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ردیف

 5G همراه اول در مراســم افتتاح ســایت
تهران موفق به ثبت رکورد 3.633 گیگابیت بر 

ثانیه روی شبکه واقعی شد. 
ارتباطــات شــرکت  اداره کل  گــزارش  بــه 
 5G ارتباطات سیار ایران، آئین رونمایی از سایت
همراه اول در برج ستاره ونک، روز یکشنبه )10 
اسفند( با حضور جمعی از مدیران ارشد اپراتور 
اول، کارشناســان حــوزه ارتباطــات و اصحــاب 

رسانه برگزار شد.
مهــدی اخــوان بهابــادی، مدیرعامل همراه 
اول در ابتدای این مراسم با بیان اینکه ترافیک 
شبکه ما طی یک سال شیوع کرونا دو برابر شده 
است، اظهار کرد: جزو معدود مجموعه هایی در 
کشور بودیم که فشار کاری روی همکارانم بیش 
از ایام عادی بود. معموال کرونا برای شرکت های 
مختلف مقارن با دورکاری و کاهش فشار کاری 

است، اما در اپراتور دقیقا بالعکس این بود.
وی با تأکید بر اینکه اختالل جدی در ایام 
کرونــا در حــوزه کاربری شــاهد نبودیــم، عنوان 
کــرد: امکانــات ارتباطــی کشــور برای هــر نیازی 

آماده خدمات دهی بود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با 
بیان اینکه افزایش تقاضا از ســمت کاربرها ما 
را ناگزیر به سمت تکنولوژی های جدید هدایت 
می کنــد، ابــراز کــرد: 2000 گیگابیــت بــر ثانیــه 
بیــت ریــت در شــبکه ما تحمل شــد کــه عددی 
قابل توجه اســت. دیتاســنترهای همراه اول در 
سالجاری چندین برابر سنوات گذشته، ترافیک 

تولید و به شبکه ملی اطالعات تزریق کردند.
وی افزود: اآلن میزبان سرویسی هستیم 
که سال گذشته همین روزها در کشور ما وجود 
نداشــت؛ میزبانی ســرویس »شــاد« به صورت 
انجــام  اول  همــراه  دیتاســنترهای  روی  کامــل 
می شود که تروپوت شاد از برخی پیام رسان های 
مشهور که توسط مردم استفاده می شود، باالتر 

است.
اخــوان بهابــادی با اشــاره بــه اینکه تمامی 
ایــن کارهــا طی چند ماه اتفــاق افتاد، گفت: ما 
نقش نیروگاهی در اپراتورها نداشتیم؛ اما اآلن 
در همراه اول مدعی هستیم بزرگترین نیروگاه 
فضای مجازی در اپراتور اول ارتباطی قرار دارد که 
همان دیتاسنترهایمان هستند؛ دیتاسنترهایی 
که زیر بار هستند و ترافیک قابل توجهی را در 

شبکه ارتباطی کشور تزریق می کند.
مدیرعامــل همــراه اول با بیــان اینکه یکی 
از فناوری هایی که مجبور هســتیم به ســمتش 
برویــم 5G اســت، گفــت: بــه هیــچ وجــه کار 
نمایشی در همراه اول انجام ندادیم و تا جاییکه 
می شــد از شــبکه 4G و 4.5G نهایت اســتفاده 
را کردیــم و اآلن نیــاز داریــم بــه 5G و بر همین 
اســاس نخستین سایت نسل پنجم را در جوار 
حــرم علی ابن موســی الرضــا)ع( و دیگری را در 

نقطه دیگری از مشهد راه اندازی کردیم.
اخــوان بــا تأکید بر اینکه توســعه 5G را با 
سرعت پیگیری می کنیم، گفت: تا انتهای سال 
عالوه بر تهران در اصفهان، شیراز، اهواز و تبریز 
سایت هایمان را روشن می کنیم و خدمت واقعی 
را در اختیار مشترکانمان می گذاریم که هر کسی 
دسترســی به این شبکه داشــته باشد، قابلیت 
اتصال و اســتفاده از ســرعت های این نســل را 

دارد.
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه تست 
3.8 گیگابیــت بــر ثانیــه را روی 5G همــراه اول 
گرفتیــم، عنوان کرد: البته تعــداد دیوایس های 
5G در کشــور کــم هســت، امــا مطمئنیــم مثل 
دوران 3G و 4G مشکل دیوایس حل می شود و 

