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 HSE گزارش اجمالی از اتمام پروژه
پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی
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مصاحبه روزنامه Wall street Journal با
 گروه پتروصنعت جنوب

مصاحبه با حسین کاوه پیشقدم
مدیرعامل گروه پتروصنعت جنوب

پترونیوز یکساله شد 

مصرف کننـده ی باانصـاف، مصرف کننـده ی باوجـدان هـم مـی 
توانـد بـه تولید کشـور کمـک کند؛ دنبـال اسـم و رسـم نروند، 
دنبـال ِبَرنـد نرونـد ، دنبـال مصلحـت برونـد. مصلحت کشـور، 

مصـرف تولیـد داخلـی اسـت، کمک بـه کارگـر ایرانی اسـت.

»بیانات امام در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور«
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خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

پتروصنعت جنوب 12 ساله،  
خبرنامه پترونیوز 1 ساله شد 

بــه یــاری خداونــد متعــال ، نیــت دســت انــدرکاران 
ــوب   ــت جن ــروه پتروصنع ــد و گ ــت ش ــس هم مؤس
گردیــد.  تاســیس   1382 مردادمــاه  بیســتم  در 
مجموعــه حاضــر حاصــل تــاش هــای پیگیــر 
ــا  ــغله ه ــود مش ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــه بزرگواران هم
ــاص،  ــتی خ ــدون چشمداش ــیار ، ب ــکات بس و مش
عمــا موجبــات حرکــت و برپایــی ایــن خانــواده 

ــدند. ــبب ش ــزرگ را س ب
بانگاهــی مقایســه ای و اجمالــی از 12 ســال پیــش 
تاکنــون بــه خوبــی مــی تــوان فهمیــد کــه ایــن 
ــه  ــای ظالمان ــم ه ــان تحری ــی در زم ــه حت مجموع
روز  بــه  روز  بلنــد  گامهایــی  بــا  ،همــواره  غــرب 
پله هــای ترقــی و رشــد را یکــی پــس از دیگــری طــی 
نمــوده و همچــون گذشــته شــعار ؛ تجربــه دیــروز ، 
دانــش امــروز ، بالندگــی فــردا  را ســر می دهــد.  
حــال بــا در نظــر گرفتــن توافقــات هســته ای ایــران 
و 1+5 کــه نتیجــه زحمــات ، مجاهــدات صادقانــه و 
مجدانــه تیــم مذاکــره کننــده اســت، ایــن مســئله را 
بــه فــال نیــک مــی گیریــم و انتظــار داریــم تــا نــگاه 
ــری  ــدک تغیی ــز ان ــی نی ــش خصوص ــه بخ ــت ب دول
بنمایــد چراکــه بســیاری از بخــش هــای خصوصــی 
حتــی در زمــان تحریــم نیــز بــا همــت متخصصــان 
ــز  ــور عزی ــد کش ــیاری را عای ــات بس ــی، توفیق ایران
ــا اتفاقــات  اســامی شــان نمــوده انــد و چــه بســا ب
خــوب اخیــر بتواننــد موجبــات رشــد و توســعه 

ــد. ــم نماین ــتر را فراه بیش
ــد از ایــن امــر  امــا برغــم تمــام ایــن تــاش هــا نبای
غافــل شــد کــه بخــش خصوصــی همــواره و در 
هــر شــرایطی بــه حمایــت اعضــای دولــت نیــاز 
دارد، چــرا کــه اعضــای دولــت خــود نیــز معتقدنــد 
کــه موتــور اصلــی اقتصــاد کشــور بایــد بخــش 
ــت  ــز حمای ــت نی ــن سیاس ــد و از ای ــی باش خصوص
مــی کننــد و عاقمندنــد بخــش خصوصــی کشــور 

ــود.  ــد ش ــزرگ و قدرتمن ب
گــروه  12ســالگی  ســالروز  االیحــال،  علــی 
پتروصنعــت جنــوب کــه مصــادف بــا ســالگرد یــک 
ســالگی خبرنامــه پترونیــوز اســت را بــه تمامــی 
ــزرگ  ــواده ب ــن خان ــان ای ــد و کارکن ــئوالن ارش مس
تبریــک عــرض نمــوده و از تمــام عزیزانــی کــه 
طــی ایــن یکســال بــا نظــرات ، انتقــادات و ارســال 
مطالــب، مــا را در هرچــه پربارتــر و بهترنمــودن ایــن 
ــی  ــکر م ــر و  تش ــد، تقدی ــرده ان ــاری ک ــه ی خبرنام
ــار  ــادی و در کن ــالیان متم ــت س ــد اس ــم . امی نمایی
ــه  ــا و ب ــالروزهای زیب ــه س ــن گون ــاهد ای ــر ش یکدیگ

یادماندنــی باشــیم. 

  کتاب طنز »پاندای محجوب بامبوبه دست 
انقـراض«  اندیشـه ی  در  دورسـیاه،  چشـم هایی  بـا 
انتشـارات چشـمه بـه قلـم جابـر حسـین زاده نودهـی 
فرزند همکار بزرگوارمان حسـن حسـین زاده نودهی ، 
مشـاور حقوقی گروه پتروصنعت جنوب منتشـر شـده 

اسـت.
 ایـن رمان ماجراهـا و روایت هـای آدمی نیمه روان پریش 
اسـت که مثل آهنربا، دیوانه هـای دور و برش را به خود 
جـذب می کنـد و قدم به قدم به جنـون کامل نزدیک تر 
می شـود. نکتـه ی اصلـی در مـورد فصل بنـدی  کتاب، 
غیـر خطی بودن آن اسـت کـه به نوعـی بازتاب دهنده  

ذهن مغشوش راوی و سرگیجه 
مواجهـه  در  اسـت  مدامـش 
دنیـای  و  اطـراف  آدم هـای  بـا 
احاطـه  آن  در  کـه  محـدودی 
شـده. حامد، شخصیت اصلی 
داسـتان در جایی ثابـت از دنیا 
ایسـتاده و بـه شـکلی منفعـل 
آدم هـا  خـروج  و  ورود  شـاهد 
بـه خانـه و در حقیقـت جریـان 

زندگـی اش اسـت.
شـخصیت های این اثر افرادی 
مشـکل دار هسـتند کـه ناچـار 
راوی،  باهت انـد.  خلـِق  بـه 
بیـن  خاصـی  ترتیـب  بـدون 
محدوده هـای زمانـی مختلـف 
می کنـد  سـیر  زندگـی اش  از 
روابـط  از  آشـفته  روایاتـی  و 
بـه  بـا اطرافیـان را  ناپایـدارش 
آدم هـای  می کشـد.  تصویـر 
رمـان گاهـی بـا شـکلی موجـه 
طولـی  و  می شـوند  وارد 
و  ضعف هـا  کـه  نمی کشـد 
بنیادین شـان  حماقت هـای 
خواننـده  صـورت  تـوی  را 
دیگـر  عبـارت  بـه  می کوبنـد. 
بـه  شکسـت خورده ها،  لشـکر 
نوبت وارد صحنه شـده و با لگد 

