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انتخاب مدیرعامل گروه پتروصنعت جنوب 
به عنوان مدیرجهادی
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آغاز مذاکرات شرکت ILF و گروه 
پتروصنعت جنوب

حسابداری صکوک

با شهامتی شگفت انگیز  و مال هم میهنان خود،  برای نجات جان  این جوانمردان 
به درون آتش و آوار رفتند و جان خود را در خطر نهادند و خود را فدا کردند. 
و  کردند  زنده  را  مقدس  دفاع  دوران  فداکاریهای  خاطرات  دیگر  بار  یک  آنان 
نشان دادند که ایرانی مؤمن آنجا که پای خطرپذیری برای ادای وظیفه در میان 
متاع  خدا  راه  در  و  می بخشد  تجّسم  را  مثال زدنی  شجاعتی  و  راسخ  عزمی  است 

کند. می  عرضه  چون  و  بی چند  را  جان 
بیانات رهبر انقالب در تجلیل از فداکاری آتش نشانان مؤمن و شجاع پالسکو-بهمن 95

در دوازدهمیـن جشـنواره ملـی قهرمانان صنعـت ایران   
کـه 2 بهمـن مـاه سـال جـاری ،  بـا حضـور سیدحسـین هاشـمی 
اسـتاندار تهـران برگـزار شـد، از گـروه پتروصنعـت جنـوب بـه عنوان 
برنـد ارزشـمند داخلی کشـور با اعطـای لوح تقدیـر و تندیـس زرین 

تقدیـر بـه عمـل آمـد. 
احتـرام بـه صنعتگـران و ثـروت آفرینان کشـور، تـاش برای توسـعه 
فرهنـگ برندسـازی، ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای توسـعه فرهنـگ 
سـاخت داخلـی و صـادرات کاالهـا بـا برنـد ایرانـی، افزایش سـهم و 
نقـش بخـش خصوصـی در فعالیت هـای بخـش صنعـت، معـدن و 
تجـارت و افزایـش ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشـور از جمله 
اهـداف دوازدهمیـن جشـنواره ملـی قهرمانـان صنعت ایـران اعام 

است. شـده 
ایـن جشـنواره همچنیـن بـا توجـه به تقـارن بـا حادثـه آتش سـوزی 
کشـور  صنعـت  بخـش  دیـن  ادای  جهـت  پاسـکو،  سـاختمان 
بـه آتش نشـانان، نشـان قهرمـان قهرمانـان صنعـت را بـه همسـر 
آتش نشـان شـهید عباسـی به نمایندگی از جامعه آتش نشانان اعطا 

کـرد.
طی برگـزاری این مراسـم، مدیـر عامل گـروه پتروصنعت جنـوب، با 
اهـدای شـاخه گلی بـه قهرمانـان آتش سـوزی سـاختمان پاسـکو 

ادای احتـرام کرد.

گروه پتروصنعت جنوب
تندیس زرین دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران را ازآن خود کرد.

گروه پتروصنعت جنوب
اولین مجری O&M بزرگترین پاالیشگاه گازی پارس جنوبی

طی برگزاری مناقصه ای پروژه انجام خدمات عملیات پاالیشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به گروه   
پتروصنعت جنوب  واگذار گردید. 

بـا توجـه به کارنامه درخشـان گروه پترو صنعت جنـوب، این مجموعه بـه عنوان اولین و بزرگترین شـرکت ارائـه دهنده خدمات 
بـرون سـپاری پاالیشـگاهی کشـور ، موفق به کسـب پـروژه برون سـپاری خدمـات بهـره بـرداری و تعمیـرات بزرگترین مجتمع 

گازی کشـور )پاالیشـگاه نهـم ( در فاز 12 پارس جنوبی شـد.  
شـایان ذکـر اسـت؛ کارفرمای ایـن پروژه ، شـرکت مجتمـع گاز پارس جنوبـی و مـدت زمان اجـرای این پـروژه 2 سـال از تاریخ 

اباغ گزارش شـده اسـت.
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سفر نوروزی به بکرترین روستاهای ایران

“

با فرارسید سال نو ، برخی از مردم به خارج از شهر خود پناه می برند تا محلی پر از آرامش برای خود پیدا کنند. سفر به اصفهان، شیراز و دیگر شهرهای تاریخی ایران زیاد است اما برخی از 
روستاهای ایران هستند که هنوز هیچکس از زیبایی های آن خبری ندارد ، چرا که تبلیغاتی در خصوص زیبایی های آن ها نمی شود. 

بسیاری از روستاهای ناشناخته از امکانات راهی نیز محروم هستند و بازدید از وضع آن ها و البته لذت بردن از طبیعت و تاریخ این روستاها شاید باعث شود تا برخی از امکانات اولیه رفاهی به این 
روستاها برسد. با هم به سراغ چندروستایی که کمتر از آن نام برده می شود می رویم و کمی با حال و هوای آن ها آشنا می شویم.

آذربایجان غربی - سهوالن  

روستای سهوالن در شهر مهاباد شاید تا همین ده سال پیش جزو یکی از روستاهای محروم 
جاذبه  مهمترین  به  تنها  نه  روستایی،  یک  همت  به  امروز  اما  بود  غربی  آذربایجان  استان 
گردشگری استان تبدیل شده است بلکه در این روستا تقریبا یک نفر از هر خانواده در صنعت 
با راهنمایی اهالی روستای  گردشگری فعال شده است. ژاک دمورگان جهانگرد فرانسوی 
سهوالن موفق به کشف غار سهوالن در نزدیکی شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی شد. 

او تا عمق ٢٠٠ متری غار پیش رفت و از دهانه دوم بازگشت.
غار سهوالن غیر از زیبایی های غار دارای شفافیت بیش از حد آب دریاچه زیرزمینی است. این 

شفافیت به حدی است که در صورت وجود نور کافی می توان تا 10 متر را نیز مشاهده کرد.
این شفافیت حاکی از این است که آب این قسمت از نوع اکسیدان بوده و به خاطر عدم نور 
کافی و سایر عوامل، این بخش از غار به صورت یک اکوسیستم در نیامده است. یک نوع 
زنده ای هستند که در داخل غار  تنها موجودات  نوع خفاش کوچک  و یک  کبوتر چاهی 
سهوالن زندگی می کنند.اکنون با گذشت 11 سال از زمان باز شدن راهی به درون غار و 
شناخته شدن آن نه تنها عده ای از روستاییان سهوالن برای خدمات رسانی به گردشگران این 
منطقه مشغول شده اند بلکه آوازه این غار به گوش جهانیان نیز رسیده است و از آن به عنوان 

دومین غار آبی کشور بعد از غار علیصدر همدان یاد می کنند.

