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ابهامات متعدد در طرح جهش دوم پتروشيمي

طرح جهش دوم صنعت پتروشيمي در حالي از سوي مسئوالن
ذيربط تبديل به سرتيتر اخبار شده که هنوز ابهامات و نواقص
زيادي در آن وجود دارد که بي پاسخ مانده است.
يکي از مهمترين ابهامات ثبت دومين جهش توسعه صنعت
پتروشيمي در کشور ،وارد کردن نام پااليشگاههاي جديد گاز
به ليست طرحهاي جهش پتروشيمي بوده؛ به طوري که نام
پااليشگاه گاز بيدبلند دو ،طرح استحصال اتان فاز  12پارس
جنوبي و طرح استحصال اتان پااليشگاه گاز پارسيان به ليست
طرحهاي جهش دوم پتروشيمي افزوده شده؛ درحالي که اين سه
واحد صنعتي ،صرفاً خوراک اوليه توليد محصوالت پتروشيمي
شامل اتان ،متان (گاز شهري) ،پروپان و بوتان (گازمايع) را
توليد ميکنند و اگر قرار باشد پااليشگاه ،وارد ليست جهش
پتروشيمي شوند ،پااليشگاههاي فاز  22 ،14 ،12تا  24پارس
جنوبي را هم بايد وارد اين ليست کرد.
از سوي ديگر فاز اول پتروشيمي بوشهر هم وارد اين ليست
شده که به متانول ،ساير محصوالت فاز يک اين طرح گازي و شامل
اتان ،پروپان ،بوتان ،پنتان و متان است.
در ليست بلند باالي دومين جهش توسعه صنعت پتروشيمي،
طرحهاي مهم پليمري با سبد متنوعي از توليد محصوالت پايه و
نهايي پليمري در اقليت قرار دارند؛ به طوري که پس از افتتاح يک
طرح توليد پلي بوتادين رابر با هدف تأمين خوراک صنايع الستيک
در ماهشهر ،فاز دوم پتروشيمي ايالم با هدف توليد اتيلن و پروپيلن،
پلي اتيلن سنگين مياندوآب ،پي وي سي هگمتانه همدان ،دو طرح
اتيلن گاليکول ،پنتان و هگزان در عسلويه و پلي پروپيلن خمين
عم ً
ال طرح پليمري در اين ليست وجود ندارد که اميد به افتتاح آن
تا سال  1400داشت.
در بين طرحهاي پليمري که در قالب جهش دوم توسعه
پتروشيمي کشور قرار است افتتاح و در مدار بهره برداري قرار
بگيرند هم ،ابهامات متعددي وجود دارد؛ از جمله اينکه خوراک
پروپيلن ،پلي پروپيلن خمين از کجا قرار است تأمين شود؟
وضعيت سرمايهگذاري طرح پتروشيمي هگمتانه به کجا رسيده
است؟ آيا توليد پلي اتيلن در محدوده پاياني خط اتيلن غرب در
قالب پتروشيمي مياندوآب آن هم با ظرفيت توليد  140هزار تن
اقتصادي است؟ براي پايين دستي اين طرح چه برنامهاي وجود
دارد؟
با شرح اين ابهامات ،بنا بر اعالم بهزاد محمدي ،مديرعامل
شرکت ملي صنايع پتروشيمي قرار است دومين جهش پتروشيمي
کشور صرفاً با هدف افزايش توليد متانول ،اوره ،آمونياک و يا
طرحهايي که ماهيت پااليشگاه گاز و تأمين خوراک پتروشيميها
را دارند تا سال  1400افتتاح شوند؛ اما واقعيت غيرقابل انکار آن
است که افتتاح اکثر اين طرحها تقريباً اثربخشي در متنوع سازي
سبد توليد محصوالت پتروشيمي کشور ندارد و هنوز با ساخت و
بهره برداري مجتمعهايي با سبد توليد بيش از  100گريد انواع
محصوالت پليمري با ارزش فاصله داريم که به طور قطع ،در
ظرفيت سازي با توليد محصوالت کم ارزش جهشي اتفاق خواهد
افتاد.

