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پروژه صدف آماده جهش 
در سال 98

 استراتژی شرکت
 در بخش مالی و اقتصادی

پروژه طراحی و بهبود نظام 
جامع مدیریت فرایندهای 

کسب و کار گذاری  سیاست  راستای  در 
عه  مجمو ر  د ما ی  ها کت  شر
صدف)هلدینگ خلیج فارس و شرکت 
اقدامات  ایرانیان(  گذاری  سرمایه 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  متعددی 
داده است تا بتواند به خط مشی ها و 
اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. 

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه 
ماموریت سرمایه  با  ایرانیان  گذاری 
گذاری در بخش پتروشیمی از طریق 
واحدهای  سهام  فروش  و  خرید 
برداری،  بهره  حال  در  پتروشیمی 
تشکیل  بالقوه  سرمایه گذاران  برای 

گردیده است. 

مناسب  مدیریت  و  شناسایي  اهمیت 
فرایندهاي کسب وکار و همچنین الزامات 
سازمان باالدستی، شرکت گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان را بر آن داشت تا 
اقدام مناسبي در جهت طراحي و تدوین 
و مدیریت هر چه بهتر نظام مدیریت 

فرایندهاي کسب وکار به عمل آورد
11 86

9

رســول اشرف زاده در مراسم افتتاح رسمی دو طرح پتروشیمی: 

تحریم ها نقطه پایان اقتصاد نیست

سرمایه گذاری در بورس
3
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» باور توانستن «

راه موفقیت
بی پایان است 

راه موفقیت بی پایان اسـت و برای کسـب 
آن بایـد مجموعـه ایـی از عوامـل در کنـار 
هـم قـرار گیرنـد ،گفـت و گـوی متفـاوت 
مـا بـا دکتـر کریـم بروفـرد ، معـاون مالی 
و سـرمایه گذاری شـرکت سـرمایه گذاری 

را بخوانید. ایرانیـان 

5نگاه ویژه

رشد و شکوفایی پروژه ها 
در سال 98

رضـا نیک خصال میگوید: سـال 98 سـال 
خوبـی بـرای پـروژه هـای شـرکت خواهد 
بـود، ایـن مجموعـه در سـال 98 پـروژه 
سـولفورزدایی  و الفیـن همچنیـن پـروژه 
کـود شـیمیایی اوره لـردگان را بـه بهـره 

بـرداری خواهـد رسـاند

7رویداد ویژه

تبلور نشاط و بومی گرایی 
در پتروشیمی اوره لردگان

محسـن محمودی نایب رئیس هیأت مدیره  
ومدیـر عامـل: رشـد فکـری وفرهنگـی در 
جوامـع امـروزی یکـی از برتریـن ابزارهای 
رسـیدن به اهداف کالن در جوامع اسـت ،از 
ایـن رو صنعتی شـدن نیز گرایشـی دیگر از 

پیشـرفت به شـمار مـی آید، 

یادداشت مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی
صفحه 2 سرمایه گذاری ایرانیان
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ــم هــای  ــک ســال از تحری ــا وجــود گذشــت بیــش از ی ب
خصمانــه و یــک جانبــه آمریــکا علیــه صــادرات نفــت ایــران، 
ســران ایــن کشــور و در راس آن رییــس جمهــوری بــا هــدف 
اعمــال فشــارهای بیشــتر ایــن بــار به ســراغ صنعت پتروشــیمی 
رفتــه و آن را نشــانه گرفتــه اند، درســت اســت کــه صنعت نفت 
ایــران و صنعــت پتروشــیمی در یــک دهــه گذشــته بــا وجــود 
تحریــم هــای ظالمانــه همچنــان بــه مســیر خــود ادامــه داده و 
بــه پیشــرفت هــا و دســتاوردهای چشــمگیری نیــز دســت یافته 
انــد، امــا بــدون تردیــد شــرایط رکــود اقتصــادی در کشــور و 
دغدغــه ســرمایه گــذاری در صنعــت نفــت و پتروشــیمی ایران، 
موجــب نگرانــی تمامــی اقشــار جامعــه بــه ویــژه فعــاالن حــوزه 
اقتصــادی شــده اســت. در ایــن شــرایط امــا بایــد چــه کــرد ؟

ــی ،  ــل بیرون ــا عوام ــرد ت ــل ک ــی عم ــد انفعال ــا بای  آی
ــا  ــا ب ــد ی ــن کن ــازمان را تعیی ــا س ــک شــرکت ی سرنوشــت ی
هوشــیاری و برنامــه ریــزی هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت 

ــرد؟ ــور ک ــوب عب ــو مطل ــه نح ــران ب ــد بح ، از س
بایــد بپذیریــم کــه همــه مــا شــرکای اســتراتژیک شــرکت 
هســتیم و هــر کــدام ســهم ، وظیفــه و نقشــی را در ایــن برهــه 
ــدن و  ــرای ســرپا مان ایفــاء مــی کنیــم .پرواضــح اســت کــه ب
ــت  ــرایط دس ــا ش ــو ب ــد همس ــخت بای ــن دوره س ــذار از ای گ
بــه تغییــرات سیاســی بــه ویــژه در اولویــت هــای شــرکت یــا 
ســازمان زد و در ایــن مســیر نبایــد از مشــارکت عمومــی نیــز 

غافــل شــد. 
ــه  ــم« بیگان ــا واژه »تحری ــه ب ــا ســال هاســت ک کشــور م
نیســت؛ مقولــه ای کــه بــدون شــک ، اساســی تریــن راهبــرد 
مقابلــه بــا آن از گذشــته تاکنــون، حمایــت از توانمنــدی هــای 
داخلــی اســت؛ موضوعــی کــه رهبــر معظــم انقــاب همــواره بر 
آن تاکیــد و امســال را نیــز »رونــق تولیــد« نــام گــذاری کردند؛ 
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن تاکیــدات، همچنیــن سیاســت هــای 
راهبــردی دولــت و وزارت نفــت در ایــن بــاره ، ضــرورت دارد ، 
مجموعــه هلدینــگ پتــرول حمایــت از ســاخت داخــل و بومــی 

ســازی فنــاوری هــا گام هــای بلندتــر و موثرتــری بردارنــد . 
 افتتــاح دو طــرح  مهــم اقتصادی کشــور یعنی پتروشــیمی 
ــردگان و پتروشــیمی ایــام در ســال جــاری ، نشــان از  اوره ل
ــه  ــتودنی مجموع ــای س ــاش ه ــول و ت ــل قب ــرد قاب عملک

» باور توانستن «

هلدینــگ پتــرول بــه عنــوان زیــر مجموعــه هلدینــگ خلیــج 
ــا اتــکا بــه توانمنــدی متخصصــان داخلــی اســت . فــارس ب

 از ســوی دیگــر ، توســعه صنایــع پاییــن دســتی و تکمیــل 
زنجیــره ارزش و ایجــاد تنــوع در ســبد محصــوالت، همچنیــن 
افزایــش ظرفیــت صادراتــی و کســب درآمدهــای غیرنفتــی بــا 
شناســایی بازارهــای جدیــد ، از دیگــر راهکارهایــی اســت کــه 

مــی توانــد در شــرایط کنونــی راهگشــا باشــد.
ــه  ــت ک ــف نیس ــی از لط ــه خال ــن نکت ــر ای ــان ذک در پای
عبــور از ایــن شــرایط دشــوار ، بــه ویــژه بــرای شــرکت هــای 
ــک  ــک ت ــتگی ت ــاش و از خودگذش ــد ت ــی ، نیازمن خصوص
همــکاران مجموعــه عظیــم هلدینــگ پتــرول اســت ؛ از ایــن 
روی بایســته اســت تمامــی همــکاران در اجــرای سیاســت های 
جدیــد شــرکت نقــش فعــال داشــته باشــند ، از بــزرگ نمایــی 
ــر از گذشــته عمــل کننــد ،  ــد ، توانمندت ســختی هــا بپرهیزن
فضــای مثبــت اندیشــی و امیــد را در شــرکت تقویــت کننــد، 
ــن  ــه و کمتری ــن هزین ــه باالتری ــی ک ــه های ــا و روی فرآینده
بازدهــی را دارنــد ، متوقــف کننــد ، بــر افزایش کیفیــت فعالیت 
هــا و کاهــش هزینــه هــای غیرضــروری متمرکــز شــوند و بــا 
ــده هــای خــود ، چــرخ  ــی کــردن ای فرهنــگ ســازی و اجرای
ــد.  ــت در آورن ــه حرک ــد ب ــش تولی ــا افزای اقتصــاد کشــور را ب
امســال ســال همــت مــردم و مســئوالن بــرای تحــول عظیــم 
اقتصــادی و »رونــق تولیــد« در کشــور اســت ؛ هدفــی مهــم و 
متعالــی کــه بــا مجاهــدت و تــاش هــای جهــادی بــه یقیــن 

ــود .... ان شــاءاهلل . شــاهد تحقــق زودهنــگام آن خواهیــم ب
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

 در ابتدا لطفا از خودتان برای 
خوانندگان بگویید ؟

کریــم بروفــرد هســتم، متولــد 30 
شــهریور 1359 در یکــی از روســتاهای 
ابتدایــی،  تحصیــالت  کرمانشــاه. 
ــی و دبیرســتان را در زادگاهــم  راهنمای
گذرانــدم و در طــی ایــن دوران  همــواره 
جــزو شــاگردان ممتــاز بــودم . در کنکور 
سراســری ســال 78 موفــق بــه کســب 
ــاب  ــت انتخ ــدم و بیس ــه 280 ش رتب
ــرق،  ــی ب ــته-های مهندس ــم رش اول
دانشــگاههای  صنایــع  و  مکانیــک 
تهــران بــود. بــا توجــه بــه اینکــه بــه 
ــودم انتخــاب  شــیمی نیــز عالقمنــد ب
بیســت و یکم رشــته مهندســی شــیمی 
دانشــگاه شــریف بــود . امــا بــا اصــرار 
یکــی از دوســتان صمیمــی ام به یکباره 
ــه نحویکــه  ــرد، ب ــر ک سرنوشــتم تغیی
ایشــان از رشــته حســابداری برایم گفت 
و بــا توجــه به اینکه خودشــان در رشــته 
حســابداری دانشــگاه نفــت مشــغول به 
تحصیــل بودنــد، مــن را نیــز بــا اصــرار 
ترغیــب بــه انتخاب ایــن رشــته کردند. 
در آن ســال دانشــگاه نفــت ورودی 
حســابداری نداشــت و رشــته حسابداری 
ــر کادر  ــه از نظ ــه را ک ــگاه عالم دانش
هیــات علمــی و غنــای آموزشــی 
مناســب تــر از ســایرین بــود را در الویت 
21 انتخــاب رشــته، انتخاب کــردم و در 

ایــن »دامگــه حادثــه« افتادیــم.
 بعــد از ایــن بــه مــدت یک ســال 
دچــار افســردگی شــدم و ایــن رشــته 
در ابتــدا جذابیتــی برایــم نداشــت، بــه 
ــه  ــم و گزین ــته رفت ــر رش ــال تغیی دنب
ــگاه  ــیمی دانش ــی ش ــم مهندس بعدی

ــد  ــل فراین ــه دلی ــا ب ــود، ام ــریف ب ش
ــال  ــته و یکس ــاب رش ــده انتخ پیچی
عقــب افتادگــی منصــرف شــدم و در 
نهایــت حســابداری را ادامــه دادم . بعد 
کســب مــدرک کارشناســی این رشــته 
، دوره کارشناســی ارشــد و دکترا را نیز 
در دانشــگاه تربیــت مــدرس گذراندم . 
در ســال 1379 بــه پیشــنهاد 
ــه  ــم ک ــگاه ه ــاتید دانش ــی از اس یک
مســوولیت یــک موسســه حسابرســی 
ــه  ــغول ب ــت، مش ــده داش ــر عه را ب
ــال  ــار س ــدت چه ــه م ــدم و ب کار ش
حســابرس بــودم . ســپس یــک ســال 
و نیــم مدیرمالــی یکــی از شــرکتهای 
قطعــه ســاز خودرویی ســاپکو وابســته 
بــه ایــران خــودرو شــدم ، بعــد از آن 

بــه مــدت 4 ســال معــاون مالــی 
هیــات  و  مدیرعامــل  پشــتیبانی  و 
مدیــره یــک هلدینــگ در حــوزه 
بــاال دســتی نفــت و گاز بــودم، بانــک 
دی، ســرمایه گــذاری غدیــر، ســرمایه 
ــن دکل  ــت، تامی ــت نف ــذاری صنع گ
صبــا، پتروشــیمی مروارید، پتروشــیمی 
ــره  ــات مدی مخــازن سبزعســلویه، هی
ــدگان،  ــی مهــر آین گــروه توســعه مال
ــی  ــل مهندس ــی مدیرعام ــاور عال مش
از   ...... و  اویــک  نفــت  ســاختمات 
ــه در  ــد ک ــی بودن دیگــر شــرکت های
ــل و  ــف مدیرعام ــای مختل ــمت ه س
عضــو هیــات مدیــره در آن هــا فعالیت 
ــار  ــا افتخ ــون ب ــم اکن ــته ام. ه داش
ــی و ســرمایه  ــاون مال ــوان مع ــه عن ب

ــیمی  ــروه پتروش ــرکت گ ــذاری ش گ
ــو  ــان و عض ــذاری ایرانی ــرمایه گ س
بندرامــام  پتروشــیمی  غیرموظــف 

ــتم . ــت هس ــه فعالی ــغول ب مش

در  کار  پیشنهاد  که  زمانی   
پترول به شما داده شد چه نظری 

داشتید ؟ 
در آن زمــان عضــو هیــات مدیره 

گروه توســعه مالــی مهرآینــدگان بودم 
ــاختار آن  ــرول و س ــه پت و از مجموع
شــناخت  داشــتم. مهنــدس خاموشــی 
را از قبــل مــی شــناختم و در شــرکت 
ــکاری  ــابقه هم ــان س ــا ایش ــک ب اوی
ــوار و  ــر بزرگ ــان را مدی ــتم، ایش داش
شــریفی مــی دانــم. در بــدو ورود 
ــرف  ــدس اش ــای مهن ــناختی از آق ش
پتــرول  کنونــی  مدیرعامــل  زاده، 
نداشــتم . در دیدار اول احســاس کردم 
ــا ایشــان راحــت نیســت  کارکــردن ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــه در ذهن چراک
مدیــر خشــن، جــدی و جســور تصــور 
کــردم. بــا توجــه بــه اینکه تجربــه کار 
بــا شــخصیت هــای مختلف را داشــتم 
و ایــن ذهنیــت اولیــه مانــع ورودم بــه 
ــه  ــاال ک ــد. ح ــرول نش ــه پت مجموع
ــته  ــدار اول گذش ــادی از دی ــان زی زم
ــر  ــر و کامــل ت اســت و شــناختم بهت
ــه  شــده اســت. برعکــس تصــور اولی
در دیــدار نخســت بایــد اذعــان کنــم 
ــی از  ــرف زاده یک ــدس اش ــه مهن ک
ــاال،  ــل ب ــا تعام ــد، ب ــران کاربل مدی

از جمله مدیران جوان وپرانرژی شرکت  گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شمار می رود که معتقد است 
راه موفقیت بی پایان است و برای کسب آن باید مجموعه ایی از عوامل در کنار هم قرار گیرند. وی که دانش 
آموخته رشته حسابداری است، می گوید به صورت کاماًل اتفاقی و به پیشنهاد یکی از دوستانش وارد این رشته 
شده و عالقه شخصیش در ابتدا چیز دیگری بوده است. در ادامه گفت و گوی متفاوت ما با دکتر کریم بروفرد، 

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان را بخوانید .

