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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

هب انم خدای بهار آرفین     بهار آرفین را زهار آرفین 

هب انم آنکه هم یاد است و هم یادگار

نوروز ۹۹ رد خاهن می مانیم

رهبرمعظم انقالب :
 نوروز، یعنی روزی نو در تاریخ بشر و حالتی نو 

در زندگی انسانها، یعنی روزی که شما با عمل خودتان
 با حادثه ا یی که اتفاق می افتد، آن را نو می کنید.
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

دســت عنایــت خداســت کــه دیگــر بــار گــردش 
چــرخ ایــام و نســیم جــان نــوازش بــا به رخ کشــیدن 
بهــار، جلــوه ای از رحمــت پــروردگار را عیــان مــی 
ســازد. قاصــدک بهــار در انتظــار طلوعــی گرما بخش 
ــای  ــدم ه ــا ق ــی را  ب ــال آت ــگان س ــا هم ــت ت اس
اســتوار و کولــه بــاری از تجربــه، بــه دوش گرفتــه و 
قــاب عکســی ازدســتاوردهای گرانقــدر را در طاقچــه 

ذهنمــان برجــا گذاریــم.
ــود  ــه خ ــوار ب ــوادث ناگ ــم از ح ــال  98 ک س
ــت  ــا صالب ــگ و ب ــور پررن ــا حض ــت ام ــده اس ندی
صنعــت پتروشــیمی،علی الخصــوص تــالش هــای 
ــرکت  ــز در ش ــکاران عزی ــما هم ــبانه روزی ش ش
گــروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیــان فشــارها 
ــده ایــی  ــه آین را کــم رنــگ نمــوده و همــگان را ب
ــد  ــر نمــود. بــی تردی درخشــان در صنعــت امیدوارت
در پشــت صحنــه ایــن حماســه آفریــن هــای غــرور 
ــد  ــگ و دلگرمــی هــای امی ــر رن ــز ، حضــور  پ آمی
بخــش شــما ایثارگــران بــی منــت کــه همــواره بــا 
صبــوری و بصیــرت بــی نظیرخــود موجــب نیــل بــه  
ــدید،  ــرکت ش ــرای ش ــز ب ــرور آمی ــتاوردهای غ دس
بــه روشــنی هویداســت کــه تصویــر روشــنی از آن 
ــد  ــا خواه ــادگار و پارج ــه ی ــان ب در ورای خاطراتم

مانــد. از تســهیل ورود پتروشــیمی ارومیــه بــه 
ــای  ــارک ه ــداث پ ــا اح ــه ت ــرمایه گرفت ــازار س ب
ــدازی پتروشــیمی  پتروشــیمی، از آغــاز پیــش راه ان
لــردگان گرفتــه تــا راه انــدازی کامــل واحد شــیرینی 
ســازی پتروشــیمی ایــالم و پیــش راه انــدازی الفیــن 
آن کــه قطعــا ،ســبب ســاز رشــد ارزش ســهام پترول 
ــازده  ــش از ی ــورس خواهــد شــد. از تســویه بی در ب
ــه  ــروه ب ــن گ ــای ای ــال از بدهیه ــارد ری ــزار میلی ه
ــع  ــن مناب ــا تامی ــه ت ــارس گرفت ــج ف ــگ خلی هلدین

ــه  ــرا ک ــت اج ــای در دس ــرح ه ــرای ط ــی ب مال
ســبب شــفافیت گزارشــگری مالــی و افزایــش 115 
درصــدی ســود پتــرول و نهایتــا جهش بیــش از 100 
درصــدی قیمــت ســهام شــرکت نســبت بــه ســال 
گذشــته شــده اســت کــه تنهــا ذکــر نامــی اســت 
ــه  ــان عرص ــما افتخارآفرین ــای ش ــت آورده از دس

ــیمی . ــت پتروش صنع
و  ســخت  روزهــای  تمــام  بــا   98 ســال 
ــما  ــالش ش ــاد و ت ــی از جه ــیرینش،قاب زیبای ش
دالور پیشــگان صنعــت را برایمــان بــه یــادگار 
ــظ  ــه حف ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــت. نبای ــته اس گذاش
ــالش و  ــد ،ت ــز نیازمن ــرور آمی ــای غ ــن افتخاره ای
فعالیــت هــای هوشــمندانه و منســجمی اســت کــه 
ــاس و  ــی از ارکان حس ــوان یک ــه عن ــد ب ــی توان م
ــا اجرایــی نمــودن  مهــم اســتراتژیک در کشــور و ب
بــه موقــع طــرح هــای توســعه ای در تحقــق جهــاد 
و رونــق اقتصــادی ایــن مــرز و بــوم ، نقــش موثــر 

ــد. ــا نمای ــد را ایف و کارآم
حــال در واپســین روزهــای باقیمانــده تــا ســال 
ــت و  ــاک عصم ــدان پ ــه خان ــی ب ــا تاس ــد، ب جدی
طهــارت، فرصــت را مغتنــم شــمرده، ضمــن قدردانی 
ــی کــه در تحقــق  ــده ای ــات ارزن از زحمــات و خدم
ــه اهــداف عالیــه و رضایتمنــدی ذینغعــان  و نیــل ب
ــد ســعید باســتانی و بهــار  ــد، عی شــرکت داشــته ای
پــر طــراوت کــه نشــان از قــدرت الیــزال الهــی و 
ــواده  ــه خان تجدیــد حیــات طبیعــت مــی باشــد را ب
معظــم پتــرول تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و 

ــا ذکــر دعــای  ب
بَْصــاِر َیــا ُمَدبِّــَر اللَّْیــِل َو  َیــا ُمَقلِّــَب الُْقُلــوِب َو اْلَ
ــا  ْل َحالََن ــوِّ ــَواِل َح ْح ــْوِل َو اْلَ َل الَْح ــا ُمَحــوِّ ــاِر َی النََّه

إِلَــی أَْحَســِن الَْحــاِل
و در پرتــو الطــاف ایــزد ســبحان ســالی، سرشــار 
ــما و  ــرای ش ــت را ب ــالمتی و موفقی ــادی، س از ش
ــن  ــران زمی ــت شــریف ای ــان و مل ــواده محترمت خان

ــم. ــد و خواهان ــان آرزومن از درگاه ایزدمن

رسول اشرف زاده
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

سال  98 کم از حوادث ناگوار به 
خود ندیده است اما حضور پررنگ 
پتروشیمی،            صنعت  صالبت  با  و 
ی  ها ش  تال ص  لخصو ا علی 
عزیز  شبانه روزی شما همکاران 
شیمی  و پتر ه  و گر کت  شر ر  د
فشارها  ایرانیان  سرمایه گذاری 
را کم رنگ نموده و همگان را به 
صنعت  در  درخشان  ایی  آینده 

امیدوارتر نمود.

پیام نوروزی مدیرعامل 



 
1398 شماره چهارم - زمستان 

w w w . i i p g c . c o m 3

 

خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

هب انم خدای بهار آرفین 
بهار آرفین را زهار آرفین 

ــا  ــر عرف ــه تعبی ــه ب ــی اســت ک ــت و ایام ــت اس ــده طبیع ــکر خن ــار، ش به
ــر و  ــن ت ــود و نمــود رنگی ــن فصــل ب ــز در ای ــد نی ــده خداون ــا، خن و قدمــای م

ــتری دارد.  بیش
ایــن خنــده رســتاخیزی در طبیعــت برمــی نگیزانــد کــه مــی توانــد در دل و 

جــان مــا هــم قیامتــی و نوشــدن دیگــری بیافرینــد. 
نــو شــدن جــان هــا و عیــد نــوروز بــر همــه دوســتان و همــکاران عزیــزم 

فرخنــده بــاد.
کریم بروفرد 
معاون مالی و سرمایه گذاری

نوروز ۹۹ رد خاهن می مانیم
ــرکت  ــت ش ــره و سرپرس ــات مدی ــس هی ــی ؛رئی ــن نجف ــدس حس مهن
پتروشــیمي ایــالم بــا صــدور پیامــی ضمــن تبریــک آغــاز ســال 1۳99 هجــری 
شمســی گفــت: در راســتای شکســت ویــروس منحــوس کرونــا نــوروز امســال 

ــم. ــه می مانی ــواده در خان ــار خان در کن
متن پیام بدین شرح است:

»یــا مقلــب القلــوب و االبصــار یــا مدبــر الیــل و النهــار یــا محــول الحــول و 
االحــوال حــول حالنــا الــی احســن الحــال«

ــوروز ، ســال  ــه لطــف قدم هــای بهــار و شــکرانه ی حضــور ن اینــک کــه ب
ــگ زندگــی  ــه رن ــا ب ــاره می کشــد و  برگ ه ــن نفســی دوب ــو می شــود و زمی ن
ــم  ــی مغتن ــد ، فرصت ــد می زنن ــا لبخن ــد و گل ه ــگ ســرزندگی در می آین و درن
دســت داد تــا پیشــاپیش حلــول ســال 1۳99 هجــری شمســی و بهــار باطــراوت 
را کــه نشــانه ی شــکوه و قــدرت الیــزال الهــی ، دگرگــون شــدن طبیعــت و عطا 
نمــودن حیــات دوبــاره بــه زمیــن و انســان  می باشــد را بــه  همــه ي همــکاران پر 
تــالش در مجتمــع پتروشــیمی ایــالم تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و ســالی 
ــال و ســبحان  ــد متع ــت را از درگاه خداون ــت و معنوی ــت، برک ــار از موفقی سرش

بــرای شــما و خانواده هــا ی گرامیتــان مســئلت نمایــم.
درخواســت مــن از همــه ی همــکاران خــدوم خــود در مجتمــع پتروشــیمی 
ــت  ــوروز 99 ضمــن رعای ــارک ن ــده و مب ــام فرخن ــن اســت کــه در ای ــالم ای ای
توصیه هــای بهداشــتی تــا مهــار و شکســت ویــروس منحــوس کرونــا  در کنــار 

خانــواده محتــرم در خانــه بمانیــد.
مهندس نجفی
رئیس هیأت مدیره و  سرپرست پتروشیمی ایالم
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

ای درگگون کننده دلها و دیده اه
ای دگرگون کننده دلها و دیده ها ، ای پیاپی آورنده روزها و شب ها و

ای تحول آفرین در نفسها و حال ها، حال ما را به بهترین حال متحول گردان.

مبــارک بــاد ســال نــو کــه آغــازش بــا رســتاخیز  طبیعــت و شــکوفه و رویــش و ســبزه 
همــراه اســت

ســال گذشــته را بــا اتفاقــات تاســف بــاری از جملــه ســیل آغــاز کــرده و در ادامــه اتفاقــات 
ناگــواری از جملــه شــهادت ســردار دلهــا شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و نیــز شــیوع بیمــاری 
کرونــا رخ داد ولــی بــا مشــارکت گســترده آحــاد ملــت در انتخاباتــی سرنوشــت ســاز مجلــس 
شــورای اســالمی بــه جهانیــان نشــان دادیــم تــا آخریــن قطــره خونمــان پشــتیبان نظــام و 
والیــت هســتیم. وظیفــه مجموعــه پتروشــیمی ارومیــه  در تحقــق شــعار ســال و اســتفاده بهینه 
از منابــع و جلوگیــری از تمــام مظاهــر اســراف و نیــز پژوهــش و درگیــر شــدن دانــش پژوهــان  
در مشــکالت مبتــال بــه  صنعــت، اقتصــاد، کشــاورزی و کلیــه شــئون جامعــه و ارائــه راه حــل 
هــای عالمانــه بــرای حــل ایــن مشــکالت مــی باشــد. امیــد اســت در ســال جدیــد بــه همــت 
تــک تــک شــما بزرگــواران، شــرکت پتروشــیمی ارومیــه بتوانــد رســالت خــود را در توســعه 
ــان ضمــن تبریــک مجــدد  ــی برســد. در پای ــه ســرانجام مطلوب ــی ب و شــکوفایی اقتصــاد مل
ســال 1۳99 هجــری شمســی، خویشــتن و مســئوالن مجموعــه را متعهــد بــه فراهــم نمــودن 
محیطــی پــر نشــاط، دیــن مــدار، صداقــت محور و شایســته ســاالر در این شــرکت  مــی نماید. 

شکر آن را که دگر بار رسیدی به بهار         
   بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

 کریم دلجوان
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه

بهــار جلــوه گاه باشــکوه تریــن تحــوالت در جهــان هســتی اســت کــه با تفکــر و تامل 
در ان میتــوان بــه عمــق عالــم معنــا راه یافــت و جمــال پرورگار را به تماشــا نشســت.

