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به نام ایزد یکتا
للی
یا مقلب القلوب واالبصار یا دمربا ل والنهار یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال

دست در دست هم دهیم به مهر

عیسی اسحاقی
سرپرستشرکتنفتایرانول

ویژه نوروز

بهار 1394با شمیم گل های زیبا و رایحه معطر گل یاس مصطفی ،همتای مرتضی ،بانوی دوسرا ،حضرت
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها فرارسید .حلول سال نو و عید نوروز برهمه شما عزیزان مبارک باد .نوروز امسال
که مقارن با ایام فاطمیه گردیده ،بهانه خوبی است تا با مدد گرفتن از «مادر مهربان شیعه» از خدای مقلب
القلوب بخواهیم که قلب ما را ماالمال از عشق به خود و انبیاء و اولیاء اش به ویژه فاطمه و پدر و همسر و
فرزندانش (که درود خدا برآنان باد) گرداند .از خالق هستی که مدبراللیل والنهار است طلب نماییم که تدبیر
امسال ما را به خیر و برکت و سالمت و دوری از شر و مصیبت مقدر فرماید.
از محول الحول واالحوال بخواهیم حال ما را به بهترین حاالت مبدل فرماید .حالی که در آن رغبت به
معبود و اطاعت از او باشد .ما بهارهای زیادی در عمر خویش دیده ایم .بنگریم که چقدر بهاری شده ایم و
دگرگون .امسال در بهار فاطمی ،چشم انتظار گل نرگس هستیم .تا بیاید و طراوت و نشاط را در دل های
منتظران شکوفا کند .سالم ما برآن بهار دل ها.
سخن گفتن با شما عزیزان در هر زمانی که باشد تجربه ای است شیرین و به یاد ماندنی و بسی مضاعف
که بیان وتجدید خاطرات مصادف با آغاز بهار طبیعت و شکفتن شکوفه های امید و نشاط باشد .همه ساله
در چنین ایامی تکاپوی نو شدن و از نو رستن در تار و پود جامعه تنیده می شود وهمه ما برای آغازی نو
سر از پا نشناخته و امید به تغییر و تحول در همه شئونات را در خود زنده کرده وچشم در راهی داریم که
آرزو وخواسته هایمان در آن محقق گردد.
همکاران عزیز! نوروزی دیگر با عطر سالله پیام آور رحمت از راه رسید ،بازعشق و امید،آغازی نو در انتهای
یک کهندگی و پوسیدگی و سر تعظیم فرود آوردن در مقابل دامان پر مهر طبیعت که الهام بخش همه
خوبیها است ،فرا رسیدن این شگفتی هستی است که ما را به نظاره زیبایی های خالق کون ومکان فرا
می خواند.
اینک ما و شما گرامیان به انتظار لحظه های بهاری و دمیدن روح طبیعت در کالبد سرد زمین نشسته ایم.
آنچه ما را به آن دل خوش می دارد ،شروعی دوباره و سر آغاز جدید سرچشمه خوبی ها و در آغوش کشیدن
نسیم دلنواز بهاری است .سال 1393که همراه بودن با شما سروران را نصیبم ساخت ،رویدادها وخاطرات
تلخ و شیرین زیادی برایمان به همراه داشت.
ضمن تقدیر و تشکر از همه ی شما کارگران ،کارمندان ،مدیران ،عاملین فروش ،کارگران زحمتکش
اتوسرویس ها و...که با سعه صدر و همراهی ،سال1393را با همه فراز ونشیب هایش پشت سر نهادیم،
اینک در آستانه فصل بهار ،که فصلی برای ارزیابی گذشته ،بهبود آینده وفرصتی است که می توان روح را
صیقل و دل ها را روشن ساخت و عزم ها را راسخ تر ،همت ها را بلند تر ،دوستی ها را افزون تر وتیرگی ها
را محو نمود .بیاییم دست در دست هم دهیم و همه با هم به تحول در خود پرداخته و یکدیگر را بهتر
درک کنیم و با ارائه راهکارهای مناسب و طرحی نو و رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت و قرار دادن
صرفه جویی در سرلوحه کارهایمان وکاهش بهای تمام شده محصوالت تولیدی ،بتوانیم شرکتی موفق تر
با افزایش سهم بازار داشته باشیم .بیایید در کنار هم بودن را تجربه کنیم تا بتوانیم بر مشکالت فائق آمده
و افتخار کنیم که در مجموعه خانواده بزرگ شرکت نفت ایرانول هستیم و این افتخار و موفقیت میسر نمی
شود مگراینکه تک تک اعضای این خانواده ،از مدیران گرفته تا کارگران وکارمندان و...به وظایف خود به
نحو شایسته عمل کرده و با ارائه پیشنهادات وانتقادات سازنده ،خانواده ای موفق باشیم.
اینجانب به عنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ ،برای پیشبرد اهداف شرکت از همه آنان که دل در
گرو سربلندی و پیشرفت این مرز وبوم را دارند ،دست یاری طلبیده و بار دیگر حلول سال1394را به خانواده
بزرگ شرکت نفت ایرانول ،کارگران ،کارمندان ،مدیران ،بازنشستگان ،عاملین فروش ،اتوسرویس ها و
خانواده معزز آنها تبریک عرض نموده و امیدوارم در تقارن این ایام با ایام فاطمیه ،در سایه توجهات بانوی
دو سرا ،حضرت فاطمه زهرا(س) در کنار خانواده گرانقدرتان ،لحظه های زندگیتان سرشار از سالمتی،
شادکامی و نشاط باشد و صلوات می فرستیم بر محمد وآل محمد(ص) وتوسل می جوئیم به ائمه اطهار(ع)
تا دراین راه بزرگ و خطیر یاریمان نماید .از خداوند منان برای همه کسانیکه برای راه اندازی و توسعه این
شرکت ،در سال های گذشته زحمت کشیده اند و عزیزانی که از جمع بزرگ خانواده ایرانول طی سال های
گذشته جدا و به دیار حق پیوسته اند ،طلب عفو ،آرامش و بخشش می نمائیم.
نوروزتان پیروز ،همیشه ی ایام همچون بهار سرسبز ،خرم و شاد باشید.
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پیام تبریک هیات مدیره شرکت نفت ایرانول

همزمان با آغاز فصل بهار و شکوفایی طبیعت ،روح جدیدی در کالبد نظام هستی دمیده می شود و تمام
موجودات در مقابل عظمت و رحمت الهی سر فرود آورده و تسبیح گویان با آن همراه می گردند .با آمدن
فصل بهار ،زمین نفسی دوباره می کشد ،برگ ها به رنگ در می آیند .گل ها لبخند می زنند و در این
رویش سبز ،دوباره ما کجا ایستاده ایم ،سهم ما چیست ؟ نقش ما چیست ؟ این نوید همان واژه دلنشینی
است که ما را به بودن و ماندن می خواند که بهار همیشه ایام زیباست .فرقی نمی کند که در کجای این
هستی پهناور ایستاده ای !
ضمن تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم ،حضرت فاطمه زهرا (س) ،سالی سرشار از موفقیت برای تمامی
افراد مجموعه عظیم ایرانول از درگاه خداوند بلندمرتبه آرزومندیم.
شاید اغراق نباشد که بگوییم در یکسال گذشته که در کنار شما بوده ایم و مفهوم عمیق «همدلی از
همزبانی بهتر است» را با تک تک سلول های وجودمان درک کرده ایم .درک کرده ایم که در این همدلی
آنچنان انرژی و موفقیتی نهفته است که هیچ معیار و مقیاسی نمی تواند آن را بسنجد و این رمز موفقیت
و سربلندی ماست.
در طول سالی که با تمام فراز و نشیب هایش پشت سر گذاشتیم ،تجربه های تلخ و شیرینی به برگ های
زرین مجموعه نفت ایرانول اضافه شد که تک تک آنها راهگشای ما بود .البته منکر این هم نیستیم و
نخواهیم بود که در این مسیر پر فراز و فرود شما عزیزان متحمل سختی شدید ! اما چه باید کرد که در این
وادی ،راهی جز این نیست که در مقابل امواج خروشان ،چون کوه باید ایستاد.
باید بپذیریم رقابت در عرصه نفت و پتروشیمی با پیشرفت روزافزون آن و وجود مشکالت اقتصادی،
مسئولیت و تالش هر یک از ما را در سال جدید دو چندان کرده است.
از همه شما عزیزان که واقعا همچون خانواده های خود به این مجموعه دلبسته هستید می خواهیم قدم
قدم با همدیگر این مسیر را بپیماییم ،چرا که رسیدن به مقصد بدون همراهی شما عزیزان ،بسی سخت
و دشوار است.
امید آن داریم سال جدید برای تک تک شما سروران و خادمان عرصه اقتصادی و خانواده های گرامیتان
سرشار از خیر و برکت ،موفقیت ،سربلندی و شادکامی باشد.
سید عمادالدین طباطبایی | احمد بارول | احمد محمدی بوساری | عیسی اسحاقی
مهرداد محقق زاده اصل دوانی
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ستَ ْو َد ِع فیها ب ِ َع َد ِد ما ا َ َ
الل ّ ُه َّم َص ِّل َعلی ِ
حاط بِه ِعل ْ ُمک
فاط َم َة َو اَبیها َو ب َ ْعلِها َو بنیها َو ِّ
الس ِّر ال ْ ُم ْ
عمریست رهین منت زهرائیم
ُمـردیم اگر به قبر ما بنویسید
چهره مقدس و ملكـوتى فاطمه زهرا علیها السالم در
تاریخ اسالم آنقدر تابناك و روشـن است كه چنـدان به
تحقیق و بـررسـى نیاز نـدارد ،اما با تـوجه به ایام شهادت
آن بزرگوار شایسته است اندكى درباره فضایل حضـرتـش
گفتگـوكنیـم .بـرایـن اسـاس ،به سـراغ روایات نـورانـى
معصـومان علیهم السالم مـى رویـم تا بـامقام و جایگاه آن
حضـرت در قیامت آشنا شویم.

ویژه نوروز

كیفیت برانگیخته شدن:
برانگیخته شـدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و
وحشتناك آینـده بشر است ،زمانى كه معصـومین علیهم
السالم همـواره بدان مى اندیشند و گاه از خوف آن بیهوش
مى شدند .فاطمه صلوات اهلل علیها نیز چنیـن بود و بیشتر به
آن زمان مـى اندیشید .فكر زنده شدن ،عریان بـودن انسانها
در قیامت ،عرضه شـدن به محضـر عدل الهى و ...او را
در انـدوه فـرو مـى بـرد .امیـرمـومنـان علـى علیه السالم
مـى فـرمـایند:
«روزى پیامبرخـدا صلی اهلل علیه و آله بـر فاطمه سالم اهلل
علیها وارد شـد و او را انـدوهناك یـافت .فـرمـود :دختـرم!
چـرا انـدوهگینى؟
فاطمه علیها السالم پاسخ داد :پدرجان! یاد قیامت و برهنه
محشـور شدن مردم در آن روز ،رنجم مى دهد
پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمـود :آرى دخترم! آن روز ،روز
بزرگـى است .اما جبرئیل از سوى خداوند برایم خبر آورد
مـن اولین كسى هستم كه برانگیخته مى شـوم .سپس
ابراهیـم و آنگاه همسرت على بـن ابى طالب (علیه السالم).
پـس از آن ،خـداونـد جبـرئیل را همـراه هفتاد هزار فـرشته
به سـوى تـو مى فرستد .وى هفت گنبد از نـور بر فراز
آرامگاهت برقرار مى سازد.
آنگـاه اسـرافیل لبـاسهاى بهشتـى بـرایت مـىآورد و تـو
آنها را مـى پـوشـى .فـرشته دیگرى به نام زوقائیل مركبـى
از نـور بـرایت می آورد كه مهارش از مروارید درخشان و
جهازش از طالست .تـو بر آن مركب سـوار مى شـوى و
زوقائیل آن را هدایت مـى كنـد .در ایـن حال هفتاد هزار
فرشته با پرچم هاى تسبیح پیشاپیـش تـو راه مى روند.
اندكـى كه رفتـى ،هفتاد هزار حـورالعیـن در حالى كه
شادمانند و دیدارت را به یكـدیگر بشارت مى دهند ،به
استقبالت مـى شتابند .به دست هریك از حـوریان منقلـى از
نـور است كه بـوى عود از آن بـر مى خیزد ...آنها در طرف

مشهور شده به عزت زهرائیم
مـاپیر غالم حضرت زهرائیم
راستت قرار گرفته ،همراهت حركت مـى كنند.
هنگامـى كه به همان انـدازه از آرامگاهت دور شـدى ،مریـم دختـر عمران
همراه هفتاد هزار حـورالعیـن به استقبالت می آید و برتـو سالم مى گـوید.
آنها سمت چپت قرار مى گیرند و همراهت حركت مى كنند .آنگـاه مادرت
خـدیجه ,اولیـن زنـى كه به خـدا و رسـول او ایمان آورد ,همراه هفتاد هزار
فرشته كه پرچم هاى تكبیر در دست دارنـد ،به استقبالت می آیند .وقتـى به
جمع انسان ها نزدیك شدى ،حـواء با هفتاد هزار حـورالعیـن به همراه آسیه
نزدت می آید و با تـو رهسپار مـى شـود.
حضـور فاطمه در میان مردم:
فاطمه جان ،هنگامى كه به وسط جمعیت حاضـر در قیامت مـى رسى،
كسـى از زیر عرش پـروردگار به گـونه اى كه تمام مردم صدایش را بشنوند،
فریاد مـى زنـد :چشمها را فـرو پوشانید و نظرها را پایین افكنید تا صـدیقه
فـاطمه ،دخت پیـامبـر صلی اهلل و علیه و آله و همـراهـانـش عبـور كننـد.
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پـس در آن هنگـام هیچ كـس جز ابـراهیـم خلیل الـرحمان و علـى بـن
ابـى طـالب علیهماالسالم و ...به تـو نگـاه نمـى كنند.
جابربـن عبداهلل انصارى نیز در حدیثى از پیامبر خدا صلى اهلل و علیه وآله این
حضور را چنین توصیف مى كند:
روز قیامت دختـرم فاطمه بـر مركبـى از مـركب هاى بهشت وارد عرصه
محشر مـى شـود .مهار آن مركب از مرواریـد درخشان ،چهار پایـش از زمرد
سبز ،دنباله اش از مشك بهشتى و چشمانـش از یاقوت سرخ است و بر آن
گنبدى از نور قرار دارد كه بیرون آن از درونـش و درون آن از بیرونـش
نمایان است .فضاى داخل آن گنبـد انـوار عفـو الهى و خارج آن پرتـو رحمت
خـدایـى است .بر فرازش تاجـى از نـور دیـده مـى شـود كه هفتاد پایه از در
و یاقـوت دارد كه هماننـد ستارگان درخشان نور مى افشانند.
در هر یك از دو سمت راست و چپ آن مركب هفتاد هزار فرشته به چشـم
مـى خـورد .جبرئیل مهار آن را در دست دارد و با صـداى بلند نـدا مى كند:
نگاه خود فراسوى خویش گیرید و نظرها پایین افكنید .ایـن فـاطمه دختـر
محمـد است كه عبـور مـى كنـد .در ایـن هنگام ،حتـى پیامبـران و انبیـا و
صـدیقیـن و شهدا همگـى از ادب دیـده فـرو مى گیـرند تا فاطمه صلوات
اهلل علیها عبـور مـى كنـد و در مقابل عرش پـروردگارش قرار مى گیرد.
منبرى از نور براى فاطمه علیها السالم:
در ادامه گفتگوى پیامبر صلی اهلل و علیه و آله با دختر گرامى اش درباره
چگـونگـى حضـور وى در عرصه قیامت ،چنیـن مى خـوانیـم :سپـس

منبرى از نـور برایت برقرار مـى سازنـد كه هفت پله دارد
و بیـن هر پله اى تا پله دیگر صف هایـى از فرشتگان
قرار گرفته انـد كه در دست شان پـرچم هاى نـور است.
همچنین در طرف چپ و راست منبـر حـورالعیـن صف مـى
كشنـد....
آنگاه كه بر باالى منبرقرار مى گیرى ،جبرئیل می آید و مى
گـوید :اى فـاطمه ! آنچه مـایلـى از خـدا بخـواه.
شكایت در دادگاه عدل الهى:
اولیـن در خواست فاطمه علیها السالم در روز قیامت ،پس از
عبور از برابر خلق ،شكایت از ستمگران است.
جابرابـن عبـداهلل انصارى از پیامبـر اكرم صلی اهلل علیه و آله
چنیـن نقل مى كنـد :هنگامـى كه فاطمه در مقابل عرش
پروردگار قرار مى گیرد ،خـود را از مركب به زیر انداخته،
اظهار مى دارد :الهى و سیـدى ،میان من و كسـى كه مرا
آزرده و بـر مـن ستـم روا داشته ،داورى كـن .خـدایـا ! بیـن
مـن و قـاتل فـرزنـدم ،حكـم كن.
براساس روایتـى دیگر ،پیامبـر اكرم صلی اهلل علیه و آله
فرمـود :دختـرم فاطمه در حالـى كه پیـراهن هاى خـونیـن
در دست دارد  ,وارد محشـر مـى شـود .پـایه اى از پـایه
هـاى عرش را در دست مـى گیـرد و مـى گـوید« :یا عدل
یا جبار احكم بینى و بیـن قاتل ولدى» اى خداى عادل و
غالب ،بیـن مـن و قـاتل فـرزنـدم داورى كـن.
قـال « :فیحكـم البنتـى و رب الكعبه» به خـداى كعبه
سـوگنـد ،به شكـایت دختـرم رسیـدگـى مـى شـود و
حكـم الهى صـادر مـى گـــردد.
دیدار حسن و حسین علیهما السالم:
دومین خـواسته فاطمه علیها السالم در روز قیامت از خداوند
چنیـن است :خدایا ! حسن و حسین را به من بنمایان
در این لحظه ،امام حسـن و امام حسیـن علیهما السالم به
سوى فاطمه صلوات اهلل علیها مى روند ،در حالـى كه از رگ
هاى بریده حسیـن علیه السالم خـون فـوران مـى كنـد.
پیامبر خـدا صلی اهلل علیه و آله مى فرماید :هنگامى كه به
فاطمه گفته مـى شـود وارد بهشت شو ،مى گـوید :هرگز
وارد نمـى شـوم تا بدانـم پـس از مـن با فرزندانم چه كردند؟
به وى گفته مـى شـو د :به وسط قیـامت نگـاه كـن،
پـس بدان سمت مى نگرد و فرزندش حسیـن را مى بیند كه
ایستاده و سر در بـدن نـدارد .دخت پیـامبـر صلی اهلل علیه
و آله نـاله و فـریـاد سـر مـى دهـد.
فرشتگان نیز (بادیـدن ایـن منظره) ناله و فریاد بـرمی آورنـد.
امام صادق علیه السالم مى فرماید :حسیـن بـن على
علیه السالم در حالى كه سر مقدسـش را در دست دارد،
مـىآیـد .فـاطمه علیها السالم بـا دیـدن ایـن منظره نـاله
اى جانسـوز سر مى دهد .در ایـن لحظه ،هیچ فرشته مقرب
و پیامبر مرسل و بنده مومنى نیست مگر آنكه به حال او
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مى گرید.
در ایـن موقعیت ،خداوند به خشـم آمده ،به آتشـى به نام «هبهب»
كه هزار سال در آن دمیده شده تا سیاه گشته و هیچ آسـودگـى در
آن راه نمى یابد و هیچ اندوهى از آنجا بیرون نمى رود ،دستـور مـى
دهد كشندگان حسیـن بـن على را برگیر و جمع كـن ...آتش به
فرمان پروردگار عمل كرده ،همه آنها را بر مى چیند...

ویژه نوروز

شفـاعت بـراى دوستان اهل بیت علیهم السالم:
سـومیـن درخـواست فاطمه صلوات اهلل علیها در روز قیامت از
پـروردگـار ،شفـاعت از دوستان و پیروان اهل بیت علیهم السالم
است كه مـورد قبـول حق قرار مـى گیـرد و دوستـان و پیـروانـش
را مـورد شفاعت قـرار مـى دهـد.
امام باقر علیه السالم مى فرماید :هنگامى كه فاطمه به در بهشت
مـى رسـد ،به پشت سـرش مى نگرد .نـدا مـى رسـد :اى دختـر
حبیب ! اینك كه دستـور داده ام به بهشت بروى ،نگران چه هستى؟
فاطمه صلوات اهلل علیها جـواب مى دهد :اى پـروردگار ! دوست
دارم در چنیـن روزى با پذیـرش شفاعتـم ،مقام و منزلتم معلوم شود.
ندا مـى رسـد :اى دختر حبیبـم ! برگرد و در مردم بنگر و هر كه
در قلبـش دوستى تو یا یكى از فرزندانت نهفته است داخل بهشت
گردان.
امام باقـر علیه السالم در روایتـى دیگـر مـى فـرمایـد :در روز قیامت
بـر پیشانى هر فردى ،مـومـن یا كافر نـوشته شده است .پـس به
یكى از محبـان اهل بیت علیهم السالم كه گنـاهـانـش زیـاد است
دستـور داده مى شود به جهنـم برده شود .در آن هنگام ،فاطمه علیها
السالم میان دو چشمـش را مى خواند كه نوشته شده است :دوستدار
اهل بیت .پـس به خدا عرضه مى دارد :الهى و سیدى! تـو مرا فاطمه
نامیدى و دوستان و فرزندانـم را به وسیله مـن از آتش دور ساختى و
وعده تو حق است و هرگز وعده ات را زیر پا نمى نهى.
ندا مـى رسـد :فاطمه ! راست گفتـى ،مـن تـو را فاطمه نامیدم و
به وسیله تـو ،دوستان و پیروانت و دوستان فرزندانت و پیروانشان
را از آتـش دور گردانیـدم .وعده مـن حق است و هرگز تخلف
نمـى كنـم.
اینكه مـى بینـى دستـور دادم بنده ام را به دوزخ برند ،بدیـن جهت
بـود كه درباره اش شفاعت كنـى و شفاعتت را بپذیـرم تا فـرشتگان،
پیامبـران ،رسـوالن و همه مردم از منزلت و مقامت آگاهـى یابنـد.
حال بنگر ،دست هركه بر پیشانى اش «مـومـن» نـوشته شده ،بگیر
و به بهشت ببر.
شفاعت دوستان فاطمه از دیگران:
عظمت و مقام حضـرت فاطمه صلوات اهلل علیها در روز قیامت چنان
است كه خـداونـد به خاطـر فاطمه به دوستـان آن حضـرت نیز مقام
شفاعت مـى دهـد.
امام باقر علیه السالم به جابر فـرمـود :جابـر ! به خـدا سـوگنـد،
فاطمه علیها السالم با شفاعت خـود در آن روز شیعیان و دوستـانـش
را از میان اهل محشـر جدا مى سازد .چنانكه كبـوتر دانه خـوب را

از دانه بد جدا مى كند.
هنگامى كه شیعیان فاطمه همراه وى به در بهشت مـى رسند،
خداوند در دلشان مـى افكند كه به پشت سـر بنگـرند .وقتـى چنیـن
كنند ،نـدا مـى رسـد :دوستـان مـن ! اكنـون كه شفـاعت فـاطمه را
در حق شمــا پذیرفتم ،نگران چه هستید؟
آنان عرضه مـى دارنـد :پـروردگارا ! ما نیز دوست داریـم در چنیـن
روزى مقـام و منزلت مـا بـراى دیگـران آشكـار شود.
ندا مى رسد :دوستانـم ! بر گردید و بنگرید و هر كه به خاطر دوستى
فاطمه شما را دوست داشت و نیز هـر كه به خـاطـر محبت فـاطمه
به شما غذا ،لباس یا آب داده و یا غیبتـى را از شما دور گردانیـده،
همراه خود وارد بهشت كنید.
به سوى بهشت:
حضرت فاطمه علیها السالم ،پـس از شفاعت از دوستان خود و
فرزندانـش و رسیدگى به شكایتـش در دادگاه عدل الهى به فرمان
خدا ،با جالل و شكـوه خاصى وارد بهشت مى شـود .پیامبـراكرم
صلوات اهلل علیه مـى فرمایـد :روز قیامت دخترم فاطمه در حالـى
كه لباس هاى اهـدایـى خـداونـد را كه با آب حیات آمیخته شده،
پـوشیده ،محشور مـى شـود و همه مردم از مشاهده ایـن كـرامت
تعجب مـى كننـد.
آنگـاه لبـاسـى از لبـاس هاى بهشت بـر وى پـوشانده مـى شـود .بر
هزار حله بهشتـى براى او با خط سبز چنیـن نوشته شده است :دختر
پیامبر را به بهترین شكل ممكـن و كامل ترین هیبت و تمام ترین
كرامت و بیشتریـن بهره وارد بهشت سازیـد .پـس ،فـاطمه سالم
اهلل علیها را به فـرمـان پـروردگـار در كمـال عظمت و شكـوه ،در
حالى كه پیرامونـش هفتاد هزار كنیز قرار گرفته ،به بهشت مى برند.
استقبال حوریان بهشتى:
رسـول خدا صلی اهلل علیه و آله به فاطمه علیها السالم فرمـود:
هنگامى كه به در بهشت مى رسـى ،دوازده هزار حـوریه ،كه
تاكنـون به مالقات كسى نرفته و نخـواهند رفت در حالـى كه مشعل
هاى نـورانى به دست دارنـد و بر شترانـى از نـور كه جهازهایشان
از طالى زرد و یاقـوت سـرخ و مهارهایشـان از لولو و مروارید
درخشان است سـوارند ،به استقبالت مى شتابند.
پـس وقتى داخل بهشت شدى ،بهشتیان به یكدیگر ورودت را
بشارت خـواهند داد و براى شیعیانت سفره هایى از گـوهر ،كه بر
پایه هایى از نـور برقرار ساخته اند ،آماده مى سازند و در حالـى
كه هنـوز سایر مردم گـرفتـار حسـابـرسـى انـد ،آنـان از غذاهـاى
بهشتـى مـى خـورنـد.
اولین سخن فاطمه در بهشت:
سلمـان فـارسـى از پیـامبـر اسالم صلی اهلل علیه و آله چنیـن
روایت كرده است:
هنگامى كه فاطمه داخل بهشت مـى شـود و آنچه خـداونـد برایـش
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مهیا كـرده مـى بینـد ،ایـن آیه را تالوت مـى كند:
«بسـم اهلل الرحمـن الـرحیـم الحمـد هلل الذى اذهب عناالحزن ان
ربنا لغفـور شكور الذى اءحلنا دارالمقامه مـن فضله الیمسنا فیها
نصب و ال یمسنا فیها لغوب» ستـایـش و سپـاس ویژه خـدایـى
است كه اندوهمان را زدود بـدرستـى كه پروردگار ما آمرزنده و
پاداش دهنـده است .پروردگارى كه در سایه بخشـش خود ما را به
بهشت و اقامتگاه همیشگى مان فرود آورد .مـا در آن جـا بـا رنج و
ماللـى رو به رو نمـى شـویم.
نـورانـى شـدن بهشت از نـور فاطمه زهرا علیهاالسالم:
ابـن شهرآشوب مى نویسد :در بسیارى از كتاب ها ،از جمله كشف
ثعلبى و فضائل ابـوالسعادات ،در معناى ایـن آیه «الیـرون فیها
شمسـا و الزمهریـرا» (ونمـى بیننـد در بهشت نه آفتـاب و نه
سـرمایـى را ).آورده انـد كه ابـن عبـاس گفت :چنـانكه بهشتیان
در بهشت هستنـد ،ناگاه نورى مـى بینند كه باغ هاى بهشت را
نـورانـى كرد.
اهل بهشت اظهار مـى دارند :خـدایا ! تـو در كتابـى كه بر پیامبرت
فرستادى ،فرمـودى« :الیرون فیها شمسا» (بهشتیان در بهشت
خورشیدى نخـواهند دید ).نـدا مـى رسـد :ایـن ،نـور آفتاب و ماه
نیست ،بلكه علـى و فاطمه از چیزى تعجب كرده و خندیدند و از نور
آن دو ،بهشت روشـن گردید.
زیارت انبیا از فاطمه زهراء سالم اهلل علیها در بهشت:
آنگاه كه همه انبیا و اولیاى خـدا وارد بهشت شـدند ،آهنگ دیدار
دختر پیامبر خدا مـى كنند .رسـول خدا صلی اهلل و علیه و آله به
فاطمه فرمـود :هرگاه اولیاى خـدا در بهشت مستقـر گردیـدنـد ،از
آدم گـرفته تا سایـر انبیا همه به دیدارت مى شتابند.
عنایات خداوند به فاطمه علیها السالم در بهشت:
پروردگار منان به فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در بهشت عنایاتـى
ویژه خـواهـد داشت .بخشـى از آن عنـایـات چنیـن است:
1ـ خانه هاى بهشتى
پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله فرمـود :هنگامى كه مرا به معراج بردند
و داخل بهشت شدم ،به قصر فاطمه رسیدم .درون آن هفتاد قصر
بـود كه تمام در و دیـوار و تاق هایـش از دانه هاى مروارید سرخ
ساخته شده ،همه آنها به یك شكل زینت داده شده بود.
2ـ همنشینى با پیامبر صلی اهلل و علیه و آله
پیامبر اكرم صلی اهلل و علیه و آله به حضرت على علیه السالم
فرمـود :یاعلى ! تـو و دخترم فاطمه در بهشت در قصر من همنشین
مـن هستید .سپس ایـن آیه را تالوت فرمودبـرادران بـر تخت هاى
بهشتـى رو به روى هـم مـى نشینند.
3ـ درجه وسیله
رسـول خدا صلی اهلل و علیه و آله فرمـود :فى الجنه درجه تدعى
الـوسیله فاذا ساءلتـم اهلل فاساءلوا لـى الوسیله قالـوا یا رسـول اهلل