می شـوند. انداختـه  بیـرون  آن  از 
جابـر حسـین زاده اسـت کـه مهنـدس عمـران اسـت 
اسـت،  بخشـیده  لقایـش  بـه  را  پزشـکی  عطـای  و 
بـه  ورودش  و  اثـر  ایـن  خلـق  چگونگـی  دربـاره ی 
وارد  »اتفاقـی  می گویـد:  داستان نویسـی  عرصـه ی 
رشـته  مهندسی عمران شـدم و عمدتا در همین زمینه 
مشـغول بـه کار هسـتم. ممکـن بـود پزشـک شـوم یـا 
فرحـزاد.  دره ی  وسـط  کارتن خوابـی  یـا  روزنامه نـگار 
در هـر صـورت اولویـت اولم همیشـه نوشـتن داسـتان 

بـوده.«

سخن سردبیر

“
پاندای محبوب بامبو به دست با چشم هایی دور سیاه،  در اندیشه انقراض

را  فرمـان  نوشـتن،  »موقـع  می گویـد:  ادامـه  در  وی 
او اسـت کـه دسـت  می دهـم دسـت ناخودآگاهـم و 
می کنـد تـِه الیه هـای ذهنـم و آن چیـزی کـه دوسـت 
دارد را بیـرون می کشـد. بیشـتر مواقـع، حاصل همان 
اسـت کـه بهـش می گوینـد طنـز و عمدتـا هـم تلـخ 
گاری  رومـن  متن هـای  در  طنـز  ضربه هـای  اسـت. 
همیشـه مورد عاقه ام بوده و فکـر می کنم تاثیر زیادی 
از نوشـته هایش گرفتـه باشـم. کاری کـه معمـوال در 
نوشـته هام می کنـم دسـت انداختـِن آدم هایـی اسـت 
کـه خیلی خودشـان را جـدی می گیرند و بـا اعتماد به 

نفسـی غریـب، تنـد تنـد دنیـا را گاز می زننـد.«

چشـم هایی  بـا  بامبوبه دسـت  محجـوب  »پانـدای 
دورسـیاه، در اندیشـه ی انقراض« توسـط نشرچشمه، 
در 139 صفحه منتشـر شـده است.حسـین زاده رمان 
دیگـری بـا عنـوان »ملـخ« در نشرچشـمه دارد کـه بـه 

منتشـر می شـود. زودی 
در مصاحبـه ای بـا پـدر جابـر حسـین زاده وی از قـول 
گلیـه مـرد در خصـوص مطالعه گفـت : بـرای اینکه در 
زندگـی حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـی بایـد اهـل 
کتـاب  مطالعـه باشـی . چـرا کـه خوانـدن بی اندیشـه 
بیهـوده اسـت و اندیشـه بـدون خوانـدن خطرنـاک...

”

چنانچه مایل به تهیه کتاب پاندای محبوب بامبو به دست با چشم های دورسیاه ، در اندیشه انقراض می باشید
  petronews@petrogroup.co با روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب تماس حاصل فرمایید و یا از طریق  ایمیل 

درخواست خود را اعام نمایید.
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خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

             باخبـر شـدیم در ظهـر 
سـال  مردادمـاه  سـوم  روز 
از روزهـای  جـاری و در یکـی 
کارکنـان  تابسـتانی،  گـرم 
فهیـم پـروژه کارگاه مرکزی در 
خوابـگاه این پـروژه ، ضیافتی 
برپـا کرده انـد تـا در یـک اقدام 
فرهنگـی ، نماز را بـه جماعت 
بـه پـا داشـته و به خیـل عظیم 
عارفـان در محـراب بپیوندنـد.
بـه  جماعـت  نمـاز  مراسـم 
امامـت حجـت االسـام آرامی 
معنـوی  حرکـت  ایـن  بانـی  و 

اسـت.  گـزارش شـده  پـارس جنوبـی  گاز  مجتمـع 
؛ مسـتحب  اسـت  آمـده  نمـاز جماعـت  احـکام  در 
یومیـه  نمازهـای  خصوصـا  واجـب  نمازهـای  اسـت 
را بـه جماعـت بخواننـد و در نمـاز صبـح و مغـرب و 
عشـا خصوصـا بـرای  همسـایه مسـجد و کسـی کـه 
صـدای اذان مسـجد را مـی شـنود بیشـتر سـفارش 
شـده اسـت .در روایتی وارد شـده اسـت کـه اگر یک 

نفـر بـه امـام جماعـت اقتـدا کنـد هـر رکعـت از نماز 
آنـان ثـواب صد و پنجاه نمـاز دارد و اگـر دو نفر اقتدا 
کننـد هـر رکعتـی ثـواب ششـصد نمـاز دارد و هر چه 
بیشـتر شـوند ثـواب نمازشـان بیشـتر می شـود تا به 
ده نفـر برسـند و عده آنان که از ده گذشـت اگر تمام 
آسـمان هـا کاغـذ و دریاهـا مرکـب و درختهـا قلـم و 
جـن و انـس و مائکـه نویسـنده شـوند، نمـی توانند 

ثـواب یـک رکعـت آن را بنویسـند.

                   سوابق و تجربیات درخشان 
در  کـه  جنـوب  پتروصنعـت  گـروه 
و  و کوشـش هماهنـگ  تـاش  نتیجـه 
برنامـه ریـزی بلنـد مـدت بدسـت آمده 
تریـن  مهـم  تـا  گردیـد   سـبب  اسـت 
 – اقتصـادی  روزنامـه   پرنفوذتریـن  و 
سیاسـی جهان ، مصاحبـه ای را با این 

دهـد. ترتیـب  شـرکت 
ایـن مصاحبـه بـا حضـور حسـین کاوه 
پیشـقدم، مدیرعامل گـروه پتروصنعت 
نویسـنده  اسـپیندل،  بیـل  همـراه  بـه 
بـا  ژورنـال«  اسـتریت  »وال  ارشـد 
هـای  پتانسـیل  و  ظرفیـت  موضـوع 
خدمات فنی و مهندسـی شـرکت های 
حـوزه  در  هـا  تحریـم  نقـش  و  ایرانـی 
نفـت ، گاز و پتروشـیمی در خردادمـاه 
سـال جـاری در سـالن جلسـات گـروه 

شـد. انجـام  جنـوب  پتروصنعـت 
نحـوه  خصـوص  در  اسـپیندل  بیـل 
پتروصنعـت  گـروه  بـا  آشـنایی اش 

