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نخستین سخـن

جم صنعتکاران ()JSCO؛ یاریگر ارزش آفرینان

علی ابراهیـمزاده

جــم صنعتــکاران ،در ســال  1386توســط یکــی از معــاران بــزرگ صنعــت پرتوشــیمی کشــور،
مرحوم مهندس حسن بیگی ،در مجموعه پرتوشیمی جم به عنوان نهال کوچکی پایه گذاری
شــد؛ اما اکنون پس از ســالها تالش و فعالیت در حوزه صنعت پرتوشــیمی ،تبدیل به رسو
بلنــد قامتــی شــده اســت کــه چــه در حــوزه تامیــن نیــروی انســانی و خدمــات مرتبــط بــا آن و چــه
در حــوزه اجــرای پروژههــای صنعتــی ،نقــش موثــری در پشــتیبانی از عملیــات تولیــد رشکــت
تهــای گــروه جــم دارد.
پرتوشــیمی جــم بــه عنــوان ســهامدار اصلــی خــود و ســایر رشک 
تجربــه ســالها فعالیــت در حــوزه صنعــت پرتوشــیمی ســبب شــده اســت تــا در حــال حــارض،
رشکــت جــم صنعتــکاران بــه یکــی از پیامنــکاران توامننــد منطقــه ،از نظــر تجربــه اجرایــی ،دانــش
فنــی ،منابــع انســانی تخصصــی مــورد نیــاز ،تجهیــزات و ماشــین آالت و  ...بــدل گــردد.
توجه به مدیریت کیفیت و هزینه در ارایه خدمات ،تعهد به برنامه زمان بندی ،رعایت اصول
و قواعــد ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت ،احــرام بــه نیــروی انســانی و مشــارکت موثــر در
حــوزه مســوولیتهای اجتامعــی ،جــزو اصــول اساســی ایــن رشکــت میباشــد کــه ســعی کردیــم
آن را در اجــرای پروژههــای مختلــف و همچنیــن ایفــای تعهــدات اجتامعــی در ســالیان اخیــر بــه
منصه ظهور برسانیم.
ما در رشکت جم صنعتکاران تالش داریم ،به عنوان عضو کوچکی از جامعه صنعتی کشور،
با درک درستی از تعهد و تخصص مورد انتظار در این حوزه و با توکل و اعتامد به تخصص و
توامنندی منابع انسانی ارزشمندی که در اختیار داریم ،در وهله نخست در منطقه ویژه انرژی
پارس وسپس در رسارس میهن عزیزمان ،یاریگر نقش آفرینان بزرگ صنعت کشور در حوزه
تولید و ارایه خدمات باشیم.
در ایــن مســیر ،بــه حضــور خــود در ایــن رشکــت بالیــده و بــه وجــود همــکاران تالشــگر خــود افتخــار
میکنم.
علی ابراهیم زاده
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
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فصــل اول

نهال دیروز ،سرو بلند امروز
یهــای کارکنــان متخصــص
رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOدر ســال  1386بــا هــدف اســتفاده بهینــه از توانای 
و کارآزمــوده صنعــت نفــت بــه عنــوان رشکــت اصلــی تعمیــر و نگهــداری رشکــت پرتوشــیمی جــم ()JPC
تأســیس گردیــد .ایــن رشکــت از بــدو تأســیس دارای رشــد بســیار رسیعــی بــوده بــه طــوری کــه هــم اکنــون عــاوه بــر
فعالیتهای تعمیر و نگهداری واحدهای مختلف پرتوشیمیجم ،فعالیتهای اجرای نصب و ساختامن و
فنی و مهندسی فراوانی را در صنعت پرتوشیمی به انجام رسانیده و پروژههای جدیدی در داخل و خارج از
پرتوشــیمی جــم نیــز در دســت اجــرا دارد.
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رشکت جم صنعتکاران ( )JSCOدر در تاریخ اول اردیبهشت  1386به عنوان بازوی تعمیر
و نگهداری رشکت پرتوشیمی جم ( )JPCتأسیس و هم اکنون یکی از رشکتهای پیرشو
در حوزه تعمیرات ،نگهداری ،نصب و ساختامن در صنعت پرتوشیمی است.
رشکتجم صنعتکاران ( ،)JSCOدر مجتمع پرتوشیمیجم و منطقه ویژه اقتصادی پارس
حهــا و پروژههــا
تهــای اجرایــی؛ طراحــی ،مهندســی ،اجــرا و مدیریــت طر 
جنوبــی در عملیا 
در قالب انواع قراردادها از جمله ساخت ،مهندسی ،تداركات و اجرا ،تامین ماشین آالت
سبك و سنگین ،تامین نیروی انسانی مجرب در رشتههای عمومی و تخصصی فعالیت
و طی بیش از یک دهه گذشته پروژههای متعددی را در حوزه صنایع پرتوشیمی به روش
مهندسی ،تامین تجهیزات و اجرا ( )EPCانجام داده است.
اکنــون جــم صنعتــکاران بــا بــه کارگیــری بیــش از دو هــزار نیــروی متخصــص در زمینــه خدمــات
حهــای صنعتــی و اجــرای کلیــه عملیــات نصــب ،تعمیــر و نگهــداری
طراحــی و مهندســی طر 
کارخانجــات ،ماشــین آالت و مجتم عهــای صنعتــی بــه ویــژه در حــوزه صنعــت پرتوشــیمی
فعالیــت میمنایــد.
مهندسان و پرسنل کارآزموده رشکت جم صنعتکاران از میان مجربترین و خوشنامترین
نیروهای متخصص صنعت پرتوشیمی انتخاب شد ه و در حوزههای مهندسی ساخت،
حهــای صنعتــی و پرتوشــیمی بــا
طراحــی ،نصــب و راهانــدازی و تعمیــرات و نگهــداری طر 
میانگین بیش از  ۲۰ســال ســابقه و تجربه کاری فعالیت میکنند.
این رشکت با تکیه بر دانش و مهارت مهندسان مجرب و بازوان توانای نیروهای متخصص
خود از یکسو و با برخورداری از امکانات فنی ،تجهیزات و ناوگان ماشین آالت نیمه سنگین
و ســنگین خــود از ســوی دیگــر پروژههــای گوناگونــی را در کوتاهرتیــن زمــان ممکــن اجــرا کــرده
است.
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ترکیب هیات مدیره

علی ابراهیـمزاده

مصطفی ملکوتی

محمدرضا مرتضایی

نادر کاظمیان

مدیرعامل و نایبرئیس هیات مدیره

رییس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

ترکیب سهامداران
 99/92درصد

رشکت پرتوشیمی جم

رشکت توسعه پلیمر کنگان

 0.02درصد

رشکت پرتوشمیران

 0.02درصد

 0.02درصد

رشکت پلی پرو پیلن جم

 0.02درصد

رشکت توسعه پلیمرپاد جم

در یک نگاه...
ارزش پروژههای 1400

10,000
میلیارد ریال

111

پروژههای انجام شده
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1386
تاسیس

