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افق  1404نقشه حضور
در عرصههای داخیل و بینالملیل
امروزه چرخه توســعه برمدار برنامه و تعریف استراتژی های مبتنی براهداف مشــخص می چرخد .این مسیر بدون تدوین سیاستها ،تعریف افق
قابل دســترس و تکیه بر راهبردهای ملموس نمیتواند راه خود را به خوبی طی نماید .تولید محصوالت و مشــتقات نفتی با این باور که نفت محور اقتصاد
کشــور وذخایر پایان پذیر آن نیز تکیه گاه این اقتصاد است ،ما را بر این باور استوارتر مینماید که رهایی از این وابستگی و ایجاد مسیرهای کاربردی جدید
در فضای اقتصادی کشور ،تکیه بر فرآوری محصول در داخل کشور و سپردن میدان به متخصصین داخلی با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین است.
شرکت نفت ایرانول طی سه سال اخیر با ایمان وخودباوری در تولید محصوالت و برداشتن قدمهای موثر در راه پر پیچ وخم اقتصاد کشور و با بهره گیری
از اندیشــه های بزرگان اقتصادی کشور و رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری در نامگذاری دو سال اقتصاد مقا ومتی،اقدام وعمل و تولید و اشتغال،
در تدوین برنامه های خود توانست قدم های موثری بردارد.
طی ســه سال اخیر بدست توانمند شما عزیزان پرتالش توانســتیم تولید روغن موتور ایرانول را پس از 36ســال در آبادان مجددا احیاکنیم و با همین
اندیشــه ،نخســتین روغن موتور خودرو بر پایه گیاهی،همچنین ســاخت پایانه صادراتی در بندر امام(ماهشــهر)،دریافت جایزه ملی سه ستاره تعالی
ســازمانی،راه اندازی انبارهای  1،2،3ثامن االئمه وجواداالئمه،اورهال واحدهای پی دی ای تار وهایدرو فینیشینگ پس از  18سال و واحد فورفورال پس
از  9ســال،جذب ســرمایه گذاری و تولید روغن های گروه 2و 3در آبادان و افزایش حدود 7درصدی سهم بازار ایرانول از جمله اقدامات اساسی شرکت
وشما عزیزان به شمار می رود.
تالش شبانه روزی عزیزان گرانقدری چون شما بی حاصل نبود و در این ســالها کارهایی همچون:کاهش  30درصدی خام فروشی،توسعه و نوسازی
روغن سازی پاالیشگاه آبادان در بخش بلندینگ پس از  36سال ،ایجاد پایانه های صادراتی با مخازن  25هزار تنی ،در کارنامه درخشان شما پرسنل بوده
است.
تک تک اعضای هیات مدیره در طول سالهای اخیر دغدغه ای جز فراهم کردن شرایط مطلوب محیط کاری برای شما نداشته اند و رفاه وآسایش شما
را محور تصمیم گیری های خود قرار داده اند .برهمین اســاس اجرای آیین نامه افزایش حقوق پرســنل پس از 5سال و یکپارچه سازی قرارداد کارکنان،
افزایش تســهیالت بیمه تکمیلی،تحت پوشش قرار گرفتن بیمه عمر کارکنان و افزایش تســهیالت رفاهی،افزایش سبد کاالها ،هدیه تولد امام رضا(ع)
وافزایش دریافتی های مناسبتی،فعالیت مجدد شرکت تعاونی مسکن کارکنان در راستای خانه دار کردن پرسنل و راه اندازی شرکت تعاونی کارکنان از
جمله اقدامات در جهت فراهم نمودن شرایط مطلوب و ایجاد محیط شاداب کاری برای پرسنل بوده است.

با نگاه به اقدامات و عملکرد ســه ســال اخیر می توان به عینه تبلور اندیشه «ما میتوانیم» را مشاهده کنیم ،سالهایی که همرا ه با سختی های فراوان در
عرصــه خدمت بود ،روزها و هفته هایی که لحظه های خوش وتلخ را در کنار یکدیگر تجربه کردیم .این روزها برای همه ما همراه با افتخار بود،همراه بودن
بیشــترین رشد سود دهی برای نخستین بار در صنعت روانکاران با  39درصد رشد ســود خالص و 14درصد رشد سود عملیاتی ،بیشترین میزان فروش
نهایی با  140هزار تن وکمترین فروش بیس اویل(خام فروشی)و کاهش  30درصدی خام فروشی در سال  1395و انعقاد تفاهمنامه با شرکت پتروناس از
دیگر اقدامات و فعالیت های زیر بنایی شرکت بوده است.
موفقیت ها و دستاوردهای بدست آمده شرکت نفت ایرانول تنها در سایه همدلی وهمراهی همه عزیزانی محقق گردید که دراین مسیر لباس خدمت
به تن کرده و با عشق به میهن و سربلندی آن ،شب و روز در کنار یکدیگر بودند.
با نیم نگاه به گذشته درخشان ،چشم بر افقی دوخته ایم که در آن چیزی جز سربلندی و سرافرازی نباشد.برهمین اساس اعضای هیات مدیره با ترسیم
برنامه افق  ،1404اســتراتژی همه جانبه نگر را در دستور کار خود دارد و معتقدیم در راه پیشــرفت توقف نباید کرد و راه را باید با چشمانی باز و سریعتر
بپیمائیم این اســتراتژی با استناد به اسناد باال دستی و قانون برنامه ششم توسعه بوده است .در برنامه افق 1404ایجاد فرصت های جدید تولید با رویکرد
ایجاد بازار مناســب،تدوین نقشه راه و اولویت های بازار مصرف،بومی ســازی فنآوری ،تولید محصول رقابت پذیر و اقدام بهنگام در بازار و دست یابی به
فناوری های نوین توجه ویژه ای شده است.
برنامه  1404شرکت نفت ایرانول با نگاه به عرصه های رقابت داخلی و خارجی،توسعه دانش فنی،تجاری سازی،توسعه تحقیقات و بهینه سازی فرآیند
تولید با کاهش انرژی و هزینه ها را از جمله برنامه های کلیدی و راهبردی خود می داند.
تشــکیل کمیته های تخصصی با بهره گیری از نیروهای توانمند ومتخصص داخلی،تکیه بر سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی در واگذاری امور
تصدی گری و تمرکز در اجرای برنامه های استراتژیک شرکت از جمله برنامه هایی است که تالش خواهد شد در این مسیر حرکت کنیم.
بار دیگر ضمن تقدیر از همه کســانی که همدل با مدیریت مجموعه در راه اعتالی شرکت ودرخشان ترشــدن فعالیت وعملکرد آن بوده اند ،تقدیر
و تشکر می نمایم و امیدوارم این همدلی همیشه ایام مستدام وبرقرار باشد.ما نیز مفتخریم که در کنار شما ،در این افتخارات و موفقیت ها سهیم باشیم.
عیل بهروزی
معاون اجرایی شرکت نفت ایرانول

در گفت و گو با مهندس اسحاقی مدیرعامل موفق ایرانول مطرح شد:

ش کرت نفت اریانول

رضایت سهامداران و پرسنل ،استراتژی 1404
افزایش سهم بازار و کاهش خام فروشی
گفتوگو :اژدر شهابی
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گفتوگو

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

گفــت و گــو با مهندس اســحاقی با وجود صمیمیت و روی خوش وی در مقــام یک مدیرکه آن را می توان در برخورد وی با تمام پرســنل و
کارگران نیزمشــاهده کرد و همین مورد منجربه محبوبیت و مردمی بودن وی در میان پرســنل و کارگران شــده است ،برای من به عنوان
مصاحبــه کننــده بدون اضطراب بود ولی در کنار آن ســوال کردن از مدیری که روزگاری رســانه ا ی بوده اســت ،ســختیهای خودش را
داشــت ،اســحاقی که طی مدیریت  20ســاله اش در سمتهای مختلف ،حضوری موفق داشته و همیشــه دلواپس قشرکارگرو به دنبال
احقــاق حقــوق آنها بوده اســت پس از حضور در ایرانــول نیزیکی از دغدغههای اصلــی مدیریت اش رفاه کارکنان و بــه خصوص کارگران
بوده و هســت ،طی ســه ســال حضورش در ایرانول تقریبا بــه تمام وعده هایی که داده بود عمل کرد و توانســت لبخنــد رضایت را برلبان
کارکنان نشاند ،مهمترین کاری که وی دراین مدت انجام داد ایرانولی کردن بیش از  400نفر از کارکنان ،افزایش حقوق طی دو نوبت،
افزایش تسهیالت رفاهی از جمله افزایش وام های ازدواج وسایروام ها ،افزایش پرداختی های مناسبتی نقدی اعیاد مختلف،افزایش
تســهیالت بیمه تکمیلی و عمر ،اهدای ســبد کاال و لوازم تحریربرای نخســتین بار و اهدای هدایای غیرنقدی در مراســمهای مختلف
بــه کارکنــان و...را میتوان نام برد .او در مدت مدیریت اش عــاوه براقدامات مهمی که در حوزه رفاهی کارکنان به انجام رســاند در
زمینه توســعه شــرکت نیزهمان طورکه در بدو ورودش به ایرانول یکی از برنامه های خود را توســعه همه جانبه اعالم کرده بود توانســت
گام های اساســی و جدی در این راه بردارد و پروژه های بســیاری را که سالها بالتکلیف بودند به سرانجام رساند و اقداماتی انجام دهد
که نه تنها اکنون بلکه در درازمدت به نفع شــرکت و حتی ســهامداران خواهد بود .اســحاقی که مدیری تحول گرا ،خوش فکرو با برنامه
اســت در مدت مدیریت خود توانســت رکورد فروش مقداری و مبلغی ایرانول را از ابتدای تاسیس تاکنون بشکند و در سال جاری برای
اولین بار در بین چهار شرکت تولیدکننده روانکار بیشترین رشد سود را داشته باشد و سود ایرانول از  145میلیارد تومان سال  94به 203
میلیارد تومان ســال  95افزایش یابد و براســاس گزارش ســازمان حمایت ســهم بازار ایرانول حدود  7درصد طی دو ســال گذشــته افزایش
یابــد .دریافــت چندیــن لوح تقدیراز ســازمان هــای مختلف بــرای ایرانول نیزســندی دیگری بــراین ادعا اســت که مهمتریــن آن ر ا می
توان دریافت جایزه ملی ســه ســتاره تعالی ســازمانی عنوان کرد که در میان چهار شــرکت روانکار ایرانول توانســت برای نخستین بار آن
را بدســت آورد و همچنین دریافت تقدیرنامه نشــان مســوولیت اجتماعــی از وزیرتعاون،
کارو رفــاه اجتماعــی ،مدیــرنمونــه شهرســتان ری از میــان بیــش از  5هزار واحــد تولیدی و
مدیــرنمونــه در بیــن  400شــرکت شســتا در ســال  94و همچنیــن مدیــرنمونه در جشــنواره
قهرمانــان صنعــت طی دو ســال  94و  95تنها بخشــی از افتخارات وی در
مدت حضورش در این مقام اســت .با مهندس اسحاقی مدیری که همه
از دوران او بــه عنــوان دوران موفق در ایرانول یــاد میکنند به گفت و گو
نشســتهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.

ابتدا کمی در مورد پروژه هایی که طی ســه سال گذشته
در ایرانول انجام شده اســت و اینکه این پروژه ها تاکنون چند درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است ،توضیح دهید؟

با توجه به اینکه هدف من توســعه همه جانبه در شرکت نفت ایرانول
در بخش های مختلف تولیــد ،فروش ،صادرات ،فعال کردن پروژه ها
و توجه به نیروی انســانی و...است ،طی سه ســال گذشته پروژه های
زیادی در ایرانول در بخش های ذکر شــده به انجام رسید ،در بخش
فعال کــردن پروژه ها از مهمترین آنها می توان به تعمیرات اساســی
(اورهال) واحدهای پی دی ای تار و هایدروفینیشینگ پس از  18سال و
واحد فورفورال پس از  9سال ،توسعه و نوسازی روغن سازی پاالیشگاه
آبادان در بخش بلندینگ بریم پس از  35سال ،حل و فصل و ترخیص
چـهار عدد فیلترهای مربوط به پروژه تولید واکس کم روغن پس از 3
سال و نصب آنها به منظور کاهش روغن اسلک وکس و افزایش تولید
روغن پایه ،راه انــدازی انبارهای جواداالئمه (ع) ،ثامن االئمه  2 ،1و 3
و کاهش هزینه های جاری شــامل اجاره فضای انبار و افزایش امکان
نگهداری محصول نهایی و جلوگیری از خام فروشــی و افزایش فضای
انبارش محصــوالت نهایی و تعیین تکلیف و تحویل کارخانه حشــره
کش پرکنی پس از  10سال و پروژه مخازن بندر امام اشاره كرد.
چند پروژه در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارند؟

در حال حاضر ۱3پروژه در شــركت نفت ایرانول در مرحله اجرا قرار
دارد که به تاپیکو ارســال و مورد تایید قرار گرفتــه و این  13پروژه از
امسال تا سال  1400باید به بهره برداری برسند و خوشبختانه برنامه
زمانبندی آنها نیز مشــخص اســت كه  ۴تا  ۵پــروژه آن مربوط به
افزایش ســرمایه است .به طور مثال پایانه صادراتی یکی از پروژه های
بسیار مهم شرکت اســت که بر زمین مانده بود و اداره بنادر به دنبال
تصاحب زمین آن بود .خوشــبختانه این پروژه را در سال  93پیگیری
کردیم و بزودی افتتاح میشــود .در این پروژه در حال حاضرظرفیت
 ۲۵هزار تن مخزن داریم.
بابت اجاره ســالیانه  ۸هزار تن مخزن ،سالیانه  ۱۱میلیارد تومان اجاره
میپردازیم که با بهرهبرداری از مخازن خود عالوه بر پرداخت نکردن
این مبلغ ،انبار محصوالت جانبی ما به ســه برابر افزایش مییابد .در
زمانهایی که قیمت محصوالت جهانی در حال افزایش است میتوانیم
تا ســه ماه محصوالت خود را ذخیره کرده و با افزایش اعمال شــده به
بازار عرضه نماییم.
 13پــروژه ای که باید طی پنج ســال به بهــره برداری
برسند ،کدامند؟

پروژه پایانه صادراتی بندر امــام خمینی(ره) ،پروژه افزایش راندمان
واحد موم زدایی (فاز یک) ،پــروژه افزایش راندمان واحد موم زدایی
( فــاز دوم ) ،بــرج خنک کننده آبــادان ،احداث واحــد تولید بخار
پاالیشــگاه تهران ،پروژه پاالیشــگاه جدید آبادان ،راه اندازی پروژه
خط ریلــی مجتمع ،طرح بهبود راندمان کل پاالیشــگاه تهران ،تولید
روغنهای صنعتی موتوری و دریایی با مشــارکت شرکت خارجی،
تولید روغن های دریایی (کشــتی) ،پروژه ســاختمان جدید اداری،
پروژه خرید زمین جایگزین مجتمع و دسترســی به خط ریلی و طرح
تولید اکسترکت سبز( مطالعاتی) سیزده پروژه ای هستند که به امید
خدا طی پنج سال در راستای توســعه در شرکت نفت ایرانول به بهره
برداری خواهند رسید.

یکــی از پروژه هــا در شــرکت نصب فیلتــر در واحد
مومگیری اســت لطفا در مورد پروژه وکس و نصــب فیلترهای واحد
مومگیری که در زمان شــما انجام شــد و مزایایی که این اقدام در پی
دارد،کمی توضیح دهید؟

پروژه دیگر واحد وکس اســت که فیلترهای آن ترخیص و نصب شده
و دریکی دو ماه آینده فاز اول آن را شــروع می کنیم .پیشرفت فیزیکی
این پروژه حدود  55درصد است که امیدواریم تا خرداد ماه سال آینده
به بهره برداری برســد .با اجرای فاز اول طرح بهبود راندمان واحد موم
گیری ،راندمان عملیات پاالیش در این واحد که در حاضر حدود 75%
می باشــد به حدود  79%افزایش خواهد یافت ،کــه این امر موجب
استحصال  11میلیون لیتر محصول روغن پایه بیشتر از خوراک در سال
خواهدبود.ازطرفدیگردرصدروغندرمحصولجانبیاسلکوکساز
 25-20درصد فعلی به حدود  10درصد کاهش خواهد یافت که باعث
مرغوبیت و ارزش بیشتر محصول جانبی می گردد.
با اجرای فاز دوم و تولید وکس خشــک با درصد روغن بســیار پایین
حدود  1-3درصد ،ارزش افزوده محصول جانبی وکس بســیار باالتر
خواهد رفت که این امر نیز موجب افزایش ســودآوری قابل توجه در
شرکت خواهد شد و قدرت رقابتی شرکت را نیز افزایش خواهد داد.
با پیگیری های انجام شــده و پس از انجام عملیات نصب این فیلترها
بر روی جایگاه خود ،عملیات ســاخت اطاق کنترل و سقف SHELTER
فیلترهای مزبور نیز به اتمام رســیده و در مرحله بعدی و با شناسایی
پیمانکاران مورد نیاز و به ســرانجام رسیدن اســتعالمات ،پروژه به
سرعت در حال پیگیری اجرا می باشد.

پروژه برج خنک کننده پاالیشــگاه آبــادان نیز یکی از
پروژههای مهم محیط زیستی است که مورد توجه و یکی از برنامه های
در دست اجرای شــرکت بود و به تازگی راه اندازی شده است کمی
توضیح دهید؟

پروژه برج خنککننده پاالیشــگاه آبادان نیز که چندین ســال مورد
تاكید اداره محیط زیســت بود فعال شده و بر اســاس قرارداد منعقد
شــده راهاندازی شــد .این پروژه باهمت وتالش شبانه روزی پرسنل
پاالیشگاه روغن سازی آبادان و واحد مهندسی و طرح ها انجام شد.
از مزایای این پروژه می توان نکات زیر را برشمرد:
.۱پاســخگویی به الزامات زیست محیطی مبنی بر مشکالت برداشت
از آب رودخانه و بازگشــت مجدد به رودخانه پــس از اتمام چرخه
فرآیند و به تبع آن حذف ورود آالینده ها به زیستگاه آبزیان.
 .۲جلوگیری از نوســانات دمایی متاثر از تغییرات فصلی آب رودخانه
ورودی به مبدل ها ،که این امر ســبب بهبود کیفیــت و کمیت تولید
واحدها خواهد بود.
 .۳ممانعت از ایجاد رســوب در تجهیــزات و کاهش تعمیر و تعویض
قطعات و در نتیجه افزایش طول عمر تجهیزات.
 .۴کاهش موثر فرصت های تولید از دســت رفتــه و افزایش تولید به
واسطه زمانهای متعدد تعویض مبدلها و تعمیر آنها
 .۵قطع وابستگی به آب خام دریافتی از شرکت پاالیش نفت آبادان.

از زمــان جنگ تاکنون و طی چند ســال گذشــته اقدام
خاصی در پاالیشــگاه آبادان انجام نشــده بود تا زمان مدیریت شما
که توجه ویژهای به پاالیشــگاه آبادان کردید و پس از  36سال جان
تازهای به این پاالیشگاه بخشیدید؟

تولید روغن
دریایی با
همکاری
ایرانول،
کشتیرانی،
نفت کش و یک
شرکت خارجی
از برنامه های
شرکت است
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ما در پاالیشــگاه آبادان حدود  ۳۰۰پروژه از راهاندازی رســتوران و
آزمایشگاه تا بازسازی و تعمیرات اساسی اجرا کردیم که خوشبختانه
ایــن پروژهها در بهبود وضعیت آن موثر بوده اســت .در پاالیشــگاه
آبادان به دلیل اینکه بیش از  ۸۰سال از عمر آن میگذرد بازسازیهای
انجام شده و خوشبختانه نتایج آن بســیار خوب بود .در این زمینه به
دنبال یک ســرمایهگذار خارجی هســتیم و مذاکراتی با شرکت های
خارجی انجام شده است تا بر اســاس آن روغنهای گروه  ۲و  ۳را که
هماکنون از خارج کشــور وارد میشود ،برای نخســتین بار در ایران
تولید کنیم.

ش کرت نفت اریانول

در مورد خط ریلی در پاالیشــگاه تهران نیز اقداماتی به
انجام رســانده اید که خوشــبختانه با این اقدام مشکالتی که در این
زمینه برای جابجایی محصوالت بود ،رفع خواهد شد ؟

یکی از مشــکالت جابجایی محصوالت جانبی ما کاهش اطمینان در
حملونقل جادهای بود به طوری كه در برخی مواقع از  ۱۵اسفند تا ۱۵
اردیبهشتماه به دلیل محدودیت تردد کامیونها به سختی میتوانیم
از حملونقل جادهای اســتفاده کنیم .بنابراین خــط ریلی را در پروژه
مخازن راهاندازی کردهایم و در مجتمع نیز به زودی راهاندازی خواهد
شــد که با این اقدام هزینه حملونقل محصوالت ما حدود  ۲۰درصد
کاهش مییابد.

است ؟

6
گفتوگو

وضعیت كارخانــه روغن الوند در بریــم آبادان چگونه

بریم یک زمین  ۹۷هزار متری است که تا سال  ۵۷روغن الوند در آنجا
تولید میشــد ،ولی به دلیل وقوع جنگ تحمیلی این کارخانه آسیب
جدی دید و به مخروبهای تبدیل شــد .بســیاری از نهادها و ارگانها
به دنبال تصاحب این زمین بودند ولــی ما همواره اعالم کردیم برای
این زمین برنامه داریم .بر این اســاس ،دو برنامه کوتاهمدت در نظر
گرفتهایم که یکی ســوم خرداد سال گذشته اجرا شــد و ما حقانیت
خود را بر این زمین ثابت کردیم .بــا این وجود ما فاز اول این کارخانه
را ســوم خرداد ســال گذشــته راهاندازی و اعالم کردیم از  ۳۵سال
پیش در این مکان روغن تولید میشــده است .در سال جاری نیز فاز
دوم آن راهاندازی شــد و در حال حاضــر روغنهای صادراتی ما در
آبادان تولید میشود .حسن انجام این عمل این است که ما در آبادان
معافیت مالیاتی و  ۷درصد معافیت عــوارض گمرکی مواد افزودنی
داریم .آبادان در آینــدهای نزدیک به پایــگاه صادراتی روغنهای
شركت نفت ایرانول تبدیل خواهد شد.
در مورد تولید روغن های دریایی بیشتر توضیح میدهید؟

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

با توجه به آن که در ایران روغن های کشــتی در سطح بین المللی که
شرکت های کشتیرانی بزرگ مصرف دارند ،تولید نمی شود ،شرکت
نفت ایرانول اولین گام جهت تولید ایــن محصوالت و صادرات آن را
برداشته است.
بــرای تولید روغن هــای دریایی و کشــتی با توجه به حساســیت و
تاییدیههــای مورد نیاز بیــن المللی و برند محصوالت و ســهم بازار
بین المللی ،سه شــرکت نفت ایرانول ،شرکت کشــتیرانی جمهوری
اسالمی ایران و شــرکت ملی نفت کش ایران با مشارکت و دانش فنی
یک شــرکت خارجی ،تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن یک
شرکت مســتقل ایجاد می گردد که مبادرت به تولید روغن کشتی و

غیره با تاییدیه ملی و بین المللی می کند.
کارخانه حشــرهکش پرکنی نیز پس از سالها بالتکلیفی
در زمان مدیریت شما تعیین تکلیف شــدکه یکی از تکالیف مجامع
سالهای پیش نیز بود ،بفرمایید در حال حاضر به کجا رسیده است؟

در ســال  ،۸۴ایرانــول  ۲.۵میلیــارد تومان برای خریــد کارخانه
حشرهکش پرکنی مجاور پاالیشــگاه تهران پرداخت کرده بود ولی
به دلیل مشــکالت بوجود آمده یکــی از وزارتخانه ها شــاکی این
پرونده بود .خوشــبختانه این پرونده پس از  10ســال حل شد و در
حال حاضر کارخانه حشــرهکش پرکنی در اختیــار ما قرار گرفته و
انبار بســیار خوبی دارد به طوری که ذخیره محصول نهایی ما كه بین
یک هفته تا  ۲۰روز بود و در پیک فروش با مشــکل کمبود محصول
مواجه میشــدیم االن تا  ۲.۵ماه میتوانیم محصوالت خود را در این
انبارها ذخیره کنیم .سال گذشته که بیشترین فروش محصول نهایی
را داشتیم با مشــکل کمبود محصول به دلیل انبارش مناسب مواجه
نشدیم.

در مورد افزایش ظرفیت انبــار محصوالت نهایی از یک
هفته به دو ماه و ...چه اقداماتی انجام داده اید؟

در ســال  1394فضایی در حدود  5000متر مربع به فضای انبارش
مسقف شرکت نفت ایرانول افزوده گردید که این امر عالوه بر کاهش
هزینه های جاری شــامل اجاره فضای انبار با افزایش امکان نگهداری
محصول نهایی و جلوگیری از خام فروشــی توانسته سود مناسبی را نیز
نصیب شرکت نفت ایرانول نماید.

همان طــور که می دانیــم تامین آب ،بــرق ،گاز و بخار
پاالیشــگاه تهران هزینه های زیــادی به ایرانول تحمیــل می کرد و
وابستگی کامل به پاالیشگاه تهران داشتید که طی دو سال اخیر اتفاق
خوبی در این زمینه افتاد و قطع وابســتگی از پاالیشگاه تهران صورت
گرفت در این مورد نیز توضیح می دهید؟

متاســفانه هم در تهران و هم در آبادان وابستگی کامل در زمینه تامین
آب ،برق ،گاز و بخار به پاالیشگاه نفت تهران و پاالیشگاه آبادان داریم
که این امر هزینههای زیادی را به ما تحمیل میکند که گاها چند برابر
قیمت پرداخت می کنیم.
برای این منظور برق پاالیشــگاه تهران به شــبکه شهری وصل شد و
با این اقدام هزینههای برق از  ۱۰میلیــارد تومان به  ۲میلیارد و ۷۰۰
میلیون تومان کاهش یافت .این كار امسال در مجتمع مظروف سازی
هم انجام میشــود و در مدت دو ماه آینده به گاز شــهری نیز وصل
خواهد شد .بحث بخار و آب هم جزو پروژههایی است که اگر بخواهیم
هزینههای خود را کاهش دهیم ،باید وابستگی به آن را از پاالیشگاهها
جدا کنیم و جزء  13پروژه مهم شرکت است.

در مــورد احداث واحــد تولید بخار پاالیشــگاه تهران
برنامهای دارید؟

مطابق طراحی مقدار بخار  HPو  LPمورد نیاز پاالیشــگاه روغن سازی
تهران برابر  55تن در ساعت می باشد که در حال حاضر بخار مورد نیاز
از طریق پاالیشگاه نفت شــهید تندگویان تهران تامین می گردد .این
امر هزینه باالیی را برای شرکت در پی دارد.
با اجرای این پروژه ،عالوه بر تامین بخار پاالیشگاه روغن سازی تهران

پایانه صادراتی ایرانول

فروش
صادراتی را
از اعتباری
به نقدی و
خریدهای
خارجی را از
نقدی به خرید
اعتباری تبدیل
کردیم

با هزینه ی کمتر ،از وابستگی شــرکت نفت ایرانول به پاالیشگاه نفت
تهران و  Shutdownهای احتمالی و قطــع بخار نیز جلوگیری خواهد
کرد.
پیش بینی می گردد از ســه ماهه سوم سال  1396این پروژه آغاز و در
عرض  24ماه اجرا و در سال  1398پایان یابد.
در مورد صادارت کمی توضیح دهید ؟

خوشــبختانه از ابتــدای ورودم با بررســی که انجــام دادیم فروش
صادراتی را از فروش اعتباری به فروش نقدی تبدیل کردیم.
در مورد خریدهای خارجی چطور ؟ در این قســمت هم
اقداماتی انجام داده اید؟

خریدهای خارجی ما عمدتا افزودنیها است كه در سالهای گذشته با
مشــكالت زیادی برای تامین آن مواجه بودیم .روش اینگونه بود که
ما پول را میدادیم ،دو سه ماه بعد افزودنی به تهران میرسید و در این
مسیر اگر مشکلی بوجود میآمد نمیتوانستیم کاری انجام دهیم ولی
روش خریدهای خارجی ما از ســال  ۹۵تغییر کرده و بر اساس آن باید
ابتدا افزودنی به تهران فرستاده شــود و پس از تایید  QCما  ۱۰درصد
آن پرداخت میشود .پس از تولید و مصرف آن توافقهای سه ماهه و
چهارماهه برای پرداخت مابقی پول داریم.
در زمینه بسته بندی و خریدهای بازرگانی چطور؟

در بحث بســتهبندیها و بازرگانی نیز صرفهجوییهای زیادی انجام
دادیم که باعث کاهش  ۱۳میلیارد تومانی هزینههای مالی در ســال
 ۹۵شــد و بهای قیمت تمام شده این شركت با وجود اینکه در سال ۹۵
فروش بیشتری نسبت به سال  ۹۴داشتیم  ۳درصد معادل  ۲۱میلیارد
تومان کاهش یافته است.
در زمینه آییننام ه و دســتورالعمل هاكه یکی از تکالیف
مجامع سال های گذشته بوده نیز اقداماتی انجام داده اید ،دراین مورد
بیشتر توضیح می دهید؟

در این مدت ۱۱۳ ،آییننامه و دستورالعمل كه یکی از تکالیف مجامع
بود پس از سالها به روز شد و آخرین آن آییننامه معامالت بود که در
بهمنماه سال گذشــته اصالح و در سال  ۹۶بر اساس آییننامه جدید
عمل خواهد شد.

در فروش داخلی و برای کاهش خام فروشی چه اقداماتی
انجام دادید؟

در ایرانول ســاالنه حدود  ۲۵۰هزار تن روغن پایه تولید می شــود.
متاسفانه در سال گذشــته با  ۵درصد کاهش خوراک مواجه شدیم و
به دنبال آن فروش نیز با همین میزان کاهش روبرو شــد .مشکل این
بود که در مهرماه ســال گذشته با  ۸درصد کاهش تولید مواجه شدیم.
ما در سال گذشته برای نخســتین بار توانستیم  ۱۴۰هزار مترمکعب
محصول نهایی به فروش رسانده و  ۹۰هزارتن خامفروشی انجام دهیم
که بر این اساس ،خامفروشی  ۳۰درصد کاهش یافته است .بیشترین
روغنی که در ایرانول فروخته شــده بود  ۱۱۰هزار تن محصول نهایی و
 ۱۴۰هزار تن خامفروشی بود .ما به این امر هم اکتفا نکردیم به طوری
كه خامفروشی در پنج ماهه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال
گذشــته ،حدود  58درصد کاهش یافته اســت و فروش محصوالت
نهایی حدود 30درصد افزایش یافته اســت .در سه سال گذشته  5تا
 7درصد به ســهم بازار ایرانول افزوده شــد ،همین موضوع باعث شد
حاشیه سود ما افزایش یافته و برای نخستین بار رکورد فروش مقداری
و مبلغی محصول نهایی در ایرانول شکسته شود.
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موفقیت شرکت را در سال جاری چگونه میبینید؟

با توجه به عملکرد پنج ماهه نخســت سالجاری امسال بهتر از سال های
قبل خواهیم بود.
در زمینه افزایش صادرات چه اقداماتی انجام داده اید؟
در سال گذشــته رکورد صادرات از ابتدای تاســیس ایرانول تاکنون
شکسته شده بود ؟ برای امسال چه برنامه هایی دارید؟

ما محصولی به نام «پی دی ای تار» داریم که پیش از آن وابســتگی کامل
به شرکت نفت پاســارگاد داشــت ،ولی در حال حاضر به عنوان یکی از
محصوالت صادراتی ما مطرح شــده است .به طوری که در سال گذشته
رکورد صادرات از ابتدای تاسیس شــرکت نفت ایرانول تاکنون با ۳۴۰
هزار تن شکسته شــد .از این میزان ۱۰هزار تن صادرات محصول نهایی
است .در سال ۹۳صادرات محصول نهایی ۲۰۰میلیون تومان بود که این
رقمدرسال ۹۵به ۳۰میلیاردتومانرسیدوامسالبرنامهداریماینمیزان
را به  ۶۰میلیارد تومان برسانیم و خوشبختانه در چهار ماهه به حدود 15
میلیاردتومانرسید استراتژیبلندمدتاینشرکتاولشدنسهمبازار
ایرانولدرسال 1400وبهصفررساندنخامفروشیدرسال ۱۴۰۴است.
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ش کرت نفت اریانول

چیست؟

برنامه شما برای تحویل محصول به مصرف کننده واقعی

توسعه و گسترش شــبکه توزیع مویرگی و ایجاد شبکه توزیع مستقیم
در فروشــگاه های زنجیره ای یکی از برنامه های ما در ایرانول بود که
در راستای حذف واسطه گری در امر توزیع روغن و همچنین با عنایت
به هدف شرکت مبنی بر کسب بیشترین سهم بازار در بین محصوالت
داخلی ضمن افزایش تولید محصوالت نهایی مظروف ،تقویت سیستم
توزیع مویرگی موجود و همچنین راه اندازی این سیستم در استانهای
تهران و قم تا پایان ســال  1395پیگیری و اجرا شده است .اجرای این
طرح موفق در ســایر اســتانها با همکاری عاملین فروش همچنان در
سرلوحه اقدامات می باشد.
محصوالت ایرانول به کدام کشورها صادر می شود؟

محصوالت شركت نفت ایرانول به كشــورهای هند ،چین ،پاکستان،
امارات ،اربیل عراق ،گرجســتان ،آســیای میانه و ارمنستان صادر
میشــود و برنامه صادرات به دیگر کشــورها را براساس استراتژی
ایرانول  1404داریم.
استراتژیها و برنامههای آینده ایرانول چگونه است ؟
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در شرکت نفت ایرانول همیشه سیاستها کوتاهمدت بوده است ولی
ما یک اســتراتژی تا  ۱۴۰۴در نظر گرفتهایم کــه طی ماههای آینده
نهایی و در هیات مدیره تصویب میشــود و ســاالنه بر اساس شرایط
بــازار برنامه اجرایی تدوین خواهد شــد .در این راســتا ،مدیرعامل
ایرانول باید بر اساس شاخصههای مشخص شده حرکت کند که یکی
از مهمترین آنها به حداقل رساندن خامفروشی است و در سال 1400
باید در سهم بازار در ایران اول شــود .همچنین در زمینه پروژهها نیز
 ۱3پروژه برای یک برنامه  ۵ســاله تعریف کردیم که با نهایی شــدن
آنها حاشیه سود خوبی نصیب شرکت میشــود .در سال  ۹۵با وجود
کاهش  ۵درصدی تولیــد و  ۴۴میلیارد تومانی مبلــغ کل فروش ،با
تغییر سیاســت فروش و حرکت به سمت فروش محصول نهایی برای
نخســتین بار در تاریخ روانکاران ،ایرانول در بین  ۴شرکت روانکار ،از
نظر رشد ســوددهی اول شد .این امر هم در سود عملیاتی و هم در سود
خالص محقق شــده است و برای نخســتین بار در تاریخ شرکت نفت
ایرانول ،رکورد فروش محصول نهایی و صادرات شکســته شد .مهر
تایید اقدامات انجام شــده ،جایزه سه ســتاره تعالی سازمانی بود که
توسط سازمان مدیریت صنعتی به شرکت نفت ایرانول داده شد.
مرکز مطالعات تعالی سازمان مدیریت صنعتی هر سال بر

شماره 76

برای دریافت این جایزه هر شرکت باید آمادگی خود رابرای سنجش
در این زمینه اعالم کند که ارزیابان این سازمان در شرکت ها مستقر و
ارزیابی می کنند که ما پارسال با توجه به استراتژیها و کارهای انجام
شده توانستیم برای نخســتین بار در روانکارها جایزه سه ستاره تعالی
سازمانی را دریافت کنیم.

در اردیبهشت سال جاری با شــرکت پتروناس که یکی
از برترین تولیدكننده های روانكار در دنیا است نیز برای تولید روغن
وارد مذاکره شدید و تفاهم نامه همکاری در ایتالیا امضا کردید در این
زمینه نیز توضیح دهید؟

این شــرکت یکی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان روغن در اروپا
است و ســاالنه حدود  ۸۰۰میلیون لیتر روغن میفروشد .ما با این
شــرکت تفاهمنامه امضا کردیم و قرار است محصوالت موتوری،
دریایی ،صنعتی و گریس را تحت لیســانس این شــرکت به بازار
عرضه کنیم .براســاس تفاهم نامه امضا شده شــرکت پتروناس که
جزء شــرکتهای برتر دنیا در تولید انواع روانکار اســت و تائیدیه
برخی از بهترین خودروســازان جهان را داراست ،با انتقال دانش فنی و
تکنولوژی در تولید انواع روانکارهای با کیفیت و استانداردهای جهانی
با ایرانول همکاری می کند و بســیاری از روغــن هاکه در داخل تولید
نمیشود با همکاری این شرکت تولید کنیم.

در زمینه نخســتین روغن پایه گیاهی كشــور كه توسط
شركت نفت ایرانول تولید و در اردیبهشت ماه سال گذشته روانه بازار
شد کمی توضیح دهید ؟ آیا در این مدت توانسته سهم بازار را بدست
آوردید و از فروش و تولید آن راضی هســتید؟ آیا ایرانول با تولید این
روغن توانسته گامی در راستای حفاظت از محیط زیست بردارد؟

این روغن موتور پس از ماهها تالش کارشناسان واحد کنترل کیفیت،
پژوهش و آزمایشــگاه ایرانول و با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد
ایران تولید شد .در واقع می توان گفت روغن موتور گیاهی تنها در چند
کشور پیشــرفته عرضه می شود که توسط کارشناســان ایرانول این
محصول در داخل کشور نیز فرموالسیون آن تهیه و به بازارعرضه شد
و اســتقبال خوبی از این محصول گردید و به دنبال تاییدیه بین المللی
برای این محصول بودیم تا بتوانیم برای صادرات آن نیز برنامه ریزی
کنیم و خوشبختانه اخیرا توانســتیم تائیدیه آزمایشگاه معتبر کشور
بلژیک را برای این محصول بگیریم.
جلسه پرسش و پاسخ با حضور همکاران  -بهمن 95
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اساس ارزیابی عملکرد این جایزه را به برخی از شرکت ها اهدا میکند
و ایرانول نیز در میان شــرکت های روانکار تنها شرکتی بوده است که
توانست این جایزه را دریافت کند ،دراین مورد توضیح می دهید؟

چندی پیش گزارشــی در یکی از خبرگزاری های کشور
از وضعیت روغن موتور در سال  95توسط سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولید کنندگان ارائه و منتشر شد و نشان می داد که ایرانول
در بین چهار شــرکت تولید روانکار در شــاخص هــای تولید ،توزیع
و فروش و ســهم بازار رشد قابل توجهی داشــته است؟ دراین مورد
توضیح می دهید؟

در سال  1395در مجموع بالغ بر  376میلیون لیتر روغن موتور توسط
چهار شرکت نفت بهران ،ســپاهان ،پارس و ایرانول تولید شده است
که این میزان نســبت به مدت مشابه سال قبل  1394که معادل 350
میلیون لیتر بوده حدود  7درصد افزایش را نشــان می دهد که در این
میان شــرکت نفت بهران با  129میلیون لیتر یــک درصد افزایش،
شــرکت نفت ایرانول با  109میلیون لیتــر  31درصد افزایش ،نفت
ســپاهان با  73میلیون لیتر یک درصد افزایــش و نفت پارس با 65
میلیون لیتر  1/5درصد کاهش را نشان می دهد که به ترتیب شرکت
نفت بهران  34درصد ،شــرکت نفت ایرانول  29درصد ،شرکت نفت
ســپاهان 19درصد و شــرکت نفت پارس  17درصد تولید را به خود
اختصاص داده اند.
همچنین در ســال  1395جمعا بالغ بر  353میلیون لیتر روغن موتور
توســط چهار شــرکت نفت بهران ،ایرانول ،ســپاهان،پارس توزیع
شده اســت که این میزان نسبت به سال گذشــته 1394که معادل
340میلیون لیتر بوده حدود  4درصد افزایش را نشان می دهد.
میزان توزیع روغن موتور شــرکت نفت ایرانول در ســال  95معادل
95میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 81(94میلیون
لیتر)17در صد افزایش را نشان می دهد.
گفتنی است ؛ مقایسه تولید ،توزیع و فروش این واحدها نشان می دهد
در زمینه توزیع و فروش شــرکت نفت ایرانول  27درصد از کل توزیع
سال  95را در میان روانکاران به خود اختصاص داده است.
در زمینه تولید نیزشــرکت نفت ایرانول  29درصد تولید روانکاران
درســال  95را به خود اختصاص داده اســت که در مجموع ایرانول با
 109میلیون لیتر  31درصد افزایش را در تولید نســبت به ســال 94
نشان میدهد.

ایرانول امســال با اعمال مدیریت حرفه ای ،علمی و کارا،
یکی از بهترین مجامع خود را برگزار کرد و توانســت لبخند رضایت و
شادی را بر لبان سهامداران خرد و کالن خود بنشاند و سوددهی خوبی
داشته باشد؟ آیا از مجمع امسال راضی بودید؟

دربین شــرکتهای تولید روغن(روانکار) در کشــور و افزایش 39
درصدی ســود خالص سال نسبت به ســال قبل از مبلغ  145میلیارد
تومان در ســال  94به مبلغ  203میلیارد تومان در سال  95رسید که
ناشی از کاهش اساسی هزینه های مالی و بهای تمام شده فروش ،تغییر
در سیاســتهای فروش و درآمد حاصل از فروش ســاختمان مازاد
شرکت بود و موجب تحقق  EPSهر سهم به مبلغ  2025ریال گردید و
مصوب شد مبلغ  1800ریال معادل  89درصد از سود تحقق یافته بین
سهامداران تقسیم شود.همچنین تمام وظایف مجامع گذشته تقریبا به
تحقق رســیده بود و انجام شده است و میتوان گفت در مجموع مجمع
خوب و راضی کننده ای بود.

