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پیام مدیریتی
چرا تالیف؟؟

قورباغه پخته

روابط عمومی

بنام خدا ...
شــاید یکــی از راه هایــی کــه مــی توانــد
ســازمان هــا را بــه ســرمنزل مقصــود کــه
همانــا داشــتن ســازمانی بــا راندمــان و انگیــزه
بــاال بــوده  ،رهنمــون کنــد  ،داشــتن یــک مســیر
و کانــال مشــخص بــرای گفتگــو  ،هــم اندیشــی
و افزایــش مشــارکت در مدیریــت ســازمان
میباشــد ...بعضــا ســازمان هــا بــا توجــه بــه
نقــش  ،ماموریــت هــا و فراوانــی مخاطــب
اقــدام بــه تولیــد  ،نشــر و توزیــع ماهنامــه ،
هفتــه نامــه و  ...در ابعــاد مختلــف مــی کننــد.
لــذا بــا پیشــنهاد مدیریــت محتــرم عامــل ،
شــماره اول ماهنامــه شــرکت مهندســی حمــل
و نقــل پتروشــیمی بــا نــام « تالیــف « ( تامیــن
– ایمنــی – لجســتیک  -یکپارچگــی – فنــاوری )
تهیــه و آمــاده توزیــع شــد .امیــد اســت بــا
دریافــت نظــرات و پیشــنهادات و مشــارکت در
تولیــد محتــوا شــاید افزایــش صفحــات  ،غنــی
تــر شــدن مطالــب و گســتره قابــل انتظــار
توزیــع و آثــار مطلــوب آن باشیم.انشــاء اهلل

گفتگویــی بــا آقــای عبــاس
محلوجیــان پــور از مدیــران

بازنشســته شــرکت مهندســی
حمــل و نقــل پتروشــیمی

درعلــوم سیســتم هــا ،پذیــرش تهدیدهایــی
کــه بــه صورتــی تدریجــی بــه وجــود آمــده
وبقــاء ســازمان را بــه مخاطــره مــی اندازنــد،
آنچنــان فراگیــر و وســیع اســت کــه منجــر بــه
پیدایــش داســتان قورباغــه پختــه شــده اســت.
اگــر شــما یــک قورباغــه را داخــل ظرفــی از
آب جــوش بیاندازیــد ،قورباغــه بالفاصلــه
تــاش مــی کنــد تــا از داخــل آن بــه بیــرون
بجهــد .حــال اگــر ظــرف آب را بــر روی
شــعله بگذاریدوبــه تدریــج دمــای آب را
افزایــش دهیــد ،اتفــاق بســیار جالبــی رخ مــی
دهــد .زمانــی کــه درجــه حــرارت آب تــا
حــدود  30درجــه ســانتیگراد بــاال مــی رود،
قورباغــه هیــچ عملــی انجــام نمــی دهــد.
واحــد ترخیــص پتروشــیمی جــذب شــدم .
وبعــدازدو ســال اشــتغال بــکار بصــورت
پیمانــکاری بــا درخواســت اینجانــب بــرای
اســتخدام کــه توســط معــاون وزیرنفــت آن
زمــان (آقــای مهنــدس طاهــری نجــف آبــادی)
بــرای وزیــر نفت(آقــای مهنــدس غرضــی)

(به مناسبت بازنشستگی)

در اولیــن شــماره نشــریه و در بخــش همــکاران
و خانــواده هــای آنهــا تصمیــم گرفتیــم تــا
گفتگویــی صمیمانــه نــه بصــورت مصاحبــه بــا
آقــای عبــاس محلوجیــان پــور داشــته باشــیم
کــه در زیــر بطــور خالصــه آمــده اســت.
آقــای محلوجیــان پــور  ،مدیــر ســابق خدمــات
بازرگانــی شــرکت در تاریــخ اول خــرداد 1394
پــس از  33ســال  3مــاه و  6روز بــه مقــام
بازنشســتگی نائــل آمدنــد.
بــه عنــوان اولیــن ســئوال چــرا پتروشــیمی رابعنــوان محــل خدمــت انتخــاب کردیــد؟
مــن از ســنین نوجوانــی عالقــه زیــادی بــه
ورزش فوتبــال داشــتم و در ســنین جوانــی در
تیــم هــای معتبــر تهــران بــازی مــی کــردم .آن
زمــان شــرکت پتروشــیمی تیــم فوتبــال داشــت
و توســط یکــی از دوســتان در ســال 1359بــه
تیــم فوتبــال پتروشــیمی معرفــی شــدم .در
ســال  1360بــه دلیــل عمکلــرد ورزشــی خــوب
و تاثیــر گــذار بصــورت قــرارداد پیمانــکاری در

