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شرایط کاری مناسب 
برای بانوان در پترول

واحد HSE لردگان مطابق با 
استانداردهای جهانی است

بانوان و به ویژه بانوان جوان یکی از ارکان مجموعه 
بزرگ پترول به شمار می روند و به نظر می رسد 
طی این سال ها مدیریت این هلدینگ با درک این 
موضوع ، بهای بیشتری به بانوان این مجموعه داده 
است. شیما حسینی یکی از این بانوان جوان است 
که هم اکنون بعنوان سرپرست مطالعات راهبردی 
و برنامه ریزی استراتژیک در این مجموعه مشغول 

به کار است.

واحد HSE همزمان با تاسیس شرکت پتروشیمی 
در سال 1386 ایجاد شد. و این امکان را به شرکت 
استانداردهای  با  تا مطابق  لردگان داده  پتروشیمی 
جهانی فعالیت های مرتبط با حوزه HSE را بهبود 

مستمر بخشد.
ساتیار خیری اوروند کارشناسی مهندسی ایمنی و 
صنعتی محیط کار و متولد ده تیرماه 1359 است 

متاهل است و دارای سه فرزند پسر 
78

شمارش معکوس 
برای بهره برداری
 از سه طرح بزرگ

برگزاری مانور عملیاتی در پتروشیمی لردگان
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یلدا در سرزمین پنهاور ایران

 احداث پتروشیمی
لردگان با بکارگیری

۷۰ درصد توان داخلی
هـای  طـرح  جملـه  از  لـردگان  پتروشـیمی 
زیرمجموعه هلدینگ پترول به شـمار می رود 
کـه بـه زودی بـه بهره بـرداری خواهد رسـید 
، عـاوه بـر افزایـش ظرفیت تولیـد اوره برای 
کشـور و ایجـاد ارزآوری بـای کشـور ، نقـش 
بسـزایی در اشـتغالزایی منطقـه دارد ، دکتـر 
محسـن محمودی از مدیران باسـابقه صنعت 
پتروشـیمی اسـت کـه مسـئولیت مدیرعاملی 

ایـن مجتمـع را بر عهـده دارد 

7نگاه ویژه

رهبر معظم انقاب در بخشی از پیام نوروزی خود با اشاره به دالیل انتخاب شعار سال 1398 تاکید 
فرمودند : »امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله »تولید« است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکات 
معیشتی و اشتغال حل می شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می تواند 
مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را »رونق تولید« قرار دادم.«
صفحه 2

صفحه 10

مدیرمالی باید مستقل
 و شجاع باشد

انواع تیپ های شخصیتی در سمت مدیر مالی می 
توانند فعالیت کنند و هر کدام هم موفق عمل کنند؛ 
البته به غیر از اطاعات فنی، که هر مدیری باید 
در حوزه فعالیت خود آنها را بداند ، یک مدیر مالی 
خوب باید تا حدودی استقال و شجاعت و آینده 
نگری داشته باشد. این موارد بخشی از صحبت 

های احدشکری ، مدیرمالی پترول است .
5

 واحدهای حقوقی، مرز
بین قضاوت و عدالت

واحدهـای حقوقی امروزه در سـاختار شـرکت 
هـا به ویـژه مجموعه های بـزرگ و هلدینگ 
ها نقش بسـیار کلیدی دارنـد چراکه عاوه بر 
انجـام فعالیـت های حقوقی درون سـازمانی و 
پیگیـری مطالبـات کارکنـان ، در بحث انعقاد 
قراردادهـا بحـث بـرد ، بـرد نقـش اثرگـذاری 
دارنـد ، واحـد حقوقـی مجموعـه پتـرول نیـز 
چندسـالی ارتقاء بیشـتری نسـبت به گذشـته 
یافتـه و در اجـرای سیاسـت هـا و برنامه های 
این شـرکت نقش پررنگ تـری ایفا می کند .
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رهبر معظم انقالب در بخشی از پیام نوروزی 
سال  شعار  انتخاب  دالیل  به  اشاره  با  خود 
مسئله  »امسال،   : فرمودند  تاکید   1398
محوری و اصلی، مسئله »تولید« است، زیرا 
اگر تولید جریان یابد، هم مشکالت معیشتی 
و اشتغال حل می شود، هم موجب استغنای 
و  و دشمنان خواهد شد  بیگانگان  از  کشور 
تا  را  ملی  پول  ارزش  می تواند مشکل  حتی 
حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار 

امسال را »رونق تولید« قرار دادم.«
نشان  ایشان  سوی  از  شعار  این  انتخاب   
می دهد که همچنان اولویت کشور با توجه به 
تولید،  ، مسئله  آمریکا  تحریم های ظالمانه 
اقتصاد ، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی 

برای کشور است . 
بـا نگاهـی گذرا به تمامی بخـش های صنعتی و 
اقتصادی کشـور پرواضح اسـت که صنعت پتروشیمی 
از جملـه بخـش هایی اسـت که تمامـی ویژگی های 
موردنظـر سیاسـت هـای اقتصـادی کشـور در تحقق 
رونـق تولیـد را یکجـا بـه همـراه دارد ، از ایـن رو که 
ایجـاد فرصـت هـای شـغلی، انتقـال فنـاوری هـای 
پیشـرفته و مهمتـر از همـه ارزش افـزوده چشـمگیر 
باعـث شـده کـه در برنامـه هـای توسـعه اقتصـادی 
و اجتماعـی بـه ایـن صنعـت توجه بیشـتری شـود و 
احـداث و بهـره بـرداری از مجتمـع های پتروشـیمی 

در اولویـت قـرار گیرد. 
در ایـن میـان شـرکت گـروه سـرمایه گـذاری 
ایرانیـان )پتـرول( در ادامـه اجـرای ماموریـت هـا ، 
فعالیـت های خود با محوریت سیاسـت هـا و اولویت 
هـای اقتصادی کشـور تا پایان امسـال بهـره برداری 
از سـه طـرح بـزرگ صنعت پتروشـیمی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـا راه انـدازی ایـن طرح ها حـدود 2/7 

میلیـون تـن بـه ظرفیـت تولیـد صنعـت پتروشـیمی 
ایـران افـزوده می شـود .

»الفیـن ایـام« ، »اوره آمونیـاک لـردگان« و 
»سـولفات پتاسـیم ارومیه« سـه طرحی های هستند 
کـه بهـره بـرداری از آن ها نقش بسـزایی در افزایش 

ظرفیـت تولید پتروشـیمی کشـور خواهد داشـت .
فـاز دوم پتروشـیمی ایـام شـامل پروژه هـای 
گوگردزدایـی خـوراک )SRU( و الفیـن اسـت کـه 
هـم اکنـون واحد گوگردزدایی راه اندازی کامل شـده 
اسـت ، همچنین در فـاز دوم محصوالتی نظیر اتیلن، 
بنزیـن پیرولیـز و پروپیلـن در گریدهـای شـیمیایی و 
پلیمـری و سـوخت مایـع نیـز بـه سـبد محصـوالت 
پتروشـیمی ایام اضافه خواهد شـد. پتروشیمی ایام 
ازلحـاظ وسـعت، ظرفیـت تولیـد و تعـداد واحدهـای 
فراینـدی، بزرگتریـن پتروشـیمی غرب کشـور اسـت 
کـه مـی  توانـد سـاالنه 150هزار تـن اتیلن مـازاد بر 
مصـرف خود را بـه خط لوله اتیلن غـرب تزریق کند.

اوره و آمونیـاک لـردگان دومیـن طـرح آماده راه 

انـدازی اسـت که با هـدف تولید سـاالنه 1 میلیون و 
755 هـزار تـن محصول در دسـتور کار قـرار گرفته و 
در حال راه اندازی می باشـد. همانطور که از عنوانش 
مشـخص اسـت محصوالت تولیدی این مجتمع اوره 
و آمونیـاک اسـت کـه بخـش عمـده ای از آمونیـاک 
بـرای تولیـد اوره در داخـل مصرف می شـود و مابقی 
بـرای عرضـه مسـتقیم بـه بـازار در نظر گرفته شـده 
اسـت . بـا افتتاح ایـن طرح گامی راهبـردی در زمینه 

افزایـش توانایـی ملـی و منطقه ای بر مـی داریم .
سـومین طـرح ، سـولفات پتاسـیم پتروشـیمی 
ارومیـه اسـت کـه با ظرفیـت سـاالنه 40 هـزار تن 

تاپایـان سـال بـه بهـره بـرداری می رسـد 
 یـادآوری مـی کنـم کـه بـا توجـه بـه شـرایط 
اقتصـادی و ایجـاد محدودیت ، بهـره برداری از طرح 
هـا و مجتمـع هـای جدیـد پتروشـیمی می توانـد بـه 
رونـق  تولیـد به ویـژه تولیـدات صنایع مرتبـط ، ایجاد 

ارزش افـزوده بـرای کشـور ، افزایش تـوان صادراتی 
و اشـتغال زایی نقشـی بسـزا داشـته باشـد .

ویژگـی دیگـر ایـن طـرح هـا و بـه طـور کلـی 
صنعت پتروشـیمی جایـگاه ویـژه آن در ظرفیت های 
توسـعه ای کشـور و جلوگیری از خام فروشـی اسـت . 
در ایـن میـان بـرای ادامـه ایـن روند و ایجـاد ارزش 
افزوده بیشـتر برای کشـور گسـترش صنایـع تکمیلی 
پتروشـیمی و تکمیـل زنجیـره ارزش امـری ضروری 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت ، ضمـن اینکـه بـا ایـن اقـدام  
زمینه اشـتغال به صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم به 
ویـژه بـرای مـردم بومی آن منطقه فراهم می شـود . 
در آخـر تاکیـد مـی کنم کـه همه شـرکت های 
زیـر مجموعـه پتـرول با هدف شـفافیت بیشـتر وارد 
بـورس و فرابـورس خواهنـد شـد. پتروشـیمی ارومیه 
و پتروشـیمی ایـام نیـز در حـال بررسـی هسـتند تا 
هم زمـان بـا بهـره بـرداری از طـرح هـای یادشـده 
بـه فرابـورس وارد شـوند . در حـال حاضـر فعالیـت 
پتروشـیمی ارومیـه جهت عرضه در بورس آغاز شـده 
 اسـت و تـا پایـان سـال جـاری عرضـه خواهد شـد .

تاکید می کنم که همه شرکت 
با  پترول  مجموعه  زیر  های 
وارد  بیشتر  شفافیت  هدف 
خواهند  فرابورس  و  بورس 
و  ارومیه  پتروشیمی  شد. 
پتروشیمی ایالم نیز در حال 
بررسی هستند تا هم زمان با 
های  طرح  از  برداری  بهره 
وارد  فرابورس  به  یادشده 

شوند . 

شمارش معکوس 
برای بهره برداری از سه طرح بزرگ

به  توجه  با  که  کنم  می  یادآوری   
شرایط اقتصادی و  ایجاد محدودیت، 
از طرح ها و مجتمع  برداری  بهره 
به  پتروشیمی می تواند  های جدید 
تولیدات صنایع  به ویژه  تولید  رونق  
، ایجاد ارزش افزوده برای  مرتبط 
و  صادراتی  توان  افزایش   ، کشور 
اشتغال زایی نقشی بسزا داشته باشد .
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

و  خودتان  از  کمی  ابتدا  در   
فعالیت هایتان برایمان بگویید ؟ 
ــاه  ــودی، در آذرم ــن محم محس
متولــد  شــهرکرد  در   1353 ســال 
شــده ام . تحصیــات ابتدایــی تــا 
ــه  ــهر ادام ــن ش ــطه را در همی متوس
رشــته  در   1373 ســال  در  و  دادم 
مهندســی شــیمی وارد دانشــگاه شــدم 
ــود را  ــرای خ ــد و دکت ــدرک ارش و م
نیــز در همیــن رشــته از دانشــگاه رازی 

ــردم. ــت ک ــاه دریاف کرمانش
از ســال 1377 وارد پتروشــیمی 
شــدم و دو ســال بعــد بــه صنعــت نفت 
آمــدم. شــروع کار مــن بــا پتروشــیمی 
ــام  ــیمی بندرام ــد پتروش ــز و بع تبری
و ســپس پتروشــیمی خوزســتان و 
ــون در  ــود و اکن ــیمی کارون ب پتروش
پتروشــیمی لــردگان مشــغول بــه 
ــره  ــا به ــدوارم ب ــتم. امی ــت هس فعالی
ــم،  ــا و تجربیات ــه ه ــری از آموخت گی
ــداف و  ــق اه ــیر تحق ــم در مس بتوان
برنامــه هــای صنعــت پتروشــیمی 

ــردارم.  گام ب

تولدتان  ه  ما خصوصیت   
؟ چیست 

تاآنجــا کــه مــی دانــم، آذرماهــی 
هــا پشــتکار خوبــی دارنــد و در کارهــا 

پیگیــر هســتند. 

از  نفر  چند  به   توانید  می   
شخصیت های مهم متولد آذر ماه 

؟ باشید  داشته  ای  اشاره 
کــه  دختــرم  ز  ا غیــر  بــه 
ــی  ــخصیت های ــت، ش ــی اس آذرماه
ــی(،  ــاز آلمان ــوون )آهنگس ــل  بته مث
ــر  ــت وزی ــل )نخس ــتون چرچی وینس
ســیزدهم  پــل  ژان  انگلیس(،پــاپ 
جهــان(،  هــای  کاتولیــک  )رهبــر 
)کارگــردان(،  مهرجویــی  داریــوش 
جمشــید مشــایخی)بازیگر(، محمدتقی 

ــال  ــتمدار( و ج ــاعر و سیاس بهار)ش
آل احمــد )نویســنده( هــم در ایــن مــاه 

ــد. ــده ان ــا آم ــه دنی ب

گرفتید،  که  حقوقی  اولین   
؟  کردید  چه  آن  با  و  بود  چقدر 
ــیمی  ــه وارد پتروش ــل از اینک قب
ــودم. آن موقــع  شــوم، ازدواج کــرده ب
شــرایط مالــی خوبــی نداشــتم. بعــد از 
ــن  ــدم، اولی ــه پتروشــیمی آم اینکــه ب
دریافتــی ام 40 هــزار تومــان بــود کــه 
بــا عشــق و عاقــه آن را بــه همســرم 

تقدیــم کــردم. 

ای  هدیه  باشد،  قرار  اگر   
هدیه  آن  دارید  دوست  بگیرید، 

؟  باشد  چه 
راه اندازی پتروشیمی لردگان 

خود  کاری  فعالیت  دوره  از   
؟  بگویید  بیشتر 

بســیار  صنعــت،  ایــن  در  کار 
ــت، در  ــیرین اس ــز و ش ــره انگی خاط

عیــن حــال کــه مســؤولیت ســنگینی 
هــم بــر دوش یکایــک مــا مــی 
ــا در راه  ــال ه ــن س ــی ای ــذارد. ط گ
انــدازی صفــر تــا 100 مجموعــه 
ــک،  ــید نیتری ــد اس ــون واح ــی چ های
ــیمی  ــتان و پتروش ــیمی خوزس پتروش
کارون و همچنیــن طــرح پتروشــیمی 
اوره آمونیــاک حضــور داشــتم کــه 
بــزودی خبرهای خوشــی از آن شــنیده 

ــد.  ــد ش خواه

 چه خاطراتی از دوران کاری 
خود دارید ؟ 

کار در ایــن حرفــه، پــر از خاطــره 
خوشــایند  هــای  اتفــاق  و  اســت 
مــی  آن  در  زیــادی  ناخوشــایند  و 
ــاح  ــه افتت ــن آن ب ــا مهمتری ــد؛ ام افت
ــیمی  ــتان و پتروش ــیمی خوزس پتروش
کارون برمــی گــردد کــه هــم اکنــون 

ــتند.  ــد هس ــال تولی ــز در ح نی

نفت  صنعت  وارد  چگونه   
؟  ید شد

ــع  ــون صنای ــرکت در آزم ــا ش ب
پتروشــیمی و گذراندن دوره کارآموزی 
در پتروشــیمی تبریــز، وارد ایــن صنعت 

 . م شد

 فراموشکار هستید ؟ 
ــدازه ای  ــه ان ــه ب گاهــی؛ البتــه ن

کــه نگــران کننــده باشــد. 

 به یک از لحظه های شیرین 
دوران کاریتان اشاره کنید ؟ 

ــرات  ــه خاط ــی ب ــذر کوتاه اگرگ
ســال هــای حضــورم در صنعــت 
پتروشــیمی داشــته باشــم، راه انــدازی 
کارون  و  خوزســتان  پتروشــیمی  دو 
کاری  دوران  شــیرین  لحظــات  از 
ــومین  ــاءاهلل س ــه  انش ــت ک ــن اس م
ــزودی  ــم ب ــردگان ( ه ــیمی )ل پتروش

ــود.  ــی ش ــاح م افتت
     

 تعریف شما از زندگی چیست 
؟ 

بــه نظــر مــن، زندگــی مجموعــه 
ــار  ــت، در کن ــت از کار و فعالی ای اس
هــم بــودن و دوســت داشــتن یکدیگر 
بــدون هیــچ توقــع و انتظــاری از هــم 

و از یــاد نبــردن دوســتان.

 اگر شغل فعلی را در صنعت 
چه  به  داشتید  دوست  نداشتید، 

کاری مشغول می شدید؟ 
اگــر صــد بــار دیگــر هــم فرصت 
انتخــاب شــغل پیــدا کنــم، حتمــا 
پتروشــیمی اولویــت مــن خواهــد بــود. 

