ایرانول تندیس طالیی مدیریت و رهبری را از آن خود کرد
گفتگوی خواندنی با نفر برتر خرید یک دهه گذشته و نفر اول خرید سال  92و نیم سال اول  93شرکت نفت ایرانول
شناخت ترانسفورماتور و روغن های آن
اخذ تندیس طالیی استـاندارد و کیفیت
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•مهندس احمد محمدی بوساری  /مدیر عامل

کسب موفقیت برای حضور پیوسته نه مقطعی در بازارهای داخلی و هم چنین بازارهای منطقه ای و بین المللی تحت تاثیر رقابت
های فشرده و فزونی عرضه بر تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی " کیفیت " و دیگری " قیمت " بستگی داشته ،دارد و خواهد
داشت ،گرچه عوامل مهم دیگری همچون حفظ محیط زیست ،دوام ،ایمنی ،خدمات بعد از فروش ،به هنگام بودن و احترام مشتریان
را نیز نمی توان نادیده گرفت.
کیفیت یک محصول یا خدمات همان چیزی است که مشتری طلب می کند .اگر محصول یا خدمات ارائه شده به مشتری ،کیفیت
بسیار باالیی داشته باشد،یقینا آثار مطلوب خود را در ذهن مشتری ایجاد خواد نمود و برای شرکت نیز ارزشمند خواهد بود.
در زمینه های اقتصادی ،مرغوبیت و مطلوبیت ،مجموعه ویژگی های یک کاال و عرضه آن و رعایت خریدار از دیدگاه پرداخت مناسب
برای کاالی مناسب باعث می شوند خرید آن کاال مورد استقبال باالتری قرار گیرد و فروش رود.
شرکت نفت ایرانول گام های بلند خود را در زمینه استقرار سیستم های کیفی برداشته و با همکاری و تالش مداوم مدیریت و کلیه
کارکنان در جهت انطباق تولیدات شرکت با استانداردهای ملی،نشانه بارز تبلور فرهنگی و اعتقاد به کیفیت می باشد که خود این
حرکتی است در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی در این راستا شرکت نفت ایرانول موفق به دریافت لوح سپاس در پنجم آذر
ماه سال جاری از سازمان ملی استاندارد ایران در راستای انطباق کلیه تولیدات شرکت با استاندارد ملی گردید.

اهـــم دوره های برگــــزار شــده (درون
سازمانی) شرکت نفت ایرانول در آبان ماه
 1393به شرح ذیل می باشد:
 -1به گزارش روابط عمومی به نقل از علیرضا ابراهیمی
رییس آموزش ،برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم
عامل ویندوز 8.1برای دو گروه از کارکنان شرکت در محل
سالن آموزش پاالیشگاه تهران آقایان محسن شیرزادی ،بهزاد
گیلک ،کامران هوبخت در گروه اول و آقایان علیرضا صمدی ،علیرضا قلی زاده ،وحید پری در گروه دوم به عنوان نفر برتر معرفی شدند.
 -2برگزاری دوره اصول مقدماتی ابزار دقیق ویژه کارکنان بهره برداری و عملیات آقایان عباس نظری ،حسین لطفی ،کاظم نقی لو و سعید شمس
نفرات برتر معرفی شدند و استاد این دوره آقای مهندس اورعی از همکاران شرکت بودند.
 -3در دوره آشنایی با برچسب گذاری مواد شیمیایی و برگه های اطالعات ایمنی مواد ( )MSDSآقایان محمدحسن عبدالرحمان ،ناصر نراقی پور،
محمدرضا زایا به عنوان نفرات برتر معرفی شدند و استاد این دوره نیز آقای محمد صدقی از واحد کنترل کیفیت بودند.
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اخذ تندیس طالیی استاندارد و کیفیت
شرکت نفت ایرانول به عنوان واحد نمونه
استاندارد و کیفیت موفق ،به کسب تندیس طالیی
استاندارد توسط اداره کل استاندارد تهران در پاییز
سال جاری گردید.
به گزارش روابط عمومی؛ اداره کل استاندارد
استان تهران براساس ارزشیابی واحدهای تولیدی
در جهت انطباق تولیـــدات با استانداردهای
ملی ،نشانه بارز تبلور فرهنگـــی و اعتقاد به
کیفیت ،تندیس طالیی استاندارد را به عنوان
واحد نمونه به شرکت نفت ایرانول تقدیم کرد.
در همین راستا هشتمین همایش برترین های
استاندارد و کیفیت در  5آذر ماه سال جاری در
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ،استاندار تهران ،مدیر کل اداره کل استاندارد تهران ،رییس انجمن
مدیران کنترل کیفیت و جمعی از مسئولین صنایع و اصناف برگزار و تندیس طالیی به آقای حمیدرضا اسکندی ؛ رییس کنترل کیفیت شرکت نفت
ایرانول به نمایندگی از مدیریت محترم عامل اهدا گردید .خوشبختانه شرکت نفت ایرانول توانست در بین کلیه صنایع استان تهران موفق به کسب
باالترین امتیاز در راستای حفظ و تداوم کیفیت و تطابق با استاندارد ملی گردد.

شرکت نفت ایرانول موفق به اخذ تندیس طالیی
مدیریت و رهبری گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ایرانول ،اولین
جشنواره تندیس طالیی رهبری و مدیریت بنگاه های
اقتصادی در هفتم مهر ماه سال جاری با حضور مدیران
عالی بنگاه های اقتصادی کشور در مشهد مقدس برگزار
گردید در این جشنواره با تقدیر از عملکرد شرکت،
تندیس طالیی رهبری و مدیریت بنگاه های اقتصادی به
شرکت نفت ایرانول اهدا گردید.