مردم می توانند به سرعت متصل شوند.
 5G وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری در
متفاوت است و نواحی تحت پوشش سایت های 
آن محدود خواهد بود، اظهار کرد: سرمایه گذاری 
مورد نیاز بســیار بیشتر و قابل توجه تر است و 
بنابراین انتظارمان به عنوان همراه اول، حمایت 
دولــت و مجلس از ســرمایه گذاری اپراتورها در 

5G است.
 ICT در  توســعه  کــرد:  تصریــح  اخــوان 
ســر بزنگاه هــا بــه یــاری کشــور می آیــد و اگــر 
سرمایه گذاری های گذشته به موقع انجام نشده 
بود، هنگام مواجهه با کرونا مشخص نبود چه 

اتفاقی می افتاد.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات ســیار ایران 
گفت: اواخر سال گذشته کسی تصور نمی کرد 
12 میلیون دانش آموز روی یک پلتفرم میزبانی 
شــوند و در کالس های درس شرکت کنند. این 
اتفاق می تواند در آینده و در موضوعات مختلف 
تکرار شــود لذا اگر سرمایه گذاری هایمان انجام 
نشده باشد، باعث نارضایتی در کشور می شود.
وی با بیان اینکه امروز استفاده از اینترنت 
و فضــای مجــازی جــزو ضروریــات زندگی شــده 
است، گفت: هنگام قطعی برق که مدتی قبل در 
تهران اتفاق افتاد، گزارشی از بازخوردهای مردم 
برای من فرســتادند و جالب بود لوکیشن هایی 
که سایت های ما کار می کرد موضوع برای مردم 
قابل تحمل بود، اما جاهایی که ســایت های ما 

قطع شده بود، اعتراض به شدت باال بود.
مدیرعامــل همــراه اول با اشــاره بــه اینکه 
همــراه اول کارهــای تحقیقاتــی خوبی در زمینه 
5G از سال 96 با دانشگاه های برتر کشور انجام 
داده اســت، ابــراز کرد: اکنــون نیز همکارانم در 
مرکز تحقیق و توسعه مشغول پژوهش هستند 

تا بومی سازی خوب و مناسبی اتفاق بیفتد.
و  فنــی  معــاون  طاهری بخــش،  مرتضــی 
توســعه شــبکه همــراه اول بــه عنوان ســخنران 
دیگر این مراسم با بیان اینکه مسیر سختی را 
در توسعه فناوری 5G  طی کردیم، اظهار کرد: 
هــم اکنــون 50 نفــر در همــراه اول مســلط بــر 
فناوری 5G هســتند؛ در حالیکه ســال 93 و در 
برابر تکنولوژی های قبلی مدت ها طول کشید تا 

بتوانیم بر KPI آن مسلط شویم.
وی افزود: آنتنی که ما در مشهد استفاده 
کردیــم، آنتــن تولیــد داخــل بــود و این بــرای ما 
ارزشمند است که از یک تولیدکننده داخلی برای 
راه اندازی 5G استفاده کردیم. اصال نمی خواهیم 
وارد میدان مسابقه سرعت شویم، زیرا در این 

صورت در حق 5G جفا کرده ایم.
معــاون فنی و توســعه شــبکه همــراه اول 
گفــت: اگــر قــرار باشــد کار بزرگــی برای کشــور 
انجام دهیم باید همه بخش ها دست به دست 
هم بدهند تا به یوزکیس های واقعی و مورد نیاز 
دست یابیم. امروز واقعیت مجازی و گیمینگ را 
که مورد نیاز مردم و جوانان است، بین این مرکز 

و مرکز شهید کاظمیان خواهیم داشت.
در  کــرد:  نشــان  خاطــر  بخــش  طاهــری 
ســایت هایــی کــه راه انــدازی می شــود اگــر هــر 
مشترکی گوشی 5G داشته باشد و در پوشش 
این نســل قرار گیرد، می تواند از ســرویس این 
نســل اســتفاده کند.وی افزود: اگر دوستانمان 
زودتــر فرکانس هــای  هــر چــه  رگوالتــوری،  در 
اختصاصــی هــر اپراتــور در نســل پنجــم را ارائه 
دهند، کار توســعه را با ســرعت بیشتری پیش 
خواهیم برد.معاون فنی و توسعه شبکه همراه 
اول در پایان ارائه خود، اقدام به تست سرعت 
شــبکه 5G در حضــور حضــار ســالن در آمفــی 
تئاتر برج ستاره ونک کرد و به سرعت 3.633 

گیگابیت بر ثانیه دست یافت.
این در حالیست که پیش از شروع رسمی 
خبرنــگاران،  از  تعــدادی  در حضــور  و  مراســم 

