خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول شماره -68آبان ماه 1393

در اين شماره ميخوانيد:

حضور ایرانول در نمایشگاه چهلمین سال
دانش آموختگی دانشگاه صنعتی شریف

برگزاری مراسم تقدیر از عاملین فعال ایرانول

گفتگو با عامل فروش محصوالت ایرانول
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برنام�ه ه�ای اس�تراتژیک
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درك و شناسايي عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي يكي از دغدغه هاي هميشگي محققان و مديران سازمان هاست.
ماموريت اصلي تحقيقات در مديريت استراتژيك جواب به اين سوال بوده كه چرا برخي سازمان ها از سازمانهاي ديگر موفق ترند.
شناسايي عوامل پيروزي و شكست شركتها و استفاده از تجارب سازمانها ما را در بهبود وضعيت موجود ياري مي بخشد.
برنامه ريزي اس��تراتژيك فرايندي اس��ت كه اكثر ش��ركتهاي موفق و صاحب نام دنيا از آن براي هدايت و پيش��برد برنامه ها و
فعاليتهاي خود با افق ديد بلندمدت و درجهت دس��تيابي به اهداف و تحقق ماموريت س��ازماني بهره مي گيرند .اين نوع برنامه ريزي
كه تاكنون اغلب مورداس��تفاده س��ازمانهاي بزرگ واقع شده است ،اگر به درستي تدويــن شود ،به انتخاب استراتژي هايي منجر مي
شود كه درصورت اجراي صحيح و به موقع ،تعالي و پيشتازي سازمان را به ارمغان مي آورد.
باتوجه به اهميت شركتهاي كوچك در فعاليتهاي اقتصادي دنيا و نياز آنها به بقا و نقش آفرینی در اقتصاد و بهره گیری از برنامه
ريزي اس��تراتژيك که ش��کل دهنده افکار خالق مدیران پیشتاز در سازمان ها است  ،با ایجاد مدل فکری و حرکتی و بررسی عوامل
محیطی در داخل و خارج سازمان نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدام می نمایند .
خوشبختانه سند استراتژیک شرکت در اردیبهشت ماه سال  1392تنظیم و با توجه به ایجاد فرصت ها و نیز پیدایش تهدیدهای
جدید در حال بازنگری است و امیدوارم تا پایان سال سند نهایی تصویل گردد .

نگاهیبرمحصوالتایرانول
ایرانول AFG
ضدیخ  ،ضدجوش  ،ضد خوردگی (معدنی )
* تغلیظ شده و بدون آب  ،با ترکیبات معدنی و بر پایه اتیلن گالیکول و مواد افزودنی
* بهترین کارایی در اختالط  50تا  70درصد با آب
* مناسب برای خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و موتورهای درون سوز صنعتی
ایرانول هایپر
ضدیخ  ،ضدجوش  ،ضد خوردگی ( آلی )
* بدون آب  ،ساخته شده با ترکیبات آلی و عاری از ترکیبات معدنی نظیر آمین ها  ،نیترات  ،فسفات و سیلیکات
* بهترین کارایی در اختالط  50تا  70درصد با آب
* طول عمر باال و محافظت عالی از سیستم خنک کننده
* مناسب جهت استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سنگین و سبک و موتورها درون سوز صنعتی
ایرانول آوان
سیال خنک کننده موتور
* تولید شده از ضدیخ بر پایه اتیلن گالیکول
* مخلوط شده با آب مناسب به میزان  50درصد
* آماده مصرف و بی نیاز از آماده سازی

حضور ایرانول در نمایشگاه چهلمین سال دانش آموختگی
دانشگاه صنعتی شریف
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت ایرانول  ،این نمایشگاه از  23تا 25
مهرماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید .
ش��رکت نفت ایرانول در راس��تای تقویت ارتباط صنعت با دانش��گاه،
تب��ادل تجربی��ات فعاالن حوز ههای مختلف کس��ب و کار و آش��نایی آنها
ب��ا یکدیگ��ر ،ایج��اد و تقوی��ت ارتباط بین فع��االن حوز هه��ای مختلف ،

ارائه تصویری از آینده ش��غلی دانش��جویان فعلی به آنها ،معرفی پروژ هها
و فرصتهای ش��غلی مناس��ب ف��ارغ التحصی�لان جوان به آنه��ا در این
نمایش��گاه حضور یافت .
در این نمایش��گاه  ،جناب آقای مهندس محمود ش��یری ؛ مدیریت محترم
عامل هلدینگ تاپیکو از غرفه ایرانول بازدید به عمل آوردند .
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برگزاری مراسم تقدیر از عاملین فعال ایرانول
مراس��م تقدی��ر از عاملی��ن فعال ف��روش محصوالت ش��رکت نفت
ایرانول  ،روز شنبه  3آبان ماه سال جاری در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت ایرانول این همایش و ضیافت
ش��ام با حضور مهندس احمد محمدی بوس��اری؛ مدیر عامل ش��رکت ،
س��ید محمدعلی هاش��می؛ مدیر بازاریابی ،فروش و سایر مدیران ارشد
و معاونین ش��رکت نفت ایرانول برگزار ش��د.در این مراس��م ،مدیر عامل
ش��رکت نف��ت ایرانول ،ضم��ن خیر مقدم ب��ه عاملین مدع��و ،به ایراد
سخنرانی پرداخت.
همچنین مهندس سید محمدعلی هاشمی در خصوص سیاست های
شرکت سخنرانی کرد و سپس با اعالم اسامی عاملین برتر ،جوایز در نظر
گرفته ش��ده ،توس��ط مدیرعامل و مدیر بازاریابی و فروش ش��رکت نفت
ایرانول به آنان اهدا ش��د .لیس��ت عاملین برتر ایرانول در این مراسم ،به
ترتیب به شرح ذیل می باشد:
نفرات برتر استانی :
محم��د پور عبداهلل از آذربایجان ش��رقی – محمود موال نجف آباد از
آذربایجان ش��رقی  -روانکاران صنعت س��بالن از اردبيل  -از اصفهان -
حسين خواجه اي از البرز  -شرکت روان کاران شريف از البرز -صحبت
آزادفر از ايالم  -عبدالکريم کريم پور از بوش��هر -حميد رضا قاسم زاده
از تهران  -کيومرث عباس��ي سورش��جاني از چهار مح��ال و بختياري
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 محمد تقي قاضي زاده از خراس��ان جنوبي  -تعاوني اتوسرويس��هايمشهد و حومه از خراسان رضوي -محمد محمدي از خراسان شمالي-
روانسازان صنعت از خوزستان -علي اكبر رضا نسب از زنجان  -شرکت
صفا نيکو سمنان از س��منان  -شرکت بازرگاني ملک زاده از سيستان و
بلوچس��تان  -ناصر داوودي جهرمي از فارس  -شيمي الوند کاسپين از
قزوين -حس��ين بابا از قزوين  -ش��رکت بازرگاني ه��وداد آريا از قم -
عليرضا اش��رف کارگر از کرمان  -عباس صي��ادي زاده از کرمان  -قادر
رحيمي از كردس��تان -ايرج جواديان از كرمانشاه  -شرکت روانکارهاي
گلستان از گلستان  -شرکت صنعتگران روغن گيل توحيد ،منصور ملت
دوس��ت از گي�لان  -محمد حس��ن ابراهيمي از لرس��تان  -روان کاران
صنعت پهلوانزاده از مازندران  -محمد حاج علي بيگي از مركزي -عزيز
عبدي از هرمزگان  -محمود روحاني از همدان  -احمد صالحي از يزد
نفرات برتر روغن های صنعتی :
ش��رکت تامین روان��کار دایان از ته��ران  -عليرضا اش��رف کارگر از
کرمان
نفرات برتر روغن موتوری گرید باال :
فارس ربیعی از خوزس��تان  -شرکت روغن صنعتی شرق از خراسان
رض��وی  -محمدتقی قاضی زاده خراس��ان جنوبی  -ماش��اءا....رهگذر از
تهران  -بهران فن آوران پارس از تهران

سهدرمانگیاهی
سرماخوردگی

 -1آویش�ن  :این گیاه از عهد باس��تان ب��ه عنوان یک گیاه
خوراکی دارویی اس��تفاده می ش��ده و ام��روزه از پرمصرف ترین
هاست .رایحه (اسانس) آن آثار قوی ضدمیکروب و قارچ و برطرف
کنندگی مشکالت تنفسی و سرما خوردگی دارد ،به همین دلیل
در س��ال های اخیر کارخانه های داروس��ازی زی��ادی در جهان
ف��رآورده هایی به صورت ش��ربت از آن تهیه و عرضه کرده اند...
آثار آویشن در تس��کین و درمان عوارض و عالیم سرماخوردگی
از جمله ضد درد ،خلط آور ،ضدس��رفه ،ضدحساس��یت ،ضدتب،
ضداحتق��ان بینی ،بازکننده برونش ها ،کاهش ترش��حات بزاقی،
محرک سیس��تم ایمنی بدن و س��رکوب میکروارگانیس��م های
بیماری زای تنفس��ی هنگام س��رماخوردگی اس��ت .ویژگی گیاه
آویشن ،داشتن چند اثر مفید در تسکین و درمان سرماخوردگی
اس��ت همچنین می تواند به جای چن��د داروی موثر به کار رود.
با توج��ه به خوراکی بودن این گیاه ،محدودیتی برای مصرف در
کودکان وجود ندارد و عوارض جانبی اش زیاد نیست.
 -2زنجبی�ل  :زنجفیل یا زنجبیل در ای��ران نمی روید و از
نواحی ش��رقی به خصوص چین وارد می شود .این گیاه از زمان
قدیم در طب چین و هند جایگاه مهمی داش��ته است و در قرن
س��یزدهم به اروپا راه یافت .زنجبیل هنوز یکی از پرمصرف ترین
ادویه های جهان به شمار می رود و نتیجه آخرین تحقیقات علمی
تایید ش��ده نش��ان می دهد آثار ضددرد ،ضدآرتریت ،ضدآمیب،
ضدباکتری ،ضدحساس��یت ،ضدسرطان ،آنتی اکسیدان ،ضدنفخ
و درد و اسپاس��م ،محافظ کبد ،مقوی و محرک سیس��تم ایمنی