 بعد از شنیدن این اسامی یا 
کلمات، لطفا احساس خود را در 
کوتاه  بسیار  عبارت  یک  قالب 

کنید؟  بیان 
ایام= راه اندازی برنر الفین 

صدف عسلویه = آقای خورسند 
ــوش و  ــرک، باه ــگار = زی خبرن

پتروشیمی لردگان از جمله طرح های زیرمجموعه هلدینگ پترول به شمار می رود که به زودی به بهره 
برداری خواهد رسید ، عالوه بر افزایش ظرفیت تولید اوره برای کشور و ایجاد ارزآوری بای کشور ، نقش 
بسزایی در اشتغالزایی منطقه دارد ، دکتر محسن محمودی از مدیران باسابقه صنعت پتروشیمی است 
که مسئولیت مدیرعاملی این مجتمع را بر عهده دارد که در گفت وگو با به تشریح جزییات و راه اندازی 

این مجتمع پرداخته است . در ادامه گپ و گفت ما را با او بخوانید .

احداث پتروشیمی لردگان 
با بکارگیری۷۰ درصد توان داخلی
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

انجــام مــی دهیــم و مشــکات مالــی 
زیــادی کــه وجــود دارد. همانطــور کــه 
مــی دانیــد، پتروشــیمی لــردگان، جــزو 
لیســت تحریــم هــا قــرار گرفتــه؛ امــا 
ــدا،  ــه خ ــوکل ب ــا ت ــتیم ب ــا توانس م
حرکــت و پشــتکار، انجــام کارهــا بــه 

ــن تســهیات  صــورت تیمــی و گرفت
ــت  ــن حمای ــا  و همچنی ــک ه از بان
مدیریــت محتــرم هلدینــگ و پتــرول 
، تمــام ایــن مشــکات را پشــت ســر 

بگذاریــم و بــزودی خبــر خــوش افتتاح 
ــار  ــردگان، در صــدر اخب پتروشــیمی ل

قــرار خواهدگرفــت. 

مدیریت  برای  بخواهیم  اگر   
شما شاخصی در نظر بگیریم،آن 

شاخص چه خواهد بود؟ 
پیگیــری و  اول مــن  اولویــت 
نظــم در کارهاســت. در روایــات و 
ــا  ــی م ــی و فرهنگ ــای دین ــوزه ه آم
ــری  ــم و پیگی ــتن نظ ــر داش ــم ب ه
امــور ســفارش و توصیــه هــای اکیــده 
شــده اســت، ضمــن اینکــه دنیــا نیــز 
ــدون  ــه ب ــه ک ــمت رفت ــن س ــه ای ب
نظــم نمــی تــوان کاری را انجــام 
داد. اگــر ســازمانی نظــم نداشــته 
ــق  ــد موف ــی توان ــا نم ــد، مطمئن باش
شــود، ضمــن اینکــه ارتقــا و توانمنــد 
ســازی خویــش و داشــتن روحیــه کار 

ــی  ــیار مهم ــوع بس ــم موض ــی ه تیم
ــواردی  ــه در رأس تمــام م اســت؛ البت
کــه گفتــم، تــوکل بــه خــدا قــرار دارد 
و بایــد ایمــان داشــته باشــیم کــه بــا 
اعتقــاد بــه خــدا مــی تــوان مشــکات 

ــت.  ــش رو برداش را از پی

پیش  که  ،کاری  زمانی  اگر   
نشود،  محقق  اید،  کرده  بینی 

؟  بود  خواهد  چه  راهکارتان 
ــم  ــی کنی ــر م ــا فک ــی جاه بعض
ــه؛  ــش رفت ــت پی ــا درس ــه کاره هم
امــا مشــکلی در راه انــدازی بــه وجــود 
مــی آیــد کــه البتــه طبیعــت ایــن کار 
اســت. از خــدا مــی خواهــم همانطــور 
ــون  ــورد 24 میلی ــتیم رک ــه توانس ک
ــدون  ــن ب ــرد ایم ــاعت کارک ــر/ س نف
حادثــه را طــی کنیــم، راه انــدازی 
ایــن پــروژه هــم بــدون هیــچ حادثــه 

ــکاو کنج
عکــس ســلفی = عاقــه ای بــه 

آن نــدارم
لردگان = تولید 

یلدا = انار
مدبران اقتصاد = سهام

هاشم  زاده = دوست داشتنی 
پترول = خوب

تا  بدانند  دارند  دوست  همه   
کرده  طی  را  مسیری  چه  کنون 
اید و موثرترین عامل در کسب 

؟  بوده  چه  هایتان  موفقیت 
بــه نظــر مــن شــرط رســیدن بــه 
موفقیــت، اول تــوکل بــه خداســت  و 
ــد از آن پشــتکار. اســتادی داشــتم  بع
ــی  ــر م ــت اگ ــی گف ــه م ــه همیش ک
خواهیــد در کاری موفــق شــوید، بایــد 
ایــن ســه ویژگی را داشــته باشــید: اول 
ــن  ــا، پرکارتری ــام کاره ــه در انج اینک
باشــید. دوم باســوادترین فــرد سیســتم 

و در آخــر هــم کــم توقــع تریــن 
ــی،  ــن ســه ویژگ ــه ای ــا باشــید ک آنه
ــه موفقیــت خیلــی  در رســیدن مــن ب

ــوده اســت. تاثیرگــذار ب

بنگاه  تمامی  حاضر  حال  در   
های اقتصادی از رکود اقتصادی 
و مشکالتی که عوامل بیرونی و 
غیر قابل کنترل برایشان به وجود 
آورده، گالیه دارند؛ اما با توجه به 
شاهد  بزودی  شما  رکودها  این 
عواملی  چه  هستید.  افتتاحیه 
باعث شد تا بتوانید به مسیرتان 

دهید؟  ادامه 
پتروشــیمی هــا شــرایط ســختی 
ــوص در  ــد، بخص ــی کنن ــپری م را س
شــرایط تحریــم هــای ظالمانــه آمریکا 
و بــا ایــن قطعــات و حجــم کاری کــه 

 زمانی که من به عنوان مدیرعامل در اینجا مشغول به کار شدم، 
ارزش سهام شلر90 تومان بود، اما االن به 400 تومان رسیده 
و  این موضوع نشان می دهد که ما دیده شدیم و حواسمان 
به سهامداران بوده است. امیدوارم افتتاح رسمی و بموقع 
پتروشیمی، روی قیمت سهام هم اثر بگذارد و فعالیت های ارزش 

آفرین شرکت به آن نقطه از باروری خود برسد. 
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

ــود.  ــق ش ای محق

 سهامداران همیشه از شرکت 
برای  دارند.  زیادی  انتظارات  ها 
برآورده کردن انتظارات آنها چه 

برنامه هایی دارید ؟ 
بخشــی از انتظــارات ســهامداران 
بورســی،  هــای  شــرکت  همــه 
کاســیک و درســت و بــه قاعــده 
اســت و بخشــی هــم فراتــر از عــرف 
اســت . طبیعتــا ســهامدار هــر شــرکتی 
از مدیریــت شــرکت انتظــار دارد کــه 
ــهامدار  ــذاری آن س ــرمایه گ ــازده س ب

ــرد. ــاال بب را ب
و  ســاز  و  ســاخت  مســؤولیت 
تحویــل مجتمــع بــه عهــده من اســت 
ــدارم؛  ــا ســهام کاری ن ــک ب و از نزدی
ــم،  ــی کنی ــه طــی م ــا مســیری ک ام
ــه آنهاســت. نشــاندهنده کمــک مــا ب

ــوان  ــه عن ــن ب ــه م ــی ک  زمان
مدیرعامــل در اینجــا مشــغول بــه کار 
ــان  ــلر90 توم ــهام ش ــدم، ارزش س ش
بــود، امــا االن بــه 420 تومان رســیده 
ــد  ــی ده ــان م ــوع نش ــن موض و  ای
کــه مــا دیــده شــدیم و حواســمان بــه 
ــدوارم  ــت. امی ــوده اس ــهامداران ب س
افتتــاح رســمی و بموقــع پتروشــیمی، 
روی قیمــت ســهام هــم اثــر بگــذارد 
و فعالیــت هــای ارزش آفرین شــرکت 
بــه آن نقطــه از بــاروری خــود برســد. 

از   بحث محیط زیست یکی 
چه  است.  امروز  های  دغدغه 
صورت  حوزه  این  در  کارهایی 
گرفته و اوره لردگان در این زمینه 

دارد؟  برتری  چه 
بعــد از مطالعــه جدیــدی کــه 
ــم،  ــام دادی ــع انج ــاب مجتم روی پس

بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اولیــن 
ــه  ــتیم ک ــور هس ــیمی در کش پتروش
خروجــی آب مجتمــع آن، هیچ پســابی 
پیشــرفته  از  یکــی   ZLD. نــدارد 
ــاب  ــت پس ــای بازیاف ــن فراینده تری
ــای  ــه ه ــه از جنب ــت ک ــی اس صنعت

زیســت محیطــی، بهــره وری انــرژی 
و اقتصــادی آن را  مــد نظــر قــرار 
دادیــم . چهــار مــاه اســت کــه درگیــر 
ایــن موضــوع هســتیم، برنــده مناقصه 

مشــخص شــده و ما اولین پتروشــیمی 
خواهیــم بــود کــه پســاب آبــی نخواهد 
داشــت. همســو بــا اهــداف مســؤولیت 
هــای اجتماعــی، خیلــی جــدی و فعال 
وارد عمــل شــده ایــم . درســت اســت 
ــیمی  ــاز پتروش ــاخت و س ــا س ــه م ک
اوره لــردگان را داشــته ایــم و بــزودی 
آن  کنــار  در  امــا  داریــم؛  افتتــاح 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــؤولیت ه مس
ــم.  ــد نظــر داری ــز م و اجتماعــی را نی

 رؤیای شخصی شما گذشته از 
برنامه 10 سال آینده، چیست ؟ 

یمــن  ا زی  نــدا ا ه  ا ر فعــا 
 . ن گا د لــر شــیمی  و پتر

 رمز موفقیت شما چیست؟
بــزرگ،  خــدای  بــه  تــوکل 
ــودن در  ــر ب ــوب و پیگی ــتان خ دوس

کارهــا.

 نماد فرهنگی سازمان لردگان 
چیست ؟ 

نمــاد فرهنگــی مــا از محیــط 
زیســت، کاشــت و نگهداشــت درخــت 
بلــوط اســت  و حفــظ آن، کــه امیدوارم 
نمــاد خوبــی بــرای پتروشــیمی لردگان 

باشــد. 

 چه نمره ای به خودتان می 
نمره  چه  دارید  دوست  و  دهید 

کنید؟  کسب  ای 
ــه خــودم نمــی  ــره ای ب ــن نم م
ــرمایه  ــه س ــدوارم ک ــا امی ــم؛ ام ده
گــذار پتــرول و هلدینــگ، از عملکــرد 

ــند.  ــته باش ــت داش ــن رضای م

 چه اهدافی را دنبال می کنید ؟ 
ــن  ــن، گرفت ــداف م ــی از اه یک

بعد از مطالعه جدیدی که روی پساب مجتمع انجام دادیم، 
به این نتیجه رسیدیم که اولین پتروشیمی در کشور هستیم که 
خروجی آب مجتمع آن، هیچ پسابی ندارد .ZLD یکی از 
پیشرفته ترین فرایندهای بازیافت پساب صنعتی است که از 
جنبه های زیست محیطی، بهره وری انرژی و اقتصادی آن را  

مد نظر قرار دادیم .
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ــه  ــود ک ــع ب ــرای مجتم ــهیات ب تس
محقــق شــد. اولویــت بعــدی، تعدیــل 
ــه در  ــود ک ــی ب ــه نیروهای ــی ب بده
ســایت کار مــی کردنــد و هــدف ســوم 
راه انــدازی ایمــن مجتمــع پتروشــیمی 

ــردگان. ــاک ل اوره و آمونی

افراد  از  یکی  شما  نظر  به   
؟  کیست  صنعت  در  گذار  تاثیر 
آیا خاطره ای از مدیریت ایشان 

؟  دارید  یاد  به 
مــن در جاهــای متفاوتــی کار 
کــردم و ایــن صنعــت خیلــی چیزهــا 
ــر از  ــا اگ ــه اســت؛ ام ــن آموخت ــه م ب
صنعــت پتروشــیمی بخواهــم بگویــم، 
مــی توانــم بــه آقــای مهنــدس نعمــت 
ــن  ــر م ــه از نظ ــم ک ــاره کن زاده اش

ــد.  ــذار بودن ــر گ بســیار تاثی
ــد  ــس واح ــن رئی ــه م ــی ک زمان
مهنــدس  و  بــودم  کربنــات  پلــی 
ــا  ــد از واحده ــرای بازدی نعمــت زاده ب
مــی آمدنــد، یکســری توضیحــات بــه 
ایشــان مــی دادم و مهنــدس هــم هــر 
هفتــه مــا را زیــر ذره بیــن نــگاه خــود 
داشــتند و همیشــه پــای کار بودنــد و 
تمامــی اطاعــات را بــه ریــز دریافــت 

ــد.  مــی کردن

 به طور مستقیم و غیرمستقیم 
چقدر اشتغالزایی داشته اید؟

در زمــان ســاخت پتروشــیمی 
لــردگان، تقریبــا بــه صــورت میانگیــن 
2800 نفــر بــه طورمســتقیم مشــغول 
ــه طــور غیــر  ــد  و ب ــه فعالیــت بودن ب
ــود کــه  مســتقیم ایــن رقــم بیشــتر ب
ــه روزهــای پایانــی  ــا توجــه ب البتــه ب
ــی  ــر م ــه 1200 نف ــدد ب ــن ع کار، ای

رســد. 
زمانــی کــه واحــد بــه تولیــد 
برســد بــه طــور مســتقیم حــدود 600 
نفــر و بــه صــورت غیرمســتقیم بالــغ 
بــر 2 هــزار نفــر مشــغول بــه فعالیــت 
مــی شــوند. ایــن افزایــش شــغل بــه 
ــر  ــاک و ترنفس ــفر آمونی ــل ترنس دلی
ــای  ــغل ه ــل اوره و ش ــل و نق و حم
جانبــی اســت کــه در کنــار آن ایجــاد 

مــی شــود. 

 ظرفیت تولید مجتمع لردگان 
چقدر است؟

تولید یک میلیون تن اوره 

از  چقدر  اجرای طرح،  برای   
توان و تجهیزات داخلی استفاده 

شده است؟ 
در ســاخت و ســاز، صفــر تــا 100 
ــده و  ــتفاده ش ــی اس ــروی ایران از نی
رکــورد 24 میلیــون نفــر/ ســاعت کار 
ــته ایم  ــوت را داش ــه و ف ــدون حادث ب
کــه ایــن موضــوع یکــی از افتخــارات 
ــود. در  ــد ب ــیمی خواه ــع پتروش صنای
خریــد تجهیــزات هــم بالــغ بــر 60 تــا 

70 درصــد از تــوان ایرانــی و 30 تا 40 
درصــد از تجهیــزات خارجــی اســتفاده 

شــده اســت. 

 پتروشیمی لردگان، در تولید 
چقدر  ارزش  زنجیره  و  کشور 

دارد؟ سهم 
ــد  ــت تولی ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
اوره و آمونیــاک، ایــن مجتمــع، از 
ــت باالســت  ــا ظرفی مجتمــع هــای ب
کــه مطمئنــا در بــازار داخــل تاثیرگــذار 
خواهــد بــود و بــه بــازار خــارج از 

ــد. ــد ش ــم صادرخواه ــور ه کش

راه  های  ضرورت  به  لطفا   
اندازی پتروشیمی لردگان اشاره 

باشید؟  داشته  بیشتری 
بــا توجــه بــه برخــورداری کشــور 

ــرای اینکــه  از نعمــت گاز طبیعــی و ب
گاز را خــام فروشــی نکنیــم، آن را بــه 
محصــول نهایــی تبدیــل مــی کنیــم، 
ضمــن اینکــه پتروشــیمی هــای اوره 
و آمونیــاک مــی تواننــد بــرای کشــور 

ــم ارزآوری داشــته باشــند. ه

 طرح لردگان در جهش دوم 
و سوم پتروشیمی، چه جایگاهی 

دارد؟ 
اگــر بخواهــم بیطرفانــه قضــاوت 
کنــم، بایــد بگویــم کــه در ایــن برهــه 
حســاس،  پتروشــیمی هــا خیلــی 
ــع در  ــن مجتم ــد. ای ــی کنن کمــک م
منطقــه ای ســاخته شــد کــه پیــش از 
آن، صنعــت پتروشــیمی وجود نداشــت 
و ایــن کار باعــث شــد منطقه شــناخته 
تــر شــود و  کارکنــان فنی تــر شــوند، 
ضمــن اینکــه قطب کشــاورزی کشــور 
در هــم مــرزی بــا ایــن مجتمــع 
ــال و  ــتان چهارمح ــیمی در اس پتروش

بختیــاری موثــر واقــع شــده اســت.  

 و سخن پایانی؟
شــما  دعــای  بــا  امیــدوارم 
عزیــزان، بتوانیــم پتروشــیمی لــردگان 
ــن شــده راه  ــرر و تعیی ــان مق را در زم

ــم. ــدازی کنی ان

پتروشیمی لردگان در منطقه ای ساخته شد که پیش از آن، 
صنعت پتروشیمی وجود نداشت و این کار باعث شد منطقه 
شناخته تر شود و  کارکنان فنی تر شوند، ضمن اینکه قطب 
کشاورزی کشور در هم مرزی با این مجتمع پتروشیمی در 

استان چهارمحال و بختیاری موثر واقع شده است.  
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

 در ابتدا کمی از خودتان برای 
خوانندگان بگویید ؟

مهـدی صمـدی هسـتم ، متولـد 
دی ماه 1358 در شـهر ارومیه ، سـال 
1378 بـا قبولـی در رشـته حقوق وارد 
دانشـگاه شـدم و بعد از کسـب مدرک 
لیسـانس ادامه تحصیـل دادم و موفق 
بـه کسـب مـدرک کارشناسـی ارشـد 
در رشـته حقـوق بیـن الملـل شـدم . 
در ادامـه بـا توجـه به عاقه شـخصی 
در رشـته ثبـت اسـناد و امـاک  نیـز 
موفـق به کسـب مـدرک کارشناسـی 
ارشـد شـدم ، هم اکنون نیز دانشجوی 
دکتـرا هسـتم. متاهل هسـتم و دارای 

یـک پسـر 10 سـاله بـه نـام طاها . 

