جنـگ ،جنـگ ارادههاسـت؛ جنـگ ارادههـای راسـخ
اسـت .هـر کـه عزمـش بیشـتر او پیـروز اسـت.
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دکتر زحمتکش

رئیس جدید هیأت مدیره گروه پتروصنعت جنوب
جلسـه معارفـه رییـس جدیـد هیـأت مدیـره گـروه پتروصنعـت
جنوب ،دکتر یدالله زحمتکش  15آذرماه  94برگزار شـد .ایشـان در این جلسه
ضمـن تقدیـر و تشـکر از زحمـات بـی دریـغ مهنـدس محمدرضـا خاکسـاری
رییـس اسـبق هیـأت مدیره گـروه پتروصنعت جنـوب  ،اطالعاتـی در خصوص
فعالیتهـا و چشـم اندازهـای آتـی ایـن مجموعـه ارائـه کردند  .دکتـر زحمتکش
در حـال حاضـر مدیرعامـل و عضـو هیـأت مدیـره شـرکت صبـا تامین پارسـیان
(زیرمجموعـه بانـک پارسـیان) و دانـش آموختـه دانشـگاه امـام صـادق(ع) در
رشـته حقوق می باشـند  .ایشـان دارای سـوابق مدیریتی گسـترده ای از جمله
مدیـر کل بازرسـی وزارت صنایـع و معـادن در زمـان وزارت اسـحاق جهانگیـری
معـاون اول رئیـس جمهـور می باشـند .روابط عمومی گـروه پتروصنعت جنوب
؛ ضمـن اعلام ایـن خبر پیوسـتن ایشـان را بـه این مجموعه خیـر مقدم عرض
مـی نمایـد و از درگاه ایـزد منـان توفیقات باعـزت برای این بزرگوار مسـئلت می
دارد .یقینـا حضـور گرم دکتـر زحمتکش در این مجموعه یاریگر خانـواده بزرگ
پتروصنعـت در پیشـبرد اهدافشـان خواهـد بـود .

1

خبرنامۀ داخلی گروه پتروصنعت جنوب

زمستان   1394پیش شماره  8  6صفحه



خبـــــــــــــر

w w w. p e t r o g r o u p . c o

سخن سردبیر

“

دوباره متولد شویم !
آخریــن روزای زمســتان در حــال ســپری شــدن
اســت و همــه مــردم در انتظــار فــرا رســیدن عیــد
نــوروز هســتند و بــا خریــد و خانــه تکانــی بــه
اســتقبال ســال نــو مــی رونــد  .البتــه در ایــن بیــن
هســتند کســانی کــه انقــدر درگیــر کارهــای عیــد
مــی شــوند کــه فرامــوش مــی کننــد در واقــع ایــن
بهــار اســت کــه باخــود نــوروز را مــی آورد و از آمــدن
بهــار غافــل مــی شــوند.
ســعی کنیــد  ،بــرای اینکــه ســال بهتــری را تجربــه
کنیــد یــک تغییــر کوچــک در خودتــان پدیــد
آوریــد و هــر تغییــر کوچــک را هدیــه ای ببینیــد
کــه بــه خودتــان مــی دهیــد ،آن هــم بــرای احتــرام
گذاشــتن بــه جســم  ،فکــر و روحتــان .
بــرای مثــال دوری از اخــاق ناپســند مــی توانــد
گزینــه خوبــی بــرای تغییــر در ســال جدیــد باشــد.
«اخــاق» و «عمــل» الزم و ملــزوم یکدیگــر و بــه
منزلــه علــت و معلــول انــد و در یکدیگــر تاثیــر
متقابــل دارنــد .اخالقیــات میتوانــد فــردی
باشــد ،در ایــن حالــت شــامل یــک «بایــد»
شــخصی اســت ،شــخص خــود تصمیــم گیرنــده و
وضــع کننــده قانونــی اســت کــه او را بــه انجــام یــا
عــدم انجــام فعلــی ملــزم میکنــد .در ایــن حالــت
هــدف اخالقیــات و درســتکاری ،پیشــبرد و بهبــود
وضعیــت زندگــی در جامعــه اســت.
یــازده چیــز ریشــه اخــاق خــوب و پســندیده
عنــوان شــده:
توبــه  ،تــرس از خــدا  ،پارســایی و تقــوا ،
بردبــاری  ،تشــکر ،اخــاص  ،راســتگویی ،
رضــا بــه قضــای الهــی  ،محبــت (بــا مــردم)،
یــاد مــرگ
و یازده چیز ریشه صفات ناپسند است :
پرخــوری  ،پرگویــی ،خشــم  ،حســد  ،محبــت
بــه مــال و ســرمایه  ،محبــت بــه مقــام و
منصــب  ،تکبــر ،خودپســندی  ،ریــا  ،نخــوت
و بخــل
بهــار مــی توانــد بهانــه خوبــی باشــد بــرای تهذیــب
نفــس و پاکســازی وجــود از صفــات ناپســند ،
بیاموزیــم بیشــتر عشــق بورزیــم و تنفــر و بــدی ها را
از خــود دور کنیــم تــا دوبــاره متولــد شــویم.
سردبیر
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گروه پتروصنعت جنوب شرکت برتر ایران
در جشنواره برترین شرکتهای ایران
سـومین جشنواره و نمایشگاه ملی سالیانه
برتریـن شـرکت هـای ایـران  TOPEXیکشـنبه پنجـم
مهرمـاه  1394در مرکـز همایـش هـای بیـن المللـی
صـدا و سـیما و بـا حضـور نماینده مـردم تهـران  ،عضو
کمسـیون برنامـه و بودجـه مجلس شـورای اسلامی و
معاونت محترم ارتباطات و امور بین الملل برگزار شـد.
دیگـر سـخنرانان مراسـم ،محمدتقـی حسـینی قائـم
مقـام وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و اسـداله
عسـگراوالدی رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران  -روسـیه
و ایـران  -چیـن بودنـد کـه ضمـن گرامیداشـت یـاد و
خاطـره شـهدای ایـن فاجعـه از نقـش و دسـتاوردهای
دولـت در بخـش اقتصـاد و تجـارت و نیـز توقعـات و
نیازهـای بخـش خصوصـی از دولـت یـاد کردنـد.
احمدی بافنده مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز سـخنرانان اختتامیـه و از جمله مهمانان ویژه
این مراسـم بود.
سـینا سـنجری نیز به عنـوان دبیـر جشـنواره و رییس

