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فعالیت  HSEدر ایران همزمان با تدوین قانون کار آغاز شد .سال
 ۱۳۳۷منشور فعالیتهای حوزه HSEبا اصطالحات و اعمال چند تغییر
عمده نسبت به طرحهای نخستین در قالب قانون(اساسنامه) تنظیم
شد و به تایید مجلس رسید .مطابق این قانون وظایف مربوط به ایمنی
و بهداشت کار به اداره کل بازرسی کشورکه سازمان اجرایی ایمنی و
سالمت بریتانیا می باشد  .ولی امروزه در اکثر شرکت ها  HSEبه عنوان
ایمنی  ،سالمت و محیط زیست در نظر گرفته می شود واگذار شدHSE.
اختصار جمله  Health & Safety Executiveاست Health .به
معنی سالمتی ،موکد این نکته است که یک مهندسی ایمنی و حفاظت
محیط زیس��ت موظف است از سالمت منابع انسانی زیرمجموعهاش
حفاظت کند Safety.به معنی ایمنی است .مهندس ایمنی و حفاظت
زیست موظف است عالوه بر تامین سالمت نیروی انسانی ،تدابیر الزم
برای حفاظت کامل از دس��تگاههای صنعتی را هم بیاندیشد و به کار
ببندد ENVIRONMENT.به معنی محیطزیس��ت هم مبین
این است که مهندس  HSEموظف است از محیط زیست هم مقابل
آلودگیهای به ویژه صنعتی ،محافظت کند HSE.را می توان در حالت
کلی به دو شاخه ی  HSE - MSو  Technicalتقسیم بندی کرد.
با پیشرفت علوم صنعتی و ورود ماشین آالت به زندگی مدرن بشری
و سایه انداختن تجهیزات و دستگاهها در فرآیندهای کاری و افزایش
تعامل انسانها با اجزای محیط های صنعتی ،سازمانها با چالش های
جدید و مس��تمری در رابطه با موضوعات سالمت ،ایمنی و بهداشت
مواجه شدند .مدیریت  HSEبرای حل این چالشها و خاتمه دادن به
تمامی دغدغه های جهان صنعتی مطرح شد .از این مدیریت یکپارچه
به «  » HSE: HSE Managment Systemیاد میش��ود.بدون
شک ،پیش از ظهور و گسترش مهندسی HSEدر ایران ،مجموعههایی
مانند آتشنشانی ،اورژانس و حتی نیروهای مسلح کشور نقش پررنگی
در کنترل حوادث و بالیای طبیعی و کاهش صدمات ناشی از پیامدهای
ش غیرقابل انکاری در این مقوله دارند.
آن داشتند و البته هنوز هم نق 
در حال حاضر  HSEمقوله بسیار مهم و اثر گذار در اجرای پروژه ها
ی صنعتی در کشور به شمار می آید و صنعت نفت نیز با درک اهمیت
این موضوع الزاماتی را در این بخش تاکید کرده است  .به روز رسانی
اس��تانداردها در ای��ن بخش و ابالغ آن به تمام��ی واحد ها و بازنگری
ساختارهای  HSEدر این زمینه مهم ترین مواردی است که صنعت
نفت برای دست یابی به یک صنعت ایمن آنرا هدف گذاری کرده است
 .از سوی دیگر دو مقوله ضرورت فرهنگ سازی در سطح صنعت نفت
برای پایبندی به ضوابط و دستورالعملهای  HSEو توجه به پیشرفت
های حوزه  HSEبه موازات پیشرفت تکنولوژیک از جمله موضوعات
حائز اهمیت در صنعت نفت است که شرکت اُیکو به آن اهتمام جدی
دارد این شرکت با درک اهمیت این مقوله هم اکنون حرکت به سمت
شرکتی پویا تر و منسجم تر در بخش  HSEرا در دستور کار قرارداده
اس��ت که با توجه به تعهد مدیریت در بخش الزامات  HSEسرآمدو
پیشرو شدن  HSEاُیکو درمیان شرکت های بهره بردار و راه انداز در
		
کشور و منطقه چندان دور از ذهن نیست .
سردبیر

صاحب امتیاز :شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
مدیرمسئول و سردبیر :رضا اعتمادی
مدیرهنری  :بهروز حاتمیامین

پست الکترونیکی baavar@oico.ir :
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با حضور وزیر نفت

مرحله نخست تولید زودهنگام میدان آذرآغاز شد
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مرحله نخس��ت تولید زودهنگام میدان
مشترک آذر صبح روز  ٢٤اسفندماه با حضور
مهندس بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،آغاز شد.
برای فراورش نفت میدان آذر از ظرفیت
خالی واحد بهره بردای میدان دهلران استفاده
میش��ود و نفت این میدان مشترک با خط
لولهای به طول حدود  ١٣٠کیلومتر به این
واحد بهره برداری انتقال مییابد.
طرح توسعه میدان نفتی آذر با هدف تولید
 ٦٥هزار بشکه نفت در روز تعریف شده است
که طبق برنامه ،پس از تحقق تولید  ١٥هزار
بشکهای از این میدان که در آخرین روزهای
امسال محقق شد ،مجموع تولید میدان در
بهار س��ال آینده به  ٣٠هزار بش��که در روز
میرسد و تولید  ٦٥هزار بشکهای آذر نیز در
سال  ٩٧عملیاتی خواهد شد.
میدان نفتی آذر در حالی به تولید رسیده
که یکی از پرچالشترین میدانهای ایران از
نظر حفاری و ساختار زمین شناسی به شمار
می رود و عمق باالی مخزن هیدروکربوری،
نیاز به حفاری در سازندهای مختلف نفتی و
توالی الیه های پرفشار و کم فشار ،عملیات
حفاری را در آن بسیار پیچیده کرده است؛
همچنین این میدان از آن نظر حائز اهمیت
است که متخصصان ایرانی نخستین بار قادر
ش��دهاند در این میدان مشترک از شکافت
اسیدی که یکی از روشهای متداول و موثر
در افزایش تولید در میدانهای نفت و گاز به
شمار می رود ،بهرهمند شوند.
پیش از این در  ١٨اس��فندماه امس��ال،
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و ساختمان
صنایع نفت از آغاز ارسال نفت تولیدی میدان
آذر به تاسیس��ات بهره برداری دهلران خبر
داد و اعالم کرد :با هماهنگی های ش��رکت
متن و شرکت نفت مناطق مرکزی به عنوان
دریافت کننده نفت تولیدی ،انتقال نفت آذر
انج��ام و از آنجا به مبادی صادراتی کش��ور

منتقل میشود.
طرح توسعه میدان نفتی آذر به کارفرمایی
ش��رکت مهندسی و توس��عه نفت ،به یک
کنسرسیوم داخلی متشکل از شرکت سرمایه
گذاری صندوق بازنشس��تگی صنعت نفت
( )OPICو شرکت اویک ( )OIECواگذار
و عملیات اجرایی توسعه این میدان به شرکت
مهندسی و توسعه سروک آذر محول شد.
نفت خام تولیدی میدان آذر از نوع سبک با
 APIحدود  ٣٢تا  ٣٣است و ضریب برداشت
نفت از این میدان بر اساس طرح توسعه فعلی،
 ۱۶درصد برآورد شده است.
میدان آذر یکی از میدان های مشترک با
عراق است که ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون بشکه
نفت درجا دارد .این میدان در بلوک اناران در
دماغه کوههای زاگرس و در امتداد مرز ایران
و عراق (در جنوب غربی ایالم) میان  ۲شهر
مهران و دهلران واقع شده است.
تولید میدان آذر تا  ١٠٠هزار بشکه در
روز افزایش یابد
وزی��ر نفت بر ض��رورت افزای��ش تولید
میدان مش��ترک آذر تا  ١٠٠هزار بشکه در
روز تاکید کرد و گفت :توس��عه میدانهای
مشترک و حفظ زنجیره تولید در مسیر اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان ایالم
با جدیت دنبال میشود.
بیژن زنگنه در مراسم آغاز مرحله نخست

تولید زودهنگام میدان آذر با ابراز خرسندی
از اینکه اس��تان ایالم در مسیر توسعه قرار
گرفته اس��ت ،عنوان کرد :این استان ذخایر
قابل توج��ه نف��ت و گاز دارد و برنامههای
توس��عهای برای بهره برداری مناسب از این
ذخایر در دستور کار است.
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه میدانهای
مشترک و حفظ زنجیره تولید  ٢محور مورد
تاکید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است،
افزود :این  ٢محور در برنامه های توسعهای
استان ایالم مدنظر قرار گرفته و همانطور
که اکنون تولید از میدان مشترک آذر آغاز
شده است ،این روند توسعه تا افزایش تولید
میدان به  ٣٠هزار بشکه در پایان اردیبهشت
ماه سال آینده و  ٦٥هزار بشکه در پایان فاز
نخست توسعه ادامه مییابد.
وزیر نفت تاکید کرد :تولید میدان مشترک
آذر باید حداقل تا  ١٠٠هزار بش��که در روز
افزایش یابد.
حفظ زنجیره تولید در ایالم با راه اندازی
انجیال  ٣١٠٠و پتروشیمی دهلران
زنگنه با اش��اره به ضرورت حفظ زنجیره
تولید در این استان ادامه داد :گازهای همراه
نف��ت پس از بهره ب��رداری از واحد NGL
 ٣١٠٠به این کارخانه ارس��ال می شود و با
تکمی��ل راه اندازی این واحد ،پتروش��یمی
بزرگ دهل��ران با تکیه بر خ��وراکNGL

فعالیت خواهد کرد.
وی بر ضرورت تداوم فعالیتهای توسعه
ای در استان ایالم تاکید کرد و گفت :توسعه
میدانهای آذر ،چنگوله ،چشمه خوش ،دانان،
پایدار غرب و به ویژه تنگه بیجار بسیار حائز
اهمیت است.
وزیر نفت با اشاره به استفاده از مشاوران
بین المللی در طرح توسعه میدان آذر گفت:
در ادامه فرآیند توسعه این میدان نیز باید از
مشاوران مجرب به منظور عملکرد بهینه و
دس��تیابی به ضریب بازیافت مناسب بهره
مند شد.
زنگنه با اشاره به ضریب بازیافت کنونی
می��دان آذر که ح��دود  ١٦درصد اس��ت،
تصریح کرد :با احتساب چهار میلیارد بشکه
ذخایر نفت درجای میدان آذر افزایش یک
درص��دی ضریب بازیافت به  ٢میلیارد دالر
درآمدزایی و افزایش چهار درصدی ضریب
بازیافت به هش��ت میلیارد دالر درآمدزایی
منتهی میشود.
غفل�ت از ازدیاد برداش�ت به دلیل
دلواپسی برخیها جایز نیست
وزیر نف��ت ادامه داد :ای��ن درآمدزایی و
کسب منفعت برای کش��ور چیزی نیست
که بخواهیم به دلیل دلواپسی عده ای از آن
غفلتکنیم.
زنگن��ه گفت :م��ردم روی برداش��ت از
میدانهای مشترک بسیار حساسیت دارند
و اگر برای افزایش ضریب بازیافت در میدانها
به ویژه میدانهای مش��ترک تالش نکنیم،
پاسخی در مقابل مردم نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه منافع حاصل از افزایش
ضریب بازیافت بسیار است و هرگونه هزینه
ک��ردی در ای��ن زمینه جایز اس��ت ،افزود:
صرفه جویی در حوزه ازدیاد برداش��ت هیچ
توجیهی ندارد.
وزیر نفت یادآور ش��د :باید از فرصتی که
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پس از برجام برای توسعه کشور فراهم شده
است ،به نحو احسن استفاده کنیم و با توجه
به نیاز صنعت نفت به فناوری و سرمایه باید
بتوانیم حداکثر استفاده را از منابع خارجی و
ظرفیتهای داخلی داشته باشیم.
برای تولید چند هزار بشکه نفت این
جا نیامدهام
زنگنه با اش��اره به مشکالت مدیریتی
که در طرح توس��عه می��دان آذر وجود
داشت ،از شرکت مهندسی و توسعه نفت،
صن��دوق بازنشس��تگی کارکنان صنعت
نفت ،ش��رکت اویک ،ش��رکت سروک و
آذر و همه دس��ت ان��درکاران این طرح
توس��عهای ،محمدرضا مروارید ،استاندار
ایالم و نمایندگان ایالم در مجلس شورای
اسالمی قدردانی کرد و گفت :آنچه سبب
حضور من در این طرح توسعه ای شده،
تولید  ١٥هزار بش��که نفت نیست ،بلکه
حض��ور امروز م��ن در این طرح به دلیل
اهمیت استان ایالم و اهتمام وزارت نفت
به انجام فعالیتهای توس��عه ای در این
اس��تان ،همچنین ارج نه��ادن به تحول
مدیریتی طرح توس��عه آذر و قدردانی از
ت�لاش و زحمات کارکنان برای به تولید
رس��یدناینمیدانمش��ترکاس��ت.
امکان افزای�ش ذخایر نفت درجای
میدان آذر تا  ٤میلیارد بشکه
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
با اش��اره به  ٢میلیارد و  ٤٤٠میلیون بشکه

ذخیره نفت درجای کنونی میدان آذر ،گفت:
مطالعات نشان می دهد که امکان افزایش این
ذخایر به سه میلیارد و  ٥٠٠میلیون تا چهار
میلیارد بشکه وجود دارد.
س��ید نورالدین شهنازی زاده نیز در این
مراسم عنوان کرد :حدود یک سوم این میدان
مشترک در خاک ایران قرار دارد.
وی به تشریح ویژگیهای این طرح توسعه
ای پرداخت و گفت :تولید از این میدان که هم
اکنون  ١٥هزار بش��که در روز است ،تا پایان
اردیبهشت ماه سال آینده به  ٣٠هزار بشکه
افزایش مییابد.
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه
نفت (متن) ادامه داد :در پایان فاز نخس��ت

توس��عه میدان آذر ،تولید به روزانه  ٦٥هزار
بشکه میرسد.
شهنازی زاده ،سقف هزینه سرمایهگذاری
( )Capexاین طرح توسعه ای را یک میلیارد
و  ٢٣٤میلیون ی��ورو اعالم کرد و گفت :در
مرحله تولید زودهنگام تا  ٣٠هزار بشکه ١٠
حلقه چاه حفر میشود و این تعداد تا پایان
توسعه به  ١٩حلقه چاه افزایش میرسد.
ب��ه گفته وی ،مرکز فرآورش موقت برای
جداسازی نفت و آب و سپس ارسال نفت به
واحد بهره برداری دهلران ،در طرح و تولید
زودهنگام میدان آذر برنامه ریزی شده است
و این نفت پ��س از فرآورش با خط لوله ای
به طول  ١٢٩کیلومتر به واحد بهره برداری