ــاب اســتجابت را  ــا خــود لحظــه هــای ن در ایــن شــروع شــور انگیــز کــه همــراه ب
بــه همــراه دارد از پــروردگار عالــم خواهانــم نعمــت  خدمــت بــه خلــق, تعهــد و وظیفــه 
ــی  ــدی, ب ــان را از بدعه ــد و روحم ــرار ده ــان ق ــش در وجودم ــش از بی ــی را بی شناس
عدالتــی و بــی انصافــی مصــون بــدارد و رنــج بیمــاری و فقــر را از کشــورمان دور ســازد.

در ایــن اخریــن روزهــای ســال 98 و در آســتانه ورود بــه ســال جدیــد بــرای تــک 
تــک عزیــزان و ســروران آرزو دارم همــراه بــا طبیعــت در وجودتــان بهــار آفریــن باشــید 

و بهتریــن لحظــات را در ســال جدیــد بــرای خــود و خانــواده رقــم بزنیــد.
برایتان سالمتی در جسم, لبخند در چهره و آرامش در روحتان را آرزومندم.

سال نو مبارک 
 جواد عشقی نژاد
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدبران اقتصاد

رشوعی شور انگیز
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خبرنامه

اندوه زمستان را هب رفاموشی می سپارند
پیام تبریک مهندس محمود هاشم زاده

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان 

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار 
یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال 

 عالــم و آدم و پوســیده گان خــزان و زمســتان خنــدان و شــتابان بــه اســتقبال بهــار مــی 
رونــد تــا انــدوه زمســتان را بــه فراموشــی ســپارند

و کابــوس غــم را در زیــر خــاک مدفــون ســازند و آنگــه ســر مســت و بــا وجــد و نشــاطو 
بــا رقــص و پایکوبــی بــا ترنــم ایــن ســرود طــرب انگیــز نــوروز و جشــن شــکوفه هــا را برگــذار 

مــی نماینــد
 حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت را کــه نشــانه قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات 
طبیعــت مــی باشــد را بــه تمامــی عزیــزان تبریــک وتهنیــت عــرض کــرده و ســالی سرشــار 
از برکــت و معنویــت را از درگاه خداونــد متعــال و ســبحان بــرای شــما عزیــزان مســئلت دارم

گاه دوباره هب دریوز و ارموز  بهار رفصت ن
بهــار فرصــت نــگاه دوبــاره بــه دیــروز و 
ــتن و  ــر نگریس ــی خوبت ــار یعن ــت. به ــروز اس ام
ــر  ــو شــدن طبیعــت، از تدبی ــا ن ــر زیســتن...؛ ب بهت
کننــده شــب و روز و بــی همتــاي هســتی بخــش، 
ــام  ــا تم ــا را ب ــن حاله ــول و بهتری ــی، تح دگرگون

ــم. ــا میکنی ــان تمن وجودم
ســال جدیــد بــر تمامــی هموطنــان و بــه ویــژه 

همــکاران عزیــزم مبــارک بــاد .
ســال 1۳99 هجــري شمســی را در حالــی 
ــاري  ــه ی ــته را ب ــال گذش ــه س ــم ک ــاز میکنی آغ
ــران  ــت دلســوزانه مدی ــا حمای ــال و ب ــد متع خداون
بزرگــوار هلدینــگ خلیــج فــارس و شــرکت پتــرول 
و همراهــی هیــات مدیــره محتــرم و نیــز بــا همــت 
همــکاران صــادق و پرتــالش و دلســوز بــا عبــور از 
ــی و  ــاي عمل ــع و ســختیها و کســب موفقیته موان
محســوس بــه پایــان رســاندیم و امیــد کــه از ایــن 
پــس نیــز رونــد رو بــه رشــد شــرکتمان با شــفافیت 

تــا شــکوفایی کامــل ادامــه یابــد. در ســال جدیــد 
نیــز برآنیــم تا بــا اســتفاده بهینــه از منابــع، امکانات 
و تــوان موجــود، و توجــه بــه تدابیــر و سیاســتهاي 
ابالغــی و بــا تــالش بیشــتر تمامــی همــکاران توأم 
بــا نوآوري، تعامــل، قانونمداري و تعهد،مســیرمان را 
هموارتــر نمــوده و با اســتفاده از فرصتهــاي پیش رو 
و تبدیــل آنهــا بــه ارزش، پیشــرفت ســریع عملیــات 
اجرایــی پــروژه را شــاهد باشــیم و بــا وجود شــرایط 
ــتاي  ــی در راس ــم گام ــی بتوانی ــن الملل ــوار بی دش
ــان  ــع ذینفع ــن مناف ــی و تامی ــی اقتصــاد مل بالندگ

وســهامداران گرانقــدر، برداریــم.
ســالی پــر از بهــروزي، تندرســتی و برکــت در 
ــزان و  ــما عزی ــه ش ــراي هم ــان ب ــزد من ــایه ای س

ــدم. ــان آرزومن ــاي محترمت خانوادهه

مجتبی فالح خورسند
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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همکاران محترم 
با درود و احترام ،

ــا و عطــر آگیــن ، شــوق و ذوق  نویــد نســیم بهــاری و شــکوفه هــای زیب
دلنشــین ســال جدیــد و جشــن فرخنــده نــوروز بــر شــما مبارک باشــد. ســالمتی 
و شــادکامی همــه همــکاران محتــرم را از خداونــد منــان مســئلت دارم و ســالی 

پــر برکــت را بــرای همــه همــکاران مجموعــه پتــرول آرزومنــدم.
ــت  ــده اس ــایه افکن ــان س ــی ایرانی ــر زندگ ــا ب ــن کرون ــه اهریم ــون ک اکن
برماســت کــه بــا رعایــت اصــول بهداشــتی و مراقبــت هــای ضــروری و ســپری 
کــردن ایــام تعطیــالت در منــزل ، ســالمتی را بــه خانــواده خــود و ســایر هــم 
وطنــان هدیــه دهیــم و بــاری هــر چنــد انــدک را از دوش مدافعــان ســالمت 

کشــور برداریــم.

  سیدرضا بطحائیان
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ممسنی

نوید نسیم بهاری

بهــار فصــل شــکفتن اســت،تبلور زیبایــی، 
ــتان ،  ــده از زمس ــت داشتن،رهاش ــاط ،دوس نش
آغــازی دوبــاره درگرداگــرد ایــن جهــان هســتی 
ــه  ــی ک ــه زیبای ــن هم ــاکرم از ای ــدارا ش خ
در وســعت جهــان در اختیــار انســانها قــرار داده 
ــام  ــد در تم ــان بای ــه انس ــت ک ــت ،وانجاس اس
ــه  ــن ب ــه م ــد ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــل ب مراح
ــا  ــدم ت ــق ش ــان خل ــن جه ــد ای ــت خداون دس
هــر آنچــه کــه در تــوان دارم بــه کار گیــرم تــا 
مســئولیتی کــه بــه مــن در ایــن جهــان ســپرده 

ــه انجــام رســانم . شــده اســت را ب
ــود  ــر خ ــال 1۳99ب ــک س ــالم وتبری باس
دیــدم کــه هرچــه ناقابــل، پیامــی پــر از 
تبریــک وشــادباش بــه تمــام عزیزانــم در 
ــی در  ــه همگ ــردگان ک ــیمی ل ــرکت پتروش ش
ــار محــال  ــتان چه ــت در اس ــن صنع ــور ای ظه
وبختیــاری نقــش موثــری ایفــا کردنــد داشــته 
ــای  ــرای خانواده ــروردگار ب ــم ، از درگاه پ باش
ــت  ــن راه حمای ــه ایشــان را در ای ــم ک همکاران
ــد آرزوی ســالمتی وشــاد کامــی دارم  کــرده ان
ــه  ــطوح ک ــام س ــزم در تم ــکاران عزی و از هم
عاشــقانه در ســرما وگرمــای بیرحــم کوهســتان 
دنــا در ایــن پــروژه از جــان مایــه گذاشــته انــد 

ــم.  ــکر کن ــه تش صمیمان

از اینجــا مــی گویــم ؛ خــود ، فرزنــد اســتان 
چهــار محــال و بختیاریــم، متعلــق بــه ایرانــم، 
هســتم کــه هرانچــه کــه آموختــم بــرای 
کشــورم بــه کار گیــرم ،امــروز شــاهدم کــه همه 
همکارانــم دوش بــه دوش مــن بــرای آبادانــی 
ایــن خــاک تــالش میکنند، تــا حاصــل کار خود 
را در ایــن منطقــه از ایــران عزیــز بــزودی ببینند.

پــروژه پتروشــیمی لــردگان بــرای مــن پــراز 
خاطــرات بــوده چــه در روزهــای ســخت چــه در 
ایــام شــیرین، هــر گاه کــه بــه ایــن پــروژه نــگاه 
مــی کنــم از طــرف خــودم و همــه کســانی که در 
اینجــا کار کــرده انــد ،احســاس غــرور مــی کنــم 
کــه حاصــل کار ایــن چنیــن اســت که مــی بینید 
،عزیزانــم همکارانــم دوســتانم، امیــد دارم کــه در 
ــا  ــد شــرکت باشــیم ت ــاهد تولی ــده ش ســال آین
بــاری دیگــر بگوییــم بــا تمــام مشــکالت پیــش 
رو یــک بــار دیگــر توانســتیم راه پیشــرفت را طی 
کنیــم، مــن امیــد دارم کــه همــه مــردم منطقــه 
ــد  ــت رش ــده جه ــود آم ــه وج ــکان ب ــن ام از ای
وشــکوفایی زندگــی خــود وفرزندانشــان اســتفاده 
کننــد، مــن هــم ایــن خطــره شــیرین را تــا آخــر 

عمــر بــه یــاد خواهــم داشــت.
محسن محمودی
مدیر عامل شرکت پتروشیمی لردگان
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ــرای فتــح خــزان و  ــاره دیگــر اســت ب ــدی دوب ــام آور طــراوت، تول بهــار پی
ــر زم ...  ســتاندن هری

و نوبرانه بهار، امید است و آرزو ...   
و نوروز را می توان در هر روزمرگی و روزانه ای جست ... 

ــا  ــدم و ب ــوش ق ــات، خ ــت حی ــر آف ــه دور از ه ــیدی ب ــال 1۳99 خورش س
ــاد. ــت ب برک

محمدرضا نصرتی
مدیرعامل پتروشیمی کازرون

خوش قدم و با ربکت باد

سال جدید، معجزه نمی کند.
ــک  ــدد ی ــط آغازمج ــال، فق ــل س ــه ی تحوی لحظ

ــت. پدیــده ی طبیعیس
گردش زمین به دور خورشید. همین.

اما می تواند لحظه ای باشد برای فکر کردن.
برای من و تو که زیاد فکر نمی کنیم!

مــن و تــو، گل و درخــت نیســتیم کــه خــود بــه خــود 
ــکوفه بزنیم. ش

ــاه  ــد و م ــد و فصــل جدی ــا مســتقل از ســال جدی م
ــد هســتیم. جدی

فــرق مــا بــا گل و درخــت ایــن اســت کــه آنهــا اگــر 
بخواهنــد، نمــی تواننــد در زمســتان شــکوفه بزننــد

مگر نام یا ماهیت فصلها تغییر کرده باشد،
حتی نمی توانند در بهار شکوفه نزنند،

مگر خشک و مرده باشند.
اما برخی از ما، در بهار خشک هستیم

 و برخی در زمستان، سرسبز.
برخی چهار فصلمان بهار است و برخی زمستان.

ــکوفه  ــوی ش ــم جل ــی توانی ــان م ــو خودم ــن و ت م
ــم. ــار بگیری ــان را در به زدنم

چگونه؟
با بی برنامگی
با اتالف وقت

با غمخوار و همدرد دیگران نبودن
با عدم مطالعه و یادگیری

بــا داشــتن دوســتان و اطرافیانــی کــه مانــع رشــدمان 
مــی شــوند

با "نمی شود" و "نمی توانم" گفتن ها
با ترس های بیهوده از موانع
با گفتن "پول و پارتی ندارم"

ــه جــای انجــام  ــا "انتخــاب و انجــام ترجیحــم" ب ب
"کاری کــه درســت اســت".

هیچکــس نمــی توانــد در یــک شــب تــا صبــح بــه 
موفقیــت برســد

مگر پس از چند سال کوشش توام با یادگیری.
این قانون را نمی شود تغییر داد.

