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سخنی با شما

عزمی جدی تر
به کام دوستان و بخت پیروز
برآمد باد صبح و بوی نورو ز
همایون بادت این روز و همه روز
ل
مبارک بادت این سال و همه سا 
دگرگونی فصل ها ،نمایش جلوه ای از قدرت پروردگار در حیات دوباره زمین ،فرصتی است تا همنوا با تحویل سال ،پیام تحول در حالمان را به سوی بهترین
احوال دریابیم و پس از یک سال کار و تالش درس نو شدن ،تحول ،همگرایی و اعتدال را از طبیعت بیاموزیم .سالی که سپری شد با عزم و همت شما همکاران
شریف ،برگ زرینی بر کارنامه سراسر افتخار شرکت نفت ایرانول افزوده شد و به میمنت تقارن بهار ،فصلی نو از کار و تالش بی نظیر به ثمر نشست و در کنار
تمامی فعالیتهای روزمره و برنامه های جاری ،تکمیل و راه اندازی طرحهای جدید در حوزه های مختلف به عنوان افتخارات شما در این سال به یادگار ماند.
فرا رسیدن سال نو بر شــما بزرگواران مبارک وسرشار از سرزندگی وسربلندی باد،با سال نو فصلی دیگر از فعالیت های شغلی را آغاز می کنیم .فصلی که
در آن پیشرفت همه جانبه وجهه همت مجموعه خانواده بزرگ و شریف ایرانول خواهد بود .سال جدید به عزم و پشتکاری جدید محتاج است و دستیابی به
اهداف متعالی ترسیم شده در حوزه تولید،صادرات و فروش جز با همدلی و مودت ،همکاری و همراهی ممکن نیست و تنها در پرتو این عوامل است که میتوان
از موفقیت های آینده سخن گفت و در ادامه مسیرهای طی شده ،راه های نوینی را برای بهبود و تکامل هرچه بیشتر پیمود.
جایگاه موثر و حیاتی نفت در اقتصاد کشــور پهناور ایران ،وظایف همه ما را بیش از پیش در دستیابی کامل به پیشرفت فراگیر و توسعه پایدار ،سنگین تر
کرده است .در سال جدید و در آزمونی دیگر به منظور پایبندی به منویات رهبر فرزانه انقالب ،پیروی از سیاست های توسعه ای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و
خدمت هرچه بیشــتر به ملت شریف و نجیب ایران اسالمی قرار گرفته ایم .آزمون و مسیری که باید در هر گام به استحکام و استواری آن بیافزاییم.شرکت
نفت ایرانول مفتخر است با اتکا به توان تخصصی و تعهد مجموعه مدیران و کارکنان خود در فراز و فرود تحوالت اقتصاد و نوسان نرخ نفت در منطق ه و بازار
بینالمللی ،کماکان در مسیر اهداف و سیاستهای شرکت و در رقابتی مثبت راه دشوار فراروی را بپیماید .شاهد و گواه صادق این بیان ،رشد چشمگیر و بهبود
قابل توجه شاخصهای کمی و کیفی تولید در عرصه ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی و استفاده حداکثری از توانمندی متخصصین شرکت،دامنه وسیعی از
توفیقات بیبدیل دیگر است که تحریم ها را به فرصت و غنیمتی برای شکوفایی هرچه بیشتر شرکت نفت ایرانول مبدل نمود و شما کارکنان،عاملین فروش
واتوسرویس کاران فداکار را به عنوان مجموعهای سرافراز و پایدار نزد همگان معرفی کرده است که حق تعالی قدردان آن خواهد بود.
سالی که گذشت در پرتو عنایات خداوند قادر و در سایه همت و عزم مجدانه کارکنان صدیق و مدیران سختکوش گرچه سالی سخت بود ولی سالی آکنده
از امید و گشــایش فضایی مطلوب و چشم اندازی روشــن در قلمرو صنعت نفت بود و بخش دیگری از برنامهها و طرحهای نوین شرکت نفت ایرانول آغاز
شــد.آنگونه که به اتّکای طرح و برنامه هایی که در این سال آماده و نهایی شده است میتوان شاهد فصلی امید آفرین برای تحقق هدفهای مقدسی بود که
در پیش رو داریم.
تشریح همه جانبه دستاوردهای درخشان شرکت نفت ایرانول در سالی که گذشت و با تالش چشمگیر و همت واالی شما کارکنان شریف در شرکت حاصل
گردیده است .اکنون پیشرفت متوازنشرکت،اجتنابناپذیر و افزایشعملکرد و رشد فعالیتهای توسعهای متوقف ناشدنی است ،مسئولیت و رسالت مهمی
که در مجموعه شرکت نفت ایرانول به همه ما واگذار شده است ،تالش مجدانه و خالصانه برای تحقق این هدف متعالی است و دستیابی به این هدف با استفاده
از نیروی انسانی مؤمن ،کارآمد ،خالق ،مسئولیتپذیر و ارتقاء مستمر دانش و مهارتهای تخصصی میسر است .در چنین شرایطی ،تداوم موفقیت شرکت،
مســتلزم ارتقاء توان عملیاتی ،بهرهگیری بهینه از سرمایهها و منابع ،اتخاذ مناسبترین سیاستها و روشهای اجرایی و اعمال مدیریت و کنترل منطقی آن،
افزایش بهرهوری ،ارتقاءدانش و مهارتهای فردی و جمعی ،ارائه خدمات با کیفیت مناســب به مصــرف کنندگان ،حضور فعال در عرصههای بینالمللی،
شفافیت در عملکرد ،تســریع در برنامههای عملیاتی و بهبود فرآیند امور اجرایی و اداری است.خوشبختانه با وجود کارکنان تالشگر و شریف شرکت نفت
ایرانول میتوانیم امیدوار باشیم در سال جدید در تحقق اهداف تعیین شده به افقهای مطلوبتری دست یابیم.
و اکنون در آستانه حلول سال  ،1395شرکت نفت ایرانول با تجارب گرانبها رو به سوی آیندهای روشنتر و با شکوهتر قرار دارد و امید آن داریم با توکل به
ایزد منان وتوسل به معصومین (ع)در سال جدید نیز با عزم و تالش فراگیر مضاعف شما کارگران،کارکنان،مدیران،عاملین فروش،اتوسرویس کاران وهمه
عزیزان در کنار خانواده های محترم و ارجمندتان به عنوان خانواده بزرگ ایرانول در ترســیم افق های روشن موفق وسربلند باشیم و سالی همراه با شادی،
سالمت و تندرستی برای شما و خانواده های گرامیتان آرزومندم.
عیسی اسحاقی
مدیرعامل

پیام هیات مدیره شرکت نفت ایرانول

یامقلبالقلوبواالبصار،یامدبراللیلوالنهار
یا محول الحول و االحوال ،حول حالنا اال احسن الحال
ای دگرگون کننده دلها و دیده ها ،ای تدبیر کننده روز و شب ،ای گرداننده سال ها ،دل ها و حال ها ،حال ما را به بهترین حال ها تبدیل فرما.
بهار با همه عظمت و شــکوه بی مانند خــود ،تنها جلوه ای ازکرامت الیزال و حکمت بی مثال قادر متعال اســت تا هم بنــدگان خویش را از دل
انگیزترین مظاهر زیبایی بی نیاز ساخته و هم آنان را به سخاوت و بخشندگی در حق یکدیگر ترغیب نماید .رستاخیز بهار در گستره طبیعت ،سیر
از عالم ملک به عالم ملکوت در تمثیلی معادی و نوروزی ،در حقیقت پاسداشت شکوهمند این عطیه و پیام الهی است .حلول سال نو و آغاز دوباره
روئیدن ودوبار رستن بر شما عزیزان و تالشگران مبارک و تهنیت باد.
خداوند متعال را شاکریم که در سال  1394با تالش های خالصانه همکاران گرامی در بخش های مختلف خانواده بزرگ ایرانول در چهارچوب
سیاستهای شرکت و متکی بر اقتصادمقاومتی و برنامه راهبردی مجموعه ،توانستیم سال موفقیت آمیزی را پشت سر بگذاریم.
امید آن داریم با همکاری ســرمایه انســانی توانمند ،کارآمد و ارزشمند شــرکت نفت ایرانول ،در ســال جدید پیش رو به مدد تقویت حس
خودباوری ،اتکا بر قابلیتهای درونی و عقالنیت و تدبیر با نوسازی و بهسازی روش های نوین تولید و فروش و در سایه شرایط جدید بین المللی،
توسعه و پیشرفت نصیب مجموعه عوامل شرکت ایرانول گردد و انتظار میرود همکاران محترم با تالش و فعالیت مضاعف در اجرای سیاستها
و اولویتهای شرکت در سال  1395بیش از پیش مشارکت فعال داشته باشند.
فرصت را مغتنم دانسته از تالشها و زحمات یکایک شما همکاران عزیز در انجام رسالت خطیر و دشوار تشکر و قدردانینموده و ضمن تبریک
مجدد حلول سال جدید برای همه عزیزان ،امیدواریم همچون سالهای گذشته با همدلی و همسویی بتوانیم اهداف و برنامه های شرکت را پیش
برده و نقش خود را بعنوان بازوی توانمند صنعت نفت کشــورمان بدرستی ایفا نمائیم .ضمن ســپاس و قدردانی از تالش همه همکاران در کلیه
بخشهای شرکت ،بهروزی ،شادکامی و سرافرازی شما عزیزان و خانواده های معزز و بزرگوارتان را از خداوند متعال مسئلت داریم.
دکتر سیدغالم رضا هاشمی ،دکتر مهرداد محقق زاده ،دکتر پیر حسین کولیوند ،مهندس محمود عیدی و مهندس عیسی اسحاقی
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ش کرت نفت اریانول
بهرهبــرداری
از مخــازن  25هــزار
تنــی در بنــدر امــام ،نصــب
فیلترهــای تهــران و آبــادان،
بهرهبــرداری از ســوله ملزومــات
تهــران ،تولیــد محصــول نهایــی
در آبــادان پــس از  37ســال از
برنامههــای جــدی ســال
 95اســت
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همزمان با گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی جمهوری اسالمی
ایران مراســم جشن انقالب و تجلیل از بازنشســتگان در پاالیشگاه روغن
سازی شرکت نفت ایرانول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،مهندس عیسی
اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در این مراسم ،ضمن تبریک و
تهنیت به مناسبت سی و هفتمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی به همه
فجرآفرینان انقالب بخصوص مقام معظم رهبری ،مسووالن خدمتگذار و
خانواده معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران گفت :در ابتدا از همه کارمندان،
کارکنان و مدیران پر تالش که در سال جاری با وجود همه سختی ها و کاهش

قیمت نفــت با همت و تالش مضاعف همدل و همزبــان همراه و همگام ما
بودند ،تشــکر میکنم .مهندس اسحاقی افزود :خوشبختانه در سالجاری با
اهتمام همه کارکنان علی رغم رکود و كاهش شــديد قيمت نفت توانستيم
بسیاری از کارهای عقب مانده را انجام دادیم.
وی تصریح کرد :یکی از مهمترین کارهایی که طی این مدت انجام شــد،
در اختيار گرفتن کارخانه حشره کش پرکنی و حل و فصل اين موضوع پس
از  10ســال بود که با در اختیار گرفتن اين كارخانه مي توانيم با داشتن 18
هزار مترمربع انبار در توليد و ذخيره محصوالت نهايي اقدام و خام فروشي
روغن پايه كاهش پيدا كند.

انجام دو اورهال طی سالجاری در ایرانول

مهندس اســحاقی در ادامه به اقدامات مهمی دیگری که طی امســال
انجام شده است اشار ه کرد و گفت :موضوع مهم دیگر اورهال است که در
ســالجاری دو اورهال و تعمیرات اساسی یکی خط هايدوفينيشينگ بعد از
 17سال و دیگری برايت استاك ( )PDATبعد از  16سال انجام شد که اگر
این اتفاق صورت نمی گرفت ممکن بود مشکالت و حوادث ناگواری برای
شرکت بوجود بیاید.
وی گفــت :موضوع دیگر فیلترها بود که  4فیلتر واحد موم گيري چندین
ماه خریداری شــده و در گمرگ مانده بود و به دلیل عوارض گمرگی باال،
ترخیص نمیشد و این اقدام نیز با بررســی ها و رایزنی های صورت گرفته
حل و فصل شد.
مهندس اســحاقی موضوع دیگر را مخازن عنوان کرد و گفت :ســاخت
مخازن  25هزار تنی در بندر ماهشــهر وجود دارد که باید در ديماه ســال
گذشــته افتتاح می شــد با پیگیری هایی که انجام داده ایم در شهريور 94
كارها تازه شــروع و تاکنون  40درصد کار مخازن پیش رفته و امیدواریم
بتوانیم تا اول مهر ماه سال آینده مخازن  25هزار تنی را راه اندازی کنیم.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در ادامه با بیــان اینکه موضوع دیگر
اصالح روش ها در بحث صادرات بود ،گفت :در این زمینه پروســه خرید
و فروش محصوالت جانبی را تغییر دادیــم و از نظر تامين نقدينگي كمك
خوبي به شركت شد.

استفاده از مدیران جوان و تحصیل کرده در شرکت

وی درادامه به استفاده از مدیران جوان و تحصیل کرده در بدنه شرکت
اشاره کرد و گفت :میانگین سنی مدیران  57سال و تحصیالت هم لیسانس
بود که این را تغییر دادیم و میانگین ســنی مدیران به  44سال و تحصیالت
هم از لیسانس به فوق لیســانس تغییر کرد و این باعث شد که خوشبختانه
در افزايش كيفيت محصوالت و ايجاد انگيزه در بدنه كارشناسي مجموعه
گام های خوبی برداریم.
وي اظهارداشت :بايد ســعي كنيم نرخ بازدهي سرمايه شركت ايرانول
را با تدابير مديريتي افزايش دهيــم و با حذف موازي كاري و افزايش نرخ
بازدهي سرمايه ايرانول و افزايش سهم بازار و انتقال دانش و تكنولوژي روز
دنيا ايرانول را به شركت پيشرو در صنعت روانكاران تبديل كنيم.

تولید روغن پایه  N100و  N150برای نخستین بار در کشور

وی افزود :در موضوع کنترل کیفیت موفق شــدیم در داخل کشور برای
اولیــن بار روغن پایــه  N100و  N150را که در حد گروه  2اســت را تولید
کنیم ،که این اقدام باعث افزايش کیفیت روغن و مانع خروج ارز از كشــور
ميشود.
مهندس اســحاقی درادامه به موضوع تولید و فروش اشاره کرد و گفت:
در تولید خوشبختانه در  10ماهه اول سال موفق شدیم برای اولین بار رکود
تولید را از اول تاســیس ایرانول تابحال و در مقدار فروش نیز موفق شدیم
رکود مقدار فروش را از اول تاســیس ایرانول تا حاال با  18درصد افزايش
بشکنیم.
مهندس اســحاقی در ادامه افزود :اگر بخواهیم شرکت نفت ایرانول به
جایگاه اصلی خود برسد و شرکت پیشرو باشد باید توسعه همه جانبه ای را
در نظر بگیریم و اگر اعتقاد داریم که نیروی انسانی عامل توسعه است باید
وضعیت نیروی انســانی هم از لحاظ رفاهی و خدماتی تامین باشد ،نیرویی
که از نظر زندگی و معیشت در رفاه خوبی نباشد نمی تواند دلسوز باشد.
وی با بیان اینکه ما باید ســعی کنیم تا آنجایی کــه امکان دارد در جهت

معیشــت و رفاه گام برداریم ،تصریح کرد :هر مدیری اگر بتواند درجهت
معیشت ،مســکن و رفاه کارکنانش گام بردارد در واقع درجهت توسعه و
رشد کشور و در كل افزايش توليد ناخالص ملي گام برداشته است.

پاالیشگاه آبادان سرمایه ملی

وی اظهارداشت :پاالیشــگاه آبادان یکی از سرمایه های ملی محسوب
میشود و بازسازی و نوسازی این پاالیشگاه از وظایف ماست.
وی تاکید کرد :در صدد راه اندازی شــرکت مســتقل و جذب سرمایه
گذار خارجی ( 49درصد) برای پاالیشــگاه آبادان هستیم تا از خام فروشی
جلوگیری شــده و ارزش افزوده و سود مناســبی از این پاالیشگاه نصیب
سهامداران شود.
مهندس اســحاقی اظهارداشــت :علیرغم محدودیت و مشکالت مالی
در ســال  94استارت کارهای بازسازی و نوســازی را در آبادان زده ایم و
آزمایشگاه ،رستوران ،و ...راه اندازی و ســرعت فعالیت ها در سال  95در
پاالیشگاه آبادان بیشتر می شود.

بايد با استفاده از
تكنولوژی روز دنيا،
ايرانول را به شركت
پيشرو در روانكاران
تبديل كنيم

ترمیم حقوق کارکنان

مدیرعامل شــرکت نفت ایرانــول درادامه به ترمیــم حقوق کارکنان
اشــاره کرد و گفت :با اجراي آيين نامه افزايش حقوق سال  89موجب رفع
فاصلهها و تبعيض ها و افزايش حقوق كاركنان شــديم و پس از  5سال اين
آيين نامه را اجرا و از ناحيه صرفه جويي اين هزينه ها را جبران كرديم.

راه اندازی کمیته مددکاری

وی در ادامه به راه اندازی کمیته مددکاری در شرکت اشاره کرد و گفت:
کمیته مددکاری را در شــرکت براي اولين بار راه اندازی کردیم و چند تن
از مدیران عضو این کمیته هســتند که در صورت بروز اتفاق ناگوار برای
کارکنان تدابیر الزم را بیندیشند.
مهندس اســحاقی در ادامه با اشــاره به افزايش تعهدات بيمه تكميلي
كاركنان با بیان اینکه ما باید در جهت تامین آینده ،امنیت شغلی ،سالمت
و رفاه همکاران گام برداریم به جمله مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:
مقام معظم رهبری می فرمایند " ما می خواهیم اگر کســی در یک خانواده
مریض شــد بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد " باید این
جمله را ســرلوحه خود قرار دهیم و برای رفاه ،معیشت و سالمت کارکنان
قدم برداریم.
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راه اندازی شرکت تعاونی کارکنان و تعاونی مسکن

مهندس اســحاقی راه اندازی شرکت تعاونی کارکنان را برنامه دیگر در
دست بررسی شرکت اعالم کرد و گفت :برای شرکت تعاونی کارهای ثبتی
آن انجام شده است و بزودی کارکنان می توانند عضو این تعاونی بشوند.
وی افزود :موضوع دیگر تعاونی مســکن اســت که فعال و هیات مدیره
انتخاب شده است و امیدواریم با برنامه ریزی جامع و کامل تا سال 1400
اکثر کارمندان تهران و آبادان از طریق این تعاونیهای مســکن خانه دار
شوند.

تولید اولین روغن موتور گیاهی در ایران

وی در ادامه از تولیــد اولین روغن موتور بنزيني بــا پايه بيولوژيك در
شرکت نفت ایرانول خبر داد و گفت :محصول جدیدی در حال تولید است
و فرموالسیون و بسته بندی آن انجام شده است و ظرف یکی و دو ماه آینده
این محصول با برند تتــرا به بازار عرضه می شــود و در واقع اولین روغن
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موتور گیاهی ایران اســت .این روغن موتور آلودگی هوا ،مصرف سوخت و
مصرف روغن را کاهش و طول عمر موتور را افزایش میدهد.

ش کرت نفت اریانول

 95سال به ثمر نشستن برنامه های ایرانول است

مهندس اسحاقی گفت :سال  94با تمام سختی ها و فراز و نشیب هایش در
حال اتمام است و خوشبختانه ما توانستیم دراین سال تهدیدها را به فرصت
تبدیل کنیم و سال آینده شاهد سالی خوب برای ایرانول باشیم.
وی تصریح کرد  :ســال  95سال به ثمر نشســتن برنامه ها و طرح های
ایرانول اســت .وی مهمترین طرح های شرکت نفت ایرانول را که در سال
 95به ثمر می رسند ،عرضه اولین روغن موتوری پایه گیاهی «تترا» ،تولید
و عرضه اولین محصول نهایی در پاالیشــگاه آبادان پس از  37سال ،شروع
به فعالیت تعاونی کارکنان ایرانول ،فعال کردن تعاونی مســکن ایرانول در
تهران و آبادان ،فعال شدن نخستین ایرانول سنتر ،افتتاح و بهره برداری از
مخازن  25هزار تنــی ایرانول در بندر امام ،بهره بردری از نصب فیلترهای
تهران و آبادان ،شروع پروژه یوتیلیتی تهران و آبادان ،بهره برداری از سوله
ملزومات در تهران و ...اعالم کرد.
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تجلیل از بازنشستگان سال 94

مهندس اســحاقی درادامه اين مراســم گفت :بازنشستگان تجربیات
بســیار زیادی دارند و کوله باری از تجربه هســتند و امیدوارم مراســم
تجليل از بازنشستگان امسال در ســالهای آینده نیز تداوم داشته باشد و
هر ساله در مراسم  22بهمن از بازنشستگان تقدیر شود.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در پایان گفت :من دســت تک تک
کارکنان مجموعه را برای توســعه و پیشــرفت ایران عزیز می فشارم و
امیدوارم شــرایطی ایجاد شــود که با لغو تحریم های ظالمانه گام های
اساســی برداریم و از تمامی شــما می خواهم که برای کشــور عزیزمان
ایران ،ملتمان و مسووالن خدمتگذار دعا کنید.
گفتني اســت ،در این مراســم از افــرادی که طی چند مــاه اخیردر
شــرکت نفت ایرانول بازنشســته شدند با اهدای لوح ســپاس و هدیه
تقدیر شــد .اســامی این افراد :نبی الــه اصل بیگی ،محســن چهل تنی،
حســین فتحعلی ،ناصر کیســار ،منظر صفری ،کبری رجبــی ،نیرالدین
میر همایــون طباطبایی ،محمد مهدی نــوری راد و صحبت اله جلیلیان
میباشد.

درحاشیهمراسم
ggمراســم بزرگداشــت  22بهمن با حضور یکی از هنرمندان معروف
کشور در تقلید صدا حال و هوای دیگری به کارگران داده بود.
ggحضور گلریــز خوانند معروف « این پیروزی مبــارک باد» موجب
شادی بیشتر کارگران شد.
ggحضور مهندس اســحاقی مدیرعامل و ســخنرانی وی و گزارشی از
فعالیت های شــرکت و برنامه های آینده موجب استقبال کارگران
شد به طوری که کارگران پس از ســخنان وی  5دقیقه ایستاده وی
را تشــویق و اعالم کردند که برای اولین بار است که یک مدیرعامل
صادقانه و صمیمی با کارگران صحبت می کند.
ggتجلیل از بازنشستگان شرکت برای اولین بار موجب تشکر کارگران
از مدیرعامل شرکت شد.
ggکارگران در گفت و گوهای خود از توجه ویژه مدیرعامل در افزایش
حقوق و کمک های نقدی و غیرنقدی تشکر می کردند.

در سال 1394
موفق شدیم رکورد
تولید و فروش
مقداری را ،در
ش�کت نفت ایرانول
بشکنیم
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1

ش کرت نفت اریانول

عیادت مهندس اسحاقی از یکی از همکاران
پاالیشگاه آبادان

1

مهندس اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفــت ایرانــول از آقای محمد
پورنصاری یکی از همکاران پاالیشــگاه آبادان که مدتی است به دلیل بیماری خانه نشین
شده ،در منزل وی عیادت کرد.مهندس اسحاقی در این دیدار در جریان روند درمان وی
قرار گرفت .وی از مدیر منابع انسانی در خواست کرد برای بهبود وضعیت سالمتی آقای
پورنصاری پیگیری های الزم را انجام دهد و از هیچ کمکی دریغ نکند .مهندس اسحاقی در
این دیدار برای این کارمند زحمتکش پاالیشگاه آبادان آرزوی سالمتی کرد.

2
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بازدید از سایت مخازن
بندر امام

2

مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول
اول اســفندماه  94به همراه برخی از مدیران از ســایت
مخازن بندرامام بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام
شدهدرآنسایتقرارگرفت.درایندیدارپیشرفتکار،
آینده پروژه ،مشکالت و معضالت بررسی شد .همچنین
درایندیدارآقایانمحققزادهعضوهیاتمدیره،اشجعی
مدیر منابع انســانی ،غیاثیان مدیر بازاریابی ،تبلیغات و
روابط عمومی ،تولیت مدیر مالی ،ملک شعار سرپرست
واحدمهندسیوطرحهاوهاشمیمدیرپاالیشگاهآبادان،
مهندساسحاقیمدیرعاملراهمراهیمیکردند.

3

دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

3

اصالح ساختارشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیازپیشبینی5000میلیارد
ریال در بودجه  95برای مسکن کارگران خبر داد و گفت :در بخش اقتصادی
نیز اصالح ساختار شرکت ســرمایه گذاری تامین (شستا) مدنظر است .به
گزارشایسنا،سیدتقینوربخشبابیاناینکهدرسال 95آرایششعبتامین
اجتماعیتغییرمیکند،اظهارکرد:برایناساسبخشدرآمدسازمانبابخش
مالی به صورت مکانیزه لینک خواهد شــد و اگر فردی به شعب مراجعه کند
میتواند تمام خدمات را دریافت کند .وی ادامه داد :برای هزینه کرد بودجه
سال 95تمهیداتمختلفیدرنظرگرفتهشدهاست.بهعنوانمثالآغازبهکار
سهبیمارستانتامیناجتماعیدراستانهایایالمواهوازومرکزجامعسرطان
یزد،ازاینجملههستند.همچنینعملیاتساختمانیبیمارستانهایشیرازو
تبریزازسالآیندهآغازخواهدشد.نوربخشبااشارهبهتخصیص 10میلیارد
تومان برای حدود  50هزار نفر مستمری بگیر برای تشرف به مشهد مقدس
اظهار کرد :یکی دیگر از برنامههای پیش بینی شــده برای سال آینده هیات
مدیرهایکردن10بیمارستانتامیناجتماعیبابرند«میالد»است.

ن تامین اجتماعی با بیان اینکه برای سال
از نرخ تورم بود .مدیرعامل ســازما 
 95طبق قانون باید حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی دستمزد تعیین
شود و ما بتوانیم مطابق با آن میزان افزایش حقوق را اعالم کنیم ،گفت :در هر
صورتسیاستماافزایشحقوقبیشازنرختورماست.ویدربارهجزئیات
احداث مسکنهای امید برای مستمری بگیران گفت :سال آینده در بودجه
تا ســقف 5000میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است ،بر این اساس
در سال 95صندوقی شکل میگیرد که آوردههای سازمان در آن قرار خواهد
گرفت .عالوه بر این برخی امالک و مســتغالت قابــل واگذاری به صندوق
نیز مورد بهره برداری قرار میگیرد .عالوه بر این از بافتهای فرســوده در
تهران استفاده میکنیم .با شــهرداری تهران رایزنیهایی داشتیم و بخشی از
بدهیهایشانبهاینصورتتهاترمیشود.بدهیشهرداریتهراندرسال94
حدود 450میلیاردتومانبودکهقریببهاتفاقآنتهاترشد.نوربخشادامه
داد:کلمطالباتقطعیسازمان7000میلیاردتوماناستکه2000میلیارد
تومانآنمربوطبهدستگاههایدولتیاست.

سیاستتامیناجتماعیافزایشحقوقهابیشازنرختورماست

لحاظکردن4000میلیاردریالاعتباربرایپرداختوامهای
قرضالحسنه

نوربخشدرادامهدربارهافزایشحقوقمستمریبگیراندرسال95عنوان
کرد :در قانون گفته شده اســت که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد
ولی با آن برابر نیست؛ ما بر اســاس دو ماده 96و 111قانون تامین اجتماعی
باید حقوقها را افزایش دهیم .در دولت یازدهم طی ســه ســال اخیر میزان
مســتمریهایتامیناجتماعیتا 65درصدافزایشیافتوهرســالبیش

مدیــر عامل ســازمان تامیــن اجتماعــی در ادامه از در نظــر گرفتن
4000میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت وامهای قرض الحســنه ازدواج،
وام تحصیلــی و وام ضروری خبر داد و گفت :امیدواریم بتوانیم مبلغ وامهای
ضروری را افزایش دهیم.
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5
در یازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران

ایرانول به عنوان یکی از  100برند برتر
ایران مورد تجلیل قرار گرفت

یازدهمین جشــنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با معرفی یکصد برند پیشتاز
و ارزشــمند بازار و همچنین تقدیر از  50مدیر و برند برتر ایرانی برگزار شد.در این
جشنوارهایرانولبهعنوانیکیاز 100برندبرترموردتجلیلقرارگرفت .اینرویداد
کــه 26دیماه 94باحمایتوهمکاریوزارتصنعــت،معدنوتجارتدرمرکز
همایشهای بین المللی صدا و ســیما برگزار شد ،طی سالهای اخیر به دلیل اهمیت و
ارتقای جایگاه برندســازی مورد توجه فعاالن صنعتی و اقتصادی ایران قرار گرفته و
رقابتبرندهادراینعرصهرانیزباالبردهاســت.دراینجشنوارهازمهندسعیسی
اسحاقیمدیرعاملشرکتنفتایرانولبهپاسشایستگیمدیریتحرفهایویدر
تعالی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با اهدای لوح سپاس و تندیس جشنواره تقدیر
بهعملآمد.
گفتنیاســت،اینجشنوارهفعالیتخودراازســال 1384آغازکردهوتاکنون10
دوره در ســطح ملی با حضور وزرای صنعت ،امور خارجه ،کار و تعاون ،امور اقتصادی
و دارایی ،رئیس کل بانک مرکزی ،روسای کمیســیون های صنایع ،انرژی ،برنامه و
بودجه مجلس و ..برگزار شده است .از جمله اهداف این جشنواره می توان به شناسایی
برندهای ارزشمند ایران در سال 1394و تقدیر از آنها ،حمایت از کاالی ایرانی ،تالش
برایتوسعهفرهنگبرندسازیدرکشور،افزایشظرفیتهایرقابتپذیریصنعت
کشوروهمچنینتعاملوهمکاریبابانکهاوجلبحمایتآنهاازطریقاینجشنواره
بــرایرفعموانعنقدینگیبنگاههایاقتصادیاشــارهکرد.براســاساینگزارش،
جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایزی است
که در عرصه تجلیل از برندهای ارزشــمند ایرانی هر ســاله برگزار و از مدیران این
برندها طی مراسمی باشکوه تجلیل به عمل می آید.در یازدهمین دوره از این جشنواره
با بهره گیری از مدل های معتبر بین المللی ارزش گذاری برند ،از یک روش علمی اما
بومی استفاده شــده و برندها در 15حوزه و بر اساس یک فرآیند سه مرحله ای شامل
ســهم ذهنی ،ارزیابی ارزش ویژه برند و محاســبه ارزش برند بر مبنای ارزیابی مالی
مورد ارزیابی قرار گرفته است .حوزه هایی همچون لواز م خانگی ،محصوالت غذایی،
محصوالت بهداشتی و شوینده ،منسوجات ،خدمات بانکی و بیمه ،خدمات آموزشی،
فنآوری اطالعات ،خودرو ،مبلمان و تجهیزات اداری ،محصوالت شیمیایی ،خدمات
مسافرتی،اپراتورتلفنهمراه،ساختمانی،خبرگزاریهاوسایتها،واماکنموردتوجه
برگزار کنندگان ایــن رویداد بود .انتخاب و معرفی برندهای ارزشــمند بازار ایران،
انتخاب و معرفی واحدهای برتر در صنعت نفت و انرژی و انتخاب و معرفی واحدهای
نمونهصنعتیومعدنیموضوعاتاینجشنوارهراتشکیلمیدادند.

حضور شرکت نفت ایرانول در
هفدهمیننمایشگاهبینالمللی
صنایع دریایی و دریانوردی کیش

شــرکتنفتایرانولدرهفدهمیننمایشــگاهبینالمللیصنایع
دریایی و دریانوردی که از یکم تا  4دیماه در مرکز نمایشگاه های بین
المللی کیش برگزار شد ،حضور داشــت و میزبان بازدیدکنندگان
داخلیوخارجیبود.
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی که
با هدفشناســایی و معرفی فرصت هایســرمایهگذاری داخلی و
خارجی ،ارائه توانمندی ها و آخرین دســتاوردهای صنایع وابسته،
تاسیسات و سامانه های دریایی و بندری جمهوری اسالمی از روز سه
شــنبهیکمدیماهفعالیتخودرادرمرکزنمایشگاههایبینالمللی
کیش آغاز کرده بود ،جمعه شب(چهارم آبان ماه) به کار خود پایان
داد.درایننمایشگاهنمایندگان17کشورخارجیاز50برندوشرکت
از جمله ایتالیا ،اســپانیا ،امارات متحده عربی ،ترکیه ،آمریکا ،چین،
ژاپن،دانمارک،کرهجنوبی،آلمان،نروژ،هند،سنگاپور،هلندوروسیه
در کنار بیش از  150شرکت داخلی ،آخرین دستاوردها و توانمندی
های خود را دراین حوزه در معرض نمایش قرار دادند .این نمایشگاه
باحضوراسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهورگشایشیافت.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معــدن و تجارت ،امیر دریادار
حبیب اهلل ســیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ،مسعود سلطانی فر
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،اکبرترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتیوویژهاقتصادی،ســورناســتاریمعاونعلمیفناوریرئیس
جمهور،معصومه ابتکار رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیســت و
دریادارعلیفدویفرماندهنیرویدریاییسپاهپاسدارانانقالباسالمی
و دیگر مسئوالن لشکری و کشــوری از این نمایشگاه دیدن کردند .در
کنار این رویداد هفتمین نمایشــگاه دوساالنه صنایع دریایی نیز برگزار
شد و شناورهای ســبک دریایی ،قایق های تندرو و شناورهای تفریحی،
شناورهایزیرسطحیوجماراندرمعرضنمایشقرارگرفت.
برگزاری نمایشگاه های عکس و نقاشی با هماهنگی روابط عمومی
ســازمان منطقه آزاد کیش برای دومین بار بــا محوریت صنایع
دریایی و رســم بزرگترین نقاشی دریایی توســط دانش آموزان و
دانشــجویان از برنامه های جانبی این رویداد مهم دریایی در خلیج
همیشه فارس بود .در کنار این نمایشگاه هفدهمین همایش صنایع
دریایی و دریا نوردی در روزهای یکم و دوم دی ماه درمرکز همایش
های بین المللی با حضور معــاون اول رئیس جمهور و هیات همراه
برگزار شــد .عالوه بر سخنرانی مســئوالن مدعو و برگزار کننده
نمایشگاه ،میزگرد تخصصی صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه
اقتصادی ،برپایی کارگاه های «نقشــه راه فنــاوری های دریایی»،
شــبکه ناوگان تحقیقاتی دریایی کشــور و همچنین نشست های
کمیته کشــتی ســازی و کمیته قوانین ،مقررات و استانداردها نیز
برگزار شــد .همچنین در این همایش  38مقاله تخصصی ارائه شد.
مطالعات امکان ســنجی ،مکانیابی ،طراحی و ســاخت قفس های
پرورش ماهی در دریا ،روشهای کاهش مصرف سوخت،آشنایی
با اصول اولیه و مراحل طراحی سکوهای خود باال بر از جمله کارگاه
های آموزشی برگزار شده در این همایش بود .گفتنی است ،دراین
نمایشگاه همکاران واحدهای فروش و بازاریابی پاسخگوی مراجعه
کنندگان به غرفه بودند.
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ش کرت نفت اریانول

1

برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری
سرور و ساالر شهیدان حضرت
امام حسین(ع) در ایرانول

2

حضور شرکت نفت ایرانول
در نمایشگاه نفت و نیرو

1

3

مراسم عزاداری و سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین (ع)
با حضور مدیرعامل ،مدیران و کارکنان شــرکت نفت ایرانول در دفتر مرکزی
و پاالیشــگاه تهران برگزار شد .در مراســمی که در دفتر مرکزی برگزار شد،
حجت االسالم و المسلمین ادیب یزدی در خصوص قیام عاشورا و واقعه کربال
سخنرانی کرد و دعای پرفیض زیارت عاشورا توسط آقای صدرالدینی قرائت
شد .در ادامه این مراســم معنوی مداح اهل بیت حاج حسین درویش به ذکر
مصیبت و مداحی پرداخت و ســوگواران آن حضرت به سینه زنی و عزاداری
ساالر شــهیدان پرداختند .همچنین همین مراسم در پاالیشــگاه تهران نیز با
ســخنرانی حجت االسالم و المسلمین ادیب یزدی و مداحی حاج مجید عابدی
برگزار شد.گفتنی است مراسم روح بخش زیارت عاشورا در دهه اول محرم هر
روز ساعت  7:30صبح در سالن اجتماعات دفتر مرکزی و نمازخانه پاالیشگاه
برپا بود.
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کنگره راهبردی و نمایشــگاه نفت و نیرو 27تا 29مهرماه ( 19تا21
اکتبر) در هتل المپیک تهران برگزار شــد .شــرکت نفت ایرانول در این نمایشگاه
حضور داشــت .کنگره راهبردی و نمایشــگاه نفت و نیرو که از آن به عنوان پلی به
ســوی فرصتهای صنعت نفت در ایران پســاتحریم یاد میشود به همت باشگاه
نفت و نیرو برگزارشد .از مهمترین محورهای این کنگره میتوان به کاهش هزینهها
و افزایش راندمان ،ارتقای راندمان و ظرفیت توربینهای گازی ،مطالعه مطالبی در
حوزهخودروهایهیبریدی،درحوزه  LNGگازطبیعی،درحوزهصنعتپاالیشنفت
خام ،در حوزه شیل گــــاز و شیل نفت ،باالدستی نفت و در آخر مطالعه مطالبی در
حوزه بهینه سازی مصرف اشاره کرد .مهمترین هدف برگزاری کنگره راهبردی و
نمایشگاه نفت و نیرو ،ایجاد و توسعه بستری مناسب جهت گردهمایی و تبادل آرای
نخبگان و برجســتگان این حوزه و بنیان نهادن رویدادی متوالی و پایا است .در این
کنگرهونمایشگاهعالوهبرمعرفیفرصتهایسرمایهگذاریدرحوزهنفتوانرژی،
بازدیدهای فنی – مهندســی از مراکز نفتی ایران صــورت گرفت ،همچنین امکان
ارتباط مستقیم با مدیران عالیرتبه صنعت نفت نیز وجود داشت .در این نمایشگاه
 58شرکت نفتی و حوزه نیرو حضور داشتند.
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بازدید مدیران و کارشناسان صنایع گاز و
پتروشیمی عسلویه و ماهشهر از پاالیشگاه
روغن سازی ایرانول

تعدادی از مدیران و کارشناســان صنایع گاز و پتروشیمی عسلویه و ماهشهر از
پاالیشگاهروغنسازیشرکتنفتایرانولدرتهرانبازدیدکردند .اینکارشناسان
و مدیران از اتاق کنترل ،آزمایشگاه و پژوهش بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات
این واحدها قرار گرفتند .پیش از این بازدید،سرپرست معاونت تولید و بهره برداری
و مدیر پاالیشــگاه روغن ســازی تهران توضیحاتی در مورد پاالیشگاه تهران ارائه
داد .همچنین رئیس مهندســی فروش نیز به معرفی شرکت نفت ایرانول پرداخت
و درخصوص محصوالت این شرکت توضیحاتی بیان کرد .در ادامه نیز کارشناس
مهندسی فروش درباره اصول روانکاری و روغن توربین توضیحاتی برای مدعوین
ارائه کرد.
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تمدید گواهینامه استاندارد

ISO/TS16949:2009

در شرکت نفت ایرانول

ممیزی مراقبتی استاندارد خاص خودروســازی و صنایع وابسته
 ،ISO/TS16949:2009طــی روزهای  20،19و 21آبان  94توســط
شــرکت  DQSآلمان در پاالیشــگاه تهران و دفتر مرکزی برگزار و
شرکت نفت ایرانول موفق به تمدید گواهینامه مذکور شد .تمدید این
گواهینامه ،برگ افتخــاری دیگر و لوح زرینی بر تالش همه همکاران
در شــرکت نفت ایرانول و ســندی بر تعهد این شــرکت در ارتقای
مدیریت کیفیت می باشد .یادآوری می شود؛ در سال  1999در یک
تالش بین المللی و هماهنگ توسط ( )IATFاستاندارد ISO/TS16949
با بهره گیری از تجارب حاصل از پیاده ســازی اســتاندارد های ملی،
منطقه ای و یا خاص صنف خودرو ســازی ،تدوین شده است.هدف
این استاندارد نزدیک کردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سیستم
مدیریت کیفیت ســازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک
ما بین آن ها و خودروســازان است .با توجه به اســتقبال گسترده از
این اســتاندارد ،هم اکنون دریافت گواهینامه  ISO/TS16949توسط
بســیاری از خودرو ســازان جهان به عنوان یک الزام مطرح شده و
حرکت به ســوی پیاده سازی این اســتاندارد را می توان از گام های
نخست برای ورود به بازارهای جهانی خودرو سازی و صنایع وابسته
محسوب کرد.
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با حضور مدیرعامل صورت گرفت

برگزاریمراسمیادبود
همکارانتازهدرگذشته
درپاالیشگاه

مراســم یادبود همکاران تازه درگذشــته محمد
اســدیان و شمســعلی علیزاده با حضور مهندس
اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفــت ایرنول در
پاالیشگاه تهران برگزار شد .در ابتدای مراسم آیاتی
از کالم اهلل مجید قرائت ســپس يكي از مداحان اهل
بيت عصمت و طهارت به نوحه ســرایی پرداخت.
همچنین در این مراسم برخی از مدیران ،کارکنان و
کارگران مجموعه ایرانول حضور داشتند.

پس از  10سال

کارخانه حشره کش پرکنی
تحویل ایرانول شد

کارخانه حشــره کش پر کنی پس از 10سال تحویل شرکت
نفت ایرانول شد .کارخانه حشره کش پرکنی که دارای بیش از
 20هزار مترمربع زمین و حدود  18هزار مترمربع سوله آماده
در مجاورت پاالیشگاه روغن سازی ایرانول می باشد در سال84
توسط شرکت نفت ایرانول از پاالیشگاه نفت تهران(تندگویان)
خریداریشدهبودکهبهدلیلمشکالتحقوقیوقضاییتاکنون
این کارخانه به ایرانول واگذار نشــده بود کــه با پیگیری های
مهندسعیسیاسحاقیمدیرعاملشرکتنفتایرانولپرونده
اختالف  10ساله حل و فصل و کارخانه حشره کش پرکنی طی
مراسمی چهارشنبه  27آبان ماه سالجاری تحویل شرکت نفت
ایرانولشد .باگرفتناینکارخانهنیازایرانولبهانبارمحصوالت
برطرف و انبارهای اجاره ای پس داده می شــود .ایرانول از این
پسمیتواندتاچندماهمحصوالتتولیدیخودرادراینانبارها
ذخیرهکندوازخامفروشیمحصوالتکاستهوبهسمتفروش
محصوالت نهایی برود که این اقدام ســود مناســبی را نصیب
ایرانولخواهدکرد.

تقدير از عاملين برتر فروش شركت نفت ايرانول

مراســم تقدير از عاملين برتر فروش شركت نفت ايرانول  12آبان  94با
حضور مديرعامل ،مديران و عاملين فروش شركت نفت ايرانول در هتل
هما تهران برگزار شد .در این مراســم مهندس عيسي اسحاقي مديرعامل شركت نفت
ايرانول در مورد اقدامات و برنامه های انجام شــده طی چند ماه اخیر شرکت سخنرانی
کرد .همچنین مهندس شــهاب عظیمی پور مدیر فروش و صادرات شرکت نیز در مورد
برنامه های واحد فروش ســخنانی ایراد کرد .گفتني است؛ در پایان اين مراسم از عاملين
برترفروش شــركت نفت ايرانول در استان هاي مختلف كشــور تقدير شد .سه عامل
برتركشوري اين دوره ايرانول كه موفق به كسب رتبه اول تا سوم شدند به ترتيب آقايان
هادی خواجه اي از استان البرز ،حمیدرضا قاسم زاده از استان تهران و شرکت روانکاران
شریف از استان البرز هستند.
اســامی عاملین برتر فروش شرکت نفت ایرانول در شــش ماهه نخست سالجاری
در کل کشــور عبارتند از  :محمد پور عبداهلل آذربایجان شــرقی،حیدرعلی پریچهره
آذربایجان شــرقی،محمود موال نجف آبــادی آذربایجــان غربی،روانکاران صنعت
ســبالن اردبیل،روغن موتور پارســیان اصفهان ،ایرج امیدفر اصفهان ،ماشاهلل رهگذر
تهران،کیومرث عباســی چهارمحال و بختیاری،حســن قاضی زاده خراســان جنوبی،
اتوسرویسهایمشهدخراسانرضوی،مهدیمخبریخراسانرضوی،محمدمحمدی
خراسان شمالی،شرکت روان سازان صنعت خوزســتان،فارس ربیعی خوزستان،علی
اکبر رضا نسب زنجان،سید محمد حسینی سمنان،ملک زاده سیستان و بلوچستان،امیر
آبادی فارس،اشــکان داوودی جهرمی فارس،شرکت شیمی الوند کاسپین قزوین،قادر
رحیمی کردستان،زاهد رشیدی کردســتان،ایرج جوادیان کرمانشاه،شرکت بازرگانی
روانکاران زرین گل گلستان،شرکت صنعتگران روغن گیل توحید گیالن ،محمد حسین
ابراهیمی لرستان،شــرکت پاالیش نوین شمال مازندران ،عباسعلی علیزاده شاهکالیی
مازندران،حاج علی بیگی مرکزی ،علی رافع شــیخی هرمزگان ،شــرکت قطران یاور
قشم هرمزگان ،شــرکت بازرگانی روانکاران عبدی هرمزگان ،روحانی همدان ،صالحی
یزد،ابوالقاسم و حســین پرهام یزد ،عباس صیادی زاده کرمان،ابوالقاسم اسفندیار پور
کرمان،شهباز جهان بین کهگیلویه و بویراحمد و صحبت آزادفر ایالم هستند.
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ش کرت نفت اریانول
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اعطای گواهی نامه و تندیس
طالیی پنج ستاره کیفیت به
شرکت نفت ایرانول

2

ایرانول موفق به دریافت لوح جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت شد

1

گواهی نامه و تندیس طالیی پنج ســتاره کیفیت از سوی
انجمن کیفیت ایران در نخســتین همایش بزرگ طرح ملی
رتبه بندی کیفیت خدمات و محصوالت به شــرکت نفت
ایرانول اعطا شد .همچنین در این مراسم نشان عالی«اهتمام
به مدیریت»و «نشــان زرین ایزو» از ســوی موسسه بین
المللی  TUVبه عنوان عالی تریــن مرجع صدور گواهی نامه
های استاندارد کیفی به شرکت نفت ایرانول اعطا شد .جوایز
مذکور پس از ممیزی و ارزیابی کارشناسان انجمن کیفیت
ایران از خدمات و محصوالت شــرکت نفت ایرانول ،به این
شرکت تعلق گرفت .یادآور می شــود؛ همایش طرح رتبه
بنــدی کیفیت خدمات و محصوالت ویــژه اعضای انجمن
علمــی کیفیت با هــدف قدردانی از خدمات انجام شــده
توســط مدیران بنگاه های اقتصادی کشور و اجرای اصول
کیفی ســازی خدمات و محصوالت ایرانی در سطح ملی و
بین المللی ،در تاریخ  12دیماه  94در ســالن همایش های
سازمان صدا و سیما برگزار شد.
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شــرکت نفت ایرانول در پنجمین دوره جشنواره ملی تجلیل
از تالشگران کیفیت کشــور که با همراهی انجمن ها ،تشکل
ها و ســازمان های دولتی و غیردولتی فعال در حوزه کیفیت با هدف معرفی
خدمتگزاران حوزه تولید و خدمات کشــور در دی ماه امســال برگزار شد،
لوح ســپاس دریافت کرد .این جشنواره با اســتقبال  1700نفر از مقامات
کشــور،مدیرانوکارشناسانارشدسازمانهایدولتیوغیردولتیمواجه و
در نهایت با تجلیل از 35تالشگر نمونه به پایان رسید .این جشنواره که در دی
ماههرســالبرگزارمیشودبهدنبالاجراییکردناهدافیهمانندشناسائی،
معرفیوارجنهادنبهمقامواالیتالشگران،مدرسان،اندیشمندانومدیران
ارشدفعالدرعرصهکیفیتکشور،حمایتهایمادیومعنویازافرادخالق
و کارآفرین در عرصه کیفیت و گسترش دانش و فرهنگ کیفیت در کشور،
فراهمآوردنبستریمناسببرایالگوبردارینسلجوانازخادمانکیفیت
داخل کشور ،کمک به جذب و بهره گیری از خدمات تالشگران ،دانشمندان،
پژوهشــگران ایرانی فعال در زمینه کیفیت ،بستر ساز مسیر تجاری سازی و
کاربردی نمودن نتایج حاصل از تالش خادمان کیفیت ،فراهم نمودن زمینه
و امکان مشارکت تمام دست اندرکاران امر بهبود کیفیت ،تعیین معیارهای
کاربردی مبتنی بر تلفیق دســتاوردهای علمی و تجربی داوطلبان و برقراری
روشهاومکانیزمهایارزیابی360درجهدرسطوحومراحلچندگانهاست.
همچنینبرگزاریاینجشــنوارهفرصتیرافراهممیآوردکهکارشناسانو
فارغ التحصیالن جوان کشور امکان الگوبرداری از این برگزیدگان را داشته
باشندوهمینامرزمینهسازشرایطیمناسبجهتالگوبرداریجوانانایران
از تالشگران خدمتگزار خواهد شد .در پنجمین دوره جشنواره ملی تجلیل
از تالشگران کیفیت کشور مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت
ایرانولبهعنوانتالشگرنمونهانتخابومفتخربهدریافتنشانکیفیتولوح
سپاس شد و از تالش و مساعی ایشــان در ارتقای بهبود کیفیت و سرآمدی

2

میهن اســامی تشــکر و قدردانی به عمل آمد .مهندس خراطی زاده مدیر
پاالیشگاه تهران ایرانول به نیابت از وی نشان کیفیت و لوح سپاس را دریافت
کرد.
همچنین این دوره ازجشنواره ،محمدجوادظریف وزیر امورخارجه بهعنوان
چهرهماندگارکیفیتسال 1394انتخابوتندیسکیفیتولوحسپاسبهوی
تقدیم شد .در این مراسم محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
با اشاره به اینکه کیفیت یک امر نسبی اســت و منظور از آن حرکت به سمت
تعالی است،بیان داشت :اگر بخواهیم در مسائل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
اخالقبهدرجهکیفیتبرسیم،بایدازتمامظرفیتهایخودماناستفادهکنیم.
وی گفت  :در زمینه های مختلف قابلیت و توانمندی های الزم را برای حرکت
به سمت کیفیت داریم و باید برای تحقق این امر سرعت خود را افزایش دهیم.
نعمت زاده اظهار داشت  :در سال های نخست پیروزی شکوهمند اسالمی در
بخش علم نانو در جهان مقام پنجاهم را داشــتیم و امروز با تالش متخصصان
ودانشــمندانکشــوردرجایگاههفتمجهانقرارداریم.بنابراینمامیتوانیم
از ظرفیت ها و توانمندی های الزم برای ارتقاء ســطح کیفی در تمام بخش ها
برخوردارشویم.
همچنیندراینمراسمسیدمحمدحسنابوترابیفردنایبرئیساولمجلس
شورای اسالمی ایران هدف انبیا در مدرســه الهی،پرورش انسان های کیفی
دانســت و اظهار کرد :مهمترین هدف در این عالم تربیت انسان در کمال علم
گسترش قســم و عدالت در کره خاکی است و این هدف انبیای الهی است و ما
بایدبااینشاخصخودراارزیابیکنیم.گفتنیاستمراسمپایانیپنجمیندوره
از جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت کشور روز پنجشنبه 17دی ماه در
محلسالنهمایشهایبرجمیالدباحضور 1700نفرازمدیران،صاحبنظران
و کارشناسان کیفیت و با حضور مقامات کشوری برگزار و در نهایت به تجلیل
 35تالشگراینعرصهمنجرشد.
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برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه
مبارک فجر در شرکت نفت ایرانول

به مناســبت دهه مبارک فجر مسابقات ورزشی در رشته های مختلف
از تاریخ  27دیماه تا  27بهمن ماه  94درپاالیشگاه تهران و آبادان شرکت نفت ایرانول
برگزار شد .این مسابقات در رشته های فوتسال ،شنا ،طناب کشی ،والیبال ،دو و میدانی،
تیراندازی ،تنیس روی میز برگزار شــد .نفرات اول مســابقات در پاالیشــگاه تهران
عبارتند از :
فوتسال تیم اول تا سوم :تیم برنامه ریزی و انبارها ،مجتمع ظرف سازی ،حراست.
والیبال تیم اول و دوم :عملیات و HSE
دومیدانی :نفرات اول :امین رحمتی ،عرفان قلی وند ،ابراهیم عاشقی
نفرات دوم :ابراهیم زنده کار ،سهراب حسینی ،رضاکرد آبادی
نفرات سوم :مهدی گرشاسبی ،علی سبزه ای ،بهمن ماجانی
شنا :نفرات اول :طاهر جمالی نسب ،علی تروند
نفرات دوم:میثم تاج داری و خسرو سلیمانی فر
نفرات سوم :علی اکبر لطیفی و محمدرضا پور اسماعیلی
تنیس روی میز نفرات اول تا سوم :مصطفی صدوقی ،بهزاد گیلک و خدایار تقوی.
تیراندازی بانوان نفرات اول تا سوم :نازلی نیک سیرت ،مهناز آیتی ،سارا فراهانی
طناب کشی :تیم حراست
نفرات اول تا سوم مسابقات در پاالیشگاه آبادان عبارتند از :
شنا :نفرات اول :مجید بیات ،احمد نیکویی
نفرات دوم :مسعود شمسی ،محب دشتی
نفرات سوم :نادر قمر شوشتری ،نیما پورمشهور
تنیس روی میز نفرات اول تا سوم :فرشاد خراسانی ،علیرضا تیالب ،مسعود زبیدی
فوتسال تیم اول و دوم :عملیات و اداری.
طناب کشی :عملیات

حضور ایرانول در دوازدهمین نمایشگاه انرژی کیش

شرکت نفت ایرانول در دوازدهمین نمایشگاه انرژی کیش
کــه از  21تا  24دیماه در مرکز نمایشــگاههای بینالمللی
کیش برگزار شد ،حضور داشت.
در این نمایشــگاه که  21دیماه با حضور قائم مقام وزیرنفت شروع به کار
و تا  24دی ماه دایر بود آخرین فرصت ها و ظرفیت های ســرمایه گذاری
و ســرمایه پذیری و دستاوردهای ســازندگان و تولیدکنندگان نفت ،گاز،
پتروشیمی ،آب و برق و انرژی های نو ارائه شد.
در ایــن رویداد اقتصادی  160شــرکت داخلی و  35شــرکت خارجی
(پاویون ایتالیا ،پاویون چین ،پاکســتان ،ترکیه ،هلند ،ایتالیا ،هندوستان ،کره
جنوبی ،تایوان ،آذربایجان ،،مالزی ،فرانســه ،اتریش ،امارات متحده عربی،
اسپانیا،آلمان،بلژیک،استرالیا،روسیه،انگلستان،ژاپن،پرتقال،کانادا،کویت،
سوئیس ) در فضایی به وسعت  18هزار متر مربع آخرین دستاوردهای خود
را در معــرض دید مخاطبان قرار دادند .معرفی ظرفیت های بالقوه و بالفعل
در کشــور در زمینه تولید ،بازرگانی و خدمات مربوط به صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی ،آب و برق مشتمل بر تولید ،بازرگانی وخدمات محصول ،ماشین
آالت وتجهیزات وابســته و مواد اولیه،شناسایی و معرفی مشکالت ،موانع و
نقاط ضعف موجود در این صنایع و تالش در جهت جلب حمایت ســازمان
های دولتی ذی ربط ازدســت اندرکاران صنایع مذکور،ایجاد بســترهای
مناسب به منظور تشــویق افراد یا واحدهای ســرمایه گذار برای سرمایه

گذاری و بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود از جمله اهداف برگزاری
این نمایشــگاه بود .ایجاد زمینه های اشــتغالزایی و کارآفرینی در صنایع
موضوع نمایشگاه های موجود در سایر کشــورها و تالش برای رسیدن به
استانداردهای جهانی ،ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی
درجهت ارتقاء کیفیــت تولید،ایجاد و یا ارتقاء رویکرد صادرات محصول به
سایر کشورها ،تبادل فکر ،فناوری و محصول میان شرکت کنندگان داخلی و
خارجی نمایشگاه ،بازرگانی و خدمات مرتبط با موضوع نمایشگاه و آگاهی از
میزان تاثیرگذاری نمایشگاه بین المللی کیش در حوزه انرژی از دیگر اهداف
ایننمایشگاهبود.
در طول این نمایشــگاه چهــار روزه فعاالن و صاحب نظــران این حوزه
در محیطی تخصصی به تبــادل نظر و اطالعات پرداختند و شــرکتهای
داخلی و بین المللی محصوالت ،قابلیت های فنــی و نوآوری های خود را به
بازدیدکنندگان عرضه کرده و از تعامل با فعاالن این صنعت و فرصت های
موجود بهره مند شدند .برگزاری نشست های تخصصی با رویکرد سرمایه
گذاری و سرمایه پذیری از برنامه های جنبی این رویداد اقتصادی بود.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کیش با حضور سید کاظم وزیری هامانه
قائم مقام وزیر نفت ،رضا پدیدار رئیس ســابق انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ،جوزپه پریزوســو عضو شــورای جهانی انرژی ایتالیا و جمعی
از فعاالن این حوزه در مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز بکار کرد.
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ش کرت نفت اریانول

1

همایش اتوسرویس های
تهران شرکت نفت ایرانول
برگزار شد

3

مراسم تجلیل از اتوسرویس کاران برتراستان سیستان و بلوچستان برگزار شد

همزمــانبــا12بهمنآغــازدههمبارکفجــرهمایش
اتوسرویس های برتر تهران شــرکت نفت ایرانول با حضور
مدیرعامل و مدیران این شــرکت در هتــل المپیک تهران
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت
ایرانول ،مهندس عیسی اســحاقی مدیرعامل شرکت نفت
ایرانولدراینهمایشضمنتبریکســیوهفتمینسالگرد
پیروزیانقالباســامیبههمهفجرآفرینانانقالبگفت:
اتوســرویسکاراندرخــطمقدمفــروشودرحمایتاز
تولیدات داخلی نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای دارند و
درحقیقت می توانند در ایجاد اشتغال کشور گامهای اساسی
بر دارند .گفتنی است در پایان این مراسم از اتوسرویس های
برتر اســتان تهران آقایان عباداله خالوندی ،حسن سعیدی،
حسینصیدلو،احمدفرخندهزاده،ابراهیمغالمی،میالدفالح،
امیر حاجی آبادی ،سید امیر کاظمی ،سلیمان بهرامی و بهادر
مسلمی با اهدای لوح سپاس ،تجلیل و قدردانی شد .همچنین
شعر فرزند یکی از اتوسرویس کاران در مورد ایرانول توسط
ویخواندهشدوهدیهایازطرف مدیرعامل بهویاهداشد.
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2

2

تاییدیه مان آلمان برای دو
محصول ایرانول تمدید شد

دو محصــول ایرانــول D40000 EUro III

و  PLUS D4000بــا پیگیری های واحــد صادرات برای
چندمین ســال متوالی موفق به تمدید تاییدیه از شرکت
مان آلمان شــد .با برنامه ریزی های انجام شده به زودی
چند محصول دیگــر ایرانول نیز از شــرکت مان و چند
کمپانی دیگر تاییدیه دریافت خواهند کرد .شــرکت مان
آلمان( )MANبه عنوان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان
موتورهای سنگین دیزلی و انواع کامیون می باشد که این
دو محصول با کیفیت دیزلی ایرانول را تایید کرد.

