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افق های توسعه صنعت نفت ایران با رفع تحریم ها
یکی پس از دیگری نمایان می شود و نفت همچنان
نقش خود را در بازسازی اقتصاد ایران بیشتر از گذشته
ایفا خواهد کرد .اکنون با معرفی مدل جدید قراردادهای
نفتی ایران این فرصت برای شرکت های داخلی و خارجی
بوجود آمده است تا از این فضای مثبت بهترین استفاده
صورت گیرد از اینرو برنامه وزارت نفت جذب شرکتهای
خارجی به همراه یک شریک ایرانی برای توسعه میادین
است  .این اقدام اگرچه به منظور همکاری بیشتر
شرکت های داخلی و توسعه فضای کاری با شرکت های
خارجی است اماانتقال دانش و فناوری به شرکت های
داخلی را در پی دارد.
آنگونه که وزیر نفت نیز تاکید کرده است  ،از فرصت
همکاری با شرکتهای بینالمللی بعنوان اهرمی قوی
برای انتقال فناوری و تقویت شرکتهای داخلی استفاده
میکنیم و در این خصوص هر شرکت خارجی که بخواهد
در ایران کار کند باید با یک شرکت ایرانی تائید صالحیت
شده شریک شود .تجربه سالهای اخیر نشان داده که
دروازه بسته صنعت نفت حتی در شرایط تحریم هم
روی فناوری های روز به آن صورت باز نشد .گرچه به
دلیل فشارهای تحریم کمیته های خودکفایی در برخی
از شرکت های تابعه وزارت نفت باتالش های زیادی شکل
گرفت و فرصتی پیش روی شرکت های دانش بنیان باز
شد.اما آنچه که مسلم است صنعت نفت پیشران و به کار
گیرنده فناوری در حوزه های باالدستی ،میان دستی و
پایین دستی است.
این صنعت برای حضور و نقش آفرینی صنعتی،
اقتصادی خود در سطوح ملی ،منطقه ای و بین المللی
نیازمند به کارگیری فناوری و توسعه فناوری در داخل
کشور است که شرکت های داخلی با قرارگیری در کنار
شرکت های خارجی و مشارکت با آنان می توانند نقش
سازنده خود را دراین نقل و انتقاالت فناوری ایفا کنند
وباعث اعتالی صنعت نفت در پسا تحریم شوند.

رضا اعتمادی
مرجان محمدی
بهروز حاتمی امین
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کنفرانس تهران ،افق های صنعت نفت ایران در پسا تحریم
مدلجدیدقراردادهاینفتیباشرایط
برد – برد تامینکننده منافع ملی است
کنفرانس بینالمللی معرفی مدل
جدید قراردادهای نفتی (  )IPCبا
حضور بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،الهام
امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور،
علی مروی ،رئیس کمیسیون انرژی
مجلس رکنالدین جوادی ،معاون وزیر
و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران،
مدیران و مسئوالن شرکتهای نفتی
و نمایندگان شرکت خارجی روزهای
هفتم و هشتم آذرماه در تهران برگزار
شد .در این کنفرانس عالوه بر معرفی
مدل جدید قراردادهای نفتی ()IPC
از منظر حقوقی و قراردادی پروژهها و
ظرفیتهای داخلی صنعت نفت و گاز
ایران در پسا تحریم به عالقهمندان به
سرمایهگذاری معرفی شد.این همایش
نمایندگان ببیش از 137شرکت معتبر جدید قراردادهای نفتی ،سیاستها
نفتی حضورداشتند و فقط شرکت های و برنامههای وزارت نفت در زمینه
بین المللی آمریکایی حضور مستقیم قراردادهای جدید و افق و سیاستهای
نداشتند .البته ،امیرحسین زمانی نیا توسعه ای صنعت نفت ایران ،احیای
معاون امور بین الملل وزیر نفت پیش از ظرفیتها از منظر برنامهریزی کالن
این گفته بودکه شرکت های آمریکایی اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی،
از طریق واسطه در این همایش شرکت معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی
می کنند.در این کنفرانس همچنین ٥٢از منظر حقوقی و قراردادی ،معرفی
پروژه صنعت نفت به سرمایه گذاران ظرفیتهای داخلی کشور ،معرفی
داخلی و خارجی معرفی شد .در این طرحهای نفتی خشکی و دریایی کشور
همایشقراردادهاینفتیباهدفترغیب و معرفی طرحهای اکتشافی از جمله
سرمایهگذاران خارجی به همکاری در موضوعهای سخنرانیها و محورهای
پروژههای نفت و گاز کشور رونمایی و برگزاری بخش تخصصی در این همایش
معرفیشدند.
دو روزه بود.
به گزارش باور  ،نگاه حقوقی و
در قراردادهای موسوم به ،IPC
سیاستهای اجرایی دولت درباره مدل حلقههایمختلفصنعتنفت(اکتشاف،
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توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار
میشوند تا شرکتهای خارجی با چنین
قراردادی ،انگیزهای برای حضور در
صنعت نفت ایران داشته باشند.
در این نوع قرارداد ،مالکیت مخزن
قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار
نمیشود؛ همچنین تولید صیانتی از
مخزن ،یکی از مهمترین مباحث در این
قراردادهاست.
جذب سرمایهگذاری ،انتقال فناوری،
تولید صیانتی از مخازن ،افزایش ضریب
بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از
توان پیمانکاران داخلی از مهمترین
اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت
است .مدت زمان اجرای قراردادهای ٢٠
ساله است این توسعه متناسب با IOR
و  EORتا  ٢٥سال هم قابل افزایش
خواهد بود.
بیژن زنگنه وزیر نفت در این مراسم
ضمن قدردانی از زحمات کمیته
تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران در
ساماندهی این قرارداد گفت :اکنون زمان
مناسبی برای رونمایی از مدل جدید
قراردادهای نفتی ایران به شمار میرود،
چرا که به زودی تحریمهای ظالمانه علیه
ایران برداشته میشود.
وی دربخشی از صحبت های خود
افزود:با رفع تحریمها یک بار دیگر ثابت

میشود که تحریمها علیه جریان نفت
به ضرر مصرفکننده و تولیدکننده نفت
است و نفت را نباید با نگرش سیاسی
مورد تهدید و تحریم قرار داد.
 اصول راهبردی وزارت نفت برای
توسعه
زنگنه در ادامه به  5اصل حاکم بر
برنامههای آتی صنعت نفت در بخش
باالدستی اشاره کرد و گفت :ضرورت
اجتنابناپذیر گسترش اکتشاف و نیز
توسعه و باال بردن ظرفیت تولید نفت و
گازکشور،ضرورتاجتنابناپذیرافزایش
مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی
از مخازن نفت و گاز ،ضرورت بهرهگیری
از برترینهای فناوریهای موجود در
جهان و توجه به ارتقا و انتقال فناوری،
ضرورت جذب سرمایه خارجی برای
توسعه صنعت نفت و ضرورت حمایت از
تقویتظرفیتهایایرانیغیردولتیبرای
حضور در زنجیره فعالیتهای اکتشاف
(بدونمالکیت)،توسعهمیدانهاینفتی
و بهرهبرداری از آنها این  5اصل را شامل
میشود.
زنگنه  5اصل مطرح شده را از جمله
موضوعاتی اعالم کرد که بنیادهای آن
در سیاستهای کلی برنامههای کشور
اشاره شده است و از پایههای حقوقی
برخوردارند.
4
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قراردادهای بیع متقابل در ایران مورد
استفاده قرارگرفت که از طریق آن
برخی فازهای پارس جنوبی ،میدانهای
سیری ،سروش و نوروز ،دارخوین و درود
به سرانجام رسید.
زنگنه خاطرنشان کرد :مدلی که امروز
معرفی میشود ،به طور قطع بینقص
نیست ،اما در شرایط امروز ایران و
منطقه،جوابگوینیازهایتوسعهصنعت
نفت ایران خواهد بود.
در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران
شرایط برد – برد برای صنعت نفت
کشورمانوشرکتهایبینالمللیایجاد
شده است ،زیرا ایران امروز با ایران 20
سال گذشته تفاوت دارد و شرکتهای
خارجی که تمایل به سرمایهگذاری در
ایران دارند ،باید به این نکته توجه کنند.
وزیر نفت در ادامه به ضرورت ارتقای
ظرفیتهای ملی به ویژه ظرفیتهای
دانش بنیان اشاره کرد و افزود :از فرصت
همکاری با شرکتهای بینالمللی به
عنوان اهرمی قوی برای انتقال فناوری
و تقویت شرکتهای داخلی استفاده
میکنیم و هر شرکت خارجی که
بخواهد در ایران کار کند ،باید با یک
شرکت ایرانی تایید صالحیت شده