بدن ،خلط آور و کاهش دهنده چربی خون دارد .زنجبیل در رفع
عوارض سرماخوردگی بسیار مفید است و فرآورده های زیادی به
طور مستقل یا با گیاهان دارویی دیگر برای درمان سرماخوردگی
از آن تهیه می شود .برای مصرف زنجبیل می توان پودر آن را در
غذاها استفاده یا در مایعات حل کرد ولی یکی از بهترین اشکال
دارویی آن ،قطره است که می توان آنها را با غذاها ،مایعات ،چای
و آب مصرف کرد.
 -3نعن�اع  :گیاه نعناع که در دنیا به نام «مینت» مش��هور
است ،از پرمصرف ترین گیاهان دارویی خوراکی جهان محسوب
می ش��ود .بس��یاری از آثار نعناع به رایحه برگ های آن مربوط
اس��ت که حاوی ماده ای به نام منتول و دارای خاصیت ضددرد
و ضداحتقان (ضدگرفتگی بینی) قوی است .در گذشته آن را به
صورت دم کرده ،جوش��انده یا تنتور اس��تفاده و از آن داروهایی
به ص��ورت پماد یا ضماد تهی��ه می کردند .امروزه با پیش��رفت
تکنول��وژی ،از ب��رگ های نعن��اع محصوالت جدیدی به ش��کل
لوس��یون یا پماد تولید می شود .یکی از اش��کال ایده آل روغن
نعناع ،قطره منتول است که آثار ضداحتقان بینی به خصوص در
افراد س��رماخورده و مبتال به آس��م یا حساسیت دارد و می تواند
در چند ثانیه باعث باز ش��دن گرفتگی بینی ش��ود .آثار دیگر آن
شامل ضددرد دست و پا و کمر و دردهای اسکلتی و ماهیچه ای،
تس��کین سردرد و سینوزیت است .در ضمن ،با توجه به خوراکی
ب��ودن گی��اه نعناع ،محصوالت تهیه ش��ده از آن ب��رای کودکان
محدودیت مصرف ندارد.
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گفتگو با عامل فروش محصوالت ایرانول
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شناسنامهحرفهای

شناسنامه حرفه ایی  :زاهد رشیدی
س�مت  :عام�ل ف�روش محص�والت ایرانول در
استان کردستان
حوزه فعالیت  :استان کردستان – شهرستان سقز
تعداد دفاتر و انبار  1 :فروشگاه و  3انبار

 aاز چ�ه زمانی و چه موضوعی باعث اخذ عاملیت ش�رکت نفت
ایرانول شد ؟
از س��ال  1370کار خود را با فروش روغن الوند شروع و از سال 1389
فعالی��ت خود را ب��ه عنوان عامل ف��روش محصوالت ایرانول آغ��از نمودم .
کیفی��ت و تنوع محصوالت ایرانول و بهره من��دی از علم و تکنیک روز دنیا
در تولی��د ان��واع روغن باعث اخذ عاملیت و پیوس��تن اینجان��ب به خانواده
بزرگ ایرانول ش��د .
aآیا مشتریان خودش�ان برند ایرانول را انتخاب می کنند و یا به
توصیه شما در این زمینه توجه می کنند ؟
هر دو حالت وجود دارد  ،ولی در بیش��تر موارد ما به مش��تریان توصیه می
کنیم که از محصوالت ایرانول استفاده نمایند  .همچنین به مشتریان پیشنهاد
می کنیم برای کسب اطالعات بیشتر و مفیدتر از راهنمایی کارشناسان محترم
شرکت نفت ایرانول بهره بگیرند .

تعداد پرسنل  7 :نفر
همکاران اصلی  :زاهد رش�یدی ؛ مدیر فروش –
امید رش�یدی ؛ حسابدار – میالد رشیدی ؛ مسئول
انبار – خالد خلیفه زاده ؛ مشئول پخش
تعداد خودروها  :دو دستگاه وانت نیسان

aشما چطور مردم را با محصوالت ایرانول آشنا کردید ؟
ایرانول یک نام معتبر و ش��ناخته شده می باش��د  ،ما نیز وظیفه خود می
دانیم که مردم را به اس��تفاده از روغن های با س��طح کیفی باال راهنمایی می
نماییم  .بنابراین آن ها را از کیفیت عالی محصوالت ایرانول مطلع می سیازیم
و به آنها پیش��نهاد می کنیم کافیست یک بار از فرآورده های ایرانول استفاده
کنید برای همیشه مشتری دائمی آن خواهید شد .
aش�ما خودتان به عنوان یک مصرف کننده چه معیارهایی را در
انتخاب روغن موتور مد نظر قرار می دهید ؟
برند معتبر  ،س��طح کیفیت باال  ،درجه گرانروی مناس��ب و و همگام بودن
شرکت با استانداردهای روز جهانی
aفروش کدام محصوالت ایرانول در منطقه شما بیشتر است ؟
محصوالت ایرانول در بازار فروش خوبی دارند  ،در بین روغن های بنزینی

محصوالت ایرانول در بازار
فروش خوبی دارند  ،در بین
روغنهایبنزینیایرانول
الوند  ،ایرانول  ، 6000ایرانول
 8000و در بین روغن های
دیزلی ایرانول ، D-7000
ایرانول D-17000و سوما
پرفروش ترین هستند و هم
چنینروغن
دنده های ایرانول جایگاه
ویژه ای بین مشتریان دارد .
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ایران��ول الوند  ،ایرانول  ، 6000ایران��ول  8000و در بین روغن های
دیزل��ی ایرانول  ، D-7000ایرانول  D-17000و س��وما پرفروش ترین
هس��تند و هم چنین روغ��ن دنده های ایرانول جای��گاه ویژه ای بین
مشتریان دارد .
aتوصیه ش�ما برای فروش محصوالت بیش�تر و موفق تر
ایرانول چیست ؟
کامل بودن س��بد کاالیی محصوالت ایرانول  ،بسته بندی و قیمت
مناس��ب  ،یکس��ان بودن نرخ ها برای تمامی عاملین و سیاست های
صحیح فروش آن شرکت محترم می تواند باعث پیشرفت و فروش هر
چه بیشتر محصوالت ایرانول باشد .
aدر خصوص تبلیغات مش�ارکتی ه�م با ایرانول همکاری
داشته اید ؟
بله  ،از زمانی که تبلیغات مش��ارکتی ش��روع شده همکاری های

الزم را با شرکت داشته ام .
aدر خص�وص تبلیغ�ات ش�رکت ایران�ول چ�ه نظ�ر ی�ا
پیشنهادی دارید ؟
تبلیغات باعث رش��د و شکوفایی می شود و شرکت نیز با تبلیغات
تلویزیونی ( سراس��ری و اس��تانی )  ،ارسال خبرنامه  ،نصب تابلو برای
اتوسرویس ها و دادن هدایای تبلیغاتی از جمله لباس کار به آن ها در
معرفی و تبلیغ هر چه بهتر محصوالت موفق عمل کند .
 aسخن آخر :
از کلی��ه هم��کاران زحمت کش نفت ایرانول کمال تش��کر و قدر
دان��ی را دارم و امیدوارم ما بتوانیم این ش��رکت را در راه رس��یدن به
اهداف باالتر و کس��ب سهم بیش��تری در بازار یاری کنیم  .هم چنین
از مدیران ش��رکت نف��ت ایرانول در خصوص برگزاری س��مینار برای
اتوسرویس های شهرستان سقز تقدیر و تشکر می نمایم .
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تغییراتجهانیظرفیتروغنپایهگروهIII
درخاورمیانه

