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بپـردازد. جریمـه  اشـتباه 
وی افـزود: در صنعـت نفـت هـر نـوع 
قـراردادی را جلـوی پیمانـکاران داخلی 
بگذارنـد مجبوریـم امضـا کنیـم چرا که 
در صـورت کار نکردن حذف می شـویم.

مدیرعامل شـرکت پتروصنعت جنوب 
تصریـح کـرد: هنوز شـرکت هـای نفتی 
پیمانـکاری  هـای  شـرکت  بـه  دولتـی 
بـه  نسـبت  بیشـتری  توجـه  خارجـی 
شـرکت هـای پیمانـکاری داخلـی دارند 
و اعتمـاد الزم را بـه پیمانـکاران داخلی 
ندارنـد کـه ایـن هـم از فرهنـگ ضعیف 
اقتصـادی مـا ناشـی می شـود کـه باید 
روی فرهنـگ اقتصـادی مـان کار کنیم.

نشـده و کارفرمـا خـود را در یک جایگاه 
دسـت نیافتنی مـی بینیـد و پیمانکار را 

بـا دیـد دیگـری نـگاه مـی کند.
 تنظیم قــراردادهای یکطرفه به 

کارفرما نفع 
بـه تنظیـم  بـا اشـاره  کاوه پیشـقدم 
بخـش  در  یکطرفـه  قراردادهایـی 
در  گفـت:  نفـت  صنعـت  پیمانـکاری 
هیـچ  در  نفـت  صنعـت  قراردادهـای 
کـدام الزامی برای زمان تسـویه حسـاب 
و  نـدارد  وجـود  پیمانـکار  بـا  کارفرمـا 
کارفرمـا هـر مقـدار کـه بخواهـد مـی 
حسـابهای  صـورت  پرداخـت  در  توانـد 
پیمانـکار تعلـل کنـد امـا در هـر صفحه 
از قـرارداد، از پیمانـکار تعهـد گرفته می 
شـود کـه بابت هـر نـوع تعلـل، تأخیر و 

فرهنـگ اقتصـادی کشـور اسـت کـه به 
تـوان گفـت فرمایـش مقـام  جـد مـی 
معظـم رهبـری در نامگذاری امسـال به 
عنوان سـال اقتصاد و فرهنگ نخسـتین 

نـگاه بـه ایـن مقولـه مهم اسـت.
ایـن فعـال بخـش خصوصـی بـا بیان 
اقتصـادی  فرهنـگ  اصـاح  بـا  اینکـه 
کشـور مـی توانیم حماسـه اقتصـادی را 
محقـق کنیم، گفـت: مهمترین مشـکل 
بخـش خصوصـی نـه تحریـم اسـت و نه 
شـرکت  بلکـه  اسـت،  بیرونـی  مسـائل 
هـای خصوصی را خـود تحریمی داخلی 

اذیـت مـی کند.
و  پیمانـکار  جایـگاه  داد:  ادامـه  وی 
کارفرمـا به عنـوان دو شـریک اقتصادی 
تعریـف  کشـور  اقتصـادی  نظامـات  در 

خبـری  نشسـت  پترونیـوز- 
بـا موضـوع » از حماسـه اقتصـادی تـا 
خردادمـاه   26 در  اقتصـادی«  فرهنـگ 
سـال جـاری ، در سـالن کنفرانس گروه 
پتروصنعـت جنـوب به همـراه جمعی از 
اصحاب رسـانه ، خبرگزاریهای )تسـنیم 
، فـارس ، ایسـنا ، مهـر ، ایرنـا ومـوج( و 
روزنامـه هـای) اعتمـاد ، جهـان اقتصاد 
، عصـر اقتصـاد ، ابراراقتصـادی ، دنیـای 

اقتصـاد( برگـزار گردیـد.
در ایـن نشسـت خبـری حسـین کاوه 
پیشـقدم، مدیرعامـل گـروه پتروصنعت 
جنـوب بـا تاکیـد بـر سـخنان حضـرت 
آیـت اهلل خامنـه ای در خصـوص اینکـه 
رشـد اقتصادی بـدون رشـد فرهنگی نه 
ممکـن اسـت و نـه مفیـد بر لـزوم تکیه 
بـر عـزم ملـی و مدیریـت جهـادی در 
جهـت رشـد اقتصـاد و فرهنـگ کشـور 

نیـز اشـاره نمودند.
حسـین کاوه پیشـقدم در این نشست 
خبـری اظهار داشـت: حداقل 20 سـال 
در کشـور مـا آمـار اقتصاد نفتـی عنوان 
مـی شـود و سالهاسـت مسـائلی چـون 
جلوافتادگـی قطـر در برداشـت از پارس 
جنوبـی و امثـال آن اعـام می شـود اما 
بـا عنـوان شـدن ایـن کاسـتی هـا هیچ 
نشـده  ایجـاد  مـا  اقتصـاد  در  تغییـری 

ست. ا
وی افـزود: دیـد مهمی بـه اقتصاد که 
تاکنـون بـه آن توجـه نشـده بـود بحث 

1
فصلنامۀ داخلی گروه پتروصنعت جنوب

مــن امیــدوارم بــه یُمــن بــرکات حضــرت 
صاحــب ســام اهلل علیــه وروحی فــداه ، این 
کشــور ، کشــور پیشــرفته ای بشــود:از حیث 
اخــاق ، از حیــث دیانــت،از حیــث معنویــات، 
واز حیــث همــه چیزهــا ،مادیــات وهمــه چیــز 
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نقش رویكردهاي بهبود کیفیت در جهت بـاال 
TPM بـردن قابلیت اطمینان در
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کسب مقام سومی گروه پتروصنعت جنوب 
درمسابقات بسكتبال

ادامه در صفحه ٣
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سرمقاله

بهـار فصـل آغـاز و رویـش اسـت و این 
رویـش تحولـی عظیـم را در جهـان بـه وجـود 

می آورد؛ 
مدتهاسـت کـه انگیزه و ایـده راه اندازی یک 
خبرنامـه در مجموعـه پتروصنعت جنوب ایجاد 
گردیـده ، ولیکـن تا بـه امروز نتوانسـتیم آنچه 
را کـه می بایسـت به انجـام برسـانیم. ماههای 
منتهـی بـه سـال 92 تمام شـرایط بـرای چاپ 
اولیـن شـماره خبرنامـه فراهـم بـود ، امـا بنابه 
دالیلـی از چـاپ آن منصـرف شـدیم ؛ در ایـن 
راسـتا زحمـات و پیگیـری هـای سـرکار خانم 

احقاقـی قابل تقدیـر بود.
و  اقتصـاد  نـام  بـا  امسـال  کـه  آنجایـی  از 
مدیریـت جهـادی  و  ملـی  عـزم  بـا  فرهنـگ 
نامگذاری شـده اسـت ، خـود می توانـد آغازی 

باشـد. اقتصـادی کشـورمان  بـر مناسـبات 
قـراردادن نـام فرهنگ و اقتصـاد در کنارهم، 
بحـث  آنکـه سـال گذشـته  از  پـس  هـم  آن 
حماسـه اقتصـادی توسـط معظـم لـه مطـرح 
شـد ، متاسـفانه طبق فرمایش ایشـان حماسه 
اقتصـادی محقـق نشـد . بـه نظـر مـی رسـد، 
عـدم تحقق حماسـه اقتصـادی و تاکید رهبری 
معظـم بـر تقـدم فرهنـگ بـر اقتصـاد و رشـد 
توأمـان ایـن دو مقولـه مـا را بـه مسـأله مهمی 
فرهنـگ  مقولـه  هـم  آن  و  می کنـد  هدایـت 
سـازی در حـوزه اقتصـاد مـی باشـد. حضـور 
ایشـان در بازدیـد از مجموعـه مپنـا نشـانگر 
اهمیـت و نقـش بخـش خصوصـی در حـوزه 
اقتصـاد می باشـد. همچنیـن ایشـان در دیـدار 
با خیرین مدرسـه سـاز نیز تأکیـد فرمودند که 
هرجـا ،کار بـه مـردم واگـذار شـده اسـت ، کار 