کرمانشاه- روستای هجیج  

روستای هجیج یکی از روستاهای پلکانی است با کوه های سنگی، مناظرسرسبز، چشمه های 
خروشان و مسیر پرپیچ و خم که چشم هر بیننده ای را به خود معطوف می کند، به طوری که 

عاوه بر گردشگران، همواره هنرمندان خوش ذوق را به سمت خود می کشاند.
به علت کمبود زمین، پشت بام هر منزلی حیاط منزل پشتی محسوب می شود، طبعًا محل 

بازی بچه ها و تفرجگاه والدین است.
مجموعه روستای هجیج یکی از شگفت انگیزترین روستاهای جهان است با مجموعه ای از 
خیابان های نیم دایره و ردیف ساختمان های یک رو به دره عمیق و رودخانه زیبای سیروان.
خانه های هجیج همگی از سنگ و اغلب به صورت خشکه چین و پلکانی ساخته شده، به 

بام هر خانه، حیاط خانه دیگری است. گونه ای پشت 
موسیقی مورد عاقه مردم روستای هجیج شنیدن نوای سوزناک شمشال است. این ساز یکی از 
انواع سازهای بادی است و شبیه نی می باشد که همراه با آوازهای سوزناک و گیرا نواخته می شود. 

در مراسم مختلف به خصوص در سوگواری ها و مراسم حماسی نیز از این ساز استفاده می شود.
مسجد مرکزی روستای هجیج نمونه کاملی از معماری کهن ایرانی است با ستون های چوبی و 
تزئینات زیبای کنده کاری و در و پنجره های استادانه که توسط نجارانی ساخته شده که خود 
را از نسل همان هنرمندی می دانند که همراه کوسه هجیج به این مکان آمده اند و به همین 
گونه آهنگ هنرمند روستا خود را از نسل یاران آن مرد می داند و همچنان به ساخت وسایلی که 

الزمه زندگی مردم اورامان است می پردازند.
اورامی هجیج که یکی از اصیل ترین لهجه ها به شمار می آید قرابت زیادی با زبان اوستایی و 
پهلوی دارد . به طوری که اگر متنی از پهلوی را برای یک اورامی زبان بخوانند لغات بی شماری 

از آن را می تواند دریابد.

کردستانـ  پالنگان  

ایران  پالنگان: واقعا عجیب نیست که هنوز هم وقتی می پرسی: »کدام روستای  روستای 
معماری پلکانی دارد؟« همه بافاصله می گویند: »ماسوله«!. فکر می کنید چند نفر در پاسخ 
به این پرسش، از روستای پالنگان از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران استان کردستان، 
یادی می کنند؟ فکر می کنید چند نفر می دانند این روستا گوشه ای از بهشت است؟ چند نفر 
خبر دارند در ده کیلومتری شمال غرب این روستا در رشته کوه های »گواز«، چشمه های داغ 
آب معدنی شفابخشی از دل کوه، بیرون می جوشند که از فراوانی ترکیبات گوگردی و آ هنی، 

شده اند؟  شیری رنگ 
چند نفر وصف قلعه عظیم و اسرارآمیز این روستا را شنیده اند؟ خیلی کم! خیلی خیلی کم! و 
به همین دلیل است که برخی ترجیح می دهند امسال هم راهی ماسوله شوند و بیشتر وقت 
تعطیاتشان را در ترافیک جاده روستا بگذرانند و در انبوه جمعیت، فرصت خلوت کردن با 
طبیعت را از دست بدهند تا ما روزنامه نگارها در پایان تعطیات با تأسف گزارش کنیم: »ماسوله 

گنجایش این همه گردشگر ورودی را ندارد! به بقیه ایران هم سری بزنید!«.

اردبیل - روستای پیر هرات  

روستای پیر هرات یکی از زیبا ترین و بکر ترین روستا های اسالم است. روستا نام خود را از نام 
زیارتگاهی که در آن جا وجود دارد، گرفته است. روستا و زیارتگاه در بین مردم محلی به پیَرالت 
معروف است. در روستا اثری باستانی به صورت اتاقکی دایره ای شکل با قطر حدود 3 متر و 
ارتفاع حدود 2 متر وجود دارد که البته بار ها به وسیله دزدان آثار باستانی مورد غارت قرار گرفته 

است. این اثر متعلق به حدود 800 سال پیش است و چله خانه نام دارد. 
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گروه پتروصنعت جنوب و شرکت ILF آلمان مذاکرات خود را در خصوص همکاری های   
مشترک در زمینه Central Workshop و ارائه خدمات مهندسی در پروژه O&M را در مهرماه95  آغاز 

کردند. 
شرکت بین المللی مهندسین مشاور ILF فعالیت های گسترده ای در پروژه های بین المللی در حوزه 
نفت ، گاز ، انرژی ، آب ،محیط زیست و ساختمان سازی با قدمت 45 سال دارد. این شرکت در سراسر 
جهان دارای بیش از 30 شعبه و شرکت های وابسته می باشد و شایان ذکر است ، از سال 1970 

میادی در ایران در حوزه آب و پتروشیمی فعال می باشد.
به گزارش روابط عمومی گروه پتروصنعت جنوب ؛ قرار است تفاهم نامه ای بین دو شرکت در خصوص 

همکاری های مشترک به امضا برسد.

انجمـن  توسـط  کـه  جلسـه ای  در   
مهندسـی و پیمانـکاری نفـت ، گاز و پتروشـیمی 
بـا حضـور شـرکت زیمکـس و گـروه پتروصنعـت 
جنـوب و همچنیـن شـرکت های عضـو انجمـن 
برگـزار گردیـد ، مارتینـز مدیـر بازرگانـی شـرکت 
زیمکـس بـه همـراه نماینـده شـرکت ایرانـی تهپا 
آن  محصـوالت  و  زیمکـس  شـرکت  معرفـی  بـه 
ایـن  اسـتراتژیک  و  مهـم  محصـول  پرداختنـد. 
شـرکت Plate Heat Exchanger  مـی باشـد.این 
محصـول کـه بـا بهـره گیـری از آخرین فـن آوری 
روز ازجملـه جوشـکاری بـا لیـزر و شـکل دهـی 

