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 حضور گروه پتروصنعت جنوب در بیست و دومین
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پاالیش و پتروشیمی

نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی ایران به عنــوان بزرگترین رخداد 
صنعتی و تجاری ایران با حضور گروه پترو صنعت 
جنوب و جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی 
و خارجی در زمینه صنعت نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی در تاریخ 16 اردیبهشت سال جاری 

آغاز گردید و پس از 4روز به کار خود پایان داد.
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آیت اهلل خامنه ای :
ملتی که ماه رمضان دارد ، خدا دارد ؛ 

ملتی که محرم را دارد ، مجاهدت و شــهادت را دارد و ملتی که مجهز با ابراز مجاهدت و متکی به 
خداست ، هرگز مغلوب نخواهد شد .
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 حضور گروه پتروصنعت جنوب در بیست و دومین
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پاالیش و پتروشیمی

  حســین کاوه پیشــقدم، مدیر عامل گروه پترو صنعت 
جنــوب گفت: حضور این شــرکت برای نخســتین بار در بیســت 
و دومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی با 
موفقیت ها و دســتاوردهای خوبی همراه بود و امید داریم، به حول 
و قوه الهی در ســال های آتی با توانمندی و شــکوه بیشتری در این 

نمایشگاه شرکت کنیم.
در حــوزه بازرگانــی خارجــی، یکــی از بخش های مــورد توجه 
بازدیدکننــدگان که با اســتقبال فراوانی همراه بــود نمایش پیگ 
هوشــمند خطوط لوله و نیز دســتگاه برش و پخ زنی لوله بود که به 
ترتیب نمایندگی آن ها توســط شرکت های Dtaic و Bohyar به گروه 

پترو صنعت جنوب واگذارگردید.
دســتگاه پیگ هوشمند دارای قابلیت بازرسی خطوط لوله و ردیابی 
نقاط دارای نشــتی، ضربه خوردگی، فرو رفتگی، شکســتگی محل 
جوش، خوردگی دیواره و ... خطوط انتقال ســیال می باشــد. این 
دســتگاه پس از بازرســی کامل خط لوله با ارائه گــزارش دقیق و 
کاملی از مناطق ذکر شــده به همراه Corrosion Map با اســتفاده از 
جدیدترین تکنولوژی هــای روز و اعالم مختصات دقیق جغرافیایی 
محل های مورد نظر در زمینه بازرســی خط لوله و اطالع از آخرین 
وضعیت خطوط لوله موجود در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارای 

کاربردهای فراوان است.
 دســتگاه پیشــرفته برش و پخ زن همزمــان لوله نیــز از متریال

High-Grade Aluminium ســاخته شــده و دارای وزن بسیار سبک 
می باشد که این قابلیت در امر جابجایی و نصب اهمیت فراوانی دارد. 
همچنین با طریقه نصب آسان خود، امکان برش لوله های قرارگرفته 
در مناطق غیر قابل دســترس و یا با دسترســی سخت را فراهم می 
ســازد. این دســتگاه دارای قابلیت برش و پخ زنی همزمان لوله از 

قطرهای کوچک )2 اینچ( تا قطرهای باال )64 اینچ( می باشد.

 اجرای پروژه نگهداری، تعمیر و یا تعویض خطوط لوله و اتصاالت غیرفلزی ، خطوط انتقالی آب غیر فلزی
در پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

پترونیوز |  پروژه نگهداری ، تعمیر و یا تعویض خطوط لوله و اتصاالت 
غیرفلزی ، خطوط انتقالی آب غیر فلزی در پاالیشــگاه ششم مجتمع 
گاز پارس جنوبی در فروردین ماه ســال جاری آغاز به کار کرد . مدت 
اجرای این پــروژه 90 روزو کارفرمای این پــروژه مجتمع گاز پارس 

جنوبی می باشد . 

اهم فعالیت های این پروژه در حال حاضر به شرح ذیل می باشد:
تعمیر خطوط لوله غیر فلزی بر ســطح و زیــر زمین به میزان 1800 

اینچ ازمجموع 2500 اینچ .
حفــاری و خاکبرداری به میــزان 600 مترمکعــب از مجموع 800 

مترمکعب.

750 مترمکعب بک فیلد از مجموع 1100 مترمکعب.
تهیه و تامین ماســه بادی)ســندفیلد( به میــزان 650 مترمکعب از 

مجموع 900 مترمکعب.
این پروژه در حال حاضر دارای پیشرفت 72 درصدی و از موعد مقرر 

اتمام کار حدود 5 درصد پیشتر می باشد.

در این نمایشــگاه مهندس مسعود حسنی مدیرعامل 
پاالیشــگاه گاز پارس جنوبی ،مهندس  اصل عربی ، 
مدیــرکل راهبری نت وزارت نفــت و ... از غرفه گروه 
پتروصنعــت جنــوب و توانمندی های این شــرکت 

بازدید کردند. 



اخذ نمایندگی دستگاه پیگ هوشمند خطوط لوله شرکت DTAIC توسط گروه پتروصنعت جنوب

اخذ نمایندگی دستگاه برش و پخ زنی شرکت BOHYAR توسط گروه پتروصنعت جنوب

برگزاری مسابقات دو میدانی به مناسبت روز کارگر در پروژه پاالیشگاه نفت تبریز

   ارائه خدمات بازرســی خطوط لولــه، پردازش اطالعات 
پس از بازرســی، ارائه ارزیابی کلی خــط لوله طبق نتایج 
بازرسی به منظور شناسایی خســارت های وارد آمده به خطوط لوله از 
اهم فعالیت هایی است که در حوزه بازرسی خطوط لوله توسط دستگاه 
پیگ هوشــمند انجام می گیرد. گروه پتروصنعت جنوب در این راستا 
خدمات بازرســی برون خطی و درون خطی بلند مدت خطوط لوله را 

جهت خطوط لوله نفت و گاز ملی راه دور، خط لوله گاز شهری، خط لوله 
میدان های نفت و گاز، خط لوله پاالیشگاه و سایر عرصه ها ارائه می نماید.  
دستگاه پیگ هوشمنددر زمینه دقت بازرسی با ابزار سازندگان درجه 
یک جهانی قابل رقابت بوده و همچنین سفارشی سازی ابزار فوق طبق 
خط لوله انتقال نفت و گاز در شرایط خاص و غیر عادی میسر می باشد. 
گــروه پتروصنعت جنوب به نمایندگی از شــرکت دیتایک)شــرکت 
بازرسی درون خطی طراز اول(، در حال حاضر در زمینه بازرسی درون 
خطی نفت و گاز بین المللی و همچنین جهت حفاظت و سالمت خط 

اصلی نفت و گاز این مسئولیت خطیر را عهده دار گردید.

