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کتاب هدف گلدرت یک کتاب داستان استت امتا یتک
داستان عمومی نیست الیاهو گلدرت در کتاب هدف بترای
ما یک داستان مدیریتی را تعریف میکند
در بین عموم افراد اهل کتاب ،کتاب هتدف گتلتدرت را
کتابی مربوط به مهندسی صنایع و مدیریت و بهبود فرایندها
میدانند اما این کتاب را میتوان کمی فراتر از ایتن حتوزه
دانست مشهور است که در مدارس کسب و کار دنتیتا ،بته
بسیاری از افرادی که میخواهند به یک مشتاور متدیتریتت
زبده تبدیل شوند ،توصیه میشود که کتاب هدف گلتدرت
را بخوانند در ایران و جهان ،کتابهایی که شبیه کتاب هدف
گلدرت باشند ،زیاد نیستند کتابهایی که کوشیتده بتاشتنتد
مفاهیم مدیریتی را در قالب داستان ،برای خواننده تتوضتیتح
بدهند شاید بتوان بخشی از این مستللته را بته کتم کتاری
نویسندگان نسبت داد و بخشی دیگر را به استقبال نه چنتدان
زیاد عموم چون بسیاری از ما احساس می کنیم که حترفتی
را که در قالب یک داستان طوالنی مطرح میشود ،میتتوان
در چند پاراگراف یا حتی چند جمله گفت و عبور کرد
گلدرت در کتاب هدف تالش کرده است مفتهتومTOCیتا
Theory of Constraintsیا نظریهی محدودیتهتا را
مطرح کند همان نظریهی معروفی که در کنار دستاوردهای
ارزشمند زیادش ،به ما یادآوری میکند که برای بهبود یک
فرایند ،به دنبال گلوگاه بگردیم

عید نوروز بر تمامی همکاران کلر پارس مبارک باد

با همت و تالش مدیریت و کارشناسان کلرپارس ،پروژه اسید سازی با
ظرفیت تولید  091تن در روز در اسفند ماه  79با حضور گروه چینی و
محوریت واحدهای پروژه ،فنی مهندسی و بهرهبرداری با موفقیت راه اندازی
و تولید محصول اسید کلریدریک با خلوص  33درصد امکان پذیر شد.

دگر بار قلم آفرینش با پرتو افشانی بر لوح پاک طبیعت ،شکوهی دیگر از مظاهر
زیبایی خلقت را بیان می نماید تا در تحولی دوباره ،نسیم مشک افشان و ترنم
بلبالن خوش الحان را به نظاره بنشینیم و در آستانه نوروز باستانی یک سال
دیگر در کنار هم بودن را تجربه نماییم و امیدوار باشیم همراه ،همدل و همفکر با
عنایت خاص پروردگار در راه دستیابی به موفقیتهای بیشتر که موید تالش
مثمرثمر مجموعه ای سخت کوش ،مسئولیت پذیر و کارآمد می باشد را شاهد
باشیم.
اکنون که پس از گذشت دو دهه از بهره برداری این مجتمع صنعتی و تالش و
رشادت شما همکاران عزیز در خط جبهه صنعت کشور ،در کنار هم و برای هم،
موفق به دریافت افتخاراتی گردیدهایم ،مفتخرم در کسوت یک همکار ،کمال
سپاسگزاری را از شما و خانواده محترمتان ابراز داشته و سجده شکر بجای آوریم
که دست الطاف الهی همواره بر سر تالشگران این شرکت بوده است.
در سال جدید امیدوارم افزایش بهره وری ،افزایش سهم در بازار رقابتی داخل،
افزایش سهم صادرات از فروش ،تسریع در اتمام پروژههای در دست اقدام ،شروع
ی ارایه شده به سهام دار در سال  ،79بهره گیری
پروژه های صنایع پایین دست ِ
بهینه و صرفه جویی از منابع و سرمایهها ،اتخاد مناسب ترین روش های اجرایی،
بومی سازی بیشتر قطعات و تجهیزات ،خود اتکایی ،پیشتازی ،تحول آفرینی ،روز
آمدی و ارتقاء دانش و مهارت را به عنوان امور محوری در سرلوحه فعالیتها و
اهداف خود قرار دهیم.
یقین دارم که پیش شرط دستیابی به این اهداف و موفقیت در این زمینه
برخورداری از منابع انسانی کارآمد و متعهد است و خوشبختانه با وجود شما
همکاران تالشگر می توانیم امیدوار باشیم در تحقق اهداف تعیین شده و اجرای
برنامه های راهبردی به افقهای مطلوب تری در سال  79و سالهای آینده
دست خواهیم یافت.
اکنون بهار که نشان بهره مندی از زندگی و نماد بهره وری در کار و تالش است
از راه می رسد؛ آغاز سال جدید را به شما و خانواده گرامیتان شاد باش میگویم و
رویش جوانه های امید و شادی را در سرای پرمهرتان و سالمتی و سعادت را
برایتان از خداوند متعال آرزومندم.
احمدرضا خستوان

