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سخنی با شما

آینده روشن با نقشه راه
برچهره گل نسيم نوروز خوش است
از دي که گذشت هرچه گويي خوش نيس 
ت

در صحن چمن روي دلافروز خوش است
خوش باش و ز دي مگو که امروز خوش است

بهار فرصت دوباره نگریســتن به دیروز و امروز اســت .بهار یعنی بهتر زیستن و بهتر نگریستن؛ یعنی بهتر از همه
بوروز و
دیروزها ،ســبزی و طراوت را تالوت کردن .وقتی نگاه بهار بر دیوار دل و جانمان میتابد ،از تدبیر کننده ش 
بیهمتای هستی بخش ،دگرگونی ،تحول و بهترین حالها را در لحظات تحویل سال با تمام وجودمان تمنا میکنیم.
سال  1397هجری شمســی را در حالی آغاز میکنیم که در سال گذشته به یاری خداوند متعال و همت همکاران
صدیق و زحمتکش ،شــاهد دســتاوردهای قابل توجهی در بهبود فرآیند تولید،پخش ،فروش و ســهم بازار برای
شرکت نفت ایرانول بود و موفق شدیم عالوه بر کاهش  30در صدی خام فروشی روغن پایه نسبت به سال ( 95سال
 95نسبت به  94خام فروشــی  30در صد کاهش داشت) هم فروش محصول نهایی(روغنهای موتوری،صنعتی و
دیزلی)ســال 95را که بیشترین فروش ایرانول در طول تاسیس شــرکت تا کنون بود را تثبیت کنیم و هم در جهت
افزایش فروش و ســهم بازار -آن هم با فروش نقدی -گام بر داریم و این مهم موجب رشــد سود شرکت در سال
 96علیرغم شــرایط بازار و افزایش قیمت خوراک شد .همکاران عزیز و گرامی در چهار سال گذشته با خرد جمعی
 ،تالش و خود باوری توانستیم بســیاری از عقب ماندگیها را با توسعه همهجانبه در بخشهای مختلف جبران و با
اجرای دهها پروژه و اصالح فرآیندها و بهخصوص تدوین استراتژی  1404شرکت ایرانول را آماده جهش با نقشه
راه مشــخص نماییم و گرچه کارهای زیادی انجام شده و یا در حال انجام شدن اســت اما ماندن در شرایط فعلی و
غافل شــدن و عدم اجرای بسیاری از پروژهها و طرحهای توسعهای خود باعث عقبماندگی میشود و برای پیشرو
شدن باید به روز بود و آیندهنگر .سال  97اولین سال اجرای استراتژی  1404ایرانول است باید کمر همت را محکم
ببندیم و برای پیشرو شــدن انگیزههایمان را مضاعف کنیم و با اجرای پروژههای مختلف در بخشهای مختلف به
فعالیتهایمان سرعت بخشیده و در راستای اهداف و برنامههای از پیش تعیین شده شرکت گام برداریم تا به یاری
خداوند این مسیر تعالی با سرعتی بیش از پیش طی شــود و رجاء واثق دارم که نیروهای زحمتکش،خالق و خدوم
شــرکت که ارزشمندترین سرمایههای شرکت بوده و شایسته احترام و توجه ویژهتری هستند در این مسیر از هیچ
کوششی دریغ نخواهند کرد.
اینجانب در پایان ضمن تحســین و تقدیر از تالشهای یکایک شــما همکاران عزیز در سالی که گذشت ،مجددا
فرارســیدن نوروز باســتانی را به کلیه همکاران محترم ،عاملین و خانواده معززشان صمیمانه شادباش میگویم و
امیدآن دارم که سال پیش رو ،سال عزت و سربلندی ایران اسالمی و صلح پایدار برای جهانیان باشد.
عیسی اسحاقی
مدیرعامل

پیام تبریک نوروزی
اعضای هیات مدیره شرکت نفت ایرانول
خدای متعال را شــاکریم که بار دیگر ،با طنین« یا مقلّب القلوب واالبصار»«،یا مدبر الیّل والنّهار»بر دلهایمان نور عشــق میبارد و با ندای یا
«محول الحول واالحوال»بر شــکو فههای ایمانمان عطر «احسن الحال» میبخشــد .بهار هنگامه تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت ،جلوه گاه
ســبز الهی ،پیامآور دوســتی و محبت و تحول به مراحل نیکوتر و برتر است .سالی دیگر گذشــت و بهاری دیگر در راه است و خدای بزرگ را
شــاکریم که عملکرد مطلوبی را با وجود موانع و فراز و نشیبهای بسیار و با حضور گرم شما عزیزان پرسنل به پایان رساندیم .بیتردید سالی که
گذشت با فراز و نشــیبهایی همراه بوده و الزم میدانیم از تمامی کارشناسان ،کارکنان و زحمتکشانی که با پشتکار فراوان و تالش شبانهروزی
و خســتگیناپذیر خود موجبات حرکت رو به رشد و توسعه همه جانبه شــرکت نفت ایرانول را فراهم نمودهاند تقدیر و تشکر نماییم .اطمینان و
امید داریم در ســال  97با توکل و استعانت از خداوند متعال و حمایت و پشــتیبانی شما عزیزان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر و تحقق سیاستها
و استراتژیهای کالن شــرکت باشیم .خداوند منان را شــکرگزاریم که به ما توفیق خدمت عطا نموده تا در کنار یکدیگر ،با همکاری و همدلی
گامهای بلندی در جهت پیشرفت و توسعه هرچه مطلوب تر شرکت برداریم .سنت مبارک نوروز در کشور ما آغاز نو شدن هاست ،آغاز تغییر و
تحول و تالش برای بهتر شدن در تمامی ابعاد و ارکان زندگی است .امیدواریم با کمک و تالش مضاعف همه دستاندرکاران و همکاران محترم،
سال 97همراه با خالقیت ،سخت کوشی ،همدلی ،یکپارچگی ،همافزایی ،امید هرچه بیشتر به آینده و صمیمیت بیش از پیش آغاز گردیده و تداوم
یابد .در پایان و در آستانه ورود به سال نو ،بهترینها را از حضرت حق برایتان مسئلت نموده و صمیمانهترین شادباشها را به پیشگاه تمامی شما
همکاران و خانوادههای گرامیتان تقدیم میداریم.
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علیبهروزی

معاون اجرایی

آمدن دوباره بهار و سال
جدید نوید بخش روزهای
جدید در گردش ایام و روزگار اســت .ســال
گذشتهباهمهخوبیهاوبدیهایشگذشت.امید
دارموازدرگاهایزدمنانخواستارم ،سالجدیدسالیپرازروزهایخوش
و شادی بخش ،ســامتی ،موفقیت ،برکت و همه آرزوهای خوب برای
کشورمان ایران و همه مردم این ســرزمین و همکاران زحمت کش و با
افتخارایرانولباشد.آرزودارمرسیدنبهقلههای افتخاردرشرکتنفت
ایرانولدرسالجدیدهمراهباشکوفاییدرهمهارکانکشورباخوشبختی
مردماینسرزمینهمراهباشد.

سیدعلیهاشمی

مدیرپاالیشگاهآبادان

4
تبریک
نوروز

در آســتانه فرا رسیدن
“عیــد نوروز باســتانی” و
طمطراق پیک بهاران و آغاز ســال نو تبریک
و تهنیــت صمیمانــه را تقدیم شــما و خانواده
محترمتان داشــته و در پرتو الطــاف بیکران خداوندی ،ســامتی و
بهروزی ،طراوت و شادکامی ،عزت و کامیابی را برای شما آرزومندم.

عباداهللکشاورز

مدیر حقوقی و قراردادها
بــاز عالــم و آدم خندان
و شتابان به اســتقبال بهار
میروند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند
و آنگاه سر مست ،با وجد و نشاط این سرود طرب
انگیز نوروز و جشن شکوفهها را برگزار نمایند .باز نسیم ،بتههای گالب
را بــا آهنگ موزون تکان میدهد تا با الله خوش عذار و نرگس و ریحان
و گلهای دشــت همزمان جوانه زنند و ترانه عشــق را به گوش عشاق
برسانند و آنگاه در چمنها و دشــت و دمن طوفان برپا کنند که بهاران
خجسته باد .نوروزتان پیروز ،هر روزتان نوروز باد.

علیغیاثیان

مدیر روابط عمومی و تبلیغات
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خداونــدا در این آخرین
روزهایســال،دلمردمان
این ســرزمین را چنان در جویبار زالل رحمتت
شستشــو ده که هرکجا تردیدی هســت ایمان و
هرکجا زخمی هست مرهم و هر کجا نومیدی هست امید و هرکجا نفرتی
هست عشق جای آنرا فرا گیرد .حلول سال نو همزمان با نو شدن طبیعت
را به رســم دیرین از صمیم و اعماق قلب به تمامی اعضای خانواده بزرگ
ایرانول ،همکاران محترم و خانوادههای محترمشــان تبریک و شادباش
عرضنمودهوآرزویتوفیقروزافزونبرایهمگیدارم.

محمدطایفه

مدیر پاالیشگاه تهران
با اســتعانت از آفریدگار
جهــان و بــه انگیــزهی
رســتاخیز طبیعت ،فرا رسیدن بهار طبیعت را
که هنگامه ی تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت
اســت خدمت همکاران عزیز تبریک گفته ،از خداوند متعال توفیقات
برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل مسالت مینمایم.

علیكاظمی

مدیر فروش ،بازاریابی و صادرات
شــروع ســال نو ،همراه با
ســامتیوتندرستیرابرای
تمامیهمکارانوخانوادههایمحترمشانازخداوند
منانآرزومندم.انشاالهدرسایهعنایاتحضرتحق
وباهمدلیوهمیاریهمکارانعزیزسالیپربرکتوپویاداشتهباشیم.

سیدمهدیتولیت

مدیر امور مالی

بهار نماد و جلوه اراده الهی
دربازآفرینشطبیعتاست
و نوروز طلیعه این دگرگونی شگرف و پیامی است
به آدمی برای از خود رســتن و به او پیوستن ،نوروز
میراثارزشمندنیاکانفرهنگپرورماست،روزیکهبهارآفریدهمیشود
وروزرویشمجددطبیعتوسرانجامنوروزگاهتحولودگرگونیاست.

مجیداشجعی

مدیر منابع انسانی
فرارســیدن عید سعید
نــوروز را خدمــت کلیه
همکاران محترم و خانواده گرامی شان تبریک و
تهنیت عرض میکنم و امیدوارم در سال پیش رو
با همیت و جدیت بیشتر مانند همیشه در جهت پیشبرد اهداف شرکت
موفق باشند و برای خودشــان و خانواده گرامی آنها سالمتی و موفقیت
بیشتر را در سایه عنایات الهی آرزومندم.

محسنذولفقاری

سرپرست مدیریت بازرگانی
گشت گرداگرد مهر
تابناک ،ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان ،ای تو گرداننده ی مهر و سپر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین
ســالی پر از امید و نشاط و سالمتی ،سرشــار از راستی و دوستی و
مملو از همدلی و پاکی برای همکارانم آرزومندم.

علیضرابی

حمیدرضا اسکندری

مدیر کنترل کیفیت و پژوهش

پروردگارا قلبهایمان
را بهاری ،تاریکی شبهای
وجودمان را با نور حقیقتت روشــن و دلهای
مارا با یــاد خود آرام فرمــا .خداوندا یاری کن
تالش صنعتگران این مرزوبوم با درجات عالی به ثمر بنشــیند تا این
کشور بزرگ هر روز قدمی بلند به ســمت بهار خودکفایی بردارد و
روزی فرارســد که بهار طبیعت را با بهار خودکفایی ایران سربلند به
جشن بنشینیم .چند نفسی بیشتر تا تنفس هوای پاک بهار باقی نمانده
و اینجانب مفتخر است عید باستانی و نوروز 1397را به کلیه همکاران
خود در شرکت نفت ایرانول تبریک گفته و از خداوند متعال سعادت و
سرافرازی در تمام مراحل زندگی را برای ایشان خواستارم.

مدیر فناوری اطالعات و توسعه سیستمها
فرارسیدنبهارپرطراوت
که نشــان از قدرت الیزال
الهی دارد را به همــه عزیزان تبریک عرض
مینمایم.سالهاییسرشارازبرکت،تندرستی
و شادکامی برای شــما آرزومندم .انشاهلل سال
 ،97سالی توام با تالش و کوشــش و همدلی همه ما در راستای ایفای
نقشخودمانبرایاعتالیسرزمینعزیزمانباشد.
خدایا چنان کن سر انجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

مجیدمقتصدی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

مهدینیکونام

سرپرستمدیریتمجتمعظروفسازیوبستهبندی

فرا رســیدن ســال نــو را که
نویدبخش افکار نــو ،کردار نو و
تصمیم نو برای آینده است به همه همکاران تبریک
عرض نموده و از خداوند متعال خواهانم تا در ســال
جدید به خواب عزیزانمان آرامش ،به بیداریشــان
آسایش ،به زندگیشــان عافیت ،به عمرشان عزت ،به رزقشان برکت و به
وجودخودوخانوادهمحترمشانصحتعطافرماید.

علیرضاصمدی

مدیر مهندسی و طرحها

فرارسیدن سال نو را به کلیه
همکارانتبریکعرضنموده
سالیتوامباسالمتیوموفقیتبرایهمکارانعزیز
وهمراهباثباتوتوسعهبرایشرکتآرزومندم.

مرتضیحیدری

نــوروز باســتانی نوید
دهنــده بهــار زندگانی و
یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار گذشتگان این
سرزمین را به شما تبریک میگویم .آرزو میکنم
در سال جدید و در سایه همدلی و همزبانی همه همکاران عزیز پیشرفت
و تعالی شرکت بزرگمان را شاهد باشیم.

جوادعلیپورصدری

رئیس صادرات

به نــام او کــه پادش
خوشتر از عید است
در این بهار سبز و روح بخش باشد که:
نظر مهر ربوبیت در دلتان پر دوام
نوروزتان فرخنده در ایام
بر بساط عافیت آرام
کارهایتان بر نظام
دولتتان تمام
امیدوارم در ســال جدید دلتان در نظر حق شــادان و جانتان ،به
مهرازل ،نازال باد.

سرپرست مدیریت واحد HSE
ســال نو و بهار پرطراوت
را به تمامی همکاران عزیز
و خانواده محترم شــان تبریک عرض نموده و
سالی سرشار از برکت از خداوند متعال خواستارم.

لیال ذیفهم

رئیس سفارشات خارجی
اینک بهار به دروازههای
شهر رسیده تا پیام شادی
و امید و ســرزندگی را برای ما داشته باشد .در
این نوروز باستانی بهترین و زیباترین آرزوها را
برای سالمتی و بهروزی و موفقیت شما عزیزان خواهانم.

5
تبریک
نوروز

پروانهعلیمحمدی

مدیر حسابرسی داخلی

حلول ســال نو و بهار
پرطراوت را که نشــانه
قدرت الیــزال الهی و تجدید حیات طبیعت
میباشدرا به تمامی همکاران گرامی و پرتالش
تبریک و تهنیت عرض نموده و ســالی سرشار از برکت و سالمت را
از درگاه خداوند بزرگ و سبحان برای شما عزیزان مسئلت میکنم.

محمدرضاموحدی

مدیر حراست

رایحه گل یــاس ،پایانــی بر زمســتانمان
بود؛خــدا کند عطر دل انگیــز «گل نرجس»
عیدی بهارمان باشد.

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
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ش کرت نفت اریانول

مديرعامل شركت نفت ايرانول در مراسم جشن دهه فجراعالم کرد

اجرای استراتژی 1404و نظام مدیریت دانش
از ســال 97شــروع میشــود ،ایرانول در سال
مديرعامل شــركت نفت ايرانول در مراسم
 1400به عنوان شرکت پیشرو و خامفروشی در
جشن دهه فجر از اجرای نظام مدیریت دانش،
سال1404در ایرانول به حداقل میرسد.
افزایش حقوق و خانه دار شدن کارکنان و طرح
مهنــدس اســحاقي بــه اجــراي 10پروژه
تکریم والدین خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي و تبليغات
توســعهاي تا سال  1400بر اســاس استراتژی
تدوین شــده اشــاره كرد و گفت :تولید روغن
شــركت نفت ايرانول ،مهندس عیسی اسحاقي
موتور پس از  ۳۶سال در آبادان و بهره برداری
مديرعامل شــركت نفت ايرانول در مراســم
جشــن دهه فجر در پااليشــگاه روغن سازي
از پایانه صادراتــی ایرانول در بندر امام از جمله
این پروژهها بود که تولید روغن موتور در آبادان
ایرانــول تهــران در جمــع کارگــران گفت:
ســوم خرداد به بهــره برداری رســید و پایانه
بــا خــرد جمعی،تالش و خــود بــاوری طی
چهارسال گذشــته توانســتیم گامهای بلندی
صادراتی ایرانــول در بندر امــام خمینی (ره)
درتوسعه،سهم بازار و شکســتن رکورد ،سود،
با ظرفیــت  25هزار تن مخازن آمــاده افتتاح
میباشد.
تولید ،فروش و صادرات و به خصوص صادرات
وی تصریــح کرد :پــروژه پایانــه صادراتی
محصول نهایی در ایرانــول برداریم و رضایت
ایرانــول در بنــدر امــام خمینــی (ره) که از
سهامداران و کارکنان را جلب کنیم.
پروژههای مهم و اســتراتژیک ایرانول میباشد
وی تصریح کــرد :با کاهــش  ۳۰درصدی
در زمینــی بــا مســاحت  2و نیم هکتــار و با
خام فروشی در ســال گذشته و بیشترین فروش
ظرفیت مخــازن  25هزار متــر مکعب آماده
محصول نهایی بیشــترین رشد سود در صنعت
افتتاح میباشــد که با بهره برداری از این پایانه
روانــکاران را با  ۳۹درصد بــه خود اختصاص
ذخیرهسازی محصوالت صادراتی ایرانول به سه
دادیــم و در نه ماهه اول امســال بــا ادامه این
ماه افزایش مییابد.
سیاســت و کاهش  ۳۰درصدی خام فروشــی
وی اضافه کرد :خوشــبختانه شــرکت نفت
علیرغم ثابت بودن قیمــت محصوالت نهایی و
ایرانول طی سه سال گذشته با برنامه ریزیهای
افزایش قیمت خوراک سود شرکت با رشد ۳۶
انجام شده موفق به ثبت رکوردهای مختلفی در
درصدی مواجه شد.
زمینههای ســود ،تولید ،فروش ،صادرات و به
مهندس اســحاقی با بيان اينكه ســهم بازار
خصوص صــادرات محصوالت نهایی و افزایش
ایرانــول از ۱۹درصد ســال  ۹۳بــه حدود۲۷
ســهم بازار در تولید ،توزیع و فروش براساس
درصد در ســال جــاری افزایش یافته اســت،
گزارشهــای نهادهــا و ســازمانهای دولتی
گفت :گزارش وزارت صنایع از وضعیت فروش
شده است و توانســتیم با افزایش ســهم بازار،
روغن موتور در نه ماهه اول ســال جاری حاکی
افزایش صادرات محصــول نهایی و کاهش 30
از افزایش همزمان تولید و فروش روغن موتور
درصدی خام فروشــی و کاهش مطالبات سود
ایرانول است.
خالص را در نــه ماهه اول بیــش از  36درصد
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول گفت :تدوین
نشریه داخیل
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایش
اســتراتژی  1404ایرانول مراحل نهایی را طی
شرکت نفت ایرانول
میکند و پس از تصویــب هیات مدیره بزودی
دهیم.
مديرعامل شــركت نفت ايرانول همچنین در
اجرا میشــود که براساس این اســتراتژی که
شماره 77
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ادامه از رونمايــي و عرضه چهار محصول جديد
ايرانول(ســه محصول با ســطح کیفی باال) در
ســه ماهه اول ســال آينده و همکاری با شرکت
پتروناس برای عرضه محصوالت مشــترک به
بازار خبرداد.
مهندس اســحاقی افزود :امســال با همکاری
تمام پرسنل و خرد جمعی فروش خوبی صورت
گرفت و ایرانول تنها شــرکتی بود که عالوه بر
فروش صادراتی که به صورت نقدی انجام شــد
فروش داخلی نیز نقدی بود.
مهندس اســحاقی با بیان اینکه اکثر اقداماتی
که امروز اجرا شده همان برنامهها و پیشنهاداتی
است که پرسنل اعالم کرده بودند ،تصریح کرد:
یکی از دالیل موفقیت شــرکت نفــت ایرانول
همگام شدن همکاران در سیاستهای شرکت و
ارائه نظر و پیشنهادات آنان است.
وي با بيــان اينكه در نه ماهه اول ســالجاري
با وجــود افزايش  25درصدي فــروش قيمت
بهاي تمام شــده  16ميليارد تومان كاهش پيدا
كرد ،گفــت :همچنين افزايش ســرمايه 150
ميليارد تومان پس از  10سال در ايرانول محقق
شد.
وي در ادامه به اجــراي طرح مديريت دانش

در ايرانــول به عنوان برنامههای آتی شــرکت
اشاره كرد و گفت :برنامه اصلي براي سال آينده
اجراي نظام مديريت دانش است.

متصل شدن به برق و گاز شهری
در پاالیشگاه تهران و مجتمع

7
استراتژی
ایرانول
1404توگو
گف
از سال آینده
آغاز میشود

مهندس اســحاقی در ادامه بااشاره به صرفه
جویی در هزینهها با متصل شــدن به برق و گاز
شــهری ،گفت :با متصل شدن به برق شهری در
پاالیشــگاه تهران هزینههای برق از سال  95از
حدود  10میلیارد به  2میلیــارد و  700تومان
کاهش یافته است.
همچنین در تاریخ  ٥و  ٦بهمن ماه ســال 96با
یاری و مساعدت همکاران واحد برق پاالیشگاه
و به همت و کوشش پرســنل واحد ظروفسازي
و بســته بندي ،اين واحد به طور مستقل به برق
شهر وصل شد.
گاز پاالیشگاه نیز به گاز شــهری وصل شد که
از این ناحیه صرفه جویی مناســبی عاید شرکت
خواهد کــرد .با توجه به هزينه بســيار بااليي كه
بــراي مصرف گاز مصرفــي بخصوص در فصل
زمســتان به پااليشــگاه نفت تهــران پرداخت
ميگرديد ،اجراي اين پروژه تاثير بسيار زيادي در

ش کرت نفت اریانول
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كاهش هزينهها و بهاي تمام شده خواهد داشت.

نوسازی ماشین آالت پرکنی

مهندس اســحاقی نوســازی ماشــین آالت
پرکنــی ،خودکفایــی در ظــروف  20لیتری و
تولیدی و انتقال مجتمع به پاالیشگاه تهران را از
برنامههای آتی شــرکت عنوان کرد و گفت :در
نظر داریم مجتمع ظروف ســازی را با پاالیشگاه
تهران ادغــام کنیم تا در بحث نیروی انســانی
همکاران بهتر بتوانند فعالیت کنند.

اجرای طرح تکریم والدین در ایرانول

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

مهندس اســحاقی در ادامه بــه اجرای طرح
تکریم والدین برای نخســتین بار در کشور در
شرکت اشاره کرد و گفت :در راستای حمایت و
ایجاد بسترهای مناسب به منظور سپاسگزاری
و تکریــم کارکنان از والدین خــود ،مبلغی ثابت
به عنوان «تکریم از پدر و مادر» از آذر ماه ســال
 96در نظر گرفته شد و هر ماه پرداخت میشود
تا متناســب با شــرایط و فرهنگ هر خانواده،
همکاران بتوانند به نحو مناســب از والدین خود
تکریم شایستهای به عمل آورند.

افزایش حقوق برای سومین بار

مهندس اســحاقی درمــورد افزایش حقوق

پرسنل برای ســومین بار در سال  96نیز گفت:
مطابق بــا مصوبات صورت گرفتــه به منظور
افزایش رضایــت کارکنان و بهبــود وضعیت
جبران خدمات آنان ،نســبت به افزایش حقوق
تمامــی کارکنان در ابتدای ســال  94و انتهای
سال  95اقدامات الزم صورت پذیرفت .مرحله
ســوم این افزایش حقوق در بهمــن ماه  96نیز
انجام شد.
وی تاکید کرد :در این راستا حدود 95درصد
از همکاران براســاس ســه شــاخصه مدرک
تحصیلــی ،ســوابق و گروه شــغلی و ســمت،
حقوقهای آنها افزایش پیدا میکند.
وی تصریح کرد :همچنین ،نسبت به بازنگری
در مبلغ کمک هزینههای نقــدی (مانند کمک
هزینه تولــد کارکنان ،کمک هزینه ســفرهای
تابســتانی ،کمــک هزینه مهد کــودک (ویژه
کارکنــان خانم) و ...و همچنین افزایش ســقف
وامهای پرداختی به کارکنان از ابتدای سال 96
اقدامات الزم صورت پذیرفته است.

تسهیالت سفر و گردشگری

مهندس اســحاقی در مورد مســافرتهای
و تســهیالت ســفر کارکنان نیز گفت :ازمنابع
انســانی درخواست شد با نظرســنجیهایی که

برای پایانه صادراتی ماهشهر جذب کردیم که از
افراد جذب شده در چهار سال اخیر تعداد  70نفر
باالی فوق لیسانس و دکتری هستند.

مسکن دار کردن کارکنان تا 1400

وی گفت :به تمام قولهایــی که داده ام عمل
کرده ام و امیدوارم ایــن حس وحدت و همدلی
ادامه یابد و بتوانیم به شــرکتی پیشرو در ایران و
منطقه تبدیل شویم.
وی تاکید کرد :کماکان بر قول خانه دار کردن
کارگران تــا  1400پایبند هســتم و امیدوارم
بتوانیم با همکاری تعاونی مسکن به این قول نیز
جامه عمل بپوشانیم.

همه کارکنان
نیازمند تا
 1400صاحب
خانه میشوند

درادامه این مراسم از بازنشستگان نیز
تقدیر شد

انجام میشــود ،شــهرهای دیگــر را نیز عالوه
بر مشــهد مقدس و شهرهای شــمالی از جمله
اصفهان و شیراز به این تسهیالت اضافه شود.

جذب نیروی انسانی طی چهار سال اخیر

مهندس اســحاقی در ادامه بــه جذب نیروی
انسانی در شرکت طی چهار سال اخیر اشاره کرد
و گفت :طی چهار سال  128نفر جذب و در حدود
 133نفر خارج شــدند .در سال  93تعداد نیروی
انســانی در حدود  1045نفر بود و در حال حاضر
این تعداد به  1040نفر رسیده است و  20نفر هم

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول بازنشستگان
را کوله باری از تجربه و ســرمایه هر شــرکت
دانســت و گفــت :بــزودی نظــام مدیریت
دانــش را به منظور اســتفاده و انتقال تجربیات
بازنشستگان،کارشناسان و کارکنان در ایرانول
اجرا میکنیم.
مهندس اســحاقی در ادامه گفــت :از تمامی
پرسنل تشکر میکنم و دست یکایک کارکنان،
مدیران و روسا را میبوسم.
گفتنــي اســت؛ در ادامــه این مراســم از
بازنشستگان آقایان عالمه سامانی پور ،مهرداد
کروندی ،محمــد رضایی ،عابدیــن بهره مند،
سیامک رست ،محمد شهامت کریمی ،مسعود
صیامی ،احمد بیات ،ابوالفتــح زینعلی با اهدای
لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است کارکنان شرکت نفت ایرانول
با تشویقهای خود بارها مدیرعامل شرکت نفت
ایرانول را مورد حمایت قرار دادند.
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نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

آداب و رسوم جشن نوروز از گذشته تا به امروز

ش کرت نفت اریانول

نفسهــای ســال کهنــه به شــماره افتاده و دارد جای خودش را به ســالی نومیدهد .نــوروز ،این آیین کهن و باســتانی ایرانی در راه اســت وبا خودش
سرسبزی و طراوت را سوغات میآورد .ننه سرما بار و بندیلش را جمع کرده و منتظرعمو نوروز نشسته است تا با او تجدید دیدار کند و با خاطرهای
شــیرین طبیعت را ترک نماید .حاجی فیروزها در خیابانها به راه افتاده اند و نوید برچیده شــدن ســرما و ســیاهی شــبهای زمستانی را میدهند.
بازار وســایل هفت ســین داغ شــده و آجیل و میوه شــب عید هم از راه رسیده است .همه چیزبوی بهار را به مشــام میرساند؛ فصل دلدادگی زمین و
طبیعت ...این فصل سبزآغازی دوباره برای زمین است که با جشن و سرور همراه میشود و رنگی تازه به شهرها ،روستاها و خانهها میدهد .نوروز
بهانه خوبی به دســتمان داده تا همه چیزرا بشــوییم و نو کنیم .خانهها را از آلودگی و نا پاکی و دلها را از نفرت و کینه...
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آداب و رسوم پیش از نوروز در ایران

حاال وقت آن است که از نوروز و رسم رسومش بیشتر بدانید و این کهنجشنِ گره
خورده با فرهنگ ایرانی را بیشتر بشناسید .میخواهیم برایتان از فلسفه پیدایش این
روز بگوییم ،گشتی در تاریخ برگزاری این مراسم دیرین بزنیم و سپس آداب و رسوم
امروزه آن را مرور کنیم...

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

نوروز از کجا آمده؟

نوروزکهنجشنایرانی

تا به حال از خود پرسیده اید که چرا نوروز را جشن میگیریم؟
اصال این جشن کهن از کجا پیدایش شده و در فرهنگ ما ماندگار
شده است؟
برای دانســتن چگونگی پیدایش نوروز میتوانیم از چند جنبه
آن را مورد بررسی قرار دهیم:

از نگاه اساطیری و شاهنامه فردوسی

اگر به دل تاریخ و ایران باستان سفر کنیم ،خواهیم دید که ایرانیان
اقوام ســرزندهای بودند و از هر مناسبتی اســتفاده میکردند که
جشن بگیرند ،در کنار هم باشند و شکر خداوند را به جای بیاورند.
از میان جشنهای متعددی که در مناسبتهای گوناگون برگزار
میشد ۷ ،جشــن جزو جشنهای واجب محســوب میشدند و
گرامی داشــت آنها اجتناب ناپذیر بود؛  ۶جشــن ،جشنهای
گاهانبار یا سالگرد آفرینشهای شش گانه بودند با نامهای :
مید یوزرم گاه  -جشن میانه بهار
مید یوشم گاه  -جشن نیمه تابستان
پیتی شهیم گاه  -سالگرد آفرینش زمین و فصل گردآوری غله
ایا سرم گاه  -سالگرد آفرینش گیاه
مید یاریم گاه  -سالگرد آفرینش چارپای مفید
همسپد میدم گاه  -سالگرد آفرینش انسان
و اما جشن هفتم از اعیاد واجب در ایران باستان ،نوروز نام داشت .جشنی
کهپسازهزارانسالهنوزبهقوتخودباقیاستودرایرانامروزهماز
اعیادواجببهحسابمیآید.دربرگزاریاینجشنآدابرسومخاصی
رعایتمیشدکهبرخیازآنهاامروزهمبهجاآوردهمیشوند.البتهکه
دستخوشتغییراتیشدهانداماهنوزاصالتخودراحفظکردهاند.

از نگاه دینی و مذهبی

وضعیت تابش خورشید
و برابری روز و شب

از نگاه علمی و پدیدههای نجومی

بر اساس آنچه در داستانهای اساطیری ایران زمین از جمله
شاهنامه فردوســی و تاریخ طبری آمده ،پیشینه نوروز به زمان
جمشید ،نخستین پادشــاه بر روی زمین ،باز میگردد .بر اساس
روایات تاریخی ،وی به هر مناسبتی بر روی تخت مینشسته و با
انجام کارهای نیک ،جشنی را برپا میساخته است .در یکی از آن
مراســمها که به صورت اتفاقی با روز اول فروردین متقارن شده
بود ،تابیدن نور خورشــید در تاج این پادشاه ،شور و غوغایی در
میان مردم برپا کرد و همه فریاد زدند« :جمشید» یعنی «بزرگی
درخشید» و این نام بر وی نهاده شد .نام او از ترکیب جم به معنای
بزرگی و شید مترادف با درخشیدن تشکیل شده است .جمشید
این روز را به خاطر این اتفاق و تعریف و تکریم خود جوش مردم
از خودش ،روزی نو و مبارک پنداشــت و از آن پس ،در هر سال،
این روز را به عنوان نوروز گرامی داشــت .برخی دیگر از متنها،
کیومرث را پایهگذار نوروز میدانند و وی را به عنوان نخســتین
انسان روی زمین معرفی کرده اند.
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در دین و مذهب نیز روایاتی از نوروز وجود دارد که برگزاری
این مراســم را در سالهای بســیار دور تایید میکند .در اوستا،
زرتشــت پیامبر به عنوان کسی که تقویم خورشیدی را به مردم
معرفی کرد ،یاد شــده است .گفته میشــود وی اولین روز سال
یعنی برابری روز و شــب را به عنوان اعتدالین نوروز نامگذاری
کرد و جشــن گرفت .البته روایات دیگر حاکی از آن اســت که
جشن نوروز پیش از زرتشت هم در ایران برگزار میشده است.

از نظر علمی و نجومی ،نوروز ،روزی اســت که آفتاب در برج
حمل (نیمکره شــمالی) میتابد و خورشید روی مدار استوا قرار
میگیرد .در نتیجه این اتفاق روز و شــب با هم برابر میشــوند
و طول آنها در تمــام نقاط جهان برابر با  ۱۲ســاعت میگردد.
اینها نشانه روز اول فروردین است؛ روزی که طبیعت از خواب
زمستانی بیدار و زندگی نو در زمین آغاز میشود.

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

جشن نوروز در طول تاریخ

ش کرت نفت اریانول

در هر یک از ادوار تاریخی نوروز به شکلی خاص جشن گرفته میشد و پس از
تغییرات بسیار به شکل امروزی خود در آمده است.

نوروز در دوره ساسانیان

12
مناسبت

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

مراسم نوروز در دربار پادشاهان ساسانی و اشکانی با شکوه و جالل
خاصی برگزار میشد .پادشاه در ایام نوروز امر و نهی نمیکرد تا شفقت
به خرج دهد و در آن ایام مبارک کســی را از خود نرنجاند .در زمان
ساســانیان این مراســم حداقل  ۶روز به طول میانجامید و شامل دو
دوره نوروز کوچک یا عامه و نوروز بزرگ یا خاصه بود .نوروز کوچک
از اول تا پنجم فروردین برگزار میگردید و نوروز بزرگ در ششمین
روز فروردین برپا میشــد .در مراسم نوروز کوچک ،هر روز به یکی از
طبقات مردم تعلق داشت که باید برای دیدار شاه به نزد او میرفتند:
روز اول فروردین :عامه مردم
روز دوم فروردین :دهقانان ،خدمتگزاران آتشکدهها
روز سوم فروردین :روحانیان و موبدان
روز چهارم فروردین :اعضای خاندان ســلطنت ،رجال مرم کشور
و فرماندهان ارتش
روز پنجم فروردین :اشراف
روز ششم فروردین :ندیمان و مشاوران
شاه به سخنان هر یک از آنها گوش فرا میداد و اگر مشکلی داشتند،
دســتور حل آن را صادر مینمود .نوروز بزرگ نیز متعلق به نزدیکان
شاه بود و فقط آنان به حضور وی میرسیدند.

نکته جالب این اســت که در دوره ساسانیان ســال کبیسه وجود
نداشت و روز برگزاری نوروز در هر  ۴سال ،یک روز از آغاز فروردین
عقب میماند .به همین دلیــل زمان نوروز ثابت نبوده و در فصلهای
مختلف برگزار میشد.
در این دوران ۲۵ ،روز پیش از آغاز ســال نو دوازده ستون از خشت
خام در حیاط منزل پادشاه برپا میشد و انواع حبوبات و غالت (برنج،
گندم ،جو ،نخود ،ارزن و لوبیا) را بر آنها میکاشــتند .این ســتونها تا
روز شــانزدهم فروردین بر جای خود میماندند و سپس با شادمانی
جمعآوری میشــدند .باور مردم بر این بود که هــر کدام از گیاهان
کاشته شده بر ســتونها زودتر به بار نشــیند ،در آن سال محصول
بهتری از آن گیاه وجود خواهد داشت .یکی دیگر از رسوم متداول در
زمان ساسانیان این بود که به شادمانی آغاز سال نو در بامداد نوروز بر
روی یکدیگر آب میپاشیدند و جشنی برپا میساختند.
از زمان هرمز اول (ســومین پادشاه ساســانی) روشن کردن آتش
در شب نوروز مرســوم گردید و پس از آن در زمان هرمز دوم ،رسم
دادن سکه ب ه عنوان عیدی در نوروز بنیان نهاده شد .خوردن لقمهای
پنیر تازه با مقداری ماســت نیز یکی دیگر از مراســم نوروز در زمان
ساسانیان بوده و عملی با شگون پنداشته میشده است.
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نوروزدرزمانهخامنشیان

در سنگنوشــتههای بهجا مانده از دوران هخامنشــیان ،به
برگزاری جشــنی تحت عنوان نوروز به طور مستقیم اشاره نشده
است اما همین کتیبهها حکایت از برگزاری شکوهمند این جشن
در زمان آنها دارد .شواهد حاکی از آن است که مراسمهای ویژه
نوروز از  ۲۱اسفند تا  ۱۹اردیبهشت برگزار میشده است.
کوروش بزرگ ،بنیانگذار سلســله هخامنشــی در سال ۵۳۸
پیش از میالد ،نوروز را به عنوان یک جشن ملی اعالم نمود .ترفیع
ســربازان ،پاکســازی مکانهای همگانی و خانههای شخصی و
بخشش محکومان از جمله مراسمهای مهم جشن نوروز بود.
در زمان داریوش یکم ،تخت جمشید به عنوان محل برگزاری
مراسم نوروز برگزیده شد.حتی برخی پژوهشگران معتقدند که
این محل برای برپایی جشــن نوروز ساخته شده است اما برخی
دیگر آن را به طور کامل رد میکنند.
این پادشاه به مناسبت نوروز سال  ۴۱۶قبل از میالد سکهای از
طال را ضرب نمود که در پشــت آن سربازی در حال تیراندازی
دیده میشد.
سنگ نگارهای تخت جمشــید که نمادی از نوروز زرتشتیان
را نشان میدهد.

مناسبت

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

ش کرت نفت اریانول

نوروز پس از اسالم

برافروختن آتش در روز نوروز و پاشــیدن آب بر روی عابران ،پوشیدن لباس نو ،هدیه سیب به یکدیگر ،پخت
غذاهای ویژه ،خرید عطرهای نوروزی و مخصوص و ..از جمله مراسم نوروز در این دوران بودند.
سلسلههای طاهریان ،سامانیان و آل بویه ،جشن نوروز را با گستردگی بیشتری برگزار میکردند و سرودن شعر
توسط شاعران دربار یکی از مراسمهای ویژه نوروز در این دوران به حساب میآمد.
جاللالدین ملکشاه سلجوقی در دوران پادشاهی خود دســتور داد تا تعدادی از ستاره شناسان ایرانی از جمله
خیام گرد هم آیند و گاهشــمار ایرانی را بهبود ببخشند .این گروه ،اول بهار را روز ورود آفتاب به برج حمل و جشن
نوروز دانستند و جایگاه آن را ثابت کردند .این گاهشمار به تقویم جاللی شهرت پیدا کرد و در آن برای ثابت ماندن
زمان نوروز تعبیری اندیشــیده شد .در این تقویم هر چهار ســال یک بار و گاهی هر پنج سال یک بار ،روزهای سال
را بهجای  ۳۶۵روز ۳۶۶ ،روز در نظر گرفتند و از سال  ۳۹۲هجری بر اساس این تقویم ،نوروز را جشن گرفتند.
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نوروز در دوران صفویان
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نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

جشن نوروزی شاه طهماسب به افتخار همایون شاه هند

در دوران صفویــان نــوروز دوباره به جایگاه خود بازگشــت و
عنوان یک نماد ملی مطرح گردید .شــاه عباس صفوی در ســال
۱۵۹۷میالدی ،با برگزاری مراســم نوروز در عمارت نقش جهان
اصفهان ،این شهر را به عنوان پایتخت معرفی کرد.
در این زمان یکی از مراســمهای مردم ،تخم مرغ بازی بود که
در طی آن دو نفر تخم مرغی را در دســت خــود میگرفتند .یکی
نوک تخم مــرغ خود را به نوک تخم مرغ دیگری میزد و هر کس
که تخم مرغش میشکســت بازنده محســوب میشد .یک یا دو
ساعت مانده به آغاز نوروز ،منجمان با لباس فاخر به پشت بام کاخ
سلطنتی میرفتند و با اسطرالب مشغول به کار میشدند .به محض
دادن عالمت توسط این منجمان ،سال جدید با شلیک توپ و تفنگ
اعالم میشــد .صدای نواختن طبل و شیپور ،نای و نقاره در همه جا
میپیچید و مراسم سرور با رقص و طرب ،آتشبازی و صحنههای
کمدی در مقابل کاخ شاهنشــاه برگزار میگردید .ایام عید ۸ ،روز
به طول میانجامید .نخستین روز عید ،به مراسم با ِر عام اختصاص
داشت .بارِعام مراسمی است که طی آن شاه و درباریان به گروهی
از مردم اجازه میدهند تا با شاه و درباریان دیدار داشته باشند .در
روز دوم علما و دانشمندان و مخصوصا اخترشناسان به حضور شاه
میرسیدند .روز سوم به مغان و موبدان ،روز چهارم به قضات ،روز
پنجم به بزرگان و اعیان و اشراف کشور و روز ششم به خویشاوندان
و منسوبین شاهنشاه اختصاص داشته است و دو روز آخر نیز زنان
و کودکان سلطان ،نزد وی میآمدند.