صفحـات داخل مبـدل با انفجـار در آب سـاخته می شـود تا 
هفت برابر سـطح مفید بیشتری نسـبت به انواع مبدل های 
حرارتـی  Shell and Tube داشـته و دوره بهـره بـرداری از آن 
بسـته به شـرایط چندین برابر مبدل های متعارف بوده و در 
عین حـال فضایی تـا چند برابـر کمتر را اشـغال مـی نماید. 
نماینـده شـرکت  و  زیمکـس  تمایـل شـرکت  بـه  توجـه  بـا 
پتروصنعـت جنـوب ،ادامـه مذاکـرات در زمانـی دیگـر و در 
شـرکت پتروصنعـت جنـوب ادامـه یافـت و شـرکت زیمکس 
بـا توجـه به فعالیـت هـا و توانایی هـای این مجموعـه تمایل 
خـود را جهت ادامـه مذاکرات و امضای تفاهـم نامه در قالب 

. ابرازداشـت   )MOU(

آغاز مذاکرات شرکت ILF و گروه پتروصنعت جنوب

گروه پتروصنعت جنوب در سی وسومین نمایشگاه بین المللی 
)ADIPEC( نفت و گاز ابوظبی

مذاکرات سازنده گروه پتروصنعت جنوب با شرکت زیمکس

گزارش  روند اجرای پروژه  تامین، نصب و راه اندازی 
سیستم اعالن و اطفاء حریق تانک های میعانات گازی 
پاالیشگاه سوم به صورت PC گروه پتروصنعت جنوب

  این پروژه عبارت است از تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای 
ساختمانی و نصب و راه اندازی احداث سیستم اعان و اطفاء حریق تانک های 
میعانات گازی کاندنسیت  )Condensate(پاالیشگاه سوم ) 4 تانک( با سقف 
متحرک با ظرفیت هر کدام 60000 متر مکعب و یک تانک میعانات گازی به 
ظرفیت 6300 متر مکعب پاالیشگاه سوم به روش PC واقع در شرکت مجتمع 

جنوبی. پارس  گاز 
عمده فعالیت های انجام شده در بخش اجرای این پروژه ،خاکبرداری به متراژ 
تقریبی 2000 متر مکعب جهت ترنج های کابل قدرت و ابزار دقیق ،  تهیه 
و ساخت استراکچر مربوط به فوم پکیچ و همچنین در بخش تامین تجهیزات 
سفارش گذاری ، مربوط به لوله و اتصاالت فلزی و غیر فلزی، کابل های قدرت  
و ابزار دقیق، سینی کابل و لدر، برنز ولوهای مورد نیاز پروژه نهایی و قرارداد با 

تامین کنندگان مورد تایید کارفرما منعقد شده است  .
میزان پیشرفت کلی این پروژه برنامه محور در حدود 40درصد و کاما براساس 

برنامه زمان بندی مصوب کارفرما در حال اجرا می باشد.

 ،)ADIPEC(همزمان با برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ابوظبی  
17 تا 20 آبان ماه سال جاری ،گروه پترو صنعت جنوب به همراه چهارتن از مدیران ارشد ؛ دکتر 
یداله زحمتکش رئیس هیئت مدیره، دکتر حسین کاوه پیش قدم مدیرعامل، مهندس هومن 
یوزباشی زاده مدیر بازرگانی خارجی و مهندس امیر رضا علیپور مدیر بازرگانی داخلی به منظور 

بازدید و مذاکره با شرکت های اروپایی و اخذ نمایندگی به این نمایشگاه اعزام شدند. 
از میان شرکت های اروپایی، هندی، چینی و ... حاضر در نمایشگاه، گروه پتروصنعت 
 Klaus Union آلمان( و( Netzsch ،)آلمان( Sulzer  جنوب با شرکت هایی همچون
)آلمان( جهت اخذ نمایندگی در زمینه پمپ ، Lesser )آلمان( و SRI )فرانسه( در زمینه 
شیرآالت صنعتی و همچنین با شرکت های اروپایی متعددی درخصوص همکاری در 

زمینه خدمات پس از فروش مذاکره کردند . 
گفتنی است ؛ اخذ نمایندگی فروش محصوالت شرکت BHY در زمینه ابزارآالت برش 
و آماده سازی لبه لوله )Beveling( و دستگاه بازرسی خطوط لوله از دستاوردهای این 

نمایشگاه بود.
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توســط  کــه  مالــی  ابزار هــای  از  یکــی 
کارشناســان مالــی اســامی پیشــنهاد 
بــه  نیــز  کشــورها  برخــی  در  و  شــده 
اجــاره  اوراق  آمــده  در  اجــرا  مرحلــۀ 
فراهــم  بــر  عــاوه  اوراق  ایــن  اســت. 
تامیــن  جهــت  الزم  شــرایط  نمــودن 
مالــی بنگاه  هــای تولیــدی و خدماتــی، 
ــه  ــازار ثانوی ــروش در ب ــد و ف ــت خری قابلی
)بورس هــای اوراق بهــادار( را نیــز دارنــد. 
در میــان محصــوالت مالــی اســامی، 
ویژگی هــای  دلیــل  بــه  اجــاره  اوراق 
متمایــزی کــه دارد محصولــی جــذاب بــه 
شــمار مــی آیــد و محبوبیــت زیــادی بیــن 
ســرمایه گــذاران مســلمان و نیــز ناشــرین 
اوراق اســامی بــه دســت آورده اســت 
ــد از کل  ــش از 30 درص ــه بی ــی ک ــا جای ت
ــای  ــال  ه ــن س ــده بی ــر ش ــوک منتش صک
1996 تــا 2010 ، مربــوط بــه اوراق اجاره 
ــگام در  ــور پیش ــزی کش ــت. مال ــوده اس ب
زمینــه اســتفاده از اوراق اجــاره اســت.

طراحی مالی اوراق اجاره
ــای  ــه روش ه ــوان ب ــی ت ــاره را م اوراق اج
ــن اوراق  مختلفــی دســته بنــدی کــرد. ای
ــه دو  ــوان ب ــد می ت ــوع عق ــاس ن ــر اس را ب
دســته اوراق اجــاره عــادی و اوراق اجــاره 

بــه شــرط تملیــک و بــر اســاس نــوع 
ــه دو دســته شــرکت های عــادی  بانــی1 ب
ــات  ــا ، موسس ــی )بانکه ــات مال و موسس
مالــی و اعتبــاری غیــر بانکــی و لیزینگها( 
ــواع،  ــن ان ــک از ای ــر ی ــود. ه ــیم نم تقس
ــری  ــای دیگ ــته بندی ه ــود دارای دس خ
نیــز هســتند. در یــک تقســیم بنــدی 
ــوان اوراق اجــاره را  ــز می ت ــی دیگــر نی کل
بــا توجــه بــه هــدف انتشــار بــه ســه دســته 
شــامل اوراق اجــاره تأمیــن دارایــی، اوراق 
اجــاره تأمیــن نقدینگــی و اوراق اجــاره 