راه موفقیت بی پایان است

نکته دیگر در مورد موفقیت 
که تجربه شخصی خود حقیر 
نیز به حساب می آید، این 
است که سقف آرزوها نباید 

کوتاه باشد و نوع نگاه به 
موفقیت با توجه به شرایط 
فردی می تواند متفاوت 

باشد



 
شماره اول - بهار 1398

w w w . i i p g c . c o m4

  

خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

خــوش اخــالق و موفــق هســتند کــه 
ــا  ــا آن ه ــود ب ــر کاری خ در دوره عم
روبــرو شــدم . ویژگــی هــای مدیریتــی 
و شــخصیتی ایشــان متمایــز و منحصر 

بفــرد اســت.
از  اینکــه قبــل  نکتــه جالــب 
دیــدار بــا مهنــدس اشــرف زاده ، 
طــی صحبتــی کــه بــا مهنــدس 
ربیعــی ، مدیــر عامــل شــرکت صنایــع 
ــتم ،  ــارس داش ــج ف ــیمی خلی پتروش
ــت  ــای مثب ــی ه ــز ویژگ ــان نی ایش
شــخصیتی و کاری  مهنــدس اشــرف 
زاده را تشــریح کردنــد کــه بعدهــا بــه 
ــناخت  ــه ش ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ای
ایشــان نیــز صائــب بــوده اســت. 
خالصــه گذشــت زمــان نگــرش مــن 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــر داد . االن بای را تغیی
بــا مدیریــت و حمایــت مهنــدس 
اشــرف زاده مجموعــه پتــرول یکــی از 
مجموعــه های بــزرگ موفــق در حوزه 
ــور  ــیمی کش ــرمایه-گذاری پتروش س
ــا  ــد ب تلقــی مــی شــود کــه مــی توان
ــرد  ــده و خ ــهامداران عم ــت س حمای
یــک مجموعه Developer  بســیار 

ــود.   ــل ش ــذار تبدی تاثیرگ
  از نظر شما موفقیت چیست 
و ویژگی های یک فرد موفق چه 
را  باشد؟خود  تواند  می  عواملی 

یک فرد موفق می دانید؟
بــه نظــرم راه موفقیــت بــی پایان 
اســت. در موفقیــت چنــد پارامتــر بایــد 
ــت  ــا موفقی ــد ت ــاق بیفت ــان اتف همزم
حاصــل شــود. پــول تنهــا کافــی 

نیســت، شــهرت تنهــا کافــی نیســت، 
ــتن  ــت، داش ــی نیس ــا کاف ــق تنه عش
یــک خانــواده یــا گــروه دوســتان 
خــوب یــا همــکاران بــه تنهایــی 
ــا  ــا ب ــه اینه ــر هم ــت. اگ ــی نیس کاف
هــم باشــند و یــک نفــر همــه اینهــا 
را بــا هــم داشــته باشــد شــاید بشــود 
گفــت آن فــرد موفــق اســت. امــا بایــد 
خیلــی مواظــب بــود به قــول زنــده یاد 
مشــیری »شــاخه ترد و ظریفــی دارد« 
ــی کــه عــرض کــردم را  یعنــی عوامل
بایــد مواظــب بــود و پاراییــد و پرورش 

ــه از هــم پاشــیده نشــوند.  داد ک
ــت  ــورد موفقی ــر در م ــه دیگ نکت
کــه تجربــه شــخصی خــود حقیــر نیــز 
بــه حســاب مــی آیــد، ایــن اســت کــه 
ــد و  ــاه باش ــد کوت ــا نبای ــقف آرزوه س
نــوع نــگاه بــه موفقیــت بــا توجــه بــه 
ــاوت  ــد متف ــی توان ــردی م ــرایط ف ش
باشــد، بــه عنــوان مثــال زمانــی مــن 
ــه  ــگاه عالم ــس در دانش آرزوی تدری
طباطبایــی یــا موسســات معتبــر کنکور 
پارســه،  ماننــد  ارشــد  کارشناســی 
ماهــان و مدرســان شــریف را داشــتم 
ــرای  ــاق ب ــن اتف ــی ای ــد از مدت و بع
ــی  ــد از مدت ــا بع ــم خــورد، ام ــن رق م
متوجــه شــدم ایــن نقطــه نهایــی نبــود 

ــتم .  ــارش را داش ــه انتظ ک
ــر  ــال حاض ــکر در ح ــدا را ش خ
ــواده  ــر خان ــالوه ب ــتم. ع ــی هس راض
ــیار  ــکاران بس ــتان و هم ــوب، دوس خ
شــریفی نیــز در مجموعــه پتــرول 
ــز  دارم. در مــورد موفقیــت شــرکت نی
بایــد تاکیــد کنــم کــه هــر دســتاوردی 
نتیجــه اعتمــاد ســهامداران و همکاری 
ــه  ــزم و نکت ــکاران عزی ــوزانه هم دلس
مهــم تــر صداقــت در عمــل و تــالش 
خالصانــه آنهــا اســت. یکــی از عنایــت 
ــه بندگانــش عطــش  ــد ب هــای خدوان

ــن  ــن هاســت و ای ــه بهتری ــیدن ب رس
ــان اســت. ــی پای مســیر ب

و  برای شرکت  آرزویی    چه 
سهامداران پترول دارید ؟

ــم  ــن آرزوی ــن و مهمتری بزرگتری
افزایــش تــوان ســودآوری و ارزش 
ــرای تمامــی  آفرینــی ســهم پتــرول ب
ســهامداران و  رضایتمندی آن هاســت 
. همیشــه معتقــدم کــه انتظــارات 
معقــول همــه ســهامداران چــه خــرد و 
چــه عمــده بایــد جلــب شــود، چراکــه 
ــش  ــای افزای ــه معن ــا ب ــت آنه رضای
ــک  ــا ی ــی آنهاســت . ب ــروت و دارای ث
کار حرفــه ایــی در چهارچــوب قوانیــن 
ــته  ــون توانس ــازار تاکن ــایی ب و شناس
ایــم در ایــن مســیر بــه خوبــی حرکــت 
کنیــم و امیــدوارم ایــن موفقیــت ادامــه 
ــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره  دار باشــد. ب
ــهامداران از  ــت س ــه الزم اس ــم ک کن
ــودآور، گام  ــمند و س ــات ارزش تصمیم
ــان  ــران و کارکن ــی مدی ــی اساس های
شــرکت، همچنیــن عملــی شــدن 

ــوند .  ــع ش ــا مطل ــده و وعیده وع
  راهکارهای شما برای مقابله 
با ناامیدی و رفع خستگی ناشی 

از کار چیست ؟
ــه  ــرد ک ــان ک ــوان کتم ــی ت نم
همــواره عوامــل ناامیــد کننــده در کار 

وجــود دارد کــه باعــث دلزدگــی و 
ــم  ــا موظفی ــود و م ــی ش ــتگی م خس
ــت  ــر باالدس ــه مدی ــوارد را ب ــن م ای
قولــی« بــه  دهیــم.   نتقــال   ا

 Negative up Positive down
» زمانــی کــه تصمیــم گیــری هــا بــه 
نحــو مطلوبــی انجــام نشــود، فرآیندها 
نیــز مطابــق انتظــار پیش نمــی رود، در 
ایــن زمــان مشــورت بــا مدیران ارشــد 
بخشــی از ایــن بــار را ســبک تــر مــی 
کنــد. بــه اعتقــاد مــن پیشــبرد برخــی 
ــی  ــردن برخ ــرف ک ــداف و برط از اه
ــه  ــه هزین ــاز ب ــرکت نی ــکالت ش مش
زیــادی نــدارد و بــا حمایت ســهامداران 
هــا  آن  بــر  می تــوان  امکانــات  و 
ــی و حــس  ــد. ایجــاد همدل ــروز ش پی
ــان همــکاران و تشــکیل  نزدیکــی می
تیــم هــای گروهــی مــی توانــد یکــی 
ــکالت  ــا مش ــه ب ــای مقابل از راهکاره
باشــد. بــه عنــوان مثــال فعالیــت های 
فرهنگــی و ورزشــی همچــون اعطــای 
خدمــات رفاهــی بــه کارکنــان، پیــاده 
روی گروهــی، تشــکیل تیــم فوتبــال و 
برگزاری مســابقات و تشــکیل گروهای 
کوهنــوردی مــی  توانــد بــه ایــن امــر 

کمــک کنــد .
خاطرات  از  یکی  پایان  در   
در شرکت  را  خود  کاری  دوران 
بازگو  خوانندگان  برای  پترول 

کنید؟ 
شــیرین تریــن خاطره من تســویه 
ــمت  ــده، از س ــد ش ــای تعه ــی ه بده
بــازار اســت. اوایــل روزهــای حضــورم 
در پتــرول، بــه موعــد سررســید بدهــی 
هــا رســیده بودیــم کــه قابــل تعویــق 
نیــز نبــود و بایــد در ســریع تریــن زمان 

ممکــن تســویه مــی شــد.
بــار  چندیــن  طوریکــه  بــه   
مشــکالت مــا در دقیقــه 90 حــل 
شــد کــه اگــر انجــام نمــی شــد اعتبــار 
ــرول  ــوی پت ــادی و معن ــت م و حیثی
ــبختانه  ــت. خوش ــی رف ــوال م ــر س زی
ــجم از  ــی و منس ــا کار تیم ــون ب تاکن
ــا  ــگاه ه ــخت و بزن ــای س ــذرگاه ه گ
عبــور کردیــم. بــه عنــوان نمونــه برای 
ــران و  ــا مدی ــه ب ــک معامل ــویه ی تس
ــا ســاعت  ــرول  ت ــروه پت ــکاران گ هم
ــد  ــری و رص ــال پیگی ــر در ح 12 ظه
صفحــه مانیتــور بودیــم تــا وقفــه ایــی 
در کار ایجــاد نشــود کــه خوشــبختانه با 
یــک کار گروهــی و همــکاری اعضــاء 
ــرایط  ــرایط و ش ــن ش ــالمت ای ــه س ب

ــم .  ــور کردی ــر عب ــابه دیگ مش

در موفقیت چند پارامتر باید 
همزمان اتفاق بیفتد تا موفقیت 

حاصل شود. پول تنها کافی 
نیست، شهرت تنها کافی نیست، 
عشق تنها کافی نیست، داشتن 
یک خانواده یا گروه دوستان 
خوب یا همکاران به تنهایی 

کافی نیست. اگر همه اینها با هم 
باشند و یک نفر همه اینها را با 

هم داشته باشد شاید بشود گفت 
آن فرد موفق است.
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خبرنامه

با برنامه ریزی های انجام شده 
و پس از رفع پانچ های مربوطه طرح 
تا  ایام  پتروشیمی  زدایی  سولفور 
برداری  بهره  آماده  تیرماه  پایان 
کامل می باشد و با راه اندازی این 
واحد محصوالت +C3 و   +C5 در 
مجموع با ظرفیت 926 هزار تن در 
سال به بهره برداری خواهد رسید. 

ایام در  پتروشیمی  الفین   طرح 
آینده نزدیک به بهره برداری خواهد 
حال  در  طرح  این  رسیدپیشرفت 
حاضر 98% می باشد و قراردادهای 
این طرح  تامین خوراک  به  مربوط 
از  خوراک   %60 تامین  بر  عاوه 
نهایی  در حال  ایام  گاز  پاالیشگاه 
سازی می باشد. عاوه بر تولید اتیلن 
این طرح  اصلی  به عنوان محصول 
که به عنوان محصول باالدستی می 
باشد، برای سایر محصوالت جانبی 
حال  در  نیز  پیرولیز  بنزین  از  اعم 

بازاریابی می باشیم. 
 طرح کود شیمیایی اوره لردگان: 
در  پیشرفت %95.17  با  این طرح 
به  جلو  به  رو  و  مناسب  وضعیت 
سر می برد. ضمن آنکه راه اندازی 

برخی از واحد های یوتیلیتی انجام 
شده و پیش راه اندازی بخش های 
دیگری از واحد یوتیلیتی این طرح 
نیز  در حال انجام است و همچنین 
بخشی از پیش راه اندازی فرایندی 
نیز آغاز شده است و با توجه به پیش 
امیدوارم  گرفته  صورت  های  بینی 

که تولید آمونیاک از اواخر مهر ماه 
با ظرفیت 677 هزار تن در سال در 

مدار تولید قرار گیرد. 
و  سنجی  مکان  ا لعات  مطا   
لیز  پیرو بنزین  حد  وا قتصادی  ا
پتروشیمی ایام انجام شده است و 
امیدواریم این طرح نیزبا تامین مالی 

و انتخاب سرمایه گذاری های جدید 
در فاز اجرایی قرار گیرد.

در  مامین  کریستال  تولید  در   
محصول  این  ارومیه  پتروشیمی 
قابلیت تبدیل به محصوالتی با ارزش 
افزوده باال را داراست بنابراین طرح 
مامین  صنعتی  های  پارک  ایجاد 
پایین  متقاضی  های  شرکت  برای 
منطقه  این  در  را  مامین  دست 

آغاز کردیم.
خام  از  طرح  این  اجرای  با 
که  محصوالتی  واردات  و  فروشی 
در این پارک صنعتی تولید خواهد 
شد جلوگیری خواهد شد .برگشت 
سرمایه و اشتغال زایی باال و هزینه 
سرمایه گذاری کم در پایین دست 
از مهمترین دستاورده های زنجیره 

ارزش محصول خواهد بود 
پارک  زمینه  در  توسعه ای  طرح   
صنعتی مامین و اوره در پتروشیمی 
لردگان نیز در دست مطالعه است.

 مطالعات امکان سنجی طرح پارک 
های صنعتی پلی پروپیلن در حال 
انجام می باشد که در آینده نزدیک 

در فاز اجرایی قرار خواهد گرفت. 

سال 98 سال خوبی برای پروژه های شرکت خواهد بود، این مجموعه در سال 98 پروژه سولفورزدایی  و 
الفین همچنین پروژه کود شیمیایی اوره لردگان را به بهره برداری خواهد رساند، همچنین این مجموعه 
در برنامه های آتی خود به تولید محصوالت ارزشمند و رفع برخی موانع و اصالحات واحدهای موجود 
اقدام خواهد کرد که برگشت سرمایه، اشتغال زایی باال و هزینه سرمایه گذاری کم در پایین دست از 

دستاورد های آن خواهد بود 

رشد و شکوفایی پروژه ها در سال 98
رضا نیک خصال
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه 
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شرکت گروه پتروشیمی سرمایه 
ماموریت سرمایه  با  ایرانیان  گذاری 
از  پتروشیمی  بخش  در  گذاری 
طریق خرید و فروش سهام واحدهای 
برداری،  بهره  حال  در  پتروشیمی 
اجرای پروژههای پتروشیمی توجیه 
پذیر )سود آور و اقتصادی( و انجام 
امور بازرگانی محصوالت پتروشیمی 
از طریق تامین منابع از بازار سرمایه و 
شریکی قابل اتکاء برای سرمایه گذاران 
بالقوه تشکیل گردیده است. استراتژی 
شرکت در بخش مالی و اقتصادی بر 

محورهایی همچون;
در  خصوصی  بخش  با  مشارکت   

توسعه صنایع پائین دستی 
 جذب منابع مالی از بازار سرمایه 
از طریق انتشار اوراق مشارکت، اوراق 
سکوک، اوراق اجاره و سایر روشها و 
استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی 
 مدیریت بهینه پرتفوی شرکت از 
طریق شناسایی فرصتهای سودآور و 

سرمایه گذاری در آنها 
 خلق فرصتهای جدید از طریق هم 

افزایی شرکتهای تابعه 
در  تابعه  سهام شرکتهای  عرضه   

بازار بورس و اوراق بهادار 
 ارائه خدمات مدیریتی، اجرائی و 

مالی به شرکتهای سرمایه پذیر 
 مدیریت بهینه وضعیت نقدینگی، 
مالی  ساختار  اصاح  و  هزینه ها 

میباشد. 
در  و  فوق  مراتب  به  عنایت  با 
استراتژی  اجرای  و  رعایت  راستای 
خود در بخش مالی و اقتصادی، اهم 
اقدامات شرکت در طی سال گذشته 
در دو بخش: الف- تامین و مدیریت 
بازپرداخت و تسویه   : نقدینگی، ب 

دیون به شرح ذیل میباشد: 
الف: تامین و مدیریت نقدینگی 
 انتشار اوراق سلف موازی استاندارد 
بر پایه محصول اتیلن سنگین تولیدی 
پتروشیمی ایام جهت تکمیل پروژه 

