
 . دوشنبه . 27 بهمن 1399 . سال هجدهم . شماره 4615 .شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره )2099001072000097(،)2099001072000098(،)2099001072000099(،)2099001072000100( را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدی به حساب جاری منابع داخلی به شماره حساب 4001103506375974 نزد بانک 
مرکزی.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/12/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/12/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی تلفن 08633443209 کارشناس ذیربط تلفن 08633443311 امور قراردادها

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام: 02188969737 و 02185193768

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی«

مدت )ماه(رتبهمبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مبلغ برآورد )ریال(نوع برگزاریموضوعردیف

1
محوطه سازی، احداث آشیانه آتش نشانی و تکمیل ساختمان 

اداری در شهرک صنعتی نوبران
یک مرحله ای با ارزیابی 

کیفی
7ابنیه14.077.779.686710.000.000

2
احداث کانال هدایت آب های سطحی و عبور عرضی، لکه گیری 

و ترمیم آسفالت شهرک صنعتی خیرآباد
8راه و ترابری47.503.542.1512.380.000.000دو مرحله ای

8راه و ترابری36.141.425.2741.810.000.000دو مرحله ایاجرای زیرسازی و جدول گذاری در ناحیه صنعتی پرندک3

6راه و ترابری6.455.252.340330.000.000یک مرحله ایزیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی نوبران4

ت اول(
) نوب

موضوع مناقصه: تامین خودروهای استیجاری شرکت گاز استان همدان 
شرح مختصر کار: 

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 79/529/455/000 )هفتاد و نه میلیارد و پانصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار( ریال می باشد.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/976/473/000 )سه میلیارد و نهصد و هفتاد و شش میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار( ریال می باشد. 

3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد. 
4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند. 

5- ارسال آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای متقاضی الزامی می باشد.
6- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاری مناقصه حداقل یک مناقصه گر می باشد. 

7- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه گران 65 می باشد. 
 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 1399/11/21 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ بارگزاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1399/12/13 از طریق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن: 4 – 38260571 ، 8 – 38261075 ، دورنویس: 38256207 = 081 

 www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان  انتشار نوبت اول : 1399/11/27 نوبت دوم : 1399/11/29

شماره مجوز: 1399.6912

آگهی ارزیابی کیفی  تجدید مناقصه شماره 64 - 99 یک مرحله ای
ت اول(

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان )سهامی خاص(

سازمان دانش آموزی استان گیالن در نظر د ارد تعداد یک دستگاه خودرو سواری  پراید مدل 1381 را با قیمت پایه کارشناسی 280/000/000ریال از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در 
مزایده می توانند پس از رویت خودرو فوق از تاریخ 99/11/27  لغایت 99/12/06  بمدت 10 روز در ساعات اداری،اسناد مزایده را تا پایان تاریخ یاد شده دریافت و تحویل نماید. 

آدرس مراجعه: رشت –میدان مصلی(توشیبا)-جنب نهضت سواد آموزی -سازمان دانش آموزی استان گیالن     تلفن:          33604820-013    و    013-33604825 
• پیشنهاد قیمت خودرو باید در پاکت الک و مهر شده ارائه گردد. 

• متقاضی شرکت در مزایده موظف است معادل 10 درصد قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 28/000/000  ریال ضمانت نامه بانکی یا تصویر فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب سازمان دانش آموزی استان 
جهت شرکت در مزایده تحویل نماید. 

• در پشت پاکت پیشنهاد متقاضی موظف است نام و نشانی و آدرس و تلفن تماس خود را قید نماید 
• کلیه هزینه های نقل و انتقال، مالیات، عوارض قانونی و هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

• مبلغ پیشنهادی برای خودرو می بایست به عدد و حروف در برگ پیشنهاد درج و تحویل شود و پیشنهاد قیمتی که مبلغ آن با حروف درج نشده باشد به عنوان پیشنهاد مردود کنار گذاشته خواهد شد. در 
صورت تناقض قیمت ها، قیمت حروفی مدنظر قرار خواهد گرفت. 

• پیشنهادات ناقص و مبهم مورد تایید نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
• برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم نتیجه مزایده می بایست برای انجام معامله حاضر شود در غیر این صورت سپرده برنده، ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد. 

