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گزارشی ازپروژه تعمیرات اساسی 
گزارشی ازپروژه تعمیرات  پاالیشگاه تبریزو تعمیرات مکانیک پاالیشگاه تهران

من زندگی امام حسین)ع(، آن شهید بزرگ اسالم را به 
دقت خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربال نموده ام و 
بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک 
کشور پیروز گردد، بایستی از امام حسین)ع( پیروی کند.

مهاتماگاندی )رهبر استقالل هند( 

ادامه در صفحۀ 2

نخسـتین روز نهمیـن نمایشـگاه    
تجهیـزات صنعـت نفـت خوزسـتان در حالـی 
برگزار شـد کـه وزیر نفـت و سـایر مدیران ارشـد 
وزارت نفـت در خوزسـتان حضور داشـتند ، اما 
بـرای پیگیـری حادثه رگ سـفید خوزسـتان به 
ایـن منطقـه سـفر کـرده بودنـد.  حادثـه ای که 
بعـد از گذشـت 4 روز از انفجـار و آتـش سـوزی 

آن، هنـوز فروکـش نکـرده اسـت.
گـروه پتروصنعـت جنـوب در ایـن نمایشـگاه 
سـازندگان  انجمـن  اعضـای  دیگـر  کنـار  در 
سـالن  در  ایـران  نفـت  صنعـت  تجهیـزات 
خرمشـهر شـهر اهـواز مـورخ 11 آبان مـاه 96 
میزبـان معـاون وزیر نفت مهنـدس حبیب الله 

بـی طـرف بـود . 
در کنـار اسـتقبال گسـترده بازدیدکننـدگان از 
توانمنـدی های گـروه پتروصنعت جنـوب ، در 
حـوزه بازرگانـی خارجـی، یکی از بخـش های 
مـورد توجـه بازدیدکننـدگان کـه بـا اسـتقبال 
فراوانـی همـراه شـد ،دسـتگاه برش و پـخ زنی 

لولـه بود. 

حضور گروه پتروصنعت جنوب در

نهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت خوزستان
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ادامه از صفحۀ 1

شرکت پترو صنعت جنوب مجری پیمان خدمات عملیات پاالیشگاه   
نهم مجتمع گاز پارس جنوبی از اردیبهشت ماه 96 با توجه به فرا رسیدن بازه 
به تعمیرات  اقدام  از سوی کارفرما،  ارائه شده  نیز کارهای  و  تعمیرات اساسی 

اساسی در واحدهای مختلف نموده است.
الزم به ذکر است با توجه به این که پاالیشگاه نهم )فاز 12( بزرگترین فاز مجتمع 
گاز پارس جنوبی می باشد؛ شرکت پترو صنعت جنوب تاکنون اقدام به تعمیرات 
اساسی در واحدهای مختلفی از قبیل؛شش واحد شیرین سازی میعانات گازی، 
یک واحد بازیابی گوگرد،دو واحد بازیابی و پایدار سازی میعانات ،یک واحد تولید و 

توزیع بخار ، تعویض سه تیپ فلر نموده است.
قابل ذکر است در حال حاضر نیز واحدهای پشتیبانی پایدار سازی میعانات گازی 
و بازیابی و پایدار سازی میعانات گازی در دست اقدام می باشد که تا پایان آبان ماه 

به پایان خواهد رسید .
انجام  زمانی  بازه  در  و  مدت  این  طی  در  جنوب  صنعت  پترو  شرکت  همچنین 
تعمیرات اساسی در جهت پیش برد اهداف اقدام به استخدام از یک هزارو پنج  نفر 

از نیروهای متخصص بومی و غیر بومی نموده است .

گزارش تعمیرات اساسی پاالیشگاه نهم

 High-Grade Aluminium دسـتگاه پیشـرفته بـرش و پـخ زن همزمـان لولـه نیـز از متریـال
سـاخته شـده و دارای وزن بسـیار سـبک مـی باشـد کـه این قابلیـت در امـر جابجایـی و نصب 
اهمیـت فراوانی دارد. همچنین با طریقه نصب آسـان خـود، امکان برش لوله هـای قرار گرفته 
در مناطق غیر قابل دسـترس و یا با دسترسـی سـخت را فراهم می سـازد. این دسـتگاه دارای 
قابلیـت بـرش و پخ زنی همزمان لولـه از قطرهای کوچـک )2 اینچ( تا قطرهای بـاال )64 اینچ( 

می باشـد.
در این نمایشـگاه 2۷0 شـرکت و سازنده از سراسـر کشـور توانمندی ها و آخرین دستاوردهای 
خـود را در زمینـه طراحی و سـاخت تجهیزات صنعت نفـت به نمایش گذاشـتند. همچنین از 
4 قلـم تجهیز اسـتراتژیک صنعت نفت شـامل روتـور کامل کمپرسـورگازی سـوالر C16، پمپ 
 BB3 روتـور کامـل پمپ دیویـد براون بـا کاربـرد تزریـق آب زائد و پمـپ ،SRPمیلـه ای مکشـی
باگنجایـش 96مترمکعب برسـاعت که با حمایت شـرکت ملـی مناطق نفت خیز جنـوب برای 

نخسـتین بار در کشـور سـاخته شـده اند رونمایی شد.
در پایان از ۵3 شرکت و سازنده حاضر در نمایشگاه با اهدای لوح یادبود، تقدیر به عمل آمد.

حضور گروه پتروصنعت جنوب درنهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت خوزستان
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ب  منطقـه  واحدهـای  اساسـی  تعمیـرات   
جنوبـی پاالیشـگاه نفـت تهـران )واحدهـای آیزوماکس 
، هیـدروژن ، گوگـرد سـازی و آب تـرش ( از 1۷تیرمـاه 
سـه  در  پرسـنل   ۷00 حـدود  جـذب  بـا  جـاری  سـال 
آغـاز  ماشـینری  و  مرکـزی  کارگاه   ، مکانیـک  بخـش 
ایـن  در  شـده  انجـام  هـای  فعالیـت  اعـم  گردیـد.از 
پـروژه می تـوان بـه تعویـض 6 عـدد مبـدل فشـار قـوی 
بـا اجـرای فونداسـیون هـای مربوطـه ، تعویـض هـدر 
ورودی و خروجـی کولرهـای هوایـی فشـار قـوی 434 
و نیـز تعویـض ۷ عـدد بانـدل ایـن کولراشـاره نمـود . 