55

ناوگان ماشینآالت

2291
نفـر

8

پروژههای جاری
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هماندیشی مدیران رشکتجم صنعتکاران  /مردادماه 1400
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ارکان جهتساز
ماموریت
رشکتجم صنعتکاران با اتکا به تجربه اجرایی درخشان ،تواناییهای عملی و فنی نیروهای متخصص و مجرب ،بهرهگیری از پشتیبانی و
همراهی سهامداران رشکت و مالکیت و بهکارگیری تجهیزات و ماشینآالت مدرن در زمینه ارایه خدمات تعمیر و نگهداری به واحدهای
صنعتی ،اجرای عملیات ساختامن و نصب و پیش راه اندازی و راه اندازی پروژههای صنعتی (به روش  )EPCدر عرصه صنایع داخلی
فعالیت میکند.
جم صنعتکاران در راستای سودآوری بلندمدت و تضمین رشد منافع و حفظ و افزایش رسمایه سهامداران از فناوریهای روزآمد و کارآمد
یبــرد و خدمــات خــود را در بهرتیــن و باالتریــن ســطح کیفــی ،در کوتاهتریــن زمــان ممکــن و بارصفــه اقتصــادی معقــول بــه بــازار و مشــریان
بهــره م 
ارایــه میکند.
یهــای مــورد
شهــا و فناور 
فهــای پیشگفتــه بــه شــکل پیوســته رو 
مدیــران و نیروهــای متخصــص جــم صنعتــکاران در جهــت رســیدن بــه هد 
استفاده خود را ارتقا میدهند و با بهکارگیری رویکردهای نوین و اصول پیرشفت سازمانی به عنوان رشکتی نوآور ،خوداصالحگر و رسآمد
در عرصه صنعت کشور شناخته میشود.
چشم انداز
رویکــرد رشکــت جــم صنعتــکاران بــه کســب و کار نگرشــی سیســتمی ،متــوازن و معطــوف بــه بهــرهوری بــرای ذینفعــان اســت .بــرای نیــل بــه
تهــای رشکــت حــول دو محــور بنیادیــن ســازمان یافتــه اســت؛ ایــن دو محــور ســودآوری و کســب رضایــت ســهامداران و
فهــا فعالی 
ایــن هد 
همچنین خشــنودی ســایر ذینفعان هســتند.
جــم صنعتــکاران بــه عنــوان یــک مجموعــه حرف ـهای و متخصــص همــواره نیازهــا ،خواســتهها و انتظــارات ســهامداران و ســایر ذینفعــان را
یهــای مــدرن انتظــارات را بــرآورده کــرده اســت .جــم صنعتــکاران بــرای
شهــا و بهــره بــردن از فناور 
شناســایی کــرده و بــا اســتفاده از بهرتیــن رو 
فهــای بنیادیــن رشکــت جــم
یهــا و بهبــود شــیوه پیشــرد پروژههــا خواهــد بــود .یکــی از هد 
فهــا پیوســته در پــی ارتقــای فناور 
نیــل بــه ایــن هد 
صنعتکاران حرکت در راســتای توســعه صنعتی کشــور و کمک به بهبود و بالندگی اقتصادی کشــور و منطقه پارس جنوبی از طریق ارایه
خدمــات بهینــه ســاخت و بهرهبــرداری بــه صنایــع مختلــف اســت.
توامنندیهاوشایستگیها
یهــا و شایســتگیهای خــود ســابقه درخشــانی در اجــرا و تکمیــل پروژههــای صنعتــی دارد .ایــن
رشکــت جــم صنعتــکاران بــا اتــکا بــه توامنند 
یهــا و شایســتگیها شــامل مــوارد زیــر هســتند:
توامنند 
• اعتبار و تجربه درخشان اجرایی در ارایه خدمات تعمیـر و نگهـداری و عملیـات نصب و راه اندازی در منطقه ویژه انرژی پارس.
• حامیت معنوی و مالی رشکت از سوی رشکـت مادر (رشکـت پرتوشیـمیجـم).
• بهرهگیــری از نیروهــای شایســته ،پرتــاش و خوشــنام کــه از میــان بهرتیــن و مجربتریــن متخصصــان فعــال در صنایــع نفــت ،گاز و
پرتوشــیمی منطقــه ویــژه انــرژی پــارس انتخــاب شــدهاند.
• در اختیار داشنت کارگـاه پیرشفته و ظرفیت باالی رسویسدهی آن.
کهــا و )...مــدرن و چنــد منظــوره بــرای انجــام امــور محولــه در
• در اختیــار داشــن ماشــین آالت ســبک و ســنگین (جرثقیــل هــا ،لیفرتا 
پروژههــای بــزرگ.
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گستره کسب و کار
فعالیتهای رشکت جم صنعتکاران دامنه وسیعی از صنایع مختلف را شامل میشود .به همین دلیل جم صنعتکاران همواره تالش کرده است با بهرهمندی
از فناور 
یهــای کارآمــد و بــه روز عملیاتــی ،سیســتمهای اثربخــش بازاریابــی و فــروش ،اســتانداردهای ســاخت و راهانــدازی و همچنیــن سیســتمهای اطالعاتــی و
عملیاتی متناسب با پروژهها بهرتین و بارصفهترین خدمات را به مشرتیان ارایه کند .گسرته بازار هدف ،کسبوکار و خدمات رشکت جم صنعتکاران شامل
زمین ههــای زیــر اســت:
گسرته بازار هدف
• طرحها و پروژههای صنایع نفت ،گاز وپرتوشیمی
•پروژههای زیر بنایی وتوسعه ای
•پروژههایعمرانی
•پروژههایپیامنکاری
• پاالیشگاهها وplantهای نفتی
گسرته کسب و کار
•طراحی و مهندسی
•تعمیر و نگهداری
• ساختامن و نصب ،پیش راه اندازی و راه اندازی
• پشتیبانیعملیاتیوخدماتی
•بازرگانی ،تأمین و تدارک
گسرتهخدمات
•ارایه خدمات تعمیر و نگهداری به کارخانجات و صنایع مختلف بهویژه در زمینه نفت ،گاز و پرتوشیمی
•اجرای عملیات ساختامن و نصب پروژهها به روش  EPCدر صنایع نفت ،گاز و پرتوشیمی
• پشتیبانی ستادی و لجستیکی از عملیات ساختامن و نصب ،پیش راهاندازی و راهاندازی طرحها و پروژههای پرتوشیمی
•اجرایعملیاتساختامنونصبکارخانجاتصنعتی
•ساخت قطعات مکانیکی مورد نیاز در عملیات تعمیر و نگهداری کارخانجات
• پشتیبانی لجستیک و ستادی (اداری ،تأمین نیروی انسانی ،مالی ،حقوقی و)...
•خدمات تعمیر و نگهداری رشکـتهای پرتوشـیمی (با سابقه خدماترسانی درخشان به پرتوشـیمیجـم به عنوان بزرگرتین مجتمع تولیدی الفـین کشور)