ــود. ــیم نم ــی تقس رهن

1. اوراق اجاره تأمین دارایی:
ــی، اوراقــی اســت  اوراق اجــاره تأمیــن دارای
ــا  ــی )ی ــک دارای ــط ، ی ــاد واس ــه در آن نه ک
مجموعــه ای از داراییهــا( را از طرف ســرمایه 
ــداری نمــوده  گــذاران، از فروشــنده ای خری
ــه بانــی اجــاره می دهــد. فرآینــد انتشــار  و ب
اوراق اجــاره تأمیــن دارایــی در نــگاره 1 آورده 
ــت،  ــن حال ــه در ای ــا ک ــت. از آنج ــده اس ش
ــک  ــت آوردن ی ــه دس ــت ب ــاره جه اوراق اج
ــط  ــط واس ــی توس ــرای بان ــاص ب ــی خ دارای
منتشــر می شــود، لــذا بــه اوراقــی کــه طــی 
ــوند اوراق  ــر می ش ــدی منتش ــن فراین چنی

ــود. ــه می ش ــی گفت ــن دارای ــاره تأمی اج

اوراق  انتشــار  عملیاتــی  فرآینــد  آغازگــر 
ــط انتشــار  ــر اســاس ضواب اجــاره اســت. ب
ــه ثبــت  ــران ب اوراق بهــادار بانــی بایــد در ای
ــی  ــبت بده ــر نس ــد ، حداکث ــیده باش رس
ــه  ــر موسس ــوده و اظهارنظ ــد ب آن 90 درص
حسابرســی معتمــد ســازمان بــورس اوراق 
بهــادار ، در مــورد آن بــه صــورت اظهــار نظر 

ــا عــدم اظهــار نظــر نباشــد . مــردود ی
اســت  حقوقــی  شــخص   : واســط   -2
ــام خــود  ــه ن کــه معمــوال اوراق بهــادار را ب
منتشــر مــی کنــد . شــرکت  هــای واســط 

در ارتبــاط بــا اوراق اجــاره آشــنایی بــا 
مفاهیــم زیــر ضــروری اســت:

ــی )originator( در حقیقــت  1-بانــی: بان
عامــل اصلــی انتشــار اوراق اجــاره اســت . 
بدیــن معنــا کــه بانــی شــخصی اســت کــه 
بــه دلیــل نیازمنــدی به تامیــن مالــی و عدم 
امــکان تامیــن آن از بــازار پــول یــا ســایر 
ــی از  ــن مال ــه تامی ــدام ب ــن، اق ــرق ممک ط
طریــق اوراق اجــاره مــی نمایــد . اســتفاده 
از لفــظ بانــی بــرای ایــن شــخص حقوقــی 
از ایــن جــا نشــات گرفتــه اســت کــه بانــی 

حسابداری صکوک

سیدمحمد ساداتی لمردی

نگاره1: فرآیند عملیاتی انتشار اوراق اجازره تامین دارایی

سرمایه گذاران
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انتقــال  بــه عنــوان وســیله ای جهــت 
دارایی هــا فعالیــت مــی کننــد. واســط 
معــادل واژه شــرکت بــه منظــور خــاص 
)special purpose vehicle( اســت کــه 
وظیفــه اصلــی آن انتشــار اوراق بهــادار 

اســت .
در بیشـتر مـوارد چنیـن شـرکت  هایـی بـه 
جـز مدیـر، هیـچ نیـروی انسـانی ندارنـد 
و در برخـی مـوارد تنهـا دارای حداکثـر 2 
نفـر هسـتند .در صورتی که شـرکت دارای 
نیـروی انسـانی نباشـد فعالیت هـای آن بر 
اسـاس قرارداد هـای خاصی برون سـپاری 
ضوابـط  مـاده 8  اسـاس  بـر   . شـود  مـی 
شـرکت  ایـن  اجـاره،  اوراق  مالـی  ابـزار 
توسـط امیـن و بـا مجـوز سـازمان بـورس 
اوراق بهـادار تاسـیس شـده و فعالیـت می 
نمایـد. کاهـش ریسـک اعتبـاری، کاهش 
ریسـک ورشکسـتگی و افزایـش اطمینان 
در  مشـاع  مالکیـت  از  گـذاران  سـرمایه 
دارایـی از جملـه مهـم تریـن دالیـل ایجـاد 
واسـط مـی باشـند . در واقـع وجود واسـط 
سـبب کاهش ریسـک و افزایش شـفافیت 
از  بسـیاری  در   . اطاعاتـی خواهـد شـد 
بـرای  تنهـا  هـا  گونـه شـرکت  ایـن  مـوارد 
تاسـیس  بهـادار  اوراق  نـوع  یـک  انتشـار 
مـی شـوند و پـس از پایـان سررسـید اوراق 
منحل می شـوند . در ایران پیشـنهاد شده 
اسـت که این نهـاد مالی در قالب موسسـه 
غیـر تجـاری غیـر انتفاعی تاسـیس شـده 
نظـارت  تحـت  آن  حسـاب  از  برداشـت  و 
سـازمان امـور مالیاتی کشـور باشـد. بدین 
مالیاتـی  معافیـت  جهـت  شـرایط  طریـق 

می شـود. فراهـم  واسـط 
ــه  ــت ک ــی اس ــخص حقوق ــن : ش 3-امی
بــه نمایندگــی از ســرمایه گــذاران و بــه 
منظــور حفــظ منافــع آنــان فعالیــت مــی 
نمایــد و مســئولیت نظــارت بــر کل فرآیند 
ــر عهــده دارد. عملیاتــی اوراق اجــاره را ب
ــاری  ــی و اعتب ــات مال ــا ، موسس ــک ه بان
غیــر بانکــی دارای مجــوز از بانــک مرکزی 
یــا شــرکت  هــای تامیــن ســرمایه مــی 
تواننــد بــه پیشــنهاد بانــی بــا دریافــت 
مجــوز از ســازمان بــورس اوراق بهــادار بــه 
عنــوان امیــن فعالیــت نماینــد. همچنیــن 
ــوط  ــی مرب ــاالت مال ــل و انتق ــی نق تمام
بــه فرآینــد انتشــار اوراق اجــاره تــا تســویه 
کامــل اوراق توســط امیــن یــا نماینــده 
وی صــورت مــی گیــرد و مســئولیت ایــن 

ــت. ــن اس ــا امی ــاالت ب ــل و انتق نق
در صورتــی کــه قــرارداد اجــاره از نــوع 
عملیاتــی  )اجــاره عــادی( باشــد، دارایــی 
در مقابــل اجــاره ب هــای معیــن بــرای 
ــاره داده  ــی اج ــه بان ــخصی ب ــدت مش م
واســط  اوراق،  سررســید  در  میشــود. 
دارایــی را تحویــل گرفتــه و در بــازار بــه 

