


پیام مدیریتی

 

درعلــوم سیســتم هــا، پذیــرش تهدیدهایــی 
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــی تدریج ــه صورت ــه ب ک
ــد،  ــی اندازن ــره م ــه مخاط ــازمان را ب ــاء س وبق
آنچنــان فراگیــر و وســیع اســت کــه منجــر بــه 
ــه شــده اســت. پیدایــش داســتان قورباغــه پخت
ــی از  ــل ظرف ــه را داخ ــك قورباغ ــما ی ــر ش اگ
بافاصلــه  قورباغــه  بیاندازیــد،  جــوش  آب 
ــرون  ــه بی ــل آن ب ــا از داخ ــد ت ــی کن ــاش م ت
روی  بــر  را  آب  ظــرف  اگــر  حــال  بجهــد. 
را  آب  دمــای  تدریــج  بگذاریدوبــه  شــعله 
ــی  ــی رخ م ــیار جالب ــاق بس ــد، اتف ــش دهی افزای
دهــد. زمانــی کــه درجــه حــرارت آب تــا 
حــدود 30 درجــه ســانتیگراد بــاال مــی رود، 
نمــی دهــد.  انجــام  قورباغــه هیــچ عملــی 

 در واقــع تمامــی نشــانه هــا دال بــر ایــن اســت 
کــه او از وضعیــت خــود بســیار هــم راضــی 
ــرارت  ــه ح ــی درج ــش تدریج ــا افزای ــت. ب اس
ــر مــی شــود  ــر و سســت ت ــه سســت ت قورباغ
ــدن  ــرون آم ــه بی ــادر ب ــر ق ــه دیگ ــا ک ــا آنج ت
ــچ  ــه هی ــم اینک ــی رغ ــد. عل ــی باش ــرف نم از ظ
ــدارد.  ــود ن ــرف وج ــروج از ظ ــرای خ ــی ب مانع
قورباغــه همــان جامــی مانــد تــا در نهایــت 

بپزد و بمیرد.  
-چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

درونــی  ســاختار  اینکــه  خاطــر  بــه 
را خطــر  کــه  اســت  نحــوی  بــه  قورباغــه 

در  ناگهانــی  اتفاقــی  کــه  مــواردی  در  تنهــا 
محیــط اطرافــش رخ دهــد، تشــخیص مــی 
بــه  خطــر  کــه  مــواردی  در  نــه  و  دهــد 
ــد.  ــی آرام و تدریجــی گســترش مــی یاب صورت
ــای  ــه فراینده ــم چگون ــاد بگیری ــه ی ــرای اینک • ب
از  ابتــدا  بایــد   ، ببینیــم  را  تدریجــی  و  آرام 
بــه و  بکاهیــم  خــود  وار  دیوانــه  ســرعت 

همانقــدر  حســاس  و  ظریــف  مــوارد 
ناگهانــی  مــواردی  بــه  کــه  کنیــم  توجــه 
داریــم. التفــات  دهنــده  تــکان  و 

ــت  ــه از سرنوش ــود ک ــم ب ــادر نخواهی ــا ق • م
قورباغــه داســتان بــاال اجتنــاب کنیــم. مگــر
ــت ــر حرک ــته ت ــه آهس ــم ک ــاد بگیری ــه ی اینک

کنیــم و فراینــد هــای کندی کــه بوجــود آورنده 
دریابیــم را  هســتند  مخاطــرات  بزرگتریــن 

قورباغه پخته

مهندســی  شــرکت  بازنشســته 
حمــل و نقــل پتروشــیمی

)به مناسبت بازنشستگی(
در اولیــن شــماره نشــریه و در بخــش همــکاران 
و خانــواده هــای آنهــا تصمیــم گرفتیــم تــا 
ــا  ــه ب ــورت مصاحب ــه بص ــه ن ــی صمیمان گفتگوی
ــیم  ــته باش ــور داش ــان پ ــاس محلوجی ــای عب آق
کــه در زیــر بطــور خاصــه آمــده اســت.