چگونه  پترول  حقوقی  واحد   
شکل گرفت و برنامه شما برای 

آینده این واحد چیست ؟ 
در گذشـته و بـه ایـن شـکل در 
شـرکت پتـرول واحـد حقوقـی وجـود 
نداشـت و از سـه سـال گذشـته ایـن 
واحـد را راه انـدازی کردیم . شـاید در 
گذشـته ضـرورت وجود واحـد حقوقی 
احسـاس نمی شـد اما در حـال حاضر 
نقـش آن در مجموعه شـرکت بسـیار 
تاثیرگـذار اسـت و باید تاکیـد کنم که 
بـا وجـود نیروی کـم ، بازدهی بسـیار 
باالیـی داریم . برای آینده ادامه همین 
رونـد مثبت را در پیش داریم و در کنار 
آن سـعی می کنیم اطاعـات حقوقی 
مدیران سـتادی و شـرکت هـای تابعه 
را افزایـش دهیـم و نقـش حفاظتی را 
بـرای این مدیران بیش از گذشـته ایفا 
کنیـم ، البته ایـن نقش در مورد نفرات 

هم صـدق مـی کند . 
یـادآوری مـی کنـم کـه وظیفـه 
مـا فقـط به وصـول مطالبـات و انعقاد 
قـرارداد معطوف نیسـت بلکـه مباحث 
مختلفـی از جملـه بازرسـی ، کمیتـه 
انضباطـی و... را نیـز در بـر مـی گیرد. 
درآمـد  و  پیگیـری حقـوق  بحـث  در 
از  اسـتفاده  بـا  در تاشـیم  کارکنـان 

خصـوص  بـه  قانونـی  راهکارهـای 
بـرای  را  ، مـواردی  بیمـه  و  قـرارداد 
بهبـود و رفع برخی موانع و مشـکات 
بـا  ارتبـاط  بحـث  در   . کنیـم  لحـاظ 
شـرکت های تابعه ، نهادهای وابسـته 
و شـرکت هـای همکار نیـز ضـرورت 
دارد مسـائل حقوقی را به نحوی پیش 
بریـم تا کوچکترین مشـکلی به لحاظ 
حقوقـی ایجاد نشـود. هـدف اصلی ما 
پیشـبرد فعالیـت هـای واحـد حقوقـی 

بـر اسـاس سیاسـت هـای هلدینـگ 
پتـرول و برنامـه های توسـعه ای این 

شـرکت اسـت .

خشک  فضای  به  توجه  با   
محیط های صنعتی ، واحد شما 
یک  ایجاد  برای  همکارانتان  و 
کار  چه  صمیمی  و  گرم  فضای 

می کنید  ؟
 معمـوال واحد حقوقی به واسـطه 
نوع فعالیتش کمی گوشـه گیر اسـت ، 
البتـه تابه حـال بازخوردهـای مدیران 
و کارشناسـان نسـبت بـه مـا رضایـت 
نظـر مـی رسـد  بـه  و  بـوده  بخـش 
توانسـته ایـم یـک رابطـه صمیمـی و 
دوسـتانه ایجـاد کنیـم . ایـن موضـوع 
باعـث شـده کـه مشـکات سـریع تر 
بـه ایـن واحـد منتقـل شـود و مـا نیز 
تصمیمـات الزم را سـریع تـر بگیریـم 
. البتـه بـاز هـم همـکاران بایـد نظـر 
بدهنـد کـه موفـق بـوده ایم یـا خیر . 

پیشبرد  برای  پیشنهاد شما   
اهداف شرکت و رضایت کارکنان 

چیست ؟
تمام دغدغـه واحد حقوقی پترول 
احقـاق حقـوق سـهامداران و کارکنان 
زحمتکـش این شـرکت اسـت که این 
امـر بـا جدیـت از طـرف مـا پیگیـری 
مـی شـود. از لحـاظ حقوقـی مکلـف 
بـه اجـرای برنامـه هـا و اهـداف مورد 
نظـر هیـات مدیـره ، مدیـر عامـل و 
شـخصه  بـه  و  هسـتیم  سـهامداران 
نمـی توانیـم سیاسـت گـذاری کنیـم. 
بایـد همسـو بـا ایـن برنامـه هـا پیش 
برویـم و سـعی کنیـم عقـب نیفتیم تا 

آسـیبی بـه مجموعـه وارد شـود . 
برخـی وظیفـه حقوقـی شـرکت 
هـا را بـا وکالـت یـا قضـاوت اشـتباه 
مـی گیرند، امـا در حقیقـت هیچکدام 
از ایـن مـوارد نیسـت. در قضـاوت بـا 
صـدور یـک رای بایـد عدالـت رعایت 
شـود و در وکالـت هم بـا دریافت یک 
حـق الزحمـه از موضوعـی دفـاع مـی 
شـود ،  امـا واحـد حقوقی بیـن این دو 
موضوع قرار دارد . از یک سو ما صرفا 
بـه اجـرای عدالـت مکلـف نیسـتیم، 
بلکـه بایـد منافـع سـهامداران در نظر 
بگیریـم و ایـن بـه وکالـت  نزدیک تر 
اسـت ، از سـوی دیگر درسـت اسـت 
کـه بایـد منافـع سـهامدار حفظ شـود 
امـا در قراردادهـا و سـایر فعالیـت هـا 
بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بایـد 
شـرط انصـاف نیـز رعایـت شـود ، آن 
هـا هـم بـا امضـا قـرارداد ،بـه نوعـی 
همـکار مـا محسـوب مـی شـوند و از 
ایـن منظر به قضاوت شـبیه می شـود 
. بـر این اسـاس واحـد حقوقی همواره 
بایـد تعـادل را رعایـت کنـد و در کنار 
حفظ منافع سـهامداران ، عدالت را نیز 

نادیـده نگیرد .

 از نظر شما مهمترین چالش 
حقوقی  حوزه  مشکالت  و  ها 

؟ چیست
یـد  د مـا  لـش  چا یـن  مهمتر
مهندسـی و ریاضـی بیشـتر مدیـران 

واحدهای حقوقی امروزه در ساختار شرکت ها به ویژه مجموعه های بزرگ و هلدینگ ها نقش بسیار کلیدی دارند 
چراکه عالوه بر انجام فعالیت های حقوقی درون سازمانی و پیگیری مطالبات کارکنان ، در بحث انعقاد قراردادها 
بحث برد ، برد نقش اثرگذاری دارند ، واحد حقوقی مجموعه پترول نیز چندسالی ارتقاء بیشتری نسبت به گذشته 
یافته و در اجرای سیاست ها و برنامه های این شرکت نقش پررنگ تری ایفا می کند . مهدی صمدی ، مدیر حقوقی 

شرکت پترول در گفت و گو با ما به تشریح فعالیت ها و برنامه های این واحد پرداخته که در ادامه می خوانید . 

گفت و گو با مدیرحقوقی پترول

واحدهای حقوقی، مرز بین قضاوت و عدالت

 معمـوال واحـد حقوقـی بـه 
واسـطه نوع فعالیتـش کمی 
گوشـه گیر اسـت ، البتـه تابه 
بازخوردهـای مدیران  حـال 
و کارشناسـان نسـبت بـه مـا 
رضایـت بخش بـوده و به نظر 
مـی رسـد توانسـته ایـم یک 
رابطـه صمیمـی و دوسـتانه 
ایجـاد کنیـم . ایـن موضوع 
باعث شـده که مشکالت سریع 
تـر به ایـن واحد منتقل شـود 
و مـا نیـز تصمیمـات الزم را 
سـریع تر بگیریـم . البتـه باز 
هم همکاران بایـد نظر بدهند 
کـه موفق بـوده ایم یـا خیر . 
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

عامـل  شـرکت هاسـت . ایـن دیـد 
کار را بـرای حقوقـی هـا سـخت مـی 
کنـد . در واقـع هنر یـک مدیرحقوقی 
مجـرب انطبـاق دیـد مهندسـی یـک 
مدیرعامـل بـا قواعد محکم و سـخت 

حقوقـی اسـت .
 چالـش دیگر اینکه متاسـفانه در 
صنعـت پتروشـیمی آن طـور کـه باید 
بـه واحـد حقوقی بهـا داده نمی شـود  
، البتـه بـا پیگیـری هـا و اصاحیـه 
واحدهـای   ، گرفتـه  صـورت  هـای 
حقوقـی بـه عنـوان عضـو کمیسـیون 

معامـات در نظـر گرفتـه شـده انـد 
کـه اگـر این اتفـاق رخ نمـی داد قطعا 
بـه  قراردادهـا  انعقـاد  در  مشـکاتی 
وجـود می آمـد. چالش دیگـر ما واحد 
قراردادهـای صنایع پتروشـیمی اسـت 
کـه نـگاه بـه آن هـا کاما فنی اسـت 
. البتـه نگاه فنی الزم و درسـت اسـت 
امـا اگـر یـک نظـارت عالیـه حقوقـی 
بـرای قراردادهـا نداشـته باشـیم ، بـه 
طـور حتـم مشـکاتی بـرای سیسـتم 
ایجـاد مـی شـود . بـه نظـر مـن ایـن 
سـه چالـش پیـش روی واحـد حقوقی 
اسـت کـه در تاشـیم آن هـا را حل و 
فصـل کنیـم  و در تنظیـم قراردادهـا 
مانـع از ایجـاد هرگونـه چالـش جدید 
شـویم. ضمـن اینکه دیـدگاه کارکنان 
شـرکت نسـبت به امور حقوقـی برای 
مـن بسـیار اهمیت دارد و مـی خواهم 
ایـن اطمینـان را بـه همه سـهامداران 
محتـرم و کارکنـان عزیـز بدهـم کـه 
اگـر شـکایتی مطـرح یا طـرح دعوی 
میشـود بـرای احقـاق حقـوق آن تمام 
تاشـمان را مـی کنیـم تا مشـکلی به 

 . نیاید  وجـود 

برطرف  برای  پیشنهاد شما   
شدن این چالش ها چیست ؟

بـا توجـه بـه تفـاوت دیـدگاه هـا 
ونـوع تحصیـات ، اختـاف نظر بین 
واحدهـا اجتناب ناپذیر اسـت ، بنابراین 
اگـر بتوانیـم ارتبـاط مناسـبی بـا تمام 
واحدهـای حقوقـی شـرکت هـا برقرار 
کنیـم ایـن اختـاف نظـر و سـایق 
حـل می شـود. وقتی یـک هماهنگی 
میـان تمام واحدها وجود داشـته باشـد 
، افـراد راحـت می تواننـد مدیران خود 
را در مورد چالش ها و مسـایل حقوقی 
قانـع کننـد . اسـتفاده از قالـب هـای 
متنـوع حقوقـی هنری اسـت کـه باید 
یـک مدیـر حقوقـی بـرای قراردادها ، 
مصوبـات هیـات مدیـره و تصمیمـات 

کان شـرکت ، داشـته باشد. 

 در فعالیت های خود چقدر به 
کار گروهی اعتقاد دارید؟

اعتقاد جدی دارم تمامی مکاتبات 
و فعالیـت هـای ما با مشـارکت بخش 
فنـی ، برنامه ریـزی و مالی انجام می 
شـود . همـواره بـر اسـاس نظـر جمع 
تصمیـم گیـری مـی کنیـم و دیگـر 
را  شـرکت  حقوقـی  امـور  واحدهـای 
همـراه و پشـتیبان خـود در نظـر مـی 

. گیریم 

 اگر قرار باشد یک درخواست  
از مدیرعامل پترول داشته باشید، 

آن درخواست چیست؟
مدیرعامل محتـرم پترول همواره 
بـه اهمیت جایـگاه واحد حقوقی واقف 
حمایـت  موضـوع  ایـن  از  و  هسـتند 
ایشـان  از  مـن  درخواسـت   ، کردنـد 
ادامـه ایـن حمایـت و انتقـال آن بـه 
بدنه شـرکت هاست و امیدوارم در این 
مسـیر همچنـان با مـا همراه باشـند . 
تاکید من این اسـت کـه واحد حقوقی 
از ابتـدا و قبـل از انعقـاد یـک قـرارداد 
بایـد در تمامـی مراحل حضور داشـته 
باشـد ، ممکـن اسـت در ابتدا مسـایل 

چالشـی بیـن ما و طرف دیگـر قرارداد 
بـه وجـود آیـد که ایـن امـری طبیعی 
اسـت ، امـا همیـن دعواهـای ابتدایی 
از ایجـاد مشـکات بعـدی جلوگیـری 
می کند . درخواسـت ما این اسـت که 
همچنان این رویه ادامه داشـته باشـد .  

در  مدیرعامل  شما  نظر  به   
طیف  از  هایش  ایده  نتقال  ا
موفق  پترول  بدنه  به  مدیران 

؟ است  بوده 
بلـه ، در مقایسـه بـا سـال هـای 
گذشـته مهنـدس اشـرف زاده با وجود 
مشـکات زیاد،موفق بـوده اند و همه 
مدیـران و کارکنـان بـه ایشـان ایمان 
دارنـد. همانطـور کـه می دانیـد دوران 
سـختی را سـپری می کنیـم ، تحریم 
هـا ، شـرایط بیـن المللـی و کاهـش 
ایجـاد  مـا  بـرای  مشـکاتی  درآمـد 
ایـن  در  درسـت  مدیریـت  و  کـرده  
شـرایط حسـاس بسـیار سـخت است 
، همـه کارکنـان ایـن شـرایط را درک 
مـی کننـد و مـی داننـد که بایـد با آن 
کنـار بیاینـد تـا مشـکات حل شـود . 

تاثیرگذار  افراد  از  یکی   
درصنعت پتروشیمی را نام برید 
آیا خاطره ایی از مدیریت ایشان 

یاد دارید ؟  به 
مـی توانم به آقایان شـعری مقدم 
، نژادسـلیم ، اشـرف زاده و تسـلطی 

اشـاره کنم .
و  هـا  ویژگـی  بـه  توجـه  بـا 
پیچیدگـی هـای فعالیـت در صنعـت 
پتروشـیمی ، مدیریـت یـک مجموعه 
بایـد هماننـد یک فرمانـده عمل کند . 
یـک مدیر در یک مجتمع پتروشـیمی 
هـم بـا بخـش فنـی و اداری سـرکار 
دارد ، هـم بـا نیـروی انسـانی و هـم 
بـه نوعـی با خانـواده ها سـرکار دارد ، 
از ایـن رو هنـر یـک مدیرعامل خوب 
ایـن  درسـت  فرماندهـی  و  مدیریـت 

مجموعـه هاسـت. یک مثـال کوچک 
بـرای شـمابزنم ؛ زمانـی کـه مهندس 
شـعری مقـدم مدیرعامـل پتروشـیمی 
آریاساسـول بودنـد بـه سیسـتم اداری 
آنجـا تکلیـف کـرده بودند بـرای تولد  
همسـران کارکنـان به ویـژه کارکنان 
عسـلویه کادویـی در نظر گرفته شـود 
کـه ایـن اقـدام سـاده امـا تاثیرگـذار ، 
باعـث خوشـحلی کارکنـان و برقراری 
ارتبـاط بـا خانـواده هـای آن ها شـد . 
در پتـرول نیـز مهنـدس اشـرف زاده 
سـال گذشـته بـه شـکلی دیگـر ایـن 

کار را انجـام دادنـد . 

 چه نمره ایی به خودتان می دهید ؟ 
تاش و سـعی من این اسـت که 
کارم را به بهترین شـکل ممکن انجام 

دهـم و هیـچ زمانی کم کاری نکنم .

با  حرفی  اگر  پایان  در   
شرکت  در  عزیزمان  همکاران 

بفرمایید؟ دارید  پترول 
در  کـه  شـود  مـی  سـالی  سـه 
هسـتم  مشـغول  پتـرول  مجموعـه 
بـه  تازگـی  بـه  از دوسـتان  برخـی   ،
مجموعـه اضافـه شـدند و برخی نیز از 
گذشـته و قبـل از مـن حضور داشـتند 
گرفتیـم  یـاد  هـا  سـال  ایـن  . طـی 
کـه ارتبـاط خوبـی بـا همـه دوسـتان 
و همـکاران برقـرار کنیـم و امیـدوارم 
اگـر روزی از ایـن مجموعه جدا شـوم 
همچنـان  دوسـویه  ارتباطـات  ایـن 
ادامـه داشـته باشـد . در اینجـا از همه 
مـا  بـه  دارم  درخواسـت  همـکاران 
کمـک کننـد تا نقـاط ضعـف خودمان 

را پوشـش دهیـم . 
نیـز   عزیـز  همـکاران  همـه  بـه 
توصیـه می کنـم که در ادامـه فعالیت 
خـود همـواره دقـت ، انگیـزه ، جدیت 
نظـر  کاری در  و وجـدان  وسـواس   ،
عمومـی  امـوال  از   . باشـند  داشـته 
شـرکت هماننـد امـوال شـخصی خود 
حفاظـت کننـد و بـا تـوکل و یـاد خدا 
کارهـا را پیـش برنـد . ضمـن اینکـه 
واحـد حقوقـی از ارائه هرگونـه راهکار 
و مشـاوره حقوقی بـه تمامی همکاران 
خود در مسـائل کاری و حتی شخصی 

دریـغ نمی کنـد.
در پایـان از حمایـت هــای بــی 
دریــغ مدیریـت تشــکر مـی کنــم 
و باعــث خوشــحالی اســت کـه در 
ایــن مجموعـه متخصـص و همـدل 
و همفکــر افتخــار همـکاری را دارم.

تمامی  اعتقاد جدی دارم 
مکاتبات و فعالیت های ما 
 ، فنی  بخش  مشارکت  با 
برنامه ریزی و مالی انجام 
می شود . همواره بر اساس 
نظر جمع تصمیم گیری می 
کنیم و دیگر واحدهای امور 
حقوقی شرکت را همراه و 
پشتیبان خود در نظر می 

گیریم .