مـن یسكـن معك فیها؟ قال علـى و فـاطمه و الحسـن و الحسیـن
در بهشت درجه اى به نام «وسیله» است .هـرگاه خـواستیـد هنگام
دعا ،چیزى بـرایـم بخواهید ،مقام وسیله را از خـداوند خـواستار
شـوید .گفتنـد :یا رسـول اهلل ! چه كسـانـى در ایـن درجه
(مخصـوص) بـا شما همنشیـن خـواهنـد بـود ؟ فـرمـود :علـى
 ,فـاطمه  ,حسـن و حسین.
عالمه امینـى در منقبت بیست و ششـم مـى نـویسـد:
از مناقب حضرت زهرا علیهاالسالم همراه بودن او با پدر و همسر
و فرزندانـش در درجه الـوسیله است .آنجا پایتخت عظمت حضرت
حق تبارك و تعالى است و جز پنج تـن علیهم السالم هیچ یك از
انبیا و اولیا و مرسلین و صـالحـان و فـرشتگـان مقـرب كسـى
بـدان راه نمـى یـابد.
4ـ سكونت در حظیره القدس
سیوطى در مسند مى نـویسد« :ان فاطمه و علیا و الحسـن و
الحسیـن فى حظیره القدس فى قبه بیضاء سقفها عرش الرحمـن»
فاطمه و على و حسـن و حسیـن در جایگاهـى بهشتـى به نام
«حظیره القدس» در زیر گنبـدى سفیـد به سـرمـى بـرنـد كه سقف
آن عرش پـروردگـــار است.
پیامبرخدا صلی اهلل و علیه و آله فرمود :در قیامت  ,جایگاه من و على
و فاطمه و حسـن و حسیـن سـرایـى زیـر عرش پـروردگار است.
نـویسنـده خصایص فاطمه  ,ضمـن بیانـى مفصل درباره حظیـره
القـدس  ,مـى نـویسـد :واالتـریـن جـایگـاه هـا در بهشت حظیـره
القــدس است.
5ـ بخشیـدن چشمه تسنیـم به فاطمه علیهاالسالم
طبرى از همام بـن اءبى على چنیـن نقل مى كند :به كعب الحبر
گفتـم:
نظرت دربـاره شیعیـان علـى بـن ابـى طـالب علیه السالم چیست؟
گفت :اى همام ! مـن اوصافشـان را در كتـاب خـدا مـى یابـم.
اینان پیروان خـدا و پیامبـرش و یاران دیـن او و پیروان ولـى اش
شمرده مى شوند.
اینان بندگان ویژه خدا و برگزیـدگان اوینـد .خـدا آنها را براى
دینـش بـرگزیـد و بـراى بهشت خـویـش آفـرید.
جایگاهشان در فـردوس اعالى بهشت است .در خیمه اى كه اتاق
هایـى از مروارید درخشان دارد ،زندگى مى كنند .آنان از مقربیـن
ابرارند و سـرانجـام از جـام «رحیق مختـوم» مـى نـوشند.
رحیق مختـوم چشمه اى است كه به آن «تسنیـم» گفته مى شـود
و هیچ كـس جز آنها از آن چشمه استفاده نخواهد كرد .تسنیـم،
چشمه اى است كه خـداونـد آن را به فـاطمه علیهاالسالم دختـر
پیـامبـر صلی اهلل و علیه و آله و همســـــر على بن ابى طالب علیه
السالم بخشید و از پاى ستـون خیمه فاطمه جارى مى شود.
آب آن چشمه چنـان گـواراست كه به سـردى كـافـور و طعم
زنجفیل و عطرمشك شباهت دارد....
«خدایا ما را از شفاعت آن دُر گرانبها بی نصیب مگذار»
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امیرکدخدایی
مجتمع تولید و بسته بندی اصفهان

زهرا
امشب از شب های سرد وتیره است
خواب از چشمم فراری گشته است
هست امشب رحلت دخت نبی
جده سادات ،بانوی علی
بغض چون غمباد حلقم را گرفت

ویژه نوروز

مانده ام در کار این مردم ،شگفت
امشب ازعرش بلند کبریا
زار می گریند کل انبیا
چون که زهرا چشم از دنیا ببست
چون بگردد کار این دنیای پست
بعد امشب این جهان بی مادر است
گشت تنها دست حق ،بی یاور است
بعد امشب این جهان بی فخر ماند
چون دگر زهرا در این دنیا نماند
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فلسفه هفت سین
در شکوه لحظه فرارسیدن نوروز دم غنیمت شماریم .مقدم این میهمان عزیز را مبارک خوانیم که تا چشم بر هم زنیم خواهد رفت .از
آیینه دل غبار یک ساله بزداییم ،سفره ای هر چند ساده و کوچک اما پر امید بگسترانیم ،سفره ای به سبزی گندم های تازه رسته ،به
سپیدی روی زحمت کشان و پاکان و به سرخی آتش در هر زمان .به مهر و بخشایش به یکدیگر بنگریم که امروز ،روزی نو ،و نوروز
است .در هر رهگذر گل گذاریم و آب ریزیم ،بر سر و روی گالب بیفشانیم ،شمع و چراغ بیفروزیم و به نورش تیرگی از دل برهانیم .به
روشنای آب و آیینه بنگریم ،به ارواح پاک نیکان و عزیزان درود فرستیم و بر پرهیزکاران سالم کنیم .سر بر سجده نهیم و به امید سالی
پر خیر و برکت ،روزی دهنده جهانیان را نیایش گوییم و با سرور و شادمانی این نوروز خجسته و رسم نیک فرهنگی را پاس بداریم.
فلسفه عدد  7و هفت سین
سفره های نوروزی یکی از آیین های مشترک در مراسم نوروز در بین مردمی است که نوروز را جشن می گیرند .در بسیاری از نقاط
ایران ،سفره هفت سین پهن می شود .عدد هفت در همه فرهنگ ها و ادیان مقدس است .در تمدن ایرانی هم عدد هفت در نمودهای
مختلف ظاهر می شود ،یکی از این نمودها سفره هفت سین است که در آیین های باستان ایران برای هر جشن یا مراسم مذهبی،
خوانی گسترده می شد که در آن عالوه بر آالت و اسباب نیایش ،فرآورده های فصل و خوراکی های گوناگون نیز بر خوان نهاده
می شد .هر کدام از سین های سفره هفت سین نمادی از یک چیز است .تقدس عدد هفت از آیین مهر یا میتراست و به سالهاى دور
بازمى گردد .در این آیین هفت مرحله وجود داشت براى اینکه انسان به مقام عالى و آسمانى برسد .پس عدد هفت از پیش از زرتشت
براى انسان گرامی بوده و در آیین هاى گوناگون به نمادهاى گوناگون دیده مى شود ،مانند هفت آسمان ،هفت دریا ،هفت گیاه و..
اجزاء سفره ی هفت سین
سنجد :نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولد و زایندگى .عده اى عقیده دارند که بوى برگ و شکوفه درخت سنجد
محرک عشق است.
سبزه :نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.
سمنو :نماد زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه رسیده گندم تهیه مى شود.
سکه :نمادى از خیر و برکت و درآمد است.
سیب :هم نماد مهر و مهرورزی.
سماق و سیر :نماد چاشنى و محرک شادى در زندگى به شمار مى روند .اما غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره نشین ،خوان
نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته است  :دراین میان « تخم مرغ» نماد زایش و آفرینش است و نشانه اى از نطفه و نژاد« .آینه» نماد
روشنایى است و حتم ًا باید در باالى سفره جاى بگیرد« .آب و ماهى» نشانه برکت در زندگى هستند .ماهى به عنوان نشانه اسفند ماه
بر سفره گذاشته مى شود.
کتاب مقدس هم یکى از پایه هاى اصلى سفره هفت سین است و مسلمانان قرآن را بر باالى سفره هایشان جاى مى دهند.
در سر سفره هفت سین زرتشتیان درکنار اسپند و سنجد « ،آویشن» هم دیده مى شود که به گفته موبد فیروزگرى خاصیت ضدعفونى
کننده و دارویى دارد و به نیت سالمتى و بیشتر به حالت تبرک بر سر سفره هفت سین گذاشته مى شود.
شاخه هاى سرو ،دانه هاى انار ،گل بیدمشک،
شیر نارنج ،نان و پنیر ،شمعدان و ...را هم
مى توان جزو اجزاى دیگر سفره هفت سین
دانست.
در این سال نو ،دلهامان شاد،
کشتزارهامان سبز ،رودهامان پر
آب ،باغ هامان پر بار و شهرهامان
امن و آباد .بخت و رویمان سپید و
دین و ایمانمان استوارتر باد.
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مهندس اسحاقی در مراسم معارفه مدیران جدید شرکت نفت ایرانول:

ویژه نوروز

نباید به چیزی کمتر از شرکت پیشتاز
قانع باشیم
ملیحه حسین زاده

مهم ترین استراتژی
ما افزایش سهم بازار
و توسعه صادرات
محصوالت نهایی
است

شرکت پیشتاز با
تدوین استراتژی
در تمام حوزه ها و
توسعه همه جانبه
امکان پذیر است

مهندس عیسی اسحاقی سرپرست شرکت نفت ایرانول در جمع مدیران ،با تاکید بر همدلی و
همراهی دست اندرکاران شرکت در کسب موفقیت ،مهم ترین رمز دستیابی به اهداف و برنامه ها
را همدلی دانست و اظهار امیدواری کرد که در سایه وفاق ،این شرکت خواهد توانست به عنوان
شرکتی پیشتاز راه پر افتخار خود را طی کند.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  :مهندس اسحاقی در مراسم تودیع و
معارفه تعدادی از مدیران شرکت ،مهم ترین استراتژی شرکت نفت ایرانول را افزایش سهم بازار،
توسعه صادرات محصوالت نهایی ،ارتقاء بهره وری مالی و توسعه بهره وری منابع انسانی ذکر
کرد و گفت  :باید برای افزایش سهم بازار و توسعه صادرات محصوالت نهایی ،استراتژی اصولی
تدوین شود تا بتوانیم با اجرای برنامه ها به این مهم دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد  :نباید به چیزی کمتر از شرکت پیشتاز قانع باشیم و این مهم مستلزم تدوین
استراتژی در تمام حوزه ها و توسعه همه جانبه است .امروزه شرکت های موفق بر سه اصل
استوار هستند .اصلی ترین نکته ،مشتریان شیفته است که به تبع ارتقاء کیفیت و قیمت مناسب
محصوالت ،وفاداری مشتری را به دنبال خواهد داشت و کارکنان شیدا یعنی توجه به نیازهای
کارکنان و همراهی کردن آنها در پیشبرد اهداف و توانمندی مالی.
وی تدوین استراتژی های بلند مدت را برای شرکت ضروری دانست و گفت  :باید شرکت نفت
ایرانول را از روزمرگی خارج کرد .باید بزرگ بیندیشیم ،بزرگ عمل کنیم و بزرگ باشیم .مطمئن ًا
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اگر کارکنان و
کارگران متعهد و
دلسوز میخواهیم
باید پاسخگوی
نیازهایشان باشیم

موفقیت و کار خوب پیامد هدفگذاری و برنامه خوب است.
وی تصریح کرد  :ما مستاجر و شما صاحب خانه ایرانول هستید و نباید تغییر مدیران ،سیاست ها
و استراتژی های مدون را تغییر دهد.
سرپرست شرکت نفت ایرانول ،توانمندی مالی و افزایش سود شرکت را از طریق افزایش سهم
بازار و افزایش فروش و کاهش هزینه ها از طریق کاهش بهای تمام شده محصوالت دانست
و با اشاره به تاکید ائمه معصومین و اندیشمندان بزرگ به امر صرفه جویی ،گفت :آنچه مهم به
نظر می رسد نگاه جدی فرهنگی به این مساله و نهادینه کردن آن به عنوان تفکر رایج جامعه
وشرکت است .متاسفانه گاهی نگاه افراطی به بحث صرفه جویی در نهایت به خست تبدیل و
موجب کندی کارها می شود .در صورتی که صرفه جویی ،بهره گیری مناسب و استفاده بهینه
از امکانات موجود است.
وی تصریح کرد :مدیران و افرادی که با ارائه طرح و پیشنهاد ارزنده موجب صرفه جویی و
کاهش هزینه ها شوند ،درصدی از آن کاهش هزینه ،به مدیران و کارشناسان و کارکنان آن
بخش به عنوان پاداش اختصاص داده می شود.
مهندس اسحاقی با تاکید بر داشتن دغدغه های حوزه کارکنان و کارگران شرکت و ایجاد شرایط
مطلوب برای این عزیزان ،گفت  :اگر کارکنان و کارگران متعهد می خواهیم ،اگر کارکنان دلسوز،
کوشا و دلبسته به شرکت می خواهیم باید به نیازهایشان ،معیشت شان ،رفاه ،بهداشت و سالمت
خود و خانواده هایشان توجه شود و پاسخگوی دغدغه های آنها باشیم.
وی اظهار داشت :زمانی که عشق به کار و مهارت در کنار یکدیگر به بهره گیری از فرصت ها
تبدیل شود ،شاهکار ایجاد می شود و این امر در تعامل دوسویه مدیریت و بدنه شرکت از طریق
تالش و کوشش امکان پذیر است.
مهندس اسحاقی موفقیت شرکت نفت ایرانول را علیرغم مشکالت اقتصادی و رکود حاکم بر
فضای کسب و کار ،مرهون مدیریت دلسوزانه و همراهی و همکاری مدیران ،کارکنان و کارگران
دانست و از همراهی تمامی پرسنل مجموعه عظیم شرکت نفت ایرانول تشکر و قدردانی کرد.

ما مستاجر و شما
صاحب خانه ایرانول
هستید و نباید
با تغییر مدیران
سیاست ها تغییر کند

کلیه همکاران در
صورتی که با ارائه
طرح یا پیشنهادهایی
موجب صرفه جویی
و کاهش هزینه ها
شوند ،پاداش مناسبی
دریافت خواهند کرد

11

12

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | ویژه نامه نوروز  | 1394شماره 71

تبریک نوروزی مدیران ایرانول
محمود عیدی
مشاورمدیرعامل

به نام خالق هستی

با استعانت از آفریدگار مهر،فرا رسیدن بهار شکوهمند که هنگامه تجلی مواهب الهی در بستر
طبیعت است را به حضور پر مهرتان تبریک می گویم .

مجید اشجعی
مدیر اداری و منابع انسانی

ویژه نوروز

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر الیل و النهار  ،یا محول الحال و االحوال ،
حول حالنا الی احسن الحال
صفحه ای از دفتر عمرمان ورق خورد و تا روزهایی دیگر  ،صفحه ای تازه گشوده خواهد شد
 .با آمدن بهار و سبز شدن درختان  ،شادی در تمام وجودمان نمود پیدا می کند  .امیدوارم با
دریافت انرژی دوباره سال جدید را با حول و قوه الهی شروع نماییم و با خود عهد بندیم تا
بنده ای شایسته باشیم و در جهت رضای خدا و کسب رضای مخلوق به مصداق آیه شریفه
“ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق “ قدم های بلندتری برداریم  .خداوند سبحان را
شاکریم که به ما عنایت فرمود تا یکسال پرکار و تالش را سپری کنیم و گام هایی در جهت
اهداف بلند شرکت  ،برداریم  .اینجانب در آستانه شکفتن شکوفه های بهاری و آغاز سال
نو  ،صمیمانه ترین تبریکات خود را خدمت همه همکاران خستگی ناپذیر و خوانندگان عزیز
خبرنامه ایرانول تقدیم می کنم و از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان سالی
سرشار از برکت و معنویت مسئلت می نمایم.

علی غیاثیان
رییس روابط عمومی و تبلیغات
اکنون که دستان پر نوازش بهار  ،طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد ،دگر بار قلم
آفرینش با رنگ بازی بر پیکره لوح پاک طبیعت  ،نگاری دیگر از مظاهر زیبای خلقت
را بیان می نماید و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآئین خویش را نثار نگاه
و نگار ما می کنند ،تا در تحولی شگرف نسیم مشک افشان و ترنم بلبالن شیرین
بیان را به نظاره بنشینیم و “یا مقلب القلوب ” گویان به ستایش آن جمیل بی نظیر
به پا خیزیم.
با استعانت از آفریدگار مهر  ،فرارسیدن بهارشکوهمند که هنگامه ی تجلی مواهب
الهی در بستر طبیعت است را به حضور پر مهرتان تبریک می گویم.
جواد علی پورصدری
رییس صادرات

شکر گویم که به توفیق خداوند جهان
بر سر نامه ز توحید نوشتـم عنــوان
اکنون که دستان مهربان بهار  ،طبیعت خفته را از خوابی سرد  ،بیدار می کند و پروردگار بی
همتا  ،امانتی سبز را سوار بر دوش نسیم بهاری  ،به مخلوقات خویش می سپارد ،خاضعانه،
شادکامی و کامیابی  ،بهروزی  ،بهره وری و بهترین ها را از درگاه مدبر هستی برای تمام
همکاران خواستارم.
بهاران  ،هنگامه تجلی مواهب الهی  ،بر فرد فردتان مبارک و خجسته باد!

فخرزادگان
مدیر پاالیشگاه تهران
نوروز باستانی و فرارسیدن فصل بهار و شکفتن
گل های بهاری بر شما خجسته باد.
حکمی زاده
سرپرست پاالیشگاه آبادان
نوروز پیروز
ایرانول پیروز
سید شهاب عظیمی پور
مدیر بازاریابی و فروش
به نام هستی بخش مهربان
در سالی که گذشت همچون سال های گذشته
به همت شما همکاران سخت کوش  ،رشد و
شکوفایی در شرکت نفت ایرانول به بار نشست.
امید است در سال پیش رو نیز  ،با همدلی و
همسویی بتوانیم اهداف و برنامه های شرکت را
پیش برده و نقش خود را به درستی ایفا نماییم.
ضمن سپاس و قدردانی از تالش همه پرسنل،
فرصت را غنیمت شمرده تحویل سال نو را
پیشاپیش شادباش گفته و شادکامی و سرافرازی
شما عزیزان و خانواده های بزرگوارتان را از درگاه
خداوند متعال مسئلت دارم.
سید مهدی تولیت
مدیر امور مالی
فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو،
کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است .آینده
ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد .در
سال نو ،سالمتی ،شادی ،پیروزی ،مهر و دوستی
را برای شما آرزومندم.
گالره کامروز خدایار
مدیر امور حقوقی وقراردادها
به نام یکتای بی همتا
حلول سال نو و بهار پر طراوت را که نشانه قدرت
الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد ،
به تمامی همکاران عزیز شرکت نفت ایرانول
تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از
برکت و معنویت  ،همراه با تندرستی و موفقیت از
درگاه ایزد منان برایتان مسئلت می نمایم.
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تبریک نوروزی مدیران ایرانول
بابک موسوی
رییس واحد تدارکات خارجی
به نا م یکتای بی همتا
با فرا رسیدن روزهای بهاری در ایام فرخنده نوروز  ، 1394ضمن عرض تبریک به خانواده بزرگ نفت ایرانول  ،آرزومندم در سایه ایزد منان در
سال جدید شمسی شرکت نفت ایرانول طالیه دار بیرق صنعت روزغن کشور باشد.
حمیدرضا اسکندری
رئیس کنترل کیفیت
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر الیل و النهار  ،یا محول الحال و االحوال
 ،حول حالنا الی احسن الحال
در گذر از کوی زمستان و در امید رسیدن به کوی زیبای بهار و نظاره رستاخیز طبیعت
و حس دل انگیز زندگی در تجدید حیات طبیعت ،فرا رسیدن عید سعید باستانی و حلول
سال نو را به تمامی همکارانم در شرکت نفت ایرانول ،به ویژه همکاران عزیزم در واحد
کنترل کیفیت که در سال  1393افتخاراتی را در عرصه کیفیت برای شرکت کسب کرده
اند ،تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند
متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت می نمایم.

عبداهلل خلج

نوروز  ،آیین کهن ایرانیان و بهار  ،ارمغان
سبز روزگار  ،بر شما و همه آنان که این
سنت دیرین و تحول شیرین را پاس می
دارند  ،خجسته و مبارک باد .
سعادت تان پاینده مهرتان پاینده

مجید مقتصدی
سرپرست مدیریت برنامه ریزی و امور سیستم ها
در آستانه شروع سالی جدید واحد برنامه ریزی و امور سیستم ها در کنار دیگر اعضای خانواده بزرگ ایرانول بر آنیم تا در جهت اعتالی این
نام مقدس کوشا باشیم و اهداف عالیه شرکت را محقق سازیم و در این راه بر بکار بستن نهایت تالش خویش با ایزد منان عهد می بندیم
و کسب نتیجه را موکول به الطاف آشکار و نهان خداوند مهربان می نمائیم که باور داریم وظیفه ما تالش است و عنایت او همواره حصول
نتیجه را تضمین نموده است....
خداوند ما را بر این عهد پایدار و پیروز بگرداند :امین یا رب العالمین
محمد صادق تدین
رئیس تحقیق و توسعه
اینک که با بانگ رستاخیز بهار ،دوباره در رستنی ها نفس زندگی دمیده می شود و آفریدگار کریم به سرپنجه هنرش ،گره از کار غنچه و
برگ می گشاید تا یاد اور گوشه ای از باز آفرینش ،در کارگاه بلند خویش باشد ،فروتنانه از آفریدگار می خواهم  ،به روال بخشش بی کرانش،
بهروزی همراه با تندرستی و کامیابی را برای همه افریدگان در گستره زمین و زمان ،فراهم اورد و همراه با نو شدن بهاری ،دردها و اشک ها
را بکاهد و شادی ها و همدلی ها را بیفزاید ،نوروزتان شاد باد.
خداوند ما را بر این عهد پایدار و پیروز بگرداند :آمین یا رب العالمین

سید عباس جوادی
مدیر مهندسی و طرح ها
به نام خداوندگار مهر و دوستی
حلول فرخنده نوروز  1394را به مدیریت محترم شرکت و کارکنان پر تالش مجموعه معظم ایرانول تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی
سرشار از تالش و موفقیت را برای همگان آرزومندم .

13

14

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | ویژه نامه نوروز  | 1394شماره 71

آشنایی با مدیران جدید شرکت نفت ایرانول

محمود عیدی :مشاور مدیرعامل
مدیرعامل سابق شرکت احیاء روانکاران سپاهان ایرانول،کارمند رسمی
شرکت نفت ایرانول،دارای چندین سال سابقه مدیریت ارشد مالی و مدیریتی
در شهرداری تهران

ویژه نوروز

سید شهاب عظیمی پور :مدیر بازاریابی و فروش
مهندس شیمی
دارای حدود  20سال سابقه فعالیت در حوزه بازاریابی و فروش و صادرات
در شرکت های تولید کننده روغن و ایرانول

مجید اشجعی :مدیر اداری و منابع انسانی
فوق لیسانس مدیریت ،مدرس دانشگاه
دارای  17سال سابقه فعالیت ،مدیریت اداری-بازرسی فروش چند شرکت
اقتصادی،سابقه فعالیت در حوزه مدیریت کالن ورزش
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علی غیاثیان :رئیس روابط عمومی و تبلیغات
مدرس دانشگاه
فوق لیسانس ارتباطات ،دارای  17سال سابقه علمی و مدیریتی در واحدهای
روابط عمومی،تبلیغات و بازاریابی و فروش

گالره کامروز خدایار:رئیس امور حقوقی و قراردادها
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی دادگستری
مدرس دانشگاه ،دارای  17سال سابقه فعالیت حقوقی

جواد علی پور صدری:رئیس صادرات
مهندس مکانیک ،مترجم نشریات خارجی
عضو سازمان نظام مهندسی کشور
دارای  13سال فعالیت تخصصی در زمینه فروش ،مهندسی فروش چندین
شرکت بزرگ اقتصادی و صنعتی

بابک موسوی:رئیس تدارکات خارجی
لیسانس اقتصاد بازرگانی
دارای  20سال فعالیت بازرگانی،کارشناس سفارشات خارجی،معاون عملیات
و بازرگانی چند شرکت بزرگ اقتصادی
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حمید صیادی زاده

عامل برتر فروش محصوالت ایرانول در استان کرمان:

به همکاری با ایرانول
افتخار می کنم
مریم امیری

نشریه شرکت نفت ایرانول در دور جدید انتشار سعی دارد هر ماه با چند تن از عاملین برتر فروش این شرکت گفت و گو
کرده و مشکالت ،پیشنهادات و انتقادات آنها را در زمینه فروش و توزیع محصوالت ایرانول در راستای رشد و ارتقای این
مجموعه منتشر کند .از این رو در شماره جدید و برای ویژه نامه نوروزی با سه تن از این افراد گفت و گو کرده ایم و نظرات
آنها را به عنوان پیشکسوتان این حوزه جویا شده ایم .متن این گفت و گوها را می توانید در زیر بخوانید.

گفت وگو

چند سال سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید؟
حدود  43سال است که در این حوزه فعالیت می کنم.
مشکل خاصی ندارم  ،در مجموع فقط انتقادی که می توان گفت
این است که در اواخر سال یک مقدار توزیع کم می شود و در
چند سال است که با ایرانول همکاری می کنید؟
این صورت نمی توان به تمام مشتریان سرویس ارائه داد ولی به
از بدو تاسیس این شرکت یعنی از سال  82با شرکت نفت ایرانول طور کل طی این  12سال که با این شرکت همکاری کرده ام
همکاری دارم.
راضی هستم.
چه تعداد کارمند  ،انبار و فروشگاه دارید؟
چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟
در حدود  110نفر کارمند دارم که در دو شرکت روغن صنعتی شرکت نفت ایرانول در خاورمیانه تک است و در واقع بهترین
جنوب و عباس صیادی زاده فعالیت دارند.
شرکتی که می شود به همکاری با آن افتخار کرد ،ایرانول است.
پیشنهادی که دارم این است که شرکت نفت ایرانول محصوالت
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟
متنوع تری به بازار تزریق کند و روغن های پایه مثل ( )SNبا
خوشبختانه مشتریان ما همه ایرانول را کامال می شناسند و با سطح کیفیت باالتری ساخته شود.
این شرکت آشنایی الزم را دارند و این نکته جای خوشحالی دارد
که خود مشتریان سفارش ایرانول می دهند و توزیع شهری هم
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟
داریم.
بهتر است توزیع درهر استانی یک نماینده داشته باشد.
کدام محصول را بیشتر می خرند؟
حرف آخر شما
تمام محصوالت ایرانول خریدار دارند به طور مثال می توان به امیدوارم که شرکت نفت ایرانول مثل همیشه موفق باشد و روز
ریسینگ ( ،)Racingروغن موتور  16000 ،12000و  D 9000به روز بدرخشد .ما به ایرانول افتخار می کنیم که دو پاالیشگاه
اشاره کرد.
در تهران و آبادان دارد و این دو پاالیشگاه حدود  50درصد روغن
مورد نیاز کشور را تامین می کنند.

