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بدون شک نیروی انسانی مهمترین دارایی های ارزشمند
س��ازمان ها و بنگاه ها اس��ت که کارآمدی آن عاملی در
جهت توس��عه آن س��ازمان و بنگاه به شمار می آید  .تا
چن��دی پیش برخی کارشناس��ان بر این ب��اور بودند که
ویژگی های تکنولوژی نظیر،س��رعت  ،شتاب  ،تنوع و
قدرتمندی موجب می ش��ود که تکنولوژی درسازما ن
ها جایگزین نیروی انسانی شود اما هر روز این حقیقت
بیشتر آشکار می شود که انسان در راس مسایل سازمان
قراردارد و در پی آن به کارگیری نیروی انس��انی دانش
محور و کارآمد ،سا زمان ها و بنگاه ها را بارقابت های
جدیدی روبه رو کرده اس��ت  .خوش��بختانه در جامعه
مدیریتی امروزمیزان توجه به مقوله نیروی انسانی روز به
روز افزایش یافته واهمیت خودرا پیدا کرده است ودر کنار
منابع انسانی موضوع آموزش منابع انسانی نیز مورد تاکید
قرارگرفته؛ موضوعی که از دهه  1960در مدیریت منابع
انس��انی مورد توجه بوده است .در هر حال باید یادآور
شد که به کارگیری نیروی انسانی کارآمد گامی درجهت
کاه��ش هزینه های ناش��ی از آزمون و خطا درس��ازمان
ه��ا و بنگاه های اقتصادی اس��ت که ارتقای فعالیت ها
را برای آن س��ازمان یا بنگاه رقم می زند.بر این اس��اس
شرکت ایکو نیز با درک اهمیت این موضوع در تربیت و
تخصص نیروی انسانی کارآمد قدم های قابل توجهی را
برداشته است که با توجه به نوع تخصص و اهم فعالیت
ه��ای خود در راه اندازی پروژه ه��ای حائز اهمیت در
صنعت نفت ایران نمود بیش��تری داشته است  .اما آنچه
که در این بحث می توان به آن اشاره کرد ثبت تجربیات
مفید و یافته های کارآمد نیروی انسانی متخصص است
ک��ه در راه ان��دازی و به��ره برداری از پروژه ها بس��یار
میتواند راهگشا باشد از اینرو ضرورت دارد این موضوع
در کنار آموزش نیروی انس��انی جدید الورود به شرکت
ازسوی مدیریت منابع انسانی شرکت نیز به آن اهمیت
داده شود ،موضوعی که امروزه در بسیاری از بنگاه های
اقتص��ادی کارآمد مورد توجه ویژه قرار داردو ضرورت
آن بیش از پیش مورد تاکید است.
سردبیر
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مرجان محمدی
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و ارتقاي سطح
رضايتمندي و
دلبستگي کارکنان
در سازمان هاي
خود کردهاند

شماره 4

تعالي سازمان ها مورد صحه گذاري
قرار گرفته است.
با عنایت به نکات مذکور ،شرکت
راه ان��دازی و بهره ب��رداری صنایع
نفت با درک صحیح نسبت به اهمیت
کلیدی منابع انس��انی و سرمایه های
مدیریتی خود که بهخوبی در محتوی
و عناص��ر برنام��ه راهب��ردی بویژه
ارزشهای س��ازمانی و استراتژیهای
عملیاتی بدان تصریح ش��ده است،
در نظر دارد ،در راستای تبلور عینی
رویکردهای راهبردی خود و همسو
با سیر تکاملی در حوزه کسب و کارو
حرکت در مسیر تعالی سازمانی :
با تاسی از مدل جایزه تعالی منابع
انسانی  ،اهداف ،برنامه ها ،فرآیندهای
اجرایی و دستاوردها و نتایج انسانی
و س��ازمانی مرتب��ط با ح��وزه امور
مدیریت منابع انسانی شرکت متبوع
را با همکاری کلیه بخشها و همکاران
محت��رم ب��ا رویک��رد خودارزیابی
(  )Self Assessmentم��ورد
بازبینی و بررس��ی کارشناس��ی قرار
داده ت��ا از این طری��ق عالوه بر گام
نهادن در مس��یر دس��تیابی به جایزه
تعالی منابع انس��انی  ،زمینه رشد و

بالندگی س��رمایه انسانی خود را به
عنوان یک مزیت راهبردی متناسب
با الزامات دستیابی به اهداف مندرج
در برنام��ه اس��تراتژیک از طری��ق
شناسایی نقاط قوت ،تشخیص زمینه
ه��ای قابل بهبود و تدوین و اجرای
پروژه های بهبود () Action Plan
فراهم کند .
از ای��ن رو انتظ��ار دارد ،بهمنظور
تحق��ق اهداف م��ورد انتظار در این
حرکت سازمانی ،متناسب با محتوای
برنامه اجرایی این طرح نظیرحضور
در دوره های آموزشی و یا مشارکت
و همراهی فعاالنه درسایر امور مرتبط
(حس��ب اقتضاء)،کمال همکاری و
مس��اعدت را با آق��ای محمدنژاد به
نمایندگی از مدیریت منابع انسانی و
پشتیبانی شرکت به عنوان مسئول این
پروژه ،مبذول داشته و به عنوان عضو
مهم��ی از ارکان اجرایی این فرآیند،
زمینه دس��تیابی به موفقیتی دیگر را
برای شرکت متبوع فراهم کرده تا به
فضل پروردگار ،برگ زرین دیگری
به افتخ��ارات این خان��واده بزرگ
صنعتی افزوده شود .
انشاءاهلل.
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بهزاد محمدی مدیرعامل
با افزاي��ش اهميت و نقش کليدي
مناب��ع انس��اني در توفي��ق و تعالي
سازمانها و شرکتها در عرصه رقابت
و محی��ط کس��ب و کار ،موض��وع
مديري��ت و راهب��ري مناس��ب اين
منبع مهم و اس��تراتژيک نيز اهميت
دو چن��دان پي��دا کرده ب��ه طوريکه
برخورداري س��ازمانها و بنگاههای
اقتص��ادی و صنعت��ی از اين مزيت
رقابت��ي خ��ود ب��ه عرص��ه رقابت
جديدي در قالب جنگ اس��تعدادها
(  )Talent warمبدل شده است.
از اين رو بس��ياري از سازمانها با
اتخ��اذ راهبردها و اجراي سياس��تها
و برنامه ه��اي مختلف ،توجه خود
را بي��ش از پيش معطوف به جذب،
حفظ و صيانت ،توس��عه و افزايش
س��طح توانمندي و ارتقاي س��طح
رضايتمندي و دلبستگي کارکنان در
سازمانهاي خود کردهاند.
س��ير تح��والت س��ريع در زمينه
اهميت و نقش منابع انساني و نحوه
مديريت و راهبري آن ،موجب شده
که بس��ياري از س��ازمانهاي پيشرو
با دور ش��دن از رويکردهاي سنتي
ک��ه عمدت�� ًا ناظر ب��ر مديريت امور
اداري  /پرس��نلي اس��ت بهدنب��ال
رويکردهاي نوي��ن و متعالي مبتني
بر مفاهيمي نظير مديريت و توسعه
منابع انس��اني ،مديريت استعدادها،
رهبري سرمايه هاي انساني و فكري
باش��ند .از س��وي ديگ��ر همزمان با
تحوالت مزبور ،با گسترش مباني و
مدل هاي تعالي سازماني در مناطق
مختلف جهان نظیر جایزه ملی تعالی
سازمانی (با الگوبرداری از مدل تعالي
س��ازمانی  )EFQMو بویژه جایزه
تعالی منابع انس��انی در کش��ورمان
در س��الهای اخیر ،جايگاه و اهميت
منابع انساني و نحوه مديريت آن نيز
در مفاهيم بنيادين و معيارهاي مورد
ارزيابي در اين قبيل مدل ها از حيث
تأثير مستقيم آن بر بهبود عملکرد و
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گفت و گو

ش��رکت ایکو راه اندازی فازهای 17
و  18پ��ارس جنوب��ی را بر عهده دارد
،در ح��ال حاضر راه اندازی این پروژه
مطاب��ق برنامه های زمانبن��دی به اجرا
در م��ی آید  .به منظور آگاهی بیش��تر
از وضعی��ت راه اندازی ای��ن فازها با
مهندس الیاس هارونیان مدیر پروژه راه
اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی
گف��ت و گویی  انجام  داده ایم که در
ادامه می خوانید :

از خارجی ها زبده تریم
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واحد مربوطه واح��د  122در حال بهره
برداری است .خطوط توزیع Fuel Gas
 LP , HPاز لح��اظ Construction
کامل بوده و راه اندازی آن در حال انجام
اس��ت .هم اکنون گاز رس��انی از واحد
 122ب��ه واح��د (121بویلرهای Aو )B
انجام و بویلرها با استفاده از این سوخت
در س��رویس قرار دارن��دFlare(HP, .
 )MP, LPنیزبه اینگونه است  ،خطوط
 Flareدر بخش داخل پاالیشگاه از لحاظ
 Constructionتقریبا رو به اتمام است
و آزمای��ش های پیش راه ان��دازی و راه
اندازی آن به موازات در حال انجام است.
در بخش  FUEl GAS HPهنوز فعالیت
های س��اخت باقی مانده اس��ت .برنامه
ریزی ش��ده است تا به محض اتمام کار
 Constructionو آزمایش های پیش
راه اندازی توسط پیمانکار اجرایی ساخت،
آزمایش های راه اندازی در زودترین زمان
ممکن آغاز و در کمترین زمان ممکن به
اتمام رسد.
در بخ��ش فعایت ه��ای مربوط به آب
نیز یاد آور می ش��ود که در حال حاضر
آب  Desalinatedاز دریا به پاالیشگاه
منتقل ش��ده و تانک مربوطه در سرویس
ق��را گرفته اس��ت .در ادامه آب دمین نیز
DEMINERALIZED WATER
در واحد ( 127واح��د تولید آب دمین)
تولید ش��ده و با انتق��ال آب ،تانک های
مربوطه در واحد  (121واحد تولید بخار)
جهت مصرف بویلرها در سرویس قرار
گرفته اند.
همچنین تانک واحد  130آتشنشانی با

اس��تفاده از یک خط لوله  8اینچ از واحد
 126بخ��ش دریا آب گیری ش��ده و در
حال بهره برداری توسط تیم Start-up
شرکت  OICOاست.
در بخش برق و ITRنیز باید اعالم کرد
که  ،در حال حاضر پاالیشگاه از نیروگاه
 1000مگاوات��ی بعثت با برق  132کیلو
ولت تغذیه می ش��ود پست ا صلی برق
ورودی (GAS INSULATED
)SWICH) (GISدارای برق اصلی بوده
و  GISو تمام پست های برق به صورت
کامل یا بخش��ی از آن( بخش مورد نیاز
برای مسیر  )EPدر سرویس قرار دارند و
مشکلی از این ناحیه وجود ندارد.
در بخش ITR (INSTRUMENT
& TELE COMMUNICATION
 )ROOMیک مق��دار با تاخیر فعالیت
های س��اخت مواجه هستیم و به زودی
کنترل مرکزی پاالیشگاه در دسترس تیم
 start-upقرار خواهد گرفت .و شرکت
 OICOب��ا در نظ��ر گرفت��ن تمهیدات
الزم بهره برداری از واحدها را شروع
کرده است.
به هرحال برای در س��رویس قراردادن
واحده��ا در ظرفیت ب��اال و به صورت
پیوسته مطمئنا نیاز به سیستم کنترل مرکزی
پاالیش��گاه و در س��رویس بودن سیستم
ه��ای یکپارچه Fire & Gas(F&G)،
Emergency Shutdown(ESD)،
Distributed Control
)System(DCSو Ultimate Safety
 )System(USSهستیم که امید است در
آینده نزدیک این موضوع نیز محقق شود5 .

