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تالش می کنم 
همیشه بهترین باشم

عوامل موثر بر افزایش و کاهش 
انگیزش کارکنان سازمان

به دنبال تقویت 
نقش بانوان هستیم

متولد لنگرود است عاشق کوهنوردی 
ما  برای  شالیزار  در  کار  تجربه  از   ،
گفته تا حسابرسی در مجموعه های 
مختلف و دوست دارد همیشه در کار 

بهترین باشد. 
کامبیز فالح اقبال پور از جمله مدیران 
جوان اما با تجربه هلدینگ پترول است. 

که  کنند  می  احساس  مدیران  از  برخی 
انجام  در  باید  آنان  نظارت  زیر  کارکنان 
از  بیشتری  پذیری  مسئولیت  کارهایشان 

خود نشان دهند. 
پاسخ  یافتن  برای  کارکنان  آنان  نظر  به 
آنان می  راهنمایی  منتظر  پرسشهای خود 
مانند. از سوی دیگر مدیران خود نیز به دنبال 

اطالعاتی هستند...

با وجود موفقیت های مختلف شغلی و 
خانوادگی او شیرین ترین رویداد زندگی 
خود را تولد فرزندانش می داند و از آن 
یاد  تازه در زندگی  بعنوان دمیدن روح 
می کند ، به هنر و ادبیات عالقمنداست و 
یادگرفته است که در لـحـظـه زندگی کند.

معتقد است نقش و جایگاه زنان در جامعه 
و خانواده باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد.
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باز این چه شورش است که در خلق عالم است

ایده آل گرا
هستم 

کریـم دلجـوان از مدیـران شـناخته شـده 
صنعـت پتروشـیمی اسـت کـه عـاوه بـر 
تجربـه مدیرعاملی و قائـم مقام مدیرعامل 
در پاالیشـگاه بیدبلند و شـرکت پتروشیمی 
تبریـز ، سـابقه فعالیـت در واحـد متانـول 
باکـو آذربایجـان را نیـز دارد ، وی کـه هم 
اکنـون بـه عنـوان مدیرعامـل پتروشـیمی 
دارد  ،اعتقـاد  کنـد  مـی  فعالیـت  ارومیـه 
انسـان ایـده آل گرایـی اسـت بـه خودش 

نمـره 19 مـی دهـد .

5نگاه ویژه

با صبر و حوصله 
در مسیر پیشرفت، پله تا پله 

تا مدیرعاملی

مهربان اسـت و صبور و دلسوز پرسنل ، 
امـا در عین حال بسـیار جدی ، منظم و 
نکته سـنج ؛ می گویند آینده نگر اسـت 
در انجـام پروژه های سـخت توانمندی 
بـرای حـل مشـکات  و  دارد  فـراوان 
کارمندانش همیشـه در دسـترس است . 

ایام اهلل محرم و صفر بر شیعیان تسلیت باد

مدیـــر عامـــل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با تاکید بر نقش مهم کارکنان ایــن شــرکت در 
رونــد رو بــه رشــد فعالیت های آن ، گفت : موفقیت های پترول در سال 98 نیـــز ادامـــه خواهـــد داشت. 
صفحه 2

شمارش معکوس برای شروع راه اندازی واحد های سولفور زدایی و  الفین پتروشیمی ایالم 
 اوره آمونیاک پتروشیمی لردگان و واحد سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه
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مدیـــــر عامـــــل گروه پتروشــیمی سرمایه 
ــم  ــش مه ــر نق ــد ب ــا تاکی ــان ب ــذاری ایرانی گ
کارکنان ایــن شــرکت در رونــد رو بــه رشــد 
فعالیــت هــای آن ، گفــت : موفقیــت هــای پترول 

در سال 98 نیـــــز ادامـــــه خواهـــــد داشت. 
رســول اشــرف زاده بـــــا اشـــــاره بـــــه 
مجمـــــع عمومـــی عـــادی ســـاالنه ایـــن 
شـــــرکت کـــه بـــــا حضـــور بیـــش از 98 
درصـــــد ســـــهامداران برگـــزار شـــد، اظهار 
داشــت: بـــــا تـــــاش شــبانه روزی کارکنــان 
پتــرول، عملکــرد این شــرکت در ســـال گذشـــته 
تحسـین کارشناسـان، ســـهامداران، نهادهـــای 
نظارتـــی و ســـایردســتگاه هــای مرتبــط را 

برانگیخــت. 
وی ضمــن قدردانــی از همــــه کارکنــان از 
جملــه اعضــای هیـــات مدیـــره، معاونـــین، 
مدیـــــران، همـــــکاران ســـــتادی و حمایـــت 
هـــای سـهامداران ، ادامــــه داد: بــا جدیــت و 
تــــاش همــکاران ایــــن رونــد رو به رشد در 
ســال 98 نیــز ادامــه خواهــد داشــت، البتــه 
بــرای تحقــــق ایــن مهــم ، برنامــه ریــزی 

دقیــــق و کارشناســــی صــــورت می گیرد .

شفافیت باور ماست
مدیـــــر عامـــــل گروه پتروشــیمی سرمایه 
گــذاری ایرانیــان در ادامــه بــا اشــاره به شــفافیت 
عملکــرد و فعالیــت هــای شــرکت پتــرول گفــت 
ــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری  ــا توجــه ب : ب

در خصــوص ضــرورت اطاع رســانی شــفاف 
دســتگاه های اجرایــی و نهادهــا از عملکــرد خــود 
ــا  ــه مــردم، گــروه ســرمایه گــذاری ایرانیــان ب ب
ــای  ــر ، گزارش ه ــن ام ــرار دادن ای ــرلوحه ق س

متعــددی ارائــه کــرده اســت .
ســازي  شــفاف  زاده  اشــرف  گفتــه  بــه 
اطاعــات، تاثیــر بســزایی بــر اهداف و اســتراتژي 
ــته  ــرکت داش ــن ش ــذاري ای ــرمایه گ ــاي س ه

ــت . اس
ز  ا یکــي  ینکــه  ا بــر  تاکیــد  بــا  وی 
تمامــی  دسترســي  ســالم،  رقابــت  الزامــات 
ــفاف  ــات ش ــه اطاع ــازار ب ــارکت کنندگان ب مش
اســت ، گفــت : نتایــج نشــان داده کــه هــر ســه 
ــي،  ــات مال ــي افشــاي اطاع ــفافیت یعن ــد ش بع
شــفافیت ســاختار هیــات مدیــره و شــفافیت 

ســاختار مالکیــت بــر رفتــار ســرمایه گــذاران در 
بــورس تاثیرگذار و درك ســرمایه گــذاران از ابعاد 

ــت. ــاوت اس ــا متف ــفافیت آنه ش

ضرورت پایداری موفقیت ها
مدیـــــر عامـــــل گروه پتروشــیمی سرمایه 
گــذاری ایرانیــان بــا بیان اینکه لطــــف الهــــی، 
برنامه ریــــزی و تــاش یادگیرانــه و پیگیــر ، 
اعتمــــاد و حمایــــت همیشــگی سهــامداران و 
دیگــــر ذینفعــــان، در ایــــن موفقیــت عملکرد 
ــبرنده  ــذار و پیشــ ــیار اثرگ ــرکت بســ ــن ش ای
بــــوده اســــت، یادآور شد :  محورهـــای تغییـــر 
مثبــت در برنامــه هـــای گذشــته را بـــه خوبـــی 
تعریـــف و بـــرای آن برنامــه ریـــزی جدید انجام 
دادیــم. ضمــن اینکــه تزریــق انـــرژی مثبــت و 
کار تیمـــی، نیز نقش بســزایی در تغییـــرات روبه 

جلــو و موفقیــت هـــای پتــرول داشــته اســت .
اشــرف زاده ادامــه داد : ایــن پایــان کار مــا 
نیســت ، در مراحــل بعـــدی، بایــد تــاش کنیــم 

کــه ایــن موفقیـــت ها پایـــدار باشــد .
وی بــا بیــان اینکــه پایــــداری موفقیــــت، 
در گــــرو حضـــور و مشـــارکت همــه جانبـــه و 
ــرکت  ــای ش ــان و اعض ــی کارکن ــی تمام همدلـ
اســت ، افــزود : بایـــد بـــرای اثربخشــی بیشــتر 
ــی اســت مجمـــع  ــه ریـــزی کنیـــم. گفتن برنام
عمومـی عـــادی سـالیانه پترول 20مرداد برگـزار 
و صـورت هـای مالـی ایـن شـرکت بـه تاییـــد 

ســـــهامداران رســـید.

مدیر عامل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان تاکید کرد :

ادامه موفقیت های پترول در سال 98

در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود تمامی 

فعالیت های اثر گذار خود 
را شفاف سازی نموده و تاثیر 

مهمی بر استراتژی های 
سرمایه گذاری داشته است 

به طور حتم با جدیت و تالش 
همه همکاران این روند در سال 

98 نیز ادامه خواهد داشت، 
البته برای تحقق این مهم 
برنامه ریزی های دقیق و 
کارشناسی صورت گرفته و 

در سال جاری شاهد استمرار 
موفقیت های پترول در صنعت 
پتروشیمی کشور خواهیم بود
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

 برای شروع لطفا کمی از خودتان 
برای خوانندگان بگویید ؟

کریـم دلجوان هسـتم متولد آبان ماه 
1345 در تبریـز ، پنجمیـن فرزنـد خانواده 
هسـتم و پـدرم شـغل آزاد دارنـد . سـال 
1373 ازواج کـردم و همسـرم متخصـص 
جراحـی زنـان اسـت ، دو دختـر دارم کـه 
یکـی سـال آخـر پزشـکی و یکـی سـال 

اول دندانپزشـکی اسـت.

دوران  شما  خاطرات  بهترین   
؟  چیست  کودکی 

بهتریـن خاطراتم بـه دوران تحصیل 
بـر مـی گـردد جاییکـه بـه خاطـر کسـب 
رتبـه شـاگرد اولـی جوایز زیـادی گرفتم .

اشاره  اولی  شاگرد  رتبه  به   
معدلی  چه  با  را  ،دبیرستان  کردید 

؟   گذراندید 
با معدل  18/5

 از دوستان دوران دبیرستان کسی را به 
خاطر دارید  ؟ 

با تمام دوسـتان دوران دبیرسـتانم از طریق یک 
گروه تلگرامی در ارتباط هسـتیم.

 از دوستان دوران دانشگاه چطور ؟ 
 با چندین نفر از دوسـتان دوران دانشـگاهم که 
هم اکنون در دیگر مجتمع های پتروشـیمی مشـغول 

هستند ، ارتباط دارم .

 در دوران تحصیل درسی بود که در آن 

نمره نگرفته باشید ؟  
بلـه ، در درس نقشـه کشـی صنعتی بـا توجه به 

تجسـم فضایی  ضعیف مشـکل داشتم .

 بعد از اتمام دانشگاه مستقیما وارد حوزه 
پتروشیمی شدید؟  

بله ، البته بعد اتمام دانشـگاه و خدمت سـربازی 
بافاصله جذب پتروشـیمی شدم.

 اهل فوتبال هستید ؟ به کدام تیم عالقه 
دارید ؟ 

 بله ، استقال و تراکتور سازی تبریز.

 خودتان اهل ورزش هستید ؟
بله تقریبا هر روز ورزش می کنم.

 شیرینی دوست دارید ؟
بلـه  بـه همه شـیرینی هـا عاقمندم 
امـا بـه دلیل وزن باال سـعی می کنم کمتر 

بخـورم و رژیم غذاییـم را حفظ کنم.

خانه  برای  کردن  خرید  اهل   
؟  هستید 

به دلیل شـغل همسـرم ، تمـام خرید 
هـای روزمـره خانه بر عهده من اسـت که 

البتـه تمامی را آخر هفتـه انجام میدهم.

 آیا اعتقادی به خریدکاالی ایرانی 
دارید ؟ 

بلـه ، معموال تا حـد امکان  از کاالی 
ایرانی اسـتفاده می کنیم .

 مطالعه آزاد هم دارید ؟  
بله ، به موضوعات تاریخ و جغرافیا  بسـیارعاقه 

دارم و در این زمینه ها مطالعه دارم .

 در طول روز چند ساعت کار می کنید ؟
به طور معمول حدود 10 ساعت .
  اهل موسیقی هم هستید ؟ 

بلـه ، بـه موسـیقی بسـیار عاقمنـدم بـه ویـژه 
موسـیقی اصیـل آذربایجـان.

وسایل  تعمیر  و  فنی  کارهای  انجام  در   
؟ دارید  تخصصی 

به تعمیر وسـایل خانگـی عاقـه دارم و تا حدممکن 
خـودم وسـایل خانه را تعمیـر می کنم .

 در دوران کودکی اهل شیطنت بودید ؟ 
بچـه شـلوغ و پـر جنب و جوشـی بـودم  ، یادم 
هسـت در 7 سـالگی یک بار به خاطر شـیطنت زیاد 

سـرم شکست.