نوروز در زمان قاجار

یکی از مراســمهای مهم نوروز در زمان قاجار ،مراســم
سالم عام در تهران بود .رئیس تشــریفات دربار ،یک روز
پیش از نوروز ،از ســران مختلف دعوت به عمل میآورد و
از آنها میخواســت تا یک ســاعت پیش از تحویل سال در
دربار حضور به هم رســانند .پس از انجام تشریفات خاص،
یک ربع مانده به تحویل ســال شــاه وارد میشــد و پس از
سخنرانی خطیب ،مجلس با نام حضرت محمد (ع ) متبرک
میگردید .پس از آن که همگان به نشانه احترام ،سر تعظیم
فرود آوردند ،منجم باشی خبر تحویل سال را اعالم مینمود
و شــیپورچی آن را به اطالع توپچیها میرساند تا با شلیک
توپ همگان از تحویل سال مطلع گردند.
شاه نخســت به علما و ســپس به ســایر حضار تبریک
میگفــت و پس از تالوت قــرآن مجید ،بــه دادن عیدی
مشغول میشــد .این مراسم در سایر شهرســتانها نیز با
حضور فرماندار انجام میشد.

شاه بازی یا میر نوروزی

یکی از مراسمهای فراموش شده و جالب توجه نوروز در قدیم ،شاه بازی نوروزی بوده است .در نزدیکیهای
عید نــوروز امیر یا حاکم موقتی را برای یک منطقه ،روســتا یــا محله بر میگزیدند که ســلطنتش تا پایان
سیزدهمین روز فروردین ادامه داشت .این حاکم موقتی در این مدت میتوانست دستور عزل و نصب ،توقیف
و حبس و جریمه و مصادره را صادر کند و موجب تفریح مردم شود.
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آنچه که امروزه در نوروز انجام میدهیم

نوروز هم مثل خیلی از جشنهای دیگر آداب و رسوم خاص خود را دارد که به مدت  ۱۳روز در ایران برگزار
میشود .این مراسم عبارتند از:

چیدن هفت سین

هفت سین شاخص ترین نماد نوروز است و آغاز سال معموال در کنار آن جشن گرفته میشود .از دیرباز این
سفره رنگین  ۷روییدنی خوراکی را که با حرف ” سین ” شروع میشوند را در خود جای داده است  :سیب ،سبزه،
سنجد ،سماق ،سیر،سرکه ،ســمنو و ...قرآن ،آینه ،شمع ،تخممرغ رنگ شده ،ماهی قرمز ،نان و سبزی ،گالب،
گل ،سکه و ...نیز گوشه دیگری از این سفره را پر میکنند و هریک به نشانه و نمادی خاص در کنار یکدیگر قرار
میگیرند .رســم دیرین این است که به هنگام تحویل سال همه در کنار سفره هفت سین باشند و برای یکدیگر
خوشی و شادمانی و سالمتی در سال جدید بخواهند.
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خوردن رشته پلو و آش رشته

پس از ســال نو اولین وعده غذایی رشته پلو یا آش رشــته است که بر اساس باور قدیمی خوردن آن موجب
میشود تا سر رشته کار تا آخر سال دست اعضای خانواده بیاید .رشته پلو غذایی لذیذ است که با رشته پلویی و
برنج همراه با خرما و کشمش سرخ کرده آماده میشود و در مراسم نوروز سرو میگردد.

عیدی و هدایا

یکی از رســو م دیرین در نوروز ،عیدی دادن و عیدی گرفتن اســت .کوچکترها از شوق گرفتن اسکناسهای
نو و تانخورده سر از پا نمیشناسند و با شــوقی خاص منتظر دریافت آنها هستند .بزرگترها قبل از تحویل سال
اســکناسهای عیدی را به نشــانه تبرک الی قرآن میگذارند و پس از آغاز ســال ،آنها را به عنوان عیدی به
کوچکترها میدهند .برخی به جای اسکناس ،هدایایی را برای عزیزانشان تهیه میکنند و به آنها تقدیم میدارند.

دید و بازدید

احتماال در گذشــته ،مردمان میدانســتند که روزی آنقدر غرق در دغدغهها و روزمرگیها میشویم که
فرصت دیدن اقوام خویش را هم نداریم .رسم دیرین دید و بازدید نوروز بهانه خوبی است تا حداقل سالی یک
بار گرد هم بیاییم و شادی این جشن باستانی را با عزیزانمان شریک شویم.

پوشیدن لباس نو

رســم بر این است که در ایام نوروز و به هنگام دید و بازدیدها به نشــانه نو شدن لباس زمین ،جامه نو بر تن
میکنند و خود را میآرایند تا به بهترین شکل در طول این جشن دیده شوند.

سیزده به در
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سیزدهمین روز از جشنهای نوروزی با عنوان سیزده به در شهرت دارد و حسن ختام جشن نوروز به حساب
میآید .باوری قدیمی حکایت از این دارد که باید در این روز برای راندن نحســی از خانه خارج شد و به دامان
طبیعت رفت .امروزه در تقویم رســمی ایران این روز تحت عنوان روز طبیعت نام گذاری شده و با برپایی پیک
نیک توسط خانوادهها در سراسر کشور جشن گرفته میشود.

آداب و رسوم نوروزی
در گوشه و کنار ایران

کشور پهناور ایران تنوع جالب توجهی از فرهنگها را
در خود جای داده است .نوروز نیز در میان هر یک از این
فرهنگها به سبک خاصی برگزار میشود که در ادامه
به برخی از آنها اشاره میکنیم:

ثبتجهانینوروز

در سال  ۲۰۰۹جشن باســتانی نوروز با ریشه ایرانی در تقویم
مجمع عمومی ســازمان ملل جای گرفت .این جشــن در متن
تصویب نامه به صورت زیر توصیف شده است:
نوروز ۲۱ ،ماه مارس جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از
 ۳هزار ســال دارد و امروزه بیش از  ۳۰۰میلیون نفر آن را جشن
میگیرند.
برای نخســتین بار ،نوروز  ۱۳۹۱را در صحن عمومی سازمان
ملل و یونســکو به میزبانی ایران جشن گرفته شد و جهانیان این
میراث فرهنگی ارزشمند را شناختند.

نوروز در کشورهای دیگر

نوروز آیینی است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر
جهان نیز برگزار میشود .ترکمنستان ،تاجیکستان ،آذربایجان،
افغانستان ،قزاقستان ،قرقیزســتان ،ازبکستان و چندین کشور
دیگر مراسم این جشــن را با آداب و رســوم خودشان برگزار
میکنند و در شادمانی نو شدن زمین شریک میشوند.

ترکمن ها

در میان اقوام ترکمــن ایام نوروز فرصتی برای انجام
بازی منجوق آتدی به شمار میرود که نام آن به معنای
انداختن دانه منجوق اســت .دختران ترکمن دور هم
جمع میشوند و منجوقهای خود را که عالمت زده اند
به داخل ظرف پر آبی میریزند .یکی از دختران ظرف را
باالی سر دوستانش میبرد و یک بیت شعر میخواند.
در همین حال منجوقها را با هــم مخلوط میکند و در
آخر یکی را از ظــرف در میآورد .منجوق متعلق به هر
دختری که باشد ،مضمون شــعر در ارتباط با او در نظر
گرفته میشود.

ورامین

در ورامین تهران ،نانی موســوم به نان کســمه برای
مصرف در نوروز پخته میشود .کســمه نانی شبیه به
تافتون اســت اما در تهی ه خمیر آن ،از شکر یا خاک قند
هم استفاده میگردد.
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همدان

در همدان ،رسم بر این است که در لحظه تحویل سال،
فردی دســت خود را در تنگ ماهی ببرد و آن را بگیرد.
سپس آرزویی کرده و ماهی را رها کند.

میناب

ﻣﺮدم ﻣﻴﻨﺎب با فرا رســیدن ایام نــوروز ،ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ و
ﺷﺎخ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و درب ﻣﻨﺎزل را ﺑﺎ گل ســرخ
رنگآمیزی میکنند .بر اســاس یک باور کهن ،زﻣﻴﻦ
روی ﺷﺎخ ﮔﺎوی ﻗﺮار دارد کــه در نــوروز ﺑﺮاي رﻓﻊ
ﺧﺴﺘﮕﻲ ،زﻣﻴﻦ را از اﻳﻦ ﺷﺎخ ﺑﻪ آن ﺷﺎخ انتقال میدهد.

بوشهر

یکی از جالب ترین ســفرههای هفت ســین در میان
بوشــهریها برپا میگردد .آنها عالوه بر ســفره هفت
سین ،یک سفره هفت میم نیز دارند و ماهی ،میگو ،میوه،
مرغ ،مربا ،ماست و مسقطی را در آن قرار میدهند.
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چهار سال تالش ،خرد جمعی و خودباوری
نگاهی به عملکرد و فعالیت شــرکت نفت ایرانول در ســالهای گذشــته نشــان میدهد که به دلیل تغییرات مداوم دراين شركت بسیاری ازکارها و
طرحها نيمه تمام و حتي از ســالهای قبل بالتکلیف مانده بود ،اما رشد شاخصهای مختلف بيانگر اين موضوع است كه اين اقدامات با شناخت اولویتها،
برنامهریزی دقیق و پیگیری مجدانه و حضور مديري كار بلد ،ســخت كوش و برنامه محور صورت گرفته ،از نیمه دوم ســال  93با ورود مهندس اسحاقی
به اين مجموعه ،پروژههايي كه ســالها بالتکلیف و غيرفعال بودند ،فعال شــد و به اجــرا در آمد و اين روند همچنان ادامــه دارد ،ثمره این تالشهای
خســتگيناپذير چهار ساله نتایج مثبتی را برای شرکت به همراه داشت كه رشد ايرانول در فروش و سوددهي طي نه ماهه سال  96و افزایش سهم بازار در
داخل بنابر اعالم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مقايسه با ساير رقبا خود بيانگر چهار سال تالش و برنامه ريزي دقيق ميباشد.
بر اســاس اين گزارش ،ايرانول در بین چهار شــرکت تولیدکننده روغن موتور طی نه ماهه اول سال  ،96بیشترین رشــد تولید روغن موتور را به خود
اختصاص داده است و در فروش روغن موتور در نه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل  11درصد رشد داشته است.
نگاهي به عملكرد ســالهاي اخير نشان ميدهد ،ایرانول توانست رکورد تولید و فروش مقداری و صادرات را در سال  94با وجود کاهش شدید قیمت
نفت و رسیدن آن به پایینترین سطح ( 23دالر در هر بشکه) در آن سال از آن خود نماید.
با ادامه روند مطلوب در پیش گرفته و با تداوم مسیر صحیح در سال  1395شرکت نفت ایرانول برای اولین بار توانست به باالترین حد محصول
نهایی مظروف رسیده و با کاهش شدید روغن پایه صادراتی و تبدیل آن به محصول نهایی و همچنین با صادرات محصول نهایی مظروف بجای
صادرات روغن پایه خام و بالک ،ضمن افزایش ســودآوری گام بزرگی در راســتای گشــایش بازارهای نوین صادراتی بردارد؛ صادرات
محصول نهایی به هفت کشور در سال  95خود موید این نکته است.
در ادامه این مسیر موفق در سال  1396نیز شرکت نفت ایرانول به افزایش تولید محصول نهایی و همزمان با آن به کاهش هر چه
بیشتر فروش روغن پایه خام صادراتی اقدام نمود و برای نیل به این هدف تاسیسات ساخت و مظروفسازی محصول نهایی در
پاالیشگاه روغن سازی آبادان برای اولین بار پس از  36سال بازسازی ،نوسازی و وارد چرخه فعالیت شد.
شرکت نقت ایرانول با داشــتن اســتراتژیها و برنامههای مدون و با حضور نیروهای متخصص ،دلسوز وخدوم ،طی
ســالهای اخیر توانست در بازار داخلی و منطقهای و در بخش تولید ،فروش وصادرات نقش کلیدی و بسزایی داشته
باشد.
گزارش حاضر ثمره تالش و خودباوری چهار ســال انسانهای بی ادعایی است که مرزهای محدویت و
تنگناها را پشت سر گذاشــته و در همتی ستودنی قدم در مسیر رشد و بالندگی برداشته و موانع را
یکی پس از دیگری پشت سرگذاشته و افقهای درخشان را پیش روی خود قرار دادهاند.
گزارش ذیل ماحصل این تالش و خودباوری است که با هم میخوانیم.
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عملکردبخشهایمختلفشرکتنفت
ایرانول از سال 1393تاکنون
تصمیمات راهبردی در سیستمهای مدیریتی:
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ggبازبینیبرنامهاستراتژیکشرکتباتشکیلکمیتهبرنامهریزیراهبردیشرکتبرایاولینبارپسازسال1390
ggتدوین استراتژی افق 1404ایرانول
ggبازبینیکلیهدستورالعملهاوآئیننامههایشرکت
ggواگذاریمالکیتمجتمعپرکنیاصفهانبهشرکتاحیاروانکاران
ggایجاد تغییرات در واحدهای شرکت بمنظور افزایش کارآيی و هم افزایی فعالیت ها:
 ggایجاد واحدهای (فن آوری و اطالعات) و (برنامه ریزی و انبارها) از واحد (برنامه ریزی ،انفورماتیک و توسعه سیستم ها)
ggافزایش سطح واحد امور حقوقی و قراردادها از رئیس به مدیر
ggانتصاب نیروهای جوان از بدنه شرکت به عنوان مدیران واحدهای شرکت و کاهش میانگین سن مدیریت از  54به کمتر از  45سال
ggخرید ،نصب و راه اندازی نهایی فاز اول نرم افزار یکپارچه در شرکت و پیاده سازی فاز دوم نرم افزار در سال 1396

اقدامات صورت گرفته در پروژههای شرکت:
ggراه اندازی نهایی مسیر ریلی جهت بارگیری و انتقال محصوالت به صورت فله از مجتمع ظرفـسازی و بستهبندی
ggاتمام ســوله جهت انبار ملزومات در پاالیشگاه تهران از طریق هم افزایی با شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ (شرکت پتروسینا) ،تحویل آن به شرکت
نفت ایرانول ،انجام رک بندی در این انبار ،ورود کامل به چرخه تولید و انبارش محصوالت در شرکت نفت ایرانول
ggپیگیری و راه اندازی نهایی پروژه پایانه صادراتی بندر امام خمینی (ره) به همراه خط بارگیری ریلی در بندر ماهشهر در سال 1396
ggترخیص چهار فیلتر خریداری شــده جهت پروژه افزایش راندمان واحد موم گیری پاالیشگاه تهران ،منتفی شدن پرداخت جریمه و هزینه بالغ بر بیست
میلیارد ریالی به گمرک ،نصب فیلترهای مزبور ،اتمام ســاخت  shelterبر روی فیلترهای نصب شده و آغاز مراحل نهایی نمودن قسمت نهایی پروژه از
طریقانجام مناقصات مورد نیازوانتخاب پیمانکاراجرایی
ggراه اندازی نهایی و در سرویس قرار گرفتن پروژه کولینگ تاور (برج خنک کننده) پاالیشگاه ایرانول آبادان در آبان ماه 1396
ggاستقالل یوتیلیتی پاالیشگاه تهران در زمینه برق ،گاز و آب و صرفه جویی باالی ناشی از آن
ggافزایش ظرفیت و مســتقل سازی برق مجتمع ظرفسازی و بسته بندی شــرکت نفت ایرانول و صرفه جویی ریالی ناشــی از آن به همراه امکان اجرای
پروژههای توسعهای حاصل از رفع تنگناهای ناشی از کمبود برق در این مرکز
ggامضای تفاهم نامه همکاری مدیران عامل شرکت نفت ایرانول و شــرکت پتروناس ایتالیا به منظور تولید روغنهای موتوری ،صنعتی ،دریایی و گریس
جهت عرضه به بازارهای ایران و منطقه

بخش تولید:
ggتولید و عرضه محصول با روغن پایه گیاهی تترا برای اولین بار در خاورمیانه ،اخذ عالمت استاندارد برای آن و استقبال گسترده از این محصول
ggشکست رکورد تولید مقدار تولید عملیاتی شرکت در سال 1394
ggشکست رکورد تولید مقدار محصول نهایی شرکت در سال  1395و ادامه روند مزبور در سال 1396
ggافزایش ظرفیت انبارش محصوالت و حذف کمبود محصوالت پر فروش مورد نیاز فروش در مقاطع مختلف سال
ggکاهش قیمت تمام شده محصوالت با هماهنگی واحدهای ذیربط
ggتولید محصول نهایی در پاالیشگاه آبادان و صادرات محصوالت تولید شده از این مرکز بصورت بشکه و فلکسی تانک برای اولین بار از این مرکز

پشتیبانی تولید:
ggتسریع در استفاده و برداشت از روغن پایههای گروه  IIو  IIIموجود در مخازن شرکت
ggتغییر در فرآیند تامین مواد افزودنی و صرفه جویی مالی باالی ناشی از آن با تغییر مقدار پیش پرداخت
ggکاهش قیمت ملزومات بسته بندی مورد نیاز و صرفه جویی باالی ناشی از آن
ggکاهش میزان مواد افزودنی موجود در شرکت با مدیریت چرخه تامین مواد
 ggتامیــن مواد افزودنی و ســایر ملزومات از شــرکتهای ســازنده اصلی با اســتفاده از شــرایط حاصل ازپســابرجام در بســته بندیهای
اصلی original drum
ggتغییر روند خرید مواد افزودنی از نقدی به گشایش اعتباری و صرفه جویی باالی ناشی از آن
ggتجهیز انبار محصول با ســاخت و خرید  2500باکس پالت محصول 1000 ،پالت فلزی و 30باکس پالت بزرگ ملزومات بسته بندی و
همچنین انجام پروژه رک بندی انبارهای محصول در پاالیشگاه تهران
ggتجهیز انبارهای شــرکت در پاالیشــگاههای آبادان و تهران با خرید و تحویل تعداد  7دستگاه لیفتراک به منظور رفع مشکل در
بخش پشتیبانی تولید
ggتجهیز ناوگان حمل و نقل شــرکت به تعداد  7دســتگاه لیفتراک جدید ضمن نوسازی این ناوگان باعث افزایش سرعت
تولید و حذف هزینههای ناشی از قدیمی بودن و تعمیرات دستگاههای موجود و قدیمی گردیده است.
 ggافزایش فضای انبارش محصوالت و ملزومات بسته بندی در مجتمع ظرفسازی و بسته بندی
ggپیگیری ساخت بارانداز انبار محصول در مجتمع ظرفســازی و بسته بندی جهت تسهیل در فرآیند بارگیری
محصول
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ggاجرای آئین نامه افزایش حقوق پرسنل پس از  5سال و یکسان سازی حقوق کارکنان در سال 1394
ggافزایش مجدد حقوق و دستمزد کارکنان در قالب طرح تطبیق حقوق و دستمزد کارکنان در سال 1395
ggافزایش مجدد حقوق و دستمزد کارکنان در بهمن 1396؛
 ggتغییر نوع قرارداد کارکنان از کار و تامین به قرارداد مستقیم با ایرانول در راستای افزایش رضایتمندی؛
 ggتدوین سند استراتژی منابع انسانی به همراه تعریف برنامههای راهبردی عملکردی؛
ggبازنگری چارت کالن سازمانی در سال 95؛
ggتدوین آئین نامه انضباطی شرکت و تشکیل کمیته انضباطی شرکت ؛
ggانتخاب کارکنان نمونه و تقدیر از آنان از ابتدای سال  95؛
ggتاسیس و راه اندازی تعاونی پرسنل شرکت نفت ایرانول؛
ggراه اندازی فروشگاه مصرف شرکت تعاونی کارکنان در محل پاالیشگاه تهران؛
ggبرگزاری جشنهای ســالیانه خانواده ایرانول در تهران و آبادان ،برگزاری جشن انقالب در پاالیشــگاه تهران ،به همراه برگزاری مراسم
سالیانه تقدیر از بازنشستگان /آتش نشانان /پرستار و بهیاران؛
ggبهبود سیســتم حضور و غیاب کارکنان از طریق نرم افزارهای تحت وب (دنیای پردازش) در کل سازمان به همراه ارتقاء سیستم مذکور از طریق
افزودن مجوزهای اضافه کاری به نرم افزار دنیای پردازش؛
ggبهبود نظامهای اطالعاتی منابع انسانی شامل مکانیزه نمودن تمامی سوابق پروندههای پرسنلی کارکنان ،الکترونیکی نمودن دریافت فیشهای حقوقی
کارکنان ،تهیه دیتابانکهای جامع از تمامی اطالعات کارکنان شرکت؛
ggبازنگری و به روز رسانی تمامی روشهای اجرایی و آیین نامههای ویژه مدیریت منابع انسانی در سال 94؛
ggافزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی ،تحت پوشش قرار گرفتن بیمه عمر کارکنان؛
ggایجــاد کمیته مددکاری به منظور حمایت و تامین بخشــی از هزینههای درمانی کارکنان و افراد تحت تکفل آنها کــه به بیماریهای صعب العالج،
بیماریهای خاص و یا معلولیت دچار میباشند؛
ggاستقرار دبیرخانه مرکزی شرکت و حرکت به سمت حذف کاغذ ( )Paper-lessاز مکاتبات اداری ؛
ggبهبود و افزایش ســقف تســهیالت رفاهی کارکنان شــامل تخصیص بن ویژه ماه مبارک رمضان ،بن ویژه لوازم التحریر(بازگشــایی مدارس) ،بن
آجیل و میوه شــب عید کارکنان ،بن ســبد کاال و خواروبار (هر ســه ماه یکبار) ،بن ویــژه والدت امام رضا(ع) ،بن آجیل ویژه شــب یلدا،تخصیص
بســته کاال به مناســبت فرا رســیدن ایام  22بهمن ،ایجاد کمک هزینه حق تکریم از والدین ،افزایش ســقف وامها علی الخصوص چند برابر نمودن
وام ازدواج بــه منظور حمایت و تشــویق جوانان به امر ازدواج ،افزایش ســقف کمک هزینه مهدکودک ،افزایش ســقف کمک هزینه ســفرهای
تابســتانی ،افزایش ســقف کمک هزینههای نقدی به مناســبت اعیاد ،افزایش ســقف کمک هزینــه تولد کارکنان ،تخصیص لبــاس فرم جهت
کارکنان خانم؛
ggبهبود سیستم رســتوران شامل احداث رستوران در پاالیشگاه روغن سازی آبادان ،بهبود کیفیت مواد اولیه خریداری شده ،نصب دستگاه تصفیه آب
صنعتی در پاالیشــگاه روغن سازی تهران ،بازسازی و نوسازی تجهیزات رستوران تهران و آبادان ،افزودن یک وعده غذای رژیمی به منظور کنترل و
حفظ سالمتی کارکنان؛
ggانجام نظرسنجیهای ســالیانه و موردی به تفکیک موضوعات مرتبط از تمامی کارکنان ،تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات بازخورد مدیریتی به همراه
تدوین وجاری سازی برنامههای اصالحی حاصل از نتایج نظرسنجی ها؛

ggبروز رسانی مجدد چارت کالن و چارت تفصیلی سازمانی (در دست اقدام)؛
ggبروز آوری شرح مشاغل و شرایط احراز مشاغل برمبنای رویکرد دیکوم(در دست اقدام)؛
ggبروز رسانی نیازسنجیهای آموزشی براساس الزامات استاندارد ( ISO10015در دست اقدام)؛
ggاستقرار سیستم مدیریت دانش (در دست اقدام)؛
ggافزایش مجدد حقوق و دستمزد کارکنان در قالب طرح ترمیم حقوق و دستمزد در سال  96؛
در خاتمه الزم به ذکر است آمار جذب تعداد نفرات جدید و نیز نیروهای منفک شده از بهمن ماه  1393تا پایان دی ماه  1396به شرح جدول ذیل میباشد.
سال

از بهمن ماه  1393لغایت پایان دی ماه 1396

تعداد نفرات جدید االستخدام
128

تعداد نفرات منفک شده
133

تغییرات
-5

همچنین در جدول ذیل تغییرات (کاهشی /افزایشی) کارکنان به ازای سطح تحصیالت در جدول ذیل نشان داده شده است:

دکترا -دانشجو دکتری

مجموع جذب طی از بهمن ماه 93
تا پایان دی ماه سال 96
9

مجموع نفرات منفک شده از بهمن ماه 93
تا پایان دی ماه سال 96

فوق لیسانس

21

16

0

لیسانس

64

42

+22

فوق دیپلم

12

8

+4

دیپلم

16

48

-27

پایین تر از دیپلم

6

19

-13

تحصیالت

---

تغییرات
+9

سیستمهای فروش:
ggتغییر روش فروش از اعتباری به نقدی باالخص در فروشهای صادراتی
ggشکستن رکورد فروش مقداری شرکت در سال 94
 ggدســتیابی به باالترین مقدار فروش محصول نهایی در سال 1395باالخص در فروش محصوالت نهایی صادراتی و
ادامه این روند در سال 1396
ggکسبرتبهاولسودآوریشرکتهاینفتیبراساسگزارشاتمنتشرهدرپورتالبورسکشوریدرسال95
ggکسب رتبه تنها شرکت دارای رشد فروش مقداری نسبت به سایر رقبا بر اساس گزارش رسمی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت
ggتعیین مشــتریان جدید فروش PDA-TARبه منظــور جلوگیری از بروز توقف
تولید واحد فوق و صادرات این محصول برای اولین بار در تاریخ شرکت
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ggتعیینتکلیفتمامیایسوزوهایخریداریشدهبرایعاملینشرکت
 ggبازبینی و تقویت سیســتم فروش مویرگی شرکت با جایگزینی نرم افزار مورد استفاده و توسعه این
روش با راه اندازی فروش توزیع مویرگی شرکت در شهرهای :کرج ،قم ،کاشان ،آبادان و تبریز و برنامه
ریزی اجرای این روش در سایر مراکز
ggفعال نمودن بخش بازاریابی با توجه به تغییرات انجام گرفته در این بخش

24
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تخصیص
رکوردشکنی ایرانول در تولید ،فروش ،صادرات و سوددهی در سه سال اخیر
ggمقدار فروش شــرکت در سال  1394معادل  613.210مترمکعب انواع محصوالت بوده که نســبت به سال قبل وبودجه سال  1394به ترتيب 11و 3
درصدافزایشداشتهاست.

رکورد فروش مقداری ایرانول در سال  94شکسته شد
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سال 93

سال 94

سال 95

11ماهه 96

نمودار مقایسهای مقدار فروش سالهای  ۹3تا  ۹۵و ۱۱ماهه ۹۶

ggصادرات چند برابری محصول نهایی و کاهش  25درصدی خام فروشی در سال  1395و  30درصدی در سال 1396
ggمقدار صادرات شرکت در سال  1394نیز معادل  317.783مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل آن  26درصد افزايش داشته است.

رکورد صادرات ایرانول در سال  95شکسته شد

سال 93

سال 94

سال 95

11ماهه 96

نمودار مقایسهای مقدار فروش صادرات سالهای  93تا  95و 11ماهه 96

رکورد تولید در سال  94شکسته شد
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رکورد فروش محصول نهایی در سال  95شکسته شد
و سال  96نیزرکورد  95شکسته میشود

سال 93

سال 94

سال 95

نمودار فروش محصول نهایی روغنهای موتوری و صنعتی
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نمودار فروش روغن پایه

سال 95
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ggرایزنیهای متعدد با شرکت پخش و پاالیش و حل  20میلیارد تومان بدهی عوارض  5درصدی سال 1393
ggتحویل کارخانه حشره کش پرکنی پس از مختومه شدن پرونده حقوقی پس از گذشت  10سال از این پرونده
ggتخلیهانبارهایاستیجارینگهداریملزوماتاولیهخارجازشرکت
ggتکمیلاتصالبهبرقشهرباتوان3000مگاواتدرپاالیشگاهروغنسازیتهرانوافزایشدیماندبرقدریافتیبه7000مگاواتوکاهش67درصدیپولبرق
ggنصب آنالیزور پایش آنالین خروجی گاز کورهها در دودکشهای خروجی پاالیشگاه تهران و ایجاد دسترسیهای الزم به محیط زیست
ggوصل شدن به گاز شهری در راستای مستقل سازی پاالیشگاه روغن سازی تهران

ggانجام تعمیرات اساسی به شرح زیر:
ggتعمیر اساسی واحد  MDUدر سال 93
ggانجام دو تعمیر اساســی در واحدهای  HFو  PDAدر سال :94پس از  17سال تعمیرات اساسی فوق صورت پذیرفت که نتیجه موفقیت آمیز این دو تعمیر
اساسی افزایش چشمگیر کیفیت روغن پایههای تولیدی شرکت و افزایش شدت و بازدهی تولید بوده است.
ggتولید روغن پایه با کیفیت باالی مشابه با گروه  IIبرای اولین بار در کشور و اخذ تائیدیه از پژوهشگاه صنعت نفت در این خصوص
ggافزایش شدت جریان و بازدهی واحد  PDAبه مقدار بیشتر ار  4200بشکه برای اولین بار در تاریخ شرکت
ggتعمیرات اساسی واحد  FEUفورفورال در سال  1395پس از  9سال
ggخرید کاتالیستهای مورد نیاز واحد HFو تعیین برنامه تعویض کاتالیستها برای اولین بار پس از تاسیس شرکت
ggانجام بازدید دورهای از پاسهای کورههای واحد PDAدر بهار ســال 1396بر اساس نتایج بازرسیهای تعمیرات اساسی انجام شده در
این واحد
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پاالیشگاه روغن سازی آبادان:
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اجرای بیش از  200پروژه در پاالیشگاه آبادان از جمله:
ggتوسعه و نوسازي روغن سازي پااليشگاه آبادان در بخش بلندینگ بریم پس از  36سال و تولید روغن نهایی
جهت فروش داخلی و صادرات محصول تولیدی از این مرکز بصورت بشکه و فلکسی تانک
ggاحداث خط لوله جدید با  5الین از پاالیشگاه به  BR-PODبه همراه مسیر برگشت
ggتجهیز واحد بلندینگ و پرکنی مظروف  BR-PODو تولید محصول در این سایت پس از  36سال
ggاتمام فرآیند ساخت ،تجهیز و راه اندازی سولههای تعمیرات ،آزمایشگاه و رستوران در پاالیشگاه آبادان
ggراه اندازی خط مظروفســازی محصوالت جانبی صادراتی در پاالیشــگاه آبادان و ارسال محمولههای مظروف شده و فلکسی
تانک برای اولین بار از این مرکز
ggتعویض پارچه فیلترهای واحد MEKپاالیشگاه آبادان برای اولین بار پس از تاسیس شرکت
ggانجامبرنامه تعمیراتزمانبندیشدهدرواحدهایعملیاتیبدون توقفدر فعالیتهای تولیدی
ggایجاد واحد تعمیرگاه مبدل و آماده ســازی مبدلهای مورد نیاز و حذف زمان توقف ناشــی از تعمیرات آن از طریق آماده به خدمت نمودن
مبدلهایضروری
ggورود کولینگ تاور (برج خنک کننده) به مدار فعالیت در این پاالیشگاه
ggانجام عملیات تعمیرات اساسی در برجهای واحد فورفورال و انجام پیش تعمیرات اساسی واحد MDU
ggبرنامه ریزی انجام تعمیرات اساسی این واحد در بهار سال 1397

شرح مختصري از مهمترین پروژههای اجرا شده:
ggساختوتکمیلپایانهصادراتیایرانولدربندرامامخمینی(ره)پسازسالهابالتکلیفی
شــرکت نفت ایرانول جهت صادرات محصوالت خود ،نیازمند ذخیره ســازی و نگهداری آنها در بنادر صادراتی نفتی بود که برای
رفــع این نیاز مبادرت به اجاره مخازنی در بندر امــام خمینی (ره) ميكرد .با توجه به هزینه اجاره بــاالی مخازن نفتی در این بنادر
تصمیم به ســاخت این پایانه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) گرفته و عملیات اجرائی در ســال  94آغاز شد .این
انتخاب به دلیل صرفه جویی در هزینه اجاره مخازن ،اســتفاده از معافیتهای مالیاتی و مشــوقهای اقتصادی مناطق ویژه
وکاهش هزینههای حمل و نقل میباشد .این پایانه متشکل از مخازن نگهداری محصوالت به ظرفیت تقریبی  25000تن
به همراه ساختمانهای اداری و ســولههای صنعتی مورد نیاز و ایستگاههای بارگیری کامیون و قطار میباشد .شرکت
نفت ایرانول برای صادرات محصوالت خود شــامل روغن پایه و اکسترکت ،حدود  10,000متر مکعب مخزن در
بندر امام خمینی (ره) اجاره کرده بود .بــا بهره برداری از مخازن این پروژه مقدار  25,000متر مکعب مخزن
در ســرویس قرار میگیرد که عالوه بر عدم پرداخت اجاره بهــاء مخازن فعلی ،معادل  15,000متر
مکعب حجم مخزن اضافی نســبت به قبل در اختیار شــرکت قرار خواهد گرفت که میتواند
موجب افزایش قدرت ذخیره سازی ،چانه زنی و سود آوری شرکت شود.
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ggحل و فصل و ترخیص چـهار عدد فیلتر
ggحل و فصل و ترخیص چـــهار عدد فیلترهای مربوط به پروژه تولیــد واکس کم روغن از
گمرک و نصب فیلترهای مزبور پس از  3ســال به منظور کاهش روغن اسلک وکس و افزایش
تولید روغن پایه
با اجرای فاز اول طرح بهبود راندمان واحد موم گیری ،راندمان عملیات پاالیش در این واحد که در حال حاضر
حدود  75%میباشد به حدود  79%افزایش خواهد یافت ،این امر موجب استحصال  11میلیون لیتر محصول روغن
پایه بیشتر از خوراک در سال خواهد بود .از طرف دیگر درصد روغن در محصول جانبی اسلک وکس از  25-20درصد
فعلی به حدود  10درصد کاهش خواهد یافت که باعث مرغوبیت و ارزش بیشتر محصول جانبی میگردد.
با اجرای فاز دوم و تولید وکس خشک با درصد روغن بســیار پایین حدود  1-3در صد ،ارزش افزوده محصول جانبی وکس
بســیار باالتر خواهد رفت که این امر نیز موجب افزایش سودآوری قابل توجه در شرکت خواهد شد و قدرت رقابتی شرکت را نیز
افزایش خواهد داد.
با پیگیریهای انجام شده و پس از انجام عملیات نصب این فیلترها بر روی جایگاه خود ،عملیات ساخت اطاق کنترل و سقف SHELTER
فیلترهای مزبور نیز به اتمام رسیده است؛ همچنین با مطالعات گسترده و دقیق فاز شناسایی پیمانکاران مورد نیاز و تعیین تکلیف و بررسی فنی
استعالمات به اتمام رسیده و پروژه بسرعت در حال پیگیری اجرا میباشد.

ggبرجخنککنندهآبادان
پاالیشــگاه روغنسازی آبادان برای خنک کردن فرآیند پاالیشگاه از آب رودخانه اروند به صورت یک بار گذر استفاده مینمود که این آب پس از خنک
کردن تجهیزات به رودخانه برگردانده میشد .این امر عالوه بر آلوده نمودن محیط زیست و از بین بردن منابع طبیعی ،هزینه بسیار باالیی را نیز در بر داشت.
با اجرای پروژه برج خنک کننده در پاالیشگاه روغنسازی آبادان ،آب در گردش به صورت سیکل بسته استفاده میگردد و از هرز رفت آب ،آلودگی محیط
زیست و هزینههای جانبی آن جلوگیری میگردد .از طرف دیگر این پروژه موجب کاهش رسوبگذاری آب در دستگاهها و در نتیجه استمرار بیشتر تولید
شده است و با توجه به انجام امور مهندسی و تهیه مدارک و مستندات مورد نظر ،این پروژه در آبان ماه  1396به بهره برداری رسید و این تجهیز وارد سیستم
عملیاتی گردید که اثرات آن در افزایش تولید و کاستن از زمان تعمیرات مورد نیاز در این پاالیشگاه باالخص در مبدلهای واحد مشهود میباشد.

ggتولیداولینروغنپایهگیاهیبهنام تترا
فرمولــه و تولید اولین روغن پایه گیاهی به نام تترا در خاورمیانه و اخذ مجوز و گواهی اســتاندارد مربوطه و بازتاب
تولید این محصول در رسانه ملی و خبرگزاریها که در زمان رونمایی تولید سه ماه آن پیش فروش شد.
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ggتعیینتکلیفوتحویلکارخانهحشرهکشپرکنی
تعیین تکلیف و تحویل کارخانه حشــره کش پرکنی پس از  10ســال به شرکت و استفاده از بخش
انبارش آن و تســویه انبارهای استیجاری که موجب میشــود ذخیره محصوالت نهایی که حاشیه سود
بیشتر دارند از دو هفته به سه ماه افزایش یابد و خام فروشی را کاهش دهد.
ggانبارهایجدیدشرکتنفتایرانول
در ســال  1394فضایی در حدود  5000متر مربع به فضای انبارش مسقف شــرکت نفت ایرانول افزوده گردید که
این امر عالوه بر کاهش هزینههای جاری شــامل اجاره فضای انبار با افزایش امکان نگهداری محصول نهایی و جلوگیری از
خامفروشی توانسته سود مناسبی را نیز نصیب شرکت نفت ایرانول نماید.
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ggانبار جواد االئمه (ع) :
در تیر ماه ســال  94پروژه ساخت انبار جواد االئمه با زیر بنای  1380مترمربع در پاالیشــگاه تهران جهت انبارش محصول نهایی آغاز گردید که
پس از طی یک سال کار ســاخت آن به اتمام رسیده و پس از اتمام آن پروژه رکبندی آن آغاز و در پائیز سال 95به اتمام رسید؛ با انجام این پروژه
عالوه بر افزایش کیفیــت نگهداری انواع محصوالت ،قابلیت انبارش  80هــزار عدد انواع کارتن چهار لیتری فلزی به توانمندی شــرکت اضافه
گردید.
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 ggمجموعهانبارهایثامن(ع):
پس از حل و فصل پرونده کارخانه حشــر هکش پرکنی و تحویل این مجموعه به شــرکت نفت ایرانول ســه ســوله سرپوشــیده این واحد
متبــرک به نام مبارک ثامــن االئمه  2 ،1و  3در مجموع به مســاحت  3637مترمربع به فضای انبارش شــرکت نفــت افزوده گردید که
از ایــن مقدار انبار ثامن  3به مســاحت  613متر مربــع به انبارش محصوالت نهایــی در باکس پالت و انبا رهای ثامــن 1و 2در مجموع به
مســاحت  3024متر مربع به انبارش مواد و ملزومات بســته بندی تا  200هزار ســطل پالســتیکی خالی ،انواع کارتن و ورق خام و چاپ
شده اختصاص یافته است.

 ggتوسعه و گسترش شبکه توزیع مویرگی
توسعه و گسترش شــبکه توزیع مویرگی و ایجاد شبکه توزیع مستقیم در فروشــگاههای زنجیره ای :در راستای حذف واسطه گری در امر توزیع
روغن و همچنین با عنایت به هدف شــرکت مبنی بر کســب بیشترین ســهم بازار در بین محصوالت داخلی ضمن افزایش تولید محصوالت نهایی
مظروف ،تقویت سیســتم توزیع مویرگی موجود و همچنین راه اندازی این سیســتم در اســتانهای کرج ،قم و ســایر مراکز فروش مانند :کاشان،
آبادان و تبریز تا پایان ســال  1396پیگیری و اجرا گردیده اســت .اجرای این طرح موفق در سایر اســتانها با همکاری عاملین فروش همچنان در
سرلوحه اقدامات میباشد.

