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نفت و انرژی
نصب تجهیز دودکش واحد ریفورمینگ اولیه پتروشیمی هنگام

دودکش بخش کانوکشن واحد ریفورمینگ اولیه پتروشیمی هنگام به دست متخصصان داخلی طراحی و تولید شده است .غالمرضا یعقوبزاده ،رئیس ساختمان و نصب پتروشیمی هنگام
عنوان کرد :تجهیز دودکش بخش کانوکشن ( ، )۲۰۱-T-۲۰ Flue Gas Stackواحد ریفورمینگ اولیه پتروشیمی هنگام نصب شد .به گفته او؛ این تجهیزات توسط متخصصان داخلی
طراحی و تولید شده است که پس از انتقال به کارگاه پتروشیمی هنگام ،در دو قسمت در مراحل پایانی نصب قرار دارد .یعقوب زاده با اشاره به مشخصات این دودکش گفت :این تجهیز دارای
وزن تقریبی ۸۰تن و ارتفاع  ۳۰متر و قطر  ۴.۶متر است که باتوجه به شرایط عملیاتی با دمای باال ،دارای عایقی از نوع  REFRACTORYبا ضخامت  ۵۰میلیمتر است.

نگاه نو

ارزش صادرات  9ماهه محصوالت پتروشیمی
به  9میلیارد دالر رسید
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نفت

تاثیر 5طرح مهم آبی در احیای
دریاچه ارومیه

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای آذربایجان غربی ،اجرای پنج طرح
مهم این شرکت را در تثبیت تراز دریاچه ارومیه و
افزایش سطح آن موثر دانست.
به گزارش اقتصاد سرآمد«،یاســر رهبردین» در
نشست خبری احیای دریاچه ارومیه که در مرکز
پژوهشهای دریاچه ارومیه برگزار شــد ،گفت:
الیروبی رودخانههای اصلی حوضه آبریز دریاچه
ارومیه ،رهاسازی آب پشت سدهای استان ،مسدود
نمودن چاههای غیرمجاز ،کنترل و پایش سردهنه
انهار رودخانههای اصلی حوضــه آبریز دریاچه و
انتقال آب از سامانه انتقال سیلوه ،چپرآباد ،کانی
رش و گدار تاثیر بســزایی در تثبیت تراز دریاچه
ارومیه و افزایش آن داشته است.
وی ادامه داد 110 :کیلومتر الیروبی رودخانههای
نازلــو ،زوال ،روضه چای ،گدار ،مهابــاد و باراندوز
بههمراه الیروبی و اتصال 25کیلومتری زرینهرود به
سیمینهرود و همچنین رودخانه کانی رش در کنار
 390کیلومتر الیروبی انهار و زهکشهای حوضه
آبریز دریاچه ارومیه تاثیر بسزایی در تسهیل انتقال
آب به پیکره اصلی دریاچه ارومیه و تثبیت تراز آن
داشته است.
رهبردین با اشاره به دبی  96مترمکعب آب ورودی
به دریاچه ارومیه افزود :در سال جاری 156میلیون
مترمکعب آب از پشت ســدهای مهاباد ،بوکان،
شهرچای و زوال به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی
شده که با توجه به انتقال آب از طریق رودخانهها
و انســداد انهار جمعا تا این لحظه  380میلیون
مترمکعب آب به دریاچه ارومیه انتقال یافته است.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت مرمت و بازسازی
تاسیسات آبی در سدهای استان و سردهنهسازی
گفت :در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مجموع
هفت سد داریم که از این تعداد دو سد بزرگ مهاباد
و بوکان که حجم اصلی آب پشت سدهای استان
در آنها ذخیره شده ،مربوط به قبل از انقالب است.
همچنین کل ظرفیت آب پشت سدهای استان
معادل یک میلیــارد و  455میلیون مترمکعب
بوده که  70درصد آن مربوط به سدهای مهاباد و
بوکان است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای
آذربایجان غربی تاکید کرد :بنا به مطالعات انجام
یافته از سوی مرکز مطالعات دریاچه ارومیه و ستاد
احیای این دریاچه ،بخش عمدهای از خشــکی
دریاچه مربوط به تغییــر رژیم بارشها ،تغییرات
اقلیمی ،تغییر الگوی کشت و همچنین افزایش
سطحزیرکشتدراینحوضهمیباشدکهمتاسفانه
از دید رسانهها و مسئوالن مغفول مانده است.
رهبردین با انتقاد از برخی آمار غیرکارشناسی در
بحث توسعه کشاورزی با اشاره به اجرای طرحهای
تعادل بخشــی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با
هدف ایجاد اکیپهای گشت و بازرسی در راستای
جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز تصریح کرد:
روزانه  41اکیپ گشت و بازرسی در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه باعــث کاهش اضافه برداشــت
غیرمجاز از آبخوانها شده است که توقیف 1100
دستگاه موتورپمپ آب غیرمجاز 213،عدد توقیف
دستگاه حفاری غیر مجاز ،پر و مسدودکردن3700
حلقه چاه غیرمجاز و نصب و راهاندازی  4500عدد
کنتور هوشمند آب و برق روی چاههای دارای پروانه
بهرهبرداری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از جمله
این اقدامهاست.