دهلران ارسال میشود.
مدیرعامل شرکت متن عنوان کرد :پس از
مرحله تولید زودهنگام احداث  ٦٣,٥کیلومتر
خط لوله انتقال نفت از دهلران به چش��مه
خ��وش و اح��داث  ١٣٠کیلومتر پله انتقال
گازهای هم��راه به مرکز جمع آوری گاز در
دهلران در دستور کار قرار می گیرد؛ این گازها
سپس به انجیال  ٣١٠٠که هم اکنون در
حال ساخت است ،منتقل میشود.
ش��هنازی زاده به ساختار زمین شناسی
پیچیده میدان مش��ترک آذر اش��اره کرد و
گفت :این طرح توسعه ای در بخش ایمنی،
بهداشت و محیط زیست ( )HSEهم عملکرد
قابل دفاعی داشته است.
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گفت و گو

آرش سپهوند دارای مدرک  PHDاز دانشگاه
آتالنتیک و فوق لیس��انس مدیری��ت  HSEاز
دانش��گاه پورث موس انگلیس و دارای  17سال
س��ابقه در زمینه  HSEمیباشد که حدود 13
س��ال در خارج ازکشور و در پروژههای مختلف
نفت وگاز در کش��ورهای امارات متحده عربی،
قطر ،عمان ،روس��یه و قزاقس��تان حضور فعال
داش��ته و باشرکتهای بزرگ از جمله هیوندای،
توتال،پتروف��کPDO، Shell، BG، ENI، ،
 Shevronو  Lukoilکار کرده است.
وی عضو ارش��د س��ازمان ایمنی و بهداشت
بریتانیا ( )IOSHو مدرس تأیید شده سازمان
 IOSHمیباشد .وی هماکنون مدیریت واحد
 HSEش��رکت  OICOرا در اختی��ار دارد .با
توجه به اهمیت مقوله HSEدر اجرای پروژههای
صنعتنفتبخصوصپروژههایشرکتOICO
خبرنگار باور با وی گفتوگویی انجام داده که در
ادامه میخوانید.
دراجرایپروژههاییکه OICOدراختیاردارد
مبحثالزامات HSEچهجایگاهیدارد؟

یکدیگر هس��تند ،اما در تمامی آن ها اولین و
عمده ترین اصل ،تعهد مدیریت ارشد شرکت
به اجرای الزامات  HSEو ملزم کردن نفرات به
پیروی و رعایت اصول  HSEاست .خوشبختانه
مدیر عامل محترم ش��رکت و س��ایر مدیران
اجرایی به خوبی به این امر واقف هستند و در
همه کارها اولویت اول ایمنی است .با توجه به
این امر اطمینان دارم که با حمایت مدیر عامل
محترم و سایر مدیران و با داشتن نفرات بسیار
خوب و کاردان در تی��م های  HSEپروژهها
اجرای یک سیستم یکپارچه مدیریت HSE
در اُیکو امکان پذیر خواهد بود .
اخیرا یک دوره آموزشی نیز مربوط به اچ اس
ایدراُیکو برگزارشدهبود.آموزشهابیشتربر
چهاساسیبودند؟

حادثه را مهارنمود وازشدت ووسعت آن کاست.
خوشبختانه درحال حاضر اُیکو دارای تیم های
ایمنی وآتش نشانی بسیار قوی دراکثر پروژهها
نظیر  20و 21وهمچنین 17و 18وبندرعباس
است که بادراختیار داشتن نفرات زبده وحرفه ای
همدرزمینهایمنیوپیشگیریوهمدرزمینهآتش
نشانی وامدادونجات کامال موفق عمل کرده اند،
بعنوان مثال درزمان حادثه آتش سوزی درفازهای
 20و 21تیم های آتش نشانی اُیکو باسرعت عمل
ودقت بس��یار خوب توانستند درکمترین زمان
آتش س��وزی رامهارکنند.که این موضوع نشان
دهنده آمادگی کامل ش��رکت با هر نوع شرایط
بحرانی است .
بنده اعتقاد دارم که اُیکو دارای نفرات بسیار
ق��وی وکارآزموده ای در ایمنی وآتش نش��انی
میباش��د که با آموزش بیشتر وسرمایهگذاری

بر روی آنها می توان ادعا کرد که یکی از بهترین
مجموعههای  HSEرا درسطح کشور ومنطقه
خواهد داشت.
ظاهرا قرار است تغییراتی در مدیریت اچ اس
ای اُیکو به وجود آید اساس این تغییرات بر چه
مبناییاست؟

در بخش  HSEبدنبال ایجاد یک سیس��تم
منسجم و یکپارچه هس��تم و قصد دارم با الگو
برداری از ش��رکت های بزرگ بین المللی نظیر
 Shellکه دارای سیس��تم مدون و تعریف شده
و یکپارچه ای هستند سیستم مدیریت HSE
شرکت را با کمک همکاران ارتقاء بخشم
اینسیستمآیادراُیکو اجراییمیشود؟

سیس��تم های مدیریت  HSEدر شرکت
های مختلف گرچه دارای سرفصل های متفاوت
میباش��ند ولی در عمل بیشتر آن ها مشابه

دوره آموزشی که برای پرسنل ستادی برگزار
شد عالوه بر آموزش ایمنی دفاتر و ساختمان ها
که شامل مواردی نظیر ارگونومیک ،برق،آتش
س��وزی ،کمک های اولیه ،اطفاء حریق بود  ،در
خصوص نقش واهمیت HSEدر دنیای امروزی
و نیز در شرکت هایی نظیر اُیکو و همچنین در
خص��وص چگونگی ارتقاء فرهن��گ  HSEدر
س��ازمان نیز مطالبی عنوان شد که مورد توجه
همکاران قرار گرفت .
در پایان دوره هم تعداد بسیاری از شرکت
کنندگان داوطلب شدند که جهت بهبود HSE
در ش��رکت تحت عناوین مختلف نظیر کمک
های اولیه و آتش نشانی با واحد  HSEدر مواقع
ضروری همکاری نمایند که این موضوع بسیار
حائز اهمیت است و باعث دلگرمی بنده و سایر
همکارانم است.
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الزام��ات  HSEدرتمامی صنایع بخصوص
صنایع نفت وگاز جهان دارای اهمیت و جایگاه
خاصی است ،اصوال مبنای  HSEبر سه محور
محافظت از نیروی انسانی ،تجهیزات و دارائیها
و محیط زیست میباشد .مدیریت ایمنی کارها و
جلوگیری از حوادث نیز به سه دلیل عمده انجام
میش��ود که عبارتان��د از اخالقی ،قانونی و مالی
( .)Moral, Legal, Financialبه عنوان مثال
حادثه دیدن یک شخص در محیط کار نه تنها
باعث تکدرخاطر خانواده و همکاران میشود بلکه
از نظر قانونی و مالی هم دارای تبعاتی نظیر مسائل
حقوقی و ضررو زیان مالی میش��ود .دررابطه با
آسیبدیدنتجهیزاتیاآسیبرساندنبهمحیط
زیست هم رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از
خسارتهای مالی دارای اهمیت بسیار باالیی است
که عالوه بر این موارد میتوان موضوع شهرت و
حیثیت کاری شرکت را هم مدنظر قرارداد.
شرکتهایی که دارای حوادث کمتری هستند
دارای جایگاه بهتری در سطح بومی و بینالمللی
هستند .شرکت  OICOبایس��تی دارای یک
سیستم HSEبسیار قوی باشد که بتواند با توجه
به نوع فعالیتهای شرکت که عمدتا راهاندازی و
بهرهبرداری و تعمیرات و نگهداری صنایع نفت و
گاز است (این نوع فعالیتها دارای خطرات بسیار
باالیی میباشد)به خوبی ریسکها و خطرات را
مدیریتکند.
تفاوت بین خطرات فعالیتهای راهاندازی و
بهرهبرداریبافعالیتهایساختوسازبسیارزیاد
است ،هم از لحاظ نوع و ماهیت آنها هم از لحاظ
حجم و وسعت آنها .به همین دلیل کنترل کردن
آنها هم متفاوت اس��ت وبی شک کنترل کردن
خطرات فعالیت ه��ای راه اندازی وبهرهبرداری
بسیاردشوارتراست.
ازآنجائیکه حتی با داش��تن بهترین اقدامات
کنترل��ی هیچ گاه نمی توان احتمال خطر را به
صفر رساند واحتمال بروز حادثه همیشه وجود
دارد بنابراین داشتن یک سیستم  HSEخوب
یعنی داشتن سیستمی که هم بتوان خطرات را
شناسایی وکنترل کردوهم بتوان درصورت بروز
حادثه باسرعت عمل ونفرات وتجهیزات مناسب

سیستم مدیریت  HSEیکپارچه خواهد شد
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طرحهای  E&Pفرصتی جهت انتقال فناوری

مهسا صادقی

(کارشناستوسعهکسبوکار)

فرشید درودی
(مدیر توسعه کسبوکار)

اهمی��ت انتقال فناوری ی��ا تکنولوژی و
نقش آن در توس��عه صنعتی کشورها و پر
کردن شکاف بین کشورهای درحالتوسعه
و کشورهای توسعهیافته انکار نشدنی است.
بررسی شاخصهای مختلف در زمینه انتقال
فناوری نشان میدهد که انتقال آن در کشور
ما نتوانس��ته موفقیتآمیز باشد و همچنان
وابستگی شدیدی در هر چهار جزء فناوری
(سختافزاری ،نیروی انسانی ،اطالعات افزاری
و سازمانی) دارد .هرچند دلیل این امر به عوامل
متعدد «ساختاری»« ،مدیریتی» و « فرهنگی
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اشاره فنآوری

و اجتماعی» بازمیگردد و این وابستگی منجر
به این گردید که ایران درزمینه بومیسازی و
توسعه فناوری انتقالیافته ،عملکرد ضعیفی
داشته است .اما میتوان اذعان نمود که یکی
از عواملی که ایران را در ایجاد و توس��عهای
طرحها و پروژههای متعدد در این س��الها
مستقل و س��رپا نگاه داشته است «کسب،
محافظ��ت و بهرهب��رداری» از فناوریهای
انتقالیافته است؛ اما بایستی به خاطر داشت
که سرعت پیشرفت پروژهها در دوران تحریم
و تا حدودی پسا تحریم با کندی و توقف روند
فعالیتها مواجه شدهاند ،که انتقال دانش و
فناوری را نیز متاثر نموده است.
هماکنون انتظار میرود با اجرائی س��ازی
پروژههای  E&Pو بازگش��ت شرکتهای
مطرح بینالمللی ،فصل تازهای از رونق بازار
پروژهها همچون ده��ه  70و اوایل دهه 80
گشوده شود.

تاریخچهای از انتقال فناوری در صنعت
پروژههای ایران
پس از کشف نفت در شهر مسجدسلیمان
در سال  ۱۲۸۷و انعقاد قراردادهای متعدد
اکتش��اف و اس��تخراج و فروش نفت بین
دولت ایران و کنسرسیومی از شرکتهای
نفتی بینالمللی ،حضور شرکتهای مطرح
خارجی در صنع��ت پروژههای ایران رقم
خ��ورد؛ تا جایی که نی��از مبرم به ایجاد و
توسعه تأسیسات باالدستی و پاییندستی
همچ��ون «پاالیش��گاه» ب��رای تصفیه و
فراورش نفت با مشارکت و همکاری آنها
ضروری به نظر میرسید .به همین دلیل
عملیات ساخت پاالیشگاه آبادان در سال
 ۱۲۸۸توسط مهندسان انگلیسی شرکت
نفت ایران و انگلیس آغاز گردید.
توس��عه این پاالیش��گاه از سال ۱۳۱۲
شمسی ،با لغو قرارداد موجود با شرکت ایران