“

انجمن مفاخر صنعتی از جایگاه سـتودنی شـرکتهای
ایرانـی در مبـارزه و شکسـت تحریمهـا ظالمانـه علیـه
ایـران تجلیـل کرد.
گروه پتروصنعت در این جشـنواره عالوه بر شـرکت در
نمایشـگاه جانبـی ایـن جشـنواره  ،موفـق بـه دریافت
تندیـس و لـوح شـرکت برتـر ایـران شـد  .در ایـن لـوح
تقدیـر آمده اسـت :
باتوجه به دستاوردهای درخشان آن مدیریت و افزایش
چشـمگیر توانمنـدی ها و قابلیـت های آن شـرکت در
سال جاری و طبق بررسی های کمیته ارزیابی انجمن
مفاخرصنعتـی و موسسـه بیـن المللـی پژوهشهـای
صنعتـی ایران(همپـا) گواهی می گردد که آن شـرکت
بعنـوان شـرکت برتر در سـال  94در صنعت نفـت  ،گاز
و پتروشـیمی گـروه پیمانـکاری انتخاب شـده اسـت و
تندیس شـرکت برتر سـال را در سـومین جشنواره ملی
برتریـن شـرکتهای ایـران دریافـت نمـوده اسـت .امیـد
اسـت بـا همـت مدیـران برومنـد ایـران اسلامی عزیـز
همـون حضرتعالی هـر روزه مسـیر اسـتقالل صنعتی
و اقتصـاد مقاومتـی و درخشـش کشـور عزیزمـان در
جامعـه جهانـی گام برداریم.
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می توانید این مطلب را طنز فرض کنید!!!

“

“

خودآموزی برای خراب كردن تعطیالت نوروزی

حقیقتـش را بخواهیـد در ایـن نـوروز و اول سـالی نمیخواسـتیم كارهـای بد یادتـان بدهیم و در عوض تصمیم گرفتـه بودیم راههای درسـت رفتار كردن در دیـد و بازدیدهای نوروزی را به شـما
یـادآوری كنیـم ،امـا بعـد بـا خودمـان گفتیـم چند نفر حوصلـه دارند نصیحت بخواننـد و از آن تعـداد ،چند نفر به نصیحـت گوش میكنند؟ این شـد كه تصمیم گرفتیم طریق برعكس پیشـه
كنیـم دیگـر انتخاب با شماسـت كه لقمان باشـید یا. ...

1

نخسـتین نكتـه دربـاره عیـد دیدنـی،
زمـان آن اسـت یـا صبـح زود به مهمانـی بروید
یـا نیمهشـب یـا سـرظهر و هرگـز بـرای ایـن كه
بیموقـع مزاحم دیگـران شـدهاید عذرخواهی
نكنیـد و حتی خودتان را متعجب نشـان دهید
كـه چـرا آنهـا خوابآلـود و آشـفتهاند.