33
ggتولید دو گرید روغن پایه گروه 2برای اولین بار
تولید دو گرید روغن پایه گروه  2برای اولین بار درکشــور و بهینه ســازی فرموالسیون بخشی از روغنهای صنعتی
و کاهش واردات روغــن پایه گروه  :2با توجه به تحقیقات انجام شــده و بر مبنای نتیجه انجام تعمیرات اساســی
در پاالیشــگاه روغنســازی تهران و با تالش و کوشــش تیمهای عملیاتی ،روغن پایه گروه  2در پاالیشگاه
روغنسازی تهران -برای اولین بار در کشور -تولید و با اخذ استانداردهای کیفی مورد نیاز در فرموله
کردن محصوالت بکار برده شد؛ این مورد ضمن افزایش دانش سازمانی و اخذ لیسانس فرآیند
در داخل شــرکت ،منجر به افزایش توان رقابتی از طریق تولید محصول نهایی با قیمت
کمتر و با کیفیت باالتر گردید.
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ggسوق دادن صادرات به سمت صدور محصوالت نهايي(:)Finished Products
به منظور باال بردن ســوددهي شــرکت با تبدیل روغن پایه صادراتی به محصول نهایی و صادرات
آن (صادرات محصول به هفت کشور در سال  )95و تداوم آن در سال  96ضمن جلوگیری از خام فروشی
محصوالت شرکت ،سودآوری شــرکت تضمین گردیده و همچنین ورود شــرکت ایرانول به بازار فروش
محصوالت نهایی تضمین گردید .بر اثر این سیاست در نیمه دوم سال  1395تولید محصوالت نهایی به حداکثر
مقدار خود در طول حیات شرکت نفت ایرانول رسید و در نهایت در سال  1395مقدار تولید محصول نهایی مظروف
به حدود  150هزار مترمکعب رســیده و مقدار روغن پایه صادراتی در کمترین حد خود قرار گرفت .این موضوع ضمن
افزایش سودآوری شرکت رابطه مستقیم با افزایش سهم بازار شرکت در سال  1395داشته است.
با تداوم این روند در ســال  1396مقدار تولید محصول نهایی در شرکت ضمن پیشي گرفتن نسبت به بودجه در  9ماهه اول
سال 96سودآوری شرکت در دراز مدت تضمین گردید؛ اثر عینی این موضوع در گزارش  9ماهه سازمان صنعت ،معدن و تجارت
و ارائه آمار پیشي گرفتن شرکت نفت ایرانول بر رقبا در بخشهای مختلف توزیع و تولید آشکار گردیده و بر اساس آن شرکت ایرانول
در بین شرکتهای تولید کننده روانکار خودرو نسبت به سال گذشته ضمن افزایش سهم بازار با افزایش فروش مواجه بوده و اين در حالي
اســت كه تمامی رقبا با کاهش فروش مواجه بوده اند .بر اساس این گزارش ســهم بازار روغن خودرویی شرکت با عبور از 29درصد در حال
رسیدن به مرز  30درصد بعنوان باالترین سهم شرکت در دوره عمر خود میباشد.
ggتولیدروغنکشتیدرکشورباهمکاریشرکتپتروناس
شرکت نفت ایرانول موفق به تولید روغن کشتی برای نخستین بار در کشور با همکاری شرکت پتروناس شد.
ايرانول اولين شركت روانكار است كه با همكاري پتروناس توانست براي اولين بار در كشور روغن دريايي با تائیدیههای بینالمللی توليد کند.
محصول مشترك دريايي توسط شركت پتروناس آزمايش و تاييد شــده و پتروناس اين محصوالت را به لحاظ كيفي معادل با محصوالت خود معرفي
كرده كه داراي تاييديه از  wartsilaو  MANميباشند.
با دريافت تائيديه پتروناس بر روي محصوالت مشــترك از اين پس تمام كشــتي هايي كه از اين محصوالت استفاده نمايند ،ميتوانند محصول معادل
پتروناس را در تمام بنادر در سراسر جهان سرريز نمايند.

نگاهي به برخي از تقدیرنامهها طي چهار سال اخير
ggتقدیر از عملکرد مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در دومین جشنواره ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تابعه شستا در سال1394
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ggانتخاب مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول از بین  5000واحد تولیدی به عنوان مدیر نمونه در شهرســتان ری و دریافت لوح تقدیر از حجت االســام
والمسلمینمجیدانصاریمعاونپارلمانیرئیسجمهور

ggتقدیرازمدیرعاملایرانولدرسهدوره از جشنوارهملیقهرمانانصنعتایراندرسالهای96-95-94

35
g gتجلیل از مهندس اســحاقی درهمايش تجليل ازمديران موفق اقتصاد مقاومتي در  ،1395با حضور دكتر ربيعي وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،دكتر نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعی
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ggدریافت جایزه ملی ســه ستاره تعالی ســازمانی (برای نخســتین بار ایرانول موفق شد در میان
شرکتهای روانکار این جایزه را کسب نماید).
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ggدریافتتقدیرنامه 4ستارهمسئولیتاجتماعیازنخستینهمایشملیمسئولیتاجتماعیایران

برنامههای آتی شرکت نفت ایرانول
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در سال  1396و با تداوم برنامههای به ثمر نشسته در سالهای گذشته و بر اساس برنامه استراتژی  1404شرکت نفت ایرانول ،تالش مديريت شرکت
ايجاد ارزش افزوده و اســتفاده بهینه از داراییهای شــرکت و تبدیل داراییهای کم بازده و در نتیجه افزایش ســهم بازار داخلي در روغنهاي موتوري و
صنعتي ،ساماندهي فعاليتها و توليد بر اساس استانداردهاي متعارف صنعت و دريافت تأييديههاي اجباري و تشويقي ،توجه به توليدات با ارزش افزوده
باالتر و در نهایت سودآوری حداکثری برای ذینفعان شرکت میباشد.

بخشی از طرحهای اصلی و برنامه توسعه عملیاتی شرکت به شرح ذیل میباشد :
ggافزايش سهم بازار مورد انتظار در داخل کشور
ggافزايش حداکثری حجم توليد روغنهاي موتور با حفظ تنوع فعلي :در افق 1404شرکت نفت ایرانول شرکتی است که تمامی روغن پایه تولیدی خود را به
محصول نهایی تبدیل نموده و خام فروشی این شرکت به حداقل خواهد رسید.
ggطرح بهبود راندمان واحد مومگیری فاز یک
ggطرح توليد وکس خشک و افزايش توليد پااليشگاه تهران
 ggطرح تولید بخار در تهران و نهایتا مستقل نمودن کامل یوتیلیتی در پاالیشگاههای تهران و آبادان
ggمشارکت با شرکتهای معتبر خارجی در تولید روغنهای دریایی و روغن پایه گروه  2و  3در آبادان
ggانتقالمجتمعظروفسازیبهپاالیشگاه
ggخودکفائی در تولید ظروف 20لیتری و پالستیکی

سایر برنامهها طی سالهای اخیر
ggحضور دکتر ربیعی وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در جمع کارگران شرکت نفت ایرانول همزمان با تحویل سال نو 1394
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ش کرت نفت اریانول

چهار سال تالش ،خرد جمعی و خودباوری

ggبرگزاری ســمینارهای دورهای عاملین فروش بر اســاس برنامههای پیشبرد فروش و ارزیابی
عملکرد آنها در بازه زمانی شش ماهه و یک ساله
ggبرگزاری سمینارهای اتوسرویسهای برتر در اســتانهای مختلف شرکت در راستای سیاستهای
پیشبردفروش
ggحضوردرنمایشگاهبینالمللیوتخصصی نفت،گاز،پاالیشوپتروشیمیونمایشگاههای مرتبط باصنعت
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ggحضور در نمایشگاههای تخصصی صنایع دریایی ،صنعت حفاری ،صنایع و معادن و فوالد
ggحضوردرنمایشگاهدستاوردهایتامیناجتماعیونمایشگاهمحیطزیست
ggبرگزاری جشنهای سالروز پیروزی انقالب اسالمی ،روز کارگر ،روز زن و روز جانبار
 ggتجلیل از پرسنل فعال مذهبی و فرهنگی و تجلیل از بازنشستگان شرکت در مناسبتهای مختلف
ggبرگزاری مراسمهای مذهبی (در ماههای محرم ،صفر ،رمضان ،رجب و شعبان و)...
 ggبرنامههای بازدید و سمینارهای تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان صنایع مرتبط
ggحضور تیم فوتبال ایرانول در لیگ دسته یک کارگری استان تهران
ggراه اندازی نخستین ایرانول سنتر و عرضه مستقیم روغنهای دیزلی در کشور در پایانه حمل بار نسیم شهر
ggبرگزاری مراسمهای خانوادگی جهت پرسنل تهران و آبادان (ویژه دانش آموزان ممتاز و فرزندان پرسنل)
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تاییدیههای ایرانول

شرکت نفت ایرانول در راستای حضور موثر در بازار داخل کشور و بازارهای منطقهای وجهانی با فرآوری و عرضه انواع روانکار مطابق با استانداردهای
بینالمللی کیفیتی وبهره گیری از دانش و فن آوریهای نوین،حفظ ثبات کیفیت در محصوالت و کسب رضایت مشتریان ،تالشهای مستمری را پیگیری
مینماید .اســتقرار سیستم مدیریت یکپارچه واخذ تاییدیه شرکتهای معتبر جهانی در زمینه ساخت تجهیزات وقطعات برای روغنهای خودرو (اعم از
بنزینی،دیزلی و روغن دنده خودرو ) موید این مطلب میباشد .مهم ترین فعالیتهای این مجموعه در موارد فوق عبارتند از :
ggتقدیرنامه 3ستاره از جایزه ملی تعالی سازمانی
ggتقدیرنامه 2ستارهازجایزهتعالیصنعتپتروشیمی
ggگواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت در خودروسازی وصنایع مربوطه ISO/TS 16949:2009
ggگواهینامه استاندارد مدیریت کیفیتISO 9001:2008
ggگواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
ggگواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007
ggگواهینامه استاندارد مدیریت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2010
ggاستقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهISO/IEC 17025:2005:
ggتاییدیه شرکتهای  ZFو  VOITHآلمان برای روغنهای دنده خودرو
ggتاییدیه VOLVOبرای روغنهای موتور دیزلی
ggتاییدیه MANبرای روغنهای موتور دیزلی
ggتاییدیه MTUبرای روغنهای موتور دیزلی
ggتاییدیه Reachکانادا برای روغنهای فرآیند سبز2006/1907/EC
ggگواهینامه استاندارد ملی ایران برای روغنهای موتور و صنعتی
ggگواهینامه BIUآلمان و CIRSچین برای روغنهای فرآیند سبز
g gدریافت تاییدیه روغنهای دریایی از موسسه رده بندی ایرانیان
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افتخارات ایرانول
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 -1دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه کیفیت و استاندارد تهران در سالهای 1393و1394
 -2دریافت گواهی نامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان1393
 -3دریافت لوح از جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت1394
 -4دریافت لوح تقدیر هفتمین جشنوار ملی بهره وری1394
 -5دریافت لوح تقدیر ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران1394
 -6نشان مسئولیت پذیری اجتماعی از کنفرانس ملی برند پایدار1394
 -7تندیس جشنواره برترین شرکتهای ایران (1394)TOPEX
 -8گواهی نامه و تندیس طالیی پنج ستاره کیفیت1394
 -9دریافت لوح حامیان محیط زیست1394
-10دریافت تقدیرنامهازدومینکنفرانسبینالمللیاستراتژیبرند1394
 -11دریافت گواهی نامه چهره ماندگار کیفیت1394
 -12کسب عنوان شرکت برگزیده شستا در دومین جشنواره ارزیابی شرکتهای تابعه در سال 1394
 -13دریافت گواهینامه رتبه زرین از مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران 1395
 -14دریافت لوح تقدیر از کنفرانس ملی حفاظت از محیط زیست 1395
 -15دریافت لوح تقدیر مدیر نمونه از فرمانداری شهر ری در سال 1395
 -16دریافت لوح و تندیس از همایش مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی کشور 1395

 -17دریافت تندیس از پنجمین همایش ملی و بینالمللی مهارت آموزی و اشتغال1395
 -18تقدیرنامهنشانمسئولیتاجتماعیایرانازنخستینهمایشملیمسئولیتاجتماعیکشور1395
 -19برگزیده یازدهمین ،دوازدهمین و سیزدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران 1395،1394و1396
 -20لوح سپاس و تندیس (شاهین نقره ای) دومین جشنواره برترینهای تبلیغات ایران1395
 -21لوح سپاس و تندیس چهاردهمین جشنواره تولید ملی -افتخار ملی1395
 -22گواهینامه همایش شرکتهای برتر ایران ( ) IMI-100از سازمان مدیریت صنعتی  1395و 1396
 -23دریافت جايزه ملي سه ستاره تعالي سازماني1395
-24تقدیرنامهمدیرانبرتراقتصادمقاومتیبخشخصوصیازجشنوارهنیکوکارآفرین1395
-25جایزهملیمسئولیتاجتماعیبنگاههایاقتصادی1396
 -26لوح سپاس به عنوان کارفرمای نمونه بندر امام خمینی1396
-27نشانکیفیتازسومینکنفرانسبینالمللیکیفیت1396
 -28گواهینامه رتبه زرین از مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران1396
 -29لوح سپاس از سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت1396
 -30لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی و نشان ویژه مسئولیت اجتماعی از سیزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی1396
 -31لوح تقدیر از اولین نمایشگاه جایگاههای سوخت و صنایع وابسته1396
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مهندس لطفی مدیرعامل شستا:

ایرانول در فروش و سوددهی رشد خوبی داشته است

42
اخبار

مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بازدید از
چهاردهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش با تبیین برنامه گسترده مدیریت
جدید شســتا در راه بالندگی و ارتقای حقوق ذینفعان گفت :چابکســازی
و واگذاری شــماری از شــرکتها ،جوانگرایی و شــفافیت ،سودآوری و
پاسخگوییازجملهاولویتهایشستااست.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول به نقل از ایلنا،
مرتضی لطفی ضمن بازدید از نمایشــگاه بینالمللی نفــت و انرژی کیش با
حضور در غرفه شــرکت نفت ایرانول یکی از شــرکتهای تابعه شستا در
نشستخبریبهسواالتخبرنگارانپاسخداد.لطفیضمنتشکرازعملکرد
شرکتهای موفق شســتا از جمله ایرانول ،افزود :خوشــبختانه ایرانول در
زمینه فروش روغن موتور و سوددهی در کنار سایر تولیدکنندگان روغن در
نه ماهه امسال توانسته رشد خوبی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با همراهی
هلدینگها و شرکتهای تحت پوشش پروژههای مهمی را در دست افتتاح
دارد ،تصریح کرد :انشــاهلل این طرحها بهزودی با حضور ریاست جمهور و
وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) همچنین اعالم
کرد :با مشارکت سازمان تامین اجتماعی در مرحله نخست ۱۶۷ ،شرکت و
بنگاه اقتصادی کوچک شستا ،شناسایی و در قالب بورس کاال و فرا بورس به
بخشخصوصیعرضهمیشود.
مرتضی لطفی گفت :از ابتدای ســال موضوع جمع آوری شــرکتهای
کوچک که در برنامه اســتراتژی  ۵ســاله ما قرار ندارند و یا به دالیلی زیان
میدهند را میخواهیم ساماندهی و در بازارهای داخلی عرضه کنیم.
وی تصریح کرد :اســتنباط ما این اســت ،با بخش خصوصی نباید رقابت
داشته باشیم و یکی از اهداف ما رقابت نکردن در عرصه بنگاهداری با بخش

خصوصی است .لطفی با تاکید بر اینکه این برون سپاری به منزله این نیست
که از مجموعه سهامداری خارج شویم ،تصریح کرد :با برون سپاری بخشی
از شرکتهایی که شســتا خریداری کرده و بخشی را که دولت به مجموعه
شستا واگذار کرده بدنبال اصالح ساختار بنگاه داری یا سرمایهای هستیم.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،گفت :بر این
اساس برای واگذاری ۲۰شرکت باخریداران واردمذاکرهمستقیمشدیمو۸
شرکت تفاهم با خریداران انجام شده است و با اجرای شرایط مزایده در نحوه
واگذاری  ۲۷شرکت ،از طریق جراید اعالم میشود.
لطفی در ادامه اظهار کرد :پیش بینی میشود ،امسال  ۱۶هزار میلیارد ریال
در این راستا فروش داشته باشیم و تا االن حدود هشت هزار میلیارد ریال آن
محقق شده اســت و تا پایان سال 96این رقم را در ارتباط با فروش بنگاهها به
 ۲۶هزار میلیارد ریال برســانیم .مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین
اجتماعی (شستا) درباره عملکرد شستا نیز گفت :ما اولین مجموعه در کشور
هستیم که نظام هوش تجاری را به منظور شفافیت و اطالعات ذینفعها آغاز
کردیم و در ارزیابی ۹ماهه ،شستا رشد ۴۵تا ۵۰درصدی را نسبت به ۹ماهه
گذشته هم از نظر کمی و هم کیفی در بخش درآمد داشته است.
وی اظهار کرد :اگر قرار باشــد در عرصه بینالمللــی با واحدهای بزرگ
ارتباط داشته باشیم باید همه صنایع پتروشیمی تحت نظر وزارت کار تعاون
و رفاه اجتماعی را ادغام کنیم که هم در راستای تولید و هم در مسیر صادرات
هــم افزایی ایجاد میکند و از طرفی فرصت رقابــت را در عرصه بینالمللی
فراهم میکند .در ادامه این ســفر مدیرعامل شســتا دردیــدار با معاونت
اقتصادیومعاونعمرانیسازمانمنطقهآزادکیشدرخصوصبرنامههای
مشترک در حوزه فعالیتهای اقتصادی مذاکره کرد .در این دیدار مقرر شد
در نخستین فرصت به دســت آمده ،پس از فراهم شدن تشریفات قانونی
محصوالت تولیدی شستا در بورس کاالی کیش عرضه شود.

تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت
 ISO9001و ISO14001
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ممیزی مراقبتی ،تجدید گواهینامه و ارتقای ویرایش اســتانداردهای سیستم مدیریت کیفیت
 ISO9001و  ISO14001بــه ویرایش  ، 2015با موفقیت برگزار و شــرکت نفت ایرانول موفق به
تمدید گواهینامه های مذکور و ارتقای ویرایش جدید اســتانداردهای خود گردید .این ممیزی
طی پنج روز در پاالیشگاه روغن سازی آبادان ،پاالیشــگاه روغن سازی تهران و دفتر مرکزی به
اجرا در آمد .در جلسه اختتامیه این ممیزی که سه شنبه  24بهمن  96با حضور مدیران و روسای
پاالیشگاه روغن ســازی تهران برگزار گردید ،ممیزان شــرکت  SGSضمن اعالم نقاط قوت در
واحدهای مختلف ،به تشریح هشت عدم انطباق جزئی مشاهده شده پرداخته و موفقیت شرکت
نفت ایرانول را در این ممیزی اعالم کردند.

مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو:

تاپیکو از شرکت های زیانده خارج میشود
مدیرعامــل تاپیکو از برنامــه این هلدینگ برای خروج از فهرســت
شــرکتهای زیانده ،کم بازده ،کوچک مقیاس و خارج از استراتژی در
آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی تاپیکو ،مهندس محمود مخدومی مدیرعامل
این شرکت ،در نشســت تحلیلی و هم اندیشی تاپیکو که با حضور مدیران
ارشد این شرکت و اهالی بازار سرمایه در محل تامین سرمایه امین برگزار
شد ،گفت :بر اساس اســتراتژیهایی جدید تدوین شده ،تاپیکو بطور حتم
و در آینده نزدیک از فهرســت شــرکتهای زیانده کم بازده ،کوچک
مقیاس ،یا خارج از استراتژی که هم اکنون در اختیار دارد خارج میشود.
وی افزود :در ترکیب شــرکتهای عضو گروه تاپیکو ،پس از بازنگری
و مطالعات دقیق ،قصد داریم شــرکت هایی که فعالیت مشابه دارند را با
هم ادغام کرده و یا طوری سازماندهی کنیم که در زنجیره همافزایی گروه
شستا موثر باشند .از این رو در راستای همکاری بیشتری با سازمان بورس
و بازار ســرمایه نسبت به شفافیت عملکردها ،دقیق تر و سنجیده تر عمل
خواهیم کرد.
وی ادامه داد :بر اســاس ابالغ کمیته سازماندهی که در شستا در حال
برنامهریزی و فعالیت اســت ،مبنی بر کاهش هلدینگهای شســتا از ۹
هلدینگ به  ۵هلدینگ ،تاپیکو شــرکتهای دوده صنعتی ،کربن ایران،
حریر و لطیــف را واگذار خواهد کرد .قصد داریم پس از اطالعرســانی
همگانی ،این شــرکتها را با باالترین پیشنهاد به بخش خصوصی واگذار
نماییم که در موعد خود در این زمینه اطالع رسانی خواهد شد.
مدیرعامل تاپیکو در بخش دیگری از ســخنان خود در این نشست در
مورد بازار انرژی جهان با بیان این که پیشبینی موسســات بینالمللی،
افزایش قیمت نفت با شیب مالیم در سالهای آینده خواهد بود ،گفت :بر
اســاس تحلیلهای صورت گرفته کارشناسان و متخصصان ،قیمت نفت
و گاز با شــیب مالیمی رو به افزایش بوده و قیمت  ۷۵دالر برای هر بشکه
نفت در  ۵سال آینده محتمل میباشد.
وی خاطرنشان کرد :در تاپیکو بر اساس نوع مالکیت و وظایف تعریف
شده شــرکتی ،موظف هســتیم مواد اولیه را از قبل تهیه کنیم تا به تولید
مقرون به صرفــه و در نتیجه محصوالت را در بســتر بهتری به فروش
رسانیم .از این جهت حافظ منافع سهامداران هستیم و حواسمان به قیمت
سهم خواهد بود.

مهنــدس مخدومی در ادامه به افزایش ســرمایه  ۸۷درصدی تاپیکو
اشــاره کرد و گفت :این افزایش سرمایه کمســابقه ،اتفاق خوبی بود که
در روند ســرمایهگذاریهای شــرکت تاپیکو تحقق یافت و تاپیکو را به
بزرگترین شرکت بورسی تبدیل کرد و با استقبال خوبی هم روبرو شد.
 مدیرعامل تاپیکو با بیــان اینکه تعامالت بینالمللــی یکی از رئوس
اصلی کار مدیریت تاپیکو در دوره جدید میباشد ،گفت :در این زمینه از
کارشناسان ماهر در درون ســازمان و هم از مشاوران ورزیده بینالمللی
جهت مطالعات طرحهای سرمایهای استفاده میکنیم .در چند ماه آینده
نیز مذاکــرات بینالمللی را طوری جهت عقد قراردادها نهایی میکنیم تا
قیمت محصوالت در اتمام پایان کار را پیشبینی کرده باشیم.
وی افزود :همچنین با توسعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
از طریق مبادله تفاهمنامه ،صادرات محصوالت در راســتای همافزایی
بین گروه جهت فروش محصوالت نیز استفاده میکنیم.
مخدومی در ادامه این نشســت به پروژههای در دست اجرای تایپکو
اشــاره کرد و گفت :پروژه پتروالفین فنآوران یکی از پروژههای پربازده
تاپیکو خواهد بود که بــا افزایش قیمت محصول ،ســود قابل توجهی را
برای تاپیکو به همراه خواهد داشــت .تنها مشکلی که داریم با  NPCبر سر
تخصیص زمین است که بزودی حل میشود.
مخدومی با اشاره به سرمایهگذاریهای غیر بورسی تاپیکو ،به سرمایه
گذاری  ۴۹درصدی این شــرکت در پروژه احداث پاالیشگاه میعانات
گازی ســتاره خلیج فارس اشاره کرد و گفت :تاکنون  ۳.۸میلیارد یورو در
این پروژه سرمایه گذاری شده اســت و پیش بینی میگردد تا پایان این
پروژه جمع ایــن ارقام به چیزی حدودی  ۲۱تا  ۲۲هــزار میلیارد تومان
برسد .فاز یک این پروژه به بهره برداری رسیده و زمان راه اندازی فاز  ۲و
 ۳پروژه به ترتیب اردیبهشت و آبان ماه  ۹۷خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد :با بهره برداری کامل از این پروژه و با مفروضات
قیمت گذاری فعلی ۳۰ ،هــزار میلیارد تومان فــروش ۶ ،هزار میلیارد
تومان سود ناخالص و  ۲هزار میلیارد تومان سود خالص نصیب پاالیشگاه
میشود که  ۴۹درصد از آن متعلق به تاپیکو میباشد.
مخدومی گفــت :برای این پروژه کــه با نگاه ملی و رصد مســووالنه
دستاندرکاران روبروســت ،تامین  ۱۰۰میلیون یورویی از منابع بانکی
داخلی را در برنامه داریم.
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تقدیر وزیر صنعت ،معدن و تجارت از مدیر عامل
شرکت نفت ایرانول

ش کرت نفت اریانول

سیزدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با معرفی برندهای پیشتاز و ارزشمند در
ايران و همچنین تقدیر از بیش از ٣٠مدیر و برند برتر ایرانی برگزار شــد .در این جشنواره از
شــرکتنفتایرانولبهعنوانیکیازبرندهایبرترومهندساسحاقیبهعنوانمدیرموفق
تقدیر شد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،این رویداد كه سه شنبه
 ٢٤بهمن  ٩٦با حمایت و همکاری وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در مرکز همایشهای
بینالمللیصداوسیمابرگزارشد،طیسالهایاخیربهدلیلاهمیتوارتقایجایگاهبرندسازی
موردتوجهفعاالنصنعتیواقتصادیایرانقرارگرفتهورقابتبرندهادراینعرصهرانیزباال
بردهاست.دراینجشنوارهازمهندسعیسیاسحاقیمدیرعاملشرکتنفتایرانولبهپاس
شایستگیمدیریتحرفهایویدرتعالیتوسعهصنعتیواقتصادیکشوربااهدایلوحسپاس
و تندیس جشنواره توسط دكتر شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت و دكتر هاشمي
قائممقاموزيركشورودکترداورزنیمعاونوزیرورزشوجوانانتقدیربهعملآمد.
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شرکت نفت ایرانول
در جمع  100شرکت
برتر ایران جای گرفت

همایش ملی رتبهبندی شرکتهای برتر ایران
با معرفی  500شرکت برتر  29بهمن ماه در مرکز
همایشهای بینالمللی صدا و سیما با حضور وزیر
صنعــت ،معدن و تجارت و صدهــا تن از مديران
دولتي و بخش خصوصي برگزار شــد .به گزارش
روابط عمومی و تبلیغات ،در این همایش شــرکت
نفت ایرانول برای ســومین ســال متوالی در جمع
 100شــرکت برتر ایران جای گرفت و به عنوان
یکی از  100شــرکت اول در این همایش ،معرفی
و تقدیر شــد .در این همايش  500شــرکت برتر
و بزرگ ایران کــه از آنها به عنــوان موفقترين
بنگاههای تجاری و صنعتی ایران یاد شــده است،
معرفي شــدند .گفتنی است؛ مهم ترین اهداف این
رتبه بنــدی تولید اطالعات در مــورد بنگاههای
اقتصادی کشــور و شفاف ســازی فضای کسب و
کار است .طی برگزاری همایشی از سوی سازمان
مديريت صنعتي در ســال  1396براي بیستمین
سال متوالي رتبهبندي شــركتهاي برتر ايران،
رتبهبندي  IMI-100انجام و  100شركت بزرگ و
موثر در اقتصاد كشور معرفی شدند.

تعمیرات اساسی واحدفورفورال ( ) FEUپاالیشگاه روغن سازي ايرانول آبادان

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

تعمیرات اساســی (اورهال) واحد فورفورال ( ) FEUپاالیشــگاه روغن
ســازی ایرانول آبادان پــس از دوهفته تالش شــبانه روزي وبي وقفه
همکاران پاالیشــگاه آبــادان در آذر ماه  96به پایان رســید و این واحد
در ســرویس قرار گرفت .قبل از اورهال در این واحــد افزایش خوراک
۱۴۰۰بشــکه در روز بود که پس از اورهال ،این واحــد قادر خواهد بود
خوراک را تا  ٢۰۰۰بشکه در روز افزایش دهد.
برج  1.EXTRACTION Aواحد فورفورال یکی از اساســی ترین برجهای
واحد روغن ســازی اســت که به علت کک گرفتگی پکینگهای فلزی و
سینیهای داخلی برج باعث استخراج ،جداسازی ناقص ،کاهش راندمان
و کاهش کیفیت محصول شده بود و امکان افزایش خوراک وجود نداشت
که با تعمیرات اساسی این برج این موارد برطرف شد.
این برج قبل از اورهال شــاخص گرانروی تا  ۹۱را تولید میکرد که پس
از اورهال قادر خواهد بود شــاخص گرانروی ( ۱۰۰ )Viرا تولید نماید .در

ال
تعمیرات اساسی این برج حدودا ً  1/5میلیون عدد پکینگ فلزی که کام ً
کثیف و کک گرفتگی داشــتند از برج خارج و پس از شستشو و تمیزکاری
توسط پرســنل عملیات و با همکاری واحد تعمیرات و بازرسی فنی مجددا ً
به برج برگردانده شــدند .کار تخلیه ،شستشــو و تمیز کاری داخلی برج و
پکینگها توسط پرســنل عملیات به صورت دو گروه  ۱۲ساعته روز کار و
شبکار انجام شده است .پس از تمیزکاری برج  1.Aاز نظر افزایش راندمان
و محصول ،باعث افزایش زیاد کیفیت محصول و همچنین افزایش خوراک
شده که این موارد را میتوان یکی از مزایای این اقدام برشمرد.
تعمیرات در واحد MDU

پس از اتمام کار اورهال در واحد فورفــورال ،گروه تعمیرات و همکاری
عملیات و پشتیبانی بازرسی فنی و تدارکات و انبار قطعات یدکی و  ،HSEدر
واحد  MDUتعمیرات اساسي صورت گرفت.

برای نخستین بار و با همکاری
پتروناسایرانولموفقبه
تولید روغن کشتی در کشور شد

شــرکت نفت ایرانول موفق به تولید روغن کشــتی برای نخستین بار
در کشــور با همکاری شرکت پتروناس شــد .به گزارش روابط عمومی و
تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،اولين محصوالت مشترك دريايي توليدي
شركت نفت ايرانول و شركت پتروناس در حاشیه نمايشگاه صنايع دريايي
و دريانوردي كيــش با حضور مديران ايرانول ،مديــران كنترل كيفيت و
تحقيقات و مدير منطقه اي شركت پتروناس رونمايي شد.
محصول مشــترك دريايي توسط شــركت پتروناس آزمايش و تاييد
شده و پتروناس اين محصوالت را به لحاظ كيفي معادل با محصوالت خود
معرفي كرده كه داراي تاييديه از  wartsilaو  MANمي باشــند .با دريافت
تائيديه پتروناس بر روي محصوالت مشترك از اين پس تمام كشتي هايي
كه از اين محصوالت استفاده نمايند ،مي توانند محصول معادل پتروناس را
در تمام بنادر در سراسر جهان سرريز نمايند.
ايرانول اولين شــركت روانكار اســت كه با همكاري پتروناس توانست
براي اولين بار در كشور روغن دريايي با تائیدیههای بینالمللی توليد کند.
مهندس علــي کاظمی ،مدیر بازاریابی ،فروش و صادرات شــرکت نفت
ایرانول اظهار داشت :این تفاهمنامه شــکلگرفته میان ایرانول و پتروناس
در راستای سیاستهای کالن کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی ،اشتغالزایی و

جلوگیری از خروج ارز منعقد شده است و ساالنه از خروج ۴۰میلیون دالر ارز
از کشور جلوگیری میکند و تولید گریس و روغنهای صنعتی و موتوری نیز
با همکاری پتروناس جزوه برنامه ماست .مهندس عظیمی پور ،مدیرعامل
شرکت روانکاران احیاء سپاهان نيز گفت :این شرکت زیرمجموعه شرکت
نفت ایرانول اســت که در زمینــه تولید روغنهای صنعتــی ،موتورهای
بنزینی و دیزلی و همچنین گریــس فعالیت میکند.محل تولید محصوالت
مشترک ایرانول و پتروناس شرکت روانکاران احیاء سپاهان تعیین شد و از
(  23آذر) و بعد از انعقاد تفاهمنامه ،توان تولید روغنهای دریایی در کشــور
را خواهیم داشــت و یکی از بزرگترین محاســن این اتفاق دراختیار داشتن
تاییديه بینالمللی است تا کشــتیهایی که تردد برون مرزی دارند بتوانند
از این مزیت اســتفاده کنند .گفتنی است؛ شــركت پتروناس از بزرگترين
شركتهاي توليد كننده انواع روانكار در جهان ميباشد كه ساليانه نزديك
به يك ميليارد ليتر انــواع روانكارهاي موتوري ،بنزينــي ،ديزلي ،صنعتي،
توربين ،ترانسفورماتور و گريس را توليد و به فروش مي رساند به طوريكه در
اروپا بيشترين سهم بازار را در اختيار دارد و انواع محصوالت با تائيديه OEMs
مانند مرسدس بنز ،BMW ،رنو ،پژو را تامین مي كند و يكي از پر مصرف ترين
روغنها در خودروهاي بنز و  BMWمتعلق به اين شركت مي باشد.
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درگزارش وزارت صنایع از وضعیت تولید و فروش روغن موتور در کشور اعالم شد:

ایرانول بیشترین رشد فروش روغن موتور را به خود اختصاص داد

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از وضعیت
تولید،توزیعوقیمتروغنموتوردر 9ماههامسالرااعالمکرد.
بــهگزارشروابــطعمومیوتبلیغاتشــرکتنفتایرانــولبهنقلاز
خبرگزاریایلنا،براساسگزارشسازمانحمایتازمصرفکنندگانوتولید
کنندگان،چهارشرکتتولیدکنندهعمدهروغنکشور(بهران،ایرانول،پارس
و سپاهان)  274هزار مترمکعب روغن موتور در  9ماهه امسال تولید کردند
کهدرمقایســهبامدتمشابهسالقبلکه 270هزارمترمکعببودهاندکی
افزایشداشتهاست.سهمهریکاز 4شرکتبرتردررشدتولیدروغنموتور
در این مدت شرکت بهران 8درصد ،ایرانول 9درصد ،نفت پارس -9درصد
و سپاهان -11درصد بوده است که ایرانول بیشترین رشد تولید روغن موتور
را به خود اختصاص داده اســت .براساس این گزارش ،توزیع و فروش روغن
موتوردراینچهارشرکتطی 9ماههامسال 254هزارمترمکعببودهکهدر

مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته و در عین حال فروش ایرانول
 11درصد ،بهران -1درصد ،پارس -7درصد و ســپاهان -6درصد در این
مدت رشد مثبت و منفی داشته است .شرکت نفت ایرانول تنها شرکتی است
که در فروش روغن موتور در 9ماهه اول ســال جاری نسبت به مدت مشابه
سال قبل  11درصد رشد داشته و سه شرکت دیگر ( بهران ،پارس و سپاهان)
با رشــد منفی مواجه بوده اند .گزارش سازمان حمایت حاکی است ،متوسط
قیمت بازار شرکتهای بهران و ایرانول در  9ماهه امسال در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل کاهشی نداشــته ولی متوسط قیمت بازار دو شرکت دیگر با
کاهشنرخمواجهبودهاست.اینگزارشمیافزاید:لوبکاتمادهاصلیواولیه
تولید روغن موتور علی رغم ثابت بــودن قیمت فروش محصوالت تولیدی
چهارشــرکتدر 9ماههاولسالجارینسبتبهمدتمشابهسالقبلبا44
درصدافزایشقیمتمواجهبودهاست.
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ش کرت نفت اریانول

منازل مسكوني پرسنل ایرانول رایگان
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
صبح ( ٢٦آذرماه ) مدیرعامل بیمه آســیا و هیــات همراه از واحدهای
مختلف پاالیشــگاه تهران بازدید كردند و در جلســه مشترك با مديران
شركت نفت ايرانول گزارشــی از وضعیت ارائه خدمات بیمهای شرکت
ارائه دادند .در این جلســه دکتر کاردگر مدیرعامل بیمه آســیا گزارشي
ازخدمات بیمهای طی دو ســال گذشــته ارائه و در خصــوص عملکرد
بیمههای درمان ،ضریب خســارت ،ســرویس درمان مراکز آن الین و
سرعت پرداخت خســارتها و بیمه مســئولیت مدنی ،عمر و پس انداز
مطالبي رابیان کرد.
دراین جلسه مهندس شمس مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی مهیمن
نیز در خصوص گزارش خطر و ریسک پاالیشگاه آبادان و بهبود وضعیت
و به روز کردن سیستم ایمنی پاالیشگاه صحبت کرد.
در ادامه دكترافضلی قائم مقام ومعاونت تولید و بهره برداری پاالیشگاه
تهران نیــز در خصوص عملکرد صنعت بیمه ،بهــره مندی آحاد مردم از
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این خدمات ســخناني بيان كــرد و در ادامه بر تحت پوشــش قرار دادن
مفيدتر بيمه آسيا براي پرسنل ايرانول در زمينههاي مختلف تاكيد كرد و
انتظارات پرسنل را به مديران بيمه آسيا انتقال داد️.
گفتنی اســت ؛ در این جلسه با درخواست مديران شركت نفت ايرانول و
تایید مدیرعامل بیمه آســیا مقرر شد منازل مسكوني کل پرسنل شرکت
نفت ایرانول تا سقف  ٢٠٠میلیون تومان بدون پرداخت هزینه و به صورت
رایگان به مدت یکسال تحت پوشش بیمه آتش سوزی یا حادثه بيمه آسيا
قرار گیرد.
همچنین با توجه به گزارش ریسک و خطرشرکت فنی مهندسی مهیمن
و قدمت ،فرسودگی و عدم امکان جایگزینی ماشین آالت و اموال پاالیشگاه
روغن سازی آبادان مقرر شد این اموال با ارزش جایگزینی نو تحت پوشش
بیمــه قرار گیرد و این موضوع پس از تصویب هیات مدیره شــرکت نفت
ایرانول اجرایی خواهد شد.

کمک شرکت نفت ایرانول
به زلزله زدگان غرب کشور

شــرکت نفت ایرانول در راســتای کمــک و همیاری به
هموطنان زلزله زده کشورمان هزینه چاپ و توزیع سررسید
(ســالنامه و تقویم) ســال جاری خود را برای کمک به زلزله
زدگان و یا ساخت مدرسه در این مناطق اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول،
هیات مدیره این شرکت ضمن عرض تسلیت به مناسبت در
گذشــت هموطنان عزیزمان در حادثه زلزله اخیر در مناطق
غربی کشور و آرزوی ســامتی و صبر برای بازماندگان آن
عزیزان ســفر کرده هزینه چاپ و توزیع سررسید (سالنامه و
تقویم) سال  97خود را برای کمک به زلزله زدگان و یا ساخت
مدرسه در مناطق زلزله زده اختصاص داد.

شرکت نفت ایرانول موفق به دریافت گواهی
انطباق معیار مصرف انرژی شد
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شــرکت نفت ایرانول موفق به دریافت گواهی انطباق با معیارها و مشــخصات فنی
انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید روغن موتور از ســازمان ملی استاندارد شد.
الزم به ذكر اســت كه در ســال  96نیز میزان مقدار انرژی مصرف شده بهمراه مقدار
تولید محصوالت در واحدهای عملیاتی مورد ارزیابی ســازمان استاندارد قرار گرفت و
بمانند سالهای گذشته شرکت نفت ایرانول موفق به دریافت گواهی انطباق با معیارها
و مشــخصات فنی انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید روغن موتور با شــماره
استاندارد  11593شد .گفتنی است؛ در راستای الزم االجرا شدن انجام بازرسی انرژی
توسط سازمان ملی استاندارد و اداره بهینهسازی مصرف سوخت ،هرساله شرکتهای
معتمد این نهادها به منظور انجام بازرسی به شرکت نفت ایرانول مراجعه مینمایند.