شماره 4

) EP(Early Productionدر پایی��ز
امسال در سرویس قرار گرفته و مابقی تا
آخر بهار سال  94به اتمام برسد و ما شاهد
سرویس دهی هر دو فاز های  17و 18
به شبکه سراسری گاز باشیم.
محدوده کاری ش��رکت  OICOدر
این پروژه چیست؟
ش��رح وظایف تعهد شده با کارفرمای
محت��رم را می توان در  4بخش تقس��یم
بندی ک��رد در بخ��ش اول نظارت فنی
بر تس��ت های پیش راه ان��دازی(Pre-
،)Commissioningدر بخ��ش دوم
انجام تست های Commissioning
و ،Pre-Startupبخ��ش س��ومStart
 upواحده��او بخ��ش چه��ارم انج��ام
تست عملکرد()Performance test
پاالیشگاه و در نهایت تحویل  Plantبه
کارفرما،در هر کدام از بخش های اعالم
ش��ده در واحدهای مختلف پیش��رفت
های خوبی حاصل ش��ده است .در حال
حاضر تمرکز کار بیش��تر بر روی مسیر
 EPاست .
وضعیت واحدها چگونه است ؟
در بخش  Utilityوبخار ،بویلرهای A
و  Bدر سرویس قرار دارند و شبکه توزیع
بخار نیز از لحاظ  Constructionکامل
بوده و تس��ت های پیش راه اندازی و راه
ان��دازی بر روی خط��وط در حال انجام
و بخ��ش مهمی از آن در س��رویس قرار
گرفته است.
در ه��وای ابزار دقیق نیز واحد مربوطه
قبال با استفاده از کمپرسورهای موقت در
س��رویس قرار داشت و با اضافه شدن 2
کمپرسور اصلی امکان تولید هوا به میزان
مورد نیاز در مسیر  EPوجود دارد .فعالیت
های  Constructionشبکه توزیع هوا
کامل بوده و فعالیت های پیش راه اندازی
و راه ان��دازی ب��ر روی خطوط در حال
انجام است .
در بخش نیتروژن ،واحد تولید نیتروژن
در حال حاضر در سرویس و در حال تولید
اس��ت  .فعالیت های Construction
ش��بکه توزیع هنوز به طور کامل به پایان
نرس��یده و شبکه در حال آزمایش بوده و
 Blindگ��ذاری در واحدهائیک��ه مورد
نیاز نیست در حال انجام است ،در Fuel
 Gasنیز گاز شیرین از خط سراسری با
فشار حدود  90بار در تاریخ 19شهریورماه
امسال وارد فنس پاالیشگاه شده است و
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لطفا خودتان را معرفی کنید ؟
اینجانب الیاس هارونیان پس از سالیان
کار در صنایع نفت و گاز جهت همکاری
با شرکت  OICOدعوت به کار شدم و
چون همواره یکی از هدف ها و آرزوهای
دوران کاری من وجود یک ش��رکت که
بتوان��د صنایع نف��ت گاز را راه اندازی و
به��ره برداری کند ،این دعوت را با کمال
میل پذیرفتم ،بایدیاد آور شوم که با توسعه
صنایع نفت و گاز پتروشیمی این نیاز که
یک شرکت ایرانی از حضور کارشناسان با
سابقه به همراه برخی از فارغ التحصیالن
داخلی در رشته های مهندسی بهره گیرد
،احساس شدتا تجربه سالیان دراز صنایع
نفت را با علم و دانش روز تلفیق کند و
یک شرکت معتبر در سطح جهانی بوجود
آید .خوشبختانه این موقعیت در شرکت
ایکو (ش��رکت راه اندازی و بهره برداری
صنایع نفت) بوجود آمده است و اینجانب
به عنوان مدیر پروژه راه اندازی فازهای
17و 18پارس جنوبی عسلویه انتخاب و
از تاریخ اول شهریور ماه سال  91در این
پروژه مشغول به کار شدم.
هم اکنون در این فازها ایکو چه نقش
و وظیفه ای دارد؟
این شرکت مس��ئولیت نظارت فنی بر
آزمایش های Pre commissioning
و انجام فعالیت های Commissioning
و Start-upواحدها و Performance
 testکل پاالیشگاه را بر عهده دارد.
انجام فعالیت ها در این فازها را از چه
تاریخی آغاز کرده اید ؟و پیش بینی می
کنید کار شما در این فازها  در چه سالی
به پایان برسد ؟
تیم راه اندازی و  Start-upش��رکت
 OICOاز تاریخ  15بهمن ماه س��ال 90
در س��ایت فازهای های  17و  18مستقر
و فعالیت ه��ای خود را در قالب قرارداد
آغاز کرده است.
ب��ا توج��ه ب��ه س��رعت یافت��ن روند
پیش��رفت کار ب��ه خص��وص در بخش
 Constructionو ب��ه ش��رط حف��ظ
همین روند می توان پیش بینی کرد مسیر

مدیر پروژه راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی

گفت و گوی ویژه

www.oico.ir

راه حل های مهندسی در راستای تحقق
هدف  EPتهیه و با تایید کارفرمای محترم
اجرایی کرده ایم .برای نمونه سناریوی EP
حاصل کار مهندس��ی ش��رکت OICO
است که در نتیجه آن ما کمترین تجهیزات
و خطوط را در سیستم درگیر خواهیم کرد
و ب��رای واحدهایی که به دلیل تاخیرات
س��اخت امکان بهره ب��رداری آنها وجود
ندارد روش های جایگزین پیشنهاد شده
است .خارج کردن واحد  146از مسیر EP
نمونه بارز این کار می باشد.
همچنین واحدهایی که در حال حاضر
در حال بهره برداری هس��تند به صورت
بخشی از آن واحدو با لحاظ کردن همین
راهکارهای مهندسی قابلیت بهر برداری
را پیدا کرده است .
برای نمونه ابتدا واحد هوای ابزار دقیق
را با کمپرسورهای موقت به بهره برداری
رس��انیده و در سرویس قرار داده ایم .در
این پ��روژه از این نمونه مثال ها بس��یار
وجود دارد.
آیا برای اجرای فعالیت ها به آموزش
نیروی انس��انی متخصص هم پرداخته
اید؟
اعتقاد شخصی اینجانب اعتماد به جوانان
و کمک به پیش��رفت علمی و کاری آنها
اس��ت .خوش��بختانه این تفکر مثبت از
مدیریت ارشد شرکت نیز به ارکان سازمان
القاء می شود .در نتیجه این تفکر ،شاهد
فعالیت بس��یار خوب و اثر بخش واحد
آموزش در پروژه هستیم.
از حدود یک سال و نیم پیش فقط در
پروژه  17و  18حدود  60نفر از نیروهای
مهندس��ین تازه کار را ج��ذب و پس از
گذراندن  6ماه آموزش ویژه در پروژه به
کار گرفته ایم که به ادعای سرپرستان در
حال حاضر رکن واحدهای اجرایی خود
هس��تند و اینجانب از این موضوع بسیار
خرسندم  .در حال حاضر واحد آموزش

شرکت OICO
به دلیل دانش
محور بودن
آن از دانش و
تجربه شرکت
ها و افراد
متخصص خارجی
در راستای
انتقال دانش
و تکنولوژی به
کشور استفاده
خواهد کرد و این
مهم در دستور
کار این پروژه
نیز قرار دارد

در پ��روژه دوره ه��ای تخصص��ی برای
پرس��نل موجود و افراد جدید االستخدام
برگزار می کند.
در پایان اگر صحبتی باقیمانده به آن
اشاره کنید.
فقط از خدا م��ی خواهم این توفیق را
نصیب اینجان��ب و تمامی همکارانم در
پ��روژه و ش��رکت  OICOکند که این
مسئولیت بزرگ و ملی را به سرحد مقصود
رسانده و سربلند باشیم.

ش�ماره  4تابس�تان 1393

همچنین در واحد آب آتش نشانی(Unit
)130باید عنوان کنم که همانطور که قبال
ذکر ش��د تانک آب ب��ا ظرفیت کامل در
سرویس قرار داشته و پمپ های آب شامل
 5پمپ آماده سرویس هستند .در خصوص
ش��بکه خطوط  UGآب آتش نش��انی
می توان ذکر کرد که عملیات فالشینگ و
 Pressurizingرینگ های آتش نشانی
با اولویت واحدهای مس��یر  EPدر حال
انجام است و مطمئنا قبل از شروع عملیات
 Start-upواحده��ای گازی به صورت
کامل در سرویس خواهند بود.
در بخش   Processچطور ؟
واحدهای فرآیندی درگیر در مسیر EP
ش��امل  )1/105-104-101(GTU1و
واحد کمپرسورهای صادرات گاز(Unit
 )106هس��تند ،واح��د  GTU1تحویل
شرکت  OICOشده است و کلیه فعالیت
های مربوط ب��ه Commissioningو
Start-up Test Leak Degreasing
به پایان رسیده است.
در واحد  106از  7کمپرس��ور موجود
تنها  2کمپرسور برای مسیر  EPمورد نیاز
است که وندور مربوطه در سایت حضور
داشته و امید است در آینده نزدیک واحد
تحویل شرکت  OICOشود.
در اجرای این پروژه چه میزان از توان
و ساخت داخل استفاده کرده اید؟
س��اخت این پاالیش��گاه به عهده این
شرکت نبوده ولی از توان نیروهای داخلی
صد در صد استفاده شده است .پروژه راه
اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی به
عنوان یک مگا پروژه توسط یک شرکت
ایرانی و توسط متخصصین ایرانی در حال
راه اندازی و  start-upاس��ت و اعتقاد
ش��خصی اینجانب این است که با توجه
به قدمت این صنعت در تاریخ کشور ما
متخصصین ایرانی از لحاظ دانش فنی و
تخصص نه تنها کمتر از نیروهای خارجی
نیستند .بلکه در بسیاری از موارد به دلیل
تجربه کردن مس��ایل بی ش��مار در زمان
جنگ و ش��رایط تحریم بس��یار زبده تر
هستند .برای مثال این شرکت با نیروهای
داخلی پروژه  NGLسیری را بدون حضور
فروش��نده های خارجی راه اندازی و در
حال حاضر ص��ادرات محصول در حال
انجام است .البته باید اشاره کرد از خدمات
بعضی از شرکت های خارجی که بعضی
از اقالم این پروژه را مانند کمپرسورهای
بزرگ و پمپ های چند مرحله ای فراهم
ک��رده ان��د و مطاب��ق قراردادهای خرید
گارانتی و تضمینی کیفیت آن جزو قرارداد

بوده است استفاده شده است.
ولی الزم است این موضوع را نیز بیان
کنم که ش��رکت  OICOبه دلیل دانش
محور بودن آن از دانش و تجربه شرکت
ها و افراد متخصص خارجی در راستای
انتقال دانش و تکنولوژی به کشور استفاده
خواهد کرد و این مهم در دستور کار این
پروژه نیز قرار دارد.
توجه ب��ه مباح��ث   HSEو محیط
زیس��ت در اجرای ای��ن فازها چگونه
است ؟
انج��ام کار ایمن و رعایت کامل اصول
 HSEش��عار ش��رکت راه اندازی و بهره
ب��رداری صنایع نفت(  ) OICOو عبور
از مسایل  HSEخط قرمز ماست.
الزم است بدانید که مرحله راه اندازی
و  Start upبه دلیل اینکه آخرین مرحله
اجرایی پروژه اس��ت تمامی مش��کالت
و خط��رات بالق��وه حاص��ل از طراحی،
خرید ،س��اخت و اج��را در این مرحله
ک��ه در حقیق��ت زنده کردن پاالیش��گاه
است ،جلوه پیدا می کند .از این رو الزم
است که تمهیدات بسیار سختیگیرانه در
بخش  HSEدر نظر گرفته شود .در این
خصوص واحد  HSEپروژه اقدام به انجام
موارد ی چون تدوین  17دستورالعمل و
روش اجرای��ی و اخذ تاییدیه از کارفرما
و اب�لاغ به واحد ه��ای اجرایی از جمله
Permit to Work، SIMOPS،
Emergency Response Plan
)(ERPو( Pre- start up Safety
،Review(PSSRارزیابی ریس��ک های
بالق��وه در مراحل راه ان��دازی و Start
 upو تهی��ه  Action Planو اع�لام به
کارفرما و تیم ه��ای اجرایی داخلی،الزام
انجام  PSSRقب��ل از آغاز فعالیت های
 Start-upواحده��ا به خصوص برای
واحده��ای فرآیندی(گازی)،تقویت تیم
 HSEو ج��ذب افراد با س��ابقه و تجربه
ب��اال در بخش راه ان��دازی و Start up
پاالیشگاه های گازی به طوریکه در حال
حاضر بهترین ه��ا در این پروژه حضور
دارن��د وتجهیز تیم آتش نش��انی ویژه با
س��ابقه و تجربه گرانقدراز پروژه NGL
سیری کرده است .
آی��ا در اجرای پ��روژه از روش های
مهندسی و راهکارهای جایگزین استفاده
کرده اید؟
تمامی پیشرفت هایی که به آن اشاره شد
حاصل تفکر مهندسی ،طراحی سناریوها،
روش ها ی جایگزین توسط تیم شرکت
 OICOاست  .ما تعداد زیادی سناریو و
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ایمنی،بهداشتومحیطزیست

