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  آگهی  مناقصه عمومی یك مرحله ای 
 به شماره 99/77/43

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری
شناسه آگهی 1093016

 وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان چهارمحال وبختیاری

 "دستگاه مناقصه گزار : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری 

 آدرس: شهركرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- روبروی فرمانداری        

تلفن:3-32244852                 نمابر:32250997                     كدپستی: 8817653449"    
 

http://www.setadiran.ir  :محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

 محل تحویل ضمانت نامه)پاکت الف (: دبیرخانه محرمانه ) اداره حراست ( اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و 
بختیاری  وسایر اسناد) تصویرپاکات الف. ب . ج (  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد. درضمن کلیه مراحل برگزاری 

مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
 فوق انجام خواهد شد.

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.

موضوع مناقصه ردیف
مدت )ماه / 

روز(
برآورد اولیه

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه ) ریال(
 حداقل پایه و 

رشته

1
بهسازی و روکش آسفالت محور )قلعه مدرسه - جرجیس ، 
شاه قالب - شوار ، بارز- -نصیرآباد و فلعه بارز ، قلعه مدرسه 

)محور بارز- شوار (( - تجدید شده بار دوم
 1,361,252,616  27,225,052,327 6ماه

رتبه 5 راه و 
ترابری

2
بهسازی و روکش آسفالت محور شیخ عالی - دهناش - 

تجدید شده بار دوم
 1,126,472,186  22,529,443,716 6ماه

رتبه 5 راه و 
ترابری

3
بهسازی وروکش آسفالت محور شهرکرد - چلگرد - صمصامی 

-تجدید شده بار هفتم
 1,284,911,794  25,698,235,880 4ماه

رتبه 5 راه و 
ترابری

4
بهسازی و روکش آسفالت آنتنی های بخش میانکوه )ریزک 
،چلدان-سربنه، ده کهنه - ملک شیر ،مور و تل تاک و شلیل 

- سفلی(
 3,772,557,114  75,451,142,276 12ماه

رتبه 5 راه و 
ترابری

5
لکه گیری و روکش آسفالت سه راهی امیرآباد - اردل - تجدید 

شده
 503,403,677  10,068,073,534 4ماه

رتبه 5 راه و 
ترابری

6
بهسازی و روکش آسفالت محور بروجن - نقنه - دهاقان - 

تجدید شده
 2,260,470,506  45,209,410,116 6ماه

رتبه 5 راه و 
ترابری

زمان بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت دریافت اسناد مناقصه

از روز سه شنبه مورخ  1399/11/21  تا ساعت 13
روز سه شنبه  مورخ 1399/11/28

تا ساعت 13روز  شنبه
مورخ 1399/12/09

ساعت 9:00 صبح روزیک شنبه 
مورخ 1399/12/10

تاریخ چاپ:  نوبت اول: 99/11/21 نوبت دوم: 99/11/26

»تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران«

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند

شماره مجوز: 1399-6815
سهامی عام

ت اول(
) نوب

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1( موضوع مناقصه:

الف( شرح مختصر کار:

ب( شرایط متقاضی:
1- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی و شناسه ملی.

2- داشتن امکانات، توانایی مالی، نیروی انسانی، تجربه کافی، سوابق کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
3- داشتن گواهینامه های الزم در زمینه مدیریت انجام کارهای مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیربط و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران.

4- توان ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )در صورت قرار گرفتن در فهرست کوتاه این شرکت( و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی.
5- برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 12.500.000.000 )دوازده میلیارد و پانصد میلیون( ریال می باشد.

2( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، استان مرکزی، اراک، کیلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهی شازند
3( مهلت، محل دریافت و تحویل فرم های استعالم ارزیابی کیفی:

متقاضیانی که دارای شرایط اولیه مندرج در بند »ب« ماده یک بوده و متقاضی شرکت در مناقصه فوق الذکر میباشند میتوانند به مدت 5 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی )سه روز پس از درج 
آگهی نوبت اول چاپ میشود( طی ساعات اداری از ساعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضای اعالم آمادگی جهت مناقصه، فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از طریق پایگاه اینترنتی این شرکت 