2

4

هـر جـا رفتیـد از خانـه قبلـی بـد بگوییـد مثلا از شـیوه
پذیرایـی صاحبخانه اشـكال بگیریـد .اگر رازی از زندگیشـان
كشـف كردهایـد ،افشـا كنیـد و بـه همـه توضیـح بدهیـد كـه
آنهـا اصلا آمـاده نبودهانـد ،لباسهـای نامناسـبی پوشـیده
بودهانـد ،بـه نظـر میآمده با هم مشـكل داشـتند ،خانهشـان
بـوی بـدی مـیداد ،مبلشـان لـك داشـته ،كمدشـان كـج
بـوده ،فرششـان ریشریش بـوده ،میزشـان قژقژ میكـرده و
خالصـه ایـن كـه پذیرایـی درخـوری از شـما نكردهانـد.

در هـر خانـهای ،فامیـل را یـاد دلخوریهایشـانازهم بیندازیـد.
بـرای مثـال از آنها بپرسـید چه طور هنـوز با فالنی رفـت و آمد میكنند،
در حالـی كـه سـال قبـل دربارهشـان فلان حـرف را زده بـود؟! ایـن
پرسـش ،آنها را وا میدارد به گذشـته و خرده حسابهایشـان با دیگران
فكـر كننـد و در صدد تالفـی برآیند.

3

كـی گفتـه قـرار اسـت در دیـد و بازدیدهـای نـوروزی ،فقـط چنـد
دقیقـهای بمانیـد تـا دیدارهـا تـازه شـود و بعـد برویـد؟ هـر جـا رفتیـد
همانجـا اتـراق كنیـد و تـا وقتی یـك وعـده غـذا نخوردهاید خانهشـان را
تـرك نكنید.

5

آجیلجـوری كنیـد! آجیلجـور كسـی
اسـت كه بـه مهمانی مـیرود تا آجیلهـای توی
كاسـه آجیـل خـودش ،كاسـه آجیـل دیگـران و
حتـی ظـرف بـزرگ اصلـی را بگـردد و اجـزای به
درد بخورشـان را مثـل پسـته ،فندق و بـادام جدا
بهتریـن جـا بـرای انداختـن یـك شـكالت نیمـه مـكزده روی قالـی كنـد و بخـورد یـا تـوی جیبهایـش بریـزد.
خانـه مردم اسـت ،اما اگر شـرایط مناسـبی برای این كار پیـش نیامد آن را
توی اسـتكان چایی كـه برایتـان آوردهاند بیندازید .خیلی روش سـادهای
بـه نظـر میرسـد ،امـا میدانیـد چقـدر بـرای ناراحـت كـردن صاحبخانـه
هرگـز در مهمانیهـا تلفـن همراهتـان را
سـودمند اسـت؟ اوال هـم بشـدت چنـدشآور اسـت و حـال صاحبخانـه خامـوش نكنیـد یـا در وضعیت بیصـدا قرار
را وقـت شسـتن اسـتكان بـه هـم مـیزد و ثانیـا ،كنـدن شـكالت از كـف ندهید .اتفاقا روشـنش بگذارید و صدایش را
اسـتكان وقت شسـتن بسیار سخت اسـت و ثالثا ،اگر صاحبخانه استكان روی بیشـترین حد تنظیم كنید ؛ دقت كنید
شـما را بـه دقـت نشـوید ،چای مهمـان بعدی خود بـه خود شـیرین و كدر صدایتـان آنقـدر بلند باشـد كه صـدا به صدا
میشـود و كوتاهـی او را در شسـتن اسـتكانها افشـا میكنـد.
نرسـد و همه ناچار باشـند سـكوت كنند و به
آدامـس چسـبانی هـم روشـی اسـت كـه در آن مهمـان قبل از تـرك محل خوشوبش شـما بـا رفیق آن طـرف خطتان
عیددیدنـی ،آدامسـش را بـه جایی از مبل میچسـباند و مهمـان بعدی را گوش كنند.
در دام آدامسـیاش میانـدازد ،ایـن روش را زیـاد توضیح نمیدهیم چون
حتـی عیدخرابكنهـای آماتور هـم آن را بلدند!

7

8

10

هـر كـس را دیدیـد اگر چـاق بـود لبتـان را بگزید
و بگوییـد «چقـدر چاقتـر شـدهای» اگـر الغـر بـود سـر
تاسـف تـكان بدهیـد «چقـدر الغرتـر شـدهای» اگـر
متوسـط بـود به چهـرهاش نـگاه كنید و آه بكشـید «چه
پیـر شـدی ...اصلا داغـون شـدی چـرا؟»

12

اگـر آیفـون تصویـری داریـد در طـول تعطیالت روشـن نگهش داریـد و اگر ندارید سـعی كنیـد اوقاتـی از روز را
پشـت در آپارتمـان كشـیك دهیـد و كمیـن كنید چـون گاهی شـرایطی پیش میآید كه همسـایهها ترجیـح میدهند
وانمـود كننـد نیسـتند و در را بـه روی یـك گـروه از مهمانهایشـان باز نكنند .اینجاسـت كـه باید جلو بروید یا از پشـت
آیفـون بـه مهمانهـای آنهـا بگوییـد «بلـه ...بله ...منـزل هسـتند .نمیدانم چرا جـواب نمیدهنـد ...به هـر حال من
در را بـاز میكنم شـما بیاییـد داخل»...
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6