مصاحبه روزنامه  Wall street Journal با گروه پتروصنعت جنوب

ارتباط تصویری با پروژۀفاز 12

برگزاری نماز جماعت
در خوابگاه همکاران پروژه راهبری کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی

... و خدایی که همین نزدیکی ست

”
وب  بررسـی  از  پـس  گفـت:  جنـوب 
سـایت و مشـاهده سـوابق و  پروژه های 
ایـن شـرکت، بسـیار مایـل بودم تـا پای 
ایـن مجموعـه  بـا مدیرعامـل  صحبـت 
بنشـینم و از این بابت بسـیار خرسـندم 
چـرا که اطاعـات ارزنـده ای از ایشـان 

کـردم. کسـب 
شـایان ذکر است ؛ وال اسـتریت ژورنال 
یکی از پرتیراژترین روزنامه ها  در سـطح 
پرمخاطـب  و  آمریـکا   متحـده  ایـاالت 
بـا  زبـان،  انگلیسـی  روزنامـه  تریـن 
موضـوع تجـاری، در جهـان می باشـد.
ایـن روزنامه بـه طور هم زمـان در تمامی 
بـرای  از جملـه چـاپ مخصـوص  دنیـا 
تیـراژ  می شـود.  منتشـر  اروپـا  و  آسـیا 
روزنامـه وال اسـتریت ژورنـال در سـال 
میلیـون   2 بـا  برابـر  میـادی   2۰۰۶
نسـخه در روز، بـه اضافـه یـک میلیـون 
بـوده  خـود  اینترنتـی  وب گاه  مشـترک 

اسـت.

کارنامه درخشان گروه پتروصنعت جنوب
وال استریت ژورنال را به سمت خود کشاند.
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•   لطفا از زمینه فعالیت تان برای ما و خوانندگان 
بگویید.

گـروه پتروصنعـت جنوب از پنج دپارتمان تشـکیل شـده اسـت 
کـه شـامل دپارتمـان مهندسـی ، سـاخت و نصـب- دپارتمـان 
بهـره بـرداری ، نگهـداری و تعمیـرات- دپارتمـان عمـران ، راه و 
سـاختمان – دپارتمـان ایمنی و آموزش و دپارتمان سرویسـهای 
تعمیراتـی مـی باشـد کـه بنـا بـه نیـاز کارفرمایـان ایـن خدمات 
متناسـب بـا نـوع کار در قالـب ایـن پنـج دپارتمـان انجـام مـی 
گیـرد و همچنیـن در واحـد بازرگانـی نیـز قطعات ، تجهیـزات و 

دسـتگاههای  مـورد نیـاز کارخانـه هـا تامین می شـود. 

•   چه زمانی فارغ التحصیل شدید و در آن زمان  
برای استخدام شدن چه کردید؟

من در سـال 77 از دانشـگاه شـیراز در رشـته مکانیک در مقطع 
فـوق دیپلـم فـارغ التحصیل و پـس از آن وارد حـوزه صنعت نفت 
شـدم و به مدت شـش سـال در شـرکت تعمیر و نگهداری صنایع 
پتروشـیمی در پتروشـیمی رازی ماهشـهر مشـغول به کار شـدم 
. پـس از مدتـی در همانجـا بـه سـمت کشـیک ارشـد تعمیـرات 
منصوب شـدم . روزها در دانشـگاه آزاد اهواز در رشـته مهندسـی 
مکانیـک درس مـی خوانـدم و شـبها در مجتمـع کار مـی کردم. 
امـا بـا پشـتکار و تحمـل سـختیهای فـراوان فـارغ التحصیـل 
شـدم تـا اینکـه در سـال 83 گـروه پتروصنعت جنوب را تاسـیس 

مقطـع  در  نیـز  همزمـان  و  کـرده 
کارشناسـی ارشـد تحصیـل نموده 
رشـته   . شـدم  التحصیـل  فـارغ  و 
تحصیلـی ام و زمینه فعالیتم تقریبا 
ارتبـاط مسـتقیم دارنـد ، بخصوص 
در بخـش طراحـی و سـاخت ایـن 
ولیکـن  بیشـتر مـی شـود  ارتبـاط 

دروس دانشـگاهی در زمینـه اجرائـی خیلـی کاربـرد مسـتقیم 
ندارد.

چگونه به فکر راه اندازی این کسب و کار   •
افتادید؟ )چگونگی شروع به کار خود را لطفا 

توضیح دهید.(
با توجه به سـابقه بیش از 4۰ سـاله پتروشـیمی رازی ، در مدت 

زمانی که آنجا مشـغول به کار بودم متوجه شـدم حجم کارهای 
تعمیراتـی بسـیار زیـاد اسـت بطـوری کـه در آن زمـان همـه بـه 
پتروشـیمی رازی دانشـگاه مـی گفتنـد و هرکـس در آنجـاکار 
مـی کـرد، حسـابی پختـه مـی شـد. از لحـاظ دانـش عملـی ، 

ایـن فکـر بـه ذهنـم خطـور کـرد کـه 
در دنیـا روش هـای جدید تعمیراتی 
چیسـت و چرا ما به بحـث نگهداری 
کمتـر توجه مـی کنیم ؟ ایـده انجام 
کار تعمیـرات مجتمـع های صنعتی  
روز  متدهـای  آخریـن  اسـاس  بـر 
دنیـا مـرا به سـمت تاسـیس شـرکت 

پتروصنعـت جنـوب کشـاند که در ایـن راه زحمـات و راهنمایی 
هـای مهنـدس مسـروری مدیرعامل شـرکت رامپکـو و مهندس 
محمدرضا خاکسـاری رئیس هیئت مدیـره  پتروصنعت جنوب 
نیـز تاثیـر بسـزایی در موفقیت شـرکت داشـت . بعدهـا با توجه 
به گسـترش فعالیت شـرکت در قالب گروه پتروصنعت جنوب، 

فعالیتهـا را گسـترش دادیم .