ــه  ــا گذاشــتنش، ب ــر پ ــا زی ــوان ب ــا الاقــل نمــی ت ی
ــید. ــت رس ــدار و رضای ــت پای موفقی

شــاید نبــودن برخــی از عواملــی کــه مــن تــو از آنهــا 
شــکایت داریــم

ــد  ــد رون ــدرت و ...، بتوانن ــی و ق ــول و پارت ــل پ مث

رســیدن بــه هــدف دلخواهمــان را تندتــر و یا کندتــر کنند
امــا اینکــه در طــول زندگــی، کال به آن هدف برســیم 

یــا نرســیم، وابســتگی به ایــن عوامــل ندارد.
ــه  ــدف گرفت ــروت را ه ــل ث ــی مث ــر اهداف ــی اگ حت

ــی. باش
مــن و تــو مــی توانیــم در راســتای بــاور و هدفــی قدم 
ــر خــالف گل و درخت،پــس از مرگمــان  برداریــم کــه ب

نیــز شــکوفه بزنیــم.
ــزدی،در  ــکوفه ن ــار ش ــال در به ــر امس ــدوارم اگ امی
ــت  ــی کــه بهــار در مقابل ــی بزن زمســتانش شــکوفه های

ــد ــم کن تعظی
باد نوروزی همی در بوستان بت گر شود
تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود

در ایــن بهــار دل انگیــز ، مــزرع ســینه تــان از ســبزه 
ی محبــت ، ســبز و خــرم بــاد

یــادت همــه روز خوشــتر از عیــد کایــن منشــا شــادی 
ــت جهان اس

در این بهار سبز و روح بخش، امید است:
نظر مهر ربوبیت در دلتان بر دوام

بر بساط عافیت آرام
کارهایتان بر نظام

دولتتان تمام
و روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد.

احد شکری
مدیرمالی

بهار، لحظه ای ربای فکر رکدن
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ــد  ــال جدی ــر و س ــات در تغیی ــت و مخلوق ــذر اس ــان درگ ــا زم خدای
ــاز گرمــای مالیــم و فــرح بخــش روزهــای آفتابــی  در شــرف حلــول. ب
بهــار در بــاغ و راغ و کشــتزارها بــه ســبزه و گل هــا و درختــان 
ــوند و  ــدار ش ــتان بی ــنگین زمس ــواب س ــا از خ ــد ت ــی ده ــارت م بش
ــد. ــاز بدارن ــش را س ــوای جانبخ ــن ن ــد و ای ــود بگیرن ــه خ ــازه ب  روح ت

از امروز همه چیز آخرین است. 
آخریــن هفتــه، آخریــن دلشــوره هــای شــیرین اســفند، آخریــن اتمــام 
حجــت هــا بــا خودمــان، حالمــان و آرزوهایمــان، آخریــن یا مقلــب القلوب 
 هــا و آخریــن امیدهــای گــره خــورده به اشــاره ســالی نو و رویشــی ســبز...

نــوروز فرخنــده بــر روزگار خرمتــان مبــارک و بهــار شــوق انگیــز بــر قامت 
ســبز وجودتــان شــکوفه بــاران باد.

فرزانه قلی پور
نماینده امور بانوان

رویشی سبز

به نام خالق هستی
ــا محــول الحــول و االحــوال ، حــول  ــر اللیــل و النهــار ،  ی ــا مدب ــوب و االبصــار  ، ی ــا مقلــب القل » ی

ــي احســن الحــال  « ــا ال حالن
ــای  ــده دل ه ــدار کنن ــو و بی ــی ن ــال و احوال ــر ح ــق و زیبایی،تجلی گ ــی از عش ــتانی ترنم ــوروز باس ن
خداجوســت. فــرا رســیدن ســال نــو اگرچــه پایانــی اســت بــر یــک ســال تــالش صادقانــه ، امــا ســرآغازی 

اســت بــر یــک ســال کوشــش و خدمتــی دیگــر
ســالی کــه بایــد همــراه بــا امیــد بــه فردایــی بهتــر بــر تــالش خویــش بیافزاییــم.در ســال گذشــته بــه 
یــاری خداونــد متعــال و همــت همــکاران صدیــق، شــاهد دســتاوردهای قابــل توجهــی بودیــم، کــه پیــش 
راه انــدازی واحــد شــیرین ســازی  پتروشــیمی ایــالم و پیــش راه انــدازی پتروشــیمی لــردگان تنهــا بخشــی 
از ایــن افتخــارات اســت، امیــدوارم در ســال جدیــد در راســتای اهــداف و برنامــه هــای از پیــش تعییــن شــده 
شــرکت پتــرول و بــه یــاری خداونــد ایــن مســیر تعالــی بــا ســرعتی بیــش از پیــش طــی شــود. بــه مصــداق 

جملــه »ایــام می آینــد تــا از شــما مبــارک گردنــد« نــوروز مبــارک بــاد

 بهنام عاجلو 
سرپرست مدیریت طرح ها

رتنم  عشق و زیبایی
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خبرنامه

 مختصری از بیوگرافی و شرح 
زندگی نامه خود بگویید؛

پانزدهم  در  که  هستم  هاشم زاده  محمود 
بدنیا  آبادان  شهر  در   1۳۴1 ماه  فروردین 
آمدم. چهار برادر و یک خواهر دارم و دومین 
درس خوان  همه  هستم.  خانواده  فرزند 
مهندسی  مختلف  رشته های  در  و  بودیم 
فارغ التحصیل شدیم بجز کوچکترین برادرم 
حرفه ای  بصورت  و  بود  ورزش  اهل  که 
ورزش را دنبال می کرد و سرانجام هم بعد 
ملی  تیم  به  مختلف  تیم های  در  بازی  از 
فوتسال دعوت شد و  10 سال بطور پیوسته 
کاپیتانی  به  بود و حتی  تیم ملی عضو  در 
تیم ملی هم رسید. او در رشته تربیت بدنی 
تیم ملی  اکنون مربی  تحصیل کرد و هم 
و  متاهل  ضمنا  است.  کشورمان  فوتسال 

دارای دو فرزند دختر هستم.

 خاطرات جالبی از دوران کودکی 
دارید؟

بله. آن دوران یا در حال فوتبال بازی کردن بودم یا در 
حال درس خواندن . در هر دو مورد موفق بود م ولی درس 
خواندن را بیشتر دوست داشتم. یادم می آید دو بار از طرف 

وزیر آموزش و پرورش وقت تقدیرنامه کتبی گرفتم.

 چطور وارد صنعت پتروشیمی شدید؟

از  شیمی  مهندسی  رشته  در  فراغت  از  بعد   ۶8 سال  در 
شرکت  به  مصاحبه  جهت  شیراز  و  تهران  دانشگاه های 
ملی صنایع پتروشیمی رفتم. آن موقع هنوز دانشگاه آزاد 
رشته های  التحصیالن  فارغ  تعداد  و  بود  نشده  تاسیس 
مهندسی بسیار اندک بود. با توجه به عالقه جهت خدمت 
در شهر زادگاهم خیلی سریع و ظرف یکی دو روز جذب 

پتروشیمی آبادان شدم .

 خرید برای خانه را انجام می دهید؟

بله. در مورد هر خریدی سعی می کنم اول معیارهای مورد 

نیاز را یاد بگیرم. بعدش دیگه خریدن آسونه و خریدتون 
مورد تایید قرار می گیرد.

 کاالی ایرانی خریداری می کنید؟

واقعا هر جا که ممکن باشد حتما کاالی داخلی می خرم 
یا  خارجی  کاالی  که  هم  عسلویه  و  ماهشهر  در  حتی 

که  بار  هر  بود  زیاد  لنجی  ته  اصطالح 
غیر  کاالی  همکاران  به  می خواستیم 
که  می کردم  اصرار  بدهم  هدیه  نقدی 

حتما کاالی داخلی باشد.
 

از حوزه  خارج  مطالعه  آیا    
کاری هم دارید؟

ی  ه ها ز تا د  ر مو ر  د لعه  مطا  . بله
تکنولوژی و مباحث علمی و اقتصادی 
تاریخی  مطالب  به  رم  دا دوست  را 
همیشه  نیز  ن  ما ر کشو به  ط  بو مر

عالقه مندم.
 در مورد داستان نیز بیشتر داستان های 
و  رمان  کمتر  دارم  دوست  را  کوتاه 

داستان بلند خوانده ام.

 موسیقی هم دوست دارید؟

لی  و نیستم  سیقی  مو هل  ا خیلی 
قطعه های ملی و حماسی را دوست دارم . 

همچنین قطعاتی را که دوستانم برایم می فرستند به دقت 
گوش می کنم.

 ولی اگر بیکار باشم ترجیح می دهم به جای گوش کردن 
موسیقی مسابقات ورزشی را تماشا کنم.

  دوران کودکی شیطنت زیادی داشتید و 
عضوی از بدنتان تا حاال شکسته است؟

نه اهل شیطنت نبوده ام آروم و منظم بودم و ضربه زیاد 
خورده ام ولی دچار شکستگی نشده ام. هر بار که بازی بوی 

خشونت می گرفت سعی می کردم داور باشم.

 چند ساعت در طول روز کار می کنید؟

معموال حدود 10 ساعت ولی خیلی کارها را هم مجبورم 
در منزل و بعد از وقت اداری انجام بدهم .

مخصوصا خیلی از پیگیری ها و برنامه ریزی ها و همینطور 
هماهنگی ها را .

در هر صنعتی، آن محصول نهایی است که ارزش افزوده بیشتری نسبت به 
سایرین دارد و می تواند حق مطلب را در سودآوری آن صنعت به جا بیاورد. 
گسترده  و  متنوع  بسیار  پایین دست  محصوالت  اما  پتروشیمی  حوزه  در 
هستند که پلی پروپیلن از مهم ترین  آن ها به شما می آید. البته پلی پروپیلن 
نیز به نوعی محصول میانی قلمداد می شود که خوراک بسیاری از واحد های 

پایین دستی به آن وابسته است. در همین راستا وجود مدیرانی باسابقه 
درخشان و زبده در این حوزه می تواند عالوه بر تضمین پایداری تولید، 
ثبات سودآوری را نیز تامین کنند. در ادامه آقای محمود هاشم زاده مدیر 
را  پتروایرانیان  اکنون سکان شرکت  که هم  پتروشیمی  باتجربه صنعت 

در دست دارد از بیگرافی و عالقه مندی های خود با می گوید؛

هاشم زاده مدیرعامل شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان 

سودآوروباارزشهمچونپلیپروپیلن

ی  ه ها ز تا د  ر مو ر  د لعه  مطا
و  علمی  مباحث  و  تکنولوژی 
اقتصادی را دوست دارم به مطالب 
نیز  به کشورمان  تاریخی مربوط 
مورد  در  عالقه مندم.  همیشه 
داستان های  بیشتر  نیز  داستان 
کوتاه را دوست دارم کمتر رمان 

و داستان بلند خوانده ام.
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 آشپزی هم بلدید؟

تمرین  و  یادگیری  فرصت  وقت  هیچ  چون  خیر.  تقریبا 
کردن آشپزی را نداشته ام.

 چه غذاهایی را بیشتر دوست دارید؟

تقریبا تمام غذاهای ایرانی را دوست دارم ولی قرمه سبزی 
خانگی را بیشتر از بقیه .

  اگر بخواهید یک تعریف از همسرتان داشته 
باشید چیست؟

واقعا به تمام معنا صبور هستند با توجه به شرایط کاری 

من که کمتر در کارهای خانه کمک می کنم همه زحمات 
بر عهده اوست. اما بدون هیچ مالحظه  و دریغی همواره 
تمام تالش خود را برای انجام کارهای مربوط به خانه و 

بچه ها بکار می گیرد.

 اگر قرار باشد هدیه ای بگیرید دوست دارید 
آن هدیه چه باشد؟

ارزش  آنکه  شرط  به  دارم  دوست  را  ای  هدیه  گونه  هر 
مالی آن زیاد نباشد.

  از جمله انسان های فراموشکار هستید؟

نه حافظه خوبی دارم بدلیل ماهیت شغلی یاد گرفته ام که 
مورد  کمتر  دلیل  همین  به  کنم  یادداشت  را  مهم  موارد 

مهمی را فراموش می کنم.

و  هستید  عالقمند  ورزش  به  حد  چه  تا   
ورزش می کنید؟

بله درهر فرصتی مخصوصا دویدن و پیاده روی را انجام 
می دهم و سعی میکنم در طول هفته طوری برنامه ریزی 

کنم که حتما دو یا سه بار موفق به این کار بشوم.

  در تعمیر وسایل خانگی تخصص دارید؟ 

بله وقتی اصول کارکرد وسایل و نقش هر قطعه را بدانید 
فضای  امروز  بدهید.  انجام  را  تعمیرات  می توانید  بهتر 

مجازی و اینترنت نیز در این مورد خیلی کمک می کند.

  چند کلمه که از شما می خواهم نظرتان را 
درهر مورد بعد از شنیدنتان بفرمایید.