فــروش مــی رســاند. در ایــن حالت واســط 
ــق  ــوان ح ــه عن ــا را ب ــاره به ــی از اج بخش
الوکالــه برداشــته و مابقــی را بــه صاحبــان 

اوراق مــی پــردازد.
در صورتــی کــه اجــاره از نــوع ســرمایه های 
ــد  ــک( باش ــرط تملی ــه ش ــاره ب ــد اج )مانن
واســط، دارایــی را بــه صــورت اجــاره بــه 
شــرط تملیــک یــا اجــاره بــا شــرط اختیــار 
خریــد بــرای بانــی، در اختیــار بانــی قــرار 
شــرط  اجــاره،  قــرارداد  در  می دهــد. 
می شــود کــه واســط در سررســید اوراق، 
دارایــی را بــه بانــی تملیــک کنــد. در ایــن 
صــورت نیــز واســط بخشــی از اجــاره بها را 

ادامه در شماره بعدی...

نگاره2: فرآیند عملیاتی انتشار اوراق اجاره تامین نقدینگی

نگاره3: فرآیند عملیاتی انتشار اوراق اجاره رهنی

سرمایه گذاران

سرمایه گذاران

بــه عنــوان حــق الوکالــه بــر مــی دارد و بقیه 
را بــه صاحبــان اوراق مــی پــردازد. بنابراین 
درآمــد صاحبــان اوراق نیــز عبــارت اســت 
از مجمــوع اجــاره ب هــای ماهانــه، کــه بــه 
طــور معمــول بیشــتر از روش قبــل اســت 
زیــرا در ایــن نــوع از اجــاره، ارزش دارایــی 
)عیــن مســتاجره( نیــز در اجــاره ب هــای 
پرداختــی گنجانــده مــی شــود. درآمــد 
صاحبــان اوراق در ایــن صــورت کامــًا 

ــت. ــی اس ــل پیش بین قاب

2. اوراق اجاره تامین نقدینگی:
واســط  اجــاره،  اوراق  از  نــوع  ایــن  در 
مــردم و جمــع  بــه  اوراق  واگــذاری  بــا 
آنهــا  طــرف  از  وکالــت  وجوه،بــه  آوری 
ــی  ــهود( را از بان ــت مش ــی )ثاب ــک دارای ی
خریــداری کــرده ســپس بــه همــان بنــگاه 

)بانــی( اجــاره مــی دهــد. بــه عبــارت 
بــر  مبتنــی  اوراق،  از  نــوع  ایــن  دیگــر 
فــروش و اجــاره مجــدد 1 اســت. در ایــن 
حالــت بانــی بــا اســتفاده از اوراق اجــاره، 
ــاز  ــورد نی ــی م ــن نقدینگ ــه تأمی ــدام ب اق
خــود مــی کنــد. بــه بیــان ســاده می تــوان 
گفــت بانــی توانســته اســت بــا وثیقــه قــرار 
دادن دارایــی خــود، مبلغــی را جهــت رفــع 
ــد.  ــب نمای ــود کس ــی خ ــای نقدینگ نیاز ه
ــن اوراق  ــذاری ای ــبب نامگ ــل س ــن عام ای
بهــادار تامیــن نقدینگــی شــده اســت 
زیــرا مثــًا شــرکتی کــه نیازمنــد وجــه نقــد 
اســت دارایــی خــود را مــی فروشــد و آن را 

اوراق،  از  نـوع  ایـن  در  می باشـد.  دهنـده 
بانـی )بانک( تسـهیاتی کـه قبـًا در قالب 
عقد اجاره به شـرط تملیـک پرداخته کرده 
را بـه شـخص ثالثـی )واسـط( می فروشـد. 
بنابراین ابتدا واسـط، اوراق اجاره را منتشـر 
می نمایـد و سـپس دارایی هایـی کـه بانـک 
در قالـب عقـد اجـاره بـه شـرط تملیـک در 
طی زمـان به افـراد مختلفـی داده اسـت را 
از وی خریـداری مینمایـد. بـا فـروش ایـن 
دارایی ها رابطه بانی و واسـط قطع میشـود 
مالـک  سـرمایه گذاران  طـرف  از  واسـط  و 
دارایی هایی میشـود که بانک)بانـی( آنها را 
قبـًا به صـورت اجـاره بـه شـرط تملیک به 
گیرندگان تسـهیات واگـذار نموده اسـت. 
فرآینـد عملیاتـی ایـن اوراق در نـگاره ریـز 

ترسـیم شـده است:
بـر اسـاس ایـن مـدل بانک هـا، موسسـات 
اعتبـاری غیربانکـی، تعاونی هـای اعتبـار و 
شـرکت های لیزینگ می توانند دارایی هایی 
را که قبًا به شـخص یا اشـخاصی به صورت 
اجاره به شـرط تملیک واگـذار نموده اند را به 
واسـط بفروشـند. بااین نقـل و انتقـال رابطه 
بیـن بانی و واسـط کامـًا قطع خواهد شـد. 
بـا توجـه بـه شـرایط ایـن دسـته از نهاد های 
مالی کـه تسـهیات خـود را تنها بـه صورت 
اجاره سـرمایه  های اعطـا می کنند، لذا تنها 
می تـوان اوراق اجاره سـرمایه های )به شـرط 
تملیک( را بـرای این دسـته از اوراق طراحی 
نمـود. در این صـورت درآمد صاحبـان اوراق 
کامـًا قابـل پیـش بینـی اسـت. ایـن اوراق 
نوعـی از اوراق رهنی )خرید دین( محسـوب 

می شـوند.

بــه صــورت اجــاره شــرط تملیــک مجــددًا 
ــوع از اوراق  ــه دســت مــی آورد. در ایــن ن ب
نیــز اجــاره دارایــی بــه صــور مختلــف قابل 
تصــور اســت. فراینــد عملیاتــی انتشــار 
اوراق اجــاره تأمیــن نقدینگــی در نــگاره 

ــت. ــده اس ــماره 2 آورده ش ش
بنابرایــن شــرکت  هایــی کــه بــا مشــکل 
هســتند  مواجــه  گــردش  در  ســرمایه 
ــا  ــک ی ــن اوراق، ی ــک ای ــه کم ــد ب می توانن
چنــد دارایــی خــود را از طریــق انتشــار ایــن 
اوراق بــه فــروش رســانند و بــا کســب وجــه 
ــود،  ــی خ ــدد دارای ــاره مج ــز اج ــد و نی نق
مشــکات مالــی را تــا حــدی مرتفــع کنند.