در زمینه افزایش سرمایه شــرکت که بعد از  10سال با
هدف اجرای پروژه های شــرکت صورت گرفته و در مجمع امسال نیز

در این مورد صحبت کردید و مزایایی که این طرح برای شرکت در پی
دارد ؟ لطفا توضیح دهید؟

برای پویا و پیشــرفت و توسعه شــرکت راهی جز طرح های شرکت
نیست و خوشبختانه توانســتیم بعد از  10سال با رضایت سهامداران
از عملکرد شــرکت ،مجوز افزایش ســرمایه را بگیریم .در آغاز سال
 1396و با تداوم برنامه های بثمر نشســته در ســال های گذشــته
و ب اساس برنامه اســتراتژی  1404شــرکت نفت ایرانول ،تالش
مدیریت شرکت ایجاد ارزش افزوده و اســتفاده بهینه از داراییهای
شــرکت و تبدیل داراییهای کم بازده و در نتیجه افزایش سهم بازار
داخلی در روغن های موتوری و صنعتی ،ســاماندهی فعالیتها و تولید
بر اســاس اســتانداردهای متعارف صنعت و دریافت تأییدیههای
اجباری و تشویقی ،توجه به تولیدات با ارزش افزوده باالتر و در نهایت
سودآوری حداکثری برای ذینفعان شرکت می باشد.
بخشــی از طرح های اصلی و برنامه توســعه عملیاتی شرکت به شرح
ذیل می باشد :
ggافزایش سهم بازار مورد انتظار در داخل کشور
ggافزایش حداکثری حجم تولید روغن هــای موتور با حفظ تنوع فعلی:
در افق  1404شــرکت نفت ایرانول شرکتی اســت که تمامی روغن
پایه تولیدی خود را به محصول نهایی تبدیل نموده و خام فروشــی این
شرکت کامال به پایان خواهد رسید.
ggطرح تولید وکس خشک و افزایش تولید پاالیشگاه تهران
 ggطرح تولید بخار در تهران و نهایتا مســتقل نمودن کامل یوتیلیتی در
پاالیشگاه های تهران و آبادان
ggمشارکت با شــرکت های معتبر خارجی در تولید روغن های دریایی و
روغن پایه گروه  2و  3در آبادان

شــما در ابتدای ورودتان خبر از توسعه همه جانبه دادید
و در این توســعه همه جانبه توجه به مسایل فرهنگی ،معیشتی و رفاهی
همکاران نیز در ســرلوحه برنامه های شــما بود و خوشبختانه موجب
لبخند رضایت همکاران شد ،لطفا توضیح دهید؟

برای پیشرفت
و توسعه
شرکت راهی
جز اجرای
طرحهای
شرکت نیست
و خوشبختانه
بعد از 10
سال با رضایت
سهامداران
با افزایش
سرمایه
موافقت شد
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طی مدت سه ســال گذشــته دو بار حقوق ها را افزایش دادم و تقریبا
صد درصد دریافتی ها(نقدی و غیرنقدی) نســبت به سال  93افزایش
یافته اســت و در کنار آن کارکنان قرار دادی کار و تامین را که یکی از
آرزوهای به حــق آنها بود و همچنین این اقدام به نفع شــرکت بود را
ایرانولی کردم و در زمینه رفع تبعیض ها و کم کردن فاصله ها گامهای
جدی برداشته شد و کمک های غیر نقدی نیز افزایش پیدا کرد.

یکی از خواســته های پرســنل و پیشــنهاد آنها افزایش
تسهیالت رفاهی ،ورزشی و افزایش رقم وام ها و ...بود ،در این مورد چه
اقداماتی انجام داده اید؟

یکی از مهمترین اقداماتی که خوشــبختانه امسال به منظور افزایش
رضایــت کارکنان و بهبود ســطح زندگــی و رفاه آنها انجام شــد
افزایش کمک هزینه هــای مختلف از جمله هدایــای نقدی که به
مناســبتهای مختلف و اعیاد به همکاران اهدا می شــد و همچنین
کمک هزینه ســفر و وام ازدواج بود که در مورد وام ازدواج افزایش
 400تــا  500درصدی صورت گرفتــه که از  2میلیون در ســال
گذشــته به  10میلیون درســال جدید تغییر پیدا کرد .این اقدام به
منظور حمایت از کارکنان جوان شــرکت در راستای برداشته شدن
موانع ازدواج صورت گرفت.

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

در زمینه بیمه تکمیلی چه اقداماتی انجام داده اید ؟

ش کرت نفت اریانول

همانند روال سال های گذشته ،هماهنگی و انجام مکاتبات مورد نیاز با
مراکز بیمه به منظور تمدید خدمات بیمه درمانی /بیمه عمر پرســنل
صــورت پذیرفت که در این راســتا پس از انجام مناقصه و بررســی
پیشنهادات ارائه شده ،بیمه آسیا به عنوان ارائه دهنده خدمات مذکور
از سوی شــرکت انتخاب شــد و در این زمینه نیز اقداماتی عالوه بر
مواردی که تاکنون بوده ،برای افزایش تسهیالت در حال انجام است.
در زمینه تسهیالت ورزشی چطور؟

در زمینه ورزشــی نیز برنامه های در حال پیگیری است و قرار است
با هماهنگی منابع انســانی بــرای کارکنان پاالیشــگاه تهران ورزش
صبحگاهی اجرا شود.
اقدام دیگری که درزمینه رفاهی انجام شــد اختصاص
سبد کاال به صورت فصلی به کارکنان و هر سه ماه یکبار بود که میتوان
گفت با توجه به بازخورد مثبت در شرکت اقدام بسیار خوبی بود؟

این اقدام در مراســم روز کارگرکلید خورد و در هیات مدیره تصویب
شــد که به منظور تحکیم و حمایت از بنیان خانواده های کارکنان سبد
کاال به صورت فصلی هر ســه ماه یکبار به تمامی همکاران اختصاص
یابد .مقرر شد اولین سبد کاال در ماه مبارک رمضان ،دومین سبد کاال
متقارن با عید سعید فطر ،سبد سوم همزمان با هفته دولت و بازگشایی
مدارس و آخرین ســبد در ایام دهه مبارک فجر (بهمن ماه) در اختیار
کارکنان قرار گیرد.
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در مورد اقداماتی که امســال برای افزایش تســهیالت
سفرهای تابستانی کارکنان انجام داده اید ،لطفا توضیح می دهید؟

در این راســتا ،نیز ،هماهنگی و انجــام مکاتبات مورد نیــاز با مراکز
گردشگری به منظور استفاده پرســنل از تسهیالت رفاهی مسافرتی
در شش ماهه اول ســال صورت پذیرفت .همچنین به منظور افزایش
رضایت کارکنان در ارتباط با مراکز گردشــگری در شــهر مشهد،
نسبت به تغییر محل این مراکز در سال جاری اقدام شد.

در زمینه مســکن کارکنان که از سال گذشته پیگیر آن
هستید ،بفرمایید چه اقدامات جدیدی صورت گرفته است؟

خانه دار کردن پرسنل از اولویت های من بوده و تاکنون برای دریافت
زمین با چند شــرکت وارد مذاکره شــده و برنامه ما خانه دار کردن
کارکنان تا سال  1400می باشد.

در زمینه سالمت کارکنان چه اقداماتی انجام داده اید؟

با توجه به اهمیت موضوع ســامت کارکنان ،باالبردن سطح سالمت
و بهداشت کارکنان به عنوان یکی از موضوعات اساسی در دستور کار
واحد منابع انســانی قرار گرفت .د راین راســتا بخش خدمات اداری
در پاالیشــگاه تهران اقدام به بررســی ســامت آب مصرفی نموده
اســت .پس از انجام آزمایش های مورد نیــاز در خصوص معیارها و
استانداردهای الزم مرتبط با آب مصرفی و مشاهده نتایج آزمایش ها،
مشخص گردید متاسفانه میزان فلزات سنگین از جمله نیترات موجود
در آب مصرفی در حد قابل قبول اســتاندارد نبوده و همچنین میزان
درجه سختی آب نیز برابر  350می باشــد .پس از انجام بررسی های
الزم و ارائه گزارش های مورد نیاز ،نصب و راه اندازی دســتگاه تصفیه
آب صنعتی در مجاورت رستوران در دستور کار این واحد قرار گرفت
که در مرداد ماه ســال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت .با نصب
دستگاه تصفیه آب صنعتی میزان درجه سختی آب طی آزمایشهای
انجام شــده به شــاخص  70تقلیل پیدا کرده و تمامی استانداردهای
الزم کیفی را کسب نموده اســت .در حال حاضرتمامی امور مرتبط با
رستوران و تهیه غذا در پاالیشگاه تهران با دستگاه تصفیه آب صنعتی
صورت می پذیرد.
همچنین برای مرکز بهداشت ساختمان جدید احداث شد و طبق روال
ســالهای پیش آزمایش های ادواری و پیگیری پرونده های پزشکی
نیز در دســتور کار این مرکز می باشــد .در زمینه سالمت کارکنان
پایش عوامل زیان آور شــغلی مثل نور ،صدا و تجهیزات حفاظت شده
و ارگونومی نیز در دســتور کار قرار گرفته است حتی در زمینه تغذیه
کارکنــان نیز اقدامات مثبتی مانند حذف روغن جامد از غذا و افزودن
سبزیجات و میوه و ..نیز صورت گرفته است.
هرساله برای کارکنان جشــن ها و مراسم های مختلفی
برگزار می شــود از سال گذشته دراین جشن ها هدایای غیر نقدی نیز
برای کارکنان در نظر گرفته شده است در این مورد توضیح دهید؟

اهدای هدایا به کارکنان در دهه فجر و ســال نو و همزمان با جشن های
دانش آموزی نیز یکی دیگر از اقدامات شــرکت در زمینه امور رفاهی
اســت .در این مورد هدایایی را از تولیدات داخل در راســتای اقتصاد
مقاومتی و خودکفایی به کارکنان اهدا کردیم تا بخشی از کسری حقوق
را جبران كنیم .همچنین از سال گذشته لوازم تحریر نیز همزمان با اول
مهر و سال تحصیلی در اختیار فرزندان کارکنان قرار داده می شود که
سال گذشته مورد استقبال آنها قرار گرفت و بسیار ی از کارکنان از این
موضوع ابراز رضایت و تشکر کردند.
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نصب فیلترهای واحد مومگیری

تولید روغن موتور الوند پس از 36سال در آبادان

چنــدی پیش مجمع شــرکت تعاونی خدمــات اداری
پشتیبانی کارکنان که سال گذشته در شرکت راه اندازی شده بود نیز
برگزار شد ،بفرمایید چه بازخوردی داشت ؟

شــرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی شــرکت نفت ایرانول پس
از طی مراحل اولیه قانونی در ســال گذشــته تاســیس شد .برخی از
برنامههای آینده که این شرکت تعاونی قصد ورود جدی به آنها را در
سال آتی دارد ،مناقصات ایاب و ذهاب پاالیشگاه های تهران و آبادان،
تامین سطل  ۲۰لیتری پالستیکی ،تامین بشکه فلزی شرکت و مظروف
نمودن محصوالت جانبی صادراتی می باشد .آخرین اقدام این تعاونی
تجهیز و راه اندازی فروشگاه تعاونی مصرف در پاالیشگاه روغنسازی
تهران و افتتاح آن همزمان با اولین مجمع عادی ساالنه شرکت تعاونی
بود که این تعاونی عالوه بر سود آوری باعث کاهش هزینه ها شرکت
نفت ایرانول شده است.

تقسیم شد ؟

دراولین مجمع عادی ســاالنه شرکت تعاونی چقدر سود

ســود شــش ماهه ســال گذشــته تعاونی برابــر با مقــدار آورده
اعضا٢٠٠هزارتومان تقســیم شــد .یعنی سال گذشــته هر کدام از
همکاران  200هزار تومان به عنوان عضویت پرداخت کردند و امسال
 200هزار تومان خود را به عنوان سود دریافت می کنند و برنامه سال
آینده پرداخت مبلغ  2میلیون تومان سود به هر یک از اعضا می باشد.

ســال گذشته در جلسه پرسش و پاســخ با همکاران که
همزمان با دهه مبارک فجر برای اولین بار برگزار شــد در مورد پروژه
احداث ســاختمان جدید اداری شرکت صحبت هایی کردید ،در چه
مرحله ای است؟

با توجه به کمبود فضای فعلی در ساختمان اداری پاالیشگاه روغنسازی
تهران و نیز دفتر مرکزی شرکت و نزدیک بودن ساختمان های فعلی
به واحدهای عملیاتی ،جهت بهبود فضای کارکنان و همچنین افزایش
ایمنــی و کاهش خطرات و صدمــات احتمالی ،نیاز به تاســیس یک
ساختمان جدید در پاالیشگاه می باشد.
در این طرح عالوه بــر افزایش فضای اداری کارکنان ،امکانات رفاهی
جدیدی نیز به ســاختمان اداری اضافه خواهد شــد کــه عبارتند از:
رستوران ،ســالن های ورزشی ،ســالن تجمعات و آمفی تئاتر ،استخر،
فضای سبز مناسب ،نمازخانه ،پارکینگ و....پس از جانمایی ساختمان
جدید و فضاهای مورد نیاز نســبت به انتخاب مشــاور طرح اقدام و
مطابق اسناد فنی تهیه شده پیمانکار اجرایی انتخاب خواهد شد.

همچنین در این جلسه بسیاری از بانوان درخواست لباس
فرم کردند که شــما با این اقدام موافقت کردید و در مرداد ماه عملی
شد ؟

با توجه به درخواســت کارکنان خانم در جلســه پرسش و پاسخ دهه
فجر در انتهای ســال  95مبنی بر تخصیص لبــاس فرم اداری و انجام
نظرسنجی از تمامی کارکنان خانم وکسب میزان رضایت  ،83%تهیه
لباس فرم اداری در دستور کار واحد منابع انسانی قرار گرفت که پس
از انجام اقدامات مورد نیاز نســبت به توزیع لباس فرم کارکنان خانم
مطابق با آخرین ویرایش «دستورالعمل تخصیص لباس کارکنان» در
مرداد ماه سال جاری اقدام شد.

نظر دارید ؟

برای شرکت احیا روانکاران ســپاهان چه برنامه ای در

بنا داریم از ظرفیت های این شــرکت اســتفاده کنیم و با مشــارکت
شرکت پتروناس و تولید روغن های دریایی ،صنعتی ،موتوری و گریس
دراین شــرکت با تائیدیه های بین المللی در جهت افزایش سهم بازار
ایرانول و افزایش سود آوری گام های خوبی برداریم.

در پنج ماهه
اول سالجاری
نسبت به
سال قبل
خامفروشی
روغن پایه
حدود 60
درصد کاهش
و فروش
محصول نهایی
 30درصد
افزایش یافته
است

ایرانولی ها از شــما به عنوان مدیری یاد می کنند که هر
قولی داده اید به انجام رسانده اید نظرتان چیست؟

خوشبختانه با حمایت و همکاری بســیار خوب هیات مدیره توانستم
هر قولی که داده ایم تاکنون عملیاتی شــود و فقــط یک قول مانده که
خانهدار شدن همه همکاران تا ســال  1400است که انشااهلل این قول
نیز عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

بررسی و نظرسنجی ها نشان از رضایت حدود  90درصد
همکاران از عملکرد شــما دارد و همه از ایــن دوران به عنوان دوران
موفق ایرانــول یاد می کنند که در تمامی حوزه ها براســاس آنچه در
ابتدای ورودتان به شــرکت اعالم کردید کار شــده است ،نظر شما
چیست؟

11
گفتوگو

این نظر لطف همکاران اســت و مطمئنم هنوز کاســتی ها زیاد است و
نتوانسته ام آنگونه که شایســته همکاران عزیز است انجام دهم ،این
عملکرد حاصل کار تــک تک همکاران و مدیران و حاصل خرد جمعی
و کار گروهی بود که از همه آنها تشــکر می کنم و امیدوارم بتوانیم در
ادامه راه موفق تر از قبل عمل کنیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
بازدید از مجتمع ظروفسازی و بستهبندی

مراسم تقدیر از دانشآموزان ممتاز ایرانول  -شهریور 95
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حضور شرکت نفت ایرانول در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی و سومین
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت معدنی

شرکت نفت ایرانول(از شرکت های زیرمجموعه
تاپیکو)در پنجمین نمایشــگاه بین المللی معــدن ،صنایع معدنی،
فرآوری مــواد معدنی و تجهیزات وابســته و همچنین ســومین
نمایشگاه بین المللی ماشــین آالت معدنی و راهسازی که روز شنبه
 10تیرماه با حضور و مشارکت مطرح ترین و بزرگترین شرکتهای
حــوزه معدنی در محل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی کرمان
گشایش یافت ،حضور داشت.
به گــزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول؛ این
نمایشــگاه با حضور مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران ،خانه صنعت و معدن و
مقامات استان کرمان آغاز بکار کرد.
شــرکت کنندگان در این نمایشگاه که تا  13تیر ماه ادامه داشت؛
آخرین دستاوردهای خود در حوزه ها و بخش های مختلف اکتشاف،
اســتخراج ،فرآوری ،صادرات ،ســرمایه گذاری و ماشین آالت را
ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار دادند.
همزمان با برگزاری پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن ،صنایع
معدنی ،فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابســته ،همایش معدن،
فرصــت ها و چالش ها با حضور مقامــات دولتی و بخش خصوصی،
صنعتگران و کارشناسان و استادان دانشگاه ها برگزار شد.
معرفی دســتاوردهای جدید حوزه معدن ،توسعه فناوری معدن
کاری ،کاربرد ماشــین آالت و تجهیزات معدن ،توســعه صادرات
مواد معدنی و فرآورده های آن ،تولید ماشــین آالت معدنی و نقش
فناوری اطالعات در توسعه معدن مهمترین محورهای این همایش
بود که روز  13تیرماه در ســالن همایش های اتاق بازرگانی ،صنایع
معادن و کشاورزی کرمان برگزار شد.
همچنین در حاشیه پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن ،صنایع
معدنی ،فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و همچنین سومین
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت معدنی و راهسازی؛ شش کارگاه و
نشست تخصصی و علمی نیز برگزار شد.
در این نمایشگاه ماشین آالت صنایع مربوط به اکتشاف ،استخراج

و بهره برداری ،فرآوری مواد معدنی ،مهندسین مشاور و پیمانکاران،
تجهیزات آزمایشگاهی و زمین شناسی و اکتشاف معادن زیرزمینی،
معادن روباز ،محیط زیست ،تجهیزات ترابری زیرزمینی ،تجهیزات
تولیدنیرو ،تاسیســات تهویه ،تجهیزات فیلتراســیون و هواســاز،
روانــکاران صنعتی و معدنی ،تجهیزات و ماشــین آالت خردایش
مواد معدنی ،تجهیــزات خطوط انتقال و توزین و فرآوری ،انجمن ها
و تشکل ها،ماشین آالت راهســازی ،ماشین آالت سنگین ،ماشین
آالت حفاری ،واردات و ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات
ماشین آالت حضور داشتند.
این نمایشگاه امسال با استقبال خوب شرکت های خارجی مواجه
شــد و حضور کشــورهای آلمان ،کره جنوبی ،چین ،ســوئد ،ژاپن و
روسیه قطعی شد.
تکمیل زنجیره تولید برای دســتیابی بــه محصوالت و خدمات با
ارزش افزوده باالتر ،دستیابی به آخرین فنآوری های نوین ،افزایش
تولید مواد اولیــه مورد نیاز واحد های تولیدی ،توســعه صنایع باال
دســتی معدن و صنایع معدنی به منظور افزایــش صادرات ،انتقال
و ارتقای دانــش و فناوری و توســعه تکنولوژی ســاخت داخل با
رویکرد بومی سازی ،ارتقای سطح ایمنی در معادن ،تجهیز معادن و
کارخانجات و رفع کمبود ماشین آالت و تجهیزات و توسعه سرمایه
گــذاری و رفع موانع در حــوزه معدن و صنایــع معدنی؛ مهمترین
اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.
گفتنی است ،شــرکت نفت ایرانول در راستای سهم بیشتر بازار و
ایجاد رقابت ،بنا به درخواســت واحد فروش با حضور کارشناسان
واحــد صنایــع و نماینده دفتر فــروش صنایع در کرمــان در این
نمایشگاه حضور داشت.
پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن ،صنایــع معدنی ،فرآوری
موادمعدنی و تجهیزات وابســته و ســومین نمایشــگاه بین المللی
ماشین آالت معدنی و راهسازی از  10تا  13تیرماه هر روز از ساعت
 4( 16بعد از ظهر) الی 10( 22شــب) در محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی کرمان آماده بازدید عالقمندان بود.

2

2

اهدای نشان کیفیت سازمان
استاندارد به شرکت نفت ایرانول

در ســومین کنفرانس بین المللی کیفیت ،نشان
کیفیت سازمان استاندارد به شرکت نفت ایرانول اهدا شد.
به گــزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفــت ایرانول،
سومین کنفرانس بین المللی کیفیت با حضور حسین نوابی معاون
وزیر صنعت ،کالنتری معاون وزیر کار ،حمیدرضا فوالدگر رییس
کمیســیون اصل  44مجلس شورای اســامی و مدیران سازمان
صنعتی و اســتاندارد تهــران در مرکز همایشهــای بینالمللی
صداوسیما برگزار شــد که در این کنفرانس مهندس اسکندری
مدیر کنترل ،کیفیت و پژوهش شــرکت به نمایندگی از مهندس
اسحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول نشان کیفیت سازمان
استاندارد را دریافت کرد.
ایــن کنفرانس با حمایــت وزارت صنعت و معــدن و تجارت،
سازمان ملی اســتاندارد ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و
دارو برگزار شد.
گفتنی اســت؛ کنفرانس بیــن المللی کیفیت بــه همراه اجرای
پانلهای تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه 13
تیرماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

13
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همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر

تولید روغن موتور الوند پس از  36سال در آبادان آغاز شد

همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و در
سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال ،تولید روغن موتور الوند طی مراسمی
پس از  36سال در ایرانول آبادان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفــت ایرانول ،مهندس
عیسی اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در این مراسم گفت :با
توجه به تعطیلی تولید روغن موتور در آبــادان به دلیل جنگ تحمیلی در
سال  59و تخریب آن ،از سال  94برنامه نوسازی ،بلندینگ روغن و پرکنی
در کارخانه بریم آغاز و در سال گذشته فاز یك و هم اكنون نوسازی كامل
انجام و به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد :با بهره برداری كامل این كارخانه انواع روانكار موتوری،
دریایی ،دیزلــی ،صنعتی و ...در آبادان تولید و آبــادان به پایگاه صادراتی
محصوالت نهایی ایرانول تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول کاهش خام فروشی ،افزایش تولید ،ارزش
افزوده بیشتر ،داشــتن١٢هزار متر انبار نوسازی شــده ،معافیت مالیاتی و
معافیت عوارض گمركی به دلیل منطقه آزاد بودن را از مهمترین ویژگیهای
تولید در ایــن منطقه ذكر كرد .وی در ادامه همچنین از طراحی ،ســاخت و
راهاندازی دستگاه تولید بهبود شاخص گرانروی در پاالیشگاه روغن سازی
ایرانول آبادان برای نخســتین بار با هزینه ای بسیار کم در مقایسه با نمونه

خارجی توسط كارشناسان پاالیشگاه روغن سازی آبادان خبر داد.
مهندس اسحاقی در ادامه با اشاره به سیاســت ایرانول مبنی بر کاهش
خام فروشــی روغن پایه و افزایش تولید محصول نهایی گفت :خوشبختانه
درسال گذشته با کاهش  30درصدی خام فروشی مقدار فروش محصول
نهایی را به حدود  30درصد افزایش و سهم بازار محصول نهایی ایرانول را
نیز حدود  5درصد افزایش دادیم وپیش بینی می شود که سودشرکت در
سال  95نسبت به سال  94با افزایش بیش از  30درصد رشد مواجه شود و
برنامه ما با بهره برداری از آبادان افزایش ســه برابری صادرات محصول
نهایی خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول افزود :خوشحالم که توانستیم طی سه
ســال گذشته بســیاری از کارهای عقب مانده را انجام و در تولید ،فروش،
سوددهی و صادرات رکورد را بشکنیم.
مهندس اسحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در ادامه تاکید کرد:
پایانــه صادراتی ایرانول با پیشــرفت فیزیکی  85درصد در ماهشــهر با
ظرفیت مخازن  25هزار تنی و خط ریلی حمل و نقل محصوالت ایرانول از
تهران به ماهشهر به زودی به بهره برداری خواهد رسید که با بهره برداری
از این پایانه می توان ظرفیت ذخیره ســازی محصوالت صادراتی را به  2تا
 3ماه افزایش داد.
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ش کرت نفت اریانول

تقدیر از مهندس اسحاقی
درهمایش تجلیل ازمدیران
موفق اقتصاد مقاومتی

همزمان با هفته نیکوکاری جشــنواره کارآفرینی ،رفاه
پایــدار ،خیرماندگار با تجلیل از مدیــران موفق اقتصاد
مقاومتی  ١٤اســفند ماه در ســالن تــاش وزارت كار
برگزارشد.
بــه گزارش روابــط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت
ایرانول ،در این جشــنواره از اقدامات مهندس عیســی
اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانــول در زمینه
كارآفرینی ،افزایش تولید وفــروش ،افزایش صادرات
محصول نهایی وكاهش خام فروشی،توجه ویژه به مسائل
معیشــتی ورفاهی وایرانولی كردن پرسنل وبیمه تكمیلی
وعمر وپس اندازدر شــركت نفت ایرانول با حضور دكتر
ربیعی وزیر تعاون ،كار ورفــاه اجتماعی ،دكتر نوربخش
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تقدیر وتندیس ویژه
این جشنواره به همراه لوح تقدیر توسط دکتر ربیعی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مهندس اسحاقی اهدا شد.
شایان ذكر اســت مهندس اسحاقی قبل از توزیع هدایا
گزارشــی از اقدامات صورت گرفته در شــركت نفت
ایرانول به حاضرین در این مراسم ارائه داد.
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مدیرعامل شرکت نفت ایرانول:
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ایرانول محصوالت با کیفیت و دارای تائیدیه خودروسازان جهانی به بازار عرضه می کند

مدیران عامل شــرکت نفت ایرانول و پتروناس در شهر
تورین ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند تا این دو شــرکت برای تولید
روغن های موتوری ،صنعتی ،دریایی و گریس جهت عرضه به بازار ایران و
منطقه با یکدیگر همکاری کنند.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفــت ایرانول ،مهندس
عیسی اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در حاشــیه بیست و
دومین نمایشــگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با اشاره به این
مطلب گفت :براســاس تفاهم نامه امضا شده شــرکت پتروناس که جزء
شرکتهای برتر دنیا در تولید انواع روانکار است و تائیدیه برخی از بهترین
خودروسازان جهان را داراســت ،با انتقال دانش فنی و تکنولوژی در تولید
انواع روانکارهای با کیفیت و اســتانداردهای جهانــی با ایرانول همکاری
میکند .وی با اشاره به سیاست ایرانول مبنی بر کاهش خام فروشی روغن
پایه و افزایش تولید محصول نهایی گفت :خوشــبختانه در سال گذشته با
کاهش  30درصدی خام فروشــی مقدار فــروش محصول نهایی را به 30
درصد افزایش و ســهم بــازار محصول نهایی ایرانــول را حدود  5درصد
افزایش دادیم.
مهندس اسحاقی ابراز امیدواری کرد با همکاری پتروناس بتوانیم عالوه
بر تامین نیاز بازار داخلی از خروج ارز جلوگیری و صادرات محصول نهایی
را نیز افزایش دهیم تا در راستای افزایش تولید و اشتغال گام برداریم.
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول با اشــاره به افزایش مقدار صادرات
محصول نهایی در سال  95نسبت به سال  ،94به شکستن رکورد صادرات

این شــرکت در سال  95اشــاره کرد و گفت :با بازســازی کامل آبادان
پس از  36ســال در سوم خرداد همزمان با ســالروز آزاد سازی خرمشهر
تولید روغــن الوند در این منطقه آغاز و آبادان بــه عنوان پایگاه صادراتی
محصوالت نهایی تبدیل و در راســتای افزایش صادرات محصول نهایی
اقدام خواهد شد.
اسحاقی بهره برداری از خط ریلی به منظور حمل محصوالت صادراتی،
بازسازی آبادان پس از  36ســال و پایانه صادراتی ماهشهر با ظرفیت 25
هزار تن را در نیمه اول ســال جاری از مهمترین طرح های این شرکت ذکر
کرد و ابــراز امیدواری نمود با بهره برداری فــاز اول واحد موم گیری (که
موجب افزایــش  11میلیون لیتری روغن پایه و کاهش چشــمگیر روغن
موجود در اســلک وکس می شود) تا پایان سال جاری گام های جدی برای
تولید و صادرات برداریم.
گفتنی است؛ کمپانی پتروناس دارای  14کارخانه تولید انواع روانکار در
کشورهای مختلف جهان از جمله ایتالیا ،بلژیك ،اسپانیا ،برزیل ،آرژانتین،
چین ،هند ،مالزی ،آمریكا ،آفریقای جنوبی و سودان بوده و در سال ۲۰۱۳
در فهرست فورچون از  ۵۰۰شرکت بزرگ جهان ،در رتبه  ۷۵قرار گرفت.
پترونــاس یکی از برتریــن تولیدكننده های روانكار در دنیا اســت که
محصوالتش به تایید برخی از بهترین خودروسازان جهان مانند مرسدس
بنز ،ب ام و ،فراری ،المبورگینی ،تویوتا ،هوندا ،ســوزوکی ،فیات و ...رسیده
اســت و از ســال  ۲۰۰۹تاکنون ،بعنوان اسپانســر تیم مرسدس بنز در
مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک ،شرکت میکند.

6

همزمان با والدت حضرت امام حسین(ع) و روز
پاسدار

مراسم گرامیداشت روز کارگر در
ایرانول برگزارشد

6
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همزمان با والدت حضرت امام حســین(ع) و روز پاســدار
مراســم گرامیداشــت روز کارگر با حضور مهندس اسحاقی
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول و مدیران شرکت در پاالیشگاه
روغن ســازی تهران برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی و
تبلیغات شــرکت نفت ایرانول ،در این مراسم مهندس اسحاقی
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول به بیان گزارشی از مهمترین
اقدامات انجام شده طی سه ســال مدیریت وی بر این شرکت
در زمینه توجه به نیروی انسانی و پروژه های صورت گرفته در
پاالیشــگاه تهران و آبادان پرداخت و برنامه های ســال پیشرو
سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را بیان کرد.
در ابتدای این مراسم صابر خراسانی شاعر اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) به شعرخوانی در مدح امامان معصوم (ع) پرداخت.
در ادامه برنامه طنز با اجرای حســن ریوندی استندآپ کمدی
برگزار شد .در پایان نیز ازکارگران ،کارمندان نمونه و جانبازان
با اهدای لوح ســپاس و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد .اسامی
کارگران و کارمنــدان نمونه عبارتند از  :آقایان محمد زارعیان،
حسن صحرانورد ،مالک غالمی ،حســین صادقی ،امیر کرقلی،
غالمحســین خلیل آبادی ،محمد بیگ لو ،مســعود زبیدی و
مسعود شمس و خانم ها نیره مهدی خواه و مهناز آیتی.
اســامی جانبازان عزیــز نیز عبارتنــد از  :آقایــان ابراهیم
بهارینسب ،اسکندر بقرایی ،افشار مردانه سمرین ،سیدرشادت
میراصالنی ،صادق آبشــاری ،عبداهلل حمیدی ،علی شــکوهی
بافقــی ،علی مهراب توانا ،علیرضا تیالب ،غالم حســن رحیمی
اردبیلــی ،محمد مــددی ،محمد جواد کرمــی ،محمد مهدی
قدیری ،محمدرضا پوراســماعیلی ،مهدی ضیایی ،نوید قلی نیا
و یداهلل خورشیدی.
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حضورشرکتنفتایرانول
در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

شــرکت نفت ایرانول در بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمی که از  16تا  19اردیبهشت ماه  96برگزار شد،
حضور داشت .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول،
بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
تهران به عنوان بزرگترین نمایشــگاه صنعت نفــت در خاورمیانه و جزو
نمایشگاههای برتر جهان به شمار می رود.
این نمایشــگاه همچنین به عنوان بزرگترین رخــداد صنعتی و تجاری
ایران در این حوزه اســت كه ساالنه با حضور جمع كثیری از شركت های
توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
برپا می گردد .یادآور می شود؛ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمی از  ١٦تا  ١٩اردیبهشــت ماه در محل دائمی
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و عالقمندان از ساعت  ١٠تا  ١٨از

این نمایشگاه بازدید کردند.
شــرکت نفت ایرانول در این نمایشــگاه میزبــان بازدیدکنندگان در
ســالن  14غرفه  416بود .گفتنی است ،نمایشــگاه نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشــیمی تهران از نظر گستردگی و تعدد شرکت کنندگان در زمره پر
اهمیت ترین نمایشگاههای تخصصی در حوزه صنعت نفت و گاز در سطح
جهان به شــمار میآید .جمهوری اســامی ایران به عنوان دومین تولید
کننده نفت در کشــورهای عضو اوپک ،با پتانســیل یازده درصد از کل
ذخایر نفت جهان و  %18از ذخایر گاز طبیعی هر ســاله میزبان برگزاری
نمایشــگاه بین المللی نفت و گاز تهران بود که حضور شرکت های معتبر
خارجی از کشــورهای مختلــف و تولید کننــدگان و صنعتگران داخلی
را برای ایجاد همــکاری متقابل با توجه به فراهم بودن امکان ســرمایه
گذاری و عقد قرارداد در یک فضای مشترک ایجاد می نماید.
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ش کرت نفت اریانول

نخستین روغن موتور پایه گیاهی کشور
تائیدیه آزمایشگاه بلژیک را دریافت کرد

ایرانول تترا نخســتین روغن موتور پایه گیاهی کشور ،با مزایای
کاهش آلودگی هوا ،کاهش مصرف ســوخت ،افزایش طــول عمر موتور و صرفه
اقتصادی برای مصرف کننده که به بازار عرضه شــده بود  ،تاییدیه آزمایشــگاه
 BFBبلژیــک را دریافت کرد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت
ایرانول  ،روغن موتور تترا که پس از ماهها تالش کارشناسان واحد کنترل کیفیت،
پژوهش و آزمایشــگاه ایرانول و با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران تولید
و به بازار عرضه و مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته بود برای ارزیابی به
منظور سازگاری با محیط زیست به یکی از معتبرترین آزمایشگاههای بین المللی
به نام آزمایشگاه نفت و تحقیقات  BFBبلژیک ارسال شد  ،که بعد از دریافت نتیجه
آزمایش مشــاهده شــد که روغن موتور ایرانول تترا دارای درصد باالی زیست
تخریب پذیری اســت که این میزان منحصر به فرد برای روغن موتورها می باشد
که در صورت ورود این روغن موتور به محیط زیست تقریب ًا نیمی از آن تجزیه شده
و به صورت مواد غیر سمی به محیط زیست برمی گردد.
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به مناسبت اولین روز از هفته کار و کارگر و
با حضور وزیر کار صورت گرفت

برگزاری ویژه برنامه جان و کار
با حضور پرسنل شرکت نفت ایرانول

همزمان با شــب مبعث رســول اکرم(ص) و به مناسبت
اولین روز از هفته کار و کارگر مراسمی با حضور دکتر ربیعی
وزیــر کار ،تعاون و رفــاه اجتماعی وجمعــی ازخانوادههای
پرسنل شركت نفت ایرانول در ســالن همایشهای وزارت
کار برگزار شــد .در این مراسم که به طور زنده ازشبكه رادیو
جوان پخش شــد ،دکتر ربیعی ضمن تبریــك هفته كارگر
ومبعث حضرت رســول ،در مورد قشر زحمت کش کارگر
و اقداماتی که بایــد برای رفاه کل جامعــه و بخصوص این
افراد صورت گیرد ســخنانی ایراد کرد .وی همچنین به بیان
خاطراتی از دوران کودکی خود پرداخت.
در ادامه مراســم مهندس اســحاقی مدیر عامل شركت
نفت ایرانول نیز به عنوان مدیرعامل یک شــرکت تولیدی
وحامی تولید ونیروهای كارگری ســخنانی را در مورد قشر
زحمتکــش کارگر و همچنین اقداماتی که الزم اســت هر
مدیری بــرای رفاه کارکنــان خود انجام دهــد بیان کرد و
گفت :باید قدردان این قشر باشیم و بحث رفاهی باید یکی از
اولویتهای هر مدیری در برابر کارکنان و باالخص کارگران
زحمت کش باشد .وی در ادامه به مسوولیت اصلی کارفرما
اشاره کرد و گفت :کارفرما و کارگر باید درک متقابل داشته
باشــند و كارفرما باید در فكر رفع مســایل معیشت ورفاه
كارگران باشد .گفتنی اســت؛ این مراسم با برنامههای طنز و
اجرای گروههای هنری وموسیقی نیز همراه بود.
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برگزاری برنامه های مختلف
فرهنگی و مذهبی به مناسبت
ماه مبارک رمضان و شعبان

11

برگزاری مسابقات کتابخوانی

12

اهدای خون همکاران
دفتر مرکزی و پاالیشگاه تهران

جشــنواره رمضان با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و
مذهبی به مناســبت ماه مبارک رمضان و شعبان با هماهنگی
کمیته فرهنگی شرکت نفت ایرانول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول،
از مهمترین این برنامه ها می توان به برگزاری مســابقههای
کتابخوانــی  ،مســابقات حضــوری در هنگام نمــاز ظهر و
عصراشاره کرد.
همچنین برای ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم اجرای طرح
روان خوانی قرآن انجام شــد و در پایان جشنواره از بهترین ها
بااهدای هدایا تقدیر به عمل آمد.

مســابقات مختلــف کتابخوانــی بــه
مناســبتهای اعیاد مختلف توســط واحد
روابط عمومی و تبلیغات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول،
از جمله این مســابقات می توان به مســابقه کتابخوانی امام
مهدی(عج) همزمان با نیمه شعبان اشاره کرد.
همچنین مســابقه کتابخوانی  30روز  30پیــام با الهام از
دعاهای هر روزه ماه مبارک رمضان برگزار شد.
همچنین به مناســبت هفته کرامت و تولــد امام رضا(ع)
مســابقه کتابخوانی امــام رئوف برگزیده ای از ســیره امام
رضا(ع) برگزار شــد و به برندگان مسابقات هدایایی توسط
واحد روابط عمومی و تبلیغات اهدا گردید.

در ســال جاری پیرو هماهنگی های به عمل
آمده با ســازمان انتقال خون در اســتان تهران برای اجرای
عملیــات خون گیری و اهــدای خون مقرر شــد که یک تیم
پزشــکی از این ســازمان در دفتر مرکزی و پاالیشگاه تهران
مستقر شوند.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول،
این تیم در روز شنبه  96/05/28در پاالیشگاه تهران و در روز
یک شنبه  96/05/29در دفتر مرکزی حضور داشته و نسبت
به انجام عملیات خون گیری اقدام کردند.
گفتنی اســت ؛ مدیرعامل ،مدیران و همکاران شرکت نفت
ایرانول بــا اهدای خون خود برای کمک بــه بیماران نیازمند
نهایت همکاری و تشــریک مساعی را داشــته و نمونه رفتار
انسانی را در جامعه به اجرا گذاشته اند.
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تعمیرات اساسی واحد تصفیه با گاز پروپان

با توجه به اورهال انجام شده در سال  ١٣٩٤در واحد آسفالت گیری با گاز
پروپان و تاکید پژوهشــگاه صنعت نفت بر انجام بررسی و چک تیوبهای
کوره های واحد به صورت دو ساالنه ،بر اســاس برنامه ریزی انجام شده
درهفتــه آخر فروردین ماه ســال جاری برنامه اورهال کــوره های واحد
آغاز شد که بر اساس ضخامت ســنجی و بررسی فنی انجام شده تعویض
تعداد  ٢٢تیوب برای دو کوره واحد در دســتور کار قرار گرفت و همزمان
نیز تعداد ٣دســتگاه مبدل نیز عملیات جت زنی و تمیزکاری تیوب های
مبدلها نیز انجام گرفت.تعمیرات اساسی با تالش و کوشش همکاران در

واحد تعمیرات و نگهداری  ،بازرسی فنی و عملیات به اتمام رسید و با انجام
عملیات پیش راه اندازی  ،واحد از روز چهارشــنبه  20اردیبهشت  96در
سرویس قرار گرفت.
تعمیرات اساســی کوره های واحد  PDAدر پاالیشــگاه روغن سازی
تهران
با توجه به مشــکالت ناشــی از تعویض تعداد زیاد تیوب ها و باال بودن
عملیات برش و جوشکاری و سرعت بخشیدن به تعویض تیوبها عملیات
اورهال به صورت شبانه روزی انجام شد.
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حضور مهندس اسحاقی وهمكاران
درمنزل شهید آبادی از رزمندگان ٨
سال دفاع مقدس

درآستانه سالروز آزادسازی خرمشهر مهندس اسحاقی مدیرعامل
وجمعی از مدیران شــركت نفت ایرانول باحضور درمنزل شهید آبادی
درماهشــهر یاد وخاطره این شــهید بزرگوار را گرامی داشتند .شهید
آبادی پدر همكارمان مهرداد آبادی می باشد.

14

بازدید عضو هیات مدیره
و معاون تولید و بهره
برداری ایرانول از پروژه
پایانه صادراتی

15

عضو هیات مدیــره و معاون تولید و بهــره برداری
ایرانــول ( )96/5/29از پایانه صادراتی ایرانول دربندر
ماهشهر بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات صورت
گرفته در این پروژه قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت
ایرانول ،ســیاوش افضلی همچنین در جریان این ســفر
از بخشهای مختلف پاالیشــگاه روغن سازی ایرانول
شــامل آزمایشگاه HSE ،و ســوله تعمیرات  ،واحدهای
عملیاتی و پروژه برج خنک کننــده و همچنین مجتمع
صنعتی بریم شامل سوله بشکه پرکنی ،مخازن بلندینگ
و اسکله نیز بازدید کرد.

15

برگزاری جلســه شــورای مســوولین پاالیشگاه
آبادان با حضــور عضو هیات مدیــره ومعاون تولید
وبهره برداری
جلسه شورای مســوولین پاالیشــگاه روغن سازی
آبادان با حضور دکتر افضلی معاون تولید و بهره برداری
ایرانول( )96/05/29برگزار شد.
جلسه شورای مسوولین پاالیشگاه آبادان ،در جریان
سفر معاون تولید و بهره برداری ایرانول به آبادان برگزار
شــد .در این جلسه هاشــمی مدیر پاالیشگاه آبادان در
خصــوص پروژهها و فعالیت های صــورت گرفته طی
سه سال گذشته گزارشــی ارائه داد ،همچنین در ادامه
این جلسه مســوولین واحدهای مختلف نیز گزارشی از
فعالیت هــای واحدهای تابعه خــود و پیگیری صورت
جلسه شورای مسئولین قبلی ،بیان کردند.