موفـق شـده و پیشـرفت کـرده اسـت. 
بـا اندکـی کنـکاش در حـوزه اقتصـاد و دقت 
نظـر بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری این 
موضـوع را بـر ایمـان بـه اثبـات مـی رسـد کـه 
متأسـفانه نقـش فرهنـگ در حـوزه اقتصـادی 
جامعـه ما بسـیار ضعیف اسـت، به عنـوان مثال 
عرصـه اقتصـاد ما هنوز نتوانسـته اسـت جایگاه 
مؤلفـه  یـک  عنـوان  بـه  را  بخـش خصوصـی 
تأثیرگـذار و مهـم درک کنـد ، سـرمایه گـذار و 
سـرمایه گذاری هنوز جایـگاه واقعی خود را پیدا 
نکـرده اسـت و درحوزه کارفرمایـی و پیمانکاری 
متأسـفانه دیـدگاه ها نسـبت به یکدیگـر از یک 
اعتمـاد متقابـل دور اسـت ؛ فرهنـگ سـازی در 
حـوزه اقتصـاد زیربنایـی تریـن کاری اسـت که 
در ایـن مقوله می بایسـت صورت بگیـرد ،که در 
این خصوص چشـمان تیزبیـن رهبر معظممان 
را  کشـور  اقتصـاد  بیمـاری  ایـن  درسـتی  بـه 
تشـخیص داده و بـه آن اشـاره کـرده اسـت . 
از طـرف دیگـر معظـم لـه آفـت دیگـری را کـه 
کشـور با آن مواجه اسـت به درسـتی تشـخیص 

داده و بـا مطـرح کـردن بحث مدیریـت جهادی 
و عـزم و اراده ملـی همـگان را به تفکر و تدبر در 

ایـن حـوزه دعـوت مـی نماید .
هـم حـوزه کارفرمایـی و دولتـی ، هـم حوزۀ 
نیـاز بـه مدیریـت جهـادی دارد ،  خصوصـی 
فازهـای گازی  و  نفـت، گاز  بخصـوص حـوزه 
ایـن حـوزه مـی بایسـت تحـت لـوای همیـن 
نـوع مدیریـت و تفکر طی این سـال به رشـد و 

توسـعه قابـل توجهـی دسـت یابد.
ورود بـه مشـکات و تنگناهـا و علتهای عدم 
تحقق حماسـه اقتصادی در سـال گذشـته نیاز 
بـه تحقیـق و بررسـی فـراوان دارد ، امـا اکنون 
اقتصـاد و فرهنـگ  راه سـال  ابتـدای  کـه در 
بـا عـزم ملـی و مدیریـت جهـادی هسـتیم ، 
بـر همـگان واجـب اسـت تـا ضمـن تبعیـت 
راسـتای گسـترش  فرمایشـات رهبـری در  از 
و  ،اراده  عـزم  تقویـت  و  اقتصـادی  فرهنـگ 
فرهنـگ مدیریـت جهـادی در حـوزه مأموریت 

خویـش قـدم بردارنـد.
گـروه پتروصنعـت جنـوب بـا سـابقه بیـش 
از یـک دهـه فعالیـت در عرصـه نفـت ، گاز و 
پتروشـیمی بـا انتشـار ایـن خبرنامـه داخلـی 
سـعی در اصـاح و ایجـاد فرهنـگ اقتصـادی 
و تقویـت عـزم و اراده ملـی در جهـت مبـارزه 
بـا تحریـم های دشـمنان ایران اسـامی دارد و 
اولیـن گام خود را در این حوزه برداشـته اسـت 
و امیـد اسـت ، جامعـه اقتصـادی کشـور نیز با 
بهبـود بخشـیدن بـه دیـدگاه خـود نسـبت به 
بخـش خصوصـی در اصاح فرهنـگ اقتصادی 
حـوزه فعالیـت خـود تـاش و کوشـش نماید.

و  هـا  راهنمائـی  از  تبعیـت  شـک  بـی 
فرمایشـات رهبـر فرزانـه مـان چـراغ هدایتـی 
اسـت کـه مـی توانـد جامعـه مـا را بـه سـر 
از  را  کشـورمان  و  راهنمایـی  مقصـود  منـزل 
وابسـتگی بـه بیگانـگان منـزه دارد کمـا اینکه 
در همیـن سـالهای تحریـم حرکتهـای بزرگی 
صـورت گرفته اسـت که بر هر چشـم تیزبین و 
انسـانهای بی غرض و شـریف پوشـیده نیسـت. 
و امـا حضـور معظـم لـه در بازدیـد از مجموعه 
مپنـا در اولیـن گام از سـال اقتصـاد و فرهنـگ 
نشـانگر ایـن موضـوع اسـت که ایشـان چشـم 
امیدشـان بـه بخـش خصوصـی اسـت و ایـن 
بخـش مـی بایسـت تمـام همت و تـاش خود 
را در ایـن زمینـه بـکار گیـرد. بـی شـک تغییر 
دیـدگاه و اصـاح دیدگاه بخش دولتی نسـبت 
بـه حـوزه خصوصـی نیـز از الزامـات موفقیـت 

بخـش خصوصـی اسـت .
بـه امیـد روزی کـه کشـورمان از هـر نـوع 

وابسـتگی مبـرا و منـزه باشـد.
وما توفیقی اال باهلل
حسین کاوه پیشقدم


سـرمقاله

ســرنـامه بـــه نــام پـادشـاهی
که بی نامش به مویی نیست راهی

»فریدون عطار«

بـرای شـروع و قبـل از اینکـه بخـوام بنویسـم تـو ایـن فکر 
بـودم کـه سـخن سـردبیری یـا همـان بـه قـول خودمـون 
سـخن نخسـت حتمـا یکـی از مـال آورتریـن و هـم غیـر 
اجتناب ترین قسـمت آن می تواند باشـد. شـاید بهتر باشد 
سـخن نخست در نخسـتین شـماره فصلنامه پترو نیوز یک 
اطاع رسـانی کلی باشـد درباره این نشـریه ، نشـریه ای که 

مـی توانـد پـل ارتباطی بین شـما و ما باشـد.
مبنـا برایـن اسـت ایـن فصلنامه پـس از مدتی بـا همراهی 
شـما بـه ماهنامـه تبدیل شـود تـا ارتباطات بیـن ما محکم 
تـر و فاصلـه هـا کمتر گـردد. همه شـما با مطالـب آموزنده 
و سـرگرم کننـده تـان کـه بـه رابطیـن خبـری مـا در هـر 
پـروژه ارائـه خواهیـد کـرد ، مـی توانیـد در ایـن فصلنامـه 
مشـارکت داشـته باشـید .پترونیوز از چندیـن بخش متنوع 
تشـکیل شـده اسـت تا مورد توجه افراد گوناگون با سـایق 

گوناگـون باشـد چـرا که ایـن فصلنامه از آن شماسـت.
از همیـن شـماره اول بنـای مـا بـر ایـن اسـت کـه هـم 
پرسشـگر باشـیم و هم پاسـخگو و ناقد آنچه در پیرامونمان 
مـی گـذرد و در ایـن بـاره سـعی خواهیـم نمـود کـه اگـر 
نقدی می کنیم ، یا اگر پیشـنهادی می شـنویم و یا شـاید 
جانبـداری از نظریـه ای مـی کنیـم همـراه با دلیل باشـد . 
انتقـاد پذیـري و انتقـاد کـردن مؤثـر داراي اهمیـت زیادي 
بـراي موفقیـت سـازماني اسـت. امـوري چـون ارزشـیابي 
تیمهـاي کاري، خدمـات رسـاني  عملکـرد، مشـارکت در 
بـه مشـتریان، کنتـرل کیفیـت و اداره تضـاد، بسـتگي بـه 
و  دارد  انتقادکـردن  و  انتقادپذیـري  مطلـوب  بکارگیـري 
کار پیچیـده اي اسـت. انتقـاد بـا ابـراز احساسـات دربـاره 
موضوعـات پیچیـده و مشـکل، مـي توانـد تخریـب کننـده 
و حتـي بسـیار خطرنـاک باشـد. بکارگیـري ضعیـف انتقاد، 
منجـر بـه شکسـت افـراد و سـازمان ها مي شـود؛ از سـوي 
دیگـر اسـتفاده آگاهانـه و خردمندانه از انتقاد به شـکوفایي 

