سر آغاز نوشدن
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میزان محصوالت تولیدی پاالیشگاه NGL
سیری در سال 92
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اجرای همزمان دو مگا پروژه راه اندازی
توسط شرکت OICO

13

بازدید همکاران از پروژههای ایکو در
پارس جنوبی

گفت و گو با مهندس داودی مدیر پروژههای شرکت ایکو:

بهار سرآغازی است برای نو شدن ،برای پیوسته بودن و از نو آغاز
کردن .بهار به ما میآموزد که هیچ زمستانی پایدار نیست .شکوفههای
بهاری نوید بخش حرکت  ،پویایی و جاودانگی است.اگرچه میدانیم
که راه رس��یدن به قلههای جاودانگی از سوی تالشگران شرکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت در حال طی شدن است اما ایمان
داریم کهاین مسیر در سال جدید با همت و پشتکار فراوان همکارانمان
به بالندگی خواهد رسید .عبور از سد تحریمها وراه اندازی طرحهای
عظی��م صنعت نفت از جمله کارخانه گاز و گاز مایع س��یری تنها با
پشتکارو توانمندی مهندسان و متخصصان داخلی حاصل شد کهاین
موضوع برگ زرینی اس��ت از تالش شماهمکاران پرتالشمان.در این
فصل نو بازهم حضور خواهیم داشت در رونق اقتصاد ایران و حضور
خواهیم داشت در باوری که به یقین از توانمندی و تالش همکاران
بزرگوارمان در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت حاصل
ش��ده اس��ت .در این سال نو به ش��ما دالورمردان این سرزمین کهن
خداقوت میگوییم و از ایزد منان برای شما آرزوی سالمتی و سربلندی
داریم .امیدواریم در این سال جدید نیز شاهد خلق حماسهای دیگر و
افتخاری دیگراز سوی شما مهندسان و متخصصان ایرانی در شرکت
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت در صنعت نفت و گاز کشور
که حرکت دهنده چرخهای اقتصاد کشور است باشیم.

سردبیر

پیام مدیرعامل

شماره 2

بهار 1393
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شرکت ایکو در سال
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شرکت برای سال آینده
پرداخت.

شماره 2
بهار 1393

مهندس بهزاد محمدی در خصوص دستاوردهای شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOدر سال 1392گفت:تالش جهت
دس��تیابی به اهداف چش��م انداز ش��رکت در سال  ،92اخذ گواهینامههای انطباق سیس��تم مدیریت یکپارچه در شرکت ا ُیکو بر اساس الگوی
اس��تانداردهای ،ISO 9001-2008, ISO/TS 29001-2010, ISO 14001-2004, BS OHSAS 18001-2007, HSE-MS
ش��رکت در هیجدهمین نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز و پتروشیمیدر اردیبهشت ماه و حضور در دهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش
در دی ماه از جمله این دستاوردها محسوب میشود.
وی به اخذ قرار داد را ه اندازی فازهای 20و  21و حضور در این پروژه به عنوان پیمانکار راه اندازی اشاره کرد و گفت :حضور در فاز 12
پارس جنوبی بعنوان پیمانکار مدیریت پیمان( )MCو نظارت بر پیش راه اندازی و راه اندازی  ،EPC3حضور درصنعت نفت بعنوان اولین
شرکت بهره برداری و تعمیر و نگهداری خصوصی در پاالیشگاه  NGLسیری و تولید  300هزار بشکه محصول نیز از دیگر دستاوردهای
شرکت ایکو در سال  92به شمار میرود.
محمدی خاطرنشان کرد :برگزاری چندین دوره آموزشی تخصصی و سمینار برای کارکنان شرکت در سطوح مختلف بمنظور توسعه منابع
انس��انی به عنوان مهم ترین ارزش س��ازمانی و پیادهس��ازی نظام مدیریت درسهای آموخته به منظور تبدیل دانش و تجربیات کسب شده به
صرفه و ارزش اقتصادی و دهها فعالیت دیگر تنها گوشهای از توانمندیهای شرکت ایکو در سال  1392بوده است.
مدیر عامل ش��رکت ایکو ،حرکت در راس��تای افق چش��م انداز ش��رکت ،راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی به عنوان پروژه هدف
وزارت نفت ،ادامه حضور فعال در فاز  12پارس جنوبی بعنوان پیمانکار مدیریت پیمان( )MCو نظارت بر فعالیتهای پیش راه اندازی و
راه اندازی ، EPC3توسعه بازار و افزایش سهم شرکت در بازار نفت و گاز کشور متناسب با برنامه کالن  5ساله را از جمله برنامههای این
شرکت در سال  93عنوان کرد.
وی افزود :ورود به حوزه میادین نفتی ،ورود به حوزه تعمیرات در پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی و صنعت پتروشیمیکشور  ،توجه
ویژه به سرمایههای انسانی و ارتقاء به عنوان مهم ترین رکن سازمانی  ،برنامه ریزی آموزشی هدفمند ،منطبق با مشاغل و به روز کردن نیازهای
آموزشی در شرکت نیز به عنوان چشم انداز شرکت ایکو در سال 1393در دستور کار قرار گرفته است.
محمدی تصریح کرد ؛ مستند سازی و بهره مندی از دانشهای کاربردی و تجربیات خبرگان و پیشکسوتان شرکت  ،طراحی و بهینه سازی
مس��یرها و کارراهههای ش��غلی و منطبق کردن شغل و ش��اغل ،تاکید بر نظام پرورش مدیران و توجه ویژه به جانشین پروری وفراهم آوردن
زمینههای الزم در جهت بروز خالقیتها ،تواناییهای بالقوه و شکوفایی استعدادهای کارکنان از دیگر برنامههایی است که شرکت در سال
 93در دستور کار قرار داده است.
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گفت و گو با مهندس داودی مدیر پروژههای شرکت ایکو:

نسبت به خارجیها برتری داریم
شرکت ایکو با حضور در پارس جنوبی هم تراز با شرکتهای
بزرگ بین المللی گامهای اس��تواری را در پارس جنوبی برداشته
اس��ت به گونهای که توانسته تا حدودی خال کشور درزمینه عدم
حضور ش��رکتهای ب��زرگ بین المللی در بخ��ش راه اندازی را
جبران کند .به همین منظور در گفت و گو با مهندس داودی مدیر
پروژههای شرکت ایکو به بررسی قراردادهای این شرکت در اجرای
پروژههای پارس حنوبی پرداختهایم که در ادامه میخوانید.
در پارس جنوبی در چه پروژههایی حضور دارید؟
در پ��ارس جنوبی درقالب 5ق��رارداد مختلف حضور داریم که
شامل  5پروژه میشود.
اولین قرارداددر فازهای 17و  18پیاده س��ازی سیستم ICAPS
است این قرارداد مشاورهای است نه پیمانکاری .یک قرارداد مستقل
اس��ت که از س��ال  90آغاز شده و موضوع آن پیاده سازی سیستم
 ICAPSب��رای مدیریتهای پیش راه ان��دازی و راه اندازی در
بخش خش��کی فازهای  17و  18اس��ت .کارفرمای ما کنسرسیوم
اویک و ایدرو است.
قرارداد دوم هم در فازهای  17و  18پروژه راه اندازی اس��ت که
سازمان آن از قرارداد اول مستقل است .موضوع آن نظارت بر تستهای
پیش راه اندازی  ،اجرای تس��تهای گرم (عموما ش��امل تستهای
 start up،و
ب��رق و ابزار دقی��ق و تلکام) عملیات
تست عملیات کل پاالیشگاه است .پیشرفت عملیات راه اندازی دراین
فرارداد  20درصد است.
مش��ابه همی��ن دو قرارداد عینا در فازه��ای  20و  21هم تکرار
میشود فقط به قرارداد اول یک موضوع دیگر اضافه شده است و
آن هم خدمات مهندسی راه اندازی در دوران  EPCبا این رویکرد
که ش��رکت راه انداز باید از ابتدای پروژه درپروژه حضور داشته
باشد تا فعا لیتهای مهندسی  ،خرید و ساختمان و نصب رابارویکرد
راه اندازی وبهره برداری بازنگری نماید.
ق��رارداد بعدی ما در فاز  12اس��ت که در بخش  ، EPC3کار
مدیریت پیمان کنسرس��یوم در س��ایت که شامل مدیریت تکمیل
عملیات ساخت و راه اندازی میباشد.

در ف��از  17و  18یک قرارداددیگری داریم که قرارداد تکمیلی
راه اندازی است که با شرکت  OIECاست .تعهداتی که OIEC
در مقابل کارفرمای اصلی در حوزه راه اندازی و تکمیل عملیات
ساختمان و نصب دارد وازسویی در قرارداد اصلی ما وجود ندارد
طی یک قرارداد جداگانهای در حال اجراست .درپروژه راه اندازی
فازهای 20و 21درمرحله تجهیز کارگاه هستیم.
کنسرس��یوم فازهای  17و 18متش��کل از ش��رکتهای IDRO
 ، OIECو ( IOECش��رکت مهندس��ی و س��اخت تاسیس��ات
دریایی) است.
فاز  12پیشروترین فاز است .در یک  trainاین فاز گازازسکوها
وارد پاالیشگاه ش��د و پس از عملیات فرآیندی به خط سراسری
تزی��ق گردید و زمانی حدود یک ماه طول میکش��د تا این بخش
ازپاالیشگاه وارد مرحله تثبیت شده بشود.
به غیر از پارس جنوبی آیا قرارداد دیگری دارید؟
بله  ،ازدیگرقراردادهای شرکت تامین مدارک مهندسی راه اندازی
طرح توس��عه میدان غرب کارون برای ش��رکت ( EIEDشرکت
طراحی و مهندسی صنایع انرژی) است.
شرایط تحریم چقدر روی کار شما تاثیر گذاشت؟
به طور مس��تقیم بر روی کار ما تاثیر نگذاشت ولی به طور غیر
مس��تقیم چرا .بهاین معنی که وقتی تجهیزاتی از پاالیشگاه به دلیل
شرایط تحریم در زمان مناسب نمیرسند بنابراین نصب وراه اندازی
نمیش��وند .مورد بعدی این اس��ت که در شرایط تحریم وندورها
حضورش��ان به س��ختی صورت میگیرد و ما که برای راه اندازی
پکیجهای بزرگ وارد میش��ویم و حتما باید وندور بیاید بر روی
کار ما اثر میگذارد .البته در پروژه س��یری بدون حضور وندورها
همه تجهیزات پاالیشگاه را راه اندازی کردیم واین فرصت خوبی
برای شرکتهای ایرانی بود.
در بخش خصوصی عالوه بر ش��رکت ایکو  ،شرکتی وابسته به
پتروپارس و یک شرکتی هم وابسته به قرارگاه خاتم االنبیا وجود
دارند .البته ما معتقد یم ایکو تاکنون درداخل کشور ازنظرکیفی بی
بدیل بوده است و گواه ما کار راه اندازی پاالیشگاه سیری بود.