دســتگاه پیگ هوشمند دارای قابلیت بازرســی خطوط لوله و ردیابی 
نقاط دارای نشتی، ضربه خوردگی، فرو رفتگی، شکستگی محل جوش، 
خوردگی دیواره و ... خطوط انتقال سیال می باشد. این دستگاه با بهره 
گیری از مــدرن ترین تکنولوژی گزارش دقیــق و کاملی از مختصات 
جغرافیایی نقاط آســیب دیــده ارائه می دهد. همچنیــن تولید یک 
نقشــه از عمق خوردگی )نقشــه خوردگی( یکی دیگر از ویژگی های 
این دستگاه می باشــد که دارای کاربردهای گسترده به جهت آگاهی 
 از آخریــن وضعیت خط لولــه در زمینه های نفت، گاز و پتروشــیمی

 است.

با هماهنگی مشــترک گــروه پتروصنعت جنــوب و امور ورزش پاالیشــگاه نفت تبریز     
مســابقات دو میدانی ، با حضور 50 نفر شــرکت کننده ، در 3 رده سنی تا 30 سال ، 30 
تا 45 سال و باالی 45 ســال به مناســبت روز کارگر برگزار گردید. در پایان این دور مسابقات جوایز 

ارزنده ای به برندگان اهدا شد.

   دستگاه برش  و پخ زنی لوله یکی از عمده نیازهای صنایع 
نفت و گاز، نیروگاهی، دریایی، شیمیایی و ... می باشد که 
در این راســتا گروه پتروصنعت جنوب با پیش بینی نیازهای کاربران و 
ارائه محصوالت و خدمات بهتر، جهت تســت و آزمودن این محصول، 

با جدیت تمام نســبت به جمع آوری بازخورد مشتریان و ایده های ارائه 
شده در واحد عملیاتی )سایت( مبادرت ورزیده است.

 دســتگاه پیشــرفته بــرش و پــخ زن همزمــان لولــه از متریــال
 High-Grade Aluminium ساخته شده و دارای وزن بسیار سبک می باشد 
که این قابلیــت در امر جابجایی و نصب اهمیت فراوانی دارد. همچنین 
با طریقه نصب آســان، امکان برش لوله های قرار گرفته در مناطق غیر 
قابل دسترس و یا با دسترسی ســخت را فراهم می سازد. این دستگاه 
دارای قابلیت برش و پخ زنی همزمان لوله از قطرهای کوچک )2 اینچ( تا 

قطرهای باال )64اینچ( می باشد.
یکی دیگر از خدمات مورد توجه واحد بازرگانی خارجی شــرکت پترو 
صنعت جنوب، تهیه و تأمین طیف وســیعی از دســتگاه ها، ماشــین 
آالت، ابــزارآالت و اقالم یدکی مورد نیــاز صنایع به خصوص نفت، گاز 
و پتروشیمی بوده که موجب گردید، شــرکت های بسیاری در زمینه 
تاًمین کاالی تخصصی مورد نیاز خود از توانایی های این شــرکت بهره 
جویند. در حوزه صنعت، شــرکتی قابل اعتماد اســت که در طراحی و 

تولید ماشین آالت مکانیکی سال ها تجربه داشته باشد.
انتخــاب تأمین کننــدگان درجــه اول،  ایــن شــرکت، بــرای 

اســتانداردهای ســخت گیرانه ای بــا هــدف در جهــان بهتریــن 
باشــیم، بکار گرفتــه و تا بتواند محصــوالت درجه یــک را از بهترین 
 ســازندگان در سرتاســر دنیــا تاًمیــن و نیازهای مشــتریان خود را 

برطرف سازد.



ادامه مطلب شماره 8
سرمایه گذاران

همانطور که در نگاره های شماره 1 تا 3 نشان داده شده است ، ناشر 
) واسط ( باید در اولین گام اوراق بهادار را به سرمایه گذاران بفروشد 
. ناشــر می تواند اوراق اجاره را به یک یا چند روش مختلف به فروش 

رساند که عبارتند از :
ناشر به صورت مستقیم خود اقدام به فروش اوراق نماید. 

ناشــر از طریق یک بانــک عامل اقدام به فــروش اوراق اجاره نماید 
)همانند رویه ای که اوراق مشارکت کنونی طی می کنند (.

ناشر از طریق شــرکت تامین سرمایه اوراق اجاره را به فروش رساند. 
سند حسابداری برای سرمایه گذاران به صورت زیر خواهد بود :

 ه اي كه اوراق مشاركت كنوني طي مي ناشر از طريق يك بانك عامل اقدام به فروش اوراق اجاره نمايد ) همانند روي
 كنند (.

  ناشر از طريق شركت تامين سرمايه اوراق اجاره را به فروش رساند . سند حسابداري براي سرمايه گذاران به صورت
 اهد بود :زير خو

 

 

 توجه شود در هر سه نوع اوراق اجاره اين ثبت ثابت است.

 واسط و بانی  -2

در فرآيند انتشار اوراق اجاره ، واسط به عنوان ناشر اوراق عمل كرده و اوراق به نام وي منتشر خواهد شد . بر اساس فرآيند 
اختيار واسط قرار خواهد گرفت . بنابراين ثبت حسابداري هاي عملياتي انتشار اوراق اجاره پس از پذيره نويسي ، وجوه نقد در 

 واسط پس از دريافت وجوه به صورت زير است :
 

 

 

 

پس از انتشار اوراق اجاره و جمع آوري وجوه نقد ، واسط بايد با پرداخت وجوه به فروشنده ) در اوراق اجاره تامين 
 نقدينگي ، فروشنده دارايي همان باني است ( دارايي را از وي خريداري نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 1111سرمایه گذاری در اوراق اجاره            

   1111صندوق ) وجوه نقد (                                  

 

    1111وجوه نقد                                   

) اوراق اجاره (                    بدهی بلند مدت         
1111 

 واسط

 1111              ثابت دارایی

 1111               نقد وجوه                  

 بانی

  1111             نقد وجوه

 1111            فروش                  

اگر اوراق اجاره به صورت تامين 
 نقدينگي يا رهني باشد.

