نسـل جوان ،گرهگشـاى دورههاى سخت و محنتهاى
بـزرگ اسـت و وقتـى وارد میـدان مىشـود  -کـه
الحمـدهلل امـروز هـم در میـدان اسـت  -گرههـاى
ریز و سـخت گشـوده خواهد شـد.
«گفت و شنود در دیدار جمعى از جوانان به مناسبت
هفتهى جوان»1377/2/7 -
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مصاحبـه بـا پیشکسـوتان و مدیـران گـروه
پتروصنعـت جنـوب
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نقش رويكردهاي بهبود كيفيت در جهت بـاال
بـردن قابليت اطمينان در TPM

ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در محیط کار
 7مهرماه ،روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد
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برپایی ضیافت سالروز تاسیس گروه
پتروصنعت جنوب
پترونیــوز  -یازدهمیــن ســالروز
تاســیس گــروه پتروصنعــت جنــوب
برگــزار شــد.
جشــن یــازده ســالگی گــروه
پتروصنعــت جنــوب بــا حضــور مهندس
محمدرضــا خاکســاری ریاســت محتــرم
هیئــت مدیــره و مهنــدس حســین
کاوه پیشــقدم مدیریــت عامــل گــروه
پتروصنعــت جنــوب روز دوشــنبه 20
مردادمــاه ســال جــاری برگــزار گردیــد.
کلیــه پرســنل و مدیــران دفتــر
مرکــزی در ایــن جشــن شــرکت نمودند
شــایان ذکــر اســت  ،بــه دلیــل فاصلــه
بســیار بیــن دفتــر مرکــزی و پــروژه
هــای مختلــف  ،امــکان برگــزاری ایــن
ضیافــت بــا دیگــر اعضــای خانــواده
پتروصنعــت فراهــم نشــد .همزمــان بــا
ایــن مراســم مهنــدس کاوه پیشــقدم از

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

جنــوب یــاد کردنــد.
بــه انجــام  120پــروژه در بخشهــای
گفتنــی اســت گــروه پتروصنعــت مختلــف صنعــت نفــت طــی مــدت 11
جنــوب در  20مردادمــاه ســال  1382ســال گردیــده اســت .
تاســیس شــده و تــا بــه حــال موفــق

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.
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شهرام مؤمنزاده

• لطفـ ًا خودتـان را معرفـی نماییـد و بفرماییـد از چـه
زمانـی همکاری خـود را با گـروه پتروصنعت جنـوب آغاز
کردهایـد ؟ شـهرام مومـن زاده هسـتم و از اواسـط شـهریورماه
سـال  87افتخارحضـور 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.

• 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 میگـردد ،که ایـن گروه نیز جهت حفظ پرسـنل فعـال و کادر
اصلـی مجموعـه خـارج از فعالیتهـای پـروژه در زمینههایـی 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

مصاحبهباپیشکسوتانومدیرانگروهپتروصنعتجنوب
به مناسبت یازدهمین سالروز تاسیس

سید حسن حسینزاده

صابر تقیزاده

• لطفــ ًا خودتــان را معرفــی نماییــد و
بفرماییــد از چــه زمانــی همــکاری خــود را بــا
گــروه پتروصنعــت جنــوب آغــاز کــرده ایــد؟
صابــر تقــی زاده و از آذرمــاه ســال  91همــکاری بــا
ایــن مجموعــه راآغــاز نمــوده ام.
• دیــدگاه تــان بــه گــروه پتروصنعــت جنــوب از گذشــته
تــا بــه حــال چگونــه اســت ؟ پاســخ بــه ایــن ســوال قــدری
دشــوار اســت  .زیــرا اوالً بنــده شــناخت جامــع و کاملــی از
گذشــته پتروصنعــت جنــوب نــدارم کــه دیــدگاه خــود را بــر آن
مبتنــی ســازم  .دومـاً 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
پتروصنعــت جنــوب ماننــد آدمــی اســت کــه از توانایــی هــای
متعــددی برخــوردار اســت امــا بــه دالئلــی  ،امــکان تحقــق همــه
اســتعدادهای خــود را نیافتــه و در نتیجــه فرآینــد رشــد او بــه
صــورت کامــل و مطابــق بــا ظرفیــت هــای برخــوردار طــی نشــده
اســت.
• آیــا پیشــنهاد یــا انتقــادی در جهــت رشــد و ارتقــاء
هــر چــه بیشــتر ایــن خانــواده بــزرگ داریــد ؟  -1صــرف
زمــان بیشــتر و دقــت مضاعــف در خصــوص پرســنل  ،خصوص ـاً
پرســنل کلیــدی  -2بکارگیــری کارکنــان توانمنــد و تفهیــم کــم
و کیــف مســئولیت و تعهــد آنــان در قبــال مســئولیت محولــه
 -3یافتــن راهــکار عملــی تحقــق نظریــه «نیــروی انســانی بــه
عنــوان رکــن اساســی ایجــاد و پیشــرفت ســازمان» بــه صورتــی
کــه بــرای کارکنــان قابــل لمــس باشــد -4 .نشــان دادن جهــت
و مســیر حرکــت و مقصــد ســازمان بــه پرســنل و نهادینــه
کــردن آن در اذهــان کارکنــان  -5تقویــت کارکــرد مولفــه هــای
ســازمانی بــه منظــور ســازماندهی بیشــتر  -6ایجــاد تعهــد در
کارکنــان از طریــق بــرآورده ســاختن نیازهــای روحــی و روانــی
آنــان و حفــظ آن از طریــق غنــی ســازی شــغل و افزایــش انگیــزه.
• ســخن آخــر؟ اســتعانت از خداونــد کــه  :هــم تــاک بمانــد ،
هــم تــاک نشــان.
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• لطفـ ًا 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  82مـی باشـم .دارای  33سـال سـابقه در صنعـت نفـت و در
حـال حاضـر از سـال  92نیز 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 میتوانـد 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  -1در 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.
 -2تمرکـز 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.
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حسین کاوه پیشقدم