و انگلیس و عقد قرارداد جدید نفتی شتاب
بیشتری گرفت .نقطه عطف در قرارداد جدید
این بود که تمهیدات الزم برای کسب آمادگی
ایرانیان جهت جانشینی نیروهای متخصص
خارجی ب هواسطه «تعلیم و آموزش» و «انتقال
دانش/تجربه و فناوری» پیشبینی گردد .به
همین منظور پایههای دانشکده نفت آبادان
نیز در سال  ۱۳۱۹شمسی ریخته شد.
پیشازای��ن ،قراردادهای متعددی برای
اکتش��اف و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز
ایران به امضا رسید که بهصورت «امتیازی»،
«مشارکت در تولید و سود» و «خدمات همراه
با ریسک» بوده است .در سالهای اخیر نیز،
قراردادهای امضاش��ده غالباً از نوع خدماتی
بی��ع متقابل Buy Back -بوده و تا قبل از
تدوین این نوع از قراردادها تا س��ال ،۱۳۷۵
هیچ نوع «قرارداد توسعهای» در صنعت نفت
ایران وجود نداشت.
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• تدوین دستگاههای حمایت و کنترل
مناسب بر انتقال فناوری
• انعطافپذیری در س�اختار سازمانی
و پروژهای
• تقوی�ت نظ�ام آموزش�ی ،تحقیق و
توس�عه جهت جذب و توسعه فناوری،
تأمین امكانات آموزشهای جديد براي
افراد فني.
• ارتب�اط مس�تمر ب�ا دیگ�ر صنایع،
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
• فرهنگس�ازی درونس�ازمانی و
پروژهای
• شركت در نمایشگاههای بینالمللی
•خريددانشفنيودعوتازكارشناسان
خارجي
• اس�تخدام متخصصان و پيمانكاران
خارجي
• مش�اركت در پروژهه�ای داخل�ی و
بینالمللی (کمکهای فني)
بدیهی اس��ت ک��ه کلیه م��وارد فوق
بهمنظ��ور افزای��ش جری��ان درآم��دی،
بهروزرس��انی متدولوژی و سیس��تمهای
مهندس��ی پرکارب��رد در پروژهها ،رقابت
با رقبای تج��اری خرد و کالن (در حوزه
فعالیت شرکت) ،توسعه کسبوکار سازمان
پیشنهادشده است.
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مشارکت خارجیها تنها محدود به حضور
پیمانکارانی بود که ب��ا منابع مالی از داخل
کشور اقدام به فعالیت میکردند؛ که به دلیل
هزینههای هنگفت استخراج و بهرهبرداری
از مناب��ع هیدروکربنی ،هیچگاه منابع مالی
داخلی کفایت این امر را نمیکرده و توسعه
میادین نفت و گاز بهکندی انجام میگرفت.
اولین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران
در سال  ۱۹۹۵با شرکت نفتی توتال فرانسه
برای توس��عه میدان سیری و پارس جنوبی
انجام گرفت.
حضور شرکتهای بزرگ خارجی همچون
TOTAL، . ENI، Royal Dutch
 Shell plcو  .Repsol S.Aدر س��الهای
ابتدایی توسعه فازهای پارس جنوبی ،باعث
شد تا ایران با استفاده از تجارب این شرکتها
با سرعت مناسب نسبت به توسعه و راهاندازی
هشت فاز نخست پارس جنوبی اقدام کند.
ضمن آنکه پیمانکاران ایرانی توانستند در قالب
همکاری با بزرگان صنعت فراساحل جهان از
تجربه فنی و عملیاتی آنها بهتدریج بهرهمند
شوند؛ بهطوریکه فاز به فاز سهم ایرانیها در
این فازها افزایش یافت و از پنج درصد اولیه
به بیش از  60درصد رسید .شرکتهای ایرانی
در سایه رونق فعالیتها در پارس جنوبی بازار
کار گستردهای پیدا کردند و مراحل استقرار،
تقویت و توسعه فعالیتهای خود در زمینه
ساخت سازههای فراس��احلی را با سرعتی
مناسب طی کردند .در کنار آن نفوذ و تزریق
نیروی انس��انی پرورش یافته در پروژه های
مذکور در کل پروژههای کشور در سالهای
اخیر موید این مطلب نیز می باشد.
افزایش توانمندی س��ازندگان داخلی در
کنار ش��کلگیری ش��رکتهای پیمانکاری
عمومی بازهم از سهم شرکتهای خارجی
کاس��ت؛ تا آنجا که در فازهای  10 ،9و 12
پارس جنوبی و نیز فازهای جدید این میدان
گازی مش��ترک کل کار به کنسرسیومهای
ایرانی سپرده شد.
با روی کار آمدن نهمی��ن دولت ایران و
تصمیم جدی بر ازسرگیری برنامه و طرحهای
عمرانی (همچون برنامه انرژی هس��تهای)،
سرمایهگذاری و فعالیت شرکتهای خارجی
در بخش صنعت نفت ایران کاهش یافت و
نهایتاً منجر به خروج آنها از عرصه صنعت
پروژهها شد.
• پروژهه�ای  E&Pو ایجاد فرصتهای
انتقال فناوری
تصمیمگیری یکصد و هفتاد و یکمین
نشست اخیر سازمان کشورهای صادرکننده
نفت پیرامون «اجرایی کردن توافق الجزایر
مبنی بر کاهش س��قف تولید نفت اعضای
اوپک» حاکی از کاهش تولید کشورهای عربی
حوزه خلیجفارس و افزایش تولید و صادرات
نفت توسط ایران دارد.
ازاینرو انتظار میرود ،تولید نفت کش��ور
با افتت��اح طرحهای جدید تحت پروژههای
 E&Pو تکمیل پروژههای پیشین به میزان

حداکثری خود برسد؛ اما یکی از چالشهای
کنونی ش��رکتهای  E&Pجهت اکتشاف
میدانه��ای جدید نفت��ی و افزایش میزان
تولی��د از میدانهای در ح��ال بهرهبرداری،
یافت��ن و بهکارگی��ری «راهحلهای نوین»
بهواسطه انتقال فناوری و فناوریهای نوین
)Transfer of Technology )TOT
میباشد.
در م��اده  4مدل جدید قراردادی صنعت
نفت ایران بر انتقال و ارتقای فناوری در حوزه
عملیات باالدس��تی نفت و اجرای طرحهای
بزرگ و توانمندسازی شرکتهای ایرانی برای
اجرای پروژههای بزرگ داخلی و نیز حضور
در بازارهای منطقهای و بینالمللی تأکید شده
است که به این منظور ،در هر قرارداد برحسب
شرایط ،شرکتهای صاحب صالحیت ایرانی
با تائید کارفرما ،بهعنوان ش��ریک ش��رکت
ی��ا ش��رکتهای معتب��ر نفت��ی خارج��ی
(همکاری مش��ترک )JV-حضور دارند و با
مش��ارکت در فرآیند اجرای قرارداد ،امکان
انتقال و توس��عه دانش فن��ی و مهارتهای
مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر
میشود .ازاینرو شرکتهای اکتشاف و تولید
ایرانی میتوانند با واگذاری امور به شرکتهای
ایرانی و تمرکز برساخت داخل ،مسیر انتقال
فناوری را هموار سازند.
در قرارداد جدید نفتی ،شرکت ملی نفت به
شرطی میتواند با شرکتهای E&Pخارجی
قرارداد منعقد کند که هر یک از این شرکتها
با یک شرکت نفتی ایرانی قرارداد همکاری
ت عملیات مشترک JOC
امضا کرده و شرک 
ی��ا ()Joint Operating Company
تشکیل داده باشند تا این اطمینان حاصل
ش��ود که ش��رکت نفتی ایرانی با حضور در
جریان عملی��ات نفتی میتواند از تجربیات
و مهارته��ای ش��رکت  E&Pخارج��ی
بهرهمند شود.

• فرآیند انتقال فناوری
انتقال فناوری یعنی انتقال دانش فنی به
فراخور شرایط بومی ،با جذب و اشاعه اثربخش
آن درون یک پروژه ،سازمان و صنعت.
فرآيند انتقال فناوری را میتوان به
شرح ذيل طبقهبندی كرد:
مس��یر پیش روی ش��رکت اُیکو جهت
بهرهمندی از مزایای بالقوه انتقال فناوری در
پروژههای E&P
وزارت نفت پس از ارزیابی ش��رکتهای
متقاضی برای فعالیت در قالب شرکتهای
اکتش��اف و تولید ( ،)E&Pیازده شرکت را
بهعنوان شرکتهای ایرانی صاحب صالحیت
در ای��ن حوزه تعیی��ن و معرفی کرد و گروه
مهندسی و ساختمان صنایع نفت()OIEC
توانس��ت حدنصابه��ای الزم را در «مدل
ارزیابی تعیین صالحیت شرکتهای ایرانی»
اخذ نماید .تاکنون ،بهجز شرکت ملی نفت
ایران ،هیچ ش��رکت دیگری عم ً
ال س��ابقه و
تجربه فعالیت بهعنوان ش��رکت اکتشاف و
تولید نداشته است.
در این مدل ،مؤلفههای ذیل:
• وضع موجود و ظرفیتهای بالقوه این
شرکتها
• فض�ای کس�بوکار (ریس�ک باال) و
تجارببینالمللی
• زیرساختهای الزم انتقال و توسعه
فناوری
• فرآینده�ای کاری اصل�ی این حوزه
(ش�امل فرآینده�ای مدیریت�ی مثل
مدیریت کسبوکار ،فرآیندهای مالی،
فرآیندهای اجرایی و پشتیبانی مانند
انواع پیمایشها و فرآیندهای فنی)
در مراح��ل مختلف چرخ��ه پروژههای
 E&Pشامل :اکتشاف ،ارزیابی ،توسعه ،تولید
و مهندسی مخزن بهعنوان سنجههای ارزیابی
مدنظر قرارگرفته شده است .ازاینرو ضروری

است ،شرکتهای گروه برای ورود به عرصه
کسبوکار اکتشاف و تولید ضمن برخورداری
از توانایی مالی و اقتصادی ،توانمندی بازاریابی
راهبردی سایر توانمندیهای نیروی انسانی و
فناوری ارتقا داده تا موفقیت این دس��ت از
شرکتها تضمین گردد.
ضروری به نظر میرسد که اُیکو بهعنوان
بخشی از گروه اویک با بهکارگیری راهکارهای
ذیل ،موانع انتقال فناوری را شناسایی و از بروز
آن جلوگیری به عمل آورد:
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سازمان پویا با تکیه بر تعهد و فرهنگ سازمانی
تعه��د و فرهن��گ س��ازمانی از جمله
موضوعات اثر گذار در بحث پویایی سازمان
است که کارشناسان به آن تاکید دارند  .در
این نوشتار با توجه به اهمیت این موضوع به
تعاریف تعهد و فرهنگ سازمانی به عنوان
اصلی ترین عامل پیشرفت سازمان پرداخته
و در ادامه به بررسی مهارت های ارتباطی
اشاره ای کرده ایم .
تعهد
ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل و
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮای اﻫﺪاف آن ﺗﻼش کند.
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
عوام��ل شخصی؛ اصل��ی ترین عامل
شخصی ،میزان تعلق و پیوستگی بالقوه
ای است که کارمن��د در اولین روزکاری،
با خود به سازمان می آورد .افرادی که در
اولین روزکاریشان خود را خیلی متعهد به
سازمان نشان می دهند احتماالً با سازمان
باقی خواهند ماند .افرادی که در آغاز ورود
ب��ه سازمان خیلی متعهد باشند ،احتماالً
مسئولیت های اضافی را خواهند پذیرفت
و عضوی��ت خوی��ش را با سازم��ان ادامه

خواهند داد .این فرایند تعهد اولیه ممکن
است به ش��کل یک سیکل ،خود تقویت
کننده درآید ،یعنی اگر افراد در بدو ورود
به سازم��ان تالش و کوشش وافر مبذول
دارند ،ممکن است در ادامه تالش بیشتری
را بر مبنای تعهد بیشتر به سازمان ،صورت
دهند.عوامل سازمان��ی؛ عوامل سازمانی
چون حیط��ه شغل ،بازخ��ورد ،استقالل
و خودمخت��اری در ک��ار ،چالش شغلی و
اهمیت شغلی ،درگیری و مشارکت رفتاری
را افزایش می دهد .توانایی مش��ارکت در
تصمی��م گیری مربوط به شغل ،بر سطح
تعهد تأثیر می گذارد .سازگاری بین اهداف
گروه کاری و اهداف سازمانی ،تعهد به این
اه��داف را افز ایش می دهد .ویژگی های
سازمانی چون ،توجه به منافع بهتر کارکنان
و مالکی��ت کارکنان ،به طور مثبت باعث
افزایش تعهد سازمانی میشود.
عوام��ل ب��رون سازمانی؛ عام��ل برون
سازمانی مهمی که باعث افزایش تعهد می
شود ،قابلیت توانایی دست یابی به جایگزین
های شغلی بعد از انتخاب شغل فعلی فرد
است .تحقیقی در یک سازمان نشان داد که
افرادی که نتوانستند شغلی با حقوق باالتر
پیدا کنند (یعنی توجیه خارجی ضعیف از

انتخ��اب خود ) ،به طور قابل مالحظه ای
سط��ح باالتری از تعهد سازمانی را نسبت
به زمانی که مشاغل جایگزین برای آن ها
در دسترس بوده ،از خود نشان دادند .هم
چنین افرادی که شغلی با باالترین حقوق
دریافت کرده بودند (توجیه خارجی کامل
از انتخ��اب خود) چ��ه در زمانی که شغل
جایگزی��ن برای آن ها در دسترس بوده و
چه زمانی که شغل جایگزین در دسترس
نبوده ،سطح تعهد یکسانی را از خود نشان
دادن��د .بنابراین به نظر می رسد باالترین
سطح تعهد اولی��ه در میان افرادی وجود
دارد که توجیه خارجی و ضعیفی برای اولین
انتخ��اب آن ها وجود دارد؛ و دیگر این که
انتخاب اولیه را قطعی و غیرقابل تغییر می
بینندیعنیفرصتیبرایتغییرتصمیماولیه
خود ندارند .در شکل ذیل سه دسته عوامل
فردی ،سازمانی و برون سازمانی نشان داده
شده است.
کاهش وفاداری کارکنان
کارکنان ،همواره براین باور بوده اند که
سازمان ها نسبت به وفاداري آنان پاداش
هاي خوبی می دهند ،امنیت شغلی دارند ،از
مزایاي بیشتري بهرهمند میشوند و حقوق
و پاداشش��ان افزایش می یابد .ولی از دهه

 ، 1980سازمان ه��ا به علت رویارویی با
پدیده رقابت جهانی و ، ...دست از سیاست
هاي گذشت��ه برداشتند .واحدهایی را که
سودآور نبودند فروختند؛ سطوح مدیریت
را کاهش دادند و به جاي کارکنان قدیمی،
افرادي را به صورت موقت استخدام کردند.
این تغییرات باعث شده است که وفاداري
کارکنان به سازمان ها کاهش یابد .مساله
مهمی که در رفتار سازمانی مطرح است،
این است ک��ه مدی��ران بیاموزند چگونه
موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورند
ت��ا آنان نسبت به سازم��ان خود احساس
وفاداري و تعهد بیشتري کند.
تعریف فرهنگ سازمانی
مقصود از فرهنگ سازمانی ،سیستمی از
استنباط مشترك است كه اعضاء نسبت به
یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب
تفكیك دو سازم��ان از یكدیگر میشود.
كری��س آرجریس ،فرهن��گ سازمانی را
نظام��ی زنده میخوان��د و آن را در قالب
رفتاری كه م��ردم در عمل از خود آشكار
میسازند ،راهی كه بر آن پایه بهطور واقعی
میاندیشند و احساس میكنند و شیوهای
كه بهط��ور واقعی با ه��م رفتار میكنند
تعریف میكند.

