجه به توليــدات با ارزش افــزوده باالتر ،تقويــت کنترلهای داخلي،
گسترش منابع خريد ،تعامل با شرکتهای پاالیش نفت تندگویان تهران
و آبادان و کاهش وابســتگی به آنها و تقويت آموزش در سطوح مختلف،
تقويت پژوهش و توســعه فنآوري و تضمين کيفيت ،ســرعت بخشيدن
تبديل اقالم مازاد و راکد برای افزايش ســرعت گردش نقدينگي شرکت،
تعالی سازمانی ،حضور در بازارهاي منطقهای و جهاني ،افزايش سهم بازار،
نوآوري در بســتهبندي ،ســرمايهگذاري در پروژههای موثر و زود بازده
در افزایش کمیوکیفــی محصوالت ،صادرات محصــوالت نهايي برای
باال بردن ســوددهي صادرات و تداوم افزايش منافع سهامداران ،اجراي
طرحهاي توسعهاي با بازگشت  2تا  3ســاله با هدف افزايش توليد و ارائه
محصوالت جديد برای افزايش درآمد شــرکت همراه با افزایش سرمایه
شرکت ،مشارکت با شــرکتهاي معتبر خارجي جهت انتقال تکنولوژي
است.

ش کرت نفت اریانول

چشمانداز شرکت

ما برآنیــم با اتکا به توانمنــدی در تولید انواع روغن و تنوعبخشــی به
محصوالت ویژه ،در عرصه صنعت روانکاری در منطقه سرآمد باشیم.

بیانیه ماموریت شرکت

شــرکت نفت ایرانول از طریــق تولید ،عرضه و تجــارت انواع روغن،
روانکارهای صنعتی و خودرویی ،مشتقات نفتی و حضور در کسبوکارهای
مرتبط و پربازده برای تامین منابع ذینفعان اقدام نماید.
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استراتژیهای شرکت نفت ایرانول:

ggتوسعه ســهم بازار در کلیه محصوالت از طریق افزایش توان رقابتی و
مشتریمداری با تاکید بر شبکه توزیع و برند
ggارتقایبهرهوریمالیوعملیاتیسازمانازطریقتقویتزیرساختهای

تولیدی ،دانشی و مالی
ggتوسعه بهرهوری منابع انسانی (توانمندسازی ،تخصصی ،دانش محوری
وتناسبساختاری)

ارزشهای کسبوکار شرکت

ggتوجهبهکارکنانبهعنوانسرمایههایاصلیسازمان
ggتعهدبهکیفیت
ggتوسعه دانش و یادگیری
ggرعایت اخالق حرفهای
ggرقابت سازنده و پویا
ggرعایت مقررات و الزامات قانونی ،ایمنی و زیستمحیطی

مهمترين اقدامات انجام شده در سال94
 ggتعميرات اساسي(اورهال) واحدهاي پيدياي تار و هايدرو فينیشينگ

پس از  18سال
 ggتعيين تكليف و تحويل حشــرهكش پركني پس از  10سال به شركت و
استفاده از بخش انبارش آن و تسويه انبار استيجاري به تبع آن
 ggتوليد دو گريد روغن پايه گروه  2براي اولين بار در كشور و بهينهسازي
فرموالسيون بخشي از روغنهاي صنعتي و كاهش واردات روغني پايه
گروه 2
 ggحل و فصل و ترخيص چهار عدد فيلترهاي مربوط به پروژه توليد واكس
كمروغن از گمرك و نصب آنها در خردادماه 95
 ggفرموله و توليد اولين روغن پايه گياهي بهنــام تترا در خاورميانه و اخذ
مجوز و گواهي استاندارد مربوطه
 ggبازسازي بلندينگ پااليشگاه آبادان و توليد روغن موتور پس از 35سال
و افتتاح آن در سوم خرداد95
 ggآغاز پروژه پايانه صادراتي ايرانول در بندر امام به ظرفيت  25هزار تن و
بهرهبرداري در سال 95

مدیر مجمتع ظرف سازی و بسته بندی ایرانول خبر داد:

آمادهسازی مقدمات بهسازی و بهبود راندمان
پرکنی و بستهبندی
مدیر مجمتع ظرف ســازی و بسته بندی
ایرانول از آمادهســازی مقدمات بهسازی و
بهبودراندمانپرکنیوبستهبندیخبرداد.
محمــد طایفه افزود :مجتمع ظرفســازی
و بســته بندی ایرانول با در اختیار داشــتن
مدرنترین تجهیزات ســاخت انواع ظروف
پالســتیکی یک تا چهار لیتری در شکل های
محمد طایفه
مختلف بــا قابلیت چــاپ روی بدنه ظرف
مدیر مجمتع ظرف سازی
و بسته بندی
ال اتوماتیک
( )I.L.Mو همچنین سیســتم کام ً
پرکنیو بستهبندی،تنهاخطکاملتولیدو بستهبندیظروفپالستیکی
درایران می باشــد و می تواند پاسخگوی نیازداخلی یاصادرات بهخارج
ازکشــورباشــد.ویاضافهکرد:اینمجتمعدارایتجهیزاتساختو
مظروفســازیمحصوالتضدیخمیباشــد.اینمجتمعدارایمزیت
دسترســیبهخطریلیمیباشد.باتوجهبهمواردذکرشدهمحمدطایفه
مدیرمجتمع ظرف ســازی ایرانول در ادامه گزارشی از اقدامات انجام
شده در این واحد ارائه داد.
وی افزود :طی ســال ۹۵با توجه به نقش تولید انــواع روغن موتور در
ظروف پالســتیکی جهت ارائه به بازار مصرف ،مجتمع ظرفسازی تنها
واحدی اســت که تولید و بسته بندی ظروف پالســتیکی اعم از روغن
موتور و ضد یخ در آن صورت می پذیرد .در حال حاضر تولید ظروف  1و
 2لیتری در مجتمع انجام می پذیرد وظــروف 4،3/5،2/5و 5لیتری از
پیمانکارانبیرونازشرکتتامینمیشود.
طایفه اضافه کرد :اهم اقدامات انجام شــده در مجتمع ظروفسازی و
بستهبندیبهشرحذیلمیباشد:
ggسرویس و راه اندازی دستگاه درب ســاز ( )BMجهت نصب قالب
تزریقخریداریشده
ggخریدقالبجدیددربســازوانجاممراحلتستدرمحلسازنده
جهت خودکفایی در تولید درب های یــک و دو لیتری با راه اندازی
دستگاهمربوطهبعداز 8سال

ggکابلکشیفشارقویجهتاخذانشعاببرقشهریومستقلشدن
سیستمبرقمجتمعازانبارنفت
ggایجاد و ســاخت انبار مســقف در فضای مجتمع به منظور افزایش
فضایانبارشمحصولوملزومبهمتراژ 600مترمربع
ggاحداث و راه اندازی آون ،انواع بشکه و IBCجهت ساخت محصوالت
مختلفدرمجتمع
ggتجهیزفضایسبزمجتمعبهسیستمآبیاریقطرهایومهپاش
ggنصبوتامینسیستمروشنائیجدیدبررویخطوطپرکنیمجتمع 1و2
ggافزایش راندمان پرکنی و بسته بندی خط مجتمع با تعمیر اساسی و
رفعمعایبدستگاهدربند
ggتبیین مراحل و آماده ســازی مقدمات بهســازی و بهبود راندمان
پرکنیوبستهبندیدرخطوطمجتمعوبیستلیتری
ggتعمیراساسیموتورخانهحرارتیوایستگاهتامینفشارگاز
ggآماده ســازی ساخت انبار مســقف جدید به متراژ 820متر مربع
جهتانبارشمحصول
ggراه اندازی موقت کمپرســور هوای فشــرده پرتابل جهت استفاده
اضطراریخطوطتولید
ggانجام بررســی ،تحقیق وآزمایشــات اولیه جهت جایگزین کردن
بنزوتریوازول بعنوان ماده جلوگیــری کننده از خوردگی فلزات در
فرموالسیونجدیدضدیخ
ggیکسانسازیوتثبیتدمایآزمایشگاهدرشرایطاستاندارد
ggتعویضورنگآمیزیکلیهجداولمجتمع
ggساختاتاقخدماتوگلاند
ggتعویض کلید درب و پنجره ســاختمان حراست (دو جداره نمودن
جهتحفظانرژی)
ggنصب قفسه بندی در انبار قطعات جهت انبارش مناسب قالب های
ظرفسازومتعلقاتآن
ggاضافه شدن محصول جدید به ســبد محصوالت مجتمع الوند 20
لیتری صادراتی  /کارتن 3/5لیتری w401012000و w50208000
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شهرام خراطی زاده

مدیر پاالیشگاه تهران

معاونــت تولیــد و بهــره بــرداری و مدیر
پاالیشــگاه تهران در گفتگو با نشریه ایرانول در
مورد اقدامات این واحــد گفت :با توجه به ابالغ
راهبردها و سیاســت های کالن توسط مدیریت
محترم عامــل در حوزههای مختلف سلســله
اقدامات اجرایی جهت نیل به راهبردها و سیاست
ها در ابتدای سال تعریف شده که با عنایات الهی
و رهنمودهای مدیریت عامل و تالش و کوشش

کلیه همکاران ساعی و تالشگر حوزه معاونت تولید و بهره برداری به اهداف
تعیینشدهنایلآمدیمکهعمدتاپروژههاتکمیلویابهزودیبهاتمامخواهند
رسید.
شــهرام خراطی زاده افزود :تالش بی وقفه همکاران در پاالیشگاه تهران،
پاالیشــگاه آبادان و مجتمع بسته بندی و مظروفسازی ایرانول در سالی که
به فرموده مقام معظم رهبری ،اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نام گرفت ،در
جهت بهره گیری از اســتعداد های داخلی و شکوفا نمودن آن ها به منظور
افزایش تولید و بهره وری و بهبود مستمر کیفیت محصوالت تولیدی قابل

ستایش است .عالوه بر این اهداف سعی کرده ایم تا محیط ایمن و سالمتی
را نیز با بکارگیــری تمام توان در حوزه  HSEفراهــم آوریم تا ضمن ایجاد
محیط امن برای همکاران موجبات رضایت دســتگا های اجرایی و متولیان
محیط زیست را فراهم آوریم.
در ادامه تنها گوشــه ای از خیل اقدامات و پروژه هایی که اجرا شده است
در این بخش به اختصار بیان می شود.

1

پاالیشگاه روغنسازی تهران

با توجه به اهمیت پاالیشــگاه روغنسازی تهران به عنوان تنها تامین
کننده محصوالت نهایی مــورد نیاز جهت ارائه به مصرف کنندگان وفادار
شرکت ،تالش شده است تا تولید بیوقفه ای را از طریق بسیج امکانات اعم
از سخت افزاری و نرم افزاری داشته باشیم.

واحد های عملیاتی

طی  9ماهه سال  132/597 ،95متر مکعب انواع روغن پایه در پاالیشگاه
روغن سازی تهران تولید شده اســت که  92درصد بودجه سال جاری را
پوشش داده اســت و پیش بینی می شــود که تا پایان سال حداقل بودجه
مصوبه سال جاری پوشش داده شود.
در ســال جاری با توجه به اتمام عمر تیوب کوره های واحد  F.U.کوره ها
مورد تعمیر اساســی قرار گرفت و همچنین تعویض تیوب مبدل ،1117
تعویض توربیــن پمپ  1303Aو نصب الکترو موتــور به جای آن ،تعمیر
اساســی پمپ  1301Eو  ،1301Fنصب فلومیتر جرحی بر روی مســیر
 PDATARاز اقدامات انجام شده در واحد عملیات می باشد.
واحد مخازن و بلندینگ
دومیــن واحد مهم پاالیشــگاه روغنســازی تهران ،واحــد مخازن و
بلندینگ می باشــد که در ذخیره و ســاخت انــواع محصوالت مورد
نیاز بازار به صورت تمام وقت مشــغول فعالیت می باشــند .از اقدامات
برجســته طی این مدت در واحد مخازن و بلندینــگ می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
ggراه اندازی پروژه میترینگ بلندینگ و ساخت اتاق کنترل آن
ggراه اندازی سکوی تخلیه لوبکات از تانکر
ggایجاد سکوی تخلیه پروپان از تانکر
ggراه اندازی سکوی بارگیری جدید اکستراکت
ggراه اندازی مخزن آب آشامیدنی و پمپ آن
ggراه اندازی ســکوی تخلیه مواد افزودنی پر مصرف که به صورت بالک
خریداری می شود
ggترمیم نشتی مخزن  DAOو عایق کاری آن
ggنصب پمپ های جدید جهت تخلیه بشکه ای  MEKو فورفورال
ggطراحی و اجرای لوله کشــی  3خط جدید از مخــازن جدید به واحد
ظروفســازی جهت ارســال محصول و عدم اختالط خطوط و کاهش
حجم مخلوطی
 ggاجرای دایــک وال اطراف محوطه مخازن به عنــوان یکی از الزامات
14001 Iso
 ggآسفالت کاری محوطه اطراف مخازن و ایجاد راه ارتباطی بین مخازن
ggنصب هایدرانت جدید در محوطه بلندینگ جهت مخازن جدید

واحد ظروفسازی پاالیشگاه

واحد ظروفسازی پاالیشگاه یکی دیگر از واحد های مهم مستقر در پاالیشگاه

است که وظیفه بسته بندی و آماده سازی محصوالت
متنوع تولیدی جهــت ارائه بازار را داراســت .واحد
ظروفسازی ضمن تولید قوطی های فلزی ،عملیات پر
کنی انواع محصــوالت را در قوطی های  4لیتری فلزی،
چلیک های پالســتیکی و بشکه را داراست .طی نه ماهه
سال جاری  66/240/000لیتر انواع محصول در بسته
بندی های مختلف در این واحد مظروف شــده است که
نسبت به مدت مشابه ســال قبل  23درصد افزایش یافته
اســت .تولید انواع چلیک (ظرف  20لیتری) در نه ماهه سال
جاری به  1/521/917عدد رســید که طی  5سال گذشته
بی سابقه بوده اســت .تولید انواع محصوالت در بسته بندی
 4لیتری نیز طی نه ماهه سال جاری به  866/681رسید که
نسبت به سال گذشته  25درصد افزایش داشته است.
از اقدامات مهم انجام شده در ظروفسازی می توان به تعمیر
اساسی ساختمان اداری و سرویس های بهداشتی ظروفسازی
که از ابتدای تاســیس تاکنون اقدامی در آن نشــده بود اشاره
کــرد و همچنین اضافه شــدن  3خط جدید بــرای دریافت
محصول از مخازن که در بخش واحــد مخازن ،بلندینگ بیان
شده ،اشاره نمود.

واحد تعمیرات و نگهداری

عملکرد بدون وقفه و پیوسته تمامی واحد های عملیاتی نشان
دهنده فعالیت مستمر همکاران واحد تعمیرات و نگهداری است
که وظیفه پایش تمام تجهیزات و رفع عیوب آن ها را در حداقل
زمان با جدیت و پشتکاری خستگی نا پذیر دنبال می کنند.
اقدامات انجام شــده واحد تعمیرات و نگهداری طی ســال
 1395به شرح زیر می باشد:
تعمیرات اساســی واحدهای عملیاتی توسط واحد تعمیرات
در سال : 95
 -1تعمیرات اساسی واحد فورفورال (: )FEU
با توجه به لزوم انجام تعمیرات اساسی ،مقرر گردید در مرداد
ماه سال  1395نسبت به انجام تعمیرات اساسی کورههای واحد
فورفورال به دلیل پایان یافتن عمر مفید تیوب ها ،اقدامات الزم
توســط واحد تعمیرات صورت پذیرد .بر اساس برنامه ریزی
انجام شده در راستای انجام تعمیرات اساسی ،پیش بینی گردید
تعمیرات مذکــور در مدت زمان  12روز کاری در دو شــیفت
صبح و بعــد از ظهر پس از انجام عملیات ،Spalling , Decoking
بر روی تعداد ســه عدد کــوره این واحــد و همچنین تعویض
مسیرهای لوله کشی به تعداد  4مورد صورت پذیرد.
همچنین با توجه به کاهش ضخامت مســیر های لوله کشــی
واحد هــای  H.F.Uو  M.D.Uو با توجه به لــزوم انجام تعمیرات
اساســی کمپرســور  C-1307مربوط به  IGGو تعمیر و سرویس
تجهیزات الکتریکی کلیه واحــد ها و تجهیزات موجود در مراکز
برق و تعمیر و ســرویس تجهیزات ابزار دقیق مقرر گردید واحد
تعمیرات در زمان  Shut downواحدهای مذکور ،اقدامات الزم
در خصوص اجرای تعمیرات صورت دهد.
طبق برنامه ریــزی صورت گرفته مقــرر گردید تعداد 250
فعالیت تعمیراتی در مدت زمان معین انجام گردد که با همکاری
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واحد های ذیربط (واحدهای تعمیرات ،بهره برداری ،مهندســی فرآیند،
بازرسی فنی ،مهندسی عمومی ،ایمنی و آتش نشانی و انبار قطعات یدکی)
کلیه فعالیتهای تعمیراتی درج شــده در برنامه زمانبندی ،با صرف حدود
 8791نفر ساعت نیروی انســانی و مطابق برنامه در مدت زمان  12روز
کاری صورت پذیرفت.

ش کرت نفت اریانول

د ) تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای عملیاتی و پروژه های انجام
شده توسط واحد تعمیرات در سال : 95
ggتعمیرات اساسی تعداد دو دستگاه از چیلرهای واحد موم گیری
ggساخت پیســتون و الینر و تعمیرات اساسی کمپرسور C-1307 - Inert
Gas Generator Compressor
ggتعمیرات اساسی پمپهای P-5000A/B – PDA Tar Loading Pump

ggتعمیرات اساســی پمپهــای P-1113A/B - DAO - Propane Heater
Charge
ggساخت ســیلندر مرحله  2و تعمیرات اساسی کمپرسور C-1101A/B -
Propane Compressor
ggساخت سیلندر ،سر سیلندر و الینرکمپرسور C-1201A/B - Propane

Compressorبرای اولین در شرکت نفت ایرانول
ggساخت بدنه پمپ P-5181 - Finished Blends
ggساخت کلیه قطعات و بدنه پمپهای P-1403A/B – Condensate
ggساخت بدنه و نوسازی پمپ P-1315A/B - Ketone Stripper Charge
ggساخت بدنه و نوسازی پمپ P-1220A/B - Water Removal Tower
Charge
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ggساخت هوزینگ و نوسازی پمپ P-1310A/B - WFO Heater Charge

ggساخت هوزینگ و نوسازی پمپ P-1302A/B - Moist Solvent
ggاجــرای پروژه اضافه نمــودن خطوط جدید انتقــال روغن از مخازن
 TK-5195-97به واحد ظروفسازی برای خطوط  20 ،4و  210لیتری

واحد مهندسی عمومی

در کلیه اقدامات انجام شــده در پاالیشگاه جهت رفع گلوگاه ها و تنگنا های
تولید ،واحــد مهندس عمومی نقش محوری دارد و به لحاظ بررســی فنی
درخواســت ها که در قالب  TSRتوسط واحد های مختلف ارائه می شود تا
تهیه شرح کار و یا نقشه برای انعقاد پیمان های مختلف ،نظارت بر فعالیت

پیمانکار های مختلف ،انجام بازرسی های فنی دوره ای و انجام نظارتهای
ســاخت قطعات که در خارج از پاالیشــگاه انجام می پذیرد ،نقش واحد
مهندسی عمومی حائز اهمیت فراوان می باشد.
همچنین این واحد وظیفه پیگیری امور محوله ای که مورد نیاز پاالیشگاه
روغن سازی آبادان می باشد و به هر نحوی به واحد مهندسی عمومی تهران
محول می شود ،می باشد.
طی سال  ،95تعداد  TSR،35در سطح شرکت مطرح که در کمیته TSR
به تصویب رسید که وظیفه این واحد تهیه نقشه ،مدارک ،شرح کار و پیمان،
ویرایش قرارداد مطابق با شــرح کار ،بررسی صورت وضعیت پیمانکاران،
نظارت بر فعالیت پیمانکاران را در تمامی مراحل کار می شود.
از عمده ترین فعالیت مهندسی عمومی می توان موارد زیر را بر شمرد:
ggانجام کلیه امور مربوط به ســاخت دیوار حائل (دایک وال) در محوطه
مخازن که پروژه تاکنون  70درصد پیشرفت داشته است
ggاصالح ضریب  cos θو توان رآکتیو برق شــهر از طریق اجرای پروژه
بانک خازنی در پست های فرعی برق پاالیشگاه
ggاجرای پرونده مستقل سازی برق مجتمع ظرفسازی و بسته بندی
ggاجرای پروژه آسفالت کاری محوطه مخازن
ggاجرای پروژه خط کشی خیابان های پاالیشگاه
ggبازســازی و تعمیرات ســاختمان ورودی درب ورودی پرســنل و
ساختمان اداری ظروفسازی
ggبازسازی باسکول پاالیشگاه
ggساخت  10ست تیوب مبدل های حرارتی پاالیشگاه
ggاجرای پروژه تامین برق برای پاالیشــگاه آبادان به میزان  3مگاوات
و برق بریم بــه میزان  1مگاوات که در این مرحلــه مذاکرات الزم با
شرکت برق منطقه جنوب انجام و طی منجر به عقد قرارداد شد.
ggنظارت بر ساخت پمپ  P-19آبادان
ggنظارت بر ساخت پوسته کمپرسور آمونیاک آبادان
ggبررسی فنی مربوط به ساخت دستگاه  VIIجدید در پاالیشگاه تهران
 ggبررسی و تهیه مشــخصات فنی مربوط به دســتگاه پر کنی  4لیتری
فلزی و دســتگاه پر کنی ظروف پالســتیکی  1تا  5لیتری جهت نصب
در پاالیشگاه
ggبازرســی فنی دوره ای در پاالیشــگاه روغن ســازی تهران که کلیه
واحدهای عملیاتی مورد بازرسی فنی قرار گرفتند.

ggاجرای پروژه رفع نشتی از مخزن  5021پاالیشگاه
ggاجرای پروژه افزایش ظرفیت برق دفتر مرکزی

واحد مهندسی فر آیند

از دیگر واحد های مهم پاالیشگاهی ،واحد مهندسی فر آیند است که پایش
شاخص های عملیاتی واحد های پاالیشگاهی را بر عهده دارد و در صورت
انحراف هر یک از شــاخص ها از معیارهای تعیین شده توصیه های الزم را
به واحد های عملیاتــی دارد .ارائه متغیر های فر آیندی جهت انجام پروژه
های مختلف ،پایش متغیر های فر آیندی ،پایش مشخصات کولینگ تاور،
تهیه مشــخصات فنی میتر های مورد نیاز جهت نصــب بر روی خطوط
دریافتی از پاالیشــگاه شــامل لوبکات ،وکیوم باتوم ،پروپان ،هیدروژن و
پایش میزان مصرف بخار ،پروپان ،هیدروژن مصرفی ،تدوین پروژه تصفیه
پساب صنعتی پاالیشــگاه و تهیه مشخصات فنی کاتالیزور مورد نیاز واحد
 HFUکه برای اولین بار موفق شــدیم بر این اساس کاتالیزور مورد نیاز را از
تولید کننده داخلی خریداری نماییم که طی برنامه ریزی انجام شــده در
فروردینماه عملیات شــارژ کاتالیزور به راکتور واحد  HFUانجام خواهد
پذیرفت .تهیه دســتور العمل اورهال کوره های واحــد فورفورال جهت
کک زدایی و  Spallingو نظارت بــر این عملیات نیز از دیگر فعالیت واحد
مهندسی فرآیند طی سال جاری بوده است.
HSE

نقش و اهمیت واحد  HSEدر کلیه شــرکت های تولیدی بالخص واحدهای
پاالیشگاهی بر هیچ کس پوشیده نیست .افرادی که در تمام طول شبانه روز
وظیفه ایمن نگه داشتن پاالیشگاه را بر عهده دارند و در کنار این امر خطیر نیز
متولی و عهده دار مســائل مربوط به بهداشت کار صنعتی و محیطی و محیط
زیست می باشــد .این واحد وظیفه به حداقل رســاندن اثرات نامطلوب و
محیط و افزایش اثرات مطلوب آن ها با تامیــن ایمنی همه جانبه کارکنان،
تجهیزات و تاسیســات ،به صفر رساندن حوادث و آسیب ها از طریق حذف
شرایط نا ایمن و ارتقا ســامت افراد ،ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح
ســازمان و حفاظت از محیط زیســت به عنوان سرمایه بشــریت را دنبال
میکند .نواقص ،مخاطرات بالقوه ،حوادث و مشکالت به طور نظاممند مورد
ارزیابی قرار گرفته و روش های مبتنی بر پیشگیری را ارائه میدهد.
فعالیت های واحد  HSEرا می توان در چارچوب موارد زیر دســته بندی
کرد:
فعالیت های بهداشت محیط:
ggشناســایی ،ارزیابی و کنتــرل آلودگی هوا ،خــاک ،آب ،فاضالب و
پسماندها
ggتامین آب و غذای سالم برای کارکنان
فعالیت های بهداشت حرفه ای
ggشناســایی ،اندازه گیری و ارزیابی و کنترل ریســک های بهداشــتی
(عوامل زیان آور محیط کار) شامل عوامل زیان آور فیزیکی ،شیمیایی،
بیولوژیکی ،اورگونومیکی ومکانیکی
ggپیشگیری از وقوع حوادث ،آسیب ها و حفاظت کارکنان
فعالیت های ایمنی
ggبرگزاری کالس های آموزشی الزم در خصوص موارد ایمنی ،صدور
پروانه های سرد و گرم در محیط پاالیشگاه

ggبرگزاری مانور
ggساماندهی وضعیت البسه کارکنان
ggآماده نگه داشتن کلیه تجهیزات اطفاء حریق
با این رویکرد اهم اقدامات انجام شــده توسط واحد
 HSEبه شرح زیر می باشد:
در مبحث مرتبط با H
ggاندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در پاالیشــگاه
تهران و مجتمع ظروف سازی توسط شرکت های معتمد
دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ggپیگیری و درخواست خرید خدمات جهت اندازه گیری
عوامل زیان آور محیط کار برای پاالیشــگاه آبادان که
شرکت پیمانکار شناساسی و مقدمات انجام اندازه گیری
این عوامل در اسرع وقت انجام خواهد شد.
ggپیگیری انــدازه گیری پارامتر های فیزیکی وشــیمیایی
ومیکروبی آب شرب توسط شــرکتهای معتمد محیط
زیست.
ggآزمایش  TDSآب آشــامیدنی به صورت دوره ای ونصب
دستگاه های تصفیه کننده های آب آبدارخانه ها در صورت
لزوم و تعویض فیلترهایی دستگاه در دوره های زمان بندی
شده با هماهنگی واحد تعمیرات
ggپیگیری اقدامات اصالحیه صادر شــده به جهت بهبودی
شــرایط محیط کار ،از جمله مغایرتهای ســرو صدا و نور
و روشنایی...
ggپیگیری اقدامات اصالحی مبنی بر تعمیرات و بازســازی
سرویسهای بهداشــتی وحمام های واحد ظروف سازی
(انجام و بهره برداری شد )
ggپیگیری اقدامات اصالحی مبنی بر ســاخت اتاقک شیشه
شوی که در حال انجام پروژه می باشد.
ggپیگیری اقدام اصالحیه مبنی بر ساخت حمام .سرویسهای
بهداشــتی ،رختکن ،انبــار نگهداری مــواد غذایی و برای
رستوران ( انجام و بهره برداری شد )
ggپیگیری بخشنامه های ارسالی از مرکزبهداشت شهرستان
ری مبنی بر مدیریت حمل و نقل و نگهداری مواد شــیمیایی
مصرفی در پاالیشــگاه و تهیه لیســت وارائــه آن به مرکز
بهداشت جهت استفاده از این اطالعات به منظور مدیریت
بحران در منطقه.
ggاقدامات الزم و همچنین مشارکت در انجام وظایف محوله
درراســتای اخذ اســتانداردها بهداشــت حرفه ای و ایزو
 OHSA 18001در پاالیشــگاه تهران .مجتمع ظرف سازی و
پاالیشگاه آبادان
ggاقدامات الزم و همچنین مشارکت با واحد توسعه سیستم ها
در راستای اخذ مدیریت تعالی سازمانی.
ggتحلیل و بررســی حوادث در محیط کار و تهیه گزارشهای
دوره ای بــه مدیریت جهت بهــره برداری یا ارســال به
هلدنیگ.
ggشرکت در جلســات و همایش ها و ســمینارهای تخصصی
بهداشــت حرفهای که زیر نظر دانشــگاه علوم پزشکی به
صورت فصلی برگزار می گردد.
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ggبررسی مشــکالت و بیماریهای ناشی از کار پرســنلی که با مراجعه
به مرکز بهداشــت غربالگری شــده اند جهت پیشــگیری از بروز
بیماریهای حرفه ای
ggمکاتبات و پیگیری صدور ،تمدید کارت بهداشتی و سالمت کارکنانی
که با مواد غذایی سرو کار دارند و پرسنلی که در آبدارخانه ها فعالیت
دارند و یا نارسایی های بوجود آمده درمحیط کار
ggمشــارکت در انجام امور امــداد ونجات در شــرایط اضطراری در
پاالیشگاه تهران.
در مبحث مرتبط با S
ggنظارت مســتمر بر تمامی فعالیت های پاالیشگاه و حضور آتش نشان
در محل انجام کار های گرم
ggشناسایی و ارزیابی کلیه مخاطرات مرتبط با تمامی فعالیت ها و تمدید
گواهینامه های . OHSAS 18001
ggبروز رسانی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
ggتوزیع وسایل حفاظت فردی استاندارد بین تمامی همکاران واحدهای
پاالیشگاه طبق دستورالعمل HSE
ggتهیه ونصب تابلوهای شعارایمنی ،تابلوهای ترافیکی و اخباری
ggنصب شیرهای فشارشکن در مسیر اصلی آب آتش نشانی
ggمهار آتش سوزی مخزن مواد در پاالیشگاه پاسارگاد
ggدرخواست و نظارت بر آســفالت کاری خیابان های داخلی پاالیشگاه
تهران
ggتست بدنه سیلندر دستگاه های تنفسی
ggتست بدنه خاموش کننده های آتش نشانی
ggانجام مانورهای ایمنی و آتش نشانی طبق برنامه زمانبندی شده
ggانجام چک لیست های ایمنی و آتش نشانی در کلیه نقاط پاالیشگاه
ggبازدید مستمر و دوره ای از تجهیزات آتش نشانی
ggنظارت و حضور مستمر در عملیات نصب فیلترها در واحد موم گیری
که بدون رخ داد هیچگونه حادثه ای با موفقیت انجام گردید.
ggنظارت و حضور مستمر در تعمیرات اساسی واحد فورفورال که بدون
رخ داد هیچگونه حادثه ای با موفقیت انجام گردید.