به آدرس: WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تکمیل فرمها، بهمراه رزومه کاری در قالب لوح فشرده )سی دی( حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا به نشانی: اراک – کیلومتر 20 جاده 
بروجرد – سه راهی شازند – شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند – ساختمان مرکزی – طبقه دوم – امور حقوقی و پیمانها – اتاق 232 تحویل نمایند. ضمناً تلفکس شماره 33673701 – 086 و 

تلفن شماره 33491099 – 086 آماده پاسخگوئی می باشد.
4( محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان:

مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان )رزومه کاری( در قالب لوح فشرده )سی دی( حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا می باشد. ضمناً محل تحویل مدارک درخواستی مورد نظر، امور 
حقوقی و پیمانهای شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند به نشانی مندرج در ماده »3« میباشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً این شرکت حق 
و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا میباشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند. 

الزم بذکر است دستگاه مناقصه گزار حداقل تا یک ماه پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
WWW.SHANA.IR  WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مدت زمان انجام کارموضوع مناقصهشماره مناقصه

6625.000.000 ماه شمسیمکانیزاسیون اسناد موجود در بایگانی فنی99/29

مدیرعامــل مجتمــع فوالد خراســان با حضــور در 
نشســت »ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان فیروزه« 
ضمــن تاکیــد بــر ایفــای مســئولیت اجتماعــی مجتمــع 
در حمایــت از مشــاغل بومــی و ارتقــای کیفیــت تولیــد 
روستایی، دو دستگاه پیشرفته تشخیصی دامپزشکی 

را به مرکز تخصصی دام فیروزه اهدا کرد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور کســری غفــوری، 
مدیرعامــل فوالد خراســان و ســردار ســلیمانی فرمانده 
تیــپ مســتقل زرهــی ٢١ امــام رضــا)ع( در روز 19 بهمن 
در  فجــر  دهــه  از  روز  هشــتمین  بــا  مصــادف   1399
فرمانــداری فیــروزه برگــزار شــد، دو دســتگاه پیشــرفته 
توســط  شــده  خریــداری  الپراســکوپی  و  ســونوگرافی 
فــوالد خراســان بــرای تجهیز مرکز تخصصی دام ســبک 
شهرســتان تحویــل فرمانــداری فیروزه شــد.  مدیرعامل 
مجتمــع فــوالد خراســان در این مراســم بــا تبریک دهه 
فجــر انقالب اســالمی و میالد حضــرت زهرا)س( گفت: 
از حضــور در مراســمی کــه  نتیجه آن به طور مســتقیم 
به مردم  و به خصوص روستاهای محروم فیروزه مرتبط 
مــی شــود بســیار خوشــحال هســتم. بــه گفته کســری 
غفــوری درخواســت های مختلفی از فوالد خراســان به 
عنوان »معین اقتصادی « نیشابور و فیروزه می شود که 
نیازمند اولویت بندی است و طبعا مواردی که اساسی تر 
و مبتنی بر دانش و اصول علمی باشــد در اولویت قرار 

دارد. وی افزود: معیشت 80 درصد اهالی شهر فیروزه 
و روستا از راه دامداری می گذرد. دوماه پیش در جلسه 
ای کــه بــا مدیــران و متخصصان حــوزه دام و کشــاورزی 
شهرستان، موضوع نیاز به تجهیزات تشخیصی و درمانی 
الپراســکوپی و ســونوگرافی مطــرح شــد و توضیحــات  
متخصصین مبنی بر نیاز به این دستگاه ها برای اجرای 
طــرح ارتقــای بهــره وری، علمی و قابل توجــه بود.  مدیر 
عامل فوالد خراسان با بیان این که اقدامات مناسبی از 
سوی فرمانداری فیروزه در روستای رشید آباد به عنوان 
مرکــز پایلــوت این طرح صورت گرفته، افــزود: ما نیز در 
کنار تمام اهالی روستاهای مجاور مجتمع به خصوص 

مردم روستای رشید آباد قرار داریم و امیدواریم بتوانیم 
آن را بــه عنــوان یک الگوی قابل ارائه در کشــور معرفی 
کنیم.  وی   با اشــاره به اقدامات هفته گذشــته مجتمع 
فوالد خراســان در راســتای توانمندسازی چند مجموعه 
و  بهزیســتی  ســازمان  پــرورش،  و  آمــوزش  حــوزه  در 
مراکــز تــرک اعتیاد خاطر نشــان کرد:  در حوزه ورزشــی 
کمک های نقدی به مجموعه های ورزشــی داشــته ایم و  
بــه بحث تیــم داری حرفه ای ورود پیــدا کرده ایم که پس 
از تیم بزرگساالن، والیبال شهرستان تیم های جوانان و 
نوجوان این رشته را راه اندازی کرده و در سایر رشته های 

ورزشی  نیز ان شاء هللا ورود پیدا خواهیم کرد.

