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وزارت نف��ت برنامه های متعددی تدوین کرده و قرار
است به طور ساالنه ده ها میلیارد دالر در بخش باالدستی
و پایین دستی در صنعت نفت سرمایه گذاری کند و تا
کنون بخشی از این برنامه ها و طرح ها را نیز معرفی کرده
است.از سوی دیگر وزارت نفت با معرفی نسل جدیدی از
قراردادهای نفتی به دنبال حضور موثر شرکت های بزرگ
نفتی است که روند توسعه صنعت نفت ایران را سرعت
بخشد .بر این اساس به گفته مسووالن وزارت نفت حدود
دو سوم ارزش قراردادهای جدید را ایرانی ها اجرا خواهند
کرد و از طریق آن فناوری های جدید نیز به کشور منتقل
می ش��ود .در شکل گیری این موضوع عالوه بر توسعه
صنعت نفت ایران ارتقای توانمندی شرکت های ایرانی
نیز منظور شده که شایسته است شرکت های پیمانکار
ایرانی به آن توجه ویژه ای داش��ته باشند  .به هر جهت
اکنون که به پشتوانه برجام فضای مثبت تعامالت ایران
با کشورهای خارجی شکل گرفته و امید درصنعت نفت
ایران جریان یافته  ،شایسته است که شرکت های پیمانکار
نفتی نیز با بهره گیری از این فضا به اعتالی صنعت نفت
در راه اندازی طرح ها و پروژه های این صنعت عظیم که
موتور محرک اقتصاد ایران است تالش کنند و در مسیر
جاودانگی صنعت نفت ایران سهیم باشند  .شرکت اُیکو
نیز با درک این موضوع تا کنون با حضور موثر و اثر گذار
در راه اندازی فاز های  17و  18پارس جنوبی و همچنین
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی
از مهمترین پروژه های صنعت نفت ایران در حال حاضر
توانسته در این مسیر گام های استواری را طی کند و در
این خصوص نیز به موفقیت هایی دست یابد  .به هرجهت
این شرکت به رشد و ارتقای فعالیت ها در بخش راه اندازی
و بهره برداری صنایع نفت می اندیشد و در این زمینه نیز تا
رسیدن به اهداف عالیه شرکت از هیچ کوشش و تالشی
دریغ نمی کند.
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ارزیابی عملکرد در شرکت اُیکو
ارزيابی عملکرد در شركت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت يکی از ابزارهای مديريت
مبتنی بر شايستگی و عملکرد است .بر اساس اين نظام ،با توجه به نگاه ويژه مديران سازمان به
سرمايههاي انسانی شركت و تالش براي ارتقاء سطح شايستگي و عملكرد افراد ،دستورالعملها
و مكانيزمهاي ارزيابي عملكرد افراد تدوين و در ادوار سه ماهه اجرا میشود.
اهداف و داليل اصلي نياز ش��ركت به پیاده س��ازی نظام ارزيابي عملکرد کارکنان عبارت
است از:
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بهینه سازی فرایندهای حوزه منابع انسانی نه تنها نقش بسزایی در سرعت بخشیدن و کاهش
زمان انجام امور دارد بلکه تبعاتی از جمله افزایش سطح رضایت شغلی کارکنان سازمان را نیز به
همراه خواهد داشت که در نهایت منجر به افزایش عملکرد سازمان می شود .
در این راستا مطابق با موافقت مدیریت محترم عامل ،واحد منابع انسانی و توسعه مدیریت
در نظر دارد در حوزه نرم افزاری نسبت به تهیه سیستم های ارزیابی عملکرد ،نظرسنجی و
 BPMSهمچنین در حوزه عملیاتی نسبت به پیاده سازی روش های نوین جهت برنامه ریزی و
جذب نیروی انسانی و نظام رتبه بندی شاغلین اقدام کند .به همین منظور واحد منابع انسانی و
توسعه مدیریت در نظر دارد طی این شماره از فصلنامه جهت آشنایی همکاران ،به تشریح موارد
مطرح شده بپردازد.در گزارش پیش رو نگاهی داریم به این موارد که می خوانید:
حوزه نرم افزار
در این قسمت ،ابتدا به توضیحاتی در خصوص ویژگی های نرم افزار ارزیابی عملکرد پرداخته
می شود ،سپس ویژگی های نرم افزار نظرسنجی و  BPMSنیز بیان خواهد شد.
ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است .بر اساس این نظام،
با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقاء سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و
نیز لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد ساز وکار یکسان در تعیین و تبیین شاخصهای
ارزشیابی از سوی دیگر ،فرمها و دستورالعملهایی بر اساس سیاستهای سازمان در این
خصوص تدوین میش��ود .در این راستا شرکت اُیکو جهت پیاده سازی این نظام اقدام به
تهیه نرمافزاری کرده ،که این نرم افزار عالوه بر پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد در طول
یک دوره ارزشیابی ،از چندین روش ارزیابی بر اساس ماهیت دپارتمانها و پروژهها استفاده
میکند که نتایج برخی از دورهها و روشها در سایر ارزیابیها موثر خواهد بود .در نهایت
آرشیو نتایج کلیه ارزیابیها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه مزایا در نظر گرفته خواهد
ش��د .برخی ویژگی های نرم افزار ارزیابی عملکرد خریداری ش��ده توسط شرکت اُیکو به
شرح زیر است :

ویژگیهای نرمافزار نظرسنجی
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تشويق عملکردهاي مطلوب و نهي از عملکردهاي نامطلوب کارکنان؛
پاسخ به اين نياز کارکنان که «حق دارند از نظرات افرادي كه در تعامل مي باشند مطلع
باشند»؛
شناس��ايي افرادي که قابليت ارتقاء دارند و يا مس��تحق افزايش دستمزد و مزاياي جانبي
هستند؛
نيازسنجي آموزشي کارکناني که جهت ارتقاء يا جبران کاستيها نياز به آموزش دارند؛
امکان بازنگري مشاغل و پستهاي سازمان.
ابزار سنجش عملكرد پرسنل شركت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت پرسشنامه بوده
که در فاز اول از رویکرد باال به پایین و در فاز دوم به صورت چند جانبه مورد اس��تفاده قرار
خواهد گرفت.
فاز اول ارزیابی باال به پایین :به عبارت دیگر در این رویکرد صرفاً مدیران افراد زیر مجموعه
خود را مورد ارزیابی قرار می دهند .این نوع ارزیابی در حال حاضر در ش��رکت به صورت س��ه
ماهه و کاغذی اجرا می شود .امید می رود با توجه به دستورالعمل مصوب و ایجاد بستر ،ICT
ارزیابی عملکرد در شرکت  OICOبر پایه نرم افزار ارزیابی عملکرد اجرا شود.
فاز دوم ارزیابی چند جانبه :ارزيابی چند جانبه نوعی فرآيند ارزيابی اس��ت که به صورت
گروهی انجام ميشود و در آن تمامی افرادی که در سازمان به طور مستقيم و غيرمستقيم با
فرد ارتباط دارند اعم از مدير ،مرئوس ،همکاران و مشتريان ،شرکت میکنند تا برداشتی واقعی
از عملکرد شغلی ارايه نمايند .بر خالف ارزیابی باال به پایین در این نوع ارزیابی ،تعداد ارزیابان
بیش از یک نفر می باشد .سیستم ارزیابی چند جانبه دارای ویژگی های مثبت و منحصر به
فردی است که آن را برای ارزیابی ،بسیار مناسب و مطلوب ساخته است و يكي از رويكردهاي
شناخته شده در سطح جهان مي باشد.
الزم به ذکر است واحد منابع انسانی شرکت اُیکو در تالش است ،پس از فراهم آمدن شرایط
اس��تفاده از ارزیابی چند جانبه ،این نوع رویکرد را در س��ازمان تا پایان سال  1396در مراحل
مختلف اجرا نماید.
تغییرات پیش رو در ارزیابی عملکرد شرکت اُیکو:
جاری سازی ارزیابی عملکرد در بستر  ICTو با استفاده از نرم افزار مرتبط؛
ارایه گزارش بازخورد به فرد و مدیر مافوق پس از اتمام فرایند ارزیابی؛
ارزیابی عملکرد سرپرستان/روسا و مدیران سایت ها؛
شاخص های ارزیابی به دو صورت شاخص های رفتاری و شاخص های عملکردی.
نظرسنجی
ارزیابی نظرات و بازخوردهای همکاران در کلیه اقدامات واحد منابع انسانی از جمله روابط
کار و کارکنان،
نظام های پرداختی ،رفاهیات و  ، .....یکی از مهمترین ابزارهای واحد منابع انسانی می باشد
که با پیشرفت و توسعه روز افزون تکنولوژی ،روالهای مکانیزه با روالهای دستی که دارای
سرعت بیشتر و خطای انسانی کمتری میباشد جایگزین گردیده است .به همین دلیل بهرهگیری
شرکت از ابزارهای نظرسنجی خودکار به منظور تسریع ثبت نظرات و تحلیل دیدگاهها و نقطه
نظرات امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
استفاده از نرم افزار نظرسنجی  ،امکان ایجاد نظرسنجی به صورت غیرکاغذی و همچنین
مشاهده نتایج و اطالعات نظرسنجی در قالب گزارشات متعدد را برای کاربر فراهم می نماید.
برخی ویژگی های نرم افزار نظرسنجی به قرار ذیل می باشد:

ویژگیهای نرمافزار ارزیابی عملکرد
مزیت

توضیحات

مدیریت ارزیابی عملکرد

امکان طراحی انواع فرمهای ارزیابی عملکرد در سازمان
امکان تعریف دستورالعملهای ارزیابی عملکرد در سازمان
امکان ثبت و نگهداری اهداف و برنامههای کاری کارکنان
ام�کان ثبت و نگهداری وقایع موثر عملکردی کارکنان در
دورههای ارزیابی
امکانتعریفالگوهایمختلفنحوهپاسخدهیباشاخصهای
ارزیابی عملکرد
امکان ثبت و بررسی اعتراض به نتایج ارزیابی عملکرد
امکان درج سوابق قبلی ارزیابی کارکنان در پرونده ارزیابی
عملکردایشان
امکان تعریف گردش کار جهت فرآیندهای تکمیل فرمهای
ارزیابی ،تایید دستورالعمل ارزیابی و بررسی اعتراضات