به همه همکاران عزیز نیز  توصیه می کنم که در ادامه فعالیت 
خود همواره دقت ، انگیزه ، جدیت ، وسواس و وجدان 
کاری در نظر داشته باشند . از اموال عمومی شرکت همانند 
اموال شخصی خود حفاظت کنند و با توکل و یاد خدا کارها 
را پیش برند . ضمن اینکه واحد حقوقی از ارائه هرگونه 
راهکار و مشاوره حقوقی به تمامی همکاران خود در مسائل 

کاری و حتی شخصی دریغ نمی کند.
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خبرنامه

  در ابتدا لطفا کمی از خودتان 
برای خوانندگان بگویید ؟

15 بهمن سال 58 در شهر تبریز 
و در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. 
فرزند ششم و آخر )ته تغاری( خانواده 
هستم. سال 87 ازدواج کردم ویک فرزند 
پسرم هم  دومین  و  دارم  ساله   5 پسر 

بزودی به جمع خانواده اضافه میشود.

  آیا از ویژگی ها و خصوصیات 
متولدین بهمن خبر دارید ؟

از خصوصیات ماه ها و اینکه چه 
شخصیت هایی در این ماه متولد شده 
اند، اطاع زیادی ندارم؛ اما فکر میکنم 
بهمن ماهیها افرادی مغرور ، کم مصرف 

و عمل گراهستند.

تان  عالقه  مورد  اسامی   
؟  چیست 

فرهاد و سپهر 

  بهترین هدیه ای که تاکنون 
گرفته اید ، چه چیزی است ؟ 

درسال 87  به مناسبت روز مرد، 
تلفن  کارت  سیم  یک  همسرم  ز  ا
هدیه  را  فعلی(  خطی  همراه)همین 

گرفتم.

  آیا در کودکی بچه شیطون و 
شلوغی بودید؟

نه، اما خیلی خرابکار بودم و از سر 
کنجکاوی و عاقه ای که به دستگاه 
و  باز  را  آنها  داشتم،  الکترونیکی  های 
شروع به تعمیرشان میکردم که در اغلب 
موارد هم خراب میشد. یک بار هم در 
بچههای  تمام  با  دبیرستان،  اول  سال 
را  آخر  زنگ  گرفتیم،  تصمیم  کاس 
تعطیل کنیم و حتی من به خانه رفتم. 
فردای آن روز که به مدرسه برگشتم، 
متوجه شدم تنها کسی که زنگ آخر روز 
قبل غایب بوده، من بودم و نتیجهاش 
ناظم  دفتر  جلوی  روز  دو  که  شد  آن 

مدرسه سرپا بایستم. 

 غذای مورد عالقه تان چیست 
؟

گوسفند  گوشت  با  که  کبابی  از   
درست شده باشد، خیلی خوشم می آید، 
ماهیچه  با  پلو  باقالی  عاشق  همچنین 

هم هستم.

فوتبال  تیم  کدام  ر  طرفدا  
هستید ؟

طرفدار که نه؛ اما موفقیت و برد تیم 
تراکتورسازی خوشحالم میکند.

 اهل مطالعه هستید ؟ 
اگر منظورتان خواندن صرفا کتاب 
ساعت؛  یک  هفتهای  ید  شا باشد، 
به  را  ساعت  یک  روز  هر  معموال  اما 
مطالعه فایل های الکترونیکی اختصاص 

می دهم. 

همسرتان  از  بخواهید  اگر   
تعریف کنید ، چه می گویید؟ 

همسرم، تنها کسی است که تمام 
ابعاد زندگی من را میشناسد. همیشه در 
کنارم بوده و مرا همراهی کرده تا بتوانم 

در محیطی آرام به فعالیت بپردازم که جا 
دارد از ایشان تشکر کنم. 

 اولین حقوقی که گرفتید، چقدر 
بود و با آن چه کردید؟

وقت،  تمام  اشتغال  ز  ا قبل  تا 
حق  و  میدادم  انجام  زیادی  کارهای 
از  حقوقم  اولین  اما  میگرفتم؛  الزحمه 
کار تمام وقت سال 79 و مبلغ 45 هزار 
تومان بود و با آن یک ساعت کاسیوجی 
خیلی  تلویزیون  زمان  آن  که  شاک 

تبلیغش را می کرد، خریدم.

 معموال برای رفع خستگی چه 
فعالیتی انجام می دهید ؟ 

گوش کردن به موسیقی، خستگی 
را  از تنم بیرون می کند و حال خوشی 

به من می دهد. 

از   ، هستید  سفر  اهل  گویا   
تجربیات سفرهایتان برایمان بگویید ؟ 
سفر،  به  رفتن  از  قبل  حتما   ، بله 
باشید.  داشته  دقیقی  ریزی  برنامه 
و  کنید  تهیه  با سفر  متناسب  مایجتاج 
برای اتفاقات احتمالی، هزینه جداگانهای 
انتخاب  در  اینکه  بگذارید، ضمن  کنار 
همسفر هم دقت و سعی کنید خودتان 

هم همسفر خوبی باشید. 

شیرین  و  تلخ  خاطرات  از   
دوران کاری تان برایمان بگویید 

؟ 
سال 87  در شرکت فوالد کاویان 
از  یکی  در  کردم.  می  کار  اهواز  شهر 
روزها)9 تیرماه( در حال انجام عملیات 
حسابرسی بودیم که خبر فوت پدرم را 
دادند. شیرین ترین خاطره هم مربوط 
به اسفندسال 92 می شود که در شرکت 
پارس در منطقه عسلویه شاغل بودم و 
علیرغم تهیه بلیط هواپیما برای ساعت 
9 صبح از عسلویه به تهران بدلیل تاخیر 
ساعت 2 بامداد روز بعد به تهران رسیدم 
خبر  منزل  به  شدن  وارد  محض  به  و 

خوش آمدن نوشکفته عزیزم را دادند.

 چه شد که وارد این کسب و 
کار شدید ؟ 

من در رشته کارشناسی حسابداری 
بازرگانی،  مدیریت  ارشد  کارشناسی  و 
گرایش مدیریت مالی درس خوانده ام. 
دبیرستان،  اینکه در دوران  به  توجه  با 
شخصًا  و  بود  تجربی  علوم  ام  رشته 
عاقه ای به رشتههای دانشگاهی علوم 
تجربی نداشتم، تصمیم گرفتم در رشته 
حسابداری، زیر مجموعه علوم انسانی، 

انواع تیپ های شخصیتی در سمت مدیر مالی می توانند فعالیت کنند و هر کدام هم موفق عمل کنند؛ 
البته به غیر از اطالعات فنی، که هر مدیری باید در حوزه فعالیت خود آنها را بداند ، یک مدیر مالی 
خوب باید تا حدودی استقالل و شجاعت و آینده نگری داشته باشد. این موارد بخشی از صحبت های 
احدشکری ، مدیرمالی پترول است  در ادامه مشروح گفت و گوی خودمانی ما را با شکری بخوانید .

احد شکری :

مدیرمالی باید مستقل و شجاع باشد

تامین مالی پروژه هاو ارائه 
به  گزارشات  دقیق  و  بموقع 
سازمان بورس و سایر نهادها 
های  دغدغه  مهمترین  از 
کاری من است. صرفنظر از 
هر  در  که  کاستیهای جزئی 
به لطف  کاری وجود دارد، 
و تالش همه همکاران  خدا 
برای  مالی  منابع  در جذب 
پیشبرد پروژهها، عملکرد قابل 

قبولی داشته ایم. 
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

یادآوری کنم که از لحاظ 
سازمانی بنده در قالب 

سرپرست دپارتمان حسابرسی 
داخلی مشغول به انجام وظیفه 
هستم و انتصاب لفظ مدیر را 

برای خودم الیق و شایسته نمی 
دانم ، اما سعی می کنم همیشه 

بهترین باشم .

ادامه تحصیل بدهم؛ البته عاقه اصلی 
من به کارهای فنی، بخصوص تیونینگ 
در  که  افرادی  معمواًل  است.  خودرو 
موسسات حسابرسی فعالیت میکنند، با 
صنایع مختلفی سرو کار دارند و نسبت 
به بحث های مالی دید وسیع تری دارند، 
بنابراین سال 86 در موسسه حسابرسی 
بهرنگ نوین مشغول بکار شدم  بعد از 
چند سال فعالیت در موسسات حسابرسی 
پتروشیمی  شرکت  طرف  از   ، مختلف 
پیشنهاد  عسلویه(  منطقه  )در  پارس 
همکاری شد و سه سال با آن شرکت 

همکاری کردم و از ابتدای بهمن 93 با 
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
تا  و  کردم  شروع  را  همکاری  ایرانیان 
کنون  ادامه دارد. یکسال و نیم رئیس 
حسابرسی داخلی، دو سال و نیم مدیر 
داخلی و حدود یکسال هم  حسابرسی 
به عنوان سرپرست مدیریت  است که 

مالی با آنها همکاری دارم. 

 مهمترین چالش کاری تان چه 
بوده است ؟ 

تامین مالی پروژه هاو ارائه بموقع و 
دقیق گزارشات به سازمان بورس و سایر 
نهادها از مهمترین دغدغه های کاری 
من است. صرفنظر از کاستیهای جزئی 
که در هر کاری وجود دارد، به لطف خدا 
و تاش همه همکاران در جذب منابع 
مالی برای پیشبرد پروژهها، عملکرد قابل 

قبولی داشته ایم. 

 تعریف شما از زندگی چست  
و چگونه با مشکالت روبه رو می 

شوید ؟ 

زندگی، فرصت کوتاهی است که به 
ما داده شده تا بتوانیم خودمان را کشف 
کنیم. نه شروع آن به اراده و اختیار ما 
طوری  باید  پس  آن.  پایان  نه  و  بوده 
گذشته  حسرت  که  کنیم  ریزی  برنامه 
را نخوریم. در زندگی چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، مشکات و مسائلی پیش می 
آید که خارج از اراده ماست. در مواجهه 
با مشکات باید به این نکته توجه داشته 
باشیم که قبًا هم در زندگی مان مسائلی 
به وجود آمده و االن اثری از آنها نیست، 
این یعنی که مشکات دائمی نیستند و 
فقط در برهه ای از زندگی خود را نشان 
دوم  شوند.  می  محو  بعد  و  دهند  می 
اینکه آن مشکل به همه ابعاد زندگی ما 
مربوط نمی شود، پس نباید تمام زوایای 
زندگی مان  را درگیر آن کنیم. سومین 

نکته ای که در برخورد با مشکات باید 
به آن توجه داشته باشیم، این است که 
به قول خواجه عبداهلل انصاری »چو بدی 
پیش آید از بدتر بترس«. یعنی چه بسا 
احتمال دارد که مشکلی بسیار حادتر از 
آنچه پیش آمده، اتفاق بیفتد. بنابراین باید 
همواره اوضاع را طوری مدیریت کنیم که 

وضعیت بدتر نشود.
انسان به اختیار خودش به دنیا نمی 
آید؛ اما می تواند اختیار زندگی اش را به 
دست بگیرد؛ چرا که»خواستن توانستن 

است « . 
است؛  کارزار  مانند  زندگی  صحنه 
باید به جنگ نامایمات رفت و هیچگاه 
میدان را خالی نکرد و ناامید نشد. من 
راه  را  همه  کار  ام  کرده  سعی  همیشه 
بیندازم و ارتباط و تعامل خوبی با همه 
داشته باشم . به قول قدیمی ها طبع من» 
شیر و خشت است« ، یعنی با همه می 
سازم و با هیچ کسی چه از لحاظ شخصی 
و چه از نظر کاری مشکلی ندارم و همه 
را در هر جایگاه و منزلت اجتماعی که 

باشند، به یک چشم می بینم.

 شغل مدیر مالی مناسب چه 
شخصیت هایی است ؟ 

در انتخاب یک فرد برای یک سمت، 
باید عوامل مختلفی مثل ویژگی های 
مهارت  عایق،  ها،  ارزش  شخصیتی، 
و  جامعه  شرایط  خانوادگی،  شرایط  ها، 
... در نظر گرفته شود. یکی از مهمترین 
این عوامل، ویژگی های شخصیتی است. 
شناخت درست از شخصیت هر فرد، 
فرایند پیچیده ای است که به تخصص 
و زمان کافی نیاز دارد؛ البته هر فردی 
دارد،  را  خود  به  منحصر  های  ویژگی 
حتی افرادی که  تیپ شخصیتی مشابهی 
دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر 

متفاوت هستند.
مشاغل،  تمامی  در  کلی  طور  به   
های  تیپ  از  موفقی  افراد  همیشه 
شوند،  می  دیده  مختلف  شخصیتی 
بنابراین نمی توان دقیق اعام کرد که 
فقط یک تیپ شخصیتی خاص، در این 

شغل موفق می شود.
 به بیان دیگر ممکن است انواع تیپ 
های شخصیتی در سمت مدیر مالی باشند 
و هر کدام هم موفق عمل کنند؛ البته به 
غیر از اطاعات فنی، که هر مدیری باید 
در حوزه فعالیت خود برآنها واقف باشد 
، یک مدیر مالی خوب باید تا حدودی 
استقال و شجاعت داشته باشد. آینده 
از ویژگی های مهمی  نیز یکی  نگری 
مدیری،  هر  برای  آن  داشتن  که  است 
بخصوص مدیر مالی الزم است. فردی 
که می خواهد مدیر باشد، باید کارش را 

دوست داشته باشد. 

 آینده پترول را چگونه  ارزیابی 
می کنید ؟ 

اخیر،  های  سال  طی  متاسفانه 
وضعیت اقتصادی کشور به دلیل اعمال 
را  ثبات الزم  المللی،  بین  تحریم های 
از آینده  بنابراین صحبت  نداشته است، 

موضوع ساده ای نیست؛ اما با توجه به 
تصمیم مدیریت در خصوص تهیه نقشه 
راه و استراتژی و همچنین شرایط فعلی 
و تفکرات بلند مدت در مدیریت شرکت، 
آینده پترول روشن به نظر میرسد، ضمن 
اینکه به دلیل ظرفیت باالی جذب منابع 
مالی از سوی مجموعه، در صورتی که 
شوند،  برداشته  المللی  بین  تحریمهای 
خیره  اقدامات  ایرانیان  مجموعه  قطعًا 

کنندهای انجام خواهد داد. 

در  کارتان  برای  اهدافی  چه   
؟  دارید  نظر 

این سوال از دو منظر قابل بررسی 
است ؛ نخست از منظر سازمانی که جلب 
رضایت سهامداران، حفظ و حراست از 
سرمایه های آنها و کسب حداکثر سود، 
گذار  تاثیر  مجموعه  اهداف  پیشبرد  در 

خواهد بود.
و دیگر از منظر شخصی که پیشرفت 
کاری، افزایش اطاعات شخصی و ... از 

اهداف من در آن به شمار می رود.

ارتباط  برای  شما  پیشنهاد   
بهتر با همکاران و صمیمیت بیشتر 

چیست ؟
به منظور ایجاد صمیمیت در محیط 
با  ناهار  و  چای  صرف  نظرم  به  کار، 
همکاران، صحبت های دوستانه و خارج 
نقاط  کردن  پیدا  و  کاری  چارچوب  از 
مشترک با آنها از مواردی است که  می 

تواند محیط کار را صمیمی تر کند. 

باقی  سخنی  اگر  پایان  در   
؟ بفرمایید   ، مانده 

با  که  شرکت،  محترم  مدیریت  از 
حمایت های خود، شرایط را برای فعالیت 
و بروز استعدادهای نهفته جوانان فراهم 
کردند و با آگاهی کامل از این مجموعه، 
جمیع  در  شرکت  این  میکنند،  تاش 
جهات رشد کند، تشکر و قدردانی میکنم. 
که  هم  محترمی  سهامداران  از 
اند،  کرده  حمایت  مجموعه  از  تاکنون 
شاهد  بزودی  امیدوارم  و  میکنم  تشکر 
کارکنان  تمامی  تاش  رسیدن  ثمر  به 

مجموعه باشیم.
ضمن اینکه از همکارانم می خواهم، 
هم در ظاهر و هم در باطن با هم رفیق 
باشند؛ چراکه ایام خیلی زود می گذرد و 

به قول شاعر: 
خوردش  می  است،  گل  شهد  زندگی 

زنبور زمان
آنچه می ماند از آن عسل خاطره هاست

متاسفانه طی سال های اخیر، وضعیت اقتصادی کشور به دلیل 
اعمال تحریم های بین المللی، ثبات الزم را نداشته است، بنابراین 
صحبت از آینده موضوع ساده ای نیست؛ اما با توجه به تصمیم 
مدیریت در خصوص تهیه نقشه راه و استراتژی و همچنین شرایط 
فعلی و تفکرات بلند مدت در مدیریت شرکت، آینده پترول روشن 
به نظر میرسد، ضمن اینکه به دلیل ظرفیت باالی جذب منابع 
مالی از سوی مجموعه، در صورتی که تحریمهای بین المللی 
برداشته شوند، قطعاً مجموعه ایرانیان اقدامات خیره کننده ای 

انجام خواهد داد. 

به منظور ایجاد صمیمیت در 
محیط کار، به نظرم صرف 
چای و ناهار با همکاران، 
و  دوستانه  های  صحبت 
از چارچوب کاری  خارج 
و پیدا کردن نقاط مشترک 
با آنها از مواردی است که  
را  کار  محیط  تواند  می 

صمیمی تر کند. 
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

  در ابتدا کمی از خودتان برای 
خوانند گان بگویید ؟

متولد سال   ، شیما حسینی هستم 
1363، دومین فرزند یک خانواده شش نفره، 
یک خواهر و دو برادر دارم . دانش آموخته 
رشته مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی 
دکتری  آخر  سال  دانشجوی  و  ارشد 
سال  هستم.  بین الملل  مالی  تخصصی 
86 کارم را شروع کردم و تجربه کار در 
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و بانک 

رفاه را دارم. 

