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دیپلماسی نفتی،
ضرورتی برای دستیابی به توسعه
بدون شک نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که نفت همچنان زنده ماندن و حیات را برای اقتصاد ایران تضمین می کند .شاید در آینده
نه چنان نزدیک این گونه نباشد و اقتصاد ایران بتواند بدون نفت روی پا بایستد .اما اکنون رویای بدون نفت برای اقتصاد ما و بسیاری دیگر از
کشورهای نفتی ،رویایی دور از دسترس است و نمی شود آن طور که باید به آن اعتنا کرد .ایران با  15کشور ،همسایه است که حداقل  12کشور
از میان آنها نیز وضعی مشابه با اقتصاد ایران دارند ،یعنی نفت در جغرافیای بزرگی از منطقه مانند قلب عمل می کند و حیات را در بدن اقتصاد
می چرخاند .برای همین طبیعی است که توسعه در مفهوم و ساختار کلی خود تا حدی زیادی به نفت تکیه دهد و توسعه نفتی به امری فراگیر
در منطقه تبدیل شود .وقتی این اتفاق رخ می دهد کنش و واکنش های امنیت و مفاهیمی نظیر دیپلماسی نیز باید همپای تعامالت و اقتصاد
نفتی رشد کنند .دیپلماسی نفتی و یا در مقیاسی بزرگتر دیپلماسی انرژی باعث می شود تا سطح چانه زنی های بین المللی افزایش یابد که در
جریان این چانه زنی ها درآمدهای ملی نیز روند صعودی را تجربه می کنند .به عنوان مثال مطالعات موجود نشان می دهد که تا بیش از یک
دهه آینده برای ارتقا موقعیت انرژی در ایران ،در بخش نفت حداقل دویست میلیارد دالر ،در بخش پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تا 20
میلیارد دالر ،در بخش گاز حداقل  ۱۰۰میلیارد دالر و در پتروشیمی تا  60میلیارد دالر باید سرمایه گذاری صورت بگیرد .این ارقام حاکی است
که در مجموع نفت و گاز ایران به  380میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد .در این مورد باید یادآور شد که سایر کشورهای نفتی نیز برای سرپا
نگه داشتن صنعت نفت خود به سرمایه گذاری های ریز و درشتی نیاز دارند .به طور قطع در اقتصادی که وابسته به درآمد نفت است و دولت
مسئولیت توزیع درآمدهای نفتی را بر عهده دارد ،اقتصاد با مشکالت متعددی مواجه است و به طور طبیعی در چنین اقتصادی ،بخش های
خصوصی آن طور که باید نمی توانند به حوزه های نفتی سرمایه مولد تزریق کنند .برای همین دیپلماسی نفتی می تواند بهترین ابزار برای
ایجاد تعامل اقتصادی با کشورهای فرامرزی محسوب شود؛ تعاملی که نفت را در موقعیتی قرار می دهد تا از یک سو در مناسبات دیپلماتیک
گشایش ایجاد کند و از سوی دیگر در این گشایش بدنه صنعتی خود را تقویت و زمینه رشد ارزش افزوده سایر بخش های اقتصادی را فراهم
سازد .منتهی این نکته کلیدی را نباید از یاد برد که وقتی نفت ،محور توسعه می شود و پویایی خود را از تعامالت دیپلماتیک به دست می آورد،
باید دانش ،آگاهی و ظرفیت بسط مناسبات دیپلماتیک نیز در میان برنامه ریزان و مدیران نفتی وجود داشته باشد در غیر این صورت بن بست
توسعه ناشی از توقف نفت در معضالت اقتصاد نفتی دور از دسترس نیست .از سوی دیگر ،وقتی میدان بزرگی از کشورهای وابسته به نفت
وجود دارند ،در دیپلماسی نفتی رقابت فشرده ای شکل می گیرد که فقدان آگاهی می تواند زمینه پس رفت در این رقابت و بن بست توسعه
را تشدید کند .از این منظر ضرورت تداوم دیپلماسی نفتی و رسیدن به الگو و استانداردی قابل اعتنا برای این منظور از اولویت های نخست
دستیابی به توسعه ،مخصوصا در فضای پسا تحریم محسوب می شود .دیپلماسی نفتی پیکانی دو وجهی است که از یک سو سطح درآمد مورد
نیاز را برای توسعه در کشورهای نفتی به مطلوبیت نزدیک می کند و از سوی دیگر باعث می شود تا در این تعامل فرامرزی ،مصرف کنندگان
نفت با قیمت های واقعی تری به انرژی مورد نیاز خود دست یابند.
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اان هلل و اان الیه راجعون
مصیبت از دست دادن زارئان حرم امن الهی ،رباردان و خوارهان مسلمانمان رد حادهث منا غم زبرگی رب دل اهی ما نهاد .مدرییت و کا کرنان ش کرت
م
نفت اریانول این ضایعه عظیم را هب عموم سلمین ،بازماندگان ،ملت شریف اریان و ساحت حضرت ولی عصر(عج) و مقام معظم رهبری تسلیت
می گویند.

مدرییت و کا کرنان ش کرت نفت اریانول
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عظمت و حرمت محرم
محرم ،نام نخستین ماه از ماه های دوازده گانه قمری است .علت نام گذاری این
ماه به محرم آن بود که در زمان جاهلیت ،جنگ در این ماه را حرام می دانستند
و روز اول محرم را اول سال قمری قرار می دادند.
بنی امیه در سال  61هجری ،با ریختن خون سیدالشهدا و خاندان و یارانش در
این ماه و پدید آوردن حادثه کربال ،احترام ماه حرام را نگه نداشتند.
از آنجا که ماه محرم یادآور حادثه کربال و عاشوراست ،فرا رسیدن آن دل ها را
اندوهناک می کند .پیروان و شیفتگان امام حسین(ع) نیز از اول محرم همه جا
را سیاه پوش می کنند و به یاد آن امام شهید ،به عزاداری می پردازند.
محرم همچون عاشورا ،رمز احیای خاطره حماسه های کربالست .در فرهنگ
شیعه ،نام محرم با عاشورا ،کربال و امام حسین(ع) آمیخته شده است و با
یکدیگر پیوند دارند و گویی محرم جز حسین و کربال هیچ ندارد .امام حسین(ع)
با شهادت ،به قرب الهی رسید و این کار بزرگ ،چون تابلویی  ،برای همیشه در
برابر چشمان انسان قرار دارد.
رشد ،در پرتو عزاداری
وظیفه پیروان امام حسین(ع) و شیعیان آن حضرت ،عمل به سیره و رفتار
ایشان است .چراغ فروزانی که اباعبداهلل الحسین(ع) روشن کرد ،روشنایی بخش
راه پیروان او شد .بنابراین ،دوستداران و شیفتگان آن حضرت وظیفه دارند با
عزاداری و سوگواری برای آن حضرت و یاران باوفایش ،این مشعل هدایت را
همواره روشن نگه دارند .افزون بر این ،عزاداری برای ساالر شهیدان از جنبه
های دیگر نیز در خور توجه است که عبارتند از:
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تبری :تولّی ،دوست داشتن دوستان خدا؛ یعنی پیامبر اکرم(ص) و
 .1تولّی و ّ
خاندان اوست .تبری نیز به معنای بیزاری جستن از دشمنان خدا؛ یعنی دشمنان
تبری است که از فروع
پیامبر و خاندان اوست .عزاداری نیز ادای تکلیف تولّی و ّ
دین و تکالیف شیعه است .اشک ریختن بر حسین(ع) ،نوعی بیعت و امضای
پیمان دوستی با سیدالشهدا و ابراز تنفر و انزجار از دشمنان و قاتالن آن حضرت
است.
 .2رشد فردی ،اجتماعی و فرهنگی :یکی از آثار و پیامدهای عزاداری برای
سید شهیدان ،ساختن فرد و جامعه بر اساس الگوی عرضه شده امامان
معصوم(ع) است؛ عزاداری از روی شناخت و معرفت و رعایت چارچوب های
شرعی و عرفی.
انجام دادن این عزاداری ،افزون بر اینکه در بعد عاطفی و معرفتی ،فرد را به اهل
بیت پیامبر(ص) وابسته می کند ،فرهنگ زالل اهل بیت(ع) و مذهب شیعه را
نیز با معرفت وعاطفه به نسل های بعدی منتقل می کند و این بهترین راه برای
حیات فرهنگی مکتب اهل بیت(ع) به شمار می آید.
 .3حفظ و ترویج اسالم ناب :عزاداری و گریه بر مصائب ساالر شهیدان ،موجب
زنده نگه داشتن راه و هدف نهضت حسینی است .مجالس عزا ،ادامه رسالت
پیام رسانان عاشورا؛ یعنی امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) است .سوگواری
در محرم و گریه بر مظلومیت شهدای کربال ،سالح همیشه ّبرانی است با فریاد
و اعتراض به ستمگران.

آسیب های عزاداری ساالر شهیدان
فرهنگ عاشورا و عزاداری امام حسین(ع) نیز مانند هر پدیده باارزش دیگر دچار
آفت ها و آسیب هایی است که در صورت مقابله نکردن عاقالنه با آن ممکن
است به فرهنگ پربار عاشورایی آسیب هایی وارد شود .برخی از این آسیب ها
عبارت است از:
الف) برخورد عاطفی صرف با مقوله عزاداری :بی شک ،عاطفی ترین
صحنه ها در تاریخ عاشورا وجود دارد .این بُعد از حادثه عاشورا به دلیل دو عنصر
حماسه و زیبایی در کنار عاطفه قوی ،آن را اثرگذارتر کرده است .در فرهنگ
عامه ،بیشتر شاهد پررنگ بودن جنبه تراژیک این حادثه هستیم ،به گونه ای
که تا حدودی عرصه بر جنبه های حماسی و عرفانی حادثه عاشورا تنگ شده
است .متأسفانه در گذر زمان ،برای شدت بخشیدن به جنبه عاطفی ،داستان ها
و مطالبی بدون ربط و سند برای حادثه عاشورا جعل شده است.
ب) تبدیل شدن عزاداری به عادت :از آنجا که بار عاطفی حادثه
عاشورا قوی است ،ظرفیت عادت پذیری آن به شدت افزایش می یابد.
آن
وقتی موضوعی به عادت تبدیل شود ،دیگر برای به جا آورنده
عمل ،تنها انجام دادن آن ،هدف خواهد شد و او با این کار تخلیه
روانی می شود .ازاین رو ،انتظار معنادار بودن و پویایی عمل،
انتظاری بی معنا خواهد بود.
ج) آمیخته شدن عزاداری با فرهنگ های قومی و ملی:
شیوه های عزاداری هر قوم و ملت مانند زبان
آنها گوناگون است .بنابراین ،باید بکوشیم برای
هماهنگ و اصول مند کردن عزاداری سیدالشهدا،
براساس فرهنگ یک ملت ،با فلسفه و اهداف و روح قیام
تناسب ایجاد شود.
د) ضعف دانش و بینش عمومی :کمبود دانش و اندیشه
در جامعه ،زمینه ساز گسترش انحراف ها ،تحریف ها و خرافه
هاست .در این زمینه هر چه میزان و سطح تحصیالت افراد جامعه
بیشتر باشد ،امکان کمتری برای نفوذ اندیشه های نادرست و باطل وجود
خواهد داشت .این امر با روحیه پرسشگری ،نقادی و نقدپذیری ارتباط بسیاری
دارد .بینش باالی جامعه همواره موجب امنیت روانی جامعه و اعتالی جایگاه
عالمان و واعظان مصلح و آگاه است.
برخی روایات در مورد شهادت امام حسین(ع)
پیامبر اکرم(ص):
«مرگ حسین(ع) آتشی در دل مؤمنان انداخته است

که هرگز سرد نخواهد شد»
امام حسن(ع):
«آنچه به من می رسد ،زهری است که با دسیسه به کامم ریخته می شود ،ولی
ای اباعبداهلل! هیچ روزی مانند روز [مصیبت] تو نیست».
امام رضا(ع):
«بر چون حسین(ع) ،باید که گریندگان بگریند؛ زیرا گریستن بر او گناهان بزرگ
را می زداید .چون ماه محرم می رسید ،کسی پدرم را خندان نمی دید .غم و
اندوه بر او چیره بود تا آنکه ده روز می گذشت .روز دهم ،روز سوگواری و اندوه
و گریه او بود و می فرمود :این روزی است که حسین(ع) در آن کشته شد».
«هرکه در روز عاشورا کسب و کار خود را فرو گذارد ،خداوند حاجت های دنیا و
آخرت او را برآورده می سازد».
امام صادق(ع):
«روز شهادت حسین(ع) ،سوگ ناک ترین روزهاست».
امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا روز عاشورا سوگ ناک ترین روز
نامیده شده است ،نه روز رحلت پیامبر(ص) و حضرت فاطمه(س)
و روز شهادت حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) ،فرمود:
«به این دلیل روز شهادت حسین(ع) ،سوگ ناک ترین
روزهاست که اصحاب کسا؛ این گرامی ترین آفریدگان
نزد خدای تعالی ،پنج نفر بودند ...پس چون حسین(ع)
کشته شد ،دیگر کسی از اهل کساء باقی نماند که
پس از او مایه تسلی خاطر مردم باشد .بنابراین ،رفتن
حسین(ع) ،به منزله رفتن همه آنهاست ،چنان که باقی
بودن آن حضرت مثل این بود که همه اهل کسا زنده
هستند».
عالمه امینی ،صاحب «الغدیر» ،با شنیدن مصایب
حضرت امام حسین(ع) و اصحاب ایشان با صدای بلند بر
مصایب خاندان پیامبر می گریست .بسیار اتفاق می افتاد که
اهل منبر و دیگر حاضران و مستمعان نیز از دیدن حال او منقلب
می شدند و می گریستند.
آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری ،دستور می داد پیش از
تدریس ،کسی قدری ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا بخواند
و سپس درس را شروع می کرد .ایشان حتی پس از رسیدن به
مرجعیت ،در خیابان ها در دسته های سینه زنی و عزاداری شرکت
می کرد و مانند مردم عادی بر سر و سینه می زد.
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بوی پاییز

اژدر شهابی

بوی روز اول مهر را هنوز هم روشن و جاندار حس می کنم .آن قدر که باز کردن هیچ پنجره ای در
دنیا هیچ وقت نتوانسته آن را از ذهنم و جانم پاک کند .بوی اول مهر ،برایم یادآور اینهاست :بوی مهر،
بوی سماور نفتی کنار سفره صبحانه که از روی ایوان خانه ،روز پیش آمده جا خوش کرده گوشه اتاق،
بوی خناکی نسیم اول صبح که تمام وجودت را می لرزاند ،بوی آب سرد حوض که دست و رو شستن با
آن ،تا آخر سال تحصیلی خواب را از چشمانت می رباید ،بوی سنگک تازه صبح اول مهر ،بوی دلشوره،
بوی روپوش نویی که به تنت گریه می کند ،بوی لبخند خسته مادر ،بوی «بدو االن زنگ می خورد»،
بوی کفش نوی لنگه به لنگه ،نشانی از هول و حواس پرتی که تا آخر عمر باهات می آید و هی بزرگ
می شود ،بوی ازدحام ،بوی تنهایی ،بوی گیجی ،بوی سکندری ،بوی ترس ،بوی «برو کنار
هل نده» ،بوی سنگین الکم ،بوی اضطرابی که از صبح اول مهر تا ابد در جانت رخنه کرده است و رهایت
می کند ،بوی دنیای آدم بزرگ ها. ...
صبح زودتر از همیشه به اشتیاق دیدار هم الکسی ها از خواب بیدار می شوی و با خواب تابستانی وداع می کنی.
بیدار می شوی تا بار دیگر شاهد تولدی دیگر در خود باشی .بیدار می شوی تا دوباره علم را در رگ های
حیات خود به اکر اندازی تا الفبای زندگی ات را که هنوز ناتمام مانده است ،بیاموزی .دلتنگ تر از همیشه
راهی می شوی ،البته این بار بدون اضطراب و تأخیر ،بدون امتحان و پرسش می روی تا متولد شوی،
سبز شوی ،شکوفا شوی!
می روی برای ساختن فردایی بهتر و محکم تر چرا که فردا از آن توست .می روی تا پلی بسازی
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برای عبور از آن برای رد شدن به سوی آینده.
می روی زودتر از همیشه با اگم های استوار و جویای حقیقت از کوچه پس کوچه های جهل و غفلت تا
از الفبای زندگی خود را با شکستن سدهای جهل و نادانی پیدا کنی .می روی تا آن را که زیباست
بیاموزی! می روی تا «آ» را بیاموزی تا لکماتی همچون آرامش و آسایش و آب را یاد بگیری تا
عطش وجودت را سیراب کنی.
می روی تا «ب» را یاد بگیری تا لکماتی مثل بردباری ،برادری ،برابری را با تمام وجودت لمس
نمایی و با یاد گرفتن نون ،برکت زندگی را درمی یابی .در حیاط مدرسه وارد می شوی ،بوی اسپند فضا
را معطر کرده است .بوی یار مهربان می آید ،بوی عطر معلم و هم الکسی ،بوی نیمکت و تخته تو را به
سرزمین آرزوهایت می کشاند .دست های خود را دراز می کنی .تو منتظر دست های گرم و مهربان معلمی
تا تو را از داالن های وحشت زای تاریکی و تنهایی جهل و غفلت با چراغ نور و معرفت به قله های وسیع
سعادت برساند و اندیشه اش تو را از حضیض ذلت برهاند.
ْ
سامان بازار دنیا .به سوی تو آمده ام تا از تو مدد
بارالها! به سوی تو آمده ام تا دریابی ام ،در این بی سر و
جویم؛ یاری طلبم و بخواهم که مرا به خود وانگذاری؛ که من پوچم بی تو!
اکنون که سال علم آموزی جدیدی پیش روست ،از تو می خواهم مرا یاری کنی تا در مسیری اگم
بردارم که مروّج علم و آیین تو باشم.
یاری ام کن تا همواره در آموختن ،حریص باشم و در ترویج آموخته هایم ،سخی.
یاری ام ده تا بیاموزم آنچه را تو می پسندی و دوری جویم از آنچه ناپسند توست.
کمکم کن قلم که در دست می گیرم ،به یاد تو باشم و آنچه می ناگرم ،مورد رضای تو باشد .بر صفحه تاریک دلم
با قلم الهی ات نقشی بزن که تا زنده ام ،به اینکه موجودی مفید فایده در هستی بی پایانت بوده ام ،به خود
ببالم .از مهر بی کران خویش باز هم به من ببخش و این آغاز ِ دوباره را برایم آغازی مبارک رقم بزن.
به لطف و کرمت ،یا ارحم الراحمین!
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اخــبـــار
دکتر نوربخش ،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

حضور قدرتمند در بازارهای داخلی و بین المللی یک راهبرد است

شرکت نفت ایرانول در نخستین نمایشگاه تامین اجتماعی؛ سرمایه گذاری و
توسعه پایدار که از  12تا  14مرداد ماه  94در سالن اجالس سران برگزار شد،
حضور داشت .
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،دراین نمایشگاه غرفه
ایرانول در کنار سایر شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری نفت ،گاز
و پتروشیمی تامین( تاپیکو) در زمینی به متراژ  430مترمربع به صورت یک
مجموعه در کنار هم قرار گرفتند.
شرکت کنندگان دراین نمایشگاه شامل شرکت های ماموریتی ،مدیریتی و
غیرمدیریتی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بود .
این نمایشگاه به صورت  VIPو با دعوت از مدیران ،فعاالن و کارشناسان ارشد
کشور برگزار شد.
مقامات و مدیران ارشد کشوری  ،استانداران ،مدیران سازمان ها ،ارگان ها و
نهادهای اقتصادی دولتی ،مقامات ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی،
نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور ،اعضای اتاق های بازرگانی،
صنایع و معادن ،سفرا و نمایندگان اقتصادی کشورهای خارجی در ایران ،روسای
دفاتر نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران و فعاالن بزرگ اقتصادی
کشور از جمله مدعوین این نمایشگاه بودند.
معرفی توانمندی ها ،ظرفیت ها و دستاوردهای شرکت های شستا ،کمک به
توسعه بازارهای بالفعل ،شناخت بازارهای بالقوه و یافتن شرکای جدید در داخل و
خارج  ،جذب مشارکت حداکثری نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در کاهش
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مشکالت مبتال به شرکت ها و آشنایی شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
(کارفرمایان ،بیمه شدگان و بازنشستگان) با فعالیت های اقتصادی این سازمان ،از
اهداف برگزاری این نمایشگاه اعالم شده بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،دکتر سید تقی
نوربخش در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت :در کشور ما با توجه به اصل
خصوصی سازی ،تأمین اجتماعی میتواند کریدوری برای انتقال اقتصاد از بخش
دولتی به خصوصی باشد زیرا منافع این سازمان ،عموم مردم را در بر می گیرد.
وی با اشاره به انجام توافق در مذاکرات هستهای اظهار داشت :با رفع تحریمهای
ظالمانه ،قطع ًا فضای اقتصاد کشور و در پی آن سازمان تأمین اجتماعی متأثر
خواهد شد و حضور قدرتمند این سازمان در بازارهای داخلی و بین المللی یک
راهبرد است.
نوربخش با بیان اینکه سابقه بیمههای اجتماعی ساماندهی شده در ایران به
 60سال پیش برمیگردد ،گفت :سازمان تأمین اجتماعی در سال  54بر اساس
مصوبات مجلس و به منظور تأمین امنیت خاطر ذینفعان شکل گرفت.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سیستم بیمهای سازمان تأمین
اجتماعی براساس سیستم مزایای تعریف شده است ،اظهار داشت :این صندوق
بین النسلی است و یک نسل با پرداخت حق بیمه ،منابع مستمری نسل پیش را
تأمین میکند.
نوربخش در ادامه به بیان تعریف تأمین اجتماعی از دیدگاه اتحادیه بین المللی
تأمین اجتماعی(ایسا) پرداخت و گفت :در این دیدگاه ،تأمین اجتماعی بیمه شده

را در مقابل پریشانی اجتماعی و اقتصادی که موجب قطع و یا کاهش درآمد وی
شده ،حمایت می کند و با مقایسه این تعریف با قانون تأمین اجتماعی ایران،
متوجه جامع بودن این قانون در ایران می شویم.
وی ادامه داد :در کشور ما که رفاه از محل بودجه های عمومی تأمین نمی شود،
سازمان های بیمه گر پاسخگوی امنیت خاطر ورفاه بیمه شدگان هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید هر  3سال یکبار قانون تامین
اجتماعی بازنگری می شد ،اظهار داشت :این بازنگری فقط یکبار انجام شد و
شرایط متاثر بر سازمان های بیمه گر تغییر یافته و قانون تامین اجتماعی نیاز به
اصالح دارد.
نوربخش افزود :مکانیسم تامین مالی در سازمانهای بیمه گر بر اساس محاسبات
آکچوئری است و در حال حاضر که امید به زندگی در کشور بهبود یافته و یا نسبت
بیمه پردازان به مستمری بگیران به  6/2درصد کاهش داشته است محاسبات
آکچوئری نیاز به تغییر دارند.
وی با بیان اینکه عالوه بر پارامترهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر سازمان های
بیمه گر ،بخشی از این شرایط ناشی از سیر تکوینی صندوق ها است و صندوق ها
به سمت پیر شدن می روند ،گفت :در همین راستا ،شورای آکچوئری در سازمان
تامین اجتماعی تشکیل شده تا در برنامه ششم توسعه کشور که در حال تدوین
است مورد توجه قرار گیرد.
نوربخش با اشاره به تاثیر مصوبات بدون تامین منابع مالی در افزایش هزینه های
سازمان تامین اجتماعی گفت :ضریب پشتیبانی از سال های آغاز فعالیت
این سازمان که  29بوده است در حال حاضر به  6/2کاهش یافته و تقویت
سازمان های بیمه گر و حفظ سرمایه های بیمه شدگان برای توسعه پایدار کشور

ضروری است .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از سال  85از نقطه
سر به سری مصارف و منابع عبور کردیم ،اظهار داشت :با اقدامات دولت تالش
شد این سیر متوقف و به سال های قبل از نقطه سر به سری برسیم.
وی نقش دولت در سازمان تامین اجتماعی را تضامنی دانست و افزود :این سازمان
بر اساس مشارکت شکل گرفته است.
نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی عالوه بر بخش های بیمه ای و
درمانی دارای نهادهای اقتصادی است ،گفت :در حال حاضر هم افزایی و تعامل
سازنده میان بخش های اقتصادی این سازمان برای افزایش کارآمدی آن مورد
توجه است.
وی هم افزایی شرکتهای اقتصادی سازمان را با مجموعه های اقتصادی وزارت
کار ضروری دانست و اظهار داشت:هم افزایی ،همکاری واحدهای اقتصادی
سازمان ،افزایش بهره وری ،بازدهی و توان مالی ،کاهش ریسکهای مالی و
پیشگیری از بروز بحرانها و ارتقای قدرت تجاری ،صرفه جویی و اصالح ساختار
مالی را موجب می شود .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در
موضوع هم افزایی ،ادغام بنگاهها نیز مطرح است ،گفت :خروج از سرمایه
گذاریهای پراکنده و ورود به حوزههای سرمایه گذاری توسعه ملی از قبیل نفت،
گاز و دارو مورد توجه بیشتر قرار میگیرد .وی با اشاره به پرهیز از بخشی گرایی و
درون گرایی واحدهای اقتصادی سازمان ،بر اقدام مشترک واحدهای زیر مجموعه
که تضمین کننده منافع شرکای اقتصادی باشد ،تاکید کرد.
وی با اشاره به حضور ایسا در این نمایشگاه گفت :سازمان تامین اجتماعی عضو
 35ساله اتحادیه بین المللی ایسا است و آماده انتقال تجربیات به کشورها و
بهره مندی از آموزههای دیگر کشورها است.

بازدید مهندس شعری مقدم ،مدیرعامل پتروشیمی به همراه مهندس شیری ،مدیرعامل تاپیکو از غرفه ایرانول
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برای نخستین بار

کارکنان شرکت نفت ایرانول تحت پوشش بیمه
عمر قرار گرفتند

مهندس اسحاقی برای دو سال
دیگر به عنوان مدیرعامل شرکت
نفت ایرانول انتخاب شد

هیأت مدیره جدید شرکت نفت ایرانول مهندس عیسی
اسحاقی را دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،پس
از برگزاری مجمع سالیانه و فوق العاده شرکت نفت ایرانول
اعضای حقوقی و حقیقی معرفی و دکتر سیدغالمرضا
هاشمی به سمت رئیس هیات مدیره  ،مهندس عیسی
اسحاقی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره،
مهندس احمد محمدی بوساری  ،مهرداد محقق زاده و
محمود عیدی نیز به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب
شدند.
گفتنی است اعضای هیات مدیره مهندس عیسی اسحاقی را
به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند.

برای نخستین بار تمامی کارکنان شرکت نفت ایرانول تحت پوشش بیمه عمر و درمان گروهی قرار
گرفتند.
مدیرمنابع انسانی شرکت نفت ایرانول درتکمیل این خبر به فصلنامه ایرانول گفت  :پیرو درخواست
های مکرر کارکنان شرکت مبنی بر بهبود شرایط بیمه تکمیلی و در راستای رفاه حال همکاران نسبت
به مذاکرات متعدد با شرکت های مختلف بیمه و کارگزارهای مربوطه اقدام شد  .مجید اشجعی با
بیان اینکه این اقدام با توجه به حمایت های صورت گرفته از سوی مدیریت عامل و اعضای هیات
مدیره انجام شد  ،افزود :در همین راستا شرکت بیمه آسیا از تاریخ  94/4/21به عنوان ارائه کننده
خدمات بیمه انتخاب شد .
وی تصریح کرد :با این اقدام ضمن افزایش سقف تعهدات بیمه درمان  ،برای نخستین بار تمامی
کارکنان شرکت تحت پوشش بیمه نامه طرح جامع عمر و پس انداز قرار گرفتند .اشجعی اضافه کرد:
در ارتباط با بیمه تکمیلی درمان ،ضمن افزایش سقف تعهدات این بیمه در قرارداد جدید هزینه های
مرتبط با این بیمه از سوی شرکت قابل پرداخت بوده و در ارتباط با طرح جامع عمر و پس انداز  ،مبلغ
بیمه ماهیانه  1،000،000ریال بوده که 50درصد آن از سوی شرکت و 50درصد آن از سوی فرد واریز
و به نام افراد پس انداز می شود .اشجعی افزود :عالوه بر فرد بیمه شده  ،همسر وی نیز به صورت
رایگان تحت پوشش بیمه عمر و پس انداز قرار خواهد گرفت .بدیهی است در ارتباط با این بیمه  ،هر
زمان که فرد در خواست نماید می تواند نسبت به بازخرید بیمه نامه خود(ضمن دریافت سود متعلقه به
آن) اقدام کند  .مدیرمنابع انسانی شرکت نفت ایرانول همچنین گفت :در ادامه از تمامی پرسنل دعوت
می گردد برای تکمیل فرم درخواست بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و دریافت اطالعات تکمیلی
بیشتر به مدیریت منابع انسانی واحد کارگزینی مراجعه کنند.

برگزاری مسابقه طناب کشی به مناسبت هفته دفاع
مقدس میان کارکنان ایرانول

به مناسبت میالد امام رضا(ع)
مسابقه نقاشی ویژه نوگالن ایرانول برگزار شد

مسابقه طناب کشی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پاالیشگاه تهران شرکت نفت
ایرانول برگزار شد.
این مسابقه میان شش گروه از واحدهای تعمیرات ،مجتمع ظرف سازی ،خدمات
اداری ،عملیات  ،مخازن بلندینگ و واحد ظروف سازی برگزار شد .گفتنی است دراین
مسابقه تیم های خدمات اداری  ،مجتمع ظرف سازی و ظروف سازی موفق شدند
به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کنند .به گروه های اول تا سوم هدایایی اهدا شد.