• لطفـ ًا خودتـان را معرفـی نماییـد و بفرماییـد از چـه
زمانـی همکاری خـود را با گـروه پتروصنعت جنـوب آغاز
کردهایـد ؟
حسـین کاوه پیشـقدم ،فـوق لیسـانس مهندسـی مکانیـک می
باشـم و مـدت  11سـال اسـت کـه در گـروه پتروصنعـت جنـوب بـه عنوان
مدیرعامـل مشـغول به کار هسـتم.
• کمـی در خصـوص قدمهـای اول و چگونگـی تاسـیس گـروه
پتروصنعـت جنـوب بفرماییـد؟
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 قطعا 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 تلاش 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 تلاش و ثمـره تلاش.
• 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 سلامتی  ،توفیـق و سـربلندی دارم  .بنـده نیـز حضـور
مجموعـه پتروصنعـت را مدیـون تالشـها و کوشـش هـای آنـان مـی دانم.

محمد ساجدینیا

• لطفــ ًا خودتــان را معرفــی
نماییــد و بفرماییــد از چــه
زمانــی همــکاری خــود را بــا
گــروه پتروصنعــت جنــوب
آغــاز کــرده ایــد ؟ محمــد
ســاجدی نیــا مســئول صنــدوق مــی باشــم و از
خردادمــاه ســال  86تــا بحــال در ایــن مجموعــه
فعالیــت دارم.
• دیــدگاه تــان بــه گــروه پتروصنعــت جنوب
از گذشــته تــا بــه حــال چگونــه اســت ؟
دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه آن دارم چــرا کــه
مدیــران و کارکنــان پتروصنعــت انســانهایی بــا
ایمــان  ،همــدل و دلســوز مــی باشــند و همگــی
بــرای برطــرف شــدن هرچــه بیشترمشــکالت بــا
یکدیگــر همفکــری مــی نماینــد ،کــه در بیشــتر
مواقــع ایــن مشــکالت برطــرف گردیــده انــد.
• آیــا پیشــنهاد یــا انتقــادی در جهــت رشــد
و ارتقــاء هــر چــه بیشــتر ایــن خانــواده
بــزرگ داریــد ؟ اول پیشــنهاد مــی کنــم ســعی
شــود کارهــا بــه روز شــده و بــه دقایــق پایانــی
موکــول نشــود و دوم اینکــه حقــوق کارکنــان
ســروقت پرداخــت گــردد تــا بهانــه ای بــرای کــم
کاری و اعتــراض باقــی نمانــد.
• ســخن آخــر؟ در آخــر اینکــه کلیــه مدیــران
و کارکنــان دلســوز و بامحبــت کمــال تشــکر را
دارم.

سید علی رضویان

• لطفـ ًا خودتــان را معرفــی نماییــد و بفرماییــد از چــه زمانــی همــکاری
خــود را بــا گــروه پتروصنعــت جنــوب آغــاز کــرده ایــد ؟ ســیدعلی
رضویــان هســتم و از ســال  92همــکاری خــود را بــا گــروه پتروصنعــت جنــوب
آغــاز کــرده ام  .بنــده دارای مــدرک کارشناســی مهندســی متالــوژی و کارشناســی
ارشــد مدیریــت( )MBAمــی باشــم  .همچنیــن دارای  28ســال ســابقه در ســطح کارشناســی،
مدیریــت کنتــرل کیفیــت  ،مدیریــت تولیــد  ،مدیریــت بازرگانــی  ،قائــم مقــام مدیرعامــل و
مدیریــت عامــل دیگــر مجموعــه هــا مــی باشــم.
• دیــدگاه تــان بــه گــروه پتروصنعــت جنــوب از گذشــته تــا بــه حــال چگونــه
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.
• آیــا پیشــنهاد یــا انتقــادی در جهــت رشــد و ارتقــاء هــر چــه بیشــتر ایــن
خانــواده بــزرگ داریــد ؟ ایــن مجموعــه بایــد بنیــه خــود را در بخــش نیــروی انســانی
عملیاتــی تقویــت کنــد تــا بتونــد در راهبــرد پــروژه هــای خــود موفــق تــر عمــل نمایــد.
• ســخن آخــر؟ تحــول در ســازمانها لحظــه ای اتفــاق نمــی افتــد ،هــر تحولــی نیازمنــد
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.
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نقش رويكردهاي بهبود كيفيت در جهت
بـاال بـردن قابليت اطمينان در TPM