حضور شرکت نفت ایرانول
در سیزدهمین نمایشگاه
بینالمللی معدن و صنایع معدنی

شرکت نفت ایرانول در ســیزدهمین نمایشگاه بینالمللی
معدن ،صنایع معدنی ،ماشــین آالت ،تجهیــزات و صنایع
وابســته (ایران کان مین  )۲۰۱۷که از  ۱۳تا  ۱۶آبانماه 96
در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار شد،
شرکت کرد.
به گــزارش روابــط عمومــی و تبلیغات شــرکت نفت
ایرانــول ،این نمایشــگاه صبح ( 13آبان) بــا حضور محمد
شــریعتمداری وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت و برخی
از مســووالن افتتاح شد .این نمایشــگاه در  ۶سالن ،۹ ،۸ ،۷
 ۱۱ ،۱۰و  ۲۷به همــت خانه معدن ایران و ســازمان نظام
مهندســی معدن ایران برگزار شد و با توجه به جذابیتهای
بخش معدن ایران برای ســرمایه گذاران خارجی ،استقبال
گستردهای از ســوی شــرکتهای معتبر خارجی صورت
گرفت.
کارگاههــای آموزشــی -کاربردی گوناگونــی به مانند
ســرمایهگذاری خارجی ،فاینانس ،جامعه شناســی مناطق
معدنی ،اشــتغالزایی و رشــد اقتصادی در سالنهای جنبی
این نمایشــگاه با حضور اســاتید معتبر ایرانی و خارجی و با
اسپانسری شرکتهای معدنی ایران برگزار شد.
گفتنی است ،شــرکت نفت ایرانول در راستای سهم بیشتر
بازار و ایجاد رقابــت با حضور کارشناســان واحد صنایع و
فروش ،در این نمایشگاه حضور داشت.
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برج خنک کننده پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان افتتاح و در سرویس قرار گرفت
طي مراســمي با حضور مهندس اســحاقي مديرعامــل ،دکتر افضلي
معاونــت توليد و بهره بــرداري وعضو هيات مديره،جمعــي ازمديران و
روساي دفترمركزي و پااليشگاه آبادان ،برج خنك كننده پاالیشگاه روغن
ســازی ایرانول آبادان پس از  ۶سال (چهارشنبه  ١٠آبان) راه اندازی و در
سرویس قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول ،پااليشــگاه
روغن ســازي ايرانول آبادان از ابتداي تأســيس تاكنون ،فاقد برج خنک
کننده بود و آب بصورت يكبار گذر از رودخانه اروند تامين و پس از خنك
كردن تأسيســات مجددا به رودخانه برگشــت داده ميشد که این اقدام
باعث هرز رفت آب و گاه ًا آلودگی محیط زیست را به دنبال داشته است.
اين برج خنك كننده با باالترين كيفيت و كمترين هزينه با بهره گيري از
بهترين طراحي و مواد و دانش روز دنيا توسط شرکت فن آوران برج خنک

کننده آرمین جهت كاركرد بصورت مداوم در شرايط سخت و گرم آبادان
طراحي و اجرا شده است.
عدم رســوب گيري در برج ،عمر باال و قابليــت تميزكاري و بكارگيري
مجدد آن و خنك كنندگي و ايجاد اختالف دماي باال در آب و راندمان باال
از قابليتهاي آن است.
الزم به ذکر اســت؛ با بكارگيري برج خنك كننده و اســتفاده از آب در
ســيكل بســته و كنترل شــرايط آن موجب جلوگيري از هرز رفت آب و
صرفهجويي در آن و جلوگيري از رسوب گذاري آب در تاسيسات به علت
كاهش سختي آن شــده و از آلودگي محيط زيست جلوگيري میکند و از
طرف ديگر با حذف هزينههاي ناشي از رفع گرفتگي و تعويض و تعميرات
در مبدلهاي حرارتي و ديگر تجهيزات و جلوگيري از توقفهاي عملياتي
 shutdownموجب كاهش هزينه و افزايش توليد خواهد شد.
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حضور شرکت نفت ایرانول در
چهاردهمیننمایشگاهبینالمللی
نفت و انرژی کیش

ش کرت نفت اریانول

شــرکت نفت ایرانــول در چهاردهمین نمایشــگاه بینالمللی
نفت و انرژی کیش كه از دوشــنبه ( ٢بهمن مــاه) در محل دائمي
نمايشــگاههاي بين المللي كيش آغاز به كار كرد ،حضور داشت.
به گــزارش روابط عمومــی و تبلیغات ،چهاردهمین نمایشــگاه
بینالمللی نفت و انرژی کیش(کیــش اینوکس  )۲۰۱۸با حضور
بیش از  ۱۸۰شــرکت داخلی،خارجی و نمایندگی از دوم تا پنجم
بهمنماه برگزار شد .این نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاههای
داخلی در حوزه نفت و انرژی است که به صورت بینالمللی برگزار
و جدیدترین دستاورهای این حوزه را ارائه ميكند.
آخرینفرصتهاوظرفیتهایسرمایهگذاریوسرمایهپذیری
در صنعت انرژی ایران و بررســی دســتاوردهای ســازندگان و
تولیدکنندگان نفت ،گاز ،پتروشــیمی ،آب و برق و انرژیهای نو
از محورهای اصلی این نمایشــگاه بود .گفتنی است؛ غرفه شرکت
نفت ایرانول طی چهار روز برگزاری این نمایشــگاه مورد استقبال
گسترده و چشمگیر بازدیدکنندگان از جمله مدیران و متخصصان
صنعت نفت و ديگر صنايع ،مدیران شــرکتهای خارجی و عموم
بازدیدکنندگان قــرار گرفت .در مدت زمان برپايي غرفه ايرانول
همكاران وکارشناســان واحدهای مختلف فــروش ،صادرات،
بازرگانــي ،مویرگی ،روابــط عمومي و تبليغات و ...پاســخگوی
مراجعین غرفه بودند.
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آغاز به کار پخش مویرگی ایرانول در استان آذربايجان شرقي
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مراســم آغاز به کار پخش مویرگی و تقدیر از اتو ســرویسکاران برتر
اســتان آذربایجان شرقی با حضور مهندس اســحاقي مديرعامل ،افضلی
قائم مقام و معاون تولید و بهره برداری ،بهــروزی معاون اجرایی ،کاظمی
مدیــر بازاریابی ،فروش و صــادرات ،حریری معــاون و رییس عملیات
فروش شرکت نفت ایرانول و جلیلی رئیس اتحادیه روغن فروشان استان
آذربایجان شرقی 25دیماه 96در تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و تبليغات شــركت نفــت ايرانول ،مهندس
اسحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در این مراسم ضمن تسلیت به
خانوادههای داغدار حادثه کشتی ســانچی و آرزوی سالمتی و صبر برای
خانواده آن عزیزان ســفر کرده ،در مورد برنامه و پروژههای اجراشــده و
همچنین برنامههای پیش رو شرکت نفت ایرانول ،سخنانی بیان کرد.
در ادامه اين مراســم محمد پور عبداهلل عامل فروش ایرانول در استان
آذربایجان شرقی توضیحاتی در مورد فروش مویرگی در این استان و طرح
ویژه فروش ایرانول برای اتوسرویس کاران استان سخناني بيان كرد.
در ادامه جلیلی رئیس اتحادیه روغن فروشان استان آذربایجان شرقی نيز
ضمن تشکر از اقدامات ایرانول در بازار ،خواستار حمایت اتوسرویسکاران
استان از تولید روغن موتورهای داخلی به ویژه ایرانول شد.
همچنين در این مراسم دســتمردی رئیس فروش مویرگی ايرانول نيز

در خصوص اصول روانکاری در خودرو مــواردی بیان کرد و در ادامه در
مورد سياست فروش مویرگی و اقداماتی که در جهت بهبود وضعیت بازار
در حال انجام اســت توضیحاتی ارائه داد .کاظمی مدیر بازاریابی ،فروش و
صادرات شــرکت نفت ایرانول از ديگر ســخنرانان اين مراسم بود كه در
خصوص برنامههای واحد فروش به ویژه واحد فروش مویرگی ســخنانی
بیان کرد .وی در ادامه از فروش مویرگی در برخی استانها و آغاز فروش
مویرگی در استان آذربایجان شــرقی خبر داد .كاظمي همچنین در ادامه
ضمن بيان سياســتهاي آتي واحد فروش ،بر تولید محصوالت با کیفیت
داخلی تاکید کرد .ســردار آجرلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز
مهمان ویژه همایش بود که لحظاتی را در مورد حمایت و برنامههای باشگاه
تراکتور سازی ســخن گفت .اجرای مذهبي امید معنوی و تقدیم اشعاری
بــه جانباختگان حادثه دلخراش نفتکش ســانچی از ديگر برنامههاي اين
مراسم بود.
گفتنی اســت ؛ در پایان این مراســم از  10نفر از اتوسرویس كاران برتر
اســتان آذربايجان شرقي آقایان حسین پاشــایی ،علیرضا خسرو شاهی،
مقصود خدا بخش ،ســعید مردانی ،اصغر بابایی ،حاج علی عطری ،محمد
ســیامک نیا ،اصغر مقنی ،علی حیدری و اصغر صمدی با اهدای لوح و هدایا
تقدیر به عمل آمد.

در همايش اتوسرويس كاران شهرهاي آبادان وخرمشهر

از  10اتو سرویس کار برتر تقدیر شد

همايشاتوســرويسكارانشهرهايآبادانوخرمشــهرهمكارباواحدفروشوتوزيعمويرگيشركتنفت
ايرانولچهارشنبه ٩بهمندرسالناجتماعاتهتلكاروانسرايآبادانبرگزارشد.دراينمراسمکاوهدستمردي
رئیس فروش مویرگی ایرانول ضمن معرفي واحد فروش وتوزيع مويرگي بهارائه برنامههاي اين واحد در آبادان
وخرمشهروهمچنيندرآيندهنزديكدراستانخوزستانپرداخت.علیكاظميمديرفروش،بازاريابيوصادرات
دیگرسخنرانمراســمبودکهضمنخيرمقدمبهمدعويندرخصوصبرنامههايتوسعهايواحدفروشبويژه
دربخشفروشوتوزيعمويرگيســخنرانيکرد.مهندساسحاقيمديرعاملشركتنفتايرانولنیزدرادامه
مراسمضمنخوشامدگوييبهمدعوينوهمكاريآنهادرگسترششبكهفروشدرآبادانوخرمشهردرخصوص
برنامههايآتيشركتنفتايرانولدربازاررقابتبهايرادسخنرانيپرداخت.دراينمراسمجليلمختارنماينده
مردمآباداندرمجلسشوراياسالميوكمريرئيسودیگراعضایشورايشهرآبادانبهعنوانمهمانانويژه
حضور داشتند .گفتنی است؛ در این مراســم از ۱۰اتو سرویس کار برتر آقايان حسين اسماعيلي ،سيدحسن نژاد
كاظمفرد ،سعيدغضباني ،سامان داراب پور ،محمدرضا عباسيزاده ،كامران محمدنژاد ،مرادشاهين زاده ،محمد
موري،محمدرضادورقيوسميرمنيعاتبااهدایلوحسپاسوهداياتقدیربهعملآمد.
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اهدای لوح سپاس در نخستین نمایشگاه
بینالمللیجایگاههایسوختبهایرانول

نخستین نمایشگاه جایگاههای سوخت و صنایع وابسته ششم ديماه پس
از چهار روز برپايي در نمايشگاه بين المللي تهران ،به كار خود پايان داد.
به گــزارش روابط عمومی و تبلیغات،شــرکت نفــت ایرانول در این
نمایشگاه که به مدت چهار روز برگزار شد ،حضور داشت و میزبان بازدید
کنندگان و مراجعه کنندگان بود.
نخستین نمایشــگاه بینالمللی جایگاههای ســوخت و صنایع وابسته
که با هدف برقراری تعامل و هم اندیشــی و تبــادل تجربه و دانش بین
شــرکتهای مربوطه برپا شده بود ،توانســت نقش موثری در برقراری
ارتباط گسترده و مســتقیم بین جایگاه داران و عرضه کنندگان سوخت
با شــرکتهای تولید کننده ،صاحبان صنایع وابسته و خدمات رسان این
بخش ایفا نمايد .گفتني است ؛ در مراسم اختتاميه اين نمايشگاه به شركت
نفت ايرانول لوح ســپاس و تنديس برترينهاي نخســتين نمايشگاه بين
المللي جايگاههاي سوخت و صنايع وابسته ،اهدا شد .در مراسم اختتاميه
محجوب نماينده مجلس شوراي اسالمي،حســن پور رئيس فراكسيون
اصناف مجلس و والديمير ســلوگين معاون مديرعامل شركت گاز پروم
روسيه و صفرلف مشــاور رئيس دوماي روسيه و رابط اقتصادي ايران در
روسيه و برخي مسئولين اين حوزه و جايگاهداران حضور داشتند.

حضورشركتنفتايرانولدرچهارمين
نمايشگاهبينالملليصنعتسيمان

چهارمين نمایشــگاه بینالمللی صنعت ســيمان ،بــازار ،صادرات،
تجهيزات و ماشينآالت ،محيط زيست ،چهارشنبه  ٨شهريور در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی اصفهان آغاز بکار کرد .این نمایشگاه با
حضور مقامات وزارت صنعت معدن تجارت ،قائم مقام شركت سرمايه
گذاري تامين اجتماعي(شســتا) و نايب رئيس انجمن ســيمان كشور،
رئيس اتــاق بازرگاني اصفهان و مقامات اســتاني آغاز و افتتاح گردید.
شركت کنندگان در چهارمين نمایشگاه بینالمللی آخرین دستاوردهای
خود در حوزهها و بخشهای مختلف اين صنعت را ارائه کردند .شرکت
نفت ایرانول در راستای افزايش ســهم بازار روغنهاي صنعتي و ایجاد
رقابت در این نمایشگاه حضورداشــت .چهارمين نمایشگاه بینالمللی
صنعت ســيمان از تاریخ  ٨تا ١١شهريور ماه از ساعت  ۱۶تا  ۲۲در محل
نمایشگاههای بینالمللی اصفهان آماده بازدید عالقمندان بود.

بازدید مهندس لطفی از غرفه نفت ایرانول

در نمایشگاه بینالمللی صنعت سیمان که در شهر اصفهان برگزار شد،
مهندس لطفی مدیرعامل شستا از غرفه شــرکت نفت ایرانول بازدید
کرد.
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نخستینربات«انتخابروغنموتورمناسب
خودرو» در کشور توسط ایرانول ساخته شد

ش کرت نفت اریانول

ربات جستجوی روغن موتور مناســب خودرو برای نخستین بار در کشور با همت و همکاری
عدهای از متخصصان داخلی توسط شرکت نفت ایرانول راه اندازی شد .به گزارش روابط عمومی
و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،با اســتفاده از این ربات میتوان اطالعات روغن موتور ،ضد یخ و
روغن دنده مناسب هر خودروی سبک و سنگین و نیز اطالعات فنی آنها را مشاهده کرد .در حال
حاضر اکثر اطالعات مربوط به روانکاری خودروهای سبک و سنگین موجود در داخل کشور در
بانکاطالعاتیاینرباتوجوددارد.ازجملهامکاناتاینرباتآناستکهمیتواندرصورتیکه
خودرویجدیدیبهبازارعرضهشــودو اطالعاتآندربانکاطالعاتیاینرباتوجودنداشته
باشد ،از کاربر درخواست میشــود که اطالعات مربوط به خودرو را ارسال و مشخصات روغن
موتورمناسبآنرامشاهدهنماید.جهتاستفادهازاینرباتمیتوانیدبهلینکزیرمراجعهنمایید:
https://telegram.me/roghanyabbot
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مانور اطفاي حريق درپااليشگاه
روغنسازي ايرانول تهران انجام شد

به مناسبت روز آتش نشــانی و ایمنی و با هدف آمادگی نیروهای آتش
نشــان و ایجاد انگیزه باالتر ،مانور اطفای حریق و در کنار آن مسابقه ای در
راستای آمادگی جســمانی همكاران ایمنی و آتش نشــانی در پاالیشگاه
روغن ســازی ایرانول تهران برگزار شد .دراین مراســم که يكشنبه 16
مهر  96اجرا شد ،همکاران ایمنی و آتش نشانی در قالب دو تیم در اجرای
مانور اطفای حریق به رقابت پرداختند .در پايان این مراسم از تمامی آتش
نشانان زحمت کش پاالیشگاه روغن سازی تهران تجلیل به عمل آمد.

برگزاری آزمایشات ادواری پرسنل
دفتر مرکزی ایرانول

آزمایشــات ادواری پرســنل دفتر مرکزی یکشــنبه  23مهر ماه 96
توسط همکاران واحد بهداشت انجام شــد .گفتنی است ؛ پس از دریافت
نتایج آزمایشــات ،معاینات بالینی نیز صورت گرفت .این اقدام به منظور
حفظ سالمتی و پیشگیری از ابتال به بیماریهای کارکنان در شرکت نفت
ایرانول برگزار شــد .الزم به ذكر است؛ اين آزمايشــات براي كاركنان
مجتمع ظروف سازي در تاريخ  16مهر ماه  96و در پااليشگاه روغن سازي
تهران در تاريخ  17مهر ماه  96انجام شد.

مراسم سوگواری امام حسین
در شرکت نفت ایرانول
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(ع)

مراسم سوگواری سرور و ســاالر آزادگان جهان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و یاران
باوفای ایشــان ،یکشنبه  2مهر ماه مصادف با ســوم ماه محرم با حضور مهندس اسحاقی
مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره ،مدیران و پرســنل در پاالیشــگاه روغنسازی ایرانول
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،در ابتدای این مراسم
حجت االســام و المسلمین عبادی راد با ذکر روایات و تفاسیر بزرگان دین ،آثار و برکات
توسل به حضرت سید الشهدا (ع) را بیان کرد .در ادامه این مراسم پرفیض و معنوی مداح
اهل بیت (ع) حاج مهدی میرداماد با قرائت زیارت عاشــورا و روضه حضرت رقیه (س)
به ذکر مصیبت و نوحه ســرایی پرداخت و سوگواران آن حضرت به سینهزنی و عزاداری
ساالر شهیدان پرداختند .این مراسم با اقامه نماز جماعت خاتمه یافت.

حضور شرکت نفت ایرانول
در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی
صنایع دریایی و دریانوردی کیش

شــرکت نفت ایرانــول در نوزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللی
صنایع دریایی و دریانوردی کیش که ســه شنبه  ٢١آذر با حضور
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی در محل دائمی
نمایشگاههای جزیره کیش گشایش یافت ،حضور داشت.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول ،این
نمایشــگاه قدیمی ترین و معتبرترین نمایشگاه بینالمللی دریایی
در ایران است که در جزیره کیش و با حضور بیش از  100شرکت
داخلــی و خارجي به مدت  3روز در فضای  7هزارو  500متر مربع
برگزار شد.
در این نمایشــگاه  60شــرکت خارجی از کشــورهای اروپایی
همچون هلنــد ،آلمان ،نروژ ،ایتالیا ،ترکیه ،چین ،اســپانیا ،فنالند،
آلمان ،فرانسه ،امارات ،هند ،مالزی ،یونان ،دانمارک ،کره جنوبی
فناوریهای نوین دریایی و دریانوردی کشــور خــود و مرتبط با
موضوع نمایشگاه را ارائه کردند.
هــدف از برگزاری این نمایشــگاه آشــنایی بــا ظرفیتها و
توانمندیهای دریایی برای ذینفعان ،تعامل با شرکتهای خارجی
با رویکرد برون گرا و درون زا و تعامل با صنايع مرتبط بود.
گفتنی اســت؛ شــرکت نفت ایرانول در راســتای توسعه بازار
روغنهــای دریایی و تامین نیاز شــرکتهایی نظیر کشــتیرانی
جمهوری اســامی ،شــرکت ملی نفتکش ،نیروی دریایی ارتش
و ســپاه به این نوع محصــوالت ،حضور پر رنگــی در نوزدهمین
نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی كيش داشت.
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درخشش روابط عمومی ایرانول در سیزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی
مدیر روابط عمومی شرکت نفت ایرانول در سیزدهمین دوره سمپوزیوم
بینالمللی روابط عمومی،موفق به دریافت لوح مدیر برتر شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفــت ایرانول ؛ این لوح بر
اساس رأی هیات داوران سیزدهمین دوره ســمپوزیوم بینالمللی روابط
عمومی و چهاردهمین دوره جشــنواره برترینهای روابط عمومی ایرانول،
به دلیــل توفیقات موثر در دوران مدیریت روابــط عمومی ،طراحی نظام
ارتباطی شایســته و اهتمام در توســعه کمی و کیفــی فعالیتهای روابط
عمومی ،توســط دكتر ابتكار معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور به
روابط عمومی ایرانول اهدا شد.
گفتنی است؛ سیزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی ،با معرفی
برترینهای این عرصه ،در روز  30آبان  96در مرکز همایشهای کتابخانه
ملی برگزار شد .این ســمپوزیوم که به عنوان مهمترین رویداد در عرصه
روابط عمومیهای کشور محسوب میشــود ،به صورت ساالنه و با هدف
ارتقای دانش دســت اندرکاران روابط عمومی ،معرفــی الگوهای موفق،

شناسایی استعدادها ،ایجاد رقابت ســالم ،تشویق و ترغیب به امر فعالیت
علمی  -تخصصی در روابط عمومی و نیز کمک به ارتقای کیفی فعالیتهای
روابط عمومی در کشور برگزار میشود.
شایان ذکر اســت؛ ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاههای اجرایی،
ســازمان ها ،بانک ها ،موسســات و شــرکتهای دولتی و غیردولتی و
خصوصــی را ،هیات داوران این ســمپوزیوم ،که متشــکل از نمایندگان
انجمن بینالمللی روابط عمومی ( )IPRAو اســاتید برجسته و سرشناس
دانشگاه در رشتههای ارتباطات و تبلیغات هســتند ،بر عهده داشته اند.
در این سمپوزیوم که هر ساله با هدف بحث و بررسی در خصوص مسائل
و موضوعات روابط عمومی و شناســایی آثار برجسته در این حوزه برگزار
میشود ،نشان ویژه مســوولیت اجتماعی نیز به شرکت نفت ایرانول اهدا
شد .همچنین لوحهای سپاس در بخش برگزیدگان جشنواره علمی روابط
عمومی به رضا پــور ناصرانی ،رویا همت نجفی ،علی غیاثیان و شــهریار
رهنما اهدا شد.
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ش کرت نفت اریانول

ایرانول شرکت برتر شستا و موفق به دریافت نخستین تندیس سیمین شد
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چهارمین دوره رتبهبندی و ارزیابی عملکرد شــرکتهای
تابعه شســتا  14اســفند 96با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان
تامین اجتماعی ،مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شــرکت
ســرمایهگذاری تامین اجتماعی و اعضــای هیات مدیره و
مدیران عامل کلیه هلدینگها و شرکتهای تابعه ،در سالن
تالش وزارت کار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول،
برای نخستین بار در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی
(شســتا) ،تندیس سیمین توســط دكتر ربيعي وزير تعاون،
كار ورفــاه اجتماعي ،دكتر نوربخش رييس ســازمان تامين
اجتماعي و مهنــدس لطفي مديرعامل شســتا به مهندس
اسحاقی مدیر عامل ایرانول اهدا شد.
در چهارمیــن دورهرتبــه بنــدی و ارزیابــی عملکــرد
شــرکتهای تابعه شســتا ،از میان بیش از  ۱۱۰شــرکت
سرمایهگذاری تامین اجتماعی و در حضور بیش از  ٣٠٠نفر
از مديران شركتهاي تابعه شستا ،نتایج چهارمین جشنواره
رتبهبندی و ارزیابی اعالم و به دلیل رشد چشمگیر شاخصها
در ایرانول این شــرکت به عنوان شــرکت برتر و مهندس

اسحاقی به عنوان مدیر عامل موفق انتخاب شد.
گفتنی است؛ تاکنون در سه دوره گذشته تندیس سیمین به
هیچ شرکتی اهدا نشده بود.
فرآیند اجرایی چهارمین دوره رتبهبندی و ارزیابی عملکرد
شرکتهای تابعه شســتا با رویکرد رشد و تعالی شرکتها و
با تاکید بر تحقق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی از اوایل دی
ماه آغاز گردید.
در ایــن دوره از ارزیابــی شــرکتهای زیــر مجموعه
هلدینگها با حضــور نمایندگان معاونــت برنامهریزی و
توسعه شستا ،مدیران و کارشناسان هلدینگ و مدیران عامل
به همراه تیم مدیریت شــرکتهای تابعه مورد ارزیابی قرار
گرفتند.
شــایان ذکر اســت که اصول حاکم بر طــرح رتبهبندی،
مواردی همچون به کارگیری کامل داراییها و ظرفیتهای
شرکت و کســب حداکثر بازدهی ،اســتفاده از فرصتهای
اقتصادی به منظور توســعه کســب و کار و افزایش ارزش
داراییها ،قانونمندی ،شــفافیت و پاســخگویی در عملکرد،
رقابتمندی در بازار و ایجاد ارزش برای مشــتریان و توجه
به خالقیت ،نوآوری و مدیریت علمی را مورد تاکید قرار داد.

همزمان با شب والدت دهمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت امام علی نقی(ع)

مراسم تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنل پاالیشگاه آبادان ایرانول برگزار شد

مراســم تقدیر از دانش آموزان و دانشــجویان ممتاز پرسنل پاالیشگاه
آبادان ایرانول با حضور مهندس اسحاقی مدیرعامل و مدیران همزمان با
شب والدت دهمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت امام علی نقی(ع)
در سینما نفت آبادان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ،در این مراسم
مهندس اســحاقی ضمن خیر مقدم و تبريك والدت باســعادت حضرت
امام علي نقي (ع) ،گزارشــی از عملکرد و پروژههای انجام شده در شرکت
طی سه سال گذشته ارائه و با تشــكر ويژه از همكاران و خانوادههاي آنها،
گفت :اميدوارم بتوانيم با كمك شــما همكاران عزيز تحوالت اساسي را در

شركت ايرانول شاهد باشــيم و ايرانول را به يكي از شركتهاي پيشرو در
داخل و خارج تبديل كنيم .همچنین دکتر هاشــمی مدیر پاالیشگاه آبادان
نیز گزارشی از اقدامات و پروژههای انجام شده در این پاالیشگاه طی مدت
مدیریت مهندس اسحاقی درشرکت نفت ایرانول را بیان کرد.
در این مراســم که با حضور  700نفر از خانوادههای کارکنان پاالیشگاه
آبادان برگزار شــد ،بیش از  107دانش آموز و دانشجوی ممتاز با اهدای
هدایا تقدیر شدند .این مراســم که با اجرای برنامههای مختلف فرهنگی و
هنری از جمله برنامه ویژه کودکان ،طنز و موســیقی برگزار شد ،با استقبال
همکاران ایرانول آبادان مواجه گردید.
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برای اولین بار برگزار شد

جشن عبادت فرزندان كارگران ايرانول

مراســم جشــن خانوادگي و تقدير از دانــش آموزان و دانشــجويان
ممتاز ايرانول و براي اولين بار جشــن عبادت فرزنــدان كارگران ايرانول
شهریورماه  96در تاالر بزرگ وزارت كشور برگزار شد .به گزارش روابط
عمومي و تبلیغات شــركت نفت ايرانول ،مهنــدس پيوندي مدیرعامل
پیشین تاپیکو در اين مراسم ضمن تشــكر از مدير عامل ايرانول در توجه
ويژه به مســايل فرهنگي و پرسنلي گفت :مهندس اسحاقي مدير ارجمند و
موفق ايرانول در ارتباط با مسايل و تعهدات اجتماعي در خانواده  ١٨هزار
نفري تاپيكو نقش اول و ارزنده اي دارد.
وي با بيان اينكه طي يك ســال گذشــته ايرانول پيشرفت چشم گيري

داشــته ،افزود :حدود ٤٠درصد افزايش توليد،فــروش ،صادرات و ارز
آوري را طي ســال  95در ايرانول شــاهد بوديم .در این مراسم مهندس
اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانــول نیز گزارشــی از عملکرد و
پروژههای انجام شده در شرکت طی سه سال اخیر ارائه داد.
اين مراســم كه با اســتقبال گســترده كاركنان ايرانول مواجه شــد ،با
برنامههاي متنوع و شــاد برگزار و در اين مراســم براي نخســتين بار در
شــركتهاي توليدي و صنعتي ،از حدود  ٦٠فرزند کارگران كه به ســن
تكليف رسيدند طي مراسم ويژه تحت عنوان جشن عبادت با اداي سوگند
فرزندان از آنها ،تقدير شد.
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همایش تقدیر از اتوسرویس کاران برتر
استان تهران برگزار شد
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همایشتقدیرازاتوسرویسکارانبرتراستانتهرانباحضوربيشاز٧٠٠نفر
ازاتوســرويس كاران تهراني دیماه 96برگزار شد .در این مراسم دستمردی
رئیسفروشمویرگیشرکتنفتایرانولدرموردواحدفروشمویرگیاستان
تهرانواقداماتیکهدرجهتبهبودوضعیتبازاردرحالانجاماستتوضیحاتی
ارائهدادودرادامهبهبرنامههایاینواحدازجملهتغییرنرمافزاریواحدفروش
ومکانیزهشــدنواحدفروشوتســریعدررونددرخواستهااشارهکرد.وی
همچنینگفت:درحالحاضراتوســرویسهای فعالاستانتهراناز ٧٥٠نفر
به  ١١٥٠نفر افزایش یافته اســت .در ادامه اسکندری مدیر کنترل ،کیفیت و
پژوهششرکتنفتایرانولدرموردکیفیتروغنموتورهايایرانولسخنانی
بیان کرد .در ادامه برنامه کاظمی مدیر بازاریابی ،فروش و صادرات شــرکت
نفتایرانولنیزضمنخیرمقدمبهمدعوینواتوسرویسکاراناستانتهراندر
خصوصبرنامههای واحدفروشوصادارتبهخصوصواحدفروشمویرگی
ســخنانیایرادکرد.ویدرادامهازراهاندازیفروشمویرگیدراســتانهای

قموخوزســتانوطیماههایآیندهدراســتانهایینظیرآذربایجانشرقیو
کردســتانو...خبرداد.دراینمراســم مهندساسحاقيمديرعاملشركت
نفت ايرانول درخصوص وضعيت شــركت نفت ايرانول دربازار وبرنامههاي
آتياينشــركتبهايرادسخنرانيپرداخت .گفتنیاست؛درپاياناينمراسم
باحضورمهندساســحاقیمدیرعامل،دکترافضلیقائممقامومعاونتولیدو
بهره برداری ،بهروزی معاون اجرایی شرکت ،کاظمی مدیر بازاریابی ،فروش و
صادرات ،اشجعی مدیر منابع انسانی ،طایفه سرپرست پاالیشگاه روغن سازی
تهران،اســکندریمدیرکنترل،کیفیتوپژوهشودستمردیرئیسفروش
مویرگي از اتوسرويسهاي برتر اســتان تهران آقایان ابراهیم غالمی ،مسلم
رفیعی ،علی وثوقی ،ابراهیم مهدیان ،میالد فالح ،امیر حاجی آبادی ،حســین
صیدلو ،محمدرضا پور اکبر اصفهانی ،بهادر مســلمی ،محمد خرمی ،مهرداد
سامانی پور ،محسن سامنی ،حجت اله حدادی ،محمدعلی فرخنده زاده و صمد
ابراهیمیشیرازیبااهدايلوحوهداياتقديربهعملآمد.

برگزاری همايش تقدير از اتوسرويس كاران برتر استان قم
همايش تقدير از اتوســرويس كاران برتر اســتان قم با حضور مهندس
اسحاقی مدیرعامل و مدیران شرکت نفت ایرانول اول آذرماه  96برگزار
شد .در این مراسم مهندس اسحاقي مديرعامل شركت نفت ايرانول ضمن
خوشــامدگويي به مدعوين وهمكاري صميمانه آنها در گســترش شبكه
فروش اســتان قم درخصوص برنامههاي آتي شــركت نفت ايرانول در
بازاررقابت به ايراد ســخنراني پرداخت .همچنین مهندس كاظمي مدير
بازاریابی ،فروش وصادرات نیز ضمن خيرمقدم به مدعوين واتوسرويس
كاران قم در خصوص برنامههاي توســعه اي واحدفروش بويژه در بخش
فروش مويرگي قم وساير استانها توضيحاتي را به حاضرين ارائه داد.
معرفي واحد فروش مويرگي در اســتان قم وبرنامههــاي اين واحد نیز

توسط کاوه دســتمردي رئيس فروش مويرگي شرکت نفت ایرانول بیان
شــد .اجراي برنامه شعرخواني توسط صابرخراساني دروصف بشارت ماه
ربيع االول وخروج از ماه صفر كه به ســاحت مقــدس امام رضا(ع) تقديم
گرديد ،نیز از دیگر برنامههای این مراســم بود كه مورد استقبال مدعوين
قرارگرفت .گفتني اســت؛ در پايان اين مراسم با حضور مهندس اسحاقي
مديرعامل ،دكتر محقق زاده قائم مقام مديرعامل از اتوسرويسهاي برتر
اســتان قم آقايان عباس حبیبی خاوه ،شــهریار ذوالقرنین ،حسین قنبری،
غالمعلی زحمتکش نوش آبادی ،محمد رضا کلهر ،امیرحســین حیدری،
حســن حضرتی ،امیرحســین رحمانی و داود عباس پور صاحب آبادی با
اهداي لوح و هدايا تقدير به عمل آمد.
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ش کرت نفت اریانول

برگزاری مسابقات ورزشی
به مناسبت دهه مبارک فجردر ایرانول

واحد منابع انسانی به مناســب دهه مبارک فجر مسابقات ورزشی در رشتههای
فوتسال ،شنا ،طناب کشــی ،شــطرنج ،والیبال ،تنیس روی میز ،دو میدانی و تیر اندازی
(ویژه بانوان) برگزار کرد .به گزارش روابط عمومی و تبلیغات ،این مسابقات از تاریخ  4بهمن
 1396آغاز و در تاریخ  18بهمن  1396خاتمه یافت .در این دوره ،بیش از  300نفر از کارکنان در
رشتههای مختلف ورزشــی ثبت نام کردند .در پایان مسابقات ،جوایزی به رسم یادبود به برندگان
مسابقه در هر رشته ورزشی اهدا شد .نفرات برتر در مسابقات ورزشی به شرح ذیل میباشد :

نفر سوم
نفر دوم
نفر اول
رشتههای ورزشی
محمد سهرابی
عرفان قلی وند
پیمان بازیار
دو میدانی(زیر 35سال)
یوسف صمدی
وحید عباسی
دو میدانی( باالی  35سال) سید سهراب حسینی
بهزاد گیلک
شکراهلل صفایی
ابوالفضل یعقوب زاده
تنیس روی میز
شیوا خدامراد زاده وجیهه رحمانی خلیلی سحر یاوند طاهری
تیراندازی (بانوان)
تیم تعمیرات الف تیم عملیات کنترل
تیم مخازن
فوتسال
تیممجتمعظرفسازی
تیم واحد HSE
تیم حراست
والیبال
میثم تاجداری
مجتبی شیخ
مصطفی قوانلو
شنا (زیر  35سال)
علی تروند
علی قاسمی
طاهر جمالی نسب
شنا (باالتر از  35سال)
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برگزاری مسابقات
فوتبال کارگری استان تهران
و تیم شرکت نفت ایرانول
تیم فوتبال کارگری شرکت نفت ایرانول همانند سالهای گذشته
با حضور در لیگ برتر فوتبال کارگری اســتان تهــران و رقابت با
20تیم از شرکتها و کارخانجات صنعتی استان توانست به مقام
پنجم در این مسابقات نائل گردد.این مسابقات هر سال طی
زمانبندی از اواخر تیرماه تا اواخر آذرماه در ســطح
تیمهای کارگری اســتان تهران برگزار
میگردد.

سال 96بیش از  30دوره
آموزشی برای کارکنان در خارج از سازمان برگزارشد
واحد منابع انســانی در ارتباط با حــوزه آموزش
عالوه بر برنامه ریزی ،ثبــت نام و اعزام کارکنان به بیش
از 30دوره آموزشهــای تخصصیوهمایشها ،نســبتبه
برگزاری بســیاری از دورههای آموزشــی در درون سازمان در
ســالجاریاقدامکردهاســت.واحدآموزشدرسالجاریبالغبر
 18.125ســاعت دوره آموزشــی برای کارکنان برگزار کرده است.
شاخص سرانه آموزشی در ســال جاری  17.43میباشد که در مقایسه با
هدفپیشبینیشدهدربودجهسالجاری،دارایافزایشبسیارچشمگیری
بوده است .شایان ذکر اســت با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با  HSEدر
ســازمان و ضرورت بازبینی مجــدد تمامی کارکنان در این حوزه ،نســبت به
برگزاری دورههای آموزشی  HSEدر سازمان اقدام گردید که از مجموع ساعات
آموزشیبیانشدهفوق 7212،ساعتدورهآموزشیمرتبطبابرگزاریدورههای
آموزشیHSEمیباشد.
ازاهمایندورههامیتوانبهمواردذیلاشارهکرد:
1ـ برگزاری دوره آموزشــی ایمنی عمومی HSEدر پاالیشگاههای روغن سازی
آبادان( 4دوره) و تهران ( 8دوره)؛
2ـ برگزاری دوره آموزشــی مدیریت ریسک ســازمانی به صورت دورههای
تئوری وکارگاه آموزشی جهت مدیران شرکت ،روسا و سرپرستان،کارشناسان و
اعضایکمیتهریسکدرپاالیشگاهروغنسازیتهرانو آبادانودفترمرکزی؛
3ـ برگزاری دوره آموزشــی درون ســازمانی زبان انگلیسی (ترم چهارم و
پنجم)درسهگروهمجزا(مدیران،آقایان وخانمها)درپاالیشگاهتهران؛
 -4برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی آشنایی با دستورالعملهای
صدور مجوز کار سرد و گرم در پاالیشــگاههای روغن سازی تهران (2
دوره) و آبادان ( 2دوره)؛
 -5برگزاری دوره آموزشــی تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه
عدم قطعیــت براســاس اســتاندارد  ISO:17025و نیز دوره
آموزشیمدیریتسیستمهای اندازهگیریوکالیبراسیون
عمومی جهت کارکنان واحدهای آزمایشگاه و کنترل
کیفیتدرپاالیشگاهآبادان؛
 -6برگزاری دوره آموزشی آشنایی
بــا مدیریــت داراییهــای
فیزیکی با رویکرد

نگهداری و تعمیرات برای روســاء وکارشناسان
واحدهای تعمیرات ،بازرســی فنی ،مهندسی عمومی،
بهره برداری ،ابزاردقیق پاالیشگاه تهران و کارکنان واحد
تولید مجتمع ظروفسازی؛
 -7برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی سیستم امنیت اطالعات
 ISO27001برایروســاوکارشناسانواحدانفورماتیکودورهآموزشی
نرم افزار AUTO CADجهت واحد مهندســی در محل پاالیشــگاه روغن
سازیتهران؛
 -8برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در محل پاالیشگاه روغن سازی
تهرانبرایسرپرستانوروساءوکارشناسانمربوطه؛
 -9انجام هماهنگیهای الزم جهت حضور مســئولین و کارشناسان ذیربط در
پاالیشــگاه تهران و آبادان و مجتمع ظرفســازی تهران در دورههای آموزشی
اتوکد دو بعدی ،استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ( )ISO14001ویرایش
 ،2015تشــریح الزامات و ممیزی داخلی سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت
حرفهای مبنی بر اســتاندارد  ،OHSAS 18001:2007طراحی محاسبات و انتخاب
کمپرسورها ،دوره جامع  ،HYSYSبررسی قانون کار و تأمین اجتماعی (قراردادهای
پرسنلی،حقوقودســتمزد)،مدیریتبهینهسازیمصرفانرژی،دورهآموزشی
امدادگری واورژانسدرجهاددانشگاهیدانشگاهتهران،دورهآموزشیتخصصی
 ،Digitalization Big Dataروشهای پرداخت در تجارت بینالمللی با اعتبارات
اسنادی ،دوره آموزشــی پنجمین کارگاه آموزشی مدیریت تولید و عملیات،
کارگاه آموزشی پیشرفته  ،HAZOP,HAZIDبازآموزی سرممیزان شرکت از
استاندارد  ISO9001:2008به ،ISO9001:2015استانداردهای گزارشگری
مالیبینالمللی،IFRSطبقهبندیمشاغلبراساسآخرینویرایشطرح
نظام ارزشیابی مشاغل ،دوره آموزشی اصول نمونه برداری و بازرسی
درکنترلکیفیت،الزاماتمطالعاتایمنیپیشازراهاندازیPSSR
 -10انجــام هماهنگیهای الزم جهت حضور مســئولین
و کارشناســان ذیربط در همایش آموزشــی تکنولوژی
تجهیــزات ضدانفجاردر محیطهای مســتعدخطر
در دانشــگاه صنعتی امیرکبیر تهران ،سومین
همایش و نمایشــگاه ملــی تجهیزات و
مواد آزمایشــگاهی نفت،گاز و
پتروشیمی.
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مسئولیت اجتماعی ،دغدغه شرکتها
در حفظ محیط زیست
رعایــت اصــول اخالقــی و احســاس
مسئولیتپذیری مسئلهای است که در تمامی
تاریخ بشــری مطرح بوده است .چرا که پیامد
تصمیمات و کنشهای انســانی نه تنها متوجه
خود فرد اســت بلکه دیگــران را هم به نوعی
درگیر خواهد کرد .اهمیت این موضوع زمانی
روشــن تر خواهد شــد که اتخاذ تصمیمات از
عیل غیاثیان
مدیرروابطعمومیوتبلیغات حــوزه زندگی خصوصی افراد خــارج و حوزه
اجتماعی را در برگیرد .مسئولیت پذیری از نظر
اجتماعی ( )Social Responsibilityبه این معنی است که افراد ،گروهها
و ســازمانها میبایســت در تصمیم گیری و عملکردهای خود نسبت
بــه نتایج و تاثیرات آنها بر روی مســائل اجتماعی ،فرهنگی و محیطی
حساسیت داشته باشند .متاســفانه ظهور سرمایه داری و پررنگ شدن
نقش سود اقتصادی ،سبب بروز و گسترش فردگرایی و به تبع آن ترجیح
منافع شخصی و ســازمانی بر مصالح اجتماعی گردید .اثرات مخرب و
فاجعه ســاز این تحول تنها پس از گذشت چند دهه در تمامی حوزههای
اجتماعی ،فرهنگی و به خصوص زیست محیطی پدیدار شد.
همین امر سبب شــد تا دیدگاهی که تنها سودآوری سازمان را بدون
در نظر گرفتن تاثیرات و آسیبهای حاصل از آن به دیگر ساختارهای
اجتماعی و زیست محیطی در اولویت قرار میدهد ،دچار دگرگونی شود
و لزوم توجه و پذیرش مسئولیت در برابر اجتماع و به ویژه محیط زیست،
به عنوان جزئی از اســتراتژی سازمانی مطرح گردد .این تغییر رویکرد،
منشا پیدایش مفهومی به نام مســئولیت اجتماعی شرکتی ( )CSRشد.