توجه شود در هر سه نوع اوراق اجاره این ثبت ثابت است.
واسط و بانی 

در فرآیند انتشار اوراق اجاره ، واسط به عنوان ناشر اوراق عمل کرده 
و اوراق به نام وی منتشر خواهد شد . بر اساس فرآیند های عملیاتی 
انتشــار اوراق اجاره پس از پذیره نویسی ، وجوه نقد در اختیار واسط 
قرار خواهد گرفت . بنابراین ثبت حســابداری واسط پس از دریافت 

وجوه به صورت زیر است :

 ه اي كه اوراق مشاركت كنوني طي مي ناشر از طريق يك بانك عامل اقدام به فروش اوراق اجاره نمايد ) همانند روي
 كنند (.

  ناشر از طريق شركت تامين سرمايه اوراق اجاره را به فروش رساند . سند حسابداري براي سرمايه گذاران به صورت
 اهد بود :زير خو

 

 

 توجه شود در هر سه نوع اوراق اجاره اين ثبت ثابت است.

 واسط و بانی  -2

در فرآيند انتشار اوراق اجاره ، واسط به عنوان ناشر اوراق عمل كرده و اوراق به نام وي منتشر خواهد شد . بر اساس فرآيند 
اختيار واسط قرار خواهد گرفت . بنابراين ثبت حسابداري هاي عملياتي انتشار اوراق اجاره پس از پذيره نويسي ، وجوه نقد در 

 واسط پس از دريافت وجوه به صورت زير است :
 

 

 

 

پس از انتشار اوراق اجاره و جمع آوري وجوه نقد ، واسط بايد با پرداخت وجوه به فروشنده ) در اوراق اجاره تامين 
 نقدينگي ، فروشنده دارايي همان باني است ( دارايي را از وي خريداري نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 1111سرمایه گذاری در اوراق اجاره            

   1111صندوق ) وجوه نقد (                                  

 

    1111وجوه نقد                                   

) اوراق اجاره (                    بدهی بلند مدت         
1111 

 واسط

 1111              ثابت دارایی

 1111               نقد وجوه                  

 بانی

  1111             نقد وجوه

 1111            فروش                  

اگر اوراق اجاره به صورت تامين 
 نقدينگي يا رهني باشد.

حسابداری صکوک )بخش دوم(

پس از انتشــار اوراق اجــاره و جمع آوری وجوه نقد ، واســط باید با 
پرداخت وجوه بــه فروشــنده ) در اوراق اجاره تامیــن نقدینگی ، 

فروشنده دارایی همان بانی است ( دارایی را از وی خریداری نماید.

 ه اي كه اوراق مشاركت كنوني طي مي ناشر از طريق يك بانك عامل اقدام به فروش اوراق اجاره نمايد ) همانند روي
 كنند (.

  ناشر از طريق شركت تامين سرمايه اوراق اجاره را به فروش رساند . سند حسابداري براي سرمايه گذاران به صورت
 اهد بود :زير خو

 

 

 توجه شود در هر سه نوع اوراق اجاره اين ثبت ثابت است.

 واسط و بانی  -2

در فرآيند انتشار اوراق اجاره ، واسط به عنوان ناشر اوراق عمل كرده و اوراق به نام وي منتشر خواهد شد . بر اساس فرآيند 
اختيار واسط قرار خواهد گرفت . بنابراين ثبت حسابداري هاي عملياتي انتشار اوراق اجاره پس از پذيره نويسي ، وجوه نقد در 

 واسط پس از دريافت وجوه به صورت زير است :
 

 

 

 

پس از انتشار اوراق اجاره و جمع آوري وجوه نقد ، واسط بايد با پرداخت وجوه به فروشنده ) در اوراق اجاره تامين 
 نقدينگي ، فروشنده دارايي همان باني است ( دارايي را از وي خريداري نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 1111سرمایه گذاری در اوراق اجاره            

   1111صندوق ) وجوه نقد (                                  

 

    1111وجوه نقد                                   

) اوراق اجاره (                    بدهی بلند مدت         
1111 

 واسط

 1111              ثابت دارایی

 1111               نقد وجوه                  

 بانی

  1111             نقد وجوه

 1111            فروش                  

اگر اوراق اجاره به صورت تامين 
بدين ترتيب در اين مرحله وجوه نقد از ترازنامه واسط خارج شده و به جاي آن دارايي ثابت ثبت مي شود . حال آن كه دارايي  نقدينگي يا رهني باشد.

به عبارت ديگر عمليات صكوك در اجاره به صورت تامين  رج شده و وجوه نقد جايگزين آن شده است.ثابت از ترازنامه باني خا
 نقدينگي يا رهني به صورت زير مي باشد:

. 

 

 

 

 

شناسايي نمود كه در اين زمينه بايد توجه داشت كه بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي هنگامي مي توان دارايي 
نسبت دارايي كنترل داشته و نسبت به منافع اقتصادي آتي حقوق داشته باشيم كه در اين مورد به خصوص به نظر نمي 
رسد واسط داراي چنين ويژگي هايي باشد بنابراين به نظر مي رسد در اين مورد بايد به مفاهيم حسابداري دولتي رجوع 

 را درباره ي واسط به كار برد. fund)تقل)كرده و نحوه حسابداري حسابهاي مس

س از انعقاد قرارداد پس از پايان يافتن مرحله خريد دارايي ثابت نوبت به اجاره دادن آن مي رسد . در اين مرحله واسط پ
اجاره  ) باني ( دارايي ثابت را به وي اجاره مي دهد ) به غير از اوراق اجاره رهني كه دارايي قبال توسط باني با مستاجر

داده شده است (. ثبت حسابداري واسط و مستاجر در اين مرحله بستگي به نوع قرارداد اجاره بين طرفين دارد . اگر 
قرارداد اجاره از نوع اجاره سرمايه اي تلقي شود دارايي ثابت به ترازنامه باني افزوده مي شود و اگر از نوع اجاره عملياتي 

 اهد ماند.باشد در ترازنامه واسط باقي خو

 

 اجاره عملیاتی :

 اجاره عملیاتی:

 در صورتي كه اجاره از نوع اجاره عملياتي باشد ، تغييري در ترازنامه باني ايجاد نمي شود زيرا هيچ مخاطره اي به باني منتقل
نمي شود و باني تنها اجاره بها را به عنوان هزينه دوره تلقي نموده و بدهكار مي نمايد و صندوق را بستانكار مي كند. به عنوان  

 واحد باشد ثبت حسابداري آن براي باني به صورت زير خواهد بود . 033مثال اگر اجاره بهاي ماهانه 

 

 باني

 وجه نقد

 دارايي

 واسط

 511اجاره بها                              

 511صندوق ) وجوه نقد (                                

 

بدین ترتیب در این مرحله وجوه نقد از ترازنامه واســط خارج شده 
و به جای آن دارایی ثابت ثبت می شــود . حــال آن که دارایی ثابت 
از ترازنامه بانی خارج شــده و وجوه نقد جایگزین آن شده است. به 
عبارت دیگــر عملیات صکوک در اجاره به صورت تامین نقدینگی یا 

رهنی به صورت زیر می باشد:

در این زمینه باید توجه داشت که بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری 
مالــی هنگامی می توان دارایی شناســایی نمود که نســبت دارایی 
کنترل داشته و نسبت به منافع اقتصادی آتی حقوق داشته باشیم که 
در این مورد به خصوص به نظر نمی رسد واسط دارای چنین ویژگی 
هایی باشــد بنابراین به نظر می رســد در این مــورد باید به مفاهیم 
حسابداری دولتی رجوع کرده و نحوه حسابداری حسابهای مستقل  

)fund( را درباره  واسط به کار برد.
پــس از پایــان یافتن مرحلــه خرید دارایــی ثابت نوبت بــه اجاره 

دادن آن می رســد . در این مرحله واســط پس از انعقــاد قرارداد با 
مســتاجر ) بانی( دارایی ثابت را بــه وی اجاره می دهــد ) به غیر از 
اوراق اجــاره رهنی کــه دارایی قبال توســط بانی اجاره داده شــده 
اســت (. ثبت حســابداری واسط و مســتاجر در این مرحله بستگی 
به نوع قرارداد اجــاره بین طرفیــن دارد. اگر قرارداد اجــاره از نوع 
اجاره ســرمایه ای تلقی شــود دارایی ثابت به ترازنامــه بانی افزوده 
 می شــود و اگــر از نوع اجــاره عملیاتی باشــد در ترازنامه واســط

باقی خواهد ماند.



5

به همین ترتیب تا پایان دوره اجاره به این نحوه ثبت ادامه می دهیم، به طوری که تا پایان سال سوم بانی به طور کامل تعهدات خود را ایفا نموده 
و دوباره صاحب دارایی می شود.

اجاره عملیاتی:
در صورتی که اجاره از نوع اجاره عملیاتی باشــد ، تغییری در ترازنامه 
بانی ایجاد نمی شــود زیرا هیچ مخاطره ای به بانی منتقل نمی شود 
و بانی تنهــا اجاره بها را به عنوان هزینــه دوره تلقی نموده و بدهکار 
می نماید و صندوق را بســتانکار می کند. به عنــوان مثال اگر اجاره 
بهای ماهانه 500 واحد باشد ثبت حسابداری آن برای بانی به صورت 

زیر خواهد بود.

بدين ترتيب در اين مرحله وجوه نقد از ترازنامه واسط خارج شده و به جاي آن دارايي ثابت ثبت مي شود . حال آن كه دارايي 
به عبارت ديگر عمليات صكوك در اجاره به صورت تامين  رج شده و وجوه نقد جايگزين آن شده است.ثابت از ترازنامه باني خا

 نقدينگي يا رهني به صورت زير مي باشد:

. 

 

 

 

 

شناسايي نمود كه در اين زمينه بايد توجه داشت كه بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي هنگامي مي توان دارايي 
نسبت دارايي كنترل داشته و نسبت به منافع اقتصادي آتي حقوق داشته باشيم كه در اين مورد به خصوص به نظر نمي 
رسد واسط داراي چنين ويژگي هايي باشد بنابراين به نظر مي رسد در اين مورد بايد به مفاهيم حسابداري دولتي رجوع 

 را درباره ي واسط به كار برد. fund)تقل)كرده و نحوه حسابداري حسابهاي مس

س از انعقاد قرارداد پس از پايان يافتن مرحله خريد دارايي ثابت نوبت به اجاره دادن آن مي رسد . در اين مرحله واسط پ
اجاره  ) باني ( دارايي ثابت را به وي اجاره مي دهد ) به غير از اوراق اجاره رهني كه دارايي قبال توسط باني با مستاجر

داده شده است (. ثبت حسابداري واسط و مستاجر در اين مرحله بستگي به نوع قرارداد اجاره بين طرفين دارد . اگر 
قرارداد اجاره از نوع اجاره سرمايه اي تلقي شود دارايي ثابت به ترازنامه باني افزوده مي شود و اگر از نوع اجاره عملياتي 

 اهد ماند.باشد در ترازنامه واسط باقي خو

 

 اجاره عملیاتی :

 اجاره عملیاتی:

 در صورتي كه اجاره از نوع اجاره عملياتي باشد ، تغييري در ترازنامه باني ايجاد نمي شود زيرا هيچ مخاطره اي به باني منتقل
نمي شود و باني تنها اجاره بها را به عنوان هزينه دوره تلقي نموده و بدهكار مي نمايد و صندوق را بستانكار مي كند. به عنوان  

 واحد باشد ثبت حسابداري آن براي باني به صورت زير خواهد بود . 033مثال اگر اجاره بهاي ماهانه 

 

 باني

 وجه نقد

 دارايي

 واسط

 511اجاره بها                              

 511صندوق ) وجوه نقد (                                

 

همچنین واســط ، مخارجی از قبیل استهالک که برای کسب درآمد 
اجاره متحمل می شــود را به عنوان هزینه شناسایی می کند فرض 
کنید در این مورد عمر مفید و مدت اجاره هر دو برابر 2 ســال باشند. 
در این صــورت ثبت  موارد مذکور در دفاتر واســط بــه صورت زیر 

خواهدبود:

برای شناسایی درآمد نیز ثبت زیر صورت می گیرد:

 همچنين واسط ، مخارجي از قبيل استهالك كه براي كسب درآمد اجاره متحمل مي شود را به عنوان هزينه شناسايي مي كند
سال باشند. در اين صورت ثبت  موارد مذكور در دفاتر واسط به  0فرض كنيد در اين مورد عمر مفيد و مدت اجاره هر دو برابر 

 صورت زير خواهد بود :

 

 

 

 

 

 د نيز ثبت زير صورت مي گيرد :براي شناسايي درآم

 

 

 

 

 

 اجاره سرمایه ای :

سرفصل در صورتي كه اجاره از نوع سرمايه اي باشد باني بايد دارايي را به علت داشتن منافع اقتصادي بلند مدت در 
 دارايي هاي ثابت ثبت نمايد

 

گذشته از موضوع نوع اجاره ، موضوع قابل تامل ديگر ، ويژگي هاي دارايي و نحوه قيمت گذاري آن مي باشد . بر 
اساس ضوابط مصوب اوراق اجاره ، ارزش دارايي موضوع قرارداد اجاره بايد مورد تاييد كارشناسان رسمي دادگستري 

 قرارگيرد. 

از اين طريق به باني واگذار شده است همانند ساير دارايي ها مستهلك خواهد شد . هزينه استهالك بايد طبق  دارايي كه
با عنوان حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود محاسبه و شناسايي شود . اگر نسبت به تملك  66استاندارد حسابداري شماره 

قولي وجود نداشته باشد ، دارايي اجاره شده بايد در طول دوره اجاره يا عمر دارايي در پايان دوره اجاره توسط باني ، اطمينان مع
 مفيد آن هر كدام كوتاه تر است ، مستهلك شود .

 251هزینه استهالک                      

 251استهالک انباشته                                     

 

 511وجوه نقد                              

 511درآمد اجاره                                           

 

 همچنين واسط ، مخارجي از قبيل استهالك كه براي كسب درآمد اجاره متحمل مي شود را به عنوان هزينه شناسايي مي كند
سال باشند. در اين صورت ثبت  موارد مذكور در دفاتر واسط به  0فرض كنيد در اين مورد عمر مفيد و مدت اجاره هر دو برابر 

 صورت زير خواهد بود :

 

 

 

 

 

 د نيز ثبت زير صورت مي گيرد :براي شناسايي درآم

 

 

 

 

 

 اجاره سرمایه ای :

سرفصل در صورتي كه اجاره از نوع سرمايه اي باشد باني بايد دارايي را به علت داشتن منافع اقتصادي بلند مدت در 
 دارايي هاي ثابت ثبت نمايد

 

گذشته از موضوع نوع اجاره ، موضوع قابل تامل ديگر ، ويژگي هاي دارايي و نحوه قيمت گذاري آن مي باشد . بر 
اساس ضوابط مصوب اوراق اجاره ، ارزش دارايي موضوع قرارداد اجاره بايد مورد تاييد كارشناسان رسمي دادگستري 

 قرارگيرد. 

از اين طريق به باني واگذار شده است همانند ساير دارايي ها مستهلك خواهد شد . هزينه استهالك بايد طبق  دارايي كه
با عنوان حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود محاسبه و شناسايي شود . اگر نسبت به تملك  66استاندارد حسابداري شماره 

قولي وجود نداشته باشد ، دارايي اجاره شده بايد در طول دوره اجاره يا عمر دارايي در پايان دوره اجاره توسط باني ، اطمينان مع
 مفيد آن هر كدام كوتاه تر است ، مستهلك شود .

 251هزینه استهالک                      

 251استهالک انباشته                                     

 

 511وجوه نقد                              

 511درآمد اجاره                                           

 

اجاره سرمایه ای:
در صورتی که اجاره از نوع ســرمایه ای باشــد بانی باید دارایی را به 
علت داشتن منافع اقتصادی بلند مدت در سرفصل دارایی های ثابت 

ثبت نماید

گذشــته از موضوع نوع اجاره ، موضوع قابل تامل دیگر، ویژگی های 
دارایی و نحوه قیمت گذاری آن می باشــد . بر اساس ضوابط مصوب 
اوراق اجــاره ، ارزش دارایی موضوع قرارداد اجــاره باید مورد تایید 

کارشناسان رسمی دادگستری قرارگیرد. 
دارایی که از این طریق به بانی واگذار شده است همانند سایر دارایی 
ها مســتهلک خواهد شــد . هزینه اســتهالک باید طبق استاندارد 
حسابداری شماره 11 با عنوان حسابداری دارایی های ثابت مشهود 
محاســبه و شناسایی شود . اگر نسبت به تملک دارایی در پایان دوره 
اجاره توســط بانی ، اطمینان معقولی وجود نداشــته باشد ، دارایی 
اجاره شده باید در طول دوره اجاره یا عمر مفید آن هر کدام کوتاه تر 

است ، مستهلک شود .
در این صورت ثبت های حسابداری اجاره دارایی از واسط به بانی  در 

اجاره سرمایه ای به شرح زیر خواهد بود :
 : در اين صورت ثبت هاي حسابداري اجاره دارايي از واسط به باني  در اجاره سرمايه اي به شرح زير خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت مي گردد بنابر استانداردهاي حسابداري دارايي اجاره اي به اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره 
 براي بدست آوردن مبلغ هر قسط نيز بر اساس شيوه ريز عمل مي كنيم 

 

 

 

 

 

= 𝒿𝒿                       سالها ي اجارهنرخ ضمني بهره اجاره يا نرخ فرضي استقراض = 𝑛𝑛  

 

براي مثال اگر واسط دارايي را در قالب سه قسط مساوي به باني اجاره داده و ارزش منصفانه دارايي در آغاز فرايند 

باشد و دارايي در پايان  %63 تقراضو نرخ فرضي اس كه معادل ارزش دفتري دارايي است باشد633333اجاره    

 ( خالص نا روش) واسط

      xx      دریافتنی اجاره

     xx           دارایی                               

      xx             درآمد تحقق نیافته          

  بانی

     xx          دارایی

      xxهزینه بهره تحقق نیافته               

        xx        بدهی اجاره ای            

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
1 − 1

(1 + 𝒿𝒿)𝑛𝑛
𝒿𝒿  

 اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره

 : در اين صورت ثبت هاي حسابداري اجاره دارايي از واسط به باني  در اجاره سرمايه اي به شرح زير خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت مي گردد بنابر استانداردهاي حسابداري دارايي اجاره اي به اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره 
 براي بدست آوردن مبلغ هر قسط نيز بر اساس شيوه ريز عمل مي كنيم 