حسين كاوه پيشقدم

بـا توجـه بـه درج مطلـب مقاله نقـش رویکردهای
بهبـود کیفیـت در جهـت باالبردن قابلیـت اطمینان در
 TPMدر شـماره نخست توجه شـما خوانندگان گرامی
را بـه ادامـه مطلب جلب مـی نماییم.
 -5-1متدولوژي ناب
اين روش نگرشـي اسـت كه به روي تحويل محصوالت
يـا ارائه خدمات با بيشـترين كيفيـت و كمترين قيمت
درمـدت زمانـي معقـول متمركـز اسـت  .علاوه بـر
اينهـا بـه حذف تلفـات و فعاليتهايـي كـه ارزش افزايي
ندارنـد توجـه ويـژه اي دارد بنا بر مطالعاتي كه توسـط
دوانـه( )Devanehصـورت گرفتـه ،بهبودهايـي كـه
بمنظـور ارزش افزايـي با اسـتفاده از اصـول ناب صورت
ميگيرنـد غالبا عبارتنـد از  :بهبود جريان كاري  ،كاهش
زمـان راه انـدازي ،حذف تلفـات و بكارگيري تعميرات و
نگهداري پيشـگيرانه كـه همگي باعث افزايش سـرعت
فرآيندهـاي تجـاري و بازگشـت سـرمايه بـه سـازمان
ميشـوند.
اين سيسـتم مي تواند موجب سـهولت انجـام نگهداري
و تعميـرات بهـره ور باشـد  ،ضمـن اينكـه بكارگيـري
نگهـداري و تعميـرات پيشـگيرانه در ايـن روش و
تعميـرات بهـره ور مشـترك مـي باشـد و مـي توانـد
انطبـاق ايـن دوسيسـتم را باعـث گـردد  .بكارگيـري
كنتـرل كيفيـت در متدولـوژي نـاب و همچنيـن توالي
مناسـب فعاليـت هـا و مهندسـي سيسـتم مـي توانـد
علاوه بـر بهبـود كيفيـت قابليـت اطمينـان سيسـتم
نگهـداري و تعميـرات سـازمان را نيـز افزايـش دهـد .
 -6-1شش سيگما
شـش سـيگما يك متدولـوژي قوي اسـت كه بـا توجه
بـه واقعيـت هاي موجود و داده هاي حاصل از سـنجش
و ضعيـت فرآينـد اقـدام به حذف هرگونـه خطا يا عيب
زا فرآينـد مـي نمايـد  .بـراي آنكـه كيفيـت محصول يا
خدمـات در سـطح شـش سـيگما باشـد يـك فرآينـد
نبايـد بيـش از  3يـا  4خطا در هر يـك ميليون فرصت
داشـته باشـد  .بنابـر نظر دوانه شـش سـيگما از طريق
بكارگيـري بهبـود فرآيند  ،روش هـاي آماري ،تمركز بر

4

خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

مشـتري ،توجه خـاص به تك تك فرآيندها و سيسـتم
مديريتـي كـه بـر روي نتايج بلنـد مـدت و منافع مالي
عظيـم پـروژه هاي بهبود توجـه دارد  ،فرصـت هايي را
بـراي ارزش افزايـي در سـازمان ايجـاد مي كند .
ايـن روش اوليـن بـار توسـط موتـوروال بـا يـك الگوي
اسـتاندارد براي بهبـود فرآيند ارائه گرديد كـه در آن از
ابزارهـاي مختلـف براي سـنجش فرآينـد و جمع آوري
داده هـا سـود مـي بـرد  .اين الگـو به پنج مرحلـه و فاز
تقسـيم بندي مي شـود كه به اختصار به آن DMAIC
مـي گوينـد كه شـامل حـروف اول پنج كلمـه Define
بـه معنـاي تعريـف و  Measureبـه معناي سـنجش يا
انـدازه گيـري  Analyze ،بـه معناي تجزيـه و تحليل ،
 Improveبـه معناي بهبـود و  Controlبه معناي چك
كردن مي باشـد .شـش سـيگما يك فرهنگ و فلسـفه
مديريتـي بـر اسـاس تمركـز بـر خواسـته مشـتري در
جهـت ارتقـا و تعالي عملكرد سـازمان در ابعاد گوناگون
مـي باشـد و هـدف آن رسـيدن بـه سـطح مطلوبـي از
عملكـرد و كاهـش قابـل توجـه تعـداد عيـوب موجـود
در محصـوالت اسـت .توجـه بـه اهـداف ايـن رويكرد و
كـم كـردن خطا در ارائـه خدمات نگهـداري و تعميرات
باعـث افزايـش كارايـي تجهيـزات ،كاهـش توقفـات
اضطـراري و مكرر و همچنيـن افزايش قابليت اطمينان
بـه سيسـتم نگهـداري و تعميرات سـازمان مـي گردد.
 -7-1روش ارزيابي متوازن
ايـن روش وسـيله مفيـدي بـراي وضـوح دورنمـا و
اسـتراتژي سـازمان مـي باشـد كـه ايـن اسـتراتژيها را
از چهـار وجـه بررسـي ميكنـد در سـال  1992رابـرت
كايلـن و ديويـد نورتـن از دانشـگاه هـاروارد  ،روش
ارزيابـي متـوازن را در حالـي كـه سـعي بـر اجـراي
بهتريـن عمليـات جهـت ارزيابـي عملكـرد داشـتند
بوجـود آوردنـد.
روش ارزيابـي متـوازن مـي توانـد پيـش نيـازي جهت
اجـراي پـروژه شـش سـيگما باشـد و درهنـگام پيـاده
سـازي شـش سـيگما درابتـداي امـر بحرانـي تريـن
عناصر جهت بهبود را از طريق شـش سـيگما مشـخص
كنـد  .بديهـي اسـت كـه بـدون كسـب يـك معيـار