شریک شود.
زنگنه همچنین با تاکید بر توجه به
زنجیره ارزش در صنعت نفت افزود :ما
همانند بخش باالدستی به دنبال توسعه
بخش پایین دستی و سرمایهگذاری و در
بخشهای پاالیشگاهها و پتروشیمیها
هستی .م
به همین جهت باید گفت توسعه
زنجیره پاییندستی در بخش نفتی و
پتروشیمی نیازمند سرمایهگذاری در
بخش باالدستی و افزایش تولید خوراک
است .خوراکهای فعلی برای پروژههای
مختلف تخصیص پیدا کردهاند و
راهاندازی طرحهای جدید نیز به تامین
خوراکهای جدید نیاز دارد.
محتوای مدلهای قراردادهای
نفتی باید تامین کننده منافع ملی
باشد
الهام امینزاده معاون حقوقی
رئیس جمهوری نیز در این همایش
بر دقت مضاعف در محتوای مدلهای
قراردادهای نفتی تاکید کرد و گفت:
محتوای مدلها باید تامین کننده منافع
ملی در یک بازی بُرد-بُرد باشد.زیرا نفت
یکی از مواهب خدادادی کشور است که
با حفظ مصالح ملی ،توسعه و تکامل
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 جلب سرمایهگذاری خارجی
وی در خصوص جلب سرمایه خارجی
برای توسعه صنعت نفت گفت :تامین
مالی طرحها با مشارکت اشخاص داخلی
و خارجی و تنوع بخشی پیوندهای
اقتصادی با کشورها مورد اشاره است که
در این رابطه در بند  5سیاستهای کلی
نظام در بخش نفت و گاز ابالغی 1379
به موضوع تالش الزم و ایجاد سازماندهی
قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز
داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در
بخشهای مجاز قانونی اشاره شده است.
وزیر نفت تاکید کرد :جذب منابع
خارجی به توسعه پیوندهای بین کشور
ما و دیگر کشورها نیز منجر میشود.
لذا در سیاستهای اقتصاد مقاومتی
همین نکته آورده شده است که بند
 12سیاستهای اقتصاد مقاومتی که
شامل افزایش قدرت مقاومت و کاهش
آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق
توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش
همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه
و جهان به ویژه همسایگان مورد تاکید
قرار گرفته است.
 انتق�ال فن�اوری پیش�رفته به
داخل
زنگنه همچنین اصل بهرهگیری از
برترین فناوریهای موجود در جهان و
توجه به ارتقا و انتقال فناوری را یادآور
شد و افزود :بهرهگیری از فرصت اجرای
طرحهای باالدستی نفت برای تقویت
فناوری ملی و دانش بنیان کردن صنایع
باالدستی و پایین دستی نفت و گاز با
حمایت از تاسیس و تقویت شرکتهای
دانش بنیان در همه عرصههای صنعت
نفت مورد تاکید است .در این خصوص
دربند 17سیاستهایکلیبرنامهششم
دانشبنیان کردن صنایع دستی و پایین
دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت
شرکتهای دانش بنیان برای طراحی،
مهندسی ،ساخت ،نصب تجهیزات
و انتقال فناوری به منظور افزایش
خودکفایی صراحتا تاکید شده است.
 ارتقای توان فناوران داخلی
زنگنه با اشاره به شرکتهای فعال
داخلی گفت :تاکنون در شاخههای
مختلف از همکاری شرکتهای داخلی
استفاده کردهایم ،کاری که در دهه 70
و اوایل  80شد .از نظر ارزش بیش از

 500درصد اجرای هر پروژه توسط
ظرفیتهای ایرانی انجام میشد .این
فعالیتها در شاخههای مختلف به
سرانجامرسید.
گام مهمی که باید برداشته شود
ت در ( E&Pشرکتهای اکتشاف
شرک 
و تولید نفت) است .اکنون این شرکتها
را در ایران نداریم ،باید این شرکتها
را تاسیس و از آن حمایت کنیم .این
موضوع بسیار مهم است که در این
زمان میتوانیم از این فرصت برای
شکلگیریاینشرکتهااستفادهکنیم.
این شرکتها وظیفهشان مهندسی
مخزن ،مدیریت کالن مخزن – توانایی
بهرهبرداری و تامین مالی است مثل
شرکتهایبزرگنفتی.
 ض�رو ر ت توس�عه بخ�ش
باالدستی
زنگنه در ادامه بر ضرورت توسعه
بخش باالدستی نفت تاکید کرد و
افزود :باید در بخش اکتشاف نفت و گاز،
توسعه تا رسیدن به شناخت کامل منابع
صورت گیرد و این موضوع به ویژه در
بخش میدانهای مشترک پیگیری
شود .باال بردن بازیافت از مخازن نفت
و گازنیز ،الزامی در این بخش است که
این موضوع همان تولید صیانت شده را
شاملمیشود.
دراینرابطهبایدگفت:درسیاستهای
کلینظامبرنامههایتوسعهبرایصنعت
نفت یک انتخاب نیست ،بلکه از الزامات
قطعی در باالترین سطح نظام است.
وزیر نفت همچنین به ضرورت
جلب مشارکت خارجی برای دستیابی
به تکنولوژی پیشرفته ،مدیریت برتر
و سرمایه اشاره کردو افزود :در تمام
میدانها در بخش باالدستی نفت باید از
برترین فناوریها استفاده شود.
اگر نیاز به توسعه ،تکنولوژی ،مدیریت
و سرمایه داریم ،باید قراردادهای ما
جذابیت و قابل قبول بودن شرایط
قراردادهای جدید برای شرکتهای
بینالمللی راداشته باشد.
 توج�ه ب�ه مدله�ای متن�وع
قرارداد
وی در تشریح مدلهای قراردادی
افزود :قراردادهای امتیازی ،مشارکت
در تولید و بیع متقابل این قراردادها
را شامل میشود که در دهه 1370

5
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران،
ذخایر نفت قابل برداشت کشور را
 158میلیارد بشکه اعالم کرد و گفت:
ایران با دارا بودن  10درصد ذخیره
نفت جهانی ،رتبه سوم اوپک و رتبه
چهارم صادرکنندگان نفت جهان را در
اختیار دارد.ایران همچنین با دارا بودن
 34تریلون مترمکعب ذخایر گاز قابل
استحصال ،رتبه نخست ذخایر گازی
جهان را داراست و با بیش از  18درصد
سهم از مجموع ذخایر گازی جهان،
پتانسیل عظیمی برای رونق اقتصادی،
صادرات ،تکمیل زنجیره ارزش و کسب
درآمد دارد.جوادی با بیان اینکه تاکنون
کمتر از  30درصد ذخایر کشف شده
کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته است،
تصریح کرد :در  25سال آینده نیازمند
روزانه  25میلیون بشکه افزایش تولید
هستیم و با در نظر گرفتن سهم فعلی

 10درصدی ایران از بازار جهانی ،حدود
 2/5میلیون بشکه در روز ظرفیت سازی
جدید نیاز است.مطابق هدفگذاری انجام
شده در برنامه ششم توسعه ،افزایش
تولید گاز از  750میلیون مترمکعب در
روز در پایان برنامه پنجم توسعه به روزانه
 1.4میلیارد متر مکعب برنامه ریزی شده
است.در این برنامه همچنین افزایش
حداقل 4/7میلیون بشکه ای نفت برنامه
ریزی شده و در این راستا نیازمند 2/2
میلیون بشکه در روز افزایش تولید یا
توسعه میدانهای جدید هستیم؛ عالوه
بر آن ،یک میلیون بشکه در روز میعانات
گازی باید توسعه یافته و صادر شود.
تا پایان سال  2020نیازمند حدود
 650دکل-سال هستیم تا دسترسی به
اهداف برنامه را فراهم کنیم؛ همچنین
حدود  300چاه نفت باید تکمیل شده
و به بهرهبرداری برسد.جوادی ،ابراز
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جامعه و توانمندسازی نسلهای آینده،
امانت دار این ودیعه باشیم.
در این راستا نیازمند سیاستگذاری
صحیح از سوی دولت هستیم تا به اهداف
توسعه صیانتی ،به حداکثر رساندن عمر
مخازن و توسعه پایدار دست یابیم.
برای صیانت از منابع نفت و گاز کشور
باید ضوابط و استانداردهای معقولی
را رعایت کنیم که یکی از الزامات آن
قاعدهمند کردن قراردادهایی است که
در آن سرمایه ،مدیریت و تجربه بنگاهها
برای اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداری از
منابع نفت و گاز به کار گرفته شود.
قدرت مانور مدیران و دست اندرکاران
تنظیم قرارداد میتواند تاثیر قابل
توجهی بر اجرای قوانین داخلی کشور
نیز داشته باشد.معاون حقوقی رئیس
جمهوری ادامه داد :رونمایی از مدل
جدید قراردادها ،یک حلقه تکاملی است
وانتهایراهنیست؛بلکهحلقههایبعدی
باید آن را تکمیل کند.
وی اضافه کرد :این مدل عالوه بر
جذابیت برای سرمایهگذاران باید بتواند
پاسخمثبتیبهنگرانیهایداخلیداشته
باشد.
 مدل جدی�د قراردادهای نفتی
ایران( ،)IPCتوس�عه همه جانبه را
امکانپذیرمیکند
رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران نیز در این مراسم با بیان
اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی
ایران( ،)IPCدستیابی به اهداف توسعه
کشور در بخش نفت وگاز و توسعه همه
جانبه را امکانپذیر میکنند ،اعالم کرد:
باتوجه تصمیمات و مذاکرات سالهای
گذشته سه پروژه «فاز دوم طرح توسعه
آزادگان شمالی ،فاز دوم طرح توسعه
یادآورانوپروژهتوسعهمیدانگازیفرزاد
 »Bاز پروژههای معرفی شده در قالب
مدلجدیدقراردادهاکنارگذاشتهشدند.
وی افزود :در مقطع کنونی  50پروژه در
این مدلها در نظر گرفته شده است.
شرکت ملی نفت میتواند با ظرفیتهای
پیش بینی شده در قراردادهای جدید،
موجبات جذب سرمایه ،انتقال دانش و
فناوری ،ارتقای فرصتهای اجرایی در
کشور ،افزایش تولید نفت و گاز ،افزایش
جذب بهرهبرداری و بهبود توسعه مخازن
کشور را فراهم کند.

