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ــای  ــروژه در بخش ه ــه انجــام  120 پ ب
مختلــف صنعــت نفــت طــی مــدت 11 

ــده اســت . ســال گردی

ــد.  جنــوب یــاد کردن
گفتنــی اســت گــروه پتروصنعــت 
ــال 1382  ــاه س ــوب در 20 مردادم جن
ــق  ــال موف ــه ح ــا ب ــده و ت ــیس ش تاس

زحمــات بــی دریــغ آقــای ســاجدی نیــا 
، خزانــه دار شــرکت قدردانــی نمودنــد و 
از ایشــان بــه عنــوان ســابقه دارتریــن و 
قدیمــی تریــن فــرد گــروه پتروصنعــت 

      پترونیــوز - یازدهمیــن ســالروز 
تاســیس گــروه پتروصنعــت جنــوب 

برگــزار شــد. 
گــروه  ســالگی  یــازده  جشــن 
پتروصنعــت جنــوب بــا حضــور مهندس 
محمدرضــا خاکســاری ریاســت محتــرم 
هیئــت مدیــره و مهنــدس حســین 
ــروه  ــل گ ــت عام ــقدم مدیری کاوه پیش
ــنبه 20  ــوب روز دوش ــت جن پتروصنع
مردادمــاه ســال جــاری برگــزار گردیــد.

دفتــر  مدیــران  و  پرســنل  کلیــه 
مرکــزی در ایــن جشــن شــرکت نمودند 
شــایان ذکــر اســت ، بــه دلیــل فاصلــه 
ــروژه  ــزی و پ ــر مرک ــن دفت ــیار بی بس
هــای مختلــف ،  امــکان برگــزاری ایــن 
ــواده  ــای خان ــر اعض ــا دیگ ــت ب ضیاف
پتروصنعــت  فراهــم نشــد. همزمــان بــا 
ایــن مراســم مهنــدس کاوه پیشــقدم از 
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گـروه  و مدیـران  بـا پیشکسـوتان  مصاحبـه 
جنـوب  پتروصنعـت 

به مناسبت سالروز تاسیس
حرکت خودجوش دیگر اعضاء خانواده در نقاط دور

پترونیـوز - 20 مردادمـاه سـال جـاری تنهـا شـادی و شـور و شـوق ازآن کارکنـان 
دفترمرکـزی نبـود . همـکاران فهیـم و زحمت کش دیگـر پروژه ها ، از جملـه پروژه رنگ 

و عایـق فجرجـم نیـز بـه نوبـه خـود در ایـن شـادی سـهیم بودند.
همـکاران عزیـز مـا در پـروژه رنـگ و عایـق فجرجـم ،  ایـن روز را ضمـن تبریـک بـه 
همـکاران دفتـر مرکـزی و دیگر پـروژه ها و همچنین پخش شـیرینی پررنگ تـر نمودند. 
در ایـن بیـن زحمـات بی دریـغ محمدکریم روحانی و حسـین رسـتگاری در پـروژه رنگ 
و عایـق فجرجـم،  قابـل تقدیربـود چـرا که نـدای همدلی، همـکاری و یکرنگـی را در این 

خانـواده بزرگ بـه جوشـش درآوردند. 

نقش رویکردهاي بهبود کیفیت در جهت بـاال 
TPM بـردن قابلیت اطمینان در

نسـل جوان، گره گشـاى دوره هاى سخت و محنتهاى 
بـزرگ اسـت و وقتـی وارد میـدان می شـود - کـه 
الحمـدهلل امـروز هـم در میـدان اسـت - گره هـاى 

ریز و سـخت گشـوده خواهد شـد. 

»گفت و شنود در دیدار جمعی از جوانان به مناسبت 
هفته ى جوان- 1377/2/7«
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لطفـاً خودتـان را معرفـی نماییـد و بفرماییـد از چـه   •
زمانـی همکاری خـود را با گـروه پتروصنعت جنـوب آغاز 
کرده ایـد ؟ شـهرام مومـن زاده هسـتم و از اواسـط شـهریورماه 
سـال 87 افتخارحضـور در ایـن مجموعـه را دارم و در حـال حاضر 
بـه عنـوان معاونـت عملیـات گـروه پتروصنعـت جنـوب مشـغول بـه کار می باشـم.
• دیـدگاه تـان بـه گـروه پتروصنعـت جنـوب از گذشـته تـا بـه حال 
چگونـه اسـت؟ درطـول حضـور اینجانـب در مجموعـه پتروصنعـت جنـوب 
دیـدگاه مدیـران شـرکت کـه نیـل به اهـداف بزرگـی چـون پـرورش نیروهای 
جـوان و متخصـص و همچنین فراهم نمودن زمینه فعالیت ایشـان در راسـتای 
همیـاری در پـروژه های ملی بوده اسـت ، جای بسـیار تقدیـر و قدردانی دارد و 
چنین چشـم اندازی مطمئناً مجموعه را به سـوی دسـتیابی به اهدافی بزرگتر 

سـوق خواهد داد.

و  نماییــد  معرفــی  را  لطفــًا خودتــان    •
بفرماییــد از چــه زمانــی همــکاری خــود را بــا 
گــروه پتروصنعــت جنــوب آغــاز کــرده ایــد؟ 
صابــر تقــی زاده و از آذرمــاه ســال 91 همــکاری بــا 

ــوده ام. ــاز نم ــه راآغ ــن مجموع ای
•  دیــدگاه تــان بــه گــروه پتروصنعــت جنــوب از گذشــته 
تــا بــه حــال چگونــه اســت ؟ پاســخ بــه ایــن ســوال قــدری 
ــی از  ــع و کامل ــناخت جام ــده ش ــرا اوالً بن ــت . زی ــوار اس دش
گذشــته پتروصنعــت جنــوب نــدارم کــه دیــدگاه خــود را بــر آن 
مبتنــی ســازم . دومــاً ایــن ســوال ، خیلــی کلــی اســت و بخــش 
هــای مختلفــی را شــامل مــی شــود کــه مــی بایســت جداگانــه 
بررســی شــود. امــا در یــک نــگاه کلــی مــی تــوان گفــت گــروه 
ــای  ــی ه ــه از توانای ــی اســت ک ــد آدم ــوب مانن پتروصنعــت جن
متعــددی برخــوردار اســت امــا بــه دالئلــی ، امــکان تحقــق همــه 
ــه  ــد رشــد او ب ــه و در نتیجــه فرآین اســتعدادهای خــود را نیافت
صــورت کامــل و مطابــق بــا ظرفیــت هــای برخــوردار طــی نشــده 

اســت.
ــاء  ــد و ارتق ــت رش ــادی در جه ــا انتق ــنهاد ی ــا پیش •  آی
هــر چــه بیشــتر ایــن خانــواده بــزرگ داریــد ؟ 1- صــرف 
زمــان بیشــتر و دقــت مضاعــف در خصــوص پرســنل ، خصوصــاً 
پرســنل کلیــدی 2- بکارگیــری کارکنــان توانمنــد و تفهیــم کــم 
ــه  ــال مســئولیت محول ــان در قب ــد آن ــف مســئولیت و تعه و کی
ــه  ــروی انســانی ب ــه »نی ــی تحقــق نظری ــن راهــکار عمل 3- یافت
عنــوان رکــن اساســی ایجــاد و پیشــرفت ســازمان« بــه صورتــی 
کــه بــرای کارکنــان قابــل لمــس باشــد. 4- نشــان دادن جهــت 
ــه  ــنل و نهادین ــه پرس ــازمان ب ــد س ــت و مقص ــیر حرک و مس
کــردن آن در اذهــان کارکنــان  5- تقویــت کارکــرد مولفــه هــای 
ــد در  ــاد تعه ــازماندهی بیشــتر 6- ایج ــور س ــه منظ ــازمانی ب س
کارکنــان از طریــق بــرآورده ســاختن نیازهــای روحــی و روانــی 
ــان و حفــظ آن از طریــق غنــی ســازی شــغل و افزایــش انگیــزه. آن

ــد ،  •  ســخن آخــر؟ اســتعانت از خداونــد کــه : هــم تــاک بمان
هــم تــاک نشــان.