سرعت 3.8 گیگابیت بر ثانیه نیز ثبت شد.
در جریان این مراسم انجام یک »یوزکیس 

واقعیــت مجــازی« بــا بارگــذاری در دیتاســنتر 
مجازی سازی شده و همچنین »تست گیمینگ« 
با راه اندازی گیم سرور در دیتاسنتر مجازی سازی 
شــده همــراه اول در بســتر شــبکه 5G تجــاری 
همــراه اول صــورت و کیفیــت آنهــا مــورد تأییــد 
گیمرها و خبرنگاران حاضر در سالن قرار گرفت.
یــا   Virtual Reality( مجــازی  واقعیــت 
بــه اختصــار VR( کــه کاربردهــای مختلفــی در 
حوزه های سرگرمی و آموزش دارد، نوعی تالش 
برای حذف مرزهای موجود بین فضای واقعی و 
فضای مجازی است. واقعیت مجازی )VR(، یک 
محیط کامپیوتری 3D است که فرد می تواند با 

آن تعامل برقرار کند. 
در حــال حاضــر دو راهــکار تجــاری بــرای 
VR وجــود دارد؛ در راهــکار اول  ارزان قیمــت و 

پرتابل است، اما با کیفیت پایین  که با ترمینال 
مشترک ارائه می شود. 

راهــکار دوم مثــل شــرکت های ســونی و 
اچ تی ســی دارای کیفیــت بــاال امــا گران قیمــت 
اســت؛ راهــکار 5G، مزیت هــای هــر دو راهــکار 
را داراســت.الزم بــه ذکر اســت، پیــش از این 4 
اسفند سال جاری دو سایت 5G همراه اول در 
 Outdoor دو نقطه از مشهد مقدس به صورت

رونمایی و در مدار سرویس دهی قرار گرفت.
 5G مشترکان همراه اول که دارای گوشی
تحــت پوشــش  نقــاط  هســتند، می تواننــد در 
جهــان  اینترنــت  ســریع ترین  و  جدیدتریــن  از 
بهره مند شــوند؛ همچنین برای سایر مشترکان 
که گوشی 5G ندارند از طریق مودم و سرویس 
 وای فــای امــکان اســتفاده از ایــن فنــاوری وجود 

دارد.
همــراه اول ورود بــه فنــاوری 5G در ایران 
را از سال 1395 آغاز کرده و با استفاده از توان 
داخلی شامل تیم های فنی اپراتور و شرکت های 
داخلــی فراینــد بومی کردن این فناوری را پیش 
برده است.بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور 
در روزهــای آینــده نقــاط بیشــتری در کشــور را 
تحت پوشــش فناوری نسل پنجم تلفن همراه 

قرار خواهد داد.

شــرکت خدمــات دریایــی و کشــتیرانی 
خــط دریا بنــدر در مناقصه راهبــری، تعمیر 
نجــات  و  نگهــداری شــناورهای جســتجو  و 

دریایی )SAR( سرکت کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت 
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر با 
نماد معامالتی حبندر اعالم کرد در مناقصه 
شــناورهای  نگهــداری  و  تعمیــر  راهبــری، 
جســتجو و نجــات دریایــی )SAR( با اســامی 
شناورهای ناجی ٣،ناجی ١٠، ناجی ١١، ناجی 
 RIB ١٢، ناجی ١5، ناجی ١6، ناجی ١٩ و قایق
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
بــه منظــور شــرکت در عملیــات جســتجو و 

نجات در منطقه خلیج فارس و دریای عمان 
شرکت کرده است.

توســعه  و  تکمیــل  »فــوالد خراســان« در 
فاضالب شهری،  1100 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
کرد که برای 1000 نفر به طور مســتقیم اشــتغال 

ایجاد شد.
طــی  خراســان  فــوالد  مجتمــع  مدیرعامــل 
گفت وگویی با اهالی رسانه که در حاشیه حضور 
این ابرشرکت تولیدی شرق کشور در هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی )ایــران متافــو( 
در تهــران برگــزار شــد، دیــدگاه خــود را دربــاره 
سیاســتگذاری راهبــردی ایــن مجتمــع در آینــده 

صنعت فوالد ایران ابراز کرد. 
کسری غفوری در جمع خبرنگاران با اشاره 
بــه نقش ســتایش برانگیــز این مجتمــع در روند 
توســعه صنعتــی، اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه 
اطــراف خــود اذعان کــرد: مجتمع فوالد خراســان 
همواره نسبت به سایر مجتمع های تولیدی کشور 
سردمدار توسعه چه در زیر سقف خود و چه خارج 