الفین این شرکت 

 اخذ تسهیات ارزی جهت تکمیل 
پروژه الفین شرکت پتروشیمی ایام 
 انجام افزایش سرمایه پتروشیمی 
ایام از محل آورده نقدی و مطالبات 
ساختار  اصاح  هدف  با  سهامداران 

مالی و تامین نقدینگی 
 اخذ مجوز و موافقت اصولی سازمان 
با  اوراق  انتشار  خصوص  در  بورس 
نرخ 18 درصد با طول دوره 4 ساله 
با هدف تامین مالی بخشی از مخارج 
احداث کارخانه تولید اوره و آمونیاک 

پتروشیمی لردگان 
 اخذ مجوز و موافقت اصولی ارکان 

پرداخت  خصوص  در  سپه  بانک 
برای  مدنی  مشارکت  تسهیات 

پتروشیمی لردگان 
 انجام افزایش سرمایه پتروشیمی 
با هدف اصاح ساختار مالی و تامین 

منابع مالی 
 پیگیری در خصوص انتشار اوراق 
در  پتروشیمی  شرکت  مشارکت 
جهت تامین بخشی از مخارج احداث 
کارخانه تولید اتیلن که با صدور مجوز 
انتشار اوراق از طرف سازمان بورس 
 پیگیری در خصوص انتشار اوراق 
توسعه  شرکت  آالت  ماشین  اجاره 
صنایع پایین دستی انجام پذیرفته و 
عملیاتی نمودن آن از طریق شرکت 

تامین سرمایه 
 در راستای اخذ تسهیات از بانک 
توسعه  شرکت  برای  کارگران  رفاه 
صنایع پایین دستی، اصاح ساختار 
مالی و انجام افزایش از از محل آورده 
نقدی و مطالبات سهامداران در حال 

انجام میباشد. 
ب- پرداخت و تسویه دیون 

 تسویه اوراق تبعی شرکت مدیریت 
پتروشیمی  گروه  سرمایه  توسعه 

ایرانیان 
استاندارد  موازی  سلف  اوراق   

پتروشیمی ایام تسویه گردد. 
 تسویه بدهی به پیمانکاران شرکت 

شیمیایی صدف عسلویه

 استراتژی شرکت در بخش مالی و اقتصادی
خسرو رحمتی 
سرپرست امور سرمایه گذاری
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خبرنامه

رشــد فکــری وفرهنگــی در جوامــع 
ــای  ــن ابزاره ــی از برتری ــروزی یک ام
ــع  ــداف کالن در جوام ــه اه ــیدن ب رس
ــز  ــدن نی ــی ش ــن رو صنعت ــت ،از ای اس
گرایشــی دیگــر از پیشــرفت بــه شــمار 
مــی آیــد، شــرکت پتروشــیمی لــردگان 
بــا در نظــر داشــتن ایــن مهــم در صنعت 
ــای  ــذب نیروه ــور، وج ــیمی کش پتروش
واجــد شــرایط کار کــه اغلــب، نیروهــای 
بارویکــرد  توانســته  هســتند  بومــی 
ــوزه  ــدار ، در ح ــعه پای ــق و توس تحقی
آمــوزش نیــروی کار متخصــص ، رونــد 
ــروز  ــد، ام ــه ایجــاد کن ــی در منطق مثبت
مســئولین پتروشــیمی لــردگان بــر ایــن 
ــداف کالن  ــتای اه ــه در راس ــد ک باورن
ــه  ــود ک ــت خ ــق ماموری ــرای دقی و اج
صیانــت از اعتبــار صنعــت پتروشــیمی و 
رشــد وشــکوفایی همــه جانبــه منطقــه 
ــه  ــر آنچــه ک ــرده وه ــالش ک اســت ت
امــروز شــاهد آنیــم حاصــل تالشــهای 
شــبانه روزی همــه پرســنل زحمتکــش 

شــرکت مــی باشــد.
در همیــن خصــوص شــرکت بــا در 
نظــر داشــتن اهمیــت پیشــرفت فیزیکی 
وحفــظ ســرمایه، بــا رویکــرد شــعار )مــا 
ــان  ــادی از جوان ــداد زی ــم( تع مــی توانی
مســتعد کار را جــذب کــرده وطــی دوره 
هــای آموزشــی متعــدد تئــوری وعملی ، 
بــه عرصــه صنعــت پتروشــیمی وارد کند 
کــه ایــن یکــی از بزرگتریــن دســتاورد 
هــای ایــن شــرکت بــه شــمار مــی آیــد. 
تــوان بســیار بــاالی تخصصــی در 
ــی از  ــاخت برخ ــون ، س ــهایی چ بخش
ــزات ،  ــب تجهی ــم، نص ــزات مه تجهی
ــی  ــروی متخصــص داخل ــتفاده از نی اس
ــی تریــن  ــدازی و متعال در بخــش راه ان
بخــش آن )آمــوزش وپــرورش نیــروی 
کارآمــد صنعتــی(در ایــن شــرکت خــود 
ــا افتخــار  ــروز ب ــد، وام ــی کن ــی م نمای
مــی گوییــم و بــه خــود مــی بالیــم کــه 

در فراینــد توســعه وپیشــبرد اهــداف 
صنعتــی کشــور عزیزمــان نقــش موثری 

داشــته ایــم.
پــروژه پتروشــیمی لــردگان بــا 
پیشــرفت فزیکــی 95% مراحــل پایانــی 
خــود را طــی مــی کنــد ، از ایــن رو طبق 
برنامــه زمانبنــدی اعــالم شــده، پیــش 
ــه  ــرح در س ــن ط ــود ای ــی ش ــی م بین

ــرداری برســد. ــه بهــره ب ــاز ب ف

ــه  ــوان ب ــی ت ــر ،م ــوارد دیگ از م
بحــث ایمنــی در محیــط کار اشــاره 
جملــه   از  رکوردهایــی  ،کــه  کــرد 
20،000،000نفــر ســاعت کار بــدون 
ــروژه  ــه را در راســتای پیشــرفت پ حادث
تجربــه کردایم،کــه این مهــم در صنعت 
ــس  ــت. ح ــر اس ــم نظی ــیمی ک پتروش
همدلــی و بــرادری و برابــری، در تمــام 
ســطوح رکــن اولیــه یــک مجموعــه پویا 

تبلور نشاط و بومی گرایی 
در پتروشیمی اوره لردگان

اســت کــه ایــن شــرکت بــا اســتفاده از 
ــای  ــودن غن ــاال ب ــود وب ــیل موج پتانس
ــکار  ــا ب ــته ب ــه توانس ــی منطق فرهنگ
ایمنــی  نویــن در  گیــری روشــهای 
وبهداشــت محیــط کار شــرایت مطلوبــی 

ــد. ــاد کن ــد HSE ایج در فراین
در رویکــرد منابــع انســانی هــم بــا 
اســتفاده از نیروهــای متعهــد و مجــرب 
کــه در اختیــار ایــن مجموعــه مــی باشــد 
ــا افتخــار اعــالم مــی نمائیــم  ، امــروز ب
کــه، بــا رویکــرد آمــوزش محــور ، وتعالی 
ســازمانی بــه موفقیــت های ارزشــمندی 
ــه  ــت یافت ــانی دس ــع انس ــوزه مناب در ح
ایــم، ویقینــا ایــن امــر  مقدمــه ای بــرای 
ــی  ــدت م ــد م ــداف بلن ــه اه ــیدن ب رس
ــر  ــن عم ــه ای ــت ک ــح اس ــد ، واض باش
ــن در  ــری نوی ــری تفک ــون بکارگی مره

ایــن عرصــه مــی باشــد.
درخصــوص موضــوع مســئولیتهای 
اجتماعــی شــرکت کــه اکنــون گامهــای 
اولیــه آن بــه صــورت مقدماتی برداشــته 
شــده اســت ، ســیل اخیــر نمایــی گویا از 
ایــن تفکــر مــی باشــد، کــه در راســتای 
اهمیــت موضــوع ،اقداماتــی چــون اعزام 
پیشــبینی  ســازی  راه  آالت  ماشــین 
اســکان ،وتهیــه غــذا بــرای مردم ســیل 
ــده وهمچنیــن، اســتقرار  زده ودر راه مان
نیروهــای تخصصــی و فنــی بــرای 
ــزات و  ــه تجهی ــیب ب ــری از آس جلوگی
ــت از  ــرکت و صیان ــای ش ــرمایه ه س
ــات  ــر اقدام ــیمی و دیگ ــم پتروش حری
صــورت گرفتــه بخشــی از تالشــها 
ــه مســئولیت هــای  ــل ب در راســتای نی
ــوده اســت. اجتماعــی ایــن مجموعــه ب
در پایــان آرزوی بهــروزی وتــداوم 
زندگــی پــر بــار را بــرای همــه همکارانم 

از خداونــد متعــال خواســتارم.

هیات محترم وزیران در شهریور ماه 1385 با هدف تولید کودهاي شیمیائي بر پایه اوره به منظور توسعه کشاورزي 
و خودکفائي و استفاده از توان بخش خصوصي در جهت ایجاد اشتغال و رفع محرومیت با توجه به عبور 3 رشته 
خط لوله سراسري گاز طبیعي از استان چهارمحال و بختیاري مجوزایجاد مجتمع پتروشیمي جهت تولید اوره و 
آمونیاك را در منطقه صادر نمود و شرکت پتروشیمي لردگان در مرداد ماه سال 87 تأسیس و به ثبت رسید. پس 
از انجام مطالعات مکان یابي و انتخاب زمین، مراحل احداث این مجتمع در زمیني به مساحت 100 هکتار در 
شهرستان لردگان واقع دراستان چهارمحال و بختیاري منطقه فالرد آغاز گشت، این مجتمع به دلیل دسترسي 

مناسب به منابع )نزدیکي به سه خط لوله گازکشوري( از موقعیت مکاني مناسبي برخوردار مي باشد.

محسن محمودی 
نایب رئیس هیأت مدیره  ومدیر عامل
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

ابتدا  آقای مهندس خورسند   
درباره فعالیت های عملیات اجرایی 
شرکت توضیح بفرمایید که در چه 

مرحله ای از کار هستید؟
درحــال حاضــر پیمانکار ســاختمان، 
نصــب و فاینانــس آن در مرحلــه نهایــی 
ــا اواخــر تیرمــاه و پــس  اســت یعنــی ت
عملیــات  مناقصــه،  رونــد  انجــام  از 
ســاختمان و نصــب در ســایت آغــاز 
ــات  خواهــد شــد. درحــال حاضــر عملی
وضعیــت  حفــظ  بــرای  نگهداشــت 
موجــود ســایت بــا فعالیــت هــای فعــال 
کاتــدی،  حفاظــت  سیســتم  ســازی 
ــا،  ــزکاری آرماتوره ــه، تمی ــق ماس تزری
ــل  ــی، تکمی ــاط بحران ــزی نق ــن ری بت
پیــچ و مهــره ســازه هــا، تهیــه درپــوش 
مخــازن و از ایــن قبیــل اقدامــات مطابق 
برنامــه ریــزی هــای الزم انجــام شــده 

اســت.
 در بخش بازرگانی بفرمایید که 
چه اقداماتی انجام شده و برنامه 

آتی چیست؟ 
ــن بخــش اقدامــات مختلفــی  درای
صــورت گرفتــه بــه عنــوان نمونــه 
مــی تــوان بــه ترخیــص کاالهــای 
ــده در گمــرک باهــدف کاهــش  باقیمان
خســارات تاخیــر، رســیدگی به شــکایات 
و ادعاهــای ســازندگان ، انعقــاد قــرارداد 
زمیــن الزم بــرای انبــارش کاالهــا، راه 
ــار،  ــیون انب ــتم مکانیزاس ــدازی سیس ان
اشــاره کــرد. در بخــش تــدارکات اولویت 
ــوان  ــتفاده از ت ــن، اس ــرای تأمی ــا ب م
ــات  ــاز عملی ــورد نی ــای م داخل،کااله
اجرایــی و همچنیــن کاالهایــی بــا زمان 

ســاخت طوالنی بــوده اســت و همینطور 
بــه منظور ســاماندهی وضعیــت انبارهای 
پــروژه نیــز بــرای پوشــش کاالهــا 
امکانــات الزم تهیــه شــده و همچنیــن 
دســتورالعمل هــای حفــظ و نگهــداری 

درحــال انجــام اســت.
های  بخش  از  دیگر  یکی   
مهندسی  و  فنی  بخش  شرکت 
فعالیت  درخصوص  کمی  است 

های این واحد توضیح دهید؟
 800 از  بیــش  حاضــر  درحــال 
 AFC ــه صــورت مــدرک مهندســی ب
نهایــی شــده و بررســی هــای الزم برای 
بیــش از دو هــزار مــدرک و نقشــه انجام 
شــده اســت. همچنیــن کارگــروه فنــی 

ــرای  ــتایرن ب ــارک اس ــا پ ــترکی ب مش
ــی  ــی و اجرای ــرات فن ــه نظ ــه نقط ارائ
ــات  ــر اقدام ــم. از دیگ ــکیل داده ای تش
ــه انجــام  ــم ب در ایــن بخــش مــی توان
ــر،  ــج فل ــی پکی ــرات مهندس ــور تغیی ام
ــع  Telecommunication و مرتف
ــرت هــای ســاخت برخــی  کــردن مغای
از پکیــج هــا اشــاره کنــم و اینکــه 
ــای  ــته ه ــی بس ــوارد فن درخصــوص م
خریــد بــا اهمیــت هــم جمــع بنــدی و 
ــه اســت.   ــی ســازی صــورت گرفت نهای
 آقای خورسند قطعا در حوزه 
مالی و مالیاتی هم اقدامات قابل 
توجهی صورت گرفته اگر ممکن 
توضیحاتی  هم  دراینباره  است 

بفرمایید؟
طبیعتــا در ایــن بخــش از ابتــدای 
کار تاکنــون اقدامــات بســیاری صــورت 
گرفتــه دربــاره همــه آنهــا نمــی شــود 
ــان  ــون زم ــرد چ ــت ک ــل صحب مفص
زیــادی را مــی طلبــد ولــی بــه اختصــار 
و بــه صــورت ســرفصلی بــه بعضــی از 
آنهــا اشــاره مــی کنــم. در حــوزه مالــی 
وضعیــت مالیاتــی ســالهای گذشــته 
ــی هــای  بررســی شــد و پــس از رایزن
بســیار بخشــودگی الزم مالیاتــی گرفتــه 
شــد. همچنیــن گرفتــن مفاصــا حســاب 
ــم،  ــش جرای ــی و کاه ــن اجتماع تأمی
ــه هــای  پرداخــت بخــش عمــده هزین
گمرکــی جهــت ترخیــص کاالهــا، 
معوقــه  مطالبــات  عمــده  پرداخــت 
ــش از 10  ــاد بی ــکاران، انعق ــه پیمان ب
ــد  ــا تمدی ــکاری ی ــرارداد پیمان ــورد ق م
ــالت  ــیون معام ــکیل کمیس ــا، تش آنه
، کمیتــه فنــی، کمیتــه حسابرســی 
ــروی  ــت نی ــاماندهی وضعی ــی، س داخل
انســانی و تعییــن پیمانــکار، ســاماندهی 
وضعیــت خدمــات رفاهــی پرســنل، 
ــود،  ــای موج ــه ه ــن نام ــالح آیی اص
تهیــه گزارشــات متعــدد جهــت مراجــع 
ــهیالت و  ــذ تس ــری اخ ــط ، پیگی مرتب
ــی  ــن مال ــت تأمی ــارکت جه اوراق مش
تعییــن  پیگیــری  آخــر  در  و  طــرح 
فاینانســور بــرای بخــش باقیمانــده 
ــز از دیگــر  ــی نی ــات اجرای کاال و عملی

ــت.  ــوده اس ــش ب ــن بخ ــات ای اقدام
اقدامی  آیا   HSE حوزه  در   
توضیح  لطفا  گرفته  صورت 