امیدواری کرد که قراردادهای جدید
( )IPCبتواند بخشی از این ماموریت را به
انجام برساند و دستیابی به توسعه مدنظر
با توجه به دانش روز ،سرمایهگذاری
خارجی و مدیریت خوب تحقق یابد.
 مدل جدی�د قراردادهای نفتی،
ابزاریمهمبرایترمیمروابطباجهان
صنعتیاست
سید مهدی حسینی رئیس کمیته
بازنگری قراردادهای نفتی ایران گفت:
مدل جدید قراردادهای نفتی ،ابزاری
برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است
که با هدف انتقال فناوریهای پیشرفته،
جذب اعتبار و سرمایههای الزم برای
توسعه و ارتقای ظرفیتها و همچنین
بینالمللی کردن ظرفیتهای داخلی
تدوین شده است.
ویادامهداد:مهمتریناهدافهمایش
تهران ،گردهمایی شرکتهای داخلی و
بینالمللی و توسعه ظرفیت موجود در
بخش نفت و گاز ایران است.
وی با بیان اینکه انتقال فناوریهای
پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها،
جذب اعتبار و سرمایههای الزم برای
توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخشهای
نفتوگازوبینالمللیکردنظرفیتهای
داخلی ،از جمله اهداف تدوین و معرفی
مدل جدید قراردادهای نفتی است،
گفت :مدل جدید قراردادهای نفتی
وسیلهای برای ترمیم روابط با جهان
صنعتیاست.
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اخبار فنی

برگ زرین دیگری به افتخارات ایکو افزوده شد

فراروش گاز ترش و آغاز ازدیاد برداشت از مخزن پارس جنوبی

با تالش مهندسان و متخصصان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت عملیات
فراروش گاز ترش و آغاز ازدیاد برداشت از مخزن پارس جنوبی آغاز شد.به گزارش روابط
عمومی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو) ،با تکمیل تجهیزات دریافت
و عملیات راه اندازی فاز  18دریافت گاز ترش از سکوی اول فاز  17پارس جنوبی با هدف
فرآروش در پاالیشگاه فازهای 17و 18میدان مشترک پارس جنوبی آغاز و به تبع آن
از تاریخ  18آذرماه ازدیاد برداشت از میدان گازی مشترک میان دو کشور ایران و قطر
میسرشد.هم اکنون در این پاالیشگاه عظیم ،گاز شیرین به خط سراسری تزریق شده
و تولید میعانات گازی نیز به صورت پایدار انجام می شود .شرکت اُیکو با اجرای این طرح

توانست برگ زرین دیگری را به تاریخ افتخارات خود بیافزاید .بدون تردید ،این موفقیت
مرهون تالش های مستمر و بی وقفه تمامی دست اندرکاران فازهای 18و 17پارس جنوبی
است که امروز شاهد ثمرات آن هستیم.میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی
جهان است که درخلیج فارس واقع شده و مساحت آن ۹۷۰۰کیلومتر مربع است که۳۷۰۰
کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی ایران و  ۶۰۰۰کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی
قطر قرار دارد.شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت( )OICOبه عنوان یکی از
شرکت های توسعه یافته و پیشرو در عرصه راه اندازی ،بهره برداری و تعمیر و نگهداری در
صنعت نفت ،نقشی محوری را در راه اندازی فاز های  17و  18پارس جنوبی بر عهده دارد.

www.oico.ir

شماره 9
پاییز 1394

7

رویداد

نمایش توانمندی های ایکو در در کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران
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توانمندی های شرکت ایکو درنخستین کنگره راهبردی
و نمایشگاه نفت و نیروی ایران در معرض دید مهندسان
،متخصصان وسرمایه گذاران داخلی و خارجی قرارگرفت .
به گزارش روابط عمومی شرکت راه اندازی و بهره برداری
صنایع نفت(، )OICOنخستین کنگره بین المللی نفت و
نیرو ایران از  27تا  29مهرماه با حضور بیژن زنگنه وزیر
نفت ،مدیران چهار شرکت اصلی وزارت نفت و نمایندگان
شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی و نمایندگان مجامع انرژی
در هتل المپیک تهران برگزار شد.
زمینه اصلی برگزاری این کنگره ،تحوالت مهم و روندهای
آینده درکسب و کار انرژی ایران مبتنی برجهش های
فناوریبود.
ُ
بر اساس این گزارش شرکت ایکو همراه با گروه مهندسی
و ساختمان صنایع نفت ( )OIECدر این کنگره حضوری
فعال داشت و ضمن حضور در این کنگره ،در نمایشگاه جانبی
نیز توانمندی های خود را در عرصه صنعت نفت و گاز به
نمایش گذاشت.
مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت و هیات همراه ،دکتر Jozsef
 Tothرئیس شورای جهانی نفت ( ، )WPCدکتر عادلی دبیر
کل کشورهای صادر کننده گاز ( ،)GECFمهندس شعری
مقدم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
مهندس پیوندی قائم مقام مدیر عامل پتروشیمی ،مهندس
عراقی معاون وزیرو مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،مهندس
ثمری معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران ،مهندس
شعبانپور مدیرعامل شرکت  ،POGCنمایندگان شرکت
 Lindeو بسیاری دیگر از مدیران ارشد داخلی و خارجی
از غرفه گروه  OIECو شرکت اُیکو بازدید کرده و با آخرین
دستاوردهای شرکت اُیکو در صنعت راه اندازی کشور آشنا
شدند.
مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز در دومین روز
همایش نفت و نیرو با اشاره به آمادگی این وزارتخانه برای
جذب سرمایهگذاری خارجی گفت :بازار برق ایران گسترده
و متنوع است و ازاینرو ،انجام سرمایهگذاری جدید سبب
تحول در آن میشود.
گفتنی است حضورایکودر چنین کنگره هایی فرصت های
ارزشمندی برای معرفی بیشتر شرکت ایجادخواهد کرد.الزم
به یادآوری است  ،کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
از سوی باشگاه نفت و نیرو که یک سازمان مردم نهاد است
برگزارشد.
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رویداد

حضور نماینده اُیکو در  2015 Kazenergy Eurasian forumقزاقستان
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نمایشگاهی و معرفی توانمندی های شرکت اُیکو اشاره
کرد.دیدار با سفیرایران در قزاقستان ،رئیس شورای
جهانی نفت دکتر  ، Josef Tothوزیر انرژی قزاقستان،
دکتر عادلی دبیر کل کشور های صادر کننده گاز

 ،GECFرئیس انجمن  Kazenergyقزاقستان ،دکتر
 Danile Yerginمعاون موسسه  ،IHSو نمایندگان
شرکت های مختلف از دیگر برنامه های این نشست
 4روزه بوده است .

پاییز 1394

نماینده شرکت اُیکو و عضو کمیته جوانان ایران در
کمیته جوانان شورای جهانی ( )WPCدر نشست
 Kazenergy Eurasian forumکه از  28تا 1
سپتامبر در کشور قزاقستان برگزار شد حضور داشت.
 Kazenergy Eurasian forumبه عنوان یکی
از مهم ترین رویدادهای نفتی در کشور قزاقستان و با
ارسال پیام رئیس جمهور این کشور و حضور شخصیت
های کشور قزاقستان و شرکت های بین المللی در حوزه
صنعت نفت و گاز برگزار شد.
محسن حائری نژاد نیز به نمایندگی از شرکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOدر نشست
های این  Forumو همچنین جلسات کمیته جوانان
شرکت کرده بود .از اهم برنامه های این نشست می
توان به گفتگو و حضور در نشست های تخصصی،
دیدار با نمایندگان کشور های مختلف ،حضور در بخش
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خبر چشم انداز

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:

ت طالیی سرمایه گذاری در صنعت نفت
 7مزی 

  مزیتهای طالیی س�رمایه گ�ذاری در
صنعت نفت ایران
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وی با یادآوری این که شرکت ملی نفت
ایران به دنبال آن است که یک قرارداد
کامل ،شفاف و تفصیلی برای توسعه
صیانتی مخازن و حفظ حداکثر منافع ملی
را فراهم کند ،تبیین کرد :از سوی دیگر
شرکتهایی که قصد سرمایه گذاری در
صنعت نفت و گاز ایران دارند ،از مزیتهای
متعددی در کشور برخوردار هستند.
جوادی با تاکید بر این که نخست ،در
ایران بازار بزرگی برای عرضه محصوالت
وجود دارد و ضرورتی مبنی بر صدور
محصوالت خام به صورت یک جا وجود
ندارد ،گفت :همین طور بازار رشد انرژی
در احواالت بدبینانه ،واقع بینانه و خوش
بینانه این نوید را می دهد که بازار انرژی
نیازمند یک تولید و عرضه فراتری در دراز
مدت است.
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با
تشریح مزیت های صنعت نفت ایران
برای جذب سرمایه گذاران در دوران پسا
تحریم ،اعالم کرد :جمهوری اسالمی ایران
از نظر امنیت سیاسی ،مالی و اجتماعی
در منطقه نفت خیز خاورمیانه ،با ثبات
ترین کشور است .رکن الدین جوادی در
آستانه لغو تحریم ها درباره جزئیات نسل
جدید قراردادهای صنعت نفت (،)IPC
گفت :پس از ارائه سه نسل قراردادهای بیع
متقابل ،شرکت ملی نفت ایران متناسب
با تغییر و تحوالت در صنعت نفت و بازار
جهانی انرژی ،تصمیم به ارائه نسل جدید
قراردادهای نفتی گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با
اعالم این که قراردادهای بیع متقابل در
سه دوران براساس تجربیات به دست آمده
ارتقا پیدا کرد و تکمیل شد ،تصریح کرد:
طبعا قراردادهای جدید هم می شود این
فرصت را برایش متصور بود که با تجربه در
دور اول اجرا ،راه های تکاملش را در مرحله
بعد طی کند.
معاون وزیر نفت با بیان این که جذب
سرمایه ،انتقال دانش و فنآوری ،افزایش

ظرفیت تولید نفت و گاز و افزایش ضریب
بازیافت و در نهایت تولید صیانتی نفت و
گاز از مهم ترین اهداف تدوین قراردادهای
جدید توسعه ای در صنعت نفت کشور
است ،اظهار کرد :بر این اساس  50پروژه
جدید نفت و گاز در حوزه های توسعه و
اکتشاف در دو بخش خشکی و دریایی به
سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی
داخلی ارائه شد.