آقــای محلوجیــان پــور ، مدیــر ســابق خدمــات 
بازرگانــی شــرکت در تاریــخ اول خــرداد 1394 
پــس از 33 ســال 3 مــاه و 6 روز بــه مقــام 

ــد. ــل آمدن ــتگی نائ بازنشس
ــرا پتروشــیمی را  ــن ســئوال چ ــوان اولی ــه عن -ب

ــد؟ ــاب کردی ــت انتخ ــل خدم ــوان مح بعن
مــن از ســنین نوجوانــی عاقــه زیــادی بــه 
ــی در  ــنین جوان ــتم و در س ــال داش ورزش فوتب
تیــم هــای معتبــر تهــران بــازی مــی کــردم. آن 
زمــان شــرکت پتروشــیمی تیــم فوتبــال داشــت 
ــه  ــال 1359ب ــتان  در س ــی از دوس ــط یک و توس
تیــم فوتبــال پتروشــیمی معرفــی شــدم .در 
ســال 1360 بــه دلیــل عمکلــرد ورزشــی خــوب 
و تاثیــر گــذار بصــورت قــرارداد پیمانــکاری  در 

ــدم . ــذب ش ــیمی ج ــص پتروش ــد ترخی واح
بصــورت  بــکار  اشــتغال  ســال  وبعــدازدو 
بــرای  اینجانــب  درخواســت  بــا  پیمانــکاری 
ــت آن  ــاون وزیرنف ــط مع ــه توس ــتخدام ک اس
زمــان )آقــای مهنــدس طاهــری نجــف آبــادی( 
بــرای وزیــر نفت)آقــای مهنــدس غرضــی( 

مراحــل  و  شــد  موافقــت  گردیــد،  ارســال 
ــکاری  ــت نیــروی پیمان گزینــش را طــی و از حال
ــد از  ــدم. و بع ــی ش ــروی پیمان ــه نی ــل ب تبدی
دو ســال پــس از طــی مراحــل گزینــش  در 
ــا شــماره کارمنــدی 653007 بــه  ســال 1363 ب
اســتخدام رســمی وزارت نفــت درآمــدم و در 

بخــش پتروشــیمی ادامــه همــکاری دادم.
ــه  ــن ب ــد؟ م ــا بودی ــربازی را کج ــت س -خدم
از   1359 ســال  در  بــرادرم  شــهادت  دلیــل 

خدمــت وظیفــه معــاف شــدم.
ــال   ــدند؟ درس ــهید ش ــا ش ــالی و کج ــه س -چ

بلنــدی هــای  1359در عملیــات آزادســازی 
میمــك در منطقــه ایــام. 

-چــه ســالی ازدواج کردیــد و چنــد فرزنــد 
دارای  و  کــردم  ازدواج  داریــد؟ ســال 1362 
ــارغ  ــه ف ــعید ک ــرم س ــتم. پس ــد هس دو فرزن
ــکار  ــغول ب ــر و مش ــی کامپیوت ــل مهندس التحصی
هســتند و دختــرم نیلوفــر کــه دانــش آمــوز در 

ــت. ــگاهی اس ــش دانش ــع پی مقط
از عملکــرد خــود در پتروشــیمی بعــد از رســمی 
شــدن بگوییــد؟ تــا ســال 1369 کارمنــد ترخیص 
ــودم و از  ــیمی ب ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ش
ــه  ــی ب ــا تاســیس شــرکت بازرگان ســال 1370 ب

ایــن شــرکت منتقــل شــدم.
 

-و نحــوه ادامــه همــکاری شــما؟ تــا ســال 1373 
کارمنــد ترخیــص شــرکت بازرگانی پتروشــیمی 
بــودم و از ســال 1374 بعنــوان رئیــس ترخیــص 
ایــن شــرکت منصــوب شــدم. از ســال 1380 دو 
فراینــد انبــارداری و ترخیــص بــه دلیــل ماهیــت 
لجســتیکی بــه شــرکت حمــل و نقــل پتروشــیمی 
ــئولیت  ــان مس ــا هم ــن ب ــد و م ــل گردی منتق
ــل  ــیمی منتق ــل پتروش ــل و نق ــرکت حم ــه ش ب
ــل  ــر عام ــم مدی ــا حک ــال 1383 ب ــدم. از س ش
شــرکت)آقای مهنــدس رونــدی( بعنــوان مدیــر 
ــه اداره  ــه وظیف ــرکت ک ــی ش ــات بازرگان خدم
عملیــات ترخیــص و انبــارش را داشــت منصــوب 
شــدم . و در تاریــخ اول خــرداد 1394 پــس 
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بنام خدا ...
توانــد  مــی  کــه  هایــی  راه  از  یکــی  شــاید 
ســازمان هــا را بــه ســرمنزل مقصــود کــه 
ــا راندمــان و انگیــزه  ــا داشــتن ســازمانی ب همان
بــاال بــوده ، رهنمــون کنــد ، داشــتن یــك مســیر 
ــرای گفتگــو ، هــم اندیشــی  ــال مشــخص ب و کان
و افزایــش مشــارکت در مدیریــت ســازمان 
میباشــد... بعضــا ســازمان هــا بــا توجــه بــه 
نقــش ، ماموریــت هــا و فراوانــی مخاطــب  
ــه ،  ــع ماهنام ــر و توزی ــد ، نش ــه تولی ــدام ب اق
ــد.  ــی کنن ــف م ــاد مختل ــه و ... در ابع ــه نام هفت
لــذا بــا پیشــنهاد مدیریــت محتــرم عامــل ،  
شــماره اول ماهنامــه شــرکت مهندســی حمــل 
ــن  ــف » ) تامی ــام » تالی ــا ن ــیمی ب ــل پتروش و نق
– ایمنــی – لجســتیك - یکپارچگــی – فنــاوری ( 
ــا  ــت ب ــد اس ــد. امی ــع ش ــاده توزی ــه و آم تهی
دریافــت نظــرات و پیشــنهادات و مشــارکت در 
ــی  ــات ، غن ــش صفح ــاید افزای ــوا ش ــد محت تولی
ــار  ــل انتظ ــتره قاب ــب و گس ــدن  مطال ــر ش ت
توزیــع و آثــار مطلــوب آن باشیم.انشــاء اهلل 