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول شماره  69آذر 1393
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معرفی عاملین برتر شرکت نفت ایرانول
مراسم تقدیر از عاملین فعال فروش محصوالت شرکت نفت ایرانول ،روز شنبه  3آبان ماه سال جاری در تهران برگزار شد.

 www.iranol.irگزارش تصویری

5

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول شماره  69آذر 1393

6

گفتگـــــو

www.iranol.ir

عامل برتر فروش محصوالت ایرانول
در استان فارس
معرفی

ناصر داوودی جهرمی
سمت :عاملیت فروش محصوالت ایرانول
حوزه فعالیت :استان فارس
تعداد دفاتر و انبار :یک دفتر –  2انبار بصورت روباز و مسقف
تعداد پرسنل 20 :نفر

همکاران اصلی :اشکان داوودی ( مدیر فروش ) – آرش داوودی ( مدیر
انبارها ) – فرید شریف ( حسابدار ) – سعیده جعفری ( فروش) – رضا
هوشنگی ( فروش)
تعداد خودروها 2 :دستگاه ایسوزو –  3دستگاه نیسان –  1دستگاه
وانت

 •1از چه زمانی و چه موضوعی باعث اخذ عاملیت شرکت نفت ایرانول شد؟
از سال  1390به دلیل کسب سهم عمده ای از بازار در استان فارس این نمایندگی شروع به فعالیت کرد.
 •2آیا مشتریان خودشان برند ایرانول را انتخاب می کنند و یا به توصیه شما در این زمینه توجه می کنند؟
فروشگاه ما با داشتن پرسنل و کادر مجرب در فروش محصوالت صنعتی ،بازاریابی و محصوالت ایرانول را تبلیغ می کنیم که آنها پس از مصرف
با توجه به کیفیت خوب محصوالت از برند ایرانول استقبال می کنند ولی در تعویض روغنی ها در ابتدا محصوالت ایرانول را در کنار محصوالت
دیگر شرکت ها معرفی می کنیم که پس از تبلیغات گسترده و معرفی خود مشتریان محصوالت ایرانول را سفارش می دهند.
 •3شما چطور مردم را با محصوالت ایرانول آشنا کردید؟
اعتماد شرکت نفت ایرانول که اینجانب را به عنوان عامل فروش محصوالت خود در این استان قبول نمود و هم چنین با تالش و تبلیغات موثر
کادر مجرب این نمایندگی توانستیم محصوالت ایرانول را در سطح استان فارس به مشتریان معرفی نماییم.
 •4شما خودتان به عنوان یک مصرف کننده چه معیارهایی را در انتخاب روغن موتور مد نظر قرار می دهید؟
نکته ی مهم و اساسی در خرید روغن موتور ماشین نوع بسته بندی و کیفیت محصول می باشد.
 •5فروش کدام محصوالت ایرانول در منطقه شما بیشتر است؟
به طور کلی محصوالت ایرانول در استان فارس از فروش باالیی برخوردار است ولی می توان گفت در
محصوالت بنزینی؛ ایرانول ریسینگ ،ایرانول  ،6000ایرانول  ،8000ایرانول  ،12000ایرانول  16000و در محصوالت دیزلی؛ ایرانول ،7000•D
 9000•Dو  17000•Dباالترین فروش را به خود اختصاص داده است.
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 •6توصیه شما برای فروش محصوالت بیشتر و موفق تر ایرانول چیست؟
کیفیت محصوالت ایرانول دارای ثبات می باشد ولی متاسفانه در خصوص قیمت ثبات وجود ندارد و این امر باعث بدبین شدن مشتریان
شده است.
 •7در خصوص تبلیغات مشارکتی هم با ایرانول همکاری داشته اید؟
بله ،تبلیغات مشارکتی در فروش محصوالت تاثیر مثبتی داشته است.
 •8در خصوص تبلیغات شرکت ایرانول چه نظر یا پیشنهادی دارید؟
در هر فعالیتی تبلیغ باعث رشد و شکوفایی می شود در این راستا شرکت نفت ایرانول عملکرد خوبی داشته است ولی از نظر من در تبلیغهای
جاده ای و خیابانی مانند بیلبورد ها کمی ضعیف عمل کرده است.
سخن آخر:
از کلیه مدیران و پرسنل زحمت کش دفتر مرکزی و پاالیشگاه روغنسازی ایرانول کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم ما به عنوان عضو
کوچکی از یک خانواده بزرگ بتوانیم این شرکت را در راه رسیدن به اهداف باالتر و کسب سهم بیشتر در بازار یاری کنیم.
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گفتگــوی خوانـــدنی بــــــا
حمیدرضا قاسم زاده برکی
؛ نفر برتر خرید یک دهه
گذشته و نفر اول خرید
سال  92و نیم سال اول
 93شرکت نفت ایرانول

“

“

از همکاری های مداوم و اطمینان کردن به
ایرانول ضرر نمیکنیم ،بلکه سود هم می کنیم

چگونگی ورود به سیستم ایرانول را بیان کنید؟
حمیدرضا قاسم زاده در گفتگو با خبرنامه داخلی
شرکت نفت ایرانول بیان کردند که فعالیت های
اینجانب در صنعت روانکاری از سال ها قبل از تشکیل
شرکت نفت ایرانول بوده که تحت عنوان عاملیت
فروش در شرکت های بهران و پارس فعالیت داشته
که همزمان با تأسیس شرکت نفت ایرانول اینجانب
به همراه چند تن از فارغ التحصیالن رشته مهندسی
صنایع هم دوره خود تصمیم به فعالیت گسترده و
تخصصی فروش محصوالت شرکت نفت ایرانول گرفتیم.
وی در سال  1382با حمایت مدیریت محترم عامل
؛ جناب آقای مهندس محمدی بوساری و حمایت
مدیران فروش اسبق این شرکت موفق گردید در
مدت کوتاهی جزء عامالن برتر شرکت نفت ایرانول
در استان تهران شود .هم چنین خاطر نشان می گردد
اولین تابلوی نمایندگی ایرانول را در سطح کشور برای
فروشگاه  110و نمایندگی ایشان نصب کردند.
همزمان با تاسیس توزیع شهری ایرانول در سال 84
فروش و توزیع محصوالت ایرانول در کل منطقه شرق