 تجهیز مرکز تخصصی دام شهرستان فیروزه با حمایت مجتمع فوالد خراسان

اهداف شرکت:
در  ایـران  نفتـی  هـای  پایانـه  شـرکت  فعالیت هـای  کلیـه 
بـا در نظـر گرفتـن  انـداز ترسـیم شـده و  راسـتای چشـم 
اهـداف عمومـی و اهـداف اختصاصـی تعییـن شـده  دنبـال 
می شـوند. اهداف عمومی شـامل افزایش کیفیت و بهره 
پایدار،افزایـش  نـوآوری  و  خالقیـت  پایدار،افزایـش  وری 
پایدار کیفیت زندگی کارکنان و اهداف اختصاصی شامل 
افزایـش پایداری،چابکـی و تـاب آوری عملیاتـی شـرکت، 
افزایـش و حفـظ رضایتمنـدی ذینفعـان کلیـدی سـازمان، 
ارتقای نظام دارایی های فیزیکی و بهبود مستمر عملکرد 
و تعالـی عملیاتـی شـرکت هسـتند. خوشـبختانه بـا تمرکـز 
بر اهداف ذکر شده و با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و 
متخصص و مدیریت علمی، دلسـوزانه و جهادی عملکرد 
مناسـبی در یکسـال اخیـر در حـوزه پایانـه هـای نفتـی رقـم 
دسـتاوردهای  مهمتریـن  از  برخـی  بـه  کـه  اسـت  خـورده 

حاصلـه در حـوزه هـای تخصصـی اشـاره مـی شـود.
حوزه عملیات و صادرات:

وظیفه اصلی شرکت پایانه های نفتی ایران ذخیره سازی 
و صـادرات نفـت خـام کشـور و در واقـع تامیـن کننـده ارز 
مـورد نیـاز کشـور اسـت. انجـام ایـن مسـئولیت بـه صـورت 
ایمن و پایدار و با کمترین هزینه از اهداف اصلی شرکت 
بـوده اسـت کـه در ایـن راسـتا فعالیتهـای ذیـل بـه عنـوان 

مهمتریـن اقدامـات سـال گذشـته قابـل ذکر هسـتند:
  فراهم نمودن زیرساختهای پایانه نفتی خارگ جهت 
دریافـت و ذخیـره سـازی میعانـات بـا هـدف پشـتیبانی از 

تولیـد پایدار گاز کشـور
بـدون وقفـه نفـت خـام و میعانـات گازی    صـادرات 
کشـور بر اسـاس سیاسـتهای شـرکت ملی نفت و مقادیر 

اعالمـی امـور بیـن الملـل 
  افزایـش 3 میلیـون بشـکه بـه ظرفیـت ذخیـره سـازی 
نفـت خـام در منطقـه عملیاتـی خـارگ در  شـرایط خـاص 
کشـور. ایـن موضـوع به سـبب جلوگیـری از اجاره نفتکش 
جهـت ذخیـره سـازی نفـت صرفـه جویـی قابـل مالحظـه 

ارزی بـه همـراه دارد و همـواره مـورد توجـه بـوده اسـت.
  انجـام عملیـات تخلیـه میعانـات گازی بـا اسـتفاده از 
گـوی شـناور در منطقـه عملیاتـی عسـلویه بـرای اولیـن بـار 
در کشـور کـه بـه نوعـی تضمیـن کننده تولیـد پایدار بنزین 

کشـور بود.
  تعمیـر خطـوط لولـه انتقـال نفـت خـام  بـا  اسـتفاده 
از امکانـات و منابـع داخلـی و انجـام صرفـه جویـی قابـل 
مالحظه که در استفاده حداکثری از منابع داخلی، توسط 

متخصصـان خـود شـرکت بـه انجـام رسـید.