@تهیه کننده  :سمانه شاطری
کارشناس مهندسی محصول

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  IIIﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ
در آینده ی نزدیک ،یک نوع روغن پایه جدید گروه  IIIتوس��ط آسیا بوده و این میزان به مراتب بیشتر از نرخ رشد در بازارهای معمول
گروه بازاریابی ش��رکت  Nesteدر خاورمیانه عرضه خواهد ش��د که اروپا و آمریکای شمالی می باشد.
ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ،ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮﻭﻩ  IIIﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ  Nesteﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ
همچنین در خاورمیانه در مدت زمان ذکر ش��ده ،انتظار می رود
تحولی در ظرفیت عرضه و تقاضا ی این گروه از روانکارها به ش��مار
ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮔﺮﻭﻩ III
ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ
رش��دﺭﻭﻏﻦ
ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
افزایشﻣﻮﺭﺩ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ
ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ
فراوانیﻭﺍﻗﻊ،
خبرهایﺭﻭﺩ .ﺩﺭ
ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ
12/4درصد
ﺧﻠﻴﺞ حدود
بیش��ترﺩﺭبوده و
گروه III
س��االنه
میزان
ﺍﻫﺪﺍﻑ که
ظرفیت
اهداف
در مورد
واقع،
م��ی رود .در
1
BaPCo
ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ
Neste
ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻭ
2011
ﺳﺎﻝ
ﺍﺯ
Sitrah
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺭ
III
ﮔﺮﻭﻩ
ﭘﺎﻳﻪ
ﺭﻭﻏﻦ
ﺳﺎﻝ
ﺩﺭ
ﺗﻦ
400000
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻪ
ﻣﻨﺠﺮ
.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ روغن های پایه گروه  IIIدر خلیج فارس وجود دارد .سرمایه گذاری باش��د ،البته در س��ال  ،2020در یک بازار به مراتب کوچکتر ،میزان
 . .BaPCoمنجر به تولید  400000تن تولی��د روغن پایه گروه  IIIبه حدود  215000تن در س��ال خواهد
Neste
مش��ترک
شرکت ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﻝبا 2012
 Shellﺍﺯ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ / Qatar
پایه
های
روغن
،Neste
ش��رکت
ادعای
و
محاس��بات
طبق
رس��ید.
و
2011
سال
در س��ال روغن پایه گروه  IIIدر کارخانه  Sitrahاز2
ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ  ،Takreerﻛﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  Adonceﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ،ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  100000ﺗﻦ
گروه  IIIیک فناوری بهینه و مؤثر و همچنین یک بازاریابی متفاوت
پتروش��یمی  Shell / Qatarاز س��ال  2012ش��ده اس��ت.
ک��رد .ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 Luberefﻃﻲ
جه��انﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺷﺮﻛﺘﻲ
ﺻﻌﻮﺩﻱ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺭﻭﻏﻦ
 500000ﺗﻦ ﺩﺭ
سپس IIﻭ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ
ایج��اد خواه��د
ه��ا در
روان��کار
ﻛﺮﺩ.درﺩﺭصنع��ت
ﺧﻮﺍﻫﺪ را
ﺗﻮﻟﻴﺪمتعلق
IIIکامل
ﮔﺮﻭﻩطور
ﭘﺎﻳﻪآن به
سهام
ﺳﺎﻝ که
،Takreer
شرکتی به نام
ﺳﺎﻝ  ،2016ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  IIﺗﺎ  770000ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ
ﺗﺎ
ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺟﺪﻳﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ
،
Jadwa
ﻭ
Saudi
Aramco
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎبه  Adonceمی باش��د ،بعد از تأخیرهای متعدد ،در پایان امسال ،تا
تغییرات پویای بازار
سقف  100000تن در سال روغن پایه گروه  IIو  500000تن در سال
ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﺍﺳﺮافزایش
زمینهﺩﺭس��از
فاکتورها،
از
تعدادی
گوید:
می
گینوت
توماس
به
شرکتی
صعودی،
عربستان
در
کرد.
خواهد
تولید
III
گروه
پایه
روغن
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ
سرمایه گذاری مشترک با  Saudi Aramcoتقاضا ی مصرف روغن پایه گروه  IIIمی باش��د ،و بدون ش��ک حمایت
نام  Luberefطی یک
ﺟﻬﺎﻥ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻱ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﮔﻴﻨﻮﺕ  ، 3ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ  Nesteﺩﺭ ﺳﻮﺋﻴﺲ ،ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻱ ﺭﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ
و  ،Jadwaظرفیت جدید تولید خود را تا سال  ،2016برای روغن پایه قوی از طرف تولیدکنن��دگان تجهیزات اصلی ( )OEMدر بازار وجود
ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻱ
ﮔﺮﻭﻩ  IIIﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺍﺯ
دارد .چرا که تمام تالش های آنها به س��مت کاهش مصرف س��وخت و
ﺑﺎﺷﺪ.کرده است.
ﺩﻳﮕﺮسالﻣﻲاعالم
تن در
ﻣﺠﻤﻮﻉ770000
گروه  IIتا
بدیهی اس��ت که خاورمیان��ه از لحاظ جغرافیای��ی در مکان خوبی انرژی و همچنین کاهش گازهای خروجی آالینده طبق اس��تانداردهای
جهت تغییر تقاضای روانکار در آس��یا و همچنین برای پاس��خگویی به تعیین ش��ده در اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا می باشد .جهانی
رش��د این تقاضا در سراسر جهان ،قرار دارد .به گفته ی توماس گینوت ش��دن رقابت ها ،انگیزه ای برای تبعیت از مش��خصات استاندارد شده
شماره  -68آبان ماه 1393
 ،مدیر فنی و بازاریابی روغن های پایه ش��رکت  Nesteدر س��وئیس ،اس��ت که این امر در همه ی بازارها ،با تأثیر مس��تقیم بر روی افزایش
خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول
ادامه ی رش��د تقاضا برای روغن های پایه گروه  IIIبیش تر از مجموع هزین��ه ها قابل مش��اهده اس��ت .گینوت می گوید :اس��تفاده از روغن
ه��ای پایه گروه  IIIدر س��اخت روانکارها به لح��اظ دارا بودن مزایای
 8روانکارها ی دیگر می باشد.
عملک��ردی بهینه ،امری ضروری می باش��د .همچنی��ن اهمیت آنها به
عنوان زنجیره اصلی مواد به لحاظ ویژگی های جدیدشان رو به افزایش
می باشد .همچنین او اضافه کرد :که روغن های پایه گروه  IIIمی تواند
تمام انتظارات و درخواس��ت های  OEMها را به خصوص هنگامی که
صحب��ت از افزایش کیفیت و چش��م اندازهای تأمین کنندگان باش��د،
توس��ط یک طراحی بهینه ،برآورده سازد .که نتیجه ی آن بهینه سازی
زنجیره ی محصوالت و کاهش هزینه های تولید توسط تأمین کنندگان
می باش��د؛ که طبق ادعای گینوت ،تنها تعداد کمی از تأمین کنندگان
توانایی این امر را خواهند داشت.
همچنی��ن یک فش��ار مضاعف بر روی تأمین کنن��دگان روغن پایه
جه��ت پاس��خگویی به مطالب��ات بازار وج��ود دارد که م��ورد حمایت
س��ازندگان منطقه ای و جهانی قرار می گیرد .تأمین کنندگان روغن
پای��ه گروه  IIIباید هر چه س��ریع تر درگیر موضوع توس��عه روانکارها
شوند و همچنین باید نسبت به توسعه ی یک ارتباط مستقیم بین این
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻱ  ،Kline & Co.ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  %47 ،2020ﺍﺯ ﻛﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  IIIﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺣﺪﻭﺩ  3/7ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ –
تأمین کننده ها و  OEMها اقدام نمایند.
فعلی ﻣﻲ
ش��رایط%13/
ﺷﺪﻩ ازﺣﺪﻭﺩ 8
اینها ﺑﻴﻨﻲ
ﻃﺒﻖیﭘﻴﺶ
ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  IIIﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ  2011ﺗﺎ 2020
ﺑﺎﺷﺪکهﻛﻪدر
اس��ت
ﺍﻧﺠﺎﻡجهش
ﻫﺎﻱیک
مس��تلزم
هم��ه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻱ
تأمی��نﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻱ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱآنﻣﻌﻤﻮﻝ
تنظیم مش��خصات هس��تند،
ﺷﻤﺎﻟﻲدرﻣﻲحال
گروه III
کنن��دگان
با س��ازندگان روان کننده ها و ش��رکت های س��ازنده ی مواد افزودنی
کنندگان
تأمین
گفت:
هم��کاری می
 ،2020ﺩﺭ
تاریخ��ی،ﺳﺎﻝ
لحاظ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ
%12از ﺑﺎﺷﺪ،
کنند.گین��وت /4
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ III
جهانی
ایجاد یک
آس��یا ،در
 IIIدر قاره
گروه
ﺧﻮﺍﻫﺪ پایه
روغ��ن های
بازار ،ﺭﻭﻏﻦ
Neste
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕیﻭ ﺍﺩﻋﺎﻱ
ﻃﺒﻖ
ﺭﺳﻴﺪ.
ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  IIIﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ  215000ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ب��ه گفت��ه ی  ،.Kline & Coت��ا س��ال 47 ،2020درصد از کل ب��رای مصرف این روغن پایه ها ،مؤثر ب��وده اند« .ظرفیت جدید روغن
ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  IIIﻳﻚ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
تقاضای جهانی روغن پای��ه گروه  IIIکه تقریباً حدود  3/7میلیون تن های پایه گروه  IIIدر خاورمیانه سبب ایجاد توازن مجدد بین عرضه و
می باشد ،مربوط به آسیا – اقیانوسیه می باشد .نرخ رشد ساالنه روغن تقاضا در جهان شده است .نه تنها ایاالت متحده آمریکا و اروپا از گروه
پایه گروه  IIIدر فاصله ی زمانی  2011تا  2020طبق پیش بینی های  IIIخاورمیانه حمایت خواهند کرد بلکه به عنوان منابع جایگزین برای
انجام شده حدود 13/8درصد می باشد که بخش عمده ی آن مربوط به ورود به بازارهای هند و آس��یا و در نهایت آفریقا به رس��میت شناخته
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خواهد شد».
با این حال ،نگرانی های ناش��ی از اش��باع ش��دن بازار عرضه روغن
پایه ی گروه  IIIکاهش نیافته اس��ت ،طبق گفته ی ا ِرنی  ،رئیس کل
ش��رکت مشاوره پتروشیمی  ،K&Eاین ظرفیت جدید ،می تواند سبب
تعدیل قیمت در آمریکای ش��مالی و حتی فراتر از آن هم بشود« .با راه
ان��دازی پ��روژه ه��ای  Shell Pearlو  ،Neste / Bapcoحجم قابل
توجهی روغن پایه گروه  IIIجدید به بازارهای آمریکای ش��مالی برای
رقابت و یا جایگزینی با محصوالت قبلی تأمین ش��ده توس��ط بازارهای
آسیا – اقیانوسیه ،روانه شده است .این به معنی کاهش سهم بازار و کم
ارزش جلوه دادن تولید کنندگان قبلی -که طی س��ال ها تالش نموده
اند -نیست .بنابراین در اثر رقابت ،قیمت ها کاهش می یابد».
ارنی هندرس��ون گفت :روند افزایش ظرفیت ب��ه صورت تجاری تا
زمانی ادامه خواهد داش��ت که مطالبات فنی منجر به افزایش تقاضای
روغن های پایه گروه  IIIش��ده و توازن عرض��ه و تقاضا در بازار برقرار
باش��د .در حال حاضر ،تقاضای کمی برای روغن های پایه گروه  IIIدر
خاورمیانه وجود دارد ،اما به نظر می رس��د که روغن های جدید گروه
 IIIدر بخش��ی از پاالیش��گاه های خاور میانه ،با چند تکنیک ،بازارهای
کلیدی را هدف قرار داده است.
چگونه می توان یک رقابت مؤثر ایجاد کرد؟
گینوت ،چهار پارامت��ر اصلی را به تأمین کنندگان روغن پایه برای
باقی ماندن در یک محیط رقابتی ،پیشنهاد داده است.
•مطالعه ی بازار برای اطمینان از عرضه روغن پایه
•تولید مبتنی بر برنامه ریزی دقیق
•داشتن تجهیزات و امکانات مناسب
•دارا بودن ظرفیت کافی برای رشد بلند مدت در طی فرآیند تولید
ثانیاً ،طی یک طراحی مناس��ب با استانداردهای جهانی ،تجربیات
فنی و همچنین توانایی توس��عه طراحی را جهت کس��ب تأییدیه های
تخصص��ی از س��ازمان ه��ای  API، ACEAی��ا  JASOب��رای انواع
خودروه��ا ارائ��ه خواهد کرد .که منجر به افزای��ش کیفیت در بازارهای
مختلف می شود.
گین��وت اضافه کرد به علت وجود رقاب��ت در عرضه جهانی ،برخی
از تولیدکنن��دگان روغن پایه گروه  IIIانعطاف باالیی در ارائه مطالبات
دارند که ش��رکت  Nesteو هم ردیفانش نیز در این دسته قرار گرفته
ان��د .همچنین ای��ن قابلیت جهانی س��بب کاه��ش پیچیدگی طراحی
ه��ا منجر به افزای��ش دانش فنی و یک بازاریاب��ی متفاوت در حوزه ی
روانکارها می شود.
ب��ه گفته ی گینوت« :با اس��تفاده از روغن ه��ای پایه گروه  IIIدر
س��اخت محصوالت روانکار ،ش��ما توانسته اید محاس��بات و نگهداری
محص��ول خود را بهینه کنید .چ��را که از روغن پایه گروه  IIIمی توان
به صورت بسیار گس��ترده در انواع روان کننده های موتوری و صنعتی
استفاده کرد .محصوالت ساخته شده با روغن های پایه گروه  IIIدارای
خواص و ویژگی های بس��یار بهتر و ش��اخص تری نسبت به محصوالت
ساخته شده با روغن های پایه گروه  Iو گروه  IIمی باشد ،بنابراین می
توان موقعیت بازار را به خوبی توجیه نمود».