اروندان ملزومات بهداشتي مجاوران
تأسيسات نفتي را تأمين ميکند

مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از همکاري با فرمانداريها
و کميتههاي سالمت شهرستانهاي همجوار تأسيسات نفتي
بهمنظور تامين لجستيک و ملزومات بهداشتي و ايمني در حد توان
اين شرکت خبر داد.
به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،جهانگير پورهنگ در مورد
اقدامهاي پيشگيرانه و مقابلهاي شرکت نفت و گاز اروندان با ويروس
کرونا ،گفت :برگزاري نشست کميته راهبردي و تخصصي سالمت،
نخستين اقدامي بود که شرکت اروندان با حضور همه مسئوالن و
دستاندرکاران مرتبط با اين موضوع انجام داد و نتيجه اين نشست
در قالب دستورعملهايي به اجرا درآمد.
وي افزود :از جمله دستورعملهاي برگرفته از کميته راهبردي
و تخصصي سالمت ،برگزاري جلسه آموزش و پرسش و پاسخ براي
کارکنان متولي امور مرتبط با مديريت بحران بود که با همکاري
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و شبکه بهداشت و درمان
خوزستان برگزار شد.
به گفته پورهنگ ،در پي نشستهاي برگزارشده ،مقرر شد
که از برگزاري نشستهاي عمومي و غيرضروري ممانعت شود و
همه کارکناني که عالئم سرماخوردگي يا بيماري زمينهاي دارند،
ترخيص شوند .در ضمن بر اساس ابالغيه استانداري خوزستان و با
توجه به تعطيلي مدارس با زنان شاغل نيز مساعدت الزم به عمل
آمد و کارکنان ستادي به حداقل ممکن تقليل داده شد.
وي به ديگر اقدامهاي پيشگيرانه شرکت اروندان اشاره کرد
و گفت :همه اتوبوسهاي سرويس کارکنان ستادي و عملياتي و
فضاي اداري در ادارهها و مناطق عملياتي بهصورت روزانه ضدعفوني
ميشود .غربالگري روزانه در ورودي ادارهها و کارخانهها نيز با
استفاده از تبسنجهاي ديجيتالي بهطور مستمر انجام ميشود.
پورهنگ ،تهيه و توزيع محلول ضدعفونيکننده دست در
ادارهها و کارخانهها ،توزيع ماسکهاي تنفسي استاندارد بين
همه نيروهاي پيمانکاري و رسمي ،بازرسي از مراکز طبخ غذا و
آبدارخانهها ،اعالم ممنوعيت سرو غذا در ادارههاي ستادي و...را از
ديگر اقدامهاي شرکت نفت و گاز اروندان برشمرد.
وي ادامه داد :همچنين با توجه به مشکالتي که شهرستانهاي
همجوار تأسيسات نفتي دارند ،سعي کرديم در حد توان از نظر
لجستيک و ملزومات بهداشتي و ايمني با وجود همه مشکالتي
که در تأمين اين ملزومات در بازار وجود دارد ،با فرمانداريها
و کميتههاي سالمت شهرستانهاي همجوار تأسيسات نفتي
همکاري کنيم.پورهنگ اظهار کرد :اقدامهاي پيشگيرانه با کرونا
بهصورت مستمر و روزانه پيگيري ميشود و در صورتي که ابالغيه
يا دستورعمل جديدي صادر شود ،همه آنها را نيز رعايت ميکنيم.
در مجموع شرکت نفت و گاز اروندان همه تالش خود را ميکند
تا از اين بحران با کمترين ضرر و زيان و با حفظ سالمتي همه
کارکنان عبور کند.