افـراد و سـازمان هـا منجـر خواهد شـد.  
در ایـن جـا خالـی از لطـف نیسـت تـا بـه یکی از سـخنان 
امـام علـی )ع( نیز اشـاره کنم کـه می فرمایند: "کسـی که 
عیـب و کاسـتیهای تـو را پنهـان کنـد و به منظـور اصاح، 

آنهـا را بـه تـو تذکر ندهد دشـمن توسـت."  
از مقولـه نقـد و انتقـاد کـه بگذریـم ، از آنجایـی کـه پتـرو 
نیـوز متعلـق به شماسـت ، بسـیار خرسـند خواهیم شـد تا 
بـا مشـارکت خـود، همراه دوسـتان و همکاران خود باشـید 
تـا آنهـا نیز بتوانند از مطالـب آموزنده شـما در جهت ارتقاء 
ورشـد فکـری ، فرهنگـی و معنوی شـان بهره منـد گردند. 
پایـان سـخن را بـا ایـن سـخن امام حسـن مجتبـی )ع( به 

اتمـام مـی رسـانم که مـی فرمایند: 
"عجـب  اسـت از کسـانی که دربـاره مأکـوالت و خوردنیهای 
خـود فکـر می کننـد اما دربـاره  معقـوالت و یـاد گرفتنیهای 
خـود هیچ گونـه زحمت اندیشـه ای به خـود راه نمی دهند".           

یاحق
سردبیر


سخن سردبیر
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کسب مقام سومی گروه پتروصنعت جنوب 
درمسابقات بسکتبال

پترونیوز-  مسـابقات بسـکتبال دهـه فجر یکی 
از رخدادهـای مهـم سـال گذشـته بـود . در این 
دوره از مسـابقات کـه در دهـه فجـر92 توسـط 
مجتمـع گاز پـارس جنوبی برگـزار گردید؛ گروه 
پتروصنعـت جنـوب ، مجـری پیمـان راهبـری 
کارگاه مرکـزی بـا تیمـی متشـکل از 12 نفـر و 
با سرپرسـتی علیرضـا بهرامـی و مربی گری ناصر 
شـهیدی در مسـابقات موفـق بـه ، کسـب مقـام 
سـوم گریدنـد . اسـامی بازیکنـان ایـن تیـم بـه 
شـرح ذیـل گزارش شـده اسـت : آقایـان؛ آرمین 
چارکچیان ، یاشـار شـجاعی نیا، علـی جوانبخت، 
سـعید شریفی، ناصر شـهیدی، مهدی محمودی، 
وادی واقفـی، مهدی سـلطانی، مهـدی رمضانی، 


خبر کوتاه

وحیـد سـلیمانیان، وحید مـاری اوریاد. شـایان 
ذکـر اسـت لوح قهرمانـی و مـدال قهرمانی این 
دوره از مسـابقات بـه صورت افتخـاری از طرف 
رئیـس هیئـت بسـکتبال مجتمـع گاز پـارس 
جنوبـی بـه تیـم بسـکتبال گـروه پتروصنعـت 

جنـوب اهـداء گردید.

رخدادهـا

 خودکفایـی ایران در بخض تعمیر و نگهداری 
تجهیزات نفتی در بخش فراساحل

ــی و  ــات فن ــد خدم ــون 100 درص ــزود: اکن وی اف
ــرکت  ــا ش ــدازی واحده ــس از راه ان ــی را پ مهندس
هــای ایرانــی انجــام مــی دهنــد و عــاوه بــر تعمیــر و 
نگهــداری بخــش خشــکی، در بخــش فراســاحل نیــز 
ــی  ــه خودکفای ــات ب ــداری تأسیس ــر و نگه در تعمی

کامــل رســیده ایــم.
ــگاه  ــال 86 ن ــه از س ــان اینک ــا بی ــقدم ب کاوه پیش
ــاز  ــی آغ ــارس جنوب ــه HSE در پ ــه مقول جــدی ب

شــد، گفــت: شــرکت پتروصنعــت جنــوب 
بــه عنــوان اولیــن پیمانــکار پیــاده ســازی 
ــارس  ــای پ ــتم های HSE در فازه سیس
ــی، هــم  اکنــون در پاالیشــگاه اول  جنوب
ــه  ــات را  ارائ ــن خدم ــع  ای ــن مجتم ای

مــی دهــد. 
 رتبــه اول ایـــران در زمینــه 
تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات نفتــی 

ــارس ــج ف ــه خلی در منطق
ــوب  ــت جن ــل شــرکت پتروصنع مدیرعام
ــای  ــرکت ه ــت ش ــه تقوی ــان اینک ــا بی ب
خصوصــی منجــر بــه تقویــت تــوان فنــی 
شــود،  مــی  کشــورمان  پیمانــکاری  و 
گفــت: ایــران اکنــون در زمینــه تعمیــر و 
ــه  ــی در منطق ــزات نفت ــداری تجهی نگه
خلیــج فــارس حــرف اول را مــی زنــد امــا 

بخــش تعمیــر و نگهــداری و صــدور خدمــات فنــی 
ــدارد و  ــی ن ــت متول ــت نف ــی آن در صنع و مهندس
ایــن عــدم توجــه بــه ایــن بخــش مهــم صنعــت نفت 
ــل  ــا حقــوق قاب ــی ب موجــب شــده متخصصــان ایران
توجــه در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس از جمله 

ــوند. ــی ش ــت جــذب کار م ــر و کوی قط
ــرکت هایی  ــد، ش ــر نکن ــه تغی ــر روی  اگ

بــدون تخصــص کار تعمیــر و نگهــداری 
مجتمــع هــای نفتــی را برعهــده مــی گیرنــد

ایــن فعــال بخــش خصوصــی یکــی از آســیب هــای 
مهــم ایــن صنعــت را ناشــی از مصوبــه معــاون 
راهبــردی ریاســت جمهــوری در دولــت دهم دانســت 
و گفــت: طبــق ایــن مصوبــه، تنهــا 20 درصــد ارزش 
ریالــی قراردادهــای تعمیــر و نگهــداری بابــت رتبــه 
بنــدی شــرکت پیمانــکار لحــاظ مــی شــود در حالــی 
کــه 100 درصــد ارزش ریالــی قــرارداد شــرکت هــای 
ــه بنــدی آنهــا لحــاظ مــی  ســاخت و نصــب در رتب

شــود و از آنجــا کــه ایــن رتبــه بنــدی هــا یکســان 
ــه  ــاس رتب ــی براس ــای کارفرمای ــرکت ه ــت و ش اس
در مناقصــات، کار را واگــذار مــی کننــد، در صــورت 
ــاهد  ــس ش ــن پ ــه از ای ــن مصوب ــرای ای ــه اج ادام
ــای  ــع ه ــداری مجتم ــر و نگه ــذاری کار تعمی واگ
نفتــی کــه کاری کامــا تخصصــی اســت بــه شــرکت 
ــرده  ــه الزم را کســب ک ــه رتب ــی شــویم ک ــی م های

ــد. ــا تخصــص الزم را ندارن ــد ام ان
وی افــزود: در ایــن خصــوص بــا معاونــت مهندســی 
ــول  ــان ق ــم و ایش ــته ای ــی داش ــت مکاتبات ــر نف وزی
پیگیــری داده و معاونــت راهبــردی ریاســت جمهوری 
ــان دارد و  ــه اذع ــن مصوب ــودن ای ــتباه ب ــه اش ــز ب نی
شــنیده هــا حاکــی از ایــن اســت کــه طــرح اصــاح 

و بازنگــری آن بیــان شــده اســت.
کاوه پیشــقدم بــا بیــان اینکــه گواهینامــه هــای رتبه 
ــات  ــت: تبع ــان دارد، گف ــال زم ــی 4 س ــای فعل ه
ادامــه اجــرای ایــن مصوبــه اکنــون مشــخص نمــی 
ــی  ــار گواه ــه اعتب ــی ک ــا زمان ــود ام ش
نامــه هــای فعلــی تمــام شــود و گواهــی 
نامــه هــای جدیــد بــا رتبــه بنــدی هایــی 
ــود  ــادر ش ــه ص ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
ــرای  ــاک اج ــات خطرن ــاهد تبع ــازه ش ت