ارســال گردیــد ،موافقــت شــد و مراحــل
گزینــش را طــی و از حالــت نیــروی پیمانــکاری
تبدیــل بــه نیــروی پیمانــی شــدم .و بعــد از
دو ســال پــس از طــی مراحــل گزینــش در
ســال  1363بــا شــماره کارمنــدی  653007بــه
اســتخدام رســمی وزارت نفــت درآمــدم و در
بخــش پتروشــیمی ادامــه همــکاری دادم.
خدمــت ســربازی را کجــا بودیــد؟ مــن بــهدلیــل شــهادت بــرادرم در ســال  1359از
خدمــت وظیفــه معــاف شــدم.
-چــه ســالی و کجــا شــهید شــدند؟ درســال

در واقــع تمامــی نشــانه هــا دال بــر ایــن اســت
کــه او از وضعیــت خــود بســیار هــم راضــی
اســت .بــا افزایــش تدریجــی درجــه حــرارت
قورباغــه سســت تــر و سســت تــر مــی شــود
تــا آنجــا کــه دیگــر قــادر بــه بیــرون آمــدن
از ظــرف نمــی باشــد .علــی رغــم اینکــه هیــچ
مانعــی بــرای خــروج از ظــرف وجــود نــدارد.
قورباغــه همــان جامــی مانــد تــا در نهایــت
بپزد و بمیرد.
چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟بــه خاطــر اینکــه ســاختار درونــی
قورباغــه بــه نحــوی اســت کــه خطــر را
تنهــا در مــواردی کــه اتفاقــی ناگهانــی در
محیــط اطرافــش رخ دهــد ،تشــخیص مــی
دهــد و نــه در مــواردی کــه خطــر بــه
صورتــی آرام و تدریجــی گســترش مــی یابــد.
• بــرای اینکــه یــاد بگیریــم چگونــه فرایندهــای
آرام و تدریجــی را ببینیــم  ،بایــد ابتــدا از
ســرعت دیوانــه وار خــود بکاهیــم و بــه
مــوارد ظریــف و حســاس همانقــدر
توجــه کنیــم کــه بــه مــواردی ناگهانــی
و تــکان دهنــده التفــات داریــم.
• مــا قــادر نخواهیــم بــود کــه از سرنوشــت
قورباغــه داســتان بــاال اجتنــاب کنیــم .مگــر
اینکــه یــاد بگیریــم کــه آهســته تــر حرکــت
کنیــم و فراینــد هــای کندی کــه بوجــود آورنده
بزرگتریــن مخاطــرات هســتند را دریابیــم
1359در عملیــات آزادســازی بلنــدی هــای
میمــک در منطقــه ایــام.
چــه ســالی ازدواج کردیــد و چنــد فرزنــدداریــد؟ ســال  1362ازدواج کــردم و دارای
دو فرزنــد هســتم .پســرم ســعید کــه فــارغ
التحصیــل مهندســی کامپیوتــر و مشــغول بــکار
هســتند و دختــرم نیلوفــر کــه دانــش آمــوز در
مقطــع پیــش دانشــگاهی اســت.
از عملکــرد خــود در پتروشــیمی بعــد از رســمی
شــدن بگوییــد؟ تــا ســال  1369کارمنــد ترخیص
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــودم و از
ســال  1370بــا تاســیس شــرکت بازرگانــی بــه
ایــن شــرکت منتقــل شــدم.
و نحــوه ادامــه همــکاری شــما؟ تــا ســال 1373کارمنــد ترخیــص شــرکت بازرگانی پتروشــیمی
بــودم و از ســال  1374بعنــوان رئیــس ترخیــص
ایــن شــرکت منصــوب شــدم .از ســال  1380دو
فراینــد انبــارداری و ترخیــص بــه دلیــل ماهیــت
لجســتیکی بــه شــرکت حمــل و نقــل پتروشــیمی
منتقــل گردیــد و مــن بــا همــان مســئولیت
بــه شــرکت حمــل و نقــل پتروشــیمی منتقــل
شــدم .از ســال  1383بــا حکــم مدیــر عامــل
شــرکت(آقای مهنــدس رونــدی) بعنــوان مدیــر
خدمــات بازرگانــی شــرکت کــه وظیفــه اداره
عملیــات ترخیــص و انبــارش را داشــت منصــوب
شــدم  .و در تاریــخ اول خــرداد  1394پــس