همچنین گینوت اضافه کرد که :با توجه به مش��خصات فنی روغن
ه��ای پایه گ��روه  ،IIIآنها می تواند در آینده جایگزین مناس��بی برای
روغن پایه های  ،GTLروغن های تجدید پذیر و گروه  +IIIباشد .در
نتیجه س��هم بیشتری برای جذب در بازار را خواهد داشت .او گفت :آن
ها باید با توجه به پاالیش��گاه های موجود در بازار پاسخگوی معیارهای
درخواست شده باشند .امّا پیامد آن دور از ذهن می باشد« .نسل بعدی
روغن های پایه برای ایجاد تمایز در بازار بس��یار حائز اهمیت می باشد.
این امر با توجه به موارد ذیل تحقق خواهد یافت:
• تجهیزات مورد نیاز
• حجم کافی تولید
• فرموالسیون تطبیق پذیر
• محصول سازگار و پایدار»
تحول مهم ایجاد شده در خاورمیانه
این امر بس��یار زود است برای قضاوت که :آیا ظرفیت جدید روغن
های پایه گروه  IIIدر منطقه س��بب تعویض شرایط در صنعت خواهد
شد؟ با این حال ،در بخشی از این پیامد ،رشد و توسعه ی آن مشروط
به برنامه های ایالت متحده ی آمریکا و کش��ورهای متحد با آن بر س��ر
برنامه های هسته ای ایران می باشد.
در صورتیکه بر س��ر این موضوع به توافق برسند ،انتظارها بر این است
که سیل عظیم سرمایه گذاران به سمت ایران برای توسعه و ارتقا پاالیشگاه
های آن به منظور تولید روغن های پایه گروه  IIIاز سراسر جهان ،سرازیر
می شود .ایران مدت زیادی است که برای ارتقا و توسعه روان کارهای خود
برنام��ه هایی دارد؛ با این حال ،تحریم ها و عدم توانایی در باال بردن منابع
مالی الزم ،مانع از ادامه چش��مگیر این فرآیند شده است .در ماه آگوست،
گزارشی از پتروشیمی تبریز در ایران ،دریافت شد که در آن اعالم کرده بود:
طی یک برنامه بلند مدت در نظر دارد  200000تن در س��ال روغن های
گ��روه  IIو  IIIدر پنج گرید متفاوت تولید کند و ظرفیت تولید (مخلوط
کنی) خود را  30000تن در س��ال افزایش دهد .امّا در فضای سیاس��ی
جاری ،در ایران ،این برنامه ها به بن بس��ت رسیده است و تصور دسترسی
به فنآوری مواد افزودنی و پاالیش این شرکت ،در این شرایط بسیار دشوار
می باشد.به گفته ی مجید صفدری ،رئیس ویستا انرژی در تهران؛ هرگونه
پیش��رفت درکوتاه م��دت در این پروژه بعید می باش��د« .در حال حاضر،
پاالیشگاه تبریز تا حدودی به بخش خصوصی واگذار شده است .که آنها نیز
در حال توسعه ی طرح های قدیمی هستند .امّا چگونگی کسب تکنولوژی
جدید همچنان سؤالی است که بی پاسخ مانده است».
ورود مجدد ایران به بازار جهانی روغن های پایه ،یک تهدید جدی
برای دیگر پاالیشگاه های موجود در خلیج فارس به حساب می آید .با
وجود اینکه پاالیشگاه های خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی در مناطق
خوبی واقع ش��ده اند ،همچنان ایران به عنوان یک ابر قدرت در انرژی
به حس��اب می آید .چراکه مابین بازارهای بزرگ اروپایی و آس��یایی به
ویژه آس��یای غربی قرار گرفته اس��ت .که این موضوع ،یک معضل برای
پاالیشگاه های خلیج فارس به شمار می آید .زیرا بسیاری از آن ها جزء
شرکت های تابعه ی یک شرکت نفت بین المللی می باشند.
از س��وی دیگر ،آنها می توانند با ایران به رقابت بپردازند امّا کشورهای
همسایه ی ایران در سراسر خلیج فارس در زمینه ی ورود مجدد ایران به
عرصه ی انرژی شک و تردید دارند .یا به عبارتی دیگر ،پاالیشگاه های ایران
از نظر منطقه ای دارای چشم اندازی جذاب برای سرمایه گذاری می باشد
زیرا انجام این امر ،تأثیر فراوانی بر روی تجارت روغن پایه خواهد گذاشت.
برخی از منابع صنعتی پیشنهاد سرمایه گذاری در پاالیشگاه های ایران را
از طریق س��رمایه گذاران خلیج فارس طبق بخشی از توافقنامه ی هسته
ای ارائه می کنند .واین امر در صورتی قادر به توسعه خواهد بود که دولت
ها قادر به کنار گذاشتن خصومت های شخصی باشند .در حال حاضر ،به
نظر می رسد که بزرگ ترین تولید کنندگان روغن پایه در بحرین ،امارات
و عربس��تان صعودی ،روابط خوبی با ای��ران دارند .در حالیکه قطر و عمان
روابط حسنه ی سابق خود را با ایران فراموش کرده اند .هیچ جای تعجبی
در مورد موج وس��یعی از افزایش ظرفیت روغن های پایه گروه  IIIتوسط
پاالیشگاه های خلیج فارس وجود ندارد و به احتمال زیاد ،این روند فراتر از
انتظار پیش خواهد رفت.

شماره -68آبان ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

9

شماره  -68آبان ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

10

شماره -68آبان ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

11

میله اندازه گیری روغن
@تهیه کننده  :عباس زالی رئیس
آزمایشگاه شرکت نفت ایرانول
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کارکردن با میله اندازه گیری روغن ساده و آسان است .اما وجود هر
نوع روغنی بر روی آن چه معنایی دارد؟
 5درس آسان از میله اندازه گیری روغن.
درس اول – بازبینی میله
* هن��گام داغ ب��ودن موتور ،روی یک س��طح صاف پ��ارک نموده و
ماش��ین را خاموش نمایید .جهت بازگش��ت روغن به جعبه کارتل چند
دقیقه صبر نمایید.
* کاپوت را باز نموده و میله فلزی حلقه دار را خارج نمایید.
* با یک تکه پارچه یا دس��تمال کاغذی ابتدا تمام روغنهای میله را
پاک نموده سپس میله را در جایش قرار دهید.
* چند دقیقه صبر نمایید و مجددا ً میله را خارج نمایید
درس دوم -تشخیص سطح پایین روغن
* سطح پایین روغن را بررسی نمایید و توجه کنید که انتهای روغن
کجاس��ت .بر روی میله نش��انه گذاری هایی وجود دارد که سطح روغن
موجود را مشخص می نماید.
* اگر س��طح روغن کمتر از عالمت تعیین ش��ده بر روی میله باشد
حداقل باید یک لیتر روغ��ن به موتور اضافه نمایید .مقدار اضافه نمودن
به نوع ماش��ین ،سن خودرو ،کل مسافت پیموده شده و شرایط رانندگی
بس��تگی دارد .در مصرف های غیر طبیعی ،عالمت میله تشخیص روغن
نیز غیر طبیعی خواهد بود.
درس سوم -اگر سطح روغن بیش از اندازه باال بود باید چکار کرد؟
* در بعضی موارد ممکن اس��ت که سطح روغن از آخرین زمانی که
ش��ما آنرا بررسی نموده اید افزایش یافته باشد و علتش ممکن است که
بدلیل متراکم ش��دن آب (حاصل از احتراق) ،متراکم ش��دن سوخت یا
نشت مایع خنک کننده باشد که همگی آنها نگران کننده می باشند.
* رقیق ش��دن روغن موتور (حاصل از نشت) بطور قابل مالحظه ای
می تواند باعث کاهش ویسکوزیته روغن و کاهش غلظت ادتیوها گردد.
* آب آزاد و امولس��یون (مخلوط آب و روغ��ن) برای روغن و موتور
خودروی ش��ما مضر می باش��د .آب تولید ش��ده بیش��تر از طریق لوله
خروجی موتور خارج می گردد اما اگر موتور س��رد باشد ممکن است در
محل اتصال میل لنگ متراکم گردد.
* یک راه س��اده تش��خیص آب در روغن موتور ،ریختن یک قطره از
روغن میله اندازه گیری بر روی مانیفیلد داغ اگزوز می باشد .اگر کراکل
(که صدایی ش��بیه به ریختن قطرات آب در روغن داغ تابه می باش��د)
ش��نیده شد نشانه ای از آلوده ش��دن روغن توسط آب می باشد .خیلی
مراقب باشید احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد.
* نشت ضد یخ مشکلی جدی است که باعث باال رفتن سطح روغن
می گردد .درس شماره  5را ببینید.
* به هر علت در صورت باال بودن س��طح روغن ،ش��رایط به اصالح
سریع نیاز دارد.
* توجه کنید س��ر رفت��ن اتفاقی روغن می تواند مش��کالت زیادی
برای خودروی ش��ما ایجاد نماید .با هر چرخش میل لنگ ،روغن شدیدا ً
متالطم ش��ده و به��م زدن باعث هوادهی و در نهای��ت باعث حفظ کف

تش��کیل ش��ده می گردد که این می تواند به بیش از اندازه گرم ش��دن
روغن موتور ،اکسیداس��یون و کاهش فش��ار روغن منج��ر گردد و پمپاژ
روغن اس��فنج مانند کف کرده س��خت می گردد .این نرسیدن روغن به
موتور باعث روانکاری بحرانی سطوح می شود.
درس چهارم -عالیم فرسودگی روغن
* عم��ر روغن تحت تاثیر ش��رایط رانندگی ،کیفیت س��وخت ،عمر
موتور ،کیفیت روغن موتور و نوع ش��رایط آب و هوایی می باش��د .اگر به
موقع تعویض نگردد باعث تخریب بیشتر روغن گردیده و قدرت حفاظت
از موتور خودرو از دست می رود.
* بنابراین از نزدیک به روغن موجود بر میله آنالیز نگاهی بیاندازید.
بای��د روغن صاف و براق و تا حدودی ش��فاف باش��د .اگ��ر مملو از لجن،
رس��وب یا دانه ه��ای خاک بود ،زمان تعویض روغن فرارس��یده اس��ت.
تعویض صحیح می باش��د اگر روغن بیش از حد غلیظ ،بیش از حد تیره
(کدر) و یا دارای بویی متعفن همچون پنیر فاسد باشد.
* اگر ش��ما هنوز نمی دانید که نیاز به تعویض روغن دارید یا خیر،
تست لکه را بررسی نمایید.
* روغن های آلوده و اکس��ید شده ،کش��ش درونی خود را از دست
می دهند .یک آزمایش ساده برای درک این موضوع ،چکاندن یک قطره
از روغن میله اندازه گیری روغن بر سطح آب می باشد .اگر قطره روغن
چکانده شده بر سطح آب ،به سمت بیرون پخش شد (بجای دانه دانه و
گلوله ش��دن شبیه یک قطره روغن تازه) زمان تعویض روغن فرا رسیده
است.
درس پنجم – عالیم نشت ضد یخ
وجود حباب های قهوه ای یا باقیمانده کبره بس��ته ی قهوه ای رنگ
در باالی خط میله اندازه گیری می تواند نشانه این باشد که مایع خنک
کننده (آب و ضد یخ) به موتور خودرو درز کرده باشد .حتی ممکن است
که روغن موجود بر روی میله اندازه گیری مانند شیر کاکائو باشد .هرگز
طعم روغن موتور را تست ننمایید.
* یکی دیگر از نش��انه های برجسته نشت ضد یخ ،خروج دود سفید
رنگ از اگزوز می باش��د که بویی ش��یرین دارد .در واق��ع در این موارد
افزایش مشاهده شده در سطح میله اندازه گیری نشاندهنده نشت میزان
قابل توجهی از ضد یخ به درون جعبه کارتل می باشد.
* برای تایید نش��ت ضد یخ ،موتور را خاموش کرده اجازه دهید که
موتور یک یا دو س��اعت استراحت نماید س��پس پیچ تخلیه را باز نموده
و توس��ط یک شیش��ه یا یک بطری پالستیکی تمیز ،مقداری از روغن را
خ��ارج نمایید .از آنجا که هم آب و هم ضد یخ از روغن س��نگین تر می
باش��ند ،آنها در پایین جعبه کارتل جمع می ش��وند .چند س��ی سی از
روغن را برداش��ته و سریعاً پیچ تخلیه را ببندید .بررسی نمایید که نمونه
روغن ،آیا حاوی ضد یخ می باش��د .اغلب مخلوط آب و ضد یخ و روغن
ش��بیه یک س��س مایونز غلیظ به نظر می رسند و این غلظت وابسته به
اینست که ضد یخ چه مدت در جعبه کارتل بوده است .همچنین ممکن
اس��ت که شما بوی ضد یخ را تش��خیص دهید اگر شما وجود ضد یخ را
در روغن موتور خودرو شناسایی کردید باید جهت سرویس موتور سریعاً
اقدام نمایید.