تعویـض هـدر کولر هوایـی 434 بـه تنهایی یـک چهارم 
حجم کاری تعمیرات اساسـی مجموعه را شـامل شـده 
اسـت . همچنیـن در راسـتای افزایـش ضریـب ایمنـی 
واحـد هیـدروژن کلیـه 138 فلنـج زیـر کـوره مربوطه از 
حالـت Ring Joint بـه حالـت Race Face تبدیـل و نیز 
جهـت جلوگیـری از اتـاف حرارتـی ، دیـواره ایـن کوره 
و نیـز بخـش Convection کـوره 431 واحـد آیزوماکس 
مجموعـه  کارشناسـان  زعـم  بـه  گردیدنـد.  تعویـض 
از سـنگین  اساسـی  تعمیـرات  ایـن  تهـران  پاالیشـگاه 
تریـن تعمیرات اساسـی طی سـالیان اخیر بوده اسـت.

گزارشی ازپروژه تعمیرات اساسی و تعمیرات مکانیک پاالیشگاه تهران

از  یکی  عملیاتی  واحدهای  اساسی  تعمیرات   
تعمیرات شرکت های  و  نگهداری  اداره  مأموریت های اصلی 

پاالیشگاهی  می باشد.
در راسـتای انجـام ایـن ماموریت و حرکـت در جهت بهـره وری، 
شـرکت پاالیـش نفـت تبریـز در ابتـدای سـال 96 ، تعمیـرات 
 Amin(آمیـن،)Isomax Unit(اساسـی واحدهـای آیزوماکـس
Treating Unit(،آب تـرش)Sour Water Stripping Unit( و 
گوگردسـازی)Sulfure Recover Plant( را در دسـتورکار خـود 
قـرار داده و بـه پیمانکار نگهـداری و تعمیرات خـود اباغ نمود.
پـس از ابـاغ دسـتورکار و فعالیت هـای پیش بینـی شـده واحد 
برنامه ریزی،نگهداری و تعمیرات نسـبت بـه زمانبندی کارهای 

اجرائـی بر اسـاس تاریـخ شـروع صفـر و پایـان 30 روز اقدامات 
الزم را بعمـل آورد.

در  اساسی  تعمیرات  قطعی  زمان  شدن  مشخص  از  پس 
از  منابع  تأمین  به  اقدام  پتروصنعت  شرکت  شهریورماه، 
ماشینری،  مکانیك،  واحدهای  برای  انسانی  منابع  جمله 
نقلیه،  فلزکاری،  برق، جت زنی، داربست بندی، عایقکاری، 
جوشکاری، تراشکاری و نفرات کارگاه مرکزی نمود که تعداد 
این نفرات در حدود 680 نفر عاوه بر 24۵ نفر مستمر در 

پاالیشگاه شد.
پـس از شـروع تعمیـرات اساسـی در اول شـهریورماه ، کار در 
دو شـیفت 12 سـاعته بصـورت شـبانه روزی به مـدت 26 روز ) 

گزارشی ازپروژه تعمیرات اساسی پاالیشگاه تبریز

حـدود 260 هـزار نفرسـاعت( فعالیـت صـورت گرفتـه و بـرای 
۷00 نفر شـغل مسـتقیم ایجـاد گردیـد و کلیه کارهـای تعریف 
شـده و یـا کارهایـی کـه پیـش بینـی نشـده بودنـد ) نوسـازی 
بعضی از تجهیرات (  بدون بروز خسـارات مـادی و حادثه ناتوان 

کننـده جدی بـا موفقیـت بـه پایان رسـید.
خاصه فعالیت های انجام شده عبارتند از :

1-تعویض کاتالیست های راکتورهای واحد آیزوماکس
2-تعویـض الیـن مسـیر 18 اینـچ خروجی کـوره به سـمت برج 

)حـدود 90 متر(
3-نصب دو عدد مبدل جدید با فونداسیون بتنی و ساپورت های 

سازه فلزی در واحد آیزوماکس 
601A-TE 4-تعویض کلی مبدل

۵-تعمیـرات اساسـی و شسـتو شـوی ۷1 عـدد مبـدل در واحد 
آیزوماکس

6-تعمیـرات اساسـی کلیـه فن هـای هوایـی و ریتیـوب 9 عدد 
فـن هوایی

۷-تعویض و تعمیر انواع برنر
8-تعمیرات اساسی تمامی کوره ها

9-تعمیرات اساسی تمامی برج ها و ظروف
10-تعویض دودکش)Stack(کوره آشغال سوز به ارتفاع ۵۵ متر

11-تعویض بویلر واحد گوگردسازی
12-تعویض 2 مبدل در واحد گوگردسازی

13-تعویض قسمت باالیی برج واحد آب ترش
14-تعمیر الکتروموتورها در انواع مختلف

1۵-تعمیرات انواع کمپرسورها
 )Sub Station( 16-اورهال ایستگاه های برق

و انجـام کلیه کارهـای تعمیراتی و نوسـازی کـه در ایـن گزارش 
امـکان عنـوان آن به صـورت خاصـه نمی باشـد.
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ورودی به قراردادهای پیمانکاری

بخش دوم: الف: پرداخت به موقع 
مطالبات پیمانکاران

نیم نگاهـی  پترونیـوز،  درشـماره ۷ خبرنامـه 
وضعیت هـای  صـورت  پرداخـت  زمـان  بـه 
پیمانکاران داشـته و به عدم مسئولیت پذیری 
موقـع  بـه  پرداخـت  بـه  نسـبت  کارفرمایـان 
قراردادهـا  مفـاد  حسـب  آنـان  مطالبـات 

داشـتیم. اشـاراتی 
متعـدد  هـای  چالـش  موضـوع،  اهمیـت 
طرفیـن قـرارداد ارجاع معضات و مشـکات 
بـه کمیتـه هـای حـل اختـاف پیمانـکاران 
دادخواسـت های  همچنیـن  و  کارفرمـا  و 
وقـت گیـر و فرسایشـی بـه دادگاه هـا و حفظ 
سـامت ارتباطـات درون سـازمانی طرفیـن 
قـرارداد موجـب گردیـد بـه ایـن مهـم بیشـتر 

شـود. پرداختـه 
- با توجه به شرایط عمومی قراردادها که در 
دهه 40 از سوی سازمان برنامه و بودجه ، 
تدوین و توسط دولت وقت به کارفرمایان 
با همه مشکات عدیده ای  اباغ گردید، 
که داشته و دارد ) شرایط و تعهدات یکطرفه 
به نفع کارفرما (، تنها یک وظیفه را در قبال 
انبوهی از وظایف پیمانکاران به کارفرمایان 
متوجه نموده که آن هم پرداخت به موقع 
مطالبات پیمانکاران می باشد. پرداخت به 
موقعی که تعریفی از آن نشده و پشتوانه ای 
کارفرمایان  از  بعضی  چند  هر  ندارد  نیز 
درمفاد  شرایط خصوصی و یا موافقتنامه ها 
برای پرداخت به موقع تعریف ده، بیست 
و حتی سی روزه داشته و دارند اما ضمن 
موقع  به  پرداخت  عدم  پشتوانه  از  اینکه 
دیگر  مواردی  در  اند،  نداده  ارائه  تعریفی 
ده،  تعریف های  همان  ها  پیمان  مفاد  از 
بیست و سی روزه را نقض و پیمانکاران را 

متعهد به داشتن توان مالی دو ماهه و بعضًا 
سه ماهه در صورت عدم پرداخت به موقع 

مطالبات از سوی کارفرما نموده اند. 