عملكـرد مناسـب و قـوي  ،يـك كارخانـه و يا شـركت
نمـي توانـد درك صحيـح و كمـي ازبهبودكيفيت خود
داشـته باشـند .
براي سـنجش و ارزيابي سيسـتم نگهـداري و تعميرات
جنبـه هـاي مديريـت فنـي  ،مشـتريان ،فرآيندهـاي
داخلـي  ،نيـروي انسـاني  ،ماشـين آالت و تجهيـزات
مـي تواند مناسـب باشـند و هـر يك از آنهـا را مي توان
بـا در نظـر گرفتـن معيارهايـي بـه مزيت رقابتـي براي
سيسـتم نگهـداري و تعميـرات در نظـر گرفـت  .شـك
نبايـد كـرد كـه ارزيابي مسـتمر يـك سـازمان ويا يك
گـروه مي تواند در اسـتفاده حداكثـري از تجهيزات آن
سـازمان كـه اوليـن ركـن نگهـداري و تعميـرات بهـره
ور و فراگيـر مـي باشـد موثـر و مفيـد باشـد و همـواره
سـازمان را در جهت بهينه سـازي سيسـتم خـود ياري
دهـد .بعلاوه ايـن چالـش اساسـي رو در روي دسـت
انـدركاران امـور تعميـرات و نگهـداري كـه انتخـاب
بهتريـن گزينـه و موثـر تريـن تكنيك هـاي نگهداري
و تعميـرات مـي باشـد در كنـار يادگيـري تكنيـك هـا
و روشـهاي نگهـداري و تعميـرات كـه از دغدغـه هـاي
اساسـي سـازمانها مـي باشـد را مـي تـوان بـا ارزيابي و
تعييـن نيازهـا و مشـكالت در جهـت بـر طـرف نمودن
آنهـا تلاش نمود .
بي شـك هر فعاليتـي در نگهداري و تعميـرات نيازمند
ارزيابـي و سـنجش عملكـرد بمنظـور ارائـه گـزارش
فعاليتهـا در راسـتاي بهبـود و ارتقـاي كيفـي عملكـرد
ماشـين آالت و همچنيـن هزينـه هـاي نگهـداري و
تعميـرات مي باشـد كه تعميـرات بهـره ور و فراگير نيز
از ايـن نيـاز مسـتثني نيسـت  .روش ارزيابـي متـوازن،
ابـزاري در اختياز سـازمانها ميگـذارد تا بتواننـد اجراي
اسـتراتژي را بـا وجوه مختلـف دنبال كننـد و مهمتر از
آن بر عملكرد اسـتراتژيك خود مديريت داشـته باشـند
كـه تمامـي اعضاي سـازمان آن را درك نموده و نقشـه
هـاي اسـتراتژي بخـش و واحـد خـود را در آن لحـاظ
مـي نماينـد .بـا توجـه بـه وجـود گروههـاي كوچـك
كاري در  TPMو وجـود روش ارزيابـي متـوازن جهـت
اطلاع اعضـاي سـازمان از عملكـرد اسـتراتژيك گـروه
خـود و اطلاع از اهـداف و خط مشـي سـازمان و گروه
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مـي توانـد سـرعت و كيفيـت ارائـه خدمـات گروههاي
كوچـك و نهايتـا كل سيسـتم نگهـداري و تعميـرات
بهـره ور وفراگيـر را افزايش دهد  .نهايتـا اينكه ارزيابي
متـوازن مي تواند سـرعت رسـيدن به اهـداف نگهداري
و تعميـرات بهـره ور و فراگيـر را بيشـتر و كيفيـت ارائه
خدمـات را باتوجـه بـه اطلاع از ضعـف هـا و قوتهـاي
سيسـتم بـر اسـاس معيارهـاي مشـخص شـده در اين
روش بهبـود بخشـد .
 -2نتيجه گيري
در عصـر حاضـر و درحالـي كـه كارخانجـات بـه دنبال
ايجـاد انقلاب و دگرگونـي در درون خويش هسـتند تا
بتواننـد خـودرا بـا تحـوالت جهانـي شـدن وفـق دهند
بحـث نگهـداري و تعميـرات مـي توانـد بطـور جدي و
موثر مسـير و اسـتراتژي توليد را در كارخانجات تعيين
و مشـخص نمايـد  .امروزه كارخانجات به شـدت درگير
مباحثـي چـون كاهـش هزينـه هـا  ،تـوان رقابـت بـاال
 ،بهبـود مسـتمر  ،افزايـش كيفيـت وكميـت محصـول
 ،كمبـود منابـع طبيعـي  ،بحـران انـرژي و ...هسـتند
 .سالهاسـت كشـور آمريـكا در حـال نبـرد بـا رقبـاي
خارجـي در زمينـه توليـد ارزانتـر و تحويـل سـريع
محصـوالت مـي باشـد وليكن طي چهار سـال گذشـته
سـه ميليـون فرصـت شـغلي از دسـت رفتـه و سـطح
اشـتغال در بخـش توليـد بـه پاييـن ترين سـطح خود
در  50سـال گذشـته رسـيده اسـت  .صنعت آمريكا در
تلاش اسـت تـا بـا بهـره گيـري از آخرين و پيشـرفته
تريـن تكنيكها به بهبـود فرآيند توليـد و كاهش هزينه
هـا دسـت يابـد و در ايـن راه خـود را در معـرض خطر
مـي بينـد  .علـت آن رامي تـوان اينگونه بيـان كرد كه
صنعـت امريـكا از  JITبـراي كاهش هزينـه موجودي ،
از  TQMبـراي بهبـود كيفيت از شـش سـيگما و توليد
نـاب بـراي كمك به افزايـش بهره وري اسـتفاده نموده
امـا تا بـه امروز از نگهداري و تعميرات غافل بوده اسـت
 .شـركتهاي آمريكايـي بيـش از  2تريليـون دالر صرف
تعميـر ماشـين آالت و تجهيـزات خـود مـي نمايند كه
تقريبـا نيمـي از آن مربـوط بـه هزينـه اقلام مصرفـي
اسـت  .سـاعت كار مفيد پرسـنل نگهـداري و تعميرات
در صنايـع بـزرگ آمريـكا كمتـر از  2سـاعت بـوده و
نـت پيشـگيرانه تنهـا در  22واحد از شـركتها بصورت
موفقيـت آميـز اجـرا شـده اسـت  .تمـام اين گزارشـها
نشـان از اهميـت ايجـاد يـك سيسـتم نگهـداري و
تعميـرات جامـع به منظور باالبـردن كيفيت محصوالت
و خدمـات هـر سـازماني مـي دهـد كـه تجربـه ثابـت
نمـوده اسـت در حـال حاضـر بهترين گزينـه نگهداري
و تعميـرات بهـره ور و فراگيـر مـي باشـد  .رويكردهاي
بهبـود كيفيـت گـر چـه بـه تنهايي مـي تواند مـا را در
پيشـبرد اهداف سـازمان يـاري دهد اما بـه هيچ عنوان
نمـي توانـد يك اسـتراتژي كافي بـراي سـازمان و نهاد
مـا باشـد  .اسـتفاده از  TPMبه عنوان يـك متدولوژي
نـاب درنگهـداري و تعميـرات مـي تواند مجموعـه مارا
در كاهـش هزينـه هاي توليد ياري نمايـد؛ ضمن اينكه
بيـان ايـن نكتـه نيز الزم و ضروري اسـت كـه هريك از
رويكردهـاي بهبـود كيفيت اعم از شـش سـيگما  ،پوكا
يوكـه ،ارزيابـي متـوازن  5S،و ...خـود مـي توانـد پيش