افتتاح  4جايگاه عرضه سوخت مايع و
سيانجي در منطقه سبزوار

مدير شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه سبزوار از
افتتاح چهار جايگاه عرضه سوخت مايع و سيانجي در شهرستان
سبزوار خبر داد.به گزارش شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه سبزوار ،محمد صادقي گفت :بهمنظور خدماترساني
مطلوب به شهروندان و کاهش هزينههاي درونشهري ،يک جايگاه
دومنظوره در انتهاي بلوار دکتر علي شريعتي در مسير خروجي
سبزوار به سمت شهرستان خوشاب ،يک جايگاه عرضه بنزين در
بلوار توحيدشهر ،يک جايگاه عرضه بنزين در شهرک خاوران و يک
جايگاه عرضه بنزين و نفتگاز واقع در کمربندي سبزوار به مناسبت
سالروز ملي شدن صنعت نفت افتتاح شد.وي افزود :جايگاههاي
يادشده توسط بخش خصوصي در قالب شرکتهاي زنجيرهاي
توزيع سوخت (برند) در مجموع با هزينهاي بالغ بر  160ميليارد
ريال احداث شده است.مدير شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه سبزوار ضمن قدرداني از سرمايهگذاران بخش خصوصي بيان
کرد :با راهاندازي اين جايگاهها تعداد  15نازل توزيع بنزين ،هشت
نازل توزيع نفت گاز و  6نازل توزيع سيانجي به تعداد نازلهاي
توزيع فرآورده منطقه اضافه شد و شمار جايگاههاي منطقه سبزوار
به  53جايگاه رسيد.صادقي تصريح کرد :پنج جايگاه ديگر نيز در
حال احداث است که اميدواريم در سال  99شاهد افتتاح آنها باشيم.
به گفته وي ،با بهرهبرداري از اين جايگاهها براي  36نفر بهصورت
مستقيم اشتغالزايي شده است.

تمرکز بر  4گام
مقابله با کرونا
در پايانههاي نفتي
مديرعامل شرکت پايانههاي نفتي ايران گفت :اين شرکت ضمن عمل
به دستورعملهاي ويژه پيشگيري و مقابله با کرونا ،بر چهار گام پيشگيري،
آمادگي و مقابله و همچنين بازيابي سالمت متمرکز است.
به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،عباس اسدروز گفت :با توجه به
شيوع ويروس کرونا در کشور و با توجه به شرايط ويژه و حساس جزيره
خارک و لزوم نظارت و کنترل دقيق وضع منطقه ،ضمن استقرار اينجانب
در منطقه ،نشست شرايط اضطراري با حضور روساي مناطق عملياتي
شرکتهاي نفتي مستقر در جزيره ،مقامها و مسئوالن محلي و استان
برگزار و تصميمهاي مقتضي مطابق با دستورعملهاي صادره از کميته
براي شرکت ملي نفت اتخاذ شده و خدا را شاکريم که تاکنون توانستهايم
شرايط را پايدار و سفيد نگه داريم.
وي با اشاره به جايگاه خود بهعنوان مدير شرايط اضطراري منطقه
عملياتي خارک درباره اقدامهايي که تاکنون براي جلوگيري از شيوع کرونا
هم در ستاد و هم در مناطق عملياتي انجام شده است ،عنوان کرد :ما در
نخستين گام در تاريخ نهم بهمنماه نخستين نشست مديريت بحران را برگزار
کرديم و بر اساس آن مقرر شد از آن زمان اقدامهاي پيشگيرانه در سطح
جزيره و در مبادي ورودي و خروجي اجرايي شوند و براي تحقق اين موضوع،
آن را در دستور کار متوليان قرار داديم.
اسدروز با اشاره به اينکه الگوي مديريت بحران در اين شرايط از سوي
شرکت ملي نفت ايران طراحي شده و در چارچوب آن به لحاظ ساختاري
مسئوليتها و نقشها مشخص شدهاند ،افزود :ما نيز همين الگوي مديريت
بحران را که شامل چهار گام پيشگيري ،آمادگي ،مقابله و بازيابي است ،در
منطقه به اجرا درآوردهايم.
وي با بيان اينکه شرکت پايانههاي نفتي با مرکز قرنطينه خارک و
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر براي اجراي اقدامهاي پيشگيرانه همکاري کرده