رئیسروابطعمومیشرکتنفت
خزرمنصوبشد

با صدور حکمی از ســوی مدیرعامل
شــرکت نفت خزر ،مهدی میرآخوری به عنوان
رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،با صدور حکمی از سوی
مدیرعامل شرکت نفت خزر ،مهدی میرآخوری به
عنوان رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب
شد.
در حکم علی اصولی خطاب به مهدی میرآخوری
آمده است« :نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی
به موجب این حکم به عنوان مسئول روابط عمومی
شرکت نفت خزر منصوب می شوید.

مدیر عامل شــرکت ملــی گاز گفت:
آمادگی صادرات به پاکستان را داریم ،بخشی از خط
احداث شده و زیرساختها فراهم است .در داخل
پاکستانمسئولیناینکشوربایدتصمیمبگیرندکه
آیا میخواهند دریافت کننده گاز باشند یا خیر؟ ما
بهدنبالاینهستیمکهبهشرایطقطعیبرایصدور
گاز برسیم و فعال برنامهای برای شکایت نداریم.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حسن منتظر تربتی در
نشست خبری در جمع خبرنگاران از بومی شدن
ماده بودار کننده گاز در کشور خبر داد و گفت :اکنون
تولید ماده بودارکننده در عسلویه آماده بهره برداری
اســت و در آینده نزدیک با حضور رئیسجمهور
افتتاح میشود.
ایران ؛ سومین کشــور تولیدکننده ماده
بودارکنندهگاز
وی افــزود :در زمینه تولید این مــاده ایران بعد از
فرانسه و روسیه سومین کشور خواهد بود.
مدیر عامل شرکت ملی گاز در پاسخ به ایلنا درباره
صادرات گاز به پاکستان و احتمال به داوری رفتن
ایران بیان کرد :ما آمادگی صادرات به پاکستان را
داریم ،بخشی از خط احداث شده و زیرساختها
فراهم است .در داخل پاکستان مسئولین این کشور
بایدتصمیمبگیرندکهآیامیخواهنددریافتکننده
گازباشند یا خیر.
ویخاطرنشانکرد:امیدواریمبخشهایخصوصی
این کشور ســرمایه گذاری کرده و گاز را دریافت
کنند.
تربتی درباره خط لوله تاپی گفت :ما عمال احساس
میکنیم اگر دریافت گاز از ایران انتخاب میشــد
به لحــاظ اقتصادی برای همه کشــورها از جمله
ترکمنستان ،پاکستان ،هند و ایران به صرفهتر بود
ضمن اینکه مسیر ایران سریعتر و امنتر است.
فعالشکایتازپاکستانمطرحنیست
وی درباره داوری ،بحث صادرات به پاکستان یادآور
شــد :ما به دنبال این هستیم که به شرایط قطعی
برای صدور گاز برسیم و فعال برنامهای برای شکایت
نداریم.
معاون وزیر نفت در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره
صادرات گاز به عراق و دریافت مطالبات گفت :اکنون
از دو نقطه بغداد و بصره به عراق صادرات گاز داریم و
با توجه به نیاز بیشتر عراق در فصل گرم در تابستان
صادرات شتاب بیشتری دارد.
مطالباتمانازعراقرابهیورودریافتمیکنیم
وی درباره دریافت پول به یورو یا دینار بیان کرد :ما
تا کنون پول گاز را به یورو دریافت کردهایم .اما در هر
حال به هر طریق که بانک مرکزی پول را دریافت
کند برای ما مالک است.
وی درباره برنامههای صادراتی گفت :نوع موقعیت
جغرافیایی ایران و شــبکه خطوط لولــه در ایران
به شکلی اســت که امکان صادرات به همسایگان
مهیاســت به طوری که امکانات ورود گاز ایران به
عمان ،کویت و امارات ایجاد شــده و اگر به شکل
جدی دنبال شود با هزینه کم انتقال مییابد.
ترکمنستان؛همداوریهمتوسعهروابط
مدیرعامل شرکت گاز درباره به داوری رفتن قرارداد
گازی با ترکمنســتان تصریح کرد :داوری با این