در ایـن راسـتا، پـس از سـال هـا سـکوت 
کان  هـای  امردرمسـئولیت  مسـئولین 
پرونده هـای  انبـوه  دنبـال  بـه  و  دولتـی 
حقوقـی در دادگاه هـا و مکاتبـات عدیـده 
فرسایشـی و وقت گیر طرفیـن قراردادها، 
شـماره  بـه  مصوبـه ای  دولـت  هیـأت 
تاریـخ  در  هــ  رت/۵06۵9   123402
آئین نامـه  عنـوان  تحـت  را   94/09/22
)تغییراتـی  دولتـی  معامـات  تضمیـن 
مدیـران  بـه  قبلـی(  آئین-نامه هـای  در 
اجرایـی ابـاغ می فرماینـد کـه موضـوع 
بـا  رابطـه  در  صرفـا  نوشـتار  ایـن  بحـث 
مـاده 11 آئین-نامـه مزبـور می باشـد کـه 

اشـعارمی دارد:
"ضمانت تاخیر تعهدات مالی مناقصه گر 
که طبق بند )ب( ماده10 قانون برگزاری 
مناقصات-مصوب 1383- باید در اسناد 
مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید 
و تعهد گردد. بر اساس شاخص نرخ تورم 
اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعامی 

ایران تعدیل و پرداخت می گردد و .... "
برگـزاری  قانـون   10 مـاده  )ب(  بنـد 
مناقصات-مصوبه 1383 اشـعار می دارد:

مزایـا پرسـنل را دارد )مجسـم کنید برای 
) میلیـاردی   ۵00 یک سـاله  پیمـان 

پرداخـت  بـه  نسـبت  پیمانـکار  چنانچـه   -
اقـدام  خـود  کارکنـان  مزایـای  و  حقـوق 
نسـبت  راسـًا  می توانـد  کارفرمـا  ننمایـد، 
بـه پرداخـت مبلغـی )حداکثـر ۷0 درصد( 
به صورت علی الحسـاب از محل مطالبات 

پیمانـکار بـه کارکنـان اقـدام نمایـد.

ایـن مبالغ بـا 2۵ درصـد هزینه باالسـری از 
مطالبـات همان مـاه پیمانکار کسـر خواهد 
وجـودی  فلسـفه  بـا  آشـکار  )مغایـرت  شـد 
افتتاح حسـاب مشـترک کارفرمـا و پیمانکار 

دارد کـه بـدان پرداختـه می شـود(.
تعهـد خـود در  تنهـا  از  کارفرمـا  بـه عبارتـی 
پیمـان، که همانـا پرداخت به موقـع مطالبات 
پیمانـکاران می باشـــد عـدول می نمــــاید و 
تهدیـدوار بـا این قضیه مهم برخـورد می نماید 
کـه  منطقـی  و  اصولـی  قانونـی،  مـوارد  از  و 
مناقصه گران قبل از برگـزاری مناقصه موظف 
هسـتند کـه کل اعتبـار  پـروژه و حتـی حـدود 
2۵ درصـد مازاد بر بـرآورد اولیه را تامین نمایند 
و سـپس نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه اقـدام 
نماینـد، نیـز عـدول نمـوده و ایـن مهـم را بـه 
فراموشـی سـپرده اند.  حـال در رابطه بـا موارد 

"موضـوع پیش بینـی منابـع مالـی و نحـوه 
ضمـان تاخیـر تعهدات بـرای انجـام معامله 
اسـناد  و  شـرایط  در  صراحـت  بـه  بایـد 
مناقصه گـزار  دسـتگاه  سـوی  از  مناقصـه 

قیـد و تعهـد شـود  "
 10 مـاده  ب  )بنـد  قانونـی  مـاده  تاکیـد 
 83 سـال  در  مناقصـات(  برگـزاری  قانـون 
نگرفـت.  قـرار  کارفرمایـان  توجـه  مـورد 
وزیـران  هیـات  مصوبـه  تاکیـد  همچنیـن، 
معامـات  تضمیـن  آئین نامـه   11 )مـاده 
از  سـال   11 از  پـس   )94/09/22 مـورخ 
نتوانسـت  نیـز  مناقصـات،  قانـون  ابـاغ 
نمایـد. امررهنمـود  ایـن  بـه  را  کارفرمایـان 
کنترلی  دستگاه های  ورود  می رسد  نظر  به 
به  مجریه  قوه  و  )قانون گذار(  مقننه  قوه 
از  پس  شاید  تا  باشد  الزامات  از  مهم،  این 
شرایط  تدوین  از  سال   ۵0 از  بیش  گذشت 
و  قوانین  به  نظر  اعمال  و  پیمان  عمومی 
و چالش  بزرگ  این معضل  دستورالعمل ها، 
برانگیز مرتفع گردد. زیرا عدم رعایت قوانین 
و  مناقصه گزاران  سوی  از  دستورالعمل ها  و 
عدم توجه دستگاه های کنترلی به موضوع، 
در  کارفرمایان  که  است  گردیده  موجب 
مواد  گرفتن  نادیده  ضمن  اخیر  سال های 
قانونی و دستورالعمل های مرتبط، وظایف 
خود را به پیمانکاران تحمیل نمایند و به تبع 

آن چالش های موجود افزون گردد.
از آن جملـه اسـت تحمیـل وظایـف کارفرما 

پیمانکار: بـه 
عـدم  بهانـه  بـه  نمی توانـد  پیمانـکار   -
)مطالبـات(  وضعیـت  صـورت  دریافـت 
حقـوق کارکنـان خـود را بـه تعویـق انـدازد.
پیمانـکار اذعـان مـی دارد کـه در صورت   -
وضعیت هـای  صـورت  پرداخـت  عـدم 
ماهیانـه تـوان پرداخـت 2 مـاه حقـوق و 

حسنحسینزاده

         بـا توجـه بـه درج مطلـب مقالـه ورودی بـه قراردادهـای پیمانـکاری در 
شـماره 7، توجـه شـما خوانندگان گرامـی را به ادامه مطلب جلـب می نماییم.