•  لطفـًا خودتـان را معرفـی نماییـد و بفرماییـد از چـه 
زمانـی همـکاری خـود را بـا گـروه پتروصنعـت جنوب 
آغـاز کـرده ایـد ؟ سیدحسـن حسـین زاده ، دارای مـدرک 
کارشناسـی حسـابداری از دانشـکده نفـت و عالمـه طباطبائی و 
کارشناسـی ارشـد حقوق تربیت مدرس و همچنین عضو انجمن حسـابداران 
خبـره از سـال 82 مـی باشـم. دارای 33 سـال سـابقه در صنعـت نفـت و در 
حـال حاضـر از سـال 92 نیز در سـمت مشـاور مالـی و حقوقـی قراردادهای 

شـرکت در گـروه پتروصنعـت جنـوب همـکاری مـی نمایم.
•  بـا توجـه بـه اینکه شـما قبال جـزء کارفرمایـان گـروه پتروصنعت 
جنـوب بـوده اید ، دیـدگاه تان در گذشـته به ایـن مجموعه چگونه 
بـوده اسـت ؟ به نظـر می رسـد در گذشـته بـه مراتب بهتـر برنامـه ریزی 
مـی شـد و در اجـرای فعالیـت نیـز نمره بهتری داشـت این مجموعـه خود را 
بـا کارفرمـا هماهنـگ مـی نمایـد و بدیـن ترتیـب از اصالـت خود خـارج می 
گرددمـی بایسـت اذعـان دارم ضعـف کارفرمایـان در عملکـرد پیمانکار نقش 

مهمـی دارد  و می توانـد موجـب بهبـودی رونـد کاری و یـا برعکـس گردد.
•  در حـال حاضـر چـه دیدگاهی دارید؟ نسـبت به قبـل نمـره کمتری را 
مـی دهـم آن هـم بـه دلیل عـدم برنامـه ریـزی درسـت در انتخـاب موضوع 
مناقصـات و شـرکت در مناقصـات متفرقـه و غیـر مرتبـط بـا کار اصلـی مـی 
باشـد ، نـوع فعالیـت هر شـرکتی بـه مثابـه رادیو هـای قدیم که فقـط رادیو 
بـود و کیفیـت باالیـی داشـت می مانـد آن هـم در قیاس با رادیـو های فعلی 

کـه چندین کارایـی دارنـد ولی کیفیـت ندارند.
•  آیـا پیشـنهاد یـا انتقـادی در جهـت رشـد و ارتقاء هر چه بیشـتر 
ایـن خانـواده بـزرگ داریـد ؟ پیشـنهاد مـی گـردد 1- در یـک زمینـه 
کاری ادامـه فعالیـت داده شـود و در صورتـی به سـایر کارهـا پرداخته و فکر 
وحرکـت شـود کـه در گـروه مجـزا بـوده و مجـری بـا تجربـه داشـته باشـد. 
2- تمرکـز مدیریـت مـی توانـد اوضاع شـرکت را بهتـر نماید و مسـئولیت ها 
مـی بایسـت در حـد اختیـارات تعریف گردد لذا سیسـتم مـدون اداری ، فنی 
و دسـتورالعمل هـای اجرایـی کـه از اهم موارد می باشـد می بایسـت تعریف 

گـردد ، کـه ایـن امـر در ایـن مجموعه  بسـیار ضعیـف حرکت مـی کند. 
•  سـخن آخـر؟ تغییـرات کوتـاه و نابهنـگام پرسـنل مـی توانـد ضربـه ای 
مهلـک بـرای آینـده شـرکت باشـد و همچنیـن پرداختـن به تـوان تخصصی 
و مدیریتـی و تمرکـز پرسـنل مـی توانـد راهگشـا باشـد بدیـن ترتیـب کـه 
حرکتـی در جهـت نگاهداشـت پرسـنل بایـد صـورت پذیـرد آنهـم نـه بـه 

درخواسـت پرسـنل ، بلکـه بـا نگـرش خـوب مدیریـت کالن.

مصاحبه با پیشکسوتان و مدیران گروه پتروصنعت جنوب
به مناسبت یازدهمین سالروز تاسیس

• آیـا پیشـنهاد یا انتقـادی در جهـت رشـد و ارتقاء هر چه بیشـتر این 
خانـواده بـزرگ داریـد ؟  اول: از آنجایی که یکـی از بزرگترین سـرمایه های 
یـک مجموعـه همچـون گـروه پتروصنعت جنـوب  نیـروی انسـانی کارآمد می 
باشـد، پیشـنهاد می گـردد، که ایـن گروه نیز جهت حفظ پرسـنل فعـال و کادر 
اصلـی مجموعـه خـارج از فعالیت هـای پـروژه در زمینه هایـی دیگـر نیـز اقـدام 
نماینـد تـا با حفظ این سـرمایه ارزشـمند )نیروی انسـانی کارآمـد(، باعث ایجاد 
ثبـات بیشـتری در مجموعـه گـردد. دوم : بـه نظر اینجانب اسـتقرار یـک واحد 
کنترل پروژه جهت دسـتیابی به نتایجی مطلوب تر در راسـتای اهداف سـازمان 
بسـیار ضروری اسـت که منجر به تشـکیل جلسات آسـیب شناسی در خصوص 
پـروژه هـای جـاری و اتمـام شـده و رفـع نقـاط ضعـف اجرایـی و قـراردادی و 

تحکیـم هرچه بیشـتر نقاط قـوت مجموعه مـی گردد. 
•  سخن آخر؟ تالش در ایجاد فردایی بهتر

شهرام مؤمن زاده

سید حسن حسین زاده

صابر تقی زاده
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•  لطفــًا خودتــان را معرفــی 
نماییــد و بفرماییــد از چــه 
ــا  ــود را ب ــکاری خ ــی هم زمان
جنــوب  پتروصنعــت  گــروه 
آغــاز کــرده ایــد ؟ محمــد 
ــی باشــم و از  ــدوق م ــا مســئول صن ســاجدی نی
خردادمــاه ســال 86 تــا بحــال در ایــن مجموعــه 

دارم. فعالیــت 
•  دیــدگاه تــان بــه گــروه پتروصنعــت جنوب 
ــت ؟  ــه اس ــال چگون ــه ح ــا ب ــته ت از گذش
ــه  ــرا ک ــه آن دارم چ ــبت ب ــی نس ــدگاه مثبت دی
ــا  ــانهایی ب ــت انس ــان پتروصنع ــران و کارکن مدی
ایمــان ، همــدل و دلســوز مــی باشــند و همگــی 
ــا  بــرای برطــرف شــدن هرچــه بیشترمشــکالت ب
یکدیگــر همفکــری مــی نماینــد، کــه در بیشــتر 

ــد.  ــده ان ــع ایــن مشــکالت برطــرف گردی مواق
•  آیــا پیشــنهاد یــا انتقــادی در جهــت رشــد 
ــواده  ــن خان ــتر ای ــه بیش ــر چ ــاء ه و ارتق
بــزرگ داریــد ؟ اول پیشــنهاد مــی کنــم ســعی 
ــی  ــق پایان ــه دقای ــه روز شــده و ب ــا ب شــود کاره
ــان  ــوق کارکن ــه حق ــود و دوم اینک ــول نش موک
ســروقت پرداخــت گــردد تــا بهانــه ای بــرای کــم 

ــد. ــی نمان ــراض باق کاری و اعت
ــران  ــه مدی ــه کلی ــر اینک ــر؟ در آخ ــخن آخ •  س
ــکر را  ــال تش ــت کم ــوز و بامحب ــان دلس و کارکن

دارم.  