 

 

 

 

 

= 𝒿𝒿                       سالها ي اجارهنرخ ضمني بهره اجاره يا نرخ فرضي استقراض = 𝑛𝑛  

 

براي مثال اگر واسط دارايي را در قالب سه قسط مساوي به باني اجاره داده و ارزش منصفانه دارايي در آغاز فرايند 

باشد و دارايي در پايان  %63 تقراضو نرخ فرضي اس كه معادل ارزش دفتري دارايي است باشد633333اجاره    

 ( خالص نا روش) واسط

      xx      دریافتنی اجاره

     xx           دارایی                               

      xx             درآمد تحقق نیافته          

  بانی

     xx          دارایی

      xxهزینه بهره تحقق نیافته               

        xx        بدهی اجاره ای            

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
1 − 1

(1 + 𝒿𝒿)𝑛𝑛
𝒿𝒿  

 اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره

بنابر استانداردهای حسابداری دارایی اجاره ای به اقل ارزش منصفانه 
و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره ثبت می گردد برای بدســت آوردن 

مبلغ هر قسط نیز بر اساس شیوه ریز عمل می کنیم.

برای مثال اگر واسط دارایی را در قالب سه قسط مساوی به بانی اجاره 
داده و ارزش منصفانه دارایی در آغاز فرایند اجاره    100000باشــد 
که معــادل ارزش دفتــری دارایی اســت و نرخ فرضی اســتقراض 
10درصد باشــد و دارایی در پایان اجاره به بانی مســترد گردد نحوه 
عمل حسابداری به شــرح زیر می باشد.)با این فرض که اولین قسط 

در ابتدای سال اول باشد(

 : در اين صورت ثبت هاي حسابداري اجاره دارايي از واسط به باني  در اجاره سرمايه اي به شرح زير خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت مي گردد بنابر استانداردهاي حسابداري دارايي اجاره اي به اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره 
 براي بدست آوردن مبلغ هر قسط نيز بر اساس شيوه ريز عمل مي كنيم 

 

 

 

 

 

= 𝒿𝒿                       سالها ي اجارهنرخ ضمني بهره اجاره يا نرخ فرضي استقراض = 𝑛𝑛  

 

براي مثال اگر واسط دارايي را در قالب سه قسط مساوي به باني اجاره داده و ارزش منصفانه دارايي در آغاز فرايند 

باشد و دارايي در پايان  %63 تقراضو نرخ فرضي اس كه معادل ارزش دفتري دارايي است باشد633333اجاره    

 ( خالص نا روش) واسط

      xx      دریافتنی اجاره

     xx           دارایی                               

      xx             درآمد تحقق نیافته          

  بانی

     xx          دارایی

      xxهزینه بهره تحقق نیافته               

        xx        بدهی اجاره ای            

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
1 − 1

(1 + 𝒿𝒿)𝑛𝑛
𝒿𝒿  

 اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره

 : در اين صورت ثبت هاي حسابداري اجاره دارايي از واسط به باني  در اجاره سرمايه اي به شرح زير خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت مي گردد بنابر استانداردهاي حسابداري دارايي اجاره اي به اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره 
 براي بدست آوردن مبلغ هر قسط نيز بر اساس شيوه ريز عمل مي كنيم 

 

 

 

 

 

= 𝒿𝒿                       سالها ي اجارهنرخ ضمني بهره اجاره يا نرخ فرضي استقراض = 𝑛𝑛  

 

براي مثال اگر واسط دارايي را در قالب سه قسط مساوي به باني اجاره داده و ارزش منصفانه دارايي در آغاز فرايند 

باشد و دارايي در پايان  %63 تقراضو نرخ فرضي اس كه معادل ارزش دفتري دارايي است باشد633333اجاره    

 ( خالص نا روش) واسط

      xx      دریافتنی اجاره

     xx           دارایی                               

      xx             درآمد تحقق نیافته          

  بانی

     xx          دارایی

      xxهزینه بهره تحقق نیافته               

        xx        بدهی اجاره ای            

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
1 − 1

(1 + 𝒿𝒿)𝑛𝑛
𝒿𝒿  

 اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره

 : در اين صورت ثبت هاي حسابداري اجاره دارايي از واسط به باني  در اجاره سرمايه اي به شرح زير خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت مي گردد بنابر استانداردهاي حسابداري دارايي اجاره اي به اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره 
 براي بدست آوردن مبلغ هر قسط نيز بر اساس شيوه ريز عمل مي كنيم 

 

 

 

 

 

= 𝒿𝒿                       سالها ي اجارهنرخ ضمني بهره اجاره يا نرخ فرضي استقراض = 𝑛𝑛  

 

براي مثال اگر واسط دارايي را در قالب سه قسط مساوي به باني اجاره داده و ارزش منصفانه دارايي در آغاز فرايند 

باشد و دارايي در پايان  %63 تقراضو نرخ فرضي اس كه معادل ارزش دفتري دارايي است باشد633333اجاره    

 ( خالص نا روش) واسط

      xx      دریافتنی اجاره

     xx           دارایی                               

      xx             درآمد تحقق نیافته          

  بانی

     xx          دارایی

      xxهزینه بهره تحقق نیافته               

        xx        بدهی اجاره ای            

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
1 − 1

(1 + 𝒿𝒿)𝑛𝑛
𝒿𝒿  

 اقل ارزش منصفانه و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره

سال اول  ابتداياجاره به باني مسترد گردد نحوه عمل حسابداري به شرح زير مي باشد.)با اين فرض كه اولين قسط در 
 باشد(

 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 2/7355 

2/7355 ÷ 100000 =  =مبلغ هر قسط36556

  = 1096680x 01001كل اجاره دريافتني= 

 

 

 

 

  

 هنگام پرداخت اولين قسط داريم:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ( خالص نا روش) واسط

 116001        دریافتنی اجاره

  11111             دارایی                               

      6001             درآمد تحقق نیافته          

  بانی

     116001        دارایی

   6001هزینه بهره تحقق نیافته               

     111111                 بدهی اجاره ای            

 واسط

    01001وجه نقد                       

 1066درآمد تحقق نیافته            

اجاره دریافتنی                                     
01001  

           1066درآمد بهره                                          

(100000 − 36556) × 10% 

 