مسئولیت اجتماعی شرکتی ،شامل مجموع وظایف و تعهداتی است که
سازمانها میبایست در جهت حفظ ،مراقبت و ارتقا جامعه اي که در آن
فعالیت میکند انجام دهند .به بیان دیگر مســئولیت اجتماعی شرکتی
عبارتست از قبول مســئولیت در پاسخ گویی به پیامدهای فعالیتهایی
که جامعه و محیط از آن متاثر میشــوند .همانطور که پیشــتر نیز گفته
شد ،رشد سریع سرمایه داری و به تبع استفاده بی رویه از منابع طبیعی و
سوختهای فسیلی موجب بروز پدیدهای به نام تخریب محیط زیست
و آلودگی شده است چرا که حفظ سرعت رشد و پیشرفت صنایع بدون
بهره برداری مخــرب از منابع طبیعی و آســیبهای عمده بر محیط
زیست امکان پذیر نیست.
بنابراین رعایت مســائل محیط زیستی در سازمانها به عنوان یکی از
جنبههای مهم مســئولیت اجتماعی شرکتی ( )CSRدر نظر گرفته شده
است .سازمانها میبایست در فعالیتهای خود دغدغههایی همچون
کنترل آلودگیهای زیســت محیطی (هوا و صــوت) را مورد مالحظه
قرار دهند .این مقوله تــا بدان جا اهمیت یافته که امروزه بســیاری از
سازمانهای بزرگ در سراســر جهان ،به صورت ساالنه گزارشهای
اجتماعی و زیســت محیطی را به منظور نشان دادن بهبود عملکرد بنگاه
در این زمینه منتشــر میکنند .علی رغم اینکه بیش از  60سال از ورود
مفهوم مسئولیت اجتماعی شــرکتها به ادبیات مدیریت شرکتها و
کســب و کارها در نقاط مختلف جهان میگذرد ،اما متاسفانه همچنان
شــاهد هســتیم که این مفهوم در فضای کســب و کار ایران از جایگاه
شایستهای برخوردار نشده است .البته در سالهای اخیر برخی از صنایع
و سازمانهای کوچک ،علی الخصوص شــرکتهای بخش خصوصی

رغبت فراوانی جهت عمل به مســئولیت اجتماعی از خود نشان دادهاند
ولی این مســئله در ارتباط با بسیاری از شرکتها و سازمانهای بزرگ
صادق نمیباشــد .نتایــج پژوهشهای صورت گرفتــه پیرامون این
موضوع در کشــور ما ،همگی از عدم وجود قوانین و مقررات ویژهای در
جهت وادار کردن شرکتها به رعایت مسائل محیط زیستی و همچنین
ارائه گزارش اطالعات مرتبط با عملکرد زیســت محیطی شان حکایت
دارند .در کنار این موضوع احســاس عدم مسئولیت برخی از مدیران
سازمانهای بزرگ در قبال آسیبهای زیســت محیطی و بی اهمیت
تلقی کردن اینگونه مســائل از سوی آنها مشــکالت در این زمینه را
دوچندان کرده اســت .میتوان یکی از دالیل مهمی که سرمایه گذاران
و مدیران صنایع کشور ما را نســبت به این موضوع بی اعتنا کرده است
کاهش سود آنها در دورهای کوتاه مدت دانست.
البته در ابتدا شاید این مســئله با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی
کشــور ،تا حــدی قابل توجیــه به نظر برســد اما آنچه کــه مدیران
شــرکتهای بزرگ ایرانی
به دلیل عــدم آگاهی کافی
از آن غفلت نمــوده اند این
نکته است که منفعت ناشی
از رعایــت اصول زیســت
محیطــی در درجه اول خود
شرکت را بهره مند میسازد.
ایــن بدان معنی اســت که
شــرکتها بــرای اینکــه
قادر باشــند قوانین محیط
زیستی را اجرا کنند به ناچار
میبایســت به اســتفاده از
تکنولوژ یهایــی نوین
روی بیاورند .بدیهی
است که اســتفاده از

تکنولوژیهــای مدرن منجر به کاهش مصرف ســوخت و انرژی و در
نهایت کاهش هزینههای اقتصادی میگردد.
همچنین ارائه گزارشهای منظم در این زمینه باعث افزایش میزان
مشروعیت شرکت و جلب اعتماد عمومی میشود که این مهم ،کاهش
هزینههای مرتبط با این موضوع را برای شــرکت در پی خواهد داشت
چرا که شــرکتها باید بدانند اگر امروز اجتمــاع را نبینند فردا نیز در
اجتماع دیده نخواهند شــد .بنابراین این نکته درخور توجه اســت که
رعایت نکردن مسائل زیست محیطی توسط شرکتها و عدم پذیرش
هزینههــای اقتصادی مرتبط بــا آن ،نه تنها در مرحله نخســت خود
شرکتها را متضرر خواهد کرد بلکه باعث میشود که این هزینهها در
آینده توسط جامعه با بروز مشــکالت عمدهای همچون نابودی منابع
زیست محیطی و شیوع انواع بیماریهای مرگبار مواجه شود.
از مطالب مذکور میتوان چنین اســتنتاج کرد که مسئولیت پذیری
اجتماعی شــرکتی ،بــه خصوص در
ارتباط بــا محیط زیســت نیازمند
آن اســت کــه به یــک فرهنگ
ســازمانی مبدل گردد .به بیانی
دیگــر مســئولیت اجتماعی
شــرکتی یک باور سازمانی
اســت و یک پروژه نیست
که آغاز و پایانی داشــته
باشد .شایســته نمیباشد
که موسســان و مدیران
ســازمانها ،برنامههای
مرتبــط بــا مســئولیت
پذیــری اجتماعی را
فعالیتی جداگانه از
دیگــر فعالیتهای
شرکت تلقی کنند.
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اگر رویکردهای نویــن امروزی راهبردی نبود،
امــروزه«راهبرد»بــهتاریخادبیــاتمدیریتی
سپرده شده بود .دلیل این امر عدم تطابق ماهیت
رویکردهايکالسیکراهبردبامحیطکسبوکار
امروز است.مبناي برنامهریزي راهـبردي ،پیش
بینیمحیط(فرصتهاوتهدیدها)آیندهاستودر
جـاییکهبینپیشبینی(درزمـانبرنامهریزي)و
مجید اشجعی
واقعیت (در زمان اجرا) تفاوت زیادي وجود داشته
مدیر منابع انسانی
باشد،اثربخشیآنازبینمیرود.
در چارچوب نظریــات مینتزبرگ ،راهـــبرد اثربخــش ،یک پدیده
خـــاقانه است که انســانها (راهبردگراها) ســـازنده آن هستند و نه
فرایندهــاي برنامهریزي و براي ایــن امر باید به جــاي برنامهریزي به
توســـعه تفکر راهبـــردي پرداخت .اندیشمندان زیادي ادعا کردهاند
ال واضح و آشــکاري بــر روي فرایندهاي
مدیریت راهبردي به طور کام ً
عـــملکردگرایی تـــمرکز میکند .برخی دیگر نیز فراتر میروند و بیان
میکننــد که حرکت به دور از تعریف و انــدازه گیري عملکرد یک گزینه
سودمند نیست زیرا عملکرد هسته اصلی این زمینه است.
نتایج حاصل از اولیــن و مهمترین تحقیقات صــورت گرفته در زمینه
شناسایی عوامل اصلی تفکر راهبردي (توسط هندفورد) ،تفکر راهبردي را
از طریق  8ویژگی ذیل از تفکر عملیاتی متمایز مینماید:
 )1بلندمدت در مقابل کوتاه مدت و فوري؛
 )2مفهومی بودن در قبال عینی بودن؛
)3یادگیرنده/انعکاسیبودندرمقابلاقدام/عملیبودن(تفکردربرابرعمل)؛
)4شناساییفرصتهاومسائلاصلیدرمقابلیافتنراهحلبرايمسائلموجود؛

 )5حرکت به سمت زمینههاي جدید در مقابل زمینههاي جاري و تکراري؛
 )6اثربخشی در برابر کارایی ؛
 )7رویکرد غیر یدي در مقابل یدي؛
 )8جامع نگري (نگاه از باال) در مقابل جزئی نگري.
در ادامه به بررسی مولفههای موثر بر تفکر راهبردی پرداخته میشود:

تفکر مفهومی

اولین مولفه از عوامل تفکر راهبردي تفکر مفهومی اســت.تفکر مفهومی
توانایی درك یک موقعیت به وســیله شناســایی الگوها و نشــان دادن
مسئله محوري است .تفکر مفهومی شــامل ادغام مسائل و عوامل در یک
چارچوب مفهومی اســت .این سبک تفکر اســتفاده از تجارب ،خالقیت
واستدالل اســتقرایی ،فرایندهاي شهودي و مدیریت دانش به ویژه دانش
ضمنی را در بر میگیــرد ،که منجر به یافتن راه حلهاي بالقوه و گزینههاي
پایداري میشود که ممکن است به صورت آشکار هیچ ارتباطی با یکدیگر
نداشته باشد و یا به راحتی قابل شناسائی نباشد .خالقیت ،استفاده از تجربه،
تفکر مبتنی بر اســتقراء و ســایر ویژگیها و کارکردهاي تفکر مفهومی به
طورمســتقیم با اســتفاده بهینه از داراییها ،کارایی و اثربخشــی سازمان
ارتباط دارد.

تفکر سیستمی

دومین مؤلفه از عوامل تفکر راهبردي ،تفکر سیســتمی میباشد .سیستم
کلیتی اســت که حداقل دارای دو ویژگی باشد به صورتی که  -1هریک از
اجزا بتواند بر روي عملکرد یا خصوصیات کل سیستم اثر بگذارد و  -2هیچ
کدام از آنها نتواند اثر مســتقلی بر روي کل سیستم داشته باشد .عملکرد

یک ســازمان تابعی از اثرات متقابل اجزا سازمان بر یکدیگر است؛ مطابق
با ادبیات تفکرراهبردي ،راهبردگراها باید ،سیســتمی بیاندیشــند که به
این شــیوه و با ایجاد هم افزایی که مهمترین ویژگی تفکر سیســتمی است
میتوانند عملکرد را ارتقا دهند.

فرصت طلبی

ســومین مؤلفــه از عوامل تفکــر راهبــردي فرصت طلبی اســت.
راهبردگراهاي داراي تفکر راهبردي ،فرصت طلب هســتند و مهمترین
کارکرد فرصت طلبی کاهش هزینه و شکار فرصتها است .کاهش هزینه
و اســتفاده بهینه از فرصتها نیز به طور مستقیم با عملکرد سازمان ارتباط
دارد.

آینده نگري

چهارمین مؤلفه تفکر راهبردي آینده نگري اســت؛ بسیاري از مدیران
خــود را قربانیان نیروهاي محیطــی خارج از کنترلشــان میدانند؛ آنان
احساس میکنند که نمیتوانند مشــتریان ،بازارها ،رقبا و قوانین را کنترل
کننــد .لذا آنها به جاي اینکه از پیش اقدام کنند ،تالش میکنند تا بیشــتر
از آنچه نیاز اســت واکنشــی عمل کنند .با توجه به رابطه تفکر راهبردي و
عملکرد ،آینده نگــري نیز میتواند در ارتقای عملکــرد ایفاي نقش کند.
مدیریت عدم اطمینان و ریســک یک بخش اصلی در آینده نگري است،
کاهش ریســک و تبدیل آن به فرصتها منجر به کنترل نوسانات بدون
کاهش ثروت سهامداران میشود.

شناخت

شــناخت میتواند به عنوان پنجمین مؤلفــه از عوامل تفکر راهبردي
شناخته شود .شــناخت فرایندي است که از طریق درك درست ،منطق
و اشراق یا شهود به دست میآید .شــناخت دو مؤلفه اصلی دارد؛ مؤلفه
اول چیزي اســت که دانشــکده صنعتی نیروهاي مســلح امریکا آن را
«فراشــناخت» مینامد .فراشناخت(شناخت شــناختها) تفکر کردن
در مــورد تفکر اســت .مؤلفه دوم در شــناخت ،اســتقبال از تجربیات
است .افراد با درجه اســتقبال باال ،تمایالت خاصی به بعضی از ارزشها
شــامل مثبت دیدن تغییرات در محیط کاري و تفکر در مورد ایدهها به
شیوهاي خالقانه دارند .بر این اساس میتوان راهبردگراهاي داراي تفکر
راهبردي را واجد قدرت شــناخت دانست .این ویژگی در تصمیمگیري
بهینه ،نمود پیدا میکند .کشــف راه حلهــاي متعدد ،تصمیم گیري در
مــورد راه حلهاي بهینه براي تحلیل و کشــف به طــور موازي باعث
ارتقای عملکرد میشود.

نصیب مدیریت میسازد .وجود رهبري تحول گرا منجر به توسعه منابع
انسانی سازمان ،افزایش تعهد ســازمانی ،ارتقاي رفتارهاي شهروندي
سازمانی و غیره میشود.
در انتها با جمع بندی موارد اشــاره شــده میتوان این گونه نتیجه گیری
نمود که عملکرد ســازمان ها(نرخ بازده داراییها) با سطح تفکر مفهومی،
تفکر سیســتمی ،فرصت طلبی ،ســطح شــناخت و رهبری تحول گرا در
راهبردگراها ارتباط مســتقیم دارد .بدیهی اســت در همه سازمانها گذر
از مرحله تدوین راهبرد و قرار گرفتن در مرحله اجراي راهبرد مســتلزم،
یک تغییر در مســئولیتها میباشد؛ در این وضعیت مسئولیتها از عهده
راهبردها برداشته و به رده دیگري منتقل میشود .بر این اساس براي اینکه
سازمان شکست راهبردي نداشته باشد عالوه بر حاکمیت تفکر راهبردي
باید به نکته دیگري نیز توجه داشــته باشد و آن یادگیري سازمانی است.
یادگیري ســازمانی با ایجاد قابلیتهاي یادگیري بین گروههاي سازمانی،
فرایند اجراي راهبردهاي خالق را تســهیل مینماید.بــا توجه به تحقیق
برخی از محققان ،یادگیري ســازمانی مطابق شــامل ابعاد و ویژگیهایی
منطبق با جدول ذیل میباشد:

ابعاد یادگیری سازمانی
ویژگیها

ابعاد

سازمانها ممکن است اطالعات در خود را از طریق
فرایندهای تعامل و تجربه سایر اعضا کسب کنند.

کسب
اطالعات

سازمانها اطالعات را بین افرادشان توزیع میکنند و آن
را از دانش ضمنی به دانش صریح تبدیل کنند.

تسهیم
اطالعات

دانش در سطوح فردی و جمعی در سازمان تسهیم میشود
و در قالبهای روتین یکپارچه میشود و به صورت
یادگیری تک حلقهای یا دو حلقهای تعدیل میشود.

تفسیر
مشترک

دانش به عمل تبدیل میشود به عنوان روشهای جدید
اجرا میشود و به حافظه رویهای و ظاهری وارد میشود.

حافظه

مقاالت
تخصیص

در خاتمــه مطابق با مؤلفههاي تشــکیل دهنده تفکــر راهبردي یعنی
شــناخت ،رهبري ،آینده نگري ،فرصــت طلبی،تفکــر مفهومی و تفکر
سیســتمی و همچنین متغیر وابســته عملکرد (نرخ بازده دارایی ها) و نیز
متغیر تعدیل گر یادگیري سازمانی میتوان نسبت به ارائه تمامی موارد به
صورت نمودار ذیل اقدام نمود.
تفکر استراتژیک

رهبري تحول گرا

آخریــن عاملی که میتوان بــه ابعاد تفکر راهبــردي افزود ،رهبري
تحول گراســت .برخی از محققان رهبري تحول گرا را به عنوان«فرایند
تأثیرگذاري بر اولویتهاي زیردســتان و همکاران و الهام به آنها براي
تحلیل خودشــان ،فرصتهای شــان و فعاالنه به چالش کشیدن امور»
تعریف کرده انــد .آنان بیــان میکنند زمانی که زیر دســتان به طور
درونی سازمانشــان را خود توسعه دهند و سرپرســتان به طور بیرونی
آنها را هدایت کنند ،رهبري تحول گرا در این امر مشــاهده میشــود.
افزایش تــوان رهبري تحول گرا به عنوان یکی از ویژگیهاي شــناختی
راهبردگراها میتواند در ارتقــاي عملکرد نقش مثبت ایفا کند.این نقش
مثبت را نیز منابع انســانی ســازمان به عنوان ســرمایه اصلی سازمان،

61

یادگیری سازمانی
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ش کرت نفت اریانول

آشنایی با فعالیت حسابرسی داخلی

پروانه عیلمحمدی
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مقاالت
تخصیص
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شماره 77

مدیر حسابرسی داخلی

مقدمه:

ازآنجائیکه مطابق منشور فعالیت حسابرسی
داخلی مصوب ســازمان بــورس اوراق بهادار
تهــران یکــی از وظایــف حسابرســی داخلی
اطالعرسانی مناســب به سایر کارکنان شرکت
در خصــوص حسابرســی داخلــی و ماهیت
ارزشافزایی آن میباشــد ،لذا در این نوشــتار
شــرح مختصری از حسابرسی داخلی و وظایف
آن به اطالع میرسد.

بروزتحوالت عمده اي در محیطهاي کســب و کار تـــاثیرات عمیـــق و
متعددي بر کارکرد و فعالیت شــرکتها بر جاي گذاشته است .از جمله این
تحوالت میتوان به توسعه اقتصـادي مبتنـی بـر دانش و سرمایههاي فکري،
افزایش رقابت و ریســک شرکتها ،تحول سریع در فناوري اطالعات ،توجه
به توسعه پایدار ،اهمیت یافتن مسئولیتهاي اجتماعی اشاره کرد .با توسعه و
تعمیقاینعناصردرعرصهاقتصاديوتاثیرآنهابرنحوهادارهشرکتها،ادامه
حیــات و پایداري آنها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی براي همه ذینفعان
بوده و تحقق اهداف و استراتژیهاي ارزش آفرین نیازمند سیستمهاي دقیق و
اطمینان بخش سـنجش عملکـرد و کنتـرل است ،مکانیزمها و سازوکارهاي
مناسب براي پیشبرد و نتیجه گیري مطلوب از برنامهها ،الزمه تحقق برنامهها
و اهـــداف تعیین شــده اســت .راهبري اصولی و نظام مند این مکانیزمها و
سازوکارها و اعمال کنترل اثربخش براي پیشبرد برنامهها و تحقـــق اهداف
سازمانی مســتلزم استقرار و بهره برداري از سیســتمهاي مشاوره و کنترلی
میباشد.امروزنقشسیستمهایمزبور برایتقویتسامانهحاکمیتشرکتی،
ارتقاوقدرتبخشیسامانهکنترلداخلی،کمکبهمدیریتریسکراهبردی
و اطمینانیابی از شــفافیت در گزارشگری در ســطح داخلی و در سطح برون
سازمانی ،ضرورتی انکارناپذیر است .از طرف دیگرتحوالت محیط اقتصادی
ایران ،در ســالهای اخیر ،به ویــژه با افزایش خصوصی ســازی و واگذاری
شرکتهای دولتی و نیز توسعه بازار ســرمایه ،سبب شده است که راهبری
شرکتیبهعنوانمکانیزمینظارتیبیشازپیشموردتوجهقرارگیرد.افزایش
مقررات گذاری از ســوی نهادهای قانون گذاری همچون ســازمان بورس و
اوراق بهادار توجه خاصی را به سمت افزایش کیفیت و بهبود گزارشگری مالی
نشان میدهد .در راستای اجرای دســتورالعمل کنترلهای داخلی(مصوب

مورخ  ۱۳۹۱/۰۲/۱۶هیاتمدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار) ،ابالغیه
شماره  107474مورخ 1391 /12/09سازمان بورس اوراق بهادار تهران به
شرکتهای بورسی صادر گردید که هیاتمدیره شرکتهای مذکور را ملزم
بهتشکیلکمیتهحسابرسیوواحدحسابرسیداخلیمطابقباالزاماتسازمان
نمود .به این ترتیب الزام تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسـی داخلـی
کمک موثری در افزایش حلقـههاي زنجیـره ارزش آفرینـی در شرکتهای
بورســی گردید و مشابه کشــورهای پیشرفته ســاز وکار حاکمیت شرکتی
در راهبری شــرکتها را فراهم نمود .دراین نوشــتار به معرفی نقش واحد
حسابرسی داخلی به عنوان بازوی مشــاوره و اطمینان بخشی ارکان راهبری
شرکتمیپردازیم.

تعریفحسابرسیداخلی

پیدایش و تکوین حسابرســی داخلی مدرن ،با تاسیس انجمن حسابرسان
داخلی در سال1941با 24عضو شروع شد .انجمن حسابرسان داخلی و حرفه
حسابرســی داخلی هر دو طی چند دهه اخیر رشدی فزاینده داشته به صورتی
که اعضای انجمن حسابرســی داخلی در حال حاضر در بیش از 165کشــور
مختلف مستقربودهوحرفهحسابرسیداخلیحرفهایپویاودرباالترینسطح
تقاضا به شمار میرود.
هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ،تعریف زیر را از حسابرسی داخلی
در سال 1999به تصویب رساند :
«حسابرســی داخلی ،یک فعالیت مســتقل و بیطرفانــه اطمینان بخش و
مشاوره اســت که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد یک سازمان
طراحی و اجرا میشود.حسابرســی داخلی ،با اعمال رویکردی سیستماتیک و
نظاممند،برای ارزیابی و بهینه سازی اثر بخشی فرآیندهای مدیریت ریسک،
کنترل و نظام راهبری ،سازمان را در تحقق هدفهایش ،یاری میکند و برای
آن ،ارزش افزوده ایجاد مینماید».
در تعریف مزبور توجه به این نکته اهمیت دارد که نظام راهبری ،فرآیندی
است که توســط هیات مدیره و به منظور تفویض اختیار ،هدایت و نظارت بر
عملکرد مدیریت جهت دســتیابی به هدفهای مورد نظر سازمان ،مستقر
میگردند و اهداف ســازمان تعیین کننده چشــم انداز بلنــد و رفیع جایگاه
اصلی ســازمان بوده که موفقیت ســازمان به تحقق این اهداف بستگی دارد.
واحد حسابرســی داخلی به عنوان بازوی مشــورتی نظام راهبری براساس
استانداردهای حرفهای و آیین رفتار حرفهای روشهای حسابرسی را طراحی

و اجرا مینماید تا به سازمان خود درجهت دستیابی به اهداف زیر کمک نماید:
اهداف استراتژِیک :به ارزش فعالیتها و خالقیتهایی مربوط میشودکه
مدیریت در جهت تامین منافع سهامداران وگروههای مختلف ذینفعان بکار
میگیرد و توســط نظام راهبری در قالب برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت
برای دستیابی به چشم انداز آینده سازمان تهیه و تصویب میگردد.
اهداف عملیاتی :به اثر بخشــی و کارآمدی فعالیتهای سازمان مربوط
میشود که شامل عملکرد و هدفهای ســودآوری و حفظ منابع سازمان در
مقابلخسارتهاوزیانهامیباشد.
اهــدافگزارشــگری :به قابلیت اعتماد و اتکا بودن گزارشگری داخلی و
گزارشگری خارجی درباره اطالعات مالی و غیر مالی مربوط میشود.
اهداف رعایتی :به پیروی از قوانین و مقررات قابل اجرا در سازمان مربوط
میشود.

اثرگذاربرانجامبهترحسابرسیداخلی.
 -10ارائه فهرســتی از اهداف کمی عملیاتی و نتایــج تحقق یافته به کمیته
حسابرسی.
 -11همکاری درفرآیند رســیدگی به فعالیتهای مشکوک به تقلب در
شرکت (و یا فعالیتهای پولشویی) و هشــدار به موقع و مناسب به مدیریت
شرکت و کمیته حسابرسی (و یا مسئول مبارزه با پولشویی).
 -12مد نظرقراردادن دامن ه رســیدگیهای حسابرسان مستقل و ارتباط و
همکاری با آنان به منظور انجام حسابرسی بهین ه شرکت با هزین ه معقول و نیز
ارائه اطالعات و مستندات دال بر فعالیتهای پولشویی به حسابرس مستقل
شرکتطبقمقررات.
 -13فرهنگسازی از طریق اطالعرسانی مناسب به سایر کارکنان شرکت
در خصوص حسابرسی داخلی و ماهیت ارزشافزایی آن.

وظایفواحدحسابرسیداخلی

کمیتهحسابرسی

مطابق منشــور فعالیت حسابرس داخلی مصوب ســازمان بورس اوراق
بهادارتهرانمسئولیتهایواحدحسابرسیداخلیبهشرحذیلمیباشد:
-1تدوینبرنامهانعطافپذیرساالنهحسابرسیداخلی.
 -2اجرای برنام ه ســاالنه مصوب هیات مدیره شــامل هرگونه وظایف و
پروژههای مورد درخواست مدیریتشرکت و کمیته حسابرسی.
خ -بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی ،گزارش
نتایج به کمیته حسابرســی و هیاتمدیره و پیگیری روشهای بهبود سیستم
کنترلهایداخلی.
-4حفظترکیبنیرویانسانیدارایدانش،تجربهومهارتکافیومدارک
رسمی حرفهای متناسب طبق الزامات ســازمان بورس و اوراق بهادار ،برای
اجرای مطلوب مفاد این منشور و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مناسب.
 -5استقرار برنامه ارزیابی کیفیت برای کسب اطمینان از عملکرد مناسب
حسابرسیداخلی.
 -6انجام خدمات مشــاورهای عالوه بر خدمات اطمیناندهی حسابرسی
داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت.
 -7ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیتها و ایجاد یا تغییر در خدمات،
فرآیندها ،عملیات و فرآیندهای کنترلی ،متناسب با شرایط ایجاد ،استقرار یا
توسعهآنها.
 -8ارائه گزارشهای دورهای منظم (و در صورت نیاز گزارشهای موردی)
در خصوص خالصه نتایج حاصل از فعالیتهای واحد حسابرســی داخلی به
کمیتهحسابرسیوهیاتمدیره.
 -9اطالعرســانی منظم به کمیته حسابرسی در خصوص موضوعات نوین

امروزه یکی از مالحظات و مکانیزمهای اساسی در زمینه مدیریت و کنترل و
نظارتبرامورشرکتهایسهامیعاموبهویژهنظامراهبریشرکتی،تشکیل
کمیتهحسابرسی است.کمیتهحسابرسیکمیتهفرعیهیاتمدیرهوازاجزای
ارکان راهبری میباشــد و واحد حسابرسی داخلی زیر نظر کمیته حسابرسی
فعالیت مینماید.کمیته حسابرسی از سه تا پنج عضو که اکثریت آنها مستقل
و تخصص مالی دارند با انتخاب و انتصاب هیات مدیره تشکیل میشود .شرح
وظایف کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مطابق مفاد منشور کمیته
حسابرسی و منشــور فعالیت حسابرسی داخلی مصوب سازمان بورس اوراق
بهادارتعریفشدهاست.
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کمیتهحسابرسیدرشرکتنفتایرانول

منشور کمیته حسابرسی و منشــور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت نفت
ایرانول در جلسه شــماره  261مورخ  1396/10/18هیات مدیره به تصویب
رســید .اعضا کمیته حسابرســی آقای محمود عیدی عضو غیر موظف هیات
مدیره رییس کمیته و آقایان جهانگیر رضایی و محمد رضا هزارخانی سایر اعضا
و دبیر جلسات مدیر حسابرسی داخلی میباشــد .تاکنون سی و هشت جلسه
کمیتهحسابرسیتشکیلگردیده است.

منابع :راهنمایکاربردیکمیتهحسابرسی
(ترجمهابراهیمابراهیمیوهمکاران)
حسابرسیداخلی:خدماتاطمینانبخشومشاوره
( ترجمهعلی کمالیزارع)

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

موضع یابی در بازار هدف
با ارائه وجوه تمایز

ش کرت نفت اریانول

بنگاههای اقتصادی پس از تقســیم بندی بازار و تعیین بازار هدف ،باید
بتوانند اعتبار خودشان و محصوالتشــان را در ذهن مشتریان موضعیابی
کنند تا مورد توجه و پســند مشــتری قرار گیرند .موضــع یابی به مفهوم
گشــودن راهی برای ورود و نقش بســتن در ذهن مصرف کننده است .در
موضع یابی ،شــرکت تالش میکند تا نام تجاری خود را از رقبا به صورت
واضح و روشن متمایز سازد و شکاف میان نیاز مصرف کننده و محصوالت
و خدمات ارائه شــده را از ســوی رقبا پرکند .در این مقاله ضمن تعریفی از
موضعیابیومقایسهآنباتصویرذهنیمشتریان،اهمیتوچگونگیموضعیابی
اثربخشازدیدگاهصاحبنظرانمختلفموردبررسیقرارمیگیرد.

شناساییوبارزکردنوجهتمایز
مولود رضاپناه

سرپرست بازاریابی و تحقیقات بازار
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برتریهای محصول تان نســبت به رقبا را بشناسید .همچنین برتریهای
شرکتخودتاننسبتبهشرکتهایرقیبرابدانید.اینبرتریها،وجهتمایز
و دالیلی هستند که در متقاعد کردن مشتریان مؤثرند .وجه تمایز ،مزیتهای
رقابتیشماهستند.یکیازبهترینهدایاییکهشمابهرقبایخودمیتوانیدبدهید
این است که از خودنمایی کردن در ارائه وجوه تمایز خودتان بهراسید (اما شما
برایهدیهدادنبهرقبانیامدهاید)باارائهصحیحوجوهتمایزمیتوانیدموقعیت
یاجایگاهمناسبیدرذهنمشتریانداشتهباشید.تصویرذهنیبرداشتیاستکه
مشتری ازشرکت و محصولشمادارد ،اما موقعیت ،برداشتی است کهشرکت
میخواهد مشــتریان در مورد آن داشته باشــند .به عبارتی موقعیت ،موضع
بازاراستراتژیکشرکتاستوبیانگرشیوهایاستکهمصرفکنندگاندرباره
ویژگیهای مهم یک محصول میاندیشند .یعنی جایگاهی که آن محصول در
ذهنمصرفکنندگان،درمقایسهبامحصوالترقبادارد.
بازاریابان باید برای تعیین محصول در ذهن مصرف کنندگان ،برنامههای
تنظیم کنند و طبق آن برترین مزیتهای رقابتی برشــمارند و تالش کنند تا
ضمنتلقینآنبهآنان،آمیزهبازاریابیطرحریزیکنندکهبتواندنیازمشتریان
را پاسخ دهد و متناسب با فرایند خرید آنها باشد .همچنین با ارائه ارزش برتر،
جایگاهخــودرانزدآنهاتثبیتکنند،دراینصورت،محصولازمزیترقابتی
برخوردارمیشود.
وقتیازموضعخاصیدربازارصحبتمیشود،منظورفعالیتهاییاستکه
بهصورتمتفاوتی(متمایل)انجام میدهید.شمابایدمتفاوتازدیگرانباشید
نه اینکه یکی از درختهای جنگل باشــید .به دیدگاههای صاحب نظران در
زمینهتمایز(گزینشجایفراورده)توجهکنید:
پورترمعتقداستشرکتهابایدیکیازسهاستراتژیراانتخابکنند:
الف.اســتراتژیتمایز:خودتانراازدیگرانمتمایزکنیدواینرابهمشتری
اثباتکنید.
نظیر:متمایزشدندرکیفیت،توزیع،و...
ب.استراتژیرهبریهزینه:متمایزبودنازنظرپایینترینقیمت.
ج.اســتراتژیتمرکز:فقطدریکوجهازبازارکارکــردننهدرتمامبازار.
این استراتژی میتواند به دلیل محدود بودن امکانات ،متخصص بودن در آن
بخش،خریداریمشتریانازبنگاهشماویابخاطرامتیازیباشدکهمیدهید.
مری-ک-فاســتروراسمکناتون،درکتاب«مبانیتحقیقاتبازاریابی»
افزونبرسهاستراتژیفوق،استراتژیهایسهگانهزیررامطرحمیکنند:
ggاستراتژیپشتیبان:اینراهبردشاملایجادیکقلمرودقیقتولیدیبازار
است که میکوشد به شدت از آن محافظت کند ویژگیهای این راهبرد
عبارتانداز:
طراحیمتمایز،سیستمهایکنترلمرکزیویکساختارعملکردیبادرجه
باالییازرسمیتوکاراییهزینه.
ggاســتراتژی انتظارات :این راهبرد ،شامل بررســی مداوم محیط برای

دســتیابیبهفرصتهاییمثلبازار،محصول،یاخدماتجدیداست،در
نتیجهشرکتبهعدمتمرکززیاد،قابلیتانعطافورسمیتکمترگرایش
دارد.
اینشرکتهابهتحقیقوتوسعهوفناوریقابلانعطافتأکیدمیکنند.
ggاســتراتژی تجزیه تحلیل کننده :این روش دو راهبرد مختلف را دنبال
میکند .حفظ قلمرو تولید سنتی بازار در برابر جست وجوی فرصتهای
جدید .بنابراین بخش سنتی به شــدت متمرکز است در حالی که بخش
جستجویفرصتهایجدیدبهشدتغیرمتمرکزاست.
گزینشجایفرآوردهدربازارازنظردکترمایکلتریسیودکترفوردویرزما،
مؤلفانکتابراهکارهایپیشتازانبازار:
ایندوصاحبنظربرجســتهبازاریابی،راهکارهایســهگانهزیررامطرح
میکنند.
فراورده برتر( فقط یک فراورده نســبت به رقبا میتواند برترین باشد.نظیر
اتومبیل بنز)عملکرد عالی (فراورده برتر نیســت ولی عملکرد محصول عالی
اســت)ومشترینوازی(درحمایتمشــتریوخدمتبهاوبهترینبودن)و
توصیهمیکند.
ggدریکیازراهکارهایارزشآفرینبهترینشوید.
ggدردوراهکاردیگرتااندازهمناسبیخوبباشید.
ggدرنگهداریوبهسازیراهکاربرگزیدههموارهبکوشیدتامیدانبهرقیبان
واگذارنشود.
ggهمواره در مورد راهکار دیگر ،خود را آماده تر کنید؛ زیرا رقیبان پیوســته
انتظارمشتریانراباالترمیبرند.

تئودورلویت،میگوید:
ggدردنیایامروز،کیفیتیکامرمفروضومســلماســتوموجبتمایز
نمیشود.
ggشناختن و دوست داشتن مشــتریان نیز یک فرض است و مزیت رقابتی
ایجادنمیکند.

امافیلیپکاتلر،شهیرترینبازاریابمدرندرعصرحاضر،
راهکارهایپیروزیدربازاررادرکتاب«کاتلردرمدیریتبازار»
بهشرحزیرمطرحمیکند:
ggپیروزیدرسایهکیفیت.
ggپیروزیدرسایهخدماتبهتر.
ggپیروزیدرسایهقیمتهایپایین.
ggپیروزیدرسایهداشتنسهمبزرگیازبازار.
ggپیروزیدرسایهمناسبوهمخوانشدنبامشتری.
ggپیروزیدرسایهبهسازیپیوستهفراورده.
ggپیروزیدرسایهنوآوری.
ggپیروزیدرسایهورودبهبازار.
ggپیروزیدرسایهفراتررفتنازانتظارمشتری.

جکتروتکهپدرتمایزنامیدهمیشود،درکتاب«تمایزیانابودی»،
مواردیرابهشرحزیرمطرحمیکند:
ggبعضی از موارد نمیتوانند به عنوان وجوه تمایز مطرح باشند نظیر :احساسی
بودنتبلیغاتبدونارائهدلیلبخردانه.
ggقیمتبهندرتمیتواندیکایدهمتمایزکنندهباشد.
ggعرضخط(تولیدچندقلممحصولمتفاوت)،راهیشــدیدادشــواربرای
متمایزکردناست.
ggموارد زیادی میتوانند به عنوان وجوه تمایز مطرح باشند؛ نظیر :اولین بودن،
مالکیت بر یک خصوصیت ،رهبری(در فروش ،فناوری یا عملکرد) ،میراث
(مکانی،خانوادگیو)...
ggتخصص بازار،ترجیح ،نحوه ساخت فراورده ،آخرین بودن ،چشمگیر بودن،
رشد،توسعهومتفاوتبودن.
جکتروت،یکفرایندچهارمرحلهایســادهرابهسویتمایزمطرحمیکند
کهعبارتنداز:
ggدرزمینهفعالیتخودمعنیدارباشید(خودپنداریداشتهباشید)
ggایدهمتمایزکنندهبیاید(متفاوتباشید)
ggاعتبارداشتهباشید(دلیلداشتهباشیدوآنرااثباتکنید)
ggمواردقضاوتخودرابهاطالعدیگرانبرسانید.

تفاوتیاتمایززمانیارزشمنداستکهاینمعیارهاراداشتهباشد:
ggاهمیتنزدمشتریان
ggسودآوریبرایمشتریان
ggاستطاعتوتواناییخریدآنازسویمشتریان
ggدرصورتامکان،تقلیدناپذیرازسویرقبا
ggتوانبرقراریارتباطاثربخشبامخاطبانهدف
ggحفظبرتری(پیروزماندن)
ال توسط دیگران معرفی نشده باشد و یا شرکت به
ggمتمایز بودن(تفاوت یا قب ً
نحوشاخصتروبرجستهتریازآناستفادهکند).

ارزیابیمزیتهایبالقوهرقابتینسبتبهشرکترقیب:

اینارزیابیبراســاسجدولمقایسهایزیرقابلتوضیحاست.دراینجدول،
بنگاهاقتصادیبابنگاهرقیبموردارزیابیقرارگرفتهاند(.درجدولزیر)
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نتیجهگیری:

هماننــدیدردنیایرقابتــیایجادارزشنمیکند.چنانچهشــرکتیمقلدو
دنبالهروباشد،کاریازپیشنخواهدبرد؛بایدخودواقعیباشدتادرهمینلحظهبه
کمالغاییخویشدستیابد.تقلیدازدیگرانجایزنیست،اماالگوبرداریآگاهانه
وخالقیتونوآوری،براییافتنوجوهتمایزاقدامیشایســتهاســت.بنگاههای
اقتصادی باید وجوه تمایز خودشان را پیدا کنند ،در حفظ آن بکوشند ،متناسب با
شرایطخودشانراسازگارکنندومتفاوتباشند،تاموردرؤیتوانتخابمشتریان
قرارگیرندودراینارتباط،نقشنیروهایفروشحائزاهمیتاست.

ارزیابی مزیتهای بالقوه رقابتی نسبت به شرکت رقیب
مزیت ها

وضع شرکت

وضع رقیب

فناوری

عالی

خوب

عالی

اهمیت بهبود وضع
(زیاد ،متوسط ،کم)

توان مالی (زیاد،
متوسط ،کم)

توانایی رقیب در بهبود
وضع (زیاد ،متوسط ،کم)

عالی

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

ضعیف

زیاد

زیاد

کم

هزینه

کیفیت

ارائه خدمت

عالی

خوب

کم

کم

کم
کم

متوسط
زیاد

توصیه عملی
در همان وضع بمان
منتظرباش

منتظرباش

سرمایه گذاری بکن
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عملکرد بهموقع خودرو با روغن ترمز مناسب
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کارشناس تحقیق و توسعه

با تداوم تولیــد خودرو در جهــان و افزایش
ســرعت خودروها در جادههای درون شهری
نیازبه داشــتن ترمزهایی بســیار مناســب با
عملکردی بســیار دقیق حس شد و تالش برای
افزایش ضریب ایمنی خودروها با ایجاد تغییرات
در سیستم ترمز توسط طراحان مجرب صنعت
خودرو همراه بوده است .یکی از پارامترهای مهم
در عملکرد مناسب و به موقع خودر روغن ترمز
میباشد.