(٢)

عدم رعایت قوانین و دستورالعمل ها 
از سوی مناقصه گزاران و عدم توجه 
دستگاه های کنترلی به موضوع، موجب 
گردیده است که کارفرمایان در سال های 
اخیر ضمن نادیده گرفتن مواد قانونی و 
دستورالعمل های مرتبط، وظایف خود را 
به پیمانکاران تحمیل نمایند و به تبع آن 
چالش های موجود افزون گردد.

کارفرما از تنها تعهد خود در پیمان، که 
همانا پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران 
می باشد عدول می نماید و تهدیدوار با این 
قضیه مهم برخورد می نماید و از موارد 
قانونی، اصولی و منطقی که مناقصه گران 
قبل از برگزاری مناقصه موظف هستند که کل 
اعتبار پروژه و حتی حدود 25 درصد مازاد بر 
برآورد اولیه را تامین نمایند و سپس نسبت 
به برگزاری مناقصه اقدام نمایند، نیز عدول 
نموده و این مهم را به فراموشی سپرده اند. 
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5
خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

تحمیلـی بـه پیمانـکاران ایـن سـوال مطـرح 
کـه: می شـود 

درصد   ۷0 پرداخت  توان  کارفرما  چنانچه 
مطالبات پیمانکاران را برای پرداخت حقوق و 
مزایای پرسنل را دارا می باشد به چه علتی این 
تا  پیمانکاران پرداخت نمی نماید  به  را  مبلغ 
مشمول اوال؛ 2۵ درصد جرایم و یا به تعریفی 
موجبات  ثانیا؛  و  نگردند  باالسری  هزینه 
اعتبار  نارضایتی کارکنان و خدشه دار شدن 

پیمانکاران را فراهم ننمایند.
و سـواالتی دیگـر در صـورت عـدم رعایـت 
اصـول و منطق جهـت تامیـن اعتبـار پروژه 

مبنـی بـر اینکه:
پیمانکار جهت ادامه کار می بایسـت مبلغ   -
پرداخـت  جهـت  خـود  پـروژه  نیـاز  مـورد 

بدهـی هـا را از کجـا تامیـن نمایـد.

تسـهیات  اخـذ  طریـق  از  می بایسـت  آیـا 
نمایـد؟ تامیـن  بانکـی 

چنانچه پاسخ منفی است که در این صورت 
برخورد  مهم  این  با  منطقی  به صورت 
نموده ایم و اگر پاسخ مثبت است باید اشاره 
چند  پیمانکار  کارفرما،  نظر  به  که  نمود 
درصد از مبلغ پروژه را به عنوان سود در نظر 

می گیرد؟
آیا بیش از 10 الی 1۵ درصد می باشد؟

حـال خـود در نظـر بگیریـد بهـره بانکی که 
بـا تمام تدابیری که اندیشـیده شـده اسـت 
بـه زیـر 20 درصـد نرسـیده جـز اینکـه تمام 
سـود پیمانـکاری را از بیـن ببـرد و زیانی نیز 
می توانـد  می نمایـد  تحمیـل  پیمانـکار  بـه 

کمـک دیگـری بـه پیمانـکار نماید؟
پـس بایـد پاسـخ منفـی باشـد و اگـر مثبـت 
هـم  کـه  محتـرم  کارفرمـای  چـرا  اسـت، 
متعهـد،  هـم  و  اسـت  امـر  متولـی 
خـود جهـت پرداخت 

بـه اخـذ وام  مطالبـات پیمانـکاران نسـبت 
از بانک هـای عامـل اقـدام نمی نمایـد )در 
در  منطـق  و  اصـول  رعایـت  عـدم  صـورت 
برگـزاری مناقصـات( آیـا میـزان نقدینگـی 
پیـش  صـورت  بـه  کـه  هـا  پـروژه  دیگـر 
پرداخـت جهـت تامیـن تجهیـزات دریافـت 

نمایـد؟ اسـتفاده  داشـته 
آیا ایـن امر مـورد رضایـت کارفرماسـت و آیا 

ایـن روش اصولـی و منطقی اسـت؟
آیـا باید خود نقدینگی داشـته باشـد و از آن 
بابـت پرداخت حقـوق و مزایـا و هزینه های 
پشـتیبانی پـروژه اسـتفاده نمایـد و خریـد 
تجهیـزات و گسـترش شـرکت جهـت ارائـه 
خدمـات تهیه و به فراموشـی بسـپارد و جور 

عـدم اجـرای تعهـدات کارفرمـا را بدهد.
و آیاهای دیگر...

نتیجـه ایـن بحـث این مـی شـود کـه کارفرما 
می بایسـت حسـب قــــوانیـــن موضوعـه و 
محتـرم  هیـأت  مصوبـات  و  دسـتورالعمل ها 
وزیـران اقـدام نمـوده و بـه تعهـدات خـود در 
پیمان و در مقایسـه با قوانین اسـتوار باشند.
رعایت مفاد بند ) ب ( ماده 10 قانون برگزاری 
مناقصات و مفاد ماده 11 آیین نامه تضمین 
معامات درستی مورخ 94/09/22 ضامن 
از  مانع  و  بوده  قراردادها  طرفین  حقوق 
مکاتبات فرسایشی، چالش های فی ما بین و 
حافظ سامت دستگاه های اجرایی می باشد.