سازمان دانش آموزی استان گیالن

آگهی مزایده فروش خودرو 

باتوجه به دارا بودن کشــورمان ازمنابع عظیم 
خــدادادی نفــت و گاز که باتجمیع آن ایران در رتبه 
یــک جهــان شــمرده می شــود و بــا وجــود نیروهــای 
در  اســتعدادهای  بــا  متخصــص،  و  زبــده  جــوان 
خشــان و نخبگان؛چرا به بایستگی و شایستگی در 
جایگاه واقعی رشد و پیشرفت صنعتی و اقتصادی 
نتوانســتیم قرار بگیریم. ریشــه این آسیب ها را در 

چه چیزی می بینید؟
در وهلــه اول یکــی ازپیــش نیازها و شــرط های 
توســعه  و  تعالــی  و  رشــد  بــه  نیــل  در  هرجامعــه 
همه جانبــه پایــدار ایــن اســت که جامعه بــه چه حد 
و انــدازه و میزانــی بــه محوری تریــن موضوع فرهنگ 
کار و تــاش فداکارانــه و صادقانــه اهمیــت و ارزش 
قائــل هســتند. ارزش گــذاری و نکوداشــت ســاحت 
مقــدس کار و تــاش مجاهدانــه و صادقانــه منجــر 
برارزش آفرینی وارتقا بهره وری باال و ارزش سازمانی 
می شــود. در مورد کشــور عزیزمان باداشتن انبوهی 
ازمنابــع و ذخایرغنــی ازنفــت و انــرژی کــه در جایگاه 
ویــژه و خــاص دنیا نیزهســتیم و همچنیــن از نیروی 
انســانی کارآمد و تحصیل کرده ای که از دانش فنی 
و تخصصی باالیی نیز برخورداراست و در عین حال 
تــوان بومی ســازی دانــش و تخصص هــای مختلف را 
نیز دارد؛ و لیکن چرا به جایگاه واقعی رشد و توسعه 
هنوز نرســیدیم. پاســخ به این ســئوال یک پاســخ و 
اضح و مشخص دارد این است که ما هنوز متاسفانه 
نتوانستیم فرهنگ کار و تاش صادقانه و خالصانه 
را بــه معنــای واقعــی کلمــه به عنــوان یــک ارزش در 
جامعه نهادینه کنیم و در روند این فرهنگ سازی با 
وجود تاش های انجام شده در این زمینه ولی هنوز 
دچار نقصان و خا فرهنگی جدی هستیم و در این 
معضل فرهنگی دالیل متعددی دخیل است ازجمله 
اینکه هنوز فرهنگ کار و تاش با روحیه مجاهدانه 
بــدون چشمداشــت های  و  فداکارانــه، دلســوزانه   ،
منفعت طلبانــه مالــی تقرببــا معنایــی چندانــی پیــدا 
نمی کنــد. بــه طوریکــه در اکثــر مواقع فرآینــد اجرای 
فرهنــگ کاروتــاش ســالم و پیــرو آن ســامت مالی 
داشــتن تحت الشــعاع گرایش هــای حزبی، سیاســی 
و جناحــی اســت و بــه ناگزیــر ارزشــمندی فرهنــگ 
کار پــاک و ارج گــذاری به آن وابســتگی ها و جریانات 
سیاسی قرار می گیرد و متاسفانه آسیب ها نیز ازاین 
ناحیه است و به تعبیری پاشنه آشیل فرهنگ کار و 