درآمـد و يـك جهش سـريع جهت اجراي  TPMباشـد
 ،بـه نحوي كـه برخي از نظريـه پردازان علـم نگهداري
و تعميـرات برخـي از ايـن رويكردهـا را ازاصـول TPM
دانسـته اند .
نتيجـه اينكـه تنهـا باتوجـه بـه متدولوژيهـاي بهبـود
كيفيـت نمـي توانيم براي سـازمان خود مزيـت رقابتي
ايجـاد نمائيـم بلكـه چنانچـه بخواهيـم يـك سيسـتم
توليـدي كارا و ثمـر بخـش جهـت حضـور در بـازار
رقابت جهاني داشـته باشـيم يكي از ضروريات داشـتن
سيسـتم نگهـداري و تعميـرات مفيـد و مؤثر اسـت كه
آن سيسـتم مي تواند  TPMباشـد  .اين مهم به تجربه
در اكثـر واحدهـاي توليـدي سـطح دنيا ثابـت گرديده
اسـت  .همچنيـن الزم اسـت بـه منظـور سـهولت در
اجراي سيسـتم نگهداري و تعميرات بهـره ور و فراگير،
بـا بهـره گيـري از رويكردهـاي بهبـود كيفيـت مسـير
پيـاده سـازي  TPMرا هموارتـر و سـرعت آنـرا افزونتر
نمائيـم  .بـه بيان سـاده تر مـي توان گفـت رويكردهاي
بهبـود كيفيـت سـرعت پيـاده سـازي  TPMرا افزايش
داده و فرهنـگ بسـياري از اقداماتـي را كه مي بايسـت
در حيـن اجـراي  TPMصورت گيـرد را ازطريق اجراي
سيسـتم هـاي بهبـود كيفيت در سـازمان يا نهـاد آورد
و مقدمـه مناسـبي جهـت اجراي سيسـتم نگهـداري و
تعميـرات بهـره ور و فراگيـر بعنـوان سيسـتم بهينـه و
جامـع در نگهـداري و تعميـرات بمنظـور ايجـاد مزيت
رقابتـي مي باشـد .
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انا هلل و انا الیه راجعون
بــا کمــال تأســف بــا خبــر شــدیم
جنــاب آقــای محمدرضــا زمینــی
از همــکاران پــروژه کارگاه مرکــزی
دار فانــی را وداع گفتهانــد .ایــن
مصیبــت را بــه ایشــان و خانــواده
محترمشــان تســلیت عــرض مــی
نماییــم و از خداونــد متعــال بــرای
متوفــی طلــب مغفــرت و بــرای
خانــواده محترمشــان صبــر جمیــل
مســئلت میداریــم.
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 ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
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بهداشت در محیط کار