ــترک در  ــاب مش ــگاه حس ب: جای
ــی ــای خدمات قرارداده

و  کارفرمـا  مابیـن  فـی  مشـترک  حسـاب 
در  صرفـًا  دور  هـای  سـال  از  پیمانـکاران 
پـروژه  هـای عمرانـی و در جهـت اخـذ پیش 
و  داشـته  کاربـرد  پیمانـکاران  بـه  پرداخـت 
طی سـال هـای 13۷1 و 1382 دسـتخوش 
تغییراتی گردیـد و در نهایت در سـال 1394 
و بر اسـاس مصوبـه شـماره 123402 هیأت 
محتـرم وزیـران تغییراتـی در مبالغ و شـرایط 

تضمیـن نامـه هـا صـورت گرفـت.
تـوان  عـدم  موضـوع  بـه  مشـترک  حسـاب 
ارائـه تضمیـن نامـه هـای معتبر و سـهل 
پیمانـکاران  سـوی  از  الوصـول 

چنانچـه تـا  دارد  اشـاره 

 پیمانکاری نتوانسـته باشـد در قبـال دریافت 
پیـش پرداخـت، تضمیـن نامـه هـای اشـاره 
شـده در مصوبات هیأت محتـرم وزیـران ارائه 
دهـد ایـن مهـم بـا ارائـه سـفته بشـرط واریـز 
وجـه در حسـاب مشـترک کـه بدیـن سـبب 
افتتـاح مـی گـردد و بـا نظـر کارفرمـا قابـل 

برداشـت اسـت، تحقـق مـی یابـد.
و به عبارتی مبلغی که در این حساب واریز 
و  به کارفرماست  و متعلق   می شود مربوط 
کارفرما حق و اجازه دارد در زمان برداشت 
جهت  را  الزم  های  کنترل  و  نظارت  وجوه 
این  باشد  داشته  مربوطه  پروژه  در  هزینه 
امر منطقی و اصولی است و حافظ منافع 

کارفرما.
در  مندرج  مشترک  حساب  موضوع  اما 
قرارداد هایی که از اسفند ماه سال 1384 
عکس  گردید،  خدماتی  قراردادهای  وارد 
موضوع فوق االشاره است و در این وجوهی 
شود  می  ریخته  مشترک  حساب  به  که 
این  از  هزینه  اما  است  پیمانکار  به  مربوط 
وجوه هم باید با نظر و تائید کارفرما صورت 

پذیرد.

این مهم با توجه به بند ع تصویب نامه شماره 
84۵1۵/ ت 34613 مورخ 1384/12/1۵ 
اجرایی گردیده است که حافظ منافع نیروی 

انسانی پیمانکاران می باشد.
بند 4 مصوبه شـماره 84۵1۵/ ت 34613 

اشـعار می دارد:
" وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، 
پاداش و سایرپرداخت های قانونی کارکنان 
لیست  مطابق   ( قرارداد  طرف  پیمانکاران 
در  که  بانکی  حساب  به  پیمانکار(  تنظیمی 
مشترک  امضاء  با  کشور  های  بانک  از  یکی 
نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار 
طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد 
شد پرداخت از حساب مذکور صرفًا برای واریز 
خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز 
کسور قانونی لیست های مربوطه شامل 

مالیات، بیمه و غیره خواهد بود"
بنـد4  متـن  از  همانطورکـه 
مسـتفاد  مذکـور  مصوبـه 
از  قسـمتی  آن  می گـردد 
مطالبـات پیمانکار ) بر اسـاس 
بـه  مربـوط  وضعیـت(  صـورت 
بـر  کارکنـان  مزایـای  و  حقـوق 
ارائـه  و  تنظیمـی  لیسـت  اسـاس 
بـه  باشـد،  مـی  کارفرمـا  بـه  شـده 

حساب مشـترک و مابقی به پیمانکار پرداخت 
. د می شـو

مطالبـات  از  قسـمتی  واریـز  عبارتـی  بـه 
پیمانـکار ) از بابـت حقـوق و مزایـا، بیمـه، 
مالیـات و ... ( به حسـاب مشـترک ، توسـط 

کارفرمـا انجـام مـی شـود و نـه پیمانـکار.
بدیـن سـبب اسـت کـه جمـات تحمیلـی 
بـه  کارفرمـا  تعهـدات  و  وظایـف  واگـذاری 
پیمانـکاران از جملـه دارا بـودن تـوان 2 ماه 
حقـوق کارکنان، و ... نمـی تواند جایگاهی 

داشـته باشـد.

ج( دستورالعمل حساب مشترک
شـماره  مصوبـه   4 بنـد  مفـاد  متعاقـب 
84۵1۵/ت/34613 در رابطـه بـا حسـاب 
مشـترک  حسـاب  دسـتورالعمل  مشـترک، 
توسـط تعدادی از ارگان هـای دولتی تهیه، 
ابـاغ و در حـال اجـرا مـی باشـد کـه مفـاد 
و ماحصـل آن نتایجـی همچـون پرداخـت 
حقـوق و مزایـای کارکنـان توسـط کارفرمـا 
پیمانـکاران  و  دارد  مشـترک  حسـاب  بـه  را 

نقشـی در ایـن امـر ندارنـد.
مواردی چند از مفاد دستورالعمل حساب   -

مشترک ارگان ها و شرکت های دولتی
1- پرداخـت بـه حسـاب مشـترک از طـرف 
کارفرمـا صـورت می پذیـرد که شـامل خالص 
حقـوق و مزایای کارکنـان می گـردد، در پایان 
هر ماه پیمانکار موظف اسـت لیسـت حقوق 
و مزایـای کارکنـان را بـر اسـاس طـرح طبقـه 
بنـدی مشـاغل و آخریـن دسـتورالعمل های 
اداره کار و امـور اجتماعـی تنظیـم و پـس از 
تائیـد ناظر قرارداد توسـط کارفرما به حسـاب 
مشـترک واریـز گردیـده و بـا امضـاء مشـترک 
حسـاب  بـه  مسـتقیمًا  پیمانـکار  و  کارفرمـا 

کارکنـان واریـز می گـردد.
2- وجـوه کلیـه پرداخـت هـای غیـر نقـدی 
کارکنـان از قبیـل " بـن و غیـره " نیز توسـط 
واریـز  مشـترک  حسـاب  بـه  مالـی  امـور 
گردیـده و از طریـق همیـن حسـاب بن غیر 
تنظیمـی  هـای  لیسـت  اسـاس  بـر  نقـدی 

تهیـه و بـه کارکنـان تحویـل مـی گـردد.
بر  مالی  عالیه  نظارت  و  کنترل  اعمال   -3
حساب مشترک با امور مالی کارفرما می باشد.
4-مسـئولیت حفظ و نگهداری دفاتر مالی، 
دسـته چـک هـای حسـاب مشـترک و کلیـه 
اسـناد هزینـه و صورت حسـاب هـای مالی، 
فـی مابیـن کارفرما و پیمانـکار ) مجـری ( به 

عهـده رییـس امـور مالـی واحد می باشـد.

 کارفرما می بایست حسب قوانین
 موضوعه و دستورالعمل ها و مصوبات
 هیأت محترم وزیران اقدام نموده و به 
تعهدات خود در پیمان و در مقایسه با 
قوانین استوار باشند.