تخصيص
سهميه سوخت
جبراني به
ناوگان حمل
کاالي اساسي

است ،عنوان کرد :ما برنامهريزيهاي الزم را براي انجام فعاليتهاي فرهنگي
و فرهنگسازانه در منطقه انجام دادهايم ،بهطوري که در اين راستا با نصب
بنر ،پوستر و برچسب بر در منازل مسکوني ،تبليغات گستردهاي را در فضاي
مجازي منطقه انجام و نيز اقدامهاي پيشگيرانهاي را براي روحيهبخشي و
آمادگي رواني مردم در دستور کار قرار دادهايم.
اسدروز اظهار کرد :بر اساس ابالغ و دستور مقام عالي وزارت که از سوي
مدير اچاسيي شرکت ملي نفت ايران در تاريخ  20اسفندماه به ما ابالغ شد،
در آخرين نشست کميته مديريت شرايط اضطراري ،در همين راستا اقدامهاي
انجامشده را دوباره بررسي کرديم.
وي با تأکيد بر انجام اقدامهاي پيشگيرانه از سوي اين شرکت تصريح
کرد :ما با کنترل دماي بدن و تبسنجي و بررسي عاليم تنفسي افراد در
همه مبادي ورودي جزيره اعم از فرودگاه و اسکلههاي مسافري و صادراتي
نسبت به تحقق اقدامهاي پيشگيرانه و در نتيجه ورود موارد مشکوک به ابتال
جلوگيري ميکنيم و در گامهاي بعدي نيروهاي حراست در محل ادارات ،اعم
از ستاد و مناطق عملياتي دماي بدن همکاران را بهطور منظم اندازهگيري
ميکنند .يکي از مهمانسراهاي اين شرکت با ظرفيت  20نفر را بهعنوان محل
قرنطينه بهطور کامل تجهيز کردهايم تا در صورت شناسايي افراد مشکوک،
نسبت به استقرار آنها در محل اقدام کنيم که تاکنون مورد مشکوکي مشاهده
نشده است.
اسدروز از تشکيل تيم واکنش سريع که با هماهنگي اچاسيي و بهداشت
و درمان استان تشکيل شده است ،خبر داد و تشريح کرد :آموزشهاي الزم
براي رويارويي با اين شرايط در اختيار افراد قرار ميگيرد و بر پايه ابالغيهاي،
مقرر شد همه کارکنان شرکتهاي نفتي مستقر در جزيره که در استانهاي با
ظرفيت خطر باال همچون قم ،گيالن و مازندران يا در شهرهاي پرخطر ساکن
بودهاند تا اطالع ثانوي از ورودشان ممانعت به عمل آيد و در همين راستا

مقام مسئول سازمان راهداري از تخصيص 30درصد
سهميه سوخت جبراني به ناوگان حمل کاالهاي اساسي به
مقصد يا از مبدأ  5بندر مهم کشور خبر داد.
غالمحسين دغاغله مديرکل دفتر حملونقل کاالي سازمان
راهداري اظهار کرد :با توجه به ورود مقدار قابل توجهي کاالي
اساسي به کشور ،تصميمات مهمي در زمينه حمل بموقع اين
کاالها اتخاذ شده است.
وي افزود :در ايام نوروز امسال هيچگونه محدوديت تردد
براي حمل کاالهاي اساسي در کشور وجود ندارد و حمل اين
کاالها بهصورت شبانهروزي با همکاري ساير دستگاهها ،انجام
ميشود.
وي ادامه داد 30 :درصد سهميه سوخت جبراني به