تاش و فعالیت ماست که می تواند مانع بزرگی در 
مسیر رشدوتوسعه و پیشرفت واقعی در خور منابع 
و اســتعدادهای کشــورمان تلقی می شــود.  دربرخی 
موارد مشاهده می شود فضای کار و تاش افراد که 
بایــد بســتر دســتیابی به رفاه زندگــی بهتر و متعالی 
همگانی باشد مکانی برای مجادالت، غرض ورزی ها، 
کشمکش ها و تسویه حساب های سیاسی و جناحی 
پیرامون منفعت طلبی فردمحورانه اشــخاص و افراد 
می شــود و بالطبــع ایــن کج روی هــا مــا را ازنیــل بــه 
اهــداف عالــی توســعه همه جانبــه پایــدار کــه منافع 
کان ملــی را نیــز در برمــی گیــرد بازمــی دارد.  بــه 
طــور یقیــن ایــن عملکردهــای غلط یعنــی در اولویت 
یــا  گروهــی  و  منافــع سیاســی، جناحــی  قــراردادن 
وابســتگی ها بــه احــزاب و جریانــات سیاســی که گه 
گاه با زد و بندهای نیز همراه است به عنوان پیش 
شــرط اشــتغال و به کارگماردن مطرح می شــود و در 
نتیجــه ایــن امــر و اقعیــت انگیــزه کار و تــاش آنــان 
را نمایــان می کنــد طبیعتا دیگــر در این فضای ملوث 
بــه اغراض جناحــی و سیاســت زدگی ها مجالی برای 
پیگیــری و تحقــق منافــع عمومــی و آحــاد مــردم کــه 
پیشــران توســعه پایدار و اعتای راســتین صنعت و 
اقتصــاد کشــور اســت، دیگر جایی پیــدا نخواهد کرد 
این سمت گیری ناصواب تمام پیشرفت ها و توسعه 
پویا را در بخش های مختلف صنایع و اقتصاد را نیز 
تحــت تاثیرقــرار می دهد و دیگــر ارج و قرب فرهنگ 
کارصادقانه و بدون چشمداشت برای کشور و نسل 
آینــده را تضییــع می کنــد. در واقــع آخراالمــر ارزش 
کار صادقانــه فــدای عوایــد و منافع زودگذر خودی ها 
شــده اســت و در جمع بنــدی مطالــب فوق الذکر این 
ســمت و ســوگیری های حزبــی و جناحی بــرای حفظ 
منافع یا متمایل کردن جناح ها و جریانات سیاســی 
بــه تضمیــن منافــع و آینــده افــراد جــز آســیب های 
اساســی قلمــداد می شــود کــه جریان پویایی و رشــد 
و توســعه پایدار را متوقف می کند و در حقیقت امر 
مانع بزرگی در سرراه پیشرفت و توسعه یکپارچگی 
کشــور اســت. منصفانــه بنگریــم یکــی از رمزهــای 
موفقیــت کشــور در دهه هــای قبــل در ایــن بوده که 
آدم هــا فقــط کار می کرده اند بــرای یک هدف واحد و 
مشــخص پیشــرفت و توســعه همه جانبه کشوربود 
ولی متاسفانه در شرایط کنونی این موضوع چندان 
معنایــی نــدارد. شــایان ذکر اســت در بعد ســازمانی 

در شــرکت هلدینگ خلیج فارس به ســبب مدیریت 
شایسته و مدبرانه و مراقبت های دقیق و خردمندانه 
مهنــدس ربیعــی تــا انــدازه زیــادی ازایــن آســیب ها 
مجموعــه هلدینــگ خلیــج فــارس ایمــن هســت؛ به 
گونــه ای کــه هیــچ فــردی یــا افــرادی مجاز بــه دخیل 
کردن مســایل حاشیه ای به حوزه کاری و مسوولیت 
شــان نیســتند و نباید اشــتغال کار وظایف سازمانی 
پرســنل غیراز تکالیف ســازمانی و شغلی شان باشد.  
قابل ذکر است این رویکردهای آگاهانه و خردورزانه 
کارکنــان هلدینــگ خلیــج فــارس البتــه بــا هدایت و 
مدیریــت ارزشــمند جنــاب مهنــدس ربیعــی نتایــج 
ارزنده ای در رشد و تعالی سازمانی و احراز رتبه های 
برتر در عرصه های داخلی و خارجی را بدنبال داشته 
اســت. در ازریابــی اکتســاب موفقیت هــا و رتبه های 
برتر سازمانی باید یادآور شد و قتی افراد متمرکز در 
و ظایف شغلی بدون پرداختن به حاشیه ها هستند 
راندمان سیستم عالی و کارآمد می شود که منجر به 
تولیــد ارزش آفرینــی و احراز موفقیت های ســازمانی 
پایــدار می شــود. جــای بســی مباهات و خرســندی و 
شــکرگزاری اســت که شــرکت هلدینگ خلیج فارس 
بــه باالتریــن رتبه هــای ممتازبــودن در امــر فــروش، 
ارزش افــزوده، ســودآوری، صــادرات، ارزش بــازار و 
تکمیــل زنجیــره ارزش….نائــل آمــده اســت کــه همه 
این موفقیت ها محصول نگاه خردگرایانه ، تخصص 
محوری و کاروتاش ارزشی و صادقانه بدون حاشیه 
است. اگریک سازمان پیشرو همانند هلدینگ خلیج 