 

 بانی

 01001بدهی اجاره ای                             

 1066هرینه بهره                                  

 01001وجه نقد                                                     

 1066هزینه بهره تحقق نیافته                                     

 بانی 

 00000هزینه استهالک                             

 00000استهالک انباشته                                     

100000
3  



چهارمین جشــنواره ملی ساالنه برترین 
شــرکت های ایــران )TOPEX(، کــه با 

حضور مقامات کشــوری و لشــگری از جمله فرمانده 
اســبق نیروی زمینی ارتش ، مشــاور وزیر اطالعات ، 

مدیرکل بنیاد قرآنی کشــور ، رییس انجمن دوستی 
ایران و کانادا و... در ســالن همایش بین المللی هتل 
المپیک تهــران در تاریخ 14 اســفند 1395 برگزار 
شــد. در این همایش از گروه پتروصنعــت به عنوان 
برترین شــرکت ایران در حوزه پیمانکاری  نفت، گاز 
و پتروشیمی و خدمات شایسته ای که این شرکت در 
بیش از 14 ســال فعالیت به ثمر رسانده است، تقدیر 
ویژه به عمل آمد . این شــرکت در نمایشــگاه جانبی 
این جشــنواره که با حضور برترین شرکت های ایران 
برگزار گردید ، شرکت کرده و میزبان بازدیدکنندگان 
جهت ارائه دستاوردها و توانمندی های این مجموعه 

در نمایشگاه TOPEX شد.
شــایان ذکر است ؛ این شرکت در ســال گذشته و در 
سومین جشــنواره ملی ســاالنه برترین شرکت های 

ایران )TOPEX(  به همین عنوان نائل آمده است . 

تامیــن نیازهای منطقی نســل حاضر بــدون به خطر 
انداختن توان نسل های آینده را توسعه پایدار می نامیم، 
یا به عبارت دیگر توســعه پایدار، توسعه ای است که محدودیتی برای 
سایرین ایجاد نکند. توســعه پایدار دارای سه شاخص اصلی اقتصاد، 
جامعه و محیط زیســت اســت که در نبود هرکدام، پایداری توسعه 

متزلزل خواهد شد.
ســاالنه بالغ بر 150 میلیارد متر مکعــب گاز در جهان تحت عنوان 
فلرینگ )یا ســوزاندن گازها توسط مشــعل( به مواد آالینده تبدیل 
می شــود که طبق آمارهای بانک جهانی این رقم چیزی معادل یک 

سوم مصرف گاز کل اروپا است.
شــرایط فوق از دید مجامع بین المللی حامی محیط زیســت مخفی 
نمانده و مطابق با پروتکل کیوتو )Kyoto( با کشــورهایی که در جهت 
رفع آالیندگی های صنایع خود اقدام پیشــگیرانه نداشــته باشــند، 

جریمه خواهند شد.
در ایران، تنها فلرینگ پاالیشگاه های گازی مستقر در عسلویه رقمی 
هم چون روزانه 3.5 میلیون متر مکعب گاز به خود اختصاص می دهد. 
لذا، عالوه بــر جریمه های هنگفت بین المللی که بر اســاس پروتکل 
کیوتو نصیب کشــورمان می شود، با یک حساب سرانگشتی با در نظر 

گرفتن مبلغ 30 ســنت(برای هر متر مکعب گاز، ســرمایه های تلف 
شده در این پاالیشگاه ها روزانه بالغ بر یک میلیون دالر خواهد شد. 

از طرفــی عالوه بر آالیندگی حاصل از ســوزاندن گاز فلرها به عنوان 
عمده ترین منابع آالینده، منابع آالینده ی دیگری هم در پاالیشگاه ها 
وجــود دارد. تمام آالینده هــای فوق در مقابــل ارزش حجم عظیم 
گازی که می سوزد با یک سرمایه گذاری نســبتاً ناچیز قابل بازیافت 
بوده و بر ارزش افزوده می افزاید. اما هــم اکنون به علت عدم کاربرد 
تکنولوژی های پیشرفته، عالوه بر از دســت دادن سرمایه های ملی، 

بیشترین آسیب را به محیط زیست خود وارد می کنیم.
 فرآیند تعمیرات اساسی

و راه اندازی مجدد واحد TGTU در یونیت108
با توجه به عدم عملکرد کامل مبدل های حرارتی که نتیجه آن توقف 
فرآیند واحد TGTU بوده اســت ،شرکت SPGC انجام فرآیند بازرسی 
این واحد مورد بازرســی، تعمیرات اساســی و راه اندازی مجدد را به 

گروه پتروصنعت جنوب واگذار نمود.
واحد TGTU مانند تمامی واحدهای فرآیندی پاالیشــگاهی شــامل 
بخش های تجهیزات، لوله کشــی، شــیرآالت و بخش های عمومی 
ساختمانی و سازه های فلزی می باشد که تمامی تجهیزات ، سیستم 

لوله کشــی، شیرآالت و بخش های عمومی ســاختمانی و سازه های 
فلزی برای راه اندازی مورد بازرسی مجدد و شرایط فعلی مورد کنترل 
قرار خواهد گرفت. پس از بررســی های اولیــه صورت گرفته، بخش 

های عمده مورد نیاز جهت انجام بازرسی و تعمیرات مشخص شد.
بــا توجه به برآوردهای انجام شــده  و بازرســی هــای محلی حجم 
محدودی از Steam Tracing باید پس از تامین متریال توسط گروهی 
اجرایی پایپینگ اجرا شــود که مراحل تست و کنترل همانند بخش 

لوله کشی الزم االجرا خواهد بود.
با توجه به شــرایط حال حاضر پروژه TGTU  تمامی قسمت هایی که 
در بخش لوله کشی و تجهیزات و ســازه های فلزی و عایق خطوط و 
تجهیزات که نیاز به تعمیر و دچار خوردگی و یا به رنگ ، سندبالست 
و عایق کاری مجدد داشته باشــند ، انجام شده است . همچنین یک 
 TGTU برآورد اولیه نیز از وضعیت نیاز رنگ، عایق و سندبالست واحد

توسط واحد بازرسی انجام شد.
در پایان الزم به ذکر اســت ؛ شــرکت پتروصنعت جنوب با توجه به 
تجربیات و توانمندی های خود،پیــش بینی الزم در خصوص تامین 
و تجهیز نیروی انســانی مورد نیاز ماشین آالت سبک و کلیه امکانات 

مورد نیاز این پروژه را برآورد نموده است.