مدیر عامل شرکت ملی گاز در نشست خبری تشریح کرد:
سرعت در گازرسانی به سیستان و بلوچستان

توسعه در راه شرق
گازرسانی به مکران ادامه دارد

کشور دنبال میشود اما موضوع ما با ترکمنستان
بابت این است که در سالهای گذشته برای تامین
گاز استانهای شمالی دچار کمبود بودیم اما امروز
وابستگی به این کشــور نداریم .این را باید در نظر
داشت که ترکمنستان کشوری همسایه است که
منابع گازی بسیاری دارد و تداوم روابط با این کشور با
اهمیتاستامادرکنارآنمباحثداوریومذاکرات
دنبال میشود .وی درباره سوآپ گاز با ترکمنستان
گفت :شرکتهای این بخش خصوصی کار سوآپ
را انجام میدهند و ما امکان انجام این کار را نداریم.
ولی در کل  35تا  40میلیــون مترمکعب در روز
سوآپ انجام میشود.
معاون وزیر نفت درباره صادرات گاز به ارمنستان
گفت :صادرات به این کشور طبق برنامه قراردادی در
جریان است و ما از نظر خط لولهای امکان صدور گاز
به این کشور را داریم .در ادامه این نشست تربتی به
تاریخچه احداث شرکت گاز پرداخت و با بیان اینکه
شرکت گاز در سال  44تاسیس شده و اولین تولید
گاز در سال 49انجام شده است افزود :فلسفه احداث
این شرکت جمعآوری گازهای فلر بوده است و در
این راستا خط لوله سراسری احداث شد که گاز از
بیدبلند به آستارا میرفت و از آن منطقه به شوروی
سابق صادر میشد .تا ســال  58همین روال ادامه
داشت و گاز تولیدی عالوه بر صادرات شوروی سابق
در مسیر به هشت شهر نیز ارسال شد و گازرسانی به
شهریاروستاموضوعیتینداشت.
وی ادامه داد :این ســالها تقریباً روزانه  7میلیون
مترمکعب تولیدداشتیم که در ســال  57به 35