رئیس شورای سیاست گذاری کمیته
بازنگری قراردادهای نفتی با یادآوری این
که هم اکنون ایران یکی از بزرگ ترین
دارندگان ذخایر نفت خام و گاز طبیعی
جهان است ،در خصوص مهم ترین
مزیتهای سرمایه گذاری در صنایع
نفت و گاز به ویژه در دوران پسا تحریم،
توضیح داد :امیدواریم که قراردادهای IPC
بخشی از این ماموریت را عهده دار شود

و این فرصت را ایجاد کند که این توسعه
با استفاده از دانش روز ،تکنولوژیهای
پیشرفته سرمایه گذاری خارجی و همین
طور با مدیریت پیشرفته تحقق پیدا کند.
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چشم انداز

 هزینه پایین تولید نفت و بازگشت
سریع سرمایه ها
معاون وزیر نفت با بیان این که به عنوان
دومین مزیت ،سرمایه گذار در صنعت
نفت ایران از بازیافت سرمایه ها با ضریب
اطمینان زیادی آسوده خاطر خواهد بود،
تصریح کرد :از سوی دیگر به دلیل واقعیت
های زمین شناسی و ویژگیهای مخازن در
کشور که جز مخازن کم هزینه در سرمایه
گذاری و کم هزینه در بهره برداری است
سرمایه گذاران برای تولید نفت و گاز،
سرمایه گذاری که در کشور ما نیاز دارد و
هزینههای تبعه بهره برداری آن کامال قابل
رقابت و به مراتب بهتر از کشورهای زیادی
در جهان است که در حال سرمایه گذاری
برای توسعه هستند.مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران افزود :این مزیت این انگیزه را
ایجاد خواهد کرد که کشورها و شرکت ها
با سرمایه گذاری حداقل هزینههای کم تر
به اهداف تولیدی بهتر دست یابند.
  ای�ران ام�ن تری�ن صنع�ت نفت
خاورمیانه را دارد
وی از امنیت سیاسی ،مالی و اجتماعی
به عنوان یکی از ویژگی های بارز کشور،
برای سرمایه گذاران نام برد و یادآور شد :در
منطقه نفت خیز خاورمیانه ،ایران در ردیف با

ثبات ترین کشور است و بنابراین این فرصت
را ایجاد می کند تا بدون دغدغه و کم ترین
نگرانی تجهیز و سرمایه گذاری و در توسعه
همراهی کرد.به گفته معاون وزیر نفت تنوع
و گستردگی مخازن هیدروکربوری در کشور
از خشکی تا دریا ،از پروژه های در حال
تولید تا پروژه های جدید ،از آب های کم
عمق تا آب های عمیق و دسترسی پذیری
به بازارهای جهانی قدرت انتخاب زیادی
برای سرمایه گذاران و شرکت های صاحب
دانش و سرمایه فراهم است که پروژه های
مورد نظر خود را با انعطاف بیشتر متناسب با
تجربیات و صالحیت خود به راحتی انتخاب
کنند.
  نیازی ب�ه واردات نیروی انس�انی
متخصصنداریم
این مقام مسئول با اعالم این که ایران در
زمره کشورهای جوان قرار دارد و به همین
دلیل در طول سالیان بعد از انقالب با
افزایش فرصتهای تحصیلی نیروی انسانی
تحصیل کرده و توانمند در کشور به وفور
یافت می شود و ضرورت ندارد نیروی کار
متخصص از کشورهای دیگر به ایران بیاید،
یادآور شد :این قابلیت برای به کارگیری
این نیروی توانمند و تحصیل کرده یکی
از مزیت هایی است که برای شرکت های

خارجی امکان برنامه ریزی مناسب را
فراهم می کند.جوادی با اشاره به اقدامات
و دستاوردهای حاصل شده در حوزههای
تحقیقاتی ،مهندسی ،تولید ،و اجرایی در
صنعت نفت و گاز ایران در دوران پسا
تحریم ،تاکید کرد :در دوران تحریم ظالمانه
بینالمللی علیه ایران ،این فرصت و این باور
ایجاد شد که امروزه با شرکت هایی مواجه
هستیم که هم از نظر تعداد قابل توجه
هستند و هم از نظر قابلیت ها ،قابلیت های
خوب را موفق شدند کسب کنند و این ها
شرکا و همکاران بسیار برجسته و قابل
اعتماد و اعتال برای شرکت های خارجی
می توانند باشند.
وی ادامه داد :از طرفی ،با این قراردادهای
پیشنهادی مصوبه هیات دولت ،نگاه به
همکاری از توسعه کوتاه مدت به یک
همکاری بلندمدت تغییر پیدا کرده است
و امیدواریم این نگاه بلندمدت ،شرایط و
جذابیت مضاعفی را برای جلب شرکت
های توانمند و عالقه مند فراهم کند.
  ای�ران آماده امض�ای قراردادهای
برد-برد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
پایبندی به تعهدات ،عالقه مندی
و حضور در بازارهای جهانی را جزء

سیاست های اساسی و راهبردی
جمهوری اسالمی ایران در صنایع نفت و
گاز عنوان کرد و افزود :در دوران جنگ
تحمیلی علی رغم خسارت های سنگین
و مزاحمت های فراوان ،شرکت ملی نفت
ایران در دنباله سیاست ها هرگز اجازه
نداد صدور نفت خام ،پرداخت تعهدات
و تحویل فرآوردههای نفتی به مشتریان
لحظه ای دچار وقفه شود.
عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت
ایران با بیان این که این انگیزه کماکان در
مجموعه صنعت در کشور وجود دارد که
بتواند حضورش را و قابل اعتماد بودن یک
تولید کننده را مجددا در بازارهای جهانی در
سطح وسیع به نمایش بگذارد ،خاطرنشان
کرد :سیاست دولت بر توسعه همکاری های
اقتصادی سیاسی با کشورهای جهان است
که این قراردادها یکی از گام های اساسی
برای این نوع سیاستها و فرصتها است.
جوادی در پایان با بیان این که به زودی
مناقصات طرح های جدید نفت و گازی
ایران تهیه و عرضه می شود ،خاطرنشان
کرد :شرکت ملی نفت ایران به دنبال
امضای قراردادهای برد-برد با سرمایه
گذاران بخش خصوصی و خارجی در
دوران پسا تحریم است.
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بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

اُیکو شرکت برتر پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی از منظر HSE

اُیکو بهعنوان شرکت برتر پاالیشگاه پنجم از منظر  HSEدر سال جاری انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اُیکو ،مراسم بزرگداشت هفتم مهرماه ،روز ملي ايمني و آتش نشاني با حضور ریيس  HSEمجتمع گاز
پارس جنوبي ( ،)SPGCریيس محيط زيست مجتمع ،مدیر پاالیشگاه و جمعي از مسئولين و كاركنان پااليشگاه پنجم و شرکت
های پیمانکاری مستقر در این پاالیشگاه برگزار شد.
در اين مراسم از نفرات برتر ايمني و آتشنشاني پااليشگاه پنجم با اهداء لوح سپاس تقدير به عمل آمد و لوح ویژه شرکت برتر
پاالیشگاه پنجم از منظر  HSEدر سال  94نیز به شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOاهداء شد.
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بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

برگزاری مراسم تقدیر از پرسنل منتخب پروژه های اُیکو در روز ملی HSE

به مناسبت گرامیداشت هفتم
مهرماه روز ملی ایمنی و آتشنشانی،
از پرسنل منتخب در پروژه های
مختلف شرکت اُیکو طی مراسم
های جداگانه ای تقدیرشد.
ُ
به گزارش روابط عمومی ایکو،
به منظور افزایش انگیزه و اشاعه
فرهنگ ایمنی ،روز سه شنبه هفتم
مهرماه و همزمان با روز ملی ایمنی
و آتشنشانی در مراسمی که در
محل مرکز راه اندازی فازهای 17
و  18پارس جنوبی برگزار شد ،از
مدیران و پرسنل منتخب این پروژه
ملی در راستای رعایت و اجرای
دقیق الزامات ایمنی و نهادینه
شدن فرهنگ سالمت کار با اهداء
لوح سپاس و هدیه ای تقدیر به

عمل آمد .همچنین در مراسمی
که در محل سالن کنفرانس مرکز
راه اندازی فازهای  20و  21پارس
جنوبی برگزار گردید ،نفرات منتخب

این پروژه عظیم و سایر پروژه های میعانات گازی خلیج فارس نیز در
اُیکو در منطقه عسلویه مورد تقدیر مراسمی که در محل این پروژه
عظیم در بندرعباس برگزار شد
قرار گرفتند.
همچنین از پرسنل منتخب پروژه تقدیر به عمل آمد.
شرکت راه اندازی و بهره برداری
صنایع نفت ( )OICOبه عنوان
شرکتی پیشرو در راه اندازی ،بهره
برداری و تعمیر نگهداری در صنایع
نفت ،گاز و پتروشیمی ،همواره رعایت
الزامات و استانداردهای  HSEرا
سرلوحه اهداف خود قرارداده و در این
زمینه موفق به کسب گواهينامههاي
سيستم مديريت يکپارچه(،)IMS
سيستم مديريت زيستمحيطي
ISO 14001و سيستم مديريت
ايمني و بهداشت حرفهايOHSAS
 ، 18001شده است.
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اخبار داخلی