ــود. ــم ب ــه خواهی ــن مصوب ای
ــوب  ــت جن ــل شــرکت پتروصنع مدیرعام
بــا بیــان اینکــه در دنیــا بحــث تعمیــرات 
بحــث  گفــت:  نــدارد،  وجــود  دیگــر 
و  مهــم  آنقــدر  تجهیــزات  نگهــداری 
پررنــگ شــده که در کشــورهای پیشــرفته 
امــروزه در بــازه هــای زمانــی مشــخص به 
ــد  ــی پردازن ــزات م ــردن تجهی ــک ک چ
ــداری  ــزات را نگه ــه ای تجهی ــه گون ــا ب ت
کننــد کــه بــه جایــی نرســد کــه از مــدار 
بهــره بــرداری خــارج شــود و مــا جمعی از 
متخصصــان جــوان صنعــت نفــت گردهــم آمــده ایــم 
تــا بــا پیــاده ســازی تفکــر اهمیــت نگهــداری نســبت 
بــه تعمیــرات، در نگهــداری و تعمیــرات مجتمع های 
نفتــی کشــور از حالــت ســنتی و اســتاد کاری خــارج 
ــداری  ــرفته نگه ــای پیش ــمت متده ــه س ــده و ب ش

ــم. ــرات بروی تجهی

گروه پتروصنعت جنوب در نشست خبری با اصحاب رسانه  )ادامه از صفحه 1(
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فنی تخصصی

چکیده
 امـروزه بحـث رقابت در زمینـه تولید ارزانتـر و تحویل 
سـریعتر محصـول بـه دسـت مشـتري در دنیـا بعنوان 
یـک اصـل مهـم و اساسـي مطـرح اسـت . برخـي از 
کارخانـه هـا بـراي حضـور در بـازار رقابـت جهانـي و 
کاهـش هزینـه هـاي تولیـد بـه رویکردهـاي بهبـود 
کیفیـت متمایـل شـده انـد و از مباحـث مهـم دیگر از 
قبیـل نگهـداري و تعمیـرات غافـل شـده انـد در حالي 
کـه نگهـداري و تعمیـرات مـي تواند یک عامـل مهم و 
اساسـي در کاهـش هزینه هاي سـازمان باشـد.انتخاب 
سیسـتم مناسـب جهـت اجـراي نگهـداري و تعمیرات 
تجهیـزات و دسـتگاهها ، ماشـین آالت همـواره دغدغه 
اصلـي و اساسـي سـازمانها و کارخانجـات تولیـدي مي 
باشـد ، د رحـال حاضـر TPM بعنـوان سیسـتم بهینـه 
و جامـع نگهـداري و تعمیـر جـاي خـود را در صنایـع 
جهـان بـاز کـرده. عاوه بـر پیـاده سـازي TPM توجه 
بـه پیـاده سـازي رویکردهـاي بهبـود کیفیـت نیـز مي 
توانـد هـر سـازماني را در جهـت تحقـق اهـداف خـود 
یـاري نمایـد . در ایـن میان زمان و نحوه دسـت یافتین 
بـه اهـداف مجموعه مـي تواند نقش بسـزائي در متمایز 
کردن سیسـتمها و تکنیکهـاي مدیریتـي و اجرائي ایفا 

. نماید 
كلمات كلیدي:

نگهـداري و تعمیـرات بهره ور و فراگیر )TPM (، شـش 
،5S، ، قابلیـت اطمینـان، سیسـتم مدیریـت  سـیگما 

 .  ) TQM(کیفیـت

1-  مقدمه 
 امروزه در سراسـر دنیا کارخانجات  و سازمانهایي موفق 
شـناخته میشـوند که بوسـیله نگهداري و تعمیرات کارا 
و اثر بخش پشـتیباني و حمایت شـوند . بهبود عملکرد 
و کیفیـت سیسـتمهاي نگهـداري و تعمیـرات همـواره 
مـد نظـر صاحبـان صنایـع بوده اسـت  تفکـر نگرش به 
تعمیـرات بعنـوان یکي از عوامل هزینه زا در سسیسـتم 
هـاي تولیـدي تـا حـد نسـبتا زیـادي از صنایـع جهان 
رخت بسـته اسـت و بیشـتر صنایـع در جهت اسـتفاده 
از تکنیکهـاي مدیریتي و مـدرن در واحدهاي نگهداري 

و تعمیـرات خـود سـعي در ایجـاد مزیـت رقابتـي براي 
سـازمان متبوعشـان دارنـد . درحال حاضر سـازمانهاي 
تولیـدي کـه در کاس جهانـي فعالیـت مـي نماینـد 
دریافتـه انـد که یـک اسـتراتژي نگهـداري  و تعمیرات 
موثـر و کارا مـي توانـد ایـن مزیـت را برایشـان ایجـاد 
نمایـد .یکـي از ابزارهـاي ایجـاد مزیـت رقابتـي در در 
سـازمانهاي تولیـدي فعـال در عرصـه جهانـي ایجـاد 
سیسـتم نگهـداري و تعمیـرات بهـره ور و فراگیـر مـي 
)willmott,1994(. TPM در تولیـد نـاب بـراي  باشـد 
حمایـت از تولیـد بهنـگام JIT و مدیریت کیفیت جامع 
womack&jones, 1996(در   (. دارد  TQM مشـارکت 
 TPM سـازمانهایي کـه در کاس جهاني تولیـد میکند
رکـن اصلـي و اساسـي بـوده و در جهـت بهـره وري و 
افزایـش کیفیـت تولیـدات  ، محصوالت و ماشـین آالت  
و نهایتـا سـود آوري سـازمان مـي توانـد نقـش تاثیـر 
گـذاري را ایفـا نماید . TPM در حقیقت نوعي سـرمایه 
گذاري اسـت بـراي کاهـش ضایعـات ، افزایش کیفیت 
و در نهایـت کـم کـردن هزینـه هـا  و بـاال بردن سـود 

.)seth&tripathi,2005( شـرکت 
بیـن نگهـداري و تعمیـرات بهـره ور و مدیریت کیفیت 
جامـع )TQM( و تولید بهنـگام )TQM( روابط متقابلي 
برقـرار اسـت . همچنیـن رویکردهاي بهبـود کیفیت از 
قبیـل5S ، شـش سـیگما و تکنیک پوکا یوکـه و روش 
ارزیابـي متـوازن نقـش بسـزایي در پیـاده سـازي ایـن 

روش رقابتـي دارند . 
مفاهیمـي همچـون TPMو TQM بمنظـور مدیریت و 
برنامـه ریـزي بهتر در حـوزه نگهداري و تعمیـرات وارد 
گردیـده اسـت . هیگـن اهمیت مدیریت و سـازماندهي 
سـاختار واحدنگهـداري و تعمیـرات در اجـراي بهینـه 

وظایـف در ایـن حـوزه را مشـخص میکند . 
. سـیوالینگام  اهمیـت نگهـداري وتعمیـرات درعرصـه 
پهنـاور مدیریـت کامل نگهـداري و تعمیـرات صنایع را 
مـورد بحث قـرار مي دهـد . وي اینگونه بیـان مي کند 
کـه " مدیریـت کامـل نگهـداري و تعمیـرات زماني که 
بطـور مناسـب اجـرا شـود مي توانـد شـرایط اضطراري 
را تـا 75درصـد کاهـش ، خرید را تـا 25 درصد کاهش  
و دقـت انبـار را تـا 95 در صد افزایش دهـد و نگهداري 

و تعمیرات پیشـگیرانه را تا 200 درصد بهبود بخشـد" 
. ریـس   و لوزیـک   نیـز یـک مدل موقعیتـي را جهت 
سیسـتم مدیریـت نگهـداري و تعمیـرات در راسـتاي 

نگهـداري و تعمیـرات بهـره ور ارایه نمـوده اند .