16
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16

ایرانول موفق به تمدید گواهینامه
 ISO/TS 16949شد

شــرکت نفت ایرانول موفــق به دریافــت گواهینامه اســتاندارد خاص
خودروسازی و صنایع وابسته  ISO/TS16949شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،ممیزی تمدید گواهینامه مذکور
توسط شرکت  DQSآلمان طی روزهای شنبه تا سه شنبه  28تا  31مرداد ماه  1396در محل
دفتر مرکزی و پاالیشگاه روغن سازی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ISO/TS 16949 ،الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی ،توسعه،
تولید ،نصب و خدمات در محصوالت مربوط به خودرو را معین می کند و به وسیله آن میتوان
باعث نزدیک کردن خواســته وانتظارات مرتبط با سیســتم مدیریت کیفیت ســازندگان
قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک مابین آنها وخودروسازان شد.
همچنین این اســتاندارد با ایجاد معیارهای تخصصی همراه با الزامات مشتریان ،الزامات
یک سیستم مدیریت را برای استفاده در کل زنجیره تامین قطعات و ملزومات خودروسازی
معین می نماید.
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17

ش کرت نفت اریانول

نخستین جلسه هیات مدیره شركت نفت
ایرانول در سال جدید با حضورمهندس پیوندی

نخستین جلسه هیات مدیره شــركت نفت ایرانول در سال جاری با حضور مهندس
پیوندی مدیر عامل تاپیكو در دفتر مركزی شركت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــركت نفت ایرانول ،در این جلســه مهندس
اسحاقی مدیر عامل شركت نفت ایرانول گزارشــی از اقدامات انجام شده طی دو سال
گذشــته و كاهش  ٣١درصدی خام فروشی و شكستن ركورد فروش محصول نهایی در
سال گذشــته و برنامه های سال جاری بیان کرد و گفت :بزودی استراتژی شركت نفت
ایرانول  ١٤٠٤برای تصویب به هیات مدیره و سپس هلدینگ تاپیكو ارائه می شود .
در ادامه مهندس پیوندی نیز ضمن تشــكر از اقدامات انجام شده به خصوص كاهش
 ٣١درصدی خام فروشــی و افزایــش فروش محصول نهایی گفــت :باید كاهش خام
فروشی كه از اصلی ترین بندهای اقتصاد مقاومتی است در سرلوحه برنامه ها قرار گیرد
و شــركت نفت ایرانول برنامه سالجاری  ،سال آینده و همچنین برنامه ریزی بلند مدت
را در نظر بگیرد تا بتواند براساس برنامه جلو برود .
در این جلسه دكتر هاشمی رئیس هیات مدیره نیز از اقدامات انجام شده طی دو سال
گذشــته و مدیریت مهندس اسحاقی تقدیر و تشــكر كرد و گفت  :خوشبختانه شركت
گام های توسعه ای همه جانبه ای در حوزه های مختلف در نظر گرفته که در حال انجام
است.
گفتنی است  ،در این جلســه دکترمحقق زاده و مهندس عیدی اعضای هیات مدیره
شرکت نفت ایرانول نیز دیدگاه های خود را بیان كردند.
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18

بازدید مدیر عامل پاالیش
نفت آبادان از پاالیشگاه
روغن سازی ایرانول

مدیر عامــل پاالیش نفت آبــادان به همــراه مدیران
وكارشناسان واحد های تابعه خود سه شنبه  96/02/26از
پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول،
این گروه از مجتمع صنعتی بریم ،ســاختمان آزمایشــگاه،
ســوله جدید تعمیرات و واحدهای عملیاتــی  ،پروژه برج
خنــک کننده و همچنیــن پروژه های در دســت اقدام در
مجتمع صنعتی بریم نیز بازدید کردند.
دراین دیــدار دكترهاشــمی مدیرپاالیشــگاه روغن
ســازی آبادان ضمن تشــكر از همكاری های فی مابین و
مســاعدتهای مهندس دائم الذكر گزارشی ازمجموعه
اقدامهای صورت گرفته و درحال انجام دراین پاالیشــگاه
رابه وی وسایر مدعوین ارائه داد.
مهندس دائم الذكر نیز ضمن تقدیر وتشكر از اقدامهای
صورت گرفته درپاالیشــگاه ایرانول آبــادان باالخص در
زمان مدیریت مهندس اسحاقی ،آمادگی پاالیشگاه آبادان
برای ارائه هرگونه همكاری وارتباط با ایرانول را یادآورشد.

سقفتعهداتبیمهتکمیلیکارکنانشرکتنفتایرانول
ردیف

شرح

سقف تعهدات (ریال)

1

جبران هزینه های بستری ،جراحی ،شیمی درمانی(بستری سرپایی) ،رادیوتراپی ،آنژیوگرافی قلب،
گامانایف و انواع سنگ شکن ،دیسک ستون فقرات و *)DAYCARE

200.000.000

2

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

30.000.000
(هرچشم تا مبلغ
15.000.000ریال)

3

جبران هزینه آمبوالنس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز
درمانی (در داخل شهر)

1.000.000

4

جبران هزینه آمبوالنس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز
درمانی (بین شهری)

1.500.000

5

جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان ،قلب ،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استتثنای
دیسک ستون فقرات) ،پیوند کلیه ،پیوند کبد ،پیوند ریه و پیوند مغز استخوان و گامانایف

400.000.000

6

جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و عمل سزارین
تبصره :هزینه های مربوط به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط با میکروواینجکشن،
 IVF،IUI،ITSC،ZIFT،GIFTاز محل تعهدات زایمان قابل پرداخت میباشد.

60.000.000

7

جبران هزینه های ویزیت (بر اساس تعرفه های اعالم شده در بخش بهداشت و درمان )

بدون سقف

8

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

بدون سقف

9

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

بدون سقف

10

جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی (مانند آزمایشهای تشخیص پزشکی ،پاتولوژی یا آسیب
شناسی و ژنتیک پزشکی ،انواع رادیوگرافی ،نوار قلب و فیزیوتراپی ،سیستوسکوپی ،Ivp ،پاپ اسمیر،
 IVPپاپ اسمیرVEP ،رب اسکن ،پاکیمتری ،پریمتری ،تست اوره و غربالگری)

بدون سقف

11

جبران هزینه های جراحی های سرپایی مانند شکسته بندی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی،
اکسیزیون لییوم ،تخلیه کیست ،بیوپسی و لیزر درمانی (به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و رفع
عیوب چشم مربوط به بیماریهای خاص مانند دیابت

بدون سقف

حداکثر تعهدات ردیف های 1و3و4

200.000.000

حداکثر تعهدات ردیف های 1و3و4و5

400.000.000
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در مجمع سال مالی  1395شرکت ایرانول اعالم شد

ش کرت نفت اریانول

ایرانول ،پیشتاز رشد سوددهی در روانکاران شد

رشد 39درصدی سود خالص ایرانول با تحقق سود  2025ریالی و تصویب تقسیم سود  1800ریالی در مجمع

22
گزارش
مجمع

مجمع عمومی عادی ساالنه ســال مالی منتهی به 30
اسفند ماه  1395شــرکت نفت ایرانول با حضور بیش از
 94درصدیسهامداراندرروزشنبهسومتیرماهدرسالن
تالشوزارتکاربرگزارشد.شرکتنفتایرانولبااعمال
مدیریتحرفهای،علمیوکارا،یکیازبهترینمجامعخود
در سالهای اخیر را برگزار کرد و توانست لبخند رضایت و
شادی را بر لبان سهامداران خرد و کالن خود بنشاند .این
مجمع که به ریاســت آقای خالق و نظارت آقایان دیانت
و پرتوی برگزار شــد عالوه بر تصویب شرکتهای تولید
روغن(روانکار) در کشــور و افزایش  39درصدی سود
خالصسالنسبتبهسالقبلازمبلغ 145میلیاردتومان
درســال 94بهمبلغ 203میلیاردتوماندرسال 95کهناشیازکاهشاساسی
هزینههایمالیوبهایتمامشدهفروش،تغییردرسیاستهایفروشودرآمد
حاصل از فروش ساختمان مازاد شــرکت بود ،موجب تحقق  EPSهر سهم به
مبلغ 2025ریال گردید و مصوب شــد مبلغ 1800ریال معادل 89درصد از
سود تحقق یافته بین سهامداران تقسیم شــود .همچنین روزنامه اطالعات به
عنوان روزنامه رسمی شرکت و موسسه حسابرســی هشیار بهمند به عنوان
حسابرس و بازرس قانونی برای سال  1396انتخاب گردیدند .مجمع ایرانول
کهبااستقبال بینظیرسهامدارانبرگزارشد،پسازطرحسواالتدرخصوص
عملکرد شرکت و پاســخ اعضای هیات مدیره ،با تقدیر سهامداران از عملکرد
مدیرعاملواعضایهیاتمدیرهبهپایانرسید.

پیامهیاتمدیره
دستاوردهایمهمشرکتوثبترکوردهایمختلفدرسال1395

1
2

ثبت باالترین رشد سود دهی در میان شرکت های تولید روغن روانکار
درکشورورشد39درصدیسودخالصسال نسبتبهسالقبل.
افزایش ســهم حداقل 4درصدی در حوزه بازار فروش داخل در میان
شرکتهای داخلی با شرایط رقابت کامل و رســوخ در بازار با توجه به
تاثیرات مولفه های کالن اقتصادی ناشــی از تعمیق رکود اقتصادی در سال
 1395درقالبوضعیتمالیاکثرقریبباتفاقشرکتهادرکشور.
ثبت رکوردهای بیشــترین افزایش فروش مقداری ،ریالی و سود
خالصعملکردسالنسبتبهبودجههایارائهشدهسالمالیمابین
شرکتهایتولیدروانکارداخلی.
کاهش حداقل  30درصدی خام فروشــی طی سال در بخش
فروش صادراتی شرکت و افزایش همین مقدار محصول
نهایی و اجرای عملی یکــی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی در
سالی که به همین نام از طرف مقام معظم رهبری نام گذاری
شده است.
صرفه جویــی اساســی در هزینه ها بــه خصوص در
بخشهای مختلف بهای تمام شــده فــروش با کاهش3
درصدی نســبت به ســال قبل و کاهش هزینه های مالی حداقل به
میزان13میلیاردتومان.
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5

6

انجام آخریــن فازهای پروژه ســاخت مخازن
در بندر ماهشــهر با ظرفیت تقریبی 25/000
متر مکعب انواع محصوالت با پیشــرفت فیزیکی 95
درصدی تا پایان سال 1395همراه با ایجاد قابلیت قطع
وابستگی از اجاره مخازن شــرکتهای رقیب ،افزایش
میزانانبارشمحصــوالتدرمخازنایجادیحداقل
به میزان 15/000متر مکعب در مقایســه با وضعیت
استیجاری فعلی به میزان 10/000متر مکعب و امکان
نگهداریمحصوالتدرشرایطافزایشقیمتهاهمراهبا
صرفه جویی و کاهش هزینه های اجاره مخازن از سال
بعدحداقلبهمیزان 12میلیاردتوماندرسال.
شروع اجرای فاز اول ارتقای گرید یکی از محصوالت فرعی شرکت به
نام اسلک وکس و افزایش میزان تولید روغن پایه همزمان با عملیات
شــیمیایی فرآیند جدا ســازی این دو محصول با حل و فصل مسایل تاخیر
چند ســاله ترخیص فیلترهای خارجی خریداری شده بدین منظور و نصب
فیلترهایفوقطیســالبهعنواناولینبخشاجرایــیپروژه.بااتماماولین
فاز این پروژه از طرفی میزان استحصال روغن پایه حداقل معادل  11میلیون
لیتردر ســالافزایشوازطرفدیگردرجهخلوص اســلک وکس بادست
یابی به افزایش اساســی در قیمت فروش توام خواهد بــود که مجموع این
ســرمایهگذاری در فاز اول با برآورد 19میلیارد تومان انجام و معادل همین
مبلغبازگشتسرمایهآنطیسالاولخواهدبود.
پروژه های تفکیک و مستقل ســازی یوتیلیتی پاالیشگاهای تهران و
آبادان در سه حوزه برق ،آب و بخار از شرکت نفت و تامین آن با سایر
روشــهاازجملهانجام فازاول آن یعنیایجاد و ساختتجهیزات برق و انتقال
برق از شرکت برق منطقه ای برای پاالیشــگاه تهران با صرفه جویی ساالنه
حداقلبهمیزان 7میلیاردتوماندرسال.1395
اجرای پروژه مسیر ریلی جهت بارگیری و انتقال محصوالت از مجتمع
ظرفسازیوبستهبندیپاالیشگاهتهران.

7

8
9

10

انجامکلیهتکالیفمجامعسنواتقبلوسال 1394ازجملهاعمال
مالکیتودراختیارگرفتنبخشحشرهکشپاالیشگاهتهرانپس
ازدهسالبالتکلیفی.
اجرای ده ها پروژه در حوزه های تولید و پشــتیبانی از جمله ایجاد
فضاهای انبار و تجهیز فضاهای بالاستفاده قبلی در پاالیشگاههای
تهران و آبادان و مجتمع های بســته بندی و بریم دو واحــد مذکور و انجام
فرآیندهای تعمیرات اساســی و ســایر طرح های تغییر ســاختار تولید در
حوزههایمختلفایندوپاالیشــگاهکهدربرخیمواردطیدهسال،عملیات
تعمیراتوبهسازیانجامنگردیدهبود.
تولید محصول جدید روغن تترا با پایه گیاهــی برای اولین بار در
کشــور و منطقه خاورمیانه و راه اندازی خط تولید روغن الوند در
پاالیشگاهآبادانپساز 36سالوبرایاولینبارپسازجنگتحمیلی.
اجرای ده ها پروژه سیستم های نرم افزاری در واحد های فن آوری
اطالعات و اجرای طرح های انگیزشــی توسعه و نگهداری منابع
انسانی و ایجاد فرهنگ سازمانی یکپارچه جهت ارتقاء سطح شرکت در کلیه
زمینههایتولید،پشتیبانی،فروشوتوسعهبازار.
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مشتریانوبازارهایجدید

1

تغییر در سیاســت های فروش و اجرای طرح های مختلف تشویقی
فروش و ارتقای اعتبار مشتریان و ایجاد رقابت در عرضه محصوالت
شــرکت در بازار داخلی بخصوص در حوزه های مشــترک با شرکتهای
رقیب.
راه اندازی سیســتم فروش و توزیع مویرگی در سطح استان تهران و
برخی استان های همجوار همراه با تجهیز بخشی از ناوگان حمل مورد
نیاز به عنوان فاز اول طرح جامع توزیع مویرگی.
حفظ مشــتریان قبلی و جذب مشتریان جدید در هر دو حوزه فروش
بازار داخل و بــازار صادراتی همراه با توســعه جغرافیایی و اجرای
طرح تغییر سیاســت استراتژیک شــرکت از حالت خام فروشی در حوزه
محصوالت صادراتی به فروش محصوالت نهایی که دارای حاشــیه سود
بیشترمیباشند.
تغییر اساسی در روش فروش اعتباری مدت دار حوزه بازار صادراتی
به روش فروش نقدی به دلیل جلوگیری از ریسک وصول و سوخت
مطالبات ارزی با توجه به ساختارهای خاص بازار های منطقه ای و خارج از
کشور  ،بدون کاهش در حجم و یا مبلغ فروش صادراتی شرکت طی سال.
اجرای طرح ایجاد برندهای مختلف محصوالت بر پایه مدل فروش
برند  -محصول محور.

2
3
4
5

تقدیرنامههاواخذگواهینامهها طیسال1395

شــرکت نفت ایرانول طی ســال  1395با کوشــش و زحمات مجموعه
پرســنلومدیرانخودموفقبهدریافتانواعگواهینامههاوتقدیرنامههای
مختلف گردید که به مهمترین آنها اشــاره میگردد .تقدیرنامه جایزه ملی
تعالی سازمانی  -تقدیرنامه شرکت برتر در زمینه صادرات مواد نفتی  -لوح
و تندیس مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی کشــور  -لوح ســپاس و تندیس
جشــنواره تولید ملی ،افتخار ملی  -تقدیر نامه مدیران برتر اقتصاد مقاومتی
جشنواره نیکو کار آفرین  -لوح تقدیر کنفرانس ملی حفاظت از محیط زیست
ودریافتدههاتقدیرنامهوگواهینامهازجشنوارههایملیدرسطحکشور.

برنامههایآتیشرکت

افزایش قدرت رقابت و افزایش ســهم در بازار داخلی محصوالت روانکار -
افزایشفروشمحصوالتنهاییدرحوزهصادراتهمراهباکاهشخامفروشی
تا رسیدن به نقطه صفر خام فروشی در ســال  - 1404تدوین و اجرای برنامه
کالن استراتژی  1404شرکت در کلیه حوزه ها  -اجرای طرحهای توسعه ای
و کلیدی شرکت در حوزه های تولید و پشتیبانی از قبیل افزایش حجم مقداری
تولید ،ارتقای کیفیت برخی محصوالت فرعی با حاشــیه سود باالتر  -افزایش
اســتحصالازمواداولیهدریافتــیبااجرایروشــهاوبکارگیریتجهیزاتو
تکنولوژی های جدید روز دنیا  -ارتقای ســطوح فنــاوری های دانش بنیان -
توسعهفروشوتوزیعمویرگیباهدفگسترشفروشدربازارداخل-اجرای
طرحهایتولیدروغنهایموتوریوصنعتیگریدباالدرجهتتوسعهورسوخ
در بازارهای هدف مصرف این نوع محصوالت  -اجرای تفاهم نا مه های تولید
انواع محصوالت جدید در قالب برندهای جدید با همکاری شرکتهای اروپایی
و بین المللی از قبیل پتروناس  -اجرای طرح های ایجاد شــرکتهای مشترک با
شرکتهای بین المللی در حوزه روغن های دریایی و تاپ گرید موتوری -اجرای
طرحهایتوسعهایتولیدبااولویتارتقایسطحکیفیمحصوالتفعلیوتولید
محصوالت جدید با حاشیه ســود باالتر و با هدف افزایش منافع سهامداران و
تثبیت آن طی سالهای آتی بر اساس مدل طرح های زود بازده و دوره بازگشت
ســرمایهکوتاهمدت-افزایشسطحکنترلهایداخلیشرکتدرجهتحفظ
داراییهاوجلوگیریازایجادضرروزیان-تشکیلکمیتههایمختلفعملیاتی
از قبیل آسیب شناسی فروش ،ریسک شرکت و وصول مطالبات با هدف رفع
محدودیت های فعلی و حداکثر نمودن ثروت و ارزش افزوده شرکت  -اجرای
طرحهایمختلفسیســتمهایعملیاتیونرمافزاریشرکتجهتافزایش
راندمان فعالیت ها با مدل هــای فرآیند محور  -تامین مالی بدون هزینه برای
شرکت از قبیل اجرای طرح های ســرمایه گذاری از محل افزایش سرمایه و
افزایشدورهبازپرداختخریدمواداولیهداخلیووارداتیباروشهایجدید.
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سازمان
و مسئولیتهای
اجتماعی
مسئولیت سازمانها این نیســت که صرف ًا اثربخش باشند،
بلکه مســئولیت آنها این اســت که به جامعهای که در آن
فعالیت دارند ،خدمت کنند.
ترنس آر میچل

عیل غیاثیان

مدیر روابط عمومی و
تبلیغات

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

اساس ًا یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به وجود میآید
و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کاال و یا ارائه خدمت به جامعه است؛
لذا نه ســازمان میتواند خود را از جامعه جــدا کند و نه جامعه میتواند
بدون ســازمان زندگی کند .از نتایج این رابطه الینفک این است که هر
تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر میگذارد.
مسئولیت اجتماعی ســازمان موضوع حساسیتبرانگیز و رو به توجه
در مهرومومهای اخیر بوده و عامل اساســی بقای هر سازمانی محسوب
میشود .ســازمانهای سرآمد بهعنوان ســازمانهایی پاسخگو ،برای
شــفافیت و پاســخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشــان باید
تعهدات خود به مســئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای خـــویش
ابـراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان
جاری میشوند و بهاینترتیب مســئولیتپذیری اجتماعی برای آنان
مزایای دوجانبهای خواهد داشــت بهطوریکه هم سازمان از رویکرد
اخالقیتر و منســجمتر خود نفع میبرد و هم جامعه و طرفهای ذینفع
نیز نظر و برداشت بهتری از عملکـــرد و نقـــاط قـــوت ســـازمان
خواهنـد داشت.
مســئولیت اجتماعی شــرکتها به ارائه روشهایــی میپردازد که
سازمانها در فضـــاهای کســبوکار خود به آن عمـــل میکنند و
پاسـخگوی توقعـات جامعـه ،انتظـــارات تجـاری ،قـانونی ،اخالقـی
و اجتماعی آنان هســتند .چراکه ســازمانها مسئولیتهای بزرگـــی
درزمینــه اجتماعی ،اقتصـــادی و محیطـــی در قبال کارکنـــــان،
ســهامداران ،مشتریان ،دولت ،تأمینکنندگان و تمـــامی ذینفعـــان
خـــود بر عهدهدارند .بدون شــک ،چنانچه افراد ،گروهها ،سازمانها و
مؤسسات مختلـف جامعـه ،خـــود را نسـبت بـه رویدادها ،اتفاقات و
بحرانهای مختلف مســئول دانسته و هریک در حدود مســـئولیت و
حیطـه کـاری خویش در حل بحرانهای فوق تالش نمایند ،بسیاری از
مشکالت کاســـته شـده و جامعهای سـالم و آرام به وجود خواهد آمد.
ازآنجاکه این موضوع برای بسیاری از سازمانها قلمـــرو ناشناختهای

اسـت ،آنها لزوم ًا بـرای مقابلـــه بـا چالشهای پیش رو بهخوبی
تجهیز نیســتند .از طرفی نقش مدیران در این امر حیاتی اســت و
مدیــران باید تعهدات خود را به مســئولیت اجتماعی از طریـــق
ارزشهای خـــویش ابراز دارند و اطمینان حاصــل کنند که این
تعهدات در سراسر ســـازمان جـاری میشوند و موجـب گسترش
مسئولیت اجتماعی میگردد.
یکی از صاحبنظران بــه نام کارول در مقالهای که با عنوان «هرم
مســئولیت اجتماعی بنگاه» برای هر بنگاه چهار دســته مسئولیت
اجتماعی قائل شده اســت .به تعبیر دیگر ،او مسئولیت اجتماعی هر
بنگاه را برآیند چهار مؤلفه زیر میداند:
 .1نیازهای اقتصادی
 .2رعایت قوانین و مقررات عمومی
 .3رعایت اخالق کسبوکار
 .4مسئولیتهای بشردوستانه
در مــورد اول بنگاههــا موظفاند نیازهای اقتصــادی جامعه را
برآورنــد و کاالها و خدمــات موردنیاز آن را تأمیــن کنند و انواع
گروههای مردم را از فرآیند کار بهرهمند سازند.
در مورد دوم آنهــا وظیفهدارند به بهداشــت و ایمنی کارکنان
و مصرفکنندگان خــود توجه کنند .محیطزیســت را نیاالیند ،از
معامالت درونســازمانی بپرهیزند ،دنبال انحصار نروند و مرتکب
تبعیض نشوند (تبعیض قومی ،تبعیض جنسیتی)...
سومین مؤلفه مســئولیت بنگاه ،اخالق کسبوکار است .در این
قلمرو اصولی چون صداقت ،انصاف و احترام جا دارد.
چهارمین مؤلفه ،مســئولیتهای بشردوستانه است .تعبیر دیگر
از این مؤلفه« ،شــهروند خوب» بودن اســت ،یعنی مشارکت بنگاه
در انــواع فعالیتهایی که معضالت جامعه را فــرو کاهد و کیفیت
زندگانی آن را بهبود بخشد.

دریاغت تقدیرنامه  4ستاره مسئولیت اجتماعی ایران
از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی

ggمسئولیت اقتصادی :نخستین بعد مســئولیت سازمانها ،بعد
اقتصادی اســت کــه در آن فعالیتها و اقدامــات اقتصادی
مدنـــظر قـــرار میگیرد .بهعبارتدیگر ،مسئولیت اولیه هر
بنگاه اقتصادی کســب ســود اســت .در حقیقت اهداف اولیه
سازمانی در این بعد موردتوجه قرار میگیرد.
ggمسئولیت قانونی :دومین بعد مسئولیت سازمانها ،بعد قانونی
(حقوقی) است و سازمانها ملــــزم میشوند که در چارچوب
قانون و مقــررات عمومی عمــل کنند .جامعه ایــن قوانین را
تعیین میکند و کلیه شهروندان و ســازمانها ،موظف هستند
به این مقررات بهعنوان یــک ارزش اجتماعی احترام بگذارند.
بعد قانونی مســئولیت اجتماعــــی را «التــزام اجتماعی» نیز
میگویند.

لوح سپاس سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
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g gمســئولیت اجتماعی :ســومین
بعد مسئولیت ســازمانها ،بعد اجتماعی است که
مجموعه وظایف و تعهداتی اســت که ســازمان باید در جهت
حفــظ و کمک به جامعه با نگرش همهجانبه و رعایت حفظ وحدت و
مصالح عمومی کشور ،انجام دهد.
ggمسئولیت اخالقی :چهارمین بعد مسئولیت سازمانها ،بعد اخالقی
است .از ســازمانها انتظار میرود که همچون سایر اعضای جامعه
به ارزشها ،هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشــته
و شــئون اخالقی را در کارها و فعالیتهای خــود موردتوجه قرار
دهند .بعد اخالقی مســئولیت اجتماعی را «پاســخگویی اجتماعی»
میگویند.

ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی

فضای ســازمانها بهســرعت در حــال تغییر بوده ســازمانها براثر
روندهای جاری بهســوی نشــانهای تجــاری جهانی پیــش رفته و
ســازمانهای چندملیتی با زنجیرههای تأمین جهانی نیز به آن شــدت
میبخشند .بسیاری از ســازمانها به نحو فزایندهای از ارزش مستقیم
اقتصادی مســئولیت اجتماعی آگاهــی یافته و با ادغــام آن بهمنزله
ســرمایهگذاری راهبردی با راهبرد اصلی کســبوکار و فعالیتهای
مدیریتی خود ،میتواننــد تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشــته
باشند و در ضمن ،شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.
بر اســاس پیمایش و مطالعاتی که در بیش از  200شــرکت بزرگ
اروپایی در سال  ،2007توســط گروه آر.اس.ام در دانشگاه اراسماس،
صورت گرفت ،ضمن بررسی اثراتی که مســئولیت اجتماعی بر بهبود
عملکرد سازمانها دارد 10 ،مورد را که مســئولیت اجتماعی بر آنها
تأثیرگــذار بوده ،شناســایی و تأثیراتی را که هرکــدام از آنها بر امور
کاری و تجاری ســازمان میگذارد ،جمعآوری نمودند که در این میان
جلوگیری از فساد بیشترین و کاهش فقر کمترین اثر را در راستای ایفای
نقش مسئولیت اجتماعی داشتند.
 .1جلوگیری از فساد اداری () 4.6
 .2شفافیت در فعالیتهای تجاری()4.5

 .3ایمنی و سالمتی ()4.5
 .4تغییرات جوی ()4.3
 .5حقوق کارمندان ()4.3
 .6زیست بومی ()4.3
 .7تساوی درآمد و دستمزدهای مناسب و عادالنه ()3.9
 .8تجارت و تولید مناسب و مطلوب ()3.9
 .9تعلیم و تربیت ()3.5
 .10کاهش فقر ()3
از طرفی این گــروه تحقیقاتــی ،عوامل مهــم مرتبط و وابســته به
مسئولیت اجتماعی را بهصورت زیر در نظر گرفتند که میانگین هر یک
در زیر نمایش دادهشده است:
 .1اعتبار و شهرت مدیریت ()4.3
 .2جاذبه و کشش کارکنان ()4.2
 .3رقابت ()4.1
 .4ارتباطات سرمایهگذار ()4
 .5مسئولیتهای حقوقی /مطالبات قانونی ()3.8
 .6بهرهوری هزینه ()3.8
 .7کیفیت ()3.8
که بر اســاس نتایج حاصله بیشــترین اثر و اهمیت را اعتبار و شهرت
مدیریــت بر عهده دارد و ســطوح دیگــر نیز از اهمیت نســبت ًا باالیی
برخوردارند.
در کنفرانس بوآرد به پارهای از مزایای مســتقیم ناشی از مسئولیت
اجتماعی برای سازمان شامل موارد زیر اشارهشده است:
 .1افزایش ارزش تجاری ،نشان تجاری
 .2دسترسی بیشتر به منابع مالی
 .3نیروی کار سالمتر و ایمنتر
 .4مدیریت ریسک و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان
 .5کارکنان مشتاق

 .6وفاداری مشتری
 .7ارتقای اعتماد و اطمینان طرفهای ذینفع
 .8تقویت وجهه عمومی
تدوین اســتراتژی و خطمشــی ســازمانها از طریق رعایت و
بهکارگیری اصول مســئولیت اجتماعی نتایج و اثرات مفیدی برای
سازمانها و شــرکتها خواهد داشــت ازجمله :کاهش شکایات،
کاهش ریســکهای عملیاتی ،شــهرت و اعتبار تجــاری ،کارایی
عملکردی ،نوآوری ،دستیابی به بازارهای موجود و جدید ،دستیابی
به دانش و مهارتها ،دستیابی به منابع عمده و کلیدی.

سازمانهای متعالی نمونه سازمانهای مسئول

مفهوم تعالــی ،فراتر از چارچوب حداقل الزامات قانونی اســت که
ســازمان در آن فعالیت میکند و تالش برای درک و پاسخگویی به
انتظارات ذینفعان سازمان در جامعه اســت .سازمانهای متعالی،
بهعنوان ســازمانهایی مســئول با ایجاد شــفافیت و پاسخگویی
مناسب به ذینفعانشــان در قبال عملکرد خود ،رویکردهایی اخالقی
اتخاذ میکنند ،به مســئولیت اجتماعی و حفظ محیطزیست حال و
آینده توجه نموده و فعاالنه آن را ترویج میکنند .مســئولیتهای
اجتماعی ســازمان در ارزشهای ســازمان بیان گردیده و با سایر
فعالیتهای سازمان یکپارچهشــده است .این سازمانها انتظارات
و الزامات قانونــی ،اجتماعی ،محلی و حتی منطقهای خود را از طریق
مشــارکت و فعالیتهــای آزاد ذینفعان ،بــرآورده میکنند .این
سازمانها ،ضمن اینکه در مورد ریســکها و مخاطرات ،مدیریت
صحیحــی را اعمال میکننــد ،در تالش برای اجــرای پروژههایی
هســتند که هم منافع ســازمان و هم منافع جامعه را تأمین نماید و
اطمینان کامل کلیه ذینفعــان را نیز در نظر دارند .آنها از تأثیرات
حال و آینده سازمان بر جامعه آگاه بوده و مراقبتهای الزم را برای
حداقل نمودن اثرات زیانبار اعمال مینمایند.

نشان مسئولیت پذیری اجتماعی
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران

مقاله

نتیجهگیری

هرچند هدف اصلی ســازمانها ،افزایش کارآیی و کسب سود است،
ولی برای دســتیابی به موفقیت ،باید به انتظارات اجتماعی و احکام
اخالقی ،واکنش مناســب نشــان دهند و به بهترین شکل اینگونه
انتظارات را با اهداف اقتصادی ســازمان تلفیق کنند تا دســتیابی
به اهداف باالتر و واالتری را امکانپذیر ســازند .پایبندی رهبران
و مدیران ســازمانها به اصول اخالقی ،توجه به میزان مشروعیت
اقدامات ســازمان ازنظر کارکنان ،توجــه و تاکید بر اصول اخالقی
جهانشمول ،تدوین منشور اخالقی ســازمان ،اقدامات متناسب و
ســازگار با خواست و حساســیتهای جامعه ،برنامههای آموزش
اخالقیــات برای مدیــران و کارکنان ،ازجمله اقداماتی اســت که
مدیران میتوانند در این زمینه انجام دهند.
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مدیر پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان خبرداد

اجرای پروژه های مختلف
در حوزه های تعمیرات و
ایمنی در پاالیشگاه آبادان
سید عیل هاشمی

مدیر پاالیشگاه آبادان
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مدیر پاالیشــگاه روغن ســازی ایرانول آبادان
پروژه هایی که طی شش ماهه نخست سالجاری در
پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان در حال انجام و
یا انجام شده است را تشریح کرد.
ســید علی هاشــمی درباره برنامه های در حال
انجام در پاالیشــگاه آبادان به نشریه ایرانول گفت:
پروژههای مختلفی در آبادان توسط و احد مهندسی
در حال پیگیری و انجام است.
وی افزود :یکی از این پروژه ها بازسازی استراکچر
و مسقف نمودن سوله ظرفســازی مجتمع صنعتی
بریم اســت که در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی60
درصدی برخوردار است.
وی در ادامــه انجام مراحل پایانــی راه اندازی برج
خنک کننده را از دیگر برنامه های عنوان کرد و گفت:
این پروژه نیز  80درصد پیشرفت داشته است.
هاشمی آماده سازی مخزن  30-MIبه همراه میکسر
و پمپ گردشی جهت اختالط روغن و  VIIدر پاالیشگاه
را از دیگر پروژه ها با پیشرفت فیزیکی  100درصد در
پاالیشــگاه آبادان بیان کرد و گفت :تمیزکاری و رنگ
آمیزی شیرآالت در پاالیشگاه نیز انجام شده است.
وی اجــرای عایــق کاری مســیرهای گــرم واحد
 M.D.Uو نصب شیشه های ســیم دار پنجره های سوله
انبارمحصول مجتمع صنعتی بریــم را نیز از پروژه های
در حال اجرای این پاالیشــگاه عنوان و تصریح کرد :این
پروژه ها نیز با پیشــرفت  80تا  90درصدی انجام شده
است.
مدیر پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان در ادامه
بازســازی سقف و استراکچر ســوله انبار بشکه مجتمع
صنعتی بریم و دیوارکشــی پایپــرک حدفاصل درب
حراســت تا مخازن مجتمع صنعتی بریم و رنگ آمیزی
تلمبه خانه مجتمــع صنعتی بریم را از دیگر پروژه ها بیان
کرد که به اتمام رسیده است.
وی در ادامه ترمیم روشــنایی مســیر اصلی مجتمع
صنعتــی بریم و احداث پیاده رو حد فاصل در حراســت
تا واحد عملیــات مجتمع صنعتی بریم را از دیگر پروژه ها

بیان کرد و گفت :بسترسازی پایپرک حدفاصل
دروازه شرقی تا واحد  F.E.Uنیز کامال انجام شده
است.
وی همچنیــن دیگر پــروژه ها را بــه ترتیب
تمیزکاری و رنگ آمیــزی بدنه مخازن و باکس
تزریق ،رنگ آمیزی و نصب ورق ســقف سوله
بشکه پرکنی ،فاز ســوم بازسازی خط لوله بشکه
پرکنی ،ســاخت گــذرگاه و پل عابــر پیاده در
پاالیشــگاه ،حفر آبراه بتنی و جدول کاری باغچه
پایپرک روبروی ســکوی بارگیری بریم ،پیاده
رو و بستر لوله های انتقال روغن ،محوطه سازی،
بتنریــزی و اجــرای ســایبان پارکینگ واحد
تعمیرات،بیانکرد.
مدیــر پاالیشــگاه روغــن ســازی ایرانول
آبــادان در ادامــه از انحــال افزودنــی
( vii ( Viscosity index improverبرای اولین بار
در پاالیشگاه روغن سازی آبادان با هزینه بسیار
پایین و استفاده از توان داخلی نیز خبر داد و گفت:
این افزودنی عمدتــا پلیمرهای محلول در روغن
بــا وزن مولکولی 10هزار تا 1میلیون می باشــد
با اســتفاده از این مواد می توان برای ساخت یک
درجه  SAEمعین روغن پایه با ویسکوزیته کمتر
استفاده کرد .مولکول پلیمر محلول توسط روغن
متورم می شــود وحجم این تورم میزان افزایش
ویسکوزیته را تعیین میکند .با افزایش دما حجم
افزایشپیداکردهوغلظتبیشترمیشودوروغن
تمایل به کم شــدن غلظت خود را در دمای باال از
دســت می دهد .وی همچنین ساخت محصول
با اســتفاده از  VIIتولیدی در پاالیشگاه آبادان و
اخذ تاییدیه و پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد
از اداره کل اســتاندارد استان خوزستان مبنی بر

تطابق محصول ســاخته شــده با استاندارد های
ملی و بازســازی و تجهیز سالن پرکنی محصول
و راهاندازی خطوط تولیــد در ظروف  20و 210
لیتری را از دیگر اقدامات برشمرد.
هاشمی راه اندازی جایگاه ویژه برای بارگیری
محصول  MES-Tو همچنین محصول صادراتی
الوند به صورت فلکســی تانک طبق درخواست
مشــتری در کوتاهترین زمان ممکــن را از دیگر
اقدامات بیان کرد.
هاشــمی در ادامه به برنامه هــای واحد HSE
از ابتدای ســال  96تاکنون پرداخــت و گفت:
برنامههای مختلفی در این زمینه صورت گرفته
که میتوان به ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت
و پیامدهای زیست محیطی در سال  1396توسط
شرکت های دارای مجوز از وزارت کار اشار کرد
که مطابق هماهنگی های انجام شــده پیمانکار از
تهران انتخاب می شود.
وی تصریح کرد :هماهنگی با مرکز بهداشــت
آبادان برای اخذ شــرکت هــای دارای مجوز
خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار
در سال  1396و اندازه گیری پارامترهای زیست
محیطی سه ماهه اول توسط شرکت شیوا محیط
پارس نیز انجام شده است.
وی در ادامه گفت :نصب دســتگاه ســنجش
آنالیــن پارامترهای زیســت محیطی برروی
کورهها و نصب دســتگاه سنجش آنالین برروی
پساب نیز در دست اقدام است.
هاشــمی دیگر اقدامات را آنالیز و تحلیل نتایج
معاینات ادواری و معاینه مجدد شاغلین با حضور
اکیپ پزشــکی و اندازه گیری میــزان مقاومت
اتصال به زمین(ارتینگ)توســط شرکت ایمن

سنج پارس بیان کرد.
وی همچنیــن دریافت گواهی نامه ســامت
ماشین آالت صنعتی(لیفتراک و جرثقیل)توسط
شــرکت آکا تک و افزایش ســطح فضای سبز
پاالیشگاه ومجتمع صنعتی  BR-P.O.Dبه میزان
چهاربرابر نسبت به ســال 1394و  1395را نیز
دیگر اقدامات در این زمینه برشمرد.
هاشــمی برگزاری مانورهای آموزشــی اطفاِ
حریق و امــداد ونجات با همــکاری واحد HSE
شرکت پاالیش نفت آبادان و برگزاری دورههای
آموزشــی HSEبا توزیع پمفلت و نصب پوســتر
و بازسازی تابلوهای بهداشــتی،ایمنی و زیست
محیطی را نیــز از مهترین برنامه های واحد HSE
در آبادان عنوان کرد.
ویدیگراقداماتراتشکیلکمیتهحفاظتفنی
و بهداشــت کار بصورت ماهیانه ،تشکیل کمیته
محیط زیست بصورت ماهیانه ،نصب لوزی خطر
بر روی مخازن ،مشــخص نمــودن محل تجمع
ایمن و نصــب تابلوی مربوطــه ،تکمیل نمودن
چک لیست های  HSEمطابق با برنامه زمانبندی
شده ،بازســازی و تکمیل مســیرهای تردد ما
بین واحدهای عملیاتــی و مخازن(احداث پل)،
بستر سازی پایپتراک های واحدهای عملیاتی و
پایپتراک مجاور پارکینگ واحد تعمیرات ،نصب
دوش های اضطراری واحدهای عملیاتی و تجهیز
و افزایش ادوات اطفای حریق ذکر کرد.
مدیر پاالیشگاه روغن ســازی ایرانول آبادان
در پایان با تشکر از مهندس اسحاقی مدیرعامل
ایرانول که در تمام این پروژه ها پشتیبان و حامی
بوده اند برای ایشــان و تمامی کارکنان شرکت
آروزی سالمتی و توفیق کرد.
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اجرای پروژه های توسعه ای راه بقای شرکت نفت ایرانول
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اجرای پــروژه های توســعه ای و طرح های
بهبود ،رفــع تنگناه ها و بکارگیری تکنولوژیهای
جدید ،ضامن دوام و بقای شــرکت در آینده و
افزایش توان رقابــت در منطقه و تولید جهانی
بوده و موجب افزایش ســود آوری شــرکت
در آینــده میگردد در غیر ایــن صورت تولید
با راندمــان و کیفیت پایین موجــب افزایش
علیرضا صمدی
هزینههــای تولید و ناتوانــی در رقابت ،عقب
مدیر مهندسی و طرحها
افتادگی و نهایت ًا حذف خواهد شد.
دراین راســتا با حمایت و پشــتیبانی مدیریت محتــرم عامل تمامی
پروژههای شرکت فعال شــده اند که جا دارد از زحمات و حمایت ایشان
صادقانه تقدیر و تشکر نمایم.
جهت تامین بودجه برای اجرای  4طرح از طرحهای شــرکت ،افزایش
ســرمایه شــرکت به میزان  150درصد معادل  1500میلیارد ریال در
مجمع عمومی و بــورس مورد تصویب قرار گرفت کــه ارزش و دارایی
شرکت عمال به  2/5برابر فعلی افزایش می یابد.
از مهمترین پروژه های شــرکت که طی یک ســال گذشته از پیشرفت
بسیار خوبی برخوردار بوده و زحمات بسیاری روی آن کشیده شده است،
پروژه مخازن صادراتی بندر امام می باشــد که در حال حاضر با پیشرفت
حدود  93درصد در آینــده نزدیکی به بهره برداری خواهد رســید .به
دلیل آنکه شــرکت نفت ایرانول جهت صادرات محصوالت جانبی مانند
اکســتراکت و محصول روغن پایه فاقد مخزن در اســکله های صادراتی
کشور می باشد لذا برای ذخیره ســازی مواد و حمل با کشتی و صادرات،
نسبت به اجاره حدود  9000متر مکعب مخزن از شرکت نفت بهران طی
سال های قبل اقدام شــده بود که سالیانه حدود  100میلیارد ریال هزینه
پرداخت می گردد.
درپروژه مخازن صادراتی بندر امام حدود  25000متر مکعب مخزن
احداث گردیده اســت که عالوه بر رفع نیاز شــرکت امکان اجاره دادن
ظرفیت مازاد و نیز ذخیره سازی مواد و ایجاد فرصت بیشتر جهت فروش
با قیمت مناسب تر وکسب سود باالتر وجود دارد.

ggمقدار سرمایه گذاری دراین پروژه  500میلیارد ریال است.
ggدرآمد ساالنه طرح  300میلیارد ریال می باشد.
ggدور بازگشت طرح سرمایه  2ساله و نرخ بازگشت سرمایه  53درصد
است.
برای بارگیری و تخلیه محصوالت ،عالوه بر سکوهای بارگیری کامیون،
دو مســیر ریلی جهت توقف و تخلیه و بارگیری قطار داخل سایت احداث
گردیده است.
این پروژه درواقع یک مجتمع کامل عملیاتی بوده و شــامل بخش های
مختلفی از جمله مخازن ذخیره روغن پایه و اکســتراکت ،سوله های انبار،
پمپ ها و هایدرنت آتش نشــانی ،بویلر ،کمپرسور ،دســتگاه فوم ساز و
تشخیص دهنده های اتوماتیک آتش ،سیستم کنترل (  ،)PLCاتاق کنترل،
اتاق برق( ،) MCCســاختمان های تعمیرات ،اداری ،ایستگاه های تخلیه و
بارگیری قطار و کامیون ،نیروگاه تولید برق ،ترانس های اتصال به شــبکه
و ایستگاه پمپاژ به کشــتی و غیره می باشد با نصب آخرین تجهیزات ابزار
دقیق که ســاخت خارج از کشور می باشــند پیش بینی می گردد تا اواخر
مهر ماه پروژه آماده بهره برداری باشد.
از پروژه های مهم دیگر در جابجایی و انتقــال مواد بصورت مطمئن ،با
هزینه کمتر و امکان ذخیره ســازی مواد در واگن ،استفاده از خط ریلی راه
آهن می باشــد که در این راســتا عالوه بر ایجاد خطوط ریلی و سکوهای
بارگیری در بندر امام نســبت به احداث و تجهیز سکوهای بارگیری قطار
و خط ریلی در مجتمع تهران اقدام شــده و تعداد  12عدد بازوی بارگیری
قطار نصب گردید و یک دستگاه بویلر نیز در حال خرید و نصب میباشد.