Health

شـکي نيسـت که بسـياري از عوامـل درافزايش يا کاهش کيفيـت کار و بازده کارمنـدان نقش دارد.
سـال هاسـت که مشـخص شـده هر قـدر در محيـط کاري اسـتانداردهاي حرفه اي باالتـر و ايمني
و آسـايش بيشـتري بـراي کارمنـدان فراهم شـود ،بهـره وري و انگيـزه کار نيز افزايش مـي يابد،اما
بـروز و شـيوع انـواع بيمـاري هـا در قشـر کارمند و به اصطالح پشـت ميزنشـين باعث شـده اسـت
کـه تاثيـر کارهاي اداري و يکنواخت بر سلامت جسـمي افراد بيش از گذشـته آشـکار شـود .اولين
محور بهداشـت شـامل چندين بخش اسـت .عوامل فيزيکي موثر در محيط کار شـامل روشـنايي ،
صـدا و تشعشـعات رايانه اسـت .روشـنايي در محيط کار اصل بسـيار مهمي اسـت و بايـد به ميزاني
باشـد کـه نيـاز افـراد را بـرآورده کند و اسـتاندارد باشـد .صدا نيـز بايد در محيـط اداري بـه انداز ه
اي باشـد کـه بـه آلودگـي صوتي منجر نشـود و کمترين آلودگـي صوتي در محيط کار حاکم باشـد.
دوميـن محـور مسـئله ارگونومـي يعني تطابق بدن انسـان با محيـط کار مطرح اسـت .در اين محور
مناسـب بـودن ميـز و صندلـي ،ارتفـاع ،راحتـي و اسـتاندارد بـودن آنهـا لحـاظ مي شـود .سـومين
مسـئله اي کـه در محيـط اداري حائـز اهميـت اسـت ،مسـئله رعايت بهداشـت عمومي مناسـب در
محيـط اسـت .داشـتن تاسيسـات عمومي مناسـب ،پاکيزگي محيـط ،نظافت کـف و ديوارها و رنگ
مناسـب از ابتدايـي تريـن مواردي اسـت که یک محيـط اداري بايد داشـته باشـد .در مراحل بعدي
معاينـات دوره اي کارمنـدان  ،تغذيه مناسـب در محيط کار ،داشـتن زمان اسـتراحت و ورزش هاي
گروهـي لحاظ مي شـود.
طبـق مسـتندات سـازمان ايمنـي و بهداشـت آمريـکا به طور متوسـط در اين کشـور سـاالنه  ۱۵تا
 ۲۰ميليـون دالر صـرف هزينـه غرامـت ناشـي از بيمـاري هـاي مرتبط با کار مي شـود.



ایمنی در محیط کار

Safety

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  2000سـال پیـش در کتاب تاریـخ طبیعی
 Plinyو  Elderآمده 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 :
 .1تمرکـز ماشـین آالت زیـاد در فضاهـای نسـبتاً کوچک که باعـث تراکم نیروی انسـانی در نتیجه
سـانحه و ضایعه مـی گردد .
 .2تراکـم تعـداد زیـادی از کارکنـان در فضاهـای نسـبت کوچـک که باعـث به وجود آمدن مسـائل
روانـی اجتماعـی شـده و باعث بروز سـانحه می شـود .
 .3افزایش قدرت ماشین آالت و پیچیدگی کار با آنها
 .4تقسیم کار بیش از حد توان کارکنان
 .5کمبود آموزش و آشنایی با ماشین آالت سنگین و طرز کار با آنها
 .6عـدم آگاهـی کامـل از شـرایط سـانحه زا و اثرات ناشـی از آلودگی ها و راه هـای حفاظت و پیش
گیر ی
 .7غیر الزم دانستن هزینه های سنگین برای تحقیق و تنظیم طرح های ایمنی
 .8عدم هماهنگی و انطباق دانش و توانایی جسمی و روانی متصدیان با کار مربوطه
 .9توجه بیش از حد به افزایش سطح تولید
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حفظ محیط زیست