ارتباط با سایر نرمافزارها

درج نتای�ج حاصل از فرآیند ارزیابی عملکرد در س�وابق
پرسنل
ام�کان بارگذاری خودکار اطالعات فرم ارزیابی عملکرد از
پرونده پرسنلی
امکان تعیین اهداف کارکنان بر اساس مشاغل و پستهای
سازمانیتشکیالت
امکان تب�ادل اطالعات با س�ایر نرمافزارهای حوزه منابع
انسانی و اس�تفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در محاسبات
و گزارشات

استخراج اطالعات در قالب انواع گزارش

امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات پویا بر حسب عوامل
ارزیابی عملکرد
امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات
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سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار ()BPMS
سیستم مدیریت فرآیندهای کس��بوکار ( )BPMSآمیختهای از علم و هنر مهندسی و
معماری سازمان ،چیدمان و به گردش درآوردن فرآیندها و اطالعات در کلیه حوزه های کاری
شرکت از جمله منابع انسانی است BPMS .فقط مقولهای درباره روشهای افزایش تاثیر و
بهرهوری نیست ،بلکه درباره مدیریت زنجیره اتفاقات تاثیرگذار حاصل از تصمیمات و فعالیتهای
ن است.
نامحدود افراد سازمان و مشتریان آ 
کارایی و انعطافپذیری باال در کنار سادگی این محصول سبب شده است امکان طراحی فرمها
و فرآیندها با سطوح پیچیدگی مختلف فراهم شود .همچنین جهت تولید هر نوع گزارش دلخواه
در بخشهای مختلف ،ابزارهایی با کاربری ساده در دسترس کاربران قرار میگیرد و عملیات
مدلسازی به سادگی قابل انجام میباشد .یکپارچگی کامل این محصول با سایر بخشهای
سیستم جامع منابع انسانی ،سازمان را قادر میسازد تا به دور از هرگونه پراکندگی اطالعاتی و
رابط کاربری ،فرمها و فرآیندهای خاص خود را در دل راهکار دیدگاه طراحی نموده و از همان
طریق در اختیار کاربر نهایی قرار دهد .برخورداری از موتور گردش کار قدرتمند و قابل سفارشی
سازی ،یکپارچگی کامل با سیستم جامع منابع انسانی ،گزارشساز پیشرفته با قابلیت تولید انواع
گزارشات و نمودارهای آماری از جمله ویژگی های این نرم افزار می باشد .در این راستا شرکت
اُیکو بدلیل نیازمندی های موجود در مسیر فراهم نمودن چنین امکانی حرکت کرده است.
حوزه عملیاتی
برنامه ریزی ،جذب و استخدام منابع انسانی
برنامهريزي منابع انساني قسمتي از برنامهريزي استراتژيك هر سازمان است ،كه طي آن
مشخص ميگردد كه براي رسيدن به اهداف استراتژيك سازمان چه نيروهايي مورد نياز است
و چگونه ميتوان آنها را تامين نمود .براي انجام برنامهريزي نيروي انساني بايد اهداف استراتژيك
سازمان مشخص باشد و بر اساس آن تحليلي از نيروي انساني مورد نياز به عمل آيد .با توجه به
توسعه کمي و کيفي شرکت از ابتدای تاسیس تا به امروز ،افزايش حجم قراردادها ،تعداد پروژه
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ها و بزرگ شدن مجموعه ،لزوم برنامه ريزي و تأمين منابع انساني به عنوان يکي از مأموريت
هاي مهم حوزه منابع انساني بیش از پیش نمایان شده است .در همين راستا اقدامات متعددي
در حال برنامه ريزي و اجرا مي باشد.
اداره برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی به منظور جذب نیروی انسانی کارآمد و اثر بخش
مبادرت به انجام اصالحاتی در حوزه فرآیند جذب و تدوین دستورالعمل و فرم های ارزیابی
نمود .از جمله این تغییرات اضافه نمودن کمیته جذب به فرآیند جذب و تشکیل پانل مصاحبه،
استفاده از مصاحبه گران فنی ،عمومی و روانشناس در پانل مصاحبه جهت ارزیابی ابعاد مختلف
فنی و رفتاری و روانشناختی متقاضیان کار می باشد .از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه
برگزاری کارگاه  8ساعته با عنوان آشنایی با فنون و تکنیک های مصاحبه استخدامی در دفتر
تهران و سایت و نیز دعوت از مدیران و سرپرستان دیسیپلین های مختلف جهت آشنایی با
مبانی این کارگاه بوده است .همچنین آیین نامه کمیته جذب و فلوچارت اجرایی تهیه شده
و مدیران پروژه ها در سایت ، 21-20 ،18-17بندرعباس و  LNGبه عنوان رئیس کمیته،
مدیران سایت به عنوان نائب رئیس کمیته و کارشناسان منابع انسانی در پروژه های مذکور به
عنوان دبیر کمیته منتصب شدند .از سویی سه نرم افزار حاوی تست های روانشناختی به منظور
ارزیابی سالمت روان ،هوش هیجانی و بررسی تیپ شخصیتی افراد تهیه گردیده .شناسایی و
ارتباط با منابع تأمين نيرو از دیگر اقدامات انجام شده می باشد .نمونه اي از اين منابع عبارتند
از  :بانک رزومه-هاي ش��رکت (رزومه هاي ارس��الي به ايميل استخدامي شرکت) ،موسسات
کاريابي ،انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه و آگهي روزنامه .همچنين اداره برنامه ریزی و تامین
نیرو با همکاري واحد فناوري اطالعات بانک اطالعاتي آنالين رزومه ها در وب سايت و ایمیل
شرکت را راه اندازي نموده است ،که افراد مي توانند با مراجعه به بخش فرصت های شغلی
به اين منظور در وب سايت شرکت اطالعات درخواستي را ثبت و به روز رساني نمايند .اداره
برنامه ریزی و تامین نیرو در سال  94بر مبناي نيازهاي نيروي انساني موردي که در قالب فرم
هاي برآورد نيروي انساني دريافت نموده است اقدام به شناسايي نيروهاي متخصص از طريق
انتشار آگهي استخدام در روزنامه ها و مراکز کاريابي ،ايميل و وب سایت شرکت نموده است .
همچنین به درخواست واحد مدیریت پروژه ها و تصویب مدیر محترم عامل شرکت در خرداد
 95اقدام به دعوت از  180نفر از متقاضیان خواهد نمود .این واحد رزومه های ارسالی که از
طرق مختلف جمع آوری شده بود مورد بررسی و غربالگری قرار داده و در نهایت  180نفر از
متقاضیان فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور که فاقد سوابق بیمه می باشند را جهت بررسی
در پانل مصاحبه و ارزیابی روانشناختی به منطقه عسلویه دعوت کرد .زمان برگزاری مصاحبه
30خرداد تا  3تیر  95در نظر گرفته شده است .و متقاضیان جهت تصدی پست اپراتوری مورد
ارزیابی قرار خواهند گرفت و تعداد  70نفر از افرادی که شرایط مورد نظر را در مصاحبه احراز
کنند وارد فرآیند استخدام و مصاحبه خواهند شد.
رتبه بندی شاغلین
در عرصه پرشتاب تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قانونی و تغییرات سریع فناوری
به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات  ،دگرگون شدن ماموریت ها و وظایف سازمان ها و به تیع
آن فعالیت ها  ،روش ها و رویه ها امری اجتناب ناپذیر است  ،تغییر در مشاغل یعنی تغییر در
وظایف و مسئولیت ها و سایر عوامل شغلی که کارکنان متولی متصدی انجام آن هستند.کارکنان
زمانی امور محوله را به نحو صحیح  ،کامل و مفید به انجام می رسانند که خدمات آنان به صورت
عادالنه و منطقی جبران گردد.با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف سازمانها در کشورهای