فارس را ارزیابی سازمانی کنیم الحمدهللا در کشور 
به عنوان موفق ترین شــرکت حایز رتبه اولین ها در 
بخش های مختلفی شده است به یک پاسخ کوتاه 
رهنمون می شــویم و آن این اســت که کارفداکارانه 
و صادقانه بدون ورود به حاشیه هاست این فرهنگ 
کاری کارآمــد و ارزنــده در هلدینــگ خلیــج فــارس 
نهادینه و به ثبوت رسیده شده است. البته الزم به 
ذکر است که ما نیز مصون از این فرهنگ غالب ضد 
ارزش هــای فرهنگ کار نیســتیم و باید تاش زیاد و 
مســتمری برای حفظ این موفقیت انجام دهیم و با 
تــاش بیشــتر و ضعیــت خودمــان را بهبــود دهیم تا 

کمتر دچار آسیب های حاشیه سازی بشویم.
 مســئولیت های اجتماعی و اقدامات هلدینگ 

خلیج فارس در این زمینه چگونه است؟
اصلی تریــن  از  یکــی  اجتماعــی  مســئولیت 
مأموریت هــا و دغدغه هــای راهبردی هلدینگ خلیج 
فــارس اســت. مفهوم مســئولیت اجتماعــی، اهداف 
گســترده تری را در برمی گیــرد کــه شــامل جنبه هــای 
اجتماعــی – اقتصــادی هســتند. ایــن مفهــوم فراتــر 
از بــه دســت آوردن صرفــا ســود اقتصــادی اســت و 
بهبــود رفــاه جامعــه را نیــز شــامل می شــود و از آن 
دفاع می کند. در و اقع می توان گفت که شــرکت ها 
نمی کننــد،  تأمیــن  را  خــود  مالــکان  نیازهــای  تنهــا 
اجتماعــی  بازیگــران  از  نیازهــای مجموعــه ای  بلکــه 
را بــرآورده می کننــد کــه به شــرکت و حــوزه فعالیت 
آن عاقه منــد هســتند.درتعبیر دیگرتمایــل شــرکت 

بــرای پذیــرش مســئولیتی بیش از مســئولیت عادی 
اقدامــات و اثــرات کســب وکار خــود اســت. در و اقــع 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت، مســئولیتی بزرگ تــر 
اســت کــه شــرکت در قبــال اثــرات خود بــر جامعه و 
محیــط طبیعــی بر عهده دارد. هلدینگ خلیج فارس 
در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی خــود ۵ 
پــروژه خدمــات محــور با اعتبــار حــدود ۳۰۰ میلیارد 
ریــال را بــرای ســال ۹۹ در دســتور کار قــرار داده که 
توانمندســازی دانش آمــوزان  ایــن طرح هــا، شــامل 
بنــدر ماهشــهر،  بــا بضاعــت علمــی در  مســتعد و 
تأســیس و راه انــدازی کانون هــای تعالــی خانــواده، 
حمایــت از طرح هــای کارآفرینــی و اشــتغال محــور 
به منظور توانمندسازی صنایع کوچک، ارائه خدمات 
در مانــی بــه خانواده های دچــار بیماری های خاص و 
صعب العــاج و خدمــات و رزشــی بــرای نوجوانــان و 
جوانان در مناطق محروم ماهشهر است. مطالعات 
و شــیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی این بخش 
از کســب وکارهای کوچــک نیــز صــورت گرفته و طرح 
شناســایی نیازهــای شــرکت های پتروشــیمی، اقــام 
فعــاالن  توانمندســازی  و  نیمه صنعتــی  و  عمومــی 
کــه  آن هاســت؛  نیازهــای  تأمیــن  بــرای  اقتصــادی 
مطالعات آن نیز به اتمام رسیده است که انشاله به 