 پدر و مادر در قید حیات هستند 
؟

بله ، امیدوارم خداوند به آنها سامتی 
و طول عمر با عزت عطا کند.

 ازدواج کردید ؟
بله، 30 فروردین 97 ازدواج کردم.

از  تعریف  یک  بخواهید  اگر   
همسرتان  داشته باشید ، چیست ؟

صبور،  پرتاش،  مردی  همسرم 
دلسوز و مهربان است و برای من بهترین 
دوست، بزرگترین حامی است. از حضورش 
در زندگیم خوشحالم و به وجودش افتخار 

میکنم.

را  تولدتان  ماه  های  ویژگی   
می دانید ؟

خوشبین،  اصوال  ماه  آذر  متولدین 
خوش خلق ، مهربان ، خونگرم ، شاد ، 
صادق و روراست، بی غل و غش و بی شیله 
پیله هستند .دید مثبتی به زندگی دارند ، از 
سفر و جهانگردی لذت می برند ، جاه طلب 
و بلند پروازند و به اصول اخاقی پایبند 
هستند . سخت گیری در کار ، دقت باال، 
مقرراتی بودن و قابل اعتماد بودن از دیگر 
ویژگی های متولدین آذر به شمار می رود.

 اهل مطالعه هستید ؟
در  را  آزادم  وقت  بیشتر  البته   ، بله 
شبکه های اجتماعی میگذرانم . اما اگر 

قصد مطالعه کتاب را داشته باشم عاقه ام 
بیشتر در زمینه های هنری و رمان است .

 غذای مورد عالقه تان چیست ؟
در کل بین غذاهای ایرانی و فرنگی 
غذاهای تند و پرادویه را بیشتر می پسندم 
مثل غذاهای محلی جنوب کشور، غذاهای 

هندی و مکزیکی

 میانه شما و همسرتان با ورزش 
چطور است ؟

با توجه به شرایط کاری و کمبود وقت 
فعالیت ورزشی خاصی ندارم ولی سعی می 
کنم هر روز یک ساعت پیاده روی را داشته 
باشم. همسرم در گذشته بصورت حرفه ای 
در رشته های بسکتبال و فوتبال فعالیت می 
کرد. در سالهای اخیر نیز رشته بدنسازی را 
بعنوان رشته تخصصی انتخاب کرده است.

 اگر قرار باشد هدیه ای دریافت 
چیزی  چه  دارید  دوست  کنید 

باشد ؟
طا و عطر ، من عاقه بسیار زیادی 
به استشمام رایحه خوش دارم به همین 

دلیل بیشتر هدایای دوستان و اطرافیانم 
عطر و ادکلن بوده است . 

 در طول روز چند ساعت کار 
می کنید؟

بطور میانگین روزانه 11 ساعت بیرون 
از خانه مشغول به فعالیت هستم و برای 
کارهای خانه نیز معموال 4 تا 5 ساعت 

زمان می گذارم.

 از چه سالی در پترول مشغول 
به کار شدید؟

از ابتدای سال 95 به مجموعه پترول 
پیوستم.

فعالیت  برای  را  پترول  چرا   
انتخاب کردید؟

یکی از دالیلم کار در محیط های 
صمیمانه ، پویا ، یادگیرنده و جوان بود. 
دلیل دیگر تغییر حوزه کاری بود چرا که 
همیشه به دنبال پیشرفت و موقعیت های 
شغلی بهتر بودم. البته در این انتخاب بحث 
درآمد ، اعتبار شغلی و جایگاه اجتماعی نیز 

بی تاثیر نبود.

 طی این سال ها سابقه کار در 
کدام  بخش ها را تجربه کرده اید ؟

ابتدا در واحد برنامه ریزی و کنترل 
پروژه شروع به کار کردم و از سال گذشته 
در واحد مطالعات راهبردی و برنامه ریزی 

استراتژیک مشغول فعالیت هستم .

 از فعالیت در مجموعه پترول 
رضایت  دارید ؟

بله ، بدون تردید هر جابجایی شغلی 
سختی هایی دارد که شروع کار من در 
پترول نیز از این قاعده مستثنی نبود. اما به 
مرور زمان شرایط تعدیل و بستر مناسب 
برای حضور فعاالنه بیش از پیش فراهم 
مدیریت  اعتقاد  دلیل  به  مهم  این  شد. 
تشویق،  جوان،  نیروهای  به  مجموعه 
قدردانی و ایجاد انگیزه در آنان محقق شد.

 به نظر شما مهمترین ویژگی 
های پترول چیست ؟

ویژگی اول حضور یک مدیر خوب ، 
با تجربه ، همراه و حامی است که محیط 
فراهم  کارکنان  برای  را  مطلوبی  کاری 
کرده است. ویژگی دوم وجود شرایط کاری 
مناسب برای بانوان شاغل در شرکت است 
که مواردی مثل حفظ کرامت انسانی و 
اخاقی، سامت و امنیت در کار ، عدالت 
شغلی و ساعت کاری منعطف را شامل 
می شود. سومین ویژگی حضور همکاران 
خوب و بااخاق است که منجر به روابط 

ارکان مجموعه بزرگ پترول به شمار می روند و به نظر می رسد طی  از  بانوان جوان یکی  بانوان و به ویژه 
است.  داده  مجموعه  این  بانوان  به  بیشتری  بهای   ، موضوع  این  درک  با  هلدینگ  این  مدیریت  ها  این سال 
شیما حسینی یکی از این بانوان جوان است که هم اکنون بعنوان سرپرست مطالعات راهبردی و برنامه ریزی 
استراتژیک در این مجموعه مشغول به کار است. به گفته وی وجود شرایط کاری مناسب برای بانوان از جمله 
حفظ کرامت انسانی و اخالقی، سالمت و امنیت در کار، عدالت شغلی و ساعت کاری منعطف از مهمترین ویژگی 

های پترول می باشد، در ادامه گفت و گوی خودمانی ما را با او بخوانید.

سیده شیما حسینی سرپرست مطالعات راهبردی و برنامه ریزی

شرایط کاری مناسب برای بانوان در پترول

مدیر  یک  حضور  اول  ویژگی 
خوب ، با تجربه ، همراه و حامی 
است که محیط کاری مطلوبی را 
برای کارکنان فراهم کرده است. 
ویژگی دوم وجود شرایط کاری 
در  شاغل  بانوان  برای  مناسب 
مثل  مواردی  که  است  شرکت 
حفظ کرامت انسانی و اخالقی، 
سالمت و امنیت در کار ، عدالت 
شغلی و ساعت کاری منعطف را 

شامل می شود. 
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ساتیار خیری اوروند

واحد ESH پتروشیمی لردگان 
مطابق با استانداردهای جهانی است

پتروشیمی  شرکت  تاسیس  با  همزمان   HSE واحد 
به شرکت  را  امکان  این  و  ایجاد شد.  در سال 1386 
پتروشیمی لردگان داده تا مطابق با استانداردهای جهانی 
فعالیت های مرتبط با حوزه HSE را بهبود مستمر بخشد.

و  ایمنی  مهندسی  کارشناسی  اوروند  خیری  ساتیار 
است   1359 تیرماه  ده  متولد  و  کار  محیط  صنعتی 

متاهل است و دارای سه فرزند پسر 
بیش از 18 سال سابقه کار در واحد بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست در صنعت نفت و زیر مجموعه دارد و 
از از دیماه 97 تا اکنون با سمت رئیس در پتروشیمی 

لردگان فعالیت دارد 

آمونیاک  و  اوره  پتروشیمی  در  کار  سابقه  سال   15
پردیس عسلویه دارم و در کلیه مراحل ساخت و ساز 
با سمت های  و بهره برداری هر سه فاز آن مجتمع 
و  تجهیزات  بازرسی  و  ایمنی  مهندس  نشان،  آتش 

مسئول ایمنی فاز 1 حضور فعال داشته ام.
4و5  های  فاز  گاز  پاالیشگاه  ایتالیا   ENI شرکت 
پارس جنوبی عسلویه بمدت 1 سال آتش نشان در 
جنوبی  کره  هیوندای  شرکت   ، برداری  بهره  مرحله 
عسلویه  جنوبی  پارس  4و5  های  فاز  گاز  پاالیشگاه 
نشان  آتش  و  ایمنی  افسر  سمت  با  سال   2 بمدت 
در مرحله ساخت از دیگر سوابق کاری ام می باشد 

دوستانه و تعامات مثبت شده است.

با همکارانتان چقدر صمیمی   
هستید ؟

با بیشتر همکارانم رابطه صمیمانه 
و خوبی دارم ولی همیشه سعی کردم در 
چارچوبی که برای حدود روابط کاری و 
دوستانه تعریف کردم حرکت کنم و کسانی 
را در دامنه دوستانم داشته باشم که به لحاظ 
شخصیت و اخاق به من نزدیکتر هستند.

 با همکاران خارج از محل کار نیز 
ارتباط و رفت و آمد دارید ؟

نه متاسفانه، زندگی متاهلی مجال 
مصاحبت و هم نشینی با همکاران را نمی 
دهد ، اما اگر فرصتی پیش بیاید از این 

موضوع استقبال می کنم.

 چه پیشنهاداتی برای پیشبرد 
اهداف شرکت دارید ؟

بر  حاکم  صمیمانه  فضای  تقویت 
شرکت برای همدلی و همکاری بیشتر 
بین همکاران ، جانشین پروری و بهبود 
سیستم ارتقاء کارکنان در راستای ایجاد 
انگیزه در آنان از جمله مواردیست که می 
تواند به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند .

 آیا به کار گروهی اعتقاد دارید؟
مستلزم  گروهی  کار  انجام   ، بله 
وجود یه فضای کاری مطلوب است که 
روابط انسانی و همکاری در آن درست 
تعریف شده باشد. پرواضح است که این 
روابط میتواند خروجی فرآیندهای کاری 
و عملکرد کلی شرکت را تحت تاثیر قرار 
دهد . خوشبختانه این روابط به درستی 
در شرکت پترول تعریف شده و رعایت 
اصول کار تیمی به عنوان یک الزام در 
تمامی امور ارجاعی در نظر گرفته می شود 
که اثرات آن در دستاوردهای گروه کاما 

مشهود است.

کار  در  اهداف شخصی شما   
چیست ؟

بهترین بودن در حوزه کاری تخصصیم 
جزو اهدافی است که همیشه دنبال کردم و 
تمام تاشم را برای رسیدن به این هدف و 
در نتیجه آن موفقیت و پیشرفتهای شغلی 

بیشتر در آینده متمرکز کرده ام.

 دریک جمله کارتان را معرفی 
کنید؟

حــوزه کاری مادرچهــار بخــش 
بهداشــت )Health(، ایمنــی و آتــش 
نشــانی )Fire& Safety(، محیــط 
زیســت)Environment(  و پدافنــد 
غیــر عامــل و مدیریــت بحــران خاصــه 

ــود ــی ش م

نشانی  آتش  و  ایمنی  مرز    
؟ ست کجا

ســامت نیــروی انســانی بــه 
عنــوان اصلــی ترین ســرمایه ســازمان 

در مرحلــه اول
ــتای  ــای کاری در راس ــد ه فراین

ــرداری ــره ب ــات به ــد و عملی تولی
موضوعــات محیــط زیســتی برای 

تحقــق توســعه پایدار

عالقه  شغل  این  به  چقدر   
دارید؟

کار  در واحــد ایمنــی و آتــش 
نشــانی، یکــی از شــغل هــای ســخت 
ــال  ــن ح ــه در عی ــت ک ــا اس در دنی
طرفــداران زیــادی دارد و چــون منجــر 
بــه حفاظــت از جــان انســانها و نجــات 
ــزان  ــود، می ــی ش ــرات م ــا از خط آنه
عاقــه هــر شــخصی را دوچنــدان 
ــده  ــن قائ ــز از ای ــا نی ــد و م ــی نمای م

ــتیم. ــتثنی  نیس مس

همکاران  به  پیشنهادی  چه   
داری؟ خود 

اگــر ســطح دانــش و مهــارت 
شــما بســیار باالتــر از حــد الزم بــرای 
ایــن شــغل اســت و انتخــاب آن از 

ــن  ــز وارد ای روی ناچــاری اســت هرگ
ــوید. ــغل نش ش

 وظایف ایمنی و آتش نشانی 
آتش  کردن  خاموش  به  تنها 
از  تر  یا گسترده  می شود  ختم 

است؟ آن 
وظایــف ایمنــی و آتش نشــانی در 
فعالیتهــای گســترده ای خاصــه مــی 
شــود کــه در بخــش صنعــت و خدمات 
شــهری نیــز متمایــز از همدیگــر مــی 
باشــند، اگــر از جنبــه صنعتــی بــه آن 
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــم ب ــگاه کنی ن

مــی شــود:
بخــش اول ایمنــی و بخــش دوم 
آتــش نشــانی کــه اهداف ایمنــی: حفظ 
و حراســت از نیــروی انســانی در مقابل 
ــل  ــظ تاسیســات در مقاب ــوادث، حف ح
آتــش ســوزی، انفجــار و نشــت مــواد 
ســمی، بــاال بــردن ســطح تولیــد و ...

ــی  ــه دالیل ــا ب ــه بن ــی ک در زمان
اهــداف ایمنــی تحقــق نیابــد اهــداف 
آتــش نشــانی در نجــات جــان و مــال 
انســانها در برابــر حریــق، حــوادث 
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خبرنامه

ــزای دارد.   ــش بس ــی و... نق طبیع

 اولویت کاری شما چیست؟
توجــه بــه موضوعــات بهداشــت، 
ایمنــی و محیــط زیســت یــک ارزش 
الزامــات HSE در تمــام  اســت و 
مــا  کاری  اولویــت  در  فعالیت هــا 
قــرار دارد. »اول ایمنــی بعــد کار« 
ــردگان و  ــرای شــرکت پتروشــیمی ل ب
ــر از  ــی و فرعــی فرات ــکاران اصل پیمان
ــا  ــاور م ــوده و بیانگــر ب ــک شــعار ب ی
اســت. مــا افتخــار می کنیــم کــه 
فرهنــگ HSE در ایــن شــرکت وبــا 
همــت کلیــه پرســنل بــه حــد کمــال 
رســیده تــا جایــی کــه مــا دارای رکورد 
ــدون  ــاعت کار ب ــر س ــون نف 23 میلی

ــیم. ــی باش ــرگ م ــه م حادث

 از اینکه در اداره HSE مشغول 
بکار هستید راضی هستید؟

در ایــن آیــه خاصــه مــی شــود: 
»َو َمــْن أَْحیاهــا« کســي کــه یــک نفر 
را نجــات بدهــد، »َفَکَأنَّمــا أَْحَیــا النَّاَس 
َجمیعــا« گویــی کــه همــه ي مــردم را 

نجــات داده اســت اســت.

 بهترین خاطره ای که داشتید؟
ــر از خاطــره  ــن شــغل پ همــه ای
مــی باشــد شــاید بهتریــن خاطــره کــه 
هیــچ وقــت فرامــوش نمــی کنــم بــر 
مــی گــردد بــه ســال 84 وقتــی بــرای 
انجــام مصاحبه به شــرکت پتروشــیمی 
پردیــس مراحعــه نمــودم، بــه محضــی 
 HSE کــه وارد ســایت شــدم رئیــس
وقــت گفتنــد کــه یــک تانکــر آمونیاک 
ــاز  ــه نی ــرای تخلی ــده و ب ــیراز آم از ش
در   HSE نفــر  یــک  کــه  اســت 
موقعیــت تخلیــه آن را تاییــد و تــا 
پایــان مرحلــه تخلیــه درمحــل حضــور 
داشــته باشــد و جالــب بــود بــرای مــن 
کــه ضمــن قبــول مســئولیت، مــدت 5 

ســاعت بطــول انجامیــد.

 بدترین خاطره ای که داشتید؟
همــه حــوادث خــود یــک خاطــره 
بــد بجــا مــی گــذارد، بدتریــن خاطــره 
مربــوط بــه دوران اولیــه حضــور خود در 
صنعــت نفــت بود، 15ســال پیــش بدن 
بــی جان همــکار ایمنــی خود از کشــور 
فیلیپیــن را در کنــار واحــد پیــدا کــردم و 
جــا دارد از فــداکاری ایشــان کــه جــان 
خــود را فــدای کارگــران کــه در معرض 
نشــت گاز قــرار گرفتنــد هدیه نمــود به 
نحــوی کــه بــه نقــل از کارگــر نجــات 
یافتــه ، ماســک تنفســی فــرار خــود را 
ــد. در  ــا او نجــات یاب ــه ایشــان داد ت ب
بــاال اشــاره کردیــم کــه عاقــه بــه این 
شــغل شــاید اینجــا نمایــان مــی شــود.