در حال توسعه نظارت و کنترل کارکنان بصورت فردی و بالطبع پرداخت حقوق و دستمزد ،
توسعه و آموزش و تامین اجتماعی با توجه به فعالیت فرد فرد کارکنان امکان پذیر نیست.لذا
در این رابطه وجود نظامی قانونمند و مستدل به منظور توزیع عادالنه و منطقی حقوق و مزایا
و تامین اجتماعی عادالنه به نام نظام رتبه بندی مشاغل است که از طریق آن کارفرما اعم از
بخش دولتی یا غیر دولتی خدمات کارکنان را جبران می نماید .از سوی دیگر مدیران باید بدانند
چه پست هایی در سازمان وجود دارد تا هنگام نقل و انتقال  ،جذب و استخدام و عزل و نصب
بتوانند درست عمل کنند.برای حل مشکالت ناشی از وسعت پیچیدگی و پراکندگی پست های
سازمانی الزم است که آنها را براساس نظام رتبه بندی مشاغل  ،دسته بندی کنند .و به منظور
جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و حفظ و ایجاد انگیزه در آنان و توجه به
تفاوتهای فردی به منظور ارتقاء عملکرد نیازمند پیاده سازی نظام رتبه بندی می باشند.
شرکت  OICOطرح رتبه بندی مشاغل را پس از مشخص شدن پیمانکار از اردیبهشت
سال جاری به مدت  9ماه مطابق با قرارداد فی مابین شروع کرده است.
هدف های کلی نظام رتبه بندی شاغلین را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
پویایی نظام ارزیابی و رتبه بندی مشاغل؛
ایجاد زمینه های الزم برای رش��د اس��تعدادها و قابلیت های افراد ،و ارزش گذاری به این
استعداد ها و قابلیت ها؛
سوق دادن طرح های رتبه بندی مشاغل به سمت ضرورت های واقعی سازمانی و پیش
گیری از صورتی شدن آنها در راستای مقتضیات افراد؛
تشویق کارکنان به افزایش مهارت های شغلی و فراگیری آموزش های الزم؛
ایجاد نوعی نظام مبتنی بر کارایی  ،اثربخشی و ارشدیت افراد؛
در اختیار داشتن ابزاری مناسب توسط مدیران واحدها برای اعمال سیاست های تشویقی
و انضباطی در محیط کار؛
منطقی شدن درآمد کارکنان؛
ارتقاء سطح بهره وری کار.
«مطابق با ماده  8قرارداد «تهیه و تدوین نظام رتبه بندی شاغلین» که بین شرکت اُیکو و
پیمانکار منعقد گردیده است حضور و همکاری پرسنل شرکت ،حسب نیاز پیمانکار جهت اجرای
طرح رتبه بندی در جلسات و مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه های احتمالی در کلیه
مراحل قرارداد الزامی می باشد .لذا از کارکنان فرهیخته شرکت انتظار می رود در صورت نیاز به
مشارکت در این طرح ،همانند ادوار گذشته مشارکت الزم را در این خصوص بعمل آورند».
داستان مدیریتی؛ تعلق سازمانی
یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یک دوره آموزشی به ژاپن رفته بود ،تعریف کرده است
که روزی از خیابانی که چند ماشین در دو طرف آن پارک شده بود می گذشتم .رفتار جوانی
نظرم را جلب کرد؛ او با جدیت و حرارتی خاص مشغول تمیز کردن یک ماشین بود ،بی اختیار
ایستادم .مشاهده فردی که این چنین در حفظ و تمیزی ماشین خود می کوشد ،مرا مجذوب
کرده بود .مرد جوان پس از تمیز کردن ماشین و تنظیم آینه های بغل ،راهش را گرفت و رفت.
چند متر آن طرف تر در ایستگاه اتوبوس منتظر ایستاد .رفتار وی مرد امریکایی را گیج کرده
بود .به او نزدیک شد و پرسید مگر آن ماشینی که تمیز کردید متعلق به شما نیست؟ جوان
ژاپنی نگاهی به وی انداخت و گفت :من کارگر کارخانه ای هستم که آن ماشین از تولیدات آن
است .دلم نمی خواهد اتومبیلی را که ما ساخته ایم ،کثیف و نامرتب جلوه کند.
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متخصصین راه اندازی شرکت اُیکو در
پروژه میعانات گازی بندرعباس با تالش
شبانه روزی خود و در راستای تحقق تولید
بنزین از ردیف اول این پاالیشگاه در سال
جاری ،اقدامات مهمی را در در سه ماهه
اول سال  1395به انجام رسانده و سعی
در آماده سازی پاالیشگاه جهت دستیابی
به این مهم داشته است.در این دوره زمانی
فعالیت های مهمی همچون راه اندازی و
روش��ن نمودن مشعل های گاز اسیدی،
راه اندازی هر س��ه خط بخار (فشارهای
پایین ،متوس��ط و باال) Steam out ،از
واحد تقطیر میعانات و همچنین انتقال
میعان��ات گازی از مخازن ذخیره به انبار
نفت ش��هید رجایی ،در این پروژه عظیم
ملی صورت گرفته است.بنابر این گزارش
در حال حاضر بویلر Bپاالیشگاه ،پکیج اول
آب شیرین کن ،کمپرسور هوای ابزاردقیق
و سیستم آب خنک کننده پاالیشگاه در
سرویس می باشد که امید است با عنایت
پروردگار و تالش و همت تمامی عوامل و
دست اندرکاران این پروژه ،هرچه زودتر
تولید بنزین از ردیف اول این پاالیش��گاه
تحقق یابد.

تولید بنزین از ردیف اول پاالیشگاه
میعانات گازی بندرعباس در آینده ای نزدیک

انجام موفقیت آمیز تست عملکرد  Performance Testردیفهای سوم و چهارم فاز 18
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مهندس حسن باقری مدیر سایت راه اندازی پاالیشگاه فازهای  17و
 18پارس جنوبی ،از افزایش خوراک ورودی پاالیشگاه به  470تن خبر
داد و گفت :از روز شنبه  25اردیبهشت ماه این مهم صورت گرفت و پس
از تست عملکرد  Performance Testردیف های سوم و چهارم فاز
 18آغاز شد.
وی تصریج کرد :افرایش خوراک ورودی پاالیشگاه پس از گذشت 72
ساعت  ،در روز  28اردیبهشت ماه با موفقیت کامل و در امن ترین شرایط

به پایان رسید.باقری افزود  :هم اکنون در قالب قرارداد تعمیر و نگهداری
( )O&Mتزریق گاز از هر چهار ردیف گازی و در شرایط نرمال در حال
انجام است.
وی در ادامه از آمادگی کامل جهت انجام تست عملکرد واحدهای
 115/114/113ب��ا ظرفیت حداکث��ری  MMSCMD 500در آینده
نزدیک خبر داد و اینکه این عملیات گامی مهم در راستای تحویل نهایی
پاالیشگاه به کارفرمای اصلی خواهد بود.
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برگزاری بیش از 95هزارنفرساعت دوره های آموزشی فنی و تخصصی

امیر حسین رازقی مدیر عامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع
نفت ( )OICOاز برگزاری بیش از  95هزار نفر ساعت آموزشهای فنی و
تخصصی برای کارکنان این شرکت درسال  94در منطقه عملیاتی عسلویه
خبر داد.
وی با اشاره به ایجاد و شکل گیری آموزش های تخصصی شرکت اُیکو
به عنوان قطب آموزش های فنی و تخصصی در صنعت راه اندازی کشور،
آموزش را کلید طالیی رس��یدن به اهداف فنی و تخصصی این ش��رکت
اعالم کرد.
رازقی دوره های آموزشی شرکت اُیکو را شامل آموزشهای ضمن خدمت
برای کارکنان شرکت اُیکو در پاالیشگاه پنجم عسلویه ،آموزش های بدو
استخدام نیروهای با تجربه در پروژه های شرکت ،آموزش نیروهای جدید
االستخدام و آموزش های ضمن خدمت کارکنان پروژه های شرکت عنوان
کرد که در حوزه های راه اندازی ،بهره برداری و تعمیر نگهداری برگزار شده
است ،وی افرود :مدیریت آموزشهای تخصصی این شرکت ،با به کارگیری

مدرسان داخلی و با تجربه و همچنین با استفاده از امکانات و تجهیزات
آموزشی استاندارد ،دوره های آموزشی خود را در محل اجرای پروژه های
شرکت در منطقه عسلویه برگزار کرده است.
بر اساس این گزارش ،واحد آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه شرکت
اُیکو در کنار برگزاری این دوره ها در بخش تحقیق و توسعه دارای پروژه
های پژوهشی ،حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی ،سمینارهای
تخصصی و مقاالت چاپ ش��ده در کنفرانس ها و همایش های علمی و
مجالت معتبر ،مرتبط با نیازهای پژوهشی اُیکو است  .مدیریت آموزش های
تخصصی ،تحقیق و توسعه شرکت اُیکو در حوزه مدیریت دانش نیز موفق به
دریافت تندیس ویژه جایزه جهانی سازمان دانشی برتر( )MAKEدر سال
 94شد و آنچه مسلم است شرکت  OICOشناخته شدن به عنوان شرکتی
دانشمحور در گستره بینالمللی را هدف خود قرار داده و تمامی تالش خود
را بکارگرفته است تا با ایجاد فضا و فرهنگ یادگیری ،بدنه دانش تخصصی
خود را ارتقاء داده و خدمات دانشمحور به مشتریان خود ارائه کند.

در عسلویه برگزار شد:

برگزاری دوره های های آموزشی فنی و تخصصی در پروژه های شرکت اُیکو
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بر اساس نیاز سنجی و استاندارد های آموزشی ،در سال  95تعدادی دوره آموزشهای فنی برای کارکنان این پروژه ها در عسلویه برگزارشده است.
ي كاركنان  ،به عنوان سرمايههاي اصلي
به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی  ،تحقیق و توسعه ،با توجه به نقش آموزش های اثربخش در ارتقاي سطح شايستگ 
شرکت و بمنظور تحقق اهداف استراتژيك واحد آموزش های تخصصی كه همان توسعهي دانش و مهارت كاركنان می باشداین دوره هابرگزار می شوند.
تاکنون دوره هایی ازقبیل «راه اندازی توربین های گازی بهره برداری و تعمیرات»« ،پمپ ها بهره برداری و تعمیرات ،تعمیرات تخصصی پمپ های سانترفیوژ»
و «عیب یابی و تعمیرات تخصصی مکانیک سیل ها « برگزارشده که بااستقبال خوبی از سوی فراگیران مواجه شده است .شایان ذکر است برگزاری این دوره ها که
توسط مجرب ترین کارشناسان فنی شاغل درپروژه های پارس جنوبی ارائه میگردند ،با موافقت وهمکاری مدیران محترم پروژه های شرکت درمنطقه عسلویه امکان
پذیر شده است .
8
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در نمايشگاه بينالمللي نفت صورت گرفت:

امضای تفاهمنامه همكاری بین دانشگاه صنعت نفت و شركت ایکو

دانشگاه صنعت نفت و شرکت اُیکو در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز  ،پاالیش و پتروشیمی تفاهمنامه همکاری آموزشی و پژوهشی امضاء کردند.
عبدالنبی هاشمی رئیس دانشگاه صنعت نفت و امیرحسین رازقی به نمایندگی
از ش��رکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت (اُیکو) به منظور ایجاد و گس��ترش
فعالیتهای آموزش��ی و پژوهشی در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی این تفاهمنامه را
امضاء کردند.
هدف از امضای این تفاهمنامه ،همکاریهای آموزشی و پژوهشی در زمینه مسائل