سیستم مدیریت یکپارچه
رشکت جم صنعتکاران به عنوان یکی از ارایه کنندگان خدمات مدیریت پروژههای مهندسی ،خرید ،تجهیزات ساختامن و نصب ،پیش راه اندازی و راه اندازی
و خدمات بازرگانی و لجستیک و تعمیرات مرتبط با موضوع رشکت به منظور بقای پایدار و موفق رشکت در بازارهای رقابتی داخل و خارج از کشور ،بار رویکرد
مشرتی محوری و همچنین جلب نظر سایر ذینفعان رشکت و رعایت الزامات قانونی و مقررات ملی ،در نظر دارد سیستم مدیریت یکپارچه ( )IMSخود را بر
مبنای اســتانداردهای بین املللی سیســتمهای مدیریت کیفیت  ،ISO9001:2008مدیریت محیط زیســت  ،ISO14001:2004مدیریت ایمنی و بهداشــت
شغلی  OHSAS18001:2007در رشکت مستقر ساخته و با خط مشی ذکر شده در ذیل بطور همزمان اجرا مناید:
• افزایش رضایت کلیه طرفهای ذینفع رشکت ازجمله مشرتیان.
• تالش درجهت گیری و کنرتل آلودگیهای محیط زیست و پیامدهای منفی زیست محیطی.
•تالش درجهت پیشگیری و کنرتل مصدومیت ها ،بیامریهای شغلی کارکنان و خطرات و ریسکهای ایمنی محیط کار.
•تعهد به بهبود مداوم و خدمات فعالیتها و فرآیندهای سازمان.
• فرهنگسازی و افزایش آگاهیهای کارکنان در خصوص استاندارهای مورد اجرا.
• افزایش سهم بازار و افزایش آگاهیهای کارکنان در خصوص استانداردهای مورد اجرا.
•استفاده از دانش و تجربیات پرسنل و مشارکت ایشان در تصمیم گیریها به عنوان اصلی ترین رسمایه رشکت.
•همسویی با سیاستهای کالن اقتصادی توسعه صنعتی کشور و ارتباط اثربخش با نهادهای فعال در صنایع مختلف.
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گواهینامه و دستاوردها
پس از ارزیابی و ممیزیهای الزم بیناملللی ،رشکت جم صنعتکاران در راستای پیشربد اهداف اسرتاتژیک خود ،برای دومین سال متوالی ،موفق به دریافت
گواهینامههای استاندارد جامع مدیریت یکپارچه گردید .رشکت جم صنعتکاران رعایت این استانداردهای بین املللی را در راستای اهداف تعالی سازمانی و
توسعه ی برند خود به کار میگیرد.
این گواهینامههای مدیریتی که رشکت مفتخر به اخذ آن گردیده است بدین رشح است:
• ISO9001؛ که به موضوع مدیریت کیفیت تولیدات یا خدمات سازمان میپردازد.
• ISO14001؛ که مدیریت زیست محیطی و همچنین فراهم منودن محیطی سامل در نظام مدیریت را شامل میشود.
• ISO45001؛ که در جهت رعایت استانداردهای جلوگیری از آسیبهای محیط کار و ایجاد ایمنی و سالمت کارکنان و ذینفعان اعطا شده است.
• 34000؛ نشان بلورین  D4که در پنجمینجایزه ملی مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تهران دریافت شده است.
گواهینامههایتاییدصالحیتوعضویت
1.گواهی تایید صالحیت رشکتهای خدماتی ،پشتیبانی ،فنی و مهندسی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی.
2.گواهی تایید صالحیت ایمنی امور پیامنکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی.
3.گواهینامه تشخیص صالحیت پیامنکاری در رشتههای ابنیه و ساختامن ،تاسیسات و تجهیزات ،نفتوگاز ،نیرو ،راه و ترابری و صنعت و معدن.
4.گواهی عضویت در سندیکای رشکتهای ساختامنی ایران.
5.گواهی عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

34000

دربهمنماه JSCO1400توانستنشانبلورینرادرپنجمینجایزهملیمدیریت
منابــع انســانی مطابــق اســتاندارد  34000در دانشــگاه تهــران دریافــت منایــد.
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فصــل دوم

در پی فرصتهای نو...

مجموعــه خدمــات رشکــت جــم صنعتــکاران بــه دو بخــش خدمــات اصلــی و جانبــی عمدتــا شــامل خدماتــی
همچــون انجــام پــروژه بصــورت  ،EPCطراحــی و مهندســی ،تامیــن و تــدارک کاال و خدمــات بازرگانــی ،راه و
ساختامن ،نصب و راه اندازی پروژههای صنعتی ،تعمیر و نگهداری ،تامین نیروی انسانی ،تامین ماشینآالت
ســبک و ســنگین ،مدیریــت پیــان ( ،)MCحمــل و نقــل ،لجســتیک و خدمــات پشــتیبانی ،خدمــات مدیریــت
و برنامهریــزی و کنــرل پــروژه ،ارایــه خدمــات آموزشــی تخصصــی و عمومــی و نیــز ســایر خدمــات فنــی در قالــب
مشارکتهای اسرتاتژیک است JSCO .همچنان در مسیر رشد و تعالی خود در پی یافنت فرصتها نو برای
توســعه ســبد خدمات و شــکوفایی بیشــر اســت.
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اجرای پروژههای صنعتی بصورت EPC

طراحی و مهندسی واحدهای صنعتی و ساختمانی

ســالها تجربــه و تخصــص رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOرا
تهــای یــک پــروژه
توامننــد ســاخته اســت تــا انجــام کلیــه ی فعالی 
شامل مهندسی و طراحی ،خرید و تامین متامی اقالم و تجهیزات
و در نهایــت ســاخت ،اجــرا و نصــب را بــه بهرتیــن شــکل ممکــن بــه
انجــام رســاند.
در ایــن نــوع پــروژه  JSCOصفــر تــا صــد مســوولیت پــروژه و انجــام کار
را بــر عهــده خواهــد داشــت و کارفرمــا فقــط مســوولیت نظــارت بــر
حســن اجــرای پــروژه را بــر عهــده دارد .هرچنــد مترکــز اصلــی JSCO
بر صنایع نفت ،گاز و پرتوشیمی است اما تجربههای متعددی از
ایــن نــوع همــکاری در صنایــع دیگــر داشــته اســت.

رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOبخــش عمــدهای از تجــارب
گذشــته خود را در حوزه طراحی و مهندســی واحدهای صنعتی و
ساختامنی اندوخته و اکنون این بخش به عنوان یکی از اصلیترین
یشــود.
خدمــات ایــن رشکــت محســوب م 
عمــده خدمــات ایــن بخــش بــه رشکــت پرتوشــیمی جــم در بــازهی
زمانــی طوالنــی ارایــه شــده امــا  JSCOآن را بــه جــم محــدود نکــرده و
در پروژههای شــاخص دیگری در این صنعت نیز آن را به کار گرفته
اســت.

نصب و راه اندازی پروژههای صنعتی

تعمیر و نگهداری واحدهای صنعتی

تهــای اجــرای نصــب و ســاختامن ،پیشراهانــدازی و
فعالی 
راهانــدازی واحدهــای گوناگونــی از رشکــت پرتوشــیمی جــم توســط
رشکت جم صنعتکاران ( )JSCOبه امتام رسانده شده است .این
مهم تنها به پرتوشیمی جم منحرص نشده و پروژههای متعددی در
تهــای صنعــت بــزرگ پرتوشــیمی بــه
ایــن خصــوص در ســایر رشک 
اجــرا درآمــده اســت.
 JSCOآمــاده اســت ایــن ظرفیــت عظیــم حاصــل شــده از تجــارب
گذشــته و توســعه تــوان فعلــی را در دیگــر مجموع ههــای صنعتــی بــه
ویــژه نفــت ،گاز و پرتوشــیمی و صنایــع وابســته بــه کار گیــرد.

