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پیاده سازی پروژه ساماندهی محیط کاری 
)پنج اس(  در کارگاه تعمیرات مرکزی فاز 12 

پاالیشگاه نهم پارس جنوبی
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گزارش واحد بنزین سازی پروژه 
ورودی به قراردادهای پیمانکاریپاالیشگاه تبریز

الفاظ قرآن هم زیبا است.  زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست؛ 
همین زیبایی لفظی موجب شد که آن کسانی که دلهایشان را قفل زده بودند 
و بر روی قرآن بسته بودند و حاضر نبودند مفاهیم قرآن را در هنگام نزول 
بفهمند و ببینند و استفاده کنند و قبول کنند، همانها هم در مقابل زیبایی 

درماندند؛ الفاظ  این  معجز آسای 
بیانات در محفل انس با قرآن کریم- رمضان 1395

مقام معظم رهبری

رئیس  با حضور مدیر عامل ،  پتروصنعت جنوب  تأسیس گروه    سیزدهمین سالروز 
 . شد  برگزار  جاری  سال  مردادماه   20 در  شرکت  این  کارکنان  از  جمعی  و  مدیره  هیئت 
مدیـر عامـل پتروصنعـت جنـوب،  ضمـن تبریـک ایـن روز بـه کلیـه پرسـنل تالشـگر، گفـت:  
مسـئولیتی کـه به مدیـران و کارکنـان واگذار شـده اسـت،نه تنها تـالش و مسـاعی مجدانه برای 
تحقـق اهداف شـرکت اسـت بلکـه در راهبـرد صیانـت و بهره بـرداری از منابـع نفـت و گاز میهن 
اسـالمی و همچنیـن بهره گیـری بهینـه از سـرمایه های ملـی نیـز موثر می باشـد و روشـن اسـت 
کـه پیش شـرط دسـتیابی بـه این 
و  تعهـد  از  برخـورداری  موفقیـت 
نیـروی انسـانی متخصـص اسـت 
تحولـی  بـا  الهـی  فضـل  بـه  کـه 
در  اخیـر  سـالیان  طـی  در  کـه 
اسـت  داده  رخ  شـرکت  ایـن 
افق هـای  بـه  گذشـته  از  بیـش 

یافته ایـم. دسـت  مطلوب تـری 
موفقیت هـای  کسـب  بی گمـان 
بی بدیـل شـما تالشـگران صنعت 
آشـکار  نشـانه ای  کشـور  نفـت 
و  توسـعه  از  بـارز  مصداقـی  و 
فرزنـدان  چشـمگیر  پیشـرفت 
برومنـد صنعـت نفت ایران اسـت 
مسـئولیت پذیری  پرتـو  در  کـه 
کارکنـان دانشـگر، فهیـم و مؤمن 

اسـت. آمـده  بدسـت 

جشن 13 سالگی گروه پتروصنعت جنوب

ادامه در صفحۀ 2

 

  
 از بْبَد، خلَت کردى فضای کارگاُ از لَازم غیرضرٍری بعذ در کارگاُ ٍلَ تعویری قبل از بْبَد، ًگْذاری قطعات

  
برای  هحیط ٍ ایجاد شرایط هٌاسب از بْبَد، خلَت کردى بعذ پوپ در کارگاُ  تعویری قبل از بْبَد، ًگْذاری قطعات

 تعویری ًگْذاری از قطعات

  
کشی  ٍ ّوچٌیي خط از بْبَد، خلَت کردى فضای کارگاُ بعذ لَازم غیرضرٍری در هحیط کارگاُقبل از بْبَد، ًگْذاری 

 جْت جاًوایی راّرٍّا ٍ هسیرّای عبَر ٍ هرٍر
 

  

سالی که تمام شد -سال 9۴- مثل   
همه ی سالهای دیگر، آمیزه ای از شیرینی ها و 
تلخی ها و فرازها و فرودها بود؛ هر چندطبیعت 
زندگی همین است؛ واما سالی که آغاز گردید 
-سال 95- سال " اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و 
عمل "، توسط مقام معظم رهبری نامگذاری 
این  به  اتکا  با  جنوب  پتروصنعت  .گروه  شد 
به جلو  رو  بزرگ  را در جهشی  امرحرکت خود 
آغاز کرد. نتیجه این اقدام خردمندانه گسترش 

از تبــریــز تـا عسلــویــه
زیر چتر فعالیت های گروه پتروصنعت جنوب

فعالیتهای این شرکت از تبریز تا عسلویه است.      
پـــروژه نگهـــداری و تعمیرات شــرکت 

پاالیش نفت تبریز
نگهداری  پروژه  برگزاری مناقصه ای،   از  پس 
به گروه  تبریز  پاالیش نفت  تعمیرات شرکت  و 

گردید.  واگذار  جنوب  پتروصنعت 
گروه پتروصنعت جنوب در گذشته نیز سوابق 
و  تعمیراتی  امور  انجام  زمینه  در  درخشانی 

نگهداری در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس 
است. داشته  جنوبی 

پتروصنعت  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاالیش  شرکت  پروژه  این  کارفرمای  ؛  جنوب 
نفت تبریز و مدت پیمان دو سال گزارش شده 
است  . جهت آشنایی بیشتر در اینجا به شرح 

پردازیم:  می  شرکت  این  از  مختصری 
شرکت پاالیش نفت تبریز در وسعت جغرافیایی 

200 هکتار به ارتفاع 1362 متر از سطح دریا 
گردیده  احداث  تبریز  شهر  غربی  جنوب  در 
است و به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاص در 
فاصله های کمتر از 300 کیلومتر در مجاورت 
به همراه  آذربایجان  و همسایگی چهار کشور 
جمهوری خودمختار نخجوان، ترکیه ، عراق و 

ارمنستان واقع گردیده است .
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فصل جدید تالش ، کوشش و بهره وری در
گروه پترو صنعت جنوب

ثمره تالش پرسنل سخت کوش گروه پترو صنعت 
جنوب360 هزار نفر ساعت کار طی مدت ٣ ماه در 

تعمیرات اساسی پاالیشگاه های کشور
 

ســـــال 95 آغــــاز فصــل نوینی در فعــــالیت های گروه 
پترو صنعت جنوب بود. شروع 3 پروژه تعمیراتی ) تهران ، 
تیریز و پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی ( در پاالیشگاه های 
کشور و پروژه نصب سیستم اطفاء حریق مخازن میعانات 
گازی پاالیشگاه سوم همگی آغازی بر فصل نوین تالش و 

کوشش در گروه پترو صنعت بود.
در حال حاضر با توجه به سهم ٥٨ درصدی مجتمع گاز 
پارس جنوبی و سهم عمده گروه پترو صنعت جنوب در 
اداره تعمیرات این مجتمع و همچنین سهم  15 درصدی 
پاالیشگاه تهران در تولید مشتقات نفتی کشورو همچنین 
پترو صنعت در  پاالیشگاه توسط گروه  این  تعمیرات  کار 
پاالیشگاه  ای  بشکه  هزار  سهم 110  و  تهران  پاالیشگاه 
گذار  تاثیر  و  فعال  و حضور  نفت کشور  پاالیش  در  تبریز 
این شرکت در تعمیر و نگهداری و تولید این مجتمع ها، 
نشانی از سهم بزرگ این گروه در این حوزه و نقش موثر ، 