مرور محقق می شود.
 از اهــداف و نتایــج حضــور در نمایشــگاه های 

متعدد سال جاری هلدینگ خلیج فارس بگویید.
فرصتــی  نمایشــگاهی  اصوالرویدادهــای 

بــرای عرضــه، معرفــی، ونشــان دادن دســتاوردها، 
توانمندی هــا، محصــوالت تولیــدی و کاال و خدمــات 
اســت  مغتنمــی  فرصــت  کــه  می شــود  محســوب 
بــرای دیدارمخاطبــان، مشــتریان و دســت اندرکاران 
حوزه هــای مختلــف صنایــع اســت کــه گفت وگــو و 
مذاکــرات تجاری با مشــتریان داخلی و خارجی برای 
توســعه صــادرات فــروش برقــرار می شــود و مجالــی 
بــرای شــنیدن نقطه نظــرات و دیدگاه های آنان مهیا 
می شــود و همچنیــن فرصتی برای ســازندگان جهت 
تامین و تکمیل تجهیزات و مواد شیمیایی و خدمات 
در داخــل کشــور اســت کــه در راســتای حمایــت از 
تولیدکنندگان داخلی دنبال می شود اما در خصوص 
حــوزه کاری مــا فرصتــی برای دیالــوگ و هم افزایی با 
ســایر بخش هــای ایــن صنعــت بــه خصــوص بخــش 
ت  محصــوال  مصرف کننــده  کــه  پایین دســتی ها؛ 
ماهســتند. هلدینــگ خلیــج فــارس خــود را موظــف 
بــه شــنیدن حرف ها، نقطــه نظرات و پیشــنهادات و 
انتقادات آنها می داند؛ و مســایل و مشــکات آنها را 
رصــد می کند و در صدد رفع مشــکات و گرفتاری ها 
است و در این روند به بهبود و اصاح قوانین تجاری 
و همکاری همت می گمارد تا بتوانند آنها در فرآیندی 
ســاده و راحت تــری محصــوالت مــورد نیاز خودشــان 
تهیه کنند و تولیدشان را پایدار کنند؛ اینها ازاهداف 
عالــی و نتایــج حضور در نمایشــگاه های متعدد برای 

ما به شمار می رود.
چشــمگیر  موفقیت هــای  و  دســتاوردها  از 
شرکت هلدینگ خلیج فارس در عرصه های داخلی 

و خارجی بگویید.
اکتساب رتبه های ممتاز و عالی در طی سالیان 
اخیر مرهون کاروکوشــش و تاش هدفمند پرســنل 
خــدوم، متعهــد و متخصــص هلدینــگ خلیــج فارس 
بــوده اســت که این شــرایط ؛ هلدینــگ خلیج فارس 
را بــه موفقیت ها و دســتاوردهای افتخارآمیز داخلی 
و خارجــی رهنمــون کــرده اســت. شــایان ذکراســت 
در رده بنــدی شــرکت های برترایرانــیImI-1۰۰  حایــز 
رتبــه اولین هــا و برتریــن در امــوری چــون توســعه 
صــادرات، ارزش افزوده، ســودآوری، باالترین ارزش 
بــازار، فــروش و درآمــد، واحــراز رتبــه اول در گــروه 
پتروشیمی ها نائل شده است. دررده بندی در سطح 
جهانــی کــه توســط موسســه بین المللیICISدربیــن 
پتروشــیمیایی  و  شــیمیایی  برترصنایــع  1۰۰شــرکت 
صنعــت  ایــن  در  جهــان  برتــرواول  بین۴۰کشــور 
قرارگرفتــه اســت. بازبینــی این گــزارش دســتاوردها 
و فهرســت عملکردهــا در نگاهــی منصفانه نشــانگر 
کار و تــاش صادقانــه و فداکارانــه بــه معنای واقعی 
در هلدینــگ خلیــج فارس اســت که زحمــات یکایک 

کارکنان عزیز قابل تقدیر است.

تخصص محوری و تالش بدون حاشیه؛ رمز موفقیت هلدینگ خلیج فارس
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به موفقیت های 
شــرکت هلدینــگ خلیــج فــارس می گویــد ایــن موفقیت محصول نــگاه خردگرایانــه، تخصص محــوری و کار و 
تالش ارزشــی، صادقانه و بدون حاشــیه اســت. جواد گلی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا در ایــن در گفت و گویــی تفصیلی درباره فرهنــگ کار، اســتفاده ازمنابع 

خدادادی و ذخایرانرژی و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها سخن گفته است.

در آخریــن دهــه فجــر انقــالب اســالمی قرن، 
پتروشــیمی بوعلــی ســینا بــا بهره گیــری از تــوان و 
دانش داخلی، بر جهانیان ثابت کرد جوانان ایرانی 
می تواننــد خودکفایــی را به معنــای واقعی کلمه در 

صنعت پتروشیمی به منصه ظهور برسانند. 
خبرگــزاری آریــا نوشــت: در ایــن شــرکت زیــر 
مجموعه هلدینگ خلیج فارس، پروژه هایی همچون 
واحــد شیرین ســازی، بازســازی و ارتقــا واحــد8۰۰، 
تعویض کاتالیســت راکتور R-8۰۰1 و پروژه تخلیه ، 
بهینه سازی و بارگیری برج های جذب تماما به دست 

توانای فرزندان ایران زمین در دست اجراست.