مسابقه نقاشی ویژه کودکان ایرانول به مناسبت میالد امام رضا(ع)
برگزارشد.
در این مسابقه حدود  150کودک نقاشی های خود را با موضوعات مذهبی
به واحد روابط عمومی و تبلیغات ارسال کردند.
گفتنی است ،به تمامی نوگالن شرکت کننده در مسابقه هدایایی از سوی
شرکت به رسم یادبود اهدا شد .
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همزمان با شب عید فطر انجام شد

برگزاری مراسم تجلیل از همکاران

مراسمی به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان و قدردانی از همکارانی که یکماه روزه داری و بندگی حضرت حق را انجام دادند با حضور مدیران و کارکنان
مجموعه شرکت نفت ایرانول برگزار شد.
در این مراسم مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران در درگاه احدیت  ،گفت :امیدوارم در ماه مبارک
رمضان ،که ماه خودسازی  ،خداشناسی و تزکیه نفس است  ،همه ما توانسته باشیم اعمال خوبی از خود به جای گذاشته باشیم.
وی افزود :این ماه بهترین زمان برای رسیدگی  ،جمع بندی و محاسبه اعمالمان در طول سال است و انشااهلل که دراین جمع بندی موفق بوده باشیم.
وی در ادامه به روایتی از امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت :روایتی از امام سجاد(ع)است که اهمیت شب عید سعید فطر کمتر از شب های قدر نیست.
مهندس اسحاقی درادامه از حجت االسالم عبادی قدردانی کرد و گفت  :از آقای عبادی تشکر میکنم که به کارهای فرهنگی ابعاد ویژه ای بخشیدن و
کمیته فرهنگی را در شرکت فعال کرده اند.
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول اضافه کرد :امیدوارم بعد از ماه مبارک رمضان نیز کارکنان حضور گسترده ای در نماز جماعت داشته و فضای معنوی
درشرکت پررنگ باشد.
مهندس اسحاقی با بیان اینکه امیدوارم همه ما در مسوولیت هایی خود بتوانیم امانتدار خوبی بوده و وظایفی که به ما محول شده است را به درستی انجام
دهیم .گفت :انشااهلل خداوند به ما توفیق عنایت کند که مدیران و کارمندان الیقی برای شرکت باشیم.
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در پایان برای تمام کارکنان آرزوی سالمتی  ،تندرستی  ،شادابی و موفقیت کرد.
همچنین در ابتدای این مراسم حجت االسالم و المسلمین عبادی در مورد نماز سخنانی ایراد کرد و ضمن تشکر ازمدیرعامل شرکت برای برپایی چنین
مراسم هایی گفت :ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است که در این ماه توفیقی ایجاد شد که ساعاتی را در محیط کاری با صفا و صمیمیت در کنار
همکاران بوده و به طور جمعی دعا کنیم.
وی تصریح کرد :امسال به برکت حضورمدیریت محترم عامل ما شاهد بودیم که برنامه های فرهنگی شکل ویژه ای به خود گرفت و کارکنان نیز حضور
پرشورتری دراین مراسم داشتند و نماز جماعت نیز باشکوه بیشتر و حضور صمیمی کارکنان برگزار شد.
گفتنی است در پایان این مراسم هدایایی به رسم یادبود به کارکنان که به طور مستمر در نماز جماعت شرکت کرده بودند ،اهدا شد.
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مهندس اسحاقی در جمع اتوسرویس کاران برتر استان گیالن:

اعتقاد دارم تک تک شما مشاورانی امین هستید

طي مراسمي از اتوسرويس كاران برتر استان گيالن با حضور مديرعامل و مديران
شركت نفت ايرانول تجليل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي و تبليغات شركت نفت ايرانول ،مهندس عیسی اسحاقي
مديرعامل شركت نفت ايرانول در اين مراسم ضمن تشكر از اتوسرويس كاران برتر
گيالن ،گفت :اگر بخواهيم فروش را قلب تپنده هر شركتي بدانيم بي شك شما سربازان
خط مقدم هستيد كه زحمات زيادي براي فروش و بخصوص حمايت از توليدات داخلي
در جهت افزايش توليد ناخالص ملي می کشید.اعتقاد دارم كه تك تك شما مشاورانی
امين هستيد و مي توانيد با تجربيات چندين ساله ما را در مديريت شركت راهنمايي كنيد.
وي افزود :در همين راستا فرم هايي براي تحقيقات بازار در اختيارتان قرار داده ايم كه
بتوانيم از نقطه نظرات شما در راه توسعه و پيشرفت شركت نفت ايرانول قدم برداریم.
مهندس اسحاقی با تاكيد بر اينكه عاملين بي شك بازوان اجرايي ما هستند ،تصريح
كرد :يكي از مزاياي برگزاري اين سمينار آشنايي ما با مشكالت شما و همچنين شما
نيز مي توانيد مسايل و مشكالت خود را با ما مطرح كنيد تا بتوانيم از اين نقطه نظرات
در راه توسعه و پيشرفت شركت و پيشبرد اهداف آن استفاده كنيم .وي در ادامه گفت:
شركت نفت ايرانول تنها شركتي است كه داراي دو پااليشگاه در تهران و آبادان است.
وي همچنين در ادامه تصريح كرد :خوشبختانه امسال بعد از  17سال توانستيم در 24
روز فعاليت شبانه روزي اورهال سيستم هايدرو فينيشينگ را داشته باشيم و كيفيت روغن
پايه را افزايش دهيم .مديرعامل شركت نفت ايرانول با اشاره به اينكه ايران در بحث نفت
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و فرآورده هاي نفتي سر آمد است ،افزود :ما مي توانيم در صادرات روغن های موتوری
و دیزلی و صنایع در بازارهای جهانی گام های جدی برداریم.
پیش از سخنان مديرعامل ،شهاب عظيمي پور مدير فروش و صادرات شركت نفت
ايرانول نيز سخناني ايراد كرد.
كيفيت روغن ايرانول بين المللي است
عظيمي پور با بيان اينكه در حال حاضر راه بازارهاي خارجي براي ما باز شده است،
تصريح كرد :همان طور كه مي دانيد كيفيت روغن ايرانول بين المللي است .وي با اشاره
به اينكه محصوالت ايرانول برون مرزي شده است ،اضافه كرد :اين اقدام يكي ديگر از
افتخارات شركت نفت ايرانول با توجه به تمام تحريم هايي است كه در اين مدت در
كشورمان وجود داشته است.
مدير فروش و صادرات شركت نفت ايرانول در ادامه از اتوسرويس كاران استان گيالن
درخواست كرد از محصوالت ايراني استفاده و توليدات داخل را تقويت و حمايت كنند.
همچنين در اين سمينار سرپرست معاونت تولید و بهره برداری و مدیر پاالیشگاه تهران
نيز سخنراني كرد.
روغن پايه ايرانول در حاشيه خليج فارس و در آسيا يك برند است
شهرام خراطي زاده افزود :در پااليشگاه آبادان انواع روغن پايه با آخرين فناوري روز
دنيا توليد مي شود و در پااليشگاه تهران نيز توليد روغن هاي صنعتي انجام مي شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر روغن پايه ايرانول در حاشيه خليج فارس و در آسيا در

هند و كويت يك برند است و تنها روغن پايه اي
است كه باالترين كيفيت را دارد ،تصريح كرد :در
پااليشگاه روغن سازي تهران و آبادان مجرب
ترين كادر توليد ،واحد تحقيق و توسعه و مركز
كنترل كيفيت را داريم.
وي اضافه كرد :با توان تخصصي و كادر
مجرب كه دراختيار داريم باالترين سطح كيفيت
روغن موتور و اس ان ( )SNرا تحت عنوان
روغن رونيا در بازار عرضه کرده ایم كه براي
خودروهاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرد.
خراطی زاده همچنين به اتوسرويس كاران استان
گيالن گفت :آنچه كه شركت نفت ايرانول به
عنوان محصول روغن موتور بنزيني ،ديزلي و
روغن صنعتي به بازار عرضه مي كند مطابق با
آخرين استانداردهاي و فناوري هاي بين المللي
است و كامال بر برندهاي خارجي كه از حاشيه
خليج فارس وارد كشور مي شود برتري دارد .همچنين در اين سمينار منصور ملت دوست
عامل فروش شركت نفت ايرانول در استان گيالن نيز ضمن تشكر از مديرعامل شركت
نفت ايرانول گفت :شعار بازرگاني ملت دوست مصرف روغن داخلي با كيفيت است.
وي با اشاره به اينكه هر ايراني بايد از اجناس با كيفيت داخلي استفاده كند تا ارز از كشور
خارج نشود و بيكاري جوانان برطرف شود ،افزود :روغن توتال  5هزارفلزي با سطح
كيفيت  SLدر بازار  54هزار تومان است معادل همين روغن ايرانول  16000است كه
مي توانيد با همان كيفيت  SLCFدر بازار با قيمت  27هزار تومان تهيه كنيد.

ملت دوست در ادامه تاكيد كرد :با مصرف روغن ايراني با كيفيت به خودتان و مملكت تان
خدمت و به شكوفايي هر چه بيشتر اقتصاد ايران عزيز كمك كنيد.
گفتني است ،سمينار اتوسرويس كاران برتر استان گيالن سه شنبه  10شهريورماه 94
در سالن گلستان رشت برگزار شد .همچنین در پایان مراسم از اتوسرویس کاران نمونه
استان تجلیل به عمل آمد.
نفرات برتر به ترتیب آقایان :سید برازنده ،شاه بیگی ،رضا دستینه ،هادی کامجو ،فرهاد
اکبری ،حاج تقی خوشا ،مرادی ،احمدیان ،امیر حیدرپور ،ابراهیم حسن پور ،کیوان رفیعی،
ساسان اسماعیل نژاد ،افشین سیمایی ،قدیمی آستانه و عامر مهرگان هستند.
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تجلیل از اتوسرویس کاران برتر تبریز
سمینار اتوسرویس کاران تبریز سه شنبه  27مرداد ماه  94با حضورمدیرعامل و مدیران شرکت نفت ایرانول در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد .
دراین سمینار از اتوسرویس کاران برتر این شهر تجلیل به عمل آمد.
مهندس اسحاقي مديرعامل شركت نفت ايرانول در ابتداي برنامه ضمن تبريك دهه كرامت ،ماه رضوي و والدت با سعادت حضرت معصومه(س)
و برادر گرامي شان ثامن الحجج علي موسي الرضا(ع) گفت :اميدوارم خداوند به همه ما توفيق عنايت كند تا بتوانيم با استفاده از رهنمودهاي ائمه
اطهار(ع) و با تاسي از زندگي آنها در زندگي و كارهاي روزمره موفق و مويد باشيم .مهندس عيسي اسحاقي افزود :امسال براي اولين بار بعد از 17
سال با تالش مشترك متخصصان داخلي شركت نفت ايرانول و همچنين كارشناسان زبده وزارت نفت توانستيم اورهال سيستم هایدروفینیشینگ
را داشته باشيم.
محمد پورعبداله عامل فروش ايرانول در تبریز نيز در ابتداي برنامه سخنراني و از
مديريت شركت نفت ايرانول تشكر كرد .وی با بیان اینکه شرکت نفت ایرانول
یکی از شرکت های بزرگ تولید روانکار است ،افزود :آمار نشان می دهد که فروش
شرکت نفت ایرانول از مابقی شرکت های تولیدکننده روانکار در تبریز باالتر است
و به همین منظور پخش مویرگی در اینجا راه اندازی شد .گفتنی است ،در پايان
این مراسم از اتوسرويس كاران برتر تبریز با اهداي لوح تقدير و هدايا قدرداني شد.
 10نفر برتر اتوسرویس کاران تبریز به ترتیب آقایان واحد تقربی ،حسین پاشایی،
علیرضا خسروشاهی ،مجید سیامک نیا ،مهدی داداش زاده بناب ،محسن بهجتی،
محمد تقی طهماسب پور ،اصغر بابایی ،داوود گودرزی و مسعود خدابخشی هستند .

پیروزی ایرانول در رقابت های فوتبال کارگری

فصل جدید رقابت های فوتبال کارگری لیگ دسته
یک استان تهران انجام شد .همزمان تیم «نفت
ایرانول» به مصاف «قلم ورزش» (منتخب خبرنگاران)
رفت که این بازی با پیروزی پر گل  4بر  2به سود
نفت ایرانول به پایان رسید .
مراسم افتتاحیه مسابقات فوتبال کارگران استان
تهران دوشنبه ۵مرداد ماه ۹۴ساعت ۱۰صبح در محل
مجموعه ورزشی فرهنگی کارگران برگزار شد .این
مسابقه به صورت مستقیم و زنده از شبکه ورزش
سیمای جمهوری اسالمی پخش شد .قضاوت این
دیدار به عهده تورج حق وردی بود .مهندس اسحاقی
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مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ،آقایان محقق زاده
عضو هیات مدیره شرکت ،اشجعی مدیرمنابع انسانی،
خراطی زاده مدیر پاالیشگاه تهران ،مظهر مدیر
فناوری اطالعات ،مقتصدی مدیر برنامه ریزی و
انبارها ،طایفه مدیر مجتمع ظرف سازی و بسته بندی
و ...برای تماشای این مسابقه در ورزشگاه حضور
داشتند .مهندس اسحاقی در بین دو نیمه و همچنین
در پایان مسابقه در میان بازیکنان تیم ایرانول حضور
یافت و از سعی و تالش و بازی خوب آنها تقدیر و
تشکر کرد.
همچنین در بین دو نیمه این مسابقه از مدال آوران

و ورزشکاران تهرانی در رشته های مختلف که عضو
تیم های ملی کارگران بوده و در مسابقات جهانی
کارگران سال  ۲۰۱۵ایتالیا مقام های مختلف را کسب
نموده اند تجلیل و قدردانی شد.
گفتنی است در ادامه این رقابت ها تیم ایرانول به
دلیل حضور نیافتن تیم دخانیات با نتیجه سه بر صفر
برنده اعالم شد .همچنین در مقابل جابرابن حیان سه
بر یک پیروز شد و در برابر تیم سایپا به نتیجه مساوی
یک بر یک دست یافت .همچنین در مقابل تیم مینو
پنج بر سه به پیروزی رسید و با  10امتیاز به عنوان
سرگروه این رقابت ها به مرحله بعد صعود کرد.

دکتر آیت اللهی سکاندار شرکت سرمایهگذاری
تامین اجتماعی شد

طی حکمی از سوی دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ،اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (شستا) انتخاب شدند.
هیأت مدیره شستا در نشستی که با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی در محل شرکت سازمان تامین
اجتماعی(شستا) برگزار شد ،به اتفاق آرا ،سیدمحمدرضا آیت اللهی را به عنوان مدیرعامل جدید شستا انتخاب کردند.
بر اساس تصمیمات این نشست آقایان مجتبی انصاری ،عصاری ،محمد سعیدی ،رضا راعی ،علی ظفرزاده ،مرتضی لطفی و سیدمحمدرضا
آیتاللهی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.
گفتنی است در سوابق محمدرضا آیتاللهی وزیر معادن و فلزات در دوره جنگ تحمیلی ،استانداری تهران و ریاست هیأت مدیره ذوب آهن و
مدیرعاملی شرکت صدر تامین به چشم میخورد.
فصلنامه ایرانول به نمایندگی از طرف مدیرعامل و کارکنان مجموعه انتصاب شایسته جناب آقای سیدمحمدرضا آیتاللهی را به ایشان تبریک
عرض می نماید و توفیقات روزافزون برای ایشان آرزومند است.

ایرانول موفق به دریافت گواهینامه چهره ماندگار کیفیت شد

انجمن کیفیت ایران اولین همایش چهره های ماندگار کیفیت را در بیست و ششم شهریورماه در مرکز
همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار کرد.
در این همایش از اعضای برگزیده در قالب اهدای گواهینامه چهره ماندگار کیفیت تقدیر به عمل آمد .انجمن
طی ممیزی های انجام داده از اعضاء هفت شاخص را بررسی و سپس اقدام به معرفی منتخبین خود کرد.
این هفت شاخص عبارت از رهبری و مدیریت ،فرآیندها ،منابع ،کارکنان ،رضایت مشتریان و مصرف کنندگان،
امنیت محیط زیست و جامعه و نتایج عملکردی است.
گفتنی است ،شرکت نفت ایرانول یکی از شرکت هایی است که موفق به دریافت گواهینامه چهره ماندگار
کیفیت شد.
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برای چندمین سال متوالی

مجوز خوشنامی صادراتی شرکت نفت
ایرانول تمدید شد
مجوز خوشنامی صادراتی شرکت نفت ایرانول برای چندمین سال
متوالی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات به نقل از واحد صادرات
شرکت نفت ایرانول ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری برای شرکت هایی که در
پرونده خود سابقه تخلف و شکایت نداشته و در بخش صادرات
عملکرد خوبی داشته باشند ،این مجوز را صادر می کند تا بتوانند
از تسهیالت ویژه ای در بخش صادرات برخوردار شوند.
با توجه به عملکرد مثبت بخش صادرات شرکت نفت ایرانول
در سال گذشته  ،این مجوز در سال جدید نیز برای این شرکت
تمدید شد .این فرآیند طبق پیگیری های مکرر واحد صادرات
صورت گرفته است .
گفتنی است ،گمرگ جمهوری اسالمی ایران تسهیالتی برای
حمایت از واحدهای تولیدی خوشنام در نظر گرفته است که
از مهمترین آن می توان خروج محموله های صادراتی بدون
حصول جوابیه آزمایش اداره استاندارد را نام برد که این امر
موجب جلوگیری از توقف کشتی های صادراتی خواهد شد .

حضور پرسنل شرکت نفت ایرانول
درهمایش کوهپیمایی

پرسنل شرکت نفت ایرانول در همایش کوهپیمایی که پنجشنبه
15مرداد ماه  94توسط واحد منابع انسانی شرکت برگزار شد
حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،در این
همایش که حدود  100نفر از پرسنل شرکت حضور داشتند  ،مجید
اشجعی مدیر منابع انسانی نیز آنها را همراهی می کرد .
این همایش ساعت شش و  45دقیقه صبح با حضور همکاران از
درب انتظامات پاالیشگاه تهران و درب انتظامات دفتر مرکزی به
سمت توچال انجام شد .
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بهره برداری از ساختمان آزمایشگاه جدید
و سالن رستوران در پاالیشگاه آبادان

ساختمان آزمایشگاه جدید و سالن رستوران در پاالیشگاه آبادان به بهره برداری رسید.
ساختمان آزمایشگاه جدید پس از تجهیز ساختمان اعم از کابینت و میزهای مخصوص ،هود ،فن،
وسایل گرمایشی و سرمایشی و ادوات مربوط به آزمایشگاه در تاریخ  11مرداد  1394بهره برداری شد.
همچنین پس از تجهیز سالن رستوران و خریداری میز و صندلی،یخچال ،وسایل پخت و پز و سرویس
دهی رستوران نیز در تاریخ یکم مرداد  1394به بهره برداری رسید.
همچنین با توجه به رویش بی رویه نیزارها و علف های هرز در پاالیشگاه و با توجه به رسیدن فصل
گرما و امکان آتش سوزی نیزارها به دلیل گرمای هوا طبق دستور مدیریت پاالیشگاه از تاریخ دهم
مرداد  1394تمامی نیزارها و علف های هرز در قسمت پایپتراک های روبروی ساختمان اداری،اطراف
دیوارهای ضلع شرقی و غربی،پایپتراک های روبروی واحدها ،درختان خشک و علف های هرز اطراف
ساختمان اداری واقع در بریم پی او دی و بین واحدهای عملیاتی توسط پیمانکار اجرا و سمپاشی انجام
شد .همچنین عملیات بتن ریزی برای جلوگیری از رشد نیزارها صورت گرفت.

در شرکت نفت ایرانول صورت گرفت

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت زیست محیطی ،ایمنی
و بهداشت حرفهای

شرکت نفت ایرانول در مرداد ماه  94موفق
به تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت
زیست محیطی  ISO14001:2004و سیستم
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای OHSAS
 18001:2007شد .به گزارش روابط عمومی
و تبلیغات به نقل از واحد توسعه سیستم
های شرکت نفت ایرانول ،ممیزی مراقبتی
گواهینامه استانداردهای مذکور توسط شرکت
 SGSسوئیس در تاریخ های  3و  4مرداد
ماه سال جاری (به مدت دو روز متوالی) در
پاالیشگاه و مجتمع بسته بندی و ظروفسازی تهران انجام شد .گفتني است ،جلسه اختتامیه این ممیزی ،كه با حضور مديران و برخی از روساي شركت برگزار
شد ،نمايندگان شركت  SGSضمن تمديد گواهينامه هاي مذکور ،عملكرد سازمان را مثبت ارزيابي كردند .مهندس اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول،
نیز ضمن تشکر و قدردانی از تمامی همکارانی که در این ممیزی حضور فعال داشته اند ،دریافت این گواهینامه را سندی بر تعهد شرکت نفت ایرانول به ارتقای
سیستم های مدیریت زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت در مسیر دستیابی به اهداف متعالی و چشم انداز شرکت دانست.

بیمه آسیا و ایرانول تفاهمنامه امضا کردند

بیمه آسیا و ایرانول تفاهم نامه همکاری در خصوص ارائه خدمات بیمه ای در دفتر شرکت نفت ایرانول امضا کردند.
براساس این تفاهم نامه که به امضای دکتر کاردگر،نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه آسیا و مهندس اسحاقی ،نایب رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول رسید ،بیمه آسیا تمام پوشش های بیمه ای مورد نیاز این شرکت را ارائه خواهد داد.
دکتر کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در سخنانی ،ضمن اشاره به قدمت  ۵۶ساله بیمه آسیا در ارائه خدمات بیمه ای و معرفی
توانمندی های فنی ،نکات کلیدی را در خصوص شبکه گسترده فروش ،سهم بازار و سهامداران این شرکت بیان کرد.
در ادامه مهندس اسحاقی نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نفت ایرانول با ابراز خشنودی از زمینه ایجاد شده برای همکاری با بیمه آسیا،مواردی
را در خصوص تاریخچه ،تعداد پاالیشگا ه ها ،سهامداران و …اظهار داشت .گفتنی است  ،شرکت نفت ایرانول ( سهامی عام ) ،تولید کننده انواع روغن های
پایه  ،روغن موتور و صنعتی  ،اسالک واکس  ،فورفورال اکستراکت  ،پتروالتوم  ،برایت استاک در ایران در راستای خصوصی سازی شرکت های دولتی ،در
پاییز  ۱۳۸۱پاالیشگاه های روغن سازی تهران و آبادان از بدنه شرکت ملی نفت ایران جدا شده و با نام شرکت نفت ایرانول فعالیت خود را آغاز کرده است.
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استقبال خوب همکاران ازنظام
پیشنهادات

کمیته نظام پیشنهادات در دور مدیریت جدید به منظور استفاده از
نظرات و پیشنهادات کارکنان مجموعه راه اندازی شد .
مجید اشجعی مدیرمنابع انسانی شرکت نفت ایرانول ضمن قدردانی از
استقبال بسیار خوب همکاران در کلیه بخشها و واحدها در خصوص
انتقال نقطه نظرات و پیشنهادات در راستای بهبود عملکرد و بهرهوری
شرکت ،گزارشی از روند بررسی پیشنهادات ارسال شده ارائه داد .وی
در این باره به فصلنامه ایرانول گفت :تعداد کل پیشنهادات رسیده
به دبیرخانه  168پیشنهاد بوده که از این تعداد  135پیشنهاد توسط
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت که 82
پیشنهاد مورد تایید و به کمیته اصلی ارجاع داده شد و  53مورد
نیز تایید نشد .وی تصریح کرد :تاکنون تعداد پیشنهادات بررسی
شده در کمیته اصلی نظام پیشنهادات 54 ،پیشنهاد بوده که  20مورد
برای بررسیهای بیشتر به کمیتههای تخصصی ارجاع و یک مورد
نیز برای اجرا تصویب شد .اشجعی اضافه کرد :در میان پیشنهادات
ارزیابی شده ،پیشنهاد آقای مرتضی قدیانی از واحد فناوری و
اطالعات با موضوع ” نصب  LEDدر سالن ظروفسازی پاالیشگاه“
اجرایی ارزیابی و برای تقدیر و تشکر پاداشی برایشان مصوب شد.

لغو جشن دانش آموزی ایرانول
به دلیل حادثه تلخ منا

جشن دانش آموزی شرکت نفت ایرانول به دلیل حادثه تلخ منا و
کشته شدن بیش از  464نفر از هموطنان عزیزمان لغو شد .
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،این جشن
که قرار بود در تاریخ  4مهر ماه  94برگزار شود با توجه به فاجعه منا و
اعالم عزای عمومی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی لغو گردید.
مدیران و کارکنان این مجموعه این فاجعه جانگذار را به خانواده های
داغدار حاجیان عروج کرده به ملکوت تسلیت عرض می نمایند.

آغاز تولید محصوالت موتوری شرکت
روانکاران احیاء سپاهان با برند RESCO
شرکت روانکاران احیاء سپاهان از تاریخ  8مهر امسال و همزمان
باعید سعید غدیر خم ،خط تولید محصوالت موتوری خود را برند
 RESCOرا آغاز کرد.
اولین محصول تولیدی  RES CD/SEبا گرید
 SAE 50می باشد .این شرکت در نظر دارد انواع روغن های
موتوری بنزینی و دیزلی و روغن دنده را به بازار مصرف داخل و
خارج عرضه نماید.
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اهدای تندیس جشنواره برترین شرکت های
ایران به شرکت نفت ایرانول

شرکت نفت ایرانول در جشنواره معرفی برترین شرکت های ایران ( ،)TOPEXکه  5مهر  94در مرکز
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد ،موفق به دریافت تندیس شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،در این جشنواره از  60شرکت برتر ایران در
بخش های مختلف اقتصادی و تولید ملی تقدیر شد.
از مهمترین اهداف این جشنواره همفکری و همسویی فعاالن عرصه های مختلف اقتصادی در جهت
سازندگی و ارتقای شرایط صنعت و تجارت کشور است.
همچنین لزوم معرفی ملی و بین المللی شرکت های موفق ایرانی و ایجاد ارتباط نزدیک بین شرکت
های سرمایه گذاری و فعاالن اقتصادی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
همزمان با برگزاری این جشنواره بیش از  40شرکت داخلی آخرین دستاوردهای خود را در بخش های
مختلف مواد شیمیایی ،خدمات مهندسی ،بانکی و بیمه ای ،منابع انرژی ،پتروشیمی ،صنایع غذایی،
صنایع فراساحل ،سرامیک و سازه های فلزی در معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.

رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت نفت ایرنول اعالم کرد

راه اندازی کلینیک مشاوره حقوقی و تهیه بروشورهای آموزش همگانی
رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت نفت ایرنول از راه اندازی کلینیک
مشاوره حقوقی و تهیه بروشورهای آموزش همگانی برای همکاران شرکت
خبر داد .
گالره کامروز خدایار در مورد برنامه های این واحد به فصلنامه ایرانول گفت:
با توجه به ضرورت آگاهی همه اقشار جامعه از مباحث حقوقی و همچنین
افرادی که در محیط کار به طور ویژه با قواعد و آیین نامه ها در ارتباط هستند
ولی ممکن است ،اطالعات کافی در خصوص مباحث حقوفی نداشته باشند،
برگزاری دوره های مختلف آموزش حقوقی مدنظر قرار گرفت.
وی افزود :همچنین با توجه به گستردگی روابط حقوقی و اینکه حقوق تنظیم
کننده روابط اجتماعی است و الزم است افراد نسبت به حقوق و تکالیف
یکدیگر در این روابط آگاهی کامل داشته باشند ،کارگاه های مختلفی از سوی
شرکت برگزار می شود .
وی اضافه کرد :بر همین اساس درشرکت نفت ایرانول با توجه به مراوداتی که
وجود دارد و اینکه مدیران تمام بخش های آن نیاز دارند با مباحث حقوقی
مسوولیت ها و مسایل مبتالبه حقوقی در حیطه کاری خود ،آشنا شوند ،درصدد
بر آمدیم برای مدیران آموزش همگانی و گسترده ای برگزار کنیم .
گالره کامروز خدایار در ادامه به برگزاری نخستین مورد از این کارگاه ها که
کارگاه آشنایی با مبانی حقوقی قراردادهای داخلی ویژه مدیران بود اشاره کرد
و گفت :کارگاه آشنایی با مبانی حقوقی قراردادهای داخلی در چهار جلسه به
مدت دو ساعت برگزار خواهد شد و اولین جلسه آن با حضور مدیرعامل و
مدیران برگزار شد.
وی با بیان اینکه این کارگاه به منظور آشنایی و هم اندیشی مدیران شرکت با تنظیم قراردادهای داخلی برپا می شود ،تصریح کرد :این کارگاه به صورت
هم اندیشی برگزار شده و بنده به اتفاق آقای دکتر مهر آمیز که از مدرسان برجسته حقوقی ،مشاور اتاق بازرگانی ،داور برجسته مرکز داوری اتاق بازرگانی
ایران و دارای دکترای حقوق بازرگانی بین الملل است سخنران آن هستیم.
وی با بیان اینکه آموزش های تخصصی را هم در برنامه داریم ،افزود :این دوره ها را از سطح مدیران آغاز کردیم و در کنار آن برای روسا  ،معاونین و در
رده های پایین تر و درنهایت در پاالیشگاه برای کارگران نیز دوره های مختلفی برگزار خواهیم کرد .
گالره کامروز خدایار در ادامه به دیگر برنامه های واحد حقوقی اشاره کرد و گفت :تشکیل بانک اطالعاتی  ،قراردادها ،پرونده ها ،وکال و  ...راه اندازی
بخش های غیرفعال حقوقی ،تعامل حقوقی با سایر واحدها برای درامنیت قرار دادن واحدهای مختلف ،تنظیم اصولی قراردادها و تهیه شرایط نمونه قرارداد
را می توان از مهمترین برنامه های این واحد بیان کرد.
وی گفت :همچنین در حوزه آموزش اقدامات دیگری در حال انجام است که تهیه و توزیع بروشورهای آموزش همگانی حقوقی نمونه ای از آن می باشد
که در بردارنده مباحث مبتال به حقوقی است و به طور مثال می توان به بروشورهای آشنایی با حقوق خانواده (از جمله مهریه ،نفقه و )...همچنین نمونه
قراردادهای حقوقی رایج در جامعه مانند خرید ،فروش(بیع)  ،اجاره و...اشاره کرد.
گالره کامروز خدایار با اشاره به اینکه این بروشورها در کل مجموعه در میان همکاران توزیع خواهد شد  ،افزود :همچنین درصدد هستیم در صفحه اصلی
سایت ایرانول لینکی را به مباحث حقوقی اختصاص دهیم .رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت نفت ایرنول در ادامه به راه اندازی مشاوره حضوری
اشاره کرد و گفت :راه اندازی کلینیک حقوقی و مشاوره در شرکت و پاسخ به سواالت حقوقی همکاران نیز ایده خوبی است که در حال پیگیری هستیم.
وی همچنین خبر خوبی برای خوانندگان خبرنامه ایرانول اعالم کرد و گفت :برای شماره های آینده درصدد هستیم به مباحث آموزشی  ،مقاالت و خبر در
حوزه حقوقی که قابل استفاده برای عموم باشد نیز بپردازیم .
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مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول تشریح کرد

برنامه های واحد منابع انسانی شرکت نفت ایرانول

مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول برنامه های مختلفی که از سوی این
واحد طی چند ماهه اخیر انجام شده است را تشریح کرد.
مجید اشجعی در مورد اقدامات این واحد به فصلنامه ایرانول گفت :طی چند
ماهه اخیر برنامه های مختلفی توسط واحد منابع انسانی انجام شده است که
یکی از آن برنامه ها که به طور مستمر صورت می گیرد ،تشکیل جلسات
شورای مدیران (  2هفته یکبار) به منظور یکسان سازی اطالعات و تبادل
نظر در سطح مدیران ارشد در راستای بهبود روند اجرای شرکت و پیگیری
مصوبات شورا تا حصول نتیجه است.
وی افزود :تهیه و تصویب تاپ چارت سازمانی با توجه به نیاز و هدف چابک سازی
سازمان از دیگر برنامه هایی است که واحد منابع انسانی انجام داده است.
اشجعی اقدام به بازنشستگی کارکنان واجد شرایط را از دیگر برنامه های این
واحد برشمرد و گفت :این موضوع ضمن کاهش سن میانگین موجب ایجاد
انگیزه در کارکنان جوانتر شده و فضا برای ارتقای شغلی آنان فراهم می شود.
وی در ادامه به پرداخت مزایای غیر نقدی برای نخستین بار برای تمامی
همکاران به منظور تقویت بنیان خانوار و افزایش انگیزش و تکریم از آن
عزیزان در قالب سبد کاال از جمله (سبد کاالی شب عید ،ماه مبارک رمضان،
عید فطر ،پرداخت پاداش شش ماهه اول سال جاری) اشاره کرد.
اشجعی افزود :نظارت بیشتر بر عملکرد پیمانکاران و اصالح قراردادهای منعقد
شده با آنان در راستای منافع شرکت از دیگر برنامه هایی است که در این
واحد انجام شده است.
مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول اضافه کرد :تشکیل کمیته مددکاری به
منظور مددرسانی به بیماران خاص در کارکنان و خانواده آنان علی الخصوص
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بیماری های ایجاد شده مرتبط با شغل ازجمله سرطان های روده و دستگاه
تنفسی و گوارش از دیگر اقدامات واحد منابع انسانی شرکت است.
وی تشکیل کمیته نظام پیشنهادات با هدف استفاه از اطالعات داخلی به
سمت بهبود روند تولید و فروش با دانش داخلی و تشویق نیروهای داخل
سازمان و همچنین تشکیل کمیته فرهنگی به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی
و ایرانی در سطح سازمان و ارتقای سطح کیفی در سازمان و در نهایت در
خانواده را از دیگر برنامه های منابع انسانی نام برد.
اشجعی از دیگر برنامه هایی که صورت گرفته را تشکیل استراتژی به منظور
بازنگری و تدوین استراتژی سازمان و اجرای آنان و اجرای آیین نامه حقوق
و دستمزد کارکنان مصوب سال  89شرکت نفت ایرانول در راستای یکسان
سازی حقوق کارکنان شرکت برشمرد.
وی اخذ گواهی پایان کار ساختمان پاسداران در تیرماه سالجاری پس از
گذشت چند سال و بازنگری آیین نامه واحد منابع انسانی را از دیگر اقدامات
شرکت عنوان کرد.
اشجعی همچنین تجهیز و برپایی نمازخانه ساختمان اداری در پاالیشگاه
روغن سازی تهران به جای اتاق سیگار و ساخت اتاق سیگار در محل مناسب
دیگر با نظارت واحد مهندسی و  HSEرا از دیگر برنامه های واحد منابع
انسانی بیان کرد.
وی با بیان اینکه راه اندازی رستوران پاالیشگاه آبادان که رضایت مندی
کامل کارکنان واحد را شاهد بوده و با توجه به حذف تهیه غذا از هتل پارسیان
آبادان از نظر صرفه جویی اقتصادی نیز کامال رعایت شده است را یکی دیگر
از اقدامات عنوان کرد که از سوی شرکت انجام شده است.

مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول راه
اندازی و اعزام کاروان زیارتی جمکران
برای کارکنان شرکت به صورت ماهیانه و
حضور در مسابقات کارگری استان تهران
علی الخصوص مسابقات فوتبال کارگری
به همراه بازتاب آن درمراسم افتتاحیه
مسابقات در رسانه ملی (شبکه ورزش) و
سایت ها و روزنامه های کشور را از دیگر
برنامه های انجام شده طی ماه های اخیر
در ایرانول بیان کرد.
اشجعی افزود :جداسازی قسمت غذاخوری
بانوان در رستوران پاالیشگاه تهران به
منظور حفظ حریم بانوان درمحیط و احترام
به آن مقام نیز در این مدت صورت گرفته
است.
وی اضافه کرد :ثبت نام و اعزام همکاران
به ورزش کوهپیمایی با برنامه ماهیانه
به منظور سالم سازی ،همدلی و حضور
پررنگ شرکت نفت ایرانول درجامعه با
پوشش یکسان به همراه الگوی ایرانول نیز
از جمله برنامه های اجرا شده طی یکماه
اخیرشرکت بوده است.
اشجعی خاطرنشان کرد :عدم استفاده
از شاغلین بازنشسته برابر اعالم شرکت
شستا ،به ویژه در سطح مدیران شرکت که
موجب کاهش سن میانگین ،افزایش سطح
تحصیالت و کاهش هزینه های جاری در
این خصوص شد نیز اقدام مهمی بود که
صورت گرفته است.
وی همچنین گفت :حذف ارائه خدمات
سرو دسر غذا در وعده های غذایی توسط
پیمانکار و سرو آن اقالم توسط شرکت و
کارکنان که در راستای صرف و صالح
شرکت انجام پذیرفته و در این راستا
ماهیانه حداقل مبلغ  300میلیون ریال
صرفه جویی مادی را به همراه داشته است.
اشجعی درپایان گفت :در مورد ارتقای
سطح خدمات رسانی در بیمه تکمیلی و
عقد قرارداد جدید به منظور رفاه کارکنان
نیز منابع انسانی برنامه های انجام داده
است.

رئیس آموزش شرکت نفت ایرانول خبر داد

برگزاری دوره های آموزشی
آشنایی با دستورالعمل های ایمنی
در پاالیشگاه
رئیس آموزش شرکت نفت ایرانول مهمترین برنامه ها و اقدامات این واحد که طی چند ماه اخیرصورت گرفته است را
تشریح کرد.
رئیس آموزش شرکت نفت ایرانول درباره مهمترین فعالیت های واحد آموزش به فصلنامه ایرانول گفت :برگزاری دوره
کردن مدیریت عملکرد فرآیندی
آموزشی«مدیریت عملکرد فرآیندی» برای کارکنان واحد منابع انسانی در راستای اجرایی ِ
در این واحد و سایر واحدهای شرکت انجام شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر با نظارت مدیریت منابع انسانی در حال هماهنگی و برنامه ریزی برای آموزش
مدیران ،روسا و سرپرستان شرکت هستیم ،افزود :دوره آموزشی« EXCELپیشرفته» درمحل سالن آموزش پاالیشگاه
روغن سازی تهران برگزار شد که به دلیل استقبال گسترده همکاران دوره دوم آن نیز درحال اجرا است.
وی اعزام مدیران  ،رئیسان ،کارشناسان شرکت به مراکز و موسسات آموزشی خارج از سازمان برای حضور در دوره های
آموزشی تخصصی را از دیگر برنامه های واحد آموزش بیان کرد.
وی از دیگراقدامات این واحد را هماهنگی و برنامه ریزی برای گروه دوم دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی معتبر کشور برای انجام دوره کارآموزی در واحدهای مختلف شرکت و مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان
بیان کرد.
ابراهیمی اضافه کرد :دوره آموزشی «آشنایی با دستورالعمل های ایمنی در پاالیشگاه »در محل سالن آموزش پاالیشگاه
برای تمامی کارآموزان و کارکنان تازه وارد به پاالیشگاه نیز برگزار شد .وی هماهنگی ،برنامه ریزی و اجرای دوره آموزشی
«آشنایی با فرآیندهای تولیدی شرکت» برای آشنایی هرچه بیشتر کارکنان با واحدهای مرتبط با شغل فعلی آنها را از
دیگربرنامه های آموزشی شرکت نفت ایرانول عنوان کرد.
رئیس آموزش شرکت نفت ایرانول خاطرنشان کرد :هماهنگی ،برنامه ریزی و اقدامات الزم برای حضور دانشجویان برای
سپری کردن دوره کارآموزی در پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان و مجتمع ظروفسازی و بسته بندی تهران نیز انجام
شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز هماهنگی هایی برای برگزاری دوره آموزشی تخصصی «شبیه سازی فرآیندهای
شیمیایی با نرم افزار  »HYSYSدر دست اقدام است ،تصریح کرد :دوره «شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار
 »ASPEN PLUSدر محل سالن آموزش پاالیشگاه روغن سازی ایرانول تهران نیز درحال انجام است .ابراهیمی
درپایان گفت :از تمامی همکارانی که توانایی ارائه و تدریس دوره های آموزشی درزمینه های مختلف عمومی و تخصصی
را دارا هستند دعوت به عمل می آید با مراجعه به واحد آموزش و یا تماس با شماره تلفن  55225543این واحد را در بهره
برداری از دانش و مهارت خود بهره مند کنند.

اسامی نفرات برتر دوره های آموزشی برگزار شده در واحد آموزش

مهران روحی کریمی ،رتبه اول دوره
آموزشی UML

سعید صمدی ،رتبه اول دوره آموزشی
اصول مکاتبات بازرگانی بین المللی و
زبان انگلیسی

حمید مولودی ،رتبه اول دوره آموزشی
آشنایی با استاندارد ممیزی انرژی
ISO5002
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مــقــاالت

مقاالت

افزودنی های روغن موتور به زبان ساده
روغن موتور تقریبا نیمی از بازار روانکارها را به خود اختصاص داده است
و جذابیت های زیادی دارد وظیفه اصلی روغن موتور حفظ و ازدیاد طول
عمر قطعات متحرک موتور تحت شرایط بسیار متفاوت سرعت ،دما و فشار
می باشد.
روغن باید به اندازهای سیال ( روان ) باشد که در سرما بتواند قطعات متحرک
را روانکاری کند و آنها بدون روغن نمانند و در گرما بتواند قطعات را به راحتی
از هم جدا نگه دارد و مقدار سایش را با کاهش اصطکاک و انتقال دما به
حداقل برساند.
تجمع آلودگی ها در زمان کارکرد روغن منجر به آسیب دیدگی موتور می شود
که این آلودگی ها عبارتند از فلزات حاصل از سائیدگی ،لجن ،دوده ذرات گرد
و غبار و اسیدها .یکی دیگر از وظایف روغن موتور این است که اجازه ندهد
این آلودگی ها آسیبی به موتور برسانند.
برای اینکه روغن موتور بتواند به وظایف خود عمل کند نیاز به افزودن مواد
شیمیایی داردکه به آن مواد افزودنی گویند .بر اساس عملکرد هر ماده شیمیایی
برای آنها نامی مرتبط انتخاب شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
• پاک کننده ها
• متفرق کننده ها
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( قسمت دوم )

• ضدسایش ها
• ضد اکسیداسیون ها
• بهبود دهنده ویسکوزیته
• پایین آورنده نقطه ریزش
• ضدکف ها
عالوه بر اینها چند افزودنی دیگر نیز وجود دارد که
حمیدرضا اسکندری
برای ممانعت از خوردگی ،زنگ زدگی ،رشد و تکثیر
مدیر کنترل کیفیت
باکتری ها و تورم نشت بندها و جداپذیری آب از
و پژوهش
روغن استفاده می شوند .در قسمت اول عملکرد
افزودنی ها به سه دسته تقسیم شد ادتیوهای محافظ سطوح ،بهبود دهنده
کارایی روغن و ادتیوهای محافظ روغن .در این قسمت درمورد پاک کننده ها
که یکی از ادتیوهای محافظ سطوح موتور می باشد مطالبی ارائه می شود.
پاک کننده ها ()Detergents
پاک کننده ها از طریق خنثی کردن اسیدهای حاصل از احتراق ،نقش اساسی
در حفاظت از قطعات فلزی موتورهای احتراق داخلی ،ایفا می کنند 75 .درصد
ادتیوهای پاک کننده در روغن های بنزینی و دیزلی مصرف می شود .مقدار
پاک کننده استفاده شده در فرموالسیون روغن های موتوری حدود  6تا 10

درصد می باشد و در موتورهای دریایی مقدار بسیار باالتری مورد استفاده قرار
می گیرد زیرا میزان گوگرد زیاد در سوخت این موتورها باعث تولید مقادیر
زیادی از اسیدهای معدنی می گردد که برای خنثی سازی آنها نیاز به مقادیر
زیادتری از پاک کننده ها نسبت به روغن موتورهای دیزلی و بنزینی می باشد.
هدف استفاده از پاک کننده ها در فرموالسیون روغن موتور عبارتست از:
 )1معلق و متفرق کردن مواد نامحلول در روغن (مانند لجن ،دوده و مواد
حاصل از اکسید شدن روغن)که در اثر احتراق سوخت بوجود می آیند و وارد
روغن می شوند
 )2خنثی کردن اسیدهای ناشی از احتراق سوخت و تخریب روغن
 )3جلوگیری از زنگ زدن  ،خوردگی و تشکیل رسوب بر روی قطعات موتور
چرا نقش پاک کننده ها در روغن موتور حیاتی است؟
در پاسخ می توان به این موارد اشاره کرد .رسوباتی مانند دوده و لجن
می تواند باعث عدم عملکرد صحیح قطعاتی مانند رینگ پیستون شوند .این
رسوبات در شیار روی پیستون که محل نشستن رینگ در آنجا می باشد وارد
شده و رینگ ها دیگر نمی توانند در محل خود به خوبی قرار گیرند و حرکت
مخصوص خود برای آب بندی را داشته باشند .در نتیجه گازهای حاصل از
احتراق به مقدار بسیار زیاد وارد کارتل شده و روغن خیلی زود آلوده شده و
از بین می رود .عالوه بر این در صورتیکه موتور خودرو در فشار زیاد کار کند
باعث چسبیدن پیستون خواهد شد .همچنین لجن می تواند فیلتر را مسدود
کند و در نتیجه مسیر روغن مسدود می شود که به دنبال آن عمل روانکاری
متوقف شده و موتور به طور جدی آسیب می بیند .از طرف دیگر مواد اسیدی
حاصل از احتراق سوخت ورودی به روغن به طور جدی باعث خوردگی در
موتور می شود.
پاک کننده ها با هیدروکسی اسیدها که ماده آغاز کننده تشکیل رسوب است
و در اثر اکسید شدن روغن بوجود می آیند وارد واکنش شده و آنها را به دام
می اندازد و اجازه تشکیل رسوبات رزینی را نمی دهد.
پاک کننده ها ساختاری به شکل زیر دارند:

چند نوع افزودنی پاک کننده وجود دارد که در روغن موتورهای مدرن به

دلیل حصول بهترین نتیجه ،ممکن است از چند افزودنی پاک کننده در
فرموالسیون آنها استفاده شود .پاک کننده ها عالوه بر خواصی که گفته
شد دارای خاصیت ضد اکسیداسیون نیز می باشند به این ترتیب مشخص
می شود افزودنی پاک کننده یک افزودنی با چند وظیفه هستند .برای روشن
شدن اهمیت وظایف پاک کننده ها در روغن موتور مختصری در خصوص
عملکرد آنها توضیح می دهیم.
عملکرد پاک کننده در روغن موتور
در روغن موتورهای بنزینی ،دیزلی ،دریایی و موتورهای گازی ایستگاهی
پاک کننده چند وظیفه حیاتی بر عهده دارد .یکی از آنها عبارتست از خنثی
سازی اسیدهای حاصل از مواد بوجود آمده از احتراق سوخت که وارد روغن
می شوند .در تمام موتورهای احتراق داخلی گازهای احتراق با فشار از اطراف
رینگ پیستون عبور کرده و وارد روغن می شوند و بدین ترتیب مواد مضر
را وارد روغن می کنند و با روغن وارد واکنش شده و شروع به تخریب آن
می کنند .این گازها محتوی اکسید سولفور هستند که از گوگرد موجود در
سوخت بوجود آمده اند .به خصوص در گازوییل که مقادیر زیادی از گوگرد در
آن وجود دارد .این اکسید گوگرد با مواد اکسید شده در روغن و سوخت وارد
واکنش شده اسیدهای آلی و مهمتر از آن اسید سولفوریک را بوجود می آورد.
ماده مضر دیگر حاصل از گازهای احتراق ،اکسید نیتروژن است .این ماده در
اثر ترکیب نیتروژن هوا و اکسیژن در دمای باال ایجاد می شود .اکسید نیتروژن
با آب  ،دوده و مواد حاصل از اکسید شدن روغن و سوخت ترکیب شده و
باعث ایجاد لجن در موتور و لجن روی پیستون می شود.این گازهای اسیدی
و مواد حاصل از آنها که ذکر شد ،باعث تخریب روغن و کاهش عمر قطعات
موتور خواهد شد .این مواد باعث افزایش زنگ زدگی در قطعات آهنی موتور
و خورندگی در یاتاقان ها می شوند.
استفاده از پاک کننده ها در فرموالسیون روغن موتور موجب خنثی کردن
اسیدها و خوردگی شده و در نتیجه این مشکالت حل خواهد شد .در روغن
موتورها  ،وجود پاک کننده ها با عدد قلیایی کل نشان داده می شود ( )TBN
هر چقدر مواد پاک کننده و فوق قلیایی در روغن بیشتر استفاده شود این عدد
نیز بزرگتر خواهد شد .اما باید توجه داشت که مقدار استفاده از پاک کننده
دربعضی از فرموالسیون ها محدودیت نیز دارد که تولید کننده روغن آن را در
نظر می گیرد .وجود پاک کننده ها برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی
در بسیاری از قطعات موتور ضروری است .عالوه بر عدد قلیایی عدد اسیدی
( )TANنیز برای روغن موتورها تعریف شده است و تولید کنندگان اصلی
قطعات خودور طول عمر یک روغن یا زمان تعویض روغن در موتور را از روی
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این دو پارامتر تعیین می کنند .وقتی موتور کار می کند ،به مرور مواد پاک
کننده مصرف شده و مواد اسیدی افزایش می یابد لذا عدد قلیایی کاهش و
عدد اسیدی افزایش می یابد تا جاییکه این اعداد به هم می رسند .در این زمان
الزم است روغن موتور تعویض شود .نمودار زیر این موضوع را نشان می دهد.

طبق نمودار زمانی که خطوط مربوط به عدد قلیایی و عدد اسیدی همدیگر را
قطع می کنند یعنی زمان تعویض روغن رسیده است و نشان می دهد که هر
روغنی تا چند کیلومتر می تواند استفاده شود .به عنوان مثال روغن ایرانول
 12000در یک تست میدانی مورد بررسی قرار گرفت و در شرایط آزمون،
نتیجه ای با بیش از  15000کیلومتر کارکرد  ،حاصل شد .که این نتیجه
حاکی از کیفیت مطلوب روغن پایه و مواد افزودنی بکار رفته در محصوالت
ایرانول است .هرچند که موضوع کیلومتر کارکرد مقوله پیچیده ای است که
وابسته به شرایط رانندگی است و پارامترهای مختلفی در تعیین آن دخیل
است و لذا قابل تعمیم به تمام خودروها ،با شرایط کارکرد و مناطق آب و
هوایی متفاوت نیست.
پاک کننده ها عامل مهمی در تمیز ماندن باالی پیستون هستند و در صورت
استفاده از روغن های نامناسب ،پیستون صدمه جدی خواهد دید .شکل
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زیر این موضوع را نشان می دهد که یک پیستون سالم مانده و دیگری
از بین رفته است .این صدمه پیستون به دلیل روغن نامطلوب بوده که از
پاک کننده های مناسبی در فرموالسیون آنها استفاده نشده است.
یکی دیگر از وظایف پاک کننده ها جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی
قطعات موتور می باشد به خصوص قطعاتی که در دمای بسیار باالیی کار
میکنند مانند پیستونها و رینگ پیستونها .نحوه عملکرد پاک کننده ها و تمیز
نگه داشتن قطعات که برای یک موتور حیاتی می باشد با آزمایشات خاص و
پر هزینه بررسی می شود .همانطور که قب ً
ال اشاره شد بعضی از پاک کننده ها
در روغن موتور وظایف دیگری را نیز برعهده دارند .یکی از این وظایف کمک
به جلوگیری از اکسیداسیون در دماهای باال می باشد .این نوع پاک کننده ها
در کنار آنتی اکسیدانها به جلوگیری از اکسید شدن روغن کمک می کنند در
نتیجه از باال رفتن سریع گرانروی روغن جلوگیری می شود .الزم به یادآوری
است که گرانروی روغن در اثر اکسید شدن باالتر می رود ( اصطالح ًا سفت
تر میشود) در نتیجه دیگر نمی تواند تمام قطعات موتور را روانکاری کند و
موتور آسیب می بیند عالوه بر این ،اکسید شدن روغن موجب تشکیل مواد
اولیه رسوبات و لجن می شود.
در شماره بعدی در مورد متفرق کننده ها () Dispersantکه یکی از مهمترین
مواد افزودنی در روغن می باشد مطالبی ارائه خواهد شد .متفرق کننده ها
بزرگترین نقش را در تمیز نگه داشتن موتور بر عهده دارند و در فرموالسیون
روغن موتورهای مدرن امروزی  ،به خصوص روغن موتورهای دیزلی ،یکی
از اصلی ترین مواد افزودنی محسوب شده و تقریب ًا  50درصد یک بسته ادتیو
را شامل می شود.
منبعLubricant additives chemistry and applications :

توسعه روغن موتور با API CJ-4
از ابتداي سال  2006ميزان گوگرد مجاز در سوخت هاي ديزلي 15 ppm
اعالم شد چرا که حضور گوگرد به انتشار بيشتر ذرات آالينده منجر مي شود.
از اوايل ژانويه  2007استاندارد ميزان مجاز انتشار  NOXو گازهاي آالينده
معرفي گرديد و تا سال  2010ميزان مجاز آالينده  NOXمسير نزولي را
طي نمود .
براي دستيابي به استاندارد فوق ،سازندگان موتور از شيوه هاي
مختلفي نظير بهره گيري بيشتر از چرخه گازهاي سرد شدهء اگزوز
( Exhaust Gas Recirculation (EGRو استفاده از فيلترهاي
کاتاليستي و کاتاليست هاي اکسيد کننده که روي کيفيت گازهاي خروجي
اگزوز تأثير دارند ،استفاده مي کنند.
برای این منظور روغن موتورهاي جديد با طول عمر بيشتر ،طراحي و توليد
شده اند که دارای خواص ذیل هستند:

 -1کنترل آالينده هاي خروجي و ممانعت از بسته
شدن فيلترها و يا بي تأثير شدن کاتاليست ها -2
جلوگیری از تشکيل رسوب روي پيستون از طریق
حمل دوده و آلودگی ها -3 .داشتن خاصيت ضد کف
 -4حفظ گرانروی در اثر تنش و دماي کارکرد.
براي رسيدن به اين اهداف انستيتو ملي نفت
گردآوري و ترجمه:
امريکا( )APIبا مشارکت انجمن تست و مواد امريکا
افسانه انصاری
( )ASTMو سازندگان موتور ،نسل جديدي از روغن
کارشناس مهندسی
موتورهاي ديزلي با سطح کارايي  API CJ-4را براي
محصول
سال  2007طراحي کرده است.
تعريف و الزامات سطح کارايي API CJ-4
سطح کارايي  API CJ-4آخرين طبقه از روغن موتورهايي است که براي
موتورهای دیزلی تحت شرايط سخت عملياتي شده اند .معرفي سطح کارايي
 CJ-4در سال  2006آغاز و در اکتبر  2006مشخصات آن مورد تأييد
رسمي قرار گرفت .براي اطمينان از عدم تأثير سوء روغن برروي تجهيزات
جانبي موتورهاي ديزلي تحت شرايط سخت عملياتي ،براي نخستين بار،
محدوديت هاي ميزان ترکيبات شيميايي در سوخت وضع شد .محدوديت هاي
موجود در اين سطح کارايي که براي مواد و عناصري مانند خاکستر سولفاته،
فسفر و گوگرد ( )SAPSوضع شده  ،عبارتند از:
• خاکستر سولفاته ،حداکثر 1درصد براساس ASTM D874
• فسفر حداکثر  0/12درصد براساس ASTM D4951
• گوگرد حداکثر  0/4درصد براساس  ASTM D4951يا ASTM D2622
همچنين در اين سطح کارايي ميزان مجاز فراريت براساس روش تست
 ASTM D5800حداکثر 13درصد تعيين شده
است .منشأ حضور  SAPSدر روغن موتور ،مواد
افزودني و يا روغن هاي پايه است .نقش اين
ترکيبات و عناصر بطور عمده افزايش دهنده
زمان کارکرد موتور ،حفظ عدد بازي ،محافظت
در برابر سايش ،اکسيداسيون ،خوردگي و ممانعت
از تشکيل رسوب برروي قطعات مي باشد .گرچه
 SAPSدر بهتر شدن عملکرد روغن تأثير به سزايي
دارد اما مشکالتي را نيز در موتورهاي کنوني به وجود
مي آورد؛ در اين بين بيشترين توجه نسبت به ميزان
مجاز خاکستر سولفاته در گازهاي خروجي است که
تأثير منفي روي عملکرد فيلترهاي جذب ذرات ناشي از
سوخت هاي ديزلي ( )DPFدارد.
الزامات استاندارد :VOLVO VDS-4
همانطور که گفته شد موتورهايي که با قوانين جديد
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انتشار (تدوين شده اند از سال  2007به بعد) ،سازگار مي باشند و معموال
مجهز به سيستم هاي عمل آوري پس از احتراق اگزوز هستند ،نيازمند
روغن موتورهاي با سطح کيفيت جديد هستند .لذا شرکت ولوو به عنوان
يکي از مهمترين سازندگان خودرو هاي ديزلي ناگزير به تعريف استاندارد
کيفي  VDS-4براي موتورهاي طراحي شده در سالهای  2007به بعد در
اين شرکت نموده است .اين استاندارد براساس استاندارد جديد API CJ-4
طراحي شده است با اين تفاوت که يکسري الزامات کيفي بیشتر و يا ويژه
براي اين استاندارد در نظر گرفته شده است که حفاظت از قطعات موتورهاي
ولوو در زمان کارکرد روغن را تضمين نمايد .اين الزامات عبارتند از:
• سازگاري بيشتر با سيستم هاي عمل آوري پس از احتراق
• مقاومت باالتر در برابر اکسيد شدن
• طول عمر بسيار باال(فاصله زماني طوالني در تعويض روغن)
• محافظت بيشتر از اجزاي حياتي موتور نظير سوپاپ ها ،پيستون و ميل لنگ
معرفي ايرانول POWER
ایرانول  Powerبا استفــاده از روغن پایهی تمام سنتتيک گزينش شده
و مواد افزودني مرغوب ،جهت مصرف در باالترین مدلهاي موتور دیزلی
سنگین تولید شده است .اين محصول داراي تأييديه  VOLVO VDS 4از
شرکت ولووي آلمان بوده و همانطور که بدان اشاره شد داراي سطح کيفيت
 API CJ-4مي باشد؛ همچنين اين محصول با دو گريد SAE 10W-40
 , 15W-40عرضه مي گردد.
مهمترين خصوصيات اين محصول عبارتند از:
• خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
• قلیائیت باال برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده
بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
• حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی باال
• خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
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• پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
• قدرت روانکاری یاتاقان ها در دماهاي پايين استارت زدن و کاهش تشکیل
رسوب در دماهای پایین به ویژه هنگام رانندگي در مسافت های کوتاه
• طول عمر باال در شرايط کارکرد سخت
• توانایی کارکرد عالي در دماهای بسیار پایین
يکي از ويژگي هاي ايرانول  POWERتنظيم بيشترين محدوديت در ميزان
فسفر ،گوگرد ،خاکستر سولفاته روغن بر طبق قوانين و استانداردهاي جديد
انتشار گازهاي آالينده مي باشد.
اين روغن براي استفاده در موتورهاي جديد و همچنين ناوگان موجود
در بزرگراه ها طراحي شده است؛ براي اين روغن نسبت به روغن هاي
 API CI-4يا  API CI-4 PLUSچندين تست جديد موتوري تعريف
شده است که منجر به تعريف يک رده جديد ازروغن با عملکردي بسيار
قوي تر نسبت به رده هاي قبلي  APIشده است.
استفاده از اين روغن در موتورهاي قديمي که سوخت هايي با درصد گوگرد
باالتر مصرف مي نمايند(مانند خودروهاي باميزان گوگرد بيش از 500 ppm
که بطور کلي براي کار در خارج از بزرگراه ها ساخته شده اند) ،امکان پذير
مي باشد .بديهي است که در مجاورت اين نوع سوخت ،عمر روغن کاهش
مي يابد و بايستي در فواصل تخليه روغن تجديد نظر صورت گيرد.
علی رغم اينکه روانکاري با اين مشخصات ،طول عمر بااليي دارد اما زمان
کارکرد روغن به طور کلي به نوع موتور ،چرخه کار ،نوع سوخت و عوامل
دیگر وابسته می باشد و استفاده کنندگان باید توصیه های کارخانه سازنده
را بکار گیرند.
مراجع:
1- Lawrence G.ludwig, Heavy-duty Diesel Engine oil
)Development›s, Machinery lubrication (5/2007
2-www.shell.ca/en/products-services
3-www.api.org

نگاهی تازه به چالشها ،برنامهها و چشمانداز مدیریت منابع انسانی در هر سازمان

ایجاد انگیزش درمنابع انسانی

یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها ،شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان
خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق
هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند .به عبارت دیگر
شناخت مسائل انگیزشی کارکنان برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری
سازمان بسیار حائز اهمیت است .همچنین کسب چنین شناختی می تواند
به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از
مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات ،کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با
ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان
سودآور منتهی شود.
این مسئله مدیران را وادار و ناگزیر میسازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر
سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان
را انتخاب کنند و برای ایجاد انگیزش در کارکنان خود موفق باشند .در این
زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
برای انگیزش تیم از «ما»  ،و نه «من» استفاده کنید
اگر در شرکت دنبال رشد و تعالی هستید و میخواهید به یک رهبر موفق
تبدیل شوید ،سعی کنید که نشان دهید کانون تمرکز شما به سوی دیگران
است و نه خودتان! در این مورد ضمایر کمککننده هستند.
هرچند ممکن است فکر کنید که این ضمیرها آنقدر مهم نیستند ،اما بدانید که
آنها از قدرت باالیی در ایجاد ارتباط و نشان دادن کانون توجه شما در این
ارتباطات برخوردار هستند .وقتی افراد احساس ناامنی میکنند ،احتمال آنکه
به رفتارها و افکار درونی خودشان بیشتر توجه کنند باال میرود و هنگامی که
در حال صحبت کردن هستند بیشتر از ضمایر اول شخص استفاده میکنند

(برای مثال« ،من» « ،مرا»« ،مال من»).
در مقابل ،ضمایر اول شخص و دوم شخص جمع (از
قبیل «ما»« ،برای ما» یا «شما») هنگامی که افکار،
احساسات و رفتارهای جمعی مورد نظر شما هستند،
مورد استفاده قرار میگیرند و حاکی از این هستند که
توجه شما به دیگران است تا خودتان.
مجید اشجعی
این عمل باعث میشود که دیدگاه شما تغییر کند مدیر منابع انسانی
و شما را نسبت به نیازهای دیگران آگاهتر کند .با
همین چیزهای کوچک هست که میتوانید خود را در مسیر تبدیل شدن به
رهبری موفق قرار دهید.
استقالل کاری ،راهی برای انگیزش بهتر
این سؤال که راه بهتر انگیزش کارکنان چیست و چگونه است ،سؤال بسیاری
از رهبران و مدیران است .اگر به نیاز اساسی روانی کارکنان توجه کنید،
خواهید فهمید که این کار خیلی هم سخت نیست.
کارکنان به شکل فطری نیازمند استقالل کاری هستند.آنها دوست دارند
که نحوه انجام کارشان را خودشان انتخاب کنند و دوست دارند بدانند که
خودشان مسئول انجام کارشان هستند .بنابراین روشی که شما به عنوان
رهبران و مدیران در ارائه اطالعات و ایجاد وضعیتها و محیطهای شغلی
انتخاب میکنید ،تعیین کننده آن است که از این نیاز اساسی حمایت میکنید
یا نه.
برای مثال وقتی میخواهید اهداف کاری را به کارکنان ابالغ کنید ،طوری
صحبت نکنید که این اهداف دارد به کارکنان دیکته میشود؛ بلکه برعکس

فصلنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | پاییز  | 1394شماره 27 |73

سعی کنید که با مشارکت دادن آنها در هدفگذاری در آنها احساس مشارکت
را به وجود آورید و نیاز آنها به اعمال اختیار و کنترل خود بر فرآیند کاری
وچگونگی رسیدن به اهداف را بر آورده کنید .کارکنان را برای انجام کاری یا
رسیدن به هدفی خاص تحت فشار قرار ندهید.
برای خالقیت بیشتر ،کارکنان را راهنمایی کنید
هرچند خالقیت 100 ،درصد نرم و قابل تغییر نیست و بیشتر امری است
که وابسته به شخصیت افراد است ،با این وجود میتوان از طریق مداخالت
هدفمند ،به خصوص در بلندمدت کارکنان را خالقتر بار آورد.
اگر به دنبال آن هستید که به کارکنانتان یاد بدهید که خالقتر باشند ،تامیتوانید به آنها بازخورد دهید .این امر برای از میان برداشتن شکاف بین
اعتمادبهنفس کارکنان و شایستگیهای آنها بسیار ضروری است .کسانی
که به اندازه کافی بازخورد دریافت نمیکنند یا آن را نادیده میگیرند ،در
ذهنشان به این امر که خالق باشند پایان میدهند.
 اما یکی از بهترین راههای پرورش خالقیت آن است که به افراد وظایفو کارهایی که عاشق آن هستند محول کنید .اگر بتوانید انگیزش کارکنان را،
به خصوص انگیزش درونی آنها را افزایش دهید ،به احتمال زیاد خالقیت
آنها نیز افزایش خواهد یافت.
در پیادهسازی روشهای فوق مدیر باید نقش مربیگری خود را ایفا کند و
همچون مربیای کارکشته کارکنان را در این مسیرها هدایت و رهبری کند.
افزایش رضایت کارکنان با مشوقهای بدون هزینه
فکر نکنید که همه مشوق ها هزینه دارد! استفاده از مشوقهای بدون هزینه
یا کم هزینه یکی از شیوههای ساده و مهم برای جلب همکاری افراد است.
برای این کار میتوانید از یک تشکر زبانی برای کارهای موفقیتآمیز افراد
شروع کنید و در مرحله بعد به آنها تقدیرنامههای کتبی بدهید .انجام این کار
برای بسیاری از مدیران دشوار است ولی استفاده از آن کامال ضروری است.
• تجلیل در حضور جمع :اگر با مدیران ارشد یا مشتریان خود در یک جا
بودید و یکی از کارمندان شما از راه رسید او را به آنها معرفی و در صورت
امکان از موفقیتهای وی تجلیل کنید .با این کار کارمند شما احساس
باارزش بودن میکند.
• تقدیر کتبی :سعی کنید موقعیت مناسب قدردانی شفاهی را با دادن یک
یادداشت کتبی کامل کنید .این کار شما نه تنها تاکیدی بر قدردانی شفاهی
خواهد بود ،بلکه باعث افزایش انگیزه و جلب همکاری بیشتر افراد نیز خواهد
شد .برای این منظور معموال یادداشتهای دست نویس اثربخشی بیشتری
دارند.
• جلسات تقویت روحیه :سعی کنید به طور منظم جلساتی را برای تقویت
روحیه افراد تشکیل دهید .انجام این کار به ویژه در مواقعی که کار با فشار و
ضرب االجل همراه است ،ضرورت دارد .این جلسات باعث دلگرمی کارمندان
و آسودگی خاطر آنها میشود.
• با درخواستهای استثنایی مثل گرفتن مرخصی اضطراری برای انجام
یک کار مهم موافقت کنید .در چنین شرایطی به جای مدیر بودن نقش یک
دوست را ایفا میکنید.
در این شماره ،میخواهیم شما عزیزان و همکاران ایرانول بخصوص مدیران
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و مسئوالن را به مطالعه مقاله ای با عنوان رهبری به سبک الکس فرگوسن
جلب کنیم که خالی از لطف نیست:
رهبری به سبک الکس فرگوسن
فرگوسن  ۲۶فصل مربی منچستریونایتد بود که در طول این سالها ۳۸
قهرمانی در جام های مختلف برای منچستر یونایتد بدست آورد .وی لقب
«بزرگترین مربی قرن» را دارد .در سال  ۲۰۱۲یکی از اساتید دانشگاه هاروارد
برای اینکه بتواند به شیوه رهبری الکس فرگوسن پی ببرد به سراغ این مربی
بزرگ رفته و مدتی با او در تمرین ها و بازی ها همراه میشود و عالوه بر این
با خود فرگوسن ،دوستان و آشنایان و بازیکنان تیمش هم مصاحبه میکند.
در نتیجه این تحقیقات ۸ ،راز رهبری الکس فرگوسن کشف شد که در اینجا
خالصهای از آن برای شما عزیزان ارائه میشود:
-1از ساختن پایه ها آغاز کنید
فرگوسن وقتی در سال  ۱۹۸۶به منچستر رفت ابتدا به دنبال پی ریزی یک
ساختار قوی برای موفقیت بلندمدت باشگاه بود .او دو «مرکز تعالی» ایجاد
کرد تا استعدادهای جدید شناخته شوند و آنها را پرورش دهد .در بین آنها
حتی بچههای  ۹ساله هم بودند .بازیکنانی مثل دیوید بکام ،رایان گیگز ،پل
اسکولز و گری نویل از نتایج این مرکز بودند.
-2برای ساختن دوباره جرات داشته باشید
فرگوسن حتی در زمانهایی که موفقیت های بزرگی داشت برای دوباره
ساختن تیمش تالش می کرد .او همیشه برنده بود یا یک رقیب سرسخت
برای برندگان و هیچگاه توی مدتی که مربی بود؛ تیمش یک تیم ضعیف
نبود .فرگوسن همیشه به چرخه نیروی بازیکنان و تیمش توجه داشت.
مدیریت استعدادهای تیم شامل یک بخش سخت هم بود و آن
بخش سخت ،خداحافظی کردن با بعضی از بازیکن های تیم
بود .بازیکنانی که برخی از آنها آدمهای وفاداری بودن که
فرگوسن هم دوستشان داشت .رایان گیگز میگوید
فرگوسن هیچ وقت به این لحظه و به کوتاه مدت نگاه
نمی کرد و نگاهش همیشه به آینده بود و میدانست
چه چیزهایی باید تقویت شود.
تحقیقات محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد
که فرگوسن یک «مدیر استعدادهای» فوق العاده
بوده .فردی منطقی ،آیندهنگر و سیستماتیک.
-3استانداردهای باال تعیین کنید و
همه را در آن سطح نگه دارید
فرگوسن درباره نهادینه کردن ارزش ها در
بازیکنانش خیلی با اشتیاق حرف میزد .بیشتر
از پرورش مهارت های فنی .فرگوسن تالش
میکند که آنها را تشویق کند که بیشتر تالش
کنند و هیچ وقت تسلیم نشوند .به عبارت دیگر
از آنها یک برنده می سازد .عالقه شدید او به برنده
بودن ،از تجربیات خودش زمانی که بازیکن بوده ناشی
می شود و خودش می گوید در آن زمان من تصمیمم را