دانستنی های
اتومبیل
در فصل زمستان
 )1شس��تن اتوموبیل  :هوای سرد زمستان میتواند صدمات زیادی
به بدنه اتوموبیل ش��ما وارد میکند .بهترین کار این اس��ت که اتومبیل
خ��ود را در روزه��ای آفتابی و گرمتر زمس��تان بش��ویید و بدنه آنرا با
واکس یا پولیش مقاوم و مناس��بی بپوش��انید تا هم درخش��ندگی آن
ماندگارتر ش��ود هم از تاثیرات س��رما بر بدنه آن کاسته شود .اگر روی
بدنه خودرو شما خراشها یا پریدگیهایی هست حتما آنها را با مقداری
رنگ مخصوص اتوموبیل  -که میتوانید از تعمیرگاه یا از فروشگاههای
مجهز لوازم اتوموبیل تهیه کنید  -بپوش��انید .هرگز اجازه ندهید رنگ
آس��تر ،حتی در س��طوح کوچک ،در معرض آب و هوای زمستانی قرار
گیرد ،زیرا مش��کالت بزرگ ناشی از زنگ زدگی بدنه میتواند از همین
خراشهای کوچک ایجاد شود
)2برای داش��تن دید واضح تجهیز ش��وید :پنجره ها ی خودرو در
ماههای زمس��تان به توجه خاص نیاز دارند .برای جلوگیری از تشکیل
لکه های یخ بر روی شیشه ،تیغه های برف پاک کن خودرو را با تیغه
مخصوص زمستان تعویض کنید .این تیغه ها تماس نزدیکتری با شیشه
دارن��د و آنرا بهتر پ��اک میکنند .عالوه بر این به محفظه مخصوص آب
شستشوی شیش��ه مقداری ضدیخ بیافزایید .اگر شیشه جلوی خودرو
ترک دارد  -حتی ترکی بسیار کوچک  -آنرا فورا ترمیم کنید.
)3باطری خودرو را بررس��ی کنید  :اگر باطری اتوموبیل ش��ما دو
س��ال عمر کرده اس��ت ،به نزدیکترین محل خدمات خ��ودرو بروید و
بخواهید تمام سیس��تم ش��ارژ اتومبیلتان را بررسی کنند .معموال بعید
اس��ت که باطریهای کهنه در هوای س��رد بتوانند اتوموبیلتان را روشن
کنن��د .در واقع به محض اینکه دمای هوا به صفر برس��د باطری کهنه
60درصد قدرت خود را از دست میدهد .یکی از نشانه های بارز باطری
ضعی��ف ،ص��دای ناله مانند و خرخر موتور اس��ت .اگ��ر چنین صدایی
ش��نیدید ،اتوموبیل خود را به تعمیرگاه ببرید .در ضمن ممکن اس��ت
مش��کل باطری به خاطر فعل وانفعاالت ش��یمیایی (خوردگی) یا شل
بودن بستها و کابلها باشد .با یک بررسی کوتاه متوجه خواهید شد که
چنین مشکلی وجود دارد یا خیر .اگر خوردگی یا سولفاته شدن باطری
در بخش خارجی آن باشد ،میتوانید آنرا با دستمالی آغشته به محلول
آب و جوش ش��یرین تمیز کنید .آب باط��ری را هم چک کنید .توجه
کنید که آب باطری باید روی صفحه های الکترود را بپوشاند
)4حفظ اصطکاک مهم اس��ت  :تایرهای چند منظوره جدید ،گران
قیمت و در بسیاری موارد غیر ضروری هستند .جا به جا کردن تایرهای
جل��و و عقب با یکدیگر به طور منظ��م ،اقتصادی ترین روش نگهداری
از آنها اس��ت .بهتر است تایرها ،به خصوص در اتوموبیلهای دیفرانسیل
جلو ،اس��پورت و بارکش های سبک که چرخهای جلو از جلو به عقب
به طور ناهماهنگ س��اییدگی پیدا میکنن��د ،هر  5000کیلومتر جا به
جا ش��وند .فش��ار هوای داخل تایرها باید هرماه چک شود اما این کار
باید پس از خنک ش��دن چرخها انجام شود .زمانی که مشغول بررسی
تایرها هس��تید به آج آنها توجه کنید .آج تایر باید به قدری باش��دکه
روی زمین لغزنده و برفی اصطکاک کافی داش��ته باشد .در ضمن تایر

یدکی و جک خودرو را نیز چک کنید و مطمئن ش��وید که در شرایط
مطلوب قرار دارند.
)5چراغها را روش��ن کنید  :یک اصل مهم در رانندگی زمس��تانی،
دیدن و دیده ش��دن اس��ت .ابتدا تمام چراغها ی اتومبیلتان را روشن
کنید و گش��تی ب��ه دور آن بزنید .اگر المپ س��وخته ای میبینید آنرا
تعویض کنید .س��پس با کمک یک دوس��ت چراغه��ای راهنما ،چراغ
چشمک زن ،چراغ ترمز و دنده عقب را چک کنید .در داخل اتوموبیل
هم از س��الم بودن چراغ داش��بورد و چراغهای صفحه راهنما اطمینان
حاصل کنید .هر مش��کلی را یادداش��ت کنی��د و در اولین فرصت آنرا
برطرف کنید .
)6اتومبیلتان را تشنه نگذارید  :روغن ،آب ،آب باطری ،روغن ترمز
و بنزین ،مایعات الزم برای بدن خودرو ش��ما هس��تند .روغن ،همواره
موت��ور را نرم و روان نگه میدارد و باید همیش��ه تمیز و محفظه آن پر
باش��د .روغن ترمز هر  2500تا  4000کیلومتر چک و تجدید ش��ود.
فیلترها نیز باید چک و در صورت لزوم تعویض شوند .ضدیخ در صورتی
که رادیاتور در ش��رایط عادی باش��د (جوش نیاورده ی��ا ترک نخورده
باش��د) باید هر دوسال یک بار یا هر  30000کیلومتر تعویض شود .به
یاد داش��ته باش��ید که هرگز درب رادیاتور را تا سرد شدن کامل موتور
ب��ر ندارید .برای جلوگیری از رگه های س��وخت یخ زده در داخل باک
بنزین ،آن را مرتب پر نگه دارید.برای صرفه جویی در مصرف سوخت،
باد تایرها را در حد مناس��ب نگه دارید ،ب��ه آرامی گاز دهید و از ترمز
ناگهانی بپرهیزید.اتومبیل را در حال توقف بیش از چند دقیقه روش��ن
نگه ندارید.
)7ترمزها ،تس��مه ها ،قفلها و شلنگها را بررس��ی کنید  :ترمزهای
س��الم هنگام رانندگی در روزهای زمستان مهمترین عامل ممانعت از
حوادث ناگوار هس��تند ،پس ترمزها را توس��ط ی��ک متخصص به طور
کام��ل چک کنید .اگر حس میکنید که فاصله توقف اتوموبیل طوالنی
ش��ده یا زیر پدال لقی یا گرفتگی نا آشنایی هست ،فورا» به تعمیرکار
مج��رب مراجعه کنید .در ضمن لنت های ترمز را هم بررس��ی کنید و
در ص��ورت رفتگ��ی یا کهنگی آنها را تعویض کنید .تس��مه ها را چک
کنید و مطمئن ش��وید که به خوبی محکم شده و فاقد ترک خوردگی،
س��اییدگی یا رفتگی باش��ند .آنها نباید در مقابل فش��ار انگش��ت شما
بیش از  1س��انتی متر قوس بردارند .ش��لنگها را با دقت بررسی کنید،
مراقب نشتی ،متورم شدن یا ترک خوردگی باشید و مطمئن شوید که
تمام بس��تها محکم باشند .برای جلوگیری از یخ زدگی دستگیره ها و
ل��وال ها ،کمی خاک ذغال نرم به چفت وبس��ت قفلها و کمی روغن به
لوالها بزنید.
) 8اتومبی��ل خ��ود را برای تنظی��م موت��ور ( )Tune-upببرید:
خودروت��ان را ب��ه مرکز تنظیم موتور ببرید .یک متخصص به س��رعت
متوجه مشکالت استارت ،موتور و سوخت و ساز آن میشود.از باال بردن
دور موتور خودداری نید زیرا نه تنها س��وخت بیشتری مصرف خواهد
کرد بلکه موجب استهالک زودرس خودرو شما خواهد شد.
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نکاتمهمدرطراحیبستهبندی
@تهیه کننده  :حمیدرضا بخشنده
سرپرست کنترل کیفیت بسته بندی