«یک دانشکار باشید»
کتاب سال مدیریت و مهندسی صنایع ایران شد
کتاب ”یک دانشکار باشید“ نوشته یاشا افشارجلیلی از همکاران مدیریت دانش شرکت ایکو که در سال 1393
به چاپ رسیده ،توانست در دومین دوره کتاب سال مدیریت و مهندسی صنایع ایران تندیس مولف برتر را به خود
اختصاص دهد .گفتنی است  ،شرکت اُیکو به عنوان یکی از پیشتازان صنعت راه اندازی در کشور برنامه حمایت از
فعالیت های پژوهشی را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

انتخاب پژوهشگربرتر از ایکودر جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر

در سومین همایش و نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی که در
مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی
برگزار شدکارشناس تحقیق و توسعه
شرکت  OICOبعنوان پژوهشگربرتر
انتخاب شد .شاه حسینی مدیر آموزش،
تحقیق و توسعه شرکت اُیکوگفت :محسن
حائری نژاد کارشناس تحقیق و توسعه

شرکت اُیکو با شرکت در فرآیند جشنواره
و ارزیابی های صورت گرفته به عنوان
پژوهشگر برتر انتخاب شد.
این انتخاب از بین  250نفر از محققین و
پژوهشگران صنعت نفت صورت گرفت .وی
یادآورشد :حضور مستمرکارکنان در چنین
مجامع و کنگره هایی موجب معرفی بیشتر
قابلیت ها و توانمندی های کارکنان شرکت

درمسابقات قهرمانی وزنه برداری پرس
سینه استان خوزستان که با حضور 158
وزنه بردار از تیم های مختلف استان دهم
مهرماه سال جاری برگزار شد حسین

پرویزی نژاد از شرکت ایکو موفق به کسب
مقام دوم این دوره از مسابقات گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

خواهد شد.شاه حسینی افزود :واحد تحقیق
وتوسعه این مدیریت به منظور دستیابی به
اهداف سازمانی خود ،حمایت از پژوهشگران
داخل سازمان را به عنوان یکی از مهمترین
اولویت های سازمانی در دستور کار خود قرار
داده است ،بطوریکه شرکت اُیکو در سال
 93و  94از ده ها مقاله علمی همکاران
در مجالت ،کنفرانس و کنگره ها در داخل

و خارج از کشور حمایت های الزم را انجام
داده است.

افتخارآفرینی نماینده ایکو درمسابقات قهرمانی وزنه برداری پرس سینه استان خوزستان
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(اُیکو) ،در وزن  83کیلو دسته بزرگساالن
این دوره از مسابقات حسین پرویزی نژاد
به عنوان نماینده شرکت راه اندازی و بهره
برداری صنایع نفت حضور داشت که با
ثبت وزنه  165کیلوگرم موفق به کسب
مقام دوم و در مجموع دسته جوانان و
بزرگساالن نیز به مدال برنز دست یافت.
در این وزن سجاد رک رکایان قهرمان
کشور در سال  1393به مدال طال دست
یافت و به عنوان قهرمان قهرمانان این دوره
از مسابقات انتخاب شد.
الزم به ذکر است حسن پرویزی نژاد
بعنوان کارشناس ارشد واحد برنامه ریزی
و کنترل پروژه در پروژه راه اندازی فازهای
 17و  18پارس جنوبی شرکت اُیکو
مشغول فعالیت است.
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گزارش

IPFبازخوانی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران

پاییز 1394
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دوازدهمین کنفرانس بین المللی
صنعت پتروشیمی ایران( )IPFبا
محوریت معرفی فرصت های سرمایه
گذاری صنعت پتروشیمی ایران 22
تا  23آذر ماه در تهران برگزارشد .این
همایش بازخوانی ظرفیت ها و جذابیت
های صنعت پتروشیمی ایران در منطقه
ودنیا بود که به سرمایه گذاران داخلی
وخارجی معرفی شد .فرصت های
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی
ایران در دوران پسا تحریم  ،شرایط
و قوانین حاکم بر سرمایه گذاری
در ایران  ،تاثیر روند اقتصاد جهانی
بر صنعت پتروشیمی  ،آثار قیمت
نفت خام بر قیمت اتیلن و پروپیلن ،
فناوری های نوین تبدیل گاز طبیعی
به الفین ( ،)GTOپروپیلن () GTPو
 ، OCMتوسعه و سرمایه گذاری در
پترو پاالیشگاه های یکپارچه بر اساس نعمت زاده وزیر صنعت  ،معدن و بسیاری از مدیران و کارشناسان ارشد بعنوان اولویتی جدی و پراهمیت برای
خوراک میعانات گازی و رقابت خوراک تجارت  ،عباس شعری مقدم معاون صنعت نفت و پتروشیمی  ،سرمایه دوران پساتحریم یاد کرد و با اشاره به
هایمورداستفادهدرصنعتپتروشیمی وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گذاران داخلی و نمایندگان  25کشور رویکردهای پنج گانه که از سوی مقام
معظم رهبری در باب این سیاست ها
از جمله اتان  ،نفتا  ،زغال سنگ و شیل صنایع پتروشیمی ایران  ،امیرحسین خارجی برگزار شد .
گس محورهای این همایش را شامل زمانی نیا معاون امور بین الملل و  اقتصاد مقاومتی باید در صنعت مورد تاکید قرار گرفته است ،گفت:
صنعت پتروشیمی با ویژگیها و ظرفیت
می شد .این همایش با حضور اسحاق بازرگانی وزیر نفت  ،محمد حسن پتروشیمی متبلور شود
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس هایی که دارد ،نمونه ای بارز برای تبلور
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری پیوندی معاون مدیر عامل شرکت ملی
 ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صنایع پتروشیمی و رئیس دوازدهمین جمهوردر این همایش طی سخنانی اقتصاد مقاومتی است و انتظار می رود
 ،بیژن زنگنه وزیر نفت  ،محمدرضا همایش بین المللی پتروشیمی  ،از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که همه رویکردهای اقتصاد مقاومتی در
این صنعت حاکم شود.
وی اظهار داشت :برخی تصور می
کردند که اقتصاد مقاومتی مختص
دوران تحریم است اما دولت به طور
جدی سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی را در دوران پس از تحریم نیز
در دستور کار خود خواهد داشت.
وی با تاکید براینکه رویکردهای پنج
گانه ی اقتصاد مقاومتی باید در همه
ی دستگاه های اجرایی نمود پیدا
کند ،افزود :این رویکردها باید عالوه بر
دستگاه های اجرایی ،در شرکت های
اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا
شرکتی که فاقد این رویکردها باشد از
لحاظ اقتصادی مشکل دار خواهد بود.
امروز بهترین فرصت برای سرمایه
گذاری شرکت های خارجی در ایران
است
معاون اول رییس جمهور با بیان 15

گزارش

دریای عمان را به کانون های اصلی
توسعه و گسترش صنعت پتروشیمی
تبدیلکنیم.
معاون اول رییس جمهور یکی دیگر
از موضوعات پر اهمیت در صنعت
پتروشیمی را تکمیل زنجیره در این
صنعت عنوان کرد و افزود :برای اینکه
حلقه های پایین دستی در صنعت
پتروشیمی را تکمیل کنیم باید حتماً
صنایع پایین دست پتروشیمی نیز مورد
حمایت قرار گیرد و بخش خصوصی نیز
فعال شود.
جهانگیری وزارت نفت را یکی از
دستگاه های اجرایی پیشتاز در برنامه
ریزی برای دوران پساتحریم دانست
و گفت :این وزارتخانه از طرح های
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شرایط ویژه ای قرار گرفته ایم ،گفت:
شرایط برای توسعه فعالیت ها در کشور
فراهم شده است.
زنگنه با تشریح جایگاه صنعت
پتروشیمی در کشور افزود :وظیفه
توسعه صنعت پتروشیمی به بخش
خصوصی واگذار شده و وزارت نفت
تامین خوراک و ایجاد زیربناها را عهده
دار شده است.
وی ادامه داد :شرکت ملی صنایع
پتروشیمی در گذشته متصدی اصلی
توسعه صنعت پتروشیمی به شمار می
رفت اما اکنون وظیفه اصلی این شرکت
سیاست گذاری و هدایت و نظارت
است.
زنگنه افزود :این شرکت باید شرایط
الزم برای رقابت سالم در صنعت
پتروشیمی را فراهم کند.
وزیر نفت با تاکید بر لزوم دست
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اینکه امروز بهترین فرصت برای سرمایه
گذاری شرکت های خارجی در ایران
مهیا شده است ،به برخی ویژگیها و
امتیازات کشور برای سرمایه گذاری
اشاره و خاطرنشان کرد :ایران از ذخایر
و منابع نفت و گاز غنی و نیز مواد
معدنی متعددی برخوردار است ضمن
آنکه موقعیت جغرافیایی استثنایی
و جمعیت بزرگ و نیروی فراوان
تحصیلکرده نیز می تواند در کنار این
ویژگیها ،جاذبه های فراوانی را برای
سرمایه گذاران داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به برنامه های
جدی دولت برای توسعه ی کشور
گفت :با توجه به اولویت گذاری ها و
برنامه ریزی های صورت گرفته ،ایران
در ده سال آینده قادر است نه تنها
مشکل اقتصادی خود را حل کند بلکه
می تواند برای مشکالت اقتصادی سایر
کشورها نیز راهکار ارائه دهد.
وی با یادآوری استقبال چشم گیر
شرکت های خارجی برای سرمایه
گذاری در ایران پس از توافق هسته
ای تصریح کرد :بسیاری از هیات های
خارجی به همراه شرکت های متعدد
اقتصادی پس از توافق ژنو در ایران
حضور پیدا کرده اند که این خود گویای
ظرفیت ها و مزیت های منحصر به فرد
کشور برای سرمایه گذاری است.
پتروشیمیصنعتنخستکشور متعددی در بخش سرمایه گذاری
در حوزه ی نفت و گاز رونمایی کرده
تبدیل شود
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه و زمینه های سرمایه گذاری در این
صنعتپتروشیمییکیازصنایعیاست بخش را به جهان معرفی نموده است.
سایر دستگاه های اجرایی نیز باید
که باید با سیاست گذاری های دولت
به صنعت نخست کشور تبدیل شود ،طبق تعهدی که برای توسعه ی کشور
گفت :باید دغدغه ی سرمایه گذاران در دارند ،برنامه های خود را اعالم کنند
این زمینه برطرف شود و عالوه بر آن و زمینه های سرمایه گذاری را معرفی
تامین خوراک پتروشیمی نیز موضوع نمایند.
مهمی است که البته باید با قیمتی قابل ایران ،مرکز ثقل انرژی در منطقه
رقابت در عرصه ی بین المللی تامین است
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در این
شود.
جهانگیری ادامه داد :آیین نامه ای در مراسم طی سخنانی با بیان اینکه
این زمینه در دولت به تصویب رسیده از همکاری با شرکت های تراز اول
و به زودی وزیر نفت قیمت خوراک بین المللی استقبال می کنیم ،گفت:
شرکت های خارجی در ایران شعبه و
پتروشیمی را اعالم خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه زیر ساخت دفتر نمایندگی تاسیس کنند تا حمایت
های الزم برای توسعه ی سواحل کشور شوند.
وی با بیان اینکه شرایط پس از تحریم
فراهم شود ،گفت :تاکید داریم سواحل