برج خنک کن آبادان()Cooling Tower

آب خنک کننده در تاسیسات پاالیشگاه روغن سازی آبادان از رودخانه
کارون تامین می گردد و بصورت یک بار گذر است و پس از مصرف نیز به
رودخانه تخلیه می گردد که به علت سختی باال موجب گرفتگی و رسوب
گذاری شدید در مبدل های حرارتی و عدم کارایی آنها می گردد و هزینه
بســیاری زیادی برای ری تیوب کردن و تعویض تیــوب باندل مبدلها،
خارج از ســرویس شدن دســتگاه ها و افت تولید و هزینه آب مصرفی را

به همراه دارد و از طرف دیگر مسائل محیط زیستی نیز ایجاد می نماید.
با اجرای پروژه برج خنک کن آب آبــادان ،آب در گردش به صورت
ســیکل بســته بوده و با کنترل آب و ســختی آن از رســوب گذاری در
تاسیسات جلوگیری شده و موجب اســتمرار بیشتر تولید و جلوگیری از
هرز رفتن آب و آلودگی محیط زیست می گردد.
در این راســتا نسبت به بازســازی و ترمیم و عایق کاری اسکلت بتنی
برج خنک کن آبادان اقدام گردید و تجهیزات مورد نیاز شامل پکینگها
( ،)packingنگهدارنده ها ،سیســتم توزیع آب ،بدنه برج ،سقف ،فن دک،
فن،گیربکس ،موتور و دیگر تجهیــزات مورد نیاز از بهترین و معتبرترین
شرکت آلمانی تهیه گردیده و درحال نصب است.
پیش بینی می گردد تا اواسط شهریور ماه  1396امکان بهره برداری از
برج خنک کن آبادان فراهم گردد.

پــروژه بهبــود راندمــان واحدم مــوم گیری پاالیشــگاه
تهران() MEK Dewaxing

راندمان تولید روغن پایه در واحد موم گیری پاالیشگاه روغنسازی تهران
بصورت متوســط در گریدهای متفاوت حدود  75درصد می باشد که با
اجرای طرح بهبود راندمان در واحد موم گیری ،راندمان عملیات از  75به
 79درصد افزایش خواهد یافت و مقدار  11میلیون لیتر در سال محصول
روغن پایه که همراه اســاک واکس هدر می رود بدون افزایش خوراک
استحصال میگردد و به تولید اضافه می شود از طرفی با کاهش روغن پایه
در اســاک واکس ،موجب مرغوبیت محصول جانبی واکس و افزایش
ارزش صادراتی آن شــده و مقدار روغن در واکــس از حدود 20- 25
درصد به حدود  10درصد در فاز اول کاهش خواهد یافت.
به همین منظور  2دســتگاه از چهار دســتگاه فیلتر دوار خالء دراین فاز
مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت و دودســتگاه دیگــر بصورت کمکی
راهاندازی می گردند.
درحال حاضر فونداســیون فیلتر ها اجرا شــده اســت و فیلتر ها روی
فونداســیون نصب گردیده اند وســوله مربوطه اجرا شده است و جهت
اجرای باقیمانده کارها شــامل لوله کشــی ها ،بــرق ،ابزاردقیق و دیگر
تجهیزات مورد نیاز مناقصه عمومی برگزار شــده است که با انجام امور
مربوط پیش بینی مــی گردد از مهر ماه  1396جهــت اجرای باقیمانده
کارهای اجرایی ،پیمانکار شروع به کار نماید.
مبلغ سرمایه گذاری طرح در فاز اول حدود  192میلیارد ریال است.

درآمد سالیانه طرح  166میلیارد ریال می باشد.
دوره بازگشت سرمایه  2ساله و نرخ بازگشت سرمایه  54در صد است.
میزان پیشرفت فیزیکی در حال حاضر حدود  55درصد می باشد.
فاز دوم طرح شامل تولید واکس خشک و با ارزش افزوده باال می باشد.
که دو دســتگاه دیگر از فیلترهای دوار خالء در سرویس اصلی خود قرار
خواهند گرفت.
مبلغ سرمایه گذاری فاز دوم حدود  544میلیارد ریال است.
درآمد سالیانه طرح حدود  432میلیارد ریال می باشد.
دوره بازگشت سرمایه  1/5ســال و نرخ بازگشت سرمایه بیش از 60
درصد است.

عناوین طرح ها و پروژه های شرکت

 -1پروژه پایانه مخازن صادراتی بندر امام خمینی(ره)
 -2پروژه افزایش راندمان واحد موم زدایی (فاز یک)
 -3پروژه تولید واکس خشک ( فاز دوم)
 -4پروژه برج خنک کن آبادان.
 -5پروژه احداث واحد تولید بخار پاالیشگاه تهران و آبادان.
 -6پروژه احداث پاالیشگاه جدید روغنسازی آبادان و تولید روغن پایه
گروه  IIو .III
 -7پروژه راه اندازی خط ریلی.
 -8طرح بهبود راندمان و عملیات کلی پاالیشگاه تهران.
 -9خرید زمین جایگزین مجتمع و دسترسی به خط ریلی.
 -10ساختمان اداری و دفتر مرکزی جدید در پاالیشگاه تهران.
 -11تولید روغن های صنعتی ،موتوری و دریایی با مشــارکت شرکت
پتروناس(در اصفهان).
 -12تولید روغن های دریایی( کشتی)با مشارکت شرکت های معتبر
بین المللی در آبادان.
 -13احداث واحد تولید اکسترکت سبز
این اقدامات و پروژه های بزرگ انجام نمیشود بجز با همدلی و همکاری
و سعی وتالش تمامی همکاران عزیز شرکت .درخاتمه جا دارد از زحمات
و حمایت های بی دریغ مدیریت محترم عامل در جهت پیشــبرد اهداف
شــرکت ،هیات مدیره محترم ،کلیه مدیران محتــرم و همکاران عزیز و
دلســوز در واحد مهندســی و طرحها و نیز تمامی همکاران زحمت کش
شرکت صادقانه تشکر و قدردانی نمایم.
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فعالیت های انجام شده در راستایی ایمن سازی محیط کار
و جلوگیری از بروز حوادث و بیماری های شغلی
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واحـــــــد () HSE
شــرکت نفــت ایرانول
در راســتایی ایمــن ســازی
محیــط کار و جلوگیــری از بروز
حــوادث و بیمــاری های شــغلی از
ابتدای ســال  1396اقداماتی را به انجام
رســانده اســت که به برخی از آنها اشاره
می شود.

مرتضی حیدری

سرپرست  HSEشرکت نفت
ایرانول

پروژه های اجرا شده در واحد HSE

سرپرست  HSEشرکت نفت ایرانول در باره اقدامات انجام
شــده در واحد  HSEبه نشریه ایرانول گفت :یکی از برنامههای
انجام شــده در این واحد برگزاری  4دوره آمــوزش عملی کار با
خاموش کننده های دســتی برای  68نفر ازپرسنل شاغل،برگزاری
 7دوره آمــوزش ایمنی مقدماتی ( ) HSEبرای  134نفر از پرســنل با
همــکاری واحد آموزش و حضور مــدرس دارای صالحیت از مرکز
تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار میباشد.
مرتضی حیــدری برگزاری  3دوره آموزش ایمنــی کار در ارتفاع
برای  65نفر از پرســنل با همکاری واحــد آموزش و حضور مدرس
دارای صالحیــت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشــت
کار را از دیگر اقدامات این واحد عنوان کرد.

وی با اشــاره به اینکه برگزاری  7دوره آموزش مجوز های انجام کار
(پرمیت انجام کار) برای  133نفر از پرســنل با همکاری واحد آموزش
و حضور مدرس دارای صالحیت از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت
و بهداشــت کار یکی دیگر از برنامه های این واحد است ،تصریح کرد:
خرید  16عدد دوش و چشم شویی اضطراری برای واحد های مختلف
پاالیشــگاه و تعویض دوش و چشم شــوی های معیوب نیز در راستای
ایمن سازی محیط کار در شرکت صورت گرفته است.
حیدری سم سپاشــی و طعمه گذاری بر علیه حشرات و جوندگان
موذی را از دیگر اقدامات واحد برشــمرد و گفت :همچنین بازرسی
دوره ای لیفتراک ها و جرثقیل ها توســط شــرکت دارای صالحیت
انجام و گواهینامه های آن صادر شده است.
وی هیدروتســت ،رنــگ آمیزی و شــارژ مجدد کپســول های
آتشنشانی کلیه مجموعه شــرکت نفت ایرانول را از دیگر برنامهها
عنوان کرد و گفت :سیســتم ارت پاالیشگاه توســط شرکت دارای
صالحیت مورد بازرســی قرار گرفت و بازنگری دســتورالعمل های
ایمنی مطابق با اســتاندارد های جاری و کالیبراســیون دستگاه های
گازســنج  BWو ســاخت رخت کن جدید برای پرسنل ایمنی و آتش
نشانی نیز صورت گرفته است.
حیدری اجرای پروژه آبرســانی به سیستم رینگ آب آتش نشانی
انبار قطعات یدکی و اضافه نمودن یک عدد هایدرانت و تهیه و چاپ
و توزیع پمفلت های آموزشــی با موضوعات بهداشــت مواد غذایی
و بیمــاری تب کریمه کنگو را نیز از دیگــر برنامه های این واحد ذکر
کرد.
حیدری تهیه لباس کار بر اســاس اســتاندارد نفت (پلی استر پنبه
 30به  )70و پایــش دوره ای گازهای خروجی دودکش ها توســط
شرکت معتمد ســازمان حفاظت از محیط زیســت و همچنین عقد
قرارداد همکاری با شــرکت معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست
در خصوص امحاء پســماند و ارسال یک سری پســماند با هماهنگی
کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست جهت امحاء را از دیگر
برنامه های این واحد برشمرد.

وی در ادامــه به برگزاری منظم جلســات کمیتــه حفاظت فنی و
بهداشــت کار به صورت ماهیانه جهت پیشگیری از بروز حوادث و
بیماری های شغلی اشــاره کرد و افزود :بهسازی وضعیت بهداشتی
رستوران و آشپزخانه نیز صورت گرفته است.
پروژهای در دست اقدام واحد HSE

در ادامه سرپرســت واحد  HSEشــرکت نفت ایرانول پروژه های در
دست اقدام این واحد را برشــمرد و گفت :انجام پروژه ارزیابی ریسک
خطر( ) Risk assessmentو بهبود سیســتم  HSEو خرید ماشین های
پیشرو آتش نشانی به تعداد  3عدد برای پاالیشگاه روغن سازی تهران،
آبادان و مجتمع ظرفسازی و بسته بندی از برنامه های در دست اقدام
این واحد است.
حیدری خرید ماشین های سنگین آتش نشانی چند منظوره به تعداد
 3عدد برای پاالیشگاه روغن سازی تهران ،آبادان و مجتمع ظرفسازی
و بســته بندی و مهندس،طراحی،تهیه متریال ،ساخت و اجرایی پروژه
سیســتم اعالم و اطفاء حریق ( ( F&Gبه روش  EPCدر پاالیشــگاه های
روغن ســازی تهران و آبادان ،بریم  PODآبادان و مجتمع ظرف سازی
را نیز از دیگر برنامه های در دست انجام این واحد برشمرد.
وی خریــد  2دســتگاه گاز ســنج جهت واحــد عملیــات و واحد
بلندینگ و مخازن و ساخت ایســتگاه آتش نشانی استاندارد و اصالح
وضعیتهایدرانت ها و تبدیل آن بــه هایدرانت مانیتور جهت اجرای
بهتر عملیات آتش نشانی را مابقی برنامه ها عنوان کرد.
سرپرســت  HSEشــرکت نفت ایرانول با بیان اینکه خط کشــی
و رنگآمیزی مســیر های تــردد در خیابان ها و داخــل انبارها نیز
صورت گرفته ،گفت :انجام پروژه تعویض رینگ آب آتش نشــانی
و سیستم اطفاء حریق مخازن ذخیره توســط واحد مهندسی عمومی
و خرید لیفتراک های جدید و جایگزین نمــودن آن با لیفتراکهای
فرســوده و اجرای پروژه پایش آنالیــن در خروجی کوره های واحد
 M.D.Uنیز در حال انجام است.
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رئیس آموزش شــرکت نفت ایرانول از برگــزاری دوره های مختلف
آموزشی طی شش ماهه نخست سالجاری برای کارکنان شرکت خبر داد.
علیرضا ابراهیمی در باره این دوره ها به نشریه ایرانول گفت :هرساله برای
کارکنان شرکت برنامه های مختلف آموزشی از سوی واحد آموزش منابع
انسانی برگزار می گردد که مورد استقبال همکاران قرار می گیرد.
وی یکی از مهمترین اقدامات واحد آموزش در شش ماهه اول سال جاری
را برگزاری دوره آموزشی تخصصی ) CCNA(R&Sجهت کارشناسان واحد
انفورماتیک؛ و برگزاری دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی سطح یک در
سه گروه مجزا جهت مدیران و کارشناسان و روســاء (خانم و آقا) دردفتر
مرکزی و پاالیشگاه تهران عنوان کرد.
ابراهیمی هماهنگی جهت حضور در کارگاه آموزشــی کنفرانس گذر از
پادارایم نظام مدیریت منابع انســانی به نظام مدیریت استعداد و برگزاری
دوره آموزشی دوره جامع بهداشــت (فردی و عمومی)مواد غذایی محیط
کارو .......جهت کارکنان و پرسنل خدمات اداری و آشپزخانه در پاالیشگاه
تهران را از دیگر برنامه های این واحد بر شمرد.
وی با بیان اینکه دوره آموزشــی آشنایی با مبانی رایانه و WORD،EXCEL
در سالن آموزش پاالیشگاه تهران برگزار شــد ،افزود :هماهنگی و ثبت نام
مدیران و کارشناسان واحد حسابرســی داخلی برای حضور دوره آموزشی
نقش حسابرسان داخلی در تهیه گزارشات ساالنه نیز برگزار شده است.
وی برگزاری دوره آموزشــی مکالمه زبان انگلیسی سطح دو در سه گروه
مجزا جهت مدیران و کارشناســان و روســاء (خانم و آقا) دردفتر مرکزی
و پاالیشــگاه تهران را نیز از دیگر برنامه های این واحــد بیان کرد و گفت:
برگزاریدورهآموزشی اپراتوریلیفتراکهابرایتمامیرانندگانوپرسنل
در ارتباط با کاربری لیفتراکها نیز انجام شده است.
ابراهیمــی دیگر اقدام این واحــد را هماهنگی و ثبت نــام جهت حضور
رئیس برنامه ریزی تولید در دوره آموزشــی برنامــه ریزی وکنترل تولید
بیان کرد و گفت :برگزاری دوره آموزشی آشــنایی با فرآیندهای تولیدی
شــرکت واحدهای پاالیشگاه (عملیات ،ظروفســازی،مخازن و بلندینگ،

واحد برنامهریزی ،کنترل کیفیت و مجتمع ) جهت کارشناسان واحد بازاریابی و فروش نیز در این راستا
صورت گرفته اســت .ابراهیمی جذب ،برنامه ریزی و هماهنگی جهت حضور دانشجویان دانشگاههای
معتبر ایران برای ســپری نمودن دوره کارآموزی در واحدهای مختلف تولیدی و ستادی در پاالیشگاه
تهران،آبادان،دفتر مرکزی و....را از دیگر برنامه های این واحد برشمرد و گفت :برگزاری دوره آموزشی
آشنایی با دستورالعمل های عمومی ایمنی در پاالیشــگاه جهت کارآموزان و نفرات جدید االستخدام
در پاالیشــگاه تهران و برگزاری دوره آموزشــی کارگاهی و عملی اطفای حریق برای کارکنان و پرسنل
پاالیشگاه تهران نیز انجام شده است.
رئیس آموزش شرکت نفت ایرانول همچنین گفت :دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل های صدور
مجوز کار سرد و گرم و تست گازهای سمی برای تمامی کسانی که مجوز کار صادر مینمایند در پنج گروه
مجزا و توسط مدرس مورد تأئید اداره کار برگزار شد.
وی برگزاری دوره آموزشی  EXCELپیشرفته در ســالن آموزش پاالیشگاه تهران و برگزاری کارگاه
آموزشی آشنایی با شــرح مشاغل بر اســاس مدل دیکوم در پاالیشــگاه تهران و دفتر مرکزی برای
کارشناسان و روسای منتخب جهت تهیه شناسنامه مشاغل شرکت را از دیگر برنامه های واحد آموزش
عنوانکرد.
ابراهیمی هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری دوره آموزشــی آشــنایی بــا ایمنی عمومی HSE
برای تمامی کارکنان و پرســنل شرکت تا پایان ســال با اولویت کارکنان واحدهای تولیدی و عملیاتی و
برگزاری دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات مقدماتی( )CMMSدرسالن آموزش پاالیشگاه تهران برای
کارشناسان و کارکنان واحد تعمیرات را از دیگر برنامه های این واحد بیان کرد.
ابراهیمی برگزاری دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع برای تمامی کارکنان ذی ربط درسالن آموزش
پاالیشــگاه تهران در دو گروه مجزا توســط مدرس مورد تأئید اداره کار و برگزاری دوره آموزشی ارائه
توانمندی های نرم افزار ( )IPCMMSبرای کارشناســان و کارکنان واحد تعمیرات در ســالن آموزش
پاالیشگاه تهران را نیز از دیگر برنامه های آموزشی این واحد بر شمرد.
وی با بیان اینکه هماهنگی و ثبت نام برای حضور گروه مدیریت ریســک در دوره آموزشی مدیریت
ریسکنیزصورتگرفته،افزود:هماهنگیوثبتنامبرایحضورکارشناسانورئیسواحد HSEدردوره
آموزشی راهبردهای توســعه پایدار در صنعت نفت(مدیریت پسماندهای صنعتی و )....و هماهنگی و
ثبت نام برای حضور کارشناسان تعالی سازمانی در حوزه فروش جهت حضور در دوره آموزشی پرورش
متخصصتعالیسازمانینیزازدیگربرنامههایواحدآموزشاستکهطیششماههنخستسالجاری
برگزار شده است.
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جلسهمجمععمومیعادیسالیانهشركتتعاونیخدماتپشتیبانیاداری
كاركنان شركت نفت ایرانول سه شنبه (  ٣مرداد ماه  ) ٩٦در محل پاالیشگاه
روغن ســازی تهران با حضور مهندس اســحاقی مدیرعامل شركت نفت
ایرانول،مدیرانوكاركنانبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شركت نفت ایرانول ،در این جلسه كه
باحضورواســتقبالجمعكثیریازسهامدارانبرگزارشد،مهندساسحاقی
مدیرعامل شــركت نفت ایرانول ضمن تبریك ایام دهه مبارك كرامت و با
رضایت از مجموعه فعالیت های صورت گرفته در شش ماه فعالیت شركت
تعاونیكاركنانایرانولابرازامیدواریكردكهدرسالآتیبتوانیمدرتعاونیبا
برنامهریزیبیشتربهمنظورسودآوریسهامدارانگامهایاساسیبرداریم.
همچنیندراینجلسهمقتصدیمدیرعاملشرکتتعاونیخدماتپشتیبانی
اداری كاركنان شركت نفت ایرانول گزارشی از فعالیتهای شركت تعاونی به
حاضرین جلسه ارائه داد .گفتنی است ،در پایان سود شش ماهه سال گذشته
تعاونیبرابربامقدارآوردهاعضا ٢٠٠هزارتومانتقسیمشد.
گفتنی است ،این شــرکت نوپا که از پایان ســال  1394اقدامات آغازین
تاسیس آن شــروع گردیده بود برای اولین بار در سال 1395مجمع عمومی
برگزارکردوپسازطیمراحلآغازینرســماازتیرماه 1395بابرندهشدن
درقراردادفضایسبزپاالیشگاهروغنسازیتهرانپابهعرصهفعالیتنهاد.
پس از آن این شرکت در سایر مناقصه های موجود در سطح شرکت اقدام
نموده و با برنده شــدن در مناقصه رستورانهای پاالیشگاه تهران و آبادان به
قعالیتخودادامهداد.

ورود ایــن مجموعه بهچرخه فعالیتحتیدرصورت برنده نشــدن خود
موجب خیر و برکاتی فراوانی برای شــرکت بوده اســت زیرا بطور مثال در
مناقصهسرویسایابوذهابپاالیشگاهتهرانعلیرغمحضورشرکتتعاونی
در مناقصه و برنده نشــدن ،اما با بازبینی دقیق مسیرها و ارائه قیمت رقابتی
باعثکاهشقیمتعقرقراردادبهمیزان 700میلیونتوماننسبتبهقیمت
سالماقبلگردید .درآخرینموردنیزشرکتتعاونیباپیگیریشبانهروزی
هیات مدیره و اجاره مکانی از شــرکت نفت ایرانول اولین فروشــگاه تعاونی
مصرفباتخفیفاتحداقل 15درصدزیرقیمتســایرمواردافتتاحگردید.
مجیدمقتصدیمدیرعاملشرکتتعاونیخدماتپشتیبانیاداریكاركنان
شــركت نفت ایرانول درباره این تعاونی به نشریه ایرانول گفت :این تعاونی
حیات و ادامه فعالیت خود را در وهله اول مدیون حمایتهای بیدریغ مدیر
عامل محترم شــرکت نفت ایرانول جناب آقای مهندس اسحاقی و در وهله
بعد حمایتهای تک تک اعضا و پرسنل شرکت نفت ایرانول میداند؛ نتیجه
زحمات انجام گرفته دراین تعاونی و تالش شبانه روزی هیات مدیره شرکت
سودرسانی تقریبا 312هزار تومانی به ازای هر سهم 200هزار تومانی اعضاء
در  6ماه می باشد و بنا بر خطوط ترسیم شــده برای این شرکت انشااهلل این
مقدار سود در سال آینده به  2میلیون تومان به ازای هر سهم خواهد رسید.
وی افزود :امید اســت تک تک اعضــای محترم خانــواده ایرانول در راه
اعتالی این نهال تازه بثمر نشسته و شکوفا شــدن بیش از پیش آن یار و یاور
خدمتگزارانخوددراینتعاونیباشند.

در گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شد

رشد چشمگیر شاخص های تولید و توزیع
محصوالت شرکت نفت ایرانول در سال 95
گزارشــی از وضعیت روغن موتور در ایران
در سال  ۹۵از سوی سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولید کنندگان اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت
نفــت ایرانول به نقــل از خبرگزاری تســنیم،
معاونــت نظارت بــر کاالهای ســرمایه ای و
خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان در گزارشی به بررسی وضعیت
روغن موتــور در ایران در ســال  95پرداخته
است.
بر اساس این گزارش ،شرکت بهران در مقدار
تولید ،توزیع و فروش کماکان اول بازار است اما
شرکت نفت ایرانول با رشدی چشمگیر نسبت
به سال  94در اکثر شاخص ها به خصوص تولید،
توزیع و فروش و ســهم بازار فاصلــه خود را با
بهران (اول بازار) کاهش داده است.
در این گزارش میــزان تولید ،توزیع و فروش
چهار شــرکت اصلی بهران ،ایرانــول ،پارس و
ســپاهان به تفکیک آمده است .در سال 1395
در مجموع بالغ بر  376میلیون لیتر روغن موتور
توسط چهار شرکت نفت بهران ،سپاهان ،پارس
و ایرانول تولید شــده است که این میزان نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل  1394که معادل
 350میلیون لیتــر بوده حدود  7درصد افزایش
را نشــان می دهد که در این میان شرکت نفت
بهران با  129میلیــون لیتر یک درصد افزایش،
شــرکت نفت ایرانول بــا  109میلیون لیتر 31
درصد افزایش ،نفت سپاهان با  73میلیون لیتر
یک درصد افزایــش و نفت پارس با  65میلیون
لیتر  1.5درصد کاهش را نشــان می دهد که به
ترتیب شــرکت نفت بهران  34درصد ،شرکت

نفت ایرانول  29درصد ،شــرکت نفت سپاهان
19درصد و شــرکت نفت پــارس  17درصد
تولید را به خود اختصاص داده اند.

توزیع روغن موتور

همچنین در ســال  1395جمعا بالغ بر 353
میلیون لیتر روغن موتور توســط چهار شرکت
نفت بهران ،ایرانول ،سپاهان،پارس توزیع شده
اســت که این میزان نســبت به سال 1394که
معادل 340میلیون لیتر بــوده حدود  4درصد
افزایش را نشان می دهد.
میزان توزیع شــرکت نفت بهران در ســال
 95معادل  136میلیون لیتر بوده که نســبت به
مدت مشابه در سال 130(94میلیون لیتر ) 4.6
درصد افزایش را نشان می دهد.
میزان توزیع شرکت نفت ایرانول در سال 95
معادل 95میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت
مشابه در سال 81(94میلیون لیتر ) 17در صد
افزایش را نشان می دهد.
میزان توزیع شرکت نفت سپاهان در سال 95
معادل 62میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت
مشابه در ســال 66( 94میلیون لیتر ) 6درصد
کاهش را نشان می دهد.
میزان توزیع شرکت نفت پارس در سال 95
معادل  61میلیون لیتر بوده که نســبت به مدت
مشابه در ســال 63( 94میلیون لیتر ) 3درصد
کاهش نشان می دهد.
مقایســه تولید ،توزیع و فــروش این واحدها
نشان می دهد ،در زمینه توزیع و فروش نیز سهم
شــرکت نفت بهران  39درصد ،شــرکت نفت
ایرانول  27درصد ،شــرکت نفت سپاهان 18

درصد و شــرکت نفت پارس  17درصد از کل
توزیع سال  95می باشد.

حجموارداتروغنموتوردرسالگذشته

براســاس آمار و اطالعات دریافتی از سایت
گمرگ ایران ،واردات در سال  1395به میزان
 2،649تن می باشــد که نسبت به سال گذشته
( )1،911تن با رشــد  39درصدی مواجه شده
است .همچنین از نظر ارزشــی نیز در سال 95
نسبت به سال  94رشــدی معادل  99درصد را
شاهد بوده ایم.
گفتنی اســت ایران یکی از تولیــد کنندگان
روغن موتور در ســطح خاورمیانه می باشــد
که به کشــورهای عراق ،افغانستان ،پاکستان،
ترکمنستان و...روغن صادر می کند.

حجم صادرات روغن موتور طی سال 95

براســاسآمارواطالعاتدریافتیازســایت
گمرگ جمهوری اسالمی ایران ،میزان صادرات
انواع روغن موتور در سال  95به میزان 33،296
تنبودهکهدرمقایسهباسال94بهمیزان25،234
تنمعادل 32درصدافزایشداشتهاست.
همچنین از نظر ارزش ریالی صادرات ســال
 675،012( 95میلیون ریال) نسبت به سال 94
( 767،731میلیــون ریال) به میزان  12درصد
کاهش داشته است.
در سال  95نسبت سهم صادرات روغن موتور
خودرویی واحدهای تولیدی شرکت نفت بهران،
پارس ،سپاهان و ایرانول ( 32میلیون لیتر)به کل
تولید داخل روغن موتــور (376میلیون لیتر)
حدود  8.5درصد بوده است.
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واحد منابع انســانی به منظور اعتالی فرهنگ کاری و ایجاد باورهای
مثبت ،ارج نهادن بــه خدمات ارزنده کارمندان متعهد و کارآمد ،تقویت
وجدان کاری و انضباط کاری ،افزایش رضایت شــغلی و ارتقاء بهره وری
برای دومین سال پیاپی ،نســبت به شناسایی کارمندان نمونه در سازمان
اقدام نموده است.
در این راســتا برنامه ریزی منابع انسانی در ســال جاری با بهره گیری
از رویکرد ارزیابی  360درجه ،نســبت به انتخاب کارکنان نمونه اقدام
کرد که در آن یک فرد عالوه بر انجام خودارزیابی همزمان از سوی سایر
همکاران ،مدیران /روســا و ذینفعان مرتبط با شــغل خود مورد ارزیابی
قرار گرفته اســت .از مزایای ارزیابی  360درجه می توان موارد ذیل را
نام برد:
ggدرک صحیح پرســنل در سازمان نســبت به ارزیابی دیگران نسبت
به خود؛
ggافزایش آگاهی ها در ارتباط با شایستگی های فردی؛
ggدلگرم شــدن کارکنان از بازخوردهای باز و بدون غرض و رسیدن به
بصیرت جدید؛
ggارائه تصویر نسبت ًا شــفاف و واقع گرایانه از شایستگی کارکنان تحت
سرپرستی برای مدیران باالدست؛
ggافزایش آگاهی های مدیران باالدســت از اینکه تــا چد حد نیازمند
توسعه فردی در سازمان خود می باشند؛
ggتقویت آگاهانه در جهت رسیدن به شایستگی سازمانی.
اهم اقدامات انجام شــده به منظور انجام ارزیابی  360درجه شــامل
موارد ذیل می باشد:
طراحی فرم هــای مرتبط با معیارها و شــاخصهای انتخاب کارکنان
نمونــه :فرم معیارها و شــاخص های انتخاب کارکنان نمونه براســاس
فصلهای ذیل طراحی گردید:
ggخودارزیابــی :در آن هر فرد به ازای معیارهای مهارت های شــغلی،
انضباط اداری ،ارزش های اخالقی و خودجوشی ،خالقیت و نوآوری در
مجموع امتیازی از صفر تا صد را کسب می کند.
ggارزیابی کارکنان تحت سرپرســتی :در آن تمامی مافوق های هر یک
از کارکنان (مدیر ،رئیس ،سرپرســت) به ازای معیارهای تعیین شده
در مجموع امتیــازی از صفر تا صد را به کارکنــان زیرمجموعه خود

تخصیص می دهند .میانگین حاصل از تمامی
امتیازات حاصل شــده در این حالــت ،به عنوان
امتیاز اخذ شده از سوی مافوق به ازاء هر کارمند لحاظ می گردد.
ggارزیابی مافوق مستقیم توســط کارکنان زیرمجموعه :در این قسمت
ارزیابــی از پایین به باال صــورت گرفته و تمامی کارکنان نســبت به
ارزیابی مافوق مستقیم خود (سرپرستان و روسا) اقدام نمودند .هر فرد
به ازای معیارهای تعیین شــده در فرم مربوطه امتیازی از صفر تا صد
را به مافوق های خود (رئیس ،سرپرســت ،مسئول شیفت) تخصیص
می دهد.
ggارزیابی همکاران :در این ارزیابی هر فرد پس از ارزیابی همکاران واحد
خود ،نسبت به معرفی نفرات برتر (سه نفر اول) اقدام می نماید.
ggارزیابی ســایر همکاران :چنانچه هر یک از کارکنــان دارای تعامل با
کارکنان سایر واحدها باشند ،نسبت به معرفی نفرات برتر هر واحد از
دیدگاه خود اقدام می نمایند.
ggارائــه توضیحات الزم بــه کارکنان ،روســا و سرپرســتان و توزیع
پرسشــنامه ها میان کارکنان به تفکیک واحدهــای مختلف در دفتر
مرکزی ،مجتمع ظرفسازی تهران و پاالیشگاه های تهران و آبادان؛
ggجمع آوری پرسشــنامه هــای معیارهای انتخاب کارمنــد نمونه از
کارکنان ،روسا ،سرپرستان و مدیران و ورود اطالعات به جامع در یک
دیتابانک مناسب به تفکیک واحدهای سازمان؛
ggدر نتیجه ورود اطالعات در دیتابانک جامع به ازاء هر یک از کارکنان
چهار دسته امتیاز حاصل گردید -1 :امتیاز حاصل از خود ارزیابی فرد
 -2امتیازی که هر فرد از ارزیابی مافوق(مافوق های) خود به دســت
آورده است  -3امتیازی که از ســوی کارکنان واحدهای دیگر برای
هر فرد کسب گردیده است -4 .امتیازی که از ارزیابی همکاران واحد
خود به دست آورده اســت .در انتها با اعمال ضرایب مناسب بین این
چهار گروه از امتیاز ،امتیاز نهایی هر یک از کارکنان استخراج گردیده
و نفرات برتر (صرف ًا براســاس باالترین امتیاز کسب شده) به تفکیک
ســمتها (کارگر ،تکنسین ،کارمند ،کارشــناس ،سرپرست و رئیس)
انتخاب شدند.
ggارائه باز خورد های الزم و معرفی نفرات برتر نهایی به اداره کار و تقدیر
از آنان در مراسم روز کارگر.

امیر گچ کروقلی
واحد برنامه ریزی و انبار
در مجتمع بسته بندی و
ظروفسازی

مالک غالمی
واحد ظرفسازی و بسته
بندی در پاالیشگاه تهران

محمد زارعیان
واحد شهرداری
در پاالیشگاه تهران

حسین صادقی
واحد حراست
در پاالیشگاه تهران

نیره مهدیخواه
واحد منابع انسانی
در پاالیشگاه تهران

غالمحسین خلیل آبادی
واحد تعمیرات و نگهداری

نفرات برتر و کارکنان نمونه در سال 1396

حسن صحرانورد
واحد برنامه ریزی و انبار
در پاالیشگاه تهران

مهناز آیتی
واحد کنترل کیفیت
در پاالیشگاه تهران

محمد جعفر بیگلو
واحد فناوری اطالعات
در پاالیشگاه تهران
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تجزیه و تحلیل شغل
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از جمله مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی
در یک ســازمان ،تجزیه و تحلیل مشاغل سازمان
می باشد .بدیهی است تجزیه و تحلیل شغل ،اولین
گام در مســیر طرح ریزی نظاممند نیروی انسانی
میباشد .تجزیه و تحلیل شغل فرایندی است که از
طریقآنماهیتوویژگیهایهریکازمشاغلدر
سازمان بررسی می گردد و اطالعات کافی درباره
مجید اشجعی
آنها جمع آوری و گزارش می شــود؛ بنا بر تعریف
مدیر منابع انسانی
دیگریتجزیهوتحلیلشغل،شرحخالصهوظایف
و مسئولیت های شــغل ،رابطه آن شغل با مشــاغل دیگر و دانش ،نگرش و
مهارت های الزم برای انجام دادن آن و شرایط کار است.
ازاهمکاربردهایتجزیهوتحلیلشغلمیتوانبهمواردذیلاشارهنمود:
ggکارمندیابی :تعیین ویژگی های شــغل و مهارت هــای مورد نیاز برای
انتخابکارمند.
ggانتخــاب و انتصاب :مطابقت دادن شــغل با شــاغل از طریق تجزیه و
تحلیل شغل و تنظیم شرح و شــرایط احراز شغل برای انتخاب  /انتصاب
شایستهترینومناسبترینافرادبرایشغلیبهخصوص.
ggآموزش  :شــناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشــی ،پیشنیاز
یک سیستم آموزشــی موفق اســت .تعیین نیازهای آموزشی اولین
گام برنامهریزی آموزش کارکنان و در واقع نخســتین عامل ایجاد و
تضمین اثربخشی آموزش و بهسازی اســت که اگر به درستی انجام
شود ،مبنای عینیتری برای برنامهریزی به عنوان نقشه اثربخشی -و
تبع ًا ســایر فعالیتها  -فراهم خواهد ســاخت و احتمال تطابق آن با
نیازهای سازمان و حوزههای شــغلی را افزایش خواهد داد .آموزش
مهمترین ابزار و وسیله برای توسعه نیروی انسانی است چنانچه مبتنی
بر نیازسنجی و مرتبط با عملکرد باشــد برانگیزاننده است .باید توجه
داشت که «آموزش هزینه بر است» ،لذا باید در مواقعی ارائه شود که
اوالً پاسخی باشد به یک نیاز شــناخته شده و ثانی ًا بهترین راه حل برای
مشکالتی باشد که از آن طریق قابل حل هستند .فعالیتهای آموزشی
که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتالف
منابع ارزشمند خواهد بود.
ggایمنی :آشکار سازی خطرهای موجود در کار ،روش های غلط انجام کار
وفقدانمواردایمنی.
ggارزیابی عملکرد و جبران خدمات  /پاداش دهی :ســنجش منصفانه
چگونگی عملکرد فرد در انجام وظایف محوله شــغل .آیا این عملکرد در
سطحموردانتظاریاکمتر/بیشتراست؟
ggحقوق و دســتمزد :تعیین عادالنه حقوق با توجه به شرح وظایف ،درجه
سختی شغل ،وظایف و مسئولیت های شــغل ،مهارت ها و توانایی های
موردنیازو...
چندین روش بــرای جمع آوری اطالعات به منظــور انجام تجزیه تحلیل
مشاغل وجود دارد .مانند مصاحبه ،پرسشنامه ،مشاهده ،نشست متخصصان،
ثبت وقایع ،پرسشنامه تجزیه و تحلیل سمت ( ،)PAQتحقیق و پژوهش و ....به
طور معمول متخصصان منابع انســانی از مجموعهای از این روشها استفاده

مینمایند .یکی از روش های مهم در تجزیه و تحلیل مشاغل ،تجزیه و تحلیل
شغلبااستفادهازمدلدیکوممیباشد.

دیکومچیست؟

واژه  DACUMمخفــف  Developing A Curriculumمی باشــد که امروزه
به صورت گســترده در ســطح دنیا به کار می رود .این روش توسط رابرت
اینورتون در سال 1994به صورت كارگاه مورد استفاده قرار گرفت و پس
از آن در كشورهای مختلفی از جمله امریكا ،استرالیا ،كانادا ،چین ،آلمـــان،
ژاپن و ...متداول شد .امروزه شــركتهای هوندا ،بویینگ ،جان دیر ،موتوروال
و ...از این روش به منظور تجزیه و تحلیل مشــاغل خود اســتفاده می کنند.
خمیرمایه این روش ،تشخیص نیاز آموزشــی بر اساس مقتضیات مشاغل
مختلف میباشد .در این روش شــغل به صورت نظام مند به کوچک ترین
اجزای تشــکیل دهنده اش تجزیه شده و مشــخص میشود كه شغل مورد
نظر تحت چه شــرایطی(ویژگیهای فیزیكی محیط شــغلی ،زمان ،مكان و
ابعاد روانی فضای كار) انجام میشود ســپس حدود اختیارات ،مسئولیتها
و ارتباطات سازمانی شاغل با ســایرین و وسایل مورد نیاز برای انجام شغل
مشــخص میشــود .در مرحلة بعدی با مالحظه تمام موارد باال ،مشخص
میشود كه برای انجام مطلوب وظایف شغلی چه دانشها ،نگرشها و تواناییها
نیاز هســت .باید توجه داشت كه تحلیل شغل ،توصیف كارمند نیست بلكه
توصیف شــغل به گونهای است كه دانش ،مهارت و توانایی الزم برای انجام
این وظائف را مشخص میكند .این تکنیک به دلیل انعطافپذیری ،قابلیت
کاربرد با شــرایط و مقتضیات ســازمانی را دارا میباشد و بر اساس کسب
شناحت از کارکنان شروع شــده و با برنامهریزی منبعث از این شناخت نیز
خاتمه مییابــد .این نوع برنامهریزی از نهایــت واقعبینی برخوردار بوده و
موجبات کاهش هزینهها ،افزایش اثربخشی ،کارآیی و در نهایت بهرهوری
سازمانی را فراهم میسازد.

اساسدیکومبرسهفرضمنطقیاستواراست:
-1کارکنان خبره دقیق تر از ســایر افراد می توانند شــغل و حرفه خود را
توصیفوتعریفکنند.
-2راه موثر برای تعریف و تبیین یک شــغل یا حرفه عبارتست از توصیف
دقیقوظایفیکهکارکنانخبرهانجاممیدهند.
-3انجام درست هر وظیفه مســتلزم به کارگیری دانش،مهارتها،ابزارها و
رفتارهایمثبتکارکنانمیباشد(.جدولشماره)۱

چرادیکوممنحصربهفرداست؟
ggتبــادالتدرگروه:اعضایکارگروهبهطورآزادانــهایدههایخودرابا
دیگران به اشــتراک می گذارند و از مشــارکت دیگران در پخته شدن
ایدههایشانبهره میگیرند.
ggتقویت این روش بــا فن طوفان مغزی :در ایــن روش چندین بار از فن
طوفانمغزیبرایحداکثرکردندقتاجزایشغلاستفادهمیشود.
ggهمافزاییگروه:اعضایگروهتشویقمیشوندتایکدیگررادررسیدنبه
محصولباکیفیتترتقویتکنند.
ggتوافقجمعی:اعضایگروهباهدایتفردتســهیلگربهتوافقجمعیدر
مواردموردبحثدستمییابند.
ggمبتنی بر آینده بودن :از اعضای گروه خواســته می شــود که به صورت
اختصاصی به روند و آینده آن شــغل و عواملی که در آینده ممکن است
باعثتغییردرماهیتشغلگردند ،بپردازند.
ggپذیرش توسط کارکنان  :اگر کارکنان بفهمند که تجزیه و تحلیل شغل
بر اساس تجربه افراد ماهر و با تجربه شاغل در آن شغل انجام شده آن را
میپذیرندوازنتایجکارگاهحمایتمیکنند.
ggبرون داد جامــع و با کیفیت باال  :وجود کارشناســان خبــره به همراه
تسهیلکننده ماهر باعث می شــود کلیه اجزای شغل و دانش و مهارت و
رفتارهایابزاروتجهیزاتمورداســتفادهدرشغلوروندآیندهشغلیبه
نحوصحیحوهمهجانبهایبدستآید.
ggهزینهپاییــن :در این روش نتیجه فرایند تحلیل شــغل برعکس برخی
روشهاکهچندینروزطولمیکشندطیمدتکوتاهیانجاممیشودکه
اینامرمنجربهکاهشچشمگیرهزینههامیگردد.
با بررســی پیشــینه مربوط به مدلهای تجزیه و تحلیل مشــاغل ،معلوم
میشــود که هر یک از این الگوها ،باوجود محســنات و قابلیت کاربردشان با

محدودیتهایی مواجه هســتند .برخی از این معایب و کاستیها از طبیعت و
ماهیتاینروشهانشأتمیگیردوبرخینیزریشهدرچگونگیاجرا،تخصص
فرد یا گروه مجری ،ابزار و وســائل مورد نیاز و ...دارد .کندوکاوهای انجام شده
دراینحوزه،مبینایننکتهاستکهازمیاناینالگوهایمختلف،مدلDACUM
دارای چندین مزیت اساسی اســت که از آن جمله میتوان به انعطافپذیری
و قابلیت عملیاتی شــدن آن در شــرایط و مقتضیات مختلف سازمانی اشاره
کرد.تجزیه و تحلیل شــغلی با مدل ،DACUMدر راستای تعیین مسئولیتها و
وظایف مورد نیاز برای انجام شغل/وظیفه ،تهیه شرح شغلهای جدید و تهیه
نیازمندیهای آموزشی متناسب با ویژگیهای مشاغل فنی و تخصصی انجام
میشودوموجباتافزایشتوانمندیهایفنیسازمانهارافراهممیآورد.
در همین راستا تعریف پروژه بازنگری شرح مشاغل سازمان براساس مدل
دیکوم به عنوان یکی از پروژه های استراتژیک واحد منابع انسانی شرکت نفت
ایرانول در ســال جاری تعریف شده اســت که امید است با مشارکت تمامی
کارکنان متخصص و اعضاء کارگروه های تخصصی مشــاغل ،بتواند مبنای
عینیتری برای برنامهریزی نیروی انســانی فراهم نموده و موجبات کاهش
هزینهها و تطابق برنامهریزیهای آموزشــی با نیازهای آموزشی کارکنان را
فراهمآورد.
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در جدول ذیل تعریف اصطالحات در روش تجزیه و تحلیل شغلی  DACUMرا نشان میدهد:
تعریف
اصطالحات

توضیح

عبارت از وظایف مشابـــه و مـرتبطی كـه بـــر عهده یك فـرد است و در مقابـل آن حـــقوق و دستمزد دریافت میكند .مثال:
شغل
مكانیك اتومبیل
بـه جـایگاه سازمانی افـراد ،سمت گفته میشود .تعدادی از سمتها ممكن است مربـوط بـه یك شغل باشند .به طور مثال ،ممكن
اســت  10نفر از كاركنان 10 ،سمت سازمانی را بر عهده داشته باشند ولی شــغل كلیه آنها مشابه باشد .مثال  :تكنسین /تكنسین
سمت
ارشد مكانیك.
به گروهی از مشاغل مشابه حرفه گفته میشود .مثال :مكانیك
حرفه
بـه مجموعهای از فعالیتهای جسمی یا فكری كه بـر عهده هر شاغل است ،وظیفه گفته میشود .هر وظیفه از چند زیروظیفه مرتبط
وظیفه
با هم تشكیل شده است .مثال :انجام تعمیرات دورهای وسیله نقلیه.
یك فعالیت كـــاری قابـل مشاهده است كـــه در ظرف زمـانی محدودی انجام میشود و بـــه یك محصول ،نوعی از خدمات یا
زیروظیفه
تصمیمگیری منجر میشود .مثال :تعویض روغن موتور
یك عنصر از مجموعه روشها و فعالیتهایی كه فرد شــاغل به منظور تکمیل یك زیروظیفه( )Taskانجام میدهد .مثال :بازكردن
گام /فعالیت كار
در محفظه روغن.
مجموعهای سازمان یافته از اصول و حقایق مورد نیاز بـــرای حل مســائل و موضوعات مربوط به شغل ،دانش تلقی میشود .مثال:
دانش
دانش مكانیك
توانایی انجام یك كار بـه نحو احسن است كه معموالً در طی زمان از طریق كارورزی یا تجربه حاصل میشود .مثال :تعمیرات
مهارت
خصـوصیات رفتـاری یا مشخصه بارزی كه فرد در راستای انجام وظایف خود باید دارا باشد .مثال :ابتكار عمل
سبك كـار
نگـــرش شاغـل نسبت بـه تغـییر و تحوالت و حوادثی است كه در محیط كار ،سازمان ،بـازار كـار ،فـناوری و ...بـ ه وقوع خـواهد
رونـدهای
آتـی/نگرانی ها پیوست و آینده شغلی و خانوادگی او را چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ابزار ،تجهیزات ،منابع و موادی است كه در اختیار كاركنان گذاشته میشود تـا بتوانند وظایف مـحوله را بـه نحواحسن انجام دهند.
منابع و مـواد
شاغالنی هستند كه بر اساس معیارهای مشخص از جمله ارزیابی دو سال گذشته ،سابقه و ...از شركتهای مختلف بـــرای حضور
در كارگاه تجزیه و تحلیل شغل انتخاب میشوند .عالوه بر این ،با توجه بـــه ماهیت كارگاه ،افراد مورد نظر باید دارای مهارتهای
شاغالن زبده
ارتباطی بسیار خوب ،روحیه كار-گروهی ،انگیزه باال و رها از هرگونه پیشداوری و تعصب باشند.
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فاطمه عابدی

سرپرست برنامهریزی منابع انسانی

نتایج بســیاری از پژوهشها درباره نقش
و اهمیت نیروی انســانی در رشد وتوسعه
ســازمانها و بعضا در رشــد جوامع بشری،
بر این نکته تاکیــد دارند که هیچ جامعهای
توســعه نیافته اســت مگر آنکه به توسعه
منابع انسانی خود پرداخته باشد .تالشهای
بســیاری در این زمینه صورت گرفته است
که بعضــی از آنها منجر به ایجاد روشــها،
رویهها ،اســتانداردها و الگوهایی در جهت
بهبود و توســعه منابع انسانی شده است .از
جمله این تالشــها می توان بــه الگوی بلوغ
قابلیت کارکنان ( )P-CMMاشاره کرد.