میلیون مترمکعب در روز رسید و در کل در سال
 9میلیارد مترمکعب صادر میشد .بعد از انقالب
و در ســالهای جنگ صادرات متوقف شــد اما
تولید تا سال  68همان رقم  35میلیون مترمکعب
بود .از سال  68اوضاع متفاوت شد؛ در این سالها
مخازن گازی شناخته شد و رتبه ایران در تولید به
مقام اول و دوم رســید و به این ترتیب سیاستها
متفاوت شــد .نفت صادر و گاز جایگزین آن شد.
نمایندگان هم برای رایآوری بــه دنبال اجرایی
شدن پروژه گازرسانی در حوزههای انتخابیه خود
شدند و این باعث شد که از سال  68تا  78تولید در
پاالیشگاههای داخلی بیشتر شده و به  80میلیون
مترمکعبرسید.طیاین 10سالتولیداتعسلویه
وارد مدار شد و توسعه گازرســانی در داخل رشد
پیدا کرد و در سال  78رقم تولید به  170میلیون
مترمکعبرسید.
 93.6درصد کشور گازرسانی شده است
تربتی خاطرنشان کرد :از سال  82رشد صنعت گاز
در داخل کشور فراهم شــد و قراردادهای بیع اول
مطرح شد ،منابع مالی تامین شد و به این ترتیب
میتوان گفت که از سال  80به بعد انقالب توسعه
گازرسانی در کشــور رخ داد و امروز  1139شهر،
 27هزار روستا گازرسانی شدهاند یعنی  97درصد
جمعیت شهری و  82درصد جمعیت روستایی و
در کل  93.6درصد کشور تحت پوشش گازرسانی
قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد :در حال حاضر هزار روستا در دست
اجرااستوپیشبینیمیشودگازرسانیبهروستاها

با شتاب بیشتری در برنامه باشد.
گاز؛انقالبیترینصنعتبعدازانقالب
وی با بیان اینکــه گاز انقالبیترین صنعت پس از
پیروزیانقالباستیادآورشد:گازبیشترینخدمت
را در سطح کشور داشته است و اتفاق دیگر در این
صنعتایناستکهبیشتریننیازتوسعهوتجهیزات
آن از داخل تامین میشود .بنابراین میتوان گفت
که بومیترین صنعت کشور است و امروز عالوه بر
تامین نیاز داخلی به لحاظ صادرات هم نقطه عطف
محســوب میشــود که ارزش اقتصادی داشته و
میتواند روابط ما را با کشورها توسعه دهد.
تربتی درباره تامین گاز نیروگاهها اظهار داشــت:
امســال  70میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها
میرسد و ساالنه  30میلیارد مترمکعب تامین گاز
نیروگاههاافزایشیافتهاستوبهاینترتیبصادرات
نفت کوره مهیا شده است .معاون وزیر نفت درباره
احداث مخازن ذخیرهســازی گاز تصریح کرد :ما
آمادگیحضوربخشخصوصیبرایسرمایهگذاری
در این بخش را داریم .خوشبختانه توسعه مخزن
شوریجه دنبال می شود و یک طرح  600میلیون
یورویی بــرای احداث مخزن قزل تپه در اســتان
گلستان آماده شــده و امیدواریم که هرچه زودتر
سرمایهگذار انتخاب شود .قرارداد آن منعقد شده و
براساس نتایج تصمیمگیری میشود که کار توسعه
به چه شکلی انجام شود .وی درباره اولویت داشتن
صادرات برق یا گاز بیان کرد :در مطالعات اقتصادی
صادرات برق اولویت دارد .دربرخی مناطق صادرات
برق سادهتر و در برخی مناطق صادرات گاز راحتتر
استبنابرایننبایددراینزمینهرقابتصورتگیرد.
موضوع مهم این است که برق به صورت سوبسیدی
در داخل تولید میشود بنابراین صالح نیست که
جای صادرات گاز را بگیرد.
سرعتدرگازرسانیبهسیستانوبلوچستان
وی درباره گازرســانی بــه زاهدان گفــت :برای
گازرسانی به این شهر باید  1350کیلومتر داخل
شهر حفر لوله احداث شود که اکنون 473کیلومتر
خط اجرا و تزریق گاز صورت گرفته 400 .کیلومتر
دیگر در دست اجرا داریم 2،قرارداد 250کیلومتری
در مرحله مناقصه اســت که بــه محض انتخاب
پیمانکار شروع به کار میکند و تمام شهر در پوشش
گازرسانی قرار میگیرد .تربتی ادامه داد :اگر ترافیک
اجازه میداد ما با سرعت بیشتری میتوانستیم کار
گازرسانین را انجام دهیم اما باید هماهنگیهایی با
دیگر نهادها صورت بگیرد تا مسیر هموار شود .البته
ارگانهای ذیربط قول همکاری را دادهاند .تربتی
درباره عرضه گاز در بورس انرژی گفت :عرضه گاز
در بورس در زمینه گازهای فلر مطرح بود و توسط
شرکت ملی نفت دنبال میشده است .وی درمورد
احتمال تغییر نرخ گاز در سال آینده گفت :مجلس
باید دراینمورد تصمیم بگیرد .شرکت گاز برنامهای
برای آن ندارد.
گازرسانی به مکران ادامه دارد
مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره گازرسانی گفت:
پروژهتعریفشدهو٣٠کیلومترازخطلولهاجراشده
است.دراینحوزه،نگرانینداریموتوسعهخطلولهو
صنایع این منطقههمزمانپیش میرود.