3.اوراق اجاره رهنی:
 نوع سـوم اوراق اجاره بیشتر مورد استفاده 
اعتبـار  موسسـات  و  لیزینگ هـا  بانک هـا، 
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بـا توجـه بـه سـوابق درخشـان و وجـه تمایـز در راسـتای فعالیـت هـای مدیریتـی و   
اجرایی کشـور از مدیرعامل گروه پتروصنعت جنوب حسـین کاوه پیش قدم در مراسـمی که به 
مناسـبت دهه فجر و با نام مدیران جهادی جمهوری اسـامی برگزار شـد ، تقدیر به عمل آمد.
ایـن مراسـم  در12 بهمـن مـاه سـال جـاری بـا مشـارکت و حضـور وزارتخانـه هـا ، سـازمان هـا 
و نهادهـای اجرایـی جمهـوری اسـامی ایـران ، معاونـت های نهاد ریاسـت جمهوری ، سـپاه 
پاسـداران ، مجمع تشـخیص مصلحت نظام ، مجلس شـورای اسـامی و سـایر سـازمان های 
مرتبـط مختـص مدیـران اجرایـی برگزارشـد و نـام گـروه پتروصنعـت جنـوب و مدیرعامـل ایـن 

مجموعـه در کتـاب چهـره هـای ماندگارثبـت گردید. 
پیـام مدیرعامـل گـروه پتروصنعـت درکتـاب چهـره هـای مانـدگار مدیـران جهـادی جمهوری 

اسـامی بـه شـرح ذیل اسـت ؛
بسم الله الرحمن الرحیم

هوالمدبر
فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین

هنگامـی کـه ابراهیم خلیل الله در قامت یـک اراده قیامت می کند و با تبر سـاده خود بت های 
زمـان و زمانـه را در هـم می شـکند، هنگامـی کـه موسـی کلیم اللـه بـا زمزمـه  رب الشـرح لـی 
صـدری و یسـرلی امـری واحلـل عقـده من لسـانی با گام های اسـتوار به سـراغ فرعـون می رود 
و او را بـه صـراط مسـتقیم دعـوت می کنـد و هنگامـی کـه بی محابا با قـوم بنی اسـرائیل دل به 
دریـا می زنـد و سـینه نیـل را می شـکافد، هنگامـی که عیسـی روح الله بـه باورهای فرسـوده و 
منجمـد و خودمحـور و واپسـگرای مردمـان خـود می تـازد و جـان خـود را بـر کف می نهـد تا آن 
را بـه یکتایـی و مهـرورزی هدایـت کنـد و در ایـن راه تمامـی مصائـب و مامت هـا و ریاضت هـا 
را بـه جـان می خـرد، و هنگامـی کـه رسـول رحمـت، پیامبـر اعظم، محمـد مصطفـی )ص( با 
گام هـای اسـتوار بـه سـوی یثرب می شـتابد و با فتح مدینـه پرچم حکومت عدالت و انسـانیت 
را بـر فـراز جهـان می افـرازد، و نـدای " اذا جاء نصرالله والفتـح و رایت الناس یدخلـون فی دین 
اللـه افواجـا" در گـوش عالـم می پیچد و هنگامـی که این پرچم مبـارک به     علی )ع( اسـطوره 
عالـم و آدم ـ می رسـد و دولـت عدالـت و اسـتقال و آزادی و دینـداری خـوش می درخشـد و 
هنگامـی کـه امـام خمینی )ره( چونان خورشـید طلـوع می کند و پـس از چهارده قـرن دوباره 
پرچـم علـی را برافراشـته و بـه خلف صالح خـود،   مقام معظـم رهبری )حفظ الله( می سـپارد، 
مـا وارث نوعـی دیگـر از رهبـری و مدیریـت می شـویم : " مدیریت جهـادی" و زیباتـر آنکه ما به 

چشـم خـود نمونه هـا و اسـوه های ایـن نـوع مدیریـت را دیده ایم. 

“
انتخاب مدیرعامل گروه پتروصنعت جنوب به عنوان مدیرجهادی

تخصصی  المپیاد  مسابقات  دوره  هفتمین   
 ، ایجاد مهارت  به منظور  آتش نشانی شرکت ملی گاز 
افزایش سرعت عمل و باالبردن توان عملیاتی ، تبادل 
مدیریت،   ، ریزی  برنامه  با  تجارب  انتقال  و  اطاعات 
هماهنگی و نظارت برتولید ، در 21 آذر ماه سال جاری 
جنوب  پتروصنعت  گروه  توانمند  پرسنل  درخشش  با 
با  کننده،  شرکت  تیم   13 بین  در  اول  مقام  کسب  و 

به  و  اهواز  تختی  ورزشگاه  در  مربیگری مهدی صفری 
شد.   برگزار  بیدبلند،  گاز  پاالیش  شرکت  میزبانی 

جنوب؛  پتروصنعت  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
 ، تیموری  عقیل   ، راستگو   عباس   ، پرهنر  اسحاق 
عبدالرضا مبین فرد ، مصطفی خسروی ، علی سعیدی 
مهر و محسن اسماء فر ورزشکاران پرافتخار این المپیاد 

. باشند  می 

درخشش همکاران پروژه آتش نشانی فاز 12در

هفتمین المپیاد تخصصی آتش نشانی شرکت ملی گاز

شکسـتن حصر آبادان، فتح خرمشـهر، والفجر 8، دوران سـازندگی، ورود به باشـگاه هسته ای 
جهـان. از چمـران، همت، باکری، بروجردی تا شـهدای هسـته ای. آنانی کـه در عین باورهای 
علمـی و دینـی بـا خاقیت و نـوآوری و توکل، فعالیت ها و پـروژه ها و عملیات خـود را در قالب 
" جهـاد " می دیدنـد و از راه هایـی متفـاوت و تـازه در عرصـه انقاب و میهن خـود طرحی نو در 

انداختند.  می 
اکنـون آن راه نصب العیـن ماسـت. راهی کـه به مدد جرأت، پویایی و نوآوری، سـاختار مرسـوم 
و رسـوب کـرده بوروکراتیـک و ذهن هـای ایسـتا را در هم می شـکند و راه صد سـاله را یک شـبه 

طـی می کنـد. آری ایـن اسـت مدیریت جهـادی. چه، به فرمـوده مقام معظـم رهبری: 
جهـاد یعنـی حرکـت انسـان در میـدان حرکت و مبـارزه بـا مانع ها و مانع تراشـی ها و احسـاس 
تکلیـف و تعهـد. یـک ملـت وقتی معتقـد به جهاد شـد، در همه میدان ها پیشـرو اسـت. جهاد 
فقـط تفنـگ بـه دسـت گرفتن نیسـت، جهـاد این اسـت که انسـان خـود را همیشـه در میدان 
حرکـت و مبـارزه بـا مانع هـا و مانع تراشـها ببیند. احسـاس تکلیف کند، احسـاس تعهد کند، 