بفرمایید؟
ــت  ــه فعالی ــم ب ــوزه ه ــن ح در ای
ــات دوره ای  ــد انجــام معاین ــی مانن های
ــات  ــرارداد خدم ــد ق ــی، عق طــب صنعت
HSE بــا شــرکت پــازارگاد، ایجــاد 
شــرایط ایمــن و آراســتگی ســایت، 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبــط، 
انجــام دســتور العمــل هــای مربــوط بــه 
حــوزه ایمنــی و آتــش نشــانی، تشــکیل 
ــا  ــل ب ــد غیرعام ــران، پدافن ــه بح کمیت
ــوان  ــی ت ــژه م ــه وی ــی منطق هماهنگ

ــرد. ــاره ک اش

در راستای سیاست گذاری شرکت های مادر مجموعه صدف)هلدینگ خلیج فارس و شرکت سرمایه 
گذاری ایرانیان( مدیریت شرکت شیمیایی صدف عسلویه اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار 
داده است تا بتواند به خط مشی ها و اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. به همین منظورگفتگویی با 
مهندس مجتبی فالح خورسند، مدیرعامل این شرکت انجام داده ایم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:

پروژه صدف آماده جهش در سال 98
مهندس مجتبی فالح خورسند
مدیرعامل و هیات مدیره 



 
شماره اول - بهار 1398

w w w . i i p g c . c o m 9

 

خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

ــه در  ــیمی ارومی پتروش
ــه  ــق ب ســال گذشــته موف
دســتیابی رکــود تولیــد  
109 درصــدی شــد  .ایــن 
شــرکت  بزرگتریــن تولیــد 
ــده ســولفات آمونیم در  کنن
ــن  ــت. همچنی ــران اس ای
ایــن شــرکت اولیــن تولید 
ــن  ــده کریســتال مالمی کنن
در ایــران نیــز مــی باشــد

افتخار آفرینی تولید در پتروشیمی ارومیه

ــیمی  ــذاری پتروش ــرمایه گ ــروه س مدیرعامل گ
ایرانیــان گفــت: تحریم  هــا امــری غیرقابــل پیش بینــی 
نبــوده بنابرایــن بــرای وقــوع چنین حــوادث اقتصادی، 
ــذا  ــد؛ ول ــب می کن ــود را طل ــاص خ ــای خ راهکاره
بلکــه  نیســت  اقتصــاد  پایــان  نقطــه  تحریم هــا 
محدودیتــی موقتــی بــوده کــه نیازمنــد تزریــق راهکار 

ناســب اســت
ــی  رســول اشــرف زاده درخصــوص شــرایط فعل
کشــور و وضعیــت شــرکت های پتروشــیمی در ســال 
98 گفــت: اتفاقاتــی کــه در گذشــته متصــور شــده و 
پیش بینــی آن نیــز انجــام شــده بــود در ســال جــاری 
رخ خواهــد داد و ایــن گــروه ســرمایه گذاری بــا ایجــاد 
کارگروهــی کــه از ســال گذشــته تشــکیل شــده بــود، 
ــه ازای هــر  ــف تحریم هــا را بررســی و ب ــاد مختل ابع
ــل  ــناریو قاب ــک س ــه مطــرح می شــود ی ــدی ک تهدی

ــد. ــه می ده ــرا ارائ اج

ــل  ــری غیرقاب ــا ام ــرد: تحریم  ه ــح ک وی تصری
پیش بینــی نبــوده بنابرایــن بــرای وقــوع چنیــن 
حــوادث اقتصــادی، راهکارهــای خــاص خــود را 
طلــب می کنــد؛ ولــذا تحریم هــا نقطــه پایــان اقتصــاد 
نیســت بلکــه محدودیتــی موقتــی بــوده کــه نیازمنــد 
ــرای دورزدن آن اســت و چنیــن  تزریــق راهــکاری ب

محدودیتــی تــوان ایجــاد مشــکل های بــزرگ را ندارد 
بلکــه تنهــا بایــد راهــکاری ارائــه کــرد کــه در برابــر 

ــد. ــر باش ــا قدرتمدت ــن تحریم ه ای
مدیرعامــل گــروه ســرمایه گذاری پتروشــیمی 
ــی  ــروه ط ــن گ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ایرانی
تنظیــم کــرده  را  برنامه هــای خــود  سال گذشــته 
ــرای ســال جــاری،  ــن گــروه ب ــد کــرد: ای ــود، تاکی ب
اتفاقــات مهمــی را رقــم خواهــد زد زیــرا در ابتــدا دو 
طــرح پتروشــیمی در ســال جــاری بــه صورت رســمی 

ــد. ــد ش ــاح خواه افتت
ــرد:  ــح ک ــرح، تصری ــن دو ط ــریح ای ــا تش وی ب
واحــد »الفیــن ایــالم« و »اوره و آمونیــاک لــردگان« 
ــزات  ــه تجهی ــت چراک ــوار روبه روس ــیری هم ــا مس ب
ــگ  ــی هماهن ــع مال ــا مناب ــاده و ب ــاز آن آم ــورد نی م
شــده اســت؛ قطعــا در طــول اجــرای ایــن دو طــرح، 

هیــچ مشــکلی نخواهیــم داشــت. 

افتتاح رســمی دو طرح پتروشیمی با چاشنی تحریم ها 

تحریم ها نقطه پایان اقتصاد نیست
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شــرکت گروه پتروشــیمی سرمایه 
گــذاری ایرانیــان بــه عنوان ســهامدار 
عمــده کــه کنتــرل و راهبری شــرکت 
هــای زیــر مجموعــه خــود را داشــته 
اســت بــا تامیــن مالــی از طریــق 
ــتفاده  ــن اس ــی و همچنی ــع داخل مناب
ــی  ــن مال ــف تامی ــای مختل از ابزاره
ــی  ــار اوراق، اوراق تبع ــه انتش از جمل
بانکهــای  از  تســهیالت  دریافــت  و 
ــری  ــارت و راهب ــز نظ ــف و نی مختل
فنــی و برنامــه ریــزی اجرایــی پــروژه 
ــروژه  ــل پ ــرداری و تکمی ــره ب در به
هــا نقــش بــه ســزایی داشــته اســت. 
ــیمی  ــروه پتروش ــه گ در مجموع
ســرمایه گــذاری ایرانیــان  بــرای 
 3 1 بــه  منتهــی  لــی  ما ل  ســا
اردیبهشــت 1398 از بیــن 15 شــرکت 
زیــر مجموعــه و تحــت مدیریــت 
ــال  ــارد ری ــغ 3.000 میلی ــرول مبل پت
ســود خالــص خلــق گردیــد. ایــن 
شــرکتها  ســایر  کــه  حالیســت  در 

ــه  ــرای مجموع ــص ب ــود خال ــه س ک
نداشــتند در مرحلــه قبــل از بهــره 
ــه  ــا برنام ــه ب ــند. ک ــرداری میباش ب
در  گرفتــه  صــورت  هــای  ریــزی 
ســال هــای جــاری بــه بهــره بــرداری 

ســوددهی خواهنــد رســید.
ایــن مهــم بــا نظــارت بــر تدوین 
برنامــه هــای راهبــردی در ســطح 
ــه  ــر مجموع ــرکتهای زی شــرکت و ش
مطلــوب  برگــزاری  بــر  ،نظــارت 
ــر  مجامــع عمومــی شــرکت هــای زی
مجموعــه در مواعــد قانونــی ، نظــارت 
ــای  ــرکت ه ــرد ش ــی عملک و ارزیاب
ــش  ــور افزای ــه منظ ــه ب ــر مجموع زی
اســتفاده  و  وری  بهــره  و  بازدهــی 
ــه  ــات آن هــا ، بهین ــوب از امکان مطل
ســازي دارایــي و ســبد پورتفــوي بــر 
ــاد  ــتراتژیک  ،ایج ــه اس ــاس برنام اس
ــای  ــه ه ــن زیرمجموع ــي بی هماهنگ
ــی و..... ــم افزای ــت ه ــرول در جه پت

ــد . بدســت آم

سید نیما فاضلی 
سرپرست مجامع و امور شرکت ها 

اقدام مثبت پترول در مجامع شرکت های تابعه 

هم افزایی در برنامه ریزی اجرایی ، تامین مالی 
و کنترل راهبری 

لردگان ممسنیمجمع  مجمع 

کازرون مجمع پتروشــیمی صدف عسلویهمجمع 
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خبرنامه

هــدف از ایــن پــروژه در وهله اول 
اســتاندارد ســازی فرآینــد هــای کســب 
ــق  ــر از طری ــن ام ــه ای ــت ک و کار اس
مــدل ســازی فرآیندهــای ســازمان 
بــر اســاس یــک زبــان مشــترک بیــن 
المللــی موجــب بسترســازی در راســتای 
ــای  ــد ه ــرل فرآین ــرا و کنت ــود، اج بهب
انتقــال  کســب و کار و ســهولت در 

ــردد.  ــه می گ ــن زمین ــش در ای دان
همچنیــن بــا تدویــن معمــاری 
مطلــوب فرآینــد هــای کســب و کار در 
راســتای اهــداف اســتراتژیک ســازمان 
ارتبــاط  جهــت  الزم  هــای  بســتر 
موثــر عملکــرد فرآینــد هــا بــا اهــداف 
ــی  ــم م ــازمان را فراه ــتراتژیک س اس
نمایــد. ایــن پــروژه بــا اولویــت بنــدی 
فرآیندهــای کســب و کار از روش هــای 
ــی  ــود و طراح ــتای بهب ــی در راس عمل
فرآینــد مطلــوب و همجنیــن نقشــه راه 
پیــاده ســازی 10 فرآینــد منتخــب گام 

ــر مــی دارد. ب
استراتژیهای مشخص شده 
درخصوص اجرای پروژه مدیریت 

فرآیندها:
موجــود  فرآیندهــای  شــناخت   
کســب وکار کــه در شــرکت گــروه 
ــان ــذاری ایرانی ــرمایه گ پتروشــیمی س

لیســت  و  ری  معمــا یــن  تدو  

ــازی  ــب وکار و مدل س ــای کس فرآینده
ــدی  ــا ســطح 4 فرآین ــود ت وضــع موج

بــرای کلیــه فرآیندهــا
ب  نتخــا ا و  ی  یت بنــد لو و ا  
فرآیندهــای بــا اولویــت بــاال به منظــور 
ــای  ــت فرآینده ــه مدیری ــل چرخ تکمی

کســب وکار
 ، یندهــا فرآ بهبــود  و  تحلیــل 
مطلــوب،  فرایندهــای  مدل ســازی 

ــازی)فرم،  ــتندات جاری س ــن مس تدوی
ــه(،  ــتورالعلمهای مربوط ــداول و دس ج
بــرای  پیاده ســازی  ه  را نقشــه  و 

فرآیندهــای بــا اولویــت بــاال 
معمــاری  اســاس  یــن  ا بــر 
بــرای  کار  و  کســب  یندهــای  فرا
ــره  ــطح 3)زنجی ــا س ــا ت ــه فراینده کلی
ــا ســطح  ارزش فرایندهــای ســازمان ت
لیســت فرایندهــا( تهیــه و مستندســازی 

وضعیــت موجــود بــر اســاس اســتاندارد 
یندهــای  فرا کلیــه  بــرای   EPC
شناســایی شــده در معمــاری در ســطح 

4 صــورت گرفــت.
طراحــی  و  بهبــود  همچنیــن   
نمونــه   10 بــرای  مطلــوب  فراینــد 
ــای  ــت فراینده ــع در لیس ــد واق فراین
استخراج شــده دارای اولویــت انجــام 
شــد. در خصــوص ایــن فرایندهــا مــدل 
ــد  ــن شناســنامه فراین ــد و همچنی فراین

ــد.  ــه ش ــوب ارائ مطل
شــده  گرفتــه  درنظــر  زمــان 
بمنظــور انجــام پــروژه بهبــود فرآیندهــا 
ــه  ــد ک ــاه می باش ــت م ــرکت هف در ش

ــد. ــان می رس ــه پای ــاه ب ــرداد م خ

 دستاوردهای پروژه تاکنون :
کار  و  کســب  شــناخت  گــزارش   

ســازمان
فرآیندهــای  معمــاری  گــزارش   

ســازمان کســب وکار 
 مدل هــای فرآیندی وضع موجود

 شناســنامه فرآیندهای وضع موجود
 مدل هــای فرآیندی وضع مطلوب

وضــع  فرآیندهــای  شناســنامه   
ب مطلــو

 مســتندات سیســتم مدیریــت کیفیــت 
فرآیندهــای وضــع موجود

اهمیت شناسایي و مدیریت مناسب فرایندهاي کسب وکار و همچنین الزامات سازمان باالدستی، شرکت 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان را بر آن داشت تا اقدام مناسبي در جهت طراحي و تدوین 
و مدیریت هر چه بهتر نظام مدیریت فرایندهاي کسب وکار به عمل آورد و به همین دلیل پروژه ای با 
عنوان طراحی و بهبود نظام جامع مدیریت فرایندهای کسب و کار شرکت گروه پتروشیمی سرمایه 

گذاری ایرانیان تعریف و از آذرماه سال 1397 آغاز گردید.

پروژه طراحی و بهبود نظام جامع 
مدیریت فرایندهای کسب و کار

شیما حسینی
سرپرست مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک
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ــم  ــر تی کارگاه آموزشــی » هن
ســازی ؛ هنرمذاکــره و توافــق « 
توســط شــرکت گــروه پتروشــیمی 

ــزار شــد.  ســرمایه گــذاری برگ
مدیــر عامــل شــرکت ســرمایه 
گــذاری ایرانیــان هــدف از برگزاری 
کــردن  نهادینــه  را  کارگاه  ایــن 
ــه  ــی کار تیمــی در مجموع فرهنگ
ــرد :  ــد ک ــت و تاکی ــرول دانس پت
ــی و  ــر اثربخش ــه ب ــز و توج تمرک
کارامــدی تیم هــای کاری، مســتلزم 
داشــتن روحیــه کار تیمــی اســت، 
بــه نحــوی کــه اعضــاء یــا عناصــر 
کاری  تیم هــای  تشــکیل دهنده 
فعالیــت  و  تیمــی  کار  بتواننــد 
تیمــی انجــام دهنــد، نحــوه تعامــل 
ــاء در  ــک از اعض ــر ی ــت ه و فعالی
ــت آن  ــدم موفقی ــا ع ــت ی موفقی
سرنوشت ســاز  و  موثــر  تیم هــا 
اســت، بنابرایــن پیــش از تشــکیل 
ــد  ــای کاری بای ــدازی تیم ه و راه ان
ــای  ــی را در فض ــگ کار تیم فرهن
ــر مجموعــه نهادینــه  شــرکت و زی

کــرد کــه ایــن کار باعــث ظرفیــت 
ــای  ــارت ه ــای مه ــازی و ارتق س
یکدیگــر شــده و در نهایــت منجــر 

ــی شــود.  ــه رشــد و تحــول م ب
رســول اشــرف زاده تصریــح 
کــرد : از دیگــر اهــداف ایــن کارگاه 
ــری  ــئولیت پذی ــازی مس ــال س فع
ــر در  ــرد یکدیگ ــه عملک ــبت ب نس
انجــام یــک کارتیمــی مــی باشــد 
و اینکــه چگونــه مــی تــوان قابلیت 
هــای رفتــاری و ارتباطــی خــود را 
در یــک فضــای جمعی ارتقــاء داده 
ــع ارتباطــی در  ــا شــناخت موان و ب
ــع نمــود و  ــان را رف ــراد آن ــن اف بی
در نهایــت بــا اســتفاده از پتانســیل 
ــای  ــتعداد ه ــاری و اس ــای رفت ه
ــر  ــرکت منج ــود در ش ــی خ اجرای
ــه هــم افزایــی و تقویــت انگیــزه  ب

ــد.  ــام کارهاش ــی در انج جمع
در ایــن کارگاه آموزشــی پــس 
موضوعــات  و  مباحــث  ارائــه  از 
مربــوط بــه گــروه و تیــم بــا ویژگی 
هــای تیــم هــای کاری ، مــدل تیم 

برگزاری کارگاه آموزشی هنر تیم سازی 
و مذاکره توسط شرکت گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

ســازی ، دالیــل و مراحــل تشــکیل 
ــل  ــا و عوام ــاب اعض ــم و انتخ تی
موفقیــت تیــم رهبر آشــنا شــدند و 
نقــش هــا و ویژگیهــای شــخصیتی 
و  گردیــد  مشــخص  حاضریــن 
ــف  ــای مختل ــم ه ــه تی ــپس ب س
بــا مشــارکت  تقســیم شــده تا 
ــن کار تیمــی )  ــه تمری ــر ب یکدیگ
بــرج ســازی و مذاکــره ( بپردازنــد.