برگزاری نخستین مانور اطفاء ،امداد و نجات در فازهای  17و  18پارس جنوبی

نخستین مانور اطفاء ،امداد و نجات در
فازهای  17و  18پارس جنوبی به منظور
آمادگی کارکنان در زمان مواجهه با شرایط
اضطراری برگزار شد .
به گ��زارش ب��اور،در جه��ت فرهنگ
سازي كاركنان و رسيدن به ظرفيت هاي
الزم ب��راي آمادگ��ي و مقابله با ش��رایط
اضطراری و حوادث غيرمترقبه و با توجه
ب��ه الزامی بودن اجرای م��ا نورها مطابق
 Emergency Planو HSE Plan
پروژه فازهای  18و 17وتش��خیص نقاط
ضعف وقوت سیستم وهمچنین سنجش
آمادگی گروه هاي عملياتي ش��امل آتش
نش��اني و تي��م امداد و نج��ات ،ايمني و
محيط زيس��ت ،بهره ب��رداري ،کلينيک،
حراست ،گروه هاي پش��تيباني و اداري
در زم��ان مواجهه با ش��رايط اضطراري
اولی��ن مانوراطف��اء ،ام��داد ونجات در
فازه��ای 18و 17پ��ارس جنوبی در روز
س��ه شنبه  24تیر ماه راس ساعت  17با
حضور کلیه پرس��نل حاضر در ساختمان
مرکز راه اندازی ش��رکت ایکو با سناریو
آتش سوزی برگزار شد.که پس از اعالم

وضعیت اضطراری توس��ط مدیر HSE
کارگاه در ساعت  17مانور آغاز وسپس
نفرات با راهنمایی واحد حراست وایمنی
به س��مت محل تجمع اضطراری شروع
ب��ه حرکت وتخلیه س��اختمان کردند به
طور همزمان به واحدهای آتش نش��انی
وکلینیک از طریق بیسیم اطالع داده شد تا
وارد عملیات اطفاء ،امداد ونجات گردند
پ��س از ورود این تیمه��ا حریق فرضی
خاموش ومصدوم توسط تیم آتش نشانی
از محل آتش س��وزی خ��ارج و وجهت
انجام اقدامات پزش��کی ب��ه تیم کلینیک
تحویل شد که پس از انجام کمکهای اولیه
مصدوم فرضی به کلینیک مرکزی انتقال
یافت.همچنین در محل تجمع اضطراری
پس از سرشماری از پرسنل موارد ونکاتی
که در هنگام شرایط اضطراری بایدتوسط
پرسنل رعایت گردد توسط مدیر HSE
مهندس صنوبری به پرسنل آموزش داده
شد و سپس کلیه نیروها پس از انجام این
مانور به محل کار خود برگشتند.همچنین
جهت بررس��ی نقاط ضعف وقوت مانور
جلس��ه ای با حضور سرپرستان ومدیران

مربوط��ه برگزارش��د تا درآین��ده بتوانیم
مانورهای موثرتر وبهتری را شاهد باشیم.
شایان ذکر است ،یکی از الزامات مهم و
تعیین کننده در سیستمهای مدیریت ایمنی
و حتی زیست محیطی الزامی تحت عنوان
« آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری»
اس��ت  .در حالت واقعی همواره احتمال
وقوع رویدادهایی که می توانند سازمان را
دچار بحران کند وجود دارد و از طرفی
زمان وقوع تعدادی از این رویدادها غیر
قابل پیش بینی اس��ت شناسایی پتانسیل
های بحران در سازمان اولین قدم در راه
کنت��رل حوادث منت��ج از این ظرفیت ها
است .تا زمانی که شناختی کامل و کافی از
خطرات موجود در سازمان نداشته باشیم
قادر به برنامه ریزی ب��رای مقابله با آنها
نخواهیم بود  .در بخش شناسایی پتانسیل
ه��ای بحران توج��ه به طبیع��ت فرآیند
بس��یار مهم اس��ت  . .بر اس��اس تعریف
استاندارد  OSHAحالت اضطراری می
تواند به مواردی مانند نش��ت گاز سمی
 ،ریزش مواد ش��یمیایی  ،نشت مخاطره
آمی��ز گازه��ای قابل انفجار و اش��تعال ،

انفج��ارات و حری��ق ها و  . . .نیز اطالق
شود  .مرحله دوم ایجادِ آمادگی و برنامه
ریزی برای واکنش در شرایط اضطراری
 ،شناس��ایی پتانسیل های پاسخگویی در
مقاب��ل بحران می باش��د .در این مرحله
سازمان عالوه بر تجهیزات واستعدادهای
درون سازمانی امکانات برون سازمانی (
تاسیسات موجود در مجاورت سازمان )
ک��ه امکان اس��تفاده از آنها وجود دارد را
نیز مورد شناسایی و ارزیابی قرار خواهد
داد  .در اینگونه موارد معموال س��ازمان با
امضاء تفاهم نامه با سازمان های مجاور از
ایشان در وضعیت های اضطراری کمک
می گیرد .در مرحله بعد با بررسی پتانسیل
های بحران و اس��تعدادهای پاسخگویی
سازمان اقدام به تدوین برنامه هایی برای
واکنش در شرایط اضطراری می کند .در
این مرحله با پیگیری سناریوهای از پیش
تعیین شده  ،سازمان به ارزیابی برنامه ها
و استعدادهای پاسخگویی شناسایی شده
می پردازد ،طرح های اضطراری بایستی به
اطالع پرسنل رسیده و در دسترس ایشان
قرار داشته باشد .
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گزارش

عملکرد کلی پروژه راه اندازی فازهای 20و21
گزارش عملک��رد کلی پروژه راه اندازی
فازهای  20و  21پ��ارس جنوبی در بخش
های ق��راردادی  pmsو برنام��ه زمانبندی
تفصیلی ،قراردادی خرید ،قراردادی خدمات
مهندس��ی ،ق��راردادی Preservation
،Supervisionقراردادی Mobilization
و  ...و بخش های دیگر اعالم شد .گزارش
این بخش ها به شرح زیر است .
بخش ق��راردادی  PMSو برنامه زمان
بندی تفصیلی
استخراج و بررسی فرم های  STSمربوط
به بخش پیش راه اندازی در دیسیپلین های
مختل��ف و نهای��ی ک��ردن اوزان  PMSبا
کارفرما ،اس��تخراج کلیه فعالیت های بخش
راه اندازی در کلیه دیس��یپلین ها ،استخراج
فرم های  CCKمربوط به بخش Punch
 listing & Clearanceدر دیسیپلین های
مختلف و نهایی کردن اوزان  PMSو نحوه
 Progressگی��ری در این بخش با کارفرما
و نهایی کردن اوزان خرید پروژه در بخش
 Tools & Equipmentبا کارفرما ،تهیه
و ارس��ال برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه به
کارفرم��ا از جمله اقدام هایی اس��ت که در
بخ��ش ق��راردادی  pmsوبرنامه زمانبندی
تفصیلی انجام شده است .
بخش قراردادی خرید
نهایی کردن کمی و کیفی جدول Tools
 &Equipmentمنظ��م ب��ه ق��رارداد با
کارفرم��ا و ارس��ال درخواس��ت خرید 70
درص��د از آیت��م ها ب��ه بخ��ش بازرگانی
جه��ت طی کردن پروس��ه خرید و برنامه
ری��زی و هماهنگی با بخش بازرگانی برای
اتم��ام خرید تا پایان آبان ماه س��ال جاری
و بررس��ی و تهی��ه  TBEمربوط به بخش
 Consumable Materialsمنض��م به
قرارداد و برنامه ریزی و هماهنگی با بخش
بازرگانی برای اتمام خرید تا پایان آبان ماه

س��ال جاری فعالیت های مربوط به بخش
قراردادی خرید را شامل می شود .
بخش قراردادی خدمات مهندسی
در بخش ق��راردادی خدمات مهندس��ی
ارس��ال  42مدرک مربوط به مهندس��ی راه
ان��دازی از  51عنوان مدرک و برنامه ریزی
جهت تهیه و ارس��ال مابقی مدارک تا پایان
شهریور ماه سال جاری و همچنین پیگیری
جهت در یافت نقطه نظرات کارفرما برروی
م��دارک ارس��الی و تهیه نس��خه نهایی این
مدارک جهت تکمیل پیش��رفت این بخش
انجام شده است .
بخ��ش ق��راردادی Preservation
: Supervision
نظارت کارشناسی بر نحوه انجام عملیات
 Preservationتوسط پیمانکاران ساخت
و نصب و ارسال گزارشات منظم به کارفرما

تا شماره  22از جمله فعالیت های مربوط به
این بخش است .
بخش قراردادی : Mobilization
تکمیل اس��تقرار کانکس ه��ای گروه راه
اندازی مس��تقر در س��ایت در نواحی A,F
،نهای��ی نمودن ق��رارداد پیمان��کار اجرائی
س��اختمان مرک��ز راه اندازی،تهی��ه و ابالغ
مدارک مهندسی مربوط به احداث ساختمان
مرک��ز راه اندازی به پیمانکار مربوطه،پایان
اج��رای عملیات خاکی زمین در نظر گرفته
ش��ده جهت س��اختمان مرکز راه اندازی از
جمله فعالت ه��ای مربوط به این بخش را
شامل می شود .
بخ��ش ق��ر ا ر د ا د ی P r e -
: commissioning Supervision
از دیگ��ر فعالیت های مربوط به فاز  20و
 21پارس جنوبی می توان به ارسال تعداد 5

گزارش از فعالیت های پیش روی پیمانکاران
اجرائی در بخش پیش راه اندازی و حضور
نفرات کارشناس��ی جهت انجام آزمایش ها
و چک های بخش پیش راه اندازی به تعداد
 6617مورد در دیس��یپلین های مکانیک و
پایپینگ اشاره کرد .
بخش الحاقیه قرارداد  Preservation
: Execution
خرید تدریجی Tools & Equipment
مرب��وط ب��ه عملی��ات Preservation
، Execution
انج��ام عملی��ات Preservation (N2
 )Purgingمربوط به  10دستگاه مبدل ناحیه
 Eوتحویل گیری ناحیه  Bو شروع عملیات
اجرائی در این بخش از جمله فعالیت های
بخش الحاقی��ه ق��رارداد Preservation
 Executionرا شامل می شود .