کارکنان پيمانکاري پروژهاي اين شرکت با هماهنگي ديگر شرکتها همه
کارکنان پيمانکاري طرحهاي توسعهاي هم تا پايان شرايط اضطراري به همين
ترتيب مرخص شوند.
اسدروز درباره تأمين تجهيزات براي پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا
در جزيره خارک گفت :در دو مرحله نسبت به خريد ماسک ،دستکش و مواد
ضدعفونيکننده اقدام و ميان ادارات و حتي ارگانهاي غيرشرکتي در منطقه
نيز توزيع شده است.
مديرعامل شرکت پايانههاي نفتي ايران با بيان اينکه  5هزار ليتر آب
ژاول با هماهنگي معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد از
سوي شرکت ملي صنايع پتروشيمي تحويل شده است ،عنوان کرد :واحد
اچاسيي نسبت به آموزش کارکنان شامل رعايت بهداشت فردي اقدام و تردد
غيرضروري را در همه ادارات ممنوع اعالم کرده است.
وي با اشاره به اينکه از رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر نيز
دعوت شده است و وي نيز نسبت به رفع کمبودها و نيازهاي بيمارستان با
قيد اولويت ،قول مساعد دادهاند ،افزود :ضدعفوني منطقه صنعتي و مسکوني
اين شرکت و همچنين منطقه شهري ،يک روز در ميان بهصورت منظم توسط
اچاسيي انجام ميشود؛ همچنين ضدعفوني و گندزدايي فرودگاه و مکانهاي
ظرفيتدار آلودگي و اسکلههاي مسافري روزانه در حال انجام است.
اسدروز گفت :با هماهنگي شرکت نفت فالت قاره يک فروند شناور تندرو
براي انتقال بيماران کرونايي نيز اختصاص يافته که خوشبختانه زيرا مورد
مبتال تا به حال مشاهده نشده ،استفاده نشده است.
وي درباره محدود کردن پروازها به جزيره خارک اظهار کرد :محدوديت
ظرفيت پروازها را در دستور کار قرار دادهايم و تا به حال يکسوم پروازهاي
شرکت پايانهها و فالت قاره به جزيره را در روزهاي شنبه و چهارشنبه لغو
کردهايم.

ناوگاني که کاالهاي اساسي را از مبدأ و به مقصد  5بندر
امام خميني(ره) ،شهيد رجايي ،اميرآباد ،چابهار و انزلي حمل
ميکنند ،تخصيص داده ميشود.
وي همچنين از اعطاي سهميه تشويقي الستيک و روغن
موتور با نرخ دولتي به اين ناوگان براي جابهجايي کاالهاي
اساسي خبر داد و گفت :براي پيشگيري از انتقال ويروس کرونا،
ضدعفوني کردن مستمر پايانههاي حمل بار در دستور کار
قرار دارد تا کاالهاي اساسي با همکاري دستاندرکاران بخش
حملونقل جادهاي بهموقع به مراکز انبار و مصرف در سراسر
کشور جابهجا شود.
مديرکل دفتر حملونقل کاالي سازمان راهداري
بيان کرد :در راستاي پيشگيري از انتقال ويروس کرونا

با استناد به دستورالعملهاي صادرشده از سوي وزارت
بهداشت ،برخي اقدامات در دستور کار است که از جمله
آن ميتوان به متوقف کردن ثبت اثر انگشت در کليه
مراحل دريافت بار ،محدود کردن بارهاي ورودي به سالن
اعالم بار ،ايجاد فاصله بين محل قرار گرفتن رانندگان،
انجام مستمر اعالم بار از صبح تا ساعت  24بهمنظور
کاهش تجمع رانندگان ،پرداخت وجه بين رانندگان و
شرکتهاي حملونقل از طريق کارتخوان ،ضدعفوني
کردن پايانهها ،استفاده از تبسنج در ورودي پايانه و
نصب بنر ،توزيع بروشورها و فيلمهاي آموزشي حاوي
توصيههاي بهداشتي و نظافت فردي در محلهاي تجمع
رانندگان و مکا نهاي مناسب ،اشاره کرد.