فعــال  کارگاه  ایــن  هــدف 
ســازی مســئولیت پذیــری نســبت 
ــام  ــر در انج ــرد یکدیگ ــه عملک ب
یــک کارتیمــی مــی باشــد و اینکــه 
ــوان قابلیــت هــای  ــی ت ــه م چگون

رفتــاری و ارتباطــی خــود را در 
ــاء داده  ــی ارتق ــای جمع ــک فض ی
ــع ارتباطــی در  ــا شــناخت موان و ب
ــع نمــود و  ــان را رف ــراد آن ــن اف بی
در نهایــت بــا اســتفاده از پتانســیل 
ــای  ــتعداد ه ــاری و اس ــای رفت ه
ــر  ــرکت منج ــود در ش ــی خ اجرای
ــه هــم افزایــی و تقویــت انگیــزه  ب

ــد.  ــا ش ــام کاره ــی در انج جمع
اموزشــی  کارگاه  ایــن  در 
معاونیــن و مدیران و روســا شــرکت 
گــروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری 
ایرانیــان ومدیــران عامــل  شــرکت 

ــد. ــه شــرکت نمودن ــای تابع ه
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کارگاه آموزشی تیم سازی
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

  عدم اعتماد به کارکنان
ــت  ــدا الزم اس ــورد ابت ــن م در ای
ایــن بــاور را در خــود شــکل دهیــم که 
ــدان  تعهــد و ظرفیتهــای همــه کارمن
ــد  ــک کارمن ــت و  ی ــم نیس ــد ه مانن
ــه  ــای ب ــت کاره ــادر اس ــی ق معمول
را  بیشــتری  و  تــر  بــزرگ  مراتــب 
ــد و توجــه داشــته باشــیم  انجــام ده
کــه عــدم اعتمــاد بــه اکثــر کارمنــدان 
در نهایــت منجــر بــه ایــن میشــود کــه 
ــود  ــم کاری خ ــویم حج ــور میش مجب
بســیار را زیــاد کنیــم کــه بــدون شــک 
مشــکل ســاز خواهــد بــود، پــس الزم 
ــه  ــت ارای ــب جه ــای مناس ــت فض اس
توانمنــدی و اعتمادســازی در اختیــار 
کارکنــان گذاشــته شــود و ســپس 

ــری شــود. ــم گی تصمی

حد  از  بیشتر  کمتر/  ارتباط   
کارکنان با 

ــودن بــه     اگرچــه پاســخگو ب
کارکنــان و در دســترس بــودن بــرای 
ــا  ــوی ب ــه نح ــه ب ــرادی ک ــی اف تمام
ــم و  ــتند، مه ــاط هس ــرکت در ارتب ش
ــن  ــال ای ــن ح ــا ای ــت، ب ــروری اس ض
ــر  ــه ه ــت ک ــا نیس ــن معن ــر بدی ام
زمــان ایــن امــکان وجــود داشــته 
باشــد. مدیــر در مهــم  تریــن جایــگاه 
شــرکت  بایــد زمــان خود را بــه نحوی 
مدیریــت کنــد کــه بــا معضــل کمبــود 
وقــت و پرداختــن بــه موضوعــات کــم 
اهمیــت مواجــه نشــود. همچنیــن 
بــردن ســطح  بــاال  بــرای  گاهــی 
مدیریــت و همچنیــن تفویــض اختیــار 
بــه ســطوح پایینتــر بهتــر اســت تنهــا 
در زمــان  هایــی مشــخص خــود را در 
ــرار دهــد. یکــی دیگــر از  دســترس ق
مزیــت  هــای ایــن اقــدام ایــن اســت 
کــه باعــث مــی  شــود بــه علــت آنکــه 
مراجعــه کننــدگان میداننــد تنهــا 
ــد،  ــار دارن ــدود را در اختی ــی مح زمان
ــا  ــه واقع ــد ک ــرح کنن ــائلی را مط مس

ــت. ــروری اس ض
بــرای رفــع مشــکل میتــوان  
امــکان مطــرح کــردن همه مســائل را از 
طریقــی ماننــد ارســال ایمیــل/ صندوق 

ــم آورد.  ــتقیم و... فراه ــاط مس ارتب

 تمایل به تمجید
   ایــن مســاله عموما بــرای مدیران 
خوشــایند بنظــر میرســد، بــا ایــن حال 
واقعیــت ایــن اســت اگــر کــه خــود را 
وابســته بــه تمجیــد هــای بــدون دلیل 
ــث  ــود باع ــر خ ــن ام ــم ای ــان دهی نش

بــروز ضعــف در تصمیــم گیــری  و 
ایجــاد فضــای نامناســب کاری خواهــد 
شــد. بــرای رفــع مشــکل  تنهــا کافــی 
ــر از  ــود را متاث ــات خ ــت  تصمیم اس
تمجیــد دیگــران نگیریــم و کاری را 
انجــام دهیــم کــه بــاور داریــم صحیــح 
ــم  ــد تصمی ــه در فرآین ــرا ک ــت چ اس
گیــری، اگرچــه مشــورت گرفتــن امری 

پســندیده اســت، امــا هیــچ کــس بــه 
انــدازه خــود مدیــر نســبت بــه اوضــاع 
و جایــگاه کلــی موضــوع اشــراف کامــل 
نداشــته و ممکــن اســت حتــی تصمیم 
مدیــر از نظــر بقیــه بــی معنــی نیــز بــه 

نظــر برســد.

درخواست کمک نکردن
   هنگامــی کــه در جایگاهــی 
باالتــر از ســایر افــراد قــرار مــی گیریم 
، ایــن جایــگاه مانــع درخواســت کمک 
میشــود و شــاید از نظــر کارکنــان 
مدیــری کــه درخواســت کمــک میکند 

ضعیــف بــه نظــر برســد.
بــرای حــل مشــکل فرامــوش 
ــر انســانی از محــدوده  ــه ه ــم ک نکنی
ــوردار  ــخصی برخ ــای مش ــی ه توانای
ــا  ــر ب ــک مدی ــت ی ــت و الزم نیس اس
ــر  ــات کار درگی ــب و جزیی همــه جوان
شــود، همچنیــن در صورتــی کــه 
نخواهیــم از کمــک ســایرین اســتفاده 
ــود حجــم  ــم ب ــور خواهی ــم، مجب کنی
کاری خــود را بــه میــزان چشــمگیری 
افزایــش دهیــم کــه باعــث عــدم 
رســیدگی بــه کارهــای دیگــر خواهــد 

شــد.

   یکی از مواردی است که تقریباً تمامی مدیران منکر آن می شوند عدم اعتماد به کارکنان است و 
معموال مدیران با توجه به ذهنیت، عملکرد وسوابق نامناسب بعضی از کارکنان، اجازه کار در محدوده 
مشخص شده را به کارمندان خود می  دهند. با این حال بسیاری از افراد توانایی و انگیزه فعالیت  های 

بیشتری دارند که به علت  نبود فضا برای آنها با هدر رفتن استعداد مواجه می شویم.

4 اشتباه معمول مدیریتی
مهندس خورسند 
مدیرعامل پتروشیمی صدف عسلویه
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بورس اوراق بهادار 
بــورس نهــاد ســازمان یافته ای 
ــده و  ــه ارکان عم ــه از جمل ــت ک اس
ــوب  ــرمایه محس ــازار س ــی در ب اساس
ــه  می شــود. کارکردهــای اصلــی آن ب

ــر اســت: ــرار زی ق
 مدیریت انتقال ریسک

 شفافیت بازار
 کشف قیمت

 ایجاد بازار رقابتی
یه ها  ما ســر ی  ر و جمــع آ  
بــرای  کوچــک  پس اندازهــای  و 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــرمایه م ــن س تامی

دی قتصــا ا ی  لیت هــا فعا
کاالهــای  بــورس،  بــازار  در 
مختلفــی مــورد معاملــه قــرار می گیــرد 
و بــر همیــن اســاس بــازار بــورس بــه 

ــود: ــیم می ش ــی تقس ــته کل 2 دس
 بــورس کاال:  بــازار متشــکل 
و منســجمی اســت کــه تعــداد زیــادی 
از فروشــندگان، کاالی خــود را عرضــه 
و کاالی مربوطــه پــس از بررســی های 

کارشناســی و قیمت گــذاری توســط  
ــداران  ــه خری ــازار، ب کارشناســان آن ب
بــورس  ایــن  می شــود.در  ارائــه 
ــه  ــواد اولی ــام و م ــواد خ ــوال م معم

ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــورد معامل م
ــادار: در  ــورس اوراق به  ب
ایــن نــوع بــورس دارایی هایــی ماننــد 
ســهام، اوراق بــا درآمــد ثابــت و …. 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد معامل م
ســرمایه گذران در بــورس اوراق 
ــد درآمــد  ــه 2 روش می توانن بهــادار ب

کســب کننــد:
ــدی  ــود نق ــت س  پرداخ
ــرکت ها؛  ــت ش ــی از فعالی ناش
در  سهامشــان  کــه  شــرکت هایی 
بــورس پذیرفتــه شــده اســت، بخشــی 
از ســود ناشــی از فــروش محصــوالت 
خــود را بیــن ســهامداران تقســیم 
ــرمایه گذارانی  ــه س ــد. در نتیج می کنن
کــه ســهام ایــن شــرکت ها را دارنــد، از 
ایــن طریــق کســب درآمــد می کننــد. 
ــه  ــالیانه ب ــورت س ــود به ص ــن س ای

ــود. ــت می ش ــهامداران پرداخ س
 کســب درآمــد ناشــی 
از افزایــش قیمــت ســهام؛ 
ــل  ــه دلی ــرکت ها ب ــهام ش ــت س قیم
ثربخــش  ا و  مفیــد  فعالیت هــای 
افزایــش  می توانــد  مدیرانشــان، 
ــن  ــهام ای ــت س ــش قیم ــد. افزای یاب
درآمــد  ایجــاد  شــرکت ها موجــب 
ــد. ــد ش ــهامداران آن  خواه ــرای س ب

مزیــت هــای ســرمایه گــذاری 

در بــورس
1- قابلیت نقدشوندگی باال

2-  شفافیت بازار
3- امــکان ســرمایه گــذاری خرد 

و بــه میــزان دلخــواه 
ــا  ــا اوراق ب 4- وجــود ســهام و ی
ــی  ــا ریســک و بازده ــت ب ــد ثاب درآم
مختلــف بــرای ســرمایه گذاران بــا 

ــری ــک پذی ــطح ریس ــر س ه
مفاهیم اصلی بورس

شاخص بورس: 
در  شــاخص ها  کلــی  به طــور 
بــورس بــرای بررســی و ارزیابــی 
ــی  ــت فعل ــته و وضعی ــت گذش وضعی
و  مختلــف  جنبه هــای  از  بــورس 
ــده  ــد آین ــی رون ــور پیش بین همین ط

های  دغدغه  ترین  اصلی  از  یکی 
در  مالی  منابع  گذاری  سرمایه  افراد 
بازارهای  باشد.  می  خود  دسترس 
از جمله  گذاری  برای سرمایه  مختلفی 
مسکن، ارز، طال و .... که یکی از اصلی 
ترین محل های سرمایه گذاری بورس 
می باشد که البته با توجه به پیچیدگی 
تکنیکی  نکات  به  توجه  بازار  این  های 
حائز اهمیت می باشد. در زیر خالصه ای 
از مفاهیم اصلی بورس معرفی می گردد.

سرمایه گذاری در بورس
 نویسنده: احسان قاسمی 

در ابتــدا بایــد بدانیــم کــه نظــام قیمت گــذاری بــورس بــه گونه ای اســت 
ــه  ــت داشــته باشــند. ب ــذاری آن دخال ــد در قیمت گ ــه اشــخاص نمی توانن ک
ایــن معنــی کــه افــراد نمی تواننــد شــخصًا و بــا قیمتــی خــارج از محــدوده 
تعییــن شــده اقــدام بــه خریــد و فــروش ســهام نماینــد بلکــه ایــن کار بایــد 
از طریــق کارگزاری هــای بــورس انجــام پذیــرد. کارگــزاران افــراد مطمئــن 
هســتند کــه مجــوز فعالیــت خــود را از ســازمان بــورس دریافــت می کننــد. 
در واقــع فعالیــت آن هــا تحــت نظــارت بــورس انجــام می گیــرد. همانطــور 
کــه گفتیــم خریــداران و فروشــندگان بــرای ورود بــه بــورس در اولیــن اقــدام 
بایــد بــه یکــی از کارگــزاران بــورس مراجعــه کــرده و کــد بورســی دریافــت 
نماینــد. پــس از ان درخواســت خــود را بــه کارگــزاری مربوطــه اعــالم کننــد. 
ایــن اعــالم می توانــد به صــورت حضــوری، تلفنــی، اینترنتــی و یــا آنالیــن 
صــورت پذیــرد. تقاضــای آن هــا وارد سیســتم معامــالت شــده و در ســتون 

خریــد و فــروش بــر اســاس قیمــت و الویــت زمانــی قــرار می گیــرد.
نحــوه قــرار گرفتــن تقاضــای خریــد یــا فــروش در سیســتم بــه ایــن 
گونــه اســت کــه تقاضــای فروشــی کــه قیمــت ارزان تــری داشــته باشــد یــا 
تقاضــای خریــدی کــه قیمــت باالتــری دارد در ردیــف اول ســتون مربــوط 
بــه خــود قــرار می گیــرد. الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه دو تقاضــای خریــد 
یــا دو تقاضــای فــروش بــا قیمــت مشــابه وارد سیســتم معامــالت شــود، قرار 
گرفتــن ســفارش در سیســتم بــر اســاس زمان ارســال درخواســت خواهــد بود.

عــالوه بــر ایــن هــر خریــد و فــروش در بــورس، کارمــزدی دارد. ایــن 
کارمــزد بــر اســاس اینکــه چــه نــوع اوراق بهــاداری در چــه بــازاری معاملــه 

شــده اســت متفــاوت اســت.