رضایت
کارفرمایان و
شرکت نفت
از ایکــــو
مشهود است
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ادامه در صفحه 6

بهار 1393

به هر حال موضوع کار راه اندازی در کش��ور وس��یع و حساس
است که جا برای شرکتهای دیگر که بیایند و وارد شوند وجود
دارد.
آیا نبود وندورها مشکالتی را برای اجرای پروژهها ایجاد نکرد؟
طبیعی است وقتی وندور نمیاید شرایط گارانتی آن تجهیز دچار
مشکل میشود ماهم با آگاهی از این موضوع راه اندازی تجهیزات
را انجام میدهیم .آنچه که ما تا کنون به آن وارد شدهایم بهتر از خود
وندورها و با هزینه کمتر راه اندازی کردهایم .اما مسائل قراردادی
بین کس��ی که خریده و فروخته وجود دارد که ما از این موضوع
بی اطالع هستیم که آن را چگونه مدیریت کرده اند.
چه تضمینی میدهید برای اینکه آن تجهیزات دچار مشکل
نشوند؟
ما سازنده تجهیزات نیستیم و بنابراین تضمین نمیدهیم .ما آنچه
که خودمان انجام میدهیم را تضمین میکنیم کهایرادی نداشته باشد.
اینکه تکنولوژی این تجهیز چیست به وندور برمیگردد.
اگر شرایط تحریم برطرف شود جایگاه شرکت شما به گونهای
است که با شرکتهای خارجی همکاری داشته باشید؟
ما فکر میکنیم که امکان کار کردن باشرکتهای خارجی را داریم .چون
ما به لحاظ اجرای کار چه کیفیت و چه هزینه اجرای کار نس��بت به
خارجیها برتری داریم .بنابراین شرکت ایکو خیلی از ورود شرکتهای
توسعه دهنده خارجی مثل توتال و یا پیمانکاران بزرگ خارجی مثل
هیوندای و ..........استقبال میکند زیرا معتقدیم که برای آنها هم از هر
نظر مقرون به صرفه اس��ت که کار راه اندازی پروژههایی را که اجرا
میکنند بهایکو بس��پارد.دالیل متعددی برای این ادعا وجود دارد .اول
اینکه ما بر اس��اس اس��تاندارد  OPERCOMکه لیسانس آنرا را از
ش��رکت توتال فرانسه خریدهایم کار میکنیم .کلیه فعالیتهای ما در
حوزه پیش راه اندازی و راه اندازی مبتنی بر تکنولوژی OPERCOM
و نرم افزار مدیریتی  ICAPSاست.
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ما معتقدیم
دربخش خصوصی
اولـــین
شرکت ایرانی
هستیم که یک
پلنت را بدون
حضورکارشناسان
خارجی راه اندازی
کردهایم

اجرای این کار را چند بار در کش��ور تجربه کردهایم .دسترسی
خوبی به مجموعهای از نیروهای انس��انی متخصص داخلی داریم.
دسترسی به نیروهای متخصص خارجی هم برایمان مشکلی نیست.
قیمت عملیات  commissioningهم به طور کلی در دنیا بسیار
گران است .ولی ما این امکان را داریم که با هزینههای بسیار پایین
تری پروژه را راه اندازی کنیم.
با توجه به توانمندی ش��رکت آیا برنامهای برای حضور در
کشورهای منطقه به خصوص عراق دارید؟
شرکت ایکو برنامهای را برای حضور در بازار کشورهای مختلف
ب��ه خصوص عراق در نظر دارد که البته در مدیریت دیگری به نام
مدیریت توسعه بازار ،پروژههای خارجی را پیگیری میکنند.
توجه به منابع انس��انی در اجرای پروژهها چه میزان مد نظر
قراردارد؟
در کل کار ما مبتنی بر نیروی انسانی است .تجهیزات در کار ما
نق��ش زیادی ندارند 90 .در صد از فعالیتهای ما مبتنی بر نیروی
انس��انی است .کش��ور در بحث نیروی انسانی به شدت در حوزه
 commissioningکمبود دارد .ما نیروهای مهندس��ی ،ساخت و
بهره برداردر کشورزیاد داریم اما نیروهای راه انداز در همه حوزهها
به شدت محدود است .نقش این نیروها فاصله بین ساخت و بهره
برداری را پر میکند .ما هم تالش کردهایم از نیروهای با تجربه و
جوان که در صنعت هستند و تخصص دارند در راه اندازی استفاده
کنیم .واحد آموزش شرکت آموزشهایی را به نیروهای متخصص
ج��وان در این زمینه میدهد و آنها را با مس��ائل و موضوعات راه
اندازی آش��نا میکند .در خالل اج��رای پروژهها  100نفر از فارغ
التحصی�لان دانش��گاه را اس��تخدام ک��رد و بیش از  3م��اه به آنها
آموزشهای مرتبط داد که االن در پروژههای شرکت کار میکنند.
درح��ال حاضر بی��ش از  20نفر از فارغ التحصیالن دانش��گاهها
ک��ه تجربه کار ندارند را جذب کردهایم که به آنها آموزش بدهیم.
در حوزه  HSEهم برنامههای آموزش��ی الزامیاست .چون ایمنی
راه اندازی با ایمنی بخشهای قبل و بعد آن خیلی متفاوت است.
آموزشه��ای ضمن خدمت نیز وجود دارد که نیروها آموزشهای

وی��ژه و ی��ا فش��رده موردنیاز شغلش��ان را میبینند .م��ا ازابتدای
کارپروژهها جذب مدیران مجرب در حوزه راه اندازی رادرسرلوحه
کارشرکت قرار دادهایم.
در پروژههای ش��رکت ا ُیکو که در منطقه پارس جنوبی مس��تقر
است حدود  300نفر مشغول بکار میباشند.
آیا برای ش��رکتهای راه اندازی از رنکینگهای جهانی هم
استفاده میشود؟
اصوال برای شرکتهای راه اندازی رنکینگ جهانی تعریف نکرده
اند.اما در حوزه اس��تانداردهای ایزو چهار استاندارد ایزو در حوزه
راه اندازی وجود دارد.
ما معتقدیم دربخش خصوصی اولین ش��رکت ایرانی هستیم که
یک پلنت را بدون حضورکارشناس��ان خارجی راه اندازی کردیم.
ما در خاورمیانه هم که بررس��ی کردیم ش��رکتی با تخصص مشابه
ما بهاین ش��کل وتوانایی وجود ندارد ،و اگر ش��رایط اجازه بدهد
ما امکان حضور در جنوب خلیج فارس و آس��یای میانه را داریم.
البتهاین موضوع ملزم بهاین اس��ت که مجموعه شرکت ملی نفت
هم کمک کند.
در پایان اگر صحبت خاصی دارید به آن اشاره کنید.
نیروی انسانی شرکت ایکو تاکنون تمام ایرانی بوده است .رقبای
م��ا از نیروهای خارجی بهره میبرند اما ما فکر کردیم که تا جایی
که امکان دارد از نیروهای داخلی استفاده کنیم .البته ما اقدامات الزم
برا ی در اختیار گیری نیروهای خارجی نه به صورت فردی که به
صورت حقوقی را انجام دادهایم و برحسب نیاز مشکلی در جذب
آنها نداریم .اما تالش کردهایم کهایکو یک شرکت راه اندازی ایرانی
باشد ،و این شرکت با نیروهای ایرانی موفق بوده است.
ما میتوانیم بگوییم که به تصدیق کارفرمایانمان تا اینجا شرکت
ایکو ش��رکت مقبولی بوده اس��ت و نمره باالیی به آن میدهند در
آزمایشهای راه اندازی که در پروژه فازهای  17و  18انجام میدهیم.
حت��ی یک خطا اتفاق نیفتاده و همه چی��ز با حداکثر کیفیت انجام
میش��ود و مش��کلی ندارد .بنابراین رضایت کارفرمایان و شرکت
نفت از ایکو مشهود است.