ایـن   می شـود جهـاد، جهاد اسـامی این اسـت. 
و ال َتهُنوا و ال َتحَزُنوا َو َانُتُم اآلَعَلوَن ان ُکنُتم ُموِمنین

والسام و علیکم و رحمه الله
حسین کاوه پیشقدم

مدیر عامل

جوایز مسابقه ایمنی و آتش نشانی که به مناسبت   
صورت  به   ، جنوب  پتروصنعت  گروه  سایت  وب  در  مهرماه   7
سراسری و وسیع در کلیه پروژه های شرکت برگزار شده بود ،به 
برگزیدگان مسابقه اهدا شد . جوایز برگزیدگان این مسابقه  از نفر 
اول تا پنجم هر پروژه به ترتیب ؛ تلویزیون ، دوچرخه ، پلوپز ، تلفن 
همراه و 5 ماه اشتراک رایگان ماهنامه انرژی و توسعه گزارش شد. 
گفتنی است ؛ تعداد شرکت کنندگان این مسابقه بزرگ بسیار 

است. شده  برگزار  باالیی  درسطح  وهمچنین  چشمگیر 
جوایز  اهداء  جشن  در  تبریز  پاالیشگاه  پروژه  کنندگان  شرکت 
قرائت  با  باشکوه  نشانی، طی مراسمی  آتش  و  ایمنی  مسابقه 
حادثه  نشان  اتش  شهدای  به  ملی  سرود  دادن  سر  و  فاتحه 

کردند. احترام  ادای  پاسکو 

اهدا جوایز به برگزیدگان مسابقه ایمنی و آتش نشانی
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بررسی ها نشان داده که سازمان های موفق ایرانی، اصول ده گانه زیر را در مواجهه با منابع انسانی رعایت 
می کنند. 

1-کارکنان ناالیق را جذب نکنید. 
کارکنان ناالیق سازمان را به نابودی می کشانند. ازاین رو مهمترین وظیفه مدیران سازمان های ایرانی، 

شناسایی، انتخاب و جذب نیروی انسانی شایسته می باشد. 
2- آموزش را حق همگانی ندانید. 

در شرایط پرچالش سازمان های ایرانی، می بایست امتیازات موجود را به نحو عادالنه ای بین منابع انسانی 
توزیع کرد و عدالت در آموزش یعنی ایجاد فرصت های آموزشی برای کارکنان شایسته و وفادار به سازمان. 

3- منابع انسانی توانمند را ثروت خود بدانید. 
منابع انسانی توانمند و شایسته، مهمترین ثروت و دارایی سازمان های ایرانی می باشند. با این حال، 
برنامه  خود  تجهیزات  کم اهمیت ترین  برای  ایرانی،  سازمان های  اغلب  که  است  تعجب  جای  خیلی 

نگه داری و تعمیرات دارند ولی در این مورد توجهی به حفظ منابع انسانی خود ندارند. 
4- منابع انسانی توانمند را رهبری کنید، نه مدیریت. 

اصول مدیریت و رهبری منابع انسانی توانمند با اصول مدیریت سایر سطوح کارکنان کاما متفاوت و 
متمایز است. چنانچه می خواهید منابع انسانی توانمند را برای خود حفظ کنید، آن ها را رهبری کنید 

و نه مدیریت. 
5-  منابع انسانی توانمند را جذب کنید. 

 Head( به شکار مغزها و کارهای معروف  و ساز  از رویکردها  برخورداری  با  ایرانی  سازمان های موفق 
Hunting(، در پی جذب و شکار منابع انسانی توانمند و شایسته برای خود می باشند. 

6- سطح انگیزه و رضایت منابع انسانی را افزایش دهید. 
سازمان های موفق ایرانی با شناسایی شاخص های موثر بر انگیزه و رضایت کارکنان، آن ها را به طور مرتب 

مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و بر این اساس برنامه های الزم را طراحی و اجرا می کنند. 
7-کار گروهی را در بین منابع انسانی توسعه دهید. 

کار گروهی مجموعه ای از احساس هم فکری، هم کاری، مشارکت و دلسوزی نسبت به منافع سازمان 
است. سازمان های موفق با درک کامل و کافی از این موضوع، آن را به عنوان مهمترین راهبرد خود در 

مدیریت منابع انسانی انتخاب نموده اند. 
8-رهبری بر مبنای شاخص های قابل اندازه گیری 

شاخص های قابل اندازه گیری، امکان اثربخشی سبک رهبری منابع انسانی را ارتقا داده و در این مورد 
کمک به سزایی به سازمان می کنند. ازاین رو شاخص های قابل اندازه گیری، کیفیت مدیریت و رهبری 

منابع انسانی را افزایش می دهند. 
9-  بین مسئولیت ها و اختیارات منابع انسانی توازن ایجاد کنید. 

سازمان های موفق ایرانی به موضوع ایجاد توازن بین مسئولیت ها و اختیارات منابع انسانی اهمیت 
زیادی قائلند و در تاشند که این دو دچار عدم توازن نشوند و اختیارات الزم را به کارکنان مسئولیت پذیر 

خود واگذار می کنند. 
10- صالحیت های خود در موضوع مدیریت منابع انسانی را ارزیابی و ارتقا بدهید. 
اگر بخواهیم فقط یک دلیل برای کامیابی و عدم کامیابی سازمان های ایرانی در نظر بگیریم، می توانیم 
بگوییم که مدیران سازمان های کامیاب، استعداد فوق العاده ای در ارتقای صاحیت های مدیریت منابع 

انسانی خود دارند. 
برگرفته از کتاب دالیل ظهور و افول سازمان ها از دیدگاه تفکر استراتژیک جلد6 

استخراج از سازمان مدیریت صنعتی ایران

خبرغم انگیز در گذشت فرزند 
عزیزتان غمی جانگداز بر دل 
از  غم  در  ما  اندوه  نشاند.  ما 
دست دادن فرزند کوچک تان،
 آراد آزادنیا در واژه نمی گنجد. 
این  اندوه  از  آکنده  دلی  با 

ضایعه جانگداز را به خانواده همکار گرامی مان تسلیت 
عرض نموده و برای کلیه بازماندگان از خداوند منان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم.

شرکت کنندگان گرامی “
خواهشمند است جواب جدول را به آدرس ایمیل 

petronews@perogroup.co 
همراه با درج نام و خانوادگی و محل خدمت ارسال نمایید.