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | ویژه نامه نوروز  | 1394شماره 71

هادی خواجه ای
عامل برتر فروش محصوالت ایرانول در استان البرز:

هشتاد درصد مشتریان ایرانول
را به خوبی می شناسند
به عنوان اولین سوال بفرمایید چند سال سابقه
مشتری ها عمدتا کدام محصول ایرانول را بیشتر
فعالیت در این شغل را دارید؟
راغب هستند؟
هستم.
فعالیت
به
مشغول
حدود  30سال در این حوزه
بستگی به استفاده آنها دارد.
چند سال است که با ایرانول همکاری می کنید؟
مشکالت و انتقادات خود را عنوان کنید؟
از ابتدای تاسیس ایرانول این افتخار را داشته ام که با این شرکت خوشبختانه از نظر محصول ،حمل و انبار داری هیچ مشکل
همکاری کنم.
خاصی وجود ندارد.
چه تعداد کارمند دراختیار دارید؟
چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟
یک
و
خاور
2
شامل
حدود  15کارمند دارم و سه ماشین که
همه محصوالت خوب هستند و پیشنهاد خاصی ندارم .در واقع
نیسان است.
هر محصولی که تولید بشود مشتری خاص خود را دارد ،در حدود
 50درصد تولیدی که به اینجانب می دهند به فروش می رسد.
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟
بیش از  80درصد افرادی که مراجعه می کنند ،با توجه به اینکه
روغن موتور ایرانول از تمام روغن های موجود با کیفیت تر
چه پیشنهادی در مورد توزیع شرکت دارید؟
است ،این روغن موتور را به خوبی می شناسند .در واقع می توان خوشبختانه در بحث توزیع نیز شرکت ایرانول بسیار فعال است.
گفت از هر  10مراجعه کننده  8نفر ایرانول سفارش می دهند.
حرف و سخن آخرشما
با توجه به آغاز سال جدید ،از خداوند منان آروزی سالمتی و
کدام محصول را بیشتر می خرند ؟
به طور کلی در استان البرز تمام محصوالت به خوبی به فروش تندرستی و سالی پر از موفقیت برای کارکنان زحمتکش شرکت
می رسد ولی روغن  3000و  4000و  6000در این استان بیشتر نفت ایرانول را خواستارم.
خریدار دارد.
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حمیدملتدوست
عامل برتر فروش محصوالت ایرانول در استان گیالن:

محصوالت ایرانول
حرف اول را می زند

گفت وگو

چند سال سابقه فعالیت در این حرفه را دارید؟
چه پیشنهادی درمورد محصوالت ایرانول دارید ؟
موتور
بیش از  30سال است در حوزه فروش انواع روغن
شرکت نفت ایرانول با توجه به اینکه شرکت بزرگی است در زمینه
و روغن های صنعتی به شکل توزیع و پخش مویرگی فعالیت تولیدات جانبی خودرویی نظیر روغن ترمز  ،تولید انواع گریس های
می کنم.
نسوز مخصوص بلبرینگ در ظرف های  100گرمی 200 ،گرمی و
 500گرمی که امروزه در رابطه با انواع خودروها بزرگترین مصرف
را دارد .همچنین اسپری براق کننده داشبورد و الستیک که امروزه
چند سال است که با ایرانول همکاری می کنید؟
شرکت
از بدو تولد شرکت نفت ایرانول همکاری خود را با این
در سبد کاالی تمامی تولیدات بزرگ جهانی موجود است ،فعالیتی
آغاز کردم .
انجام نمی دهد .بنابراین پیشنهاد می کنم شرکت این محصوالت
را نیز به تولیدات خود در آینده اضافه کند.
چه تعداد کارمند  ،انبار و فروشگاه دارید؟
توزیع
ترین
سابقه
شرکت بازرگانی ملت دوست با صد پرسنل با
چه پیشنهادی در مورد توزیع دارید؟
(از
است
سال
30
کننده انواع روانکار در ایران است که بیش از
توزیع و فروش در مجموع خوب کار می کنند .ولی در این زمینه
سال  )59فعالیت خود را آغاز کرده و به نحوی می توان گفت که باید با ایجاد مهندسی فروش و اطالع رسانی در مورد انواع روغن
بنیانگذار توزیع مویرگی در زمینه روغن موتور و دیگر روان سازها موتور و روغن های صنعتی به مصرف کنندگان  ،به بهینه سازی
بوده است  .این شرکت با  10پرسنل کار خود را آغاز کرده است فروش کمک کرد  .ضمن اینکه استفاده از تبلیغات محیطی و سایر
و اکنون دارای صد پرسنل است که با کادری مجرب و متعهد ابزارهای تبلیغی در شناخت خریداران از محصوالت شرکت نفت
بزرگترین شبکه توزیع مویرگی را در ایران در اختیار دارد .
ایرانول بسیار موثر می باشد.
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟
حرف و سخن آخر شما
خوشبختانه با حمایت شرکت نفت ایرانول از بازرگانی ملت در خاتمه از خدای مهربان برای تمامی ایرانیان و پرسنل زحمت
دوست ،محصوالت این شرکت از نظر کمی و کیفی در استان کش شرکت نفت ایرانول و همه عاملین فروش آرزوی توفیق ،
گیالن حرف اول را می زند و تمام مشتریان ما به طور کامل این سالمتی و بهروزی و پیروزی را خواهانم.
شرکت را می شناسند.
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اتوسرویس کار اختصاصی ایرانول:

باید همکاری دوجانبه ما با شرکت تنگاتنگ شود
ملیحه حسین زاده

در بازار متنوع محصوالت ایرانی و خارجی  ،رقابت با همه آنها اگر چه کاری سخت ،با هزینه و تالش فراوان همراه
است ،اما شرکت نفت ایرانول به عنوان یکی از شرکت های قدیمی تولید کننده روغن پایه ،سهم بازار مخصوص به
خود را دارد.
گفتگوی ما با آقای فرخنده زاده البته از آنجایی آغاز شد که شرایط بازار روغن و جایگاه محصوالت ایرانول در آن
موضوع بحث مان بود.

فرخنده زاده وقتی به نام «کارگر ایرانی و حمایت از محصول
ایرانی» می رسد ،با تعصب خاصی ادامه می دهد  :روغن ایرانول
نسبت به سایر رقبا از کیفیت باالتری برخوردار است و ما به عنوان
یکی از مشتری های قدیمی و پر و پا قرص ایرانول ،نسبت به این
محصول توجه و عالقه خاصی داریم ،چرا که با بهترین کیفیت
ممکن و به دست کارگر ایرانی تولید می شود.
فرخنده زاده جزء یکی از اتوسرویس های با سابقه و البته خوشنام
تهران است که تنها یک نوع روغن ماشین به مشتریان خود عرضه
می کند و آنهم روغن ایرانول است.
وی در ادامه صحبت هایش گفت  :به عنوان یکی از قدیمی ترین
فروشندگان محصوالت ایرانول روی این برند تعصب داریم و این
نکته که تنها یک برند را در مغازه خود عرضه می کنیم ،گفته های
ما را تایید می کند.
فرخنده زاده با اشاره به همکاری مهم و دوجانبه شرکت ایرانول
با اتوسرویس ها خاطر نشان کرد  :مسلم ًا زمانی که مشتری برای
خرید محصوالت ایرانول مراجعه می کند ،هم ما سود برده ایم و

هم شرکت نفت ایرانول .برای تداوم این همکاری هم پیشنهاد
می کنم در بحث تبلیغات شرکت به قشر اتوسرویس ها هم نگاه
ویژه ای داشته باشید .تبلیغات آموزشی در اتوسرویس ها را نادیده
نگیرید ،چرا که با هر مراجعه مشتری به مغازه ما ،سطح اطالعات
مشتری باال می رود و خود را موظف می کند ،از محصوالت
ایرانول استفاده نماید.
وی یکی از بهترین و کارآمدترین راههای جذب مشتری را
ایجاد انگیزه در واسطه های دوجانبه بین شرکت و مشتری یعنی
اتوسرویس ها اشاره کرد و گفت  :با کمترین هزینه می توان
در سایت شرکت برای اتوسرویس ها تبلیغ کرد و با معرفی آنها
به مشتریان ،خدمات ویژه و تخفیف های الزم را برای مراجعین
فراهم کرد.
فرخنده زاده در پایان تاکید کرد  :انجام تبلیغات درون شهری و
نصب بنر و پالکاردها هم باید مدنظر مسئوالن ذیربط شرکت قرار
بگیرد تا کار ما در اتوسرویس ها با پشتکار بیشتری رونق بگیرد.
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ایرانول

همگام با دنیا ،پیشگام در ایران

مقاالت
وسایل نقلیه امروز به
روغن موتوری نیاز
دارند که همگام با
خواسته های در حال
تغییر خود بهبود پیدا
کرده و عمر موتور
طوالنی کند

در عصر حاضر در تمامی زمینه های علمی ،تحقیقات گسترده در جریان است و
روز به روز تکنولوژی های جدید و تولیدات روز آمد در معرض معرفی و استفاده
قرار می گیرند.
یکی از صنایعی که با سرعت بسیار رو به جلو در حال حرکت است صنعت
خودروسازی است .خودروسازان بزرگ جهان هر ساله بودجه های بسیار هنگفتی
را جهت «تحقیق و توسعه» صرف نموده و سعی دارند از این طریق بر مزیت
رقابتی خود در بازار بیافزایند.
سید مسعود سیدنا
در همین راستا تولید کنندگان روانکارها در دنیا از بزرگ ترین شرکای کارشناس مجتمع تولید و
خودروسازان در این مسیر توسعه و پیشرفت هستند .طی چند سال گذشته بسته بندی ایرانول اصفهان
کوچک سازی ،افزایش قدرت و همچنین افزایش کارایی موتورها در دستور کار
مراکز «تحقیقات موتور» قرار گرفته است .در کنار این موارد با جدی تر شدن مقررات زیست محیطی
و وارد شدن فاکتور های اقتصاد سوخت ،خودروسازان به طور جدی مصرف بهینه سوخت و هم چنین
کاهش آالیندگی را نیز در تحقیقات خود مدنظر قرار داده اند.
مجموعه این چالش ها ،تولید کنندگان روانکار را بر آن داشته تا ترکیبات مورد استفاده خود را مورد
بازنگری کلی قرار دهند .چالش هایی که از یک سو منجر به باال رفتن دمای کارکرد موتورها شده و
روغن را در معرض خطرناک ترین عامل کاهنده عمر خود قرار می دهد و از دیگر سو با مقرر کردن
الزامات زیست محیطی ،گستره افزودنی های قابل استفاده را محدود می نماید .به تمامی این عوامل انتظار
مشتری در داشتن روانکاری با طول عمر باال را نیز اضافه کنید.
در همین راستا مراجع استاندارد گذاری صنعت خودرو نظیر  ،APIاستاندارد های جدید را بر اساس تغییرات
حاصل شده ارائه نموده اند .در رده خوروهای بنزینی آخرین سطح کیفیت ارائه شده  API SNمی باشد
که در اول اکتبر  2010معرفی گردید و در رده خودروهای دیزلی نیز  API CJ-4آخرین سطح کیفیت
تایید شده می باشد.
شرکت نفت ایرانول همگام با معتبرترین تولیدکنندگان جهانی روانکار و به عنوان اولین تولید کننده در
ایران در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان و هم چنین تحقق چشم انداز خود مبنی بر تنوع بخشی به
محصوالت ویژه و تکمیل سبد محصوالت خود اقدام به معرفی روغن موتور بنزینی «ایرانول »RONIA
با سطح کیفیت  SNAPIو روغن موتور دیزل «ایرانول  »POWERبا سطح کیفیت  API CJ-4نمود.
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ایرانول Ronia

ایرانول  Roniaبا استفــاده از روغن پایهی سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب ،جهت استفاده
در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردید ه است .این محصول که مطابق با باالترین سطوح
کارآیی API SNتولید گردید ه است ،جهت مصرف در خودروهای بنزینی (طراحی شده از سال  2011میالدی
به بعد ) و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازندهی خودرو توصیه شدهاست ،مناسب
میباشد.
در  20سال گذشته ،سرعت موتورها  50درصد افزایش یافته است .موتورهای مدرن کوچکتر ،با آالیندگی
کمتر و گرمای بیشترهستند .ضریب تراکم در آنها باالتر بوده و استفاده از رادیاتورهای کوچکتر مرسوم شده
است .در بسیاری از موتورها از توربو شارژر و سر چند سوپاپ استفاده می کنند که به باال رفتن سرعت و درجه
حرارت منجر می گردد .در عین حال بیش ازگذشته فواصل تعویض روغن افزایش یافته است .فواصل زمانی
که بعضا سه برابر گذشته شده است .موتورهای مدرن قدرت بیشتر را با مصرف کمتر سوخت و انتشار کمتر
گازهای آالینده در پیش گرفته اند .همه ی این شرایط وظیفه روغن برای محافظت از موتور را از گذشته به
مراتب سخت تر کرده است.
در همین راستا در اکتبر سال  2010و برای مصرف در خودروهای طراحی شده در سال  2011به بعد سطح
کارایی  API SNابداع شده است .این سطح کیفیت برای کنترل بیشتر لجن های اسیدی،محافظت بیشتر
پیستون ها در دماهای باالتر ومطابقت باالتر با آب بندها تولید شده است API SN.انرژی عملکرد بسیار
باالیی را با صرفه جویی در مصرف سوخت ،محافظت از توربو شارژر و مطابقت و سازش پذیری با سیستم
کنترل گازهای خروجی فراهم می آورد.
برای درک درست از مشخصات  ،SNAPIمحصوالت جدید باید در مقایسه با  SMAPIاستاندارد عملکرد
قبلی ،به سطوح باالتری از کارایی در زمینه ایی چون شست و شوی موتور و مقاومت در برابر اکسیداسیون
دست یافته باشند .وسایل نقلیه امروز به روغن
موتوری نیاز دارند که همگام با خواسته های
در حال تغییر خود بهبود پیدا کرده و عمر
موتور را طوالنی کند.
در شکل زیر در یک نمودار تفاوت عملکرد
دو سطح کارایی  SNو  SMمقایسه گردیده
است.
روغن ایرانول  RONIAروغن موتوری
مرغوب و سینتتیک می باشد که بسیار بهتر
از روغن موتورهای متعارف جهت حفاظت
و پیشگیری از تشکیل لجن عمل می کند و
موتور را قادر می سازد که بتواند تا زمان بعدی
تعویض روغن با حداکثر توان کار کند .این
روغن که برای موتورهای با تکنولوژی جدید و حجم و شتاب باال طراحی شده است باعث کاهش صدای
موتور می شود و از تنش اضافی در شرایط ترافیک با توقف و حرکت زیاد محافظت می کند.
مهمترین خصوصیات این محصول عبارتند از:
خاصیت پاککنندگی بسیار عالی و ممانعت از تشکيل رسوب و لجن بواسطه فرموالسيون پيشرفته و استفاده
از مواد افزودني خاص که منجر به افزايش عمر موتور مي گردد
روانکاري عالي ومحافظت دربرابر سائيدگي در شرايط سخت رانندگي
پايداري اکسيداسيون وحرارتي بسيارعالي
کاهش چشمگيرمصرف سوخت
کنترل عالي نشرآالينده ها ومحافظت ازکاتاليست
خواص عالي جاري شدن دردماهاي پايين به هنگام استارت زدن ويا رانندگي درشرايط آب وهوايي سرد
سازگاری با طیف گسترده ای از آب بند ها ،که انعطاف آب بندها را تضمین کرده و مانع از هرگونه
روغن ریزی می گردد.

روغن ایرانول RONIA
روغن موتوری مرغوب
وسینتتیکمی باشد
که بسیار بهتر از
روغنموتورهــــای
متعارف جهت حفاظت
و پیشگیری از تشکیل
لجن عمل می کند

ایرانول Power
برای استفاده
در موتور های جدید
و هم چنین ناوگان
موجود در بزرگراه ها
طراحی شده است
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ایرانول Power
ایرانول  Powerبا استفــاده از روغن پایهی تمام سنتتيک گزينش شده و مواد افزودني مرغوب ،جهت

مقاالت

در راستای ممانعت
از انتشار گازهای
آالینده و همچنین
سازگاری با فیلتر های
مذکور تولیدکنندگان
روانکار ملزم به
رعایت استاندارد
جدید
 4-API CJشده اند

مصرف در باالترین مدلهاي موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و
هوایی ایران تولید گردید ه است .این محصول دارای تاییدیه  VOLVO VDS-4از شرکت ولووی آلمان
بوده و دارای سطح کیفیت  API CJ-4می باشد.
سطح کیفیت  API CJ-4آخرین سری از روغن موتورهایی است که برای وسایل نقلیه تحت شرایط
سخت عملیاتی بهینه شده اند .این سطح کارایی در سال  2006آغاز و در اکتبر  2006مشخصات آن مورد
تایید رسمی قرار گرفت.
پس از وضع قوانین محیط زیستی برای محدودیت انتشار گازهای آالینده سازندگان موتور از فیلتر های
کاتالیستی استفاده کرده اند که روی کیفیت گازهای خروجی تاثیر گذار است .در راستای ممانعت از انتشار
گازهای آالینده و همچنین سازگاری با فیلتر های مذکور تولید کنندگان روانکار ملزم به رعایت استاندارد
جدید  API CJ-4شده اند .استانداردی که در آن محدودیت هایی بر میزان استفاده از مواد و عناصری
مانند خاکستر سولفاته ،فسفر و گوگرد ( ) SAPSوضع شده است .همچنین در این سطح کارایی میزان
مجاز فراریت بر اساس روش تست  5800 ASTMحداکثر  13درصد تعیین شده است.
به همین سبب روغن موتورهای جدید با طول عمر بیشتر ،طراحی و تولید شده اند تا ضمن کنترل آالینده
های خروجی ،روی کاتالیست ها و فیلترها اثر منفی نداشته و موجب بسته شدن فیلترها و یا بی تاثیر
شدن نقش کاتالیست ها نگردند .یک روانکار مناسب باید مانع تشکیل رسوب روی پیستون شده ،دوده و
آالینده ها را در خود حمل کرده ،خاصیت ضد کف داشته و در اثر تنش و دمای کارکرد از افت ویسکوزیته
کمتری برخوردار باشند.
ایرانول  Powerمطابق با کلیه شرایط گفته شده در دو گرید  SAE 15W-40و  SAE 10W-40عرضه
می گردد.
مهمترین خصوصیات این محصول عبارتند از:
خاصیت ضد اکسیداسیون وپایداری حرارتی عالی
قلیائی باال برای جلوگیری ازاثرات نا مطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده براثراحتراق سوخت و در
نتیجه افزایش عمر روغن
حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی باال
خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت ازخوردگی قطعات موتور
پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی وکاهش دوده و رسوب ازسطح موتور
قدرت روانکاری یاتاقان ها در دماهای پایین برای استارت زدن وکاهش تشکیل رسوب در دماهای
پایین به ویژه هنگام استفاده در مسافت های کوتاه
طول عمرباال درشرايط کارکرد باال
توانایی عالی کارکرد در دماهای بسیار پایین
این روغن برای استفاده در موتور های جدید و هم چنین ناوگان موجود در بزرگراه ها طراحی شده است.
با توجه به اینکه یک روانکار با این مشخصات ،طول عمر باالیی دارد اما زمان کارکرد روغن به طور
کلی به نوع موتور ،چرخه کار ،کیفیت سوخت و عوامل دیگر وابسته می باشد و استفاده کنندگان باید
توصیه های کارخانه سازنده را دنبال نمایند.
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افزودنی های روغن موتور به زبانی ساده
( بخش اول)
اولین روغن موتورهای تولیدی که از نفت به دست آمد ،شاید کمتر از
پانصد کیلومتر کارکرد نداشت .اما رفته رفته با پیشرفت علم و تغییرات
فاحش در موتورها ،روغن موتورهای اولیه مناسب نبود و نیاز به ارتقاء
کیفیت روغن وجود داشت .لذا مواد شیمیایی را به روغن موتورها اضافه
کردند که موجب افزایش توان آنها گردید .در این نوشته به طور مختصر
و ساده در مورد این مواد شیمیایی مطالبی ارائه خواهد شد.
روغن موتورها از اختالط روغن پایه و مواد افزودنی حاصل می شوند که
مواد افزودنی نقش بسیار مهمی در باال بردن کیفیت روغن دارد .البته
نقش روغن پایه در کیفیت روغن نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
به طور کلی می توان مواد افزودنی را به سه دسته زیر
تقسیم کرد:
 )1مواد افزودنی محافظ سطوح روانکاری شده :این
افزودنی ها سطوح در تماس با روغن را پوشانده و از سایش ،زنگ زدن،
خوردگی جلوگیری می کنند .مواد افزودنی بازدارنده خوردگی ،متفرق
کننده ها و پاک کننده ها از این دسته هستند.
 )2مواد افزودنی بهبود دهنده کارایی روانکار :این افزودنی
ها باعث افزایش کارایی روانکار می شوند .بهبود دهنده های شاخص
گرانروی و اصطکاک و پایین آورنده های نقطه ریزش از این دسته اند.
 )3مواد افزودنی محافظ روانکار :این افزودنی ها باعث می شوند
روغن دیرتر خراب شود و بتواند بیشتر استفاده گردد .بازدارنده های
اکسیداسیون و ضد کف ها از این دسته اند.
اما افزودنی ها خواصی را به روغن می دهند که مهمترین آنها عبارتند
از:
• مقاومت در برابر اکسید شدن
• ممانعت از اصطکاک و سایش
• ممانعت از زنگ زدگی و خوردگی سطوح
• کنترل آلودگی های حاصل از احتراق و غیره که وارد روغن می شوند.
• ممانعت از ایجاد رسوب بر روی قطعات
• ممانعت از تجمع دوده و مواد حاصل از احتراق و اکسیداسیون که
می تواند موجب مسدود شدن فیلتر و روزنه ها ی ورودی روغن شود
حال به نقش چند افزودنی در روغن اشاره ای مختصر خواهد شد.
بازدارنده اکسیداسیون
موتور اتومبیل یک راکتور قدرتمند است که روغن موتور در آن به طور
جدی متحمل واکنش های شیمیایی می گردد .در حقیقت موتور اتومبیل
شرایطی ایجاد می کند که روغن به سرعت تخریب شود و به همین
دلیل است که از مواد افزودنی استفاده می شود تا این نقش مخرب
موتور برای روغن موتور را تا حدود زیادی خنثی کند و اجازه دهد روغن
طول عمر بیشتری داشته باشد .یکی از این مواد افزودنی بازدارنده های
اکسیداسیون یا همان آنتی اکسیدان ها می باشند که نقش بسیار مهمی
در کیفیت روغن موتور دارد .می دانید که اکسیداسیون نتیجه واکنش
اکسیژن با مواد است .از آنجاییکه موتور خودروها حرارت زیادی ایجاد
می کند باعث می شود اکسیژن هوا با روغن با سرعت بیشتری ترکیب
شود .عالوه بر دما در موتور خودروها انواع فلزات نیز یافت می شود

که برای تولید آن به کار رفته .این فلزات
برای اکسید کردن روغن در کنار دمای باال
نقش یک کاتالیزور یا همان تسریع کننده را
دارد .در نتیجه اگر روغن موتور دارای آنتی
اکسیدان نباشد در مدت کوتاهی بعد از آنکه
در موتور ریخته شود تبدیل به یک ماده غلیظ
سیاه رنگ با مواد چسبنده و لجن خواهد شد و
این روغن اکسید شده موتور خودروی شما را
حمید اسکندری
از کار خواهد انداخت .حاال می بینیم که نقش رئیس واحد کنترل کیفیت
مواد افزودنی از چه اهمیتی برخوردار است.
اما عمر آنتی اکسیدان ها نیز به مرور و در طول کار تمام می شود و
آنتی اکسیدان ها از بین می روند و وقتی این اتفاق بیفتد روغن بالفاصله
کارایی خود را از دست می دهد.
بهبود دهنده های شاخص گرانروی
شاخص گرانروی یک فاکتور مهم در کیفیت روغن محسوب می شود.
هر چه شاخص گرانروی در روغن باالتر باشد روغن توان باالیی در
روانکاری دارد و الیه مناسبی از روغن را بین قطعات ایجاد می کند چون
در اثر تغییرات دما کمتر دچار تغییر می شود .برای روشن شدن موضوع
مثالی می آوریم .فرض کنید دو نوع روغن موتور داریم که یکی دارای
شاخص گرانروی باال و دیگری دارای شاخص گرانروی پایین می باشد
و هر دو داخل دو موتور مشابه ریخته می شوند .بعد از مدتی اگر قطعات
موتورها را بررسی کنید می بینید که آن موتوری که از روغنی با شاخص
گرانروی پایین استفاده کرده ساییدگی های شدیدی دارد و اینطور به
نظر می رسد که انگار روغنی بین قطعات وجود نداشته و قطعات برروی
هم ساییده شده اند .اما وقتی شاخص گرانروی پایین باشد زمانیکه موتور
در فشار باال کار کند دما و فشار بر روی روغن افزایش می یابد و
چون شاخص ویسکوزیته پایین است الیه ضعیفی از روغن بین قطعات
متحرک بوجود آمده است که در اثر فشار پاره می شود و سایش شدت
می یابد .همچنین وقتی شاخص گرانروی پایین است در اثر سرما روغن
سفت شده و نمی تواند به خوبی پمپ شده و به قطعات برسد.
از آنجاییکه روغن پایه ها به تنهایی نمی توانند شاخص گرانروی
مناسبی برای موتورهای پرقدرت امروزی ایجاد کنند لذا از پلیمرهای
مخصوصی برای باال بردن شاخص گرانروی استفاده می کنند .این
پلیمرها موجب می شوند شدت تغییرگرانروی روغن در اثر تغییرات
حرارتی به طور مناسبی کاهش یابد در نتیجه روانکاری به طور مطلوبی
انجام شده و سایش کاهش می یابد .همچنین خاصیتی که این پلیمرها
به روغن می دهند باعث کاهش مصرف سوخت نیز می شود .در نتیجه
باال بودن شاخص گرانروی یا نقش پلیمرهای باالبرنده شاخص گرانروی
عبارتند از:
• کاهش مصرف سوخت
• کاهش سایش
• کاهش مصرف روغن
• سهولت پمپ شدن روغن توسط پمپ روغن
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کار و ارزش نيروي انساني

مقاالت

>>> توجه به نيروي انساني به عنوان بزرگترين و مهمترين
سرمايه هر سازمان مسئله اي است که در دو دهه اخير رشد
فراواني داشته است .اين جنبش نيز مانند شماري ديگر از جنبش
هاي کارآمد ،مديريت سودمند و کاربري بااليي دارد و هم اکنون
در اکثر کشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان نفوذ کرده و در مباني
و اصول کار و ارتباط با کارکنان تحول شگرفي ايجاد کرده است.
بسياري از تحوالت سال هاي کنوني که در قالب نامتمرکز کردن
نظام مديريت ،کاهش اليه هاي سازماني ،مشارکت کارکنان در
فرايند تصميم گيري و اموري از اين دست پديد آمده اند ،همگي
به دليل آن است که نگرش سازمان ها نسبت به نيروي کار
دگرگون شده و کارکنان سازمان از تعريف کهنه و نارساي دوره
پس از انقالب صنعتي رها شده و با تعريف تازه منابع پر ارزش
شناخته مي شوند ،هم اکنون سازمان هاي صنعتي ،بازرگاني و
حتي خدماتي بيش از پيش براي باال بردن درجه بهره وري خود
به افزايش توان تخصصي ،رضايت و دلبستگي نيروي انساني خود
روي آورده اند و بهره وري را با بهبود بخشيدن به کيفيت زندگي
کاري مرتبط ساخته اند.
از سوي ديگر واقعيت آن است که کار کردن جزء جوهره زندگي
انسان است .انسان جز از طريق کار کردن قادر به ادامه حيات
نبوده و اصو ًال کار همزاد انسان است.
اما انسان تحت چه ضوابطي کار مي کند ؟ آيا او فقط به رفع
گرسنگي خود مي انديشد يا اينکه عوامل ديگري هستند که
محرک وي براي انجام هر چه بهتر کار است ؟ طبيعي است
محرک اوليه انسان از کار و تالش تأمين وسائل معيشتي از قبيل
غذا ،پوشاک و مسکن مي باشد .اما او هيچگاه خود را در اين
محدوده محبوس نمي کند .انسان موجودي خالق است ،به همان
گونه که از محيط تأثير مي پذيرد بر محيط هم اثر مي گذارد و
به همان گونه که ابزار را به کار مي گيرد ،ابزار را هم مي سازد و
تکامل ابزار به ذهن آدمي اثر مي گذارد و او را قادر مي سازد تا
عوامل ذهني خود را گسترش دهد و به کرانه هاي شگفت پديده
هاي مختلف نظر کند .انسان اگرچه انگيزه اوليه اش يافتن شغل و
تأمين نيازهاي اوليه زندگي است ،اما پس از آن مي کوشد کار خود
را تبديل به عاملي کند تا بوسيله آن به شکوفايي استعدادهايش
تجلي بخشد و با شکفتن استعدادهايش « عزت نفس» خود را
ارضاء نمايد .او شغلش را به ابزاري تبديل مي کند تا به کمک
آن بتواند براي خود احترام ،منزلت و شخصيت کسب کند تا از آن
طريق به وجود انساني خود افتخار کند.
انسان همواره با کارش مورد قضاوت قرار مي گيرد و هر چه کار
او از پيچيدگي ،عمق و گستردگي بيشتري برخوردار باشد مي تواند
در جامعه احساس سربلندي بيشتري کند .لذا اگرچه هدف اوليه