در مبحث مرتبط با E

ggمکاتبات الزم با سازمان محیط زیســت درخصوص رفع مغایرتها
وپیشگیری از جرایم زیست محیطی مربوطه.
ggبررسی،مقایسه،تجزیه وتحلیل نتایج ســنجش آالیندههای زیست
محیطی درپاالیشگاه روغن ســازی تهران ومجتمع ظرفسازی وبسته
بندی.
ggپیگیری های الزم درخصوص امحاء پســماند های موجود و مکاتبات
الزم با سازمان محیط زیست درخصوص معرفی سایت های معتمد و
ذی صالح درخصوص امحاء مواد.
ggپیگیری های الزم درخصوص استقرار و بروز رسانی مدیریت اجرایی
پسماند درپاالیشگاه روغن سازی ایرانول.
ggبررسی وپیگیری درخصوص تکمیل پایش آنالین (لحظه ای ومداوم )
خروجی کوره های واحد بهره برداری شرکت نفت ایرانول.
ggبررسی اقدامات اصالحی وتعیین سررســید زمان اقدام جهت انجام
آالینده ها و پیگیری عدم انطباق های صادره براســاس مشــاهدات
وچک لیست ها.
ggهماهنگی باسازمان حفاظت محیط زیســت جهت پیشگیری جرایم
زیست محیطی ودریافت دســتورالعمل های محیط زیستی درسال
جدید وپیگیری درخصوص آموزش های محیط زیســتی الزم جهت
کارکنان ایرانول توســط اساتیدســازمان محیط زیست درراستای
تعامل سازنده بااین سازمان.
ggهماهنگی جهت تشــکیل جلسات  HSEبا کلیه شــرکت های مجاور
درراستای بند  3-4-4اســتاندارد  14001درراستای منافع درون
سازمانی ورفع مشکالت موجود.
ggبازنگری دســتورالعمل های محیط زیستی  HSEو واکنش درشرایط
اضطراری براســاس الزامات قانونی،کنترل عملیات ها و بازدید های
دوره ای.
ggبازنگری دســتورالعمل های محیــط زیســتی  ، HSEتهیه وتکمیل
دســتورالعمل مدیریت اجرایی پسماند وارســال آن جهت تصویب
وگرفتن اعتبار اجرایی آن.
ggبررســی واولویت دهی کیفیت خدمات فنی واجرایی شــرکت های

ذیصالح ،معتمد وبا کیفیت جهت اندازه گیری آالینده های زیســت
محیطی.
ggمکاتبات الزم باسازمان محیط زیست درخصوص الزامات ،مدیریت
پســماندوتوضیحات شــفاهی درخصوص پایــش آنالین صورت
پذیرفت.
ggارائه گزارشــات زیســت محیطی باتوجه به ممیزی هاوبازدیدهای
دورهای وبررســی روزانه پایش آنالین خروجی کــوره ها ،اقدامات
وپیگیریهای الزم دراین خصوص.
ggتکمیل جداول مربوط به گزارشــات درون سازمانی وبرون سازمانی
وپیگیری هــای مرتبط باآن و اقــدام جهت رفع مشــکالت وعدم
انطباقهای ممیزی داخلی وپیش ممیزی صورت پذیرفته است.
ggسمپاشــی ومبارزه باآفات گیاهــی در 12مرحله انجــام پذیرفت
ودومرحله جهت گل های آپارتمانی صورت پذیرفت.
ggاســتفاده ازقارچ کش جهت ازبین بردن بیماری های قارچی گیاهان
فضای سبز درسه مرحله اقدام گردید.
ggاســتفاده ازعلف کش جهت فضای سبزواحدحشــره کش صورت
پذیرفت وپیگیری درخصوص انشعاب آب جهت فضای سبز باواحد
مهندسی انجام پذیرفت.
ggدرراســتای رعایــت الــزام قانونــی مــاده 17و18و 19منابع
طبیعی وپیشــگیری ازجرایم ،بازدیدهای روزانه ازفضای ســبز،
نیازســنجیها ونظارت برکارکردکارگرهای فضای ســبز وتوسعه
فضای سبزباگیاهان مســاعد و متناســب بااقلیم...تامیزان 25%
ســطح فضای ســبز نگهداری وتوســعه فضای ســبزتهیه جهت
پاالیشــگاه روغن ســازی تهران و تکثیر گل وگیــاه واقدام جهت
ارج نمــودن ازگلخانــه وکاشــت درگلــدان بــه ارزش تقریبی
 60/000/000ریال می باشــد که این امرمحقق گردیده وصرفه
جویی انجام پذیرفته است.
ggتهیه وتوزیع گل های آپارتمانی درکلیه واحدهای اداری پاالیشــگاه
ودفترمرکزی مطابق درخواست رسیده ازواحدها.
ggدرراستای افزایش سطح وتوســعه فضای سبز درراستای رعایت
اســتاندارد محیط زیست درخصوص ســطح فضای سبز25% ،
ســطح کارخانه و جهت دریافت عنوان صنعت سبز،افزایش فضای
ســبز ،طراحی،كاشــت چمن وكودپاشــي قطعات به فضای سبز
اقدام به ترمیم فضای ســبزگردید ،نگهداري فضای سبز كه شامل
آبياري وسمپاشــی،خاک دهی،کوددهی ،علف زني،چمن زني ،و...
مي باشد.
ggوجین علف هــای هرزدرکل فضای سبزپاالیشــگاه روغن ســازی
ومجتمع ظرفسازی.
ggکاشــت گل های فصلی درکل فضای سبزپاالیشــگاه روغن ســازی
ومجتمع ظرفسازی.
ggبازنگری جنبــه ها وپیامدهای محیط زیســتی مربــوط به هرواحد
وتعریف کنترل عملیات های مربوط به آن.
ggبازنگــری چک لیســت هــای محیط زیســت براســاس الزامات
قانونی،کنترل عملیات هاوبازدید های دوره ای.
ggشناســایی جنبه هاوپیامدهای محیط زیســتی و بروزرسانی ومجزا
نمودن جنبه های بارز وبرنامه ریزی درجهت رفع آن وبه روزرســانی
دستورالعمل  Hseپیمانکاران.
ggبازنگری موارد عدم انطباق و اقدام اصالحی ،تدوین وجمع آوری عدم
انطباقهای موجود،تالش ومکاتبات الزم در جهت رفع آنها.

ggهماهنگــی به منظــور پاکســازی والیروبی کلیه
کانالهای پاالیشگاه تهران.
ggدرراستای ایمن ســازی محیط (سمپاشی وطعمه
گذاری) ،لکه گیری هماهنگی های الزم درخصوص
انجام سمپاشی وطعمه گذاری به صورت لکه گیری
در 8نوبت درپاالیشــگاه ومجتمع ظرفسازی انجام
پذیرفت.
ggدرراستای توســعه پایدار دستورالعمل های مربوط به
مدیریت انرژی ،راهکارها تهیه گردیده است.
اقدامات انجام گرفته در راستای ISO 14001
ggبه روزآوری،شناسایی و جمع آوری جنبه ها وپیامدهای
محیط زیســتی مربوط بــه هرواحــد وتعریف کنترل
عملیات های مربوط به آن.
ggارزیابی مجدد ریسک جنبه هاوپیامدهای محیط زیستی
تک تک واحدهادرپاالیشــگاه تهران ومجتمع ظرفسازی
ودفترمرکــزی و بروزرســانی باتوجه بــه روش اجرایی
جدیدومجزا نمودن جنبه های بارزوبرنامه ریزی درجهت
رفع آن.
ggدرراســتای بهبودمســتمرورفع نقاط ضعــف ،اصالح
وارسال ،بروزرســانی روش اجرایی ارزیابی ریسک جنبه
هــا وپیامدهاوتوافق باواحد توســعه سیســتم ها دراین
خصوص.
ggبررســی مجدد چک لیســت های محیط زیست براساس
الزامات قانونی،کنترل عملیات هاوبازدید های دوره ای
ggشناســایی اهــداف خــرد( )Targetواهــداف کالن
(  )Objectiveوبرنامه ریزی درجهت رفع آن.
ggاقدامات الزم درخصوص پایش و اندازه گیری آالیندههای
زیست محیطی
ggرفع مشــکالت  minorو  ،majorبرنامه ریزی و مشخص
نمودن  planمربوطه جهت رفع آن
ggبرگزاری و اجرای مانورمشــترک (محیط زیستی)واکنش
در شرایط اضطراری
ggمکاتبــات الزم باســازمان محیــط زیســت ومدیریت
پسماندهای صنعتی و تفکیک از مبدأ کاغذ
ggپیشگیری ازجرایم محیط زیســتی جهت پاالیشگاه تهران
ومجتمع.
ggتکمیل چک لیســت ها ی تکتــک واحدهــا وفرآیندها
وبررســی عدم انطباق های ســه ماهه جهت ارسال واقدام
اصالحی.
ggتمهیدات الزم درخصوص ســنجش  VOCها درپاالیشــگاه
روغن سازی ایرانول درراستای شناسایی جنبههای بارز.
ggاعتباردهی به ســازمان به وســیله شــرکت های زیر نظر
) IAF(International Accreditation Forumبــا کمــک
به نگهداری وتمدید ایــزو ،به عنوان شــرکت دارنده ایزو
14001و OHSAS 18001
خراطی زاده در پایان بیان کرد :اقدامات ذکر شــده گزارشی
از مهمترین برنامههایی بوده اســت که طی ســال گذشــته در
پاالیشگاه تهران انجام شده است.
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ش کرت نفت اریانول

از سوی مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول تشریح شد:
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مهمترین فعالیتهای واحد منابع انسانی به منظور
افزایش رضایتمندی کارکنان طی سال 95
مدیرمنابع انســانی شــرکت نفــت ایرانول
مهمترین برنامه های این واحد را طی ســال 95
بیان کرد.
برخی از مهمترین این اقدامات به شــرح زیر
می باشد.
به منظور افزایــش رضایتمندی کارکنان ،در
ابتدای ســال  ،1395کلیه قراردادهای کارکنان
مجید اشجعی
پیمانکاری تغییر وضعیت پیــدا کرده و به عقد
مدیر منابع انسانی
قرارداد مستقیم با شــرکت نفت ایرانول مبدل
شد .افزایش ســقف تعهدات بیمه عمر و ســرمایه گذاری برای پرسنل و
خانواده های آنان نسبت به سال گذشته یکی دیگراز اقداماتی است که در
سال گذشته در این واحد صورت گرفت.

استقرار نرم افزار سیستم گردش کار کارکنان

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

در راســتای تحقق و پیاده سازی اســتراتژیهای تدوین شده واحد منابع
انســانی و همچنین انجام اقدامــات مقتضی در راســتای نتایج حاصل از
نظرسنجی کارکنان ،نسبت به پروژه بهبود نظام های اطالعاتی و روابط کار
و کارکنان اقدام شده است .اقدامات صورت گرفته در این خصوص شامل
موارد ذیل می باشد:
ggمکانیزه نمودن سوابق پرونده های پرسنلی کارکنان؛
ggبهبود سیســتم حضور و غیاب کارکنان از طریق نرم افزارهای تحت
وب (دنیای پردازش) در کل سازمان؛
ggبازنگری در چارت تفصیلی واحد منابع انســانی و ایجاد بخش روابط

کار و کارکنان؛
ggپایش ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود روابط کار و کارکنان
(سنجش مهارت های ارتباطی)؛
ggایجاد کانال های ارتباطی جدید در ســازمان مانند طراحی فرم ارتباط
مستقیم با مدیرعامل ،تلگرام ،بروز رسانی پرتال شرکت و...
ggهمکاری با واحد فناوری اطالعات جهت ایجاد بخش روابط و کارکنان
در پرتال داخلی سازمان.

بازنگری در فرایندهای منابع انسانی :

پس از تدوین ســند استراتژی منابع انســانی ،با توجه به الگو برداری از
مدل تعالی منابع انسانی ،مجددا ً نســبت به بازنگری فرایند منابع انسانی
اقدام و زیرفرایندهای «برنامه ریزی و تامین منابع انســانی»« ،توســعه
منابع انســانی»« ،جبران خدمات»« ،رهبری منابع انسانی» و «روابط کار و
کارکنان» به عنوان زیرفرایندهای منابع انســانی شناسایی و جهت پایش
و کنترل آنها نســبت به تعریف شــاخص های مرتبط بــه ازاء هر یک از
زیرفرایندهای کلیدی اقدام گردید.

بازنگری و بروز رسانی چارت سازمانی کالن و تفصیلی تمامی
سازمان به ویژه چارت واحد منابع انسانی با توجه به مدل تعالی
منابع انسانی و اخذ مصوبه چارت کالن تفصیلی از سوی هیات
مدیره در سال 95؛

با توجه به تدوین ســند استراتژی منابع انســانی و شناسایی فرایندهای
کلیدی منابع انسانی (براساس الگوی تعالی منابع انسانی) ،چارت سازمانی

ویژه مدیریت منابع انسانی در ســال  95بازنگری گردیده و به طور نمونه
حوزه های مرتبط با ارتباطات و توسعه عملکرد در آن اضافه گردیده است.
همچنین شــاخه بهداشــت و درمان مرتبط با کارکنان نیز از زیرمجموعه
 HSEجدا گردیده و به عنوان یکی از بخش های منابع انســانی دیده شــده
است.
همچنین با توجه به تعریف پروژه بروز رســانی اســتراتژی های کالن
سازمانی در سال  94و همچنین پیرو برنامه ها و پروژه های خروجی حاصله
از تدوین سند استراتژی مدیریت منابع انسانی ،واحد منابع انسانی در سال
 95نسبت به تعریف پروژه بروز رســانی چارت کالن و تفصیلی سازمانی
اقدام نمود که از طریق برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان کلیدی ،مدیران
و روسای ســازمان ،نسبت به بازنگری و بروز رســانی در چارت سازمانی
اقدام نموده اســت .از اهم تغییرات در چارت کالن ســازمانی می توان به
مستقل نمودن بخش بازاریابی و تحقیقات بازار اشاره نمود.
ggتهیه پیش نویس اولیه شرح شغل تمامی مشاغل با هدف شناسایی
و تعریف شــرایط احراز کارکنان و بروزرســانی نیازسنجیهای
آموزشــی :پس از تهیــه پیش نویس اولیه شــرح شــغل ها واحد
برنامهریزی منابع انســانی در نظر دارد از طریق برگزاری جلسات با
تمامی واحدها به همراه الگوبرداری از استاندارد  ،Onetنسبت به نهایی
سازی تمامی مشاغل سازمان اقدام نماید.

موارد مرتبط با آموزش و کارآموزان

اهم فعالیت های واحد آموزش درســال  95به صورت مختصر به شرح
ذیل می باشد:
ggبرگزاری بیش از  9000ساعت آموزش در طول سال؛
ggبرنامه ریزی جذب و اجرای دوره های آموزشــی جهت دانشجویان
دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور مناسب با رشته تحصیلی
آنها در پاالیشــگاه های تهران ،آبادان و دفتر مرکزی بیش از 12000
ساعت
الزم به ذکر است تعداد قابل توجهی از این دانشجویان از نفرات ممتاز و
نخبه دانشگاههای صنعتی شریف ،امیرکبیر و علم و صنعت تهران بودهاند؛
ggبرگزاری دوره های آموزشــی تعالی ســازمانی  EFQMدر ســطوح
مدیران ،روســا و همچنین کارشناســان و ...در پاالیشگاه های تهران،
آبادان و دفتر مرکزی؛
ggبرگزاری بیــش از  8دوره آموزشــی به مســاعدت واحد فروش و
صادرات و تدریس آقای کبیری جهت صنایع بزرگ کشور و همچنین
ذینفعان شرکت
ggبرنامه ریزی و اجرای بازدید دانشــجویان دانشــگاهها از پاالیشگاه
تهران و معرفی واحدهای مختلف عملیاتی و تولیدی

ggبرنامــه ریزی و آموزش نرم افزار همکاران سیســتم برای واحدهای
مختلف شرکت به صورت مجزا و اختصاصی در پاالیشگاه های تهران،
آبادان ،دفتر مرکزی و مجتمع ظروفســازی با مساعدت واحد توسعه
سیستمها و انفورماتیک
ggآماده سازی بسترها و زیرساخت های اســتاندارد  ISO 10015جهت
دریافت این استاندارد در سال آینده

انجام رضایت سنجی سالیانه از کارکنان در خصوص فرهنگ
سازمانی ،ســبک رهبری ،رضایت شــغلی ،میزان رضایتمندی
کارکنان از امکانات و تســهیالت خدمــات و امور رفاهی ،تعهد
سازمانی ،استرس شغلی به همراه ارزیابی کانال های ارتباطی:

بر اساس نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های رضایت سنجی در سال
 ،95میزان رضایت کلی کارکنان (دفتر مرکزی ،پاالیشگاه تهران ،مجتمع
ظرفسازی و پاالیشگاه آبادان) شامل رضایت شغلی ،رضایت از تسهیالت
رفاهی و فرهنگ و جو ســازمانی برابر  71%بوده است .الزم به ذکر است
رضایت شــغلی شــامل میانگین رضایت از پرداخت حقوق و دســتمزد،
رضایت از همکار ،رضایت از سرپرســت و ماهیت شغلی بوده و رضایت از
تسهیالت رفاهی شــامل میانگین رضایت از کمک های نقدی و غیرنقدی،
وضعیت ایاب و ذهاب ،وام ،خدمات بهداشتی و ایمنی ،رستوران ،آموزش،
پاداش و ...می باشد.
ggانجام نظرســنجی در ارتباط با ارائه خدمات تسهیالت رفاهی  :در
سال  95عالوه بر انجام نظرسنجی های جامع رضایت سنجی کارکنان،
نســبت به انجام نظرســنجی موردی در موضوع خدمات تسهیالت
رفاهی کارکنان بــرای اولین بار اقدام گردید .براســاس تحلیل های
صورت گرفته ،میانگین رضایت کلی کارکنان از خدمات ارائه شــده
در ســال  95نسبت به سال های گذشــته مطلوب ارزیابی شده که در
راســتای افزایش رضایت کارکنان ،بهبود وضعیت اتاق ها و افزایش
نظارت برآنها در ســال آتی در دستور کار این واحد قرار گرفته است.
همچنین پس از بررســی و جمع بنــدی پیشــنهادها و نقطه نظرات
همکاران ،با توجه به این مورد که بیشــترین درخواست ها در راستای
افزایش کمک هزینه ســفرها بوده است ،ضمن انعکاس این پیشنهاد،
با موافقت مدیریت محتــرم عامل ،مقرر گردید افزایش کمک هزینه
سفرها در بودجه سال آتی این واحد منظور گردد.
ggانجام نظرســنجی در خصــوص خدمات بیمه درمانــی تکمیلی
کارکنان :در ســال  95برای اولین بار نســبت به انجام نظرســنجی
موردی در خصوص بیمــه درمانی تکمیلی کارکنــان اقدام گردید.
براســاس تحلیل های صــورت گرفته ،مجموع میــزان رضایت کل
پرسنل (دفتر مرکزی ،پاالیشــگاه تهران ،پاالیشگاه آبادان و مجتمع
بســته بندی و ظروفســازی تهران) ،از مجموع خدمات بیمه آسیا در
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ســال  94برابر  70%بوده اســت ،همچنین  79%از کارکنان شرکت
اذعان داشته اند که خدمات بیمه آسیا در سال  94نسبت به وضعیت
مشــابه آن در سال گذشته بهتر شده است .شــایان ذکر است پس از
بررســی و جمع بندی پیشــنهادها و نقطه نظرات همکاران ،نسبت به
افزایش ســقف تعهدات در برخی از حوزه های درمانی (مانند هزینه
های درمان و بیمارســتانی و اعمال جراحی ،هزینه شش عمل جراحی
مهم و )...در قرارداد جدید در سال  95اقدام گردید.
ggانجام نظرســنجی در خصوص برگــزاری ورزش صبحگاهی در
پاالیشــگاه تهران ،مجتمع ظرفسازی و بسته بندی تهران :در سال
 95برای اولین بار نســبت به انجام نظرسنجی موردی در خصوص
برگزاری ورزش صبحگاهی در پاالیشگاه و مجتمع ظرفسازی تهران
اقدام گردید.براســاس تحلیل های صورت گرفته ،میزان رضایت
کارکنان از برپایی ورزش صبحگاهی  % 80می باشــد که به دستور
مدیریت عامل برگزاری ورزش صبحگاهی در پاالیشــگاه تهران و
مجتمع ظرفســازی در دستور کار واحد منابع انســانی قرار گرفته
است.

ش کرت نفت اریانول

انجام آزمایشات و معاینات ادواری کارکنان به منظور
پیشگیری از ابتال به بیماریهای شغلی و انجام معاینات طب کار
برای کلیه کارکنان شرکت نفت ایرانول درسال 1395
بهبود سیستم تغذیه رستوران و انجام اصالحات ساختاری:
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بــا توجه به انجام تجزیه و تحلیل های مرتبط بــا انجام معاینات ادواری
کارکنان به منظور ایجاد راه تندرستی در سازمان ضمن هماهنگی با پزشک
معتمد سازمان ،نسبت به اعمال تغییرات ذیل در سیستم تغذیه رستوران
در سال  95اقدام گردید:
ggتغییر برنامه غذایی و سرو غذاها هر  15تا  20روز یکبار؛
ggحذف نوشابه از زنجیره غذایی کارکنان ،سرو میوه و سبزی و استفاده از
آب معدنی به جهت باال بردن سالمت بدن کارکنان؛
ggکاهش چربی غذا ،کم نمودن میزان روغــن در تمامی غذاها به همراه
حذف مصرف روغن جامد
ggسرو سوپ و آش به همراه سرو دم نوش ها در فصل سرما
ggکاهش میزان نمک موجود در غذا؛
از اهم اصالحات ساختاری صورت گرفته در رستوران می توان به موارد
ذیل اشاره نمود:
ggحذف لوله کشی گازفرسوده و تبدیل آن به لوله کشی صنعتی

ggانتقال انبار رســتوران از محیط گرم داخل آشپزخانه که موجب فساد
کاالهــا می گردید به خارج از رســتوران به صورتی کــه تخلیه بار به
سادگی شکل گیرد
ggاختصاص مکانی مناسب برای رختکن پرســنل رستوران و خدمات
اداری
ggاضافه نمــودن فرهــای دم کن برنج و حذف شــعله هــای ناایمن
قبلی
ggراه اندازی سایت نظرســنجی ،منوی غذایی رستوران در پرتال داخلی
شرکت با همکاری واحد فناوری اطالعات.
از سایر اقدامات انجام شــده در واحد منابع انسانی سال  95می توان به
موارد ذیل اشاره نمود:
ggتاسیس تعاونی کارکنان شرکت نفت ایرانول؛
ggتغییر وضعیت ســاختمان بهداشــت و درمان وضعیــت کانکس به
ساختمان اداری؛
ggبرگزاری جشــن های خانواده های ایرانول و تقدیر از فرزندان ممتاز
کارکنان در تهران و آبادان؛
ggایجاد تسهیالت الزم در حوزه ســفرهای زیارتی و سیاحتی پرسنل و
خانواده های ایشان؛
ggبرگزاری مراســم های مذهبی (رمضان ،محرم و زیارت عاشورا) در
سال 1395
ggبرگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر در سال 1395
مسابقات دهه فجر بین تمامی واحدهای پاالیشگاه تهران ،آبادان ،مجتمع
ظرفســازی و دفتر مرکزی در رشته های فوتسال ( 9تیم) ،والیبال ( 6تیم)،
شــنا ( 25نفر) ،دو میدانی ،طناب کشی ( 3تیم) ،تیراندازی بانوان ( 4نفر) و
تنیس روی میز ( 23نفر) با حضور تقریبا  200نفر از پرســنل در بهمن ماه
سالجاری برگزار شد.
ضمنا مسابقات یادواره آزادسازی خرمشهر در رشته فوتسال بین تمامی
واحدهای پاالیشــگاه تهران ،آبادان ،مجتمع ظرفسازی و دفتر مرکزی با
استقبال کارکنان برگزار گردید.
ggتقدیر و تجلیل از بازنشستگان؛
ggتقدیر و تجلیل از پرستاران و بهیاران؛
ggتقدیر و تجلیل از جانبازان و آتش نشانان شرکت نفت ایرانول؛
ggارائه بن های لوازم التحریر ویژه بازگشــایی مدارس در مهر ماه سال
1395؛
نیز از دیگر اقدامات انجام شــده در ســال  ۹۵توسط واحد منابع انسانی
میباشد.