 پیش آمده که در دوران نوجوانی و جوانی 
بدون اجازه پدر ماشین را بردارید و رانندگی 

کنید ؟ 
 بـه رانندگـی خیلـی عاقه داشـتم امـا هیچوقت 

کریم دلجوان از مدیران شناخته شده صنعت پتروشیمی است که عالوه بر تجربه مدیرعاملی و قائم 
مقام مدیرعامل در پاالیشگاه بیدبلند و شرکت پتروشیمی تبریز ، سابقه فعالیت در واحد متانول باکو 
آذربایجان را نیز دارد ، وی که هم اکنون به عنوان مدیرعامل پتروشیمی ارومیه فعالیت می کند ،اعتقاد 
دارد انسان ایده آل گرایی است به خودش نمره 19 می دهد ، گفت و گوی خودمانی و صمیمانه ای با 

او انجام داده که در ادامه می خوانید .
گفت و گو با مدیرعامل پتروشیمی ارومیه

ایده آل گرا هستم
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بـدون گواهینامـه رانندگی نکـرده ام.

 چطور شد وارد حوزه پتروشیمی شدید ؟ 
از طریـق آگهـی اسـتخدام  پتروشـیمی تبریز در 
سـال 1370 در آزمون و مصاحبه این مجتمع شرکت 

و اسـتخدام شدم . 

 در طول فعالیت کاریتان چه سمت هایی 
را تجربه کردید ؟  

رئیـس واحـد الفین تبریـز، رئیس بهـره برداری 
ناحیه یک تبریز، رئیس پیش راه اندازی  پتروشـیمی 
آریـا ساسـول ، رئیـس مجتمع آریا ساسـول به مدت 
7 سـال ، رئیـس راه انـدازی واحـد متانـول در باکـو 

آذربایجـان ، مدیرعامـل پاالیشـگاه بیدبلنـد ، قائـم 
مقـام مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی تبریـز و مدیر 

عامـل پتروشـیمی ارومیه.

 اهل آشپزی هم هستید ؟ چه غذایی را 
بیشتر  از همه دوست دارید ؟

بلـه بـه خاطـر دوری از خانواده آشـپزی هم می 
کنم. قورمه سـبزی

 اگر قرار باشد برای شخصی هدیه ایی 
تهیه کنید ، ترجیح می دهید چه چیز باشد ؟ 
 بسـتگی دارد بـه چـه کسـی هدیـه مـی دهـم 
، امـا بـرای دوسـتانم و فرزندانـم کتـاب مـی خـرم .

 ویژگی های ماه تولدتان را می دانید ؟ 
شخصیت های مشهور و معروف متولد این 

ماه را چطور ؟
اراده  بـا  و  مصّمـم  قدرتمنـد،  و  قـوی   ، بلـه 
پـدری  خجالتـی،  و  حّسـاس  هوشـیار،  پوالدیـن، 
فـداکار، متنّفـر از دروغ، کمـال گـرا.         نیمـا 
یوشـیج و علـی تجویـدی از جملـه شـخصیت های 
معـروف حوزه شـعر و موسـیقی هسـتند کـه در آبان 
متولـد شـده انـد ، از  شـخصیت هـای خارجـی هـم 
مـی تـوان به فرانسـوا میتران )رییس جمهور پیشـین 
فرانسـه ( ،  پابلو پیکاسـو )نقـاش اسـپانیایی(، جورج.

گانـدی  انگلیسـی(، ایندیرا  )نویسـنده  الیـوت  سـی 
)رهبـر ملـی هنـد( و جواهـر لعـل نهـرو )رهبرملـی 

هنـد( اشـاره کنـم .

سفر  تجربه  ؟  هستید  مسافرت  اهل   
به  شما  برای  کشورها  و  ها  شهر  کدام  به 

؟ بود  یادماندنی 
 بلـه امـا معمـوال در طـول سـال یـک بـار بـه 
بیشـتر کشـورهای  بـه  . سـفر  مسـافرت مـی روم 
اروپایـی ، آفریقـای جنوبـی، ترکیه ، باکـو آذربایجان، 
قطـر، دبی، عربسـتان برایم خاطره انگیزبوده اسـت .

 اهل فیلم و سینما هستید ؟ آخرین فیلمی 
که دیدید چه بوده است ؟

 بلـه ، فیلـم آلمانی »زندگی دیگران« نخسـتین 
فیلـم بلنـد » فلوریـان هنکل فون دونرسـمارك «  . 
ایـن فیلـم برنده جایـزه اسـکار بهتریـن فیلـم غیـر 

انگلیسـی  زبان سـال 200۶ است.

 به فیلم های انیمیشن نیز عالقمندید ؟
 خیر چندان عاقمند نیستم .

 یک بیت شعر برای خوانندگان بخوانید ؟  
چنـدان کـه خواهـی درنگر در من که نشناسـی 

ا مر
زیرا از آن کم دیده ای من صدصفت گردیده ام

 در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا
بگزیـده ام       منزلگهـی  دیده هـا  از  بـرون  زیـرا 

»موالنـا«

خوبی  مدیرعامل  خودتان  نظر  به  آیا   
؟ هستید 

 بهتـر اسـت در ایـن باره نظر همکاران پرسـیده 
و نتایج مالی شـرکت بررسـی شود.

 چه نمره ایی به خودتان می دهید ؟ 
مـن ایـده ال گـرا هسـتم و زیـر 19 را قبـول 

. نمی کنـم

 پیشنهاد شما برای توسعه هر چه بیشتر 
شرکت پترول چیست ؟ 

تولیـد  و  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  دنبـال  بـه   
ارومیـه  پتروشـیمی  ترکیبـی در شـرکت  کودهـای 

. هسـتیم

 در خصوص پروژه آینده نگری وضعیت 
پتروشیمی نیز توضیح دهید؟

بـه اعتقـاد مـن پـروژه  تکمیـل زنجیـره هـای 
تولیـد و جلوگیـری از خـام فروشـی و پـروژه جمـع 
آوری گاز های فلر و پارك های صنعتی پتروشـیمی 
در پتـرول پروژه هـای ارزشـمندی هسـتند کـه در 

هلدینـگ خلیـج فـارس و پتـرول مطـرح اسـت . 

 یکی از افراد تاثیر گذار صنعت پتروشیمی 
را نام ببرید  ؟

 یکـی از افـراد تأثیر گذار این صنعت  »مهندس 
شـعری مقدم« مدیرعامل اسـبق شرکت ملی صنایع 
پتروشـیمی هسـتند که همواره نفرات خوبی را برای 
مدیریـت شـرکت تربیـت کرده انـد. تمام مدت سـه 
سـالی که بـه عنوان رئیـس مجتمع پتروشـیمی آریا 
ساسـول خدمـت میکـردم ، ایشـان مدیـر عامل بنده 

بودنـد وخاطرات بسـیار خوبی از آن دوران دارم .

به اعتقاد من پروژه  تکمیل زنجیره های 
تولید و جلوگیری از خام فروشی و پروژه 

جمع آوری گاز های فلر و پارک های 
صنعتی پتروشیمی در پترول پروژه های 
ارزشمندی هستند که در هلدینگ خلیج 

فارس و پترول مطرح است . 

 به دنبال تکمیل
 زنجیره تولید

 و تولید کودهای ترکیبی 
در شرکت پتروشیمی 

ارومیه هستیم.
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خبرنامه

 در ابتدا مختصری از خودتان 
برای خوانندگان بگویید ؟

مجتبــی فاح خورســند هســتم . 
ســال 1353 در تهــران متولــد شــدم ، 
پــدر و مــادرم هــردو فرهنگــی و دبیــر 
بازنشســته آمــوزش و پرورش هســتند 
و مــن فرزنــد دوم خانواده هســتم . در 
ــد  ــردم و دو فرزن ــال 79 ازدواج ک س
15 ســاله و 10 ســاله دارم کــه اولــی 

دختــر و دومــی پســر اســت .

دوران  به  هم  ای  اشاره   
؟ باشید  شته  ا د ن  تحصیلتا

ــم چــه  در تمامــی دوران تحصیل
ابتدایــی و راهنمایــی و  در مقطــع 
چــه در مقاطــع دبیرســتان و دانشــگاه 
همــواره جــزو شــاگردان ممتــاز بودم، 
ــد اشــاره کنــم کــه  البتــه ایــن را بای
ــگاه دو  ــادرم در جای ــدر و م ــش پ نق
آمــوزگار در ایــن موفقیــت بســیار 

ــوده اســت . ــر ب مؤث

دروس  م  کدا به  بیشتر   
؟ ید  د بو قمند  عال

ریاضی و ادبیات

 از عالقمندی هایتان بگویید ، 
اهل ورزش و موسیقی هستید ؟

ــدن  ــی و خوان ــه هنرخوشنویس ب
در   ، دارم  زیــادی  عاقــه  رمــان 
ــس  ــطرنج و تنی ــم ش ــات فراغت اوق
روی میــز بــازی مــی کنــم و صدالبته 
کــه موســیقی نیــز جــزو عاقمنــدی 

ــت .  ــم اس های

  اهل مطالعه هم هستید ؟
گفتــم  کــه  همانطــور  بلــه، 
خوانــدن رمــان را خیلــی دوســت 
ــده  ــای باقیمان ــه در فرصته دارم البت
ــز  ــار روز را نی ــی و اخب ــب علم مطال

ــم . ــی کن ــه م مطالع

کاریتان چه    در طول دوران 
تجربه  هایی  سمت  و  ها  شغل 

؟  کردید 
ــم ســمت و   در طــول 22 فعالیت
ــددی را  ــف و متع ــای مختل ــغل ه ش
ــه  ــاال تجرب ــا ب ــن ت از رده هــای پایی
کــرده ام کــه بــه عنــوان نمونــه 
ــه اپراتــوری ، سرپرســت  ــم ب می توان
ــیفت ،  ــت ش ــرل ، سرپرس ــاق کنت ات
رئیــس واحــد، رئیــس بهــره بــرداری، 
رئیــس راه انــدازی ، رئیــس مجتمــع، 
ــی ،  ــر مهندس ــات ، مدی ــر عملی مدی
ــم و در  ــاره کن ــروژه و ... اش ــر پ مدی
تکمیــل پــروژه و راه انــدزی واحدهای 
تبریــز،  پتروشــیمی   BD/ABS
امیرکبیــر،   پتروشــیمی   BD/B1
EPVC/SPVC پتروشــیمی اروند 
ــت  ــیمی تخ و SBR/PBR پتروش
جمشــید مشــارکت داشــته ام. در حال 
ــل  ــوان مدیرعام ــه عن ــز ب ــر نی حاض
ــه کار  پتروشــیمی صــدف مشــغول ب

ــتم . هس

 چند ساعت کار می کنید ؟
در  مســئولیتم  بــه  توجــه  بــا 
عنــوان  بــه  صــدف  پتروشــیمی 
مدیرعامــل حــدود 12 تــا 14 ســاعت 
در طــول روز مشــغول به کار هســتم .

حوزه  رد  وا که  شد  چه   
؟ ید شد شیمی  و پتر

بورســیه دانشــگاه صنعــت نفــت 
بعــد  دوره  نخســتین  در  و  بــودم 
 70 ســال  در  تحمیلــی  جنــگ  از 
وارد دانشــگاه شــدم و بعــد فــارغ 
التحصیلــی دوره خدمــت ســربازی را 
ــدم. ورودم  ــی گذران ــروی دریای در نی
ــز در ســال  ــه حــوزه پتروشــیمی نی ب

ــاد . ــاق افت 77 اتف

 ویژگی های ماه تولدتان را 
می دانید ؟

چنــد مــورد را میدانــم  از جملــه 

 ، صحبــت  خــوش   ، انعطافپذیــر 
پرتحــرك ، نگــران و ...

تعریف  یک  بخواهید  اگر   
باشید  شته  ا د ن  تا همسر ز  ا

؟  چیست 
 ، برونگــرا   شــخصیتی  دارای 
صــادق و روراســت هســتند و بیشــتر 
بــار مشــکات خانــواده و فرزنــدان بر 

دوش ایشــان اســت .
 یادتان هست اولین حقوقتان 

چقدر بود ؟ 
بله ، حدود 3500 تومان

 اهل سفر هستید ؟
ــه شــرایط  ــا باتوجــه ب ــه ، ام  بل
کاری و فرصــت کــم  در طــول ســال 
یــک یــا دوبــار بــه ســفر مــی روم .

مدیرعامل  خودتان  نظر  به   
؟ هستید  خوبی 

در  ام  کــرده  ســعی  همــواره 
ــن  هــر جایگاهــی کــه هســتم بهتری
عملکــرد را داشــته باشــم ، امــا اینکــه 
مدیرعامــل خوبــی هســتم یــا خیــر ! 