کارآمد و تاثیر گذار آن است.
کسب رتبه های یک تاسیسات و یک نفت و گاز و همچنین 
3 ساختمان و ابنیه توسط این گروه آغاز ماراتن فعالیت 
اقتصاد  عرصه  در  رقابت  برای  جنوب  صنعت  پترو  های 

مقاومتی در حوزه نفت و گاز می باشد.
انجام 7 پروژه تعمیرات اساسی در کارگاه مرکزی فاز یک 
، انجام تعمیرات اساسی پاالیشگاه پنجم ،یک ماه پس از 
شروع به کار پروژه تعمیرات روزمره آن هم طی ٢٤ ساعت 
تعمیرات  پروژه های  ، اجرای  کار  به  ابالغ شروع  از  پس 
اساسی پاالیشگاه های تبریز و تهران هر کدام سر فصل 
های گسترده ای در فعالیت های پتروصنعت جنوب می 

گشاید.
انجام بیش از 360 هزار نفر ساعت تعمیرات اساسی به 
کمترین  با  هم  آن  ماه  مدت3  طی  روزمره  تعمیرات  جز 
بی  خود  نوع  در  جنوب  پتروصنعت  گروه  توسط  حادثه 
نظیر است که می تواند آغاز فصل نوینی در این حوزه و 
در سال اقتصاد مقاومتی برای کشور اسالمی مان  باشد.
بی شک این موفقیت ها ثمره تالش و کوشش تک تک 
کارکنان ، مهندسان و مدیران جوان ، پرتالش و پر انگیزه 

این گروه می باشد.
زمان   مدت  این  در  مارا  عذرخواهی   ، اینکه  نهایت  در  و 
غیبت پترونیوز پذیرا باشید چرا که رشد ، پیشرفت و تعدد 
خبرنامه  این  شماره  انتشار 2  از  مانع  جدید  های  پروژه 
گردید ، امیدواریم در ادامه راه همچنان یاری گر ما باشید. 

  
سربلند و پایدار باشید.

سردبیر

سخن سردبیر

“
“

شرکت پاالیش نفت تبریز در سال 1353 طراحی و پس از 
با ظرفیت  ماه سال 1356  بهمن  در  احداث  مراحل  اتمام 
شرکت  گردید.  اندازی  راه  روز  در  بشکه  هزار   80 اسمی 
از  درصدی   7 حدود  سهم  اکنون  هم  تبریز  نفت  پاالیش 
توان تصفیه نفت خام کل کشور را به خود اختصاص داده و 
بخشی از سوخت مایع مورد نیاز شمال غرب کشور )استان 
آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان و کردستان ( را 

دارد. عهده  بر 
نفت خام مورد نیاز از میادین نفتی اهواز –آسماری / دزفول 
شمالی از طریق تاسیسات ری توسط یک خط لوله 16 اینچ 
تامین می شود. در سال 1382 با هدف فرآورش نفت خام 
کشورهای حوزه دریای خزر و رفع تنگناهای طرح افزایش 
 CROS Caspian Sea( عنوان  تحت  پروژه ای  ظرفیت، 
Republic Oil Swap( اجرا گردیده و طی آن شرکت توانایی 

فرآورش نفت خام های متنوع و سنگین را کسب نموده است.

پروژه نگهداری و تعمیرات مکانیک،کارگاه مرکزی، 
ماشینری، نوسازی و مقاوم سازی مخازن پاالیشگاه 

نفت تهران
پروژه نگهداری و تعمیرات مکانیک ، کارگاه مرکزی ، ماشینری ، 
نوسازی و مقاوم سازی مخازن پاالیشگاه نفت تهران  نیز به گروه 

گردید. واگذار  جنوب  پتروصنعت 
شرکت طرف قرارداد با گروه پتروصنعت جنوب ، پاالیشگاه نفت 
تهران و مدت زمان اجرای این پیمان 2 سال گزارش شده است. 
به  باتوجه   : گفت  توان  می  تهران  نفت  پاالیشگاه  درخصوص 
نیازهای بازار داخلی به فرآورده های نفتی احداث پاالیشگاه یک، 
از سال 13۴۴ آغاز و در تاریخ 13۴7 تکمیل شد. ظرفیت اولیه این 
پاالیشگاه 85هزار  بشکه در روز بود که با انجام تغییراتی در طراحی 
آن در سال 1355 ظرفیت آن به 125 هزار بشکه در روز افزایش 
بازار  نیاز  تامین  یافت. رشد مصرف فرآورده های نفتی و ضرورت 
داخلی؛ تاسیس و راه اندازی پاالیشگاه دوم، با ظرفیت 100 هزار 
بشکه در روز را در سال 1352 ایجاب نمود. در سال 1382 ظرفیت 
خوراک  یافت.  افزایش  روز  در  بشکه  هزار  به 125  پاالیشگاه  این 
هر دو پاالیشگاه از طریق دو خط لوله 2۴ و 26 اینچ از حوزه نفتی 

مارون، اهواز، سراجه قم و همچنین از منابع آسیای میانه تامین می شود.

پروژه تعمیرات مکانیک ماشین آالت ثابت و دوار راهبری 
کارگاه و خدمات سرویس های تعمیراتی و تعمیرات 

اساسی پاالیشگاه پنجم 
مجتمع گاز پارس جنوبی

پروژه تعمیرات مکانیک ماشین آالت ثابت و دوار، راهبری کارگاه و 
خدمات سرویس های تعمیراتی و تعمیرات اساسی پاالیشگاه پنجم 
طی برگزاری مناقصه ای به گروه پتروصنعت جنوب واگذار گردید. 
مدت زمان اجرای این پروژه 2 سال و کارفرمای این پروژه شرکت 
پارس  گاز  مجتمع  شرکت  باشد.  می  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع 
است  ایران  گاز  ملی  شرکت  فرعی  های  شرکت  از  یکی   ، جنوبی 
از  بهره برداری  مسئولیت  دار  عهده  و  تاسیس  سال 1377  در  که 
جنوبی  پارس  گازی  میدان  چندگانه  فازهای  خشکی  تاسیسات 
گردید. تاسیساتی که طراحی و اجرای آنها را شرکت نفت و گاز پارس 

از شرکت های فرعی نفت ایران انجام داده است . 

پروژه تامین، نصب و راه اندازی سیستم و اطفاء حریق تانک های میعانات گازی
PC پاالیشگاه سوم به صورت 

پروژه تامین، نصب و راه اندازی سیستم و اطفاء حریق تانک های میعانات گازی پاالیشگاه سوم به صورت PC ، به مدت 18 
ماه به گروه پتروصنعت جنوب واگذار گردید. کارفرمای پروژه مذکور شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد.
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به  و  ساخته   ۴ یورو  استاندارد  با  بنزین  تولید  هدف  با  و  اخیرا  تبریز  پاالیشگاه  سازی  بنزین  واحد 
بهره برداری رسیده است . خوراک این دستگاه ،  نفتای سنگین و بنزین نامرغوب بوده که از واحد 
تقطیر و کاهش گرانروی تهیه و به این واحد ارسال می گردد. حذف سولفید هیدروژن در کنار فعل و 
انفعاالت شیمیایی ، بنزین با استاندارد یورو ۴ را عمده تولید این واحد کرده است . عملیات تعمیرات 
اساسی بخشی از این مجموعه توسط پرسنل تعمیرات گروه پتروصنعت جنوب ، طی 15 روز کاری 

میسر گردید. گفتنی است ؛ بیش از 20 هزار نفر ساعت در این تعمیرات حضور داشته اند.