لطفا از انگیزه ورود خود به این حوزه و ابتدای   •
فعالیتتان توضیح دهید؟

حـوزه صنعـت ، حـوزه گسـترده ای اسـت. قطعـا در آن مقطـع 
بـرای مـن به عنوان یک جـوان ایرانی که به بسـیاری از ارزشـها 
و  انقابـی  مذهبـی،  اعتقـادات  و 
ملـی پایبنـد اسـت ، رشـد و توسـعه 
شـغل  ایجـاد  و  ،کارآفرینـی  فنـون 
بـرای جوانان از انگیـزه های اصلی 
مهـم  خیلـی  برایـم  همیشـه  بـود. 
بـوده و هسـت کـه جوانـان ایرانـی 
سـربلند باشـند و بـرای شـکوفایی 
استعدادهایشـان تاش کنند . ضمن اینکه دوست دارم کشور 
از هـر نیـازی مبـرا باشـد، کـه بحمداللـه امـروز نزدیـک بـه صد 
درصـد حـوزه تعمیـرات و نگهـداری کشـور از وابسـتگی خـارج 
شـده اسـت.البته منظـورم این نیسـت که بـی نیازی بـه خاطر 
حضـور و وجـود گروه پتروصنعـت جنوب بوده ولی این شـرکت 
نیـز بـه نوبه خود در این عدم وابسـتگی سـهم داشـته که آن هم 

بـه دلیـل ثمـره اعتمـاد بـه جوانان اسـت. 

فعالیتتان را با چه میزان بودجه و هزینه آغاز   •
کردید و در این زمینه آیا تسهیالتی نیز از بخش 

یا نهادی دریافت کردید؟
شـاید بـاور نکنیدکه سـرمایه اولیه 
تومـان  میلیـون  پنـج  مـا  شـرکت 
بـود که توسـط سـهامداران تامین 
یـک  مقطـع  یـک  در  فقـط  شـد. 
وام 2۰۰میلیـون تومانـی از بانـک 
جهت خرید ماشـین آالت دریافت 
کردیـم و پـس از آن تاکنـون هیـچ 

گونـه تسـهیاتی دریافـت ننموده ایـم.

از فعالیت خود در این حوزه راضی هستید؟  •
همیـن انـدازه کـه بـه لطـف پـروردگار فعالیتـی آغـاز گردیـده و 
موفـق نیز بوده اسـت به نظرم خدمتی انجام شـده که امیدوارم 
اگـر رضایـت باری تعالی را به همراه داشـته باشـد ، رضایت ما را 
نیز به دنبال خواهد داشـت. خدا را شـکر کاما راضی هسـتم.

در حال حاضر بازار فعالیت های کارآفرینی را   •
برای ورود جوانان عالقه مند چطور ارزیابی 

می کنید؟
هـر حرکتـی کـه با فکـر ، تاش و پیگیـری همراه باشـد قطعا با 
موفقیـت همـراه خواهـد بود. مـن فکر می کنم همیشـه عرصه 
بـرای تـاش و کوشـش فراهـم اسـت چـه بـرای جوانـان و چـه 

بـرای بزرگترها.

چه تعداد نیروی انسانی در شرکت مشغول به   •
کارند و دارای چه تحصیالتی هستند؟

اکنـون در  نفـر پرسـنل هـم  بـه هـزار  نزدیـک  را شـکر،  خـدا 
مجموعه گروه پتروصنعت جنوب مشـغول فعالیت هسـتند آن 

هـم بـا تنـوع تحصیـات از سـیکل گرفتـه تـا دکتـری.

آیا برنامه ای برای توسعه فیزیکی و یا افزایش   •
نیروی انسانی و تولیدات شرکت دارید؟

ایـن امـری بدیهی اسـت کـه، هـر مجموعه ای بـه فکـر آینده و 
توسـعه فعالیتهای خویش باشـد .که در این راسـتا مجموعه ما 
نیـز از ایـن مهـم بی نیاز نبـوده و نمی باشـد. امیدواریـم با یاری 
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پـس از فـارغ التحصیلـی در مقطـع کاردانـی وارد صنعـت شـده و همزمـان ادامـه تحصیـل داده ، بـا تـاش و پشـتکار فـراوان روزهـا در 
دانشـگاه آزاد اسـامی تحصیل و شـب ها در مجتمع پتروشـیمی کار می کرده اسـت . در سـال 83 به اتفاق تعدادی از فارغ التحصیان 
دانشـگاه ها و دوسـتانش گـروه پتروصنعـت جنـوب را با هدف بهینه سـازی سیسـتم هـای تعمیـرات و نگهداری در مجتمـع های صنعتی 
تاسـیس کرده، این شـرکت در سـال 85 به عنوان شـرکت نمونه ایرانی در مجتمع گاز پارس جنوبی معرفی شـده اسـت . طی این سـالها 
بیـش از 1۰۰ قـرارداد در حـوزه نفـت ، گاز و پتروشـیمی در مناطـق مختلـف کشـور توسـط ایـن شـرکت بـه  سـرانجام رسـیده اسـت. این 
شـرکت در سـالهای 87 و88 نیـز بـه عنوان کارآفرین برتر بسـیج مهندسـین فارس و پارسـال و امسـال به عنـوان واحد نمونه در پاالیشـگاه 
هـا و مجتمع هـای نفـت، گاز و پتروشـیمی ، در حـوزه ایمنـی و تعمیـرات و نگهـداری موفـق بـه دریافـت تندیس و تقدیرنامه شـده اسـت. 
امـروز پـای صحبـت حسـین کاوه پیشـقدم فارغ التحصیل کارشناسـی ارشـد مهندسـی مکانیک از دانشـگاه آزاد اسـامی شـیراز ، عضو 

کانـون فـارغ التحصیـان ایـن دانشـگاه و مدیرعامل این شـرکت نمونه نشسـته ایم.

مصاحبه حسین کاوه پیشقدم
)مدیرعامل گروه پتروصنعت جنوب(

با روزنامه فرهیختگان

اگر مجموعه های دانشگاهی با 
شرکتهای فنی و مهندسی ارتباط برقرار 
کنند حتمَا این ارتباط دستاوردهای 
فراوانی به دنبال خواهد داشت ”

هرگز احساس شکست نکردم 
حتی اگر موفق نشدم ثمره این عدم 
موفقیت  را یک تجربه دانستم که قطعا 
”در ادامه راه مفید و موثر خواهد بود.



w w w . p e t r o g r o u p . c o

   8 صفحه  5 پیش شماره  1394 تابستان فنی تخصصی

خداونـد متعـال بتوانیـم در آینـده در این زمینـه خدمات خود را گسـترش دهیم. 

تحصیالت آکادمیك درحوزه کارآفرینی چقدر نقش آفرین است؟  •
بـا یـک حسـاب سرانگشـتی مـی تـوان بـه این نتیجـه رسـید که هیـچ علمی نیسـت که 

منشـا آن اثر نباشـد.

در راهی که پیموده اید ،  الگویی هم داشته اید؟  •
اینکـه بخواهـم یـک شـخص یـا یـک موسسـه را بـه عنـوان الگـو معرفـی کنـم ، خیـر . 
هرچیـزی و هـرکاری را از یکـی یـاد گرفتـم و در نظـر بـرای خـودم الگوبـرداری کـردم 
ولیکـن هرگاه تجربه هشـت سـاله دفاع مقدس را مـرور می کنم و خاطـرات فرماندهان و 
بسـیجیان آن عرصه را می خوانم هرچند که سـن و سـالم به آن دوره نمی خورد ، انگیزه 
و اراده مقاومـت ، ایسـتادگی و تـاش در راسـتای رسـیدن بـه اهدافم را بیشـتر می کند.