اهم فعالیت ها و دستاوردهای واحد طرح و برنامه ،در  3ماه اخیر
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در بخش برنامه ریزی فعالیت هایی شامل

تهیه و ارسال منظم گزارشات برنامه ریزی و کنترل پروژه ،در
زمان های تعیین شده ،با نظارت کامل دفتر تهران،اجرای فعالیتهای
الزم درخصوص سیستم مدیریت تغییرات و ادعاها در پروژه های
ش��رکت ،انجام مکاتبات الزم در حین پروژه و بایگانی مدارک
و مستندات مورد نیاز ،تهیه گزارشات دوره ای  EVMو آنالیز
هزین��ه های پروژه ها در بخش کنترل هزینه و ارائه به مدیریت
محترم عامل ،طرح ریزی اولیه سیستم مدیریت ریسک ،افزایش
توانمندی تیم برنامه ریزی پروژه ها و ستاد با تدارک دوره های
آموزشی مورد نیاز،تهیه زیرساخت ها و  Data Baseهای مورد

ش�ماره  4تابس�تان 1393

واحد طرح و برنامه ،اهم فعالیت ها و دس��تاوردها ی خود را
در  3ماه اخیر اعالم کرد .

نیاز پروژه ها صورت گرفته است .
در بخش سیستم ها و روش هانیز ،تهیه و تدوین دستورالعمل
ه��ا و روش ه��ای اجرایی م��ورد نیاز با تمرکز ب��ر فرایندهای
پش��تیبانی و برنامه ریزی ،انجام ممیزی داخلی در دفتر تهران و
س��ایت ( پروژه فازهای  ،)18/17انجام ممیزی مراقبتی توس��ط
ش��رکت ،TUV Intercertاستقرار سیس��تم مدیریت کیفیت
آم��وزش  10015 ISOدر دفتر ته��ران و دریافت گواهینامه از
شرکت  ،TUV Intercertتهیه پروپوزال برای انتخاب تامین
کننده سیس��تم یکپارچه مدیریت فراینده��ا ،ارائه آموزش هایی
در زمینه سیس��تم ها در دفتر تهران و س��ایت ( پروژه فازهای
 ،)18/17ب��ا هماهنگی واحدهای آموزش و آموزش های فنی و
تخصصی،انجام شده است .
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خبر

واگذاری بزرگترین قرار داد
راه اندازی کشور به شرکت ا ُیکو

حضور شرکت ا ُیکو
در پروژه IRAN LNG

مراسم معارفه مدیران جدید سایت پروژه راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی
شرکت ا ُیکو در محل مرکز راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی برگزار شد.
به گزارش باور ،در این مراسم که با حضور مهندس بهزاد محمدی مدیر عامل ،مشاور
مدیر عامل و تعدادی از مدیران ش��رکت ا ُیکو برگزار ش��د ،مهندس محمدی با بیان
مسوولیت سنگین شرکت ا ُیکو در راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی اعالم
کرد :راه اندازی فازهای  17و  18پارس جنوبی به شرکت ایکو سپرده شده است
که این بزرگترین قرار داد راه اندازی کشور است.
مدیر عامل شرکت ا ُیکو در ادامه با بیان اهمیت راه اندازی فازهای  17و  18پارس
جنوبی بر همدلی و همکاری بیشتر کارکنان برای راه اندازی فازهای  17و  18پارس
جنوبی تاکید داش��ت .مهندس محمدی با بیان اینکه شرکت  OICOراه اندازی تمام
بخ��ش های پروژه فازه��ای  17و  18پارس جنوبی اعم از واحد های یوتیلیتیOff ،
 Siteو فرآین��دی را در هر دو بخش  IDROو  OIECبر عهده دارد ،از آمادگی این
شرکت برای خلق افتخاری دیگری برای صنعت نفت کشور با راه اندازی این پروژه
عظیم ملی خبر داد.
در این مراس��م ،مدیر عامل ش��رکت ا ُیکو با تش��کر از مدیران سابق سایت فازهای
 17و  18پارس جنوبی شرکت ا ُیکو برای مدیران جدید آرزوی موفقیت کرد.

ش��رکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOپس ازحضور
فعال در پروژه های پارس جنوبی ،به عنوان پیمانکار خدمات مشاوره برای
نظ��ارت بر اجرای عملیات نگهداری تجهی��زات( )Preservationپروژه
مایع سازی گاز طبیعی  IRAN LNGحضور انتخاب شد.
مهندس محمدی مدیر عامل ش��رکت را ه ان��دازی و بهره برداری صنایع
نفت ( )OICOگفت  ،:این پروژه اولین پاالیشگاه مایع سازی گاز طبیعی
ایران است که با دریافت خوراک ازفاز 12پارس جنوبی ،محصوالت مختلف
ازجمله LNGو  LPGرا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس( 2کنگان)
تولید می کند .وی افزود :طراحی پایه و تهیه بس��ته مهندس��ی پیشرفته این
کارخانه توس��ط دو شرکت  JGCو  Technipانجام و توسط پیمانکاران
ایرانی ساخته می شود.
مهندس محمدی تصریح کرد  :شرکت ایکو در این پروژه به عنوان پیمانکار
 Technical Preservationدرتمام��ی بخ��ش های پروژه از خرداد ماه
سال جاری شروع به فعالیت کرده است.
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شماره 4

با تالش و پشتکار مدیران و کارشناسان شرکت ایکو گاز سوختنی در روز پنجشنبه
س��وم مهرماه وارد پاالیش��گاه فازهای  17و  18پارس جنوبی ش��د و واحد مربوطه
( )122-Uمورد بهره برداری قرار گرفت.
گاز س��وختنی جهت راه اندازی مش��عل ها ،بویلرها و توربین های کمپرس��ورهای
واحدهای پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.
با ورود گاز سوختنی به پاالیشگاه فازهای  17و  18پارس جنوبی تمامی واحدهای
این فاز جهت راه اندازی مورد آزمایش قرار گرفت .

طرح فراگیری دس��تور العمل های راه اندازی در فازهای  20و  21پارس جنوبی
از شهر یور ماه سال جاری آغاز شد.
به گزارش مدیریت آموزش تحقیق و توسعه شرکت ا ُیکو مهندس شاه حسینی مدیر
آموزش  ،تحقیق و توسعه شرکت اظهار داشت :ضرورت آگاهی کامل کارکنان فنی
پروژه ها از مواد مندرج در این دس��تورالعمل ها ،موجب ش��د تا این طرح در پروژه
های شرکت اجرا شد.این طرح با همکاری مدیران پروژه ،سرپرستان دیسیپلین های
مختلف و تمامی کارکنان اجرا می شود.

تابس�تان 1393

ورود گاز سوختنی به پاالیشگاه فازهای  17و 18

شروع طرح فراگیری دستور العمل های راه اندازی در
فازهای  20و 21
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مقاله دریافتی

تالش ها در پارس جنوبی امیدوارکننده است
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شماره 4
تابس�تان 1393

دکتر محمد جواد آسایش
سفير ايران در قطر
قطر كش��وري اس��ت ك��ه فقط به
عربستان راه خشكي داشته و اقتصادي
بر پايه و اساس گاز و نفت دارد و قبل
از كشف نفت در  1935منطقه اي فقير
بوده كه عمدتا با ماهيگيري و مسايل
جزي��ي ديگ��ر اداره مي شد.اس��اس
اس��تخراج گاز در قطر بر پايه NGL
است ،بزرگترين ناوگان حمل و نقل
انرژي جهان متعلق به اين كشور است
و از آنج��ا كه ان جي ال نياز به خط
لوله ندارد با كش��تي هاي مخصوص
بارگيري شده و در ترمينال هاي بزرگ
ساحلي براي صادرات آماده مي شود.
قطري ها در كشورهاي ديگر سرمايه
گذاري كالني كرده و از چند سال قبل
گاز خود را پيش فروش كرده اند.
بعد از س��ال  1990كه انرژي گران
شد قطر از فرصت پيش آمده به خوبي
استفاده كرد و توانست موقعيت خود
را در اين زمينه تحكيم و زيرساخت
هاي خود را توس��عه بخشد تا جايي
كه در شاخص درآمدي ،اولين درآمد
س��االنه جهان را ب��ه خود اختصاص
داده است.
پ��ارس جنوبي ك��ه قط��ري ها به
آن گنبدش��مالي مي گوين��د 9 ،هزار

كيلومتر مربع وس��عت دارد كه حدود
 6هزار كيلومتر مربع آن در قطر قرار
دارد .در مس��ايل مرزي هيچ اختالفي
با آن ها نداريم ولي از آنجايي كه آن
ها پيش دس��تي كرده و به تكنولوژي
روز بيش از ما دسترس��ي داشته اند،
برداش��ت روزانه ش��ان بيش از ايران
است و در حال حاضر نيز خيز ايران
براي رسيدن به برداشت قطر اميدوار
كننده است.
اي��ران در اي��ن زمينه با مش��كالتي
از جمل��ه كمبود امكان��ات و تحريم
مواج��ه اس��ت با تم��ام اين تفاس��ير
متخصصان داخلي تا حدي توانس��ته
اند خال موجود را پر كنند و پيشرفت
هاي��ي كه در اين زمينه حاصل ش��ده
باعث اميدواري است و البته نبايد از
تربيت متخصصان توانمند داخلي نيز
غافل شد.
 28درصد گاز هليوم جهان در پارس
جنوبي است كه در صنايع پزشكي و
موارد مهم ديگري اس��تفاده مي شود
براي اس��تحصال آن به امكانات فني
وي��ژه اي نياز اس��ت ك��ه اميدواريم
م��ا نيز به زودي به اين نقطه برس��يم
و بتواني��م از الي��ه ه��اي غني پارس
جنوب��ي بيش��ترين بهره ب��رداري را
داشته باشيم.

ب��ا وجود بدبيني هايي كه نس��بت
به ايران وجود دارد ،مذاكره كنندگان
كش��ورمان در ت�لاش هس��تند تا در
مذاك��رات با گ��روه  5+1ب��ه توافق
برس��ند .هر چند با زي��ادي خواهي
هاي آنها مواجه هستيم ولي زمان باقي
مانده ي  3ماهه به سرعت مي گذرد و
ما از اول به دنبال شفاف سازي بوده
ايم و لغو اين تحريم هاي ظالمانه بي
شك يكي از مطالبات ما در اين دور از
مذاكرات خواهد بود .به اميد خداوند
اين مرحله س��خت نيز تمام خواهد
شد و ما ش��اهد تاثير رفع تحريم ها
بر توس��عه بيش از پيش حوزه انرژي
خواهيم بود.
نياز دنيا به انرژي روزافزون اس��ت
و ما هم كش��وري غني در اين زمينه
هستيم كه اميد است در بحث برداشت
نيز به س��رعت وضعيت فعلي مان را
بهب��ود بخش��يم تا بتواني��م بازارهاي
جهاني كه در گذش��ته داشتيم را بهتر
از قبل به دست آوريم.
در همي��ن جا بر خود الزم مي دانم
ت��ا از اين طريق قدردان زحمت ها و
تالش هاي ب��ي دريغ جامعه صنعت
نفت از ابتدا تاكنون باش��م ،بي شك
در اين ش��رايط حس��اس درآمدهاي
نفتي سهم به سزايي در پيشبرد مسايل