مراســم تجلیل از اتوســرویس کاران برتراســتان سیستان و
بلوچســتانباحضورمدیرعاملومدیرانشرکتنفتایرانول
در تاریخ  2بهمن  94در زاهدان برگزار شد .مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل
شرکت نفت ایرانول در مراسم تجلیل از اتوسرویس کاران برتر استان سیستان و
بلوچستان ابتدا توضیحاتی کوتاه درمورد شرکت نفت ایرانول بیان کرد و گفت:
شرکت نفت ایرانول اولین شرکت روانکاران است که دارای دو پاالیشگاه روغن
ســازی در تهران و در ابادان می باشــد که روغن پایه تولید می کند .وی افزود:
خوشــبختانهمادرایــرانتولیدکنندهبهترینروغنپایهکــههمانروغنپایه
 600اســت،هستیموامســالدرماههایاخیرباتالشوکوششکارشناسانو
متخصصان داخلی ایرانول توانســتیم برای اولین بار در ایران روغن گروه 2یعنی
 N100و N150را درپاالیشــگاه تهران تولید کنیــم.وی تصریح کرد :این اقدام
باعثکاهشوارداتروغنهایگروه 2وهمچنینمانعخروجارزازکشوروسبب
افزایش کیفیت روغن های ایران خواهد شد .وی در ادامه به تعمیرات اساسی که
پس از 17ســال در شرکت نفت ایرانول صورت گرفته اشاره کرد و گفت :پس از
 17سالدوتعمیراساسیدرخطهایدوفینیشینگو PDAکههمانبرایتاستاک
و محصول انحصاری ایرانول اســت ،انجام دادیم.مهندس اسحاقی گفت :استان
سیستان و بلوچستان شاید جزوه استانهایی بود که فروشش نسبت به سال قبل
تقریبابیشازدوبرابرشدواینحاصلسعی،کوششوتالشهمه مردانکاردان،
پرتالش و کوششگری این خطه است که دلشان برای توسعه و پیشرفت این مزو
وبوممیتپد.مهندساسحاقیدرادامهضمنقدردانیازاتوسرویسکارانتاکید
کرد:منتشــکرویژهایازتمام شمااتوســرویسکاراندارم ،بهایندلیلکهبه
محصوالتداخلیارجنهادیدواینفرقینمیکندکهاینمحصوالتایرانولباشد
یا محصوالت دیگر ،مهم این اســت که شما در فروش تولید داخلی اهتمام جدی
ورزیدید و این افزایش فروش باعث ایجاد اشتغال ،افزایش تولید ناخالص داخلی
وکاهش تورم می شود و روزهای نوید بخشــی را برای ایران عزیزانمان به همراه

دارد.ویاضافهکرد:خوشبختانهبابرداشتهشدنتحریمهایظالمانه،درروزهای
اخیرشاهدحضورهیاتهای تجاری بسیاری ازکشورهایخارجی بودیم کهقرار
است همکاری مشترکی با آنها داشته باشیم و در این راستا هم کیفیت محصوالت
راباالبردهوهمدرزمینهصادراتمحصوالتنهاییگامبرداریم.
مهندس اسحاقی افزود :امیدواریم روزی فرا برسد که با استفاده از تکنولوژی
های روز دنیا و شرکت های برتر جهان بتوانیم به وسیله انتقال تکنولوژی سطح
کیفیت خود را به قدری افزایش دهیم که ســهم بازار بسیار اندکی که در حال
حاضردراختیار محصوالتخارجیاســتراکاهــشدادهو بتوانیمدرجهت
افزایش فروش و سهم بازار محصوالت داخلی گام های اساسی برداریم .وی در
ادامهبابیاناینکهمندســتیکایکشمااتوسرویسکارانرامیبوسم،افزود:
ازدیدماتماماتوســرویسکاراناستانسیستانوبلوچستانبرتروزحمتکش
هستند .پیش از سخنان مهندس اسحاقی ،مدیر فروش و صادرات شرکت نفت
ایرانول نیر سخنانی ایراد کرد.شهاب عظیمی پور با بیان اینکه رشد و پیشرفتی
کهایرانولداردمدیونهمکاریتکتکاتوسرویسکاراناست،گفت:شرکت
نفت ایرانول در قبال زحماتی که اتوســرویس کاران متحمل می شوند وظایفی
داردکه مهمترین آن افزایش کیفیت وچگونگی رســاندن محصول به انبارها و
فروشگاههایآنهااست.همچنینمحمدیاسینملکزادهعاملفروششرکت
نفت ایرانول در استان سیستان و بلوچستان نیز در ادامه از مدیرعامل و مدیران
شرکت نفت ایرانول تشکر و قدردانی کرد.وی در ادامه اظهار امیدواری کرد و
گفت :انشــاءاله بتوانیم همکاری بیشتری با ایرانول داشته باشیم و فروش را در
ماههایآتیافزایشدهیم.
گفتنی اســت ،در این مراســم از اتوســرویس کاران برتر استان سیستان و
بلوچســتان آقایان محمد خدادادی ،سعید شاهین فر ،رسول عقیلی ،عبدالغنی
ســپاهیان ،عبدالجلیل ملک زاده ،ســلمان ملک زهی ،محمدرضا شاهین فر،
محسنشیبک،سعیدملکزادهوجهانگیرملکزادهتجلیلوقدردانیشد.
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اهدای تقدیرنامه ششمین دوره جایزه ملی
مدیریت مالی ایران به ایرانول

ششــمین دوره جایزه مدیریت مالی ایــران  4بهمن ماه  94با حضور
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشــکی ،معاونت نهاد ریاست جمهوری،رییس
ســازمان ملی بهره وری ،مدیرعامل سازمان بورس واوراق بهادار تهران و جمعی از
مدیران عامل شرکت ها ،مدیران مالی و متخصصین و کارشناسان حوزه منابع مالی
برگزار شد .شرکت نفت ایرانول در این دوره موفق به دریافت تقدیرنامه شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفــت ایرانول ،برگزاری جایزه ملی
مدیریت مالی ایران از ســال  89بسترساز بهبود و ارتقای ســطح مدیریت مالی و
اقتصادی در شرکت ها و ســازمان های شرکت کننده شده اســت .حضور فعال و
گسترده شرکت ها و ســازمان های ایرانی درجایزه ملی مدیریت مالی ایران بیانگر
این است که سازمان های ایرانی میل بسیاری برای حضور در فرآیندی دارند که در
آن سازمان های همسو و غیر همسو شرکت می کنند تا سطح واقعی خود را در حیطه
عملکرد مدیریت بسنجد و خود را با سازمانها و شرکت هایی که از نظر نوع فعالیت با
آنها مشترک می باشند ،مقایسه نمایند .این واقعیت که کسب جایزه مدیریت مالی
ایران به خصوص در سطوح باالتر به عنوان سند افتخار یک سازمان و به طور خاص
حوزه مالی ایران می باشــد نه تنها برای مدیران نهادینه شده بلکه حضور در فرآیند
جایزه مدیریت مالی ایران و ارتقای حوزه مالی سازمان به سطح معیارهای این جایزه
به عنوان یک آرمان برای اغلب شرکت ها و سازمان ها تبدیل شده است.
حمایت از مدیریت مالی حرفه ای درمســیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت
ها و سازمان ها ،تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط
قوت و ضعف و زمینه های بهبــود ،ایجاد فضای رقابتی مناســب و حرفه ای میان
شــرکت ها و ســازمان های ایرانی ،تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی
سازمان در جهت دستیابی به اهداف اســتراتژیک ،معرفی و قدردانی از شرکت ها
و ســازمان های برتر در حوزه مالی و اقتصادی و فراهم کردن امکان تبادل تجربیات
موفق مدیران مالی از اهداف برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران است.

اهدای لوح تقدیر دومین
کنفرانس بینالمللی
استراتژی برند به ایرانول

شــرکت نفت ایرانــول در دومین کنفرانــس بینالمللی
اســتراتژی برند که طی روزهای  29و  30دی ماه جاری در
سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد،موفق به
دریافت لوح تقدیر شد.
دومین کنفرانس بین المللی اســتراتژی برندبر اســاس
قطعنامه سال نخســت ،برای تقویت و تسریع توسعه دانش
برند در بدنه شرکتها و ســازمانهای خصوصی و همراهی
ارگانهای دولتی و حاکمیتی برگزار شد.
کنفرانس بینالمللی اســتراتژی برند در راســتای ایجاد
بســتری به منظور گردهمایی اساتید ،دانشجویان و مدیران
برندهای مختلف توســعه یافته و در حال رشد در کشور ،به
طور سالیانه برگزار میشود تا آخرین دستاورد های علمی و
تخصصی این حوزه بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
استراتژیهای برند و برندســازی ،ایجاد ،توسعه و احیای
ت و وفــاداری برند ،برندهای
برندها ،اســتراتژیهای هوی 
اســامی و بازارهای جهانی ،برندهای ایرانــی و بازارهای
منطقهای ،شــیوهها و مدلهای ارزشــیابی برند ،مدیریت
ارتباط با مشتریان و تجربه برند ،معماری برند ،روابط عمومی
برند و ترویج برند محورهای کنفرانس مذکور بودند.
حامیان این کنفرانس بیش از  100نهاد دولتی و خصوصی
از جملــه مجلس شــورای اســامی ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان
گسترش و نوســازی صنایع ایران ،اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی ایران ،ســازمان غــذا و دارو ،مرکز
فابا ،سازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران
و دانشــگاههایی چون دانشــگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه
شهید چمران ،دانشگاه آزاد اسالمی بودند .بیش از 40تن از
استادان و سخنرانان از دانشگاههای ایران ،نیوزلند ،ترکیه،
لبنان و هندوســتان در این رویداد ســخنرانی کردند .در
پایان نیز با اهــدای تندیس و لوح تقدیر از حامیان قدردانی
شد .شــایان ذکر است که در روز نخســتین این کنفرانس،
پنج کارگاه دو ساعته در محل ســازمان مدیریت صنعتی
نیز برگزار شد.
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ش کرت نفت اریانول

همزمان با سيو هفتمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران

مديرعامل شرکت نفت ایرانول نشان عالي
مدير سال را دريافت كرد

در آييني كه همزمان با ايام اهلل دهه دفجر در محل ســالن همايش هاي بين
المللي صدا و سيما برگزار شد ،نشان عالی مدیر سال به مهندس عیسی اسحاقی
مدير عامل شــرکت نفت ایرانول اهدا شد .به گزارش روابط عمومي و تبلیغات
شــرکت نفت ایرانول ،در بخشــي از متن لوح دبيرخانه اجالس به مديرعامل
شرکت نفت ایرانول آمده اســت « :اين لوح تقدير بيشك با اتكاي جنابعالي به
خداوند متعال و بهرهگيري از دانش ،تخصص و تعهد مديريت حاصل گرديده
اســت .كســب اين افتخار بزرگ نه تنها براي آن مجموعه مايه مباهات بوده
بلكه برگ زرين و درخشــان ديگري را در كارنامه افتخارات كشور عزيزمان
به ارمغان آورده اســت ».اين آيين به همت دانشكده مديريت دانشگاه تهران
و با همكاري وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامي و مركز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي برگزار شد .در اين اجالس كه با حضورشخصيت هاي سياسي،
فرهنگي و جمعي از مديران ارشد ســازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي در
ســالن همايشهاي بينالمللي صدا و ســيما در تاریخ  17بهمن ماه  94برگزار
شــد ،مباحثي همچون چگونگی مدیریت نوین ،نقش مدیریت در شکلگیری
نظامهای اقتصادی و سیاســی کشــور ،نظام ارزیابی و شــاخصههای اجرایی
مدیریت در کشور مورد بررسي قرار گرفت.
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در نهمین همایش استاندارد و کیفیت تولیدکنندگان برتر استان تهران صورت گرفت

اهدای تندیس طالیی نشان استاندارد به شرکت نفت ایرانول

در نهمین همایش اســتاندارد و کیفیت تولیدکنندگان
برتر استان تهران شــرکت نفت ایرانول تندیس طالیی نشان استاندارد
را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،شرکت نفت
ایرانول در نهمین همایش استاندارد و کیفیت تولیدکنندگان برتر استان
تهران برای فرآورده روغن موتور ،با کســب باالترین امتیاز ،از ســوی
کمیته راهبردی انتخاب واحدهای نمونه اســتان ،به عنوان تولیدکننده
برتر و واحد نمونه اداره کل استاندارد استان تهران انتخاب شد.
اســاس امتیازدهی و رتبه بنــدی واحدهای انتخاب شــده بر مبنای
فاکتورهایــی نظیــر اســتمرار کیفیت واحدهــای تولیدی ،نداشــتن
فاکتورهای عمده و بحرانی در نتایج آزمون نمونه های متوالی اخذ شــده

6

1

در طول یک ســال گذشته ،بررسی سیســتم مدیریت کیفیت یکپارچه،
اســتمرار سیســتم مدیریت کیفیت یکپارچه ،ســطح تکنولوژی و فنی
واحد تولیدی ،میزان منابع انســانی متخصص ،جایزه هــا و گواهینامه
های معتبر اخذ شــده در خصوص مدیریت کیفیت و زیســت محیطی،
ارائه مقــاالت و پژوهش ها در مجالت بین المللــی ( )ISIو همکاری در
تدوین اســتانداردهای ملی ،منطقه ای و کارخانــه ای و میزان آموزش
کارکنان واحدهــای تولیدی که دخیل در جریــان تولید تا عرضه و نیز
کارکنان دخیل در کیفیت ،اســت .در این همایش که در تاریخ  27بهمن
ماه در هتل المپیک تهران برگزار شــد ،نعمت اهلل ترکی رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی اســتان و جمعی از مدیران کل ســازمان ملی
استاندارد و فعاالن عرصه تولید حضور داشتند.

برای نخستین بار

روغن توربین ایرانول صادر شد

رئیس صادرات شرکت نفت
ایرانول از صادرات روغن توربین  HBXایرانول
برای نخستین بار خبر داد .جواد علیپور صدری
در این باره گفت :ترکمنســتان اولین کشوری
اســت که روغن توربین  HBXبه آن صادر شده
اســت .وی افزود :این اقدام در پی سیاست های
صادراتی شرکت نفت ایرانول مبنی برصادرات

انواع روغن های صنعتــی و موتوری و پیگیری
مســتمر این واحد صورت گرفته است .علیپور
صــدری در توضیح و معرفی این روغن تصریح
کرد :روغن توربین  HBXبا توجه به مشخصات
فنی ،روغن پایه مصرفی و مــواد افزودنی مورد
استفاده در آن یکی از مرغوب ترین روغن های
توربین تولیدی داخل اســت که در حال حاضر

در تعداد زیادی از نیروگاههای کشــور استفاده
می شــود .وی همچنین گفــت :در حال حاضر
مذاکرات با چند کشــور آفریقایی ،آســیایی و
اروپایی برای صادرات انــواع روغن صنعتی و
موتوری در حال انجام است .گفتنی است ،کشور
ترکمنستان یکی از کشورهای مهم تولیدکننده
روغن پایه گروه یک و  2در منطقه و جهان است.

5

5

همزمان با برگزاری جشن انقالب
در پاالیشگاه روغن سازی تهران ایرانول مسابقه
فرهنگی میان کارکنان برگزار شد .در این مسابقه
دو ســوال در مورد وقایع رخ داده طی روزهای
انقالب مطرح شد و قرعه کشی صورت گرفت.
 12نفر به قید قرعه انتخاب و مقرر شد این افراد
به همراه خانواده به مشهد مقدس اعزام شوند.

4

4

3
3

برگزاری مسابقه در
حاشیه جشن انقالب

برگزاری مسابقه و برنامه های
فرهنگی در ایرانول

طی شــش ماهه گذشــته برنامه های فرهنگی و
مســابقات مختلفی با برنامه ریزی و هماهنگــی کمیته فرهنگی
شرکت نفت ایرانول برگزار شد.
از مهمترین این مســابقات می توان به مســابقه کتابخوانی به
مناســبت والدت پیامبر گرامــی اســام(ص) و حضرت امام
صادق(ع) و همچنین مسابقه پیامکی ویژه عید غدیر اشاره کرد که
به  14نفر به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
همچنین برگزاری مسابقه دلنوشته و نقاشی کودکان مربوط به
عاشــورا و کتابخوانی با موضوع(کتاب عاشورا و مکتب انتظار) از
دیگر برنامه های بوده اســت که طی این مدت برگزار شده است.
در این دو مســابقه نیز مجموعا به  28نفر به قید قرعه جوایزی از
سوی روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول اهدا شد.
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اهدای لوح هفتمین جشنواره ملی بهره وری به شرکت نفت ایرانول

پس از بررسی های به عمل آمده  5هزار بنگاه اقتصادی
در هفتمین مســابقه ملی بهره وری ،شــرکت نفت ایرانول
موفق به دریافت لوح تقدیر بهره وری در صنعت فرآورده های نفتی ،کک
و سوخت هسته ای به استناد آرای داوران و تایید کمیته علمی شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول ،این شرکت
برنده بهترین عملکرد شش ساله در شــاخص های بهره وری کل عوامل،
سرمایه و رقابت پذیری هزینه نیروی کار شد.
در این دوره از جشــنواره همانند دوره های قبلی هر یــک از بنگاه های
اقتصــادی در  3بخش با یکدیگر رقابت کردند ،در بخش اصلی شــاخص
های بهره وری نیروی کار ،بهره وری ســرمایه و بهره وری کل عوامل ،در
بخش جانبی شــاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت
در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری
انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
براســاس آیین نامه تدوین شــده کمیته علمی جشــنواره ،فهرســت
نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند

رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی
با میانگین صنعت های مورد نظراز سال  88تا  93تهیه و جهت تایید نهایی
در اختیار اعضای کمیته علمی قــرار گرفت و با نظر این کمیته نهایتا تعداد
 360بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب شدند.
فرایند داوری آنالین نامزد های دریافت لوح تقدیر هفتمین جشــنواره
ملی بهــره وری در گروه های مختلف از نهم دی ماه آغاز و تا ســاعت 24
روز  17دی ماه به طــول انجامید که در این فرایند بیــش از  6000داور
از اســاتید ،کارشناســان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی ،شرکت
های برتــر را انتخاب کردند.در این دوره ،از مجمــوع  38گروه اقتصادی
مورد بررســی 360،بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان
آن ها  62بنگاه به عنوان شــرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی
با حضور مقامات ارشــد نهادهای صنعتی ،تجاری ،اقتصــادی ،بانک ها،
بیمه ،مؤسســات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی ایران ،در روز  22دی ماه در سالن زرین هتل پارسیان آزادی،
لوح تقدیر هفتمین دوره جشنواره به آن ها اهدا شد.
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تجلیل از ایرانول در همایش
«حامیان محیط زیســت با
رویکــرد توســعه کیفیت
محیط زیستی»

ش کرت نفت اریانول

در همایش «حامیان محیط زیســت با رویکرد توســعه
کیفیت محیط زیســتی» ،که پنجشنبه  24دیماه در سالن
همایش های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار
شد ،از شرکت نفت ایرانول تجلیل به عمل آمد.
در مراســم تجلیل از حامیان محیط زیست ،اکبر ترکان
مشاور ارشــد رئیسجمهور در ســخنان کوتاهی گفت:
دعــوت میکنم از همه تصمیمگیران مدیریت شــهری و
دستگاههایی که در مصارف هیدروکربن نقش دارند ،برای
کاهش مصرف خانگی ـ تجاری ورود جدی داشته باشند.
وی با اشــاره به مبحث  ۱۹مصارف ســاختمانی گفت:
اجرای این مبحث میتواند میزان مصرف خانگی ـ تجاری
را به یک سوم و حتی یک دوم وضعیت موجود کاهش دهد.
در ادامه این مراسم از حامیان محیط زیست تجلیل شد.

2
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2

حضور شرکت نفت ایرنول در نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کیش

شرکتنفتایرانولدرهفتمیننمایشگاهمعرفیفرصتهای
سرمایه گذاری کشور که در مرکز نمایشگاه های بین المللی
کیش برگزار شد ،حضور داشــت .ایرانول در این نمایشگاه در زیر مجموعه
غرفه شرکت ســرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) حضور
داشتومیزبانبازدیدکنندگانداخلیوخارجیبود.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشوریکیازبازدیدکنندگانیبودکهدرآخرینروزایننمایشگاه
درغرفهشرکتنفتایرانولحضوریافتوبامدیرعاملاینمجموعهبهگفت
وگونشست.همچنیناعضایهیاتمدیرهسازمانمنطقهآزادکیشوبرخی
از مدیران ســازمان های دولتی و غیر دولتی نیز مهمان غرفه ایرانول در این
نمایشگاه بودند .گفتنی است  :دومین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک،بیمه
و خصوصی سازی و هفتمین نمایشــگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری
کشوردرمرکزنمایشگاههایبینالمللیکیشبرگزارشد.
معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران از طریق بازار
سرمایه و طرح های سرمایه پذیر کشور ،تحقق رونق و اشتغال در مناطق آزاد
اقتصادیوتجاریایران،جذبسرمایهگذارانخارجی،توسعهوانتقالدانش
و فناوری های روز جهان و معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در کشور از
اهداف برگزاری این دو رویداد بود .برگزاری این دو نمایشــگاه ضمن فراهم
کردن زمینه برای حضور فعاالن داخلــی و خارجی در بخش های اقتصادی
وعمرانیفرصتمناســبیبــرایرونقارتباطاتوشــکلگیریتبادالت
اقتصادیبینشرکتهاونهادهایداخلیوخارجیمهیاکرد.
هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های ســرمایه گذاری کشور به صورت
تخصصی در کنار نمایشگاه بورس و بیمه و در حوزه های بازار سرمایه ،انرژی،
گردشگری ،عمران و شهرســازی و مسکن با حضور فعاالن و صاحب نظران
اینعرصهبرپاشد.درایننمایشگاه 185شرکتداخلیو 15شرکتخارجی
از کشورهای سوئیس ،هلند ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،امارات متحده عربی،
چین ،کانادا و همچنین نمایندگان ،ســرمایه گذاران و مدیران 40شــرکت
خارجیدرحوزهبانک،بورسوبیمهو 11نفرازســفیرانکشورهایمختلف

در این رویداد حضور داشــتند 12 .نشســت تخصصی با محوریت معرفی
ظرفیت های جذب ســرمایه گذاری از طریق خصوصی ســازی در دوران
پسا تحریم ،معرفی ظرفیت های ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در
دوران پسا تحریم ،سرمایه گذاری خارجی ،قوانین ،مقررات و شیوه ها ،معرفی
ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری از جمله
نشستهایی است که سازمان های مختلف در طول برپایی نمایشگاه برگزار
کردند.
این دو نمایشــگاه در فضایی به مســاحت  21هزار متــر مربع در مرکز
نمایشگاههای بین المللی کیش از  18تا  21آبان ماه پذیرای بازدید کنندگان
بود .این دو رویداد مهم به همت ســازمان منطقه آزاد کیش و حمایت های
مادیومعنویسازمانهاییهمچونبورسواوراقبهادار،سازمانخصوصی
سازی ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،ســازمان میراث فرهنگی ،دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد ،سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و
فنیایرانوبرخیشرکتهایخصوصیبرگزارشد.
قابل ذکر است ؛ همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم ،کیش دروازه ورود
نیز روزهای ســه شنبه و چهارشــنبه  19و  20آبان ماه با حضور مسئوالن
اقتصادی ،اقتصاد دانان و حقوقدانان داخلی و خارجی برگزار شد .سخنرانی
مسئوالن و برگزاری هفت پنل تخصصی با موضوعات بررسی راهکارهای
جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع چالش های حقوقی و سیاسی در عصر
پسا تحریم ،نحوه اتصال بازار بورس ایران به بازار جهانی و استراتژی های
تعامالت مالی در عصر پسا تحریم ،بررســی راهکارهای توسعه تجارت،
مشــوقها و موانع در مناطق آزاد در عصر پســا تحریــم و فرصت های
ســرمایهگذاری کیش،راهکارهای ایجاد قطب نوین مالی ،بررســی روند
تجارت داخلــی و بین المللی ایران در عصر پســا تحریم ،ضوابط ،ظرفیت
ها و مشــوق های امور مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد در راستای حمایت
از ســرمایه گذاری ،تولید و صادرات ،نقش صندوقهای سرمایه گذاری
کارآفرینی یا ســرمایه گذاری مخاطره آمیز از برنامه های این همایش دو
روزه بود.

واحد منابع انسانی مطرح کرد

ارزیابی رضایت کارکنان /تجزیه و تحلیل شغلها

واحد منابع انســانی با انجام مطالعه میدانی در کل ســازمان ،تدوین
اســتراتژی های منابع انســانی ،بروزرسانی شرح شــغلها و ساختار
ســازمانی و همچنین ارزیابی رضایت کارکنان در حوزه های مختلف را
به عنوان یک ضرورت در دستور کار خود قرار داده که با گذشت شش
ماه از شــروع اجرای این پروژهها و با انجام مطالعات و بررسی ،اقدامات
ذیل صورت گرفته است:

تدوین استراتژی های منابع انسانی :

واحد منابع انســانی برای اولین بار در ســازمان ،نســبت به تدوین
خاص واحد منابع انســانی براســاس مدل ذینفعان
ِ
اســتراتژی های
اقدام کرده اســت .در این رابطه واحد منابع انسانی از طریق برگزاری
جلســات با تمامی مدیران ســازمان (که ذینفعان اصلی منابع انسانی
به شــمار می روند ) نقطه نظرات ،پیشــنهادات و دغدغه های آنان را
از ب ُعد مســائل مختلف منابع انســانی دریافت کرده اســت .این واحد
امیدوار اســت تا پس از جمع بنــدی و نهایی ســازی اطالعات جمع
آوری شــده و تدوین استراتژی های واحد منابع انســانی بتواند ضمن
همسو سازی این اســتراتژی ها با استراتژی های کالن سازمان ،برنامه
عملکردی خود در ســال آینــده را مبتنی بر نیازهای واقعی ســازمان
اجرایی نماید.

تجزیه و تحلیل شغلها با هدف شناسایی ،تعریف شرح و
شرایط احراز مشاغل :

در این راســتا درجهت ســهولت در جمعآوری اطالعات و همکاری
بیشــتر همه همکاران در واحدهای مختلف در شناســایی شغلها ،نرم
افزاری با عنوان تجزیه و تحلیل مشــاغل طراحی شــده است تا در این
راستا عالوه بر ثبت سوابق ،دسترســی همکاران نیز با سهولت بیشتری
انجام پذیرد .نرم افزار فوق تمامی تست های اولیه را به خوبی پشت سر
گذاشت و تا اواسط بهمن ماه ســال جاری از طریق پورتال در دسترس
همکاران قرار گرفت .واحد منابع انســانی امیدوار اســت که همکاری
خوبی را از جانب همکاران در تمامی واحدها و بخشها شــاهد باشــد تا
در فاز اجرا شاهد تسریع در به اتمام رســاندن آن برای تمامی شغلها
در تمامی سطوح باشد.

بروزرسانی ساختار سازمانی:

این واحد توانســته اســت تا به امروز عالوه بر تاییــد و تصویب تاپ
چارت ســازمانی توســط عضو هیات مدیره و مدیریت محترم عامل،
چارتهای تفصیلــی مربوط به واحدهای پاالیشــگاه آبادان و مجتمع
ظرفسازی تهران را نهایی و به اتمام رساند.
براساس بررسی های انجام شده از سوی واحد منابع انسانی بیشترین
عدم ساختاربندی در پستهای ســازمانی منوط به واحدهای موجود
در پاالیشگاه آبادان و مجتمع ظرفســازی تهران بوده که نهایی سازی
چارت این واحدهــای عملیاتی ،گام بزرگی در اجــرای این پروژه تا به
امروز محســوب می شود .در حال حاضر بروزرســانی چارت تفصیلی

پاالیشگاه تهران و دفتر مرکزی در دســت اجرا است که مراحل اولیه
و برگزاری جلســات هماهنگی با مدیران ،جهــت نهایی کردن چارت
تفصیلی پاالیشگاه تهران انجام شده است.

ارزیابی رضایت کارکنان:

واحد منابع انسانی در راســتای بهبود وضعیت کارکنان در نظر دارد
نســبت به ارزیابی و نظرسنجی از کارکنان براساس موضوعات ذیل در
سال جاری اقدام کند:
 ggفرهنگ سازمانی؛
ggسبک رهبری؛
 ggرضایت شغلی؛
 ggمیــزان رضایتمندی کارکنان از امکانات و تســهیالت خدمات و
امور رفاهی؛
ggتعهد سازمانی؛
ggاسترس شغلی.
در جهت ســهولت همکاران درتکمیل پرسشــنامه هاو ایجاد حصول
اطمینان برای تمامی کاربران مبنی بر غیر قابل ردیابی بودن و همچنین
محرمانــه بودن اطالعات ،تعریف ســامانه نظرســنجی از کاربران از
طریق پورتال شــرکت با همکاری واحد فناوری و اطالعات در دســت
اقدام بوده که از طریق ایجاد این ســامانه عالوه بر ایجاد ســهولت در
دسترســی همکاران ،نســبت به ایجاد کاربران به صورت تصادفی در
لحظه ورود کاربر به سیستم اقدام می شود .این واحد امیدوار است ،این
سامانه از طریق پورتال در دسترس همکاران قرار گیرد.
واحد منابع انسانی به مناســب دهه مبارک فجر نسبت به برگزاری
مسابقات ورزشی در رشــته های فوتسال ،شــنا ،طناب کشی ،والیبال،
تنیس روی میز ،دو میدانی و تیر انداری برای بانوان اقدام کرده اســت.
این مســابقات از تاریخ /23دیماه 1394/آغاز شــده و تا تاریخ /21
بهمن ماه  1394ادامه داشــت .الزم به ذکر است مانند سنوات گذشته
در پایان مسابقات ،جوایزی به رسم یادبود به برندگان اهدا شد.
در ارتباط با بهبود سیستم حضور و غیاب کارکنان ،واحد منابع انسانی
نسبت به تهیه نرم افزار گردش کار از دنیای پردازش اقدام کرده است.
پس از فعال ســازی این نرم افزار از ســوی واحد فناوری و اطالعات،
پرسنل شــرکت می توانند از طریق فضای پورتال داخلی شرکت و وارد
کردن  User nameو  Passwordوارد کارتابل خود شــده و به صورت
سیســتمی نسبت به ثبت درخواســت های مرخصی روزانه و یا ساعتی
خود اقدام کنند.
پس از ثبت درخواســت از ســوی کارکنان ،درخواســت مرخصی
(ســاعتی /روزانه) به صورت مســتقیم وارد کارتابل مافوق گردیده و
پس از تائید از ســوی مافوق ،اطالعات مرتبط با هر فرد مستقیم ًا در نرم
افزار حضور و غیاب شــرکت ( )PWKARAدرج می شود .این اقدام در
حال حاضر به صورت پایلوت در پاالیشگاه روغن سازی آبادان اجرایی
شده و در نظر است از ابتدای ســال  1395در کل سازمان تعمیم داده
شود.
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استان خوزستان
آبادان  -میدان فرهنگ
پاالیشگاه روغن سازی آبادان
دفتر مهندسی فروش استان خوزستان
آقایان شیخ رباط و موسوی

راه اندازی دفاتر
مهندسی فروش در
شش استان کشور
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اخبار

درراســتاینیلبهاهدافتبیینشــدهدرســندچشــم
انــدازشــرکتنفــتایرانــول،دفاتــرمهندســیفروش
درســالجاری دراســتان هــای صنعتی کشــوربا هدف
ارائهخدماتقبلوبعدازفروشبهمشــتریان(صنایع،
عاملین ،اتوســرویس ها ومصرف کنندگان نهایی) وبه
منظوردســتیابی به مشــتری مداری ،راه اندازی شد.
الزم به ذکراست راه اندازی دفاترمهندسی فروش در
سایراستانهایصنعتیدربرنامهسال95میباشد.

استان فارس
شیراز -ابتدای خیابان هدایت شرقی
ساختمان رویال  -طبقه  -5واحد 10
دفتر مهندسی فروش استان فارس آقای حیاتی

استان اصفهان
اصفهان -میدان فیض -خیابان میر
مجتمع اداری آریا -واحد 35
دفتر مهندسی فروش استان اصفهان آقای سیدنا

استان آذربایجان شرقی
تبریز -خیابان باغشمال  -شماره  58ساختمان بنیان
واحد یک ،دفتر مهندسی فروش استان آذربایجان
شرقی آقای قلیزاده

استان یزد
یزد -بلوار دانشجو -روبروی خیابان سیلو
دفتر مهندسی فروش استان یزد آقای کریمی
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استان کرمان
کرمان -خیابان پروین اعتصامی شرقی
نبش کوچه  -9طبقه دوم -واحد 3
دفتر مهندسی فروش استان کرمان خانم عسکری

تلفن061-53261830 :
فکس061-53261837:
تلفن همراه  09168343454 :و 09167770048
:E-mail
sheykhrobat@iranol.ir
mousavi@iranol.ir

تلفن071 -32355655 :
فکس071 -32355654:
تلفن همراه 09170400160 :
:E-mail
hayati@iranol.ir

تلفن031 -36628385 :

فکس031 -36628386 :
تلفن همراه09136812720 :
:E-mail
sayedana@iranol.ir

21
تلفن041 -35575308 :
فکس041 -35575309 :
تلفن همراه09147791018 :

اخبار

:E-mail
east.azerbaijan@iranol.ir

تلفن035 - 37267025 :
فکس035 -38252583 :
تلفن همراه09133534116 :
:E-mail
yazd@iranol.ir

تلفکس034 -32459148 :
تلفن همراه09132966244 :
:E-mail
kerman@iranol.ir
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به مناسبت ایام فاطمیه

نگاهی
بهویژگیهاوکماالت
(س)
حضرتزهرا
22
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«اللّهمّ صلّ علی فاطمة و أبیها و ب َعلها و بنیها و الس ّر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمُک»
بحث از زندگانی و ســیره معصومین(ع) به ویژه حضرت صدّ یقه کبری،
فاطمه زهراء(ســام اهلل علیها) دارای آثار و برکاتی است که از جمله آنان
تفکر و اندیشــه ،عبرت آموزی ،تقویت ایمان ،الگو گرفتن ،درس وحدت،
ریشه یابی و حل مشــکالت ،احیای دین و ایمان ،ارتباط با بزرگان و درس
دین داری و تقوا می باشد.
جایگاه و مقامــات دختر مکــرّم پیامبر اعظــم(ص) ،حضرت فاطمه
زهرا(س) نزد پروردگار از نزول "آیـــــه ی تطهیر ،آیه ی مباهله ،آیه ی
مودّت و ســوره ی الکوثر" به دست می آید .شــخصیتی که بر طبق آیه ی
تطهیر از هرگونه ناپاکی ،منزّه هســت و بر طبق سوره کوثر ،منبع و مصداق
خیر کثیر(ارزش فراوان) و بر طبق داســتان مباهلــه ،حضور درکنار پدر
بزرگوارش پیامبر مکرّم حضرت محّ مد مصطفی(ص) ،شوهرش ،حضرت
علیّ مرتضی(علیه الســام) فرزندان ارجمندش ،حَسَ نین(علیهما السالم)
اتمام حجت الهی به رهبر مسیحیان و مخالفان شد.
از بــرکات و آثار وجــودی آن حضرت ،بیش از هزار ســال می گذرد و
میلیون ها انســان در هر شــبانه روز با استمداد از شــخصیت معنوی آن
بزرگوار به پیشگاه خداوند ،توسل می جویند .امید است خوانندگان عزیز،
در این مقاله کوتاه با گوشه هایی از شخصیت و برکات وجودی آن دردانه ی
پیامبر(ص) و بانوی عصمت و طهارت و کرامت(س) آشنا شوند.

تربیت ،فضایل

رســول خدا(ص) فرمود« :فاطمة[س] سیّدة نســاء العال َمین» .یعنی؛
[دخترم] فاطمه ،بهتر بانوان جهانیان اســت .هم چنین فرمود« :فاطمة أع ّز
البریّة علیّ » .یعنی؛ فاطمه[س] عزیزترین آفریدگان خداوند نزد من است.
همین طور فرمود« :ان ّها ب َضعة منّی او شَ ــجعة منّی» .یعنی؛ فاطمة[س] پاره

تنِ من و بخشی از وجودم می باشد.
در شأن و فضایل و کماالت حضرت فاطمه زهرا(س) از پیامبر اکرم(ص)
سخنان فراوانی نقل شــده اســت که عالقه مندان به آثار و منابعی مانند
فضایل الخمسة من الصحاح الستّة تــــالیف مرحوم آیت اهلل سید مرتضی
حســینی فیروزآبادی[ ج ،۳المقصد الثالث] و منابــع روائی دیگر مراجعه
نمایند.حضرت صدّ یقه کبری در نگاه ائمه معصومین(ع) ،صحابه ،محبّان
و دانشمندان اسالمی و غیر اسالمی نیز از شخصیت و جایگاه بلند مرتبه ای
برخوردار است که به چند نمونه اشاره می شود:
امام جعفر بن محمّدٍ الصادق(ع) فرمود« :ان ّما سُ ــمّیت فاطمة ألن الخلق
فُطموا عن معرفتها» .یعنی؛ همانا فاطمه نامیده شــده اســت ،زیرا مردم
مخلوقات از درک و فهم مقام او ناتوانند.
ا ّم سلمة می گوید« :هرگاه فاطمه(س)خدمت رسول خدا(ص) می رسید،
حضرت پیامبر(ص) به پا بر می خواســت و دخترش را می بوســید و به او
خوش آمد می گفت و دســتش را می گرفت و در جای خود می نشاند ...راز
خود را با او در میان می گذاشت و در انجام کارها با او مشورت می کرد».

ویژگی ها و کماالت انسانی آن حضرت
الف :دانش و معرفت

آن علیا مخدّ ره یکی از راویان حدیث و حامالن آن بوده است ،به طوری
که «مُصحَ ف فاطمة» یکی آثار منسوب به آن حضرت هست که متأسفانه
باقی نمانده است! ولی گفته می شود در اختیار حضرات ائمه ی اهل بیت(ع)
بوده که به یکی پس از دیگری منتقل شده و هم اکنون در اختیار منجی عالم
بشــریت حضرت مهدی موعود(عجّ ل اهلل فرجه) می باشد.در خطبه هایی
که حضرت فاطمه زهرا(س) بعد از رحلت جان ســوز پدر بزرگوارش نبیّ

مکرّم(ص) در جمع صحابه در مســجد النبیّ (ص) و در خانه ی خود ایراد
فرمود ،بهترین دلیل بر علم و دانش و معرفت ایشان می باشد.

ب ـ فضایل اخالقی

صفات و کماالت اخالقی مانند :نجابت ،مروّت ،ســخاوت ،شــجاعت،
بخشش ،جمال ،نرم خویی ،سعه صدر ،صبر و بردباری ،مهربانی ،متانت،
عفّت و پاک دامنی ،خویشــتن داری ،حق گویی ،حفظ اسرار ،وفای به عهد
و پیمان ،صداقت و راســت گویی ،ایثار ،تقــوا وعبودیت ،صراحت لهجه
و فصاحت کالم ،قناعت پیشــگی ،ساده زیســتی ،مناعت طبع ،دوری از
تجمّل ،غرور ،حِرص ،غیبت ،تهمت ،دروغ و ...بخشی از دنیای شخصیت
ممتــاز آن یگانه دوران و جگر گوشــه پیامبر(ص) هســت که این گونه
صفات و کماالت اخالقــی و معنوی ،فقط در بانوان آســمانی و ملکوتی
یافت می شود.

ج ـ ایمان ،خداشناسی بندگی

الل قلبها وجوارحها
رســول خدا(ص) فرمود« :انّ ابنَتی فاطمة[س] مأل ّ
الل» .یعنی؛ خداوند دل و جوارح دخترم
ایمان ًا الى مشاشــها ففرغت لطاعة ّ
فاطمه[س] را عمیق ًا سرشــار از ایمان ساخته است و او همواره در اطاعت و
فرمان برداری خداوند به سر می برد.
حضرت زهرا(س) فرزندانی را تربیت نمــود که هر کدام با ایفای نقش
بینظیر خود ،درس عزّت و سربلندی ،عشــق و وفاداری ،تقوا و عبودیت،
صبر و شــکیبائی ،شــجاعت و کرامت ،جهاد و مبارزه ،مهر و عاطفه ،ایثار
وگذشت ،جان فشانی در راه خدا و اسالم ،صلح و مدارا و ...را از خود به یادگار
گذاشتند و برای مسلمانان اسوه و الگو شدند.

د ـ جهاد و مبارزه پی گیر برای خدا

آن حضــرت پس از ظهور اســام در کنار پدر بزرگــوار ،مادر مکرّمه
اش و بنی هاشــم در حالی که کودکی دو ســاله بود ،به مدت ســه سال در
محاصره شِ ــعب ابی طالب شرکت داشــت و انواع سختی ها و مشکالت و
دشــواریهای زندگی را با اخالص تحمل نمود .حدود یک سال بعد ،مادر
فداکار و مهربان خود را هم از دست داد.
آن بزرگوار پس از هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه ،به همراه چند تن
از بانوان مسلمان ،سختی های زیادی را نیز متحمل شد و در محله ی «قبا»
به پدر ملحق شد.در جنگ های ب َدر ،ا ُحد ،أحزاب ،خیبر ،تبوک ،فتح مکه و...
همانند سایر بانوان مسلمان حضور داشت و نقش و وظیفه انسانی و اسالمی
به جنگ جویان مسلمان و درمان آن ها و سایر خدمات را ایفاء نمود.

بیماری ،وصیّت و شهادت

حضرت زهــرا(س) بعد رحلت جان گداز پدر بزرگوارشــان ،حضرت
محمّد بن عبداهلل(ص) چند ماهی بیشتر زندگی نکرد و در این مدت نیز به
قدری اشــک می ریخت که ایشان را یکی از «بکّائین» شمرده اند و هیچ گاه
خندان دیده نشد.
در روایت وارد شده اســت که حضرت امام علیّ علیه السالم از حضرت
زهراء (س) پرســید« :چرا این قدر گریه می کنــی؟» .عرض کرد« :برای
گرفتاری آینده ی تو گریه می کنم .»...فرمود« :گریه نکن به خدا ســوگند،
این گونه امور نزد من مهم نیســت .»...پس از حدود چهل روز حزن و اندوه
و بیماری سخت حضرت زهرای اطهر(س) ،کسالت ایشان بیشتر شد .یک
روز به همسرش امام علی علیه السالم عرض کرد«:ای پسر عموی مهربان،
آثار و عالئم مرگ را در خودم مشــاهده می کنم .گمان می کنم به زودی به

پدرم ملحق می شوم ،می خواهم وصیّت کنم» .امام علیّ (ع) فرمود «:هر چه
می خواهی بگو که به آن ها عمل خواهم کردم».
حضــرت صدیقه ی کبری(س) وصیت های خود را به شــرح زیر بیان
داشت ۱« :ـ ای پســر عمو ،مردها بدون همسر نمی توانند زندگی کنند...
خواهشــمندم بعد از من با ا ُمامة(دختر خواهرم ،زینب) ازدواج کن ،زیرا
نسبت به کودکان من مهربان اســت ۲.ـ برای من تابوتی تهیه کن که در
موقع حمل جنازه ام ،حجم بدنم پیدا نباشــد ۳. ...ـ مرا شــبانه غسل بده و
کفن کن و به خاک بســپار .اجازه نده اشخاصی که حقّم را غصب کرده اند
و اذیّت و آزاری نمودند ،بر من نماز بخوانند و یا به تشــییع جنازه ام حاضر
شوند.»...
پــس از رحلت جان ســوز و حــزن انگیــ ِز یگانه دختر رســول ختمی
مرتبت(ص) که اســماء ب ِنت عُمیس تنها شاهد و گزارش گر آن می باشد،
می گوید« :امام علی(ع) گریه و ناله از کودکان ،زنان و عالقه مندان بلند شد
و مردم از مرد و زن برای عرض تســلیت به خانه آن حضرت می آمدند و
خواستار مشارکت در مراسم غسل و کفن و تشییع حضرت زهرا اطهر(س)
بودند که امام علیّ (ع) بنا به وصیت آن حضرت ،شــبانه مراســم غسل و
کفن را انجام داد و با حضور تعدادی از اصحاب و یاران مانند عباس ،فضل،
مقداد ،سلمان ،ابوذر ،عمّار ،ب ُریده ،عقیل ،حُ ذیفه ،ابن مسعود و حسنیین(ع)
پیکر پاک و مطهّر آن بزرگوار و دختر شــهیده و مظلومه پیامبر خدا(ص)
ســکوت مطلق شهر مدینه در مکانی
ِ
را در تاریکی شب ،آهسته و آرام در
مجهول(نا مشخص) به خاک سپردند .امام علیّ (ع) پس از توقف کوتاهی
در کنار قبر بــا اندوهی فراوان به خانه بازگشــت .صبح که اصحاب برای
شرکت در مراسم آماده می شــدند ،متوجه شدند که شبانه مراسم خاک
سپاری دختر عزیز پیامبر(ص)انجام شده است!.» ...
دلیل عمده این قول هم روایتی از امام صادق علیه السالم است که فرمود:
«فاطمه(س)بعد از رحلت پیامبــر(ص) هفتاد و پنج روز زنده بود» .برخی
دیگر از نویســندگان به علت روایت امام باقر علیه الســام که نقل شده،
حضرت زهرا(س) بعد از رســول خدا(ص) نود و پنــج روز زندگی کرد،
میگوینــد؛ آن بزرگوار در ســوّم جمادی الثانی ســال یازدهم هجری به
ملکوت اعلی پیوست.
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ایام فاطمیه

ایام فاطمیه یا ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شامل  ۲۰روز از
ماههای جمادیاالول و جمادی الثانی اســت که شیعیان به عزاداری برای
حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر مسلمانان میپردازند.

تاریخ ایام فاطمیه

شــیعیان پیرامون تاریخ درگذشــت حضرت فاطمــه(س) دو روایت
متفاوت شــامل هفتاد و پنج روز بعد از درگذشــت حضرت محمد(ص) و
دیگری نود و پنج روز را مورد وثوق میدانند.از آنجا که درگذشت حضرت
محمد (ص) در بیست و هشــتم صفر بودهاست به روایت هفتاد و پنج روز،
در مورخ ســیزدهم تا پانزدهم جمادی األوّل را »فاطمیه اول» میدانند .بنا
به روایت نود و پنج روز ،تاریخ شــهادت حضرت فاطمه(س) را در سوم تا
پنجم جمادی الثانی دانسته و آنرا «فاطمیه دوم» مینامند.
در فرهنگ عامه ،به دهه دوم جمادی االول ،از دهم تا بیســتم آن ماه که
بر اساس روایت  ۷۵روز شــهادت حضرت فاطمه(س) در میان آن روزها
واقع شدهاســت« ،دهه اول فاطمیه» و به دهه اول جمــادی الثانی ،از اول تا
دهم جمادی الثانی که بنا به روایت  ۹۵روز ،شــهادت حضرت فاطمه(س)
در میان این روزها اتفاق افتاده «دهه دوم فاطمیه» میگویند.

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

بررسی دالیل کاهش قیمت
نفت و تاثیرات آن
بر اقتصاد ایران

ش کرت نفت اریانول
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نفت به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصاد کالن جهانی شناخته
می شود و با توجه به اهمیت و کاربردهای متفاوت این کاال ،در جهان
امروز نه تنها به عنوان یک عامل تعییــن کننده اقتصادی وصنعتی
بلکه به عنوان یک عامل سیاســی و امنیتی نیز مطرح اســت ،در واقع
نفت عاملی اساســی برای رســیدن به هدف های اقتصــادی ،صنعتی،
سیاسی و تأمین امنیت ملی به حســاب می آید و از لحاظ تأمین سرمایه
باید به این واقعیت اشاره شــود که تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی،
10درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اســت که
در قیاس با کاالهای تجاری دیگر مانند گندم با  3الی 4درصد سهم ازکل
تجارت جهانی ،اهمیت آن در تأمین ســرمایه برای کشــورهای دارای
نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می شود .امروزه بیش از70
درصد انرژی مورد نیاز انسان را نفت و گاز و  15تا  25درصد آن را زغال
سنگ و حدود 10درصد آن را برق و اتم تأمین می کند و با توجه به اینکه
کشــور ما نیز به عنوان کشــوری که دارای منابع عظیم نفت و گاز بوده و
قســمت عمده درآمدهای ارزی آن ناشی از فروش نفت و فرآورده های
نفتی می باشــد ،طبیعتا هرگونه کاهش و یــا افزایش غیر نرمال می تواند
تاثیری شــگرف در اقتصاد و افق های اقتصادی و صنعتی کشــور داشته
باشد.

کاهش قیمت نفت و دالیل آن

قیمــت نفت در ماه های اخیــر با روند نزولی مواجه بوده اســت و اخیرا
کاهش نفت موجب نگرانی شــدید کشــورهای نفتی گشته است ،تثبیت
نفت در محدوده فعلی و یا تداوم نزول قیمتی نفت اقتصاد این کشورها را با
خطر کسری بودجه مواجه ساخته است ،اما در رابطه با کاهش قیمت نفت
میتوان به دو دلیل اصلی اشاره داشت که در قسمت ذیل به بررسی و تاثیر
گذاری این عوامل پرداخته می شود.

دالیل اقتصادی
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در رابطه با کاهش قیمت نفت عده ای از کارشناسان بر این عقیده هستند
که دالیل اقتصادی عمده ترین دلیل نزول قیمتی نفت می باشــد و عرضه و
تقاضا جهانی این کاال باعث افت قیمتی نفت شــده است و در مقابل عده ای
نیز تضاد و تناقض های سیاسی و آسیب پذیری اقتصاد کشورهایی به مانند
روسیه ،ایران را دلیل اصلی نزول قیمتی نفت معرفی می کنند.
ggکاهش تقاضای جهانی نفت  :گزارش اخیر صندوق بین المللی پول که
حاکی از وضعیت نامناسب اقتصادی های بزرگی به مانند چین ،آلمان
و فرانسه دارد باعث شــد تا آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش
اخیر خود میزان تقاضای نفت در سال  2015را با کاهش همراه سازد
و همیــن عوامل باعث نزول چند دالری نفت و لمس محدوده  80دالر
برای نفت گشت ،در واقع بعد از بحران اقتصادی سالهای اخیر اقتصاد

جهانی همچنان با رشــد آرامی مواجه است و
علی رغــم اینکه صندوق بین المللی پــول هنوز در پیش
بینی های خود بر خروج از رکود در ســطح جهانی امیدوار
است ،با این حال در گزارشــات اخیر خود رشد سال جاری
اقتصادهایی به مانند چین ،آلمان و فرانسه را کاهش داده است
و در این بین صرفا کشور امریکا با شرایط مساعدتری همراه است که با
توجه به تولید نفت های ماسه ای تقاضای این کشور نیز از بازار جهانی
در حال کاهش می باشد.
ggافزایش عرضه نفت  :در واقع عالوه بر کاهش تقاضا در اقتصاد جهانی
در سال اخیر شــاهد افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی هستیم و
با صرف نظر از افزایش مقداری تولید نفت توسط اعضای اوپک و غیر
اوپک شــاهد پدیده نسبتا نو ظهوری در عرصه نفت و گاز تحت عنوان
نفت و گاز شیل هستیم که میتواند تمامی افق های قیمتی نفت را تحت
تاثیر قرار دهد ،در واقع ایاالت متحده با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
اقدام به تولید نفتی ســبک کرده است که می تواند معادالت عرضه و
تقاضای جهانی را در هم ریزد.