اساســا تاســیس رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOدر حــدود
یهــای نیروهــای
 15ســال پیــش بــا هــدف اســتفاده بهینــه از توانای 
تخصصــی و کارآزمــوده صنعــت نفــت بــرای ارایــه خدمــت تعمیــر و
نگهــداری رشکــت پرتوشــیمی جــم ( )JPCبــوده اســت .خدمتــی کــه
آن را برای زمانی بسیار طوالنی و به طور مستمر ارایه و از محل آن
تجــارب گســردهای آموختــه اســت.
 JSCOآماده اســت تا این ظرفیت و توان ایجاد شــده را برای ســایر
تهــای حــوزه نفــت ،گاز و پرتوشــیمی بــه کار گرفتــه و اندوختــه
رشک 
تجــارب خــود را بــا ســایر مجموع ههــا بــه اشــراک گــذارد.
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تامین و تدارک کاال و خدمات بازرگانی

خدمات کارگاهی مورد نیاز پروژههای صنعتی

از تامیــن و تــدارک کاال و خدمــات بازرگانــی بــه عنــوان جدیدتریــن
یشــود.
خدمــت رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOیــاد م 
شهــای مختلــف
تأمیــن بههنــگام تجهیــزات و قطعــات مــورد نیــاز بخ 
صنایــع نفـتگاز و پرتوشــیمی و جلوگیــری از توقــف تولیــد و تحقــق
اهــداف ســازمانی بســیار پراهمیــت اســت.
از اینرو معاونت بازرگانی رشکت  JSCOبا انجام برنامهریزیهای
دقیق و لحاظ منودن فاکتورهای زمان و کیفیت ،نســبت به تامین
کاالی مــورد نیــاز رشکای تجــاری از طریــق منابــع باکیفیــت مــورد تأییــد
اقــدام میمنایــد.

رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOعــاوه بــر کارکنــان متخصــص و
کارآزمــوده کــه از آن بــرای تعمیــر و نگهــداری رشکــت پرتوشــیمی جــم
( )JPCو سایر رشکای تجاری استفاده میکند ،دارای کارگاه مرکزی
تعمیرات پیرشفتهای اســت.
 JSCOآمــاده اســت بســر را بــه منظــور ارایــه خدمــات کارگاهــی
بــه ســایر پرتوشــیمیهای منطقــه کــه بــرای تعمیــرات کارگاه مجهــزی
ندارنــد بــه اشــراک گــذارد.

تامین نیروی انسانی

تامین ماشین آالت سبک و سنگین

حــوزه منابــع انســانی در رشكــت مهندســی جــم صنع ـتكاران بــه
عنوان رشیك اسرتاتژیك كسب وكار مطرح است و ماموریت آن
عبارت است از تامین نیروی انسانی جهت رشکای تجاری و مهیا
تهــای
یهــا و خالقی 
منــودن زمینــه نگهداشــت و ارتقــای توامنند 
كاركنــان جهــت پیشــرد اهــداف و برنام ههــای مصــوب رشكــت بــا
تهــای ذیــل:
اولوی 

یکــی از وجــوه متایــز رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOبــا ســایر
تهــا ،مجموع ـهی گســردهای از ماشــین آالت ســبک و
رشک 
ســنگین اســت کــه امــکان اجــرای هــر نــوع پــروژه صنعتــی و عمرانــی را
امکانپذیــر میکنــد.
لهــا ،باالبرهــا ،کامیو نهــا،
مجموع ـهای از لیفــراک هــا ،جرثقی 
لودرهــا ،دســتگاههای جــوش و  ...نــاوگان گســرده ماشــینآالت
ایــن رشکــت را تشــکیل میدهــد تــا ایفــای نقــش موثــر در هــر پــروژهای
امکانپذیــر شــود.

• همراستاییاسرتاتژیمنابعانسانیبااسرتاتژیهایكالنسازمان
• بهبود و یكپارچه سازی سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
• شناساییوجذباستعدادهابااولویتنخبگانازدانشگاههایبرتر
•استقرار مكانیزم نگهداشت بر مبنای شایسته ساالری
•توسعه دانش و مهارتهای كاركنان
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مدیریت پیمان Management Contracting

حملونقل ،لجستیک و خدمات پشتیبانی

مدیریــت پیــان یــا هــان  Management Contractingیکــی
شهــای ارایــه خدمــات رشکــت جــم صنعتــکاران اســت کــه
از رو 
بــر مبنــای آن کارفرمــای طــرف قــرارداد JSCO ،را تعییــن میکنــد تــا
مدیریــت اجــرای پــروژه را بــر عهــده بگیــرد.
در ایــن روش  ،JSCOبابــت مدیریــت پــروژه درصــدی از هزین ههــای
انجــام شــده را دریافــت مـیدارد .بــه طــور معمــول ایــن پیــان در یــک
کســو در هزینــه نهایــی
تعامــل برد-بــرد بــه ســود طرفیــن بــوده کــه از ی 
پروژه رصفهجویی شده و از سوی دیگر رسعت و کیفیت ساخت
شهــا باالتــر اســت.
پــروژه نســبت بــه دیگــر رو 

حملونقــل ،لجســتیک و خدمــات پشــتیبانی مجموعــه خدماتــی
هســتند کــه رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOســالها آن را بــه
تهــای گوناگونــی از جملــه رشکــت پرتوشــیمی جــم ارایــه
رشک 
خدمــت کــرده و ســوابق و تجــارب بســیار ارزنــدهای از آن اندوختــه
اســت.
در ایــن راســتا  JSCOآمــاده اســت تــا خدمــات تخصصــی حــوزه
حملونقل مســافر و بار ،لجســتیک و پشــتیبانی را به بهرتین شــیوه
و کیفیــت ممکــن بــه مشــریان و رشکای تجــاری طــرف قــرارداد خــود
ارایــه منایــد.

خدمات مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه

خدمات فنی در قالب مشارکتهای استراتژیک

اهمیــت برنامهریــزی و کنــرل پــروژه در پروژههــای نفــت،گاز و
پرتوشیمی بر هیچکس پوشیده نبوده و عامل توفیق نهایی در انجام
آن پــروژه خواهــد بــود.
تهــای فنــی،
ایــن مهــم شــامل برنامهریــزی ،نظــارت و کنــرل فعالی 
زمانبنــدی ،مصالــح مــورد نیــاز و هزین ههــای احتاملــی بــرای توســعه
پــروژه اســت.
رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOآمــاده اســت بــا پذیــرش ایــن
مسوولیت و تعامل مستقیم با رشکتهای طرف قرارداد همکاری
منــوده تــا بــا پایــش و تحلیــل دایمــی ســیر پیرشفــت پــروژه ،پایــان و
بهرهبــرداری آن در راس زمــان مقــرر تضمیــن شــود.

رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOبــر ایــن بــاور اســت کــه دارای
مجموعه تواناییها ،نیروی انســانی ،ماشــینآالت و ظرفیت فنی و
مهندســی ویــژهای اســت کــه ایــن ســازمان را بــرای ورود بــه هــر نــوع
پــروژه ای توامننــد میکنــد.
تهــا و تــوان فنــی و
از ســوی دیگــر از بــه اشــراکگذاری ظرفی 
مهندسی با سایر رشکتها برای ایجاد همافزایی و توان مضاعف
اســتقبال میکنــد تــا بدینوســیله امــکان اجــرای پروژههــای مقیــاس
بزرگــر ایجــاد شــود.
ایــن بــه اشــراکگذاری میتوانــد شــامل دو رشکــت و یــا تشــکیل
تهــا باشــد.
کنرسســیومی از مجموع ـهای از رشک 
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بازرسی واحدهای صنعتی

کدینگ و چیدمان انبارهای صنعتی

خدمــات بازرســی رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOطیــف
گســردهای از خدمــات را در برمیگیــرد کــه از جملــه آنهــا م 
یتــوان بــه
مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOتجــارب موفقــی در کدینــگ و
چیدمان انبارهای صنعتی در صنایع نفت ،گاز و پرتوشیمی داشته
اســت.
کــد کاال یــا کــد شناســایی در انبــار بــه منظــور شناســایی دقیــق کاال در
انبــار بــه کار مـیرود .در یــک سیســتم کدینــگ کاال یــک شناســه یکتــا
یگــردد و باعــث ســادگی و رسعــت در
بــرای هــر قلــم کاال تولیــد م 
عملیات انبارداری شــود .میتوان گفت سیســتمهای شناســایی و
کدینگ کاال ،کاهش تنوع اقالم در انبار را به دنبال خواهند داشت
ش
و این کاهش نهایتا سبب کاهش هزینههای موجودی و سفار 
یشــود.
م