اقتصادي كش��ور دارد و اميد است با
تالش ها و تدبير مديران صنعت نفت
و رفع تحريم هاي ظالمانه در پارس
جنوبي نيز شاهد پيشرفت هاي خوب
و مهمي باشيم.
بر اس��اس گزارش منتش��ر شده در
مجل��ه نف��ت و گاز در ژانويه ،2013
كش��ور قط��ر داراي ذخاي��ر گازي با
ظرفيت  890تريلي��ون فوت مكعب
اس��ت ك��ه  13درص��د از كل ذخاير
گاز جه��ان را به خود اختصاص داده
و پ��س از روس��يه و اي��ران در مقام
سوم دارندگان عمده گاز طبيعي قرار
گرفته است.
عم��ده ذخاير گاز قط��ر در مناطق
خشكي شمال كشور واقع شده است.
حوزه ش��مالي گاز قط��ر بزرگترين
مخ��زن گاز مخل��وط نش��ده با نفت
است كه در اين حوزه با كشور ايران
شريك است .ميدان پارس جنوبي كه
بخش ايراني حوزه ذكر ش��ده است،
ظرفيت��ي مع��ادل  450تريليون فوت
مكعب داراست.
قطر افزون بر گاز طبيعي ،گاز مايع
ني��ز توليد مي كند كه طبق آمار EIA
در س��ال  ،2011صادرات گاز طبيعي
قطر ،يك ميليون بشكه در روز بيشتر
از صادرات نفت خام آن است.
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حضور نماینده اُیکو در بیست و یکمین کنگره جهانی نفت
مقاله «بررس��ی و پیش بینی آینده
تج��ارت گاز در جهان « از س��وی
کارش��ناس تحقیق و توسعه شرکت
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
در بیس��ت و یکمین کنگره جهانی
نفت روسیه ارائه شد.
ب��ه گ��زارش مدیری��ت آموزش،
تحقی��ق و توس��عه ش��رکت ا ُیکو،
بیست و یکمین کنگره جهانی نفت
ب��ه میزبانی مس��کو در ژوئن 2014
( 29-25خرداد ماه  )93برگزار شد
و ای��ن رویداد بی��ش از  5000نفر
از فع��االن این صنع��ت را دور هم
جمع کرد.
حائری نژاد ،کارش��ناس تحقیق و
توس��عه ش��رکت راه اندازی و بهره
برداری صنایع نفت ( ،)OICOدر
کنگره شورای جهانی نفت شرکت و
مقاله وی پس از پذیرش در کنگره
ارائه شد.
با توجه به اهمیت گاز طبیعی در
تأمین انرژی و نیاز روزافزون دنیا به
سوخت های فس��یلی ،در دسترس
بودن و پاک بودن گاز طبیعی نسبت
به دیگر س��وخت های موجود ،در
چنین شرایطی شناخت بازار تجارت
گاز طبیعی در سطح جهان و جریان
انتقال آن از مناطق تولید به مصرف از
اهمیت ویژه برخودار خواهد بود.

در این مقاله سعی شده است تا پس
از بررسی چشم انداز جهانی تولید و
مصرف گاز طبیعی ،افق چشم انداز
تجارت گاز طبیعی در سطح جهان
بررسی و ارائه شود.
ش��رکت ا ُیکو در بیست و یکمین
کنگ��ره جهانی نفت ه��م در بخش
علم��ی کنگره با ارائه مقاله و هم در
بخش نمایشگاهی با ارائه کاتالوگ
های ش��رکت ب��ه بازدی��د کنندگان
حضور داش��ت .حض��ور در چنین

کنگ��ره ای عالوه بر معرفی بیش��تر
قابلیت های شرکت و تثبیت جایگاه
برند شرکت ،ارتباط با سایر شرکت
ه��ای فعال در صنع��ت نفت و گاز
جهان را در بر دارد.
گفتنی است شورای نفت جهانی،
این کنگره را هر س��ه سال یکبار به
میزبان��ی یکی از کش��ورهای عضو
س��ازماندهی و برگزار می شود .این
کنگره سه ساالنه همچنین به عنوان
«المپی��ک» صنع��ت نفت ش��ناخته

م��ی ش��ود و در آن درب��اره هم��ه
جوان��ب این صنعت ،از پیش��رفت
های فنی در عملیات های باالدستی
و پایین دس��تی گرفت��ه تا نقش گاز
طبیعی ،ان��رژی جایگزین و تجدید
پذیر ،مدیریت صنعت نفت و اثرات
اجتماعی ،اقتص��ادی و محیطی آن
بحث و گفتگو می ش��ود .دبیرخانه
ش��ورای جهانی نفت در لندن واقع
شده است و  65کشور جهان عضو
این شورا هستند.

تقدیر از کارشناس تحقیق و توسعه

www.oico.ir
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طی مراسمی با حضور تعدادی از مدیران و کارکنان شرکت ا ُیکو،
به نمایندگی ازسوی مهندس محمدی مدیرعامل از کارشناس تحقیق
و توسعه شرکت ا ُیکو با اهدای لوحی تقدیر شد.
به گزارش باور ،در این مراس��م مهندس ش��اه حسینی مدیریت
آم��وزش  ،تحقی��ق و توس��عه با تاکی��د بر اهمی��ت ارج نهادن به
ام��ر پژوهش در ش��رکت راه اندازی و بهره ب��رداری صنایع نفت
( )OICOو با تبریک ارائه مقاله مهندس حائری نژاد در بیس��ت
و یکمین کنگره جهانی نفت به عنوان نماینده ش��رکت راه اندازی
و به��ره صنایع نف��ت (  )OICOگفت  :حضور در چنین مجامع
و کنگره هایی موجب معرفی بیش��تر قابلیت ها و توانمندی های
ش��رکت خواهد شد .مقاله مهندس محسن حائری نژاد کارشناس
تحقیق و توسعه ش��رکت ا ُیکو تحت عنوان «بررسی و پیش بینی
آینده تجارت گاز در جهان» در بیست و یکمین کنگره جهانی نفت
روسیه پذیرفته و ارائه شد.
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نقش تحقیق در توسعه صنعت نفت

www.oico.ir

تحقیق و توسعه در صنعت نفت

دستیابی به تکنولوژیهای جدید و تثبیت آنها
به عنوان تاثیرگذارترین عامل در تولید ،نیازمند
انجامتحقیقاتمتناسبوهدفمنداست،نقش
و جایگاه امر تحقیق در توسعه صنعت نفت
امری بدیهی و انکار ناپذیر است .تحقیق در
لغت به معنای کشف حقیقت ،رسیدگی به

نتیجهگیری:

رویکردکنونیصنعتنفتدانشمحوریو
فناوری محوری است و به دلیل وجود تقاضای
جدیدرصنعتنفت،شایستهاستمحیطهای
علمی و تحقیقاتی در راستای نیازهای صنعت
نفت حرکت شود .تحقیق و توسعه در صنعت
نفت به عنوان موتور محرک توسعه صنعتی،
اقتصادی و اجتماعی کش��ورمان ،اهمیت و
اولویت مضاع��ف دارد زیرا با وجود ذخایر
عظیم نفت و گاز از یک سو و نیاز روز افزون
ملیوبینالمللیبهاینمنبعخدادادی،هرگونه
تالش برای روز آمد کردن این صنعت به هدف

پژوهش در صنعت
نفت به منظور

تحقیق و مطالعه برای
دستیابی به دانش
و تولید علم است

و آنچه در واحد های
پژوهش و توسعه

باید در نظر گرفته

شود ،انجام تحقیقات
بنیادی و علمی و

کاربردی کردن آنها

در تولید یک محصول

و بستر سازی استفاده
از آن محصول در

سطح برزگتر و در

نهایت بهینه سازی

عملکرد است

جلوگیریازاتالفمنابع،استفادهبهینهازمنابع،
امکانات ،تجهیزات و تأسیسات و بهره برداری
اصولی و منطقی و صیانت از آنها با استفاده از
فناوریهای پیشرفته و فراهم کردن زمینه ها و
بسترهای مناسب برای انجام پژوهش و نیز
جذب و بومی سازی فناوریهای نوین ،بسیار
تأثیر گذار و حیاتی است.

شماره 4

هیدروکربوری با اولویت مخازن مش��ترک،
افزایش ظرفیت تولی��د نفت و گاز با هدف
افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و
ارتقای جایگاه آن در اوپک ،تغییر رویکرد از
صادرات مواد خام به صادرات فرآورده های
ب��ا ارزش افزوده باال ،ایجاد ظرفیتهای جدید
پاالیشی بویژه برای پاالیش میعانات گازی و
نفت خام بسیار سنگین و حداکثر سازی ارزش
افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم
افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری
در منابع و صنایع نفت و گاز ،صنایع انرژی
بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها از
دیگر برنامه های این صنعت مهم در کشور به
حساب می آید .از سند چشم انداز و همچنین
برنامه های وزارت نفت چنین بر می آید که
دستیابی به افق چشم انداز و رسیدن به رتبه
نخس��ت در زمینه های علمی و فناوری در
خاورمیانه ،با راهبردی دانش محور و پژوهش
میسر می شود ،به جرأت می توان گفت در
فرآیند توس��عه و چشم انداز صنعت نفت
کش��ور ،پژوهش ،کلید توسعه صنعت نفت
اس��ت .در تحقق سیاس��تهای کالن ارتقای
فناوری ،نقش مراکز تحقیق و توسعه به عنوان
مراکز تولید و تطبیق فناوری ،نقشی غیر قابل
انکار است .استراتژی تحقیق و توسعه ،خود
متاثر از یک استراتژی کالن ،یعنی استراتژی
تکنولوژی است ،استراتژی تکنولوژی با توجه
به اهداف کالن صنعت نفت ،توانمندی داخلی
و میزان جذابیت تکنولوژیهای کلیدی و روش
اکتساب آنها را مشخص می کند.