TPM -1-1 چیست؟
TPM یـا همان نگهـداري و تعمیرات بهـره ور و فراگیر 
در واقـع روشـي اسـت براي اجـراي عملیـات نگهداري 
از   TPM تفکـر   ، هرچنـد  سـازمانها  در  تعمیـرات  و 
آمریـکا بـه ژاپـن انتقـال یافتـه امـا در ایـن روش دو 
 Bamber ,(رویکردعمـده غربـي و ژاپنـي وجـود دارد
1998( کـه رویکـرد ژاپنـي نشـات گرفتـه از انسـتیتو 
ژاپنـي نگهـداري و تعمیـرات کارخانه بویـژه معاون آن 
TPM  سـي جـي ناکاجیما مي باشـد . ناکاجیما اجـزاء

را بشـکل ذیـل تعریـف مـي نماید :
1( استفاده از تجهیزات در باالترین سطح اثر بخشي 

2( ایجاد سیستم نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه 
3(  ایجـاد مشـارکت میان طراحان و کاربـران تجهیزات 

و کارکنـان بخش نگهـداري و تعمیرات 
4( دخالـت همه سـطوح سـازماني از باالتریـن تا پائین 

ترین سـطح 
5( ایجـاد گروههـاي کوچک و خـودکار در جهت ارتقاء 

و پیاده سـازي تعمیرات پیشگیرانه 
توجـه مدل ناکاجیما به گروههاي کوچک کاري نشـان 
دهنـده نگرش این افراد نسـبت به علـم مدیریت تولید 
و مدیریـت کیفیـت اسـت . از این زمان بـود که مفهوم 
تیـم کاري و گروههـاي کوچـک بـه عرصـه تعمیـرات 
وارد شـد .ولیکـن هیچکـدام از غربیهـا اشـاره اي یـه 
ایـن موضـوع نداشـته و بیشـتر بـر کارایي و بهـره وري 
تجهیـزات بواسـطه مشـارکت متصدیان و بهـره برداران 

تجهیـزات تاکیـد دارند 
ناکاجیما 5 رکن TPM را بشرح ذیل معرفي میکند :

1- افزایش کارآیي تجهیزات 
2- آموزش 

3- نگهداري و تعمیرات خودکار 
4- مدیریت بموقع تجهیزات 

5- نگهداري و تعمیرات برنامه ریزي شده پیشگیرانه.

نقش رويکردهاي بهبود کيفيت در جهت 
TPM بـاال بـردن قابليت اطمينان در

حسین کاوه پیشقدم

4
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در سیسـتم نگهـداري و تعمیـرات بهـره ور و فراگیـر ، 
تمـام پرسـنل از مدیریـت گرفتـه تا پائین ترین سـطح 
درگیـر کار تولید مي باشـند و آنهـا را بصورت تیم هاي 
کوچک دسـته بنـدي و اسـتقال کاري به آنهـا داده تا 
حتـي بتواننـد در طراحي نیـز تغییراتي ایجـاد نمایند . 
اصـوال نت بهـره و رو فراگیر داراي 5 رکن اشـاره شـده 
مـي باشـد کـه اجـراي هریـک از ایـن 5 رکـن نیازمند 
مقدمـات وپیـش زمینـه هایي اسـت که هریـک از این 
مقدمـات خود مـي توانـد قابلیت اصمینان به سیسـتم 

نگهـداري و تعمیـرات فراگیـر را افزایش دهد.

  5S 1-2- نظام آراستگي
در گذشـته تاکید بـر مباحث مدیریـت کیفیت نیازمند 
مـواد و ماشـین آالت بـا کیفیـت بود امـا امـروزه تولید 
، محیـط کار و فرهنـگ سـازماني نیـز  ماننـد مدیریت 
قبـل از واژه کیفیـت قـرار گرفته و توجه به ایـن امور را 
دو چنـدان نمـوده اسـت . یکي از نظامهایـي که مقدمه 
و پیـش نیـاز اجـراي TPM اسـت نظـام آراسـتگي مي 
باشـد . ایـن نظام اولین بار بعد از جنـگ جهاني دوم در 
 TPM ژاپـن شـکل گرفـت . ایده ایـن نظام نیـز همانند
پـس از بازدید ژاپنیهـا از صنایع آمریکا بوجود آمد . و از 
آنجـا بـود که پدیده خانـه داري صنعتـي    وارد ادبیات 
صنعتـي ژاپن گردید و به مرور بسـط و گسـترش یافت 
و بامشـاهده تاثیـر و نقش قابـل توجه معیارهـاي خانه 
داري صنعتـي در ایجـاد محیـط کاري آراسـتعه ، حفظ 
ایمنـي و بهداشـت ، بـر آن شـدند تا این معیارهـا را در 
شـرکتهاي ژاپنـي  بکارگیرنـد و پـس از تطبیـق اصول 
خانـه داري صنعنتـي بـا شـرایط حاکم بر صنایـع ژاپن 
و بومـي نمـودن آن پنـج اصـل را در آراسـتگي محیـط 
 S بـکار گرفتنـد و از آنجاکـه ایـن پنـج اصـل بـا حرف
شـروع مي شـد آنـرا 5S نـام نهادنـد . اصـول پنجگانه 
Kazuo Ha�(1 آمـده اسـت لنظـام آراسـتگي در جـدو

اگـر   .)takeyama and Marcelo Rodringues,2006
بخواهیـم پنـج رکـن اصلـي اجـراي TPM بـر اسـاس 
تعریف ناکاجیما را موشـکافي کنیم و بسـط و گسترش 
دهیـم در همـان اصـل اول متوجـه مـي شـویم که هر 
سیسـتمي بـراي اجـراي TPM در مرحلـه اول نیازمند 

اجـراي 5S مـي باشـد . چـرا کـه کارائـي و اثر بخشـي 
تجهیـزات در صورتـي کـه محیـط کار تمیـز نباشـد و 
مشـکات نا شـناخته باقـي بماند و ایـرادات در اثر عدم 
رعایـت نظافـت و کثیـف بـودن تجهیزات پنهـان بماند 

بسـیار پائین خواهـد آمد.

بعنـوان مثـال اگـر بخواهیـم تخصصـي تـر بـه مسـاله 
بپردازیـم ، در تعمیـرات و نگهـداري تجهیـزات دوار در 
صورتیکـه پوسـته محـل نشـیمنگاه بیرینگهـا  بخوبـي 
تمیـز نگـردد و خـاک و گـرد و غبـار روي آن بنشـیند 
قطعـا بعلت عـدم تبادل حـرارت خرابي زودتـر از موعد 
بیرینـگ را بدنبال خواهد داشـت . همیـن موضوع براي 
پوسـته الکترموتورهـاي برقـي نیـز صادق اسـت . یا در 
رابطـه بـا نظـم و ترتیـب چنانچـه ابزارهـاي مـورد نیاز 
جهـت تعمیـرات در محـل مناسـب و مقرر قـرار نگیرد 
چگونـه میتـوان در مواقع اضطراري تعمیـرات بموغع را 
انجـام داد . همچنیـن عدم رعایت نظافت مـي تواند در 
همیـن مورد باعث ایجاد حوادث انسـاني و عیر انسـاني 
گـردد. مثـا توجه کنیـم به این موضوع کـه اگر بهنگام 
تعویـض روغـن هر یـک از دسـتگاهها فضاي اطـراف را 
بـه روغـن آغشـته نمائیـم چگونـه مـي توانیم سـامت 
پرسـنل گروههاي کاري خود را تضمین نمائیم . همین 
طـور در رابطـه با قـراردادن اسـناد و سـوابق تعمیراتي 
هریـک از دسـتگاه هـا و تجهیـزات در محـل مناسـب 
و قابـل دسترسـي مـي توانـد قابلیت اطمینـان مدیران 
ارشـد سـازمان را از اجـراي صحیـح تعمیرات بـا توجه 
بـه سـوابق دسـتگاهها و تجهیزات افزایـش دهد .نتیجه 
اینکـه اجـراي 5S بطـور مسـتقیم در بهبـود کیفیت و 
افزایـش قابلیت اطمینان در نگهـداري و تعمیرات بهره 
ور و فراگیـر تاثیـر دارد بطوریکه حتـي مي توان 5S  را 
بعنـوان اصـل ابتدائي اجـراي این تعمیرات بیـان نمود .