یكی از بهترین وسـایل برای خراب كردن عید دیدنی ،كتاب چهرهشناسـی اسـت .بروید كتاب چهرهشناسـی
را بیاوریـد و ویژگیهـای هـر كس را بخوانید تا حسـابی دلخورش كنید مثال اتفاقی با یكی ،چشـم تو چشـم شـوید و
بگویید «چه جالب! اینجا نوشـته كسـانی كه دماغ پخ دارند پرخور و تنبل هسـتند »....یا زیر چشـمی به یكی نگاه
كنیـد كـه « ِا ! اینجا را ببینید! نوشـته صاحبان چشـمهای ریز ،افرادی موذی و كینهجو هسـتند».

بچههـا را رهـا كنیـد .بچههـا خـود بـه خـود و بههـر حال
بـزرگ میشـوند .نیـازی بـه تربیـت شـدن ندارنـد .بـه همیـن
دلیـل بـرای تكمیـل فرآینـد بـزرگ شـدن شـان بایـد آنهـا را در
مهمانیهـا به حال خودشـان بگذارید تـا تجربهاندوزی كنند.

9

خوراكیهـا را بـا صدا بخوریـد و مثل خیلی از فیلمها ،درسـت
وقتـی لقمـهای را میگذاریـد تـوی دهانتـان مشـغول سـخنرانی
شـوید .ایـن روش بخصوص وقت خوردن شـیرینیهای پودری مثل
شـیرینی نخودچـی ،خیلی جـواب میدهـد .بـاور نمیكنید؟
یـك شـیرینی نخودچـی بگذاریـد دهانتـان و برویـد كنـار یكـی از
مهمانهـا بنشـینید دو تـا جـوك «پ نـه پ» توی گوشـش بگویید تا
ببینیـد چه طور دور گوشـش ،هالـهای از نخودچی نقـش میبندد.

11

اگـر سـرماخوردهاید ،حتمـا بـا فامیـل روبوسـی كنیـد و
بخصـوص بیـن  3بـار و  2بـار بوسـیدن صـورت ،معلقشـان
بگذاریـد .حتمـا میدانیـد كـه بـرای یك روبوسـی فامیلـی موفق
بایـد حتمـا پیشتـر سـیر و پیـاز خـورده باشـید .

13

اگـر در آپارتمـان زندگـی میكنیـد كفشهـای مهمانهـا را
پشـت در بگذاریـد تـا دزد آنهـا را ببـرد .تصـورش را بكنیـد تـا چـه حـد
تعطیالتشـان خـراب میشـود وقتـی ناچـار شـوند بـا لباسهـای
پلوخـوری ،دمپاییهـای پـاره حمام شـما را پایشـان كننـد و از خانهتان
برونـد .دربـاره كفش حتما این نكته را هم میدانیـد كه در عید دیدنی،
بایـد بـا كفش ،وارد خانه مردم شـوید و اگر با شـرمندگی التماس كردند
كـه كفشهایتـان را دربیاوریـد با نـاز بگویید «تـازه خریدمشـان ...فقط
تـوی ماشـین پوشـیدم ....تمیزند!»

http://www.mashreghnews.ir/
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گزارش تعمیرات TIP FLARE MP
پروژه راهبری کارگاه مرکزی فاز 12

اسـتراتژی فعلـی دنیـای پیشـرفته صنعتـی بر
پایـه نگهـداری و تعمیـرات بـا حداکثـر کارایی
و حداقـل عیـوب  ،از کارافتادگـی و حـوادث
ناشـی از انجام کار اسـت  .در جهت نیل به این
اهـداف گروه پتروصنعـت جنوب بـا در اختیار
داشـتن مدیـران  ،مهندسـان و کارشناسـان
مجـرب سـعی در پیروی و پیشـبرد این اهداف
دارد  .در همیـن راسـتا تالش شـده گوشـه ای
از انجـام عملیـات نوسـازی  Tip Flare MPدر
کارگاه مرکـزی فـاز  12کـه بـه دسـت کارکنـان
زحمتکـش و متخصـص ایـن شـرکت انجـام
گرفتـه  ،بـه تصویر کشـانده شـود.
در آغـاز ایـن گـزارش تعریفـی از  Tip Flare MPو
اهم کارهـای تعمیراتی انجام گرفتـه برروی آن
و سـپس تصاویـر گـردآوری شـده حیـن انجـام
کار و مقایسـه وضعیت قطعات آن قبل و بعد از
پروسـه نوسـازی ارائه شده اسـت  .در پایان نیز
تصاویـر گرافیکـی از مـدل سـه بعـدی و نقشـه
هـای مربوطه آورده شـده اسـت.