و کالم آخــر ...قدرشناســی را محترم
بشــماریم و بــه آن عمــل کنیــم

طــرز تفكــر خرچنگي چيســت؟

آيــا مــي دانســتيد اگــر چنــد خرچنــگ را
حتــي در جعبــه اي رو بــاز قــرار دهيــد،
بــاز هــم همــان جــا باقــي مــي ماننــد و از
جعبــه خــارج نمــي شــوند؟
بــا وجــود اينكــه خرچنــگ هــا مــي تواننــد بــه
راحتــي از جعبــه بــاال بخزنــد و آزاد شــوند! ايــن
اتفــاق نمــي افتــد ،زيــرا طــرز تفكــر خرچنگــي
بــه آنهــا اجــازه چنيــن كاري نمــي دهــد و بــه
محــض آنكــه يكــي از خرچنــگ هــا بخواهــد
بــه ســمت بــاالي جعبــه بــرود ،خرچنگــي ديگــر
آن را پاييــن مــي كشــد و بــه ايــن ترتيــب،
هيــچ يــك از آنــان نمــي توانــد بــه بــاالي جعبــه
برســد و آزاد شــود .همــه آنهــا مــي تواننــد
آزاد شــوند؛ امــا سرنوشــتي كــه در انتظــار تــك
تــك آنهاســت ،مــرگ اســت!

پیام سالمت
توصیــه هــای پزشــکی پروفســور ســمیعی یکــی
از مطــرح تریــن دانشــمندان ایرانــی در دنیــا را
بــه صــورت جملــه هایــی کــه چــه بخوریــم تــا
ســالم بمانیــم :
اگــر حســابی اعصــاب تــان بــه هــم ریختــه ،مــوز
بخورید.
اگــر مــی خواهیــد کلیــه تــان ســنگ نســازد،
زردآلــو بخوریــد.
اگــر فشــارخون تــان باالســت ،کشــمش
بخو ر یــد .
اگــر از ســرو صــدای معــده رنــج مــی بریــد،
ماســت بخوریــد.
اگــر بیــش از حــد ســرفه مــی کنیــد ،عســل
بخوریــد.
اگــر همیشــه احســاس خســتگی مــی کنیــد،
فلفــل دلمــه ای قرمــز بخوریــد.
اگــر مــی ترســید ســرطان معــده بگیریــد ،کلــم
بخورید.
اگر مشکل یبوست دارید ،انجیر بخورید.
اگــر دارای مشــکالت گوارشــی هســتند ،ریحــان
بخوریــد.
اگــر دچــار ســوزش معــده هســتید ،چــای
بابونــه بخوریــد.