رمز موفقیت خود را در چه می دانید؟  •
توکل به خدا ، توسل به اهل بیت ، تاش ، کوشش و پشتکار و دعای خیر پدر و مادر.

برنامه آینده تان چیست؟  •
بـاز هـم تـاش در جهـت پیشـرفت و توسـعه فعالیتها ، گسـترش حـوزه فعالیت گـروه به 
خـارج از کشـور و ارتبـاط با سـازمانهای خارج از کشـور و انتقال دانـش و تجربه به داخل 

کشور.

طی این سالها، آیا احساس شکست هم کرده اید؟  •
هرگـز احسـاس شکسـت نکـردم . حتی اگر موفق نشـدم ثمـره این عدم موفقیـت را یک 

تجربـه دانسـتم کـه قطعـا در ادامه راه نیـز مفید و موثـر خواهد بود. 

با توجه به راهی که تاکنون طی کردید، چه توصیه ای برای   •
دانشجویان و فارغ التحصیالن جویای کار دارید؟

خاصـه بگویـم : اول اینکـه فکرکننـد ، دوم اینکـه تـاش کننـد و از معنویـات و تـوکل به 
خداونـد متعـال غافـل نشـوند. ایمان و اعتقـاد به اینکه اگـر در هدف و نیتتـان خیری در 

کار باشـد قطعـا خداونـد کمـک می کنـد و مـا را به سـرمنزل مقصود می رسـاند.

5
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پیشـقدم در مورد مشـکاتی که در عرصه تولید و فعالیت با آن روبه رو اسـت ، می گوید: "مشکاتی 
در کارهـا وجـود دارد  که به شـرایط بیرونی ، دیدگاه کارفرمایان ، نقص قوانیـن و مقررات و... ارتباط 
دارد ولیکـن هنـر مدیریـت ایـن اسـت کـه در تنگناها و مشـکات بتوانیـد مجموعه تحـت مدیریت 
خـود را بـه سـرمنزل مقصـود برسـانید. بخشـی از مشـکات برمی گـردد به مشـکات فرهنگی که 
متاسـفانه هنـوز بخـش خصوصـی در فرهنـگ کارفرمایـان،  بـه دید یک همـکار و یک سیسـتم که 
بـال کارفرماسـت )نـه رقیـب ( نـگاه نمی کنـد ، یک بخش دیگـر قوانین و مقررات اسـت کـه نیاز به 
بازنگـری و اصـاح دارد . مـورد  دیگـر بحـث فرهنـگ کار و سـازمانی اسـت که خیلـی در این زمینه 
نیـاز بـه کار وجـود دارد . اداره کار بـه عنـوان متولـی بحـث کار و کارگـری بایـد روی فرهنـگ نیز کار 
کنـد. آخریـن ویرایـش قانـون کار بـرای چـه سـالی اسـت ؟ ایـن قانون چـه مقدار بـه تولیـد و بهبود 
فعالیـت ، ایـن کار ،یـاری رسـانده اسـت یـا اینکـه تنهـا دسـت و پـای شـرکتها را مـی بنـدد؟ قانـون 

حمایـت از تولیـد چرا توسـط تامین اجتماعـی اجرائی نمـی گردد؟ 
اینکـه میـزان کار مفیـد در کشـور ماخیلـی پائیـن اسـت علتـش چیسـت و چقـدر با نحـوه نگارش 
قوانیـن کار و ... ارتبـاط دارد؟ سـال گذشـته را مقـام معظـم رهبـری سـال فرهنـگ و اقتصـاد نـام 
گـذاری نمودنـد و بـه نظـر مـن اگـر روی ایـن بحـث کارشـده بـود بسـیاری از مشـکات اقتصـادی 
مـا حـل مـی گشـت . همـه در حـوزه اقتصـادی دنبـال راه حل هـای اقتصـادی می گردنـد ولیکن 
بسـیاری از مشـکات اقتصـادی مـا ریشـه در فرهنگ اقتصادی جامعه مـا دارد . هنـوز فرهنگ کار 
ما مشـکل دارد و دیدگاه ها نسـبت به بخش خصوصی مناسـب نیسـت ، در حالی که امروز جنگ، 
جنـگ اقتصـادی اسـت و سـرداران عرصه این جنگ فعـاالن اقتصادی بخش خصوصـی در عرصه 

اقتصاد هسـتند. "

امسال، سال تعامل دولت و ملت
مـا در بخـش خصوصـی این را آموختیم که زیاد نباید از دولت توقع داشـت چرا کـه اداره کردن یک 
دولت کار سـاده ای نیسـت آنها مشـکات بسـیاری دارند که بخش خصوصی باید به دولت کمک 
کنـد .بـا توجـه بـه اینکـه امسـال را نیـز مقـام معظم رهبـری سـال دولـت و ملـت نامگـذاری کردند 
قطعـا ایـن تعامـل باید بیشـتر گـردد.  امـا برخی کارها هسـتند که بخـش خصوصی نمـی تواند در 
آن تاثیرگـذار باشـد. اصـاح قوانیـن و مقررات  ، انجـام کار فرهنگی در جهت اصـاح فرهنگ کار ، 
ارتباط مسـتمر با بخش خصوصی و اطاع از ایده ها و نظرات و خواسـته های آنها کارهای مهمی 
هسـتند کـه دولـت باید متولی آن باشـد. با کمـی تامل در سـازمان هایی مثل نیـروی انتظامی و... 
مـی تـوان پـی بـرد کـه چقـدر در زمینه اصـاح فرهنـگ عمومـی و رانندگـی و از این قبیـل کار می 
کننـد. تیزرهـای تلویزیونـی ، تبلیغات شـهری و بسـیاری مـوارد دیگر تاثیرگـذار بوده اسـت ولیکن 
اداره کار و امـور اجتماعـی چه فعالیتهایی برای پیشـبرد اهداف فرهنگی نظـام کار و کارگری انجام 
داده اسـت ؟ چـرا میانگیـن کارمفیـد در کشـور مـا کـم اسـت ؟ بنده شـخصا اطاع نـدارم خدمات 

فرهنگی وزارت کار چیسـت ؟
زمانـی بسـتن کمربنـد ایمنی هنـگام رانندگی در کشـور ما کاما باب نبـود اما امـروز تبدیل به یک 
فرهنـگ شـده . ایـن امـر کـه خـود به خـود به وجـود نیامده اسـت بلکه ثمـره یک حرکـت فرهنگی 
عظیـم بـوده ، چـه از طریـق  وضع قوانین و چـه از طریق تبلیغات . اگر ایـن چنین همتی در زمینه 
فرهنـگ کار و اصـاح قانـون کار صـورت گیـرد قطعـا ثمـرات آن فـراوان اسـت و ایـن امـر نیازمنـد 
مشـارکت همه اسـت ، از وزیر و وکیل و هنرمندو فیلمسـازو غیره گرفته تا کارگر سـاده یک کارخانه.