آموزش عمومی و تخصصی نیروی انسانی

تعمیر و نگهداری ماشین آالت سبک و سنگین

یشــک نیــروی انســانی کارآمــد بهعنــوان اساسـیترین عامــل ،نقــش
ب
کلیدی در موفقیت هر سازمان و بنگاه اقتصادی دارد و میتوان آن
را را میتوان مهمترین رسمایه یک ســازمان دانســت.
از ایـنرو هــر فرآینــدی کــه موجــب ارتقــای توامننــدی نیــروی انســانی
متناســب بــا نــوع کار و فعالیــت شــود فرآینــدی رسمایهافــزا بــوده
کــه نتیجــه آن ب هطــور مســتقیم در کیفیــت و کمیــت و تولیــد ظاهــر
یشــود .آمــوزش فرآینــدی اســت کــه ایــن نقــش محــوری را برعهــده
م
شهــای
دارد .رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOآمــاده اســت آموز 
عمومــی و تخصصــی مجموع ههــای طــرف قــرارداد و رشکای تجــاری
خــود را بــه بهرتیــن وجــه بــه انجــام رســاند.

بهرهمنــدی رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOاز مجموع ـهی
گســردهای از ماشــین آالت ســبک و ســنگین شــامل مجموعـهای از
لیفرتاک ها،جرثقیلها ،باالبرها ،کامیونها ،لودرها ،دستگاههای
جوش و  ...و تشکیل ناوگانی گسرتده سبب گردیده تا این رشکت
خــود را بــه یــک تیــم حرفـهای تعمیــر و نگهــداری مجهــز منایــد.
بــا اتــکا بــه نیروهــای حرفـهای مــورد اشــاره  JSCOآمــاده اســت تــا ایــن
تهــای طــرف قــرارداد و رشکای تجــاری بــه
خدمــت را بــا متــام رشک 
اشــراک گــذارد.

• بازرسی کاال و صدور گواهی نامه
•بازرسی حین ساخت و نصب
•بازرسی حین بهره برداری
•بازرسی مبتنی بر ریسک ()RBI
• بازرسی خوراک و محصول
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فصــل سوم

تجهیزات و ماشینآالت
یکی از وجوه متایز رشکتجم صنعتکاران ( )JSCOبا سایر رشکتها مجموعهی گسرتدهای از ماشین آالت
سبک و سنگین است که امکان اجرای هر نوع پروژه صنعتی و عمرانی را امکانپذیر میکند.
مجموعهای از لیفرتاک ها،جرثقیلها ،باالبرها ،کامیونها ،لودرها ،دستگاههایجوش و  ...ناوگان گسرتده
ماشینآالت این رشکت را تشکیل میدهد تا ایفای نقش موثر در هر پروژهای امکانپذیر شود.
از ســوی دیگــر ایــن رشکــت خــود را بــه یــک تیــم حرفـهای تعمیــر و نگهــداری مجهــز منــوده تــا بــا اتــکا بــه نیروهایــی
تهــای طــرف قــرارداد و رشکای تجــاری بــه اشــراک گــذارد.
حرف ـهای  JSCOایــن خدمــت را بــا متــام رشک 
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جرثقیل ِگ ُرو آر تی  ۵۴۰ای ()Grove RT540E
جرثقیــل  Grove RT540Eیــک جرثقیــل  ۳۵تنــی بــا ارتفــاع متغیــر  ۴مرحلــه ای ( ۹/۸مــر تــا  ۳۱مــر ) اســت .گــردش (حرکــت
شــعاعی) ( )swingجرثقیــل  ۷/۹مــر –  ۱۳/۷مــر اســت.
ایــن جرثقیــل دارای فنــاوری «سیســتم کنــرل جرثقیــل ( »))Crane Control System (CCSو قابلیــت  ECOاســت کــه
موجب کاهش هزینههای پروژهها میشود .این جرثقیل برای نصب انواع سازه فلزی و اسکلت فلزی ساختامن  ،مونتاژ و
دمونتاژ تاورکرین (جرثقیل برجی)  ،خاک کشــی ،بیرون آوردن بیل و لودر از داخل گود کاربری دارد.
مجموعهلیفرتاکها
رشکت جم صنعتکاران برای باال بردن توان عملیاتی خود تعداد زیادی لیفرتاک را برای استفاده در پروژهها خریداری کرده
کهــای جــم صنعتــکاران شــامل  ۱۶دســتگاه لیفــراک  ۳( Lindeتــن) و  ۴لیفــراک ( ۳تــن) و یــک
اســت .مجموعــه لیفرتا 
تهــای پیــرو جهــان در زمیــن ســاخت ماشــین آالت صنعتــی
لیفــراک  ۷تــن  Toyotaاســت .رشکــت لینــده آملــان از رشک 
اســت و محصــوالت ایــن رشکــت بــا تــوان بــاال و قــدرت عملیاتــی زیــاد ابزارهــای کارآمــدی بــرای مجریــان پروژههــا هســتند.
لیفرتاک تلسکوپی منیتو ام آر تی )MANITOU MRT1850( ۱۸۵۰
لیفرتاک تلسکوپی منیتو با قابلیت استفاده از دستگاههای تله هندلر کاربریهای مختلف را ممکن میکند .این لیفرتاک
با توان باالبری  ۵تن تا ارتفاع  ۱۸قدرت عملیاتی بسیار باالیی دارد .رشکت فرانسوی منیتو یکی از رشکتهای برتر اروپا در
زمینه ساخت ماشین آالت ساختامنی است .محصوالت این رشکت با بهرهگیری از پیرشفتهترین فناوریهای روز دنیا یکی
از پایینترین رضایب استهالک را در میان منونههای مشابه برخوردار است.
مینی لودر (بابکت) دراج )761 Doraj( ۷۶۱
سهــای ایــن مینــی لــودر متــام
مینــی لــودر دراج موتــور و سیســتم انتقــال قــدرت قــوی و قــدرت مانــور بســیار باالیــی دارد .گیربک 
هیدرولیک است و از موتورهای  YANMARو  Deutzبا  ۴سیلندر بهره میبرد .این مینی لودر قابلیت نصب جلوبند ،
تهــای مختلــف را داراســت .همچنیــن مجهــز بــه اهــرم  Joystickهیدرولیکــی همــراه بــا
پیکــور ،جــارو یــا گریــدر بــرای عملیا 
کلیدهــای کاربــری الکرتیکــی اســت کــه کمــک میکنــد راندمــان ایــن دســتگاه بــه شــکل قابــل مالحظــه ای افزایــش یابــد.
باالبر  ۲۰۰ای تی جی منیتو ()ATJ 200 MANITOU
این باالبر یکی از محصوالت دیگر رشکت فرانسوی منیتو است که توان باالبری  ۲۳۰کیلوگرم را دارد .رشکتجم صنعتکاران
دو دستگاه از این باالبرها را در اختیار دارد.
کامیون  ۲تن ایسوزو
رشکــت جــم صنعتــکاران یــک کامیــون  ۲تــن ایســوزو بــرای اســتفاده در پروژههــای رشکــت در اختیــار دارد .ایــن کامیو نهــا کــه
یشــوند.
از محصــوالت رشکــت ایســوزو موتــورز ژاپــن هســتند بــه عنــوان یکــی از بهرتیــن منون ههــای موجــود در بــازار شــناخته م 
کمپرسورهایهوا
رشکت جم صنعتکاران دو دستگاه کمپرسور هوا برای استفاده در پروژههای رشکت در اختیار دارد .یکی از این دستگاهها
از نــوع کمپرســور دیــزل اطلــس کوپکــو مــدل  1200 XATSاســت .کمپرســور دیــزل اطلــس کوپکــو مــدل  1200 XATSدبــی
هــوای فــرده خروجــی معــادل  ۷/۳۴مــر مکعــب بــر دقیقــه دارد و حــدود  ۱۰بــار فشــار فراهــم میکنــد .ایــن کمپرســور بــرای
عملیا 
تهــای پرفشــار مناســب اســت و فشــار هوادهــی قابــل قبولــی دارد .کمپرســور دیگــر از نــوع هرتــز اســت.
دستگاههایجوش
رشکــت جــم صنعتــکاران دو دســتگاه دیــزل جــوش از نــوع  Millerســاخت آمریــکا در اختیــار دارد .ایــن دســتگاهها از بهرتیــن
منون ههــای موجــود در بــازار هســتند ،کیفیــت جــوش بســیار باالیــی دارنــد و بــه دلیــل وزن پاییــن قابــل حمــل هســتند.
تراکتور فرگوسن ای )FERGUSON E1568( ۱۵۶۸
تراکتــور بیــل دار  E1568از محصــوالت رشکــت آمریکایــی  Massey Fergusonاســت .ایــن تراکتــور بــا تــوان زیــاد و کیفیــت
ســاخت بســیار خــوب قابلیــت عملیاتــی بســیار باالیــی دارد.
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جرثقیل 170تن