شخصي ممکن است بدست آوردن شغلي
براي تأمين نيازهاي اقتصاديش باشد ،اما
هدف نهايي او مي تواند کسب اعتبار و
احترام و حتي فراتر از آن يعني رسيدن
به مرحله شکوفايي باشد و در اين مرحله
است که صعود دروني و معنوي خود را
مايه کسب لذت از زندگي و شغلش مي
مجید اشجعی
کند و در اين جاست که شعور و شعف
مدیر اداری و منابع انسانی
ناشي از ارتقاء کيفي کارش براي او
رسيدن به سعادت است.حال بايد ديد که
کارکنان در چه مرحله اي از رشد سازماني هستند ؟ آيا آنها به آن
حد بلوغ شغلي رسيده اند تا نفس انجام کار براي آنها دروني شده
باشد و کار نه فقط براي کسب درآمد که الزمه زندگي است بلکه
براي به منصه ظهور رساندن استعدادهاي خود به کار گيرند.
همانگونه که اشاره شد ،از آنجائيکه با ارزش ترين دارايي هاي
شرکت کارکناني هستند که در آنجا کار مي کنند نقش مديران
سازمان از اهميت زيادي برخوردار است .اگر انديشه مدير پرورش
انسان هاي واال (کارکنان) باشد مي کوشد تا:
 -1احترام کارکنان را حفظ کند
 -2نظرشان را در مورد کارهايي که به آنها مربوط است سؤال کند
و آنها را در تصميم گيري ها مشارکت دهد
 -3به آنها نشان دهد که مورد اعتماد هستند و حضورشان در روند
کار مفيد و الزم است
 -4سعي کند انجام کار براي آنها دروني شود تا آنها با عالقه و
پشتکاربیشتر به کار بپردازند
 -5احساس مسئوليت آنها را ستايش و از آنها در مقابل انجام کار
درست قدرداني کند
 -6براي حس کمال جويي آنها ارزش قائل شود و در جهت ارتقاء
کمي و کيفي کار ياريشان دهد
 -7در مقابل مشکالت شخصي کارکنان با آنها همدردي و حتي
سعي کند مشکالتشان را درک کرده و در حل آنها گام بردارد
 -8سعي کند شرايط و فضاي مناسب را براي فعاليت ثمربخش
کارکنان فراهم سازد
نهايت ًا آنچه مسلم است با توجه به طبع متغير انسان ها بهره گيري
مدير از عوامل فوق براساس اولويت بندي هاي خاص و يا به
صورت ترکيبي مي تواند موجب پرورش انسان هاي آزاده و
مسئول شود .انسان هايي که اگر از استعدادهايشان به درستي
استفاده شود ،مي توانند بسياري از آنچه را که ناممکن به نظر
مي رسند ممکن سازند و همين باعث مي گردد بازده کار افزايش
يابد<<< .
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چالش هاي پيش رو و پيش بيني وضعيت بازار
روانكارها در جهان و ايران
(بخش اول)

در دهه هاي اخير تعداد خودروهاي در حال حركت در سراسر مصرفي در خودروها بود و اين محدوديت
جهان رو به فزوني گذاشته و آثار زيانبار آنها براي سالمتي انسان ،ها ،توليد كنندگان را مجبور به تغييرات
موجودات زنده و محيط زيست ،بيش از پيش نمايان شده است .الزم در اين زمينه کرد.
براي رفع يا كاهش آثار استفاده از خودرو ،متخصصان در كشور
هاي مختلف دست به كار وضع قوانين شدند .از آنجايي كه حوزه قوانين زيست محيطي و سالمتي
اعمال قوانين ،بخش وسيعي از صنعت و خدمات را در نقاط مختلف وضع شده:
جهان در بر مي گرفت و انجام اقدامات سريع امكان پذير نبود ،با توجه به اثرات زيانبار گازهاي خروجي
محمدصادق تدین
مقرر شد كه در يك دوره زماني قابل قبول (  20تا  30ساله ) ،از خودروها بر محيط زيست و سالمت
رئیس تحقیق و توسعه
قوانين مرحله به مرحله به اجرا گذاشته شده و به مرور محدوديت موجودات زنده ،در نقاط مختلف جهان
ها بيشتر شود بطوريكه صنايع فرصت بكارگيري تكنولوژي هاي قوانيني در جهت كاهش آثار آنها وضع
مختلف و اعمال تغييرات را پيدا نمايند .بر اساس اين قوانين و اجرايي شده است .در آمريكاي شمالي قوانيني با نام EPA
شركت هاي سازنده خودرو ملزم به بهينه سازي عملكرد موتور در اروپا قوانين  Euroو در ژاپن قوانين  Japanتدوين شده
و خودرو و كاهش آلودگي ها شدند.
و هركدام هر از چند سال با توجه به وضعيت و بهبود شرايط
از طرف ديگر توليد كنندگان سوخت موظف شدند با پااليش بازنگري و محدوديت ها بيشتر مي شود .در ديگر كشورهاي
مناسب انواع سوخت در راستاي تحقق محدوديت هاي وضع شده نيز عمدتا از مدل اروپايي استفاده شده و استانداردهايي وضع
اقدام كنند .بالطبع عامل ديگر اثر گذار در اين زمينه روانكارهاي شده است ( مانند ( Bharat :هند)( China، Eco ،روسيه) و
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نمودار: 1مقدار مجاز نشر ذرات و  NOxبر حسب ميلي گرم  /كيلومتر در استانداردهاي مختلف Euro

مقاالت

 proconveدر آمريكاي التين و جنوبي) .در استراليا نيز توليد
كنندگان خودرو مختارند موتور را بر اساس آخرين بازنگري هر
كدام از استانداردهاي زيست محيطي ،توليد كنند.
بر اساس قوانين ياد شده ،طبق برنامه اي زمان بندي شده ميزان
سولفور درسوخت مي بايست تا سال هاي  2020 - 2015ميالدي
از حدود چند هزار جز در ميليون در دهه هاي  80و  90قرن پيش،
به حدود  ppm 10كاهش يابد و در اكثر نقاط جهان برنامه ريزي
الزم براي اين امر انجام شده و كم و بيش به برنامه ها عمل شده
است.
در ايران نيز قرار بود ،تا سال  ۹۱استاندارد بنزین تولیدی کشور
به یورو ۴ارتقا یابد و میزان ناخالصی گوگرد در بنزین به کمتر
از  ppm ۲۰برسد اما اين امر محقق نشد .بر اساس اطالعات
غير رسمي آنچه که در حال حاضر به عنوان بنزین معمولي

1

در جایگاههای سوخت کشور عرضه میشود دارای ۱۰۰۰
گوگرد است .گفته شده است كه تمهيداتي براي توليد بنزين با
شرايط و محدوديت هاي يورو  5در پااليشگاه ها انديشيده شده
و در سال جاري نيز در برخي از شهرهاي بزرگ بنزين جديد در
جايگاه هاي سوخت توزيع شده است .از اين نظر وضعیت تولید
گازوئیل در کشور نیز مناسب نيست .و گزارش شده كه میزان
گوگرد موجود در آن در حدود  ppm ۷۰۰۰است كه  ۳۵۰برابر حد
استاندارد یورو  ۴است .گفته مي شود گازوئيل تحويلي به شركت
اتوبوسراني تهران كه از بهترين نوع است ppm 500 ،گوگرد دارد.
اخيرا بر اساس گزارش شركت پخش و پااليش براي تعدادي از
خودروهاي جديد وارداتي گازوئيل با ميزان گوگرد كمتر از 50
 ppmوارد شده است.2
در صورتيكه سوخت مصرفي خودروهای كشور در وضعيت قبل

شكل : 1ميزان گوگرد در سوخت در كشور هاي مختلف (آوريل )2014

ppm

3

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | ویژه نامه نوروز  | 1394شماره 71

بماند عمال تجهيزات تعبيه شده براي كاهش آلودگي هوا در اين
خودروها ( كاتاليست ها ) بي اثر بوده و كاربرد روانكار مناسب و
مطابق قوانين زيست محيطي اروپا نيز بي معني است.
ورود فناوري هاي جديد به خودرو ها :
در سال هاي اخير تالش زيادي براي بهينه كردن سخت افزار
موتور در خودروهاي بنزيني و ديزلي صورت گرفته است .در
سيستم هاي بنزيني از تكنولوژي هاي ( 4GDI ،VCR5سيستم
نسبت تراكم متغير) و  6CAIو  7SCRجهت بهبود سوختن و
راندمان و همچنين كاهش تركيبات مضر مانند  NOxاستفاده
شده است و در موتورهاي ديزلي استفاده از تكنولوژي هاي چون
 9HCCI ،LP-EGR8و  ،10RCCIاستفاده از سيتسم سوخت
رساني با فشار بسيار باال  UHPI11و Common railبراي تنظيم
و همگن كردن فشار سوخت در باالي سيلندر هاي مختلف ،بهره
گرفته شده است.

شكل  : 2مقايسه مكانيزم سيستم  HCCIبا شرايط معمول
موتور بنزيني و ديزلي باال و سيستم  SCRپایین

صنعت ساخت روانكارها نيز كه در اين زمينه همواره دنباله رو
بوده ،دستخوش تغييرات زياد خواهد شد.
وضعيت بازار جهاني روانكارها
رشد صنعت توليد روانكارهاي ويژه خودرو ها در صنعت توليد
روانكار همواره تابع رشد جهاني صنعت خودرو بوده است .در
بحران اقتصادي سال هاي  2008و  2009كه فروش اتومبيل در
جهان غرب رو به كاهش گذاشت ،رشد صنعت خودرو در چين و
هند به كمك صنعت روانكار آمد و پيش بيني مي شود كه تا سال
 2020بازار روانكارهاي موتوري با رشد صنعت خودرو در آسياي
دور پر رونق باشد.
12

در سال هاي اخير در بازار جهاني روانكار دو كشور چين و هند
رشد اقتصادي سريعي را تجربه كرده اند و پيش بيني مي شود اين
روند كم و بيش تا سال هاي  2020تا  2030ادامه داشته باشد.
چين بزرگ ترين بازار خودرو در جهان است .رشد بازار خودرو در
هند نيز باالست.
آمريكاي شمالي (آمريكا و كانادا) و اروپا بازارهاي نسبتا رشد
يافته اي براي انواع روانكارها دارند و رشد بيشتر در اين نواحي
به صورت عمده وابسته به قوانين سخت گيرانه در خصوص
استفاده از روغن پايه هاي گروه دو و سه و ديگرشرايط زيست
محيطي است .هر چند تغييرات شديد در قيمت روغن پايه هاي
معدني ناشي از نوسانات دائمي قيمت نفت خام به عنوان يك
عامل كليدي تاثير گذار در بازار روانكار ها در اين مناطق است
و بدين جهت شركت هاي سازنده روانكار براي كاهش اثرات
قيمت نفت بر بازار خود به سمت توسعه روانكارهاي با پايه گياهي
( )Bio-lubricantsو پايه سنتزي تمايل پيدا كرده اند و پيش بيني
مي شود در جهت رعايت قوانين مختلف زيست محيطي ،روانكارهاي
با پايه گياهي و سنتزي توسعه زيادي يافته و سهم قابل توجه اي از
بازار روانكارها در اروپا و آمريكا را به خود اختصاص دهند .البته افزایش
قیمت نفت خام این روند را شتاب می دهد.
گفته مي شود روغن هاي موتور ساخته شده با پايه هاي گياهي
مي توانند باعث كاهش مقدار تركيبات فلزي سمي در لجن هاي
بوجود آمده در موتور – كه با تخليه روغن وارد محيط مي شوند-
شود و نسبت به روانكارهاي معمول ،به علت عملكرد مناسب تر
در روانكاري قطعات 3 ،تا  5درصد مصرف سوخت را كاهش
مي دهند .در موتورهاي جديد كه اندازه كوچكتر و قدرت موتور
بيشتر است ،روانكار ،دماهاي باالتري را بايد تحمل كند .بنابراين
بيو روانكارها كه نسبت به روغن هاي معدني در دماي باالتري
تخريب مي شوند ،از اين نظر براي كاربرد در دماهاي باال ايده آل
مي باشند.
در بازار توليد و عرضه روانكار در جهان در سال ،2013
روانكارهاي صنعتي حدود  40درصد از بازار را به خود اختصاص
داده اند در حاليكه سهم روانكارهاي خودرويي در بخش هاي
مصرف عمومي و شخصي  60درصد بوده است .پيش بيني مي
شود تا سال  ،2020سهم روانكارهاي خودروي شخصي سريعترين
رشد را داشته باشد.
از نظر جغرافياي مصرف نيز ،خاور دور با سهم حدود  40درصد
پيشتاز بازار روانكار جهان در سال  2013بوده است (نمودار .)5
رشد صنعت خودرو سازي در كشورهاي منطقه بويژه در چين و
هند احتماال روند مصرف در اين منطقه را تا  10سال آينده افزايش
خواهد داد و پيش بيني مي شود كه تا بين سال هاي  2014تا
 2020سريعترين رشد در بازار روانکار متعلق به این منطقه باشد.
در اين بازه زماني برای این منطقه  13CAGRبرابر  3/49درصد
پیش بینی شده است .بازار آمريكاي شمالي و اروپا با سهم تقريبا
مشابه ،جمعا در رده دوم مصرف انواع روانكار قرار داشته اند و
همانطور که گفته شد پيش بيني مي شود كه در اين نواحي عرضه
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در صورتی که رونق بازار روانکارها در سال  2013را نه براساس
مناطق جغرافیایی بلکه بر پایه تقسیم بندی کشور ها مقایسه
کنیم 20 ،کشور اول جهان از نظر بازار روانکار مطابق نمودار رتبه
بندي شده اند .همانگونه که مشاهده می شود یک فاصله بزرگ
بین مصرف روانکارهای مختلف در دو کشور چین و آمریکا با
دیگر کشور ها وجود دارد .البته این دو کشور هر کدام جغرافیای
بزرگی از نظر وسعت و جمعیت را به خود اختصاص می دهند و اگر
مصرف به ازای جمعیت را در نظر بگیریم ،آمریکا اول خواهد بود.
نمودار : 2میزان سرانه مصرف روانکار (بر حسب کیلوگرم به
14
ازاي هر نفر) درمناطق مختلف و میانگین جهانی

روانكارهاي بيو و سنتزي به مرور بخش قابل توجهي از بازار را به
خود اختصاص دهد .البته سرانه مصرف روانکار ( میزان مصرف به
ازای هر نفر) در منطقه از بقیه مناطق بیشتر بوده است ( .نمودار)2
در سال  40 ،2013درصد بازار جهاني روانكارها در اختيار چهار
شركت بزرگ صنعت نفت و گاز يعني Royal Dutch Shell,
 Exxon Mobil, British petroleum, Chevronقرار داشت.

مقاالت

نمودار : 4رتبه بندي سهم شركت هاي توليد كننده روانكار در
15
بازار جهاني

نمودار  :6بیست بازار(عرضه و تقاضا) نخست روانکار ها
17
درجهان در سال 2013

وضعيت عرضه و تقاضا براي انواع روغن پايه در جهان:
در سال  2013مصرف انواع روغن پايه براي ساخت انواع
محصوالت روانكاري تغيير جزيي نسبت به سال هاي قبل داشت.
هنوز هم روغن پايه گروه يك سهم عمده مصرف را در اختيار دارد
و پس از آن روغن پايه گروه دو بيشترين مصرف را داشته است.
روغن پايه هاي گروه سه و نفتنيك با سهم تقريبا مساوي در
جايگاه سوم مي باشند.

روند رشد بازار روانکار بین سالهای  2000تا  2013نشان می دهد
که سهم بازارهای آمریکا و اروپا کاهش یافته در حالیکه سهم بازار
خاور دور افزایش یافته است .بازارهای خاور میانه و افریقا سهم
خود را حفظ کرده اند( .نمودار) 5

نمودار : 7ميزان مصرف انواع روغن پايه در ساخت محصوالت
18
مختلف روانكاري در جهان در سال 2013

نمودار : 5سهم بازارهای مختلف از بازار جهانی روانکار در سال
16
( ،2000حلقه دروني )و سال ( 2013حلقه بيروني)

وضعيت عرضه و تقاضا براي انواع روغن پايه هم مبحث قابل
توجهي به نظر مي رسد .در سال  2013ميزان تقاضا براي روغن
پايه گروه يك بيشتر از عرضه بوده است در حاليكه براي انواع
ديگر روغن پايه عرضه بيشتر از تقاضا صورت گرفته است .توجه
شود كه براي ساخت روانكارهاي با ويسكوزيته باال ،صنعت ساخت
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به داليل هزينه توليد ،وابسته به روغن پايه گروه يك مي باشد.
از نظر عرضه و تقاضا براي انواع مختلف روغن پايه ،وضعيت
بازارهاي مختلف در جهان متفاوت بوده است بطوريكه در سال
 2013ميزان عرضه انواع روغن پايه تنها در بازار آمريكاي جنوبي
از تقاضا كمتر بوده است.

قدرت بيشتر و كمتر شدنصدا ،اندازه ،وزن ،تعميرات و خرابي و
نيزمصرف سوخت ) ،قيمت پايين تر و نيز رعايت قوانين زيست
محيطي و سالمتي (سرنشينان ،عابران و جامعه ) بوده است .اما
روند به روز شدن روانكار هاي موتوري در بازار ايران به دليل
سياست هاي كلي كشور در زمينه توليد و واردات خودرو با روند
توسعه اين صنعت با كشورهاي توسعه يافته متفاوت بوده است كه
در بخش بعدي به اين موضوع پرداخته خواهد شد.
پی نوشت:

1. www.car-engineer.com

 .2سايت هاي خبري ،اخباررسمي شركت پااليش و پخش

3. www. unep.org

نمودار : 8ميزان عرضه و تقاضاي جهاني بر حسب نوع روغن
19
پايه در سمت چپ

و ميزان عرضه و تقاضاي انواع روغن پايه برحسب منطقه
جغرافيايي درسال 2013
داشتن روند تغيير نياز بازار به انواع روغن پايه طي يك دوره
زماني نيز براي اتخاذ استراتژي مناسب ،ضروري است و نمايه اي
از روند تغييرات در آينده را پيش رو قرار مي دهد.
در نمودار  9روند تغيير و تمايل بازار جهاني روانكار ،به انواع روغن
پايه را طي دوره زماني  2007تا  2013نشان مي دهد .مشاهده مي
شود كه ميزان مصرف روغن پايه هاي سنتزي و با پااليش بهتر
گروه هاي دو و سه ،به دليل عملكرد مناسب تر ،افزايش داشته
است و در عوض مصرف روغن پايه گروه يك كاهش يافته و از
سهم  65درصدي در سال  2007به سهم حدود  50درصد در سال
 2013تنزل يافته است.

نمودار : 9روند تغييرات در مصرف انواع روغن پايه بين
20
سال هاي  2007تا  2013در بازار جهاني روانكار

وضعيت بازار ايران :
بازار ایران نیز بازار قابل توجهی است و از بازار بسیاری از
کشورهای پیشرفته پررونق تر است و حضور قدرتمند و با سهم
برتر در این بازار ،از نظر اقتصادی بسیار جذاب است.
در كشورهاي پيشرفته موتور خودروها دائما در حال تغيير وبهبود
است و اين تغييرات همواره در راستاي بهبود كارايي ( شامل

4. GDI: Gasoline Direct Injection
5. VCR: Variable Compression Ratio
6. CAI: controlled Auto Ignition
7. SCR: Selective Catalytic Reduction
8. LP-EGR: Low Pressure loop Exhaust Gas Recirculation
9. HCCI: Homogeneous Charge Compression
Ignition
10. RCCI: Reactivity Controlled Compression
Ignition
11. UHPI: Ultra High Pressure Injection
12. www.grandviewresearch.com
 CAGR .13يا نرخ رشد ساالنه تركيبي ،روشي براي محاسبه
ميانگين نرخ برگشت سرمايه ،در سرمايه گذاري هاي مختلف در
طول يك دوره زماني است.
14. www.fuchs.com
15. www.fuchs.com
16. www.fuchs.com
17. www.fuchs.com
18. www.klinegroup.com
19. www.klinegroup.com
20. www.klinegroup.com
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گزارشی کوتاه از عملکرد و برنامه های آتی شرکت

مجید مقتصدی

سرپرست مدیریت و

مقاالت

شرکت نفت ایرانول در سال  1393و با هدف دستیابی به سهم
بازار بیشتر در بازار داخلی سیاست تهاجمی در بخش تولید و عرضه
محصوالت در بازار داخل را مد نظر قرار داد و با تدوین برنامه
مبتنی بر تبدیل روغن پایه تولیدی به محصول نهایی و عرضه آن
در بازار داخل در عوض خام فروشی به صورت روغن پایه صادراتی
در این راه دشوار گام برداشت.
در این راستا و با درایت مدیریت و تالش تمامی کارکنان ،شرکت
توانست به اهدافی فراتر از برنامه پیش بینی شده سال دست
یابد ،به نحوی که با پشت سرگذاشتن فراز و نشیب بسیار ناشی
از عوامل بیرونی و گذر از بحران بی سابقه کاهش قیمت جهانی
نفت –که تاثیری مستقیم در عملکرد شرکت داشته است ،-در
بخش تولید انواع روغن پایه ،شرکت نسبت به بودجه یک درصد
از برنامه بودجه پیش بینی شده و  8درصد از مقدار مشابه سال
گذشته فراتر عمل کرده است.
در بخش تولید محصوالت نهایی که در بازار رقابتی فعلی بیانگر
نام و شهرت و برند ایرانول می باشند یعنی انواع روغن های
موتوری ،روغن های صنعتی ،گریس و ضدیخ شرکت توانسته
است  4درصد بیش از برنامه پیش بینی شده سال جاری و افزون
بر  24درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته تولید نماید .در
بخش فروش و عرضه به بازار مصرف افزایش فروش  12درصدی
محصوالت گروه مزبور نسبت به بودجه پیش بینی شده و بیش از
 37درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته مبین تالش
یکپارچه و مداوم مجموعه شرکت نفت ایرانول در تحقق اهداف
گروه محصوالت
محصوالت صنعتی
محصوالت موتوری
میانگین موتوری و صنعتی

برنامه ریزی و توسعه سیستم ها

عالیه شرکت می باشد.
در همین راستا جای بسی خوشوقتی است که به اطالع همکاران
محترم برساند که هم اینک و بر اساس مطالعات بازار مشخص
گردیده که سهم بازار شرکت با افزایشی محسوس در بازار ارتقاء
پیدا کرده و بر این اساس برنامه ادامه روند جاری مبتنی بر کسب
سهم بازار در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
برای آگاهی همکاران گرامی از برنامه سال آینده شرکت نفت
ایرانول خالصه ای از برنامه سال آینده شرکت ارائه می شود:
 در بخش تولید عملیاتی افزایش انواع روغن پایهبیش از یک درصد افزایش خواهد یافت.
 در بخش تولید و فروش محصوالت نهایی افزایشیبیش از  3درصد پیش بینی شده است.
 بمنظور استفاده بهینه از ظرفیت پاالیشگاه روغن سازیآبادان ،برای اولین بار و بصورت مدون و برنامه ریزی شده،
پیش بینی انتقال بیش از  12میلیون لیتر روغن پایه از
پاالیشگاه آبادان به پاالیشگاه تهران و استفاده در این مرکز
در برنامه های شرکت دیده شده است.
امید است با ادامه تالش و افزایش سرعت در تمامی بخش های
پشتیبانی ،تولید و فروش شاهد موفقیت روزافزون مجموعه شرکت
نفت ایرانول و دستیابی به اهداف عالیه سازمان و کسب رضای
خداوند منان ،سهامداران گرامی و تمامی ذینفعان شرکت در سال
آتی باشیم.

میزان سهم بازار
واقعی92

میزان سهم بازار پیش
بینی(93هدف)

میزان سهم بازار پیش
بینی(94هدف)

%11
%14
%13

%14
%18
%17

%16
%20
%19
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شناخت روغن های ترانسفورماتور

مشخصه شیمیایی :پایداری در
برابر پیری ترانس ،ایمنی و قوانین
محیط زیستی در آن طبقه بندی می
شود ،مشتمل بر مقدار اسیدیته ،سولفور
خورنده ،مقدار آب محلول در روغن و
پایداری روغن در مقابل اکسیداسیون که
خود شامل اسیدیته کل و لجن ته نشین
حامد معماریان
در روغن می باشد.
رئیس فروش داخلی
اندازه گیری اسیدیته کل روغن ،مناسب
ترین و سریع ترین راه ارزیابی قابلیت
روغن برای عدم تشکیل اسید در سرویس بوده و افزایش آن
مشخص کننده ضرورت احیاء یا تعویض روغن ترانس می باشد.
این عدد مشخص کننده میزان اسید های آزاد آلی و غیر آلی
موجود در روغن بوده و بر حسب میلی گرمپتاس مورد نیاز برای
خنثی کردن کل این اسید های آزاد در یک گرم روغن بیان
می شود .اکسیداسیون روغن ،نتیجه واکنش بین هیدروکربن های
موجود در روغن و اکسیژن می باشد که یکی از محصوالت آن
اسیدهای آلی و لجنی است .اکسیژن ممکن است به واسطه تماس
روغن با هوای محیط در ضمن تنفس ــ یا هماندم و باز دم ــ
ترانسفورماتور به صورت اتمسفری بوده و یا ممکن است به علت
گاززدائی ناقص از روغن ،به صورت حل شده در آن باقی مانده

باشد .همچنین اکسیژن می تواند از اثر حرارت بر عایق سلولوزی
بوجود آمده باشد.
روغن ترانس نو که خوب پاالیش شده باشد ،عدد اسیدی آن باید
کمتر  0/01 mg KOH/gباشد.
نفت خام معموال حاوی ترکیبات گوگردی نیز می باشد که اکثر
آنها در ضمن فرآیندهای پاالیش از نفت جدا می شوند .این
پارامتر نشان دهنده مقادیر کم باقیمانده سولفورآزاد خورنده موجود
در روغن است .وجود سولفور خورنده در روغن منجر به ایجاد
خوردگی حفره ای و رسوب سیاه در سطح مس عاری از پوشش
در داخل ترانسفورماتور می گردد که این مسئله مانع دفع حرارت
از ترانس و در نتیجه کم کردن کارایی آن می شود .بر اساس
استاندارد ،نباید برای این مشخصه عددی گزارش شود.
در طول مدت زمان بهره برداری و کار ،به دالیل مختلف
مشخصات روغن در ترانسفورماتور تغییر می کند .یکی از عوامل
این تغییر ،جذب رطوبت می باشد .همانطور که قب ً
ال گفته شد،
جذب رطوبت توسط روغن ،استقامت الکتریکی آن را به میزان
قابل مالحظه ای کاهش داده وتلفات عایقی را افزایش میدهد ودر
نتیجه نقش عایقی روغن تحت تاثیر سوء آن واقع می شود .بدین
لحاظ ثبت و اندازه گیری مقدار رطوبت روغن از اهمیت خاصی
برخوردار بوده و از مشخصات شیمیایی آن تلقی می شود .مقدارآبی
که روغن در درجه حرارت  20درجه سانتی گراد میتواند در خود
حل کند ،در حدود  40 ppmتا 100می باشد .قابلیت انحالل
آب در روغن به دما و میزان مولکول های قطبی و آروماتیک در
روغن بستگی دارد .این مقادیر به فرآیند پاالیش روغن وابسته
است .پایین نگه داشتن رطوبت در مکان هایی که رطوبت و درجه
حرارت باالیی دارند ،بسیار مشکل است .گرما به تنهایی درصد
رطوبت را کاهش نخواهد داد چرا که قابلیت انحالل آب در روغن
با افزایش دما بیشتر می شود .بر طبق استاندارد مقدار آب موجود،
نباید از  40 ppmبیشتر باشد.
مقاومت روغن در مقابل اکسید شدن یکی دیگر از مشخصات
مهم آن می باشد .عواملی مانند رطوبت ،اکسیژن ،میدان های
مغناطیسی باال و دما ،موجب ایجاد واکنش های تخریبی در روغن
می شوند .برای کاهش فرآیند اکسیداسیون باید عوامل مذکور
حذف یا کاهش یابند و یا اینکه ترکیبات ضد اکسیداسیون در
روغن استفاده شود.
اثرات محصوالت اکسیداسیون در روغن عبارتند از:
 .1افزایش عدد اسیدی به عنوان شاخص اکسیداسیون
 .2افزایش ضریب اتالف الکتریکی
 .3افزایش مقدار آب
 .4تولید لجن که باعث گرفتگی مسیرهای روغن می شوند
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 .5افزایش گرانروی به خصوص در دماهای پایین
پایداری روغن نو در مقابل اکسیداسیون معمو ًال بر حسب نتایج
آزمایش پیر کردن روغن ــ که به صورت مشابه با عملکرد واقعی
روغن در شرایط سرویس در طول عمر مفید روغن آن می باشد
ــ بیان می گردد .بعد از آزمایش نمونه روغن ،نتایج از نظر درجه
آلودگی منتج از اکسیداسیون که باعث حضور رسوب و لجن می
شود ،با مقداراستاندارد مقایسه می گردد .اطالع از درجه فساد
مجاز روغن که در آن حد ،رسوب لجن موجود در روغن ایجاد
مسئله مهمی نمی نماید و مجاز است ،مهم می باشد زیرا تشکیل
رسوب به علت کاهش هدایت حرارتی بسیار زیان بخش است.
ترانسفورماتورهایی که به طور دائم در یک درجه حرارت کمی
باالتر از درجه حرارت معمولی کار می کنند ،با کاهش شدید
عمر عایق و افزایش درجه فساد روغن مواجه خواهند شد .به
همین جهت نگهداری روغن و آزمایش های دوره ای از آن
و تصفیه روغن از کارهای مهم در زمینه نگهداری بهینه کل
ترانسفورماتورهای شبکه محسوب می شود.

