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سرمقاله

گامی دیگر در جهت ارتقای کیفیت

مدیر عامل

فعالیت موفقیت آمیز شرکت پاالیش سبز به عنوان یک
پیمانکار در زمینه انجام پروژه های لرزه نگاری و اکتشاف
نفت و تأمین و مهندسی کاالی نفت و گاز و پتروشیمی
که سابقه اجرا و پیاده سازی چندین پروژه عظیم ملی را
توسط کارشناسان مجرب و آموزش دیده خود در کارنامه
داشت .مدیران شرکت را برآن داشت تا با نظامند نمودن
استراتژی ها و خط مشی شرکت قدمی مهم در بر آوردن
خواستهای مشتریان  ،کارکنان و سهامداران خود بر دارد.
در این راستا مدیریت شرکت به منظور نظام مند نمودن
فرآیندها در راستای تحقق بخشیدن به خواست های
مشتریان وکارکنان و سهامداران این شرکت  ،سیستم
مدیریت کیفیت  ISO9001:2008را انتخاب نموده و در
بهمن ماه سال  88با انتخاب شرکت آرین روش که از
مشاورانموفقدرپیادهسازیواستقراراینسیستماستاندارد
در سطح کشور می باشد  ،اقدامات خود را آغاز نمود و از
این تاریخ به بعد با تالش کارکنان و همکاری شرکت آرین
روش موفق به پیاده سازی این سیستم در درون شرکت
به شکل صحیح و اصولی گردید تا جایی که در اردیبهشت
ماه سال  89موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت
 ISO9001:2008از شرکت NICERTآلمان گردید.
مدیریت شرکت به این موضوع واقف است که مهم تر از

تدوین خط مشی ها و استراتژی ها ،بازنگری و به روزرسانی
آنهابابهرهگیریازمهمترازتدوینخطمشیهاواستراتژی
ها ،بازنگری و به روزرسانی آنها با بهره گیری ازنتایج حاصل
از اجرای آن استراتژی ها وخط مشی میباشد ، .با توجه
به جهت گیری های بلندمدت شرکت در رعایت مداوم
استاندارد وارتقا نسبت به بازنگری در فرآیندها و یا ایجاد
فرآیندهایی که بتوانند شرکت از تمامی امکانات موجود
خود برای تحقق بخشیدن به اهداف کیفی استفاده نماید،
را تبیین نموده است .....ادامه در صفحه 8
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با شروع سال 1389برنامه های جدیدی در شرکت
مقرر گردید که اهم آنها جهت آشنایی همکاران به
صورت ذیل است
در تمامی موارد ذیل اصول کلی خط مشی کیفیت
که اخیرا شرکت پاالیش سبز که موفق به اخذ آن
گردید  ,لحاظ شده است.همچنین استراتژی کلی
شرکت بر مبنای آن تدوین گردید و امید است
با عمل به آن بتوان در سال 89به تمامی اهداف
مندرج عمل شود.تمامی مساعی شرکت و مدیران
برای پیشرفت در چارچوب این برنامه به کار خواهد
رفت.
اهم برنامه های سال 89به قرار زیر است :
-1حضور در مناقصات خرید لوله  ,اتصاالت و غیره
در بخش پایپینگ
-2فروش توربوکمپرسورهای شرکت های فرونزه
درابعاد وسیعتر و حضور در تمامی وندور لیست ها
-3برنامه ریزی جهت تدارک ورک شاپ و تعمیرگاه
جهت کمپرسورها در ایران
-4اخذ نمایندگی از سازندگان معتبر اروپایی با
حفظ انتقال تکنولوژی به ایران

شرکت پاالیش سبز موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001:2008گردید
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موفقیت در مأموریت سخت
پایان لرزه نگاری دوبعدی آزادگان شمالی
تیرماه امسال لرزه نگاری دو بعدی «آزادگان
شمالی» با دستیابی به داده های بسیار باکیفیت
به پایان رسید .این اتفاق در حالی صورت
پذیرفت که این پروژه چالش برانگیز و بسیار
دشوار را می توان در نوع خود یکی از پیچیده
ترین ها در جهان دانست .پیچیده از آن جهت
که قرارگرفتن بیش از  60درصد منطقه عملیاتی
در زمین های مملو از آب ،باتالق ،نیزارهای انبوه
و مناطق صعب العبور ،کار را برای متخصصان
امر سخت می کرد.
پیمانکار (کنسرسیومی مشترک ،متشکل از
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و شرکت پاالیش
سبز) با اجرای  3240شوت و برداشت انکساری
از  221نقطه در منطقه دشت آزادگان ،در
روزهای گذشته کار را به سرانجام رساند .این
عملیات شامل برداشت داده های لرزه ای
در  10الین با طول تقریبی  200کیلومتر و
مساحت  503کیلومتر مربع می شد.
کارفرما«شرکت مهندسی توسعه نفت» در
اسناد مناقصه ،پیک اولین نقاط شکست (توسط
نرم افزار ( )GMGرا به عهده پیمانکار گذاشته
بود که این قسمت هم توسط بخش ژئوفیزیک
شرکت پاالیش سبز تکمیل و به کارفرما جهت
پردازش وتفسیر تحویل گردید.
بدیهی است انجام عملیات های ویژه و خاص
از این دست ،عالوه بر تقویت خودباوری در
نیروهای میهن عزیزمان ،منجر به تجربه اندوزی
های بی بدیل برای متخصصان کشور می شود.

خبر تاسف بار درگذشت پدربزرگ گرامیتان
واصل و موجب تالم و تاثر گردید .بدینوسیله
این ضایعه اندوه بار را خدمت جنابعالی و سایر
بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده،
ضمن آرزوی رحمت برای آن مرحوم  ،برای
بازماندگان و حضرتعالی از خداوند صبر مسالت
می نماییم.

مدیریت و کارمندان شرکت پاالیش سبز مراتب
تسلیت و همدردی عمیق خویش را به مناسبت
ضایعه ی اسفناک درگذشت پدر ارجمندتان
خدمت شما و خانواده ی محترم ابراز نموده و از
خداوند برای جنابعالی و خانواده ی محترمتان
طلب صبر مینماییم.

پیوندتان به زيبايي بهار و به بلندي آسمان و به
جاودانگي زمان .امید است هميشه نقش زيباي
عشق  ،محبت و مهرباني بر قلبتان نمايان باشد
و در سايه لطف و رحمت ایزد منان شاد ،
سربلند و سعادتمند باشيد .پیوند ناگسستنی
تان که مقارن با یکی از زیباترین روزهای سال
است ،بر شما و همسر محترمتان مبارک باد.
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جناب آقای ولی آرشی

جناب آقای دکتر ایمان اشراقی

جناب آقای امید سیاره
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