تصاویر حین کار

تعریف TIP FLARE MP

فلرهـای مـورد اسـتفاده در مجتمـع گاز پارش
جنوبـی در سـه نـوع می باشـد:
 -1فلرهای فشار ضعیف LP
 -2فلرهای فشار متوسط MP
 -3فلرهای فشارهای قوی HP

دسته بندی اهم عملیات های
تعمیراتی انجام شده بر روی TIP
 FLARE MPفاز 12

 -1دمونتـاژ کردن  Combustion Chamberاز روی
 Tip Flareقدیمی
 -2تهیـه لیسـت متریـال کـه باید نوسـازی و یا
تعویض شـوند
 -3درخواست تهیه متریال از جنس SS310
 -4تعمیـر و یـا سـاخت قطعاتـی کـه نیـاز بـه
تعمیـر دارنـد؛ از جملـه  :سـاپورت  ،پیـچ ،
مهـره و ...
 -5جوشـکاری و نصـب  V-Anchorبـر روی
داخـل و خـارج Combustion Chamber
جهـت ریختـن ریفکتـوری
 -6دمونتاژ کـردن  Combustion Chamberاز روی
بدنـه اصلـی  Tip Flare MPجدیدو مونتاژ آن
بـر روی  Tip Flare MPقدیمی
 -7بـاز کـردن یکـی از Pilotهـای Tip Flare MP
جدیـد و نصـب آن بـر روی Tip Flare MP
قدیمـی
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تصاویر مقایسه وضعیت قطعات  TIP FLARE MPقبل و بعد از پروسه تعویض و نوسازی

قبل

بعد

تعویض  Combustion Chamberبه دلیل سوختگی و ترک خوردگی



فنی تخصصی

زمستان   1394پیش شماره  8  6صفحه

w w w. p e t r o g r o u p . c o

قبل

بعد

تعویض یکی از چهار عدد  Lgnition Pilot Pipeبه دلیل سوختگی شدید

نوسـازی و نصـب پلیـت بر روی قسـمتی از  Combustion Chamberوسـپس نصـب  V-Anchoreدر
خـارج و داخل قسـمت مربوطه به صورت دوبلـه که نقش مشـهای  Combustion Chamberرا جهت
ریختـن ریفکتوری ایفـا می کند

تصاویر گرافیکی از مدل  ٣بعدی

COMBUSTION CHAMBER

PILOT

بدنۀ اصلی TIP FLARE MP

پکیج کامل TIP FLARE MP

نقشهها
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مراسم جشن پايان استقرار نظام آراستگی ()5S
مراس�م جش�ن پایان اس�تقرار نظام آراس�تگی( )5Sبا حضورمدیرعملیـات مجتمع ،رئیـس  ،HSEمدیرعامل گروه
پتـرو صنعـت جنوب ،سرپرسـت مدیریـت بازرگانی ،سرپرسـت مدیریت تعمیرات ،مشـاور اجـرای طرح و جمعـی از كاركنان
و كارگـران كارگاه مركـزی مجتمـع گاز پـارس جنوبـی در  14دی مـاه  94برگـزار گردیـد.
بـه نقـل از روابـط عمومـی شـركت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی ،مجیـد منبتـی مدیریت عملیـات مجتمـع در این مراسـم به
عظمـت و اهمیـت اسـتقرار نظـام آراسـتگی اشـاره كـرد و گفـت :تغییـر اسـتقرار نظـام آراسـتگی در كارگاه مركـزی و حمـل
و نقـل یـك حركـت عظیـم و بسـیار مهـم مـی باشـد كه در شـركت بـزرگ مجتمـع گاز پـارس جنوبـی محقـق گردید و مـا اگر
میخواهیـم در تـراز جهانـی و هـمگام بـا ایـن شـعار حركت كنیـم بایـد در تمام مـوارد توانمند شـده و فعالیتهایمـان را در
مقیـاس تراز جهانـی اجرایـی كنیم.
مهنـدس منبتـی اضافـه نمـود :ایـن افتخـار زمانـی محقـق و دسـت یافتنی میباشـد كـه شـركتهای پیمانـكار در مجتمع
بتواننـد در مسـیر نظـام آراسـتگی گام بردارنـد و بتواننـد در تـراز جهانـی باعـث افتخار و سـربلندی نظام مقـدس جمهوری
اسلامی بشـوند و بـا پشـتكار ،همیـاری و همـكاری نیازهـای صنعتی مملكـت را برطـرف نمایند.
مدیریـت عملیـات مجتمع خاطرنشـان كرد :با شـروع نظام آراسـتگی محیـط كار()5Sكه منجـر به ایجاد فرهنـگ انضباط،
بهبـود روابـط انسـانی ،تسـریع در كارهـا و بهبود كیفیت در سـطوح مختلف میشـود ،میتوانیم در راسـتای بهبود مسـتمر
نظـام سـاماندهی محیـط كارمان ،بـا جدیت و پشـتكار حركت كنیم.
مهنـدس سـعیدی مشـاور اجـرای طـرح اسـتقرار  5Sدر كارگاه مركـزی نیـز ضمـن تبریك بـه مناسـبت پایان اسـتقرار نظام
آراسـتگی در كارگاه مركـزی گفـت :شـروع ایـن حركـت عظیم كـه با تالش و همـت مدیـران و كاركنـان كارگاه مركزی محقق
شـد ،بایـد در تمـام سـطوح مجتمـع ادامـه پیـدا كند تـا این نهـال تازه بـه درخـت تنومندی تبدیـل گردد.
در پایـان مراسـم از كاركنـان حوزههـای مختلـف كـه در امـر ایجـاد نظـام آراسـتگی همـت گماشـتند با اهـدای لـوح تقدیر،
تجلیـل بهعمـل آمـد و از تابلـوی میثاقنامـه نظـام آراسـتگی رونمایی شـد.