واریز قسمتی از مطالبات پیمانکار ) از 
بابت حقوق و مزایا، بیمه، مالیات و ... ( 
به حساب مشترک ، توسط کارفرما انجام 
می شود و نه پیمانکار.
بدین سبب است که جمالت تحمیلی 
واگذاری وظایف و تعهدات کارفرما به 
پیمانکاران از جمله دارا بودن توان 2 ماه 
حقوق کارکنان، و ... نمی تواند جایگاهی 
داشته باشد.
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برگزاری دوره آموزش تخصصی مکانیکال سیل و 
آبندها در پروژه پاالیشگاه پنجم

کارکرد  نحوه  با  آشنایی  تخصصی  و  فنی  آموزشی  دوره   
مکانیکال سیل و آب بندها در تاریخ 6 تیرماه سال جاری با حضور 16 نفر از 
پرسنل چارت از واحدهای ) فیکس ، روتاری و کارگاه مرکزی ( ، در دو نوبت 
صبح و بعد از ظهر در ساختمان آموزش ایمنی پاالیشگاه پنجم فازهای 

9و10 توسط مهندس علیرضا حجی مایری در عسلویه برگزار شد.
یا  و  دوسیستم  الحاق  به  که  است  وسیله ای   )  seal  ( سیل  یا  بند  آب 
مکانیزم به یکدیگر همراه با جلوگیری از نشتی ) مثًا درسیستم پمپاژ ( ، 

آلودگی کمک می کند. نگه داشتن  یا خارج  و  نگهداری فشار 
اثر آب بندی در مورد چسب ها ) sealants ( وابسته یه چسبندگی و در 

مورد گسکت ها ) gaskets ( وابسته به فشردگی می باشد .
به آب بندها ی ایستا ، گاهی پکینگ ) packing ( نیز گفته می شود .

برگزاری دوره آموزشی ایمنی عمومی و فرهنگ ایمنی
 در پروژه پاالیشگاه نهم فاز 12

  از آنجایی که مسئولین واحدهای سازمانی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیاندیشند ، 
یکی از گزینه ها برای باالتر بردن رشد علمی سازمان  حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت است.

سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش 
مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. با این همه، گاه عوامل زمینه ساز تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار 

می دهند؛ که چنین غفلتی تمام تاش های آنان را در راستای بهبود سازمان با ناکامی روبرو می سازد. 
گروه پتروصنعت جنوب با اعتقاد به این امر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ایمنی عمومی و فرهنگ ایمنی 
در پروژه پاالیشگاه نهم فاز 12 نمود. این دوره آموزشی در تاریخ 24 تیرماه سال جاری ، توسط استاد جال 
قربانی کارشناس ارشد HSE از شرکت OICO و با حضور جمعی از کارکنان گروه پتروصنعت جنوب برگزار گردید.  
به اختصار در خصوص این دوره آموزشی می توان گفت : عبارت فرهنگ ایمنی پس از حادثه چرنوبیل  در سال 
1986 رواج یافت. حادثه ای که به علت وجود یك فرهنگ ایمنی ضعیف و خطاها و تخلفاتی رخ داد که باعث 
اختال در فرآیند های عملیاتی و در نهایت آن فاجعه بزرگ گردید. از مجموعه تعاریف ارائه شده در این باب چنین 
بر می آید که فرهنگ ایمنی، بخشی از فرهنگ کلی حاکم برسازمان است که بر رفتارها و نگرش های اعضا در 
مورد ایمنی تاثیر می گذارد و به آن جهت می دهد. از جمله مسایلی که در فرهنگ هر سازمان جای گرفته است، 
دیدگاه افراد سازمان نسبت به ایمنی است که از آن به عنوان فرهنگ ایمنی یاد می کنند. فرهنگ ایمنی، تعریف 
کلی سطحی از جامعه است که اعضای آن ارزش های سازمانی مشترکی دارند.  فرهنگ ایمنی درباره موضوعات 
رسمی ایمنی در یك سازمان صحبت می کند و عمیقا در رابطه با مدیریت و نظارت سیستم هاست، اما محدود به 

آنها  نیست.

صعود نادر حاجی زاده به قله سبالن 

درچهاردهمین سالروز تاسیس گروه پتروصنعت جنوب در اقدامی زیبا و 
شایسته شاهد صعود نادر حاجی زاده مسئول امور اداری و مالی پروژه 
خدمات تعمیر و نگهداری پاالیشگاه تبریز این شرکت، به قله 4811 متری 
سبان بودیم . خانواده پتروصنعت جنوب ضمن تقدیر و تشکر ، آرزوی 

طول عمر و سامتی برای ایشان دارد.   

جناب آقای حسن عباسی
همکار گرامی پروژه کارگاه مرکزی پاالیشگاه نهم 
کســب مقــام اول قهرمانــی در مســابقات کشــوری 
پــاور لیفتینــگ و درخشــش شایســته شــما را 
تبریــک عــرض نمــوده و امیــد اســت بــا یــاری 
جســتن از الطــاف الهــی، همــواره نمونــه بــارزی از 

ــید . ــان باش ــا ایم ــکار ب ــوان ورزش ــک ج ی

عملیات استقرار جرثقیل 250 تن در پروژه تعمیرات واحد TGTU فاز 10 و9
      انجام عملیات جابجایی تجهیزات پروژه تعمیرات 
واحد TGTU فاز 10 و9 ،بدون استفاده از جرثقیل های 
به تجهیزات  نیمه سنگین سبب آسیب جدی  و  سنگین 
پیرو  رو  این  از  گردید،  می  پروژه  این  در  انسانی  نیروی  و 
پارس  گاز  شرکت  مدیریت  فی مابین  مشترک  جلسات 
جنوبی پاالیشگاه پنجم، مدیر پروژه و تیم فنی شرکت پترو 
صنعت جنوب به عنوان پیمانکار، تصمیم برآن شد تا گروه 
زیر مجموعه  با همکاری شرکت های  پتروصنعت جنوب 
خود از جمله شرکت پترو پوشش پارس ، عملیات جابجایی 
دستگاه  یک  و  تن   2۵0 جرثقیل  دستگاه  یک  توسط  و 
جرثقیل ۵0 تن به همراه اپراتورهای ماهر در این پروژه انجام 
گردد تا توان الزم از نظر حمل و جایگذاری تجهیزات 4 عدد 
و   ۵0۵-E-108۵02و-E-108 تجهیز   شماره  به  مبدل 
E-108-602 و E-108-60۵ ، یک عدد کنترل ولو "۵2 
با شماره تجهیز  XV-108۵-0044 ، جا گذاری 2 عدد 

Flexible و Spool  تامین شود.