تخصصی نفت ،گاز و پتروش��یمی ،اجرای پروژههای تحقیقاتی مش��ترک ،حمایت از
پایاننامههای دانشجویی کارشناسیارشد و دکترا و همچنین برگزاری دورههای آموزشی
اعالم شده است.
ک سال است و سرانجام منجر به امضای
مدت زمان این تفاهمنامه از زمان امضاء ی 
قراردادهای مختلف در زمینههای اعالم شده میشود.
با امضای این تفاهمنامه ش��رکت اُیکو میتواند نسبت به آموزش نیروهای داخلی و
خارجی اقدام و دانشگاه صنعت نفت نیز برای آنها گواهینامه صادر کند.
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استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی نفت ،از کارگاههای آموزشی ُایکو

مدیرعامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع
نفت ( )OICOاز برگزاری  16کارگاه آموزش��ی
آشنایی با مبانی راه اندازی پروژه های نفت ،گاز و
پتروشیمی در طی روزهای برگزاری نمایشگاه بین
المللی نفت خبر داد.
مهندس امیرحسین رازقی مدیر عامل شرکت
اُیکو ب��ا بیان اینکه  Workshopش��رکت اُیکو
در بیس��ت و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت،
گاز پاالیش و پتروشیمی مورد استقبال چشمگیر
بازدیدکنندگان قرار گرفت افزود :نمایش��گاه بین

المللی امسال همچون سال های گذشته ،فرصت
مناسبی بود تا دستاوردهای جدید این شرکت به
عنوان پیشتاز صنعت راه اندازی در ایران به فعاالن
و عالقمندان این صنعت معرفی شود.
رازق��ی با اش��اره به اهمیت عملی��ات پیش راه
ان��دازی و راهاندازی در صنایع نفت و گاز گفت :با
آغاز عملیات راه اندازی ،در واقع حیات در شریان
واحده��ا جریان یافت��ه و حاصل تمامی تالش ها
و پیگیری های مراحل طراحی ،خرید و س��اخت
متبلور می شود.

وی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را
آشنایی با مبانی و حوزه های کاری راه اندازی پروژه
ه��ای صنعت نفت اعالم کرد و افزود :کارگاه های
آموزشی برگزار شده مورد استقبال چشمگیر فعاالن
صنعت نفت و دانشگاهیان قرار گرفت.
بر اساس این گزارش ،شرکت راه اندازی و بهره
برداری صنای��ع نفت ( )OICOبه عنوان یکی از
شرکت های توس��عه یافته و پیشرو در عرصه راه
اندازی و بهره برداری و تعمیر و نگهداری پروژه های
نفت ،گاز و پتروشیمی در کشور است .
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ُایکو در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی تهران
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همزمان با روز جهانی زمین انجام شد

پاکسازیطبیعتزیباینایبندتوسطکارکنانشرکت ُایکو
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زباله ها ،بسیار ضروری است.
گفتنی است شرکت اُیکو بر آن است تا
در سال جاری و در چارچوب برنامه اُیکوی
سبز که از س��وی روابط عمومی شرکت
اُیک��و در فازهای  21و  20پارس جنوبی
تدوین شده است ،با حضور در سواحل و
سایر مناطق تفریحی – سیاحتی منطقه،
در خصوص پاک سازی طبیعت و جمع
آوری زباله اقدام کند.

بهار 1395

جمعی از کارکنان ش��رکت راه اندازی و
به��ره برداری صنایع نفت(اُیکو) در فازهای
 20و  ،21سوم اردیبهشت ماه  95با حضور
در خلیج نایبند عسلویه ،اقدام به پاک سازی
طبیعت و جمع آوری زباله کردند.
همزمان با  22آوریل روز جهانی زمین و
در آستانه پنجمین سالروز تأسیس شرکت
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو)،

در روز جمعه  3اردیبهش��ت ماه ،گروهی از
کارکنان این ش��رکت ،در چارچوب برنامه
جام��ع اُیکوی س��بز ،با حض��ور در منطقه
زیب��ای تفریحی– س��یاحتی خلیج نایبند
به پاک س��ازی طبیعت و جمع آوری زباله
پرداخته و باور و پایبندی خود را نسبت به
مسئولیت های اجتماعی خویش و ضرورت
حفظ محیط زیست به عنوان میراث آیندگان
و نقش و تأثیر غیر قابل انکار آن در توسعه
پایدار جامعه ابراز کردند.
در این برنامه که از س��وی ش��هروندان و
خانواده هایی که برای گذراندن عصر جمعه
در خلیج نایبند حضور داشتند مورد استقبال
چشمگیر و تشویق گس��ترده قرار گرفت،
کارکنان شرکت اُیکو ،با شعارهای « حفظ
محیط زیست ،تداوم حیات ،توسعه پایدار»
و «اُیکو ،حامی محیط زیست» به پاک سازی
طبیعت و جمع آوری زباله های رها شده در
این منطقه زیبا پرداخته و پس از جمع آوری
زباله نسبت به انتقال آن اقدام کردند.
خلی��ج نایبند یک��ی از زیباترین مناطق
طبیعی و جاذبه های گردشگری در جنوب
کشور و شهرستان عسلویه است که هر ساله
در ای��ام نوروز و در س��ایر روزهای تعطیل،
میزبان تعداد زیادی از هموطنان ،شهروندان
و بازدید کنندگان است که متأسفانه در نتیجه
رهاسازی زباله های مختلف و بویژه زباله های
غیر قابل بازیافت و یا دیربازیافت ،به شدت در
معرض الودگی قرار دارد و هم از این رو توجه
به پاک سازی مداوم این منطقه و جمع آوری
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بررسی فضای کسب و کار پیمانکاران صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی با تحقق پروژههای E&P
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فرش��ید درودی سرپرست توسعه کسب و کار /مهسا صادقی ،کارشناس
تحقیقات بازار
صنعت نفت بعنوان یکی از کلیدی ترین صنایع استراتژیک فعلی کشور،
نقش حیاتی و راهبردی در رونق اقتصادی علی الخصوص در مسیر تحقق
اقتصاد مقاومتی ایفاء می نماید .دولت ایران نیز به عنوان دارنده و مالک ذخایر
غنی نفت و گاز و وزارت نفت بعنوان متولی در تحقق سیاست های دولتی در
صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر
منابع و ذخایر دارد (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت .)1391 ,
هم اکنون در دوران پساتحریم ،وزارت نفت به پشتوانه و حمایت دولت در
پی عملیاتی کردن استراتژی های مشترک و ویژه خود در جهت افزایش منافع
ملی می باشند ،که از جمله آن می توان به جذب سرمایه گذاری و اجرائی
سازی طرح های الویت دار صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در قالب :اختتام
پروژه های در حال انجام  ، )1( Ongoing Projectsتکمیل و اجرای پروژه
های خاتمه نیافته  )2( Suspended Projectsو یا تعریف پروژه های جدید
پربازده  )3(Planned projectاشاره کرد .به منظور اجراي سياستهاي
اقتصاد مقاومتي و بند  12سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه مبتنی بر «
انتقال و ارتقاي فناوري ملي در حوزه عمليات باالدستي نفت و توانمندسازي
ش��رکتهاي ايراني و تاسيس و تقويت شرکتهاي نفتي ( )E&Pايراني»
س��اختار و الگوي قراردادهاي جديد باالدستي نفت تدوین گشت و طرح و

پروژه های جدیدی با هدف توسعه میادین نفت و گاز کشور و انجام عملیات
نفتی اکتشاف ،ارزیابی ،توسعه ،تولید و بهره برداری معرفی شدند.
بدون شک با اجرائی شدن این طرح ها در قالب قرارداد جدید نفتی ایران،
فضای کسب و کار پیمانکاران صنایع نفت (بعنوان مهم ترین ذینفعان و تاثیر
پذیران از اجرائی سازی پروژه های  )E&Pتحت تغییر و تحوالت گوناگونی
قرار می گیرد که در این مقاله جوانب مختلف آن بررسی خواهد شد.
بررسی فضای کسب و کار پیمانکاران صنایع نفت ،گازو پتروشیمی (با
استفاده از مدل الماس پورتر)
پیمانکاران صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
منظور از پیمانکار صنایع نفت ارائه دهنده کلیه یا بخشی از خدمات قابل
ارائه در زنجیره ارزش در بخش باالدس��تی (تاسیسات سطح االرضی پروژه
های میادین نفتی و گازی) و یا پایین دستی (پاالیشگاهی و پتروشیمی) می
باشد .پیمانکاران این صنعت بر حسب ماموریت سازمانی در ارائه خدمات خود
در یکی از گروه های پیشنهادی مطابق ذیل قرار می گیرند و در سناریوهای
مختلفی می توان از خدمات آنها در پروژه های  E&Pبهره مند بود:
• گروه  :1پیمانکاران  -E &Pدر ادبیات بین المللی صنعت نفت و گاز،
شرکتهایی که فعالیتهای اکتشاف ،توسعه و تولید نفت و گاز خام را به صورت
یکپارچه انجام می دهند ،تحت عنوان شرکتهای اکتشاف و تولید ()E&P
نامیده می شوند و یا اینکه دارای شرکتهای زیر مجموعه ای که بتوانند این
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زنجیره خدمات را تکمیل نمایند ،به مانند .OIEC Group
• گروه  :2پیمانکارانی هستند که ارائه دهنده کل و یا تنها بخشی خدمات
 EPCF/EPCM EPCC/پیمانکاری هستند .که سعی در تبدیل شدن
به یک پیمانکار عمومی در ارائه کل زنجیره خدمات پیمانکاری دارند.
• گروه  :3ش��رکت های ارائه خدمات( : )OSCپیمانکارانی هس��تند که
خدمات نفتی مانند حفاری (در عرف عملیات باالدستی نفتی) ارائه می نمایند
که عموماً شرکتهای خدمات نفتی نامیده میشوند.
بررسی فضای کسب و کار
مدل الماس پورتر ،از جامعیت بیش��تر جهت بررسی فضای کسب و کار
برخوردار است ،بویژه اینکه این مدل در قالب تئوری مزیت رقابتی ملت ها
و در جهت کسب مزیت رقابتی ملی تعریف و تدوین شده است .از آنجایی
که اجرائی سازی پروژه های  E&Pو بهره برداری از آن در راستای افزایش
سرمایه دولت و منافع ملی می باشد ،از این رو برای بررسی فضای کسب و
کار مناسب بنظر می رسد ( .)1990 ,Porterاین مدل کسب و کار در چهار
بخش اصلی ذیل دسته بندی می گردد:
• صنایع مرتبط و حمایت کننده
• شرایط تقاضای داخلی
• فاکتورهای درونی
• استراتژی شرکت های موجود و رقابت در صنعت