پیشقدم : نیازمند علم و دانش هستیم
قطعـا بـرای رفتـن به سـمت کارهـای بـه اصطـاح Hi Tech ،نیاز به علـم و دانـش وجـود دارد . اگر 
مجموعـه هـای دانشـگاهی بـا شـرکتهای فنی مهندسـی ارتبـاط برقـرار کننـد ، حتما ایـن ارتباط 
دسـتاوردهای فراوانـی را بـه دنبال خواهد داشـت.ما نیـز در این زمینه اقداماتی انجـام دادیم و یک 
تعـداد از فـارغ التحصیـان ممتـاز و نخبگان دانشـگاهی را جذب کردیـم و آنها را بـه صورت عملی 
در واحدهـای صنعتـی بـه کار گرفته ایـم. بحمدالله ایده های خوبـی ارائه کردند و بـه زودی یکی از 

اختراعاتشـان کـه کامـا کاربردی اسـت ، ثبت خواهد شـد.

تالش و کوشش از عوامل اصلی پیشرفت
بـه نظـر من تاش ، کوشـش ، پیگیری، پشـتکار و دعای خیر پـدر و مادر از عوامل اصلی پیشـرفت 
مـی باشـد. مـن یـک چیـزی را آموختـه ام و آن اینکـه قانـون بقـای انـرژی را در کار و زندگیم تعمیم 
بدهـم یعنـی اعتقـاد دارم برای هـرکاری که انـرژی صرف کنی به یقین ایـن انرژی از بیـن نمی رود 
بلکـه از حالتـی بـه حالـت دیگـر تبدیـل شـده و روزی در چرخـه حیـات ایـن انـرژی به خود انسـان 

برمـی گـردد ضمـن اینکه معنویات هـم در این امـر تاثیر بسـزایی دارد.

چاپ شده در روزنامه فرهیختگان
سی ام اردیبهشت 1394

مشکالتی که ریشه در فرهنگ مان دارد
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پـروژه HSE پاالیشـگاه اول مجتمـع گاز 
پـارس جنوبـی توسـط کارکنـان توانمند 
گـروه پتروصنعت جنوب پس از گذشـت 
24مـاه و در موعـد مقرربـه پایان رسـید. 
واحدهـای  سـاله  همـه  اسـت  بدیهـی 
مختلـف صنعتـی از ناحیه حـوادث خود 
مالـی،  فـراوان  مشـکات  معـرض  در 
مـی  قـرار  قانونـی  و  اجتماعـی  جانـی، 
گیرنـد. اولیـن گام در جهـت پیشـگیری 
از حوادث کاری بررسـی علـل وقوع آن و 
بررسـی عملکرد سـازمان هـا و نهادهای 
رعایـت  بـه  باشـد.توجه  مـی  مرتبـط 
حـوادث  از  جلوگیـری  و  ایمنـی  اصـول 
کارگاه  در  کار  از  ناشـی  بیماریهـای  و 
هـا بایسـتی از اولویـت باالیـی در همـه 
جوامـع صنعتـی و بـه ویـژه در کشـور در 
حال توسـعه ما برخوردار باشـد، بنابراین 
حفظ و صیانت از نیروی انسـانی، منابع 
مـادی کشـور ، تامین سـامت کارگران ، 
کارآفرینـان و کارفرمایـان چـه بـه لحـاظ 

توجه به سـرمایه انسـانی و چـه به لحاظ 
از  مـادی  منابـع  اتـاف  از  جلوگیـری 
اهمیـت فـوق العـاده ای برخـوردار مـی 
باشـد. در ایـن گـزارش نگاهـی اجمالی 
پتروصنعـت  گـروه  موفـق  عملکـرد  بـه 
جنـوب بـا توجـه بـه ارکان یادشـده مـی 

اندازیـم.
اصلـی  شـاخص  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
داخـل  و  سـازمانی  بـرون  ممیـزی 
سـازمانی و ضـرورت حصـول اطمینـان 
هـای  ممیـزی  ازانجـام  سـازمان  یـک 
داخلی سیسـتم مدیریـت HSE در دوره 
هـای زمانـی برنامـه ریـزی شـده و توجه 
بـه ایـن امرکـه سیسـتم مدیریـت ایمنـی 
بـرای  شـده  ریـزی  طـرح  ترتیبـات  بـا 
مدیریـت ایمنـی از جملـه الزامـات ایـن 
اسـتاندارد انطباق یابد.کلیـه ممیزی ها 
بـه صورت دوره ای و منظم انجام شـده و 
منجر به تمدید گواهینامـه HSE-MS و 
OHSAS18۰۰1گردیـد. در ایـن پـروژه 
ریـال  میلیـون   723 7میلیـاردو  حـدود 

” بابـت اقدامـات اصاحـی در خـال این 
ممیـزی هـا هزینـه گردیـد . 

در ایـن پروژه ، آمار کل گزارشـات ناایمن  
ثبـت شـده در سـال 93 سیسـتم  ثبـت 
گزارشـات انومالـی   15478 مـی باشـد 
لـذا  انـد.  آنهـا بسـته شـده  از  کـه  %83 
در  اول  " پاالیشـگاه  اسـت  ذکـر  شـایان 
خـال این پروژه به سیسـتم نـرم افزاری 

تحـت شـبکه انومالـی مجهـز گردیـد.
، ارتقـاء  هـا  انومالـی  افزایـش  علـت    
فرهنگ انومالی نویس در بخش رسـمی 
روشـهای  از  اسـتفاده  بـا  پیمانـکار  و 
مختلف بـا در نظر گرفتن بـاال رفتن عمر 
همچنیـن  و  آن  تجهیـزات  و  پاالیشـگاه 
برگـزاری 19 جلسـه هم اندیشـی ایمنی 
پیمانکاران و اهداء جوائز به نویسـندگان 
مـوارد ناایمـن کـه موجبات ارتقاء سـطح 
سـبب  را  پاالیشـگاه  در   HSE فرهنـگ 
گردیـد ، از دیگـر اقدامـات صورت گرفته 

در ایـن پـروژه مـی باشـد .