موسیقی: می تواند آرامبخش باشد
نوروز : جوانی دوباره طبیعت

ایران: وحدت اقوام مختلف و باعث افتخار همه ما
پتروشیمی: در شرایط فعلی رکن اصلی اقتصاد و اشتغال 

در کشور
پترول: از هلدینگ های بسیار موفق

عیدی: بهانه ای برای شاد کردن
اعتماد  تقویت  باعث  تنش زدا،  آفرین،  سالمت  ورزش: 

به نفس
سهام: هدایت درست نقدینگی

سهامدار: حامیان و مالکان واقعی شرکتها
فیلم و سینما: فقط می دانم طرفدار خیلی دارد.

 چون نوروز در پیش است بفرمایید بهترین 
عیدی که تا به حال گرفته اید و برایتان خاطره 

انگیز بوده است ؟

بهترین سکه ها و اسکناس های نو زمان کودکی بوده است.

 ممکن است برایمان یک بیت شعر بخوانید؟

  اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غالمان او درخت ز بیخ

 
  بعد از دانشگاه مستقیم به پتروشیمی آمدید

دانشگاه  تعطیلی  و  فرهنگی  انقالب  زمان  در  چون  بله 
از  بعد  بالفاصله  بودم  گذرانده  را  وظیفه  نظام  خدمت 

دانشکاه جذب پتروشیمی شدم.

 چه سمت هایی در این مدت داشتید؟

در  پروژه  مدیر  و  تعمیرات  مدیر  فنی،  بازرسی  ریاست 
پتروشیمی آبادان، معاونت اجرایی و مدیرعامل در شرکت 
غدیر  پتروشیمی  عامل  مدیر  و  مجتمع  مدیر  پتروسینا،  
هیات  در  عضویت  و  ساسول  آریا  پلیمر  مجتمع  مدیر  و 
مدیره شرکت پترو سینا و پتروشیمی های غدیر و کازرون 

و دهدشت  و گچساران.

  اولین حقوقی که گرفته اید چقدر بود؟ با 
آن چکار کردید؟

را  کردنش  خرج  چگونه  و  بود  تومان   19/500 حدودا 
بیاد ندارم.

  فکر می کنید مدیرعامل خوبی هستید؟

بر  عالوه  بزرگ  شرکت های  در  عامل  مدیران  موفقیت 
دانش ،مهارت، تجربه و سبک آن ها به ترکیب سایر مدیران 
ارشد و ارائه بازخورد و مشارکت آنها در تصمیم سازی های 
کالن دارد که خوشبختانه با داشتن مدیران الیق عملکرد 
خودم را مثبت ارزیابی می کنم هر چند که نظر نهایی در 

این مورد را باید هیات مدیره و سایرین بدهند.

 چه نمره ی به خودتان می دهید، دوست دارد 
چه نمره ای کسب کنید؟

با توجه به اینکه به اهداف عمده ای که برای شرکت در 
سال 98 تعریف کرده بودیم، دست یافته ایم فکر می کنم 
نمره ای در حدود 85 خواهیم گرفت طبعا دست دارم نمره 

100 را کسب کنم.

 شرکت و تولید شما چه تاثیری در روند 
تولید داخلی دارد؟

پلیمرها  پرمصرف ترین  از  پلی پروپیلن  یعنی  ما  محصول 
است و مصرف آن هر ساله همراه با رشد بوده است. با 
توجه به کاربردهای متعدد و متنوع پلی پروپیلن از جمله در 
ساخت انواع لوازم داخلی اتومبیل ، انواع گونی و زیرانداز، 
لوله های آبیاری کشاورزی و آبرسانی خانگی، انوع اسباب 
بازی ها ، لوازم خانگی، لوازم پزشکی روکش مواد غذایی 
و غیره. راه اندازی کارگاه های پایین دستی برای ساخت 
بر  پلی پروپیلن عالوه  گرانول  از  تجهیزات  و  وسایل  این 
کشور  نیاز  رفع  باعث  متقاضیان  از  زیادی  تعداد  اشتغال 
از محصوالت خارجی شده و ارزش افزوده و سود آوری 

مناسبی نیز برای سرمایه گذاران در پی خواهد داشت .

ر  د مل  عا ن  ا یر مد فقیت  مو
شرکت های بزرگ عالوه بر دانش 
آن ها  سبک  و  تجربه  ،مهارت، 
و  ارشد  مدیران  سایر  ترکیب  به 
ارائه بازخورد و مشارکت آنها در 
تصمیم سازی های کالن دارد که 
خوشبختانه با داشتن مدیران الیق 
ارزیابی  مثبت  را  عملکرد خودم 
می کنم هر چند که نظر نهایی در 
باید هیات مدیره و  این مورد را 

سایرین بدهند.

وقتی اصول کارکرد وسایل 
و نقش هر قطعه را بدانید 
بهتر می توانید تعمیرات را 
انجام بدهید. امروز فضای 
نیز در  اینترنت  و  مجازی 
کمک  خیلی  مورد  این 

می کند.



 
1398 شماره چهارم - زمستان 

w w w . i i p g c . c o m 11

 

خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

می رسـد  پایـان  بـه  حالـی  در   98 سـال 
کـه شـرکت پتروشـیمی صـدف عسـلویه 
حوزه هـای  در  مختلفـی  دسـتاوردهای 
و  داشـته   .... و  اجرایـی  بازرگانـی،  مالـی، 
سـبب پیشـرفت ۴۳ درصـدی ایـن طرح تا 

کنـون شـده اسـت.
شـرکت پتروشـیمی صدف عسـلویه که قرار 
اسـت سـاالنه بـاغ بـر 1۳۶ هـزار تـن انواع 
فـاز  در  مصنوعـی  کائوچـوی  محصـوالت 
دو منطقـه ویـژه اقتصـادی پارس عسـلویه 
احـداث شـده از زیرمجموعـه های شـرکت 
پتروشـیمی سـرمایه گذاری ایرانیان است که 
در سـال جاری پیشرفت های چشمگیری در 
حـوزه های مختلف همچـون مالی، اجرایی، 
بازرگانـی، مهندسـی، اجـرا، IT و حقوقـی 
داشـته که در زیر مختصـری از این اقدامات 

صـورت گرفتـه بیان می شـود.
 SBR گفتنـی اسـت تولیـد ایـن شـرکت
خانـواده  از  پلیمـر  نوعـی  کـه  می باشـد 
روش  بـا  کـه  اسـت  یی  االسـتومرها
انجـام  سـرد  امولسـیونی  پلیمریزاسـیون 

می گیـرد. خـوراک طـرح بوتادیـن - اسـتایرن - روغـن 
آروماتیـک و سـایر افزودنـی هـا بـوده و میـزان صـادرات 

. اسـت  تـن درسـال  پنجـاه هـزار  ایـن محصـول 
در بخـش مالی این پتروشـیمی، اقداماتـی همچون بخش 
جـاري سـازي مفـاد دسـتورالعمل هاي ابالغـی هلدینگ و 
پتـرول، اخـذ تسـهیالت ریالی بانـک اقتصـاد نوین جهت 
اوراق  انتشـار  نمـودن  نهایـی  اجرایـی،  عملیـات  شـروع 
مشـارکت از طریـق بانـک تجـارت، پیگیري تأمیـن منابع 
ارزي از بانـک PIB لنـدن، افزایـش سـرمایه شـرکت تـا 
سـقف مجاز، تمدید دوران مشـارکت LC جهت اسـتفاده 
بهینـه از صنـدوق توسـعه ملـی، مؤثـر نمـودن قـرارداد 
فاینانـس جهـت تأمین بخشـی از منابع ارزي، آزاد سـازي 
بالـغ بـر 5 میلیـون یـورو از منابـع مسـدود شـده اعتبـار 
اسـنادي نـزد بانـک صنعـت و معـدن، اخـذ بخشـودگی 
مالیاتـی سـال 92، اعتـراض و دریافـت حکـم بخشـودگی 
بیمـه ای، مبلـغ حـدود 90 میلیارد ریال و تبدیل بخشـی از 
مطالبـات ارزي پیمانـکاران و سـازندگان بـه ریالـی باتوجه 

بـه شـرایط تحریـم از مهم تریـن آن هاسـت.
در حـوزه بازرگانـی نیـز امـور بـا اهمیتـی ماننـد تعامـل با 
سـازمان هاي مرتبط )کشـتیرانی – پتروشـیمی – گمرک( 
و ترخیـص بخشـی از کانتینرهـا و کاهـش جرائـم، تعامل 
بـا سـازندگان در خصـوص افزایـش قیمت هـاي ناشـی از 
شـرایط موجـود و توافـق الزم، آزادسـازي بخـش زیـادي 

از کاالهـاي انبـار شـده در کارگاه سـازندگان و ارسـال بـه 
سـایت، انعقـاد قراردادهـاي کاالي ضروري بـراي عملیات 
اجرایـی، بررسـی و داخلی سـازي بخشـی از کاالها جهت 
اقـدام خریـد داخـل و پیگیـري انعقـاد قـرارداد کاالهاي با 
زمـان تحویـل طوالنی و همچنین اسـتفاده بهینه از اعتبار 

اسـنادي به انجام رسـیده اسـت.
از سـویی دیگـر در بخـش اجرایـی نیـز اقداماتـی بـرای 
تسـریع بهره بـرداری صـورت گرفتـه کـه از مهـم تریـن  
آن هـا می تـوان بـه نگهداشـت سـازه ها و فعـال نمـودن 
حفاظـت کاتدیـک ، بتـن ریـزي مکرر جهـت جلوگیري از 
خوردگـی آرماتورهـا، سـاماندهی انبار و دسـتورالعمل هاي 
نگهـداري، حل مشـکالت پیمانکار سـابق اجرایی، تکمیل 
سـایت،  نمـودن  ایمـن  و  فلـزي  سـازههاي  از  بخشـی 
تحویـل انبـار موقـت از NPC جهـت نگهـداري کاالهـا 
و انتخـاب پیمانـکار سـاختمان و نصـب و شـروع تجهیـز 

کارگاه اشـاره کـرد.
در بخش حقوقی و قراردادي شـرکت نیز در سـال 98 رویه 
مناسـبی در پیش گرفته شـد تا اموری از قبیل پاسـخگویی 
و اقنـاع نهادهـاي نظارتی و پیگیري مـوارد مرتبط حقوقی 
درخواسـتی سـازمان بازرسـی، تهیه و تنظیم و انعقاد بیش 
از ۳0 فقـره الحاقیـه قـرارداد بـا همکاري شـرکت نارگان، 
اعتراض به رأي هیأت تشـخیص سـازمان تأمین اجتماعی 
مبنـی بـر محکومیـت 92 میلیـارد ریالی در دیـوان عدالت 
اداري و اخـذ، و رأي مبنـی بر نقض رأي هیأت تشـخیص 

بـه نفع شـرکت به انجام رسـید. 
امـا حـوزه مهندسـی در ایـن سـال نیـز 
اقدامـات قابـل توجهی در مورد تشـکیل 
نمـودن  نهایـی  جهـت  فنـی  جلسـات 
بـه  سـاماندهی  سـازندگان،  مطالبـات 
وضعیـت مدارک فنی، تشـکیل جلسـات 
متعـدد و نهایتـًا اخذ موافقـت فلر زمینی 
 ، پتروشـیمی  صنایـع  ملـی  شـرکت  از 
منظـم نمـودن روابط فنی با شـرکتهاي 
بازرسـی هاي  انجـام  و  قـرارداد  طـرف 
جهـت  کشـور  خـارج  و  داخـل  متعـدد 
نظـارت بـر مراحـل سـاخت و تحویـل 

کاال انجـام شـده اسـت.
همچنین سـال 98 سـال ُپـرکاری برای 
بخـش IT شـرکت پتروشـیمی صـدف 
از  امـوری  جایی کـه  تـا  بـود  عسـلویه 
قبیـل اقـدام جهـت ارتبـاط فیبـر نوري 
تهـران – عسـلویه از سـمت تهـران و 
برقـراري ارتبـاط دوطرفه تمـام خطهاي 
شـرکت بـا سـایت عسـلویه بـا سیسـتم 
داخلـی  پیام رسـان  راه انـدازي  فعلـی، 
جهـت انتقال امـن فایل هاي حجیم بین تهران و عسـلویه 
و بینیازي به اسـتفاده از سرویسـهاي مشـابه خارجی ناامن، 
خرید و نصب سیسـتم ERP تحت وب همکاران سیسـتم 
در  آن  اسـتقرار  و  پتروشـیمی  و  گاز  و  نفـت  در صنعـت 
شـرکت )در مرحلـه پیـش قـرارداد بـا همکاران سیسـتم(، 
نصـب سـرور صـدور الیسـنس امنیتـی رمزنـگاري بومی 
بـر روي سـرورهاي داخلـی شـرکت و اقـدام اولیـه جهت 
تجهیز وبسـایت میل سـرور خارجی و پیامرسـان داخلی با 
الیسـنس فوق )با توجه به شـرایط تحریمی و عدم امکان 
خریـد خارجـی( و نصب فایروال مؤثر در شـبکه به صورت 
داخلی و با اسـتفاده از دانش فنی پرسـنل به انجام رسـید.