گرفته بودم؛ قرار بود که هیچوقت تسلیم نشوم .فرگوسن در بازیکنانش
هم به دنبال همین نگرش بود .به گفته خودش او «بازندگان بد» را انتخاب
می کرد و از آنها می خواست که به سختی تالش کنند .در طول سال ها این
نگرش بین همه ایجاد شد و خود بازیکن های تیم منچستر یونایتد فردی
را که همه تالشش را نمیکرد ،نمیپذیرفتند و حتی بزرگترین بازیکن ها هم
استثنا نبودند .خود فرگوسن می گوید :تمام کاری که ما انجام دادیم رعایت
استانداردهایی بود که برای خودمان تعیین کرده بودیم .این استانداردها شامل
همه چیز از آمادهسازی تیم تا کارهای انگیزهبخش می شد .به عنوان مثال ما
هیچ وقت اجازه یک جلسه تمرینی بد را نمی دادیم .چیزی که شما در تمرین
می بینید خودش را در بازی جدی نشان می دهد .بنابراین تمامی جلسات
تمرینی ما با کیفیت بود.
-4هیچ وقت از کنترل صرفنظر نکنید
فرگوسن گفت که «شما هیچ وقت نمیتوانید از کنترل دست بکشید ،حتی
زمانی که با  ۳۰نفر آدم حرفهای سروکار دارید که همه آنها میلیونر هستند.
هر بازیکنی که بخواهد با من بجنگد و قدرت و کنترل من را به چالش
بکشد ،من با او روبرو میشم» یکی از رازهای مهم فرگوسن این بود که با
هرکسی که از استانداردها تخطی میکرد به شدت برخورد میکرد .و اگر این
رفتار ادامه پیدا می کرد آن فرد باید از منچستر میرفت .در سال  ۲۰۰۵وقتی
«روی کین» کاپیتان منچستر یونایتد به صورت عمومی از هم تیمیهایش
انتقاد و آنها را سرزنش کرد ،قرارداد او فسخ شد .سال بعدهم وقتی رود فن
نیستلروی برای نیمکت نشینی خشمگین شد ،وی را به رئال مادرید فروختند.
فرگوسن میگوید:
اگر روزی می آمد که مدیر و مربی منچستر توسط بازیکنان
کنترل می شد و آنها تصمیم می گرفتند که روز تمرین چه
روزی باشد و چه روزی تعطیل باشد و تاکتیک چه
باشد و…آنروز دیگر منچستر ،منچسترنبود .من به
خودم گفته بودم که به هیچ کس اجازه نمیدهم
که از من قدرتمندتر باشد .شخصیت شما باید
بزرگتر از آنها باشد و این حیاتی است.
-5پیغام را با لحظه هماهنگ کنید
وقتی زمان برقراری ارتباط به بازیکنان
می رسید ،فرگوسن به عنوان کسی که به
سرسختی شهرت دارد ،تالش خودش را
میکرد که پیغام را با موقعیت هماهنگ کند.
مثال وقتی که باید به یک بازیکن می گفت
که در یک بازی مهم نمیتواند بازی کند،
تالش خودش را می کرد که این پیام را به
خوبی برساند .فرگوسن اول به صورت خصوصی
این حرف را می زد و سپس به او میگفت من
ممکنه اشتباه کرده باشم اما به نظر من این بهترین
ترکیب برای امروز است .فرگوسن سعی می کرد که
اعتماد به نفس آنها را بازسازی کند و به آنها بگوید این فقط

یک مساله تاکتیکی است و بازی های بزرگتری هم در راه هستند.
-6برای برنده شدن آماده باشید
تیم فرگوسن سابقه زیادی در برنده شدن در دقایق پایانی بازی دارد.
صحبت های انگیزشی بین دو نیمه و استفاده از تاکتیک مناسب قطعا
تاثیرگذار بوده اما این همه ماجرا نیست .وقتی که تیمی عقب است ،بسیاری
از مربیان ،بازیکنان را به جلو فرا می خوانند و آنها را تشویق به حمله می کنند.
فرگوسن به صورت غیرمعمولی تهاجمی و در عین حال به صورت غیرمعمولی
رویکرد سیستماتیک در مربیگری دارد .وی تیمش را برای برنده شدن آماده
میکرد .بازیکنان او به صورت منظم تمرین میکردند که در شرایطی که در
 ۱۰دقیقه ۵ ،دقیقه و یا حتی  ۳دقیقه به یک گل نیاز داشتند ،چگونه باید بازی
می کردند .یکی از دستیاران فرگوسن میگه ما برای لحظات سخت ،تمرین
میکردیم بنابراین در آن لحظات می دانستیم که چگونه باید موفق شویم.
-7به قدرت مشاهده تکیه کنید
فرگوسن وقتی کارش را به عنوان مربی آغاز کرد (قبل از رفتن به
منچستریونایتد) در ابتدا تمام تمرین ها را خودش انجام می داد اما پس از
مدت کوتاهی این کار را به دستیارانش واگذار کرد اما خودش همیشه حاضر
بود و همه چیز را به دقت نگاه میکرد .او از مربیگری به مشاهدهگری تغییر
نقش داد و خودش می گوید که این به او قدرت بیشتری به ارزیابی بازیکنان
و عملکرد آنها داد .واگذار کردن اختیارات به دیگران و اعتماد به آنها این
فرصت را به مدیر می دهد که بهتر ببیند و شرایط را درک کند.
-8هیچ وقت منطبق شدن را متوقف نکنید
در مدتی که فرگوسن در منچستر کار کرد ،بسیاری از چیزها تغییر کردند
از سرمایهگذاری در فوتبال گرفته تا علومی که برای بهترشدن بازیکنان به
وجود آمدند و تا استفاده از فناوری در فوتبال .پاسخ دادن به تغییرات هیچگاه
آسان نیست بخصوص اینکه شما برای مدت زیادی در اوج باشید .اما دالیلی
زیادی برای تمایل به تغییر از سوی فرگوسن در همه جاهست .یکی از
همکاران او می گوید ظرفیت فرگوسن حتی برای تغییر در هر بازی بسیار
زیاد است .درسال های ۱۹۹۰او اولین مربی بود که در لیگ برتر از بازیکنان
بسیار جوان در تیمش استفاده میکرد و تا قبل از آن هیچگاه تیمی به این
شدت جوان در لیگ برتر بازی نکرده بود .عالوه بر این ،او اولین مربی بود
که به چهار فوروارد مرکزی در طول یک فصل اجازه داد که برای بدست
آوردن دو جایگاه بجنگند ،این یک استراتژی بود که هیچ کس باور نمی کرد
قابل مدیریت باشه .جالب اینکه در این فصل او سه جام را همزمان برد.
()۱۹۹۹-۱۹۹۸
فرگوسن میگوید:
از زمانی که من مربیگری را شروع کردم خیلی چیزها تغییر کرده است.
یکی از چیزهایی که من به خوبی انجام دادم مدیریت تغییر بوده .به نظر من
شما تغییر را با پذیرفتن آن مدیریت میکنید و این به معنی این است که به
افرادی که به خدمت گرفته اید ،اعتماد دارید .بسیاری از افرادی که سابقه
من را دارند ،خیلی با تغییر میانه خوبی ندارند ،اما من همیشه فکر کردم که
نمیتوانم هزینههای تغییر نکردن رو بپردازم .من باید همیشه موفق بودم و
هیچ انتخاب دیگری برای من وجود نداشت.
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مقاالت

نگاهی به بازخورد رفع تحریم ها در صنعت نفت

غول های نفتی به دنبال موقعیت از دست رفته در ایران
با وجود آنکه ایران یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد ،
اما طی سال های گذشته نتوانسته ظرفیت واقعی این صنعت را عملیاتی کند.
یکی از دالیل این امر تحریم ها بود .تحریمهای ایران تبدیل به هفت خوانی
شد که توان صنعت نفت را کاهش می داد  ،اما این صنعت همچنان سرپا ماند
و با وجود تمام کاستیها و نقصها به مسیر خود ادامهداد .چالش صنعت نفت
ایران از دو جهت بود از یک سو صادرات نفت به بازارهای جهانی و دریافت پول
آن با موانع روبرو بود .از طرف دیگر سرمایهگذاری خارجی برای توسعه صنعت
نفت و به دست آوردن منابع ارزانتر به مانعهای بزرگی برخورد کرد و بیشتر
سرمایهگذاران خارجی از ایران خارج شدند .در کمتر از سه سال شرکت هایی
که تازه وارد ایران شده بودند به ناچار مجبور به کوچ از ایران شدند و آنهایی
که مشغول فعالیت بودند پروژه جدیدی را تقبل نکردند.
حال با توافق انجام شده و افقهای تازه ای که پیش روی اقتصاد باز شده ،
سرمایهگذاران خارجی با پیشنهادهای تازه به سمت ایران آمدهاند .ذخایر عظیم
نفت ایران برای هر سرمایهگذاری جذاب است ،ایران به منزله بازاری دست
نخورده است که کشورهای بحران زده آن را کورسوی امیدی برای دستیابی
به درآمد بیشتر میدانند.
عالوه برآن بسیاری از شرکتهای برتر دنیا که قبل از تحریمها در ایران
فعالیت میکردند ،دوباره رویای نفت ایرانی را در سر می پرورانند .زیرا تحریمها
سبب شد آنها یکباره میدان پر منفعت نفت ایران را به رقبای چینی و هندی
ن کارشناسان ایرانی و به گفته وزیر نفت ایران ،
واگذار کنند .براساس تخمی 
کشور نیازمند میلیاردها دالر سرمایهگذاری در بخشهای مختلف است.
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ایران خواستار ساخت تجهیزات مشترک
تمام این نکتهها دلیلی شد تا به محض توافق
هستهای هیات کشورهای مختلف به ایران روانه
شوند .هرچند تحریمها سبب شد بخشهای مختلف
این صنعت با فراز و نشیبهایی روبرو شود .اما به نظر میرسد ایران درسش را
پس داده و این بار دیگر به پیمانکاران صرف قناعت نمیکند ،ایران امروز به
دنبال دستیابی به فناوریهای پیشرفته است تا بتواند دوباره قدرت خود را به
دست آورد .این نکته در مذاکره ایران با کشورهای مختلف به طور کامل محرز
بوده و هست .درهمین زمینه یکی از نخستین کشورهایی که این فرصت را
غنیمت شمرده و پیش از بقیه به ایران وارد شد ،آلمان بود.
زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم آلمان در راس یک هیات بلندپایه اقتصادی
و تجاری وارد ایران شد و عالوه بر دیدار با بیژن زنگنه با وزاری نیرو ،صنعت
و نمایندگان اتاق بازرگانی نیز دیدار و گفت گو کرد.
در این دیدار مقامات ایرانی نیز هرکدام تاکید خاصی براین نکته داشتند .پیوندی
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز در خصوص مذاکره با آلمانها
با اشاره به این نکته میگوید« :من در ارائهای که در این مذاکره داشتم تاکید
کردم ایران امروز ،ایران  15سال قبل نیست و امروز دانش فنی را به تنهایی
نمیخواهیم .آلمان از شرکای خوب ما در تامین فاینانس و فناوری بود اما امروز
عالوه براین دو حوزه تمایل داریم بیشتر تجهیزات مورد نیاز نفتی در ایران و به
صورت مشترک ساخته شود».
این امر نشان میدهد ایران در سالهای تحریم بیکار ننشسته و در زمینه
شیوا سعیدی

مقاالت

ساخت تجهیزات مختلف مانند توربینهای صنعتی به پیشرفتهایی دست یافته
است .کارگاهها و صنایع ایران در این سالها رشد زیادی کردهاند و حجم زیادی
نیروی انسانی توانمند و امکانات سخت افزاری در اختیار دارند .با این وجود در
مذاکره قائم مقام صدراعظم آلمان در این زمینه چیزی نگفت اما او اعالم کرد:
«با توجه به سابقه قدیمی مراودات تجاری دو کشورآماده همه نوع همکاری
هستیم».
این در حالی است که بیشتر فعالیت آلمان در گذشته مربوط به بخشهای میان
دست به خصوص صنعت پتروشیمی و صنایع شیمیایی بوده است .در این زمینه
میتوان ادعا کرد مهمترین مسئله در روابط ایران و آلمان در حوزه نفت مسئله
تامین منابع مالی است  .به گفته پیوندی ایران در حوزه پتروشیمی میتواند
طی  10سال آینده با سرمایهگذاری  70تا  80میلیارد دالری به ظرفیت تولید
ساالنه  170میلیون تن دست یابد.
در کنار این سرمایهگذاریها تجهیزاتی که به سفارش ایران در آلمان ساخته
شده و اکنون بلوکه شده نیز به سوی ایران روانه خواهند شد .شرکتهای
آلمانی سازنده تجهیزات نفتی ،مانند زیمنس قبل از تحریمها در ایران تعهدات
گستردهای داشتند و به خصوص در صنایع پاالیش و پتروشیمی و همچنین
پارس جنوبی فعال بودند.
بر این اساس ،شرکتهای آلمانی قبل از وضع تحریمها تعهداتی برای تامین
تجهیزات و راهاندازی بعضی واحدهای مهم در پاالیشگاههای آبادان ،اراک،
ستاره خلیجفارس ،اصفهان و تبریز داشتند که به این تعهد عمل نکردند .
بازگشت بزرگترین مشتری نفتی اروپایی
در کنار آلمانها ،ایتالیا نیز ازلغو تحریمهای ایران استقبال کرد .این کشور قبل
از تحریمها یکی از مشتریان مهم نفت ایران در اروپا به شمار میرفت.
ایتالیا هم مانند آلمان از جمله کشورهایی بود که قبل از تحریمها در ایران

فعالیت داشت .شرکت «انی» با وجود فشار آمریکا مسئولیت اجرای چند طرح
بزرگ نفتی را در ایران برعهده داشت .این شرکت در فاز اول و دوم طرح
توسعه میدان نفتی دارخوین مشارکت داشت .با تحریم نفت ایران طی چند
سال گذشته این شرکت همچنان یکی از خریداران نفت خام کشور باقی ماند.
همچنین انی همراه آجیپ در طرح توسعه میدان نفتی دارخوین ،فازهای  4و 5
پارس جنوبی ،پاالیشگاه اراک ،بندرعباس ،پتروشیمی تبریز و طرحهای صنعتی
دیگر به گونهای بود که در آن سالها ایتالیا به عنوان نخستین شریک تجاری
ایران به شمار میآمد.
دیدار هیات سیاسی و اقتصادی ایتالیا با ایران نیز نویدهای خوشی برای ایران
داشت .به گفته وزیر نفت ایران در این دیدار قرار شد روال کاری گذشته فعالیت
ایتالیا در ایران ادامه یابد و عالوه برآن ،این کشور در حوزه دریای خزر و افزایش
بازیافت نفت با ایران همکاری کند .این دیداری دو سر سود است که در آن
ایران میتواند به سرمایه و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت خود و
ایتالیا میتواند دوباره به یکی از منابع تامین نفت خام خود دست یابد.
در این مذاکرهها صنعت پتروشیمی نیز یکی از مباحث مهم بود .به طوری
که قرار است شرکتهای ایتالیایی برای حضور دراین صنعت به ایران دعوت
شوند .این در حالی است که پیش از تحریمها شرکتهای ایتالیایی در ساخت
واحدهای پتروشیمی ،در اختیار گذاشتن دانش فنی ،تجهیزات و فاینانس
پروژههای پتروشیمی حضور موفقی داشتند.
دور خیزشرکت های اروپایی برای نفت ایران
در کنار آلمان و ایتالیا ،فرانسویها نیز از جمله کشورهای اروپایی خواهان
فعالیت دوباره در این صنعت بودند ،در حقیقت آنها عجله زیادی برای آغاز
دوباره فعالیت خود داشتند .توتال غول نفتی این کشور بیش از  20سال
در پروژههای نفتی ایران حضور داشته است و تمایل فرانسه برای توسعه
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فعالیتهای این شرکت باب همکاریهای جدید در ایران را خواهد گشود.
در دیدار لوران فابیوس  ،وزیر امورخارجه فرانسه به ایران ،عالقه این کشور
به حضور در صنعت پتروشیمی ایران عیان شد.عالوه بر توتال ،شرکت شل،
بی پی و زیمنس نیز خواهان آغاز دوباره همکاریهای خود با ایران در زمینه
گازی شد.
در پی ورود هیاتهای اروپایی به ایران  ،وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان نیز
وارد ایران شد تا درباره نحوه همکاریهای صنعتی در ساخت تجهیزات نفتی،
همکاریهای نفتی و گازی در دریای خزر ،سواپ نفت و صادرات گاز مذاکره
کند.
اولویت با همسایگان و مشتریان قدیمی
این در حالی است که به گفته حسن روحانی ،رییس جمهور ایران در زمینه
همکاری در دوران پسا تحریم همسایگان ایران از اولویت برخوردارند .همسایه
شمالی ایران میتواند به دروازه ای برای ارتباط با منطقه قفقاز تبدیل شود و
آذربایجان نیز میتواند از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان متصل
شود.
اما آخرین هیاتی که به تازگی وارد ایران شده ،مشتری قدیمی نفت ایران است
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که سالهای متمادی از وارد کنندگان بزرگ طالی سیاه ایران در آسیا بود.
تحریم ها سبب شد ژاپن هم مانند کشورهای اروپایی ایران را ترک کند واز
سوی دیگر به دلیل کاهش صادرات ،تجارت نفتی دو کشور نیز کاسته شد.
این کشور که در زمینه ساخت و ساز پاالیشگاهی نیز سابقه خوبی در ایران
دارد ،با استقبال خوبی روبرو شد .یکی از نمونههای خوب همکاری با ژاپن
پاالیشگاه بندر امام در اوایل دهه  70شمسی است .البته این نگرانی وجود دارد
که شرکتهای ژاپنی که در انرژی فعالیت میکنند در سطح غولهایی مانند
توتال ،انی ،شل و غیره نیستند .با این حال باید در نظر داشت که شرکتهای
ژاپنی در حوزه فناوری بسیار پیشرفته هستند و توانایی رقابت با این شرکتهای
بینالمللی را دارند.
آغاز تکاپوی هند و چین
اما حاصل رفع تحریمها فقط رفت و آمد غولهای نفتی به ایران نبود .در دوره
تحریم ایران مجبور شد به شرکتهای چینی و هندی برای توسعه بسیاری از
طرحها روبیاورد .در این دوره دیگر خبری از مشتریان ثابت نفت ایران نبود و
در نهایت ایران مجبور شد بیشتر نفت خود را به چین و هند بفروشد .بنابراین
دوره تاخت و تاز شرکتهای هندی و چینی در ایران شروع شد .فعالیت هند

و چین در پروژههای نفتی ایران همراه تعلیقهای طوالنی مدت و تاخیر در
پرداخت بدهیها بود.
با وجود آنکه قبل از توافق هستهای وزیر نفت ایران اعالم کرد که حتی پس از
توافق شرکای قدیمی نفت که ایران را در دوران تحریمها تنها نگذاشتهاند بر
مشتریان دیگر تقدم خواهند داشت ،اما ورود غولهای نفتی پیمانکاران چینی
را به تکاپو انداخت و به این ترتیب کابوس مشتریان هندی و چینی آغاز شد.
همین موضوع باعث شد تا در نخستین روزهای پسا تحریم ،اولین طرح افزایش
تولید نفت ایران با مشارکت چینیها به نتیجه برسد.
بر این اساس ظرفیت تولید نفت ایران از میدان یادآوران به عنوان یکی از
میادین مشترک نفتی با عراق با مشارکت ساینوپک چین به  ۵۵هزار بشکه در
روز افزایش یافت.
از سوی دیگر هنوز چند روزی از انتشار خبر این افزایش تولید در میدان یادآوران
با مشارکت ساینوپک چین نگذشته بود که شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:
میدان آزادگان شمالی هم بهعنوان یکی از میادین مشترک نفتی با عراق آماده
تولید نفت با مشارکت چینیها شده است.
از سوی دیگر هندیها نیز برای بازپرداخت طلب نفتی ایران تعجیل کردند
همچنین خواستار همکاری در پروژه توسعه میدان فرزاد  Bشدند.

استقبال از سرمایه گذاری با قراردادهای جدید
البته در این میان ایران نیز بیکار نبوده است .با امضای تفاهمنامه هسته ای،
وزارت نفت ایران نیز مشغول فعالیت شد .مذاکره با شرکای چینی و هندی و
البته رایزنی با مشتریان احتمالی یکی از این موارد بود .اما نکته ای که در بحث
معرفی فرصت های انرژی ایران اهمیت ویژه ای داشت ،پرده برداری از مدل
جدید قراردادهای نفتی است.
در گذشته یکی از مشکالت سرمایه گذاران خارجی برای حضور در صنعت
نفت ایران ،شرایط خاص قراردادها بود .اما اکنون وزارت وعده نوع جدیدی
از مدل های قرارداد را به سرمایه گذاران خارجی داده که در آن سود آوری
بیشتری برای طرف خارجی در نظر گرفته می شود.
تغییر قراردادهای نفت ایران به منزله اجازه دادن به شرکت های بین المللی
برای مشارکت در تمام سطوح باالدستی نفت از جمله تولید است .در این
نوع قرارداد مالکیت میدان نفتی در اختیار کشور باقی می ماند و طرف قرارداد
می تواند در یک بازه زمانی با برعهده گرفتن تمام هزینه ها به فعالیت بپردازد.
کارشناسان معتقدند در صورت بهبود شرایط قراردادهای نفتی استقبال از
سرمایه گذاری در پروژه ها بیشتر خواهد شد .این درحالی است که وزارت نفت
ایران تا به حال دوبار زمان ارائه مدل های جدید را تغییرداده است.
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روغن پایه و شرایط پسا تحریم

پس از گذشت  12سال سرانجام توافق هسته ای بین ایران و پنج کشور
دائم عضو شورای امنیت به همراه آلمان صورت پذیرفت .این توافق در
صورت نهایی شدن و اجرا یکی از زیربنایی ترین تغییرات منطقه خاورمیانه در
زمینه های سیاسی و اقتصادی در دهه های اخیر خواهد بود.
صنایع مرتبط با روغن پایه و روانکارهای نهایی یکی از اولین صنایع سود
برنده از این توافق خواهند بود؛ همانگونه که یکی از اولین صنایعی بودند
که زیان فراوانی را طی سالیان تحریم متحمل شدند .بالفاصله پس از توافق
وین ،عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران پیش بینی
کرد که «شرکت های سرمایه گذار خارجی به سمت بازار ایران سرازیر خواهند
شد ».شرایط نشان می دهد که پیش بینی او درست از آب در خواهد آمد
زیرا به عنوان مثال تنها بخش پتروشیمی ایران به سرمایه گذاری بیش از
 8میلیارد دالر برای جبران عقب ماندگی در بخش های زیر بنایی ناشی از
تحریم نیاز دارد.
همچنین شرکت های نفتی ایرانی در حال کسب آمادگی برای ورود به دوره
پساتحریم و ورود با بازارهای جهانی هستند .تحلیل گران شرکت بریتیش
پترولیوم عقیده دارند که ایران با دارا بودن ذخایری اثبات شده نفت خام
بیش از  160بیلیون بشکه ،در رتبه چهارم دنیا قرار دارد .همچنین این کشور
با داشتن بیش از  34تریلیون مترمکعب گاز طبیعی پس از روسیه دومین
کشور جهان از نظر ذخایر گازی است .بر این اساس و با توجه به نیاز بازار،
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تحلیلگران عقیده دارند که ایران کاندیدای بالقوه
تاسیس واحدهای تبدیل گاز به مایع است .در صنایع
پائین دستی نفت نیز چهار شرکت روغن ساز پارس،
بهران ،سپاهان و ایرانول در وضعیت آماده باش برای
مواجه شدن با تکان های شدید وضعیت پساتحریم در
این بخش قرار گرفته اند.
گردآوري و ترجمه:
صرفنظر از چگونگی حصول به توافقی نهایی در
مجید مقتصدی
بخش های سیاسی ماجرا ،تحلیلگران صنعت نفت
مدیر برنامه ریزی
درباره تاثیرات این توافق در بخش روغن پایه و
و انبارها
روانکارها هم عقیده اند؛ نظر آنها بایستی منتظر عقد
قراردادهای همکاری و ایجاد  joint-ventureبین شرکتهای تولید کننده
ایرانی با شرکای خارجی در این بخش بود زیرا این بخش شدیدا در پی
دستیابی به تکنولوژی های جدید و سرمایه گذاری در بخش پاالیشی است.
برخی از تحلیلگران آشنا به وضعیت تولید روانکار در منطقه ،بخش دیگری
از تغییرات پیش رو در این صنعت را مورد توجه قرار داده اند؛ بر اساس این
تحلیل ها پتانسیل عظیمی برای بازار تولید کنندگان مواد افزودنی انواع روانکار
وجود دارد که علت آن عطش باالی چهار شرکت بزرگ روانکار ساز ایران
به مواد افزودنی با کیفیت است .در نتیجه همانگونه که تولید کنندگان جهانی
مواد افزودنی دوباره قابلیت دستیابی به بزرگترین بازار مواد افزودنی در منطقه

اگرچه با تمامی این اوصاف در منطقه خلیج فارس شرایط بازار بسیار پیچیده
را به دست آورده اند ،پاالیشگاه های روغن ساز این کشور نیز به طور طبیعی
شده است ،شرکتهای روانکار ساز واقع در منطقه به دلیل مواجه شدن با
بار دیگر در بازارهای صادراتی حضور خواهند یافت که این امر باعث رشد هر
شرایط جدید بازار ایران دچار نوسان شده اند .برخی از این شرکتها مانند
چه بیشتر این صنعت ایران خواهد شد.
 ADNOCو  ENOCدر منطقه آزاد فجیره در  100کیلومتری ایران شعباتی
اگرچه این خوش بینی ها به طرزی فزاینده وجود دارد اما همچنان مهمترین
قسمت درباره این موضوع زمان مشخص شدن اثرات این توافق بر صنعت
دایر کرده اند؛ این شرکتها در حال عرضه روغن پایه گروه  IIو  IIIدر بازار
است؛ کارشناسان بازار حداقل زمان الزم برای مشخص شدن اثرات توافق
منطقه اند .شرکت نفت  LUBREFعربستان نیز در سال آینده و پس از اتمام
در حوزه صنعت را یک سال پیش بینی می کنند .اگر چه هر قدر این زمان
تغییرات در واحدهای تولیدی خود ،واحد جدید تولید روغن پایه گروه  IIبا
طول بکشد باز هم کامال مشخص است که بخش انرژی و زیر شاخه های
ظرفیت  500هزار تن در سال را در بندر ینبوع عربستان وارد مدار می کند.
آن بیشترین سود را از این توافق خواهند برد.
این محصوالت نیاز به بازاری جدید برای عرضه دارند و چه بازاری مناسب تر
بر اساس تخمین های فعلی بازار محصوالت روانکار نهایی ایران عددی
از بازار ایران که برای افزایش کیفیت محصوالت نیاز به منابع ارزان قیمت و
بین  700الی  790هزار متریک تن انواع روانکار در سال است که فارغ از
در دسترس از روغن پایه های گروه  IIو  IIIدارد.
تمامی منابع آمار گیری ،با فاصله ای بسیار زیاد از سایر کشورها بزرگترین
مشکل اینجاست که به استثنای قطر ،امارات و عمان مابقی بازارخلیج فارس،
بازار روانکار در سطح خاورمیانه محسوب می شود  .پیش بینی می شود که
ایران را بعنوان تیغی دولبه در برابر خود می بینند و بنا به دالیلی غالبا سیاسی
با رفع تحریم ها این بازار بزرگ با افزایش مقداری و کیفی روبرو خواهد شد.
روی خوشی به گسترش بازار از خود نشان نمی دهند.
با رفع تحریم ها و ورود خودروسازان معتبر از کشورهای اروپایی و آمریکا به
در نهایت مشخص است که با رفع تحریم ها بازار داخلی ایران دچار بازآرائی
بازار خودرو ایران – که پیش از این عمدتا در انحصار خودروسازان چینی
خواهد شد و مشخصا تشکیل شرکت های مشترک داخلی و شرکت های
بوده است -و تالش آنها برای تصاحب سهمی از بازار رو به گسترش در
بزرگ بین المللی به همراه واردات روغن های نهایی با کیفیت باال به بازار
این کشور ،نیاز به روانکارهای با استاندارد باالتر
داخلی ایران چینش بازار را به سمت تولید و عرضه
افزایش خواهد یافت .همچنین نیاز به اطالع رسانی
محصوالت با کیفیت باالتر شکل خواهد داد .همچنین
در صنایع پائین دستی نفت نیز چهار
به مشتریان نهایی برای افزایش معلومات آنها درباره شرکت روغن ساز پارس ،بهران ،سپاهان با رفع موانع ناشی از تحریم ها صادرات روغن پایه
مزایای محصوالت با سطوح کیفی باالتر احساس و ایرانول در وضعیت آماده باش برای این کشور افزایش خواهد یافت و کشورهای آفریقایی
می شود.
مواجه شدن با تکان های شدید وضعیت به سمت وارادات روغن پایه آسانتر و بصرفه تر از این
برخی از کارخانه های بین المللی سازنده روانکار پساتحریم در این بخش قرار گرفته اند کشور متمایل خواهند شد ،امری که در نهایت باعث
و مواد افزودنی مورد استفاده در این صنعت ،مانند
افزایش تولید و صادرات مازاد روغن پایه از ایران
غول انرژی فرانسه :توتال ،در حاال آماده سازی
خواهد شد .همانگونه که قبال اشاره شد برای تولید
زمینه ورود مجدد به بازار ایران از طریق مشارکت با شرکت های ایرانی
محصوالت با کیفیت باالتر نیاز به روغن پایه های گروه  IIو  IIIافزایش
هستند .شرکت توتال قبل از تحریم ها در بازار ایران حضور داشته و در زمان
خواهد یافت؛ پیش بینی می شود که بازار در کوتاه مدت بین  30الی  40هزار
تحریم ها نیز در قالب یک شرکت ایرانی مستقر در امارات همچنان به فعالیت
تن در سال به این گروه روغن پایه ها نیاز دارد که قطعا در آینده این میزان
در بازار این کشور ادامه داد.
افزایش خواهد یافت .فارغ از تمامی اختالف نظرها درباره توافق هسته ای
ایران یکی از کشورهای قدیمی در زمینه تامین روغن پایه گروه  Iدر منطقه
نبایستی از دورنمای بازار گسترده  80میلیون نفری در این منطقه -یکی از
بوده و در تمامی طول دوره تحریم همچنان به عنوان تامین کننده روغن پایه
معدود بازارهای رو به رشد قطعی -در زمینه نفت و گاز غافل ماند .همانگونه
مورد نیاز هند ،خاورمیانه و کشورهای آفریقایی مطرح بوده است .الزم به ذکر
که در ضرب المثل ها آمده است :شیطان در جزئیات است و در این بین زمان
است که هند یکی از جدی ترین کشورها برای بازگشت مجدد به بازار ایران
عملی برداشته شدن تحریم ها قسمت بحرانی ماجرا است .بطور طبیعی خیلی
پس از عقد موافقت نامه بوده است.
ها به دنبال برداشته شدن یکباره تحریم ها و بازگشت سریع به بازارهای
بر خالف روابط تجاری رو به گسترش که عاملی موثر در فعالیت شرکت های
جهانی نفت خام و کسب سهم از دست رفته خود هستند .بدون دورنمای
پاالیشی ایران است بازدهی کم و هزینه های باال در این بخش ،سودآوری
سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و فرسوده و رفع موانع سیستم بانکی
را تحت تاثیر قرار داده است به ویژه زمانی که بازار جهانی گروه  Iبشدت
و پولی ایران این توافق بی فایده است .با وجود همه حواشی و تردیدها درباره
رقابتی شده است.
توافق نهایی ،با توجه به میزان تقاضا رقابت در این بازار کامال فشرده ،
تحلیلگران صنعت معتقدند که بازگشت ایران به بازار جهانی در کوتاه مدت
سودآوری در آن بسیار سخت شده است .در وهله اول صنعت نفت در منطقه
اثری جانبی بر قیمت های جهانی روغن پایه گروه  Iو  IIخواهد گذاشت
بایستی بتواند تجارت را از سیاست متمایز نماید اگرچه در این منطقه همواره
به ویژه در زمانی که قیمت های فعلی بشدت شکننده و ورود منابع جدید
این دو پارامتر به طرز عجیبی در همدیگر تنیده شده اند.
روغن پایه به بازار باعث نگرانی کشورهایی همانند کویت ،عربستان سعودی
ترجمه و تلخیصی از مقاله «هجوم کاوشگران بازار طال به صنعت پاالیش ایران»
و امارات شده است .ضمن این که نفت خام ایران هم به سرعت در حال ورود
از « »Mark Townsendدرج شده در نشریه «LUBES’N’GREASES
به بازار است.
»2015 JUNE
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مقاالت