دالیل سیاسی

در بررســی دالیل سیاسی نزول قیمتی نفت می توان به اقدامات سیاسی
عربستان اشاره داشــت که با اهداف خاصی در پی کاهش قیمتی نفت می
باشد ،در واقع این کشور برای کاهش قیمتی نفت دالیل متعددی داراست
که در قسمت زیرین به این دالیل پرداخته می شود.
ggتحلیل گران سیاسی بر این نظر هستند که آسیب پذیری اقتصادهای
روســیه و ایران و همچنین ونزوئال از قیمت های نفت باعث شده است
که آمریکا و عربستان اقدام به افزایش عرضه و کاهش عمدی قیمت
نماید تا بدین منظور باعث بحران های اقتصادی در کشــور روسیه و
ایران شوند ،در واقع بودجه های این دو کشور با نفت صد دالری بسته
شده اســت و هرگونه کاهش قیمتی نفت می تواند کشورهای مزبور را
با بحران کســری بودجه مواجه ســازد و باعث عقب نشینی و یا احیانا
انعطاف پذیری بیشــتر این حکومت ها در مقابل خواسته های آمریکا

و عربستان شــود ،در واقع قضیه اوکراین و یا قضیه سوریه که ایران و
روســیه در آن در جبهه های واحدی قرار گرفتن مــی تواند دلیلی بر
اقدامات اخیر عربســتان تلقی شود و از سوی دیگر کاهش قیمتی نفت
ایران را در مسئله هســته ای در موضع انفعال قرار خواهد داد که می
تواند برای آمریکا و عربستان موقعیت خوبی تلقی شود.
ggاز طرفی دیگر اقدام اخیر عربســتان را نیز می توان به صورت دیگری
مورد بررســی قرار داد و اقدامات اخیر کشــور مزبور را واکنشی به
تولیدات نفت شــیل آمریکا و سعی بر از بین بردن توجیهات اقتصادی
تولید چنین نفتی تلقی کرد ،در حقیقت عربستان با احساس خطر نسبت
به افزایش عرضه نفت حاصل از تولیدات نفت ماســه ای سعی بر این
دارد که تولیدات چنین نفتی را غیر اقتصادی نماید و از طرفی با واکنش
سریع سعی بر کسب مشتریان بیشتری از بازار جهانی دارد.

ثبات و یا عدم ثبات دالیل کاهش قیمتی نفت

دالیــل کاهش قیمتــی نفت را از هر بعــدی در نظر
بگیریم ،نمی توانیم در کوتاه مدت انتظار برگشت
قیمتی نفت به ســقف های تاریخی داشته
باشیم و چه بسا دیگر شاید شو ک
های تقاضای نفتی نداشته

باشیم ،در واقع از دیدگاه تقاضا
جهانی انتظــار نمی رود که
تقاضای جهانی در کوتاه مدت
تحریک شــود و طبق آخرین آمار
صندوق بین المللی پول کاهش رشد اقتصادی
حوضه یورو و همچنین کاهش رشد اقتصادی چین باعث کاهش
تقاضای نفت شده اســت و اخیرا آژانس بین المللی انرژی برآورد پیشین
خود را برای تقاضای نفتی ســال  ٢٠١٥میالدی  ٣٠٠هزار بشــکه در روز
کاهش داده است و هم اکنون پیش بینی می کند که تقاضای نفت سال آینده
با افزایش  ١,١میلیون بشکه ای به  ٩٣.٥میلیون بشکه در روز برسد .آژانس
بین المللی انرژی برآورد ســال  ٢٠١٤خود را با  ٢٠٠هزار بشکه کاهش به
 ٠.٧میلیون بشکه در روز رســاند و از طرفی افزایش عرضه توسط اعضای
اوپک و غیر اوپــک و عرضه مازاد در بازار احتمال جنگ قیمتی و کاهش هر
چه بیشتر نفت را در ماه های اتی را تشدید ساخته است و به نظر می رسد که
مازاد عرضه در کوتاه مدت قابل رفع باشد.
از طرفی تولیدات نفت شــیل آمریکا بازار نفــت را با خطر جدی مواجه
ســاخته که نه تنها موجب کاهش تقاضا شده است ،بلکه انتظار می رود که
ســالهای آتی این نوع نفت نیز به عرضه های جهانی افزوده شود و با تحقق
این امر انتظار صعود قیمتی نفت در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد ،البته
تولید این نوع نفت موجب دگرگونی اساسی در صنعت نفت خواهد شد که
به بیان ســاده می توان گفت که نفت میرود تا بجای یک کاالی استخراجی
و تولیــد معدنی ،به یک کاالی تولیدی صنعتــی تبدیل گردد .تفاوت نفت

بعنوان یک کاالی استخراجی و نفت بعنوان یک کاالی صنعتی در این است
که در حالت اول میزان ذخیره ،فشــار فورانی و موقعیت محلی نســبت به
بازار و ،..تعین کننده قیمت تمام شده است و درحالت دوم کار و تکنولوژی
تولیدی اســتفاده شده و چه بســا در سال های آتی با پیشــرفت این نوع
تکنولوژی شاهد کاهش بیشتر قیمت نفت نیز باشیم.
بنایراین می توان چنین برداشت کرد که در شرایط فعلی نه تنها نمی توان
افق مثبتی را برای قیمت های نفت متصور شــد ،بلکه چه بسا شاهد نزول
بیشتر نفت در ماه های آتی نیز باشیم.

مسیر قیمتی نفت

هرچند بررســی مســیر قیمتی کاالیی به مانند نفت پیچیده و مشــکل
می باشــد و اتفاقات بســیاری می توانند پیش بینی های قیمتی این کاال را
دگرگون ســازند ،اما در مقطع کنونی و با در نظر گرفتن عوامل سیاســی و
اقتصادی نزول قیمتی نفت محتمل و ممکن به نظر می رسد و انتظار میرود
که عوامل عرضه نسبت به عوامل تقاضا در کوتاه مدت برتری نسبی دارا
باشند.
بررســی نمودار نفت در تایم فریم روزانه نیز نشــان می دهد که روند
نزولی نفت چندین ماه است که تداوم داشــته است و صرفا نزول نفت در
سه ماه اخیر تشــدید گشته اســت و با توجه به روند ایجاد شده در نفت و
دالیل مطرح شــده می توان انتظار داشــت که نزول قیمتی نفت همچنان
تداوم داشته باشد.
بنابراین با در نظر گرفتن دالیــل بنیادین به مانند افزایش عرضه نفت
کشــورهای تولید کننده و از طرفی کاهش تقاضــای جهانی و نیم نگاهی
به دالیــل و فاکتورهای سیاســی و در نهایت
با بررســی تکنیکالی مســیر قیمتی نفت
میتــوان احتمال نزول قیمــت نفت را
باال دانسته و چه بســا در روزها و ماه
های آتی شــاهد نزول بیشــتر نفت
جهانی باشــیم و با توجــه به اینکه
انتظــار نمی رود دالیــل غالب بر
نزول قیمتی نفت در کوتاه مدت
قابل برطرف شــدن باشد نزول
های بیشتر قیمت نفت نیز بعید
نخواهد بود.

تحلیل گران سیایس
بر این نظر هستند
که آسیب پذیری
اقتصادهای
روسیه و ایران و
ن
همچن� ونزوئال
ی
از قیمتهای نفت
باعث شده است که
آمریکا و عربستان
اقدام به افزایش
عرضه و کاهش
عمدی قیمت نماید
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تاثیرات قیمت نفت در اقتصاد ایران

بخش نفت در اقتصاد ايران ســالهاي زيادي اســت که عمده درآمد
ملي کشــور را تامين ميکند و در واقع اين بخش در اقتصاد کشــور نقش
مسلط را ايفا مي کند و در بودجه سال جاری که مالحظات زیادی به دلیل
تحریم های نفتی صورت گرفته ،حداقــل  40درصد از درآمدهای ارزی
دولت از محل فروش نفت شناســایی می شود ،حال اینکه با در نظر گرفتن
مشــتقات نفتی می توان حداقل  70درصد از درآمدهای ارزی دولت را از
محل فروش نفت و فــرآورده های آن تعیین کرد ،در واقع نفت در اقتصاد
ایران مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر سایر شاخص های اقتصادی میباشد و
عدم مدیریت شوک های قیمتی نفتی عالوه بر تاثیرات اقتصادی ،تاثیرات
سیاسی و امنیتی نیز به دنبال خواهد داشــت ،در واقع کاهش قیمت نفت
سبب میشــود که دولت ،به علت انعطافپذیری هزینههای جاری ،که
بخش عمــده آن مربوط به حقوق و دســتمزد کارکنان دولتی اســت ،از
هزینههای عمرانی بکاهد و آن را به هزینههای جاری منتقل کند.

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

ش کرت نفت اریانول

محصول جدید ایرانول:

تتــــرا
سازگار با
محیط زیست
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شرکت نفت ایرانول به طورپیوسته در راستای
خواسته مشتریان خود حرکت کرده وبا افزایش
کیفیت محصــوالت خود بــه طوردائم ومعرفی
محصوالت جدید درفکر جلــب رضایت تمامی
مصرف کنندگان محصوالت خود می باشد.
از طــرف دیگر اهمیــت روز افــزون کاهش
آلودگی هــوا ،محیط زیســت و کاهش مصرف
حمیدرضا اسکندری
مدیر کنترل کیفیت و پژوهش منابع نفتی از جمله نفت خام ومشــتقات آن مانند
بنزیــن ،گازوئیــل و روغن از دغدغــه های این
شــرکت بوده اســت .به همین منظور محصولی جدید با نام روغن موتور
بنزینــی ایرانول تترا با گرانروی  low40و ســطح کیفیت  SL/CFرا بزودی
روانه بازار کرده که با استفاده از روغن پایه های گیاهی فرموله شده است.
این محصــول از کیفیتــی مثال زدنی برخوردار اســت کــه صاحبان
خودروهای شخصی و عمومی را مجاب میکند که حداقل یکبار هم شده آن
را امتحان کنند .مهم ترین مزایای این روغن عبارتند از:
)1کاهش مصرف سوخت
)2تبخیر نا چیز روغن که آرزوی هر مصرف کننده ای است
)3کاهش چشمگیر رسوب گذاری در موتور
)4افزایش طول عمرقطعات موتور و کاهش هزینه های تعمیرات
)5دوســتدار محیط زیســت به دلیــل دارا بودن روغــن گیاهی در
فرموالسیون
عالوه بر موارد فوق مزایای دیگری نیز برای این روغن مترتب اســت اما
آنچه که شاید هر مصرف کننده ای به راحتی بتواند آن را در زمان مصرف
تشخیص دهد عدم کم کردن روغن در زمان مصرف آن است.
روغن ایرانول تترا دارای ویسکوزیته  SAE LOW40می باشد و در صورت
مقایســه این روغن با روغن های مشابه غیر گیاهی در بازار متوجه خواهید
شــد که زمان کار کرد موتوربا روغن ایرانول تتــرا تبخیر روغن به قدری
ناچیز است که در مقایسه با روغن های  LOW40دیگر می توان از آن چشم
پوشی کرد.
می دانید که روغن هایــی که به هر دلیل تبخیر باالیــی دارند در زمان
کارکرد در موتور به مقدار زیادی بخار شــده و باعث می شود روغن سفت
تر شــود و این موضوع موجب صدمه زدن به موتور خودرو در کوتاه مدت
خواهد شــد به طوری که بعد از مدتی متوجه می شوید موتور اتومبیل شما

دیگر از قدرت کافی برخوردار نیست و به نرمی کار نمی کند.چرا که تبخیر
زیاد روغن وسفت شــدن آن باعث شــده روغن نتواند به خوبی در زمان
اســتارت زدن و کار کرد موتور قطعات را روغــن کاری کرده و در نتیجه
ســایش در موتور باال رفته و به مرور موتور خودرو دچار آسیب های جدی
خواهد شد.
اما در صورت اســتفاده از روغن موتور ایرانول تترا دیگر چنین مشکلی
وجود نخواهد داشت.از طرف دیگر سالم ماندن موتور خودروی شما یعنی
کاهش تعمیرات و حفظ سرمایه شما.
نکتــه مهم دیگر در خصوص روغن موتــور ایرانول تترا کاهش مصرف
سوخت اســت.این روغن به دلیل کاهش ضریب اصطکاک بیشتر نسبت
به روغن های مشــابه دیگر باعث روان تر شدن عملکرد موتور و در نتیجه
افزایش عملکــرد و قدرت موتور و کاهش مصرف ســوخت به طور قابل
توجهی خواهد شد.
کاهش مصرف ســوخت و روغن یعنی حفظ سرمایه های ملی و کاهش
آلودگی محیط زیســت یعنی محیطی که خود و فرزندانمان در آن زندگی
می کنیم و در قبال حفظ و حراست از آن وظایفی به عهده داریم.
روغــن موتور ایرانول تترا از مزایای فوق العاده ای بر خوردار اســت که
در این نوشــته نمی گنجد لذا در فرصت دیگری به طور کامل در خصوص
آن مطالبی ارائه خواهد شد .اما ســفارش این شرکت به همه این عزیزان
این اســت که با مصرف این روغن تفاوت ها را مشاهده نمایند و در حفظ و
حراست از سرمایه های ملی و محیط زیست سهیم باشند.

با هدف افزایش راندمان تولید و باال بردن کیفیت محصوالت صورت گرفت

کامل ترین اورهال واحد  P.D.Aپس از  16سال
واحد آســفالت زدایی با اســتخراج مواد آســفالتی از روغن توســط
حالل پروپان با ظرفیت  4550بشــکه در روز یکــی از منحصر بفرد ترین
واحدهاي عملیاتی در منطقه خاورمیانه است و در ایران فقط در پاالیشگاه
روغنسازی تهران ایرانول وجود دارد.
خوراك این واحد از ته مانده بــرج تقطیر در خالء()Vacuum Bottom
تأمین میگردد .محصول فرعی این واحد آســفالت ()PDA TARمی باشد
که در مخــزن  5000-TKذخیره می گردد .این محصول در پاالیشــگاه
روغن ســازی بارگیری شده و یا به شرکت نفت پاسارگاد ارسال می گردد.
محصول اصلی این واحد روغن بدون آســفالت ( )DAOبه واحدهاي دیگر
برای جداســازي مواد آروماتیکی و واکس ارســال می گردد و در نهایت
روغن پایه خروجی با نام برایت اســتاک ( )Bright Stockکه از آن در تهیه
روغن های موتوری و صنعتی مرغوب استفاده می گردد ،تولید می شود.
سرپرســت معاونت تولید و بهره برداری و مدیر پاالیشگاه تهران در این
باره به فصلنامه ایرانول گفت :با توجه به لزوم انجام  Spallingو Decoking
بر روی تیوب کوره های واحد  P.D.Aو تعویض برخی مسیرهای لوله کشی
واحد به دلیل کاهش ضخامــت و همچنین پایین بودن راندمان تجهیزات
واحد ،مقرر شد در مهر ماه ســال جاری نسبت به انجام کاملترین اورهال
واحد  P.D.Aپس از ســال  ،78بر روی تجهیزات مورد نظر واحدهای بهره
برداری ،مهندسی فرآیند و بازرسی فنی صورت پذیرد.
شهرام خراطی زاده افزود :تعداد  22عدد مبدل حرارتی 2،عدد کوره13 ،
عدد  16 ،Vesselمورد تعمیراتی در قالب  12 ،Pipe & Valveمورد تعویض
مسیر های لوله کشــی واحد با توجه به کاهش ضخامت ،تعداد حدود 50
مورد تعمیراتی شیرآالت واحد 47 ،مورد دستور کار بازرسی فنی در حین
انجام تعمیرات اساســی و کارهای تعمیراتی بــرق و ابزار دقیق ،در برنامه
تعمیرات اساسی پیش بینی شد.
وی تصریح کرد  :بر اســاس برنامه زمانبندی تدوین شده ،مقرر گردید

تعداد  478فعالیت تعمیراتی در مدت زمان  22روز کاری انجام گردد که
با همکاری واحدهای بهره برداری ،مهندســی فرآیند ،مهندسی عمومی،
بازرسی فنی ،ایمنی و آتش نشانی ،تمامی فعالیت های تعمیراتی درج شده
در برنامه زمانبندی ،توســط واحد تعمیرات با صرف حدود  32033نفر
ساعت انجام شد.

تعویض پارچه فیلتر های : 1302-FIL , 1301-FIL

در شش ماهه
دوم سال ،94
با هدف افزایش
راندمان واحد
موم گیری ،برای
انجام تعمیرات
اسایس سه عدد از
چیلرهای واحد،
توسط واحد
تعمیرات اقدام
شد

در ادامه رئیس تعمیرات پاالیشــگاه روغن ســازی تهــران نیز درباره
تعمیرات اساســی فیلترها و چیلرهای واحد موم گیــری گفت :با توجه به
فرارســیدن موعد تعویض پارچه فیلترهای واحد  M.D.Uو طی درخواست
از جانب واحد بهره برداری ،واحد تعمیرات برای انجام تعمیرات اساسی و
تعویض پارچه دو عدد از فیلترهای واحد اقدام کرد.
حســن پرتوی خواه افزود :با توجــه به نیاز واحد عملیاتــی و اهمیت در
ســرویس بودن تجهیزات مذکور ،واحد تعمیرات با تالش شبانه روزی و
دلسوزانه پرسنل خود سعی در تســریع در انجام تعمیرات فیلترهای فوق
داشته و موفق شد فیلترهای  1302-FILو  1301-FILرا هرکدام در مدت
زمان سه روز کاری و با صرف جمع ًا حدود  900نفر ساعت نیروی تعمیراتی،
در سریع ترین زمان ممکن در اختیار واحد بهره برداری قرار دهد.

تعمیرات اساسی سه عدد از چیلرهای واحد : M.D.U

وی تصریح کرد :به دلیل مستهلک شدن قطعات چیلرهای واحد M.D.U

که منجر به عدم تبادل حرارت مناسب و عدم بوجود آمدن کریستال های
 WAXمی گردد ،در شش ماهه دوم سال  ،94با هدف افزایش راندمان واحد
موم گیری ،برای انجام تعمیرات اساسی سه عدد از چیلرهای واحد ،توسط
واحد تعمیرات اقدام شــد .همچنین تعمیرات اساسی تعداد سه عدد چیلر،
در صورت تأمین قطعات یدکی مصرفی در برنامه تعمیرات می باشد.
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عملکرد موتور با کدام روغن؟

سنتتیک یا معدنی

ش کرت نفت اریانول

ضرورت روغن موتوربرای خودرو ،همانند ضرورت خون برای بدن است .هیچ خودرویی بدون روغن موتور ،نمی تواند حرکت کند.
درچنــد دهــه ی گذشــته ،معموأل اســتفاده ازروغن موتورهــای معدنی ،اکثرنیــازهای خودرورا بــرآورده ســاخته وحفاظت کافی را
انجام می داده است.
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نکته کلیدی در اینجاســت «حفاظت کافی».
روغــن موتورهای معدنی ،برای قســمت های
مختلف خودرو ،وظیفه حفاظت کافی را به خوبی
سمانه شاطری
انجام داده اند .اگر روغن ،به موقع تعویض شود،
کارشناس کنترل کیفیت
موتور خودرو می تواند بــدون نیاز به تعمیرات
جدی و اساسی تا  170000کیلومتر و یا حتی بیشتر کار کند.
ال معقول و منطقی می باشد به خصوص
انتظار باال از عملکرد خودرو ،کام ً
زمانی که مقدار زیــادی پول بابت خرید خودرو پرداخت می شــود ،این
انتظارات بیشتر نمود پیدا می کند.
موتورهای امروزی ،برای عملکرد بهتر ســاخته شده اند .با اینکه روغن
های معدنی نسل جدید برای محافظت بهتر و عملکرد موتورهای امروزی
طراحی شده و دارای کارآیی باالتری نسبت به  10یا  20سال گذشته اند اما
این موتورها نیازمند روانکاری با روانکارهایی با عملکرد های بهتر هستند
که بعضأ روغن های معدنی نمی توانند این انتظارات را برآورده ســازند و
لذا روغن های ســنتتیک ،برای تکمیل این ویژگیها ،وارد دنیای روانکاری
شده اند.
چرا روغن موتورهای معدنی پاسخگوی نیازهای موتورهای خودروهای
امروزی نیستند؟
روغن های معدنی با اســتفاده از یک روغن پایه پاالیش شــده حاصل از
یک برش نفتی تولید می شــوند .روغن پایه هــای معدنی ،حاوی مقداری
پارافین ،ســولفور ،نیتروژن ،اکسیژن ،آب ،نمک ها و فلزات خاص هستند.
همه ی این آلودگی ها باید از روغن پایه ،حذف گردد تا بتوان از آن در تولید
روانکار استفاده نمود.
متأســفانه هیچ فرآیند پاالیشی صد در صد نیست و بعد از انجام فرآیند
پاالیش ،همچنان ناخالصی هایــی در روغن باقی می ماند .در واقع اکثر این
آلودگی ها هم برای خودرو و هم برای عمر مفید روغن مضر می باشــد .در
اینجا روغن موتورهای معدنی و سنتتیک با هم مقایسه می شوند.

روغن موتور های معدنی مستعد شکست مولکولی هستند
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برخی از مواد شیمیایی موجود در روغن موتورهای معدنی تحت شرایط
عملیاتی و حرارتی نرمال خودرو ،دچار شکست مولکولی می شوند و برخی
دیگر ،حتی تحت شــرایط حرارتی مالیم و تنها در حضور اکسیژن ،مستعد
شکست مولکولی هستند.
آالینده های ناپایدار (یا اکسید شونده) ،در حین روانکاری به هیچ عنوان
مطلوب نمی باشند .این نوع آالینده ها در روغن های معدنی حضور دارند.
چراکه حذف آنها از روغن پایه غیر ممکن بوده و یا مســتلزم صرف هزینه
های گزافی می باشد.
شکســت های مولکولی در روغن پایه های معدنی باعث ایجاد رسوب
و لجن بــر روی قطعات موتور می گردد .به عــاوه ،روانکارهایی که دچار
اختالل در تشــکیل فیلم روانکاری می شــوند ،در عملیات پمپاژ و انتقال

حرارت ،دچار مشکل می شوند.

روغن موتور های معدنی عملکرد ضعیفی در فرآیند استارت در
هوای سرد دارند

روغن موتورهای معدنی به دلیل داشتن هیدروکربنهای درشت مولکول،
سبب ایجاد الیه ی ضخیمی از روانکار در درجه حرارت های پایین می شود.
در نتیجه روغن موتورهای معدنی در هوای سرد به ویژه در لحظه استارت،
نمی توانند درون موتور خودرو به آســانی به گــردش در بیایند .این امر،
ممکن است در همان دقایق اولیه پس از شروع به کار موتور خودرو ،سبب
آسیب دیدگی قطعات محافظت نشده موتور شود.

روغن موتور های معدنی قدرت تحمل دمایی کمتری دارند

بخش عمده ای از مشکالت روغن موتورهای معدنی ،مربوط به ماهیت
روغن پایه های آنها می باشد؛ که از مولکول های حجیم با وزن مولکولی باال
تشکیل شده اند.
میدانید که جریان روغن در سیســتم روانکاری خودرو ،به گونه ای است
که مولکول های سبک و کوچک آن به سمت مرکز جریان هدایت می شوند
و مولکول های حجیم و ســنگین با وزن مولکولی باال ،به سمت سطوح فلزی
گرایش می یابند که این آرایش مولکولی یــک مانع در برابر انتقال حرارت
از اجزاء موتور به روغن می باشد .در حقیقت ،مولکول های بزرگ و سنگین،
همانند یک پتو در اطراف ســطوح داغ عمل کرده و انتقال حرارت را کاهش
می دهند .غیر یکنواختی مولکول ها در روانکارهای معدنی ،ســبب کاهش
اثر روانکاری آنها می شود .در حالیکه مولکول های یکنواخت و هم اندازه در
روانکارهای سنتتیک ،سبب اثرگذاری و روانکاری بهتر و آسان تر می شوند.
به صورت تئوری ،اندازه ی مولکول های روانکار را می توان به قرار گرفتن
الیه هایی از تیله بر روی هم تشبیه کرد .اگر این تیله ها ،همگی دارای اندازه
های یکسان باشند ،قرارگیری این الیه ها بر روی هم ،منظم تر و حرکت آنها
یکنواخت تر و ساده تر می باشد .در صورتیکه اگر این تیله ها دارای اندازه
های متفاوتی باشند ،این انتقال و نظم در چیدمان دچار مشکل می شود.
این نا کارآمدی ســبب افزایش اصطکاک می شود .از این رو ،این روغن
ها ،ظرفیت پایینی در امر کنتــرل دمای درون موتور ،دارند .با توجه به این
موضوع که روغن موتور حدود  50درصــد وظیفه خنک کنندگی و انتقال
حرارت موتور خودرو را به عهده دارد ،انتخاب صحیح نوع روغن ،از اهمیت
باالیی برخوردار می باشد .ظرفیت حرارتی روغن های سنتتیک به مراتب
باالتــر از روغن های معدنی می باشــد .هنگامیکه دمــای موتور باال رود،
مولکول های ســبک روغن های معدنی ،در اثر حرارت باال ،تبدیل به بخار
شــده و روغن را ترک می کنند و مولکول های سنگینتر ،درون روانکار باقی
می ماند .که این امر ،سبب پمپاژ سخت تر روغن می گردد.
روغن های سنتتیک ،در برابر سوختن مقاوم هستند .آنها تحمل دماهای
بسیار باالی موتور خودرو را دارند و لذا عملکرد به مراتب بهتری نسبت به
روغن های معدنی از خود نشان می دهند.

استفاده از روغن موتور های سنتتیک ،سبب افزایش مدت
زمان تعویض روغن می شوند

گرما و اکسیداســیون ،دو عامل مخرب در روانکار هستند .روغن پایه
های ســنتتیک از مولکول های خالص و هم اندازه تشکیل شده اند ،که در
برابر گرما و اکسیداسیون مقاوم هستند.
عالوه براین ،به دلیل ســاختار مولکولی یکنواخت روغن های سنتتیک،
اصطکاک داخلی و خارجی ناشی از آن کمتر از روغن های معدنی با ساختار
مولکولی غیر یکنواخت می باشــد .در نتیجه ،کنترل دمایی این روغن ها،
بهتر بوده و تنش دمایی کمتری به این روغن وارد می شود.

روغن موتورهای سنتتیک ،فیلم روانکاری مقاومتری تشکیل
می دهند

مقاومت فیلم یک روانکار ،بیانگر توانایی آن در حفظ الیه روانکاری بین
دو قطعه از موتور در شرایط فشار باال و یا حرارت باال می باشد.
مقاومت فیلم روانکاری روغن های سنتتیک بیشتر از روغن های معدنی
با گرانروی یکســان می باشــند .در حقیقت ،روغن های سنتتیک سبکتر
ماننــد  W0-30یا  W5-20دارای فیلم روانکاری مقاوم تری نســبت به
روغن های معدنی سنگین تر مانند  W15-40یا  W20-50هستند.
بنابر این ،با اســتفاده از یک روغن سنتتیک ســبک تر ،می توان کاهش
تماس ســطوح فلزی را انتظار داشت و این بدان معنی است که ،این روغن
ها منجر به عملکرد بهتر ،کاهش مصرف سوخت ،حفاظت بهتر در شرایط
آب و هوایی نامساعد و تحمل فشارهای ناگهانی و زیاد می شود.

روغن موتورهای سنتتیک ،سبب کاهش رسوبگذاری موتور
می شود

روغن هــای معدنی ،در پاکســازی قطعات موتور از رســوبات و لجن
های تولید شــده در اکسیداســیون و تنش های حرارتی مؤثر می باشند.
این رســوبات باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد و عمر موتور و سبب
افزایش تعــداد تعمیرات پرهزینه می شــود .از آنجائیکــه روغن های
ســنتتیک به مراتب پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداســیون
بهتری دارند ،در پاکســازی موتور از رسوبات و لجن های ایجاد
شده بسیار مؤثر می باشند.

به دلیل ساختار
مولکولی یکنواخت
روغن های
سنتتیک ،اصطکاک
داخیل و خارجی
ناشی از آن ت
کم� از
روغن های معدنی
با ساختار مولکولی
غ� یکنواخت می
ی
باشد .در نتیجه،
کنترل دمایی این
روغن ها ،ت
به�
بوده و تنش دمایی
ت
کم�ی به این روغن
وارد می شود
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روغن موتورهای سنتتیک ،دارای سیالیت بهتری
در درجه حرارت های پایین می باشند

روغن هــای ســنتتیک و دیگــر روانکارها ،شــامل
زنجیرهای پارافینی و هیدروکربنهای کریســتالی
نیستند .چراکه وجود این ساختار سبب ایجادالیه
ضخیمی (غلیظی) از روغن های معدنی در حین
استفاده ،در دماهای ســرد می شوند .به عنوان
یک نتیجه ،روغن های ســنتتیک در شــرایط
دمایی ســرد و در لحظه استارت ،بالفاصله در
موتور به جریان می افتــد .این موضوع به
طور قابل توجهی منجر به کاهش ســایش
و بنابرایــن افزایش عمر موتــور و کاهش
هزینه های تعمیر می شود.
مرجع:

michael kaufman,” The Motor oil-1
2010 ,”bible
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ش کرت نفت اریانول

با بررسی خودروی BMW i8

شناخت خودروهای هیبریدی و بررسی
روغن موتور مصرفی آنها
امــروزه بــا باال رفتن دمای کره زمین ومشــکالت زیســت محیطی که این افزایــش دما بوجود آورده اســت تمامی ارگان های
مــردم نهــاد ودولــت هــای کشــورهای صنعتی کــه نقــش عمــده ای درایــن تغییــرات آب وهوایی بواســطه تولیــد گازهای
گلخانهای دارند ،در تالشند تا به نحوی این وضعیت اسفبار را کنترل کنند.
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یکــی از منابــع اصلــی تولیــد گازهای
گلخانهای ،دی اکســید کربــن خروجی از
خودروها اســت که در حــال حاضر تنها راه
سعید صمدی
کارشناسسفارشاتخارجی جایگزین بــرای این نســل از خودروهای
سوخت فســیلی ،خودروهای هیبریدی می
باشــد زیرا خودروهای برقی و خورشــیدی پس از ســال ها تحقیق و
پژوهش هرگز نتوانســتند از لحاظ قیمت تمام شده و قدرت خروجی
مقرون به صرفه باشند.
خودروهای هیبریدی به مرور در سرتاســر دنیا در حال گســترش
اســت و در حال حاضر و با توجــه به تیراژ بیــش از  3میلیون خودرو
هیبریدی فروخته شــده در دنیــا ،نیاز به شــناخت قطعات یدکی و
نیازهای مصرفی این نســل از خودروها بیشــتر احســاس می گردد.
همچنین با توجه بــه ورود خودروهای هیبریدی از ســال  1393و با
تعرفه گمرکی صفر به داخل کشــور ،بســتر الزم برای ارائه خدمات
تعمیراتی و قطعات یدکی این خودروها را در آینده فراهم ساخته است.
گرچه امروزه با توجه بــه انحصاری بودن و به روز بودن تکنولوژی این
خودروها تمامــی خدمات تعمیراتی و مصرفی آن (اعم از روانکارها) از
خارج از کشور تامین میشــود ،اما با توجه به تعرفه ورودی و به صرفه
بودن مصرف سوخت این خودروها و همچنین قرارداد
شرکت تاکســیرانی تهران با شرکت

تویوتــا برای فروش  5هزار تاکســی هیبریدی در تهــران ،در آینده
نزدیک شــاهد فراگیر شــدن خودروهای هیبریدی در داخل کشور
خواهیم بود .از همین رو شناخت فن آوری بکار رفته در این خودروها و
همچنین روانکارهای مصرفی آن کمک شــایانی در برنامه ریزی های
آتی شرکت نفت ایرانول برای پیشتاز بودن در علم و فن آوری روز دنیا
و همچنین توسعه بازارهای داخلی و خارجی خواهد کرد.

خودرو هیبریدی چیست و چگونه کار می کند؟

در ابتدا الزم اســت تا با عملکرد خودروهــای هیبریدی (بنزینی-
دیزلی  -الکتریکی) و یا ( Hybrid Electric Vehicle (HEVآشنا شویم و
تفاوت آنها را با خودروهای فسیل سوز که منجر به تمایز در استفاده از
روانکارهای خاص خواهد شد ،را بشناسیم.
خودروهای هیبریدی عموما از اجزا اصلی ذیل تشکیل می شوند:
 .1موتــور بنزینی :موتور بنزینی این نســل از خودروها شــباهت
زیادی به موتــور خودروهای معمولی دارد .اما این موتور کوچکتر و از
فن آوری بسیار باالتری برخوردار اســت ،که باعث کاهش گازهای
آالینده خروجی می گردد و به دلیل وزن کمتر از کارایی بیشــتری نیز

برخوردار است.
 .2موتور الکتریکی :موتور الکتریکــی کاربرد دوگانه دارد و عالوه
بر اینکه به عنوان یک پیشــرانه برای خودرو عمل می کند قادر است تا
همانند یک ژنراتور زمانی کــه خودرو نیازی به موتور الکتریکی ندارد
مثال در یک سراشیبی باتری ها را شارژ کند.
 .3ژنراتور :ژنراتور از نظر ســاختار مشابه موتور الکتریکی است ،با
این تفاوت که ژنراتور تنها وظیفه تامین الکتریســیته مورد نیاز موتور
الکتریکی و شــارژ باتری ها ،را بر عهده دارد .بکارگیری سیســتم احیا
کننده ترمــز ( )Regenerative Braking System-RBSکه با تبدیل
انرژی جنبشــی حاصل از ترمزگیری به انرژی پتانســیل و ذخیره در
باتری ها نیز یکی از عمده ترین وظایف ژنراتور می باشد .ژنراتور بیشتر
در خودروهای هیبریدی ســری به کار می رود کــه در ادامه توضیح
بیشتری درخصوص آن داده خواهد شد.
 .4باتری :باتری ها در خــودروی هیبریدی یک منبع ذخیره انرژی
برای موتور الکتریکی هستند و برخالف بنزین که به صورت یک طرفه
تنها انرژی موتور بنزینی را تامین می کند ،می تواند انرژی بازگشتی از
موتور الکتریکی و تولیدی از ژنراتورها را در خود ذخیره کند.
پس از شناخت اجزای اصلی ،نوبت به تفکیک دو نسل از خودروهای
هیبریدی اســت که از لحاظ عملکرد به دو مدل موازی و سری تقسیم
می شوند.
مدل موازی خودروهای هیبریدی نســل ابتدایی آنها بود که از دو
موتور بنزینی و الکتریکی مســتقل از هم بهره می بــرد و این دو موتور
به صورت همزمان به سیســتم انتقال قدرت متصــل بودند و مجزا از
هم نیروی مصرفی خودرو را تامین می کردند .باتری های این نســل
از خودروهای هیبریدی تنها به وســیله اتصال به منبع خروجی شارژ
میشدند و این سیستم شارژ باعث می شد تا خودرو برای مدت زیادی
متوقف گردیده تا بتوانند باتری های خود را شارژ کنند.
مدل سری که آخرین نسل خودروهای هیبریدی است از دو موتور
الکتریکی و بنزینی در کنار یکدیگر اســتفاده مــی کند .نحوه چینش
قطعات این مدل به این صورت اســت که موتور بنزینی (که معموال
به محور عقب خودرو متصل است) عالوه بر تامین
نیــروی محور عقب خــودرو به ژنراتور
نیز متصل اســت .ژنراتور نیز به
باتری و موتور الکتریکی

(که محور جلو خودرو را به حرکت در می آورد) متصل میباشد.
در زمان اســتفاده خــودرو از موتور بنزینی ،عالوه بــر تهیه نیروی
پیشــرانش خودرو ،ژنراتور نیــز به حرکت در می آیــد و به صورت
دوگانه باعث حرکت موتور الکتریکی و شارژ باتری خودرو می گردد.
همچنین در زمان اســتفاده خودرو از موتــور الکتریکی ،نیروی الزم از
باتری تامین میگردد و در هنگام اتمام شــارژ باتری ها موتور بنزینی
برای شارژ مجدد به کار می افتد.
هنگامی که خودرو در ســرعت های باال نیازمند حداکثر توان خود
اســت ،هر دو موتور بنزینی و الکتریکی روشن می شوند و توان مناسب
برای رسیدن به سرعت درخواستی را فراهم می آورند.
چنــد نکته مهم در خصــوص خودروهای هیبریدی کــه آنها را از
نسلهای پیشین متمایز می کند:
ggموتور بنزینی فقط در زمانی روشــن می شود که خودرو به سرعت
مشخصی رسیده باشد .همانطور که می دانیم بیشترین استهالک
یک موتور احتراق داخلی و همچنین مصرف زیاد سوخت در زمان
اســتارت و درجا کار کردن خودرو رخ می دهــد .به همین دلیل
مصرف سوخت این نســل از خودروها بسیار کمتر از خودروهای
معمولی می باشد.
ggدر خودروهای هیبریدی موتور بنزینی عموم ًا در حالت ایســتا کار
نمی کند و با کاهش ســرعت از میزان تعیین شده موتور خاموش
می شــود .از همین رو موتور بنزینی در این خودروها بسیار بیشتر
از یک موتور عادی روشــن و خاموش می شود(که این نکته یکی از
دالیل تفاوت روغن موتور این خودروها اســت) .به عنوان مثال در
یک ترافیک ســنگین وظیفه حرکت خودرو تنهــا به عهده موتور
الکتریکی اســت و تنها در موارد نادر و ترافیک های چندین ساعته
موتور بنزینی برای شــارژ باتری ها ممکن است بکار گرفته شود.
به همین دلیل این خودروها از آالیندگی بســیار کمتری نسبت به
خودروهای عادی برخوردار هستند.
ggقلب یــک خودروهــای هیبریــدی ،سیســتم انتقــال قدرت
( )Transmission systemیا گیربکس ( )Gear Boxآنها اســت.
این سیستم هوشــمند مکانیکی ،بیشتر فرامین خودرو را به واسطه
سنســورها و اطالعات دریافتی از دو موتور خودرو ،صادر می کند.
سیستم انتقال قدرت ،گشــتاور موردنیاز خودرو را به صورتی بین
موتورهای خودرو تقسیم می کند تا موتورها بیشترین بهره وری را
تولید کنند و کمترین میزان تولید گازهای آالینده را داشته باشند.
حال که با عملکرد خودروهای هیبریدی تا حدودی آشــنا شدیم ،به
اتفاق با خودور افســانه ای سال  2015میالدی،

در زمان استفاده
خودرو از موتور
نز
ب�ینی ،عالوه
بر تهیه نیروی
ش
پی�انش خودرو،
ژنراتور نیز به
حرکت در میآید و
به صورت دوگانه
باعث حرکت موتور
ت
الک�یکی و شارژ
باتری خودرو
میگردد
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یعنی  BMW i8آشنا می شویم و عالوه بر بررسی و مقایسه پیشرانه های
این خودرو بــا خودروهای معمولی ،به معرفی روغن موتور مصرفی آن
نیز میپردازیم.
دوستش داشته باشید یا نه BMW i8 ،نگاهی است جسورانه به آینده
و اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود ،شکل و قیافه خودرو هایی را دارد
که به زودی وارد بازار میشوند .اگر سری به کارخانه تولید این خودرو
بزنید متوجه خواهید شــد که تنها تفاوت این کارخانه با دیگر کارخانه
های خودروســازی دیگر در این است که در آن جا خودرو نمیسازند،
بلکه بدنه هایی از فیبرکربن میسازند که مادهای گران قیمت و بسیار
سبک است که با دست معجزه آسا طراحان ،آن را تبدیل به خودروی
اسپرت پیشرو سالهای اخیر کرده است .خودرو  BMW i8نخستین بار
در ســال  2009میالدی در نمایشــگاه خودرو فرانکفورت به نمایش
درآمد و از تابســتان ســال  2014تنها در آلمان بفروش رسید و در
ســال  2015فروش آن در سرتاسر دنیا آغاز شد .هم اکنون نیز تعداد
محدودی از این خودرو وارد کشور مان شده است که علی رغم تعرفه
گمرکی صفر همچنان با قیمت حــدودی  2میلیارد تومان بفروش می
رسد.
 BMW i8یک خودرو هیبریدی سری Plug-in (Plug-in Hybrid
 )Electric Vehicle – PHEVمی باشــد و این بدین معناست که باتری
های لیتیوم -یونی این خودرو عالوه بر قابلیت شــارژ از طریق موتور
بنزینی می تواند با اتصال به برق شهری نیز شارژ گردد .این خودرو از
یک پیشرانه  3سیلندر( 1/5لیتری یا  1500سی سی) بنزینی دوتوربو
در قســمت عقب خودرو با توان  231اســب بخار و حداکثر گشتاور

 320نیوتن متر با انتقال نیرو به چرخ های عقب سود می برد و پیشرانه
الکتریکی آن با توان  130اســب بخار و حداکثر گشتاور  250نیوتن
متر بر روی محور جلو برای انتقال نیروش به چرخهای جلو قرار دارد؛
که در مجموع هر دو موتور تولید گشــتاوری معادل  570نیوتن متر
دارند و در زمان  4/4ثانیه ســرعت خودرو را از صفر به  100کیلومتر
در ساعت میرسانند .حداکثر ســرعت این خودرو  250کیلومتر بر
ساعت اســت که در حالت الکتریکی حداکثر  120کیلومتر بر ساعت
می باشــد .مجموع وزن خودرو با بدنه فیبــر کربنی  1490کیلوگرم
اســت .نکته قابل توجه این اســت که ،این قدرت و سرعت استثنایی
تنها با مصرف ســوخت میانگین  2/5لیتر در یکصد کیلومتر به دست
می آید!
شاید آمار شگفت انگیز پیشرانه های خودرو  BMW i8برای افرادی
که آشنایی چندانی با ویژگی های موتور خودرو ندارند ،ملموس نباشد
لذا برای درک بیشــتر توانایی های این خودرو که مجهز به یک موتور
 3ســیلندری و مصرف کمتر از  3لیتر اســت را با خودروهای داخلی
مقایسه می کنیم.
موتور الکتریکی  BMW i8به تنهایی از موتور بنزینی دو خودرو پراید
قدرت بیشتری تولید میکند و مجموع گشتاور تولیدی خودرو (570
نیوتن متر) برابر با چهار خودروی تندر  90اســت .ترکیب موتورهای
بنزینی و الکتریکی در کنار مدیریت انرژی هوشــمند ،مجموع قدرت
 361اسب بخار بوجود می آورد که معادل قدرت تولیدی شش پراید
است .این در حالی اســت که این خودرو تنها یک پنجم یک خودروی
پراید سوخت مصرف میکند.

روغن موتور پیشنهادی خودرو BMW i8

روغن موتور :شرکت خودروسازی  BMWهمانند سنت پیشین خود با
شرکت های معظم روغن سازی دنیا قراداد می بندد و این شرکت ها با
انجام تحقیقات ویژه بــر روی ویژگی های موتوری خودروهای ،BMW
روانکار اختصاصی را برای این خــودرو ها ،تحت برند  BMWتولید می
کنند .روغن موتور پیشنهادی برای موتور بنزینی خودروی هیبریدی
 ،BMW i8روغن فول سنتتیک با درجه گرانروی  SAE 0W30می باشد.
روغن های موتور براساس منشاء تولید روغن پایه آنها به سه دسته
کلی پایه معدنی ،نیمه ســنتتیک و فول سنتتیک تقسیم می شود .روغن
پایه معدنی اســت که از تصفیه های برش های مخصوص از نفت خام
ساخته میشود و سالهاســت در ساخت انواع روغن های خودروها به
کار میرود و در کشورمان نیز روغن موتورهای تولیدی اکثرا به همین
شــیوه تولید می گردد .روغن نیمه ســنتتیک ،مخلوطی است از روغن
سنتتیک و پایه معدنی است ،این نوع روغن کیفیت روغنهای سنتتیک
را ندارد اما در شــرایط ســخت نظیر دماهای باال و یا بار زیاد عملکرد
بهتری نسبت به روغن های مینرال از خود نشان میدهد.
روغن سنتتیک روغنی است مهندسی شده که از ترکیبات شیمیایی
حاصل از پلیریزاسیون انواع هیدروکربنها مانند اولفین ها ()Olefins
در آزمایشــگاه تولید میشــود و نه از تصفیه نفت خام ،این نوع روغن
اولین بار در موتورهای جت به کار گرفته شــد و بــه دلیل مزایایی که
نسبت به نوع معدنی دارا است در سالیان اخیر مصرف آن در خودروها
نیز فزونی یافته اســت .روغنهای ســنتتیک در انواع مختلف با مواد
تشــکیل دهنده متفاوت تولید می گردد که این موضوع آنها را از لحاظ
کیفیت و نوع مصرف نیز با سایر انواع آن متمایز میکند .از بین صدها
نوع روغن ســنتتیک با فرموالسیونهای مختلف که هر یک محاسن و
معایبی دارند ،نوعی که برپایه  Poly alpha olefinsیا به اختصار ()PAO

ســاخته میشــود و مقادیر کمی هم  Esterدر فرموالسیون خود دارد،
دارای کارایی و مقبولیت بیشتری است.
بیشتر روغنهای سنتتیک از مزایای زیر برخوردارند:
 )1کاهش مصرف روغن به دلیل عمر بیشتر روغن سنتتیک
 )2غیرخورنده و غیرسمی بودن روغن
 )3میزان تبخیر شوندگی پایین
 )4دمای سوختن باال
 )5مقاومت باال در برابر اکسیداسیون
 )6دارا بودن شــاخص گرانروی باال به صورت طبیعی (وابستگی کم
در مقابل تغییرات دمایی)
 )7کاهش مصرف سوخت تا  ۲/۴درصد
 )8نقطه ریزش پایین
 )9قابلیت استفاده از روغنهای با گستره گرانروی زیاد بدون نگرانی
از شکست پلیمرها
با توجه به موارد مطروحه در خصوص روغن موتور های خودروهای
پیشــرفته و با توجه به دانش فنی موجود و تامیــن مواد اولیه با کیفیت
روز دنیا و همچنین بهره مندی از آزمایشــگاه های معتبر و پیشــرفته
در شــرکت نفت ایرانول ،امکان تهیه و فرموله کردن انواع روغن های
موتوری و صنعتی با باالترین کیفیت محقق شــده است که از آن جمله
می توان به تولید روغن موتورهای با ســطح کیفــی  SNبرای اولین بار
توسط این شــرکت را نام برد و آینده روشنی برای تولید روغن های با
سطوح کیفی باالتر نیز متصور بود.
منابع:

http://www.turnermotorsport.com/bmw-parts.aspx
http://www.carsdirect.com
/review-bmw-i8/283667/http://www.caradvice.com.au
http://www.asriran.com
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مجموع قدرت 361
اسب بخار بوجود
میآورد که معادل
قدرت تولیدی شش
پراید است .این در
حالی است که این
خودرو تنها یک
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پراید سوخت
مرصف میکند
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پرمصرف ترین روغــن صنعتی،
روغن های هیدرولیک می باشــند
در واقــع روغن هــای هیدرولیک
پس از روغــن های موتــور مهم
ترین گروه از روانکارها هســتند.
تقریب ًا 15درصد روانکارهای
مصر فــی جهــا ن ر ا
نازلی نیک سیرت
روغنهای هیدرولیک
کارشناس کنترل کیفیت
تشــکیل می دهند.
این روغن ها در سیســتم های هیدرولیکی
نقش انتقال دهنــده انرژی را ایفا می کند،
تمامی سیســتم هــای هیدرولیکی بر
پایه قانون پاســکال عمــل می کنند
قانون پاسکال به صورت زیر بیان
میشود :
« فشــار اعمــال شــده بر هر
نقطهی پیکره ی یک ســیال سبب ایجاد
نیرویی می شود که در تمام جهات منتقل

میشود ،این نیرو به صورت عمود بر سطح دیواره ی سیال یا هر سطح در
تماس با آن اعمال می شود».
مهمترین وظیفه یــک روغن هیدرولیک انتقــال گرما ،افزایش طول
عمر دســتگاه ،انتقال نیــرو و قــدرت ،روان کاری ،کاهش اصطکاک و
ســایش به هنگام حرکات قطعات ،محافظت از زنگ زدگی و خوردگی
اجزای سیســتم ،قابلیت استفاده در بازه دمایی وســیع و رفتار مناسب
گرانرویدما و به طور کلی ســازگاری با تمام اجزای سیســتم می باشد.
کارایی روغن های هیدرولیک در سال های اخیر پیشرفت قابل مالحظه
ای داشته به طوری که در سیســتم هایی با فشار و دمای باال و حجم کم
قابل استفاده می باشند.

اجزای تشکیل دهنده روغن هیدرولیک :

به طورکلی روغن های هیدرولیک متشکل از روغن پایه و مواد افزودنی
هستند .کیفیت و کارایی روغن هیدرولیک به کیفیت روغن پایه و ترکیب
مواد ادتیو مورد اســتفاده بســتگی دارد به طوری که با استفاده از روغن
پایه و مواد افزودنی مناســب می توان روغن های هیدرولیک مناسب با
شاخص گرانروی باال به دست آورد.
روغــن های هیدرولیــک عمومــ ًا دارای افزودنی هایی هســتند که
تجهیزات هیدرولیک را در مقابل سایش ،خوردگی و اصطکاک محافظت
می کنند .افزودنی های این نوع روغن معموالً چندکاره بوده و میزان آنها
در روغن نبایــد به هر دلیلی کاهش یابد .خواصــی از روغن هیدرولیک
که با اســتفاده از مواد افزودنی بهبود می یابد شــامل حفاظت در برابر
خوردگی و ســایش ،رفتار گرانروی ،تغییرات دما ،کف کردن،
توانایی جداســازی آب ،ضریب اصطکاک ،پــاک کنندگی و
پایداری طوالنی مدت می باشد .مهمترين مواد افزودني مورد
استفاده در روغنهای هيدروليک عبارتند از  :مواد افزودني فعال
ســطحي همانند بازدارندههاي زنگزدگي ،غيرفعالکنندههاي فلزات،
مواد افزودنی ضدســايش ،بهبوددهندههاي اصطکاک ،پاککنندهها و
متفرقکنندهها می باشد .مواد افزودني حفاظت کننده روغنپايه ،مانند
بازدارندههای اکسيداســيون ،مواد افزودني ضدکف ،بهبود دهندههاي
شاخص گرانروي و بهبوددهندههاي نقطهي ريزش هستند.

انواع روغن های هیدرولیک :

روغنهای هيدروليك از نظر روغنپايه مصرفي و نوع كاربرد به ســه
دسته زير تقسيم ميشوند :
 )1روغنهای هيدروليک با روغنپايهي معدني
 )2روغنهای هیدرولیک زيستتخريبپذير
 )3روغنهای هیدرولیک ضدآتش

روغن هيدروليك ضد آتش :

روغنهایهیدرولیکمقاومدربرابرآتشروغنهاییبافرموالسیونویژه
هستند که به سختی آتش می گیرند و اگر تحت شرایط خاص آتش بگیرند
سریع خاموش می شوند .ســیاالت هیدرولیک اغلب با روغن های معدنی
احتراق پذیر فرموله شــده اند اما با وجود روغن های معدنی خطر احتراق و
آتش ســوزی افزایش می یابد .از این رو لزوم ســاخت روغن های مقاوم در
برابر آتش مطرح شــد .به عنوان مثال روغن های هیدرولیک مورد استفاده
در صنایع هوایی باید ضد آتش باشــند .این روغن ها بر پایه فسفریک اسید
استرها ،پلی آلفا اولفین ها ،سیلیکات استرها و روغن های معدنی خاص تولید
می شود .یکی از نکاتی که در خصوص این روغن ها بایستی در نظر داشت این
است که اگرچه این دسته از روغن ها به روغن های ضد آتش معروف هستند
ال دچار آتش سوزی نمی شوند بلکه به واسطه
ولی به این معنی نیست که اص ً
سیال مورد استفاده در ترکیب آنها به سختی شعله ور شده و در صورت شعله
ور شدن سرعت انتشار شعله بسیار پایین بوده و به راحتی شعله قابل کنترل
است .این مزیت باعث می شــود در نقاطی مانند کوره های صنایع فوالد که
خطر آتش سوزی زیاد اســت ،در صورت بروز نشتی و آتش سوزی ،قبل از
ایجاد خسارت به سیستم می توان به راحتی شعله را اطفا کرد.
انواع مختلف روغن های مقاوم در برابر آتش به طور کلی به سه دسته زیر
طبقه بندی می شوند :
الف) امولسیون های روغن و آب (:)Water and Oil Emulsions
 )1امولسیون های روغن در آب
 )2امولسیون های آب در روغن
ب) محلــول هــای آب و پلیمــر (: )Polymer and Water Solutions
محلول های آب-گلیکول
ج) روغن های سنتزی بدون آب ( ) Anhydrous Synthetics Oil

الف) امولسیون های روغن و آب
 )1امولسیون های روغن در آب :

اين امولســيونها شــامل بيش از 90درصد آب بوده و معموالً شــامل
95درصــد آب و 5درصد روغن معدني و مواد افزودني هســتند .در واقع
ن های معدنی و مواد افزودني در آب ،سبب ايجاد خاصيت
اســتفاده از روغ 
جلوگيري از زنگزدگي و روانكاري ميشــود .از اين روغنها بيشــتر در
شرايطی که سیستم تحت فشار کم می باشــند ،استفاده می شود و بهدليل
خوردگي زياد اين مايعات و نیز خاصيت روانكاري كم آنها ،اســتفاده از اين
روغنها در شرايط سخت توصيه نميشود.
از جمله مزايای اين روغنها عبارتند از  :پايــداري ،اقتصاديبودن ،غير
سميبودن ،در دسترسبودن و قابليت اســتفادهي آنها در مواردي كه در

سيستم هيدروليكي نشتي زيادي وجود داشته باشد.
از معایب اين روغنها  :رشد باكتريها در آنها ب ه دليل وجود آب ميباشد،
در نتيجه ايــن روغنها باید بهطور مرتب از نظــر آلودگي تحت آزمايش
قرار گیرند.

 )2امولسيون آب در روغن :

در اين امولســيونها ،روغن قطرات ريز آب را احاطه كردهاست .براي
ايجاد امولسيون های پايدار در اين حالت ،بايد حدود 35درصد تا 45درصد
آب در امولسيون وجود داشته باشد .اگر مقدار آب كمتر از 35درصد باشد،
خاصيت ضدآتش بودن اين روغنها از بين ميرود .بنابراين بايد مقدار آب
اين روغنها را بهطور مرتــب اندازهگيري کرد .در اين روغنها بايد از آب
مقطر يا آب يونزدايي شــده اســتفاده نمود .در صورت اضافهكردن آب،
بايد يك لولهي هوا را به گونهاي وارد روغن كنيم كه محل ورود لوله دورتر
از محل ورود پمپ باشــد و آب بايد هنگامي كه محلول در حال همخوردن
است ،به آرامي به آن اضافه شــود .همچنين جريان هوادهي را بايد آنقدر
ال بهصورت امولسيون درآيند .براي نگهداري
ادامه داد تا آب و روغن كام ً
اين امولسيونها نبايد از مخازن رنگشده استفاده كرد ،زیرا اين امولسيونها
روي رنگهای موجود در پوشــش داخلي مخازن تأثير گذاشــته و سبب
حلشدن آنها ميگردند .اين روغنها داراي مواد افزودني ضد سايش ،ضد
خوردگي و ضد زنگزدگي ميباشــند .دماي عملکرد اين روغنها ،نبايد از
 50°Cبيشتر شود ،زيرا افزايش دما سبب تبخير آب آنها ميشود .بزرگترين
مشکل اين روغنها ،وار د شــدن هوا به داخل آنها و کفکردن ميباشد .به
منظور جلوگيري از جدايي فازها در اين روغنها ،بايد از انجماد و ذوب مکرر
اين روغنها جلوگيري کرد.