افزایش تعهــدات بیمه درمان گروهی کارکنان شــرکت نفت ایرانول
نسبتبهسالگذشته:
سقف تعهدات
(ریال) در سال
1395

سقف تعهدات
(ریال) در سال
1394

سقف تعهدات
(ریال) در سال
1393

1

جبران هزینه های درمان و بیمارستانی و اعمال جراحی (مانند هزینه های
بستری ،جراحی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی ،آنژیوگرافی قلب ،گامانایف و 200.000.000
انواع سنگ شکن ،دیسک ستون فقرات و *)DAYCARE

100.000.000

60.000.000

2

جبران هزینه شش عمل جراحی مهم (شامل سرطان ،قلب ،مغز و اعصاب،
پیوند کلیه ،پیوند کبد ،پیوند ریه و پیوند مغز استخوان برای هر نفر)

300.000.000

200.000.000

120.000.000

3

جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین

60.000.000

60.000.000

30.000.000

4

جبران هزینه های ویزیت (بر اســاس تعرفه های اعالم شــده در بخش
بهداشت و درمان در سال )1394

بدون سقف

بدون سقف

---

از محل زایمان

از محل زایمان

5.000.000

ردیف

5

شرح

جبران هزینه های درمانی مربوط به نازایی و ناباروری (شامل IUI-IFT-

 ZIFTمیکرواینجکشن)

6

هزینــه های پاراکلینیکی (( )1شــامل انواع اســکن ،ســی تی اســکن،
ســونوگرافی ،رادیوتراپی ،MRI ،انواع آندوسکوپی ،اکوکاردیوگرافی ،نوار
مغز ،ماموگرافی ،استرس اکو ،دانسیومتری)

بدون سقف

7

هزینه های پاراکلینیکی(( )2شامل تســت ورزش ،تست آلرژی ،تست
تنفسی ،نوار عضله-نوار عصب ،نوار مغز ،نوار مثانه ،شنوایی سنجنی ،بینایی
سنجی ،هولترمانیتورینگ ،قلب و تزریق داخل مفصل و آنژیوگرافی چشم
برای هر نفر)

بدون سقف

8

هزینه های جراحی مجاز ســرپایی (مانند شکســتگیها ،گچ گیری ،ختنه،
بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیژیون ،لیپیوم ،تخلیه کیست ،بیوبسی ،لیزر درمانی
(به اســتثناء رفع عیوب انکساری چشــم) ورفع عیوب چشم مربوط به
بیماریهای خاص مانند دیابت)

بدون سقف

9

بدون سقف

6.000.000
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6.000.000

جبران هزینه های خدمات آزمایشــگاهی (مانند آزمایشهای تشخیص
پزشکی ،پاتولوژی یا آسیب شناسی ،پزشکی ،انواع رادیوگرافی ،نوار قلب و
فیزیوتراپی ،سیستوسکوپی ،ivp ،پاپ اسمیر ،VEP ،رب اسکن ،پاکیمتری،
پریمتری ،تست اوره)

بدون سقف

بدون سقف

6.000.000

10

هزینه مربوط به رفع عیوب انکساری هر چشم (در مواردی که تشخیص
پزشک بیمه گر جمع قدر مطلق نقص بینائی هر چشم (درجه نزدیک بینی
و دوربینی به اضافه نصف آستیکمات) 3دیوپتر یا بیشتر باشد)

30.000.000

30.000.000

12.000.000

11

جبران هزینه های گفتار درمانی و کار درمانی و آزمایش غربالگری سونو
سه بعدی و دوبعدی جنین

بدون سقف

بدون سقف

---

12

جبران هزینه های تشــخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین منوط به
داشتن پوشش زایمان (غربالگری)

10.000.000

---

---

* اعمال جراحی  DAYCARبه جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان موردنیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی ،کمتر از یک روز باشد.
شایان ذکر است مورد  12در سال 94جزء تعهدات بیمه درمان گروهی نبوده و سال 95به سقف تعهدات اضافه شده است.
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واحــد منابــع
انســانی در سال جاری
به منظور اعتالی فرهنگ کاری
و ایجــاد باورهای مثبــت ،ارج نهادن به
خدمات ارزنــده کارمندان متعهــد و کارآمد،
تقویت وجــدان کاری و انضبــاط کاری ،افزایش رضایت
شــغلی و ارتقاء بهره وری نسبت به شناســایی کارمندان نمونه در
ســازمان اقدام کرده است .روش شناســایی کارمندان نمونه شامل انجام
ارزیابی های درون واحدی ( ارزیابی مدیر و یا روســای هــر واحد از کارکنان خود) و
همچنین انجام ارزیابی های بیرون واحدی (ارزیابی تمامی مدیران /اکثریت روســا و تعداد
 50نفر از کارشناســان به صورت تصادفی در ارتباط با کارکنان سایر واحدها) بوده است .در ارتباط با
انجام ارزیابی های درون واحدی ،نسبت به تهیه پرسشــنامه مرتبط از سوی واحد منابع انسانی اقدام و پس از
در اختیار گذاشتن این پرسشنامه ها به مدیران و روســای مربوطه ،هر یک از مدیران براساس شاخص های موجود در
پرسشنامههانسبتبهدرجامتیازبرایهریکازکارکنانخوداقدامنمودند.درارتباطباانجامارزیابیهایبرونواحدینیزازهر
یک از مدیران /روسا و همچنین تعدادی از کارشناسان درخواست گردید تا در صورت تعامل با هر یک از واحدهای دیگر سازمان ،نسبت
به انتخاب نفرات برتر به تفکیک هر واحد (در ســطوح های مختلف) اقدام نمایند .در نتیجه به ازاء هر یک از کارکنان دو دســته امتیاز حاصل
گردید -1 :امتیازی که از ارزیابی مافوق خود به دست آورده اند  -2امتیازی که از سوی مدیران/روسا و یا سایر کارشناسان واحدهای
دیگربرایآنهاکسبگردیدهاست.درانتهابااعمالضرایبمناسببینایندوگروهازامتیاز،امتیازنهاییهرکارمنداستخراج
گردیده و نفرات برتر (صرف ًا براساس باالترین امتیاز کسب شــده) انتخاب شدند .در خاتمه الزم به یادآوری است
واحد منابع انســانی در نظر دارد به منظور بهبود و ارتقاء نحوه این ارزیابی ها ،از طریق طراحی سیســتمهای
نرمافزارینسبتبهافزایشجامعهآماریشرکتکنندگاندراینارزیابیاقدامنماید؛بهطوریکه
در ارتباط با ارزیابی های درون واحدی تمامی مدیران  /روسا و سرپرستان هر واحد نسبت
بــه درج امتیاز برای هر یک از کارکنان واحد خود اقدام نموده و همچنین در ارتباط
با ارزیابی های برون واحدی نیز تمامی کارکنان شرکت بتوانند در این نوع
از ارزیابی مشارکت داشته باشــند .بدیهی است مشارکت فعال
تمامی کارکنان به همراه انجام ارزیابی های دقیق و واقعی
می تواند نقش مهمی در انتخاب نفرات برتر ایفا
نموده و خطای حاصــل از ارزیابی ها را
به صورت چشمگیری کاهش
دهد.

اسامی کارگران نمونه و دالیل انتخاب آنها
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تسلط در امور شغلی و انجام امور محوله با کیفیت مناسب
مسئولیت پذیری ،پشتکار و جدیت در کار
حضور به موقع در محل کار

انبارم

پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه
پایبندی به اصول و ارزش های سازمانی و رعایت اخالق حرفه ای
رعایت مسایل ایمنی در حین انجام کار (برای همه به غیر از خدمات اداری)
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انجام پروژه  Gas Blanketingو ایزوله نمودن مخازن نگهداری مطابق استاندارد 2000 API
بهینه سازی و اصالح سیستم بخار و کاندنس برگشتی
مطالعه و بررسی بهینه سازی مصرف حامل های انرژی
انجام پروژه پژوهشی تولید اکسترکت سبز
انجام پروژه اتصال مخازن جدید به واحد بلندینگ
انجام پروژه پژوهشی تولید قیر  70/60از محصوالت جانبی
انجام پروژه پژوهشی روشهای دو سوخته کردن کوره های واحد عملیات و استفاده از محصول جانبی اکسترکت
بررسی و ارائه نقشه های  PFDخطوط بارگیری اکسترکت و سکوی دوم بارگیری جهت تسریع فرآیند بارگیری
بررسی چگونگی ثابت نگهداشتن  Air Blanketروی مخازن روغن پایه از طریق سرویس رگالتورهای موجود
انجام پروژه بهبود وضعیت کوره ها در کلیه واحدهای عملیاتی جهت بهینه سازی مصرف سوخت
همکاری در اخذ گواهی نامه مطابقت شــاخص های مصرف انرژی پاالیشــگاه تهران ایرانول با مقادیر استاندارد مصرف سوخت برای
سالهای  1393 ،1392و 1394
انجام پروژه مطالعاتی کاهش غلظت گوگرد حالل پروپان در واحد آسفالت گیری

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

ش کرت نفت اریانول

مدیرپاالیشگاه آبادان خبر داد:
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نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اجرای بیش از  ۳۰۰پروژه در پاالیشگاه آبادان
طی سال  94و 95
پاالیشــگاه آبادان یکی از دو پاالیشگاه شــرکت نفت ایرانول می باشد
که در ضلع شــرقی اروندرود و در مســاحتی به وســعت  20هکتار قرار
گرفته اســت.این پاالیشــگاه با تجربه ای بیش از هفت دهه اولین تولید
کننده روغنهای موتور و صنعتی در کشــور می باشد که شامل واحدهای
فورفورال ،واحد موم گیری و واحد رنگ بری می باشد که در طراحی اولیه،
ظرفیت ساالنه آن  25000مترمکعب انواع محصوالت بود.
برای جویا شــدن از اقدامات و برنامه های در دســت اجرا در پاالیشگاه
آبادان با مدیر پاالیشگاه گفت و گو کرده ایم که مشروح آن در ذیل میآید.
سید علی هاشــمی درباره برنامه هایی که در پاالیشگاه آبادان در دست
اقدام اســت و در مورد پروژه های انجام شده طی یکسال گذشته به نشریه
ایرانول ،گفت :از سال گذشته اواخر خرداد ماه به دستور مهندس اسحاقی
قرار شد بازنگری در وضعیت پاالیشگاه آبادان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پاالیشــگاه آبادان قدیمی ترین پاالیشگاه روغن سازی
کشور اســت و به نوعی می توان آن را موزه صنعت روغن کشور دانست،
افزود :تجهیزات مختلف از سالهای گذشته در آنجا موجود بود اما به دلیل
برخی از محدودیت ها طی سالهای متوالی بازسازی و بروز رسانی صورت
نگرفته بود که در حال انجام آن هستیم.
وی تصریح کرد :در پاالیشــگاه از نظر وضعیت محیط کار و محل استقرار
همکاران در واحدهای مختلــف عملیاتی ،تعمیراتی و ســتادی وضعیت
مطلوبی نبود و در تجهیزات هم در بعضی از گلوگاه ها نواقصی وجود داشت.

مدیر پاالیشــگاه آبادان تصریح کرد :این موارد باعث می شــد کیفیت
محصوالت مطلوب نباشد و دربرخی مواقع توقفات تولید زیاد باشد که با
کمک چند تن از پرسنل سخت کوش و ساعی آبادان همه اشکاالت که در
پاالیشگاه وجود داشت دسته بندی و بر مبنای برنامه استراتژیک شرکت
و همین طور ماتریس تحلیلی شروع به تدوین استراتژی ها کردیم.
هاشــمی افزود :یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شــد شناسایی
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها و تدوین اســتراتژی ها در چهار
دسته بود.
وی با بیان اینکــه پس از این مرحله برنامه های اجرایی را تدوین کردیم
و در مجموع بیش از  300فعالیت و زیر پروژه تعریف شــد ،تصریح کرد:
راه اندازی رســتوران ،بازسازی و نوسازی آزمایشــگاه ،آبدارخانه ها و
ســرویسهای بهداشــتی ،وضعیت کارگاه مرکزی و محیط پاالیشگاه از
اقداماتی بود که در این راستا انجام شد.
مدیر پاالیشگاه آبادان افزود :با حمایت خوبی که جناب آقای مهندس
اســحاقی مدیرعامل محترم از پروژه کردند حدود  300فعالیت تعریف
شد.
وی با اشاره به اینکه مهندس اســحاقی هر ماه به طور پیوسته در آبادان
حضور پیدا می کنند،افزود :ایشــان شــورای مدیران پاالیشگاه آبادان را
ایجاد کردند که هم راستای شــورای مدیران شرکت در تهران است و با
این اقدام تصمیمات در پاالیشــگاه به سرعت اتخاذ و وارد فاز اجرایی می

شود.
مدیر پاالیشــگاه آبادان با بیان اینکه برا ی اینکه این حجم انبوه ازکارها
را انجام دهیم با دشــواری هایی روبرو بودیم ،افزود :مدیرعامل محترم با
حمایت های موثــر در تامین مالی پروژه ها به ما کمک کرد تا این پروژه ها
را به انجام برسانیم.
وی در ادامه به مشــکالت اجرای پروژه ها اشاره کرد و گفت :مهمترین
مشــکل کمبود نیروی انســانی بود که برای هر فردی وظایف مختلفی را
تعریف کردیم و ســاختار اجرایــی پروژه ها با اســتفاده از خود همکاران
انجام شد.
هاشمی خاطرنشــان کرد :در سال گذشته موفق شــدیم بیش از 100
مورد از  300پروژه را آغاز کنیم و نزدیک به  40فعالیت به پایان رســید،
امسال این کار شتاب بیشتری گرفت و با سرعت بیشتری پروژه ها را جلو
بردیم.
وی به برخــی از این پروژه ها اشــاره کرد و گفت :بازســازی مخازن،
بازسازی سقف ها ،اســتراکچرها ،کف ها و تابلوهای برق و ...برخی از آن
فعالیت ها بود که بــا یک برنامه زمان بندی دقیــق و طبق تعهدی که به
مهندس اسحاقی داده بودیم ،پروژه ها را جلو بردیم.
وی در توضیح اقدامات انجام شــده در مخازن گفت :ابتدا چهار مخازن
بلندینگ را تعمیر کردیم که در اردیبهشــت ماه آماده بهره برداری شد و
در خرداد چهار مورد دیگر وارد ســرویس شد .اکنون  16مورد از مخازن
کامال در ســرویس قرار گرفته و  6مورد دیگر آماده اســت که به زودی
تکمیل و تحویل داده میشود.
هاشــمی افزود :برای خطوط لوله و انتقال مواد هم اقداماتی انجام شده
اســت و کال  12خط لوله و شش مجموعه خط لوله اســت که تاکنون 5
مجموعه سرویس شده است و دو مورد دیگر سرویس خواهد شد.
وی بازسازی ســقف ها را فعالیت دیگری در این راســتا عنوان کرد و
گفت :متریال خریداری شده است و  200باکس پالت آماده و  100باکس
پالت دیگر هم ســاخت آنها در دستور کار اســت و هر  100مورد به یک
پیمانکار تحویل داده شده است و مرحله به مرحله پروژه ها وارد سرویس
می شود.
هاشــمی با بیان اینکه بریم در صورت تکمیل از لحاظ ساختمان ،انبارها،
مخازن و تاسیســات بزرگترین مجموعه بلندینگ کشــور خواهد شد،
افزود :برای بریم دوفاز دیگر هم تعریف شــده است.دو فاز دیگر عبارت
از سیســتم هات اویل ،کمپرسورهای هوا و دســتگاه پر کن و کامل شدن
مخازن که انجام می شود.
هاشــمی افزود :یکی از اقدامات خوبی که در پاالیشــگاه آبادان انجام

شد ،راه اندازی واحد  HSEبود و مکانی را هم برای استقرار همکاران تعبیه
کردیم.
وی گفت  :آماده سازی تجهیزات آتش نشانی را در دستور کار داریم از
سوی دیگر بحث آموزش اســت که مهندس قهریه برای تمام مسئوالن،
سرپرستان و جانشینان کالس های مختلف آموزشی برگزار کرده است.
هاشــمی اضافه کرد :همچنین یک دوره آموزشــی بــرای  HSEبرای
کارشناسان پاالیشگاه در زمینه محیط زیست ،ایمنی و بهداشت برگزار و
چندین دوره آموزشی نیز در آینده برگزار خواهد شد.
وی همچنین گفت :در آبادان با انجام تعمیرات اساســی فیلترها از جمله
تعویض پارچه های فیلترپرس و ..دو مورد از ســه فیلتر را تعمیرکردیم و
حدود  10درصد کاهش روغن در وکس را شــاهد بودیم و با عث افزایش
کیفیت وکس نیز شدیم.
وی در ادامه گفت :بعضی از قســمت های پاالیشگاه به دلیل فرسودگی
دچار مشکل شده بود که از سال گذشــته طبق برنامه منسجم هزار قطعه
حساس را شناسایی کردیم که جایگزین کنیم.
مدیر پاالیشگاه آبادان با بیان اینکه برنامه های متعددی در آینده برای
نوســازی و رنگ آمیزی و عایق کاری و ..داریم ،افــزود :در بازدیدی که
مهندس پیوندی مدیر تایپکو از پاالیشــگاه داشتند تکالیفی مشخص شد
که در حال برنامه ریزی هستیم.
وی با بیان اینکه در نیمه دوم ســال کارگاه مرکــزی برای همکاران که
در کانکس مســتقر بودند آماده شــد که نیاز به تجهیز دارد که در حال
انجام هســتیم،گفت :همچنین از برنامه های آینده برای پرسنل عملیات،
ایجاد رختکن مناسب ،سرویس بهداشــتی و حمام می باشد ،برنامه های
متعددی هم از ســوی هیات مدیره برای بازســازی و نوسازی پاالیشگاه
مدنظر و مشارکت هایی برای پاالیشگاه آبادان نیز در حال پیگیری است.
هاشمی در ادامه به از میان برداشتن نیزارها در خطوط لوله اشاره کرد و
گفت :نیزارهایی که کنار لوله ها قرار داشــت ،خطرناک بودند و اگر نشتی
وجود داشت باعث آلوده شدن زمین می شد و از طرفی باعث از بین رفتن
روغن می شــد که برای ایمنی و جلوگیری از آتش ســوزی تمام نیزارها
را از بین بردیم .هاشــمی افزود :همچنین لوله هــای انتقال مواد در داخل
پاالیشــگاه و از آنجا به بریم  ،طی سالهای گذشته رنگ آمیزی نشده بود
که رنگ آمیزی و زنگ زدایی شد.
وی با بیان اینکــه با تالش همکاران منابع انســانی چارت ســازمانی
پاالیشگاه آبادان اصالح و مشخص شد ،گفت :همچنین در زمینه آموزش
نیروی انسانی در یکی و دو ســال آینده اقدامات گسترده آموزشی برای
همکاران عملیات خواهیم داشت.
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راهاندازی سیستم آناالیزر کورهها

بازسازی و احیاء مخازن واحد بلندینگ بریم پی.او.دی

شماره 75

ش کرت نفت اریانول

گفتوگوها :مریم امیری

فصل نامه شــرکت نفت ایرانول درهرشــماره با چند تــن ازعاملین برترفروش این
شرکت گفت وگوکرده ونظرات ،پیشنهادات وانتقادات آنها را درزمینه فروش
وتوزیع محصوالت ایرانول درراســتای رشــد وارتقای این بخش منتشرمی کند،
ازاین رودرشــماره جدید نیزبا ســه تن ازاین افراد مصاحبه کــرده و نظرات آنها را
بــه عنوان برترین این حوزه جویا شــده اســت ،متن این گفت وگوهــا را می توانید
در زیربخوانید.
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با عاملین برتر

روغن ایرانول از تمام روغن های موجود
در بازار استانداردتر و باکیفیت تر است
آقای علی اکبر رضا نصب به عنوان نخســتین سوال چند
سال سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟

ازسال  58در این حرفه مشغول به کار هستم.

چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

از ســال  ، 81به طوری می توان گفت از زمان راه اندازی ایرانول با این
مجموعه افنخار همکاری را دارم.
نظرتان در مورد محصوالت ایرانول چی هست؟

روغن ایرانــول از تمام روغن هــای موجود در بازار اســتانداردتر و
باکیفیت تر است و اگر به همین طریق پیش برود انشاهلل روزی خواهد
رســید که تمام روغن های موجود در بازار کنار گذاشته خواهد شد و
بازار فقط در دست ایرانول قرار خواهد گرفت.
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

در سالهای اول دراستان زنجان ایرانول را به خوبی نمیشناختند ولی با
سعی و تالشی که طی این سالها انجام دادیم باعث شد که در حال حاضر
همه از روغن ایرانول در استان استفاده میکنند.
کدام محصول ایرانول را بیشتر می خرند؟

همه محصوالت ایرانول در اســتان طرفداردارد و به خوبی به فروش
می رســد به طور مثال در بنزینیها روغــن  17000و  Top Engineو
در خودروهای دیزلی مثل اســکانیا ،و ولــوو از روغنهای ایرانول به
خصوص روغن دنده استفاده می کنند.
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید ؟

مهمترین مشکلی که داریم بشــکه های روغن های  20لیتری ایرانول

است که در زمان بارگیری کف بشــکه ها روغنی است و روغن کف
مغازه ریخته شده و در جابجایی مشکالتی را برای ما به وجود میآورد.
همچنین در زمینه تبلیغات کمی ضعیف عمل شده است به طور مثال
محصول تترا با توجه به مزیت های فراوانی که دارد باید خیلی بیش از
این در رسانه ها تبلیغ شود.
چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟

در مورد بســته بندی محصوالت ایرانول هر چقدر تمیزتر و به روزتر
باشد مشتریان را بیشتر جذب می کند.
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟

در مجموع توزیع ایرانول در استان خوب است.

در مورد تقلب در روغن ها که در حال حاضر در کشــور
زیاد صورت می گیرد نظرتان چی هست؟

متاســفانه در تمام کشــور این اتفاق در حال انجام اســت و از مراجع
ذی صالح تقاضا داریم که جلوی ایــن تقلب را بگیرند چون این اقدام
مشکالتی نیز در حوزه کاری ما به وجود میآورد.
حرف آخر شما؟

مشــتری مداری را فرامــوش نکنید و اگر مشــتری قوی یا ضعیف
باشد باز مشتری مداری داشته باشــید و نکته دیگر اینکه متاسفانه
در ایرانــول تغییر مدیریت زیاد اســت و ثبات وجــود ندارد و این
موضوع برای عاملین نیز مشکالتی را بوجود می آورد که امیدواریم
دوره مدیریت طوالنی تر باشــد و از مدیریت محترم عامل نیز بابت
اقدامات مثبتی که در مدت حضورشــان در ایرانــول انجام دادند،
تشکر میکنم.
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با عاملین برتر

پرسنل فروش
مشتری مداری خوبی دارند

ش کرت نفت اریانول

آقای محمد یاســین ملک زاده به عنوان نخستین سوال
چند سال سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟

از سال  72در این حرفه مشغول به کار هستم.

چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

از بدو تاسیس ایرانول با این شرکت همکاری میکنم.

نظرتان در مورد محصوالت ایرانول چی هست؟

محصوالت ایرانول خیلــی خوبه و تاکنون هر کســی از این محصول
استفاده کرده راضی است و شکایتی ندارد.
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

در استان سیستان و بلوچستان شــناخت از ایرانول خیلی خوب است
و در این چند سال اخیر نیز در سطح استان بیشتر شناخته شده است.
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کدام محصول ایرانول را بیشتر می خرند؟

تمام محصوالت ایرانول در استان بازار بسیار خوبی دارند و به فروش
می رســد به طور مثــال  16000 ، 8000 ،17000 ،9000 ،7000و
ریسینگ و اخیرا تترا نیز خیلی طرفدار دارد و در مراکز ساحلی لنج نیز
فروش خوبی دارد.
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید ؟

در ســطح اســتان قیمت ها تثبیت شده نیســت و توازن ندارد و باید
پیگیری بشود.
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چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟

محصوالت خوب است ولی پیشــنهاد داریم تبلیغات درسطح استان،
بیلبوردها و به خصوص تبلیغات تلویزیونی به طور مثال در بازی های
ورزشی گستردهتر بشود و به اتوســرویس کاران لباس کار بیشتری
داده شود.
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟

در زمینه توزیع ایرانول خوب کار کرده است ولی درخواست دارم در
سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع مویرگی را مجددا راه اندازی
کنند.
همچنین تابلوهای ســر در اتوسرویس ها همه فرســوده شدهاند که
پیشنهاد می کنیم تعویض بشوند.
در مورد تقلب در روغن ها که در حال حاضر در کشــور
زیاد صورت می گیرد ،نظرتان چی هست؟

متاسفانه چند سالی است که این اتفاق رخ داده و بازار را خراب کردند
ولی اخیرا خدا رو شکر خیلی کمتر شده است.
حرف آخر شما؟

مهندس اســحاقی مدیریت محترم واقعا زحمت می کشند و همچنین
پرســنل فروش مشــتری مداری خوبی دارند و امیدواریم همکاری
فیمابین بیشتر و بهتر شود.
همچنیــن از مدیریت عامل ،مدیر فروش و روابط عمومی هم بســیار
تشکر می کنم.

از عاملین
بیشتر حمایت کنید
آقای مهدی ســرافراز به عنوان نخستین سوال چند سال
سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟

من در حدود  23ســال اســت که در این حرفه هســتم این شغل در
خانواده ما موروثی اســت و پدرم نیز از سال  57در این حرفه فعالیت
می کردند.
چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

از ابتدای تاســیس ایرانول یعنی از ســال  81با این شرکت همکاری
میکنم.
نظرتان در مورد محصوالت ایرانول چی هست؟

محصوالت ایرانول به طور کل خوب است ولی در برخی از محصوالت
دیزلی جای کار دارد و می تواند از این هم بهتر باشد.
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

تمام مشتریان ایرانول را به خوبی می شناسند به طور مثال در بنزینیها
ریسینگ خیلی خوب معرفی شده اســت و طرفدار دارد و باید برای
محصوالت رونیا و رویال نیز تبلیغ بیشتر صورت گیرد.
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید ؟

توقع داریم شرکت در تمام ســطوح از عاملین حمایت کنند که ضرر
نکنند ،تضمین قیمت بدهــد و اینکه با تمام عاملین به طور یکســان
برخورد کنند و مزایایی که به آنها تعلــق می گیرد برای همه متعادل
باشد.
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چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟

ســطح کیفی محصوالت ایرانول خوب و بروز و با بازار هماهنگ شده
است ولی در تعدادی از محصوالت و روغن های خاص احتیاج به کار
بیشتری دارد.
روغن تترا در استان شما به فروش می رسد؟

بله فروش دارد ولی با توجه به جدید بودن باید تبلیغات بیشتری برای
آن انجام شود.
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟

توزیع خوب است.

حرف آخر شما؟

امیــدوارم ایرانول همچنــان موفق تــر از قبل به کار خــود ادامه
دهد.
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با اتوسرویس های برتر

مشتریان از تترا
خیلی خوب استقبال کردند

ش کرت نفت اریانول

خودتــان را معرفی کنید و بگویید کــه چگونه با ایرانول
آشنا شدید؟ و چه مدت با ایرانول همکاری داريد؟

من احمد فرخنده زاده هستم ،پدرم سالها در اين شغل فعال بوده است
و با ايرانول از طریق پدرم آشــنا شدم و به طور کل از سال  50كه همان
روغن الوند بوده است با این محصول آشنايي دارم.