واحد شیرین سازی
بــرش ســبک نفتــا، یکــی از محصــوالت جانبی 

مجتمــع پتروشــیمی بوعلــی ســینا اســت. بــه دلیــل 
وجود ترکیبات سولفوره در این محصول، پتروشیمی 
امیرکبیر تنها مشتری آن است. زمانی که پتروشیمی 
امیرکبیــر بــه هــر علــت از ســرویس خارج شــود، به 
دلیل پر شــدن مخازن ذخیره این محصول، بخشــی 
از پروســه تولیــد در ایــن مجتمــع متوقــف می شــود. 

هدف از واحد شیرین سازی، رفع این تنگنا است.
علیرضا قاسمی رئیس بهره برداری پتروشیمی 
بوعلــی ســینا در رابطه با این پــروژه می گوید: هدف 
از احــداث واحــد شیرین ســازی، ایجاد محصوالتی با 
ارزش افــزوده بیشــتر بــود. او می گویــد: در احــداث 
واحد شیرین ســازی هیچ مشــاور و ســازنده خارجی 
دخیــل نبــوده و تماما به دســت متخصصــان داخلی 
ساخته شده، به عنوان مثال کاتالیز راکتور 21۰1 ما 

کاما داخلی اســت در صورتیکه قبا از شــرکت های 
خارجی تهیه می شــد. با راه اندازی این واحد، امکان 
افزایــش ظرفیــتِ تولیــد مجتمع پتروشــیمی بوعلی 
توقــف  از  و  محقــق  طراحــی  درصــدِ  تــا 11۰  ســینا 

ناخواسته تولید جلوگیری خواهد شد.
علــی صالحــی رئیــس تعمیــرات و مدیراجرایی 
پتروشیمی بوعلی سینا نیز در این رابطه می افزاید: 
مــا هــم اکنــون در مرحله پیش راه اندازی هســتیم و 
مرحله نصب هم تماما توســط شــرکت های توانمند 

داخلی و نیروهای اکثرا بومی اجرا می شود.
بوعلــی  پتروشــیمی  شیرین ســازی  واحــد  در 
ســینا، عــاوه بــر طراحــی، تجهیــزات نیــز از برج ها، 
راکتــور، مبدل هــا تــا فن هــای هوایی تمامــا با دانش 

داخلی طراحی و ساخته شده است.

و  توســعه  »ســازمان  عامــل  هیــات  رئیــس 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران« )ایمیدرو( 
از مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان برای »حمایت 
از بومی سازی و استفاده از توانمندی و ظرفیت های 

داخل کشور« توسط این مجتمع قدردانی کرد.
صنعــت،  وزیــر  »معــاون  جعفــری،  وجیه الــه 
معــدن و تجــارت« در نامــه ای بــه کســری غفــوری، 
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان و نیز مدیران عامل 
شــرکت های فــوالد مبارکــه، ذوب اهــن اصفهــان و 
فــوالد هرمــزگان ضمــن قدردانی از حمایت شایســته 
شــرکت از تاش های صورت گرفته برای بومی ســازی 
داخلــی،  ســازندگان  توانمنــدی  تقویــت  و  قطعــات 
از کمک هــای شایســته مجتمــع فــوالد خراســان در 
راه انــدازی »ســامانه بومی ســازی« زنجیــره صنعــت 

فوالد خبر داد. به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، 
از زمــان راه انــدازی بانک جامع اطاعات بومی ســازی 
در ایمیــدرو، تــا کنــون اطاعــات حــدود 22۰۰۰ قلــم 
کاال و تجهیز بومی ســازی شــده توســط شــرکت ها و 
صنایع معدنی و نیز توانمندی های بومی سازی شده 
توســط ســازندگان داخلــی در ایــن ســامانه بارگذاری 
شــده اســت که در این میان مجتمع فوالد خراســان 
حمایت ارزنده ای از تقویت توان »ســاخت داخل« و 
بومی سازی زنجیره تولید فوالد و تقویت شرکت های 