 رعایت مسائل ایمنی در محیط 
کار چه مزایای دارد؟

ــه، کاهــش فشــار  ــش روحی افزای
کار، کاهــش حــوادث، کاهــش صدمات 
وارده، افزایــش ســطح رفاه و ســامتي، 
ارتقــاء کیفیــت محصــول و بهــره وري، 
ــش  ــي و افزای ــارج درمان ــش مخ کاه

ــد. ــي مي باش کارآی

مسائل  مهمترین  از  یکی   

ایمنی آموزش است، جایگاه آن 
دهید؟ توضیح  را 

آمــوزش از الزامــات ایمنــي محیط 
ــطح  ــح س ــوزش صحی ــت، آم کار اس
آگاهــی را باالتــر بــرده و فرهنــگ 
ایمنــی و بهداشــت را در بیــن کارگــران 
ــه  ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــی کن ــاز م ب
کارگــر هرچــه قــدر نســبت بــه ایمنــی 
و مســائل مربــوط بــه آن آگاه تر باشــد 
کمتــر ارتــکاب بــه اعمــال غیــر ایمــن 
ــر  ــراد دیگ ــن اف ــد و همچنی ــی کن م
را نیــز از انجــام آن منصــرف مــی 
ــگاه آن  ــه جای ــم ب ــر بخواهی ــد. اگ کن
ــم،  ــردگان اشــاره کنی در پتروشــیمی ل
طبــق آمــاری کــه از ســال 96 تاکنــون 
بدســت آوردیــم حــدود 25 هــزار نفــر 
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خبرنامه

طنز

تصویری که می بینیم وجه مشترک آن اولویت یافتن کار بر ایمنی است. بعضی از افراد، نه تنها از نحو کار خود نمی 
ترسند، بلکه کاما« از آن راضی به نظر می رسند. طنز قضیه وقتی بیشتر به چشم  می آید که در این تصویر، فردی 

دارد با کمال بی احتیاطی و نا ایمن بنری با این شعار  بر دیوار نصب می کند« اول ایمنی بعد کار«

ســاعت دوره تخصصــی و 13 هــزار 
نفــر ســاعت دوره ایمنــی عمومــی مــی 
باشــد کــه نتیجــه آن 23 میلیــون نفــر 
ســاعت بــدون حادثــه بــوده و ایــن دان 
معناســت کــه جایــگاه ویــژه ای در این 
پتروشــیمی دارد و بــرای اینکه همیشــه 
بهتــر از دیگــران باشــیم و آمــوزش یک 
مســیر مســتقیم بــرای موفقیــت در این 
راه اســت. کــه مدیریــت تاکیــد ویژه ای 

بــر آمــوزش دارد .

افزایـش روحیه، کاهش 
کاهـش  کار،  فشـار 
هـش  کا  ، ث د ا حـو
صدمـات وارده، افزایش 
سـطح رفاه و سـالمتي، 
ارتقاء کیفیـت محصول و 
بهره وري، کاهش مخارج 
افزایـش  و  درمانـي 

مي باشـد. کارآیـي 

توجه به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک 
ارزش است و الزامات HSE در تمام فعالیت ها در اولویت 
کاری ما قرار دارد. »اول ایمنی بعد کار« برای شرکت 
پتروشیمی لردگان و پیمانکاران اصلی و فرعی فراتر از 
یک شعار بوده و بیانگر باور ما است. ما افتخار می کنیم که 
فرهنگ HSE در این شرکت وبا همت کلیه پرسنل به حد 
کمال رسیده تا جایی که ما دارای رکورد 23 میلیون نفر 

ساعت کار بدون حادثه مرگ می باشیم.
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

مانور عملیاتی با هدف بررسی عملکرد تیم آتش 
نشانی در هنگام حادثه و آتش سوزی در واحد آمونیاک 

پتروشیمی لردگان با موفقیت انجام شد 
بررسی  جهت  زمانبندی  برنامه  با  مطابق  مانور 
آتش  های  نیرو  های  مهارت  ارتقا  و  حفظ  آمادگی، 
و  شد  اجرا  حراست  و  پزشکی  فوریتهای   ، نشانی 

واحدهای عملیاتی آتش نشانی، حراست و بهره برداری 
و فوریت های پزشکی به اجرای انجام عملیات اطفا 

حریق پرداختند.
با توجه به بازخورد مناسبی که از نحوه عملیات 
آتش  و  ایمنی  واحد   , دریافت شد  اطفا حریق  مانور 
نشانی در انجام وظایف محوله خود بیش از پیش بر 

انجام این دست مانورها و کسب هر چه بیشتر آمادگی 
در شرایط اضطراری تاکید کرد.

طی این عملیات رئیس ساختمان و نصب، رییس 
HSE ، مسئول ایمنی و آتش نشانی و نیز رئیس روابط 
عمومی حضور داشتند و از نزدیک بر نحوه انجام مانور 

نظارت نمودند.

برگزاری 
مانور عملیاتی 
در پتروشیمی 

لردگان
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خبرنامه

 شناسایی، ارزیابی و ارتقای کارکنان و سرپرستان مستعد، جوان و با انگیزه جهت تصدی مسوولیت های مدیریتی حال و آینده
 اجرای طرح های جانشین پروری مدیران از طریق ارتقا و توانمند سازی نیروهای خالق درون سازمانی

 ایجاد بانک اطالعاتی مطمئن و قابل دسترس در سطوح مدیران ارشد و میانی
 افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم سازی های مدیریتی از طریق ارتقای هم زمان دانش ، مهارت و بینش مدیران

با هم 
برای هم

نیروی انسانی مهم ترین عامل پیروزی 
فرد  هر  است.  زمینه اي  هر  در  موفقیت  و 
و  دانش  بال  دو  به  فعالیت  انجام  برای 
انگیزه نیاز دارد،موفقیت یک مهارت است 
که باید آموخته شود.با آرزوی موفقیت برای 
همکارانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر 
شدن و همچنین کسانی که در حال برداشتن 
واالی  اهداف  به  رسیدن  جهت  قدم هایي 
خودشون هستن.موفقیت شما را به تبریک 

می گوییم.

اهداف طرح  فراگیر استعدادیابی و توانمندسازی سرمایه انسانی

 نام و نام خانوادگی: محمدرضا راضی 
 سمت: سرپرست HSE شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان

 سابقه کار :  18 سال در پتروشیمی

توانا بود هرکه دانا بود   زدانش دل پیر برنا بود
  در شرایط ناپایدار و مدام در حال تغییر سازمانها از منظر تکنولوژی و مسائل انسانی، تکیه بر معلومات و روشهای 
قدیمی جهت ایجاد بهره وری و ارزش افزوده  در شرکتها بسیار نامعقول می نماید و میبایست آموزش و مهارت همیشه پویا 
و اولویت اول سازمانها باشد. به نظر میرسد بهتر است توسعه این برنامه در رده کارشناسان نیز صورت پذیرد تا سرمایه های 
انسانی به روز  و کارامد تر گردند. ضمنا از مدیر عامل محترم شرکت گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان، جناب آقای 

مهندس اشرف زاده بابت موافقت با حضور اینجانب در طرح مذکور تشکر و قدردانی مینمایم   

 نام و نام خانوادگی: قباد شیرزادی

اقدام اخیر هلدینگ معظم خلیج فارس با  ابتکار سازنده، 
مدیر  ربیعی  دکتر  آقای  جناب  یادماندنی  به  و  هوشمندانه 
عامل محترم هلدینگ، هدفی متعالی و  روشن فراروی کلیه 
که  نموده،  ترسیم  تابعه  های  مجموعه  در  شاغل  کارکنان 
شایسته هر نوع تقدیر و تشکری است. بدون شک شایسته 
ساالری حلقه مفقوده در کلیه سازمان های کاری در کشور 

است و این ابتکار و اقدام هوشمندانه باعث تحریک حس 
رقابت پذیری مثبت نیروی انسانی در کلیه شرکت های زیر 

مجموعه هلدینگ خلیج فارس خواهد شد.
 صادقانه عرض می کنم این اقدام باعث تجدید حیات 
کاری در من گردیده و بسیار به آینده ای روشن و مترقی 

امیدوار نموده است. 
پس از این دیگر به روشنی دریافته ام که مورد توجه 

قرار گرفته، پس باید به شایستگی از آن دفاع کنم.
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شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

 نام و نام خانوادگی: ظاهر تمری

و  انساني  نیروي  استعدادیابي   طرح  تمری  ظاهر 
یده  ا فارس  خلیج  هلدینگ  مجموعه  در  آنها  پرورش 
این  ارتقاي  و  ارزشي است که در جهت رشد  با  و  خوب 
یک عضو  بعنوان  بنده  البته  و  است  شده  شروع  سازمان 

برگزیده در این مجموعه با انگیزه تاثیر گذاري در  إیجاد 
هاي  شاخص  و  استانداردها  با  مطابق  سازماني  ساختار 
دوره  در  موفق  تولیدي  هاي  شرکت  در  شده  شناخته 
این  در  امیدوارم  و  نمود  خواهم  شرکت  آموزشي  هاي 
شفاف  ساختار  إیجاد  همان  که  خود  باور  و  به هدف  راه 

برسیم. است  انگیزه   با 

 نام و نام خانوادگی: مهدی یوسفی نژاد

مروزه رقابت های تجاری بین شرکت ها شکل جدیدتری به 
خود گرفته و با رشد تکنولوژیهای نوین این رقابت بسیار حساس 
تر از پیش شده است.طبق تحقیقات دانشگاه Harvard درسال 
2019 یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتهای بزرگی مانند 
مدیران  BASF,Dow,Exxonmobil,Dupontو.. 
خاق و با دانش واجرای سیستم های مدیریتی جدید,راهبردی و 
نوآورانه است.نتیجه این تحقیقات, نیاز سازمان به تفکرات به روز 
و نقش استراتژیک تفکرات مدیریتی جدید را در پیشرفت شرکتها 
مشخص می کند.بنده بعنوان عضوی از مجموعه هلدینگ خلیج 

مهندسی  دکترای  دانشجوی  حاضر  درحال   PGPIC فارس 
تحصیلی  سوابق  بر  تکیه  با  بوده   دانشگاه صنعتی شریف  نفت 
لیسانس مهندسی  لیسانس مهندسی شیمی)صنعتی شریف(فوق 
آموزشی  و  مدیریتی,اجرایی  سوابق  و  شریف(  پلیمر)صنعتی 
پتروشیمی  لکو, ,دیسا تپنا بوشهر, تمی  ا ه  نیروگا شرکتهای  در 
رتی  حرا نیروگاه  مام, بندرا پتروشیمی  ایام, ه  پاالیشگا ایام,
بیستون و دانشگاه پارسیان در آزمون استعدادیابی هلدینگ خلیج 
فارس شرکت نموده و بارتبه ممتاز در مرحله اول پذیرفته شدم.

جدید  های  مهارت  وکسب  دوم طرح  مرحله  آغاز  با  است  امید 
آمادگی الزم جهت تحقق  بتوانیم  آموزش محور  در دوره های 

توسعه یعنی   PGPICاستراتژی کلی شرکت

 نام و نام خانوادگی: امیر میرزاییان
ناحیه  برق  تعمیرات  سرپرست  فعلی:  سمت   

یوتیلیتی

سوابق کاری گذشته: نظارت بر نصب و راه اندازی واحد 
نیروگاه، سرپرست واحد بهره برداری نیروگاه، نظارت بر طراحی 

و مهندسی بخش الکتریکال الفین سیزدهم
طرح  در  شرکت  برای  اینجانب  های  انگیزه  و  اهداف 

استعدادیابی و توانمندسازی منابع انسانی:

جهت  مذکور  طرح  آموزشی  های  دوره  در  1-حضور 
آشنایی با روش های نوین مدیریتی و ارتقاء دانش و مهارت 

های فنی 
با  کارکنان  و  مدیران  سایر  با  موثر  ارتباط  2-برقراری 
تجربه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس جهت 

تبادل دانش و تجربیات 
3-به کارگیری تجربیات و مهارت های کسب شده در 
پایان دوره جهت.افزایش بهره وری و نیل به اهداف تعیین 

شده سازمانی مجموعه هلدینگ خلیج فارس

 نام و نام خانوادگی مظفر رضائی زاده سیبنی
متالورژي  و  فلزات  حفاظت  سرپرست  سمت:   

بازرسی فنی پتروشیمی ایالم

هدف از شرکت در طرح استعدادیابی:
پس از 13 سال تجربه کار مستمر در صنایع مختلف گاز 
و پتروشیمی مترصد این بودم تا در کنار تجربه اندوزي، با 

شرکت در کاسهاي مدیریت ارشد کسب
به دانش مدیریتی خود نیز بیافزایم. خوشبختانه اکنون 
شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس این فرصت را براي 

بنده و برخی دیگر ،)MBA( و کار
ازهمکارانم فراهم نموده تا با شرکت در آن و افزایش 
صنعت  هدفمند  توسعه  همان  که  نهایی  هدف  به  مهارت، 

پتروشیمی کشور عزیمان می باشد دست یابیم.

 علی عبدی

فارس  خلیج  هلدینگ  معظم  مجموعه  از  باید  ابتدا  در 
بابت برگزاری آزمون GMAT و مهم تر از آن نقشه راه 
ارتقای  بر  تمرکز  ،با  برگزیدگان  آموزش  تدوین شده جهت 

قدردانی  ایشان،تشکرو  مدیریتی  بینش  و  ،مهارت  دانش 
نمایم.امیدوارم بنده و سایر همکاران که مرحله اول آزمون 
را با موفقیت سپری نموده ،بتوانیم در مراحل آتی نیزموفق 
بوده ونمایندگانی شایسته برای شرکت پتروشیمی ایام در 

این رقابت فشرده و هدفمند باشیم.
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خبرنامه

پویا  دوم  رمز  سازی  فعال   
های  کارت  دارندگان  از  چگونه 

بانکی محافظت می کند؟
کارت های  دوم  رمز  بودن  ثابت 
بانکی و پیشرفت چشم گیر و پیچیدگی 
روز افزون شگردهای سارقین در فضای 
مجازی، لو رفتن یا سرقت این رمزها 
است.   نموده  پذیر  امکان  راحتی  به  را 
با  توانند  بیان دیگر سودجویان می  به 
دارندگان کارت  از غفلت  استفاده  سوء 
ها  کارت  این  اطاعات  بانکی،  های 

رمز پویا چیست؟
پریسا آزاد 
رییس فناوری و اطالعات

اعتبارسنجی  کد  انقضا،  تاریخ  مانند  را 
)CVV2( و رمز دوم( از طریق درگاه 
همراه  های  برنامک  یا  پرداخت  های 
برداشت  با  و  برده)  سرقت  به  جعلی 
ها،  خسارات  کارت  این  از  مجاز  غیر 
مالی قابل توجهی را به هموطنانی که 
رمز دوم کارت خود را فعال کرده اند، 
تحمیل نمایند. عاوه بر این سارقان از 
کارت هایی که رمز دوم آنها به سرقت 
رفته برای انتقال پیاپی وجوه حاصل از 
فعالیت های غیر قانونی و نامشروع خود 
بهره جویی کرده که این امر نیز می تواند 
دارنده کارت را با تبعات حقوقی جدی 

روبرو کند.

 تفاوت های رمز دوم ثابت و 
رمز دوم پویا چیست؟

م  و د ی  ها مز ر زی  سا یا پو با 
گونه  این  احتمال  بانکی  کارت های 
سوء استفاده ها به شدت کاهش می یابد 
و دارندگان کارت های بانکی می توانند 
به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت 
یا  اینترنتی  خرید  بار  هر  در  )ایستا(، 
از  دوم،  رمز  نیازمند  های  پرداخت 
در  بانک  که  )پویا(  متفاوتی  رمزهای 
اختیارشان قرار می دهد، استفاده نمایند. 
شایان ذکر است این رمزها طول عمر 
داشته  دقیقه(   1 )حداکثر  محدودی 
معنا  این  به  هستند  مصرف  یکبار  و 
قابل  تراکنش  یک  برای  صرفًا  که 

استفاده اند.

 چه افرادی باید نسبت به فعال 
سازی رمز دوم پویای کارت های 

خود اقدام کنند؟
تنها مشتریانی باید نسبت به فعال 
سازی رمز دوم پویای کارت های خود 
اقدام کنند که از کارت بانکی خود برای 
پرداخت  یا  اینترنتی  های  خرید  انجام 
های نیازمند رمز دوم استفاده می نمایند. 
را  خود  کارت  که  مشتریانی  بنابراین 
صرفًا برای انجام خریدهای فروشگاهی 
یا استفاده از خدمات خودپردازها به کار 
رمز  سازی  فعال  به  نیازی  گیرند،  می 

دوم پویا ندارند.

 چگونه می توان نسبت به فعال 
سازی رمز دوم پویای کارت های 

طبق اطالعیه روابط عمومی بانک مرکزی رمز دوم ایستا کارت های بانکی، 
از ابتدای دی ماه سال 1398 غیر فعال خواهد شد و انجام تراکنش های 
با رمز دوم پویا یا رمز یکبار مصرف امکان پذیر  بانکی و پرداخت  صرفا 

بود.  خواهد 
بانک ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش های 
رمز  یا  پویا  دوم  رمز  دریافت  امکان  اینترنت،  در  کارت  حضور  بدون 
درگاه های  از  خرید  برای  این  از  پیش  کرده اند.  فراهم  را  مصرف  یکبار 
جدید  ابالغیه  با  که  می شد  استفاده  ایستا  دوم  رمز  از  اینترنتی  پرداخت 
کاله برداری های  دیگر  و  فیشینگ  با  مقابله  برای  و شاپرک  مرکزی  بانک 
در  پویا  دوم  رمز  عنوان  تحت  رمزی  که  شدند  موظف  بانک ها  اینترنتی، 
اختیار مشتریان قرار دهند. این رمز غالباً در یک نرم افزار از سوی بانک 
ارائه می شود و هر 30 ثانیه تا 1 دقیقه یک بار )بسته به بانک( این رمز 
که  افرادی هم  برای  تولید می شود.همچنین  رمز جدیدی  و  منقضی شده 

گوشی هوشمند ندارند، امکان دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک وجود دارد. با استفاده از این رمز، 
دست کاله برداران را در پوست گردو می گذارید.

بانکی خود استفاده می  نمایید، ضروری است  اینترنتی( ثابت برای کارت های  از رمز دوم )رمز  چنانچه هنوز 
به منظور ارتقاء امنیت و محافظت از حساب های بانکی خود در برابر فعالیت های کالهبردارانه و متقلبانه، هر 
چه سریعتر نسبت به فعالسازی رمز دوم پویا برای کارت های بانکی خود اقدام فرمایید. در ادامه نکات مهم 

در خصوص رمزهای دوم پویا برای اطالع دارندگان محترم کارت های بانکی ارائه شده است:
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بانکی اقدام نمود؟
های  کارت  دوم  رمز  سازی  پویا 
بانک های  توسط  فقط  و  فقط  بانکی 
پذیرد؛  می  کارت صورت  کننده  صادر 
مختلف  روش های  از  اطاع  برای  لذا 
مراجعه  از طریق  توانید  می  فعالسازی 
وب  به  مراجعه  شعب،  به  حضوری 
یا  و  کارت  کننده  صادر  بانک  سایت 
بانک  مشتریان  امداد  مرکز  با  تماس 

خود، اقدام نمائید.  