الگوی بلوغ قابلیت کارکنان ،نقشه
مسیر و راهنمایی اســت برای تشخیص،
طراحی و پیاده سازی و اجرای فرایندهای
مرتبــط با منابع انســانی که بــه گونهای
مســتمر که منجر به ارتقــای قابلیتهای
منابع انسانی گردد .ازآنجا که یک سازمان
نمیتواند تمــام بهترین فعالیتها را در مدت
بسیار کوتاهی پیادهســازی کندP-CMM ،
آنها را در  5سطح بلوغ و  22ناحیه فرایندی
ارائه میدهــد .هر ســطح P-CMMتحول
بینظیری در فرهنگ ســازمان به وســیله
تجهیز آن بــا فعالیتهــای قدرتمند فراوان
برای جذب ،توسعه ،سازماندهی ،انگیزش
و نگهداری نیروی کار بــه وجود میآورد.
()2001 ,Curtis

از نظر دیدگاههای منابع انسانی ،این الگو
در زمره الگوی مدیریت استراتژیک منابع
انسانی است که بر فرایندهای منابع انسانی
با توجه بــه جهت گیریهای اســتراتژیک
سازمان تاکید دارد.
ســاختار اولیه این مدل در ســال 1980
توسط واتس هامفری در شرکت  IBMشکل
گرفت .این شــرکت به دلیل عملکرد پایین
نرم افزارهای تولیــدی ،با رکود در فروش
روبهرو شــد .بر این اســاس ،تیم مطالعاتی
پس از بررســی های متعدد ،دریافتند که
الف :چون کیفیت نرم افزار تابعی از عملکرد
فرایند تولید اســت آنها میبایستی با تغییر
و بهبــود فرایند بر این مشــکل فائق آیند.
ب :به علت اینکه سازمانها به طور ناخواسته
درگیر طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای
مختلف می شــوند ،آنها میبایستی بر ارائه
نــرم افزارهای اســتراتژیک تمرکز کنند.
ج :به دلیل اینکه سیســتمها دارای رویکرد
تکاملی هستند میبایستی ابتدا سیستمهای
بسترســاز بنا شــده ،ســپس سیستمهای
متعالی به کار گرفته شوند .با توجه به نتایج
به دســت آمده چارچوب بلــوغ فرایندها
ارائه شــد که به عنوان الگوی بلوغ قابلیت
کارکنان مطرح شد .این الگو برای نخستین
بار در سال  1995انتشار یافت و از آن زمان
در سراســر ایاالت متحده ،کانــادا ،اروپا،
اســترالیا و هند بــرای راهنمایی و هدایت
فعالیتهای بهبود ســازمانی اســتفاده شده
است از مهمترین شــرکتهایی که این الگو
را بهکار گرفته اند می توان به شــرکتهای
IBM ، Citibank ، Ericsson ، Boeing ،
 Oracleاشاره نمود.

ارزشهای محوری :P-CMM

ارزشــهای محوری این مــدل که بیانگر
نگرش جامع آن به توسعه قابلیتهای منابع

انسانی است ،شامل موارد ذیل میباشد:
 .1در ســازمانهای بالغ قابلیتهای منابع
انسانی به طور مســتقیم با عملکرد کسب و
کار مرتبط است.
.2قابلیتهای منابع انســانی یک موضوع
رقابتی و یــک منبع ایجاد مزیــت رقابتی
است.
.3قابلیتهــای منابع انســانی بایســتی
براســاس جهــت گیریهای اســتراتژیک
تعریف شود.
.4کانون توجه ســازمانها از عناصر شغلی
به قابلیتها ،تغییر کرده است.
.5قابلیتهای منابع انســانی در ســطوح
فردی ،گروهی و ســازمانی قابل سنجش و
ارتقا هستند.
.6ســازمان بایــد در قابلیــت هایی از
منابع انسانی ســرمایه گذاری کند که آن
قابلیتها برای انجام قابلیت محوری بنگاه
حیاتی باشد.
 .7ســازمانها مســئول فراهــم کردن
فرصتهای رشد و توســعه افراد بوده ،افراد
مسئول بهره برداری از آنها هستند.
 .8مدیریــت میانی و عملیاتی مســئول
قابلیتهای منابع انسانی می باشند.
 .9ارتقــای قابلیتهای منابع انســانی به
مجموعــه ای از فرایندهــا و رویــه های
مناسب نیاز دارد.
 .10در حالیکــه تکنولــوژی و اشــکال
سازمان دچار دگرگونی و تکامل می شوند،
سازمانها باید به گونهای مستمر قابلیتهای
منابــع انســانی را پــرورش داده ،تکامل
بخشند.

ساختار :P-CMM

ســطح بلــوغ  :بیانگر ســطح جدیدی
از قابلیتهــای منابع انســانی اســت که از
راه طراحــی یا تحــول یک یا تعــدادی از

فرایندهای منابع انســانی بــه وجود آمده
است.
نواحــی فراینــدی  :مجموعــه ای از
فعالیتهای مرتبط که بــه گونهای جمعی و
توأمان برای دســتیابی بــه مجموعهای از
هدفها و مشارکت در ایجاد قابلیتهای ویژه
یک سطح خاص می شود.
هدفها  :نتایــج منحصر به فــرد و مورد
انتظار هر یک از نواحی فرایندی اســت .هر
یک از نواحی فراینــدی دارای 2تا 5هدف
است که یکی از آنها نهادینه سازی است.
فعالیتها  :مســیرهای تحقــق هدفهای
نواحی فرایندی هستند .منظور از فعالیتهای
پیــاده ســازی در هــر ناحیــه فرایندی،
فعالیتهایی است که میبایستی انجام شوند
تا به هدفهای ناحیه فرایندی دست یابیم.
در ادامــه بــه توصیــف مختصــر هر
یک ازســطوح و نواحــی فراینــدی آنها
میپردازیم:
ggسطح بلوغ  :1ســطح اولیه (: )Initial
در این سطح ســازگاری و پایداری در
فعالیتهای سازمان وجود ندارد .برخی
ویژگیهای این ســطح شامل این موارد
است:
 )1ســازمان فاقد یک شــیوه منسجم و
یکپارچه برای انجــام کارها و امور مرتبط با
منابع انسانی است.
 )2اکثــر فرایندها موقت هســتند و بر
اســاس هر موقعیت مــورد بازبینی قرار
میگیرند.
 )3شــیوه های انجام کار اغلب نامنظم و
پرآشوب به نظر میآیند.
 )4امکان بهبود امور وجود ندارد.
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مســئولیت اداره انســانها و پــرورش
آنهاست .برخی از ویژگیهای این سطح
را می توان به طور خالصه شــامل این
موارد دانست:
 )1ســازمان بایدپایــهای را بنــا نهد تا
فرایندهای مشترک را به کار گیرد.
 )2مدیریت بایســتی محیطی پایدار برای
انجام کار حرفه ای ایجاد کند.
 )3شــرایط الزم برای کنترلهای پایه ای
مدیریت فراهم میشود.
 )4افراد را قادر به تکرار فعالیتها سازد.
نواحی فرایندی ســطح بلوغ  2به صورت
ذیل می باشد:
کارگزینی :منظــور از کارگزینی ،ایجاد
یک فرایند رســمی اســت ،بهگونه ای که
کار محوله با منابع واحد مطابقت داشــته،
افراد مناســب انتخاب ،استخدام و منصوب
شدهاند.
ارتباطــات و هماهنگــی :منظــور از
ارتباطــات و هماهنگــی ،اطمینــان یافتن
از ارتباطات بهنگام در سراســر ســازمان
اســت و اینکه افراد و نیروی کار مهارتهایی
بــرای توزیــع اطالعــات و هماهنگــی
فعالیتهایشــان بهگونهای کارآمد ،داشته
باشد.
محیــطکاری :منظــور از محیط کاری،
ایجاد و حفظ شــرایط فیزیکی کار و فراهم
آوردن منابعی اســت که افراد و گروههای
کاری وظایفشــان را به طور کارآمد و بدون
اختالل انجام دهند.
مدیریت عملکرد :منظــور از مدیریت
عملکرد تعیین هدفهای مرتبط با کار محوله
اســت ،بهگونه ای که عملکرد واحد و فرد
قابل اندازه گیری بوده ،عملکرد نســبت به
هدفهــای مورد بحث قــرار گرفته ،به طور
مستمر بهبود یابد.
آموزش و توســعه :منظور از آموزش و

توســعه ،اطمینان یافتن از اینکه تمام افراد
مهارتهای مورد نیاز برای انجام وظایفشان
را دارا بوده ،فرصتهای مناســب توســعه
فراهم شده است.
جبــران خدمــات :منظــور از جبران
خدمات ،فراهــم آوردن پرداختیها و مزایا
بر اساس مشارکت افراد و ارزش آنها برای
سازمان است.
ggســطح بلوغ :3ســطح تعریف شــده
( : :)Definedهدف این ســطح ،تدوین
و پــرورش قابلیتهــای نیــروی کار و
یکپارچه ســازی آنها با جهتگیریهای
اســتراتژیک ســازمان اســت .از
ویژگیهای این ســطح میتــوان به این
موارد اشاره کرد:
)1ســازمان بهترین فعالیتها را شناسایی

کرده،آنهــا را بــا
فرایندهای مشــترک همسو
میسازد.
 )2فرایندهــای ویــژه محیــط منحصر
به فرد ،بــا فرایندهای ویــژه محیط پایدار
ترکیب ،مستند سازی و یکپارچه میشوند.
 )3سازمان فرایندهای استانداردی برای
انجام فعالیتهای کسب وکار تعریف می کند
که این عمل منجر به پیدایی بستری اساسی،
برای فرهنگ حرفه ای می شود.
نواحی فرایندی سطح بلوغ  3شامل:
تحلیــل شایســتگی :منظــور از تحلیل
شایســتگی شناســایی دانــش ،مهارتها و
تواناییهای فرایندی مــورد نیاز برای انجام
فعالیتهای کســب و کار ســازمان بوده به
گونهای که ممکن اســت آنها توسعه یافته
به عنوان مبنایی برای فعالیتهای نیروی کار

مورد استفاده قرار گیرند:
برنامــه ریــزی نیــروی کار :منظور
از برنامهریــزی نیــروی کار هماهنگــی
فعالیتهای نیروی کار با نیازهای کســب و
کار حال و آینده در دو ســطح ســازمانی و
واحد است.
پرورش شایســتگی :منظور از پرورش
شایســتگی ارتقای مســتمر قابلیت نیروی
کار برای انجــام وظایف و مســئولیتهای
محوله است.
توسعه مســیر پیشرفت شغلی :منظور از
توسعه مسیر پیشرفت شغلی اطمینان یافتن
از این است که برای افراد فرصتهایی برای
توسعه شایستگی فراهم شده که آنها را قادر
به دستیابی هدفهای شغلیشان میسازد.
فعالیتهای شایســتگی محور :منظور از

فعالیتهای شایستگی محور ،اطمینان یافتن
از این اســت که تمامــی فعالیتهای نیروی
کار تا یک اندازه در توســعه شایستگی های
نیروی کار بنا شده اند.
توســعه گروههــای کاری :منظور از
توســعه گروههای کاری ،سازماندهی کار
به دور تواناییهای فرایندهای شایســتگی
محور است.
فرهنگ مشارکتی :یک فرهنگ مشارکتی
امکان می دهد سازمان از تمام قابلیت نیروی
کار ،برای تصمیماتی که بر عملکرد ســازمان
تاثیرگذار است ،بهرهمند شود.
ggســطح بلــوغ  :4ســطح پیــش
بینیپذ یــر ( : )P r e d i c t a b l e
توانمندســازی و یکپارچــه ســازی
قابلیتهــای نیــروی کار و مدیریــت
عملکرد به صــورت کمی هدفهای این
سطح می باشــند .ویژگی این سطح این
اســت که دیدگاه کمیتگرا بایســتی
بــر فرایند طراحــی ،پیاده ســازی و
بهرهبــرداری از سیســتمهای منابع
انسانی حاکم شود.
نواحی فرایندی این سطح شامل:
یکپارچگــی شایســتگیها  :منظور از
یکپارچگی شایســتگیها بهبــود کارایی و
چاالکی کارها بــا درجه وابســتگی باال از
راه یکپارچه ســازی قابلیتهــای فرایندی
شایستگی های مختلف نیروی کار است.
گروههای کاری خودگــردان  :منظور
از گروههــای کاری خودگــردان اعطای
مســئولیت و اختیار بــرای تعیین چگونگی
هدایــت فعالیتهای گــروه با بیشــترین
اثربخشی است.
داراییهای شایســتگی محور :منظور از
داراییهای شایســتگی محور ،به کارگیری
دانش ،تجربه و مصنوعات توســعه یافته در

اجرای فرایندهای شایســتگی محور ،برای
افزایش و ارتقای شایستگی و عملکرد است.
مدیریــت عملکــرد کمّــی :منظور از
مدیریــت عملکــرد کمّی ،پیــش بینی و
مدیریــت قابلیت فرایندهای شایســتگی
محور برای دستیابی به هدفهای عملکردی
قابل سنجش است.
مدیریــت قابلیت ســازمانی :منظور از
مدیریت قابلیت ســازمانی ،شایسته سازی
و مدیریت قابلیت نیروی کار و فرایندهای
شایستگی محور حیاتی است که آنها انجام
می دهند.
مربیگــری :منظور از مربیگــری انتقال
دروس و تجربههــای بــزرگ در یــک
شایســتگی نیروی کار ،برای بهبود قابلیت
سایر افراد یا گروههای کاری است.
ggســطح بلوغ  :5ســطح بهینه ســازی
( : )Optimizationهــدف از ایــن
سطح ،بهبود مســتمر و یکپارچه سازی
قابلیتهای فردی گروه و سازمان است.
ویژگیهای این ســطح شامل این موارد
است:
 )1ســازمانها از دانش عمیق وکمی برای
بهبود مستمر در فرایندها استفاده میکنند.
)2سازمان بر اســاس داده ها تشخیص
میدهد که کــدام یــک از فرایندها بهتر
میتوانــد از فعالیتهــای بهبود مســتمر
بهرهمند شود.
)3مدیریت تحول بــه عنوان یک فرایند
ســازمانی اســتاندارد و بهبــود فرایندها،
مانند یک تفکر پایدار و جاودان در سراســر
سازمان به وجود می آید.
نواحی فرایندی این ســطح به شرح ذیل
می باشد:
بهبود مســتمر قابلیت :منظور از بهبود
مســتمر قابلیت ،فراهــم آوری زمینه ای

برای افراد و گروههای کاری اســت ،تا به
گونهای مستمر قابلیتهایشان را برای انجام
فرایندهای شایستگی محور بهبود بخشند.
همســویی عملکرد ســازمانی :منظور
از همســویی عملکــرد ســازمانی ،تقویت
(افزایش) همســویی نتایج عملکرد در بین
افراد ،گروههای کاری و واحدها با عملکرد
سازمانی و هدفهای کسب و کار است.
نوآوری مســتمر نیــروی کار :منظور از
نوآوری مســتمر نیروی کار ،شناســایی و
ارزیابی فعالیتهای بهبــود یافته و ابداعی
نیــروی کار و تکنولوژی و تحقق بیشــترین
تعهدات (وعده ها ) در سراسر سازمان است.
از جمله مزایای پیاده ســازی الگوی بلوغ
قابلیــت کارکنان می توان بــه  )1توجه به
قابلیت به جــای عناصر شــغلی )2 ،ایجاد
یک بستر مناســب برای برپایی نظامهای
متعالــی )3 ،دارا بــودن نظامهــای جامع
منابع انســانی )4 ،تکرارپذیــری فعالیتها،
 )5فعالیتهای دقیق و شــفاف برای اجرای
نظامها) 6 ،کاهــش انحرافات در عملکرد،
 )7بهبود مستمر فعالیتها)8 ،تسری بهترین
فعالیتها در سراســر ســازمان)9 ،نهادینه
ســازی نظامها اشــاره نمود .در انتها قابل
ذکر اســت با توجه به وجود تفکر فرایندی
همســو با جهــت گیریهای اســتراتژیک
ســازمان در الگــوی مذکور ،ایــن الگو به
توسعه استراتژیک منابع انسانی پرداخته و
همانند یک نقشه مسیری است ،تا سازمانها
را به ســوی مدیریت اســتراتژیک منابع
انسانی از راه دیدگاه فرایندی حرکت دهد
تا ســازمان ها بتوانند از ایــن الگو همانند
ســایر اســتانداردهای کیفیت ،به عنوان
اســتانداردی در امر توســعه استراتژیک
منابع انســانی در تدوین سیاستهای منابع
انســانی و نیز برای ارزیابی سازمانها ،از بعد
منابع انسانی استفاده نمایند.
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قوانین در دست تدوین زیست محیطی باعث
شــده تولید کنندگان خودروها مجبور به ارائه
روش های نوین برای مصرف بهینه ســوخت و
کاهش انتشار دی اکسید کربن پیدا کنند .بدین
ترتیب مصرف بهینه ســوخت یکــی از عناصر
کلیدی برای طراحی های آینده می باشد.
کارکرد اصلی روغن موتور دو مورد می باشد:
مجید مقتصدی
اول اینکه افزودنی ها باعث بهبود عملکرد موتور
مدیر برنامه ریزی و انبارها
و کاهش فشــار بر روی آن بــوده و دوم اینکه با
اســتفاده از تکنولوژی های جدید و ارائه فرموالســیون های جدید باعث
مصرف بهینه سوخت در بهترین شرایط ممکن می باشند.
امروزه حتی با کم تر و کم تر کردن ویســکوزیته روغــن ها و تغییر در
طراحی ســخت افزاری موتورها ،هنوز هم نیاز به بهینه ســازی مصرف
سوخت بیش از پیش حس می شــود و بر این اساس بهینه سازی همزمان
موتورها و روانکارها به طور موازی در دست بررسی می باشند.
صنعت در دهه آینده و بعد از آن با چالش های بســیار جدی و بزرگی
مواجه خواهد شــد .در همه بخش ها به طور کلی میزان انتشــار گازهای
گلخانه ای به میزان قابل توجهی بایســتی کاهش یابد .در حالی که در دهه
پیش حدود  25درصد از انتشار دی اکسیدکربن خالص کاهش یافت این
انتظار می رود که در دهه بعدی این کاهش به  40الی  50درصد برسد.
اتحادیه اروپا امروزه شــرایط بسیار ســختگیرانه تری را برای مصرف
ســوخت در نظر گرفته اســت .تولید کنندگان خودرو اگر نتوانند تا سال
 2020شــرایط مدنظر اتحادیه اروپا در مورد میزان انتشــار دی اکسید
کربن را رعایت کنند ،با مجازت های سنگینی روبه رو خواهند شد.
اگرچه محدود کردن دی اکســید کربن در حــال حاضر نیز در برخی
وســایل نقلیه تجاری اعمال می شــود اما این کافی نیست .در خصوص
کامیون ها نســبت به اتومبیل ها نیاز به پیشرفت بیشتری می باشد و باید
هر واحد و اجزایی را که بر روی ســوخت بهینه تاثیر می گذارند را کنترل
کرد.
قوانین در برخی مناطق از جمله نواحی کلیــدی اتحادیه اروپا ،امریکا و
چین بیش از پیش ســختگیرانه تر خواهد شد و به طور مثال چین استفاده
کردن از خودروهای الکتریکی را در شــهرهای بزرگ خود عملیاتی کرده
اســت و احتماال تنها اجازه اســتفاده از خودروهای الکتریکی را در برخی
مناطق شهری صادر کند.

فرموالسیون  FEافزودنی

کاهش ویســکوزیته روانکارها یکی از اقداماتی اســت که باعث کاهش
مصرف سوخت می شود .با این حال اشتباه در اتخاذ این روش ممکن است
باعث ایجاد اصطکاک بیشتر شود.
در یــک مطالعه میدانی روغن دنده ی دارای ویســکوزیته پائین در 10
کامیونی که بیش از  500هزار کیلومتر طی کرده بودند مورد استفاده قرار
گرفت .اگرچه موتورهای استفاده کننده از روغن های ویسکوزتر عملکرد
بهتری داشت اما همچنان بطور قطع و یقین نمی توانست تمامی انتظارات
سازندگان خودرو را تنها با کاهش ویسکوزیته پاسخگو باشد.
شــرکت های خودروساز بایســتی همگام با شــرکت های نفتی پروژه
جدیدی را شــروع کنند تا بتوانند روش های بهتــر و قابل اطمینان تری را
برای همکاری متقابل توســعه دهند .یک نمونه از نمونه هایی که در آن از
این رویکرد به طور موفقیت آمیزی اســتفاده شده است جدیدترین نسل
ماشین های خودکار مرسدس می باشد.
بخاطر همکاری نزدیک این شــرکت با تولیدکنندگان روانکارساز ،در
این مدل ماشین از نازک ترین روغن دنده سیستم انتقال نیروی موجود در
بازار جهانی استفاده شــده که این امر باعث بهبود  1.5درصدی در کاهش
مصرف ســوخت گردید .بعبارت ســاده تر کاهش ویســکوزیته برابر با
بهترشدن مصرف سوخت می باشد اما بشرطی که طراحی پلت فرم وسیله
نقلیه بر اساس آن صورت گرفته باشد.

اثرات روانکار و افزودنی سوخت

تغییرات در مصرف ســوخت از دو جهت می توانــد اتفاق بیفتد :تاثیرات
ناشــی از بهبود روانکار ایجاد می شــوند و در وهله دوم اثراتی که توســط
تغییرات سخت افزاری ایجاد می شوند.
روانکارهای نسل های بعدی نمی توانند تنها عامل موثر بر روی مصرف
سوخت باشند و از ســایر عوامل دخیل در این موضوع غافل شد؛ عالوه بر
روانکارها بهبود کیفیت سوخت و همچنین استفاده از سوخت های زیستی
را باید در سرتاســر جهان مدنظر قرار داد .همچنین بایستی این نکته را نیز
مدنظــر قرار دهید که توجه کردن به یک جز از وســیله نقلیه باعث ایجاد
اثرات مطلوب و بهینه نمی شود بلکه بایستی به تمام بخش های خودرو در
این زمینه توجه کرد.
اولویت ها در این زمینه کامال مشــخص بوده و صنعت روانکار بایســتی
براساس نیازهای بازار ،افزودنی های جدیدی را تولید نماید .همچنین عالوه

بر این ،تولید و آزمایش مداوم انواع روانکار نیز یک نیاز اساســی میباشد.
برای پیشرفت کردن در آینده نیاز به تست های غربالگری و تستهای اجزا
و ســازنده های خوب و با ترکیب درصد کنترل شده نیاز میباشد .همه این
فاکتورها را باید برای روانکارهای جدید مدنظر قرار داد.
جدول شماره  1نشان می دهد که چگونه اجزای مختلف یک افزودنی بر
روی مصرف سوخت موثرند:

بایســتی این نکته را مدنظر داشــت که از آنجا که نمــی توان ترکیبات
ضدســایش را به طور مستقیم در کاهش مصرف سوخت موثر دانست لذا
در فرموالسیون روغن های دارای چســبندگی پائین نیاز به انتخاب دقیق
ترکیبات ضد سایشــی برای جبران ســایش های بیش از اندازه میباشد.
همچنین روغن و مایعات خنک کننده می توانند باعث جلوگیری از تشکیل
رســوب در حلقه پیستون ها شوند در نتیجه بهبود عملکرد آنتیاکسیدانها
نیز حیاتی می باشد.
همچنین استفاده از پیستون های فوالدی باعث کاهش مصرف سوخت
می شود زیرا این پیستون ها باعث می شوند که باعث افزایش فشار احتراق
شده و در نتیجه عملکرد آنها بهبود می باید.
شارژهای توربو نقش کلیدی را در تکنولوژی موتورهای جدید ایفا میکند.
اســتفاده از آنها منجر به عملکرد بهتر موتور می شــود .این شارژها برای
کاهش حجم دود از اگزوز حیاتی می باشــند اما باید توجه داشت که آنها به
رسوب بسیار حساس می باشــند .در نتیجه ترکیب روغن پایه روغن تولید
شده تاثیر قابل توجهی بر روی شــارژرهای توربور و رسوب در پیستون ها
دارد و بر همین اساس انتخاب آن نیز بایستی هوشمندانه صورت پذیرد.
ماشــین های الکتریکی احتماال در آینده به عنوان ماشــین های سواری
نقش پررنگی در جابجایی انســان ایفا خواهد نمود .اگرچه پیش بینی آینده
این اتومبیل ها و پذیرش آنها کمی ســخت می باشــد اما اتحادیه اروپا با
دستورالعمل خود قصد دارد تا سال  2030ورود خودروهای با موتورهای

دارای احتراق داخلی به محدوده خود را ممنوع کند .این باعث می شود که
استفاده از ماشین های برقی و قطعات برقی روز به روز بیشتر شود.
در این ماشــین ها چرخ دنده ها عالوه بر انتقال یا محور قرار داده شــدن
در موتور نیز یافت می شــوند .بنابراین خواسته هایی که قبال هرگز وجود
نداشتند باید مورد توجه قرار گیرند .باال بودن فشارهای احتراق ،افزایش
مصرف هوا در موتور ،باال بودن دما و ...جزء مواردی بودند که ســال ها در
کانون توجه نبوده و لذا بدون پاسخ باقی مانده بودند.
این شــرایط عملیاتی باعث افزایش پتانســیل الکتریکی ذخیره شده و
در هنگام تخلیه آن می شــوند که اگر آنها کنترل نشوند قطعا باعث بروز
آسیبهای جدی به موتور خواهند شد.
از همه مهمتر اینکه ســازندگان خودرو مشــتریانش هنوز هم بدنبال
کاهش هزینــه های مالی بوده و بــه دنبال کاهش هزینه هــای مرتبط با
مصرف سوخت می باشند.
به طور مثال یکی از ســازندگان خودرو برنامه خــود را افزایش فواصل
تخلیه و تجدید روغن موتور از  90000کیلومتر به  120000کیلومتر و از
 300000کیلومتر به  500000برای سیســتم های دنده دستی و افزایش
از  500000کیلومتر به  800000کیلومتر برای سیســتم دنده اتوماتیک
را مدنظر قرار داده اســت .این امر بمعنای افزایش فشار قابل مالحظه ای
بر روی کیفیت روانکار مورد مصرف و ســایر موارد مصرفی در سیســتم
خودرو می باشد.
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نتیجه گیری

مصرف بهینه سوخت و کاهش آن همچنان یکی از دغدغه های اصلی تمام
سازندگان خودرو در سراسر جهان می باشد .تنها کاهش دادن ویسکوزیته
روغن نمی تواند تنها راه حل ممکن در کاهش مصرف سوخت  -بدون توجه
به سایر پارامترهای دخیل در امر -باشد .برای دستیابی به مصرف سوخت
بهینه ،روانکارها بایســتی بطور همگام با طراحــی موتورهای جدید مورد
بازنگــری قرار گیرند .در آینده ای نزدیک و در راســتای کاهش مصرف
ســوخت ،اهمیت روانکارها در خودروها بیش از پیش حس می شــودو بر
همین مبنا شرکت های سازنده خودرو نیازمند تلفیق با شرکتهای سازنده
انواع مواد افزودنی و روانکار می باشــند؛ موضوعی که باعث تغییرات کلی
در فضای فعالیت صنعت روانکار خواهد گردید.
این مقاله چکیده ای است از مقاله ارائه شــده در مجله ماه ژوئن 2017
 lubs’n greasesتحت عنوانFormulating for feul economy :
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خصوصیات روغن دندههای اتوماتیک
امروزه تحولی شــگرف درصنعت خودروســازی روبه رشد می باشد که منجربه تولید محصوالت جدید با کارآیی بهتروقابلیت
کاهش هزینه ســوخت وانرژی ،شــده اســت .این تحوالت درطبقه سیســتم های انتقال قدرت اتوماتیک بسیارچشمگیربوده،
به گونه ای که ســیاالت انتقال قدرت که درگذشــته تنها با نام  ATFمرســوم بوده ،امروزه به انواع مختلف تقسیم وطبقه بندی
میشوند .در زیربه شرح مختصری از انواع سیستم ها و سیاالت انتقال قدرت پرداخته می شود.

حمید رضا اسکندری

مدیر کنترل کیفیت و
پژوهش

سیاالت انتقال قدرت اتوماتیک
()ATF

48
مقاالت
تخصیص

سیاالت سیستم انتقال قدرت دو
کالچه
()DCT

قبل از پرداختن به انواع ســیاالت و تمایز آنها با یکدیگــر ،ابتدا به ارائه
توضیح مختصری درباره سیستم های  CVT، DCTو  ATپرداخته می شود.

کــرده و این نیرو را به چرخ ها منتقل می کند .در این سیســتم از مکث بین
تعویض دو دنده خبری نیست.

گیر بکس های  ATچیست؟

ایننوعگیربكسمتشکل ازیكمبدلگشتاوربهجایکالچ(جهتتعویضنرم
دندهها) ،یک چرخ دنده خورشیدی و چند چرخ دنده سیاره ای می باشد .انتخاب
وتعویضدندههاتوسطکامپیوترومتناسببامقاومتمسیرحرکت،کهبهوزن،
سرعتوموقعیتخودروبستگیدارد،بطورخودکارصورتمیگیرد.

مزایا
ggعدم تعویض دنده
ggآسیب رسانی کمتر به موتور
ggکاهشمصرفسوختبهسببیکنواختیحرکت
ggکاهش مصرف روانکار به سبب عدم وجود چرخ دنده
ggعملکرد روانکار در مدت زمان باالتر با راندمان بیشتر ،به سبب کاهش

 CVTبه معنای سیســتم انتقال قدرت با قابلیت تغییر پیوســته که نوعی از
سیستم های انتقال قدرت اتوماتیک بوده ،می باشد .با این تفاوت که در این
سیســتم جعبه دنده ای با تعداد مشخص چرخ دنده وجود ندارد و می تواند
تغییر بی نهایت دنده (بین باالترین و پایینترین دنده) را بدون مکث فراهم
کند .تنها اجزای سازنده این سیستم ،دو پولی و یک تسمه می باشد که نیروی
موتور توســط یکی از پولی ها به نام محرک ورودی دریافت شده و توسط
تسمه به پولی دیگر انتقال می یابد .پولی دوم در نقش متحرک خروجی عمل

معایب
ggوجود صدای یکنواخت به سبب دور ثابت موتور
ggگران بودن روانکار
ggعدم انتقال گشتاور باال در ماشین های سنگین
ggایجاد لغزش بین تســمه و غلتک به دلیل عدم اتصــال مکانیکی (در

سیستمانتقالقدرت CVTچیست؟
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سیاالت سیستم انتقال قدرت با
قابلیت تغییر پیوسته
()CVT

سیاالت سیستم انتقال قدرت
اتوماتیک متداول
()ATF

صفحاتاصطکاکی

مدلهایاولیه)

گیربکس های  DCTچیست؟

طراحی این گیربکس ها مشابه دو گیربکس دستی همزمان می باشد .در
این گیربکس ها ،اگر دو کالچ در یک محفظه روغنی قرار گیرد ،اصطالح ًا
بــه آن کالچ مرطوب (یا کالچ تر) می گوینــد (برخالف گیربکس های
دســتی با یک عدد کالچ خشک) و توسط فشــار هیدرولیکی ،یک جفت
شفت ورودی را به کار می اندازد (برخالف گیربکس های دستی که یک
شفت ورودی دارند).
عملکرد این گیربکس ها نه به صورت دســتی و نه به صورت اتومات
می باشــد بلکه به صــورت نیمه اتومــات عمل می کنــد و بر خالف
گیربکسهای دستی ،تعویض دنده بدون گسستگی و قطع جریان نیرو
انجام می شود.
روانکار توصیه شــده در این گیربکس ها باید وظیفه حفاظت در برابر
خراشیدگی ،سایش ،خوردگی و سازگاری خوب با آب بندها را به خوبی
ایفا کند.

مزایا
ggعملکردبدونافتگشتاور
ggکاهش مصرف ســوخت تا ( 15%به علت پیوســتگی فرآیند انتقال
نیرو)
ggتکنولوژیساختمشابهگیربکسهایدستی
ggدارای شتاب بهتر نسبت به گیربکس های دستی
ggمعایب
ggهزینهباالیتولید

مقایسه مصرف سوخت انواع سیستم های اتوماتیک

ویژگی روغندنده های اتوماتیک ()ATF

این روغنها ســیاالتی هســتند که برای تأمین نیاز های سیســتم های
انتقال نیــروی اتوماتیک یا همــان گیربکس های اتوماتیک اســتفاده
میشــوند .این روغنها نیاز هایی نظیر روانــکاری ،انتقال قدرت و یا حتی
افزایش اصطکاک را در این گیربکس ها تأمین می کنند و بســته به نوع
گیربکس و ســازنده آن ،اســتانداردهای متفاوتی دارند .این سیستمها
امروزه در بیشتر ماشینهای ســواری و برخی از کامیونها بهکار گرفته
میشود .روغندندههای اتوماتیک نســبت به روغندندههای معمولی
پیچیدگیهای بیشــتری دارند و گاهی مواد افزودنــی موجود در آن به
چندین نوع میرسد .روغنپایهی بهکاررفته در ساختار روغندندههای
اتوماتیک بســیار ســبک بوده که موجب میشــود دندههــا به راحتی
جابهجاشوند.
ggمهمترینخواصروغندندههایاتوماتیکعبارتنداز:
ggانتقالحرارت
ggمقاومت در برابر اکسیدشدن و گرما
ggقابلیت سازگاری با کاسهنمدها و دیسک ها
ggجلوگیری از سایش (جهت محافظت از دندهها)
ggخواص اصطکاکی مناسب و پایدار
ggمقاومت در برابر کفکردن
ggشاخص گرانروی باال
ggخاصیت ضدخوردگی و زنگ زدگی
در مــورد روغندندههای اتوماتیک طبقهبنــدی خاصی وجود ندارد
و شرکتهای ســازندهی خودرو ،خود اســتانداردهای خاصی را برای
روغنهای مورد اســتفاده تعریف کردهاند .برخی از این اســتانداردها
عبارتند از:
انواع طبقه بندی  :DEXRONاســتاندارد تعریف شده توسط شرکت
جنرال موتورز ()GM
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DEXRON IIDgg
DEXRON IIIDgg
DEXRON IIIFgg
DEXRON IIIGgg
DEXRON III Hgg
DEXRON VIgg

انواع طبقه بندی  :MERCONسطح کیفیت تعریف شده توسط شرکت
فورد
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توصیه شده توسط سازنده است .همچنین تأکید بر این است که از اختالط
روانکارهای مختلف برای استفاده در هر تجهیزی خودداری نمایید.

MERCONgg
MERCON Vgg
MERCON SPgg

 : ALISSONاستاندارد تعریف شده توسط آلیسون
از این روغنها بــه دلیل نقش مؤثرشــان در انتقال قــدرت و به جهت
جلوگیری از افزایش تنوع غیر منطقی روغنهای مورد استفاده در خودرو ،به
عنوان روغن هیدرولیک فرمان نیز استفاده می شود.

مقایسه سیاالت انواع سیستم های انتقال قدرت
ATF
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CVT

حفاظت باال در برابر
بهینه سازی کاهش
پایداری باال در برابر اصطکاک و سازگاری
اصطکاک کالچ ها و
با گستره وسیعی از
اصطکاک
اجزای هماهنگ ساز
مواد
حفاظت باال در برابر
محافظت باال در برابر
کاهش اصطکاک
سایش برای اجزاء
اصطکاک برای مدت
بدون لرزش و ایجاد
سیستم (زنجیر ها،
زمان طوالنی
گشتاور باال
تسمه ها و پولی ها)
توانایی فوق العاده سازگار با مواد حاصل
حفاظت باال در برابر
از اصطکاک (در
خروج کف و
ساییدگی و خوردگی از
کالچهای ت َر)
حبابهای هوا
دنده های سیاره ای
حفاظت باال از دندههای
حفاظت باال در برابر
حلزونی و حلقههای
اصطکاک
هماهنگ ساز

بررسی علل خرابی در دنده های خودرو
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DCT

بیشــترین علت مراجعه افراد برای تعمیر جعبه دنده ها ایجاد صدا در این
قسمت از خودرو اســت .یکی از دالیل تولید صدا در جعبه دنده ها استفاده
از روغن نامناســب در جعبه دنده است .استفاده از روغن دنده با گرانروی
پایین تر از آنچه سازنده خودرو پیشــنهاد کرده و یا استفاده از روغن های
دنده نامرغوب که در طول زمان کارکرد دچار افت گرانروی می شــوند،
میتواند یکی از دالیل بروز صدا در جعبه دنده خودرو باشــد .البته دالیل
فنی متفاوتی وجــود دارند که می توانند باعث خرابــی در جعبه دنده ها و
ایجاد صدا در آنها شوند.
با توجه به این موارد برخی از تعمیرکارها پس از تعمیر جعبه دنده ،سعی
می کنند با اســتفاده از یک روغن سنگینتر حداقل بصورت موقت صدای
جعبه دنده را برطرف کنند .در حالیکه این کار به شدت بر سالمت دنده ها
تأثیر منفی داشته و در آینده منجر به بروز خرابی های سنگین خواهد شد.
برای هر دســتگاه و تجهیزی ،روانکار مخصوص به آن طراحی و ساخته
می شود .جعبه های دنده خودروها نیز از این اصل پیروی می کنند .بهترین
راه بــرای انتخاب روغن مناســب برای آنها مراجعه بــه کتاب راهنمای
خودرو و انتخاب روغن دنده مناسب بر اساس سطح کیفیت

زمان تعویض روغن

بیشــتر افراد بر این باورند که روغن های دنده بایــد همچون روغن های
موتور زمان کار کرد (کیلومترکارکرد) مشخصی داشته باشند در حالیکه
این موضوع در روغن های دنده ی صنعتی به گســتره وســیع تجهیزات و
شــرایط گوناگون کارکرد و نوع کاری که روغن در سیستم انجام می دهد
بستگی دارد .از این رو نمی توان برای تمام انواع روغن ها در تمام سیستمها
زمان کار کرد یکسانی را تعریف نمود و آن را بنای کار سیستم قرار داد .از
اینرو برای تعیین عمر روغن ها از جمله روغن دنده ،از یکی از دو روش زیر
استفاده می شود:
ggاغلب ســازندگان دســتگاه ها در کتاب راهنمــای تجهیزات تولیدی
خود ،نوع روغن مورد نیاز و مشــخصات و ســطوح کیفیت آن را برای
مصرفکنندهمشخصمینمایند.ولیپسازتعیینروغنمناسب،نکته
بسیار مهم این است که تا چه زمانی این روغن در سیستم توانایی کارکرد
مناســب را دارد .چراکه در صورت استفاده از روغن در زمان طوالنی تر
از حد مجاز ،به دلیل تخریب ساختار روغن و از دست دادن خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خود دیگر توانایی جلوگیری از سایش و محافظت از
اجزاء سیســتم را نخواهد داشت و در مدت زمان کوتاهی به دلیل فشار
کاری باال ،قطعات دچار آســیب جدی خواهند شد .از اینرو سازندگان
معتبر در کتاب راهنمای تجهیزات خود پس از معرفی روغن مناســب،
زمانکارکردآنرانیزاعالممیکنندویابرنامهکنترلوضعیتروغنرا
برای مصرف کننده تعریف می نمایند تا هرگاه روغن به زمان پایان عمر
خود در سیستم رسید بر اساس نتایج آزمایش های کنترل کیفیت روغن
بتوان به آن پی برد و در صدد تعویض آن برآمد.
ggبرخی از ســازندگان تجهیزات در کتاب راهنما از زمان کار کرد روغن
حرفی به میان نمی آورند .در چنین شرایطی مصرف کننده با استفاده از
مشاوره با سازندگان معتبر روانکار ،روغن مناسب را انتخاب می کنند.
سازندگان معتبر روانکار با آزمون های میدانی که بر روی تولیدات خود
انجام می دهند و با در نظر گرفتن شــرایط مختلف کارکرد ،می توانند
زمان تقریبی کارکرد روغن دنده را به مصرف کننده پیشنهاد کنند.