•  لطفــًا خودتــان را معرفــی نماییــد و بفرماییــد از چــه زمانــی همــکاری 
ــد ؟ ســیدعلی  ــرده ای ــاز ک ــوب آغ ــت جن ــروه پتروصنع ــا گ ــود را ب خ
ــا گــروه پتروصنعــت جنــوب  رضویــان هســتم و از ســال 92 همــکاری خــود را ب
آغــاز کــرده ام . بنــده دارای مــدرک کارشناســی مهندســی متالــوژی و کارشناســی 
ارشــد مدیریــت)MBA( مــی باشــم . همچنیــن دارای 28 ســال ســابقه در ســطح کارشناســی، 
مدیریــت کنتــرل کیفیــت ، مدیریــت تولیــد ، مدیریــت بازرگانــی ، قائــم مقــام مدیرعامــل و 

مدیریــت عامــل دیگــر مجموعــه هــا مــی باشــم.
ــه  ــال چگون ــه ح ــا ب ــته ت ــوب از گذش ــت جن ــروه پتروصنع ــه گ ــان ب ــدگاه ت •  دی
اســت ؟ گــروه پتروصنعــت جنــوب یــک شــرکت بــا آینــده درخشــان اســت ایــن شــرکت در 
حــال عبــور ازمرحلــه یــک شــرکت بــا ســاختار و رویکــرد متوســط بــه یــک شــرکت بــزرگ 
اســت . ایــن مجموعــه در طــی ایــن مــدت نیــز توانســته بسترســازی الزم را در جهــت ایجــاد 
ایــن ســاختار را انجــام دهــد کــه تنهــا بــا پیگیــری هــای مســتمر مــی تــوان ایــن مهــم را بــه 

انجــام رســاند.
ــن  ــتر ای ــه بیش ــر چ ــاء ه ــد و ارتق ــت رش ــادی در جه ــا انتق ــنهاد ی ــا پیش •  آی
ــروی انســانی  ــه خــود را در بخــش نی ــد بنی ــه بای ــن مجموع ــد ؟ ای ــزرگ داری ــواده ب خان
ــد. ــل نمای ــر عم ــق ت ــود موف ــای خ ــروژه ه ــرد پ ــد در راهب ــا بتون ــد ت ــت کن ــی تقوی عملیات

ــد  ــی نیازمن ــر تحول ــد، ه ــی افت ــاق نم ــه ای اتف ــازمانها لحظ ــول در س ــر؟ تح ــخن آخ •  س
بسترســازی،ایجادفرهنگ، نیــروی ورزیــده جهــت انجــام کارو...مــی باشــد کــه ایــن مــوارد نیــاز 
بــه یــک زمــان طوالنــی جهــت اجرایــی شــدن دارندکــه بــا همــت همــکاران مــی تــوان ایــن 

زمــان را کاهــش داد. 

•  لطفـاً خودتـان را معرفـی نماییـد و بفرماییـد از چـه 
زمانـی همکاری خـود را با گـروه پتروصنعت جنـوب آغاز 

؟ کرده ایـد 
حسـین کاوه پیشـقدم ،فـوق لیسـانس مهندسـی مکانیـک می 
باشـم و مـدت 11 سـال اسـت کـه در گـروه پتروصنعـت جنـوب بـه عنوان 

مدیرعامـل مشـغول به کار هسـتم. 
گـروه  تاسـیس  چگونگـی  و  اول  قدمهـای  خصـوص  در  کمـی    •

بفرماییـد؟ جنـوب  پتروصنعـت 
 ایـده راه انـدازی گـروه پتروصنعـت جنـوب از زمانی کـه بنده در پتروشـیمی 
رازی مشـغول فعالیـت بـودم در ذهنـم جرقـه زد و همـواره بـه دنبـال ایـن 
موضـوع بـودم کـه بـه نحـوی بتوانـم  بحـث تعمیـرات را از حالـت سـنتی 
بـه سـمت مکانیـز و توجـه بـه بحـث نگهـداری سـوق دهـم . این ایـده را با 

تعـدادی از دوسـتان مطـرح و اقـدام بـه تاسـیس ایـن مجموعـه نمودیم.
•  دیدگاهتـان بـه گروه پتروصنعت جنوب از گذشـته تا بـه حال چگونه 

است؟
مسـیری کـه طی شـده ، مسـیر سـختی بود ولـی قطعاً با آن چیـزی که می 
خواسـتیم همچنـان فاصلـه داریـم . بنـده مجموعـه پتروصنعت را گسـترده 
تـر، وسـیع تـر، پویاتـر و قطعـاً مجموعـه ای بهتـر از حـال حاضـر متصـور 
بـودم و بـرای آینـده نیـز گـروه پتروصنعـت جنوب را فعـال تـر خواهم دید 
ولیکـن بایسـتی همچنـان تـالش کنیم تـا به هدفمان برسـیم چرا کـه ما با 

پتروصنعـت مطلـوب هنـوز خیلی فاصلـه داریم. 

•  آیـا نظـر ، پیشـنهاد و یا انتقـادی در زمینـه های گوناگـون دارید 
تا راهگشـای کلیـه کارکنـان این مجموعه باشـد؟

 قطعـاً در ایـن مـدت کـه ایـن مجموعـه فعالیت خـود را آغـاز نمـوده نقاط 
ضعـف و کاسـتیهایی وجـود داشـته اسـت کـه این نقـاط ضعف واقعاً از سـر 
عمـد یـا عـدم توانایـی نبوده اسـت . بنـده از کارکنـان و همـکاران عزیز می 
خواهـم ضمـن بیان این کاسـتیها مـا را در بهبودو ارتقاء ایـن مجموعه یاری 
نماینـد. لـذا چنانچه امکان ایجاد شـورای مشـورتی از بین کارکنان شـرکت 

جهـت بهبـود فعالیتهـا فراهـم گردد بسـیار سـازنده خواهد بود.
•  خاطره خوب شما از بدو تاسیس گروه پتروصنعت جنوب ؟

 تمـام دوران فعالیـت بنـده در ایـن شـرکت، سراسـر خاطـره اسـت .مـن از 
ابتـدای تاسـیس ایـن مجموعـه در آن حضـور داشـتم و مقایسـه روزهـای 
نخسـت بـا امـروز برایـم یک دنیا خاطره اسـت از سـختیها و شـادیها ،که در 
کل تلفیـق ایـن تلخـی و شـیرینی یـک طعـم دلنشـین را برای ما بـه وجود 

آورده از تـالش و ثمـره تـالش.
•  سخن آخر؟

 ازتـک تـک دوسـتان و همکاران عزیـز و گرانقدر بـه ویژه کارکنـان عزیز ما 
در مناطـق  عسـلویه ، المـرد و ماهشـهر و دیگـر نقاطـی کـه ایـن مجموعه 
فعالیـت دارد صمیمانـه تشـکر مـی نمایـم، امیـدوارم کـه مـا را بـه خاطـر 
کاسـتیهایمان ببخشـند و در راه پیشـرفت و توسـعه صنعـت کشـور بـرای 
تمامـی آنهـا آرزوی سـالمتی ، توفیـق و سـربلندی دارم . بنـده نیـز حضـور 
مجموعـه پتروصنعـت را مدیـون تالشـها و کوشـش هـای آنـان مـی دانم.  

سید علی رضویان

محمد ساجدى نیا

حسین کاوه پیشقدم
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فنی تخصصی

       بـا توجـه بـه درج مطلـب مقاله نقـش رویکردهای 
بهبـود کیفیـت در جهـت باالبردن قابلیـت اطمینان در 
TPM در شـماره نخست توجه شـما خوانندگان گرامی 

را بـه ادامـه مطلب جلب مـی نماییم.