 MBC((marine breakaway داخـل  سـاخت    
coupling  که در شرایط محدودیتهای بین المللی موجود 

امـکان تامیـن آن از خـارج از کشـور وجـود نداشـت. تجهیز 
مذکور یک تجهیز ایمنی و مربوط به هوزهای شناور بوده  
کـه یـک سیسـتم ایمنـی بـرای مقابلـه بـا فشـارهای وارده 
بیشـتر از حـد مجـاز در حیـن بارگیـری )کـه مثـال مـی توانـد 

در اثـر طوفـان بـه وجـود آیـد( اسـت. 
  افزایش یک میلیون بشـکه ای ظرفیت ذخیره سـازی 
نفـت خـام کشـور بـا بهـره بـرداری از مخـزن 45 و انجـام 
مطالعـات و مدیریـت ریسـک در منطقـه عملیاتـی خـارگ. 
ایـن مخـزن بـا توجـه بـه شـرایط بوجـود آمـده بـرای آن بایـد 
خـارج از سـرویس می شـد. لیکـن بـا توجه بـه نیاز مبرم به 
ظرفیت ذخیره سازی و با ریسک پذیری و قبول مسولیت 
مدیـر ارشـد سـازمان، ایـن مخـزن در مـدار اسـتفاده قـرار 
گرفـت کـه بـا توجـه بـه مبالـغ بـاالی اجاره نفتکشـها صرفه 

جویـی ارزی نیـز بـه همـراه داشـت.
حوزه پروژه های تعمیراتی و توسعه ای:

بـرای انجـام وظیفـه خطیـر واگـذار شـده بـه شـرکت پایانـه 
هـای نفتـی و تامیـن پایـداری عملیـات و بـاال بـردن قابلیـت 
و  نگهـداری  تاسیسـات  و  تجهیـزات  عملکـرد  اطمینـان 
تعمیرات اساسی آنها و انجام پروژه های توسعه ای الزم 
اسـت. در ایـن راسـتا مهمتریـن اقدامـات سـال جـاری بـه 

شـرح ذیـل قابـل بررسـی هسـتند.
  انجام پروژه ترمیم آبشستگی خطوط لوله زیردریایی 
در خارگ و عسلویه. با توجه به اینکه خطوط لوله انتقال 
نفت خام و میعانات گازی در بستر دریا قرار دارند، لذا با 
توجه به جریانات آبی در بستر دریا معموال پس از مدتی 
دچـار آبشسـتگی مـی شـوند کـه ایـن موضوع مـی تواند در 
صورت حاد شدن منجر به بروز حادثه و عالوه بر اشکال 

در عملیات حوادث زیست محیطی به بار آورد. 
اسـکله غربـی  پـروژه تعمیـرات اساسـی    فعالسـازی 
خارگ، اسکله غربی پایانه نفتی خارگ قادر به پهلودهی 
بزرگتریـن نفتکشـهای موجـود در دنیـا اسـت کـه بـا توجـه 
به نقش آن در صادرات نفت خام کشـور از اهمیت ویژه 

ای برخـوردار اسـت. 
  پیگیـری اجـرای پـروژه هـای تعمیـرات اساسـی مخـازن 
به ظرفیت 1/7 میلیون بشکه در خارگ با وجود مشکالت 
بسـیار پـروژه هـا کـه در اثـر تغییـرات نـرخ ارز و تامیـن کاال 
مخـازن  ایـن  از  بـرداری  بهـره  بـا  اسـت.  آمـده  وجـود  بـه 
بخشـی از مشـکالت حـوزه ذخیـره سـازی حـل و پایـداری 

عملیـات نیـز افزایـش مـی یابـد. 
  تعیین تکلیف 36 پروژه راکد و نیمه فعال به صورت 
قطعـی کـه بعضـا بیـش از ده سـال در وضعیـت راکـد قـرار 
داشتند. این پروژه ها دارای مسایل و مشکالت مختلفی 
از جملـه مسـایل اعتبـاری، حقوقـی، کاالیـی و ... داشـتند 
کـه بـا تمرکـز ویـژه بـر آنهـا و طـی یکسـال تعییـن تکلیـف و 
فعـال و یـا بـه حسـاب دارایـی شـرکت ملـی نفـت منتقـل 