Environment

بـه طـور كلـي “محيـط” بـه مجموعـه اي از عوامـل
و شـرايط خارجـي و تاثيـرات وارده ناشـي از آنهـا بـر
زندگـي يـك موجـود زنـده اطلاق مـي گـردد  .طبق
ايـن تعريـف محيـط شـامل هـوا ،آب و خـاك و روابط
بيـن آن هـا و كليـه موجـودات زنـده مي باشـد .بر اين
اسـاس هدف “بهداشـت محيط ” كنتـرل كليه عواملي
اسـت كـه بالقـوه و بالفعـل تاثيـرات سـويي بـر بقـاء و
سلامتي انسـان اعمـال ميكننـد  .بـراي رسـيدن بـه
ايـن هـدف ،بهـره گيـري از دانـش زيسـت محيطـي
و نيـز كاربسـت اصـول مهندسـي بـه منظـور كنتـرل،
اصلاح و بهبـود عوامـل فيزيكي ،شـيميايي و زيسـتي
محيـط جهت حفظ و ارتقاء سلامتي و رفاه و آسـايش
انسـان ضـرورت مـي يابـد  .از ديـدگاه كاربـردي نيـز
ميتـوان بهداشـت محيـط را بدين شـرح تعريـف كرد:
“بهداشـت محيـط ،تكوين نظم يافته ،ارتقـاي و اجراي
معيارهايـي اسـت كه شـرايط خارجي مسـبب بيماري،
ناتوانـي و سـلب آسـايش از انسـان را كنتـرل ميكننـد.
توصیههایی برای حفظ محیط زیست:
 -۱عـدم اسـتفاده و یا کاهش اسـتفاده از فرآورده های
خطرزا و مسـموم در مصـارف خانگی و تجاری
 -۲مهـار ریختـن پـس مانـده هـای فـرآورده هـای
شـوینده ،رنگهـای شـیمیایی،حاللهای شـیمیایی و
سـموم آفـت کـش هـای مسـتعمل
 -۳تشـویق اصنـاف در تقبـل مسـئولیت در قبـال
محیـط زیسـت
 -۴اطلاع عمـوم مـردم از برنامـه هـا در حفاظـت از
محیـط زیسـت و ارتقـای آنهـا
 -۵گـزارش تخلیـه غیـر قانونـی زبالـه و تخطـی از
مقـررات
 -۶جلوگیـری از قطـع بـی رویـه درختـان ونابـودی
جنگلهـا ومراتـع.
 -۷جلوگیری از شکار بی رویه جانوران  ،آبزیان و...
 -۸مراقبـت از آبهـا وجلوگیـری از آلودگـی منابـع آبی
(رودخانههـا ،دریاهـا و سـایر منابع)
 -۹تفکیـک زبالـه هـا از هم(کاغذ-پالسـتیک-مواد
یکبـار مصـرف و )...و بازیافـت پـس مانـده هـا
 -۱۰جلوگیـری از تولید زباله وآموزش درسـت مصرف
کردن
 -۱۱اصـراف نکـردن در منابـع طبیعی مثـل نفت ،گاز،
آب و..
 -۱۲کاهـش اسـتفاده از اسـپری هایـی کـه باعـث
تخریـب الیـه ازن مـی شـوند.
 -۱۳جلوگیـری از آلودگی هوا مخصوصا” در شـهرهای
بـزرگ با آموزش فرهنگ اسـتفاده از وسـایل نقلیه
 -۱۴جـدی گرفتـن پیـام مسـئولین بـرای حفاظـت از
محیط زیسـت.
 -۱۵اجرای طرحهای آموزشی برای فرهنگ سازی
 -۱۶اجـرای طرحهـای همـکاری سـازمان محیـط
زیسـت بـا سـایر ارگانهـا حتـی مـدارس در -پـاک
سـازی مراتع،جنـگل ها،سـواحل دریاها،پارکهـا و...
 -۱۷منابـع اصلی آلودگی شـناخته شـود وفهرسـتی از
مـواد آلوده کننده مشـخص شـود.



گوناگون
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با خبر شدیم که...



• آقایـان حمیـد نگهداری  ،صادق اسلام 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
عزیـزانتسـلیتعـرضنمـودهوبـرایآنهـاصبـروشـکیبائیازدرگاهپروردگارمسـئلتمـیدارد.
• آقـای رمضـان مـرادی ،محمـد علـی پیروزبخـت اردکانـی و یوسـف پاکبـاز  ،بـه تازگـی
صاحـب فرزنـد گردیـده انـد .قـدم نـو رسـیده مبـارک.



شعــــــر 5S

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 .

نکتهای جالب در زبان انگلیسی



آیا میدانید که ...

حروف انگلیسی  A,B,C,Dدر امالی انگلیسی هیچ یک از اعداد  1تا  99دیده نمیشود؟
حرف  Dبرای اولین بار در عدد  100بکار می رود ()Hundred
حروف  A,B,Cدر امالی انگلیسی هیچ یک از اعداد  1تا  999دیده نمی شود.
حرف  Aبرای اولین بار در امالی عدد  1000دیده می شود ()Thousand
حروف  B,Cدر امالی انگلیسی هیچ یک از اعداد  1تا  999999999دیده نمیشود.
حرف  Bبرای اولین بار در امالی عدد بیلیون بکار می رود)billion( .
و حرف  Cهیچ وقت در امالی اعداد انگلیسی بکار نمی رود



نکاتی در مورد جوشاندن شیر

محلی كه شیر سر رفته:
بـرای تمیـز كـردن محلـی كـه شـیر سـر رفته اسـت می توانیـد مقـداری آب و نمـك روی
محلـی كـه شـیرریخته بریزیـد و مقـداری صبـر كنیـد سـپس محل مـورد نظر را بشـویید.
برای اینكه شیر به ته قابلمه نچسبد:
بــرای اینكــه شــیر بــه تــه قابلمــه یــا شــیر جــوش و اطــراف آن نچســبد بایــد یــك
نعلبكــی نشــكن و تمیــز را در كــف ظــرف بــه حالــت وارونــه قــرار دهیــد و بعــد شــیر را
روی آن بریزیــد و آن را بجوشــانید.