البتـه بخـش اداری و روابـط عمومـی و HSE شـرکت 
داشـته  زیـر  شـرح  بـه   98 سـال  در  دسـتاوردهای  نیـز 
اسـت: سـاماندهی و شفافسـازي وضعیـت نیـروي انسـانی 
ادواري،  معاینـات  انجـام   ،  ... و  پرسـنلی  پرونده هـاي  و 
آزمایشـات طب کار و تشـکیل پرونده پرسـنلی رسیدگی به 
امور رفاهی، بهداشـتی، ورزشـی، حمل و نقل، غذا، خوابگاه 
و ... ، سـاماندهی وضعیـت مکاتبـات اداري و حضور و غیاب 
پرسـنل و نوبتکاري و ... ، پیگیري و اجراي دسـتورالعملهاي 
ابالغـی مرتبـط - برگـزاري دوره هـاي تخصصـی ، تعیین 
و اجـراي دسـتورالعمل و نظم بخشـیدن به فرمتهـا، فرمها، 
مکاتبـات و اطالعـات جهـت مدیریت یکپارچه و ارزشـیابی 

پرسـنل و تجزیـه و تحلیـل نیازهاي آموزشـی

 مجتبی خورسند مدیرعامل پتروشیمی صدف عسلویه

پیشرفتهایصدفعسلویهدرسالجاری
ونزدیکشدنبهموعدبهرهبرداری
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خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

معرفی  شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

به صورت شرکت سهامی خاص  تاریخ 1389/07/04  در  اقتصاد  مدبران  گذاری  شرکت سرمایه 
تاسیس شد و اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1395/02/13 
نزد سازمان بورس به عنوان نهاد مالی ثبت گردید همچنین نام شرکت در تاریخ 1395/05/23 از 
شرکت مدبران اقتصاد به شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد تغییر یافته است. شرکت سرمایه 
گذاری مدبران اقتصاد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

و واحد تجاری نهایی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد. 
 

برآن مدیریت صندوق  و عالوه  تومان است  میلیارد  بر 4000  بالغ  دارایی های شرکت  روز  ارزش 
بازارگردانی خلیج فارس با ارزش نزدیک به 600 میلیارد تومان را بر عهده دارد. سود خالص شرکت 
در سال 1397 به جهشی 219 درصدی به 243 میلیارد تومان رسید و در 9 ماهه نخست سال 98 
معادل 283 میلیارد تومان بوده است. خالص ارزش روز دارایی های شرکت نیز با جهش 830 درصدی 

از رقم 430 میلیارد تومان در ابتدای 1397 به رقم 4000 میلیارد تومانی در بهمن 1398 رسید.

عملکرد شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
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عملکرد شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

راه اندازی و مدیریت صندوق بازار گردانی خلیج فارس

در  تومان  میلیارد  اولیه 75  با سرمایه  فارس  خلیج  بازارگردانی  اختصاصی  گذاری  صندوق سرمایه 
شهریور 1398 و توسط سرمایه گذاری مدبران اقتصاد راه اندازی شد. این صندوق مولتی ان.ای.

وی بازارگردانی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و شرکتهای تابعه آن شامل نمادهای پارس، 
پترول، مبین، بفجر، نوری را برعهده دارد. ارزش خالص دارایی های شرکت در مدت 6 ماه از 75 
میلیارد تومان به رقمی بالغ بر 600 میلیارد تومان رسیده که به لحاظ خالص ارزش دارایی ها سومین 
صندوق بازار گردانی بازار محسوب می گردد.شایان ذکر است بازدهی این صندوق از ابتدای فعالیت 

تاکنون 75.78 درصد می باشد. 
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خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

 صحبت هایمان را با معرفی 
اجمالی از خودتان و تحصیالت 

دانشگاهی شروع کنیم؟

 1۳۶۴ بهمن  متولد  جوانمردی  فرهاد 
در  نشگاهی  پیش دا مقطع  تا  هستم، 
مدارس مختلف استعدادهای درخشان در 
ایران به تحصیل پرداختم و در سال 1۳8۳ 
با دریافت بورسیه دولتی کشور کانادا برای 
ادامه تحصیل در مقطع لیسانس به این 
کشور مهاجرت کردم. در مدت 10 سال 
اقامت در این کشور دو مدرک لیسانس 
در رشته های تجارت )BBA( و فاینانس 
سرمایه گذاری  تخصص  با   )HBA (
یک  و   )Value investing( ارزشی 
مالی  مهندسی  لیسانس  فوق  مدرک 
 )Master of financial eng(
آتی  معامالت  شبیه سازی  تخصص  با 
نیز   آن  از  پس  نمودم.  دریافت  مشتقات 
مدرک CFA و  FRM که از مدارک 

مهم در بازار سرمایه محسوب می شود را کسب نموده و از 
سال 1۳9۳تاکنون در مرخصی کاری از تحصیل در مقطع 

دکترای اقتصاد کالن و فیزیک دانشگاه تورنتو هستم.

 از تخصص و تحصیالت خود چقدر بهره 
می برید؟

در مدت اقامت در کانادا در بانک های سرمایه گذاری مختلفی 
همچون RBC capital  مشغول به کار بوده ام . از سال 
بر  تمرکز  با  گذاری  سرمایه  حوزه  در  کار  با  توامًا   1۳9۶
صنعت پتروشیمی دانشگاهای مهر البرز، خوارزمی و مرکز 
توسعه مدیران صنعت نفت مشغول به تربیت دانشجویان در 
مقطع فوق لیسانس در رشته های مدیریت مالی و اقتصاد 

مهندسی بوده ام.

 از فعالیت های خود در حوزه سرمایه گذاری 
صنعت پتروشیمی بگویید؟

فعالیت اصلی در حوزه سرمایه گذاری بنده از آذر 1۳9۳ شروع 
نیروهای  نخبگان  ملی  بنیاد  وظیفه  افسر  بعنوان  که  شد 

مسلح بعنوان کارشناس ارشد در شرکت سرمایه گذاری ساتا 
)سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح( مشغول به فعالیت 
سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی شدم و کار در این شرکت 
باعث آشنایی من با صنعت جذاب و پیچیده پتروشیمی شد.

پس از آن از اردیبهشت 1۳9٧ تا آبان 1۳98 بعنوان رییس 
بازار سرمایه هلدینگ خلیج فارس درگیر تمامی شرکت های 
تولیدی این هلدینگ بوده و شناخت نسبتا کاملی از تمامی 
این شرکت ها دارم، بخصوص پتروشیمی نوری )مدیر عرضه 

به بازار سرمایه(، پتروشیمی بندر امام )عضو 
مالی هیات مدیره(، پتروشیمی آپادانا )مدیر 
پتروشیمی  به  واگذاری  و  گذاری  ارزش 
ارزش  )مدیر  گچساران  پتروشیمی  مبین(، 
اتیلن  و  هلدینگ(  به  واگذاری  و  گذاری 
برای  خرید  مسئول   ( اندیمشک  اکساید 

هلدینگ(.
تاکنون   1۳98 آذر  از  نیز  حاضر  حال  در 
تامین منابع  بعنوان مدیر سرمایه گذاری و 
بازار پول و  از  تامین مالی  پترول، جهت  
سرمایه برای شرکت های شیمیایی صدف 
عرضه  ایرانیان،  پترو  توسعه  و  عسلویه 
ایران  بازار فرابورس  به  ارومیه  پتروشیمی 
افزایش سرمایه  شرکت پترول و بهینه   ،
سرمایه گذاری  سبد  بر  نظارت  و  سازی 
و  پترول  توسعه  مدیریت  شرکت  پترول، 
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد را در کارنامه 

خود دارم.

 صفات مدیر خوب از نظر شما 
چه می تواند باشد؟

روحیه  حفظ  و  ندانستن  از  ترس  ،عدم  تعهد  و  تخصص 
یادگیری مداوم

 چقدر وقت برای منزل می گذارید؟

پترول،  در  مختلف  ظرفیت های  در  فعالیت  به  توجه  با 
پتروشیمی بندر امام و دانشگاه وقت کمی برای منزل دارم 

و از زمان دانشجویی تاکنون آشپزی نکرده ام.

 غذای مورد عالقه شما چیست؟

کته با ماست

 از بزرگترین آرزوی خود حوزه کاری بگویید؟

تاسیس سوپر مارکت تخصصی مالی در حوزه نفت و گاز 
و پتروشیمی

منظور از سوپر مارکت تخصصی مالی چیست ؟ 

فرهاد جوانمردی :

تزریقمنابعبهپروژههاباافزایشنقدشوندگیداراییهایپترول
همواره یکی از مهم ترین ماموریت های بخش سرمایه گذاری هر شرکت، 
در  بتوان  تا  است  مالی  تامین  روش های  در  مناسب  استراتژی  داشتن 
پُربازده  پروژه های  در  سرمایه گذاری های  به  اقدام  بهینه  مکان  و  زمان 
نماید. همچنین بر کسی پوشیده نیست که در هر پروژه و طرح، تامین 
منابع مالی و نقدینگی به موقع موثرترین مولفه در پیشبرد طرح است. 

حوزه  جسور  و  جوان  مدیر  تصمیمات  صدر  در  مهم  این  نیز  پترول  در 
ضریب  بردن  باال  از  جایی که  تا  گرفته  قرار  شرکت  سرمایه گذاری 

نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  منظور  به  شرکت  دارایی های  نقدشوندگی 
برای پروژه های در دست اجرای این شرکت به نفع احسن بهره برداری 

شده است.
 در نتیجه بکار بردن این راهبردهای مالی و سرمایه گذاری، شاهد بهبود 
روند اجرایی طرح ها و رشد سرعت پیشرفت پروژه ها هستیم. اما در ادامه 
با فعالیت ها و روحیات مدیریت جوان بخش سرمایه گذاری و تامین منابع 

پترول بیشتر آشنا می شویم:

به حول و قوه الهی شرکت در 
١٢ ماهه گذشته توانسته رکورد 
از  مالی  تامین  سودآوری، 
تمامی منابع، کاهش چشمگیر 
بدهی، پیشبرد تمامی طرح های 
در دست اجرا بدون وقفه را در 

کارنامه خود داشته باشد.
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خبرنامه

گردد  می  اطالق  شرکتی  به  مالی  مارکت  سوپر  عنوان 
که بازه گسترده ای از خدمات مالی همچون ارزشگذاری 
ادغام  بورس،  در  ها  شرکت  پذیرش  و  عرضه  دارایی، 
غیر  و  بورسی  سهام  سبد  مدیریت  ها،  دارایی  تملیک  و 
مالی  تامین  ها،  طرح  سنجی  امکان  و  بررسی  بورسی، 
گذاری  سرمایه  و  مالی  حوزه  در  ای  مشاوره  خدمات  و  

را ارایه می دهد

 مهم ترین آرزو خارج از دنیای کار و فعالیت 
اصلی شما چیست؟

تاسیس مرکز حمایتی برای ساماندهی حیوانات بی سرپرست

 اولین مفاهیمی که بعد از شنیدن کلمات 
زیر به ذهنتان خطور می کند را برایمان بگویید؟

موسیقی: موسیقی کالسیک بسیار آرامش بخشه
ایران: غرور و تعصب زیاد

پتروشیمی: صنعت کشف نشده
سهام: عشق ابدی

 خانواده چقدر از شما راضی هستند؟

کنم  می  احساس  اما  بپرسید  پدرم  و  مادر  از  باید  حقیقتا 
فکر می کنند برای جامعه و آنها موثمر ثمر بوده ام و برای 

همین راضی هستند.

 تا چه حد اهل مطالعه و کتاب هستید؟

بیشتر ترجیح می دهم مقاالت مالی و اقتصادی بخوانم.

 آخرین کتابی که مطالعه کردید با چه عنوانی 
بوده است؟

آخرین کتابی که خوندم »ضد شکنندگی« ) حوزه مالی( بود.

 اگر بخواهید یک بیت شعر برای ما بخوانید 
. چه شعری انتخاب می کنید ؟ 

واعظ اگر که امر به معروف می کنی،
همچون بکنن که قلب گنهکار نشکند،

خواهی اگر که سنگ مالمت به ما زنی،
همچون بزن که گنبد دوار نشکند

از کتاب دیوان سوخته به قلم مرشد چلویی )ولی خدا در 
لباس سرآشپز(

 وضعیت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

به حول و قوه الهی شرکت در 12 ماهه گذشته توانسته رکورد 
چشمگیر  کاهش  منابع،  تمامی  از  مالی  تامین  سودآوری، 
بدهی، پیشبرد تمامی طرح های در دست اجرا بدون وقفه 

را در کارنامه خود داشته باشد.