تهران به عهده اینجانب گذاشته شد که در ابتدا جز محصوالت ایرانول  3000و
کم و بیش ایرانول  6000محصوالت دیگری برای مشتریان شناخته شده نبود که
با تالش و تبلیغات کادر مجرب فروشگاه  110و حمایت های تبلیغاتی گسترده
مدیریت ایرانول توانست نسبت به پخش و معرفی در بیش از  650تعویض روغنی
در منطقه شرق تهران و با مساعدت و همکاری کارکنان ایرانول در نصب تابلو برای
تعویض روغنی های این منطقه فروشگاه  110توانست محصوالت ایرانول ،16000
 17000Dو  9000Dرا به مصرف کنندگان نهایی معرفی نماید.
گفتنی است که حمایت های شرکت نفت ایرانول باعث گردید که اینجانب بصورت
جدی و تخصصی جهت فروش محصوالت ایرانول فعالیت نموده و هم چنین عدم
استقبال سایر عاملین در ابتدا از برند ایرانول باعث گردید بازار خوبی برای من دور
از رقابت با سایر عاملین ایجاد گردد ،بعد از مدتی که محصوالت ایرانول در سطح
کشور شناخته شد و بازار رقابت جدی گردید من هم چنان به فعالیت خود ادامه
داده و جز نفرات برتر ایرانول در سطح کشور بوده ام ،به عبارتی میشود بیان کرد
که در ابتدا با نبودن رقبا بازار ما بکر بود و بعد از حضور رقبا در بازار باعث شد
ما در راه رسیدن به اهدافمان مصمم تر شویم ورقابت تاثیرمنفی بر روند کاری ما
نداشته است .
نحوه خرید و فروش شما به چه صورتی است؟
ما از فرصت هایی که ایرانول برای ما فراهم میکند چه بصورت خرید نقدی
و چه بصورت اعتباری به دید وام نگاه نمیکنیم بلکه از این فرصت برای تشویق
مشتری های خود استفاده می کنیم به عبارتی هر فرجه ایی که شرکت نفت
ایرانول برای ما قائل می شود ما از آن به عنوان دادن فرصت به مشتری ها جهت
سفارش بیشتر استفاده می کنیم.
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رازهای پیشرفت کاری شما به چه صورت است؟
هر شخصی در درجه اول باید اهداف خود را مشخص نماید ،بدیهی است که هر فعالیتی با
مشکالتی همراه است و آنچه برای دستیابی به هدف و مشکالت ضروری است داشتن پشتکار
و عزم راسخ است و در هر حرفه و کاری باید آمادگی روبرویی با شکست را داشته باشیم و
از این شکستها به عنوان تجربه یاد کنیم و به هیچ وجه نباید باعث دلسردی و عقب نشینی
گردد و هر کاری که به انسان محول می گردد اعم از کوچک و بزرگ با عشق و عالقه در جهت
رسیدن به هدف سعی و تالش خود را بکار ببندد.
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گردهمایـــی عاملــین
فروش و مدیر عـامل
شرکت نفت ایرانول

چه توصیه ایی برای هم صنف های خود دارید؟
اینجانب با داشتن  11سال سابقه همکاری با شرکت نفت ایرانول و به عنوان عضو کوچکی
از خانواده بزرگ ایرانول به کلیه هم صنف های خود توصیه میکنم در برنامه ریزی های بلند
مدت خرید از ایرانول ممکن از در سال های اول و دوم خرید سود پیش بینی شده عاملین
تامین نگردد ولی یقینا در سال های آتی تمامی آن سود پیش بینی شده سنوات قبل نیز
جبران میگردد ،نمونه بارز آن سال  1392می باشد برای اینجانب و همکاران سود پیش بینی
نشده ی خوبی لحاظ گردید.
برای همه ی همکاران و هم صنف های خود آرزوی موفقیت و بهروزی دارم و تنها توصیه ایی
که برای آنها دارم این است که در بازار ایجاد رقابت کاذب نکنند.
سخن آخر:
موفقیت از آن کسی است که ذهن موفق دارد.
تقدیر و تشکر از مدیریت محترم عامل جهت اعتماد داشتن به اینجانب به عنوان عامل فروش
محصوالت شرکت نفت ایرانول و تمامی کادر کارکنان این شرکت .
از خداوند منان خواستارم که اینجانب و تمامی عاملین فروش در کل کشور بتوانیم شرکت
نفت ایرانول را در راه رسیدن به اهداف باالتر و کسب سهم بیشتری در بازار یاری نماییم.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ایرانول،
به منظور هم افزایی بیشتر شرکت نفت ایرانول
با عاملین فروش جلسات گفتگوی صمیمانه
در روزهای  10 ،9 ،5 ،3و  15آذر ماه سال
جاری با حضور مدیر عامل ،مدیر بازاریابی و
فروش و اکثریت عاملین فروش در دفتر مرکز
ی شرکت نفت ایرانول برگزار گردید تا در موارد
مختلف به اظهار نظر ؛ پیشنهادات بررسی های
الزم در راستای عملکرد طرفین بعمل آید .در
این جلسات و گفتگو به صورت شفاف عنوان
شد که باعث روان تر شدن روابط بین عاملین
و شرکت نفت ایرانول گردید تا با محصوالت
کیفیت شرکت نفت ایرانول آسان تر به دست
مصرف کنندگان شرکت برسد.
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نگاهی به تاثیر شبکه های اجتماعی بر زندگی
مقدمه

گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی در میان کاربران اینترنت ،نیازمند بررسی رفتارهای فردی و اجتماعی انسانهاست .در همین زمینه
افزایش توجه کاربران اینترنتی به شبکههای اجتماعی و رشد این سایتها در فضای مجازی در سالهای اخیر موجب شده مطالعات علمی درباره
شبکههای اجتماعی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی موردتوجه بیشتری قرار گیرد .به خصوص اینکه رشد این پدیده اجتماعی در فرهنگ نوظهور
ایرانی منجر به تأثیرات جدی و گاه جبرانناپذیر در کانون گرم خانوادهها شده است! به طوریکه اکنون افراد خانواده به جای صحبت کردن با
یکدیگر،فضای مجازی را بهترین مکان برای جایگزینی کانون گرم خانواده می دانند.