1-5- متدولوژي ناب
این روش نگرشـي اسـت که به روي تحویل محصوالت 
یـا ارائه خدمات با بیشـترین کیفیـت و کمترین قیمت 
بـر  . عـالوه  درمـدت زمانـي معقـول متمرکـز اسـت 
اینهـا بـه حذف تلفـات و فعالیتهایـي کـه ارزش افزایي 
ندارنـد توجـه ویـژه اي دارد بنا بر مطالعاتي که توسـط 
کـه  بهبودهایـي  گرفتـه،  صـورت   )Devaneh(دوانـه
بمنظـور ارزش افزایـي با اسـتفاده از اصـول ناب صورت 
میگیرنـد غالبا عبارتنـد از : بهبود جریان کاري ، کاهش 
زمـان راه انـدازي ، حذف تلفـات و بکارگیري تعمیرات و 
نگهداري پیشـگیرانه کـه همگي باعث افزایش سـرعت 
فرآیندهـاي تجـاري و بازگشـت سـرمایه بـه سـازمان 

مي شـوند. 
این سیسـتم مي تواند موجب سـهولت انجـام نگهداري 
و تعمیـرات بهـره ور باشـد ، ضمـن اینکـه بکارگیـري 
و  روش  ایـن  در  پیشـگیرانه  تعمیـرات  و  نگهـداري 
تعمیـرات بهـره ور مشـترک مـي باشـد و مـي توانـد 
انطبـاق ایـن دوسیسـتم را باعـث گـردد . بکارگیـري 
کنتـرل کیفیـت در متدولـوژي نـاب و همچنیـن توالي 
مناسـب فعالیـت هـا و مهندسـي سیسـتم مـي توانـد 
عـالوه بـر بهبـود کیفیـت قابلیـت اطمینـان سیسـتم 
نگهـداري و تعمیـرات سـازمان را نیـز افزایـش دهـد .

1-6- شش سیگما 
شـش سـیگما یک متدولـوژي قوي اسـت که بـا توجه 
بـه واقعیـت هاي موجود و داده هاي حاصل از سـنجش 
و ضعیـت فرآینـد اقـدام به حذف هرگونـه خطا یا عیب 
زا فرآینـد مـي نمایـد . بـراي آنکـه کیفیـت محصول یا 
خدمـات در سـطح شـش سـیگما باشـد یـک فرآینـد 
نبایـد بیـش از 3 یـا 4 خطا در هر یـک میلیون فرصت 
داشـته باشـد . بنابـر نظر دوانه شـش سـیگما از طریق 
بکارگیـري بهبـود فرآیند ، روش هـاي آماري، تمرکز بر 

مشـتري، توجه خـاص به تک تک فرآیندها و سیسـتم 
مدیریتـي کـه بـر روي نتایج بلنـد مـدت و منافع مالي 
عظیـم پـروژه هاي بهبود توجـه دارد ، فرصـت هایي را 

بـراي ارزش افزایـي در سـازمان ایجـاد مي کند . 
ایـن روش اولیـن بـار توسـط موتـوروال بـا یـک الگوي 
اسـتاندارد براي بهبـود فرآیند ارائه گردید کـه در آن از 
ابزارهـاي مختلـف براي سـنجش فرآینـد و جمع آوري 
داده هـا سـود مـي بـرد . این الگـو به پنج مرحلـه و فاز 
 DMAIC تقسـیم بندي مي شـود که به اختصار به آن
  Define مـي گوینـد که شـامل حـروف اول پنج کلمـه
بـه معنـاي تعریـف و Measure  بـه معناي سـنجش یا 
انـدازه گیـري ، Analyze  بـه معناي تجزیـه و تحلیل ، 
Improve  بـه معناي بهبـود و Control به معناي چک 
کردن مي باشـد .شـش سـیگما یک فرهنگ و فلسـفه 
مدیریتـي بـر اسـاس تمرکـز بـر خواسـته مشـتري در 
جهـت ارتقـا و تعالي عملکرد سـازمان در ابعاد گوناگون 
مـي باشـد و هـدف آن رسـیدن بـه سـطح مطلوبـي از 
عملکـرد و کاهـش قابـل توجـه تعـداد عیـوب موجـود 
در محصـوالت اسـت .توجـه بـه اهـداف ایـن رویکرد و 
کـم کـردن خطا در ارائـه خدمات نگهـداري و تعمیرات 
توقفـات  ، کاهـش  تجهیـزات  کارایـي  افزایـش  باعـث 
اضطـراري و مکرر و همچنیـن افزایش قابلیت اطمینان 
بـه سیسـتم نگهـداري و تعمیرات سـازمان مـي گردد. 

1-7- روش ارزیابي متوازن
و  دورنمـا  وضـوح  بـراي  مفیـدي  وسـیله  روش  ایـن 
اسـتراتژي سـازمان مـي باشـد کـه ایـن اسـتراتژیها را 
از چهـار وجـه بررسـي میکنـد در سـال 1992 رابـرت 
،  روش  هـاروارد  دانشـگاه  از  نورتـن  دیویـد  و  کایلـن 
ارزیابـي متـوازن   را در حالـي کـه سـعي بـر اجـراي 
داشـتند  عملکـرد  ارزیابـي  جهـت  عملیـات  بهتریـن 

آوردنـد.  بوجـود 
روش ارزیابـي متـوازن مـي توانـد پیـش نیـازي جهت 
اجـراي پـروژه شـش سـیگما باشـد و درهنـگام پیـاده 
تریـن  امـر بحرانـي  سـازي شـش سـیگما درابتـداي 
عناصر جهت بهبود را از طریق شـش سـیگما مشـخص 
کنـد . بدیهـي اسـت کـه بـدون کسـب یـک معیـار 

عملکـرد مناسـب و قـوي ، یـک کارخانـه و یا شـرکت 
نمـي توانـد درک صحیـح و کمـي ازبهبودکیفیت خود 

داشـته باشـند .
براي سـنجش و ارزیابي سیسـتم نگهـداري و تعمیرات 
جنبـه هـاي مدیریـت  فنـي ، مشـتریان ، فرآیندهـاي 
داخلـي ، نیـروي انسـاني ،  ماشـین آالت و تجهیـزات 
مـي تواند مناسـب باشـند و هـر یک از آنهـا را مي توان 
بـا در نظـر گرفتـن معیارهایـي بـه مزیت رقابتـي براي 
سیسـتم نگهـداري و تعمیـرات در نظـر گرفـت . شـک 
نبایـد کـرد کـه ارزیابي مسـتمر یـک سـازمان ویا یک 
گـروه مي تواند در اسـتفاده حداکثـري از تجهیزات آن 
سـازمان کـه اولیـن رکـن نگهـداري و تعمیـرات بهـره 
ور و فراگیـر مـي باشـد موثـر و مفیـد باشـد و همـواره 
سـازمان را در جهت بهینه سـازي سیسـتم خـود یاري 
دهـد. بعـالوه ایـن چالـش اساسـي رو در روي دسـت 
انتخـاب  کـه  نگهـداري  و  تعمیـرات  امـور  انـدرکاران 
بهتریـن گزینـه  و موثـر تریـن تکنیک هـاي نگهداري 
و تعمیـرات مـي باشـد در کنـار یادگیـري تکنیـک هـا 
و روشـهاي نگهـداري و تعمیـرات کـه از دغدغـه هـاي 
اساسـي سـازمانها مـي باشـد را مـي تـوان بـا ارزیابي و 
تعییـن نیازهـا و مشـکالت در جهـت بـر طـرف نمودن 