حقیقت یک امر و کوشش��ی روشمند برای
پاسخگوییبهمسألههایعلمیاستکهمنجر
به نوآوری و پیشرفت علم میشود.
تحقیق و توس��عه به کار خالقانهای گفته
میشود که به طور نظام مند انجام میشود تا به
دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع
کاربردهای تازه بهکار ببرد .پژوهش در صنعت
نفتبهمنظورتحقیقومطالعهبرایدستیابیبه
دانش و تولید علم است و آنچه در واحد های
پژوهش و توسعهبایددرنظرگرفتهشود،انجام
تحقیقات بنیادی و علمی و کاربردی کردن آنها
در تولید یک محصول و بستر سازی استفاده
از آن محصول در سطح برزگتر و در نهایت
بهینه سازی عملکرد است .امروزه برای فروش
ایده های تازه و بدل شدن به یک مرجع علمی
جهانی نیازمند بسترسازیهای مناسب هستیم.
یکی از سیاستهای افزایش مراکز تولید علم
و همچنین تولید علم در بخش��های صنعت
نفت ،ایجاد بسترهای مناسب جهت دستیابی
ب��ه فناوری جدید می تواند باش��د .البته در
موضوع انتقال فناوری و تربیت نیروی انسانی،
طبق مطالعات انجام شده ،انتقال فناوری ،بدون
وجودنیرویانسانیمتخصصعملینیستو
کیفیتانتقالفناوریبستگیبهدانشومهارت
نیروی انسانی دارد.
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محسن حائری نژاد
از فوران نخستین چاه نفت ایران و خاورمیانه
در مسجدسلیمان و به دنبال آن تولد صنعت
نفت ایران سالها می گذرد .ازآن زمان که مردم
تنها برای روش��نایی از نفت خام استفاده می
کردند تا امروز که تقریبا در هر صنعتی،ردپایی
از نفت خام و فرآورده هایش دیده می شود،
تحقیقاتفراوانیازسویپژوهشگرانمختلف
در همه زمینه ها و کاربردهای مربوط به نفت
خام انجام شده است.
همی��ن تحقیقات ،پیش��رفتهای وس��یع
تکنولوژی��ک را در زمینه صنایع نفت،گاز و
پتروشیمی در پی داشته است .مسلما» عامل
موث��ری که میزان تولید دردهه های آینده به
آن وابستگی فراوانی دارد ،تکنولوژی است.
چگونگی ظهور و بروز تکنولوژی و نحوه به
کارگیری آن ،تعیین کننده میزان تولید درآینده
صنعت نفت خواهد ب��ود .صنعت نفت به
عنوان اهرمی قدرتمند در موازنه قدرت ،در
منطقه و در س��طح جهانی ،جایگاهی ویژه
دارد و از همین رو اعتالی این صنعت بنیادین
به عنوان یکی از الزمات ملی کشور تلقی می
ش��ود .در نگاهی کلی به چارچوب و کلیت
برنامه جامع توسعه نفت و نگاهی عمیق تر به
مفاد و راهبردهای توسعه ملی در افق  ١٤٠٤و
برنامه پنجم توسعه ،این نکته استنباط می شود
که توسعه این صنعت ،تنها از راه شاهراه ارتقای
فناوری و بهره مندی از ابزارهای نوین ،به لحاظ
صنعتی و در بعد کالن تر از منظر سیاسی و
استراتژیک می گذرد .افزایش سهم و ارتقای
جایگاه صنعت نفت و گاز در سطح منطقه و
جهان و افزایش استحصال و استخراج نفت و
گاز با اولویت میادین مشترک ،به همراه استفاده
بهینه از از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان
پش��توانه و محرک توس��عه پایدار اقتصادی
کشور همگی به توسعه صنعت نفت بستگی
دارد .بدون شک امروزه پژوهش و تحقیق در
حوزه نفت و گاز برای توسعه این صنعت ،به
عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می
شود .و از همین رو استفاده از پتانسیل فکری
نیروهای موجود و انتق��ال فناوری به داخل
کشور اهمیتی خاص دارد .از زمان ملی شدن
صنعت نفت تاکنون ،کش��ور ما در حال طی
ک��ردن روند گذار از اقتصاد تجارت نفت به
اقتصاد صنعت نفت بوده و کماکان راهی بسیار
طوالنی پیش روی دارد که شتاب گرفتن در
این مسیر تنها با اهتمام به توسعه علمی کشور
و انباشت تجربیات با هدف حفظ و صیانت
از مخازن هیدروکربنی امکان پذیر خواهد بود.
در برنامه های صنعت نفت ،رسیدن به اهداف
سند چش��م انداز ،حداکثر کردن بهره وری
از مخازن هیدروکرب��وری از طریق افزایش
ازدیادبرداشت و استفاده از فناوریهای نوین،
از مهمترین راهکارهای توسعه این صنعت
به شمار می رود .همچنین شناسایی کل منابع
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آشنایی با مخابرات نوری
علی مرادی پور
واحد تلکام
مخاب��رات ی��ا ارتب��اط از دور انتقال
س��یگنالها از فواصل ب��ه منظور ارتباط
اس��ت.در زمانهای گذشته ارتباط ها و
انتقال سیگنالها با
استفاده از وسایلی مانند طبل یا پرچم
و یا بوس��یله دود یا نور خورشید بوده
است .اما در دوران مدرن این ارتباطات
از طری��ق تلفن،رادیو،تلویزی��ون و ی��ا
کامپیوتر انجام میشود.
اجزای اصلی و تشکیل دهنده سیستم
های مخابراتی شامل عبارتند از :
-1فرستنده ها :این دستگاهها اطالعات
را دریافت و به سیگنال تبدیل میکند.
-2کاناله��ای مخابراتی:محی��ط هایی
هستند جهت حمل سیگنالها که شامل
هوا و فضا،کابلهای مسی و فیبر نوری
-3گیرنده ها :دستگاههایی هستند که
سیگنالها را دریافت و به اطالعات مورد
استفاده هر سیستم تبدیل میکند.
یک��ی از مهمتری��ن و موث��ر تری��ن
سیس��تمهای مخابرات��ی فیبرنوری می
باش��د که امروزه جهت انتقال س��ریع
ان��واع س��یگنالهای مخابرات��ی کاربرد
فراوان دارد .در پاالیش��گاههای نفتی و
گازی و پتروشیمی فیبر نوری به غیر از
مخابرات در سیس��تم های برق و ابزار
دقیق نیز کاربرد دارد.

فیبر نوری
فیب��ر نوری یا تار نوری رش��ته های
باری��ک و بلن��دی از یک ماده ش��فاف
مانند شیشه یا پالستیک است که میتواند
نوری را که از یک س��رش وارد شده از
سر دیگر خارج نماید.
بخ��ش ه��ای مختل��ف فیب��ر نوری
شامل:
-1باف��ر روی��ه :روکش��ی رنگ��ی و
پالستیکی که از هسته در مقابل رطوبت
و عوامل خارجی محافظت می کند
-2روکش :این بخش دور تا دور هسته
جهت انعکاس نور به هسته قرار دارد
 -3هسته :این بخش در مرکز فیبر قرار
دارد و از جنس یک ماده بینهایت شفاف
شیشه ای یا پالستیکی تشکیل شده که
پرتوهای نور در آن جریان دارند.
دو دلیل مهم برای استفاده از فیبرنوری
وجود دارد که عبارتند از:
-1توانای��ی پ��ردازش اطالعات در
حجم وس��یع :از آنجای��ی که مخابرات
فیبر نوری دارای کارایی باالتری نسبت
به سیم های مسی سنتی هستند امروزه
بدلیل توانایی پردازش حجم وسیعی از
اطالعات در مخابره فیبر نوری کاربرد
و اس��تفاده از آن به سیستم های سنتی
ترجیح داده میشود .
-2آزادی از نویز های الکتریکی :بعلت
استفاده از بافت های شیشه ای و پالستیکی

در ساخت رشته های فیبرنوری یک حامل
موج نوری میتواند از پتانسیل موثر میدان
های الکتریکی در امان باشد.یکی از قابلیت
ه��ای مهم این نوع مخابرات می توان به
امکان عبور کامل موج نوری از میان یک
میدان الکترومغناطیسی قوی اشاره کرد که
سیگنالهای بدون آلودگی از پارازیت های
الکتریکی و یا سیگنالهای مداخله گر به
حداکثر کارائی خود خواهد رسید.
از لح��اظ کلی دو ن��وع فیبر نوری
وجود دارد:
-1تک حالتی :یک سیگنال نوری را
در هر زمان انتشار می دهد مانند تلفن
 -2چن��د حالتی:صده��ا حالت نور
را ب��ه ط��ور هم زمان انتق��ال می دهند
مانند ش��بکه های کامپیوتری ضخامت
ه��ر یک از تارهای فیبر نوری برابر تار
موی انسان اس��ت و از آن برای انتقال
اطالعات در مس��افت ه��ای طوالنی با
سرعت باال استفاده میگردد.فیبر نوری
در م��وارد مختلف��ی مانند ش��بکه های
تلفن شهری،بین شهری،اینترنت  ،شبکه
ه��ای کامپیوتری و در پاالیش��گاهها و
پتروشیمی ها استفاده میشود .در سیستم
های مخابراتی در پاالیشگاهها به عنوان
سیستم اصلی مخابراتی در ابتدای مرحله
راه ان��دازی در س��رویس قرار داده می
ش��ود تا بتوان بقیه سیستم های موجود
را راه اندازی نمود.

ش��رکت مخابرات ای��ران در ابتدای
س��ال ج��اری خب��ر از اج��رای پروژه
اتص��ال فیبرن��وری ب��ه من��ازل در دو
اس��تان بوش��هر و مازندران به صورت
آزمایش��ی داده و اعالم داشته که هنوز
اجرای عمومی این طرح در کل کشور
مقرون به صرفه نیست.
به کارگیری کابله��ای فیبرنوری به
جای کابلهای مس��ی سالها است که
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا همچون
آمری��کا ،انگلس��تان ،ژاپ��ن و… مورد
استفاده قرار میگیرد.
این فناوری به سرعت در جهان رو به
گسترش است زیرا برتریهایی نسبت
ب��ه فناوریهای کنون��ی دارد که امکان
اتصال پرسرعتتر و ظرفیت برد بیشتر
نسبت به سیس��تم های سنتی کابلهای
مسی دارد.
جایگزینی فیبر نوری به جای کابل مسی
زمانی مقرون به صرفه است که محتوای
دیجیتالی بسیار زیادی روی شبکه تعریف
شود و کاربران نیز با محدودیت سرعت
اینترنتی ،مواجه نباشند.
در پای��ان الزم ب��ه ذک��ر اس��ت این
مقاله با کمک دوس��تان همکار ش��اغل
در واح��د فازهای 18-17ش��رکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت جمع
آوری و خدمت هم��کاران عزیز ارائه
شده است.
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پاکستان تعلل کند ،آرزوی خرید گاز از ایران به باد میرود

فاصله میان
تامین و تقاضای
گاز در پاکستان
در حال افزایش
است و پیشبینی
میشود که تولید
داخلی پاکستان
هم در صورت
کشف نشدن
ذخایر جدید ،تا

www.oico.ir

سال  ٢٠٢٠به
نصف کاهش یابد

شماره 4

سالهاس��ت که به دلیل تهدیدهای
آمری��کا با مش��کل روبرو ش��ده و
تالش های اس�لامآباد برای جلب
نظ��ر ایاالت متحده برای س��اخت
این خط لول��ه نیز تاکنون به جایی
نرسیده است.
در همی��ن حال ،پاکس��تان تنها تا
دسامبر  ٢٠١٤فرصت اجرایی کردن
تعهدات خود را دارد و در صورت
نبود موفقیت با جریمههای سنگین
چند میلی��ون دالری برای هر روز
روبرو میش��ود ،زیرا ایران به طور
کامل به تعهدهای خود برای ساخت
خط لوله آی پی عمل کرده است.
پیش��نهاد آمریکا به پاکستان برای
جایگزین��ی گاز قطر ب��ا ایران نیز
مزی��ت اقتص��ادی خاص��ی برای
پاکستان ندارد.
بر اس��اس این گ��زارش ،اگرچه
دولت پاکس��تان میکوشد با جلب
موافقت ایران ،مهلت تکمیل پروژه
آی پی را تمدید کند اما اس�لامآباد
همچنان معتقد اس��ت که با وجود
تهدیدات آمریکا ق��ادر به اجرایی
کردن تعهدات خود نیست.

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه طبق
ارزیابیهای رس��می ،فاصله میان
تامین و تقاضای گاز در پاکس��تان
در حال افزایش اس��ت و پیشبینی
میش��ود که تولید داخلی پاکستان
هم در صورت کشف نشدن ذخایر
جدی��د ،ت��ا س��ال  ٢٠٢٠به نصف
کاهش یابد.
کارشناس��ان معتقدند که پاکستان
باید بار دیگر در خصوص این مسئله
استراتژیک با آمریکا مذاکره کند و
از واش��نگتن سوال کند که چرا در
حالی که دیگر کشورها در حال عقد
قرارداد با ایران هس��تند ،اسالمآباد
تحت فشار قرار میگیرد.
تریبون در ادامه به دولت پاکستان
توصی��ه میکن��د تا همانند س��ایر
کشورها ،سیاستهای اقتصادی خود
را نیز به عنوان بخش��ی از سیاست
خارجی خود ببین��د و برای تامین
امنیت انرژی خود تالش کند .زیرا
در غیر این صورت فرصت واردات
گاز ارزان ایران را از دست میدهد
و اقتص��اد آن به دلیل کمبود انرژی
با فروپاشی روبرو میشود.