با پیش از آن تفاوت دارد ،افزود :شرکت
های خارجی بهتر است برای فعالیت در
کشورمان شریک ایرانی پیدا کنند.
وی با قدردانی از تیم مذاکره کننده
هسته ای و محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه افزود :امیدواریم با پایان خوش
فعالیت تیم مذاکره کننده هسته ای در
روزهای آینده ،رسالت تاریخی که آنها
بر دوش گرفته اند به نتیجه رسیده و
دوران جدیدی از فعالیت در ایران آغاز
شود.
زنگنه اضافه کرد :به زودی تحریم
های ظالمانه لغو شده و امکان تبادالت
بین المللی فراهم می شود.
وزیر نفت با بیان اینکه به برکت
دیپلماسی نظام و اقتصاد مقاومتی در

یابی به بازارهای صادراتی گفت :ایران
دارای بزرگ ترین بازار در منطقه
است و با توسعه بخش پایین دستی
صنعت پتروشیمی ،کشورمان به بزرگ
ترین مصرف کننده این صنعت تبدیل
خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه تأمین
خوراک مهمترین بحث کنونی صنعت
پتروشیمی است ،افزود :با تکمیل
فازهای پارس جنوبی تا سال ،٢٠١٧
اتان ،پروپان و نفتا به اندازه کافی برای
طرح های جدید صنعت پتروشیمی
فراهم خواهد شد.
زنگنه اضافه کرد :براساس برنامه
ریزی های انجام شده ،تولید اوره از 4.5
میلیون تن کنونی به  ١٣میلیون تن و
متانول از  ٥میلیون تن کنونی به ١٥
میلیون تن افزایش خواهد یافت.
وزیر نفت گفت :با توسعه واحدهای
صنعت پتروشیمی ،قیمت محصوالت
تولیدی بر مبنای قیمت های سال
 1392به  ٧٠میلیارد دالر خواهد
رسید.
وی با یادآوری وجود خوراک فراوان
برای واحدهای پتروشیمی در ایران،
افزود :با تکمیل طرح های پاالیشگاهی
در بخش نفت و گاز ،بیش از  ١٢میلیون
تن ال پی جی 4.5 ،میلیون تن اتان و
 ١٣میلیون تن نفتا عالوه بر خوراک
های موجود ،ایجاد می شود که می
توان آنها را برای سرمایه گذاران جدید
اختصاص داد.
وزیر نفت اظهار داشت :ایران ،مرکز
ثقل انرژی در منطقه است و وجود
مزیت های فراوان ،کشورمان را از
شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری
برخوردار می کند.
زنگنه در ادامه به برنامه های وزارت
نفت برای احداث واحدهای ال.ان.جی و
پروپیلن اشاره کرد و افزود :با توسعه این
حوزه ها ،بخش پایین دستی صنعت
نفت توسط بخش خصوصی و تعاونی
توسعه می یابد.
وی اضافه کرد :ما به دنبال توسعه
واحدهای پایین دستی صنعت
پتروشیمی هستیم و حتی قصد داریم
پروپیلن را نیز به محصول نهایی تبدیل
و صادر کنیم.
16
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وزیر نفت در  168نشست وزارتی سازمان کشورهای صادر کننده نفت:

اوپک نمی تواند مانع بازگشت سریع ایران به بازار نفت شود
یکصد و شصت و هشتمین نشست
عادی وزارتی سازمان کشورهای صادر
کننده نفت (اوپک) جمعه  13آذر ماه
در مقر دائمی این سازمان در وین برگزار
شد و پس از بحث و تبادل نظر درباره
سیاستهای تولیدی این سازمان در  ٦ماه
نخست سال  ٢٠١٦بدون هیچ تصمیمی
درباره سقف تولید اوپک با صدور بیانه
ای به کار خود پایان داد.بر این اساس
سقف تولید پیشین  ٣٠میلیون بشکه در
روز این سازمان بدون تغییر باقی ماند و
تصمیم گیری درباره سقف تولید جدید
این سازمان به جلسه ای فوق العاده واگذار
شد .
در این نشست با تصمیم اعضای اوپک
عبداهلل سالم البدری که تاکنون دبیرکل
اوپک بود ،برای مدت هفت ماه دیگر به
عنوان سرپرست دبیرخانه اوپک انجام
وظیفه می کند .وی از سال  ٢٠٠٧تا
کنون دبیرکل این سازمان بوده است.
همچنین اندونزی پس از موافقت و
تائید همه کشورهای عضو اوپک در این
نشست فعالیت خودرا در جمع کشورهای
صادرکننده نفت به طور رسمی آغاز کرد
 .پیش از صدور بیانیه نشست  168اوپک
برخی خبرهای غیر رسمی از افزایش
سقف تولید اوپک به  31میلیون و 500
هزار بشکه حکایت داشت به گونه ای که
خبرگزاریهای رویترز و بلومبرگ به نقل از
برخی منابع از افزایش روزانه یک میلون
و  ٥٠٠هزار بشکه ای سقف تولید اوپک
و رسیدن به مجموع  ٣١میلیون و ٥٠٠
هزار بشکه خبر داده بودند ،که با انتشار

اخبار رسمی ،این خبر تکذیب شد.
اما امانوئل ایبه کاچیکوو ،وزیر نفت
نیجریه و رئیس دوره ای اجالس اوپک
پس از این نشست در گفت و گو با
خبرنگاران گفت اوپک تصمیم گرفته
است که به جای اعالم یک سقف تولید
رسمی که تاکنون  ٣٠میلیون بشکه در
روز بوده ،روی سطح تولید واقعی ٣١
میلیون و  ٥٠٠هزار بشکه در روز تمرکز
کند.
وی گفت :رقم تولید  ٣١میلیون و ٥٠٠
هزار بشکه در روز ،سطح واقعی تولید است
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و ما به طور دقیق درباره نامگذاری آن به
عنوان سقف تولید رسمی یا غیررسمی،
بحثینداشتیم.
رئیس اوپک تأیید کرد که اعضای
این سازمان تصمیم گرفته اند که شرائط
کنونی را حفظ کنند و بازار را اندکی
بیشتر زیر نظر داشته باشند.
  ایران در هر شرایطی به بازار نفت
باز می گردد
مهندس زنگنه به محض ورود به هتل
اینترکنتینتال وین ،در جمع خبرنگاران
گفت :افزایش تولید نفت خام و بازگشت
به بازارهای جهانی پس از لغو تحریمها،
حق قانونی ایران است و هیچ کس نمی
تواند این کشور را از حق قانونی خود منع
کند.
وی افزود :انتظار نداریم همکاران و
همتایان ما در اوپک نیز ایران را تحریم
کنند و مانع حق قانونی ایران برای افزایش
تولید نفت خام و بازگشت به بازارهای
جهانی شوند ،هر گونه محدودیتی بدان
معناست که آنها خواهان ادامه تحریمها
علیه ملت ما هستند و این غیر قابل قبول
است و عادالنه نیست.
وزیر نفت تصریح کرد :ایران در شرایط
کنونی بازارهای جهانی نفت خام از جمله