انتظارات شغلی
عوامل روانی
انتخاب شغل
ویژگیهای فردی

www.oico.ir
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ویژگیهای فرهنگ سازمانی
درصورتیك��ه فرهنگ را سیستمی از
استنباط مش��ترك اعضاء نسبت به یك
سازمان بدانیم ،یك سیستم از مجموعهای
از ویژگیهای اصلی تشكیل شده است كه
سازم��ان به آنها ارج مینه��د یا برای آنها
ارزش قائل است.

www.oico.ir
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صرفه جویی را مورد توجه قرار دهیم
ب��راي صرف��ه جویی در وق��ت یا هزینه
از مکاتب��ه ب��راي برق��راري ارتب��اط
استفاده کنیم.
هنگامی که باید یک مسأله به ثبت برسد،
از مکاتبه بهره گیري نماییم.
پاسخ به نامه ها را در اولویت قرار دهیم.
پاس��خ نامه ه��اي اداري را در همان روز
بدهیم.
اگر جمع آوري اطالعات براي پاسخگویی
به نامه وقت بیشتري میگیرد ،وصول نامه
را اعالم کنیم.
پیگیري نامه هاي اداري و تهیه پاسخ براي
آنها را در هر صورت در اولویت قرار دهیم.
مراحل نگارش را رعایت کنیم
قب��ل از نوشتن نامه ،پیش��نویس آن را
تهیهکنیم.
در تهی��ه پیش بینی نک��ات اصلی را که
میخواهیم ذکر کنیم ،تنظیم نماییم.
نام��ه را همانطور تنظی��م کنیم که یک
سخنرانی را تنظیم مینماییم.
نام��ه باید یک آغاز و ی��ک مقدمه براي
معرف��ی مطلبی ک��ه میخواهیم بگوییم،
داشته باشد.
سپ��س بخش میانی یا متن نامه تنظیم
میش��ود .متن نامه در برگیرنده پیامهاي
ما میباشد که ب��ه صورت متوالی تنظیم
میشوند.
نکت��ه پایانی نامه نیز نش��ان دهنده این
اس��ت که چه اقدام یا تقاضایی را از طرف
مقابل داریم.
امض��ا کردن نامه را با ارائه عباراتی مانند
ب��ا احترام ،با آرزوي موفقی��ت و  ....انجام
دهیم.
اصول نگارش را بکار ببریم

براي نوشتن نامه هاي اداري از جملهها
و پاراگرافهاي کوتاه استفاده کنیم
نش��انه گذاري را به درستی بکار ببریم
تا خوانن��ده را ب��راي درك پیام کمک
کرده باشیم.
ب��راي تأثیرگذاري برخواننده ،از سبک
نگارش��ی کتاب��ی و خش��ک استف��اده
نکنیم.
ت��ا آنجا که میتوانیم نامه هاي اداري را
ساده و به دور از پیچیدگی بنویسیم.
قب��ل از آن که نام��ه را امضاء کنیم با
دقت آن را بازبینی نماییم تا اشتباهات
دستوري و امالیی نداشته باشد.
از استف��اده مک��رر یک کلم��ه در نامه
خودداري نماییم.
اگر امضاي نامه ها را به معاون یا مسئول
دیگري تفویض ک��رده ایم ،به او یادآور
شوی��م که حتماً عبارت از طرف و نام و
نام خانوادگی خود را درج کند.
از واژه ه��اي قدیمی و منسوخ استفاده
نکنیم .ممکن است این کلمات برداشتی
کهن��ه پرستانه نسبت بهما و سازمان ما
در ذهن خواننده ایجاد کند.
ساختار نامه مناسب باشد
براي تایپ نامه ها از افراد ماهر استفاده
کنیم.
ب��ه یاد داشته باشی��م که حتی قبل از
آن که پاکتنامه ب��از شود ،در مورد ما
قضاوت میکنند.
تایپ ،صفحه بندي و آرایش نامه بسیار
مهم است .اینها بخش��ی از پیامی است
که نامه با خود دارد.
هر نقصی که نامه داشته باشد بر تصویر
ذهنی که از ما منعکس میش��ود ،لطمه
وارد خواهد ساخت.

در گزارش نویسی دقت داشته باشیم
گزارشهاي کتبی غالباً کسالت آورند.
گزارشهاي خود را طوري تنظیم کنیم تا
براي خواننده مالل آور نباشد.
ب��راي ای��ن کار ،از سبک ه��اي ساده،
بی تکل��ف ،موجزگویی و مختصرگویی
استفاده کنیم.
از تصاویر براي جذاب کردن گزارشها و
تحکیم پیام استفاده نماییم.
بسیاري از کسانی که برایش��ان نامه یا
گ��زارش میفرستیم ،داراي مسئولیت و
پرمشغله میباشند ،پس کاري کنیم که
آنه��ا مجبور به خواندن همه اوراق نامه
یا گزارش نباشند.
بهتر است پیش��نهادهاي خ��ود را در
اوای��ل نامه بیاوریم و مدارك را پیوست
آن کنیم.
کوشش کنیم گزارشها ظاهري خوشایند
داشته باشند .براي این کار :
الف  :هر گزارش را در پوشه هاي زیبا و
جالب بگذاریم.
ب  :از صفحه عنوان و فهرست استفاده
نماییم.
ج  :اصطالحات و نشانه هایی را که براي
ارج��اع خواننده به پاورقی یا قسمتهاي
دیگرگزارش میآوریم ،توضیح دهیم.
د  :از شی��وه هاي متفاوت تایپ حروف
(مانن��د حروف سی��اه و ن��ازك) براي
برجست��ه ک��ردن نکات مه��م استفاده
کنیم.
ه  :از نموداره��ا و ج��دول ه��ا که براي
خواننده جذاب میباشند ،بهره بگیریم.
منبع :واحد منابع انسانی و توسعه
مدیریت
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 10ویژگیفرهنگسازمانیعبارتنداز:
-1خالقیت فردی :می��زان مسئولیت،
آزادی عمل و استقاللی كه افراد دارند.
2ـ ریس�كپذیری :میزانی ك��ه افراد
تش��ویق میشوند تا ابتكار عمل به خرج
دهند ،دست به كارهای مخاطرهآمیز بزنند
و بلندپرازی كنند.
3ـ رهبری :میزانی كه سازمان هدفها و
عملكردهایی را كه انتظار میرود انجام شود،
مشخص مینماید.
4ـ یكپارچگی :می��زان یا درجهای كه
واحدهای درون سازمان به روش هماهنگ
عمل میكنند.
5ـ حمایت مدیریت :میزان یا درجهای
كه مدیران با زیردستان خود ارتباط را برقرار
میكنند ،آنها را یاری میدهند و یا از آنها
حمایت میكنند.
6ـ كنترل :تعداد قوانین و مقررات و میزان
سرپرستی مستقیم كه مدیران بر رفتار افراد
اعمال میكنند.
7ـ هویت :میزان ی��ا درجهای كه افراد،
كل سازم��ان (و نه گروه خاص یا رشتهای
كه فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود
یدانند.
م
8ـ سیستم پاداش :میزان یا درجهای
ك��ه شی��وۀ تخصی��ص پ��اداش (یعنی
افزایش حقوق و ارتقای مقام) بر اساس
شاخصهای عملك��رد كاركنان قرار دارد
نه ب��ر اساس سابقه ،پارتیبازی و از این
قبیل شاخصها.
9ـ س�ازش با پدیدۀ تع�ارض :میزان
ی��ا درجهای كه افراد تش��ویق میشوند
با تعارض بسازن��د و پذیرای انتقادهای
آشكار باشند.
10ـ الگوی ارتباطی :میزان یا درجهای
كه ارتباط��ات سازمانی به سلسله مراتب
احتیاجات رسمی محدود میشود.
راهکارهای�ی براي توس�عه و تقویت
مهارتهاي ارتباط نوشتاري
به عنوان یک مدی��ر توانمند باید تا آنجا
که ممکن است از ارتباط چهره به چهره،
تلف��ن و امثال آن با همکاران و سایر افراد
س��ود جس��ت .اما ،در عین ح��ال ،گاهی
الزم است براي بیان نظرات و دستورهاي
اداري از ارتباط کتبی هم استفاده کرد .در
ای��ن صورت باید مهارتهاي زیر را در خود
تقویت کنیم:

9

مدیریت پروژه

پیش بینی ها در دنیای مدیریت پروژه

www.oico.ir

زمستان 1394

مدیریت پروژه در عصرکنونی بسیار موضوع حائزاهمیتی
اس��ت که شرکت های توانمند به آن اهتمام جدی دارند.
در این نوشتار به اختصار برخی ازموضوعات مطرح در این
بحث را ارائه می کنیم .

شماره 10

محسنعابدینی

مشاور مدیرعامل در امور برنامه ریزی کالن و استراتژیک

* شانس استخدام
طب��ق تحقیقات انجام ش��ده در دنیا  ۲۴درصد سهم
استخ��دام شرکت ه��ا  ،در سال جدید به ترتیب اولویت ،
رتب��ه اول استخدام کارکنان در حوزه فناوری اطالعات و
رتبه دوم برای استخدام های جدید به حوزه مدیریت پروژه
اختصاص می یابد .
* چابک شدن پروژه ها
چابکی در راهبری پروژه ها طرفداران زیادی پیدا خواهد
کرد .چابکی باعث بهره وری در هزینه ها میشود و نیاز به
هوشمندی در جذب سرمایه انسانی و بهره بردن از تیم های
خود سامان ده و خود راهبر است .برای موفقیت راهبری
چابک پروژه ها مدیران مجبور هستند به بازخورد های و
عکس العمل ها توجه ویژه ای داشته باشند.
ب��رای کس��ب و کارهایی که درگیر بح��ران اقتصادی

جهانی هستند ،مدیریت چابک و مزیت های آن همچون
کاهش هزینه و مدیریت های توزیع شده و خودآگاه بسیار
خوشایند است.
شرک��ت هایی که هنوز درگیر چالش استفاده یا عدم
استفاده از ابزارها و متدلوژی های چابکی هستند نیز باید
بدانن��د که این متد آمده اس��ت و رقبا به سرعت در حال
به��ره برداری از آن هستند پ��س بهتر است سریع ترآن
را بپذیرند.
* دورکاری و تعام�ل از طریق موبایل بیش از پیش
خواهد شد
اوایل سال  ۲۰۱۵سایت تلگراف پیشبینی کرد که دیگر
معمای هماهنگ کردن کار و زندگی خواهد مرد .ایجاد تعادل
بین کار و زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اما برای
مدی��ران پروژه این به آن معنا است که شما باید با نیروی 10
انسانی کار کنید که دائما در حال حرکت ،ارتباط از راه دور

مدیریت پروژه

 500غول اقتصاد ایران در سال
 1395را بشناسید
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به منظور آشنایی همکاران شرکت اُیکو با موقعیت
شغلی و جایگاه شرکت که جزء ( هلدینگ شرکت
سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت
نفت ) است نشریه باور به معرفی جایگاه شرکت در
کل کشور پرداخته است .
شرکت بهره برداری و راه اندازی صنایع نفت در
بین  500شرکت و غول های اقتصادی کش��ورکه
داوطل��ب قرار گرفتن در ارزیابی صد شرکت برتر
ای��ران در سال  1395بوده اند هلدینگ شرکت
سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت
نفت در جایگاه نهم کش��وری قرار گرفته است و
این افتخاری برای همه کارکنان است که در چنین
مجموعه ای مشغول به فعالیت هستند و این جایگاه
نتیجه عملکرد همه زیر مجموعه ها و شرکت های
وابسته به هلدینگ محسوب می شود .
 500شرک��ت برت��ر ایران که از آنه��ا بهعنوان
غولهای اقتصادی نام میبرند ،در نوزدهمین سال
رتبهبندی شرکتها معرف��ی شدند .مطابق اعالم
سازمان مدیریت صنعتی ،حجم فروش صد شرکت
اول سال  ۹۵براساس اطالعات مالی سال گذشته
بیش از  ۵۶۰هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به
سال قبل  ۰ /۴درصد افزایش یافته است.
 ۱۵شرکت باالی فهرست نیز  ۴۹ /۵درصد جمع
فروش صد شرکت را شکل میدهد که نشاندهنده
درج��ه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ ایران
است .نتایج این گزارش همچنین نش��ان میدهد
فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت
صدم  ۳۵ /۹برابر است.
 ۵۰۰شرک��ت بزرگ ایران طبق سنت هر سال
در نوزدهمین سال رتبهبندی  IMI-۱۰۰معرفی
شدند .این شرکتها ک��ه بر اساس اطالعات سال
مالی گذشته و با احتساب میزان فروش طبقهبندی
میشوند ،نمادی از غولهای اقتصادی کشور هستند.
با توجه به رتبهبن��دی امسال که از سوی سازمان
مدیریت صنعتی منتشر شده است  ۱۰شرکت اول
رتبهبندی سال  ۱۳۹۵به ترتیب:
 .1بانک ملی ایران (هلدینگ)،
 .2شرک��ت صنای��ع پتروشیم��ی خلی��ج فارس
(هلدینگ)
 .3بانک ملت (هلدینگ)
 .4شرکت سرمایهگذاری غدیر (هلدینگ)
 .5شرکت ایران خودرو (هلدینگ)
 .6بانک پارسیان (هلدینگ)
 .7بانک تجارت (هلدینگ)
 .8شرک��ت گ��روه گست��رش نفت گ��از پارسیان
(هلدینگ)
 .9شرک��ت سرمایهگذاری صندوق بازنش��ستگی
کارکنان صنعت نفت (هلدینگ)
 .10شرکت پاالیش نفت بندرعباس هستند.
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و در حال کار کردن در زمانهای نامعین است.
در سال  ۲۰۱۴برای اولین بار در تاریخ ،تعداد استفاده
کنندگانازاینترنت با تلفن همراه از کامپیوترهای خانگی
پیشی گرفت و این امر باز هم رشد خواهد کرد .بهتر است
مطمئن بشوید که نرم افزار مدیریت پروژه و ابزارهای
تعاملی که استفاده می کنید حتما برای استفاده تلفن
همراه بهینه سازی شده باشند.
* مدیریت ریس�ک در س�ال جدید ورد زبان ها
خواهد بود
مدیری��ت ریسک ه��م اکنون نیز موض��وع مهم و
پرطرفداری به حساب می آید اما با رشد چابک سازی،
مدیریت ریسک به ی��ک الزام برای مدیران پروژه بدل
خواه��د شد .با اینکه نر م افزارهای زیادی برای ارزیابی
و حت��ی شناسایی ریسک ها تولید شده ،اما شما باید
همچن��ان قابلیت خود را در شناسایی پتانسیل حفظ
سازماندهی پروژه ها تقویت کنید.
* امنی�ت س�ایبری پرچ�م دار و در مرکز توجه
خواهد بود
در سال های اخیر استفاده از فناوری های اطالعاتی
آن چنان در مدیریت و سازماندهی شرکت ها زیاد شده
که کم کم سر و کله ی هکرها و حمالت سایبری در این
حوزه پیدا شده است .اگر از ابزارهایی استفاده میکنید
که امنیت سایبری پایینی دارند و یا از تکنولوژی های
از رده خارج استفاده میکنید باید بدانید که بهتر است
بیشتر به فکر باشید و بدانید که مسئولیت سنگینی را
در حفظ امنیت اطالعات و اقالم قابل تحویل پروژه بر
عهده دارید.
* گواهینامه های PMPپر طرفدارتر خواهند شد
زیاد شدن قشر جوان تحصیل کرده باعث شده که
اف��راد زیادی به کسب گواهینامه  PMPروی بیاورند.
گرفتن این گواهینامه کار آسانی نیست .کارمندان جوان
را مجبور به کسب دانش جدید این حوزه میکند و آن ها
را با شبکه های کاری و فرصت های شغلی روبرو خواهد
ک��رد .این موض��وع در سال های آینده نیز مورد توجه
بسیار قرار خواهد گرفت و به زبان دیگر باید منتظر سیل
عظیمی از افراد گواهینامه دار در این حوزه بود.
* رهبری توزیع شده
رهبری از حالت متمرکز خارج میشود .وقتی سازمان
ها و موسسات به سمت چابک شدن بروند ویژگی خود
ساماندهی و خودراهبری در تیم ها باعث میشود که افراد
بیشتری در نقش راهبر ظاهر شوند و رهبری بیشتر بر
ایجاد تیم های پربازده و تقویت تعامالت و ایجاد ارتباط
بین افراد متخصص با هم متمرکز شود.
* نوآوری و کارآفرینی بیشتر خواهد بود
کت��اب ها ،مقاالت و مطالب زیادی راجع به نوآوری
دیده میشوند .نه تنها صنای��ع خود به دنبال نوآوری
هستند بلکه رسانه ها نیز به تازگی بی وقفه از نوآوری و
کارآفرینی صحبت میکنند.
بسی��اری از سازم��ان ها ن��وآوری را در بهتر کردن
فرایندهای کسب و کار میبینند اما برای ایجاد تمایز
سازمان ها باید بیشتر کارآفرینانه رفتار کنند .سازمان
ه��ای زیادی به مطالع��ه روی ایده ه��ای کارآفرینانه
جدیدشان میپردازند و پروسه خالقیت را به بخش��ی