دردسرهایخانوادگیمشاغلسخت
وقتي بحث اشتغال پيش مي آيد ،توجه ها بيشتر به سوي درآمد و جايگاه
اجتماعي آن معطوف مي شود تا تاثير آن روي سالمت .انگار گاهي فراموش
مي کنيم که بعضي مشاغل روي سالمت تاثير منفي دارند ،در حالي که از
مدت ها پيش ،محققان ارتباط بعضي بيماري هاي روحي ،رواني و يا حتي
جسمي را با مشاغل خاص ،اثبات کرده اند.در اين ميان ،نوبت کاري يا مشاغل
شيفتي و سخت ،معموال فشار و استرس بيشتري را به کارکنان اين بخش ها
وارد مي کند و ممکن است باعث به وجود آمدن اختالل خواب ،خستگي،
تغييرات رفتاري و مشکالت گوارشي در فرد شود .ريتم هاي شناخته شده در
فيزيولوژي بدن انسان ،داراي حرکتي سرشتي است و در برابر تغييرات ناگهاني
مقاومت نشان مي دهد .وضعيت هايي از قبيل آماده سازي بدن براي خواب
يا بيداري در زمان هاي مشخص و يا ترشح هورمون هايي مانند «کورتيزول»
براي بيداري و فعاليت و يا ترشح هورمون هايي مانند «مالتونين» براي ايجاد
احساس خواب و تغيير در ميزان فعاليت دستگاه گوارشي و  ...از جمله مواردي
است که به وسيله ريتم «سيرکادين» در بدن انسان انجام مي گيرد و هر گونه
تغيير در اين ريتم ها موجب بي قراري ،تحريک پذيري ،بدخلقي و پرخاشگري
و يا اختالالت گوارشي مي شود.اختالالت خواب شامل؛ بي خوابي ،آشفتگي
خواب و تغيير در کيفيت خواب نيز از ديگر عوارضي است که معموال براي افراد
شب کار و در نتيجه تغيير در ريتم «سيرکادين» به وجود مي آيد.
عوارض و آثار رواني – خانوادگي مشاغل سخت
عوارض روحي و رواني مانند تحريک پذيري ،افسردگي ،استرس و اضطراب و
...که به آن اشاره کرديم ،بر کيفيت زندگي خانوادگي افراد تأثير منفي زيادي
مي گذارد و زندگي اجتماعي آن ها را تا حدودي مختل مي کند .در ادامه
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راهکارهايي را براي کاهش تبعات رواني مشاغل
سخت براي زندگي اجتماعي بيان مي کنيم.
توصيه ها و راهکارها :
به طور معمول وقتي شما شغلي را پذيرفته ايد،
گرچه سخت ،امکان تغيير آن را نداريد اما نگران نباشيد .شما بدون تغيير شغل
نيز مي توانيد راهکارهايي را به کار بگيريد تا فشارهاي روحي  ،رواني و تبعات
خانوادگي ناشي از شغل خود را به حداقل رسانده و آن ها را کنترل کنيد .ما اين
راهکارها را در سه دسته تقسيم کرده ايم:
الف) بهبود وضعيت و شرايط محيط کار :
به طور قطع و يقين ،يک محيط کاري امن و سالم باعث مي شود که فرد در
آن احساس امنيت و برقراري عدالت داشته باشد و با انگيزه بيشتري به کار خود
اهتمام بورزد؛ بنابر اين شايسته است که موارد زير در راستاي بهبود شرايط کاري
مشاغل شيفتي و نوبت کاري مدنظر قرار گيرد تا آثار نامطلوب اين نوع مشاغل
تا حدودي کنترل شود .
سالم سازي و ايمن سازي محيط کار
فراهم کردن امنيت شغلي و امکان ارتقا براي افراد
ايجاد روابط اجتماعي سالم
برقراري حقوق و مزاياي متناسب با کار
فراهم کردن امکانات رفاهي و ورزشي مناسب
انجام حمايت هاي عاطفي و خانوادگي از اعضا
ارائه خدمات باليني و آموزش هاي دوره اي منظم
بررسي وضعيت سالمت رواني افراد در بازه هاي زماني متناوب و شيفت هاي چرخشي
حسين محرابي
روانشناس

ب) نوع نگرش و ميزان رضايت مندي فرد از شغل
نوع نگرش فرد به شغل مورد تصدي و همچنين ميزان عالقه مندي و
رضايتمندي او از اين شغل ،تا حد زيادي فشارهاي ناشي از نوبت کاري را
کاهش و يا افزايش مي دهد؛ به عبارت ديگر اگر چنانچه فردي از روي اجبار
و در حالت بي عالقگي به اين شغل گمارده شود ،عالوه بر تحمل فشارهاي
طبيعي ناشي از برنامه کاري ،استرس و ناراحتي زيادي را نيز به خاطر اينکه
مجبور به تحمل و ادامه اين وضعيت شده است تجربه خواهد کرد و طبيعي
است که چنين فردي خستگي  ،عصبانيت و مشکالت روحي رواني بيشتري
را به محيط خانواده وارد خواهد کرد .بنابر اين الزم است که ابتدا خود فرد
تکليفش را با شغلش روشن کند و با پذيرش وضعيت موجود يک بار براي
هميشه خود را متقاعد کند که اين شغل را انتخاب کرده و عواقب و تبعات آن
را نيز قبول کند؛ بنابر اين در اين صورت ديگر حس اجبار به وي دست نمي
دهد و مي تواند به مرور در راستاي عالقه مندي بيشتر و ديدن جنبه هاي مثبت
و انساني آن گام بردارد.
ج) نحوه تعامالت خانوادگي
بدون ترديد اگر خدمات باليني مناسب و آموزش هاي کافي براي افراد شاغل در
مشاغلي که شرايط سخت و طاقت فرسا دارند وجود نداشته باشد ،شيفت هاي
کاري متغير و ساعات زياد و پيوسته حضور نداشتن در خانه ،تهديدي براي روابط
خانوادگي خواهد بود؛ چرا که تغيير خلق و خو ،احساس خستگي ،بي حوصلگي
و عصبانيت ناشي از نوبت کاري ،مي تواند ارتباطات فرد را با خانواده اش
محدود سازد و از طرفي چون او هم زمان با خواب و استراحت ديگران مشغول
کار مي شود ،احساس تنهايي و انزوا مي کند .همچنين هماهنگ نبودن با
برنامه هاي فرهنگي و تفريحي ديگران نيز احساس عقب ماندگي از اجتماع را
به وي منتقل مي کند که در مجموع همه اين عوامل زمينه را براي ابتال به
افسردگي در فرد به وجود مي آورد که تبعات آن ،خانواده را نيز تهديد خواهد
کرد .لذا الزم است موارد زير نيز در راستاي بهبود روابط خانوادگي اين افراد
مدنظر قرار گيرد:
تالش براي تبيين و پذيرش وضعيت موجود و ايجاد هماهنگي
با شغل مورد تصدي:
در صورتي که خانواده فرد بتوانند تصوير درستي از وضعيت شغلي وي به دست

آورند و شرايط کاري او را درک کنند قطعا نسبت به او درک کامل تري پيدا
مي کنند و سطح انتظارات خود را بر مبناي آن تنظيم خواهند کرد که اين مسئله
باعث خواهد شد که ميزان اختالفات کمتر شود.
ايجاد و تقويت انگيزه براي داشتن نگاهي مثبت و از روي عالقه
به کار خود:
هرقدر که فرد عالقه و وابستگي بيشتري به شغلش پيدا کند نکات مثبت و
تقويت کننده بيشتري را در آن خواهد ديد و اين امر باعث مي شود که بسياري
از خستگي ها و تألمات ناشي از کار را به راحتي تحمل کند و تنش هاي ناشي
از آن را به خانواده منتقل نکند.
تفکيک مشکالت و گرفتاري هاي کاري از مسائل و مشکالت
زندگي خانوادگي:
وقتي افراد بياموزند که مشکالت و مسائل مربوط به کار و زندگي خانوادگي،
دو مقوله متفاوت هستند ،آنگاه برنامه ريزي جداگانه اي را نيز براي آن صورت
خواهند داد؛ بنابراين افراد شاغل در اين گونه مشاغل بايد توجه بيشتري به اين
نکته داشته باشند که نمي توانند حق و حقوق سازمان و يا اعضاي خانواده خود را
ناديده بگيرند و هر کدام بايد در جاي خودش ادا شود .براي اين منظور شايسته
است که برنامه ريزي الزم براي هر يک از امور انجام گيرد.
رسيدن به توافقاتي در زمينه هاي مختلف زندگي با ديگر اعضاي
خانواده
براي اينکه اختالفات به حداقل برسد ،در اين خانواده ها الزم است اعضا توافقاتي
را با يکديگر داشته باشند که از بروز تداخل و ناهماهنگي جلوگيري شود و
همچنين سطح انتظارات از يکديگر نيز با توجه به شرايط و توانمندي هاي
يکديگر تنظيم شود.
تقسيم کار در خصوص وظايف مربوط به زندگي خانوادگي بين
اعضا
تقسيم صريح وظايف و امور مربوط به زندگي مشترک نيز يکي از کارهايي است
که مي تواند از بروز اختالف و درگيري بکاهد .با تقسيم درست وظايف ،هر عضو
از خانواده تا حدودي نسبت به کارها و برنامه هاي خود آگاهي و اشراف بيشتري
پيدا مي کند.
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گـفـت وگــو
مهندس اسحاقي مديرعامل شركت نفت ايرانول:

رضايت كاركنان ،سهامداران و پيشتاز
بودن ايرانول در اولويت برنامه هاست
گفت و گو با مديري كه بيش از  10سال سابقه نويسندگي و
روزنامه نگاري دارد و از مديران موفق و داراي روابط عمومي قوي است
براي من سخت و همراه با استرس بود ،از طرفي بدنبال اين بودم
كه تمام دغدغه هاي همكاران را بدون هر گونه استرسي مطرح كنم،
بنابراین تصميم گرفتم برای جویا شدن از اقدامات و برنامه های انجام شده طی چند ماه اخیر
در شرکت با مهندس عیسی اسحاقي به گفت و گو بنشينم .او كه در رشته مهندسي درس
خوانده تحصيالت خود را درمقطع فوق ليسانس در رشته  MBAادامه داده است.
اسحاقی هر جا رفته با فضاي همدلي و همزبانی مديران و كاركنان به خواسته خود رسيده و به
ما توصیه می کند کتاب مديريت بر قلب هاي پروفسوركن بالنچارد را حتما مطالعه کنیم و اعتقاد
دارد مدیریت فرمان بر کارکنان نیست بلکه کار با کارکنان است.
او كه در سن  25سالگي مديريت را از شهرداري تهران آغاز كرده در سوابق خود
مديريت روابط عمومي شهرداري منطقه  ،8معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه
 14تهران ،مشاور عالي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني ،مديركل
بين الملل و روابط عمومي و سخنگوي سازمان تربيت بدني ،رئيس فدراسيون گلف،
مشاور وزير نفت ،رئيس هيات مديره و قائم مقام داروگر و مديرعامل گروه بين المللي
داروگر و رئيس هيات مديره پتروشيمي اردبيل و عضویت در ده ها هيات مديره ديگر
را دارد.
اسحاقی از سال  74وارد مجموعه هاي اقتصادي ،صنعتي و توليدي بنياد شهيد
شد و خدمتگزار فرزندان شهيد بود و علي رغم مشغله هاي زياد تا سال  94به
اين كار ادامه داد و اكنون امانت دار بازنشستگان در شرکت نفت ایرانول است.
او كه مديری تحول گراست در شهرداري تهران مديرروابط عمومي و معاون
نمونه شد ،در ورزش جوانترين مديركل و مديركل نمونه تربيت بدني و
مديركل برتر روابط عمومي كشور شد و در صنعت نيز در دي ماه سال 92
مديرنمونه جشنواره قهرمان قهرمانان صنعت شد و از معاون اجرايي
رئيس جمهور و وزير خارجه لوح خود را دريافت كرد.
اسحاقی که هميشه لبخند برلب دارد ،توكل برخدا ،توسل به
ائمه اطهار(ع) ،دعاي پدر و مادر و پشتكار و تحمل سختي ها
در گذشته را عامل موفقيت خود ميداند .وی معموال صبح ها زود
به سركار مي آيد و تا نيمه هاي شب به رتق و فتق امور شركت
مي پردازد و هر چند كمتر از  9ماه از فعاليت او در شرکت نفت
ایرانول مي گذرد اما رضايت نسبي كاركنان و مديران را در اين
شرايط سخت و ركود امسال كه همراه با كاهش قيمت نفت بوده
جلب كرده و از او به عنوان مديرعامل دلسوز و محبوب نام مي برند.
گفت و گوي ما با اين مدير موفق ،دلسوز و خوش برخورد را
		
بخوانيد.
			
• مریم امیری
• اژدر شهابی
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لطفا ابتدا خودتان را معرفي كنيد؟
من عيسي اسحاقي هستم متولد  1349طالقان ديار ابوذر زمان آيت اهلل طالقاني
و جالل آل احمد و...
از كي به شركت نفت ايرانول آمديد؟
من از دي ماه  1392به عنوان عضو هيات مديره در شركت نفت ايرانول
مشغول شدم و از  12بهمن  1393به عنوان سرپرست شركت و كمتر از دو ماه
بعد به عنوان مديرعامل انتخاب شدم.
شركت ايرانول را چگونه مي بينيد ؟
شركت نفت ايرانول از شركت هاي بزرگ و برند معروف است كه ظرفيت هاي
بسيار زيادي براي توسعه دارد و مي تواند به عنوان برند بين المللي مطرح شود،
اما متاسفانه در دوره هاي مختلف توجه ويژه اي به همه بخش ها در شرکت
نشده است تا بتوان از تمامي ظرفيت ها استفاده كرد.
منظور شما از توجه ويژه به تمام بخش ها چیست؟
شركت نفت ايرانول نيازمند توسعه همه جانبه و همزمان در بخش زيرساخت ها،
توليد ،فروش ،برندسازي ،افزايش سهم بازار داخلي و خارجي ،توانمندي مالي،
كارهاي فرهنگي و نيروي انساني است و توجه به يك بخش و غافل شدن از
بخش هاي ديگر مانع توسعه شركت شده است.
در زمان شما توجه ويژه اي به مسايل فرهنگي و كاركنان شده و
از شما به عنوان مديرعامل دلسوز و محبوب كارگران نام مي برند
چرا؟
من هنوز شرمنده كارگران و كاركنان شركت نفت ايرانول هستم .در ابتداي
ورودم به شركت نفت ايرانول نظرسنجي كه در جامعه آماري حدود  200نفره
بود انجام داديم ،اولويت كاركنان به ترتيب پايين بودن حقوق ها ،توجه به
وضعيت رفاهي و تبديل كاركنان تامين كار به نیروی ايرانول بود.
در اين زمينه چه اقداماتي انجام داده ايد؟
در مورد حقوق عليرغم اينكه بارمالي داشت و در دوره های قبل اعمال نشده
بود آيين نامه افزايش حقوق را كه از سال  89اجرا نشده بود عملیاتی و حقوق
ها را ترميم كردیم ،با اين اقدام هم حقوق ها افزايش يافت و هم تبعيض ها و
فاصله ها كم شد البته هنوز هم ميدانم اين حقوق ها در شان كاركنان شركت
نفت ايرانول نيست و بايد باز هم افزايش يابد و طبيعي است اگر مي خواهيم
كاركنان دلسوز ،متعهد و با انگيزه داشته باشيم بايد تا حد امكان به نيازهاي
آنها پاسخ دهیم.
در مورد وضعيت رفاهي و كارهاي فرهنگي نيز لطفا توضيح دهيد؟
ما خوشبختانه به مناسبت هاي مختلف هداياي نقدي و غيرنقدي به كاركنان
پرداخت مي كنيم تا بخشي از کسری حقوق را جبران كنيم ولی در مورد
كارهاي فرهنگي ،براي اولين بار كميته فرهنگي را فعال و هر ماه با حضور

خودم جلسات برگزار مي شود.
در بخش سالمت كاركنان هم اقداماتي
انجام داده ايد؟
در سالهاي گذشته آزمايشات ادواري انجام شده
بود ولي گویا نتايج بعضي از اين آزمايش ها
مورد قبول برخي از پزشكان حاذق كشور نبود.
ورودم به ایرانول همزمان با موعد آزمايشات
ادواري بود .برای رفع این مشکل اجازه آزمايش
در آزمايشگاه های قبلی را ندادم و گرچه دو سه
ماهي کار به تاخير افتاد ولي با یکی از بهترين
آزمايشگاه ها تهران قرار داد بستيم و آزمايشات
دوره اي كاركنان زحمتكش و عزيز را همراه
مديران در آنجا انجام داديم.
آيا اقداماتي در مورد تكميل تعهدات
بيمهاي كاركنان نیز انجام داده ايد؟
سالمت كاركنان و خانواده آنها بايد يك اصل مهم
تلقي شود و عقل سالم در جسم سالم است و
بايد كاري كنيم كه در زمان هايي كه كاركنان یا
خانواده هاي محترم آنها برايشان مشكلي پيش
مي آيد به غير از بيماري نگران تامين هزينه هاي
آن نباشند .با پيگيري همكاران قراداد بيمه در
سال جاري با بيمه آسيا بسته شد وهم تعهد
بيمه تكميلي را افزايش داديم و هم براي اولين
بار كاركنان را بيمه عمر و سرمايه گذاري كرديم.
اما يك مشکلي كه ظاهرا حل نشده و
جزء سه موردي است كه در خواست اكثر
كاركنان بوده و موجب نگراني كاركنان
تامين و كار شده ،نداشتن قرارداد
ايرانولي است ؟ براي اين موضوع چه
اقدامي انجام داده ايد؟
اين موضوع در هيات مديره مطرح و رايزني هاي
الزم صورت گرفته است و انشاءاهلل از ابتداي سال
 95همه كاركنان ايرانولي مي شوند و كاركنان
ايرانولي و غيرايرانولي نخواهیم داشت.
اين موضوع از مواردي است كه هر هفته ،در
مورد آن نامه هاي زيادي براي من میفرستند و
کارکنان درخواست دارند كه بعد از چندين سال
ايرانولي شوند.

از سال آينده
همه كاركنان
ايرانول با
شركت ايرانول
قرارداد
مي بندند

ايرانول نيازمند
توسعه همه
جانبه در بخش
فرهنگي،
زيرساخت ها،
توليد ،فروش
و نيروي انساني
است

اگر مي خواهيم
كاركنان دلسوز،
متعهد و با
انگيزه داشته
باشيم بايد تا
حد امكان به
نيازهاي آنها
پاسخگو باشيم
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آیا در مورد مسکن کارکنان هم برنامه خاصی دارید؟
در مورد مسکن کارکنان نیز برنامه هایی داریم و بنا داریم تا سال  1400همه
کارکنان را صاحب مسکن کنیم و از هیأت مدیره تعاونی مسکن خواسته ام
اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.
اين اقدامات چه تاثيري در شركت داشته است؟
اگر مي خواهيم به توانمندي مالي و توسعه همه جانبه برسيم و شرايطي بوجود
بياوريم كه مشتريان شيفته داشته باشيم بايد ابتدا كاركنان شيدا داشته باشيم و
تنها یک فرد دلسوز می تواند عملکرد یک شرکت را بهبود بخشد ،خوشبختانه
با كارهاي فرهنگي ،توجه به نيروهاي جوان ايرانول ،توجه به معشيت كاركنان
و ...انگيزه بسيار خوبي در بدنه كاركنان بوجود آمده و شاهد طرح هاي جديد،
صرفه جويي و كاهش قيمت تمام شده بسياري از كاالها هستيم.
براي افزايش سهم بازار چه كارهايي انجام داده ايد؟
متاسفانه امسال براي اولين بار در شرايط بسيار بدی از لحاظ قيمت نفت و ركود
در كشور قرار داریم ولي با همكاري نيروهاي با انگيزه و جوان ايرانول در شش
ماهه اول سال جاري توانستيم ركورد توليد و ركورد فروش مقداري را بشكنيم
و با كاهش قيمت تمام شده سود مناسبي را بدست آوریم و برنامه هاي جديدي
را براي افزايش سهم بازار داخلي دنبال كنيم و مكان هاي جديدي را براي
فروش در نظر گرفته ايم و خوشبختانه در شش ماهه اول سال جاری با تعامل
مناسب توانستیم علیرغم رکود بازار فروش مناسبی داشته باشیم و جا دارد از
همه مدیران ،کارکنان ،عاملین فروش و اتوسرویس کاران که در این شرایط

تشکر مدیرعامل ایرانول از همه مدیران،
کارکنان ،عاملین فروش و اتوسرویس کاران
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سخت ما را یاری کردند ،تشکر کنیم.
آيا براي صادرات محصول نهايي هم اقدامي كرده ايد؟
به نكته بسيار مهمي اشاره كرديد خام فروشي بايد طي چند سال آينده از ايرانول
رخت ببندد يكي از سياست هاي اصلي من در ابتداي ورودم كم كردن خام
فروشي بود ولي همزمان با كاهش قيمت نفت و ركود ،با كندي انجام شد ولي
 20كشور را به عنوان هدف قرار داده ايم و خوشبختانه اكنون صادرات محصول
نهايي به بعضی از اين كشورها هر چند كم ولي آغاز شده است و اميدوارم هر
سال شاهد افزايش سهم صادرات و سهم بازار داخلي محصول نهايي باشيم تا
از فروش خام روغن پايه كاسته شود.
شما يكي از مديران جوان و داراي ارتباطات قوي ايرانول بوده ايد
براي ارتباط با كاركنان چه كاري كرده ايد؟
حقيقتا بدون مشورت و نظر كاركنان اجراي هر برنامه اي سخت و نا ممكن است
بايد كاركنان را در تصميم گيري مشاركت داد.
برهمین اساس كميته پيشنهادات را راه اندازي و به طور منظم نظرات همكاران
را بررسي و عملياتي مي كنم به غير از اين ،معموال هر از گاهي از واحدهاي
مختلف بازديد مي كنم و يا با كاركنان و مديران جلسه برگزار می کنم و پاي
نقطه نظرات آنها مينشينم.
عالوه بر این به مدير منابع انساني نیز گفته ام فرم ارتباط مستقيم با مديرعامل
را جدا از صندوق هاي ثابت در نظر بگيرند و همكاراني كه پیشنهاد و نظراتي
دارند دیدگاهشان پس از اعالم نظر مدير مربوطه به من مي رسد و در صورت
نياز جلسه حضوري برقرار مي كنم.

شرايط بازار را بعد از لغو تحريم ها چگونه مي بينيد و چه
برنامه هايي داريد؟
فكر ميكنم بعد از لغو تحريم هاي ظالمانه برخي از هزينه هاي اضافي كاهش
پيدا كند مثال در خريد ادتيوها كه درليست كاالهاي تحريمي وجود دارد ،اوال
كاال مستقيم و اصل خريد مي شود و ثانیا قيمت و نحوه پرداخت ها نيز بهتر
مي شود.
اما در مورد بعد از تحريم ها هم اكنون رايزني هايي را براي جذب سرمايه
گذاري خارجي و همچنين همكاري دو جانبه با شركت هاي بزرگ خارجي آغاز
كرده ايم تا بتوانيم در بحث انتقال تكنولوژي و دانش فني به شركت ايرانول
گامهايي را برداريم كه اين مهم ما را در افزايش سهم بازار داخلي و خارجي
كمك شاياني مي كند.
آيا فكر نمي كنيد پس از لغو تحريم ها جنس هاي خارجي در
ايران زياد و رقابت سخت تر شود؟
البته همانطور كه مسوولين اعالم كردند آنها بدنبال انتقال تكنولوژي و دانش
فني هستند و اجازه نمي دهند هر كااليي وارد شود و فكر مي كنيم رقابت ها
سخت تر و كيفيت ها بهتر و تنوع در انتخاب مشتريان بیشتر شود.
وضعيت پروژه هاي شركت چگونه است ؟
با ورودم به ايرانول همه پروژه ها را فعال كردم ،پروژه ايجاد مخازن كه يكي از
پروژه هاي مهم بود بايد دي ماه يعني ابتداي ورودم افتتاح مي شد در صورتي
كه كاري انجام نشده بود .خوشبختانه به سرعت پيمانكار را انتخاب و براساس
برنامه زمانبندي شده پيش رفتیم و ديگر پروژه ها نيز فعال هستند.
نظر شما درباره پااليشگاه هاي تهران و آبادان چيست؟
اين پااليشگاه ها سرمايه ملي هستند و بايد در نگهداري آنها دقت كنيم امسال
براي اولين بار خط اورهال تصفيه با هيدورژن را بعد از  17سال و  24روز در بهار
آغاز كرديم و تمام شد و در پاييز نيز اورهال تعميرات اساسي خط آسفالت گيري
را بعد از  16سال آغاز كرده ايم و نبايد در فعاليت هايمان اين گونه موارد ناديده
گرفته شود و خوشبختانه اين اقدامات باعث افزايش كيفيت روغن پايه توليدي
و برايت استاك مي شود.
شركت نفت ايرانول يك شركت بورسي است در اين حوزه چه
برنامه اي داريد؟
شركت نفت ايرانول متعلق به سهامداران آن كه بازنشستگان عزيز و سهامداران
ديگرهستند ،مي باشد و ما امانت دار آنها هستيم و هم اکنون نیز علي رغم
كاهش شديد قيمت نفت و كاهش شاخص كل ،سهام درحال حاضر باالي
 9400ريال مي باشد .در ضمن رايزني ها و نامه نگاري صورت گرفته تا سهام
شركت نفت ايرانول از فرابورس به بورس بيايد.
چشم انداز آتي شركت را چگونه مي بينيد؟
گروهي از مديران را مامور تدوين استراتژي هاي كلي كرده ايم تا براساس اين
استراتژي و با برنامه گام برداريم .نباید با تغيير مديريت ها استراتژي هاي كلي

تغيير کنند تا وضعیت شركت هر سال بهتر از سال
قبل باشد .می توان با تدوین برنامه ها و اجرای
آن شرکت را به عنوان شرکت پیشتاز در صنعت
روانکاران مطرح کرد.
آيا در فكر برند جديد نيز هستيد؟
با واگذاري مجتمع پايا پاسارگاد به شركت احياء
سپاهان كه سهام آن متعلق به ايرانول است
روغن هاي موتوري و ديزلي با برند RESCO
توليد و اخيرا به بازار آمده است و درايرانول نيز در
حال بررسي برندهای جدید هستيم.
آيا كارهاي پژوهشي نيز در دست اجرا
داريد؟
بله واحد كنترل كيفيت و پژوهش كارهاي
تحقيقاتي و پژوهشي زيادي در دست بررسي دارند
كه پس از نهايي شدن اطالع رساني مي شود.
در مورد صرفه جويي و كاهش قيمت هاي
تمام شده شما تاكيد زيادي داشته ايد
آيا در اين حوزه موفقيتي كسب كرده ايد؟
بله خوشبختانه در شش ماهه اول سال جاري
صرفه جويي خوبی انجام داده ایم كه در
حساب هاي مالي شش ماهه مشخص است و
يا به عبارت بهتر در شش ماهه اول علي رغم
افزايش حقوق ها نه تنها هزينه هاي اداري و
تشكيالتي افزايش نيافته بلكه كاهش هم داشته
است.
شما از مديران جوان خيلي نام مي بريد
مگر قبال در شركت مديران جوان،
نبودند؟
با ورود من به ايرانول ميانگين سني مديران
 57سال و اکثرا بازنشسته بودند كه اكنون اكثر
مديران از بدنه شركت ايرانول و ميانگين سني به
 40سال كاهش یافته و ميانگين ميزان تحصيالت
مديران نیز از ليسانس به فوق ليسانس ارتقا یافته
است.
يكي از مشكالت ايرانول انباشت
پرونده هاي حقوقي است در اين زمينه
چه اقداماتي انجام داده ايد؟
متاسفانه انباشت پرونده هاي حقوقي وقت زيادي
از مديريت و كاركنان را مي گيرد و با ورودم
به ايرانول تمام سعي و وقت خود را براي حل

سالمت
كاركنان و
خانواده هاي
آنها بايد يك
اصل مهم تلقي
شود و نبايد
در زمان هاي
بيماري
خانواده ها
نگران تامين
هزينه ها باشند

در شش ماهه
امسال در زمينه
صرفه جويي
و كاهش بهاي
تمام شده
گام هاي جدي
برداشته شده
است

بايد به
دنبال جذب
سرمايه گذاري
خارجي و
همكاري
دو جانبه با
شركت هاي
مطرح خارجي
براي انتقال
تكنولوژي و
دانش فني
باشيم
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در سال جاري
براي اولين بار
دو خط تصفيه
با هيدروژن و
آسفات گيري،
بعد از 17
سال تعميرات
اساسي شدند

تمام پروژه هاي شركت فعال و براساس
برنامه زمانبندي شده پيش مي رود

و فصل پرونده ها گذاشتم و خوشبختانه چند
پرونده بزرگ را جمع کردیم و انشاءا ...به زودي
كارخانه حشره كشي كه پرونده آن متعلق به
سال  84است با پيگيري هاي زياد حل و فصل
خواهد شد و این كارخانه بعد از  10سال خريد
به ايرانول واگذار خواهد شد.
در حوزه روابط عمومي و تبليغات و
بازاريابي تحول اساسي ايجاد كرديد و
واحد جديد تشکیل شد ،هدف چه بود؟
متاسفانه بايد بگويم شركت نفت ايرانول داراي
روابط عمومي نبود تنها يك نيرو داشت كه
در زيرمجموعه حوزه منابع انساني فعال بود و
تبليغات و تحقيقات بازار هم زير مجموعه واحد
فروش بود .ما يك مديريت مستقل تشكيل
دادیم به دليل اينكه واحد تحقيقات بازار بايد
نقطه مقابل فروش باشد و به مدیریت از بازار
گزارش واقعي بدهد نه زير مجموعه فروش و
يك مدير علمي و تجربي که از اساتيد اين
رشته است در اين سمت منصوب شده و در
حال تدوين برنامه هاي اين بخش است و انشاء ا ...در زمينه بازاريابي نيز
كارهاي جدي را دنبال مي کند و به دنبال بازارهاي جديد هستيم.
مهمترين هدف شما چيست؟
مهمترين هدف من لبخند رضايت كاركنان و بيش از  5هزار خانواده آنان و
سهامداران شرکت است باور دارم اگر رضايت نسبي كاركنان و خانواده هاي
آنها را جلب کنیم بالطبع مي توانيم در توسعه همه جانبه شركت و پيشتاز بودن
در كشور موفق تر عمل كنيم.
در مجموع کارنامه مدیریتی موفقی دارید ،چه عاملي را باعث
موفقيت خود مي دانيد؟
من توكل به خدا ،توسل به ائمه اطهار(ع) و دعاي پدر و مادر(البته پدرم دي
ماه سال  92به رحمت خدا رفتند اما مطمئن هستم همچنان مرا از دعاهایش
بی نصیب نمی کند) و همچنين پشتكار و تحمل سختي ها در گذشته را عامل