از آن بوده است. 
نایــب رئیــس هیــات مدیــره مجتمــع فــوالد 
خراسان در ادامه گفت: اعتقاد من این است که 
آب نیاز اساسی فوالد است و ما نباید در شرایط 
کنونی با بحران فراگیر آن، آب پاکیزه را در تولید 
فــوالد اســتفاده کنیــم. با موافقت شــرکت آبفای 

کشــور پســآب شهر نیشابور را به مدت 25 سال 
در فوالد خراسان به کار خواهیم گرفت و مازاد آن 
را در صنعت و کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار 
خواهیــم داد. 1100 میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
در این زمینه نیاز داریم که عملیات اجرایی آن به 
زودی آغاز می شود و اجرای آن اشتغال مستقیم 

1000 نفر را تامین می کند. 
این کارآفرین ملّی اضافه کرد: مهم ترین طرح 
توسعه ما که زنجیره تولید ما را از نظر سودسازی 
ارزنده تر می کند، کنسانتره سازی دو و نیم میلیون 
تنــی »ســنگان« خــواف اســت. از روز حضورم در 
مجتمــع فــوالد خراســان قــول دادم کــه آن را بــه 
ثمر برســانم. بعد از هفت ســال وقفه مشــکالت 
پیمانکاری و اداری آن حل شــده و کار اجرایی در 
آن مجموعه هم آغاز شــده اســت. پیش بینی ما 
این اســت کــه 24 ماه دیگر بهره بــرداری طرح دو 
و نیم میلیون تنی کنسانتره ســازی ســنگان آغاز 
می شود. در کنار آن آهک از مواد اولیه مورد نیاز 
این صنعت است و اگرچه ارزش ریالی باالیی در 
زمینه تولید ما ندارد ولی تامین کردن آن در فصول 
سرد با دشواری و حتی وقفه در روند تولید همراه 
می شود. به همین دلیل به تازگی 60 درصد یک 
کارخانه آهک را در شهرک صنعتی خیام خریداری 

کردیم. با این سرمایه گذاری نیز 140 نفر اشتغال 
مســتقیم خواهند داشــت. ما طرح های توســعه 
دیگــری را زیــر ســقف فــوالد خراســان در دســت 
مطالعــه داریــم کــه پروژه هــای افزایــش ظرفیــت 
گندله ســازی 2/5میلیون تنی به 3/4میلیون تن 
و نیز راه اندازی مگا مدول احیای مســتقیم است 
که این مدول در ایجاد توازن زنجیره فوالد کشور 
نقشی بسزا خواهد داشت. تامین آهن اسفنجی 
در کشور طی سال های اخیر معضل بزرگی شده 
اســت و به رغم اینکه طبق قانون باید قیمت آن 
50 درصد قیمت شــمش باشــد که حدود 6 هزار 
تومان می شود ولی ماه گذشته تا 8500 تومان هم 
افزایش یافت و این نشــان دهنده نبود توازن در 
زنجیره فوالد است که ما در حال مطالعه این طرح 
با هدف افزایش تولید آهن اســفنجی هســتیم. 
همچنیــن در ادامــه سیاســت گذاری بلنــد مــدت 
خود نیز مکاتباتی را با شرکت های ملی گاز ایران 
و توانیر، سازمان صمت خراسان رضوی و وزارت 
صمت انجام داده ایم تا در صورت تامین زیرساخت 
در زمینه تامین برق و گاز خود هم قدم های تازه ای 

را برداریم. 
مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان به رشــد 
بی سابقه سودسازی این صنعت فوالدی در قیاس 

با دیگر فوالدســازی های کشــور پرداخت و گفت: 
فوالد خراسان بین همه فوالدهای کشور از نظر 
حاشیه سود بهترین شرایط را در سال 99 داشت. 
ما در ســال جاری معادل ســود سه سال گذشته 
فوالد خراســان را ایجاد کردیم. دلیل آن هم این 
است که ما با توجه به زیرساخت های این مجتمع 
تمهیداتی را اندیشیدیم که بهترین مواد اولیه را با 
بهترین کیفیت از نظر حمل و تامین تهیه کنیم. ما 
امسال بیشتر مواد اولیه خود را از سنگان تامین 
می کنیم در حالی که در سال های گذشته بیشتر 
کنسانتره و گندله خود را از یزد، همدان، کرمان و 
کردستان می آوردیم. امسال با توجه به تفاهم نامه 
معاون معدنی وزارت صمت و ایمیدرو توانستیم 
بیشــتر مواد اولیه خود را از سنگان تامین کنیم. 
در زمینه بومی ســازی هم فعالیت خود را بیشــتر 
کــرده و نتایــج بهتری کســب کردیم کــه منجر به 
تقدیر آقای مهندس جعفری معاون وزیر و رئیس 
ســازمان ایمیــدرو از همکارانم در فوالد خراســان 
شــد. مــا طــی دو ســال گذشــته 11 رکــورد تولید و 
تامین مواد اولیه را پشت سر گذاشتیم. امروز هم 
دغدغه ای برای تامین مواد اولیه نداریم در حالی 
که سال های قبل گاهی فقط برای چند روز مواد 

اولیه ما تامین می شد. 