گزارشی از اتمام 27 روزه تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه پنجم

  تعمیرات اساسی پاالیشگاه پنجم از تاریخ 12 شهریور ماه 
سال جاری طی 2۷ روزکاری ، توسط یک هزار نفر نیروی متخصص و 
نیروی کمکی گروه پتروصنعت جنوب در زمینه تجهیزات دوار ، تجهیزات 

. رسید  اتمام  به  داربست  و  عایق   ، رنگ   ، ساخت  کارگاه   ، ثابت 
آیتم درخواست کار در پان تعمیرات  در طی روند کار یک هزار و 41 
 ، پروژه  شیرآالت  تعمیر   ، لوله  خطوط  تعویض  و  تغییر  شامل  اساسی 
برق و بزار دقیق و همچنین رنگ و عایق قرارگرفت که حدود یک صد 
آیتم های  به  بندی جهت دسترسی  هزار مترمکعب عملیات داربست 
تعمیراتی انجام شد. با وجود گستردگی و حجم کار باالی این عملیات 
با توجه به تخصص پرسنل این پروژه بدون هیچ حادثه ای به پایان رسید.
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شرکت کنندگان گرامی 
خواهشمند است جواب جدول را به آدرس ایمیل 

petronews@perogroup.co 
همراه با درج نام و خانوادگی و محل خدمت ارسال نمایید.

همچنین جهت دریافت جوایز با روابط عمومی گروه پتروصنعت 
جنوب، سرکار خانم احقاقی تماس حاصل فرمایید.

؟ مسابقه

با جـایزه جدول سودوکو

برنده گان معمای خبرنامه شماره 9: 
علی حسینی  )همکار پروژه کارگاه مرکزی فاز 1(

آرزو پیله ور )همکار دفتر مرکزی تهران(

باخبر شدیم که...

ازدواج
آقــایــان ؛ محمد امیـن شمسی و محمد قـاسم زاده از همکاران پروژه برزویه؛ ابـــوالفضل قـــاسمی ، 
بهنام عبداله پور ، میرخلیل منفرد سعید از همکاران پروژه تبریز؛ ابوالفضل رضــایی زاد ، رضا نعمتی، 
 ، شهیدی  اسحاق   ، ذوالفقاری  سعید   ، موسوی  سیدمحمدجواد   ، قاسمی  نویدرضا  پسنده،  بهمن 
امیرمحمد ادیبی نیا، مهدی فرشیدی ، حامد عبدالوند ، نوید دهقانی ، احسان دیودل از همکاران 
پاالیشگاه نهم ؛ به تازگی تشکیل زندگی مشترک داده اند. پترونیوز به این عزیزان تبریک عرض می نماید.

فوت
آقایـان ؛ علی اصغر حیـدری از همکاران پروژه رازی ، مهدی کریمی ، عباسـعلی زندی لک ، از همکاران 
پـروژه پاالیشـگاه پنجـم ؛ عـارف خلـف نـژاد بریمـی از همـکاران پـروژه برزویـه ؛ سـیفعلی منصـوری، 
علـی رحمـت زاده ، ابوالفضـل قاسـمی از همـکاران پـروژه تبریـز ؛ مسـعود روشـنی از همـکاران پـروژه 
کارگاه مرکـزی ؛ سـلمان حیدرنـژاد از همـکاران پروژه پاالیشـگاه نهم ؛در غم از دسـت دادن عزیزانشـان 
می باشـند. پترونیـوز مصیبـت وارده را بـه ایشـان تسـلیت عـرض نمـوده و از درگاه پروردگارمتعـال طلب 

صبـر و شـکیبائی بـرای بازماندگان مسـئلت مـی دارد.

تولد
عبدالرحیم  نقدعلی،  حیدری  رحیم  رازی؛  پروژه  همکاران  از  نظربیگی  یوسف  آقایان؛ 

عبدالشیخی، بهزاد سلیمانی ، احمد شادکام ، حمید پورقربان ، نوروز موسویان صالحی ، هادی علیزاده، 
جبار محمدی از همکاران پروژه پاالیشگاه پنجم ؛ عقیل دریایی پیما ، سجاد شیرازی ، بهنام کریمی ، 
افشین فخرایی ، احمد حرمی ،از همکاران پروژه برزویه ؛ عبدالحسین حسینقلی زاده ، حمید بالی، 
علیرضا کنگری ، نوید بصیر از همکاران پروژه تبریز ؛اصغر صفری ، محمود حق جو، سید مهدی حسینی 
دستنائی ، محمد اعتمادی ، ایمان رزم آور ، علی روستایی ، عبداله آقایی، محمد سعیدی، حسن دیده ور، 
ابراهیم فرهاد با جولی ، کاووس قنبری ، طالب بیات ، رحیم رضوانی ، علی مقاتلی ، اسماعیل یوسفی ، 
وحید محرابی اصل ، سید علی هاشمی ، سعید مطیری سوره اصل از همکاران پروژه پاالیشگاه نهم ؛ به 

تازگی صاحب فرزند گردیده اند. قدم نو رسیده مبارک.

از کلیه همکاران عزیز بابت خطایی که در طراحی شماره پیشین ، در بخش باخبرشدیم پیش آمده بود 
پوزش می طلبیم . )سردبیر(

با کمال تاسف با خبر شدیم 

جناب آقای امیرصالحی کالهی از همکاران عزیز پروژه پاالیشگاه پنجم

دار فانی را وداع گفته اند.

این مصیبت را به خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند برای 
خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می داریم.

روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب

انا لله و انا الیه راجعون

خبر بسیار ناگهانی و بهت آور بود .متاسفانه دوستان و همکاران عزیز پروژه پاالیشگاه تهران در اتفاقی 
ناگهانی به دیار باقی شتافتند. 

تحمل داغی که بر دل نشسته است بی نهایت سخت است چراکه در غم از دست دادن این عزیزان به 
سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم .

روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب ضمن عرض تسلیت ، برای خانواده محترم این عزیزان  صبر و 
شکیبایی مسئلت می دارد.