ب) محلول های آب و پلیمر
 )1محلول های آب-گلیکول :

روغنهای آب -گليكول حــاوي 35درصد الي 50درصد آب ،به منظور
مقاومت در برابر آتــش و يك گليكول ضد احتراق ماننــد اتيلنگليکول،
دياتيلنگليکول ،يا پروپيلنگليکول كه غير ســمي و زيستتخريبپذير
بــوده و همچنين يك ماده غليظكننده ،ماننــد پليگليكول به منظور تأمين
گرانــروي كافي ،ميباشــد .همچنين در ايــن روغنها ميتــوان از مواد
افزودني مهمي مانند مواد افزودني ضدســايش ،ضدكف ،ضدزنگزدگي
و بازدارندههاي خوردگي اســتفاده كرد .دماي عملكــرد اين روغنها بايد
كمتر از  )120 °F( 49 °Cباشــد تا از تبخير و زوال روغن جلوگيري شــود .به
منظور جلوگيري از جدايي فازهاي روغن يا تأثيرات نامطلوب بر روي مواد
افزودني ،دماي كاركرد اين روغنها نبايد كمتر از  )32 F°( 0° Cباشد.
کنترل گرانروي pH ،و ســختي آب استفادهشــده در محلولهاي آب-
گليكول بســيار مهم است .اگر مقدار آب به واســطهی تبخير كاهش يابد،

روغنهای
هیدرولیک عموماً
دارای افزودنیهایی
هستند که تجهیزات
هیدرولیک را در
مقابل سایش،
خوردگی و
اصطکاک محافظت
میکنند
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ج) روغن های سنتزی بدون آب :

ش کرت نفت اریانول
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گرانــروي ،اصطكاك داخلــی و دماي
عملكرد روغن افزايش مييابد و نتيجهي نهايي اين عمل،
كند شدن كاركرد سيستم هيدروليك و افزايش مصرف انرژي
است .در صورت كاهش گرانروي روغن ،بهعلت افزايش بيش
از اندازهي آب ،نشتي دروني از قطعات افزايش يافته و سبب كند
شدن كاركرد سيستم ميشود.
در شرايط استفادهي معمولي از محلولهاي آب -گليكول نيز،
احتمال کاهش  pHروغن بهعلت تبخير آب ،گرما و كاهش مقدار
بازدارندههاي خوردگي ،وجود دارد .در نتيجه pH ،اين روغنها
بايد به مقدار كمي قليايي باشــد (بهعنوان مثال باالتر از  )8تا از
زنگزدگي جلوگيري شود.
بهعلت فراريت و ســميبودن اين روغنها ،استفاده از مواد
افزودنــي آميني به منظور پايدارســازي  pHدر آنها توصيه
نميشــود .بنابراين روغنهايی كه مقــدار  pHآنها پس از
استفاده كمتر از  8شدهاست ،بايد از سيستم خارج و دور
ريخته شــود .از آنجا که كلسيم و منيزيم موجود در
آب ســخت با مواد افزودني موجود در روانكار
واكنش داده و سبب رسوب و خارجشدن آنها
از حالت محلول ميگــردد (که در صورت
ايجــاد چنين حالتي ،روغــن هيدروليك
بايد تعويض گردد) ،لذا آب اضافهشده
به محلولهــاي آب -گليكول بايد
مقطر و يونزدايي شده باشد و به
منظور افزايــش طول عمر روغن
هيدروليك و اجزاي سيستم ،آب
اضافه شده به سيستم نبايد داراي سختي
بيش از  5 ppmباشد.

انواع مهم روغنهای هيدروليك پاي ه ســنتزي ضدآتــش عبارتند از :
فسفاتاســترها ،هيدروكربنهاي ترکيبشــده با کلر(هالوژنه) و پايهي
مخلوط (مخلوطي از فسفاتاســترها و هيدروكربنهاي هالوژندارشده)
و پلی ال اســترها .اين روغنها حاوي آب يا مادهي فرّار ديگري نميباشند
و بدون هيچ نوع تبخيــر وظايف خود را در دماي باال انجام ميدهند و براي
كاربرد در فشــار باال نيز مناسب ميباشند .اين روغنها شاخص گرانروي
پايينی دارنــد و بنابراين بايد آنهــا را در دماي ثابت و يــا در مواردی که
نوســانات کمی در دمای کارکرد وجود دارد بهكار برد .هنگام استفاده از
اين روغنها در دماي پايين ،احتمال استفاده از گرمايش كمكي وجود دارد.
از آنجا كه روغنهای سنتزي داراي وزن مخصوص بااليي ميباشند ،بايد
شرايط ورودي پمپ را به گونهاي انتخاب كرد تا از ايجاد حفره جلوگيري
ل باالتر از  )400°F( 204 °Cو
شود .فسفاتاسترها داراي نقطهي اشــتعا 
نقطهی احتراق خود به خودي  )900°F( 483 °Cميباشــند ،بنابراين ،اين
روغنها توانايي عملکرد در دماي باال را دارند .هيدروكربنهاي هالوژندار
نيز موادي بياثر ،بيبو ،اشــتعالناپذير ،غيرخورنده و داراي ســميت كم
ميباشند .به هنگام اســتفاده از روغنهای سنتزی ،حتم ًا بايد به سازگاري
آنها با كاسهنمدها و آببندها توجه نمود .بيشتر كاسهنمدها و آببندهاي
رايج مانند نيتريل (بونا) و نئوپرن ،با اين روغنها ناسازگارند.
طبقــه بندی دقیــق تر روغن هــای هیدرولیک ضدآتش بر اســاس
استاندارد :
طبقه بندی روغن هــای هیدرولیک مقاوم در برابر آتش طبق
استانداردهای 24317 97H VDMA CETOP RP ،51502 DIN
و  12922 ISO/CDصورت می پذیرد ،که به شرح زیر می باشند:
 )1گروه  : HFAامولســیون های روغــن در آب و محلول های
سنتزی پایه آبی ( 80تا  % 90آب) که شامل :
 : HFAE )Iامولسیون های روغن در آب که معموالً محتوی بیش از %80
آب هستند
 : HFAS )IIسیاالت سنتزی آبی یا روغن های سنتتیک آبدار که محتوی
بیش از  %80آب هستند
 )2گروه  : HFBامولســیون های آب در روغن که محتوی بیش از %40
آب هستند
 )3گروه : HFCمحلول های آب-پلیمر یا محلول های آبدار با غلیظ کننده
گالیکول و پلی آلکالین گالیکول در آب که شــامل محلول های مونومری
یا بســپاری پایه آبی که محتوی بیش از  %35آب هســتند .این دسته از
روغن ها با نام محلول های گالیکول ،محلول های پلی آلکیلن گالیکول و یا
گالیکولهای آبی نیز شناخته می شوند.
 )4گروه  : HFDسیاالت سنتتیک یا روغن های بدون آب که خود شامل :

 : HFDR )Iسیاالت ســنتزی بدون آب یا روغن های مطلق ترکیب شده با
استرهای فسفاته
 : HFDU )IIسایر ســیاالت ســنتزی بدون آب غیر از استرهای فسفات
(کربوکسیلیک اسید استرها) .این دسته از روغن های مقاوم در برابر آتش
شامل پلی ال استرها و پلی آلکالین گالیکول ها می شوند.
 : HFDS )IIIهیدروکربن های کلردار
خاصیت ضدآتش تمام روغن های دسته  1،2،3به واسطه وجود آب در
آنهاست و نسبت به شعله ور شدن بسیار مقاوم هستند ،در حالی که سیاالت
دسته  4در ســاختار خود آب ندارند و خاصیت ضدآتش آنها به دلیل نوع
ترکیب شیمیایی به کار رفته در آنها می باشد.
برخــی از مهم ترین آزمون های مربوط به روغــن های هیدرولیک ضد
آتش به شرح زیر می باشد :
 )1نقطه اشتعال
 )2نقطه احتراق
 )3دمای احتراق خود به خودی

		
سیاالت : HFDU

طبق استاندارد  ،4/6743 ISOسیاالت  HFDUبه عنوان سیاالت هیدرولیک
مقاوم در برابر آتش دســته بندی شــدند که این روغنهــاي  HFDUبر پايه
كربوكسيليك اســيدها و پلي ال اســترها عمده ترين بخش روغنهاي HFDرا
تشــكيل مي دهنــد،( Factory Mutual Research Corporation) FMRC.
سیاالتپليالاستررابهعنوانسیالهیدرولیکباخطرکملیستکردهاست.با
رشدنیازبرایسیاالتیکهبامحیطزیستسازگاریدارندسیاالتهیدرولیک
بر پایه پلي ال استرها به علت زیست تخریب پذیر بودن و سمیت کم گسترش
زیادی پیدا کرده اند .اين روغنها بيشــتر در كالجهــاي هيدروديناميكي و
سيتمهايهيدروليكباكارائيباالدرفشارهاي250الي350بارودردماهاي7
الي 100سانتيگراد كاربرد دارد .اين روغنها به هنگام روانكاري شرايط مرزي
وهمچنينازلحاظزيســتتخريبپذيريخواصفوقالعادهايازخودنشان
ميدهند .اين روغنها شــاخص گرانروي پایيني دارند و در دماي ثابت و يا در
موارديكهنوساناتكميدردمايكاركردوجودداردميتوانبكاربرد.هنگام
استفاده از اين روغنها در دماي پایين ،احتمال استفاده از گرمايش كمي وجود
دارد .قیمت این دســته از روغن ها تقریب ًا دو تا سه برابر سیاالت بر پایه روغن
معدنی اســت ،اما اگر مشخصه مقاومت در برابر آتش یا زیست تخریب پذیر
بودنمطرحباشدسیاالتبرپایهپليالاسترانتخابخوبیازنظرقیمتخواهند
بود .از آنجا كه روغن هاي سنتزي داراي وزن مخصوص بااليي مي باشند ،بايد
شرايط ورودي پمپ را به گونه اي انتخاب كرد تا از ايجاد حفره جلوگيري شود.
فسفات اســترها داراي نقطه اشــتعال باالتر از  204درجه سانتيگراد و نقطه
احتراق خود بخودي  483درجه ســانتيگراد مي باشند .بنابراين اين روغنها

توانایيعملكرددردمايباالرادارند.بههنگاماســتفادهازروغنهايستنزي،
حتم ًابايدبهسازگاريآنهاباكاسهنمدهاوآببندهاتوجهنمود.

پلي ال استرها )Polyol ester( :

عضوی از خانواده بزرگ استرها هســتند که از واکنش الکل و اسیدهای
آلی ایجاد می شــوند ،به این واکنش استری شدن می گویند که با تولید آب
به عنوان محصول همراه خواهد بود( .بنابراین از واکنش الکل هایی با ساختار
حلقوی و اســیدهای معدنی ،پلی ال اســترها به عنوان سیاالت هیدرولیک
مقاوم در برابر آتش تولید می شوند).

مزایای روغن های : HFDU
ggایمنی بخشی محیط کار
 ggاعتبار بخشیدن به دستگاه هایی که در دماهای باال کارمی کنند
 ggتجزیه پذیری در طبیعت
 ggقابلیت جداپذیری زیاد از آب
 ggجلوگیری زیاد از خوردگی و ســایش قطعات در مقایسه با روغن های

روغنهای
هیدرولیک
مقاوم در برابر
آتش روغنهایی
با فرموالسیون
ویژه هستند که
به سختی آتش
میگیرند و اگر
تحت ش�ایط خاص
آتش بگیرند رسیع
خاموش می شوند

معدنی
 ggجلوگیری از زنگ زدگی قطعات داخلی
 ggافزایش طول عمر دستگاه

کاربرد روغن های : HFDU

روغن  HFDUدر سیستم های هیدرولیکی که خطر آتش سوزی در آنها به
علت دمای باال زیاد است به کار می روند مانند کارخانه های فوالد ،سیمان،
لوله ســازی و ...به طور معمول این روغن ها تا دمای  300درجه سانتی گراد
قابل استفاده هستند.

37

جدول مشخصات روغن  HFDUبه شرح زیر می باشد :
No

Test

Specification

Method

1

Appearance

Clear

Visual

2

Color

Brown

Visual

3

Odor

Normal

Organoleptic

4

0C, cSt 40 @Viscosity

67.67

ASTM D445

5

0C, cSt 100 @Viscosity

13.62

ASTM D445

6

Viscosity Index

209

ASTM D2270

7

0C ,Flash Point

300

92 ASTM D

8

TAN mg KOH/g

>2

ASTM D664

9

Demulsibility

Pass

ASTM D1401

10

Foam test

Pass

ASTM D892
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از دیدگاه زیست محیطی
روانکارها در مقایسه با برخی
مواد شیمیایی صنعتی آن چنان
مشکل ســاز نیســتند؛ اما در هر
صورت این فرآورده های نفتی اغلب
دارای آثار سمی هستند و به آســانی تجزیه نمی شوند .درصد زیادی از
روانکارها هم در زمان مصرف و هم پس از آن ،محیط زیســت را آلوده
می کنند.
در روانکاری "تمام مصرف شــونده" (،)Total – Loss Lubrication
طراحی طوری اســت که روانکار استفاده شــده بطور کامل وارد محیط
میشود .از سوی دیگر آلوده شــدن محیط توسط روانکارها می تواند در
اثر اتفاقات ناخواسته مانند نشــت کردن ،سرریز شدن و پس دادن نیز
رخ دهد .از آنجا که روانکارها و سیاالت عملیاتی دارای کاربرد گسترده
ای هستند آلودگی ناشی از این مواد حتی در مقدار کم ،در سطح گسترده
ای اســت .در اروپا باتوجه به همه تالشی که برای جمع آوری و بازیافت
روغن های کارکرده می شــود همه ســاله  40تا %50روغن های مورد
اســتفاده وارد طبیعت می شــود؛ بطور یقین این آمار در کشور ما بسیار
باالتر و نگران کننده تر است.

روغن موتور کارکرده ،خطرات و زيانهاي آن در محيط:

روغن موتور کارکرده ،در صورت تخليه نامناســب و غير اصولي در
محيط زيســت ،خطرآلودگي محيط زيســت را در بر دارد و الزم است
تاحد امکان جمع آوری گردد.
در اين مقاله به بررســي ضايعات و خطرات روانکار پس
از مصرف پرداخته مي شود که شامل موارد ذيل است:
 -1روغــن کارکــرده در تعویــض روغنیهــا و
واحدهای صنعتی
 -2ظروف محصوالت حــاوي روغن پس از
عرضه
بــه طــور کلي براســاس بررســي
مستندات و الزامات سازمان محيط
زيســت هردو گروه فــوق يعني
روغــن کارکــرده و يــا ظروف
محصــول جزء پســماند ويژه به
حســاب آمده و مي بايســت جمع
آوري و بازيافــت گردد و يا درصورت
عدم امکان بازيافت حتما امهاء گردد.

روغــن موتــور کارکــرده خطرناک
اســت؛ روغن موتور پس از مصرف
و درهنــگام تعويــض يــا نقل
و انتقــال ،يــک آالينــده
محســوب ميشــود.
بيشــترين آلودگي به
سبب وجود کادميوم،
کروم ،آرســنيک،
دي اکســين ،بنــزن
و آروماتيکهــا و پلــي
سيليکها اســت .اگر روغن مصرف
شده به صورت نامناسب در طبيعت رها شود
مي تواند به انســانها ،گياهان ،حيوانات ،ماهي ها و .....
آسيب برساند.
آلودگي روغن در آب به شکل پســماندهاي شناور بر روي سطح آب
مشهود است .همچنين آلودگي روغن مي تواند باعث جلوگيري از ورود
نور خورشيد و اکسيژن به آب شده و باعث مرگ ماهيها و ساير آبزيان
گردد؛ ضمن آنکه مصرف روغن ســوخته باعث آلودگي هواشده و اين
آلودگي براي سالمتي انسان بسيار مضر است.
متأســفانه همهء روغنهاي متداول کارکرده به شــکل مناسبي جمع
آوري نمي گردد؛ روغــن موتور مصرف شده(ســوخته) وقتي از طريق
زبالههاي منازل دفع گردد به سيســتم دفع زبالههاي شــهري وارد و به
همراه ديگر زبالهها دفن مي گــردد که اين اقدام خطرات زيادي را براي
محيط زيست در بر خواهد داشــت؛ چرا که پسماند روغن روي خاک و
زمين باعث نفوذ آن بر منابــع آب زيرزميني ميگردد .همچنين بايد به
اين نکته نيز توجه داشــت که نگهداري روغــن موتور در ظروف در باز
(باقيمانده روغن مصرف شــده) در محوطههاي سرپوشــيده خطرناک
بوده و ممکن اســت در شرايط خاص باعث آتش سوزي گردد؛ درنتيجه
نگهداري روغن موتور براي زمان طوالني بسيار خطرناک است.

ویژه بهعنوان سوخت صنعتی در آســیابها ،دیگهای بخار ،کورههای
آجرپزی ،شــوفاژخانهها و صنایع آســفالتی مورداســتفاده مجدد قرار
گرفتهاند.
این فرایند یک شمشــیر دولبه اســت چرا که به روغن موتور مصرفی
اتومبیل یک فرصت دوباره برای حیات میدهــد اما در عین حال حجم
قابل توجهی از آالیندهها نظیر فلزات سنگین را نیز به محیط وارد خواهد
ســاخت .طبق تحقیقاتی که در مجله جامعه شیمی به چاپ رسید ،سرب
و زینک از نمونه فلزات ســنگینی هستند که بدین وسیله در محیط انتشار
خواهند یافــت .جان وســلی ،تولیدکننده روغن تصفيه مجــدد با برند
اکواولترا ( )Eco ultraمیگوید :اســتفاده مجــدد از روغنهای موتور به
روش غیراصولی مولد آلودگی و پسماندهای غیرضروری است؛
در يک تعريــف اجمالي ميتوان گفت بازيافت روغن موتور به عملياتي
گفته مي شــود که پس از تعويض و تخليه روغن کارکرده انجام ميگيرد.
در حال حاضر مطالعات براي بررســي بازیافــت صحیح روغن موتورها
بهگونهای که با روغنهای نو تفاوتی نداشــته باشــند که در بسياري از
کشورهاي پيشــرفته و درحال توسعه که منابع معدني آنها محدود است
در حال انجام است .در طراحی موتورهای احتراق داخلی از اجزای فلزی
استفاده میشود؛ روغن موتور با ايجاد یک فيلم نازک روانکار(روانکاري
اليه مرزي) اين امــکان را فراهم ميکند که هیچکدام از اجزا به هر نوعی
در تماس مســتقیم با هم قرار نگيرند .این الیه مانع از ســائيدگي اجزاء
موتور میشــود و در ضمــن از میزان اصطکاک نیز میکاهد تا آســیب
ناشــی از حرارت به حداقل برســد و همچنین روغن کمک میکند که
ســطح موتور اتومبیل تمیز باقی بماند ،اســتارت زدن را آسانتر ساخته

اگر روغن مصرف
شده به صورت
نامناسب در
طبيعت رها شود
می تواند به
انسانها ،گياهان،
حيوانات ،ماهیها
و ...آسيب برساند
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راهکاري به نام پااليش مجدد:

آژانس حفاظت از محیطزیســت آمریکا ( )EPAبرآورد کرده اســت
که هرســاله 200میلیون گالن ( 757 /082لیتر) روغــن کارکرده نیز
بهصورت کامال غیرقانونی وارد چرخه طبیعت میشود.
این آژانس همچنین پیشــنهاد میکند تا افرادی که خود شخص ًا اقدام
به تعویض روغن اتومبیلشان میکنند ،از این کار دست بردارند .چنانچه
هر قطره از روغن کارکرده کــه این افراد غیرمتخصص هدر میدهند در
ایســتگاههای مخصوص تعویض روغن بهطور صحیح جمعآوری شده و
به مراکز بازیافت و دفن زباله یا ســایر اماکن مربوطه ارجاع داده شــود،
ســاالنه میتوان روغن بازیافتی کافی برای حــدودا 50میلیون اتومبیل
را از این راه تأمین کرد .انســتیتو نفت آمریکا ( ) APIســایتی را طراحی
کرده اســت که به مصرفکننــدگان در جمــعآوری و بازیافت روغن
موتورهای مصرفیشان کمک میکند .ایســتگاههای سرویس ماشین و
مراکز مخصوص تعویض روغن ،ســابق بر این هم روغن مصرفی را که از
مشتریان خود با پرداخت هزینهای ناچیز جمعآوری میکردند ،مجددا ً
مورد اســتفاده قرار میدادند ،اما منظور از بازیافت در واقع چیز دیگری
است.
همچنين دپارتمــان انرژی آمریکا ( ) DOEدر پــی تحقیقی اعالم کرد
که حدود 80درصد از روغن موتورهای جمعآوری شــده در جایگاههای
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و مانع از فرســودگی و زنگزدگی نیز میشــود .روغن ،آلودگی ناشی از
فراوردههای جانبی احتراق شــامل کربن ،دوده و حتی فلزات ســنگین
حاصل از کارکرد موتورهای فرسوده را نيز جذب میکند.
روغن موتور کارکرده منبع با ارزشــي اســت .اگر روغن هاي مصرف
شده جمع آوري شود ميتواند بازيافت شده و مجددا مصرف شود؛ بدون
اينکه تهديدي براي انسان و محيط زيســت باشد .بايد به اين نکته توجه
شود که هيچ سيال يا ترکيب ديگري(نظير روغن ترمز،ضديخ و )...نبايد
با روغن موتور کارکرده مخلوط شود؛ همچنين بايد به اين نکته نيز توجه
داشت که آلودگي با آب يا ساير مواد شيميايي احتمال غير قابل بازيافت
نمودن روغن را نيز افزايش مي دهد.
طبق بررســيهاي صورت گرفته ســاالنه حــدود  800ميليون ليتر
روغن در کشــور توليد و به فروش مي رســد .ماشين هاي سواري سبک،
ماشينهاي سنگين ،ماشين آالت کشاورزي ،قايق ها و برخي ماشين آالت
صنعتــي مطابق الزامات نيازمند تعويض روغن هســتند و اين خود حجم
بااليي روغن کارکرده توليد مي کند؛ روغن کارکرده بايســتي جمعآوري
و به نحوي هدايت شــوند که کمترين خطر را براي محيط زيست داشته
باشند .براي مثال يک گالن روغن موتور که در آب روان رودخانهها تخليه
شود مي تواند يک ميليون گالن آب سالم را آلوده نمايد!
در کشورهايي مانند اســتراليا عمل بازيافت روغن با تکنولوژي بااليي
انجام مي شــود به طوري که در طول يکســال حدود  250ميليون ليتر
روغن موتور در اين کشــور بازيافت ميگــردد .از اينگونه روغن هاي
بازيافتي به عنوان ســوخت بطور معمــول در ديگهاي بخار واحدهاي
توليدي ،گرم کنهاي محيطي و يا کوره هاي صنعتي مثل کورههاي ذوب
آهن و يا کورههاي پخت سيمان اســتفاده ميشود .روغن هاي بازيافتي
ميتواند بــا انجام عمليات تقطير(پااليش) در فرآيندي مشــابه فرايند
بازپااليش روغن به ســوخت ديزلي(گازوئيل) يا ســوخت کشــتي نيز
نزديک شود.

پااليش مجدد فرصت
يا تهديد ؟!

بازپااليــش روغــن از طريق
روشهاي اصولي که در کشورهاي
پيشرفته در حال انجام است ،فرايندي
اســت که طي آن روغن کارکرده مشــابه روغن هاي اســتفاده نشده
( )Virginدر برجهــاي تقطيــر در خالء جداســازي شــده ،برش هاي
هيدروکربني ســبک از آن جدا شــده و به عنوان حالل يا سوخت هاي
صنعتي به مصرف ميرســد و هيدروکربنهاي ســنگين نيــز از مواد
افزودنــي ها و ســايرترکيبات ناخواســته که در حين مصــرف ايجاد
شــدهاند(نظير ترکيبات آســفالتي و ســايرمحصوالت جانبي) تفکيک
ميشود؛ ســپس برش هاي روغني با فرايندهاي شکســت کاتاليستي
هيدروژني براي افزايش پايداري روغن در برابر حرارت و اکسيداسيون
اشباع ميگردند.
درکشــورما اين روش براي توليد روغن پايه تصفيه دوم فراگير نشده
و اين تجهيزات به توليد کننــدگان بزرگ روغن اختصاص دارد که آنها
نيز به توليد روغنهاي تصفيه اول( )virginميپردازند .براي توليد روغن
پايه هاي تصفيه دوم در ايران عمدتا از روش هاي شستشــوي اســيدي
براي حذف مواد افزودني و آالينده ها اســتفاده مي شــود و روغن پايه
بدســت آمده از اين روش ها معموال روغن هاي موتور باسطوح کيفيت
متوسط و پايين مي باشــند که طول عمر اين روغن ها پايين است و اغلب
مصرف کنندگان به دليل تأثير ناخوشــايند اين روغن ها برروي قطعات
موتور در دراز مدت (بويژه آن دســته از روغنهايي که عمل
تصفيه در آنها بصورت کنترل نشــده و يا غير اصولي انجام
شده است) شکايت دارند.
از آنجاکه بايستي به روغنهاي کارکرده به عنوان
يک فرصت نگريســته شــود به نظر ميرسد که
ســازمان هاي نظارتي نظير اداره اســتاندارد
ملي ايران بايد نظارت مســتمر و اثربخش
برروي فعاليت اين صنف داشــته باشد
و همچنين بــراي مديريت ضايعات
روغن هاي کارکــرده ،پروژهها و
راهکارهاي عملي در دســتور کار
صنف توليدکننــدگان روغن و يا
ارگان هــاي دولتي قرار گيرد .نقش
ســازمان محيط زيست در اين زمينه را
نيز نبايد ناديده گرفت.

روانکارهای سازگار با محیط
زیست:

این روانکارها درمقایســه با
روانکارهای نفتی ،غیر سمی
هســتند و تحــت تأثیر
عوامل زیســتی به آب
و دی اکســید کربن
( )co2تجزیــه مــی
شوند .این فراوردهها
معمــوال از منابــع تجدید
پذیر تولید می شــوند .اســتفاده از
این روانکارها در مناطقی کــه دارای طبیعت
حساس هســتند و مردم آن به سطح زندگی خود بسیار
اهمیت می دهند عمال جایگزین روانکارهای نفتی شده اند.

چند توصيه مهم براي مالکان خودرو و تعويض روغنيها:

به طور کلی زمان تعویض روغن براساس میزان کارکرد موتور و سطح
کارایی روغن تعیین می شــود و می توان به صراحت اظهار داشت که به
طور معمول تعداد دفعات تعویض روغن بیش از حد اســتاندارد است.
درخصوص زمان تعویض روغن با متخصصین امر مشــورت کنید تا از به
هدر رفتن روغن جلوگیری گردد:
 -1حتياالمکان از تعويض روغن در منزل خودداري شود.
 -2روغن کارکرده بايســتي در ظروف تميز عــاري از آلودگي آب،
خاک و ساير ترکيبات شــيميايي ( ضديخ ،روغن ترمز و )...جمعآوري و
به محلهاي جمع آوري روغن هاي ســوخته هدايت شوند .در صورت
تعويض روغــن در منزل بهترين راه براي دفــع روغن کارکرده ،تحويل
روغن در ظرف تميز به اتوسرويسهاي ويژه تعويض روغن ميباشد.
 -3تانکرهاي حمل روغن سوخته بايســتي ويژه اين کار باشند و براي
حمل ساير مواد شيميايي و ترکيبات نفتي استفاده نشوند.
 -4اتوسرويس ها اطمينان حاصل کنند که روغن هاي جمعآوري شده
به محل هاي ويژه بازيافت روغن انتقال داده مي شوند.
 -5از تخلیه روغن موتور برروی زمین ،رودخانه ها و نهرها و حتی دریا
جلوگیری شود.
 -6از اختالط روغن موتور با انواع حالل ها ،بنزین و ضدیخ ،سموم آفت
کش ها و  ....جلوگیری شود.
 -7از مخلوط کردن روغن با ظروف پالســتیکی مواد غذایی ( ظروف
شیر ،روغن خوراکی و )..پرهیز شود.
 -8قبل از دور انداختن فیلتر روغن مصرف شــده ورودی هوای انتهای
آن را ببندید .برای اینکار میتوان بارعایت اصول ایمنی از پیچ گوشــتی
اســتفاده کرد؛ همچنین دریچه تخلیه را که در انتهای محل بســته شدن
فیلتر(در بدنه موتور اســت) محکم ببندید تا روغن از محل اتصال فیلتر
(به موتور) طی چند ساعت تخلیه شود.

بازیافت ظروف پالستیکی روغن های موتور

هرســاله بودجه های ســنگینی برای واردات مواد پالستیکی ،مصرف
میشود؛ تولید داخلی هنوز نیاز کشور را تأمین نمی کند بنابراین بازیافت
و استفاده مجدد از پالستیک می تواند از بار واردات بکاهد.
امروزه  50نوع پالستیک از موادی مثل نفت ،زغال سنگ و گاز طبیعی
بدســت می آید که از مواد خام تجدید ناپذیر می باشــد .دربسیاری از

کشورهای پیشــرفته مواد خام اولیه ،در کنار مواد خام ثانویه( بازیافتی)
مورد اســتفاده قرار می گیرد تــا در مصرف آنها صرفه جویی شــده و
سرمایههای ملی حفظ گردد .برای آنکه حلقه الستیک یک تریلی ساخته
شــود در حدود نصف بشــکه نفت خام و حدود  15هزار و  700کالری
انرژی مصرف می شود ،در حالیکه استفاده مجدد از الستیک فقط  4هزار
و  600کالری نیــاز دارد پس در مصرف آن تقریبا  7درصد صرفه جویی
میشود.
جهت بازیافت ظروف روغن موتور این نکته در ابتدا باید رعایت شــود
که ظروف می باید عاری از روغن گردیده ،تمیز شــود وسپس بازیافت
گردد.

بازیافت ظروف فلزی

به طور کلی زمان
تعویض روغن
براساس میزان
کارکرد موتور و
سطح کارایی روغن
تعیین میشود و
میتوان به صراحت
اظهار داشت که به
طور معمول تعداد
دفعات تعویض
روغن بیش از حد
استاندارد است

فلزات از سنگ های معدن مثل قلع ،آهن و بوکیسیت بدست آمده که
از منابع تجدید نشدنی هســتند؛ در حالیکه فلزات را می توان به دفعات
زیاد بازیافت کرد.
در صورتیکه یک تن آلومینیوم از داخل زباله جداســازی شده و دوباره
به مصرف برســد ،در 400تن ســنگ معدن و 700کیلوگرم کک و قیر،
صرفه جویی خواهد شد.
امروزه در صنایع فوالد ســازی در حدود  50درصد از مواد مصرفی را
آهن قراضه تشکیل می دهد.

منابع:
سايت www.machinerylubrication.com / www.environment.gov.au
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ش کرت نفت اریانول

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.
گفتوگوها :مریم امیری
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شاهکالیی عامل فروش ایرانول در استان مازندران :

ایرانول می تواند
قدرت اول فروش روغن درکشور شود

اقای مجید علیزاده شــاهکالیی به عنوان نخستین سوال
چند سال سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟

از سال  48در این حرفه فعالیت دارم.

چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

تقریبا از سال  90با ایرانول همکاری می کنم.

مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

روغن موتور ایرانول بــه دلیل کیفیت باال و قیمت مناســبی که دارد
طرفداران زیادی در استان مازنداران دارد.
کدام محصول ایرانول را بیشتر می خرند؟

محصــوالت ایرانول بــه دلیل قیمت مناســب و کیفیت در اســتان
مازندران از بازار بسیار خوبی برخوردار است و در بنزینی ها  16هزار،
 8هزار 12 ،هزار و ریســینگ و در دیزلی ها  TOP ENGINE ،D7000و
 D17000خیلی خوب فروش دارد.
فروش ایرانول در چند سال اخیر در استان مازنداران خوب بوده است
ولی میزان آن امســال نسبت به چند سال گذشــته باالتر رفته و بهتر
شده است.
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید ؟

از مدیران شــرکت می خواهیم به عاملین بیشتر توجه داشته باشند و
فقط به چند عامل بخصوص متکی نباشد.
در کل انتقاد خاصی ندارم تمام مدیران و کارکنان ایرانول خوب عمل

محصوالت ایرانول
به دلیل قیمت
مناسب و کیفیت
در استان مازندران
از بازار بسیار
خوبی برخوردار
است

می کنند و امیدوارم که همین طور که این ســال ها قوی بودند از این به
بعد نیز قوی عمل کنند.
چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟

محصوالت ایرانول خوب اســت و امیدوارم هرروز به همین سمتی که
در حال حرکت اســت پیش برود و به ســمت کیفیت بهتر و همگام با
اســتانداردهای روز جهانی گام بردارد ،به روز باشد و از بورس رقابت
جهانی عقب نیفتــد ،ایرانول اگر همین مســیر را ادامه دهد می تواند
قدرت اول فروش روغن درکشور شود.
در زمینه تبلیغات نیز با عاملین تبلیغات مشارکتی داشته باشد چرا که
هر چقدر تبلیغات بیشتر باشد فروش نیز به همان میزان افزایش پیدا
خواهد کرد و این دو تاثیر مستقیم بر هم دارند.
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟

به طور کلی از توزیع شرکت راضی هستم و مشکل خاصی نیست.
حرف آخر شما؟

امیدوارم ایرانول هرروز به ســمت پیشــرفت حرکت کند چرا که هر
چقدر ایرانول پیشرفت بکند به تبع عاملین نیز به همان میزان به سمت
توسعه و پیشرفت حرکت خواهند کرد.
همچنین تشــکر ویژه از مهندس اسحاقی مدیرعامل محترم مجموعه
دارم که از وقتی ایشــان آمدند باعث شــد که ما در ایرانول پیشرفت
داشته باشیم و مدیون ایشان هســتیم چرا که دست ما را گرفتند و در
واقع به عاملین اهمیت می دهند.
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عامل فروش ایرانول در استان ایالم:

ایرانول در ایالم حرف اول را می زند

ش کرت نفت اریانول

آقای صحبت آزادفر به عنوان نخســتین سوال چند سال
سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟

از سال  83در این حرفه فعالیت می کنم.

چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

از ســال  88به طور جدی با ایرانول کار می کنم قبل از این نیز با ایرانول
همکاری می کردم ولی عاملیت نداشتم.
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

دراســتان ایالم ایرانول جــزء اولین و برترین برند اســت و می توان
گفت تنها برندی که در ایالم شــناخته شده است و بسیار هم پرفروش
میباشد.
کدام محصول ایرانول را بیشتر می خرند؟
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در ایالم تمام محصوالت ایرانول از الونــد یک لیتری تا رویال فروش
دارد .ایرانول  16هزار و ریســینگ جزء پرفروش ها هســتند و البته
 8هزار هم در اســتان ما جای خودش را داردکه بــرای پراید و پیکان
استفاده می کنند.
در دیزلی ها هم  D7000و  D17000بیشترین فروش را دارد.
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید ؟
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خدار ا شکر در ســال اخیر ایرانول در تمام زمینه ها همکاری های الزم
را داشته است از همین نشریه گرفته تا تبلیغات و ..و در هیچ زمینه ای
مشکل خاصی نداریم.

ولی متاسفانه در یکسال اخیر تبلیغات تلویزیونی یک مقداری ضعیف
شده است و باعث شده در بازار رقیب های دیگر هم وارد میدان شوند
که امیدواریم شــرکت در ســال جدید در زمینه تبلیغات تلویزیونی
فعالتر عمل کند.
چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟

اگر ایرانول بتواند محصوالت یک لیتری مثل ایرانول الوند را در بسته
بندی قوطی فلزی تولید کند فروشش نسبت به آن چیزی که در حال
حاضر اســت افزایش خواهد یافت.چون برخــی از خریداران موتور
سیکلت دار احســاس می کنند وقتی روغن در قوطی های فلزی باشد
امنیت آن بیشتر است .همچنین پیشنهاد می کنم ایرانول برای رقابت
محصول تک درجــه ای به عنوان مثال محصولــی که برای مصارف
کشاورزی هم استفاده می شود ،تولید کند.
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟

توزیع ایرانول نســبت به چند ســال پیش خیلی بهتر شده و می توان
گفت در این زمینه شرکت بسیار خوب کار کرده است و در کل راضی
هستم.
حرف آخر شما؟

نمایندگی آزادفر زمینه ای را فراهم آورده اســت که ایرانول در ایالم
حــرف اول را بزند و این شــعار ما همچنان باقی اســت و از مدیریت
محترم ایرانول به خاطر تمامی اقدامــات مثبتی که طی چند ماه اخیر
انجام داده است ،تشکر میکنم.

عامل فروش ایرانول در استان تهران:

ایرانول باید پیشتاز
و تعیین کننده بازار باشد

در استان تهران
این برند طرفداران
زیادی دارد و خییل
از مشتریان فقط
ایرانول سفارش
میدهند

آقای میثم رهگذر به عنوان نخســتین سوال چند سال
سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟

 20سال است در این حرفه فعالیت می کنم.

چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

از ابتدای تاسیس با ایرانول همکاری دارم.

مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

همه مشــتریان ما به طور کامل با ایرانول آشنایی دارند و در استان
تهران این برنــد طرفداران زیادی دارد و خیلی از مشــتریان فقط
ایرانول ســفارش می دهند و به عبارتی ایرانول مشتری خاص خود
را دارد.
کدام محصول ایرانول را بیشتر می خرند؟

در موتــوری هــای  4لیتری 6 ،هــزار 8 ،هــزار و  12و  16هزار و
ریســینگ فروش خوبی دارد و دیزلی ها هم  D7000هزار و  9هزار
و  D17000فروش دارد.
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید ؟
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یکی از مهمترین مشــکالت تغییر قیمت ها و طرح ها است که باعث
می شود مشــتریان ناراضی بشوند و از مدیران شرکت تقاضا داریم
که تا آنجایی که می توانند قیمت ها را ثابت نگه دارند.
چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟

محصوالت ایرانول خوب اســت و در این زمینه پیشــنهاد خاصی
ندارم ولی ایرانول به دلیل اینکه شرکت با قدمتی است باید پیشتاز
بازار باشــد و براســاس بازار طرح و برنامه ریزی داشته باشد و به
نوعی تعیین کننده بازار باشد.
همچنین همایش های بیشــتری به طور مثال چهار بار درسال برای
عاملین برگزار کند تا عاملین بیشتر با مدیران شرکت و به خصوص
مدیر فروش و بازاریابی صحبت و همفکری کنند.
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟

توزیع شــرکت خیلی خوب و به موقع اســت و در این زمینه مشکل
خاصی وجود ندارد.
سخن آخر شما؟

برای کارکنان و مدیــران ایرانول آرزوی بهروزی دارم و امیدوارم
بتوانند در زمینه پیشبرد اهداف شرکت موفق عمل کنند.

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

گفتگو با دو تن از قديمي هاي ايرانول

ش کرت نفت اریانول

فصلنامــه ایرانــول بــا دونفــرازقدیمی ترین هــای این مجموعه درپاالیشــگاه تهران وآبادان گفت وگوکرده اســت وخاطرات تلخ وشــیرین آنها را طی ســال های
حضورشان در این مجموعه جویا شده است که خواندنش خالی از لطف نیست ،متن این گفت وگو ها را می توانید در زیربخوانید:

اقدامات مديرعامل ایرانول قابل ستايش است
به عنوان نخستین سوال لطفا خودتان را معرفی کنید؟

بنده صالح امیری متولد  1339هستم.

شــما به عنوان یکی از قدیمی ترین کارکنــان ایرانول
هستید كه در پااليشگاه آبادان مشــغول به کار مي باشيد؟ لطفا سال
ورودتان به مجموعه را بفرمایید؟

من در سال  1383وارد مجموعه ایرانول شدم.

یکی از ویژگی هایی که شما را نســبت به بقیه کارکنان
مجموعه شــاخص کرده ،تعداد فرزندان شما است ،لطفا دراین مورد
توضیحاتی بدهید؟

بنده تعداد  10فرزند دارم که شش دختر و چهار پسر ،بزرگترین دختر
خانواده ازدواج کرده ما بقی محصل هســتند و از فرزندان پسر نیز دو
پسر ازدواج کردند و دو پسر مجرد دارم.
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تو این ســالهایی که در ایرانول بودید در چه بخش هایی
فعالیت می کردید؟

طی این ســالها به عنوان آبدارچی در ســایت اداری پاالیشگاه روغن
سازی آبادان (خدمات اداری) مشغول به کار بودم.

طی این سالها جذاب ترین اتفاق یا بهترین خاطره اي که
برايتان رخ داده چی بوده است؟

جذاب ترین اتفــاق را می توان اولین برخورد با آقای اشــجعی مدیر
منابع انســانی را بگویم که به صورت باورنکردنی صمیمی و دوستانه
بود.
چرا که از مدیران منابع انســانی برخورد سرد و خشک انتظار می رود،
ولی برخــورد صمیمانه ،گرم و محترمانه آقاي اشــجعی مرا متعجب
کرد.

است؟

طی این سالها تلخ ترین اتفاق كه برايتان افتاده چی بوده

فوت و از دســت دادن چند نفر از همکاران عزیزمان تلخ ترین خاطره
بنده در طول این سالها بوده است.
کار در شرکت نفت ایرانو ل چطور بوده است؟

شركت بسيار خوبي است و بهترين مزيت آن پرداخت به موقع حقوق
و مزاياست و همچنين ثبات نســبي وضعيت قرارداد و كاري پرسنل
است.
به كارم بسيار عالقمندم و با عشق به شركت نفت ايرانول و خانواده ام
كار ميكنم ،با این وجود سختي هاي كار برايم آسان مي شود.
آیا دغدغه خاصی دارید؟

تنها دغدغه ام اشتغال و خوشبختي فرزندانم است و دوست دارم سرو
سامان گرفتن آنها را ببينم.
تو اين ســالهايي كه در اين شركت بوديد در چه مقاطعي
مجموعه پيشرفت داشته است و در چه مقاطعي سختي و مشكل داشته
است؟
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تغييرات شــركت از ابتدا تاكنون روند مثبتي داشته ولي بدليل شرايط
بد اقتصادي در چند ســال اخير پرداختي ها كفاف زندگي ما را نمي داد
كه در سال جاري با همت مديرعامل محترم شركت مهندس اسحاقي
و ترميم حقوق ها توسط ايشان ،بخشــي از عقب ماندگي هاي زندگي
جبران شــد ،جا دارد در اينجا از زحمات مهندس اســحاقي تشكر و
قدرداني كنم.
ضمنا اقدامات مدیرعامل در شركت در كوران وضعيت اقتصادي از
جمله تحريم ها قابل ستايش است.
حرف آخر شما

انشا اله وضعيت توليد و فروش شــركت روز به روز بهتر شود و خير و
بركت در شركت جريان داشته باشد.

شيرين ترين خاطره آمدنم به ايرانول است
به عنوان نخستین سوال لطفا خودتان را معرفی کنید؟

من علي اكبر نجات متولد سال  1334هستم.

شــما به عنوان یکی از قدیمی ترین کارکنــان ایرانول
هستید لطفا سال ورودتان به مجموعه را بفرمایید؟

از بهمن ماه سال  81وارد ايرانول شدم.
چند فرزند داريد؟

دو تا دختر دارم كه بحمداهلل هر دو توانستند طي همين سالهايي كه در
ايرانول بودم ،ليســانس بگيرند يكي از آنها شاغل است و يكي ازدواج
كرده است.

به كارم بسيار
عالقمندم و با
عشق به شركت
نفت ايرانول و
خانوادهام كار
میكنم ،با این
وجود سختیهای
كار برايم آسان
میشود

بهترين دوران زمان حال و اولين روزها و اولين ســالهايي بود كه وارد
ايرانول شده بودم.
خدارا شكر االن خيلي راضي هستم و تاكنون هر خواسته اي كه داشتيم
بر آورده شده است و هميشه مدیرعامل محترم شركت و منابع انساني
تالش كردند تا آنجايي كه مي توانند و از دستشان بر می آید مشكالت
ما را حل كنند.
اگر پيشنهاد و يا انتقادي داريد بفرماييد؟

پيشــنهاد و انتقادي ندارم بحمداهلل از همه چيز راضي هستم و آرزوي
موفقيت و ســامتي براي تمام مديران و كاركنان مجموعه ايرانول را
دارم.

تو این ســالهایی که در ایرانول بودید در چه بخش هایی
فعالیت می کردید؟

من در تمام اين ســالها در بخش خدمات شركت فعاليت مي كردم و
خدا راشكر راضي هستم.
وقتي تازه وارد ايرانول شده بودم با تعداد محدودي از افراد در خيابان
ويال بوديم ،پس ازآن به ســاختمان پاســداران رفتيم و تعدادمون
بيشتر شــد ،پس از آن مالصدرا و همين طور شركت بزرگ
تر شــد و پيشــرفت كرد تا امروز كه در پااليشگاه فعاليت
ميكنم.
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طی این سالها جذاب ترین اتفاق یا بهترین خاطره
اي که برايتان افتاده چی بوده است؟

شيرين ترين خاطرم استخدام در ايرانول و به طور كلي آمدنم به
ايرانول را مي توانم شيرين ترين خاطره طی این سالها بيان كنم.

همین طور طی این ســالها تلخ ترین اتفــاق كه برايتان
افتاده چی بوده است؟

تلخ ترين اتفاق روز اول فروردين ســال  83بود كه نگهبان دفتر
مركزي در ساختمان پاسداران بودم و همان روز تشييع جنازه
برادرم بود كه متاسفانه نتوانستم شركت كنم.

تو اين سالهايي كه در اين شركت بوديد در چه مقاطعي
مجموعه پيشرفت داشته اســت و در چه مقاطعي سختي و مشكل
داشته است؟

خوشبختانه طي اين سالها شركت در تمام موارد پيشرفت
كرده و هميشه در حال توسعه بوده است.

بهترين دوران كه در اين شركت بوديد چه زماني بوده است؟
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مدیر مهندسی و طرح های شرکت نفت ایرانول خبر داد

ساخت پایانه ذخیره و صادرات در بندر ماهشهر
ساخت سکوی بارگیری ریلی در تهران

ش کرت نفت اریانول

واحد مهندسی وطرح ها به عنوان متولی اجرای پروژه های توسعه ای درشرکت ،درحال حاضرمراحل مختلف عملیاتی چندین پروژه را دردست انجام دارد.
برخــی ازایــن پــروژه ها با هدف هماهنگ ســازی وبهبــود محصوالت تولیدی بــا نیازهای روزوآینــده بازارمصرف طراحی شــده اند وبرخی بــرای رفع تنگناهای
عملیات تولید ،عرضه محصول و یا بهینه سازی فعالیت ها و همچنین به روز کردن زیرساخت های موجود در نظرگرفته شده اند.
با توجه به روند تغییرات در بازار و صنعت روانکار ها در کشــور و در ســطح جهانی ،اجرای به موقع این پروژه ها می تواند ارزش افزوده زیادی را برای شــرکت به
همراه داشته باشد و با تکمیل آنها می توان افق روشنی را برای آینده شرکت و سهامداران آن متصور بود.

طرح های در حال ساخت و تکمیل :
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سرپرســت واحد مهندسی و طرح های شرکت نفت ایرانول درباره
پروژه های در حال ســاخت و تکمیل گفت :پروژه ساخت سوله انبار
ملزومات یکی از این پروژه هاســت که به منظور جداسازی قطعات
یدکی از ملزومات و همچنین انبارش مجزا در نظر گرفته شــده است
که منجر به دسترسی ســریعتر به قطعات یدکی و یا ملزومات شده و
همچنین ایمنی بیشــتری برای تجهیزات و قطعات یدکی را در قبال
حوادث فراهم می آورد .فعالیت های مهندسی و طراحی پروژه ساخت
سوله در ســال  1393انجام و پس از جابجایی تاسیسات معارض در
ســال 1394عملیات اجرایی ساخت و نصب آن توسط پیمانکار آغاز
شــد .به علت مشــکالتی که برای پیمانکار پروژه بوجود آمده است،
پروژه تا کنون حدود  56درصد پیشرفت داشته و فعالیت های ساخت
و نصب ســوله به اتمام رســیده و پیش بینی می شود در صورت رفع
تنگناها تا پایان سال جاری امکان بهره برداری از آن میسر شود.

ساخت پایانه ذخیره و صادرات در بندر ماهشهر

عکسها  :ساخت پایانه بندر ماهشهر
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یاســر ملک شــعار در ادامه به ســاخت پایانه صادرات و
واردات روغن پایه و مواد نفتی بندر امام خمینی (ره) اشــاره
کرد و افزود :این پروژه موجب افزایش توانمندی شــرکت در
صادرات شده و با ساخت آن امکان ذخیره سازی محصوالت
مختلف و انتقال آن به کشــتی فراهم می شــود .ضمنا امکان
واردات مــواد مورد نیاز نیز در این طرح در نظر گرفته شــده
است .این مجموعه از جنبه های مختلف اقتصادی و جلوگیری
از وابستگی به ســایر شــرکت ها برای اجاره مخازن ،مزیت
بزرگی برای شرکت نفت ایرانول خواهد بود .ظرفیت مخازن
در فاز اول پروژه 25000 ،متر مکعب در نظر گرفته شــده و
امکان پیاده ســازی طرح های توسعه آتی در این پایانه وجود
دارد.بر اســاس برنامه طرح ،پروژه در سال  1395قابل بهره
برداری خواهد بود.

عکس  :انبار ملزومات

پروژه ساخت سکوی بارگیری ریلی در تهران
ملک شــعار اضافه کرد :یکی دیگر از پروژه های در دست اقدام،
پروژه احداث ســکوی بارگیری واگن های قطار از مجتمع ظروف
سازی اســت .احداث این پروژه در اواخر ســال  92کلید خورد ،تا
اینکه پس از اتمام لوله کشی نصب تجهیزات ،ساخت سکو ،سیستم
روشنایی سکو و ،...در مرداد ماه اولین بارگیری آزمایشی روغن پایه
با تعداد  5واگن به مقصد بندر امام انجام پذیرفت.
دراین پروژه با بهــره گیری از تجهیزات مناســب ،محصوالت
مختلــف تولیدی شــرکت از  30عــدد تانکر بــه  12عدد واگن
قطار منتقل شــده و نهایتا بــه صورت یکجا انتقال داده می شــود.
مواردتکمیلی پروژه شــامل تامین بخار بــرای گرمایش خطوط

پایپینگ مربوطه و همچنین ســاخت مخازن ذخیره در کنار سکوی
بارگیری ( بســته به نیاز سنجی پروژه) در دســت مطالعه و انجام
است .سرپرســت واحد مهندسی و طرح های شرکت نفت ایرانول
وجود آلترناتیو برای حمل و نقل جاده ای ،ارسال ارزان تر ،سریعتر
و با امنیت باالتر و نیز امکان صادرات به کشــورهای دیگر از طریق
ریل ،را از جمله اهداف این پروژه عنوان کرد.
وی تصریح کرد :با اتمام عملیات ساخت پایانه مخازن بندر امام
که شامل  16سکوی تخلیه و بارگیری از واگن است ،پایانه بارگیری
تهران ،بخش کامل کننده خط انتقال ریلــی محصوالت ،بین بندر
امام و پاالیشگاه تهران خواهد بود.

با اتمام عملیات
ساخت پایانه
مخازن بندر امام
که شامل  16سکوی
تخلیه و بارگیری
از واگن است،
بارگ�ی
پایانه ی
تهران ،بخش کامل
کننده خط انتقال
رییل محصوالت،
بین بندر امام و
پاالیشگاه تهران
خواهد بود
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دیگر پروژه های در دست اجرا:
پروژه توسعه و بهبود واحد  Dewaxingو احداث واحد Deoiling

ملک شــعار در ادامه گفت :همچنین بخش های مطالعاتی طرح
بهبود واحد به عنوان فاز اول پروژه انجام شده ،تجهیزات مورد نیاز
تهیه و عملیات عمرانی آن نیز تا حدودی تکمیل شــده است .برای
این فاز هدف کاهش میزان روغن در وکس تولید به زیر  10درصد
بدون تغییر در میزان تولید مد نظر بوده است.
برای فاز دوم پــروژه و احداث واحد  ،Deoilingبرای تولید وکس
سخت ( با روغن زیر یک درصد ) نیز مطالعات اولیه مهندسی انجام
شده و مقرر اســت پس از انجام مطالعات تکمیلی ،عملیات احداث

این واحد ،پس از بهره برداری از فاز اول پروژه ،آغاز شود.

پروژه احداث یوتیلیتی

وی افزود :با توجه به هزینه های سنگینی که برای تامین برق و بخار
پرداخت می شود ،این پروژه با اهداف اقتصادی و استقالل از پاالیشگاه
تهران از نظر تامین انرژی و نیز رفع مشکالت مربوط به قطع برق در
شرایطبحرانیسال،درنظرگرفتهشدهاست.برایاینپروژهمطالعات
اولیهصورتگرفتهوبااختصاصردیفبودجهونوشتنشرحکارEPC
آغازعملیاتاجراییآنبرایسال 1395درنظرگرفتهشدهاست.

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

ش کرت نفت اریانول
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فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

امنیت اطالعات در شبکههای اجتماعی
بهموازات رشد بیسابقه استفاده از شبکههای
اجتماعی تلفــن همراه در کشــور و تالشهای
مســئوالن دولتی برای آموزش سواد رسانهای
در بین کاربران شــبکههای اجتماعی ،کاربران
با آســیبهای مختلفی ازجمله سوءاستفاده از
اطالعات شخصی یا هجوم بدافزارهای خطرناک
به تلفن همراه هوشــمند یا تبلــت خود روبهرو
عیل غیاثیان
شدهاند.
مدیر بازاریابی
تبلیغات و روابط عمومی
کاربران شبکههای اجتماعی یا فضای مجازی،
نقش مهم و تعیینکنندهای در جلوگیری از حمالت سایبری و تهدیدهای
امنیتی دارند .بهعنوانمثــال در جریان پژوهش صورت گرفته توســط
روزنامه والاســتریت ژورنال امریکا در سال  ۲۰۱۰میالدی از میان ۱۰۱
برنامه کاربردی محبوب کاربران تلفن همراه هوشــمند ۴۷ ،درصد مکان
گوشــی و  ۵درصد اطالعات مربوط به سن و جنســیت را بدون آگاهی یا
رضایت کاربر به اشــتراک میگذارند ،عالوه بر ایــن ،برخی برنامههای
کاربردی محبوب تلفن همراه که دادهها را بدون آگاهی یا رضایت کاربران

جمعآوری میکنند ،آنها را در دسترس عموم قرار میدهند .همچنین بر
اساس پژوهش صورت گرفته در سال  ۲۰۱۲توسط انجمن جهانی جی اس
ام در برزیل و مکزیک ،مشــخص شد که بیش از نیمی از کاربران اینترنت
تلفن همراه کــه در یک وبگاه یا برنامه کاربــردی ثبتنام کردهاند ،بیانیه
حریم خصوصی را بدون مطالعه آن پذیرفتهاند.

کاهش امنیت شبکههای اجتماعی به دلیل کمبود اطالعات فنی

درنتیجه کشف آســیبپذیریهای موتورهای شبکه اجتماعی از سوی
هکرها ،سازندگان این موتورها بهصورت پیوسته نسخههای جدیدتری را
که آسیبپذیریهای کشفشده در آنها رفع شده است ،منتشر میکنند؛
بنابراین کاربران این موتورها باید پیوســته دغدغه بهروزرســانی موتور
شــبکه اجتماعی خود را داشته باشند که در بســیاری از موارد اینچنین
نیست و در این صورت دچار چالشهای جدی امنیتی خواهند شد .چالش
بعدی نیز این اســت که برخی از طراحان شــبکههای اجتماعی و کاربران
موتورهای این شــبکهها به علت کمبود اطالعات فنی ممکن اســت این
موتورها را بهگونهای مناســب پیکربندی نکرده و درنتیجه کاربران نهایی

در حین اســتفاده با مشــکالت مختلفی ازجمله کاهش سرعت پردازش،
کاربرپسندی و از همه مهمتر کاهش امنیت وبگاه مواجه شوند.