جدایی ناپذیر از شرکتش��ان تبدیل کرده اند .مدیران
پروژه زیادی برای ایجاد این نوآوری ها و کارآفرینی ها
مورد نیاز خواهند بود.
* برنامه ریزی ها و زمان بندی های بیش�تری به
فضای ابری منتقل خواهند شد
ابزارهای زی��ادی برای مدیریت پروژه آنالین فراهم
آمده است که استفاده از آنها مزیت های فراوانی برای
شرکت ها ایجاد میکند .این ابزارها رفته رفته جای برنامه
های مستقلی همچون پریماورا و مایکروسافت پراجکت
را خواهند گرفت .به این دلیل که هم سادگی و قابلیت
استفاده آسان تری دارند و هم اطالعات در فضای ابری
در هر مکان و با هر وسیله ای که به اینترنت متصل شود،
قابل استفاده و مدیریت خواهد بود.
* اس�تفاده از اب�زار های تعاملی آنالین بیش�تر
خواهد شد
فض��ای همکاری آنالی��ن رفته رفته پیش��رفته تر
خواهد شد .ابزاره��ای مدیریت کار همچون Trello,
 Taskulu, Asanaو مانن��د اینه��ا با مرتبط کردن
خودشان ب��ا ابزارهای مدیریت اسناد و دیگر مجموعه
ابزارهای پرکاربرد اینترنت همچون Google Drive,
 Dropbox, CRM Tools, Box.comو غی��ره
کمک زی��ادی به انجام پروژه ها به ص��ورت دورکاری
و چاب��ک خواهند کرد .ب��ا امکاناتی همچون مدیریت
ارتباطات ،اسناد و فایل ها ،پیغام های بی درنگ و تماس
های صوتی و تصویری قابل ذخیره و مدیریت دانش و
ارتباطات ،این ابزارها به جزئی جدایی ناپذیر از مدیریت
پروژه بدل خواهند شد.
مشکالت اجرایی بیشتر پروژه ها به علت عوامل ذیل
ادامه خواهد داشت
عدم تعریف درست پروژه و مطالعات ضعیف امکان
سنجی در زمان شروع پروژه
تغییرات پی در پی مسیر انجام پروژه و دخالت سلیقه
ای برخی از کارفرمایان
برنامه ریزی نامناسب بعلت ضعف آینده نگری
مدیران  ،تیم عملیاتی و پیمانکاران کار نابلد در برخی
از پروژه ها مشکالت در مسیر اجراء ایجاد می کنند.
مشکالت مالی و عدم تامین بودجه های تعهد شده
بعلت عدم پاسخگویی برخی از کارفرمایان
تعدد پروژه های بدون پشتیبانی واقعی
عدم مدیریت ریسک و شناسایی عدم قطعیت ها ،
حاکمیت مدیریت اقتضائی در شرکت ها
ع��دم رعایت مسایل اخالقی در برخی از ذی نفعان
پروژه ها و حاکمیت روابط
منابع:
 IPMA Iranانجمن مدیریت پروژه ایران
حسین وثوق��ی ،کارشناسی ارشد فناوری اطالعات
دانشگاه تهران
http://www.batimes.com/elizabethtrends-in-business- -2015 /larson
analysis-and-project-management.
html
http://blog.capterra.com/biggest2015-project-management-trends-for
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صادرات نخستین محموله میعانات گازی از فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی

به گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران ،مدیر عامل شرکت پایانههای نفتی ایران
اعالم کرد :نخستین محموله میعانات گازی فازهای  ۲۰و  ۲۱میدان گازی پارس جنوبی به ظرفیت  ۱۶۰هزار بشکه به کشور
ژاپن صادر شد .سید پیروز موسوی با بیان اینکه میعانات گازی یکی از مهمترین محصوالت پارس جنوبی است اظهار کرد:
تولید و صادرات این محصول جایگاه صادرات غیرنفتی در کشور و استان بوشهر را افزایش داده است.
وی به افزایش صادرات میعانات گازی از عسلویه اشاره کرد و گفت :توسعه صادرات میعانات گازی از اولویتهای این پایانه
است که امسال صادرات این محصول افزایش یافته است.وی از صدور میعانات گازی از فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی خبر داد
و افزود :نخستین محموله میعانات گازی فازهای  ٢٠و  ٢١میدان گازی پارس جنوبی به ظرفیت  ١٦٠هزار بشکه صادر شد.
مدیر عامل شرکت پایانههای نفتی ایران با بیان این که این محموله به ظرفیت  ١٦٠هزار بشکه از عسلویه به مقصد ژاپن
بارگیری شد ،افزود :شناور  ۳۰۰هزار تنی  FUJIKAWAژاپن با ظرفیت حمل  ٥٠٠هزار بش��که میعانات گازی پس از
بارگیری میعانات تولیدی فازهای  ٢٠و  ،٢١میعانات تولیدی فازهای  ٢تا پنج طرح توسعه میدان پارس جنوبی را نیز بارگیری
و عسلویه را به مقصد جزیره خارک ترک کرد .موسوی با بیان اینکه این نفتکش عالوه بر میعانات گازی فازهای پارس جنوبی،
محصول میدان نفتی فروزان را نیز بارگیری میکند ،خاطر نشان کرد :این نفتکش ،همچنین  ٦٥٠هزار بشکه نفت خام تولیدی
میدان نفتی فروزان را بارگیری خواهد نمود.

آموزش نیروهای بومی استان بوشهر در دوره های آموزشی اُیکو

آموزش های عمومی و تخصصی جهت نیروهای بومی معرفی شده از سوی
اداره کار و امور اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس ،از روز یکشنبه
 24بهمن ماه در محل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو و به نقل از مدیر آموزش های تخصصی،
تحقیق و توسعه هدف از اجرای این دوره ها را تأمین نیروی انسانی توانمند
و متخصص در زمینه های راه اندازی و بهره برداری با اولویت استفاده از افراد
بومی در جهت رشد و توسعه مناطق عملیاتی صنعت نفت دانست .هدف از
برگزاری این دوره ،آموزش پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی اُیکو است
که این افراد از سوی اداره کار و امور اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس معرفی شدهاند .شاه حسینی در ادامه افزود ،پس
از خاتمه این دوره آموزشی ،قبول شدگان در آزمون پایانی این دوره به استخدام شرکت اُیکو در آمده و در دوره های آموزش
عملی ( )OJTشرکت می نمایند.
وی یکی ازنقاط قوت سیستم آموزشی در پروژه های اُیکو را چابک سازی دوره های آموزشی دانست و بیان داشت ،تاکنون
بیش از  400نفر را بعنوان نیروهای جدید االستخدام ،جذب و با ارائه آموزش های تخصصی تئوری و عملی وارد پروژه های شرکت
نموده ایم که این افراد هم اکنون در بخش های فنی و عملیاتی پروژه ها مشغول ارائه خدمات هستند.

برگزاری دوره آموزشی خدمات و تشریفات در ایکو
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روز س��ه شنبه  5بهمن م��اه ،دومین مرحله
از شش��مین دوره ارزیابی جای��زه سازمان های
دانش��ی برتر ( )MAKEبا حضور مدیر عامل،
مدی��ران ستادی و کارشناسان عضو در کارگروه
ش در دفتر مرکزی شرکت
تعالی مدیریت دان�� 
برگزار شد.
ُ
به گ��زارش روابط عمومی شرک��ت ایکو ،در
مراس��م افتتاحیه ای��ن دوره از ارزیابی مهندس
مهرداد داودی مدیرعامل شرک��ت راه اندازی و
بهره برداری صنایع نفت ( ،)OICOضمن خیر
مقدم به اعضای تیم داوری ،با تشریح فعالیت ها
و جایگاه شرکت اُیکو در صنعت نفت ،به اهمیت
انجام فعالیتهای پیش راه اندازی و راه اندازی در
پروژه های صنایع نفت پرداخت .
وی گف��ت  :شرک��ت اُیک��و بر پای��ه دانش و
تکنول��وژی نرم بنا ش��ده است و این بدین معنا
اس��ت که سای��ر دارایی ها نظی��ر ماشینآالت
و تکنولوژیه��ای ساخت ،جایگ��اه برجستهای
در درآمدزایی شرکت ندارن��د .مهندس داودی
شرکت اُیکو را پیشرو در حوزه دانشی دانسته و
از تالش این شرکت در راستای شناخته شدن به
عنوان شرکتی دانشمحور در گستره بینالمللی
خبر داد.
مهن��دس شاه حسینی مدی��ر آموزش های
تخصصی ،تحقیق و توسعه نیز در این مراسم به
معرفی پروژهها ،محدوده کاری ،خدمات و متدلوژی
های مورد استفاده در شرکت پرداخت .
در ادام��ه این ارزیابی مهندس افش��ارجلیلی
ب��ه ارائه و بی��ان مجموعه فعالیت ه��ای انجام
شده در خصوص تبدیل شدن اُیکو به سازمانی
دانشمح��ور در سط��ح استانداردهای جهانی و
همچنی��ن دستاوردهای کسب شده توسط این
شرکت پرداخت .
الزم ب��ه ذکر اس��ت جایزه جهان��ی سازمان
دانشی برتر Most Admired Knowledge
 )Enterprise (MAKEب��ه ص��ورت ساالنه
برگزار می شود .برگزیدگان این جایزه جهانی به
جمع برترین سازمانهای دانشی پیشرو در سطح
ق��اره آسیا و در نهایت منتخبین جهان ،راه پیدا
می کنند.
آقایان دکتر کالوس ن��ورث مؤسس انجمن
مدیریت دانش محور آلمان ،استاد دانشگاه و مشاور
و راهبر دانش و نوآوری در سازمانهای پیشرفته
دنیا  ،دکتر محمدرضا خاجی و خانم مهندس زهرا
قربان اوغلی تیم داوران این دوره از ارزیابی جایزه
سازمان های دانشی برتر را تشکیل می دادند.
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از سوی واحد پش��تیبانی شرکت ایکو یک دوره آموزشی
آشنایی با اصول و روش های خدمات و تشریفات برای پرسنل
خدماتی این شرکت برگزار شد  .علیرضا زین العابدین سرپرست
خدمات شرکت ایکو در خصوص این دوره آموزشی گفت  :این
دوره که با استقبال بسیار خوب پرسنل خدمات برگزارشد گامی
در جهت افزایش مهارت های تشریفاتی و خدماتی پرسنل این
بخ��ش بود  .وی اف��زود :در این دوره که با انجام آموزش های
عملی و ارائه
گو ا هینا م��ه
همراه بود خانم غفاری کارشناس ارشد تش��ریفات و خدمات مهارت های مربوط به
فعالیت های خدماتی و تشریفاتی را به شرکت کنندگان در این دوره آموزش داد .
زین العابدین با بیان اینکه این دوره نخستین دوره از برگزاری کالس های آموزشی
مهارت های خدماتی و تشریفاتی در شرکت ایکو بودافزود :با رایزنی هایی که صورت
گرفت��ه قرارشده است هرساله این دوره ها در شرکت برگزارشود و شرکت کنندگان
در این دوره ها طبق برنامه ای که پیش بینی شده است به هتل ها و مراکزی که با
تشریفات سروکار دارند بروند و با ارائه این نوع خدمات بیشتر آشنا شوند .

برگزاری دومین مرحله ازششمین
دوره ارزیابی جایزه سازمان های
دانشی برتر MAKEدر شرکت اُیکو
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در ششمین دوره جایزه جهانی سازمان های دانشی برتر ( )MAKEصورت گرفت

اُیکو در جمع شرکتهای برتر دانشی ایران

با انتخاب  OICOبعنوان سازمان برتر با «بیشترین
پیشرفت نسبت به سال گذشته» یک قدم دیگر تا رسیدن
اُیکو به جمع شرکت های آسیایی برتر در حوزه مدیریت
دانش محوربرداشته شد .به گزارش روابط عمومی شرکت
اُیکو و به نقل از مدیریت آموزش های تخصصی ،تحقیق
و توسع��ه ،شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
( )OICOامسال با یک رتبه ارتقاء عنوان هفتم شرکت
های برتر دانش��ی ایران را به خود اختصاص داد.مهمتر از کسب این رتبه ،کسب رتبه اول در « پیش��رفت دانش��ی در سال  »95بود که در رقابت با
سایر شرکت ها این مقام نیز از آن اُیکو گردید .تندیس ویژه جایزه جهانی سازمان دانشی برتر( )MAKEو Best Progress in Knowledge
 Managementبه مدیر آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه شرکت اُیکو اهدا گردید .گفتنی است جایزه جهانی سازمان دانشی برتر ()MAKE
برگرفته از  Most Admired Knowledge Enterpriseبه صورت ساالنه برگزار می شود که برگزیدگان این جایزه جهانی به جمع برترین
سازمانهای دانشی پیشرو در سطح قاره آسیا و در نهایت منتخبین جهان راه پیدا می کنند.جایزه جهانی  MAKEدر کشور تا کنون با استقبال بیش
از  100سازمان ایرانی همراه بوده که ضمن آشنایی دقیق با جایگاه خود در حوزه مدیریت سازمانی با نگاه دانشمحور از منظر  150شاخص معتبر
عملیاتی بنیاد جهانی ،MAKEاز راهکارهای معتبر عملیاتی ارائه شده در گزارشهای تحلیلی اختصاصی برای هر سازمان به منظور ارتقای خلق ارزش
از دانش در سازمان خود بهره میبرند .همچنین سازمانهای برتر ایران به طور مستقیم به ارزیابیهای آسیایی سازمان دانشی برتر (Asian MAKE
 )Awardراه مییابند.آنچه مسلم است ،شرکت اُیکو شناخته 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 ،دانش تخصصی خود را ارتقاء داده و خدمات دانشمحور به مشتریان خود ارائه کند.