ــید . ــم بپرس ــد از همکاران بای

 یک بیت شعر برای خوانندگان 
می خوانید؟

ــکایت ز  ــکر و ش ــای ش ــه ج چ
نقــش نیــک و بــد اســت     چــو بــر 
ــد صحیفــه اصلــی رقــم نخواهــد مان

 یکی از موضوعات روز بحث 
در  آن  جایگاه  و  روانشناسی 
سازمان هاست ، شما چقدر به 
آیا  و  دارید  اعتقاد  موضوع  این 
بهره گیری از آن را به مدیران 

کنید؟ می  توصیه 
پوشــیده  بــر کســی  مطمئنــا 
ــر  ــلط ب ــوژی تس ــه تکنول ــت ک نیس
ــان و  ــتریان، کارکن ــردم، مش ــر م فک

مهربان است و صبور و دلسوز پرسنل ، اما در عین حال بسیار جدی ، منظم و نکته سنج ؛ می گویند 
آینده نگر است در انجام پروژه های سخت توانمندی فراوان دارد و برای حل مشکالت کارمندانش 
همیشه در دسترس است . این موارد بخشی از ویژگی های شخصیتی مهندس خورسند ، مدیرعامل 
مجتمع پتروشیمی صدف به نقل از همکاران و اطرافیانش است ، در ادامه گفت و گوی مفصل و صمیمانه  

ما را با او می خوانید . 

گفت و گوی صمیمانه با مدیرعامل شرکت شیمیائی صدف عسلویه

با صبر و حوصله در مسیر پیشرفت، پله تا پله تا مدیرعاملی
نردبان ترقی و تعالی، فروتنی و افتادگی است ) امام علی ع (
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متولد لنگرود است عاشق کوهنوردی ، از تجربه کار در شالیزار برای ما گفته تا حسابرسی در مجموعه های 
مختلف و دوست دارد همیشه در کار بهترین باشد. 

با تجربه هلدینگ پترول است که در حال حاضر به عنوان  اما  از جمله مدیران جوان  اقبال پور  کامبیز فالح 
مدیر  این  با  ما  مفصل  گوی  و  گفت  ادامه  در   ، است  کار  به  مشغول  داخلی  دپارتمان حسابرسی  سرپرست 

جوان را بخوانید .

مدیــران از پیچیــده تریــن تکنولــوژی 
هاســت و کلید آن هم در دســت روان 
شناســان اســت. بــه کمــک ایــن علم 
ــر  ــی ســکان ه ــه راحت ــوان ب ــی ت م
ــت و  ــت گرف ــه ای را در دس مجموع
ــت  ــی در جه ــرایط بحران آن را در ش
ــت  ــازمان هدای ــداف س ــبرد اه پیش
کــرد. بــر همیــن اســاس تــاش 
ــه نحــو  ــم کــه از ایــن دانــش ب داری
ــد  ــره من ــری به ــدی ت ــر و ج مؤثرت
شــویم و از اهــل فــن و دانــش و 
ــن روان شناســی بصــورت  متخصصی

ــم. ــتفاده کنی ــر اس ــترده ت گس

 شما از مدیران جوان صنعت 
این  یا  آ  ، هستید  پتروشیمی 
عملکردتان  بر  تاثیری  موضوع 

دارد؟ 
جوانــان معمــوال پــر انگیــزه و پر 
ــورد را  ــن م ــا ای ــرژی هســتند ، ام ان
نیــز بایــد از مدیــران باالدســتی مــن 
بپرســید کــه آیــا در عملکــردم انــرژی 
الزم را مشــاهده کردهانــد ؟ رضایــت 

دارنــد یــا خیــر؟

توسعه  برای  شما  پیشنهاد   
؟ چیست  شرکت  روزافزون 

ــوز  ــکاران دلس ــک هم ــا کم  ب
پتروشــیمی صــدف، افــکار و اهــداف 
بلندمدتــی بــرای شــرکت پیش بینــی 
و مقدمــات الزم بــرای یــک جهــش 

بلنــد فراهــم شــده اســت .

 به عنوان آخرین سوال اشاره 
نگری  آینده  پروژه  به  هم  ای 
داشته  پتروشیمی  صنعت  در 

؟ باشید 
 بــا شــرایط حاضــر و تنگناهــای 
ینکــه  ا بــر  عــاوه  قتصــادی  ا
ایــن  فعــاالن  بــه  را  ســختیهایی 
ــی  ــد، فرصتهای ــل میکن ــوزه تحمی ح
ــار ایــن صنعــت قــرار  را نیــز در اختی
ــای  ــت ه ــد از فرص ــه بای ــد ک میده
ــه  ــکوفایی ب ــرای ش ــده ب ــاد ش ایج
ــا  ــم و ب ــتفاده کنی ــوب اس ــو مطل نح
ــا  سیاســتهای هوشــمندانه در راه ارتق

ــم . ــی گام برداری ــد داخل تولی

ز  ا کمی  لطفا  شروع  برای   
؟ یید  بگو ن  تا خود

دادید  بنده  به  از فرصتی که  ابتدا  در 
پور  اقبال  فاح  کامبیز   . کنم  می  تشکر 
در   1358 فروردین  اول  متولد  هستم 
شهرستان زیبای لنگرود ، به عنوان فرزند 
دیگرم  خواهر  سه  با  همراه  خانواده  ارشد 
اجتماعی  با سطح  در یک خانواده مذهبی 
متوسط بزرگ شدم. پدرم مدیر تولید کارخانه 
در  که  بودند  ممتاز  بافندگی  و  ریسندگی 
سال 1375 بازنشسته شده اند ، مادرم خانه 

دار هستند .

 به دوران کودکیتان برگردیم ، 
بهترین خاطرات شما از این دوران 

چیست ؟ 
بهترین خاطرات کودکی من ، مربوط 
در  دبستان  مقطع  در  تحصیل  سال   2 به 
و  بزرگ  پدر  کنار  در  زندگی  و  لنگرود 
مادربزرگم است . آن روزها سال های آخر 
جنگ با رژیم بعث عراق بود و پدرم تصمیم 
گرفت برای محافظت بیشتر، من و خواهرم 
را به شمال بفرستد . هر چند دوری از پدر 
تنگی  و دل  ما خیلی سخت  برای  مادر  و 
داشت  همراه  به  را  خودش  خاص  های 
برای  طبیعت  با  کردن  زندگی  لذت  اما   ،
از جمله  است  مانده  همیشه در خاطر من 
روزهایی که بعد از کاس درس به همراه 
دایی هایم برای جمع آوری هیزم به جنگل 
میرفتیم ، در شالیزار بین مزارع برنج بازی 
می کردیم ، ماشین خرمن کوب همه جای 
خونه مادربزرگ را  پر از گرد و می کرد و 
پدربزرگم با دیدن کیسه های برنج زیر لب 
خدا را شکر می کرد ، شب هایی که زیر نور 

ماه به ماهیگیری می رفتیم و ...

 ورزش مورد عالقه تان چیست 
ایرانی ها عاشق  آیا مانند بیشتر   ،

فوتبال هستید ؟
واقعیت این است که هیچ استعدادی در 
فوتبال ندارم و از همین رو چندان طرفدار 
این ورزش مهیج نیستم . ورزش مورد عاقه 
من کوهنوردی است و صعود هایی نیز به 
قله های اشترانکوه ، سبان ، خچال ، توچال 
و ...  داشته ام . به همه همکارانم نیز کوه 
پیمایی را توصیه می کنم و پیشنهادم برای 
آخر هفته ها مسیرهای دربند ، درکه و پارك 

های کوهستانی اطراف تهران است.

در  ویژه  به  کودکی  در  آیا   
تابستان و زمان تعطیالت به کسب 

؟  بودید  مشغول  کاری  و 
امتحانات  از  بعد  راهنمایی  دوران  در 
از  هر   ، تابستان  فصل  و شروع  سال  آخر 
چند گاهی با بچه های محله بامیه و آب 
آلبالو می فروختیم ، اما در فصل برداشت 
برنج من هم در کنار همه بستگان و آشنایان 
به این کار مشغول بودم ، هر چند توانایی 
ها  تر  بزرگ  اما  نداشتیم  کار  برای  زیادی 
طوری رفتار می کردند که به ما حس مهم 

بودن دست می داد.

 از شیطنت های دوران کودکی 
؟ بگویید 

شیطنت داشتم اما باعث آزار و اذیت 
اطرافیانم نمی شدم . بیشتر شیطنت های 

من به طبیعت و سر کله زدن با حیوانات می 
گذشت ، مثا در زمان برداشت برنج و حمل 
محصول به کمک اسب ها ، دم اسب را می 
کشیدم یا در مرداب برای گرفتن پرندگان 

تله کار می گذاشتم . 

 در دوران تحصیل درسی بود که 
در آن نمره کم بگیرید؟

در درس شیمی  دبیرستان  دوم  سال 
رد شدم این اولین و آخرین بار بود که نمره 

ردی گرفتم .

دبیرستان  دوران  از  خاطراتی   
دارید؟

یک خاطره تلخ از سال دوم دبیرستان 
دارم و آن فوت  همکاسی خوب و عزیزم 
شیمی  به  داوود   . بود  علیمحمدی  داوود 
 ، داشت  زیادی  عاقه  شناسی  زیست  و 
آزمایشگاهی  وسایل  تهیه  برای  روز  یک 
با دوچرخه اش به بازار رفت که در هنگام 
برگشت تصادف کرد و برای همیشه از پیش 

ما رفت.... روحش شاد و آرام.

دبیرستان  دوران  دوستان  از   
؟ است  مانده  خاطرتان  در  کسی 

بله اول از همه داوود علیمحمدی که 
روحش قرین رحمت باد ، علیرضا باغ مزرعه 

تالش می کنم همیشه بهترین باشم

یادآوری کنم که از لحاظ 
سازمانی بنده در قالب 

سرپرست دپارتمان حسابرسی 
داخلی مشغول به انجام وظیفه 
هستم و انتصاب لفظ مدیر را 

برای خودم الیق و شایسته نمی 
دانم ، اما سعی می کنم همیشه 

بهترین باشم .
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه
که از ایران رفتند و هر از گاهی با هم ارتباط 
داریم و محمود فدایی که به شغل معلمی 
در دبیرستان هشترود،مشغول به کار است.

دوران  در  تحصیلتان  وضعیت   
دبیرستان  چگونه بود با چه معدلی 

گرفتید؟ دیپلم 
سال آخردبیرستان را با معدل 17/4۶ 
سپری کردم و به یاد دارم که در سال سوم 
دبیرستان شاگرد اول کاس و شاگرد دوم 
کل دبیرستان بودم ، البته اعتراف می کنم 
در آن زمان شکل و شمایل ، نوع پوشش ، 
گویش و رفتار بچه های دبیرستانی با االن 

بسیار متفاوت بود .

 چه شد که وارد حوزه پتروشیمی 
شدید ؟

یکی از اتفاقات خوب برای من استخدام در 
موسسه حسابرسی و شروع کار حرفه ای همزمان 
با تحصیل در دانشگاه بود و از همه مهمتر اینکه 
یکی از شرکای عزیز این موسسه با کمک های 
فکری خود مسیر زندگی من را مشخص و هدایت 
کرد و تا به امروز همیشه از راهنمایی ایشان بهره 
می برم. با مشاوره ایشان و با توجه به عاقه 
شخصی خودم بر روی حوزه ی ،حسابرسی بازار 
سرمایه وهمچنین امور شرکت داری تمرکز کردم 
و بهترین دوران کاری را به ترتیب در موسسه 
در سطح سرپرستی،  راهبر  مفید  حسابرسی 
کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان مدیر نظارت 
و کنترل عملیات و شرکت سرمایه گذاری صنعت 
نفت به عنوان مدیر امور مجامع ، سپری کردم و 
در حال حاضر افتخار دارم در کنار سایر همکاران 
محترم در شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان به عنوان سرپرست دپارتمان حسابرسی 

داخلی  تجربه کسب کنم .

 چه سالی ازدواج کردید ؟
2۶ خرداد 1390 ازدواج کردم و هنوز 

فرزندی ندارم.

خانه  روزمره  خریدهای  در  آیا   
؟ دارید  مشارکت 

که  کنم  می  فراموش  اوقات  بیشتر 
باید چه چیزهایی تهیه کنم و همیشه سعی 
شانه  نحوی  به  مسئولیت  این  از  کنم  می 

خالی کنم.

 در انجام کارهای فنی و تعمیر 
وسایل چطور ؟

چیزی  به  اگر  باشید  مطمئن   ، هرگز 
دست بزنم ، حتما خراب تر می شود.

 اهل مطالعه هستید ؟
بله ، بیشتر به قلم و نگارش ذبیح اله 
در   . عاقمندم  علوی  بزرگ  و  منصوری 
حال حاضر نیز مشغول مطالعه کتابی به نام 
»از زبان داریوش« نوشته » ماری کوخ « 
نویسنده آلمانی درباره نظام کشورداری در 

دوره ایران باستان هستم.

 به موسیقی هم عالقه دارید ؟
بله ، خیلی زیاد . به صدا و موسیقی 
استاد شجریان و استاد محمدرضا لطفی و 
سازو تار و سه تار هم از عاقمندی های 

خیلی زیاد من می باشد .