بیشــترین فروش شــما به چه محصوالتــی از ایرانول
اختصاص دارد؟

ايرانول  12هزار بيشــترين فــروش را دارد چون بــراي پرايد و پژو
استفاده مي شود ومشتريان خيلي راضي اند.
کیفیتوتنوعمحصوالتایرانولراچگونهارزیابیمیکنید؟

كيفيت و تنوع عالي است و كم و كسر ندارد.

تبلیغات چه تاثیری در فروش محصوالت ایرانول دارد؟
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براي هر محصولی تبليغات الزم و ضروري اســت و به دليل اينكه در
حال حاضر بازار رقابتي است بنابراين تبليغات خيلي تاثيرگذار است و
بايد عالوه بر تلویزیون و فضاهای شهری در فضاي مجازي و اينترنت
نیز تبليغ كنيد.

دارید؟

چه پیشنهادی برای شرکت ایرانول در تولید محصوالت

ايرانول در توليد محصوالت خوب كار كرده اســت و محصوالت آن
بهترين هســتند و حتي مي توان گفت بســته بنــدي و ظروف روغن
ايرانول نيز خيلي خوب است.
محصوالت ایرانول را در مقایســه با ســایر محصوالت
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مشابه چگونه ارزیابی می کنید؟

محصوالت ايرانول در ايران در مقايسه با محصوالت مشابه باالترين
كيفيت را دارد و با توجه به امكاناتي كه شــركت ايرانول دارد از جمله
دو پااليشــگاه مجهز در تهران و آبادان مي توان گفت كه خيلي كيفيت
محصوالت آن خوب است.
نظرتان در مورد محصول جدید ایرانول تترا چیست؟

محصول جديد ايرانول تترا نيز خيلي خوب جواب داده اســت در حال
حاضر ما در تمام ماشين هايي كه ريســينگ مي ريختيم از اين روغن
استفاده مي كنيم و مشتريان هم خيلي راضي هستند.
چه پیشنهادی برای آشــنایی بیشتر مشتریان با ایرانول و
افزایش فروش آن دارید؟

فقط تبليغات در اين زمينه مي تواند كمك كننده باشد.

روغن موتور مورد استفاده در خودروی شما چیست؟

ايرانول  12هزار استفاده مي كنم.

شده است؟

چه ویژگی مهمی داشته که سبب انتخاب آن توسط شما

كيفيت آن خيلي خوب و مناسب ماشین من می باشد.
حرف آخر؟

ايرانول بايــد درزمينه تبليغــات فعاليت كند و بايــد تبليغات به
قدري وسيع باشــد که با توجه به پيشينه اي كه ایرانول دارد مردم
خودشــان بخواهند كه روغن ايرانول در ماشــين هاشــون ريخته
شود.

محصوالت ايرانول
با برندهاي خارجي برابري مي كند
خودتــان را معرفی کنید و بگویید کــه چگونه با ایرانول
آشنا شدید؟ و چه مدت با ایرانول همکاری داريد؟

من حسين صيدلو هستم و تقريبا از سال  82با ايرانول كار مي كنم و قبل
از آن هم با برند الوند همكاري مي كردم.

بیشــترین فروش شــما به چه محصوالتــی از ایرانول
اختصاص دارد؟

در بنزيني ها اكثــر روغن ها فروش خوبي دارند از جمله ريســينگ،
رويال 16 ،هــزار 12 ،هزار،صبا 8 ،هزار و در ديزلــي ها  7هزار  50و
 ، TOP ENGINE، D9000، D17000گريس و هيدروليك.

میکنید؟

کیفیت و تنوع محصــوالت ایرانــول را چگونه ارزیابی

كيفيت محصوالت ايرانول عالي اســت و با برندهاي خارجي برابري
ميكند و تنوع اش هم خيلي خوب و به نوعي تكميل اســت و مي توان
گفت ايرانول براي تمام ماشين ها ،محصول دارد.
تبلیغات چه تاثیری در فروش محصوالت ایرانول دارد؟

تبليغات بسيار مهم اســت و هر چقدر تبليغات انجام شود تاثيرش در
فروش شركت نمايان اســت .تبليغات تلويزيوني كم است كه بايد در
اين زمينه ایرانول بيشتر كار کند.

دارید؟

يك كار ارزنده اســت و مشتري هم راضي تر است.همچنين در زمینه
تبليغات ،تبليغات تلويزيوني را بیشتر کنید.
روغن موتور مورد اســتفاده در خودروی شما چیست؟
چه ویژگی مهمی داشته که سبب انتخاب آن توسط شما شده است؟

ريسينگ اســتفاده مي كنم ،به دليل اينكه ماشــين من دو گانه سوز
اســت وقتي از روغن هاي ديگر استفاده مي كنم زياد راضي نيستم ولي
ريسينگ تبخير آن بسيار پایینه و براي ماشين هاي دو گانه سوز عالي
است.
حرف آخر؟

از ايرانول بســيار راضي هســتم و يك خســته نباشــيد به همكاران
پااليشــگاه و دفتر مركزي مي گويم و اميدوارم هميشــه ســامت
باشند.
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چه پیشنهادی برای شرکت ایرانول در تولید محصوالت

توليد محصوالت تكميل است که هم در ظروف پالستيكي و هم فلزي
دارد و انواع محصوالت براي تمام ماشــين هــا از معمولي تا مدل باال
وجود دارد.

محصوالت ایرانول را در مقایســه با ســایر محصوالت
مشابه چگونه ارزیابی می کنید؟

از نظر سطح كيفيت در مقايسه با ســاير برندها حرف اول را مي زند و
خيلي خوب است.
نظرتان در مورد محصول جدید ایرانول تترا چیست؟

خيلي عالي است.

چه پیشنهادی برای آشــنایی بیشتر مشتریان با ایرانول و
افزایش فروش آن دارید؟

بعضي از شــركت هاي خارجي براي فروش و تبليغات در كارتن هاي
روغن براي مصرف كننده هديه مي گذارند مثل خودكار ،جاسوئيچي
و ..ايرانــول هم مي تواند از اين ايده اســتفاده كند ،به نظر من اين اقدام
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ش کرت نفت اریانول

چرا روغن موتور ایرانول تترا؟
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حتم ًا در ســالهای اخیــر بیش از
همیشه در مورد آلودگی هوا و عوارض
آن شــنیده ایــد .در ایــن خصوص
شــرکت نفت ایرانول درفکــر تولید
محصوالتی بود کــه بتواند به کاهش
آلودگی هوا کمک کنــد .از آنجاییکه
ایــن آلودگــی در شــهرهای بزرگ
حمیدرضا اسکندری
مدیر کنترل کیفیت و پژوهش نتیجه تردد خودروها در ســطح شهر
می باشــد و طبق تحقیقات در مراجع
ذیصــاح بینالمللی بعضــی از روغن موتورها مــی توانند در
کاهش آالیندگی حاصل از خودروها موثر باشــند لذا تحقیقات
گستردهای در شرکت نفت ایرانول آغاز و در قدم اول محصولی
به نام ایرانول تترا که بــا روغن پایههای گیاهی فرموله و به بازار
معرفی شد .روغنهای گیاهی می توانند نقش فوق العاده ای در
کاهش آالیندگی خودروها داشــته باشــندکه در ادامه به طور
مختصــر به آن خواهیم پرداخت اما بهتر اســت قبل از هر چیز
به تعدادی از مخاطرات آلودگی هوا اشاره کنیم تا لزوم استفاده
از روغن موتور ایرانول تترا بهتر روشــن گردد و به این پرسش
تا حدودی پاسخ داده شــود که چرا باید از روغن تترا در موتور
اتومبیل خود استفاده کنیم؟
ســازمان بهداشت جهانی (  ) WHOدر ســال  2014میالدی
تخمین زدهاست که ســالیانه حدود  7میلیون نفر در اثر آلودگی
هوا دچار مرگ زودرس می شــوند و نکته مهم این است که یک
رابطه معنی داری بین این مرگ و میر و آلودگی ناشــی از وسایل
نقلیه موتوری وجــود دارد .یعنی این خودروها و دیگر وســایل
موتوری هستند که عامل مهمی در ایجاد آلودگی و مرگ حاصل
از آن می باشند .به عنوان مثال سالیانه در اروپا بیش از  430هزار
نفر در اثر آلودگی هوا که توســط خودروها ایجاد می شود جان
خودرا از دســت می دهند .این آمار در کشور چین به  500هزار
نفر در سال می رســد و در کشور ما طبق گفتههای رییس کمیته
ایمنی شورای شــهر تهران ،خانم معصومه آباد ،در سال 1392
هر دو ســاعت یک نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دســت
دادهاند.همچنین آلودگی هوا باعث بیماریهایی چون ســکته
مغزی ،بیماریهای قلبی ،سرطان ریه ،عفونت ریوی و بسیاری از
بیماریهای دیگر میشود.
یکی دیگر از مشــکالت جدی حاصل از آلودگی هوا تاثیرات
مخرب آن برروی کودکان می باشــد.تحقیقات نشــان داده
اســت که آلودگی هوا حاصل از خودروها عوارض شــدیدی
برای کودکان در حال رشــد داشــته و بیماریهای چون آسم
و برونشــیت حاد را برای این کودکان به دنبــال دارد و مورد
غمانگیزتر مرگ نوزادان است.
در یک مطالعه که به طور مشــترک توســط بانک جهانی و

موسسه معیارهای سالمت و ارزیابی ( ) IHMEانجام شده است
نشان می دهد که هر ســال در اثر آلودگی هوا 5تریلیون دالر از
دســت می رود و این هزینه در اثر مرگ و میــر و بیماریهای
حاصل از آلودگی هوا ایجاد می شــود .باید به این نکته نیز دقت
کنیم که کودکانی که در کشورهای کم درآمد زندگی می کنند
 60درصد بیشتر از کودکانی که در کشورهای پردرآمد هستند
از آلودگی هوا آســیب می بینند و کودکان زیر  5ســال در خط
مقدم این آسیب ها هستند.
آنچه که در مورد آســیب های حاصــل از آلودگی هوا ذکر
شــد تنها قطره ای از یک اقیانوس است و این مشکالت موجب
شده که دانشمندان در سراســر جهان تالش کنند تا بتوانند از
طرق مختلف آلودگی هوا را کاهــش دهند .یکی از روشهایی
که به آن دســت یافته اند معرفی روغن موتورهایی با پایههای
گیاهی میباشــد که بــه دالیل متعدد زمانیکــه در خودرویی
استفاده میشود تاثیر قابل توجهی در کاهش آالیندگی خودرو
میگذارد .شــاید این ســوال پیش آید که چگونه روغن موتور
میتواند باعث کاهش آلودگی هوا شــود؟ پاسخ این پرسش در
تفاوت موجود در ضریب اصطکاک بیــن روغن های گیاهی و
دیگر روغن ها می باشد .روغن های گیاهی از ضریب اصطکاک
فــوق العاده کمی برخوردار بوده و این موضوع باعث می شــود
موتور خودرو به خوبی و با صرف انرژی کمتر عمل کند .صرف
انرژی کمتر یعنی مصرف کمتر ســوخت و نشر کمتر گازهای
حاصل از احتراق سوخت در موتور خودرو.
هر چقدر بتوان مصرف ســوخت را کم کــرد یعنی می توان
میزان آلودگــی هوا و اثرات مخرب آن را نیــز کاهش داد .در
نتیجه یکی از راههای موثر ،استفاده از روغن موتورهایی میباشد
که در فرموالســیون آنها از روغن پایههای گیاهی استفاده شده
اســت .بهعنوان مثال در تست های عملی در مورد روغن موتور
ایرانول تترا مشــاهده شــد که میزان مصرف سوخت خودرو
5درصد کاهش می یابد که عددی واقعا قابل توجه می باشــد و
به دنبال آن آلودگی حاصل از هر خودرویی که از این نوع روغن
موتور استفاده می کند به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
تحقیات نشان داده اســت که استفاده از این نوع روغن موتورها
مــی تواند بیش از  80درصد از خروج گاز دی اکســید کربن از
موتور یک خودرو بکاهد و حــال اگر اغلب خودروها به مصرف
این نوع روغن موتور تمایل پیــدا کنند میتوان اطمینان داد که
دیگر خبری از تشدید آلودگی هوا در کالنشهرها نخواهد بود.
در پایان همــه خوانندگان عزیز را به اندکی تامل در خصوص
آنچه در این نوشته در خصوص آلودگی هوا که توسط خودروها
ایجاد می شــود و صدماتی که این آلودگی ایجاد می کند دعوت
می کنم و امید است در راستای کمک به خود و تمام افراد جامعه
قدمی هر چند کوچک برداریم.
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آشنایی با صنعت گریس

ش کرت نفت اریانول

مجید مقتصدی

مدیر برنامهریزی و انبارها
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محصول گریس یکی از محصوالت بالنسبه نوپا در
سبد محصوالت شــرکت نفت ایرانول می باشد که با
توجهبهنیازبهتکمیلســبدمحصوالتشــرکتدر
کارخانه گریس شرکت روانکاران احیا سپاهان تولید و
بارعایتاستانداردهایالزموتحتنامتجاریایرانول
بهبازارمصرفعرضهمیگردد؛برایشــناختبهتر
اینمحصول،انواعآنوآشناییبیشترباوضعیتحالو
آینده بازار جهانی این محصول گزارشی در ذیل تهیه و
تقدیمهمکارانگردیدهاست:

مقدمه

گريس مخلوطي ژالتيني (نيمه مايع تا جامد) اســت كه از تركيب ســيال
روانــكار( )base oilو ماده تغلیظ کننده یا قوام دهنــده ( )thickenerبه همراه مواد
افزودنيخاصحاصلميشــود.امروزهگريسهايبامــوادافزودنيمتنوعبراي
صنايعتوليدميشــودكهبرخيازآنهاتحملدمائيتا ۱۱۰۰درجهســانتيگرادرا
داراهســتند.گريسهابراساسنوعروغنپايهونوعمادهسفتكنندهدستهبندي
ميشوند .گريس ها نيز همانند روغن از نظر قوام و سفتي با درجات NLGIمشخص
ميشــوند NLGI .مخفف انجمن ملي گريــس هاي روانكار آمريكا ميباشــد كه
درجهبنديگريسهابرمبنايقوامآنهاراانجامدادهاست.اينانجمنگريسهارابه
 9درجهاز 000تا 6تقسيمبندينمودهاست.درجه  NLGI 000ازنظرحالتفيزيكي
السفتاست.گريسهاراميتوانبراساسنوعماده
المايعودرجه NLGI6كام ً
كام ً
تغليظكنندهبهدودستهپايهصابونيوغيرصابونيتقسيمبندينمود:

مقاالت
تخصیص

انواع گریس ،بر اساس نوع تغلیظ کننده
پایه صابونی

ساده

مخلوط کمپلکس

پایه غیر صابونی

آلی

معدنی

گريس ها بر اساس پايه صابوني ميتوانند تنوع بسيار زيادي داشته باشند كه سه
دستهاصليوپرمصرفآنهاشاملمواردزيرهستند:
-1گريسهايپايهليتيم
-2گريسهايپايهکلسيم
-3گريسهايپايهسديم
گریس روانکار
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درگريسهادوخاصيتپايداريحرارتيوپايداريدربرابرآبازاهميتويژهاي
برخوردارهستند.درواقعنوعصابونپايهايکهدرگريساستفادهميشود،ميتواند
بر دو خاصيت باال تاثيرگذار باشــد .از اين رو ميتوان اين خواص را در گريسهاي
مختلفبصورتزيرمقايسهنمود:
پايداريحرارتي:گريسپايهليتيم«گريسپايهسديم»گريسپايهکلسيم
پايداريدربرابرآب:گريسپايهکلسيم«گريسپايهليتيم»گريسپايهسديم
ترکیبدرصدانواعموادتشکیلدهندهگریسبشرحزیرمیباشد:

2

تغلیظکننده

مادهتغلیظکننده()thickenerمهمترینمواداســتفادهشــوندهدرساخت
گریسهستند.اینموادباجذبروغندرخودوخارجنمودنآندرزمانیکهتحت
فشارقراربگیرند،باعثعملیاتروانکاریمیشوند.
امروزهتغلیظکنندههایلیتیموترکیباتلیتیمیمهمتریننوعاینمواددرساخت
گریس می باشد که در بیش از ســه چهارم گریس تولیدی دنیا بکار میرود .حدود
 56درصد ازگریس های تولیدی دنیا با پایه لیتیمی و 20درصد نیز با پایه ترکیبات
هیدروکسیدلیتیممیباشد.براساساطالعاتموجوددرمنطقهاروپادرسال،2015
تولیدگریسباپایهلیتیمبرایدومینســالمتوالیباکاهش7درصدیمواجهبوده
درحالیکهتولیدگریسباپایهترکیباتهیدروکسیدلیتیمرشد3درصدیرانشان
میدهد.در سطح جهانی نیز همین روند در ســال  2014مشاهده گردیده و شیب
افزایشیمالیمیدرجایگزینیگریسهایباپایهترکیباتهیدروکسیدلیتیمبجای
لیتیممشخصمیباشد.پسازگریسهایباپایهلیتیم،گریسهایباپایهترکیبات
کلیسمبا2درصدتولیدجهانیوباتناژ 78هزارتنتولیددومینگریسپرمصرفدر
سطحجهانیمیباشد.
گریسباپایهآلومینیومنیزسومینگریسپرمصرفدنیامیباشدکهدرسالهای
اخیرباکاهشمصرفمتوسط 2درصدیمواجهبودهاست.گریسهایباسایرپایه
ها(پایههایغیرصابونی)همانندپایههایپلیاورهویاباپایهپلیسولفوناتنیزگریس
هایتخصصیهســتندکهدرمقادیرکماماباروندمثبتتولیددرجهانمیباشند؛

F0-10%
افزودنی

3-30%
قوام دهنده

ارتقا خواص مطلوب
ممانعت خواص نامطلوب
افزایش خواص جدید

صابونهای فلزی ساده
صابونهای فلزی کمپلکس
قوام دهندههای غیرصابونی

70-95%
روغن پایه

روغن معدنی
سیال سنتزی

بطورمثالودرکشورهایاروپائیگریسهایپایهپلیاورهازسال 2010الی2014
هر سال با رشد متوســط 2درصد از مقدار 7هزار تن در سال به 10هزار تن در سال
تولید افزایش یافته است .همین نوع گریس در ژاپن با 7درصد افزایش به مقدار22
هزارتندرسال 2014تولیدشدهاست.

3

روغنپایه

4

آماربازارجهانیگریس

5

آیندهبازارگریسدردنیا

بر طبق آمارهای موجود حدود 92درصد از گریس های تولیدی در ســطح
جهان با روغن پایــه های معدنی (گروه )Iتولید و عرضه می شــود .مابقی 8درصد
گریستولیدیباسایرپایههاشاملانواعاستر،پلیآلفااولفین()PAOوروغنپایههای
سینتتیک تولید و عرضه می شود .بر اساس آمار موجود درصد تولید با سایر روغن
پایهها در ســالهای اخیر تقریبا ثابت مانده اســت 4.4:درصد از تولید با پایههای
سینتتیک 2.6،درصد با روغن پایههای نیمه ســینتتیک و تنها 0.6درصد با روغن
پایههایگیاهیتولیدوعرضهمیشود.برخالفتمامیدنیااستفادهازروغنپایههای
گیاهیدرتولیدگریسدراروپاباروندافزایشیمثبتیروبروبودهودرحالحاضر2.2
درصدگریستولیدیدراینناحیهازروغنپایههایگیاهیاستفادهمینمایند.دلیل
عمدهاستفادهازروغنپایهگیاهیدرتولیدگریسدراروپابهدالیلزیستمحیطیو
استانداردهایاجباریدراینصنعتدراینمنطقهمیباشد.

تولید جهانی گریس بطور تقریبی در خالل ســالهای  2010الی  2015در
مقدارثابت1.1میلیونتندرسالثابتماندهاست.اینمقدارتابعیازنیازمشتریان،
قوانین زیست محیطی و در دســترس بودن منابع اولیه بوده است که در این اواخر
دستخوش تغییراتی گردیده است .کشــور چین نقطه ثقل بازار جهانی گریس در
سالهای اخیر بوده است؛ همانگونه که در زمینه روانکار کشورهای امریکای جنوبی،
آفریقا و خاورمیانه با توجه به افزایش تعداد خودرو و روند ســریع صنعتی شــدن
مشخص کننده جهت بازار مصرف بوده اند .در سال  2014کاهش مشهودی برابر
با 4.4درصدافتنســبتبهسالماقبلآندربازارجهانیگریسمشاهدهگردید.
براساسگزارشاتارائهشدهتوسطشرکتهایمعتبرمیزانمصرفانواعروانکار-با
احتســابگریس-درسال 2015بهعدد 39.2میلیونتندرسالرسیدهاستکه
اینمقدارباروندافزایشی 2.3درصددرسالدرسال 2017به 44میلیونتنخواهد
رسید.

براساساطالعاتموجوددرسال 2015کشورچینبادارابودن 86کارخانه
فعالتولیدیدرزمینهانواعگریسمقــدار 401هزارتنازانواعمختلفگریسرا
تولیدنمودهاست.تولیدگریسکشــورچیندرسال 2014برابربا 37درصدبازار
جهانیگریسوبهتنهاییبیشازمقدارتولیدمنطقهاروپاوآمریکامیباشد.مجموع
تولیداینسهمنطقهدرسال 2015برابربا924هزارتنشدهاست.
آمریکایشــمالیدرسال 2015با 55کارخانهفعالگریس،مقدارتولیدیبرابر
با 219هزارتندرســالداشتهاست؛دراروپایشــمالینیزتعداد 58کارخانهدر
زمینهگریسبامیزانتولیدیبالغبر 210هزارتنمحصولفعالیتداشتهاست.در
مقایسهباسالهایقبلتولیدگریسدراروپادرسال2014بمیزان3.5درصدکاهش
داشــتهدرحالیکهاینمیزاندرسال 2015باافزایشبرابربا 0.6درصدروبروبوده
اســت.سایرظرفیتهایتولیدگریسقابلتوجهدرسطحدنیابرابراستباژاپنبا
 17کارخانهوتولیدیبالغبر 81هزارتن،کشورهندبا 22کارخانهومیزانتولید75
هزار تن .مجموع کشورهای آسیای جنوب شرقی با 14واحد تولیدی و مجموعا68
هزارتن.برایمقایسهمیزانرشددرتولیدگریسالزماستایننکتهرامدنظرقرار
دادکهدرخاللســالهای 2010الی،2014ژاپنوکشورهایآسیایجنوبشرقی
تنها مناطقی بودند که رشد تولید گریس داشته اند در حالیکه کشورهای چین و هند

دراینفاصلهکاهشتولیدیبهترتیببرابربا 6و 12درصدازخودنشــاندادهاند.
سایرمناطقدنیاشــاملخاورمیانه،کشورهایآفریقایی،آمریکایجنوبیودریای
کارائیب مجموعا در سال 2015دارای 25واحد تولید گریس با مقدار تولید برابر با
 82هزارتنداشتهاند.
 6براســاساطالعاتموجودمیزانتولیدوعرضهانــواعگریسدرایراندر

بازارگریسدرایران

حدود 2درصدازکلبازارروانکارایرانراشــاملمیشــوددرنتیجهمقدارتولیدو
مصرفگریسدرایراندرحدود 20هزارتندرسالمیباشد؛بازاراینمحصولبه
دلیلنوعخاصتولیدوسادگیتهیهومصرفعمومیآندربینشرکتهایزیادی
تقسیم شده است؛ از بین 4شرکت بزرگ روغن ساز ( )4-BIGشرکت نفت پارس (با
تولیدمتوسط6500تنگریسدرسالهای93و)94ودارابودنپیشبینیبودجهای
 7500تن در سال بزرگترین تولید کننده گریس در کشور می باشد که علت اصلی
آنسابقهاولیناینشــرکتدرهمکاریباشرکتنفتشل SHELLوبرایناساس
دارا بودن تکنولوژی تولید این محصول بوده که بازار را بخوبی در اختیار این شرکت
قرار داده است .در بین شرکتهای خصوصی نیز شرکت آسیا ژوله با ظرفیت تولید
 5000تن در سال را میتوان بعنوان شرکت خصوصی عمده در زمینه تولید گریس
در ایران در نظر گرفت (این شرکت در سال  1394نسبت به عقد قرارداد همکاری
باشرکت Lubritaliaاقدامنمودهاست)؛سایرشرکتهانیزبا تنوعباالنسبتبهتولید
انواع محصوالت با انواع اسامی تجاری نســبت به تولید و عرضه انواع گریسهای
عمومی در سطح کشور اقدام می نمایند؛ بر اســاس آمار سازمان صنعت ،معدن و
تجارتتنهادرســال 1390تعداد 25کارخانهباظرفیتتولیدبیشاز 41هزارتن
در سال پروانه بهره برداری داشته ،در کشــور موجود بوده است (با احتساب تولید
متوسط  20هزار تن در سال این امر بهمعنی وجود بیش از  50درصد ظرفیت مازاد
درسالمیباشد)همچنیندراینسالتعداد 33طرحباظرفیت 42هزارتندرسال
دربرنامهتولیدویاافزایشظرفیتبودهاست .ازآنجائیکهبیشترمصرفگریسدر
کشوربصورتمصرفگریسهایعمومیمورداستفادهدرخودرومیباشدوورود
بهتولیدگریسهایصنعتیاحتیاجبهسرمایهگذاریباالییداردلذاآمارفوقنشانگر
میزانباالیرقابتدراینبخشمیباشــدکهقاعدتابحثقیمتدرآنبرمباحث
کیفی مقدم می باشد .نکته :الزم به ذکر است که بطور متوسط مصرف گریس برای
هر خودرو در ســال برابر با  12کیلوگرم در نظر گرفته می شود؛ از آنجائیکه تعداد
خودرودرکشــوراز 1میلیونو 200هزارخودرودرســال 57بهتعداد 17میلیون
خودرودرســالجاریرسیدهاستوپیشبینیافزایشتعدادخودروبهبیشازدو
برابر تا بیست سال آینده وجود دارد لذا پیش بینی افزایش تمامی محصوالت مورد
استفاده در خودرو و منجمله گریس نیاز به افزایش سایت های تولیدی را بهمقدار
فوقمنطقیجلوهمیدهد .الزمبهذکراســتکهسایرگریسهایخاصموردنیاز
صنایع عمدتا بصورت وارداتی در کشور مصرف می شوند و یا برای ساخت آنها نیاز
بــهتکنولوژیهایخاصویااخذمجوزهایموردنیازدرقالب I.Vباشــرکتهای
خارجیمیباشد.
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باتوجهبهشروعفعالیتســایتاصفهانشرکتازسال 1391وباظرفیت
 3000تن انواع محصول در ســال و روند رو به رشد تولید و فروش این محصول ،در
سالهایاخیرشرکتنفتایرانولنیزدرتالشاستتاضمنتکمیلسبدمحصوالت
خود،نسبتبهافزایشسودآوریخوددراینزمینهنیزاقدامنمایدکهتولیدوعرضه
گریس با پایه کلســیم با نام تجاری ایرانول کاما از آخرین اقدامات شرکت در این
زمینهبودهاست.امیداستباتداوماینراهوهمچنینباگسترشسبدمحصوالتاین
بخش-باالخصدربخشگریسهایخاصموردنیازدرصنایعمختلف-شرکت
نفتایرانولبتواندگامبزرگیدربدستآوردنسهمبازاردراینبخشراایفانماید.