شماره 2
بهار 1393
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عملکرد

تشریح مهمترین دستاوردهای مدیریت طرح و برنامه
شرکت  OICOدر سال 92
مدیریت طرح و برنامه شرکت ایکو به یکپارچه سازی سیستم
برنامه ریزی و کنترل پروژهها در کلیه پروژههای ش��رکت و تعامل
مناسب با کارفرما توسط تیم برنامه ریزی به دلیل عملکرد مناسب
و ارائه گزارش��ات دقیق در سایت و تهران به عنوان دستاوردهای
سال  92اشاره کرده است.
مدیریت طرح و برنامه شرکت  OICOمهم ترین دستاوردهای
این واحد در سال  1392را طی گزارشی تشریح کرد.
در این گزارش اعالم شده است :مطابق برنامه استراتژیک واحد
طرح و برنامه ،فعالیتهای الزم درخصوص ایجاد سیستم مدیریت
تغییرات و ادعاها در پروژههای شرکت انجام شده است و مدارک و
مستندات مورد نیاز و همچنین مکاتبات الزم در حین انجام پروژه
تهیه و به عنوان مستندات بایگانی و ثبت شده است.
بر اس��اس این گزارش از دیگر برنامههای استراتژیک این واحد،
میتوان بهایجاد سیستم مدیریت هزینه برای پروژههای شرکت اشاره
کرد که گزارشات  EVMو آنالیز هزینهها توسط این واحد انجام و

بصورت دورهای به مدیریت محترم عامل شرکت ارائه میشود.
در ادامهاین دستاوردها به ایجاد و اجرای سیستم مدیریت ریسک
نیز اش��اره شده است که از جمله اقداماتی است که مقرر شده در
در سال  93در دستور کار واحد طرح و برنامه قرار بگیرد.
استقرار سیس��تمهای مدیریت یکپارچه در سایتهای سیری و
عسلویه (پروژههای فازهای  -)18/17ارزیابی تامین کنندگان برای
انتخاب سیس��تم یکپارچه مدیریت فرایندها ،عقد قرارداد با مشاور
اس��تقرار سیستم مدیریت کیفیت آموزش  ،ISO 10015ارزیابی
مشاوران استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO
 ،21500نیز از اهم فعالیتهای در حال اجرا در س��ال  ،92حوزه
سیستمها و روشها عنوان شده است.
شناسایی افراد خبره در برنامه ریزی پروژهها و تهیه بانک رزومهها،
افزای��ش توانمن��دی تیم برنام��ه ریزی پروژهها و س��تاد با تدارک
دورههای آموزشی نیز از دیگر دستاوردهای مدیریت طرح و برنامه
شرکت  OICOاست که میتوان به آنها اشاره کرد.

در خالصه عملکرد مدیر یت بازرگانی شرکت ایکو در سال  1392اعالم شد:

بازنگری درفرایندهای کلی فعالیتهای
بازرگانی درحیطه عملیاتی

شماره 2

خالصه عملکرد مدیریت خدمات فنی و مهندسی شرکت ایکو در سال
 1392درحوزه پروژههای جاری شرکت ،ارائه خدمات مهندسی اعالم شد.
در این گزارش عملکرد پروژه راه اندازی و  ICAPSفازها ی 17و  ،18پروژه
راه اندازی و  ICAPSفازهای 20و  ،21پروژه راه اندازی فاز  )EPC3( 12و
پروژه اروندان از سوی شرکت ایکو منتشر شده است.
همچنین همکاریهای فنی و مهندسی با مدیریتهای ستادی شامل طرح و
برنامه ،آموزش و تحقیق و توسعه ،توسعه بازار ،بازرگانی و تضمین کیفیت از
دیگر موارد ذکر شده در این گزارش عملکرد است.
گفتنی اس��ت ،این مدیریت در سال  92عالوه بر ارائه خدمات فنی و مهندسی
به پروژهها و مدیریتهای س��تادی ،در راس��تای ارتقای توان فنی کارکنان خود
نیز اقدام کرده است.

بهار 1393

مدیر یت بازرگانی شرکت ا ُیکو در سال  1392خالصهای از عملکرد
خود را منتشر کرد.
خری��د تجهیزات دوران راه اندازی جهت تامی��ن نیازهای فنی و ضروری
پروژهها شامل تجهیزات راه اندازی به تفکیک واحدهای مختلف مکانیکال،
پروسس ،برق و ابزار دقیق ،خرید مواد مصرفی سایت از جمله انواع روغنهای
مصرف��ی ،فیلترها ،گریس ،روان کنندهها ،نیت��روژن و غیره از منایع داخلی و
خارجی ،خرید مواد شیمیایی جهت رفع نیازهای پروژهها،شامل مواد شیمیایی،
 ،Anti foam، Anti scale، Oxygen scavenger، Methanolاز
تولید کنندگان داخلی و خارجی از جمله مواردی اس��ت که در این گزارش
عملکرد به آن پرداخته شده است.در این گزارش عملکرد همچنین به بازنگری
درفراینده��ای کلی فعالیتهای بازرگانی درحیطه عملیاتی به منظور حصول
دقت وسرعت درانجام آنها پرداخته شده است.

اعالم خالصه عملکرد مدیریت
خدمات مهندسی در سال 92
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گزارش

میزان محصوالت تولیدی پاالیشگاه NGL
سیری در سال 92
شرکت ایکو به عنوان پیمانکار بهره بردار ،مهندسی تولید و تعمیر نگهداری پاالیشگاه  NGLسیری در سال  92موفق به تولید
میعانات گازی و ارسال گاز تصفیه شده به کیش شده است.
مهندس بهزاد محمدی مدیر عامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOبا اشاره بهاینکه پاالیشگاه  NGLسیری
با هدف جمع آوری  ،جداس��ازی و انتقال گازهای همراه نفت خام از س��کوهای بهره برداری س��اخته و به بهره برداری رسیده است  ،و
موجب جلوگیری از آلودگی محیط زیست میشود تصریح کرد :محصوالت تولیدی پاالیشگاه  NGLسیری شامل متان ،اتان ،میعانات
گازی (کاندنس��یت) ،پروپان  ،بوتان و پنتان میباش��د که محصول پنتان محصول انحصاري این پااليش��گاه بوده و در ساير پاالیشگاههای
مشابه مانند فازهای پارس جنوبی تاکنون توليد نشده است.
وی افزود :نکته حائز اهمیت در بهره برداری از پاالیشگاه  NGLسیری آن است که ا ُیکو اولین شرکت خصوصی است که بنا بر اصل
 44قانون اساسی اقدام به ارائه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری در صنعت نفت کشور کرده است.
میزان محصوالت تولیدی:
ردیف

محصول

کاندنسیت

بشکه

2

پروپان

بشکه

3

بوتان

بشکه

1

واحد

مجموع تولید در یک سال
87,759
92,749

144,261

مجموع تولید میعانات (بشکه)
اتان و متان ارسالی به کیش

4

اُیکو اولین شرکت

324,769
3,615

میلیون فوت مکعب

است که بنا بر

کیفیت محصوالت تولیدی:
ردیف

محصول

سنجه

خلوص

%98.57

2

بوتان

خلوص

%99.67

3

کاندنسیت

RVP

pisa 10.6

1

پروپان

خصوصی ایرانی

متوسط سال

استاندارد

حداقل %97.5
12-10

حداقل %98

اصـــل 44

قانون اساسی اقدام

به ارائه خدمات بهره
برداری و تعمیر و

نگهداری در صنعت
نفت کشور

کرده است

شماره 2
بهار 1393
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دستاورد

اجرای همزمان دو مگا پروژه
راه اندازی توسط شرکت ایکو

ش��رکت ایکو همزمان با حضور موفق و فعال در راه اندازی فازهای
 17و  18پ��ارس جنوب��ی در دومین گام بلند خود ،موفق به اخذ قرار داد راه
اندازی فازهای  20و  21شده است.
ق��رارداد راه اندازی و تس��ت عملکرد فازهای 20و 21فی مابین ش��رکت
مهندسی و س��اختمان صنایع نفت ( )OIECبه عنوان کارفرما و شرکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOبه عنوان پیمانکار راه اندازی و
تست عملکرد به امضا رسیده است.
بر اساس این گزارش فازهای  20و  21پارس جنوبی در عسلویه در زمینی
به مساحت  240هکتار ،در سمت غرب فازهای  9و  10پارس جنوبی احداث
میش��ود .هدف از اجرای این پروژه اس��تحصال دو میلیارد فوت مکعب گاز
در روز از طریق توس��عه میادین گازی پارس جنوبی و تولید  50میلیون متر
مکعب در روز گاز تصفیه شده  ،یک میلیون تن گاز اتان در سال ،یک میلیون
تن گاز مایع ( )LPGدر س��ال 80،هزار بشکه در روز میعانات گازی،و 144
هزار تن گوگرد دانه بندی شده در سال میباشد.
گفتنی است شرکت  OICOاولین شرکتی میباشد که توانسته راه اندازی
همزمان 2مگا پروژه در پارس جنوبی را بر عهده گیرد که سابقهاین کار برای
شرکتهای خارجی در ایران وجود نداشته است.

راه اندازی یک Train
ازفاز  12پارس جنوبی

شركت  OICOبا توجه به سوابق درخشان خود در زمينه راه اندازي و بهره
برداري ،به عنوان مديريت پيمان و رهبري كنسرسيوم منتخب ،هم اكنون بعد از
گذش��ت  6ماه ،بخش «توليد زود هنگام» طرح را از مرحله س��اخت و نصب به
مرحله راه اندازي رسانده است.
توليد زود هنگام ش��امل  2واحد ف��راورش گاز ،يك واحد بازيافت گوگرد1 ،
واحد توربو كمپرس��ور صادرات گاز ،واحد پم��پ انتقال ميعانات گازي ،واحد
مخزن پروپان و واحد توليد گوگرد گرانول است.
بر اساس این خبر با تالش بي وقفه همكاران تيم شركت  ،OICOهم اكنون
ي��ك واح��د فراورش گاز راه اندازي گرديده و گاز ترش به واحد وارد ش��ده و
واحدهای ش��يرين س��ازي و رطوبت زدايي و ديگر واحدهاي مرتبط راه اندازي
شده است.
گفتنی اس��ت ،فاز  12پارس جنوبي به عنوان بزرگترين پااليشگاه گازي منطقه
پارس جنوبي اس��ت كه در منطقه تمبك (شهرستان كنگان) با پيشرفت فيزيكي
حدود نود درصدي ،در اولويت اول وزارت نفت جهت راه اندازي و بهره برداري
قرار گرفته است.