روشهای ایمن ماندن در شبکههای اجتماعی

کارشناســان امنیت ســایبری برای ایمن ماندن کاربران در شبکههای
اجتماعی چندیــن عامل مهم را در نظر گرفتهاند که در ادامه به معرفی این
عوامل میپردازیم:
سیســتمعاملی انتخاب کنید که رمزگذاری را پشــتیبانی کند:
به مشــترکان موبایلهای هوشمند توصیه میشــود که اگر واقع ًا
به امنیت دســتگاه موبایل خود اهمیت میدهند باید از سیســتمعامل و
دستگاه موبایلی استفاده کنند که رمزگذاری مبتنی بر سختافزار را برای
حافظههای داخلی و خارجی پشــتیبانی میکند .به این شکل که دادههای
ذخیرهشــده بر روی موبایل کاربر در برابر پیشــرفتهترین هکرها نیز تا
حد باالیی محافظت میشــود چراکه بدون رمزگذاری ممکن است فردی
بتواند دادههای موجود بر روی دستگاه را حتی بدون در اختیار داشتن PIN
یا کلمه عبور نیز بازیابی کند.
برای گوشــی خود یــک  PINیا کلمه عبور انتخــاب کنید :فعال
کردن یک کلمه عبور یا  PINنخســتین خط دفاعی برای محافظت
از محرمانه ماندن و امنیت گوشــیهای موبایل تلقی میشود؛ این اقدام به
کاربر کمک میکند تا در صورت گمشــدن ،به سرقت رفتن و یا جا ماندن
گوشی درجایی ،از برداشــتن آن توسط دیگران ،مشاهده و دستکاری در
محتویات آن جلوگیری به عمل آید.
از بیــن بــردن خــودکار اطالعــات را فعــال کنیــد :اغلب
سیستمعاملهای موبایل ،حذف خودکار اطالعات دستگاه را پس از
چند بار تالش ناموفق برای واردکردن کلمه عبور ،پشتیبانی میکنند .این
کار درصورتیکه رمزگذاری توسط دســتگاه پشتیبانی نشده باشد ،بسیار
ارزشمند است ،اما برای دســتگاههایی که از رمزگذاری بهره میبرند نیز
میتواند مفید باشــد .دادن فرصت نامحدود به دیگران برای حدس زدن
کلمه عبور ،احتمال کشف آن را بیشتر میکند.
از یک آنتیویروس یا برنامه امنیتی اســتفاده کنید :ویروسها،
بدافزارهــا و هک بــر روی دســتگاههای موبایل کمکــم در حال
تبدیلشــدن به یک مســئله بزرگ اســت و بااینوجود کاربر باید یک
برنامه امنیتی نصب کند تا بتوانــد از آلودگی و نفوذ جلوگیری کند .اغلب
راهکارهای آنتیویروس ،ویژگیهــای دیگری را نیز در اختیار کاربر قرار
میدهنــد که از آن جمله میتوان به حذف اطالعات از راه دور ،پشــتیبان
گیری و تعیین موقعیت مکانی گوشی اشاره کرد.
ردیابی و مدیریت از راه دور را فعال کنید :پیش از آنکه گوشــی یا
دستگاه موبایل کاربر گمشده یا به سرقت رود ،باید راهکار ردیابی و
مدیریت از راه دور برای آن تنظیم شود .اغلب این راهکارها به کاربر اجازه
میدهد که موقعیت دســتگاه را بر روی یک نقشه مشاهده کند و این باعث
میشود که هشــدارهای صوتی برای کمک به پیدا کردن گوشی ارسال و با
نمایش یک پیغام تصویری به دیگران میگوید که چگونه گوشی را به کاربر
بازگردانند .ایــن راهکارها همچنین به کاربران اجازه میدهد که از راه دور
موبایل خود را قفل کرده و یا دادههای آن را پیش از دســتیابی دیگران به
آن ،پاک کند.
اســتفاده از  Wi-Fi hotspotها را محدود کنید :زمانی که کاربر از
 Wi-Fi hotspotهایی استفاده میکند که رمزگذاری شده نیستند،
تمامی ترافیک اینترنت کاربر از طریق بیســیم منتقلشــده و بهراحتی
میتواند مــورد نفوذ قرار گیرد .مهمترین وبســایتها و ســرویسها
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مانند وبســایتهای بانکی ،معموالً رمزگــذاری ( )HTTPS/SSLخود
را پیادهســازی میکنند که از ترافیک آنها محافظــت میکند اما اغلب
ارائهدهندگان سرویسهای ایمیل و بسیاری از شبکههای اجتماعی این کار
را انجام نمیدهند؛ درنتیجه شنود کنندگان احتماالً میتوانند کلمات عبور
و ترافیک مربوط به این وبسایتها را جمعآوری کنند .باید توجه داشت
که نسل سوم ،نســل چهارم موبایل و اغلب ارتباطات دادهای سلولی دیگر،
معموالً توســط بستر ارتباطی رمزگذاری میشــوند .عالوه بر این استراق
سمع بر روی این نوع از ارتباطات چندان معمول نیست براین اساس کاربر
باید تا جایی که میتواند ســعی کند بهجای  Wi-Fi hotspotهای ناامن از
ارتباطات دادهای استفاده کند.
مراقب چیزی که بر روی آن کلیک میکنید ،باشــید :اگر بر روی
لینکهایی که از محتوای آن خبر ندارید کلیک کنید ،آگاه باشــید
که هکرها میتوانند با اســتفاده از این روش وارد اکانت شما شوند و یا اینکه
میتوانند ویروسی را از طریق آن پخش کنند .اگر فردی چیزی را برای شما
ارســال کرد و این فایل غیرطبیعی به نظر برسد و یا اینکه برای شما ناآشنا
باشــد ،یک پیام برای آنها ارسال کنید و از آنها در مورد این فایل توضیح
بخواهید و به آنها این فرصت را بدهید که فکر کنند که شــما میدانستید
آنها قصد هک کردن شمارا داشتند.
اطالعات شــخصیتان را به اشــتراک نگذارید :منظــور از این
اطالعات ،مواردی همچون شــمارههای بیمه اجتماعی ،تاریخ تولد،
شــماره تلفن و اطالعات بانکی اســت .ســارقین هویت میتوانند از این
اطالعات شما استفاده کنند .اگر فردی ازلحاظ قانونی به این اطالعات شما
نیاز داشته باشــد ،راههای دیگری نیز وجود دارد که میتواند با استفاده از
آنها با شما تماس بگیرد.
ارسال کردن ،دوباره ارسال کردن ،الیک کردن :هیچچیزی بر
روی اینترنت بهطور کامل امن نیســت .هرکسی میتواند آنچه را
که شما پســت کردهاید ذخیره کند و یا اینکه آن را با دیگران به اشتراک
بگذارد .پس به خاطر داشته باشــید چیزی را که میخواهید ارسال کنید
با دقت بیشــتری انتخاب کنید .همیشــه فرض کنید چیزی را که ارسال
میکنید باقی خواهد ماند و حذف نمیشــود .هیچوقت چیزی را در مورد
خودتان ،خانوادهتان یا دوســتانتان که خود شــما یا آنها دوست ندارند
عمومی شــود را ارسال نکنید .همیشه از ارســال چیزهایی که لحظهای به
ذهنتان خطور میکند اجتناب کنید ،همچنین از ارســال چیزی که باعث
پشیمانی و تأسف خوردن شــما میشــود و از منبع یا درستی آن اطالع
ندارید خودداری کنید.
از شناسههای مکانیابی استفاده نکنید :تنظیمات مکانیابی
را خاموشکنید و هرگز اطالعات مکانی را که در آن میخواهید
باشــید (مثال هنگام خارج شدن از شــهر برای تعطیالت) را به اشتراک
نگذارید .حتی مشــخصات مکانی که معموالً بــرای خرید کردن به آنجا
میرویــد را با دیگران در میان نگذارید .این کار باعث میشــود که مردم
کارهــای روزمرهای را که انجام میدهید پیدا کننــد و درنتیجه میتوانند
مکانی را که شما قرار است به آنجا بروید پیشبینی کنند.
از رمز عبورهای قوی اســتفاده کنید :پســوردهایتان را برای
اکانت هایی که دارید بهروزرســانی کنید و مطمئن شــوید که
بــرای هرکدام از اکانت هایی که دارید پســورد قوی اســتفاده کردهاید.
برای ســاختن یک پســورد قوی میتوانید از ترکیب حروف (حداقل یک
حرف بزرگ) و عدد اســتفاده کنید ،به خاطر داشته باشید که میتوانید از
کاراکترهای خاص (ازجمله @  )!% $ #نیز استفاده کنید .از رمز عبورهایی
که بهراحتی قابل حدس زدن هستند بههیچوجه استفاده نکنید.

7

اگر بر روی
لینکهایی که از
محتوای آن خبر
ندارید کلیک کنید،
آگاه باشید که
هکرها میتوانند
با استفاده از این
روش وارد اکانت
شما شوند و یا
اینکه میتوانند
ویروسی را از طریق
آن پخش کنند

8
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تعهد و تعالی سازمانی
با تمرکز برمديريت منابع انساني
دارایی ارزشــمندی که برای ســازمان مزیت رقابتی ایجاد می کند ،کارکنان هستند .امروزه کارکنان هرسازمان مشتریان داخلی آن
محســوب می گردند وباوربراین اســت که هیچ سازمانی قادرنیست تا رضایت مشــتریان خود را فراهم آورد؛ مگرآنکه ابتدا اسباب
رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) خود را تأمین نماید.
مديريــت كيفيت جامــع ( )TQMرا مي توان
بعنوان يــك رویکرد جامــع مديريتي كه بطور
مــداوم در حال تكامل اســت تعريف نمود .اين
فرهنگ ( )TQMشــامل ارزشهــا (،)Values
مجید اشجعی
مدیر منابع انسانی
تكنيكهــا ( )Techniquesيــا متدولوژيهــا
( )Methodologiesو ابزارهائي ( )Toolsاست كه
هدف از آنها سودآوری سازمان ازطریق مشارکت فراگیر آحاد کارکنان،
افزايش رضايت مشــتريان داخلي و خارجي همــراه با كاهش منابع مورد
نياز است.
مدل تعالی نیز عبارت اســت از يك چارچوب عارضه یابی كه از طرف
اشخاص ،گروهها ،موسسات ،كشــورها ،براي ارزیابی ،مقايسه ،انتخاب و
ارتقاي عملكرد سازمانها و شركتها طراحي و تعميق مي يابد.
ســازمان هاي متعالي غالب ًا تالش دارند به وضعي دست يابند كه درآن
شــرایط پتانســيل كامل همه كاركنان در فرهنگي مملــو از ديدگاه ها و
ارزشهاي مشترك ،اعتماد و توانمند سازي كه بهبود مداوم جزئي از كار
روزمره افراد است ،آزاد شود.
ســازمان های متعالی کارکنانشــان را ارج می نهند و فرهنگی را ایجاد

میکنند که تحقق اهداف فردی و ســازمانی همراه با منافع متقابل را ممکن
ســازد .آنها به نحوی کارکنان را مورد تقدیر و تشویق قرار می دهند که در
کارکنان انگیزه و تعهد ایجاد کرده و آنها را قادر می ســازد تا از مهارت ها و
دانش خود در راستای منافع سازمان استفاده کنند.
مديريت منابع انســاني (  )Human resource managementبه عنوان
یکی از ارکان مهم و اصلی در تعالی ســازمانها ،عمدتــ ًا بر طراحي ،تدوين
و اجراي سياســت ها و رويه هاي مؤثر بر كاركنان در همه ســطوح تمركز
دارد .از جمله اين سياســت ها و روش ها مي توان به برنامه ريزي ،جذب و
استخدام ،آموزش وتوانمندسازی ،نگهداشــت با جبران خدمت و مزايا و
بهبود روابط كاری ،توســعه با مديريت عملكرد و ارتقای شغلی و جانشين
پروری اشاره كرد.
رویکردهای اصلي مديريت منابع انساني شامل موارد ذیل می باشد:
تجزيه و تحليل شغلی
برنامهريزي منابع انساني
گزينش و استخدام
آموزش و توسعه كاركنان
توسعه مسیر شغلي

انگيزش كاركنان
نظرسنجی و بازخورد
ارزیابی عملکرد
ارتقا و جانشین پروری
انگیزش و پاداش
مديريت ارتباطات
تقویت فرهنگ سازمانی
فرصت های برابر
توسعه مشارکت و تیم سازی
توانمندسازی
مدیریت دانش
توسعه منابع انســاني نه تنها در توانمندسازي و افزايش دانش و مهارت
ويژه دركاركنان نقش بسزائي دارد بلكه باعث مي شود كه افراد در ارتقاي
ســطح كارائي و اثربخشي ســازمان سهيم شده و قادر باشــند تا خود را با
فشارهاي متغير محيطي وفق دهند.
در تعالی ســازمانی ،مدیریت منابع انســانی دارای نگرشــی نوین به
کارکنان می باشد .این نگرش ها به شرح ذیل می باشد:
ارزشمندترين سرمايه با بيشترين ارزش افزوده
مهمترين عامل در بهبود عملكرد سازمان
محملي براي يادگيري سازماني
عاملي براي پيشبرد اهداف مديريت
موتور تغيير و بهبود با تفکر نو
از ذينفعان اصلي سازمان
اساس دارايي هاي نامشهود
مدیریت منابع انســانی در راستای توســعه منابع انسانی شرکت نفت
ایرانول (ضمن انجام بررســي هاي درون سازماني و تجزيه و تحليل علمي
داده هاي ســازمان در زمينه هاي مرتبط با منابع سازماني) ،پیاده سازی و
استقرار سیستم تعالی منابع انسانی را در دستور کار خود قرار داده است .در
این راستا تهیه شرح مشاغل تمامی کارکنان و ارزیابی های مرتبط با میزان
رضایت شغلی کارکنان در دستور کار این واحد قرار گرفته است.

تعهد سازمانی نگرش وفادارانه کارکنان به سازمان

منابع انســانی با ارزش ترین و مهمترین عامل توســعه هر کشــوری
محســوب می شــود .از آنجایی که بهره وری ،گوهر سازمانی است که
میتواند پایداری و بقای ســازمان ها را تضمین و مکانیزمی برای کسب
مزیت رقابتی باشــد ،لذا آنچه در ســازمان منجر به بهره وری نیروی
انســانی میشود این اســت که کارکنان ســازمان ها از نظر شخصیت،
عالیق و عواطف با فعالیت ها و مشــاغل ســازمانی منطبق و ســازگار
شــوند .در این صورت عالقه به کار ،انگیزه و افزایش مسئولیت پذیری
و در نتیجه به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم بهره وری سازمانی ارتقا
مییابد.
امروزه کارکنان مهمترین منبع رقابتی ســازمان هســتند .مشــارکت
کارکنان در امور و تالش های آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند
بر میزان بهره وری و ارتقا آن تاثیرگذار باشد .روح فرهنگ بهبود بهره وری
باید در کالبد ســازمان دمیده شــود که در آن میان ،نیروی انسانی هسته
مرکزی را تشکیل می دهد.
یکی از راههای ارتقا بهره وری در ســازمان هــا ،ایجاد تعهد در کارکنان
میباشــد .افراد متعهد تر ،به ارزش ها و اهداف ســازمان پای بندتر بوده
و فعاالنه تر در ســازمان نقش آفرینی خواهند کرد .به عبارتی دیگر ،تعهد

ســازمانی موجب پذیرش ارزش های ســازمان گردیده و تمایل افراد به
درگیری در سازمان را بیشتر می نماید.
منظور از تعهد ســازمانی ،نگرش وفادارانه کارکنان به ســازمان و یک
فرایند مستمر است که به کمک مشــارکت افراد در تصمیمات سازمانی،
توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را افزون تر می نماید .تعهد
سازمانی با سه ویژگی در اعضای سازمانی خالصه می شود:
ggاعتقاد قوی نسبت به سازمان و پذیرش اهداف سازمانی؛
ggتالش فراوان و مشتاقانه در جهت اهداف سازمانی؛
ggتمایل فرد به باقی ماندن در سازمان

انواع تعهد سازمانی به شرح ذیل می باشد:

1

تعهد عاطفی :تعهــد عاطفی را بیانگر پیوســتگی عاطفی کارمند و
تعیین هویــت وی با ارزش ها و اهداف ســازمان و میزان درگیری
وی با سازمان دانسته اند .کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در
ســازمان می مانند برای اینکه می خواهند بمانند .آنها عضویت خود را در
سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می دهند.
تعهد مستمر :وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد مستمر نقش
کمــی دارد .در عوض تعهد به عنوان تمایل بــه انجام فعالیت های
مستمر براساس تشخیص یک فرد از هزینه های مربوط به ترک سازمانی
تعریف می شــود .کارکنانی که ارتباط اولیه آنها با سازمان بر مبنای تعهد
مستمر است ،در سازمان می مانند زیرا نیاز دارند بمانند و باقی ماندن برای
آنها یک ضرورت است.
تعهد هنجــاری :تعهد هنجاری عبارت است از احساس مسئولیت،
دین و احســاس تعهد اخالقی در برابر سازمان .در این بعد از تعهد،
افراد خدمت و فعالیت در ســازمان را وظیفه خود می دانند تا دین خود را
نسبت به سازمان ادا کنند.
وجود نيروهاي انساني متعهد به ســازمان در هر سازمان ضمن كاهش
غيبت ،تاخير و جابجايي ،باعث افزايش چشــمگير عملكرد سازمان ،نشاط
روحي كاركنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف
فردي خواهد شد .عدم احساس تعهد و تعهد ســطح پايين ،نتايج منفي را
براي فرد و سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتايج ،ترك خدمت ،غيبت زياد،
بي ميلي به ماندن در ســازمان ،كاهش اعتماد مشتريان و كاهش درآمد
مي باشد.

منظور از تعهد
سازمانی ،نگرش
وفادارانه کارکنان
به سازمان و یک
فرایند مستمر
است که به کمک
مشارکت افراد
در تصمیمات
سازمانی ،توجه
افراد به سازمان
و موفقیت و رفاه
سازمان را افزون تر
می نماید
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در خصوص تعهد سه چيز قابل تامل است:

1

خاستگاه تعهد قلب انسان است:برخي از مردم پيش از آنكه خود
را به امري متعهد كننــد ميخواهند كه همه ابزارها به طور كامل در
اختيار باشد .اما تعهد ،هميشه پيش از دستاورد است.
تعهد با معيار عمل محك زده ميشــود :معيار واقعي تعهد ،عمل
است.
تعهد درهاي كاميابي را ميگشــايد :در موضع رهبري با موانع و
مخالفتهاي فراواني روبهرو خواهيد شد و روزهايي خواهيد داشت
كه هيچ محركي جز تعهد وجود نخواهد داشــت .اگر ميخواهيد به جايي
برسيد بايد متعهد باشيد.
در انتها مدیریت منابع انسانی ســازمان در راستای افزایش بهره وری
در ســازمان و همچنین ایجاد ارزش تعهد سازمانی در کارکنان نسبت به
تعریف پروژه های مرتبط در این زمینه اقدام نموده است که در این راستا
بررسی وضعیت موجود و همچنین ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان
در حوزه های مختلف کاری در دستور کار این واحد قرار گرفته است.
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 22قانون استراتژی بازاریابی
بــا توجه بــه محیط پویا وحضورموفق برای رســیدن به اهداف شــرکت باید به بازاریابــی همچون واحد های دیگرســازمان توجه ویژه
ای نشــان داد وبازاریابی همچون ســایرموارد قوانینی برآن حاکم اســت که دانستن ورعایت آنها موفقیت واحد بازاریابی را تا حدی
تضمین خواهد کرد البته تمامی این قوانین ممکن اســت برای شــرکت ویا ســازمان ضروری نبوده اما دانســتن این قوانین وآگاهی از
آنها می تواند مفید واقع شود.
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قانون رهبری (اول بودن برتر از
بهترین بودن است)

عیل رحیمی
مســاله اصلی در بازاریابی بنای پایگاهی است
معاون مدیر مالی
که در آن در جایگاه نخســت باشید.وارد شدن
به دنیای ذهن مشــتری بسیار ساده تر از آن اســت که او را متقاعد سازید
محصولی که شما ارائه می دهید بهتر از محصولی است که،پیشتر از شما به
ذهن او وارد شده است.
نام تجاری پیشگام،همیشه در هر زمینه ای،نخستین نام تجاری است که
در ذهن مشتری جا می گیرد.هر پیشگامی لزوما موفق نیست.انتخاب زمان
هم در ایــن میان اهمیت دارد.قانون رهبری دربــاره همه محصوالت،هم
نام های تجاری و هم درباره هر مقوله ای صادق اســت.اگر برای نخستین
بار نام تجاری انتخــاب می کنید نامی را برگزینید که بتواند به اســم عام
تبدیل شود.راز موفقیت،پیشــگامی در ورود و جای گرفتن در دنیای ذهن
مشتریان است.بازاریابی جنگ نگرش هاست نه جنگ محصوالت.

2

قانون طبقه(اگر در یک طبقه نمی توانید اول باشید،طبقه
دیگری درست کنید تا درآن اول باشید)

اگر به عنوان نفر اول به دنیای ذهن مشتری وارد نشدید،امید را از دست

ندهید،طبقه بندی دیگری پیدا کنید تا در آن اول باشــید.این خالف تفکر
کالسیک بازاریابی اســت که بر نام تجاری استوار است"،چگونه می توان
کاری کرد که مردم نام تجاری مرا ترجیح دهند؟" نام تجاری را فراموش
کنید به طبقه ها بیندیشید.مشــتریان بالقوه هنگامی که نام تجاری مطرح
می شود حالت دفاعی می گیرند.همه سعی دارند توضیح دهند که چرا نام
تجاری آنها بهتر اســت،اما هنگامی که طبقه ها مطرح می شود مشتریان
گوش شــنواتری دارند.اگر در طبقه جدیدی پیشگام هستید آن را ترویج
دهید.

3

قانون ذهن (وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان،بهتر از
ورود به بازار است)

بهتر اســت در ورود به دنیای ذهن مشتریان پیشــگام بود تا در ورود به
بازار.ورود به بازار،اهمیت پیشــگامی در ورود به ذهن را کم اهمیت جلوه
میدهد.همه ی پیشگامانی در بازاریابی،ورود به ذهن است.پیشگام بودن
در بازار تا آنجا اهمیت دارد که فرصت پیشگامی در ذهن و اندیشیدن را هم
به شما بدهد.قانون ذهن از قانون ذهنیت ناشی می شود.اگر بازاریابی،جنگ
ذهنیت اســت و نه جنگ محصول،پس ذهن بر بازار پیشی می گیرد.قانون
ذهن و اندیشــه،تابعی از قانون ادراک و استنباط است.اگر بازاریابی،جنگ

اذهان و اندیشه هاســت و نه جنگ عرضه محصول،این اندیشه ها هستند
که در بازار پیش می افتند.

4

قانون تصورات (بازاریابی،جنگ محصوالت نیست،جنگ
تصورات است)

5

قانون توجه (اثرگذارترین مفهوم بازاریابی،داشتن
کلمهای در ذهن مشتریان است)

6

قانون انحصار ( دو شرکت نمی توانند یک کلمه مشترک
در ذهن مشتری داشته باشند)

در بازار هیچ حقیقــت پایداری وجود ندارد.هیچ چیــز واقعیت ندارد.
بهترین محصول وجود ندارد.آنچه در جهان بازاریابی وجود دارد،تصوراتی
است که در ذهن مردم و مشتریان نقش بسته است.
آنچه را که بیشتر متخصصان بازاریابی به عنوان قوانین طبیعی بازاریابی
می شناسند،بر این فرض اشــتباه استوار است که محصول،قهرمان برنامه
بازاریابی اســت و برد و باخت شما بســتگی به قابلیت های محصول دارد.
به همین سبب،شــیوه طبیعی و منطقی بازاریابی محصول به طور کلی غلط
است.فقط با مطالعه نحوه شکل گیری تصور در ذهن و تمرکز کردن برنامه
بازاریابی بر آن تصورات،می توان بر شــم نادرســت بازاریابی غلبه کرد.
متخصصان بازاریابی همه توجه خود را به حقایق مبذول می کنند زیرا آنها
به واقعیت عینی اعتقاد دارند.ایجاد تغییر در ذهن مشتریان بالفعل و بالقوه
کار بسیار دشواری است.مردم دست کم درباره آنچه در ذهنشان هست
کم تر دچار خطا می شــوند.اگر بین محصــوالت از نظر جغرافیایی فاصله
بیندازید برتری قدرت تصور بر قدرت محصول نمایان می شود.بازاریابی
مبارزه با تصورات اســت.آنچه که جنگ را حتی مشکل تر هم می کند این
است که مشــتریان در بیشــتر موارد تصمیمات خرید خود را بر اساس
تصورات دســت دوم می گیرند.به جای اســتفاده از تصورات خودشان
تصور فرد دیگری از واقعیت را مبنــای خود قرار می دهند.این اصل "همه
می دانند" است.

شرکتی موفقیت شایان بدست می آورد که بتواند به طریقی،کلمه مربوط
به خود را در ذهن مشتری بنشــاند.این کلمه باید ساده باشد و دلبخواهی
نباشد.ساده ترین کلمه ها بهترین کلمه ها هستند.
این قانون،مرکز توجه است.شما از طریق یک کلمه یا یک مفهوم راه خود
را به دنیای ذهن مردم می گشــایید.این مهم ترین فعالیت بازاریابی است.
قانون رهبری -اول بودن برتر از بهترین بودن است.باعث می شود که نام
تجاری یا موسسه پیشگام،کلمه ای را در ذهن مشتری جا دهد.نام تجاری
به یک اسم عام برای طبقه تبدیل می شود.نمی توان کلمه متعلق به شخص
دیگری را مورد اســتفاده قرار داد.آنچه در بازاریابی سبب توفیق نمی شود
رها کردن کلمه خود و تالش برای گزینش کلمه دیگران است.
جوهره بازاریابی محدود ســاختن دایره تمرکز اســت.هرچه که دامنه
فعالیت های خود را کاهش دهید،قدرتمند تر می شــوید.اگر به دنبال همه
چیز باشید به هیچ چیز نخواهید رســید.مرکز توجه را نمی توان با کیفیت
یا هر ایده دیگــری که طرفدارانی برای نقطه نظــر مقابل آن وجود ندارد
محدود ســاخت .هنگامی که کلمه ای را که می خواهیــد بر آن تمرکز
کنید،انتخاب کردید،سعی کنید مشاوران حقوقی را دور خود نگه دارید.
آنها می خواهند بر هر چه که شــما منتشــر می کنید عالمت انحصاری
بزنند.پــس از آنکه کلمه را انتخاب کردید،بایــد به محافظت از آن در
بازار بپردازید.

هنگامی کــه رقیب،مالک یک کلمه یــا موقعیتی در ذهن مشــتریان

است،کوشــش در به تملک درآوردن آن کلمه خودکشی است.آنچه که
غالبا بازاریابان را به این دام می کشــاند موضوع بسیار جالب توجهی است
که به آن تحقیق می گویند.لشــگری از پژوهشــگران استخدام می شوند.
گروههای تخصصی تشکیل می شوند،پرسشــنامه ها رد و بدل می شود و
آنچه که از گزارش  1/5کیلویی نتیجه آن می توان بدســت آورد فهرست
ویژگی های مورد انتظار از کاال یا خدمت است .بسیاری از مردم ضرر نقض
قانون انحصاری بودن را پرداخته اند.

7

قانون نردبان ( استراتژی مورد استفاده شما،به پله ای
بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید)

در حالی که،هدف نخســتین بازاریابی شما باید پیشــگامی در ورود به
ذهن مشــتریان باشــد،اگر در این کار توفیق نیابید،هنوز جنگ را نباخته
اید،استراتژی هایی برای دســت یابی به نام های تجاری شماره  2و شماره
 3هم وجود دارد.
همه محصوالت یکســان ساخته نمی شــوند.در ذهن مشتری،سلسله
مراتبی وجود دارد که از آن برای تصمیم گیری استفاده می کند.
اســتراتژی های بازاریابی به تقدم و تاخر موسسه در نشستن در اذهان
مردم و در نتیجه پلــه ای یا رتبه ای که در آن قرار گرفته،بســتگی دارد.
البته هرچه باالتر باشــد،بهتر اســت.ذهن آدمیان انتخابی عمل می کند.
مشتریان در اتخاذ تصمیم نســبت به قبول یا رد اطالعاتی که به آنها داده
می شود،از نردبان ذهنی خود اســتفاده می کنند.به طور کلی ذهن فقط آن
اطالعاتی را می پذیرد که با نردبان محصول در آن طبقه سازگاری داشته
باشــد.بقیه چیزها را حذف کنید.هنگامی که کرایسلر اتومبیل هایش را با
هوندا مقایسه کرد.معدودی از مشتریان پریلود و آکورد خود را با پلیموت
و دوج عوض کردند.
محصوالتی کــه مصرف روزانه دارند معموال پرمصــرف اند و پله های
بســیاری در نردبان آنها وجود دارد.محصوالتی که از چندگاه خریداری
می شــوند معموال نردبانشــان فقط چند پله دارد.محصوالتی که غرور و
اعتبــار فراوانی ایجاد مــی کنند نیز پر مصرف اند و اگــر چه مقدار خرید
آنها زیاد نیســت،ولی نردبان پر پلــه ای دارند.محصوالتی که به دفعات
زیاد خریداری نمی شــوند و تجربه ناخوشــایندی به همراه دارد معموال
نردبانشان از پله های معدودی ساخته شده است.
بین ســهم بازار و جایگاه موسسه شــما در نردبان ذهن مشتری ارتباط
وجــود دارد.حداکثر تعداد پلــه های روی یک نردبان چند تا اســت؟به
نظر می رســد که در ذهن مشــتری چیزی به نام قانون هفت وجود دارد.
از افراد بپرســید که نام های تجاری یک طبقه را که به یاد دارند نام ببرند.
به ندرت کســی بیش از هفت نام تجاری را بیان می کند و این البته درباره
طبقه کاالهای پرمصرف است.نردبان یک قیاس ساده ولی اثرگذار است
که به حل و فصل موضــوع های پراهمیت بازاریابی کمک می کند.پیش از
شروع هر نوع برنامه بازاریابی باید پرسش های زیر را مطرح کرد:جای ما
در نردبان ذهن مشتری کجاســت؟باالترین پله؟ پله دوم؟ یا شاید اصال
روی نردبان نیستیم.

8

قانون مسابقه دو نفره (در بلند مدت،هر بازاری به محل
مسابقه دو اسب تبدیل می شود).

در یک صنعت در حال رشد،جایگاه سوم مکان مناسبی نیست.بازاریابان
موفق توجه خود را بــه دو پله ی نردبان معطوف می کنند.جک ولچ رییس
هیئــت مدیره و مدیرعامل مشــهور جنرال الکتریک گفته اســت":فقط
شرکتهایی که جایگاه نخست یا دوم را دارند می توانند در بازارهای جهانی

ش�کتی موفقیت
شایان بدست
میآورد که بتواند
به طریقی،کلمهی
مربوط به خود را
در ذهن مشتری
بنشاند.این کلمه
باید ساده باشد و
دلبخواهی نباشد.
سادهترین کلمهها
بهترین کلمهها
هستند
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که رقابتی روزافزون دارند برنده شوند.بقیه باید تعدیل شوند،بسته شوند
یا فروخته شوند".
در گذر زمان مشــتریان آموزش می بینند.آنها نام تجاری پیشــرو را
تقاضا می کننــد زیرا فکر می کنند که نام تجاری پیشــرو بهترین کیفیت
را دارد.

ش کرت نفت اریانول

9

قانون عکس ( اگر هدفتان جایگاه دوم است،استراتژی
شما را رهبر بازار تعیین می کند)

اگر می خواهید جای پــای محکمی در پله دوم نردبــان برای خودتان
دست و پا کنید،موسســه باالی ســر خود را مطالعه کنید.هنگامی که به
مشتریان یک طبقه مشخص محصول نگاه می کنید دو نوع آدم به نظرتان
میآید،آنهایی که می خواهند از رهبــر بخرند و آنهایی که نمی خواهند از
رهبر بخرند.یک رقیب شــماره  2بالقوه،باید به گروه دوم بپردازد.به بیان
دیگر با قرار گرفتن در برابر رهبر،شــما کسب و کار را از دست همه آنهایی
که جانشین شماره  1بازار هســتند،می ربایید .برای موفقیت باید ویژگی
منفی رقیب واقعی باشد.بازاریابی غالبا جنگ مشروعیت است.نخستین نام
تجاری که مفهومی را به دست آورد،اغلب می تواند رقیب خود را به عنوان
مقلد نامشروع جلوه دهد.
آن گاه که می خواهید به عنوان رقیب شــماره  2به یک رهبر شماره یک
حمله کنید،نباید ترســو باشید.در غیر این صورت،خود را نه فقط در مقابل
رهبر بازار،بلکه در برابر بقیه رقبای موجود هم آسیب پذیر می سازید.

56
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10

قانون تقسیم (در طول زمان،مقوله تقسیم ،و به دو یا
چند طبقه تبدیل می شود)

مثل آمیبی که در ظرف آزمایشگاه تکثیر می شود،صحنه بازاریابی را نیز
می توان به صورت دریایی از طبقه های در حال گســترش از انواع طبقه ها
تصور کرد.طبقه به عنوان یک هویت مستقل ظهور می کند.به جای درک
مفهوم تقسیم،بسیاری از رهبران شرکت های بزرگ بر این باور نادرستند
که طبقات در حال ادغام هســتند.هم افزایی و خواهر دو قلوی آن،شرکت
هم پیمان کلمات رایج جلسات هیئت مدیره شرکت های امریکایی اند.تنها
راهی که رهبر می تواند تسلط خود را حفظ کند این است که برای هر طبقه
نوظهور نام تجاری جدیدی ابداع و ارائه کند.استفاده از نام تجاری شناخته
شده در یک طبقه برای طبقه های دیگر اشتباه است.

11

قانون چشم انداز ( آثار بازاریابی در گستره ی زمان
نمایان می شود)

12

قانون توسعه خط (فشار غیر قابل مقاومتی برای
توسعه محصوالت با نام تجاری پیشین وجود دارد)

هر نوع تخفیف یا حراج به مشــتریان یاد می دهد فقط زمانی خرید کنند
که مصالحه خوبی به دست آورده باشــند.در خرده فروشی برد با کسانی
اســت که همیشــه قیمت پایین دارند .تورم در کوتاه مــدت می تواند به
اقتصاد تکانی بدهد،ولی در بلند مدت به کســاد منجر می شــود.در کوتاه
مدت،پرخوری احســاس را ارضا می کند اما در بلند مدت چاقی مفرط و
افسردگی می آورد.در بســیاری دیگر از زمینه های زندگی اغلب اثرات
بلند مدت فعالیت های شما کامال برعکس اثرات کوتاه مدت آنهاست.

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

تنوع محصول فرآیندی اســت که تقریبا بدون آن که شرکت کوشش
آگاهانه ای درباره آن به عمل بیاورد،به طور مستمر در جریان است،شبیه
کمد یا کشوی میز اســت که تقریبا بدون قصد وکوشش از جانب شما پر

می شود.یک روز شرکت به شــدت روی یک محصول متمرکز میشود
که ســودآوری زیادی دارد.روز دیگر همان شــرکت توجــه خود را به
محصوالت بی شماری معطوف می سازد و ضرر می دهد .هنگامی که سعی
می کنید به درد همه بخورید،نهایتا بــه درد هیچ کس نمی خورید.مدیر
مشهوری گفته اســت"به جای آنکه همه جا ضعیف باشم،ترجیح می دهم
یک جا قوی باشــم" .بازاریابی جنگ محصوالت نیســت جنگ تصورات
است.به اندازه کهکشان های عالم،برای گســترش خط راه وجود دارد و
هر روز هم راه جدیدتری اختراع می شــود ولی در بلند مدت و در حضور
رقابت جدی،توســعه خط هرگزکامیاب نبوده اســت.بدون استثنا رهبر
هر طبقه نام تجاری است که توســعه خط نداده است.بیشتر،کمتر است.
محصول متنوع تر،بازار بیشتر،هرچه شــرکت هم پیمان بیشتری داشته
باشد پول کمتری به دســت می آورد .کمتر،بیشتر است.اگر می خواهید
موفق باشید باید دامنه کارتان را محدود سازید تا بتوانید در ذهن مشتری
موقعیتی به دست آورید.برای بسیاری از شرکتها توسعه خط راه سادهای
نیســت.ارائه یک نام تجاری جدید نه تنها پول مــی خواهد بلکه به ایده و
مفهوم هم نیازمند است.برای موفقیت یک نام جدید،باید آنرا نخست در
یک طبقه جدید قرار داد.شــرکتهایی که صبر می کنند تا یک بازار جدید
به وجود آید غالبا درمی یابند که موقعیــت رهبری در آن بازار تصاحب
شده اســت.بنابراین مجددا به رویکرد کهنه قابل اعتماد توسعه خط روی
میآورند.پادزهر توســعه خط،جســارت تصمیم گیری است،کاالیی که
عرضه آن کافی نیست.
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قانون قربانی (برای به دست آوردن چیزی،به ناچار
باید چیز دیگری را از دست داد)

قانون قربانی برعکس قانون توسعه اســت.اگر می خواهید امروز موفق
شــوید باید چیزی را از دست دهید.ســه چیز را می توان قربانی کرد:خط
تولید،بازار هدف و تغییر مستمر.نخست خط تولید .کجا نوشته شده است
هر چه بیشتر بتوانید بفروشید،باید بفروشــید.خط کامل،یک کار تجملی
برای یک بازنده است.اگر می خواهید موفق شوید نباید خط محصول خود
را افزایش دهید،بلکــه باید آنرا کاهش دهید.بازاریابی،بازی مبارزه ذهنی
اســت.جنگ تصورات اســت،جنگ خدمت یا محصوالت نیست.فدرال
اکسپرس در ذهن مشتریان شرکت حمل یک شبه است.فدرال اکسپرس
جایگاه حمل یک شــبه را دارد .دنیای کسب و کار پر از شرکت های بزرگ
همه کاره ای که تنوع محصول بسیاری دارند و شرکتهای کوچکی که کامال
تخصصی کار می کنند.اگر توســعه خط و تنوع محصول استراتژی های اثر
بخش بازاریابی بودند،باید همه کاره ها جلو می زدند.اما این طور نیســت
بیشتر آنها مشــکل دارند.همه کاره ها ضعیف هستند.هدف بازار نیست
یعنی،هدف بازاریابی شما کسانی نیستند که واقعا کاالی شما را می خرند.
ســرانجام قربانی سوم تغییر مستمر اســت.اگر بخواهید پیچ و تاب ها و
تحوالت بــازار را دنبال کنید،محکوم به فنا خواهیــد بود.بهترین راه حفظ
یک موقعیت ثابت،دست نزدن به تغییر اســت .بهتر است در جستجوی
یک ویژگی عکس باشــیم تا بتوانیم در برابر رهبر حــرف تازه ای مطرح
کنیم.کلمه کلیدی در اینجا برعکس اســت.از دست مشابه کاری ساخته
نیست.بازاریابی نبرد ایده هاســت.اگر قرار است پیروز شوید،باید ایده یا
ویژگی مخصوصی داشته باشید تا بتوانید مساعی خود را حول آن متمرکز
سازید.بدون آن بهتر است قیمت ارزانی داشته باشید.قیمتی بسیار ارزان.
بعضی می گویند همه ویژگی ها یکســان نیستند.برخی ویژگی ها از ویژگی
های دیگری برای مشــتریان مهمترند لذا باید سعی کنید مالک مهم ترین
ویژگی باشید.

بازاریابی نبرد
ایده هاست.اگر
قرار است پیروز
شوید،باید ایده یا
ویژگی مخصوصی
داشته باشید تا
بتوانید مساعی
خود را حول آن
متمرکز سازید
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قانون ویژگی ها (در برابر هر ویژگی ،یک ویژگی
اثرگذار دیگر وجود دارد)

ســازمان ها و طبیعت آدمی به دشــواری مســاله ای را می پذیرد.از
زمان های دور در گذشــته،قدرت تفکر مثبت در ذهن ما جای داده شــده
است"مثبت فکر کنید".لذا ممکن اســت شگفت آور باشد اگر بشنوید که
یکی از اثربخش ترین شیوه ها برای ورود به ذهن مشتریان قبول یک ویژگی
منفی و ســپس تغییر جهت به یک ویژگی مثبت است.هر بیان منفی که در
مورد خودتان اظهار کنید فورا به عنوان حقیقت پذیرفته می شود.در حالی
که بیانــات مثبت را نمی پذیرند یا حداکثر بــا تردید می نگرند.اظهارات
مثبت را باید برای شــنونده ثابــت کنید.اظهارات منفــی نیازی به دلیل
ندارند.اگر نام شما خوب نیســت دو راه بیشتر ندارید آن را عوض کنید یا
با آن شوخی کنید.از آنجا که ذهن وقتی شکل گرفت نمی توان آن را تغییر
داد،فعالیت های بازاریابی شــما باید صرف استفاده از مضامینی بشود که
قبال در ذهن جای گرفته اند.شما باید از برنامه بازاریابی برای جابازکردن
استفاده کنید.
هنگامی که شرکتی پیامش را با پذیرفتن یک کمبود آغاز می کند،مردم
غالبا ذهن خودشــان را باز می کنند.بیاد آورید زمانهایی را که کســانی با
مشکلی به نزد شــما آمده،و شما با چه ســرعتی درگیر مساله آنها شده و
خواسته اید کمک کنید.اکنون به زمانهایی فکر کنید که کسانی سعی کرده
اند شاهکارهای خودشان را برای شما توضیح دهند شما حتما در این مورد
عالقه کمتری نشان داده اید.اکنون با اذهان گشوده ای که در اختیار دارید
می توانید به مثبت ها بپردازید،همان نکاتی که می خواهید بفروشید.تذکر
نهایی این کــه قانون صداقت را باید با دقت و مهــارت زیادی به کار برد.
هدف صداقت عذرخواهی نیست.هدف صداقت،دادن امتیاز برای راضی
کردن مشتریان است.
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قانون صداقت (هنگامی که شما امتیاز منفی را
میپذیرید،مشتری یک امتیاز مثبت به شما می دهد)
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قانون حرکت جسورانه ( در هر موقعیت،تنها یک
حرکت نتیجه غایی را تعیین می کند)

امروزه راز ســخت تر کار کردن موفقیت بازاریابی نیست.این که سخت
کار کنید یا عادی،تفاوت اندکی ایجاد می کند.افزون بر این هرچه شرکت
بزرگ تر باشــد،قانون متوســط ها نتایج رویکرد ســخت کوشی را خنثی
میکند.تاریخ نشان می دهد که تنها شــیوه موفقیت در بازاریابی حرکت
جسورانه منحصر به فرد اســت.به عالوه در هر موقعیت معلوم،تنها یک
حرکت است که نتیجه را تعیین می کند.
به علــت هزینه ی زیاد اشــتباهات،مدیریت نمی توانــد تصمیم های
بازاریابی را تفویض کند.این چیزی اســت که در جنرال موتورز روی داد.
هنگامی که متخصصان مالی همه کاره شدند،برنامه های بازاریابی سقوط
کرد.آنها به عدد و رقم عالقه داشتند،نه به نام تجاری.طرفه این که عددها
هم همراه نام تجاری ســقوط کردند.یافتن آن حرکت جســورانه دشوار
است،باید درگیر فرآیند شد.

همــه برنامه های بازاریابی متضمن فرضیاتی درباره آینده اســت.با این
وجود برنامــه هایی که بر پایه آنچــه که در آینــده رخ خواهد داد تنظیم
میشوند،معموال نادرســت اند.عدم پیش بینی عکس العمل رقابتی،دلیل
اصلی شکست بازاریابی اســت.برنامه ریزی درست کوتاه مدت از زاویه یا
کلمه ای باید تدوین شود که محصول یا شرکت شما را متمایز سازد.سپس
باید یک مسیر بازاریابی منسجم بلند مدت داشته باشید تا آن ایده یا زاویه را
به حداکثر رساند.این برنامه بلند مدت نیست،بلکه جهت بلند مدت است.
در حالی که نمــی توانید آینده را پیش بینی کنید،مــی توانید به روندها
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اتکا کنید.
مثل اســتنتاج یا نعمیم روند این که آینده،تکرار اکنون است،خطرناک
اســت.هنگامی که فرض می کنید هیچ چیز تغییر نخواهد کرد،شما آینده
را بــا همان اطمینانی پیش بینی می کنید که فرض کنید تغییری رخ خواهد
داد.قانون پیتر را فراموش نکنید:همیشــه آن چه را که انتظار نداری روی
می دهد.

ش کرت نفت اریانول
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کنید)
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قانون غیر قابل پیش بینی بودن ( اگر نتوانید برنامه
رقبای خود را بنویسید،نمی توانید آینده را پیش بینی

اگرچه پیگیــری روندها،بــرای برخورد بــا آینــده غیرقابل پیش
بینی،ابزار مفیدی اســت،تحقیق بازار بیش از یاری رساندن،مساله ساز
است.بهترین کاربرد تحقیق،اندازه گیری گذشته است.ایده ها و مفاهیم
جدید را تقریبا نمی توان اندازه گیری کرد.هیچکدام چارچوب مصداقی
ندارند.مردم پیش از آن که به تصمیم واقعی برســند،نمی دانند چه کار
خواهند کرد.
یکــی از راه های دســت و پنجه نرم کــردن با دنیای غیــر قابل پیش
بینی،ایجاد مقادیر معتنابهی انعطاف پذیری در سازمان است.هنگامی که
تغییر به صورت همه جانبه به طبقه شــما روی می آورد،باید به تغییر روی
خوش نشان دهید و اگر می خواهید در بلند مدت پابرجا بمانید،به سرعت
تغییر کنید.یکی از حرکت های طبیعی،معرفی کاالی جدید است.
نکته با ارزش و نهایی این اســت که میان پیــش بینی آینده و پیدا کردن
شانســی در آینده تفاوت وجود دارد .هیچ کس نمی توانــد آینده را با هر
درجهای از اطمینــان پیش بینی کند.برنامه هــای بازاریابی هم نباید این
سعی بیهوده را بیازماید.
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قانون موفقیت ( موفقیت معموال غرور می آفریند و
غرور به شکست می انجامد)

خودپسندی دشــمن توفیق در بازاریابی است.آن چه که ضرورت دارد
واقع بینی است.هنگامی که انسان ها موفق می شوند،عینیت گرایی در آنها
کاهش می یابد.آنها غالبا قضاوت خود را جایگزین نیاز بازار می کنند.
موفقیت در کنار توسعه خط کشنده اســت.هنگامی که یک نام تجاری
توفیق می یابد،شــرکت فکر می کند که نام دلیل اصلی موفقیت محصول
است .بنابراین به ســرعت محصوالت دیگری می یابند تا نام خود را بر آن
حک کنند.
حقیقت خالف آن است،نام ،محصول را مشهور نکرده.موفقیت محصول
ناشی از حرکت درســت بازاریابی شماســت.به بیان دیگر گام هایی که
برداشته اید با قوانین اساسی بازاریابی مطابقت داشته اند.
نخست شما با ذهن گرایی و خودپســندی نشسته اید و دامنه را محدود
ساخته اید.یک ویژگی قدرتمند را به خود اختصاص داده اید.
موفقیت آن چنان غرور شــما را شعله ور می ســازد،که شما نام مشهور
خود را بر ســایر محصوالت هم می گذارید.هرچه بیشــتر با نام تجاری یا
نام موسســه خود هم هویت شــوید،خطر افتادن به دام توسعه خط بیشتر
می شود.ممکن است هنگامی که اوضاع به هم می ریزد تصور کنید که این
نمی تواند ناشی از نام باشــد،ما نام مشهور و پذیرفته شده ای داریم.به قول
معروف،اسب ارابه انهدام و خودخواهی،روحیه سقوط است.
هرچه شــرکت بزرگ تر بشــود،مدیر عامل آن ارتباط خود را با خط
مقدم بیشــتر از دســت می دهد.این مهمترین عاملی است که مانع رشد
شرکت های بزرگ می شود.بقیه عوامل با بزرگی اندازه همراه و سازگارند.

بازاریابی جنگ اســت و نخســتین اصل میدان جنگ اصل قدرت است.
لشگر بزرگ تر شرکت بزرگ تر،مزیت بیشتری دارد.
مساله دیگر تخصیص زمان است.وقت مدیران عالی غالبا در گردهمایی
های کالن،فعالیت های صنعت،جلســات فراوان خارجی و پذیرایی های
تشــریفاتی زیادی می گذرد.از آنجا که مدیران عالی به طور متوسط هفته
ای  41ســاعت کار می کنند لذا فقط  20ساعت برای همه کارهای دیگر از
جمله مدیریت عملیات و سرکشــی به خــط مقدم،باقی می ماند.پس اگر
مدیر عامل ها وظیفــه بازاریابی را به دیگران تفویــض می کنند،تعجبی
ندارد.لیکن اشــتباه بزرگی اســت.بازاریابی مهم تر از آن است که به زیر
دســتان واگذار گردد.اگر قرار اســت چیزی را تفویض کنید،بهتر است
مسئولیت تامین ســرمایه را واگذار کنید.دومین فعالیتی که باید تخفیف
داده شود،شرکت در جلسات است.به جای حرف زدن از اتاق بیرون بزنید
و چشــم خود را بگشایید.شــرکت های کوچک از نظر ذهنی به خط مقدم
نزدیک ترند.این یکی از دالیل رشد سریع آنها در دهه گذشته بوده است.
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قانون شکست (باید در انتظار شکست بود و آن را
پذیرفت)

پذیرفتن اشتباه و در عین حال،نشان ندادن عکس العمل نسبت به آن،به
مسیر پیشرفت شغلی صدمه می زند.
اســتراتژی بهتر،تشخیص شکســت در مراحل نخستین و جلوگیری از
ضرر است.کســی که تصمیم های بازاریابی را اتخاذ می کند،نخست غالبا
پیشرفت شــغلی خود را در ذهن دارد،ســپس و در درجه دوم به تاثیر بر
رقابت یا دشمنی می اندیشند.بین دســتور جلسه شخصی و سازمانی یک
تعــارض نهادینه وجود دارد و این،ریســک پذیری را به شــدت کاهش
میدهد.بدون پذیرش خطر ،نمی توان در یک جایگاه جدید پایگاه نخست
را به دست آورد.
اگر قرار اســت موسســه ای به صورت ایــده آل اداره شــود.باید کار
تیمی،روحیــه تیمی و یک رهبر از خود گذشــته داشــته باشد.انســان
بالفاصله به یاد ژنرال پاتون و ارتش ســوم و ورود او به فرانســه می افتد.
در تاریخ،هیچ ارتشــی در یک فرصــت کوتاه به اندازه آنها ســرزمین و
زندانی نگرفت.پاداش ژنرال پاتون چه بــود؟ آیزنهاور او را از کار برکنار
کرد.
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قانون سر و صدا ( شرایط در بیشتر موارد بر عکس
چیزی است که در مطبوعات درج می شود)

هنگامی که کارها بر وفق مراد است،موسسه نیازی به سر و صدا ندارد.
زمانی موسسه ای به ســر و صدا نیاز دارد که معموال گرفتار مشکل شده
است.زمانی که سر و صدا شروع می شــود،غالبا ادامه می یابد.تاریخ پر
از شکست های بازاریابی اســت،که در مطبوعات موفق بوده اند .اصل
ســر و صدا تنها این نبود که قرار است محصول جدید به موفقیت برسد.
بلکه بیشــتر نشــان می داد که محصوالت موجود اکنون از صحنه کنار
رفته اند.
صفحــه اول را فراموش کنید.اگــر در پی یافتن عالئمــی درباره آینده
هســتید.باید به جاهای کم اهمیت مجالت و روزنامه ها و به داستان های
کوچک غیر جذاب و بی ضرر آن نگاه کنید.در گذشــته بیشــترین سر و
صدا از آن پیشرفت هایی بوده اســت که قول می دادند یک تنه،صنعتی را
دگرگون سازند.
مردم برچســب ها را می خوانند و محصوالت را براســاس کیفیت آنها
می خرند.یعنی توجهی به میزان تبلیغات بــرای نام های تجاری نخواهند

خودپسندی دشمن
توفیق در بازاریابی
است.آن چه که
ض�ورت دارد واقع
بینی است.هنگامی
که انسانها موفق
میشوند،عینیت
گرایی در آنها
کاهش مییابد.آنها
غالبا قضاوت خود
را جایگزین نیاز
بازار می کنند

داشــت.این همه سر و صدا تبلیغات اســت.انقالب های واقعی در ظهر با
موزیک و رژه و عنوان اصلی اخبار شب از راه نمی رسند.انقالب های واقعی
بدون خبر قبلی در نیمه های شب و غافلگیرانه وارد می شود.

21

قانون شدت ( برنامه های موفق مبتنی بر مد
نیستند،بلکه بر پایه روند ها تنظیم می شوند)

22

قانون منابع ( بدون پول کافی هیچ ایده ای به نتیجه
نمی رسد)

موج،مثل مد کامال قابل مشــاهده است،ولی باال رفتن و پایین آمدن آن
چنان به درازا نمی کشد.روند،چون جذر و مد،تقریبا نادیدنی است،ولی در
بلند مدت بسیار پرقدرت است .مد،یکی پدیده کوتاه مدت است که ممکن
اســت سودمند باشد اما آنقدر باقی نمی ماند تا بتوان بهره کاملی از آن برد.
افزون بر این شــرکت ها غالبا گرایش دارند که مد را با روند یکسان تلقی
کنند.در نتیجه غالبا کارکنان بیش از حدنیاز تجهیزات تولید می کنند که با
توزیع گران قیمت روی دست شرکت ها می ماند.

حتی بهترین ایده ها ی جهان هم بدون پول کافی،کاری از پیش نمی برند.
مخترعان،کارآفرینان و افراد خوش فکر همه ظاهرا معتقدند تنها چیزی که
ایده های عالی آنها نیاز دارد،کمک حرفه ای بازاریابی است.
این فکر کامال اشتباه اســت.بازاریابی نبردی است که در ذهن مشتری
صورت می گیرد.برای وارد شدن به ذهن آدمی و برای باقی ماندن در آنجا
باید پول خرج کرد.یک ایده متوسط همراه یک میلیون دالر توفیق بیشتری
به دست می آورد تا یک ایده عالی بدون پول.
برخی کارآفرینان،کسب شــهرت از طریق روابط عمومی را ارزان ترین
راه ورود به ذهن مشتری می دانند.آن را تبلیغات مجانی می دانند،در حالی
که روابط عمومی اصال مجانی نیست.

برخی کارآفرینان مشارکت سرمایه داران را راه حلی برای مشکل پولی
خود می دانند.با این همه فقط درصد ناچیزی موفق می شــوند منابع مالی
الزم خود را از این طریق تامین کنند.
در بازاریابی پولدارها غالبا پولدارتر می شوند.زیرا آنها با صرف پولشان
می توانند ایده هــای خود را به ذهن مشــتریان وارد کنند.مســاله آنها
جداکردن ایده های خوب از ایده های بد است و اجتناب از پول خرج کردن
روی محصوالت بی شــمار و برنامه بی شمار اســت.رقابت بی امان است.
شرکت های بزرگ پول زیادی برای نام های تجارتی شان خرج می کنند.

59
مقاالت

جمع بندی و توصیه محقق:

اگر قوانین تغییرناپذیر را نقض کنید ،خطر شکســت را افزایش داده اید.
اگر قوانین را مراعــات کنید این خطر را در پی دارد که شــما را عیب جو
بدانند،نادیده بگیرند یا حتی طرد کنند.
امروزه اگر شــرکتی اشــتباه کند بالفاصله آثارش هویدا می شود،زیرا
رقبا بازار را از دســتش می ربایند.هر شرکتی برای به دست آوردن دوباره
بازار باید کمین کند و منتظر بماند تا از دیگران اشــتباهاتی سربزند آن گاه
بیندیشد که چگونه می توان از موقعیت استفاده کند.
صبور باشــید قوانین تغییرناپذیر بازاریابی به شما کمک خواهد کرد که
پیروز شوید و پیروزی از انتقام بهتر است.می توان بازاریابی ماهرانه ای به
وجود آورد ولی اگر قوانین تغییرناپذیر آن را نشناســید،فقط فقدان یکی از
آنها کافی است تا حاصل شما را بر باد دهد.
منبع:
 22قانون تغییر ناپذیر مدیریت بازاریابی
استراتژی های بازاریابی
نویسنده :آل ریس جک تروت
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ش�کت نفت ایرانول
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بررسی نقش بیلبورد در فرهنگسازی جامعه

ش کرت نفت اریانول

انســان دربرخورد با اطالعات محیطی ،منفعل وتســلیم نیســت ،بلکه فعاالنه عمل میکند .درنتیجه براســاس دانششــناختی خود،
پدیدههــای موجــود درمحیط را بــرای خود معنیدارمیکنــد .البته ،نحوهی ادراک جهــان خارج ازذهن انســان ازفرهنگ جمعی نیز
بسیارتأثیرپذیرفتهاست.باتوجهبهدامنةوسیعفعالیتهایگرافیک،اهدافوویژگیهایآنونیزقابلیتهایتکثیروتولیدمجدد
وبادرنظرگرفتنعملکردوکاربردآن،زیرشاخههایمتنوعیرابرایآندرنظرگرفتهاندکهگرافیکمحیطییکیازآنهاست.استفاده
ازعناصرتصویری ســاده وهمه فهم ،بیان صریح ،وســعت مخاطب وقدرت تأثیرگذاری ،گرافیک محیطی را به عنوان مهم ترین رســانة
ارتباطی مطرح کرده است .دراین بین بیلبورد ها به عنوان یکی اززیرشاخه های گرافیک محیطی ازقوی ترین ابـــزارفــــرهنگ ســـازی
وتأثیربـــرافکارعمومیبهشــمارمیروند.همچنینبهعنوانیکیازکاربردیترینوســیلهاطالعرسانیباتدبیرهوشمندانهوصحیح
مریم زاهدی
می توان ازآنها درجهت ارتقا ســطح فرهنگی جامعه بهره برد .این تابلوهای بزرگ به صاحبان صنایع مختلف کمک می کنند تا تجارت
کارشناس مهندسی محصول
جدید خود را به مردم معرفی کنند یا محصوالت خود را به فروش برســانند .درواقع بیلبوردها جزورســانه های محیطی جذاب هستند
که قســمتی ازهویت شــهرها را تشــکیل می دهد ومفهوم تبلیغاتی آن عبارت است ازارسال بیشــترین پیام ممکن با کمترین کلمات ودرکوتاهترین زمان که از
طریق فضای اختصاص یافته محیطی به آن موضوع تبلیغاتی مورد نظرمی باشد.