فعال در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی (مطابق دسته بندی پیشنهاد شده
در بخش  )1-2بمنظور بقاء و پویایی و تضمین موفقیت در فضای کسب و
کار جدی ِد پیش رو ،ناگزیر به تغییر و تحول سازمانی و بهینه سازی شاخص
های عملکردی خود هستند تا توانایی پاسخگویی به تقاضای داخلی و متعاقباً
خارجی را داشته باشند .در غیر این صورت بدلیل عدم تطابق و توانمند سازی
مناس��ب خود با ش��وک های تقاضا از حضور در عرصه مگاپروژ ها در قالب
پروژه-های  E &Pباز مانده و فرصت مشارکت و همکاری بعنوان پیمانکار
جزء با ش��رکت های نوظهور  E&Pایرانی و پیشکس��وتان بین المللی را از
دست خواهند داد.
استراتژی ،ساختار و رقابت
3-2-2
این بخش از مدل پورتر  ،به بررسی عوامل ذیل می پردازد:
• شرایط ،قوانین محرک ،مشوق سرمایه گذاری و رشد
• شایسته ساالری
• رقابت باال و شدید رقبای داخلی
مطابق با شرایط و ضوابط دولتی ،تاکنون امکان فعالیت بخش خصوصی در
قالب شرکت های E&Pوجود نداشته است .اما در پی اجرائی سازی اصل 44
و ایجاد فضای رقابتی سالم ،وزارت نفت بپشتوانه دولت در پی تحقق حضور
پیمانکاران این صنعت در این فضای کسب و کار جدید بر حسب شایسته
ساالری و توانمندی بالقوه است.
عوامل درونی
4-2-2
عوامل درونی ،بمنزله ورودی های فضای کسب و کار بوده و شامل موارد
ذیل می گردد:
• منابع انسانی :شاید به جرائت بتوان گفت یکی از عواملی که با تحقق پروژه
های E&Pو ورود شرکت های بین المللی در معرض تغییر و تحوالت قرار
می گیرد ،منابع انسانی و متخصصان فعال در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
کشور می باشد که فرصت و تهدیدهایی را بهمراه دارد:
جدول  :1فرصت و تهدید پیش روی منابع انسانی این صنعت در فضای
کسب و کار جدید
فرصت

دولت و وزارت نفت
1-2-2
دولت و وزارت نفت در این مدل دارای نقش نظارتی و حاکمیتی بوده و
امکان جذب باالی فارغ التحصیالن دانشگاهی و کاهش فرار نخبگان (بمنظور تحصیل و کار)
در پی ایجاد انگیزه ،تشویق ،هدایت و سیاست گذاری کالن در بهبود محیط
تربیت و آموزش نسل جدیدی از متخصصین آشنا به کلیه جوانب فنی ،مدیریتی و  . . .پروژه بر اساس
کسب و کار است .از این رو ،نقش مهمی در اجرائی سازی سیاستهای حمایتی
آخرین دستاورد و تجارب عرصه بین المللی ( بسترسازی برای آموزش و رشد نیروی کار متخصص)
از پروژه و شرکتهای  E&Pایفاء می نماید.
استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای ایرانی
شرایط تقاضای داخلی و خارجی
2-2-2
یکی از ابعاد محیط کسب و کار ،شرایط تقاضا و شوک داخلی و جهانی می
تهدید
باشد .شاخص های بعد شرایط داخلی و خارجی عبارتند از:
تهی شدن شرکت های پیمانکاری داخلی از متخصصان و خبرگان در کلیه سطوح و جذب در پروژه و ستاد
• تقاضا :وجود تقاضای داخلی و خارجی در این صنعت ،عامل محرک در
شرکتهای خارجی
جهت بهره برداری از پروژه های  ،E&Pتولید بیش��تر و با کیفیت تر می
واگذاری فرصتهای اشتغال در پروژهها به نیروهای خارجی
باشد.
عدم توان رقابتی شرکتهای داخلی در مقایسه با شرکتهای خارجی در پرداخت حق الزحمه و دستمزد
• توانایی پیشبینی تقاضا :قابلیت پیش بینی تقاضا بر حسب تخصص
جذابیت کار و فعالیت درشرکت بین المللی مستقر در ایران حتی در شرایط برابری کلیه مزایا؛
و تجربه در صنعت یا پیروی تقاضا از یک روند خاص موجب بهبود محیط
بالتکلیفی نیروی کار در شرایط اتمام و فسخ مگاپروژه های P&E
کسب و کار می گردد و بلعکس رویدادهایی همچون تغییر قیمت جهانی
نفت ،تغییر سیاست های دولتی و  ...روند تقاضا را دچار نوسانات و پیشبینی
• مناب��ع مال��ی :یکی از وظای��ف و اختیارات وزارت نف��ت در امور
ها را دشوار خواهد نمود.
س��رمایهگذاری و تأمی��ن مناب��ع مال��ی عبارتند از :ج��ذب و هدایت 15
• قابلیت پاسخگویی به تقاضای داخلی و جهانی نامعمول :شرکت های
جذب ،آموزش و بکارگیری نیروهای بومی توسط شرکتهای خارجی در پروژههای تعریف شده؛
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مقاله دریافتی

فرصت

افزایش صادرات نفت و تولید فرآورده های نفتی
کاهش هزینه های تولید و فرآورش محصوالت نفتی
کاهش هزینه پروژههای توسعه و بهره برداری از میادین هیدروکربوری
تسهیل در تأمین و خرید تجهیزات
انتقال فناوریهای نوین و انتقال دانش و تکنولوژی و ارتقاء سطح کیفی محصوالت
ایجاد بازارهای مطمئن و پایدار
دسترسی به بازارهای داخلی و بین المللی
ارتقای توان پیمانکاران ،سازندگان و تأمین کنندگان داخلی در مشارکت با شرکتهای خارجی

تهدید
عدم اجرائی سازی پروژههای P&E
سیاست جهانی و امکان بازگشت مجدد تحریمها
کاهش قیمت جهانی نفت
کاهش سهم بازار ایران در تولید و صادرات نفت خام
کاهش ارزش ریال در قبال ارزهای خارجی
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نتیجهگیری:
در بحث بدل شدن به شرکتهای اکتشاف و تولید ،نکته ای که بسیار
حائز اهمیت اس��ت ،داشتن زیرساختهای الزم و ریسک پذیری باالی
شرکتهایی است که خواهان فعالیت در این فضای کسب و کار جدید
هستند .بنابراین ،مدیریت کسب و کار در این شرکتها ،حرف نخست را
می زند .در حال حاضر ،بر اساس مالک و معیارهای مدون تنها تعداد
محدودی از شرکت هایی که در محدوده EPCهستند با در اختیار
داشتن :شرکتهای ارائه دهنده خدمات نفتی ،شرکتهای فعال در حوزه
س��رمایه گذاری -تامین مالی و شرکتهای مشاور در حوزه باالدست و
پایین دست در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،بعنوان پیمانکاران بالقوه
و مس��تعد شناسایی می شوند .پس از کس��ب آمادگی الزم و برآورد
الزامات  ،فرصت حضور و مشارکت در این دست از پروژه و طرح ها
را با شرکای خارجی تجربه خواهند کرد .الزم به توضیح می باشد که
تاکنون گروه اویک یکی از شرکتهائی است که دارای صالحیت اینگونه
پروژه ها شناخته شده است.

بهار 1395

س��رمایههای داخلی و خارجی برای توسعه میادین هیدروکربوری با
اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از
جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون
انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید
صیانت شده (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت .)1391 ,
• زیر س��اخت ها :بدون شک توسعه سازمانهایی با ساختار ،تفکر و
فرهنگ باال برای توس��عه صنعت نفت با شرایط گفته شده  ،ضروری
است؛ چرا که زیر ساخت های موجود فعلی پاسخگوی فضای کسب
و کار جدید نبوده و نیازمند به روز رسانی و توسعه دارد .برخی از این
زیرساخت ها شامل و نه محدود به موارد ذیل می گردد:
ال��ف) ایجاد س��اختار و توانمن��دی های الزم در جذب و توس��عه
فناوری
ش��رکتهای  E&Pباید س��اختارهای توانمندی در جذب و توسعه
فناوری داشته باشند و در این میان فناوری های اکتشافی و توسعه ای
نقش مهمی در دستیابی به اهداف سودآوری آنها دارد .شرکت هایی
که قصد ورود و فعالیت موفق را در این حوزه دارند ،باید تفکر توسعه
فناوری را در خود پرورش دهند« :تفکری که در آن هزینه کردن لزوماً
به نتایج و سودآوری سریع و کوتاه مدت منجر نمی شود».
ب) ایجاد زیر س��اخت در جذب و مدیریت سرمایه گذاری و منابع
مالی عظیم
با توجه به این که فعالیت های بس��یار پرریسک اکتشاف ،توسعه و
تولید در حوزه باالدست صنعت نفت به صرف منابع مالی هنگفت نیاز
دارد ،بنابراین مهارت هایی مانند جذب سرمایه ،مدیریت دارایی های
فیزیکی و مشارکت موثر از اجزای مهم در موفقیت این شرکت ها به
شمار می رود.
د) تغییر س��اختار حرفه ای و عملکردی متناس��ب ب��ا پروژه های
E&P
شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی باید تنها فعالیت  E&Pداشته
باشند و مجاز به فعالیت در حوزه های ساخت کاال و تجهیزات و ارائه
خدمات متعارف نفتی نیستند .بدون شک چنین تصمیم به تغییری
برای شرکت هایی که در حوزه  EPCفعالیت می کنند ،سهل و ممتنع
می باش��د .ش��رکت های ایرانی با ظرفیت فعالیت در قالب شرکتهای
اکتش��اف و تولید ( )E&Pبرای مش��ارکت با طرف های خارجی در
توسعه مخازن نفت و گاز و ورود به این حوزه ،نیازمند تغییر راهبرد،
اساسنامه و توقف کلیه فعالیت های  EPCبر اساس ابالغ شیوه نامه
وزیر نفت هستند.
• منابع قابل دسترس :وجود منابع غنی نفت و گاز از مزایای رقابتی دولت
ایران می باشد که وزارت نفت متولی اصلی در شناسایی ،امکانسنجی و
مطالعات میادین و معرفی آن در قالب طرح و پروژه های الویت دار اکتشاف
و تولید می باشد .این نوع منابع طبیعی فضای کسب و کار ویژه و منحصر
بفردی را برای کلیه ذینفعان این صنعت ایجاد نموده است.
صنایع مرتبط و پشتیبان
5-2-2
تامین کنندگان و صنایع مرتبط داخلی نیازمند تقویت و ارتقاء زیر ساخت

