
 

 بازدید نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی از پروژه های جدید شرکت پاالیش نفت شیراز

 

در مجلس دکتر رحیمی نماینده مردم کوار و سروستان رئیس اول مجلس شورای اسالمی، نایب  دکتر قاضی زاده هاشمی

معاون هماهنگی امور اقتصادی  آقای افشون ،حجت االسالم و المسلمین ربانی امام جمعه شهرستان زرقانشورای  اسالمی، 

ایزدی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت  و آقای آقای بنی کریمی مدیر عامل پخش منطقه فارس ،استانداری فارس

 .از شرکت پاالیش نفت شیراز بازدید نمودند استان فارس

قاضی هاشمی و هیأت همراه ضمن بازدید از  سید امیرحسین به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت شیراز، دکتر

با تجلیل واحدی که در آبان ماه سال جاری راه اندازی گردیده و   ،پاالیشگاهفرآیند ورود خوراک و واحدهای مختلف این 

تکنولوژی و طراحی کامالً بومی یابی به در دست پاالیشگاه شیرازاین شرکت گفت نیروهای توانمند  از نیروهای متخصص

 .در صادرات و ارزآوری نیز موفق عمل نماینددر سطح استاندارد جهانی  فرآورده های نفتی با تولیدتوانسته اند ن واحد ای

و پاالیش نفت و تولید فرآورده های نفتی را در  یم مراحل استخراجنتوامی اراده کنیمکه اگر  نشان دهنده آن استو این 

و احداث پاالیشگاه جدید ضمن اینکه  مثل این پاالیشگاه ییهاتوسعه پاالیشگاهبا امیدواریم و داخل کشور انجام دهیم 

 و هم تأثیر پذیری مثبت گردد.باعث اشتغال بیشتر  ،فشار کمتری از خارج روی ما باشد

 ،مهندس بابک طاوسی مدیر عامل شرکت پاالیش نفت شیراز و دیدار با مدیر عامل و معاونین این شرکت، در این نشست

سازی محصوالت این پروژه های کیفی :معرفی اجمالی واحدها و نیز با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت گفت ضمن

در سال جهش تولید واحد تصفیه و  در حال انجام می باشدبنزین و گازوئیل تحت استاندارد جهانی  شرکت جهت تولید

 نفتای سبک به بهره برداری رسید.



چشم انداز روشن از توسعه منابع  تحوالت اخیر بازارهای انرژی نمایانگر این حقیقت است که بدون داشتن برنامه و 

 می توان به راحتی از چالش های پیش روی عبور کرد.نانسانی 

 گردد و پرواضح است بدون ترین سرمایه صنعت نفت و پاالیشگاه محسوب مینیروی انسانی مهترین و با ارزش

های نفتی در پاالیشگاه ها دست یافت. از مهمترین توان به تولید مستمر فرآوردهگیری افراد کارآمد و متخصص نمیهرهب

الزامات این مهم، برنامه ریزی برای جذب و نگهداری نیروهای تحصیل کرده جوان و کسب تجربه عملی در محیط کار 

 در کنار افراد مجرب است.

های ایجاد انگیزه بین کارشناسان متخصص خود را بازنگری کنند چرا های نفتی باید شیوهتشرکبابک طاوسی افزود که 

شوند و از سوی دیگر نیروی انسانی موجود نیز با عدم که در آینده از یک سو با کمبود منابع انسانی متخصص مواجه می

فت رو به افزایش می باشد. لذا ضرورت رضایتمندی مواجه شده و از اینرو است که آمار مهاجرت متخصصین از صنعت ن

دارد تا نمایندگان محترم مجلس در تدوین و تصویب قوانین و مقررات رعایت اصل انگیزشی منابع انسانی متخصص که 

کنند را باشند و در شرایط سخت و خطیر به نحو احسن انجام وظیفه میسرمایه فکری اصلی این صنعت پیشران کشور می

 ر قرار دهند.بیش از پیش مدنظ