درخشش ( )OICOدر دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
ش��رکت راهان��دازی و بهرهبرداری صنای��ع نفت(ایکو) در
دهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش به معرفی دستاوردها و
توانمندیهای خود پرداخت.
مهن��دس بهزاد محمدی مدیر عامل ش��رکت راه اندازی و بهره
برداری صنایع نفت ( )OICOبا اعالم خبر «حضور شرکت ایکو
در نمایشگاه کیش» گفت :دهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش،
فرصت مغتنمیاست تا شرکتهای نفتی و مرتبط با صنعت نفت
در داخل و خارج از کش��ور ،به ارائه آخرین دستاوردهای فنی و
علمیخود بپردازند.

بهار 1393

وی افزود :ش��رکت  OICOبا حضوری گسترده و همه جانبه
و با ارائه دانش فنی و اجرائی در زمینه راه اندازی ،بهره برداری
و تعمیر و نگهداری در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمینس��بت به
نمای��ش آخرین توانمندیهای خود اقدام کرد و توانس��ت مورد
توجه بازدیدکنندگان قرار بگیرد.
همچنی��ن مهن��دس امام زاده مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی و
س��اختمان صنایع نفت( )OIECاز غرفه ش��رکت  OICOدر
دهمین نمایشگاه انرژی کیش بازدید بعمل آوردند.

شماره 2

گفتنی اس��ت دهمین نمایش��گاه انرژی کیش با حضور مشاور
رییس جمهور و دبیر ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد  ،شماری از
مدیران وزارتخانههای نفت و نیرو و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
کیش ،روس��ای انجمنها و تش��کلهای صنفی صنایع نفت ،گاز،
پتروشیمیو انرژی کشور به طور رسمیگشایش یافت.
این نمایش��گاه با محوریت «دیپلماسی انرژی و توسعه زنجیره
ارزش» و مشارکت بیش از  200شرکت داخلی و خارجی از 20
کش��ور جهان در تاریخ  23تا  26دی ماه س��ال جاری در جزیره
کیش برگزار شد.
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گفت و گو

برای نخستین بار از سوی یک شرکت ایرانی صورت گرفته است :

مسوولیت راه اندازی تا تحویل فازهای 17و18
پارس جنوبی توسط ایکو

شرکت ایکو به عنوان

پیمانکار مسوولیت راه
اندازی تا تحویل

فازهای 17و 18پارس
جنوبی را بر عهده

گرفته است .این وظیفه
بسیار سنگینی است که
برای اولین بار یک
شرکت ایرانی این

نقش را به تنهائی ایفا
می کند از این رو

گفت وگویی با حسین
جبـل عامـلی

مدیر سایت راه اندازی
فازهای 18و 17پارس

جنوبی انجام داده ایم
که می خوانید

ب�ه عن�وان س�وال نخس�ت توضیح�ی در خص�وص
فعالیتهای شرکت ایکو در فازهای 17و 18پارس جنوبی
بفرمائید ؟
در واق��ع مگا پ��روژه 17و 18بص��ورت  EPCو با مش��ارکت
ش��رکتهای  IDROبه نس��بت  58.5درصد و ش��رکت OIEC
 41.5درصد در حال س��اخت میباش��د .ش��رکت ا ُیکو هم بعنوان
پیمانکار راه اندازی فازهای 17و 18مسئولیت راه اندازی تا مرحله
تحویل به بهره بردار را بعهده دارد .این وظیفه بسیار سنگینی است
که برای اولین بار یک ش��رکت ایرانی این نقش را به تنهائی ایفا
کرده است .شرکت ا ُیکو با توجه به تجربه گرانقدری که مدیران و
پرسنل کلیدی از راه اندازی فازهای  9و 10در مشارکت با شرکت
 GSکره به دست آوردند ،توانستند پروژه  NGLسیری را علیرغم
عدم حضور Vendorها برای راه اندازی با سربلندی و موفقیت،
راه اندازی و مورد بهره برداری قرار دهند .با این پش��توانه شرکت
 OICOضمن کس��ب اعتماد کارفرمایان ،موفق به عقد  3قرارداد
مستقل راه اندازی در فازهای 17و 18پارس جنوبی شد.
در این رابطه هدایت ،مدیریت پویا و جوان شرکت و تالش و
کوشش کلیه همکاران نقش اساسی داشته و در آینده نیز میبایست
تداوم داشته باشد.
در حال حاضر این دو فاز در چه مرحلهای هس�تند و
چند درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند ؟
بطور کلی در بخش خشکی فعالیتهای اجرائی در مراحل انتهائی
و انجام تستهای سرد میباشد که در این خصوص پیشرفت واقعی
پروژه حدود 89درصد است.
چند نفر در این پروژه مشغول بکار هستند ؟
در ح��ال حاضر در بخش خش��کی مجموع ًا 7ه��زارو  490نفر
و در بخ��ش دری��ا و حفاری یک هزارو  600نف��ر که در مجموع
حدود  9هزارو  9نفر مشغول بکار هستند.که از این تعداد مجموع
نف��رات  254 ، OICOنفر بوده ک��ه در آینده به  800نفر افزایش
خواهد یافت.
در خصوص استاندارها و کسب الیسنس در حوزههای
مختلف نیز توضیحاتی بفرمایید ؟
ب��ا توجه به حساس��یت پروژههای نفت��ی و گازی ،رعایت دقیق
استانداردهای بین المللی الزامیست و عدم رعایت این استانداردها
در هر بخش اعم از برق ،ابزاردقیق ،مکانیک و پایپینگ و غیره بسیار
خط��ر ناک و زیانبار خواهد ب��ود .همچنین به لحاظ تأمین بهترین
ش��رایط طراحی و تأمین تجهیزات مهم اس��تفاده از الیسنس��ورها
در ای��ن پروژه در دس��تور کار قرار گرفت��ه و کلیه الزامات رعایت
شده است.

شماره 2
بهار 1393

تاکن�ون چن�د چاه در دریا حفر ش�ده و به چه میزان
میتوانیم از این چاهها برداشت داشته باشیم؟
 44حلق��ه چاه جهت این دو فاز پیش بینی ش��ده که تاکنون 22
حلق��ه چاه مربوط به فاز  17حفر ش��ده و  22حلقه چاه نیز درفاز
 18که میتوان اذعان داش��ت حدود  25درصد پیش��رفت داشته
اس��ت .روزانه به میزان  2000MMS CFDگاز ترش میتوان
برداشت کرد.
این دو فاز چه زمانی به بهره برداری میرسند ؟
بهره برداری کامل از این دو فاز بدالئل مختلف از جمله تحریمها
با تأخیر مواجه ش��ده اس��ت .پیش بینی میشود که بهره برداری از
یک خط گازی تا شهریور ماه  93محقق شود.
تحریمها در اجرای پروژه چه تأثیری داشته است؟
تأخیر در اتمام این پروژه یکی از اثرات تحریمها میتواند باش��د
چ��را که تهیه بعض��ی از تجهیزات مهم را با مش��کل مواجه کرده
همچنین پاس��خگو نبودن س��ازندگان خارجی به سواالت خریدار
و ع��دم همکاری و حض��ور نمایندگان آنها در مواردی پروژه را با
تنگنا مواجه کرده است.
چن�د درص�د از تجهی�زات پاالیش�گاه س�اخت داخل
است ؟
در این مورد ش��رکت  OICOعدد دقیقی در دس��ت ندارد ولی
بطور تقریب بیش از  60درصد از تجهیزات در داخل قابل ساخت
است.
لطف ًا توضیحی در خصوص کار آموزان جدید که در
شرکت ایکو بکار گرفته شدهاند بفرمائید؟
شرکت  OICOجهت تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز ،اقدام
به ج��ذب حدود  100نفر نیروی تحصیل کرده عمدت ًا بومیمنطقه
نموده که پس از طی دورههای عمومیو تخصصی بمدت  3ماه(به
هزینه  )OICOدر حال حاضر در فازهای  17و  18مشغول بکار
شده اند.
حض�ور ای�ن کار آم�وزان ک�ه دورهه�ای خ�اص را
گذرانده اند چه تأثیری در این دو فاز داشته است؟
حضور این کارآموزان در کنار افراد با تجربه شرکت در این مدت
نتایج درخشانی داش��ته بطوریکهاین نفرات در زمانی بسیار اندک
توانسته اند کسب تجربه کرده و حتی تعدادی از آنها بسیار دور از
انتظار ظاهر شوند که خود افتخاری برای  OICOدر جهت ارتقاء
دانش همکاران میباشد و قطع ًا اثرات دراز مدت این حرکت برای
پروژه و مملکت قابل مالحظه خواهد بود.
در پایان اگر موردی هست بفرمائید ؟
برای ش��رکت و کلیه همکاران آرزوی سربلندی و موفقیت بیش
از پیش دارم.
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مديريت ارزش كسب شده()EVM
محمد رضا فقیه پرور کارشناس طرح و برنامه فاز  17و  18پارس جنوبی