همچنین جهت دریافت جوایز با روابط عمومی گروه پتروصنعت 
جنوب، سرکار خانم احقاقی تماس حاصل فرمایید.

؟ مسابقه

با جـایزه
جدول سودوکو

برنده گان معمای خبرنامه شماره 7: 
ناصر محمدی )سرپرست آموزش پروژه فاز 12(
رحیم سلمانی نژاد )همکار پروژه ایمنی فاز 12(

انا لّله و انا الیه راجعون

گروه پتروصنعت جنوب

فرامین ده گانه در مدیریت منابع انسانی سازمان های ایران

آقایان ؛ سیدحجت اله سجادی، محسن رضائی، هاشم خواجه، احمد حکیمی ) از همکاران پروژه کارگاه مرکزی(، سیدمحسن 
از همکاران پروژه راهبری فاز12(، عابدین مرادی، مسلم  خیبرگیر )از همکاران پروژه آتش نشانی فاز12 (، علیرضا تشانی) 
شاهمرادی، ساالر غفارنیا) ازهمکاران ستادی(، به تازگی تشکیل زندگی مشترک داده اند. پترونیوز به این عزیزان تبریک عرض 

می نماید.
آقایان ؛ وحید آزادنیا )از همکاران پروژه راهبری فاز 12 (، کاظم خالقی نژاد، مسعود تواضع، حمید شعبانی، ولی اسحاق نژاد، 
علیرضا شکرائی، عباس جوادی نیا  )از همکاران پروژه کارگاه مرکزی( همچنین خانواده محترم همکار عزیز از دست رفته مان ظهیر 
حاجیان )پروژه کارگاه مرکزی (، امید عساکره کریم، علی مقدم )ازهمکاران پروژه پتروشیمی رازی (، محمد آخوندنیا )از همکاران 
ستادی(، خانواده محترم همکار عزیز از دست رفته مان ناصرباغبان و محمد فرزانه ساراز پروژه پاالیشگاه نفت تبریزدر غم از دست 
دادن عزیزانشان می باشند. پترونیوز مصیبت وارده را به ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگارمتعال طلب صبر و شکیبائی 

برای بازماندگان مسئلت می دارد.
آقایان ؛ محمد اکبری، حسین غامی )از همکاران پروژه کارگاه مرکزی(، رضا نصیرپور، سعید سلطانی) از همکاران پروژه پاالیشگاه 
تبریز (، فاضل آذریان، سعید قنبری، محمود مختاری، محسن اپرا، رضا عالی جمالی، محمد امین عبیدی، احمد امینی) از همکاران 

پروژه راهبری فاز 12(، سید فرهاد بنی هاشمی  )از همکاران ستادی(، به تازگی صاحب فرزند گردیده اند. قدم نو رسیده مبارک.

باخبر شدیم که ...
n

n

n



سردبیر: افسانه سادات احقاقی
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سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی   
نفت و انـرژی کیش بـا رویکرد “سـرمایه گذاری” 
از 20 تا 23 دی ماه سـال جـاری درجزیره کیش 
و بـا حضـور پررنـگ گـروه پتروصنعـت جنـوب 

شـد.  برگـزار 
کشـورهای  از  نمایندگانـی  نمایشـگاه؛  درایـن 
آلمـان،  فرانسـه،  ایتالیـا،  سـوئیس،  اتریـش، 
آفریقـای  روسـیه،  اسـپانیا،  آمریـکا،  چیـن، 
در  حضـور  بـرای  اسـکاتلند  هلنـد،  جنوبـی، 
کیـش  بـه  نفـت  وزارت  سـرمایه گذاری  رویـداد 
حضـور داشـتند؛ تـا آخریـن فرصت هـای توافق 
بـرای سـرمایه گذاری نفتـی در دولـت یازدهـم را 

بـه طـور جـدی محـک بزننـد.
غرفـه گـروه پتروصنعت جنـوب نیـز در این نمایشـگاه میزبان مدیرعاملیـن و مهمانـان بزرگوار 
بسـیاری بود. مدیرعامل گروه پتروصنعت جنوب در مراسـم اختتامیه  گفت : مذاکرات بسـیار 
سـازنده ای در این نمایشـگاه با شـرکت های داخلی و خارجی گوناگونی داشتیم که امیدوارم 
ایـن مذاکرات چه بسـا در اثنای پروسـه طوالنی یـا کوتاه مدت در پیشـبرد اهداف این شـرکت 
مثمرثمـر و واقع شـود. همچنیـن در حاشـیه سـیزدهمین نمایشـگاه مذاکراتی بـا مدیرعامل 

شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی صورت گرفت کـه انشـاا... نتیجه بخش خواهـد بود.

نفـت  وزارت  حمایـت  بـا  امسـال  نمایشـگاه 
نفـت  ایـران، شـرکت ملـی  جمهـوری اسـامی 
ملـی  شـرکت  ایـران،  گاز  ملـی  شـرکت  ایـران، 
و  پخـش  ملـی  شـرکت  پتروشـیمی،  صنایـع 
شـرکت  ایـران،  نفتـی  هـای  فـرآورده  پاالیـش 
پشـتیبانی سـاخت و تهیـه کاالی نفـت تهـران، 
انجمن سـازندگان تجهیزات صنعت نفـت ایران، 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران و شـرکت طراحی 
و مهندسـی و تامیـن قطعـات و مـواد شـیمیایی 
صنایـع پتروشـیمی )اسـپک( در مسـاحتی بـه 

وسـعت 18 هـزار متـر مربـع برگـزار شـد.
در حاشـیه نمایشـگاه دکتـر حمیدرضـا شـیرزاد، 
مدیـر سـرمایه گـذاری سـازمان منطقـه ای کیـش در مراسـمی بـا حضـور مدیـران گـروه 
پتروصنعت به تشـریح آینـده انرژی جهان در دوران ریاسـت جمهوری ترامـپ پرداخت و گفت 
: در شـرایط فعلی، سیاسـت های ترامپ سـبب توسعه انرژی فسـیلی و افزایش سطح قیمت 

نفـت خواهد شـد.
در پایـان این مراسـم  دکتر زحمتکـش رئیس هیئت مدیـره و دکتر کاوه پیش قـدم مدیرعامل 
گـروه پتروصنعـت جنـوب از مدیـر پروژه پاالیشـگاه تهـران ، مهندس حسـن فاضل بـه عنوان 

مدیرپـروژه برتر بـا اهداء هدیـه ای تقدیر و تشـکر کردند.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش
 با حضور گروه پتروصنعت جنوب برگزار شد.