ــاس  ــای عب ــا آق ــی ب گفتگوی
محلوجیــان پــور از مدیــران 

چرا تالیف؟؟
روابط عمومی



ــدم. ــته ش ــاه 6 روز بازنشس ــال و 3 م از 33 س
-پــس از 33 ســال خدمــت در کار ترخیــص 
، ایــن کار و حرفــه را چگونــه ارزیابــی مــی 
ــم  ــی کردی ــت م ــا خدم ــه م ــی ک ــد؟ زمان کنی
ــای  ــت ه ــود، ماموری ــخت ب ــی س ــرایط خیل ش
ســه ماهــه در مناطــق بندرعبــاس ، بندرامــام و 
بــا امکانــات بســیار انــدک... ولــی شــرایط فعلــی 
ــم  ــی علیرغ ــت ، ول ــرده اس ــادی ک ــرات زی تغیی
وجــود امکانــات، پرســنل ترخیــص ، زندگی کاری 
ســختی دارنــد و در غالــب اوقــات عمکلــرد 
ــوب  ــی خ ــود. خیل ــی ش ــده نم ــا دی ــوب آنه خ
ــه  ــص توج ــنل ترخی ــه پرس ــا ب ــود ت ــد ب خواه
ــل  ــا قائ ــرای آنه ــی ب ــود و امتیازات ــتری ش بیش

ــوند . ش
بازنشســتگی  از  بعــد  بــرای  شــما  -برنامــه 
عامــل  مدیــر  پیشــنهاد  بــه  فعــا  چیســت؟ 
شــرکت جنــاب آقــای مهنــدس حیــدری بعنــوان 
مشــاور در بخــش ترخیــص و انبــار خدمــت مــی 
ــره   ــات مدی ــو هی ــر عض ــرف دیگ ــم و از ط کن
ــدار  ــره پای ــداد زنجی ــل امت شــرکت حمــل و نق

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

طــرز تفكــر خرچنگي چیســت؟

ــگ را  ــد خرچن ــر چن ــتید اگ ــي دانس ــا م آی
ــد،  ــرار دهی ــاز ق ــه اي رو ب ــي در جعب حت
بــاز هــم همــان جــا باقــي مــي ماننــد و از 

ــوند؟ ــي ش ــارج نم ــه خ جعب
ــه  ــد ب ــگ هــا مــي توانن ــه خرچن ــا وجــود اینک  ب
راحتــي از جعبــه بــاال بخزنــد و آزاد شــوند! ایــن 
ــي  ــر خرچنگ ــرز تفک ــرا ط ــد، زی ــي افت ــاق نم اتف
ــه  ــن کاري نمــي دهــد و ب ــازه چنی ــا اج ــه آنه ب
ــد  ــا بخواه ــگ ه ــي از خرچن ــه یک ــض آنک مح
بــه ســمت بــاالي جعبــه بــرود، خرچنگــي دیگــر 
آن را پاییــن مــي کشــد و بــه ایــن ترتیــب، 
هیــچ یــك از آنــان نمــي توانــد بــه بــاالي جعبــه 
ــد  ــي توانن ــا م ــه آنه ــود. هم ــد و آزاد ش برس
آزاد شــوند؛ امــا سرنوشــتي کــه در انتظــار تــك 