دانش بنیان در این زمینه داشته است.
مدیرعامل »مجتمع فوالد خراسان« با بیان این 
که این شرکت به عنوان بزرگترین قطب تولید فوالد 
شرق کشور، در سال های اخیر به تشکیل دپارتمانی 
ویژه و اهتمام به امر بومی ســازی اقدام کرده اســت، 

افــزود: نهضــت و شــعار »مــا می توانیــم« تنهــا متاثر 
از فشــارهای بیرونــی کــه بــه قصــد زمین گیرکــردن 
صنعت این مرز و بوم اعمال می شــود، نیســت بلکه 
توانمندسازی اقتصاد کشور و کاهش ارزبری تولید، 
از نیازهای همواره کشــور و از راهبردهایی اســت که 
باید برای توانمند کردن اقتصاد کشور و به تعبیر مقام 
معظــم رهبــری، بــرای »قوی شــدن« اقتصاد کشــور 
کانون توجه باشــد. کســری غفوری افزود: گذشته از 
توانمندســازی قطعه ســازان و تامین کنندگان داخلی 
تجهیزات، مجتمع فوالد خراسان برای ورود بنیادین 
بــه حــوزه بومی ســازی و طراحــی، ســاخت و تولیــد 
قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن صنعــت، اقدام 
بــه انعقــاد تفاهم نامه بــا شــرکت های دانش بنیان و 

سازندگان دانش محور کرده است.

همزمــان بــا چهــل و دومیــن ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با حضور محمد شریعتمداری وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از 10 محصــول جدید 

شرکت نفت ایرانول رونمایی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایرانــول، در ســال 
جهــش تولیــد به منظور تکمیل ســبد کاالی ایرانول 
و افزایــش ســهم بــازار و در راســتای اســتراتژی ایــن 
شرکت ، 1۰ محصول جدید با تکنولوژی باال و قابل 
رقابــت از لحــاظ کیفیــت در حــد و انــدازه بازارهــای 

جهانی،  تولید و به بازار عرضه شد.
ایرانول یونا روغـــــن مـوتـور بنــزیـنــــی ، ایرانول 
12۰۰۰ ، ایرانول یورو دیزل روغن موتور دیزلی تمام 
ســینتتیک ، ایرانــول موتــورو روغــن موتورســیکلت 
بنزینــی چهــار زمانــه، ایرانــول هنزا 2  روغــن موتور 
دریایی دو زمانه،  ایـرانـــول ATF SP-IV روغن دنده 
اتوماتیک خودرو و ایـرانـول COOLMAX سیال خنک 
کننــدهـ  ضــد یــخ و ضد جــوش، از جمله محصوالت 
موتوری هســتند کــه روزشــنبه )2۵ بهمن(رونمایی 
شدند این محصوالت به ترتیب به منظور مصرف در 
خودروهای بنزینی، دیزلی سنگین دارای استاندارد 
آالیندگــی EURO ۵ ، موتــور ســیکلت بنزینــی چهار 

زمانــه و غیــر اتوماتیــک، قایق هــای موتــوری، روغن 
دنــده اتوماتیــک بــرای خودروهــای ســواری ژاپنــی و 
کره ای و ضد یخ برای خودروهای ســبک و ســنگین 
 RES Lubril کاربــرد دارند.ه محصول گریس لیتیوم
۰۰ ، روغــن محافــظ ورق فــوالد  RES PTO 2۵ و 
گریــس لیتیــوم کمپلکــس  RES Li-Complex نیــز 
جز محصوالت صنعتی هستند که به ترتیب جهت 
استفاده در صنایع فوالد،  سیمان و خـودروسـازی، 

محافـظـت از  ورق های  فـوالدی در  بـرابـر زنگ زدگی،  
مـعـادن و  یاتاقان های چرخش در انواع خودروهای 

سـبک و سـنـگـیـن کاربرد دارند. 
تولیــد  بــر  همــواره  ایرانــول  نفــت  شــرکت 
محصــوالت بــا کیفیــت تاکیــد داشــته و امــروزه بــا 
تکمیل محصوالت خود متناســب با اســتانداردهای 
جهانی و تنوع در محصوالت، مجموعه ای پیشرو در 

این عرصه محسوب می شود.

پتروشیمی بوعلی سینا سرآمد خودکفایی ایرانی

قدردانی معاون وزیر صمت از مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان

رونمایی از 10 محصول جدید شرکت نفت ایرانول 