آب  هوشـمند  مانیتـور  عـدد   9 نصـب 
 ، گوگـرد  روبـاز  انبـار  در  نشـانی  آتـش 
دهنـده  هشـدار  سیسـتم  فعالسـازی 
آتش در کمپ شـیرینو، اتصـال آب آتش 
نشـانی بـه سـاختمان اداری پاالیشـگاه 
اول، نوسـازی سیسـتم  آب آتش نشـانی 
در کمـپ شـیرینو ) تعویـض کوپلینـگ 

هـا و هایدرانت هـا( ، خریـداری نـازل و 
ولـو هوزریـل بـه جهـت یکسـان سـازی 
پاالیشـگاه  نشـانی  آتـش  تجهیـزات  بـا 

خامـوش  دسـتگاه    4۰ نصـب    ، اول 
کننـده 3  کیلویـی در خودروهای سـبك 
پاالیشـگاه اول و خریـد پمـپ فـوم بـرای 
پرکـردن مخـازن ناحیـه 1۶ فـوم ذخیـره 
جهـت واکنـش در شـرایط اضطـراری بـا 
نیاز سـنجی از دیگراقدامات پیشـگیرانه 
مهـار  و  پیشـگیری  بـرای  کنترلـی  و 
آتـش سـوزی درمناطـق صنعتـی و غیـر 
گاز  مجتمـع  اول  پاالیشـگاه  صنعتـی 

پـارس جنوبـی بـوده اسـت.
در راسـتای نیـل بـه شـاخصهای شـرکت 
ملـی گاز ایـران و وصـول خواسـته هـای 
ایمنـی،  سـاختار  زمینـه  در  سـازمان 
و  رهنمـود  بـا  و  ریـزی  طـرح  مناسـبی 
واحدهـای  تمامـی  مدیریـت  حمایـت 
پاالیشـگاه همسـو بـا تفکـر جدیـد ارائـه 
شـده نسـبت به تغییـر فرهنـگ ایمنی و 
نگرش رفتاری پرسـنل تحت سرپرسـتی 
خـود تواما" و با رعایـت مقررات و الزامات 
کاهـش  و  حـذف  سـمت  بـه  ایمنـی 
موثـری  گامهـای  احتمالـی  حـوادث 
برداشـته شـد کـه در ایـن خصـوص مـی 

تـوان به اقداماتـی از قبیل : بروزرسـانی 
ارزیابـی هـای ریسـك  تعـداد ۶7 مـورد 
 ، اول  پاالیشـگاه  تجهیزاتـی  و  شـغلی 

تهیـه، نصب و راه انـدازی نرم افزار جامع 
HSE جهـت پیگیـری مسـتمر و آنایـن 
کلیـه گزارشـات ، انومالـی هـا ، اقدامات 
پیشـگیرانه و اصاحـی ، انجام جلسـات 
تجزیـه و تحلیل حـوادث بوقوع پیوسـته 
با مشـارکت کلیـه گروه هـای درگیر برای 
تمامـی حـوادث ، انجـام بازرسـی هـای 
ایمنـی ، شناسـایی نقـاط حادثـه خیـز 
پاالیشـگاه و برنامـه ریـزی جهـت انجـام 
مانورهـای واکنـش در شـرایط اضطراری 
، شناسـایی تجهیـزات حیاتـی و برنامـه 
ریـزی جهت انجام مانورهـای واکنش در 
شـرایط اضطـراری ، شناسـایی مشـاغل 
بـه    BIRD از هـرم  اسـتفاده   ، حیاتـی 
عنـوان یـك شـاخص در کنتـرل حوادث 
فیلمهـای  سـاخت  و  تهیـه  و  احتمالـی 
و  انگلیسـی  زبـان  بـه  ایمنـی  آموزشـی 

فارسـی اشـاره کـرد.
خوشـبختانه طبق آمـار ارسـالی از پروژه 
HSE ، هیچگونـه حادثـه آتـش سـوزی 
و ترافیکـی در پاالیشـگاه اول رخ نـداده 

اسـت  . 

گزارش اجمالی از اتمام پروژه HSE پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی



w w w . p e t r o g r o u p . c o

   8 صفحه  5 پیش شماره  1394 تابستان گوناگون

7
خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

پاسخ معمای پیشین:

143547

ـایزه 
با ج

 پادشــاهی در یــک شــب ســرد زمســتانی از قصر خارج شــد.هنگام بازگشــت ســرباز پیــری را 
دیــد کــه بــا لباســی انــدک در ســرما نگهبانی مــی داد.

از او پرسید؛ آیا سردت نیست؟
 نگهبان پیر گفت: چرا ای پادشاه اما لباس گرم ندارم، مجبورم تحمل کنم.

پادشاه گفت:
مــن االن داخــل قصــر مــی روم و مــی گویــم یکــی از لبــاس هــای گــرم مــرا برایــت بیاورنــد. 

نگهبــان ذوق زده شــد و از پادشــاه تشــکر کــرد.
اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده اش را فراموش کرد.

ــی کــه در  ــد در حال ــی قصــر پیــدا کردن صبــح روز بعــد جســد ســرمازده پیرمــرد را در حوال
کنــارش بــا خطــی نــا خوانــا نوشــته بــود:

» ) ای پادشــاه مــن هرشــب بــا همیــن لبــاس کــم ســرما را تحمــل مــی کــردم ، امــا وعده 
لبــاس گــرم تــو مــرا از پــای درآورد...( «

 
نتیجه:

•    فرقــی نمــی کنــد چــه وعــده و قولــی داده ایــم:  پاداشــی بــه کارمندانمــان ... ، قولــی بــه 
مدیرمــان و یــا برداشــتن قدمــی بــه طــرف قراردادمان.. 

     آنچــه مهــم اســت، قــول و وعــده ای اســت کــه بــه نمایندگــی از مــا اعتبارمــان را نــزد طــرف 
مقابــل نگه مــی دارد.

•     بــی توجهــی بــه قــول و وعــده ای کــه شــاید بــرای مــا کوچــک باشــد، بــه ســادگی مــی 
ــه  ــبت ب ــاد او نس ــه اعتم ــد ک ــه بزن ــان لطم ــل آنچن ــرف مقاب ــزد ط ــا را ن ــار م ــد اعتب توان

ــرود . خودمــان هــم از دســت ب
•   بی اعتمادی اولین گام برای فاصله گرفتن است.

    ســنگ بنــای دیــوار بلنــد بــی اعتمــادی، کــم توجهی هــای ما بــه قول هــا و وعــده هایمان 
اســت کــه مــی دهیــم. فرقــی نمــی کنــد موضــوع وعــده چــه باشــد ! در هــر ســطحی و به 
هــر شــکلی وقتــی دیــوار بــی اعتمــادی قــد راســت مــی کنــد دیگــر ارتبــاط هــا، مذاکرات 

و مدیریــت مختــل می شــود.
•     بیــاد بســپاریم کــه ؛ فرقــی نمــی کنــد مــا چقــدر مدیــر بزرگــی هســتیم و چقدر وعــده ای 

کــه داده ایــم کوچــک، مهم آنســت:
 کــه بــی توجهــی مــا بــه قولهایمان اعتبــار حرفــه ای مــا و در پــی آن اعتبــار خودمــان را پایین 

مــی آورد. توجیــه هــا و بهانــه هــا هــم در ایــن میــان هیــچ کمکــی بــه مــا نخواهنــد کرد.