در  تقطیر  برج  مانده  ته  های  مولکول  شکستن  شکن  غلظت  دستگاه  وظیفه 
خالء و تبدیل آنها به نفت کوره با غلظت کمتر و بنزین نامرغوب جهت مصرف 
سوخت بویلرها و خود کوره دستگاه غلظت شکن می باشد. کاهش غلظت مواد 
ته مانده برج تقطیر با افزودن مواد سبکتر امکان پذیر است ولی مقرون به صرفه 
نیست، چراکه مواد مذکور مصرف بیشتری از نفت کوره دارند. بنابراین صرفا با 
یک واکنش مالیم شکستن مولکولی حرارتی این امر میسر می گردد.شایان ذکر 
است، خوراک این دستگاه حدودا برای 20 هزار بشکه در روز طراحی شده است. 
عملیات تعمیرات اساسی بخشی از این واحد به همراه کک زدایی از کوره این 
واحد طی مدت 10 روز توسط پرسنل تعمیرات مکانیک گروه پتروصنعت جنوب  

شد. انجام 

گروه پتروصنعت جنوب درهمایش » مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت« 

  همایش »مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت 
و  نگرش ها  جمله  از  محورهایی  با  نفت«  صنعت  اجتماعی 
تجربه ها در خصوص مفهوم مسئـولیت اجتمـاعی در ایران، 
تجربه های  پایدار،  توسعه  و  شـرکت  اجتمـاعی  مسئـولیت 
جهان،  نفت  صنعت  در  شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
چالش های مسئـولیت اجتمـاعی شرکـت در مناطق نـفت و 
گاز خیز ایـران و راهکارهای پاسخگویی به آن ها و همچنین 
شرکت  اجتماعی  مسئـولیـت  تثبیت  و  استقرار  راهکارهای 
مرکز  در  امسال  ماه  اردیبهشت  ایران،  28  نفت  صنعت  در 
همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
این همایش در صدد اشاعه مفهوم مسئولیت اجتماعی در 
صنعت نفت و ارائه و تبادل تجربیات عملی شرکت های نفـتی 
این زمینه است و تالش می کند مدیران و کارکنان صنعت 
نفت نسبت به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت، شناخت 

جامعی پیدا کنند.
در ایــن همایــش ؛ بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت، سیدحســن 
هاشــمی وزیــر بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی، الهــام 
امیــن زاده معــاون امــور حقوقــی رئیــس جمهــوری و مرضیــه 
شــاهدایی مدیرعامل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایران 

و گــروه پتروصنعــت جنــوب حضــور داشــتند.
در  شد؛  اشاره  تخصصی  پنل  هفت  به   ،CSR همایش  در 
ساختارسازی  و  سازی  نهادینه  راهبردهای   ، نخست  پنل 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و در پنل دوم؛ تجارب ملی، 
منطقه ای و بین المللی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت 

گردید. ارائه 
قانونی  و  حقوقی  مبانی   ،CSR همایش  سوم  پنل  در 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بررسی و در پنل چهارم، 
بر  تاکید  با  ذینفعان  و  اجتماعی شرکت  موضوع مسئولیت 

شد. گذاشته  بحث  به  محلی  جوامع 
محیط  و  درمان  و  بهداشت  بعد  در  اجتماعی  مسئولیت 
و  اجتماعی  محیطی،  زیست  ابعاد  در  زنان  نقش  زیست، 
اصلی  شرکت  چهار  تجارب  ارائه  و  دوستانه  نوع  فعالیتهای 
صنعت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت، عناوین 

بود. همایش  هفتم  و  ششم  پنجم،  های  پنل 
شایان ذکر است گروه پتروصنعت جنوب در همین راستا و با 
توجه به مسئولیت اجتماعی خود ، اقدام به انتشار ماهنامه 
انرژی و توسعه در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی نموده است .

گزارش تعمیرات اساسی واحد غلظت شکن پروژه پاالیشگاه تبریز گزارش واحد بنزین سازی پروژه پاالیشگاه تبریز

گزارش  تصویری از تعویض تیپ فلر در ارتفاع 70 متری در پاالیشگاه تبریز
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ورودی به قراردادهای پیمانکاری

مقدمه
انـواع  از  یکـی  پیمانـکاری  قراردادهـای 
قراردادهـای اداری اسـت و مـی توانـد دارای 
موضوعات گوناگونی باشـد و قراردادی است 
که یکی از سـازمان هـای اداری یا نماینده ای 
از آنهـا از یـک سـو، بـا هـر یـک از اشـخاص 
حقیقـی یا حقوقـی از سـوی دیگر، بـه هدف 
انجـام یک عمـل یا خدمـت مربوط بـه منافع 
منعقـد  خـاص  احـکام  طبـق  بـر  عمومـی 

می گـردد.
قراردادهـای اداری کـه بـه منظـور تامیـن و 
منعقـد  عمومـی  مصالـح  و  حقـوق  رعایـت 
می گردنـد تابـع نظـام حقوقـی متفاوتـی از 
سـایر قراردادها می باشند فلذا کارفرما، فاقد 
اختیـارات کامل در انعقاد قرارداد می باشـد و 
عوامـل مهـم محـدود کننـده آزادی کارفرمـا، 
قانـون، نظـم عمومی، اخالق حسـنه و حفظ 

منافـع عمومـی می باشـد.
بـه عبارتـی قـرارداد اداری موافقـت نامـه ای 
)کارفرمـا،  نفـر  چنـد  یـا  دو  بیـن  اسـت 
بـه  آنهـا را متعهـد مـی کنـد  پیمانـکار( کـه 
توافـق شـده  بـه اهـداف  منظـور دسـتیابی 
در قالـب بودجـه ای معیـن و طـی دوره هـای 
زمانی مشـخص، اقداماتـی را به عمـل آورند. 
همچنیـن قـرارداد مبنایـی را بـرای پایـش و 

مـی آورد. بوجـود  ارزشـیابی 
پرداخـت  کـه  کنـد  مـی  مشـخص  قـرارداد 
کننـده یـا کارفرمـا، در قبـال پرداخـت مبلـغ 
از  انتظاراتـی  چـه  مقـرر  زمـان  در  معینـی 
)پیمانـکار(  خدمـات  کننـده  ارائـه  موسسـه 
داشـته باشـد و پیمانـکار چه خدمتـی )نوع و 

داد. ارائـه خواهـد  را  حجـم( 
اهمیـت قـرارداد در ایـن اسـت کـه انتظـارات 
نشـان  شـفاف  طـور  بـه  را  قـرارداد  طرفیـن 

می دهـد.
بدیهی است که قرارداد تحمیلی نتایج 

مطلوبی در بر نخواهد داشت.
رویکـرد  و  افـزون  روز  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
شـرکت ها و سـازمان هـای دولتـی در بـرون 
ایجـاد  و  خدمـات  و  کاال  نیازهـای  سـپاری 

مسـتند  )فـرای  خـود  جانبـی  تاسیسـات 
بودجـه  و  برنامـه  قانـون   23 مـاده  قانونـی 
مصـوب اسـفند مـاه 1352( در دهـه هـای 
اخیـر به بخش خصوصی، کـه حاصل تعدیل 
و کوچک شـدن سـازمان های دولتی حسب 
چهـارم  تـا  اول  توسـعه  هـای  برنامـه  مفـاد 
مـی باشـد قسـمت اعظـم وظایـف اجرایـی 
صنعـت  بخصـوص  هـا  سـازمان  خدماتـی 
نفـت بـه بخـش خصوصـی واگـذار گردیـده و 