ــت! ــرگ اس ــت، م ــك آنهاس ت

ــود  ــاي حس ــان ه ــورد انس ــب در م ــن مطل ای
ــد  ــا هیچــگاه نمــي توانن ــز مصــداق دارد. آنه نی
ــران  ــد و دیگ ــرفت کنن ــان پیش ــي ش در زندگ
ــادت،  ــد. حس ــي دارن ــاز م ــت ب ــز از موفقی را نی
ــت.  ــس اس ــه نف ــاد ب ــف اعتم ــانه اي از ضع نش
هــر چنــد ایــن خصیصــه اي همگانــي اســت، امــا 
وقتــي حســادت، بخشــي از خصایــص یــك ملــت 
شــود، بــه معضلــي بــزرگ تبدیــل خواهــد شــد. 
ــج  ــي، نتای ــادت همگان ــن حس ــورت، ای در آن ص
ــرا  ــت، زی ــد داش ــي خواه ــزي در پ ــه آمی فاجع
باعــث تباهــي تمــام افــراد آن ملــت یــا ســازمان 

مــي شــود.

توصیــه هــای پزشــکی پروفســور ســمیعی یکــی 
از مطــرح تریــن دانشــمندان ایرانــی در دنیــا را 
ــا  ــم ت ــی کــه چــه بخوری ــه صــورت جملــه های ب

ســالم بمانیــم :
اگــر حســابی اعصــاب تــان بــه هــم ریختــه، مــوز 

بخورید.
ــازد،  ــنگ نس ــان س ــه ت ــد کلی ــی خواهی ــر م  اگ

ــد. ــو بخوری زردآل
کشــمش  باالســت،  تــان  فشــارخون  اگــر   

بخوریــد.
ــد،  ــج مــی بری  اگــر از ســرو صــدای معــده رن

ــد. ــت بخوری ماس
ــل  ــد، عس ــی کنی ــرفه م ــد س ــش از ح ــر بی  اگ

ــد. بخوری
ــد،  ــی کنی ــتگی م ــاس خس ــه احس ــر همیش  اگ

فلفــل دلمــه ای قرمــز بخوریــد.
 اگــر مــی ترســید ســرطان معــده بگیریــد، کلــم 

بخورید.
 اگر مشکل یبوست دارید، انجیر بخورید.

 اگــر دارای مشــکات گوارشــی هســتند، ریحــان 
بخوریــد.

 اگــر دچــار ســوزش معــده هســتید، چــای 
بابونــه بخوریــد.
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شــده  انجــام  مهــم  اقــدات 
نقــل  و  حمــل  مهندســی  شــرکت 
 1393 ســال  در  پتروشــیمی 
ســنواتی  بدهــی  حســاب  1-تســویه 
و  پیمانــکاران  از  ای  عمــده  بخــش 

. نفــت  بازنشســتگی  صنــدوق 
انبــار  مجــدد  ســازی  2-فعــال 
از  کریــم  ربــاط  انبــار  و  شــادآباد 
کامــل  بــه ظرفیــت  حالــت رکــود 
امیــر   ، تندگویــان  بــا  )قــرارداد 
کبیــر ،تخــت جمشــید و...( و توســعه 
انــدازی  راه  بــا  انبــارداری  فعالیــت 
انبــار فــات آزمــا در بنــدر عبــاس 
3-قــرارداد بــا شــرکت ملــی مــس 
بــا  مــس  کنســتانتره  انتقــال  بــرای 
هــدف ورود بــه بــازار غیر پتروشــیمی 
4-بهــره بــردای مطلــوب از پــروژه 
کاهــش چرخــه عمــر بارنامــه و راه 
رســیدگی و  پیمــان  واحــد  انــدازی 

5-کاهــش زمــان وصــول مطالبــات 
شــرکت از طریــق حــذف فعالیــت هایی 
کــه ارزش افــزوده ایجــاد نمــی کننــد.

6-مکانیــزه نمــودن سیســتم نگهــداری 
حمــل تجیهــزات  و  ،تعمیــرات 

بــر  مالیــات  حســاب  7-تســویه 
ارزش افــزوده ســال هــای 91 و 92 
توانمنــدی  پروانــه  8-اخــذ 
وترابــری راه  وزارت  از  شــرکت 

9-بررســی مجــدد حقــوق و دســتمزد 
کارکنــان و تطبیــق آن بــا دســتورالعمل 
معوقــات. پرداخــت  و  جــاری  هــای 

10-سایرموارد....................
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بــا طــرح جدیــد خــود  سامســونگ 
امنیــت را بــه جــاده هــا هدیه مــی دهد.