1-3- تكنیك پوكايوكه 
پوکایوکـه یک واژه بـر آمده از دل کارخانه هاي صنعتي 
اسـت کـه کـم کـم وارد مجامع علمـي و دانشـگاهي و 
آموزشـي گردیـده اسـت . سیسـتم خطاناپذیـري اکثرا 
ابتـکارات سـاده اي هسـتند کـه توانسـته اسـت درصد 

حوادث انسـاني ، خرابي دسـتگاهها ،  ضایعـات منابع را 
بشـدت کاهش دهد . این تکنیک توسـط یک مهندس 
تولیـد ژاپنـي بنـام شـي جـي یـو شـینگو ابداع شـد و 
ابتـدا نـام این سیسـتم را اشـتباهات احمقانه  گذاشـت 
سـپس بـا توجـه بـه خوشـایند نبـودن ایـن نـام آنـرا 
اشـتباهات فردي و سـپس خطاناپذیري نامگذاري کرد 
. ایـن سیسـتم کارهـاي تکـراري و فعالیتهـاي وابسـته 
بـه حافظـه و احتیـاط را حـذف و دقت و فکـر کارگران 
را آزاد مـي کنـد تـا بتوانند بـه فعالیتهـاي ارزش آفرین 

رسـیدگي نمایند . 
بـراي اجـراي پوکا یوکه هرکسـي مي تواند در سیسـتم 
موثـر باشـد ، از مدیـر گرفتـه تا یک سرپرسـت و حتي 
یـک کارگـر و حتـي افـراد خـارج از سـازمان ماننـد 
مدیـران و کارمنـدان بخـش فـروش و خدمـات پس از 
فـروش مـي توانند بـا آموزشـهاي اندکي کـه در اختیار 
دارنـد در محیـط اطراف خود ضریبهـاي خطا را کاهش 

. دهند 
با توجه به گسـتردگي خطاهاي انسـاني و توجه به این 
موضـوع کـه اغلـب خطاهـاي انسـاین قابل پیشـگیري 
اسـت بکارگیري سیسـتم پوکا یوکه گام مفید و مؤثري 
در کاهـش ضریـب خطا و در نتیجه بهبـود کیفیت مي 
باشـد ، همچنیـن در صورت پیاده سـازي این سیسـتم 
کارآیـي تجهیـزات باالتر و مدت زمان انجـام تعمیررات 
بـا توجـه به کاهش ضریـب خطاي پرسـنل کاهش مي 
یابـد و نهایتـا ضریـب اطمینان به سیسـتم افزایش مي 
یابـد . پیـاده سـازي و اجـراي تکنیـک پـوکا یوکـه مي 
توانـد در بهبـود کیفیت سیسـتم نگهـداري و تعمیرات 
بهـره و رو فراگیـر و کاهـش زمـان توقفـات تجهیـزا ت 

تاثیر بسـزایي بگذارد . 

 )TQM( 1-4- سیستم مديريت كیفیت
این سیسـتم روشـي براي بهبود مسـتمر اسـت و همه 
Tammiand Ger� )سـطوح سـازمان را در بـر میگیـرد 

shon,1995(. ایـن روش مـي توانـد شـامل عناصـري 
نظیـر کنتـرل فرآینـد آمـاري ، تیـم هـاي کاري خـود 
گـردان   مدیریـت موجودي مـي باشـد . TPM بعنوان 
یـک روش نگهـداري و تعمیـرات بهـره ور مـي توانـد 
جزئـي از سیسـتم مدیریت کیفیت باشـد کـه درحهت 
سـازماندهي  فراگیـر  کیفیـت  هـدف  بـه  دسترسـي 
میگـردد. سیسـتم مدیریـت کیفیـت کلیـه فرآیندهاي 
سـازمان را دربرگرفتـه و سـعي در بهبـود آنها به کمک 

تکنیکهـاي سـاده بهبـود کیفیـت دارد .
 TPM مـي توانـد وضعیـت عملکـرد را براي مشـخص 
نمـودن کیفیـت تجهیـزات و حفـظ نگهـداري آن تـا 
تولیـد محصـول با کیفیت توسـط تجهیزات مـورد نظر 
، تعییـن نمایـد . لذاسـت کـه TPM را بعنـوان یکـي از 

زیـر شـاخه هـاي مهـم TQM تلقـي مـي نمایند . 
هـدف اصلـي پیاده سـازي و اجراي تعمیـرات بهره ور و 
فراگیـر کـم کردن ضایعات و اسـتمرار فرآیند تولید مي 
باشـد که ایـن اهداف دقیقا بـا اهداف بهبـود فرآیند در 
سیسـتم مدیریـت کیفیت مطابقت مـي نماید و موجب 

افزایـش قابلیت اطمینان تجهیـزات مي گردد. 

نتیجهمفهومواژه فارسيواژه انگلیسيرديف

1sortتشــخیص اقــام، اطاعــات و فضــاي ضــروري یــا پاکسازي
غیــر ضــروري و نیــز عیــب یابــي

هــر آنچــه در اطــراف شماســت ضــروري 
و در عیــن حــال ســالم اســت

2Setin orderنظم و ترتیب
ــه اي رده بنــدي شــوند  ــه گون اشــیاء و اســناد ب
ــد  ــا باش ــن آنه ــه یافت ــادر ب ــس ق ــر ک ــه ه ک

ــوده ــتجوهاي بیه ــام جس ــدون انج ب

ــوند  ــب ش ــوري مرت ــناد ط ــیاء و اس اش
کــه در وقــت نیــاز بــه فوریــت بــه آنهــا 

ــیم ــته باش ــي داش دسترس

3 Sweeping or
shineنظافت

دگرگــون ســاختن محیــط کار بــه یــک محیــط 
ــا  ــود کثســفي ی ــدون وج ــز و درخشــان ، ب تمی

آشــغال

ــه  ــود ک ــز ش ــوري تمی ــط کاري ط محی
ــف نباشــد ــا کثی ــج ج هی

4standardization
استاندارد 

سازي و حفظ 
سه s  نخست

کنتــرل و اصــاح دائمــي و تدوین اســتانداردهاي 
پاکیزگــي و نظــم و ترتیب

ــي را  ــاي قبل ــل از گامه ــت حاص وضعی
ــم ــظ نمایی ــن و حف تدوی

5sustaineانضباط
کاراي  نظـام  برقـراري  ادب،  و  احتـرام  رعایـت 
یکدیگر،وضـع  حقـوق  بـه  احتـرام  ارتباطـات، 
مقـررات و پیروي جدي از آنهـا، آموزش کارکنان

ایجـاد عـادات و خوهایـي کـه تضمیـن 
کننـده حسـن انجـام فعالیتها بـه بهترین 

شـیوه اسـت و ایجـاد روحیـه مناسـب

جدول 1- اصول پنجگانه نظام آراستگي

ادامه دارد...

5
فصلنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب
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ایمنی، بهداشت و محیط زیست

6
فصلنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

شــایع ترین بیماریهــاي شــغلي بــر اســاس ارگانهــاي بــدن بیماري هــاي 
ــود  ــه خ ــغلي را ب ــاي ش ــش از 50% کل بیماریه ــه بی ــتند ک ــکلتي هس اس
ــکلتي  ــاي اس ــیوع بیماریه ــل ش ــن دالی ــد . از مهمتری ــي دهن ــاص م اختص
عضانــي ، درگیــري اســکلت و عضلــه در تمــام فعالیــت هــاي روزمره مي باشــد 
. در صورتــي کــه فعالیتهــاي روزمــره بــدن مدیریــت نشــود و بــر نحــوه انجــام 
فعالیتهــا نظــارت نگــردد بیماریهــاي اســکلتي عضانــي شــیوع پیــدا مــي کنند 
.در بیــن بیماریهــاي اســکلتي عضانــي شــایع تریــن بیمــاري ، کمــردرد اســت 
.کمردردهــا در طــب بــه دو دســته تقســیم مــي شــوند : یــک دســته کمــردرد 
هــاي اختصاصــي کــه کمتــر از 10 درصــد کل کمردردهــا را بــه خــود اختصاص 
ــک آســیب واقعــي در مهــره هــاي کمــري ، دیســک ، نخــاع  ــد ، ی مــي دهن
و اعصــاب بوجــود مــي آورنــد . دســته دیگــر ، کمردردهــاي غیــر اختصاصــي 
هســتند کــه در اثــر یــک آســیب موقتــي در تاندونهــا و عــروق کمــر بوجــود 
مــي آیــد و نیــاز بــه مراقبــت پزشــکي آنچنانــي ندارنــد . متأســفانه در کشــور ما 
بیشــترین غیبــت کارگــران در اثــر کمــردرد هــاي غیــر اختصاصــي مــي باشــد. 
10 تــا 15 درصــد کمردردهــا ناشــي از آســیب 
ســتون مهــره هــا و 85-90 درصــد مربوط 
ــه ریســک فاکتورهــاي اصلــي از قبیــل  ب
تکــرار ، شــدت ، وضعیــت ناجــور و حمل 
نادرســت بــار اســت . آســیب هاي 
بلندکــردن  از  ناشــي  کمــري 
ــج در  ــده اي رای ــار، پدی ــتي ب دس
صنعــت اســت. طبــق آمــار ســال 
 20 آمریــکا،  کار  وزارت   1982
درصــد از کل آســیب هاي ناشــي 
ــد از کل  ــه 25 درص ــک ب از کار و نزدی
ــه کارگــران ،  غرامــت ســالیانه پرداختــي ب
ــه  ناشــي از آســیب هاي کمــري اســت . هزین
و  کمــردرد  از  ناشــي  غیبت هــاي  ســالیانه 
آســیب هاي کمــري در انگلســتان )آمــار ســال 