چگونه در بورس خرید و فروش کنیم؟
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

شــاخص ها  شــدند.  شناســایی  آن، 
ــی در  ــش مهم ــا نق ــانات آن ه و نوس
تصمیم گیــری ســرمایه گذاران ایفــا 
بورســی  شــاخص های  می کننــد. 
انــواع مختلفــی دارنــد کــه هــر یــک 
ــه  خاصــی  ــورس را از جنب ــت ب وضعی

می کننــد. بررســی 
عمومــی  ســطح  نشــان دهنده 
شــرکت های  ســود  و  قیمت هــا 
پذیرفتــه شــده در بــورس اســت. 
بیانگــر  شــاخص  ایــن  تغییــرات 
ــرمایه گذاران در  ــی س ــن بازده میانگی

بــورس اســت.
اوراق  و  بــورس  ســازمان 

بهــادار:
ــر  ــی غی ــه عموم ــک موسس  ی
دولتی اســت که براســاس قانــون بازار 
اوراق بهــادار ایــن نهــاد ایجاد شــده تا 
زیــر نظــر شــورای عالــی بــورس بــه 
تدویــن قوانیــن و مقــررات و نظــارت 
ــف  ــایر وظای ــا و س ــرای آن ه ــر اج ب
ــازار بــورس و  ــون ب تعیین شــده در قان
اوراق بهــادار می پــردازد. به عبــارت 
دیگــر مقــام ناظــر در بــازار اوراق 
ــورای  ــاد ش ــه دو نه ــران ب ــادار ای به
ــورس و  ــازمان ب ــورس و س ــی ب عال

اوراق بهــادار تقســیم می شــود.
بورس اوراق بهادار تهران:

 یــک شــرکت ســهامی عــام 

انتفاعــی اســت کــه عملیــات اجرایــی 
ــازار اوراق بهــادار را بــر عهــده دارد.  ب
نهــاد  ایــن  از مهم تریــن وظایــف 
قبیــل  از  مــواردی  بــه  می تــوان 
تشــکیل، سازماندهی و اداره بازار اوراق 
بهــادار، پذیــرش اوراق بهــادار، وضع و 
اجــرای ضوابــط حرفــه ای و انضباطــی 
ــت  ــر فعالی ــارت ب ــا و نظ ــرای اعض ب
ــام  ــن انج ــر حس ــارت ب ــا ونظ آن ه
ــده  ــادار پذیرفته ش ــالت اوراق به معام

ــرد.  ــاره ک اش
فرابورس ایران:

ــادار  ــورس اوراق به ــون ب همچ

یــک شــرکت ســهامی عــام انتفاعــی 
ــازار  ــی ب ــات اجرای ــه عملی ــت ک اس
اوراق بهــادار را بــر عهــده دارد. تفاوت 
اصلــی فرابــورس ایران و بــورس اوراق 
ــت و  ــطح کیفی ــران در س ــادار ته به
وضعیــت مالــی شــرکت هــای پذیرفته 

ــده می باشد. ش
کارگزاران:

نهــاد  به عنــوان  کارگــزاران 
واســط بیــن خریــداران و فروشــندگان 
ــل،  ــد و در مقاب ــه می پردازن ــه معامل ب
درصــدی از ارزش ناخالــص معاملــه را 
تحــت عنــوان حــق )کارمزد(کارگزاری 

دریافــت می کننــد. بــرای ســرمایه 
ــذاران  ــرمایه گ ــورس س ــذاری در ب گ
بــا کارگــزاران در ارتبــاط خواهنــد بود.

مشاوران سرمایه گذاری:
ی  ر ا یه گذ ما ســر ن  ا ر و مشــا
بــه  کــه  هســتند  یــی  ها د نها
اشــخاص یــا نهادهــای دیگــر در 
زمینــه ارزش گــذاری اوراق بهــادار، 
و  بهــادار  اوراق  در  ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری، مشــاوره  ــبد س ــه س تهی
ــرمایه  ــه س ــی ک ــد. در صورت می دهن
گــذار قصــد دریافــت مشــاوره در 
خصــوص خریــد و فــروش انــواع 
ســهام و اوراق بهــادار را داشــته باشــد، 
مــی توانــد از خدمــات ایــن نهــاد 

اســتفاده نمایــد.
صندوق های سرمایه گذاری:

یکــی از نهادهای مالی اســت برای 
ــانی  ــژه کس ــرمایه گذاران، به وی ورود س
کــه تخصــص یــا فرصــت تحلیل بــازار 
و انجــام معامــالت به صــورت حرفــه ای 
ــا  ــرمایه گذاری بن ــدوق س ــد،. صن ندارن
ــون  ــد 200 قان ــاده 1 بن ــف م ــر تعری ب
ــک  ــادار، عبارتســت از ی ــازار اوراق به ب
ــی آن  ــت اصل ــه فعالی ــی ک ــاد مال نه
ــت  ــادار اس ــرمایه گذاری در اوراق به س
ــه  ــبت ب ــای آن نس ــن واحده و مالکی
ســود و زیــان صندوق شــریک هســتند. 
ســرمایه گذاران  از  دریافتــی  وجــوه 
در صندوق هــا در ترکیــب متنوعــی 
دارایی هــا  ســایر  و  بهــادار  اوراق  از 
ســرمایه گذاری می شــود. اطالعــات 
مربــوط بــه صندوق هــای ســرمایه 
گــذاری در ســایت مرکــز پــردازش 
اطالعــات مالــی ایــران )فیپیــران( قابل 

دســترس می باشــد.
سایت کدال: 

اطالع رســانی  جامــع  ســامانه 
ناشــران اوراق بهــادار تحــت نظــارت 
بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
اســت. در ایــن ســامانه اطالعــات 
در  شــرکت ها  شــده  دســته بندی 
زمینــه صورت هــای مالــی دوره ای 
و میــان  دوره ای، گــزارش مجامــع 
ــره  ــت مدی ــزارش هیئ ــرکت ها، گ ش
شــرکت ها، اطالعیه هــا، پیش بینــی 

درآمدهــا قــرار دارد.

بــرای بررســی و تحلیــل ســهام شــرکت ها بــه طــور 
عمــوم از دو روش اســتفاده می شــود:

 تحلیــل بنیــادی )فاندامنتــال(: در ایــن روش 
عوامــل بنیــادی کــه بــر روی قیمــت ســهم یــک شــرکت 
تاثیــر می گــذارد، مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار 
می گیــرد. ایــن تحلیــل بــا اســتفاده از گزارش هایــی کــه 
ــی  ــه پیش بین ــود ب ــالم می ش ــی اع ــای مال در صورت ه
ــتر  ــردازد و بیش ــرکت می پ ــک ش ــهام ی ــی س و بررس
بــرای دوره هــای زمانــی طوالنی تــر مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. در ایــن نــوع تحلیــل، شــرایط اقتصــادی کالن، 
شــرایط صنعــت مربوطــه و پــس از آن شــرایط شــرکت 
 P/E ــبت ــود. نس ــل می ش ــی و تحلی ــر بررس ــورد نظ م
ــه ســود هــر ســهم(، حاشــیه  شــرکت )نســبت قیمــت ب
ســود خالــص آن، نســبت بدهــی، نســبت جــاری، ارزش 
دفتــری و گــردش موجودی هــا از جملــه عواملــی اســت 
کــه در تحلیــل فاندامنتــال مــورد توجــه قــرار می گیــرد.

ــه  ــل ب ــوع تحلی ــن ن ــکال: در ای ــل تکنی  تحلی
جــای بررســی صورت هــای مالــی شــرکت ها، بــه نمــودار 
ــه  ــخص پرداخت ــی مش ــای زمان ــا در بازه ه ــی آن ه قیمت
می شــود و از آنچــه در گذشــته اتفــاق افتاده اســت، رفتــار 
ــی  ــن روش تحلیل ــود. ای ــی می ش ــهم پیش بین ــده س آین

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــی کوتاه ت ــای زمان ــرای بازه ه ب
می گیــرد. در تحلیــل تکنیــکال اعتقــاد بــر ایــن اســت که 
رفتــار و رونــد قیمتــی ســهام یــک شــرکت در دوره هــای 

زمانــی مشــخص، تکــرار می شــود.
 بــا اســتفاده از تحلیــل تکنیکالــی یــا تحلیــل 
بنیــادی می توانیــم ســهام شــرکت های مختلــف را 
ــادی،  ــکال و بنی ــل تکنی ــای تحلی ــم. دنی ــی نمایی ارزیاب
ــن  ــک از ای ــر ی ــود را دارد. ه ــاص خ ــای خ جذابیت ه
ــا بتوانــد  دو روش اطالعــات خــاص خــود را نیــاز دارد ت
پیش بینــی درســتی از قیمــت ســهام شــرکتی خــاص در 
زمانــی معیــن ارائــه کنــد. مــا نیــاز داریــم کــه با اســتفاده 
ــه خریــد و  ــا هــر دوی ایــن روش هــا اقــدام ب از یــک ی

ــم.  ــروش ســهام نمایی ف
قابــل توجــه اســت کــه از گــروه پتروشــیمی 
ــراه  ــه هم ــی ب ــرکت اصل ــان، ش ــرمایه گذاری ایرانی س
شــرکت هــای کــود شــیمیایی لــردگان بــا نمــاد شــلرد، 
پتروشــیمی ممســنی با نماد ممســنی، پتروشــیمی کازرون 
بــا نمــاد کازرون، پتروشــیمی دهدشــت بــا نماد دهدشــت 
و همچنیــن شــرکت هــای وابســته همچــون پتروشــیمی 
شــیراز و کرمانشــاه در بــورس و فرابــورس ایــران در حــال 

معاملــه مــی باشــند.

حاال سهام چه شرکت هایی را معامله کنیم؟
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همزمان با شروع عملیات سیویل در مورخه 
90/07/01 واحد H.S.E ایمنی گچساران آغاز 
به فعالیت نموده و اهم عملکردهای حوزه ایمنی  
، بهداشت ، محیط زیست  و آتشنشانی به شرح 

ذیل می باشد.
 ایمنی :

 برگزاری 2979 نفر/ساعت  آموزشی ایمنی 
مقدماتی )بدو ورود به سایت(

 ساعت کارکرد کل بدون حادثه فوتی و یا 
قطع عضو تا پایان اردیبهشت 98 )6/6801/882 

نفر/ساعت(
 احداث  و تجهیز زمین تست ماشین آالت 

باربرداری در سایت 
 نصب تجهیزات و عائم راهنمایی و رانندگی 

در سطح جاده های داخل سایت
و   H.S.E واحد  آموزش  اداره  اندازی  راه   
برگزاری دوره های ایمنی ،   بهداشت و محیط 

زیست جهت پرسنل کارفرما و پیمانکاران
 نصب سیستم اتصال زمین )ارتینگ( جهت 

کلیه ساختمانها ، تجهیزات و تاسیسات 
 بازدید و صدور مجوز تردد جهت خودروهای 

سبک و سنگین به سایت
 اجرای دستورالعمل های اباغی N.P.C در 

 H.S.Eحوزه

 بهداشت:
 راه اندازی مرکز بهداری سایت و تجهیزات 
آن به پیشرفته ترین آمبوالنس تیپ A و جذب 
کارشناس فوریت های پزشکی و راننده آمبوالنس

نظارت  نفر جهت  یک  بکارگیری  و   جذب 
های  خوابگاه  و  رستوران  بهداشتی  امور  برای 

موجود در سایت 
 انجام تست های مربوط به خواص فیزیکی و 

شیمیایی آب آشامیدنی و مصرفی سایت

پرتو  دستگاه  جهت   سوری  چاله  احداث   
نگاری طبق استاندارد سازمان انرژی اتمی 

 دریافت کارت معاینات بدو استخدام پرسنل 
کارفرما و نفرات اجرایی پیمانکاران 

 محیط زیست:
به  پروژه  محیطی  زیست  مجوز  تمدید   

صورت سالیانه
 ارسال گزارشات سه ماهه پیشرفت فیزیکی 

پروژه به اداره کل محیط زیست استان 
و  آوری  جمع  پیمانکار  با  قرارداد  انعقاد   
حمل پسماند تولیدی در سطح سایت به مرکز 

دفن پسماند شهر 

 آتشنشانی :
نشانی  آتش  ماشین  ترین  پیشرفته  خرید   
اسکانیا  P340  با ظرفیت 10000 لیتر آب و 

2000 لیتر فوم 
و  آتشنشان  نفر   11 بکارگیری  و  جذب   

راننده پایه یک
 نصب سیستم هیدرانت در انبار روباز 

 نصب بیش از 460 عدد کپسول مخصوص 
اطفاء حریق در سطح سایت 

 کمک رسانی به 13 مورد اطفاء حریق در 
سطح شهرستان و دریافت 8 عدد لوح تقدیر از 

مدیران استانی و شهرستانی

واحد H.S.E پتروشیمی گچساران
سید یوسف نشاطی فر
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و  کنید  معرفی  را  خودتان   
بفرمایید از چه سالی با رشته دارت 
آشنا شدید و دارت را از چه سنی 

آغاز کردید ؟ 
شرکت  مند  ر کا همتی  ین  نسر
پتروشیمی ایام و عضو تیم ورزش 

کارگری استان ایام هستم .
فنی  واحد خدمات  در  از سال 85 
دوم  .مقام  هستم  کار  به  مشغول 
کشوری در رشته دارت وهمچنین 
مقام دوم در رشته ی پتانگ کارگری 

کشور را کسب کردم. 
ورزشی  ی  رشته  از  بنده  آشنایی 
دارت به 4 سال پیش برمی گردد ، 
زمانی که از طرف شرکت مسابقاتی 
برگزار  کارکنان  سرگرمی  جهت 
می شد بنده عاقه مند به شرکت 
با شرکت در  این رشته شدم و  در 
رتبه  کسب  به  موفق  مسابقه  این 
بنابراین   ، شدم  نیز  مختلف  های 
المپیاد  دوره  دراولین   96 سال  در 
فرهنگی ورزشی بانوان کارگر کشور 
که در کرمان برگزار شد بنده موفق 
به کسب مقام دوم در این دوره از 

مسابقات کشوری شدم .
 چطور شد به سمت رشته ی 

ورزشی دارت روی آوردید ؟ 
عاوه بر عاقه ای که به این رشته 
داشتم توسط یکی از آشنایان که به 
عاقه واستعداد بنده در این رشته 

آگاهی داشتن تشویق شدم. 
کسب رتبه دوم در این رشته باعث 
شد که این رشته را به طور جدی 

دنبال کنم.
 آیا مربی داشته اید یا به صورت 

تجربی آموخته اید ؟ 
است  ساده  خیلی  رشته  یک  این 
بودن  هزینه  کم  به  باتوجه  که 
این  در  توانند  می  همه   ، وسادگی 
رشته شرکت کنند ، البته در عین 
سادگی از حساسیت زیادی نیز برای 
امتیاز گیری برخوردار می باشد .به 
یک  عنوان  به  توان  می  رشته  این 
نگاه  نیز  ویاورزش  حرفه،سرگرمی 

کرد .
مربی نداشتم اما به صورت تجربی وبا 
تحقیق درباره ی این رشته اطاعاتی 

را بدست آوردم.
بی  خو ت  ا ثیر تا مسلمآ  ورزش 
برزندگی هرشخصی دارد واز جمله 
تاثیرات آن بر زندگی بنده تشویق 
های  وفعالیت  ورزش  به  فرزندانم 

ورزشی است. 
 چقدر از وقت خود را به ورزش 

اختصاص می دهید ؟ 
کاری  طوالنی  ساعات  به  توجه  با 
شرکت پتروشیمی ، زمانی که وقت 
کافی داشته باشم وقتم را به ورزش 

اختصاص می دهم.
 بهترین نکته ایی که از ورزش 
فرا گرفته اید و در زندگی تان به 

آن عمل می کنید ؟ 
انجام  از  همه  که  ای  نکته  اولین 
تاثیر آن  ورزش متوجه می شوند  
یک  همچنین   ، است  سامتی  بر 
اخاق  دارای  بایستی  ورزشکار 

 بستری برای فعالیت 
و حضور در رشته های ورزشی

نیز  اطرافیان  وبرای  باشد  ورزشی 
الگو باشد.