تاریخچه بیلبورد
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پیشــینه بیلبورد به تمدنهای اولیه
در تاریخ مصر باســتان بــر می گردد.
ستونهای سنگی اوبلیسک ،ستونهایی
چهار وجهی با نوک هرمی شکل و ساخته
شده از یک ســنگ یک تکه هستند که
هم جنبــه تزئینی داشــتند و هم برای
حک کردن جمالت مذهبی و دعاهای
مختلف بکار می رفتند .هرچند مطالب
موجود بر این ستونها محدود به موارد
مذهبی و سیاسی است ،اما بدون شک در
تعریفامروزازتبلیغاتمیگنجد.اولین
بیلبورد به شکل امروزی ،بیلبوردی سه
بعــدی در اوایل قرن بیســت و یكم در
آمریكا بود که برای تبلیغ یك فروشگاه
زنجیرهای فستفود طراحی شد و در آن
گاوی خارج از صفحــه بیلبورد در حال
نوشتن یك شعار علیه مصرف گوشت
گاو با غلط امالیی را نمایش میداد.

شناخت سنت های غالب بر جامعه
وظیفه بیلبورد فرهنگی این اســت کــه هم از نظر
اجتماعی پیام مفیدی برساند و هم از طریق دیده شدن،
ذهن را جلب کند و در شــناخت ارزش های الزم برای
یک زندگی کامل و لذت بــردن از آن راهنمایی کند.
اگرشــرایطاجتماعی،گرافیکمحیطیراوســیلهای
برای عرضه پیام در وســیع ترین و عمیق ترین مفهوم
اجتماعی آن ملزم ســازد ،این هنر می تواند بطور موثر
به هنری بسیار کاربردی تبدیل شود .هنری که بتواند
پیام خویش را به مردم برســاند و از طرف آنها درک
شود .از میان اهدافی که گرافیک محیطی مد نظر دارد،
هدف های کاربــردی از بقیه مهمترند و در حقیقت در
اولویت قراردارند که البته بعد از دست یابی به اهداف
مورد نظر باید فرهنگ ســاز نیز باشند و اگر گرافیک
محیطی با اصولی صحیح و متناسب انجام شود تا حدود
بســیار زیادی می تواند در بهبود فرهنگ جامعه تاثیر
گذار باشد .مشخصه های ســنتی و فرهنگی می تواند
دربرقراریارتباطبهتروســریعترنقشمهمیداشته
باشند .بنابراین بهتر اســت ارسال پیام به مخاطبان به
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سالهای حدود  1335زمان رشد سریع روابط تجاری ایران محسوب
میشد ،در کنار جادهها و در نزدیکی شهرهای بزرگ ،تابلوهای تبلیغاتی
مشاهده میشــدند .این روند ادامه داشت تا اینکه در سالهای  1355و
 1356به باالترین حد خود رسید .در واقع این سالها نقطه اوج تبلیغات
ایران محسوب میشــود ،هم از نظر ابداعات و خالقیتها و هم از نظر
رســانهها .در ســال  1357انقالب ایران به پیروزی رسید و با شروع
جنگ و تغییر سیســتم عرضه کاال ،روند تبلیغات شهری متوقف شد.
این وضعیت تا ســال  67و پایان جنگ ادامه داشت .در سال  67با تغییر
الگوی اقتصادی و شــروع صادرات غیر نفتی به تدریج تبلیغات رونق
گرفت تا اینکه در شهریور ماه  1369تبلیغات شارپ ،کاچیران و نیک
کاال به عنوان اولین بیلبوردها در سطح شهر دیده شدند.

زبانوشــیوهایآشناباســنتهایخودشانطراحی
شودتابرایشــانملموستروگویاترباشدونهدرقالب
های فرهنگی و سنتی بیگانه .هماهنگی با فرهنگ به این
معنا اســت که طراح باید فرهنگ ،ادبیات و سنت را به
خوبی بشناســد و حتی واژگانی را که مردم در محاوره
های عادی با یکدیگر رد و بدل می کنند مورد توجه قرار
المنطبقبابنیادیترین
دهد.همچنینشــعاربایدکام ً
خصوصیات فرهنگی و ســنتی مردم آن جامعه باشد.
طــراحبیلبوردبایدبرایهرتبلیغیــاهرپیامیازمتن
جامعه خود مطلع باشــد و زمانی که ارتباط او با جامعه
قطع شــود ،در واقع طرح او می میرد .وی باید دائم در
معرض رســانه های مختلف باشــد و از امور مختلف
آگاهی نسبی داشته باشد تا بتواند پیام خود را در جامعه
ارائهدهدواینهنرطراحاســتکــهذهنمخاطبرا
درگیر کند و حرف خود را در ناخودآگاه وی ثبت نماید.
دراینجاصحبتازهنربهمیانآمد،هنریکهبایدخادم
جامعه باشد و اندیشــه ها و آرمان های واالی بشری را
کهسببرشدانسانمیشوند،جاودانوماندگارکند.

تاثیر رنگ در تحریک ذهن مخاطب
ارتباطی بودن نماد رنگ که به صورت بالقوه در آن وجود دارد باعث شده
است که طراحان محیطی برای پیام رســانی از آن استفاده مطلوبی کنند.
رنگ یک رسانه اســت و همواره پیامی را به مخاطب خود مخابره می کند.
ایــن پیام به حکم قانون ارتباطات با ایجاد واکنش هایی از ســوی مخاطب
پاسخ داده خواهد شد .کارشناســان همواره مجبور به استفاده از نماد های
رنگی هســتند که دارای ترکیب صحیحی باشــد ،مرتبط با زمان و مکان
ارائه شــود ،در حافظه بماند و خصوصیاتی را نیز معرفی کند .متخصصان
با انجــام آزمایش های ویژه ای تا حد زیادی مشــخص کرده اند که کدام
رنگ ها زودتر دیده می شــوند .نارنجی ،قرمز ،آبی ،سیاه ،سبز ،زرد ،بنفش
و خاکستری به ترتیب اولین رنگ هایی هستند که دیده می شوند .نارنجی
و قرمز که جزء رنگ های گرم به شــمار می آیند دارای بیشترین حد توجه
و دریافت هســتند ،اما رنگ هایی که بعد از رنگ زرد قرار دارند دریافت
آنها بیشــتر حاصل ذوق و سلیقه فردی است و محبوب عموم نیستند .تنها
امکان دست یافتن به یک ترکیب رنگی اثربخش استفاده از رنگ های عامه
پسند نیست ،بلکه شــدت اختالف رنگ ها ،همجواری رنگ ها ،اثر گذاری

نور و غیر متعارف بودن رنگ ،عوامل دیگری هســتند که می تواند برای
جلب توجه مورد استفاده قرار گیرند .رنگ ها مترجمان و شارحان فرهنگ
و مذهب ملت ها هســتند .رنگ های به کار گرفته شده از سوی هر ملت در
حقیقت واژگان تصویری اند که به اعتقادات و آداب و رسوم آن ملت اشاره
دارد .راه های زیادی برای طبقه بندی رنگ ها از لحاظ فرهنگی وجود دارد،
چنانکه بعضی از رنگ ها جنبه ی مذهبی دارند به طور مثال رنگ ســبز در
اسالم ،رنگ آبی در ارتدوکس های یونان و رنگ نارنجی و زرشکی در میان
بودائیان .پس انتخاب رنگ مناسب که از هر جهت مورد بررسی قرار گرفته
باشد یکی از حســاس ترین نکات در موفقیت و ارتقای سطح طراحی یک
بیلبورد محسوب می شود .باید گفت رنگ انتخابی در یک بیلبورد باید در
وهله نخست دیده شود ،جذب کند ،به یاد بماند و حسی را القا کند.

شناخت سنت های غالب بر جامعه
ارتباطاتیکفرایندرفتاریاســتکهدرآنیک
عنصر به نام "پیام" بین "فرستنده" و " گیرنده" تبادل
می شــود .در این فرایند همــواره قراردادهایی بین
"فرســتنده" و "گیرنده" وجود دارد که باعث ادراک
پیام می شود .بهترین پیام ،پیامی است که مخاطبین
به خوبی آن را درک و جذب کرده باشــند .در تردید
نگه داشتن مخاطب و ارایة تدریجی پیام ها و مفاهیم از
عواملیاستکهموجبجلبتوجهمخاطبوافزایش
تاثیرپذیری آن می گردد .با این روش مــدت زمانی
طول می کشــد تا پیام ارایه شــود ،اما به نوعی باعث
جلب توجه عمومی خواهد شد و به طور طبیعی انتظار
تصاویر و نوشتار نوبت بعد را به وجود می آورد .همین
انتظار و دنبال کردن تصاویر از سوی مخاطب ،مانایی
تصــویردرذهنآنهاراسببمیشود.بیلبوردهادر
ارتفاع خاصی نصب می شوند و کارایی آن ها به گونه
ای اســت تا ناظر بتواند با سرعت زیاد و از فاصله دور
اطالعات روی آنها را به راحتی بخواند و پیام تصویری
آن را درک کنند .به همین دلیل باید به گونه ای باشد
که به سرعت بتواند ارتباط الزم را برقرار کند .کارایی
بیلبورد در شب نیز بحثی است که باید همراه با عوامل
دیگر مربوط به بیلبوردها با دقت بررســی و طراحی
شود و با استفاده از سیســتم های نوری مناسب پیام
دلخواهدرشبهانیزبهمخاطبانالقاگردد .بیلبوردها
انواع مختلفی دارند که عبارتند از :بیلبوردهای ساده،

طراح بیلبورد باید
برای هر تبلیغ یا
هر پیامی از متن
جامعه خود مطلع
باشد و زمانی
که ارتباط او با
جامعه قطع شود،
در واقع طرح او
میمیرد

نتیجه گیری
ســهبعدیگردان،پریزما(ســهوجهی)،نئونی،بک
الیت ،رولتــک ،دیجیتالی LEDو غیره .اســتفاده از
هریک از این روش ها در جای مناسب خود به منظور
ارائههرچهبهتروزیباترپیامصورتمیگیرد .ازآنجا
کهمخاطبانیکهبهیکبیلبوردمینگرند،همانطورکه
بهآسانینســبتبهآنتوجهنشانمیدهند،ممکن
اســتبههمانسرعتنیزازنگریستنبهآنصرف
نظرکنند،بنابراینبرآیندکاررویبیلبوردمیبایست
آنقدر رضایت بخش باشد که پیام را در چند ثانیه به
بیننده القا کند .تابلو ،مناظر و حواشی آن ،مجموعهای
از ارزشهــای چند گانهای هســتند که به صورت
واحد عمل میکنند و روی ناخــودآگاه مخاطب اثر
میگذارند .طراح بیلبــورد عالوه بر دارا بودن دانش
تجسمی و آشــنایی کامل به اصول گرافیک و شیوه
هایبیانیتصویر،بایددرمحدودةدانشهایدیگری
نظیر جامعه شناسی ،مخاطب شناسی ،روانشناسی،
علوم ارتباطات و رســانه با اســاتید و کارشناسان
این رشــته ها مرتبط و از نظرات و تجربیات علمی و
تخصصی آن ها برای ارائه فضای تصویری مناسب و
خالق بهره گیرد .خالقیت در طراحی بیلبورد بیننده
را وادار به تفکر میکند و این همان چیزی اســت که از
یک بیلبورد موفق انتظار میرود .تبلیغ باید به شکل
غیرمســتقیم اطالع و آگاهی را به بیننده خود منتقل
کند.

منابع :
اسداللهی ،مصطفی ،ماهنامه تخصصی منظر ،شماره هفتم1391 ،
استوار ،مسیب ،هنر گرافیک محیطی ،انتشارات رازنامه1392 ،
ایلو خانی ،مسعود ،گرافیک محیطی ،انتشارات فاطمی1388 ،
بختیاری فرد ،حمیدرضا ،رنگ و ارتباطات ،انتشارات فخراکیا1388 ،
برگرفته ای از کتاب های آموزشی انجمن تبلیغات محیطی آمریکا ،ترجمه علیرضا صدر محمدی،

هنر بیلبورد از هنــر گرافیک که
خود بیــش از هر چیز یک رســانه
است سود جســته و برای القای فکر
و احســاس و انتقال پیــام به عرصه
تبلیغات ،پا گذاشــته است .به بیانی
دیگر این هنر شکلی از ارائه خدمات
تبلیغاتی است و هدف آن شناساندن
کاال و یــا عرضه کــردن خدمات و
پیامهای فرهنگی و اجتماعی به مردم
است .این هنر با استفاده از روش ها و
قالب هایی خاص و با توجه به سنت
و فرهنگ یــک جامعه ،افراد جامعه
را در یــک فرآینــد فراگیری قرار
میدهد و به ایــن طریق میتوان در
جهت آمــوزش و انگیزش مردم از
آن بهره جســت و همچنین میتوان
از آن به عنــوان پارامتری موثر در
جهت بهبود تدریجی فرهنگ جامعه
اســتفاده کرد .تبلیغــات از طریق
این رســانه با تصاویری زیبا ،ساده،
گویا و با شــعارها و کلمات مناسب،
موجز و صریح ،مــی تواند در جهت
رشــد و ارتقای فرهنگ جامعه موثر
واقع شود.

انتشارات سیته1389 ،
شناخت هنر گرافیک(سنتی و نوین) ،آموزش و پرورش۱۳۶۹ ،
محسنی ،منوچهر ،بررسی نگرشها و رفتارهای اجتماعی -فرهنگی در ایران ،دبیرخانه شورای
فرهنگ عمومی معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1375 ،
محمدیان ،محمود ،پور حسینی ،امیر حسین ،تبلیغات محیطی(ظرفیت های رها شده تبلیغات در
ایران) ،انتشارات مهربان 25 ،دی1392 ،
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تأملی بر مفهوم لوگو

ش کرت نفت

امروزه بیش از هرزمانی از عالئم در جایگزینی
و پرمحتوا کردن عالئم محدود الفبایی (حروف)
اســتفاده میگردد .این عالئم ،نظیر نشانهها یا
عالئم تصویری موجود در ایستگاههای راهآهن،
فرودگاههــا ،خیابانها و ســایر اماکن عمومی،
ممکن است بر مبنای ســنتی نوشتاری باشند یا
نباشــند .این نمادها همهجا به چشم میخورند؛
محسن قلیزاده
روی بســتهبندیها ،قوطیهــا ،جعبهها ،روی
کارشناس روابط عمومی
و تبلیغات
وسایل نقلیه ،روی کاغذ ،در تابلوهای مربوط به
تظاهرات ،در بازیهای عمومی ،بازارها ،نمایشگاهها و جشنوارهها.
ازآنجاکه مدارک مســتند دال بــر ایناند که این امر یعنی اســتفاده از
نمادها ،از ســرآغاز پیدایش تمدن جریان داشته است ،بیمناسبت به نظر
نمیرسد که نگاهی کوتاه به تاریخچه چگونگی ارتباط افراد بشر با یکدیگر
بیفکنید .در حدود  40000سال قبل بشــر اولیه که از طریق شکار روزگار
میگذرانــد ،بهمنظور انتقال افکار و امیال خویش به حک عالئمی گرافیکی
بر صخرهها پرداخت و بدینوسیله کوشید امیال و افکار خویش را از طریق
تصویر بنمایاند .از این رهگذر ،اندیشــههایی که تا آن زمان صرف ًا از طریق
صوت (زبان) یا حرکات (زبان بدن ) بیان میشــد ،این قابلیت را پیدا کرد
که بتواند ثبت گردد و پایدار بماند .بهطورکلی ،عموم مردم ،کلمه «آرم» را
بهجای «نشانه» میشناسند .نشانه از واژه یونانی ( )semeionگرفته شد که
دو واژه ( )semiotiqueو ( )semidogieاز آن مشــتق شده است .به اعتقاد
پیرس نشــانه چیزی است که تحت مناســبات یا عناوینی چند ،جای چیز
دیگری را در ذهن میگیرد .دو گونه نشانه وجود دارد:
 -1نشانههای دیداری :یعنی هر آنچه با چشم میبینید و با ادراک حسی
میشناسید.
 -2نشــانههای تصویری :وقتی شــماری از نشــانههای دیداری ثبت
میشوند و در متنی جای میگیرند ،تبدیل به نشانههای تصویری میشوند.
یک لوگو درواقع ،سمبلی بوده که مشخصات شرکت را نمایان میسازد.
لوگو تایپ ،نام شــرکت میباشــد ،زمانی که یک لوگــو تایپ در صفحه
سربرگ قرار میگیرد بهعنوان بخشــی از هویت شرکت تلقی میگردد.
لوگو ابزار باارزشی جهت شناخت سریعتر شرکت بهحساب میآید.
بیشــترین کاربرد لوگوها آن اســت که برای مخاطب قابلشناســایی
باشــند؛ بنابراین در طراحی لوگو خوانا بودن همراه با متفاوت بودن با سایر
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لوگوهای هم موضوع ،یک اصل است .لوگو باید قابلدرک ،تأثیرگذار و در
ذهن بیننده باقی بماند .لوگو از ســرمایههای معتبر یک شرکت محسوب
میشود .با ارتقاء یک شرکت همچنان نام و لوگوی آن ثابت میماند.
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عوامل موفقیت لوگو یا نشانه
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یک لوگو یا نشانه موفق ،بهســرعت بر مخاطب تأثیر میگذارد و چشم
را بهشــدت به خود جلب میکند .لوگو یا نشانه باید بیهیچ سخن یا کالمی
بهســرعت قابلتشخیص باشد و دارای انســجامی باشد که آن را از دیگر
نشانهها متمایز سازد .نشــانه خوب باید آنچنان قوی و معتبر باشد که تا
مدتزمان طوالنی همچنان اعتبار خود را حفظ نموده و قابلاستفاده باشد.
اصلیترین ویژگی یک نشــانه یا یک نماد خوب ،سادگی یا ایجاز آن است.
اصطالح معروف «کمترین بیشــترین اســت» بهکرات توسط طراحان و
کســانی که طراحی تدریس کردهاند استفادهشده اســت .اصل کمترین
بیشترین اســت به آموزههای مدرســه باهاوس مربوط میشود و باید به
هنگام طراحی نشانه آن را به خاطر سپرد.
بنابراین مالحظه میشــود لوگــو در عین ســادگی دارای ویژگیها و
خصوصیات بسیار زیادی است که بایستی بهطور ظریف و دقیق همگی این
مفاهیــم در قالب یک تصویر به وجود آید .به همین دلیل اســت که برخی
معتقدند لوگو یکی از مشکلترین موضوعات طراحی گرافیک است.
در کل یــک لوگوی ایدهآل از یــک نظر باید پیام خــود را بیان نماید و
احســاس مخاطب را نســبت به شــرکت برانگیخته و نمایان سازد .حال
ایــن لوگو ممکن اســت کلیه عملکــرد موردنظر شــرکت را بیان نکند.
درهرصورت یک لوگو یا لوگو تایپ بایــد دارای خصوصیات عمومی زیر
باشد:
ggعملکرد شرکت را نشان دهد.
ggشناختهشدهباشد.
ggمتنوع و متفاوت با لوگو یا لوگو تایپهای همنوع خود باشد.
درصورتیکه لوگو یک شــرکت دچار تغییرات و دگرگونی اساسی شود
مخاطبان آن فکــر میکنند که نوع مالکیت شــرکت تغییر کرده یا حوزه
ال متحول شده است .باید توجه داشت که جدید ساختن لوگوی
مربوط کام ً
موجود با استفاده از لوگوی قدیمی بهتر از کنار گذاشتن لوگوهای قدیمی و
یا روی آوردن به یک لوگوی جدید میباشــد .نقش لوگو در ایجاد ارتباط و
انتقال مفاهیم ،نقشی کلیدی و بسیار پراهمیت است.
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انواع لوگو

سه دســتهی کلی برای طراحی لوگو وجود دارد ،نوشتاری (لوگو تایپ یا
مونوگرام) ،تصویری و عالمت اختصاری (پیکتوگرام و آرم) ،نوشــتاری ـ
تصویری؛ اینکه کدامیک از این سه نوع طراحی لوگو مناسب است بستگی
به برخی از عوامل دارد ،ازجمله وســعت کاری ،منحصربهفرد بودن اسم،
نوع شغل یا خدمات و عواملی دیگر.
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تحلیل لوگوی شرکت نفت ایرانول

اشــاره به جهاني بودن آن دارد به بياني ديگر چشمانداز جهاني شركت را
بيان میدارد ،از طرفی با توجه به تقســیمات طالیی ،نوشتار ایرانول تقریب ًا
در نقطه طالیی تصویر قرارگرفته است( .شکل )2
رنگ آبي اشــاره به آسمان آبي ،گســتردگي برند و از طرفي آرامش و
آسايش همراه برند دارد .رنگ زرد عالوه بر ايجاد جذابيت و اشاره به رنگ
اغلب محصوالت بهمنظور خورشــيد آســمان مذكور است كه در گوشه
چپ پایین قرار دارد و داراي بيشترين درخشش است.
توضیح اینکه وقتی یک منبع نور شــروع به تابش میکند در پسزمینه
بهمرور نور کم میشــود که اطراف تاریکتر یعنی تیرگی بیشتر و نزدیک
نور روشنتر اســت در داخل لوگو اگر قطره را منبع نور فرض کنیم قسمتی
از هالل که به قطره نزدیکتر است باریک شده یعنی تاریکی کمتر و هر چه
از این قطره دورتر میشود به پهنای این هالل اضافه میشود که حکایت از
منظور نمودن قطره بهعنوان خورشید و هالل بهمنظور آسمان و پسزمینه
این خورشید میباشد.
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در لوگوی شرکت نفت ایرانول همانگونه که در تصویر مشاهده میشود
نگاه از گوشه سمت چپ باال با طي يك مسير منحني به سمت كلمه ايرانول
حركت میکند ،از طرفــي قطره زرد موجود در كلمــه ايرانول با توجه به
كنتراست رنگي و مكاني بيشترين جلبتوجه را دارد و اين اشاره به كاربري
شركت مینماید(.شکل )1
عنصر ديگر موجود در اين لوگوتايپ يعني همان قسمت انحناي موجود
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باید توجه داشت
که جدید ساختن
لوگوی موجود با
استفاده از لوگوی
قدیمی ت
به� از
کنار گذاشتن
لوگوهای قدیمی
و یا روی آوردن به
یک لوگوی جدید
میباشد

ش کرت نفت اریانول

ش کرت نفت اریانول

ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

ش کرت نفت اریانول

رئیس آموزش شرکت نفت ایرانول:

برگزاری بیش از  130دوره آموزشی
و تخصصی برای کارکنان
واحــد منابع انســانی درارتباط با حــوزه آموزش عالوه بربرنامه ریــزی ،ثبت نام واعزام کارکنان به بیــش از 30دوره آموزش
های تخصصی وهمایش ها ،نســبت به برگزاری بســیاری از دوره های آموزشــی درحدود  130دوره دردرون ســازمان اقدام
کرده است.

64
آموزش

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

رئیس آموزش شرکت نفت
ایرانــول دربــاره برنامههای
این واحد به فصلنامه ایرانول
گفــت :از اهــم ایــن دوره ها
می تــوان به برگــزاری دوره
آموزش زبان انگلیســی برای
جمعــی از مدیــران دفتــر
علیرضا ابراهیمی
مرکــزی و برگــزاری دوره
رئیس واحد آموزش
آموزشی «روانشناسی فروش
و روشهای متقاعد کردن مشتری» برای پرسنل فروش
و صادرات اشاره کرد.
علیرضــا ابراهیمــی تصریح کــرد :برگــزاری دوره
آموزشــی«روش های موثر در وفادارسازی مشتریان»
برای پرســنل فروش و صادرات و دوره آموزشی«تشریح
الزامات سیستم مدیریت کیفیت» 2009: 16949 ISO/TS
برای پرســنل فروش و صادرات در دفتر مرکزی از دیگر
برنامه های واحد آموزش است .ابراهیمی برگزاری دوره
آموزشی «نظام آراســتگی محیط کار ( »)5Sبرای پرسنل
خدمات اداری دفتر مرکزی را نیز از دیگر برنامه ها اعالم
کرد.
وی در ادامه برگزاری دوره آموزشی«تجزیه و تحلیل
سیســتم های اندازه گیری  »MSAبرای پرســنل کنترل
کیفیت و دوره آموزشــی «کنترل کیفیت آماری »SPC
برای پرسنل کنترل کیفیت در پاالیشگاه تهران را از دیگر
برنامه های این واحد عنوان کرد.
وی همچنیــن در ادامه به برگزاری دوره آموزشــی «
مبانی حقوقی قراردادهــای داخلی» برای تمامی مدیران
در دفتر مرکزی توســط ســرکارخانم کامروز خدایار؛
اشاره کرد وگفت :برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی
«آتــش و روش های مبارزه با حریــق» برای واحدهای
عملیاتی در پاالیشگاه تهران نیز در چهارگروه مجزا توسط
(مهندس قهریه)اجرا شد.
وی در ادامه دوره آموزشــی عمومی «زبــان برنامه
نویسی  »Visual Basicبه مدت  40ساعت در پاالیشگاه

تهــران را نیز از دیگر برنامه های این واحد دانســت که
توسط مهندس روحی کریمی برگزار شد.
ابراهیمی تصریح کرد :همچنین دوره آموزشی عمومی
«آشنایی با اتوماسیون اداری» در پاالیشگاه روغن سازی
تهران ،آبادان و دفتر مرکزی توسط خانم خزائی برگزار
شد.
وی اضافه کرد :دوره آموزشی«کالیبراســیون عمومی
 »CMEبه مدت  16ســاعت برای پرسنل کنترل کیفیت
در پاالیشــگاه تهران توســط آقای اورعی برگزار شده
اســت .وی در ادامه به برگزاری دوره آموزشی« طراحی
 PFDو » P&IDدر چهــار گــروه مجزا بــرای کارکنان
واحدهای عملیاتی در پاالیشــگاه تهران توســط آقای
اورعی نیز اشاره کرد.
ابراهیمی دوره آموزشــی در حال اجــرای «خانواده با
محوریت اعتیــاد و راهکارها و روشهای پیشــگیری و
مبارزه با آن» برای تمامی کارکنان توســط سرکار خانم
دکتــر واعظی را نیز از دیگر برنامــه های در حال اجرای
واحد آموزش منابع انسانی اعالم کرد.
وی از دیگر فعالیت های مهم و قابل ذکر واحد آموزش
را برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
معتبر عنوان کرد و گفت :در این راســتا در ســال جاری
بیش از  60دانشجو در رشته های مختلف تخصصی برای
برگزاری دوره کارآموزی در واحد های مختلف شرکت
(پاالیشــگاه آبادان و تهران و ســایر واحدهای ستادی)
پذیرش شــده که بالغ بر  14هزار ساعت آموزش برای
این افراد ثبت شده است.
الزم به ذکر اســت خانم ها شهال قربانی ،فرشته قربانی
نائینی و آقای حمیدرضا میرحاج با کسب نمره  19از 20
نفرات برتر دوره  MSAشــدند .همچنین آقایان عباس
نظری( باکسب نمره عالی  100از  ،)100علیرضا یعقوبی
فرانی (باکسب نمره 96از  ،)100ســعید خدارحمی( با
کسب نمره  94از  )100و سامان یوسف دوست (با کسب
نمره  85از  )100به عنوان نفرات برتر دوره آموزشــی
«طراحی  PFDو » P&IDانتخاب شدند.

مشاوره حقوقی
مرضیه نادری

کارشناس واحد حقوقی

به ســواالت حقوقی شــما توســط
کارشناســان حقوقی شــرکت در این
صفحه بطور کامل پاسخ داده می شود.
سوال این شماره :

چگونه می توان نسبت به جبران خسارت «افت قیمت»
ناشی از تصادف خودرو اقدام کرد ؟

هنگامي كه تصادفي بين دو يا چند وســيله نقليــه رخ مي دهد،
آســیب دیدگان برای تامین بخشی از این هزینه ها به شرکت های
بیمه مراجعه می کنند.سقف تعهدات بیمه بدنه مشخص است و در
بیمه نامه هر خودرو درج شده است .با این حال شرکت بیمه ،فقط به
میزان خسارت وارد شده به بدنه ماشین ،هزینه پرداخت می کند و
در صورتی که افت قیمت شامل بیمه نامه نباشد ،سهمی از کاهش
قیمت ،متوجه این شرکت ها نخواهد بود.

لذا زیان دیده بناچار می بایســت با درخواســت تامین دلیل و
جلب نظر کارشناس از شورای حل اختالف نسبت به تعیین میزان
خسارت و افت قیمت ناشی از تصادف اقدام نماید.
بعد از مشخص شدن میزان خســارت توسط کارشناس رسمی
دادگســتری ،دعوای مطالبه وجه با تقدیم دادخواســت به دادگاه
حقوقــی ذیصالح به عمل می آید به این صــورت که باید با تقدیم
دادخواست ضمن ارائه نظریه کارشناسی بعنوان ادله اثبات دعوی
به دادگاه یا شــورای حل اختالف ذی صالح ،محکومیت بدهکار را
به تأدیه مبلغ محاسبه شده و سایر خسارات دادرسی (اعم از هزینه
دادرسی ،هزینه کارشناسی و غیره ) تقاضا نمود.
الزم به ذکر است صالحیت شــوراهای حل اختالف در دعاوی
مطالبه وجه حداکثر تا مبلغ  50میلیون ریال می باشد و در مواردی
که مبلغ بالغ بر این میزان باشــد رســیدگی به دعوا در صالحیت
محاکم عمومی می باشد.
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صدای مشاور
پاسخ تلفنی رایگان به پرسش ها و ســواالت کلیه همکاران شرکت
(اعم از صف و ستاد) شاغل در دفتر مرکزی و پاالیشگاه بصورت فوری
و کامال رایگان.
همکار محترم  :شما می توانید در ساعات اداری از پاسخگوئی تلفنی
رایگان کلینیک حقوقی ما بهره مند شوید.

نکات مهم :

 خدمات پاســخگویی تلفنی رایگان در مورد تمامی مسائل حقوقیتوسط وکیل پایه یک دادگستری صورت می گیرد.

 حداکثر مدت پاسخگویی  7دقیقه است. شماره تلفن تماس  88600423اســت .خواهشمند است برایاستفاده از خدمات مشــاوره تلفنی کلینیک ،صرفا با شماره اعالم شده
تماس گرفته و از تماس با سایر تلفن های اداره حقوقی خودداری کنید.
 در حال حاضر صرف ًا بخش مشــاوره تلفنی و غیر حضوری کلینیکفعال شده ،لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری خودداری کنید.
بدیهی است در صورت فعال شدن بخش مشاوره حضوری کلینیک،
این موضوع بالفاصله به اطالع تمامی همکاران می رسد.
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بخشاول

آشنایی با کلیات
و مقدمه علم حقوق
66

همانگونــه که درفصلنامــه قبل وعده کردیم ازاین پــس دراین صفحه با زبانی
ساده شما را با مباحث حقوقی بصورت کاربردی آشنا می نماییم.
درایــن شــماره بــه مفهوم حــق وتکلیــف وحقوق وضــرورت آگاهی ازمســائل
حقوقی می پردازیم.

حقچیست:
معنایلغویحق:

حقوقی
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"متعلقحق" گاهییکشیءخارجیاستوگاهییکانسانوگاهیهمهر
دو.ضمنادرهرحقی،سهرکنیاعنصراساسییافتمیشوند:
-1کسیکهحقبرایاوست(منلهالحق)
-2کسیکهحقعلیهاوست(منعلیهالحق)
-3آنچهمتعلقحقاست(موضوعحق)

حق ریشــه عربی دارد که در لغت عرب به
صورت مصدر یا صفت مشبه در معانی مختلفی
چون خالف باطل ،ضد باطل و به معنای صحیح
و ثابــت آمده اســت در لغت نامه هــا معانی
متعددی برای این واژه ذکر شــده اســت که
گالره کامروز خدایار
مهم ترین آنها از این قرار است :راست کردن
رئیس امور حقوقی و
قراردادها
سخن ،درست کردن وعده ،یقین نمودن ،ثابت
شــدن،ضد باطل ،عدل .می توان حق را سلطه،
اقتدار و امتیاز هم تلقی نمود.

تکلیف در لغت فرمان به کاری دادن ،حکم به اجرای امری کردن و زحمت
دادنوازتصریحلغتشناسانعربیوفارسیاستفادهمیشوددرمعنایتکلیف
دوعنصرنهفتهاستیکیبعثووادارنمودن،دیگریمشقتوزحمتو...

معنایاصطالحیحق:

معنایاصطالحی:

"سلطهواختیاریاستکهحقوقهرکشوربهمنظورحفظمنافعاشخاصبه
آنها می دهد ".و یا امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در
مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و
منعدیگرانازتجاوزبهآنرامیدهد.
به عبارت ساده می توان حق را ســلطه و امتیازی دانست که قانون به افراد
جامعه اعطا نموده و از آن حمایت کرده و اجرا و اعمالش را تضمین می نماید.
به عنوان مثال حق مالکیت که از حقوق مهمی است که برای همه افراد جامعه
مفهومی ملموس و شناخته شده است .مالک کسی است که صاحب و دارنده
حقمالکیتبراموالاست.

تکلیف:
معنایلغوی:

در اصطالح عبارت از انجام فعل یا ترک فعلی اســت که قانون گذار فرد را
ملزم کرده اســت و هرگاه بر خالف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن
است،دچارمیگردد.

رابطهمیانحقوتکلیف:

رابطه بین حق و تکلیف رابطه ای دو طرفه اســت و نمی تــوان این دو را از
یکدیگر جدا نمود بلکه تکلیف همواره به حق تعلق می گیرد و تکلیف غیر حق
معناندارد.
برایتحققهرتکلیف،دستکمسهرکناساسیالزماست:

اول:مکلفیعنیکسیکهملزمبهانجامیاترکامرمعینیشدهاست.
دوم:موردتکلیفوآنامریاســتکهبایدشــخصمکلفبهجاآوردیا
ترکنماید.
ســوم :رابطه حقوقی یعنی رابطه تصوری و اعتباری که بین مکلف و مورد
تکلیف وجود دارد .محتوای این رابطه اعتباری ،همان الزام و اجبار است عالوه
براینسهرکنبرخیحقوقدانانضمانتاجراءوجزایمناسببرایتخلفرا
نیزازارکانتکلیفدانستهاند.

حقوق:

واژهحقوقمعانیمختلفیداردکهبرخیازآنهابهشرحزیراست:
-1بهمعنایدستمزدوحقالزحمه:مثال،گفتهمیشود«:حقوقکارمندان
دولت».منظورازآندســتمزدیاستکهاینافرادبهطورماهانهازدولت
دریافتمیکنند.
-2مجموعهقواعدومقرراتیکهبرروابطافرادیکجامعهدرزمانمعینبه
کاربردهمیشود.بهدیگرسخن،حقوقمجموعهایازبایدهاونبایدهاییاست
که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن
را به عهده دارد؛ مانند :حقوق ایران ،حقوق مصر .تقریبا همه جوامع انسانی از
گذشتهتاکنونبهنوعیبااینالزامهایحقوقیهمراهبودهاند.
 -3جمع کلمه «حق » ؛ بنابراین« ،حقوق » به معنای امتیازات و ویژگی های
هریکازافرادیکجامعهاستکهگاهازآنبه«حقوقفردی»تعبیرمیشود؛
مانند:حقحیات،حقمالکیت،حقابوت،حقبنوتوحقزوجیت.
 -4به معنای «علم حقوق » که منظور از آن «دانش حقوق » است و در مقابل
ســایرعلومودانشهابهکارمیرود؛مانند:علمروانشناســیوعلمجامعه
شناسی.
حقوق ایران ارتباط زیادی با دانش فقه دارد« .قانون مدنی ایران » ،که دارای
 1335مادهاست،عمدت ًاازفقهشیعهاخذشدهاست.

ضرورتآگاهیازمسائلحقوقی:

نیاز افراد جامعه به مســائل حقوقی و آگاهی از تبعات منفی و بعض ًا جبران
ناپذیراقداماتیکهبدوناخذمشاورهحقوقیصورتمیگیردسببمیشودتا

آگاهساختنافرادجامعهازحقوقوتکالیفشاندرهمهعرصههایاجتماعیبه
صورتیکضرورتانکارناپذیرددرآید.
چنانچه فرهنگ حقوقی در جامعه ما جایگاه اصلی خود را پیدا نماید از ایجاد
اختالفات و دعاوی متعدد پیشگیری می شود .اگر مردم پیش از آنکه اقدام به
معامله و انعقاد قراردادی نمایند از حقوق و تکالیف خود و معنای اصطالحات
قراردادیمطلعباشــندبیگمانبااشرافنســبتبهتعهداتخودوطرف
قراردادوتبعاتقانونیعدمرعایتتکالیفقانونی،مبادرتبهانعقادقرارداد
می نمایند .بنابراین آگاهی نسبت به قوانین و مقررات و حقوق بطور کلی برای
همهافرادیکجامعهضرورتاست.
عدم آگاهی به مسائل حقوقی سهم زیادی در مراجعه مردم به دادگستری
وافزایش پرونده های ورودی به محاکــم دارد .به عالوه اینکه ناآگاهی آنان
موجباقامهدعاوینادرستواطالهدادرسیمیشود.
عدم آگاهی کامل مردم از قوانین و حقوق شــهروندی خود که حق مسلم
آنها است باعث شده که در بسیاری از امور متضرر شوند و مشکالت عدیده
اجتماعینیزدرجامعهودرمراوداتیکهممکناســتباسایرافرادجامعهدر
عرصههایمختلفداشتهباشندبرایشانایجادشود.
بخش زیادی از دعاوی ومراجعه مردم به دســتگاه قضایی ماحصل عدم
اشــرافمردمبهمســائلابتداییحقوقیوازطرفیفراهمشدنزمینهسوء
استفاده توسط سودجویان می باشد .هر چه اطالعات حقوقی افراد بیشتر شود
درکاهشجرائماثرگذاراست.
اینکه مردم با طرق احقاق حق آشنا نیستند و یا از راه های پیشگیری حقوقی
مطلعنیستندباعثایجاد بسیاریازمشکالتحقوقیمیشود.
اگرمردمبهعواقبمعامالتتجاری،ازدواجهایخود،زندگیشهرنشینی،
آپارتمان نشینی و سایر حوزه های زندگی فردی و اجتماعی ،توجه داشته و به
بایدهاونبایدهــایآنتوجهکردهوحدومرزهارارعایتنمایند،کمتردچار
اختالفوتنشمیشوند.
در این میان صدا و سیما و رسانه ها باید مردم را نسبت به قوانین و مقررات
مطلعکنندوحداقلمسائلاولیهحقوقیرابهآنانآموزشدهند.
بدون شک توسعه اطالع رســانی به مردم ،کاهش دعاوی و مراجعات به
دادگستریوتحققجامعهامنتروآرامتررابهدنبالخواهدداشت.

حقوق ایران ارتباط
زیادی با دانش فقه
دارد« .قانون مدنی
ایران » که دارای
 1335ماده است،
عمدتاً از فقه شیعه
اخذ شده است
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ایران و رکوردهای گینس

نگاهی به ترینهای کشورمان در جهان
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چند ســالی میشــود که برخی افراد و بعضی
اتفاقات خاص از کشــور مان به دالیل مختلف
در میان رکوردداران جهانی ثبت شده در گینس
(ترینهای جهان) دیده میشوند .گفته میشود
وقتی "علی دايی" با  109گل زده ملی رکورددار
شد ،لقب نخستين ايرانی راه یافته به گينس را به
دست آورد .ســپس نوبت به "حسين رضازاده"
جواد علیپورصدری
رســید تا در جایگاه قویترين مرد و كســی كه
رییس صادرات
ســنگينترين وزنه جهان را جابجــا كرد ،جایی
در کتاب گينس داشته باشــد .اگر خانم "انوشــه انصاری" را هم ایرانی
بدانیم ،نخستين زنی است كه در یک سفر توريستی به فضا ،نامش در ميان
ركوردداران ثبت شده است .نکته اينجاست که نامبردگان ،ركوردداران
افتخاری گینس محسوب گردیده و در سالهای آتی ،نامشان از این كتاب
حذف خواهد شد ولی کسانی که از آنها رکوردگیری رسمی انجام میشود
تا زمانی كه ركوردشــان شکسته نشــده و به تایید همین موسسه نرسد،
در گينس میمانند .جالب اســت بدانید "رکوردهای جهانی گینس" که
تا ســال  2000میالدی با نام "کتاب رکوردهای گینس" شناخته میشد،
نوعی کتاب مرجع برای ثبت رکوردهای انســانی و طبیعی جهان اســت
که هر ســال ،نســخه جدیدی از آن منتشــر میگردد .پایه این موسسه
رکوردگیری در  10نوامبر ســال  1951توسط "ســر هیو بیور" در شهر
وکسفورد کشــور ایرلند و در جریان نوعی مســابقه تیراندازی سریع ،بنا
نهاده شد ولی نخستین کتاب مرجع گینس ،سه سال بعد در ایاالت متحده
انتشــار یافت .در حال حاضر دفتر مرکزی این نهاد در شهر لندن فعالیت
میکنــد و دفاتری در شــهرهای نیویورک و توکیو دارد کــه باید به این
مجموعه موزه گینس در شهر اورالندو ایالت فلوریدا را هم اضافه کرد.
از آنجایی که بسیاری از مردم ما اطالع دقیقی درباره افتخارات یا عناوین
نخســت کشــورمان در بخشهای مختلف ندارند و اصوال نفت ،خاویار،
فرش ،بناهای تاریخی و چند مورد دیگــر را رکوردهای پرآوازه ایران در
جهان میدانند ،تصمیم گرفتیم تا در این باره با تکیه بر جستجوهای صورت
گرفته در ســایتهای معتبر فضای مجازی ،رجوع به خبرهای اعالم شده
در مورد رکوردهای ایران و برخی اطالعات موجود درباره کشورمان ،نگاه
واقعبینانهتری از ایران در اختیار خوانندگان قرار دهیم .الزم به ذکر است
که در متن حاضر شاید نام افرادی از قلم افتاده باشد.

شطرنج همزمان

روز  ۲۲مرداد  ۱۳۸۸در جریان مســابقه شطرنج سیمولتانه (همزمان)

«رخ در رخ  »۵۰۰که بین آقای "مرتضی محجوب" و پانصد شــطرنج باز
از سراســر ایران انجام پذیرفت ،استاد بزرگ شطرنج کشورمان با کسب
 ۳۹۷پیروزی ۹۰ ،تساوی و  ۱۳باخت توانست رکورد سیمولتانه جهان را
هم از لحاظ تعداد شرکت کننده و هم از لحاظ درصد کسب امتیاز (88/4
درصد امتیــازات) به خود اختصاص دهد .این مســابقه نفسگیر حدود
هجده ســاعت به طول انجامید و نایب رئیس لیبیایی فیده ،نزار الحاج به
همراه پنجاه داور بر آن نظارت داشــتند .ســرانجام حوالی ساعت چهار
صبح روز  ۲۳مرداد ،مرتضی محجوب توانســت رکورد سیمولتانه جهان
را از دســت کیریل گئورگیف بلغاری خارج کرده و نام خود را در گینس
ثبت کند.

روپایی سرعتی

آقای "مهدی حبدرويش" که شــاید بتوان او را ورزشکار با انواع توپ
یا نوعی فوتبالیســت خاص خواند ،در حضور نماينده گينس موفق شد ،در
مدت یک دقيقه  144بار با توپ تنيس ،روپایی سرعتی زده و نام خود را در
كتاب ركوردهای جهانی درج كند .البته اگر او میتوانســت در یک دقيقه
با توپ تنيس ،فقط یک ضرب بيشــتر از  60روپایی بزند ،باز هم رکورددار
چنین حرکت جالبی میگردید .حبدرویش برنامه شکستن طوالنیترین
زمان روپایی زدن را نیز داشــت که به دلیل عدم آگاهی از روش مورد نظر
گینس ،موفق به ثبت آن نشد.

طوالنیترين شنای آبهای آزاد

کســی که گفته میشــود پس از او هنوز نام ایرانی دیگری در گینس
ثبت نشده ،آقای "محمدحســين كبادی" شناگر اهل استان هرمزگان
است .او توانست در مدت  85روز با پیمودن مسيری به طول یکهزار
و 100كيلومتر ،ركورد طوالنیترين شــنای آبهای آزاد جهان را به
نام خود ثبت کند .شــنای او به طور انفرادی و درون یک محفظه بزرگ
فلزی و جعبه مانند ،انجام شــد تا از حمــات احتمالی جانوران دريایی
در امان باشــد .این ركورد از جمله طوالنیترين مســافتها در تاريخ
رشته شــنای آب های آزاد است و قبل از کبادی ،ورزشکاری از كشور
اتريش با طی مســافت  700كيلومتر رکورددار این شــنا محســوب
میشد.

جوانترين استاد دانشگاه

خانم "آليا صبور" عنوان جوانترين اســتاد دانشگاه در جهان را دارد که
نام او در تاريخ  ۱۹فوريــه  ۲۰۰۸در كتاب ركوردهای جهانی گينس ثبت

شد تا پس از گذشــت  192سال ركورد آقای "كولين مک لورين" شكسته
شود .چنانچه اين استاد تمام وقت دانشــگاه نيويورک را ایرانی بدانیم ،به
عنوان يک نابغه نام خود را در رديف جوانترين اساتید دانشگاههای معتبر
جهان در كتاب گينس ثبت كرده اســت .آليا صبور در  8ماهگی خواندن
را آغــاز كرد و به جای كالس چهــارم ابتدايی به كالج رفت تا در ســطح
كارشناسی ،رياضيات كاربردی بخواند!

طوالنیترين نقاشی

جایگاه طوالنیترين نقاشــی جهان در اختیار ايران است که پدیدآوردن
اين نقاشی  5كيلومتری با اتصال تعداد  50عدد بوم  100متری به یکدیگر
امکانپذیر شد .موضوع اين نقاشــی با نام «به سوی نور» ،زندگانی پیامبر
اسالم(ص) و تالش ايشان برای گسترش صلح و عدالت را شرح میدهد.
ركورد قبلی طوالنیترين نقاشی جهان با  2987متر متعلق به کشور امارات
متحده عربی ،یکی از حاشیهنشینان کوچک خلیجفارس بود.
در ادامه مروری فهرســتوار به برخی از مهمترین رکوردهای ایرانی
خواهیم داشت:
 -1باالترین توليد پسته
 -2بيشترين توليد خاويار
 -3بيشترين توليد خانواده توت
 -4بيشترين توليد زعفران ( %80کل توليد جهان)
 -5بيشترين توليد زرشک
 -6بيشترين توليد ميوههای آلویی (مانند شفتآلو ،گيالس و)...
 -7باالترين دمای ثبت شده روی ســطح زمين ( 70/7درجه سانتیگراد
در کوير لوت)
 -8بيشترين تلفات انسانی در سرما و کوالک برف ( 4000نفر در کوالک
سال  1350کشته شدند ،ميزان بارش برف  8متر در  5روز)
 -9بيشترين فرار مغزها
 -10بيشترين نســبت زن به مرد در مدارس و دانشگاهها ( 1/23زن در
مقابل هر مرد)
 -11بيشترين تعداد زمين لرزههای بزرگ (باالی  5/5ریشتر)
 -12دقيقترين تقويم قدیمی دنيا (تقويم جاللی)
 -13بيشــترين تعداد تغيير پايتخت در طول تاريخ (تهران ســي و دومين
پايتخت ايران است)
 -14کهنترين کشــور دنيا (تاسيس شده در  3200ســال قبل از ميالد
مسيح)

 -15ميزبان بزرگترين جميعت مهاجر جهان (اکثرا عراقی و افغانی)
 -16بزرگترين توليدکننده فيروزه دنیا
 -17مالک بزرگترين منابع روی در جهان
 -18بافنده بزرگترین فرش دستباف جهان
 -19تولید بزرگترین بستنی در ظرف دنیا
 -20بيشترين رشد تعداد خودروهای گازسوز
 -21بزرگتريــن توليد و صادرکننده فرشهای دســت بافت ( %75کل
توليد جهانی)
 -22بيشــترين شــتاب پيشــرفت توليد علــم و تکنولــوژی در جهان
( %340000رشــد در طول  37ســال  ،1387 -1349رشد يازده برابر
متوسط جهان در سال  ،1388رشد ساالنه کنونی )%25/7
 -23بزرگترين سيســتم بانکداری اسالمی (کل ســرمايه  236ميليارد
دالر)
 -24باالترين ميزان وابستگی به انرژی (بيشترين اتالف انرژی در جهان)
 -25بزرگتريــن منابع انرژی هيدروکربــن (گاز و نفت با ارزش 14000
ميليارد دالر بر حسب قيمت جهانی  75دالر برای هر بشکه نفت)
 -26باالترين نســبت ذخاير به توليد نفت در جهان (ايران معادل  89سال
ذخاير نفتی دارد)
 -27باالترين رشد مصرف گاز طبیعی
 -28بزرگترين فوران چاه نفت در تاريخ (نشت یک چاه نفت در قم به سال
 1335با فوران روزی  125هزار بشــکه که سه ماه ادامه داشت .فورانی به
ارتفاع  52متر در مقايســه با نشــت نفت خليج مکزيک با خروج  53هزار
بشکه در روز به مدت سه ماه)
 -29باالترين آلودگی دي اکسيد گوگرد در هوای شهری
 -30قديمیترين منبع مصنوعی يا ســاختگی آب جهان با قدمت 2700
سال (قنات گنادآباد هنوز هم آب  40هزار نفر را فراهم میکند).
 -31بزرگترين مجموعــه جواهرات در جهان (جواهرات شــاهی ايران
در موزه بانــک مرکزی ،بزرگترين گنجينه جواهرات جهان محســوب
میگردد).
 -32کهنترين امپراتوری جهان (هخامنشــيان اوليــن ابرقدرت تاريخ
بودند و در اوج قدرت بر  %44کل جميعت جهان حکومت داشــتند ،اين
باالترين درصد جميعت زیر پوشش يک دولت در تاريخ است).
 -33بيشترين تعداد تلفات شــيميايی در جنگ ( 100هزار کشته و 100
هزار زخمی در جنگ تحمیلی ،دومين رتبه تلفات تاريخ بر اثر ســاحهای
کشتار جمعی بعد از ژاپن)
 -34بيشترين تعداد شيعه در جهان ( %89جميعت ايران)

69
خواندنی

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

ش کرت نفت اریانول

پیاده روی راز جوانی شما
70
سالمت

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

بمیگرددتاانسانهابااتکاءب ه
تعلو موفنآوریهاســب 
امروزهپیشــرف 
ب نمایند .هر گون ه تغییر جدید
ی راکســ 
ی جدید 
ی نوین ،رفتارها 
تکنولوژ 
ی فردی ،اجتماعی ،اقتصادی
ی ابعاد زندگ 
ی را در تمام 
ت متفاوت 
میتواند اثرا 
ن تأثیر
ی انسا 
ی ک ه در سالمت 
ل آنهای 
ن عوام 
ن ای 
ن بوجود آورد اما از میا 
و ...انسا 
شویژهایبرخوردارند.
گذارهستندازنق 
یغیرواگیر
یبیماریها 
یجایگزین 
کیعن 
لگــذراپیدمیولوژی 
امروزهبدلی 
ف و نقش
ک طر 
ک از ی 
ل بیولوژی 
ی واگیر بخاطر کنتر ل عوام 
ی بیماریها 
بجا 
ی تغذیهدر افزایش
ی و شــیوهها 
ک زندگ 
ی و سب 
ی ناهنجار بهداشت 
رفتارها 
تو
ش در مراقب 
ف دیگر ،لزو م تغییر نگر 
ی غیر واگیر از طر 
ن بیماریها 
میزا 
بمیکند.
یایجا 
ظوارتقاءسالمت 
فحف 
تراباهد 
بهداش 
ت  WHOانتظار مــیرود ک ه رقم
ی بهداشــ 
ن جهان 
ق برآورد ســازما 
طب 
ن نفر
ی غیر ۷۷درصد از رق م ســاالنه ۱/۲۸میلیو 
گ از بیماریها 
ق مــر 
مطل 
ن نفر در ســال ۲۰۲۰برسد .بر اساس
در ســا ل  ۱۹۹۰ب ه رق م  ۷/۹۴میلیو 
ی از آنها معموال از
ی غیر واگیر و بار ناش 
ن  WHOاکثر بیماریها 
نظرکارشناسا 
ی از
ل مرگها را ناش 
ت و بر همین مبنا%۹/۳ک 
ی اســ 
ی یا ک م تحرک 
ی تحرک 
ب
ن رق م برابر ۱۹۹۰۰۰نفر بوده است.
ی میدانند ک ه در سال ۱۹۹۰ای 
ی تحرک 
ب
ن شرقی % ۶/۱۶
ن آذربایجا 
ی استا 
ت و بیمار 
ح سالم 
ی طر 
ج بررس 
ق نتای 
طب 
یازهیپرتانسیون
یدرجات 
لافرادجامع هدارا 
ی ۲۰سالو% ۵/۱۲ک 
افرادباال 
ل جمعیت
ی منتشره کشوری  % ۸ک 
س آمارها 
یباشند و بر اسا 
سیستولیکم 
ت علتی
س آمار نظا م ثب 
ج میبرند و براسا 
ی دیابت رن 
ی  ۳۰سا ل از بیمار 
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طدوستان هدرآ 
نایجادرواب 
امکا 
همانگونــهکهدرشــمارهقبلدرمــوردورزشهــایهمگانیهمچون
کوهنــوردی و ..در خصوص ضرورت و یکســری از مهمترین فوائد ورزش
به ویژه صحبت شد .در این شــماره جهت تکمیل و عملی نمودن ورزش در
خانواده بزرگ ایرانول بر خود الزم دانستیم که شما عزیزان را از طریق ساده
ترینروشورزشیبیمهنماییم.
اماقبلازپرداختنبهآنوشــروعبهیکفعالیتورزشیدرتمامیسطوح
حتی قهرمانی باید به یک ســری نکات اشاره ای داشــته باشیم که موجب
پیشگیریازبروزآسیبهایورزشیوافزایشحفظسالمتیمیباشد.