می گـردد.
بـا  خصوصـی  بخـش  نقـش  آنجاییکـه  از  و 
توجه به حساسـیت هـای تاسیسـات صنایع 
مختلـف مـی توانـد نقـش اثرگـذاری باشـد. 
لـذا انتخـاب آنهـا جهـت نیـل بـه اهـداف نیز 

حساسـیت خـود را مـی طلبـد.
ایـن مهـم بـه مدیریـت کالن هـر سـازمان یـا 
شـرکتی محـول گردیـده اسـت کـه یکـی از 
مهمتریـن بخـش هـای مدیریـت پـروژه های 
داخلی، مدیریـت قراردادها و به ویژه مسـایل 
حقوقـی اینگونـه قراردادهاسـت کـه همانـا 

حقـوق قراردادهـا نامیـده مـی شـود.
لـذا انتخـاب بخـش خصوصـی جهـت ایجاد 
تاسیسـات جانبی و نگهداری کل تاسیسـات 
و همچنین دریافت سـایر خدمات مورد لزوم، 
تحت عنوان پیمانکار، الزمـه اصولی بوده که 
در ایـن رابطـه قانـون برگـزاری مناقصـات در 
سـال 1383 توسط مجلس شـورای اسالمی 
ابـالغ  مجریـه  قـوه  بـه  و  تصویـب  تدویـن، 

گردید.
کـه ایـن مهـم یعنـی انتخـاب شـرکت هـای 
پیمانـکاری صرفـا بـا رعایت مفـاد قانونـی آن 
بـه همـراه آئیـن نامـه هـای اجرایـی مصـوب 

هیئـت وزیـران قابـل اجـرا مـی باشـد.
کلیـه  قانـون  ایـن  تصویـب  بـا  عبارتـی  بـه 
آئین نامـه معامـالت قبـل از این ملغـی اعالم 
گردیـد. هرچنـد کـه قانـون مناقصـات قبـل 
از ارائـه آئیـن نامـه قابلیـت اجرایـی بـه خـود 
گرفـت و آئیـن نامه هـای اجرایی آن حـدود 6 
تـا 2۴ ماه پـس از ابالغ قانون توسـط هیئیت 
وزیران، تدویـن و ابالغ گردیـد و چالش هایی 
را بیـن پیمانـکاران و کارفرمـا و حتـی رونـد 

می نمایـد کـه اکثریـت اوقـات مشـکل آفرین 
می باشـد.

بـه  مناقصـه(  اسـناد  )جـزو  قراردادهـا    -
گونـه ای تنظیـم مـی شـوند کـه بـه اراده 
اشـخاص و آزادی قـراردادی خدشـه وارد 
شـده و تعـادل در تنظیـم یـک قـرارداد 
عادالنـه بـه هـم مـی خـورد بـه عبارتـی 
در  عدالـت  پذیـرش  اصـل  عـدم  از 
ارکان هـای مختلـف پیـروی مـی نمایـد. 
ابهامـات  کـه  قـراردادی  چنیـن  وجـود 
زیـادی هـم در نحـوه تعامـل و صیانـت 
دارد  همـراه  بـه  را  طـرف  دو  حقـوق  از 
بـا طوالنـی شـدن کارهـا )عـدم رعایـت 
تعهـدات کارفرمـا و پیمانـکار( مخـدوش 
شـدن روابط طرفیـن )عدم پاسـخگویی 
و به موقـع به مکاتبات پیمانکار از سـوی 
و  قراردادهـا  قیمـت  افزایـش  کارفرمـا( 
ورود آسـیب های جـدی را در بـر خواهـد 

داشـت. 
)تیپ قراردادی که بر اسـاس مسـتند قانونی 
مصـوب  بودجـه  و  برنامـه  قانـون   23 مـاده 
و  شـده  ابـالغ  و  تهیـه   1352 مـاه  اسـفند 
تاکنون نیـز قابلیت اجرایی دارد بسـیار کمتر 
طرفیـن قـرارداد را دچـار چالش مـی نماید.(
قانونــی(  )مستندســازی  مهــم  ایــن 
بــه  را  دولتــی  هــای  شــرکت  می توانــد 
قراردادهــای  یکنواخت ســازی  ســمت 
ــه  ــوق داده ک ــاخت س ــد از س ــی بع خدمات
همچــون  تاسیســات  نگهــداری  همانــا 
ســاخت آن از اهمیــت واالیــی برخــوردار 

. شــد می با

بررسی اسـناد مناقصه و مفاد چند 
از قراردادهـا و تناقصـات آشـکار با 
عدم شـفافیت، دسـتور العمل های 

صـادره و مـواد قانونی مرتبط

خـود  تشـخیص  بـه  صرفـًا  "کارفرمـا   -1
مـی تواند بایـک اخطـار کتبـی 30 روزه به 

پیمـان خاتمـه دهـد"
در پیمــان هــای دولتــی کــه اهدافــی چــون 
ــات  ــه خدم ــی و ارائ ــع عموم ــت از مناف صیان

برگزاری مناقصات به وجود آورد و از آنجاییکه 
قانـون صرفـا در رابطـه بـا مناقصـات تدویـن 
شـده بـود، موضـوع مزایده هـا نیـز از دیدهـا 
پنهـان مانـده ضمـن اینکـه آئیـن نامه هـای 
سـازمان های  در  شـده  تدویـن  معامـالت 
دولتـی که هـر دو موضـوع را در بـر می گرفت 

نیـز ملغـی گردیـده بـود.
نامـه  آئیـن  آن  تبـع  بـه  و  مناقصـات  قانـون 
و  اشـکاالت  دارای  شـده  ابـالغ  اجرایـی 
ابهامـات فراوانـی بـود کـه طـی مکاتبـات و 
جلسـات متعـدد 5 سـاله از سـوی ارگان هـا 
و مدیریـت هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار 
انجـام  الزم  تعدیـالت  نهایـت  در  و  گرفـت 

بـه صـورت کامـل( نـه  )البتـه  گردیـد. 
اهـم مـوارد ، ایـرادات و ابهامـات مناقصـات 
در دو شـماره )2 و 3(  همیـن نشـریه بـدان 
پرداخت شـد و لـذا جایگاهی در این نوشـتار 

نـدارد.
در نهایـت قانـون برگـزاری مناقصـات و مفـاد 
آئیـن نامـه هـای اجرایـی آن اصالحیـه هـای 
تاخیـر(  بـا  )هرچنـد  شـده  انجـام  بعـدی 
بـرون  از شـفاف سـازی و اهـداف  قسـمتی 
سـپاری کارهـای اجرایـی را در بـر گرفتـه و در 
اکثـر مـوارد بـه غیر از دسـت و پـا گیر بـودن و 
اطاله فرایند رسیدگی اسـناد مناقصه چیزی 

پیـش رو نـدارد.
رجـوع بـه پرونـده هـای پیمـان هـای داخلی 
بـه دادگاه هـا و مکاتبـات متعدد و فرسایشـی 
اشـاره  موضوعـات  از  خـارج  نمی توانـد 

شده باشـد. 