آمادهباش کميته شرايط اضطراري نفت مرکزي تا مهار کامل کرونا

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي گفت :کميته شرايط اضطراري اين
شرکت بهطور مستمر تا پايان بحران و مهار ويروس کرونا به رصد موضوع و
انجام اقدامهاي الزم عملياتي براي پيشگيري و مهار اين بيماري ميپردازد.
به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،رامين حاتمي درباره فعاليتهاي
انجامشده در زمينه پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا در ستاد و مناطق
عملياتي شرکت نفت مرکزي تصريح کرد :با توجه به اينکه نخستين بحران
در تاريخ صنعت نفت است که اثرات مستقيم آن بهطور گسترده به نيروهاي
انساني ارتباط مييابد ،شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با توجه به وسعت
مناطق عملياتي آن در سطح کشور ،بر اساس رعايت همه موارد ايمني و
بهداشتي ،به مقابله با ويروس کرونا در مراکز ستادي و مناطق عملياتي پرداخته
است .خوشبختانه با اقدامهاي صورت گرفته تاکنون مورد نگرانکنندهاي در
اين شرکت نداشتهايم و توليد نفت و گاز نيز بدون وقفه در حال انجام است.
وي افزود :پايش و کنترل ورود کارکنان ساکن مناطق پرخطر به
مناطق عملياتي ،انجام مکاتبات اداري صرفاً از طريق اتوماسيون اداري
و کاغذي در مواقع ضروري حسب تشخيص مسئول ذيربط ،لغو همه
نشستهاي غيرضروري و همايشها ،تعطيلي رستورانها در مناطق

عملياتي و سرو غذا در ظروف يکبار مصرف ،تهيه و توزيع لوازم مورد
نياز از جمله ماسک ،دستکش ،مواد ضدعفوني مورد نياز در سطح ستاد
و شرکتهاي تابعه و مناطق عملياتي بخشي از فعاليتهاي صورت گرفته
است .همچنين با همکاري ادارات اچاسيي ،منابع انساني ،خدمات و روابط
عمومي ،مباحث آموزشي و اطالعرساني در دستور کار قرار دارد.
مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي درباره اقدامهاي انجامشده
در زمينه مقابله با ويروس کرونا در شرکتهاي تابع بهرهبرداري نفت و
گاز زاگرس جنوبي ،غرب و شرق و مناطق عملياتي آنها ،گفت :در اين
مناطق نيز فعاليتهايي مانند اندازهگيري دماي بدن کارکنان و ديگر
مراجعان در بدو ورود با استفاده از دستگاه پيشرفته اندازهگيري درجه تب
و توزيع روزانه دستکش و ماسک ميان کارکنان ،ضدعفوني و گندزدايي
محوطه و ساختمانهاي اداري و عملياتي ،تعطيلي رستورانها ،باشگاهها
و مسابقات ورزشي ،مراسمهاي مختلف ،برگزاري نشستها بهصورت
ويدئوکنفرانس و به شکل غيرحضوري (دورکاري) ،ضدعفوني کردن همه
خودروهاي استيجاري و شرکتي بهصورت مستمر ،حذف سيستم حضور و
غياب با اثر انگشت و استفاده از سيستم تشخيص چهره ،در دسترس قرار

دادن محلول ضدعفونيکننده در ساختمانهاي اداري و عملياتي همراه
با نظارت دقيق بر خريد مواد مصرفي ،برگزاري کالسهاي آموزشي ،تهيه
پوسترهاي آموزشي و رعايت دستورعملهاي بهداشتي ،تنظيف سطوح
محل تماس کارکنان بهصورت مکرر و هماهنگي کامل مناطق عملياتي با
سازمانهاي مرتبط و طرح پايش وضعيت سالمتي همکاران طرح اقماري
انجام ميشود.
به گفته وي ،کميته شرايط اضطراري شرکت نفت مناطق مرکزي
بهصورت مستمر تا پايان بحران و کنترل ويروس کرونا به رصد موضوع
و انجام اقدامهاي الزم عملياتي براي پيشگيري و مهار اين بيماري
ميپردازد.
حاتمي ضمن آرزوي بهبودي مبتاليان به اين ويروس از مناديان
سالمت و کادر درماني کشور که در خط مقدم مقابله با بيماري کوويد 19
هستند ،تشکر و قدرداني کرد و گفت :اميدوارم با ياري خداوند و همت
و همراهي مردم و مسئوالن هرچه سريعتر شر اين ويروس منحوس از
کشور کم شود ،انشاءاهلل سال نو سالي سراسر موفقيت و پيشرفت توأم با
سالمتي و سربلندي براي ملت شريف ايران اسالمي باشد.