در واقع به راحتی می توان گفت که سرد
شدن کانون گرم خانواده؛ هدیه تکنولوژی
های مزاحم در زندگی مدرن است « .کانون
گرم خانواده» حاال بهواسطه ورود یک پدیده
نوظهور در حال گسستگی است ،اما در بحث
آسیبشناسی شبکههای اجتماعی ،نکته
حائز اهمیت ،خطر بسیار باالی اینگونه
شبکهها ازلحاظ آسیبهای اجتماعی و
خصوصاً جداسازی اعضای یک خانواده از
یکدیگرمیباشد.
یکی از مشکالتی که در این زمینه موردتوجه
محققان قرارگرفته ،روابط اینترنتی فرا زناشویی
و بهعبارتدیگر خیانت اینترنتی میباشد که
زوجین زیادی را نیز درگیر خودساخته است.
روابط اینترنتی یک معضل روبه رشد است و
پی بردن به این روابط معموالً همان واکنشی
را در پی خواهد داشت که روابط واقعی دارند.
گزارشها نشان میدهد که روابط اینترنتی
میتواند موجب اختالفات زناشویی ،جدائی و
حتی طالق شده است افرادی که دچار این
مشکل شده و به روانشناس یا مددکار مراجعه
نموده اند اظهار داشتنه اند که ،این روابط نیز
همانند روابط صمیمانه در دنیای واقعیت،
برایشان مهم و قابلتوجه بوده است.
اگر هزاران دوست همیشه آنالین هم پیدا
کنیم ،نمیتوانند جای یک گفتوگوی
صمیمانه با شریک زندگی را بگیرد .اگر
خودمان گرفتار این دنیا شویم و ندانیم چگونه

وقت و روابط را مدیریت کنیم ،دومین قربانی بعد از ما ،فرزندانمان هستند که از دستشان
میدهیم .چند روز پیش در یکی از همین شبکهها ،مطلبی به طنز نوشته شده بود که فرد نوجوانی
میگفت :امروز اینترنتم قطع شده و مجبور شدم با خانواده وقت بگذرانم ،به نظرم آدمهای خوبی
هستند؛ هرچند این مطلب طنز بود ،اما تلخی یک واقعیت را به رخ ما میکشید.
اگر برای با هم بودن وقت نگذاریم ،غریبههایی میشویم که فقط ایام را در کنار هم می گذرانیم.
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رحلت جانسوز پیامبر اکرم ،شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت
امام رضا (ع) تسلیت باد
رحلت پیامبر اکرم ( ص)
پیامبر اکرم(ص) پس از بیست و سه سال دعوت و مجاهدت و ابالغ
پیام الهی و پس از فراز و نشیبهای فراوان در راه انجام رسالت بزرگ
خویش ،سرانجام در روز دوشنبه ،بیست و هشتم ماه صفر یازدهم
هجرت پس از چهارده روز بیماری و کسالت ،رحلت فرمودند و در
هجرۀ مسکونی خویش در جوار مســجدی که تأسیـــس کرده بود،
به خاک سپرده شد.
شهادت امام حسن مجتبی (ع)
تالش موفق امام حسن برای بهکرسی نشاندن اهداف صلح باعث شد که
معاویه طرح قتل حضرت را پیگیری نماید تا بتواند به خواسته دیرین
خود یعنی تبدیل خالفت اسالمی به سلطنت موروثی ،جامهی عمل
بپوشاند .به این ترتیب سمی مهلک تهیه کرد و آن را توسط همسر آن
حضرت به او خوراند .حضرت پس از مدتی درد و رنج ،در روز  28ماه
صفر سال  50هجری به لقاء اهلل شتافت.

برادرش امام حسین علیه السالم ،جنازهی او را پس از تغسیل و نماز
برای دفن به سوی مسجد و روضه پیامبر برد ولی سرانجام بر اثر ممانعت
بنیامیه در بقیع به خاک سپرد.
شهادت امام رضا (ع)
حضرت رضا علیه السالم در هر فرصتی ،مأمون را نصیحت و موعظه
میفرمود ،ا ّما او تا میتوانست بر امام حسد میورزید و در صدد تحقیر
امام برمی آمد و به هر حیله و نیرنگ ،مقاصد شوم و شیطانی خود را
دنبال میکرد تا سرانجام تصمیم گرفت امام را مسموم کند و او را که
مانع بزرگی بر سیاستها و دنیاطلبیاش بود ،از میان بردارد.
شهادت حضرت رضا علیه السالم به دست مأمون از صدر اسالم برای اهل
حدیث مسلم و معلوم بود و حتی به تصریح رسول خدا و امیرالمؤمنین
و امام صادق علیهم السالم در تاریخ ثبت شده بود؛ خود آن حضرت نیز
ّ
مشخص و جای
بارها از شهادت خود خبر میداد و حتی قاتل خود را
معین میفرمود.
قبر خود را ّ
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آموزشگاه ایرانول

شناخت ترانسفورماتور و روغن های آن
حامد معماریان ـ بازاریابی و فروش

مقدمه

شاید بدوناغراق باشد كه بگوييم ترانسقورماتورها يكي از پركاربردترين ابزارهای انتقال و تبديل انرژي الكتريكيهستند .امروزه از ترانسفورماتورها
در اندازهها و توانهای مختلفی استفاده میشود .از یک ترانسفورماتور بند انگشتی که در یک میکروفن قرار دارد تا ترانسفورماتورهای غولپیکر
چند گیگا ولت-آمپری .همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی دارند اما در طراحی و ساخت متفاوت هستند.