مدیر پروژه برای

اقتصادی نگه داشتن
پروژه و استفاده

کارآمد از بودجه

تخصیص یافته باید
هزینههای واقعی

فعالیتها را مرتب ًا تحت
نظارت داشته باشد

شماره 2
بهار 1393

مقدمه
ب��ا افزايش پروژههاي صنعتي و خدماتي در تمام دنيا ،مديريت
ارزش كسب شده(  )EVMبه عنوان روشي جديد و كارآمد ،نقش
مهمي را در كنترل يكپارچه پروژه ايفا مي كند .یکی از دغدغههای
اصلی مدیران و ذینفعان پروژه اطالع دقیق از پیش��رفت و مقایسه
می��زان کار انجام ش��ده با میزان کار پیش بینی ش��ده و محاس��به
مغایرت های هزینهای و زمانی با عملکرد واقعی میباشد .همیشه
در ارزیاب��ی دقیق مقدار کار انجام ش��ده پ��روژه محدودیتهایی
وجود دارد اما بدون اندازه گیری و س��نجش پیشرفت آنچه انجام
شده است نمیتوان پروژه را کنترل نمود متداولترین روش اندازه
گیری و پیشرفت پروژه از طریق تجزیه و تحلیل مغایرت یا ارزش
افزوده میباش��د .تجزیه و تحلیل انح��راف از برنامه زمانبندی به
مدیر پروژه امکان میدهد تا مشکالت و موانع پروژه را شناسائی
و اقدامات الزم را جهت رفع موانع بعمل آورد س��ه محور اصلی
در ه��ر پروژه وج��ود دارد که مدیر پروژه باید آنرا تحت کنترل و
نظارت داشته باشد  .
جهت دس��تیابی به اهداف کیفی بایستی مکانیزم های خاصی را
اعمال نمایند تا نس��بت به دس��تیابی بهاین اهداف اطمینان حاصل
نمایند ولی در مورد اهداف زود بودن و ارزان بودن (کنترل مغایرت
های زمانی و هزینهای) بایستی مغایرت بین زمان پیش بینی شده و
زمان انجام شده و همچنین هزینه پیش بینی شده در مقاطع زمانی
تعریف ش��ده از قبل شناس��ائی و مورد ارزیابی قرار گیرد و اثر آن
نیز بر کل پروژه کامال مشخص گردد  .مدیر پروژه برای اقتصادی
نگه داش��تن پروژه و استفاده کارآمد از بودجه تخصیص یافته باید
هزینههای واقعی فعالیتها را مرتب ًا تحت نظارت داشته باشد و علل
انحراف از مقادیر پیش بینی ش��ده را شناس��ائی کند و جهت کمتر
کردن میزان انحراف عمل نماید.
مسير توسعه در سازمان ها را مي توان به واسطه خطوط استراتژيك
منقوش در نقش��ههاي راهبردي سازمان جستجو نمود .مسيري كه

از ماموريت هاي س��ازماني ،چش��م اندازها ،استراتژيها و اهداف
راهبردي به طرح ها و پروژههاي قابل اجرا ختم مي ش��ود .فرآيند
برنامه ريزي اس��تراتژي هاي س��ازمان به هيچ عنوان نبايد از فرآيند
پياده سازي استراتژي هاي سازمان جدا شود كه البته حركت جزيره
اي اين دو فرآيند در كش��ور ما مخصوصا در صنايع بزرگ مشهود
اس��ت .نحوه اجراي پروژهها كه وضعيت تحقق اهداف استراتژيك
سازمان را نمايش مي دهد يكي از بازخوردهاي اصلي فرآيند برنامه
ريزي استراتژيك سازماني است ،بنابراین كيفيت دادههايي كه بعنوان
بازخوردي از محيط اجرايي استراتژي ها به محيط كالن برنامه ريزي
استراتژي ها وارد مي شود اهميت فراواني دارد .در اين مطالعه تلفيق
ابزارهاي حاصل از دو روش مديريت پرتفوليويي پروژهها و مديريت
ارزش حاصله پروژه به عنوان يك راه مناس��ب براي رسيدن به اين
هدف مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد .نحوه تلفيق اين دو روش
به همراه دادههاي ورودي مورد نياز ،بستر سازي مناسب و خروجي
هاي آن نيز شالوده اين مطالعه خواهد بود.
تاریخچه
مفهوم ارزش ایجادی در اواخر قرن بیستم میالدی (دهه)١٩٦٠
ظهور نموده است .مدیریت ارزش کسب شده( )EVMاز معیارهای
سیس��تم کنترل زمانبندی /هزینه ( )C/SCSCنش��ات گرفته است
کهای��ن معیار برای اولین بار توس��ط وزارت دف��اع ایاالت متحده
( )DODدر س��ال  1967می�لادی به عنوان متده��ای قابل قبول
جهت مدیریت هزینه و تدارکات سیس��تم های جدید بزرگ مورد
استفاده قرار میگرفتند .اين قانون در سال  ١٩٦٧به تمامي شرکت
هاي صنايع خصوصی وزارت دفاع آمريكا که طرف قرارداد با اين
وزارتخانه بودند ابالغ گرديد.
اين دس��تور العمل مشتمل بر  ٣٥معيار در انجام تعهدات کنترل
زمان – هزينه بود که مي بايست شرکت هاي طرف قرارداد آنرا به
کار مي بستند .از آن پس مقامات وزارت دفاع به منظور جلوگیری
از احتمال بروز هزينهها ی غيرقابل پيش بيني که از سوی پیمانکاران
وجود داش��ت ،بكارگيري اين سيس��تم را اجباري نمودند تا بدين
وسيله ريسك هزينههاي پروژههاي اعمال مديريت خود را کاهش
دهند .مهمترين نتيجه بكارگيري اجباري سيس��تم موثر بر هزينه و
برنام��ه (زمانبندي) پروژههاي واگذار ش��ده (تدارکات تجهيزات
دفاعي) به پيمانكاران بود ،که اين مفهوم همان تفسير تفصيلي ارزش
کس��ب ش��ده و يا بهتر بگوئيم تكنيك ارزش بدست آمده بود .در
اين سيستم پيمانكاران ملزم بودند تا در ابتدا يك برنامه که شامل
کمترين زمان و هزينه الزم براي اجراي قراردادهاي تدارکاتي بود
را به کارفرما ( وزارت دفاع ) ارائه نمايند .بمدت  ٣٠سال بعنوان
يك اس��تاندارد و مبناي کنترل پروژهه��اي ترتيب معيار مفروض
بكار گرفته شد و به تبع آن جريان شود دست اندرکاران پروژهها
در کش��ورهاي ديگر نظير کانادا ،استراليا وسوئد نيز از آن اقتباس
نمودند .امروزه پيش بيني مي شود که  %٩٩از پروژهها در جهان از
بكارگيري تكنيك ارزش کسب شده در مديريت هزينههاي پروژهها
امتناع مي ورزند و براي ارزيابي وضعيت هزينه پروژههايشان صرفا
به مقايسه هزينههاي واقعي انجام شده با بودجه مصوب طرح مي
پردازند .بنظر مي رسد براي رفع اين مشكل الزم است تا نهادهايي
حرفه اي با ارائه الگوهايي فراگير و س��اده از ارزش کس��ب شده
ب��راي پروژههاي مختلف اعم از عمران��ي  ،تجاري و نظامي و يا
بزرگ وکوچك به اين مهم بپردازند.
كاربرد متد  EVدر توليد شاخص هاي كارايي پروژه
جه��ت برنام��ه ريزي و كنت��رل موث ّرت��ر پروژهه��ا ،بكارگيري
شاخصهاي پيشنهادي متد  EVدر كنار شاخص هاي سنتي (درصد
پيشرفت فيزيكي پروژه ،درصد جذب بودجه )...مي تواند بسيار اثر
بخش باشد .اين شاخص ها مي توانند در يك سازمان پروژه محور
به خروجي هاي مداوم سيس��تم برنام��ه ريزي و كنترل پروژههاي
س��ازمان تبديل شده و بازخوردهاي مناسبي جهت دپارتمان هاي
ديگر بوجود آورند  .فرآيندهاي بودجه اي و زماني پروژه را نميتوان
از يكديگر مستقل در نظر گرفت و تاثير هر يك بر ديگري را مورد
توجه قرار نداد .اين موضوعي است كه در روش هاي سنتي كنترل

پروژه ناديده گرفته مي شود.
فرآيند توليد ش��اخص هاي مذكور كه مي بايد در دفتر مديريت
پروژه س��ازمان ()Project Management Office; PMO
صورت پذي��رد در عمل به ايجاد ارزش افزوده اطالعاتي بر روي
 Data Poolپروژههاي سازمان مي انجامد.
متدلوژي محاسبه درصد پيشرفت پروژه در  EVMاصلي ترين
مفهومي اس��ت كه صحت نتايج اين قبيل تحليل ها را تضمين مي
نمايد .روش هاي س��نتي متداولي كه جهت محاس��بات پيشرفت
فيزيكي فعاليتهاي پروژه و بالتبع پرداخت هاي قراردادي اس��تفاده
مي ش��ود در اينجا كاربردي نخواهد داشت فلذا جهت استفاده از
متد ارزش حاصله پروژه در سازمان ،مي بايد رويههاي محاسباتي
و كنترلي پروژهها بر مبناي اين روش مهندسي مجدد گردند.
جريان اطالعاتي اكثر س��ازمان ها در خصوص پروسههاي مالي،
باالخص امور مالي پروژهها معموال  Real Timeنيست بدين معنا
كه تراكنش هاي مالي انجام ش��ده با تاخير زماني قابل مالحظه اي
به واحد هاي كنترلي پروژهها اطالع رس��اني مي گردد  .فلذا جمع
آوري اطالع��ات در اين زمين��ه از معضالت فرآيند برنامه ريزي و
كنترل پروژه در شركت ها است.
اين مسئله باعث مي شود تا كارايي دادههاي ورودي تحليل EV
بر روي وضعيت پروژه تنزيل يافته و خروجي تحليل از صحت و
س��قم پايين تري برخوردار گردد .فرآيند كنترلي پروژه اي به دليل
برخ��ورداري از محدودي��ت هاي ويژه(از جمل��ه محدوديتهاي
زماني) معموال در برقراري ارتباط پويا با فرآيند هاي كنترلي جاري
سازمان(مانند فرآيندهاي كنترل مالي) تا حدي كه بايد موفق نيستند.
البته روش هاي يكپارچه سازي جريان هاي اطالعاتي سازماني مانند
 ERPو ابزارهاي آن (به طور مثال نرم افزار  )SAPاين قابليت را
بوجود آورده اند تا تراكنش اطالعات در س��ازمان از كارايي الزم
برخوردار گردد.
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مقاله