خود دارند تا توان رقابت در فضای کسب و کار جدید داشته باشند.
 1-2ریسک :شانس و اتفاقات پیش بینی نشده
به اعتقاد پورتر ،روند و اتفاقات پیش بینی نشده ای بعنوان فرصت و یا
تهدید وجود دارد که منجر به افزایش و کاهش مزیت رقابتی در فضای
کسب و کار می گردد .در ذیل نمونه ای از این عوامل (فرصت و تهدید)
که فضای کسب و کار جدید را تحت سیطره خود قرار خواهد داد ،آورده
شده است:
جدول  :2وقوع ریسک (فرصت/تهدید) در فضای کسب و کار
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انگیزه چیزی است که بایستی به طور منظم انجام شود .عالوه بر این ،نمی توانید
انگیزه خود را همیش��ه به حداکثر برسانید .می توانید؟ خب ،معلوم است که می
توانید .تنها کمی خوش بینی الزم است ،مقدار زیادی نظم و انضباط و یک تشویق
کوچک برای شروع .در اینجا  20روش به شما ارائه می شود که با آن می توانید
سطح انگیزه خود را همیشه باال نگه دارید:
مجله زندگی تان را درست کنید
مجله زندگی پرونده ای حاوی اهداف زندگی ،خواسته ها و رویاهای شماست.
آنچه آن را از یک تابلو تجسم متفاوت می کند این است که مراحلی که شما برای
رسیدن به رویاهای خود طی می کنید را در بر دارد .تابلو تجسمی کلیشه ای است
تنها به شما یاد آوری می کند که چه می خواهید .مجله زندگی ،از سوی دیگر ،به
شما نشان می دهد که شما به منظور رسیدن به آنچه در زندگی می خواهید چه
کاری انجام می دهید.
ساعات اوج بازدهی تان را بیابید و از آنها استفاده کنید
برخی از مقاالت به شما می گویند که زود بیدار شوید-اما شاید شما در واقع یک
جغد شب باشید و در شب بهتر کار کنید .به جای منطبق شدن با قوانین متداول،
به بهره وری خود فکر کنید و انگیزه تان را افزایش دهید و ببینید که چه زمانی از

روز بهتر کار می کنید.
هر روزتان را با یک عبارت قدرتمند شروع کنید
زندگی تان را هدر ندهید-با هدف زندگی کنید و به عبارت قدرتمند خود توجه
کنید .عبارت باید چیزی احساس��ی ،چیزی ضروری و چیزی باشد که با شنیدن
آن بالفاصله از جای خود بلند شوید .بنابراین ،تنها نقل قول ها را راجع به انگیزه
نخوانید .سرود خود را بسازید.
دوش بگیرید
طوری که با خودتان رفتار می کنید طوری است که با بقیه روزتان رفتار خواهید
کرد .اگر زحمت دوش گرفتن به خود نمی دهید ،چگونه فکر می کنید می توانید
زحمت دنبال کردن رویاهای زندگی را به خود بدهید؟
یاد بگیرید انرژی را سازماندهی کنید ،نه زمان را
زمان محدود است–شما نمی توانید زمان را سازماندهی کنید چرا که نمی توانید
طوری که در طول روز توزیع شده است را کنترل کنید ،درست است؟ در عوض،
انرژی خود را سازماندهی کنید ,انگیزه خود را افزایش دهید .شما انرژی خود را اداره
می کنید ،بنابراین آن را به کارهایی که قابل انجام هستند اختصاص دهید.
به یاد داشته باشید که استراحت کردن ضروری است
18
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شما نمی توانید برای پنج ساعت متوالی کار کنید! استراحت کنید تا سطح انگیزه
تان پایین نیاید .به ازای هر ساعت کار ده دقیقه استراحت کنید.
کار خود را به کارهای کوچک تقسیم کنید
اگر به کارهای بزرگ و به ظاهر غیر ممکن فکر می کنید خیلی آسان تمام انگیزه
خود را از بین می برید .به جای غرق شدن در این افکار ،بلند شوید و وظایف خود را
به کار های کوچک تر تقسیم کنید .اینطوری با یک به یک انجام دادن کارها بدون
شکست احساس موفقیت می کنید.
از یکی شروع کنید
از شر نگرانی خالص شوید! اگر به کاری فکر می کنید بهتر است آن را شروع
کنید .نگران نوشتن یک کتاب هستید؟ با صفحه اول شروع کنید .نگران ورزش
کردن هستید؟ با یک تمرین ورزشی شروع کنید .نگران تکمیل یک مقاله هستید؟
با یک پاراگراف شروع کنید! خیلی زود ،انگیزه تان برای ادامه کار زیاد می شود.
کتاب های ایجاد انگیزه را هر هفته بخوانید
انگیزه شما نیاز به تجدید دارد—اجازه ندهید که از بین برود .این کتاب ها به
شما کمک می کنند که انگیزه الزم برای رسیدن به اهداف زندگی تان را بدست
آورید.
مجله موفقیت داشته باشید
هر هفته ،کاری که انجام داده اید و شما را هیجان زده و با انگیزه کرده بنویسید.
می تواند چیزی ساده ،مانند پاسخ دادن به یک ایمیل واقعا طوالنی باشد ،و یا چیزی
بزرگ ،مثل دعوت ش��دن برای سخنرانی در یک سمینار .هر آن چیز که برایتان
مهم است بنویسید.
حداقل یک بار در هفته به مذاکرات الهام بخش گوش کنید
شما می توانید این کار را در حالی که در حال انجام وظایفی که نیاز به تمرکز زیاد
ندارد بکنید .الزم نیست زیاد روی آن تمرکز کنید .آن را پخش کنید و ایمیل های
خود را بخوانید ،قبض هایتان را پرداخت کنید و یا دفترکارتان را تمیز کنید.
زیاد جنب و جوش داشته باشید
انگیزه تان را با تحرک داشتن زیاد کنید و بگذارید بدنتان هورمون های شادی
آور ترشح کند .الزم نیست به باشگاه ورزشی فانتزی و گران بروید .در اطراف محله
تان بدوید و ورزش های ساده در خانه انجام دهید تا معجزه آن را در انگیزه خود
ببینی .د
مداوم به خودتان یادآوری کنید که چرا کاری را انجام می دهید
اهدافتان را به خود یادآوری کنید .برای برخی افراد ،تهدید مانند “اگر شما این
کار را نکنید ،در آینده ورشکسته و بدبخت می شوید” می تواند کارساز باشد .برای
دیگران ،چیزهای مثبت مانند “این کار را بکنید که انسان های دیگر زندگی بهتری
به خاطر شما داشته باشند” کمک می کند.
هر روز به خود بی انگیزه تان یک پیام ارسال کنید