مدیرمجتمع ظرف سازی و بسته بندی ایرانول خبر داد

محمد طایفه

مدیر مجمتع ظرفسازی و
بستهبندی

ساختقالبدرهایپالستیکی
ونصبوراهاندازیآندرابتدایامسال

مدیرمجتمع ظرف ســازی و بسته بندی
ایرانول از ســاخت قالب درهای پالســتیکی و نصب و راه اندازی آن در
ابتدای امسال با موفقیت خبر داد.
محمد طایفه افزود :پروژه مهم ســاخت قالب درهای پالســتیکی و
نصب و راه اندازی آن در ابتدای امسال با موفقیت انجام شده و هم اینک
این مجموعه قادر به ســاخت درهای مربوط به ظروف یک و دو لیتری
با کیفیت مناسب و استانداردهای الزم می باشــد .وی در ادامه درباره
اقدامات این واحد به نشــریه ایرانول گفت :ســال گذشته در مجتمع
ظرفسازی و بسته بندی از یک سو موفق به افزایش تولید و پرکنی نسبت
به میانگین چند سال گذشته شدیم و از سوی دیگر شاهد آغاز حرکتی در
راستای بهسازی و بروزرسانی امکانات و بهبود راندمان تولید بودیم.
طایفه افزود :به جرات می توان گفت کــه این مجموعه دارای یکی از
قوی ترین خطوط کامل ســاخت و پرکنی ظروف پالستیکی در صنعت
روانکاران می باشــد که با توجه به امکانات و توانمندی های آن ،همواره
دارایظرفیتهاییفراترازنیازواحدفروشبودهوامیداستباهمفکری
و همکاری تمام دوســتانی که در این زمینه موثرنــد ،هر روز به افزایش
تولید این مجموعه تا سقف ظرفیت های آن نزدیکتر شویم.
طایفه اضافه کرد :یکی از مشــکالتی که همواره دامنگیر خطوط تولید
و پرکنی در کلیه صنایع بســته بندی می باشد ،نوســانات وزن یا حجم
پرکنی در ظروف است ،از این رو با نوسازی و بروزرسانی نازل ها و تغییر
مکانیسم تزریق در پرکنی ،اقدامات مفید و مناسبی در جهت رفع معایب
پرکن ها صورت گرفته است.
وی افــزود :در بخش تجهیزات تولید نیز بــا تعویض تمام کابل های
قدیمی خطوط پرکنی به همراه جایگزینی کابل ها و تابلوهای جدید برق
در راســتای استانداردسازی و تحقق شــعار «اول ایمنی ،بعد کار» گام
موثری در بهبود شرایط تولید و ایمنی برداشته شده است.
طایفه همچنین گفت :در زمینه تامین انرژی با تجهیز نمودن پســت
برق ورودی ،تعویض و نوسازی تابلوهای قدیمی ،کابل کشی فشارقوی
و اقدام برای نصــب دو ترانس  1250ولتی ،زمینه ســازی جهت اخذ
انشعاب برق شهری به طور کامل فراهم شده است.
وی ادامه داد :از جمله ظرفیت های بالقوه ای که می تواند نقش بسزایی

در تسهیل انتقال محصوالت بالک صادراتی داشته و در نتیجه بهره وری
و حاشیه سود بهتری بهمراه داشته باشــد ،اتصال مجتمع ظرفسازی به
خطوط ریلی راه آهن سراسری است ،از همین رو با نصب بازوهای جدید
بارگیری و رفع اشکاالت قبلی ،هم اینک این پروژه آمادگی کامل جهت
راه اندازی و بهره برداری را دارا می باشد.
طایفه افزود :همچنین با ایجاد و ســاخت انبار مسقف جدید به منظور
افزایش فضای انبارش انــواع محصوالت به متراژ  950متر مربع موفق
شدیم در راستای تکمیل حرکت ســال قبل ،مجموعا حدود  1550متر
مربع به فضای مسقف انبارهای مجتمع اضافه کنیم که بسیار کاربردی
و قابل استفاده می باشد.
مدیرمجتمعظرفسازیوبستهبندیایرانولگفت:درزمینهافزایش
امکانات رفاهی کارکنان ،پروژه ســاخت ســرویس بهداشتی جدید و
افزایش فضا و نوسازی رختکن پرسنلی را آغاز کرده که امیدواریم تا یک
ماه آینده این اقدام به پایان رسیده و در دسترس همکاران قرار گیرد.
وی در ادامه گفت :تکمیل ســاخت و رفع عیب از محوطه بتنی کارگاه
لیفتراک که با پوشاندن ســامپ بتنی و ایجاد کانال راه آب زیرزمینی و
اتصال آن به شبکه فاضالب انجام گرفت نیز بخشی از فعالیت های این
مجموعه در راستای تکمیل پروژه های قبلی می باشد.
طایفه گفت :شستشــو و الیروبی کلیه مخازن روغن و ضد یخ از جمله
اقدامات مهــم در بحث افزایش کیفیت محصــوالت بوده که به همت
همکاران عزیز حاصل شده است.
وی گفت :ظرفیت های بالقوه و بالفعل این مجموعه این مهم را نمایان
می ســازد که تا کنون فقط از 40درصد توان این مجموعه استفاده شده و
تجربه های قبلی نشان داده که می توان با انعطاف پذیری فوق العاده ای
که در زیر ســاخت ها و تجهیزاتش وجود دارد ،بازهم با نوآوری و بهبود
مستمر در محصوالت مختلف و پربار تر نمودن محصوالت فعلی گامی
در بهره وری بیشتر و افزایش ظرفیت ها برداریم.
مدیرمجتمع ظرف سازی و بسته بندی ایرانول تصریح کرد :باتوجه به
مطالب فوق واضح و روشن است که در سال جاری اهتمام بر آن داریم که
تمامی پروژه های بجا مانده از ســالیان قبل را به سرانجام رسانده و فصل
جدیدی از پروژه های رو به رشد را آغاز کنیم.
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روغن های پایه استری
و تنوع کاربرد آنها در روانکارها

ش کرت نفت اریانول

انتخاب تکنولوژی صحیــح در روغن پایه ها
و مواد افزودنی مناســب نقطه شــروعی برای
هر فرموالتور روغن اســت زیــرا در واقع این
سیال روغن پایه و مواد افزودنی است که عمدت ًا
خواص نهایی روغن را تعییــن می کند .اگرچه
مواد افزودنی بخش بنیادی یک روغن با طراحی
مناسب هســتند اما حتی بهترین مواد افزودنی
نازلی نیک سیرت
هم نمی توانند یک ســیال پایه نامناســب را به
کارشناس واحد پژوهش
یک سیال پایه فوق العاده تبدیل کنند .از این رو
انتخاب هوشیارانه سیال پایه قطع ًا امری بســیار مهم تلقی می گردد .این
که چه سیال پایه یا ترکیبی از سیاالت پایه توسط فرموالتور مورد استفاده
قرار می گیرد ،یــک پارامتر تعیین کننده در بســیاری از فاکتورهای زیر
خواهد بود :
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مقاالت
تخصیص

پایداری در برابر هیدرولیز
موارد کاربرد
سازگاری با فلزات
گرانروی در دمای 40 °C
سازگاری با آب بندهای االستومر
گرانروی در دمای 1 00 °C
توانایی انحالل
شاخص گرانروی ()VI
زیست تخریب پذیری
پایداری اکسیداسیون/حرارتی
قابلیت تجدیدپذیری
فراریت	
انحالل پذیری در آب
نقطه ریزش
ثبات قیمتی و...
نقطه اشتعال
سازگاری با گازها (از جمله گازهای هیدروکربنی ،آمونیاک و)...
بســیاری از خواصی که به عنوان خواص حیاتی و ضروری در محصول
نهایی معرفی می شــوند ،گستره ســیاالت پایه که برای کاربردهای ارائه
شده مناسب هستند را محدود خواهند کرد API .به منظور تمایز بین انواع
مختلف از روغن پایه های معدنی ،آنها را بر اســاس محتوی گوگرد ،مقدار
مواد اشــباع و اندیس گرانــروی ( )VIطبقه بندی کــرده و دو گروه دیگر
اضافه نمود .یک گروه برای پلی آلفا الفین ها (گروه  )4و دیگری برای سایر
مواردی که در  4گروه اول قرار نمی گیرند .اســترها به همراه سایر سیاالت
پایه ســینتتیکی مهم از جمله پلی آلکیلن گالیکول هــا ،پلی ایزوبوتیلن ها،
روغن های سیلیکونی ،استرهای فســفاته ،آلکیل نفتالین ها و ...در گروه 5
طبقه بندی قرار می گیرند.
جدول ( : )1طبقه بندی  APIبرای روغن پایه ها
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استر ها به عنوان سیاالت پایه سینتتیکی گروه (: )5

اساســ ًا ســه نوع از اســترهای موجود برای فرموالتورهای روغن در
دسترس می باشد :
 .1استرهای طبیعی ()Natural Esters
 .2استرهای سنتزی الئوشیمیایی()Synthetic Oleochemical Esters
 .3استرهای پتروشیمیایی()Petrochemical Esters
اســترهای طبیعی به عنوان اولین منابع روانکارها مورد اســتفاده قرار
میگرفتنــد .آنها همچنــان در کاربردهایی از جمله ســیاالت فلزکاری،
ســیاالت هیدرولیکی ،گریس ها ،روانکارهای اره برقی و ســیاالت Metal
 Rollingبسیار با ارزش هســتند .اســترهای طبیعی حاصل از دانه های
گیاهی شامل  ،Rapeseedروغن کانوال ،روغن زیتون ،روغن نارگیل ،روغن
پالــم و چربیهای حیوانی مانند پیه نهنگ و خوک می باشــند .از بین انواع
مختلف روغنهای معدنی و ســیاالت ســینتتیکی که برای فرموالتور در
دسترس هســتند استرهای سنتزی الئوشیمی و اســترهای پتروشیمیایی
به مراتب متنوع ترین بوده و دارای کاربردهای چند منظوره می باشند.
اســترهای طبیعی تحت عنوان تری گلیسیریدها طبقه بندی می شوند و
می توانند طبق زیر به صورت شماتیک نمایش داده شوند :
اسیدهای چرب  +گلیسرول = استرهای

شکل ( : )1شمایی از یک استر طبیعی

ساختار اســید چرب در روغن های طبیعی و چربی های مختلف با توجه
به طول زنجیره و درجه غیر اشــباعیت تعیین می گردد .از آنجاییکه اسید
چرب بخشــی از ساختار تری گلیســیرید بوده که بسیاری از ویژگی های
بنیادی استر را تعیین می کند ،از این رو ساختار اسیدهای چرب بسیار حائز
اهمیت می باشــند .اســترهای گیاهی به صورت عمومی دارای گرانروی
کینماتیک (در دمای  40درجه سانتی گراد) در حدود (32-46 )mm2/S
می باشند .این اســترها می توانند از لحاظ پایداری اکسیداسیونی متفاوت
بوده و شــامل پایداری اکسیداســیونی خوب یا پایداری اکسیداســیونی
ضعیف باشند ،که این امر به میزان درجه غیر اشباعیت در گروه های اسید
چرب بســتگی دارد .بخش اســید چرب روغن های گیاهی و حیوانی یک
ماده ی اولیه بسیار مهم در ســاخت استرهای الئوشیمی سنتزی می باشد.
اسیدهای چرب به وسیله شکست یا واکنش شیمیایی روغن های گیاهی و
حیوانی به بخش های سازنده شان از جمله گلیسرول و اسید چرب ،به دست

می آیند .ســپس این اسیدها از گلیسرول و آب جداســازی شده ،تصفیه
می شــوند و به منظور تولید مواد اولیه ایی که می توانند در ســاخت مونو
استرها ،دی استرها ،پلی ال استرها و اســترهای پلیمری استفاده شوند ،به
طریقه شیمیایی فرآوری می شوند .اسیدهای چربی که می توانند از طریق
شکست ،تصفیه و نیز فرآیندهای شیمیایی (واکنش های افزایشی) ،تولید
شوند شامل زنجیره کربنی  8تا  22کربن (مونواسیدها) ،زنجیره  32کربنی
(دی اسیدها) و زنجیره  54کربنی (تری اسیدها) ) هستند ،اینها همگی جزء
بسیار مهمی در ساخت استرهای سنتزی الئوشیمیایی به شمار می روند.
استرهای ســنتزی الئوشیمیایی بر اســاس ویژگی های سیال پایه مورد
نیاز ،عمدت ًا به وسیله واکنش الکل های یک یا چند عامله با یک یا چند اسید
چرب ســاخته می شــوند .الکل های تک عامله به صورت عمومی شامل
الکل یــک کربنه (متانول) تا الکل های  18کربنه خواهند شــد( .منظور از
الکلهای  18کربنه الکل های استریل یا ایزواستریل بوده که معموالً تحت
عنوان -1اکتا دکانول شــناخته می شــوند) .مثال هایی از الکل های چند
عامله  ،(Alchols (Polyشــامل مشتقات پتروشیمیایی نئوپنتیل گالیکول،
تری متیل پروپان ،پنتــا اریتریتول ،دی پنتا اریتریتول و گلیســرول های
طبیعی می باشــند .از طریق انتخاب مواد اولیه مناسب ،ساخت استرهایی
با ویسکوزیته کینماتیک (در دمای  40درجه ســانتی گراد) از حدود  2تا
بیش از ( 50000 )mm2/Sو ویسکوزیته کینماتیک (در دمای  100درجه
سانتی گراد) از حدود  1تا بیش از ( 2000 )mm2/Sامکان پذیر می باشد.
استرهای پتروشیمیایی عمدت ًا از اسیدها و الکل های تولید شده پتروشیمی
مشتق شده اند .معموالً به صورت عمومی استرهایی پتروشیمیایی در نظر
گرفته می شــوند که درصد کربن تجدیدپذیر در آنها  0 %باشد .استرهای
پتروشــیمیایی به صورت وسیع موجود بوده و مورد استفاده قرار می گیرند
اما آنها گستره ویسکوزیته کم تری از استرهای الئوشیمیایی سنتزی دارند.
که معموالً حدود ویســکوزیته (در دمای  40درجه ســانتی گراد) در این
استرها از  5تا ( 460 )mm2/Sمی باشد.

شده است .این جدول شامل روغن های معدنی از جمله روغن های نفتنیک
و گزیده ای از ســیاالت پایه ســنتزی از جمله پلی آلفا الفین ها ( ،)PAOپلی
آلکیلن گالیکول ها ( )PAGو استرها می باشد.
هر نوع ســیال پایه مجموعه ای از ویژگی هــای منحصر به فرد خودش
را دارا می باشــد که آن را به یک انتخاب مناسب تر در کاربردهای خاص
مبدل می سازد .در سال های اخیر امکان دسترسی به روغن پایه های گروه
( )Iدارای یک روند کاهشی بوده اســت ،که این امر موجب افزایش تولید
روغن پایه های گروه ( )IIو ( )IIIشده است .از این رو تقاضا برای روغن های
موتور با ویســکوزیته کم تر نیز افزایش یافته اســت .روغن های نفتنیک
جهت استفاده در گریس ها ،ســیاالت فلزکاری ،روغن های ترانسفورمر و
روغن های فرآیند مطلوب می باشند.
 PAOها در محدوده وســیعی از روغن هایی با عملکرد باال مورد استفاده
قرار می گیرند و صرف ًا به ســیاالت دنده ،روغن هــای موتور ،روغن های
دنده صنعتی و روانکارهایی که به صورت تصادفی با مواد غذایی در تماس
هســتند محدود نمی شــوند .پلی آلکیلن گالیکول ها جایگاه مناسبی را در
بین ســیاالت هیدرولیک ضدآتش ،ســیاالت فلزکاری ،روغن های دنده
صنعتی ،روغن هایی که به صورت تصادفی با مواد غذایی در تماس هستند،
 Metal Quenchingو نیز در سایر کاربردهای صنعتی با عملکرد باال پیدا
کرده اند .استرها در کاربردهای فراوانی از جمله روغن های موتور ،سیاالت
دنده ،روانکارهای سیستم های سرمایشی ،روانکارهای صنایع هواپیمایی،
کمپرسورهای هوا ،روغن زنجیر ،ســیاالت مورد استفاده در تماس با مواد
غذایی ،ســیاالت فلزکاری ،گریس ها ،ســیاالت هیدرولیکی ،ســیاالت
ترانسفورمر و سایر موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
الزم به ذکر اســت که جدول شــماره ( ،)2در واقع بــرای توضیح انواع
ســیاالت با پایه استری در موارد اســتفاده تجاری امروزه عادالنه نیست
و همچنین این کــه چگونه خصوصیات و ویژگی هــای نهایی می توانند از
طریق تغییرات نه چندان زیاد در شــیمی اســترها کنترل شوند را نیز به
خوبــی توضیح نمی دهد از این رو به دلیل اهمیت ،برخی از آنها در ادامه در
نسخههای بعدی فصل نامه شرکت نفت ایرانول ارائه خواهند شد...

در جدول ( ،)2برخی از خصوصیات پایه ای مربوط به یک سری از روغن
پایه های مطلوب به همراه مقایســه آنها با انواع دیگر روغن پایه ها لیست
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حمل و نقــل دریایی شــاخه ای از حمل و نقل
اســتکهدرتوسعهتجارتخارجینقشمهمی
ایفا میکند .این شــاخه از حمل و نقل به واسطه
داشــتن مزیت هایی از جمله هزینه پایین حمل
کاال،پرداختوجهدرمقابلاسنادمعتبروسرعت
عمل در حمل حجم باالیی از کاال ،از مناسب ترین
روش های حمل و نقل به شــمار می آید .زمانی
سعید صمدی
کارشناسسفارشاتخارجی که از حمل و نقل دریایی صحبت می شــود اولین
چیزی که به ذهن می رســد کشــتیهای باری
هستند که برای حمل کاالهای مختلف با ویژگی های خاصی تجهیز شده اند.
کاالهاییکهازطریقدریاحمل میشوند معموالًدارایحجمزیادیبودهو به
گونه ای هستند که طوالنی بودن زمان تاثیر چندانی بر کیفیت آنها ندارد ،از
همین رو شرکت نفت ایرانول قریب به یقین کلیه مواد افزودنی وارداتی خود
را به صورت دریایی و از گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد می نماید ،لذا
شناختوآشناییضمنیبااینصنعتراهبردیمیتواندمفیدفایدهباشد.
پیش از هر چیز کشتی های تجاری از منظر نوع کاالیی که حمل می کنند
بهانواعمختلفتقسیمبندیمیشوندکهایندستهبندیشامل 5گروهکلی
ازکشتیهامیگردد.
.1کشتیهایفلهبر
.2کشتیهاینفتکش
.3کشتیهایرورو(مخصوصحملخودرو)
.4کشتیهای( LNGمخصوصحملگازطبیعیمایع)
.5کشتیهایکانتینربر
با عنایت به اینکه تمامی محموله های وارداتی به شــرکت نفت ایرانول
بوسیله کانتینر از اقصی نقاط دنیا به گمرکات کشور وارد می شوند در ادامه
به توضیح و تشریح کشتی های کانتینر بر و ملزومات آن ،که شامل کانتینر و

بستهبندیاصلیموادافزودنیمیپردازیم.

کشتیهایکانتینربر:

این کشــتی ها برای حمل انواع محموالت با بسته بندی کانتینر ساخته
شــده اند ،ســهولت بارگیری و حمل کانتینر ها امتیاز مهمی به حســاب
میآید.امروزهکانتینرتوانســتهاســتهمبهجهتسهولتحملونقل و
هم از لحاظ نظم بارگیری و اســتفاده از فضای انبارش کشتیها ،انقالبى در
روشهاى حمل و نقل کاال ایجاد نماید .از امتیازات دیگر کانتینر آن اســت
که مىتوان آن را با هر یک از وســایل نقلیه اعم از کشتی ،کامیون یا راهآهن
و حتى هواپیما حمل نمود .در حمل بار به طریق ســنتی ،محموله به دفعات
دست به دســت مىشــود و در هر یک از این مراحل امکان معطلى ،تأخیر
وخســارتاجتنابناپذیربود.درحالى کهدرحملیکســرهباکانتینراین
عوارض بسیار تقلیل یافته و ناچیز اســت.کانتینرها در دو اندازه استاندارد
شدهاند .دســته اول کانتینرهای  20فوتی هستند که واحد آنها به اصطالح
( Twenty Equivalent Unit(TEUنامیده می شود و دسته دوم کانتینرهای
 40فوتی که واحد آنها ( Forty Equivalent Unit(FEUاســت .کانتینرها از
لحاظ کاربرد نیز انواع مختلف دارد کــه اهم آنها کانتینر مخصوص حمل
کاالهاى بستهبندى شده سبک و سنگین ،کانتینر یخچالى براى محموالت
فاسدشدنی ،کانتینر روباز که از ســقف نیز قابلیت بارگیرى و تخلیه دارد و
کانتینرویژهکاالهاىفلهمىباشد.

بررسیمزیتحملکانتینریواستانداردشناساییکانتینر

اصوالکانتینربهاتاقکفلزیاطالقمیشودکهازلحاظابعادبهصورتیکسان
تولید و برای حمل محموله های مختلف مشخصاتی به آن اضافه یا کاسته می
شود.امارازمهمدرمحبوبیتوگسترشاستفادهازکانتینرحفظابعاداستاندارد
درانواعمختلفآناستکهاینامردربارگیری،انبارشوتخلیهکانتینرهادر
کشتینقشاصلیرابازیمیکند.پیشازپیدایشکانتینرکشتیهابیشاز10
روزدربنادرمشغولبارگیریبودندواینزمانعین ًابرایتخلیهمحمولههانیز
صرفمیشدولیهماکنونتمامیمحمولههاپیشازپهلوگرفتنکشتیهادر
کانتینرهابارگیریشدهاستوطی 24ساعتیککشتیچندهزارکانتینری
بارگیریمیشود.اگرتمامیمزایاکانتینررانادیدهبگیریمهمینصرفهجویی
تقریبا 20روزه در بارگیری و تخلیه محمولهها تحول شگرفی در صنعت حمل
ونقلدریاییبوجودآوردهاســت.حالکهاهمیتوجودکانتینرهادرتسریع
بارگیری و تخلیه در کشتی ها را دریافتید کافیست به این نکته عنایت داشته
باشــید که ظرفیت یک تریلی جاده ای و یک واگن قطار شامل دو کانتینر20

فوت و یا یک کانتینر 40فوت است .با این وجود فروشنده کاال کافیست کاال
موردمعاملهرادرمبدادرکانتینرجانمایینمایدوباحملونقلزمینی،ریلیو
دریایی کانتینر را به مقصد و در اختیار خریدار برساند(بدون هیچگونه دخل
و تصرف یا خسارت احتمالی) .عموم ًا کانتینر ها متعلق به خطوط کشتیرانی
هستند و پس از خروج از کشتی ،به صورت امانت (با قید ضمانت) در اختیار
صاحب کاال یا فورواردر (چارتر کننده کانتینر) قرار می گیرد که در صورت
عدم عودت به موقع آنها به خطوط کشتیرانی مشمول جریمه های سنگینی
میشــود که در اصطالح بازرگانی حق توقــف ( )Detention Feeاطالق
میگردد.هر یک از کانتینرها با کدی یکتا و بین المللی که توســط اداره بین
المللی اســتاندارد ( )ISOتعیین میگردد،شناخته میشوند .اینکد در کلیه
اسنادحملوفروشذکرمیشودوقابلیتردیابیرابهصاحبکاالمیدهد.

شیوههایبستهبندیمحمولههایوارداتیموادافزودنی
بشکه(:)Drum

1

بشکه های فلزی ظروفی هستند که از لحاظ بسته بندی در تمام
دنیاقابلقبولمیباشندوبرایحملونقلوبستهبندیموادمایعوخمیری
شکل به کار برده می شــوند .از مزایای بشکه های فلزی می توان به موارد
ذیلاشارهکردکهاینبرتریباعثمیشودتادرمجموعحدود50میلیون
تنموادبهطورسالیانهدردنیابابشکههایفلزیحملونقلوجابجاشود.
ggباال ترین ضریب اطمینان برای پایداری مواد و محصوالت (محافظت
دربرابراشعهماوراءبنفشخورشید)
ggاســتحکام باال برای نگهداری طوالنی مدت مواد ( مقــاوم در برابر
تغییراتدرجهحرارت،رطوبتوفشار)
ggمناسبوایمنبرایحملونقلموادآتشزا(ضدآتشبودنبشکهها)
ggدارایشرایطاستاندارددرتمامجهان(حجم 220لیترووزنخالصاز
 160الی 240کیلوگرمکهباتوجهبهچگالیمظروفتعیینمیگردد)
ggســهولت جاگیری در کانتینرها (در یک کانتینر استاندارد  20فوت،
 4بشکه بر روی یک پالت و 20پالت در دو ردیف بارگیری می شود)

2

مخزن: IBC

مخزن 1000لیتری IBCیا بالک با اســتفاده از نوعخاصی از پلی
اتیلن سنگین با وزن مولکولی باال ساخته می شود و توسطه اشعه فرابنفش
در مقابل اکسایش حرارتی و فرسایشــی مقاوم می شود .با توجه به ابعاد
استاندارد مخازن  IBCقابلیت جایگذاری  20عدد از این مخازن با ظرفیت
مجموع 20متریک تن را در یک کانتینر  20فوت دارا می باشــد .از دیگر
قابلیتهایبارزمخازن IBCمیتوانبهنکاتذیلاشارهکرد:
ggدیوارهمدرججهتخواندنمیزانحجممظروف
ggشــیر تخلیه یا  Drainکه قابلیــت تخلیه چند مرحلــه ای (با حجم
مشخص)ونمونهگیریرابهکاربرمیدهد
ggوجود شیار حمل توسط لیفتراک در قســمت زیرین  IBCبه صورت
استاندارد
ggچارچوب فلزی که موجب می شــود مایعات با چگالی باال به سادگی

حملوانبارششود

3

مَشکیافلکسیتانک(:)FlexiTank

كیسهایاستازجنسفیلمپلیاتیلنوپارچه WOVENکهبرای
حملانواعمایعاتتاوزن 24متریکتناستفادهودركانتینرهای 20فوت
قالب می شــوند وکانتینر را تبدیل به وسیله ای برای حمل فله ای مایعات
تا حجم  24هزار لیتر می کند که پس از تخلیه مواد ،اندازه مَشک یا فلکسی
تانکباتاکردنآنبهحدودیکمترمکعبمیرســدکهبرابربا 2درصد
اندازه بارگیری شــده آن است .فلکســی تانک دارای مزایای بسیاری به
نسبتحمل در بشکه IBC،وحتیآیزو تانکمی باشندکهازجملهاینمزایا
میتوانبهنکاتذیلاشارهکرد:
ggکاهشهزینههاازجانبحذفضایعاتبستهبندی
ggشیرتخلیهیا Drainکهقابلیتنمونهگیریرابهکاربرمیدهد
ggدارای حجم بارگیری بیشتر به نسبت بشکه ( 35درصد بیشتر) و IBC
(20درصدبیشتر)
ggسرعتدرجابجاییوحملونقل
جدولمقایسهبینشیوههایحملموادافزودنی
مشخصه

فلکسی تانک
()Flexi Tank
1

مخزن بالک
یا IBC
20

بشکه ()Drum

تعداد واحد
ظرفیت هر
 24متریک تن  1متریک تن  220کیلوگرم
واحد
 17.6متریک
مجموع ظرفیت
 24متریک تن  20متریک تن
تن
یک کانتینر
 4ساعت
 3ساعت
 1ساعت
زمان پُرکنی

4

80

آیزوتانک (:)Iso Tank

آیزو تانک تلفیقــی از مخازن تحت فشــار و کانتینر  20فوت
میباشــد که برای حمل تمام مایعات خطرناک و غیرخطرناک شــامل
گازهایمایع،موادقابلاشتعال،موادخورنده،موادشیمیاییوسمیاستفاده
میشــود.ازمزایاآیزوتانکهامیتوانبهتحتکنترلبودنمایعدرحال
حملبهصورتیکهازلحاظدما،فشــاروسیستمهیتینگتخلیهاشارهنمود
و معایب آن نیز اجاره سنگین آیزو تانک ها می باشد که تخلیه و بازگشت
به موقع آنها را اجتناب ناپذیر می گرداند .همچنین چارچوب اســتاندارد
کانتینــر 20فوتبهآیزوتانکهااینامکانرامیدهدتادرحملدریایی،
ریلیوزمینیبهسهولتهمانندکانتینرهاجابهجاشوند.

55
مقاالت
تخصیص

جمعبندی:

با توجه به صرفه اقتصادی حمل و نقل دریایی به نســبت سایر شیوههای
حمل و نقل که ناشــی از حمل با حجم باال (تا  180هزار تن) در یک
سفردریاییاست،میتوانباانتخابشیوههایمناسببستهبندی
موادافزودنیاینصرفهاقتصادیرابیشترنمودودرنهایتقیمت
تمامشدهمحصوالتتولیدیراازمنظرکاهشقیمتخریدمواد
خام،تقلیلداد.الزمبهتوضیحاستانتخاببستهبندیمناسب
برای مواد افزودنی تحت تاثیر مولفه های متعددی
از قبیل ویسکوزیته ،ماهیت (جامد یا مایع) ،آتش زا
بودنوخورندگیکاالمیباشد.
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چگونگی ورود به بازار جدید
و معرفی محصول جدید به بازار

ش کرت نفت اریانول

مولود رضاپناه

سرپرست بازاریابی و
تحقیقاتبازار
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تجربه ورود به بخش جدیدی از بازار بســیار
هیجــان انگیز و در عین حال خطرناک اســت.
این مساله فارغ از رضایت مندی شخصی برای
کارکنان یک سازمان ،به لحاظ مالی نیز می تواند
به کمک ســازمان بیاید و نقدینگی قابل توجهی
را وارد آن کند .بــرای اینکه وارد بازار جدیدی
ال حســاب شده و با برنامهریزی
شویم باید کام ً
دقیقی عمل کنیم .در اینجا به بیان نکاتی پیرامون
ورود به بخش جدیدی از بازار می پردازیم.

با « چرا» شروع کنید

برای اینکه وارد بخش جدیدی از بازار شــویم در اولین گام باید
از خود بپرســیم که «چرا» باید این کاررا انجام دهیــم ؟ چه کمبودی در
وضعیت فعلی شرکت های فعال در این بخش از بازار مشاهده کرده اید که
قصد دارید آن را برطرف کنید ؟ چه برنامه های متفاوتی نســبت به سایر
رقبا دارید ؟ قبل از اینکه به این ســئواالت پاسخ قانع کننده ای نداده اید ،از
رفتن به مرحله بعد خودداری کنید زیرا وقتی خودتان نتوانید دلیل ورود به
بازار جدید را تشخیص دهید بدون شک مشتریان نیز دلیلی نمی بینند که

از کار کردن با تامین کنندگان فعلی خود دست بردارند و سراغ شما بیایند.

2

تیم مناسبی را انتخاب کنید

حتما به این موضوع توجه داشــته باشــید که برای ورود به بازار
جدید به افرادی نیاز دارید که هیجان و شــور و اشتیاق الزم برای این کار
را داشته باشند .اگر نیرو انگیزه و اشتیاق الزم برای این کار را داشته باشید
مشکلی نیســت اما اگر نیرو به دلیل اینکه مســئولیت هایش بیشتر شده
ناراضی شــود ،بدون شــک کار قبلی خود را نیز با کیفیت بیشتری انجام
خواهد داد.

3

توجه بیشتر همیشه بهتراست

این فرض که هرچقدر بودجه بیشــتری در اختیار داشته باشیم
پروژه ورود به بازار جدید راحت تر خواهد بود فرض نادرستی است .گاه
زیاد بودن بودجه باعث می شــود که افراد از منطقه راحتی خود بیرون
نیایند و تنها متکی به هزینه کردن باشــند و این باعث شود که خلق ایده
مورد بی توجهی قرار گیــرد .ورود به بخش جدیــدی از بازار نیازمند
ایدهپردازی و نوآوری اســت زیــرا اگر بخواهیم راهــی را که دیگران
رفتهاند دقیقا به همان شکل برویم بعید است که به موفقیت های بزرگ
دست یابیم.

4

رقبا را نادان فرض نکنید

5

استراتژی قیمتی شما چیست ؟

متاسفانه در ســازمان ها زمانی که تصمیم برای ورود به بازاری
جدید یا تولید محصولی جدید گرفته می شود از بررسی وضعیت رقبا غفلت
و تنها روی ورود به بازار به هر قیمتی تاکید مــی گردد .این نگاه به رقبا در
مراحل بعدی به ضرر سازمان تمام خواهد شد .رقبا بیکار ننشسته اند تا ما
خیلی ساده به بازار آنها وارد شویم و سهم بازارشان را بگیریم.
بنابراین حتی برای دقیقه ای هم فکر نکنید که شــما بی رقیب هســتید.
در کشــور ما امروزه بجز چند محصول مانند برق و بنزین که بازار رقابتی
ندارند ،عمده محصوالت در بازار رقابتی جای میگیرند.

قیمت از مواردی اســت که باید با دقت و وسواس زیاد در مورد
آن تصمیم گیری کرد.بر اســاس محصولی که دارید و بازاری که قرار است
واردش شوید ،استراتژی قیمتی شــما متفاوت خواهد بود .اگر کاالی شما
لوکس است استراتژی قیمت متفاوت از زمانی خواهد بود که قصد دارید با
یک کاالی ضروری یا کاالیی پست وارد بازار شوید .الزم است توجه داشته
باشید که از دیدگاه کشــش پذیری قیمتی تقاضا ،کاالها به  3دسته لوکس،
ضروری و پست تقسیم میشــود .کاالهای لوکس ،مشتریان خاص خود را
دارند .عمده بازار با کاالهای ضروری و پســت سروکار دارند .کاالی پست
کاالیی است که تغییر در میزان قیمت آن ،تاثیری در میزان تقاضا برای آن
ندارد .برای مثال نمک یک کاالی پست است .اگر قیمت نمک نصف شود
شما مصرف نمک خودرا  2برابر نمیکنید ویا اگر قیمت آن  2برابر شود شما
مصرف نمک خود را قطع نمیکنید .میزان مصرف نمک روی هر فرد تقریبا
ثابت است .راه کسب درآمد بیشــتر در کاالهای پست این است که روی
مزایای آن کار کنیم.

بهترین زمان برای معرفی یک محصول جدید به بازار چه زمانی
است؟

اگر در حال کار بر روی یک محصول یا ســرویس جدید هستید ،بدانید که
اجرای درست این معرفی  -که خود می تواند یک پروژه جدید قلمداد گردد
 تاثیر مهمی در موفقیت کسب و کار شما خواهد داشت.در دنیای کسب و کارها معرفی یک محصول جدید به بازار()Launching
اگر بدون برنامه ریزی و دانش الزم انجام شــود ،کاری دشوار و دلهره آور
برای ارائه کننده آن محصول خواهد بود.
بطور کلی ،النچ ،دو جنبه زیر را در بر می گیرد:
ggجنبه تبلیغاتی :اطالع رسانی درباره ورود یک محصول یا سرویس جدید
(یاامکاناتجدیدبرایمحصولیاسرویسموجود)ازطریقکمپینهای
تبلیغاتیوراهاندازیموجخبریبابکارگیریتکنیکهایبازاریابی.
ggجنبه دسترسی به محصول :در دسترس عموم (یا مشتریان هدف) قرار
دادنمحصولیجدید.
معرفی یک محصول جدید به بازار در واقع بیش از اینکه یک راه کار باشد،
یک تاکتیک اســت .هر کدام از دو مورد باال به خودی خود مزایایی دارند و
اغلب ،شرکت های بزرگ ،هر دو مورد را با هم انجام می دهند .البته این یک
قانون کلی نیســت و ممکن است بسته به شرایط ،تنها یکی اجرا شود و یا این
دو ،با تاخیر زمانی انجام شوند.
دریک اســتارتاپ ممکن است به دلیل فشار ســرمایه گذاران یا بخاطر
ارضای نیاز بنیانگــذاران به مورد توجه قرار گرفتن ،هر دو روش به صورت
همزمــان اجرا شــوند اما در واقع لزومــی برای اجــرای همزمان در یک
استارتاپ نیســت .چرا که این کار می تواند بیش از آنکه مفید باشد زیانبار

باشد.
به عبارت دیگر ،ممکن است برای یک استارتاپ ،تنها ،در دسترس عموم
قراردادن محصول کافی باشــد و نیازی به انجام مورد اول (جنبه تبلیغاتی)
نباشــد .به این دلیل که ،هدف النچ تبلیغاتی جلب توجــه تعداد زیادی از
مشتریان در زمانی کوتاه اســت .اما این هدف ،برای هر محصول تنها یکبار
امکانپذیر اســت و اگرچه توجه تعدادی باالیی مخاطب را جلب می کند اما
ممکن است این مخاطبان تنها یکبار مراجعه کنند و از محصول استفاده کنند
و بروند و این کار تجدیدشدنی نباشد.
از طرف دیگر به دلیل اینکه اســتارتاپ ها کمبود نیرو ،سرمایه و امکانات
دارند ،اگر تعــداد زیادی از مردم جلب النچ تبلیغاتی شــوند و بخواهند از
محصول یا سرویس مورد نظر استفاده کنند ،امکان رسیدگی و سرویسدهی
مناســب به همه آنان وجود نخواهد داشــت و این خود یک موج نارضایتی
ایجاد کرده و تبدیل به یک ضدتبلیغ خواهد شد.

چه زمانی برای النچ مناسب است؟

مشکل یا بهتر بگویم ،ایرادی که اغلب مان به عنوان بنیانگذاران استارتاپ
داریم ،وســواس بیش از اندازه است .وســواس در افزودن امکانات بیشتر
و یا کار بر روی جزئیات محصول برای جلب رضایت تک تک دوســتان و
همکاران و مشــتریان واضح اســت که این کار نیاز به زمان بیشتری دارد
و در نتیجه مانع از ارائه محصول در زمان مناســب به بازار خواهد شد ،کم
کم کاســه صبر ســرمایه گذاران را لبریز ،تیم کاری را فرسوده و مشتریان
احتمالی را سردرگم خواهد کرد.
منتظر کامل شدن محصول نمانید:
تکامل ،در واقع یک نردبان است نه یک مســیر بسته و باید پله های آن
را یکی یکی باال رفت .پس به محض اینکه احســاس کردید که محصولتان
امکانــات و ویژگی های اساســی را دارد و از کیفیت قابل قبول و مناســبی
برخوردار اســت ،آن را به بازار عرضه کنید .هر چــه زودتر محصول را به
دست مشتریان هدف برسانید ،امکان گرفتن سریعتر نظرات مشتریان را
دارید .در نتیجه می توانید تغییــرات مورد نیاز را زودتر و با هزینه کمتر در
محصول یا خدمات خود اعمال کنید.
در آینده وقت برای اضافه کردن امکانات و ویژگی های فرعی هســت و
سر فرصت می توانید کارهای باقیمانده را انجام دهید .با توجه به اینکه پس
از النچ تعداد زیادی نظر ،پیشــنهاد و انتقاد خواهید گرفت ،در نتیجه ،انجام
کارهای باقیمانده بر اساس این نظرات و توام با بهینه سازی وضعیت موجود
رخ خواهد داد که این ،موجب انجام بهتر کارها و در نتیجه باالرفتن کیفیت
نسخه بعدی محصول خواهد شد.
برای اینکه بدانید داشــتن چه ویژگی های اساســی برای محصولتان در
هنگام النچ مناسب است ،پیشنهاد می شود برای خودتان یک ضرب االجل
( )Deadlineده روزه تعیین کنید .تصور کنید اگر تنها  10روز فرصت داشته
باشید که محصولتان را عرضه کنید وگرنه همه کار و تالشتان بی نتیجه شود،
کدام ویژگی ها و امکانات را نگه می دارید و کدام ها را حذف می کنید؟
پس عقب انداختــن انجام کارهایی که در حال حاضــر اهمیت و ارزش
خاصی برای مشتری ندارند به شما این امکان را می دهد که بر روی مسائل و
نیازهای مهمتر تمرکز و کار کنید.
در پایان تایید بر این نکته را الزم می دانم که نباید گذاشت کیفیت قربانی
ســرعت در النچ شــود .اینکه یک محصول در هنگام النچ کمترین تعداد
امکانات را داشــته باشــد اشــکالی ندارد ،اما اگر امکانات و ویژگی هایش
بیکیفیت باشد ،به اعتبار سازندگانش به شدت لطمه خواهد زد و موفقیت
آن را به شدت تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
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صنعت بسته بندی
از آنجائیکه بسته بندی از ابزارهای مهم تولید
کننــدگان برای تقویت قــدرت رقابت خود در
بازارهای داخلی و خارجی اســت ،سالهاست که
به این موضوع توجــه دارند و از بــه کاربردن
بستهبندی مناسب برای افزایش سهم بازار خود
در مقایسه با رقبا بهره می گیرند زیرا قادر است
به عنوان یک فروشنده خاموش نقش خودرا ایفا
مریم زاهدی
کند .بســته بندی خوب برای یک کاالی جدید،
کارشناسمهندسی
محصول
مســتلزم تصمیم گیر ی در موارد زیادی است.
اولین کار در جهت انجام این مهم ،ایجاد یک تصور از بســته بندی اســت.
منظور از تصور بسته بندی این است که ببینیم بسته بندی چگونه باید باشد
یا برای کاال چه کاری را انجام دهد.
تصمیم درباره سایر عناصر نظیر اندازه ،شــکل ،مواد اولیه در آن ،رنگ
و نام تجاری دومین کاری اســت که باید انجام شــود .ایــن عناصر برای
حمایت از جایگاه و خط مشــی بازاریابی کاال باید با یکدیگر به نحو مناسبی

تلفیق شوند .بســته بندی همچنین باید با تبلیغات ،قیمت و توزیع کاال نیز
سازگاری کامل داشته باشد.

تاریخچه بسته بندی

بســته بندی ها با توجه به نوع کاالی بکار رفته در آن ( کاغذ،شیشــه،فلز،
پالســتیک ) دارای تاریخچــه متفاوتی هســتند ولی بطور کلــی از نحوه
بستهبندی کاالها تا  8000سال پیش اطالعات درستی در اختیار ما نیست
اما تحقیقات نشانگر آن اســت که از  8قرن پیش از میالد مسیح ،کاالها با
استفاده از بســته بندی حمل و جابجا می شدند .در اواخر قرن  18میالدی
ســاخت جعبه های مقوایی و کارتن های چاپ شــده رواج یافت.توسعه
صنعت پالســتیک نیز به ســال  1843میالدی بر می گردد و استفاده از
پالستیک تجاری از سال  1909میالدی آغاز گردید .نخستین بسته بندی
ساخته شده از فویل آلومینیوم در سال  1950میالدی به بازار آمد و  8سال
بعد قوطی آلومینیومی نیزطراحی و به علت داشــتن مزایایی از قبیل حمل
و نقل آسان و مقاومت در برابر تغییرات شیمیایی به سرعت رواج یافت.