درخشش کارکنان پروژه راهبری و نظارت بر اجرای سیستم آتش نشانی فاز 12
در المپیاد تخصصی آتش نشانی شرکت ملی گاز
ششــمین دوره مســابقات المپیــاد
تخصصــی آتــش نشــانی شــرکت ملــی گاز در
 27آبــان مــاه ســال جــاری بــا درخشــش پرســنل
توانمنــد گــروه پتروصنعــت جنــوب  ،بــا مربیگــری
مهــدی صفــری و ســرمربیگری ســید محمــد
حســینی مقــدم از افســران نمونــه ایســتگاه آتــش
نشــانی فــاز  12برگــزار شــد.
گفتنــی اســت ؛ در این دور از مســابقات مصطفی
خســروی  ،علــی ســعیدی مهــر  ،اســحاق پرهنــر
وعبدالرضــا مبیــن فــرد در دوی  100متــر و
مصطفــی خســروی در دوی  100متــر بــا مانــع
مقــام قهرمانــی کشــور را کســب کردنــد.
همچنیــن مقــام نایــب قهرمانــی کشــوری توســط
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عبــاس راســتگو  ،احمــد مهــدوی فــر  ،عبدالرضــا
مبیــن فــرد و مصطفــی خســروی در آیتــم حمــل
هــوز بــا  PPEو کســب مقــام نایــب قهرمانــی
کشــوری در آیتــم امــداد و نجــات توســط
عبدالرضــا مبیــن فــرد نیــز از جملــه افتخارآفرینی
هــای ایــن عزیــزان بــوده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه پتروصنعــت
جنــوب ؛ محمــد نیوشــا  ،عبــاس راســتگو  ،احمد
مهــدوی فــرد  ،عبدالرضــا مبیــن فــرد  ،مصطفــی
خســروی  ،علــی ســعیدی مهــر و اســحاق پرهنــر
نایــل بــه کســب مقــام ســوم تیمــی در تمامــی
رشــته هــای ایــن المپیــاد شــدند.

“
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باخبر شدیم که...

• آقایـان ؛ علـی تـاج بخـش  ،محمـد فریدونی  ،مصطفـی تیموری کرانی  ،اشـکان زارعی  ،سـلمان زارع از همـکاران پروژه فاز
15و  ، 16عبداللـه آقایـی از همـکاران پـروژه راهبـری فـاز  12و مهـرداد غریبـی همـکار پروژه آتشنشـانی فـاز  ، 12به تازگی
تشـکیل زندگـی مشـترک داده انـد .پترونیوز بـه این عزیـزان تبریک عرض مـی نماید.

• آقایان ؛ اسـدالله قویدل فریدنی  ،ایمان مرادی  ،غفار الهوتی راد  ،سـجاد شـرفی از همکاران پروژه فاز  15و  ، 16محمدرضا
بازیار همکار پروژه راهبری فاز  12در غم از دسـت دادن عزیزانشـان می باشـند .پترونیوز مصیبت وارده را به ایشـان تسـلیت
عرض نموده و از درگاه پروردگارمتعال طلب صبر و شـکیبائی برای بازماندگان مسـئلت می دارد.
• آقایـان ؛ ایـرج امامـی کرانـی  ،محمدموسـوی صالحـی  ،همایـون حیدری جونقانی  ،محمد بخشـایی ،افشـین قاسـمی از
همـکاران پـروژه فـاز  15و  ، 16مسـلم حسـن پور  ،ابوالفضل چنعانـی عبدالرضـا زاده از همکاران پروژه آتشنشـانی فاز ،12
احـد زائـری  ،عبداللـه بحرانـی و مصطفـی سـلیمانی از همـکاران پـروژه راهبری فاز  ، 12هاشـم نصـاری و امیـد کوچکی از
همـکاران پـروژه رازی  ،عقیـل پوالدیـان و فرید محمـدزاده از همکاران پـروژه کارگاه مرکزی  ،به تازگی صاحـب فرزند گردیده
انـد .قـدم نو رسـیده مبارک.

