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عنوان ایده

استفاده از تجارب ارائه شده در کتاب نطام پیشنهادات جهت اعمال در ساخت فازهای
جدید
مخاطب اصلي در وزارت نفت

مخاطب ایده
پیشنهاد دهنده

بیان مسئله
و چالش

شرح
پیشنهاد بهبود

مخاطبان دیگر
نام و نام خانوادگي

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت های طراح فازهای پارس جنوبی
محمد هادی هادی زاده

سمت سازماني

نوبت کار ارشد آب  ,برق و بخار

با توجه به تنوع طراحی در فازهای پارس جنوبی که شرکت های طراح مختلفی آنان را طراحی و اجرا نموده
اند ولیکن در همه ی فازها ایرادات طراحی پس از بهره برداری نمایان شده که عمداً با اصالح آن مشکالت توسط
گروه های مختلف حاضر در پاالیشگاه مرتفع گردید.
در همین راستا جهت یکپارچه نمودن مشکالت و اشکاالتی که بعدها این معایب گریبان تولید را می گرفت و
ایجاد خطری را هم برای نیروی انسانی و هم برای تجهیزات بوجود می آورد .آگاهی از اقدامات اصالحی فازهای
مختلف که به مرور برای رفع این نواقص پیشنهاد و اجرا می شد در نهایت منجر به تشکیل مجموعه ای بنام نظام
پیشنهادات گشت.
این نظام با ایجاد انگیزه جهت حل مسائل و مشکالت پیش رو تولید پاالیشگاه ها گام مثبتی جهت رفع این
نواقص قبل از ایجاد خطر را تا حد زیادی مرتفع نموده.
الزم به توضیح است که نظام پیشنهادات در سطح شرکت ملی گاز علی الخصوص پارس جنوبی تمامی
مشکالت موجود اعم از نیروی انسانی  ,تولید  ,و تمامی مواردی را که با کار شامل می شود کاور می کندکه مد نظر
اینجانب در حال حاضر اصالح اشکاالت طراحی قبل از ساخت می باشد.
با توجه به مطالب گفته شده باید در نظر داشت این ایرادات در نظام پیشنهادات که به آن پرداخته و حل
گشته است الزم است آن ایرادات طراحی شناسایی شده و در فازهایی که هنوز به مراحل ساخت آن قسمت نرسیده
با در میان نهادن با طراحان در صدد رفع آنها برآییم تا از هدر رفت سرمایه های جلوگیری کنیم.
در ضمن این کتاب بصورت ساالنه با توجه به پیشنهاداتی که از سراسر شرکت ملی گاز جهت اصالح روشها
بکار برده می شود چاپ شده و در اختیار شرکت های تابعه گاز قرار می گیرد .بعالوه از همکارانی که با نظارات
سازنده خود باعث اصالح و صرفه جویی شده اندمی توان بانک اطالعاتی مفید از جوانان متخصص برای شما ایجاد
نماید.