پترو تالیف

از  33ســال و  3مــاه  6روز بازنشســته شــدم.
پــس از  33ســال خدمــت در کار ترخیــص ،ایــن کار و حرفــه را چگونــه ارزیابــی مــی
کنیــد؟ زمانــی کــه مــا خدمــت مــی کردیــم
شــرایط خیلــی ســخت بــود ،ماموریــت هــای
ســه ماهــه در مناطــق بندرعبــاس  ،بندرامــام و
بــا امکانــات بســیار انــدک ...ولــی شــرایط فعلــی
تغییــرات زیــادی کــرده اســت  ،ولــی علیرغــم
وجــود امکانــات ،پرســنل ترخیــص  ،زندگی کاری
ســختی دارنــد و در غالــب اوقــات عمکلــرد
خــوب آنهــا دیــده نمــی شــود .خیلــی خــوب
خواهــد بــود تــا بــه پرســنل ترخیــص توجــه
بیشــتری شــود و امتیازاتــی بــرای آنهــا قائــل
شــوند .
برنامــه شــما بــرای بعــد از بازنشســتگیچیســت؟ فعــا بــه پیشــنهاد مدیــر عامــل
شــرکت جنــاب آقــای مهنــدس حیــدری بعنــوان
مشــاور در بخــش ترخیــص و انبــار خدمــت مــی
کنــم و از طــرف دیگــر عضــو هیــات مدیــره
شــرکت حمــل و نقــل امتــداد زنجیــره پایــدار
هســتم.

ايــن مطلــب در مــورد انســان هــاي حســود
نيــز مصــداق دارد .آنهــا هيچــگاه نمــي تواننــد
در زندگــي شــان پيشــرفت كننــد و ديگــران
را نيــز از موفقيــت بــاز مــي دارنــد .حســادت،
نشــانه اي از ضعــف اعتمــاد بــه نفــس اســت.
هــر چنــد ايــن خصيصــه اي همگانــي اســت ،امــا
وقتــي حســادت ،بخشــي از خصايــص يــك ملــت
شــود ،بــه معضلــي بــزرگ تبديــل خواهــد شــد.
در آن صــورت ،ايــن حســادت همگانــي ،نتايــج
فاجعــه آميــزي در پــي خواهــد داشــت ،زيــرا
باعــث تباهــي تمــام افــراد آن ملــت يــا ســازمان
مــي شــود.
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عملکــرد 1393
اقــدات مهــم انجــام شــده
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل
پتروشــیمی در ســال 1393
-1تســویه حســاب بدهــی ســنواتی
بخــش عمــده ای از پیمانــکاران و
صنــدوق بازنشســتگی نفــت .
-2فعــال ســازی مجــدد انبــار
شــادآباد و انبــار ربــاط کریــم از
حالــت رکــود بــه ظرفیــت کامــل
(قــرارداد بــا تندگویــان  ،امیــر
کبیــر ،تخــت جمشــید و )...و توســعه
فعالیــت انبــارداری بــا راه انــدازی
انبــار فــات آزمــا در بنــدر عبــاس
-3قــرارداد بــا شــرکت ملــی مــس
بــرای انتقــال کنســتانتره مــس بــا
هــدف ورود بــه بــازار غیر پتروشــیمی
-4بهــره بــردای مطلــوب از پــروژه
کاهــش چرخــه عمــر بارنامــه و راه
انــدازی واحــد پیمــان و رســیدگی
-5کاهــش زمــان وصــول مطالبــات
شــرکت از طریــق حــذف فعالیــت هایی
کــه ارزش افــزوده ایجــاد نمــی کننــد.
-6مکانیــزه نمــودن سیســتم نگهــداری
،تعمیــرات و تجیهــزات حمــل
-7تســویه حســاب مالیــات بــر
ارزش افــزوده ســال هــای  91و 92
توانمنــدی
پروانــه
-8اخــذ
شــرکت از وزارت راه وترابــری
-9بررســی مجــدد حقــوق و دســتمزد
کارکنــان و تطبیــق آن بــا دســتورالعمل
هــای جــاری و پرداخــت معوقــات.
-10سایرموارد....................

پترو تالیف
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اخبــار حــوزه فناوری لجســتیک
سامســونگ بــا طــرح جدیــد خــود
امنیــت را بــه جــاده هــا هدیه مــی دهد.
شــرکت سامســونگ طــرح جدیــدی بــا نــام
«کامیــون امن»ارائــه کــرده کــه بــه کاهــش
خطــرات جــاده هــا هنــگام ســبقت گرفتــن از
کامیــون هــا کمــک مــی کنــد.
ایــن طــرح بسیارســاده اســت وتنهــا بــا کمــک
یــک دوربیــن بــی ســیم تصاویرجلوی کامیــون را
بــه مانیتــوری درعقــب تریلــر منتقــل مــی کنــد
تــا راننــدگان دیگــر بتواننــد از دیــد کافــی بــرای
ســبقت گرفتــن از کامیــون برخــوردار شــوند.