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

ش کرت نفت اریانول
با بررسی انواع دستگاه های پُرکنی

آشنایی با بسته بندی و خطوط پُرکنی شرکت
نفت ایرانول
« 20درصد هزینه بیشــتر برای بسته بندی
مناســب یــک کاالی مصرفــی 80 ،درصــد
ســودآوری برای واحد صنعتی تولید کننده را به
همراه دارد».
فیلیپ کاتلر (پدر علم بازاریابی و فروش)
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اين روزها بســته بندي محصوالت فقط نقش
سعید صمدی
کارشناسسفارشاتخارجی حفاظت و تقســيم بندي را ندارد و بيشتر به يك
ارزش افزوده براي كاال تبديل شــده است ،انكار
نقش بســته بندي كاال در تصميم گيري مشتري در محل خريد غيرممكن
اســت .يك بســته بندي بد مي تواند مشــتري را از خريد منصرف كند،
يك بســته بندي متوســط مي تواند به راحتي بازي را به رقيب ببازد ،يك
بستهبندي خوب مي تواند تصميم گيري را براي مشتري راحت كند و يك
بســتهبندي خالقانه و عالي مي تواند مشتري را به خريد محصول ترغيب
نمايد.
در بازار موجود روانکارهای صنعتی و موتوری ،رابطه بسته بندی و میزان
فروش متاثر از متغیرهای مختلف از جمله کیفیت و برندســازی می باشد،
اما این موضوع هرگز شرکت هایی که برند آنها سالهاست در ذهن مصرف
کنندگان ایرانی نقش بسته اســت را از خالقیت و نوآوری در بسته بندی
محصوالت خود باز نمی دارد و حتی به دلیل اینکه در این بازار ،گهگاه دیده
میشــود که محصوالت تقلبی و بی کیفیت با نام ،نشان و طرح شرکت های
بزرگ عرضه می شوند؛ موضوع بســته بندی را حساس و حیاتی تر کرده
است.
برای آشنایی با بسته بندی های شــرکت نفت ایرانول ابتدا می بایست
محصوالت نهایی که در دســترس مشــتری عام قرار مــی گیرد را به دو
بخش ظروف فلزی و ظروف پالستیکی تقسیم بندی کرد که هر یک از این
شاخهها ،خطوط تولید ،پُرکنی و بسته بندی کامال متفاوتی را دارا میباشند.

اما شــاید باور عمومی بر این باشــد که عمر ظروف (قوطی) فلزی به پایان
رســیده است و به دالیل مختلف می بایســت از این نوع بسته بندی عبور
کرد و رو به ظروف پالســتیکی آورد که دارای قابلیت بازیافت و همچنین
تنوع در رنگ و شــکل می باشد ،اما نکته حائز اهمیت اینجاست که هر یک
از این ظروف دارای معایب و مزایایی هستند که استفاده از آنها را ضرورت
میبخشــد .از مزایا ظروف فلزی می توان به محافظت از مظروف(روغن)
در برابر نور ،اکسیژن و رطوبت و یا مقاومت و استحکام ظروف نام برد.
هم اکنون که با ظروف مصرفی آشنا شدیم بیایید با هم نگاهی اجمالی به
خطوط تولید ،پرکنی و بسته بندی ظروف فلزی و پالستیکی بیاندازیم و در
ادامه با یک خط کامل پرکنی به صورت واحد به واحد آشنا شویم.
خط ظروف فلزی :ماده اولیه تولید این ظروف ورق نورد شــده و آماده
برش اســت ،که در اصطــاح  Tin plateگفته می شــود .تین پلیت ها در
دستگاه های پرس تبدیل به سر و کف می شوند و برای ساخت بدنه قوطی
ورق ها به وســیله دســتگاه برش در اندازه های از پیش تعیین شده بریده
میشود و در دستگاه های جوش بدنه ساز تبدیل به ظرفی می شوند که کف
آن جوش خورده و آماده پر کردن روغن اســت .سپس ظروف خالی وارد
دستگاه پُرکنی می شوند و بعد از تزریق روغن برای اتصال درب به دستگاه
ســیمر ( )Seamerوارد می شــوند و پس از آن آماده کارتن بندی و پالت
شدن و ارائه به بازار می شوند.
خــط ظــروف پالســتیکی :مــاده اولیــه تولیــد این ظــروف پلی
اتیلــن ســنگین یــا  HDPEاســت که توســط دســتگاه هــای تزریق
تبدیل به درب و با دستگاه ظرفســاز بادی قالبساز تبدیل به ظروف آماده
پُرکردن روغن می شــوند .اما اگر بخواهیم به طــور کلی یک خط پُرکنی و
بســته بندی ظروف پالستیکی را معرفی کنیم و با توالی آن آشنا شویم ،می
توان گفت از  8بخش اصلی (از ابتدا خط که ظروف پالستیکی خالی وارد می
شــوند ،تا انتها خط که پالت ها به سمت کامیون و واحد ارسال فرستاده می
شوند) تشکیل می شود.
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واحد مرتب سازی ظروف خالی :در این واحد ظروف خالی وارد خط
می شوند و به وسیله دستگاههای orientatorو  unscrambleمرتب
می شوند و در یک جهت برای تزریق سیال آماده می شوند.
واحد برچســب زن :در ابتدا این واحد بدنــه ظروف پیش از الصاق
برچسب توسط دســتگاه تمیز می شود و پس از آن برچسب یا لیبل
محصول بر روی آن نصب می شود.
واحد تزریق ســیال :این واحد در دو حالت خطی یا دورانی اقدام به
پرکــردن ظروف می نماید که انتخاب هر یک از این سیســتمها بر
اســاس ظرفیت خط تولید ،صورت می پذیرد .در قسمت انتهایی دستگاه
و پس از جدا شدن ظرف از نازل های دســتگاه ،درب ظروف بر روی آنها
نصب می گردد.
واحد جداســازی و تقســیم کردن ظروف :پس از خروج ظروف از
دســتگاه پرکنی و اطمینان از نصب درب بر روی آنها تاریخ و سریال
تولید بر روی ظروف حک می شــود و توسط دســتگاه  Dividerبه صورت
دسته های  4یا  6تایی مسیر حرکت ظروف جدا و تقسیم می شوند.
واحد بســته بندی :در این واحد ظروف تقسیم شده براساس برنامه
تولید محصول درون کارتن قرار می گیرند .الزم به توضیح اســت
واحد بســته بندی همانند اکثر دســتگاه های خطوط تولید دارای مدل و
مکانیزم های مختلف می باشــد .دو مکانیزم معمول که در اکثر واحدهای
صنعتی برای بســته بندی ظروف اســتفاده می شــوند عبارت است از
مکانیزمهای  Pick & Placeو  wrap aroundکه در خصوص سیستم & Pick
 Placeبه اختصار می توان گفت ظروف درون کارتن آماده قرار می گیرند
امــا در مکانیزم  wrap aroundورق کارتن به دور دســته های  4یا  6تایی
ظروف پیچیده می شود.
واحد پالت بندی کارتن ها :کارتن های محتوی ظروف آماده عرضه
در بازار ،می بایست بر اساس اســتانداردهای حمل و نقل به تعداد

2
3
4
5

6

مشخص بر روی پالت های قابل حمل قرار بگیرند .از همین رو در این واحد
کارتن ها (بوسیله ربات) بر روی پالت ها قرار می گیرند.
واحد مقاوم سازی پالت :کارتن هایی که بر روی پالت قرار می گیرند
در اثر تکان های ناشی از حمل و نقل ممکن است از روی پالت سقوط
کنند که برای جلوگیری از این اتفاق پالت ها پیش از حمل توسط فیلم نازکی
از پالستیک ( )wrappeدورپیچ می شوند.
واحد حمــل پالت :پالت ها پس از عملیات مقاوم ســازی توســط
لیفتراک به انبار ارسال منتقل می شوند.

7
8

بررسی دستگاه های پُرکنی و آشنایی با تکنولوژی آنها

هدف از بخش دوم این مقاله معرفی ســاده و مقایســه دســتگاه های
پُرکنی موجود در این صنعت می باشــد .حال اگــر بخواهیم تعریف کلی
از دستگاههای پُرکنی داشته باشــیم می توانیم به این نکته اشاره کنیم که
یک دستگاه پُرکنی وظیفه دریافت ظروف خالی ،تزریق محصول و تحویل
ظروف به همراه مظروف به واحد بسته بندی را دارد .این پروسه بر اساس
نوع ظرف ،سرعت خط ،ویســکوزیته محصول ،ماهیت محصول (خوراکی
یا غیر خوراکی) و تکنولوژی تزریق دســتخوش تغییرات زیادی می شود
که تاثیر هر یک از عوامل مذکور می تواند در انتخاب انواع دســتگاه های
پُرکنی تاثیرگذار باشــد .می توان تکنولوژی ترزیق ســیاالت را مهمترین
مولفه در دسته بندی دستگاه های پُرکنی دانست ،از همین رو در ادامه این
مقاله تالش می شود تا با قیاس فن آوری های موجود ،به بیان مزیت هر یک
از آنها پرداخته و تکنولوژی برتر را معرفی نماییم .دســتگاه های پرکنی از
لحاظ تکنولوژی تزریق به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
 -1پرکنی بر اساس ارتفاع سطح سیال
 -2پرکنی بر اساس حجم سیال تزریقی
 -3پرکنی بر اساس وزن سیال تزریقی
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1

پرکنی بر اســاس ارتفاع ســطح ســیال :عموم ًا این دســته از
دســتگاههای پُرکنی در خطوط نوشــیدنی ها و مایعات با شاخص
گرانروی پایین اســتفاده می شــود .فرآیند تزریق در این دستگاه ها به
این صورت می باشــد که نازل تا ارتفاع مشخصی که بر اساس معادالت
پیشــین ،ســطح مایع تا آن ارتفاع معادل ظرفیت اسمی ظرف نوشیدنی
(برای مثال  1/5لیتر) می باشــد ،درون ظرف قرار می گیرد ( )2و شروع
به تزریق میکند ( )3و مادامی که ســیال اضافی از طریق مسیر برگشت
( )bypassبه درون نازل باز نگردد این تزریق ادامه خواهد داشــت)4(.
زمانیکه مسیر بازگشت از ســیال اضافی مملو شود عملیات تزریق قطع
میگردد و این سیال مازاد توســط پمپ های و نتوری به مخزن دستگاه
مکیده می شــود و نازل از گلویی ظرف جدا می شــود )5(.به این ترتیب
همیشه به اندازه ارتفاعی که نازل درون ظرف قرار می گیرد سیال درون
ظرف تزریق می شود.

ش کرت نفت اریانول

است که قرار است ســیال به درون آن تزریق شود ،شارژ می کند .پس
از پر شــدن سیلندر از سیال ،مسیر مخزن بســته می شود و پیستون در
جهت معکوس حرکت می کند و حجم مشــخص را درون ظرف تزریق
میکند.
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پُرکنی بر اســاس حجم ســیال تزریقی :این مدل از دستگاهها
که در اصــاح پُرکن های پیســتونی هم نامیده می شــوند جزو
تکنولوژیهای ابتدایی و کاربردی در این صنعت می باشــد که متجاوز از
 60سال اســت که به شکل امروزی مورد استفاده قرار می گیرد .مکانیزم
ابتدایی این مدل از سیستم های آبرسانی در روم باستان نشات می گیرد
که به همراه یونانیان پایه گذار بســیاری از قوانین مکانیک ســیاالت نیز
میباشند .این شاخه از علم مدیون رومیان باستان و کشور ایتالیا امروزی
بوده و هســت .از همین رو امروزه تکنولوژی دستگاه های پرکنی و بسته
بندی در اختیار شــرکت های ایتالیایی می باشد و در هر گوشه از دنیا در
خطوط بســته بندی واحدهای تولیدی می توان دســتگاه های این کشور
را یافت.
فرآیند تزریق در این دستگاه ها بســیار ساده و کامال مکانیکی است.
مخزن اصلی دســتگاه که حاوی سیال آماده تزریق می باشد ،همیشه در
باالی اســتوانه ها یا ســیلندرهایی قرار دارد که درون آن یک پیستون
متحرک وجود دارد که سیال را به درون ظرف تزریق می کند .همانطور
که در شــکل ذیل پیداست مخزن با نیروی جاذبه (و یا پمپ در سیاالت
با ویســکوزیته باال) ســیال را به درون ســیلندری که کورس حرکت
پیســتون در آن حجمی را بوجود مــی آورد که معــادل حجم ظرفی

پُرکنی بر اســاس وزن سیال تزریقی :به جرات می توان گفت به
روز ترین تکنولوژی پُرکنی ،تزریق براســاس وزن سیال می باشد
که در قالب کلی دســتگاه های پرکنی وزنی معرفی می شود و در صنایع
مختلف از جمله روانکارهای موتوری و صنعتی استفاده می شود .ماهیت
الکترومکانیکی این دســتگاهها این اجازه را می دهد تا دقیق ترین شــیوه
پُرکنی ظروف را در میان فنآوری های دیگر داشته باشد.
مکانیزم این مدل بدین صورت اســت که ظروف خالی زمانیکه وارد
مرحله تزریق می شــوند بر روی یک ترازو الکترونیکی ( )load cellقرار
می گیرند که نتایج آن به کامپیوتر مرکزی دســتگاه فرســتاده میشود
و این کامپیوتر دســتور قطع یا وصل شــیر نازل پُرکنــی را به صورت
الکترونیکی و در لحظه صادر می کند .از این رو دقت تزریق بســیار باال
میرود .نکته حائز اهمیت اینجاست که بسته به نوع سیالی که قرار است
تزریق شود دستگاه باید برنامه ریزی شــود زیرا همانگونه که میدانید
یک لیتر قیر وزن بیشــتری نســبت به یک لیتر آب دارد .بنابراین و بر
وزن ســیالی
اســاس فرمول معروف چگالی = جرم بر روی حجم
که قرار اســت برای مثال درون یک ظرف به حجم  4لیتر ریخته شــود
محاســبه می گردد و دســتگاه زمانی که ترازو به وزن موردنظر رسید
عملیات تزریق را قطع می نماید.
الزم به توضیح است شــرایط اقلیمی محل نصب دســتگاه (به لحاظ
ارتفاع از سطح دریا) در محاســبات کامپیوتر مرکزی برای تبدیل وزن
به جرم لحاظ می شود.

روانکارها بوده اند و به دلیل ماهیت مکانیکی از خطای باالتری به نسبت
تکنولوژیهای الکترومکانیکی (دســتگاه های وزنی) برخوردارند ،که
این خطا در صنعتی که هر قطره از محصول ارزشــمند است ،منشا ضرر
میباشد و میبایست به حداقل برسد.
در خاتمــه خالی از لطف نیســت تا با نگاهی اجمالــی به جدول ذیل،
مقایسهای دقیق مابین دســتگاه های پرکن وزنی و دستگاه های پُرکن
حجمی داشته باشیم و به واســطه این قیاس دریابیم که این جایگزینی
و نوســازی تجهیزات ،تا چه میزان صرفه اقتصادی بــه همراه خواهد
داشت.
در این جدول مقایســه ای خط تولید قوطی فلــزی  4لیتری به عنوان
پایلوت در نظر گرفته شده است و نتیجه آن مبلغ ریالی صرفه جویی شده
در صورت جایگزینی دستگاه پرکن وزنی است.
واحد
کیلوگرم بر لیتر

ردیف خط پرکنی چهار لیتری قوطی فلزی
چگالی روغن
1
خطا تزریق دستگاه پرکنی وزنی
 ±گرم
0/08
2
()Weight
خطا تزریق دستگاه پرکن حجمی
 ±گرم
5
3
()Volumetric
روز
میانگین تعداد روز تولید در یک سال
300
4
ساعت
 5میانگین تعداد ساعت تولید در یک روز
20
ظرف بر ساعت
میانگین نرخ تولید در یک ساعت
6،000
6
ظرف
تعداد ظروف پر شده در یک سال
36،000،000
7
کیلوگرم
مقدار جرمی ذخیره شده در یک سال
177،120
8
لیتر
مقدار حجمی ذخیره شده در یک سال
199،011
9
ریال
هزینه تمام شده برای یک لیتر روغن
50،000
10
مجموع صرفه ریالی استفاده از دستگاه
ریال
9،950،561،798
11
پرکنی وزنی در طول یک سال

صرفه اقتصادی جایگزینی دستگاه های پُرکنی حجمی
با دستگاه های وزنی

حال که با کلیات سیســتم های پُرکنی و بسته بندی آشنا شدیم بهتر
اســت با هزینه های پنهان تکنولوژی های این دستگاه ها نیز بیشتر آشنا
شــویم ،زیرا با یک محاسبه ســاده می توان دریافت که تغییر نسل در
خطوط تولید میتواند صرفه جویی هنگفتی برای واحد تولیدی به همراه
داشته باشد و ســرمایهگذاری که برای این نوسازی صرف شده است
را در کمترین زمان ممکن باز گردانــد .در صنعت روانکارهای صنعتی
و موتوری محصول نهایی که به مشــتری عرضه می شود بر اساس نوع
آن ارزش گذاری می شــود و برای مثال می توان قیمت تمام شــده 10
سی سی روغن موتور با ســطح کارایی  SNرا محاسبه کرد و متوجه این
موضوع بود که قطره قطره محصوالت ما دارای ارزش ریالی هســتند و
در صورتیکه به دلیل ضعف دستگاه پُرکنی مقدار بیشتری از حجمی که
بر روی ظرف درج شــده است ،تزریق شود در طول زمان متحمل ضرر
هنگفت و پنهانی خواهیم شد که در جدول انتهایی به طور دقیق محاسبه
می شود.
چرا دستگاه های پُرکنی وزنی در صنعت تولید روانکار بر دستگاه های
حجمی برتری دارند؟ در پاســخ به این سوال می توان به این نکته اشاره
کرد که دستگاه های حجمی نسل پیشــین و ابتدایی در صنعت پُرکنی

داده های عملیاتی
0/89

در توضیح این جدول می توان به نکات ذیل اشاره کرد:
 -1میزان چگالی روغن به صورت عمومی در نظر گرفته شــده است.
(سطر )1
 -2آمار به کار رفته در ســطرهای  5 ،4و  6به صــورت میانگین در
شرایط ایده آل تولید ،محاسبه گشته است.
 -3مقدار جرمی ذخیره شــده در یک سال (سطر  )8بر اساس فرمول
ذیل محاسبه شده است:
(اختالف خطای دســتگاه پرکنی حجمی و وزنی  xتعداد ظرف پر شده
در یک سال) تقسیم بر 1000
 -4مقدار حجمی ذخیره شــده در یک سال (ســطر  )9نیز بر اساس
فرمول ذیل محاسبه شده است:
(مقدار جرمی ذخیره شده در یک سال) تقسیم بر چگالی
 -5قیمــت یک لیتر روغن آماده تزریق به صــورت تقریبی  50هزار
ریال در نظر گرفته شده است.
با عنایت به محاســبات صــورت گرفته در جدول فــوق که حاصل
عملیات ریاضی بر روی چندین متغیر مســتقل از هم می باشد ،می توان
به صورت تقریبی ادعا کرد که جایگزینی دســتگاه پُرکن حجمی با یک
دستگاه پُرکن وزنی به میزان حدودی یک میلیارد تومان در سال تنها از
جانب صرفه جویی حاصــل از دقت در تزریق روغن ،بازدهی اقتصادی
دارد .شــایان ذکر است یک دســتگاه پُرکنی با تکنولوژی روز به میزان
باالیی در کاهش هزینه های ناشــی از تعویــض قطعات یدکی و توقف
خطوط تولید به دلیل نقص فنی نیز موثر اســت و همینطور با باال بردن
ســرعت خط و میزان تولید به صورت مســتقیم در سود دهی شرکت
سهیم می باشد.
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ش کرت نفت اریانول
نشریه ایرانول از
این پس مقاالت
و پایان نامههای
دانشگاهی
همکاران که با
مضامین تخصصی
حول محور
فعالیت شرکت
نفت ایرانول انجام
شده است را به
چاپ میرساند.

اثرات بكارگيري اصول نوين بازاريابي بر
افزايش ميزان صادرات شركت نفت ایرانول
مقدمه:
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امروزهاغلبشــرکتهاســاختارخــودرابر
تمرکز مجدد فرایندها قرار می دهند تا بخش های
بازاریابی.فرایندهایبازاریابیشاملهماهنگیبین
شرکت و قسمت های مختلف آن بوده و در سطح
تجارتبراســاسارائهارزشبهمشتریوکسب
سودبرایشرکتشکلمیگیرد.
احسان هدایت نیا
بازاریابی ،شامل ســه اصل اساسی و مهم ذیل
واحد عملیات فروش
است:
ggایجادارزشبرایمشتری
ggایجادمزیترقابتی
ggتمرکزبرخواستههاونیازهایمشتریان.
نکتهاساســیایناستکهبازاریابیشــیوهعملوتصمیمگیریسازمانی
است که مشــتری در مرکز روند تصمیم گیری آن قرار دارد .سازمان های
کارآمدبایدانرژیخودرامعطوفبرآوردننیازهایخریداروجلبرضایت
مشــترینمودهوفکرخودراتنهامشغولمسائلمربوطبهتولیداتوفرایند
آن ننمایند ،به این دلیل که خریداران بابــت محصوالت یا خدمات پولی را
پرداخت نمی کنند بلکه میزان مصرف و بکارگیری کاال و خدمات در تامین
نیازهاییاخواستآنهاستکهبرایآنانارزشمنداست.

بیانمساله:

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

شركت نفت ایرانول همانند سایر شــرکت های فعال در حوزه نفتی کشور
از چالش های کاهش ميزان صادرات که ممکن به وجود آید مســتثنی نیست
خصوص ًا با توسعه کمی و کیفی شــتابانی که در سالهای اخیر در حوزه بازاريابي
شركت های نفتی رخ داده اســت .همچنین به خاطر گستردگی فعالیت های
شــركت نفت ایرانول و درگیر بودن در حوزه های مختلف ،این شرکت به یک
چارچوبمناسببرایبكارگيرياصولنوينبازاريابينیازداردتاریسکهای
احتمالی و خطرات احتمالی کاهش صادرات تا حد امکان کاهش یابد .بنابراین

در این پژوهش درصدد هســتیم که با بررســي تاثير بكارگيري اصول نوين
بازاريابي در افزايش ميزان صادرات شــركت نفت ایرانول ،به تصميم گيران
و مدیران ارشد این شــرکت كمك کنیم تا بتوانند تصميمات آگاهانه تري در
زمينهبازاريابيصادراتاتخاذكنندودرنهایتبتوانددراینمحیطپرتالطمبه
حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند .لذا
مسالهاصلیاینتحقیقپاسخبهاینسوالاستکهاثراتبكارگيرياصولنوين
بازاريابيدرافزايشميزانصادراتشركتنفتایرانولچگونهمیباشد؟

اهمیتوضرورتتحقیق

با توجه به اینکه رقابت گســترده ای در خصوص صادرات محصوالت نفتی
وپتروشــیمیدرسطحجهانبینکشورهایمختلفشکلگرفتهاستبهنظر
میرســد روش های ســنتی بازاریابی برای محصوالت نفتی دیگر جوابگویی
نیازهای شرکت نفت ایرانول نمی باشــد و نمی تواند سهم بازار صادارتی این
شرکت را حفظ نماید .از طرفی امروزه روند نزولی میزان صادرات محصوالت
نفتی در بازار های بین المللی در ســال های اخیر و پیشــی گرفتن و اخذ سهم
بیشتری از بازار توسط کشورهای دیگر صادرکننده نفت در میزان صادرات،
فکرمحققان،مسئوالنومدیرانصنعتنفترادرحالحاضربهحلمعضالت
صادرات این صنعت مهم و کلیدی کشــور که ســهم عمده از درآمد ملی را
برعهده دارد مشغول ساخته است .لذا خال بكارگيري اصول نوين بازاريابي در
این شرکت احساس می شود و بررســي تاثير بكارگيري اصول نوين بازاريابي
درافزايشميزانصادراتدرشرکتنفتایرانولضروریبهنظرمیرسد.

اهدافتحقیق

هدفاصلی:
تعیین تاثیربكارگيري اصول نوين بازاريابي بــر افزايش ميزان صادرات
شركتنفتایرانول
اهداففرعی:
ggتعیین تاثیر هماهنگی با نیاز بازارهای جهانی بر افزایش میزان صادرات

شرکتنفتایرانول
ggتعیین تاثیر منابع انســانی کارآمد بر افزایش میزان صادرات شرکت
نفتایرانول
ggتعیین تاثیر نوآوری در محصوالت بر افزایش میزان صادرات شــرکت
نفتایرانول
ggتعیین تاثیر روشهای تولید مناسب بر افزایش میزان صادرات شرکت
نفتایرانول
ggتعیینتاثیراســتفادهازتحقیقاتبازاریابیبــرافزایشمیزانصادرات
شرکتنفتایرانول
ggتعیین تاثیر راهبرد صادراتی مشخص توســط دولت بر افزایش میزان
صادراتشرکتنفتایرانول
ggتعیین تاثیر راهبرد مناســب قیمت گذاری بر افزایش میزان صادرات
شرکتنفتایرانول
ggتعیینتاثیرتوزیعمناسبمحصوالتبرافزایشمیزانصادراتشرکت
نفتایرانول

مدلمفهومیتحقیق:

درحوزهمنابعانسانیکارآمد:

ggارائهآموزشهایمهارتی،آموزشی
ggنهادینهکردنبهسازیمنابعانسانی
ggبررسیاثربخشیآموزشها
ggافزایش ســطح مهارت ،توانایی ها و انطباق پذیری کارکنان نســبت به
رقبایخارجی
ggتسهیمدانشسازمانی

دربخشنوآوریدرمحصوالت:

ggشناسایینیازهایروزبازار
ggطراحیجدیدبرایمحصوالتجدید
ggایجادمحرکههایتشویقیبهمنظورایجادنوآوری

دربحثروشهایتولیدمناسب:

ggتوجهبهسالیقوترجیحاتمصرفکنندگانخارجی
ggداشتندیدبلنددربرنامهریزیهایتولیدوسرمایهگذاری

درحوزهاستفادهازتحقیقاتبازاریابی:
هماهنگی با نیاز بازارهای جهانی
منابع انسانی کارآمد
نوآوری در محصوالت

افزایش میزان
صادرات شرکت
نفت ایرانول

ggایجادارتباطتعاملیباخریداران
ggارائهاطالعاتالزمبهآنها

اصول نوین
بازاریابی

روشهای تولید مناسب
استفاده از تحقیقات بازاریابی
راهبرد صادراتی مشخص توسط دولت
راهبرد مناسب قیمت گذاری
توزیع مناسب محصوالت

بحثونتیجهگیری

هــدفازپژوهشحاضرتعیینتاثيربكارگيرياصــولنوينبازاريابيبر
افزايشميزانصادراتشــركتنفتایرانولبودومشخصشدبكارگيري
اصول نوين بازاريابي بر افزايش ميزان صادرات شــركت نفت ایرانول تاثیر
معناداردارد.
پیشنهاداتبهبودبكارگيرياصولنوينبازاريابيدرشركتنفتایرانول:
دربخشهماهنگیبانیازبازارجهانی:

 ggشناسایینیازهایمشتریدربازار
ggعرضهانواعمحصوالت
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ggشناساییرقباوبرنامههایآنها
ggشناختبازارجهانیمحصوالت
ggشناسایینیازهاوخواستههایبازارجهانی

درحوزهتعیینراهبردصادراتتوسطدولت:

ggبهینه شــدن بانک اطالعاتی جهت دادن آخریــن اطالعات بازاریابی
جهانی
ggایجاد ساز و کارهایی به منظور حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی
جهتتوسعهصادرات.
دربخشراهبردمناسبقیمتگذاری:

ggتوجهبهصادراتمحصوالتجهتکسبدرآمدارزی
ggایجاد ســاز و کارهای به منظور عدم نیاز به کشــورهای خارجی جهت
توسعهاینصنعت

دربخشتوزیعمناسبمحصوالت:

ggایجادیکنمایندگیفروشتماماتحتتملکشرکت
 ggاســتفاده از راهبــرد تبلیغات مناســب جهت تبلیــغ محصوالت
دربازارهــای جهانی با اســتفاده از روش های مختلــف و یا آمیخته
تبلیغات با توجــه به ماهیت بازارهای جهانــی گامی مهم در افزايش
ميزان صادرات خواهد بود.
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دانستنچندتکنیکسادهبرایجلوگیری
از روغن سوزی موتور خودروی شما
1

نحوه سرریز روغن

برای سرریز کردن روغن مناسب
خودرو از نوع و درجه روغن توصیه شــده
در دفترچه مالک استفاده کنید .به عنوان
مثال روغن توصیه شــده ممکن اســت
دارای ســطح کیفیــت  API SLو درجه
گرانروی  10w40باشد.
مهدی برازنده
برای اضافــه کــردن روغن،درپوش
تولیدمجتمع
مخزن روغن راکه معموال در باالی موتور
قرار دارد بردارید .روغن را کم کم اضافه کنید.کار را با اضافه کردن
نصف قوطی روغن شــروع کنید.اســتفاده از قیف می تواند به شما
کمک کند که از ریختن روغن اجتناب شــود.یک دقیقه صبر کنید و
میله ارتفاع سنج روغن را مجددا چک کنید.اگر که سطح روغن هنوز
زیر یا نزدیک به خط نشانه است بقیه روغن را اضافه کنید.
غیر از مواردی که موتور شما نشــت روغن یا روغن سوزی دارد
در کمتر مواردی الزم میشــود که بیش از یک کوارت (کمتر از یک
لیتر) سرریز شود .اگر در مواردی الزم شد که یک قوطی دیگر روغن
اســتفاده شــود این کار را تا حد ممکن به آرامی انجام بدهید و مدام
چک کنید.
همچنین رنگ روغن را هم چــک کنید ،اگر رنگ روغن قهوه ای یا
سیاه است،مشــکلی نیست ولی اگر رنگ آن روشن و شیری است به
معنی این اســت که مایع خنک کننده به داخل موتور نشت می کند.