برایمان  خود  سرمایه گذاری  سبک  از   
بگویید؟

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در صنایع پایدار و رشدی 
با افق سرمایه گذاری حداقل ۳ سال

 باتوجه شرایط فعلی کشور و بازار سرمایه 
و توصیه شما برای سرمایه گذاری در این بازار 

چیست؟

بازار سهام پیوسته دارای فرصتهای مناسبی است، با عنایت 
به تورم انتظاری کشور، نوسانات ارز، کاهش درآمدهای ارزی 
و همچنین کسری بودجه، نگهداری وجه نقد و یا سپرده 
بانکی را پیشنهاد نمی کنم، اما در خصوص سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه پیشنهاد می کنم در صورت داشتن سر رشته 
در امور سرمایه گذاری مبادرت به خرید سهام نمایید در غیر 
اینصورت جدا توصیه به ورود به بازار سرمایه را نکرده و 
مختلط  سرمایه گذاری  های  صندوق   در  می کنم  توصیه 
نمایید.سرمایه گذاری  ریسک سرمایه گذاری  جهت کاهش 
در بورس، کمک به رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده را در 
پی دارد . بر این اساس مردم باید به سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه تشویق شوند. در مجموع بازار سرمایه نقدشوندگی 
باالیی دارد.همچنین در بورس برخالف شرکت های خارج 
از بورس، نظارت روی شرکت ها وجود داشته و عملکرد آن 

بیشتر برای مردم شفاف است

 افزایش سرمایه شرکت به چه میزان است 
و از چه محلی خواهد بود و دلیل افزایش سرمایه 

پترول را شرح دهید؟

میزان  به  انباشته  سود  محل  ازدو  پترول  سرمایه  افزایش 
میزان  به  سهامداران  نقدی  آورده  و  تومان   میلیارد   ۶00
۳50 میلیارد تومان جهت جبران مخارج سرمایه ای و تسویه 

بدهی های سنواتی به سهامدار عمده می باشد

 مهمترین  دستاوردهاي شرکت پترول بر 
اساس سیاست ها و راهبردهاي مصوب ، چه 

بوده است ؟ 

میلیارد   1100 میزان  به  عمده  سهامدار  به  بدهی  کاهش 
تومان و تامین مالی به میزان 2100 میلیارد تومان به صورت 
ریالی، 8۶ میلیون یورو و 20۳ میلیون یوان به صورت ارزی 

جهت تکمیل پروژه های در دست اجرا

 برای حمایت از سهامداران شرکت پترول 
چه برنامه هایی مد نظر دارید؟

در چند ماه اخیر، استقبال خوبی از سهام شده در مدیریت 
نقدشوندگی  افزایش  بر  تالش  همواره  سرمایه گذاری 
تالش  مجدانه  این رو  از  است.  بوده  پترول  دارایی های 
پروژه های  به  نیاز  مورد  زمان  در  الزم  نقدینگی  تا  شده 
در دست اجرا تزریق شود . با اتمام پروژه و شروع مرحله 
شروع  بورس  به  ورود  جهت  شرکت  آماده سازی  تولید، 
به  پترول  دارایی های  نقدشوندگی  افزایش  با  می گردد. 
پترول  سهام  نقدشوندگی  افزایش  باعث  مستقیم  صورت 
ترین  مهم  خود  که  شد  خواهیم  غیرمستقیم  صورت  به 
امر در حمایت از خانواده بزرگ سهامداران پترول است. 
وظیفه ما این است ،سرمایه ای که وجود دارد و متعلق به 
سهامداران است را حفظ و فعال تر کنیم که ارزش سهام 
بیشتر شود.  یکی از این راه ها پروژه هایی  است که در 

دست اقدام داریم. 

 عملکرد فرهنگ سازی متولیان بورس را در 
خصوص جذب سرمایه های سرگردان چگونه   

ارزیابی می کنید ؟ 
 

رسانه ها در فرهنگ سازی بورس نقش مهمی را ایفا می 
تا مردم  باید کمک کنند  کنند و حتی مدیران شرکت ها 
در بازار حرفه ای که بورس است، بتوانند با اطمینان خاطر 
سرمایه گذاری کنند.بر این اساس باید قوانین بورس ایران هم 
مثل کشورهای دیگر در یک مرام نامه و چارچوب انجام شود. 

به عقیده بنده متولیان بازار،  هنوز نتوانسته اند آن طور که 
باید، زمینه فرهنگسازی در بورس را فراهم کنند. باید گفت 
شرکت های بورسی در واقیعت بیشتر از بانک ها سود می 
دهند. در نتیجه  بازدهی سرمایه گذاری در بازار سهام بسیار 
بهتر از سپرده گذاری در بانک ها است. سرمایه گذاری در 
بانکها با کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش ارزش دارائی 
می شود در حالیکه سرمایه گذاری در بورس ،افزایش دارائی 

را در پی دارد .

 پیام نوروزی شما به همکارانمان در پترول 
چیست؟

با عنایت به شیوع گسترده  با توجه به شرایط پیش آمده 
ویروس کرونا از همکاران خواهشمند است که جهت حفظ 
سالمتی خود و هموطنان گرامی از انجام مسافرت و دید و 
بازدید جدا خودداری نمایند و امیدوارم سالی پر از برکت و 

خیر در 1۳99 در انتظارشان باشد.

با توجه به شرایط پیش آمده با عنایت 
از  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  به 
همکاران خواهشمند است که جهت 
هموطنان  و  خود  سالمتی  حفظ 
و  دید  و  مسافرت  انجام  از  گرامی 
و  نمایند  خودداری  جدا  بازدید 
امیدوارم سالی پر از برکت و خیر در 

١٣99 در انتظارشان باشد.
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شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

زمینه های  و  خودتان  از  ابتدا  در 
بگویید؟ برایمان  تحصیلیتان 

سـال   15 و  هسـتم   1۳۶۳ سـال  متولـد 
پیـش ازدواج کـردم و دو فرزنـد دختر دارم. 
تحصیـالت تکمیلی خـود را از تاریخ 1۳82 
دانشـگاه  بـا رشـته مهندسـی عمـران در 
تبریـز شـروع کـرده ام کـه در سـال 1۳8۶ 
دوره کارشناسـی را بـا معـدل الـف به اتمام 
سـازمان  عضـو   1۳8٧ سـال  از  رسـاندم. 
نظـام مهندسـی اسـتان آذربایجان شـرقی 
بوده ام، در سـال 1۳91 در رشـته مهندسـی 
عمـران- مهندسـی و مدیریـت سـاخت در 
دانشـگاه علـوم و تحقیقـات تهـران ادامـه 
تحصیـل دادم، عضو انجمن مدیریت پروژه 

از سـال 1۳90 هسـتم.

از سوابق اجرایی خود بفرمایید که 
از چه سالی و در چه مقطعی شروع 

کردید؟

مشـاوره  زمینـه  در  سـابقه  کاری  سـال   1۶ دارای 
نفت، گاز و پتروشـیمی، از سـال 1۳82 وارد بازار کار 
شـده ام و از کار در زمینه کامپیوتر شـروع کردم و با 
توجـه به عالقه  منـدی در بخش اقتصـادی دوره های 
تخصصـی در زمینـه اقتصـاد را در آن زمان گذرانده و 
از سـال 1۳8۴ بـه صورت مسـتمر در زمینه مطالعات 
امکان سـنجی طرح هـای نفـت، گاز و پتروشـیمی و 

تامیـن منابـع مالـی طرح هـا پرداخته ام.

از تخصص و تحصیالت خود چقدر استفاده 
می کنید ؟

تخصـص و تحصیـالت مـن در حـوزه مهندسـی و 
مدیریـت سـاخت اسـت و معموال افرادی کـه در این 
رشـته تحصیـل می کنند بـه صورت معمـول نه تنها 
در کار بلکـه در کارهـای روزمـره زندگـی نیـز از آن 

بهـره می برنـد.

تفریحات و سرگرمی های شما در زندگی 
چیست؟

سفر به طبیعت همراه خانواده و شنا

چه  مقابل  در  زندگی  در 
نشان  سرسختی  مواردی 

؟ داده اید 

مـن آدم انعطـاف پذیری هسـتم 
و تـا االن پیـش نیامـده که سـر 
مسـئله خاصـی سرسـختی کنم.

چون ایام نوروز در پیش 
بهترین  بفرمایید  است  رو 
و  االن گرفتید  تا  که  عیدی 
بوده  انگیز  خاطره  برایتان 

؟ بوده  چه  است 

بهتریـن عیـدی در سـال 1۳92 
دریافـت  دختـرم  طـرف  از  کـه 
کـردم و یک نقاشـی ماهـی بود 
که کنـارش خط هـای نامفهومی 
داشـت کـه به زبـان دختـرم که 
۴ سـال داشـت به معنی دوسـت 

دارم بـودو هنـوز اون هدیـه ارزشـمند را دارم.

شما کدام را ترجیح می دهید: تیم بودن و یا 
انفرادی کار کردن و چرا؟

صد در صد تیم بودن، چون تیم باعث می شـود شـما 
چندیـن ایـده قدرتمنـد، زمان زیاد، روحیـه و دلگرمی 
بیشـتر، بهره منـدی از تجربیـات دیگـران، افزایـش 

قـدرت ریسـک و هم افزایـی می گردد.

انگیزه شما برای پذیرفتن مسئولیت و ایفای 
نقش در پترول چه بود؟  

زمانـی کـه قـرار شـد مسـئولیتی در پتـرول بپذیرم با 
توجـه بـه شـناخت سـابقی کـه از شـرکت، مدیـران 
و کارکنـان ایـن مجموعـه داشـتم ایـن شـرکت را 
مجموعـه ای پرتـوان جـوان و آتیـه دار ارزیابی کردم 
و تـالش می کنـم بـا تعهـد بـه کار در ایـن مجموعه 

محمد رضا نصرتی: 

نقشچشمگیرتصمیمگیریآگاهانهدرکاهشریسکبنگاهها
مرهون  را  خود  موفقیت  پتروشیمی  صنعت  در  پیشرو  شرکت های 
تصمیم گیری های آگاهانه و مدبرانه بخش مطالعات فنی و اقتصادی خود 
می دانند. در این بین امکان سنجی فنی یکی از مهم ترین اموری عنوان 
می شود که بر عهده واحد مطالعات فنی و اقتصادی است. امکان سنجی 
یا طرح توجیهی فنی اقتصادی ابزاری است که به سرمایه گذار راهنمایی 
بهره وری  باالترین  به  رسیدن  برای  را  خود  سرمایه  چگونه  که  می کند 

نماید.  سرمایه گذاری 
در نهایت بارزترین نتیجه خروجی از واحد مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه 
نظرات و تصمیماتی در خصوص طرح ها و پروژه های پیشنهادی است که 
این ایده ها به کاهش قابل توجه ریسک سرمایه گذاری در شرکت منتهی 
خواهد شد. در ادامه بخشی از گپ و گفت با محمد رضانصرتی سرپرست 

واحد مطالعات فنی و اقتصادی پترول را می خوانید.

پترول با توجه به برنامه استراتژی 
برای تداوم حرکت در  خود و 
ارش  همچنین  و  تعالی  مسیر 
ذینفعان  برای  مستمر  آفرینی 
در نظر دارد با ورود به صنایع 
پایین دست پتروشیمی و ایجاد 
ارزش  پتروشیمی  پارک های 

افزوده ایجاد کرده است
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خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه

بزرگ و پرتوان کارایی باالیی در گروه داشـته باشـم 
و بـا اسـتفاده از پتانسـیل های موجـود و بـه یـاری 
خداونـد متعـال و همـت همـکاران صدیـق بتوانـم 
اطالعـات خـود را در ایـن شـرکت باال ببرم و شـاهد 
دستاوردهای چشـمگیری برای شرکت پترول باشیم. 
جـوان بـودن و متخصصی بودن به عنـوان مهمترین 
مزیت رقابتی این شـرکت قابلیت تغییر اسـتراتژیها و 

مدل های کسـب و کار را تسـهیل می کند 
اسـتلمن نیز در این باره می گوید »مسـئولیت پذیری 
باعـث ایجـاد تعهـد می شـود و تعهد، موفقیـت ایجاد 

می کند«.

پترول در سال 99 برای ادامه مسیر رو به 
پیشرفت خود چه برنامه هایی را در دستور کار 

دارد؟

پتـرول بـا توجـه بـه برنامـه اسـتراتژی خـود و برای 
تـداوم حرکـت در مسـیر تعالـی و و همچنیـن ارش 
آفرینـی مسـتمر بـرای ذینفعـان در نظـر دارد با ورود 
به صنایع پایین دسـت پتروشـیمی و ایجاد پارک های 
پتروشـیمی ارزش افـزوده ایجـاد کـرده و همچنیـن 
بـا سـرمایه گذاری در بـازار سـرمایه بتوانـد پرتفـوی 
سـرمایه گـذاری خـود را تقویت نمایـد و تمرکز ویژه 

ایـی بـر ایـن موضـوع داریم .