تابس�تان 1393

روزنامه پاکستانی تریبون با انتقاد
از تعلل اسالم آباد در تکمیل طرح
خط لول��ه گازی آی پی ،هش��دار
داد که اش��تیاق کشورهای اروپایی
و منطقهای ب��رای خرید گاز ایران
میتوان��د آرزوی دیرینه پاکس��تان
ب��رای واردات ای��ن گاز را ب��ه باد
بدهد.
روزنامه تریبون پاکستان با انتشار
گزارش��ی از اش��تیاق کش��ورهای
اروپایی و منطقهای برای خرید گاز
ایران نوش��ت :عمان توافقنامه ٦٠
میلی��ارد دالری را برای خرید گاز
ایران به مدت  ٢٥سال با این کشور
امضا کرد که طبق این توافقنامه یک
خ��ط لوله یک میلی��ارد دالری نیز
در خلیج فارس س��اخته میشود تا
نیمی از گاز صادراتی ایران به ژاپن،
کرهجنوبی و هند متقل شود.
کوی��ت نی��ز در ماه ژوئن س��ال
جاری می�لادی عالقه مندی خود
ب��رای خرید گاز طبیعی از ایران را
ابراز کرد.
اشتیاق به خرید گاز طبیعی ایران
که یکی از بزرگترین ذخایر انرژی
دنی��ا را در اختی��ار دارد محدود به
کش��ورهای منطقه نب��ود و بعد از
کاهش تحریم ه��ا در نتیجه توافق
هستهای ژنو ،کش��ورهای اروپایی
نیز میتوانند به واردات گاز از ایران
اقدام کنند.
تانز ییلدیز ،وزیر انرژی ترکیه نیز
اعالم کرده اس��ت ک��ه ایران قصد
ساخت یک خط لوله را برای انتقال
گاز به کشورهای اروپایی دارد.
روزنامه تریبون در ادامه گزارش
خود نوشت :اگر این توافقها اجرایی
ش��ود و ایران و کش��ورهای عضو
گ��روه  ٥+١نیز به توافق برس��ندد،
ممکن است آرزوی دیرینه پاکستان
برای واردات گاز ایران به باد رود.
پ��روژه خ��ط لول��ه گاز آی پ��ی
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آفریقایی ها متضرر از شیل اویل
رونق تولید ش��یل اویل آمریکا می تواند
نفت آفریقا را که س��الها جایگزین مناسبی
برای نفت خاورمیانه بوده اس��ت با مشکل
رو به رو کند.
چنل نیوز آسیا ،سال گذشته سرمایه گذاری
مستقیم خارجی در کشورهای آفریقایی در
منطقه ساب ساهارا به حد نصاب  ٤٣میلیارد
دالر رسید و سبب افزایش اکتشافهای جدید
نف��ت و گاز در ای��ن منطقه ش��د .بازارهای
آس��یایی مانند چین و هند از س��وخت این
قاره اس��تفاده می کنند اما رونق ش��یل اویل
آمری��کا ،تولیدکنندگان نف��ت آفریقا را بی
نصیب می گذارد.
سالهاس��ت که نفت آفریق��ا به جایگزین
مناس��بی برای نفت خاورمیانه تبدیل ش��ده
است .کش��ورهای آفریقایی در منطقه ساب
ساهارا در سال  ٢٠١٣میالدی با تولید روزانه
 ٥,٨میلیون بشکه سوخت مایع ٦.٥ ،درصد
از تولی��د نفت جه��ان را به خود اختصاص
داده بودند.
به گفته اداره اطالعات انرژی آمریکا ،تولید
کش��ورهای این منطقه در  ١٠س��ال گذشته
به طور میانگین س��االنه سه درصد افزایش
یافته است.
تحوالت شیل اویل آمریکا می تواند توسعه
ای��ن جریان را متوق��ف کند .صادرات نفت
آفریقا به بزرگترین خریدار ،یعنی آمریکا ،به
پایین ترین س��طح در چند دهه اخیر رسیده
است ،رویدادی که از چشم کنفرانس تجاری
آفریقا در سنگاپور پنهان نماند.
ای��ن کنفرانس ک��ه در تاریخ  ٢٧و  ٢٨ماه
اوت ( ٥و  ٦ش��هریور ماه) برگزار ش��د به
بررس��ی دیدگاههای مختل��ف درباره تأثیر
رونق ش��یل اویل آمریکا بر صنعت نفت و
گاز آفریقا در بلند مدت پرداخت .برخی از

رهبران تج��اری حاضر در کنفرانس بر این
باور بودند که تقاضای رو به رش��د داخلی
در آفریق��ا اکتش��افهای جدی��دی را نیز می
طلبد اما برخی دیگر نس��بت به این رویداد
امیدوار نبودند.
عمار کوتایت ،مدیرعامل شرکت خصوصی
آرورا پراگرس سوئیس که در زمینه تجارت،
تأمین ،انتقال و ذخیره س��ازی فرآورده های
نفتی پاالیش ش��ده سرمایه گذاری می کند،
گف��ت :ب��ه نظر من داش��تن س��رمایه گذار
خارجی امنیت را باال می برد .با وجود داشتن

تقاضای داخلی ،دولت باید برنامه جامعی را
تدوی��ن کند اما پس از آن مجبور می ش��ود
که بازگش��ت پول کارب��ران را نیز تضمین
کند و گاهی این اقدام شرایط پیچیده ای به
وجود می آورد.
در همین راس��تا کوال کری��م ،مدیرعامل
شرکت شورالین انرژی اینترنشنال ،تصریح
کرد :در ش��ش ماه گذش��ته برزی��ل و هند
بزرگتری��ن خریداران نفت نیجریه بوده اند.
وی گفت :آنچه که آمریکا نخریده اس��ت،
برزی��ل ،هن��د و چین خریداری ک��رده اند.

بنابرای��ن تنه��ا زمانی باید درب��اره این قاره
احس��اس منفی داش��ته باش��یم که همه این
کش��ورها خرید خود را کاه��ش دهند .در
این صورت اس��ت که با مش��کل رو به رو
می ش��ویم .با این حال این موضوع مشکل
بزرگی برای آفریقا به ش��مار نمی آید چون
آفریقا حتی مص��رف داخلی خود را محک
نزده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی ،امروزه از
هر س��ه نفر در منطقه ساب ساهارای آفریقا
تنها یک نفر به انرژی برق دسترسی دارد.

پوتین فرمان آغاز ساخت خط لوله صادرات گاز به چین را صادر کرد
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رئیسجمهوری روس��یه به گازپروم دستور داد تا عملیات ساخت خط
لوله «نیروی سیبری» برای صادرات گاز به چین را آغاز کند.
به گزارش رویترز ،والدیمر پوتین امروز  ١٠شهریور ماه سال جاری به
شرکت گازپروم دستور داد تا عملیات ساخت خط لوله «نیروی سیبری»
برای انتقال گاز به چین را آغاز کند.
طبق توافقات دو کش��ور قرار اس��ت این خط لوله از س��ال  ٢٠١٩گاز
روسیه را به چین صادر کند.
گازپروم روس��یه و ش��رکت سی ان پی س��ی چین ماه مه سال جاری
میالدی قرارداد  ٤٠٠میلیارد دالری را برای صادرات س��االنه  ٣٨میلیارد
متر مکعب گاز به چین به مدت  ٣٠سال امضا کردند.
گازپ��روم اعالم کرده بود که قص��د دارد با بهرهبرداری از میدان گازی
چایاندا در پایان س��ال  ،٢٠١٨اولین محموله گاز صادراتی خود به چین
را در سال  ٢٠١٩ارسال کند.
در روند فروش گاز روسیه به چین ،میدان گازی چایاندا نقش کلیدی
دارد و میتوان��د در بهترین حالت س��االنه  ٢٤میلی��ارد متر مکعب گاز
تولید کند.
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چند پیشنهاد ساده برای سالمتی

اگر شما هم از دسته افرادی هستید
که از تکنیکهای الغری ناامید شدهاید،
با بکار بس��تن صحیح این ترفندهای
ب��ی نظیر  ،میتوانی��د به نتایج مفید و
مطلوبی دست یابید.
بررسی های جدید دانشمندان نشان
می دهد با راهکار هایی ساده می توان
تم��ام چربی های بدن را از بین برد و
خوش اندام و متناسب شویم.
خارج کردن چربی از سوپ و سس
با یخ
این را میتوان معجزه علم مدرن یا
قانونی از فیزیک دانس��ت .با انداختن
یک قطعه یخ در س��وپ ،سس یا هر
خوراک��ی ،چربی آن جذب ش��ده و

س��پس میتوانید با یک قاش��ق آن را
خارج کنید .باید س��ریع عمل کنید و
تا پیش از آب ش��دن یخ آن را خارج
کنید
بجوی��د ،بجوید ،بجوی��د… و باز
هم بجوید
به گفت��ه دکتر داری��ا رز (Darya
 )Roseنویس��نده کت��اب Foodist
مطالعات نشان دادهاند که وقتی افراد
آرامتر غذا میخورند و به درستی آن
را میجوند و بر ویژگیهای مختلف
غذا تمرکز دارند هم لذت بیشتری از
غذا برده و هم مقدار کمتری از آن را
میخورند.
در بشقابهای کوچک قرمز رنگ

غذا بخورید
سال گذشته در یک مطالعه ایتالیایی
از  ۱۳۰نفر نشان داده شد ،وقتی غذا در
بشقابهای قرمز سرو میشود افراد به
نسبت بشقابهای آبی و سفید مقدار
بیش��تری از آن را میخورن��د ،علت
میتواند ویژگی رنگ قرمز باش��د که
عالمت خطر است .این تحقیق نشان
داد که ظروف کوچکتر موجب کاهش
مصرف غذا میشود.
اش��تهای خود را با نوار لیس��ترین
کاهش دهید
آیا برایتان پیش آمده که اصال گرسنه
نباش��ید ولی همچنان اش��تها داش��ته
باشید؟ دکتر استیفن گولو (Stephen

 )Gulloنویسنده کتاب The Thin
 Commandmentsبه مددجویان
خود نوارهای لیس��ترین را پیش��نهاد
میکند .این نوارها گیرند ه چش��ایی و
بویایی شما را از کار میاندازد و از این
رو اشتهایتان کاهش مییابد.
  پنج روز هفته رژیم سخت را کنار
بگذارید
در یک مطالع ه انگلیسی چهار ماهه
دریافته شد ،زنانی که یک رژیم سخت
را دو روز در هفته حفظ میکنند (۶۵۰
کال��ری ،یا  ۵۰گ��رم کربوهیدارت و
پروتئین نامحدود) و در پنج روز بعدی
بیش از  ۲هزار کالری مصرف ندارند
به نسبت افرادی که روزانه تنها ۱۵۰۰
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گول��و میگوی��د“ :آب گاز دار باعث
میشود که بدن به نسبت آب معمولی
حس پر شدن بیشتری داشته باشد”
فیب��ر الزم بدنت��ان را از میوهج��ات
دریافت کنید
فیب��ر الزم بدنت��ان را از میوهج��ات
دریافت کنید نه  Fiber Oneاگر شما
 Fiber Oneرا دوست دارید مشکلی
ندارد .ولی آلو ،آواکادو و ش��اه توت
ه��م از مقدار زیادی فیبر برخوردارند
و لذیذتر هم هستند.
زنده باد انگور

انگور با افزایش امالح بدن ،ادرار را
زیا د و در نتیجه روماتیس��م را درمان
میکند .در ضم��ن برای درد مفاصل،

انس��داد مجاری طح��ال و کبد ،ورم،
استسقا یبوست بسیار مفید است.
یک مدرس دانش��کده طب س��نتی
م��ی گوید  :انگور کلیهه��ا را تقویت
میکن��د و ب��دن از م��واد زائ��د پاک
میش��ود ،همچنین ،قوتها را به بدن
بر میگرداند ،کمخونی اصالح میشود
و بسیاری از مشکالت پوستی برطرف
خواهد ش��د .غالمرضا کردافش��اری
مدرس دانش��کده طب س��نتی اظهار
داش��ت :اف��رادی که مبت�لا به نقرس
هس��تند ،از مص��رف غذاه��ای غلیظ
مانند ماکارونی ،گوشت گاو و گوساله،
غذاهای آماده پرهیز کنند.
به گفت��ه وی افراد مبت�لا به نقرس
صبح ناشتا یک لیوان آب انگور شیرین
رسیده همراه با کمی تخم رازیانه ،تخم
کرف��س و کمی زی��ره مصرف کنند و
تا یک س��اعت قبل و بعد از مصرف
آب انگور؛ آب و غذای دیگر خورده
نش��ود و بهتر اس��ت که آب انگور را
صاف کرده و مصرف شود.این مدرس
دانشکده طب سنتی ادامه داد :مصرف
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کالری مصرف دارند وزن بیشتری کم
میکنند.
ی��ک چه��ارم غذایتان س��بزیجات
باشد
در مطالعهای در پنسلوینیا نشان داده
شد س��وژههایی که  ۲۵درصد وعده
غذاییش��ان را س��بزیجات به نس��بت
افرادی که س��بزیجاتی در بشقابش��ان
نداش��تند  ۳۵۰کال��ری کمتر مصرف
کردند.
از سرکه استفاده کنید
جز اصلی سرکه سرعت خالی شدن
معده را کاهش داده و به این صورت
حس سیری افزایش مییابد.
همچنین مطالعهی دیگری نشان داده
است که سرکه سطح گلوکز و چربی
را کاهش میدهد.
آن را بر س��االد بریزید ،یک قاشق
آن را در سوپ بریزید و یا اینکه پیش
از خوردن هر غذا یک یا دو قاشق از
آن را بخورید.
از گروهه��ای غذای��ی مختل��ف
بخورید
به عقید ه گولو ( )Gulloهرم غذایی
افراد تحت رژیم با هرم غذایی توصیه
شده توسط  FDAکمی متفاوت است
 :غ��ذای دریایی ،س��فیده تخم مرغ،
ماس��تهای با پروتئین باال و گیاهان
س��بز و س��فید با کربوهیدرات پایین
مسیر الغر شدن را تشکیل میدهند.
تخ��م م��رغ را تبدی��ل ب��ه بخش
ضروری پروتین رژیم خود کنید
دانشمندان هنور علت آن را نمیدانند
ولی تحقیقی در دانشگاه لوئیزیانا نشان
داد افرادی که در صبحانهشان تخم مرغ
مصرف میکنند به نس��بت افرادی که
همان مقدار کالری را مصرف میکنند
ولی تخم مرغ نمیخورند وزن بیشتری
کم میکنند .بیش از حد س��االدتان را
مزی��ن نکنیدهمان قانونی که در مورد
پوشش شما وجود دارد در این مورد
هم صدق میکن��د .متخصص تغذیه
الرن اسالیتون ()Lauren Slayton
نویس��ندهی The Little Book of
 Thinبه مراجع��ه کنندگانش توصیه
میکند که تنها از یک چاش��نی در هر
ساالد استفاده کنید.
آب گازدار بنوشید
بسیاری از اوقات که میل به خوردن
غذا داریم در واقع تش��نه هستیم .ولی