 آیا فعال سازی رمز دوم پویا 
برای دارندگان کارت های بانکی 

هزینه ای به همراه دارد؟
فعالسازی رمز دوم پویا هیچگونه 
هزینه ای برای مشتریان در بر نداشته و 
این خدمت توسط بانک ها و مؤسسات 
تجربیات  با  راستا  هم  کشور،  اعتباری 
جهانی و با هدف صیانت از دارایی های 
مشتریان بانکی در مقابل فعالیت های 

کاهبردارانه، فراهم شده است.

 پس از فعال سازی، دارندگان 
کارت به چه روش هایی رمز دوم 
پویا خود را دریافت خواهند کرد؟

عتباری  ا مؤسسات  و  بانک ها 
متناسب با نیازمندی های مشتریان خود، 
سازوکارهای متنوعی برای ارائه رمز دوم 
پویا فراهم نموده اند. دارندگان گوشی های 

هوشمند می توانند از برنامک های تولید 
رمز بر روی گوشی های تلفن همراه خود 
استفاده نمایند. توجه داشته باشید که این 
برنامک توسط بانک صادر کننده کارت 
سایت  وب  طریق  از  باید  و  شده  ارایه 
همچنین  شوند.  دریافت  بانک  رسمی 
دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک و 
یا راهکارهای مبتنی بر کدهای دستوری 
فراهم  روش های  دیگر  از   )USSD(
مشتریان  به  پویا  رمز  ارایه  برای  شده 

هستند.

 برای دریافت رمز دوم پویا از 
اقدام  باید  پیامک چگونه  طریق 

کرد؟
برای دریافت رمز دوم پویا از طریق 
پیامک الزم است دارندگان کارت های 
بانک صادر  به شعب  با مراجعه  بانکی 
تأیید  های  روش  از  یا  کارت  کننده 
صادر  بانک  که  همراهی  تلفن  شماره 

می  قرار  شما  اختیار  در  کارت  کننده 
دهد نظیر مراجعه به ATM یا اینترنت 
بانک، شماره تلفن همراه خود را معرفی 
و در اختیار داشتن آن را تائید نمایند. با 
عنایت به اینکه رمز دوم پویا به شماره 
لذا  شد،  خواهد  پیامک  مشتریان  تلفن 
دریافت  به  وی  صریح  رضایت  ارایه 
طریق  از  پویا  دوم  رمز  حاوی  پیامک 
شماره تلفن همراه ثبت شده نزد بانک، 

ضروری است.

از  استفاده  مهلت  آخرین   
زمانی  چه  ثابت  دوم  رمزهای 

است؟
از دی ماه سال 1398، رمز های 
بانکی حذف  های  کارت  از  ثابت  دوم 
خواهند شد و از این تاریخ به بعد خرید 
نیازمند  پرداخت های  و  اینترنتی  های 
ثابت  دوم  رمز  از  استفاده  با  دوم،  رمز 
با  بنابراین  بود.  نخواهند  پذیر  امکان 

توجه به حجم باالی کارت های صادر 
شده در شبکه بانکی، تقاضا می شود پویا 
بانکی  کارت های  دوم  رمزهای  سازی 
خود را به روزهای پایانی مهلت تعیین 
و هر چه  سریعتر  نکنند  شده موکول 
نسبت به فعال سازی آن اقدام نمایند.

های  پیامک  و  ها  سایت  وب  مراقب 
پویا  مانند  ای  فرینده  عناوین  با  جعلی 

سازی رایگان رمز دوم باشید.
کاهبرداران  اینکه  به  عنایت  با 
از هر فرصتی برای سوء استفاده بهره 
کارت  دارندگان  است  الزم  می گیرند 
ضمن حفظ هوشیاری، مراقب وب سایت 
ها و پیامک های جعلی با عناوین فرینده 
ای مانند پویا سازی رایگان رمز های 
دوم بوده و تنها از روش های اعام شده 
توسط بانک خود، برای فعال سازی و 
نمایید.  استفاده  پویا  دوم  رمز  دریافت 
فعال سازی  شایان ذکر است هیچ گونه 
مرکزی  بانک  سایت  وب  در  پویا  رمز 

انجام نمی شود.
بانک ها  باشید که  آگاه  همچنین 
به هیچ عنوان  اعتباری   و  موسسات 
برای فعالسازی رمز دوم پویا، اطاعات 
حساس کارت های بانکی مانند رمز دوم 
اعتبار سنجی )CVV2( کارت  و کد 
شما را مطالبه نخواهند کرد. در صورت 
بانک  فوراً  مشکوک،  موارد  با  برخورد 
و  نموده  مطلع  موضوع  این  از  را  خود 
در این خصوص از بانک کمک بگیرید. 

بانک ها و مؤسسات اعتباری زیر 
تا کنون بیانیه ای برای رمز دوم 

پویا منتشر نکرده اند:
  بانک کارآفرین

  بانک مهر اقتصاد
  بانک مشترک ایان ونزوئال
  موسسه اعتباری کاسپین
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خبرنامه برگزاری مسابقه اطفاء حریق به مناسبت 
هفته بسیج در مجتمع پتروشیمی ارومیه

دریافت لوح واحد تولیدی نمونه استان 
در سال 98 توسط پتروشیمی ارومیه 

لوح تقدیر و تشکر مدیر عامل و نایب رئیس شرکت پتروشیمی ایالم 
برای راه اندازی واحد گوگردزدایی شروع فرآیند راه اندازی رسمی واحد الفین
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به شب یلدا ؛ جشني ایراني که سراسر فرهنگ است و هنر، آداب است 
و ادب و شعر است و تمدن. یلدا نزد ایرانیان فقط در چند خوراکي خالصه 
نمي شود. آیین شب یلدا، حکایت گر روح پاک ایرانیان است. ایرانیاني که 
در طبیعت و تغییر »لیل« و »نهار« هم سراغ فرهنگ رفتند و دل و جان خود 
را در فرهنگ غني ایراني شست وشو دادند. هر منطقه از سرزمین پهناور 
ایران زمین، به سبکي و به طرزي، یلدا را گرامي مي دارد و شادي مي کند و 
اکنون به برخي آداب، رسوم و خوراکي ها خاص مردمان مناطق و شهرهاي 

مختلف ایران مي پردازیم
کرمانی ها محمود روح االمیني روایت جالبي از یلداي مردم کرمان ذکر مي 
کند.: »مردم کرمان تا سحر انتظار مي کشند تا از قارون افسانه اي استقبال 
کنند. قارون در لباس هیزم شکن براي خانواده هاي فقیر تکه هاي چوب مي 
آورد. این چوب ها به طال تبدیل مي شوند و براي آن خانواده ثروت و برکت به 
همراه مي آورند.« راستي شما یاد بابانوئل نیفتادید؟ خیلي از محققان و مردم 

شناسان گفته اند که بابانوئل اصل و اساس اش ایراني است.
شیرازی ها  مردم شیراز براي یلدا سفره رنگیني مانند سفره نوروز برپا 
مي کنند. مرکبات و هندوانه براي سردمزاج ها و خرما و رنگینک براي گرم 
مزاج ها موجود است. حافظ خواني جزء جدانشدني آیین این شب براي 

شیرازي هاست.
خراسانی ها خراساني ها در شب یلدا شاهنامه خواني دارند. هرچند حافظ 
خواني هم مرسوم است، اما در شهرهاي کوچک تر خراسان، شاهنامه خواني 
رواج بیشتري دارد. از تنقالت اصلي خراساني ها در شب یلدا مي توان به 
گالبي، زیتون سبز و خربزه اشاره کرد. همچنین خوانچه اي از طرف داماد 

براي خانواده عروس فرستاده مي شود. این خوانچه پر از میوه با هدایاي 
مناسب از قبیل قواره پارچه، دستبند یا گردنبند براي عروس است. در این 
خوانچه باید حداقل هفت رنگ میوه )انار، انگور، پرتقال، سیب، گالبي، هندوانه 

و...( وجود داشته باشد. 
همدانی ها  اهالي همدان در شب یلدا فال سوزن مي گیرند. درباره این 
فال در فرهنگنامه ها آمده است: »همه دور تا دور اتاق مي نشینند و پیرزني 
به طور پیاپي شعر مي خواند. دختربچه اي پس از اتمام هر شعر بر یک 
پارچه نبریده و آب ندیده سوزن مي زند و مهمان ها بنا به ترتیبي که نشسته 
اند، شعرهاي پیرزن را فال خود مي دانند.« از تنقالت معروف همداني ها در 

شب یلدا مي توان به کشمش و گردو اشاره کرد.
آذربایجانی ها فصل زمستان در آذربایجان غربي به سه دوره تقسیم مي 
شود که 40 روز اول آن چله بزرگ، 20 روز بعد از آن چله کوچک و 30 روز 
آخر بایرام آیي )ماه عید نوروز( است. به مراسم یلدا در این استان »چیلله 
گجه سي« مي گویند. یکي از قدیمي ترین رسم هاي منطقه آذربایجان در 
شب چله، برگزاري جشن خدر نبي و قورتولوش بایرامي )عید نجات( است 
که ریشه در باورهاي ایرانیان باستان دارد. قدیم ترها که زمستان ها سخت تر 
و سرما و سوز بیشتري داشت و لوازم گرمایشي، وضعیت امروزي را نداشت، 
بانوان آذربایجاني براي گرما بخشیدن به شب چله در روزهاي نخست پاییزي 
اقدام به تهیه نوعي سوخت سنتي به نام »کونداال« مي کردند که به صورت 
گداخته در داخل یک سیني و در زیر کرسي قرار مي گرفت وگرماي شادي 
آوري را به اتاق مي بخشید. این سوخت سنتي ترکیبي از زغال و خاکستر 
درخت مو بود که با کمي آب ترکیب مي یافت و شکل گلوله اي پیدا مي 

یلدا در سرزمین پنهاور ایران
کوتاه از آیین یکشب بلند 
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خبرنامه

کرد و مورد استفاده در طول زمستان قرار مي گرفت. علت نام گذاري آن به 
کونداال در واقع شکل گلوله اي آن است و امروز نیز »ُکنده« همان معناي گرد 

و شکل گلوله اي را دارد.
لرستانی ها مردم این دیار، ر شب چله »گندم شیره« می خورند. گندمی 
که در شیره می خیسانند و زردچوبه و نمک را با آن مخلوط می کنند؛ سپس 
آن را روی ساج برشته می کنند و همراه خالل بادام، گردو، کشمش، سیاه 
دانه و کنجد مخلوط می کنند و می خورند. در لرستان پسران کوچک و نوجوان 
شب یلدا پشت بام خانه ها می رفتند و کیسه ای به همراه طنابی از سوراخ 
دودکش خانه ها به داخل آویزان می کردند و شعری محلی می خواندند با 
این مضمون که صاحبخانه، خیر به خانه ات ببارد و کدخدای خانه ات نمیرد.

گیالنی ها در گیالن »آوکونوس« در شب یلداي گیالني ها حکایت ها دارد 
و حتما در این شب مصرف می شود و روش تهیه آن هم به این شرح است 
»در فصل پاییز ازگیل خام )چند روز مانده به ریختن و رسیدن کامل( را در 
خمره می ریزند، خمره را پر از آب می کنند و کمی نمک هم به آن می افزایند 
و در خم را می بندند و در جایي خنک می گذارند. ازگیل سفت و خام پس از 

مدتی پخته و آبدار و خوشمزه می شود.«
کردستانی ها برگزاري آیین یلدا در میان کردستاني ها، خانوادگي است 
و گردهمایي ها به خویشاوندان و دوستان نزدیک محدود مي شود. سنندجي 
ها چند ماه قبل از شب چله، خربزه هاي کوچکي را که از روستاي سراب 
قامیش تهیه مي شود، در تفاله سرکه مي اندازند تا براي این شب کالَک 
تورش )خربزه ترش( را که از اصلي ترین موارد سفره است، داشته باشند. 
اگر زن منزل، در همسایگي یا در فامیل بداند زن حامله اي وجود دارد، حتما 

از آن خربزه ترش برایش خواهد برد.
گیالنی هاکرمانشاهي ها: میوه هایي که در کرمانشاه در این شب خورده 
مي شود، به گونه اي نمادي از خورشید است مانند هندوانه سرخ، انار سرخ، 
سیب سرخ یا لیموي زرد، قصه هایي از عشق جاودانه شیرین و فرهاد، رستم 

و سهراب. حکایت حسین کرد شبستري و خواندن اشعار زیبا و دلنشین 
شامي کرمانشاهي در گذشته، نقل مجالس شب یلدا در کرمانشاه بوده است. 
از شیریني هاي معروف این شب که مادربزرگ هاي کرمانشاهي آنها را مي 

پزند، »نان پنجره اي، کاک و نان برنجي« است.
بلوچ ها مردم استان سیستان و بلوچستان نیز بر اساس یک سنت دیرینه 
شب یلدا در خانه بزرگ قوم خویش گردهم مي آیند و به قصه هایي که 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها برایشان نقل مي کنند، گوش مي دهند. برگزاري 
از اعتقادات اسطوره  با گروهي  جشن ها و نشست هاي خانوادگي همراه 
اي، شبي خاطره انگیز را براي خانواده هاي زاهداني به خصوص کودکان 
و نوجوانان فراهم مي کند. گفتن قصه، گرفتن فال حافظ، بازي هاي دسته 
جمعي نظیر گل یا پوچ و بیان لطیفه و خاطره از سرگرمي هاي شب یلدا در 
این منطقه است. شب یلداي زاهداني ها خوردني هایي از قبیل آجیل، مشکل 

گشا، شیریني محلي نگین  دارد.
اردبیلی ها مردم اردبیل رسم دارند که چله بزرگ را قسم دهند تا زمستان 
را بر آنها زیاد سخت نگیرد. آنها  معموال گندم برشته )قورقا(، هندوانه، سبزه، 
مغز گردو، نخودچي و کشمش مي خورند. اردبیلي ها تا پاسي از شب را به 
شعرخواني و خوردن انواع آش مي گذرانند. تهیه قووت یکي دیگر از رسوم 
یلدا در اردبیل است. قووت را خانم ها و مادربزرگ هاي خانواده درست مي 
کنند. گندم برشته را آسیاب و آن را با آرد نخودچي و شکر مخلوط مي کنند 

و  در کنار یکدیگر مي خوردند.
تبریزی ها عاشیق ها خنیاگران تبریز در شب یلدا هستند. عاشیق ها 
خنیاگران محلی هستند که اشعار و موسیقی آنان برگرفته از موسیقی مردمی 
است. آنها در حین اجرای برنامه داستان می خوانند، فی البداهه شعر می 
سرایند و ساز می زنند. »قصه هایی که عاشیق ها در شب یلدا می گویند، 
ریشه در افسانه های کهن ایرانی دارد. قصه هایی مثل »کوراوغلو« و قصه 
های مهر و محبت شبیه »قربانی و پری« از قصه های مشهور عاشیق هاست.«
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CLONEit – کلون ایت اپلیکیشنی قدرتمند که می توانید همه چیز 
را از گوشی قدیمی به گوشی جدید کلون)همزادسازی( کنید. با این برنامه 
بدون نیاز به کابل و کامپیوتر و شبکه اینترنتی می توانید تمامی اس ام اس 
)SMS(, ام ام اس )MMS( , مخاطبان گوشی )CONTACTS(, گزارش 
و   )VIDEO( ویدیو   ,  )PHOTO( , عکس   )CALL LOG( تماسها 
موزیک )MUSIC( های داخل حافظه گوشی و SD کارت را از یک گوشی 
به گوشی دیگر انتقال دهید. این برنامه شگفت انگیز حتی تمام تنظیمات 
سیستمی گوشی مثل پسورد وای فای )WIFI( و همه اپلیکیشن ها و بازی 
های گوشی شما را با حفظ تمام تنظیمات ذخیره شده در مراحل و امتیازهای 
بازی به گوشی اندرویدی دیگر منتقل می کند.این اپلیکیشن محصول کمپانی 
قدرتمند SHAREit Technologies می باشد.تصورکنید یک گوشی یا 
تبلت جدید خریده اید و می خواهید یک همزاد تمام عیار از گوشی یا تبلت خود 
بسازید, در اینصورت این اپلیکیشن رویای شمارا محقق می سازد.همچنین 
فرض کنید میخواهید داده های یه فلش مموری یا SD کارت را روی گوشی 
دیگری که امکان اتصال فلش مموری و SD کارت را ندارد منتقل کنید, فقط 
کافیست رم و فلش مموری را روی یک گوشی که قابلیت اتصال دارد وصل 
کنید و با این برنامه به گوشی دیگر انتقال دهید.کارکردن با این برنامه خیلی 

ساده و شبیه به SHAREit است.اگر در گوشی خود برنامه امنیتی مانند 
آنتی ویروس یا فایروال دارید حتما موقع اجرای این برنامه شما می بایست 
آنها را موقتا متوقف کنید.این اپلیکیشن به آموزش خاصی نیاز ندارد و پس از 
اجرای همزمان در دو دستگاه،ابتدا دو دستگاه را بهم کانکت میکنیم سپس 
گوشی فرستنده دکمه ارسال برنامه و گوشی گیرنده دکمه دریافت را میزند 
و در مرحله بعد آیتم هایی که می خواهید منتقل شوند را مشخص میکنید و 

در گام بعدی وضعیت پیشرفت انتقال را میتوان مشاهده کرد.