نظرسنجی سالیانه از مشترکین شرکت توزیع نیروی برق
استان تهران انجام شد

ارائه خدمات درمانی و پزشکی به ساکنان بومی جزیره الوان
در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی

نظرسنجی سالیانه از مشترکین
مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی
برق استان تهران با هدف آگاهي از نظرها و
ديدگاه هاي مشتركين و ارزيابي خدمات
ارائه شــده به آنهــا ،در قالــب یک طرح
پژوهشــی با همکاری کارشناســان دفتر
روابط عمومی و معاونت خدمات مشترکین
انجام شد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،نظرســنجی
سالیانه از مشترکین مناطق تحت پوشش
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با هدف آگاهي از نظرها و ديدگاه هاي مشتركين و
ارزيابي خدمات ارائه شده به آنها ،در قالب یک طرح پژوهشی با همکاری کارشناسان دفتر
روابط عمومی و معاونت خدمات مشترکین انجام شد.
علی اف دهری مدیر دفتر روابط عمومی با اعالم این خبر گفت :بی تردید انجام نظرسنجی
ها مقدمه برطرف نمودن ضعف ها و كمبودها و در نتيجــه افزايش رضایت جامعه هدف
است و اين امر نیز جز با انجام سنجش علمي امكانپذير نيست؛ بدین منظور اين دفتر در
دیماه سال جاری همچون سالیان گذشــته با بهره گیری از نظرات کارشناسان معاونت
خدمات مشترکین مبادرت به طراحی پرسشنامه ای با محور های مورد تآکید شرکتنمود
و با همكاري رابطين روابط عمومي های مناطق شركت به صورت میدانی و در گفت و گو
با مشترکین در جریان آخرین نظرها و دیدگاه های آنها درباره موضوعاتی چون پایداری
و کیفیت برق ،ســرعت ،مهارت و نحوه برخورد کارکنان ،وضعیت روشــنایی معابر ،ارائه
خدمات غیرحضوری به مشترکین ،جمع آوری برق های غیرمجاز،توزیع به موقع قبوض
و ...قرار گرفت.
وی تصریح کرد :هدف از پژوهش در هر زمینه ای ،رسیدن به یکسری شناخت ها و تبیین
روابط میان متغیرها است و برای رسیدن به این هدف از روش های مختلفی استفاده می
شود؛ در این پزوهش نیز با بهره گیری از روش پیمایش ،پس از جمع آوری داده ها و تجزیه
و تحلیل آنها ،اطالعات و نتایج حاصله توسط کمیته های مربوطه درشرکت توزیع نیروی
برق استان تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