آب انگور به صورت ناشتا برای کلیهها
بسیار مفید است ،مصفای خون است و
خ��ون را از اخالط غلیظ پاک میکند.
همچنین ،بدن را پاک و س��موم را از
خون پاکسازی میکند.
کسانی که غلظت خون دارند ،اسید
اوری��ک ،چربی و کراتین خونش��ان
باالس��ت ،بنابراین آب انگور شیرین
و رس��یده برای آنان بسیار مفید است
و ورمه��ای بدن را از بی��ن میبرد و
بهتر اس��ت که مص��رف آب انگور به
صورت ناش��تا را حداق��ل تا  ۴۰روز
ادامه دهند .برای نتیجه بهتر اگر شبها
نیز آب سیب خورده شود نتیجه بسیار
مطلوب است.
ب��ا همی��ن چیزهای س��اده میتوان
بس��یاری از بیماریه��ا را رف��ع کرد.
آب انگور بدون پوس��ت و هسته باید
مصرف ش��ود ،زیرا آب انگور اخالط
س��وخته را از بدن خ��ارج میکند ،و
چربی دور کلیهها را نیز از بین میبرد
و کلیهها را تقویت میکند.
برخ��ی از افراد ن��ان و پنیر و انگور
میخورن��د ،انگور باید خالی مصرف
ش��ود و هم��راه آن غ��ذا و آب دیگر
خورده نش��ود تا اثرات آن بسیار بهتر
شود.
رژی��م انگ��ور و رفع بس��یاری از
بیماریها
رژی��م انگ��ور تقریب�� ًا  ۵هفته طول
میکش��د ،به این ترتیب که هفته اول
ی��ک وعده غذا ح��ذف و به جای آن
انگ��ور مصرف ش��ود؛ هفت��ه دوم ۲
وع��ده غذا ح��ذف و انگ��ور خورده
شود ،هفته س��وم  ۳وعده غذا حذف
و انگ��ور خورده ش��ود ،هفته چهارم
 ۲وعده غذای انگور مصرف ش��ود و
هفت��ه پنجم نیز یک وعده غذای خود
را انگور قرار دهند.
در طی این دوره رژیم بدن فرصت
میکن��د که بدن را از م��واد زائد پاک
کن��د ،رن��گ و رو باز میش��ود ،کم
خونی اصالح میش��ود ،مش��کالت
پوس��تی برطرف میشود و قوتها به
بدن برمیگردد.
خواص غذایی برنج تیره
یک فنجان برنج قهوه ای ۸۰ ،درصد
از نیاز روزانه بدن به منگنز را تامین می
کند .منگنز به تولید انرژی از پروتئین و
کربوهیدرات کمک می کند و همچنین 18
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در س��اخت اسیدهای چرب نیز وارد
عمل می شود.
بهتر اس��ت از نان و برنجهای تیره
سبوسدار اس��تفاده شود.مواد غذایی
گ��روه کربوهی��دارت از جمله نان و
برن��ج هرچه رن��گ تیرهتری داش��ته
باشند ،حاوی سبوس بیشتری هستند.
وی احس��اس سیری را یکی از فواید
س��بوس دانس��ت که باعث می شود
فرد کمتر غ��ذا مصرف کرده و دچار
افزایش وزن ،چربی ،کلسترول و قند
خون نشود.
ب��ه گفت��ه کارش��ناس تغذی��ه،
کربوهیدراتهای حاوی سبوس پس
از مص��رف ،قند خون را آهس��ته باال
میبرن��د؛ این درحالیس��ت که نان و
برنج سفید به صورتی سریع قند خون
را افزایش میدهند.
ب��ر ای��ن اس��اس مص��رف
کربوهیدراتهای تیره و حاوی سبوس
برای افراد دیابتی بسیار مفید است.
فیبر موجود در سبوس در پیشگیری
از یبوست موثر است  .توصیه میشود
افراد نانهای تیره از جمله نان سنگک
و جو که سبوس بیشتری دارند ،استفاده
کنند .نانهای سفید اشتها را باال نگاه
داشته و به چاقی منجر میشوند .میزان
س��یری یک کف دس��ت نان سنگک
چهار برابر نان لواش است.
چرا برخی از افراد با خوردن میوه
دلشان درد میگیرد.
بعضی اش��خاص با خ��وردن میوه
شکم درد میگیرند .بعضی وقتها این
مش��کل آنقدر انس��ان را اذیت میکند
که حتی س��راغ میوه نمی رود .به این
ترتیب ،هرچند دلدردهایشان بهبود
مییاب��د ولی در ع��وض موادمغذی
بدنس��ان که در بس��یاری از میوه ها

وجود دارد به بدن نمی رسد
چ��را برخی افراد ب��ا مصرف میوه
دچ��ار دلدرد یا دیگر مش��کلهای
گوارشی میشوند؟
 ۲گ��روه از عوام��ل در ای��ن می��ان
دخیلان��د؛ اول اینکه در میوهها قندی
وجود دارد به نام فروکتوز ،تمام افراد
وقتی حجم زیادی از میوه که سرشار
از فروکت��وز اس��ت ،میخورند دچار
عالیمی مانند نفخ ،دلپیچه و اس��هال
میشوند .تقریبا ۸۰درصد افراد سالم
جامع��ه نمیتوانن��د بی��ش از ۸۰گرم
فروکت��وز در روز دریاف��ت کنند پس
مصرف مقدار زی��اد میوه در صورتی
که یکباره خورده ش��ود (نه به تناوب
و در طول روز) باعث بروز این عالیم
میشود.
البت��ه درصد کمی از اف��راد (یعنی
حدود ۲۰درصد) ،نمیتوانند حتی ۲۰
گرم فروکتوز را جذب و هضم کنند.
به همی��ن دلیل حتی با مصرف حجم
کم می��وه هم دچار عالیم گوارش��ی
میشوند.
گ��روه دوم عالیمی که ب��ا میوهها
ایجاد میش��وند ،با مشکل عدمتحمل
دس��تگاه گوارش مرتبط اس��ت .این
واکن��ش آلرژیکی به یک ماده غذایی،
در یکچهارم تا یکپنجم افراد جامعه
وجود دارد.
برخی از این واکنشهای حساسیتی
شبیه آلرژیهای پوستی یا تنفسی است
که خیلی سریع رخ میدهد.
یعن��ی فرد با مصرف م��اده غذایی
دچار عالیمی مثل تنگینفس ،خارش،
کهیر ،تورم لب ،اسهال شدید و ترش
کردن میشود.
این حالتها خیلی ش��ایع نیس��ت.
گ��روه ش��ایعتر عدمتحملها ،آنهایی

است که دیرتر رخ میدهند و با فاصله
بیش از  ۱تا  ۲س��اعت بعد از مصرف
مادهغذایی بروز میکنند.
احتمال بروز این عالیم با مصرف
کدام میوهها بیشتر میشود؟
هر فردی بنا بر تجربه ش��خصیاش
میتواند متوجه ش��ود بدنش به کدام
میوه یا س��بزی یا مادهغذایی واکنش
نش��ان میده��د .گرچه تس��تهای
تش��خیصی و آزم ونه��ای خونی نیز
برای تشخیص عدمتحمل وجود دارد.
البته برخ��ی موادغذایی از نظر ایجاد
عدمتحمل معروفتر هستند.
مث�لا م��واد ح��اوی ترکیبه��ای
شبههیس��تامین مانن��د م��وز ،کیوی،
هندوان��ه و خرب��زه .برخ��ی دیگر از
میوهها بهخصوص میوههای تابستانی
از جمل��ه گیالس و آلبال��و نیز دارای
مواد محرکیاند که باعث انقباضها و
تحریکهای گوارشی میشوند.
اگر کسی به میوه خاصی عدمتحمل
گوارش��ی نش��ان داد ،باید آن را از
برنامه غذاییاش حذف کند؟
بله ،راهحل این مش��کل اجتناب از
مصرف آن مادهغذایی است.
تا آخر عمر؟
ب��ا روشه��ای حساس��یتزدایی
میت��وان بهتدری��ج آن مادهغذایی را
به رژیمغذای��ی برگرداند .اگر فردی
با مصرف میوهای دچ��ار عالیم حاد
میشود ،بهتر اس��ت  ۶تا  ۹ماه آن را
از برنامه غذای��یاش حذف و دوباره
مصرف آن را از مقادیر کم شروع کند.
یعنی یک دوره اجتناب و تجربه مجدد

داش��ته باش��د تا به این ترتیب بتواند
آن را ب��ه برنامهغذایی خود بازگرداند
اما در م��ورد آلرژیهای غذایی که با
کهیر ،اس��هال ،دلپیچه و تهوع شدید
ظاهر میش��وند ،اجتناب اصل مهم و
اولیه است .این افراد بهتر است با یک
متخصص در مورد رژیمغذاییش��ان
مشورت کنند.
آیا عالیمی ک��ه در اثر مصرف یک
مادهغذایی بروز میکند ،گذراست یا
تا مدتی میماند؟
بیشتر عالیم گوارشی در اثر مصرف
ماده آلرژیزا زودگذر است و در بیشتر
افراد حداکثر  ۵روز ادامه پیدا میکند
اما دس��تگاه گوارش س��اختاری زنده
اس��ت و وقتی تنش به آن وارد شود،
ت��ا مدتها نظم آن به هم میریزد .به
خص��وص اگر زمینهه��ای دیگری از
بههمریختگی نظم در بدن فرد وجود
داش��ته باش��د مثال ف��رد در معرض
استرس باشد .زیرا استرس مشکلهای
گوارشی را طوالنیتر میکند.
راهحل دیگری هم وجود دارد که
فرد باوجود مصرف میوه مش��کلزا
دچار مشکل نشود؟
بهترین راهحل ،پرهیز از مصرف آن
میوه اس��ت .البته برخی افراد میوهها
را بهص��ورت کمپ��وت بهت��ر تحمل
میکنند زیرا هن��گام پخت ،برخی از
ترکیبهای غیرقابلجذب موجود که
باعث نفخ ،دلپیچه و اسهال میشود،
حذف یا شکسته خواهندشد و برخی
ترکیبهای دیگر نظیر قندها هم تغییر
شکل پیدا میکنند.
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