برای واژه بس��تهبندی میتوان تعریفهای متنوعی ارائه کرد .طبق تعریف
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران« ،بستهبندی عبارت است از تهیه
و تعبیه ظرف یا محافظی که سالمت کاال را در فاصلهی تولید تا مصرف حفظ
نماید ».در تعریف دیگر بس��تهبندی چنین تعریف ش��ده است« :مجموعهای از
مواد اولیه و ارزش افزودهای که روی مواد اولیه ایجاد میش��ود ،به گونهای که
کاالی عرضه شده بتواند رضایت مشتری را تامین کند» .با پیشرفت تکنولوژی
در زمینههای گوناگون ،به ویژه صنایع چاپ و تولید کاغذ و مقوا ،محدودیتهای
پیش��ین در طراحی ظاهر و فیزیک بستهها از میان رفت ،به گونهای که امروزه
هر ش��کل و نوعی از بستهبندی را میتوان به تولید رسانید و انجام چاپ تقریبا
بر روی تمامی س��طوح امکانپذیر اس��ت .کش��ورهای مختلف در سال 2010
نزدیک به  671میلیارد دالر برای بس��ته بندی محصوالت خویش هزینه کردند
و در س��ال  2011نیز شرکتهای آمریکایی نزدیک به  135میلیار دالر هزینه
صرف بس��تهبندی کردن��د .قریب به  70درصد از تصمیمه��ای خرید دقیقا در
محل فروش گرفته میش��ود و به این دلیل بستهبندی نقش مهمی در تبلیغ و
فروش ایفا میکند .در دنیای رس��انههای تبلیغاتی یکپارچه ،بستهبندی آخرین
تبلیغی اس��ت که مشتری قبل از خرید مشاهده میکند و عالوه بر آن در تمام
مدت مصرف در مقابل چش��مان اوست .ازین رو بسته بندی چیزی ورای دیگر
پیامهای تبلیغاتی میباش��د .بس��تهبندی حتی پیام تبلیغاتی محصول را تحت
تاثیر قرار میدهد و در دریافت مفهوم کلی محصول بسیار موثر است.
بس��ته بندی گرچه از زمینه های کاربردی گرافیک محس��وب می شود اما
به دلیل گس��تره وس��یع خود هم اکنون به عنوان صنعتی مستقل قابل بحث و

بررس��ی میباشد .صنعتی که متاسفانه در کش��ور ما هنوز به صورت حرفه ای
و هدفمن��د کارآیی ن��دارد و اغلب تولیدکنندگان این قس��مت از آماده نمودن
محص��ول را با کمتوجهی ،بیدقتی و یا بیس��لیقگی خاصی که تنها مختص به
مدیران و تولیدکنندگان اس��ت پشت سر میگذارند ،در حالی که این مساله در
دنیای امروز ثابت ش��ده است که یک طراحی بس��ته بندی متناسب ،شکیل و
جذاب که بر اس��اس اصول رنگشناسی ،طراحی گرافیک و بازارشناسی آفریده
ش��ده باش��د ،میتواند تاثیر فوقالعاده ش��گرفی برمیزان فروش و موفقیت یک
محصول در بازار داشته باشد.
از مهمتری��ن فاکتورهای��ی که بای��د در طراحی بس��ته¬بندی رعایت کرد
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
طرح خالقانه و زیبا:

بستهبندی با دارا بودن طراحی معنادار و متناسب با نوع کاال ،همراه با درج
اطالعات مکتوب ،به صورت صریح و بی واسطه پیام تولیدکننده را به سمت خود
جلب مینماید و اطالعات و انگیزهی الزم را به او میدهد .از این رو بسته بندی
به “فروش��ندهی خاموش” ش��هرت یافته است .از مهمترین فواید و کارکردهای
بس��ته بندی ،اهمیت آن در جلب توجه مخاطب و برانگیختن وی برای ترغیب
به خرید اس��ت که در این بین نقش طراحی مناس��ب ،زیب��ا و خالقانه بیش از
همه در تاثیر گذاری روی مخاطب مهم جلوهمیکند .امروزه به وفور مش��اهده
میکنی��م کاالهایی که از طراحی خالقانه و متناس��ب با محصول بهره میبرند،
در مقایس��ه با کاالهایی با همان کیفیت و حتی باالتر ،از ش��انس بیشتری برای

فروش برخوردارند .تکنولوژی روز ،طراحان خالق و باتجربه و ش��ناخت
بازار همگی ب��ه کمک تولیدکنندگان آمدهاند تا محصولی را روانه بازار
کنن��د که بتواند در اولین نگاه چش��مها را معط��وف به خویش کند و
از مخاطب��ان عبوری یا تصادفی نیز یک خریدار به دس��ت بیاورند .در
طراحی بستهبندی یک محصول باید به چند نکته توجه کرد:
فرم:

فرم یا ش��کل س��هبعدی بس��تهبندی میتواند مهمتری��ن و به یاد
ماندنیترین عنصر در طراحی بستهها باشد .انتخاب فرم مناسب برای
بس��تهبندی ،بیشتر بر اساس مسائل فنی ،تکنیکی موثر در نوع ساختار
هندس��ی صورت میپذیرد .در طراحی س��اختار ،نوع م��واد اولیه نظیر
ورق مقوا ،ورق فلز ،پالس��تیک ،شیش��ه و مانند آنها و نیز توانمندی
ماشینآالت ساخت بستهها موثر است.
فرمهای س��اده ،آش��نا و با س��ابقه ،به س��رعت پیام خود را منتقل
میکنند .اما در بس��یاری م��وارد ،به ویژه کاالهایی ک��ه خود جنبهای
از تفن��ن یا نوآوری دارند ،یک فرم جدید و متف��اوت ،جذابیت و تاثیر
فوقالعادهای خواهد گذاشت.
«تیم طراحان و سازندگان بستهبندی باید بتوانند مقتضیات خاص
خود بس��تهبندی کاالی مورد نظر را ،در رابطه با حمل و نقل شناسایی
کنند و تدابیری بیندیش��ند که راحت بودن مصرفکنندگان در هنگام
حم��ل و نقل و جابهجایی محصول ،رعایت ش��ود ،چ��را که این امر به
فروش و محبوبیت بیشتر محصول کمک فراوانی خواهد کرد».
لوگو:

طراحی یک لوگو یا نش��انهی متناسب با محصول که در آن نکاتی
چون؛ سادگی و انسجام در اجزاء ،بیان تصویری مناسب ،متفاوت بودن
و جذاب و گیرابودن رعایت شده باشد ،در توفیق فروش محصول مورد
نظر و زیبایی بستهبندی آن تاثیر به سزایی دارد .طراحی این لوگو باید
به گونهای باش��د که خصوصیات محصول بس��ته بندی ش��ده را تا حد
ممکن به وسیله تصویر یا نوشتار بیان کند و بیننده با دیدن آن بتواند
ارتب��اط و هماهنگی بین محصول مورد نظر ،فضای کلی بس��تهبندی و
شکل لوگو را مشاهده کند.

رنگ و طرح:

مهمترین عامل در جلب توجه مخاطب و کش��ش وی برای خرید،
طرح و رنگ به کار رفته بر روی محصوالت است .انتخاب طرح و رنگ
مناس��ب برای بس��ته بندی محصول باید با کارشناس��ی و بررسی بازار
ه��دف و مخاطبی��ن و همچنین رعایت اصول زیباییشناس��ی صورت
بگیرد .به طور حتم بس��تهبندی شیک ،جذاب و حرفهای نزد مخاطب
ای��ن تصور را ایج��اد میکند که با ی��ک تولیدکنن��ده حرفهای و یک
محصول قابل اعتماد مواجه اس��ت و این مس��ئله سبب جلب اطمینان
وی خواهد شد.
رن��گ و طرح بس��تهبندی ،میتواند به تناس��ب محتوی بس��ته و
خصوصیات کاال انتخاب ش��ود یا با توجه به پیش��ینه ذهنی و نیازهای
جامع��هی مخاطب به کار رود .هماهنگی رنگها و اس��تفاده محدود یا
متن��وع از رنگهای مختل��ف ،در گرو درک صحی��ح از بیان رنگها و
ارتباط بین آنهاس��ت و در صورتی ک��ه مطابق نیاز کاال و مخاطبان آن
صورت پذیرد ،در موفقیت یک بستهبندی بسیار موثر است.
در طراحی بس��تهبندی یک محصول نمیت��وان و نباید از هر طرح
و رنگ��ی به دلخواه اس��تفاده کرد .به عنوان مثال بس��تهی محصوالت
مصرف��ی ،مانن��د پودرهای ش��وینده ،نباید فاخر و ب��ا رنگهای آرام و
س��نگین طراحی شود .همانطور که مایعاتی چون روغنهای خوراکی
را در بستههای مقوایی ارائه نمیکنند .بستهبندی یک دستمال کاغذی
نباید سیاه و چرک باشد .در صورتی که میتوان کاالهایی مانند کیف یا
کمربند چرمی را در بستهای سیاه رنگ روانهی بازار کرد.
مس��ئله مهم رعایت رنگبندی رایج در هویت س��ازمانی محصول
مورد نظر اس��ت و اس��تفاده از طرح و رنگی دیگر خ��ارج از این هویت
ش��کل گرفته به مرور زمان ،کار درستی نیست ،مگر اینکه کارشناسان
امر تصمیم به بازس��ازی و تغییراتی اصولی در هویت س��ازمانی و رنگ
بندی سازمان گرفته باشند.
این هماهنگی به حدی حائز اهمیت اس��ت که ش��رکتهای بزرگ
در طراح��ی کمپینهای تبلیغاتیش��ان ،که ممکن اس��ت ش��امل هر
رس��انه تبلیغاتی دیگری چون آگهیها ،بیلبوردها ،بروشورها و  ...شود،
همواره سعی میکنند از دامنهی رنگهای همیشگی مورد استفاده در
بستهبندی ،لوگو و یا خود محصول استفاده کنند.
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نظام پذيرش و بررس�ي پيش�نهادها درش�رکت نفت ايرانول جهت تحقق رس�الت
و اهداف س�ازمان و افزاي�ش توان آن براي ارائ�ه خدمات بهترو بيش�تربه کارکنان و
مش�تريان طراحي گرديده وازطريق اينترانت ش�رکت در دس�ترس پرس�نل سازمان
قرارگرفت�ه اس�ت .کاربران مي توانن�د ازطريق مراجعه به س�ايت مذک�ور و درج نام
کاربري( ش�ماره پرس�نلي) و رمز عب�ور( عدد  )1وارد ن�رم افزار گردي�ده و از طريق
منوي تعريف پيش�نهاد ،نس�بت به ارائه پيش�نها دهاي خود اق�دام نمايند ( کاربران
مي بايس�ت نس�بت به تغيير رمز پس از ورود به سيس�تم اقدام نمايند ) ،در صورت
ع�دم دسترس�ي ب�ه س�ايت اينترانت م�ي توانن�د ازطري�ق تکميل ف�رم کاغذي با
کد  SD-FO-29نس�بت به ارس�ال پيش�نهادات خود ب�ه واحد منابع انس�اني اقدام
نمايند.
موضوعات پيشنهادي:
 -1نوآوري ،خالقیت و ارائه طرحهاي جدید براي برآوردن نیازهاي مشتریان
 -2افزايش و ارتقاء سالمتي و ايمني کارکنان
 -3افزایش انگیزه ،احساس تعلق ،وجدان کاري ،رضایت شغلی ،انضباط و پاسخگویی
کارکنان
 -4افزايش کار تيمي و همکاري کارکنان در راستاي بهبود عملکرد کل شرکت
 -5ارتقاء سيستم ارتباطات ،بهبود سيستم گردش اطالعات در سازمان
 -6ارتقاء فرهنگ بهره وري
 -7افزایش کمیت و کیفیت خدمات پشتيباني شرکت
 -8افزایش دقت ،س�رعت و صحت کارها ،تس�هیل و تسریع در دستیابی به اهداف
شرکت
 -9تسهیل ارتباط با مشتريان و ذينفعان
 -10بهبود و ارتقاء فرايندهاي توليد
 -11بهبود سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان
 -12کاهش عملیات اداري ،موازي کاريها ،کاهش ضایعات و تقلیل هزینه ها