مازاد عرضه و افت قیمتهای جهانی نفت
خام که هم اکنون بازار نفت را با مشکل
روبرو کرده است ،نقشی نداشته است.
زنگنه گفت :ایران مسئولیتی در قبال
افت قیمتهای جهانی نفت خام نداشته
است و این مازاد عرضه و افت قیمتهای
جهانی نفت خام بر دوش کسانی است که
تولید خود را افزایش داده اند و بیش از نیاز
بازار نفت عرضه می کنند.
محدود کردن ایران برای افزایش تولید
نفت به هیچ وجه قابل مذاکره نیست
وزیر نفت اعالم کرد که محدود کردن
جمهوری اسالمی ایران برای افزایش
تولید نفت خام ،به هیچ وجه قابل بحث
و مذاکره نیست.
زنگنه با اشاره به این که تولید شیل
اویل کاهش قابل توجهی نداشته است اما
در عین حال روند رشد برداشت از این
ذخایر نامتعارف کند شده است ،گفت :با
این وجود درآمدهای اعضای اوپک کاهش
یافته است و آنها زیان دیده اند و به نظر
نمی رسد که بتوان در کوتاه مدت شرایط
را تغییر داد و برای حل مشکل به اتخاذ
یک راهبرد بلندمدت در اوپک نیاز است.
وی تصریح کرد :ما از همکاری
کشورهای غیر عضو اوپک با اعضای اوپک 17
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دبیرخانه اوپک اعالم کرد :نشست
 ١٦٨سازمان کشورهای صادر کننده
نفت (اوپک) روز جمعه ( ١٣آذر) در
وین ،پایتخت اتریش ،با ریاست دکتر
امانوئل ایبه کاچیکوو برگزار شد و به دلیل
انتصاب وی به وزیر نفت نیجریه از سوی
رئیس جمهوری این کشور ،به او تبریک
گفته شد.
کنفرانسهمچنینبهمهندساولوخیو
دل پینو به دلیل انتصاب به عنوان وزیر
نفت و معادن ونزوئال ،به مهندس کارلوس
پارخا یانوزلی به دلیل انتصاب به عنوان
وزیر نفت اکوادور ،به انس خالد الصالح به
دلیل انتصاب به عنوان سرپرست وزارت
نفت کویت ،تبریک گفت.
کنفرانس از مقامهای پیش از آنان،
یعنی مهندس پدرو مریزالده پاون از
اکوادور ،دکتر علی صالح العمیر از کویت و
اسدروبال چاوز از ونزوئال و دیزانی الیسون-
مادوئکه از نیجریه ،به دلیل خدمات آنها به

درباره وضعیت کنونی مذاکرات کنفرانس
سازمان ملل در پاریس درباره تغییرات
آب و هوایی بحث کرد و بر اهمیت
حضور فعال و مثبت همه کشورهای
عضو اوپک در این مذاکرات تأکید کرد.
این کنفرانس تأکید کرد که تغییر آب و
هوا ،حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
برای همه ما دغدغه هایی مهم هستند.
کنفرانس بر اهمیت استمرار گفت و گو
با دیگر کشورهای تولید کننده نفت و
بر اهمیت حفظ تعامل در زمینه انرژی
با چین ،اتحادیه اروپا ،فدراسیون روسیه،
و دیگر فعاالن صنعت نفت و نهادهای
بین المللی ،تأکید کرد .این کنفرانس
همچنین از برگزاری نخستین دیدار
سطح باالی اوپک و چین در ماه جاری
میالدی ،استقبال کرد.
در بررسی وضعیت کنونی بازار نفت،
کنفرانس نسبت مشارکت و اندیشه های
همه کشورهای عضو برای یافتن روش
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برای کاهش تولید استقبال می کنیم ،اما
این بدان معنا نیست که ما می خواهیم
برای کشورهای غیرعضو اوپک تصمیم
گیریکنیم.
وزیر نفت گفت :ایران می تواند بالفاصله
پس از لغو تحریمها حداقل روزانه ٥٠٠
هزار بشکه به تولید نفت خام خود بیفزاید
و پس از آن ظرف مدت کوتاهی روزانه
 ٥٠٠هزار بشکه دیگر نیز به این تولید می
افزاییم به طوری که این مقدار در مجموع
به یک میلیون بشکه می رسد و این بدان
معناست که تولید نفت خام ایران در
مجموع به رقم سه میلیون و  ٨٠٠هزار
تا سه میلیون و  ٩٠٠هزار بشکه در روز
می رسد.
زنگنه تصریح کرد :ما معتقدیم که
اوپک باید نظام سهمیه بندی برای اعضا را
احیا کند و بر رعایت سهمیه های تعیین
شده برای کشورهای عضو نظات داشته
باشد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش
تولید نفت خام ایران پس از لغو تحریمها
در اوایل سال  ٢٠١٦میالدی گفت :من
به وین آمده ام تا برای یافتن راه حلی
برای حل مشکالت بازار با همتایان خود
در اوپک مذاکره کنم و تبادل نظر داشته
باشیم.
  قراردادهای نفتی ای�ران جذاب
است
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره
که مدل جدید قراردادهای نفتی برای
شرکتهای بین المللی نفت و گاز جذاب
است ،گفت :ما معتقدیم که مدل جدید
قراردادهای نفتی ایران ( )IPCجذاب
.است.
وی افزود :بازخورد شرکتهای بین
.المللی نشان از رضایت آنها از این چارچوب
قراردادی دارد و ما نخست با سرمایه
گذارانی که خواهان حضور در پروژه های
نفت و گاز و ایران باشند ،یادداشت تفاهم
امضا می کنیم و سپس اطالعات و داده
ها را به آنها می دهیم و سرانجام به توافق
نهایی می رسیم.
وزیر نفت گفت :با توجه به گزارش
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،ما انتظار
داریم که بالفاصله پس از لغو تحریمها
در پایان ماه دسامبر یا اوایل سال ٢٠١٦
میالدی تولید نفت خام خود را روزانه نیم
میلیون بشکه افزایش دهیم.
زنگنه با تاکید بر این که محدود کردن

سطح تولید نفت خام ایران ،قابل مذاکره
نیست ،گفت :چنین تقاضایی از ایران برای
کمک به ثبات بازار ،غیر قابل کارشناسی
و ناعادالنه است.
وی در پاسخ به پرسشی در این باره که
برنامه های توسعه ای شما به چه صورت
خواهد بود ،گفت :اولویتهای ما به ترتیب،
بخشهای باالدستی ،میدان توسعه نیافته،
افزایش ضریب بازیافت از میدانهای توسعه
یافته،فعالیتهایاکتشافیوسپسصنعت
پتروشیمیاست.
  بیانیه پایانی نشست ١٦٨اوپک
صد و شصت و هشتمین نشست عادی
وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده
نفت(اوپک) بعداز ظهر روز (جمعه١٣ ،
آذرماه) با انتشار بیانیه ای به کار خود
پایان داد.

اوپک ،قدردانی کرد.
در تأیید از سر گیری عضویت کامل
اندونزیدراوپک،کنفرانسخوشامدگویی
گرم خود را به هیئت اعزامی این کشور به
ریاست سودیرمان سعید ،وزیر انر ِژی و
منابع معدنی ،ابراز کرد.
کنفرانس دکتر محمد بن صالح الساده،
وزیر انرژی و صنعت قطر را به عنوان
ریاست اجالس برای یک سال برگزید که
از اول ژانویه سال  ٢٠١٦میالدی اعتبار
می یابد .همچنین علی النعیمی ،وزیر
نفت و ذخایر معدنی عربستان ،به عنوان.
نایب رئیس برای همان دوره انتخاب شد.
کنفرانس گزارش دبیر کل ،و همچنین
گزارش هیئت کمیسیون اقتصادی را
بررسی و از اعضای هیئت یاد شده برای
تالش هایشان قدردانی کرد .کنفرانس

ها و ابزارهایی برای رویارویی با چالش
های پیش رو در بازار نفت امروز ،ابراز
احترام کرد .این کنفرانس به این مسئله
توجه نشان داد که از آخرین نشست آن
در ماه ژوئن سال جاری میالدی ،سطح
ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی
در کشورهای عضو سازمان توسعه و
همکاری های اقتصادی ()OECD
به رشد خود ادامه داده است .آخرین
رقم ها نشان می دهد که سطح ذخیره
سازی در کشورهای عضو  OECDو
دیگر کشورها ،باالتر از میانگین پنج سال
گذشته است.
پس از بررسی دورنمای بازار نفت در
سال  ٢٠١٥میالدی و پیش بینی ها
درباره سال  ٢٠١٦میالدی ،کنفرانس
به این مسئله توجه نشان داد که رشد
اقتصاد جهانی در سال  ٢٠١٥میالدی
 ٣,١درصد است و پیش بینی می شود
که سال آینده ،این رقم به  ٣.٤درصد
افزایش یابد .در زمینه عرضه و تقاضا،
اشاره شد که پیش بینی می شود عرضه
نفت غیر اوپک در سال  ٢٠١٦میالدی
کاهش یابد ،در حالی که انتظار می رود
تقاضای روزانه نفت یک میلیون و ٣٠٠
هزار بشکه افزایش داشته باشد.
با توجه به آن چه گفته شد ،و با تأکید
بر پایبندی اوپک به تضمین وجود یک
بازار نفت دارای ثبات و توازن بلند مدت
برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان،
کنفرانس توافق کرد که کشورهای عضو
باید در ماه های آینده ،همچنان تحوالت
را با دقت زیر نظر داشته باشند.
با توجه به این که بیانیه تأسیس اوپک
مستلزم تغییر دبیر کل پس از دو دوره
فعالیت وی است ،و با توجه به این که
عبداهلل سالم البدری همه دوره خود
را پشت سر گذاشته است ،بنا بر این
کنفرانس توافق کرد که وی تا پایان ماه
ژوئیه سال  ٢٠١٦میالدی که دبیر کل
جدید از سوی کشورهای عضو برگزیده
می شود ،به عنوان سرپرست مقام دبیر
کلی به کار خود ادامه دهد.
کنفرانس مهندس محمد حامل،
سرپرست هیئت نمایندگی الجزایر در
اوپک را به عنوان رئیس هیئت نمایندگان
تا  ٣١دسامبر سال  ٢٠١٦میالدی و
استوائو پدرو ،رئیس هیئت نمایندگی
آنگوال را به عنوان رئیس علی البدل در
دوره یاد شده ،برگزید.
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چگونه امنیت وای فای عمومی و رایگان را حفظ کنیم