 اگر قرار باشد هدیه ای بگیرید 
، دوست دارید آن هدیه چه باشد؟

به نظرم نفس هدیه دادن و یا گرفتن 
صحبت  برای  جایی  که  هست  زیبا  آنقدر 
نمی  به جای  آم  پیرامون کمیت و کیفیت 
گذارد . تاکنون جوابی برای این سوال نداشته 
ام ، اما هدیه دادن را دوست دارم به ویژه اینکه 
سعی می کنم با این کار خاطره خوبی از خودم 

برای طرف مقابل به جای گذارم .

 خصوصیت های ماه تولدتان را 
می دانید ؟

ستاره  صاحب  های  ویژگی  جمله  از 
مارس و تمثال قوچ در اولین ماه زایش صور 
فلکی  می توان به پیشوا و لیدربودن ، صادق ، 
حمایتگر ، محتاط در برقراری ارتباط ، دوستی 
پایدار و از خودگذشتگی مضاعف اشاره کرد . 
آدلف هیتلر و چارلی چاپلین از شخصیت های 

مهم، متولد ماه فروردین هستند .

سال  در  ؟  هستید  سفر  اهل   
؟ روید  می  مسافرت  به  چقدر 

اهل گشت و گذار نیستم و حداقل در سال 
2 بار به مسافرت می روم ، البته این موضوع فارغ 
از برنامه های کوهنوردی خارج از تهران است .

کشور  یا  شهر  کدام  به  سفر   
بیشتر برای شما خاطره انگیز بوده 

؟ است 
سال 1390 برای نخستین بار به همراه 
پدر و مادرم به نجف و پا بوس امیرالمومنین 
بگویم  توانم  می  جرات  به   . مشرف شدم 
امیر  سرای  و  در صحن  نشستن  لذت  که 
ناپذیر ترین لذتی بود که  المومنین وصف 

تاکنون برایم اتفاق افتاده است.

 شما از مدیران جوان مجموعه 
بر  تاثیری  جوانی  آیا    ، هستید 

دارد؟ عملکرتان 
سازمانی  لحاظ  از  که  کنم  یادآوری 

بنده در قالب سرپرست دپارتمان حسابرسی 
و  هستم  وظیفه  انجام  به  مشغول  داخلی 
و  الیق  خودم  برای  را  مدیر  لفظ  انتصاب 
شایسته نمی دانم ، اما سعی می کنم همیشه 
البته که صبر وحسن  . صد  باشم  بهترین 
اعتمادمهندس اشرف زاده مدیرعامل محترم 
در کنار تجربه ناچیزم ، تاثیر شایان و قابل 
توجه ای در رشد و تعالی بنده داشته است 
که انشااهلل از این به بعد نیز در کنار سایر 
همکاران گرامی در جهت ارتقا و باالیندگی 

سازمان مثمرثمر باشم 

روند  ادامه  برای  شما  نظر  به   
فعالیت  کنار  در  شرکت   توسعه 
دیگری  کارهای  چه  جاری  های 

؟  داد  انجام  باید 
یک سازمان ، ماموریت و چشم اندازش 
 ، تعیین  را  هایش  استراتژی   ، تصویب  را 

اهداف قابل دستیابیش را مشخص و برنامه 
می  تدوین  آن  به  رسیدن  برای  را  هایش 
کند . از جمله برنامه های قابل توجه برای 
دستیابی به این اهداف "مدیریت کنترل" 
است. رویه مورد عمل در رویکرد مدیریت 
به  موسوم  دفاعی  خط  سه  شامل  کنترل 

خطوط 3 گانه به شرح زیر است :
خط اول: اندازه گیری کنترل داخلی .

خط دوم : کنترل های مالی ، امنیت 
اطاعات ، ریسک ، ارزیابی کیفیت ، بازرسی 

و تطبیق.
خط سوم: حسابرسی داخلی .

رویکرد  و  استراتژی  تبیین  از  پیش 
دپارتمان  در  شده  ریزی  برنامه  اجرایی 
مدیر  اعتماد  حسن  از   ، داخلی  حسابرسی 
به  نسبت  پترول  شرکت  محترم  عامل 
داخلی  حسابرسی  اجرایی  مسئولیت  تنفیذ 
برای بنده ،کمال قدردانی و تشکر را دارم 
. فعالیت اصلی دپارتمان حسابرسی داخلی 
در جهت توسعه سازمانی و با رویکرد خلق 
رویکرد  با  افزوده  ارزش  ایجاد  و  ارزش 
مسیر  این  در  که  است  کنترل  مدیریت 
فرهنگ سازی موثر با هدف شناسایی نقاط 
ارائه  و  داخلی  های  کنترل  ساختار  ضعف 
روش های مناسب به منظور بهبود و ارتقاء 
 ، اهداف عملیاتی  کمی و کیفی در جهت 
و  مقررات  و  قوانین  رعایت  و  گزارشگری 
از  یک  هر  در  کنترلی  خود  نظام  استقرار 
تحقق  جهت  در  گروه  اجرایی  واحدهای 

هدف ها و ماموریت اصلی مجموعه پترول 
همراه می شود.

 در خصوص پروژه آینده نگری 
توضیح  نیز  پتروشیمی  وضعیت 

دهید؟
استراتژی و راهبری های اصلی کشور 
در قالب برنامه های توسعه ای شناسایی و 
به عنوان سندچشم انداز مبنا اجرا می شود . 
شناخت نقاط قوت وضعیت های موجود در 
صنعت پتروشیمی کشور با کسب تجربه از 
گذشته و برای رسیدن به آینده با رویکرد 

توسعه پایدار و بازنگری و حذف طرح ها 
به  توجه  و  ناصحیح  های  یابی  مکان  و 
تعریف   ، ها  پاالیش  پترو  توسعه  و  ایجاد 
طرح ها و محصوالت جدیدبا رویکرد حفظ 
محیط زیست از مبادی شکل گیری شرکت 
ارتباط  زنجیره  ایجاد  و  بنیان  دانش  های 
بین صنعت پتروشیمی و دانشگاه در قالب 
با  محور  دانش  و   SME های  شرکت 
هدف ایجاد و خلق ارزش افزوده از جمله 
استراتژی های راهبردی در این بخش به 

شمار می رود .

 به یکی از افرادی که در دوران 
داشته  تاثیرگذاری  نقش  کاریتان 
اند اشاره کنید ؟ مهمترین ویژگی 

ایشان چه بود؟
طی دوران کاریم در موسسه حسابرسی 
مفید راهبرمهندس مهرادفر از جمله مدیران 
سعادت  بنده  که  بودند  موسسه  این  ارشد 
 . ایشان کسب تجربه کنم  داشتم در کنار 
صبر ، سخت کوشی ، مردم داری و نحوه 
؛  بود  عام  و  خاص  زبانزد  ایشان  برخورد 
کردم  سعی  که  رفتاری  الگوهای  از  یکی 
.در  دهم  قرار  خود  کاری  سرلوحه  همواره 
یکایک  از  تا  دانم  می  خود  وظیفه  پایان 
همکاران گرامی کمال تشکر و قدردانی را 
داشته باشم و برای شما و همکاران محترم 
در مجموعه معظم گروه پتروشیمی سرمایه 
گذاری ایرانیان آرزوی ، سامت و سربلندی 

از درگاه ایزد منان را دارم.

یک سازمان ، ماموریت و چشم 
اندازش را تصویب ، استراتژی 

هایش را تعیین ، اهداف 
قابل دستیابیش را مشخص و 
برنامه هایش را برای رسیدن 

به آن تدوین می کند . از 
جمله برنامه های قابل توجه 
برای دستیابی به این اهداف 

»مدیریت کنترل« است. 

رویه مورد عمل در رویکرد مدیریت کنترل شامل سه خط 
دفاعی موسوم به خطوط 3 گانه به شرح زیر است :

خط اول: اندازه گیری کنترل داخلی .
خط دوم : کنترل های مالی ، امنیت اطالعات ، ریسک ، 

ارزیابی کیفیت ، بازرسی و تطبیق.
خط سوم: حسابرسی داخلی .
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خودتان  از  کمی  لطفا  شروع  برای   
بگویید ؟

فرزانه قلی پور هستم ، متولد 18 اردیبهشت 
پیش  و  دبیرستان  مقطع   . تهران  در   13۶0
دانشگاهی را در رشته ریاضی فیزیک گذراندم ، اما 
تحصیات دانشگاهیم حسابداری است . از سال 83 
به صورت جدی وارد عرصه کار مالی شدم ، سال 
85 در شرکت طراحی سیستم های مالی مشغول 
به کار شدم و از سال 88 فعالیتم در عرصه نفت و 
گاز آغاز شد. سال 85 ازوداج کردم و دو فرزند دارم 
که اولی در سال 89 و دومی در سال 92 به دنیا آمد 
. از ابتدای سال 98 به گروه پترول پیوستم و هم 
اکنون در سمت رئیس حسابداری فعالیت می کنم 

ودر مجموع 13 سال سابقه کاری دارم. 

هنری  های  فعالیت  در  دستی  گویا   
نیز دارید ؟

بله ، عاوه بر فعالیت های مالی به ادبیات و 
هنر نیز عاقه دارم و در اوقات فراغتم هنر معرق 
کاری را انجام می دهم . به شعر و آثار ادبای معروف 
همچون مولوی، عطار، فردوسی عاقه خاصی دارم. 

موسیقی را دوست دارم اما موسیقی سنتی با روحم گره خورده 
است. از ورزش ها به دویدن و پیاده روی عاقمندم.

 ظاهرا عالوه بر مسئولیت های مالی به عنوان 
نماینده بانوان در شرکت پترول نیز فعالیت می 

کنید ، در این خصوص بیشتر توضیح دهید ؟
نقش و جایگاه زن همیشه مورد توجه است و از آنجا که 
نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند مسائل مربوط 
به آنان اهمیت دارد. رعایت حق و حقوق زنان باعث بهبود 
عملکرد آنان در حوزه های اجتماعی است و به طور کلی 
زنان زیربنای پایه های اخاقی یک جامعه محسوب می 
شوند ، بنابراین با توجه به مسئولیت پذیری همزمان آن ها 
در عرصه های مختلف اجتماعی و خانواده، ترسیم و رعایت 
حق و حقوقی متناسب با فعالیت آن ها الزامی است تا بتوانند  
بدون دغدغه نقش خود را ایفا کنند. در همین راستا و به 
منظور تاش در جهت پیشبرد هرچه بهتر برنامه ها و طرح 
های مربوط به امور بانوان شرکت پترول، به عنوان نماینده 

بانوان در در خدمت بانوان محترم همکار هستم.

 اشاره ای به برنامه ها و فعالیت های خود در 
این بخش داشته باشید ؟ 

بانوان  مسائل  در  سازنده  پیشنهادات  و  نظرات  ارایه 
بر اساس شناخت ایجاد شده از وضعیت موجود و تاش و 
برنامه ریزی در جهت بهبود آن ، بررسی راهکارهای عملی 
و تقویت نقش بانوان در حوزه های مختلف مدیریتی، علمی، 
برای  ارایه راهکارهای الزم  و...،  فرهنگی، ورزشی،معنوی 

افزایش توانمندی و دانش مدیریتی بانوان از طریق برگزاری 
کارگاه ها و همایش های آموزشی،تاش در جهت شناخت 
مشکات ومسائل بانوان و اصاح آنها از طریق بررسی قوانین 
و مقررات مربوط به زنان و امور خانواده و ارایه پیشنهادات 
موثر و عملی از جمله برنامه و فعالیت های این بخش است. 

 بانوان شرکت از چه طریقی  با شما در ارتباط 
هستند ؟

 F.GHOLIPOUR@از طریق ایمیل به آدرس
شماره  به  مستقیم  تلفن  خط  IIPGCو  .COM  
88۶45435 داخلی 128 و همچنین مکاتبه از طریق سیستم 

مکاتبات چارگون با عنوان » نماینده امور بانوان. »

حاضر  حال  در  بانوان  دغدغه  ترین  اصلی   
چیست ؟

بانوان شاغل زیاد بودن ساعات  یکی از دغدغه های 
کاری آن هاست که البته خود من هم از این مسئله مستثنی 
نیستم . بانوان عاوه بر مسئولیت های محیط کار، مسئولیت 
های متعددی را نیز در منزل به عهده دارند. به طور مثال بنده 
به طور متوسط در شبانه روز 17 الی 18 ساعت مشغول به کار 
هستم که 9 تا 10 ساعت آن به کار در شرکت )البته با زمان 
رفت و برگشت به منزل( و مابقی به امور خانواده وفرزندانم 

اختصاص دارد. 