شــرکت نفت فالت قاره ایــران در
راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی و کمک
به ساکنان بومی همجوار تاسیسات نفتی ،اقدام
به ارائه خدمــات درمانی و پزشــکی در جزیره
الوان نمود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،با همت و تالش واحد
روابط كار و مددكاری اجتماعی ،برای نخستین بار
طرح خدماترسانی پزشكی به ساكنان بومی جزیره الوان و همكاران و خانوادههای
آنان به منظور ارتقاء ســامت و عمل به مسئولیتهای اجتماعی شركت نفت فالت
قاره ایران از روز چهارشنبه  19دیماه به مدت  4روز در جزیره الوان اجرا شد .در طرح
خدمات درمانی بسیج پزشكی كه مشتمل بر  10پزشك متخصص هستند ابتدا برای
هر مراجعهكننده پرونده تشكیل میشــود تا در مراجعات بعدی با شناخت بیشتر و
بهتر افراد ،نوع بیماریها ،روند درمان ،پراكندگی جمعیت ،نوع نیاز و  ...در جهت بهبود
كیفیت خدمات اقدام الزم انجام گیرد.
حضور گرم و صمیمی تیم پزشكی به همراه مسئوالن منطقه و ستاد تهران در درمانگاه
دهكده الوان موجب خوشحالی و دلگرمی مردم بسیار خوب و خونگرم این جزیره زیبا
شد كه با استقبال از این طرح خداپســندانه و انساندوستانه و با حضور تدریجی در
درمانگاه ،مسائل و مشكالت درمانی خود را با پزشكان مجرب اعزامی در میان گذاشتند
تا نسبت به بهبود سالمتیشان اقدامات درمانی الزم انجام پذیرد.
بیتردید استقبال گسترده جزیرهنشینان موجب آشنایی و شناخت بیشتر نیازهای
درمانی آنان میگردد تا برنامهریزی الزم برای حضور پزشكان با تخصصهای دیگر
انجام شود .گفتنی است ،این تیم پزشكی با محوریت خانم مالجان از همكاران واحد
روابط كار و مددكاری اجتماعی ستاد تهران و به سرپرستی دكتر علی حكیمیمنش
فیزیوتراپ ،آقایان و خانمها دكتر عاطفه پَرآذران ،عمومی ،دكتر زهرا محبتپور ماما،
دكتر مهشید دارابی متخصص اطفال ،دكتر صباح عسكرپور دندانپزشك ،مجید اسدی
اپتومتریست ،سیدعلی شریفی همراه اپتومتریســت و محمدرضا اعرابیان مسئول
تشكیل پرونده بیماران هستند .با ادامه این روند و همكاری مسئوالن ،این طرح در
مناطق عملیاتی دیگر نیز به صورت مستمر انجام خواهد شد.

مجموع تولید مجتمع های پتروشــیمی از ابتدای
امســال تا پایان آذر به  40میلیون و  500هــزار تن و ارزش
صادرات به بیش از هشت میلیارد و  946میلیون دالر رسید که
نسبت به پارسال اندکی افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا ،مجتمعهای پتروشیمی کشور از ابتدای پارسال
تا پایان آذرماه ( 9ماهه پارسال) بیش از  ۱۶میلیون و  ۴۰۰هزار
تن محصول به ارزش هشت میلیارد و  ۵۸۱میلیون دالر صادر
کرده بودند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز (شنبه) اعالم کرد :عملکرد
 20مجتمع پتروشــیمی مســتقر در منطقه ماهشهر تا پایان
آذرماه امسال  14میلیون و  369هزارتن ثبت شد.
همچنین عملکرد  16مجتمع پتروشــیمی مستقر در منطقه
عسلویه نشان می دهد تولید این منطقه در مدت زمان یاد شده
بیش از  17میلیون  968هزارتن بود.
تولید واقعی  20مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی
کشور در  9ماهه به بیش از هشت میلیون و  200هزار تن رسید.
مجموع تولید صنعت پتروشیمی در آذرماه امسال بیش از سه
میلیون و  800هزار تن بود.
**صادرات محصوالت پتروشیمی
صادارت محصوالت پتروشیمی تا پایان آذرماه به  15میلیون و
 710هزار تن با ارزش هشت میلیارد و  946میلیون دالر رسید.
مجتمع های پتروشیمی در آذرماه ســال  1397بیش از یک
میلیون و  466هزار تن محصول به ارزش بیش از  714میلیون
دالر را صادر کردند.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) از ابتدای سال
تا پایان آذرماه بیش از هشت میلیون و  424هزار تن محصول
به ارزش چهار میلیارد و  577میلیون دالر صادر شد.
در منطقه ماهشــهر نیز بیش از ســه میلیون و  993هزار تن
محصول به ارزش بیش از  2میلیارد و  396میلیون دالر روانه
بازارهای بین المللی شد.
در سایر مناطق ،بیش از سه میلیون و  288هزار تن محصول به
ارزش یک میلیارد و  972میلیون دالر صادر شد.
به گزارش ایرنا ،ظرفیت نصب شــده صنعت پتروشیمی با راه
اندازی طرح های جدیــد اکنون به  64میلیون تن در ســال
رسیده است.
مجموع ارزش پارسال محصوالت پتروشیمی تولیدی در کشور
 17میلیارد و یکصد میلیون دالر بود که حدود  12میلیارد دالر
مربوط به صادرات می شد.
ارزش محصوالت پتروشیمی عرضه شده در بازارهای داخلی نیز
پنج میلیارد دالر بود.