اصلگرمکردن:

قبل از شــروع به یک فعالیت ورزشــي حتما باید بدن خود را گرم کنيد.
پرداختن به يک فعاليت ورزشي بدون گرم کردن عضالت ،فقط باعث ایجاد
دردوبروزآســيبميشوددرصورتیکهشمامیتوانیدحتیباانجامحرکات
ال مي توانيد براي آماده شدن براي
ورزشي نيز عضالت خود را گرم کنید .مث ً
يکفعاليتورزشينظيرپيادهرويباانجام پيادهرويخيليآهستهوکمفشار
حداقل  5دقیقه را آرام راه بروید یا حتی می توانید درجا هم بزنید و ســپس با
انجام5دقیقهحرکاتکششيقبلازشروعفعالیت ورزشياصلی کهمیتواند
بسیارمفيدباشد عضالتتان را گرم و برای شروع فعالیت ورزشی آماده سازید
این کشــش ها در ورزش پیاده روی میتواند شامل کشش ماهیچه ساق پا،
عضالت چهارسر زانو ،عضالت پشت پا و کشــش سینه و پشت باشد .گرم
کردنعضالتدرابتدایکارازبروزآسیبجلوگیریمیکند.

پیادهرویوشروعیکبرنامهسالم

پیاده روی ورزشــی آرام و کم فشار است که می تواند به شما برای سالمت
جسمی و تناسب اندام کمک کند .این یکی از طبیعی ترین انواع فُرم های بدن
است .ورزشی ساده و مطمئن که نیازی به تمرین نداشته و فواید بسیاری برای
ســامتی دارد .در این مقاله قصد داریم فواید پیاده روی را بیشتر برای شما
توضیحوشروعیکبرنامهپیادهرویرابهشماآموزشدهیم.

فوایدپیادهروی

ال از
پیاده روی می تواند چندین و چند مزیت برای شــما داشــته باشد .مث ً
طریقآنمیتوانید:
کاهشاحتمالحمالتقلبی:پیادهرویکمکمیکندتاقلبشــماسالم
بماند و مـــــــیزان کلسترول بد ( )LDLرا در خــــــون کاهش و میزان
کلســترول خوب ( )HDLرا افزایش می دهد .یک برنامــه پیاده روی منظم
همچنین احتمال ابتال به فشارخون باال ،یکی از عوامل بیماری های قلبی ،را نیز
کاهشمیدهد.
تنظیم فشارخون :اگر فشــارخونتان باالســت ،پیاده روی به شما کمک
میکندآنراپایینبیاورید.
کاهش احتما ل ابتال به دیابت نوع  :2ورزش مداوم احتمال ابتالی شما به
دیابتنوع 2راکاهشمیدهد.اگرفردیهستیدکهاضافهوزنزیادیدارید
و در معرض ابتال به دیابت هستید ،پیاده روی می تواند به شما برای سوزاندن
قندخونبیشترکمککند.
تنظیمدیابت:اگرمبتالبهدیابتنوع2هستید،یکبرنامهپیادهرویمنظم
می تواند به شما برای سوزاندن قند بیشتر و کاهش قند خون بدنتان و کاهش
احتمالابتالبهبیماریهایقلبیکمککندتابیشترزندگیکنید.
کنترل وزن بدن :راه رفتن باعث ســوزاندن کالری می شــود که به شما
ال زنان میانسالی که بیش
برای تنظیم وزن بدنتان بســیار کمک می کند .مث ً
از  10،000قدم در روز پیاده روی کنند ،نســبت به همنوعان غیرفعال خود،
چربیبدنشانکمتراست.
کاهش استرس و تقویت روحیه :پیاده روی یکی از بهترین راه ها برای دفع
استرسبدناست.پیادهرویمنظمهمچنینمیتواندافسردگیواضطرابرا
نیزدرافرادازبینببرد.
قوی و فعال می مانید :هر چه سنتان باالتر می رود ،پیاده روی منظم باعث
میشودکهدیرترفرسودهوبیمارشویدوهمیشهقویوفعالوپرجنبوجوش
میمانید،درستمثلجوانیتان.

قبلازرفتنبهپیادهروی،خودراآمادهکنید!

برای جلوگیری از بروز هرگونه صدمه و آســیب ،مثل زدن تاول روی پا یا
دردهایعضالنی،بایدقبلازرفتنبهپیادهروی،آمادهشوید.

کفشمخصوصپیادهرویولباسمناسببپوشید:

قبــلازبیرونرفتــنازمنزلبهقصدپیــادهروی،بایدمناســبترینو
راحت ترین کفشــتان را به پا کنید .لباسهایتان هم باید آزاد و راحت باشد.
لباسهایتان را به نســبت هوای بیرون انتخاب کنید .از پوشیدن لباسهای
پالســتیکی خودداری کنید چون این نوع لباسها جلــوی تنفس بدن را می
گیرد.درشبازلباسهایرنگروشنیاشبرنگاستفادهکنیدتااتومبیلهاو
موتورسوارهابهراحتیشمارادرتاریکیتشخیصدهند.

آراموسادهشروعکنید:

اگر یک راهپیمای کهنه کار و کارکشــته هستید ،به راهتان ادامه دهید.
اما اگر تا به حال فعالیت بدنیتان پایین بوده اســت ،بهتر است آرام و ساده
کارتان را شروع کنید .از ابتدای کار به اندازه و به سرعتی که احساس راحتی
می کنید پیاده روی کنید .اگر فقط چند دقیقــه توان دارید ،ایرادی ندارد،
ال می توانید اول کار را هر روز  3تا 5
نقطه شــروع شما همان مقدار است .مث ً
دقیقه پیاده روی کنید و کم کم آن را به دو جلسه  15دقیقه ای در هفته ارتقا
دهید .با طی روزها و هفته ها این مدت زمان همینطور بیشتر بیشتر خواهد
شد و خواهید توانست آن را به  5جلسه  30دقیقه ای در هفته برسانید.

پیاده روی کمک
میکند تا قلب
شما سالم بماند
و میزان ت
کلس�ول
بد ( )LDLرا در
خــــون کاهش
و میزان ت
کلس�ول
خوب ( )HDLرا
افزایش میدهد

شدتورزشتانرابسنجید:

هنگامپیاده روی،شــدت فعالیتخود را بســنجید .دانستن این مساله به
شما کمک می کند تا راحت تر در موقع مناسب شدت فعالیتتان را افزایش یا
کاهشدهید.انتخابهایزیرپیشرویشماست:
تست حرف زدن :تســت حرف زدن یکی از ساده ترین روشها است به
صورتیکه اگر آنقدر نفس نداشــته باشید که بتوانید مکالمه با همراهتان را
دنبال کنید ،احتماالً سرعت پیاده رویتان خیلی باالست و باید آن را کاهش
دهید.
کنترل ضربان قلب :برای اطمینان از اینکه با فشار دلخواه خود پیاده روی
می کنید یا نه ،می توانید کمی بایســتید و نبضتان را اندازه بگیرید .استفاده از
ابزارهای الکترونیکی مخصــوص که ضربان قلب را اندازه گیری می کند نیز
خوباست.
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روندپیشرفتتانراثبتکنید:

ثبت فاصله ای که پیاده روی کرده اید و مدت زمان آن ،به شــما این امکان
را می دهد که روند پیشــرفت خود را از روز اول شروع بررسی کنید و انگیزه
بگیرید .احساس خوبی به شما دست خواهد داد وقتی ببینید که در طول یک
هفته،یکماهیایکسالچندکیلومترراهپیادهرویکردهاید!
پس از اتمام هر فعالیت ورزشــی نیز نیاز به رعایت یکســری اصول برای
جلوگیریازبروزآسیبهامیباشد:

اصلسردکردن:

پس از انجام فعالیت باید بدن را سرد کرد و برای کاهش میزان استرس بر
قلبوعضالت،درانتهایهرجلسهپیادهروی 5،دقیقهراکندوآرامراهبروید.
پسازآنحرکاتکششیراازنوتکرارکنید.
شــروعیکبرنامهپیادهروینیازبهانگیزهدارد.ادمهدادنوترکنکردن
آن هم حــس تعهد می خواهد .اما وقتی به فواید این ورزش بر ســامتی تان
فکرکنید،خواهیددیدکهارزشاشرادارد.باگذشــتزمان،روحیهتاننیز
تقویتخواهدشد.
درست است که همیشه اولین قدم ها در انجام یک کار سخت ترین قدمها
هســتند ،اما اگر برای خودتان هدف تعیین کنید ،هیچوقــت از قافله عقب
نمیمانید .پس یادتان باشــد ،وقتی اولین قدم را برداشتید ،یک مقصد خیلی
خیلیمهمپیشرویشماست-سالمتی!

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

ش کرت نفت اریانول
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بهداشت روانی درمحیط کار
درکشــورهای صنعتــی نظیــرکشــورهای اروپایی اســترس های محیــط کاربربیش ازیک ســوم کارگران اثــرمی گذارد .دربســیاری از
ابراهیمخلفی
کارشناسدانشکدهحفاظت کشــورهای دنیا مشــکالت ناشــی ازعــدم بهداشــت روانی درحــال افزایش اســت بطوریکه ازهــر 10کارگریــک نفرازمشــکالتی نظیر
و بهداشت کار
افســردگی ،اضطراب ،اســترس های ناشی ازخســتگی وخشــونت رنج می برد که درنهایت ممکن اســت به بیکاری وبستری شدن فرد
منجرشــود .آمار نشــانگراین اســت که مســالة رو به رشــد در تمام محیط های کاری مشــکل حفظ ســامت روانی کارگران اســت .در
حقیقت عصرتکنولوژی جدید ،افزایش خطرات فیزیکی و فشــارهای اجتماعی فزاینده ناشــی از صنعتی شــدن ،تهدیدی برای بهداشــت روانی فرد در دوران
کاری وی می باشــد .امروزه اســترس های روانی منجربه درجات مختلفی از اضطراب و هیجان درمحیط های کاری می شــود.چنین اســترس هایی به عنوان
عامل اصلی گریزازکاروراندمان پائین کارگران شــناخته شــده اند .مطالعات مختلف ثابت کرده اســت که  20تا  40درصد کســانیکه با چنین مشــکالتی روبرو
هستند به طور مداوم به پزشکان عمومی و یا کلینیک های تخصصی پزشکان طب کار مراجعه می کنند.

بهداشت روانی چیست ؟

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

اغلب ،عدم آشفتگی در ذهن و روح و روان فرد را معادل با بهداشت روانی
دانسته اند اما بهداشت روانی چیزی بیش از این تعریف می باشد .در واقع
بهداشت روانی ،ســامتی روانی و اجتماعی فرد مطابق با فرهنگ محیط و
جامعه می باشد.
بهداشت روانی یا فقدان آن ،حالتی فراگیر است که در محیط های کاری
و یا خارج از آن وجود دارد .با توجه به وجود استرس و استرینهای مختلفی
که ســبب تهدید و به مخاطره افتادن بهداشــت روانی فرد در محیط کار
میگردد و با توجه به زمان زیادی که کارگر در محیط کار می گذراند توجه
ویژه به مساله بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است.

سرعت و فشار در قرن  21واژه هایی کلیدی می باشند .بسیاری از مردم
و بویژه کارگران احساس می کنند که ســوار بر یک نوع دستگاه ترد میل
هستند و فرار از روی آن امکان پذیر نیست .همه چیز با سرعت و شدت در
حال انجام اســت و هیچ فرصتی برای توقف فرد و لحظه ای تفکر در تنهایی
وجود ندارد و به این ترتیب کامال قابل درک اســت که این شکل زندگی و
چنین فشارهایی ســبب اضطراب و مشکالت فراوان روحی و جسمی برای
فرد خواهد شد.
بهداشــت روانی جوابگوی سواالت مشــکلی از قبیل اینکه علت وجود
انســان و جهان چیست می باشد .بهداشــت روانی دارای سطوح مختلفی
است از آســوده زندگی کردن فرد به تنهایی و در کنار دیگران تا رسیدن

به تکامل از طریق خودشناسی .فرد قوی می تواند مشکالت را بدون اینکه
باعث ناراحتی او شــوند حل کند به عالوه در زمان مواجهه با مشــکالت
قادراست بدنبال کمک باشد.

چرا صحبت کردن در رابطه با بهداشت روانی مهم است ؟

امروزه در کشــورهای در حال توســعه بسیاری از مشــکالت روانی
ناشناخته باقی مانده اند .خصوص ًا با رشد منفی اقتصاد بنظر میرسد برنامه
های بهداشت روانی و شغلی به عنوان آخرین نیاز در فهرست نیازمندیهای
کشورها ثبت می شود .در ضمن ما نمی توانیم نسبت به ایجاد برنامه هایی با
آینده نا مطمئن اجتماعی و اقتصادی بی تفاوت باشیم.

این سوال وجود دارد که آیا در کشورهای در حال توسعه جایی
برای برنامه های بهداشت روانی و شغلی وجود دارد یا خیر؟ و
این برنامه ها باید به چه صورت و در چه راستایی باشد؟

دســتیابی به بهداشت روانی و شــغلی نیازمند سطح پیشــرفته ای از
مدرنیسم است .این مســاله با توجه به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی
ال قابل توجه است.
کشور کام ً
یک کارگر معمولی ( منظور از کارگر مدیر و سرپرســت هم می باشد) به
طور متوسط  60درصد از ساعات بیداری خود را در محل کار می گذارند.
فاکتورهای استرس در محیط کار شامل تهدید اذیت و آزار ،فشار جمعیت
کاری ،شرایط بد کاری ،ناســازگاری بین افراد ،خشونت ،تبعیض ،ترس از
اخراج ،مهم بودن شرایط کار ،کار خیلی کم و کار خیلی زیاد و سهیم نبودن
در تصمیم گیری ها می باشــد .در مجموع فاکتورهای روانی اجتماعی مهم
می توانند به  5گروه عمده تقسیم شوند که عبارتند از:
 -1محیط فیزیکی کار
 -2ماهیت خود شغل
 -3زمان کار
 -4نقش کارگران
 -5تکنولوژی و صنایع جدید
ممکن است این شرایط به تنهایی یا در مجموع ،اثرات ویژه ای روی فرد
داشته باشد و منجر به ایجاد مشکالتی نظیر اختالالت حافظه ،پرخاشگری،
اضطراب و یا اختالل در خواب شــود و ممکن است مشکالت رفتاری در
هنگام کار نظیــر ارائه کار ضعیف ،کار گریزی ،اعتیــاد به الکل و دارو رخ
بدهد و همچنین مشکالت دیگری ازقبیل بیماری های مزمن جسمی نظیر:
فشار خون باال ،بیماریهای مزمن جسمی  -روانی و حوادث در محیط کار
نیز ممکن اســت رخ دهد و در نهایت ممکن است به بستری شدن فرد در
بیمارستان های روان پزشکی منجر شود.
در این حاالت باید توجه شــود که اســترس به عنوان یک عامل اصلی
مطرح اســت اما عوامل مهم دیگر نیــز نظیر ژنتیک ،شــخصیت فرد و
سیستمهای حمایتی از اشخاص نیز مطرح می باشد.

علت اهمیت صحبت در مورد شیوع اختالالت روانی اجتماعی
در محیط کار چیست ؟

در یک مجموعه کاری اختالالت روانی به دو گروه عمده تقسیم می شوند :
ا) مشکالتی که در بین همه مردم وجود دارد.
 )2مشــکالتی که خاص محیط های صنعتی و کاری می باشد و مطالعات
مختلــف بیانگر این اســت که  30درصــد از جمعیت کشــور دچار این
اختالالت می باشند.
اغلب کارگران مشــکالت روانی خود را از پزشــک یا سرپرست خود

مخفی می کنند .دلیل این مساله ترس از بدنامی است.
به هرحال ما می دانیم که یک ارتباط واقعی بین بیماریهای جســمی و
روانی وجود دارد.
پژوهشی که در انگلستان انجام شده نشــان داده است که درمان نیمی
از بیماریهای روانی بیش از  12مــاه به طول می انجامد.بیماریهای روانی
خفیف نیز از جهت اینکه مانعی برای تولید و عامل غیبت کارگر محسوب
می شود می تواند خسارت بار باشد.
بیماریهای روانی اجتماعی ناشی از شغل عبارتند از :
 اضطراب شدید افسردگی جنون مشــکالت روانی حاد ناشــی از اســترس های محیطی نظیر تماس باعوامل خطر آفرین محیط کار مثل منوکسیدکربن و سرب
 اختالالت روانی ناشی از جراحات سر عالئم بیماریهــای مغزی در نتیجه تماس با مــواد الی نظیر تولوئن،استایرن و سرب
 خشونت حوادث مسمومیتاز اینرو نیاز به برقراری برنامه های بهداشــت روانی با توجه به گسترش
ال قابل درک است.
تکنولوژیهای جدید در بخش صنعت کام ً
تکنولــوژی تولیدات انبوه ،تکنولوژی اتمــی و نوآوریهای تازه در بخش
صنعت همواره باعث وارد شــدن انواع اســترس های روانی به کارگران
ال
میشود .بخصوص این مســاله درکشورهای پیشــرفته و صنعتی کام ً
مشهود است.

دستیابی به
بهداشت روانی
و شغلی نیازمند
سطح پیشرفتهای
از مدرنیسم است.
این مساله با توجه
به واقعیتهای
اقتصادی و
اجتماعی کشور
کامالً قابل توجه
است
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چرا به برنامه های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم ؟

در کشورهای در حال توســعه ای نظیر فیلیپین شعار « ارزش یک اونس
پیشــگیری معادل یک پوند درمان اســت» می تواند یک شعار راهنمایی
کننده باشد .مطالعات نشــانگر این مطلب است که بذر بیماری که توسط
تکنولوژیهای جدید پاشیده شده در حال جوانه زدن است .مطالعاتی که بر
روی شیفت های کاری انجام شــده بیانگر این مساله است که شیفتهای
کاری مختلف ســبب بوجود آمدن اختالالتی در خواب و خواب آلودگی
فرد در حین کار خواهد شــد و ســبب هجوم خســتگی بــه علت فقدان
استراحت می شود.
کم بودن انگیزه و هراس از خطرات کار در شب ممکن است سبب ایجاد
بیماری توهم در فرد شــود و در نهایت منجر به وخامت حال فرد چه از نظر
جسمی و چه از نظر سالمت روانی شود.
دلیل دیگر نیاز به برنامه بهداشــت روانی و شغلی این حقیقت است که
نرخ بیکاری در حــال حاضر حدود 10/6درصد و نــرخ افراد نیمه بیکار
حدود  16درصد است .ادامه افزایش روند بیکاری نقش مهمی در افزایش
فشــارهای روحی روانی دارد .در حقیقت مطالعات بیانگر این مطلب است
که وضعیت ســامت خانواده شــخص بیکار در طول دوره بیکاری رو به
وخامت می رود و مساله بیکاری نه تنها بر روی نان آور خانواده بلکه برروی
همســر و فرزندان فرد هم اثر می گذارد .در کشــور فیلیپین سیستم های
حمایتی به عنوان یک عامل حفاظتی جهت کاســتن از فشار برروی افراد
مطرح است .اما این عامل تا چه اندازه و چه مدت موثر است ؟
امروزه ما اطالعات بســیار کمــی از میزان توقف تولیــدات در نتیجه
استرسهای روانی کارگران داریم .این مساله برای محیط هایی که بیماری
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روانی بصورت فراگیر در میآید و یا در محیط هایی که مرگ و میر یا انواع
معلولیت ها و ناتوانی ها در اثر تماس با مواد شــیمیایی رخ می دهد صادق
است .این مسائل سبب بوجود آمدن اضطراب شدید در کارگران و تردید
آنها برای بازگشت به کار خواهد شد.

ش کرت نفت اریانول

ما با چه محدودیت هایی روبرو هستیم ؟
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نیازی به توجیه ضرورت بهداشــت فردی چه از نظر جسمی و چه از نظر
روحی نمی باشــد اما در سطح یک مجموعه ضرورت برقراری برنامه های
بهداشت روانی با توجه به کمبودهای اقتصادی جای سوال زیادی دارد .هر
برنامه ای نیاز به امکانات مالی دارد اما خوشــبختانه در نهایت برنامه های
بهداشت روانی امروزه به عنوان یک واقعیت در محیط های کاری پذیرفته
شده است.
به هر حال ما با این واقعیت روبرو هســتیم کــه محدودیت های فراوانی
وجود دارد که ممکن است برنامه های بهداشت روانی را با شکست روبرو
کند .اجرای هر برنامه ای نیاز به قوانین توسعه یافته دارد .نیازی به بیان این
مطلب نیســت که امروزه برنامه های بهداشت حرفه ای به عنوان یک امر
پذیرفته شده در محیط های کاری در نظر گرفته می شود.
اما به هر حال ما بــا محدودیت های فراوانی برای اجــرای برنامه های
بهداشــت روانی روبرو هستیم .بهداشت شــغلی معموالً به عنوان بخش
جداگانه ای در برنامه های آموزشی سطوح مختلف ( عمومی و تخصصی)
در نظر گرفته نمی شــود .پزشــکان جوان بندرت در این زمینه آموزش
میبینند .با وجود افزایش تعداد روانپزشــکانی کــه بطور خصوصی کار
میکنند در محیط های کاری کمبود نیروی ماهر در زمینه بهداشت روانی
همواره احساس می شود .در کشــورهای در حال توسعه کارگرانی که در
موسســات کوچک مشغول به کار هســتند بندرت در برابر استرس های
روانی محیط کار حمایت می شوند .مدیریت استرس یا شناسایی و گزارش
مشکالت روانی اجتماعی و بهداشتی همواره آخرین مسالهای است که در
این موسسات به آن اهمیت داده می شود.
مشکل دیگر این واقعیت است که اغلب تاسیساتی که حدود  5کیلومتر
تا نزدیکترین بیمارستان فاصله دارند فاقد سرویس های درمانی و پزشکی
می باشند و مدیریت اغلب درگیر مساله درمان است تا مساله پیشگیری.
به عالوه اغلب بیماریهای روانی ناشی از تماس با مواد سمی در آزمایشات
تشخیص پزشکی در نظر گرفته نمی شوند .مشکل روبه رشد دیگر افزایش
تعداد کودکان و نوجوانان کارگر می باشــد .این افزایش به قدری ســریع

است که دولتمردان قادر به کنترل و توقف این پدیده نمی باشند .تحقیقات
بیانگر این واقعیت اســت که در این حالت بهره کشــی و استثمار بصورت
پرداخت دستمزدهای بســیار پائین و ساعات کار طوالنی و همچنین بیمه
نکردن کارگــران رخ می دهد .در ضمن کار کارگــران کودک و نوجوان
همواره با ریســک باالیی از خطرات و حوادث همراه اســت .ضمن اینکه
کار کودکان سبب محروم شــدن آنها از دوران کودکی شان و لذت بازی
با همساالنشــان خواهد شد .بســیاری از این کودکان وقتی به مدرسه بر
میگردند از مشکالت جسمی و روانی رنج می برند که باعث عقب افتادن
آنها از سایر همساالنشان خواهد شد و در بسیاری مواقع این مسائل سبب
انصراف فرد از تحصیل خواهد شد.
برنامه های کاربردی پیشــنهادی برای دســتیابی به بهداشــت روانی
شغلی :
 -1تحقیقات بهداشت روانی شغلی باید با اهداف زیر صورت پذیرد:
 )1- 1کاهش میزان شیوع مشکالت روانی و شغلی در صنعت تا جائیکه
ممکن است از کشاورزی گرفته تا کارهای کامپیوتری و اشتغال از راه دور
 ) 1-2شناســایی عوامــل اصلی تشــدید کننده مشــکالت روانی در
محیطهای کاری
 )1-3تدوین پیشنهاداتیبرایدســتیابی به درمان و پیشگیری و بویژه
گسترش بهداشت ،همچنین شناسایی ،مدیریت و ارجاع مشکالت روانی
به متخصصینی که در زمان نیاز در دسترس باشند.
 -2تحقیقات باید بوسیله کارشناسان موجود در محیط کار از جمله  :خود
کارکنان و تیم های بهداشتی محیط کار صورت پذیرد همچنین مطالعات
مشترکی با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی بهداشت و سالمت روانی انجام
پذیرد.
 -3تحقیقات می تواند به صورت زیر شروع شود.
 ) 3-1قرار گرفتن برنامه تحقیقات در دستور کار
 )3-2تدوین برنامه خاص برای شناســایی اینکه چه زمانی و بوسیله چه
کسی و با چه منابعی این تحقیقات باید انجام شود.
 )3-3تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از استرس های شغلی.
 )3-4گســترش یک ســری از ابزارهای تحقیقاتی معتبــر برای مثال
پرسشنامه ارزیابی و تخمین خطرات و اســترس های محیط کار ،توجه به
بحث های گروهی.
 ) 3-5انجام آزمایشــات روانی و رفتاری برای شناسایی تاثیرات تماس
با مواد آلی.

افزایش تعهدات بیمه درمان گروهی کارکنان
شرکت نفت ایرانول
ردیف

شرح

سقف تعهدات
(ريال) در سال
1394

1

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

100.000.000

2

جبران هزینه شش عمل جراحی مهم
( شــامل ســرطان ،قلب ،مغز و اعصاب ،پیوند کلیه ،پیوند کبــد ،پیوند ریه و پیوند
مغزاستخوان برای هر نفر)

200.000.000

120.000.000

3

جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین

60.000.000

30.000.000

4

جبران هزینه های ویزیت
( براساس تعرفه های اعالم شده در بخش بهداشت و درمان در سال )1394

بدون سقف

---

5

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

از محل زایمان

5.000.000

6

هزینه های پاراکلینیکی ()1
(شامل انواع اسکن،سی تی اسکن ،سونوگرافی ،رادیوتراپی ،MRI ،انواع آندوسکوپی،
اکوکاردیوگرافی ،نوار مغز ،ماموگرافی ،استرس اکو ،دانسیومتری)

بدون سقف

6.000.000

7

هزینه های پاراکلینیکی ()2
(شامل تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسی ،نوار عضله -نوارعصب ،نوارمغز،
نوارمثانه ،شنوایی سنجی ،بینایی ســنجی ،هولترمانیتورینگ،قلب و و تزریق داخل
مفصل وآنژیوگرافی چشم برای هر نفر)

بدون سقف

8

هزینه های جراحی مجاز سرپایی
(مانند شکســتگیها ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه،کرایوتراپی،اکســیژیون ،لیپیوم،تخلیه
کیست ،بیوبســی ،لیزر درمانی به (استثناء رفع عیوب انکساری چشم) و رفع عیوب
چشم مربوط به بیماریهای خاص مانند دیابت)

بدون سقف

9

جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی
(مانند آزمایشــهای تشخیص پزشکی ،پاتولوژی یا آســیب شناسی،پزشکی،انواع
رادیو گرافی ،نوار قلب و فیزیو تراپی ،سیستوســکوپی،ivp،پاپ اســمیر،VEP،رب
اسکن ،پاکیمتری،پریمتری ،تست اوره)

بدون سقف

6.000.000

10

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

30.000.000

12.000.000

11

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

بدون سقف

---

سقف تعهدات
(ريال) در سال
1393
60.000.000
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6.000.000

6.000.000

* اعمال جراحی  DAY CARبه جراحی های اطالق می شــود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی،کمتر از یک روز
باشد.
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نگاهی به فلسفه سفره ایرانی نوروز

رمز و راز هفت سین
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جشــن نوروز از آیین های باســتانی و ملی ایرانیان اســت که یکی از
مقدمات مهم و اصلی آن ،گســتراندن "سفره هفت سین" از هفت نعمت
خداوندی اســت که ساعاتی پیش از تحویل ســال نو گسترده شده و در
مدت سیزده روز نوروز نگه میدارند و در پایان این دوره ،سبزه ی سفره
هفت سین را به آب میدهند.
آیینها و برگزاری آنها برخاســته از باورهــا ،فرهنگ ،تاریخ ،مکتب،
شیوه زندگی ،شــرایط جغرافیایی ،اســطورهها و نیز نشان از خواست و
آرزوهای خفته مردم هر ســرزمین است که باید فلسفه زیبای آیینهای
خــود را بدانیم چرا که همیــن آیینها به جامعه ســربلندی و به مردم
سرزندگی میدهند.
از مشــهورترین مراسم نوروزی ایرانیان ،گســتردن سفره هفت سین
است .این سفره را با هفت چیز که نام آنها با حرف «سین» آغاز می شود،
تزیین می کنند با ظهور اســام در ایران زمین ،سفره هفت سین ایرانیها
به قرآن مجید مزین شده و آغازین ســاعات سال نو را با دعای معروف
تحویل سال و خواندن آیاتی از قرآن جشن می گیرند.
گسترانیدن ســفره هفت ســین در عید نوروز ،عملی است نمادین که
افزون بر تأثیر آن در شــادابی دل و جان انســان ،دربردارنده نکته های
ارزنده و پیام های اخالقی و تربیتی است« .هرکدام از اجزای هفت سین،
نشــانه مفاهیمی چون رویش ،زایش و باروری ،فراوانی و برکت و مانند
آنهاست و آدمی را به سوی این آموزه ها فرا می خواند.
متاســفانه ،سالهاســت که تماشــاگر دخل و تصرفهای نادرست و
بیمعنا یا به نوعی تحریف این ســنت باســتانی بوده و هستیم .در همین

اندیشه ،کوشــیدیم با راز گشــایی کوتاه از معانی هفت سین نوروزی،
حقیقت هفت سین نوروزی را یادآور شویم.

فلسفه سفره هفت سین نوروزی

در آیینهاى باســتانى ایران براى هر جشــن «خوانی یا سفره ای»
گسترده مىشــد که داراى انواع خوراکىها بود .سفره نوروزى «هفت
سین» نام داشت و مىبایست از بقیه سفره ها رنگین تر باشد.
سفره هفت سین مــعــمـوالً چـــند ســاعــت مانــده به زمان
تـــحویل ســـــال نو آمـــــاده بود و بر صفحه اى بلندتر از سطح
زمین چیده مى شــد .همچنین میزدپــان ( )MAYZADPANبه منظور
پخش کردن خوراکىها در کنار ســفره گماشــته مىشد .سفره هفت
سین نوروزی برپایه عدد مقدس هفت بنا شده بود.

روايات گوناگون از هفت سين نوروزی

در گذشته عدد هفت خوشيمن ،مبارك و حتي مقدس تلقي ميشده
است .هفتسین در مراســم نوروزی به روایتهای گوناگون به وجود
آمده است ،گروهی از پژوهشــگران بر این باورند كه در جشن نوروز،
میوهها ،شیرینیها و خوراکیها را در هفت عدد از سینیها میچیدند و
بر سفره نوروزی میگذاشــتند و آن را هفتسینی میگفتند که بعدها
در طول زمان به هفتسین تبدیل شده است.
بنا به روایتی هفت «ســین» ابتدا هفت «شین» بود .برخی از محققان
معتقدند که پیش از اســام ،در این سفره هفت شــین میگذاشتهاند

همچون شمع ،شیرینی ،شیر ،شراب ،شهد و شاهدانه ،اما بعد از حضور
اســام به دلیل ممنوعیت مصرف شراب ،خواهر و همزاد شراب را که
«سرکه» مى شد انتخاب کردند و اینگونه شین به سین تغییر پیدا کرد.
گروهی دیگــر بر این گمانند کــه ابتدا هفتچیــن یعنی هفت نوع
چیدنی از درخت ،بوده اســت که بعدها به هفتسین تغییر یافته است.
اما قرن هاســت که در سفره عید هر ایرانی ،هفت گونه خوردنی و سبزه
که حرف نخست آن «سین» است ،چیده میشود.

چرا «هفت» در سفره هفتسين نوروزی

عدد هفت در زبان باســتانی به نام "امرداد" اســت .امرداد معنای
جاودانگی و بی مرگی نام داشت و از آنجايی که این عدد معنای زیبای
زندگی و جاودانگی را میداد هفت واژه را به نشانه آن گزینه کرده و بر
خوان نوروزی میچینند.
نگاهي گذرا بــه واقعيت هاي طبيعي ،كتب الهي ،باورهاي مردم ،هنر
معماري ،موسيقي ،خط و نيز ادبيات ملل نشان ميدهد كه عدد هفت تا
چه حد مورد توجه ويژه قرار دارد .هفت برای ایران و ایرانیان باســتان
مقدس بود و از آن برای مفاهیم مثبت ،خوش یمنی و فال نیک استفاده
میشــد مانند؛ هفت رنگ رنگین کمان ،هفت خان رستم در شاهنامه،
هفت آســمان ،هفت اقلیم ،هفت روز هفته ،هفت فرشــته ،هفت شهر
عشق در عرفان ،هفت پیکر و....
در قرآن كريم و نيز نزد مســلمانان ايراني عدد هفت جداي از ساير
عددها مورد توجه قــرار دارد .در برخي از آيهها و ســورههاي قرآن
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از عــدد هفت نام برده شــده و نيز قرآن را مشــتمل بر هفت موضوع
دانستهاند .مناســك حج هفت مرحله دارد و نخستين قاريان نيز هف 
ت
نفر بودهاند.

سينهاي سفره هفت سين نماد چيست؟

هرکدام از اشــياء و خوراکيهاي انتخابي بر سرسفره هفتسين در
عيد نوروز نمايانگر نماد و معناي خاص در زندگي ايرانيان ميباشــند.
خوان هفت سین پارسی با سیب ،سیر ،سماک(سماق به عبارتی سماغ)،
سرکه ،سمنو ،ســنجد و سبزه چیده میشــود .اين خوراکي و اشياء به
همراه کالماهلل مجيد در ســر همه سفرهاي هفتسين در سراسر ايران
هميشه بطور ثابت وجود دارد.
پس میتوان گفت :گذاردن ســنبل ،سکه و ســماور که نه خوراکی
هستند و نه پارسی ،هیچ حقیقت هفت ســینی ندارند و نیز گزینههایی
چون سوزن ،سنجاق ،ساعت و....
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ماهی قرمز نیز که ســمبل عید کشور چین و چینیهاست که به خوان
هفت ســین نوروزی ایرانی ها وارد شده اســت .غافل از اینکه در عید
چینی ها ماهی قرمز را رهــا میکنند تا زندگی جریان یابد ولی ما ماهی
قرمز را اســیر تنگ بلورین کرده و تا رســیدن مــرگ آنها نگهداری
میکنیم.
در صورتیکه در هفت سین پارســی انار به نشانه باروری و عشق و یا
سیب سرخ درون ظرف آب پاک و زالل رها میشود تا عشق و باروری
همچنان پاینده بماند.

اجزای سفره هفت سین عبارتند از :
قرآن کریم

ایرانیان به هنگام چیدن سفره هفت سین اولین و مهمترین موردی را
که بر سفره قرار می دهند ،قرآن کریم است .ایرانیان مسلمان به نشانه
توکل و توســل به خداوند متعال در آغاز سال و درخواست بهترین ها
از خالق خویش قرآن را در بهترین جای ســفره قرار داده و پس از آن
اجزای دیگر را می چینند.

سبزه

شــاید زیباترین ویژگی سفره هفت سین را میتوان به وجود سبزه آن
دانســت ،به این دلیل که ســبزه با رنگ و طراوت خود دلها را شادمان
میســازد و با نگریستن به آن طلوع ســال جدید را زیباتر میکند .در

ایران باستان رسم بر این بود که  ۲۵روز قبل از نوروز در کاخ پادشاهان
 ۱۲ستون از خشــت خام برپا میســاختند و بر هرکدام یک نوع غله
میکاشتند و معتقد بودند اگر سبزهها خوب بروید سال پر برکتی است.
دانههایی که امروزه کشت میشود بیشتر گندم و عدس است.

سیب

سیب ،نمادی از تندرستی و زیبایی است .سیب را مادر یا پدربزرگ
خانواده بر سفره هفت سین می چیند شاید به آن خاطر که همه ما بارها
شاهد دلواپسی و نگرانی مادر خانواده برای حفظ سالمتی اعضای خانه
بوده ایم.

سمنو

سمنو که از جوانههای تازه رســیده گندم تهیه میشود ،نماد فراوانی
خــوراک و غذاهای خوب و پر نیرو اســت و نیز نمــادی برای زایش
گیاهی و بارور شدن گیاهان است.

سنجد

ســنجد که عطر برگ و شــکوفههای آن محرک عشق و مهر است و
از مقدمات اصلی زایندگی به شــمار میآید ،باید بر سر خوان نوروزی
نمایان باشد .وجود سنجد در سفره نوروزی انگیزه زایش کیهانی است.

سیر

نماد میکروب زدایی و پاکیزگی محیط زیســت و سالمت بدن و نیز
زدودن چشم زخم است که باید حتما بر سر سفره نهاده شود .به اعتقاد
زرتشتیان بوی سیر دیوان را میگریزاند .زرتشتیان سیر را با تکههای
نان که در آن ترید کردهاند ،در مراســم پرسه با سداب به کار میبرند
و بر سر سفره نیایش میگذارند.
پوســت ســیر را هرگــز در جایی نمیگذارنــد زیــرا معتقدند از
ســحر هم بدتر اســت ،به همیــن جهت بــرای کندن پوســت آن
ابتــدا ســیر را در آب میخیســانند و بعد پوســتش را میکنند ،هم
چنین معتقدند اگر پوســت ســیر را با پیــاز گلپر و اســفند در خانه
بســوزانند ،به خصوص در صبح روز پنجشــنبه ،بویش ،خانه را پاک
میکند.

سرکه

همانند ســیر نمایانگر پاکی محیــط ،زدودن آلودگی و باطل کردن
سحر و جادو است.

سماق

سماق نماد عشق مهر و پیوند دلها اســت که بر سر سفره هفت سین
نهاده میشود.
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راهنمای گردشگری

 ۴مسیر پیشنهادی
برای سفر در نوروز 95
چقــدر ایــران را مــی شناســید؟
مناطــق بکــر مازنــدران ،معمــاری غنــی مناطــق
مرکزی ایــران ،آرامــش خلیج فارس ،تنــوع فرهنگــی و تاریخ غنی
آذربایجــان ،جزیره ی هرمز ،قشــم شــگفت انگیزوهــزاران زیبایی دیگرکه
در ایــران نهفته اســت .شــاید خیلــی از این زیبایــی ها را به چشــم ندیــده اید ،پس
قبــل ازرزروتــوردبــی وآنتالیا دســت نگه داریــد وفکرکنیــد .اگرهدف ازســفرتنوع،
ماجراجویــی وفراغــت ازفعالیــت هــای روزانه اســت ،مطالعه کنیــد ومقصد متناســب با
روحیاتتان را بیابید و کوله بار ســفرببندید .ایران کشــور شــگفتی هاســت و جز 10کشور برتر
غنــی ازنظــرجاذبــه های گردشــگری اســت .اگرتصمیــم به ســفردرمرزهــای ســرزمینمان را
گرفتید پیشــنهادی برای شــما داریم .به یاد داشــته باشید گردشــگران زیادی ازسراسردنیا
مایــل بــه بازدید ازشــگفتی های معمــاری وطبیعی کشــورمان هســتند .بیاییــد مصداق
عبارت ”آب درکوزه وما تشنه لبان می گردیم“ نشویم .کشورمان به رونق گردشگری
داخلــی احتیــاج دارد .در ادامــه مســیرهای پیشــنهادی عمومــی گردشــگری
کشــورمان را برایتــان آورده ایــم .می توانید بــا توجه به امکاناتتان وســیله
نقلیــه ی ســفرتان را انتخــاب کنید .بهتراســت اگرقــدم درراه
گذاشــتید درشــهرهایی که قصد توقــف دارید از
پیش اقامتگاه رزرو کنید.

ش جهان
ن نق

م
یدا
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تهران ،کاشان ،اصفهان ،شــیراز مسیر نام آشنایی برای گردشگران اروپایی
کشورمان است .جاذبه های این شــهرها ،مناطق زیبای کویری و آب و هوای
مناسب ،این مســیر را به پر طرفدار ترین مســیر برای گردشگران داخلی و
خارجی در ایام نوروز تبدیل کرده است .درباره ی زمانبندی سفر و نقاط توقف
خودتان می توانید تصمیم بگیرید و از برخی از جاذبه های بی نظیر این مســیر
دیدن کنید .اگر از تهران عازم سفر شــوید تا رسیدن به کاشان ،شهرهای قم،
جمکران و نیاسر می توانند توقفگاهی مناسب برای زیارت و استراحت باشند.
کاشــان با خانه های قدیمی زیبایش ،حمام فین ،چشــمه ی سلیمانیه و دهها
جاذبه ی گردشگری دیگر ارزش چند صباحی توقف را دارد .قدم در راه نصف
جهان که گذاشتید چند روزی وقت برایش در نظر بگیرید که سرشار است از
زیبایی .اصفهان که در دنیا با میدان نقش جهان شناخته شده ،صدها جاذبه ی
گردشگری دارد .پیشــنهاد ویژهی ما بازدید از کلیسای وانک ،مسجد جامع
اصفهان و محله ی جلفا اســت ،جاذبه هایی از اصفهان که شاید کمتر نامشان را
شنیده باشید .در مسیر شــیراز ،پاسارگاد ،آباده و مرودشت یک روزی از سفر
شــما را به خود اختصاص خواهند داد ،پس از بازدید از تخت جمشید با شکوه
به شهر شعر و ادب خواهید رسید .شیراز شهر بی بدیل بهار نارنج ،مجموعهی
وکیل ،میراث حکومت زندیه را در بر دارد .زندگی شــبانه در شیراز شبیه به
هیچ یک از شهرهای ایران نیست .حافظیه ،ســعدیه ،بوستان ارم ،شاه چراغ،
مجوعه ی وکیل ،مسجد مشیر ،سرای مشــیر ،بازار و … می توانند گزینههای
خوبی برای بازدید شما باشند .در شیراز زندگی جریان دارد ،چند روزی را در
این شهر بیاسایید.

حاف
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تهران ،سمنان ،خراســان رضوی مسیر شناخته شده ایست ،اگر تصمیم
دارید قدم در راه عشــق بگذارید با ما همراه باشید .بهتر است صبح زود از
تهران ســفرتان را آغاز کنید ،می توانید در گرمسار توقف کنید ،بازدید از
غار نمکی گرمســار به جذابیت سفر شما می افزاید .راه سمنان را که پیش
بگیرید از دیدن مناظر زیبای کویری در راه غافل نشوید ،سمنان و دروازه
ارگ زیبایش را ببینید و راهی دامغان و شاهرود شوید .در میان راه مسجد
تاریخانه ،چشــمه علی و تپه حصار دامغان را ببینیــد و اندکی نیز میهمان
ابرهای بهاری جنگل ابر شــاهرود باشید .نیشــابور زیبا و کهن میتواند
توقفگاهی مناســب در میان راه باشــد .بعد از اندکی اســتراحت حتما از
آرامگاه عطار نیشابوری و مسجد جامع نیشابور نیز دیدن کنید .استراحت
کنید و عاشــقانه و با فراغ بال قدم در راه بهشت ایران بگذارید ،به مشهد
مقدس که رســیدید در کنار زیارت ،جاذبه های گردشگری شهر مشهد
همچون کالت نادری ،آرامگاه نادر شاه افشار ،زندان هارون الرشید و … را
نیز از دست ندهید.

مسیرطبیعتگردی

تاالب ان
زلی

بهشــت گمشــده ی ایران ،در حاشــیه دریای خزر در ایام نوروز میزبان
میهمانان بسیاری از ایران و جهان است .اگر از ازدحام جمعیت فراری هستید،
ســفر در ایام نوروز به شمال ایران را به شما پیشنهاد نمی دهیم ،اما اگر دلتان را
به دریا زده اید ما پیشنهاد سفری ویژه برای شــما داریم .از هر جای ایران که
هستید خود را به انزلی برســانید ،پیشنهاد ما برای آغاز سفر شهر زیبای انزلی
است ،زندگی شــبانه در بندر انزلی حال و هوای دیگری دارد .می توانید صبح
راهی جاده ی تاالب انزلی شوید ،از آنجا می توانید برای ورود به تاالب یک قایق
موتوری اجاره کنید و طعم آرامش را در میان تاالب پر از شگفتی انزلی بچشید.
سفر طوالنیست و زیبایی بســیار ،اجازه بدهید بهترین مقاصد طبیعت گردی
این دو اســتان رویایی را تنها نام ببریم ،به ترتیب در میان راه انزلی به اســتان
مازندران شهرهای خشکبیجار ،الهیجان ،لنگرود ،رودسر و سیاهکل با طبیعت
فوق العاده شان می توانند مقصد شما باشند .یکی از این شهرها را انتخاب کنید
و پس از استراحت و تفریح قدم در راه بگذارید ،کم کم که به عروس شهرهای
ایران رامســر نزدیک می شوید ،در رامسر به فکر اقامت باشید چون نمی توان
از این همه زیبایی به سادگی گذشت ،بلوار اصلی رامسر ،ساحل زیبایش ،هتل
قدیم و جواهرده شــگفت انگیز چند روزی از سفر شــما را به خود اختصاص
خواهند داد .جواهــر ده با مجموعه آبشــارهای بی نظیــر و مناظر زیبایش
خاطرات خوبی را برای شما خواهد ســاخت ،حتی می توانید در جواهرده یک
شب اقامت داشته باشید .کالردشت ،سلمان شهر و چالوس می توانند مقاصد
بعدی شما باشند .در شمال ایران مناظر متعدد و پارک های جنگلی ،اقامتگاهها
و رستوران های محلی ،آبشــارها ،دره ها و رودخانه های خروشان ،همه و همه
جاذبه ای برای فراغت و آســایش شما هستند .قبل از ســفر اندکی مطالعه و
جستجو کنید دنیایی از شگفتی و مناظر بکر خواهید یافت.
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مسیرآذربایجانشناسی

اردبیل ،تبریز ،ارومیه میراث بزرگی از تاریخ ســرزمین مان را در بر دارند،
مسیر پیشــنهادی ما بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی این سه شهر زیبا
و مدرن است .از اردبیل شــروع کنید ،در راه با دقت به اطرافتان توجه کنید،
گردنه ها و مناظر زیبایی خواهد دید .در شــهر اردبیل مقبره ی شــیخ صفی،
مجموعه ای بی نظیر از هنــر معماری آذربایجان خود نمایی می کند .موزه ی
مردم شناسی اردبیل و دریاچه ی شــورابیل را ببینید و با زیبایی های اردبیل
خداحافظی کنید .در راه عزیمت به تبریز از ســراب خواهید گذشت ،خرید
لبنیات و عســل ســراب می تواند اندکی شما را در شــهر نگاه دارد .اقامتگاه
مناســبی انتخاب کنید و اســتراحت کنید .تبریز با مراکــز خرید مدرن هم
میتواند مقصد خوبی برای خرید باشد .بازار تبریز ،شکوه معماری آذربایجان
را به رخ می کشــد .مسجد کبود ،ارک علیشــاه ،موزه ی آذربایجان ،عمارت
شهرداری ،مجموعه ی ربع رشــیدی ،ده ها موزه و جاذبه ی تاریخی دیگر در
شهر تبریز منتظر شما هستند .بازدید از تبریز زیبا چند روزی وقت می خواهد.
از تبریز به ارومیه باید حدود دو ساعت راه را طی کنید ،برای عزیمت به مقصد
بعدی زمان مناسبی را انتخاب کنید .در راه رسیدن به شهر ارومیه در دریاچه
ارومیه و جزیره ی اســامی توقف کنید ،اندکی بیاســایید و از مناظر زیبای
دریاچه ارومیه لذت ببرید .امیدواریم تا زمان ســفر شــما بارش های بهاری
جانی دوباره به دریاچه ارومیه بدهد .تپه ی حســنلو ،کلیساهای آذربایجان
غربی ،منطقه نمونه گردشــگری ارومیه ،موزه ی شهر ارومیه میزبان شما در
ایام نوروز  95خواهند بود .آذربایجان را شــاید بتوان پایتخت شیرینی های
خوش طعم نامید ،از خرید سوغات لذیذ این شهرها غافل نشوید.
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سایر مسیرهای پیشنهادی:
حاشیه ی خلیج همیشه فارس
کردستان-کرمانشاه-همدان
کرمان-زابل-بیرجند ،کیش و قشم
مرکزی-لرستان-خوزستان
تهران-زنجان-قزوین
شما می توانید صدها مسیر بکر دیگر از ایران زیبا را برای گردش در ایام نوروز انتخاب کنید .
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توصیه های بهداشتی ما
برای نوروز شما
ســبزه ،ماهی قرمز ،مهمانیهای مكرر ،شــیرینی وشكالت و… واژههای مشــترك تمام نوروزها ست .مخصوصا برای
كــودكان وافراد پرخورمصرف آجیل وشــیرینی وانواع غذاها جــزوبه یادماندنیترین ویژگیهای نوروزهســتند .اما
گاهــی همیــن به یاد ماندنیها ،آســیبهای جدی وســنگینی بــه بدن آنها وارد میكند .درســت اســتكه حضوردر
مهمانیهای مختلف و تعارفات بی جا خیلی وقتها ســبب پرخوری میشــود اما با رعایت بعضی نكات به ســادگی
میتوان از دچار شدن به بیماری و تلخ شدن این ایام جلوگیریكرد.

اهميت صبحانه

صبحانه از مهمترين وعدههاي غذايي است كه براي سالمت تندرستي
افراد حائز اهميت اســت .ولي در اين ايام به دليل تغيير ســاعات خواب
معموال افراد دير از خواب بيدار ميشوند و صبحانه از وعدههاي غذاييشان
ناديده گرفته ميشود .با اين حال بهتر اســت در ايام تعطيل افراد ساعات
خواب خود را طوري تنظيم كنند كه بتوانند صبحانه كاملي شــامل مقادير
مناسبي نان ،شــير ،پنير ،گردو و … را صرف كنند و حتياالمكان از خوردن
كره ،خامه و سرشــير پرهيز كنند و براي ايجاد تنوع غذايي در صبحانه از
تخم مرغ ،خيار ،گوجه فرنگي و ميوهها و آب ميوه استفاده كنند.
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آجيل و شيريني كم مصرف كنيد

مصرف بيش از حد آجيل و شــيرينيجات عليرغم وجود مواد مغذي،
ميتواند عوارض و پيامدهايي به خصوص در كودكان به دنبال داشته باشد.
به نظر كارشناســان و متخصصان تغذيه از نظر اصول تغذيه مصرف هر
نوع ماده غذايي ميبايســت با رعايت اصل تعادل همراه باشد در غير اين
صورت هر ماده غذايي و مغذي ميتواند به جاي اثرات مفيدش براي انسان

همراه با مضراتي باشد .لذا توصيه ميشــود در ايام نوروز افراد از مصرف
بيش از حد آجيل و شيريني پرهيز نمايند.
آجيــل تركيبي از مغزهاي مختلفي اســت كه به اشــكال متفاوتي تهيه
ميشــود .در كشــور ما نيز كمابيش به صورتي مطلوب مصرف ميشود
ضمن اين كه نتايج مطالعات اخير نشــان ميدهد كه مصرف آجيل اثرات
مثبتي بر ســامت بدن دارد به نحوي كه چربي موجــود در انواع آجيل
باعث كاهش اختالالت قلبي  -عروقي ميشــود .ولي بايد توجه داشت كه
مصرف بيرويه آجيل قطعا ميتواند موجب بروز مشــكالتي شود .چون
معموال در تهيه انواع آجيلها از مقادير زيادي نمك اســتفاده ميشــود،
بنابراين مصرف زياد آجيل به ويژه در صورتي كه ميزان نمك آن بيش از
حد متعارف باشد ممكن اســت عوارضي را به خصوص در بيماران قلبي -
عروقي يا افراد داراي فشار خون باعث شود.
از طرفي برخي از تركيبات موجود در آجيل مانند بادامزميني در بعضي
افراد آلرژن ميباشد و با مصرف اين دســته مواد دچار عكسالعملهاي
آلرژيك ميشوند لذا توصيه ميشــود افراد حتي المقدور از مصرف مواد
آلرژيزا بپرهيزند.

عوارض بيشتر شيرينيها نسبت به آجيل

مصرف شــيرينيها نيز از قواعد كلي مورد ذكــر در مورد آجيل پيروي
ميكند .با اين تفــاوت كه زيادهروي در مصرف شــيرينيجات عوارض
بيشتري را در مقايسه با مصرف بي رويه آجيل به همراه خواهد داشت.
بايد تاكيد كرد كه مصرف شــكر در دنيا ســه برابر ميزان مورد نياز آن
اســت به عبارتي بايد مصرف شكر را به يك سوم كنوني تقليل داد كه قطعا
كاهش مصرف شيريني از راهكارهاي موثر در اين راستا خواهد بود.
متخصصان معتقدند :شيرينيجات به لحاظ دارا بودن انرژي زياد بويژه
موادي نظير خامهها كه حاوي انرژي متراكمي هســتند در چاقي و افزايش
وزن افراد نسبت به آجيل از اهميت بيشتري برخوردارند.
مصرف بيرويه شيريني در اطفال با توجه به كاهش اشتها و سيري كاذبي
كه به همراه دارد موجب كمبود ساير مواد مغذي مورد نياز جهت رشد اين
گروه ميشود؛ همچنين اســتفاده از برخي تركيبات نظير رنگها ،كاكائو و
ساير موارد در تهيه و تزئين شيرينيها بر عوارض آن ميافزايد.

مراقب دندان هاي خود باشيد

مشــكالت دنداني از جمله مشكالتي اســت كه در نتيجه مصرف زياده
از حد شيريني و شــكالت در كودكان ايجاد ميشود به ويژه چنانچه بعد از
هر بار مصرف به بهداشــت دندان ها و مسواك زدن توجه نشود به همين
دليل توصيه ميشــود در اين ايام به بهداشت دندان ها توجه بيشتري شود
و اســتفاده از مســواك به وعدههاي غذايي محدود نشود و بعد از مصرف
آجيل و شيريني هم مسواك زدن را فراموش نكنيم.

توصيههايي براي مسافران

مسافران نوروزي ترجيحا بايســتي از مصرف غذاهاي بين راهي پرهيز
كرده و سعي كنند غذاها را در منزل تهيه و در كلمنهاي مناسب و خنك در
كوتاه مدت نگهداري و در بين راه مصرف كنند.
از مصرف غذاهــاي بين راهي به خصوص در رســتوران هايي كه فاقد
پروانه بهداشــتي ،كارتهاي بهداشتي تاييد وزارت بهداشت هستند جدا
خودداري كنند.
در خصوص مصرف ساالد و سبزيجات در رستورانهاي بين راهی باید
بگوییم  :به دليل اين كه اكثر ســبزيجات ممكن است آلوده به ميكروبي به
نام «اشريشياكلي»باشــند بنابراين در اثر شستوشــوي نادرست و عدم
ضدعفوني ،اين ميكروب به انسان منتقل شده و باعث ايجاد اسهال ميشود
بنابراين مسافران بهتر است در طول سفر از مصرف سبزيجات و ساالد در

رستورانهاي بين راهي پرهيز كنند.
بيماري اسهال بيشتر در مســافراني كه از يك منطقه با سطح بهداشت
باالتر به مناطق بهداشــتي پايينتر مســافرت ميكنند و همچنين در بين
كودكان و سالمندان شديدتر اســت بنابراين بهتر است خانوادهها همراه
خود سبزي و ميوه داشته باشند تا به اين بيماري مبتال نشوند.
مســافران بايد از مصرف آبهاي آشاميدني بين راهي كه هيچ كنترلي بر
آن نيست پرهيز كرده و خودشان بطريهاي آب آشاميدني همراه داشته
باشــند چون در اين صورت از سالم بودن آب مطمئن بوده و با خيال راحت
آن را مصرف ميكنند.