 چگونه به عنوان یکی از بانوانی که هم شاغل 
هستید و هم مسئولیت کارهای خانه و خانواده را 
بر عهده دارید ، هماهنگی و تعادل را در هر دو 

محیط برقرار می کنید ؟ 
قطعاً این برنامه ریزی و اجرای درست آن 
ساده و آسان نخواهد بود ، برای جلوگیری از عدم 
حتمًا  کار  ومحیط  منزل  های  مسئولیت  تداخل 
داریدکه  نیاز  خانواده  افراد  همکاری  و  یاری  به 
تردیدهمسر  بدون  فرد  ترین  اصلی  و  مهمترین 
شماست و در مرتبه بعدی فرزندان وسایر اعضای 
خانواده قراردارند. البته اینجا باید ازهمسر عزیزم و 
فرزندان دلبندم تشکرکنم.مهمترین علتی که باعث 
شده بتوانم تعادلی نسبی بین کار و زندگی ایجاد 
کنم این است که در زمان کار صرفاً به کارم توجه 
می کنم ودر منزل تمام ذهن و وجودم به امور خانه 

و خانواده معطوف است. 

 کمی از دوران کودکی و خاطراتتان 
بگویید ؟ 

دوران شیرین کودکی برای من پر از خاطرات 
خوش، عمیق و ماندگار است که لحظه های شاد و لذت 
بخشی را برای من به همراه داشته است . به خاطر دارم 
که در یک صبح برفی زمستانی زیر لحاف پشمی دست 
دوز مادرم ، همراه با خواهرم در اتاق کوچک ۶ متری 
خانه مان که با یک بخاری نفتی ارج گرم شده بود خواب بودیم 
که با صدای مادرم بیدار شدم. آهسته سرم را از زیر لحاف بیرون 
آوردم که بوی نان بربری تازه به مشامم خورد. مادرم نگاهی به 
من کرد با خنده گفت :» زود باشید ، بلند شید ، یه مهمون داریم« 
من و خواهرم کنجکاو شدیم که مهمان اول صبح خانه ما در 
آن روز برفی چه کسی می تواند باشد ! از مادرم سوال کردم که 
این مهمان چه کسی است؟ و او در جواب گفت : » االن گوشه 
حموم خونه نشسته و داره شیر میخوره « . من و خواهرم به سمت 
حمام دویدیم در کمال تعجب چشممان به یک بچه گربه سفید 
با خال های درشت مشکی افتاد که در گوشه حموم نشسته بود 
و از کاسه ای که مادرم برایش آماده کرده بود شیر می خورد 
. ظاهرا مادرم هنگامی که برای خرید نان به بیرون رفته بوده 
این بچه گربه تنها که از شدت سرما می لرزیده را پیدا کرده و 
به خانه آورده بود . آن بچه گربه سال های زیادی را در کنار ما 
زندگی کرد و تقریبا به یکی از اعضای خانواده تبدیل شده بود،به 
طوریکه که تمام حرف ها و کارهای من و خواهرم رو متوجه می 
شد. هر زمان این خاطره را برای فرزندانم تعریف می کنم،آنها 
می گویند:» مامان میشه وقتی رفتی نونوایی نون بخری یه بچه 

گربه هم با خودت برداری بیاری خونه.  

 و سخن آخر ؟
به همه همکاران و دوستان توصیه می کنم که هیچ 
وقت منتظر تغییر و معجزه از بیرون نباشید، چرا که معجزه 
از فرزندانم  و تغییر خود ما هستیم و درآخر چیزی را که 
آموختم اینکه سعی کنیم در لحظه زندگی کنیم حتی در 

سخت ترین شرایط.

گفت و گو با نمایده بانوان شرکت پترول

به دنبال تقویت نقش بانوان هستیم
با وجود موفقیت های مختلف شغلی و خانوادگی او شیرین ترین رویداد زندگی خود را تولد فرزندانش می داند 
و از آن بعنوان دمیدن روح تازه در زندگی یاد می کند ، به هنر و ادبیات عالقمنداست و یادگرفته است که در 
باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد  لـحـظـه زندگی کند.معتقد است نقش و جایگاه زنان در جامعه و خانواده 
و به دنبال تقویت نقش بانوان در شرکت است. این موارد گوشه هایی از گفت و گوی ما با فرزانه قلی پور 
، رئیس حسابداری و نماینده بانوان شرکت پترول است که در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانید .
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راضی
HSE سرپرست 

 صنعت پتروشیمی  در زمینه ایمني داراي 
سابقه و عملکرد درخشاني است که نمونه 
هاي بارز آن را در دوران دفاع مقدس و دفاع 
از تاسیسات شاهد بوده ایم و امروز نیز در 

بخش ایمني داراي توان باالیي هستیم .
 در بین شرکت های زیر مجموعه پترول 
، پتروشیمی لردگان با بیش از 24 میلیون 
نفر ساعت و پتروشیمی ایام با  بیش از 7 
میلیون نفر ساعت به رکورد کار بدون حادثه 

ناتوان کننده دست پیدا کردند.

اهم اقدامات شرکت سرمایه گذاری 
ایرانیان برای توسعه و  پتروشیمی 
ارتقاء HSE به شرح ذیل میباشد.

 پروژه طرح ریزی و پیاده سازی ساختار 
HSE در ستاد

در   PSM استقرار  بر  اهتمام  و  تاکید   
واحدهای شیمیایی

 تدوین و بازنگری و بروز اوری شاخص 
HSE های

 بررسی ساختار HSE ، طرح ریزی و ارتقاء 

چارت سازمانی 
و  عمومی  آموزشهای  ریزی  طرح   

تخصصی و تهیه ماتریس آموزش
 تدوین نظام نامه و نقشه راه 

 نظارت بر ایجاد سامانه مدیریت بحران 
در شرکتهای زیر مجموعه 

اساس  بر  لیتها  فعا نجام  ا بر  تاکید   
HSE استانداردهای

از  قبل    PSSR های  پروژه  انجام   
راه اندازی واحدها

دلیل نامگذاری 7 مهر 
روز آتش نشانی و ایمنی 

در ایران
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در روز 7 مهر 1359 وقتی که دشمن بعثی به پاالیشگاه آبادان 
حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهر هاي  اطراف برای 
در حین عملیات خاموش  که  رفتند  پاالیشگاه  به  آتش  مهار 
بمباران  به  اقدام  دشمن  هواپیماهای  مجدداً  آتش،  کردن 
پاالیشگاه میکنند که منجر به شهادت بسیاری از آتش نشانان 

می شود.
این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در کشور و 
یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش نشانان 
میهن اسالمی نامگذاری شده است. یاد و خاطره حماسه سازان 

و ایثارگران گرامی باد



 
تابستان 1398 شماره دوم - 

w w w . i i p g c . c o m10

  

خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

 
تابستان 1398 شماره دوم - 

w w w . i i p g c . c o m10

  

خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

شخصیت سالمسرمایه گذاری ایرانیان
 و غلبه بر استرس شغلی

فـرد ســـالم از نظـر شـــخصیتی بـه 
عقیـــده محققـــان در تعـــادل کامـل بـا 
محیـط داخلـــی و خارجـی خـود اســت 
و درصــــورت کارمنــد بــودن تــالش 
میکنــد ناسـازگاري بیـن خـود و سـازمان 
را بـه حداقـل برسـاند .موازنــه داخلــی 
شــخصیت وقتـی موجودیـت مـی یابـد 
کــــه اجــــزاي شــخصیت فــــرد بــا 
یکدیگــر در تعــــادل کامــل باشــند.

 افــــراد متعــــادل ، داراي تطابــــق 
بــا درون خــود مـی باشـند. در مقابـل، 
موازنــه خارجــی وقتــی وجـود دارد که 
شـخصیت بــه عنــوان یــک واحــد کل 
بـا محیـط خارجـی بـــه تطابـق رسـیده 
باشـد. تعـادل نهایـی و کلـی شـخصیت 
از ادغـــام و انطبـاق ایـن دو بـا یکدیگـر 
تشـــکیل مـــی شـــود و هـر آینـــه ایـن 
انطبـــاق حاصـل نشــــود، فــرد دچــار 
عوارضــی ناشــی از فشــارهاي روانــی 
و بیماریهــــاي روانــــی تنــی خواهــد 
شــــد .از طرفــــی فــــرد وقتــی بــه 

درجــــه تعــــادل و رســید شــخصیت 
ســــالم پیــدا مــــی کنــد .شـخصیت 
سـالم در محـل کار بـا دیگـران رفتـاري 
دوسـتانه و متعـادل دارد و هرگـز جویـاي 
تحســـین و تاییـد همـــکاران و مدیـران 
نیسـت و سـاده و بــی تکلــف وظایــف 
خــــود را انجــــام میدهــــد وظیفــــه 
بـــراي او بـــه صـــورت یـــک هــــدف 
درمیآیــد و نــــه وسـیله امـرار معـاش. 
ــاي  ــالم در تفاوتهــ ــخصیت ســ شــ
ظاهــــري انســــانها نابینــــا اســت و 
بــه همیــــن دلیــل ســــیاه، ســفید، 
زن، مــــرد، بــــزرگ، کوچــک، بومــی 
و خارجــی برایــــش فرقــی نــدارد و 
جســــورانه و بی پــــروا در جســتجوي 
حقیقــــت اســت. اســترس بــه هــر 
انــدازه قــــوي باشــد در ایــن نــوع 
شــخصیت کمتریـن اثـري نـدارد زیـرا 
اسـتحکام شـخصیتی او بــه انــدازه اي 
قــــوي اســــت کــــه بــــه ســادگی 

نمیشــود. متالطــم 

شـخصیت سـالم در محـل کار بـا دیگـران رفتـاري دوسـتانه و متعـادل دارد و هرگـز 
جویـاي تحسـین و تاییـد همـکاران و مدیـران نیسـت و سـاده و بــی تکلــف وظایــف 
خــود را انجــام میدهــد وظیفــه بـراي او بـه صـورت یـک هــدف درمیآیــد و نــه 

وسـیله امـرار معـاش. 
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خبرنامه
ما بعضی تصمیم گیری ها را عرفاً تصمیم گیری نمی دانیم. مثاًل برای باال رفتن از یک برج که دارای 3 آسانسور 
است، وقتی دکمه یکی از آنها را می فشاریم، در واقع، تصمیم گرفته ایم، هر چند که آن را در زمره تصمیمات 
روزانه نیاوریم همان گونه که عضالت ما بعد از کار کردن زیاد خسته می شوند، مغز نیز بعد از تصمیم گیری 

های متعدد در طول روز، دچار خستگی می شود که به آن، »خستگی تصمیم” )Decision fatigue( می گویند.

»خستگی« تصمیم چیست؟ 
و چگونه از آن در امان باشیم ؟

هر  با  و  هستیم  گیری  تصمیم  حال  در  مدام  ما 
می  نزدیک  تصمیم«  »خستگی  به  قدم  یک  تصمیمی، 
شویم. هر چند همه تصمیم ها بزرگ و حیاتی نیستند ولی 
را  مغزمان  انرژی  از  به سهم خود بخشی  هر کدام شان، 
می گیرند: از انتخاب بین دو نوع خمیردندان برای مسواك 
صبحگاهی و تصمیم گیری درباره این که امروز چه بپوشم 
انتخاب  یا کولر ماشین و  انتخاب درجه حرارت بخاری  و 
قفسه  از  پنیر  نوع  برداشتن یک  و  شنیدن  برای  موسیقی 
پنیرهای سوپرمارکت تا تصمیم گیری درباره نحوه برخورد 
سرمایه  برای  گزینه  چند  بین  انتخاب  و  فرزند  خطای  با 
گذاری و مهاجرت و ... همه و همه  تصمیم گیری هستند.

نکته جالب توجه این که ما بعضی تصمیم گیری ها را 
عرفًا تصمیم گیری نمی دانیم. مثًا برای باال رفتن از یک 
برج که دارای 3 آسانسور است، وقتی دکمه یکی از آنها را 
می فشاریم، در واقع، تصمیم گرفته ایم، هر چند که آن را 

در زمره تصمیمات روزانه نیاوریم.
افرادی که کار و زندگی شان به گونه ای است که 
باید مدام تصمیم بگیرند، بیش از بقیه در معرض خستگی 
تصمیم قرار دارند. در یک تحقیق در آمریکا، تعدادی قاضی 
که باید درباره عفو زندانیان تصمیم گیری می کردند، مورد 
بررسی قرار گرفتند. مشخص شد که آنها در ابتدای روز، 
را  بیشتری  افراد  و  کنند  می  بررسی  بهتر  را  ها  پرونده 
نزدیک  روز  پایان  به  چه  هر  ولی  دانند  می  عفو  مشمول 

می شوند، 
بیش  ها کما  پرونده  کنند.  را عفو می  افراد کمتری 
پایانی  در ساعات  آنچه  ثابت.  نیز  و قضات  بودند  یکسان 
روز تغییر کرده بود، پدیدار شدن حالت »خستگی تصمیم« 

بود که هنگام صبح وجود نداشت.
رولف دوبلی در کتاب »هنر خوب زندگی کردن« می 
گوید: وقتی مغز به خاطر تصمیم گیری های متعدد خسته 
می شود، معمواًل سر راست ترین تصمیمات را می گیرد 

که عمدتًا هم بدترین است.