www.oico.ir

شماره 11
بهار 1395

هنگامی که با انگیزه هس��تید ،برنامه ریزی کنید ,به طور منظم به خودتان
پیام ارسال کنید .می تواند یک ایمیل و یا یک پیام متنی باشد .شما حتی می
توانید یک دفتر ویژه ای برای این کار داشته باشید .این پیام می تواند چیزی
ش��بیه به این باش��د“ :لیان عزیز ،شما در حال خواندن این متن هستید چون
با انگیزه نیس��تید .می دانم ،خیلی سخت است ،درست است؟ به همین دلیل
می خواهم بهت کمک کنم! یک جا ننشین .بلند شو .حاال ،لپ تاپ تو باز کن.
فق��ط بازش کن! مجله زندگی خ��ودت رو می بینی؟ روش کلیک کن و چند
خط شو بخون .فقط کلیک می کنی  ،خیلی سخت که نیست؟ بخون و ببین
بعدش چه احساسی می کنی .بله ،قابلی نداشت .حاال برو ،و یک کاری که به
درد زندگی ات بخوره انجام بده!”
روی پیشرفت تمرکز کنید ،نه کمال
گاهی دیدن آنچه که پیش روی شماس��ت خس��ته کننده به نظر می رسد .به
جای نگاه به جلو ،نگاهی به عقب بیندازید و آنچه انجام داده اید را ببینید و بگذارید
کارها جریان پیدا کند.
مسئولیت پذیر باشید
هدفت��ان را ب��ه همه بگویید .به همه در مورد آن ایمیل بزنید .روی فیس بوک
بنویسید .یک وبالگ در مورد آن بنویسید .اجازه دهید مردم بدانند شما چه هدفی
دارید.
از این که گاهی وابسته به دیگران باشید نترسید
هنگامی که وضعتان خوب نیست ،با دوستان خود صحبت کنید .به آنهایی که
اعتماد دارید بگویید .تمام این بار را تنهایی به دوش نکشید .انسان به دلیلی یک
موجود اجتماعی است.
درک کنید که نیازهای شما اولویت های شما هستند
باید احساس کنید که دارید موفق می شوید .باید کار خود را تمام کنید .باید
روی عالق��ه ت��ان کار کنید .اگر همه این چیزها را می دانید ،این واقعیت را درک
می کنید که شما نیاز دارید که برای اهداف خود تالش کنید تا خوشحال باشید،
درست است؟
حسی از ضرورت ایجاد کنید
 20000قانون صبح را می دانید؟ اگر  30تا یا بیشتر از آن ها را می دانید ،تقریبا
 20000تای دیگر مانده اس��ت که خوب زندگی کنید .سعی کنید یک شمارنده
خودکار در کنار تخت خود قرار دهید .شما که نمی خواهید هر روز را بدون انجام
کاری مفید بگانید ،می خواهید؟
اگر همه این ها جواب نداد ،به این فکر کنید که دارید کاری را اشتباه
انجام می دهید
آیا می توانید عواقب ناشی از انجام ندادن وظیفه تان را قبول کنید؟ اگر نمی توانید،
شروع کنید .اگر می توانید ،بار دیگر از خود بپرسید و صادقانه پاسخ دهید .با انگیزه
باشید .همین امروز شروع کنید .فردا ممکن است خیلی دیر شده باشد.
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اولی��ن تردی��د در خص��وص تأثیر
منفی روزه بر سالمت و فعالیت بدنی
ورزشکاران است اما در صورت توجه به
مسایلتغذیهایوکاهششدتتمرینات
تأثیر منفی چندان��ی در فعالیتهای
ورزش��ی افراد مبتدی نمی گذارد ،اما
ورزشکاران حرفه ای باید بیشتر به نکات
تغذیه ای توجه داشته باشند و توصیه
می کنیم ،چنانچه مایل به روزه گرفتن
هستند ،حتما با متخصص تغذیه نیز
مشورت کنند.
چه زمانی در ماه رمضان مناس�ب
ورزش است؟
با توجه به اینکه خیلی از ورزشکاران
به دلیل افت آمادگی بدنی نمیتوانند
در م��اه رمضان ورزش را کنار بگذارند،
بنابراین توصیه میش��ود که چنانچه
ورزش سنگین و طوالنی مدت است ،در
فاصله سحر تا افطار از انجام فعالیت های
بدنی و ورزش خودداری و فعالیت ها را به
بعد از صرف افطار موکول کنند .هر چند
توصیه ما این است که در این ماه شدت
و حجم تمرینات کاهش پیدا کند.
تعداد جلسات تمرین را کم کنید
بهتر است ،فعالیت های ورزشی را یک
روز در میان انجام دهید تا ضمن انجام
استراحت کافی ،فرصت مناسبی برای
بازسازی منابع انرژی برای بدن فراهم
ش��ود .همچنین فعالیت های بدنی و
ورزش در حی��ن روزه داری و در طول
روز نباید بیش از  ۳۰تا  ۴۵دقیقه طول
بکشد و اگر ورزش در آب و هوای گرم

و زیر تابش اشعه خورشید باشد ،مدت
زمان آن از این مقدار هم کمتر توصیه
می شود .همچنین به دلیل گرم بودن
هوا بهتر است ،فعالیت ورزشی شما در
محی��ط باز و زیر تابش نور خورش��ید
انجام نشود.
اگر قبل از افطار تمرین می کنید
در صورت��ی که مجب��ور به فعالیت
قبل از افطار بودید ،باید تمرین با افطار
حداقل یک تا دو ساعت فاصله داشته
باشد و برای جلوگیری از کاهش فشار
خون ،سرگیجه ،سردرد و تهوع که در
شرایط بیغذایی پس از تمرین حادث
میش��ود ،الزم است ،فعالیت با شدت
سبک و متوسط انجام دهید و برای انجام
مسابقات مهم در ماه رمضان با متخصص
تغذیه مشورت کنید.
توصیه های کلی ورزش در رمضان
• سعی کنید تمرینات را صبح انجام
دهید
• بهتر است مدت زمان تمرین را بین
 ۲۰تا  ۳۰دقیقه آن هم در هوای خنک و
بدون تابش مستقیم خورشید باشد
• شدت تمرینات را باال نبرید و سعی
کنید تمرینات سبکی را انجام دهید
تغذی��ه ورزش��کاران در ماه رمضان
– سحر
تغذیه ورزشکاران در ایام ماه رمضان
از موضوعات دغدغه برانگیز اس��ت .به
طوری که باید پوشش تغذیه ای مناسبی
در این ایام بخصوص در زمان تمرینات
داشته باشند ،در غیر این صورت ذخایر

گلیکوژن بدنشانبا مشکل مواجهخواهد
ش��د .نیازهای ورزش��ی که برای اکثر
ورزش��کاران وجود دارد ،بیشتر در مواد
قندی و کربوهیدراتها است که مقدار
ذخیره آنها در بدن محدود است و به
دلیل اینکه مغز انسان تنها مواد قندی
مصرف میکند ،ممکن است ورزشکار با
کمبود مواد قندی در بدن مواجه شود.
به همین دلیل امکان دارد کمبود قند
در بدن باعث بروز مشکالتی از قبیل افت
فشار خون شود که ورزشکاران روزهدار
میتوانند با مصرف غذاهای انرژی زای
ت مانند ماکارونی،
قندی و کربوهیدرا 
س��یب زمینی در هنگام س��حر مانع
مشکالت ناش��ی از کمبود مواد قندی
شوند .سعی کنید از کربوهیدرات های
پیچی��ده مصرف کنی��د و حتماً وعده
پروتئینی کاملی هم میل کنید .این دو
مورد هم به گرسنگی پیشگیری می کند
و هم نیاز بدن را تأمین خواهد کرد.

به طور کلی مصرف مواد غذایی دیر
هضم باعث می شود فرد دیرتر احساس
گرس��نگی کند ،حبوبات و غالت مثل
جو ،گندم ،جو دوسر ،لوبیا ،عدس ،آرد
سبوس دار ،برنج با پوست ( برنج قهوه
ای) و م��واد غذایی ح��اوی پروتئین از
جمله غذاهای دیر هضم به حساب می
آید .همچنین میوههای متنوع و انواع
مغزهای کم نمک از جمله پسته ،بادام،
فندق و گردو مواد مناسبی برای جبران
کمبود انرژی ورزش��کاران روزه دار در
فاصله زمانی افطار تا خواب هستند.
تغذیه ورزشکاران در افطار
مواد غذای افطار بهتر اس��ت سبک
باشد تا به معده فش��اری وارد نشود و
همچنین سریع هضم و انرژی زا باشد،
چرا که الزم است قند به سرعت جذب
شود و انرژی تولید کند .مواد غذای مانند
شیر،خرما،عسل،کشمش،توتخشک،
انجیرخشک در این دسته قرار می گیرند
که باعث می شوند ،کمبود قند بدن را
جبران کنند .اما دقت کنید برخی از مواد
غذایی قند باالیی دارند .حتماً مایعات
بدن را تأمین کنید و در فواصل زمانی
کوتاه مقداری آب بنوشید.
بع��د از افطار نی��ز دقت کنید وعده
غذایی شما حاوی کربوهیدرات ،چربی
و پروتئین باشد تا نیازهای بدن تأمین و
دچار تخریب عضالنی نشوید.
ورزش��کاران باید توجه کنند که در
هنگام افطار از مص��رف زولبیا و بامیه
ب��ه مقدار زیاد پرهیز کنند ،چرا که در
ص��ورت مصرف زیاد آن ها ،انس��ولین
خون باال رفته و قند به س��رعت جذب
سلولها میشود؛ در نتیجه انسولین باال
مانده و قند خون همچنان پایین است
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و یک احساس ضعف یا گرسنگی شدید
به افراد دست میدهد .چون کاهش قند
خون در ش��رایط روزهداری به ویژه در
نیمه دوم روز ،بروز میکند .رعایت موارد
فوق از سوی ورزشکاران حرفهای و عادی
ضروری است.
به تأمی�ن آب مورد نیاز بدن توجه
کنید
کمآبی،کاهش حج م خون و مایعات
از جمله اثرات روزهداری بر بدن ورزشکار
و یا دیگر افراد اس��ت ،ورزشکارن روزه
دار برای جلوگیری از مشکالت کمآبی،
بیحالی و سستی بدن ،اختالل در
تنظیم درجه حرارت بدن ،جلوگیری
از غلی��ظ ش��دن خ��ون و کاهش
اکس��یژن رسانی مغز و عضالت در
سحر و افطار ،آب و مایعات مصرف
کنند .کم آبی میتواند توان بدنی
ورزش��کار را ت��ا ۱۹درصد بکاهد و
اگر هوا گرم باش��د ،ک��م آبی بدن
ی ورزشکار را هم به
میتواند زندگ 
خطر بیندازد.
توصیه می ش��ود در حد فاصل
افطار تا س��حر  ۸ت��ا  ۱۲لیوان آب
مص��رف ش��ود .در ش��رایط آب و
هوایی معتدل میزان آب مورد نیاز
برای بدن غیر ورزشکاران  ۵/۲لیتر

آب است که باید از مواد مصرفی به بدن
وارد کرد .ورزشکاران به دلیل فعالیتی که
دارند و تعریق زیادی که در بدن آنها
به دلیل تمرین وجود دارد ،با مصرف آب
یا مایعات شیرین به جز چای در سحر
و هن��گام افطار ،مش��کلی از این بابت
نخواهند داشت.
مصرف زیاد نمک ،دفع مایعات و اسید
فولی��ک از بدن را می ت��وان از عوامل
تشنگی عنوان کرد ،با داشتن یک رژیم
متعادل و صحیح نم��ک کافی به بدن
ورزشکاران میرسد و نیازی به استفاده