به امید اینکه همه ی ما در هر سطح و مقامی که هستیم سنجیده قول دهیم و برای 
تک تک قولهای بزرگ  وکوچک زندگیمان ارزشی بزرگ قائل شویم.

•  آقایـان ؛ شـهرام مؤمـن زاده از همـکاران دفتـر مرکـزی ،یعقـوب سـاعی از همـکاران پـروژه 
کارگاه فـاز 12، میثـم حیدری فـرد، حمید محمدی از همکاران پروژه فاز 15و 1۶، حسـین 
آشـوری از همکاران پروژه HSE فاز 12 و خانمها ؛ سـمیه اسـدزاده وگلزار قاسـمی از همکاران 
دفتـر مرکـزی ، به تازگی تشـکیل زندگی مشـترک داده انـد. پترونیوز به ایـن عزیزان تبریک 

عـرض می نماید.
•  آقـای کاظـم خالقـی نـژاد از همـکاران واحـد انبـار در غـم از دسـت دادن مـادر گرامیشـان 
درگاه  از  و  نمـوده  عـرض  تسـلیت  ایشـان  بـه   را  وارده  مصیبـت  پترونیـوز  می باشـند. 

پروردگارمتعـال طلـب صبـر و شـکیبائی بـرای بازمانـدگان مسـئلت مـی دارد.
•  آقایـان ؛ کیـوان قیصـری و عیسـی حسـینی مائـی از همـکاران پـروژه فـاز 15 و 1۶و 
عبدالرضـا مبیـن فـرد و حسـین بلوکی از همـکاران پـروژه HSE  فاز 12، بـه تازگی صاحب 

فرزنـد گردیده انـد. قـدم نـو رسـیده مبـارک.

باخبر شدیم که...

برنده گان معمای خبرنامه شماره 4 : 
محمدرضا علی گودرزی – گلزار قاسمی

آورده اند که...
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ــروه  ــان گ ــه درخش ــه و تجرب ــزاری مناقص ــرو برگ                  پی
مرکــزی   کارگاه  راهبــری  پــروژه  در  جنــوب  پتروصنعــت 
پاالیشــگاه اول مجتمــع گاز پــارس جنوبــی، ســبب گردیــد تــا 
ــکار پــروژه  ــه عنــوان پیمان ــاری دیگــر پتروصنعــت جنــوب ب ب
خدمــات کارگاه مرکــزی و پشــتیبانی تعمیــرات اساســی و 

ــردد.  ــاب گ ــی انتخ ــارس جنوب ــع گاز پ ــازی مجتم نوس
بـه گـزارش واحـد توسـعه و برنامـه ریـزی ، آغـاز اجـرای ایـن پـروژه از 
مـرداد مـاه سـال جـاری ، بـه مـدت 24 مـاه  و کارفرمـای ایـن پـروژه 

شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی مـی باشـد. 

باری دیگر با پاالیشگاه اول 

واگذاری پروژه خدمات کارگاه مرکزی
و پشتیبانی تعمیرات اساسی و نوسازی 

مجتمع گاز پارس جنوبی

petronews@petrogroup.co

   پــروژه تعمیــر و نوســازی مخــزن 14۶ پاالیشــگاه پنجــم ، اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه 
گردیــد. واگــذار  جنــوب  پتروصنعــت  گــروه 

ــه تخصــص و عملکــرد خــوب ایــن  ــا توجــه ب ــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه پتروصنعــت جنــوب ، ب ب
شــرکت در فازهــای 17 و 18 و همچنیــن کارایــی و تخصــص متخصصــان مجموعــه حاضــر ، عملیــات 
تعمیــر و نوســازی مخــزن 14۶ پاالیشــگاه پنجــم پــارس جنوبــی بــه گــروه پتروصنعــت جنــوب واگــذار 

گردیــد.
در خصــوص اطاعــات کلــی ایــن مخــزن مــی تــوان اذعــان نمــود کــه ایــن مخــزن دارای ارتفــاع 11 متر، 
قطــر ۶ متــر و متشــکل از 7 کــورس مــی باشــد و عملیــات نوســازی ایــن مخــزن شــامل بخش هایــی از 

قبیــل تعویــض 5 کــورس از مخــزن ، تعویــض ســتون وســط و تعویــض ســقف مــی باشــد.
همچنیــن در ایــن پــروژه ، ســقف قبلــی مخــزن کــه از جنــس فلــت بــوده اســت بــه گلبرگــی تبدیــل شــد، 

چراکــه ایــن امــر باعــث اســتحکام و طــول عمــر بیشــتر ســقف مخــزن خواهــد گردید. 

واگذاری پروژه تعمیر و نوسازی مخزن 146 پاالیشگاه پنجم ”
”مجتمع گاز پارس جنوبی

توجــه  بــا  و  مناقصــه  برگــزاری  پیــرو    
و  تجربــه  همچنیــن  و  درخشــان  ســوابق  بــه 
پــروژه   ، داخلــی  متخصصــان  توانمندیهــای 
اول  پاالیشــگاه  تعمیــرات  ســاختمان  احــداث 
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی  بــه گــروه پتروصنعــت 

گردیــد.  واگــذار  جنــوب 
 ، ریــزی  برنامــه  و  توســعه  واحــد  از  نقــل  بــه 
کارفرمــای ایــن پــروژه ، پاالیشــگاه اول مجتمــع گاز 
ــروژه 15  ــرای پ ــان اج ــدت زم ــی و م ــارس جنوب پ

ــد.  ــی باش ــاه م م
ــه  ــی )SPGC( ب ــارس جنوب ــع گاز پ ــرکت مجتم ش
منظــور بهــره بــرداری از فازهــای توســعه ای میدان 
گازی پــارس جنوبــی بــه عنــوان یکــی از شــرکتهای 
فرعــی شــرکت ملــی گاز ایــران در 28 مهرمــاه ســال 
ــئولیت  ــرکت مس ــن ش ــد. ای ــیس گردی 1377 تاس
ــی  ــاز 1 ال ــکی ف ــات خش ــرداری از تاسیس ــره ب به

10 پــارس جنوبــی را عهــده دار مــی باشــد.

واگذاری پروژه احداث ساختمان تعمیرات 
پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی به 

 گروه پتروصنعت جنوب

”