با همکاری و تالش مشترک واحدهای مکانیک ،تراشکاری و فلزی ،تجهیز
اسکرو  ET 1245در داخل شرکت کلرپارس ساخته شد.

کارگاه مهارتی یک روزه تحت عنوان :آشنایی با هزینهیابی جریان مواد
) (MFCAو پیاده سازی آن برای صنایع تولیدی ،روز چهارشنبه  9اسفند 99
توسط خانم دکتر خازینی استاد دانشگاه تبریز در کلرپارس برگزار شد.
در این دوره همکاران واحدهای :برنامه ریزی ،مالی ،طرح و توسعه،

گفتنی است کوره اسیدسازی و برج جذب واحد از کشور چین تهیه شده و
دیگر تجهیزات و پایپینگ توسط خود پرسنل کلرپارس اجرا شده است.
این واحد در کمترین میزان ،قابلیت بهره برداری در ظرفیتهای  91تن در
روز و در بیشترین میزان تا تولید  081تن اسید کلریدریک را دارد.

فنیمهندسی ،تولید و  HSEQحضور داشتند و مطالبی در خصوص دالیل
اهمیت  MFCAو ارتباط آن با بهره وری سبز ،تفاوت هزینهیابی جریان مواد
با سایر هزینهیابیهای معمول ،تعیین هزینههای مواد ،انرژی و مدیریت

به گزارش واحد مکانیک بعد از ساخت اسکرو و محفظه آن و همچنین قطعات
گیربکس محفظه پکینگ و یاتاقانهای مربوطه ،این تجهیز بصورت آزمایشی
استارت و بعد از رفع ایرادات اولیه بر روی  F1245واحد پرکلرین نصب و
مورد بهره برداری قرار خواهدگرفت.

در کنار ثبت رکورد تولید در ماههای گذشته در خصوص کلر ،پرکلرین و
آب ژاول ،واحد سود پرک نیز موفق شد رکورد تولید روزانه سود پرک را به
 31تن در روز برساند.
این امر با تالشهای موثر پرسنل این واحد و سایر واحدهای پشتیبانی
کننده از جمله تعمیرات و تولید در جهت بهره برداری موثر از تجهیزات و
کاهش میزان توقفات و تامین سود  91درصد محقق شده است .به گزارش
سرپرست واحد سود پرک آقای مهندس شهاب عباسی الزمه استمرار این
ظرفیت از تولید ،تامین سود  91درصد الزمه میباشد که خوشبختانه با
اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است امید است در ماههای آینده نیز
این افزایش تولید تداوم داشته باشد.

دوره آموزشی آشنایی و استفاده از تجهیزات آتشنشانی توسط آقای
جلیل غیاثی برای همکاران واحد پارافین کلره در اسفند ماه سال جاری برگزار
شد .در این دوره همکاران ضمن آشنایی با خطوط آب آتش نشانی،
دستگاههای تنفسی و دستگاههای کف ساز ،نحوه استفاده از هوزریلهای
آتش نشانی در کلیه طبقات ،انواع خاموش کنندهها و نحوه اطفای حریق را
بصورت عملی فرا گرفتند.
همچنین یک دوره آموزشی کمک های اولیه و اقدامات الزم در هنگام بروز
حوادث به همکاران واحد پرکلرین توسط آقای عمرانیخواه ارایه شد.
الزم بذکر است که این همکاران در سال  79در یک دوره آموزشی تکمیلی
فوریت های پژشکی که بصورت تئوری و عملی در انجمن پرستاری ایران
برگزار میشود حضور یافته و در این زمینه مهارت الزم را کسب خواهند نمود.

پسماند و اتالف مواد و موارد بسیار مفید و کاربردی در زمینه کاهش
ضایعات و افزایش سود عنوان شد و در پایان با مطالعه موردی اجرای این
سیستم در یکی از صنایع ،همکاران حاضر در دوره طی یک فعالیت گروهی،
محاسبات  MFCAرا در یک صنعت فرضی انجام دادند.
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