بستر  ایالم  پتروشیمی  آیا    
فعالیت و حضور شما در مسابقات 

دارت را فراهم کرده است ؟
جا دارد که همین جا از مدیر عامل 

تقی  مهندس  آقای  جناب  محترم 
پور،امور ورزش آقای حیدری ،خانم 
کارگری  ورزش  سرپرست  نوری 
بانوان استان و روابط عمومی آقای 
بسطامی کمال تشکر راداشته باشم 
که در هر دوره مسابقات مارا حمایت 
نمودند وشرایط اعزام به مسابقات را 

برای ورزشکاران فراهم کردن. 
انتظار دارم در زمینه ورزش بانوان 
بیش از پیش به این امر توجه داشته 
ورزش  به  مندان  از عاقه  و  باشند 

حمایت نمایند .
به دلیل طوالنی بودن ساعت کاری 
داشتن  به  نیاز  کارکنان  ی  همه   .
سامتی روحی و جسمی می باشند 
توجه  است  خواهشمند  بنابراین   ،
بیشتری به امر ورزش داشته باشند .
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 ، از واحدها  اي  بازرسي دوره   
سایت ها وکارگاههاي موجود

از  اي  دوره  هاي  بازرسي   
 CGS واحدهاي عملیاتي ) نیروگاه و

)HDPE و
 تهیه گزارش تفصیلي از حوادث 
منجر به فوت، از کار افتادگي دائم 

و موقت و ....
اطاعات  و  آمار  جمع آوري   
ناتوان  جزئي،  حوادث  به  مربوط 
آتش  و  موتوري  تصادفات  کننده، 

سوزیها
آموزش  هاي  دوره  برگزاري   

ایمني جهت پرسنل
 تهیه گزارش ماهیانه از حوادث 
و آموزش هاي ایمني و آتش نشاني 

و  حوادث  تحلیل  و  تجزیه   
بررسي علل وقوع آنها

کمیته  جلسات  ري  ا برگز  
در  مستمر  طور  به  فني  حفاظت 
هر ماه و پیگیري موضوعات صورت 

جلسه 
 کنترل پروانه هاي کار و رعایت 

دستورات خاص آن
 تهیه چک لیست هاي ایمني 
جهت بازرسي هاي روزانه و دوره اي
 خرید تجهیزات وسایل حفاظت 

فردی
توسط  ایمنی  ممیزی  انجام   

شرکت فالک
 انجام ممیزی PSSRبرای شروع 

راه اندازی واحد

با  آشنایی  یمنی  ا آموزش   
خطرات گاز H2Sبرای پرسنل درگیر 

SRU در
اشنایی  اموزشی  کتاب  خرید   
با گاز  H2Sبرای واحدهای مجتمع

 پیگیری تهیه کلرت مخصوص 
آشنایی باH2Sبرای پرسنل

نشانی  آتش  و  ایمنی   ممیزی 
قبل راه اندازی واحد شیرین سازی و 
ارایه موارد عدم انطباق جهت اصاح

تمرینات  نجام  ا و  آموزش   
واکنش در شرایط اضطراری

 استند بای تیم آتش نشانی در 
فعالیتهای گرم

 مشارکت تیم امداد آتش نشانی 
جهت  بسته  فضای  به  ورود  برای 

کمک به واحد بهره برداری
از  ایمنی  بازدیدهای  انجام   

واحدها

 عملکرد واحد بهداشت
 ارزیابی و تحلیل درصد انطباق 

عوامل زیان آور با استاندارد
 سنجش و اندازه گیری عوامل 
زیان آور محیط کار توسط آزمایشگاه 

معتمد وزارت بهداشت شامل:
فیزیکي  آور  زیان  1-عوامل 
،ارتعاش  روشنایي   ، صدا  و  سر   (
،استرس حرارتي ، میدانهاي الکترو 

مغناطیسي ( 
2-عوامل زیان آور شیمیایي ) 
گازها  ، بخارات ، گردغبار و ذرات 

معلق ( 

عملکرد واحد H.S.E پتروشیمی ایالم
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3-عوامل زیان آور ارگونومیکي 
) ارزیابي پوسچر هاي اندام فوقاني  
به روش  RULA ، ارزیابي پوسچر 
ارزیابي   ،   OWAS  روش به 

 ) VTD  ریسکهاي ارگونومیکي
 عقد قرارداد با مرکز تخصصی 
حداکثري  پوشش  جهت  کار  طب 
پرسنل  ( صنعتي  طب  ینات  معا
سطح  ارتقاء  راستاي  در  رسمي( 
معاینات  انجام  و  پرسنل  سامت 

ادواری
 تجزیه و تحلیل نتایج معاینات 
ذ  تخا ا ر  منظو به  صنعتی  طب 

راهکارهای اصاحی
 بهسازی وساماندهی تسهیات 

بهداشتی محیط کار
الف : بازدید هاي بهداشتي منظم  
از رستوران و آبدار خانه ها ، مناطق 
با  مطابق  عملیاتي  غیر  و  عملیاتي 
 359 تعداد  به  بهداشتي  راهنماي 

مورد  صورت گرفته .
ب: طعمه گذاري  و سم پاشي در 

اداري  فضاهاي  و  عملیاتي  سایت 
تیک  سیستما ت  ر بصو مجتمع 
سوي  از  درخواست  با  مطابق  و 
با  مبارزه  و  کنترل  جهت  واحدها 
به  موذي   جوندگان  و  حشرات 
انجام  مربع  متر  مساحت126187 
شرکت  با  داد  قرار  عقد  طی  شده 

دارای مجوز از وزارت بهداشت.
مواد  بهداشت  و کنترل  نظارت  ج: 

غذایي و تغذیه کارکنان
ی  ها شرکت  نمودن  م  ملز چ:
نقلیه  و ن   ا رستور ری)  نکا پیما

وشرکت ها 
آزمایشات  انجام  به  خدماتی(  ی 
کارت سامت به صورت 6 ماه یکبار

بهداشتی  های  شاخص  خ:ارزیابی 
جهت بهبود مستمر

 فرهنگ سازي بهداشتي شامل 
بهداشتي  سمینارهاي  برگزاري 
بهداشت  متخصصین  از  دعوت  و 
نفت  در حوزه  نام کشوري  صاحب 

، گاز و پتروشیمي 

کنترل  و  بازدید   ، نظارت   
تغذیه  و  غذایي  مواد  بهداشت  بر 

کارکنان. 
شرکت  کلیه  نمودن  ملزم   
جذب  به  نسبت  پیمانکاري  هاي 

کارشناس بهداشت حرفه اي 
هاي  شرکت  نمودن  ملزم   
آب  تامین  به  نسبت  پیمانکاري 
اقامت  محل  و  غذا   ، آشامیدني 

پرسنل مطابق با اصول و مقررات 
 برنامه ریزی جهت تدوین برنامه 
غذایی بر اساس اصول علمی تغذیه و 

جذب کارشناس مشاور تغذیه 
اصاح  جهت  ریزی  برنامه   
بهداشتی  های  سپتیک  وضعیت 
مجتمع و اتصال آنها به واحد تصفیه 

پساب
کنترل  جهت  ریزی  برنامه   
بیماری  وپارامترهای  ها  شاخص 
)از  مجتمع  سطح  در  سامت  و 
غذایی  غذایی،رژیم  برنامه  طریق 

وآموزش...( 
آموزش  جهت  ریزی  برنامه   
ی  ها  زمینه  در  پرسنل   بیشتر 
بهداشت وتغذیه ) خود مراقبتی و...( 

(HCP هاي  برنامه  پیگیری   
حفاظت شنوایي( با همکاري واحد 
حفاظت  تجهیزات  خرید  و  ایمني 

فردی مورد نیاز 
نتخاب  ا مناقصه  ری  برگزا  
های  فوریت  خدمات  ر  نکا پیما

پزشکی مجتمع 
 پیگیری  خرید نرم افزار جامع 

بهداشت صنعتی 
 برنامه ریزی و اخذ مجوزهای 

مالی خرید تجهیزات ارگونومیکی 

 تداوم سنجش و اندازه گیري 
عوامل زیان آور محیط کار بصورت 

تخصصي تر 
جهت  ي  یز ر مه  نا بر  
طب  معاینات  حداکثري  پوشش 
صنعتي)نیروهاي رسمي  و پیمانکاري ( 
در راستاي ارتقاء سطح سامت پرسنل 
احداث  جهت  ریزی  برنامه   
مرکز سامت کار و تامین تجهیزات 

مورد نیاز 
فاکتورهاي  ریسک  ارزیابي   
کاهش  ستاي  ا ر در  رگونومي  ا
اختاالت اسکلتي عضاني پرسنل 

 اصاح طراحي سیستم روشنایي 
با توجه به تغییر کاربري واحدها در 

راستاي حفظ سامت پرسنل 
 برنامه ریزي در راستاي اجراي 

پروژه هاي بهداشتي در مجتمع 
دستگاه  یک  تجهیز  و  خرید   

B آمبوالنس دیزلی تیپ
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کاربــرد مدیریــت ریســک را مــی 
تــوان در پــی افزایــش شــدید اســتفاده 
شــرکتها از ابزارهــای مشــتقه )درجهت 
پوشــش ریســکهای مختلــف بــازار ( و 
ــیمی و  ــهای پتروش ــتفاده از پوشش اس
ــت شــرکتها از رویکردهــای  ــز تبعی نی
مدیریــت جامــع ریســک متوجــه شــد 
ــزه  ــه انگی ــه ب ــا توج ــالوه ب ــه ع ، ب
ــته  ــک در گذش ــت ریس ــای مدیری ه
ــرای آن ،  ــی ب ــات قانون و ظهورالزام
تمایل بیشــتری برای اجــرای مدیریت 
ریســک وجــود داشــته اســت، در 

ارزیابی نقش فرایند های مدیریت ریسک 
در برآورد هزینه های پروژه ها

) مورد مطالعه شرکت های صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس (

 آریو راقب کیانی 

فرایند مدیریت ریسک، نگرشی 
در  که  است  پیشگیرانه  و  مند  نظام 
راستای کنترل پروژه و کاهش عدم 
قطعیت به کار گرفته می شود. مدیریت 
ریسک، در انواع پروژه ها با بازه های 
کاربرد  متفاوت  های  بودجه  و  زمانی 
مشکالت  بزرگترین  از  یکی  دارد. 
مدیران پروژه ها، شناسایی و نحوه 
برخورد و عکس العمل با ریسک ها 
در پروژه می باشد. شناسایی و الویت 
در  مساله  مهمترین  ریسک  بندی 
مدیریت ریسک است. زیرا در صورت 
عدم توجه به ریسک ها، پروژه ها با 
تاخیر و افزایش هزینه مواجه خواهند 
شد. تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی 
نقش فرایند های مدیریت ریسک در 
برآورد هزینه های پروژه ها در شرکت 
هایمورد مطالعه که صنایع پتروشیمی 
هلدینگ خلیج فارس است پرداخته 
است بدین منظور با توزیع پرسشنامه 
در بین نمونهی آماری تحقیق که شامل 
و  کارشناسان  مدیران،  نفر   385
خبرگان مورد مطالعه بودند به بررسی 
تاثیر ابعاد فرآیند مدیریت ریسک در 
که متشکل  بعد شناسایی شده  پنج 
ریسک،  مدیریت  ریزی  برنامه  از 
شناسایی ریسک، تحلیل کمی و کیفی 
ریسک، کنترل ریسک ها، برنامه ریزی 
واکنش های ریسک ها بودند بر برآورد 
هزینه های پروژه ها پرداخته است که 
با توجه به تجزیه تحلیل انجام گرفته 
توسط مدلسازی معادالت ساختاری 
تایید  مورد  تحقیق  فرضیات  کلیهی 
بعد  مهمترین  همچنین  گرفتند  قرار 
در ارتباط با تاثیر ابعاد فرآیند مدیریت 
ریسک بعد کنترل ریسک با 0.87 به 

دست آمد.

واقــع ایــن موضــوع امــروزه مشــخص 
گردیــده کــه پاســخگو بــودن شــرکت 
بــه توانایــی بهره بــرداری از فرصتهای 
ــه  ــرایط ب ــر ش ــه از تغیی ــدی ک جدی
وجــود مــی آیــد بســتگی دارد)احمدی 

ــهریاری، 1388(. و ش
ــل  ــن راســتا برخــی دالی در همی
نشــان مــی دهنــد کــه عملکــرد بهتــر 
اقتصــادی مــی توانــد از اقدامــات 
مدیریــت موثــر ریســک ناشــی شــود 
ــه  ــددر س ــوارد میتوانن ــن م ــه ای ، ک
ــوند)زنگانه و  ــن ش ــل تبیی ــش ذی بخ

همــکاران، 1393(:
میانگیــن کمتــر هزینــه هــای   

ای  ســرمایه 
 هزینه های باالتر قراردادها

ــاص  ــذاری خ ــرمایه گ ــش س  افزای
ــرکت ش

پینــگ1)2015( بیــان میــدارد 
ــراف از  ــال انح ــک را احتم ــه ریس ک
ــی  ــف م ــار تعری ــورد انتظ ــازده م ب
کننــد کــه در راســتای اهــداف کســب 
و کار مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد، 
ــش اثربخشــی  ــن جهــت افزای بنابرای
)میــزان دســتیابی بــه اهــداف تعریــف 
شــده(اعمال مدیریــت ضــروری مــی 
باشــد و چنانچــه بــا اعمــال مدیریــت 

1 Ping

بتــوان بیشــترین نشــانه هــای حاصل 
مدیــران  کارکــردی  رفتارهــای  از 
گیری)کــه  تصمیــم  مرحلــه  در  را 
مــی شــود(،  آشــکار  در عملکــرد 
شناســایی و عینیــت بخشــید ، آنــگاه 
کیفیــت مدیریــت ریســک معنــی 
ــتا  ــن راس ــد. در همی ــی کن ــدا م پی
یکــی از روشــهای مرتبــط توجــه بــه 
ابداعــات و نــوآوری هایــی اســت کــه 
ــیار  ــک بس ــت ریس ــال مدیری در اعم
حائــز اهمیــت مــی باشــد، همچنیــن 
ــی  ــا بررســی مبان ــق ب ــن تحقی در ای
نظــری و علمــی ، وجــود ارتبــاط 
بیــن مدیریــت موثر ریســک و ســطح 
عملکــرد بــه عنــوان متغیــر ســنجش 
ــردی  ــردی و عملک ــای کارک رفتاره
ــرکتها  ــذاری ش ــرمایه گ ــون س پیرام
در ابداعــات و ســرمایه هــای فکــری 

ــد شــده اســت. تائی

متغیرهای تحقیق 
ــه ای  ــک مجموع ــت ریس مدیری
به صــورت  کــه  اســت  وظایــف  از 
ــته در  ــای پیوس ــری فعالیته ــک س ی
سرتاســر چرخــه عمــر یــک مأموریــت 
مــی باشــند کــه عبارتنداز)گاگانیــس2 

و همــکاران، 2015(:

2 Gaganis
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

شناســایی ریســک هــا؛2( تحلیل؛ 
برنامــه ریــزی؛ 4( پیگیــری؛5(   )3

ــرل. کنت

مدل معادالت ساختاری:
در ایــن قســمت بــه بررســی 
ــاد  ــه ابع ــه در زمین ــبات مربوط محاس
حاضــر پرداختــه ایــم کــه در ابتــدا بــه 
بررســی بــرازش پرسشــنامه ) جــدول 
شــماره 1( در ابعــاد مطروحــه و ســپس 
انجــام تحلیــل مســیر ) جدول شــماره 

ــه شــده اســت: 2( پرداخت
در ایــن قســمت بــا بررســی 
تحلیــل مســیر بــه بررســی فرضیــات 
موجــود میپردازیــم، بــا توجه بــه نتایج 
بــه دســت آمــده نتایــج در جــدول ذیل 

آورده شــده اســت:

نتایج تحقیق:
نتایــج فرضیهــی اصلــی تحقیــق 
تاثیرفراینــد هــای  تاییــد  نشــانگر 
ــه  ــرآورد هزین ــک در ب ــت ریس مدیری
ــروژه هــا میباشــد کــه در آن  هــای پ
ــه  ــا 0.89 ک ــر ب ــر براب ــب تاثی ضری
ــن بخــش  ــر قــوی در ای نشــان از تاث
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــد و همچنی میباش
ــر  ــه براب ــتیودنت ک ــی اس ــاره ی ت آم
2.695و ســطح معنــی داری برابــر بــا 
ــد  ــه نشــان از تایی 0.014  میباشــد ک

ــه دارد. ــن فرضی ای

جدول )2( بررسی فرضیات تحقیق

ضریب فرضیه
آمارهی Tتاثیر

سطح معنی 
داری

نتیجهی 
آزمون

تایید0.892.6950.014فرایند های مدیریت ریسک در برآورد هزینه های پروژه ها تاثیر دارد.

تایید0.822.3290.016برنامه ریزی مدیریت ریسک در برآورد هزینه های پروژه ها تاثیر دارد.

تایید0.832.1150.044شناسایی ریسک در برآورد هزینه های پروژه ها تاثیر دارد.

تایید0.842.1020.040تحلیل کمی وکیفی ریسک در برآورد هزینه های پروژه ها تاثیر دارد.

تایید0.872.4920.01کنترل ریسکها در برآورد هزینه های پروژه ها تاثیر دارد.