عملیات برداشت گاز ترش از سکوی فاز ۲۰آغاز شد
همزمان با روشن شدن مشعل سكوي فاز  ، ٢٠عمليات راه اندازي
اين سكو با ظرفيت توليد يك ميليارد فوت مكعب گاز از مخزن پارس
جنوبي آغاز شد .عليرضا عبادي مجري طرح توسعه فازهاي  ٢٠و٢١
پارس جنوبي با اعالم اينكه مشعل سكوي فاز  ، ٢٠يك شنبه شب
(  ٨اسفندماه) و پس از طی  ۵۵روز کاری با باز كردن چاه هاي اين
سكو روشن شده  ،گفت :هم اكنون مراحل پاياني عمليات راه اندازي
سكوي فاز ٢٠مطابق استانداردهاي ايمني درحال اجرا است.
عبادي با بيان اينكه راه اندازی خط لوله  ٣٢اينچ حدفاصل سكوي
 ٢٠با پااليشگاه خشكي اين فازها هم مراحل پایانی را طی می کند،
افزود :با آماده شدن اين خط لوله در چند روز آتی ،گاز برداشت شده
از مخزن به پااليشگاه اين فازها ارسال مي شود.
اين مقام مسئول گفت كه با بهره برداري از سكوي فاز  ،٢٠توليد

گاز فازهاي  ٢٠و ٢١پارس جنوبي تکمیل و به دو ميليارد فوت مكعب
معادل  ٥٦ميليون متر مكعب در روز مي رسد.به گفته مجري فازهاي
 ٢٠و ،٢١ردیف سوم شیرین سازي اين فازها در پاالیشگاه هم اکنون
در حال فشارگیری با گاز شیرین است و در چند روز آینده با ورود گاز
ترش سكوي فاز  ،٢٠عملیات فراورش و تولید گاز شیرین آغاز شود.
هم اكنون سكوي فاز  ٢١با توليد حدود  ٩٥٠ميليون فوت مكعب گاز
در حال بهره برداري است.رديف نخست شيرين سازي بااليشگاه اين
فاز نيز درحال فراوري گاز ترش دريافتي از اين سكو است .همچنين
قرار است تا پايان سال رديف هاي دوم و چهارم شيرين سازي آماده
دريافت و فراورش گاز ترش شوند .ضمن آنكه درحال حاضر در فازهاي
 ٢٠و ٢١توليد ميعانات گازي با روند مناسبي درحال انجام است.افزون
بر اين واحدهاي توليد اتان ،پروپان و بوتان و واحد بازيافت گوگرد
فازه��اي  ٢٠و ٢١آماده راه اندازي بوده و در چند روز آینده به بهره
برداری خواهند رسید.

برگزاری سمینار  Sulphur Recoveryدر محل پروژه های شرکت اُیکو در منطقه عسلویه
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سرپرست طرح توسعه فازهای  ۱۷و ۱۸
پارس جنوبی از تزری��ق روزانه  ۴۶میلیون
مت��ر مکعب گاز شیرین این فازها به شبکه
سراسری خبر داد.
محمدرض��ا چلیپا ظهر س��ه شنبه٢٤ ،
اسفندماه در جمع اصحاب رسانه در تشریح
فعالیتهای انجام شده در فازهای  ۱۷و ،۱۸
گفت :برای سکوهای فاز  ۱۷و  ۴۴ ،۱۸حلقه
چاه حفر شده است.
 ۲سکوی اصلی از سوی شرکت مهندسی
و ساخت تاسیسات دریایی ایران و  ٢سکوی
اقماری از سوی شرکت ایزوایکو ساخته شده
و ه��ر سکو  ۲۸.۳میلی��ون متر مکعب گاز
برداشت می کند.
وی ب��ا تاکید ب��ر تامی��ن  ۴۷درصدی
تجهی��زات از پیمانکاران داخل��ی ،تصریح
کرد ١٠٠ :درصد ک��ار اجرای فازهای  ۱۷و
 ۱۸پارس جنوبی شامل نصب ،راه اندازی و
بهره برداری با استفاده از توان داخل انجام و
 ۱۰۰هزار تن سازه طی این عملیات نصب
شده است .هم چنین در عملیات اجرای این
فازها سه میلیون اینچ بر قطر کار جوشکاری
انجام شده است.
چلیپابااشارهبهتولیداتتجمعیپاالیشگاه
فازه��ای ١٧و  ١٨بیان کرد :از دیماه  ٩٣تا
کنون  ١٦,١میلیارد متر مکعب گاز شیرین
به شبکه سراسری تزریق شده و  ۱۴میلیون
بشکه میعانات گازی و  ٤٢٠هزار تن اتان به
صورت تجمعی برداشت شده است.
وی اف��زود :هم اکن��ون از فازهای  ۱۷و
 ۱۸پ��ارس جنوبی به ط��ور میانگین روزانه
 ٤٦میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه
سراسری تزریق میشود.
سرپرست طرح توسعه فازهای  ١٧و ١٨
پارس جنوبی افزود :از اوایل اسفند عملیات
تولید گاز از سک��وی اقماری  ،١٧Bآخرین
سکوی ط��رح توسعه فازه��ای  ١٧و  ١٨با
ظرفیت برداشت  ٥٠٠میلیون فوت مکعب
گاز ،آغاز شده تا هر چهار سکوی این فازها در
مجموع حدود ٢میلیارد فوت مکعب گاز تولید
و از طریق خطوط لوله دریایی به پاالیشگاه
خشکی این طرح ارسال کنند.
توسعه فازهای  ١٧و  ١٨پارس جنوبی از
سوی کنسرسیومی شامل شرکت مهندسی
و ساختمان صنایع نفت ( ،)OIECسازمان
گسترش و نوسازی صنای��ع ایران (ایدرو) و
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی
( )IOECبه عنوان پیمانکار بخش دریا در
دست اجراست .افزون بر این ،شرکت ایزوایکو
نیز وظیفه ساخت دو سکوی اقماری این طرح
گازی در بندر عباس را برعهده داشته است.
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به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه  ،OICOسمینار Sulphur
 Recoveryطی روزهای  20 ،19و  21دی ماه توسط شرکت  Sulphur Expertsاز کشور
هلند در محل پروژه های اُیکو (منطقه پارس جنوبی) در حال برگزار شد.همچنین در ادامه این
دوره ،سمینار  Gas Sweeteningدر روزهای  11،10و  12بهمن ماه برگزار خواهد شد.
مسعود شاه حسینی مدیر آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه شرکت اُیکو هدف از
برگزاری این دوره ها را ارتقاء دانش فنی کارکنان بر شمرد .وی در ادامه بیان داشت بهره گیری
از فناوری های نوین به منظور توسعه صنعت نفت از محورهای اصلی این سمینار است .مدیر
آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه شرکت اُیکو افزود ،این سمینار برای کارشناسان فنی
ُ
و مهندسی برگزار می شود و انتظار می رود خروجی های آن قابل استفاده در پروژه های شرکت باشد.بر اساس این گزارش ،شرکت ایکو از شرکت های
فعال در حوزه نظارت بر فعالیت های پیش راه اندازی ،راه اندازی ،استارت آپ ،تست عملکردی ،بهره بردای و تعمیر نگهداری در صنعت نفت می باشد که
با نگرش مدیریت دانش فعالیت های آموزشی در حوزه های تخصصی صنعت نفت را نیز به انجام می رساند .آنچه مسلم است شرکت  OICOشناخته
شدن به عنوان شرکتی دانش محور در گستره بین المللی 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 دانش محور به مشتریان خود ارائه کند.

تزریق روزانه ۴۶میلیون متر
مکعب گاز شیرین فاز ۱۷و۱۸
بهشبکهسراسری
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خبر

صادرات نخستین محموله نفتای پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس
ب��ه گزارش روابط عمومی اُیکو ،در روز یکش��نبه سوم
بهمن ماه  ،95نخستین محموله نفتای پاالیشگاه میعانات
گازی بندرعباس از سوی مدیریت امور بین الملل شرکت
مل��ی نفت به یکی از کش��ورهای همسایه ایران در خلیج
فارس صادر شد.
حج��م این محموله در حدود  ٢٨٠هزار بش��که بوده و
دومین محموله نفتای پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس
نیز هم اکنون در حال بارگیری جهت صادرات است .
گفتنی است طرح پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس
مهمترین طرح صنعت پاالیش نفت ایران در سالهای پس
از پیروزی انقالب اسالمی بشمار آمده و به عنوان نخستین
پاالیشگاه طراحی شده براساس خوراک میعانات گازی با
ظرفیت  ۳۶۰هزار بش��که در روز می باشد .با بهره برداری
از آن و تولی��د روزانه  35میلیون لیتر بنزین و  14میلیون
لیتر گازوییل ،سهم ایران از بازار فرآورده های نفتی منطقه
و جه��ان افزایش می یابد .راه ان��دازی و بهره برداری این
پاالیشگاه عظیم ملی بعهده شرکت راه اندازی و بهره برداری
صنایع نفت (اُیکو) است.
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فناوری اطالعات

 ۱۰روش برای جستجو در گوگل که کمتر کسی از آنها آگاه است
روشهای متعددی برای جستجو در گوگل وجود دارد که استفاده از آنها میتواند
یافتن مطلب موردنظر را آسانتر کند.
ما در دورهای زندگی میکنیم که بشر شاهد پیشرفت چشمگیر تکنولوژی است و
اینترنت پرسرعت به انتقال اطالعات کمک شایانی میکند .همین موضوع باعث شده
است که با حجم بسیار باالیی از اطالعات رو به رو شویم.
تنها با سپری کردن دقایقی میتوانید از جدیدترین اخبار باخبر شوید ،دستور پخت
غذایی را به دست آورید یا در مورد جدیدترین تئوریهای فیزیک مطالعه کنید.
با این وجود گاهی اوقات حجم باالی مطالب و روشهای نادرست جستجو؛ باعث
میشود یافتن آنچه میخواهیم برایمان دشوار شود .به همین منظور قصد داریم ۱۰
روش جستجو در گوگل را به شما بیاموزیم که یافتن مطالب موردنظرتان را سادهتر
و سریعتر خواهد کرد.
استفاده از نشانه “|” یا عبارت “”or
گاهی اوقات جزییات موضوعی که میخواهیم در مورد آن جستجو کنیم ،ناقص
بوده یا آنها را به یاد نمیآوریم ،اما این موضوع چندان هم دردسرساز نیست .کافی
است که تعدادی از مدلهای مختلف از آنچه در نظر داریم را قرار داده و با نشانه “|”
آنها را از یکدیگر جدا کنیم .البته بهجای این نشانه میتوانید از عبارت “ ”orاستفاده
کنید .با انجام این روش مشاهده خواهید کرد که نتایج جستجوی گوگل به آنچه در
نظر دارید نزدیکتر خواهد بود.
جستجو با استفاده از مترادفها
نکت��های که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد استفاده از مترادفها برای
جستجو در اینترنت است .در صورتی که جستجوی شما به زبان انگلیسی باشد باید
بدانید که این زبان دارای کلماتی با مترادفهای بسیار بوده و همین امر میتواند در
جستجو به شما کمک بسیاری کند .اگر میخواهید وبسایتهایی را بیابید که در زمین ه
موردنظرتان فعالیت میکنند؛ کافی است در جستجوی خود از نشانه «~» استفاده
کنی��د .برای مثال اگر جستجوی شما به این حالت باشد « »healthy ~foodدر
نتایج مشاهده خواهید کرد که محتوایی شامل تغذیه سالم و دستورالعملهای تهیه
غذا به نمایش درآمده است.
		