«واقعیــت تکمیــل شــده در
لجســتیک»

آزمایــش موفقیــت آمیــز فنــاوری
عینــک هــای هوشــمند در شــرکت DHL

شــرکت DHLبــه تازگــی اســتفاده از عینــک
هــای هوشــمند و نــرم افــزار واقعیــت تکمیــل
شــده در لجســتیک را در یکــی از انبارهــای
خــود در کشــور هلنــد در قالــب یــک پــروژه
پایلــوت آزمایــش نمــوده اســت .ایــن کار بــا
همــکاری شــرکت  Ricohیکــی از مشــتریان ایــن

علــت اصلــی پــرورش ایــن طــرح میــزان بــاالی
تصادفــات و تلفــات جــاده ای در آرژانتیــن
بــوده اســت.به عقیــده سامســونگ  ۸۰درصــد
تصادفــات درجــاده هــا بــه دلیــل تــاش دیگــر
راننــدگان بــرای ســبقت گرفتــن ازکامیونهــا
اســت.

خودروهــا بــه راننــدگان اجــازه مــی دهــد
ازاتفاقــات جلــوی کامیــون بــا خبــر باشــند.
دوربیــن نصــب شــده درجلــوی کامیــون
تصاویرواقعــی ودقیــق رابــه عقــب تریلرارســال
مــی کنــد بــه امیداینکــه میــزان تصادفــات در
جهــان را کاهــش دهــد.

تنهاتفــاوت ایــن کامیــون بادیگرکامیونهــا درایــن
اســت کــه بــه جــای محــدود کــردن دیــد دیگر
شــرکت و شــرکت  Upimaxتولیــد کننــده
فنــاوری محاســباتی پوشــیدنی انجــام شــده
اســت .در ایــن پــروژه  10اپراتــور انبــار و بــه
مــدت ســه هفتــه عملیــات انتقــال اقــام از
قفســه هــا بــرای بــرآورده ســازی سفارشــات
را بــا اســتفاده از اطالعــات ارایــه شــده توســط
عینــک هــای هوشــمندی مشــابه Google Glass
انجــام دادند.عینــک هــا اطالعــات مــورد نیــاز
در طــول انجــام فراینــد برداشــت ســفارش
را حســب مــورد بــرای اپراتــور نمایــش مــی
دهنــد .ایــن اطالعــات شــامل مــواردی از
قبیــل آدرس راهــروی مــورد نظــر  ،موقعیــت
محصــول مــورد نگهــداری و تعــداد مــورد نیــاز
و نظایــر آن  ،از طریــق عینــک بــرای اپراتــور
نمایــش داده شــده و او را راهنمایــی مــی کــرد.
در طــول آزمایــش ایــن سیســتم 8000 ،
ســفارش توســط بیــش از  20000قلــم کاال
تکمیــل شــدند.
هــم اکنــون  DHLدر حــال بررســی بکارگیــری
رســمی ایــن فنــاوری در انبارهــای خــود اســت

در تیرمــاه ایــن عزیــزان متولــد شــده انــد ،صمیمانــه تریــن
شــاد بــاش هــا و تندرســتی بــرای آنهــا آرزو مــی کنیــم.

خواهران  :ساغر عزیزپور
بــرادران  :مجیــد اســماعیلی  ،ارشــد مالیــم پیلــه رود  ،علــی محمــد چهارنــگ  ،مهــدی عــزت ور  ،ساســان
صالحــی  ،مهــدی هوشــیاری  ،علــی اشــرف زرعــی  ،اصغــر پورعلــی ثمریــن ،عبــاس افشــار کیــا  ،هــادی
آلبوغبیــش  ،نصرالــه حســنی.

حلول ماه مبارک رمضان را به همکاران محترم و خانواده های ارجمندشان تبریک
عرض می نماییم.