آیا میدانید خندهدار!!!
آیا می دانید :اگر سر پرگار گیج برود بیضی میکشد!؟
آیـا مـی دانید :شـبی کـه قهر کنـی و شـام نخـوری درازترین شـب
سـال است!؟
آیـا مـی دانید :ایـن روزا خریـدن آدما راحت تـر از خریدن گوشـت و
مـرغ و برنج!؟
ی آسانسـور
آیـا مـی دانید :دکمه آسانسـورو پشـت هـم تند تنـد بزن 

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!؟
آیامیدانید:تمام بانک های خصوصی ایران ،نخستین بانک خصوصی ایران هستند!؟
آیامیدانید:خبرگزاری“مادر-خاله”سریعترینوموثقترینخبرگزاریبینفامیلیه!؟
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 ۲۰دقیقه طول کشـیده تایپش
کنی!؟
آیـا مـی دانید :بـا حذف جملـه “خـب دیگه چـه خبـر” از زبان پارسـی ارزش سـهام
مخابـرات بـا کاهش  ۸۰درصـدی مواجه میشـود!؟



معمای ریاضی

به جای عالمت سوال حرف مناسب را قرار دهید.

لطفــا پاســخ معمــا را تــا یــک هفتــه پــس از انتشــار
خبرنامــه بــه رابطیــن خبــری و یــا دفتــر روابــط
عمومــی ارســال فرماییــد.

با ج

ـا
یزه

پاسخ معامی پیشین1113213211 :
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سردبیر :افسانه سادات احقاقی
صفحه آرا :محمد سعیدی
همکاراناینشماره:آرزو پیلهور ،حمید داوودی ،فاضل محسنی
آدرس :تهــران ،شــهرک غــرب ،بلــوار دادمــان غربــی ،خیابــان
فخــار مقــدم ،کوچــه گلبــرگ یکــم غربــی ،پــاک ،5
آدرس الکترونیکیpetronews@petrogroup.co :
تلفن88580657 -8 :
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پترونیـوز -دور اول آمـوزش واحدهـاي ایمنـی
عملیـات ,ایمنی بـرق و صـدور مجـوز کار از تاریخ 30
تیرمـاه لغایـت 6مرداد ماه سـال جاری به مـدت  8روز
کاري برگـزار گردیـد.
ایــن دوره جهــت پرســنل پــروژه  HSEگــروه
پتروصنعــت جنــوب  ،شــاغل در پاالیشــگاه اول
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی و توســط مهنــدس
حســن علــی رنجبــر  ،مــدرس و عضــو هیــأت
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد المــرد

برگزاري دور اول آموزش
واحدهايایمنیعملیات،
ایمنی برق و صدور مجوز کار

برگــزار گردیــد .در دوره مذکــور مباحثــی
همچــون ارزیابــی ریســک  ،ایمنــی بــرق  ،ایمنــی
در عملیــات جابجایــی بــارو تحلیلــی درخــت خطــا
بررســی گردیــده و آمــوزش داده شــد.
شــایان ذکــر اســت دور دوم آمــوزش  HSEاز
 21شــهریورماه ســال جــاری بــه مــدت  8روز در
محــل کالســهای آموزشــی مجتمــع گاز پــارس
جنوبــی  ،واقــع در کارگاه مرکــزی پاالیشــگاه اول
نیــز برگــزار گردیــد.

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 بیانتهایی اسـت ،.در این مكان شـما بدون واسـطه با میلیونها 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 رسـانههای مجازی می باشـد  ،ورود به دنیای اینترنت آزاد و ارائه خدمات در آن ارزانتر 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.
همکاری با چینی ها
پترونیوز  -جلسه معارفه شرکتهای چینی  Hengtaeiو  Hilongبا 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  Hengtaeiاشـاره کرد  .این شـرکت چینی کـه در زمینه تامین تجهیزات
( MWD (Measurement While Drillingفعالیـت دارد  ،درصـدد همـکاری دوطرفـه بـا گروه پتروصنعت جنوب به مذاکره پرداخت تـا در اجرای پروژه های حفاری در تامین
تجهیـزات  MWDدر پـروژه هـای حفـاری جهـت دار بـه ایـن مجموعه یاری رسـاند ،همچنین با شـرکت  Hilongکه از تولید کننـدگان به نام لوله های حفاری می باشـد
نیز جلسـات مثمر ثمـری را برگزار نموده اسـت .
باز آمد بوی ماه مدرسه
پترونیـوز -بـا آغـاز سـال تحصیلی جدید گـروه پتروصنعت جنـوب نیز مهرنو را بـه کلیه فرزنـدان همکاران
تبریک گفت.
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 میلیونها دانش آموز هسـتند .دانشآموزانی
کـه هـر یـک بـا بهتریـن امیدهـا و آرزوها پا به عرصـه دانـش میگذارنـد .و البته در کنـار آنها اولیایـی که در
ذهنشـان آینـده روشـنی از زندگـی فرزندانشـان ترسـیم کردهانـد و خـود را مقیـد بـه حمایت همـه جانبه از
جگرگوشههایشـان برای رسـیدن بـه آن آینـده ،میدانند.
همـه در تکاپو هسـتند .علیرغم تورم لجام گسـیخته و گرانی سرسـامآور ،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.
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