آنهـا تـالش نمود . 
بي شـک هر فعالیتـي در نگهداري و تعمیـرات نیازمند 
ارائـه گـزارش  ارزیابـي و سـنجش عملکـرد بمنظـور 
فعالیتهـا در راسـتاي بهبـود و ارتقـاي کیفـي عملکـرد 
ماشـین آالت و همچنیـن هزینـه هـاي نگهـداري و 
تعمیـرات مي باشـد که تعمیـرات بهـره ور و فراگیر نیز 
از ایـن نیـاز مسـتثني نیسـت . روش ارزیابـي متـوازن، 
ابـزاري در اختیاز سـازمانها میگـذارد تا بتواننـد اجراي 
اسـتراتژي را بـا وجوه مختلـف دنبال کننـد و مهمتر از 
آن بر عملکرد اسـتراتژیک خود مدیریت داشـته باشـند 
کـه تمامـي اعضاي سـازمان آن را درک نموده و نقشـه 
هـاي اسـتراتژي بخـش و واحـد خـود را در آن لحـاظ 
مـي نماینـد. بـا توجـه بـه وجـود گروههـاي کوچـک 
کاري در TPM و وجـود روش ارزیابـي متـوازن جهـت 
اطـالع اعضـاي سـازمان از عملکـرد اسـتراتژیک گـروه 
خـود و اطـالع از اهـداف و خط مشـي سـازمان و گروه 

حسین کاوه پیشقدم
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نقش رويكردهاي بهبود كيفيت در جهت 
TPM بـاال بـردن قابليت اطمينان در
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مـي توانـد سـرعت و کیفیـت ارائـه خدمـات گروههاي 
کوچـک و نهایتـا کل سیسـتم نگهـداري و تعمیـرات 
بهـره ور  وفراگیـر را افزایش دهد . نهایتـا اینکه ارزیابي 
متـوازن مي تواند سـرعت رسـیدن به اهـداف نگهداري 
و تعمیـرات بهـره ور و فراگیـر را بیشـتر و کیفیـت ارائه 
خدمـات را باتوجـه بـه اطـالع از ضعـف هـا و قوتهـاي 
سیسـتم بـر اسـاس معیارهـاي مشـخص شـده در این 

روش بهبـود بخشـد . 

2-  نتيجه گيري
در عصـر حاضـر و درحالـي کـه کارخانجـات بـه دنبال 
ایجـاد انقـالب و دگرگونـي در درون خویش هسـتند تا 
بتواننـد خـودرا بـا تحـوالت جهانـي شـدن وفـق دهند 
بحـث نگهـداري و تعمیـرات مـي توانـد بطـور جدي و 
موثر مسـیر و اسـتراتژي تولید را در کارخانجات تعیین 
و مشـخص نمایـد . امروزه کارخانجات به شـدت درگیر 
مباحثـي چـون کاهـش هزینـه هـا ، تـوان رقابـت بـاال 
، بهبـود مسـتمر ، افزایـش کیفیـت وکمیـت محصـول 
، کمبـود منابـع طبیعـي ، بحـران انـرژي و... هسـتند 
. سالهاسـت کشـور آمریـکا در حـال نبـرد بـا رقبـاي 
سـریع  تحویـل  و  ارزانتـر  تولیـد  زمینـه  در  خارجـي 
محصـوالت مـي باشـد ولیکن طي چهار سـال گذشـته 
سـه میلیـون فرصـت شـغلي از دسـت رفتـه و سـطح 
اشـتغال در بخـش تولیـد بـه پاییـن ترین سـطح خود 
در 50 سـال گذشـته رسـیده اسـت . صنعت آمریکا در 
تـالش اسـت تـا بـا بهـره گیـري از آخرین و پیشـرفته 
تریـن تکنیکها به بهبـود فرآیند تولیـد و کاهش هزینه 
هـا دسـت یابـد و در ایـن راه خـود را در معـرض خطر 
مـي بینـد . علـت آن رامي تـوان اینگونه بیـان کرد که 
صنعـت امریـکا از JIT بـراي کاهش هزینـه موجودي ، 
از TQM بـراي بهبـود کیفیت از شـش سـیگما و تولید 
نـاب بـراي کمک به افزایـش بهره وري اسـتفاده نموده 
امـا تا بـه امروز از نگهداري و تعمیرات غافل بوده اسـت 
. شـرکتهاي آمریکایـي بیـش از 2 تریلیـون دالر صرف 
تعمیـر ماشـین آالت و تجهیـزات خـود مـي نمایند که 
تقریبـا نیمـي از آن مربـوط بـه هزینـه اقـالم مصرفـي 
اسـت . سـاعت کار مفید پرسـنل نگهـداري و تعمیرات 
در صنایـع بـزرگ آمریـکا کمتـر از 2 سـاعت بـوده و 
نـت پیشـگیرانه تنهـا در  22 واحد از شـرکتها بصورت 
موفقیـت آمیـز اجـرا شـده اسـت . تمـام این گزارشـها 
و  نگهـداري  سیسـتم  یـک  ایجـاد  اهمیـت  از  نشـان 
تعمیـرات جامـع به منظور باالبـردن کیفیت محصوالت 
و خدمـات هـر سـازماني مـي دهـد کـه تجربـه ثابـت 
نمـوده اسـت در حـال حاضـر بهترین گزینـه نگهداري 
و تعمیـرات بهـره ور و فراگیـر مـي باشـد . رویکردهاي 
بهبـود کیفیـت گـر چـه بـه تنهایي مـي تواند مـا را در 
پیشـبرد اهداف سـازمان یـاري دهد اما بـه هیچ عنوان 
نمـي توانـد یک اسـتراتژي کافي بـراي سـازمان و نهاد 
مـا باشـد . اسـتفاده از TPM  به عنوان یـک متدولوژي 
نـاب درنگهـداري و تعمیـرات مـي تواند مجموعـه مارا 
در کاهـش هزینـه هاي تولید یاري نمایـد؛ ضمن اینکه 
بیـان ایـن نکتـه نیز الزم و ضروري اسـت کـه هریک از 
رویکردهـاي بهبـود کیفیت اعم از شـش سـیگما ، پوکا 
یوکـه ، ارزیابـي متـوازن ، 5S و... خـود مـي توانـد پیش 

درآمـد و یـک جهش سـریع جهت اجراي TPM باشـد 
، بـه نحوي کـه برخي از نظریـه پردازان علـم نگهداري 
 TPM و تعمیـرات برخـي از ایـن رویکردهـا را ازاصـول

دانسـته اند . 
نتیجـه اینکـه تنهـا باتوجـه بـه متدولوژیهـاي بهبـود 
کیفیـت نمـي توانیم براي سـازمان خود مزیـت رقابتي 
ایجـاد نمائیـم بلکـه چنانچـه بخواهیـم یـک سیسـتم 
بـازار  ثمـر بخـش جهـت حضـور در  و  کارا  تولیـدي 
رقابت جهاني داشـته باشـیم یکي از ضروریات داشـتن 
سیسـتم نگهـداري و تعمیـرات مفیـد و مؤثر اسـت که 
آن سیسـتم مي تواند TPM باشـد . این مهم به تجربه 
در اکثـر واحدهـاي تولیـدي سـطح دنیا ثابـت گردیده 
اسـت . همچنیـن الزم اسـت بـه منظـور سـهولت در 
اجراي سیسـتم نگهداري و تعمیرات بهـره ور و فراگیر، 
بـا بهـره گیـري از رویکردهـاي بهبـود کیفیـت مسـیر 
پیـاده سـازي TPM را هموارتـر و سـرعت آنـرا افزونتر 
نمائیـم . بـه بیان سـاده تر مـي توان گفـت رویکردهاي 
بهبـود کیفیـت سـرعت پیـاده سـازي TPM را افزایش 
داده و فرهنـگ بسـیاري از اقداماتـي را که مي بایسـت 
در حیـن اجـراي TPM صورت گیـرد را ازطریق اجراي 
سیسـتم هـاي بهبـود کیفیت در سـازمان یا نهـاد آورد 
و مقدمـه مناسـبي جهـت اجراي سیسـتم نگهـداري و 
تعمیـرات بهـره ور و فراگیـر بعنـوان سیسـتم بهینـه و 
جامـع در نگهـداري و تعمیـرات بمنظـور ایجـاد مزیت 