پیمان سپاری
واگـذاری  جهـت  اجرایـی  هـای  دسـتگاه 
قسـمتی از وظایـف پیشـین خـود )بـا توجـه 
قانـون  رعایـت  بـا  توسـعه(  هـای  برنامـه  بـه 
آن،  اجرایـی  هـای  نامـه  آئیـن  و  مناقصـات 
اسـناد مناقصه ای تهیه و قـراردادی که جزئی 
از اسـناد مناقصـه اسـت را تحویـل مناقصـه 
گـران داده تا بـا پذیرش بدون قید و شـرطی، 
قـرارداد  و  نماینـد  قیمـت  پیشـنهاد  ارایـه 
منظـم بـه اسـناد مناقصـه از مـواردی پیـروی 

حسن حسین زاده
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همگانــی دنبــال مــی شــود عمدتــًا یــک ســو 
شــخص خصوصــی و ســوی دیگــر طــرف 

ــور دارد. ــی  حض دولت
بعـد از انعقـاد پیمـان نیـز هـر یـک از طرفین 
پیمانکار و کارفرما تعهداتـی دارا خواهند بود 
کـه مـی تـوان خاتمـه پیمـان را یکـی از علـل 
سـقوط ایـن تعهـدات البتـه از ناحیـه کارفرما 

ذکـر کـرد )خـارج از بحث فسـخ قـرارداد( 
در  موجـود  مقـررات  و  قوانیـن  بررسـی  بـا 
می یابیـم کـه حـق فسـخ قـرارداد پیمانکاری 
صـورت  پیمانـکاران  تخلـف  اسـاس  بـر 
می پذیـرد و مقـررات نسـبتًا مشـخصی وجود 

دارد.
اینکـه  بـدون  پیمـان  خاتمـه  مـورد  در  امـا 
تقصیری متوجه پیمانکار باشـد چه توجیهی 

مـی تـوان ارائـه نمـود.
و  کلـی  مفهـوم  یـک  کارفرمـا  تشـخیص 
آن  مـادی  محتـوای  آیـا  نیسـت؟  مبهـم 
قابلیـت نظـارت قضایـی دارد؟ آیـا راه بـرای 

اسـت؟ بـاز  اختیـارات  از  سوءاسـتفاده 
لـذا این بند از پیمـان نمی توانـد حقوق حقه 
طرفین قـرارداد را در خود حفـظ نماید و رافع 

اصل عدالت پذیری اسـت.

پیمانـکار  هـای  وضعیـت  2-"صـورت 
حداکثـر ظـرف 20 روز / 30 روز پـس از 
ارائـه توسـط پیمانـکار بـه نماینـده کارفرما 

گـردد." مـی  پرداخـت  ناظـر 
از دیگـر موضوعـات چالـش برانگیـز اهـداف 
همانـا  کـه  گـذار  قانـون  اولیـه  و  اصلـی 
دسـتیابی بـه عدالت می باشـد محقـق نمی 
گـردد موضـوع پرداخـت مطالبـات پیمانـکار 
در زمـان مقـرر و بـا رعایـت انجـام تعهـدات 

می باشـد. پیمانـکار 
بدیـن ترتیـب کـه در کلیـه شـرایط عمومـی و 
خصوصـی قـرارداد بـرای پرداخـت بـه موقـع 
شـده  تعییـن  زمـان  پیمانـکاران  مطالبـات 
لیکـن کارفرمـا مسـئولیتی را بـرای خـود در 
صـورت عـدم رعایـت موضـوع، پیـش بینـی 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  اسـت  ننمـوده 
طـرف مقابـل حتـی در صـورت عـدم رعایـت 
موضوعـات کوچک مثل نپوشـیدن لباس آرم 
دار مسـئولیت مالـی بـرای پیمانـکار در نظـر 

گرفتـه اسـت.

تـوان  کـه  میـدارد  اذعـان  "پیمانـکار   -3
پرداخـت سـه مـاه هزینـه حقـوق و مزایـا و 
همچنیـن اسـکان و ... نیروهـای موضوع 
پیمـان را دارا مـی باشـد و در صـورت عدم 
پیمانـکار  بـه  پیمـان  مطالبـات  پرداخـت 
از سـوی کارفرمـا، ایـن مهـم را بـه عهـده 
بگیـرد )پرداخت سـه ماهه هزینـه پیمان( 
و از ایـن بابـت هیـچ مسـئولیتی متوجـه 
کارفرما نمی باشـد و عـدم رعایت موضوع 
از سـوی پیمانکار مشـمول جرایـم خواهد 

شد."
موضـوع فوق با فلسـفه وجـودی پیمانـکاران 
کـه همانـا اسـتفاده از تجربیـات و نیروهـای 

پیمانـکاران  هماهنگـی  تـوان  و  کارآمـد 
می باشـد در تضـاد کامل اسـت. ضمن اینکه 
بـا مفاد و فلسـفه ایجاد یک حسـاب مشـترک 

بیـن پیمانـکار و کارفرمـا منافـات دارد.
همانگونه که اشـاره گردید قسمتی از وظایف 
دولـت بـه بخـش خصوصـی واگـذار گردیـده 
را  خصوصـی  بخـش  راسـتا  درایـن  و  اسـت 
می تـوان یکـی از مدیـران اجرایی دانسـت نه 
بخشـی که سـرمایه مالی را وارد بخش دولتی 
نمایـد. کـه ایـن خـود به مشـابه عدم داشـتن 
تـوان مالی بخش دولتـی می باشـد و با اصل 
انعقاد قـرارداد که یکی از شـرایط آن داشـتن 
اعتبـار مالـی الزم جهـت واگـذاری پـروژه هـا 

مـی باشـد در تضاد آشـکار اسـت.
و آنچه که در مهم حائز اهمیت است:

"کارفرمـا حـق دارد در صـورت عـدم پرداخت 
پیمـان،  پرسـنل موضـوع  مزایـای  و  حقـوق 
راسـًا" اقدام بـه پرداخت نمایـد و هزینه ای به 
میـزان 25 تـا30 و بعضـًا 100% را از پیمانکار 

طلـب نماید.
ایـن مقولـه مطـرح مـی گـردد کـه چنانچـه 
مزایـای  و  حقـوق  پرداخـت  تـوان  کارفرمـا 
پرسـنل پیمانکار را دارا می باشـد به چه علت 
مطالبـات پیمانـکار را پرداخت نمـی نماید تا 

خـود راسـًا اقـدام بـه ایـن مهـم نمایـد.
نتیجـه اینکه: تـوان پرداخت سـه مـاه هزینه 

حقـوق و مزایا و سـایر مسـائل جانبـی در این 
رابطه بـا اصـل وجـودی پیمانـکاران در تضاد 
کامـل اسـت و بـا مفاد دسـتورالعمل حسـاب 
مشـترک )که خـود دارای اشـکاالت اساسـی 

اسـت( منافـات دارد.