ــام  ــا ن ــدی ب ــرح جدی ــونگ ط ــرکت سامس  ش
ــش  ــه کاه ــه ب ــرده ک ــه ک ــون امن«ارائ »کامی
ــن از  ــبقت گرفت ــگام س ــا هن ــاده ه ــرات ج خط

ــد. ــی کن ــک م ــا کم ــون ه کامی
ــا کمــک  ــن طــرح بسیارســاده اســت وتنهــا ب  ای
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.

خودروهــا بــه راننــدگان اجــازه مــی دهــد 
ازاتفاقــات جلــوی کامیــون بــا خبــر باشــند. 
کامیــون  درجلــوی  شــده  نصــب  دوربیــن 
تصاویرواقعــی ودقیــق رابــه عقــب تریلرارســال 
ــات در  ــزان تصادف ــه می ــه امیداینک ــد ب ــی کن م

جهــان را کاهــش دهــد.

»واقعیــت تکمیــل شــده در 
لجســتیک«

فنــاوری  آمیــز  موفقیــت  آزمایــش 
DHL عینــک هــای هوشــمند در شــرکت

ــک  ــتفاده از عین ــی اس ــه تازگ ــرکتDHL  ب ش
ــل  ــت تکمی ــزار واقعی ــرم اف ــمند و ن ــای هوش ه
انبارهــای  از  یکــی  را در  لجســتیک  شــده در 
ــروژه  ــک پ ــب ی ــد در قال ــور هلن ــود در کش خ
ــا  ــن کار ب ــت. ای ــوده اس ــش نم ــوت آزمای پایل
ــن ــی از مشــتریان ای همــکاری شــرکت Ricoh یک

کننــده  تولیــد   Upimax شــرکت  و  شــرکت 
فنــاوری محاســباتی پوشــیدنی انجــام شــده 
ــه  ــار و ب ــور انب ــروژه 10 اپرات ــن پ ــت. در ای اس
مــدت ســه  هفتــه عملیــات انتقــال اقــام از 
ــات  ــازی سفارش ــرآورده س ــرای ب ــا ب ــه ه قفس
ــه شــده توســط  ــا اســتفاده از اطاعــات ارای را ب
 Google Glass عینــک هــای هوشــمندی مشــابه
ــاز  ــورد نی ــات م ــا اطاع ــک ه ــام دادند.عین انج
در طــول انجــام فراینــد برداشــت ســفارش 
ــی  ــش م ــور نمای ــرای اپرات ــورد ب ــب م را حس
از  مــواردی   اطاعــات شــامل  ایــن  دهنــد. 
قبیــل آدرس راهــروی مــورد نظــر ، موقعیــت 
محصــول مــورد نگهــداری و تعــداد مــورد نیــاز 
ــور  ــرای اپرات ــک ب ــق عین ــر آن ، از طری و نظای
نمایــش داده شــده و او را راهنمایــی مــی کــرد. 
 8000  ، سیســتم  ایــن  آزمایــش  طــول  در 
کاال  قلــم  از 20000  بیــش  توســط  ســفارش 

شــدند. تکمیــل 
ــری  ــی بکارگی ــال بررس ــون DHL در ح ــم اکن ه
رســمی ایــن فنــاوری در انبارهــای خــود اســت

 

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

خواهران : ساغر عزیزپور 
ــگ ، مهــدی عــزت ور ، ساســان  ــی محمــد چهارن ــه رود ، عل ــم پیل ــد اســماعیلی ، ارشــد مای ــرادران : مجی ب
ــادی  ــا ، ه ــار کی ــاس افش ــن، عب ــی ثمری ــر پورعل ــی ، اصغ ــرف زرع ــی اش ــیاری ، عل ــدی هوش ــی ، مه صالح

ــنی.  ــه حس ــش ، نصرال آلبوغبی

حلول ماه مبارک رمضان را به همکاران محترم و خانواده های ارجمندشان تبریک 
عرض می نماییم.
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علــت اصلــی پــرورش ایــن طــرح میــزان بــاالی 
ای در آرژانتیــن  تلفــات جــاده  تصادفــات و 
ــوده اســت.به عقیــده سامســونگ ۸۰ درصــد  ب
تصادفــات درجــاده هــا بــه دلیــل تــاش دیگــر 
ــا  ــن ازکامیونه ــبقت گرفت ــرای س ــدگان ب رانن

ــت. اس

تنهاتفــاوت ایــن کامیــون بادیگرکامیونهــا درایــن 
اســت کــه بــه جــای محــدود کــردن دیــد دیگر 

اخبــار حــوزه فناوری لجســتیک