ــد اســت. ــارد پون ــه 3 میلی 1988( نزدیــک ب
بلندکــردن و خــم شــدن، تنهــا بــه وجودآورنــده 
ــه  ــت و بقی ــري اس ــیبهاي کم ــوم آس ــک س ی
آن مربــوط بــه ســایر فعالیتهــاي کارگــر اســت. 

خطرناک تریــن حرکــت در بلندکــردن دســتي بــار عبــارت اســت از »پیچــش و 
چرخشــي« ) بــه همــراه بــار( کــه در پــي خــم شــدن صــورت بگیــرد، چــون در 
ایــن حالــت یــک نیــروي گشــتاور بســیار بزرگــي بــر ســتون فقــرات فــرد وارد 

ــود. ــري مي ش ــیب هاي کم ــاد آس ــث ایج ــه باع ــده ک آم
بـار  از  ناشـي  ایـن اسـت کـه »نیـروي  بـار  بلندکـردن  مسـأله  اساسـي در 
بلندشـده، در سـتون مهره ها 10 برابر مي شـود«. سـتون فقرات انسـان از 24 
مهـره و یـک اسـتخوان بزرگ گـوه مانند در انتهـا، که خاجي نامیده مي شـود 
تشـکیل شـده اسـت. میـان هـر جفـت از مهره هـا ، صفحـه اي به نـام صفحه 
میـان مهـره اي یـا همـان دیسـک )Disk( وجـود دارد کـه بـه عنـوان جاذب 
ضربـه عمـل مي کنـد. در بـاالي اسـتخوان خاجي، پنـج مهره کمر واقع شـده 
اسـت کـه بـه صـورت L1 تـا L5 شـماره گذاري شـده اند . دیسـک انتهایي که 
میـان مهره هـاي L5، L4 قـرار دارد، بیشـترین آسـیب هاي کمـري را متحمل 
مي شـود. صفحـه میان مهـره اي یک الیه بیرونـي دارد کـه درون آن از مایعي 
ژالتیـن ماننـد ، پـر شـده اسـت. بـا افزایـش سـن و همچنیـن بـا رویارویي با 
حمـل دسـتي  بـار، شـکاف هایي در سـطح صفحـه میـان مهـره  اي گسـترش 
مي یابـد و اگـر فشـار زیادي بـه آن وارد بیایـد، خطر پارگي ایـن صفحه وجود 
خواهـد داشـت. در ایـن حالـت مایـع میـان مهـره اي با فشـار از الیـه بیروني 
گذشـته و بـر اعصـاب مجـاور سـتون مهره هـا فشـار وارد مي کند. این آسـیب 

بسـیار جـدي و طوالني مدت اسـت.
در بسـیاري از کشـورها، دستور کار و اسـتانداردهایي وجود دارد که بلندکردن 
بـار در محیـط کار را محـدود مي سـازد. منظـور از این کار، کاهـش کمردرد و 
آسـیب هاي ناشـي از کار اسـت. ضمنـاً بایـد بـه ایـن نکتـه نیز توجـه کرد که 
مقـدار بـار، بایـد بـا میـزان توانایـي فرد متناسـب باشـد، چـون توانایـي همه 

انسـانها بـه یک اندازه نیسـت.
سه دستور کار مهم در دنیا براي بلندکردن بار

1-درنظــر گرفتــن میــزان فشــار وارده بــه اندامهــاي کارگــر در اثــر برداشــتن 
و حمــل بــار ، محــل قرارگیــري بــار ، ارتفــاع محــل برداشــتن و قــرار گیــري 

بــار و نحــوه بلنــد کــردن بــار .
2-توجه به وضعیت فیزیک بدني کارگر و میزان توانایي کارگر در حمل بار.

ــار   ــردن ب ــرش بلندک ــر در  پذی ــي کارگ ــي روان ــائل روح ــه مس ــه ب 3-توج
ــا. ــي آنه ــه داوري ذهن برپای

گرد آوری: ا. احقاقی

کمــردرد

تابستان  1393 پیش شماره  1 8 صفحه   

غـلطصحيـح
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   8 صفحه  1 پیش شماره  1393 تابستان گوناگون
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• قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است !
• جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند !

• 90% سم مار از پروتئین تشکیل شده است !
• جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز مانع از اشک ریزی شما می شود. 

• اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد است. 
• رشد کودک در بهار بیشتر است.

• 8 دقیقه و 17 ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد. 
• ظروف پاستیکی تقریبا50،000ً سال در برابر تجزیه مقاومند. 

• تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه چشم است.
• شترمرغ در 3 دقیقه 95 لیتر آب می خورد. 

• حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند. 
• کرم های ابریشم در 56 روز 86 برابر خود غذا می خورند.

• زمان بارداری فیل به دو سال می رسد. 
• در یک سانتی متری پوست شما 12 متر عصب و 4 متر رگ و مویرگ است. 

• شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها است که برابر با صدای موتور جت است.
• بـا نـگاه کـردن بـه گـوش حیوانـات مـی توانیم بـه تخم گـذار بـودن یا بچـه زا بـودن آنها پی 
ببریـم. بدیـن صورت که تخم گذاران گوششـان ناپیدا و بچه زایان گوششـان نمایان اسـت، تنها 
یـک اسـثتنا وجـود دارد آن هـم نوعـی افعی اسـت که بچه زاسـت اما گوشـش دقیق پیدا نیسـت.

یکی بود یکی نبود
روزگاری چهـار نفـر بودنـد به نامهـای: )همه( ، )یک کسـی( ، 

)هیچکس( و )هرکسـی (
هروقـت یـک کار مهمـی پیش می آمـد. )همـه( خاطر جمع 
بودنـد کـه  )یک کسـی( آنـرا انجـام میدهـد امـا در حالیکـه 
)هرکسـی( هـم از عهده انجـام آن بر می آمـد. اما )هیچکس( 
آنـرا انجـام نمـی داد.آنوقـت بـود کـه )همـه( ناراحـت مـی 
شـدند. چون باالخره آن کار وظیفه )یک کسـی( بوده اسـت. 
)همـه( فکـر مـی کردنـد کـه )یک کسـی( بایـد آنـرا انجـام 
مـی داده اسـت. امـا )هیچکـس( درک نمـی کرد کـه باالخره 

)هیچکـس( آن کار را انجـام نـداده اسـت.
بنابراین نتیجه این می شد که:

)همـه( ، )هرکسـی( را به خاطـر انجام نشـدن کاری که )یک 
کسـی( بایـد همـان اول، آنرا انجـام می داد.  کـه  )هیچکس( 

آنـرا انجـام نداده بـود.  مقصر مي دانسـتند.
گردآوری: ع. رضویان

پتـرو نیـوز بـه قیـد قرعـه بـه 3 نفـر از عزيزانـی كـه جواب 
صحیـح داده باشـند جوايـزی اهـداء خواهـد نمـود.