مهم ترین استراتژی های شرکت در سال 
چه  پترول   1400 افق  به  نیل  برای   1398

هستند؟ مواردی 

بـا چشـم انـدازی روشـن و اسـتفاده از مسـیرهای 
معقـول و منطقـی در راسـتای اسـتراتژی های پترول 
در سـال 1۳98 مطالعات امکان سنجی برای ۴ پارک 
پتروشـیمی صـورت گرفته که در ایـن خصوص یکی 
از پارک ها )پارک کریسـتال مالمین( وارد فاز اجرایی 

در اسـتان آذربایجان غربی شـده اسـت.

اگر زمان به عقب برگردد چه کارهایی هست 
که آن را انجام نمی دادید و چه کاری را انجام 

می دادید؟

مـن همیشـه تـالش می کنـم کارهایـی کـه انجـام 
می دهـم در راسـتای عالیـق خودم باشـد و به همین 
دلیـل اگـر عقب برگـردم دوبـاره کارهایـی را خواهم 

کـرد کـه تا کنـون انجـام داده ام.

شاخص ترین اعتبارات فعالیت های صورت 
چیست  آتی  یا  و  اخیر  سال های  در  گرفته 
تحقق  جهت  حوزه  این  اهداف  و  برنامه  و 

نمایید. بیان  پروژه هارا 

ایـن حـوزه )مطالعـات فنـی و اقتصادی( بـا تجزیه و 
تحلیـل در بخش هـای بـازار، فنـی و مالـی پروژه هـا 
سـعی دارد پروژه هـای دردسـترس از منظـر فنـی و 
سـودده بـا ارزش افزوده بـاال از منظر بـازار و مالی را 

بـه شـرکت معرفـی نماید.

لطفا هر موضوع شاخصی که در حوزه مالی 
و بودجه اتفاق افتاده است که در روند پیشرفت 
پترول کمک کرده است را بیان و بفرماییدچشم 

انداز شرکت را به چه صورت می بینید؟

در سـال 1۳98 بـا لطـف خداونـد و درایـت مدیریـت 
محتـرم عامـل گـروه بالغ بر ۳2 هزار میلیـارد ریال از 
طریق شـبکه بانکی و بازار سـرمایه بـرای پروژه های 
گروه جذب شـده اسـت که این مهم نقش به سـزایی 
در راه نیـل بـه چشـم انـداز )قرار گرفتن در فهرسـت 
۳ شـرکت برتـر صنعـت سـرمایه گذاری پتروشـیمی 

کشـور( را مهیا می سـازد.

ارزیابی طرح های صنعتی را به چه صورت 
انجام می دهید؟

موفقیـت و شکسـت در فعالیت هـا، بـه تصمیم گیری 
دارد  بسـتگی  بنگاه هـا  و  افـراد  منطقـی  و  آگاهانـه 
کـه نقطـه آغازیـن در هـر تـالش آگاهانـه بـرای 
و  بی  مسـئله یا ینـد  فرآ منطقـی،  تصمیم گیـری 
در  اسـت.  مسـئله  حـل  مناسـب  راهـکار  انتخـاب 
فرآینـد مسـئله یابی، شـناخت مسـئله از طریـق جمع 
آوری اطالعـات و انتخـاب راهـکار مناسـب، آگاهـی 
از تکنیک هـا و روش هـا بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
کـه مـا در ایـن واحـد سـعی داریـم بـا مطالعـات و 
ارزیابی هـای بـازار، فنـی و مالی شـرکت را در مسـیر 

تصمیم گیـری در سـرمایه گذاری ها بـا بنیـه اقتصادی 
مناسـب قـرار دهیـم.

بر چه اساسی  را  ارزشیابی طرح ها  معیار 
می گیرد؟ صورت 

معمـوال ارزشـیابی طرح هـا از منظـر خالـص ارزش 
اولویت بنـدی  و  بررسـی  سـرمایه گذاری  فعلـی 
می گـردد امـا شـاخص های دیگـری نیز مـا را در این 
مسـیر کمـک می کننـد از جملـه: نـرخ بـازده داخلی، 
دوره بازگشـت سرمایه، حاشیه سـود، نقطه سربه سر، 

شـاخص سـود آوری، جریانـات نقـدی و ...

به  نوروزی شما  پیام  نو،  آستانه سال  در 
چیست؟ پترول  در  همکاران 

بارالهـا، ترنـم سـعادت و سـالمت یکایـک بندگانـت 
را در لحظـه یـا مقلـب القلـوب واالبصـار بـر زبانمان 

سـاز. جاری 
فرامـوش نکنیـم کـه آنچـه چـراغ زندگـی را روشـن 
نگـه میـدارد عشـق و امیـد اسـت. مـا مـی توانیـم و 
ایـن تنهـا پیامـی اسـت کـه بـا هـر طلـوع بایـد بـه 
خودمـان مخابـره کنیـم تـا پـای تمـام نتوانسـتن ها 
در برابـر ایـن عـزم راسـخ، لنـگ شـود فـرا رسـیدن 
سـال نـو همیشـه نویـد بخـش افـکار نـو، کـردار نو 
و تصمیم هـای نـو بـرای آینـده اسـت. آینـده ای کـه 
همـه امیـد داریـم بهتر از گذشـته باشـد. در سـال نو، 
۳۶5 روز سـالمتی، شـادی، پیروزی، مهر و دوسـتی 
و عشـق را بـرای شـما آرزومنـدم. شـرکت پتـرول با 
همـت واالی همـکاران ، آینـده ای درخشـان پیـش 

رو خواهـد داشـت .

با چشم اندازی روشن و استفاده 
منطقی  و  معقول  از مسیرهای 
در راستای استراتژی های پترول 
در سال ١٣98 مطالعات امکان 
سنجی برای ۴ پارک پتروشیمی 
صورت گرفته که در این خصوص 
یکی از پارک ها )پارک کریستال 
مالمین( وارد فاز اجرایی در استان 

آذربایجان غربی شده است.

فراموش نکنیم که آنچه چراغ زندگی 
را روشن نگه میدارد عشق و امید 
است. ما می توانیم و این تنها پیامی 
است که با هر طلوع باید به خودمان 
مخابره کنیم تا پای تمام نتوانستن ها 
در برابر این عزم راسخ، لنگ شود 
فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش 
افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو 

برای آینده است. 
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شـاید زیاد شـنیده باشـید که به نوروز لقب باسـتانی 
را می دهنـد، امـا حقیقـت از ایـن قـرار اسـت کـه 
پیشـینه دقیق این جشـن مشـخص نیسـت و کسی 
به درسـتی نمی دانـد از چـه زمانـی بـه وجـود آمـده 
اسـت. عقایـد متعـددی در رابطـه بـا زمـان به وجود 
آمـدن نـوروز وجـود دارد کـه براسـاس کهن تریـن 
آن هـا، قدمت جشـن نـوروز به زمان مادهـا و پیش 
حتـی  می گـردد.  بـاز  هخامنشـیان  امپراتـوری  از 
را  تاریخ دانـان معتقدنـد تخـت جمشـید  از  بعضـی 

بـه خاطـر برگـزاری جشـن نوروز سـاختند.
در کتیبه هـای بازمانـده از زمـان هخامنشـیان هیچ 
توضیـح خاصـی وجود نـدارد که نـوروز و چگونگی 
را  هخامنشـی  امپراتـوران  توسـط  آن  بزرگداشـت 
بازگـو کـرده باشـد، امـا از برخـی کتیبه هـا، چنیـن 
اسـتنباط می شـود کـه  کـه هخامنشـیان از چنیـن 

جشـنی باخبـر بوده انـد.
بعضـی پژوهشـگران نـوروز را بـا جشـنی کـه هـر 
برپـا می شـود مقایسـه  و عنـوان  سـال در مصـر 
کرده انـد داریـوش بـزرگ نـوروز را در مصـر رواج 
داده و بـه مـرور زمـان شـکل و شـمایل جشـن در 

ۀن دیـار تغییـر کـرده اسـت.
در افسـانه های ایرانـی در رابطه با نـوروز به فراوانی 
سـخن گفتـه شـده.برای مثـال آن را بـه سـیاوش 
نسـبت داده انـد، به ایـن صـورت کـه پیـش از آغـاز 

بهـار به دلیل مرگ سـیاوش همه در ناراحتی به سـر 
می بردنـد و بـا آغـاز بهار گویـا دوباره او زنده شـده 

و جهـان پر از شـادی می شـود.
بیشـترین اطالعـات امـروزی ما از جشـن نـوروز به 
دوران امپراتوری ساسـانیان بر می گردد. ساسـانیان 
همیـن  بـه  نمی کردنـد،  رعایـت  را  کبیسـه  سـال 
خاطـر هر سـال، روز جشـن نوروزشـان کمـی تغییر 
می کـرد. بـا وجـود ایـن کـه در آن زمان نـوروز در 
فصل هـای گوناگونـی جشـن گرفتـه می شـد، امـا 
همـواره آغـاز فصـل بـرای ایرانیان اهمیـت زیادی 
داشـت و جشـن هایی چنـد روزه در هنـگام شـروع 

ایـن مـاه برگـزار می کردند.
الشـعرای  ملـک  فرزنـد  پنجمیـن  بهـار،  مهـرداد 
بهـار عقیـده داشـت ایرانیـان از سـه هـزار سـال 
پیـش رسـتاخیز طبیعـت را در ابتـدای بهـار جشـن 
می گرفتنـد و هـدف از آن، توجـه بـه زنـده شـدن 

طبیعـت پـس از زمسـتان طوالنـی بـود.
در  آثـاری  و  نوشـته ها  دسـت  پیـش  سـال  چنـد 
کوه هـای تاجیکسـتان پیـدا شـد کـه نشـان می داد 
اشـکانیان نیـز نوروز را جشـن می گرفتنـد. بنابراین 
به احتمـال زیـاد پیشـینه ایـن مراسـم بـه قبـل از 

حکومـت ساسـانیان بـاز می گـردد. 
* نام گذاری نوروز

بـه  نـوروز  تصـور می کننـد  مـردم  امـروزه عمـوم 

معنـای روزی نـو اسـت و بـه جدیـد شـدن سـال و 
آمـدن فصل جدید مرتبط اسـت، ایـن موضوع فقط 
یکـی از نظریـات مربـوط به نام گذاری نوروز اسـت 
و شـاید جالب باشـد که بدانید در مبحث نام گذاری 
و واژه نـوروز، دو نـوروز داریم، خـاص و عام. نوروز 
عـام همـان روز اول بهـار اسـت که اعتـدال بهاری 
نیـز گفتـه می شـود، اما نـوروز خاص هـم داریم که 
بـه روز ششـم فروردیـن ماه می گویند و در گذشـته 

با نـام روز خرداد شـناخته می شـد.
در شـاهنامه ا آمـده روزی از روزهـا جمشـید جـم 
تخـت  روی  بـر  آذربایجـان،  از  گذشـتن  حـال  در 
مخصـوص خـود بـه نـام تخـت یـا ارگ جمشـید 
نشسـت و ایـن در حالـی بـود کـه تاجـی زریـن و 
درخشـان بر سر داشت. درخشـش تاج وی به قدری 
بـود کـه جهـان نورانی شـد و مـردم از آن پس آن 
روز را روز نـو جـم نام گـذاری کردنـد و رفتـه رفتـه 

بـه نـوروز تغییـر نـام پیـدا کرد.
* آداب و رسوم جشن نوروز

یـا همـان  از سـال شمسـی  روز  نـوروز نخسـتین 
خورشـیدی اسـت کـه ایرانیان هر سـال بـه میمنت 
آن گردهـم جمـع می شـوند و شـروع بهار را جشـن 
می گیرنـد. اغلـب جشـن هایی کـه امـروزه در ایران 
برگـذار می شـود مذهبـی اسـت و نـوروز از معـدود 
جشـن هایی به شـمار مـی رود کـه منشـاء مذهبـی 
نـدارد. البتـه در گذشـته نـوروز مخصـوص پیـروان 
زرتشـت بـود، امـا شـواهد تاریخـی نشـان می دهد 
در همـان دوران، بـا صرف  نظر از دیـن، مردم ایران 
گردهـم جمع می شـدند و شـروع فصـل زیبای بهار 

را جشـن می گرفتنـد.
امـا  می شـود،  زنـده  متعـددی  رسـوم  نـوروز  در 
اعضـای  شـدن  جمـع  آن،  در  نکتـه  مهم تریـن 
خانـواده در کنـار یکدیگـر، دور ریختـن کینه هـا و 
دشـمنی های گذشـته اسـت. همـه بـر ایـن عقیـده 
هسـتند کـه سـال نـو را بایـد بـا دلـی پـاک و امید 

بهتـر شـروع کـرد. به آینـده 
* نـوروز در متون و منابع دینی

نـوروز در متـون و منابع دینی اعـم از حدیث، فقه و 
تاریـخ با دو عبارت یاد شـده »النیروز« و »النوروز« 
فقـه   از  بـاب  دو  در  و  گرفتـه  قـرار  اشـاره  مـورد 
مطرح شـده: نخسـت در باب مسـأله غسـل و نماز 
و روزه هـای مسـتحبی و دیگـر در بـاب معامـالت. 