برای شناخت روغنهای مصرفی در انواع ترانسفورماتور ،نخست باید
آگاهی نسبت به خود این تجهیزات داشت که در زیر به این مهم
پرداخته خواهد شد.
ترانسفورماتور (transformer) وسیلهای است که انرژی الکتریکی را
به وسیلۀ دو یا چند سیمپیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به
مداری دیگر منتقل میکند .به این صورت که جریان جاری در مدار اول
موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیمپیچ اول
میشود .این میدان مغناطیسی به نوبۀ خود موجب به وجود آمدن یک
ولتاژ در مدار دوم میشود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم ،این
ولتاژ میتواند به ایجاد یک جریان در ثانویه بینجامد.
به این ترتیب با اختصاص دادن امکان تنظیم تعداد دور سیمپیچهای
ترانسفورماتور ،میتوان امکان تغییر ولتاژ در سیمپیچ ثانویۀ ترانس را
فراهم کرد.
یکی از کاربردهای بسیار مهم ترانسفورماتورها ،کاهش جریان پیش از
خطوط انتقال انرژی الکتریکی است .دلیل استفاده از ترانسفورماتور در
ابتدای خطوط ،این است که همه هادیهای الکتریکی دارای میزان

مشخصی مقاومت الکتریکی هستند .این مقاومت میتواند موجب اتالف
انرژی در طول مسیر انتقال انرژی الکتریکی شود .میزان تلفات در یک
هادی با مجذور جریان عبوری از هادی رابطۀ مستقیم دارد و بنابر این با
کاهش جریان ،میتوان تلفات را به شدت کاهش داد .با افزایش ولتاژ در
خطوط انتقال به همان نسبت ،جریان خطوط کاهش مییابد و به این
ترتیب هزینههای انتقال انرژی نیز کاهش مییابد .البته با نزدیک شدن
خطوط انتقال به مراکز مصرف ،برای باال بردن ایمنی ولتاژ خطوط در
چند مرحله و باز به وسیله ترانسفورماتورها کاهش مییابد تا به میزان
استاندارد مصرف برسد .به این ترتیب بدون استفاده از ترانسفورماتورها،
امکان استفاده از منابع دوردست انرژی فراهم نمی شود.
ترانسفورماتورها از لحاظ ساختار خنک شدن به دو دسته خشک و
روغنی تقسیم بندی می شود .ترانسفورماتورهایی که توسط هوا خنک
می شوند به ترانسفورماتورهای خشک معروفند .برای جلوگیری از اثر
تخریبی هوا و بهبود شرایط خنک شدن ترانسفورماتورهای با قدرت
زیاد ،هسته های مورق آهنی به همراه هادی های مسی عایق شده
با کاغذ را در مخزن فوالدی پر شده از روغن قرار می دهند .این نوع
ترانسفورماتور را روغنی می نامند .در ادامه به مشخصاتی که این روغن
باید داشته باشد ،خواهیم پرداخت.
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ترانسفورماتورهای روغنی مورد استفاده در شبکه برق ایران بر اساس
سطوح ولتاژی و بر مبنای ولتاژ سمت فشار قوی ،به شرح زیر طبقه بندی
می شوند:
 .1ترانسفورماتورهای قدرت (انتقال)  230 :و  400کیلوولت
 .2ترانسفورماتورهای فوق توزیع  63 :و  132کیلوولت
 .3ترانسفورماتورهای توزیع  20 ،11 :و  33کیلوولت
اکنون توضیحاتی درخصوص روغن های مصرفی در ترانسفورماتورهای
روغنی ارائه شده و سپس به معرفی انواع روغن ترانس شرکت نفت
ایرانول پرداخته خواهد شد.
روغنهاي ترانسفورماتور
در سال  1892اولين ترانسفورماتور توسط شرکت جنرال الکتريک
ساخته شد .در اين ترانسفورماتور از يک روغن معدني بهعنوان سيال
خنککننده و دي الکتريکي استفاده ميشد .بعدها استفاده از سياالت
دي الکتريک هالوژنه ،بهويژه سياالت آسکارل ،به علت مقاومت عالي اين
سياالت در برابر آتش ،در ترانسفورماتورها رواج بسياري يافت.
آسکارل يک نام عمومی برای گروهی از هيدروکربنهای کلردار است
که بهعنوان روغنهای عايق در تجهيزات الکتريکی و ترانسفورماتورها
کاربرد داشتهاند .يک گروه بزرگ از آسکارلها ،بیفنيلهای پلیکلره
( )PCBهستند .استفاده از اين سياالت تا حدود دههي  1970ميالدي
ادامه داشت ،اما به داليل خطرات زيست محيطي و سالمتي ،استفاده از
آنها محدود گشته و سياالت ديگري جايگزين اين مواد شد .از جملهي
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اين سياالت ميتوان به روغنهاي سيليکوني و هيدروکربنهاي داراي
وزن مولکولي زياد اشاره کرد که در حال حاضر به مقدار بسيار زيادي
کاربرد دارند .از سياالت ديگري که تا اندازهاي در اين موارد استفاده
ميشــود ،مــــيتوان به اسـترها و هيـــدروکربنهاي سنــــتزي
اشاره کرد.
استرهاي سنتزي داراي خواص دي الکتريکي خوبي بوده و خاصيت
زيست تخريبپذيري بهتري نسبت به روغنهاي معدني و سياالت
هيدروکربني دارند .اما به علت هزينهي باالي استرهاي سنتزي ،از اين
مواد تنها در ترانسفورماتورهاي متحرک و وسايلنقليه استفاده ميشود.
از روغن استرهاي طبيعي که از دانههاي گياهي تهيه ميشوند ،نيز در
دههي  1890در ترانسفورماتورها استفاده ميشد.
اين استرها هيچ مزيتي از لحاظ اقتصادي و کارايي ،نسبت به روغنهاي
معدني ندارند.عالوه بر اين ،استرهاي طبيعي از مقاومت کمتري در برابر
اکسيدشدن ،نسبت به روغنهاي معدني ،برخوردارند .بنابراين داليل ،در
حال حاضر از استرهاي طبيعي در ترانسفورماتورها استفاده نميشود.
در حال حاضر ،برای تولید روغن ترانس از روغنهای معدنی استفاده
می شود که با توجه به ترکیبات هیدروکربنی موجود در آنها به دو گروه
نفتنیک و پارافینیک طبقه بندی می شوند که هر دو نوع روغن ترانس
فوق ،در سبد محصوالت شرکت نفت ایرانول وجود دارد.
در شماره بعد ،به شرح مشخصات و ویژگی روغن های ترانس خواهیم
پرداخت.
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راهنمای جدول:
در جدول باال نام ده محصول از روغن های بنزینی و دیزلی درج شده است.
نام ها بصورت چپ به راست ،راست به چپ ،عمودی ،افقی و مایل قابل مشاهده است.
الزم به ذکر است که برخی از خانه های جدول مشترک است.
لطفا جدول را تکمیل و به آدرس  :تهران  -میدان ونک  -خیابان مالصدرا  -شماره  197روابط عمومی شرکت نفت ایرانول
و یا نمابر  02188212996ارسال نمایید تا از جوایز آن بهره مند شوید.
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نظام پيشنهادها:

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها درشرکت نفت ايرانول جهت تحقق
رسالت و اهداف سازمان و افزايش توان آن براي ارائه خدمات بهترو
بيشتربه کارکنان و مشتريان طراحي گرديده وازطريق اينترانت شرکت
در دسترس پرسنل سازمان قرارگرفته است .کاربران مي توانند ازطريق
مراجعه به سايت مذکور و درج نام کاربري( شماره پرسنلي) و رمز عبور(
عدد  )1وارد نرم افزار گرديده و از طريق منوي تعريف پيشنهاد ،نسبت
به ارائه پيشنها دهاي خود اقدام نمايند ( کاربران مي بايست نسبت
به تغيير رمز پس از ورود به سيستم اقدام نمايند ) ،در صورت عدم
دسترسي به سايت اينترانت مي توانند ازطريق تکميل فرم کاغذي با کد
 SD - FO - 29نسبت به ارسال پيشنهادات خود به واحد منابع انساني
اقدام نمايند.

موضوعات پيشنهادي:
 -1نوآوري ،خالقیت و ارائه طرحهاي جدید براي برآوردن نیازهاي مشتریان

نظام پیشنهادها
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 -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 ،سرعت و صحت کارها ،تسهیل 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
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عزیزانی که در 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:
• علی اصغر هاشمی از شاهرود • ابراهیم دهقانی از یزد • غالمحسین حسین زاده از اصفهان • سید احمد عظیمی از تهران • تورج رحمتی از
تهران • نعمت ا ...جعفری از اصفهان • مجبوبه جعفری از اصفهان • امیر جعفری از اصفهان • ابوالقاسم جعفری از اصفهان • مهری جعفری
از اصفهان • فاطمه جعفر از اصفهان • حمید بهادرانی از اصفهان • مجید هاشمی از اصفهان • نسرین نظیفی از اصفهان • اکبر هاشمی
از اصفهان • احمد درویشی از پیرانشهر • محسن خوش اخالق از تهران • قادر عالی نسب از پیرانشهر • سید مهدی حسینی از اصفهان
• محسن فرهادی کناری از مازندران • نعمت ا ...نصری • فرشاد محمدرضایی از گرگان • حمیدرضا رضایی از گرگان • محمد عراقی از گرگان
• مهدی رضایی از اصفهان • ایوب کرمانجی از پیرانشهر • میالد عامریان از گلستان • محسن عامریان از گلستان • آراز محمدپشمکی از
گلستان • محمد یاسین حیدری از تبریز • ایمان گل رو از همدان • صابر حق وردی از تهران • 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 سیستان 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 خوزستان • محمدرضا معصومی از شیراز • معصومه منصوری خواه از شیراز • فهیمه فتاحی
از شیراز • 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 هاشمی 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 عاشوری از همدان
• زینب سوخته 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 • یوسف صمدی از تهران • حمید طاهری اسپرود از تهران • ناصر نصرتی از تهران • مجید شیرزاد از تهران • سمیه غریبی از
گلستان • ابراهیم علیزاده از گلستان • حسین اسدی از سمنان • فاطمه اسدی از سمنان • اسداله شکاری از سمنان • ندا علیدوستی از
شهرکرد • مرضیه فیضی ربانی از خراسان رضوی • امید رشیدی از کردستان • مریم دانشمند از اصفهان • مسعود سادات سید ابراهیم
از خوزستان • بهرامقلی کوچکی از گلستان • سید علی مهدوی از خراسان رضوی• فاطمه تحویلیان از اصفهان • مجید بیات از همدان
• سلیمان کابلی از گلستان • امیرمحمد شیخ طاهری از ورامین • حسین باباگل تبار از بابل • امید رشیدی از کردستان• قادر عالی نسب
از پیرانشهر • ابراهیم نصرتی از دامغان • اتوسرویس 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 سوخته از ایالم • حمیده صالحی از زنجان
• معصومه صالحی از زنجان • علی فیروزی از زنجان • مهدی فیروزی از زنجان • اکبر فیروزی از زنجان • نسرین امیرخانی از زنجان
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• کوثر فیروزی از زنجان • اسماعیل جوانشیری از اراک • ارشیا بافنده از اراک • علیرضا معراجی مقدم از ابوزیدآباد • علی کرمی از تهران
• نرگس ملک زاده از ایالم • بهروز محمدی از ذزفول • اسداهلل محمدی از دزفول • حسین گمار از همدان • ایرج غفوری از قروه سنندج
• سید اسماعیل مرتضوی از گیالن • امیر محمدی کوشا از کاشان • محمدمهدی غالمی از گلستان • سلیمان کابلی کفشگیری از گرگان
• مصطفی خانی از گلستان • عباس نجفی خراجی • رضا ابراهیم پور از آذربایجان غربی • اشرف تسلیمی از تهران • سعید 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 • خدمات اتومبیل حقیقت از همدان • محسن خوش اخالق 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 • امیررضا نوروزی از
سمنان • محمد گلچین از کرج • مهدی 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 بسیاری از خوانندگان عزیز خبرنامه ایرانول از طریق وب سایت رسمی با ما در ارتباط بوده اند
که ضمن تشکر از همه عزیزان ،اسامی آنها در ادامه درج شده است:

• یارا ..رشیدی • مهدی مهرینیا • سمانه هوشمند • مریم خویینی • آذر حسن زاده • پروانه یادرگاری از رودبار • محمدحسن سیف
الهی • قاسم تلخابی • طیبه تلخابی • علیرضا جعفریان • سید مجتبی حمزه ای • عبدالحسین موالیی • پوریا عزیزی • مسعود موالئی
• حمید موالئی کینه ورسی • میالد نجاریان داریانی • اسماعیل بخشی • محمد سوسرایی • مهدي رهنماي هاللي • کبری رمضانی اول
ریابی • فاطمه سادات مهدوی • سید ابوالفضل مهدوی • سید مهدیار مهدوی • مهدي رهنماي 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 رشيدي•  سحر درويشي • بهزاد یعقوبی • مهدی حسین زاده • فريدون صالحيان • ميالد رشيدي • شيرين
انديشه • عليرضا عامري •  آرزو گودرزي • حمید رضا صابر • فرزانه نوروزی • ابراهیم نصرتی • سمانه سبزی • امین راد منش • سهیل
دوستی • محمود درودی • آیناز محمدپور • شکرا شکیبایی • هستی مزینانی • عاطفه سادات حسینی • سید عباس حسینی • میالد
عبدی پور • مهدی علی شاهی • مونا فرجی • آزاده جعفری نیا • سپهر بختیاری • محبوبه فردوسی • سید حسن عظیمی • دانیال
مختارپور • هادی مهدوی پور • محمد مهدی یزدی • ایران سلمی • مهدیه کاشفی • کوروش صانعی • خدیچه پاشاپور • امیرحسین
رمضانی • رضا مهدوی • بشری درگاهی • سارا قاسمی اصل • صبا قاسمی اصل • حمیده رضاپور • مهرنوش قاسمیان • ندا خرمی
• علی عربشاهی • محسن مهربان • نازنین عبدالهی فرد • مجيد شريفي • هادی حسینی • اسمعيل ظفري • شیدوش دولتشاهی
• یونس وکالتی • ابراهیم بذرافشان • محمد آراسته • حبیب حضرتی • پویا مهدی پور میری • محمد حسن مصطفوی • عسگر کوهی
• اصغرخیری • امیرحسین مددی • حمزه یاسینی • مهدی داودی • قهرمان غریبی • زینب عطائی • نوید جوادی • الهه براتی • سجاد
حاتمی • فرزانه نوروزی • ثنا و اسما حمدی (اشام ) • سعید اشام • فاطمه زهرا ثانوی سورکی • امیررضا ثانوی سورکی • علی رضا
ثانوی سورکی • شهربانو نصراله زاده سورکی • حسین عباسی • فاطمه عباسی • مجتبی عباسی • محمود ثانوی سورکی • کلثوم ثانوی
سورکی • نسا ثانوی سورکی • حسن ثانوی سورکی• لیلی امانی نژاد • رضا مبارک • طاهره زاده ناظر • سوميتا رشيدي • شريف رشيدي
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متولدین آذر
پر شانسترین فرد ،ساده و بی
آالیش ،عاشق تعلیم و تربیت،
سازشکار ،با هوش و با نشاط،
اهل دین و مذهب و معنویّات،
کنجکاو ،خوش قلب ،دوست
داشتنی ،عالقهمند به مسافرت
و گردش ،اجتماعی و خوش
مشرب ،اهل تجربه ،سخاوتمند،
با ذوق ،چاالک ،یک دفعه حرف
شیرین می پراند ،انعطاف پذیر،
فراموشکار ،اهل عدالت ،مشتاق و
پر انرژی ،زود خسته می شود،
عالقهمند به معاشرت و دوست
یابی ،مرتّب کار عوض می کند،
عاشق تن ّوع ،شاد و خندان ،با
شهامت ،پاک و معصوم ،دعوائی
مسئولیت،
و زودرنج ،اهل فرار از
ّ
ّ
خوش ذات ،صادق ،کم دقت،
خوش بین ،منطقی ،مهمان
دوست ،ولخرج ،رک گو ،اهل
سؤال و جواب ،دمدمی مزاج،
برای دوست هر کاری می کند،
عاشق شهرت و افتخار ،خونگرم،
با معلومات ،سریع االنتقال و
باهوش ،خوش گذران ،چیز فهم،
مشتاق بیان حقایق.