رقابتـي مي باشـد . 
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انا هلل و انا الیه راجعون

بــا کمــال تأســف بــا خبــر شــدیم 
ــی  ــا زمین ــای محمدرض ــاب آق جن
از همــکاران پــروژه کارگاه مرکــزی 
ایــن  گفته انــد.  وداع  را  فانــی  دار 
مصیبــت را بــه ایشــان و خانــواده 
محترمشــان تســلیت عــرض مــی 
نماییــم و از خداونــد متعــال بــرای 
بــرای  و  مغفــرت  طلــب  متوفــی 
ــواده محترمشــان صبــر جمیــل  خان

می داریــم. مســئلت 



شـکي نیسـت که بسـیاري از عوامـل درافزایش یا کاهش کیفیـت کار و بازده کارمنـدان نقش دارد. 
سـال هاسـت که مشـخص شـده هر قـدر در محیـط کاري اسـتانداردهاي حرفه اي باالتـر و ایمني 
و آسـایش بیشـتري بـراي کارمنـدان فراهم شـود، بهـره وري و انگیـزه کار نیز افزایش مـي یابد،اما 
بـروز و شـیوع انـواع بیمـاري هـا در قشـر کارمند و به اصطالح پشـت میزنشـین باعث شـده اسـت 
کـه تاثیـر کارهاي اداري و یکنواخت بر سـالمت جسـمي افراد بیش از گذشـته آشـکار شـود. اولین 
محور بهداشـت شـامل چندین بخش اسـت. عوامل فیزیکي موثر در محیط کار شـامل روشـنایي ، 
صـدا و تشعشـعات رایانه اسـت. روشـنایي در محیط کار اصل بسـیار مهمي اسـت و بایـد به میزاني 
باشـد کـه نیـاز افـراد را بـرآورده کند و اسـتاندارد باشـد. صدا نیـز باید در محیـط اداري بـه انداز ه 
اي باشـد کـه بـه آلودگـي صوتي منجر نشـود و کمترین آلودگـي صوتي در محیط کار حاکم باشـد. 
دومیـن محـور مسـئله ارگونومـي یعني تطابق بدن انسـان با محیـط کار مطرح اسـت. در این محور 
مناسـب بـودن میـز و صندلـي، ارتفـاع، راحتـي و اسـتاندارد بـودن آنهـا لحـاظ مي شـود. سـومین 
مسـئله اي کـه در محیـط اداري حائـز اهمیـت اسـت، مسـئله رعایت بهداشـت عمومي مناسـب در 
محیـط اسـت. داشـتن تاسیسـات عمومي مناسـب، پاکیزگي محیـط، نظافت کـف و دیوارها و رنگ 
مناسـب از ابتدایـي تریـن مواردي اسـت که یک محیـط اداري باید داشـته باشـد. در مراحل بعدي 
معاینـات دوره اي کارمنـدان ، تغذیه مناسـب در محیط کار، داشـتن زمان اسـتراحت و ورزش هاي 

گروهـي لحاظ مي شـود.
طبـق مسـتندات سـازمان ایمنـي و بهداشـت آمریـکا به طور متوسـط در این کشـور سـاالنه 15 تا 

20 میلیـون دالر صـرف هزینـه غرامـت ناشـي از بیمـاري هـاي مرتبط با کار مي شـود.
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حفظ محيط زيست

پاییز  1393 پیش شماره  2 8 صفحه   

بـه طـور کلـي “محیـط” بـه مجموعـه اي از عوامـل 
و شـرایط خارجـي و تاثیـرات وارده ناشـي از آنهـا بـر 
زندگـي یـک موجـود زنـده اطـالق مـي گـردد . طبق 
ایـن تعریـف محیـط شـامل هـوا، آب و خـاک و روابط 
بیـن آن هـا و کلیـه موجـودات زنـده مي باشـد. بر این 
اسـاس هدف “بهداشـت محیط ” کنتـرل کلیه عواملي 
اسـت کـه بالقـوه و بالفعـل تاثیـرات سـویي بـر بقـاء و 
سـالمتي انسـان اعمـال مي کننـد . بـراي رسـیدن بـه 
ایـن هـدف، بهـره گیـري از دانـش زیسـت محیطـي 
و نیـز کاربسـت اصـول مهندسـي بـه منظـور کنتـرل، 
اصـالح و بهبـود عوامـل فیزیکي، شـیمیایي و زیسـتي 
محیـط جهت حفظ و ارتقاء سـالمتي و رفاه و آسـایش 
انسـان ضـرورت مـي یابـد . از دیـدگاه کاربـردي نیـز 
مي تـوان بهداشـت محیـط را بدین شـرح تعریـف کرد: 
“بهداشـت محیـط، تکوین نظم یافته، ارتقـاي و اجراي 
معیارهایـي اسـت که شـرایط خارجي مسـبب بیماري، 
ناتوانـي و سـلب آسـایش از انسـان را کنتـرل مي کننـد.

توصیه هایی برای حفظ محیط زیست:
1- عـدم اسـتفاده و یا کاهش اسـتفاده از فرآورده های 

خطرزا و مسـموم در مصـارف خانگی و تجاری 
فـرآورده هـای  مانـده هـای  پـس  ریختـن  مهـار   -2
شـوینده، رنگهـای شـیمیایی،حاللهای شـیمیایی و 

سـموم آفـت کـش هـای مسـتعمل 
قبـال  در  مسـئولیت  تقبـل  در  اصنـاف  تشـویق   -3

زیسـت  محیـط 
4- اطـالع عمـوم مـردم از برنامـه هـا در حفاظـت از 

محیـط زیسـت و ارتقـای آنهـا 
از  تخطـی  و  زبالـه  قانونـی  غیـر  تخلیـه  گـزارش   -5

مقـررات
6- جلوگیـری از قطـع بـی رویـه درختـان ونابـودی 

ومراتـع. جنگلهـا 
7- جلوگیری از شکار بی رویه جانوران ، آبزیان و...

8- مراقبـت از آبهـا وجلوگیـری از آلودگـی منابـع آبی 
)رودخانه هـا، دریاهـا و سـایر منابع(

هم)کاغذ-پالسـتیک-مواد  از  هـا  زبالـه  تفکیـک   -9
یکبـار مصـرف و...( و بازیافـت پـس مانـده هـا

10- جلوگیـری از تولید زباله وآموزش درسـت مصرف 
کردن 

11- اصـراف نکـردن در منابـع طبیعی مثـل نفت، گاز، 
آب و..

باعـث  کـه  هایـی  اسـپری  از  اسـتفاده  کاهـش   -12
شـوند. مـی  ازن  الیـه  تخریـب 

13- جلوگیـری از آلودگی هوا مخصوصا” در شـهرهای 
بـزرگ با آموزش فرهنگ اسـتفاده از وسـایل نقلیه

14- جـدی گرفتـن پیـام مسـئولین بـرای حفاظـت از 
زیسـت. محیط 

15- اجرای طرحهای آموزشی برای فرهنگ سازی 
محیـط  سـازمان  همـکاری  طرحهـای  اجـرای   -16
زیسـت بـا سـایر ارگانهـا حتـی مـدارس در -پـاک 
و... دریاها،پارکهـا  ها،سـواحل  مراتع،جنـگل  سـازی 

17- منابـع اصلی آلودگی شـناخته شـود وفهرسـتی از 
مـواد آلوده کننده مشـخص شـود.