نقش و اهمیت روغن ترمز
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روغن ترمز یا مایع ترمزسیالی است که وظیفه انتقال فشار از پمپ ترمز
به بوستر ولنت ترمز را بر عهده دارد .این مایع بدلیل خصلت عملکرد خود
باید دارای حداقل تراکم پذیری باشــد این مایع ،ترکیبی مصنوعی است
که قســمت اعظم آن از ترکیبات پلی گلیکول اتری تشکیل شدهاست.از
آنجائیکه روغن ترمز جاذب رطوبت بــوده و با جذب رطوبت دچار افت
دمای جوش میشود ،این مســأله خطرات زیادی به همراه دارد.بنابراین
روغــن ترمز را باید در محلی دور از نور و رطوبــت وگرد و غبار نگهداری
کرد.
روغنهای ترمز بسته به فرایند تولید و نوع مواد اولیه استفاده شده به سه
گروه عمده پایه نفتی،سیلیکونی،ســنتتیک تقسیم میشوند .نوع پایه نفتی
مســتقیم ًا از برش نفت خام تولید میگردد ،بســیار ارزانتر از انواع مشابه
است .اما در مقابل ازکیفیتی بسیار پایین تر برخوردار است .ضریب دمایی
ویسکوزیته آن بســیار باالســت ،یعنی با تغییر دما ویسکوزیته تغییرات
بســیار فاحشــی دارد.به همین دلیل با افزایش دما ویسکوزیته به شدت

کاهش یافته و روغن ترمز کارایی الزم برای انتقال نیرو نخواهد داشــت.
همچنین در شــرایط مرطــوب نقطه جوش این روغنهــا به دلیل جذب
رطوبت کاهش یافته و خطر قفل شــدن ترمز که اصطالح ًا قفل بخار گفته
میشود بیشتر میگردد.
دسته دوم،گروه سیلیکونی بر پایه پلیمرهای سیلیکونی ساخته میشود.
پلیمرهای ســیلیکونی از آبکافت مشــتقات دو عاملی ترکیبات آلی کلرو
سیالنها بدســت میآیند .این روغنها در مقایسه با روغنهای ترمز پایه
نفتی از پایداری حرارتی و اکسایشــی بسیار باالیی برخوردار بوده و حداقل
تا دمای  150درجه ســانتی گراد برای مدت طوالنی پایدار باقی میمانند.
از این روغنها در شرایط خالء و در سیستمهای بسته تا دمای  300درجه
سانتی گراد میتوان استفاده نمود.
دسته ســوم ،روغنهای ترمز گروه ســنتتیک بوده که فرایندی مشابه
روغنهای ســیلیکونی دارند ،با این تفاوت کــه از آبکافت ترکیبات اتری
حاوی دو گروه عاملی بدست میآیند.
از نقطــه نظر کارایی و پایــداری روغنهای ترمز ســنتتیک ضعیف تر
از روغنهای ترمز ســیلیکونی بوده و بســیار بهتر از روغنهای پایه نفتی
هستند.
روغنهای ترمز را بر اســاس مشــخصهها و ویژگیها بــه گریدهای
مختلف طبقه بندی میکنند.ســازمانهای مختلفی بدین منظور شرایط
و ویژگیهای خاصــی را مد نظر قرار داده اند .بخــش حمل ونقل آمریکا
( )Department Of Transportationکه به اختصار  DOTنامیده میشود،
روغنهای ترمز را بر حســب کارایی طبقه بندی نموده و با نمادهایی چون
 DOT3,DOT4,DOT5معرفــی میکنند DOT3.در اغلــب خودروها قابل
استفاده است نســبت ًا ارزان بوده و در اغلب فروشــگاههای لوازم خودرو و
تعویض روغن یافت میگردد .در مقابل با رنگ به شــدت واکنش داده و

قدرت جذب رطوبت باالیی دارد و الستیکهای طبیعی را خراب میکند.
به همین دلیل در صورت باز شدن در قوطی و قبل از استفاده حداکثر تا یک
هفته قابل انبارشدن اســت DOT4.نمونه پیشنهادی برای مصرف در اکثر
خودروهای جدید اســت .قابلیت جذب آب کمتر داشته ونقطه جوش آن
باالتر از نمونه  DOT3است و در مقابل حدود  50%گران تر است .نوع دیگر
روغن ترمز تحت عنوان  DOT5در بازار موجود اســت.این نوع روغن ترمز
اصال قابلیت جذب رطوبت را نداشته ودمای جوش بسیار باالیی دارد .این
روغن بر پایه ســیلیکونی ساخته شده و همچنین قابلیت ادغام با انواع دیگر
 DOT3,DOT4را ندارد.ایــن نوع که بنفش رنگ اســت برای اتومبیلهای
ال توصیه نمیشــود،زیرا همانگونه که گفته شــد،روغن ترمز
معمولی اص ً
باید خاصیت جذب رطوبت داشــته باشدتا مانع از بین رفتن سیستم شود
و قیمت باالیی دارد.

فساد روغن ترمز

روغن ترمزها چون پایه گلیکولی دارنــد خاصیت جذب آب و رطوبت
در آنها وجــود دارد تا بتوانند رطوبت داخل سیســتم راجــذب کنند تا
مانع از پوســیدن سیســتم ترمز و از بین رفتن مدارها شود .اما هر مادهای
که چنین قابلیتی دارد باالخره به نقطه اشــباع هم میرســد و در این زمان
رطوبتی که وارد سیســتم میشــود برای روغن ترمز قابل جذب نبوده و
این رطوبت ممکنه در قســمتهای مختلف سیستم جمع و باعث کاهش
دمای جوش روغن شــده و در شــرایط ترمز پی در پی و شدید،ترمز گرم
میشود .زیرا وجود آب یا رطوبت باعث کاهش نقطه جوش روغن ترمز و
ایجاد حالت اسفنجی در پدال و عمل نکردن به موقع ترمزشده که در ترمز
زدنهای متوالی بدلیل اصطکاک بین لنت و دیسک یا کاسه چرخ گرمای
زیادی تولید میشــود و در نهایت با انتقال آن به روغن ترمز نیروی وارده
به پیســتونهای چرخ جهت ترمز گرفتن کاهــش خواهد یافت و موجب
ضعیف عمل کردن ترمز میشود.

چگونه تشخیص دهیم روغن ترمز نیاز به تعویض دارد؟

خیلی راحت و با چشــم میتوان تشخیص دا د که روغن ترمز اشباع شده
است .روغن ترمز تازه بسیار شفاف بوده ،درحالیکه روغن اشباع شده کدر
به نظر میآید .هر دو سال یکبار یا با طی هر  40تا  50هزار کیلومتر اقدام به
تعویض روغن ترمز کرده و اگر در جاهای گرم و مرطوب زندگی میکنید
هر سال یکبار و یا هر  20تا  25هزار کیلومتر این عمل را انجام دهید.

چه روغن ترمزی برای خودرو مناسب است؟

در ابتــدا بــرای انتخــاب یک روانــکار مناســب بــه کاتالوگها و
دستورالعملهای شــرکت ســازنده خودرو مراجعه کرده و روغن ترمز
مناســب با شــرایط کارکرد خــودرو را انتخاب میکنیم.یکــی دیگر از
توصیههای مهم جهت اســتفاده از روغن ترمز نقطه جوش آن است و نکته
مهم دیگر تناسب بین اجزای الستیکی و قطعات فلزی با ترکیبات شیمیایی
موجود در آن روغن ترمز است.در صورت استفاده از روغن ترمز نامناسب
اجزای الســتیکی و قطعات فلزی و مدار ترمز به ســرعت فرسوده شده و
عملکرد آن قابل اطمینان نمیباشــد .روغن ترمز مناسب در برابر جذب و
تشکیل حباب هوا مقاوم بوده و در تماس با سایر اجزای سیستم ترمز از خود
رسوبی جای نمیگذارد.

برای عملکرد بهتر ترمز اتومبیل چیکار باید کرد؟
ggهیچگاه چند مارک مختلــف روغن ترمز را با هــم ترکیب نکنید به

عبارتی دیگر از مخلوط کردن مایع ترمزهای مختلف جددا ً خودداری
کنید.
ggاز ریختن روغنهای هیدرولیک و روغن موتــور یا هر ماده دیگری در
سیستم اجتناب کنید ،زیرا به سرعت به سیستم ترمز آسیب رسانده و به
خاطر نداشتن خواص روغن ترمز عملکرد خوبی نخواهد داشت.
ggهمیشــه ســعی کنید از روغن ترمز تازه و نو برای پر کردن روغن ترمز
استفاده کنید و سعی کنید به مقدار مورد نیاز و در قوطیهایی با حجم کم
خریداری شــود زیرا روغن ترمزی که برای مدتی در معرض هوا قرار
گرفته باشد اشباع شده و خاصیت خود را از دست میدهد.
ggاز روغن ترمزهایی که مدت طوالنی در جایی نگه داری شــده استفاده
نکنید.
ggهمواره ســطح روغن ترمز را در مخزن مربوطه چک کنید .سطح روغن
ترمز همیشه بایستی تا عالمت Maximumپر باشد تا از وارد شدن هوا به
مدارترمزجلوگیریشود.درصورتعدمواکنشمناسبسیستمترمز
با مراجعه به نمایندگیهای مجاز ،لنتها ،کفشکهای ترمز را بازدید و
سطح روغن را چک کرده سپس مدار ترمز را هواگیری کنید .در صورت
رانندگیدرجادههایسنگالخیوبابرخوردکفخودروبازمینلولههای
ترمز را از جهت نشتی بازدید کنید و در صورت مشاهده هر گونه نشتی
و یا کاهش ســطح روغن در مخزن روغن ترمز جهت بازدید ترمزها به
تعمیرکارانمجازمراجعهنمایید.
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نقش مواد افزودنی در روانکارها

ش کرت نفت اریانول

با پیشــرفت تکنولــوژی ســاخت موتورها و
ســختتر شدن شــرایط کار آنها (از لحاظ دور
موتور ،دما ،فشــار و کوچک شدن حجم موتور)
معلوم شــد که دیگر روغن پایه به تنهایی قادر به
روانکاری موتورهای صنعتی جدید نیست بدین
منظور از مواد افزودنی مختلف با خواص منحصر
به فرد جهت تقویــت خواص مکانیکی و فیزیکی
سعید خدارحمی
روغنهای پایه استفاده میشود.
واحد کنترل عملیات
افزودنیهــا ضمن اینکه خــواص جدیدی به
روانکار میدهنــد میتوانند برخی ویژگیهای موجود در روانکار را تقویت
و از بروز برخی پدیدههای نامطلوب در سیســتم روانکاری نیز جلوگیری
کنند یک افزودنی ممکن اســت به سه طریق روانکار و سیستم روانکاری را
تحت تاثیر قرار دهد.
محافظتازسطوحروانکاریشده:اینافزودنیهاسطحروانکاریشده
را پوشانده و به این ترتیب از زنگ زدن و سایش سطح جلوگیری میکنند.
بازدارندههای خوردگی ،متفرق کنندهها و پاک کنندهها از این دست هستند.
افزایش کارایــی روانکار :این افزودنیها باعــث افزایش کارایی
روانکار در کاربردهای خاص میشــوند .بهبوددهندههای شاخص
گرانروی ،بهبوددهندههای اصطــکاک و افزودنیهای پایین آورنده نقطه
ریزش از این دسته افزودنیها هستند.
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محافظت ازروانکار :این افزودنیها موجب دیرتر خراب شــدن
روانکار میشوند.
بازدارندههای اکسیداســیون که تمایل روغن به اکسید شدن وتشکیل
لجن را کم میکنند و ضدکفها از این دســته هستند .مهمترین خواصی را
که افزودنیها در روغن ایجاد میکنند ،عبارتند از:
ggافزایشپایداریدرمقابلاکسیداسیون
ggکنترل خوردگی و جلوگیری از زنگ زدن سطوح
ggجلوگیری از اصطکاک ،سایش و سعی در به حداقل رساندن آن
ggجلوگیری از کاهش گرانروی در دماهای باال
ggکنترل آلودگی حاصل از محصوالت جانبی احتراق ،ذرات معلق ناشــی
از سایش و ...در روغن
ggپایین آوردن نقطه ریزش ،جلوگیری از تشکیل کف و...
میزان اضافه کردن افزودنیها به روانکارها متفاوت است و ممکن است
از مقدار خیلی کم مثال چند  ppmتا چند درصد وزنی(مثال  20درصد وزنی)
و حتی بیشتر به روانکار اضافه شود .افزودنیهایی که به یک روانکار اضافه
میشــوند ممکن اســت اثر یکدیگر را تقویت کنند و یا این که در خالف
جهت هم عمل کنند.
کارایی یک روانکار که از یک روغن پایه با کیفیت مناســب ساخته شده
اســت بســتگی زیادی به نوع و میزان افزودنیهای آن خواهد داشت .در
صورت عدم استفاده از روغن پایه با کیفیت مناسب افزودنیها نمیتوانند
به میزان مطلوبی کارایی را افزایش دهند .سیستمهایی که روانکارهای آنها
به میزان مناســب و متعادل از افزودنیها بهره میبرند ،کارایی بیشتری
خواهند داشت و عمرمفید روانکار در این سیستمها زیاد است .نوع و میزان
مواد افزودنی بسیار مهم بوده و جزء اسرار هر کارخانه تولید کننده روانکار
به حساب میآید.

عملکرد انواع افزودنی ها

1

بازدارندههای اکسیداسیون
روغنها به طور طبیعی در طول زمان کارکرد اکســید میشوند
و اکسیدشــدن آنها موجب افزایش گرانروی و در نهایت افزایش
اصطکاک و سایش میشود.
بازدارندههای اکسیداســیون موادی هستند که تا
حد مطلوبی میتوانند موجب جلوگیری و یا به تاخیر
انداختن اکسیداسیون و در نهایت موجب افزایش
عمر مفید روغن شوند.
بهبــود دهندههای شــاخص
گرانروی ()VII
در علم روانکاری شاخص گرانروی
یــک عامل مهم در مشــخص
کردن کیفیت و توانایی یک
روغــن بــرای کاربرد در
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گسترههای مختلف دمایی است .تغییر کم گرانروی در درجه حرارتهای
متفاوت یکی از ویژگیهای مهم روانکارهاست که با افزودنیهای باالبرنده
شاخص گرانروی تا حد زیادی قابل دسترس خواهد بود.
مواد پایین آورنده نقطه ریزش
بیشتر روغنها ممکن است دارای واکسهای محلولی باشند که با
سرد شدن روغن شروع به تشکیل کریستال میکنند .مواد پایین آورنده
نقطه ریزش از تشــکیل کریســتالها و رســوب کردن آنها جلوگیری
میکنند .این مواد بــرای کارایی روغن در دماهای پایین بســیار حیاتی
هستند.
در بعضی موارد اگر مطمئن باشــیم که دمای روغن در سیســتم پایین
نمیآید(مثال کمتر از صفر درجه ســانتیگراد) میتــوان این افزودنیها
را از فرموالســیون روغن حذف کــرد .این مواد که اندازه و چســبندگی
ســاختمانهای کریســتالی را کاهش میدهند و باعث پایین آمدن نقطه
ریزش میشــوند ،از نظر ســاختمانی بسیار شــبیه به بهبوددهندههای
شاخص گرانروی هستند.
مواد افزودنی پاک کننده و متفرق کننده
این نوع مــواد افزودنی که اغلب افزودنیهــای  DDو یا  HDنامیده
میشوند جزء الینفک روغن موتورهای دیزلی و بنزینی هستند .مهمترین
وظایف این افزودنیها عبارتند از:
ggخنثی کردن اسیدهای ناشی از احتراق
ggجلوگیری از تشکیل الک برروی سطح قطعات موتور
ggجلوگیری از تجمع و لخته شدن ذرات دوده ناشی از احتراق و به دنبال آن
جلوگیری و به تاخیر انداختن تشکیل لجن
ضد کفها
سرعت زیاد حرکت روغن و ایجاد اغتشاش هنگام کار دستگاههای
صنعتــی و یا موتورها باعث ورود هوا به داخل روغن و نهایتا تشــکیل کف
میشود.کف تشکیل شــده که ممکن اســت پایدار هم باشد ،بر سیستم
روانکاری تاثیر گذاشته و میتواند صدمات جبران ناپذیری بر موتور وارد
آورد .وجود حبابهای هوا باعث ایجاد سایش حفرهای و همین طور انتقال
نامناسب روغن درون سیســتمهای روانکاری میشود .عالوه بر اینها خود
روانکار نیز آسیب میبیند و عمر مفیدش کم میشود.
مواد افزودنی ضدکف معموال به مقدارخیلی کم به روانکار اضافه شــده
و مانــع ایجادکف میگردد .این افزودنیها اگر بیش از حد اضافه شــوند
اثرکمتر و در بعضی مواقع اثر معکوس خواهند داشت و باعث کف کردن
روغن نیز میشوند.
امولسی فایرها و دی مولسی فایرها
این نوع افزودنیها بیشــتر در روغنهای فلــزکاری و مایعات ضد
آتش کاربرد دارند .امولســی فایرها آب و روغــن را به صورت مخلوط با
یکدیگر نگه میدارند .دی مولســی فایرها باعث جداکردن آب از روغن
میشــوند .بیشــتر روغنهای صنعتی در سیســتمهای گردشی (روغن
هیدرولیک ،دنده،توربین و کمپرســور) احتیاج به دی مولســی فایرهای
خوبی دارنــد تا آلودگیهای آب را از سیســتمهای روانکاری جدا کنند و
مانع تشکیل امولسیونهای پایدار آب و روغن شوند.
مواد افزودنی ضد سائیدگی و فشارپذیر
در بســیاری از موارد وقتی روانکار تحت شــرایط مرزی صورت
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میگیرند ،چون الی ه کامل روغن نمیتواند روی ســطح فلز باقی بماند ،در
نتیجه اصطکاک و به دنبال آن ســاییدگی افزایش مییابد .برای کم کردن
ســایش ،مواد افزودنی ضدسائیدگی مورد نیاز اســت .در شرایطی که دو
سطح تحت شرایط بار و درجه حرارت زیاد روی یکدیگر بلغزند .اصطکاک
و سایش سطوح تماس زیاد اســت .برای جلوگیری از این امر باید از مواد
افزودنی فشــارپذیر اســتفاده کرد .به طور کلی افزودنیهای ضد سایش
بیشــتر برای کاهش اصطکاک در شرایط فشار متوســط و افزودنیهای
فشــارپذیر که واکنش پذیرتر هستند زمانی که فشــار روی سیستم زیاد
باشد استفاده میشوند.
بهبوددهندههای اصطکاک
توسط این افزودنیها اصطکاک را به نحو مطلوبی ( در مقایسه با مواد
ضد سایش و فشار پذیر) کاهش میدهد.
بازدارندههای خوردگی
بازدارندههای خوردگی تقریبا در همه روانکارها اســتفاده میشوند
تا ســطح فلزی قطعههای ماشــین یا قطعههای فلزکاری را در برابر حمله
اکسیژن رطوبت و سایر مواد خورنده محافظت کنند.
مواد افزودنی ضد زنگ
از این مواد برای محافظت قطعــات فلزی در مقابل خوردگی
استفاده میشود .چسبیدن این موانع به سطح مانع حمله مولکولهای آب به
سطح و درنتیجه مانع زنگ زدگی میشود.
غیر فعال کنندههای سطوح فلزی
این دسته از مواد افزودنی در فرموالســیون اکثر روانکارهای
امــروزی وجود دارند و بــه کارگیری همزمــان آنها بــا بازدارندههای
اکسیداســیون از تشــکیل یون مس و فعالیت آن به عنوان اکسیداسیون
جلوگیری میکند.
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نتیجه گیری:

اصوال یکی از مهمترین بخشهای تولید یک روانکار ،انتخاب صحیح نوع
و مهمتر از آن ،میزان افزودنیهایی است که باید به آن اضافه شود.
دو نوع افزودنی متفاوت ممکن است از نظر عملکرد در راستای هم یا در
خالف جهت هم عمل کنند .یا اثر همدیگر را تقویت میکنند و اثر همیاری
دارند و یا این که یکی مانع عملکرد صحیح دیگری میشــود .یک ترکیب
افزودنی ممکن اســت همزمان چند نوع عملکرد داشته باشد .مثال در عین
این که خاصیت ضد سایش دارد ،به عنوان کاهش دهنده اصطکاک و یا به
عنوان ماده افزودنی فشارپذیر نیز عمل کند.
درســت اســت که هر افزودنی عملکرد مخصوص به خــود دارد ،ولی
استفاده از آن به کاربرد نهایی بســتگی دارد .مثال ماده افزودنی بازدارنده
خوردگی که در روغن موتور استفاده میشود ،با مادهای که به همین منظور
در روغنهای کشتی استفاده میشود ،متفاوت است.
شرکتهای تولیدکننده زیادی در سطح جهان وجود دارند که منحصرا کار
تولید افزودنیها رابه عهده دارند .شــرکت اینفنیوم،اتیل ،لوبریزول و شورون
بزرگترینتولیدکنندگانمادهافزودنیدرجهانهستند.امروزهباپیشرفتهای
زیادی که در صنعت روانکاری حاصل شده استفاده مناسب از افزودنیها برای
تولیدیکروانکارباشرایطمطلوببیشتریکهنراستتاعلم!
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روانکاری در موتورهای دیزلی دریایی
روانــکاری رضایت بخــش موتورهای
دیزل از مسایل مهمی است که محققان در
حوزه روانکاری با آن برخــورد دارند .این
مسئله به طور ویژه برای موتورهای دریایی
بزرگ مطرح میشــود .در این موتورها به
علت سرعت پایین و بار زیادی که متحمل
میشــوند فراهم کردن فیلم روانکاری بر
مهناز آیتی
روی قطعات موتور آنها بســیار ســخت
کارشناس کنترل کیفیت
شیمیایی
میباشــد و البته به طور ویژهای روانکاری
ســیلندر به علت دمای باال قابل اهمیت میباشــد .مسائل یاد شده
فوق با توجه به محتوای گوگردی باال درســوخت مصرفی کشــتی
شدت مییابد زیرا بخارات اســیدی حاصل شده و افزایش اسیدیته
روغن ،نهایتا خوردگی قطعات را به دنبال دارد و خاکستر به جا مانده
از سوختها نیز ســایش قطعات را منجر میشــود .همچنین آلوده
شدن روغن به محصوالت حاصل از احتراق ،نشتی آب و ضد یخ همه
از مواردی هســتند که اهمیت کیفیت روغن روانکاری را مشــخص
میکنند.

انواع موتورهای دیزل دریایی

به طــور معمول در موتورهای دریایی از ســوختهایی اســتفاده
میشــود که محتوای گوگرد حدود  %2-5وزنی و مواد آســفالتی

 %5- 10وزنی دارند که با توجه به اینکه هزینه سوخت تاثیر بسیاری
در هزینه عملکردی کشــتیها دارد بهینه ســازی و کاهش مصرف
سوخت مســئله مهمی برای طراحان این موتورها خواهد بود .به طور
کلی دو نوع موتور دیزلی به عنوان نیروی محرکه در کشــتیها مورد
استفاده قرار میگیرد.
ggموتورهای دیزل دریایی کراس هد
Crosshead marine diesel engine

ggموتورهایدیزلدریاییترانکپیستون
Trunk Piston marine diesel engine

در موتورهای دیزل دریایی کراس هد ،سیلندر ()cylinderو محفظه
میل لنگ( )crankcaseبا یک جدا کننده جدا میشــود و فشاری که
پیستون را به ســمت پایین هل میدهد به وسیله میله پیستون و میله
اتصال دهنده به میل لنگ انتقال داده میشود.
در موتورهــای دیزل دریایی ترانک ،ســیلندر و محفظه میل لنگ
از هم جدا نشــده اند و فشــاری که پیستون را به ســمت پایین هل
میدهد مستقیما به میله اتصال و ســپس به محفظه میل لنگ منتقل
میشــود(رفتاری شــبیه موتورهای خودرو) .انــواع کراس هد در
موتورهای دیزلی بزرگ و ســرعت پایین دو زمانه مشاهده میشود.
در ایــن موتورها از اســتروک بلند( )Long Strokeبــرای افزایش
گشتاور و بهبود کارایی سوخت بهره میگیرند .در شکل زیر دو موتور
دیزلی یاد شده نمایش داده شده است.

از جمله تفاوتهای موتورهای کراس هد و ترانک پیســتون موارد
زیر را میتوان نام برد.
ggدر موتورهای کراس هد میله پیســتون وجود دارد در حالیکه در
موتورهای ترانک وجود ندارد.
ggدر موتورهای کراس هد یک دیافراگرم جدا کننده وجود دارد که
سیلندر را از محفظه میل لنگ جدا میکند در حالیکه در موتورهای
ترانک وجود ندارد.
ggدرموتورهایکراسهدروغنبرایروانکاریسیلندرومحفظهمیل
لنگمتفاوتاســتدرحالیکهدرموتورهایترانکتنهایکروغن
برایروانکاریهردو محفظهسیلندرومیللنگاستفادهمیشود.

روانکاری موتور

یکــی از موضوعات مهم برای موتورهای دیزلی دریایی خنک شــدن
آنها میباشد .در این موتورها روغن در مخزن موتور برای مدت کوتاهی
میماند و بعد از خنک شدن و فیلتراسیون بوسیله پمپ از مخزن به سایر
اجزا فرستاده میشود .در موتورهای ترانک پیستون تنها یک نوع روغن
مورد نیاز اســت .در ایــن موتورها یک مخزن مشــترک (کارتر) برای
محفظه ســیلندر و میل لنگ وجود دارد .روغن بــه یاتاقانهای اصلی از
طریقه ســوراخهایی که در فریم موتور به میل لنگ تعبیه شده است داده
میشود سپس روغن به (crankpinبرآمدگی استوانهای شکل روی میل
لنگ که میله رابــط را نگه میدارد) هدایت میشــود و بعد از روانکاری
میلههای اتصال به پیستون میرســد و دوباره به  crankpinبرمیگردد.
این روغن همچنین وظیفه روانکاری اسبکها (که وظیفه باز و بسته کردن
ســوپاپ دود و هوا را دارند) ،میل بادامک( )Camshaftو چرخ دندهها را
نیز به عهده دارد .بعد از روانــکاری محفظه میل لنگ روغن به مخزن بر
میگردد .در شــکل زیر از دو نمای مختلف چرخــش روانکار در موتور
مشاهده میگردد .در موتورهای دو زمانه کراس هد ،دو نوع روغن شامل
یک روغن برای قسمت احتراق تحت عنوان روغن سیلندر و نوع دیگری
روغن برای محفظه میل لنگ با عنوان روغن سیستم مورد نیاز میباشد.

در این موتورها روغن سیستم به یاتاقان اصلی ،میل بادامک ،چرخ دندهها
و زنجیر فرستاده میشود و با توجه به طراحی که وجود دارد روغن از طریق
لوله مخصوصی پیســتون را خنک میکند و بعد از خنک کاری پیســتون
از طریــق لوله دیگری به پین کراس هــد( )crosshead pinو گاید کراس
هد( )Crosshead guideمیرود و خنک کاری آنها را انجام میدهد .در این
موتورها محفظه احتراق که متشکل از الینر سیلندر و سر سیلندر میباشد
همراه با محفظه  ( scavenge portمسیر هوای ورودی در محفظه احتراق)
به وسیله یک صفحه دیافراگرام از محفظه میل لنگ جدا شده است و توسط
یک پمپ جداگانه و روغنی با عنوان روغن سیلندر روانکاری میشود .الینر
سیلندر ساختار اســتوانهای شکلی است که داخل بلوک(بدنه) موتور قرار
دارد و وظیفه هدایت پیســتون را به عهده دارد و فضای درونی سیلندر را
برای انجام احتراق داخلی فراهم میسازد .میله پیستون که به پیستون پیچ
شده است از  Stuffing Boxکه متصل به صفحه دیافراگم است عبور کرده
و مانع از ورود روغن از محفظه میل لنگ به قســمت  scavengeمیشود و
همچنینازنفوذهوابه محفظهمیللنگنیزجلوگیریمیکند.
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دلیل به کارگیری بیشــتر موتورهای دو زمانه نســبت به
چهار زمانه در کشتیها

ش کرت نفت اریانول

در زمان ساخت کشتی بهترین ماشــین آالت در سیستم رانش
کشــتی مورد اســتفاده قرار میگیرد .هر دو موتورهای دو زمانه و
چهار زمانه به صورت گســتردهای در بازار وجــود دارند اما برای
کشــتیهای تجاری بزرگ موتورهای دو زمانه بیشتر بکار گرفته
میشــود .موتورهای دو زمانه بــا وجود مزایای کم امــا حیاتی از
موتورهای چهار زمانه که دارای ســایز کوچک و دور و ســرعت
باال هستند بیشــتر مورد اســتقبال قرار گرفته اند .برخی از دالیل
کاربرد بیشــتر موتورهای دو زمانه به چهار زمانه به شرح زیر ارائه
میگردد.
انتخاب ســوخت :قیمت ســوخت بســیار باال میباشــد و
بهرهگیری از ســوخت با کیفیت باال مطمئنا هزینه بیشتری را
به دنبال خواهد داشــت در موتورهای دو زمانه میتوان ســوخت با
درجه کیفــی پایین تری را به کاربرد و این هزینه عملیاتی کشــتی را
کمتر خواهد کرد.
نکته :در طراحی موتورهای دوزمانــه کراس هد این امکان وجود
دارد که موتور با اســتروک بلند ساخته شود یا به عبارتی مسافتی که
پیستون از نقطه توقف پایین تا نقطه توقف باال طی میکند را افزایش
داد که بدین ترتیب این امکان فراهمشــود که موتور مقدار سوخت
بیشــتری را در یک سیکل بســوزاند و نتیجت ًا قدرت بیشتری تولید
شــود .همچنین این امکان برای استفاده از ســوخت با درجه کیفی
پایین تر در مقایســه با موتورهای ترانک فراهم میشود .استفاده از
سوخت با کیفیت کمتر این الزام برای بکارگیری روغن مخصوصی با
درجه قلیاییت باال را منجر میشــود تا بدین ترتیب روغن قادر باشد
از اثرات خوردگی ناشی از سولفور باالی موجود درسوخت که نتیجه
احتراق و ترکیب شدن با رطوبت است ،جلوگیری کند .این نکته ارائه
شده دلیل تفاوت در مشخصات روغن سیلندر و سیستم را مشخص
میکند که روغن سیســتم به دلیل وارد نشــدن در محفظه احتراق
میتواند از نظر کیفی و درجه قلیاییت پایین تر باشــد و همین امر در
قیمت آن موثر خواهد بود.
راندمان :راندمان حرارتی موتورهای دو زمانه نسبت به چهار
زمانه بسیار بیشتر است.
قدرت :موتورهــای دو زمانه امروزی از نوع اســتروک بلند
هستند بنابراین قدرت بیشتری را نسبت به وزن در مقایسه با
موتورهای چهار زمانه ایجاد میکنند.
بار بیشتر :قدرت بیشتر موتورهای دو زمانه امکان حمل بیشتر
بار را نسبت به موتورهای چهار زمانه فراهم میسازد.
قابلیــت اطمینان :موتورهای دو زمانه نســبت به چهار زمانه
بسیار قابل اطمینان تر میباشند.
تعمیر و نگهــداری کمتر :تعمیر و نگهــداری موتورهای دو
زمانه نسبت به موتورهای چهار زمانه بسیار کمتر میباشد.
کنترل جهــت حرکت :حرکت به ســمت جلــو و عقب در
موتورهای دو زمانه راحت تر میباشد.
عدم نیاز به جعبه دنــده :موتورهای دو زمانه چون دور پایین
هستند نیاز به تجهیزاتی برای کاهش سرعت چون جعبه دنده
ندارند.
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الینر سیندر (بوش سیلندر)

همانطور که اشاره شد در موتورهای دو زمانه کراس هد روانکاری
الینر ســیلندر به طور کامل از محفظه میل لنگ جدا میباشد و روغن
ویژهای با در نظر گرفتن مشخصات زیر به کار گرفته میشود:
ggدرجه قلیاییت باال جهت کاهش اسیدیته حاصل از احتراق سوخت
(با گوگرد زیاد)
ggقابلیت حفظ ویسکوزیته در دمای باال
ggمقاومدربرابراکسیداسیون
ggقابلیت جلوگیری از خوردگی الینر ،رینگها و کربونیزه شدن
ggتوان پخش شدن سریع
روغن با مشــخصات مورد نظر از طریق سوراخهایی که در محیط
الینر ایجاد شده است به درون الینر تزریق میشود.
الینــر باید مجموعهای از خصوصیــات از جمله ،مقاومت باال در
برابر خوردگی و ســایش ،مقاومت در برابر تغییرات دما و فشــار،
رســانایی گرمایی باال ،عمر خســتگی باال ،قابلیت نگه داشتن الیه
روانکار ،ممانعت از پخش ارتعاشــات و نهایت ًا قیمت مناســبی را
داشته باشد.
الینرها معمــوالً آلیاژهایی از جنس فوالد ( )Cast Ironمیباشــند
که بــرای افزایش مقاومت آنها در برابر ســایش و خوردگی عناصر
وانادیــوم و تیتانیوم به آنها اضافه میشــود .همچنیــن در مواردی
روکش کروم در ســطح داخلی الینر اســتفاده میشــود .استفاده از
کروم مقاومت الینر را در برابر ســایش و خوردگی به شدت افزایش
میدهد ،عمر الینر و قابلیت آن برای حفظ الیه روغنی بیشتر میشود.
البته روکش کروم در کنار مزایای یاد شده هزینه نصب را باال میرود
و محدودیت عدم امکان استفاده از روکش کروم برای رینگ پیستون
را به دنبال دارد.

درصورت روانکاری مناسب الینر اهداف زیر دنبال میشود:
ggکاهش سایش ناشی از اصطکاک با رینگ پیستون
ggخنک کاری سطوح
ggممانعت از عبور گاز بین الینر و رینگ پیستون
ggنرم کردن رسوبات و کاهش سایش
ggشستن رسوبات نرم شده و جلوگیری از گیرکردن پیستون
ggخنثی سازی اسید و جلوگیری از خوردگی
ggممانعت از تجمع کربن در کنار رینگ پیستون
ggممانعت از عبور گاز بین الینر و رینگ پیستون

معرفی محصوالت شرکت نفت ایرانول

با توجه به توضیحات اجمالی ارائه شــده در خصوص موتورهای

دریایــی و اهداف آتی شــرکت در ارائه گســتردهتر محصوالت
دراین شــماره به معرفی تعدادی از محصوالت مشترک شرکت
نفت ایرانول و پتروناس بســنده نموده و در شمارههای آتی مجله و
کانال ایرانول محصوالت دیگر شــرکت از جمله ایرانولSPINEL،
 OSCAR، MATISA، CORAL، FIGHTER، LENJ، TOUKAو KAYER
که در دســته بندیهای مختلفی چون روغنهای مناســب برای
موتورهای  2زمانه 4 ،زمانه ،روغن سیلندر ،روغن سیستم و درجه
قلیاییتهای مختلف قابل تولید میباشــند ،بیشتر معرفی خواهند
شد( .جدول)
فهرست منابع:
سایتهای تخصصی موتورهای دریایی www.marininsight.com :و www.marindiesel.ir

Application

Specification/OEM

SAE Grade/TBN

New product
Co-development with iranol

Cylinder Oil for Low speed
crosshead engine

MAN Diesel

SAE 50/TBN 70

PETRONAS SILUB R 70

System oil for Large low Speed
Crosshead Marine Engine

API CF/Hyundai HHI-EMD HiMSEN

SAE 30/TBN 6

PETRONAS Disrol R 6 LS

Medium-Speed Trunk Piston
Diesel Engine

API CF, MAN Diesel, WARTSILA,
Hyundai HHI-EMD HiMSEN

SAE 40/TBN 30

PETRONAS Disrol R 300

Medium-Speed Trunk Piston
Diesel Engines

API CF,MAN Diesel, WARTSILA,
Hyundai HHI-EMD HiMSEN

SAE 40/TBN 40

PETRONAS Disrol R 400
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در ادامه
مباحــث و موارد ذکر
شده در بخش اول مقاله ارائه شده
در خصوص روغنهای پایه اســتری در فصل
نامه قبلی شرکت نفت ایرانول ،الزم به یادآوری
اســت همانطور که در قبل نیز به آن اشاره شد،
انتخاب صحیح روغن پایهها و ادتیوهای مناسب
در واقع نقطه شروعی برای هر فرموالتور روغن
میباشــد زیرا در واقع این ســیال پایه و ادتیوها
هســتند که عمدت ًا خواص نهایی روغن را تعیین
میکنند از این رو انتخاب هوشمندانه سیال پایه
س�ت
نازلی نیک ی
در طراحی روانکارها قطع ًا امری بسیار مهم تلقی
کارشناس واحد تحقیق
و توسعه
میگردد .از جمله ویژگیهای مهم در خصوص
سیاالت پایه میتوان به طور خالصه به موارد زیر اشاره نمود :

ویسکوزیته کینماتیک در  40°Cو شاخص گرانروی

روغن پایههای مشتق شــده از روغن معدنی اساس ًا هیدروکربن هستند و
شامل تعداد زیادی ساختارهای هیدروکربنی میباشند که میتوانند پاالیش
شده یا به روش شیمیایی سنتز شــوند که این امر تنوع سیاالت پایهای را که
میتوانند تولید شوند ،محدود میکند .با توجه به میزان ویسکوزیته در دمای
 ،40°Cروغن پایههای گروه ( )Iبه گســتره  ،ISO 10-460گروه ( )IIبه ISO 22-
 ،100گروه ( )IIIبه  ISO 22–460و روغنهای نفتنیک به  ISO 10–460محدود
میشــوند.درحالیکهروغنپایههایســنتزیداراییکرنجویسکوزیته
وسیعتریمیباشندبهطورمثالPAOهامیتوانندباویسکوزیتهکینماتیکاز
رنج ) 5-10000(mm2/sدر دمای  40°Cتولید شوند .پلی آلکیلن گالیکولها
( )PAGرنج ویســکوزیته وسیعتری از پایههای ســنتزی مدنظر در اینجا را
دارا میباشــندPAG،ها میتوانند در رنج ویسکوزیته)10-165000(mm2/s
تولید شــوند .محصوالتی که تحت عنوان PAGها نشان داده میشوند از این
لحاظمنحصربهفردهســتندکهدرواقعمیتوانگفتآنهاتنهانوعســیال
پایه سنتزی هســتند که میتوانند به روش شیمیایی سنتز گردند که محلول
در آب باشــند .در واقع این یک مشــخصهای اســت که میتواند از طریق
محتوایاتیلناکســیدموجوددرمحصولکنترلشــود،ازطریقتفاوتدر
نوع اکســیدها و وزن مولکولی آنها میتوانند تعیین کنند که PAGها محلول
درآبهســتندیامحلولدرروغنویااینکهمحلــولدرهردویعنیمحلول
در آب و روغن میباشــند .استرهای با منشــأ گیاهی و حیوانی از لحاظ رنج
ویسکوزیته آنها بسیار محدود هستند)(ISO32and46که توسط نوع مادهای
که از آنها مشتق شــدهاند ،تعیین میگردد .استرهای سنتزی الئوشیمیایی و
پتروشیمیایی انواع مختلف و متنوعی از بین تمام سیاالت پایه هستند به این

دلیلکهانواعمختلفیازموادخاماولیهبرایانتخابوجودداردومیتوانآنها
را به روشهای تقریب ًا نامحدودی ترکیب نمود .این بدان معنی است که تولید
بسیاری از استرهای سنتزی با خواص ویسکوزیته مشابه در( 40°Cدر گستره
) )2-50000(mm2/sاما با ویژگیهای فیزیکی و شــیمیایی بسیار متفاوت
امکان پذیر میباشد .از لحاظ شــاخص گرانروی ( )VIپیشرفتهای زیادی
در توســعه روغن پایههای گروه ( )IIو ( )IIIدر مقایسه با روغنهای پایه گروه
()Iانجامشــدهاست.شاخصگرانرویباالترروغنپایههایگروه()IIو(،)III
( ،)+120یک ویژگی بسیار با ارزش در فرموالسیون روغنهای موتوری ویژه
میباشد .شاخص گرانروی برایPAOها باالتر بوده و در حدود ۱۳۰میباشد.
در خصوص اســترها ،شیمی استر شاخص گرانروی ســیاالت پایه استری
را تعیین میکند به طور مثال اســترهای آروماتیک از جمله trimellitates
شاخص گرانروی در حدود ۸۰دارند .استرهای پلی اُلی ساخته شده با استفاده
از اســیدهای زنجیر کوتاه (برای مثال اسیدهای  ) C5-C10شاخص گرانروی
در حدود 110-130دارند ( مشــابه روغن پایه گروه II, Iو  )IIIاسترهای پلی
اُلی و دی استرهای ساخته شــده با استفاده از زنجیره بلندتر اسیدهای چرب
شاخص گرانروی در گستره  130-220میتوانند داشته باشند و استرهای
پلیمری()PolymericEstersدارایشاخصگرانرویدرگستره150-300
میباشند .در واقع میتوان گفت که برخی از استرهای پلیمری با ویسکوزیته
باالمیتوانندبهعنوانادتیوهایتقویتکنندهشاخصگرانروی()VIBooster
مورداستفادهقرارگیرند.

فراریت ()Volatility

همانطور که میدانید فراریت یک ویژگی بســیار مهم برای کاربردهای
صنعتــی و خودرویی به شــمار میآید برخــی کاربردهــا تحت عنوان
فرآیندهای با فراریت باال در نظر گرفته میشــوند به طور مثال  :در نورد
سرد آلومینیومی از یک فرآیند باز پخت ( )annealing processبه منظور
حذف روغن اســتفاده میشــود .در حالی که در ســایر کاربردها ،سطوح
خیلی کم فراریت در نظر گرفته میشــود برای مثال در روغنهای موتور
و روانکارهای زنجیر دمای باال .در واقع فراریت یک عملکردی از شــیمی،
وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی میباشد.
روغن پایههــای هیدروکربنی و PAGها مخلوطی از ترکیبات شــیمیایی
مختلف و یا الیگومرها ( )Oligomersهستند که از لحاظ ویژگیهای فراریت،
مولکولهایی با وزن مولکولی کمتر هســتند که به راحتی تبخیر میشــوند.
بسیاری از استرها یک مزیت واضح و مشــخصی نسبت به سایر روغنهای
پایه دارند و آن اینکه به واســطه انتخاب مناســب مواد خام اولیه ،ســاخت
استرهایی با ویسکوزیته یکسان در دمای معین اما با یک توزیع وزن مولکولی
خیلی کم امکان پذیر است .در واقع بدان معنی است که استرها دارای کمترین
ویژگیهایفراریتنسبتبهتمامروغنهایمشتقشدهازروغنهایمعدنی
و روغنهای پایه سنتزی توصیف شده در جدول شماره ( )۱میباشند.