1

جرثقیل55تن

1

جرثقیل 110تن

جرثقیل35

1
1

كفی  10تن

1

تریلی كشنده باكفی

1

تراكتوربیل دار

1

كفی  10تن

بابكت

ریچ استاكر

1
1
4

تعداد

لیفتراك تلسكپی
باالبر

1
2

لیفتراك  3تن

19

لیفتراك 4تن

3

لیفتراك 5تن

1

کمپرسور هوا 900

1

کمپرسور هوا1200

1

دیزل جوش

7

ژنراتور100کاوا

کمپرسور هوا 250

تعداد

2
1
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4

فصــل چهارم

راهی که آمدهایم...
رشکــت جــم صنعتــکاران ایــن افتخــار را داشــته اســت تــا در طــول حیــات خــود بــا مجموعــه گســردهای از
تهــای مطــرح در حــوزه نفــت ،گاز و پرتوشــیمی همــکاری منــوده و بــه ایشــان ارایــه خدمــت منایــد کــه از
رشک 
جمله میتوان به رشکت پرتوشیمی جم ،پلیپروپیلن جم ،پرتوشیمی خارک ،پرتوشیمی مروارید ،پرتوشیمی
صــدف ،پرتوشــیمی مرجــان ،پرتوشــیمی دماونــد ،پرتوشــیمی زاگــرس ،پرتوشــیمی پلیمرپــاد جــم ،پرتوشــیمی
آبــادان ،پرتوشــیمی پــارس ،پرتوشــیمی دماونــد ،پرتوشــیمی فرساشــیمی ،پرتوشــیمی تخــت جمشــید ،نیروگ ــاه
سی ــکل ترکیب ــی  500مگاواتــی اندی ــمشک و ...اشــاره کــرد.
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پیش راهاندازی و راهاندازی واحدهای
الفین PE ،و  HDپرتوشیمی جم

رشكــت جــم صنع ـتكاران تجربیــات موفقــی در زمین ههــای
پیش راهاندازی شامل عملیات Drying, Blowing, Steam
 out, Reinstatement Flushingو تهیــه  MC Bookو
راهانــدازی پلیالفینــی بــر اســاس مــدارك فنــی راهانــدازی دارا
میباشــد.

اجرای كلیه پروژههای ساختامنی مجتمع پرتوشیمی جم
اجرای پروژههای رسدرب شامره  ،1مسجد ،ساختامنهای
اداری سایت ،دفرت مركزی پرتوشیمی جم و ...توسط
رشکت جم صنعتکاران انجام شده است.

تعمیر و نگهداری كلیه واحدهای
(الفین )PE ،HD ،PP ،مجتمع پرتوشیمی جم
در ابتــدای راهانــدازی واحدهــای صنعتــی بــرای اولیــن بــار بــه طور
معمــول حجــم كارهــای تعمیراتــی زیــاد میباشــد كــه ایــن رشكــت
تجربــه بســیار موفقــی در زمینــه تعمیــرات انــواع ماشــینآالت
دوار و كالیرباســیون تجهیــزات ابــزار دقیــق داشــته اســت .ارایــه
كلیــه خدمــات مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری مجتمــع پرتوشــیمی
جــم از ســال  1386تــا كنــون بعهــده رشكــت جــم صنعـتكاران
میباشــد .تجــارب موفقــی از تعمیــر و نگهــداری ایــن رشكــت در
پرتوشــیمی جــم بــه رشح زیــر میباشــد:
1.انجام تعمیرات اساسی در واحدهای الفین
2.تعمیرات و كالیرباسیون كلیه PSVها و MOVهای
واحدهای مذكور
3.تعمیرات پمپهای اصلی Cooling Water, Boiler
Feed Water, MLF, Quinch Oil
4.تعمیرات و تنظیم گاورنر پمپهای توربینی و Steam
 Turbineكمپرسورهای واحد الفین
و تعمیر كمپرسورهای رفت و برگشتی Boil Off Gas
5.تعمیر و تعویض قطعات برق و ابزار دقیق
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اجرای تعمیر و نگهداری پرتوشیمی آبادان
اجرای كلیه عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری مجتمع پرتوشیمی
آبادان در سال  1390بعهده رشكتجم صنعتكاران بوده
است.

اجرای تعمیر و نگهداری پرتوشیمی خارك
اجرای كلیه عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری مجتمع پرتوشیمی
خــارك در ســال  1393بعهــده رشكــت جــم صنع ـتكاران بــوده
اســت.

امتام باقیامنده عملیات ساختامن و نصب
واحدهای  PEو بوتادین مجتمع پرتوشیمی جم

رشكــت جــم صنع ـتكاران باقیامنــده عملیــات ســاختامن و
نصــب شــامل تكمیــل  Piping, Reinstatementنصــب
تجهیــزات مكانیكــی و ابــزار دقیــق و تكمیــل  Loop Checkو
MC Bookهــا و اجــرای  Function Testبــرای واحدهــای PE
و بوتادیــن را انجــام داده اســت.

اجرای عملیات ساختامن و نصب مخازن بوتادین
مجتمع پرتوشیمی جم

مسوولیت اجرای كامل واحد مخازن میانی و صادراتی بوتادین
شــامل ســاخت و نصــب اســكلتهای فلــزی اجــرای ،Piping
عملیــات رنــگ ،ســند بالســت و عایــق ،نصــب تجهیــزات ،نصــب
ادوات بــرق و ابــزار دقیــق برعهــده رشكــت جــم صنع ـتكاران
اســت.

پیش راهاندازی و راهاندازی واحد بوتادین و مخازن
عملیــات پیــش راهانــدازی واحــد بوتادیــن شــامل تهیــه
دســتورالعملهای اجرایــی و اجــرای Leak Test Flushing,
 Loop Checkتوســط رشكــت جــم صنع ـتكاران صــورت
پذیرفتــه اســت.
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اجرای عملیات ساختامن و نصب واحد بوتن1
اجــرای عملیــات ســاختامن و نصــب تــا مرحلــه راهانــدازی بــر
عهــده رشكــت جــم صنع ـتكاران میباشــد.