 نگاهی به فرآیند عملکرد پروژه تعمیرات و نوسازی
واحد 108 در پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی

اهدا جوایز مسابقه بزرگ ایمنی گروه پتروصنعت جنوب به برگزیدگان 

باری دیگر
تقدیر از گروه پتروصنعت جنوب به عنوان برترین شرکت ایران

گزارش



با خبرشدیم که:

جدول سودوکو 57 درصــد کارمندان، علت اصلی ترک شغلشــان 
اختالف نظر با مدیرشــان اســت نه شغلشان. آنها 
 کار خــود را عوض نمــی کنند بلکه مدیــر خود را 

عوض می کنند.

شرکت کنندگان گرامی 
خواهشمند اســت جواب جدول را به آدرس ایمیل petronews@perogroup.co  ، همراه با 
درج نام و خانوادگی و محل خدمت ارســال نمایید همچنین جهــت دریافت جوایز با روابط عمومی 

گروه پتروصنعت جنوب، سرکار خانم احقاقی تماس حاصل فرمایید.

آقایان؛ سجاد قاسمی وحســین احمدی میرقائد ) از 
همکاران پــروژه کارگاه مرکزی( ، بابک فتحی زورآب 
)از همکاران پروژه پاالیشگاه تهران(، به تازگی تشکیل 
زندگی مشــترک داده انــد. پترونیوز بــه این عزیزان 

تبریک عرض می نماید.

آقایان؛ عباس کشــوری و رحیم ســلمانی نــژاد )از 
همکاران پــروژه فاز 12 (، حســنعلی رســتمی  )از 
همکاران پــروژه کارگاه مرکــزی( بهــرام بابایی)از 
همکاران پروژه فاز 9و10(کریم علی پور )از همکاران 
پروژه پاالیشگاه تبریز،در غم از دست دادن عزیزانشان 
می باشند. پترونیوز مصیبت وارده را به ایشان تسلیت 
عرض نمــوده و از درگاه پروردگارمتعال طلب صبر و 

شکیبائی برای بازماندگان مسئلت می دارد.

آقایان ؛ محمدعلی رستمی ، محسن مجیدیان ، سجاد پردل 
)از همکاران پروژه کارگاه مرکزی( ، مجتبی حجت دوست، 
میراحمدشفیع زاده، مهرداد اهرابلی و سعید خوشرفتار) از 
همکاران پروژه پاالیشگاه تبریز (، حسین جزیره) از همکاران 
پروژه فاز 12(، میالد هواخور، سیدمحمدعلی موسوی صدر و 
سیدعبداالحسین موسوی)از همکاران پروژه رازی( ،محسن 
افضلی )از همکاران پروژه پاالیشگاه تهران ، منصور مزارعی ، 
محمود مرادی ، سعید آبشناس، روح اهلل فهیمی ،  عبدالرحیم 
علی زاده ، مســلم ابراهیمی زاده ، بهرام بابایی فر ، رضا حقی 
سراب همتی و شاهرخ رسولی )از همکاران پروژه فاز 9و10(، 
محمد جواد امیریان)ازهمکاران پروژه پاالیشــگاه چهارم (، 
امین غزل ایاق )از همکاران دفتر مرکزی ( به تازگی صاحب 

فرزند گردیده اند. قدم نو رسیده مبارک.

برنده گان معمای خبرنامه شماره 8:  امیرحسین نمکی  )همکار پروژه ساختمانی فاز 1(

 شبنم باوندپور )همکار دفتر مرکزی تهران(

باجایزه
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گروه پتروصنعت جنوب ، در اجالس سراسری یکصد برند برتر و ارزش  
آفرین سال 1395به عنوان برند برتر ایرانی معرفی شد.

در این اجالس کــه با حضور مدیران برگزیده بخش هــای دولتی و خصوصی در 
حوزه صنعت و تجارت، کارفرمایان و صاحبان برند در صنایع مختلف، موسسات 
مالی، کارشناسان ارشد برندهای برتر ایرانی، هلدینگ ها و صادرکننده های نمونه 

برگزار شــد، از گروه پتروصنعت جنوب به عنوان یکی از یکصد برند برتر ایرانی با 
اهدای تندیس و دریافت گواهینامه تجلیل به عمل آمد.

اجالس سراسری یکصد برند برتر و ارزش آفرین ســال 1395 روز 21اسفندماه 
 ســال جــاری در مرکــز همایش هــای بین المللــی ســازمان صدا و ســیما

برگزار شد.

 گزارشی از تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی
پاالیشگاه جنوبی شرکت پاالیش نفت تهران

افتخاری دیگر
گروه پتروصنعت جنوب در جمع یکصد برند ارزش آفرین 

تعمیرات اساســی واحد تبدیل کاتالیســتی پاالیشگاه 
جنوبی شرکت پاالیش نفت تهران با جذب تعداد 350 نفر 

در 23فروردین ماه آغاز به کار و در 10 اردیبهشت ماه به پایان رسید.
از اهم فعالیت های انجام گرفته در این تعمیرات اساســی می توان 
به نصب فن هوایی 202 جدید ، تعویض تیوب های کوره های 202 
و 254 ، تعویض هدر ورودی فــن هوایی 252 ، تعویض کولر هوایی 

255 و نیز تعویض الکتروموتور 201 اشاره کرد.
واحــد تبدیل کاتالیســتی جنوبی با ظرفیت 1600 بشــکه در روز 
برای باال بردن درجه آرام ســوزی بنزین خام به منظور تولید بنزین 
موتور بکار گرفته می شــود . بدین ترتیب که نفتای سنگین حاصل 
از واحدهای تقطیر و آیزوماکس از این واحد دو قسمتی عبور کرده ، 
مشتقات گوگردی و ازت دار در قسمت یونیفاینر جدا شده و تبدیل 
هیدرو کربن های پارافینی به حلقوی در قسمت پالتفرمر تحت فشار 
و دمای باال بر روی سطح کاتالیست پالتین و رنیوم انجام پذیرفته و 

بنزین با درجه آرام سوزی باال تولید می گردد.