 5G ثبت باالترین رکورد سرعت روی شبکه واقعی
همراه اول

عضو هیات مدیره و معاون تولید و بهره برداری ایرانول:

 5 پروژه توسعه  ای در سال 1400 
آغاز می شود 

احسان مجتهدی معاون تولید و بهره برداری شرکت نفت ایرانول 
عملکرد یک ساله این شرکت را در حوزه تولید،  بهره برداری و پروژه ها 
تشــریح کرد و از آغاز 5 پروژه بزرگ توســعه ای در ســال 1400 در این 

شرکت خبر داد .
وی همچنین ســال آینده را ســرآغاز رشــدی بنیادین برای ایرانول 
عنوان کرد.  برای آگاهی از اقدامات انجام شده در ایرانول طی سال 99 

و سال پیش رو با او گفت وگویی کرده ایم، که می خوانید.
مهمترین چالش ها و تهدیداتی که امســال در این صنعت با آن 

مواجه بودید، چه بوده است ؟
طی یکســال اخیر به دلیل شــیوع بیماری کرونا، شــرایط ســختی 
بــرای همــه هموطنان و همنوعان بود. متاســفانه خانواده های بســیاری 
از جملــه برخــی از همــکاران در ایرانول بر اثر این بیماری داغدار شــدند. 
عالوه بر این، بیماری کرونا بر فضای کسب و کارهای مختلف از جمله 
صنعت روغنسازی اثرات جدی گذاشت و شرایط جدیدی حکفرما شد که 
همگی مجبور بودیم به آن تن دهیم. البته این مساله فقط مختص به 
صنعت روغن و کشور ما نبود، در همین راستا یکی از موضوعات کلیدی 
کنفرانس ICIS در حوزه روغن که هفته گذشته برگزار شد، نیز مساله 
کرونــا و نحــوه بازیابــی از آن بود که امیدواریم زودتر با تدبیر مســئوالن 

این معضل حل شود.
از دیگــر تهدیدها، مســاله نوســانات ارزی و تورمی بــود که در این 
سال به کشور تحمیل شد که واقعا چالش های جدی در حوزه اجرا پیش 

روی بخش های مختلف شرکت گذاشت.
لــذا همــکاران مــا در ایرانول زحمات مضاعفی را در ســال گذشــته 
متحمل شدند و با همت بیشتری تالش کردند تا وقفه ای در امر تولید 
پیش نیاید و عالوه بر آن سیاست جهش تولید ملی نیز در نتایج کاری 

محقق شود.
صحبــت از جهــش تولیــد شــد، در ایــن زمینه عملکرد یک ســاله 

شرکت را چگونه ارزیابی می کنید.
قبل از هر چیز باید از همه همکاران بابت تالش هایشان تشکر و 
قدردانی کرد، حقیقتا دلسوزی و همت آنها سرمایه اصلی شرکت ایرانول 
اســت. در زمینــه تولیــد واقعا عملکرد واحدهای مختلف شــرکت اعم از 
بازرگانی، برنامه ریزی، فروش و نهایتا تولید شاهکار بود. از ابتدای سال 
طبــق سیاســت ابالغــی هیات مدیره، شــرکت از تولید محصــوالت ضرر 
ده منــع شــد کــه تحولی در زمینــه ارتقای ارزش افــزوده بود. لذا جراحی 
بزرگــی باید در شــرکت انجــام می گرفت. بخش عمده محصوالت نهایی 
شرکت ضررده بود و این به معنی ضایع شدن تالش های خانواده بزرگ 
ایرانول بود. تغییر در ســبد محصوالت به ویژه برای واحدهای بازرگانی 
و فروش چالش برانگیز اســت، اما این دو واحد با همه ســختیها شرایط 
این تغییر را مهیا کردند. ضمن آنکه عوامل موثر بر قیمت نهایی هم با 
توجه به شــرایط اقتصادی در ســال اخیر بســیار متغیر بود، لذا اهمیت 
انعطاف پذیــری واحدهــای مختلــف شــرکت جهــت تطبیق با آن شــرایط 