نیروگاه سیكل تركیبی  500مگاواتی اندیمشك

اجرایعملیاتمحوطهسازی،ساختامنهایموقت،جاده
گشتزنی،نیروگاهسیکلترکیبی 500مگاواتیاندیمشکبرعهده
رشكتجم صنعتكاران بوده است.

انجام خدمات كارگاهی شامل تراشكاری،پمپشاپ،
ولوشاپ ،سیمپیچی برق ،كارگاه الكرتونیك و كارگاه
نیوماتیك

بــا توجــه بــه وجــود كارگاه مجهــز پرتوشــیمی جــم و بــا اســتفاده
از كاركنــان مجــرب رشكــت جــم صنع ـتكاران ،ایــن رشكــت
توانایــی بالقــوه زیــادی در رابطــه بــا انجــام عملیــات ســاخت
قطعــات مكانیكــی ،جوشــكاری ،تراشــكاری و تعمیــر انــواع ولوهــا
و تجهیــزات دوار را دارا میباشــد .همچنیــن كاركنــان مجــرب
بخش ابزار دقیق در دو كارگاه الكرتونیك و نیوماتیك از توانایی
باالیــی در انجــام خدمــات تعمیراتــی برخــوردار میباشــند.

قراردادهای انجام خطوط لوله

1.اجرای خط لوله ” 6و ” 12صادراتی بوتادین به طول 13
كیلومرت از پرتوشیمی جم تا طرح بندر پرتوشیمی پارس
2.اجرای خط لوله ” 12صادراتی بوتن 1به طول  6كیلومرت از
پرتوشیمی جم تا طرح بندر پرتوشیمی پارس
3.اجرای خط خوراك لوله ” 24اتان به طول  7كیلومرت از فاز
 9و  10پارس جنوبی تا مجتمع پرتوشیمی جم
4.اجرای خط لوله ” 10صادراتی بنزین پپرولیز به طول 5
كیلومرت از پرتوشیمی جم تا طرح بندر پرتوشیمی پارس
.5اجرای خط لوله ” 10انتقال بخار به طول  4كیلومرت از
محل پرتوشیمی برزویه تا محل فلر اصلی پرتوشیمی جم
6.اجرای خط لوله ” 72فلر اصلی مجتمع پرتوشیمیجم به
طول  10كیلومرت

36

عملیات تسطیح و محوطه سازی پرتوشیمی مرجان
اجرای عملیات تسطیح و محوطه سازی پرتوشیمی مرجان بر
عهده رشكت جم صنعتكاران بوده است.

تامین و پشتیبانی نیروی انسانی پرتوشیمی جم
ارایه كلیه خدمات تامین و پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز
مجتمع پرتوشیمی جم از سال  1386تا كنون توسط رشكت
جم صنعتكاران انجام شده است.

تامین و پشتیبانی نیروی انسانی و ارایه خدمات كارگاه
مركزی به رشكت پلی پروپیلن جم
ارایه خدمات تامین و پشتیبانی نیروی انسانی و ارایه خدمات
كارگاه مركزی و تامین ماشین االت به رشكت پروپیلن جم
از سال  1387توسط رشكت جم صنعتكاران انجام گرفته
است.
قراردادهای تامین نیروی انسانی
بازرسی فنی تعمیرات اساسی پرتوشیمی زاگرس
ارایه خدمات تامین و پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز و
تعمیرات اساسی رشكت پرتوشیمی زاگرس در سال 1394
توسط رشكت جم صنعتكاران انجام شده است.

سایر فعالیتهای عمده

1.تامین نیروی انسانی ماهر و ماشین آالت و ابزار
2.اجرای عملیات ساختامن و نصب اسكله شامره 3و 6طرح
بندرعسلویه
3.راهربی و اداره انبارهای محصول و قطعات یدكی
4.انجام عملیات كیسهزنی و حمل و نقل انبار محصول در
واحدهای HD, PE
5.انجام كلیه امور اداری ،خدماتی و پشتیبانی رشكت
پرتوشیمیجم
6.اجرای كارهای ساختامنی و عملیات سیویل
7.ارایهكلیهخدماتتعمیراتیونگهداریواحدهایپرتوشیمی
8.اجرای عملیات ساختامن و نصب واحد فرمالین
9.انجامکلیهخدماتتعمیراتیونگهداریرشکتفرساشیمی
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مشتریانگذشته
تهــای مطــرح در حــوزه
رشکــت جــم صنعتــکاران ایــن افتخــار را داشــته اســت تــا در طــول حیــات خــود بــا مجموعــه گســردهای از رشک 
نفت ،گاز و پرتوشیمی همکاری منوده و به ایشان ارایه خدمت مناید که ازجمله میتوان به رشکت پرتوشیمیجم ،پلیپروپیلنجم،
پرتوشــیمی خــارک ،پرتوشــیمی مرواریــد ،پرتوشــیمی صــدف ،پرتوشــیمی مرجــان ،پرتوشــیمی دماونــد ،پرتوشــیمی زاگــرس ،پرتوشــیمی
پلیمرپاد جم ،پرتوشــیمی آبادان ،پرتوشــیمی پارس ،پرتوشــیمی دماوند ،پرتوشــیمی فرساشــیمی ،پرتوشــیمی تخت جمشــید ،نیروگ ــاه
سیـکل ترکیبـی  500مگاواتی اندیـمشک و ...اشاره کرد.
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 .1پیش راهاندازی و راهاندازی واحدهای الفین و  HDPEپرتوشیـمی جـم

.2پروژه بازسازی کوره 106-Fواحد الفینجم با همکاری رشکت ویسون چین

	 22.قراردادهای تأمین نیروی انسانی بازرسی فنی تعمیرات اساسی پرتوشیمی زاگرس

	 23.ساخت رستورانجدید مجتمع پرتوشیمیجم

.3مجموعه پروژههای ساختامنی مجتمع پرتوشیمیجم (رسدرب شمـاره ،1

	 24.اجرای عملیات ساختامن و نصب اسكله شامره  3و  6طرح بندر عسلویه

.4تعمـیر و نگهـداری کلیـه واحدهای (الفین )PP،HDPE ،پرتوشیمی جم

	 26.اجرای کارهای شبکه ،برق و تلفن ساختامن اداری پرتوشیمیجم

.6اجـرای تعمیـر و نگهـداری پرتوشیـمی خـارک

	 28.پروژه رنگ آمیزی محدوده مخازن و آفسایت پرتوشیمیجم

مسجـد ،ساختامنهای اداری سایـت ،دفرت مرکزی پرتوشیمـی جـم و)...
.5اجرای تعمیر و نگهداری پرتوشیمی آبـادان

 25.انجام كلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری رشكت فرسا شیمی

	 27.ساخت و مونتاژ مخازن تحت فشار هوا در پروژه دماوند

.7امتام با قیامنـده ساختامن ونصب واح دهـای PEو بوتادیـن پرتوشیـمیجـم

	29.ساخت نیم سوله کارگاه مرکزی مجتمع پرتوشیمیجم

.9پیـش راهاندازی و راهاندازی واحـد بوتادین و مخـازن

	 31.پروژه خط دو اینچ واحد پلی پروپیلن به واحد الفین

.8اجـرای عملیـات ساختمـانونصـبمخـازن بوتادیـن مجتمـع پرتوشیـمیجـم
	 10.اجـرای عملیـات ساختامن و نصـب واحـد بوتـن 1