هرگونه شیء فلزی در روغن و در حین کنترل گیج می تواند به منزله
صدمه داخلی در موتور باشــد .اگر هرکدام از این شرایط را مشاهده
کردید ماشــین را به نزد مکانیک ببرید و اگر مظنون به نشت مایع
خنک کننده بودید ماشین را تا مکانیکی یدک بکشید.

2

درجه حرارت روغن

اگر شــما یک فشارســنج یا حرارت ســنج روغن داشــته
باشید،چیزی را که متوجه خواهید شد این است که در حقیقت روغن
در موتور شــما عالوه بر روانکاری وظیفه خنــک کاری موتور را بر
عهده دارد .در واقع روغن به روشــی متفاوت با ســیال خنک کننده
حرارت را منتقل می نماید.
درجه حرارت روغن مهمترین چیزی اســت که باید بدانید و این
بویژه برای کســانی که از موتور ماشین خود به سختی کار می کشند،
حائز اهمیت است .دورگرفتن ماشــین قبل از اینکه روغن به دمای
عملیاتی رسیده باشد کار بســیار خطرناکی است .اما دانستن درجه
حرارت سیال خنک کننده ،به منزل دانستن و یا تخمین دمای روغن
نیست.
به عنوان یک قانون سرانگشتی معموأل درجه حرارت روغن چند
درجه گرم تر از مایع خنک کننده اســت (معمــوال 10تا  15درجه
فارنهایت )
شــما می دانید که روغن بویژه در دمای محیط ســرد و در لحظه
استارت ،بیشــتر از ســیال خنک کننده طول می کشد که به دمای

عملیاتی برسد .وقتی که صبح ماشین را روشن می کنیم اکثر ما واقف
هســتیم که نباید تا زمانی که روغن به دمای عملیاتی نرسیده است
از ماشــین زیاد کار بکشــیم .باید تا جایی که ممکن است ماشین به
آرامی گرم شود.
فقط با درجا کار کردن ماشــین،دمای روغن بــه دمای عملیاتی
نخواهد رسید بلکه الزم است که ماشین حرکت کند تا باری اضافی
بر رو موتور وارد نشــود.در مسابقات ماشین ســواری رانندگانی را
میبینیم که دور ماشین را مدام باال می برند تا موتور را گرم کنند این
اصال خوب نیست و باعث استهالک خودرو می شود.
بهترین راه برای باال بردن دمای ماشــین این است که چند دقیقه
به آرامی ماشین را به حرکت در آوریم،بهترین کار این است که یک
گیج دما ی روغن داشــته باشیم که به ما نشان دهد چه زمانی روغن
به دمای عملیاتی رســیده است وگیج فشــار روغن هم تا حدی این
اطالعات را به شما خواهد داد.

3

خطر راندن یک ماشین با موتور سرد چیست ؟

پاسخ این است :خراب شدن موتور.
این جواب ممکن اســت که کمی افراطی به نظر برسد،زیرا همه ما
مطمئنا وســیله نقلیه خود را در زمانی که هنوز موتور آن گرم نشده
است با ســرعت رانده ایم .این ممکن است احتماال به دلیل طراحی
بسیار خوب موتور باشــد که امروزه داریم .با این حال انجام این کار
هنوز هم با ریســک همراه است و ممکن اســت باعث خرابی موتور
خودروی شما شود.
هر چند که اگر موتور ســرد باشد (ســیال خنک کننده به دمای
عملیاتی نرسیده باشد )موتور به قدرت ایده ال خود نخواهد رسیدو
این باعث می شود که تنش بیشــتری بر قطعات موتور وارد شود و

روغن ســرد نمی تواند باعث آب بندی کامل رینگ و پیســتون ها
شود.

توصیه های عملی

ســوال این اســت که بدون اینکه یک گیج روغن بخریم چگونه
میتوانیم ازبروز این مشکالت دوری کنیم ؟
وقتی که خودروی خود را برای اولین بار در روز روشــن می کنید
مطمئن باشــید که در ابتــدا دور موتور را پایین نگــه دارید و برای
حداقل  5دقیقه یا بیشتر به آرامی رانندگی کنید.این زمان در هوای
سرد بیشتر باشــد مهمتر اینکه به گیج دمای خنک کننده خودروی
خود برای اینکه مطمئن شوید که موتور شما گرم شده است اطمینان
نکنید.در ماشین های حاوی کولرهای روغن که ازسیال خنک کننده
برای خنک کردن استفاده می شود،دمای روغن با دمای خنک کننده
باال می آیدتا دمای روغن را د ر زمانی کــه بار زیادی به موتور وارد
میشود سردتر نگه دارد.
اگر که برای ماشین گیج می گذارید ،باید یک گیج درجه حرارت
روغن و یا یک گیج فشار سنج بگذارید زیرا که این دو یک ابزار خوب
برای ارزیابی میزان باری اســت که بر موتور وارد می شود وشما را از
مواردی که ممکن اســت به موتور شما صدمه بزند مطلع نماید.این
بویژه در موتورهای توربو شــارژ شونده یا در سیستم های با سرعت
باال که اگر روغن داغ شود در حقیقت می سوزد نیز صحت دارد و این
می تواند ویژگی های روانــکاری روغن را از بین ببرد و باعث خرابی
موتور شود .به خاطر داشــته باشید که موتور باید کامال گرم شود نه
داغ ودر صورت خوب گرم شدن است که موتور به حداکثر کارایی
خود می رسد .به کارگرفتن این نصایح باعث می شود که موتور شما
زمان بیشتری کارکند و یک روز بد در زندگی شما رقم نخورد.
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مدیریت وصول مطالبات

ش کرت نفت اریانول

امروزه متاســفانه وصول مطالبات نسبت به
گذشته نه چندان دور بسیار دشوار شده است ،به
طوریکه در کنار سایر مفاهیم بازاریابی و فروش
واژه ی "فروش ســالم" در ایران بسیار کاربردی
شده است.
در شــرایط کنونی ،دیگر فروش به تنهایی هنر
نیست ،بلکه فروشی که منجر به وصول مطالبات
محمدرضا حریری
بشــود اهمیــت دارد و به آن "فروش ســالم"
معاون مدیر فروش
و صادرات
میگوییم .مدیریت فروش در این شرایط شامل
مدیریت کردن تقاضای مشتری به سمت و سوی بنگاه اقتصادی ما است،
به طوریکه ضمن جذب و نگهداری و رشد دادن مشتری ،وصول مطالبات
هم به نحوی صورت گیرد که سوخت پول نیز به حداقل برسد.
در ادامه  13توصیه ی راهبردی در خصوص مدیریت وصول مطالبات
ارائه می شود.
در خصوص تحلیل کار و کســب ،اطالعات خــود را زیاد کنید.
تجربه نشــان داده اســت هر چقدر ثبات در بازار کمتر شــود
و درجه نااطمینانی بیشــتر می شــود؛ وصول مطالبات هم ســخت تر
میشود .بدین رو مشورت با مشاوران اصلح که توان پیش بینی و تحلیل
محیــط را دارند در بازار یک ضرورت انکارناپذیر اســت .اخبار محیط
کالن شــامل عوامل سیاســی ،اقتصادی ،تکنولوژی و فرهنگی را دنبال
کنید .امروزه موفقیت یا عدم موفقیت با محیط کالن چنان پیوند خورده
است که هیچ گاه شاهد چنین پدیده ای نبودیم .اخبار محیط خود شامل
تامین کنندگان ،رقبا ،واســطه ها و مردم می باشد که باید آنها را تعقیب
کنید .برای مثــال ،امروزه دیگر این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت
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که شــما رصد صحیح و اعتبارسنجی درســتی از مشتریان خود نداشته
باشید.
قدرت یک شرکت به تعداد مشــتریانش است .خیلی از شرکتها
فقط با چند مشتری بزرگ کار می کنند .الزم به ذکر است هر چقدر
نماینده و واسطه شــما بزرگتر باشد ،قدرت او در مقابل شرکت شما بیشتر
می شــود .وقتی نماینده ای درصد قابل توجهی از خرید شــما را تشکیل
میدهد ،قطع ًا انتظارات زیادی خواهد داشــت و امتیازات خارج از قواعد
از شــما مطالبه می کند و متاسفانه چون شــرکتها زمینه سازی الزم برای
جذب و افزایش مشــتریان انجام نداده اند ،ناچار به پذیرش این انتظارات
و امکانات هســتند و هر وقت آن مشتری به هر دلیل نخواهد با شرکت کار
کند ،ضرر زیادی از نظر ســهم بازار به شــرکت می خورد و احتمال عدم
وصول بخش قابل توجهی از مطالبات وجود دارد.
بازارگردی و بازارســنجی می بایست مورد تاکید فراوان قرار گیرد،
چرا که پشــت میز جای کوتاهی برای دیدن بازار اســت .هر چقدر
مدیران وقت بیشتری در بازار بگذارند امکان ضرر و زیان و سوختن پول و
دشواری وصول مطالبات شان کمتر می شود.
در بین دوایر سازمانی ،نگرش سیستمی را حاکم کنید ،ارتباط مستمر
انبار ،حســابداری ،فروش و تولید می تواند بــا اطالعات به موقع و
درست ،ریسک بنگاه اقتصادی را پایین بیاورد .متاسفانه همگرایی و همدلی
در بسیاری از شرکتها بین دوایر مختلف پایین است .یادتان باشد رقابت
درون سازمانی سم است ،آن هم سم مهلک و هزینه های اختالفات از جیب
شرکت می رود.
اعتبارســنجی را باید خیلی جدی گرفت و حتم ًا در مورد مشتریان
تحقیق کنید .میزان پشــتوانه مالی فرد حقیقی یا شرکت حقوقی که
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می خواهد به صورت نسیه و چکی با شما کار کند را بسنجید.
اگر امکانپذیر اســت ،صرف ًا به صورت نقــدی معامله کنید .ترجیح
این است که حاشــیه ی سود شرکت کم و امتیازاتی به مشتری ارائه
گردد که عالقمند باشد بصورت نقدی با شرکت کار کند.
اگر به هر دلیل امکان فروش نقدی به صورت تام و تمام وجود ندارد،
پس تضمین گرفتن را محکم بگیرید ،از تهدید مشتری مبنی بر قطع
ال این بیاحترامی
رابطه نترسید ،در رودربایستی اخالقی قرار نگیرید که مث ً
به ما است و شــما مگر به ما اعتماد ندارید و ....به ایشــان بگویید اتفاق ًا ما
میخواهیــم با رعایت قوانین ،فضا و شــرایطی را فراهم کنیم که برای یک
عمر با هم کار کنیم .بهترین نوع وثیقه ،ضمانت بانکی است.
امور مالی شــرکت موظف اســت گزارشهای به روز از وضعیت
حســاب مشــتریان را به واحد فروش ارائه نماید .مشــتریان را از
وضعیت حسابهای شان مطلع سازید و در زمانهای مشخص مثال در یک
ال نیز اشــاره شد،
ماه نســبت به رفع مغایرت اقدام کنید .همان طور که قب ً
متناســب با توانمندیهای مالی برای هر مشتری حد اعتباری تعیین کنید و
به هیچ وجه خارج از حد اعتباری جنس ندهید .بعضی از شــرکتها وصول
مطالبات را جزو وظایف امور مالی منظور می کنند .مســئولیت وصول در
اصل می بایست با فروشندگان باشد ،چون ایشان با مشتری ارتباط داشته
و دیــد بلندمدت دارند و ضمن پیگیری برای وصــول از برخوردهای تنها
خودداری می کنند .چه بســا شــاهد بوده ایم که نیروهای مالی در وصول
مطالبات برخوردهایی را با مشــتریان داشــته اند که در نهایت سبب از
دست دادن مشتری شده است.
یک رابطه در اثر مرور زمان تقویت می شــود و هر چقدر شــناخت
بیشتر شــود ،بهتر می توان در رفتار با مشتریان عمل کرد .به همین
دلیل اســت که تمام امتیازاتی که به مشــتریان قدیمی آزمون پس داده،
میدهیم نمی توانیم از همان روز اول به مشــتریان جدید هم بدهیم .اینجا
توان مذاکره شما و قدرت برندتان باید به کارآید .با مشتری جدید صحبت
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کنید و از او بخواهید که در چند سفارش اول ،حتی االمکان نقدی عمل کند
تا با شناخت بیشتر و دریافت تضمین الزم بتوانید با آنان بصورت اعتباری
عمل کنید.
برای اینکه بتوانید یک ســازمان بزرگ داشته باشید ،پس باید
طــوری عمل کنید که دو ویژگی رســمیت و چابکــی با هم در
سازمان پیاده شوند .رسمیت یعنی اینکه از تصمیمات فردی و ناگهانی کم
شود و چابکی یعنی اینکه بروکراســی اینقدر زیاد نشود که مشتری عطای
فعالیت با شــرکت را به لقایش ببخشد .داشتن آئین نامه های جامع ،دقیق
و به روز فوق العاده سودمند است .نظیر آئین نامه ی فروش و آئین نامه ی
وصول که با همکاری مدیریت های فروش و مالی تنظیم شــود و سپس به
تصویب مدیریت ارشد برسد.
از سفارش های باال و غیرمتعارف یک مشتری ذوق زده نشوید
بلکه به او بگوییــد که در هر زمانی که محصول خواســتید در
اسرعوقت به شما می رسانیم .چه بسا سفارش های خارج از عرف صورت
گرفته ولی مشتری ناپدید شده است.
با شرکت های دیگر که رقیب شما نیستند اما در بازار شما عمل
می کنند ،گروه های دوســتی تشکیل دهید و تجربیات تان را در
اختیار یکدیگر قرار دهید .جمع شدن رقبا دور هم برای ارتقاء امنیت روانی
یا فروش بیشتر بی معناســت ،چون آنها با هم در حالت رقابت هستند ،اما
چه اشــکالی دارد با هم مذاکره کنند و اطالعات مشتریان را در اختیار هم
قرار دهند.
در صورتی که به هیچ طریق نتوانســتید مطالبات تان را وصول
کنید ،با بهره گیری از مشاوران حقوقی ،پیگیر دریافت مطالبات
از طریق قانونی باشید .یادمان باشد هدف اساسی از ایجاد کار و کسب ،بقاء،
رشد و سود سازمان است و شرکتهای موفق این سه هدف نظام بازاریابی را
با دید بلندمدت مدنظر قرار می دهند .مشــتری نوازی هم یک خط قرمز
دارد و خط قرمز آن صدمه نزدن به سه هدف فوق است.
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این دو اســتاندارد پــس از اســتاندارد ایزو
( 9001سیســتم مدیریت کیفیت) از شناخته
شــده ترین و کاربردی ترین اســتانداردهای
مدیریتی بینالمللی در ایران هســتند و بسیاری
از سازمانها جهت ارتقای سطح عملکردی خود
ترجیح میدهند پس از پیاده سازی الزامات ایزو
 ،9001به پیاده ســازی الزامــات ISO 14001و
شهرام مظهر
OHSAS 18001نیز بپردازند.
مدیر فناوری اطالعات
ایزو  14001سیســتم مدیریتی محیط زیستی
است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیســت و پایداری آن مشخص کرده
است .بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات
زیستمحیطیداشتهباشدمانندبسیاریازکارخانههاومحیطهایصنعتی.
این استاندارد ســعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر

روی محیط زیست تاثیر گذار باشــد (جنبه های زیست محیطی) و سپس
راهنماهاییراجهتکاهشتاثیراتآنهابرمحیطزیستویاازبینبردنآنها
ارائه میدهد .به عبارتی سازمان برای کنترل جنبه های زیست محیطی خود
نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل
سازمان باشد .برای پیاده سازی سیستم ایزو  14001الزامی وجود ندارد که
عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک
سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند
به محیط زیست اثراتی را وارد کند ،جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت
سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.
اما  OHSAS 18001که بســیاری به اشتباه آن را  ISOمی پندارند نیز یکی
از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است .این سیستم به نام سیستم
ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود و همانطور که ایزو  14001سعی
در شناســایی و کاهش یا حذف اثرات زیســت محیطی مخرب دارد ،این
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اســتاندارد نیز سعی در شناســایی مخاطرات شــغلی و مسائل بهداشتی
موجود در ســازمان دارد .به عنوان مثال خطرات شــغلی که یک اپراتور
دستگاه تراش ،دکل بند و ...را تهدید میکند و یا حتی مشاغل سبکتر مانند
کارکنان اداری .در کنار خطرات نیز به بررســی مســائل بهداشتی آن ها
پرداخته می شــود و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا
حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.
علل اساســی عالقمندی ســازمانها بــرای دریافــت گواهینامه های
اســتاندارد بین المللی  ISOعبارتســت از :مزایای ثبت سیستم مدیریت
برای سازمانها .شرکتها و ســازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و میزان
ســود آوری عالقمندی زیادی برای ثبت سیستمهای مدیریتی همچون
 ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001دارنــد ،زیرا بایــد نیازهای بازار،
رضایت مشتری یا نیازمندیهای قانونی و تجاری را پوشش دهند .اجرای
سیستماتیک و موفق این اســتانداردها با هدف ارتقای بهره وری و کاهش
هزینه موجب می شــود سازمانها از قابلیت رقابتی باال برخوردار گردند و
به سود آوری برسند.

حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمیبوعلیسیناکهدرسایت ٤منطقهویژهاقتصادیپتروشیمیقرار

دارد ،چهارشنبه  ١٦تیرماه 95دچار انفجار و آتشسوزی شد ،این شرکت در
زمینیبهمساحت ٣٦هکتاردرشمالغربیخلیجفارسدراستانخوزستان،
در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع اســت .خوراک مجتمع پتروشیمی
بوعلی سینا ،نفتای سبک و سنگین و بنزین پیرولیز است که طی فرآیندهای
موجــود در واحدهای عملیاتی مختلف به محصوالت با ارزش و ســود آور
آروماتیکی نظیر پارازایلین و ارتوزایلین و بنزن تبدیل می شود .ابعاد حادثه به
قدریبزرگبودکهخبرخیلیسریعدرهمهجامنتشرشدوبسیاریرانگران
جان فعاالن حاضر در منطقه کرد؛ نگرانی که حدود دوســاعت پس از وقوع
حادثه و با اعالم رئیس کل روابط عمومی شرکت هلدینگ خلیج فارس مبنی
بر اینکه خسارت جانی از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا گزارش نشده
است،موقتابرطرفشد.ویدلیلاینحریقرانشتیدرواحد ٩٠٠پارازایلین
اینمجتمعاعالمکرد.باتالشآتشنشانانآتشسوزیپتروشیمیماهشهر
در ســاعت  4صبح روز شنبه نوزدهم تیر پس از سه شبانه روز تالش به طور
کامل مهار شــد .با گذشت چند روز از اطفای حریق در این مجتمع هم اکنون
بازسازی و ترمیم منطقه حادثهدیده آغاز شده است.
مــرور این حــوادث هولنــاک ،اهمیــت اجــرای دقیــق الزامات
اســتانداردهای مرتبط از جمله  OHSAS 18001و رعایت نکات ایمنی را
نمایان می سازد.
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ارزیابی عملکرد تا مديريت عملكرد
ا رقابتــي امــروزي
در محيطهــاي كامــ ً
ســازمانهايي ميتوانند بــه فعاليت خود ادامه
دهند و در ايــن محيط باقي بماننــد كه به نحو
بهتــري از منابع خــود بهره بــرداري نموده و
بهــرهوري خود را افزايش دهنــد .يكي از منابع
مهم سازماني نيروی انساني ميباشد.
ارزیابی عملکرد کارکنان فرایند ارزشــمندی
فاطمه عابدی
سرپرستبرنامهریزیمنابع است که با اجرای آن کارکنان می توانند بازخورد
انسانی
مناســبی را در جهت بهبــود عملکرد و تصحیح
رفتار شغلی خود در سازمان دریافت نمایند .ارزیابی عملکرد کارکنان غالب ًا
با دو هدف عمده سازمانی و فردی و به منظور ایجاد چارچوب مناسبی برای
تصمیم گیریهای مدیریتی و دریافــت بازخورد الزم برای ارتقاء و بهبود
صورت می پذیرد .علیرغم انجام ارزیابی عملکرد در بسیاری از سازمانها،
در اکثر موارد این ارزیابی ها با نارضایتی همراه بوده اســت .دلیل اصلی این
نارضایتی ،پیچیدگی فرایند ارزیابی و در نتیجه ناتوانی در طراحی سیســتم
ارزیابی جامع است.
مدیریت عملکرد در مفهوم جدید خود چرخه ای اســت که به مدیران
کمــک می کند تا پس از هدف گــذاری و برنامه ریــزی در مورد رفتار و
عملکرد کارکنان به ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف
در پایان دوره بپردازند .در سالهاي اخير مديريت عملكرد بعنوان يكي از
راهبردهاي توسعه و به روز آوری منابع انساني و در نتيجه بهبود كيفيت و

بهره وري نيروي كار به شــمار ميرود .پر واضح است كه نيروي كار متهور
و خالق ،خــود به عنوان يكي از مؤثرترين اركان ســازمان در توليد و ارائه
خدمات به مشتريان محســوب ميگردد .براساس تعریف انجام شده از
سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،مديريت عملكرد را ميتوان
مجموعه اي از اقدامات و اطالعات تلقي نمود كه به منظور افزايش ســطح
استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت دســتيابي به هدفها به شيوهاي
اقتصــادي توام با كارايي و اثر بخشــي صورت می پذیــرد .به بیانی دیگر
مدیریت مبتنی بر عملکرد ،رویکردی سیســتماتیک اســت که از طریق
فرایندهای تعیین اهداف اســتراتژیک عملکرد ،ســنجش عملکرد ،جمع
آوری و آنالیــز داده های عملکرد ،بازنگری گــزارش داده های عملکرد و
بکارگیری این داده ها ،به بهبود عملکرد سازمان می انجامد.
ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد

ارتباط اندک با نيازهای سازمان

ارتباط تنگاتنگ با اهداف سازمان

گذشته نگر

تمرکز بر داوري

آينده نگر

تمركز بر نقش مربيگري و حمايتی
مديران

تمرکز و توجه بر اشتباهات

تمركز بر نيازهاي پرورش

اقدام مقطعي

فرايند

رويكرد باال به پايين

تاكيد بر رويكردي مشاركتی

گام ششم:
استقرار نظام (يا فرآيند)
استفاده از اطالعات
عملكرد در بهبود
سازمان

گام اول:
تعيين ماموريت سازمان
و اهداف
استراتژيک عملكرد

گام سوم:
استقرار پاسخگويي
در مقابل عملكرد

گام دوم:
استقرار نظام هماهنگ
سنجش عملكرد

گام چهارم:
استقرار نظام (يا فرآيند)
جمع آوري داده هاي
عملكرد

گام پنجم:
استقرار نظام ( يا فرآيند)
تحليل ،بازنگري و
گزارش دهي داده هاي
عملكرد
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فرآيند مديريت عملكرد يك چرخه مستمر با سه رکن اساسی  -1طرح
ریزی  -2مربی گری  -3بازنگری و ارزشیابی است.
اصول کلی مدیریت مبتنی بر عملکرد از چرخه بهبود مســتمر یا PDCA
تبعیت می کند.
مدیریت مبتنی بر عملکرد
تعیین ماموریت سازمان و اهداف عملکرد
استقرار شاخص های عملکرد
جمع آوری داده ها ،تحلیل ،بازنگری و گزارش دهی
بکارگیری گزارشات حاصله در بهبود عملکرد

فراهم می کند.
ggمکانیسمی برای ارتباط عملکرد و بودجه مصرفی ایجاد می کند.
ggروح عدالت و شایسته ساالری را در سازمان می دمد.
ggبر پاسخگویی تاکید داشته و برای آن بهترین چارچوب را فراهم می کند.
ggمسئولیت بهبود کیفیت ،بین همه افراد و گروهها تقسیم می شود.