جستجو در درون وبسایتها
حتما برایتان اتفاق افتاده که مقاله جالبی را در یک وبسایت بخوانید و بخواهید
محتوای��ی مرتبط با آن بیابید ،دوب��اره آن را بخوانید یا مقاله را به اشتراک بگذارید.
سادهترین روش برای یافتن اطالعات مدنظرتان ،جستجو درون آن وبسایت خواهد
بود .برای انجام این کار کافی است که آدرس سایت را نوشته و سپس واژه کلیدی از
مقاله مدنظرتان را جستجو کنید.
استفاده از نشانه «*» در جستجو

فرض کنید موضوع جالبی در اینترنت یافتهاید و میخواهید وبسایتهایی را که
محتوای مشابهی دارند بیابید .برای انجام این کار کافی است که از عبارت «»related:
استفاده کرده و سپس آدرس سایت مد نظر را وارد کنید .در نظر داشته باشید که میان
عبارت و آدرس وبسایت مدنظرتان فاصله قرار ندهید.
جستجوی عبارات کامل

www.oico.ir

استفاده از نشانهای نقلقول میتواند در جستجو بسیار کارآمد باشد .فرض کنید
عبارتی را بدون به کار بردن نقلقول جستجو کردهاید .در چنین حالتی نتایجی را
مشاهده خواهید کرد که کلمات عبارت جستجو شده بهصورت نامرتب در آن دیده
میشود .این در حالی است که استفاده از نقلقول به شما کمک خواهد کرد تا نتایجی
را به دست آورید که عبارت مدنظرتان بهصورت منظم و پش��ت سر هم در مقاله یا
مطلب مدنظر وجود داشته باشد .درواقع حالت اول برای زمانی مناسب است که شما
از صحت عبارت مدنظرتان اطمینان نداشته باشید.
حذف کلمات غیرضروری
برای حذف نتایجی که برگرفته از کلمات غیرضروری باشند ،کافی است یک خط
فاصله قرار داده و سپس آن کلمه را تایپ کنید .برای مثال فرض کنید قصد دارید
وبسایتی را بیابید که در زمینه کتاب فعالیت میکند؛ اما هدف شما خرید نیست ،در
چنین حالتی باید مانند حالت زیر عمل کنید
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گاهی اوقات باید عبارتی طوالنی را جستجو کنید اما تعدادی از کلمات آن را از یاد
بردهاید و تنها استفاده از یک واژه کلیدی نیز پاسخگو نیست .در چنین شرایطی کافی
است که ابتدا و انتهای عبارت را نوشته و سپس از عبارت () AROUNDاستفاده کنید.
سپس در داخل پرانتز تعداد کلماتی را که از عبارت حذف شدهاند ،قرار دهید.
ازبازه زمانی استفاده کنید

برای یافتن واژههای کلیدی و نام یک مقاله کافی است که عبارت « »intitle:را
قبل از وارد کردن واژههای جستجو قرار دهید .در نظر داشته باشید که نباید میان
آنها فاصله باشد .برای یافتن کلمات به کار رفته در یک  URLنیز میتوانید از عبارت
« »inurl:استفاده کنید.
یافتن وبسایتهای مشابه
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گاهی شرایطی به وجود میآید که واژه کلیدی برای جستجو یا عدد مهمی را فراموش
میکنیم .در چنین حالتی میتوان از نشانه «*» استفاده کرد .کافی است به جای واژه
کلیدی از این نشانه استفاده کرده و جستجو کنید تا محتوای مدنظرتان را بیابید.
زمانی که کلمات زیادی از عبارت را فراموش کردهاید

گاهی اوقات به اطالعاتی نیاز داریم که متعلق به دوره زمانی خاصی هستند .برای
دست یافتن به این اطالعات میتوانید بازه زمانی را به جستجوی خود اضافه کرده و
سپس سه نقطه میان سالها قرار دهید.
جستجو برای تیتر یا URL
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پزشکی

ترفندهایی که دندانهایتان را مثل مروارید سفید میکند

ب��ه کمک چه��ار روش طبیع��ی و ارزان قیمت که تنها
پنج دقیقه زمان میبرد ،دندانهای شما سفید و درخش��ان
ش��ده و دیگر نیازی ب��ه روشهای گران قیمت و مراجعه به
دندانپزشک ندارید.
بهداشت دهان و دن��دان در سالمتی از اهمیت بسیاری
برخوردار است ،اگر بخواهیم گرفتار بیماریهای دهان و دندان
نشده و دندانهای خود را تا سالها سالم نگه داریم باید برخی
درمانها و نکات بهداشتی را رعایت کنیم.
برخی افراد ب��ه صورت ژنتیکی مستعد به پالک دندانی
ب��وده ،اما گاهی اوقات پ�لاک فقط نتیجه بهداشت دهان و
دندان ضعیف است که مردم معموال به منظور از بین بردن
آن به دندانپزشک مراجعه کرده و هزینه زیادی برای درمان
آن میپردازند.
 ۴راه طبیعی برای از بین بردن پالکهای دندان
در اینجا به شما روش هایی را معرفی میکنیم که به کمک
آنها نیاز ندارید به دندانپزشک مراجعه کنید ،افزون بر این که
در هزینهها صرفه جویی می شود ،این روشها طبیعی بوده و
بدون آسیب پالکهای دندان را از بین میبرد.
میوهای که دندانهایتان را درخشان میکند
لیمو میوه همه کاره بوده و خواص مفید متعددی دارد که
استفاده از آن برای بهداشت دهان و دندان بسیار مفید است،
با توجه به خ��واص دارویی این میوه میتوانید به کمک آن
جرمهای دندانهای خود را نیز از بین ببرید.

طور طبیعی متعادل بماند.
ه��ر روز معادل  60سی سی آب آلوئه ورای
فرآوری نشده بنوشید.
آب خالص و شیرین نشده نارگیل را قبل از
وع��ده های غذایی بنوشید و گوشت نارگیل را
همراه غذا صرف کنید.

 PHبدن را با مصرف یک قاشق غذاخوری
ج��وش شیری��ن در یک فنجان نیم��ه پر آب
متعادلکنید.
برای کاه��ش احتمال رفلکس اسید معده،
سفیده تخم مرغ و ماست پروبیوتیک و ارگانیک
را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
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رفلکس اسید معده
و راه های طبیعی
درمان

مصرف سیب ،موز ،انگور ،انبه و فیبر و غالت
شامل جو دوسر ،برنج قهوه ای و چاودار و گندم
سیاه ،در جلوگیری از رفلکس معده موثر است.
براساس بررسی های یک نشریه تحقیقات
دندانپزشکی ،نیم ساعت جویدن آدامس بدون
قند پ��س از وعده های غذایی موجب تسکین
اف��رادی م��ی شود ک��ه عالئم رفلک��س معده
( )GORDو سوزش سر دل دارند.
برای مقابله با سوزش سردل در هنگام شب،
افراد باید به سمت چپ بخوابند و برای پیشگیری
از ورود اسید به مری ،قسمت باالتنه را باالتر قرار
دهند ،همچنین شام را دو الی  3ساعت قبل از
خواب صرف کنند .پرخوری و خوردن سریع غذا
هم می تواند سوزش سر دل را بیشتر کند ،بنابر
ای��ن غذاخوردن را طوالنی کنی��د و از آن لذت
ببرید .احساس استرس و یا عجله داشتن هنگام
غذا خوردن می تواند باعث تولید اسید بیشتر در
معده شود .ورزش منظم اغلب می تواند کمک
کننده باشد و بهترین زمان برای ورزش دو ساعت
پس از صرف غذا است.
منبع  :ایرنا
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رفلکس اسید معده یا سوزش سر دل شکایت
معمول بسیاری از افراد است و این افراد پرخوری
را موجب تش��دید آن می دانن��د ،اما راه هایی
طبیعی برای پیشگیری و یا درمان این عارضه
وجود دارد.
رفلکس معده ناشی از تراوش شیره معده به
خارج از آن و حرکت به سمت مری است؛ شیره
معده حاوی اسیدهای گوارشی قوی برای تجزیه
مواد غذایی است.
در برخ��ی افراد این اسید حتی وارد حنجره
شده و به التهاب آن منجر می شود.
گرچه کاهش عالئم این مش��کل از طریق
مصرف دارو ممکن است ،اما درمان های طبیعی
نیز برای آن وجود دارد.
برخ�ی از روش های طبیع�ی برای درمان
و یا پیش�گیری از رفلکس معده به شرح
زیر است:
راه بروید و پس از آن ،یک فنجان آب گرم و
ابلیموی تازه بنوشید .با نوشیدن این مایعات به
مدت 15الی 20دقیقه قبل از مصرف هر خوراکی
دیگر ،امکان می دهید که سطح اسیدیته بدن به

با وجود خاصیت از بین برندگی جرم و پالک دندانی ،اما
باید توجه داشته باشید که لیمو به دلیل اسیدی بودن آن نباید
زی��اد مورد استفاده قرار بگیرد ،زیرا مصرف مداوم آن مینای
دندان را از بین برده و موجب بروز عوارض میشود  .
به منظوراستفاده از لیمو ،باید نصف فنجان آب لیمو را با
نصف فنجان آب گرم مخلوط کرده و روزانه پنج دقیقه آن را
در دهان خود بگردانید.
توت فرنگی؛ خمیردندان سفید کننده طبیعی
با توجه به ترکیبات خاص موجود در توت فرنگی میتوانید
پالکهای دندانهای خود را به کمک این میوه از بین ببرید،
یکی از مهمترین مزیتهای توت فرنگی اثربخشی باال بدون
آسیب رساندن است و برخالف آب لیمو هیچ خطری وجود
ندارد.
به منظور از بین بردن پالکهای و زیبا و سفید شدن دندان
کافی است که توت فرنگی را برش زده و برشهای آن را روزانه
به مدت هفت دقیقه بر روی دندان هایتان ماساژ دهید.
سبزی که لبخند زیبا به شما هدیه میدهد
برگ جعفری به سرعت پالکهای دندانی را از بین برده و
دندان هایتان سفید و درخشنده میشوند.

در این روش کافی است که برگهای جعفری را جدا کرده
و هر روز به مدت پنج دقیقه بر روی دندان خود ماساژ دهید
و سپس با آب ولرم شست و شو دهید.
ترکیب معجزه آسا برای سفیدی و درخشندگی دندانها
به کمک ترکیب زیر دندانهای شما درخشان شده و نیازی
به روشهای گران قیمت سفید کردن دندان ندارید  .
 ۲قاشق چای خوری آب گازدار
 ۲قاشق چای خوری جوش شیرین
 ۱قاشق چای خوری خمیر دندان
 ۱قاشق غذا خوری آب
طرز تهیه این ترکیب بسیار ساده بوده و فقط کافی است
ک��ه تمام مواد را در ی��ک کاسه ریخته و همه آنها را با هم
ترکیب کنید ،در نهایت یک ماده خمیری به دست میآید
ک��ه مدت  ۴دقیقه دندان هایتان را با آن مسواک کرده و به
سرعت از شر پالکهای دندانی و جرمها خالص شوید ،این
روش را ی��ک بار در هفته استفاده کنید البته در صورتی که
با یک بار نتیجه مطلوب حاصل نش��د به نسبت جرم دندان
میتوانید تعداد دفعات را افزایش دهید.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
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سالمت

 ۲۰رازی که افراد خوشحال هرگز به شما نمیگویند
خوشحالی یک انتخاب است و افرا ِد واقعا خوشحال
هر روز آن را انتخاب میکنند! چیزی که شاید ندانید
این است که این آدمها درست مانند آدمهای معمولی
سالح خنده و مثبت
با سختی روبهرو میشوند ،اما با
ِ
اندیشی برای آن زندگیای که الیقش هستند ،دائما
مب��ارزه میکنند.بنابراین اگر تا به ح��ال از خودتان
پرسیدهاید که «چرا آنها همیشه اینقدر خوشحالاند؟»
ب��ا ما همراه شوید تا برخی از رازه��ای این افرا ِد واقعا
خوشحال را مرور کنیم .نیازی به گفتن نیست که هم ه
زندگی لحظات خوش آن نیست و اغلب بارها و بارها به
زانو در میآیید ،اما در همین لحظات است که آدمهای
خوشحال برای شاد بودن تالش میکنند .اگر به نظرتان
میرسد این افراد همهی چیزهایی را که میخواهند،
دارند ،احتماال درست متوجه شدهاید ،اما دلیلش این
خوشحالی واقعی را کش��ف کردهاند،
است که آنها راز
ِ
درون خود آنهاست .در این نوشته این
چی��زی که در ِ
رازها را با شما در میان میگذاریم:

شور و نشاطِ روزهای کودکی را از دست ندادهاند
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آدمه��ای خوشح��ال از درون کودکان��د! آنها از
سختیهای زندگی متأثر نشدهاند ،میخندند و عشق
سرزندگی آنها مسری است .همین رویکرد
میورزند.
ِ
آنها به زندگی ،کنجکاوی و خالقیت را در آنها زنده نگه
میدارد و این حقیقت را باید بپذیریم که بودن در کنار
آنها به همین دلیل تا این اندازه خوشایند است.
با ترس رودررو میشوند
ت��رس در زندگی آدمهای واقعا شاد جایی ندارد.
ی پیروزند و خودشان را
آنها در جستوجوی خوشحال 
سالح شجاعت مجهز کردهاند و با زر ِه خوشحالی به
ِ
به
جلو حرکت میکنند .مواجهه با ترسها البته ترسناک
است ،اما خب این هم بخشی از سا ِز زندگی است که باید
با آن رقصید .با رودررو شدن با ترسها این آدمها کنترل
زندگیشان را به دست میگیرند و هیچ چیز اجازه پیدا
نمیکند بین آنها و خوشحالی فاصله بیندازد.
ریسک میکنند
   ریسکپذیرها آدمهای خوشحالتری هستند!
کنج آسایش و پا گذاشتن به
آنها م 
یدانند فراتر رفتن از ِ
حیطههای تازه نه فقط دلهرهآور بلکه یک راه مسلّم برای
تجرب ه چیزهای نو و شگفتیآوری است که زندگی برای
عرضه در اختیار دارد .آنچه آنها را وادار به حرکت میکند،
رشد و بیشتر دانستن دربارهی این موضوع است که چه
کسی هستند و میتوانند به چه دست پیدا کنند .آنها
میدانند ممکن است اشتباه کنند یا شکست بخورند،
داشتنی
درس دوست
اما برای آنها شکست فقط یک ِ
ِ
دیگر از زندگی است.
هیچ کینهای به دل ندارند
آدمهایخوشحالبهعصبانیتهایاآزارهایگذشته
نمیآویزند ،در عوض ترجیح میدهند به رنجها اجازه
بدهند از وجودشان خارج شوند .هیچ راهی برای نابود
کردن خوشحالی بهتر از به دوش کشیدن بار غمهای
قدیمی که وبال گردنتان شده ،وجود ندارد .آدمهای
واقعا خوشحال از این موضوع باخبرند و بنابراین تجربهی
آزارورنجیراکهمتحملشدهاندمیپذیرند،میبخشند،
خود را مجددا آماده میکنند و خوشحالتر و سبکبارتر
به پیش میروند.
دیگران را تشویق میکنند
دیدن خوشحالی دیگران و اینکه آنها حداکثر استفاده
را از استعدادهای درونی خود ببرند ،چنین افرادی را واقعا
ِ
سخت دیگران آنها را به
تالش
خوشحال میکند .دیدن ِ
واقع خوشحال میکند و بنابراین همهی آنچه
در توان دارن��د در راستای حمایت و
تشویق افراد مهم و مورد عالقهی
زندگیش��ان انجام میدهند.
همچنین آنها ب��ا موفقیت
دیگرانتشویقمیشوند،نه
اینکه حسادت کنند؛
یعنی یک برد
دوطرفه!
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همیشهخوشحالنیستند
بیاییدروراستباشیم،هیچکسهمیشهخوشحال
درهها
نیست ،دلیل خوبی هم برای آن وجود دارد .این ّ
هستند که زیبایی قلهها را به ما نشان میدهند .افراد
واقع��ا خوشحال این را میدانن��د و به خودشان اجازه
میدهند که بهطور طبیعی احساس اندوه یا سرحال
خوشحالی تحمیلی،
نبودن را تجربه کنند .تالش برای
ِ
شِ
خب ،تحمیلی است .پس آنها اندوه ،اشک و موانع پی 
رو را میپذیرند و به خودشان اجازه تجرب ه کردن این
لحظات را میدهند .هر چه باشد آنها آدماند.
نه گفتن را آموختهاند
عجیب به نظر میرسد ،اما نه گفتن برای بعضی از
آدمها کار راحتی نیست ،به خصوص اگر از آن دسته
از افرادی باشید که عاشق خوشحال کردن دیگراناند؛
حال
با این حال ،اگر در نتیج ه چنین کاری همیشه ِ
بدی را تجربه میکنید ،باید بدانید افرا ِد واقعا خوشحال،
انرژیِ خودرا ِ
وقفاینکارنمیکنند.اینکار،بیبروبرگرد
به استرس و اضطراب ختم میشود و به نوعی هدفِ
خوشحال بودن را به تمام معنا نابود میکند .در عوض،
حق خود برای نه گفتن استفاده
آدمهای خوشحال از ِ
میکنند .آنها این ک��ار را به شیوهای جسورانه انجام
میدهند ،شیوهای که نه به روابطشان آسیب میزند
و نه خوشحالی خودشان را از بین میبرد.
زندگی بیدردسری نداشتهاند
ِ
چ یک از آدمهای واقعا خوشحال به شما نخواهند
هی 
گفت که زندگیشان راحت بوده است! شاید بارها زمین
خورده باشند ،اما هر بار برخاستهاند و نپذیرفتهاند که
زمینگی��ر بمانند! ق��درت و ان��رژی فراوانی که برای
برخاستن مجدد و جنگیدن به کار بردهاند چیزی است
ِ
که معنای خوشحالی واقعی را به آنها نشان داده است.
اگر بتوانید از درون سختیها با لبخندی بر لب عبور
کنی��د ،برندهاید و چه کس��ی است که از این موضوع
خوشحال نشود!
از عرش به فرش آمدن را تجربه کردهاند
آنها بسیار بیش��تر از آنچ��ه بتوانند به
شماره بیاورند از عرش به فرش افتاده
اغلب
و دوب��اره برخاستهان��د .برای ِ
موج��وداتِ فانی ،سقوط از عرش به
پای��ان راه ،اما
ف��رش احتماال یعنی
ِ
برای اف��را ِد واقعا خوشحال ،این وضع
تنها یک موقعیت ب��رای شرو ِع دوباره و
ی��ک پیریزی مستحکمت��ر و بهتر است .این
افراد در مسی ِر صعود درسهای زیادی آموختهاند
و در مسی ِر هبوط درسهایی بسیار بیش��تر .هیچ
علم به این موضوع
تجربهای بیهوده نیست و آنها با ِ
پیش میروند!