با هدف جلوگيري از شيوع کرونا

نوبتکاريها در مناطق عملياتي متن يک ماهه شد

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت اعالم کرد :با هدف جلوگيري
از انتشار ويروس کرونا و به حداقل رساندن تردد ،نوبتکاريها در مناطق
عملياتي از دو هفته به يک ماه تغيير کرده است.
به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،تورج دهقاني با اشاره به اقدامهاي
پيشگيرانه و کنترلي شرکت متن با کمترين خدشه به فعاليتهاي جاري،
تصريح کرد :بهطور طبيعي شرايط ،شرايط بحراني و خاصي است که اقدامهاي
ويژهاي را ميطلبد .شرکت متن از همان روزهاي نخست ،نشستهاي
ويژه کميته بحران را بهطور منظم و مستمر و در چارچوب سياستها و
بخشنامههاي ابالغي وزارت نفت برگزار و سعي کرد اقدامهاي اجرايي در اين
مسير شکل بگيرد.
به گفته دهقاني ،اقدامهاي پيشگيرانه و کنترلي شرکت متن در مقابله
با ويروس کرونا در سه حوزه دفاتر و واحدهاي ستادي در تهران ،حوزههاي
عملياتي و محيط پيراموني و مردمي که همجوار با مناطق عملياتي زندگي
ميکنند ،تقسيمبندي ميشود .در واحدهاي ستادي بنا به دستورعمل ابالغي
وزارت نفت سعي شده تا حد امکان از ترددهاي غيرضروري جلوگيري و تا
جاي ممکن فعاليتها بهصورت دورکاري انجام شود تا از اين طريق حضور

کارکنان را به حداقل برسانيم .در ضمن تردد به ساختمانهاي اداري نيز از
طريق تبسنج بهطور پيوسته کنترل و موارد مشکوک بالفاصله براي انجام
آزمايش به مراکز درماني اعزام ميشوند ،البته خوشبختانه تاکنون با مشکل
حادي روبهرو نشدهايم.مديرعامل شرکت متن با اشاره به انجام اقدامهاي
پيشگيرانه و مقابلهاي با ويروس کرونا در مناطق عملياتي و اجرايي بهويژه
مناطقي که با فرآيند توليد و بهرهبرداري سروکار دارند ،اظهار کرد :با توجه به
ضرورت توليد ،تالش شده نوبتکاريها با هدف حداقل تردد ،طوالنيتر شود،
بهطوري که از دو هفته به يک ماه تغيير کرده است.
وي ادامه داد :بر اساس دستورعمل جديد ،کارکناني که در مناطق
عملياتي حضور دارند به جاي دو هفته ،يک ماه در محل سايت ميمانند و
کارکنان جايگزين نيز ديرتر اعزام ميشوند .در ضمن بعد از اعزام هم در يک
دوره زماني که از چند روز تا يک هفته متغير است در يک اتاق ايزوله ميمانند
و بعد از انجام تست از سوي پزشکهايي که در اين مدت آموزشهاي خاص
ديدهاند ،جايگزين ميشوند.
دهقاني ادامه داد :در مناطق عملياتي همچنين تالش شده برحسب
وظيفهاي که افراد دارند کاهش تعداد نفرات داشته باشيم ،البته بهگونهاي که