&

ﮐﺩ ﺳﻧﺩ SD-FO-29-00 :
ﺑﺭﮔﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ

ﺷﻣﺎﺭﻩ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻧﻁﻳﻡ :

ﻧﺎﻡ :
ﭘﻳﻭﺳﺕ :

ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ :
ﺩﺍﺭﺩ

ﺷﻣﺎﺭﻩ ﭘﺭﺳﻧﻠﯽ :

ﻧﺩﺍﺭﺩ

ﻣﻭﺿﻭﻉ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ :
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻓﻌﻠﯽ :
ﻧﻳﺎﺯ ﻳﺎ ﻣﺷﮑﻝ ﻭ ﻣﻌﺿﻝ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻥ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ :
ﺷﺭﺡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﺯﺍﻳﺎی ﺁﻥ :

ﺍﻣﺿﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺩﻫﻧﺩﻩ
ﻧﻅﺭ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻅﺎﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ :
ﻗﺎﺑﻝ ﻁﺭﺡ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻅﺎﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺕ
ﺩﻻﻳﻝ ﺭﺩ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ
ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ :
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ :
ﺍﻣﺿﺎ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ
ﺗﺎﺭﻳﺦ :
ﻧﻅﺭﺍﺕ  :ﻧﻅﺭ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻅﺎﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﻫﺎ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﺍﺳﺕ
ﺩﻻﻳﻝ ﺭﺩ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ )ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻣﻔﺗﻭﺡ  ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺭی ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﮐﻣﻳﺗﻪ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ ) ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ (
ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ :
ﺍﻣﺿﺎ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ :

ﺍﻣﺿﺎ ﺍﻋﺿﺎ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ :
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عزیزانی که رد یک ماه اخیر از طریق پست نامه با ما در ارتباط بودند
و به دلیل محدودیت فضای صفحه  ،متاسفانه امکان انتشار نامه های آنها
نمی باشند عبارتند از :
ام البنین شاه محمدی از قزوین – محیا سادات موسوی از تهران – محمد کسرا
نوری از قم – سارا ثابت از کاشان – هاجر محمدیان از گیالن  -محمد یاسین حیدری
از تبری��ز – ایم��ان گل رو از همدان  -صابر حق وردی از ته��ران – مریم زمانیان از
ابهر  -نرگس رشوند از قزوین -حمید زحمتکش از کاشان– اسماعیل نصیری پرتوی
از تهران – سید علی مهدوی از خراسان رضوی – کاظم افشار نیا از دزفول – صالح
عاقبت بین از ایالم – زینب پورمصطفی از ایالم – یعقوب ملک زاده از سیس��تان و
بلوچستان – طاهره داریینی از سبزوار – راضیه علیکی از سبزوار – جاسم منصوری از
اهواز – امین روحانی بخش از همدان – امیرحسین محمدعلیزاده از همدان – مجتبی
نظری دوست از قزوین -جهانبخش امیری از کرمانشاه – علی امیرزاده از بم – سید
علی حسینی از تهران – سمیه موالیی از تهران – مجید صفدریان از اصفهان – علی
جابرزاده از شاهرود – سعید صادقی از اصفهان – یعقوب سرافروزه – حسین غفاری
از میاندوآب – مرتضی صمدی از میاندوآب – علی جان فخری از کرمانشاه – محمد
صادق صبا از خوزس��تان – محمدرضا معصومی از شیراز – معصومه منصوری خواه
از ش��یراز – فهیمه فتاحی از ش��یراز – علی مرادی چگنی از خوزستان – – فاطمه
تحفه از تهران  -مینا پویان راد از تهران – مهسا عسکری از تهران – علی سبزه ایی
از تهران خسرو کاووسی از شهرکرد – محمد غریبی از گلستان – فاطمه جعفری از
اصفهان – مجید هاش��می از اصفهان – عبدالرسول یار علی از گنبدکاووس – سید
خلیل حسینی از گلستان – نسرین نظیفی از اصفهان – مهری جعفری از اصفهان –
علی نظیفی از اصفهان – مرضیه فیضی ربانی از خراسان رضوی – سینا مالعزاری از
گلستان – قربان محمدرجایی راد از خراسان شمالی – منصور خضرآقا از میاندوآب –
جعفر درگاهی از ارومیه – محمد سهیلی فرد از اراک – محسن فراهانی از قم – اکبر
ابوالفتحی زرنق – علی حسین اسماعیلی بهادر از همدان – سلیمان کابلی کفشگیری
از گرگان – عباس علیرضایی – آمنه جعفری – سعید قائمی ابراهیم جوانی از تبریز –
رضا محمدیان از تهران – مصطفی گلوانی از خوی – علی حسنلو از خوی – محمود
رضایی از مازندران – میالد رییسی نافچه از چهارمحال و بختیاری – ابراهیم دوجی
از گلستان – جالل دهقانی از اصفهان – فرهاد بارانی از ایالم – عبداهلل حسن بیگی
از ایالم – ناصر شمسی از لرستان – بهروز محمدی از دزفول – ملیحه کیانی از قم
– حسین فرهانی از قم – بهمن عاشوری از قم – محمدرضا شریفی از همدان – رضا
عاش��وری از همدان – زینب س��وخته از ایالم – فوزیه یعقوبی نیا از ایالم – خدمات
اتومبیل دهکده از مازندران – اسداله ملکیان استوار از همدان – محمدرضا بخشی –
مریم میرمحمدی از تهران – احمدعلی بسطامی از شاهرود – عبدالباسط شهنوازی
از خاش – آقایانی از همدان – مهدی قربانی گرمجانی از تهران – یوس��ف صمدی
از تهران – حمید طاهری اسپرود از تهران – ناصر نصرتی از تهران – مجید شیرزاد
از تهران – س��میه غریبی از گلستان – ابراهیم علیزاده از گلستان – حسین اسدی
از س��منان – فاطمه اسدی از سمنان – اسداله شکاری از سمنان – ندا علیدوستی
از شهرکرد – مرضیه فیضی ربانی از خراسان رضوی – امید رشیدی از کردستان –
مریم دانش��مند از اصفهان – مسعود س��ادات سید ابراهیم از خوزستان – بهرامقلی
کوچکی از گلس��تان – سید علی مهدوی از خراس��ان رضوی– فاطمه تحویلیان از
اصفهان – مجید بیات از همدان – س��لیمان کابلی از گلس��تان – امیرمحمد شیخ
طاهری از ورامین – حس��ین باباگل تبار از بابل – امید رش��یدی از کردستان -قادر
عالی نس��ب از پیرانش��هر – ابراهیم نصرتی از دامغان – اتوس��رویس لوکس الوند از
همدان – فرشاد محمدرضایی از گرگان – حمیدرضا رضایی از گرگان – بهزاد یعقوبی
از تهران – معصومه آذرپور از تهران – شهریاری از لرستان – حسین غفاری از همدان
– مریم کهبد از همدان – محسن خان باباپور – میالد حسین زاده از اصفهان – ناصر
حاتمی از ایالم – جعفر حاتمی از ایالم – زینب س��وخته از ایالم – حمیده صالحی
از زنج��ان – معصومه صالحی از زنجان – علی فی��روزی از زنجان – مهدی فیروزی
از زنجان – اکبر فیروزی از زنجان – نس��رین امیرخانی از زنجان – کوثر فیروزی از
زنجان – اسماعیل جوانشیری از اراک – ارشیا بافنده از اراک – علیرضا معراجی مقدم
از ابوزیدآب��اد – علی کرمی از تهران – نرگس ملک زاده از ایالم – بهروز محمدی از
ذزفول – اس��داهلل محمدی از دزفول – حس��ین گمار از هم��دان – ایرج غفوری از