از نمک اضافی نیست.توصیه می شود،
ورزشکاران به مصرف آب و آبمیوه تازه
توجه داش��ته باش��ند و از مصرف مواد
غذایی که باعث از دست رفتن آب بدن از
راه ادرار میشود ،خودداری کنند .در این
بین کافئین یکی از مهمترین این مواد
است که در قهوه و چای وجود دارد.
اگر در نظر دارید قبل از افطار و طول
روز تمری��ن کنید ،تمرین��ات هوازی را
انجام ندهید تا با تعری��ق آب زیادی از
بدن خارج نشود ،س��عی کنید ،برنامه
تمرینی را با چند دقیقه تمرین سبک

خالصه کنید .اگر هم می خواهید بعد از
افطار تمرین کنید ،از آنجایی که فاصله
بین غذا خ��وردن و ورزش کردن ،بدن
فرصت هضم غ��ذا را پیدا کرده و خون
به راحتی در عضالت ورزشکاران جریان
می یابد ،بهترین حالت دو تا سه ساعت
بعد از افطار است.
فعالیت ورزشی سنگین برای روزه
دارن نوجوان
متخصص��ان تغذی��ه ب��ه نوجوانانی
که معموالً پرتحرک هس��تند ،توصیه
میکنند ،برای پیشگیری از ضعف قوای
جسمانی در ماه مبارک رمضان،
از انجام حرکات ورزشی سنگین
اجتن��اب کنند .فعالی��ت زیاد
نوجوانان روزهدار در ماه رمضان،
منجر به صرف انرژی بیش��تر و
افزایش تعریق در طی س��اعات
روز است که میتواند زمینهساز
س��وء تغذیه خفیف یا ش��دید
ش��ود .بهترین ورزش در طول
ماه رمضان شنا و پیادهروی پس
از صرف افطار است ،چرا که از
گرفتگی عضالت و بروز یبوست
نیز پیشگیری میکند.
elmevarzesh.com
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راههای طبیعی خالص شدن از شوره سر
آیا شوره سر برای شما هم تبدیل به یک معضل شده است ؟ از شامپوهای ضد شوره خسته شده
اید؟ پس برای نابودی آن دانه های سفید آزاردهنده باید از شامپوی ضد شوره بگذرید و این درمان های
خانگی را امتحان کنید .ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید درمان های طبیعی شوره سر چه هستند؟
روغن نارگیل
باید  5-3قاشق غذاخوری روغن نارگیل را روی کف سرتان ماساژ دهید و آن را برای ساعتی بگذارید
 .سپس مانند مواقع عادی با شامپو بشوئید .همچنین می توانید استفاده از شامپویی را امتحان کنید
که حاوی نارگیل باشد.
آلوئه ورا
آلوئه ورا را روی کف سر ماساژ دهید  .با انجام این کار از خاراندن سرتان جلوگیری می کنید  .زیرا
آلوئه ورا خواص خنک کننده دارد.
روغن درخت چای
طبق مطالعات  ،روغن درخت چای می تواند به بهبود شدت شوره سر کمک کند .فقط قطره های
قابل توجهی روغن درخت چای را به شامپویتان اضافه کنید و به طور عادی آن را آب بکشید.
لیمو
اسیدیته موجود در لیمو به حفظ تعادل پی اچ کف سر کمک می کند که سبب جلوگیری از شوره
می ش��ود.دو قاش��ق غذاخوری آب لیموی تازه را روی کف س��رتان ماساژ دهید و سپس آن را با آب
بشویید .این کار را باید به صورت روزانه تکرار کنید تا زمانی که شوره از بین برود.
جوش شیرین
موهایتان را خیس کنید و جوش شیرین را روی کف سرتان بمالید .موهایتان را آب بکشید اما نباید از
شامپو استفاده کنید  .جوش شیرین به کاهش قارچ هایی که باعث شوره می شوند کمک می کند.
سرکه سیب
یک چهارم آب و س��رکه س��یب را در یک بطری اسپری با یکدیگر ترکیب کنید و به کف سرتان
بپاشید .سپس موهایتان را برای  15دقیقه الی یک ساعت در حوله بپیچید .می توانید موهایتان را به
صورت عادی بشوئید و این کار را دوبار در هفته انجام دهید  .اسیدیته سرکه سیب از رشد قاچ و ایجاد
شوره جلوگیری می کند.

موهایتان را هر روز بشوئید
برای خالص شدن از روغن اضافه موهایتان  ،باید آنه را هر روز بشویید .چربی اضافه در موهایتان
ممکن است دلیل رشد بیش از حد قارچ ماالسزیا باشد
سیر
سیر به دلیل خواص ضد قارچ اش ،برای خالصی از باکتری هایی که باعث شوره می شوند ،بهترین
است  .سیر له شده را روی کف سر بمالید.
برای جلوگیری از بو گرفتن موهایتان ،می توانید سیر له شده را با عسل ترکیب کنید و به کف
سرتان بمالید .سپس مثل همیشه آن را آب بکشید.
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بیماری های قلب و عروق مانند نارسایی قلبی می توانند منجر به افزایش جدی و شدید فشار خون
شوند که با عالئمی مانند اضطراب  ،بیقراری ،سردرد،نفس نفس زدن و اوج گرفتن فشار مشخص می
شوند .یادتان باشد که خونریزی بینی ناشی از عوامل ذکر شده معموالً زمانی رخ می دهد که فشار
خون به مرحله مشکل سازی رسیده باشد.
برای قطع خونریزی بینی چه باید کرد؟
خونریزی ناگهانی بینی دلهره آور است  .هنگام بروز این مشکل بنشینید و سرتان را کمی به سمت
جلو خم کنید .سپس سوراخ های بینی را  5دقیقه به آرامی فشار دهید تا خونریزی بند بیاید .بعد از این
مدت بینی را رها کنید  .به احتمال زیادخونریزی در این مدت بند می آید .درغیر این صورت الزم است
که دوباره بینی تان را بگیرید و پنج دقیقه دیگر صبر کنید.
در مورد جدی تر
اکثر خونریزی های بینی ناشی از خشکی هوا یا خراشیدگی
و ضربه است .این موارد به راحتی و در منزل با استفاده از توصیه
های باال قابل کنترل است  .با این حال خونریزی مداوم و شدید
بینی نیاز به مداخله پزشک دارد  .اگر در طی یک هفته بیش از
یک بار خون دماغ می شوید،بهتر از با پزشک مشورت کنیدتا
علل احتمالی آن مورد بررسی قرار بگیرد.اگر داروی ضدانعقاد
مصرف می کنیدو خونریزی بینی تان متوقف نمی شود ،فورا ً
به بیمارستان مراجعه کنید.

بهار 1395

خون دماغ شدن ناگهانی ،ترسناک و دلهره آور است  .بدون شک برای خیلی از افراد پیش می آید
که بعد از اینکه با فشار دماغ خود را می گیرند ،با خونریزی مختصری مواجه شوند .اما اینکه به طور
مرتب و ناگهانی خون از دماغ چکه می کند کمی مش��کوک اس��ت  .در این صورت الزم است که به
پزشک مراجعه کرده و مشکل تان را با وی در میان بگذارید.
سرماخوردگی و آلرژی ها
اگر ش��ما نیز دچار آلرژی های فصلی یا آلرژی های ناش��ی از گل و گیاه  ،گرده هستید ،احتمال
اینکه بیش از حد عادی خون دماغ شوید زیاد است  .برای افرادی که از آلرژی رنج می برند شروع بهار
معموالً با بروز عالئم نامطلوب و آزاردهنده ای همراه است  .نتایج بررسی محققان دانشگاه واشنگتن
نشان می دهد که گرفتگی و تخلیه با فشارمخاط بینی که در اثر آلرژی اتفاق می افتد عامل اصلی
خونریزی بینی است  .البته نباید از تحریک و خارش  ،خشکی و التهاب بافت های بینی غافل شد که
احتمال خون دماغ شدن را افزایش می دهند.
زخم و جراحات بینی
افرادی که در محیطی خشک ،گرم یا سرد زندگی می کنند ،دچار خشکی بینی شده و بیشتر خون
دماغ می شوند  .عالوه بر این آسیب رساندن به رگ های خونی دیواره داخلی بینی می تواند باعث
خونریزی مداوم بینی شود .در این صورت می توان مشکل را با لیزر یا نیترات نقره برطرف کرد .اگر
زیاد خون دماغ می شوید و متوجه شده اید هوای منزل یا محل کارتان خشک است  .حتماً از اسپری
های مخصوص بینی استفاده کنید.تا بافت های داخلی بینی مرطوب شوند .بهتر است یک دستگاه
بخور در محل زندگی یا کارتان داشته باشیدتا هوای محیط را مرطوب نگه دارد.
مصرف داروهای ضد انعقاد
نتایجبررسیهایمحققاننشانمیدهدچندیندارویضدانعقادخونوجودداردکهباعثافزایشخطر
خونریزیبینیمیشوند.مصرفداروهایضدانعقادبرایمقابلهباتشکیللختههایخونیمانندآسپیرین،
وارفارین ،پالویکس و غیره می تواند باعث بروز خونریزی مدواوم بینی شود .چون این داروها روی قدرت انعقاد
خون بدن تاثیر می گذارند.اگر شما نیز برای مقابله با خطر بروز
لخته خونی  ،سکته قلبی یا مغزی از داروهای ضد انعقاد استفاده
می کنید و به طور مرتب دچار خونریزی بینی می شوید ،نباید به
هیچ عنوان بدون نظر پزشک داروی مصرفی تان را قطع کنید.در
اغلب موارد خون دماغ یکی از عوارض شایع در بیمارانی است که
تحت درمان با ضد انعقادها هستند با این حال خونریزی بینی
نباید بهانه ای برای قطع داروها باشد.
خونریزی مداوم بینی و مشکالت سالمتی
نتای��ج بررس��ی ه��ای محقق��ان American Heart
 Associationنش��ان می دهد افرادی که دچار فشار خون
باال هستند بیشتر از خونریزی بینی رنج می برند .در واقع برخی
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