تاریخچه بسته بندی در ایران

صنعت بسته بندی در ایران کمتر از نیم قرن ســابقه دارد در حالی که در
اروپا این صنعت دو قرن پیش راه اندازی شــده و امروزه درآمد های قابل
توجهــی را برای تولید کنند گان کاالهای صنعتــی تامین می کند .صنعت
بســته بندی در ایران با ساخت قوطی فلزی در سال  1309هجری شمسی
آغاز گردید .اساس صنعت کاغذ سازی در کشور نیز بر اساس تولید خمیر
و کاغذ شکل گرفت و سپس روز به روز کاملتر شد.
در ســال  1330اولین قوطی فلزی جهت بسته بندی روغن نباتی جامد
بوسیله دستگاههای مدرن ســاخته شد و در سال  1344سیستم الك زنی
اتوماتیک در ایران نصب ومــورد بهره برداری قرار گرفت .در حال حاضر
صنایع داخلی قادر به ســاخت الیه بیرونی کارتن ،کاغذ های مورد استفاده
در جعبه و کاغذ های حفاظت شــده ،الیه هــای پلیمری برای محصوالت
پاستوریزه و استرلیزه می باشد .اولین کارخانه مدرن ایران در سال 1349
در هفت تپه خوزستان برای تولید کاغذ های تحریر با استفاده از تفاله نیشکر
احداث شــد .متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران ( چوکا ) با استفاده از
خمیرهای وارداتی و خمیر های داخلی ،کاغذ های کرافت و بســته بندی را
تولید نمود.

تعریف بسته بندی

بسته بندیعبارت است از ساخت محفظی که سالمت کاالی محتویخود را
ازمرحلهبعدازتولیدتامرحلهمصرفحفظکردهوبهفروشکمکمینماید.
همچنینپیام تولیدکنندهرابهخریداررساندهواطالعرسانیمینماید.بسته
بندی را می توان پوششی از یک سیستم دانست که کاال نامیده می شود.

اهمیت بسته بندی

گاهی بسته بندی وظیفه فروشــنده را بهتر از آدم زنده انجام می دهد چرا
که انســانها در موقعیتهای متفاوت دارای خصوصیات عاطفی ،رفتاری
و روانی متفاوتی هســتند .گاه افســرده ،بی تجربه ،خسته و بی حوصله اند.
اما بســته بندی مناسب همیشــه اطالعات کاملی را در مورد محصول به

مصرف کننده منتقل می نماید .از طرفی خریدار بدون صرف وقت بسیار،
براساس تجربه ،ذوق ،ســلیقه و گاه آزمایش از بین صدها محصول مشابه
انتخاب می نماید .به هر حال اهمیت نگهداری و بســته بندی کاال ،کمتر از
تولید آنها نمی باشــد و در انتهای تولید هر کاالیی ،بسته بندی عامل تعیین
کننده حفظ و نگهداری آن تا رسیدن به دســت مصرف کننده و از طرفی
بهترین و بزرگترین مروج تبلیغ محصوالت یک شرکت می باشد.

مزایای بسته بندی

 -1امکان نگهداری و حفاظت کاال در برابر عوامل شــیمیایی ،فیزیکی،
مکانیکی به مدت طوالنی.
 -2شکل مهندسی بهتر ،در نتیجه چیدمان و نظم بیشتر.
 -3کارایی بهتر و سهولت در مصرف.
 -4حمل و نقل آســان و کاهش احتمال آسیب دیدگی برای حفاظت از
عوامل مختلف محیطی
 -5کاهش احتمال ســرقت و دســتبرد،چرا که امکان شمارش بسیار
ســریع ودقیق بصورت اتوماتیک انجام خواهد شــد و با توجه به تشابه که
مخصوص هر محصول است از جعل و سرقت محصول جلوگیری میکند.
 -6توزیع راحتر و فروش بیشتر.
 -7تقلیل ضایعات  :زیرا که با ارائه محصوالت در یک سیستم بستهبندی
مناسب و توزیع به موقع تا حدودی از ضایعات ناشی از محصوالت مختلف
جلوگیری می شود.
 -8کمک به خرید آگاهانه توســط مصرف کننده  :چرا که بســته بندی
مناســب از طریــق ارائه اطالعات کافی و دقیق توســط برچســبهای
بستهبندی می تواند به خریدار در انتخاب محصول کمک نماید.
 -9کمک به افزایش سطح درآمد و اشتغال صنعت بسته بندی از آنجایی
که در کشور ما دارای سابقه طوالنی نمی باشد پس به عنوان یک صنعت نوپا
بایســتی در جذب نیروی انسانی و افزایش اشتغال جایگاه واقعی را بیابد و از
طرفی می تواند با خرید کاالهای مختلف بصورت فله انجام بستهبندیهای
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مناسب ،شــرایط فرهنگی ،اجتماعی ،فردی و سلیقه مشــتریان به ارزش
افزوده قابل توجه و در نتیجه افزایش درآمد در جامعه دست یابد.
 -10حفظ محیط زیســت  :با کمک بســته بندی مناســب و استفاده از
مواد اولیه تجزیه پذیر در بســته بندی می توان از حجم زباله های اضافی
جلوگیری نموده و با امکان بازیافت مجدد از طریق تکنولوژی پیشــرفته به
حفظ و نگهداری محیط زیست کمک کرد.

ش کرت نفت اریانول

خصوصیات یک بسته بندی مناسب

 -1جلب توجه نموده و چشمگیر باشد.
 -2اطالعات مندرج روی بسته بندی باید واضح و روشن باشد .اطالعات
شامل نام ســازنده ،ترکیبات محصول ،قیمت ،وزن ،نحوه استفاده و ازهمه
مهم تر نقطه قوت و ویژگی محصول را نشان دهد.
 -3ایجاد تصورات ذهنی و بصری مناسب برای مصرف کننده.
 -4برقراری ارتباط مناسب با محتوای داخل بسته بندی
 -5بسته باید مقرون به صرفه باشد.
 -6بسته باید به فروش کمک نماید (عملکرد تبلیغاتی )
 -7بسته باید بر طبق قوانین دولت و محیط زیست ساخته شود.
 -8بسته باید بادوام بوده تا در برابر شــرایط ناهنجار حمل و نقل مقاوم
باشد.
 -9بسته بندی محصوالت هر کشور باید با توجه به هنجارهای فرهنگی
آن جامعه طراحی و ارائه گردد.
 -10ایجازگویی و پرهیز از طرحها و فرمها و نقوش شــلوغ خسته کننده
است.
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انواع بسته بندی

در اینجا به بررسی مجمل 2نوع از بسته بندی هایی که بیشترین استفاده

را در صنعت تولید روغن دارند ،می پردازیم:

الف :بسته بندی فلزی

در شناخت بسته های فلزی عموما از دو دسته مواد استفاده می شود.
 -1مواد اولیه ای که ساختمان اصلی ظروف را تشکیل می دهند.
 -2موادی که نقش کمکی دارند بدین معنی که برای مقاوم نمودن بسته
دربرابر خوردگی و غیره از آنها استفاده میشود.
برای تولید و ساخت بســته های فلزی برحسب نوع کاربرد از مواد اولیه
مختلفی استفاده میشود زیرا بسته ها در کاربرد های متنوع دارای خواص
متفاوت هستند .از فوالد برای تهیه ظروف و بشکه استفاده می شود.

مزایای استفاده از قوطی فلزی در بسته بندی:
 ggاغلب آنها در مقابل ضربه های خارجی مقاوم هستند.
 ggقوطی هــای فلزی در مقابل درجه حرارت باال (استریلیزاســیون) از
مقاومت باالیی برخوردار هستند.
 ggمواد اولیه بســته بندی از مقاومت فوق العاده ای نسبت به نفوذ آب،
رطوبت ،نور و اکسیژن برخوردار است.
 ggخاصیت مسموم کنندگی آن بسیار پائین است.

معایب استفاده از قوطی های فلزی در بسته بندی:
 ggدر آنها پدیده خوردگی در مقایســه با مواد اولیه بســته بندی دیگر
ســریعتر ایجاد می شــود .در اثر خوردگی تغییراتی در سطح و داخل
قوطی ایجاد می شــود بخصوص هیدروژن آزاد شده در داخل قوطی
منجر به باد کردگی قوطی فلزی و در نتیجه سوراخ شدن آن می شود.
 ggخوردگــی حاصل در قوطی فلزی می تواند باعث تغییر رنگ ظاهر آن
گردد.

ب :بسته بندی پالستیکی

پالستیک ترکیباتی هســتند با زنجیره طوالنی و بوسیله پلیمریزاسیون
ترکیبات ســاده که منومر نام دارند شکل گرفته اند که به دو دسته تقسیم
می شوند.

 -1ترموپالست ها

موادی هســتند که با گرما نرم و در اثر کاهش حرارت سخت می شوند.
این مواد به علت داشــتن خواصی از قبیل مقاومت در برابر ضربه ،کشش،
سایش و خراش در بسته بندی های مختلف استفاده می شوند و در ساخت
جعبه های شــفاف ،جواهرات ،لوازم آرایش ،بطری هــای بادی ،جعبه ها
و بشــکه هایی برای بســته بندی محصوالت غذایی ،روغنها ،چربیها،
نوشابهها ،شامپوها و گازوئیل به کارمی رود.

 -2ترموستها

پالستیکهایی هســتند که در اثر گرما ذوب و پس از سرد شدن مجدا
تحت تاثیر گرما قرار نمی گیرند تا زمانی که در دمای بســیار باال بسوزند.
این مــواد از آنجایی که مقاومت خوبی دربرابر روغنها ،اکسیداســیون و
چربی ها دارند و از طرفی بی بو و شــفاف هســتند لذا در کلیه صنایع برای
بســته بندی کوتاه مدت نظیر آب آشــامیدنی و در مصارف بهداشتی و
دارویی به کار می روند و همچنین از انواع مختلف ترموســتها به صورت
آســتر و الك جهت پوشش داخلی قوطی های بســته بندی مواد غذایی
استفاده می شود.

مزایای بسته بندی پالستیکی:
 ggدارای وزن کم و قیمت نازلند.
 ggاز قابلیت شــکل پذیری باالیی در دستگاههای اتوماتیک بسته بندی

برخوردارند.
 ggدر برابر تعداد زیادی از کاال های بسته بندی شده که خاصیت اسیدی
و یا قلیایی دارند مقاومند.
 ggپالســتیکها به انرژی کمتری در تولید و شکل دهی نسبت به قوطی
فلزی و بطری شیشه ای نیاز دارند.
 ggبا اضافه نمودن افزودنی های مجاز میتوان خصوصیات پالســتیک را
بهبود بخشید.
 ggپایداری شیمیایی باالیی دارند.
 ggمحدویت کمتری در احتمال نشت و اثر مایعات وجود دارد.
 ggسرعت تولید باال دارند.
 ggقابلیت بازیافت و استفاده مجدد در موارد خاص دارند.
 ggقابلیت چاپ ،تزئین و جلوه بسیار مطلوبی دارند.
منابع:
 اصول بازاریابی ،انتشارات آتروپات ،چاپ چهارم ،1381 ،ص ،364ترجمه بهمن فروزنده ،کاتلر ،فلیپ
ویژه نامه بســته بندی ،ناشــر :مؤسســه مطالعات و پژوهشــهایبازرگانی ،1375 ،ش  ،111ص 36
 ماهنامه چاپ و بســته بندی ،تاریخچه بسته بندی ،1372 ،ش ،30ص6
 اصول بسته بندی مواد غذایی ،انتشارات سمت ،چاپ سوم،1378 ،ص  ،18تألیف :سید حسین میرنظامی ضیابری
 Mosberg, Stewart, Design in Motion, PBC International,).pages 192( .1989 ,New York
 -Metals Science & Enginering – Giles F.Carter Anel Donald1992-1991
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بازاریابی چریکی در عصر حاضر
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امــروزه در بازارهای گوناگون کســبوکار،
تمرکــز زیادی بــر بهبود کارایی و اثربخشــی
تالشهای بازاریابی وجود دارد .شــرکتها در
جســتجوی روشهایی نوین برای انجام بهینه
این وظایف خطیر در راستای کاهش هزینهها و
افزودن ارزش به محصوالت و خدمات خویش
هستند .حتی در بازارهایی که با فشارها و مسائل
محسن قیل زاده
درآمد و هزینــه در مراحــل گوناگون چرخه
کارشناس روابط عمومی و
تبلیغات
عمــر محصول نهایی مواجه نیســتند ،تحوالت
سریع مسائل تکنولوژیک ،مســائل و اقدامات تجاری شرایط اقتصادی،
جســتجوی روشهای جدیدی را برای بیان مشکالت قدیمی میطلبند.
ضمن آنکه بــا توجه به تحوالت مذکور ،امروزه دیگــر رویکرد بازاریابی
سنتی پاســخگوی شــرایط متغیر کنونی در حوزههای تجاری گوناگون
نیست و شناسایی رویکردهای جدیدی برای مواجهه با این تحوالت الزم
و ضروری است.
بازاریابی چریکی ،اصطالحی اســت کــه اولین بار توســط جی کنراد
لوینســون در کتابی با عنوان بازاریابی چریکی در ســال  1982تشــریح
شــد؛ وی بازاریابی را از منظر چریکی فرصتی میدانــد برای بازاریابان تا
به مشــتریان حال و آینده خود کمک کنند که درراه رسیدن به هدفشان
موفق شوند.
بازاریابی چریکی روشی غیرمعمول برای اندازهگیری و پیشبینی رفتار،
تحت تأثیــر قرار دادن افراد و آزمایش و تعییــن کمیت و کیفیت تجارت
بر مبنای یک بودجه کم در بنگاه اســت .درواقــع بازاریابی چریکی نوعی
بازاریابی نامنظم جهت کســب حداکثر نتایج با بهکارگیری حداقل منابع
است و درگیر ابتکارات ،نوآوری ،شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای
بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است.
کلید موفقیــت بازاریابی چریکی ،هنر توجه کردن اســت و باید بهطور
دائمی و آگاهانه در جریان همه نوع اطالعات ازجمله روزنامهها ،مجالت،
رادیو ،تلویزیون ،رقبا ،مشتریان ،حوادث کنونی و وقایع جاری قرار گرفت.

اصول اساسی بازاریابی چریکی

بازاریاب چریکی باید خالق باشــد و روشهای نامنظم و غیرمعمول ارتقا و
پیشــبرد را طراحی و تدبیر کند .او باید کلیه ارتباطات و تماسهای خود را،
چه حرفهای و چه شخصی به کارگیرد و نیز شرکت و محصول آن را آزمون
کند و به دنبال منابع تبلیغاتی باشد .بسیاری از اشکال تبلیغ ،میتوانند بسیار
ارزان و آزاد باشــند .لوینســون ،اصول زیر را بهعنوان زیربنای بازاریابی
چریکی شناسایی میکند:
بازاریابی چریکی بهطور ویژه در کسبوکارهای کوچک کاربرد
دارد.
بازاریابی چریکی باید بر مبنای روانشناسی انسانی باشد تا تجربه،
قضاوت و حدس یا گمان.
ســرمایهگذاریهای اولیه در بازاریابی بهجــای پول باید زمان،
انرژی و قوه تخیل یا تصویرسازی ذهنی باشد.
آمار و ارقام اولیه برای اندازهگیری کسبوکار ،میزان سود است
نه فروش.
بازاریاب نیز باید بر تعداد روابط جدید ایجادشده در هرماه تمرکز
کند.
بهجای سعی در راســتای تنوعبخشی از طریق ارائه محصوالت و
خدمات مربوطه ،اســتانداردی را برای تعالــی با تمرکزی دقیق
ایجاد کند.
بهجای تمرکز بر کسب مشتریان جدید ،مشتریان فعلی و داشتن
معامالت بیشتر و بزرگتر با آنها را هدف قرار میدهد.
فرامــوش کــردن رقابــت و تمرکز بیشــتر بر همــکاری با
کسبوکارهای دیگر.
بازاریابان چریکی بایــد همواره ترکیبــی از متدها و روشهای
بازاریابی را در یکرشته اقدامات و عملیات بهکارگیرند.
بهکارگیری تکنولوژی روز بهعنوان ابزاری برای توانمندســازی
بازاریابی.
باوجودآنکه امروزه این موارد امکانپذیر هستند ،لیکن بازاریابی چریکی
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یکروند کلی شده اســت .دیگر هیچ حربه سادهای در کسبوکار کوچک
وجود ندارد .جنرال الکتریک ،یاهو ،ســیتی گروپ ،سونی اریکسون و نایک
همگی اصول و اقدامــات بازاریابی چریکی را به مرحله اجرا گذاشــتهاند.
بازاریابی چریکی یک واژه و مفهوم تعریفشده به شکلی مبهم است که اخیرا ً
بهعنوان توصیف گر بسیاری از انواع روشهای سنتی بهکاررفته شده است.
این روشها عبارتاند از :بازاریابی ویروسی از طریق شبکههای اجتماعی،
بازاریابی محیطــی ،بازاریابی حضــوری ،بازاریابی ریشــهای ،بازاریابی
گزینشی ،بازاریابی کالمی ،بازاریابی پنهان یا سری ،بازاریابی تجربی.

تفاوتهای بازاریابی سنتی و چریکی

لوینســون ،دوازده مورد را بهعنــوان تفاوتهای میان بازاریابی ســنتی و
چریکی مطرح کرده است که به شرح ذیل میباشند:
بازاریابی سنتی نیازمند آن است که شما پول یا سرمایه خود را در
فرایند بازاریابی سرمایهگذاری کنید .بازاریابی چریکی میگوید
سرمایهگذاری اولیه شما باید زمان ،انرژی و تصویرسازی ذهنی باشد.
بازاریابــی ســنتی ابــزاری بــرای کســبوکارهای بزرگ و
پیشــنهاددهنده تاکتیکهایی در ارتباط با شرکتهای عظیم و
بودجههای کالن آنها است .بازاریابی چریکی ،در کسبوکارهای کوچک
به کارمی رود.
بازاریابی سنتی چگونگی انجام بهینه کسبوکار را از طریق فروش
اندازهگیری میکند .سنجش اولیه در بازاریابی چریکی مربوط به
سود است.
بازاریابی سنتی بر مبنای تجربه و قضاوت هست که درگیر حدس
و گمان است .بازاریابی چریکی بر مبنای علم روانشناسی ،قوانین
رفتار انسانی اســت .یقینها و اطمینانهایی وجود دارد که فرد آنها را در
رابطه با الگوهای خرید لحاظ میکنــد و بازاریابان چریکی بر این یقینها و
اطمینانها تمرکز میکنند.
بازاریابی ســنتی ،افزایش نسبتها یا نرخهای تولید کسبوکار و
سپس تنوعبخشی از طریق ارائه محصوالت را پیشنهاد میکند.
بازاریابیسنتیشــماراترغیبمیکندتاکسبوکارخودرابهطور
خطیازطریقافزودنمشتریانجدیدرشددهید.بازاریابیچریکی
شماراترغیبمیکندتاکسبوکارخودرابهشکلهندسیرشددهید.هدف
بیشتر معامالت با مشتریان موجود ،معامالت وسیعتر و معامالت مرتبط با
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بهکارگیریتعقیبمشتریوخدماتاصلییاکلیدیاست.
بازاریابی سنتی از شــما میخواهد تا در جستجوی فرصتهایی
برای از میان بــردن رقابت باشــید .بازاریابی چریکی از شــما
میخواهــد تــا رقابت را بــرای مدتی فرامــوش کنید و در جســتجوی
فرصتهایی برای همکاری با کســبوکارهای دیگــر و حمایت یکدیگر
دریک تالش در جهت کسب سود باشید.
بازاریابی سنتی این باور را در شما ایجاد میکند که بهعنوانمثال،
تبلیغات یا پســت مســتقیم یا داشتن وبســایت اهمیت دارد.
بازاریابی چریکی میگوید که هیچیک از این مفاهیم بهتنهایی در بازاریابی
عامل موفقیت نیست ،بلکه ترکیبات بازاریابی است که عامل کامیابی است.
اگر شــما تبلیغات را با پست مستقیم ترکیب کنید ،هریک به دیگری جهت
انجام کار به شکل بهتر کمک خواهد کرد.
بازاریابی ســنتی تأکید دارد که شــما دریافتیهای خود را هرماه
جهت مشــاهده میزان فروش خود محاســبه کنید ،درحالیکه
بازاریابی چریکی بر تمرکز شما بر این امر اشاره دارد که شناخت بسیاری از
روابطی که هرماه برقرار ســاختهاید چگونه میتواند منجر به کثرت سود و
مزایا شود.
بازاریابی سنتی کمتر به بحث تکنولوژی میپردازد ،زیرا تکنولوژی
دیروز بسیار پیچیده ،گران و بسیار محدود بود .بازاریابی چریکی
تأکید دارد که شما تکنولوژی امروز را غنیمت شمارید ،زیرا کاربرد آن ساده
است ،خرید آن ارزان است و محدودیت در قابلیت آن جهت توانمندسازی
کسبوکار شما در آغاز بازاریابی وجود ندارد.
بازاریابی سنتی مجموعهای از حربههایی را که ممکن است برای
ارتقای کسبوکار شما به کار رود ،شناسایی میکند؛ که همه آنها
نســبت ًا هزینهبر هســتند .بازاریابی چریکی ،هزاران حربهای را که شــما
میتوانید از طریق بهکارگیری رایگان آنها ســود خــود را افزایش دهید،
شناسایی میکند.
بازاریابی سنتی بســیاری از مالکان کسبوکار را میترساند ،زیرا
سرشار از ابهت و پیچیدگی است .بازاریابی چریکی ابهت و عظمت
آن را از میان میبرد و نشان میدهد که دقیق ًا بازاریابی چیست و چه عواملی
کارآفرین را تحت کنترل قرارمی دهند.
این نکات تفاوت فلســفی آشــکار میان ایــن دو رویکــرد بازاریابی را
نشــان میدهند و مشخص میســازند .با شــناخت مزیتهای مدیریت
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یک کســبوکار کوچک ،درمییابید که اندازه کوچک کســبوکار جزء
مزیتهای آن است .کســبوکار میتواند همچون یک چریک در جنگ،
ماهرانه در بازار نفوذ کند ،راههای خالقی که کسبوکارهای بزرگ قادر به
بهکارگیری آنها نیستند را به کار بندد.

ش کرت نفت اریانول

نگاه راهبردی به بازاریابی چریکی
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در تعریف ســنتی؛ بازاریابی استراتژیک ،سیســتمی جامع از تعادل میان
فعالیتهای ســودآور در کسبوکار ،طراحیشــده برای برنامهریزی،
قیمــت ،ترفیع و توزیع کاالی رضایتبخش و خدمات مشــتریان در یک
محیط رقابتی اســت .این تعریف در تعامل با مؤسساتی است که برای به
دست آوردن اهدافی مانند محافظت از رشد بازار فعلی و پیشتاز بودن در
بازارهای جدید با محصوالتی که مشکالت مشتریان را حل و رضایت آنان
را جلب میکند ،بهطورجدی هم سو است.
ســازمانی که پیگیری اســتراتژی بازاریابی چریکی را انتخاب میکند.
به این مســئله آگاه اســت که بازاریابی یک فرایند و نه یک رویداد است.
لوینســون ،یک حمله بازاریابی گامبهگام را مطرح میسازد که به چریک
کمک میکند تا در جنگهای واقعی ،برای تولید سود برنده شود.
بازار را جســتجو کنید .این امر درگرو جستجوی بازار ،محصول،
خدمت ،گزینههای رســانهای ،رقابت ،مشــتریان ،تکنولوژی و
مزیتهای است که این عوامل میتوانند حاصل سازد.
فهرستی از سودها و مزیتها بنویســید .با این فهرست شرکت
مزیتهای رقابتی خود را تعریف میکنــد .این ویژگی منجر به
اتخاذ تصمیمات در مورد سیاست اصلی برنامه بازاریابی میشود.
حربههای بازاریابی را که شــرکت در حمالت خود به کار خواهد
گرفت ،انتخاب کنید.
برنامه بازاریابی طراحی کنید .بر اهداف بازاریابی شرکت جهت
دستیابی تمرکز کنید .مشــتمل بر «استراتژیهای خالقانه» که
بهطور اجمالی برای ارسال پیام به بازارهای هدف به کار گرفته میشوند.
یک تقویــم بازاریابــی چریکی ایجــاد کنید و بــر آن متعهد
بمانید.
اصالحات و تنظیماتی را با شــرکای بازاریابی به شــکل ترکیبی
اعمال کنید.
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حمله بازاریابی را با اجرای حربهها آغاز کنید.

حمله را حفظ و پشــتیبانی کنید تا آنجا که با کســب اطمینان
کاملی کــه موردنیــاز بهارخوابها جهت پیروزی اســت به
نتیجه برسید.
حمله را ارزیابی و ســنجش کنید .ســنجش اثربخشی بازاریابی
امری حیاتی است و اگر سازمانی آمار و ارقام را به اطالعات بدل
کند ،میتواند اثربخشی بودجه بازاریابی را چند برابر کند.
حمله را در کلیه حوزهها و زمینهها بهبود بخشــید .هرگز تغییر و
تحول ایجاد نکنید ،در عوض بهبودهایی را صورت دهید.
باوجود ریشــهدار بودن سیاست بازاریابی ســنتی ،مراحل یا گامهای
بازاریابــی چریکی ،دســتورالعملها و راهنماییهایی ارائــه میکنند که
میتوانند معمای بازاریابی و ابهامــات بازاریابی را برای کارآفرین حذف
کنند .بازاریاب میتواند بهآســانی این مراحل را شخص ًا مدیریت و اداره
کند .اصولی از بازاریابی چریکی وجود دارند که سبک یک برنامه بازاریابی
موفق را تعیین میکنند .آنها شــرکت را متمرکز بر وظیفه نگاه میدارند.
شــرکت باید پیرامون یک ایده محوری حرکت کنــد .این ایده محوری
بازاریاب چریکی را از طریق سادهسازی پیچیدگیها ،حذف ابهت و بزرگی
و آرایش دادن گروهی از حربههای بازاریابی که یک شــرکت باید آنها را
بهمنظور دستیابی به حداکثر سود با استفاده از حداقل سرمایهگذاری به
کارگیرد ،هدایت میکند.
آیا این امر متفاوت از بازاریابی سنتی است؟ بله در آن دسته شرکتهایی
که بیشتر دارای کسبوکار سنتی هســتند ،واحدها و مشاورهای مختلفی
برای وظایف گوناگون آنها وجود دارد .روابط عمومی ،تبلیغات ،پســت
مســتقیم و ســایر عناصر بازاریابی به اعضای مختلف ستادهایی نامربوط
محول میشوند .در بســیاری از موارد ،پیامهای مختلفی منتشر میشوند
که هویت شرکت را به جهات مختلفی میکشانند .خوشبختانه ،چریک این
ویژگی افراطی را ندارد .ایده محوری ،گامی را برای برنامهای جامع تعیین
میکند .با مجهز بودن به حربههای بازاریابی ،چریک حمالتی مســتقیم را
در راستای کسب سود طراحی میکند.
تفاوت دیگر میان بازاریابی سنتی و چریکی ،در تفاوت میان تصویر ذهنی
و هویت نهفته اســت .تصویر ذهنی ،بر چیزهایی ساختگی یا مصنوعی و نه

واقعی اشاره دارد .هویت ،تعریف میکند که اساس ًا فلسفه وجودی شرکت
چیست .اگر مالک یک کســبوکار تصویری ذهنی را توسعه دهد که در
ال آنگونه که
آن مشــتریان دریابند که کسبوکار شــرکت ،چیزی کام ً
آنها انتظار دارند نیست ،پس مشتری نسبت به شرکت احساس بدبینی
میکند .این امر یکی از مســائلی است که اغلب در شرکتهای بزرگ رخ
میدهد و پیامهای بازاریابی بهمنظور دستیابی به موقعیت قویتر بازار،
درون بازارهای هدف مختلف تغییر میکنند.
زمانی که مالک یک کسبوکار هویت شرکت را شناسایی میکند ،او باید
آن را بر مبنای حقیقت مطرح ســازد .زمانی که بازاریابی خالق این هویت
را منعکس میسازد ،در حقیقت هدیهای کارا و قدرتمند به مشتریان داده
میشود .کســبوکار ،انتظارات خود را هماهنگ میسازد و مشتریان در
ارتباطات خود با شرکت احســاس آرامش و اعتماد میکنند .کسبوکار
کوچکی که مجهز به ایدهای ،محوری اســت ،با منحصربهفرد بودن خود،
هویت درست و صادقانه ،تضمین و ایمن شده و از طریق انسجامی پیشرفته
بر مبنای قابلیتهای فردبهفرد و بهواســطه تمرکــز بر جزئیات هدایت
میشود .کســبوکار کوچک میتواند با مشــتریان خود ارتباط شخصی
داشته باشد.
برنامه بازاریابی بازار را شناسایی میکند ،رسانه مورداستفاده را مشخص
میســازد و هزینههای اجرای برنامه را بیان میکند .این برنامه مشخص
میکند که کسبوکار شرکت چیســت و به کجا میرود و تعریف میکند
که کسبوکار چگونه به مقصد میرسد .لوینسون ،معتقد است که کل یک
برنامه بازاریابی میتواند در قالب هفت عبارت طراحی شود:
عبارتی که هدف استراتژی را تشریح میکند.
عبارت دوم که چگونگی دســتیابی به این هدف را تشــریح میکند و
مزیتهای رقابتی و سودهای شرکت را توصیف میکند.
عبارت سوم ،بازار یا بازارهای هدف را تشریح میکند.
عبارت چهــارم حربههای بازاریابــی را که بهکاررفته خواهند شــد،
فهرست میکند.
عبارت پنجم گوشههای دنج را تشریح میکند.
عبارت ششم هویت کسبوکار را آشکارمی سازد.
عبــارت هفتــم بودجــه را بهعنوان درصــدی از درآمــد ناخالص
طرحریزیشده است ،بیان میکند.

دالیل استفاده از بازاریابی چریکی در عصر حاضر

1

امروز بیشــتر از هر زمــان دیگر در دنیا ،این کســبوکارهای
کوچک هســتند که راهاندازی میشــوند .چراکــه تمرکز در
کســبوکارهای کوچک بســیار راحتتر اســت .از همین رو است که
شرکتهای بزرگ تمایل به کوچکسازی دارند.
این شــرکتهای کوچک هســتند که اغلب با شکست مواجه
میشوند و آنهم به این دلیل است که از مفاهیم بازاریابی کمتر
اطــاع دارند .اگر کمی دقت کنید شــرکتهای کوچــک که در ایران
تأســیس میشــوند خیلی به اســتفاده از متخصــص بازاریابی اهمیت
نمیدهند و این مسئله را مربوط به شــرکتهای بزرگ میدانند .آنها
فکر میکنند که به خدمت گرفتن مشــاوران زبــده در بازاریابی کاری
بسیار هزینهبر است.
بازاریابــی چریکــی در عمــل ثابتشــده اســت کــه برای
کسبوکارهای کوچک بسیار مؤثر است ،به این دلیل که درک
آن بسیار ساده است ،اجرای آن بسیار آسان است و معموالً هزینههای این
نوع بازاریابی بسیار پایین است .البته باید گفت که این بدان معنا نیست که
کسبوکارهای بزرگ نمیتوانند از بازاریابی چریکی استفاده کنند.

2

3

نتیجهگیری

فرآیند بازاریابی در هزاره ســوم ،هیچگونه شــباهتی به گذشــته ندارد؛
بهطوریکه تغییرها و تحوالت بنیادین و اساســی در درون آن ایجادشده
اســت .اكنون برای تأمین هر نیازی ،محصول و روش خاصی وجود دارد.
نیازها و خواستههای مشــتریان ،بیشازحد برآورده شده است .همچنین
بازاریابان با چالشهای بســیار زیاد و ســختی مواجه شــدهاند .چگونه
در محیــط پیچیده و رقابتــی و غیرقابلپیشبینی و بازارهایی كه بســیار
بخشبندی شــده ،به ارائه محصول و خدمات بپردازند؟ و چگونه بتوانند
در ایــن بازار و محیط ،اقدام به نوآوری كننــد؟ بازاریابی چریکی در عمل
فرصتی مناسب و ارزشمند است تا بتوان بسیاری از چالشهای پیش رو را
به بهترین نحو ممکن ،برطرف نمود .با اجرای صحیح مراحل و تکنیکهای
بازاریابی چریکی میتــوان در بازار پرتالطم و رقابتــی كنونی ،هدفها و
طرحهای تعیینشده سازمان را با صرف كمترین هزینه و البته با بیشترین
میزان كارایی و اثربخشی تحقق بخشید.
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دکمه شناســایی ســایت یک قابلیت امنیتی
فایرفاکس اســت که اطالعات بیشــتری در
مورد ســایتی که بازدیــد می کنید به شــما
میدهد .شما به ســرعت می توانید بفهمید که
آیا ســایتی که در حال نمایش است رمزنگاری
شده اســت یا نه ،آیا تایید شده است ،چه کسی
مالک سایت است و چه کسی آنرا تایید کرده
شهرام مظهر
اســت .این قابلیت به شــما کمک میکند تا از
مدیر فناوری اطالعات و
توسعهسیستمها
سایت هایی که ســعی دارند اطالعات شخصی
شما را بگیرند اجتناب کنید.
دکمه شناسایی سایت در نوار مکان سمت چپ آدرس وب سایت قرار
دارد.

وقتی یک وب سایت بازدید میشــود ،دکمه شناسایی سایت یکی از این
پنج آیکون خواهد بود  -یک کره زمین خاکســتری ،یک مثلث هشــدار
خاکســتری ،یک مثلث هشــدار نارنجی ،یک قفل خاکستری ،یا یک قفل
سبز .با کلیک بر روی این شمایلها هویت و اطالعات امنیتی در مورد وب
سایت نمایش داده خواهد شد.
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کلیک بر روی دکمه  More Informationدر پنل باز شــدنی جزییات
بیشــتری در مورد حریم خصوصی و تنظیمات امنیتی از آن سایت ،مانند
اطالعات گواهی نامه ،کوکیها و تاریخچه کلمههای رمز ذخیره شــده را
نمایش خواهد داد.
ggکرهزمینخاکستری
ggمثلثهشدارخاکستریرنگ
ggمثلثهشدارنارنجی
ggقفلخاکستری
ggقفلسبز

کره زمین خاکستری

کره زمین خاکستری نشان میدهد:
ggوب سایت اطالعات هویتی را فراهم نکرده است.
ggارتباط بین فایرفاکس و وب ســایت رمزنگاری نشده یا فقط بخشی از
آن رمزنگاری شده و نباید در برابر اســتراق سمع امن در نظر گرفته
شود.

اغلب وب سایتها کره زمین خاکستری خواهند داشت ،بهخاطر اینکه آنها
شاملارسالودریافتاطالعاتحساسنمیباشندواحتیاجبههویتتاییدشدهو
ارتباطهایرمزنگاریشدهندارند.کرهزمینخاکستریبهوبسایتهاییکهبر
روی()HTTPرمزنشده(یا)HTTPSقسمتیرمزشده ارایهشدهانداعمالمیشود.
توجه  :اگر شــما هر نوع اطالعات حساس را ارســال میکنید (اطالعات بانک،
دادههای کارت اعتباری ،شــماره امنیت اجتماعی ،و غیره ).دکمه هویت سایت
نبایدیکشمایلکرهزمینخاکستریباشد.

مثلثهشدارخاکستریرنگ

رمزنگاریشدهاست.

یکمثلثهشدارخاکستریشامل:
ggوبسایتاطالعاتهویتیرافراهمنکردهاست.
ggارتباط با این وب ســایت بهطور کامل امن نیست بهدلیل اینکه آن سایت
شاملالمانهایرمزنگارینشدهاست(مانندعکسها).

وقتییکدامینتاییدشدهاست،بهاینمعنیاستکهافرادیکهسایتراراهاندازی
کردهاندگواهینامهاثباتشده،خریداریکردهاندکهآنهامالکدامینهستندوآن
سایتجعلینیست.برایمثالFacebook،ایننوعگواهینامهویکارتباطرمزنگاری
شــدهرادارد،بنابرایندکمهشناساییسایتقفلخاکستریرنگرانشانمیدهد.
وقتیکهشــمارویقفلکلیکمیکنید،بهشــماگفتهخواهدشدکهشمادرواقعبه
 facebook.comمتصلشــدهایدکهبهعنوان VeriSignIncتاییدشــدهاست.این
کارهمچنینبهشــمااطمینانمیدهدکهارتباطرمزنگاریشدهبنابراینهیچکس
نمیتواندارتباطرااستراقسمعکندواطالعاتورودیFacebookشماراازاینطریق
بهسرقتببرد.هرچند،درواقعتاییدنشــدهاستکهچهکسیمالکدامیناست.
هیچتضمینینیســتکه facebook.comدرواقعتوسطشرکت Facebookتحت
مالکیتباشد.تنهاچیزیکهتضمینشدهاستایناستکهدامینمعتبراستوارتباط
رمزنگاریشدهاست.

یکمثلثهشدارنارنجیشامل:
ggوبسایتاطالعاتهویتیفراهمنکردهاست.
ggفقط بخشــی ازارتباط بین فایرفاکس و وب سایت رمزنگاری شده است و از
استراقسمعجلوگیرینمیکند.

قفلسبز

مثلثهشدارنارنجی

این نشــان میدهد که شــما قبال اجازه دادهاید که محتوی فعال ترکیب شده
از طریق HTTPSبرای وب ســایت که مخالف despite the risksاســت ارایه و
نمایش داده شــود .بازیابی مجدد وب سایت درخواســتهای خاص  HTTPرا
جهت کاهش تهدید بالک خواهد کرد ،شــمایل را به حالت قبلی تغییر میدهد
(کره زمین خاکســتری برای محتوی غیرفعال ترکیبی و در غیر اینصورت قفل
خاکستری)وشمایلسپرمحتویترکیبینمایشدادهمیشود .توجه :اگرشماهر
نوعاطالعاتحســاس(اطالعاتبانک،دادههایکارتاعتباری،شمارهامنیت
اجتماعی،وغیره).رامیفرستیددکمهشناساییسایتنبایدشمایلمثلثهشدار
نارنجیباشد.

قفلخاکستری

قفلخاکستریشامل:
ggآدرسوبسایتتاییدشدهاست.
ggارتباط بین فایرفاکس و وب ســایت جهت جلوگیری از اســتراق ســمع

قفلسبزشامل:
ggآدرس وب سایت با اســتفاده از یک گواهی نامه اعتبار اضافهای ( )EVتایید
شدهاست.
ggارتباط بین فایرفاکس و وب ســایت جهت جلوگیری از اســتراق ســمع
رمزنگاریشدهاست.

قفل سبز بهاضافه نام شــرکت یا سازمان به رنگ سبز به این معنی است
که وب ســایت از یــک  Extended Validation (EV) certificateاســتفاده
میکند .یک گواهی نامه  EVیک نوع خاص از گواهی نامه است که به یک فرآیند
مهم تایید هویت سخت بیشتر از دیگر انواع گواهی نامهها نیاز دارد .وقتی که قفل
خاکستری مشــخص کرد که یکسایت از ارتباط امن استفاده میکند ،قفلسبز
مشخص میکند که ارتباط امن است و مالک دامین همان شخصی است که شما
انتظاردارید.
باگواهینامه،EVدکمهشناساییسایتبهشماایناطمینانرامیدهدکهسایت
 Google.comبرای مثال ،توســط  Googleتحت مالکیت است .نه فقط قفل برای
سایت Googelبهرنگسبزدرمیآید،بلکههمچنینگسترشمییابدوناممالک
رادردکمهخودنمایشمیدهد.
منبع:سایتsupport.mozilla.org
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به تناسب افزایش روزافزون اســتفاده از گوشی های هوشمند و صرف
زمان زیادی برای نوشــتن ،ارســال ایمیل ،خواندن و جســتجو در شبکه،
فیزیوتراپیســت ها با افزایش محسوس آســیب های مرتبط با استفاده از
تلفن همراه و شیوه نگهداری آن در دست ،بین مردم مواجه شده اند.
برخی از رایج ترین آسیب های وابســته به استفاده بیش از حد موبایل و
ارگونومی ضعیف آن عبارتند از:
ggسندرمتاندونانگشتشست
ggسندرمکارپالتونل
ggتاندونیتمچدست
ggسندرم وضعیت استقرار گردن ()Cervical Postural Syndrome
ggسندرم وضعیت استقرار پشت ()Thoracic Postural Syndrome
ggسندرم وضعیت کمر ()Lumbar Postural Syndrome
ggبیرون زدگی دیسک گردن
ggبیرون زدگی دیسک پشت

ggبیرون زدگی دیسک کمر
ggسردرد با منشا گردنی
عالوه بر آسیب های ناشی از استفاده زیاد و شیوه نگهداری ()Postural
خطر صدمات بســیار حاد ناشــی از موقعیت بکارگیری تلفن همراه (در
موقعیت هایی که شــما نیاز به حداکثر توجه را دارید) نظیر زمان رانندگی
یا راه رفتن بر سطوح ناهموار نیز تهدید بسیار بزرگی محسوب می شود.
راهکارهایی بــرای افزایش امنیت و ارگونومــی بهتر در بکارگیری
تلفن هوشمند:

اصالح وضعیت و نکات ارگونومیک:

وضعیت پیــش فرض در غالب موارد بکارگیری تلفن هوشــمند (نظیر
خم شــدن بر روی یک صفحه کوچک و بکارگیری شست برای تایپ) یک
وضعیت غیر طبیعی اســت که می تواند منجر به درد و ناراحتی های ناشی
از مصرف زیاد و وضعیت نامناســب گردد .ستون مهره ها طوری طراحی

سالمت

نشده که برای مدت طوالنی بتواند در وضعیت نامطلوب بماند ،شست ما
برای انجام این حجم از کارهای تکرار شــونده در یک دامنه محدود مکانی
ساخته نشده است.
ggبرای تایپ سعی کنید از دیگر انگشــتان هم استفاده نمایید ،برای این
منظور تلفن را در یک دســت گرفته و با انگشــتان دست دیگر تایپ
نمایید .برای تایپ متن طوالنی سعی کنید گوشی را بر روی یک سطح
ثابت قرار دهید .در یک تحقیق که سال  2013انجام شد  3حالت رایج
برای تایپ بر روی موبایل با درصد کاربرد هر یک مطابق شــکل زیر
استخراج شد.
ggاگر از شســت خود برای تایپ استفاده می کنید از سطح انگشت به جای
نوک آن اســتفاده نمایید چرا که برای بکارگیری نوک انگشت ناچار به
خم کردن آن می شوید و این منجر به آسیب می شود.
ggمچخودرادروضعیتراحتوحتیاالمکانصافقراردهید.فشاربرمچ
و انگشتان را هنگام در دست گرفتن گوشی به حداقل برسانید .این حالت
هنگامی اتفاق می افتد که مچ خود را به هیچ سمتی خم نکنید .اگر مچ خود
را خم کنید انگشتان شما فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.
ggهنگام تایپ ســتون فقرات خود را در وضعیت راست نگاه دارید .از نگاه
کردن به پایین خودداری نمایید زیرا این کار باعث خم شــدن گردن و
تمایل به چرخاندن شانه ها می شــود .این وضعیت در نهایت منجر به
درد گردن ،شانه و پشت شما می شود .تلفن را پایین تر از قفسه سینه نگاه
ندارید .سعی کنید آنرا در ارتفاع قفسه سینه ،چانه یا حتی چشمان خود
نگاه دارید تــا از این طریق حداقل خم در گردن را ایجاد نمایید .اگر تلفن
در پایین تر از سطح چشمان است با پایین آوردن چشمان به جای گردن
آنرا نظاره کنید.
ggاز نگاه داشتن گوشی در یک سمت بدن و چرخاندن گردن پرهیز کنید.