وقتي پروژه اي بسيار

بزرگ يا پيچيده باشد،
ي توان فهميد كه
نم 

كدام يك از اجزاي
پروژه در انحراف

منحني سهم داشتهاند
شماره 2
بهار 1393

تعریف ارزش كسب شده ()EV
(Earned Value Management (EVM؛ يكي از اساسي
ترين تكنيك هاي كنترل هزينه اس��ت و روش��ي براي اندازهگيري
و ارزيابي پيش��رفت واقعي پروژه بر اس��اس كار انجام شده ،زمان
سپري شده و هزينهها است .اين روش كمك ميكند كه با مقايسه
برنامه اوليه و پيشرفت واقعي ميزان بهرهوري پروژه مورد ارزيابي
ق��رار گيرد .با تهيه تصويري گويا از وضعيت پروژه و محاس��بهي
مقدار ارزش بدستآمده ،ميتوان برنامه اوليه را با وضعيت واقعي
انجام امور مقايس��ه كرد و به ارزيابي روشنتري از روند پيشرفت
پروژه دستيافت.
ویژگی های اساسی از اجرای هر EVM
تحلیل متدولوژی  EVراه استاندارد صنعتی است برای :
  -1اندازه گیری پیشرفت پروژه
  -2نشان دادن تکامل زمانی و هزینه ی پروژه
  -3راهی است برای ثابت نگه داشتن انحراف معیارهای هزینه
و پروژه
پی��اده س��ازی  EVMبرای پروژههای بزرگ و پیچیده ش��امل
بسیاری از ویژگی های بیشتر ،از جمله شاخص ها و پیش بینی از
عملک��رد هزینه (بی��ش از بودجه و یا در بودجه) و عملکرد برنامه
(در پشت برنامه و یا جلوتر از برنامه) مفید میباشد .با این حال،
اساسی ترین شرط سیستم  EVMبررسی پیشرفت آن با استفاده
از  PVو  EVاست.
محدودیت های EVM
 .1س��بک وزن��ی و هزینه زیاد برخ��ی از پروژهها حاکی از عدم
سازگاری با استانداردها میباشد.
 EVM .2هی��چ گون��ه پیش بین��ی برای ان��دازه گیری کیفیت
پروژه ندارد.
 .3چالش در ایجاد یا کش��ف محور پیاده سازی چاالک از اصل
. EVM
 .4دسترس��ی ب��ه مجموع��های از اطالعات درس��ت و به موقع
هزینههای واقعی را میتوان سخت ترین جنبه از  EVMدانست.
اصول EVM
 EVMسه نوع اطالعات را با هم مقايسه ميكند:
 :PVمقدار كاري كه برنامهريزي شدهPlanned Value
 :ACمقدار پولي كه هزینه ش��ده (به دالر يا ساعت)  -هزينه ي
واقعي یا Actual Cost
 :EVارزش كار انجام ش��ده (بر حس��ب بودجه مرجع به دالر يا
ساعت)  -ارزش افزوده یا Earned Value
در ای��ن متدولوژی همواره در طول پروژه  PVو  ACبا ارزش
افزوده مقايس��ه ميش��وند .يعني با كم كردن آنها از ارزش افزوده يا
پيدا كردن نسبت آنها شاخص هاي عملكرد واريانس ها را بدست
آوريم .این شاخص ها از مهمترین فاکتورهای تکنیک  EVMهستند
و اس��تفاده از آن ه��ا برای تحلیل وضعیت پ��روژه و پیش بینی آن
ضروری است .با استفاده از اين دو شاخص اصلي و ديگر شاخص
ها ميتوان در هر لحظه وضعيت پروژه را از نظر زمان بندي و هزينه
كنترل و يا پيش بيني كرد.
يكي از مشكالت اجراي  EVMاين است كه گفته ميشود هزينه
ي اجراي آن زياد است و فقط براي سازمان هاي دولتي مثل وزارت

دفاع مناسب است .اما با اجراي درست آن و اصالحاتي كه در آن
صورت مي گيرد ،سود حاصل از آن بيشتر از هزينه آن ميشود.
مزایای پیاده سازی EVM
  .1اس��تفاده از يك واحد ثاب��ت اندازه گيري در تجزيه وتحليل
ارزش کس��ب ش��ده :در اين تكنيك براي محاسبه ميزان پيشرفت
پ��روژه از نظر هزينه و زمانبن��دي از يك واحد ثابت مالي( ريالي/
دالري ) اس��تفاده مي ش��ود که محاسبات را تسهيل بخشيده و کار
کنترل را راحت مي نمايد و براي کنترل زمان و هزينه به يك زبان
مشترك دست خواهيم يافت.
  .2ارزش کس��ب شده بعنوان يك تكنيك و ابزار يكسان جهت
اندازه گيري پيش��رفت :اين تكنيك بعنوان يك تكنيك يكسان در
اندازه گيري پيشرفت پروژههاي مرکب مورد استفاده قرار مي گيرد
 ،بعنوان مثال اگر دو پروژه همزمان شروع شده باشند ولي ماهيت
تعريف شده براي دو پروژه متفاوت باشد  ،مي توان با اين تكنيك
دو پروژه را بطور يكسان مورد ارزيابي قرار داده و پيشرفت هرکدام
را نسبت به ديگري سنجيد.
  .3ارزش کسب شده تكنيكي چند منظوره :اين تكنيك مي تواند
ميزان پيش��رفت پروژه را از جه��ات مختلف يعني هزينه  ،زمان و
محدوده پروژه بطور همزمان و تلفيقي نشان دهد که اين قضيه در
منحني ها و جداول مقايسه اي برنامه اي و وا قعي بخوبي مشهود
خواهد بود .
  .4ارزش کسب شده تكنيكي بسيار دقيق در محاسبات پيشرفت:
با استفاده از اين تكنيك در هرزماني از اجراي پروژه ميتوان مغايرت
هاي زمان و هزينه را نسبت به برنامه از پيش تعيين شده با واحدهاي
بسيار کوچك محاسبه و گزارش نمود .
  .5اختصاص  CCNsهای مختل��ف برای تیم پروژه میتواند
به مدیر پروژه یک نگاه س��ریع در عملکرد از هر تیم را بدهد .تیم
های مجازی را میتوان از نزدیک موفق و پاسخگو برای اقدامات
اصالحی به عنوان ابزاری برای بهبود ارتباطات دانس��ت و این امر
منجر به روابط محکم تری با حامیان و همکاران میباشد.
   .6با اس��تفاده از پیش بینی نتایج نهایی پروژه ارزش به دس��ت
آمده  EVM ،هش��دار دهنده اولیه است برای پروژههایی که نیاز
به اقدام اصالحی دارند.
  .7با استفاده از  EVMبرای حمایت از مدیریت موثر و کارآمد
میتوان از نتایج  EVMپروژههای متعدد برای راحتی در تصمیم
گیری مدیریت باال استفاده کرد.
 .8اس��تفاده از  EVMبه مدیران اج��ازه میدهد تا درس هایی
راجع به زمان محلی در بسته شدن یک پروژه به مدیران تیم خود
بدهند تا این مدیران در پروژههای مشابه در آینده ساعت و بودجه
کمتری در منطقهای خاص بکار برده و از آن ساعت در جای دیگری
از برنامه استفاده کنند.
  .9سريعترين نمايانگر روند ،مسائل و مشكالت پروژه.
 .10تصويري دقيق از وضعيت پروژه را نشان مي دهد.
 .11پايه و اساس اقدامات اصالحي است.
 .12هزينههاي نهائي پروژه را پيش بيني مي نمايد.
 .13ا هداف مش��ترك و دو جانبه تأمين کنندگان و مش��تريان
پروژه را برآورده مي سازد.
بررسی شاخصهای EV
(BCWS) Budgeted Cost of Work Scheduled :
مجموع بودجههای الزم ب��رای کل پکیج های کاری برنامه ریزی
شده ،جهت اتمام کار در یک دوره زمانی معین.
(ACWP) Actual Cost of Work Performed:
هزینههای واقعی صرف ش��ده جه��ت تکمیل کارهای اجرایی در
یک دوره زمانی معین؛ برای مقایس��ه متعادل ACWP ،فقط برای
کار انجام شده ثبت میشود تا در برابر کارهایی که  BCWPآنها
نیز گزارش شده ،موجود باشد.
(BCWP) Budgeted Cost of Work Performed:
مجم��وع بودجهه��ای الزم برای پکیج های کاری تکمیل ش��ده و
اجزای کامل شده پکیج (بسته) های کاری ناتمام
(SV) Schedule Variance =(BCWP – BCWS) :
انحراف زمانبندی ،با ارزش دالر بیان شده و از تفاضل «مقدار کاری
که باید در دوره زمانی داده شده ،تکمیل شود» و « کاری که واقع ًا با
همان بودجه تعیین شده به انجام رسیده» ،حاصل میگردد.
( :)CV) Cost Variance = (BCWP–ACWPارزش
حقیقی (به واحد دالر) هزینههای باالس��ری ( )overrunningو
غیر باالسری (( )under runningدر صورت وجود) را نسبت