بهار آدم، بهار آدم، خوش آدم
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بـا توجـه بـه آن کـه روایـات مربـوط بـه هدیه های 
نـوروزی و نیـز عبارات فقها در بـاب نوروز در بحث 
معامـالت از قدمـت و اعتبـار بیشـتری برخوردارند، 

روایاتـی ایـن بـاب ذکر می شـود:
از  قمـری(   ۳29 به سـال  )متوفـی  کلینـی  مرحـوم 
ابراهیـم کرخـی نقـل کـرده بـا این مضمـون که از 
امـام صـادق )ع( دربـاره شـخصی سـئوال شـد که 
مزرعـه بزرگـی دارد و روز مهـرگان یـا نـوروز کـه 
فرا می رسـد، کارگران و کشـاورزان )به رسـم نوروز( 

بـرای او هدیـه می برنـد؛ آیـا بپذیـرد؟
امـام فرمـود: اگـر هدیـه دهنـدگان اهـل نمـاز و 
مسـلمانند، هدیـه آنها را بپذیریـد و در مقابل جبران 

تـدارک کند. و 
ایـن روایـت داللـت دارد بـر آن کـه در روزگار امام 
جعفـر در میـان مسـلمانان رسـم هدیه های نوروزی 
برقـرار بـوده و امـام نه فقـط هیـچ گونـه اشـکالی 
نگرفتـه، بلکـه به نوعـی آن را تأییـد فرموده اسـت.

* آداب عید نوروز
یکـی از آداب مهـم عیـد نـوروز، جمـع شـدن تمام 
افـراد خانـواده بر سـر سـفره عید در لحظـه تحویل 
سـال نـو اسـت. موقـع تحویـل سـال نو همـه اهل 
خانـه بـا لبـاس نو بر سـر سـفره مـی نشـینند، مادر 
اسـپند دود می کنند، یکی از بچه ها شـمع روشـن 

مـی کنـد، پدر قـرآن مـی خواند و …
هـر کـدام از این آداب و رسـوم عید، فلسـفه خاص 
خـود را دارد. مـادر اسـپند دود می کنـد برای دوری 
بـا روشـن کـردن شـمع،  از چشـم زخـم حسـود، 
و  می شـود  تاکیـد  زندگـی  و  خانـه  روشـنایی  بـر 
تـا  می خواهنـد  خانـواده  افـراد  بـزرگ  خانـواده  از 

در سـال نـو، خانـه آن هـا را بـا شـمع وجـود پـدر و 
مـادر نورانـی کنـد. قـرآن خوانـده می شـود تـا در 
آغـاز سـال نو دل هـا به سـوی خداوند بزرگ سـوق 
داده شـود و از صاحـب قـرآن مسـئلت می شـود که 
در سـال جدیـد نیـز یار و مـددکار اهل خانه باشـد، 
حضـور ثابـت قـرآن نه فقـط در سـفر عیـد، بلکه در 
تمـام آداب اجتماعـی نـوروز نشـان از توجـه مـردم 
ایران زمیـن به قـرآن دارد و قرائت قرآن و بوسـیدن 
آن در سـاعات تحویـل سـال از جملـه آداب سـال 

اسـت. تحویل 
بر سـر سـفره عید، سـکه، برنـج، آب، ماهـی قرمز، 
آیینـه و … نیـز دیـده می شـود که سـکه نشـان از 
خیـر و برکـت و رفاه،  برنج، نشـانی از خیر و برکت 
و فراوانـی، آب  نشـان صافـی و پاکـی و روشـنایی 
و گشـایش کار، آیینـه نمـاد رفـع کدورت و نشـانی 

ازصفـا و پاکـی و یکرنگی اسـت.
بـا هـم  نـو  از تحویـل سـال  بعـد  افـراد خانـواده 
مـی  تبریـک  هـم  بـه  را  عیـد  و  کـرده  روبوسـی 
گوینـد و بـرای هم سـال خـوب و پربرکتـی را آرزو 

مـی کننـد.
 * دعای تحویل سال 

عالمـه مجلسـی در کتـاب زادالمعـاد در خصـوص 
دعـای سـال نـو روایـت کـرده در وقـت تحویـل 
سـال ایـن دعا را بسـیار بخوانید:» یـا مقلب القلوب 
واالبصـار، یـا مدبـر اللیـل والنهار، یا محـول الحول 

و االحـوال حـول حالنـا الـی احسـن الحال«.
* زیارت اهل قبور

یکـی از آداب عیـد نوروز،رفتـن به زیـارت اهل قبور 
در آغازین روزهای سـال نو و نیز برگزاری مراسـم 

تحویل سـال کنار قبور درگذشـتگان اسـت. تشـرف 
و حضـور در اماکـن مقدسـه و مشـاهد مشـرفه و 
برگـزاری مراسـم تحویـل سـال نـو در آن مکان ها 

نیـز از جملـه آداب نوروز می باشـد.
 *  دیـد و بازدید و دادن عیدی

و  بـرای صلـه رحـم  مناسـبی  ایـام عیـد فرصـت 
رسـیدگی به وضـع خویشـان و بسـتگان اسـت کـه 
ایـن نیـز یکی از نشـانه های اخالق و سـنن مرضیه 
اسـالمی و انسـانی اسـت. از همان روز اول نوروز، 
دیـد و بازدیدهـا آغـاز می شـود. در تمـام خانواده ها 
رسـم  اسـت کـه افـراد خانـواده ابتـدا بـه دیـدن 
بزرگترهـای فامیـل می رونـد و عیـد را بـه آن هـا 
تبریـک می گویند، سـپس به خانه برگشـته  و منتظر 
می ماننـد تـا بزرگ ترهـا به آنان سـر بزننـد. در این 
دیـد و بازدیدهـا عیـدی هـم داده می شـود.عالوه 
بـر دیدوبازدید از بسـتگان، دوسـتان، همسـایگان و 
بـزرگان فامیـل، بـا جمعـی از مصیبـت دیـدگان در 
سـال گذشـته نیـز دیدار می شـود و دیـد و بازدیدها 

تـا سـیزدهمین روز سـال نـو ادامـه  می یابـد.
 * سیزده بدر

یکـی دیگـر از آداب عیـد نـوروز اجـرای مراسـم 
سیزده بدراسـت. سـیزده بـدر در میـان ایرانیـان از 
دیربـاز امـری بسـیار جـدی و همـواره بـا برپایـی 
مراسـمی خـاص همـراه بـوده اسـت. از آن جملـه 
می تـوان بـه غذاهایـی که مـردم به طور سـنتی در 
روز سـیزده بـدر می خوردنـد اشـاره کـرد. خـوردن 
سـبزی پلـو بـا کوکـو، کاهـو سـکنجبین و چغالـه 
بـادام از خوردنـی هـای مرسـوم روز سـیزده بـدر 

. ست ا
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نامگذاری حیوان سال به این صورت است که سالی که در آن هستیم را 
باید منهای عدد ۶ کنیم و سپس عددی که به دست می آید را بر 12 تقسیم 
کنیم. این تقسیم را نباید با ماشین حساب انجام داد به این خاطر که باقیمانده 

این تقسیم مهم است.
 این باقیمانده می تواند از صفر تا 11 باشد و هر عددی که باشد این عدد 

نشانگر نام یک حیوان است.

 اگر باقیمانده صفر باشد سالی که در آن قرار داریم سال خوک است.
 اگر باقیمانده یک باشد سالی که در آن قرار داریم سال موش است.

 اگر باقیمانده دو باشد سالی که در آن قرار داریم سال گاو است.
به  یازده  نه، ده و  باقیمانده های سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت،   
ترتیب مال حیوان های پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، 

مرغ و سگ هستند.

چگونه بفهمیم حیوان سال چیست؟

        شعربهار
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید                      وظیفه گر برسد مرصفش گل است و نبید 

صفیر مرغ برآمد بط رشاب کجاست                       فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید
 ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد                       هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید

 مکن زغصه شکایت که در طریق طلب                 به راحتی نرسیدآن که زحمتی نکشید
 ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز                   که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید          

چنان کرشمه ساقی دمل ز دست بربد                    که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید 
من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت             که پیر باده فروشش به جرعهای نخرید 

بهار می گذرد دادگسرتا دریاب                              که رفت موسم وحافظ هنوزمی نچشید )حافظ(
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بیائید بهاری شویم
 بهاری بیاندیشیم

بهاری فکرکنیم
 بهاری بخوانیم وبنویسیم

 بهاری ذهن واندیشه وباور خود را آرایش و ویرایش کنیم
 یک سال دیگه گذشت! من و شما یک سال دیگه رو هم پشت سر 

گذاشتیم. چند سالمون شده؟ چقدر قرار گذاشتیم و شکستیم؟
 آخر سال که میشه میشینیم و فکر میکنیم که چقدر به اهدافی که برای 
خودمون تعیین کرده بودیم در این سالی که گذشت رسیدیم! اهداف مالی 
، تحصیلی ، شغلی ، علمی و... اگه به یکی از اونها نرسیدیم میشینیم و 

فکر میکنیم که چرا؟
به  گیریم  و تصمیم می  موفقیت شده  این عدم  باعث  موانعی    چه 

نحوی اون رو برطرف کنیم.

برسیم  اون  به  باید  که  مقامی  باالترین  به  رسیدن  برای  چرا   پس 
برنامه ای جدی نداریم؟

با رسیدن به جایگاه »بندگی« محقق  انسان که  اللهی   مقام خلیفه 
باشه. یک عبد  اینه که یک عبد  انسان  باالترین ارزش یک  میشه! 
مخلص. یک عبد ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین که هیچی از 

خودش نداشته باشه.
 باالترین مقامی که هر روز برترین مخلوق خداوند رو به اون مقام 

میشناسیم! اَشَهُد اَنَّ ُمَحّمد َعبُدُه و َرسولُه.
 همین امروز رو با سال قبل مقایسه کنیم. آیا تونستیم یک قدم به 

خدا نزدیکتر بشیم؟ یا کیلومترها ازش دور شدیم؟
 قبل از شروع سال جدید همه رسم دارند که منزلشون رو تمیز کنند. 

الَقلُب َحَرَم اهلل! چرا ما خونه های دلمون رو تمیز نکنیم؟
  بیا که خانه تکانی کنیم . خانه ی دل!

کان خاهن دل را  بت
کان خاهن دل را ! بت



1. حذف ثبت ساعت ازطریق اثر انگشت
2. قرار دادن محلول ضدعفونی در همه بخش ها

3. استفاده از ظرف یکبار مصرف
4.عدم تهیه غذا از بیرون شرکت

5. گندزدایی و سم پاشی کردن تمامی بخش های شرکت 
6. حذف ساالد و ِسلُزی جات از وعده های غذایی

 از جمله تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است تا فضای کاری همکاران پترول از آلودگی های شایع فصل 
زمستان بویژه ویروس کرونا در امان باشند.

اقداماتی که تا کنون در شرکت صورت گرفته :



 
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



 
پاییز 1398 شماره سوم - 

w w w . i i p g c . c o m24

  

خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان



 
1398 شماره چهارم - زمستان 

w w w . i i p g c . c o m 25

 

خبرنامه داخلی 
شرکت

گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان

 

خبرنامه



 
1398 شماره چهارم - زمستان 

w w w . i i p g c . c o m26

  

خبرنامه
خبرنامه داخلی 

شرکت
گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان

بـهـتـر اسـت 
بـبـیـنـیـم 

بیایید سخت کار نکنیم 
 کار هوشمندانه 

بهره وری بیش تری 
خواهد داشت 

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.
خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری و به منظور برنامه ریزی مناسب، 
    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 ٣ شرکت برتر 
صنعت سرمایه گذاری پتروشیمی کشور تا افق ١۴00

 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

خدمات 
سرمایه گذاری

خدمات 
تامین مالی

ایجاد
زنجیره ارزش

مدیریت 
پروژه ها محصوالت 

پتروشیمی