بر اساس استاندارد  2012-60296 IECسه نوع روغن ترانس
تولید می شود:
(Inhibited oilروغن به همراه مواد افزودنی ضد اکسیداسیون)
که با نماد ()Iنشان داده می شوند.
( Trace Inhibited oilروغن به همراه مواد افزودنی ضد
اکسیداسیون ناچیز) که با نماد ()Tنشان داده می شوند.
( Uninhibited oilروغن بدون مواد افزودنی ضد
اکسیداسیون) که با نماد ( )Uشناخته می شوند.
استانداردها و مشخصات:
کلیه مشخصات روغن ترانسفورماتور از لحاظ خصوصیات
فیزیکی ،الکتریکی و شیمیایی در استانداردهای ملی و بین المللی
مختلف ثبت شده اند .این استانداردها به عنوان مشخصات حداقلی
تعریف شده ولی بیشتر تولید کنندگان ترانسفورماتور و شرکت های
برق ،معیارهای سختگیرانه تر مربوط به خود را دارند که بر اساس
نیازهای عملی خود این شرکت ها تدوین شده است.

مقاالت

ردیف

نوع استاندارد

نام استاندارد

1

بین المللی

IEC 60296 , ASTM D3487

2

تولید کنندگان

ABB , Siemens , Trench

3

شرکت های برق

RWE , NGT , TEIAS

برخی از استانداردهای روغن ترانس در سطوح بین المللی ،تولید
کنندگان و شرکت های بهره بردار به شرح جدول زیر می باشد:
 IEC 60296که اصلی ترین استاندارد روغن ترانس می باشد،
روغن های معدنی را بر حسب کاربرد در دو کالس طبقه بندی
نموده است  :روغن ترانسفورمر ـ روغن مخصوص کلید فشار
قوی.
همانطور که گفته شد وظیفه روغن ترانس ،انتقال حرارت و عایق
نمودن تجهیز می باشد در حالیکه نقش روغن کلید عالوه بر
وظیفه عایقی ،نقش خاموش کننده قوس ها و جرقه ها را نیز ایفا
می کند.
روغن های ترانس ایرانول:
 .1ایرانول ترانس :C
این محصول با استفاده از روغن حاصل ازپااليش ISO
 RECYCLEوبدون استفاده ازمواد افزودني توليد گرديده
است .این روغن که دارای پایه پارافینیک می باشد ،درتمام
ترانسفورماتورهای توزیع وکلیدهای قطع و وصل كه سطح كيفيت
 IEC296 – class1توسط سازنده دستگاه توصيه گرديده،
کاربرد دارد.

 .2ایرانول ترانس :D
این محصول با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده،
بدون مواد بازدارنده وخواص دي الکتريک عالي ونقطه ريزش
پايين جهت مصرف درسيستم هاي الکتريکي که خاصيت
اکسيداسيون معمولي مورد نيازباشد ،توليد شد ه است .این روغن
درترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت كه سطح كيفيتIEC
 60296توسط سازنده دستگاه توصيه گرديده ،کاربرد دارد.
 .3ایرانول ترانس :)NynasNytro Libra Origin) DN
این محصول با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده،
بدون مواد بازدارنده وخواص دي الکتريک عالي ونقطه ريزش
پايين جهت مصرف در سيستم هاي الکتريکي که خاصيت
اکسيداسيون معمولي مورد نيازباشد ،توليد شده است .این روغن
درترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت كه سطح كيفيت
 IEC 60296توسط سازنده دستگاه توصيه شده ،کاربرد دارد.
منابع:
کتاب راهنمای روغن ترانسفورماتور
کتاب جامع صنعت روانکاری ایران
سایت های اینترنتی مرتبط
استاندارد IEC 60296-2012
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از «دایان» فرانسوی تا «ژیان» ایرانی

در سفری به گذشته ،یادی از خودروی
ارزان و کم دردسر «ژیان» می کنیم که
در مقابل تمام کوچکی و ضعف هایش،
آن قدر دوست داشتنی بود که کمتر
کسی از داشتنش خاطرات بدی به
ذهن سپرده است .قابلیت هایی مانند
جمع و جور بودن بدنه همراه با موتوری
جواد علی پورصدری
رییس صادرات
دو سیلندر و هوای خنک که نیرو را به
چرخ های جلو منتقل می کرد ،سیستم تعلیقی منحصر بفرد شامل
بازوهای مستقل با کمک فنر روغنی در محور عقب و کمک
فنرهای لغزشی در چرخ های جلو ،بخاری ویژه ای که هوای گرم
موتور را به داخل اتاق منتقل می کرد و اهرم دنده ای که به جای
باال و پایین شدن ،در یک مسیر افقی جلو و عقب می رفت،
موجب می شدند تا این اتومبیل تفاوتی اساسی با تمام رقبایش
داشته باشد.
کمپانی سیتروئن برای اولین بار در سال  ۱۹۶۷این خودرو را با نام
 Dyaneبه بازار عرضه کرد که با تکیه بر شاسی و پیشرانه نسل
قبل یعنی  2CVساخته شده بود و گونه ارتقاء یافته آن بشمار
می رفت .دایان فرانسوی یا ژیان ایرانی ،حاصل تالش شرکت
سیتروئن برای رقابت با اتومبیل رنو 4یعنی رقیب هم وطنش و
فولکس واگن بیتل محصول آلمان بود.
دایان با موتورهای  425سی سی (سال های  1967تا ،)1969
 ۴۳۵و  ۶۰۲سیسی (سال های  1969تا  )1984مجهز به دو
سیلندر تخت وارد بازار گردید که به ترتیب  26 ،21و  32اسب

بخار نیرو تولید می کردند .جالب این که با قوی ترین موتور
در زمانی فرای  30ثانیه از مرز سرعت  100کیلومتر بر ساعت
می گذشت و در ادامه قادر بود تا به سرعت باالی  ۱20کیلومتر در
ساعت هم دست یابد زیرا فقط  ۵۷۰کیلوگرم وزن داشت .دایان در
هر  100کیلومتر حدود  5لیتر سوخت مصرف می کرد که با اتکا به
مخزن سوختی به ظرفیت  ۳۰لیتر ،بیش از  650کیلومتر مسافت
را با یکبار سوخت گیری می پیمود.
در جعب ه دنده چهار سرعته این خودرو با اهرمی که درون یک
لوله به عقب و جلو می رفت و سردنده آن به چپ و راست متمایل
می شد ،عمل تعویض دنده صورت می گرفت که البته دنده یک
آن سنکرونیزه نبود و درگیر کردن آن نیاز به کمی ممارست داشت.
ی نیز چرخهای جلو را قفل میکرد تا ویژگی های جالب
ترمز دست 
دایان کامل شوند !
اوج مهندسی مکانیک دایان در سامانه تعلیق آن نمود داشت،
سیستمی که هنوز هم مورد توجه مهندسان خودروسازی قرار دارد.
در این خودرو فنربندی مستقل هر چرخ به بازوهای ضربدری
متصل بود تا بهترین جاذب ضربه به کابین باشد .با دستکاری
در شفت مرکزی این سیستم ،ارتفاع خودرو به دلخواه کم و زیاد
می شد ،از سوی دیگر وجود مرکز ثقل خودرو در پایین ترین نقطه
باعث شده بود تا حتی در چرخشهای شدید هم واژگونی یا
چپکردن دایان ،عملی نشدنی محسوب گردد.
در سال  ۱۳۴۷نخستین محموله خودروهای دایان فرانسه با نام
ژیان پا به بازار ایران گذاشت و روند ساخت آن تا سال ۱۳۵۹
ادامه یافت که تولید آن همزمان با ماه های آغازین جنگ تحمیلی
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و به دلیل فشار اقتصادی و ارز بری متوقف شد اما همه ژیانها ،دایان نبودند و انواع پیکاپ با نام اصلی  Méhariو واگن یا
 Acadianeهم در میان آنها به چشم می خورد.
ژیان حتی کولر هم داشت ! اما با سیستمی شبیه کولرهای آبی خانگی زیرا پوشالهایی پشت داشبورد آن تعبیه شده بودند که با
ریختن آب یا قرار دادن گونی یخ روی آنها در قسمت انتهایی کاپوت و عبور جریان هوا از میان آنها در اثر حرکت خودرو ،باد خنک
و مالیمی در اتاق جریان می یافت .در روزهای سرد سال هم گرمای بخاری ژیان از هوای گرم موتور تأمین می شد.
ژیان ویژگی های منحصر به فرد دیگری هم داشت برای مثال در مواقع خرابی استارت با وارد کردن و چرخاندن یک هندل در
قسمت جلوی موتور ،به صورت دستی روشن می شد ،سرسیلندر بدون هیچگونه واشری به پوسته سیلندرمتصل بود و به راحتی با
بازکردن چند پیچ ،رینگ پیستون ها یا حتی خود آنها قابل تعویض بودند .ارتفاع چراغ های جلو قابل تنظیم بود ،سقف برزنتی آن
تا انتها جمع می شد و سوای همه این موارد صندلی های ژیان را می شد از خودرو خارج کرده و به عنوان نیمکت در پیک نیک
و سفرهای تفریحی مورد استفاده قرار داد با این همه ویژگی ،ژیان به سرعت جایش را در بازار آن زمان باز کرد به طوری که تا
زمان بسته شدن خطوط تولید آن در دو کشور ایران و فرانسه در سال  ،1984حدود یک میلیون و  ۴۴۴هزار و  ۵۸۳دستگاه دایان،
 ۲۵۳هزار و  ۳۹۳دستگاه آکادین و  ۱۴۴هزار و  ۹۵۳دستگاه مهاری تولید و فروخته شد.

مقاالت
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نگاه پرتغالی به شهر از همه رنگ

تهرانگردی به  14دلیل واجب است
خواندن این مطلب به آن دسته از افرادی که در تهران زندگی
می کنند و ایام تعطیالت نوروز را ترجیح می دهند در شهر آرام و
ساکت تهران بگذرانند ،توصیه می کنیم .البته خواندن آن از دید یک
توریست خارجی برای همه پیشنهاد می شود.
چندی پیش یک جهانگرد پرتغالی پس از سفری که به ایران داشته
دست به ابتکار جالبی در معرفی آثار و بناهای تاریخی کشورمان زده
است .او در وب سایت خود و در گزارشی تفصیلی ،جهانیان را به
بازدید از ایران برانگیخته است.
«ژوائو لیتائو» ،شیفته سفر به کشورها و منطقه های گوناگون جهان و
عاشق عکاسی است .ژوائو لیتائو می گوید « :اگر لحظات شگفت انگیز
و باشکوهی را در سفر تجربه کرده ام چرا نباید پیشنهاد مسافرت به
آنجاها را با شما در میان نگذارم»
این جهانگرد پرتغالی تاکنون از  97کشور عضو سازمان ملل متحد و
همچنین مناطق به رسمیت شناخته نشده ای چون سومالی و قره باغ
بازدید کرده است.
او به قاره های آسیا ،آفریقا ،آمریکای شمالی و جنوبی ،قطب جنوب و
اروپا سفر کرده است .لیتائو در جریان مسافرت ها و جهانگردی های
طوالنی خود ،مشخصا به  15کشور عالقمند شده است ؛ افغانستان،
برزیل ،چین ،اتیوپی ،مصر ،گرجستان ،ایران ،مالی ،مراکش ،نپال،
عمان ،پرو ،پرتغال ،روسیه و ازبکستان.او معتقد است که ارمغان
آگاهی اش از سفر موجب شده در دانشگاه توجه او به جامعه شناسی
و مردم شناسی هنر جلب شود « اینطور دنیا برای من قابل درک و با
معنا شد؛ فقط باید پیش رفته و سفر می کردم و این کاری بود که
انجام دادم .همراه کوله پشتی ام سفر به اطراف و اکناف جهان را
آغاز کردم».
او در سفری که به ایران داشته  79دلیل برای بازدید از کشور ما را
در وب سایتش آورده تا دیگران با دیدن این دلیل ها ،به سفر به ایران
عالقمند شوند 14 .دلیل او برای سفر به ایران ،مشخصا به تهران
پایتخت مربوط می شود .در گزارش تهرانگردی ،به معرفی  14دلیل
می پردازیم که از نظر این جهانگرد مشتاق پرتغالی موجب می شود
تهران ،شهری دیدنی و جذاب باشد.
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پیشنهاد سفر
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 -1کاخ گلستان
کاخ گلستان ،اولین جا برای بازدید از تهران از نگاه ژوائو لیتائو
است .قدیمی ترین مجموعه سلطنتی تهران ،مجموعه ای از
بناهای زیبای تاریخی است که از دوره صفویه به بعد ساخته شده
اند .کاخ گلستان ،تنها بنای تاریخی تهران است که در فهرست
میراث جهانی یونسکو قرار دارد .شمس العماره ،تاالر سالم ،ایوان
تخت مرمر ،تاالر آینه ،حوضخانه ،کاخ ابیض ،خلوت کریمخانی،
عمارت بادگیر ،تاالر عاج ،تاالر الماس و تاالر برلیان ،مهمترین
بناهای موجود در کاخ گلستان هستند.
همه پادشاهان قاجار در این ارگ سلطنتی حکومت می کردند.
برخی پادشاهان قاجار همچون مظفرالدین شاه و احمدشاه و نیز هر
دو پادشاه عصر پهلوی در این مجموعه سلطنتی تاجگذاری کرده
اند( .میدان ارگ ،خیابان  15خرداد )

پیشنهاد سفر

-2معماری در تهران
دومین دلیل پیشنهادی این جهانگرد پرتغالی برای بازدید از
پایتخت ایران ،معماری در تهران است .آنچه در این زمینه نگاه
او را به خود خیره ساخته جلوه های معماری ایرانی به ویژه شیوه
صفوی و قاجار است .آجرکاری ،کاشی کاری و آنچه امروزه با
نام معماری ایرانی می شناسیم ،به اندازه ای توجه این جهانگرد
پرتغالی را جلب کرده که تماشای معماری در تهران را به دیگر
شیفتگان سفر به سراسر جهان ،به عنوان دومین دلیل بازدید از
پایتخت  200ساله ایران پیشنهاد داده است.

-3محوطه باغ ملی

محوطه باغ ملی ،سومین پیشنهاد و دلیل ژوائو لیتائو برای بازدید
از تهران است .این محوطه زیبا که قلب فرهنگی  -تاریخی
پایتخت است ،سر در میدان مشق را به عنوان نمادی از تهران
قدیم بر پیشانی دارد و درون خود مجموعه ای از ساختمان های
دل انگیز تاریخی را جا داده است .محوطه باغ ملی ،ساختمان های
تاریخی وزارت امور خارجه را به همراه مجموعه ای از موزه های
شاخص تهران دربر گرفته و فرصتی مناسب برای بهره گیری
دوستداران و عالقمندان فرهنگ ،هنر و تاریخ ایران فراهم ساخته
است.
سردر تاریخی باغ ملی به عنوان ورودی اصلی ،ساختمان های
تاریخی وزارت امور خارجه به ویژه ساختمان شماره  9که با
عمارتی شکوهمند ،کاخ قدیم شهربانی بود و امروزه گردشگران
زیادی را به این محوطه می کشاند ،در کنار کتابخانه و موزه ملی
ملک و موزه ایران باستان ،موزه سکه بانک سپه ،موزه عبرت
ایران ،آبگینه وسفالینه های ایران ،گمرک و ...یکی از مهمترین
محورهای گردشگری پایتخت را شکل می دهد.
مسیر پیاده راه سنگفرش محوطه باغ ملی ،میعادگاهی جذاب
برای گردشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ تهران فراهم آورده
است( .میدان امام خمینی ،سردر میدان مشق ،محوطه باغ ملی )
-4خیابان های شلوغ
چهارمین پیشنهاد این جهان گرد پرتغالی ،با دیگر دالیلش
متفاوت است ؛ خیابان های شلوغ تهران ! در واقع زمانی که
در تهران حضور داشته ،یکی از آن چیزهایی که در این شهر
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بزرگ او را شگفت زده کرده ،خیابان های شلوغی است که از نگاه
شهروندان تهرانی در زمره معضالت شهری است.
انبوه موتورسیکلت ها و تاکسی ها ،جمعیت رهگذرانی که در پیاده
رو یا حتی وسط خیابان حرکت می کنند و پیاده روهای شلوغ و
متراکم شهر موجب شده نگاه این جهانگرد پرتغالی جلب شود و
از این وضعیت به عنوان یکی از ویژگی های خاطره انگیز تهران
در سفرش یاد کند .محدوده بازار ،میدان هایی چون بهارستان،
ولیعصر ،ونک ،هفت حوض ،تجریش و صادقیه و خیابان هایی
چون ولیعصر و شریعتی و البته بسیاری دیگر از مناطق تهران،
همواره چنین شرایطی دارند .این شلوغی برای گردشگران خارجی
بسیار جذاب است.
-5موزه ملی ایران

پنجمین دلیل پیشنهادی ژوائو لیتائو برای بازدید از تهران ،موزه
ملی ایران است که پس از کتابخانه و موزه ملی ملک ،دومین موزه
مورد نظر وی به شمار می آید .موزه ملی ایران با نام اولیه موزه
ایران باستان در سال  1316خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد.
آندره گدار معمار و باستانشناس فرانسوی ،به دستور پهلوی اول
ساختمان زیبای موزه را با الهام از معماری کاخ تیسفون ،مرکز
فرمانروایی ساسانیان بر کرانه دجله ،ساخت.
موزه ملی ایران ،آثاری یگانه و بسیار ارزشمند تمدن و فرهنگ
ایران را در چهار بخش پیش از تاریخ ،تاریخی و لرستان ،دوران
اسالمی و مهر و سکه برای تماشای گردشگران عرضه کرده
است .پلکان تخت جمشید ،تندیس داریوش کبیر ،سرستون تخت
جمشید ،پیکره سنگی شیر بدون سر هخامنشی ،تندیس نجیب
زاده پارتی و مرد نمکی از مهمترین آثار موجود در موزه ملی ایران
هستند.
اینجا آثار منحصر به فردی از ایران از هزاره های پیش از میالد تا
سده های اسالمی در ویترین ها جای گرفته اند .گستردگی و تنوع
مجموعه اشیای موجود در موزه به گستردگی جغرافیایی کشور و
دوران های گوناگون پیش از تاریخ ،تاریخی و اسالمی است.
با تماشای آثار موزه ملی می توان هنر مردمان تمدن پیشرفته
ایران را به ویژه در دوره های باستانی و سده های نخستین
اسالمی به تماشا نشست .این مسئله به ویژه در زمینه دستیابی

ایرانیان هر دوره تاریخی به فن آوری های پیشرفته در آن روزگار،
بیشتر به چشم می آید.
بزرگترین موزه باستان شناسی و تاریخ ایران و یکی از موزه های
برتر جهان از نظر تنوع و کیفیت آثار ،به پیشنهاد جهانگرد پرتغالی
ما در ابتدای خیابان  30تیر در انتظار شما است( .خیابان امام
خمینی ،ابتدای خیابان  30تیر )
 -6بازار طال
گردشگران به ویژه آنهایی که به کشورهای دیگر سفر می کنند،
معموال به بازارها عالقه ای ویژه دارند.
بازار سوای کارکرد اقتصادی ،جلوه ای از فرهنگ ،خلقیات و
روحیات مردمان یک سرزمین و شهر است .برای همین ،معموال
مورد توجه خاص جهان گردان قرار دارد .ژوائو لیتائو جهانگرد
مشتاق پرتغالی هم از این مسئله مستثنی نبوده است .همین
اشتیاق موجب شده است تا بازار طالی تهران در جایگاه ششمین
پیشنهاد و دلیل های او برای بازدید از تهران قرار گیرد( .میدان
ارگ ،خیابان  15خرداد )

 -7مسجد امام خمینی
مسجد امام خمینی در گذشته مسجد شاه و مسجد سلطانی
نام داشت .تاریخ ،هنر ،مذهب و سیاست در این بنای قدیمی با
معماری زیبا در هم تنیده شده است.
مسجد امام خمینی (ره) حلقه ای از زنجیره بزرگ بناهای مذهبی
و تاریخی بازار بزرگ تهران است .مسجدهای بزرگ تاریخی،
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بخشی از جذابیت های بازار هستند .مسجد امام خمینی در جنوبی
ترین نقطه خیابان ناصرخسرو ،جا گرفته است( .خیابان  15خرداد،
تقاطع ناصرخسرو )
 -8موزه صلح
هشتمین دلیلی که این جهانگرد پرتغالی به جهانیان پیشنهاد
کرده برای بازدید از آن به پایتخت ایران مسافرت کنند ،موزه صلح
است .موزه صلح تهران از سال  1386راه اندازی شده است .در
این موزه تاالری برای نمایش پیامدهای جنگ ها در جهان و نیز
کاربرد سالح های شیمیایی و اتمی طراحی شده است .در بخش
هایی از موزه صلح تهران ،اسناد و اشیایی منحصر به فرد از جنگ
شیمیایی علیه مردم ایران به نمایش درآمده است .یکی از مسائل
مهم درباره این موزه ،حضور برخی قربانیان سالح های شیمیایی
به عنوان راهنمای موزه است( .خیابان خیام ،خیابان شهید فیاض
بخش ،داخل پارک شهر )

پیشنهاد سفر

 -9کتابخانه و موزه ملی ملک
یک نکته جالب در میان پیشنهادهای ژوائو لیتائو برای بازدید از
تهران وجود دارد ؛ اگر از کاخ گلستان که مجموعه قدیمی ترین
ارگ سلطنتی پایتخت است و جنبه های معماری و تاریخی آن
بیشتر مورد توجه است بگذریم ،این جهانگرد تا نهمین پیشنهادش،
به موزه به عنوان یک جاذبه گردشگری اشاره نمی کند.
این نکته بیانگر توجه بیشتر او به بناهای تاریخی و معماری و
زندگی مردمان شهر ،نسبت به آثار موزه ای است اما دلیل نهم او
برای بازدید از تهران ،موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک است.

از نگاه این جهانگرد نخستین موزه وقفی  -خصوصی ایران،
نخستین موزه ای است که در سفر به تهران باید به تماشای آن
نشست .تاالرهای گوناگون آثار تاریخی به همراه ساختمانی زیبا
برگرفته از معماری ایرانی – اسالمی ،این جهانگرد را برانگیخته تا
گردشگران را به این موقوفه که در محوطه تاریخی باغ ملی جای
گرفته است ،دعوت کند.
کتابخانه و موزه ملی ملک ،گنجینه ای از آثار و اشیای ارزشمند
تاریخی را از سه هزار سال پیش به این سو در تاالرهای گوناگون
خود جای داده است( .میدان امام خمینی ،سردر میدان مشق،
خیابان ملل متحد )
 -10فالفل
فالفل تهران ،با آنکه اصالتا به پایتخت تعلق ندارد اما توانسته در
این شهر شلوغ ،دیدگان جهانگردان را به سوی خود بکشاند .دهمین
دلیل ژوائو لیتائو برای بازدید از تهران ،خوردن این ساندویچ ساده
اما جذاب است .هویت فالفل ،گویی با بازار و محله های تاریخی
گره خورده است .مشهورترین فالفل های پایتخت را می توان در
خیابان ناصرخسرو به ویژه نبش کوچه مروی ،راسته پیاده راه بازار
در خیابان  15خرداد از چهار راه گلوبندک تا پامنار و نیز در محله
امامزاده یحیی خورد.

حضور برخی از هموطنان عرب در محله امامزاده یحیی در سه
راه امین حضور موجب شده این خوراک جذاب ،در این محله با
سرویس ویژه همچون سس وسوسه کننده انبه به مشتری ها
عرضه شود.
 -11بازار تهران
کعبه آمال گردشگران و جهانگردانی که به زندگی اجتماعی مردم
عالقه بیشتری دارند ،بازار تهران است .محدوده خیابان های
مولوی در جنوب ،مصطفی خمینی در شرق 15 ،خرداد در شمال
و خیام در غرب ،بازاری است که هر گردشگری را شیفته خود
می کند.
این بازار  400ساله از دوره صفویه تاکنون بخش هایی جذاب و
تاریخی را در بر گرفته است .گذر لوطی صالح ،سرای امیر ،بازار
کفاش ها ،بازار بین الحرمین ،چهارسوق ،بازار آهنگران ،قیصریه،
مسجد جامع ،مسگرها ،تیمچه حاجب الدوله ،توتون فروشان و
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سبزه میدان از جمله بخش های مشهور و تاریخی بازار بزرگ
تهران به شمار می آیند .دسترسی :ایستگاه های مترو پانزده
خرداد ،خیام و مولوی ))

 -12پارک شهر
جهانگرد پرتغالی ما در سفری که به تهران داشته در میان پارک
های گوناگون تهران ،گویا تنها پارک شهر را شایسته معرفی و
پیشنهاد دانسته است .پارک شهر در عصر پهلوی اول پس از
تخریب محله شمهور و تاریخی سنگلج ساخته شد و از پارک
های قدیمی تهران است .وجود موزه صلح تهران ،آکواریوم،
استخر ،ورزشگاه ،کتابخانه و نزدیکی به تماشاخانه سنگلج ،وزارت
دادگستری و شهرداری و شورای شهر تهران ،موقعیتی ویژه به
این پارک داده است .دسترسی (:ایستگاه مترو امام خمینی ،پایانه
اتوبوسرانی میدان امام خمینی ،پایانه اتوبوسرانی فیاض بخش )

 -13موزه شهدا
این موزه خاص ،مجموعه ای برای نمایش وسیله ها و آثار
شخصی به جای مانده از شهدای جنگ هشت ساله ،رخدادهای
انقالب در سال  1357و دیگر شهدای ایران است .ساختمان اصلی
موزه در سال  1375بنا شده و پس از چند سال فعالیت ،در سال
 1384در پی عملیات بهسازی و تکمیل ،بازگشایی شده است.
این موزه تصویری از شهادت و رشادت در راه آرمان های ملی و

دینی را به نمایش می گذارد( .خیابان طالقانی ،نبش خیابان شهید
عباس موسوی )

 -14امامزاده زید
آخرین دلیل این جهانگرد برای معرفی تهران و پیشنهاد بازدید
از آن ،مسجد زید در بازار است .او احتماال امامزاده زید را در نظر
داشته است ؛ زیرا تصویری که مرتبط با این پیشنهاد در وب
سایتش گذاشته ،بقعه امامزاده زید بازار است .این سومین بقعه
متبرکه تهران ،از جمله بناهای مذهبی بازار است که پیشینه آن
به پیش از دوره صفویه بازمی گردد .بنای امامزاده در برهه های
گوناگون دوره قاجار دگرگونی هایی یافته است( .خیابان  15خرداد،
بازار بزرگ ،انتهای بازار بزازها )
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آبگرم های ایران
بهترین گزینه برای تمام فصول

پیشنهاد سفر

کشور عزیزمان ایران با داشتن تنوع اقلیمی و پهنای وسعت آن ،دارای آبگرم های متعددی می باشد .ایام تعطیالت و شروع سفرهای
نوروزی ،بهترین زمان برای استفاده از این نعمت های الهی است .چه بهتر که این آب ،معدنی و مملو از امالح مفید با خاصیت های درمانی
باشد .آن وقت با یک تیر ،چند نشان زده ایم .بهترین ایده برای داشتن همه امکانات با هم ،چشمه های آبگرم هستند .در سراسر ایران،
چشمه های آب گرم متعددی وجود دارند .به همین دلیل ،ما مشخصات و نشانی برخی از آنها را برایتان گردآوری کرده ایم تا در صورت
تمایل به آن شهرها سفر و از این چشمه ها استفاده کنید.
چشمههای آبگرم دارای ویژگی هایی مثل تحریک فعالیتهای مختلف بدن ،درمان بیماری تنفسی ،روماتیسم ،بیماریهای پوستی،
بیماریهای زنان و تورم موضعی ،تسکین اعصاب ،تنظیم فشار خون ،درمان دردهای مفصلی و بهبود دردهای کلیه را دارند.
چشمههای آب گرم در نقاطی از زمین وجود دارند که در آنها شرایط مورفولوژی ،تکتونیکی ،ماگمایی و جوی فراهم آمده باشد ،در ایران
به خاطر فعالیت گسترده آتشفشانی چشمههای معدنی و گرم زیادی وجود دارد.
آبگرم شهر کهنه
قوچان18 -کیلومتری بخش غربی قوچان
قوچان یکی از شهرهای استان خراسان رضوی است ،این شهر
در  ۱۴۸کیلومتری شمال غرب مشهد (مرکز استان) قرار قدمت
قوچان به حدود  250سال پیش از میالد بر میگردد .از صدر اسالم