	 11.ساخت نیروگـاه سیـکل ترکیبـی 500مگاواتی اندیـمشک

	 12.انجـام خدمـات کارگاهی شامـل تراشکاری ،پمپ شاپ ،ولوشاپ ،سیم
پیچـیبـرق،کارگـاهالکرتونیکوکارگـاهنیوماتیک

پروژههای خطوط لوله شامل موارد زیر:

	 30.پروژه ساخت مخزن  3664مرت مکعبی ذخیره آب  DMپرتوشیمیجم

لیست پروژههای در دست اجرا

	 32.تامین نیروی انسانی رشکت پرتوشیمیجم
	33.تامین نیروی انسانی پلی پروپیلنجم

	 34.تامین نیروی انسانی پلیمرد پادجم
35.تامیننیرویانسانیپلیمركنگان

	13.اجـرایخطلوله ”6و”12صادراتی بوتادینبهطول 13کیلومرتازپرتوشیمی

	36.انجام عملیات مهندسی ،خرید و اجرا در پروژه توسعه رستوران مرکزی

	14.اجـرایخطلوله”12صادراتی بوتن 1بهطول6کیلومرتازپرتوشیـمیجـم تا

	37.پروژه رنگ آمیزی کارخانه الفینجم

جم تا طرح بندر پرتوشیمی پارس

طرح بندر پرتوشیمی پـارس

 15.اجـرای خط خوراک  ”24اتان به طول  7کیلومرت از فاز  9و  10پارسجنوبی
تا مجتمـع پرتوشیـمیجـم

	16.اجـرای خطلوله”10صادراتیبنزین پپرولیز بهطول 5کیلومرتازپرتوشیـمی

پرتوشیمیجم

	 38.اجرای سیستم و خط انتقال بوتادین به پرتوشیمی تختجمشید
	39.ساخت درام ذخیره بوتادین برای پرتوشیمی تختجمشید
	 40.اجرای پروژه كدینگ انبار (فاز دوم) پرتوشیمی مرجان

جـم تا طرح بندر پرتوشیمی پـارس

	17.اجـرای خط لوله ”10انتقال بخار به طول  4کیلومرت از محل پرتوشیمی
برزویه تا محل فلر اصلی پرتوشیمیجم

	 18.اجرای خط لوله ”72فلر اصلی مجتمع پرتوشیمیجم به طول 10کیلومرت

	 19.اجـرای عملیـات تسطیح و محوطه سـازی پرتوشیـمی مرجـان

	 20.قراردادهای تأمین و پشتیبانی نیروی انسانی مجتمـع پرتوشیـمیجـم

	 21.قراردادهایتأمینوپشتیبانینیرویانسانیوارایهخدماتكارگاهمركزیبه
رشكت پلی پرو پیلنجم
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5

فصــل پنجم

فرارو  /سیاستها و برنامهها
رشکــت جــم صنعتــکاران ( )JSCOمیکوشــد بــه عنــوان عضــو کوچکــی از جامعــه صنعتــی کشــور ،بــا درک
درستی از تعهد و تخصص مورد انتظار در این حوزه و با توکل و اعتامد به تخصص و توامنندی منابع انسانی
ارزشمندی که در اختیار دارد ،در وهله نخست در منطقه ویژه انرژی پارس و سپس در رسارس میهن عزیزمان،
یاریگــر ارزش آفرینــان بــزرگ صنعــت کشــور در حــوزه تولیــد و ارایــه خدمــات باشــد.
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سیاستها و برنامههای آتی
در حوزه مدیریت كالن سازمان
•جهت گیری به سمت متركز بخش عمده عملیات پشتیبانی پروژهها در گروههای تخصصی و
تغییر ساختار ،تعداد و كیفیت كاركنان ستادی متناسب باآن.
• حركت انقباضی در زمینه هزینهها در چارچوب ارزشها و اهداف رشكت.
• فعال سازی دفاتر در منطقه به عنوان مركز درآمد
در خصوص اخذ پروژه ها
• توجه به توان مالی در اخذ پروژهها و متركز بر پروژه های دارای منبع تامین مالی تضمین شده
•در نظر گرفنت ریسكهای ناشی از تغییرات احتاملی اقتصادی و پیش بینی راهكارهای مواجهه
•فعال سازی گروههای تخصصی برای رشكت در مناقصات خارج از مجتمع پرتوشیمیجم
•استفاده از حضور رشكت در لیست فروش صنایع پرتوشیمی در خصوص اخذ پروژههای ملی
در خصوص انجام پروژه ها
•متركز بر انجام پروژهها به بهرتین نحو از لحاظ كیفیت ،رعایت برنامه زمانبندی و كاهش قیمت
متام شــده.
•توسعه ظرفیت برای كار در عرصه ملی و بین املللی
• امكان سنجی و تعریف و انجام كارها به صورت بستههای قابل برون سپاری (درجهت حركت
به سمت پیامنكار عمومی)
•استفاده از ظرفیت رشكتهای متخصص در انجام پروژهها به عنوان پیامنكار دست دوم
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6

فصــل ششم

از نگاه تصویر
رشکت جم صنعتکاران ( )JSCOمفتخر است که از طریق اجرای پروژههای متعدد در صنعت نفت ،گاز و
پرتوشــیمی کشــور ســهم کوچکی در پیرشفت و تعالی صنعت کشــور به ویژه در منطقه ویژه اقتصادی پارس
بر عهده داشــته اســت.
یهــا از دریچــه دوربیــن ثبــت شــده و مــرور آن ضمــن یــادآوری خاطــرات شــیرین بــه مثــر
بســیاری از ایــن افتخارآفرین 
یشــود.
نشســن پروژههــای کوچــک و بــزرگ بــه بالندگــی دوبــاره ایــن مجموعــه و خانــواده بــزرگ  JSCOمنجــر م 
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ساخت مجموعه کامل ساختامن رسدرب و مسجد درون مجتمعی رشکت پرتوشیمیجم
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نصب تاورهای واحد الفین رشکت پرتوشیمیجم

پروژهجایگزینی خطوط کولینگ رشکت پرتوشیمیجم
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پروژه تعمیر و نگهداری رشکت پرتوشیمیجم

پروژه ساخت رستورانجدید مجتمع پرتوشیمیجم

پروژه تعمیر و نگهداری رشکت پرتوشیمیجم

پروژه ساخت مخزن  3664مرت مکعبی ذخیره آب  DMپرتوشیمیجم

پروژه ساخت آفیس واحد الفین رشکت پرتوشیمیجم
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پروژه ساخت مخزن  3664مرت مکعبی ذخیره آب  DMپرتوشیمیجم

پروژه ساخت و مونتاژ مخازن اکسیژن و نیرتوژن هوا در پرتوشیمی دماوند

پروژه ارتقای کوره  106واحد الفین رشکت پرتوشیمیجم

49

جم صنعتکاران ( )JSCO؛ یاریگـر ارزش آفــرینان
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منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه)
آدرس :عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی پارس ،رشکت پرتوشیمیجم
کدپستی7539175598 :
تلفن07737324356 :
منابر07737324324 :
دفرت مرکزی
آدرس :تهران ،خیابان توانیر ،خیابان نظامی گنجوی ،پالک  ،27طبقه ششم
کدپستی1434853115 :
تلفن)021( 88654767 - 88656493 :
منابر)021( 88655944 :

w w w. j s c o. i r
i n fo @ j s c o. i r

سامانه تور مجازی
JSCO