موفقيت خود مي دانم و وقتي مسووليتي به من واگذار مي شود در صورت
پذيرفتن با برنامه ريزي مناسب از تمام توان مديريتي خويش استفاده مي كنم تا
پاسخ مناسبي نه در حرف بلكه در عمل به حسن اعتماد مسووالن باال بدهم و
اميدوارم در اين منصب نيز بتوانم پاسخگوي حسن اعتماد عزيزان و همكارانم
باشم.
و كالم آخر؟
مخلص همه كاركنان و خانواده هاي عزيز آنها هستم و اميدوارم من و مديرانم
را در راهي كه انتخاب كرده ايم كمك كنند و دست همه آناني كه دل در گرو
پيشرفت و سعادت اين مرز و بوم و وطن عزيزمان ايران را دارند به گرمي
مي فشارم.
خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشي و ما رستگار
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سرپرست معاونت تولید و بهره برداری و مدیر پاالیشگاه تهران:

آینده ایرانول را بسیار روشن می بینم
کمتر شرکتی می تواند با ایرانول رقابت کند

مریم امیری

پاالیشگاه روغن سازی تهران یکی از دو پاالیشگاه شرکت نفت ایرانول و
کاهش میزان روغن در وکس باال ببریم که باعث افزایش کیفیت واکس نیز
مجهزترین واحد روغن سازی موجود در کشور است  .این پاالیشگاه به لحاظ
خواهد شد .
حجم تولید ،دومین واحد تولیدکننده روغن در کشور است و دارای ظرفیت تولید
راه اندازی خط بسته بندی بشکه در منطقه بریم
تقریبی  200هزار تن تولید انواع روغن پایه (سبک و سنگین) در سال است.
وی تصریح کرد :همچنین خط بسته بندی بشکه برای محصوالت جانبی در
برای جویا شدن از اقدامات و برنامه های دردست اجرا در پاالیشگاه تهران با
منطقه بریم آبادان راه اندازی شد که این اقدام هم برحسب نیاز اداره فروش
سرپرست معاونت تولید و بهره برداری و مدیر پاالیشگاه گفت و گو کرده ایم که
برای صادرات مظروف محصوالت جانبی صورت گرفت .پاالیشگاه آبادان دارای
مشروح آن در ذیل می آید.
ظرفیت بسیار باالیی است و الزم است از پتانسیل آن نیز بهره برداری الزم
مهندس شهرام خراطی زاده درباره برنامه های اجرایی و توسعه ای که در
صورت گیرد و این موضوع نیز مورد تاکید مدیریت محترم عامل می باشد.
پاالیشگاه تهران دردست اقدام است به فصلنامه ایرانول گفت :در دو بخش
مدیریت محترم عامل همواره تاکید می کند که از کل ظرفیت و پتانسیل های
اجرایی و توسعه ای برنامه های مختلفی دردست انجام است .یکی از برنامه
شرکت به نحو مطلوب استفاده شود تا ایرانول در روند رشد و توسعه خود به
هایی که درحوزه اجرا پیگیری می کنیم افزایش انعطاف پذیری در تولید با توجه
جایگاهی که در شان آن می باشد دست یابد.
به نیازهایی است که اعالم می شود .
وی همچنین گفت :در مجتمع ظرف سازی تهران ،نیز برای پاسخگویی به نیاز
سرپرست معاونت تولید و بهره برداری و مدیر پاالیشگاه تهران افزود :درعصر
مشتری تولید ظروف یک و دو لیتری از سال گذشته در حال انجام است و نیاز
حاضر با وجود فضای رقابتی و تامین نیاز مصرف کننده ،انعطاف پذیری درتولید
ظروف یک و دولیتری مجتمع به طور کامل تامین می شود  ،برای ظروف چهار
یکی از شاخص های اصلی ما برای پاسخگویی به نیاز
لیتری نیز قالب آن ساخته شده و در مراحل تست
مشتری است .
مدیریت محترم عامل همواره تاکید می کند قالب می باشیم و امیدواریم ظروف چهار لیتری مورد
وی تصریح کرد :از سوی دیگر در برخی موارد اداره که از کل ظرفیت و پتانسیل های شرکت به نیاز را هم خودمان تامین کنیم ،قالب سه و نیم لیتری
فروش دررابطه با نیاز مشتریان اعالم می کند که نحو مطلوب استفاده شود تا ایرانول در روند نیز مراحل پایانی ساخت را طی می کند.
نیاز به روغن خاصی دارد که در این خصوص واحد رشد و توسعه خود به جایگاهی که در شان وی تصریح کرد :با این اقدام در مدت زمان کوتاه
آن می باشد دست یابد
پژوهش که زیر نظر واحد کنترل و کیفیت کار می کند،
با برطرف شدن گلوگاه تامین ظروف و تولید آنها با
مورد پیگیری قرار می دهد و نسبت به بررسی و ارائه
دستگاه های تزریق بادی مدرن موجود در مجتمع ،
فرموالسیون اقدام می نماید و با توجه به پتانسیل تولید پاالیشگاه در برنامه
افزایش چشمگیری در ظرفیت تولید مجتمع خواهیم داشت و انعطاف پذیری
تولید قرار می گیرد.
الزم برای پاسخگویی به نیازهای اداره فروش نیز ایجاد خواهد شد .
وی ادامه داد :با توجه به تجربه  ،دانش و تخصص باالی همکاران در پاالیشگاه
خراطی زاده اضافه کرد :در پروژه های توسعه ای و نگهداشت سطح ،برنامه های
 ،توانمندی در خصوص پاسخگویی سریع به نیازهای بازار و مشتریان وجود
متعددی از قبل تعریف و بخش هایی به صورت نیمه تمام مانده بود و یا سرعت
دارد .
الزم برای تکمیل و بهره برداری از آن وجود نداشت که این بخش را فعال تر
وی با بیان اینکه در همین راستا در حال حاضر واحد پژوهش زمینه ای را
کرده ایم تا در اسرع وقت آنها را به اتمام برسانیم .
فراهم کرده که بتوانیم روغن پایه گروه  1پالس را تولید کنیم ،خاطرنشان کرد:
مکانیزهکردنخطوطبلندینگ،نصبفیلترهایجدیددرخطوطپرکنی
البته ناگفته نماند که این روغن به صورت آزمایشی تولید شده و در حال حاضر
وی افزود :از مهمترین این اقدامات به روز رسانی خط پرکنی فعلی و خرید
در برخی فرموالسیون محصوالت که تولید می شود نیز از این روغن استفاده
دو خط جدید پرکنی برای مجتمع ظرفسازی است که با این اقدام ظرفیت
می شود ولی بازهم درصدد هستیم بتوانیم از این روغن در محصوالت بیشتری
مظروفسازی و پرکنی ایرانول افزایش چشمگیری خواهد داشت .همچنین
استفاده کنیم.
درپاالیشگاه تهران برای نگهداشت سطح پروژه های جدید تعریف شده است
مهندس خراطی زاده در ادامه گفت :موضوع دیگر راندمان تولید است که
که با افزایش آنها بر حجم تولید افزوده می شود .مکانیزه کردن خطوط
توانستیم سطح تولید را در پاالیشگاه تهران و آبادان افزایش دهیم و قرار است
بلندینگ  ،نصب فیلترهای جدید در خطوط پرکنی و بالک نیز از دیگر اقدامات
با بهره برداری از فیلترهای جدید واحد موم گیری ،راندمان تولید را از طریق
در این زمینه است  .وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش تولید را در بعضی
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از محصوالت خاص در مجتمع ظرف سازی داریم ،تصریح کرد :درصدد هستیم
ظرفیت تولید روغن  MFکه مورد نیاز صنایع کشور است و اداره فروش نیز
با اتخاذ سیاست های صحیح سفارش باالیی را دریافت کرده است  ،افزایش
دهیم.
ساخت پایانه بارگیری در بندر امام(ره)
وی در ادامه به ساخت پایانه بارگیری در بندر امام(ره) که عملیات اجرایی آن
به تازگی آغاز شده است اشاره کرد و گفت :این پایانه ،پایانه ای مستقل برای
شرکت نفت ایرانول خواهد بود  .وی درتوضیح این پایانه گفت :برای صادرات
محصوالت بالک از مخازن استیجاری در بندر امام (ره) استفاده می شود و از
سال  87قرار بر این شد که در جنوب کشوربرای ایرانول پایانه مستقل راه اندازی
کنیم  ،این طرح طی سالهای اخیر ،فراز و نشیب بسیاری را طی کرد تا اینکه
در همین اواخر این پروژه نهایی شد و هم اکنون پیمانکار ساخت مخازن در
منطقه مشغول به کار است .
وی تصریح کرد :از حدود سه سال پیش با پیگیری های مکرر تقاضا
برای  6هکتار زمین برای ساخت  48000متر مکعب مخزن به سازمان
بنادر ارائه شد و در نهایت پس از کش وقوس های زیاد به دلیل ضعف
مدیریت  ،زمینی به وسعت  2/5هکتار با ظرفیت
ساخت  23500مترمکعب را در بندرامام (ره) در
مهر ماه سال  1391تحویل گرفتیم و قرار بود
پایانه در مهر سال  1393به بهره داری برسد
ولی متاسفانه به دالیل متعدد به تعویق افتاد .با
پیگیری های زیادی که پس از حضور آقای
مهندس اسحاقی به عنوان مدیر عامل شرکت
انجام شد  ،بالحمدا ...پس از رفع موانع متعدد
کار  ،پیمانکار ساخت مخازن مشخص و
انتخاب شد و از ابتدای شهریور ماه کار خود
را آغاز کرد.
سرپرست معاونت تولید و بهره برداری و
مدیر پاالیشگاه تهران افزود :بالفاصله
پس از شروع کار پیمانکار  ،فاز دوم

پروژه کلید خورد و قرار است در فاز دوم  ،بلندینگ نیز در پایانه راه اندازی و
در آنجا روغن موتور نیز تولید شود .امکان تولید ادتیو در پایانه نیز از جمله موارد
مورد بررسی است .قرار بر این است در فاز دو ظرفیت مخازن به  43000متر
مکعب افزایش پیدا کند.
وی در بحث توسعه صادرات نیز گفت :درصدد هستیم در پاالیشگاه آبادان نیز
ساخت و پرکنی محصول را در منطقه بریم انجام دهیم تا پتانسیل صادرات
محصوالت نهایی را افزایش دهیم .
خراطی زاده جداسازی یوتیلیتی و هوای فشرده و بخار و همچنین جداسازی
آب و آتش نشانی در پاالیشگاه تهران و آبادان را از دیگر برنامه های درحال
انجام پاالیشگاه عنوان کرد .
وی پروژه دایک وال برای مخازن تهران  ،افزایش میزان برق از  3مگاوات به
 5مگا وات ،افزایش برق پاالیشگاه آبادان  ،ساخت ساختمان بهداشت پاالیشگاه
تهران  ،ساخت ساختمان اداری در آبادان  ،اتمام سیستم مونیتورینگ واحد
بلندینگ و ساخت ساختمان اتاق کنترل جدید را نیز از دیگر اقدامات طی چند
ماه اخیردر پاالیشگاه بیان کرد.
وی تصریح کرد :با مکانیزه شدن سیستم بلندینگ  ،ساخت
و ارسال محصوالت جدید به
واحدهای ظروف سازی و بارگیری
بالک به صورت مکانیزه انجام
می شود و کمتر نیروی انسانی
دخیل خواهد بود .
روغن پایه ایرانول در خارج از
کشور برند است
وی در ادامه به سطح کیفیت
محصوالت ایرانول اشاره کرد و
گفت :روغن پایه ایرانول در خارج
از ایران به عنوان برند شناخته
می شود به طورمثال این روغن
در امارات متحده عربی ،هند،
فیلیپین مشتری های پرو
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کارکنان مجموعه با اتکا به عنایات الهی و تالش و کوشش
بی وقفه و عزمی جزم و خلل ناپذیر به توسعه ظرفیت های
موجود می پردازند و نمونه های عینی این امر را می توان در
تعمیرات اساسی واحد تصفیه هیدروژن که پس از  17سال به
دست توانمند متخصصان شرکت در خرداد ماه انجام شد،
اشاره کرد که تبلور همیت ،جدیت و خالقیت بود و نشان
از درجه باالی تخصص همکاران و همچنین عالقه آنان در
پیشرفت و توسعه شرکت دارد
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پا قرص خاص خود را دارد .وی با بیان اینکه برخی از رقبای ما دنبال این
هستند که روغن پایه ایرانول را در تولید محصوالت خود استفاده کنند ،افزود :با
وجود قدمت طوالنی که نفت ایرانول به عنوان واحد روغن سازی در کشور دارد
و اینکه قبال در درون شرکت ملی نفت ایران بوده  ،کمتر شرکتی می تواند با
آن رقابت کند .وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در برندینگ شبکه توزیع
است و این موضوع یکی از منابع استراتژیک در هر شرکتی به شمار می رود،
گفت :شرکت نفت ایرانول با توجه به پتانسیل و حجم تولیدی که دارد اگر بتواند
سرمایه گذاری مناسبی درتوسعه شبکه توزیع داشته باشد و از ظرفیت های خود
بخوبی استفاده کند ،قطعا شرکت های دیگر روانکار نمی توانند با آن رقابت
کنند .سرپرست معاونت تولید و بهره برداری و مدیر پاالیشگاه تهران گفت :با
توجه به اقدامات بنیادی که طی چند ماه اخیر در شبکه توزیع شرکت انجام شد
ظرفیت ها و چشم انداز خوبی را برای شرکت ایجاد کرده است و برای پویایی
آن باید مکانیزمی ایجاد شود که نظارت تمام وقت در شبکه توزیع صورت گیرد.
تثبیت چارت سازمانی در سطوح مختلف
وی در ادامه به اقدامات انجام شده طی چند ماه اخیر برای پرسنل اشاره کرد و
گفت :خوشبختانه در پاالیشگاه پرسنل زحمت کش و متخصص دست در دست
هم و با همدلی کارها را انجام می دهند .قطعا این همکاری و هماهنگی بین

واحدهای مختلف عملیاتی و پشتیبانی نقش به سزایی در تحقق اهداف عالیه
شرکت خواهد داشت .کارکنان مجموعه با اتکال به عنایات الهی و تالش و
کوشش بی وقفه و عزمی جزم و خلل ناپذیر به توسعه ظرفیت های موجود
می پردازند و نمونه های عینی این امر را می توان در تعمیرات اساسی واحد
تصفیه هیدروژن که پس از  17سال به دست توانمند متخصصان شرکت در
خرداد ماه انجام شد ،اشاره کرد که تبلور همیت ،جدیت و خالقیت بود و نشان
از درجه باالی تخصص همکاران و همچنین عالقه آنان در پیشرفت و توسعه
شرکت دارد .وی افزود :در زمینه چارت سازمانی نیز مذاکراتی با مدیریت منابع
انسانی انجام و قدم هایی خوبی برداشته شده است و مدیریت محترم عامل نیز
براین قضیه اشراف کامل دارند و برهمین اساس موضوعی که درحال پیگیری
است تثبیت چارت سازمانی در سطوح مختلف است تا بتوانیم قبل از پایان سال
چارت پاالیشگاه را نهایی و به تصویب برسانیم .وی در ادامه گفت :با توجه
به پروژه هایی که در دست اقدام داریم آینده ایرانول را بسیار روشن میبینم ،به
تمام ایرانولی ها توصیه می کنم با جدیت کار کنند ،در راستای تعالی سازمان
برنامه ریزی و طرح و فکر داشته باشند تا بتوانیم با همکاری و همدلی کارکنان
و مدیران درجهت توسعه و پیشرفت شرکت گام برداریم .انشاءا.
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مدیر مهندسی و طرح های شرکت نفت ایرانول خبر داد

ایجاد پایانه صادرات و واردات روغن پایه و مواد نفتی
بندر امام خمینی(ره)
احداث سکوی بارگیری راه آهن از مجتمع ظروفسازی -خطوط ریلی

مدیر مهندسی و طرح های شرکت نفت ایرانول برنامه های مختلفی که طی
چند ماهه اخیرتوسط این واحد انجام شده است را اعالم کرد.
محمد شیرزاده درباره پروژه های این واحد به فصلنامه ایرانول گفت :یکی
از پروژه ها ایجاد پایانه صادرات و واردات روغن پایه و مواد نفتی بندر امام
خمینی(ره) است که به منظور سهولت در صادرات محصوالت جانبی
(اکسترکت) و روغن پایه و همچنین واردات روغن های گروه  2و  3از خارج از
کشور و صرفه جویی ساالنه حدود  100میلیارد ریال در اجاره مخازن و افزایش
صادرات حداقل  2برابرانجام می شود.
این اقدام در راستای استقالل شرکت در نگهداری و ارسال محصوالت صادراتی
و وارداتی صورت گرفته است .این طرح باید در دی ماه  93افتتاح می شد که
با ورود مهندس اسحاقی پیگیری های زیادی صورت گرفت و کارهای اجرایی
آغاز شد.
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شیرزاده احداث یک باب سوله انبار ملزومات را از دیگر پروژه های واحد
مهندسی و طرح ها بیان کرد و افزود :این پروژه نیز به منظور جداسازی ملزومات
از قطعات یدکی و انبارش آن به طور جداگانه صورت می گیرد .
وی احداث سکوی بارگیری راه آهن از مجتمع ظروفسازی -خطوط ریلی را
پروژه ی دیگر در این واحد عنوان کرد و گفت :هدف از اجرای این پروژه ارتقای
سیستم ارسال محصوالت می باشد .
وی در توضیح این پروژه گفت :ساخت ایستگاه بارگیری قطار باربری دارای 12
عدد نازل بارگیری ( 6عدد برای روغن پایه و  6عدد برای اکسترکت)است که
ظرفیت هر کدام  60متر مکعب بر ساعت می باشد.
وی افزود :امکان بارگیری  22عدد واگن به ظرفیت هر کدام  55تن (در دو مرحله،
در مرحله ی اول  12و درمرحله ی دوم  10واگن) ،ساخت  5دستگاه مخزن ذخیره
هر کدام به ظرفیت  300متر مکعب برای تسریع در امر بار گیری و احداث خط انتقال

بخار از پاالیشگاه تهران برای تامین گرمایش تاسیسات بارگیری و غیره از دیگر
اقداماتی است که توسط این واحد در حال پیگیری است.
طراحی و تولید برق و بخار پاالیشگاه روغن سازی تهران
وی در ادامه طراحی و تولید برق و بخار پاالیشگاه روغنسازی تهران را پروژه
دیگر مهندسی و طرح ها بیان کرد و گفت :مستقل سازی برق و بخار روغنسازی
تهران از پاالیشگاه تهران به علت جلوگیری از توقف واحد ها در صورت قطع
برق و بخارمهمترین هدف این پروژه است.
وی در ادامه به طراحی و ساخت و اجرای افزايش راندمان واحد موم زدایي
و طرح  Deoilingاشاره کرد و گفت :هدف این پروژه افزایش درآمد سالیانه
خالص است.
شیرزاده برق شهر و تکمیل پست برق را از دیگر اقدامات این واحد عنوان
کرد و گفت :درحال برگزاری مناقصه برای تکمیل تجهیزات پست مشترک
به ظرفیت  5مگاوات هستیم و درخواست به شرکت برق نواحی استان تهران
مبنی بر فیدر اختصاصی  mw5ارسال شده است که منتظر پیشنهادات فنی
اداره برق می باشد .
وی گفت :بلندینگ نیز اقدام مهم دیگری است که در حال انجام است و پروژه
از  4سال قبل ناتمام مانده بود .به منظور راه اندازی مجدد پروژه تصمیم گرفته
شد ،برای کنترل بهتر مقادیر ورودی و خروجی ،سیستم میترینگ و مانیتورینگ
روی خطوط نصب و اجرا گردد.
وی با بیان اینکه اقدامات فنی و اجرایی اولیه برای تحقق اجرایی این پروژه
در حال اجرا است ،افزود :در پروژه تانک گیجینگ نیز در حال بررسی و تامین
تجهیزات و نصب سیستم های مورد نیاز برای مانیتورینگ هستیم.
دوگانه سوز کردن کوره ها
وی اضافه کرد :دوگانه سوز کردن کوره ها نیز یکی دیگر از برنامه های است
که با توجه به گزارشات قبلی مبنی بر اینکه در فصل سرد سال قطعی گاز و
افت فشار آن محتمل بوده و منجر به توقف تولید و کاهش سود شرکت خواهد
شد بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق دوگانه سوز شدن کوره ها در دستور
کار قرار گرفته است.

وی گفت :در این مورد پیشنهاد فنی از طریق شرکت کانادایی-آمریکایی
دریافت شده که برندهای مشعل های موجود ( )John Zincرا پیشنهاد و
امکان تامین آن را نیز تایید کرده است.
وی در مورد راه اندازی ایستگاه گاز شهری نیز گفت :تمامی مقدمات اولیه انجام
و گاز در ایستگاه راه اندازی شده ولی مجوز مصرف از طریق منطقه  8تا کنون
صادر نگردیده و صدور آن در حال پیگیری است.
وی ادامه داد :نصب  Tie inآب آتشنشانی از سه نقطه نیز در حال انجام است،
شرح کار تهیه شده  ،همچنین حفاظت کاتدیک مخازن نیز در حال بررسی
است .
وی در ادامه به پروژه های مجتمع ظرف سازی نیز اشاره کرد و گفت :خرید
گاز برای سیستم گرمایش اتاق های اداری و تامین سوخت دیزل ژنراتور نیز
صورت گرفته است.
وی افزود :آسفالت و جدول بندی مجتمع ظروف سازی نیز انجام شده است ،
درخواست پروژه توسط مدیریت مجتمع تهیه و به واحد مهندسی طرح ها ارسال
گردیده است .واحد مهندسی و طرح ها درحال تامین اعتبار و تهیه شرح کار
پروژه می باشد.
وی در مورد پروژه های آبادان نیز گفت :پروژه های آبادان بعلت فرسودگی و
قدیمی بودن تجهیزات پاالیشگاه روغن سازی آبادان و راه اندازی پروژه های
طرح توسعه نیاز به اخذ دیماند جدید می باشد.
وی تصریح کرد :یک قرارداد با پاالیشگاه نفت آبادان به همراه دو الحاقیه بسته
شده است که الحاقیه یک مربوط به پرداخت حق دیماند برق و الحاقیه دو
مربوط به قیمت نهایی برق می باشد.
وی در ادامه به برج خنک کننده و ساختمان اداری آبادان در ورودی پاالیشگاه
اشاره کرد و گفت :مدل معماری اولیه برای پاالیشگاه روغنسازی آبادان ارسال
شده است و درحال تهیه شرح کار و تامین اعتبار توسط واحد مهندسی و
طرح ها هستیم.
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فصل نامه شرکت نفت ایرانول در هر شماره با چند تن از عاملین برتر فروش این شرکت گفت و گو کرده و نظرات ،پیشنهادات و انتقادات
آنها را در زمینه فروش و توزیع محصوالت ایرانول در راستای رشد و ارتقای این بخش منتشر می کند  ،از این رو در شماره جدید نیز با دو تن
از این افراد مصاحبه کرده و نظرات آنها را به عنوان برترین این حوزه جویا شده است ،متن این گفت و گو ها را می توانید در زیر بخوانید .

صالحی عامل برتر فروش ایرانول در استان یزد:

 90درصد مشتریان ایرانول سفارش می دهند
آقای صالحی به عنوان نخستین سوال چند سال سابقه
فعالیت دراین حرفه را دارید ؟
> تقریبا حدود هفت سال است دراین حرفه فعالیت می کنم.

چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

> از سال  89عامل فروش ایرانول در استان هستم و با این شرکت
همکاری دارم.
مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

> تقریبا بیشترین مشتریان ما ایرانول را به خوبی می شناسند و
ازاین برند شناخت کافی دارند ،در استان 90درصد روغن هایی که
مصرف می کنند ایرانول است و درصد کمی از افراد از بهران و...
دیگر روغن ها در سطح استان استفاده می کنند.
همچنین بسیاری از اتوسرویس کاران استان از طریق خبرنامه ایرانول با
محصوالت جدید این شرکت آشنا شده و سفارش می دهند.
کدام محصول ایرانول را بیشتر سفارش می دهند؟
> در دیزلی ها  9000 ، 17000و  7000و در موتوری ها
ریسینگ16000 ،12000 ،و  8000خیلی طرفدار دارد.
مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید؟

> مشکلی نیست فقط انتقادی که دارم اینکه قبال تبلیغات مشارکتی
با ایرانول انجام می شد که به فروش عاملین خیلی کمک می کرد،
همچنین می توان به تبلیغات تلویزیونی اشاره کرد که آن هم به نوبه
خود در فروش بسیار تاثیرگذار بود.
انتقاد دیگری که دارم سمینارهایی است که در استان ها برگزار
می شود که خیلی دیر به دیر است ودرخواست دارم برگزاری آنها
مداوم تر باشد.

 | 50فصلنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | پاییز  | 1394شماره 73

چه پیشنهادی در مورد
محصوالت ایرانول دارید؟

> شرکت روغــــن هـــایی
با گرید های پایین تر نیز تولید
کند و توزیع مداوم داشته باشد و
سبد محصوالتی که برای عاملین
میفرستند به صورت کامل تر باشد و
میان تولید برخی ازمحصوالت مثل
رویال و رونیا وقفه نیفتد.
چه پیشنهادی در مورد توزیع محصوالت دارید؟

> در بخش توزیع ایرانول عالی کار کرده است و پیشنهادی ندارم.
حرف و سخن آخرشما

> ابتدا از مدیرعامل محترم ایرانول به خاطر اقدامات خوب
و سازنده ای که طی این چند ماه مدیریت خود انجام داده اند و
همچنین مدیر فروش هم به دلیل حمایت همه جانبه تشکر می کنم.

محمدی عامل برتر فروش ایرانول در استان خراسان شمالی:

امیدوارم در این مجموعه دوران مدیریت طوالنی تر شود
آقای محمدی به عنوان نخستین سوال چند سال سابقه
فعالیت دراین حرفه را دارید ؟

> تقریبا در حدود  15سال است در این حرفه به همراه برادرانم فعالیت
میکنم .

چند سال است با ایرانول همکاری می کنید؟

> از سال  90با ایرانول همکاری دارم .

مشتریان شما چقدر ایرانول را می شناسند؟

> ایرانول برند اول در استان خراسان شمالی است و تمام مشتریان آن
را به خوبی می شناسند و بنده نیز از زمانی که عاملیت ایرانول را دراستان
گرفتم مشتریان را به سمت خرید محصوالت این شرکت هدایت کردم.
کدام محصول ایرانول را بیشتر سفارش می دهند؟
> در دیزلی ها  ،ایرانول  7000و  17000خیلی شناخته شده است ولی در
استان در صدد هستیم کم کم مشتریان را به سمت  Powerو Top Engine
سوقدهیم.
در محصوالت موتوری وسواری  16000 ، 6000و  ، 8000ریسینگ و 206
خریداران بیشتری دارد.
در حال حاضر رونیا و محصوالت دیگر را هم معرفی کردیم و می خواهیم
مشتریان را به این سمت نیز راهنمایی کنیم .

> با توجه به اینکه ایرانول در حال
حاضر  95درصد بازار را پوشش
می دهد  ،برای در دست داشتن کل
بازار روغن های باکیفیت باالتر و به
روز جهانی تولید کند.
چه پیشنهادی در مورد
توزیع محصوالت دارید؟

> در بخش توزیع و شبکه
فروش ایرانول خوب عمل کرده
است و تنها پیشنهادی که دارم
اینکه تبلیغات را بیشتر کنید و نصب تابلوها در استان ها افزایش یابد.
همچنین هدایای تبلیغاتی از جمله لباس های تبلیغی بیشتری در اختیار
اتوسرویس کاران قرار گیرد.
حرف و سخن آخرشما

> آروزی موفقیت دارم برای مدیرعامل و کارکنان شرکت نفت ایرانول
و امیدوارم با پشتکار بیشتر بتوانند به اهداف بزرگ شرکت دست پیدا کنند
و ماهم کمک یار آنها باشیم.
همچنین عاملین را بیشتر دریابند و حمایت کنند به خصوص در
استان های کوچکتر که آنها قدرت رقابت با شهرهای بزرگ را داشته
باشند .