بسیار باال بود.
در خصــوص ریت هــای تولیــدی در قســمت روغن هــای پایــه، هم 
واحــد روغــن ســازی تهران و هم واحد روغن ســازی آبــادان ضمن تحقق 
100 درصدی بودجه، رشــد خوبی نســبت به ســالیان قبل داشتند. البته 
واحد آبادان ســال قبل حدود یک ماه و نیم در تعمیرات اساســی بود و 
رشد قابل توجه محصوالت این واحد، عمال ثمره ای از زحمات همکاران 
در سال های قبل بوده است.  با تالش یازده ماهه همکاران و پیش بینی 
سه هفته پیش رو، انشاهللا در سال 1399 شاهد تولید بالغ بر 210 هزار 
مترمکعب روغن پایه تولیدی خواهیم بود که حداقل طی پنج سال اخیر 
رکورد محسوب می شود. هرچند که در تولید کل محصوالت پاالیشی، 
بــه رکــورد بســیار عالــی ســال 1397 نتوانســتیم دســت پیدا کنیــم ولی 
مطمئنا با برنامه ریزی انجام شده به بیشترین ارزش افزوده طی سالیان 
اخیر در محصوالت پاالیشگاهی دست یافته ایم.  پیش بینی اکنون ما، 
تولیــد بالــغ بر 565 هزار متر مکعب محصول پاالیشــی در ســال 1399 
است که بعد از سال 1397 با 576 هزار متر مکعب در پنج سال اخیر 
دومین حجم تولیدی ســاالنه پاالیشــی اســت. البته مجددا باید قدردان 
همکاران بهرهبرداری و تعمیرات بود، این اعداد در حالی به دست آمد 
کــه واحــد PDA بالــغ بــر 25 روز به دلیل اورهال و واحد MEK تهران نیز 

حدود 21 روز در مقاطع مختلف سال تولید نداشت.
و  انجــام شــده  تهــران  پاالیشــگاه  در  کــه  تعمیراتــی  مــورد  در 

دستاوردهای یکسال اخیر، توضیح دهید؟ 
 PDA همان طور که مختصرا اشــاره شــد، تعمیرات اساســی واحد
پاالیشگاه تهران ازاقدامات مفید سال اخیر است که هرچند موجب توقف 
و کاهش محصوالت این واحد شد ولی با توجه به تاخیر در تعمیرات آن، 
لزوم انجام آن محرز بود. این واحد تقریبا 30 درصد ظرفیت پاالیشگاه 
تهــران ایرانــول و تنها تولیدکننده DAO در کشــور اســت. لــذا اطمینان از 
پایداری تولید آن بســیار حیاتی اســت. همچنین طبق برنامه ریزی انجام 
شده قصد داریم که در شش ماهه نخست سال 1400، تعمیرات اساسی 
واحد MEK که تاخیر در انجام آن موجب مشــکالتی در ســال اخیر شــده 
بود، نیز صورت پذیرد تا طی سه سال آتی از جانب این دو واحد مشکل 
حادی وجود نداشته باشد. تولید افزون بر 580 هزار مترمکعب محصول 
پاالیشــی کــه امســال مــد نظــر بــود، بــا داشــتن واحدهایی کــه تعمیرات 

اساسی آنها در موعد انجام شده باشد امر ممکنی است. 
     در محصــوالت نهایــی در روغن هــای صنعتــی و بــرای افزایش 

سود چه برنامه ای داشته اید؟ 
در این زمینه بخش های تولیدی پیرو بخش فروش و برنامه ریزی 
هستند. بر طبق تالش آنها در محصوالت نهایی در روغن های صنعتی 
که حاشیه سود قابل توجهی دارد، تا پایان بهمن رشد 15 درصدی نسبت 
بــه 11 مــاه مشــابه ســال قبــل رخ داده اســت. در حوزه تولیــد روغن های 
موتــوری گریــد باال نیز افزایش 10 درصدی حاصل شــده و البته با تغییر 
سیاست در زمینه کاهش تولید و فروش محصوالت ضررده، محصوالت 
گرید پائین موتوری با کاهش حدود 50 درصدی مواجه بوده است که از 

عوامل افزایش سود در سال اخیر بود.
      در حــوزه پروژه هــای فنــی شــرکت چــه اقداماتــی انجام شــده 