اسامی ۷ کشته حادثه:
سجاد دارابی

پوریا دارابی
محسن دارابی
افشار میرزایی

کاظم امیری
نعمت کوخایی جان

جواد نوروزی )از شرکت پتروفیدار
پاالیش(

به سوگ نشسته ایم



سردبیر: افسانه سادات احقاقی
)@QasdGraph( صفحه آرا: گروه گرافیک قصد

همکاران این شـماره: شـهرام مومن زاده ، فاضل محسـنی ، حسن فاضل، 
مسـلم موحد،حسین رسـتگاری ، آرزو پیله ور، فرهاد فتحی

عکاس: افسانه سادات احقاقی، حسن فاضل
آدرس: تهــران، شــهرک غــرب، بلــوار دادمــان غربــی، خیابــان فخــار 

مقــدم، کوچــه گلبــرگ یکــم غربــی، پــاک ۵
تلفن: 88۵806۵۷-8

پاییـز  1396  شمـاره 10 8 صفحه
خبرنامۀ داخلی گروه پتروصنعت جنوب

8
خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

petronews@petrogroup.co

پروژه جدید

نگهداری و تعمیرات صنعتی و غیرصنعتی مجتمع تولیدی و 
مستغالت شرکت پتروشیمی مروارید

پروژه تأمین نیروی انسانی متخصص جهت شرکت پتروشیمی نوری 
به گروه پتروصنعت جنوب واگذار گردید.

هیچ طرحی و هیچ ایده ای حتی با میلیارد ها تومان سرمایه گذاری بدون داشتن نیروی   
انسانی متخصص و باانگیزه به واقعیت تبدیل نخواهد شد. اهمیت منابع انسانی و انتخاب درست این 
نیروها به قدری زیاد است که در اکثر مجموعه های کارآفرینی پیشرو اگر نیروی انسانی مناسب را پیدا 

ایده خودداری می کنند.  بیشتر روی  از سرمایه گذاری  یا حتی  تغییر می دهند  را  ایده  نکنند 
با توجه به این مهم و تخصص و مهارت گروه پتروصنعت جنوب در این زمینه این پروژه به مدت 1 سال 
از مردادماه سال جاری آغاز به کار کرد. کارفرمای این پروژه شرکت پتروشیمی نوری اعام شده است .

  طی برگزاری مناقصه، نگهداری و تعمیرات صنعتی و غیرصنعتی مجتمع تولیدی و مستغات 
شرکت پتروشیمی مروارید به گروه پتروصنعت جنوب واگذار گردید. 

این پروژه اولین همکاری با شرکت پتروشیمی مروارید می باشد که با سوابق و کارنامه پربار و درخشان گروه 
پتروصنعت جنوب محقق گردیده است .مدت زمان اجرای این پروژه از شهریورماه سال جاری و به مدت 

1سال می باشد.
طرح اتیلن عسلویه به عنوان بخشی از الفین خارگ بوده که طی مصوبه شماره 111/۵92-1 ص پ مورخ 

28/12/84 به شرکت پتروشیمی مروارید واگذار شده است.
خواهد  تأمین  سال  در  تن  هزار   6۵0 میزان  به  جنوبی  پارس  واحدهای  تولیدی  اتان  از  واحد  خوراک 
شد.ظرفیت واحد ۵00 هزار تن اتیلن در سال بوده و به خط لوله اتیلن غرب تزریق خواهد شد. ظرفیت 
تولیدی این واحد ۵00 هزارتن منو اتیلن گایکول )MEG( ، ۵0  هزار تن دی اتیلن گایکول )DEG( و 
3.4 هزار تن تری اتیلن گایکول )TEG( در سال است و تمامی این محصوالت  نیز به صورت مایع تولید 
می شوند . خوراک این واحد 340 هزار تن در سال اتیلن و 368 هزار تن در سال اکسیژن می باشد که از 

واحدهای اتیلن و پتروشیمی دماوند تامین می گردند.

برای اولین بار در تاریخ بهره برداری فاز 12 پارس جنوبی، 
حقوق پرسنل پیمانکاری اول ماه پرداخت گردید.

ــت  ــکاری مدیری ــوب و هم ــت جن ــروه پتروصنع ــنل گ ــاش پرس ــت و ت ــا هم ب
پاالیشــگاه نهــم، حقــوق و مزایــای نفــرات شــاغل در شــرکت پتروصنعــت جنــوب 
کــه در چنــد ماه گذشــته بــا تاخیــر پرداخت شــده بــود ، بــا طراحــی و راه انــدازی 
ســامانه جامــع نیــروی انســانی و بــه روز رســانی بانــک اطاعاتــی کارکنــان 
پاالیشــگاه نهــم توســط مدیریــت منابــع انســانی پاالیشــگاه ، بــرای نخســتین بار 

ــد. ــاز 12 ، اول مــاه پرداخــت گردی ــرداری ف ــخ بهــره ب در تاری
یکــی از اولویــت هــای گــروه پتروصنعــت جنــوب و مدیریــت پاالیشــگاه نهــم از 
ــرات  ــوق نف ــت حق ــریع در پرداخ ــانی و تس ــه روز رس ــروژه ، ب ــن پ ــه کار ای ــاز ب آغ
شــاغل در پیمــان بــوده اســت . از ایــن رو بــه منظــور شــفاف ســازی از مــاه جاری 

پرداخــت حقــوق براســاس سیســتم تــردد محاســبه و پرداخــت خواهــد شــد.

روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب

آغازی دیگر

پروژه رسوب زدایی و شستشوی مکانیکی داخل 
تیوب های کولرهای هوایی شرکت پتروشیمی زاگرس

ــا  ــود را ب ــکاری خ ــروژه هم ــتین پ ــوب نخس ــت جن ــروه پتروصنع گ  
ــوی  ــی و شستش ــوب زدای ــروژه رس ــوان پ ــا عن ــرس ، ب ــیمی زاگ ــرکت پتروش ش
مکانیکــی داخــل تیوب هــای کولرهــای هوایــی آغــاز کــرد. مــدت زمــان اجــرای 

ایــن پــروژه یــک مــاه اعــام گردیــده اســت .

پروژه جدید همراه با شرکت خوارزمی بندر امام
گروه پتروصنعت جنوب طی شرکت در مناقصه ای موفق شد تا پروژه تامین مصالح،   
 Naphta،  تجهیزات و اجرای عملیات اجرایی و تعمیرات سیویل ، سازه ، تاسیسات خطوط لوله

کند. خود  ازآن  را   MTBE،Reformate  ، LPG
به گزارش واحد روابط عمومی ، کارفرمای این پروژه شرکت خوارزمی بندر امام و مدت زمان اجرای 

این پروژه از آبان ماه سال جاری و به مدت 8 ماه می باشد. 