CLONEit – قابلیت های برنامه کلون ایت اندرویدی
 سرعت انتقال 200 برابر بیشتراز بلوتوث

 انتقال تنظیمات و داده ها بصورت آفالین و عدم نگرانی درباره اطالعات 
شخصی

 انتقال داده ها به پوشه خود
 عدم نیاز به کابل و کامپیوتر

 محیط بسیار ساده و کاربرپسند
 کلون کل گوشی با چند کلیک

 عدم نیاز به آموزش خاص

 شیر ایت یکی از بهترین، پرطرفدارترین و نام آشناترین نرم افزارهای 
انتقال و دریافت فایل با سرعتی باورنکردنی برای دستگاه های اندرویدی 
است که توسط کمپانی معروف lenovo به صورت کامال رایگان در گوگل 
پلی عرضه شده است و تا به این لحظه بیش از پانصد میلیون بار توسط 
کاربران اندرویدی برروی گوشیشان نصب شده است. با استفاده از این 
برنامه ی آسان می توانید با سرعت باال به انتقال برنامه، بازی و فایل هایی 
تا حجم چند گیگابایت بدون هیچگونه محدودیت بپردازید! روش کار برنامه 
نیز بدون صورت می باشد که بدون هیچگونه اتصال وایرلس ارتباط شما 
با گوشی و یا کامپیوتر را برقرار می سازد و می توانید به رد و بدل کردن 

اطالعات بپردازید. 
بدون شک برای شما نیز پیش امده است که بخواهید برای دوستانتان 
فایل حجیمی را ارسال کنید اما با بلوتوث بسیار وقت گیر خواهد بود همین 
االن با بلوتوث خداحافظی کنید و اپلیکیشن SHAREit را برروی گوشیتان 

نصب کنید و با سرعتی معادل چند مگابایت بر ثانیه بصورت کامال رایگان 
به ارسال فایل بپردازید! در آخر اینکه بدون هیچ هزینه ای می توانید برای 
دوستانتان فایل ها را ارسال کنید و از داشتن یک نرم افزار عالی و کم نظیر 

در زمینه ارسال رلیگان فایل های حجیم لذت ببرید!

برخی از امکانات و قابلیت های اپلیکیشن SHAREit اندروید :
 ارسال و دریافت آسان فایل، عکس، ویدئو

 موزیک، برنامه، بازی و غیره
 جست و جوی آسان تمامی دستگاه های موجود در اطراف شما

 ارسال فایل های حجم تا چند گیگابایت با سرعتی باال و بدون محدودیت
 امکان ارسال گروهی فایل ها برای چندین نفر توسط شما
 امکان انتخاب آواتار اختصاصی برای خود از طریق برنامه
 محیط کاربری بسیار ساده و دوست داشتنی بدون ابهام

CLONEit



 
پاییز 1398 شماره سوم - 

w w w . i i p g c . c o m 23

 

خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

وظیفه محافظت از بدن در برابر انواع میکروب، باکتری، ویروس و عوامل بیماری زا به 
عهده سیستم ایمنی است و به طور کلی سامت بدن در گرو سیستم ایمنی سالم و قوی است.

آنتی بادی، سلول های سفید،  مواد شیمیایی و  بافت،  از  ایمنی بدن متشکل  سیستم 
سیستم لنف است.

ایدز، سرطان، ام اس و آرتریت روماتویید، مهم ترین و شایع ترین بیماری هایی هستند 
که به دلیل ضعف سیستم ایمنی به وجود می آیند. ورزش منظم، دوری از تنش و استرس و 
نوشیدن آب کافی نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارند و در کنار این عوامل، نقش 

ویتامین ها در بهبود عملکرد این سیستم کمک موثر است.
C ویتامین

بزرگ ترین  ز  ا یکی  اسکوربیک  اسید  یا   C ویتامین 
تقویت کننده های سیستم ایمنی است. این ویتامین محلول در 

آب و یک آنتی اکسیدان قوی است و به بدن برای مبارزه با 
انواع ویروس ها و عفونت ها کمک می کند.

برخی از سلول های سیتم ایمنی از جمله سلول های 
T و فاگوسیت ها قادر به جمع آوری ویتامین C هستند. 
هرچه میزان این ویتامین بیشتر باشد، حرکت تهاجمی 
به سمت عفونت توسط سیستم ایمنی شدیدتر است.

فلفل قرمز و سبز، کیوی، جعفری، آناناس، گل 
کلم، کلم بروکلی، انبه،  پرتقال، توت فرنگی و گریپ 

فروت سرشار از این ویتامین هستند.
 B6 ویتامین

ایمنی  و  انرژی  سطح  در  مهمی  نقش  ویتامین  این 
انرژی  بدن دارد و کمبود آن به خستگی، درد مزمن و کمبود 

منجر می شود. مصرف روزانه پنجاه تا صد میلی گرم از این ویتامین 
توصیه شده است. مصرف این ویتامین به ویژه برای کودکان و سالمندان 

ضروری است.
سینه مرغ، دانه آفتابگردان، نخود، لوبیا، پسته، دانه کنجد و گوشت گاو حاوی این 

ویتامین هستند.
E ویتامین

ویتامین E یا توکوفرول یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که با تقویت سیستم ایمنی 

به جنگ انواع عفونت می رود، کمبود ویتامین E یکی از مهم ترین دالیل بروز عفونت و رشد 
تومور در بدن است. کمبود این ویتامین، مشکات گوارشی را در پی خواهد داشت. آسیب 
دیدن پوست، مشکات هورمونی، اختاالت چشم، آسیب عصبی و عضانی از عوارض 
کمبود این ویتامین است. فندق، بادام، اسفناج، آووکادو، بروکلی، انبه، زیتون، کیوی، گوجه 

فرنگی، دانه آفتابگردان و کدوحلوایی منبع این ویتامین هستند.
D3 ویتامین

تقویت  در  مهمی  نقش  التهاب  کاهش  با  و  است  چربی  در  محلول  ویتامین  این 
سیستم ایمنی دارد. انواع ماهی، روغن ماهی، تخم مرغ، شیر و قارچ حاوی این 

ویتامین هستند.
A ویتامین

این ویتامین محلول در چربی و یک آنتی اکسیدان بسیار 
انفلوآنزا و سرماخوردگی و  با  قوی است که برای مبارزه 
در شرایط حادتر برای بیماری های خودایمنی و سرطان 

توصیه شده است.
کمبود ویتامین A عامل عفونت تنفسی و آسیب 
به پوست و سیستم گوارشی می شود. سیب زمینی، 
کلم، هویج، فلفل، زردآلو، انبه، تخم مرغ وکره حاوی 

این ویتامین هستند
اسید فولیک

اسید فولیک نوعی ویتامین B  است و B9  نیز نامیده 
می شود و کمبود آن یکی از مهم ترین علل بروز کم خونی 
به شمار می آید. این مکمل نقش مهمی در ساخت سلول های 
بدن، به ویژه سلول های قرمز خونی دارد. همچنین وجود این 
ویتامین برای عملکرد گلبول های سفید و تقویت سیستم ایمنی موثر است.

به طور  قلوه و سیب زمینی  لوبیا سبز، نخود فرنگی، جگر،  اسفناج، 
طبیعی سرشار از اسید فولیک هستند.

K ویتامین 
این ویتامین نقش مهمی بر سامت قلب، استخوان، سیستم گوارش و سیستم ایمنی 
دارد. سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج، کلم کالی و بروکلی و برخی از محصوالت لبنی 

منابع غنی ویتامین K محسوب می شوند.

1- عسل خودش را به موضع درد می کشاند ،همانطور که آهن ربا 
به سمت آن می رود 

2- اگر انواع فلزات و مواد معدنی در بدن کاهش پیدا 
کند ، می توان با خوردن روزانه 14 عدد بادام درختی 

این مشگل را برطرف کرد .
3- بی حسی های دندانپزشگی باعث سردی 
تن می شود و موهای صورت را سفید می کند 
.برای رفع این مشگل اگر همان لحظه نمک 

روی آن بپاشید سردی را از بین می برد .
4- با به روز کردن اطاعات علمی و پزشکی 
می توان در مسیر سامت گام برداشتن و از 

خود و اعضای خانواده مراقبت کرد 
ریسک  نوشابه  بطری  روزانه یک  5- مصرف 

افزایش  را 22درصد  نوع 2  انواع دیابت  به  ابتا 
می دهد .

6- اصلی ترین عامل بروز مشکات کبدی از جمله کبد 
چرب ، خوردن آب یخ و آب بین غذاست.

7- انواع ویتامین B12 در نان جو وجود دارد که باعث می شود 
موهای سر سفید نشوند 

8- چربی دنبه گوسفند هر چقدر وارد بدن بشود به همان 
اندازه بیماری ها از بدن خارج می شودند 

شام  که  افرادی  در  چاقی  به  ابتا  ریسک   -9
دئو  کنند  می  صرف  رستوران  در  معموال  را 

برابر است 
دوش  زیر  مستقیما  هیچگاه  حمام  در   -10
قاتل  یک  کلر  زیرا  نکشید  نفس  گرم  آب 

تدریجی است 
ر  د رکردن  کا لعات  مطا ساس  برا  -11
در  عمر  طول  افزایش  با  سال   65 سنین 

است  ارتباط 
برای  و  است  بهترین خونساز  گندم  12- سوپ 

همه مزاج ها مفید است 
13- نوشیدن نوشیدنی های داغ ، ریسک ابتا به سرطان 

را افزایش می دهد 

ویتامین های معجزه آسا 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن

دانستنی های پزشکی
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

در این مطلب قصد داریم هر یک از مزاج های چهار 
گانه اصلی را تعریف کرده و خصوصیات هر کدام را با هم 

مرور کنیم.
انواع مزاج های چهارگانه؛ مزاج شما کدام است؟ ، بر 
اساس ذخیره خوارزمشاهی، مزاج کیفیتیست در طب سنتی 
که از مخلوط شدن عناصر چهارگانه )آب، آتش، باد، خاک( 
در بدن پیدا می شود. طبق ذخیره خوارزمشاهی از تاثیر این 
4 عنصر، 9 حالت مختلف پدید می آید که آن ها را با هم 
مرور می کنیم با این توضیح که 4 تای ابتدایی مزاج های 

اصلی نامیده می شود:
1. مزاج گرم و خشک )صفراوی(

2. مزاج گرم و تر )دموی(
3. مزاج سرد و خشک )سوداوی(

4. مزاج سرد و  تر )بلغمی(
در مورد برخی افراد در طب سنتی این اصطاح به کار 
می رود که عناصر چهارگانه در تعادل هستند و اصطاحا این 

افراد مزاج معتدل دارند.
1. مزاج گرم و معتدل
2. مزاج سرد و معتدل

3. مزاج خشک و معتدل
4. مزاج تر و معتدل

مزاج گرم و خشک )صفراوی(
انسان های دارای مزاج گرم و خشک الغر اندام هستند 
با استخوان بندی معموال درشت و رنگ پوست و سفیدی 
شدت  به  افراد  این  می زند.  زردی  به  اندکی  آن ها  چشم 
گرمایی هستند و در تابستان دچار مشکل می شوند، همچنین 

در بسیاری از مواقع عطش زیاد و خشکی دهان دارند.
گفت:  باید  صفراوی ها  رفتاری  خصوصیات  مورد  در 
عموما بسیار پر انرژی و پر تحرک هستند. باهوش و زیرک 
و پر حرفند و هم زود عصبانی می شوند و هم به سرعت 

عصبانیتشان فروکش می کند.
مزاج های  از  دسته  کدام  جزء  نمی دانید  هنوز  اگر 
چهارگانه هستید بد نیست بدانید انسان هایی با مزاج گرم 
و خشک، میل زیادی به خوردن ترشیجات )مانند لواشک، 
تمبر هندی، سرکه و ...( و همچنین خوراکی های سردی 
مانند خیار، کاهو و هندوانه دارند و تمایل به خوردن شیرینی 

جات در آن ها کم است.
زرشک،  انار،  شاتوت،  مصرف  مفید:  غذایی  مواد 
و  کاهو  کدو،  خیار،  گابی،  سیب،  هلو،  زردآلو،  تمشک، 

اسفناج برای صفراوی مزاج ها مفید است.
مواد غذایی مضر: مصرف سیر، پیاز، ادویه هـای 
تند، گوشت قرمز، موز، خربزه، آناناس، انجیر، غذا هـای سرخ 
کرده، گردو، پسته، فندق و نارگیل با مزاجشان سازگار نیست.

مزاج گرم و تر )دموی(
انسان هایی که مزاج آن ها گرم و تر است پوستی سرخ 
و سفید و بدنی درشت و عضانی دارند. این افراد نه گرمایی 
هستند ونه سرمایی، ولی تحمل سرما برایشان راحت تر است. 
قدرت حرکات بدنی و قدرت هضم و اشتهای خوبی دارند 
و نسبت به انسان های دیگر دسته های مزاج های چهارگانه 
عروق دست برجسته تری دارند. بد نیست بدانید افراد دارای 
مزاج گرم و تر استعداد باالتری برای ابتا به فشار خون و 

بیماری های قلبی دارند.

از نظر رفتاری، انسان های دموی، شجاع و جسورند و 
اعتماد به نفس باالیی دارند. اهل ریسکند و نظم و ترتیبشان 
از صفراوی ها کمتر است. میل به رهبری دارند و معموال 
خوشرو، صمیمی و آرام هستند، اما اگر عصبانی شوند ممکن 

است دست به رفتار های مخاطره آمیز بزنند.
دارای  افراد  گفت:  باید  غذایی  میل  و  ذائقه  نظر  از 
مزاج گرم و تر میل به شیرینی و ترشی دارند، اما همه نوع 

غذایی می خورند.
مواد غذایی مفید: مصرف خاکشیر، تخم ریحان، 
سوپ یا آش جو، نان جو، برگ زردآلو، هلو و انجیر برای 

دموی مزاج ها مفید است.
مواد غذایی مضر: خوردن خوراکی هایی مانند آب 
یخ، نوشابه، تخم مرغ، بادمجان، ترشی، سرکه، سیر و چای 

برایشان ضرر دارد.
مزاج سرد و خشک )سوداوی(

از نظر مزاج شناسی در دسته  انسان هایی که  بیشتر 
مزاج سرد و خشک قرار می گیرند دارای پوستی سفیدند و 
مزاج  با  افراد  حقیقت  در  دارند.  مشکل  سرما  با  به شدت 
سرد و خشک به راحتی در سرما گرم نمی شوند. همچنین 
بقیه دسته های مزاج های  از  )بیشتر  افراد میل زیادی  این 
چهارگانه( به خوابیدن دارند و در بسیاری از مواقع احساس 

ضعف می کنند و کم انرژی هستند.
با  رفتاری  منظر  از  مزاج های چهارگانه  از  این دسته 
خصوصیاتی مانند نظم و ترتیب و دور اندیشی زیاد شناخته 
می شوند. سوداوی مزاج ها همچنین بسیار دقیق و خونسردند 
و میل زیادی به تحلیل و ارزیابی از خود نشان می دهند. بد 
نیست بدانید بیشتر انسان های دارای مزاج سرد و خشک از 

نظر روانشناسی جزء دسته درونگرا هستند.
خصوصیات غذایی و دائقه انسان های با مزاج سرد و 
خشک با میل زیاد به شیرینی جات و غذا های گرم شناخته 
با  می شود و خوراکی های سرد مانند خیار و کاهو چندان 

ذائقه سوداوی مزاج ها سازگار نیست.

مانند  خوراکی هایی  خوردن  مفید:  غذایی  مواد 
گوشت گوسفند، خروس و شتر، نمک دریا، نبات سفید، نعنا 
و روغن کنجد، کلم، جوانه گندم، ماش، پسته، بادام، گردو 

و چای دارچین به سوداوی مزاج ها توصیه می شود.
مواد غذایی مضر: عموما سوداوی مزاج ها از مصرف 
گشنیز،  عدس،  ماهی،  گوساله،  گوشت  مانند  غذایی  مواد 
لوبیا، بادمجان و سبزیجاتی مثل خیار، کاهو، گوجه فرنگی 

و میوه هایی مثل موز و کیوی منع می شوند.
مزاج سرد و  تر )بلغمی(

بلغمی مزاج ها بیشتر چاق و پر چربی هستند و پوست 
سفید و مو های کم پشت دارند. جالب است بدانید این افراد 
به نسبت دسته های دیگر مزاج های چهارگانه کمتر تشنه 
می شوند و عموما دهانشان مرطوب است. انسان های با مزاج 
سرد و تر را از روی ساعات زیاد خواب در طول شبانه روز 
می توان شناخت. همچنین بد نیست بدانید برای این افراد 

بدترین زمان سال زمستان است.
از نظر رفتار شناسی بلغمی مزاج ها کم انرژی و یا حتی 
می توان گفت: اندکی کند هستند. در عوض آن ها صبور و 
آرامند و کمتر از افراد حاضر در دیگر مزاج های چهارگانه و 

به ندرت عصبانی می شوند.
نشانه مشخص برای شناخت انسان های با مزاج سرد 
و تر از نظر عادات غذایی، تمایل به خوراکی های گرم مانند 
شیرینی جات و ادویه ها و عدم تمایل به مصرف خوراکی های 

سرد مانند ترشیجات است.
مانند  خوراکی هایی  مصرف  مفید:  غذایی  مواد 
خرمای خشک، انبه، سیب، بـه، توت، انجیر، انگور، کشمش، 
هویج، کرفس، زنجبیل، دارچین و زیره برای بلغمی مزاج ها 

مفید است.
و تر  دارای مزاج سرد  افراد  به  مواد غذایی مضر: 
توصیه می شود خوراکی هایی مانند کاهو، هندوانه، گرمک، 
کدو خورشتی، مرکبات و کیوی، هلو، زردآلو، شلیل، قارچ، 

ذغال اخته، آش، سوپ ماهی و کله پاچه نخورند.

انواع مزاج های چهارگانه؛ 
مزاج شما کدام است؟



بـهـتـر اسـت 
بـبـیـنـیـم 

بیایید سخت کار نکنیم ، 
کار هوشمندانه 

بهره وری بیش تری 
خواهد داشت 

همکاری با فصل نامه 
در راستای اطاع رسانی هر چه بهتر و بهره مندی از محتوای وزین ، از شما همکاران محترم و عاقمند 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
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