شکل شماره( ،)۲خصوصیات و عملکرد نســبی فراریت  Noackروغن
پایههای گروه ( )IIIو  PAOو نیز چگونگی مقایســه آنها با خواص فوق العاده
فراریت  Noackسیاالت پایه استری را نشان میدهد.

		
عملکرد در دمای پایین

مزیتی که PAOها در مقایسه با روغن پایههای هیدروکربنی دارند این
اســت که  PAOدارای نقطه ریزش کمتر از  -60°Cمیباشد .که این مقدار
بســیار کمتر از مقدار نقطه ریزش در گریدهای معــادل آنها در روغن
پایههای گروه ( ،)Iگروه ( )IIو یا گروه ( )IIIمیباشــد -10°C( .تا  )-20°Cاز
سوی دیگر اســترهای الئوشیمیایی ســنتزی میتوانند به گونه ای سنتز
شوند که بســته به نوع کاربردی که از آنها مورد نیاز است ،نقاط ریزش
و نقــاط ذوب باال ( بزرگتــر از < ) °C 100، °C 100یا نقاط ریزش خیلی کم
(> ،)°C 60-داشــته باشند .برای استرهای الئوشــیمیایی و پتروشیمیایی
ســنتزی ،انتخاب مواد خام اولیه از جمله اســیدها و الکلها میتوانند در
ویژگیهای نقطه ریزش عامل موثر باشــند .همان طــور که در جدول
شماره( )۳مشاهده میشــود ،تغییرات کوچک قابل کنترل در ساختار،
از طریق شاخه دار کردن ،اشــباع و یا غیر اشباع کردن و مخلوطهایی از
اسیدهای چرب میتوانند به منظور تنظیم ویژگیهای نقطه ریزش مورد
استفاده قرار گیرند.

ویژگیهای نقطه ریزش استرهای  C8/C10و استرهای TMP C18

درعین حال که عموم ًا نقطــه ریزش پایین را یک ویژگی مطلوب در نظر
میگیریم ،اما کاربردهایی نیز وجود دارنــد که در آنها نقطه ریزش باالتر
بسیار مناسب تر میباشــد برای مثال  :در بعضی از استرهایی که به منظور
انجام روانکاری و ســپس محافظت خوردگی موقت از طریق تشکیل یک
الیه فیلم نازک در ساخت ورقههای فلزی ،مورد استفاده قرار میگیرند.
کارایی در دمای پایین صرف ًا به معنی ویژگیهای نقطه ریزش نیســت
بلکه عــاوه بر آن شــامل ویژگیهای گرانروی دینامیــک و کینماتیک
در گســترهای از دماهای پایین نیز میشــود .به عنوان مثال در شبیه ساز
استارت زدن در ســرما( )CCSگرانروی دینامیکی در دمای -35°Cبرای
روغن پایه گروه  )II) (IV) ,(III(,و یک بخشی از استرهای شیمیایی متفاوت،
که در جدول شماره( )۴نشان داده شدهاند ،اندازه گیری شده است.
اگر ما روغن پایههای هیدروکربنی با ویســکوزیته کینماتیکی یکسان
در دمــای  100°Cرا در نظر بگیریم ،روغن پایههــای گروه ( )IIباالترین
میزان ویســکوزیته  CCSرا دارند ،بعد از آنهــا روغن پایههای گروه ()III
بــوده و روغن پایههــای هیدروکربنی ( PAOگــروه  )IVکمترین میزان
ویســکوزیته  CCSدر دمای  -35°Cرا دارا میباشند (که در حدودmPa.S
 ۱۳۷۶میباشد).

در روغن پایههای استری ساختار شیمیایی بسیار حائز اهمیت میباشد
در صورتی کــه ویژگیهای جریان دمای پایین در روغن پایه اســتری به
خوبی تنظیم شده باشــد این امر امکان پذیر بوده که دو استر با ویسکوزیته
یکســان در دمای ( 100°Cتقریب ًا برابر بــا  )4/4- 4/5 s/mm2بوده ولی
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گرانروی  CCSدر دمــای  -35°Cمتفاوتی را از خود نشــان دهند به عنوان
مثال :
ggپلی استر با ویســکوزیته ( ،4/4 )s/mm2یک گرانروی  CCSباالیی در
حــدود ۲۳۴۳ mPa.Sدارد که تا حدودی کمتر از روغن پایه گروه ( )IIو
گروه ( )IIIاما خیلی بیشتر از روغن پایه 4 PAOمیباشد.
ggدی استر با ویسکوزیته کینماتیک مشابه در دمای ( 100°Cویسکوزیته
( ،)4/5)s/mm2یک گرانروی CCSبســیار پایین تر از پلی اســتر دارد
(در حــدود  ،)9۹۰ mPa.Sبنابراین در واقع کمتریــن میزان  CCSرا در
دمای  ،-35°Cاز بین همه روغن پایههای با ویسکوزیته حدود ()s/mm2
 4-4/5دارا میباشد.
این اثر صرف ًا به دی اســترها و پلی ا ُُل استرهایی با گرانروی ()s/mm2
 4محدود نمیشــود همچنین در صورتی که دو اســتر با ویســکوزیته
کینماتیکــی  100°Cحدود ( 3/3 )s/mm2در نظر گرفته شــوند ،در این
صورت مجددا ً تأثیر ســاختار شیمیایی را میتوان در خواص ویسکوزیته
در دمــای پایین مشــاهده نمود .به ایــن ترتیب که مونو اســتر دارای
ویســکوزیته  CCSپایینتری (  )mPa.S550از دی اســتر ( )mPa.S715
میباشد.
در خصوص انتخاب سیال پایه برای یک روغن موتور ،ترکیبی از خواص
ویســکوزیته در دمای پایین عالی و فراریت  Noackکم مورد نیاز اســت.
بنابراین در هنگام طراحی یک روغن موتور با ســیال پایه اســتری ،هر دو
ویژگی بایستی مورد توجه قرار گیرند .شکل شماره ( )۳ارتباط بین  CCSدر
دمای  -35°Cو فراریت  Noackرا نشان میدهد .به وضوح مشاهده میشود
هنگامی که اســترها با ســیاالت پایه گروه ( )IIIو ( )IVمقایسه میشوند،
استرها دارای بهترین ترکیبی از خواص  CCSو فراریت  Noackدر مقایسه
با دیگر سیاالت میباشند.
بنابراین ایــن خواص منحصر به فرد در آینده اســترها را به عنوان یک
تکنولوژی منتخب ،برای طراحی روغن موتور با گرانروی فوق العاده پایین
تبدیل میسازد.

نمودار فراریت  Noackبر حسب  CCSدر دمای-35°C

برای برخی از روغن پایه ها
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پایداری اکسیداسیون یک ویژگی بسیار مطلوب برای روان کنندههای
در دمای بــاال ( )high temprature lubricantsیــا طول عمر زیاد (long
 )life lubricantsاست و به شدت تحت تاثیر ترکیب شیمیایی اولیه سیال
پایه ،ناخالصیها و تکنولوژی افزودنیها قرار دارد .شکست و اکسیداسیون
حرارتی از طریق یک واکنــش رادیکال آزاد ادامه مییابــد بنابراین اگر

حداکثر مقاومت اکسیداسیونی از استر مورد نیاز باشد ،آن استر بر اساس
ال اشباع ،یا دی اسیدها و یا
یک پلی ا ُُل الکل واکنش داده با اســیدهای کام ً
ال اشباع ،طراحی خواهد
 trimellitates acidواکنش داده با الکلهای کام ً
شد.
جدول شــماره ( )۵ویژگیهای پایداری اکسیداسیونی تست Dry TOST
با استاندارد  ASTM D943را برای سه نوع مختلف از سیاالت هیدرولیکی
پایه اســتری زیســت تخریب پذیــر و قابل قبول برای محیط زیســت
( )ISO46نشان میدهد .اســترهای گیاهی دارای کمترین میزان پایداری
اکسیداسیونی هســتند بنابراین محدود به روانکاری کوتاهمدت یا دمای
پایین میباشند .استرهای الئوشیمیایی غیر اشباع از جمله استرهای اولئات
ویژگیهای پایداری اکسیداسیونی بهبود یافتهای در مقایسه با استرهای
ال اشباع دارای
گیاهی دارند .این در حالیست که استرهای الئوشیمیایی کام ً
بیشترین مقاومت در برابر اکسیداسیون میباشند و در واقع یک تکنولوژی
انتخابی برای روانکاری طوالنی مدت یا روانکاری در دمای باالتر به شمار
میروند.

تشــکیل رســوبات و کنترل رســوب اغلب به ویژگیهــای پایداری
اکسیداســیونی و حرارتی ســیال پایه و همچنین به خواص حاللیت سیال
پایه و توانایی آن در حل کردن رســوبات بســتگی دارد .شکل شماره ()4
ظاهر و شکل انواع مختلفی از ســیاالت پایه را در هنگام تنش گرمایی باال
نشــان میدهد .در این مثال یک الیه فیلم نــازک از روغن در یک صفحه
آلومینیومی قرار داده شده و سپس در یک آون به مدت  ۸ساعت در دمای
 260°Cقرار داده میشوند.

خصوصیات سیال پایه استری و کاربردهای آن

تشکیل رسوب در سیاالت پایه مختلف
همانطور که در شکل باال نیز مشاهده میشــود مخلوط گروه (/ )Iگروه
( )IIو  PAO40رسوبات سفتی تشــکیل میدهند به طوری که آنها شروع
به تجزیه گرمایی میکنند در حالی که استرهای مقاوم به اکسیداسیون که
به طور ویژهای طراحی شده اند کمتر مســتعد پلیمریزاسیون بوده و برای
مدت طوالنی تری نسبت به سیاالت پایه هیدروکربنی مایع باقی میمانند.

تجدید پذیری و زیست تخریب پذیری

برخی کاربردها نیازمند استفاده از محصوالتی با محتوای تجدید پذیری
باال میباشند در این شرایط اســترهای طبیعی و نیز استرهای الئوشیمیایی
سنتزی محصوالت انتخابی به شــمار میروند .استرهای طبیعی به عنوان
 ۱۰۰%تجدید پذیر و اســترهای الئوشیمیایی ســنتزی به طور معمول با
محتوای تجدیدپذیری  %10۰تا  70طبقهبندی میشوند.
دو فاکتور تجدید پذیری و زیســت تخریــب پذیری موجب میگردند
ال متفاوت باشند .البته
که استرها از بین تمام انواع ســیاالت پایه دیگر کام ً
در بعضی موارد ایجــاد مقاومت در برابر تجزیه پذیری میتواند بســیار
مفید باشــد به خصوص در محیطهایی که زیست تجزیه پذیری منجر به
مشکالت شدید در عملکرد روانکاری میگردد به عنوان مثال در سیاالت
فلزکاری.
در ســالهای اخیر ،به اجرا درآوردن و پیروی از قوانین مربوط به محیط
زیست اروپا به طور خاص منجر به رشد قابل توجهی در سطح تقاضا برای
روانکارهایی شده است که هم زیست تخریب پذیر و قابل تجزیه هستند و
هم دارای محتوای باالی کربن تجدید پذیر ( )C renewabilityمیباشند.
محتوای زیســت تخریب پذیری و تجدید پذیری در استرها قابل کنترل
هستند و در سایر خواص ســیال پایه استری از جمله ثبات اکسیداسیون و
عملکرد در دمای پایین تاثیرگذار میباشند.

همــان طور کــه در ابتدا نیز اشــاره شــد ،فرموالتور روغن گســتره
وســیعی از ســیاالت پایه را در اختیار دارد که از بین آنها انتخاب میکند.
بنابرایــن این امر ضروری اســت که ســیال پایــه برای یــک کاربرد
خاص به طــور صحیح انتخــاب گردد ،حــال آن میتوانــد یک روغن
معدنی مشــتق شده از ســیال پایه هیدروکربنی باشــد یا یک سیال پایه
سنتزی.
اســترها قطع ًا دارای بیشــترین انعطاف پذیری در بیــن انواع مختلف
ســیاالت پایه موجود در بازار امروزه هســتند و آنها میتوانند به منظور
دســتیابی به خواص فیزیکی و شــیمیایی ویژه مورد استفاده قرار گیرند .با
توجه به طیف گســتردهای از اســیدها و الکلهای موجود و امکان ترکیب
آنها به روشهای منحصر به فرد ،مطمئن ًا رنج گستردهای از استرها در حال
حاضر از لحاظ تجاری در دسترس میباشند و همچنین میتوانند به منظور
برآورده کردن چالشهای امروزه در صنعت روانکاری مورد طراحی قرار
گیرند.
در این مقاله بخش کوچک اما بسیار مهمی از ویژگیهای فیزیکی کلیدی
و مهم توصیف گردید افزون بر اینها بسیاری موارد دیگر نیز وجود دارد که
به منظور کاربردهای مختلف ضروری میباشــند .شکل شماره ( )۵برخی
ارتباطات بین خواص فیزیکی مختلف و اهمیت آنها در بعضی کاربردهای
کلیدی را به تصویر میکشد.
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امروزه،جايگاهاخـــاقدرمديريت،بهعـنوان
مبحـــثيبسيارمحوريازســويانديشمندانو
نظريه پردازان حوزه مديريت مــورد توجه قرار
گرفته است ،به طوري كه به دليل افزايش اهميت
كاركــردي و نقــش آن در حوزه كســب و كار و
بهرهجويي،مبانيوارزشهاياخالقيوتوجهجدي
به اخالق حرفهاي در حــوزه مديريت و رهبري،
فاطمه عابدی
ال جايگاه ويــژهاي را به خــود اختصاص داده
عم ً
رئیسبرنامهریزی
منابع انسانی
است به گونهای که در تدوين مباني و راهبردهاي
استراتژيك ســازمان ،توجه به اين مهم مورد تاكيد بسیار قرار گرفته است.
متخصصان مديريت استراتژيك اصول اخالقي شايسته در سازمان را يكي از
پيش شرطهاي مديريت اســتراتژيك خوب دانسته اند؛ از اين رو ،در فرايند
تدوين برنامه استراتژيك و اهداف ســازماني ،تبيين نظام ارزشي سازمان در
قالب«ارزشهايســازماني»بهعنوانعنصرياستراتژيك،پيشبينيشده
اســت .در ســازمانهاي با عملكرد برتر نيز تنها بخش ثابت و بدون تغيير،
ارزشهايمحوريميباشــندچــراكهزيربناييكســازماناثربخشرا
ارزشهايآنتشــكيلميدهند.شمارايناصولراهنما اندكوليعمرآنها
طوالني اســت و نياز به داوري ديگران ندارد و براي كساني كه درون سازمان
هستند ارزش و اهميت ذاتي دارد .در شركتهاي آرماني بنا بر اقتضاي بازار
راهبردها نيز دستخوش تغيير مي شوند ،اما اصول ارزشي دست نخورده ثابت
ميمانند.نمايانترينويژگيشركتهايآرمانيموفقوماندگاركهآنهارااز
سايرينمتمايزميكندايناستكهضمنحفظجهانبينيمطلوبميكوشند
تا زمينه پيشــرفت و تحول را فراهم آورند و اين تغييرات همه چيز جز اصول
ارزشيوجهانبينيآنهارادربرميگيرد.

اخالق حرفهاي چيست؟

همســويي و تلفيق وظايف ســازماني و اخالقيات ،مفهوم جديدي تحت

عنوان« اخالق حرفهاي» را به دنبال داشته ،به گونهاي كه امروزه اين مفهوم
در تمامي حوزههای كسب و كار اعم از سازماني و مشاغل صنفي ،مورد نظر
واقع شــده است .حال اين سوال به ذهن متبادر مي شود كه منظور از اخالق
حرفهاي چيست؟ در پاســخ بايد گفت كه مسئوليتهاي اخالقي سازمان
در قبال محيط اخالق حرفهاي نامیده میشــود که مسئوليتهاي اخالقي
فرد در شغل را نيز شامل مي شود .در بررسي عملكرد سازمانهاي موفق،
اهتمام جدي آنان به مفاهيم اخالقي تحت عنوان ارزشهاي سازماني كامال
مشهود اســت .ردپاي اين رويكرد از طريق تدوين ارزشها و نظام اخالقي
ســازمان در فرايند برنامه ريزي و مديريت استراتژيك سازمان به عنوان
يكي از وظايف مهم مديران و رهبران شــناخته شــده است ،به طوري كه
برطبق مدل تعالي سازماني : EFQM
«رهبران ماموريت ،آرمان ،ارزشها و اصول اخالقي ســازمان را ايجاد
كرده و نقش الگو در فرهنگ تعالي را ايفا مي كنند»

ارزشهاي سازماني

ارزش ،باوري جاري است كه باعث مي شود سبك خاص رفتاري چه از
ســوي افراد و چه از سوي جامعه نسبت به سبك رفتاري معكوس و متضاد
آن ،ترجيح داده شود .اصول ارزشي به اصول بنيادي و ماندگار هر سازمان
گفته مي شــود .براي آشــنايي بيشــتر با ابعاد و تعاريف مختلف ارزش و
ارزشهاي سازماني ،تعاريف متنوعي از منظرهاي مختلف وجود دارد كه
برخي از آنها عبارتند از:
ggارزشها ،همان باورها و مفاهيمي هســتند كه بــه دليل برخورداري از
جايگاهواعتبارويژه،قابلمعاملهومصالحهنيستند.
ggارزشهايسازماني،بهآندستهازارزشهايياشارهدارندكههدايتگررفتار،
كرداروانديشهكاركنانومديرانسازمانبودهوبرآنهاتاثيرميگذارند.
ggارزشهاي محوري ســازمان ،مجموعه باورهايي هســتند كه در يك
سازمان ،رفتارهاي مطلوب را شكل مي دهند و مشابه صافي هايي عمل

مي كنند كه همه اقدامات و تصميمات سازماني از آنها عبور مي كنند.
ggارزشهاي سازماني ،زيربناي فرهنگ سازماني بوده و متمايز كننده يك
سازمان از سازمانهاي ديگر است.
تعریف پیشنهادی :ارزشها ،مجموعهای از باورها ،اعتقادها و اصول کلی
یکپارچه ،منســجم ،هدف دار و ثابت است که در ابعاد ساختاری ،رفتاری،
معنایی ،محیطی و فرهنگی میکوشــد تا با تقویت سرمایه اجتماعی ،آحاد
مردم و در نهایت جامعه را به تعالی سوق دهد (یافتههای محققان)
ارزشهای محوری سازمان را کدهای اخالقی سازمان نیز مینامند ،این
کدها اصول راهنما در ســازمان هستند که رهنمودی برای تصمیم گیری و
رفتارها خواهند بود.
حال با توجه به تعاريف پيــش گفته در زمينه مفهوم ارزش و ارزشهاي
سازماني اين ســوال مطرح مي شــود كه منافع حاصل از تدوين ارزشها
كدامند؟ به بياني ديگــر توجه به ارزشهاي ســازماني دربرگيرنده چه
مزايايي براي ســازمان اســت؟از جمله محاســن و مزاياي ارزشهاي
سازماني ،مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
ggاصول اعتقادي ديرپا و اساســي و راهنماي قابــل اتكا و بلندمدتي براي
تصميمگيريهاورفتارهاهستند.
ggبقا و زندگي هماهنگ سازمان را نمايش مي دهند.
ggنقشي محوري در انسجام بخشي كاركنان دارند.
ggوحدت رويه آحاد سازماني را در پي دارند.
ggمبناي اعتماد و رشد افراد در سازمان هستند.
ggبايدها و نبايدهاي سازمان را مشخص مي سازند.
با توجه به مزايا و محاســن ناشــي از تدوين و جاري سازي ارزشهاي
ســازماني و توجه به اخالق حرفه اي ،بسياري از ســازمانها و بنگاهها به
رغم اهتمام به مباني ارزشي و تدوين بيانيههاي مختلف سازماني در قالب
ارزشهاي سازماني ،منشور اخالقي ،خط مشي اخالق حرفهاي و ...با روح
واقعي و كاركردهاي ســازماني ناشي از همســو بودن سازمان متبوع خود
با ارزشهاي تدوين شــده فاصله زيادي دارند .دالئل عمده اين مســئله
عبارتست از:
ggتحقق ارزشها صرف ًا اجرايي نمادين و نمايشي است.
 ggســازمانها تالش خود را صرف حل مســائل جــدي در چارچوب
ارزشهاي تدوين شده نمي كنند.
 ggارزشهاي تدوين شــده در امور داخلي سازمانها نظير فرايند ارزيابي،
تخصيص پاداش و ...نفوذ نكرده است.
ggبدبيني و بدگمانــي حاصل از عدم اجراي ارزشهــا ،مانع از حمايت و
پشتيباني سطوح سازماني از آنها شده است.
حال با توجه به موارد فوق ،اين ســوال مطرح مي شــود كه ارزشهاي
ســازمان را چگونه مي توان جاري ساخت؟ پاســخ به اين سوال ،مستلزم
پرداختن به نكات ذيل است:
ggتطبيق ارزشهاي فردي كاركنان با ارزشهاي سازماني؛
ggتعريفدقيقرفتارهايمنطبقباارزشهايسازماني؛
ggبهره گيري از ارزشهاي ســازماني و رفتارهاي مرتبط با آن در سيستم
مديريت عملكرد سازمان ،نظير بازخورد 360درجه؛
ggبهره گيري از ارزشها در فرايند جذب و استخدام؛
ggتاكيدبرارزشهايسازمانيدرجلساتتيميوتعامالتجاريسازمان؛
ggاهتمام به ارزشهاي ســازماني در برنامه استراتژيك سازمان از طريق
هدفگذاريعملياتي؛
ggتمركز ســازماني بر ارزشهاي تدوين شــده و مورد نظــر در فرايند
مديريتتغيير.

آثار مثبت و محاســن ناشــي از جاري ســازي ارزشها در سازمان ها،
زمينه ظهور مفهوم جديد مديريت را در حوزه مديريت مبتني بر ارزشها
()Management by valuesفراهم آورده اســت .اين مفهوم مبتني بر اين
اصل اســت كه مهمترين موضوع در زندگي اين است كه تصميم بگيري
چه چيزي را مهمتر بداني؟ هدف مديريت از راه ارزشها( ،)MBVروشــن
سازي اولويتها میباشد.
مديريت مبتنــي بر ارزشهــا ( ،)MBVبرخالف مديريــت مبتني بر
دســتورالعملها ( )MBIو مديريــت مبتني بر اهــداف ( )MBOمي تواند
نيازهاي معطوف به كيفيت بهتر ،خشنودســازي بيشــتر مشتري ،ايجاد
ساختارهاي سازماني چاالك تر ،خودمختاري مسئوالنه و ايجاد حس تعهد
را تا حدود زيادي تحقق بخشــد .به عبارت دیگر یکی از روشهای موثر در
مدیریــت چالشهای محیطی ،مدیریت مبتنی بر ارزشها میباشــد .در
جدول ذیل سیر تحوالت مدیریت در سازمانها ترسیم گردیده است:
سیر تحول
مدیریت

دوره زمانی

مدیریت
از طریق
دستورالعملها

1960
1920

مدیریت بر
مبنای هدف

1980
1960

مدیریت
بر مبنای
ارزشها

1986
تا کنون

ویژگیهای محیطی و روش مدیریتی
تغییرات کم و ثبات محیط

تصمیم گیری در مورد مسائل بر پایه
روندهای پیشین (مدلهای کمی
تصمیم گیری)
روشهای ثابت ،اصول و رویههای
تکراری
استفاده از ابزارهای عقالیی برای
ایجاد هماهنگی ،کنترل یا برنامه
ریزی
حاکمیت روابط قدرت

ظهور تغییرات محیطی و اقتصادی و
پدیده رقابت
مدیران با توان باالتر و انعطاف
پذیری بیشتر

انتخاب روش ها ،استراتژیها و
اهداف با مشارکت و توافق کارکنان

79
مقاالت
تخصیص

محیط رقابتی تر و متالطم تر

سیستمهای پیچیده و پدیدههای پویا
تحول در دید و نگرش افراد،
سازمانها و جوامع

عدم قطعیت و تغییرات پرشتاب
محیطی

توجه و تمرکز بر دو مولفه مسئولیت
پذیری حرفهای کیفیت و مشتری
مداری
اهتمام جدی به مفاهیم اخالقی با
عنوان ارزشهای سازمانی

همسوئی و تلفیق وظایف سازمانی و
اخالقیات
در فرايند اســتقرار رويكرد مديريــت مبتني بر ارزشهــا بايد توجه
داشــت كه ارزشها را نمي توان به افراد تحميل كرد بلكه بايد همراه آنها
به ارزشها دســت يافت .ارگان و ویژگیها و گامهای مدیریت بر مبنای
ارزشها به شرح ذیل میباشد:
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ارکان اصلی
مدیریت بر
مبنای ارزشها
برای تغییر

80
مقاالت
تخصیص

تمایل به باور داشتن مجموعه پذیرفته شدهای از
ارزشها
پشتکار مستمر در به عمل آوردن آن ارزشها

فقط برنامه نبوده بلکه نگرشی متفاوت در خصوص
شیوه زیستن سازمان است
مسئله یابی و نه حل مساله
ایجاد تغییر در رفتار به جای درمان قطعی
ویژگیهای
مدیریت بر
مشخص کردن اولویت ها
مبنای ارزشها
به کار بستن مداوم بیانیه ارزشها در کارهای
روزانه سازمانی
تشویق اقدامهای مفید و موثر افراد به جای تاکید
بر اشتباهات
گام اول :شفاف سازی رسالت ،هدف و ارزشهای
سازمانی
گامهای
گام دوم :همگانی کردن رسالت و ارزشهای
مشخص اجرایی
سازمانی از طریق به كار بستن آنها در امور و
کردن مدیریت
فعاليتهاي جاري و تصميم گيريهاي سازماني
بر مبنای
ارزشها
گام سوم :همسوسازی رفتار سازمانی با رسالت و
ارزشهای سازمانی و مبانی اخالقی

مدیریــت مبتنی بــر ارزشها میتوانــد در وضعیــت بحرانی یا در
محیطهای پیچیده و پویا ،عامل انســجام بخشــی و هدایت کننده برای
توسعه و بقای ســازمانها باشند که براســاس مدل ذیل میتواند اداره
شود( .نمودار)
در انتهــا با توجه به مطالــب مطروحه كه تنها بخــش اندكي از انبوه
گزارشهــا ،تحقيقات و پژوهشهــاي انجام شــده در زمينه اهميت
وجايگاه مفهوم ارزشهاي ســازماني میباشــد ،اين نكته مورد تاكيد
قرار مي گيرد كه همسوســازي فعاليتهاي جاري و تصميم گيريهاي
سازماني در تمامي اركان يك ســازمان با نظام ارزشي و منشور اخالقي
تدوين شــده ،مســتلزم درك اين اصل كليدي اســت كه ارزشهاي
ســازماني با حيات ســازمان گره خورده اند ،لذا به صرف تدوين بيانيه
ارزشها ،حيات ســازمان تضمين نمي شود بلكه جاري سازي ارزشها
و اســتقرار آن در فرايندهاي مختلف ســازماني ،ضامن بقاي سازمان
خواهد بود.

کنترل و ارزیابی

بیانیه ارزشهای بنیادین،
چشمانداز ،مأموریت

اهداف و استراتژی همسو
با ارزشهای بنیادین
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مبتنی بر ارزشها

مدیریت راهبردی
مبتنی بر ارزشها

تدوین برنامه مبتنی بر

فرهنگ ارزشمدار

(جاریسازی ارزشها)

همسویی اقدامات

با اهداف و ارزشها

اهداف و ارزشها

مدیریت راهبردی برمبنای ارزشهای بنیادین

آیا میتوان از
روغن موتور
به جای روغن
هیدرولیک
استفاده کرد؟
اســتفاده از روغــن موتــور بــا گرانــروی
 SAE 10Wبه عنوان جایگزین روغن هیدرولیک
در ماشینآالت راه سازی و استخراج از معادن،
با گرانروی تقریبی هم ارز  ISO 32روشی معمول
میباشــد .آیا ایــن جایگزینی مشــکلی ایجاد
میکند؟ چه کمبود یا نقصانی برای ماشین آالت
و کاربران آن دستگاهها در بر خواهد داشت؟
حامد معماریان
این امر بســتگی به ماشین آالت و تولید کننده
رئیس برنامه ریزی فروش
و ارسال
آن دارد .در اســتانداردی که برای ســیاالت
هیدرولیک تعریف شــده ( ،)DIN 51524مواد افزودنی
متفرق کننده و پاک کننده بــرای روغن در نظر گرفته
شده که این ویژگی ،بسیار شبیه به روغن موتور میباشد.
استفاده از این سیاالت توسط بسیاری از تولیدکنندگان،
تأیید شده و میتواند در ماشین آالت متحرک ،چندین
مزیت نظیر جلوگیری از تشکیل الک و لجن در برداشته
باشد.
این مــواد افزودنی میتواند باعث شــود آب موجود
سیستم در روغن معلق گردد .آب معلق نگه داشته شده،
ممکن است باعث کاهش روانکاری و فیلترپذیری شود
و نهایت ًا منجر به ایجاد خوردگی و حفره گردد .اگر مقدار
آب زیر  0/1درصد باشد ،این مشکالت بوجود نمیآید.
ســیال هیدرولیک با قابلیت به حالت تعلیق درآوردن
مقدار کمی از آب ،میتواند در ماشــین آالت سیار مفید
باشــد .در برخی موارد ،تولید کننــده تجهیزات حتی
توصیه میکنند به جای یک سیال با ویسکوزیته ثابت و
به عبارت دیگر روغن تک درجهای ،از یک روغن موتور
چند درجــهای نظیــر…, SAE 15W40 , SAE 20W50
استفاده شود.
ggالزم به ذکر اســت  SAEو  ISOاز دو مقیاس مختلف
برای اندازه گیری گرانروی استفاده میکنندSAE .
 10Wتقریب ًا معادل  ISO 32میباشد.
دمای روغــن تا حد زیادی گرانروی ســیال را تعیین
میکند که در آن ،سیستم هیدرولیکی با امنیت میتواند

فعالیت داشته باشــد .بنابراین اگر از روغنی با ویسکوزیته بسیار باال برای
شــرایطی که در آن دستگاه باید کار کند ،اســتفاده کنید ،روغن به راحتی
جریان نداشته یا روانکاری مناسب هنگامی که کار در دمای محیطی سرد
باشد ،نخواهد داشت .به همین ترتیب ،اگر شما از روغنی با گرانروی بسیار
کم استفاده کنید ،ممکن است حداقل ویسکوزیته مورد نیاز را تأمین نکند
و در نتیجه روانکاری مناسب در گرمترین روز سال انجام نخواهد شد.
به همين منظــور روغن ايرانــول  ،D9000PLUS-10Wبه عنوان روغن
هيدروليک ماشــين آالت راهسازي طراحي و در سبد محصوالت ایرانول
قرار گرفته که هم اکنون در صنايع مرتبط از آن استفاده ميکنند.
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مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت نفت ایرانول خبر داد:
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حقوقی
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راه اندازی کلینیک حقوقی به منظور پاسخگویی
به سواالت حقوقی و قضائی پرسنل

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شــرکت نفت ایرانــول از راه اندازی
کلینیک حقوقی به منظور پاســخگویی به سواالت حقوقی و قضائی پرسنل
شرکت نفت ایرانول خبر داد.
عباداهلل کشــاورز درگفت و گو با فصل نامه ایرانول اقدامات و عملکرد
سال  96این واحد را اعالم کرد .وی افزود :طی سال  96برنامهها و اقدامات
مهمی در واحد حقوقی شرکت نفت ایرانول انجام شده است که ثبت تعداد
 30فقــره دعوی بر علیه مدیونین و بدهکاران شــرکت ،تنظیم قرارداد با
وکالی منتخب شــرکت جهت اقامه دعوی و پیگیــری پروندهها از جمله
مواردی است که انجام شده است.
وی تصریح کرد :مذاکرات متعدد با تعدادی از بدهکاران شــرکت که
منتج به مصالحه و تنظیم توافقنامه جهت پرداخت بدهی ایشان گردید نیز
یکی دیگر از برنامههای این واحد بوده است.
کشــاورز پیگیری  44فقره پروندههای در مرحله اجرا و اخذ حکم جلب
و بعض ًا توقیف اموال مشــارالیهم جهت حصول مطالبات شرکت و حضور
مستمر در جلسات شورای مدیران ،جلسات هفتگی کمیسیون معامالت و
کمیته وصول مطالبات را از دیگر برنامههای واحد حقوقی برشمرد.
کشــاورز با بیان اینکه پیگیری و انجام مصوبات شورای مدیران و کمیته
وصول مطالبات ،دبیری کمیســیون معامالت ،دعــوت از اعضاء و تنظیم
مصوبات کمیســیون معامالت ارجاعــی از واحدها به دبیر کمیســیون

معامالت نیز از اقداماتی است که طی سال  96انجام شده است.
وی همچنین تنظیم گزارشــات متعدد درخواستی از واحدهای مختلف
شرکت ،شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی ،تاپیکو و غیره و ارتباط
مســتمر با وکالی پروندهها جهت پیگیری پروندههای محوله را نیز جزء
برنامههای این واحد اعالم کرد.
کشاورز پاسخگویی نسبت به دعاوی مطروحه توسط اشخاص حقیقی و
حقوقی علیه شرکت و برگ شماری ،مرتب نمودن بر اساس تاریخ و مرتب
نمودن کلیه پروندهها و پاســخگویی به نامههای ارگانها و ســازمانها و
مراجع قضائی را نیز از اقدامات واحد حقوقی و قراردادها اعالم کرد.
کشاورز در ادامه انعقاد  450قرارداد طبق آئین نامه معامالت مصوب
شــرکت و ثبت رســمی 10فقره عالمت تجاری بانضمام  42فقره ارسال
درخواست اظهارنامه ثبت عالمت تجاری را نیز جزء برنامههای این واحد
برشــمرد .مدیر حقوقی و امور قراردادهای شــرکت نفت ایرانول ارسال
اظهارنامه علیه  150نفر از بدهکاران شرکت و تهیه دستورالعمل پرداخت
حق الوکاله وکال و تصویب آن توســط مدیر عامل و اقدام از ابتدای ســال
 1396را نیز از دیگر برنامههای این واحد بیان کرد.
کشاورز مشارکت در تهیه آئین نامه اخذ تضامین و اعتبارات و پیگیری
مداوم روند پیشرفت پروندههای قضائی شــرکت از طریق وکال و به روز
کردن پروندههای مطروحه را نیز از دیگر برنامههای این واحد اعالم کرد.

برگشت چک چیست؟
بر اســاس قانون ،شــخصی که چک را صادر
میکند باید در تاریخ منــدرج در چک به اندازه
مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشــته باشد
و در زمان مندرج در چک ،نباید تمام یا قســمتی
از وجهی را که بابت آن چک صادر کرده اســت
از بانــک خارج کند یا دســتور عــدم پرداخت
وجه آن را بدهد .امــا گاهی بر خالف متن قانون
سارا بهرامی
صادر کننده چک در زمــان ارائه چک به بانک
کارشناس واحد حقوقی و
امور قراردادها
در حســاب خود معادل مبلغ ذکر شده در چک
موجودی ندارد و چک قابل نقد شدن نیست .در این حالت بانکی که چک به
آن ارائه شده با صدور برگهای عدم امکان پرداخت وجه چک را به دارنده
آن اعالم میکند .به این حالت برگشت چک گفته میشود.

 .2چک سفید امضا داده نشده باشد.
 .3در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است.
چنانچه در متن چک قید تحقق شــرطی برای وصول نشــده یا در چک به
صراحت ذکر نشده باشد.
 .4چک بدون تاریخ نباشد.
 .5تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد.
 .6صاحب حساب با علم به بسته بودن حســاب بانکی خود مبادرت به
صادر کردن چک نکرده باشد.
 .7صادرکننده چک قبل از تاریخ شــکایت کیفــری وجه چک را نقدا ًبه
دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن
نداده ،یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد.
 .8شاکی چک را بعد از شــکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق
خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد.

به چکی که در زمان ارائه به بانک به مقدار مبلغ ذکر شده در آن موجودی
نداشــته باشــد و بانک با صدور گواهی عدم موجودی را تایید کند چک
برگشتی یا چک بالمحل گفته میشود.
روشهای وصول مبلغ چک برگشتی:
یکی از راههای دریافت مبلغ چک برگشتی ،مراجعه به صادر کننده چک
و هماهنگی با وی جهت تامین وجه چک و وصول آن و یا دریافت جایگزین
و ...میباشــد .این مورد در حالتی قابل انجام میباشد که صادر کننده چک
در دســترس باشــد و اطمینان الزم و کافی در خصوص تامین وجه چک
وجود داشته باشد.
در صورت اطمینان از عدم تامین وجه چک توســط صادر کننده ،دارنده
چــک میتواند از طریق قانونی جهت وصول چک اقدام کند .از نظر عواقب
برای صادر کننده چک برگشتی ،چک به دو نوع چک حقوقی و چک کیفری
تقسیم میشود:

چک حقوقی چیست؟

چک برگشتی یا چک بال محل چیست؟

چک کیفری چیست؟

چک کیفری به چک برگشــتی گفته میشــود که در صورت شــکایت
دارنده ،میتواند عــاوه بر دریافت مبلغ چک ،صــادر کننده را به حبس
محکوم نماید.

شرایط چک کیفری چیست؟

 .1دارنده چک تا شــش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک
مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت
چک شکایت نماید.

چک حقوقی به چک برگشتی گفته میشود که در صورت شکایت دارنده،
دادگاه میتواند فقط مبلغ چک را از صــادر کننده دریافت کند و مجازات
حبس برای صادر کننده وجود ندارد.
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شرایط چک حقوقی:

 .1وقتی چک مدت دار باشــد .به عنوان مثال در صورتی که دارنده چک
دریافت چک را در تاریخی غیر از تاریخ چک تایید یا رسید کرده باشد.
 .2اگر چک به عنوان ضمانت جهــت انجام تعهد یا ضمانت جهت انجام
یک معامله صادر شده باشد.
 .3اگر چک سفید امضاء باشد
 .4اگر چک بدون تاریخ باشد
 .5اگر وصول چک به تحقق شــرط خاصی منوط باشد چه در متن چک
ذکر شده باشد و چه بتوان آن را ثابت کرد
 .6اگر بتوان ثابت کرد که چک برای یک معامله نامشروع یا ربوی صادر
شده است.
 .7گذشت شش ماه از تاریخ صدور چک عدم مراجعه دارنده چک برای
وصول آن به بانک
 .8گذشت شــش ماه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت (یعنی گواهی
برگشت چک) و عدم شکایت دارنده چک
نوع چک در ســرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است .در چک
کیفری زودتر و راحتتر وجه چک وصول میشــود اما در چک حقوقی به
خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم ،دیرتر به نتیجه میرسد.