مقاالت

PDCA

برنامه ریزی
انجام
چک کردن
اقدام (عمل)

مديريت عملكرد بــه جاي تأكيد براهداف كوتــاه مدت بر هدفهاي
بلند مدت كه الزمه رشد و ايجاد تحول ميباشــد تمركز می نماید .انجام
رضايتبخش امور محوله توسط كاركنان باعث بهبود عملكرد كل سازمان
می شود .به عبارت دیگر مدیریت عملکرد ،هم ناظر به داده ها (رفتارها) و
هم ناظر به ستاده ها (نتایج) است.
تعدادي از ويژگيها و مزاياي مديريت عملكرد به شرح ذیل می باشد:
ggبا استفاده از یک رویکرد سازمان یافته ،همه اجزاء تشکیالت را بر اهداف
عملکردسازمانمتمرکزمیکند.
ggمکانیســمی را فراهم می کند که به بهترین شــکل به پاسخ خواهان و
مدیریت سطوح باالتر گزارش داده شود.
ggامکان ایفای نقش را برای کلیه طرفین (مشــتریان ،کارکنان ،پاســخ
خواهان و مدیران) عالقمند در برنامه ریزی سازمان و ارزیابی نتایج آن

گام هاي اصلي در استقرار يك برنامة مديريت مبتني بر عملكرد به شرح
ذیل می باشد:
در انتهــا الزم به ذکر اســت مدیریــت عملکرد عالوه بــر قبول و
توجه به نقش ارزیابی عملکرد ،اهداف ســازمان را به درســتی برای
افراد تبییــن کرده و عملکرد آنها را در جهــت تحقق اهداف از طریق
یکپارچگی و اثربخش کردن اســتراتژی ســازمان راهبری و هدایت
می کند .مديريت عملكرد با توجه به اهداف ســازمان و خواستههاي
كاركنان ،يــك نوع هماهنگي بين اهداف كاركنان و اهداف ســازمان
ايجاد مي نمايد كه هر چه كاركنان در تحقق اين اهداف بيشــتر تالش
نمايند ،اهداف خودشــان نيز كه آميــزه اي از دريافتهاي جبراني
و احترام بيشــتر ميباشــد ،بيشــتر محقق ميگردد .هرچه مدیریت
عملکرد در نیــل به اهداف ســازمان موفق تر باشــد ،بهره وری نیز
افزایش یافته و در نتیجه ســهم بازار و ســود بیشــتری عاید سازمان
خواهد شــد .بدیهی اســت در چنین نظامی افراد احساس تعلق خاطر
بیشــتری به ســازمان می کنند ،بنابرایــن یک تعهد دو ســویه بین
کارکنان و ســازمان ایجاد می شــود که نتیجه آن چیــزی جز بهبود
عملکرد ،کارآیی و بهره وری سازمان نمی باشد.
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نـوروز ،جشن شکوهمند ایران باستان ،گویای پیشینه ی تابناک میهن ما و
جلوه ای مهم از فرهنگ غنی مردم ایران است.
نوروز که قرن های دراز اســت بر همه جشن های جهان فخر می فروشد،
از آن روسـت که یک قــــرارداد مصنـوعی اجتماعـــی و یا یک جشن
تحمیلی نیســت .جشن جهان اســــت و روز شادمانـــی زمین ،آسمان،
جــــوش شگفتـنـی ها و شـــور زدن ها و سـرشـار از هیجان هر
ِ
آفتاب،
آغاز.نوروز گذشت زمان و دگرگونی های دوران را شاهد بوده و پیوسته با
آمد و رفت الهام بخش خود پایان فصلی دیگر را به ساکنـــان این سرزمین
کهنسال اعالم کرده است .نوروز ،تجدید خاطــــره بـزرگـــــی است.
خاطره خویشــاوندی انسان با طبیعت .گذشت سال هــــای دراز نه تنها
از شکوهمندی ســنتهای نوروزی نکاسته بلکه روشنگر این واقعیت بوده
که بزرگ داشت نوروز و گرامی داشــتن سنتهای آن با احساس و اندیشه
ایرانی ،پیوند ناگسستنی یافته است...
ابوریحان بیرونی در (التفهیم) در پاســخ به این سوال که :نـــــوروز
چیســت؟ می نویسد « :نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت
روز نو ،نام کردند زیـــرا که پیـشـــانی سال نو است و آنـــچه از پس
اوســت از این پنج روز ،همه جشنهاست و ششــم فروردین ماه نوروز را
بزرگ دارند ،زیرا که خسروان بدان پنج روز حق های خشم و گروهـــان
بگزاردندی و حاجتها روا کـردنـــدی ،آنـگاه بدین روز ششم خلـوت
کردندی ،خاصگان را و اعتقاد پارســـایان اندر نـوروز نخستین آنست
که اول روزی اســت از زمانه و بدو فلک آغازید گشــتن ».نوروز نامه
منسوب به خیام آمده اســت که « :سبب نهادن نوروز آن بوده است
که چـــون دانستند که آفتاب را دو دور بـوده یکی آن سیصد و شست
و پنج روز و ربــــعی از به اول دقیـقه حمـــل باز آید ،بـه همان وقت
هر روز که رفته بود بدین دقیـــقه نتواند آمدن چـه هـر سال از مدت
همی کم شــود ،چون جمشــــید این دو را دریـــافت انوروز نام نهاد
و جشــن آیـــین آورد .پـس ازآن پادشاهـــان دیـگر مردمان بدو
اقتدار کردند».

نوروز جشن کهن ایرانی

نوروز یکی از کهنترین جشــنهای به جا مانده از دوران باســتان است.
خاستگاه نوروز در ایران باســتان است و هنوز مردم مناطق مختلف فالت
ایران نوروز را جشــن میگیرند .زمان برگزاری نوروز ،در آغاز فصل بهار
اســت .نوروز در ایران و افغانستان آغاز ســال نو محسوب میشود و در
برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.
بنا به پیشــنهاد جمهوری آذربایجان،مجمع عمومی ســازمان ملل در
نشست  ۴اســفند  ۲۳( ۱۳۸۸فوریه  ۲۱ )۲۰۱۰ماه مارس را بهعنوان روز
جهانی عید نوروز ،با ریشة ایرانی بهرسمیت شناخت و آن را در تقویم خود
جای داد .در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل ،نوروز،
جشــنی با ریشــه ایرانی که قدمتی بیش از  ۳هزار سال دارد و امروزه بیش
از  ۳۰۰میلیون نفر آن را جشــن میگیرند توصیف شدهاست.پیش از آن
در تاریخ  ۸مهر  ۱۳۸۸خورشــیدی ،نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی
ســازمان ملل متحد ،به عنوان میراث غیر ملموس جهانی ،به ثبت جهانی
رســیدهبود .در  ۷فروردین  ۱۳۸۹نخســتین دورة جشن جهانی نوروز در
تهران برگزار شــد و این شــهر به عنوان «دبیرخانة
نوروز» شناخته شد.

زمان نوروز

جشن نوروز از لحظه اعتدال
بهاری آغاز میشــود .در دانش
ستارهشناسی ،اعتدال بهاری یا اعتدال
ربیعی در نیمکره شــمالی زمین
به لحظهای گفته میشــود
که خورشــید از صفحه
اســتوای زمین می
گذرد و به ســوی
شــمال آسمان
مــیرود .این
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لحظه ،لحظه اول برج حمل نامیده میشود و در تقویم هجری خورشیدی با
نخســتین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین برابر است .نوروز
در تقویم میالدی با  ۲۱یا  ۲۲مارس مطابقت دارد.
در کشــورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار
برده میشود ،نوروز ،روز آغاز سال نو است .اما در کشورهای آسیای میانه
و قفقاز ،تقویم میالدی متداول اســت و نوروز به عنــوان آغاز فصل بهار
جشن گرفته میشود و روز آغاز سال محسوب نمیشود.

واژة نوروز

واژه نوروز یک اسم مرکب است که از ترکیب دو واژة فارسی «نو» و «روز»
به وجود آمده است .این نام در دو معنی بهکار میرود:
 )۱نوروز عام :روز آغاز اعتدال بهاری و آغاز سال نو
 )۲نوروز خاص :روز ششم فروردین با نام «روز خرداد»
ایرانیان باســتان از نوروز به عنوان ناوا سرِدا یعنی سال نو یاد میکردند.
مردمان ایرانی آســیای میانه نیز در زمان ســغدیان و خوارزمشاهیان،
نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو مینامیدند.

واژه نوروز در الفبای التین

در متنهــای گوناگــون التیــن ،بخش نخســت واژه نــوروز با امالی
 No،Now،Novو  Nawو بخــش دوم آن بــا امــای  Ruz، Roozو Rouz
نوشته شده است .در برخی از مواقع این دو بخش پشت سر هم و در برخی
با فاصله نوشته میشــوند .اما به باور دکتر احســان یارشاطر بنیانگذار
دانشــنامه ایرانیکا ،نگارش ایــن واژه در الفبای التین بــا توجه به قواعد
آواشناسی ،به شــکل  Nowruzتوصیه میشود .این شــکل از امالی واژه
نوروز ،هماکنون در نوشــتههای یونسکو و بسیاری از متون سیاسی به کار
میرود.

پیشینه نوروز

منشا و زمان پیدایش نوروز ،به درستی معلوم نیست .در برخی از متنهای

کهن ایران ازجمله شــاهنامه فردوسی و تاریخ طبری ،جمشید و در برخی
دیگر از متن ها ،کیومرث بهعنوان پایهگذار نوروز معرفی شــده اســت.
پدید آوری نوروز در شــاهنامه ،بدین گونه روایت شده است که جمشید
در حال گذشتن از آذربایجان ،دستور داد تا در آنجا برای او تختی بگذارند
و خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشســت .با رسیدن نور خورشید به
تاج زرین او ،جهان نورانی شــد و مردم شــادمانی کردند و آن روز را روز
نو نامیدند.
برخــی از روایتهای تاریخی ،آغاز نوروز را به بابلیان نســبت میدهد.
بر طبــق این روایتها ،رواج نــوروز در ایران به  ۵۳۸ســال قبل از میالد
یعنی زمان حمله کورش بــزرگ به بابل بازمیگردد .همچنین در برخی از
روایتها ،از زرتشــت بهعنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است .اما در
اوستا (دست کم در گاتها) نامی از نوروز برده نشده است.

جغرافیای نوروز

منطقهای که در آن جشــن نوروز برگزار میشد ،امروزه شامل چند کشور
میشود و همچنان در این کشورها جشن گرفته میشود .برخی آیینهای
ال در افغانستان سفره هفتمیوه
نوروز در این کشورها با هم متفاوتاند .مث ً
میچینند؛ اما در ایران سفره هفت سین میاندازند.
جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشــابه آن ،سراســر خاورمیانه ،بالکان،
قزاقستان ،تاتارســتان ،در آسیای میانه چین شــرقی (ترکستان چین)،
ســودان ،زنگبار ،در آســیای کوچک سراسر قفقاز تا آســتراخان و نیز
آمریکای شمالی ،هندوستان ،پاکســتان ،بنگالدش ،بوتان ،نپال و تبت را
شامل میشود .همچنین کشورهایی مانند مصر و چین جزو سرزمینهایی
نیســتند که در آنها نوروز جشــن گرفته میشــد ،اما امروزه جشنهایی
مشابه جشن نوروز در این کشورها برگزار میشود.
در تاریخ  ۳۰مارس  ۱۰(۲۰۰۹فروردین  ،)۱۳۸۸پارلمان فدرال کانادا،
اولین روز بهار هر سال را به عنوان نوروز ( ،)Nowruz Dayعید ملی ایرانیان
و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد.
در تاریخ  ۲۴فوریه  ۲۰۱۰ســازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه
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در مقر سازمان در نیویورک ،عید نوروز را به عنوان روز بینالمللی نوروز و
فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت.

ش کرت نفت اریانول

کشورهایی که نوروز را جشن میگیرند

ایران  -افغانستان  -تاجیکســتان  -ترکمنستان  -عراق  -ترکیه  -سوریه
 لبنان  -جمهوری آذربایجان  -ازبکســتان  -قرقیزستان  -قزاقستان -پاکستان
کشورهایی که جشنی مشابه نوروز دارند
ارمنستان  -مصر  -چین  -زنگبار

آیین های مرتبط با جشن نوروز
ggخانهتکانی

خانهتکانی یکی از آیینهای نوروزی اســت که مردم بیشــتر مناطقی که
نوروز را جشــن میگیرند به آن پایبندند .در این آیین ،تمام خانه و وسایل
آن در آســتانه نوروز گردگیری ،شستشــو و تمیز میشــوند .این آیین
در کشــورهای مختلف از جمله ایران ،تاجیکســتان و افغانستان برگزار
میشود.
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 ggآتشافروزی
برگــزاری مراســم آتشافــروزی در میــان کردهــا در شــهر
استانبول،ترکیهرســم افروختن آتــش ،از زمانهای کهــن در مناطق
نوروز متداول شده اســت .در ایران ،جمهوری آذربایجان و بخشهایی
از افغانســتان ،این رسم بهصورت روشــن کردن آتش در شب آخرین
چهارشنبه ســال متداول است .این مراســم چهارشنبهسوری نام دارد.
پریدن از روی آتش در ایام نوروز در ترکمنستان نیز رایج است .همچنین
رســم افروختن آتش در بامداد نوروز بر پشــت بامها در میان برخی از
زرتشــتیان (از جمله در برخی از روستاهای یزد در ایران) مرسوم است.
در ســالهای نه چندان دور مردم به تپه ها و دشــت های اطراف رفته و با
جمع کردن بوته های خــار آن را به محله خود آورده و در غروب آفتاب

هفت کپه بوته کوچک درســت مــی کردند و ظرف چنــد دقیقه همه
همســایه ها از روی آن می پریدند ولی متاسفانه در ســالهای اخیر این
آیین شاد و بی خطر تبدیل به میدان جنگی شده با سر و صداهای ناهنجار
انفجار نارنجکها و خطرات و مزاحمت برای مردم که جای بســی تاسف
دارد و همه ساله از چند روز قبل از چهارشنبه سوری آسایش را از مردم
سلب می نماید.
ggسفرههای نوروزی
ســفره هفت سین از ســفرههای نوروزی اســت که در ایران ،جمهوری
آذربایجان و برخی از نقاط افغانســتان رایج اســت.پرونده ســفرههای
نوروزی یکی از آیینهای مشــترک در مراســم نــوروز در بین مردمی
اســت که نوروز را جشن میگیرند .در بســیاری از نقاط ایران ،جمهوری
آذربایجان و برخی از نقاط افغانســتان ،سفره هفت سین پهن میشود .در
این ســفره هفت چیز قرار میگیرد که با حرف سین آغاز شده باشد؛ مثل
سرکه ،سنجد ،سمنو ،ســیب و ...پهن کردسفره هفت سین در ایران آداب
و رسوم خاصی دارد .روی ســفره آینه می گذارن که
نشانه روشــنایی ،شمع که نشــانه نورو درخشش،
یک کاســه آب که نشــانه پاکی میباشد.برای
زیبایی سفره از سنبل استفاده
میکنندو این جزء سینهای
هفت سین به حســاب نمیآید.
برای تزئین ســفره از تخم مرغ رنگ
شده استفاده میشود.
بعــد از ورود ماهی قرمز
از چین به ایــران از این
ماهیهــای کوچک
جهــت زیبایــی
ســفره هفــت
ســین استفاده

میشود همچنین بعد از ورود اسالم به ایران کتاب قرآن نیز بر روی سفره
قرارداده میشود .تمامی هفت ســینی که چیده میشود یک معنی خاص
را نیز به همراه دارند .مثال ســیب نماد زیبایی وتن درســتی است؛سنجد
به روایتی نماد عشــق و محبت است؛ســبزه سرســبزی زندگی؛سمنو
برکت؛ســکه رزق و روزی؛و سیر سمبل شفاو ســامتی است .در کابل و
شهرهای شمالی افغانســتان ،سفره هفت میوه متداول است .در این سفره،
هفت میوه قرار میگیرد ،از جمله؛ کشــمش ســبز و سرخ ،چارمغز ،بادام،
پســته ،زردآلو و سنجد .چیدن سفرهای مشــابه با استفاده از میوه خشک
شده ،در بین شیعیان پاکستان هم مرسوم است.
عالوه بر این ،سفره هفت شــین در میان زرتشتیان ،و سفره هفت میم در
برخی نقاط واقع در اســتان فارس در ایران متداول اســت .در جمهوری
آذربایجان نیز بدون توجه به عدد هفت ،بر روی سفرههای نوروزی خود،
آجیل قرار میدهند.
ggغذاهای نوروزی
یکی از متداولترین غذاهایی که به مناســبت نوروز پخته میشود ،سمنو
(ســمنک ،سومنک ،سوملک ،ســمنی ،سمنه) اســت .این غذا با استفاده
از جوانه گندم تهیه میشــود .در بیشــتر کشــورهایی که نوروز را جشن
میگیرنــد ،این غذا طبخ میشــود .در برخی از کشــورها ،پختن این غذا
با آیینهای خاصی همراه اســت .زنــان و دختــران در مناطق مختلف
ایران،افغانستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان سمنو را بهصورت
دستهجمعی و گاه در طول شــب میپزند و درهنگام پختن آن سرودهای
مخصوصی میخوانند.
پختــن غذاهای دیگر نیز در نوروز مرســوم اســت .بهطــور مثال در
بخشهایی از ایران؛ ســبزی پلو با ماهی ،در ترکمنســتان؛ نوروزبامه ،در
قزاقستان؛ اویقی آشار ،در بخارا؛ انواع سمبوسه پخته میشود .بهطور کلی
پختن غذاهای نوروزی در هر منطقهای که نوروز جشــن گرفته میشود
مرسوم اســت و هر منطقهای غذاها و شــیرینیهای مخصوص به خود را
دارد.

ggدید و بازدید نوروزی
دید و بازدید عید یا عید دیدنی یکی از ســنتهای نوروزی اســت که در
بیشــتر کشورهایی که آن را جشــن میگیرند ،متداول است .در برخی از
مناطق ،یاد کردن از گذشتگان و حاضر شــدن بر مزار آنان در نوروز نیز
رایج است.
 ggسیزده بدر یا طبیعتگردی
مردم ایران روز ســیزدهم فروردین ،به مکانهای طبیعی مانند پارکها،
باغها ،جنگلها و مناطق خارج از شــهر میروند .این مراسم سیزدهبهدر
نــام دارد .از کارهای رایج در این جشــن ،گره زدن ســبزه و گفتن دروغ
سیزده است .مراســم ســیزدهبهدر در مناطق غربی افغانستان ازجمله
شهر هرات نیز برگزار میشــود .با وجودی که روز سیزدهم فروردین در
کشور افغانســتان جزو تعطیالت رسمی نیست ،اما مردم این مناطق برای
ال کســب و کار خود را تعطیل میکنند .مردم این
گردش در طبیعت ،عم ً
منطقه همچنین اولین چهارشنبه ســال را نیز با گردش در طبیعت سپری
میکنند .عالوه بر این ،ســاکنان کابل در افغانستان ،در طول دو هفته اول
ســال برای گردش به همراه خانواده به مناطقی کــه در آنها گل ارغوان
میروید ،میروند .یکــی دیگر از آیینهای نوروز که در آســیای میانه و
کشور تاجیکستان مرسوم است ،مراســم گلگردانی و بلبلخوانی است.
گل گردانها از دره و تپه و دامنة کوهها ،گل چیده و اهل دهستان خود را از
پایان یافتن زمستان و فرا رسیدن عروس سال و آغاز کشت و کار بهاری و
آمدن نوروز مژده میدهند.
ggجشن جهانی نوروز
در  ۷فروردین  ۱۳۸۹نخستین دورة جشن جهانی نوروز در تهران برگزار
شد و این شــهر به عنوان «دبیرخانة نوروز» شــناخته شد .در این جشن،
سران کشورهایی که نوروز را جشن میگیرند گردهم میآیند و این آیین
باســتانی را گرامی میدارند .هر ســاله یکی از این کشورها ،میزبان جشن
جهانی نوروز است.
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واقعیت اینجاســت که کار ،بدون چاشنی اخالق راه به جایی نخواهد
برد! در محیط کاری خود ،اخالق حرفــهای را رعایت کنید تا درهای
موفقیت به رویتان گشــوده شــود؛ تنها با همین یــک واژه پنج حرفی
«اخالق» .اخالقیات در کار عبارت است از« :دیدگاهی درباره زندگی
که سبب افزایش سختکوشی و باال بردن انضباط فردی میشود و شما
را به سمت موفقیت و کامیابی عمومیسوق میدهد.
کامیابی جز در ســایه خداوند به دســت نخواهد آمد و نشانههایی
از الطاف الهی است» .چه چیز ســبب وجود یا فقدان «وجدان کاری»
میشــود؟ نحوه نگرش افراد نســبت به دیگران و حتی نســبت به
خودشان و نســبت به مفاهیمی چون تاثیرگذاری ،ارتباطات ،اعتماد،

نحوه اجرا و ارزشیابی افراد چگونه است؟ دین اسالم که هدف و غایت
دین را در «اتمام و اکمال مکارم اخالق» عنوان نموده اســت ،توجهی
عمیق و دیدگاهی وسیع نســبت به مساله اخالق به طور عام و رعایت
اصــول اخالقی در امور حرفــهای به طور خاص دارد .علم پزشــکی،
طبابت جسم انســان را به عهده دارد و علم اخالق ،طبابت روح آدمی.
نباید به اشــتباه تصور کنید که اخالقیــات در کار یک تعریف کلی از
کار ،تعیین اهداف شــغلی و نحوه عملکرد اجرایی شماست .اخالقیات
کاری در حقیقت قســمتی از نظام باورهای شــخصی شما هستند که
در طرز برخورد و رفتارتان نمودار میشــوند .یــک نظام اخالقی که
تعیینکننده رفتار شماســت و طبق آن میتوانید تصمیم بگیرید که آیا

الزم است سخت کار کنید یا نه.
این نظام به ویژه زمانی فعال میشــود که شــما تنها هستید و کسی
کارهایتان را زیرنظر ندارد .احســاس شما نســبت به موفقیتهای
دیگران نیز در سایه این نظام اخالقی نمود پیدا میکند .مولفههایی که
در نظام اخالقی شغلی شما نقش دارند به شــرح زیر هستند :محیطی
که در آن کار میکنید (دفتر کار ،مدرســه ،خانه ،اجتماع ،سیاســت
و ،...عــزت نفس فــردی و انگیزههای شــخصی ،آموزشهایی که به
شــما داده میشــود و دانش و مهارتهایی که کســب میکنید ،نوع
تربیت خانوادگی و نگرش شــما نســبت به ارتباط تالش و موفقیت
را چگونه تعریف میکنید و چه نگرشی نســبت به آنها دارید ،آیا قلبا
تایید میکنید که سختکوشــی اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشــت،
در اختیار داشــتن اخالقیات مثبت امری است که از برخی رفتارهای
پیچیده و باورهای مرکب نشــات میگیرد .شاید برخیها تصور کنند

زمانی که میانبرهای راحت تری نیز برای رســیدن به موفقیت وجود
دارد ،برای چــه خودمان را آزار دهیم و به اخــاق کاری فکر کنیم؟
اینجــا دقیقا همان جایی اســت که عمق باورها و میــزان تعهد فردی
شما نســبت به آنها معنا پیدا میکند .همه افراد در برهههای مختلف
زندگی خود زمانی که با مشــکالت بزرگی مواجه میشوند ،این سوال
را از خود میپرسند؛ اما باید بدانید که همین اعتقاد و نظام ارزشهای
اخالقی هســتند که میتوانند شما را از ســد مشکالت بزرگ زندگی
عبور دهند.
اگر اعتقاد شــدیدی نسبت به اخالق کاری داشــته باشید ،آنوقت
اعتبار شــما از جایی که خودتان هم نمیدانید ،همه جا گیر میشــود
و دیگران برای شــما احترام قائل میشــوند .فرصتهای مختلف در
مقابل شــما خودنمایی میکنند و احساس میکنید که دنیا نعمتهای
کوچک و بزرگ خود را به شــما عرضه مــیدارد و در موقعیتی قرار
میگیرید که «شــانس» با قاعده و بیقاعده به ســراغتان میآید و در
همان چارچوبی که «موفقیت» را تعریف کردهاید به موفقیت دســت
پیدا میکنید.
عزت نفس شــما افزایش پیدا میکند و در نظر سازمان ،افراد دیگر
و حتــی جامعه فرد با ارزش تری جلوه خواهید کرد .از ویژگیهای بارز
افرادی که اخالق حرفهای دارند:
-1مســئولیت پذیری :در این مورد فرد پاسخگوست و میخواهد
شــخصیت از خود بــه نمایش بگــذارد،در این صــورت چیزی جز
موفقیت در انتظارتان نخواهد بود .اینگونه افراد مســئولیت تصمیمها
و پیامدهای آن را میپذیرد؛ سرمشــق دیگران اســت؛ حســاس و
اخالقمند است؛ به درستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت میدهد؛
برای ادای تمام مسئولیتهای خویش کوشاست و مسئولیتی را که به
عهده میگیرد ،با تمام توان و خلوص نیت انجام میدهد.
-2برتری جویی و رقابت طلبی :در تمام موارد سعی میکند ممتاز
باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت باالیی در حرفه خود دست پیدا
میکند؛ جدی و پرکار اســت؛ به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از
طرق شایســته دنبال ارتقای خود است؛ سعی نمیکند به هر طریقی در
رقابت برنده باشد.
-3صادق بودن :مخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان
خود گوش فرا میدهد؛ در همه حال به شــرافت مندی توجه میکند؛
شجاع و با شهامت است.
-4احترام به دیگران :به حقوق و نظــر دیگران احترام میگذارد؛
خوش قول و وقت شناس اســت؛ به دیگران حق تصمیمگیری میدهد
و تنها منافع خود را مرجح نمیداند.
-5رعایت و احترام نســبت به ارزشهــا و هنجارهای اجتماعی:
برای ارزشهای اجتماعی احترام قائل است؛ در فعالیتهای اجتماعی
مشــارکت میکند؛ به قوانین اجتماعی احترام میگذارد و در برخورد با
فرهنگهای دیگر متعصبانه عمل نمیکند.
-6عدالت و انصاف :طرفدار حق است و در قضاوت تعصب ندارد.
-7همدردی با دیگران :دلســوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران
شریک میشود و از آنان حمایت میکند؛ به احساسات دیگران توجه
میکند و مشکالت دیگران را مشکل خود میداند.
-8وفاداری :به وظایف خود متعهد اســت؛ رازدار و معتمد دیگران
اســت .افرادی که به بزرگی رسیدهاند همیشــه اظهار میدارند که
همین «اخالق کاری» یکی از مولفههای آنها برای رسیدن به موفقیت
محسوب میشود.
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نمی توان از یک نوزاد توقع رفتار خردمندانه داشــت .با این حال،
نوباوه ها کم کم شروع به فهم معنای کلمۀ نه می کنند .زمانی
که کودک به ســن پیش از دبستان تا سال های اول ابتدایی
رسید ،شــروع به فهم این نکته می کند که بقیه افراد نیز
همانند او نیازها ،عالیق و خواسته هایی دارند.
وبســایت کودک آنالین :ناتان ( 6ساله) هر وقت
چیزی می خواهد ،هر جا باشــد با فریاد صدا می کند.
مادرش مادلین که از دســت او عاجز شده ،می گوید:
اگر آب دستم هســت زمین نگذارم و سراغش نروم،
ناراحت می شــود .البته در دنیای ناتان هر کاری که
خودش می کند بسیار مهم تر از کارهایی است که
من می کنم.
مادلین تنها مادر این گروه سنی نیست
که فکــر می کند فرزندش بســیار پر
توقع و خودمحور است.