آب بنوشيد

تغيير ديگري كه در ايام تعطيالت سال نو به طور معمول در تغذيه افراد
رخ ميدهد كاهش چشمگير مصرف آب است.
در حقيقــت به علت ديد و بازديد و گذرانــدن زمان طوالني در خارج از
خانه مصرف آب در افراد كاهش مييابد و اين امر ميتواند مشكالتي براي
سالمتي انســان ايجاد كند كه بارزترين آنها ،بروز يبوست است .آب يكي
از مهمترين و مفيدترين موادي است كه از بروز يبوست پيشگيري ميكند
و با كاهش مصرف آن ،اين عارضه به خصوص در كســاني كه مستعد ابتال
به آن هســتند ناراحتي ايجاد ميكند .همچنين مصرف آب براي تعديل
واكنشهاي داخلي بدن و حفظ شــادابي و ســامتي پوست نيز ضروري
اســت .پس توصيه ميشود براي نوشــيدن آب خود برنامهريزي منظم
داشته باشيم و اين ماده حيات بخش را در ايام نوروز فراموش نكنيم.
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ش کرت نفت اریانول

غذاي كنسروي مطئمن ترين غذا در طول سفر

ggبا توجه به اينكه در بيشــتر مسيرهاي جادهاي كشــور رستورانهاي
مطمئني وجود ندارند بنابراين توصيه ميشود از غذاهاي كنسرو شده و
كارخانهاي كه طول عمر مشخص دارند استفاده شود چرا كه از سالمت
آنمطمئنهستند.
ggهمچنين مصرف دوغ ،ماســت و آب ليموي تازه در كنار غذا ميتواند
احتمال مســموميتها و آزردگيهاي سيستم گوارشي را در طول سفر
بهحداقلبرساند.
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توصيههایي در مورد پخت و نگهداري مواد غذايي
 ggغذاهاي باقيمانــده بايد در يخچال نگهداري شــوند .در صورت عدم

دسترســي به يخچال و يا يخدان از مصرف مجدد غذايي كه بيش از 2
ساعت از طبخ آن ميگذرد خودداري كنيد.
ggهميشــه بســته غذايي خود و كودكتان را بر روي يخ قرار دهيد و در
صورتي كه يخچال موجود است آن را به يخچال منتقل كنيد.
ggطي آمادهســازي غذاهاي پخته شده را از غذاهاي خام جدا كنيد و براي
تهيه ساالد يا خرد كردن نان و سبزيجات از چاقوها و تختههاي جداگانه
استفاهكنيد.
ggبراي رفع انجماد گوشــت ،مرغ و ماهي را بيرون از يخچال ،ماشين و يا
فضاي باز بيرون يا منزل قرار ندهيد.
ggدستها و تمام سطوح و وسايل آماده سازي غذا را با مايع ظرفشويي و آب
گرم قبل و بعد از تماس با گوشت مرغ و ماهي خام بشوييد.
ggتخممــرغ را به طور كامل بپزيد و هيچوقت قاشــق يا كاســهاي را كه
شيريني خانگي حاوي تخممرغ خام در آنها تهيه شده به دهان نبريد.
ggزماني كه در بيــرون از منزل كبــاب ميپزيد ،از ظــروف تميز براي
كبابهاي پخته اســتفاده كنيد و هيچوقت ظروفي را كه در آنها گوشت
خام قرار داشته و هنوز شسته نشده است براي كبابهاي پخته استفاده
نكنيد.

چند توصيه بهداشتي و غذايي ديگر
ggتا حد امــكان غذا را شــخصا آماده كــرده و از مصرف مــواد غذايي

در رســتوران و غذاخوريهاي نامطمئــن و يا خريد مــواد غذايي از
دستفروشانخودداريكنيد.
ggدر هنگام سفر ،بهترين غذايي كه ميتوانيد همراه داشته باشيد غذاهاي

خشك و يا انواع كنسرو ميباشد.
 ggدر مسافرت بهتر است قاشق ،چنگال ،كارد و ليوان شخصي خود را همراه
داشته باشيد .ضمنا همراه داشتن دستمال كاغذيهاي مرطوب شده با
مواد ضد عفوني كننده برای تميز كردن قاشق و چنگال توصيه ميشود.
 ggغذاهاي كامال داغ و تازه ،ميوههاي تازه پوســت كنده ،انواع كنسروها،
بستنيهايپاستوريزه،غذاهايخشكونانتازهجزوغذاهايسالمتلقي
ميشوند در مقابل غذاهايي كه دستفروشان عرضه ميكنند ،ميوههايي
كه مدتي از پوســت كندن آن گذشته است و بســتنيهاي سنتي جزو
غذاهايپرخطرمحسوبميشوند.
 ggدر صورت اســتفاده از غذا در رســتورانهاي بين راه ،غذا را به صورت
كامال داغ يا كامال سرد مصرف كنيد.
 ggاز مصرف ساالد الويه به عنوان غذاي مسافرتي اكيدا خودداري نماييد.
 ggدر صورتي كه در سفر غذاهاي گوشتي همراه داريد بايد قبل از مصرف
آن را كامال حرارت دهيد.
 ggاز مصرف ســاالد به ويژه ساالدهايي كه در آنها كاهو به كار رفته است و
غذاهاي دريايي در غذاخوريهاي بين راهي خودداري كنيد.
 ggشير و فرآوردههاي آن را حتما به صورت پاستوريزه مصرف كنيد.
 ggدر صورتي كه ســاالد را شــخصا درســت ميكنيد حتمــا آن را قبال
ضدعفوني،انگل زدايي و كامال پاكيزه نماييد .بهتر اســت سبزيجات به
صورت پخته مصرفشوند.
 ggبهترين ميوههايي كه براي مســافرت ميتوان همراه داشت ميوههايي
مانند موز ،سيب و پرتقال هستند كه براي مصرف بايد پوست آنها كنده
شود.
 ggدر صورت بروز هرگونه عاليم تهوع،اســتفراغ و اسهال به اولين مركز
درماني مراجعه كنيد ضمنا همراه داشتن ORSتوصيه ميشود.
 ggبرنج بعد از پختن سريعا بايد مصرف شود.
 ggگوشــت ،مرغ ،ماهي و تخم مرغ را فقط از مراكــز مجازي كه زير نظر
سازماندامپزشكيكشورهستندتهيهفرماييد.
 ggآب را فقط از منابع مطمئن تهيه كرده و يا از آبهاي بطري شــده استفاده
كنيد.
 ggيخ را از مراكز مطمئن تهيه نموده و از مصرف يخهايي كه در شرايط غير
بهداشتي و روي زمين نگهداري يا خرد ميشوند خودداري كنيد.
 ggاز مصرف آبهاي سطحي ،چشمهها و درياچهها خودداري كنيد.
ggجوشــاندن آب به مدت  5دقيقه يا اســتفاده از قرصهــاي هالوژن

(تركيبات كلر يا يد) طبق دستورالعمل سازنده در هنگام مشكوك بودن
به سالمت آب توصيه ميشود.
 ggرعايت بهداشــت فردي از جمله شستوشــوي مكرر دستها با آب
گرم و صابون و كوتاه نگه داشتن ناخنها به حفظ سالمت كمك ميكند.
 ggدر هنگام خريد مواد غذايي به تاريخ استفاده و نحوه نگهداري آن كه بر
روي برچسب بسته بندي غذا نوشته شده دقت كنيد.
 ggبراي حمل گوشت ،مرغ و ماهي حتما از يخدان استفاده و دقت كنيد مواد
غذايي خام با پخته تماس نداشته باشد.
 ggاز نگهداري و مصرف مواد غذايي اضافه آماده خودداري كنيد.
 ggبراي طبخ و مصرف غذا از ظروف تميز استفاده كنيد.
 ggدر هنگام ســفر غذا بايد آخرين وسيلهاي باشــد كه ميخواهيد همراه
ببريد و تا لحظه قبل از حركت بايد در يخچال نگهداري شود.

ایمنی منزل در هنگام سفر:
ggحتما مطمئن باشید که تمام درها و پنجره ها را بسته اید.
ال ببندید.
ggشیر گاز را حتما چک کنید و کام ً
ggاز دادن کلید منزل به افراد غیرمطمئن و ناآشــنا خودداری کنید .حتی

برای آب دادن گلدان هایتان.
ggاگر وسایل قیمتی در منزل دارید (مثل طال -پول و…) در صورت امکان
در اختیار شخص قابل اطمینانی قرار دهید یا در جای مناسبی نگهداری
کنید.

ایمنی و سالمت راننده و سرنشینان در هنگام سفر:

ggهمیشه پیش از سفر ،خوب اســتراحت کنید تا در زمان رانندگی دچار
خستگی و خواب آلودگی نشوید.
 ggبستن کمربند ایمنی عالوه بر تامین سالمت راننده باعث می شود تسلط
بیشتریدررانندگیداشتهباشید.
ggهنگامرانندگیباتلفنهمراهصحبتنکنید.
 ggاز سوار کردن سرنشینان بیش از حد مجاز خودرو خودداری کنید.
ggدر رانندگی های طوالنی هر چند وقت یکبار در شانه های خود حرکات
نرمشی انجام دهید و سعی کنید در حالت خستگی از ماشین پیاده شده و
چند حرکت ورزشی انجام دهید.
ggاگر در هنگام رانندگی احســاس خواب آلودگی دارید حتما کنار جاده
(جایگاه پارکینگ) یا در یک جای امن ،توقف و استراحت کنید.
ggزمان رانندگی در شب از نور مناسب استفاده کنید.

ایمنی خودرو:
ggسعی کنید پیش از ســفر خودروی خود را از هر نظر کنترل کنید تا دچار

نقص فنی نباشد( .باد الستیک ها ،روغن موتور ،روغن ترمز ،برف پاکن
ها ،چراغها ،باطری و…)
ggوسایل ایمنی و اولیه مورد نیاز تعمیر ماشین را حتم ًا همراه داشته باشید
(چراغ قوه ،مثلث خطر ،الســتیک زاپاس ،کپســول اطفاء حریق ،جعبه
لوازم ایمنی ،زنجیر چرخ و…)
 ggدر هنگام نوروز به دلیل نوســانات آب وهوا و غیر قابل پیش بینی بودن
شرایط جوی سعی کنید در هنگام روز رانندگی کنید چرا که رانندگی در
شب می تواند با خطای دید و حوادث بیشتری همراه باشد.
ggبه عالئم رانندگی و تابلوهای هشــدار دهنده در جاده ها به ویژه در جاده
هایکوهستانیتوجهکنید.
ggدر هنگام رانندگی در شب از نور باال استفاده نکنید ،زیرا دید راننده جلوی
شمارادچارمشکلمیکند(.فقطدرصورتنیازازایننوراستفادهکنید)

وسایل مورد نیاز در هنگام سفر:
ggجعبه کمک های اولیه
ggوسایلگرمایینظیرپتو،لباسهایضخیمو…(بستهبهمقصدموردنظر)
ggچراغ قوه ،نخ و سوزن ،کبریت ،طناب و…
ggشناسنامه افراد ،کارت ملی و دفترچه های بیمه افراد
ggنقشهمسیرسفر
ggنقشهگردشگریشهرموردنظر
بهداشت محیط زیست:

 ggاز ریختن زباله های خود در جاده ،کنار رودخانه ها ،جنگل و… خودداری
کنید (حتم ًا کیســه مخصوص زباله ها را در ماشین همراه خود داشته و
هنگام توقف ماشین کیسه های زباله را در سطل آشغال بیاندازید).
 ggاز دستشــویی های بین راهی اســتفاده کنید و از آلوده کردن جنگل و
رودخانهخودداریکنید.
 ggاز روشن کردن آتش در جنگل خودداری کنید ،چون می تواند منجر به
آتش سوزی شود.
 ggحتم ًا از آب آشــامیدنی سالم و بهداشتی اســتفاده کنید ،چون مصرف
آب های آلوده و غیربهداشتی باعث بروز بیماری هایی مثل حصبه ،وبا،
هپاتیت ،اسهال و بیماری های انگلی می شود.
 ggهرگز از یخ های غیربهداشتی برای تهیه آب سرد استفاده نکنید.
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خوراک های معروف هر شهر
برای سفر نوروزی شما

ش کرت نفت اریانول

سفررفتن و تفریح و استراحت همیشه برای ما با یک حس خوب به اسم خوردن همراه بوده است .لذت خوردن غذاهای خوشمزه و جدید در شهرهای مختلف
ودرغذاخوری های ســنتی یا بازارهای محلی یک شــهرهمیشــه برای ما به یادماندنی وخاطره انگیزاســت .اســتفاده ازخوراک های ســنتی یک شهرمی تواند
شادی سفرما را چند برابرکند .تنوع خوراکی های ایرانی ومتناسب بودن آن با ذائقه های مختلف باعث می شود که درهرشهرومنطقه ای مزه جدیدی برای
چشــیدن داشــته باشیم .غذاهای سنتی شامل خوراک های اصلی ،میان وعده ها ،نان ها وشیرینی ها ،عرقیجات ودم نوش ها ،ترشی ها ،مرباها ،پیش غذاها و
مکمل های سنتی است که با فرهنگ مردم آن شهرو تنوع گیاهی و جانوری یک منطقه نسبت مستقیمی دارد.
ما هم تصمیم گرفتیم یک عالمه ازخوراکی های خوشمزه وهیجان انگیزاستان های مختلف کشوررا معرفی کنیم تا اگرشما درتعطیالت نوروزی تان به یکی از
این مناطق رفتید طعم خوب این سوغاتی های خوشمزه را بچشید .پس سرزدن به رستوران های مقصد سفرتان را برای خوردن غذاهای محلی فراموش نکنید.

خراسانرضوی
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مشــهد اســت و شیشلیک
شــاندیزش .کبــاب هــای
معروفی کــه در ییالق های
مشهد عرضه می شود در جای
دیگری پیدا نمی شود .آب نبات
زنجبیلی هم از شیرینی های این منطقه
است.

کرمان
اســتان کرمــان جایــگاه
خورشــت های ایران است،
خورشت کنگر کدو ،قیمه ،به
آلو ،ســیب درختی ،آلو میگو،
خورشــت کلم ،باقله و آلوچه از
خورشت های معروف کرمان هستند.
حلیم بادمجان کرمانی ها هم معروف است .کلمپه ،کماج ،حاجی بادام ،نان
چرخی ،پفک و برشتوک هم از شیرینی های سنتی کرمان است.

همدان
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همدان دیــار ترشــی ها و
مرباهــای عجیــب و غریب
اســت .همدانی ها از پوست
هندوانــه ،ترب ســیاه و حتی
پوست لیموترش و کدو مسمایی
مربا درست می کنند .ترشی گردو هم
از ترشی های مشهور این استان است .آش میوه ،خورشت غوره بادمجان
و آبگوشت کلم ،آبگوشت سیب و ســیرغوره از غذاهای معروف همدان
است.

خراسانجنوبی
اگر به خراسان جنوبی رفتید
آش شلغم و خورشت ریواس
و بلغور پلو یادتــان نرود .در
خراسان جنوبی انواع مختلف
اشــکنه مثل اشــکنه آلو ،نخود،
کشک زرد و بادمجان زیاد است .نان
سمنو و نان زردی هم از نان های معروف خراسان جنوبی است.

فارس
کوفته هلو ،رب پلوشیرازی،
آش انار ،قنبرپلــو ،کلم پلوی
شیرازی و دو پیازه از غذاهای
معروف شــیرازی انــد .انواع
عرقیات معطر مثل بیدمشــک
و بهار نارنج از نوشــیدنی های سنتی
فارس اســت .فالوده شیرازی ،شکرپنیر و بادام ســوخته و مسقطی هم از
شیرینی جات و دسرهای فارس است.

مازندران
فسنجان با گوشت مرغابی و
انواع پرندگانی که شکم شان
با دانه هــای انار ترش جنگلی
و ســبزی های معطر پر شده
اســت ،از غذاهای رسمی سنتی
مازنی اند .بورانی کدو حلوایی و بورانی
بادمجان کبابی ،ماســت داللی و نازخاتون که ترکیبی از بادمجان کبابی و
ســبزی معطر و آب غوره است ،از دسرهای سفره های مازندرانی هاست.
مربای بهارنارنج و مربای تمشک هم خوراکی های هیجان انگیزی است.

گلستان

سمنان

هل آش ،گوجه آش و ماش
آش از خوراکــی هــای لذیذ
گلســتان اند .چــوروک نان
سنتی این منطقه است.

غذاهایــی مثل تــه چین و
چرتمــه پلو دارد .کشــک و
پسته هم که محصوالت اصلی
این استان هستند.

قزوین
اســتان قزوین است و قیمه
نثارش .نان قنــدی ،باقلوای
لوزی ،شــیرینی اتابکی ،نان
نازک و نان برنجی هم از انواع
شیرینی این اســتان است .زغال
اخته های تــرش و مرغوب قزوین را
هم فراموش نکنید.

چهارمحالوبختیاری
اســم کباب بختیــاری را
که شــنیده اید ،در فهرست
همه رســتوران هــای ایرانی
هم پیــدا می شــوداین غذای
گوشتی غذای محلی چهارمحال
و بختیاری اســت .کاچی های چهار
محالی هم معروف اند.
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کرمانشاه
وقتی به کرمانشــاه رفتید از
خوردن خورشت خالل بادام،
دنده کباب ،سیب پلو و کوکوی
پاغازه غافل نشوید .نان برنجی،
روغن کرمانشــاهی و کاک هم
خوراکی های مقوی این استان است.

گیالن
کبــاب تــرش گیالنی که
گوشت خوابانده شده در رب
انار و ادویه است ،شیش انداز،
باقالقاتــوق ،میرزاقاســمی و
کوکوی خاویار ماهی از غذاهای
معروف گیالنی اســت .نمک سبز هم
یک افزودنی معطر گیاهی برای ماست اســت .زیتون پرورده هم یادتان
نرود .حلوای درونــگ ،کلوچه و مربای ازگیل هم از شــیرینی جات این
استان است.

اردبیل
اردبیل است ومزه آش دوغ
اش .در هــوای خنک اردبیل،
خوردن آش دوغ محلی خیلی
مزه می دهد .پلو قیسی هم یکی
دیگر از غذاهای معروف اردبیلی
است .خوردن و بردن عسل سبالن و
ساری حلوا را فراموش نکنید.

اصفهان
اســم اصفهان کــه می آید
ناخــودآگاه صــدای جلیز و
ولیز بریانــی در ذهن تداعی
میشــود .هــر چنــد بریانی
معــروف ترین غــذای اصفهان
است ،اما از خورشــت ماست ،حلیم
بادمجان و گوشــت و لوبیا هم نباید غافل شــویم .ناگفته نماند که زرشک
روی همــه غذاهای اصفهانــی هم خــوردن دارد .گــز و پولکی هم که
شیرینیهای معروف اصفهان هستند.
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لرستان
آش بادمجــان ،قلیه ترش،
کبــاب بروجــردی و آش
ترخینــه از خوراکــی هــای
معروف استان لرستان است.

خوزستان
خوردن سمبوســه و فالفل
های تند دست ساز ،در حالی
که روی پل کارون ایستاده اید
توصیه می شود .قلیه ماهی ،پلو
شوشتری ،ماهی صبور و حریسه
از غذاهــای معروف خوزســتانی ها
است.
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کردستان
بریان کبــاب یا کباب ترکی
از غذاهای ســنتی رســمی
کردستان است .کنگرماست
و کالنه که ترکیبی از نان محلی
و پیازچــه و کره محلی اســت از
پیــش غذاهای کردی انــد .کوکوی
کنگر ،آش کردی ،آش گزنه و دوغ هــم از دیگر خوراکی های این منطقه
است.

بوشهر
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قلیــه اســفناج ،دمپختک
ماهی و انــواع خوراک بر پایه
میگو ،غذاهای اصلی بوشهری
هاســت .رنگینک خرماو نان
پــادرازی هم از شــیرینی های
سنتی بوشهری است.

ایالم
نان ساجی ،نان پپگ ،کوفته
ســیرابی و قیماق از غذاهای
بومی ایالم است.

یزد
شیرینی های یزدی در همه
ایران مانند ندارند ،لوزپسته،
لوزبادومی ،لوزنارگیل ،کیک
یزدی ،باقلوا ،پشــمک ،قطاب
و حاجی بادوم از شــیرینی های
خوشمزه یزدی هســتند .آش شولی،
آش شلغم ،حلیم و کوفته یزدی هم از غذاهای خوشمزه یزد است.

تبریز
اسمش که می آید ناخودآگاه
دل آدم بــرای کوفته تبریزی
پر می کشــد ،کوفته تبریزی
مشهورترین غذای آذربایجان
شرقی اســت .فوت کوزه گری
الزم دارد تــا موقع پختــن از هم باز
نشــود .پیخاخ قیمه هم خوراکی لذیذ از گوشــت و پیاز و زعفران و خالل
بادام است که چشیدن آن را پیشــنهاد می کنیم .خورشت هویج هم یک
خورشت آذری اســت .شــیرینی قرابیه ،نوقا و حلوا گردویی هم از انواع
شیرینی این استان است.

زنجان
آش گندم و خورشت شش
انــداز که خوراکــی از گردو،
خرما ،روغن و تخم مرغ است،
از غذاهــای معــروف زنجان
است.
منبع :ایران ویج

چطور ایرانیها لباس نو پوشیدن
در نوروز را آغاز کردند؟
لباس نو پوشــیدن در نوروز باور کهنی است که
گروهدینواندیشه
از طبیعت اخذ شده است ،چرا که ایرانیها از سبز
خبرگزاریمهر
شدن درختان و نو شدن چهره زمین یاد گرفتهاند
که با آمدن بهار ،لباس نو بپوشــند و آن را دارای شگون میدانند .پوشیدن
لباس نو در آیینهای نوروزی ،رسمی کهن در ایران است .تهیه لباس برای
تحویل ســال ،فقیر و غنی را به خود مشــغول میدارد .در قدیم تر توجه به
تهیدســتان و زیردســتان برای تهیه لباس نوروزی به ویژه برای کودکان
رسمی در حد الزام بود .خلعت دادن پادشــاهان و امیران در جشن نوروز
برای نو پوش کردن کارگزاران و زیردســتان بــود .ابوریحان بیرونی می
نویسد؛ رسم ملوک خراسان این اســت که در این موسم به سپاهیان خود
لباس بهاری و تابستانی میدهند.
مورخان و شــاعران از خلعت بخشیدنهای نوروزی فراوان یاد کرده اند
و بر اساس این باور است که در وقف نامه "حاجی شفیع ابریشمی زنجانی"
آمده است؛ هر ســال شبهای عید نوروز پنجاه دســت لباس دخترانه و
پنجاه دست لباس پسرانه ،همراه کفش و جوراب از عواید موقوفه تهیه و به
اطفال یتیم تحویل شود .سفرنامه نویسان دوره صفویه و قاجاریه ،در شرح
و وصف جشنهای نوروزی از لباس های فاخر مردم فراوان یاد کردهاند.
خرید لباس نو و برخی وســیله های فرسوده ای که به مناسبت نوروز نیاز
به"نو"ســاختن دارد ،رقم عمده هزینههای فصلی و گاه ساالنه خانوادهها را
تشــکیل می دهد .بسیاری از خانوادهها که در سوک یکی از نزدیکان لباس
سیاه پوشــیدهاند ،به مناسبت نوروز به ویژه هنگام سال تحویل لباسی دیگر
میپوشند.
در گذشته که فروشــگاهها و بازارهای فروش لباس دوخته نبود و مردم
دوختن لباس خود را به خیاطها سفارش میدادند ،نوبتهای دوخت و کار

شــبانه روزی خیاطان یکی از دشــواریهای خانواده بود .اگر در روزهای
پیش از نوروز در خانوادهها ،محلهها ،مدرســهها و سازمانهای نیکوکاری
رسم است که برای کودکان نیازمند لباس تهیه کنند ،این کار نیک پیش از
آن که برای کمک و همراهی باشــد برای لباس نو پوشاندن به کودکان در
جشن نوروز است.
این باور کهن را در نوشــته ها ،توصیهها و توصیفهای نوروزی همواره
میبینیم که از طبیعت پیــروی کنیم ،از درختان یاد بگیریم و با آمدن بهار،
لباس نو بپوشیم که شگون شادمانی و آرامش است.
نوروز که روز جشن پیروزی و شادمانی همگانی بود بسیار باشکوه برگزار
می شد ،مردم لباسهای نو و زیبای خود را پوشیده و کاله نوروزی را بر سر
می نهادند و ســرمه عیدی را به چشم کشــیده و زینت و زیور عید بر خود
میبستند ،آنگاه از عطر و عالیه عید نیز استفاده میکردند؛
جشن نوروز به روزگارخوارزمشاهیان در میان تودههای مردمان برگزار
میشــده چنانکه از"جامه های نوین و رنگارنگ"مردم اصفهان در این روز
این امر هویدا بوده است.
جهانگردان خارجی نیز در ســفرهایی که به ایران کردهاند اطالعات در
خور توجهی در این باره بدســت داده اند .از جمله شاردن در سیاحت نامه
خود مینویســد :ایرانیان برای نوروز نام های مختلفی نهاده اند از آن جمله
آن را"عیــد لباس نو"میخواندند .چون هر کس هر اندازه ای نادار باشــد
درین جشن یک دست لباس نو به تن میکند و افراد متمکن در ایام عید هر
روزی ملبوس دیگری در بر مینمایند.
در سفرنامه "جکســن" هم آمده اســت :برنامه ایام عید عبارت است
از"لباس عید"پوشــیدن ،هدیه به هم دادن،تبریک و تهنیت به هم گفتن،
شاد بودن و نشاط کردن.

93

فصلنامه داخیل
ش�کت نفت ایرانول
ویژه نامه
نوروز 1395
شماره 74

TEL

ش کرت نفت اریانول

94
نوروز

راهنمای انتخاب محل اقامتی مناسب
یکی از بخش های مهم برنامه ریزی برای ســفر انتخاب محل مناســب
بــرای اقامتی به یادماندنی و ایمن در مقصد ســفر اســت .فرقی نمی کند
که به تنهایی ســفر کنید یا همراه خانواده ،اگر با برنامه ریزی ســفرتان را
شروع کرده باشــید قطعا از قبل هم برای اقامت جایی را در نظر گرفته اید.
این مطلب مجموعه ای اســت از اطالعات مفیــد و کارآمد برای کمک به
انتخاب محل اقامت در سفر .بد نیست قبل از شروع سفر یکبار با دقت آن
را بخوانید.

هتل کجاست؟
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در تعریف عمومی ،منظور از هتل ســاختمانی اســت با مجموعه ای از
امکانات متعدد که به منظور اقامت یک یا چند روزه افراد ســاخته شــده
و فضای آن به صورتی طراحی شده اســت که مسافران جز برای تفریح یا
تغییر موقعیت ،نیازی به خروج از محیط را نداشــته باشند .البته امکانات
موجود در فضای هتل بســته به تعداد ســتاره هــای آن تغییر می کند.
مهمترین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که به دلیل گران بودن
اقامت ،در هتل هایی با کیفیت و امکانات خوب اقامت در آنها معموال کوتاه
مدت است.

هتل آپارتمان چیست؟

هتل آپارتمان خدمت جدیدی است که درواقع ترکیبی است از خدمات
اقامتی هتل و آرامش و راحتی مثل خانه .به این معنی که شما از نظر قوانین

اقامتی ،رزرو و نظافت با چارچوبی شــبیه هتل رو به رو هســتید ولی از نظر
فعالیت هایی شبیه آشپزی و شست و شــو دستتان باز است و محدودیتی
از این نظــر ندارید .هتل آپارتمان در اقامت هــای طوالنی تر به صرفه تر
خواهدبود.

هم خانه هم هتل

خانه هتل عنوان جدید اســت ،ولی قدمت اجرایی آن زیاد اســت .این
خدمت ،راهکار نوپایی است در مناطقی خاص که امکان ساخت هتل وجود
ندارد یا اینکه ساخت امکانات اقامتی نسبت به تعداد مسافران آن ،صرفه
اقتصادی ندارد .به همین دلیل اهالی منطقه خانه های خودشان را در اختیار
مســافران قرار داده و از آن ها پذیرایی می کنند .ایــن محل های اقامتی
معموال متولی خاصی ندارند و به صورت خودجوش اداره می شوند.

یادآوری نکات مهم
ggقبل از آغاز سفر فهرست هتل های فعال در مقصد را جست و جو کنید

و آدرس و شماره تلفن آنها را ذخیره کنید.
ggمطمئن شــوید که هتل های مقصد در تاریخ و ســاعت ورود شما اتاق
خالی داشته باشند.
ggمعموال هتل ها بعد از ســاعت  12اتاق را به شما تحویل می دهند ،پس
اگر صبح زود به هتل می رسید باید تا ظهر منتظر تحویل اتاق باشید.
ggاگر تعداد نفراتتان زیاد اســت ،بهتر اســت به جــای رزرو اتاق های
متعدد ،سوئیت های چندنفره انتخاب کنید.
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ggقبل از اســتقرار در هتل راجع به امکان استفاده از غذای رستوران هتل
پرس و جو کنید.
ggاگر خیلی اهل خوردن غذاهای رســتورانی نیستید و ترجیح می دهید
از غذاهای ســنتی آن منطقه اســتفاده کنید ،بهترین حالت رزرو اتاق
استفاده از منوی صبحانه است.
ggبعضی از شــهرها فقــط در ایام خاصی مســافران زیــادی دارند و
امکاناتشان در دیگر ایام سال مثل قبل نیست .قبل از سفر ،به ایام خاص
و رویدادهای مهــم آن منطقه دقت کنید مثل زمــان گالبگیری در
کاشان یا ایام خاص زیارتی در یزد و مشهد.
ggاگر دوســت دارید خودتان پخت و پز کنید ،هتل برای اقامت شــما
مناسب نیست .بهتر است از گزینه هتل آپارتمان یا خانه هتل استفاده
کنید.
ggاگر مسیر سفر طوالنی اســت و احتمال رسیدن شما در شب به مقصد
بیشتر است ،حتما از قبل جایی را برای اقامت انتخاب و رزرو کنید تا در
شب سرگردان نشوید.
ggاقامت در هتــل ،قطعا گران تر از اقامت در خانه هتل هایی اســت که
میتوانید اجاره کنید ولی ممکن است راحتی و آسایش هتل را نداشته
باشد مخصوصا اگر به صورت مشترک با صاحبخانه باشید.
ggدر شهرهای توریستی و مســافرپذیری مثل مشهد ،اصفهان و شیراز
خانه های اقامتــی کددارو معتبر هســتند ولی در شــهرهای کمتر
توریستی ،باید با اعتماد و اطمینان جلو رفت.
ggاگر طول سفرتان نامشخص است و بســتگی به میزان رضایت شما از

مقصد گردشــگری دارد قبال موضوع را با مسئوالن هتل یا صاحبخانه
در میان بگذارید تا زمان تخلیه زودتر از موعد به مشکلی برنخورید.
ggهتل ها معموال سایت اینترنتی دارند و شــما می توانید قبل از رزرو از
امکانات آنجا باخبر شوید .ولی بهتر است قبل از رزرو ،از برقرار بودن
همه امکانات هتل که برای شما مهم است مثل سونا و استخر ،رستوران
بین المللی ،زمین بازی کودکان و ...جویا شوید.
ggانتخاب نوع تخت ها ،سرویس بهداشــتی ایرانی یا فرنگی ،تخت تاشو
برای کودکان و حتی طبقه و منظره اتاق های هتل امکاناتی اســت که
شما می توانید قبل از رزرو راجع به آنها نظر بدهید.
ggدقت کنید که نظافت خانــه های اقامتی معموال با دقت و وســواس
هتلها انجام نمی شــود ،پس بهتراســت از ملحفه ،حولــه و دمپایی
شخصی تان در طول اقامت استفاده کنید.
ggصاحبان خانه هــای اقامتی معموال مبلغی که با شــما طی می کنند را
همان بدو ورود دریافت می کنند و لوازم خاصی هم در دســترس تان
نیست ،بهتر اســت از قبل ،امکاناتی را که می خواهید داشته باشید ،با
او مطرح کنید؛ مثل داشــتن تلویزیون ،لــوازم پخت و پز یا رختخواب
اضافی و...
ggنکات ایمنی را در زمان اقامت در خانه ها رعایت کنید ،مثل محافظت
از لوازم گرانقیمت ،کامپیوتر ،دوربین عکاسی و...
ggقبــل از اجاره خانه هــای اقامتی می توانید به ادارات گردشــگری یا
کالنتری شهر مراجعه کنید و از آنها تائید یا کمک بگیرید و با اطمینان
خاطر خانواده تان را به آنجا منتقل کنید.
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تبریک نوروزی مدیران ایرانول

ش کرت نفت اریانول

قال الرسول (ص) :اذا رایتم الربیع ذكر النشور
هرگاه بهار را دیدید فراوان آخرت را یاد کنید.
با ســام و عرض ادب خدمت یکایک اعضــای خدوم و زحمتکش
خانواده بزرگ ایرانول
فرا رسیدن سال و بهاری نو و آغازی مجدد را بر یکایک اعضای خدوم
و زحمتکش خانواده بزرگ ایرانول مخصوصا پرســنل ســاعی واحد
برنامه ریزی و انبارها تبریک و شــادباش عرض نموده و آرزو میکنم
طبق حدیث شــریف نبوی این ســرآغاز با نگاهی بر پایان و سرانجام
کارمان همراه باشد تا سرمنشاء تحولی شگرف در رفتار ،کردار ،اخالق،
کار و زندگیمان گردد بگونه ای که در نهایت کار و زمان حسابرســی
اعمال خود مغرور و ســربلند از انجام وظیفه و ادای دین به دین ،کشور،
شرکت و خانواده خود اعمالمان مرضی
رضای باریتعالی قرار گیرد.
بادا که همواره چنین بادا....

مجیدمقتصدی

مدیر برنامه ریزی و انبارها
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نوروز باســتانی نوید دهنده بهار زندگانی و یادآور شــکوه ایران و
یگانه یادگار گذشتگان این ســرزمین را به شما تبریک می گویم  .امید
که سال جدید برایمان کرداری نیک را به ارمغان آورد.
آرزو می کنم که در سال جدید و در سایه
همدلی و همزبانی همه همکاران عزیز
پیشرفت و تعالی شرکت بزرگمان
را شاهد باشیم.

سیدمحمدطایفه

مدیرمجتمعظرفسازیوبستهبندی

حمیدرضااسکندری

مدیر کنترل کیفیت و پژوهش
ســالنوبانسیمجاننوازبهاری،دســتعنایتخداستکهدیگربار
دل و جان ما را به فردایی روشــن نوید می دهد و سال کهنه با یادگارانی از
تالش های ما به گذشــته می پیوندد .حمد و سپاس پروردگار منان را که
درسایهالطافبیکرانش،خانوادهبزرگنفتایرانولتوانستدرسال،94
با سعی و تالش بیوقفه برای رسیدن به اهداف عالیه خود گامهای بلندی
بردارد و به موفقیتهای چشمگیری دست یابد .بی شک همت و تالش
شــماعزیزاندرسالگذشته،کارنامهایدرخشــانرادرشرکتنفت
ایرانول رقم زد و شــما کارکنان و مدیران به درستی ثابت کردید که گام
هایتان در راه توسعه و پیشرفت صنعت روغن کشورمان استوار و برقرار
است.بانزدیکشدنبهروزهایآغازینبهار،1395سالنورابههمهشما
عزیزانتبریکعرضنموده ودرپرتوالطاف
بیکران خداوندی ،سالمتی و بهروزی،
طــراوت و شــادکامی ،عــزت و
کامیابیرابرایتانآرزومندم.

مجیداشجعی

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدیر الیل و النهار
یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول ســال نو و بهار پر طراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید
حیاتطبیعتمیباشدرابهتمامیهمکارانعزیزتبریکوتهنیتعرض
نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را
از درگاه خداوند متعال و سبحان برای
شماعزیزانمسئلتمینمایم.

نوروز ،آیین کهن ایرانیان و بهار ،ارمغان ســبز
روزگار ،بر شــما و همه آنــان که این
سنت دیرین و تحول شیرین را پاس
میدارند ،خجسته و مبارک باد.

یاسرملکشعار

لیال ذیفهم

سرپرست واحد مهندسی و طرح ها
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یا مقلب القلوب و االبصاریا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و االحوال
حولحالناالیاحسنالحال
زمستان سرد در حال گذر اســت و گرمی نسیم بهار پیکر زیبای جهان
را نوازش می کند و خداوند المکان بشــارت رستاخیزی بی نظیررا با نوای
دلنشــین چنگ بهاران زمزمه می کند .اینک رسیدن این شگفتی خلقت
کهنشــانازنگاهپرعاطفهآفریدگاراسترابهتمامیهمکارانخویشدر
شرکت نفت ایرانول و به خصوص همکاران عزیزم در واحد کنترل کیفیت،
پژوهش و آزمایشــگاه تبریک می گویم و
ســالی متفاوت و مملو از خوشبختی را
برای همه شــما عزیزان از خداوند
تبارکوتعالیمسئلتمینمایم.

مدیر منابع انسانی

رئیس سفارشات خارجی

بار دیگر زالل از چشم چشمهســاران میجوشد و نسیم نوبهار ،شمیم کوهســاران را در رگهای روزگار جاری
میسازد .حلول بهار دلانگیز و نوروز مشک بیز را به شما کارکنان ایرانول تبریک عرض نموده و از پیشگاه خداوند
منان سالی سرشار از موفقیت و پیروزی برایتان آرزومندم.

شهرامخراطیزاده

مدیر پاالیشگاه تهران

تبریک نوروزی مدیران ایرانول
در آســتانه فرا رســیدن “عید نوروز باســتانی” و طمطراق پیک
بهــاران و آغاز ســال نو تبریک و تهنیــت صمیمانه را تقدیم شــما و
خانواده محترمتان داشــته و در پرتو الطاف
بیکران خداوندی ،سالمتی و بهروزی،
طــراوت و شــادکامی ،عــزت و
کامیابی را برای شما آرزومندم.

شروع ســال نو ،همراه با سالمتی و تندرستی را برای تمامی همکاران
و خانواده های محترمشــان از خداوند منان آرزومندم .انشــااله در
ســایه عنایات حضرت حق و با همدلی
و همیاری همکاران عزیز ســالی پر
برکت و پویا داشته باشیم .

سیدشهابعظیمیپور

سیدمهدیتولیت

مدیر فروش و صادرات

باز نسیم مالیم و فرحبخش روزهای بهار در باغ و راغ و کشتزارها
به سبزه و گلها بشــارت میدهد تا از خوابسنگین زمستان بیدار
شــوند ،روح تازه به خود گیرند و آنگاه نوای جانبخش بهاری ســاز
بدارند .
حلول ســال نو و بهار پرطراوت که جلوه اراده الهی در بازآفرینش
طبیعت است را به تمام کارکنان ایرانول
تبریک عرض نموده و سالی سرشار
از موفقیت و پیــروزی برای همه
عزیزان آرزومندم.

یا مقلب قلب مارا شــاد کن یا مدبر خانه را آباد کن یا محول احسن
الحالم نما از بدی ها فارغ البالم نما
حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت ،عید فرخنده و کهن نوروز باستانی
را که یادگار نیاکان و پیامآور دوستی ،عشق ،محبت و تحول به مراحل
نیکوتر و برتر اســت را از صمیم قلب خدمت تک تک همکاران محترم
و خانــواده بزرگ ایرانــول تبریک و تهنیت
عرض نموده و برای یکایک عزیزان از
خداوند منان سالی تؤام با تندرستی
و شادکامی مسئلت می نمایم .

مدیر امور مالی

علیغیاثیان

مدیربازاریابی،تبلیغاتوروابطعمومی

بهار نماد و جلــوه اراده الهی در بازآفرینش طبیعت اســت و نوروز
طلیعه این دگرگونی شگرف و پیامی است به آدمی برای از خود رستن
و به او پیوســتن ،نوروز میراث ارزشــمند نیاکان فرهنگپرور ماست،
روزی که بهار آفریده میشــود و روز رویش
مجدد طبیعت و ســرانجام نوروز گاه
تحول و دگرگونی است .نوروزتان
مبارک باد.

سیدعلیهاشمی

مدیرپاالیشگاهآبادان
دوستان و همکاران ارجمند شرکت نفت ایرانول
در آغاز سال جدید فرصتی فراهم شد تا برآمدن طلوع بهار و رویش
دوباره سنت الهی را به شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض
نمایم  .آروزمندم ســال آتــی توام با صحت
و ســامتی و موفقیت های روزافزون
برای شــما و خانواده معظم ایرانول
باشد.

حافظرضایی

مشاورمدیرعاملومدیربازرگانی

گالرهکامروزخدایار

رئیس امور حقوفی و قراردادها

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو و تصمیم های نو برای
آینده است .آینده ای که همه امید داریم بهتر
از گذشته باشــد .در سال نو ،سالمتی،
برکــت و موفقیت را برای شــما
همکاران گرامی آرزومندم.

97
تبریک
نوروز

شهراممظهر

مدیر فناوری اطالعات

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می رسد مژده گل ،بلبل خوش الحان را
فرارسیدن ســال نو ،همواره نویدبخش اهداف نو ،افکار نو و آینده ای
است که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.
درسال جدید پیروزی ،بهرورزی ،مهر
و دوســتی را برای تمام همکاران
آرزومندم .بهار مبارک

جوادعلیپورصدری
رئیس صادرات
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تولد:

پاالیشگاه تهران:
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بختیارپایگذار-موسی فاتح نیا-ایرج شعبانی سهزابی-حسین عباســپور -حسن جعفری تفرشی مقدم -نادربرازنده-
کبری سلیمی-شهاب صحابی-شهاب الدین شوقی پور-رضا التجایی سرابی -احمد روشنی-غالمحسن دربندی -محمد
جواد کرمی-ابراهیم بهاری نســب-اصغر نازکی-رضابینایی-محسن اکبری-ســید مجتبی طهماسبی-برات قدیمی-
رحیم قربانلو-علی کاکاوند-عباس ذهنی زاده-حسین عابدی مزنگی-مهرداد اسم خانی قدیمی-فرهاد محمدی ثمرین-
رضا ابرسان-ابراهیم کوتی-جهانگیر جعفری آزاد-رضا صمدزاده قزلقیه-حسین باقری-محمد رضاحمیدپورمریدان-
حسین عباسی اندراب-علیرضا عبدالحسینی-غالمحسن آبادی-محســن روزبهانی -سیدحسین شوشتری ها-محمد
رضا بهرامی بیرگانی-علیرضا سزاری-نیماگله دار-ابراهیم بذرافشــان-مجیدرضا پور-محمد بخشنده-محمد امینی
دهقی-امیر شــفیعی -معصومه رجبی ریزی -علی اکبر لطیفی-ناصر کشاورزپارسا-محمد مهدی مصطفوی اصل-علی
اکبر نجات-محمد تقی دولتخواه-ابوالفضل یعقوب زاده-روح اهلل گودرزی سرخی-مهدی الیقی-وحید عزیزی  -حمید
والیان-حمزه کنعانی-محمد رضا ساسانی-حســین نوروزعلی-مهناز ایتی-خوشبخت صادقی قزلقیه-امیر شماساس-
محمدرضا نعمت الهیان دهشیبی-بهزاد یعقوبی-امیر مجیدی-شــاهرخ عریانی -رابعه توسلی کجانی-سعید عسگری
خشایار محمدحســینی -محمد فتحی-علیرضا صمدی-امین امانی-محمد کشتکارجوالدی-مجتبی تاجیک-محمدعلی سعادتی-رضا پوراثمری-نادر افزونی لجمینی-مسعود ایزدیار-عابدین بهره مند-مهران خیری -غالمرضا مرادی
پشکه-حمید عسگری زاده -محمد رضا تنگ تکابی-وحید تاجیک-مهدی سلمان مرادی نعمتی-رضا قاسمی-پیام عطر
زاده -فرامرز ثمودی-عباس کوتی-مهدی براتی-محســن روزبهانی-لطف اله رهبری طرقی-قادر احمد زاده -نیاتعلی
محمدی-عرفان قلی وند-میثم رحیمی-رحمان درویشی-محســن حسین زاده-مســعود شریفی-فیروز حکمی زاده-
سعید عسگری زاده اردستانی-حســین صادقی مالواچردی-علیرضا رضا-علی تروند-ساجده عقبایی-مسعود سمسار
فتحی-معصومه ابراهیمی-جعفر باباخانی-ناصر نصرتی جهرمی -محمد حســین نیک پور سرائی-آرش هاشمی-مجید
صدر نژاد-امیرحسین محمد خانی -محمد رضا عباسی-محمد رضا پاشا نجاتی-علی تیماجی-محمودشکراله زاده-علی
محمدی-عبدالــه رضائی پور-علی نوری-هدیه منفردپور -علی طالبان-نرگس بابائی-حامد ســمندی-رضا اســتاد
آقاجانی زرگر-محســن بختیاری پور-مهدی نیکونام -شــهرام حیدری نژاد-علی تاجیک-محرم علی قربانی-مهدی
عالی-حســین علی حســین پور-محمد رضا کریمی-مجید مقتصدی قمی-مهدی صفری-فرامرز خالدی راد-محمد
رضا باقری قزوینی-مجید اسمعیلی-امیرعلی هجری-محمد دریس-مصطفی احمدی-کمال حیدری-وحیده السادات
طوســی-فرناز شــیخ علی اکبری-حمید رضا احمدی-عباس آقازاده آقچای-محمدرضا زایا-صادق آبشاری-محمد
دامغانی-غالمحســین شهبازان-سید مهدی فرهانی -محمد صادق بیاضی نمارستانی-مهدی راشدی نوجه ده سادات-
علی عقبائی-شــهرام محمد یان-امید نســائی-محمد رضا جعفری-محمد رضا طاهری-رضا ثامری-شــهاب ابهری
هوشــمند-محمد کیا شمشکی-مرتضی رحیمی-حســین محمد کاشــی -بهروز ابراهیمی باغبان-محمد مهدی زمانی
پالزگانی-مهدی خجسته نیا-سعید محمدی آذرم-جواد تیزتک-محســن ژاله-اسماعیل اسفندی آغچه رود-محمد
اسماعیلی بیدگلی-حمید حسینی-اباذر عبادی راد-سعید جوکار -علی رضائی-علی باقر پور-علی ندیری اغمیونی-علی
سید فرحانی-بهمن کشاورز بهســتانی-فرهاد رجبی زاده-بهمن ماجانی-روح اله شــیخ طاهری-عباس رضائی -علی
رضائی عشاقی سیاوش مرادی-علی کامروا-نوید قلی نیا-سید جالل حسینی نژاد-محمد خزایی-علی زارع-سعید گلزار
پیغمبری-وحید پورولی-علی اصغر منصور فالح-مهران ســلیمان زاده-حمید رضا بخشــنده-محمد شیرزاده اجیرلو-
مریم بختیاری-محســن امینی دهقی-امیر پرخیده-رضا رضا خانی-علی توکلی-محمد بداغی-احســان یاری-مجید
شیرزادی-محمد ترشده-محمد رضا زهرایی-امین رحمتی-عظیم رهبری -شهرام مظهر

دفتر مرکزی:
فرشاد آشورون -محسن قلیزاده کیسمی -سوسن نوابی-علی اصغر افتخاری کنزرکی-سهیال اشرفی-سید
کمال شاهچراغی-سید جمال خوشی-سید رشــادت میر اصالنی-مریم سادات امیری طاری-نوش آفرین
تیموریان-یوســف فضلی-مهدی قربانی گرمجانی-نسرین واحدی-محمد عظیمی-سیدحسین هادی زاده
خیرخواه-محسن کرمی دولت آبادی -مهران حق دوست-محمدرضا حریری-علی فرهانی-جعفر پادمهر-
محسن اسدی -شاهین عزیزی -سعید محسنی -علی خاکپور

پاالیشگاه آبادان:
محمــود ظهوری -جاســم هاللی-عادل ســلطانی-نادر قمر شوشــتری-علی رنجکش-فرید هالالت-
عبدالرزاق کعبی پوزه-محمد بغالنی-صادق عارف زاده-علی بغالنی-مســعود مظفری-فرهاد افشــاری
شــهریار برزگر-جاســم دغاغله-مهدی براتی زانیانی-ســلیم احمدزاده بغالنی-علی محمودی-حبیبعلیزاده-فیصل قیم-سمیه جواهری -هادی صویالتی-ســام انصاری فرد-رضا عاشورزاده حسینی-محمد
حســین کیانی-امیر عبادی-حمید رضا سلیمانی-محمد حســین وکیلی-بهنام بحر کوئی-رضا اسماعیلی-
علیرضا دایلی-دانیال امینی پویا-عبدالرحیم حیاتی-فریبا افشاریان-شــهرام دورشی-سعید معالجادری-
علی خائیز-حسن دوریشــی-مهدی شیخیانی-سید جعفر هاشمی-مســعود فاضلی-رضا دلشاد-مسعود
قجریه زاده-صحبت اله جلیلیان-محمود محمودی-رضا غانمی -ســعید محمدی-جواد محبوب نســب-
جواد نواسری-مسلم دریس-حسین فرد

مجتمع ظروف سازی:
بهمن هاشــمیان بهرامی -مهیار شــکیب آذر-حمید یزدی-ســید محمد طایفه-ابراهیم زنده کار-علی
عباسی-محمد رضائی-شعبان مومنی نژاد-هادی غالمی بین کالئی-بهمن قلی وند -حسین شکری قشالقی-
بهمن نجفی-حمید بیک وردی-علی دربندی-جابر شــرافتی -قاســم بهبودی-یوسف تقی خواجه-محمد
شاهوار-یداله خورشیدی-پیمان گالنی -کیومرث سبزه ای-علی بیاتی ذاکرانی-رضا احمدی دستجردی-
حسین جعفر زاده-ابوالقاســم شامانی-حسن اکبری-محمد نادی-امیر حســین کرم بخش-سید محراب
حسینی-حمید رضا غالمحسین -مجید مزرعه خطیری-بهنام دالل جدی-امیر حمزه زارع-احمد بهرام زاده
عباسعلی سامنی -ابراهیم رمضانی-رضا محمدی جبران بالغی-علی جبالی -محمد قربانی بنه خلخال-علیاصغر رحیمی-رســول شکوهی بافقی-مالک بقایی -غالمرضا مهاجری -اســحاق اسمعیل زاده گنجی-داود
اسحاقی محب سراج-محمد شیرازی-حسین سلطانی-نقی لک-بابک نقشبندی-یوسف صمدی کلخوران-
امیر هوشــنگ ایرقانی تهرانی-علیرضا داودی-علیرضا محمد-مصطفی حشــمتیان-محمد بداغی-سجاد
خزایی-علیرضا ســقایی نوش ابادی-یداله صبوری قلعه فوربنه-حمید مرادیان-علی اکبر ولد خانی-مجید
علیان نژاد-محسن محمدی امین-محمد راستگو-محمد رضا محمدی
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پیوند
علی مدحیان  -محسن اسدی -حسن هادیزاده  -میثم بیاتی ،رامین کرم نهال ،هدیه منفرد پور -نیره مهدیخواه

فرزندتازهمتولد
مجتبی امیری -صادق جعفری -علی عقبایی -محسن خوش اخالق-محسن شیرزادی -محمد احمدی -رضا
اســتاد آقاجانی -مهدی بابا باشی -محمدرضا باقری -محمد دامغانی -سید سعید عبیری -احسان غالم نژاد-
رضا اسماعیلی  -مجتبی قاسمی
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21

14
15

افقی

22

 .1پسر گودرز در شاهنامه ،آشکار کردن ،نوعی آشپزخانه
 .2معادل فارسی کوپن ،در یک کالس درس میخوانند
 .3سالم تلفنی ،شاگرد افالطون ،کم پشت
 .4شــهری در استان سمنان ،ســوره  ۹۲قرآ ن کریم ،عدد به
هم زدنی
 .5گرداب ،ذره باردار الکتریکی ،زیرکی
 .6پایتخت کشور دومینیکا ،برق زننده ،جمعيت مردم
 .7از افعال ربطی ،بینایی ،نوعی ماشین جنگی ،بینی
 .8لقب شاهان افغان بود ،پافشاری و یکدندگی
 .9همان دارو است ،مخلوقات ،انتها ،کلمه همراهی
 .10واحد پول بنگالدش ،از سازهای موسیقی ،میرغضب
 .11خراش ،صد سال ،بسیار روان
 .12جدید ،نوعی قایق ،کارگاه نقاشی
 .13حفر های در کوه ،چهره زن نمایشنامه اتللو ،پدر آذری
 .14مادر ناصرالدین شاه ،بخش حلزونی گوش میانی،
 .15فیلمی از محمد درمنش ،کشور فالسفه

برندگانجدول
فصلنامهپاییز
ایرانول

عمودی

 .1پدا ل دوچرخه ،دلیری ،صوت و آواز
 .2سینمای آمریکا ،بازخواست و اعتراض
 .3پیست اسکی در حوالی سرعین ،بازار بی رونق ،باالپوش بلند قدیمی
 .4از ضمایر جمع ،نم ،پایه اداری ،شامل شدن
 .5گیشه بلیط فروشی ،بادی که از شرق بوزد ،وسیله ای در اتومبیلهای قدیمی که
استارت جایگزین آن شده است
 .6کار و پیشه ،دریایی در شمال اقیانوس آرام ،مقابل کلی
 .7از گیاهان آپارتمانی ،شایسته و سزاوار ،نوبت بازی
 .8رنجش و آزردگى ،زمزمه کننده
 .9گزیدنمار ،داستانسرا ،کشوریدرجنوبغربآفریقاکهپایتختآنلوآندااست
 .10ثروتمند شدن ،رفتار اجتماعی ،اشاره به جمع
 .11شکسته شده ،قصر ،تشنه فریب
 .12بز کوهی ،وسیله ترمز ،از پیامبران بنی اسرائیل ،عالمت مصدرجعلی
 .13واحد توان الکتریکی ،مرکب دان ،بخت آزمایی
 .14پذیرفتن ،قسمت باالی لباس
 .15خوب و پسندیده ،عددی دو رقمی ،سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

برندگان جدول فصل نامه پاییز ایرانول شــماره  73آقایان روح اله کتی ،ولی اله باقری پورو رضا احمدی دســتجردی
هستند .به این اشخاص به رســم یادبود هدایایی از سوی روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول اهدا می شود .این
افراد می توانند برای دریافت هدایای خود به واحد روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول مراجعه و یا با شــماره
تلفن  88600430تماس حاصل کنند.

انتصاب جدید در شرکت نفت ایرانول

مهندسعیسیاسحاقی،مدیرعاملشرکتنفتایرانولطیحکمیآقاییاسرملکشعاررابهسمتسرپرستواحدمهندسیوطرحهایشرکتنفتایرانولمنصوبکرد.
یارس ملک شعار
فارغ التحصیل مهندسی مکانیک
 18سال ســابقه کار به عنوان مدیر پروژه و مجری طرح در پروژه های ساخت ،نصب و راه اندازی تجهیزات
پاالیشگاهی ،پتروشیمی و نفت.
مشاور معاون وزیر نفت در امور ساخت کاال و صدور خدمات فنی و مهندسی.

پیامتسلیت

کاش آن شب را نمی آمد سحر
هرازگاه درگذر بیصدای ثانیهها ،جرس کاروان از رحیل مســافری خبر میدهد که در سکونی ،آغازی بیپایان
را میســراید و بر فراز آســمانها پرواز میکند .بار دیگر در فراق عزیزان محمد اسدیان و شمسعلی علیزاده به غم
نشســته و آرزو میکنیم که وســعت صبر خانوادههای این عزیزان بزرگتر از دریای غمشان باشد .باهم دعا کنیم
تا خداوند بزرگ روح عزیزان ازدســترفته را قرین رحمت نماید .فصلنامه ایرانول به نمایندگی از طرف تمامی
همکاران مجموعه این ضایعه بزرگ را به خانوادههای محترمشان تســلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای
ایشان طلب مغفرت و برای خانوادههای داغدارشان صبر جمیل مسئلت مینماید.
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متاسفانه همکاران محترم پاالیشگاه تهران ،آبادان و دفتر مرکزی آقایان مصطفی مومنی ،سامرند کریم نژادیان،
علی کرمی قلی کندی ،عبدالعلی اسدی کوهباد ،رضا کشتکار بوشهری ،وحید مرادی و حسن پرتویی خواه و سرکار
خانم ســارا بهرامی در غم از دست دادن پدر گرامیشــان و همکاران عزیزمان آقایان حمید رضا شارخی ،روح اله
کتی ،محمدرضا کریمی و صحبت اله جلیلیان در غم از دست دادن مادر محترمشان به سوگ نشسته اند .فصلنامه
ایرانول به نمایندگــی از طرف تمامی همکاران مجموعه بزرگ ایرانول این ضایعــه را به خانواده های این عزیزان
تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزدمتعال برای درگذشتگان مغفرت و برای بازماندگان شکیبایی خواستار است.

جناب آقای حافظ رضایی
مدیر محترم بازرگانی شرکت نفت ایرانول
در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه یزدان بی همتا برای آن مرحوم
طلب مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول
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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

فصل نامه داخلی شرکت نفت ایرانول ویژه نامه نوروز1395

شماره74