تایید0.842.1790.025برنامه ریزی واکنشهای ریسکها در برآورد هزینه های پروژه تاثیر دارد.

سواالت ابعاد

نرخ نوسانات ارز

برنامه ریزی 
مدیریت 
ریسک

تحریم ها

برآورد بودجه مورد نیاز پروژه

سرمایه گذاری خارجی

تغییرات قیمت پول

ریسک های سیاسی

شناسایی 
ریسک

ریسک های قوانین و مقررات 

ریسک های بروز دعاوی 

ریسک مالی 

ریسک های شرکت در مناقصه

ریسک های تاخیر در آماده سازی 

ریسک های انتخاب نادرست تامین کنندگان

ریسک های امکان سنجی

تحلیل کمی و 
کیفی ریسک

ریسک های تغییر دستمزد ها و اثر بازدهی 
سرمایه و سودآوری 

ریسک به روز شدن تکنولوژی

ریسک غیر استاندارد بودن روابط برون 
سازمانی 

ریسک های ابهام در توافقنامه و قراردادها

ریسک نداشتن پشتوانه مالی الزم 

ریسک عدم هماهنگی با برنامه زمانبندی

عدم تامین الزامات زمانی در تحویل 
رویدادهای مهم 

کنترل
 ریسک ها

ریسک ناشی از کمبود نیروی انسانی مجرب 

تبانی شرکت ها با یکدیگر 

کسری و تاخیر تحویل نقشه ها و اشتباهات 
طراحی 

ریسک اتالف مواد 

ریسک دستورات تغییر بیش از حد کارفرما 

ریسک تاثیرات زیست محیطی 

برنامه ریزی واکنشهای ریسکها

برنامه ریزی 
واکنش های 

ریسک

بحران زیست محیطی 

نیازها و احتیاجات نامعلوم و ناواضح 

ایجاد تغییرات در حین اجرای کار 

پاسخگو نبودن حجم تولید به برآورده ها و 
تحلیل ها 

کافی نبودن مدارك مهندسی و نقشه های پایه

عدم تامین نیروی انسانی مورد تعهد 

زیاده طلبی برخی مدیران و تقاضاهای دور 
از انتظار 

بودجه پیش بینی شده برای اجرای پروژه برآورد هزینه 
های پروژه ها

میزان عقب ماندگی از برنامه

میزان تاخیر در اتمام پروژه

جدول )1(گویه های تحقیق
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

ــی  ــک phishing تکنیک تکنی
مهندســی   طریــق  از  کــه  اســت 
اجتماعــی، کاربــر را فریــب داده و 
ــد  ــر می کن ــر فک ــه کارب ــی ک در حال
ــت،  ــن اس ــایت مطمئ ــک وب س در ی
اطالعــات ارزشــمند کاربــر ماننــد 
کلمــات عبــور وی را بــه ســرقت 

. می بــرد
هرچنــد تــا چنــدی پیــش هکرها 

ــر  ــرای فریــب کارب فقــط از ایمیــل ب
اســتفاده مــی کردنــد و بــا وعده هایــی 
ــه  ــر را ب ــد، کارب ــد شــغل پردرآم مانن
ــمی و  ــر رس ــایت بظاه ــک وب س ی
مطمئــن هدایــت می کردنــد ولــی 
اکنــون بیشــتر از طریــق شــبکه های 
اجتماعــی و گوشــی های هوشــمند 
ــت حمــالت خــود  ــه اینترن متصــل ب

می کننــد. طرح ریــزی  را 

ــه  ــن اســت کــه چگون ســوال ای
می تــوان از ایــن نــوع از حمــالت 

ــد: ــان مان ــایبری در ام س
ایمیل هــای  بگیریــد  یــاد   .1

دهیــد. تشــخیص  را  فیشــینگ 
ایمیل هــای  ویژگــی  چنــد    

: فیشــینگ
ــیار  ــرکت بس ــک ش ــوی ی   لوگ

ــد. ــه کار میبرن ــر را ب معتب
ــای  ــرکت ها و برنده ــام ش   از ن

معتبــر اســتفاده میکننــد.
بــه ســایت    ســایتی شــبیه 
ــود  ــل خ ــد را در ایمی ــمی آن برن رس

میکننــد. درج 
  یــک شــغل رویایــی یــا هدیــه 

نقــدی پیشــنهاد میکننــد.
ــل را  ــع ارســال کننده ایمی 2. منب

بررســی کنیــد.
شــما  از  هرگــز  شــما  بانــک 
درخواســت نمیکنــد کــه کلمــه عبــور 
خــود را برایــش ایمیــل کنیــد و اگــر 
بــا همچنیــن پیشــنهادی مواجــه 
ــد. ــک کنی ــا ش ــه آن قطع ــدید ب ش

3. هرگــز بــرروی لینک هــای 
مشــکوک  ایمیل هــای  در  موجــود 

ــد. ــک نکنی کلی
اگــر ایمیــل از طریــق بانــک 
ــا  ــا ب ــد ترجیح ــده باش ــز آم ــما نی ش
ــک  ــی بان ــردن آدرس اینترنت وارد ک
خــود بصــورت مســتقیم وارد حســاب 
خــود شــوید و روی لینــک درج شــده 
در ایمیــل کلیــک نکنیــد. از روش 
ــایت های  ــردن وب س ــارک ک بوک م
ــا  ــد ت ــاز خــود اســتفاده کنی ــورد نی م

ــوید. ــا ش ــریعتر وارد آن ه س
ــاال  ــود را ب ــه خ ــت رایان 4. امنی

ــد. ببری
عقــل ســلیم حکــم میکنــد بــرای 
حفاظــت بیشــتر از یــک آنتی ویــروس 
ــره  ــود به ــتم خ ــب روی سیس مناس
ــل و  ــتم عام ــن سیس ــد. همچنی ببری
مرورگــر اینترنــت خــود را نیــز حتمــا 

ــد. ــروز نمایی ــواره ب هم
ــود را  ــاس خ ــات حس 5. اطالع
ــن وارد  ــایتهای مطمئ ــط در وب س فق

ــد نمایی
بایــد  »امــن«،  ســایت  یــک 
ــک  ــود و ی ــاز ش ــا “https:// آغ ب
عالمــت قفــل بســته در کنــار آن 

وجــود داشــته باشــد.
6. به صــورت دوره ای اکانت هــای 

بانکــی خــود را چــک کنید.
بررســی دوره ای حســاب بانکــی 
در  بی نظمــی  هرگونــه  از  را  شــما 
مطلــع  لی تــان  ما کنش هــای  ترا

ــد. میکن

چگونه می توان از حمالت فیشینگ بانکی در امان ماند؟
علی شریفی نژاد 
it کارشناس

هرگز برروی لینک های موجود 
در ایمیل های مشکوک کلیک نکنید.

اگر ایمیل از طریق بانک شما نیز آمده باشد ترجیحا با وارد 
کردن آدرس اینترنتی بانک خود بصورت مستقیم وارد 

حساب خود شوید و روی لینک درج شده در ایمیل کلیک 
نکنید. از روش بوک مارک کردن وب سایت های مورد نیاز 

خود استفاده کنید تا سریعتر وارد آن ها شوید.
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برای شاد کردن همکارانتان تالش کنید
وجــود اطرافیــان شــاد در محیــط کار باعــث شــادی شــما میشــود. 
هــــر چــــه شــما بــه افــراد شــــاد نزدیکتــر باشــــید، درصــد باالتــری 
از شــــادی و انــــرژی مثبــــت ناشــی از آن، نصیبتــــان میشـود. در نتیجـه، 
بهـــره وری هـــم بـه نحـو چشـمگیری افزایـــش می یابـد. بـا اینهمــه، ایــن 
احتمــال وجــود دارد کـه همیشـه افـراد شـاد در اطرافمـان نباشـند؛ چـرا کـه 
شـادترین همـکاران نیــز روزهایــی بــد و ســخت دارنــد و متکــی بــودن 
بــــه آنهــــا بــرای شــاد کـردن خـود کافـی نیســـت. بنابرایـن، مـا همیشـه 
بایـد بکوشـیم بـا تشـویق دیگــران بــه شــاد بــودن، بــر شــادی خودمــان 
بیفزاییــــم. واقعیـــت ایـــن اســـت کـه تـالش بـــرای شـاد کـــردن دیگـران، 
حتی اگـــر موجب شــــادی آنهــــا نشــــود، اثــــری مثبــــت و شــــادیبخش 
بــــر خــــود شــــما دارد. تحقیقـات علمـــی دانشـمندان حاکـــی از آن اســت 
کــه هنگامیکــه در حــال خندانــدن و روحیــه دادن بــه دیگــران هسـتید، 
مـاده ای بـه نـام «آندروفیـن» وارد جریــان خونتــان میشــود کــه از آن به 
عنــــوان «مــــاده شــــیمیایی کــه در ما احسـاس خوشـــی و سـرزندگی پدید 
مـــی آورد» یـاد میشـود. پـــس، خیلـی خــوب اســت کــه همــگان بیشــتر 
مشـــوق و تولیدکننـــده شـــادی باشـند تا مصرف کننــــده و گیرنــده شــادی. 
هــــزاران راه بــــرای شــادتر کــردن دیگـران وجـــود دارد از جملـه: تعریـف 
و تمجیـــد از آنهـــا، اعطـــای هدیه هـــای کوچــــک و ارزانقیمــــت، داســتان 
تعریــــف کــــردن، انجــــام کار گروهــــی، پیشــــنهاد روش هایــــی بــرای 
مقابلــــه بــــا اســــترس به ویــژه در پروژه هــــای سـخت و گـوش فـرادادن 
به مشـــکالت دیگــــران. ایــن فهرســــت را میتــوان تــــا بینهایــت ادامــه 
داد و ایــــن، یــــک واقعیــــت اســت کــه هــر چــــه بــرای شـادتر کـردن 
دیگـــران بیشـتر تـاش کنیــد، شــادی بیشــتری نصیــب خودتــان خواهــد 

Staib Kar از now Workhappy شــــد. منبــع؛ کتــاب

 محیــط فیزیکی خودتون رو تنظیم کنین.
 خودتون رو تشویق کنین.

 از خودتون و دیگران ؛ زیاد توقع نداشــته باشین.
 به خودتون جایزه بدین.

  رســم و قاعدهای برای خودتون مقرر کنین!
 به زندگی معنوی تون؛ عمق ببخشــین.
 دفتر یادداشت روزانه داشته باشین.

 از کمالگرایی دست بردارین.
 بچه نشین!

 از سرعت خودتون بکاهین.
 همیشــه برای تغییر آماده باشین.

 به تعطیالت برین.
 یه ســرگرمی برای خودتون درست کنین!

7. فیشــینگ تنهــا بــه بانک داری 
آنالیــن محــدود نمی شــود.

حمــالت  حجــم  ین  بیشــتر
ــه حســاب های بانکــی  فیشــینگ علی
ــن  ــن بی ــی در ای ــوند ول ــام میش انج
 ،eBay در  کاربــری  حســاب های 
غیــره  و  ل،  پی پــا فیس بــوک، 
ــت  ــرقت اطالع ــور س ــه منظ ــز ب نی
محرمانــه و خصوصــی از اینگونــه 

نیســتند. بی نصیــب  حمــالت 
8. فیشــینگ همــه زبان هــا را 

ــد. ــی شناس م
و  بی حــد  فیشــینگ  حمــالت 
مــرز اســت در نتیجــه شــما میتوانیــد 
ــا  ــن ایمیل ه ــی مت ــتباهات زبان از اش
و اخبــار متوجــه فیشــینگ بــودن آن 
ــی  ــما انگلیس ــر ش ــال اگ ــوید. مث ش
زبــان هســتید از اشــتباهات گرامــری 
ــد  ــر میتوانی ــا خب ــل ی ــی ایمی و امالی
متوجــه شــوید کــه آن از طــرف بانک 
شــما یــا یــک شــرکت معتبــر ارســال 

نشــده اســت.
9. کوچک تریــن شــکی را جــدی 

. ید بگیر
ــری از  ــرای جلوگی ــن راه ب بهتری
فیشــینگ اینســت کــه هــر ایمیــل و 
یــا خبــری کــه از شــما مــی خواهــد 
اطالعــات محرمانــه خودتــان را ارائــه 
کنیــد حــذف نماییــد و بــرای روشــن 
شــدن موضــوع بــا بانــک خــود 

ــد. ــاس بگیری تم
در  را  خــود  اطالعــات   .10
خصــوص جرائــم ســایبری و حمــالت 

ــد. ــاال ببری ــد ب جدی
از طریــق  ایتنــا،  نوشــته  بــه 
وب ســایت های  در  اخبــار  مطالعــه 
مــا،  وب ســایت  جملــه  از  معتبــر 
ــوص  ــمندی در خص ــات ارزش اطالع
ــد  ــای جدی ــایبری و راه ه ــم س جرائ
نفــوذ و در مقابــل راه هــای دفــاع 
به دســت  حمــالت  آن  برابــر  در 

آورد. خواهیــد 

یشینگ همه زبان ها را می شناسد.
حمالت فیشینگ بی حد و مرز است 
در نتیجه شما میتوانید از اشتباهات 
زبانی متن ایمیل ها و اخبار متوجه 

فیشینگ بودن آن شوید. مثال 
اگر شما انگلیسی زبان هستید از 

اشتباهات گرامری و امالیی ایمیل 
یا خبر میتوانید متوجه شوید که آن 

از طرف بانک شما یا یک شرکت 
معتبر ارسال نشده است.

پیشنهادهایي کوچیک براي کاهش استرس
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بـهـتـر اسـت 
بـبـیـنـیـم 

بیایید سخت کار نکنیم ، 
کار هوشمندانه 

بهره وری بیش تری 
خواهد داشت 

مهناز قدوسی 
وقتی به کلمه تابستان  میرسیم 
کودکی  خاطرات  یاد  به  ناخودآگاه 
مان میافتیم، یاد روزگاری که فارغ 
از همه هیاهوهای زندگی با دردست 
 ، خرداد  قبولی  کارنامه  داشتن 
شهر   باریک  خیابانهای  و  درکوچه 
میدویدیم وفریاد وهورا سر میدادیم. 
همه  کردن  پاره  اقداممان  اولین 
کتابهای درسی بود که دیگر بدردمان 
نمیخورد ویک دل سیر توی حیاط 
خانه می نشستیم لب حوض میرفتیم 
و دستهای مان را درآب نیمه گرم 
حوض میکردیم واز ته دل فریادی سر 
میدادیم که گوش فلک کر شود!تازه 
با  ناهار  از خوردن  بعد  میخواستیم 
بچه های کوچه مان یک دل سیر 
بازی کنیم و یا شاید هم با خانواده 

میرفتیم روستا، شاید هم… 
تابستان  شروع  خاطرات  این 
ر  تکرا ودیگر  گذشته  که  هایی 

نمیشود بود.
یادش بخیر

عکسها: پریسا آزاد

مشارکت همکاران در عکاسی

همکاری با فصل نامه 
در راستای اطالع رسانی هر چه بهتر و بهره مندی از محتوای وزین ، از شما همکاران محترم و عالقمند در شرکت 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت های تابعه دعوت می گردد تا با مشارکت فعال خود ،ما را در 
گردآوری این فصل نامه یاری فرمایید .شما می توانید در غالب نوآوری ، دست نوشته ، ترجمه ، عکس ، نقاشی ، 

دانش آموخته های خود و اعضای خانواده و....  با فصل نامه همکاری فرمایید.
مناسب،  ریزی  برنامه  منظور  به  و  همکاری  به  تمایل  در صورت  است  خواهشمند 
    POST.MASTER@IIPGC.COM برنامه همکاری خود را به پست الکترونیکی

ارسال فرمایید. 

چشم انداز شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

قرار گرفتن در فهرست 3 شرکت برتر 
صنعت سرمایه گذاری پتروشیمی کشور تا افق 1400

 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

خدمات 
سرمایه گذاری

خدمات 
تامین مالی

ایجاد
زنجیره ارزش

مدیریت 
پروژه ها محصوالت 

پتروشیمی