در صــورت حــل مســئله، جــواب صحیــح را بــه رابطیــن خبــری روابــط 
ــوه  ــاً نح ــد .ضمن ــال فرمایی ــوب ارس ــت جن ــروه پتروصنع ــی گ عموم

محاســبه را شــرح دهیــد.

عدد بعدی چند است ؟
1

1 1
2 1

1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
٣ 1 2 2 1 1

1 ٣ 1 1 2 2 2 1
. . . . . . . . . . . . . . .

• آقای ذبیح اهلل وراوی از همکاران شـاغل در پروژه ایمنی و آتش نشـانی پاالیشـگاه اول مجتمع 
گاز پـارس جنوبـی، به دیار باقی شـتافتند. پترونیـوز مصیبت وارده را تسـلیت عرض می نماید.

• آقایان حجت سـلمانی، حسـین غامی، مهـدی تحیری، محمد براتی، بـال لیموچی، صدراله 
افشـاریان و بهمن شـایقی شـاغل در پـروژه راهبری کارگاه مرکزی مجتمـع گاز پارس جنوبی 

دارای فرزنـد گردیده انـد. پترونیـوز قدم نورسـیده را بـه این عزیزان تبریک عـرض می نماید.

• آقـای مهـدی تشـانی از همـکاران پـروژه رنـگ و عایـق فجـر هـم به تازگـی تشـکیل خانواده  
داده انـد کـه پترونیـوز بـه ایـن  عزیز تبریـک  عـرض می نماید.


با خبر شدیم که...

داستان همکاری


آیا می دانید ؟؟؟

در ســرزمین هــای آفریقــا هرروز صبح که شــیر از خواب برمی خیزد، میداند که بایــد از کندترین غزالها تندتر بدود.
هــرروز صبــح کــه غزال از خواب بر می خیزد، میداند که باید از تندترین شــیرها، تندتر بدود.

مهم نیســت که شــیر هســتی یا غزال. باید بدانی هرروز صبح که آفتاب بر می آید. باید تندتر از روز قبل بدوی.


تالش در عرصه رقابتی کسب و کار

برف، سپیدي و آغاز فصلي سرد
نفسهایي پي در پي، راه هایي طوالني و سرمایي که از سایه هم نزدیکتر است

تمام سهم من میشود از این شهر و زمستان
گاه بي وقفه مي ایستم

روبرو شادماني موج میزند
از پس آدم برفي هایي که همبازي بزرگ و کوچک شده اند

اما به یکباره در اندیشه اي تاریک گم میشوم
اندیشه آن کودک بي خانمان همسایه

که این روزها تنها آرزویش
گرماي آتش سوز خورشید است
کاش با لمس معطر یک معجزه
او نیز همبازي آدم برفي شود.

                                                     نسیم کنزه قی


شعر


سرگرمی



در ایـن جشـنواره همچنیـن از محمـد جـواد ظریـف ، وزیـر امـور خارجـه بـه 
عنـوان قهرمـان دیپلماسـی ایـران تجلیـل یـه عمـل آمـد.

محمـد جـواد ظریـف در نهمین جشـنواره ملی قهرمانـان صنعت ایران با اشـاره 
بـه اثـر مقاومـت و اسـتقامت مـردم ایـران، گفـت: بـه برکت ایـن صبر، اسـتقامت 
و خودبـاوری و رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری، ملـت ایـران بـه یـک قـدرت 

اسـتقال طلبـی در سـطح جهـان دسـت یافتـه اند.
وی اظهـار داشـت: قـدرت مـا قبـل از هرچیـزی فرهنـگ اسـتقامت، شـهادت، 
پایـداری و خودبـاوری اسـت و مـن ایـن قـدرت را در حـوزه مهم قـدرت جهانی و 

در تـاش اقتصـادی و نیـروی کار کشـور می بینـم.

ملـی  قهرمانـان  جشـنواره  نهمیـن 
صنعـت ایران ، سـال گذشـته بـا حضور 
دسـتیار ویـژه و معـاون اجرایـی رئیـس 
جمهـوری، وزیر امـور خارجه، اسـتاندار 
مجلـس  نماینـدگان  برخـی  تهـران، 
و  معاونـان  برخـی  اسـامی،  شـورای 
مشـاوران وزارت خانـه هـای »صنعـت، 
»امـور  »نفـت«،  تجـارت«،  و  معـدن 
اقتصـادی و دارایـی«، و جمـع زیادی از 
صنعتگـران و فعـاالن بخـش خصوصـی، 
بـا هـدف حمایـت از تولیـدات ملـی و 
سـرمایه ایرانی توسـط بخـش خصوصی 
در مرکـز همایش هـای بین المللـی صدا 

و سـیما برپـا شـد.
در این جشـنواره که تعداد بسـیاری از 
شـرکتهای فعال در صنعت نفت شـرکت 
نمـوده بودنـد ، گـروه پتروصنعت جنوب 
بـه عنـوان واحد نمونـه در ارائـه خدمات 
فنـی مهندسـی این جشـنواره در صنعت 
نفـت معرفی گردیده و موفـق به دریافت 
تندیـس و لـوح تقدیـر گردیـد. درحـال 
حاضـر ایـن جایـزه یکـی از معتبرتریـن 
و  برتریـن  از  تجلیـل  جوایـز در عرصـه 
موفـق ترین شـرکت های ایرانی توسـط 
هـر  کـه  باشـد  مـی  خصوصـی  بخـش 
سـاله برگـزار مـی گـردد تـا از مدیـران 
شـرکت هـا و سـاز مان هـا ی موفق طی 

مراسـمی تجلیـل بـه عمـل آید.

پتروصنعت جنوب
قهرمان ملی صنعت نفت ایران

اگـر بـه دنبـال بهبـود روابطتـان هسـتید، بایـد بدانید کـه انتظار یـاري از طرف دیگـر ارتباط ، بیهوده اسـت. بهبود باید از شـما نشـأت گیرد ؛ شـما 
مـي توانیـد بـا برقـراري ارتبـاط بـا همـه ویژگي هایي کـه در وجودتان هسـت حرکت را آغـاز کنید. احسـاس در ماندگي ناشـي از آن اسـت که بین 
خـود و خـدا فاصلـه حـس مـي کنیـد. بـه یـاد آوردن این نکتـه که ما همگـي یکي هسـتیم، در حقیقـت به منزلـه بیدار کـردن خداوند درونمان اسـت.
 دبي فورد

قابل توجه خانواده های محترم همکار
همكاران گرامی

بـا توجـه بـه انتشـار فصلنامـه پترونیـوز بر آن شـدیم تـا با همکاری شـما عزیـزان بتوانیم ارتباطـات خانواده بـزرگ پتروصنعـت را با توجـه به فاصله 
ای کـه بینمـان اسـت گسـترش دهیـم. از ایـن رو بـه منظـور شناسـایی و تشـویق فرزنـدان موفق همـکاران محتـرم گـروه پتروصنعت جنـوب و نیز 
ایجـاد انگیـزه در سـایر آینـده سـازان ایـن خانـواده ، نشـریه پترونیـوز در نظـر دارد کـه افـراد موفـق و کوشـا را در زمینه هـای علمـی و تحصیلی ، 
فرهنگـی ، مذهبـی ورزشـی و... از طریـق انتشـار مطلـب و عکـس آنهـا معرفـی نماید. باتوجه به توزیع وسـیع این نشـریه خواهشـمند اسـت مطالب 

خـود را بـه همـراه عکـس بـه رابطین خبـری هر پـروژه ارائـه داده تا بـه دفتر نشـریه ارسـال نمایند .
اسامی رابطین خبری هر پروژه به شرح ذیل می باشد:

پروژه کارگاه مرکزی : جناب آقای سجاد شعبان زاده  -1
پروژه HSE : جناب آقای مهندس فاضل محسنی   -2

پروژه رنگ و عایق فجر جم : جناب آقای محمدحسین رستگاری  -3
پروژه پارسیان وبندرپارس : جناب آقای مهندس هادی عسگری  -4

صاحب امتیاز: روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب
سردبیر: افسانه سادات احقاقی

صفحه آرا: محمد سعیدی
همكاران اين شماره:سجاد شعبان زاده، شهرام مؤمن زاده

petronews@petrogroup.co :آدرس الكترونیكی
تلفن: 8- 88580657

دعوت به همکاری
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