کشف معنای سؤال
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مادلیــن توصیف دقیقــی از رفتار
ناتان ارائه داده است ،چرا که کودکان
کم سن و ســال طوری رفتار می کنند
گویی نیاز خودشان تنها نیازی است که وجود
دارد .در ســن شــیرخوارگی و نوباوه گی طبیعی
ال خودمحور باشــد .یک
اســت که کودک کام ً
کودک کم سن و سال قادر نیست دنیا را از هیچ
زاویه ای جــز زاویه دید خودش ببیند .تو برای
رفــع نیازهای خودش
گریه ســر

می دهد و هنوز آنقدر قابلیت شــناختی پیدا نکرده که به نیازهای دیگران
نیز توجه کند.
نمی توان از یک نوزاد توقع رفتار خردمندانه داشت .با این حال ،نوباوهها
کم کم شــروع به فهم معنای کلمۀ نه می کنند .زمانی که کودک به ســن
پیش از دبســتان تا سال های اول ابتدایی رسید ،شــروع به فهم این نکته
میکند که بقیه افراد نیز همانند او نیازها ،عالیق و خواسته هایی دارند.
در این مرحله کودک شــما قادر اســت خودمحوری را کنار گذاشته و
صرف اینکــه او قابلیت این تغییر
ِ
بفهمد دیگــران نیز نیازهایی دارند .اما
را دارد ،به این معنی نیست که این تغییر خود به خود اتفاق خواهد افتاد.
در واقع ،برای کودک این ســن راحت تر این اســت کــه خودمحور و
خودخــواه بماند .برخی والدیــن این رفتار را آزاد مــی گذارند چون فکر
میکنند که چقدر ناز و دردانه اســت یا مطمئن انــد بچه طبیعت ًا این رفتار
را کنار خواهد گذاشــت .این مسئله علی الخصوص در مورد تک فرزندها
صادق اســت چرا که اینگونه والدین بیشــترین تحمل را در برابر رفتار
کودکانه و مستمع آزاد دارند.
اما همۀ والدین و کودکان ممکن است اینطور شوند .حاال حدس میزنید
قضیه چیست؟ اصال به صالح کودک تان نیست که رفتاری خودمحورانه
و پر توقع داشته باشد و وظیفۀ شماست که به او یاد دهید اینطور نباشد .اگر
بدانید چطور به این سؤال و سؤال های مشابه جواب دهید ،دارید در این راه
قدم برمی داریــد که به کودک تان یاد دهید کم توقع تر و با ادب تر بوده و
اینقدر خودخواه نباشد.

در هر دو مورد می توانید روش درخواست مؤدبانه (بدون داد زدن یا
متوقع بودن) را بــا او تمرین کنید .اگر او لغزش کرد و بی ادبی کرد ،روی
حرف خود بایســتید و به نیاز همراه با توقع اش پاسخ ندهید .اگر همین
اآلن شــروع کنید وقتی او بزرگتر شــد فرزندی مؤدب تر و دلپسندتر
خواهید داشــت .نه تنها شــما از تربیت او متنفع خواهید شد ،بلکه همه
بزرگســاالنی که در زندگی اش با او ســر و کار دارند نیز از بودن با وی
لذت خواهند برد.

بهترین روش جواب دادن

البتــه در قدم اول باید اطمینان حاصل کنید که کودک تان نیاز به کمک
اضطراری ندارد .نیازی به گفتن نیســت که اگر این طور بود باید ســریع ًا
کمکــش کنید .در بقیۀ موارد ،باید به یکی از ایــن دو روش به کودک تان
پاسخ دهید:
نزد کــودک تان بروید و این را به روشــی که خودتان مــی دانید به او
بگویید :داد نزن ،چون کــه با داد زدن من کارِت رو انجــام نمی دم .باید
آروم حرف بزنی و حتم ًا قبلش بگی لطفاً .وقتی کارم تموم شد میام کمکت
میکنم .اگه دوباره داد زدی ،نمیام کمکت کنم.
به او اعتنایی نکنید تا خودش دنبال شــما بیایــد .وقتی آمد به او
ال خوشتان نمی آید سرتان داد بزنند (به خصوص اگر
بگویید اص ً
کلمۀ لطف ًا را به کار نبرده باشد) .حتی اگر مشغول کاری نبودید
به او بگویید داشتید کاری انجام می دادید و نمی توانید فقط
به خاطر داد زدن او کارتــان را متوقف کنید .به
او بگویید اگر دفعۀ بعد کارتان داشــت،
باید خودش بیایــد و مؤدبانه نیازش
را بگوید.

83
کودک

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

ش کرت نفت اریانول

 5فرمول
تغییر سبك زندگی

84
سبک زندگی

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

كار در زندگی ماشــینی امروز جایگزین تفریح اكثر انسانها
شده است .باتوجه به مشــكالت اقتصادی بسیاری از افراد
ناچار هســتند بیشترساعت شبانه روز را در محل كار حضور
داشته باشــند .این شــیوه زندگی در خانوادههایی كه مدت
كوتاهی از شكلگیریشان میگذرد مرسوم شده و به بیان دیگر
میتوان گفت آنها به این شیوه از زندگی عادت كردهاند.
عادت به این شــیوه زندگی كه موجب كم تحركی اســت زمینهســاز
بیماریهای قلبی  -عروقی و دیابت میشود.
نشستن پشت میز ،كار با رایانه برای چند ساعت باعث خستگی مفرط
و مشكالت روحی و جسمی میشود كه در نهایت كاهش امید به زندگی و
كاهش طول عمر را درپی خواهد داشت .افرادی كه برای تغییر شیوههای
زندگی برنامههای روزمرهای را تدارك دیدهاند عالوه بر خارج كردن
زندگی شــان از یكنواختی ،راهی به دروازه ســامت جسم و روح
گشودهاند.
تمرینات ورزشی یكی از این برنامههاست كه عالوه بر تغییر
در شــیوه زندگی به سالمت جسم و شادابی روح كمك میكند ،به
طوری كه افراد ورزشكار از روح و بدن سالمتری برخوردارند .از نیمه
دوم این قرن زندگیها به كمتحركی ســوق پیدا كرد و اختراع كنترل
تلویزیون باعث شــد تا تحرك انســانها حتی برای عوض كردن
كانــال تلویزیون نیز كاهش پیدا كند .ایــن بحران در قرن  21به

اوج خود رســید امروزه بیش از  50درصد مردم ایران و بهخصوص
زنان با مشــكل چاقی مواجه هستند و  20درصد افراد جامعه از فشار
خون باال رنج میبرند و  30درصد از آنان چربی خونشــان بیشــتر
از اندازه طبیعی است .برای بررســی این موضوع باید از سه دیدگاه
دانش ،بینــش و عملكرد به ایــن مقوله نگاه كــرد .وقتی افراد یك
جامعه به دانشی میرســند ،باید بینش آن را نیز كسب و به گونهای
عمل كنند كه این عمل منطبق با اهداف آنها باشد.
متاســفانه در دانش و بینش خود به این نتیجه میرسیم چاقی خوب
نیســت و عوارض بدی برای بدن به دنبــال دارد ،اما در عمل هیچگاه
به دنبال اصالح شیوه زندگی نیســتیم و بازهم به همان شیوه نادرست
گذشــته وضعیت را ادامه میدهیم .از نیمه دوم قرن بیستم مسئوالن
جوامــع مختلف به دنبال راه حلی بودند تا شــیوه زندگــی مردم را به
گونهای تغییر دهند كه فعالیت جزئی از زندگی آنها شــود و مردم در
شــیوه جدید زندگی خود فعالیتهای فیزیكی و رژیم غذایی مناسب را
گنجانده و آن را اجرا كنند .سازمان بهداشت جهانی بر فعالیتهایی كه
باعث اصالح شیوه زندگی است تاكید دارد.
بهطور مثال توصیه شده اســت اگر در آپارتمان زندگی میكنیم تا
طبقه اول را از پله برویم و سپس از آسانســور استفاده كنیم .همچنین
افراد برای خرید در محله از خودرو اســتفاده نكرده و سعی كنند آخر
هفته همراه با خانواده به پارك و یا فضای ســبزرفته و پیادهروی كنند.
در ادارات نیز آسانســور طبقه اول در اختیار بیمــاران قلبی و حركتی
قرار میگیرد .ســرویس حمل و نقل ادارات نیز پرسنل را یك كیلومتر
پایینتر از اداره پیاده كنند تا كارمندان این مســیر را پیادهروی كنند.
افراد باالی  35ســال بویــژه كارمندان و آنهایی كــه دارای زندگی
كمتحركی هســتند برای تغییر در شــیوه زندگی و رهایی از مشكالت
پشــت میز نشــینی ابتدا باید به این منظور ضمن مراجعه به پزشك،

نسبت به بررســی مسائلی چون قند خون ،فشــار خون ،چربی خون و
دیگر فاكتورهای خطرزا اقدام كنند.
از نظر علمی بهترین فعالیت فیزیكی برای ســامت انســان انجام
ورزشهای هوازی است كه باید حداقل  3و حداكثر  5روز در هفته و هر
بار نیز نیم ساعت با شدت متوســط انجام شود .فعالیت هوازی به زبان
ساده ،فعالیت ورزشی مداومی اســت كه حداقل  20دقیقه طول بكشد
و تمام عضــات بزرگ بدن را درگیر كند .پیاده روی ســریع ،دویدن
آرام ،دوچرخه ســواری ،شــنا و اســكیت از جمله ورزشهای هوازی
است .برای شــروع باید هفته نخست را با روزی نیم ساعت آغاز كرد و
در ادامه باید تالش شــود تا به یك ساعت برسد .چه زمانی از روز برای
انجام ورزشهای هوازی مناسب اســت؟ برای پاسخ به آن باید گفت
متخصصان دنیا به این نتیجه رسیدهاند زمان انجام ورزشهای هوازی
تفاوتی نمیكند و میتواند هر زمانی از شــبانه روز باشــد .حتی افرادی
كه امكان اختصاص دادن  30دقیقه را ندارند ،میتوانند آن را به ســه
فرصت  10دقیقهای در سه نوبت صبح ،ظهر و شب تقسیم كنند.
هدف كارشناسان سالمت این است كه قید و بندها را بردارند تا افراد
در هر زمانی از شــبانه روز ورزش كنند اما اینكه گفته شد ورزشهای
هوازی باید با شــدت متوسط انجام شــود منظور این است كه شدت
فعالیت ورزشــی زمانی متوسط و مفید است كه فرد به نفس نفس بیفتد
ولی بتواند با افراد دیگری كه در كنارش هســتند ،صحبت كند و نباید
شدت این ورزش به اندازهای باشد كه فرد قادر به حرف زدن و یا نفس
كشیدن راحت نباشد.
ورزش با شــدت متوسط برای بدن بســیار مفید است و بعد از پایان
ورزش به انسان احساس لذت میدهد ،اما شدت زیاد تمرینات ورزشی
باعث میشود ،احساس كوفتگی و یا خستگی زیاد فرد را از ادامه ورزش
دلزده و یا منصرف كند.
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مراســم یادبــود و گرامــی داشــت همکار
عزیزمان ،زنده یاد «امیر حســین محمدخانی»،
پیش از ظهر دوشنبه ٤بهمن در محل پاالیشگاه
روغن سازی تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراســم دعای پرفیض زیارت
عاشورا با همراهی پررنگ همکاران توسط حاج
آقا مطهری یکی از همکاران پاالیشــگاه قرائت
شــد و پس از آن آیاتی چنــد از کالم اهلل مجید
توسط حاج هادی قدرتی تالوت گردید.
در اين مراسم كه از طرف شرکت نفت ایرانول
برگزار شــد ،خانواده و بســتگان آن مرحوم،
مهندس اسحاقی مدیرعامل ،دکتر محقق زاده
قائم مقام،مدیران و همکاران حضور داشتند.
در این مراســم عــاوه بر ســخنرانی حجت
االســام اباذر عبادی راد ،مداحی و سوگواری
توسط مداح اهل بیت عصمت و طهارت (ع) حاج
مهدی خادمی و با حضور پرشور همکاران انجام
شد و با نثار فاتحه و صلوات یاد و خاطره زنده یاد
«امیر حسین محمدخانی» گرامی داشته شد.
گفتنی اســت در اين مراسم مهندس اسحاقي
مديرعامل ضمن عرض تســليت به مناســبت
فوت ناگهاني اميرحســين محمدخاني سخناني
در خصوص مسئوليت پذيري به همكاران ارائه
کرد.
گفتني است در پايان مراسم نماز جماعت ظهر
وعصر با حضور همكاران وتوسط حجت االسالم
حاج آقامحمد اقامه گرديد.

تقدیر خانواده امیرحسین محمدخانی
از هماکران ایرانول

در این مراســم دکتر نظری به نمایندگی از خانواده محترم
مرحوم«امیر حســین محمدخانی» ضمن تشــکر و قدردانی
فراوان از حضور همکاران در این مراســم عنوان داشــت که
لحظات بسیار ســختی برای خانواده امیرحسین سپری شد اما
ســه چیز ما را در صبر بر این مصیبت یــاری کرد :اول اینکه در
مقابل تقدیر و سرنوشت الهی سر تســلیم فرود می آوریم دوم
اینکه امیرحســین زمانی دعوت حق را لبیک گفت که در حال
انجام وظیفه و کســب روزی حالل برای خانــواده اش بود که
دارای اجر زیادی نزد پروردگار می باشد.
ســوم از همان لحظات ابتدایی شــخص مدیرعامل و سایر
مســوولین مربوطه را خالصانه در کنار و همــراه خود دیدیم و
بر این عقیده ایم که خانواده امیر حســین به اندازه کل خانواده
ایرانول است که الزم می دانیم از همه عزیزان ،مدیریت محترم
عامل ،اعضای محتــرم هیات مدیره و همکاران امیرحســین
عزیز که از روز اول چه در بیمارســتان و چه در مراســم تشییع
و خاکســپاری و ترحیم زحمات فراوانی را متقبل شدند و باعث
تســلی خاطر خانواده آن عزیز ســفر کرده گردید ،تشــکر و
قدردانی نماییم.
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سپهر جعفری

الهام نجفآبادی

مهدیه شمس

پدرام قهریه

رویا سلیمانی فر

علی رضا خورشیدی

هلیا استرکی
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امیرعلی فضلعلی

ابوالفضل سوختهزار

مرضیه تیالب

احسان عیدان

محمدصدرا مختاری دوست

مائده درویشی

امیرحسین دایلی

نرجسساداتموسویکرمانشاهی

محمدرضا مافی

فاطمه مظفری

آیدا علویان

زهرا صبوری

علی قلی وند

نگار کرمی

زهرا جباری

حنانه رضایی

امیرمحمد شیخ طاهری

بهینا صارمی

سینا قربانی

عسل انصاری فرد

الینا نعمت الهیان
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پریسا تقوی

مهدی سمائی

مریم درویشی

امیر نظری فرد
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

عرفان زنده کار

کیانا دهنوی

زهرا علینواز

محمدمتین اسالمی

الهه قلیزاده

نگار گودرزی سرخی

یاسمن بخشنده

غزل عبادی

محمد مهدی مختاری

سید پارسا آزور

غزل روستائی زایناتی

علی محمدی امین

شروین مظهر

نگین رضاییجم

امیرمهدی حسنی

روژان مظفری

آیدا المینژاد

عرشیا احمدی

حسین جانه

محمد مسیح عظیمی

کیمیا عسگریزاده
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول
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زهرا اسفندی

وانیا قلینیا

آرین پبدنی

سجاد نصاری

آدرینا پبدنی

سحر محمدی

سارا نازکی

نارینا والیان

مرضیه محمدی امین

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

حسین اسحاقی محب سراج

مریم صیامی

فاطمه حاجیپور

آتنا ژالهفرد

ابراهیم بغالنی

محدثه اسحاقی محب سراج

احسان شامانی

ستایش شمس

محمدامین باقریپور

پرنیان بهرامزاده

علیرضا قدیریان

بردیا غانمی

فاطمه صدائی اوغانی

آرتا پورنصاری

عباس نصاری

زینب حاجیپور

زهرا عبدی

رضا ربیهاوی

علیرضا یعقوبزاده

بنیامین سلیمانی

جاسم بچاری
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول
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ابوالفضل رحیمی

محمد مهدی مقتصدی

آیناز زبیدی

آیلین عنداله

ستایش الماسی

دیانا جاسم بچاری

امیرعباس تفکری

متین محمدی

ابوالفضل شامی

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

بیتا صارمی

امیرمهدی طریقت رام

نازنین زینب الیاسی

ایلیا نورانی

مهدی عباسی

مونا ثریافرد

سمانه محمدی

محمدحسین عسکریزاده

الینا نوری

نرگس محمدیان

ریحانه انارکی

سیدهمبینا حسینیان

دینا مستوفی

آرش محمدی

محمد حسین آبشاری

ابوالفضل ندیری

ابوالفضل نجف آبادی

مهال مومنی نژاد

رعنا سادات موغاری

نگار پرتویخواه

بهارجهانی ابیانه

95
برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول
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سجاد پاداشی

زهرا سلطانی

ابوالفضل شیرینی

امیرحسام گرشاسبی

عسل محمودی

سیدهزهرا موغاری

المیرا امینی پویا

پارمیس جعفری تفرشی

مهسا آب نیکی

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

پارسا محمدی

عسل دهداری

پارسادشتی

محمدپارسا حیدری

سینا محمدی

علی روحی کریمی

علی قاسمی سهی

زهرا صدائی اوغانی

حنانه احمدی

عرفان استاد آقاجانی

تینا عباسی

مهدی بینایی

ایلیا قربانلو

عرشیا شعبانی

امیرمحمد رحمانی

روناک مظفری

آناهیتا صمابی

عسل رباط جزی

ابوالفضل نصیری

علی قدیمی

مهدی عسکری زاده
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول
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فاطمه افرا

علی قلی نیا

هستی الیقی

فائزه احمدی

متینا محمدکاشی

فاطمه مؤمنی

آریانا لطیفی

حسین ولی زاده شهر آبادی

آراد بابائی

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

سمانه شکراهلل زاده

ریحانه توکلی

مسعود سامنی

حدیث بغالنی

شایان برزگر

امیرعلی محمدیان

عرفان مظاهری

زهرا قجریهزاده

هستی دشتی

امیرعلی بهرامی

سیده مائده صدوقی

مهسا فریادرس

مریم محجوب نسب

الهام سادات موسوی کرمانشاهی

الهه آشوبیان

مریم الیاسی

سیده سرور موسویان

زهرامحمدعلی بابالو

مهشاد رهبری

کامیاد عرب براتی

رها نیکونام
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول
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ستاره نجف آبادی

عبدالحسین ربیهاوی

فاطمه علی نژادی

آیدا بیات

سجاد بغالنی

امیرحسام هجری

فرشته صحرانورد

ستایش گودرزی

فاطمه جاللوند

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

عسل تاجیک

میثم بغالنی

رضا بغالنی

زهرا آقایی

مبینا شکراهلل زاده

ملیکا ضیائی

میالد بغالنی

علی رضا محمودی

ابوالفضل مومنی نژاد

زهرا نجف آبادی

تینا محمدی

امیرمسعود براتی زاینالی

زهرا ترکاشوند

رادین کرمی

محمدحسین ثامری

دیانا احمدی نژاد

زهرا محمودی

حسن بقرائی

زهرا نراقی پور

علیرضا ترشده

لیال حمیدی
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول

102

مارال پیمان مرادی نعمتی

زهرا مهدوی

هانیه رضایی

امیرحسین گرشاسبی

رویا غانمی

علی بهبودی

فردوس بغالنی

پارسا خراسانی

زهرا شعبانی

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

امیرحسام هجری

ریحانه شریفی

امیرحسین محمدی

علی عارف زاده

پانتهآ عاشقی

علی عبدی

عباس عبادی

ملینا طائبان

امیرحسین براتی زاینانی

فاطمه احمدی

پارسا خدری

امیر مهدی حمیدپور

عرشیا جاللی

نیسا زمانی

امیر مهدی دادخواه

زینب شکری قشالقی

سارا اخالق دوست

نگار فرامرزی ماجالن

فاطمه حمیدی

فهام فوالدگر

زهرا کیانی
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول

104

رامتین رجب بلوکات

پویا گله دار

امیرمحمد حسنی

حیدر عارف زاده

هستی مرادی

محمدعلی باباباشی

نازنین زهرا زالی

متین صدرنژاد

محمدرضا بغالنی

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

پرستش بهرام زاده

سارینا علیجانی

آتنا فرحانی

نازنین زهرا نازکی

سید علی شوشتریها

مهدی فرحانی

مبینا محبوب نسب

امیر حسین غالمی

علی المی نژاد

ساغر غفاری

پانتهآ صحابی

آتنا مظاهری

ریحانه شیرعلیزاده

محمود کریمی

یونس مهدی پور

آذین بیات

علی دهدار

محمدامین پورطاهرزاده

محدثه نصیری

هلیا رضاپور

سارا محمودی
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نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول

106

مهدی عفتی

حامد فاضلی

حدیثه مصطفوی اصل

فوآد نراقی پور

یاسمن باقریپور

نیوشا طاهریان

علیرضا لطفی

پارسا کشاورز

طاها محمودی

برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

هستی نژادخراسانی

فاطمه نعمتی

نازنین زهرا باقریپور

پوریا لطیفی

مهرشاد فتاح زاده

کهربا دستمردی

نازنین رحمانی اسکندری

غزل ضیغمی

ملیکا صالحی

مبینا چعبی

زینب مطهری

عرفان علویان

آواسادات اردهالی

ریحانه ایرانمنش

مهشید رحمانی

یلدا علویان

مریم رحمانی

مهدی فراهانی

شقایق فوالدکیا

گلسا اسحاقی

یکتا اسحاقی
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برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول

دانیال ترکچین

میثم مهدوی

فرهنگ قهریه

امیرحسین حیدرینژاد

محمدعلی مطهری

امیرحسین رضایی

علی اسحاقی محب سراج

میالد شرافتی

ترحیم

108

کاش آن شب
را نمی آمد سحر

هر از گاه درگذر بی صدای ثانیه ها  ،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ،آغازی بی پایان را می سراید و بر فراز آسمانها
پرواز می کند  .متاســفانه همکار عزیزمان «مجتبی سوری» ســالی که گذشت به دیار باقی شــتافت .در فراق همکارمان به غم نشسته و آرزو
میکنیم که وســعت صبر خانواده این عزیز از دســت رفته بزرگ تر از دریای غمشان باشد .با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست
رفته مان را قرین رحمت نماید.
روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول به نمایندگی از طرف تمامی همکاران مجموعه این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم وی تسلیت
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز طلب مغفرت و برای خانواده داغدارش صبر جمیل مسالت می نماید.
گفتنی اســت ،مراسم یادبودی با حضور مهندس اســحاقی مدیرعامل ،مدیران و همکاران آن مرحوم اردیبهشتماه  95در پاالیشگاه تهران
برگزار شد.

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

1

2

1

3

4
1

2

3

2
4

3

13

8
9

4
5

5

6

7

8

9

10

11

12

16

13

14

15

7

5

10

6

6

11
12

7
8

18
15

9
17

10

19

14

20

11
12
22

13
14
15

افقی

.1اثر قائممقام فراهانی ،پیوند صحنههای تهیه فیلم ،گل كرشمه
 .2پیشوند منفی کننده ،ادویه تند ،از فرقههای مسیحیت
.3تباهی و خرابی ،چهارپایان ،رهرو
.4خصم ،ممارست ،حرف انتخاب
.5ابریشم ناخالص ،ناشایست ،عالمت استاندارد بینالمللی
.6پنجم ،گذراندن وقت ،قربانگاه حاجیان
.7آخرین نت ،اثر شــیخ مرتضی انصاری ،از اكابر فقهای شیعه،
ظرف پذیرایی
.8رودی در عراق ،از اقلیتهای دینی كشور ،عالمت تفریق
.9مسیر حركت سیارات ،از گلهای آپارتمانی ،اسم آذری
.10خوبی ،پایتخت لسوتو ،هدف تیر
.11بدهكار ،هراس ،فصیح و بلیغ
.12در كشتی میزنند ،وسیله پرتاب سنگ ،میوهترش و شیرین
.13تهی ،سنگ فضانورد ،الغر
.14دارای خوشبینی ،برگه اقرار به وصول چیزی ،یازده
.15جاده قطار ،دندانهای نیش ،مرغ شاهنامه
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جدول

21

عمودی

.1اثرپذیر ،اولین خلیفه عباسی ،کوزهگر
.2مردم ،واپسین؛ آخری ،آبلرزه
.3شهری در اوكراین ،معتمدان ،شهر شب فرانسه
.4دورگه ،امتدادیافته ،سودمند
.5حرف فاصله ،جای عبادت ،شاهكار تربیتی ژان ژاك روسو ،گشوده
.6یارب ،پایتخت غنا ،حاال
.7گمراهی ،فیلسوف نوبل برده انگلیسی ،نوعی نانشیرینی خشك و سبك
.8ورزشی مفید و مهیج
.9پایتخــت فرهنگی آلمان و آرامگاه گوته و شــیلر ،غذای كامــل طبیعت ،بال و
گرفتاری
.10امید و چشمداشت ،كاپیتان سرشناس تیم ملی غنا ،تفاله چغندر
.11یادداشت ،كمك ،باهوش ،از سورههای مكی
.12هوو ،سخنچین ،منجی عالم بشریت
.13نوعی برنج ایرانی ،سیاره ما ،شیر تازه
.14نوعی پارچه ابریشمی گلدار ،از زوجات حضرت ابراهیم ،در بازی کالنروند
.15تیم فوتبال پایتخت روسیه ،سبكی در كشتی ،رساندن پیام

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 75

پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتري
لطفا با توجه به ارزیابی خود از شــرکت نفت ایرانول به موارد زیر امتیاز دهید و پاسخ های خود را به
واحد روابط عمومی و تبلیغات ارسال نمایید .به شرکت کنندگان در نظرسنجی به قید قرعه جوایزی
اهدا خواهد شد.
1

ميزان تطابق مشخصات فني محصوالت با معيار پذيرش شما

2

قابليت اطمينان به کيفيت محصوالت شرکت نفت ايرانول

3

عالقه مندی پرسنل شرکت نفت ایرانول در ارائه خدمات فروش

4

نظم و دقت پرسنل شرکت نفت ایرانول در ارائه خدمات فروش

5

سعی پرسنل واحد فروش در درک صحیح و سریع از نیازهای مشتریان

6

با ارزش بودن محصوالت در مقابل وجه پرداختي

7

انعطاف پذیری شرکت نفت ایرانول در دریافت وجوه

8

تمايل به خريد مجدد محصوالت شرکت نفت ايرانول

9

تمايل به خريد محصوالت جديد شرکت نفت ايرانول

10

تمايل به معرفي محصوالت شرکت نفت ايرانول به ديگران

11

راههاي ارتباط مشتري با شرکت نفت ایرانول (فاکس .تلفن .وب سايت و)...

12

شهرت و اعتبار نام تجاري( )Brandشرکت نفت ايرانول

13

توجه و تمرکز شرکت نفت ايرانول بر اصل مشتري مداري

14

قابليت اطمينان و اعتماد به شرکت نفت ايرانول

15

کيفيت بسته بندي ظروف فلزي (چيليک .چهار ليتري .يک ليتري و)...

16

کيفيت بسته بندي ظروف پالستيکي (چيليک .چهار ليتري .يک ليتري و)...

17

رعايت جنبه هاي زيست محيطي در کيفيت بسته بندي محصوالت شرکت نفت ايرانول

18

کيفيت کلي محصوالت شرکت نفت ايرانول در مقايسه با محصوالت رقبا

19

تحویل به موقع محصول

20

سهولت در برقراری ارتباط با پرسنل واحد فروش و در دسترس بودن آنها

21

نحوه برخورد پرسنل واحد فروش

22

در اختیار قرار دادن به موقع اطالعات و سیاست های فروش مورد نیاز به مشتریان

23

پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان

24

تسلط پرسنل واحد فروش بر مهارت های فنی و ارتباطی

25

کیفیت اطالعات ارائه شده در مورد محصول و ویژگی های آن

26

کیفیت نحوه ارائه خدمات بعد از فروش

27

کیفیت کلی ارئه خدمات شرکت نفت ایرانول در مقایسه با رقبا

28

قيمت محصوالت شرکت نفت ايرانول در مقايسه با رقبا

29

پاسخگويي به موقع به شکايات

30

کيفيت پاسخ هاي ارائه شده و اقدامات اصالحي جهت رفع شکايات

31

برخورداری شرکت نفت ایرانول از تجهیزات و فن آوری های جدید

32

وضعیت ظاهری و آراستگی پرسنل واحد فروش

نام و نام خانوادگي:
آدرس:
تلفن:

امتیاز
بسيار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

بسيار ضعيف