فعاليتهاي عملياتي بهويژه در حوزه توليد مختل نشود.
به گفته وي ،پزشکان مستقر در مناطق عملياتي آموزشهاي خاص
ديدهاند ،اتاقهاي ايزوله مهيا کردهاند و همه تالششان را ميکنند تا نيروها و
کارکناني که مستقيم و غيرمستقيم با مجموعه شرکت مهندسي و توسعه نفت
همکاري ميکنند شرايط بهداشتي و سالمتي کامل را داشته باشند.
دهقاني در مورد فعاليتهاي مقابلهاي با ويروس کرونا در شهرها و
روستاهاي همجوار با مناطق عملياتي شرکت متن ،بيان کرد :برحسب
تأکيدات موجود در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي ،شرکت متن در اين مناطق
اقدام به توزيع بستههاي بهداشتي و سالمت شامل دستکش ،ماسک پوششي،
مواد شوينده و ضدعفوني در قالب بيش از  7هزار بسته کرده است .اين
بستههاي بهداشتي بهويژه در روستاهاي همجوار با طرح ملي انتقال نفت خام
از گوره به جاسک که از پهنه سه استان ميگذرد ،توزيع شده است.
وي با تأکيد بر اينکه شرايط تحت کنترل و رصد دائمي است و پايشها
بهطور مستمر انجام ميشود و کميته بحران و ستاد بحران پيوسته تشکيل
جلسه ميدهند ،اظهار اميدواري کرد اين موضوع بهزودي با اقدامها و تدابير
کشوري مديريت شود.

مقابله با کرونا در منطقه عملياتي خزر و سکوي اميرکبير

مديرعامل شرکت نفت خزر گفت :اقدامهاي پيشگيرانه و مقابلهاي را در
برابر شيوع ويروس کرونا ،بالفاصله پس از اعالم رسمي وزارت بهداشت و ابالغ
کميته اضطراري شرکت ملي نفت در دستور کار قرار داديم و در اين راستا
بدون فوت وقت ،ضمن تشکيل کميته مديريت بحران اقدامهاي الزم براي
اجرا اعالم شد.به گزارش شرکت ملي نفت ايران ،علي اصولي با تاکيد بر اينکه
اولويت اصلي شرکت نفت خزر سالمت همه کارکنان ستادي و عملياتي است،
گفت :در محيط ستاد و مناطق عملياتي مانند سکوي نيمهشناور امير کبير
و شناورهاي کاسپين اقدامهاي متعدد ضدعفوني قبل از ورود ،در طول روز و
پس از خروج افراد انجام ميشود.
وي با تاکيد بر هماهنگيهاي صورتگرفته با واحدهاي اچاسيي،

حراست ،روابط عمومي و مديريت منابع انساني از يکم اسفندماه ،گفت :از
اقدامهاي پيشگيرانه شرکت نفت خزر ميتوان به غربالگري کارکنان مشکوک
با استفاده از دستگاههاي تبسنج و سنجش ميزان دماي بدن همه کارکنان،
برگزاري دوره آموزشي براي کارکنان خدمات و آبدارخانه ،توزيع وسايل
حفاظت فردي بهويژه ماسک بين کارکنان ،نصب پمپهاي آنتي باکتريال
در ورودي ساختمانها ،تهيه و ارسال پيامهاي آموزشي درباره ويروس کرونا
و رعايت بهداشت فردي ،ايجاد ممنوعيت استفاده از رستوران و سرو غذا
بهصورت يکبار مصرف ،استقرار تيم پزشکي در اسکله نکا بهمنظور انجام
معاينات و جلوگيري از ورود افراد مشکوک و مبتال به سکوي نيمهشناور
اميرکبير ،پايش و نظارت بيشتر بر عملکرد پيمانکاران در ارتباط با ويروس

کرونا اشاره کرد.
مديرعامل شرکت نفت خزر درباره وضع کارکنان پيمانکاري عنوان کرد:
همه افراد پيمانکار پس از ورود به منطقه عملياتي ملزم به انجام ضدعفوني
و رعايت اصول بهداشتي در محل کار هستند و افرار داراي عاليم بيماري به
محض شناسايي به مکان قرنطينه واقع در منطقه ويژه اميرآباد منتقل خواهند
شد که خوشبختانه تاکنون چنين موردي گزارش نشده است.
اصولي با با قدرداني از همکاريهاي بيشائبه سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت و استان مازندران ،گفت :بايد قدردان شرکت ملي صنايع
پتروشيمي نيز باشيم که در تجهيز مناطق عملياتي به امکانات و وسايل
ضدعفوني انفرادي و محيطي همراهي کردند.