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

توصیههای مهم برای مسافرت نوروزی

ش کرت نفت اریانول
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نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول
شماره 77

نوروز در راه اســت و عید نوروز فرصتی مناسب برای مسافرت نوروزی
اســت .اگر به هر دلیلی ،تصمیم به مسافرت نوروزی گرفته اید و یا در نظر
دارید برای مدتی از محل دائمی تان دور شــوید ،در این صورت شــرایط
جدیدی را تجربه خواهید کرد که بر وضعیت جسمی اتان تأثیر میگذارد.
برای آن که در طول مســافرت نوروزی ،این شــرایط بر ســامتی و
شادابیاتان تأثیر منفی نگذارد ،بهتر است به این نکات توجه کنید:
ggقبل از شروع مسافرت نوروزی ،برنامه مسافرتتان را تنظیم کنید.
 ggدر این برنامه ،مدت زمان مسافرت ،مسیر دقیق توقفگاههای بین راه را
مشخصکنید.
 ggهمچنین بهتر اســت از وضعیت هوای مقصد و مسیر سفر ،اطالع کافی
داشتهباشیدومراکزامدادرسانیرادرطولمسیرشناساییکنید.پیشاز
ترکمنزل،یکباردیگروسایلموردنیازدرطولسفررابازبینیکنید.
ggبرای اطمینان از این که همه وســایل مورد نیاز را مسافرت نوروزی را
ال صورتی از آنها تهیه کنید و از بردن وسایل اضافی و
برداشــتهاید ،قب ً
غیرضروریخودداریکنید.
ggبا یاد و نام خدا مسافرت نوروزیتان را شــروع کنید .اگر با وسایل نقلیه
عمومی مسافرت میکنید ،برای سوارشــدن ،به موقع خود را به محل
تعیینشدهبرسانیدتاحوادثاحتمالیباعثجاماندنشمانشود.
ال
ggاگر با وسیله نقلیه شخصی مســافرت میکنید ،آن را از لحاظ فنی کام ً
معاینه کنید و نقایص آن را برطرف سازید.
ggلوازم یدکی و ایمنی ضروری و لوازم پرمصرف نظیر شمع ،پالتین ،تسمه
پروانه و چرخ یدکی را به همراه ببرید و از مســافرت با خودروی معیوب
جد ا ًبپرهیزید .از کافی بودن ســوخت خودروی خود تا رسیدن به اولین
جایگاه سوخت گیری مطمئن شوید و از حمل سوخت اضافی در صندوق
عقب خودرو ،به طور جدی
خودداریکنید.
 ggبرای مسافرت نوروزی
بکوشــید مســیری را
انتخاب کنید که آشــنایی
کافی بــا شــرایط آن دارید.
درغیر این صورت شرایط مسیر را از
افراد آگاه جویا شوید .اگر از مسیرهای برف گیر
عبور میکنید ،وسایل الزم مانند زنجیر چرخ و لباس
گرم و مناسب نیز به همراه ببرید.
ggبرای پیشــگیری از ســوانح رانندگی ،در زمانی که
مضطرب ،ناراحت و خسته اید ،رانندگی نکنید.اگر
خواب آلوده هســتید ،خودروی خود را در محل
مناسبی نگه دارید و استراحت کنید.
ggدر هنگام بروز حادثه در مسافرتهای نوروزی،
آرامش خــود را حفظ کنید ،چــون اگر با
عجله و شــتاب تصمیم بگیرید،

مشکالت را بیشــتر خواهید کرد .در توقفهای اضطراری نیز ،موارد
ایمنی الزم را رعایت کنید.
ggباید توجه داشته باشید افرادی که دارای شرایط خاص هستند ،باید در
ال سفرهای هوایی
طول سفرشان از دستورهای ویژه ای پیروی کنند؛ مث ً
برای زنان بــاردار در اواخر بارداری ممنوع اســت .در هر صورت،اگر
شرایط جسمی و روحی خاصی دارید یا به بیماری خاصی مبتال هستید،
حتم ًا درباره نحوه مسافرتتان با پزشک خود مشورت کنید.
ggهمیشه توجه داشته باشــید که کودکان نسبت به تغییر شرایط محیط
حساس تر هســتند .بنابراین نســبت به کودکان در طول سفر ،توجه
بیشتریداشتهباشید.
ggآب و غذای کافی به همراه داشته باشید و تا حد ممکن در طول مسافرت
نوروزی غذا را برای مصرف یک وعده غذایی تهیه کنید.
ggدر طول مســافرت نوروزی در صورت باقی ماندن غذا ،آن را در ظرف
سربسته ،در مکان سرد نگه داری کنید .همچنین قبل از مصرف غذای
باقی مانده آن را به مدت کافی حدود  ۲۰دقیقه حرارت دهید.
ggغذاهای خانگی مطمئن ترین غذا در طول سفر هستند.
ggاگر در طول مسیر مســافرت نوروزیتان مجبور به صرف غذا در اغذیه
فروشیها و رستورانهای بین راه هستید ،از تهیه بهداشتی غذاها مطمئن
شوید .در غیر این صورت از مصرف غذا در اماکن غیر بهداشتی دوری
کنید،همچنینازغذاهای بستهبندیشدهاستفادهکنید.
ggدر طول مسافرت دقت کنید ،قبل از خرید موادغذایی بسته بندی شده،
حتم ًا به پروانه ســاخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،و
تاریخ تولید و انقضای محصول توجه کنید .همین طور کنسروها را قبل از
مصرفحتم ًابجوشانید.
ggدر طی مســافرت نــوروزی از مصرف شــیر و فرآوردههــای لبنی
غیرپاســتوریزه از جمله :خامه ،کره ،پنیر و کشــک غیرپاســتوریزه،
خــودداری کنید .اگر در مســافرت مجبور به اســتفاده از شــیرخام
غیرپاستوریزه شــدید ،حتم ًا آن را جوشانده و ۱۰دقیقه در حال جوش
به هم بزنید.

ggحتم ًا از آب آشامیدنی سالم استفاده کنید .در صورتی که از سالم بودن آب
مصرفی خود اطمینان ندارید ،باید آن را جوشانده و سپس مصرف کنید.
ggمواد غذایی اتان را از دســت فروشــیها و مغازههای غیربهداشتی تهیه
نکنید.اسهال  ۲۰تا  ۵۰درصد مســافران را مبتال میکند .برای پیشگیری
از اسهال در مســافرت ،از غذاخوریهای غیربهداشتی استفاده نکنید و در
تهیه و مصرف غذا و میوه ،نکات بهداشتی را به دقت رعایت کنید.مصرف
میوه و سبزی باید پس از شست و شــوی کامل ،به حد کافی انگل زدایی و
گندزدایی شود.
ggدر صورت ابتال به اســهال در مســافرتهای نوروزی ،بکوشــید مایعات
بیشتری مصرف کنید و اگر به اســهال خونی یا اسهال همراه با تب باال دچار
شــدید ،حتم ًا به پزشــک مراجعه کنید .همچنین در صورت ابتال به اسهال
در مسافرت نوروزی ،از مصرف خودســرانه داروها خودداری کنید ،چون
عوارض آنها زیاد است و اثری در کاهش دوره اسهال ندارند.
ggغذاهای خام و نیم پز ممکن اســت آلوده به عوامل عفونی باشند ،بنابراین در
مســافرتهای نوروزی از مصرف آنها پرهیز کنید .عالوه بر این از مصرف
موادغذایی ،بهویژه نوشیدنیهایدست فروشاندر مسافرت بپرهیزید.
ggاز هر ۱۰نفر  ۹نفر در طول زندگی خود دچار بیماری مسافرتی میشوند .این
بیماری که در کودکان شــایع تر اســت موجب تهوع ،استفراغ و سردرد در
افراد حساس میشود.
ggاگر به حرکت حساس هســتید و به بیماری مسافرت دچار میشوید ،سعی
ال به صندلی خودرو تکیه دهید و صندلی را به حال
کنید در طول مســیر کام ً
نیمه خوابیده قرار دهید .بهتر است در قسمتی از وسیله نقلیه قرار بگیرید که
ال در میانه اتوبوس ،صندلی جلوی خودرو و کنار بال
کمترین تکان را دارد؛ مث ً
هواپیما.
ggاگر به بیماری مسافرت مبتال هستید از درون خودرو به مناظر نگاه نکنید و یا
اگر در قایق یا کشتیهستید به موجهاننگرید و فقط به افقچشم بدوزید .بهتر
استازبوهایتحریککنندهمانندسیگاردوریکنید.همچنینسعیکنیداز
شبقبلازمسافرت،کمترغذاونوشیدنیبخوریدودرطولراهنیزشکمخود
را نســبت ًا خالی نگه دارید .فقط زمانی از دارو استفاده کنید که سایر توصیهها
برای شما مفید نبوده باشد.
ggاین داروها را فقط با تجویز پزشــک مصرف کنید .راننــده خودرو نباید از
این داروها اســتفاده کند؛ چون موجب کاهش هوشیاری و افزایش احتمال
تصادفمیشود.
ggسعیکنیددرمسافرتنوروزییککیفمخصوصوسایلواقالمبهداشتی
به همراه داشته باشــید .در این کیف کارت یا دفترچه بیمه خدمات درمانی
خود و هم سفرانتان و آخرین نســخههای پزشکی تان را بگذارید .همچنین
اگرعینک اضافی دارید آن را همراه خود ببرید .بیماران قلبی هنگام مسافرت
آخرین نوار قلب و نسخه خود را همراه داشته باشند.
ggاگر داروهایی را به طور مرتب مصرف میکنید ،به مقدار کافی آنها را به همراه
ببرید .اگر مبتال به آسم ،حساسیت ،تشنج صرعی ،بیماریهای قلبی ،بیماری
قند یا بیماریخاص دیگریهستید،هنگام مسافرت برچسبهشداردهنده
روی پیراهن ،گردن بند یا مچ بند داشته باشید.
ggدر مســافرت نوروزی مقداری داروهای اولیه مانند مسکنهای ساده ،پماد
سوختگی ،قرص مســافرت ،محلولهای ضدعفونی و وسایل زخم بندی در
کیفبهداشتیخودهمراهببرید.
ggهنگام مسافرت ،در کیف بهداشتی خود نام و نشــانی نزدیک ترین اقوام و
آشنایانخودرابگذارید.هنگاممسافرت،کودکانراتنهانگذارید.بهتراست
برگه ای شامل نام و نشانی کامل در جیب آنان قرار دهید.
منبعpezeshk.us:
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روشهایی برای افزایش شادی و سالمت کارمندان

ش کرت نفت اریانول

آیا تا بــه حال به عنوان یــک مدیر یا رهبر کســب و کار با چنین
شرایطی برخورد کرده اید؟ کارمندان بسیار خوبتان به طور ناگهانی
استعفا دهند .یکی از مشتریان کلیدی تان که نقش زیادی بر درآمد
شما داشــت ،دیگر از شما خرید نکند .شــرکت جدیدی ظاهر شود
و شــما را از بازار کنار بزند .در جذب ســرمایه ناموفق عمل کنید.
دچار مشکل سالمتی شوید .فهرســت بلندباالیی از کارهایی داشته
باشید که باید انجام شــوند و حتی ندانید که باید از کجا شروع کنید.
مدتی طوالنی گذشته باشد و شــما به یاد نیاورید که آخرین بار کی
خندیدهاید.
هرکدام از این سناریوها ممکن است باعث ایجاد استرس ،اضطراب
و ناراحتی شــما شوند .این اســترس و ناراحتی پس از مدتی از کارایی
شما خواهدکاست و اســترس دوچندانی را در محیط کار بر شما وارد
خواهدکرد و زمانی که شما ،به عنوان یک مدیر ،دچار استرس باشید،
کل تیم کاری تان به این ویروس مبتال خواهندشد .خبر خوب این است
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که روشهای زیادی برای کاهش تاثیر استرس در محیط کاری وجود
دارد .در ادامه به شیوههای خاصی اشاره میکنیم که به وسیله آنها هم
میتوانید به خودتان کمک کنید و هم کارمندانتان را شادتر و سالمتی
آنها را حفظ کنید.

1

کارمندانتان
را تشویق کنید

شــرکتهای موفــق ایــن
مســئله را بــه خوبــی
درک کــرده انــد که
قدرشناســی ،روش
عالــی و قدرتمندی
برای رشــد و حفظ
کارمندان خوبشان،

افزایــش بهــره وری و ایجاد محیطی ســرزنده اســت .زمانی که
شخصیت فردی را باال ببرید ،سطح دوپامین و سروتونین او افزایش
مییابد و در نتیجه احســاس شــادی بیشــتری میکند .همچنین
ســطح کورتیزول ،عامل اســترس ،کاهش پیدا میکند .زمانی که
کارمندانتان متوجه شــوند زحمات آنها در شــرکت به رسمیت
شناخته میشود ،احساس آسودگی خاطر ،آرامش و اعتماد به نفس
خواهندکرد .اعتماد به نفس ،استرس آنها را از بین خواهدبرد .وقتی
میدانیــم که اهمیت داریم ،از کارکردن لذت بیشــتری میبریم و
پرانرژی تر به آن ادامه خواهیم داد .درواقع احساس شاید بیشتری
در محل کار خواهیم داشت.

2

توقعاتتان را واضح بیان کنید

زمانی که مســیر روشــنی برای ادامه راه به کارمندانتان
میدهیــد و آنهــا را در وادی حدس و گمان رهــا نمیکنید ،ذهنیت

کارآمدتری خواهندداشت .این شــفافیت ذهنی ،استرس را کاهش
میدهد و آرامــش را در فضــای کاری پراکنــده میکند .آرامش
در فضای کاری هم به معنای روابط ســالم افراد بــا یکدیگر و هم به
معنی آگاهی کامل فرد از نقشــی اســت که در آن مجموعه برعهده
دارد.

3

برای داشتن فضا و فرهنگ شاد کاری ،هزینه کنید

محل کاری مثبت و ســرزنده در طوالنی مدت به موفقیت
بیشتری خواهدرسید ،چرا که احساسات مثبت و آرامش را در تک تک
کارمندان نهادینه خواهدکرد .این مسئله روابط کارمندان با یکدیگر
را نیز دســتخوش تغییراتی مثبت میکند و توانایی و خالقیتشان را به
طرز چشــمگیری افزایش خواهدداد .مشارکت فعاالنه کارمندان در
امور شرکت ،روی نتایج کلی اثرگذار خواهدبود .زمانی که شرکت ها،
محیط گرم و فضای مثبتی برای کارکردن درست کنند ،کارمندان نیز
اشتیاق بیشتری به پیروی از اصول شرکت و انجام دادن وظایف خود
به شکلی مشــتاقانه و فداکارانه دارند .آنها شادتر خواهند بود و شما را
تحســین خواهندکرد .روشهایی که برای بهبود محیط کاری دارید
عبارتند از:
بــه کارمندانتان اجازه دهید هر ســه مــاه یک بار فرزندشــان،
مادربزرگشان یا کنسول بازی شــان را به محل کاربیاورند .نیازهای
کارمندانتــان را برطرف کنید .یک تردمیل با ســرعت کم یا فضایی
برای قدم زدن در اختیارشان بگذارید .اتاقی برای یک ربع استراحت
نیمروزی داشــته باشــید و با استفاده از فنگ شــویی و بهره بردن از
گیاهان ،فضای زیباتری را برای کارکردن ایجاد کنید .کارمندانتان را
به ادامه تحصیل تشویق کنید .شرکتهایی مانند اپل این کار را کرده
اند و کارمندان میزان رضایت بســیار باالیی نســبت به این موضوع
داشته اند.

4

کمی تفریح کنید

5

به آنها استراحت دهید
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پژوهشــی که اخیرا به وسیله موسســه  BrightHRصورت
گرفته اســت ،نشــان میدهد کارمندان جوانی که ساعات خوشی را
در محل کار میگذرانند ،کمتر به بیماری دچار میشــوند ،ســخت
کوش تر هســتند و بهره وری باالیی دارنــد 79 .درصد افرادی که به
تازگی تحصیالتشان را به پایان رسانده اند و میخواهند وارد بازار کار
شــوند ،معتقدند کمی تفریح کردن در محل کار واقعا ضروری است
و  44درصد این افراد بر این باور هســتند که تفریح در محل کار باعث
افزایش بهره روی آنها میشــود .تفریح کردن به معنای وقت کشی
یا هدردادن بودجه نیســت .خندیدن با همکاران ،جشن گرفتن تولد
همکاران و لذت بردن از وظایــف کاری نیز نوعی تفریح در محل کار
به شمار میآیند.

چرا به کارمندانتان اجازه نمیدهید که یک روز در هفته یا در
ماه را در خانه کار کنند یا در فصل تابستان؛ پنجشنبهها کمی دیرتر در
محل کار حاضر شوند؟ اگر امکانش را دارید ،به برخی از کارمندانتان
فرصت مطالعاتی بدهید تا در مدت مشخصی به سفر علمی بروند و در
مورد چیزی تحقیق کنند.
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برای زندگی بهتر

عادتهایی که برای رسیدن به موفقیت باید ترک کنید

ش کرت نفت اریانول

هر عادت و رفتاری که برای رسیدن به موفقیت
به ما کمکی نخواهد کرد کنار بگذارید

88
سالمت

موفقیت حقی اســت که میتوان برای تمام
انســانها قائل بود .در واقع هر کسی شایسته
و سزاوار رسیدن به موفقیت است .فقط کافی
اســت که شــرایط و موقعیت دست یافتن
به موفقیت را برای خود آمــاده و مهیا کنیم.
پس باید یــاد بگیریم که چگونه برخی موانع و
عوامل بازدارنده را کنار بگذاریم و سعی کنیم
به چیزهــای که در زندگی خــود میخواهیم
برسیم.
بهتریــن کاری که میتوانیــم انجام دهیم تا
اتفاقــات خوب و تــازه را در زندگی خود وارد
کنیم ،این اســت که اتاقهای فکری خودمان را
برای این اتفاقات به بهترین شکل بسازیم.
دقیقا همانطور که خانــه و محل کار خود را هر
چند وقت یک بــار تمیز میکنیم و موارد به درد
نخور و غیر مفیــد را از محیط زندگی و کارمان
دور میکنیم ،باید هر عادت و رفتاری که برای
رســیدن به موفقیت به ما کمکی نخواهد کرد را
نیز کنار بگذاریم.

1

ایده آل گرایی بی مورد

2

تفکرات محدود و کوچک

ایده آل گرایی همیشــه احتمال شکست
را افزایش میدهد .الزم نیســت همیشه سعی کنید
بینقص و بدون اشتباه باشید ،فقط کافی است راهی
را انتخاب کنید که از طریق آن خود واقعی درونتان
را بروز دهید .مطمئنا هیچکدام از ما کامل و بی عیب
نیســتیم .پس دلیلی برای تالش بی مورد در جهت
ایده آل گرایی هم وجود ندارد.
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شــاید علم به آســیب پذیر بودن و دانســتن ایرادات
خودمان ،مســئلهای دردناک و رنج آور باشــد ،اما راســتی و
درستی را به همراه خواهد داشت و احساس شجاعت را تقویت
میکند .شجاعت و صداقت همیشه حس راحتی و آسودگی
را با خود به همراه نمیآورند ،اما میتوانند به طور شــگفت
آوری قدرتتان را افزایش دهند.

4

افقهای دید خود را گســترش دهید .بزرگ
بیاندیشید و فکر خود را وســیع تر کنید .گاهی اوقات
این فرایند ،تبدیل به امری دشــوار و سخت میشود،
اما مطمئن باشید که ارزش این میزان سختی را دارد.

منتظر ماندن برای شانس

بنای شــانس و اقبال بر آمادگــی و آگاهی بنا
شده اســت .اگر به دنبال فرصتهای خوب و ایده آل
هســتید ،باید بدانید که کجا به دنبــال آنها بگردید
و آماده یافتنشــان باشــید .وقتی در جای درســت و
صحیحی قرار گرفتید ،میتوانید منتظر کمی شــانس و
اقبال هم باشید.

5

انتظار برای چیزی که اتفاق نیفتاده است

اگر تصور میکنید که همیشه باید منتظر بهترین
زمان و بهترین شخص باشــید تا به موفقیت برسید ،سخت در
اشتباه هســتید .فرصتها درست در جاهایی به دست میآیند
که شما به دنبالشــان میگردید .پس این شما هستید که باید به
دنبال بهترین موقعیتها باشید.

برای رسیدن به موفقیت چه عادتهایی را
باید ترک کنید

برای اینکه یک شــروع خوب دراین زمینه داشــته
باشــیم و با قدمهای استوارتر به سمت موفقیت حرکت
کنیم ،در ادامه برخی از این موارد ساده و قابل اصالح را
بررسی میکنیم.
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3

صادق نبودن با خودتان

6

تایید شدن از جانب دیگران

هرگز به خودتان اجازه ندهید که پیرو نظر دیگران باشید.
در واقع برای آنکه عملی را به سرانجام برسانید و فرد موفقی شوید نیاز
به مجوز و کسب اجازه از هیچکس ندارید.

7

اصرار بر تنها انجام دادن کارها

حتــی اگر احســاس میکنید که بــه تنهایی از انجــام امور
برمیآیید ،سعی کنید از کمک دیگران استفاده کنید .یادتان باشد که اگر
کاری که میتوانید با شخص دیگری انجام دهید را به تنهایی به سرانجام
برسانید ،در واقع دو برابر کار بیشتر را به عهده گرفته اید و لذت انجام آن
کار را به نصف میزان واقعــی اش کاهش داده اید .پس کار گروهی را در
اولویت قرار دهید.

8

دادن قولهای بی مورد

تا وقتی کــه از انجام کاری به طور صد در
صد مطمئن نیســتید به هیچ کــس قولی بر انجام
آن ندهید.

9

تاکید بر نقاط ضعف خود

10

سرزنش کردن دیگران

11

داشتن افکار منفی

12

باقی ماندن در اتفاقات گذشته

13

تالش برای خشنود نگاه داشتن دیگران

14

داشتن اهداف کوچک

15

پافشاری بر کینه و ناراحتی

16

اجتناب از پذیرش تغییر

17

مواجه نشدن با اشتباهات

18

گفتن جمله «من نمیتوانم»

همه ما نقاط ضعفی داریم که بر آنها آگاه و مسلطیم .سعی کنید
روی این نقاط ضعفتان کار کنید؛ اما همیشه باید تاکیدتان روی تواناییها و
نقاط قوت خودتان باشد.

سرزنش کردن دیگران کاری بیهوده است که جز صرف زمان و
انرژی هیچ سودی برایتان نخواهد داشت.

احتماال شــما هم بــه این موضوع معتقد هســتید کــه تعهد و
مسوولیت ما در قبال کارهایی اســت که انجام میدهیم ،نه تفکراتی که در
سر داریم .اما واقعیت این است که آنچه در عمل انجام میدهیم ،برگرفته
از افکار ما اســت .پس تا زمانــی که تفکرات منفی خــود را کنار نگذاریم،
نمیتوانیم در انجام امور به موفقیت برسیم.

یادتان باشــد که آینده شــما از همین حاال شــروع شده است.
گذشته را رها کنید.

تنها چیزی که میتواند به طور جدی شکســتتان را تضمین کند،
این اســت که همیشــه به فکر خشنود کردن دیگران باشــید .سعی کنید
همیشــه به نحوی عمل کنید که تنها خودتان و افرادی که برایتان اهمیت
دارند احساس رضایت و خشنودی داشته باشند.

تعیین هدفهای کوچک همیشــه به نتایجــی کوچک و ناچیز
منجر میشــوند .اما اهداف بزرگ پیامدهایی بزرگ و حتی عظیم به دنبال
خواهند داشت.

تکرار مداوم دلخوریها و کینهها چیزی جز اتالف وقت برایتان
نخواهد داشــت .یادآوری اینگونه ناراحتیها بزرگترین قاتل خوشحالی و
انرژی مثبت شما در راه رسیدن به موفقیت است.

تغییراتزندگیگاهیباخواستخودتانوگاهیبدوناجازهوخواست
شمااتفاقمیافتند.سعیکنیدبروزهرگونهتغییریرادرزندگیخودتانمدیریت
کنیدوهمیشهبهترینبهرهرا ازتغییراتیکهپیرامونتانرخمیدهد،ببرید.

دوری از ریســک و عدم پذیرش اشــتباهات بــه خودی خود
بزرگترین اشتباهی است که میتوانید مرتکب شوید.

هرگز به خاطر دشــوار بودن کارها تسلیم نشــوید و هیچوقت
جمالت منفی همچون «نمی توانم» ،یــا «توانایی انجام این کار را ندارم» را
به خودتان نگویید.

19

دست کم گرفتن خودتان

20

بدگویی کردن

هیچ گاه توانایی خودتان را در انجام امور نادیده نگیرید .مطمئن
باشید این کار هیچ کمکی نه به شما نه به هیچ کس دیگری نخواهد کرد.

یادتان باشد که همیشــه افراد کوچک در مورد دیگران بدگویی
میکنند ،و افراد بزرگ در مورد ایدهها و نظرات خودشان سخن میگویند.
هر گاه در مورد شــخصی صحبت میکردید ،ســعی کنید از خوبیهایش
بگویید و حرفهایتان رویکرد حمایتی داشته باشد.

21

مقایسه کردن خودتان با دیگران

مقایســه بی مورد ،یکی دیگر از قاتالن شادی و خوشبختی شما
است .هیچ گاه به کارهایی که دیگران در زندگی خودشان انجام میدهند،
بیش از حد اهمیت نشان ندهید.

22

صرف زمان با افراد منفی باف

هر گاه فکر کردید که افراد پیرامون شما با تفکرات و حرفهای
منفــی خود ،باعث میشــوند از اهدافتان دســت بکشــید ،باید چارهای
بیاندیشید و از آنها فاصله بگیرید.

23
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شکایت کردن و غر زدن

اگر وقت زیادی را به شــکایت کردن و نالیدن در مورد مسائل
گذشــته خود اختصاص دهید ،زمــان کافی برای ســاختن فردایی بهتر
نخواهید داشت.

24

منفعل بودن

ســعی کنید در مورد دغدغهها و اهداف خودتان منفعل نباشید.
شکســتها هنگام زمین خوردن اتفاق نمیافتند ،بلکه هر شکستی بخاطر
انجام ندادن کاری که باید میکردید اتفاق میافتد.

25

فکر کردن به اینکه توانایی ایجاد تغییر را ندارید

هر کدام از ما به اندازه کافی توانایی ایجاد تغییرات را داریم و البته
اگر با یکدیگر همراه و همگام شویم ،میتوانیم تغییرات به مراتب بزرگتری
را ایجاد کنیــم .همه ما ویژگیها ،تفکرات و عادتهای خاصی داریم که اگر
بتوانیم آنها را کنار بگذاریم یا بهبودشان دهیم ،قادر به انجام کارهای بسیار
بزرگتری هســتیم .موفقیت چیزی متعلق به تمام افراد است و اگر هر کسی
بتواند شرایط الزم را آماده کند ،میتواند به موفقیتی که انتظارش را میکشد
برسد .پس با کنار گذاشتن جنبههای منفی درون خود ،به چیزهایی که واقعا
در زندگی استحقاقش را دارید ،نزدیک تر شوید.
منبع :برترین ها
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چطور فرزندمان را مدیر بار بیاوریم؟

ش کرت نفت اریانول

ما میتوانیم فرزندانی تربیت کنیم که مدیران موفق آینده باشــند ،اما تنها به این شرط که روی این هدفمان کار کنیم .چند چیز در زندگی وجود دارد که
ارزش وقت و تالش شما را دارد .هم ه ما دوست داریم فرزندانمان در آینده مدیران و رهبران خوبی بشوند ،میخواهیم شجاع و پر احساس و اصیل و قابل
اعتمادباشند.مادوستداریمرفتارهایفرزندانمان،دیگرانراهمتشویقکندکهدرنوعخودشانبهترینباشند.درادامهمطلبیرامیخوانیدکهشامل
توصیههای دکتر تراویس برادبری است .راه مدیر موفق شدن فرزندمان ،در دستان ماســت ،مایی که والدین و پرورش دهند ه او هستیم .ما میتوانیم
الگوی خوبی باشیم و مهارتهایی را به فرزندانمان یاد دهیم که تا در دنیای پر از رقابت امروز ،مجهز باشند یا اینکه میتوانیم به آنها اجازه دهیم قربانی
طرز فکری شــوند که فقط بنده و تسلیم خواستههای دیگران باشند .مسئولیت بزرگی است اما وقتی پدر و مادر شدید باید این مسئولیت را هم بپذیرید.
زیبایی پرورش و بار آوردن فرزندانی که بعدها مدیران و رهبران موفقی خواهند شد در این است که همان کارهای کوچکی که هر روز انجام میدهیم ،آنها
را در قالب افرادی قرار میدهد که مدیر و رهبری الیق میشوند.

زیاد درگیر کسب نتیجه نباشید
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بیشتر والدین توجه وسواس گونهای نسبت به دســت آوردهای فرزندان خود دارند زیرا فکر میکنند با این سخت گیریها،
فرزندشان موفقیتهای بیشتری خواهد داشت .بچههایی که در اثر تلقین والدین ،خیلی درگیر بهترین بودن میشوند ،آنقدر
روی نتیجه نهایی و کســب جایزه و پاداش تمرکز میکنند که هرگز این نتایج را درک و لمس نمیکنند! تمام آن چیزی که این
بچهها میبینند ،مطرح شدن و به دست آوردن رتبههای باالست و وقتی به جایی میرسند که زندگی واقعی روی خود را به آنها
نشان میدهد ،به طرز ناخوشایندی از خواب و خیال بیدار میشوند.

3 2 1
الگوی مناسبی از هوش هیجانی باشید
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هوش هیجانی یا  EQهمان چیزی اســت که در درون تک تک ماست و تا حدودی لمس نشدنی
است؛هوشهیجانیرویرفتارهایمدیریتیماوراهگشاییمشکالتاجتماعیمانتاثیرگذاشته
و کمکمان میکند تصمیمات فردی را جوری بگیریم که به نتایج مثبت برســیم .بچهها هوش
هیجانی را از پدر و مادر خود فرا میگیرند .فرزندتان هر روز شما را میبیند و رفتارها و منش شما را
درست مانند یک اسفنج جذب میکند .بچهها با هیجانات و احساسات شما هماهنگ میشوند از
رفتارهایشمادربرابرتماممحرکهایهیجانیالگومیگیرند.هوشهیجانییکیازبزرگترین
محرکها به ســمت موفقیت در جایگاههای مدیریتی است .موسسهی  TalentSmartبیش از
یک میلیون نفــر را آزمایش کرده و دریافته که هوش هیجانی ،در  ۵۸درصد از عملکردهای یک
مدیر عامل اصلی است .خوب اســت بدانید  ۹۰درصد از رهبران و مدیران مطرح و درجه یک،
 EQباالیی دارند .بیشــتر افراد برای رشــد و پرورش هوش هیجانی خود ،تقریبا کاری نمیکنند.
در آزمایشات انجام شــده ،تنها  ۳۶درصد از افراد تحت آزمایش ،توانسته بودند هوش هیجانی
خود را به طور دقیق شناسایی کنند .بچههایی که هوش هیجانی باالیی دارند ،مهارتهای فردی
و اجتماعی خود را وارد دنیای بزرگسالیشــان هم میکنند و همین باعث میشود سری در میان
سرها در آورده و مدیر و رهبری موفق چه در کار و چه در زندگی باشند.

فرزندتان را غرق پاداش نکنید

بچهها برای رســیدن به اعتمــاد بنفس و
کسب اعتبار ،به پاداش و تشویق نیاز دارند.
اما زیــاده روی در ایــن کار ،اعتماد بنفس
بیشتری به آنها نمیدهد .بچهها نیاز دارند
تا خودشان را باور کنند و متکی به خود باشند
تا رهبرانی موفــق از آب دربیایند .اما اگر با
انجام هر کار کوچکی،احساساتتان فوران
کند و بــا بزرگنمایی کاری کــه کرده ،فکر
کنید تشویقش میکنید ،او را آشفته کرده و
اعتماد بنفس کاذب به او میدهید .همیشه
به فرزندتان بگویید و نشــان دهید چقدر
به داشــتنش افتخار میکنید و تالشش را
میستایید ،اما از او یک سوپراستار نسازید و
خودتان و او را گول نزنید.

اجازه دهید ریسک کردن و شکست خوردن را تجربه کند

موفقیت در کســب و کار و در زندگی ،بدون خطــر کردن امکان پذیر
نیســت .وقتی والدین بیش از حــد از فرزندشــان مراقبت و حمایت
میکنند ،او هرگــز نمیتواند خطر کند و عواقبــش را ببیند .زمانی که
شما اجازه شکست خوردن نداشته باشــید ،معنی ریسک کردن را هم
شکســت ناشــی از ریسک
ِ
نمیفهمید .یک رهبر تا زمانی که طعم تلخ
کردن را نچشــد ،نمیتواند ریسکهای مناسب و به دردبخوری انجام
دهد .راه موفقیت ،با شکست فرش شده است! وقتی شما سعی میکنید
جلوی شکست خوردن فرزندتان را بگیرید و به تعیبر خودتان ،از اعتماد
بنفســش حمایت کنید ،او بعدا نخواهد توانست شکستی را که الزمه و
مقدمه پیروزی است تاب بیاورد .البته قرار نیست بنشینید و شکستش
را تماشــا کنید ،بلکه هر وقت شکست خورد باید حمایتش کنید ،او باید
بداند شــما مراقبش هســتید ،به او اهمیت میدهید و درک میکنید
شکست خوردن چقدر دردناک است .حمایت شما به او اجازه میدهد
هیجان و خروش تجربهاش را بپذیرد و باور داشــته باشــد که تالش
بیشتر و دوبارهای نیاز دارد.

انسانیت خود را نشان دهید

فرقی نمیکند فرزندان شــما چقدر عصبانی یا دلخور باشــند ،تحت هر
شرایطی شــما قهرمان و الگوی او هستید .شاید هم این موضوع باعث شود
بخواهید اشتباهات گذشتهتان را از فرزندتان پنهان کنید ،چون میترسید
او تشویق شود تکرارشــان کند .اما عکس این موضوع درست است .وقتی
این موضوع را از او پنهان میکنید که شــما هم مانند هر انســان دیگری
آســیب پذیر هســتید ،او بابت هر اشتباهش ،احســاس گناه کرده و فکر
میکند او تنها کســی است که مرتکب چنین اشــتباهاتی میشود .بچهها
برای اینکه مدیرانی موفق در آینده باشند ،باید بدانند افرادی که الگوی او
هستند ،خطاناپذیر نیســتند .یک مدیر موفق باید بتواند اشتباهات خود را
پردازش کند ،از آنها درس بگیرد و به جلو حرکت کند .فرزند شما به یک
الگوی کامال طبیعی نیاز دارد؛ با تمام ویژگیهای یک انسان ،تا انسان بودن
را یاد بگیرد .اگر به او نشــان دهید که واکنش شما نسبت به اشتباهاتتان
چه بوده ،راه درســت را به او یاد میدهید .ما میتوانیم فرزندانمان را به
رهبران و مدیران موفق و بزرگی تبدیل کنیم ،فقط کافیست هدفمان در
تربیت و پرورش آنها و البته طرز فکر و رفتارمان نیز همین باشد.

8 7 6 54
به او «نه» بگویید

لوس کردن کودک ،راهی اســت
حتمی برای محدود کردن رشــد
مهارتهــای او .فرزندتــان برای
اینکه در آینده مدیری موفق بشود،
باید یاد بگیــرد کامروایی و پاداش،
فوری نیســت و گاهــی باید انتظار
بکشد و برای دست آوردهای مهم
زندگیش به سختی کار کند .بچهها
باید صبر کردن را فرابگیرند و برای
خود هدف تعیین کنند و لذت تالش
برای رسیدن به آن را تجربه کنند.
«نه» گفتن به بچهها شاید در لحظه
آنها را ناامید و دلخور کند اما نهایتا
یاد خواهند گرفت چطور با آن کنار
بیایند.

اجازه دهید مشکالتش را
خودش حل کند

مهارت حل مســئله ،یکی از ضروریترین
ویژگیهای یک مدیر موفق است .اگر شما
به عنوان پدر و مادر ،مســائل و مشکالت
فرزندتان را همیشــه خودتان حل و فصل
مهم ایســتادن روی
کنید ،او هرگز توانایی ِ
پاهای خود را به دســت نخواهــد آورد.
بچههایی که همیشــه کســی را دارند که
به جایشــان فکر کند و نجاتشان بدهد،
خــرابکاریهایشــان را جمــع کند و
اوضاع را ســامان بدهد ،تمام زندگیشان
منتظر این هستند که کســی از راه برسد و
کارهایشــان را انجام دهد .رهبران موفق،
دســت به عمل میزند و مسئول و متعهد
هستند.
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حرف و عملتان یکی باشد

رهبران واقعی ،صادق و بیشــیله پیله هســتند.
آنها کامل نیستند اما با عمل کردن به چیزهایی
که میگویند ،اعتمــاد دیگران را جلب میکنند.
بچههای شــما هم میتوانند ایــن مهارت را به
راحتی کســب کنند اما به شرط آنکه ببینند شما
نیز به هر آنچه میگویید عمــل میکنید .برای
اصیل و واقعــی بودن باید در تمــام زمینههای
راستگو باشید ،نه فقط در چیزهایی که میگویید
و کارهایی که میکنید بلکه در شخصیت واقعی
خودتان هم باید بی شــیله پیله بودنتان نمایان
باشــد .وقتی به کالم و کردارتان یکی باشد ،هر
دوی اینها ،در راســتای همــان چیزی خواهند
بود که ادعا میکنید هســتید .فرزندانتان این
هماهنگــی را میبینند و انگیزه پیــدا میکنند تا
همینطور باشند.
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انتصابات شرکت نفت ایرانول در شش ماهه دوم سال 96

ش کرت نفت اریانول

مهندس عیسی اســحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول در احکامی جداگانه آقایان علی کاظمی را به عنوان مدیر فروش،
بازاریابی و صادرات ،سید محمد طایفه را بهسمت مدیر پاالیشگاه تهران ،علی ضرابی را به سمت مدیر فناوری اطالعات و توسعه
سیستمها ،محسنذولفقاری فرد را به سمت سرپرست مدیریت بازرگانی ،مهدی نیکونام را به سمت سرپرست مدیریت مجتمع
ظروفسازی و بســتهبندی و مرتضی حیدری را به سمت سرپرست مدیریت واحد  HSEشــرکت نفت ایرانول منصوب کرد.
موفقیت این عزیزان را از درگاه خداوند متعال در سمتهای جدید خواستاریم.
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سید محمد طایفه
مدیر
پاالیشگاه تهران

علی کاظمی
مدیر فروش ،بازاریابی
و صادرات

محسن ذولفقاریفرد
سرپرست مدیریت
بازرگانی

علی ضرابی
مدیر فناوری اطالعات و
توسعه سیستمها

مهدی نیکونام
سرپرست مدیریت
مجتمع ظروفسازی
و بستهبندی

مرتضی حیدری
سرپرست مدیریت
واحد HSE

انتصابات

تسلیت

متاسفانههمکارانمحترمپاالیشگاهتهرانوآبادانودفترمرکزیآقایانبهنامبحرکوئی،جاللباقریپور،حسینشکری،
بهمنهاشمیان،حسیندادخواه،روحاهللکتی،صفدرپاداشی،محرمپاداشی،رضامحمدیجرانبالغی،نادرافزونی،
عبدالرضامیرزائیانپوردرغمازدستدادنپدرگرامیشانوهمکارانعزیزمانآقایان مجیدبیات،مجید
شیرزادی،بهناممالکیان،مهدیصارمی،مجیدمزرعهخطیر،سیدرشادتمیراصالنیوخوشبخت
صادقیدرغمازدستدادنمادرمحترمشانبهسوگنشستهاند.
فصلنامه ایرانول به نمایندگی از طرف تمامی همــکاران مجموعه بزرگ ایرانول این
ضایعه را به خانواده های این عزیزان تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزد متعال برای
درگذشتگانمغفرتوبرایبازماندگانشکیباییمسالتدارد.
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سلی

نشریه داخیل
شرکت نفت ایرانول

ت

جناب آقای سید غالمرضا هاشمی
رئیس محترم هیات مدیره شرکت نفت ایرانول

درگذشــت مادر گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از درگاه یــزدان بیهمتا برای آن
مرحومه طلب مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول

به سه نفر از
شرکتکنندگانمسابقه
که رمز جدول را درست
ارسال نمایند به قید قرعه
جوایزی از سو ی واحد روابط
عمومی و تبلیغات اهدا
خواهد شد.
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1
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8
9
10

جدول

11
12
13
14
15

افقی

 - 1اثــری از موالنا جــال الدین محمد بلخی -تنکابن قدیم  - 2ســر
 دورافتاده  -از ایاالت کشــور آمریکا  - 3برابری  -خروج نیست - 4هوای انگلیسی  -چشم انداز  -ســلب کننده  - 5تکرار حرفی از الفبا  -از
صنایع دســتی ایران  -شــهری در آلمان  - 6قوت الیموت  -دوست-
اشاره به دور  -نام ترکی  - 7از شهرهای خوزستان  -نام یکی از پیامبران
الهی  - 8رسم کننده  -مســاوی عامیانه  -نت سوم موسیقی  -پوشش
برای سر  - 9مدیریت و سروری  -شیطانی  - 10کتابی معروف درباره
خاطرات جنگ تحمیلی  -محصول مــرداب  -بهره  -دارو  - 11بازی
دوران کودکی  -نشان دهنده راه  -کجاست؟  - 12در امنیت و سالمت
کامل  -پایان پذیر  -امر به آشامیدن  - 13در حال دویدن  -فراری 14
 -انتخاب شده  -تاوه نان پزی  -بخش  - 15زنده  -از آثار شیخ بهایی

عمودی

 - 1مقام مدیریت امور شهر  -حرارت ســنج  - 2قلب قرآن  -باال پوش
زمســتانی  -از ضمایر جمع  - 3بلبل  -سی نیســت  -جامه ها را در آن
مینهنــد  - 4خدمتگزاران  -بشــارت  - 5از کاخ های تخت جمشــید
 وسیله برق رســانی  -مادر ترکی  - 6پیر و از کارافتاده  -قصد کردن -جانوری دوزیست  - 7هنوز انگلیسی  -پرتاب کردن و تیراندازی  -نوعی
قطعه الکترونیک  - 8نهی  -از مرکبات  - 9از پونه بدش میاد  -محلی در
مکه مکرمه  -پســوند تشابه  - 10از پوشاک  -پیشوندی سوالی  -حبیب
خداست  - 11ســگ بیمار  -موی گردن شیر  -به دنبال راهنمایی است
 - 12پوســت گندم و جو  -خوش سیما  - 13مجبور به انجام کار  -سیب
ترکی  -نقل کننده  - 14مادر -از توابع تهران  -روشــنایی خیلی کم - 15
به کاربردن راهی برای انجام کاری  -از شهرهای معروف ژاپن
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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
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