به هزینه برآورد شده اولیه ،نشان میدهد.
بكارگيري شاخص هاي  EVدر  Lifecycleپروژهها
ش��اخص هاي  EVدر چرخه عمر پروژهاي سازمان مي توانند
با پردازش دادههاي پروژه اي در هر مرحله و ايجاد ارزش افزوده
اطالعات��ي ،به��ره وري قابل توجهي در جريان اطالعاتي سيس��تم
اجرايي پروژههاي سازمان بوجود آورند.
آنچ��ه مهم اس��ت ،ارتباط متقاب��ل حوزههاي عم��ده درگير در
پروژههاي يك سازمان پروژه محور مي باشد  .اما جهت درك بهتر
آنچه كه مي توان از تحليل ارزش حاصله در پروژهها بدست آورد،
چند پروژه در حال اجرا به عنوان نمونه بررسي و برخي از خروجي
هاي اين قبيل گزارشات مورد تحليل قرار مي گيرد.
مفاهيم اوليه روش ارزش بدستآمده با ترسيم نمودار  Sبخوبي
روش��ن ميشوند .با مقايسه پارامترهاي فوق در نمودار  Sبه نحو
موثري ميتوان روند پيشرفت پروژه را بررسي كرد .در اين روش
يك بودجه براي پروژه در نظر گرفته مي ش��ود ،سپس هزينههاي
آن كنترل مي شود .يا اين كه بودجه به هفته ،ماه و یا سال شكسته
مي ش��ود و هربار مقدار واقعي هزينه ب��ا بودجه ي در نظر گرفته
ش��ده مقايسه میشود .بدین ترتیب يك منحني بودجه بدست مي
آيد .اگر پروژه مطابق با زمانبندي جلو رفته باشد ،منحني هزینهها،
اطالعات الزم در مورد وضعيت بودجه را نش��ان میدهد .اما اگر
پ��روژه از زمانبندي عقبتر باش��د ,مدير پ��روژه نميتواند وضعيت
پ��روژه را از نم��ودار درك كند و بيان وضعيت واقعي با اعداد غير
ممكن خواهد بود.
ي توان فهميد
وقتي پروژه اي بس��يار بزرگ يا پيچيده باش��د ،نم 
كه كدام يك از اجزاي پروژه در انحراف منحني س��هم داش��ته اند.
 EVMيكي از راههايي است كه زمانبندي و هزينه را به هم ربط
مي دهد وآنها را به صورتي ارائه مي كند كه تحليل مديريت روي
آن آس��ان باشد .در واقع  EVMيك تصوير يكپارچه از عملكرد
و كارايي هزينه و زمان بندي را ارائه ميدهد.
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اخبار
در سال  1392توسط مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ایکو محقق شد:

در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ()OICOبرگزار شد؛

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ()OICO
از برگزاری  19دوره آموزشی عمومیو تخصصی برای مدیران وکارکنان ستاد دفتر تهران
در سال  1392خبر داد.
یحیی پور مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ایکو در مورد برگزاری این دورههای آموزشی
گفت  :به منظور بهره وري بيشتر منابع انساني و توانمند سازي نيروهاي فعال و شاغل در
ش��رکت ایکو با برنامه ريزيهاي صورت گرفته  19دوره آموزش��ي در سطوح مختلف در
سال  1392برگزار شده است.
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ا ُیکو با اشاره بهاینکه اين دورههاي آموزشي در رشتههاي
متنوع و متعدد تخصصي ،فني و عمومي و در سطوح مختلف ويژه مدیران وکارکنان ستاد
دفتر تهران برگزار ش��ده اس��ت اظهار داشت :نیروی انسانی متخصص به عنوان یک مزیت
سازمانی میتواند نقش موثری در پیشبرد اهداف سازمان ایفا کند.
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت  OICOخاطر نشان کرد :مدیریت منابع انسانی شرکت
ا ُیکو در راستاي كمك به رشد و تعالي سازماني تمام تالش و كوشش خود را به كار گرفته
اس��ت تا با ارائه بهترين و به روزترين دورههاي آموزش��ي بتواند در توانمندسازي نيروهاي
فعال و شاغل در شرکت گامهاي مهم و اساسي بردارد.
گفتنی است مدت زمان این دورههای آموزشی بیش از  700ساعت بوده است.

س��مينار آموزش��ي آشنایی با کلیات پروژه راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی
با حضور مديران ،روس��ا و كاركنان ستادی ش��ركت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
( )OICOروزهای س��وم و دهم بهمن ماه در تاالر ش��یخ مفیدمرکز همایشهای صدا و
سیما برگزار شد.
در افتتاحیهاین س��مینار ،مهندس محمدی مدیرعامل ش��رکت راه اندازی و بهره برداری
صنایع نفت ( )OICOبه تشریح اهمیت آموزش و ارتقاء در شرکت ا ُیکو پرداخت وگفت:
این احس��اس آموزش و ارتقاء در ش��رکت  OICOبسیار ستودنی است و کمتر شرکتی در
س��طح  OICOب��ه عنوان پیمانکار در مجموعه صنعت نفت وج��ود دارد که به آموزش و
ارتقاء تا این اندازه بها دهد.
گفتنی است در اين سمينار ،كاركنان ستادی شركت با میدان گازی پارس جنوبی ،واحدهای
پروسسی و یوتیلیتی بخش خشکی  ،تجهیزات مکانیکی ،برق  ،ابزار دقیق و سیستم کنترل
فازهای  17و  18پارس جنوبی و نرم افزار  ICAPSآشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی برای مدیران
وکارکنان ستاد دفتر تهران

در جهت به روز رسانی اطالعات صورت گرفت :

راه اندازی وب سایت جدید شرکت ایکو

بازدید همکاران از پروژههای ایکو در
پارس جنوبی

شماره 2

ش��رکت  OICOدر راس��تای افزایش س��طح آگاهیهای پرسنل خانم خود و به
منظور آش��نایی همکاران با پروژههای در دس��ت اجرای شرکت ایکودر پارس جنوبی طی
برنامهای بازدید از سایت را فراهم کرد.
بر اساس این خبر پس از برگزاری سمینارآموزشی آشنایی با کلیات پاالیشگاههای گازی
پ��ارس جنوبی طی برنامهای ،امکان بازدید از س��ایت پ��روژه وبخشهای مختلف عملیات
راهاندزی را نیز برای خانمهای ش��اغل در دفترمرکزی تهران فراهم ش��د .این بازدیدها در
روزهای  30بهمن ،یکم اسفند و هفتم ،هشتم اسفند در دو گروه انجام گرفت.
گفتنی است شركتهاي فعال در صنعت نفت در بخشهاي وسيع ستادي خود بر شالوده
اس��تعدادها ،توانمنديها و قدرت تفكر خانمها اس��توارند و این در حالی اس��ت که به دليل
فقدان ارتباط مستقيم ميان بخشهاي ستادي و عملياتي ،اطالع و آگاهي خانمهاي شاغل در
ستادتهران از واقعيتها و مسائل بخش عمليات صنعت نفت بسيار اندك است.

بهار 1393

نس��خه جدید وب سایت ش��رکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (ایکو) با
هدف بروز رسانی ،تغییر ساختار ظاهری ،ارتقای کیفی و دسترسی سریع به منابع اطالعاتی
از دی ماه  93راه اندازی شد.
بر اس��اس این گزارش یكي از ابزارهاي مهم در پيش��برد اهداف روابط عمومي ،ايجاد
و راه اندازي س��ايتهاي اطالع رس��اني و حضور در فضاي مجازي است تا به اين وسيله
بتوان با مخاطب يا كاربر خود ارتباط برقرار کرد .از این رو شرکت ایکو به منظور تعامل
بیش��تر با همکاران و اطالع رس��انی اخبار و برنامههای شرکت نسخه جدید وب سایت
شرکت را راه اندازی کرد.
گفتنی است عالقه مندان میتوانند با مراجعه به آدرس  WWW.OICO.IRاز اخبار
و برنامهها و توانمندیهای شرکت ایکو مطلع شوند.

سمینار آشنایی با کلیات پروژه راهاندازی
فازهای  17و18پارس جنوبی
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جهان نفت و گاز

آمریکا با فروش نفت خام خود بازار نفت را شگفت زده کرد
ایاالت متحده آمریکا با فروش نفت خام از ذخیره سازی راهبردی خود
بازارهای جهانی نفت را غافلگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،دولت آمریکا برای نخستین بار از سال
 ١٩٩٠میالدی ،پنج میلیون بش��که نفت خام از ذخیره س��ازی راهبردی
این کشور را برای فروش روانه بازار کرد ،به طوری که برخی از ناظران
این تصمیم غافلگیرکننده را پیامیاز سوی دولت باراک اوباما به روسیه
تلقی میکنند.
وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد که فروش آزمایشی نفت خام از ذخیره
سازی راهبردی برای چند ماه و پاسخگویی به تقاضای پاالیشگران پس
از پای��ان اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،برنامه ریزی ش��ده بود اما
معامله گران بازار نفت بر این باورند که تالشهای مس��کو برای الحاق
ش��به جزیره کریمه به روسیه سبب بهره برداری از منابع انرژی در حال
افزایش ایاالت متحده به منظور رهایی اروپا و اوکراین از وابس��تگی به
گاز طبیعی روسیه شده است.
در پی انتشار خبر تصمیم غافلگیر کننده دولت آمریکا برای آزادسازی
«آزمایشی» ذخیره سازی راهبردی نفت خام خود ،قیمتهای جهانی نفت
خام به پایین ترین سطح در یک ماه گذشته رسید.
مقامهای آمریکایی اعالم کردند :آزادسازی نفت خام از ذخیره سازی
راهب��ردی تضمین میکن��د که نفت خام موجود در این ذخیره س��ازی
هنوز میتواند نیاز پاالیشگرانی را که تحت تاثیر تغییر و تحوالت اخیر
زیرساختهای خطوط لوله قرار گرفته اند ،برطرف کند.
بیل گیبسون ،سخنگوی وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد :به دنبال رشد
تولید داخلی نفت خام آمریکا ،تحوالت خیره کنندهای در ذخیره سازی
راهبردی این کشور رخ داده است.
وی افزود :فروش آزمایش��ی نفت خام از ذخیره سازی راهبردی برای
ارزیابی و بررسی قابلیتها در زمان اختالل عرضه نفت ،الزم بود.
افزایش تولید نفت خام شیل اویل آمریکا شرایط لجستیکی بازار نفت