شدند.
حــوزه پژوهــش، فنــاوری و ســاخت داخــل کاال و 

تجهیزات:
وظیفـه واگـذار شـده بـه شـرکت پایانـه هـای نفتـی ایـران 
در سـطح کشـور خاص و منحصر به فرد اسـت و شـرکت 
دیگـری در ایـن خصـوص و بـا ایـن حجـم فعالیـت نـدارد. 
تکنولوژیکـی  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  طلبـد  مـی  موضـوع  ایـن 
و بـه ویـژه تحریمهـای اعمـال شـده علیـه کشـور، شـرکت 
عـالوه بـر مسـایل عملیاتـی بـه بحث تامین کاال و بـرآوردن 

نیازهای این حوزه تمرکز نماید. خوشبختانه با نگاه جهاد 
ایـران همـواره در  پایانـه هـای نفتـی  خودکفایـی شـرکت 
سـطح اول پژوهش شـرکت ملی نفت قرار داشـته اسـت 
و توانسـته اسـت طـی سـالهای اخیرکارهـای بزرگـی در ایـن 
حـوزه انجـام و نیازهـای پشـتیبانی کـه بعضـا حیاتـی نیـز  
بـوده انـد را بـا تکیـه بـر تـوان و دانـش داخلی تامین نماید، 

از جملـه:
بـا شـرکتهای دانـش  نامـه همـکاری  انعقـاد تفاهـم    
 ، گاز   ، نفـت  المللـی  بیـن  نمایشـگاه  بنیـان در حاشـیه 

جـاری مـاه  طـی  پتروشـیمی  و  پاالیـش 
الکترونیکـی  هـای  کارت  داخـل  سـاخت  و  طراحـی    •
عملیاتـی هـای  شـناور  راهبـری  و  کنتـرل  سیسـتم های 
•  انجـام مطالعـات پژوهشـی عملیـات اجرایـی پاکسـازی 
لجـن و پسـماندهای نفتـی در محوطـه پیرامونـی کچمنـت 

غربـی پایانـه نفتـی خـارگ  
  طراحـی و سـاخت بـازوی بارگیـری و عملیاتـی نمـودن 
پهلوگاه 10 اسـکله شـرقی که یک پروژه کم نظیر سـاخت 
داخل در سطح کشور است. این بازو هم اکنون نصب و 

در مرحلـه بهـره بـرداری قرار گرفته اسـت. 
  انجـام سـاخت داخـل 309 قلـم کاال)کـه قبـال بـا صرف 
ایـن  منابـع ارزی از خـارج از کشـور تامیـن مـی گردیـد.( 

کاالهـا اغلـب در حـوزه هـای عملیاتـی و فنـی بـوده کـه در 
اغلـب مـوارد در صـورت عـدم سـاخت داخـل بـا توجـه بـه 
انحصار تولید آنها و تحریمهای اعمال شـده به مشـکالت 
جـدی برمـی خوردیـم. از آن جملـه میتـوان بـه طراحـی و 
سـاخت عملگرهای الکتریکی شـیرهای صنعتی و سـاخت   

SNAP RINGبازوهـای بارگیـری نفـت خـام اشـاره کـرد.

الکترونیکـی  هـای  کارت  داخـل  سـاخت  و  طراحـی    
سیستم میترینگ برای خارگ و عسلویه که در واقع قلب 
سیسـتم انـدازه گیـری بودنـد. تامیـن  ایـن کارتهـا از خـارج 
از کشـور غیـر ممکـن و در صـورت عـدم سـاخت داخـل 
مشـکالت جـدی در ایـن حـوزه کلیـدی بـه وجـود مـی آمـد. 

حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی:
موضـوع مهـم بعـدی در حـوزه پایانـه داری و اصـوال هـر 
صنعتـی حفـظ تاسیسـات بـا انجـام تعمیرات بـه موقع می 
باشـد. البتـه مطـرح کـردن موضـوع بـه عنـوان نگهـداری و 
تعمیـرات مربـوط بـه ادبیـات گذشـته اسـت. در سـالهای 
اخیـر و بـا توجـه بـه جامعیـت موضوع و مشـارکت مسـایل 
مالـی، بازرسـی فنـی، تـدارکات کاال، منابـع انسـانی و .... 
در ایـن حـوزه، موضـوع تحـت عنـوان  مدیریـت داراییهـای 
فیزیکـی مطـرح شـده اسـت. در ایـن حـوزه نیـاز بـا تمرکـز 

جدی، فعالیتهای مختلفی انجام شده است که به برخی 
از آنهـا در ذیـل اشـاره شـده اسـت.