است؟
در حوزه پروژهها، سال پر کاری را همکاران مهندسی داشتند. بعد 
از اتمام پروژه بزرگ پایانه صادراتی بندر ماهشهر، در بهمن 1398 دیگر 
پروژه فعالی در شرکت وجود نداشت. براساس برنامهریزی استراتژیک 
شــرکت، لیســت پروژه هایــی کــه آمــاده شــده بــود کــه بــدون تغییــر در 
ریل گــذاری ســابق، انجــام همان پروژه ها در دســتور کار قــرار گرفت. هم 
اکنون پروژه فاز یک موم گیری در حال پیشرفت و فاز مهندسی پایه آن به 
اتمام رسیده است و با آغاز قسمت تدارکات و اجرا و نصب، تا پایان سال 
به پیشرفت 17 درصد میرسد. دو مبدل واحد تهران و آشیانه آتش نشانی 
در آخرین مراحل ساخت است. تعمیر مخازن واحد تهران پایان یافته و تا 
پایان سال به امید خدا شاهد عقد قرارداد پروژه های تابلو برق فشار قوی، 

حفاظت کاتدیک و رینگ آب آتش نشانی واحد تهران نیز خواهیم بود.
بــه غیــر از ایــن مــوارد،  پروژه جدیــد دیگری هم در دســت اقدام 

دارید؟ 
برای تعریف پروژه های جدید نیز چهار قرارداد مطالعاتی هم اکنون 
فعال اســت که یک مورد آن مربوط به واحد آبادان اســت. همچنین دو 
قرارداد مطالعاتی جهت خطوط ظرف ســازی، پرکنی و خط بشکه ســازی 
در مرحله عقد قرارداد اســت. به فضل الهی امیدوار هســتیم با حمایت 
سهامداران محترم، سال آینده پروژه فاز یک موم گیری به اتمام برسد و 
5 پروژه توسعهای در سال 1400 پس از تصویب در مراجع مختلف آغاز 
شود که انشاهللا برای شرکت نفت ایرانول سرآغاز رشدی بنیادین باشد.

امضــای تفاهم نامه همکاری آموزشــی 
ســایپا و سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور
تفاهم نامه همکاری آموزشی مابین گروه خودروسازی سایپا 
و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور با هدف افزایش دانش 

فنی و توسعه نيروي انساني متخصص و ماهر امضا شد. 
بــه گــزارش ســايپانيوز، تفاهم نامــه همــکاری آموزشــی بیــن 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و گروه خودروسازی سایپا با 
هدف تأمین نیروی انسانی ماهر؛ ارتقای شاغلین؛ تضمین کیفیت 
خدمــات و رضایت منــدی مشــتری به امضای ســیدجواد ســلیمانی، 
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا و علی اوسط هاشمی، معاون 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و رئیس ســازمان آموزش فنی و 
حرفــه ای کشــور رســید.گفتني اســت از مهم تریــن موضوعــات ایــن 
تفاهم نامه، برنامه ریزی و اجرای طرح تعیین سطح مهارت نیروهای 
شاغل گروه سایپا، برنامه ریزی و اجرای طرح آموزش سفارش محور 
و اجرای طرح آموزشی نمایندگی های مجاز و خدمات پس از فروش 
سایپایدک است.در این تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشــور متعهــد شــد برنامه ریــزی و اجــرای طــرح ســنجش مهــارت، 
تضمین کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان از طریق ارتقای 
مهــارت شــاغالن در مراکــز کارآموزی جوار کارگاهــی را انجام دهد.
از تعهدات گروه ســایپا در این تفاهم نامه می توان به فراهم ســازی 
زمینه اشتغال مهارت آموختگان دوره های آموزشی بخش خصوصی 
و دولتی ســازمان در نمایندگی های ســایپا یدک در سراســر کشــور 

اشاره كرد.

میدوک رکورد زد
در ســال جهش تولید با تالش و کوشــش حداکثری پرســنل 
سخت کوش صنعت مس رکورد استخراج ماهیانه معدن میدوک 
با 25 درصد افزایش نسبت به رکورد قبلی در دی 1399 شکسته 

شد.
به گزارش مس پرس، حســین ابراهیمی نســب مدیر مجتمع 
مــس شــهربابک بــا اعالم ایــن خبر افزود: معدن میــدوک در بهمن 
سال جاری موفق به ثبت رکورد جدیدی در استخراج ماهیانه شد؛ 
به طوری که مجموع ماده معدنی و و باطله استخراج شده در بهمن 
امسال به رقم 4 میلیون و 955 هزار و 329 تن رسید که نسبت به 
به رکورد قبل با 3 میلیون 950 هزار و 767 تن 25/4 درصد افزایش 
داشته است.گفتنی است، شرکت ملی مس ایران در دی 1399 نیز 
توانسته بود با همت کارگران و مدیران معدن مس میدوک  رکورد 

جدیدی ثبت کند که این رکورد در بهمن نیز جابجا شد.