چه کنیم؟
مدیر  و  بنیانگذار  برگ«  زاکر  »مارك  از  وقتی   -  1
»فیس بوك« پرسیدند چرا همیشه یک نوع تی شرت می 
پوشی پاسخ داد: نمی خواهم هر روز صبح درگیر تصمیم 

گیری درباره این که کدام لباس را بپوشم.
او با این کار در واقع، یکی از تصمیمات صبحگاهی 
اش را حذف و انرژی آن را برای تصمیم گیری های مهم 

تر کاری، ذخیره می کند.
این  از  هم  آلمان  اعظم  صدر  مرکل«  »آنگا  خانم 
لباس می پوشد.  اکثراً یک نوع  روش استفاده می کند و 

استیو جابز نیز همین گونه بود.
برای این که خستگی تصمیم دیرتر رخ بدهد، تا حد 
امکان خود را در معرض تصمیم گیری های کم اهمیت 
قرار ندهیم. راهش این است که درباره برخی چیزها، یک 
تصمیم ثابت بگیریم. به عنوان مثال، به جای این که هر 
یک  کنیم،  درست  غذایی  چه  امروز  بگیریم  تصمیم  روز 
قید تصمیمات  از  و  تدوین کنیم  ماهانه  یا  برنامه هفتگی 

روزمره خاص شویم و انرژی مغزمان را ذخیره کنیم.
یا یک مدیر می تواند جلسات خود را فقط در روزهای 
چهارشنبه برگزار کند و هر که از او وقت بخواهد، به جای 
این که فکر کند و درباره زمان جلسه با او تصمیم بگیرد، 
روز چهارشنبه را با او وعده کند. یا یک پدر روز خاصی را 
 . ... در هفته، برای بیرون بردن بچه ها در نظر بگیرد و 
) هر کسی می تواند به فراخور زندگی اش، چند مورد را 
های  گیری  تصمیم  از  و  کند  واحد  تصمیم  یک  مشمول 

متعدد راحت شود.(
باشد  یادمان  بگیریم.  صبح  را  مهم  تصمیمات   -  2
که هر چه از روز می گذرد، به »خستگی تصمیم« بیشتر 

نزدیک می شویم.
تصمیم  برای  انتخاب  قابل  های  گزینه  وقتی   -  3
گیری زیادتر باشد، »خستگی تصمیم« نیز بیشتر می شود.

بورس  که  خیابانی  به  دیواری  کاغذ  خرید  برای  اگر 
کاغذ دیواری است برویم، در دهها فروشگاه، صدها طرح 
می بینیم و تعدد گزینه ها ما را سردرگم می کند. در واقع 
ما بعد از دیدن دهها طرح اولیه، دچار خستگی تصمیم می 
شویم و بعد از مدتی یکی از طرح ها را نه از سر شوق و 
این  ادامه  از  به خاطر خستگی تصمیم و گریز  عاقه که 

روند انتخاب می کنیم.
ها،  گزینه  تعدد  با  منطقی  مواجهه  راه های  از  یکی 
جا  را یک  گزینه  مثًا 12  که  آن  به جای  که  است  این 
بررسی کنیم و به یکی برسیم، آنها را به چند گروه کوچک 
تر تقسیم کنیم و سه تا سه تا بررسی کنیم تا به انتخاب 

نهایی برسیم.
تصمیم  هستیم،  تصمیم  خستگی  دچار  وقتی   -  4
نگیریم؛ فرصتی به مغز دهیم تا خود را بازسازی کند. کمی 
استراحت و خوردن اندکی غذا که گلوکز مغز را تأمین کند، 
می تواند خستگی تصمیم را کاهش دهد. نیم ساعت خواب 
تصمیم  از خستگی  جلوگیری  در  تواند  می  روز،  در وسط 

مؤثر باشد.
بهترین  گرا که می خواهند  انسان های کمال   - 5
خروجی را داشته باشند، بیش از بقیه دچار خستگی تصمیم 
می شوند. بهتر است به یک گام جلوتر بسنده کنیم و راحت 
تر و سریع تر تصمیم بگیریم. کش دادن تصمیم گیری، 

انرژی زیادی از مغز می گیرد.
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دریافت گواهی عدم آالیندگی :

شرکت پتروشیمی ارومیه با اهتمام مدیریت و کلیه پرسنل  مجتمع در رعایت 
ایران و تاش در تولید مستمر و ایمن  قوانین و مقررات سازمان محیط زیست 
و بدون آالیندگی در محیط زیست در سه ماهه اول سال 98 از طرف سازمان 
محیط زیست ایران به عنوان شرکت بدون آالیندگی برای محیط زیست معرفی 
گردید. ضمنا در طی سال 97 نیز این شرکت گواهی  صنعت بدون آالیندگی را 

دریافت نموده است.

احداث خط اختصاصی انتقال برق:
برق پتروشیمی ارومیه از شبکه سراسری تامین میشود وجهت افزایش پایداری 
و کیفیت شبکه برق مجتمع و تامین برق مورد نیاز واحد در حال احداث سولفات 
پتاسیم اقدام به احداث خط اختصاصی 20KV نموده است. خط اختصاصی در کمتر 
از شش ماه به بهره برداری رسید. نیاز فعلی واحد های موجود و در حال احداث 
4 مگاوات است که برای تامین نیاز طرح های آینده، خط با ظرفیت 10 مگاوات 
طراحی و اجرا گردیده است. خط مذکور از خرداد سال 98 به بهره برداری رسیده و از 
مزایای آن میتوان به افزایش چشمگیر پایداری و کیفیت شبکه و حذف اثر 

خرابیها و خطاهایی که در خط عمومی وجود دارد، اشاره کرد.

افزایش تولید واحد تولید سولفات آمونیم :
واحدتولید سولفات آمونیوم شرکت پتروشیمی ارومیه در جهت قطع وابستگی 
کشور به واردات این کود در 5 ماه نخست سال 1398 افزایش تولید 13درصدی 
نسبت به برنامه تولید داشته است که این افزایش تولید بدلیل استفاده حداکثری 
از ظرفیت تولید و استفاده از روش های بهبود فرآیندی و تعمیرات پیشگیرانه و 

تاش کارکنان  و مدیران شرکت می باشد . 
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شمارش معکوس برای شروع راه اندازی 
واحد سولفات پتاسیم

درگاه  از  استعانت  و  توکل  با 
شبانه  کوشش  و  تالش  با  احدیت 
کارشناسان  و  ن  مدیرا روزی 
امسال  پاییز  در  ارومیه  پتروشیمی 
بزرگترین واحد تولید کود سولفات 
پتاسیم کشور به ظرفیت 40000 تن 
در سال و واحد تولید اسیدکلریدریک 
به ظرفیت 50000 تن در سال آغاز 
به کار خواهد کرد این پروژه بزرگ با 
بیش از 95% پیشرفت در نصب، در 
حال آماده سازی برای عملیات راه 
از  برداری  بهره  با  میباشد.  اندازی 
این واحد قسمت عمده از نیازهای 
کشور به کود سولفات پتاسیم تامین 

خواهد شد
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روز به روز گوگل نقش بیش تری در زندگی ما ایفا می کند حال سوال 
اینجاست اکانت های گ.گل ما پس از مرگ چه می شود ؟ 

چند سالی است که حضور گوگل در زندگی ما به سرعت در حال رشد است. کار 
ما با گوگل در ابتدا با موتور جستجوی ساده آن آغاز شد و در حال حاضر از نقشه، 
ایمیل، تقویم، کروم و دیگر سرویس های آن استفاده می کنیم. شاید برای شما هم 
جالب باشد که بدانید می توانید اقدام به پاک کردن خودکار اکانت گوگل پس از 

مرگ خود کنید!
چیزی که همه سرویس های گوگل را یکپارچه می کند، اکانت گوگل است. با 
وجود تمام اهمیت گوگل در زندگی روزمره ما، ممکن است زمانی پیش آید که به 
دالیل خاصی دیگر نخواهیم از اکانت گوگل خود استفاده کنیم و تصمیم به حذف 
آن بگیریم یا اینکه در نظر داشته باشیم اگر برای مدت زمان معینی از آن استفاده 

نکردیم به طور اتوماتیک اکانت گوگل ما حذف گردد به عنوان مثال، پس از مرگ. 
پاک کردن خودکار اکانت گوگل پس از مرگ

 Inactive Account( اکانت کاربری غیرفعال  نام مدیریت  با  ابزاری  گوگل 
Manager( ایجاد کرده است که به کاربران کمک می کند تا آن را برای زمانی که 
از اکانت خود استفاده نمی کنند، پیکربندی کنند. در واقع به شما اجازه می دهد تا 
تصمیم بگیرید که پس از استفاده نکردن ار اکانت گوگل برای مدت زمان معین، چه 
اتفاقی برای داده های شما بیفتد. شما می توانید افراد مورد اعتماد را خود انتخاب 
کنید تا بعد از اینکه شما به هر دلیلی از جمله مرگ دیگر از اکانت گوگل خود استفاده 
نکردید مطلع باشند. آنها حتی می توانند اطالعات شما را دانلود کنند. البته اگر شما 

اجازه )به طور پیش فرض( آن را داده باشید.
 مراحل پاک کردن خودکار اکانت گوگل پس از مرگ در وب

 Personal info بروید. روی My Account 1-  وارد اکانت گوگل خود شوید و به
privacy & کلیک کنید.

۲- به پایین اسکرول بروید تا Inactive Account Manager را پیدا کنید.
3- روی Change This Setting کلیک کنید.

4- روی Start کلیک کنید تا فرایند اتوماتیک حذف اکانت گوگل خود را آغاز کنید.
5- اولین گام این است که مدت زمان معینی را انتخاب کنید که اگر در طول آن مدت 

از اکانت خود استفاده نکردید گوگل اقدام به حذف اتوماتیک آن کند.
همچنین، شما باید شماره تلفن، آدرس ایمیل و ایمیل ریکاوری خود را ارائه دهید. 
گوگل قبل از اینکه حساب کاربری شما را حذف کند، از این جزئیات برای ارتباط با 

شما استفاده می کند.
۶- روی Next کلیک کنید تا کار ادامه یابد.

7- سپس می توانید حداکثر 10 فرد مورد اعتماد خود را انتخاب کنید تا عملیات پاک 
کردن خودکار اکانت گوگل پس از مرگ شما به وی اطالع داده شود. شما می توانید 

پاسخ های  توانید  می  همچنین  شما  بفرستید.  خود   Google Data به  را  آنها 
اتوماتیکی را تنظیم کنید تا برای افردی که در طول دوره عدم فعالیتتان به شما ایمیل 

می فرستند، ارسال گردد. این تنظیمات اختیاری است.
۸- روی Next کلیک کنید.

9- آخرین و مهمترین گام این است که حساب کاربری گوگل خود را برای پاک 
 Yes,“ کردن خودکار اکانت گوگل پس از مرگ پیکربندی کنید. پس دکمه رادیویی

delete my inactive Google Account.” را روشن کنید.
10- در مرحله بعدی روی Review Plan کلیک کنید.

بعد از این، تنظیماتی را که برای اکانت کاربری غیر فعال خود انجام داده اید 
مرور کنید و روی Confirm Plan کلیک کنید تا نهایی شود. گوگل یک ماه قبل 
از اینکه حساب کاربری شما غیر فعال شود، با شما تماس خواهد گرفت. و سپس 
اکانت گوگل شما به طور اتوماتیک بعد از سه ماه از روزی که غیرفعال شده است، 

حذف خواهد گردید.
تنظیمات پاک کردن خودکار اکانت گوگل پس از مرگ در دستگاه اندرویدی 
تنظیمات مشابه آنچه جهت پاک کردن خودکار اکانت گوگل پس از مرگ در باال گفته 
شد را می توانید در دستگاه اندرویدی خود نیز انجام دهید. مراحل زیر را دنبال کنید:

1-  به Settings > Google بروید.
 Data and personalization ضربه بزنید و به تب Google account ۲- روی

بروید.
3- به پایین اسکرول کنید تا به Make a plan for your account برسید.

از این مرحله به بعد تنظیمات مشابه به آنچه در باال گفته شد می باشد. پس 
خود مراحل را یکی یکی برای پاک کردن خودکار اکانت گوگل پس از مرگ انجام 

دهید.
گوگل چگونه می داند که حساب من غیرفعال است؟

حتما از قبل هم می دانستید که گوگل اطالعات فراوانی در مورد شما جمع آوری 
می کند و هر حرکت شما را ردیابی می کند تا با استفاده از آن اطالعاتی از قبیل زمان 
آخرین ورود به سیستم، فعالیت اندرویدی شما، سابقه جستجوی گوگل ، استفاده از 
Gmail و غیره را بدست آورد. به همین دلیل اگر مدت زمانی از اکانت خود استفاده 
نکنید به راحتی متوجه این موضوع می گردد. و در صورتی که تنظیمات پاک کردن 

خودکار اکانت گوگل پس از مرگ را انجام داده باشید اقدام به حذف آن می کند.
 چه اطالعاتی حذف می شود؟

تقویم،  ها،  ایمیل  مخاطبین،  قبیل  از  شما  گوگل  اکانت  در  چیزی  هر  تقریبا 
 Chrome، سازی  همگام  های  داده  مکانی،  موقعیت  سابقه  یوتیوب،  تاریخچه 
Google Drive و Google Photos، خریدهای Google Play و داده های دیگر 
سرویس های گوگل حذف می گردد. همچنین پس از حذف اکانت ، دیگر نمی توانید 

نام کاربری مرتبط با آن بگیرید.