تا اوایل تسلط قوم مغول به اسامی آساآک ،آشاک ،آرسکا ،استوا،
خوجان ،خبوشان یاد شده است و سلسله اشکانی از  256سال
قبل از میالد تا  224میالدی بر ایران حکومت داشته اند .اولین
پایتختش در حوالی قوچان امروز بوده است.
چشمه سارهای جاری معروف به آبگرم شهر کهنه در 18
کیلومتری بخش غربی قوچان و به فاصله  6کیلومتری آرامگاه
امام زاده سلطان ابراهیم (ع) قرار دارد .این آب گرم دارای خواص
درمانی و حرارت نسبت ًا گرم میباشد و همین موضوع مهمترین
دلیل جذب گردشگر و مسافران به این نقطه از شهرستان قوچان
است.
همه ساله تعداد بسیاری از مسافران از استانهای دیگر کشور
برای استفاده از خواص طبیعی چشمه به این مکان میآیند.
آبگرم فلکده
تنکابن-کیلومتر  15جاده دو هزار-روستای لیره سر
«فلکده» به منطقه ای در دل جنگل های دوهزار تنکابن اطالق
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میشود ،که شهرتش بخاطر آبگرمی است که در دل جنگل و در
زیر کالهک صخره ای است که با توجه به کوچکی آن جاذبه
خاص این منطقه بوده که به علت پرت بودن از مسیر اصلی افراد
کمی از آن خبر دارند (عمدتا محلیهای آن منطقه )« .فلکده» آب
گرم معدنی است که آب تنی کردن در آن ،آنهم در دل جنگل لذت
وصف ناپذیری را به دوست داران طبیعت میبخشد.
این آب گرم از نظر توپوگرافی دارای پستی و بلندی هایی می
باشد که زیبایی و تنوع خاصی را به آن میبخشد .در مسیر زیبای
این آبگرم به یک جنگل بسیار زیبای کاج و سرو می رسیم و پس
از طی یک سر پایینی به آبگرم معدنی میرسیم که نسبت به سایر
آبگرم های منطقه دارای تفاوت می باشد که یکی از آنها نداشتن
گوگرد است که بوی بد را از آن گرفته است و خاصیت شرب نیز
دارد .عالوه بر آن این آبگرم برای بیماری هایی همچون دردهای
مفصلی و نظیر آن بسیار مناسب است .منطقه فلکده دارای آب و
هوای خنک و کوهپایهایی می باشد که در فصول گرم سال بسیار
مطبوع است.
مسیر دسترسی به این آبگرم بدین شکل است که بعد از پارک
خودرو در روستای لیره سر از توابع شهرستان تنکابن میبایست
مسیر جنگلی بسیار زیبایی را به مدت تقریبی  2ساعت طی کرد
( البته با خودرو نیز می توان رفت ولی با توجه به خاکی بودن
جاده و یک شیب بسیار تند پیاده رفتن توصیه می شود) چون بعد
از 2ساعت جنگل نوردی غوطه ور شدن در آب گرم بسیار لذت
بخشتر خواهد بود.
بعد از طی این مسافت به پرورشگاه ماهی قزل آال می رسید که

این نشانه ،آخرجاده بوده و در سمت چپ ،شما چند کلبه چوبی
را می بینید که دقیقا در کنار آبگرم بنا شده است ( .الزم به ذکر
است که این کلبهها نیز جهت اقامت اجاره داده می شود ) بعد از
رسیدن به این محل در سمت غربی کلبهها دره کوچکی به عمق
تقریبی  10تا  15متر وجود دارد که در پائین آن رودخانه ای در
جریان است .بعد از پائین رفتن از مسیر پاکوب مشخص در سمت
چپ شما سازه دستی سیمانی را می بینید که با چند متر گونی
باالی آن پوشیده شده است که آن همان محل آبگرم است که
محلیها جهت تعویض لباس آن پارچههایی از جنس گونی را دور
آن کشیده اند .از آنجائیکه کمتر کسی از این محل باخبر است
عمدتا خالی بوده و حتی عالقمندان می توانند با خانوادههای خود
نیز به این منطقه رفته و از آن لذت ببرند.
آبگرم قلعهکندی
آب گرم قلعه کندی در استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر
واقع شده است.
از تبریز برای رفتن به این آب گرم دو مسیر  :تبریز – کلیبر –
قلعه کندی  190کیلومتر و مسیر تبریز – اهر – هوراند – آبش
احمد – قلعه کندی حدود  180کیلومتر ،وجود دارد.

از اردبیل تا این منطقه باید مسیرهای جاده اردبیل  -پارس
آباد -سه راهی قره آغاج – آبش احمد – قلعه کندی ،را طی کرد.
از پارس آباد نیز می توان از مسیر اصالندوز – سه راهی اسکانلو
– سه راهی عبدالرزاق -به قلعه کندی رفت.
قلعه کندی داری اهالی خونگرم و مهمان نواز است و فرهنگ
مردم آن زبانزد همه اهالی منطقه میباشد.
آبگرم قلعه کندی به دلیل قرار گرفتن در منطقه گردشگری و
جنگل های ارسباران و نزدیکی به رود مرزی ارس و سد خدافرین
گردشگران زیادی را از داخل و خارج از کشور از جمله جمهوری
آذربایجان ،ارمنستان و نخجوان به خود جذب میکند.
این آب گرم خاصیت درمانی زیادی دارد و برای درمان بیماری
روماتیسم بسیار مفید و موثر میباشد .دمای آبگرم قلعه کندی در
چشمه اصلی به حدود  75الی  80درجه و در استخرها به  65الی
 70درجه سانتی گراد میرسد.
در بین این چشمهها آبگرمی با نام یلسوئی وجود دارد که دمایش
مالیمتر از بقیه و خاصیت درمانی اش نیز بیشتر از بقیه میباشد.
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اکثر دکترهای ارتوپدی این آبگرم را به بیماران خود پیشنهاد
میکنند.
قلعه کندی عالوه بر چشمههای آبگرم معدنی ،چشمههای معدنی
طبیعی با امالح مفید و موثر هم دارد ،مثل چشمه دیزدونو ،سردونو
و کفشن بوالغی ،این اسامی منصوب به ارامنه موجود در زمان
قدیم در منطقه است.
آبگرم کریز
خراسان رضوی  -کاشمر  3 -کیلومتری روستای کریز

پیشنهاد سفر

آب گرم کریز در حاشیه جاده آسفالته کریز به ریوش در فاصله
 15کیلومتری شهر ریوش و به فاصله  3کیلومتری روستای کریز
کاشمر قرار دارد.
این آبگرم معدنی خاصیتهای درمانی فراوانی دارد.
در حاشیهی این مکان نیز دره بسیار با رودخانه ای پرآب ،چشمه
سارهای آب سرد شیرین و گوارا وجود دارد.
کارشناسان معتقدند این آبگرم معدنی از نظر وجود مواد شیمیایی
در رتبه باالتری از آبگرم فردوس قرار دارد ،آب این چشمه برای
بیماریهای پوستی مناسب است.
روستای کریز از توابع بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر است.
این روستا از سطح دریا  ۱۴۰۰متر ارتفاع دارد و دارای آب و
هوای آن معتدل کوهستانی ،با زمستانهای سرد و تابستانهای
معتدل است.
روستای کریز از شمال غربی به کوه باغ دشت و از جنوب شرقی
به کوه پلنگوان محدود میشود.
رودخانه کال کرمگ از جنوب روستا عبور میکند .روستای
کریز یکی از روستاهای قدیمی و کهن شهرستان کاشمر به شمار
میآید.
 .بند شاهی ،از آثار ملی ثبت شده ،در نزدیکی روستا واقع شده و
نشان دهنده قدمت روستای کریز است
آبگرم معدنی چالدران
آذربایجان غربی با داشتن  46چشمه آبگرم و معدنی رتبه نخست
کشور را دارد و همین موضوع باعث شده گردشگران زیادی به این
استان سفر کنند.

برخی از چشمههای آبگرم معدنی آذربایجان غربی در مجاورت
آثار ارزشمند تاریخی قرار دارند.
چشمههای آبگرم محال باراندوز ارومیه ،آبگرم احمدآباد واقع در
حاشیه اثر جهانی تخت سلیمان تکاب ،آبگرم ایستی سو و زنبیل در
ارومیه ،آب معدنی زندان سلیمان در میاندوآب ،چشمه صدقیان در
سلماس ،چشمه قره شعبان در خوی ،آبگرم باش کندی در ماکو،
آبگرم گراو مهاباد از جمله آبگرمهای این استان هستند .در این
میان شهرستان چالدران هم با دارا بودن آبگرم معدنی چالدران
گردشگران زیادی را به خود جذب می کنند.
آبگرم معدنی فردوس
آبگرم معدنی فردوس در مسیر جاده اصلی و ترانزیتی استانهای
مرکزی و جنوبی به مشهد و استانهای شمالی در کیلومتر 22
جاده فردوس به بجستان قرار دارد.قدمت این آبگرم  200سال
میباشد و توجه افراد زیادی از سراسر کشور به ویژه استانهای
خراسان رضوی ،جنوبی را به خود جلب کرده است.
آبگرم معدنی شهرستان فردوس بر باالی کوهی که آبگرم از آن
جریان دارد ،قرار دارد و آثار برج و بارو در آن مشاهده میشود که
بیانگر قدمت تاریخی آبگرم معدنی فردوس است.
در گذشتههای دور دو باب حوضچه از سنگ و آهک توسط افراد
خیر برای استفاده مسافران از آبگرم ساخته شد و سقف آن نیز به
صورت گنبدی با آجر پوشش شد.
با توجه به آزمایشات انجام شده این آبگرم برای امراض جلدی و
کبدی و دردهای مفصلی ،اتصاع عروق ،پیشگیری از رسوب سنگ
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درکلیه ،بیماریهای رماتیسمی ،دردهای مفصلی وعصبی ،افزایش
سوخت و سازبافت ها ،کاهش درد و رفع گرفتگی عضالت ،افزایش
دامنه حرکتی اندام ها ،بهبود دردهای ناحیه ستون فقرات و دیسک

کمر و پیشگیری از ایجاد انحراف در ستون فقرات مفید است.
همه ساله بر تعداد مراجعین این مجتمع افزوده میشود ،به همین
لحاظ آبگرم معدنی فردوس یکی از مهمترین جاذبههای طبیعی
و قطب گردشگری و آبدرمانی شرق کشور محسوب میشود که
همه روزه پذیرای جمع کثیری از مردم شریف ایران اسالمی است
و به عنوان منطقه نمونه گردشگری مصوب شده است.
در حال حاضر این مجتمع مجهز به استخر آب درمانی ،وانهای
خصوصی ،سوئیت های اقامتی با تمام امکانات ،اتاقهای ارزان
قیمت ،رستوران و فضاهای ورزشی ،تفریحی میباشد.
 90تخت اقامتی 27 ،کانکس 22 ،واحد اقامتی با تجهیزات
کامل 10 ،اتاق ،استخرهای آب درمانی و رستوران سنتی از جمله
امکانات موجود در مجموعه آبگرم معدنی فردوس است.
بر اثر زلزله سال  47آب آبگرم فردوس قطع و پس از آن بر
اثر پس لرزههای بعدی به جریان میافتد که جریان دوباره آب
آبگرم سبب خوشحالی مردم و به ویژه اهالی روستاهای برون و
مهرانکوشک در مجاورت آبگرم فردوس شد
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تصادف های آنچنانی!
برخورد اتومبیل ها یا به قول معروف تصادف ،از جمله رویدادهای ناگواری است که کمتر راننده ای از آسیب های آن در امان می ماند زیرا
حتی اگر شما راننده بسیار محتاطی هم باشید ،رانندگان بی احتیاط ،کم تجربه ،دچار مشکالت روانی یا رفتاری ،مبتالیان به سوء مصرف مواد
مخدر و ...در خیابان ها و جاده ها فراوان هستند.
هدف از این بخش ،نگاهی متفاوت به تصادف است چرا که در همه دنیا برخورد خودروهای گرانقیمت با هر وسیله یا شیئی ،نگاه های زیادی
را به خود جلب می کند .در این شماره و در قالب مجموعه ای تصویری ،برخی از اتومبیل های آنچنانی کشورمان را که به دالیل مختلف دچار
آسیب شده اند ،به تماشا گذاشته ایم شاید مرور این رویدادهای ناگوار که سعی شده است با چاشنی طنز کمی از تلخی آن کاسته شود ،درس
عبرتی برای همه ما باشد.
قطعا توجه به این نکته که اتومبیل های سانحه دیده دارای باالترین و برترین استانداردهای ایمنی بوده اند ،هشدار جدی تری به همه ما
خواهد داد.
 .1هدف قراردادن یک دستگاه تویوتا پرادو به همراه تیر برق توسط
خودروی ب ام و  325iدر سفری به شمال کشور!

 .3وقتی پورشه  Boxster Sبه جنگ جدول ،گاردریل و کانال
آب می رود !

پیشنهاد سفر
 .2احتماال راننده تریلر خودروبر پس از تصادف ،متوجه قیمت
محموله اش شامل سه دستگاه اتومبیل مازراتی گرن کابریو ،مازراتی
گرن کوپه و پورشه  911کابریو شد !

 .4حتما اگر ترمزهای پورشه  4 Carrera 911مدل  2010از این
قوی تر بود ،هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد !
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 .5نتیجه چند پشتک و وارو در جاده با پورشه  911کابریو مدل
! 2010

 .8این کوروت  C6با تعجب در تهران حرکت می کرد که ناگهان
با یک پژو برخورد کرد !

 .6حاال حواس راننده به پیام های تلفن همراه بوده ،حواس این
ب ام و  750Liمدل  2012کجا بوده ،معلوم نیست !

 .9آتیشت می زنم تا دیگه یک مرسدس  C200مدل  2008خراب
و زمینگیر نشه !

 .7احوال پرسی مرسدس  SLKبا خودروهای پارک شده کنار
خیابانی در تهران !

 10و .11وقتی راننده از پس کنترل این گرن کابریو وحشی
برنمی آید ،خودروی زبان نفهم !
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 .12روبوسی مازراتی گرن کابریو بی ادب با دوو سی یلو در
نیمه های شب !

 .13روش تبدیل ماه عسل به زهر مار در تصادف پورشه Boxster
اجاره ای برای مراسم عروسی !

 .14این  TTروی چهار چرخ بند نمی شد ،روی سقف ثابتش
کرده اند !

پیشنهاد سفر
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مهندس اسحاقی؛
سرپرست جدید شرکت نفت ایرانول
مراسم معارفه سرپرست جدید شرکت نفت ایرانول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  :در این
مراسم که با حضور دکتر باقری نماینده شرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعی(شستا) و مدیران ارشد شرکت نفت ایرانول برگزار
شد ،مهندس عیسی اسحاقی(عضو موظف هیات مدیره) که بیش
از یک سال عضو هیات مدیره شرکت نفت ایرانول بوده ،به عنوان
سرپرست شرکت نفت ایرانول معرفی شد و از خدمات و زحمات
مهندس احمد محمدی بوساری ،مدیرعامل سابق شرکت تقدیر و
تشکر به عمل آمد.
بر اساس این گزارش  :مهندس عیسی اسحاقی ،پیش از این دارای
سوابق درخشانی در عرصه های متفاوت بوده است که از جمله آنها
عبارتند از  :مشاور وزیر نفت ،عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
گروه بین المللی داروگر ،رییس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل
شرکت سهامی عام کف ( داروگر ) ،عضو هیات مدیره شرکت عمران
و توسعه شاهد ،رییس هیات مدیره شرکت مسافرتی دور دنیا (وابسته
به بنیاد شهید ) ،رییس هیات مدیره پتروشیمی اردبیل ،رییس هیات
مدیره شرکت یاس خرمشهر ،مشاور معاون رییس جمهور و رییس
سازمان تربیت بدنی ،مدیر کل امور بین الملل و روابط عمومی
سازمان تربیت بدنی ،رییس فدراسیون گلف  ،مدیر نمونه جشنواره
قهرمان قهرمانان صنعت ایران ( آذرماه  ) 92و مدیر کل برتر روابط
عمومی های کشور.

با پیشنهاد سرپرست شرکت و تصویب هیات مدیره:

حقوق کلیه کارکنان شرکت نفت ایرانول افزایش می یابد
حقوق کلیه کارکنان،کارگران و ...شرکت نفت ایرانول از فروردین ماه سال  1394افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ایرانول :براساس پیشنهاد مهندس اسحاقی سرپرست شرکت نفت ایرانول و تصویب هیات
مدیره،حقوق تمامی کارگران،کارمندان و مدیران شرکت نفت ایرانول براساس آئین نامه خدمات پرسنلی شرکت که از سال 1389
تاکنون اجرائی نشده بود،افزایش می یابد.
گفتنی است:اکثر کارگران و کارمندان شرکت نفت ایرانول از پایین بودن حقوق خود گالیه داشتند که این موضوع مورد توجه
سرپرست شرکت قرار گرفت.
الزم به ذکر است:این افزایش حقوق به عنوان یکی از خواسته های به حق اکثر کارگران و کارمندان شرکت،موجب تشکر آنها
از سرپرست جدید شرکت شد.آئین نامه خدمات پرسنلی با هدف کاهش فاصله طبقاتی این قشر زحمتکش اجرائی شده است.
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اولین جشنواره رتبه بندی شرکت های تابعه شستا

اخبار

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در راستای سیاست ها و راهبردهای کالن سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر ارتقای بازدهی
سرمایه گذاری ها ،طرح رتبه بندی شرکت های تابعه خود را اجرا کرد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  :مراسم اعالم نتایج و اهدای جوایز شرکت های برتر با حضور قائم مقام و
معاونین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان تامین اجتماعی ،مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل کلیه هلدینگ ها و شرکت های تابعه15 ،
بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در سخنانی ضمن برشمردن اهداف و ضرورت های جشنواره رتبه بندی شرکت های
تابعه ،چشم انداز آتی این طرح را تبیین کرد.
در این مراسم دکتر فیاض بخش مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،اهم اهداف این طرح را شامل ارزیابی عملکرد
شرکت های تابعه از نظر میزان حرکت در جهت استراتژی ها و سیاست های ابالغی ،شناسایی نقاط ضعف و کاستی های شرکت،
شناسایی تجربیات موفق شرکت ها ،ایجاد انگیزه الزم در شرکت ها برای حرکت در مسیر سرآمدی و اعتالی عملکرد ،ترغیب به خود
ارزیابی مشترک در هلدینگ ها و معطوف کردن شرکت ها به شاخص های مهم از دیدگاه سهامدار عمده بیان کرد.
بر اساس این گزارش ،وی همچنین در بیان اصول حاکم بر طرح رتبه بندی ،مواردی همچون به کارگیری کامل دارایی ها و ظرفیت
های شرکت و کسب حداکثر بازدهی ،استفاده از فرصت های اقتصادی به منظور توسعه کسب و کار و افزایش ارزش دارایی ها،
قانونمندی ،شفافیت و پاسخگویی در عملکرد ،رقابت مندی در بازار و ایجاد ارزش برای مشتریان و توجه به خالقیت ،نوآوری و مدیریت
علمی را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ،در ترسیم وضعیت آینده سازمان گفت  :سازمان هنوز با اهدافی که در
پایداری مصارف و منابع مدنظر قرار داده است ،مقداری فاصله دارد .مقصود اصلی این است که سود تقسیم شده را در مسیر افزایش
سرمایه به حرکت درآوریم .همچنین با وجود ساختار سازی در شرکت های مدیریتی و ایجاد فضای شفاف تعامالتی ،امکان هم افزایی
و تعامل بیشتر بین شرکت های تابعه سازمان وجود دارد.
وی ضمن اشاره به نقش مثبت اجرای جشنواره رتبه بندی شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در افزایش کارآیی
و بازدهی شرکت ها ،اهمیت صیانت از حقوق و منافع ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد.
در پایان این مراسم به شرکت گروه صنعتی بارز تندیس سیمین و به شرکت های نفت ایرانول ،پتروشیمی خراسان ،نفت پاسارگاد،
رایتل ،کاشی و سرامیک سعدی ،معدنی امالح ایران ،سرام آرا ،سیمان بهبهان ،سیمان سفید نی ریز ،کارگزاری صبا تامین ،تولید مواد
اولیه داروپخش ( تماد ) و سابیر لوح تقدیر اهدا شد.
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برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه(س)

همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه ،مراسم عزاداری و
سوگواری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور سرپرست
شرکت ،مدیران و کارکنان شرکت نفت ایرانول روز چهارشنبه
 93/12/13در محل دفتر مرکزی شرکت نفت ایرانول
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  ،در
این مراسم پس از قرائت قرآن ،حجت االسالم و المسلمین
ابوذر عبادی پیرامون شخصیت حضرت فاطمه(س) و
کماالت و فضیلت های ایشان سخنانی ایراد کرد.
برگزاری و قرائت دعای توسل و همچنین سوگواری
و مداحی ذاکر اهل بیت آقای دکتر حسینی از دیگر
برنامه های این مراسم پر فیض بود.

جایزه ملی مدیریت مالی ایران در کلکسیون افتخارات شرکت ایرانول
پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران ،با حضور وزیر راه و شهرسازی،
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ،رییس سازمان ملی بهره وری
و جمعی از اقتصاددانان کشور ،بهمن ماه سالجاری در سالن اجالس سران
کشورهای اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول :تمامی شرکت ها
و سازمان های ایرانی در هر بخشی که فعال هستند ،می توانند متقاضی
دریافت «جایزه ملی مدیریت مالی ایران» شوند .بر این اساس شرکت نفت
ایرانول نیز در اولین دوره حضور ،موفق به اخذ شاخص های مورد نظر و
دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.
طبق اعالم برگزار کنند گان ،این جایزه با هدف حمایت مدیریت مالی
حرفه ای در مسیر 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 بهبود ،ایجاد فضای رقابتی مناسب و
حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی ،تعریف راهبردی از مدیریت
مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک،
معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه های
مالی و اقتصادی و فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران
مالی برگزار می شود.

شرکت نفت ایرانول در جمع  100شرکت برتر

در همایش  100شرکت برتر ایران ،شرکت نفت ایرانول به رتبه  87دست یافت.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  :سازمان مدیریت صنعتی ،هر ساله با برگزاری همایش شرکت های برتر
ایران ،اسامی  100شرکت برتر ایران از نظر فروش را اعالم می کند.
بر اساس این گزارش  :شرکت نفت ایرانول امسال در این رده بندی ،رتبه  87را از آن خود کرد.
هفدهمین همایش شرکت های برتر ایران  27بهمن ماه  93در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
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برای دومین سال پیاپی

شرکت نفت ایرانول ،گواهینامه حمایت از حقوق
مصرف کنندگان را دریافت کرد
در چهاردهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان  ،شرکت نفت ایرانول برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت گواهینامه
رعایت حقوق مصرف کنندگان شد .
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  :سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولید کنندگان  ،هدف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت
حقوق مصرف کنندگان را  ،افزایش انگیزه و حساسیت در تولید کنندگان و ارائه
دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان  ،افزایش اعتماد و ترغیب
مصرف کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس
 ،افزایش رقابت سازنده بین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه
محصوالت کیفی  ،تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه  ،تحویل به موقع و ارائه
خدمات مطلوب پس از فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای
نشان ملی استاندارد ،اعالم کرده است .
این همایش با حضور نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و اسحاق جهانگیری،
معاون اول رییس جمهور ،اسفندماه سالجاری در سالن همایش های سازمان صدا و
سیما برگزار شد.

اخبار

ایرانول موفق به دریافت و تمدید تاییدیه های  OEMشد
جواد علی پورصدری

شرکت نفت ایرانول در آذر ماه سال جاری موفق به اخذ و تمدید تأییدیه  VOLVOبرای محصوالت دیزلی شد .
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  :تأییدیه های ( OEMشرکت سازنده تجهیزات و قطعات) برای محصوالت
شرکت نفت ایرانول تمدید شد  .شرکت نفت ایرانول با تالش های پیگیرانه ،در آذر ماه امسال موفق به اخذ و تمدید تأییدیه VOLVO
برای محصوالت دیزلی ذیل به منظور افزایش اطمینان از کارآیی این محصوالت در صنایع خودروسازی کشور وهنگام استفاده از
خودروهای دیزلی مناسب با این سطوح کیفیت ،گردید:
POWER
API CJ-4
• ایرانول VOLVO VDS-4
Top Engine
API CI-4
• ایرانول VOLVO VDS-3
D17000 Plus
API CH-4
• ایرانول VOLVO VDS-3
همچنین اخذ تأییدیه ی  REACHبرای روغن های فرآیند سبز ایرانول  TRAEو ایرانول  TDAEاز دیگر افتخارات کسب شده
توسط شرکت نفت ایرانول می باشد.
نظام نامه ی  REACHتوسط اتحادیه اروپا با هدف مدیریت و کنترل مخاطرات و احتماالت آسیب زایی برای سالمت و ایمنی
انسان و محیط زیست که در مراحل تولید و ساخت ،واردات و استفاده مواد شیمیایی بروز می کنند ،تدوین شده است و اخذ این
تأییدیه توسط شرکت نفت ایرانول حاکی از اطمینان باال از عملکرد این محصوالت در صنایع الستیک و تایر سازی کشور ،دیگر
صنایع مربوطه و افزایش حجم صادرات می باشد.

تقدیر از اتوسرویس های استان کرمان

ایرانول در نمایشگاه صنایع الستیک ایران

سمینار استانی اتوسرویس های استان کرمان  27لغایت  28دیماه
 93در شهرهای کرمان و سیرجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ایرانول  :در این سمینار دو
روزه با تقدیر از  19اتوسرویس برتر استان ،به نفرات برتر جوایز
نفیسی به رسم یادبود اهدا شد.

شرکت نفت ایرانول به دعوت شرکت مهندسی تحقیقات
صنایع الستیک ایران ،در دوازدهمین نمایشگاه و همایش ملی
الستیک شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ایرانول :دوازدهمین
نمایشگاه و همایش ملی الستیک  28تا  30بهمن ماه در هتل
بین المللی المپیک تهران برگزار شد.
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چهره نفرات برتر
رقابت های ورزشی دهه فجر مشخص شد
به مناسبت گرامیداشت ایام شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر  ،مسابقات ورزشی با حضور پرسنل شرکت نفت
ایرانول برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول  :این مسابقات با استقبال عالقمندان واحدهای مختلف در  6رشته ورزشی شنا،
دوومیدانی ،تنیس روی میز ف فوتسال و تیراندازی ( بانوان ) برگزار شد .
نتایج مسابقات در رشته های مختلف به شرح زیر است :
در بخش شنا که در مجموعه ورزشی کارگران باقرشهر در  -3تیم عملیات
مسابقات فوتسال نیز با شرکت  12تیم پیگیری شد و در
دو رده سنی  35سال و باالی  35سال برگزار شد  ،نتایج زیر به
پایان سه تیم برتر مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص
دست آمد :
دادند :
رده سنی  35سال:
 -1واحد حراست
 -1طاهر جمالی نسب (انفورماتیک)
 -2مجتمع الف
 -2میثم تاجداری (تعمیرات)
 -3مجتمع ظرف سازی
 -3محمد رضا پاشانجاتی (حراست)
رقابت های ورزشی دهه مبارک فجر در  5رشته
رده سنی باالی  35سال:
ورزشی در پاالیشگاه روغن سازی آبادان نیز برگزار شد .
 -1علی تروند (عملیات)
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول :این
 -2علیرضا کرمی (برنامه ریزی)
مسابقات در رشته های دوومیدانی  ،تنیس روی میز  ،شنا،
 -3خسرو سلیمانی فر (مجتمع ظرف سازی)
فوتسال و دارت ( بانوان ) انجام شد .
اسامی سه نفر برتر دوومیدانی :
مسابقات دوومیدانی نیز در سه رده سنی برگزار شد:
 -1عباس کارده
رده سنی زیر  30سال:
 -2هادی صویالنی
 -1عزت میکائیلی(خدمات)
 -3مسعود شمسی
 -2رضا کردآبادی(بلندینگ)
 -3محمد سهرابی ( بلندینگ)
اسامی سه نفر برتر تنیس روی میز :
رده سنی  30تا  39سال:
 -1فرشاد نژاد خراسانی
 -1امین رحمتی ( منابع انسانی )
 -2مسعود زبیدی
 -2میثم ماشااهلل ( مجتمع ظرف سازی )
 -3نوید قلی نیا
 -3محمد کشتکار ( حراست )
رده سنی باالی  40سال :
برترین های شنا :
 -1ابراهیم عاشقی ( تعمیرات )
 -1احمد نکویی
 -2ابراهیم زنده کار ( مجتمع ظرف سازی )
 -2محب دشتی
 -3لطف اهلل رهبری ( فروش )
 -3سید جعفر هاشمی
اسامی تیراندازان برتر:
اسامی بانوان برتر در رشته دارت:
 -1سپیده آقاجانی ( برنامه ریزی )
 -1آزاده مصلی نژاد
 -2بهناز محمد ابراهیم ( برنامه ریزی )
 -2فریبا افشاریان
 -3بهناز آیتی ( پژوهش )
در بخش والیبال نیز  6تیم با هم به رقابت پرداختند که
اسامی تیم های برتر بدین شرح است :
 -1تیم HSE
 -2تیم حراست

برترین تیم های فوتسال:
 -1عملیات ( الف )
 -2سایت اداری
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دوازده اصل مغزی برای موفقیت
قانون اول :ورزش کردن قدرت مغز را افزایش می دهد
مغز شما برای راه رفتن ساخته شده است  15 :کیلومتر پیاده روی
در رو ز! اگر می خواهید توانایی پردازش مغزتان را باال ببرید ،حرکت
کنید .ورزش کردن باعث می شود خون بیشتری به مغز برسد و به
همین دلیل گلوکز که منبع انرژی است ،بیشتر در اختیار آن قرار می
گیرد .اکسیژن اضافی در دسترس هم صرف جمع آوری الکترون
های مضر باقی مانده در اثر مصرف گلوکز می شود .درضمن ورزش
کردن باعث تحرک پروتئین هایی می شود که اتصال نورون ها به
یکدیگر را تضمین می کند .انجام ورزش های هوازی حتی دوبار در
هفته ریسک ابتال به زوال عقل را تا نصف کاهش می دهد.