4- فورس ماژور :
جامعـه  فعلـی  هـای  دغدغـه  دیگـر  از 
پیمانـکاری، رفـع موانع و انعکاس مشـکالت 

موجود در قوانین مرتبط و دسـتورالعمل ها و 
. سـت مه ها بخشنا

عواملـی چـون نـرخ تـورم، نوسـانات سـریع 
در نـرخ تبدیـل ارز و احتمـال کمیـاب شـدن 
در  تعهـد  مـورد  اولیـه  مـواد  و  کاال  ناگهانـی 
پیمـان، بـه عبـارت دیگـر قـراردادی کـه در 
ابتـدا اهـداف وانتظـارات طرفیـن را بـرآورده 
دلیـل  بـه  بعدهـا  اسـت  ممکـن  می سـازد 
تغییـرات شـرایط اقتصادی موجـب کاهش و 
یا حتـی از بین رفتن سـود مورد انتظار شـود.
بنابرایـن بـرای پیمانـکار هیـچ حاصلـی جـز 

مسـئولیت بـه بـار نمـی آورد.
و ایـن چنین اسـت که پروژه های بی شـماری 
پـس از سـال هـا از شـروع آن همچنـان مورد 
بهـره بـرداری قـرار ندارند کـه یکـی از عوامل 
مشـخصه آن عـدم تغییـر در مـواردی از بحث 

فـورس مـاژور می باشـد.
از جملـه آن ... جنـگ هـای اقتصـادی و بـه 
تبـع آن کاهش ارزشـی پـول رایـج، تحریم در 
ورود کاال خـروج ارز و ... نـرخ تبدیـل ارز را نام 
برد کـه می بایسـت در موضـوع فـورس ماژور 

گـردد. اضافه 

کارفرمـا،  تشـخیص  کارفرمـا،  تاییـد   -5
... و  کارفرمـا  صالحدیـد 

تقاضـای  بـه  بنـا  دارد  موافقـت  "کارفرمـا 

پیمانـکار و تشـخیص و صالحدیـد کارفرما به 
منظـور تجهیـز کارگاه پیمانکار تـا 10% مبلغ 
پیمـان مطابـق شـرح زیـر بـه عنـوان پیـش 

پرداخـت و ... بـه پیمانـکار بپـردازد."
پیـش  یـا عـدم پرداخـت موضـوع  پرداخـت 
بـه  تاثیـر  نـرخ  پیشـنهاد  ارائـه  در  پرداخـت 
سـزایی دارد لـذا بـا توجـه بـه متن فـوق چون 
اسـت.  مشـروط  پرداخـت  پیـش  پرداخـت 
قیمت هـای ارائه شـده نمی تواند بـا واقعیت 

امـر تطابـق داشـته باشـد.
به عبارتی مشـخص نیسـت که آیا این پیمان 
مشـمول پرداخت پیش پرداخت می شـود یا 
خیـر؟ و به عبارتـی بعد از امضـاء قـرارداد اگر 
کارفرمـا صالح دانسـت پرداخت مـی نماید و 

... اگر 
نیـاز  مـورد  اقـالم  اسـت  موظـف  "پیمانـکار 
پیمـان را از اقالمی کـه دارای مهر اسـتاندارد 

مـی باشـد بـا تاییـد کارفرمـا تهیـه نمایـد."
را  چیـزی  چـه  کارفرمـا  تاییـد  جـا  ایـن  در 

باشـد. داشـته  دنبـال  بـه  می توانـد 
اسـتاندارد  تاییدیـه  دارای  کاالهایـی  وقتـی 
اسـت تایید کارفرما چـه جایگاهی مـی تواند 

داشـته باشـد؟

6- قراردادهای حجمی :
در  خدماتـی  حاضـر  قراردادهـای  مفـاد 
سـازمان های دولتـی و بـه ویـژه شـرکت های 
دسـتورالعمل  آخریـن  برخـالف  نفتـی 
سـاماندهی شـده در رابطـه بـا قراردادهـای 
مـورخ   16129  /  92  /  200  ( حجمـی 
اصالـت  هرگونـه  فاقـد   )1392/09/19
حجمی بوده و علیرغم تاکید مفاد بخشـنامه 
قراردادهـای  در  اینکـه  بـر  مبنـی  مذکـور 
حجمـی بـه هیـچ وجـه بـه موضـوع نیـروی 
انسـانی، بکارگیـری افـراد، حقـوق و مزایـای 

کارکنـان شـرکت خصوصـی پرداخت نشـود، 
کاًل بـر اسـاس نیـروی انسـانی منعقـد مـی 
گـردد و چون قـرار اسـت به موضـوع حجمی 
نیـز پرداختـه شـود دچـار چالـش شـده و در 
اجـرا بـا توجـه بـه ادغـام ایـن دو موضـوع بـا 

می گـردد. مواجـه  اساسـی  مشـکالت 

ادامه دارد...
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پنـج اس یـا 5S یکـی از مباحـث عمـده در مدیریـت ژاپنی می باشـد   
کـه ابتـدا در ژاپـن و سـپس در سـایر کشـورها بـه کار گرفتـه شـده اسـت. ایـن 
رویکـرد بر اسـاس بهبود مسـتمر بوده که بـر روی ایجاد و حفـظ محیطی تمیز، 
مرتـب، اسـتاندارد و ایمـن تاکیـد دارد کـه در پنـج فـاز یـا مرحلـه پیـاده سـازی 

می شـود.
نتایجـی کـه معمـواًل بـا اسـتفاده از ایـن روش حاصـل مـی گـردد را مـی تـوان 
بـه اختصـار بـه پیشـگیری از حـوادث، صرفـه جویـی در زمـان، بهبـود روحیـه 
کارکنـان و افزایـش کیفیـت و بهـره وری در محیـط کار عنوان نمـود. بطور کلی 

هـدف نهایـی »پنـج اس« پیشـگیری از اتـالف هاسـت. 
بنـا بـه نظر کارشناسـان، یکـی از دالیل پایین بودن سـطح بهـره وری در صنایع 
داخلـی، جـدی نگرفتـن نظـم کاری و بـه وجـود آمـدن اتـالف هـای فـراوان در 
فرایندهـای کاری عنـوان شـده اسـت. در محیـط هـای کارگاهـی، بـه دلیـل 
ماهیـت کاری و لـزوم حفـظ نظـم و انضباط، باالخـص در دوره هـای پیک کاری 
تعمیرات اساسـی، ضـرورت بکارگیری این نوع رویکردهـا را دو چندان می کند.
از ابتدای سال 95، کارگاه تعمیرات مرکزی فاز 12 پاالیشگاه نهم پارس جنوبی، 
بـه کمک مشـاور خـارج از سـازمان، جنـاب آقای دکتر اسـماعیلی و تیـم همراه، 
اقـدام به اجرای رویکرد پنج اس، جهت بهینه سـازی فضای کارگاه نموده اسـت. 
ایـن پـروژه تـا پایـان شـهریورماه، بیـش از 50% پیشـرفت داشـته و فازهـای آماده 

سـازی، فـاز یک و دو بطور کامل پیاده سـازی شـده اسـت. 
فعالیت های انجام شده در این پروژه به شرح زیر می باشد:

ارزیابی وضعیت موجود کارگاه و شناسایی معضالت و مشکالت 	 
ایجاد ساختار اجرای پروژه و سازماندهی تیم های اجرایی	 
ارایـه آمـوزش هـای عمومـی و تخصصـی بـه تمامـی کارکنـان جهـت 	 

آشـنایی بـا مفاهیـم و اهـداف پیاده سـازی پنـج اس و همچنیـن نحوه 
پیـاده سـازی ایـن رویکـرد در کارگاه )۴ دوره معـادل 330 نفـر سـاعت 

آموزش(
از 	  ضـروری  لـوازم  جداکـردن  جداسـازی-  فـاز   - یـک  فـاز  اجـرای 

کار  محیـط  کـردن  خلـوت  هـدف  بـا  غیرضـروری 
اجـرای فـاز دو - مرتب سـازی – جانمایـی بهینه کارگاه ها و دسـتگاه ها 	 

و ایجـاد نظم و ترتیـب در چیدمان تجهیـزات و لوازم
در تصاویـر زیـر اصالحـات انجـام شـده بصـورت تصاویـر قبـل و بعـد از بهبـود، 

نمایـش داده شـده اسـت. 