دولت آمریکا برای نخستین
بار از سال  ١٩٩٠میالدی،

پنج میلیون بشکه نفت خام از
ذخیره سازی راهبردی این
کشور را برای فروش
روانه بازار کرد

آزمایشی بوده است.
پرسشهای بس��یاری مطرح میشود که حجم فروش نفت از ذخیره
سازی راهبردی آمریکا به اندازه کافی برای فرستادن پیام سیاسی معنا دار
به روسیه قابل توجه بوده است ،به طوری که قوانین واشنگتن هنوز جلوی
صادرات بخش عمدهای از نفت خام آمریکا را گرفته است.
ذخیره س��ازی راهبردی آمریکا پاسخگوی  ٨٠روز واردات نفت خام
این کشور است.
دومنیک چیریچیال ،یک تحلیلگر در موسسسه انرژی منجمنت مستقر
در نیویورک در این باره گفت :این تصمیم میتواند پیامیاز سوی اوباما
برای روسیه باشد که میگوید ما اگر بخواهیم میتوانیم قیمتهای جهانی
نفت خام را تحت تاثیر قرار دهیم اما من فکر میکنم در شرایط کنونی
این اقدام میتواند اعتبار بیشتری به کاخ سفید بدهد

خام آمریکا را تحت تاثیر قرار داده اس��ت.عملکرد شبکه بزرگ خطوط
لوله که به طور سنتی نفت خام را از سواحل خلیج مکزیک به میانه غربی
انتقال میداد ،تغییر کرده است ،هم اکنون شاهد انتقال نفت شیل از مناطقی
مانند داکوتای شمالی به نقاطی در جنوب هستیم.
تحلیلگران معتقدند که باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا نسبت به
روسای جمهور پیشین این کشور تمایل بیشتری به آزاد سازی نفت خام
از ذخیره س��ازیهای راهبردی دارد ،به طوری که وی در سال  ٢٠١١به
عنوان بخشی از تالش بین المللی برای مقابله با اختالل عرضه نفت لیبی،
اقدام بهاین کار کرد.
در حالی که فروش نفت از ذخیره س��ازی راهبردی در س��ال ٢٠١١
اقدامیاضط��راری بود ،وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد که تصمیم اخیر

شماره 2

روسیه با صادرات  ٢٦میلیارد و  ٦٠٠میلیون مترمکعب گاز به ترکیه در سال  ،٢٠١٣بزرگ
ترین عرضه کننده گاز بهاین کشور بود.
به گزارش روزنامه حریت ،شرکت روسی گازپروم سال گذشته میالدی بیش از نصف
گاز ترکیه را تامین کرده بود و  ٢٦میلیارد و  ٦٠٠میلیون مترمکعب از  ٤٥میلیارد مترمکعب
گاز وارداتی ترکیه در این سال ،به شرکت گازپروم اختصاص داشت .شرکت گازپروم سال
گذشته میالدی  ١٦٢میلیارد و  ٧٠٠میلیون مترمکعب گاز به اروپا فروخت که  ٢٦میلیارد و
 ٦٠٠میلیون مترمکعب ( ١٦درصد) از این رقم به ترکیه فروخته شده بود .تولید گاز ترکیه
درسال  ٢٠١٣میالدی ٤٧ ،میلیارد مترمکعب بود .حجم واردات گاز ترکیه از شرکت گازپروم
در آخرین ماه سال ( ٢٠١٣دسامبر) دو میلیارد و  ٧٤٠میلیون مترمکعب بود .احتمال میرود
تقاضای گاز ترکیه در س��ال  ٢٠١٤به  ٥٢میلیارد مترمکعب برس��د .ترکیه با  ٧٥میلیون نفر
جمعیت وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد و به دلیل رشد تقاضای انرژی به دنبال تنوع
بخشی به مسیرهای وارداتی است .این کشور هم اکنون از ایران ،آذربایجان و روسیه ،گاز
و از قطر ،الجزایر و نیجریه ال ان جی وارد میکند .احتمال میرود ترکیه ظرف یک دهه با
پیشی گرفتن از انگلیس ،به سومین مصرف کننده بزرگ برق اروپا تبدیل شود.

هن��د پس از چی��ن و آمریکا ،هم اکنون س��ومین واردکننده بزرگ نفت جهان به ش��مار
میآید.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،بر اساس تازه ترین بررسی این خبرگزاری  ،هند با پیشی
گرفتن از ژاپن به سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان تبدیل شد .بر پایهاین آمار ،هند
در سال  ٢٠١٣روزانه سه میلیون و  ٨٦٠هزار بشکه نفت خام وارد کرد .واردات نفت خام
هند حدود  ٦درصد بیش��تر از واردات ژاپن در س��ال  ٢٠١٣بود که با کس��ر مالیات به س��ه
میلیون و  ٦٤٨هزار و  ٣٧٢بشکه در روز رسید.پنج کشور بزرگ واردکننده نفت در دنیا به
ترتیب چین با  ٦میلیون و  ٣٠٠هزار بش��که ،آمریکا با  ٦میلیون و  ٢٤٠هزار بش��که ،هند با
س��ه میلیون و  ٨٦٠هزار بش��که ،ژاپن با  ٣میلیون و  ٦٤٠هزار بشکه و آلمان با دو میلیون و
 ٦٧٠هزار بش��که در روز هس��تند .بنا بر اعالم آژانس بین المللی انرژی ،هند ظرف  ٢٠سال
آینده به حدود  ٦٠٠میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف زنجیره هیدروکربوری
خ��ود نی��از دارد .هند هم اکنون حدود  ٧٩درص��د از نیازهای نفتی خود را با واردات تامین
میکند و وزارت نفت این کشور خواهان کاهش این وابستگی به  ٥٠درصد تا سال ٢٠٢٠
از طریق عملیات کشف ذخایر نامتعارف است.

بهار 1393

روسیه بزرگ ترین عرضه کننده گاز به
ترکیه در سال ٢٠١٣

هند سومین واردکننده بزرگ
نفت خام جهان
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ویژه نوروز

معنی هفت سینهای نوروز ایرانی
با نمادهای ایرانی

سفره «هفت سین» بیشتر
آشنا شویم.

کم کم به عید نزدیک

میشویم .هفت سین یک سفره

صمیمیو حقیقی است و چیزی
مستقل از کار و زندگی روزانه
نیست .سفره هفت سین نماد
یک زندگی کامل است.

به عنوان یک ایرانی بد نیست

با برخی از نمادهای هفت سین

اولین سین سنجد
سنجد نماد سنجیده عمل کردن است .سنجد را براین باور
بر سفره میگذارند که هرکس با خویشتن عهدکند که درآغاز
سال هرکاری را سنجیده انجام دهد .سنجد نشانه گرایش به
عقل است.احترام به تفکر و ترویج و خردمندی .اولین چیزی
ک��ه خداوند آفرید عقل بود پس عقالنی��ت را ارج مینهیم و
خردمندی را بزرگ.
دومین سین سیب
دومین س��ینی که برس��فره میگذاریم سیب است که نماد
سالمتی میباشد
سومین سین سبزه
س��بزه پس از س��نجد و سیب بر سفره گذاش��ته میشود که
نش��انه خرّمیوش��ادابی وخوش اخالقی است .سبزی با خود
ش��ادابی ،نیکویی و زندگی را بهمراه میآورد .من با خویشتن
عهد میکنم که دراین س��ال شاد ،خوش خلق وخوش اخالق
باش��م .رنگ س��بز ارتعاش افکار ما را موزون نگه میدارد و به
ما آرامش میدهد.
چهارمین سین سمنو
سمنو مظهر صبر و مقاومت نماد عدالت و قدرت است.

پنجمین سین سیر
سیر به نشانه دست نگه داشتن از تجاوز ،به سفره هفت سین راه
یافته تا پای را از گلیم خویش بیرون ننهیم .سیر نماد مناعت طبع
است یعنی انسان باید همواره با قناعت برجهان بنگرد که انسان قانع
از نفس کریهش برتر از انسان قانع به دارندگی ثروت است .پس سیر
که نشانه قناعت و یادآور امتناع از تجاوز است را برسرسفره مینهیم
تا انس��انی عاقل ،سالم ،شاداب ،قوی و قانع باشیم .سیر چشمیو
چشم سیری از بزرگترین صفات انسان برتر میباشد.
ششمین سین سرکه
س��رکه نماد پذیرش نامالیمات و نماد رضا و تسلیم است.
واقف براین نکته هس��تیم که زندگی پیوس��ته توام با رنج و
مشقت و زحمت است و هیچ انسان متعهد و بامسئولیتی نیست
ک��ه بدون دغدغه بتواند ب��ه زندگی ادامه دهد .خداوند زمین
و آسمان و انسان را آسوده و بی غم نیافرید و سرکه گویای
نکتهایست از تسلیم دربرابر رخدادهای ناگوار زندگی.
هفتمین سین سماق
آخرین سین سفره هفت سین سماق است .سماق نماد صبر
و بردباری و تحمل دیگران اس��ت .صبر به انسان میاموزد که
درگذر زندگی ،خستگی را باید خسته کند و کام را بیابد.

آشنا شویم

شماره 2
بهار 1393
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