موفقیت

توجه
قانون دوم :انسان ها به امور کسل کننده ،توجه نمی کنند
مغز مثل نورافکنی است که در یک لحظه می تواند فقط روی یک
نقطه انداخته شود .مغز چندکاره نیست .توجه به جزئیات یک رویداد
باعث می شود درک معنای انتزاعی نهفته در آن ،بهتر انجام شود و
هیجان یادگیری را تسهیل کند .مخاطب شما ممکن است بعد از ده
دقیقه عالقه اش را به موضوع از دست بدهد ،اما چنانچه در بحث
خود رویدادهای جالبی را مطرح کنید یا به هر شکلی هیجان ایجاد
کنید ،می توانید او را درگیر نگه دارید.
سیم کشی مغزی
قانون سوم  :مغزهای مختلف سیم کشی های مختلف دارند
آنچه در طول زندگی انجام می دهیم و یا می آموزیم ،مغز را از
نظر فیزیکی تغییر می دهد و به اصطالح آن را دوباره سیم کشی
می کند .میزان رشد یافتگی بخش های مختلف مغز در افراد متفاوت
است .هیچ دو مغز انسانی را پیدا نمی کنید که اطالعات را به
شیوه ای مشابه دریافت کنند یا آنها را در مکان مشابهی قرار دهند.
ما می توانیم به شکل های مختلف باهوش باشیم .بسیاری از این
انواع هوش با آزمون های استاندارد ضریب هوشی قابل اندازه گیری
نیستند.
حافظه کوتاه مدت
قانون چهارم  :تکرار کن تا به یاد بسپاری
مغز سامانه های حافظه مختلفی دارد .یکی از آنها طی چهار مرحله
داده ها را انبار می کند  :رمزگذاری ،ذخیره سازی ،باز پس گیری
و فراموشی ! هنگام دریافت اطالعات ،مغز بالفاصله آنها را دو
تکه می کند و هرکدام را برای ذخیره به مناطق مختلف قشر مغز

می رساند .تمام اتفاقاتی که پیش بینی کننده آموختن چیزی هستند،
در همان چند لحظه اول به خاطر سپرده می شوند .هرچقدر شیوه
رمزگذاری داده های جدید استادانه تر باشد ،حافظه تشکیل شده
از آنها نیرومندتر خواهد بود .اگر هنگام تالش برای یادآوری یک
موضوع ،محیطی را که برای بار اول در آن با این اطالعات مواجه
شدید در ذهن خود بازسازی کنید ،شانس شما برای موفقیت بیشتر
می شود.
حافظه بلندمدت
قانون پنجم  :به یاد بسپار تکرار کنی
بیشتر خاطرات در همان دقیقه های اولیه پاک می شوند ؛ اما آن
دسته از آنها که این دوره حساس را تاب می آورند ،می توانند با
گذشت زمان نیرومندتر شوند .حافظه بلندمدت در ارتباطی دوسویه
میان هیپوکامپ قطع شود ،حافظه در قشر مغز تثبیت می شود و
سال ها باقی می ماند .مغز تنها دیدی تقریبی از واقعیت به دست
می دهد؛ چرا که دانش تازه را با اطالعات از قبل اندوخته شده
مخلوط کرده و هر دو را با هم در یک محل نگهداری می کند .تنها
شیوه ای که امکان استناد به حافظه بلندمدت را افزایش می دهد،
مواجهه تدریجی با داده های جدید و سپس تکرار آنها در طول زمان
است.
بقا
قانون ششم  :مغز انسان در روندی طوالنی به شکل
امروزی آن رسیده است
مغز انسان و بقیه جانوران برای بقا سازگار شده است .هر جانداری،
مغزی متناسب با نیازهای خود دارد .خزنده ای که تمام زندگی خود
را در سوراخ یک سنگ سپری می کند ،تنها به مغزی برای رفع
احتیاجات ساده از قبیل رفتن به گرمی آفتاب یا خنکای سایه و پیدا
کردن یک جفت احتیاج دارد .چنین موجودی هیچ نیازی به مغزی که
توانایی تحلیل ساختارهای سه بعدی داشته باشد ،ندارد  .مغز پرنده ها
برای درک سه بعدی جهان ،شکل یافته و بهتر از هر خلبانی می
توانند با دیدن حشره ها و پرنده هایی دیگر و شاخه های درختان،
مسیر حرکت و سرعت خود را برای شکار یا اجتناب از شکارچی و
برخورد با مانع تنظیم کنند ،اما مغز انسان بیشترین کارایی خود را
مدیون نظام اجتماعی انسانی است .بسیاری از توانایی های منحصر
به فرد انسانی برای زیستن در اجتماعی بزرگ با آشنایان ،دوستان،
دشمنان فراوان و درک رفتار و حرکات ایشان تکامل یافته است.
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خواب
قانون هفتم  :اگر خوب بخوابی خوب هم فکر می کنی
مغز به طور دائم در وضعیت تنش بین سلول ها و مواد شیمیایی که
می خواهند ما را بخوابانند و سلول ها و مواد شیمیایی که می خواهند
ما را بیدار نگه دارند ،قرار دارد .هنگام خواب ،نورون ها فعالیت
ریتمیک نیرومندی نشان می دهند که می تواند ناشی از فعالیت
مغز برای مرور آنچه باشد که در طول آن روز با آن مواجه شده ایم.
میزان نیاز به خواب و ساعت های ترجیحی خوابیدن در افراد مختلف
متفاوت است .اما کشش بیولوژیکی برای خواب بعدازظهر ،واقعیتی
جهان گیر است .کمبود خواب به توجه ،کارکردهای اجرایی ،حافظه
فعال ،خلق ،قدرت استدالل و حتی چابکی حرکتی لطمه می زند.
استرس
قانون هشتم  :مغز تحت فشار عصبی ،مثل مغز آسوده
نمی آموزد
سیستم دفاعی بدن شامل آدرنالین و کورتیزول به منظور پاسخگویی
به خطرات جدی ناگهانی مثل مواجهه با یک ببر ساخته شده است.
فشار عصبی یا استرس همیشگی مثل زندگی در خانه ای همواره
متشنج سبب می شود این سیستم به طور دائم در فعالیت باشد،
آن را از تنظیم خارج کرده و وضعیت خطرناکی ایجاد می کند.
در شرایط فشار عصبی مزمن ،آدرنالین دیواره رگ های خونی را
تخریب می کند ؛ وضعیتی که ممکن است به حمله یا ایست قلبی
منجر شود.
کورتیزول هم سلول های هیپوکامپ مغز را نابود می کند و در
نتیجه توانایی یادگیری مغز فلج می شود .بدترین نوع فشار عصبی
هنگامی است که با مشکلی که هیچ کنترلی بر آن نداریم ،مواجه
می شویم و احساس درماندگی می کنیم .فشار عصبی هیجانی و
احساسی اثرات منفی عمده ای بر اجتماع می گذارد و آموزش پذیری
کودکان در مدرسه و بهره وری کارمندان در محیط شغلی را کاهش
می دهد.
یکپارچگی احساس
قانون نهم  :چند حس را همزمان درگیر کنید
حواس ما اطالعات را در دسترس مان قرار می دهند .پیام های
حسی تبدیل به پیام های الکتریکی می شوند ،به مناطق مربوط به
خود در مغز می روند ،آنچه در بیرون اتفاق افتاده را در آنجا بازسازی
می کنند و سرانجام در ترکیب با همدیگر یک ادراک کلی از محیط
خارجی به دست ما می دهند .به نظر می رسد مغز برای تصمیم
گیری در مورد شیوه ترکیب پیام های مختلف ،از تجربه های گذشته
استفاده می کند ؛ بنابراین ادراک دو فرد از یک رویداد می تواند بنا بر
تجربیات شان متفاوت باشد .حس های انسان برای همکاری با هم
تکامل پیدا کرده اند ،درنتیجه تحریک همزمان چند حس یادگیری
را تسهیل می کند.
بوها ،قدرت عجیبی در زنده کردن خاطرات گذشته دارند ؛ شاید به

این دلیل که پیام های بویایی برخالف دیگر پیام های حسی به
جای رفتن به تاالموس از آن عبور کرده و مستقیم به مقصدهای
شان می روند که از جمله آنها ،بادامه مغزی است که مدیر بخش
هیجانات در مغز به شمار می رود.
بینایی
قانون دهم  :بینایی مهم ترین حس است
تقریبا نیمی از ذخایر انرژی مغز صرف مهم ترین حس ما یعنی
بینایی می شود .آنچه می بینیم در واقع تنها چیزی است که مغزمان
می گوید باید ببینیم و صددرصد مطابق با واقعیت نیست.
تجزیه و تحلیل داده های بصری مراحل زیادی دارد .ابتدا شبکیه
چشم فوتون های نور را مرتب می کند و آنها را به صورت جریان
پیوسته ای از اطالعات ،درست مانند یک فیلم سینمایی ،به قشر
بینایی مغز می فرستد .در کورتکس بینایی ،نواحی مختلف مغز
اطالعات مربوط به رنگ ،حرکت و ...را پردازش می کنند .در
نهایت تمام این اطالعات با هم ترکیب می شوند و ما می بینیم.
یادگیری که با استفاده از تصاویر صورت بگیرد ،به مراتب موثرتر از
یادگیری هایی است که از طریق خواندن یا شنیدن کسب می شود.
جنسیت
قانون یازدهم  :مغز زنان و مردان با هم فرق می کند
مغز مردان و زنان هم از نظر ساختاری و هم از نظر بیوشیمیایی با
هم متفاوت هستند .به عنوان مثال مردان بادامه بزرگ تری دارند
و مغزشان سریع تر سرتونین تولید می کند .شیوه پاسخگویی به
استرس هم در دو جنس متفاوت است .زنان در مواجهه با استرس
بادامه نیمکره چپ را فعال کرده و در نتیجه محتوای هیجانی
بیشتری را به یاد می آورند .در صورتی که مردان به دلیل فعال
کردن بادامه نیمکره راست ،به اصل موضوع توجه می کنند.
کاوش
قانون دوازدهم  :انسان کاوشگری طبیعی و نیرومند
است
کودکان مدل زنده ای از سبک یادگیری انسان هستند .آنها دریافت
کننده منفعل اطالعات نیستند ؛ بلکه فعاالنه به محیط واکنش نشان
می دهند .آنها مشاهده می کنند ،براساس آن فرضیه می سازند،
فرضیه شان را امتحان می کنند و سپس به نتیجه گیری می رسند.
این شیوه برخورد علمی در نتیجه فعالیت بخش های خاصی از مغز
است .قشر پیش پیشانی نیمکره راست در فرضیه ها به دنبال خطا
می گردد (آن ببر با دندان های تیزش خطرناک است) و ناحیه ای
در مجاورت آن دستور تغییر رفتار را صادر می کند (فرار کن) در مغز
انسان «نورون های آینه ای» وجود دارند که توانایی تقلید کردن را
ایجاد می کنند و در سراسر مغز پراکنده اند .قسمتی از مغز ما همانند
مغز کودکان انعطاف پذیر باقی می ماند تا بتوانیم نورون های جدید
بسازیم و در تمام طول زندگی چیزهای جدید بیاموزیم.
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قاعده بازی با توپ های زندگی!

موفقیت

فرض کنید زندگی همچون یک بازی ست .قاعده این بازی چنین
است که باید پنچ توپ را در آن واحد در هوا نگه دارید و مانع
افتادن شان بر زمین شوید .جنس یکی از آن توپ ها از الستیک
است و بقیه آن ها شیشه ای هستند .پرواضح است که در صورت
افتادن توپ پالستیکی روی زمین ،دوباره نوسان می کند و باال
خواهدآمد ،اما آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از خانواده ،سالمتی،
دوستان و روح خودتان و توپ الستیکی همان کارتان است.
کار را بر هیچ یک از عوامل فوق ترجیح ندهید .چون همیشه کاری
برای کاسبی وجود دارد؛ ولی دوستی که از دست رفت دیگر بر
نمی گردد .خانواده ای که از هم پاشید دیگر جمع نمی شود .سالمتی
از دست رفته باز نمی گردد و روح آزرده دیگر آرامشی ندارد.
حکایت ما حامل این پیام است که ما قرار است حتما کار کنیم
چون بی کاری مساوی ست با بیماری ولی چقدر و چطور؟
چرا برقراری تعادل بین کار و زندگی در بسیاری از مواقع دشوار
است و گاهی شاهد هستیم افرادی که در شغل خود موفق و برجسته
هستند ،در زندگی آن طور که باید موفق نیستند و برعکس.
از جمله مهارت های الزم برای یک شخص همان توانایی بازی
کردن و یا بهتر بگویم استفاده از توپ های در اختیار است یعنی
همچون رهبری که می تواند همه ابعاد زندگی و کار را ،هدایت،
مدیریت و رهبری کند.
اگر بتوانیم در رفتار خود تعادل برقرار کنیم آن گاه می توانیم ادعا
کنیم هم کار و هم زندگی ،چون هرکدام بدون دیگری انسان را به
پوچی و سرخوردگی سوق می دهد.
بهتر است از امروز به جای پرداختن به افرادی که فقط در کار یا
فقط در زندگی موفق هستند ،دنبال الگوهایی بگردیم که هم در کار
موفق هستند و هم در زندگی.
با مطالعه و تحلیل چنین الگوهای موفقی به این نتیجه می رسیم
که این افراد با سادگی ولی با دقت می دانند که چه اموری را در خانه
و محل کار به دیگران واگذار کنند که تفویض امور موجب مشارکت
همکاران در محل کار و افراد خانواده در خانه می شود و این تفویض
یعنی اعتماد همراه با خرد جمعی و مشورت و اظهارنظر و به قولی
ابراز وجود می آورد.
یعنی دیدن و دخیل کردن دیگران ،یعنی حمایت دیگران را داشتن،
تعامل با دیگران ،ارتباط موثر با دیگران و در نتیجه هم کار و هم
زندگی را داشتن و این همان هنرنمایی با پنج توپ است که ما
می توانیم با به کار گیری اصول علمی مدیریت ،یک انسان خاص و
اثرگذار باشیم و مجبور نباشیم بگوییم یا کار یا زندگی بلکه مقتدرانه
و با افتخار بگوییم کار با زندگی.
مدیران عمدتا شنونده خوبی هستند .اگر می خواهیم دوست
داشته شویم باید گوش باشیم .آیا شما کسانی را که زیاد صحبت می
کنند بیشتر دوست دارید یا کسانی را که صبورانه به حرف های شما
گوش می دهند؟ با یادگیری و به کارگیری همین مهارت می توانیم

روح

خانواده
کار

سالمتی

دوستان

درصد زیادی از مسائل مان را حل کنیم.
به طور طبیعی کسی که شنونده خوبی است به تدریج آستانه
تحملش باال می رود و می تواند خشم خود را مدیریت کند و زمانی
که خشم کنترل شود ،میزان اشتباهات کاهش می یابد و به تبع آن
فرد می تواند با تعادل روحی بهتری تصمیم بگیرد و شک نکنیم
که ما هرجایی که ایستاده ایم ،نتیجه تصمیمات کوچکی است که
در گذشته گرفته ایم ،چه درست و چه نادرست ؛ و بدون تردید
تصمیمات درست در زمان هایی اتخاذ شده اند که ما بر خویشتن
مدیریت داشته ایم ،پس برای برقرای تعادل بین کار و زندگی اصال
الزم نیست که بگوییم یا کار یا زندگی.
داستان میخ های روی دیوار
پسر بچه ای بود که اخالق خوبی نداشت .پدرش جعبه ای میخ به
او داد و گفت هر بار که عصبانی می شود یک میخ به دیوار بکوبد.
روز اول پسر بچه تعداد زیادی میخ به دیوار کوبید .طی چند هفته
بعد ،همان طور که یاد می گرفت چگونه عصبانیتش را کنترل کند،
تعداد میخ های کوبیده شده به دیوار کمتر می شد .او فهمید که مهار
کردن عصبانیت اش آسان تر از کوبیدن میخ ها به دیوار است .او این
نکته را به پدرش گفت و پدرش هم پیشنهاد کرد که از این به بعد
هر روز که می تواند عصبانیت خود را کنترل کند یکی از میخ ها را
از دیوار بیرون آورد.
روزها گذشت و پسربچه سرانجام توانست به پدرش بگوید که تمام
میخ ها را از دیوار بیرون آورده است .پدر دست پسر بچه را گرفت
و به کنار دیوار برد و گفت  :پسرم تو کار خوبی انجام دادی ،اما به
سوراخ های روی دیوار نگاه کن .دیوار دیگر هرگز مثل گذشته اش
نمی شود .وقتی تو در هنگام عصبانیت حرف های بدی می زنی ،آن
حرف ها همچنین آثاری به جای می گذارند .تو می توانی چاقویی در
دل انسانی فرو کنی و آن را بیرون آوری .اما هزاران بار عذرخواهی
هم فایده ندارد .آن زخم سر جایش است .زخم زبان هم به اندازه
چاقو دردناک است
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تاثیر تکنولوژی تلفن همراه برامنیت روانی خانواده

حجت االسالم عبادی

امروزه تکنولوژی در واقع نعمتی از
نعمت های خداوند بر بندگان به حساب
می آید که باید در راستای بهتر زیستن و
بهتر عبادت کردن استفاده شود .
( َوإِن تَ ُعدُّواْ ن ِ ْع َم َة ّ
الل َال ت ُْح ُصو َها) (النحل:
)18
«خداوند عز و جل با این نعمتش بندگان
خویش را مورد آزمایش و امتحان قرار می
دهد ».
آیا شکر گزار نعمت می شوند و آن را در
راه صحیح به کار می برند؟
یا اینکه کفران نعمت می کنند و آن را
در راه معصیت و فساد به کار می گیرند؟
امروزه تلفن همراه و برنامه های آن
پیشرفت چشمگیری یافته است .این
تکنولوژی سبب غروب ایمان از افق زندگی بسیار از انسان ها شده
و در مقابل ،برای بعضی از انسان ها سبب طلوع ایمان و دگرگونی
کامل در زندگی آنها شده است .اما قضاوت در خصوص گرایش افراد
به سمت استفاده صحیح از این ابزار به عهده شما!

گناه به تباهی کشاندن دیگران را نیز بر دوش فرد منتشر کننده
باقی خواهد گذاشت  ،چرا که قرآن کریم این افراد را اینگونه به
تصویر می کشاندَ ( :ولَ َي ْح ِم ُل َّن أَثْقَالَ ُه ْم َوأَثْق ًَال َم َع أَثْقَال ِ ِه ْم) (عنکبوت:
 )13یعنی این افراد گناهان خود و گناهان دیگرانی که تحت تاثیر
او گمراه شدند به دوش می کشند ...و چه بد سعادتی نصیب این
افراد شده است!
امروزه بسیاری از جوانان فريفته ي حالوت تماس هاي تلفني
نامشروع می شوند و عزت و افتخار خود را صرف این اوقات می
نمایند  ،تا جایی که بُعد اخالقی آنها شدیدا تحت تاثیر این روابط
نامشروع قرار گرفته و برای بر آوردن خواسته های نفسانی خویش
همه قواعد شرعی را زیر پا می گذارند.
همه اینها از تبعات منفی استفاده نادرست از تلفن همراه و مسنجرها
در زندگی فردی بدون تقوا و ترس از خداوند است.

تکنولوژی بدون ایمان و تقوا
شعار دموکراسی و آزادی بدون هیچ قید و بند  ،بسیاری از جوانان
را به سمت استفاده نادرست از این نعمت خداوندی سوق داده است،
تکنولوژی بدون ایمان و تقوا  ،هیچ حد و مرزی را نمی شناسد ،خوب
و بد ،زشت و زیبا ،درست و نادرست ،و در یک کالم هر چی به
کامش شیرین آید انتشار می دهد  ،نه تنها به خود ضرر می رساند ،
بلکه اجتماع را نیز به فساد و تباهی می کشاند .
امروزه ابزاری مانند واتس آپ  ،وی چت  ،و مسنجرهای گوناگون
که در تلفن همراه شما وجود دارد نه تنها بر زندگی شخصی شما تکنولوژی همراه با ایمان و تقوا
تاثیر گذار است بلکه دوستان و نزدیکان شما نیز تحت الشعاع آن اگر استفاده از تلفن همراه و برنامه های همراه آن مانند واتس آپ ،
قرار می گیرند  .انبوه پرونده های اختالفات خانوادگی برگرفته از فیس بوک  ،وی چت و غیره همراه با تقوا و ایمان باشد فوائد آن بی
ارسال همین مطالب غیر اخالقی توسط همین تکنولوژی است  .حد و حصر خواهد بود  ،نه تنها زندگی معنوی شما را تقویت می کند
جدا از اینکه انتشار فیلم یا عکس غیر اخالقی گناه خویشتن  ،بلکه بلکه دیگران نیز از ثمره ی آن بی نصیب نخواهند ماند.
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موفقیت

با این وسیله کوچک می توان سخنان خدا و رسولش را انتشار داد ،
مطالب مفید و علمی را با کمترین هزینه به دوستان و نزدیکان خود
رساند و منکرات جامعه را به آنها گوشزد کرد .
با یک تلفن همراه می توانید یک قرآن کامل همراه با صدای قاری
مورد عالقه در موبایل خود داشته باشید  ،تا هر وقت اراده کردید
خواندن کالم خداوند را بشنوید .
با این تکنولوژی می توان احوال دوستان و خویشاوندان را جویا شد
و صله ی رحم که توصیه خدا و رسول است را استحکام بیشتری
بخشید  .حال باید این پرسش را پاسخ داد که با این توصیفات
استفاده از این ابزار شرعا چه حکمی دارد ؟ بنظر می رسد اگر استفاده
غالب انسان از اینگونه ابزار غیر اخالقی باشد پذیرش صحت و
مشروع بودن آن سخت است  .استفاده ناصحیح از این ابزار خصوصا
در محیط خانواده باعث سلب آرامش و امنیت روانی افراد خانواده
می شود  ،چرا که مولفه های امنیت روانی خانواده یعنی تکیه بر
توانمندی ها و کنترل توقعات و محبت و مهرورزی با استفاده
ناصحیح از این ابزار مورد تهدید جدی قرار میگیرد  .حتما اذعان می
فرمایید که با حجم مطالب ارسالی  ،افراد عمدت ًا تبدیل به فرستنده
شده اند و خالقیت و تولید از انسان گرفته می شود  ،توقعات انسان
نیز از این طریق در مسیر توسعه قرار می گیرد و افزایش توقع و
ایجاد نیازهای جدید و احیانا کاذب باعث پریشان حالی و افسردگی
می شود .
در آخر  ،سرگرم شدن افراد با این وسایل حتی در محیط خانواده
باعث دوری افراد از یکدیگر و نهایتا بی مهری می شود .