انالله و انا الیه راجعون
با کمال تاسف با خبر شدیم
جنـاب آقای فرزاد بهرامونـد از همکاران عزیز پروژه
فـاز  15و  16دار فانـی را وداع گفته اند.
ایـن مصیبـت را بـه خانـواده محترمشـان تسـلیت
عـرض نمـوده و از خداوند متعال بـرای متوفی طلب
مغفـرت و بـرای خانـواده محترمشـان صبـر جمیـل
مسـئلت مـی داریم.
روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب

جناب آاقی حسین کاوه پیشقدم

داستان کوتاه

“

یــه روز مســئول فــروش ،منشــی دفتــر و مدیــر شــرکت بــرای ناهــار بــه ســمت ســلف قــدم
مــی زدنــد… یهــو یــه چــراغ جــادو روی زمیــن پیــدا مــی کنــن و روی اون رو مالــش میــدن و
جــن چــراغ ظاهــر میشــه… جــن میگــه :مــن بــرای هــر کــدوم از شــما یــک آرزو بــرآورده مــی
کنــم… منشــی مــی پــره جلــو و میگــه« :اول مــن  ،اول مــن!… مــن مــی خــوام کــه تــوی
باهامــاس باشــم  ،ســوار یــه قایــق بادبانــی شــیک باشــم و هیــچ نگرانــی و غمــی از دنیــا
نداشــته باشــم»…
پوووف! منشی ناپدید میشه…
بعــد مســئول فــروش مــی پــره جلــو و میگــه« :حــاال مــن ،حــاال مــن!… مــن مــی خــوام تــوی
هاوایــی کنــار ســاحل لم بــدم»…

پذیرش شما در مقطع
دکترای مهندسی صنایع
گرایش مدیریت و برنامه ریزی تولید
را از صمیم قلب تبریک عرض نموده و از خداوند متعال
توفیق روزافزون شما را خواستاریم.
مسابقه

با جـایزه

در جای خالی عدد مناسب را قرار دهید.

“

پوووف! مسئول فروش هم ناپدید میشه…

مدرییت محترم عامل گروه پتروصنعت جنوب

بعــد جــن بــه مدیــر میگــه :حــاال نوبــت توئــه… مدیــر میگــه« :مــن مــی خــوام کــه اون دو تــا
هــر دوشــون بعــد از ناهــار تــوی شــرکت باشــن!»
نتیجهء اخالقی :همیشه اجازه بده که رئیست اول صحبت کنه.

همکارانگرامی
در کلیه پروژه ها و دفتر مرکزی

			
مدیرعامل :
		
واحد روابط عمومی :
		
واحد اداری :
واحد مالی :
واحد برنامه ریزی :
		
معاونت عملیات :

1 = 11
2 = 22
3 = 33
4 = 44
5 = 55
6 = 66
?? = 11

اطالعیه

بـه اطلاع مـی رسـاند ،جهـت سـهولت در انتقـال انتقادات و پیشـنهادات سـازنده شـما عزیـزان به
واحدهـای مختلـف  ،از ایـن پـس مـی توانیـد بـا واحـد موردنظـر از طریـق آدرس ایمیـل هـای ذیـل
ارتبـاط برقـرار فرمایید.
DM@petrogroup.co
PR@petrogroup.co
HR@petrogroup.co
Financial@petrogroup.co
Planning@petrogroup.co
OA@petrogroup.co

؟

شرکت کنندگان گرامی
خواهشمند است پاسخ معما را به آدرس ایمیل

petronews@perogroup.co

همراه با درج نام و خانوادگی و محل خدمت ارسال نمایید.
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زمستـان   1394پیششماره 8  6صفحه
خبرنامۀ داخلی گروه پتروصنعت جنوب

petronews@petrogroup.co

سردبیر :افسانه سادات احقاقی
صفحه آرا :محمد سعیدی
یزاده ،علی میثمیان،
همـکاران ایـن شـماره :کاو ه قلینیا ،ابراهیـم طاهـر 
حسـن فاضل
عکاس :افسانه سادات احقاقی ،سجاد شعبانزاده
آدرس :تهــران ،شــهرک غــرب ،بلــوار دادمــان غربــی ،خیابــان فخــار
مقــدم ،کوچــه گلبــرگ یکــم غربــی ،پــاک 5
تلفن88580657-8 :

پروژه اجرای عملیات اتصال
پکیج ممانعت کننده خوردگی به واحد 103
فازهای 6،7،8
پیمــان جدیــد پــروژه اجــرای عملیــات اتصــال پکیــج ممانعتکننــده
خوردگــی بــه واحــد  103فازهــای  6،7،8بیــن پاالیشــگاه چهــارم شــرکت
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی و گــروه پتروصنعــت جنــوب منعقــد گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پتروصنعــت جنــوب  ،ایــن پــروژه پیــرو برگــزاری
مناقصــه بــه ایــن شــرکت واگــذار گردیــد و مــدت زمــان اجــرای ایــن پــروژه 8
مــاه مــی باشــد .