زمان صرف شده برای کار با تلفن را کاهش دهید

این نکات می توانند زمان صرف شده برای کار با تلفن را کاهش داده و از
میزان آسیب بکاهند:
ggبا کوتاه نمودن متن مورد نظر ،از حجم تایپ و در نتیجه میزان آســیب
کم نمایید .از عبارات اختصاری استفاده نمایید و یا از نرم افزار تشخیص
گفتاربرایتایپمتناستفادهنمایید.

ggدر صورت امکان از کلمات پیشــنهادی صفحه کلید برای کوتاه کردن
میزانتایپاستفادهنمایید.
ggدر زمان استفاده از صفحه کلید از حالت عمودی گوشی استفاده نمایید تا
مقدار حرکت برای رسیدن به یک کلید کمتر شود.
ggهنگام خرید تلفن نوعی را تهیه کنید که صفحه کلید کامل داشته باشد،
زیــرا برخی انواع آن برای تایپ یک حرف نیاز به چندین کلیک دارند و
این منجر به افزایش حرکات تکرار شونده و آسیب بیشتر می شود.
ggبا امکانات میانبر( )Shortcutsدر برنامه ها آشــنا شده و تا حد امکان از
آناستفادهنمایید.
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از وقفه های منظم غافل نباشید:

ggزمان تایپ خود را به جلسات حداکثر  10تا  15دقیقه ای محدود نمایید.
ggحداقل  2تا  3دقیقه اســتراحت بعد از  15دقیقه کار به خود بدهید( .در
این فواصل گوشی را در حالت سکوت قرار دهید!)
 ggاگر در شست خود احساس درد و کوفتگی داشتید از کمپرس سرد بعد
از تایپ استفاده نمایید( .به مدت  20دقیقه در فواصل  2ساعت)

حرکات کششی:

ستون مهره ها ،شــانه ها ،مچ ،دستان ،انگشــتان و شست خود را اغلب
کشش دهید.

تجهیزات:
 ggیک پوشــش محافظ مناســب برای گوشــی تهیه نمایید تا از نیاز به

نگهداری محکم آن کاسته شود.
 ggاســتفاده از ســت هندزفری و میکروفن و نگهدار می تواند از وضعیت
نامطلوببکاهد.
 ggدر صورت نیاز به تایپ طوالنی از یک صفحه کلید جانبی برای وصل به
گوشیاستفادهنمایید.
منابع:
برگرفته از اینترنت
واحد HSE

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

ش کرت نفت اریانول

کار و استرس ،شما را هم از زندگی انداخته؟

70

خیلی از ما بدون آنکه بدانیم ،شــغلمان را با خود به خانه میآوریم .کار،
استرسبرانگیز است ،اما وقتی که قرار اســت استراحت کنیم ،از لحظهای
که پــا را از محل کارمان به بیرون میگذاریم تا صبــح روز بعد که دوباره به
آن برمیگردیم ،معموال اجازه میدهیم استرس کاری همراه ما وارد محیط
خانهشود.
دالیل زیادی وجود دارد کــه چنین میکنیم ،اما برای اینکه چرا باید آن را
متوقف کنیم ،دالیل بســیار مهمتری وجود دارد .برایتان میگوییم چطور
میتوانید آگاهانه استرس کاریتان را در محل کار خود جا گذاشته و بدون
س شما و سایر
آن پا به محیط آرامشبخش خانه بگذارید تا هم از میزان استر 
اعضای خانواده کم شود و هم شادتر و راضیتر باشید.

چطور کارمان را با خود به خانه میبریم؟

در مسیربرگشــت ،به آن فکر میکنیم :مســیر محل کار به منزل میتواند
زمانی برای لذت بردن از شــروع تایم استراحت باشــد یا زمانی برای فکر
کردن در مورد استرسهای روزی که پشت ســر گذاشتهایم؛ مرور ذهنی
اشکاالت و مسائل ریز و درشت و اندیشیدن به هر چیزی که در چالشهای
خود ماست .واقعیت این
کاری روی دوش ما سنگینی میکنند ،این انتخاب ِ
اســت که در بیشــتر موارد افراد ،دومی را انتخاب میکنند در حالیکه اولی،
یعنی لذت بردن از تمام شدن تایم کاری ،بسیار بسیار مفیدتر است.
مشکلاینجاستکهاگراجازهدهیماسترسهمراهماباشد،میتواندبیشتر
و بزرگتر هم بشود .اگر این جمالت برایتان آشناست پس وقت آن است
که از مسیر برگشتن به خانهتان جهت رها شدن از استرس استفاده کنید.

درموردمشکالتکاریمانباهمسرمانحرفمیزنیم

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

شکایت از کار و مسائل مربوط به آن پیش همسرمان ،یکی از مشغولیات
افرادی است که شغلهای پراسترس دارند .شــاید در لحظهی اول خوب
به نظر برســد اما به مرور زمــان اثرات مخربی خواهد گذاشــت .هر چند
سرکوب احساسات هم راه درستی نیســت اما اگر زمانی را که میتوانیم در
کنار عزیزانمان به خوشــی ســپری کنیم ،با پرداختن به تمام استرسها و
دغدغههای کاری ،از دســت خواهد رفت .طبیعتا هر چه زمان کمتری را به
شــکایت و آه و ناله کردن اختصاص دهیم ،زمان بیشتری برای پرداختن به
چیزهایی خواهیم داشت که ما را شاد و راضی میکنند .خودتان بررسی کنید
و ببینید در هفته چقدر برای شکایت و انتقال استرس خود وقت میگذارید و
چقدر برای سایر کارها وقت باقی میماند..

درمورد همکارانیکه با آنها مشکل داریم زیاد فکر میکنیم

این خیلی طبیعی اســت که در مواجهه با افرادی که ناراحتمان میکنند به
دنبال حمایت عاطفی از عزیزان خود باشیم .اما تمرکز و توجه بیش از حد به
استرسهایی که همکارانمان ایجاد میکنند یعنی بیش از حد وقت گذاشتن
برای همین آدمهــا و در نتیجه محروم کردن خودمان و اعضای خانوادهمان
بخش در کنارهم بودن .اگر شــما هم جزو افرادی
ِ
از اوقات خوش و آرامش
هستیدکهزیادبهمسائلبینخودوهمکارتانمیپردازیدومیبینیداسترسی
که او برایتان ایجاد کرده ،به محیط خانهتان هم رخنه کرده پس بهتر است
برای توقف این حالت ،یک تصمیم کارآمد بگیرید.

بهجایریلکسکردن،مدامنگرانکارمانهستیم

اگر در محل کار ،با استرسهای شــدیدی روبرو هستید یا شغلی دارید که
دردسرساز و مسئلهآفرین است ،به سختی میتوانید هنگام ترک محل کار،
این بخش شلوغ را از مغزتان دور کنید ،ولی باید سعی کنید برای زمان تفکر
خود ،حد و مرزهایی قائل شوید؛ نگران نباشید ،این مشکالت جایی نمیروند!
همین جا در محل کارتان میمانند تا شما مجددا فردا سرکارتان برگردید و
بهآنهابپردازید!

خودمانرامغلوبفرضمیکنیم

اگر شــما هم تمام این مســائل را دارید ،اجــازه ندهید ایــن موضوع هم
استرسهای شــما را مضاعف کند .این نسبتا طبیعی است که وقتی در محل
کارتان نیســتید هم استرس آن را داشته باشــید ،پس خودتان را سرزنش
نکنید.درعوضبهایندقتکنیدکهچطورمیتوانیدحدوحدوداسترستان
را تعیین کرده و وقتی در محل کار حضور ندارید ،از زندگیتان لذت ببرید.

چطور استرسمان را در محل کار جا بگذاریم

قبلازترکمحلکار،کشتیاسترسهایتانرابهلنگرگاهببندید

یکی از ابتداییترین و بهترین راههای جا گذاشــتن اســترس در محل کار،
آماده شدن قبل از ترک آنجاست .برای خودتان یک لیست از کارهایی که
باید انجام دهید تهیه کنید تا وقتی برگشــتید ،بدانید چه باید بکنید و آشفته
نشــوید ،این کار قبل از ترک محل کار ،این اطمینان و خاطرجمعی را به شما
میدهد که تا فردا ،الزم نیســت نگران چیزی باشید ،چون وقتی وارد محل
کارتان شوید دقیقا میدانید چه باید بکنید.
اگر این احتمال وجود دارد که در مورد مسائل حلنشدهی کاریتان بعد

از ورود به خانه هم فکر بکنید و استرس بگیرید ،میتوانید پیشدستی کنید
و لیستی از راهحلهای ممکن را که قرار است تا خانه با شما بیایند تهیه کرده
و در دفتر کارتان بگذارید تا به خودتان یادآوری کنید که به اندازهی کافی
رویشــان فکر کردهاید و حاال دیگر وقت رها کردن و اســتراحت کردن
اســت .فردا که به محل کارتان برگردید ،شرایط برایتان واضحتر و بهتر
خواهد بود.

برای بعد از تایم کاریتان ،برنامه داشته باشید

درســت مانند بچهها که اگر ساعت خواب مشــخص داشته باشند ،بهتر و
باکیفیتتر میخوابند ،شما هم اگر روتین مشخصی برای بعد از پایان کارتان
داشته باشــید ،خیلی بهتر میتوانید بعد از یک روز سخت کاری ،ذهنتان
را اســتراحت دهید .حتی این کار باعث میشــود یک عادت ذهنی برای
ریلکسیشن روحی داشته و از استرس رها شوید.
روتین شما میتواند شــامل چیزهای سادهای چون یک تنفس عمیق و با
تمرکز ،هنگام خروج از محل کار باشد تا آگاهانه به خود یادآوری کنید که
اکنون هم از نظر جســمی محل کارتان را ترک میکنید و هم از نظر ذهنی.
یکی از خبرههای مســائل زناشویی توصیه میکند ،یک تنفس عمیق ،تکان
دادن دســتها و پاها به عنوان رها کردنشان از اســترس و کار و ...و جا
گذاشتن تمام مسئولیتها و اســترسها در پشت در ،کمک زیادی در این
زمینه میکند.
میتوانید اگر وقت دارید به یک تفریح کوچک مورد عالقهتان بپردازید
یا اینکه با یک دوست یا همســرتان به پیادهروی بروید .به هر حال این شما
هستید که باید طبق سلیقه و روحیهی خودتان ،راهی پیدا کنید ،آن را تبدیل
به یک عادت کرده و ادامه دهید.

از مسیر برگشت به خانه و زمانی که برایش صرف میکنید لذت
ببرید

چه با اتومبیل خودتان به خانه برگردید ،چه پیاده و چه با وســیلهی نقلیهی
عمومی ،اگر اســترسهای کارتان را در ذهن داشته باشــید یا اجازه دهید
ترافیک و ...روی شما اثر بگذراند ،اســترستان بیشتر خواهد شد .اگر یک
برنامه ریزی خوب داشــته باشــید میتوانید از این زمان هم بهره ببرید نه
اینکه مانعی دیگر برای خود بتراشید .یکی از راهها این است که به کتابهای
صوتی گوش دهید ،با ســوژههای تخیلی ،طنز و یا هــر چیز دیگری که فکر
میکنید برای بهتر کردن حالتان مفید است.
گوش دادن به موســیقی هم یک تکنیک متداول برای کاهش اســترس
اســت .حتی میتوانید هیچکدام از این کارها را نکنید و فقط با چشــمهای
بسته بنشینید و در ذهنتان داشتهها و نعمتهای خود را بشمارید ،تمام آن
چیزهایی را که میتوانید بابتشان از خداوند سپاسگزار بوده و شاد باشید.
با این کار نه تنهــا زمانتان میگذرد بلکه میتوانید به یک چارچوب فکری
مثبتتر دست پیدا کنید و برای وارد شــدن به خانه و دیدار با عزیزانتان
آماده شــوید .مطمئن باشــید تاثیر این رویکرد مثبت را آنها نیز به محض
ورود شما خواهند دید.

وقتی به خانه رسیدیم چه بکنیم

برای خودتان یک محیط آرامش بخش ایجاد کنید

ما ســاعات غیرکاری زیادی را در خانه ســپری میکنیم و به همین دلیل،
باید محیط خانهمان جوری باشد که استرسهایمان را آرام کند نه اینکه
با ایجاد استرس ،خستهترمان کند .بهمریختگی و بینظمی ،تاثیری واقعی
و عمیق بر میزان اســترس دارد پس خیلی مهم است که تا حد ممکن خانه

را منظم و به دور از آشفتگی نگه داریم .یکی از موثرترین شیوههای همیشه
مرتب نگه داشتن محیط منزل این اســت که هر چیزی را بعد از استفاده،
فورا ســر جای خود بگذاریم .سایر تکنیکها را خودتان با توجه به شرایطی
که دارید بهتــر میتوانید پیدا کنید .اولین ویژگی یک خان ه امن و آرام ،نظم
و ترتیب آن است.

سالمت

با خودتان مهربان باشید

به چیزهای کوچکی فکر کنید که میتوانند لبخند به لبهای شما بنشانند.
این شــادیهای کوچک که روانشناســان به آن «دلخوشی» میگویند
میتوانند به میزان چشــمگیری روحیهی ما را تقویت کنند و از اســترس
ما بکاهند .این دلخوشــی میتواند یک فنجان چای باشــد ،یا تماشــای
یک برنامــهی کمدی مورد عالقهتان و یا یک پیادهروی با یک دوســت،
یا یک دوش آب گرم و یا هر چیزی که کمی لذت به شــما بدهد .ســعی
کنید دلخوشیهای متنوعی داشته باشــید تا دلزده نشوید .شما الیق این
خوشیها هستید.

تمرکز فکری را تمرین کنید

تحقیقات علمی نشان داده آنهایی که به سطح ایدهآلی از تفکر و خودشناسی
رســیدهاند بهتر میتوانند در لحظــه متمرکز بمانند و حواسشــان را از
استرسها و اضطرابهای گذشــته پرت کنند .در نتیجه تواناییشان برای
رها کردن استرسهای شغلی و لذت بردن از زمانی که در آن هستند بیشتر
است و به راحتی با هر چیز کوچکی ،شاد میشوند.
تمرینهای تمرکز را انجام دهید تا شما هم بتوانید با تمرکز در زمان حال،
شرایط مطلوبتری برای خود و خانوادهتان ایجاد کنید و مقاومتتان را هم
در برابر تمام مسائل استرس برانگیز زندگی افزایش دهید .یوگا و مدیتیشن
نمونههای موثری از این دست تمرینها هستند.

71

حامی پیدا کنید

اگر نیاز دارید در مورد دغدغههایتان حرف بزنید خوب اســت یک فرد
حامی که بتواند در این شرایط پشتیبان شما باشد و به حرفهای شما گوش
بدهد و این امکان را برایتان فراهم کند تا از اســترس رها شوید ،پیدا کنید.
کسی که به احساسات شما احترام بگذارد ،به شما کمک کند تمرکز از دست
رفتهتان را به دست آورید و خســتگیها و ناامیدیهای شما را به خندهها و
امیدها تبدیل کند .گاهی یک دوست واقعی میتواند تمام این کارها را بکند.
اگر باز هم آنقدر آشــفته و ناآرام بودید که همراهی یک دوست هم کاری از
پیش نبرد میتوانید به یک درمانگر یا روانشناس مراجعه کنید تا کمکتان
کند استراتژیهای غلبه بر استرس را یاد گرفته و از این حالت رها شوید.

برای اوقات غیرکاریتان ارزش قائل شوید

در پایان یکی از مفرحترین و موثرترین راههای رها کردن اســترس شغلی
در محل کار این اســت که روی ارزشمند کردن ســاعات غیرکاری ،واقعا
متمرکز شــده و به آن توجه کنیم .یعنی تعادل کافی و مناسب را در زندگی
داشته باشیم ،زمانی برای تفریح و سرگرمی مورد عالقهمان در نظر بگیریم و
داشتن روابط سالم و انرژی بخش را در برنامه بگنجانیم ،عادات سالمی ایجاد
کنیم که استرس را از ما دور کرده و هدفهایی برای خود در نظر بگیریم که
به ما هیجان و انگیزه بدهد و برایش تالش کنیم .بعضی وقتها هم شاید الزم
باشد واقعا هیچ کاری نکنیم و فقط بنشینیم و از زمان حال لذت ببریم ،از هر
تمام آن
آن چیزی که در لحظه روی میدهد ،بله گاهی «هیچ کاری نکردن» ِ
کاری است که باید انجام دهیم!
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عادتهایی که سالمت
شما را تهدید میکند
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پژوهشگران علوم پزشکی می گویند اکثر افراد بدون آنکه متوجه باشند
ســامت خود را به خطر می اندازید ،خطراتی که شــاید هرگز متوجه آن
نمی شوند.

با دستهای آلوده به صورت خود دست می زنید

برخی افراد مــدام به صورت خود دســت می زنند نتایج بررســی ها
نشان می دهد ،مردم در هر ســاعت ،حدود  ۴بار صورت خود را دست
میزنند.
تحقیقات نشــان داده اســت که میز کار هر فردی در مقایســه با محیط
سرویس بهداشتی دارای باکتری بیشتری اســت .زمانی که به سطح میز
پرمیکروب دست می زنید ،ســپس پیشانی خود را لمس می کنید ،احتمال
بروز جوش در صورت افزایش پیدا می کند .اصطکاکی که هنگام دســت
زدن به صورت ایجاد می شــود ،باعث انسداد منافذ پوست شده و حدود ۲
هفته صورت شما دچار جوش می شود.

مدت های بسیار زیادی در یک جا می نشینید و از روی صندلی
خود حرکت نمی کنید
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عمرافرادی که به مدت طوالنی پشــت میز یا مقابل تلویزیون مینشینند،
در مقایسه با دیگر افرادی که مدت زمان کمتری در حالت نشسته هستند،
کوتاهتر اســت .نشستن طوالنی مدت برای ســامت مضر است و عالوه
بر خطر چاقی مفرط ،احتمال بیماری قلبی ،دیابت و ســکته را نیز افزایش
میدهد .هر یک ســاعت اضافه نشســتن در روز ،توانایی جسمی را تا ۵۰
درصد کاهش می دهد .نشســتن طوالنی مدت حتی اگر به طور منظم به
ورزش بپردازید می تواند به سالمت شما آسیب برساند .بنابراین حداقل
هر نیم ساعت از جایتان بلند شوید و کاری انجام دهید.

مراجعه متعدد به شبکه های اجتماعی بر روی اینترنت و تلفن
همراه:

نتایج بررسی های محققان آمریکای جنوبی نشان می دهد ،احتمال به وجود
آمدن مشــکالت خانوادگی منجر به طالق در افرادی که به طور منظم از
رسانه های اجتماعی استفاده می کنند ۲ ،برابر است .سرزدن مدام به فیس
بوک می تواند زمینه بی اعتمادی همسران را ایجاد کند.

چشم های خود را ماساژ می دهید

مالیدن چشــم با بیماری به نام کراتوکونوس ( )Keratoconusیا قوز قرنیه
ارتباط دارد که طی آن قرنیه چشــم ضعیف و نازک می شود .این امر به از
دســت دادن بینایی منجر می شــود .از طرفی مالیدن چشمی که لنز دارد
میتواند باعث گیر کردن لنز در پلک شود.

میز کار خود را شلوغ می کنید

وضعیت میز کار مــی تواند روی ســامت فرد تاثیــر بگذارد.محققان
مطالعهای انجام دادند که طی آن به افراد منظم و بی نظم در محیط کار پس
از گذشــت  ۱۰دقیقه شکالت یا سیب تعارف شد ۶۷ .درصد از افرادی که
در دفتر کار منظم مشغول به کار بودند ،سیب را انتخاب کردند در حالی که
 ۸۰درصد از افرادی که در دفتر نامنظم کار می کردند ،شکالت را انتخاب
کردند .محیط منظم در گرفتن تصمیمات درست موثر است.

در زمان نیاز رفتن به دستشویی را فراموش می کنید

اگر این فراموشی تکرار شود می تواند مشکالت جدی مانند عفونت مجاری
ادراری و مثانه را ایجاد کند .ضعیف شدن عضالت مربوط به کنترل مثانه
می تواند به بی اختیاری ادرار یا مدفوع منجر شود.

تقویت ایدهپردازی در کودکان
خیلی از پــدر و مادرها دلشــان میخواهد
فرزندشــان درباره بازیها و کارهایی که انجام
میدهد و حتی آیندهاش ایدهای داشــته باشد
و آنها را به انجام برســاند .رفتن به مدرســه،
کالسهــای آموزشــی و آمــوزش مربیان
و معلمــان ،در ایــده دادن به بچههــا درباره
برنامههایشان نقش دارند ،اما پدر و مادر نقش
مهمتری در این جریان دارند.
ایده پردازی یکی از ویژگیهــای رفتارهای
انسان و جهان امروز اســت .برنامههای اصلی
انسان و اجتماع  -چه در قالب کارهای شخصی
و خانوادگــی و چه در قالــب کارهای اجتماعی
 انتخابی از ایدههای نخبگان و اندیشــکدهها واتاق فکرها اســت .امروز جامعههای پیشرفته
برای آیندههــای نزدیک و آیندههای نه چندان

دور خود نیز ایدهپردازی میکنند .ایدهپردازی
درباره آینده در پژوهشــکدههای بزرگی به نام
مراکز «آینده شناســی» انجــام میگیرد .این
موضوع نشــان میدهد ایدهپــردازی باید در
زندگی و تصمیمگیریهــای جزئی و کلی همه
شــهروندان جهان جدید بهویژه کودکان وارد
شود.
اولین راه آشــنایی با ایدهپردازی ،آشــنایی
خانوادهها بــا آن و وارد کردن آن در ســاختار
آموزش و تربیت خانوادگی اســت تا فرزندان
همچنان که مراتب رشد جسمی را طی میکنند،
مراتب رشــد فکری و ایدهپردازی برای زندگی
خود را نیز بیاموزند.
خانوادههــا میتواننــد این موضــوع را با به
کارگیری روشها و ابزارهایی دنبال کنند.

روشهای غیرمستقیمِ تلقین و تقویت
ایدهپردازی در کودکان

سالمت
و
کودک

در این روش پــدر و مادر پیوســته در حضور
کودکانشــان در بــاره ایدههــای خود حرف
میزنند .به این صورت که آنهــا هنگام اوقات
فراغت خود با اندیشیدن درباره زوایای زندگی،
به ایدههایی دست مییابند و آن را برای زندگی
خود سودمند میدانند؛ آنگاه میتوانند ایدههای
خود را در حضور فرزندان با همسرشان در میان
بگذارند و درباره آن گفتگو کنند.

خواندن کتابهایی درباره ایدهپردازی

پیوســته کتابهایــی در بــاره روشهــای
ایدهپــردازی و ایدههای نو تهیــه کنند و آنها را
به خانه ببرنــد و در حضور فرزندان بخوانند و یا
برخی نکات قابل هضم برای کودکان را برایشان
بخوانند؛ اینکــه کتاب را به هنــگام خواندن یا
پس از مطالعه در دیدرس و دســترس کودکان
بگذارند تا دســت کم آنها با چنین عنوانهایی
آشــنا شــوند و این مفاهیم در ذهنشان شکل
بگیرد.

روشهای مستقیم تلقین و تقویت
ایدهپردازی در کودکان
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پدر و مادر میتوانند با طرح مســائل جدی ،چه
مسائل مربوط به آینده امورشخصی فرزندشان
و چه امور مربوط به خانواده و مدرسه و دوستان
و جامعه را نزد او مطرح کنند و از خود او بخواهند
برایش راهکار ارائه کند یا نــگاه خود را در باره
آن موضوع بیان کنــد .اما برای اینکه کودک را
به ایدهپردازی راهنمایــی کنند ،میتوانند به او
بگویند این موضوع نیــاز به فکر و مطالعه جدی
دارد و او بایــد در بــاره آن موضــوع به تفکر و
مطالعه بپردازد و پس از آن اظهار نظر کند .این
روش باید بارها در زندگی تکرار شود تا در ذهن
کودک جا بیفتد که درباره مســائل زندگی اول
باید تفکر کرد ،سپس ایدهپردازی.

دید و بازدیدها را دست کم نگیرید

خانوادهها میتوانند دید و بازدیدهای خانوادگی
را میان کودکانشان به زمانی برای ارائه ایدهها
و بررســی آن اختصاص دهند .در این صورت
همچنان کــه این دیدارها باعث نشــاط روحی
میشــود به پرورش اندیشــه و بهرهگیری از
تواناییهای یکدیگر هم می انجامد.
منبعninisite.com:
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خلق و خوی کودک خودتان را بشناسید
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سعی کنید خلق و خوی کودک خودتان را بشناسید.
مواردی که در پایین ذکر شــده اســت هیچ کدام به معنای بد یا خوب
بودن نیست و هدف ما این است که با توجه به این نوشته کودکتون رو بهتر
بشناسید و انتظارات واقع بینانه تری ازش داشته باشید.
هیچ گاه ســعی نکنید کودکتان را کامال عوض کنید به طور مثال کودکی
که پر انرژی اســت ،این یک ویژگی ذاتی اوست و شــما باید به این تفاوت
فردی کودکتان احترام بگذارید و دائم او را با خواهر و برادرهایش و با فالن
فامیل و ...مقایسه نکنید که تو چرا انقدر پر جنب و جوشی؟! یه دقیقه آروم
بگیر بچه!
و در ضمن این مساله رو هم بگم که اگر خودتون یا معلم فرزندتون حس
کردید فرزندتــون ویژگی های غیرعادی داره به طــور مثال عدم تمرکز
حــواس ،جنب و جوش بیــش از حد و ...بدون هیچگونه برچســب زدنی
کودکتون رو نزد یک روانشناس و مشــاور کودک ببرین تا آن با توجه به
مصاحبه و ارزیابی بالینی تشخیص بده و برنامه ی درمانی برایش اجرا کند.

 ۹ب ُعد خلق و خوی کودکان:
 - ۱میزان فعالیت:
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میزان انرژی جسمانی مشخص و آشکار در رفتار و فعالیتهای روزانه.
پرانرژی
کم انرژی
در مدرســه کودک پر جنب و جوش اســت و هنگامی که باید مدت
طوالنی بی حرکت باقی بماند ،بســیار تالش می کنــد تا آن وضعیت را
تحمل کنــد .ناآرامی و بیقراری او ممکن اســت فعالیت کالس را مختل
کند یا باعث شود که او در انجام دادن تکالیف با مشکل روبه رو شود .این
انرژی می تواند بســیار مفید واقع شود ،اگر بتوانیم آن را در جهت مثبت
به کار بگیریم.
بر خالف کودک پر جنب و جوش ،کودکانی هســتند که میزان فعالیت
پائینــی دارند با آن که خود را با فعالیتهای مدرســه وفق می دهند ،ممکن
اســت نســبت به فعالیت ها بی انگیزه باشــند .کودکان با فعالیت کمتر،
آهســتهتر حرکت می کنند و ترجیح مــی دهند وقتشــان را با کارهای
غیرفعالی چون رنگ آمیزی ،بازی بی ســروصدا با اسباب بازی و تماشای
تلویزیون و بازیهای رایانه ای بگذرانند.

- ۲حساسیت یا آستانه حسی:

کــودک از تغییرات محیط چقدر احســاس نگرانی مــی کند( .میزان
حساسیت المسه ،چشایی ،بویایی ،شنوایی و بینایی کودک).
حساسیت زیاد
حساسیت کم
کودکان حساس به محیط اطراف آگاهی دارند و امکان دارد به شیوههای
گوناگون ارتباط خود را بــا فعالیت قطع کنند .لباس ممکن اســت ایجاد
خارش کند ،صدا ممکن است باعث حواسپرتی شود یا صندلی ممکن است
سفت و زمخت باشد .اغلب این کودکان نسبت به دیگر احساسات و افکار،
هوشیاری باالتری نســبت به دیگران دارند .کودکان با آستانه حساسیت
کم ممکن اســت به آسانی حواس شــان پرت نشــود و بر روی عملکرد
تحصیلی آنها تأثیر بگذارد .این کودکان نسبت به حساسیت های محیطی
صبورتر هستند ،ولی ممکن اســت به عالئم هشداردهنده ،همچون زنگ
مدرسه یا آژیر اعالم حریق دیرتر پاسخ دهند.

 - ۳قانونمندی (نظم پذیـری):

قابل پیــش بینی بودن اعمال کودک به ســبب فعالیتهای عادی (مانند
بیداری ،گرسنگی و خسته شدن) روزانه.
پیش بینی پذیری زیاد
پیش بینی پذیری کم
کودکان قانونمند از کالس ســاختارمند لذت می برند ،ولی ممکن است
به دلیل تغییر در برنامه روزانه کالس ،مانند برنامه بازدید دچار مشــکل
شوند .از طرف دیگر ،کودکان با نظم پذیری کم ممکن است با برنامه های
مدرسه مشکل داشته باشــند و باعث اختالل در کالس شوند .با این حال،
اگر برنامه مطابق روال عادی نباشد ،آنها کمتر دردسر ساز خواهند بود.

- ۴تمایل نشان دادن (کناره گیری) واکنش اولیه نسبت به
وضعیت جدید:

کناره گیری
تمایل (نزدیکی)
کودکان جســور تجربیات جدید را جذاب می داننــد و بی درنگ مایل
به تجربه کردن هستند .ولی کودکانی هم هســتند که پیش از درگیری با
شخص یا فعالیت جدید،بیشتر مردد هســتند و ترجیح میدهند بیمیلی
نشــان دهند و تنها مراقب اوضاع باشــند .البته با این کار ممکن اســت

تجربیات جدید را از دســت بدهند .به هر حال ،میزان هوشــیاری طبیعی
باعث کاهش خطر پذیری در رفتارهای خطرناک می شود.

 - ۵انطباق پذیری (سازگاری):

کودکی که واکنش شــدید دارد ،با صدای بلنــد میخند و گریه می کند.
اشــیا را دوست دارد یا از آنها متنّفر است و نســبت به آنها هیجانی شدید
نشــان می دهد .بنابراین آسان است که بداند اشیا در چه موقعیتی هستند.
ولی کودکی که واکنش شــدید ندارد ،در زمان ابراز هیجانات خود ،انرژی
والدین یا معلمش را به شــدت میخشــکاند .کودکانی هستند که واکنش
مالیمی دارند و واکنش احساسی خود را نسبت به هیجانات آن چنان شدید
یا ضعیف ابراز نمی کنند .ســر و کار داشتن با کودکانی که واکنش ضعیفی
دارند آســانتر اســت ،ولی والدین و معلمها باید ماهرانه عالئم مربوط به
مشکالت این کودک را شناسایی کنند.

تطبیق با موقعیتهای جدید .زمان مورد نیاز برای پذیرفتن تغییرات در
برنامه یا جریان عادی .مدت زمانی که کودک برای ســازگاری با افراد یا
موقعیت جدید نیاز دارد.این صفــت برخالف نزدیکی ـ اجتناب ،به معنی
سازگاری ،پس از واکنش اولیه به تغییرات است.
زود انطباق پذیر
دیر انطباق پذیر
کودکان انطباق پذیر معموالً اوقات آســوده و راحتی را سپری می کنند،
آنها تمایل دارند مطابق اوضاع پیش بروند .در مدرسه آنها آماده پذیرفتن
تغییرات هســتند .در عین حال ،این کودکان آمــاده گرایش به رفتارها و
ارزشــهای نامطلوب همســاالن خود نیز دارند .کودکان جدی که انطباق
پذیری کمتری دارند ،شــاید کمتر آماده پذیرش جریانات منفی باشند،
هر چند ممکن است خود را درگیر موقعیت های پر دغدغه و دشوار کنند.
مشکلی بالقوه در کالسی که تغییرات مکرری در آنجا صورت می گیرد ،که
البته تعداد این تغییرات در پایه های باالتر افزایش پیدا می کنند.

- ۸پایداری

گرایش کلی به سوی خرســند بودن یا ناکام ماندن( .دیدگاه کودک به
جهان)
مثبت
منفی
هنگامی که کودکان انواع هیجانات و واکنشــها از قبیل خوشــرویی تا
افســرده بودن ،خونگرمی تا بدخلقی را به نمایــش میگذارند ،زمینه بروز
یــک حالت کلی مثبت یا منفی در آنها مهیا می شــود .کودک منفی ممکن
است به سختی توسط اعضای خانواده ،معلمان و همساالنش پذیرفته شود
و این میتواند برای مراقبان او مشکل ایجاد کند ،چرا که باید اختالل واقعی
را از حالت روحی او تمیز و تشــخیص دهنــد .کودکی که همواره در حالت
روانی خوبی به نظر میرسد ،به راحتی تطابق پیدا میکند ،ولی ممکن است با
تجربیات زندگی خود برخورد درستی نداشته باشد.

- ۹حواس پرتی :

- ۶وضع روانی  /حالت روحی:

 - ۷شدت واکنش :

میزان انرژی که کودک در واکنش ها نشــان می دهد یا میزان انرژی و
قدرتی که برای بیان احساساتش صرف می کند.
واکنش شدید به محرک
واکنش ضعیف به محرک

کودک

تداوم :

توانایــی انجــام دادن تکالیف بدون حواســپرتی ،با وجــود وقفه ها یا
ناکامیهای درسی(.پایداری در انجام دادن یک کار یا نداشتن پشتکار)
پایداری زیاد
پایداری کم
پایداری زیاد مستقیم ًا با پیشرفت در تحصیالت آکادمیک مرتبط است.
کودکی که پایداری زیادی دارد ،هر چند امکان دارد به حد کمال برســد،
ولی نمیتواند خود را قانع کند تا بپذیرد که کارش را به پایان رســانده است.
او مایل نیســت تکلیفش را به معلم تحویل دهد ،چرا که احساس میکند آن
را به اندازه کافی خوب انجام نداده است .کودک با پایداری کم ممکن است
در مدرسه با مشکل روبه رو شود ،چراکه انگیزه کافی برای ادامه کار ندارد،
به خصوص هنگامی که تکلیف ســختی داشته باشد ،به آسانی دست از کار
میکشــد یا تقاضای کمک میکند ،بدون اینکه مستقالنه سعی کند یا بتواند
خود را به تمرکز و انجام دادن تکالیف ناتمام وادار کند.

گرایش به منحرف شدن توسط صدای بیرون یا وقفه های ایجاد شده
حواسپرتی شدید
حواسپرتی کم
حواســپرتی ،مخالف پایداری نیست .ممکن اســت کودک به آسانی
حواسش پرت شود و بعد از آن به سرعت به موضوع مورد بحث برگردد.
کودک حواســپرت میتواند به همه چیز توجه داشــته باشد ،به هر چیزی
کــه پیرامون او میگذرد،حتی به افکار و رؤیاهــای عادی خودش .در نقطه
مقابل این رفتار ،کودکی میتواند با وجود وقفه ایجاد شــده متمرکز شود و
به محرک های خارجی پاســخ ندهد .هر قدر این درجه بندیها در دو انتها
قرار داشته باشد ،بزرگ کردن کودک چالش برانگیزتر خواهد بود.
منبع :دنیای روانشناسی

75

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول

سپهر جعفری

رویا سلیمانی فر

امیرحسین نسیمی

مهدیه شمس

هلیا استرکی

مهشید رحمانی اسکندری

مائده درویشی

ابوالفضل سوختهزار

76
برترینها

علیرضا کتی

محمدصدرا مختاری دوست

احسان عیدان

زهرا صبوری

امیرمحمد شیخ طاهری

بهینا صارمی

نگار کرمی

پریسا تقوی

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

الینا نعمت الهیان

سارینا علیجانی

سینا قربانی

حنانه رضایی

هلنا مرادی

مریم درویشی

تینا عباسی

کیان غیاثیان

عرفان زنده کار

سیدامیرطاها فراهانی

ابوالفضل نصیری

رضا نجفی

زهرا علینواز

زینب نجفآبادی

کیانا دهنوی

محمدمتین اسالمی

روژان مظفری

امیر ماندگاری

سید پارسا آزور

نگار گودرزی سرخی

حسین جانه

محمد مسیح عظیمی

کیمیا عسگریزاده

آیدا المینژاد

77
برترینها

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76

اسامی دانشآموزان و دانشجویان ممتاز ایرانول
ش کرت نفت اریانول

یکتا اسحاقی

گلسا اسحاقی

امیرعلی محمدیان

امیرمهدی حسنی

عرشیا احمدی

آرین پبدنی

سحر محمدی

وانیا قلینیا

78
برترینها

زهرا اسفندی

آدرینا پبدنی

سمیرا جلیلوند

نارینا والیان

سارا نازکی

حسین اسحاقی محب سراج

آتنا ژالهفرد

فاطمه حاجیپور

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 76
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مرتضی حیدری
سرپرست واحد
HSE

مهندس عیسی اســحاقی مدیرعامل شرکت
نفت ایرانول در احکامی جداگانه آقایان سیاوش
افضلی را به عنوان قائم مقام خود در امور بازرگانی
و معاون تولید و بهــره برداری  ،علی كاظمی را به
عنوان سرپرست واحد فروش وصادرات ،شهاب
عظیمیپور را به عنوان سرپرست شرکت احیاء
روانکاران سپاهان ،مرتضی حیدری را به عنوان
سرپرســت واحد  HSEشــرکت نفت ایرانول،
علی بهروزی به ســمت معاون اجرایی و سرکار
خانم «پروانه علی محمدی» رابه ســمت مدیر
حسابرسی داخلی شرکت نفت ایرانول منصوب
کرد.
همچنین مهندس اســحاقی براساس پیشنهاد
مدیرپاالیشگاه روغن ســازی تهران در احکام
جداگانهای آقایان عابدین بهره مند رابه ســمت
سرپرســت واحد مخازن و بلندینگ پاالیشگاه
تهران و محمدرضا موســوی گورابی را به سمت
سرپرســت معاونــت تعمیــرات و نگهداری
پاالیشگاه تهران منصوب کرد.
موفقیت این عزیزان را از درگاه خداوند متعال
در سمت های جدید خواستاریم.

علی كاظمی
سرپرست واحد
فروش وصادرات

پروانه علی محمدی
مدیر حسابرسی
داخلی

عابدین بهره مند
سرپرست واحد
مخازن و بلندینگ
پاالیشگاه تهران

محمدرضاموسویگورابی
سرپرستمعاونت
تعمیراتونگهداری
پاالیشگاهتهران

تسلیت
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متاسفانه همکاران محترم پاالیشــگاه تهران و آبادان و دفتر مرکزی آقایان محسن ژاله،
منصور نصاری ،هادی کشــتکار و یداله خورشــیدی در غم از دست دادن پدر گرامیشان و
همکاران عزیزمان آقایان مرتضی رحیمی ،منوچهر رحیمی و ناصر نصرتی در غم از دســت
دادن مادر محترمشــان و جناب آقای جعفر پادمهر درغم از دست دادن پسر عزیزشان
به سوگ نشستهاند.
فصلنامه ایرانول به نمایندگی از طــرف تمامی همکاران مجموعه بزرگ
ایرانول این ضایعه را به خانواده های این عزیزان تسلیت عرض کرده و
از درگاه ایزد متعال برای درگذشــتگان مغفرت و برای بازماندگان
شکیبایی مسالت دارد.
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12
13

جدول

14
15

افقی

 .1دشت و صحرا -وجود دارد -حوزه فرمانروایی
.2آرایش و زیور -ولنگار -آخر چیزی
 .3نوعی قایق -کفش -دارای خلقوخوی جدّ ی و غیر صمیمی
 .4چای قند پهلو -از شهرهای یزد
 .5ذهب -آش ماست -با
 .6سرزده و بی خبر -نوعی لباس زمستانی
 .7از خطاطان مشهور ایرانی -صندلی سنگی
 .8آب بسته -سخن چین -شهری در چرخ خیاطی -از رودهای اروپا
 .9تن -کشور اروپایی
 .10نظریه ،اندیشه ،فکر -شهر خربزه-
 .11حرف آخر -از گلهای خوشبو -او
 .12پایبند به عهد -آرزوی عالی
 .13شهر باران -از شهرهای ایالم -زمان معین
 .14حرف تعجب -داج -از شهرهای آذربایجان شرقی
 .15همسان -شب عرب -از شهرهای آذربایجان غربی

عمودی

 .1شوخی -اثری از جالل آل احمد -اهلی
 .2خدای طوفان و آسمان هندوان -جستجو و تفحص
 .3نجات دهنده -گفتگو -صنم -حکم حاکم شرع
 .4پوستین -رمان چخوف -مایع حیات
 .5اصطالحی در ورزش کشتی -نژاد مردم ارمنستان -بیماری
 .6لقب کشور تبت -جانشینی
 .7داد و فریاد مردم -نخستین سوره قرآن -فراش
 .8پوشش روی خانه -ثروتمند -از رودهای مهم ایران -تصدیق فارسی
 .9اسید -کشور خوشبخت -پایتخت فیلیپین
 .10از شهرهای فارس -جوهر نشادر-
 .11اثر پا -جایزه سینمایی -رود آرام
 .12لنگه در -کار نسنجیده -حرف نگفتنی
 .13آماده و فراهم -آب روستایی -اندک -بی ریش
 .14سرانگشتان -رفیق ترکی
 .15یار رامین -بام فلزی -بام دنیا
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پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری
لطفا با توجه به ارزیابی خود از شــرکت نفت ایرانول به موارد زیر امتیاز دهید و پاسخ های خود را به
واحد روابط عمومی و تبلیغات ارسال نمایید .به شرکت کنندگان در نظرسنجی به قید قرعه جوایزی
اهدا خواهد شد.
1

میزان تطابق مشخصات فنی محصوالت با معیار پذیرش شما

2

قابلیت اطمینان به کیفیت محصوالت شرکت نفت ایرانول

3

عالقه مندی پرسنل شرکت نفت ایرانول در ارائه خدمات فروش

4

نظم و دقت پرسنل شرکت نفت ایرانول در ارائه خدمات فروش

5

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

6

با ارزش بودن محصوالت در مقابل وجه پرداختی

7

انعطاف پذیری شرکت نفت ایرانول در دریافت وجوه

8

تمایل به خرید مجدد محصوالت شرکت نفت ایرانول

9

تمایل به خرید محصوالت جدید شرکت نفت ایرانول

10

تمایل به معرفی محصوالت شرکت نفت ایرانول به دیگران

11

راههای ارتباط مشتری با شرکت نفت ایرانول (فاکس .تلفن .وب سایت و)...

12

شهرت و اعتبار نام تجاری( )Brandشرکت نفت ایرانول

13

توجه و تمرکز شرکت نفت ایرانول بر اصل مشتری مداری

14

قابلیت اطمینان و اعتماد به شرکت نفت ایرانول

15

کیفیت بسته بندی ظروف فلزی (چیلیک .چهار لیتری .یک لیتری و)...

16

کیفیت بسته بندی ظروف پالستیکی (چیلیک .چهار لیتری .یک لیتری و)...

17

رعایت جنبه های زیست محیطی در کیفیت بسته بندی محصوالت شرکت نفت ایرانول

18

کیفیت کلی محصوالت شرکت نفت ایرانول در مقایسه با محصوالت رقبا

19

تحویل به موقع محصول

20

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

21

نحوه برخورد پرسنل واحد فروش

22

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

23

پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان

24

تسلط پرسنل واحد فروش بر مهارت های فنی و ارتباطی

25

کیفیت اطالعات ارائه شده در مورد محصول و ویژگی های آن

26

کیفیت نحوه ارائه خدمات بعد از فروش

27

کیفیت کلی ارئه خدمات شرکت نفت ایرانول در مقایسه با رقبا

28

قیمت محصوالت شرکت نفت ایرانول در مقایسه با رقبا

29

پاسخگویی به موقع به شکایات

30

کیفیت پاسخ های ارائه شده و اقدامات اصالحی جهت رفع شکایات

31

برخورداری شرکت نفت ایرانول از تجهیزات و فن آوری های جدید

32

وضعیت ظاهری و آراستگی پرسنل واحد فروش

نام و نام خانوادگی:
آدرس:
تلفن:

امتیاز
بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بسیار ضعیف