  طراحـی نظامنامـه مدیریـت دارایـی های فیزیکی برای 
اولین بار در شرکت ملی نفت ایران و پیگیری اجرای آن.
  ارایـه پیشـنهاد تلفیـق چندیـن پـروژه مهـم از جملـه 
بازرسـی  شـناور،  گـوی  بـه  منتهـی  لولـه  خطـوط  تخلیـه 
خطـوط، توپکرانـی خطـوط لولـه زیـر دریایـی و .... کـه یـک 
فعالیت بی نظیر با اسـتفاده از توان کارشناسـان شـرکت 
حـدود 100  جویـی  آن صرفـه  خروجـی  و  بـود  هـا  پایانـه 

میلیـون دالری بـه همـراه دارد.
  تعییـن خروجـی هـای نظـام مدیریـت دارایـی هـای 

آن تدویـن شـرح وظایـف سـمت هـای  و  فیزیکـی 
  انجـام پـروژه مدیریـت خوردگـی بـرای اولیـن بـار بـه 
برنامه ریـزی  همـکاری  بـا  نفـت  وزارت  پایلـوت  عنـوان 

تلفیقـی 
  پیگیـری و فعالسـازی پـروژه هـای متعـدد در راسـتای 
مدیریـت داراییهـای فیزیکـی از جملـه خریـد و نصـب و راه 
انـدازی دیـزل ژنراتـور، حفاظـت الکترونیـک جزیـره خـارگ، 
تامین هوزها و متعلقات مورد نیاز گویهای شناور، تامین 

شـیرآالت مـورد نیـاز و ... 
  تعمیـرات اساسـی 160 تجهیـز مهـم مربـوط بـه اسـکله 

هـا، خطـوط لولـه، مخـازن، نیـروگاه و ... 
  شناسـایی ، ارزیابـی و مدیریـت ریسـک دارایـی هـای 

فیزیکـی در راسـتای پایـداری و تـداوم عملیـات.
  طراحـی مـدل عملیاتـی در حـوزه مدیریـت دارایی های 

فیزیکی و نرم افزار آن برای خودارزیابی سـاالنه. 
حوزه منابع انسانی:

منابـع انسـانی بـه عنـوان موتـور محـرک سـازمان اصلـی 
ترین سرمایه هر سازمان است که مراقبت از آن، فراهم 
نمـودن محیـط مناسـب کاری،آمـوزش آن و پـرورش آن و 
در واقـع توسـعه منابـع انسـانی نقـش بسـیار مهمـی در 
عملکـرد یـک سـازمان دارد. ایـن موضـوع در شـرکت پایانـه 
هـای نفتـی ایـران کـه خدمـات منحصربـه فـردی ارائـه مـی 
دهد و دانش و تخصص و نیروی انسانی با تجربه نقش 
زیادی در موفقیت  آن دارد از اهمیتی دوچندان برخوردار 
اسـت. بـر همیـن اسـاس و نیـز بـا توجـه بـه شـرایط خـاص 
شیوع ویروس کرونا در کشور، در این حوزه نیز اقداماتی 

درخـور از جملـه مـوارد ذیـل انجـام شـده انـد:
  بـه منظـور کنتـرل دقیـق، جـدی، موثـر و بـه موقـع 
نفتـی  پایانـه  آلودگـی  از  جلوگیـری  و  مذکـور  ویـروس 
خـارگ و بـا پیـش بینـی هـای انجـام شـده،  اولیـن جلسـه 