سرنوشت اکانت گوگل پس از مرگ ما
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کننـد  مـی  احسـاس  مدیـران  از  برخـی 
کـه کارکنـان زیـر نظارت آنـان بایـد در انجام 
کارهایشـان مسـئولیت پذیری بیشتری از خود 
نشـان دهنـد. بـه نظـر آنـان کارکنـان بـرای 
یافتن پاسـخ پرسشـهای خود منتظـر راهنمایی 
آنـان مـی ماننـد. از سـوی دیگر مدیـران خود 
نیـز بـه دنبـال اطاعاتی هسـتند تا بـا آگاهی 
از آن بتواننـد کارکنـان را در انجام وظایف خود 
بـه افـرادی بـا انگیـزه و مشـتاق تبدیـل کنند. 
کـه ایـن اطاعات را می تـوان از طریق اصلی 
کـه “مدیریت انگیزش” نامیده می شـود، مورد 
بررسـی قـرار داده و اکتسـاب کـرد. در یـک 

بررسـی کلـی می تـوان گفت:
انگیـزه زمانـی بـه وجـود مـی آید کـه در کارکنان احسـاس امنیـت و ثبات 
شـغلی، مشـارکت و نقـش موثـر در سـازمان همچنیـن شـادابی و نشـاط وجـود 

باشد. داشـته 
کتـه اصلـی در مدیریـت انگیزش کارکنان این اسـت که بدانیـم کارکنان به 
وسـیله چیـزی برانگیختـه می شـوند کـه تحقق آن را بـاور دارند و ایـن تحقق، 
نـه بـه وسـیله وعـده و وعیـد مدیـران، بلکـه با سـه شـرط الزم انگیـزش یعنی 
اعتمـاد بـه نفـس، اطمینـان و رضایـت به وسـیله ایجـاد محیطی که در آن سـه 
شـرط فـوق تقویـت شـوند ، مـی تواننـد در کارکنان خـود انگیزش ایجـاد کنند.

)عوامل انگیزش به دودسـته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسـیم می شـوند . 
بـرای اینکـه مدیـران بتوانند در کارکنان ایجـاد انگیزش کنند ابتـداء باید عوامل 
نارضایتـی کارکنـان خـود را خـوب تشـخیص دهنـد سـپس بـه فراخـور حاالت 

کارکنـان عوامل انگیزشـی مناسـبی را انتخـاب نمایند.(
عوامل درونی ایجاد انگیزش شغلی

1-    ماهیت کار: شـغل مناسـب بر اسـاس دانش ، مهارت، تجربه، عاقه 
و خصوصیـات و تـوان فـردی در انجـام یـک وظیفـه معیـن تعییـن مـی گردد و 
الزم اسـت تفکیک شـغلی بر پایه توانایی های فردی باشـد و تقسـیم تخصصی 
کار صـورت گیـرد. در یـک سـازمان موفـق اولیـن و مهمترین رکـن موفقیت را 
انتخـاب صحیـح و بـه جـای کارکنـان مـی داننـد و امـروزه نیـروی کار توقعات 
بیشـتری دارد و بـرای کار و زندگـی مطلـوب کاری اهمیـت خاصی قایل اسـت. 

در نتیجـه متخصصـان امـور نیـروی انسـانی 
بایـد مشـاغل را طـوری طراحی کننـد که کار 
در محیـط سـازمان بـرای کارکنـان مطلوب و 
رضایـت بخش باشـد.حین بکارگیری مشـاغل 
و مهارتهـای گوناگـون نبایـد از جریان صحیح 
اطاعـات نیـز غافـل مانـد. چـرا که بـه تبادل 
اطاعـات مفیـد سـازمانی کمـک مـی کنـد و 
هنـگام سـازماندهی مجـدد بـه عنـوان عامـل 
انگیزشـی مهـم در همسـو نمـودن کارکنـان 
بـا اهـداف کوتـاه مـدت و بلند مدت سـازمانی 

یـاری می رسـاند.
از  بیـش   ، پرتحـرك  مشـاغل  از  افـراد 
کارهـای عـادی و معمولـی لـذت مـی برنـد و رضایـت خاطـر حاصل مـی کنند 
و هنگامـی بهتـر کار مـی کننـد کـه ماهیـت کار برایـش جالب باشـد. مشـاغل 
تخصصی پس از مدتی باعث کسـالت و دلزدگی می شـود و انگیزه به کار را در 
آنـان ضعیـف مـی کنـد که می توان با متنوع سـاختن شـغل ایجاد انگیـزه نمود.

2-    شـناخت و قدر دانی از افراد: عامل بعدی در ایجاد انگیزه، محرکهای 
مـادی اسـت ، یکـی از چالشـهای مهـم شـرکتها تحول روشـهای پاداش اسـت 
کـه مـردم را بـر مـی انگیـزد. تمایل بـه پرداختهای تشـویقی بر اسـاس عملکرد 
ناشـی از چالشـهای فزاینده در رقابت سـنگین امروزی است. تحقیقات نشان می 
دهـد که پرداختهای تشـویقی فـردی در حدود 30 درصد و پرداختهای تشـویقی 
گروهـی در حـدود 15 تـا 20 درصـد بـر عملکرد افـراد و در نتیجـه عملکرد کل 
سـازمان اثـر مـی گـذارد. یعنی مدیر آنچـه را پاداش می دهـد در حقیقت تقویت 
مـی کنـد. هرچـه فردی کمتر پول به دسـت آورد ، اهمیت مقدار حقوقش بیشـتر 
مـی شـود . هرچـه افـراد پول بیشـتر به دسـت آوردن و بیشـتر بـرای کاری که 
انجـام مـی دهنـد دلسـوزی کننـد، اهمیت نسـبی پول برایشـان کمتر می شـود 
و پـول جایـش را بـه قـوه تشـخیص بـرای نیـل بـه هـدف و آزادی عمـل مـی 
دهـد. بـه همـان انـدازه کـه رقابت بیـن افراد بـا صاحیت شـدیدتر می شـود ، 
مشـوقهای مـادی بـه تنهایـی نمی تواننـد افراد درسـتکاری را جـذب کنند. این 
کارکنـان نیـاز دارنـد که در درون خود احسـاس کنند که فردی با ارزش هسـتند. 
بنابرایـن، برگـزاری برنامـه هـای روز کارمند، جشـنهایی در مناسـبتهای مختلف 

جهـت قدردانـی از بهتریـن ها مؤثـر خواهد بود .

عوامل موثر بر افزایش و کاهش انگیزش 
کارکنان سازمان  
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3-    مسـئولیت شـغلی: برای کسـانیکه نگرانـی مـادی ندارنـد، حس رفاه 
مهمتر از پول اسـت و عواملی که بر رفاه تأثیر می گذارند، عبارتند از : ارتباطات 
انسـانی، اعتمـاد متقابـل، حـس ارج نهـاده شـدن و احسـاس وجـود عدالـت، به 
عـاوه، فرصـت یادگیری مطالب جدید و درك اسـتعداد شـخصی به ایجاد حس 
مثبـت در افـراد کمـک می کند . مشـوق هـای مثبتی هم که نیازهـای معنوی و 
عاطفـی افـراد را ارضا نماینـد، مؤثرتر از انگیزاننده های منفی به شـکل تهدیدها 
یـا مجـازات هـا هسـتند. بـا توجـه به اهمیـت وظیفـه کارکنـان، آنها مسـئولیت 
بیشـتری احسـاس مـی کننـد که انگیـزش درونـی زیادتری را موجـب می گردد 
و در رشـد روانـی ایشـان کمـک کننده اسـت و باید بـه آنان اجـازه داد که بدون 

نظارت، مسـؤل تاشـهای خود باشند.
محـرك  کارکنان: آخریـن  آمـوزش  فرآینـد      -4
انگیـزه در کارکنـان سـازمان کـه مـورد بررسـی قـرار 
خواهـد گرفـت فرآیند آموزش اسـت.هدف از آموزش آن 
اسـت کـه بـا افزودن بـه دانش شـغلی فرد یا بـا آموزش 
مهارتهـا و تخصـص هـای به خصوص ، رفتـار و نگرش 
او در جهـت مطلـوب یعنی نیل به اهداف سـازمانی تغییر 
کنـد، بـرای نیـل به اهداف ، هر سـازمانی بایـد کادری از 
نیـروی الیـق و کارآمد در اختیار داشـته باشـد. از این رو 
الزم اسـت افرادی که به اسـتخدام سـازمان در می آیند 
، عـاوه بر برخـورداری از آموزش رسـمی و همگانی، به 
آمـوزش تخصصـی و حرفه ای نیز دسـت یاینـد تا دانش 
فنـی و مهارتهـای الزم را بـرای انجـام شایسـته وظایف 
محولـه به دسـت آورند. آموزش خواسـت افـراد تازه وارد 
نیسـت، بلکـه بـرای کارکنـان بـا سـابقه و با تجربـه نیز 
بایـد بنـا بـه ضـرورت ، دوره هایـی ترتیـب داد. در واقـع 
تمـام کارکنـان در طـول عمـر کاری خـود بایـد بـه طور 
مـداوم و مسـتمر آمـوزش ببیننـد تا در سـمتی کـه انجام 
وظیفـه مـی نمایند حدأکثر کارایی و بهره وری را داشـته 
باشـند. یکی از اهداف اولیه در هر دوره آموزشـی ، ایجاد 
طرز فکر صحیح نسـبت به کار و سـازمان اسـت و انتظار 
می رود پس از پایان دوره، بینش و نگرشـی در کارکنان 
بـه وجـود آمده باشـد تـا رفتار آنهـا را در جهـت مطلوب 
و همـکاری موثـر بـا سـازمان تغییـر دهـد و ذهـن آنـان 
طوری شـکل گیرد که اهداف سـازمان پشـتیبانی نماید.

عوامل بیرونی ایجاد انگیزش شغلی
یـک  میتـوان  را  حقـوق  حقوق: پرداخـت      -1
محـرك وانگیـزه قـوی دانسـت،اما اگر حقوق بر اسـاس 
بنـدی  و طـرح طبقـه  دسـتمزد  و  نظـام حقـوق  یـک 
پرداخـت  نشـود،خط مشـی  اسـتاندارد  مشـاغل،عادالنه 
میتوانـد بـه یک عامـل نارضایتی مـداوم تبدیل شـود.به 
هـر حال،میتـوان دلیل انتخاب عامل حقوق و دسـتمزد را 
توسـط پژوهشـگران ، به عنوان مهمترین عامل انگیزش 
، قلمـداد نمـود. احسـاس بـی عدالتـی در رضایت شـغلی 
افـراد اثـرات مخربـی بـر روحیـه همـکاری دارد. چرا که 
اهتمـام نیـروی انسـانی و انگیزش کارمنـد را تحت تأثیر 
خـود قـرار مـی دهد. بـی توجهی و بـی عدالتـی و توزیع 
ناعادالنـه دسـتاوردها روحیـه کارمنـد را تضعیـف کرده و 

انگیـزه تـاش ، فعالیـت و همـکاری آن را تنـزل مـی دهد.
2-    امنیـت شـغلی: فراهم بـودن امنیت شـغلی و وجود قوانیـن و مقررات 
بـرای حمایـت اصولـی از کارکنـان، مهمتریـن عامـل افزایش دهنـده ، رضایت 
شـغلی و کارائـی آنـان اسـت. نـا مشـخص بـودن آینـده و فقـدان برنامـه ریزی 
هـای صحیـح ، بیـش ار هر عاملـی آنها را متأثر می نمایـد.در محیط کار ، زمانی 
کـه فـرد از نظـر امنیت خشـنود باشـد،دیگر احسـاس خطر نخواهد کـرد و وجود 
قوانیـن و مقـررات پایـدار و جامع از عوامل مهم در برقراری امنیت شـغلی اسـت.

3-    شـرایط محیط کار و ارزیابی عملکرد:شرایط فیزیکی،تجهیزات و ابزار 
کار مناسـب ، مهمترین انگیزه برای ادامه کار بازسـازی و رسـیدن به هدف های 
سـازمان خواهـد بـود. بنابرایـن فراهـم نمـودن امکانات 
ضـروری در زمینـه آمـوزش و پـرورش و رضایـت مندی 
کارکنـان الزم میباشـد.به ایـن ترتیب ارزیابی مسـتمر از 
عملکرد کارکنان یک شـرکت طی دوران کاری ضروری 
بـه نظر میرسـد.منظور از ارزیابی عملکرد،فرایندی اسـت 
کـه بـه وسـیله ان کار کارکنـان در فواصلـی معیـن و به 
طـور رسـمی مـورد بررسـی و سـنجش قـرار مـی گیرد.