همکاران متولدین آذر...
دفتر مرکزی:
• ناصر کیسار • سید جمال خوشی
پاالیشگاه تهران:
• علیرضا صمدی • حمید والیان • محمدرضا ساسانی • حسین نوروزعلی • محمدرضا نعمت اللهیان دهشیبی • 
شاهرخ عریانی • خوشبخت صادقی • اصغر امانی • محمدعلی سعادتی • وحید عزیزی • امیر شماساس • خشایار
محمدحسینی • رابعه توسلی • روح اله گودرزی سرخی • مهدی الیقی • امیر مجیدی • مهناز آیتی • محمد
کشتکار جوالدی • حمزه کنعانی • محمد فتحی • سید کمال شاه چراغی • بهزاد یعقوبی
پاالیشگاه آبادان:
• علی محمودی • شهریار برزگر • فرهاد افشاری • مسعود مظفری • سلیم احمدزاده بغالنی • جاسم دغافله • 
مهدی براتی زانیالی
مجتمع تولید و پر کنی ایرانول:
• سید سهراب حسینی
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شاد باش
قدم نو رسیده مبارک
برخی از همکارانمان ،میزبان کوچولوهای نازنین و دوست داشتنی بودند که خبرنامه ایرانول به نمایندگی از کلیه کارکنان این شرکت ،تولد فرزندان
عزیز این همکاران را به آنان تبریک می گوید.
• سعید محسنی و حامد معماریان از دفتر مرکزی
• سید رضا طباطبایی • عبداله شمسی •  ابراهیم زنده کار از مجتمع مظروفسازی و بسته بندی
• حبیب اله محمدی از پاالیشگاه تهران
• جاسم دغاغله • جعفر آشوبیان • هادی صویالتی • بهروز دهقانی از پاالیشگاه آبادان

تبریک
• همکار گرامی جناب آقای «علی محمودی» آغاز زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم و زندگی سرشار از آسایش و
خوشبختی را برای شما آرزومندیم.

رادین کرمی

آیین کرمی

دینا کرمی

• همکار گرامی جناب آقای « مهدی یوسفی» آغاز زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم و زندگی سرشار از آسایش و
خوشبختی را برای شما آرزومندیم.

دیبا کرمی
خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول شماره  69آذر 1393
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نظر سنجــــی

www.iranol.ir

نظرسنجی خبرنامه اتوسرویس ها

اتوسرویس کاران محترم

با سالم؛
به منظو ر برقراری ارتباط و نظرسنجی در خصوص میزان کیفیت مطالب خبرنامه و میزان مناسب بودن نحوه توزیع و
ارسال خبرنامه ایرانول برای شما ،خواهشمند است با پاسخ به سواالت زیر همکاری فرمایید.
نام و نام خانوادگی...............................................................................................................................................................................................:
شماره تلفن همراه...............................................................................................................................................................................................:
الف •  در صورتی خبرنامه برای شما ارسال نمی شود ،آدرس دقیق همراه با کدپستی را در محل تعیین شده درج نمایید.
آدرس جدید........................................................................................................................................................................................................:
.....................................................................................................................................................................................................
ج •  خبرنامه از بخش های زیر تشکیل شده است:
 	•1سخن نخست؛ دیدگاه مدیریت عامل در حوزه فعالیت شرکت
 	•2مقاالت علمی؛ درج مطالب علمی تهیه شده توسط همکاران صنعت روانکارها
 	•3مصاحبه؛ گفتگو با عاملین شرکت در سطح کشور
 	•4اخبار شرکت؛ گردهمایی ،سالروز تولد همکاران ،پدریا مادر شدن آنان ،پیام تسلیت و...
 	•5آموزش؛ دانستنی های روغن و....
 	•6پیشنهادها؛ دریافت نظرات همکاران ،خانواده آنان
 	•7فرهنگی ،اخالقی؛ مسائل خانواده
 	•8سرگرمی؛ جدول ،نقاشی ،مسابقه
خواهشمند است در مورد ترکیب محتوای خبرنامه ،نحوه دریافت ،صفحه بندی و هر مورد دیگری ما را راهنمایی فرمایید.
...........................................................................................................................................................................................................................•1
...........................................................................................................................................................................................................................•2
...........................................................................................................................................................................................................................•3
لطفاً فرم را تکمیل و به آدرس :تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،شماره  ،197روابط عمومی شرکت نفت ایرانول و یا
نمابر  021-88212996ارسال نمایید.
مدیریت منابع انسانی

روغن موتور چند

درجه ای مرغوب
بنزینی

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول
شماره  69آذر ماه

هیات تحریریه:
عبداله خلج  -معصومه نیکنام
همکار این شماره:
وحید اسماعیلی

شماره پیامک جهت ارتباط مستقیم:
10001381

ایرانول  Roniaبا استفــاده از روغن پایهی سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب ،جهت استفاده در تمامی فصول و
شرایط آب و هوایی ایران تولید گردید ه است.

سطوح کارایی:

• API SN

مشخصات:
خصوصیات:

•  خاصیت پاککنندگی بسیار عالی و
ممانعت از تشکيل رسوب و لجن بواسطه
فرموالسيون پيشرفته و استفاده از مواد
افزودني خاص که منجر به افزايش عمر
موتور مي گردد.
•  روانکاري عالي و محافظت در برابر
سائيدگي در شرايط سخت رانندگي.
• پايداري اکسيداسيون و حرارتي بسيار
عالي.
• کاهش چشمگير مصرف سوخت.
* با پایه تمام سینتتیک
• کنترل عالي نشــــر آالينده ها و محافظت از کاتاليست.
•  خواص عالي جاري شدن در دماهاي پايين به هنگام استارت زدن و يا رانندگي در شرايط آب و هوايي سرد.
موارد کاربرد:
• این محصول که مطابق با یکی از باالترین سطوح کارآیی  APIتولید گردید ه است ،جهت مصرف در خودروهای بنزینی
(طراحی شده از سال  2011میالدی به بعد) و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازندهی خودرو
توصیه شدهاست ،مناسب میباشد.
نوع بسته بندی:
• کارتن حاوي  12عدد ظرف  1ليتري پالستيکي

|    •  کارتن حاوي  4عدد ظرف  5ليتري پالستيکي
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