بهداشت در محيط كار

ايمنی در محيط كار
ایمنـی بعنـوان حفاظـت انسـان و کارآیـی او از صدمات و پیشـگیری از صدمه دیدن انسـان تعریف 
مـی شـود. اولیـن تالش انسـان در جهـت بهبود ایمنی 2000 سـال پیـش در کتاب تاریـخ طبیعی 

Pliny و  Elder آمده اسـت. 
هـدف از اجـرای مقـررات ایمنی و دسـتورالعملهای مربوطه، امکان بوجود آمدن محیط سـالم اسـت 
بنحـوی کـه کارگـران بـدون دغدغه خاطر و بـدون ترس از خطـرات صنعت بکار خـود ادامه دهند. 
بدیـن ترتیـب تـرس از آینـده نامعلوم کـه زائیده و معلول حوادث و سـوانح در محیط کار می باشـد 

در جامعـه صنعتـی ما رخت بر خواهد بسـت.
 روزگاری فـروش زیـاد و یـا تعـداد کارکنان و بزرگـی کارخانه موجبات افتخار یک شـرکت را فراهم 
مـی آورد زیـرا ظاهـرا فـروش بـاال و تولید انبـوه، کاهش هزینـه تولید و سـود باالتـر را تضمین می 

کرد.
در دیـدگاه جدیـد مدیریتـی مهـارت کارگـر خـط تولیـد و نیـز شـرایط تولیـد و محیـط کارخانه و 

کیفیـت محصـول اسـت کـه تعییـن کننده فروش و سـود شـرکت اسـت. 
عوامل اساسی حوادث در جوامع صنعتی بشرح ذیل است :

1. تمرکـز ماشـین آالت زیـاد در فضاهـای نسـبتاً کوچک که باعـث تراکم نیروی انسـانی در نتیجه 
سـانحه و ضایعه مـی گردد .

2. تراکـم تعـداد زیـادی از کارکنـان در فضاهـای نسـبت کوچـک که باعـث به وجود آمدن مسـائل 
روانـی اجتماعـی شـده و باعث بروز سـانحه می شـود .

3. افزایش قدرت ماشین آالت و پیچیدگی کار با آنها
4. تقسیم کار بیش از حد توان کارکنان

5. کمبود آموزش و آشنایی با ماشین آالت سنگین و طرز کار با آنها
6. عـدم آگاهـی کامـل از شـرایط سـانحه زا و اثرات ناشـی از آلودگی ها و راه هـای حفاظت و پیش 

گیری
7. غیر الزم دانستن هزینه های سنگین برای تحقیق و تنظیم طرح های ایمنی

8. عدم هماهنگی و انطباق دانش و توانایی جسمی و روانی متصدیان با کار مربوطه
9. توجه بیش از حد به افزایش سطح تولید

Environment

Health

Safety
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با خبر شدیم که...

5S شعــــــر


نکته ای جالب در زبان انگلیسی


نکاتی در مورد جوشاندن شیر


آیا می دانید خنده دار!!!


معمای ریاضی

آیا می دانید: اگر سر پرگار گیج برود بیضی می کشد!؟
آیـا مـی دانید: شـبی کـه قهر کنـی و شـام نخـوری درازترین شـب 

است!؟ سـال 
آیـا مـی دانید: ایـن روزا خریـدن آدما راحت تـر از خریدن گوشـت و 

مـرغ و برنج!؟
آیـا مـی دانید: دکمه آسانسـورو پشـت هـم تند تنـد بزنی  آسانسـور 

زودتـر نمیاد!؟
آیا می دانید: فقط یه ایرانی میتونه هرچی افتاد زمین با فوت ضدعفونی کنه!؟
آیا می دانید: اگه تو مسیری هستی که ترافیک نیست ، قطعا اشتباه اومدی !؟
آیا می دانید: از بس حقمونو خوردن که اگر بگیریمش فک میکنیم هدیه است!؟

آیا می دانید: والیبال نسخه شدیدتر بازی “نذارین بادکنک زمین بخوره” هستش!؟
آیا می دانید: تمام بانک های خصوصی ایران،  نخستین بانک خصوصی ایران هستند!؟

آیا می دانید: خبرگزاری “مادر-خاله” سریع ترین و موثق ترین خبرگزاری بین فامیلیه!؟
آیا می دانید: همیشه توی تاکسی اون کسی که اون ته نشسته ، زودتر پیاده میشه!؟

آیـا مـی دانید: دقیقا همون مسـیجی ارسـال نمی شـه کـه 20 دقیقه طول کشـیده تایپش 
کنی!؟

آیـا مـی دانید: بـا حذف جملـه “خـب دیگه چـه خبـر” از زبان پارسـی ارزش سـهام 
مخابـرات بـا کاهش 80 درصـدی مواجه میشـود!؟

به جای عالمت سوال حرف مناسب را قرار دهید.
ــار  ــس از انتش ــه پ ــک هفت ــا ی ــا را ت ــخ معم ــا پاس لطف
ــط  ــر رواب ــا دفت ــری و ی ــن خب ــه رابطی ــه ب خبرنام

ــد. ــال فرمایی ــی ارس عموم

پاسخ معامی پیشین: 1113213211

آیا می دانيد که ...
حروف انگلیسی A,B,C,D در امالی انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود؟

)Hundred( برای اولین بار در عدد 100 بکار می رود D حرف
حروف A,B,C در امالی انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی شود.

)Thousand( برای اولین بار در امالی عدد 1000 دیده می شود A حرف
حروف B,C در امالی انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999999999 دیده نمی شود.

)billion( .برای اولین بار در امالی عدد بیلیون بکار می رود B حرف
و حرف C هیچ وقت در امالی اعداد انگلیسی بکار نمی رود

محلی که شير سر رفته:
بـرای تمیـز کـردن محلـی کـه شـیر سـر رفته اسـت می توانیـد مقـداری آب و نمـک روی 
محلـی کـه شـیرریخته بریزیـد و مقـداری صبـر کنیـد سـپس محل مـورد نظر را بشـویید.

 برای اینكه شير به ته قابلمه نچسبد:
ــک  ــد ی ــبد بای ــراف آن نچس ــوش و اط ــیر ج ــا ش ــه ی ــه قابلم ــه ت ــیر ب ــه ش ــرای اینک ب
نعلبکــی نشــکن و تمیــز را در کــف ظــرف بــه حالــت وارونــه قــرار دهیــد و بعــد شــیر را 

ــانید. ــد و آن را بجوش روی آن بریزی

• آقایـان حمیـد نگهداری ، صادق اسـالم دوسـت ، امین روسـتا ، مجتبی جبـاری به تازگی 
تشـکیل زندگـی مشـترک داده اند. پترونیوزبه ایـن عزیزان تبریک عـرض می نماید.

• آقایـان مهـدی شاهسـونی ، علـی زارعـی ، علـی کریـم پـور ، غالمحسـین پـوالدی و مجیـد 
شاهسـونی در غـم از دسـت دادن عزیزانشـان مـی باشـند. پترونیـوز مصیبـت وارده را به این 
عزیـزان تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای آنهـا صبـر و شـکیبائی از درگاه پروردگار مسـئلت مـی دارد.

• آقـای رمضـان مـرادی، محمـد علـی پیروزبخـت اردکانـی و یوسـف پاکبـاز ، بـه تازگـی 
صاحـب فرزنـد گردیـده انـد. قـدم نـو رسـیده مبـارک.

جناب آقای مهندس شهرام مومن زاده  
ارتقــاء ســمت جنابعالــی را بــه معاونــت عملیــات تبریــک عــرض مــی نماییــم و امیدواریــم 

همچــون گذشــته در جهــت رشــد و ارتقــاء ایــن خانــواده بــزرگ گام برداریــد . 