مشکالت و انتقادات خود را بیان کنید؟
> اگر ایرانول می توانست به صورت انحصاری در استان کار کند خیلی
خوب بود و به جای اینکه در هر استان چند نماینده وجود داشته باشند یک
نماینده قوی داشت که بتواند اهداف شرکت را اجرا کند.
وقتی دراین حوزه در این استان چند نماینده باشد تداخل سلیقه به وجود
می آید و افراد در حوزه استحفاظی همدیگر دخالت می کنند و به تبع
کیفیت کار پایین می آید .
همچنین تغییر مدیریت از دیگر مشکالت است به دلیل اینکه وقتی یک
مدیر عوض می شود تمام نیروها تغییر می کنند و ساختار شرکت بهم
می ریزد  .امیدوارم در این مجموعه ثبات مدیریت ایجاد و دوران مدیریت
طوالنی تر شود .
چه پیشنهادی در مورد محصوالت ایرانول دارید؟
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سـبـک زنـدگـی

عوامل روانی و فيزيولوژيكی محيط كار
محيط و شرايط كار
محيط كار در مسأله حفاظت عامل رواني مهمي است در بسياري از كارگاه ها
ديده شده است كه كثرت حوادث ،ناشي از تاثيرات محيط عمومي است .اگر
روابط بين كارگر و كارفرما بد باشد يا كارگران از مزد و ساعت كار و يا ساير
شرايط كار ناراضي باشند ،ميزان حوادث افزايش مييابد ،حال آنكه در موقعي كه
مناسبات و روابط صنعتي خوب است ،عكس اين قضيه صادق ميباشد .تدابيري
كه به منظور راحتي كارگر اتخاذ ميگردد ،محيط كار را بيخطر ميسازد .عدم
تأمين شغلي و وضع استخدامي نامناسب يكي از عوامل مسلم وقوع حوادث
است اگر كارگران نگران اخراج خود باشند از تعادل روحي الزم برخوردار نيستند
و در معرض سوانح قرار خواهند گرفت .رفتار كارگراني كه در محيط هاي كار
تميز و منظم كار ميكنند ،با رفتار كارگراني كه در كارگاه هاي كثيف نامنظم و
انباشته از ادوات و اشغال كار ميكنند ،فرق كلي دارد و اين امر در بروز حوادث
كار بخوبي نمايان ميشود ،احترام به احساسات و شخصيت كارگر به او آرامش
خاطر ميبخشد و اين امر در مورد ايمني او از مهمترين عوامل روحي است در
نتيجه موقعي كه كارفرما در مناسبات خود با كارگر دقت بيشتر به خرج ميدهد
و با او انساني رفتار ميكند ،كارگر بيشتر از گزند سوانح مصون ميماند.
خستگي جسمي و رواني
خستگي سبب كاهش كارايي كارگر و وقوع حوادث ميشود و هر چه ميزان
خستگي بيشتر باشد ،امكان ايجاد خطر نيز بيشتر ميشود ،زيرا خستگي سبب
ميشود كه حواس كارگر به اندازه كافي متمركز نباشد و فكرش خوب كار نكند
و همچنين جوانب كار را در نظر نداشته باشد و احتياط نكند و در مجموع خطا
پذيري خاص مختلف او افزايش يابد.
همچنين وقوع حوادث بيش از آنكه به خستگي جسمي مربوط باشد ،به وضع
رواني كارگر مربوط است بنابراين ميزان رضايت خاطر و عالقهمندي كارگر به
نوع و محيط كار در ميزان شدت و سرعت خسته شدن كارگر بسيار موثر است
شيوه رفتار سرپرست و نحوه مديريت سازمان و ك ً
ال روابط صنعتي نيز (روابط
بين كارگر و كارفرما و مجموع مقررات و ضوابط حاكم در محيط كار) در اين
امر بسيار موثر ميباشد.
استعداد حادثه
آمار نشان داده كه بعضي از كارگران در مدت زمان معيني ،دچار حادثه نشدهاند و
برخي ديگر در همين مدت به چند حادثه مبتال شده اند از اين امر ميتوان نتيجه
گرفت كه برخي از كارگران ،استعداد دچار شدن به حوادث را پيش از ديگران
دارند و آنها را معموال مستعد حوادث مينامند.
حادثه ممكن است به سبب تأثير يك حادثه قبلي روي دهد اگر كارگري يكبار
به حادثهاي دچار شود چنانچه خود را دوباره در وضعي شبيه به وضع حادثه قبل
بيابد و يا مجبور باشد با همان نوع ماشين كار كند ،ممكن است با نوع احساس
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عدم اطمينان ،ترس يا تنفر مشغول به كار شود كه اين نوع احساسات ممكن
است خود به حادثهاي منجر شود.
البته استعداد حادثه درجات مختلفي دارد در حالي كه يك عامل بد رواني مانند
خودپسندي ممكن است زياد خطرناك نباشد ،ولي تركيب چند علت ،مثال
خودپسندي بيقيدي و عصبي بودن يك نفر احتما ًال خطرناك است البته بعضي
از افراد هم از نقاط ضعف خود آگاهند و بسته به تشخيصي كه دارند ميتوانند
خود را كم و بيش اصالح كنند و نقاط ضعفشان را بر طرف سازند.
شرايط فيزيولوژيكي
منظور از شرايط جسماني يا فيزيولوژيكي  ،مجموعه آمادگي ها ،مهارت ها ،و
توانایي هاي جسمي الزم در فرد ،براي انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله
ميباشد ،هميشه فرد توانايي ها و قابليت هاي الزم را براي انجام كار محوله
داشته باشد.
ايجاد برخي حوادث در محيط كار ،ناشي از شرايط بدني و نارسايي ها و معايب
فيزيولوژيكي است،نظير نارسايي در بينايي و شنوايي ونداشتن قدرت بدني كافي،
داشتن حساسيت نسبت به برخي بوها ،احساس سرگيجه در ارتفاعات و امثال
آن كه ممكن است در وقوع سوانح در محيط كار تأثير داشته باشد لذا پس از
معاينات طبي و تشخيص پزشك و تالش در رفع اين معايب،افراد به مشاغلي
گمارده شوند كه داراي توانايي هاي جسمي الزم براي انجام وظايف مزبور
باشند.
البته نبايد تصور شود افرادي را كه داراي توانائيها و آمادگيهاي جسمي الزم
نيستند ،كامال كنار گذارده و اصال بكار گرفته نشوند ،بلكه الزم است عليرغم
عيوب بدني و نقاط ضعفشان ،آنها را به كارهاي مفيد و منطبق با تواناييهاي
جسمانيشان منصوب و تشويق كرد.
روانشناسان در بهبود اوضاع و پيشرفت محيط كار نيز سهم بسزائي دارند چون
آنان هستند كه با پيشبينيهاي الزم شايستگي افراد را براي كار صحيح در
نظر می گيرند.
نقش روانشناسي در كار و صنعت
روانشناسان صنعتي بيش از آنچه كه تصور ميرود ميتوانند در محيطهاي كار
ثمر بخش باشند و در زمينههاي مختلفي چون بهبود روابط كارگر و كارفرما،
شناخت روحيه و طرز فكر افراد ،عادات و شخصيت كارگران ،جلوگيري از
غيبتها ،كندي كار ،تلف شدن نيروي كارگر ،ناراحتيها ،اعتصابات ،كاهش
حوادث شغلي و سرانجام آنچه كه منجر به بهبود و پيشرفت كار ميشود فعاليت
نمايند.
خستگي
يكي از دشواري هايي كه بشر هميشه با آن روبرو بوده و هست مسأله خستگي
است .خستگي حالتي است كه موجب كم شدن قدرت كارايي و مقاومت بدن
ميگردد و شخص رغبت خود را نسبت به كار و فعاليت و انجام كارهاي روزانه

از دست ميدهد به بيان ديگر بر اثر مداومت در فعاليت هاي مختلف از قدرت
عملي اعضاء كاسته ميشود و نوعي ناراحتي به شخص دست ميدهد كه به
آن خستگي ميگويند كه در عين حال بازتاب طبيعي جانداران متحرك است.
هرگاه فعاليت در حدود توانايي شخص باشد و كار در شرايط نامناسب انجام
شود ،خستگي حاصله ،عادي است و معموال با خواب و استراحت در زماني نسبتا
كوتاه رفع ميشود.
عوامل متعددي در ايجاد و افزايش خستگي تاثير دارند كه مهمترين شان عبارتند
از:
-1بي عالقه بودن به كار يا يكنواخت بودن كار
-2كم بودن يا زياد بودن كار
 -3نداشتن عالقه به محيط كار ،همكاران و كارفرما و همچنين سرپرستي
نادرست (همكاران ناهماهنگ و شرايط كاري نامناسب وجود همكاران بيمار و
معتاد يا با رفتار و سلوك نامناسب)
 -4مسائل خانوادگي ومادي
 -5مسائل اجتماعي و سياسي
 -6عوارض و بيماري هاي جسماني ورواني
 -7مسائل رفاهي و مرخصي و تعطيالت نامناسب
 -8مطابق نبودن كار با توانایي هاي جسماني و ذهني و نيز انجام كار به طرز

ناصحيح
-9شرايط فيزيكي (حرارت ،رطوبت ،نور ،تهويه ،فشار ،سروصدا و غيره) نامناسب
در محيط كار.
اين عوامل ميتواند باعث خستگي شخص شوند و عوارض زير را به دنبال
بياورند:
 احساس كسالت و سستي و ماللت و اشكال در ادامه كار تقليل در ظرفيت و قابليت انجام كار اختالل در كار طبيعي دستگاه هاي جريان خون ،تنفس ،عصبي و غيره. تقليل كيفي كار به علت قدرت و دقت افزايش ساعات غيبت ،احساس كسالت و ناراحتي افزايش تصادفات و حوادث ناشي از كار به علت نقصان قدرت تمركز قوايدماغي
 تشديد و ازدياد اختالفها و برخوردها درمحيط كار وزندگي افزايش بيماري هاي جسمي به علت افزايش استعداد ابتال به بيماري بروز عوارض عصبي و رواني تقليل در توانايي انجام كارهاي روزمره زندگي درخارج از محيط كار عدم توجه به وظايف اجتماعي و عدم تمايل به معاشرت باديگران -پيري زودرس وكوتاهي عمر به علت كار بيش از حد قدرت
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خبر

خطرات استفاده از کولر خودرو
براساس تحقیقات صورت گرفته  ,داشبورد ,صندلی و سیستم
تهویه هوای خودرو  ,از خود ,گاز بنزن ساطع می کنند که یک
گاز سمی است (حتما بارها بویی شبیه پالستیک گرم شده را
در خودرویتان احساس کرده اید  ,این همان گاز سرطان زای
بنزن است که عالوه بر سرطان زایی  ,به استخوان آسیب رسانده
(مسمومیت استخوان ها) و نیزباعث ابتال به بیماری آنومیا (نوعی
ازسرطان خون مربوط به گلبول های قرمز خون) و کاهش سطح
گلبول های سفید بدن می شود  .تماس طوالنی مدت با این گاز
سمی باعث ابتال به بیماری لوسیما (نوع دیگری ازسرطان خون
مربوط به گلبول های سفید خون) و در مواردی همزمان با افزایش
ریسک ابتال به سرطان باعث سقط جنین در خانم ها می شود.
جالب است بدانید :میزان سطح قابل قبول این گاز در هوای آزاد
حدود  50میلی گرم در هر فوت مربع می باشد .در حالی که میزان
بنزن موجود در داخل یک خودروی پارک شده با پنجره بسته
بین 4تا  8برابر این مقدار است .حال اگر این خودرو در فضای
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باز و زیر نور خورشید در دمای باالی  60عیسی هانی اصل
حیزانی
درجه فارنهایت پارک شده باشد ,سطح
منطقه 3
بنزن موجود در فضای داخل آن بین 2000
پاالیش نفت آبادان

تا  4000میلی گرم باال می رود که  40برابر
بیشتر ازسطح قابل قبول است.
افرادی که سوار خودرویی با پنجره های بسته می شوند ,به
طوراجتناب ناپذیری در معرض تنفس پی در پی و بیش از اندازه
این گاز مهلک و سمی قرار می گیرند.
عالوه بر موارد ذکر شده باال  ,این گاز  ,کلیه ها و کبد را تحت
تاثیر قرار می دهد .ازهمه خطرناکتر این که بدن انسان به سختی
می تواند این ماده سمی و خطرناک را دفع می کند.
پس قبل ازاینکه سوار خودرو شوید ،پنجره ها و در خودرویتان
را باز نمایید و بگذارید هوای سمی و زهر آلود انباشته شده داخل
اتاق خودرو خارج شود به عبارت دیگر این ماده سمی را ازفضا
خودروی خود بیرون برانید.

راهی برای رهایی از درد

ما سا ژ
یكـــــــی از ســریعترین
و راحتترین راهها برای رهایی از درد است .ما در زمانهای
مختلف دست به این كار میزنیم.
اگر دقت كرده باشید گاهی وقتها كه در بخشی از بدن احساس درد و ناراحتی
میكنیم ،ناخودآگاه آن نقطه را ماساژ میدهیم یا زمانی كه سردرد داریم ،شروع
به ماساژ شقیقه و پیشانی خود میكنیم.
شاید در جامعه امروز بسیاری از مردم از فواید ماساژ بیاطالع باشند .بسیاری
از سردردها ،دردها ،بی خوابی  ،تنش و اضطراب از طریق دستهایمان قابل
درماناند .ماساژ درمانی عالوه بر این فواید ،میتواند فرد را از لحاظ جسمی
و روانی درمان كند كه در این میان میتوان به بهبود گردش خون ،آرامش
عضالت و كمك به دستگاه گوارش اشاره كرد .از سویی ماساژ سیستم لنفاوی
را تحریك كرده و دفع مواد زاید بدن را تسریع میبخشد و در نهایت احساس
خوبی را در بدن القا میكند كه با هیچ درمان دارویی جدیدی قابل مقایسه
نیست.
همیشه ماساژ را آهسته انجام دهید و فشار زیادی به خود وارد نكنید .زمانی
كه ماساژ را به درستی انجام دهید ،رفتهرفته آرام شده و سیستم عصبی شما از
ناحیه مورد كشش آزاد میشود
ماساژ درمانی چیست؟
ماساژ درمانی عبارتست ازدست ورزی به روی بافت های نرم بدن ،این درمان
به رهایی از استرس و فشار عضالنی و درد ناشی از صدمات و سرعت بهبود
ناراحتی های حاد و مزمن کمک می کند .امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان

از ایــــــــن روش
به عنوان یک روش
ً
مراقبت بهداشتی استفاده می کنند .معموال انواع ماساژورها
با یک مکانیسم مشابه به روی بدن اثر می گذارند.
زمانیکه ماهیچه ها بیش از حد فعالیت دارند ،تجمع
مواد زاید از جمله اسید الکتیک می تواند باعث درد
وگرفتگی و حتی اسپاسم عضالنی شود ،ماساژ سبب
می شود که گردش خون و جریان لنفاوی بهبود یابد و
مواد غذایی و اکسیژن تازه به بافت های مزبور رسیده
ابراهیم بذرافشان
و به خروج مواد سمی از بدن کمک می کنند.
رئیس تعمیرات
بهترین فایده ماساژ درمانی زمانی دیده می شود که به
مکانیک و مربی و
صورت مداوم و پیوسته صورت پذیرد  ،گاها مشاهده
مدرس انواع ماساژ
شده که افراد از ماساژ انتظار معجزه دارند اما مشکلی
که در طول زمان و یا چندین ماه ایجاد میگردد را آیا می توان با یک ساعت
ماساژ برطرف کرد؟
مهمترین فواید ماساژ درمانی:
کمک به رفع گرفتگی های عضالنی
کمک به افزایش جریان خون
کمک به رفع مشکالت جسمی
افزایش ضربان قلب بصورت مفید
فصلنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | پاییز  | 1394شماره 55 |73

سوخت و ساز بهتر بدن
دفع اسید الکتیک و تسریع زمان ریکاوری
افزایش انعطاف پذیری
رفع تنش ها و استرس های حاصل از هیجانات
انواع روغن ماساژ برای ماساژ درمانی(آروماتراپی)
در بسیاری از شمع های آروماتراپی و یا دستگاه های بخور آروماتراپی از
اسانس های شیمیایی استفاده می شود که نه تنها برای بدن مفید نیست بلکه
مشکالت تنفسی و بدنی دیگری نیز ایجاد می کنند ،متاسفانه اختالف قیمت
روغن های گیاهی آروما تراپی طبیعی با اسانس های شیمیایی خیلی زیاد
میباشد و این اختالف قیمت عده ای از سودجویان و یا حتی افرادی که آگاهی
کامل در مورد روغن ها ندارند ،را به سوی خود جذب می کند و مشکالت زیادی
را برای سالمتی مشتریان به وجود می آورد.
در زیر به چند مورد از روغن های مفید اشاره می کنیم:
روغن ماساژ اسطوخدوس
نقرس و رماتیسم  ،ناراحتی های پوستی و التیام دهنده زخم های سخت و
عفونی.
روغن ماساژ بابونه
تقویت مو  ،ورم و التهاب ،ضد درد  ،شفافیت و نرمی مو.
روغن ماساژ سیر
جوش سر ،سیاتیک و نقرس ،ترک پوست..
روغن ماساژ زنجبیل
تبخال  ،درد کمر و زانو.
روغن ماساژ کنجد
سوختگی ،ریزش مو ،شوره سر ،موخوره ،تقویت عضالت.
روغن ماساژ زیتون
یبوست ،دردهای عضالنی،موی سر.
روغن ماساژ گردو
نقرس ،رعشه و دردهای مفاصل ،دردهای عصبی..
روغن ماساژ بادام شیرین
ملین ،نرمی لثه  ،سرفه های خشک.
روغن ماساژ بادام تلخ
تقویت مو  ،ترک پوست ،خارش ناشی از اگزما..
روغن ماساژ نارگیل
تقویت مو ،درد زانو و دردهای موضعی..
روغن ماساژ سیاه دانه
رشد موی صورت  ،ریزش مو  ،کمر درد
تأثیرات و فواید ماساژ
• فواید ماساژ برای پوست
ماساژ در پوست باعث بهترشدن گردش خون و نیز باز شدن مجاری غدد چربی
و عروقی شده که این امر در نتیجه کنده شدن بخش قشری پوست صورت
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می گیرد همچنین سبب بهبود تنفس پوستی و عملکرد تراوش آن می شود،
پوست گرم شده و به همین سبب خاصیت االستیکی و ارتجاعی پوست افزایش
یافته و در نتیجه باعث کاهش درد ناشی از کشیدگی پوست هم شده و نهایت ًا
اینکه کمک به دفع سریع تر مواد زاید متابولیکی و از بین رفتن چسبندگی های
مزمن می شود.
• تأثیرات ماساژ بر سیستم گردش خون
می
قلب
به
عضالت
و
ها
ماساژ باعث کمک به برگشت خون و لنف از اندام
شود
و برای رسیدن به هدف فوق یعنی کمک به برگشت خون باید جهت ماساژ
از اندام ها بطرف مرکز بدن یا قلب باشد در هنگام انجام دادن ماساژ روی
مویرگ ها و عروق خونی فشار وارد می شود و همین فشار باعث کمک به
برگشت مواد و خون از عضالت به سمت قلب می شود و در نتیجه از توقف مواد
زاید همراه با خون و لنف جلوگیری به عمل می آید .از طرف دیگر در اثر فشاری
که بر روی بافت ها وارد می شود بطور رفلکسی مویرگ ها اتساع پیدا می کنند
و مقدار خونی که بین بافت ها مبادله می شود افزایش می یابد.
• تأثیرات ماساژ بر عضالت ومفاصل
ماساژ باعث بهبود خاصیت ارتجاعی تارهای عضالنی شده ،به انقباض عضله

گیرنده های درد کاهش یابد و آستانه درد باال رود.

کمک می کند و کاهش آتروفی عضالت را به همراه دارد و باعث افزایش مقدار
اکسیژن موجود در عضله شده ،همچنین موجب بهبود جریان اکسیداسیون و
احیاء و نیز بهبود عملکرد جذب مواد غذایی در فیبرهای عضالنی می شود و نیز
موجب تجدید قوای تحلیل رفته ناشی از خستگی عضالت می شود .در مجموع
ماساژ در بدست آوردن توان از دست رفته عضالت خسته کمک مؤثری می کند
و عضالت را به حالت استراحت بر می گرداند.
همچنین ماساژ باعث بهبود جریان گردش خون مفاصل و بافت های اطراف
آن ها شده و موجب تسریع در جذب تراوشات مفصلی (مایع سینویال) گردیده
و تقویت کپسول مفصلی و لیگامنت های مفاصل و نیز بهبود تحرک مفاصل
را به همراه دارد.
• تأثیرات ماساژ بر روی درد
شاید یکی از پرکاربردترین فواید ماساژ کاهش درد باشد چون ماساژ از یک
طرف با بر طرف نمودن مواد زاید در بافت ها موجب کاهش درد و ناراحتی
می شود (یعنی در اثر افزایش گردش خون عوارضی مانند کوفتگی عضله را
کاهش می دهد) وازطرف دیگر باعث باال رفتن آستانه درد گیرنده های عصبی
می شود زیرا چنانچه حرکات ماساژ را بصورت مالیم شروع کنیم و به تدریج
بر شدت حرکات آن اضافه نماییم امکان دارد در نتیجه این عمل ،حساسیت

• تأثیرات روحی ماساژ
با توجه به وجود استرس ها و هیجان های ناشی از زندگی روزمره که یک امر
طبیعی به شمار می آید ،عضالت خسته و سفت می شوند و قرار گرفتن درمحلی
ساکت و آرام و دراز کشیدن بر روی تخت راحت و برخورد مالیم و آرام ماساژ،
همگی باعث ایجاد آرامش در فرد می شوند .همچنین چنانچه درد و ناراحتی
فرد متعاقب حرکات ماساژ بر طرف گردد تأثیر بسیار مهمی از نظر روحی و
روانی بجای می گذارد.
بررسی ها نشان می دهد ماساژ درمانی در رفع بسیاری از دردها تأثیر دارد .از
جمله می تواند برای درمان کمر دردهای مزمن بسیار مؤثرتر از سایر روش های
درمانی در طب جایگزین و مکمل باشد .این روش همچنین در سردردهای
شدید پس از ضربه های روحی تکاندهنده مؤثرتر از روش های درمانی رایج
است.
ماساژ دادن ،مغز را به تولید آندروفین تحریک می کند و اعتماد به نفس بیماران
را با تشویق آنها برای مقابله مؤثر با درد افزایش می دهد.
انجام ماساژ قبل و بعد از تمرین های ورزشی خطر صدمات و آسیب های حین
ورزش را کاهش می دهد و بازسازی و احیای عضالت خسته را تسریع می کند.
یک ماساژ می تواند فشارهای عصبی و عضالنی را کم و نشاط زندگی را در
شما تقویت کند .ماساژ یک روش درمانی است و بسیاری از مشکالت روزمره
جسمی و روانی از این طریق تسکین می یابد و التیام می پذیرد.
شادابی و زیبا سازی ،مقابله با چین و چروک
در اهمیت ماساژ همین بس که یک ضرب المثل چینی هست که میگوید ….
افرادی که به زیبایی و جوان ماندن پوستشون خیلی اهمیت می دهند  ،باید حتما
ماساژ دادن بدن و صورتشون رو هم به لیست لوازش آرایشی و زیبایی خودشون
اضافه کنند تا همیشه پوستی شاداب و زیبا داشته باشند .
ماساژ انواع بسیار زیادی دارد که رایج ترین آنها عبارتند از  :سوئدی – تایلندی
– ورزشی – یومی هو – ماساژ کودک – بافت عمیق – سنگ داغ – الغری
– وتسو – سنگ سرد – ماساژ سر و گردن و صورت.
در اینجا برای آشنایی شما همکاران عزیز یکی از ماساژ های محبوب را به
اختصار توضیح میدهیم.
ماساژ الغری
ماساژ الغری شايد كمتر كسي درباره خواص درماني اين شيوه درماني
(ماساژالغری)در درمان اضافه وزن شنيده باشد .امروزه درمانگران زيادي در
سراسر جهان بر اين باورند كه استفاده از ماساژدرماني به تنهايي يا بهعنوان
درمان كمكي در كنار ديگر شيوههاي درماني ميتواند نتايج بسيار چشمگيري را
در روند الغري و كاهش وزن داشته باشد .يكي از سادهترين تكنيكهاي ماساژ
الغری كه در خانه قابل ارائه به اعضاي خانوادهاست ،در اين صفحه با يكديگر
مرور ميكنيم .در اين روش با شيوه ماساژ براي الغری موضعي پهلو ،بازوها و
رانها آشنا ميشويد.
گام اول ماساژ الغری:
براي شروع ماساژ الغری به محيطي آرام احتياج داريم تا ماساژ گيرنده در
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فضايي آرام و بدون استرس براي دريافت ماساژ آماده شود .در اين شرايط بهتر
است از تشكي مناسب با ملحفههاي سفيد و تميز استفاده كنيم تا دريافتكننده
ماساژ با احساس امنيت و آرامش روي آن دراز بكشد و براي دريافت ماساژ آماده
شود .براي ارائه تكنيكهای ماساژالغری ميتوانيد بهطور همزمان از روغنهاي
گياهي و موسيقي آرامبخش براي بهبود روند درماني ماساژالغری استفاده كنيد.
اين شيوه درماني براي درمان موضعي چاقي و اضافه وزن در ناحيه شكم مورد
استفاده قرار می گیرد و بهتر است كه ماساژ بهطور مستقيم روي پوست بدن
اجرا شود.
گام دوم ماساژ الغری:
افزايش متابوليسم سلولهاي پهلو از طریق ماساژ الغری
در اين مرحله از ماساژ الغری،پس از آنكه شخص به پشت دراز كشيد و آماده
دريافت ماساژ شد ،ميتوانيد با كمك روغنهاي گياهي و يا ژلهاي الغري
گياهي ماساژ را شروع كنيد .در اين مرحله كافي است كف هر  2دست را بهطور
كامل با كمك روغن چرب كرده و با ماساژ پهلوها شروع كنيد .در اين حالت،
سمت راست شخص ایستاده كف دست راست و سرانگشتانش را روي پهلوي
چپ شخص قرار داده و عضالت شخص را از بيرون به سمت ناف ماساژ
دهيد .اين كار را بهمدت  3تا  5دقيقه با هر  2دست تكرار كنيد .به اين ترتيب
كه با رسيدن سرانگشتان دست راست به نزديكي ناف ،دست چپ را از پهلوها
به سمت ناف حركت دهيد .اين حركت را با فشاري يكنواخت و بهصورت مستمر
تا  5دقيقه ميتوانيد تكرار كنيد .توجه داشته باشيد كه اين ماساژ را براي پهلوي
راست نيز با همان فشار و مدت زمان تعيين شده تكرار كنيد.اين ماساژ الغری
با شكستن سلولهاي چربي و باال بردن متابوليسم اين سلولها روند درمان
چاقي را تسريع ميكند.
گام سوم ماساژ الغری:
درمان چاقي رانها با ماساژ الغری
پس از ارائه ماساژ پهلوها به بيمار از او بخواهيد كه به پهلوي راست دراز بكشد.
در اين مرحله ماساژ الغری و موضعي ران را دنبال ميكنيم .در اين حالت نيز
با آغشته كردن كف دستها با روغن يا ژل گياهي الغری از بخش پاييني ران
نزديك به زانو به سمت باالي عضالت ران حركت كنيد .اين ماساژ الغری
كمك ميكند تا جريان گردش خون در عضالت ران باال رفته و به اين ترتيب
با افزايش سوخت و ساز سلولي ،سلولها و سلوليتهاي چربي زودتر از بين
بروند .در اين مرحله نيز ميتوانيد بهمدت  3تا  5دقيقه اين ماساژ را بهصورت
مستمر تكرار كنيد .و پس از اتمام ماساژ ران راست اين تكنيك را روي پاي چپ
نيز تكرار كنيد .با كمك اين تكنيك ماساژ الغری عالوه بر افزايش سوخت و
ساز سلولي ،ميتوان بسياري از سموم موجود در بدن را نيز براي دفع به سمت
كليهها ،رودهها و سطح پوست هدايت كرد.
گام چهارم ماساژ الغری:
درمان چاقي بازو با يك حركت
در اين مرحله از ماساژ الغری درمانگر براي درمان چاقي بازوها اقدام ميكند.
بازو يكي از مهمترين اعضاي بدن بهويژه در خانمها محسوب ميشود كه محل
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مناسبي براي انباشته شدن سلولهاي چربي است .تجمع سلولهاي چربي در
اين عضو در بسياري موارد با چاق شدن موضعي بازوها همراه ميشود كه غالبا
موجب از بين رفتن ظرافت و زيبايي دست بهويژه در خانمها ميشود.براي
درمان و پيشگيري از تجمع سلولهاي چربي در اين مرحله از ماساژ الغری
كافي است با حركتهاي دوراني روي عضله بازو از سمت آرنج به سمت شانه
حركت كنيد .اين تكنيك ماساژ الغری را  3تا  5دقيقه روي عضالت بازو
تكرار كنيد و سعي كنيد عضالتي دروني و بيروني بازو را درگير كرده و موجب
افزايش حرارت و متابوليسم سلولهاي اين ناحيه شويد .فراموش نكنيد كه
همين حركات را در بازوي دست ديگر نيز تكرار كنيد.
گام پنجم ماساژ الغری:
باماساژ الغری به عضالت ران فرم بدهيد
در اين بخش از بيمار بخواهيد كه به پشت بخوابد و اين بار با كمك سرانگشتان
دست خود عضالت ران را از روي پا ماساژ دهيد .براي ارائه اين تكنيك كافي
است سرانگشتان دست چپ را به روغن يا ژل الغري گياهي آغشته كرده و
روي ران نزديك به زانو بگذاريد .سپس دست ديگر را روي دست چپ حائل
كرده و با كمك فشار هر  2دست با حركتهاي گرد و دوراني عضالت ران
را به سمت باال فرم دهيد .اين تکنیک از ماساژ الغری عالوه بر شكل دهي
به عضالت پا به افزايش جريان گردش خون در پاها كمك ميكند و موجب
شكستهشدن و دفع سلولهاي چربي از اين ناحيه ميشود.
گام ششم ماساژ الغری:
پيشگيري و درمان با ماساژ
بعد از ارائه ماساژ الغری به دريافت كننده ،اجازه دهيد براي مدت كوتاهي از
 10تا  20دقيقه دراز بكشد و اگر به خواب رفته است در همان حالت بماند .پس
از آن او را بيدار كرده و از او بخواهيد يك دوش با آب ولرم بگيرد .تكنيكهاي
ارائه شده در اين مطلب همگي از جمله شيوههايي است كه عالوه بر آ ن در حوزه
درمان چاقي موضعي بسيار موثر است و روند درماني را تسريع ميكند ،ميتواند
بهعنوان شيوهاي موفق در امر پيشگيري از ابتال به چاقي نيز موثر باشد .به اين
ترتيب كه افراد مختلف ميتوانند با دريافت اين ماساژ از تجمع سلولهاي چربي
در نقاط مستعد چاقي بدن خود پيشگيري كنند و از تناسب اندام خود مطمئن
باشند .ضمن آنكه استفاده از اين شيوه ماساژ الغری  3تا  4بار در هفته به
خوش فرم شدن عضالت بدن نيز بسيار كمك ميكند.
نکته:دريافت ماساژ بهمنظور درمان چاقي موضعي يكي از تكنيكهاي موثر
است كه امروزه توسط بسياري از درمانگران بهعنوان يك درمان مكمل در كنار
ديگر شيوههاي درماني به بيماران تجويز ميشود .با كمك تكنيك های ماساژ
الغری درمانگر با افزايش حرارت موضعي در عضو موجب افزايش متابوليسم
و سوخت و ساز عضو مورد نظر شده و به اين ترتيب موجب تسريع روند
الغري عضو ميشود .ماساژ اندامهاي مستعد چاقي همچون پهلوها ،رانها و
بازو ميتواند عالوه بر جنبه درماني جنبه زيبايي را نيز پوشش دهد .اين شيوهاي
است كه بسياري از هنرمندان و بازيگران هاليوودي براي حفظ اندام و تناسب
خود بهصورت روزانه و هفتگي از آن استفاده ميكنند.

 SEOچیست؟
لغت  SEOیا سئو ،مخفف عبارت Search Engine Optimization
است .شاید یک ترجمه مناسب برای سئو« ،بهینه سازی برای موتورهای
جستجو» باشد .سئو را به این صورت تعریف میکنند:
سئو ،مجموعهای از استراتژیها ،تاکتیکها و تکنیکهاست که با هدف افزایش
تعداد بازدیدکنندگان ارگانیک یک سایت از طریق کسب موقعیت بهتر در
فهرست نتایج موتورهای جستجو ،انجام میشود.
آشنایی با  SEOو فلسفه آن ،چیزی نیست که مختص برنامهنویسان و طراحان
سایت باشد .امروز پذیرفته شده که «بزرگترین و ارزانترین و معتبرترین مسیر
ورود به یک سایت» ،موتورهای جستجو هستند .توجه به استانداردهای این
موتورها ،دستورالعملها و توصیههای آنها ،نه تنها موجب رونق فعالیت در فضای
مجازی میشود ،بلکه به کاربر هم احساس بهتری میدهد .چرا که طراحی
امروز الگوریتمهای موتورهای جستجو ،بیش از هر چیز بر مبنای «هدایت کاربر
به سمت محتوای مطمئن ،مفید ،معتبر و اصیل» انجام شده و رعایت این
الگوریتمها ،مالکان سایتها را هم به سمت همین الگوی فکری سوق میدهد.
اگر چه به نظر نمیرسد تاکید بر اهمیت  SEOچندان ضروری باشد ،اما بد
نیست مروری به برخی آمارهای منتشر شده درباره موتورهای جستجو داشته
باشیم .طبیعی است که با توجه به روش اجرای تحقیق ،آمار و ارقام ارائه شده
توسط منابع مختلف ،میتوانند متفاوت باشند .بنابراین شاید بهتر باشد به جای
تمرکز بر مقدار دقیق اعداد ،بیشتر به مقیاس و اهمیت نسبی آنها توجه کنیم:
* جستجو در موتورهای جستجو و چک کردن ایمیل ،بیشترین سهم

فعالیتهای آنالین کاربران را در سراسر
جهان به خود اختصاص میدهند.
*  ۹۳درصد تعامل انسانها با فضای آنالین،
با جستجو کردن در موتورهای جستجو آغاز
میشود.
* هر ماه بیش از صد میلیارد جستجو توسط
شهرام مظهر
موتورهای جستجو انجام میشود.
مدیر فناوری اطالعات
* از تعداد باال ،در هفتاد و پنج میلیارد مورد،
صفح ه دوم هرگز مشاهده نمیشود.
*  ۶۰درصد کل کلیکها مربوط به سه لینک اول در موتورهای جستجو است.
 ۴۰درصد باقیمانده بین صدها لینک صفحات بعد ،توزیع میشود.
* هفتاد تا هشتاد درصد جستجوگران هم ،به لینکهایی که به صورت تبلیغ (با
پرداخت پول) توسط موتورهای جستجو از جمله گوگل ،نمایش داده میشوند،
نگاه نمیکنند.
* کسی که از طریق کلیک کردن روی لینک در موتور جستجو وارد فضای
آنالین شما میشود ،در مقایسه با کسی که شما برای بازاریابی به سراغ او
رفتهاید ،برای تبدیل شدن به یک مشتری هزینهی کمتری خواهد داشت
(آمارها مختلف است .اما حداقل برآورد کاهش هزینه ،حدود  60درصد است).
همه اینها نشان میدهد که فعالیت در فضای مجازی ،بدون توجه جدی به
اصول  SEOو احترام به خواستهها و انتظارات موتورهای جستجو ،نمیتواند
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موفق باشد.
مهم نیست یک وبالگ داشته باشید یا یک وبسایت سازمانی یا یک صفحه
ساده در شبکههای اجتماعی .هر کس که به شکلی در فضای عمومی آنالین
فعالیت دارد ،عالقمند به جذب بازدیدکننده است .یکی از روشهای ورود
بازدیدکنندگان به صفح ه شما ،از طریق موتورهای جستجو است :گوگل ،یاهو و
سایر شرکت هایی که این خدمات را ارائه میدهند.
بازدیدکنندگانی که از طریق موتورهای جستجو به سایت شما وارد میشوند را
میتوان به دو گروه تقسیم کرد :بازدیدکنندگان ارگانیک یا طبیعی و بازدیدکنندگان
خریداری شده .وقتی که لینک صفحات شما در فهرست جستجوی گوگل و
یاهو و دیگر موتورهای جستجو ظاهر میشود ،بازدیدکنندگان به صورت طبیعی
به سمت سایت شما هدایت میشوند .وقتی که به موتورهای جستجو پول
میپردازید تا برای شما در باال یا کنار صفحه خود ،با توجه به کلمات جستجو
شده توسط مشتری ،تبلیغ کنند ،عم ً
ال بازدیدکنندگان را خریداری کردهاید.
آمارها و مطالعات مختلفی درباره اهمیت رتبه بندی در صفحات موتورهای
جستجو انجام شده و نتایج آنها در عین تفاوت های جزئی ،الگوی مشابهی
را گزارش میدهند .آمار زیر که از سایت  Searchenginewatchاقتباس
شده نشان میدهد که نخستین گزینهای که در نتیج ه جستجوی گوگل ظاهر
میشود  ۳۳درصد ترافیک و گزینه دوم حدود ۱۷درصد ترافیک را به خود
اختصاص میدهند .همانگونه که مشاهده میکنید از گزینه  ۱۰به  ۱۱افت

 | 60فصلنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | پاییز  | 1394شماره 73

جدی وجود دارد .به معنای اینکه کاربران کمی صفحههای دوم و سوم و … را
در نتیجههای جستجوی گوگل ،بررسی میکنند.
به همین دلیل است که سئو ،برای صاحبان سایتها و رسانههای آنالین،
اهمیت زیادی پیدا کرده است.
تکنیکهای سئو را به دو دسته  White Hatو  Black Hatتقسیم میکنند.
تکنیک های  White Hatکاله سفید! که شاید بتوان آنها را «تکنیکهای
تمیز» نامید ،میکوشند با ارائ ه محتوای خوب و مناسب برای مخاطب و رعایت
استانداردها و ترجیحات موتورهای جستجو ،موقعیت بهتری را در فهرست
نتایج جستجو پیدا کنند .اما تکنیک های  Black Hatکه میتوان آنها را
«تکنیکهای کثیف» یا «ابزارهای تهاجمی» هم نامید ،مخاطب را فراموش
کرده و تمرکز خود را بر موتورهای جستجو قرار میدهند .استفاده بی رویه از
لغتها و واژهها ،ارائه لینکهایی که به نقطه ادعا شده منتهی نمیشوند و تغییر
کامل محتوای صفحه پس از کسب رتبه خوب در موتورهای جستجو ،تنها
نمونههایی از این تکنیکهای تهاجمی هستند .موتورهای جستجو و خصوص ًا
گوگل ،در طول زمان با اصالح الگوریتمهای خود ،میکوشند هوشمندتر شده
و فضا را برای این نوع تکنیکها تنگتر کنند .جالب اینجاست که استفاده از
تکنیکهای  White Hatسادهتر ،ارزانتر و بادوامتر است .اما تالش صاحبان
سایتها برای کسب نتیجه سریع ،باعث میشود که به سراغ «کاله سیاه»
بروند.