شـناخت کارکنـان قـوی و اعطـای پـاداش بـه بهانه و از 
ایـن طریق ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان وسـایر 
کارکنـان از جملـه علـل اصلـی ارزیابی عملکرد اسـت.از 
اطاعاتـی کـه در نتیجـه ارزیابـی عملکـرد کارکنـان به 
دسـت مـی اید میتـوان در برنامـه ریزی نیروی انسـانی، 
کارمندیابـی و انتخاب،امـوزش و تربیـت کارکنان، تعیین 
مسـیر شـغلی،حقوق و مزایا و شناخت استعداد های بالقوه 

نمود. اسـتفاده  کارکنان 
نتیجه گیری

کارمنـدان تنهـا منبـع مشـترك بین مـا و رقیبان ما 
هسـتند و باالخـره بکارگیـری این منابع اسـت که باعث 
سـودآوری خواهـد شـد. امـروزه نقـش و اهمیـت نیروی 
انسـانی در فراینـد تولید و ارائه خدمات در جوامع بشـری 

بـه عنـوان مهم ترین عامل مشـخص شـده اسـت.
رهبـران بـزرگ نـه سیسـتمها، نـه فرایندهـا، نـه 
تکنولـوژی و نـه وظایـف را رهبـری می کننـد بلکه آنها 
انسـان هـا را رهبری می کننـد زیرا منابع انسـانی مزیت 
رقابتـی بالقـوه ای هسـتند که سـازمان ها بایـد اقدامات 
مناسـب و درسـت، آنهـا را نیرویی مریـی و بالفعل تبدیل 
کـرده و بـا افزایـش ظرفیت ها و توانمنـدی ها، در جهت 
اهداف سـازمان، رشـد و توسـعه حرکت کنند. انها باید از 
طـرح هـا و برنامـه هایی جهت بـه کارگیری موثـر افراد 
اسـتفاده نماینـد تـا از نامریی شـدن انها جلوگیـری کنند 
کـه نتیجـه تشـکیل سـازمانی از کارکنان بهره ور اسـت 
کـه حـس می کنند مریی اند ، به آنها توجه شـده، ارزش 
داده شـده و مـورد قدردانی قرار مـی گیرند که این باعث 
ارتقـای بهـره وری ، اثربخشـی،کارایی و کیفیت خدمات 

و اسـتفاده بهینـه از منابع میگردد.
رهبـران بـزرگ نـه سیسـتمها، نـه فرایندهـا، نـه 
تکنولـوژی و نـه وظایـف را رهبـری می کننـد بلکه آنها 

انسـان هـا را رهبـری مـی کننـد
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خبرنامه
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گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

از عمده مشکات بارز در اجرای پروژه ها، تاخیرات پروژه می باشد. به طور 
کلی تاخیر هر گونه عدول از توافقات زمانبندی شده متاثر از عوامل درونی و بیرونی 
سیستم می باشد که بعضا باعث ایجاد مشکاتی برای صاحب قرارداد )کارفرما( و 
مجری )پیمانکار( می گردد. با توجه به پیچیدگی، ویژگی و حساسیت خاص پروژه 
ابعاد مهندسی، اجرایی و قراردادی، تاخیرات ایجاد شده در این  های EPC در 
پروژه ها حائز اهمیت بوده و نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل علمی دارد. منشاء 
بروز تاخیرات می تواند شامل موارد و عواملی همچون عدم قطعیت های حاکم 
بر مسایل مهندسی و اجرایی، تغییر در مفروضات اولیه پروژه، تغییر در محدوده و 
دامنه کاری پروژه، ضعف در مطالعات اولیه، عوامل محیطی و تاثیرات آن، بکارگیری 
ارکان اجرایی ضعیف در پروژه ها بدلیل برگزاری مناقصات بر مبنای قیمت پایین 
تر و تحت تاثیر قرار گرفتن پیشنهاد فنی از پیشنهاد مالی، مشکات مربوط به 
سفارشات خرید های داخلی و خارجی و ترخیص و تشریفات گمرکی، بی تجربگی 

مجریان پروژه ها، نبود امکانات الزم و کافی و غیره باشد. 
حدود یک دهه از واگذاری مدیریت و اجرای بعضی از پروژه های پتروشیمی 
به صورت EP و EPC به شرکت های ایرانی می گذرد و متجاوز از چهل پروژه 
 EP+C متوسط و بزرگ از پروژه های پتروشیمی در قالب هشتاد قرارداد به صورت
به اجراء در آمده است. با افزایش روز افزون پروژه های عمرانی در کشور و گسترش 
دامنه رقابت شرکت های مجری در ارائه خدمات بهتر و برآورده ساختن رضایت 
مشتری، شرکت هایی موفق تر خواهند بود که در اجرای تعهدات قراردادی خود 

بهتر و سریعتر عمل نمایند. 
های  پروژه  و  رویم  می  پیش  به  چه  هر  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
طور  به  باید  نمائیم  می  کسب  بیشتری  تجربیات  دهیم   می  انجام  بیشتری 
منطقی مدت تاخیرات و به دنبال آن مدت اجرای پروژه ها کاهش یابد، ولی 
ایران  پروسه های صنعتی  در  زمان  متاسفانه عامل  نیست.  این طور  متاسفانه 
محاسبه  متولی  سازمانی  اگر  شاید  و  گردد  می  محسوب  شده  فراموش  عامل 
های  پروژه  در  سرمایه  بازگشت  نرخ  و  زمان  دادن  دست  از  حاصل  زیانهای 
چندین  که  رسید  خواهیم  ارقامی  به  گردد  گذشته  سال   20 در  ایران  صنعتی 

برابر قیمت کل پروژه ها خواهد بود. 
در  نمود؟  شناسایی  را  پروژه  تاخیرات  اصلی  علل  میتوان  چگونه  راستی  به 
رویکرد زمان وقوع )Realtime( هر تاخیر بعنوان یک مشکل و خطر جدی در 
راه حصول نتیجه پروژه به حساب می آید. برای مقابله با این مشکل یک رویکرد 
شامل  مدل  این  گردد.  می  پیشنهاد  مسئله  حل  متدولوژی  بر  منطبق  فرآیندگرا 
هشت فرآیند بررسی گزارشات عملکرد، شناخت عوامل تاخیر، جمع اوری اطاعات 
مرتبط، اولویت بندی عوامل، شناخت علل اصلی تاخیر، یافتن پیشنهادات مختلف، 
انتخاب بهترین راه حل و ممیزی نتایج حاصله می باشد. هر کدام از این فرآیندها 
دارای ورودی ها، تکنیک ها و ابزار و خروجی های مشخص و متعددی می باشد 
و برای مدیریت تاخیرات الزم است که کلیه فرآیندهای هشت گانه باال اجرا گردد. 

تجزیه و تحلیل علل تاخیرات 
در بخش مهندسی )E( پروژه های EPC پتروشیمی1

آریو راقب کیانی 

  
عوامل تاخیر در پروژه ها

ب- عوامل تاخیر خارجیالف- عوامل تاخیر داخلی

 عوامل تاخیر مرتبط با برآوردهای 
نیروی انسانی و زمان: )عدم تناسب 
میزان  و  ها  فعالیت  با  ساعت  نفر 
حجم کاری در نفرات کلیدی بخش 

مهندسی( 

 عوامل تاخیر مرتبط با کارفرمایان: 
جهت  به  کارفرما  نیازهای  )تغییر 
ارائه  سرعت  کار،  حجم  در  تغییر 
Comment و عملکرد کارفرما در 

صورت وضعیت ها(

نارسایی  با  مرتبط  تاخیر  عوامل   
بخش  رسانی  اطالع  های  سیستم 
های مهندسی: )عدم آشنایی مدیران 
و کارشناسان به فرآیند تولید مدارک 
و  ها  بخش  به  اطالعات  انتقال  و 
ارتباطات موثر بین مهندسان پروژه(

تبادل  با  مرتبط  تاخیر  عوامل   
)سرعت  سازندگان:  با  اطالعات 
طرف  از  مدارک  ارسال  کیفیت  و 
سازندگان داخلی و پاسخ سازندگان 
خارجی در زمان الزم، تهیه به موقع 
 Mechanical and Equipment

 )Data Sheets

برنامه  با  مرتبط  تاخیر  عوامل   
ریزی و مدیریت منابع انسانی: )توان 
شرکت در جذب و حفظ نیروهای 

فعال و با تجربه( 

تشکیل  با  مرتبط  تاخیر  عوامل   
مشارکت در پروژه: )مسائل قراردادی 
ارتباطات   ،J.V فیمابین، کیفیت کار 

طرفین در راستای انتقال اطالعات(

 عوامل تاخیر مرتبط با خطا و اشتباهات 
پرسنلی: )تغییر در نفرات کلیدی پروژه 
و میزان دوباره کاری ها و عدم تناسب 
مسئولیت ها و توانائیهای افراد با موقعیت 

های شغلی واگذار شده(

پیمانکاران  با  مرتبط  تاخیر  عوامل   
)نحوه  مهندسی:  بخش  در  فرعی 
مهندسی  فرعی  پیمانکاران  گزینش 
از جانب بخش های مختلف مهندسی 
و تناسب تعهدات پیمانکاران فرعی با 
و  کارفرما  مقابل  در  شرکت  تعهدات 
میزان کنترل و هدایت بهینه پیمانکاران 

توسط بخشهای مهندسی( 

مدیریت  با  مرتبط  تاخیر  عوامل   
شرکت: )تصمیم گیری و ارائه خط 

مشی نامناسب مدیران پروژه(
براساس نتایج حاصل از بررسی ها، مهمترین عوامل تاخیر در بخش طراحی و مهندسی 
پروژه از نقطه نظر میزان تکرار به ترتیب اهمیت عبارتند از؛ عوامل مرتبط با برنامه 
ریزی و مدیریت منابع انسانی، عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلی و عوامل 
مرتبط با کارفرمایان. همچنین مهمترین عوامل تاخیر از نقطه نظر میزان تاثیرگذاری 
به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی، 
عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلی و عوامل مرتبط با Joint Venture و 

عوامل مرتبط با نارسایی سیستم های اطاع رسانی بخش های مهندسی.

1- آقایي دیبایي، پیمان، 1384، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
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خبرنامه گزارش تصویری از حضور پترول 
و شرکت های تابعه 

در سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پالست تهران 98
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خبرنامه

نگاهی به 
نمایشگاه 

اربیل عراق
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توزیع 
لوازم التحریر 
در کرمانشاه 
توسط پترول

توزیع لوازم التحریر توسط پتروشیمی اوره لردگان 



بـهـتـر اسـت 
بـبـیـنـیـم 

بیایید سخت کار نکنیم ، 
کار هوشمندانه 

بهره وری بیش تری 
خواهد داشت 

همکاری با فصل نامه 
در راستای اطاع رسانی هر چه بهتر و بهره مندی از محتوای وزین ، از شما همکاران محترم و عاقمند در شرکت 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت های تابعه دعوت می گردد تا با مشارکت فعال خود ،ما را در 
گردآوری این فصل نامه یاری فرمایید .شما می توانید در غالب نوآوری ، دست نوشته ، ترجمه ، عکس ، نقاشی ، 

دانش آموخته های خود و اعضای خانواده و....  با فصل نامه همکاری فرمایید.
مناسب،  ریزی  برنامه  منظور  به  و  همکاری  به  تمایل  در صورت  است  خواهشمند 
    POST.MASTER@IIPGC.COM برنامه همکاری خود را به پست الکترونیکی

ارسال فرمایید. 

چشم انداز شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

قرار گرفتن در فهرست 3 شرکت برتر 
صنعت سرمایه گذاری پتروشیمی کشور تا افق 1400

 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

خدمات 
سرمایه گذاری

خدمات 
تامین مالی

ایجاد
زنجیره ارزش

مدیریت 
پروژه ها محصوالت 

پتروشیمی

همکار گرامی جناب آقای محمد رضا اسدی
دهمین  در  را  تکواندو  رشته  سرعتی  سونال  سوم  آیتم  مقام  کسب  و  جنابعالی  ارزنده  موفقیت 
استان  در  خم  غدیر  سعید  عید  مناسبت  به  که  کشور  سراسر  هانمادانگ  آزاد  مسابقات  دوره 
در  متعال  خداوند  درگاه  از  استعانت  با  است  امید  و  نموده  عرض  گردید،  تبریک  برگزار  البرز 
باشید. سربلند  و  پیروز  تکواندو  المپیکی  ورزش  گسترش  و  پیشبرد  همچنین  و  زندگی  امور   کلیه 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایام

 صعود آقای مهدی کناریوند  از کارکنان حراست شرکت 
پتروشیمی ایالم به قله شاهانکوه 

��قله شاهانکوه با ارتفاع 4040 متر در 20 کیلومتری فریدون شهر واقع شده و بلندترین قله استان 
اصفهان است.

��روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایام این صعود موفقیت آمیز را به آقای کناریوند تبریک می گوید.

عکس ها: سمیه دالوری
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