ـایزه 
با ج



برگزاري دور اول آموزش 
واحدهاي ایمنی عملیات، 

ایمنی برق و صدور مجوز کار

سردبیر: افسانه سادات احقاقی
صفحه آرا: محمد سعیدی

همکاران این شماره:آرزو پیله ور، حمید داوودی، فاضل محسنی
آدرس: تهــران، شــهرک غــرب، بلــوار دادمــان غربــی، خیابــان 

فخــار مقــدم، کوچــه گلبــرگ یکــم غربــی، پــالک 5، 
petronews@petrogroup.co :آدرس الکترونیکی

تلفن: 8- 88580657
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طراحی جدید سایت اینترنتی گروه پتروصنعت جنوب

پترونیوز- به زودی سایت اینترنتی جدید گروه پتروصنعت جنوب رونمایی خواهد شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی گـروه پتروصنعـت جنوب ، این سـایت به صـورت داینامیک طراحی شـده اسـت و قابلیت به روز شـدن 
را دارد. سـایت بـه صـورت دوزبانـه همـراه بـا اطالعات کامـل و بـه روز در خصوص معرفـی ، فعالیتها و بخش های گـروه پتروصنعت 

جنـوب و موضوعـات دیگـری از این قبیل می باشـد. 
از مزایـای سـایت جدیـد مـی تـوان بـه افزایش اعتبـار ، در دسـترس بودن ، سـهولت برقرای ارتبـاط با افـراد درون سـازمانی و برون 

سـازمانی و یـا تبلیغـات در جهت اهداف شـرکت نـام برد . 
از آنجایی که  اینترنت فضای نامحدود و بی انتهایی اسـت.، در این مکان شـما بدون واسـطه با میلیون ها انسـان در سراسـر جهان در ارتباط 
هسـتید. بنابراین چنانچه در این فضا به تبلیغ و معرفی خود بپردازید مطمئنا نتیجه بهتری خواهید گرفت. همچنین هزینه تبلیغات در 

اینترنت بسـیار پایینتر از سـایر رسـانه های مجازی می باشـد ، ورود به دنیای اینترنت آزاد و ارائه خدمات در آن ارزان تر اسـت. 
داشـتن یـک سـایت ماننـد داشـتن یـک کاتالوگ اسـت اما بـا مزایای فـراوان دیگـر، یک کاتالـوگ می تواند شـامل تصاویـر و متون 
باشـد امـا یـک سـایت می توانـد از تصاویر ، متـون ، فیلم و صوت و یا انیمیشـن نیز بهره بگیـرد. بنابراین امکان اطالع رسـانی جامع 

بـا محتـوای جـذاب تـر را مـی دهد ضمنا چاپ و انتشـار هر نسـخه کاتالوگ نیـاز به هزینه بیشـتری دارد.

همكاری با چينی ها

پترونیوز - جلسه معارفه شرکتهای چینی Hengtaei و  Hilong  با گروه پتروصنعت جنوب در شهریورماه 
سـال جاری برگزار شد.

گـروه پتـرو صنعـت جنوب در راسـتای توسـعه فعالیـت های خـود ، به تازگـی در جهت تامیـن تجهیزات 
حفـاری و نیـز خدمـات مربـوط بـه حفاری جهـت دار گام بزرگی برداشـته اسـت لذا این مجموعـه درصدد 
جسـتجو و انعقـاد قـرارداد بـا شـرکتهای معتبـر و با سـابقه می باشـد  کـه بر این اسـاس در حـال حاضر با 
چندیـن شـرکت پیشـرو  در ایـن زمینـه بـه مذاکره پرداخته که در این راسـتا می توان به شـرکت  Hengtaei اشـاره کرد . این شـرکت چینی کـه در زمینه تامین تجهیزات 
)MWD (Measurement While Drilling فعالیـت دارد ، درصـدد همـکاری دوطرفـه بـا گروه پتروصنعت جنوب به مذاکره پرداخت تـا در اجرای پروژه های حفاری در تامین 
تجهیـزات  MWD  در پـروژه هـای حفـاری جهـت دار بـه ایـن مجموعه یاری رسـاند، همچنین با شـرکت Hilong  که از تولید کننـدگان به نام لوله های حفاری می باشـد 

نیز جلسـات مثمر ثمـری را برگزار نموده اسـت .

ایمنـی  واحدهـاي  آمـوزش  اول  دور  پترونیـوز- 
عملیـات, ایمنی بـرق و صـدور مجـوز کار از تاریخ 30 
تیرمـاه لغایـت6 مرداد ماه سـال جاری به مـدت 8 روز 

کاري برگـزار گردیـد.
ایــن دوره جهــت پرســنل پــروژه HSE گــروه 
پتروصنعــت جنــوب ، شــاغل در پاالیشــگاه اول 
ــدس  ــط مهن ــی و توس ــارس جنوب ــع گاز پ مجتم
حســن علــی رنجبــر ، مــدرس و عضــو هیــأت 
المــرد  واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  علمــی 

باز آمد بوی ماه مدرسه

پترونیـوز- بـا آغـاز سـال تحصیلی جدید گـروه پتروصنعت جنـوب نیز مهرنو را بـه کلیه فرزنـدان همکاران 
گفت. تبریک 

همـه سـاله آغـاز پاییـز در مهرماه، نوید بخش فرا رسـیدن بهار آموزش رسـمی کشـور اسـت. امسـال نیز بهار 
سـال تحصیلـی جدید از راه رسـید و ایـن روزها مدارس پذیـرای میلیون ها دانش آموز هسـتند. دانش آموزانی 
کـه هـر یـک بـا بهتریـن امیدهـا و آرزوها پا به عرصـه دانـش می گذارنـد. و البته در کنـار آنها اولیایـی که در 
ذهنشـان آینـده روشـنی از زندگـی فرزندانشـان ترسـیم کرده انـد و خـود را مقیـد بـه حمایت همـه جانبه از 

جگرگوشه هایشـان برای رسـیدن بـه آن آینـده، می دانند.
همـه در تکاپو هسـتند. علی رغم تورم لجام گسـیخته و گرانی سرسـام آور، هر خانواده به فراخـور توانایی مالی 

خـود، درصـدد خریـد و نونـوار کـردن لبـاس و کیف و کفش فرزندانشـان هسـتند، تـا آنها را با دلـی خوش به شـکار آرزوها بفرسـتند. در این بین گـروه پتروصنعت جنوب 
نیـز خـود را در کنـار این عزیزان سـهیم دانسـته لذا ، ریاسـت محترم هیئت مدیره ،مهندس خاکسـاری و مدیریـت محترم عامل ، مهندس کاوه پیشـقدم ضمن تبریک فرا 
رسـیدن مـاه مهـر و شـروع دلنشـین درس و مدرسـه بـه یکایک معلمین دلسـوز ، دانش آمـوزان عزیز و خانـواده محترم آنهـا ، اقدام به ارسـال ملزومات دانـش آموزی بین 

کلیـه کارکنـان نمودند و از خداوند منان سـال تحصیلی پرخیـر و برکتی را برای همـگان آرزو نمودند.

مباحثــی  مذکــور  دوره  در  گردیــد.  برگــزار 
همچــون ارزیابــی ریســک ، ایمنــی بــرق ، ایمنــی 
در عملیــات جابجایــی بــارو تحلیلــی درخــت خطــا 

بررســی گردیــده و آمــوزش داده شــد. 
HSE از  شــایان ذکــر اســت دور دوم آمــوزش 
ــه مــدت 8 روز در  21 شــهریورماه ســال جــاری ب
ــارس  ــع گاز پ ــی مجتم ــهای آموزش ــل کالس مح
ــع در کارگاه مرکــزی پاالیشــگاه اول  ــی ، واق جنوب

ــد.  ــزار گردی ــز برگ نی