“
پیاده سازی پروژه ساماندهی محیط کاری )پنج اس(  در کارگاه تعمیرات مرکزی فاز 12 پاالیشگاه نهم پارس جنوبی

دوره آموزشـی کار در ارتفـاع  ، کاربـا طنـاب   
جهـت پرسـنل پـروژه ایمنـی فـاز 12 گـروه پتروصنعـت 
جنـوب در خـرداد و تیرمـاه 95 در تهـران ، بـه صـورت 
دوره ای جهـت هریک از پرسـنل وبـه مدت پنـج روز برگزار 

گردیـد.
هـدف از برگـزاری ایـن دوره بـه صفـر رسـاندن اتفاقـات 
حاصـل از کار در ارتفـاع مـی باشـد. کار بـا  طنـاب مانند 
هـر کار دیگـری دارای خطـرات خـاص خـود اسـت اما با 
دسـته بنـدی و شناسـایی خطـرات  و مدیریـت ریسـک و 
نحـوه پیشـگیری از بـروز خطر ، ایـن رشـته کاری نه تنها 
متضمـن ایمنی بسـیار  باال اسـت بلکه توانسـته اسـت تا 
حـد بسـیار قابـل قبولی بـه هدف اصلـی خود کـه همانا 

کار  بـدون حادثـه اسـت نزدیک شـود. 
ایـن دوره آموزشـی در سـه سـطح برگـزار خواهـد شـد کـه 

شـامل؛ سـطح 1 :تکنیسـینی که می تواند زیـر نظر یک 
سرپرسـت سـطح سـه فعالیـت هـای مشـخص و تعییـن 
شـده ای را انجـام دهـد. سـطح 2 : تکنیسـین نجـات و 
پیشـرو کسـی که قادر اسـت تنظیمات و کارگاه هـای کار 
بـا طنـاب را دایر کند. مسـئولیت امداد را بر عهـده بگیرد. 
زیر نظر یک سرپرسـت سـطح سـه  کارهای گوناگـون را با 
طناب به انجام برسـاند.  سطح 3 : تکنسین سرپرست که  
می تواند مسـئولیت تمامی فعالیـت های کار با طنـاب را 
بر عهـده بگیرد.  مـی تواند فنـون و اطالعاتی که سـطوح 
1 و 2  نیـاز دارنـد را در اختیـار آن ها بگـذارد و اجرا کند. به 

قوانین و مقـررات مربوطـه آگاهی کاملـی دارد.
اطالعـات بنیـادی و عمیقـی دربـاره اجـرای روش هـای 
پیشـرفته امداد دارد و دارای گواهینامه کمک های اولیه 

است.

جهت پرسنل پروژه ایمنی فاز 12 برگزار گردید

دوره آموزشی تخصصی امداد و نجات )ایراتا(

بعد از بهبود، خلوت کردن فضای کارگاه از لوازم 
غیرضروری

قبل از بهبود، نگهداری قطعات تعمیری در کارگاه ولو

بعد از بهبود، خلوت کردن محیط و 
ایجاد شرایط مناسب برای نگهداری از 

قطعات تعمیری

قبل از بهبود، نگهداری قطعات تعمیری در کارگاه پمپ 

بعد از بهبود، خلوت کردن فضای کارگاه و همچنین 
خط کشی جهت جانمایی راهروها و مسیرهای عبور و مرور

قبل از بهبود، نگهداری لوازم غیرضروری در 
محیط کارگاه
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آبدارچی شرکت مایکروسافت

مــرد بیــکاری بــرای ِســَمِت آبدارچــی در مایکروســافت تقاضــا داد. رئیــس هیئــت مدیــره 
ــا او مصاحبــه کــرد و تمیــز کــردن زمیــن  را بــه عنــوان نمونــه کار دیــد و گفــت: »شــما  ب
رو واســه تون  تــا فرم هــای مربوطــه  بدیــن  رو  ایمیل تــون  اســتخدام شــدین، آدرس 

ــن. ــروع کنی ــد کار رو ش ــه بای ــی ک ــور تاریخ ــن و همین ط ــر کنی ــا پ ــتم ت بفرس
مرد جواب داد: اما من کامپیوتر ندارم، ایمیل هم ندارم!

رئیــس هیئــت مدیــره گفــت: متأســفم. اگــه ایمیــل نداریــن، یعنــی شــما وجــود خارجــی 
نداریــن و کســی کــه وجــود خارجــی نــداره، شــغل هــم نمی تونــه داشــته باشــه.

مرد در کمال نومیدی اونجا رو ترک کرد.
ــا تنهــا 10 دالری کــه در جیبــش داشــت چــه کار کنــه. تصمیــم گرفــت   نمی دونســت ب
ــه  ــه ب ــی گوجه فرنگــی بخــره. بعــد خون ــره و یــک صنــدوق 10 کیلوی ــه ســوپرمارکتی ب ب
خونــه گشــت و گوجه فرنگی هــا رو فروخــت. در کمتــر از دو ســاعت، تونســت ســرمایه ش 

رو دو برابــر کنــه.
ایــن عمــل رو ســه بــار تکــرار کــرد و بــا 60 دالر بــه خونــه برگشــت. مــرد فهمیــد می تونــه 
ــره و  ــر ب ــن کــه هــر روز زودت ــه ای ــه و شــروع کــرد ب ــق زندگــی ش رو بگذرون ــن طری ــه ای ب
دیرتــر برگــرده خونــه. در نتیجــه پــول ش هــر روز دو یــا ســه برابــر می شــد. بــه زودی یــه 
گاری خریــد، بعــد یــه کامیــون، و بــه زودی نــاوگان خــودش رو در خــط ترانزیــت )پخــش 

محصــوالت( داشــت.
5 ســال بعــد، مــرد دیگــه یکــی از بزرگتریــن خرده فروشــان امریــکا بــود. شــروع کــرد تــا 
ــره.  ــر بگی ــه ی عم ــت بیم ــم گرف ــه، و تصمی ــزی کن ــواده ش برنامه رب ــده ی خان ــرای آین ب
بــه یــه نمایندگــی بیمــه زنــگ زد و سرویســی رو انتخــاب کــرد. وقتــی صحبت شــون بــه 

نتیجــه رســید، نماینــده ی بیمــه آدرس ایمیــل مــرد را پرســید.
 مرد جواب داد: من ایمیل ندارم.