خط لوله دریایی جدید میدان رشادت به
منطقه الوان متصل شد

ارائه خدمات درمانی و پزشــکی به ساکنان بومی
جزیره الوان در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در راســتای عمل به
مســئولیتهای اجتماعی و کمک به ساکنان بومی همجوار
تاسیسات نفتی ،اقدام به ارائه خدمات درمانی و پزشکی در
جزیره الوان نمود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،با همت و تــاش واحد روابط
كار و مــددكاری اجتماعــی ،بــرای نخســتین بــار طرح
خدما ترسانی پزشــكی به ســاكنان بومی جزیره الوان و
همكاران و خانوادههای آنان به منظور ارتقاء سالمت و عمل
به مســئولیتهای اجتماعی شركت نفت فالت قاره ایران از
روز چهارشــنبه  19د یماه به مدت  4روز در جزیره الوان
اجرا شد.
در طرح خدمات درمانی بسیج پزشــكی كه مشتمل بر 10
پزشك متخصص هستند ابتدا برای هر مراجعهكننده پرونده
تشكیل میشود تا در مراجعات بعدی با شــناخت بیشتر و
بهتر افراد ،نوع بیمار یها ،روند درمان ،پراكندگی جمعیت،
نوع نیاز و  ...در جهــت بهبود كیفیت خدمــات اقدام الزم
انجام گیرد.
حضور گرم و صمیمی تیم پزشكی به همراه مسئوالن منطقه
و ســتاد تهران در درمانگاه دهكده الوان موجب خوشحالی
و دلگرمی مردم بســیار خوب و خونگرم این جزیره زیبا شد
كه با استقبال از این طرح خداپسندانه و انسا ندوستانه و با
حضور تدریجی در درمانگاه ،مسائل و مشكالت درمانی خود
را با پزشــكان مجرب اعزامی در میان گذاشتند تا نسبت به
بهبود سالمتیشان اقدامات درمانی الزم انجام پذیرد.
بیتردید استقبال گسترده جزیر هنشینان موجب آشنایی و
شناخت بیشتر نیازهای درمانی آنان میگردد تا برنامهریزی
الزم برای حضور پزشكان با تخصصهای دیگر انجام شود.
گفتنی است ،این تیم پزشــكی با محوریت خانم مالجان از
همكاران واحد روابط كار و مددكاری اجتماعی ستاد تهران
و به سرپرستی دكتر علی حكیمیمنش فیزیوتراپ ،آقایان و
خانمها دكتر عاطفه پَرآذران ،عمومی ،دكتر زهرا محبتپور
ماما ،دكتر مهشــید دارابی متخصص اطفــال ،دكتر صباح
عسكرپور دندانپزشك ،مجید اسدی اپتومتریست ،سیدعلی
شریفی همراه اپتومتریســت و محمدرضا اعرابیان مسئول
تشكیل پرونده بیماران هستند.
با ادامه این روند و همكاری مســئوالن ،این طرح در مناطق
عملیاتی دیگر نیز به صورت مستمر انجام خواهد شد.