بررسـی و سیاسـتگذاری مقابلـه بـا پدیـده مذکـور در تاریخ 
1398/11/9 )قبـل از ورود ویـروس بـه کشـور( درجزیـره 
خـارگ تشـکیل و در ادامـه و  بعـد از ورود ویـروس بـه 
کشـور نیز با توجه به اهمیت موضوع مدیرعامل شـرکت 
بـه عنـوان مدیـر شـرایط اضطـراری و بحـران جزیـره خـارگ 
در منطقـه مسـتقر شـد. بـا اسـتقرار در جزیـره خـارگ از 
اوایـل اسـفند مـاه سـال گذشـته تـا کنـون به صـورت مرتب 
حضـور  بـا  برنامه ریـزی  و  بررسـی  هماهنگـی،  جلسـات 
روسـای مناطـق عملیاتـی شـرکت هـای نفتـی مسـتقر در 
و  برگـزار  اسـتان  محلـی  مسـئوالن  و  مقامـات  و  جزیـره 
اقدامـات الزم براسـاس دسـتورالعمل های صـادره و مـدل 
بحـران طراحـی شـده شـرکت ملـی نفـت در چهـار سـطح 
پیشـگیری، آمادگـی، مقابلـه و بازیابـی بـه اجـرا در آمـد 
کـه خوشـبختانه نتیجـه تالش هـای انجـام شـده حفاظـت 
از  بومـی(  غیـر  و  بومـی  مناطـق  )شـامل  خـارگ  جزیـره 
آلودگی به کرونا است. اقدامات انجام شده در این حوزه 
براسـاس پروتـکل هـای تعیین شـده شـامل کنتـرل تمامی 
آمـوزش  ارائـه  خـارگ،  جزیـره  خروجـی  و  ورودی  مبـادی 
هـای گسـترده بـه همـکاران و سـاکنین درخصـوص مقابله 
بـا کرونـا، تشـکیل تیـم هـای واکنـش سـریع، جلوگیـری از 
ورود افـراد پـر خطـر بـه جزیـره خـارگ، اختصـاص شـناور 

تنـدر و بـرای انتقـال بیمـاران، تهیـه و توزیـع ماسـک، مـواد 
ضدغفونـی و سـایر الزامـات در سـطح جزیـره و ... اسـت.

حوزه دانش، اطالعات و تعالی سازمانی:
شـرکت پایانـه هـای نفتـی ایـران به عنوان مجموعـه ای که 
رقبای آن در سطح بین المللی فعالیت می کنند موضوع 
تعالـی و توسـعه را فرامـوش نکـرده اسـت و سـعی کـرده 
اسـت خدمـات خـود را در سـطح کالس جهانـی حفـظ و 
ارائـه دهـد. بـه عنـوان نمونـه اداره شـیمیایی شـرکت کـه 
بـا اسـتقرار و دریافـت ISO 17025 بـه عنـوان آزمایشـگاه 

مرجـع فعالیـت مـی کنـد. 
صرفه جویی ومدیریت منابع مالی:

تامیـن منابـع مالـی بـه موقع و رعایت نظم و انضباط مالی 
از الزامات سـازمانهای پیشـرو و سـالم اسـت. در این حوزه 
طـی سـال جـاری و بـا توجـه بـه تاکیـد مقـام عالـی وزارت 
انجـام صرفـه جویـی در مـوارد غیـر ضـروری در دسـتور کار 
بوده است که البته در کنار این راهبرد سعی شده است 

بـه همـه نیازهـای عملیاتی پاسـخ داده شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه عملکـرد شـرکت پایانـه هـای نفتـی 
بـا  و  اخیـردر مجمـع عمومـی شـرکت  ایـران در دو سـال 
حضـور مدیرعامـل  و اعضـای محتـرم هیـات مدیره شـرکت 

ملـی نفـت ایـران بـه صـورت مبسـوط مـورد بررسـی قـرار 
گـزارش مقبـول  گرفـت کـه خوشـبختانه ضمـن دریافـت 
صورتهـای مالـی، عملکـرد شـرکت نیـز مـورد تاییـد مجمـع 

قـرار گرفـت.
مسئولیت های اجتماعی:

براسـاس خـط مشـی و سیاسـت هـای کالن شـرکت ملـی 
معضـالت  و  مشـکالت  بـه  توجـه  حـوزه  در  ایـران  نفـت 
اجتماعـی مناطـق نفتـی، شـرکت پایانـه هـای نفتـی ایـران  
خـود را ملـزم بـه ارائـه خدمات مطلوب به محیط پیرامونی 
مطابـق مقـررات و مجوزهـای باالدسـتی مـی دانـد. چکیـده 
ای از اقدامـات و خدمـات ارایـه شـده بـه بخـش شـهری 
خارگ عبارتنداز:تأمین و تحویل روزانه 2500 متر مکعب 
آب شـرب مصرفی بخش شـهری به صورت رایگان ،حمل 
از  اعـم  دریایـی مایحتـاج عمومـی و اساسـی شـهروندان 
مصالح سـنگی و سـاختمانی، آرد، تره بار و خودرو، دارو، 
مـواد غذایـی، اثاثیـه و ...،اختصـاص سـهمیه پـروازی بـه 
اهالـی بومـی، ارگانهـا و ادارات محلـی ،ارایـه خدمـات آتش 
نشـانی و اطفاء حریق به شـهر خارگ، هماهنگی و اعزام 
هوایـی تعـداد 22 نفـر بیمـار اورژانسـی بـه شـهر بوشـهر، 
تحویـل گیـری و جمـع آوری بازیافـت پسـماندهای شـهری 
،اسـتفاده شـهروندان از امکانات فرهنگی، فضاهای روباز 
اسـتخر،  از سـینما،  اعـم  ورزشـی شـرکت  و سرپوشـیده 
سـالن بدنسـازی و ... ) بـه دلیـل شـرایط خـاص ویـروس 
کرونـا فعـال انجـام نمـی شـود ، تأمین تجهیـزات و امکانات 
سـمعی و بصری در مراسـمات بخش شـهری ، بازسـازی و 
تعمیـر مراکـز آموزشـی و مـدارس ملکـی شـرکت کـه مـورد 
هـای  دوره  برگـزاری   ، گیـرد  مـی  قـرار  عمومـی  اسـتفاده 
دیلـی شـرایط  بـه   ( بومـی  اهالـی  بـرای  رایـگان  آموزشـی 
خـاص ویـروس کرونـا فعـال برگـزار نمی شـود (، احـداث، 
ترمیـم و تعمیـر جـاده هـای عمومـی و مواصالتـی جزیـره، 
همـکاری بـا سـازمان محیـط زیسـت در تأمیـن علوفـه و 

آهـوان و حفاظـت از آهـوان.
کالم آخر:

شـرکت پایانه هـای نفتـی ایـران در سـال جـاری بـا وجـود 
از  متأثـر  بخشـي  كـه  گسـترده  تنگناهـای  و  چالش هـا 
تحـوالت داخلـی و تحـوالت محیـط بیـن المللـی صنعـت 
نفـت و حـوزه هـای فعالیـت شـرکت بـوده اسـت، با الطاف 
الهی و حمایت ها  اثربخش و مسـتمر مدیرعامل و هیات 
مدیـره محتـرم شـرکت ملـی نفـت ایـران ، توانسـته اسـت 
ماموریـت اصلـی و وظایـف محولـه در حـوزه هـای ذخیـره 
گازی کشـور  میعانـات  و  خـام  نفـت   و صـادرات  سـازی 
را بـه نحـو ایمن،بموقـع و همچنیـن بـا رعایـت الزامـات و 
اسـتانداردهای  کیفیت،سـالمت، ایمنـی و محیـط زیسـت 
)QHSE(بـه انجـام  برسـاند.  تحريـم هـای بیـن المللـی اگـر 
چـه دراصـل تهديـد بـوده انـد امـا همـراه خـود زمينـه بـروز 
فرصت هایی را برای یادگیری و تعالی سازمانی، خالقیت 
و نـوآوری در فرآیندهـا، پژوهـش و سـاخت داخـل کاال در 

برداشـته انـد. 
نتیجـه  اخیـر  یکسـال  طـول  در  حاصلـه  هـای  موفقيـت 
و  شـرکت  شایسـته  كاركنـان  تعهـد  و  تـالش  توانمنـدی، 
همچنین حمایت و پشتیبانی اثر بخش شرکت ملی نفت 
ایـران اسـت. اميـدوار اسـت در سـال جـاری و سـال هـای  
پیـش رو ، ایـن شـرکت بهتـر و موفـق تـر از سـال گذشـته 
نقش کلیدی خود را به عنوان يك بنگاه اقتصادی چابک، 
توانمنـد و متعالـی ، بـا تأمیـن رضایـت پایـدار مشـتریان، 

سـهامداران و ذی نفعـان کلیـدی ایفـا کنـد.

در گفت وگو با عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران
شركت ملی نفت ايرانمهمترین دستاوردهای شرکت پایانه های نفتی ایران در حوزه های تخصصی تشریح شد
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