نماینده ی بیمه با کنجکاوی پرسید:
»شــما ایمیــل نداریــن، ولــی بــا ایــن حــال تونســتین یــک امپراتــوری در شــغل خودتــون 
بــه وجــود بیاریــن. می تونیــن فکــر کنیــن بــه کجاهــا می رســیدین اگــه یــه ایمیــل هــم 
داشــتین؟« مــرد بــرای مدتــی فکــر کــرد و گفــت: » آره! احتمــااًل می شــدم یــه آبدارچــی 

در شــرکت مایکروســافت.«

آقایان ؛ سعید قنبری مهرآبادی، علی ایزدپناه، هاشم خواجه ، فرهاد فیروزبخت ، حسین احمدی میرقائد) از همکاران پروژه کارگاه مرکزی( ، سعید عسگری زاده ، نورالدین روهنده 	 
، محسن جنگجو )از همکاران پروژه آتش نشانی فاز12 (، صمد حیدری) از همکاران پروژه پاالیشگاه تبریز( ،احسان کوروند ، محمدحسین کاویانی) از همکاران پروژه فاز 9و10 (، 
سعیدفضلی شمیم و مهدی احمدی) از همکاران پروژه پاالیشگاه تهران (، عبدالله آقایی) از همکاران پروژه راهبری فاز12(، مهدی افشار و خانم محبوبه مرادی) از همکاران دفتر 

مرکزی(، به تازگی تشکیل زندگی مشترک داده اند. پترونیوز به این عزیزان تبریک عرض می نماید.
آقایان ؛ محمدرضا ترسناک) ازهمکاران پروژه پاالیشگاه تبریز(، سیدابراهیم موسوی و یاسرمحمدی گل پاره )از همکاران پروژه راهبری فاز 12 (، یعقوب حافظی )از همکاران پروژه 	 

کارگاه مرکزی( ، محسن احمدی نورالدین وند و محمدتقی میرشکاران) از همکاران پروژه فاز 9و10 (، علی رضا فقیهی )ازهمکاران پروژه آتش نشانی فاز 12 (، در غم از دست دادن 
عزیزانشان می باشند. پترونیوز مصیبت وارده را به ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگارمتعال طلب صبر و شکیبائی برای بازماندگان مسئلت می دارد.

آقایان ؛ علی خسروآبادی ، احمد دریانورد ، الیاس جابری خانی آبادی ، علی محمد مرادی ، مرتضی رستمی )از همکاران پروژه کارگاه مرکزی( ، رضا رضایی نژاد ومسعود بخشایش) 	 
از همکاران پروژه آتش نشانی فاز 12( ، بابک عهدی و محمد باقرزبانی) از همکاران پروژه پاالیشگاه تبریز (، خانم رضوان مختاری، نصرالله آشناگر و علی اصغر حیدری) از همکاران 
پروژه رازی(،هومن یوزباشی زاده )از همکاران دفتر مرکزی( ، سامان کرمی نژاد، بهبود یوسفی و قهرمان حاتمی پور) از همکاران پروژه فاز 9و10( ، دانیال نوروزی ، محسن کبودانی ، 
مجتبی تاجیک ، محمد باشتنی ،مهدی ندیمی ، علی اصغر خمجانی ، یزدان امیری ، محمد رجبی و صابریاهو) از همکاران پروژه پاالیشگاه تهران (به تازگی صاحب فرزند گردیده اند. 

قدم نو رسیده مبارک.

“

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 تماس 

حاصل فرمایید.

باخبر شدیم که...

؟ مسابقهداستان کوتاه

با جـایزه جدول سودوکو
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یعقوب ساکی )همکار پروژه کارگاه مرکزی فاز 12(
محبوبه مرادی )همکار دفتر مرکزی(
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ماهنامه انرژی و توسـعه نشـریه ای تخصصی اسـت که عالوه بر حوزه   
باالدسـتی صنایع نفت و گاز و پتروشـیمی کشـور، در زمینه های مدیریتی و علمی 
شـاخه های اصلـی ایـن حـوزه از جملـه مهندسـی بهره بـرداری از میادیـن نفـت و 
گاز، مهندسـی مخـازن هیدروکربـوری، مهندسـی حفاری ، همچنیـن انرژی های 
نو و صنایع پایین دسـتی صنایع نفت و گاز و پتروشـیمی کشـور  فعالیت می کند. 
در واقـع ایـن ماهنامـه کـه به صاحـب امتیـازی دکترحسـین کاوه پیشـقدم و مدیر 
مسـئولی و سـردبیری دکتر علی مددسـلیمانی می باشـد،  پلی اسـت میان حوزه 
صنعـت انـرژی، نخبـگان و مسـئوالن . درصـورت درخواسـت اشـتراک بـا شـماره 

تلفـن ۴1902-021 و یـا 8-88580657 تمـاس حاصـل فرماییـد.

petronews@petrogroup.co

 دکتر علی   مروی
رییس کمیسیون انرژی

 دکتر سید علی حسینی  
مدیرعامل شرکت بورس انرژی

 دکتر جعفر قادری
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه

 مهندس مهدی یوسفی
 مدیر عامل سازمان  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 دکتر ایمانی راد
استاد دانشگاه و سازمان مدیریت صنعتی

 سرمایه گذاری خارجی
 در پتروشیمی های خصوصی

 اصول حاکم
 بر قراردادهای

پیمانکاری دولتی

صنعت نفت پس از برجام

 اردیبهش�ت 1395      قیمت5000 تومان

فرصت یا تهدید؟

چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404

گفت و گوهای این شماره

سال اول  شماره  1

و  گردید  آغاز  مرداد 95  تهران 16  نفت  پاالیشگاه  اساسی  تعمیرات  عملیات    
مجموعه واحدهای تقطیر در خالء و اتمسفریک ، گاز مایع و واحد مراکس پاالیشگاه جنوبی 
به موازات هم تعمیرات اساسی شد. از اهم فعالیت های انجام یافته با توجه به رعایت مهم 

کرد: اشاره  ذیل  موارد  به  توان  می  پروژه  این  در  ایمنی  نکات 
تعویـض کامـل ورق هـای بدنـه کـوره 151 و نیـزه نصـب سـرامیک فایبـر بـه جـای 	 

سـیمانکاری داخل کــوره
جابجایی هدر پالک ها با Return Bend  برای تمام ناحیه Convection کوره 103 	 
ناحیه 	  های  تیوب  تعویض  همراه  به   101 کوره  کاری  عایق  عمده  بخش  تعویض 

دار فین  های  تیوب  با   Convection
تعویض پکینگ های تعدادی از بسترهای برج های تقطیر در خالء و اتمسفر	 
تعویض تیوب کامل کولرهای هوایی 101 و 102 و نیز تقویت Blade  های مربوط به 	 

توزیع کننده برج 151
 	Piping تعویض بسیاری از مسیرهای

انجام تعمیرات اساسی مربوط به حدود 100 مبدل	 
این پروژه با مشارکت و حضور حدود 650 نفر در بخش های مکانیک ، ماشینری و کارگاه 
مرکزی طی 36 روز در برنامه تعمیرات اساسی مردادماه انجام شد. شایان ذکر است برای 
کلیه نفرات این پروژه دوره های ایمنی ، مصاحبه فنی و نیز معاینات پزشکی الزم نیز انجام 

گرفت.
باتوجه به حضور گسترده نفرات و تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شده خوشبختانه دراین 
در  پروژه  این  اجرای  با  همزمان  است.  نشده  گزارش  ای  عمده  حادثه  هیچگونه  پروژه 
پاالیشگاه نفت تهران ، 1 دستگاه دیگ بخار در پاالیشگاه جنوبی تعمیرات اساسی گردید. 
همچنین تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس،  هیدروژن ، آب ترش  و آمین 1و2 نیز در 
تاریخ 10 مهرماه 95 آغاز خواهد شد . از اهم فعالیت های پیش رو در این تعمیرات اساسی 
می توان به تعویض کامل مبدل های فشار قوی )Yuba( اشاره نمود . گفتنی است حدود 

500 نفر در تعمیرات اساسی آینده حضور خواهند داشت. 

 اتمام پروژه تعمیرات اساسی پاالیشگاه نفت تهران و آغاز پروژه ای دیگر

ماهنامه انرژی و توسعه منتشر شد