نقصشان را دوست دارند
برای آدمه��ای خوشحال نق��ص داشتن ،همان
بینقصی است! آنها با خودشان کنار آمدهاند و نقصها
و عیب و ایرادهایشان را پذیرفتهاند .افرا ِد واقعا خوشحال
میدانند هم ه این نقصها تنها بخشی از چیزی است
ک��ه آنها را به انسانی استثنایی تبدیل میکند و آنها
عاشق این موضوعاند! آدمهای خوشحال درک کردهاند
چیزی به نام بینقصی ،وجود خارجی ندارد و نه تنها
به دنبال آن نیستند ،بلکه فهمیدهاند که نقصها هم به
همان اندازه عالیاند!
در زندگیشان جایی برای استرس باز نمیکنند
آدمهای واقعا خوشحال چه از راه مدیتیشن ،چه
با دور شدن از شرایط استرس زا یا به روشی خالقانه
مسیر را برای خودشان هموار میکنند تا از هر موقعیت
استرسآو ِرغیرضروریاجتنابکنندوبهسرعتهرچه
تمامتر از آنها فاصله بگیرند .این کار به هیچ وجه طفره
رفتن نیست ،بلکه راهبردی برای تمرکز بر چیزهایی
اس��ت که واقعا اهمیت دارن��د و جلوی استرسهای
کوچ��ک آزاردهنده را میگیرد تا به مسئلهای بسیار
حادتر تبدیل نشوند.
ورزش میکنند
برای خوشحال شدن چه راهی بهتر از انجام کاری
است که مواد شیمیایی خوشحالکننده طبیعی را از
درون در بدن آزاد میکند؟ آدمهای واقعا خوشحال از
دنیای زندگی سالم و ورزش بهره میبرند ،نه فقط برای
داشتن ظاهری خوب ،بلکه چون به آنها احساسی حتی
بهتر از حس کنونی میدهد! چه در فضای آزاد بدوند
یا در باشگاه ورزش کنند ،آدمهای خوشحال از فواید
ترشح اندروفین در بدن باخبرند.
ورزش و
ِ
میدانند که کافی هستند
ننسخههایهرچیزوبهترینهااحتیاج
آنهابهآخری 
ندارن��د و ارزش خودشان را به چیزهای خارجی گره
نمیزنند .آدمهای خوشحال آموختهاند که هیچ چی ِز
به خصوصی نمیتواند احساس خوشحالی یا رضایت را
در آنها پدید بیاورد .آنها در روابطشان از رویکرد «مرا
همانطور که هستم بپذیر» پیروی میکنند .ممکن
است در گذشته بر سر ارزشمندیشان نبردی را پشت
سرگذاشتهباشند،دنبالچیزهاییرفتهباشندکهگمان
میکردند از آنها آدمی بهتر میسازد ،اما حاال میدانند
درست به همان صورتی که هستند عالیاند.
قضاوتنمیکنند
آنها نیاز یا تمایلی به قضاوت دیگران ندارند ،زیرا
دوست ندارند خودشان هم مورد قضاوت قرار بگیرند.
ترجیح آدمهای خوشحال این است که بگذارند دیگران
ِ
همانطور که دوست دارند زندگیشان را زندگی کنند.
نگرانی در اینباره که دیگران چه میکنند یا نمیکنند
غیرضروری و زمانبر است و فقط به فر ِد قضاوتکننده
احساس کاذبِ برت��ری میدهد .آد ِم خوشحال
ِ
نیازی به این کار ندارد و ترجیح میدهد از
تخریب دیگران ،برای
زمانش به جای
ِ
تعالی آنها استفاده کند.

میتوانند توجهشان را تنظیم کنند
فارغ از نوع مشکلی که با آن روبهرو هستند ،همیشه
راه دیگری برای بررسی مسائل وجود دارد .آنها با تنظیم
توجهمیتوانندبهمشکالتسختبانگاهیتازهبنگرند.
تنظیم توجه ،چشمانداز تازهای به دست میدهد و با
چشماندازی جدید راهحلی تازه پدیدار خواهد شد.

نهستند
عاشقخندید 
مفرح
آدمه��ای خوشحال جنبههای ش��اد و ّ
زندگ��ی را میبینن��د و هدفش��ان این است که
ِ
روشن زندگی نگاه کنند .وقتی
سمت
همیشه به
ِ
میخندن��د واقعا سرشار از لذتان��د و میتوانند
بیروحتری��ن آدمها را هم به خن��ده وادارند .آنها
میدانند در کنار گذر زمان ،هیچ التیامدهندهای
بهتر از خنده وجود ندارد .خندیدن نه تنها آنها را
خوشحال میکند ،بلکه به کنترل موقعیتهای پر
از استرس بسیار کمک میکند.
در وهلهی اول با خودشان صادقاند
آنه��ا میتوانن��د هر دروغی ک��ه بخواهند به
دیگ��ران بگویند ،اما همهی آدمهای خوشحال به
شدت مراقب آن ندای درونشان هستند که به آنها
یادآوری میکند ،کامال با خودشان صادق نیستند.
ِ
شجاعت اعترافِ مسائل به خودمان اولین گام صادق
و راحت بودن با خود است ،پیش از آنکه بتوانید با
دیگران صادق باشید .این کار ترسناک است ،اما باید
انج��ام شود .آدمهای واقعا خوشحال میدانند اگر
قرار است خو ِد واقعیشان باشند باید با خود صادق
باشند ،زیرا هیچ چیز مانند عدم صداقت نمیتواند
قطبنمای شادی فرد را از کار بیندازد!
از دیگران درخواست کمک میکنند
ِ
درخواست کمک انسان را به
آنها میدانند که
موجودی ضعیف تبدیل نمیکند؛ بنابراین وقتی از
احساس ضعف یا
کس��ی کمک میخواهند دچار
ِ
احساسات منفی دیگر نمیشوند .در عوض کمک
خواست��ن را فرصتی برای گرفتن دیدگاه دیگری
دربارهی ایده یا موقعیتشان یا تقسیم باری سنگین
با دیگران میبینند .آنها متوجهاند که ممکن است
همیشه پاسخ یا توانایی الزم را در اختیار نداشته
باشند که همهی کارها را به تنهایی انجام بدهند.
پس از دستی ک��ه برای کمک به سویشان دراز
شود یا توصیهای دوستانه ،مانند یک هدیه استقبال
میکنند .آنها میدانند کمک خواستن چیزی از
آنه��ا کم نمیکند ،بلکه تنها میتواند به زندگی و
تجریبات آنها چیزی بیفزاید.
از تفاوتها استقبال میکنند
همهی آدمها در یک چیز با هم شباهت دارند:
در تف��اوت داشتن با هم! آدمهای واقعا خوشحال
از این تفاوتها آگاهاند؛ چه این تفاوتها دربارهی
ن��ژاد ،مذهب ،جنسیت ،یا دیدگاهها باشد چه هر
تف��اوت دیگری که م��ا را از هم جدا میکند .آنها
سعی نمیکنند تفاوتها را انکار کنند ،بلکه آنها را
ی میدارند .برای آدمهای واقعا
میپذیرن��د و گرام 
خوشح��ال ،اگر همه مثل ه م بودند دنیا به جایی
کامال کسالتآور تبدیل میشد!
ی هستند
عاشق زندگ 
زندگ��ی با همهی باال و پایینها ،زیر و بمها و
ف��راز و فرودهایی که در خود دارد ،برای آدمهایی
ی است که
که خالصانه خوشحالاند یک ماجراجوی 
بهتر است همه قدردان آن باشیم .جای زخمها و
کبودیها باعث میشوند از لبخندها و زیباییها،
بیش��تر لذت ببریم .آدمهای به راستی خوشحال
چون این را میدانند با زندگی نمیجنگند ،بلکه
آن را ب��ه همین شکل میپذیرند .آنها برای اینکه
زندگ��ی لذتبخش ،پرب��ار و ارزشمندی بسازند
ِ
هرک��اری الزم باشد انجام میدهند؛ در عین
حال میدانند برای این که بتوانند واقعا قدر
این سفر را بدانند ،گاهی هم باید بنشینند و
از مسیر لذت ببرند!
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نوروز یکی از کهن ترین جش��ن ها و آیین
های ایرانی است که از فراسوی هزاره ها تاکنون
پاین��ده است و ایرانیان  ،همساز و هماهنگ با
نیاکانشان  ،آن را با شکوه بسیار برپا می دارند.
ارج و کارک��رد نوروز  ،در فرهنگ و تاریخ ایران
 ،به گونه ای بوده است و هست که این آیین و
جشن برترین نماد آن تاریخ و فرهنگ گردیده
است و درفش همواره افراخته آن ؛ به گونه ای
که می توانیم بی چند و چون بر آن باشیم که
در هر گوشه گیتی که این جشن و آیین روایی
دارد ،فرهن��گ گران سنگ و نازشخیز ایران تا
بدان گوشه راه برده است .
به درستی نمی توانیم آغاز و خاستگاه نوروز
را در ایران نشان بدهیم و آشکار بداریم ؛ آنچه
در این باره به روشنی و استواری می دانیم  ،آن
است که این جشن در روزگار هخانمشیان روایی
داشته است  .برپایه انگاره ای  ،شهر شگرف و

نمادین تخت جمشید  ،به آهنگ برگزاری جشن
و آیین نوروز پی افکنده شده است  .بر دیوارهای
این شهر شگفت  ،رده ای دراز از نمایندگان و
فرستادگان کشورهای گوناگون نقش زده شده
است که به درگاه شهریار بزرگ هخامنش��ی
داریوش بار مییابند تا ارمغان ها و «نوروزیانه
هایشان « را بدو پیشکش بدارند.
ایران سرزمین جش��ن ه��ای بسیار و آیین
های پرشمار شادمانی بوده است که پیش��ینه
آنها در گرد و غبار روزگاران پوشیده مانده اند و
به فراموشی سپرده شده اند .پرسشی بنیادین
 ،بر این پایه  ،آن است که چرا جش��ن و آیین
ن��وروز در آن میان  ،برجای مانده است و هنوز
با شگرفی و شکوه دیرین��ه برگزار می گردد؟
پاسخ هایی چند بدین پرسش می توانیم داد.
اما نغزترین و روشنگرترین پاسخ که به شیوه ای
گوهرگرایانه و پدیدار شناختی  ،چیستی نوروز را
آشکار می دارد و از پرده بدر می افکند ،این است
 :نوروز معنایی ژرف و جهان شناختی را در خود
نهفته می دارد و به گونه ای نمادین و رازآلود ،

آفرینش را باز می تابد و باز می نماید .نوروز به
راستی «جشن بازگشت به آغاز» است و بازنمای
و رازگشای این نکته نغز نادین و باورشناختی
که یک چرخه آفرینش یا سال نمادین اسطوره
ای ب��ه فرجام می رسد تا چرخه و سالی دیگر
آغاز بگیرد .در نوروز  ،آفرینش به آغاز خویش
بازمی گردد .بازگشت به آغاز همواره برابر است
ب��ا جوانی و پرتوانی  ،با شکفتگی و شادابی  ،با
پاک��ی و پالودگی  ،از آن است که با فرارسیدن
نوروز ،خورشید به باره بره ( برج حمل ) در می
آی��د و ترازمندی بهاری ( اعتدال بهاری) روی
م��ی دهد و بهاران آغاز می گیرد .بدین سان ،
برچیرگی شب تاریکی و سرما فرجام نهاده می
شود؛ پیری و پژمردگی  ،فرسودگی و افسردگی
به پایان می آید؛ تا گیتی  ،با رستاخیزی همه
سویه و همه رویه  ،جوانی و شادابی از سرگیرد
و آفرینش ،به شیوه رازآلود و نمادینه  ،به آغاز
خویش بازگ��ردد .نوروز و بازگش��ت به آغاز ،
برهمه ایرانیان که خورشی��د خوی اند و بهار
آیین  ،فرخنده باد.
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