سوال مسابقه:
 -1کدامیک از مولفه های ذیل  ،ایجاد کننده یک خانواده امن و
آرام است :
الف) تکیه بر توانمندی ها
ب) کنترل توقعات
ج) محبت و مهرورزی
د) همه موارد
 -2استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه ( وایبر  ،واتس آپ )...
می تواند ....
الف) باعث تقویت روابط خانوادگی شود
ب) باعث بهم خوردن کانون خانوادگی می شود
ج) استفاده غالب از این ابزار غیر اخالقی  ،شرع ًا حرام است
د) ب و ج
 -3سوره عنکبوت آیه  13در مورد......
الف) کسانی است که با انتشار مطالب غیر اخالقی  ،گناه به تباهی
کشاندن دیگران را به دوش می کشند
ب) کسانی است که استفاده نا صحیح از نعمت های خداوند می
کنند
ج) کسانی است که گناه می کنند و از گناه کردن هراسی ندارند
د) موارد الف و ب
بهترین مطلبی که به تلفن همراه شما ارسال شده است را به شبکه
فرهنگی ایرانول ( شفا ) به شماره  09124392082ارسال نمایید.
توجه  :حتم ًا نام و نام خانوادگی خود را ذکر نمایید.
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چند گام برای داشتن یک روز خوب و با کیفیت
داشتن یک روز خوب ،به شروع آن روز بستگی دارد .علم روانشناسی
ثابت کرده است که داشتن یک آغاز خوب در صبح ،میتواند بدن و
روحیه شما را به شکل مداومی تا انتهای شب در وضعیتی خوب نگه
دارد .هرچند این موضوع بنابر افراد مختلف و ضرباهنگ بیولوژیکیاشان
متفاوت است ،اما با انجام دستوراتی ساده میتوان یک روز سبک و
بانشاط ساخت.
هر یک از ما باید برای یک آغاز مناسب ،کارهایی متنوع انجام دهیم
؛ کارهایی ساده ،خوردن خوارکیهایی د ِم دست و برخی دستورات
پزشکی که میتوانند به سرعت بدل به عادتی روزانه شوند.
چه کارهایی انجام دهیم؟
سعی کنید زود از خواب بیدار شوید  :اولین و مهمترین کاری که باید
بکنیم این است ؛ بهموقع بیدار شدن .این موضوع دغدغه بسیاری از
شدن به موقع از خواب برای برخی از افراد کار
افراد است .بیدار ِ
بسیار سختی به نظر میآید .برخی عادات زندگی در
کنار بیولوژی متفاوت افراد میتواند بر روی بیدار
شدن از خواب اثر گذار باشد.
اما برخی اقدامات میتواند تاثیرهای
یکسان و مفیدی بر روی خواب همه افراد
بگذارد .برخی از این اقدامات میتواند
اینها باشد :
 -1خود را در معرض نور خورشید قرار
دهید ،چرا که نور خورشید به بدن اعالم
میکند که باید بیدار شود
 - 2قبل از خواب چیزی نخورید
 - 3بسیاری از کارهای مهم خود را برای صبح
تنظیم کنید تا بهخاطر آنها از خواب بیدار شوید یک
شریک برای سحرخیزی خود پیدا کنید و روی هم تاثیر بگذارید
 -4فکر خود را تنظیم کنید  :وقتی از خواب بیدار میشوید« ،اولین
فکرتان را روی این جمله متمرکز کنید  :امروز اتفاق فوقالعادهای خواهد
افتاد ».با این فکر به خودتان قوت قلب دهید.
برای فردا به خودتان آمادهباش دهید  :شب قبل ،لباسهای فردایتان
را آماده کنید .همینطور کارهایی که شما را برای آماده بودن جلو
میاندازند .شبها لیستی از کارهای فردا صبح تان بنویسید و آن را
جای جلوی چشمتان قرار دهید.
محبت کنید  :پس از اینکه از خواب بیدار شوید ،به کسانی که در کنار
شما زندگی میکنند محبت کنید .همسر و فرزندان تان گزینه خوبی
هستند .وسایل خانه را نیز ندید نگیرید .سعی کنید به سایر موجودات
زنده خانه ،اعم از گلدانها و یا حیوانات خانگی مهر بورزید .همچنین به
وسایل خانهتان با دید محبت و مهربانی بنگرید .این کار استرس شما
را کاهش خواهد داد.
خود را بکشید  15 :ثانیه روی اعضای بدنتان وقت بگذارید و در هر
کدام اعم از انگشتان و یا دست و پا کشش ایجاد کنید.
اول صبح با هیچکس بحث نکنید  :صبحها زمان مناسبی برای به

چالش کشیده شدن عقاید مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره شما نیستند.
بحثهای س ِر صبح تمام روز شما را با تنش روبرو خواهند کرد .نگرانی
را از خودتان دور کنید  :تمرکزتان را روی کارهایی نگه دارید که تا به
حال درست انجام شدهاند و از آنها خشنود بودهاید .این کار نگرانی را
کاهش خواهد داد.
سپاسگزاری کنید  :شکرگزاری از همه چیز ،کاری است که اغلب ما
فراموش میکنیم .در دو وعده شکرگزاری را فراموش نکنید .شبها به
هنگام خواب و یا صبحها به هنگام بیداری .شما میتوانید از هر چیز که
در اطرافتان هست سپاسگزاری کنید و تاثیر این کار را ببنید.
یادداشت بردارید  :اینکار تنها چند دقیقه زمان میگیرد .یک تخته و
یا یک کاغذ را انتخاب کنید و سه کار مهم فردا را روی آن بنویسید .این
کار خیال شما را به یاد دغدغههای مهم روز بعدیتان میاندازد و آنها
را برای شما سهل میکند.
موسیقی انگیزشی گوش دهید  :نیازی نیست حتما یک موسیقی
آرام و بیکالم را برگزینید .گاهی یک موسیقی که شما
را به شور و هیجان و انگیزه میآورد بسیار خوب
است .با این کار خود را شارژ کنید : .داشتن
بوی خوب در دهان به شما کمک میکند تا
احساس خوبی داشته باشید ..مسواک بزنید
یک دوش مختصر بگیرید  :ریخته شدن
آب بر روی بدن در صبح ،استرس را بسیار
کاهش میدهد .ماهیچههای صورتتان
را ورزش دهید :برای اینکار میتوانید از
ورزشهای مربوط به صورت کمک بگیرید،
اما یک راهحل سادهتر ،خوردن میوهای مانند
سیب است که ماهیچههای صورت شما را به کار
میاندازد.
چه چیزهایی بخوریم؟
لیمو  PHآب داغ با لیمو  :بدن را تنظیم میکند و آنها را برای
تمام روز امتداد میبخشد .این خوراکی همچنین دردهای مفاصل و
زانوهایتان را کم میکند و سلولهای عصبی و مغز را تغذیه میکند.
شکالت سیاه بخورید  :تئوبرومین موجود در شکالت شما را هشیار
میکند .همچنین شکالت باعث خوشخلقی و کاهش خستگی بدن
خواهد شد.
قهوه بنوشید  :قهوه عالوه بر تاثیرات مثبت بر روی سالمتی انسان،
باعث بهبود کارکرد مغز میشود و افزایش تمرکز و هوشیاری را در
انسان به دنبال دارد .مصرف قهوه بهدلیل کافئین آن باعث تقویت
حافظ ه کوتاهمدت انسان نیز میشود .همچنین قهوه حافظه فرد برای
یادآوری کلمات و مفاهیم مثبت و جذاب را تقویت میکند.
آب و شیر بنوشید :بدن برای تحرک و فعالیتهای حیاتی دستگاههایی
مانند مغز ،قلب ،کلیه و کبد و برای صحیح عمل کردن به آب نیاز دارد.
در صورتی که آب کافی ننوشید ،وضعیت بدن رو به وخامت میرود.
نوشیدن شیر نیز موجب نشاط و شادابی میشود
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ویژگی های افراد دوست داشتنی
بسیاری از مردم به غلط تصور می کنند که تنها عده ای محدود و
خوش شانس در دنیا وجود دارند که همه در نگاه اول مجذوب آن
ها می شوند .می توان گفت در باور اغلب مردم ،انسان های دوست
داشتنی ،به طور ذاتی این گونه هستند .اما باید گفت محبوبیت،
ویژگی مادرزادی نیست و هر کس با استفاده از هوش احساسی خود
می تواند به آن دست یابد .در ادامه یازده صفت انسان های دوست
داشتنی را برای شما بیان خواهیم کرد.

موفقیت

 -1آن ها سوال می پرسند
بزرگترین اشتباه مردم در گوش دادن به سخنان طرف مقابل ،از آن
جایی به وجود می آید که همه به قدری مشغول آماده کردن سخنان
بعدی خود هستند که به هیچ وجه متوجه سخنان گوینده نمی شوند،
جمالت رسا و شیوا بیان می شوند ،اما معانی آن ها در گوش و ذهن
شنوندگان گم می شود.
راحت ترین راه برای فرار از چنین مسئله ای ،پرسش است .مردم
عاشق این هستند که شما به حرف هایشان گوش فرا دهید و به
نظرات شان احترام بگذارید .پرسش ،بزرگترین نشانه برای آنان است
که بفهمند نه تنها به سخنان آنان توجه کرده اید ،بلکه به آن ها
اهمیت نیز داده اید .به طور حتم از این که ببینید با سوال پرسیدن
چه قدر بر محبوبیت شما افزوده می شود ،کامال غافلگیر خواهید
شد.
 -2تلفن خود را کنار می گذارند
هیچ چیز ،تاکید می کنم هیچ چیز به اندازه یک پیامک یا تماس
در حین گفت و گو ،افراد مقابل شما را آزرده خاطر نمی سازد .حتی
یک نگاه کوتاه به تلفن نیز می تواند به آن ها این موضوع را القا کند
که شما توجهی به سخنان و بحث جاری ندارید .وقتی وارد گفت و
گو می شوید ،تمام انرژی خود را برروی آن متمرکز کنید .هنگامی
که این کار را بکنید ،خودتان نیز لذت بیشتری از صحبت با مردم
خواهید برد.
 -3راستگو هستند
راستگو بودن یکی از صفات انسان های محبوب است .هیچ کس
از دوستان تقلبی خوشش نمی آید .مردم به سوی افرادی جذب می
شوند که از اطمینان به آن ها خاطر جمع باشند .صحبت با افرادی
که هیچ اطالعی از نیات و احساسات آن ها نداریم ،بسیار مشکل و
طاقت فرسا است.
انسان های دوست داشتنی به خوبی خود را می شناسند و سعی نمی
کنند برای کسب رضایت دیگران ،خود را انسانی دیگر نشان دهند.
 -4آن ها در رابطه با دیگران قضاوت نمی کنند
اگر می خواهید تبدیل به فردی دوست داشتنی شوید ،باید ذهنی
باز داشته باشید .هیچ کس دوست ندارد با کسی درد ودل یا صحبت

کند که قبل از پایان بحث در ذهن خود هزاران قضاوت و نظر درست
کرده است ،قضاوت ها و نظراتی که طرف مقابل به هیچ وجه مایل
به شنیدن آن ها نیست .برای از بین بردن قضاوت زودرس ،باید
سعی کنیم دنیا را از دیدگاه دیگران نیز نگاه کنیم .این جمله بدان
معنا نیست که به دیدگاه آن ها باور پیدا کنیم یا آن را نفی کنیم،
تنها نگاه از دایره چشمان افراد ،باعث خواهد شد که هیچ گاه در
مورد هیچ کس قضاوت زودرس نکنید.
 -5آن ها دنبال جلب توجه نیستند
مردم به انسان هایی که دیوانه وار دنبال جلب توجه هستند آلرژی
دارند ،حتما نیاز نیست انسان خیلی خاص و نابی باشید تا همه شیفته
شما شوند .تنها برخورد دوستانه و توجه به افراد ،می تواند جایی
برای شما در دل آن ها باز کند .هنگامی که با روی خوش ،اعتماد
به نفس و ذهنی باز با دیگران صحبت کنید ،خیلی راحت می توانید
با آن ها ارتباط برقرار کنید .اگر سعی کنید به همه اثبات کنید که
انسان مهم و یگانه ای هستید ،خیلی سریع دوستان خود را از دست
می دهید .مردم از افرادی که خود را از موضع باالتر می بینند نفرت
خاصی دارند .تصور کنید ،برای کسب موفقیتی که دیگران باعث آن
بوده اند ،شما مورد قدردانی قرار گرفته اید .افرادی که بالفاصله از
یاری دهندگان خود یاد می کنند ،به راحتی دوستی خود را با آن ها
استحکام می بخشند .در مقابل ،آن هایی که تمام افتخار پیروزی را
به نام خود ثبت می کنند ،تمامی حامیان خود را در کسری از ثانیه
از دست می دهند.
 -6استوار هستند
هنگامی که افراد به سراغ شما می آیند ،دوست دارند بدانند که
با چه شخصی سر و کار دارند و باید انتظار چه برخوردی را داشته
باشند .استوار بودن یعنی قابل اعتماد و اتکا بودن.
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 -7از زبان بدن استفاده می کنند
اگر احساسات خود را با زبان بدن و اشاره بیان کنید ،افراد به سمت
شما جذب می شوند .حرکت دادن دست ها و بازو ها و مستقیم نگاه
کردن به افراد همگی نشانه ای از هوش اجتماعی فرد هستند که
موجب محبوبیت خواهند شد.
 -8در دیدار اول اثری ماندگار در ذهن طرف مقابل به
جا می گذارند
تحقیقات دانشمندان نشان می دهد نظرات مردم درباره هر کس ،در
همان هفت ثانیه نخست دیدار اول شکل می پذیرد .باقی زمان باقی
مانده را نیز صرف قضاوت و بررسی نظر اولیه خود می کنند .این
مسئله ممکن است ترسناک به نظر برسد ،اما از آن طرف می توان
از آن بهره برداری کرد .از زبان بدن خود استفاده کنید ،قابل اطمینان
باشید و با لبخند و احترام به طرف مقابل ،اثری ماندگار در ذهن او
بر جای بگذارید.
 -9دیگران را با نام کوچک خطاب می کنند
نام شما بخشی از هویت شما است .افرادی که در مواجهه و
گفت و گو با دوستان خود از نام کوچک آن ها استفاده می کنند،
همواره دوستانه تر و قابل اطمینان تر هستند .مردم عاشق این
هستند که شما در حین یک گفت و گو ،بارها آنان را با نام کوچک
خطاب کنید.
 -10لبخند بر لب دارند
مردم همیشه به زبان بدن طرف مقابل خود توجه می کنند .در
مواجهه با سخنان دوستان ،به آن ها لبخند بزنید .لبخند آن ها را به
دوستی با شما ترغیب می کند.
 -11می دانند چه زمانی سخن بگویند
هیچ گاه نباید به سرعت مشکالت و اعترافات خود را نزد هر کسی
مطرح کنید ،در غیر این صورت شما را به عنوان انسانی شاکی و
غرغرو خواهند شناخت .افراد هوشمند با توجه به سخنان دیگران،
زمان مناسب برای بازگو کردن مشکالت خود را می فهمند.
 - 12میان شور و هیجان خود تعادل برقرار می کنند
مردم جذب افرادی می شوند که شور و هیجان داشته باشند.
افرادی که در جمع دوستان خود شاد و در محیط کار افرادی جدی
اما دوستانه هستند ،عمدتا در زندگی خود موفقیت بیشتری کسب
می کنند و می توانند دوستان بیشتری پیدا کنند.
 -13همه را در کنار هم بگذارید
افراد دوست داشتنی ،به راستی انسان های نمونه و خاصی هستند،
اما این خاص بودن از کودکی همراه آن ها نبوده و هر کسی می تواند
تبدیل به انسانی دوست داشتنی شود .آن ها همیشه سرحال هستند
و به اطرافیان خود توجه می کنند .اگر شما نیز از این راهکار ها
در زندگی خود استفاده کنید ،خیلی زود نتایج شگفت آور آن ها را
مشاهده خواهید کرد.

حقایقی مرگبار درباره شکر

قند کربوهیدراتی است که به طور طبیعی در انواع مواد غذایی مانند شیر،
میوه ها و عسل موجود است .مقدار مشخصی از قند در رژیم غذایی به
عنوان انرژی برای تامین سوخت و ساز عضالت و خوب کار کردن مغز
ضروری است.
مشکل این است که شکر اضافه شده در غذاهای فرآوری شده خطری
جدی برای سالمتی شما است .مصرف زیاد قند و شکر باعث افزایش
شدید میزان قند خون می شود ،که این باال رفتن قند خون سبب کاهش
انرژی و خستگی شده و انسان را بد خو می کند و معموال این اشخاص
ولع قند خوردن دارند و افزایش چشمگیر خوردن قند منجر به مشکالت
افزایش وزن ،از جمله دیابت نوع  ،۲بیماری های قلبی و بیماری آلزایمر
می شود به گفته کارشناسان ،شکر ،چربی نیست ،ولی علت اصلی اپیدمی
چاقی است.
شکر فریب دهنده است
معموال وقتی که ما در مورد قند و شکر صحبت می کنیم ،یعنی از نیشکر
بدست آمده .قند از دسته ساکارز شناخته شده است .ساکارز ترکیبی از
 ۵۰درصد قند و  ۵۰درصد فروکتوز است .قند و فروکتوز در بدن پردازش
متفاوت دارند .پردازش این دو سالمتی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد
و عواقب جبران ناپذیری ایجاد می کند.
شکر اعتیاد آور است
شکر مسیرهای بیوشیمیایی در مغز را تغییر داده و فاجعه ای با گیرنده
های دوپامین بوجود می آورد که هرچقدر مصرف قند و شکر بیشتر شود
مغز را وابسته تر و معتاد به خوردن می نماید و در جریان خون قند تبدیل به
گلوکز می شود .هیچ محتوای فیبر و پروتئینی در قند وجود ندارد که بتواند
سرعت آن را کاهش دهد ،اما بر خالف آن فیبر در میوه ها و سبزیجات
به وفور وجود دارد.
شکر پنهان
قند وشکر پنهان در اکثر غذاهای فراوری شده وجود دارد .حتی غذاهایی
که بعنوان کم چرب تبلیغ می شوند به جای چربی حاوی قند اضافی به
منظور افزایش طعم و مزه آن هستند .حتی به اقالم مورد پسند ،مانند
ادویه کاری و یا سوپ و سس آماده ،قند و شکر اضافه شده است .به طور
متوسط ،نوشیدنی های گازدار معادل هفت قاشق چای خوری شکر دارند.
فروکتوز مضر است
فروکتوز به طور طبیعی در مواد غذایی مانند میوه ها ،سبزیجات و آجیل
وجود دارد ،اما این بدان معنا نیست که آن برای سالمتی مفید است .قندی
که در روده در طول هضم پردازش می شود توسط تمام سلول ها در بدن
استفاده می شود .فروکتوز به طور کامل و به طور مستقیم به کبد می رود.
حد نرمال استفاده از قند و شکر؟
انجمن قلب آمریکا و سازمان بهداشت جهانی توصیه می کنند که به طور
متوسط مصرف روزانه شکر برای مردان  9قاشق چایخوری (  38گرم ) و
برای زنان  6قاشق چایخوری (  25گرم ) در نظر گرفته شود.
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چهره شفاف و جوان داشته باشیم
ایام تعطیالت نوروز فرصت
خوبی است تا بیشتر به
خودمان توجه کنیم و با
انجام بعضی کارها که در
روزهای پر مشغله کاری
فرصت انجام آنها را نداریم،
سعی گنیم با گنجاندن آنها
در عادات روزمره خود،
بیشتر به سالمتی و روان
خود بپردازیم .مثال اگر
می خواهید چین و چروک پوستتان را باز کنید این  9روش خانگی
را فراموش نکنید.
دکتر نصیر دهقان پزشک و پژوهشگر طب سنتی معتقد است:
صورتتان را با آب ولرم بشویید ،با یک حوله زبر خشک کنید و
شبها ترکیبی از کرم ،شیر و چند قطره لیمو روی آن بمالید تا کام ً
ال
جذب پوست شود .بعد از نیم ساعت آن را بشویید .با  15-20روز
استفاده منظم ،خواهید دید که بسیاری از چین و چروکها برطرف
شده و لکههای تیره روی پوستتان هم کمتر میشود.

سالمت

 پوست صورتتان را به آرامی با روغن زیتون ماساژ دهید آب سرد در جلوگیری از چین و چروک مؤثر است .پوستصورتتان را بالفاصله بعد از شستن خشک نکنید .در عوض با
دستتان روی آن بمالید تا کمی از آب جذب پوست شود
 برای دو هفته روزی یک لیوان آب هویچ بخورید یک تکه پاپایا (انبه هندی) برداشته و روی پوست تان بمالید .بعدصورتتان را بشویید استفاده روزانه از این میوه روی پوست ،چین و
چروک را از بین برده و پوست صورت تان را روشن تر میکند .روی
گردنتان هم بمالید و ماساژ دهید.
 یک تکه خیار در اطراف چشمها و پیشانی قرار داده و دراز بکشید.دو هفته هر روز این کار را انجام دهید.
روی صورت تان آب لیموی تازه بمالید .پوست لیمو را رویصورتتان بکشید.
 برخالف جهت چین و چروکها پوست تان را ماساژ دهید.پیشانی را از پایین به باال و به سمت کنارههای صورت ماساژ دهید.
 در رژیم غذایی تان به میزان زیاد از سبزیها و میوهها استفادهکنید.
 -از استرس و فشارهای روحی دوری کنید

نکات صبح زودی برای کم کردن وزن

چای سبز با عسل ،یکی از نوشیدنی هایی است که باید صبح
نوشید .در اول صبح ،بدن را سالم و سیستم ایمنی آن را تقویت و
روند و کاهش وزن را تسریع می کند .صبحانه کامل حاوی پروتئین
و نان سبوس دار مصرف کنید تا زود گرسنه نشوید.
کاهش وزن به شرطی که برای آن تصمیم جدی گرفته باشید
چندان مشکل نیست و الزم است به چند نکته در صبح توجه داشته

باشید تا چربی های اضافه آب شود.
اگر تا به حال رژیم هایی که امتحان کردید در راضی نگه داشتنتان
ناموفق بوده اند به خواندن این مطلب ادامه دهید.
 آب ولرم و لیمو ،ناشتا بخورید ،تا هم مغز با نشاط شود و همسریع تر کالری بسوزانید.
 روی نان ،مقداری پودر دارچین بریزید تا کالری سوزی تسریعیابد.
 چای سبز با عسل ،یکی از نوشیدنی هایی است که باید صبحنوشید.
 صبحانه کامل حاوی پروتئین و نان سبوس دار مصرف کنید تازود گرسنه نشوید.
 ناهار سالم حاوی پروتئین ،مواد کانی و ماده مغذی میل کنید کهسیرکننده باشد.
 برای کاهش وزن ،استراحت خود را کاهش دهید. عالوه بر ویتامین هایی که از طریق مصرف غذا دریافت می کنید،ویتامین «دی» را نیز از نور خورشید دریافت کنید.
 اگر به پیاده روی عالقه ندارید ،حداقل  ۴۰دقیقه ورزش باشگاهیانجام دهید.
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حافظهای شگفتانگیز با خوراکیهای خوشمزه
پژوهشها نشان میدهد مواد غذایی دارای آنتیاکسیدان و امگا3
(از میوهجات گرفته تا ماهیها) برای تقویت حافظه مفید است.
در مقاله زیر به شش ماده غذایی مناسب برای رشد بخش خاکستری
مغز و تقویت حافظه اشاره میکنیم.
گردو؛ ضد تخریب
رژیمهای غذایی حاوی گردو باعث تاخیر در فرآیند پیری ،تخریب
مغز و در نتیجه تقویت پردازش اطالعات میشود .گردو حاوی
مقادیر زیادی آنتیاکسیدان است که بر اساس نظر برخی محققان به
از بین رفتن اثر رادیکالهای آزاد روی» دی انای « سلولی منجر
میشود .گردو برای درمان آکنه و ریزش مو بسیار مفید است و در
درمان بیماران دیابتی که اعصاب ضعیف دارند می تواند تاثیرگذار
باشد .تنها مصرف سه گردو در روز معجزات زیادی برای سالمتی
بدن دارد .برگ گردو تازه می تواند به عنوان یک پوشش برای بهبود
سریع زخم استفاده شود .و همچنین برای درمان گلوی ملتهب،
انگل در روده ها ،تعریق بیش از حد پا ،سوختگی و غیره نیز موثر
است .افرادی که از بیماری های زخم معده ،مشکالت صفرا و یا
مشکالت کبد رنج می برند باید گردو را جزء منابع غذایی روزانه
خود قرار دهند.
هویج؛ ضد التهاب
مدتهاست هویج را برای چشم مفید
میدانند ،اما  اکنون مشخص شده
خوردن هویج برای مغز نیز مفید
است .هویج دارای مقادیر زیادی
از ترکیبی به نام «لوتئولین»
است که به کاهش
التهاب و تخریب
سلولهای مربوط به
حافظه منجر میشود.
در این مطالعه همچنین
مشخص شده  مصرف
حداقل  20میلیگرم
لوتئولین در رژیم غذایی
روزانه به کاهش التهاب مغزی در
موشها منجر میشود.
این ترکیب در روغن زیتون ،فلفل و کرفس
نیز یافت میشود.
توتفرنگی و زغالاخته؛ منبع
ویتامین
توت سرشار از ویتامینهای مورد

نیاز برای مغز است .مطالعهای که بین عدهای از افراد میانسال با
مشکالت خفیف حافظهای انجام شد ،حاکی از افزایش یادگیری و
توانایی به یادآوری در افرادی بود که به مدت  12هفته آب زغالاخته
وحشی نوشیده بودند .در این افراد عالئم افسردگی نیز کاهش یافته
بود.
پژوهشگران معتقدند زغالاخته و توتفرنگی حاوی مقادیر زیادی
آنتیاکسیدان است که باعث کاهش تخریب سلولهای مغزی و
افزایش قدرت سیگنالدهی مغز میشود.
ماهی؛ ضد فراموشی
گرچه تحقیقات جدید حاکی از این است که غذاهای حاوی روغن
ماهی اثری بر تقویت حافظه افراد مبتال به آلزایمر ندارد ،مطالعات
دیگری نشان میدهدخوردن گوشت ماهی دارای امگا 3ممکن است
باعث کاهش افت حافظه بازشناختی ( پدیدهای طبیعی که در افراد
سالم نیز با افزایش سن رخ میدهد ) شود .افراد باالی  65سالی که
به مدت شش سال به میزان دو وعده در هفته ماهی مصرف میکنند
و افرادی که یک وعده در هفته ماهی میخورند ،بهترتیب 13و 10
درصد کمتر از افرادی که در این مدت به طور منظم ماهی مصرف
نمیکنند ،دچار افت حافظه بازشناختی شدهاند .غذاهای حاوی
ویتامین ( ب ) 12نیز از آلزایمر جلوگیری می کنند.
اسفناج؛ ضد تنبلی
به نظر میرسد این گفته همیشگی
مادران که «اسفناج بخورید» در
صفحات کتابهای علمی نیز به
چشم می خورد.
عالئم نقص دستگاه حرکتی و
نقایص وابسته به افزایش سن
حافظه پس از تغذیه با غذاهای حاوی
اسفناج ،توتفرنگی و زغالاخته از
بین میرود.
قهوه و چای؛ تقویت حافظه
جدا از نقش قهوه و چای در افزایش
هوشیاری ،تحقیقات نشان میدهد ،این دو
نوشیدنی باعث جلوگیری از آلزایمر و تقویت حافظه
بازشناختی میشود.
پژوهش دیگری نشان می دهد که در افراد
باالی  55سال کسانی که بیشتر چای
مینوشند عملکرد بهتری در آزمون
های حافظه و توانایی بیشتری در
پردازش اطالعات دارند.
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مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید

آلبوم ایرانول
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بازدید سرپرست شرکت نفت ایرانول
از پاالیشگاه روغن سازی آبادان و مخازن بندرامام(ره)

65

66

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | ویژه نامه نوروز  | 1394شماره 71

گزارش تصویری مسابقات ورزشی دهه فجر ،بهمن 93

آلبوم ایرانول
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پرسش
ویژه
مسابقه
اگر شما مدیرعامل
شرکت نفت ایرانول
بودید،چهمیکردید؟

هیـات تحریریه خـبـرنامـه
ایرانول از تمامی عالقمندان
و خوانندگان محترم دعوت
می کند تا دیدگاه ها و
نظرات ارزنده خود را در
مورد پرسش زیر به بخش
روابط عمومی و تبلیغات
شرکت ارسال نمایند .بعد از
مطالعه و جمع آوری تمامی
پاسخ ها ،به  3نفری که
پاسخ برتر را ارسال نمایند،
بـه قیـد قـرعـه سـه کمک
هزینه سفر به کربالی معلی
اهداء خواهد شد.
و اما سوال:
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جدول سودوکو
مسابقه شمـاره 1

متاسفانه با خبر شدیم همکاران محترم جناب آقای
حسن پرتوی خواه (پاالیشگاه تهران) در غم از
دست دادن همسر محترمشان و آقای عباس زالی
(آزمایشگاه روغن سازی) در غم از دست دادن مادر
ارجمند خویش به سوگ نشسته اند .خبرنامه ایرانول
به نمایندگی از طرف کلیه همکاران مجموعه بزرگ
ایرانول این ضایعه را به خانواده های پرتوی خواه و
زالی تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال برای
درگذشتگان مغفرت و برای بازماندگان شکیبایی
خواستاریم.
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متولدین بهمن

دفتر مرکزی :
جعفر پادمهر ،محسن اسدی ،کبرا رجبی ،حامد عشق آبادی ،مهرداد محقق زاده دوانی اصل،
بهمن هاشمیان بهرامی ،علی خاکپور آلماچوان ،شاهین عزیز آری
پاالیشگاه تهران :
محمدرضا زهرایی ،امین رحمتی ،علی زارع ،سعید گلزار پیغمبری ،وحید پور ولی ،علی اصغر
منصور فالح ،مهران سلیمان زاده ،حمیدرضا بخشنده گللو ،محمد شیرزاده اجیرلو ،مریم بختیاری،
محسن امینی دهقی ،امید پرخیده ،رضا رضاخانی ،علی توکلی ،احسان یاری ،مجید شیرزادی
مجتمع تولید و پرکنی اصفهان :
شهرام خراطی زاده ،مجید مزرعه خطیری
پاالیشگاه آبادان :
مهدی شیخیانی ،محمدرضا عساکره ،سید جعفر هاشمی ،مسعود فاضلی ،رضا دلشاد ،مسعود
قجریه زاده ،صحبت اله جلیلیان ،محمود محمودی ،رضا غانمی ،سعید محمدی ،جواد محبوب
نسب ،جواد نواسری ،مسلم دریس ،حسین فرد

تبریک به همکاران

متولدین اسفند

دفتر مرکزی :
سیدحسین هادی ،زاده خیرخواه ،محسن کرمی دولت آبادی ،محمد رضائی کزج ،مهران حق دوست،
محمدرضا حریری ،جعفر پادمهر ،محسن اسدی ،کبرا رجبی ،حامد عشق آبادی ،مهرداد محقق زاده دوانی
اصل ،بهمن هاشمیان بهرامی
پاالیشگاه تهران :
محمدرضا زهرایی ،امین رحمتی ،عظیم رهبری ،علی زارع ،حسین علی حسین پور ،محمدرضا کریمی،
مجید مقتصدی قمی ،مهدی صفری ،فرامرز خالدی راد ،محمدرضا باقری قزوینی ،مجید اسمعیلی ،امیر
علی هجری ،محمد دریس ،مصطفی احمدی ،کمال حیدری ،وحیده سادات طوسی ،فرناز شیخ علی اکبری،
حمیدرضا احمدی ،عباس آازاده آقچای ،محمدعلی جعفری شریف ،محمدرضا زایا ،صادق آبشاری ،محمد
دامغانی ،غالمحسین شهبازان ،سید مهدی فراهانی ،محمدصادق بیضایی نمارستاقی ،مهدی راشدی نوجه
ده سادات ،سعید گلزار پیغمبری ،وحید پور ولی ،علی اصغر منصور فالح ،مهران سلیمان زاده ،حمیدرضا
بخشنده گللو ،محمد شیرزاده اجیرلو ،مریم بختیاری ،محسن امینی دهقی ،امید پرخیده ،رضا رضاخانی ،علی
توکلی ،احسان یاری ،مجید شیرزادی
مجتمع تولید و پرکنی اصفهان :
سید حسین سجادی اسالمی
پاالیشگاه آبادان :
دانیال امینی پویا ،عبدالرحیم حیاتی ،فریبا افشاریان ،شهرام دورشی ،سعید معال جادری ،علی خائیز
مظروفسازی و بسته بندی ایرانول :
حسن درویشی