انتصابات جدید در شرکت نفت ایرانول
مهندس عیسی اسحاقی ،مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در احکامی جداگانه آقایان علی غیاثیان را به سمت مدیر بازاریابی ،تبلیغات و روابط عمومی ،سید
مهدی تولیت را به سمت مدیر امور مالی و حافظ رضایی را به سمت مدیر بازرگانی شرکت نفت ایرانول منصوب کرد .گفتنی است علی غیاثیان پیش از این مدیر
روابط عمومی و تبلیغات شرکت و سید مهدی تولیت سرپرست امور مالی بوده است.

علی غیاثیان
فوق لیسانس ارتباطات
دارای هفده سال سابقه علمی و مدیریتی در واحدهای روابط عمومی ،تبلیغات ،بازاریابی و فروش.
مدرس دانشگاه.

سید مهدی تولیت
کارشناس ارشد حسابداری
دارای  20سال سابقه در شرکت های نفت بهران ،سرمایه گذاری غدیر ،نفت ایرانول با سمت :رئیس حسابداری ،معاون مالی ،مدیر برنامه
و بودجه و مدیرمالی.
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری هلدینگ سیمان غدیر ،عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروسینا.

حافظ رضایی

کارشناس حسابداری  ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  ،دانشجوی دکترا
بیش از  26سال سابقه کار در شرکت ها ،بنگاه های اقتصادی و صنعتی و نفتی و پتروشیمی با سمت های حسابرس  ،مدیر مالی و اقتصادی،
معاون مالی و اقتصادی  ،معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیأت مدیره .

جناب آقای محمد شیرزاده

مدیرمحترممهندسیوطرحهایشرکتنفتایرانول
درگذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت

عرض نموده و از درگاه یزدان بی همتا برای

متاسفانه باخبر شدیم همکاران محترم پاالیشگاه تهران و آبادان ،جناب آقای عباس
زهی زاده و آقای میالد عیدان در غم از دست دادن پدر گرامیشان و همکار عزیزمان

در دفتر مرکزی ،جناب آقای جعفر پادمهر در غم از دست دادن خواهر مکرمه شان به
سوگ نشسته  اند.

آن مرحوم طلب مغفرت داریم و برای شما و

خبرنامه ایرانول به نمایندگی از طرف تمامی همکاران مجموعه بزرگ ایرانول این

روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول

درگذشتگان مغفرت و برای بازماندگان شکیبایی خواستار است.

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم

ضایعه را به خانواده های این عزیزان تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزد متعال برای
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خــانـــواده

به من بگویید چه کنم!

زنی سی ساله ام یک سال و هشت ماه پیش ازدواج کردم بعد از
ازدواج مشکالت زیادی داشتم .همسرم خیلی عصبی است و در آغاز
زندگی در یک خانه کوچک زندگی می کردیم وضعیت مالی بدی
داشتیم از این رو ناچار شدیم نزد مادرشوهر برویم .خانه مادر شوهرم
کوچک بود ،با این وجود  ،برادر شوهرم نیز آنجا آمد .فرهنگ من
و خانواده ام خیلی متفاوت بود آنها به شدت مرا محدود کرده بودند
االن مدتی است در خانه پدرم هستم و نمی دانم چه کنم لطفا
راهنماییم کنید .
پاسخ:
یکی از شرایط ازدواج ،هم شان بودن است هم از نظر مادی و هم
از نظر اجتماعی و فرهنگی .اگر زن و شوهر از دو فرهنگ متفاوت
باشند و نکوشند خود را با یکدیگر وفق دهند دچار مشکل می شوند
تفاوت شما با خانواده شوهرتان از همین نقطه آغاز می شود و چون
همسرتان شما را هم سو با باورهای خود نمی یابد در تطبیق شما با
وضع زندگی خود روش غلط و ناپسند بدرفتاری را انتخاب می کند .
از طرفی هم مشکالت و محدودیت های مادی آرامش را از او سلب
کرده است .شاید او اصرار دارد مسایل و مشکالتش یک جا حل شود
بنابراین باید کوشید او را نسبت به آینده امیدوار کرد.
یعنی به او آموخت که اوضاع چنین نخواهد ماند و با صبرو حوصله
و پشتکار مسایل مادی حل خواهد شد و این مساله را به او یادآور
شد که تنها کسی که می تواند او را در حل مشکالتش یاری نماید
همسرش است.وساطت و ریش سفیدی افراد دلسوز خانواده نیز
می تواند موثر واقع شود.
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ساده ترین روش برای جلوگیری
از لوس شدن کودکان
از تولد تا هیجده ماهگی

آیا با شنیدن هر صدایی به طرف کودک دویدن و او را در آغوش
گرفتن باعث لوس شدن او می شود؟
پاسخ این سوال ممکن است کامال شما را به تعجب وا دارد« .خیر»
مراقبت از یک کودک و پاسخ به داد و فریادهایش به او کمک
میکند تا مفهوم عشق و دوستی و محبت را هر چه بیشتر فهمیده
و لمس کند پس از آن به مرور زمان شما شاهد خواهید بود روش
تزریق عشق و عالقه تا چه اندازه او را در برابر مشکالت زندگی
کمک خواهد کرد .
دراین سنین شما چیز زیادی نمی توانید برای او تهیه کنید تا باعث
شادی اش شوید در حقیقت پرورش و توجه به کودک در این سن
تنها کاری است که می توانید بکنید.
شما باید بدانید که قدرت کالمتان در پاسخ گویی به احتیاجات
فرزندتان به معنای سخت گیری بر آنها از شروع زندگی نیست بلکه
در حقیقت کمک به رشد نوعی احساس خوب و عاطفی در اوست.
احساس شبیه بی نیازی و غرور ،احساس خوب دوست داشتن و
اعتماد به نفس .
پس در این سن هر گاه صدایش را شنیدید او را در آغوش بگیرید و
آرام کنید که در روحیه او بسیار تاثیر دارد .

پاسخ به سواالت حقوقی شما
تهیه و تنظیم مطالب خانواده:
حجت االسالم اباذر عبادی

حقوق خانواده در قانون مدنی

حدود سه سال پیش زمینی را از یکی از دوستانم خریداری کردم و
هنوز به صورت قولنامه است در این مدت هر چه به ایشان می گویم
برویم و محضری اش کنیم می گوید هر وقت که خواستی بفروشی
می آیم ،چرا خرج اضافی بدهی .آیا واقعا این اقدام درست است و در
آینده مشکلی پیش نمی آید؟
پاسخ
مسلم بدانید فرق بسیار است میان اسناد عادی و رسمی و به صرف
هزینه مکرر نباید از امتیازات و اطمینان و ضمانت اجرایی اسناد
رسمی چشم پوشی و به یک سند عادی و قولنامه بسنده کرد چرا
که بسیار آسیب پذیر است .قانون گذار درمواردی چند این نکته را
تصریح کرده چنانکه در ماده  70قانون ثبت می خوانیم:
« سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است و تمام محتویات و
امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود»
در جای دیگر مطابق ماده  72ثبت اعالم می کند:
«کلیه معامالت راجع به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجع
به امالک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی
آنها شخص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود .
بنابراین به صرف مسایلی چون هزینه و یا موارد دیگر خود را دچار
مشکالت به ویژه مواردی چون انکار و تردید و جعل اسناد نکنید که
ثبوت آن نیز در مراجع قانونی دشوار است .

آیا فسخ نکاح همان طالق است؟ منظور از نکاح مفوضه البضع
چیست؟
پاسخ :
در ماده  1132قانون مدنی آمده است در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی
که برای طالق مقرر است شرط نیست .فسخ نکاح بدون رعایت
تشریفا ت صوری که در طالق رعایت آن الزم است مثل حضور دو
شاهد عادل و غیره محقق می شود .فسخ نکاح به وسیله قصد انشاء
تحقق پیدا می کند و احتیاج به رسیدگی مفصل دادگاه ندارد مگر در
مورد عنن که پس از رجوع به حاکم و گذشتن یکسال از تاریخ فسخ.
و اما قسمت دوم سوال:
نکاحی است که در آن مهریه ذکر نشده باشد و یا زوجین قرار داده
باشند که نکاح بدون مهر واقع شود بر طبق ماده  1087قانون مدنی:
اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح
صحیحی است و طرفین می توانند بعد از عقد ،مهر را به تراضی
معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین ،بین آنها نزدیکی واقع
شود زوجه مستحق مهر المثل است.
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به قلم شما

فواید ازدواج برای آقایان

قبل از ازدواج :خوابیدن تا لنگ ظهر
بعد از ازدواج :بیدار شدن زودتر از خورشید
نتیجه اخالقی :سحرخیز شدن
قبل از ازدواج :رفتن به سفر بی اجازه
بعد از ازدواج:رفتن به حیاط با اجازه
نتیجه اخالقی :با ادب شدن
قبل از ازدواج :خوردن بهترین غذاها بی منت
بعد از ازدواج :خوردن غذاهای سوخته با منت
نتیجه اخالقی :متواضع شدن
قبل از ازدواج:استراحت مطلق بی جر و بحث
بعد از ازدواج:کار کردن در شرایط سخت
نتیجه اخالقی :ورزیده شدن
قبل از ازدواج :رفتن به اماکن تفریحی
بعد از ازدواج :سر زدن به فامیل خانم
نتیجه اخالقی :صله رحم
قبل از ازدواج :آموزش گیتار و سنتور و غیره
بعد از ازدواج :آموزش بچه داری و شستن ظرف
نتیجه اخالقی :آموزش های کاربردی و مفید
قبل از ازدواج :گرفتن پول تو جیبی از بابا
بعد از ازدواج :دادن کل حقوق به خانم
نتیجه اخالقی:با سخاوت شدن
قبل از ازدواج:ایستادن در صف سینما و استخر
بعد از ازدواج :ایستادن در صف شیر و نان
نتیجه اخالقی :آموزش ایستادگی
قبل از ازدواج :رفتن به سفرهای هفتگی
بعد از ازدواج:در حسرت رفتن به پارک سر کوچه
نتیجه اخالقی :امنیت کامل
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ساعت  14روز چهار شنبه مورخ  5/7بود پشت میزم نشسته بودم
که یکی از همکاران تولیدیمان سریعا آمد پیشم گفت :اسم من را
هم بنویس
گفتم :کجا  ،بنویسم تو بدها!؟
گفت :شوخی نمی کنم تو رو خدا بنویس
گفتم :خب بگو تو چی بنویسم؟
گفت  :برای کوه نوردی
گفتم  :مگه اطالعیه دادن؟؟؟
گفت :آره بابا ،پاالیشگاه و دفتر مرکزی ثبت نام کردن  ،امروز آخرین
مهلتشه
آب سردی بود که رویم ریخت ،دوباره یک کار مهم و به چشم
نیامدن مجتمع یا همان اصطالح زیر پونز موندن ،سریعا با دفتر
تماس گرفتم و درخواست یک برگ فتوکپی از اطالعیه مربوطه
کردم .خدایی بچه ها هم سریعا اسم ها رو دادن و جمع کردم شد
ساعت  15همان روز ،کال  13نفر اسم شد و ارسال کردم ،بگذریم که
تا آخر وقت امروز هم بیشتر وقت نداشتیم و چند نفری هم جاموندن.
سه روز پیش اعالم کردن که آقا! کسانی که ثبت نام کردن
برای پنجشنبه آماده بشن ،خیلی برام جالب بود ،بعد از  11سال
سابقه کاری در شرکت این اولین باری بود که به غیر از فوتبال
به ورزش دیگه ای هم اهمیت می دادن ،البته باید بگم که بعد
از درخشیدن والیبال ایران ،ایرانول هم تیم والیبال راه انداخت ولی
اینکه بیاد این حرکت قشنگ رو راه بندازه خیلی جالب بود .به نظر
من خیلی قشنگ تر از دادن آن کارت های ورزشی بود که به جای
هدیه سالمت ،چاقی مضاعف رو به همراه می آورد .اوال کوهپیمایی
حرکتی است جمعی ،دوما در این ورزش سن و سال مطرح نیست،
مخصوصا برای ماها که سنمون باالست و پاها و ساق هامون رو
خیلی دوست داریم ،جدا از اینکه دویدن خیلی هم سخته و کال من
از دویدن که مادر ورزش هاست خوشم نمی یاد نه بخاطر خودم
البته ،به خاطر همسرم که کال اسم هر زنی به وسط میاد ناراحت
میشه ،سوما این ورزش تخصص خاصی نمی خواهد همین که بتونی
قدرتت رو مدیریت کنی حله ،خالصه که باور کردنی نبود رفتیم آن
هم چه رفتنی ،چند اتوبوس  VIPو چند دست لباس و کاله یک
شکل درست که شاید مثل زردک کله سفید شده بودیم ولی همین
یک رنگی و اتحاد توی کوه خودش رو خوب نشون داد ،بطوری که
اکثر افراد که به ما می رسیدن می گفتند :از کجا آمده اید؟ خدا قوت ،
خیلی جالبه خوشبحالتون خالصه که همه چیزش مخصوصا همراهی
خود مدیریت اداری و دست اندرکاران برایم جالب بود ،چون تو این

مگه میشه  ،مگه داریم

 11سال منابع انسانی فقط به نفع خواسته خودشون یعنی همون
فوتبال اهمیت می دادند با اینکه چندین بار اعالم کرده بودیم که
بابا حداقل یک استخری هم برای کسانی که به فوتبال عالقه ندارد
تخصیص بدین قبول نکرده بودن ،واقعا بعضی نگاه ها چقدر فرق
می کنه،یک تغییر مدیریت یک نگاه جدید یک بینش مدبرانه باعث
شد ما ها که از فوتبال خوشمون نمیاد هم بتونیم از مزایای ورزش
دست جمعی استفاده کنیم  ،مخصوصا این حرکت اگر در راستای
پاکسازی محیط زیست و اعالم و تبلیغ در جراید و غیره انجام بشه
هم تبلیغ خوبی در راستای حفاظت از محیط زیست میشه هم به نفع
ما کارگران فوتبال گریز ،با این حرکت معلوم شد که شرکت ما هم

بالفعل چه کارهایی می تونسته انجام بده که تا بحال نداده .واقعا که
تغییر مدیریت ایندفعه فقط به نفع مقربین و فوتبال دوستان نبود بلکه
موخرین هم شامل حال گردید .به نظر من این دیدگاه بسیار دیدگاه
خوب و چه بسا عالیست.
بقول شادروان سهراب سپهری
چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید
واقعا  ،مگه میشه ،مگه داریم ،دیدیم هم داشتیم و هم شد.
با کمال تشکر از تمام دست اندر کاران
امیر متین
مجتمع
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اسامی دانش آموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول

پوریا لطفی

بیتا صارمی

مبینا شکراله زاده

سمانه شکراله زاده

پارسا محمدی

حسن بقرایی

الهام نجف آبادی

فاطمه باقری پور

ستاره نجف آبادی

امیرمحمد رحمانی

نگار فرامرزی

ریحانه شریفی

مهدی آب نیکی

زهرا راستگو

مهشاد رهبری

هانیه کوتی

 | 74فصلنامه داخلی شرکت نفت ایرانول | پاییز  | 1394شماره 73
74

اسامی دانش آموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول

عسل رباط جزی

یاسمن باقری پور

ساغر غفاری

نارینا والیان
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محدثه نصیری

سولماز غفرانی

آراد بابائی

سارا نازکی
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الینا نعمت الهیان

هستی الیقی

آدرینا پندنی

محمد مهدی مختاری

علیرضا ترشده

بهار جهانی ابیانه
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علیرضا لطفی
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مهسا فریادرس

پریسا تقوی
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ریحانه انارکی

سونیا غفرانی
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امیرحسین غالمی
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زهرا صبوری
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ابوالفضل نصیری
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اسامی دانش آموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول

فاطمه نعمتی

مصطفی شکوهی بافقی

مریم پادمهر

امیرحسین خراطی زاده

• گفتنی است به منظور قدردانی از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز هدایایی از سوی شرکت نفت ایرانول به رسم یادبود به
این عزیزان اهدا شد.

گـزارش تصـویـری

عکس ارسالی از یکی از کارکنان شرکت نفت ایرانول

ایستگاه صلواتی ایرانول به مناسبت میالد امام رضا(ع) در پاالیشگاه تهران
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گـزارش تصـویـری
کوه پیمایی کارکنان ایرانول

تیم فوتبال ایرانول
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گـزارش تصـویـری
بازدید دکتر هاشمی ،رئیس هیأت مدیره شرکت نفت ایرانول از پاالیشگاه تهران
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گـزارش تصـویـری

نخستین نمایشگاه تامین اجتماعی؛ سرمایه گذاری و توسعه پایدار 12 ،تا  14مرداد 94

مسابقه طناب کشی به مناسبت هفته دفاع مقدس میان کارکنان ایرانول
تیم های اول تا سوم به ترتیب :واحد خدمات اداری ،مجتمع ظرف سازی ،واحد ظروف سازی
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افقي:
.1از بهارش پیداست ـ ستایش
.2الهه عشق در یونان باستان ـ حمله ـ نام بن الدن
.3واضح ـ نوعی قارچ ـ حرف ربط ـ نوعی پرنده
.4بن مضارع نوشیدن ـ پوشش بدن پستانداران ـ حیله
.5نوع صافی ـ کیف به هم ریخته ـ فعل امر آمدن
.6امام اول
.7جهان ـ به زور ـ حرف تعجب
.8حرص ـ دیدن
.9منسوب به نوش ـ حرف ربط ـ یکی از اعداد ـ قسمتی از گیاه
.10روز نیست ـ نام کتابی از خاطرات جنگ ـ فردی با
گونه های سرخ
.11روان کننده ها ـ بلدرچین
.12ابریشم ـ جامه خوب
.13دهی اطراف شهر کرد ـ جدا کننده
.14آرزو ـ بسی نیک ـ نام دختر
.15شاه افشاری ـ ماده کشنده
برندگان جدول فصلنامه بهار ایرانول

8
9

عمودي:
.1از سرداران نامی ایران در دوره اشکانیان ـ حرف نزن به ترکی ـ واحد پول ژاپن
.2هورمون تنظیم کننده قند خون ـ اقامت کردن
.3نوعی تنقالت ترش ـ نام دهی در آمل ـ حمد شده
.4بله به انگلیسی ـ برتر ـ تمام  ،همه
.5نام یکی از اصحاب امام علی(ع) ـ بلبل
.6غده ترشح هورمون رشد ـ منسوب به ایران
.7منقار پرنده  ،نوعی پرنده  ،خون بها
.8ناشنوا ـ طبیعی ـ برادر آبادانی
.9کیسه ای که در آن دارو مینهند ـ حرف ندا ـ نوعی فرمت ذخیره فایل متنی مربوط
به شرکت ادوبی
.10جنگ و جدال ـ شوخ ـ حرف اشاره
.11حرف ربط ـ لقب امام دوم
.12نام یکی از فالسفه یونان ـ مغلوب رساندی (رساندی برعکس)
.13ستایش ـ خدا ـ دهی اطراف میناب
.14سخت روی ـ وسیله ای برای خاک برداری ـ دور کردن کسی به تدبیر ـ نوعی خاک
.15منسوب به ده ـ هنگام شب ـ عمومی

آقایان اسکندر غالمی ،علی تاجیک و خانم حمیده خلجی برندگان جدول فصلنامه بهار ایرانول هستند .به این اشخاص به رسم یادبود هدایایی
از سوی روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول اهدا می شود.
این افراد می توانند برای دریافت هدایای خود به واحد روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول مراجعه و یا با شماره تلفن 88600430
تماس حاصل کنند.
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تدین -فرشته قربانی نائینی -احسان غالم نژاد -مرتضی رسول پناه -زهرا بابایی -شکوئیان تبریزی -علی شیخ حسنی -بهزاد گیلک -بهزاد یاری -مرتضی ابراهیم
زاده -رضا بابایی -شهال قربانی -کاوه عسگری سلوشی -ارزو حسن زاده شلمانی -علیرضا قلی زاده -نیما خدابخشی -کیان فرکیش -عباس نظری -حمید مولودی
– محمد حسین خدادی -رامین کرم نهال -فرانک خطیبی طالقانی -محمدرضا فوالدگر -محمدعلی زینعلی پور -غالمحسن رحیمی اردبیلی -مجتبی افسری -بهروز
مظفری -محمد اسدیان -مهدی خلجی -مهدی فراهانی -وحید مرادی -جالل اورعی -سمانه شاطری -سید فرهاد فکوری نیا -حمیدرضا میرحاج -کاظم نقی لو
– کامران دارابی -فریبرز سوسنی -محمد صدقی -علی توحیدلو -احسان نیکان -بابک موسوی -حمیدرضا صابر -امیر شهبازی– حمید آزادی -امیرحسین دربندی-
محمد حسن مطهری -محمد احمدی -آرش کاظمی اسفه -نازلی نیک سیرت -حمید محسن زاده -مهدی مظفری -حمیدرضا شاهرخی -سید سعید عبیری -قادرنامور
ساروخلیل -محسن مظلومی محمدی -عالمه سامانی پور -محمد مهدی نوری راد -مرزبان شکری -رستمعلی سمایی -حسین فتحعلی -رحمان علی نژادی -حسین
فیض آبادی -محمود نظامی -حمیدرضا تفکری بافقی -بهناز محمد ابراهیم -داود رحمانی -مهدی نسیمی -سیده مریم حسینی -میثم بیاتی -طاهر جمالی نسب -سارا
فراهانی -حمید طاهری اسم رود – حمید جهانی ابیانه – محسن ذولفقاری فرد -محمد اکبرزاده ثابت لنگرودی -مصطفی عباسی -معین شاهوار-شهرام غفاری-
سید احمد هاشمی -عبدالحسین حسین پور -احسان هاشمی سنجانی -حسن دادخواه -محمدعلی صادقی -علی قاسمی -جابر ولی زاده -مسعود حسنی -شهرام
حسینی -سید حسین موسوی -رضا فرامرزی -امیرهوشنگ شاهسون -مرتضی صبری -صفر یوسفی -حسین بهشتی -محمد سهرابی -حسن صحرانورد -مهران
محمودی -ابراهیم باقری -دانیال اهلل بخشی -نبی اهلل قاسمی زاده -ناصر بقرائی -اصغر نورانی -سیدعلی عبدالهی -اژدر صادق بیگی -رضا مختاری -علی الماسی-
جواد طریقت رام -محمد شکوهی -حامد اعالیی راد -محمد عباسی -مهدی کوشکباغی -اسماعیل نجف آبادی -حمید پوربی -حمیدرضا ابوطالبی -احمدرضا
رضایی -باقر صمدزاده -داوود عزت پور -حبیب اهلل محمدی -حسن فهیمی -موسی غالمی -حیدر اسکندر -حامد فرج یار -غالمرضا نظاری -مجید جانه -وهاب
امیریان کالت -حسین قربانی -یاسر سراهنگ -علی محمدیان -داوود نوروزعلی -حسین سرپرست -نقی نجف آبادی -روح اهلل کتی -اسالم مظاهری -مظاهر
اشتاد -خسرو سلیمانی فر -اسداهلل علی -محمد زارعیان -عباس پیمان محمدی -ابراهیم نجف آبادی -محمد حاتمی -ولی عفتی -غالمرضا قیاسی -حامد باپیران-
جواد احمدی -محمد حسینی -رمضان رضایی -رضا کردآبادی -علیرضا فوالدکیا -قاسم رضایی جم -حمید رضازاده -سید مصطفی صدوقی -هومن شعاعی -محمد
فرجی -بهروز احمدی -ناصر معظمی گودرزی -احمد بیات -مرتضی گل محمدی -رضا عینی -محمدرضا ویسی شیخ رباط -علی کرمی -اسکندر بقرائی -سجاد
روح بخش محسنی -مصطفی باقری پور -هادی خانمحمدی -مالک غالمی -هاشم محمودیان -حسن علی نواز -عبدالحمید ایرقانی -جافر علی ابراهیمی -رضا
رجب بلوکات -علیرضا امین فر-علی نجفی-کمال امیری -محمود عبدی -سعید حبیب الهی -کریم عبادی -سعید عاشورنیا-شمسعلی زند -محمد باقری پور -محسن
جبالی-بهتاش بهبهانی -امیرحسین بصائری -سید امیر عظیمی-فاطمه صفایی -روح اله دشتی-عبدالرحیم عزیزی.
دفتر مرکزی
علی اصغر نامی -مرضیه نادری مطلق -محمدرضا موحدی -علی اکبر صدیقی -صادق جعفری -فاطمه امینی -آزاده گودرزی -کاوه دستمردی -تورج رحمتی -حسین
کریم زاده نائینی -هادی کشتکار -فاطمه احسانی -سید ابراهیم میری -محمدرضا صمدی تهرانی  -ابوالفضل حبیبی -سیده افسر طباطبایی -مازیار قنواتی -اصغر
قدردانی -الهه غالمی آهنگران -مریم زاهدی -پیام مهرابی -لیال سعیدی راد -الیاس کبیری دهخوارقانی -ولی اسماعیلی -معصومه نیکنام -سید مهدی اردهالی-
زینب جانبخش -محمدرضا ثریافرد نوری -مهدی صارمی -سارا نیک سیرت -وحید اسماعیلی -علی صدرالدینی احمدیانی -سید محمد عظیمی -سید مهدی تولیت-
سید احمد عظیمی -حامد بهاری -مهسا عسگری -فاطمه شیرآقایی -فاطمه نوتاش -حنانه یوسفی نمین -مهدی محمدی میرانلویی  -علی غیاثیان -مرتضی صفری
فرد -قربان جباری -محسن خوش اخالق -ندا داوودآبادی فراهانی -مصطفی مومنی -حمیده خلجی -محمدباقر فضلعلی -گالره کامروز خدایار.
پاالیشگاه آبادان
امیر برومند -نادر ربی هاوی -فضل اهلل روستایی زانیانی -حسین محمودی -امید غانمی -بهنام حجازیان -رضا کشتکار بوشهری -فرشاد نژاد خراسانی -حسین
فرسانی -ابراهیم قناد شیرین طبع جاللی -شهرام ورپشتی -اکبر پور طاهرزاده -سید علی هاشمی -محمد رضا جاسم بچاری -هاشم خاجوری -علی صباحی
پور -غالم عباس شریفی -رضا پور شیخی -محمد رضا رادمهر -محمد پور نصاری -محسن قربانی محمد عباس دخت -محمدعلی باقرزاده -بابک سلطانی -مهدی
کریمی اورزمان -علیرضا استرکی-رضا شاهرخی -هادی نیکویی -جمشید احمدنژاد -عبداالمام جاسم بغالنی -فرشید زارع زاده -سامی خالدی -صالح امیری -مکی
دریس -علی ایزدی -فرهاد آرمان -امیر بحرانی پور -روح اهلل گودرزی -میالد عیدان -مهدی جاللوند -سعید فرصت -سید منصور دراجی زاده بهمنشیری -علیرضا
جاللی -مسعود شمسی-حسین نصیر زاده -میثم ممبینی-سعید مطور-عباس کارده-بهاره قلعه گالبی-بهمن سوخته زاد-محسن لیراوی-رشید مسیحا.
مظروف سازی
مهدی گرشاسبی -مسعود حاجی میری -بایرام اسفندی -محمدرضا دیلمی زندی  -امیر گچ کرقلی -رضا علویان -سید مهدی حسینی -سید محمد علی فیض آبادی
ثانی -حامد نادرخانی -ابوالفضل باقری همبری -محسن شیرزادی -میرعبداله صادقی -امیرهوشنگ جعفریان اصل -ناصر نراقی پور -علی مدحیان -امیرحسین کمال
آبادی فراهانی -مهدی حسن زاده-عبداله شمسی-صفر آبروشن-مصطفی دالورنیا-محمد باقری فر-آیت اهلل زندیه -معین بیاتی-علی دولت آبادی فراهانی-جواد
خیرخواهان-مرتضی سمائی-نادر قاسمی-محمد طاهریان-پرویز قاسمی -سید داود عظیمی -خدایار تقوی -علی میرزایی -جالل باقری پور-علی سبزه ای -سیاوش
وثوقی -محمد جلیلوند-حسین باباجان زاده-صفدر پاداشی -عباس پرورش -ابراهیم محمدی.
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پرسشنامه ارزيابي رضايت مشتري

8

تمايل به خريد مجدد محصوالت شرکت نفت ايرانول

9

تمايل به خريد محصوالت جديد شرکت نفت ايرانول

10

تمايل به معرفي محصوالت شرکت نفت ايرانول به ديگران

11

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

12

شهرت و اعتبار نام تجاري( )Brandشرکت نفت ايرانول

13

توجه و تمرکز شرکت نفت ايرانول بر اصل مشتري مداري

14

قابليت اطمينان و اعتماد به شرکت نفت ايرانول

15

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

16

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

17

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

18

کيفيت کلي محصوالت شرکت نفت ايرانول در مقايسه با محصوالت رقبا

19

تحویل به موقع محصول

20

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

21

نحوه برخورد پرسنل واحد فروش

22

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

23

پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان

24

تسلط پرسنل واحد فروش بر مهارت های فنی و ارتباطی

25

کیفیت اطالعات ارائه شده در مورد محصول و ویژگی های آن

26

کیفیت نحوه ارائه خدمات بعد از فروش

27

کیفیت کلی ارائه خدمات شرکت نفت ایرانول در مقایسه با رقبا

28

قيمت محصوالت شرکت نفت ايرانول در مقايسه با رقبا

29

پاسخگويي به موقع به شکايات

30

کيفيت پاسخ هاي ارائه شده و اقدامات اصالحي جهت رفع شکايات

31

برخورداری شرکت نفت ایرانول از تجهیزات و فن آوری های جدید

32

وضعیت ظاهری و آراستگی پرسنل واحد فروش
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بسيار
خوب

7

انعطاف پذیری شرکت نفت ایرانول در دریافت وجوه

خوب

6

با ارزش بودن محصوالت در مقابل وجه پرداختي

متوسط

5

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

ضعيف

4

نظم و دقت پرسنل شرکت نفت ایرانول در ارائه خدمات فروش

بسيار
ضعيف

3

عالقه مندی پرسنل شرکت نفت ایرانول در ارائه خدمات فروش

تلفن:

2

قابليت اطمينان به کيفيت محصوالت شرکت نفت ايرانول

آدرس:

1

ميزان تطابق مشخصات فني محصوالت با معيار پذيرش شما

نام و نام خانوادگي:

لطفا با توجه به ارزيابي خود از شرکت نفت ايرانول به موارد زير امتياز دهيد و پاسخ های خود
را به واحد روابط عمومی و تبلیغات ارسال نمایید .به شرکت کنندگان در نظرسنجی به قید قرعه
جوایزی اهدا خواهد شد.

امتیاز
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