قروه س��نندج – سید اس��ماعیل مرتضوی از گیالن – امیر محمدی کوشا از کاشان
– محمدمهدی غالمی از گلستان – سلیمان کابلی کفشگیری از گرگان – مصطفی
خانی از گلس��تان – عباس نجفی خراجی – رض��ا ابراهیم پور از آذربایجان غربی –
اش��رف تسلیمی از تهران – س��عید رحمانی از آمل – طناز باقری از کاشان – مه تا
مقدم از تهران – وحید طریف از اراک – زهرا قلی زاده از کرج – محبوبه تاج زاده از
قم – محمدصادق پورقاسم از گیالن –محمد متین ارباب مهدی از یزد – سهیل خان
بابایی از تبریز – ساالر محمودوند از همدان  -احمد حاتمی از شیراز – حسام قائمی
– خدم��ات اتومبیل حقیقت از همدان – محس��ن خوش اخ�لاق از تهران – محمد
حسینی از تهران – محمد امین حسینی از پیرانشهر – قادر عالی نسب از پیرانشهر
– علیرضا لطفی از مازندران – نادر محمدزاده از اردبیل – نمایندگی نظری از اردبیل
– امیررض��ا نوروزی از س��منان – محم��د گلچین از کرج  -مه��دی محمدخانی از
تفرش – زهرا رحیمی از دزفول – مائده خانی از گلستان – بنیامین خانی از گلستان
– مهدی غالمی از گلستان – امیرحسین غالمی از گلستان – توحید شفاعت از آغ –
"
امیر شفاعت از آغ – محسن وحدتی از نجف آباد
همچنین بس�یاری از خوانندگان عزیز خبرنامه ایرانول از طریق وب
س�ایت رس�می با ما در ارتباط بوده اند که ضمن تشکر از همه عزیزان ،
اسامی آنها در ادامه درج شده است :
محمدرضا اکبر زاده – علی علیان  -یارا ..رش��یدی – مهدی مهرینیا – س��مانه
هوش��مند – مری��م خویین��ی – آذر حس��ن زاده – پروان��ه ی��ادرگاری از رودبار –
محمدحس��ن سیف الهی  -قاسم تلخابی  -طیبه تلخابی  -علیرضا جعفریان  -سید
مجتبی حمزه ای  -عبدالحس��ین موالیی  -پوریا عزیزی  -مس��عود موالئی  -حمید
موالئی کینه ورس��ی  -میالد نجاریان داریانی  -اسماعیل بخشی  -محمد سوسرایی
 مهدي رهنماي هاللي  -کبری رمضانی اول ریابی  -فاطمه سادات مهدوی  -سیدابوالفض��ل مهدوی  -س��ید مهدیار مهدوی  -مهدي رهنم��اي هاللي  -محمد امین
غریبی  -رحيمه رشيدي  -سپهر وطنی  -عبدالرسول یارعلی -مصطفی سحر خیز
 سمیه غریبی  -ابراهیم عطایی  -عمادالدین غالمی  -حسین شکی  -علی غالمی حمید علی پور خنکداری  -سید محمد مهدوی  -رضا مبارک  -اشكان محمدي -سجادحاتمی  -حدیث حاتمی  -محسن حاتمی  -شيوا دهي  -جوادحاتمی  -زاهد
رشیدی  -حميده رشيدي  -میالد ترابیان  -یحیی گردابی  -احسان گردابی  -زهرا
ترابیان  -اعظم گردابی  -مهدیس رحیمی  -مریم رحیمی  -محمد رحیمی  -محمد
علی رحیمی  -همایون حاتمی  -ساالر شهگو  -سروش زارعي  -ديمن دهي -اسرا
رش��يدي -سحر درويشي  -بهزاد یعقوبی  -مهدی حسین زاده  -فريدون صالحيان
 ميالد رش��يدي  -شيرين انديش��ه  -عليرضا عامري  -آرزو گودرزي  -حمید رضاصابر  -فرزانه نوروزی  -ابراهیم نصرتی  -س��مانه سبزی – امین راد منش – سهیل
دوستی – محمود درودی – آیناز محمدپور – شکرا شکیبایی – هستی مزینانی –
عاطفه س��ادات حسینی – سید عباس حس��ینی – میالد عبدی پور – مهدی علی
شاهی – مونا فرجی – آزاده جعفری نیا – سپهر بختیاری – محبوبه فردوسی – سید
حس��ن عظیمی – دانیال مختارپور – هادی مه��دوی پور – محمد مهدی یزدی –
ایران سلمی – مهدیه کاش��فی – کوروش صانعی – خدیچه پاشاپور – امیرحسین
رمضانی – رضا مهدوی – بش��ری درگاهی – سارا قاسمی اصل – صبا قاسمی اصل
– حمیده رضاپور – مهرنوش قاس��میان – ندا خرمی – علی عربش��اهی  -محس��ن
مهربان  -نازنین عبدالهی فرد  -مجيد شريفي  -هادی حسینی  -اسمعيل ظفري -
ش��یدوش دولتشاهی  -یونس وکالتی  -ابراهیم بذرافشان  -محمد آراسته  -حبیب
حضرتی  -پویا مهدی پور میری  -محمد حس��ن مصطفوی  -عس��گر کوهی –
اصغرخیری  -امیرحس��ین مددی  -حمزه یاس��ینی  -مهدی داودی  -قهرمان
غریب��ی  -زینب عطائی  -نوید جوادی  -الهه براتی  -س��جاد حاتمی  -فرزانه
نوروزی  -ثنا و اس��ما حمدی (اش��ام )  -س��عید اش��ام  -فاطمه زهرا ثانوی
سورکی  -امیررضا ثانوی سورکی  -علی رضا ثانوی سورکی  -شهربانو نصراله
زاده س��ورکی  -حسین عباسی  -فاطمه عباس��ی  -مجتبی عباسی  -محمود
ثانوی س��ورکی  -کلثوم ثانوی س��ورکی  -نسا ثانوی س��ورکی  -حسن ثانوی
س��ورکی -لیلی امانی نژاد  -رضا مبارک  -طاهره زاده ناظر  -سوميتا رشيدي
-ش��ريفرش��يدي

متولدین آبان ماه ایرانول
خصوصيات كلي متولدين آبان ماه:

ق��وي و قدرتمند  ،مصمّ م و با اراده پوالدين  ،ورزش��كار  ،هوش��يار ،
حسّ ��اس و خجول  ،در ظاهر آرام ولي در باطن خروش��ان  ،انتقامجوي
شديد  ،پر انرژي  ،واقعاْ كوشا  ،عاشق ماورالطبيعه  ،اهل معنويّات  ،عاشق
،
مس��ائل مرموز  ،ه��ر كاري را به پايان مي رس��اند
مشكوك و كنجكاو و تودار  ،مجري بسيار خوب ،
پايدار و با ثبات  ،محقّق ورزيده  ،كاشف و دانشمند
 ،عالقه مند به تفتيش عقايد  ،فكر س��ايرين را مي
خوان��د  ،داراي روح قوي  ،واقعاْ اميدوار  ،فرمانده
و سياس��تمدار  ،مقاوم و پر تحمّ ل  ،فنا ناپذير ،
عدّ ه كمي را وارد زندگي خود مي كند  ،عاش��ق
تول ّد مج��دّ د  ،داراي اهداف عالي  ،بلند پرواز ،
عالقهمند به روانكاوي و روانشناسي  ،پر شور
و حرارت  ،پدري فداكار  ،عاشق نصيحت كردن
ديگ��ران  ،داراي افكار تخيّلي و اي��ده آل  ،زيبا ،
حس��ود  ،موقع ش��ناس  ،جاه طلب  ،خشن  ،قابل
اعتماد  ،متنفّر از دروغ  ،با وقار  ،منطقي  ،ماجراجو
 ،عاشق اس��رار حيات و جهان  ،با اعتماد به نفس ،
شجاع و دلير  ،كمال گرا  ،اهل معنويّات و واقعاْ قاطعانه
عمل مي كند .
دفتر مرکزی :
سوسن نوابی – علی اصغر افتخاری کنزرکی – سهیال اشرفی

پاالیشگاه تهران :
غالمحس��ن خلیل آبادی – محس��ن روزبهانی – س��ید حس��ین
شوش��تری ها – محمدرضا بهرامی بیرگانی – علیرضا سزاری – نیما
گله دار – ابراهیم بذرافش��ان – مجید رضاپور – محمد بخش��نده –
محم��د امینی دهقی – امیر ش��فیعی – معصومه رجبی ریزی – علی
اکبر لطیفی – ناصر کشاورز پارسا – محمدمهدی مصطفوی اصل –
علی اکبر نج��ات – محمدتقی دولتخواه – ابوالفضل
یعقوب زاده
پاالیشگاه آبادان :
عبدال��رزق کعبی پ��وزه – محم��د بغالنی –
صادق عارف زاده – علی بغالنی
مجتمع تولید و پر کنی :
مهیار ش��کیب آذر – حمید یزدی – ابراهیم
زنده کار
پیمانکاران :
کیوم��رث س��بزه ای – قاس��م بهبودی –
ابوالقاسم ش��امانی – یداله خورشیدی – شعبان
مومن��ی ن��ژاد – ه��ادی غالم��ی بین کالمی – حس��ین
ش��کری قش�لاقی – بهم��ن نجف��ی – محمد رضای��ی – جابر
ش��رافتی – علی عباس��ی – بهمن قلی وند – حسین جعفرزاده
– محمد ش��اهوار – رضا احمدی دس��تجردی

قدم نو رسیده مبارک
همکارمان آقای علی محمدی بوساری و خانم افسانه انصاری
میزبان کوچولوی نازنین و دوست داشتنی بودند که خبرنامه ایرانول
به نمایندگی از کلیه کارکنان این شرکت  ،تولد فرزند عزیز این همکاران
را به آنان تبریک می گوید .

بچههانقاشي
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ابوالفضل شیرینی
علی معال جادری
ش�ما عزی�زان م�ی توانی�د نقاش�ی های
ک�ودکان خود را از طریق پس�ت الکترونیکی
 iranolnameh@iranol.irو ی�ا به آدرس
ته�ران – می�دان ون�ک – خیاب�ان مالصدرا
– ش�رکت نف�ت ایران�ول – ش�ماره - 197
"
روابط عمومی ارسال نمایید .

حسین اسحاقی

مهدی بینایی

&
اسامی نفرات برتر جدول شماره44
برندگان ویژه  :ساره علینیا – مهدیار خسرونژاد – زهرا عطارزاده
برندگان ویژه سایت  :محمدحسن حسن زاده – یداله آقایاری – جواد کاسبی
برندگان عادی  :طاهر آقاپور – مهسا امین زاده – عباس آقداشلو
برندگان عادی سایت  :حامد غالم زاده – فرشید ابراهیمی – فاطمه کاشی پزها

جدول شماره45
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لطفا جدول را تکمیل و به آدرس تهران – میدان ونک – خیابان مالصدرا – شماره  – 197روابط عمومی شرکت نفت ایرانول
مربوط به مسابقه خبرنامه ایرانول و یا نمابر  021-88212995ارسال نمایید و از جوایز آن بهره مند شوید .

ایران�ول صب�ا
روغ�ن موت�ور چن�د درج�ه ای
مرغ�وب بنزین�ی و دیزل�ی)
ایران��ول صبا با اس��تفاده از روغن پایه پارافینی��ک و انجام فرآیند تصفیه با
هی��دروژن ( )Hydrofinishingومواد افزودنی مرغوب  ،جهت اس��تفاده در
تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.
سطح کارایی:
SG/CD
1342, 3785

• API
• ISIRI
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺻﺒﺎ

خصوصیات :
• خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی باال
• خاصی��ت پ��اک کنندگ��ی جهت کاه��ش رس��وبات ناش��ی از احتراق و
اکسیداسیون
• خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻨﻴﻚ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ )  (Hydrofinishingﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻣﺮﻏﻮﺏ  ،ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ
• خاصی��ت خنثی کنندگی اس��ید های حاصل از اکسیداس��یون و احتراق
ﻓﺼﻮﻝ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
هوایی
و
آب
کارکرد
شرایط
• محافظت باالی موتور تحت هر
موارد کاربرد :
باال
حد
تا
موتور
• افزایش طول عمر و قدرت
• مناس��ب جه��ت مصرف در خودروهاي س��بک (بنزيني-
به
شایسته،
نحو
به
قطعات
به
روغن
سریع
رسیدن
• استارت آسان موتور و
گازسوز) وديزلي سوپرش��ارژ در مواقعي که سطوح کيفيت ذکر
ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ:
پایین
منظور روانکاری در دماهای
شده توسط سازنده خودرو توصيه شده است.
طول
تمام
در
گرانروی
حفظ
به
منجر
که
محصول
باالی
• پایداری برش��ی
• مناسب جهت مصرف در خودروی پراید .
مصرف می گردد
متالورژیکی
س��اختار
حفظ
برای
موتور
از
زائد
حرارت
حذف
باالی
• قابلیت
بسته بندی :
• API
SG/CD
قطعات
کارتن حاوی  6عدد ظرف  5/3لیتری پالستيکي
هزینه
کاهش
و
روغن
مصرف
کنترل
•
• ISIRI
1342, 3785
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﻭ ﺩﻳﺰﻟﻲ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ :

مشخصات:
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ﺩﺭﺟﻪ SAE

20 W-50

ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ASTM

ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ ﻛﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻚ ﺩﺭcSt ، 100ºC

19

D-445

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ )(VI

120

D-2270

ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ºC ،

220

D-92

ﻧﻘﻄﻪ ﺭﻳﺰﺵ ºC ،

-24

D-97

ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻞ )mg KOH/g ، (TBN
ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﺩﺭ Kg/m 3 ،15ºC
ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎ cP ،

7

D-2896

890

D-1298

ﺩﺭ≤9500 -15ºC

D-5293
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