“

واگذاری پروژه احداث ساختمان اپراتوری در ناحیه  14پاالیشگاه اول
به گروه پتروصنعت جنوب

طــی برگــزاری مناقصــه ای پــروژه احــداث ســاختمان اپراتــوری در ناحیــه  14پاالیشــگاه اول
بــه گــروه پتروصنعــت جنــوب واگــذار گردیــد.

پتروصنعت جنوب در گذشـته نیز سـوابق درخشـانی در زمینه احداث سـاختمان نظیر پروژه های احداث سـاختمان
تعمیـرات پاالیشـگاه اول مجتمـع گاز پـارس جنوبـی ،احـداث سـاختمان اتـاق حراسـت و اتاق بحـران و آمـوزش بندر
پتروشـیمی پـارس شـرکت پایانـه ها و مخازن پتروشـیمی و غیـره را در کارنامه خود داشـته اسـت .
شـایان ذکـر اسـت ؛ کارفرمـای ایـن پـروژه شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی اسـت و مـدت زمـان اجـرای این پـروژه
15مـاه می باشـد.

“

اتمام پروژه تعمیر و نوسازی مخزن  146پاالیشگاه پنجم
مجتمع گاز پارس جنوبی

پــروژه تعمیــر و نوســازی مخــزن  146پاالیشــگاه پنجــم کــه در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری آغــاز گردیــده
بــود  ،اتمــام یافــت.
بــا عملکــرد ســریع و تخصصــی متخصصــان گــروه پتروصنعــت جنــوب ایــن پــروژه در  22آبــان مــاه  94اتمــام یافــت تــا
پرونــده درخشــان دیگــری بــه ســوابق ایــن مجموعــه اضافــه شــود.
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“

اتمام پروژه رتیوب مبدل آب شیرین کن
پاالیشگاه اول
بـا توجـه بـه ضـرورت تامیـن آب شـیرین مـورد
نیـاز واحدهای مختلف پاالیشـگاه اول پارس جنوبی و نیز
آب مصرفی سـاکنین شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در
شـهرک جـم  ،پـروژه تعمیرات اساسـی مبدل آب شـیرین
کـن فاز یـک ( )91101A/B-I-Pkدر شـهریور ماه سـال
جـاری  ،بـه واحد برون سـپاری گـروه پتروصنعت جنوب ،
زیـر مجموعه پـروژه راهبـری کارگاه مرکزی محـول گردید
کـه پـس از بررسـیهای فنـی بـه عمـل آمـده در قالبهـای
گوناگـون و انجـام مکاتبـات و اخـذ اسـتعالمات مـورد نیاز
از مبـادی مجـری موضـوع پیمـان ؛ طـی صورتجلسـه
کارگاهـی  ،تجهیـز کارگاه مربوطـه پیـش بینـی و عملیات
آغـاز گردیـد  .ایـن تعمیـرات مطابـق دسـتور کار ارجاعی
از سـوی کارفرمـا شـامل تخلیـه و جایگـذاری  2200عدد
تیـوب به شـرح ذیـل انجـام پذیرفت :
 - 1جدا نمودن یک سر تیوبها به وسیله کاتر
 -2بیرون کشیدن تیوبها
 - 3تخریب تیوبهای باقیمانده
 - 4شستشو و تمیزکاری سوراخهای تیوب شیت
 - 4انجـام عملیـات برقـو زنـی کلیـه سـوراخهای تیـوب
شـیت
 - 5انجام عملیات تیوب ریزی
 - 6اکسپند تیوبهای جدید
 - 7هیدرو تست
ایـن امـور بـا صـرف حـدود  150نفـر روز نیـروی فنـی در
سـمت هـای سرپرسـت کارگاه  ،مونتـاژ کار  ،اکسـپند کار
و کارگـر سـاده بـا اسـتفاده از تجهیـزات تخصصی شـامل
دسـتگاه ریمر زنی  -کاتر  -تیوب پولر  -دسـتگاه اکسـپند
و ...بـا انجـام تسـتهای مربوطـه و اخـذ تاییدیـه از سـوی
بازرسـی فنـی به پایان رسـید و واحـد مربوطه به سـرویس
بازگشت .
الزم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه بـه حضـور مسـتمر و مفیـد
نیروهـای ایمنـی گـروه پتـرو صنعـت جنـوب و رعایـت
سـطوح باالی اسـتانداردهای ایمنی خوشـبختانه در این
پـروژه هیچگونـه حادثـه ای گـزارش نگردیـد .