پتروپاالیــش کنــگان بــه بهره بــرداری 
رسمی رسید

واحــد بازیابی اتــان پتروپاالیش کنگان به عنــوان بزرگ ترین 
واحــد تأمیــن خــوراک پتروشــیمی ها بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 3 
میلیون و 500 هزار تن محصول و درآمد یک میلیارد دالری برای 

کشور به بهره برداری رسمی رسید.
بــه گــزارش شــانا، واحــد بازیابــی اتــان پتروپاالیــش کنــگان 
به عنوان فاز نخســت این شــرکت و از جمله طرح های جهش دوم 
صنعت پتروشیمی روزگذشته )دوشنبه، 11اسفند( با دستور حسن 
روحانــی، رئیس جمهــوری از طریــق ویدئوکنفرانــس به طور رســمی 
بهره برداری شد.عملیات اجرایی طرح پتروپاالیش کنگان در بهمن  
سال 1394 با هدف فرآوری گاز غنی شده و بازیابی اتان، پروپان، 
بوتان، پنتان به همراه ترکیبات سنگین تر از گاز وروردی برای خوراک 
پتروشیمی در فاز نخست و تولید پلی اتیلن سبک و سنگین در فاز 
دوم آغاز و طراحی، خرید و اجرای واحدبازیابی اتان این شرکت در 
کمتر از پنج سال براساس برنامه زمان بندی اجرا شد.واحد بازیابی 
اتــان پتروپاالیــش کنگان با دریافت ســاالنه 21 میلیون تن خوراک 
از فاز 12 پارس جنوبی، ظرفیت تولید ســاالنه یک میلیون و 750 
هزار تن اتان، یک میلیون تن پروپان، 500 هزار تن بوتان و 250 
هــزار تــن پنتان را دارد که می تواند ســاالنه حدود یک میلیارد دالر 
برای کشــور درآمدزایی داشــته باشــد.تأمین ســرمایه احداث واحد 
بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان با حجم 970 میلیون دالر از محل 
سهامدار اصلی، شرکت سرمایه گذاری اهداف و تسهیالت بانکی از 
بانک های ملت، اقتصاد نوین، تجارت، صادرات و خاورمیانه انجام 
شــده، به طــوری  که ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری بــه تفکیک، 
مهندسی 4 درصد، خرید و تدارکات 80 درصد، ساختمان و نصب و 
پیش راه اندازی 14 درصد و آموزش و راه اندازی 2 درصد است.100 
درصد طراحی و مهندسی و راه اندازی همه واحدها و بخش های این 
طرح از سوی شرکت های ایرانی و بدون حضور کارشناسان خارجی 
انجام شده است؛ مهندسی پایه نیز ازسوی گروه باختر، مهندسی 
 )EIED( تفصیلی از سوی شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
انجام شده است و پیمانکاران اجرایی نیز شرکت های رامپکو، پیمان 
رودک، عمران ساحل، مپنا بویلر، کیانسازه بنوار و اکسیر صنعت 
بوده اند.اجــرای طــرح بازیابی اتــان پتروپاالیش کنگان با اســتفاده 
حداکثــری از تولیــدات ایرانی صورت گرفته، به طوری  که تأمین 65 
درصد از تجهیزات طرح از منابع داخلی کشــور تهیه شــده اســت و 
حداقل 95 شــرکت بزرگ ایرانی در جریان ســاخت تجهیزات قرار 
داشته اند، به طوری  که در اجرای این طرح اشتغال زایی برای 3500 
نفــر دوران ســاخت و 622 نفــر در دوران بهره بــرداری ایجــاد شــده 
است.ســاخت واحــد الفیــن در قالــب فاز دوم شــرکت پتروپاالیش 
کنگان نیز هم اکنون حدود 45 درصد پیشرفت دارد که تا سال 1401 
به بهره برداری خواهد رسید.واحد بازیابی اتان پتروپاالیش کنگان 
در زمینی به مســاحت 65 هکتار در کنگان اســتان بوشــهر احداث 
شــده و شــرکت ســرمایه گذاری اهداف از شــرکت های زیرمجموعه 

صندوق بازنشستگی صنعت نفت سهامدار اصلی آن است.

گام سبز صنعت سرخ در تامین بلندمدت آب از پسآب نیشابور

»حبندر« در یک مناقصه شرکت کرد 