این روزها وایفای عمومی رایگان در خیلی جاها در
دسترس است .ما میتوانیم در خیلی از فروشگاهها،
رستورانها و هتلها به اینترنت دسترس داشته باشیم .در
بسیاری از مکانها شما حتی به رمز عبور هم نیاز ندارید
و فقط کافی است به شبکه متصل شده و از آن استفاده
کنید .همین .اما این سادگی متاسفانه میتواند مورد
استفاده مجرمان سایبری نیز قرار گیرد.
با رایج شدن این شبکههای رایگان ،مجرمین نیز دست
به ایجاد شبکههای وایفای رایگان تقلبی میزنند و به
سرقت رفتن اطالعاتتان ،بهایی است که شما میپردازید.
از آنجا که تشخیص این شبکههای جعلی مشکل است،
بهترین توصیه این است که اصال از وایفای عمومی
استفاده نکنید و از طریق شبکه خانگی یا شبکه موبایل به
اینترنت متصل شوید .با آن که این بهترین توصیه ماست
اما این پیشنهاد در هر شرایط و موقعیتی عملی نیست.
پس بیایید به فکر راههایی برای حفاظت در مقابل این
تهدیداتباشیم.
  هرگز به شبکههای باز وایفای که نیاز به رمزعبور
ندارند ،اعتماد نکنید
مجرمین سایبری اغلب از چنین شبکههایی برای شنود
دادههای شخصی کاربران استفاده میکنند .برخی اوقات
ناچار هستید به این شبکهها وصل شوید ولی حداقل از
این شبکهها برای کارهای بانکی یا تبادل اطالعات حساس
استفاده نکنید .میتوانید وبگردی کنید یا سایتهای
دلخواه خودتان را چک کنید.
شبکههای با رمزعبور نیز کامال قابل اعتماد نیستند
یک تبهکار میتواند براحتی رمزعبوری که در فروشگاهها
یا کافهها استفاده میشود را پیدا کند و با همان نام یک
هاتاسپات وایفای جعلی بسازد .بنابراین ،وقتی یک
وایفای عمومی از رمزعبور استفاده میکند به معنای امن
بودن کامل نیست و باید جوانب کار را رعایت کنید.
ی را هنگامی که از آن استفاده نمیکنید،
  وایفا 
خاموش کنید
این اقدام از دادههای شما حفاظت خواهد کرد و در
صرفهجویی در مصرف باتری نیز به کمکتان میآید.
دستگاهتان را چک کنید تا تنظیمات آن بگونهای نباشد که
به صورت خودکار به یک شبکه ناشناس وایفای متصل
شود .این اقدام نیز در حفاظت شما در برابر شیوههای
ی که سازمانهای مختلف مورد استفاده قرار
رهگیر 
میدهند ،موثر است.

برای مثال وقتی شما با وایفای فعال وارد یک فروشگاه
میشوید ،تلفن شما درحال جستجوی تمام شبکههای در
دسترس است .دستگاه در حین جستجو آدرس MAC
منحصربهفرد خود را مخابره میکند .هر اکسسپوینت
وایفایی که یک درخواست از تلفن شما دریافت میکند
میتواند این دادهها را جمعآوری کند.
متخصصین بازاریابی اغلب از این اطالعات برای ساخت
نقشهای از مسیرهای مشتریانشان استفاده میکنند تا
دریابند کدام اقالم بیشتر آنها را جذب میکند .مثال اگر
نزدیک غرفه فروش عطر بایستید و بند کفشتان را محکم
کنید خیلی زود باید منتظر چند تبلیغ محصوالت آرایشی
بهداشتیباشید.
 فقط کارهای الزامی را انجام دهید
همانطور که در باال اشاره کردیم ،در هنگام استفاده از
ی یا هیچ سرویس مهم
شبکه وایفای عمومی ،حساب بانک 
دیگری را باز نکنید .برای این موارد الزاما از شبکه موبایل
استفاده کنید .بسیاری از کارمندان شرکتها هنگامی که
در ایستگاه راهآهن یا فرودگاه هستند از اینترنت عمومی
رایگان انجا برای کارهای اداری و ارسال اسناد محرمانه
شرکت استفاده میکنند .این کار بسیار غیرمعقوالنه و
خطرناک است.

 فقط HTTPS
برخی از وبسایتها از  HTTPSاستفاده میکنند
که تمام دادههای ارسالی و دریافتی از آن وبسایت را
کدگذاری میکند .برای مثال گوگل و ویکیپدیا قادر به
انجام این کار هستند .تا جای ممکن این تنطیمات را بر
روی تمام سرویسهای مهم فعال کنید
  توصیه برای کارب�ران گوگل کروم ،فایرفاکس و
اوپرا
اگر خیلی سفر میکنید و از کافهها ،هتلها و دیگر
اماکن عمومی به اینترنت متصل میشوید ،یک افزونه ویژه
مرورگر نصب کنید که دسترسی امن به اینترنت را ممکن
میکند .پیشنهاد ما  HTTPS Everywhereاز بنیاد
پیشگامان الکترونیک ( )EFFاست.
این افزونه به صورت پیشفرض اتصال امن به یاهو،
 ،Ebayآمازون و چند سایت دیگر را ممکن میکند .شما
میتوانید دیگر منابع وب را بصورت دستی اضافه کنید.
  یک راهکار امنیتی قابل اطمینان نصب کنید
این بستههای نرمافزاری امنیتی در صورتی که به
یک شبکه نا امن متصل شوید به شما هشدار داده و
اجازه سرقت رمزهای عبورتان را به مجرمین سایبری
نمیدهند.
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سایت مرجع مهندسی نفت ایران و وب سایت مهندس یار از جمله سایت هایی است
که کاربران زیادی جذب آن می شوند .
مرجع مهندسی نفت ایران :این سایت توسط گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیالن
صنعت نفت راه اندازی شده است  .مرجع مهندسی نفت ایران با پوشش دادن حوزه های
گوناگون خدمات آموزشی سعی دارد تا تمامی نیاز عالقه مندان به این حوزه را برآورده
سازد .از امکانات جالب این وب سایت می توان به دیکشنری آنالین نفت  ،نرم افزارهای
آموزشی ،مقاالت  ،پایان نامه و کارگاه های آموزشی پرسش و پاسخ اشاره کرد.

وب سایت مهندس یار :این وب سایت درزمینه علوم مکانیک  ،برق  ،عمران  ،برنامه
نویسی و سایر رشته ها این امکان را فراهم آورده است تا جزوات  ،مقاالت و پایان نامه
ها را دانلودکنید.
از دیگر خدمات متنوع و مفید این وب سایت می توان به فیلم های مستند  ،نرم
افزارهای کاربردی و مجالت گوناگون نیز اشاره کرد.
http://mohandesyar.com
www.iran-spe.com
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مراقبت از خود در مقابل سرماخوردگی و آنفلوآنزا
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بیشتر افراد نسبت به مراقبت از خود در مقابل سرماخوردگی و آنفلوآنزا بیتوجه هستند و
نمیدانند چطور از انتقال آن به دیگران پیشگیری کنند.
بعضی از آداب و رسوم غلط اجتماعی میتواند در انتقال سرماخوردگی و آنفلوآنزا به دیگران
ت تر میکند.
موثر باشد .به این آداب و رسوم ،بعضی از عادتها هم اضافه شده که کار را سخ 
 دکمههای آسانسور تمیز نیست
دکمههای آسانسور مکان مناسبی برای گسترش عفونت در محل کار و آپارتمان است.
انگشتان تمام ساکنان آپارتمان مدام با این دکمهها در تماس است و تمیز نگه داشتن آنها
کار سادهای نیست .ویروسهایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا که روی دکمههای آسانسور
مینشینند ،میتوانند تا سه روز فعال باشند.
چطور ایمن بمانید :از آرنج یا کنار بازویتان برای فشار دادن دکمهها استفاده کنید .به این
ترتیب از ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا یا سایر بیماریهای ویروسی در امان میمانید .به
هر حال کار عاقالنه این است که بعد از لمس هر شی عمومی دستهایتان را به
طور کامل بشویید.
 مراقب مکانهای شلوغ مانند اتوبوس و مترو باشید
اگر در مکانهای شلوغ تردد دارید ،باید بدانید در معرض خطر
ویروسهای سرماخوردگی و آنفلوآنزا هستید .در پاییز و زمستان
هوا خشک است و میکروبها بیشتر از آب و هوای مرطوب در
هوا معلق میمانند .به همین دلیل مترو ،اتوبوس و وسایل نقلیه
عمومی که تراکم و ازدحام زیادی دارند ،میتوانند
ویروس را منتقل کنند.
چطور ایمن بمانید :خودتان را مجهز کنید.
همیشه یک کرم ضدعفونیکننده دست
ن باشد و از آن استفاده کنید.
همراهتا 
اگر دستتان را با مواد ضدعفونیکننده
مرطوب کنید تماس دست شما با هر
سطحی میتواند آن مکان را هم تمیز
کند.
  مراقب سرویسهای بهداشتی
باشید
در سرویسهای بهداشتنی عمومی در
بخشهایی مانند دستگیرهها و شیرآالت که احتمال تماس دستهای آلوده وجود دارد،
خطر سرایت ویروسهای سرماخوردگی و آنفلوآنزا را جدی بگیرید.
برخالف تصور عمومی نشستن در توالت فرنگی عمومی خطر عفونت کمتری دارد
درحالی که در دستشویی بیشترین احتمال انتقال میکروب دیده میشود.
چطور ایمن بمانید :بهترین دفاع در برابر این ویروسها شستن دستها بعد از استفاده از
توالت است.
برای بستن شیر آب یا باز کردن در خروجی هم حتما از یک دستمال استفاده کنید تا
دوباره در معرض آلودگی قرار نگیرید.
  در باشگاه از حوله استفاده کنید
بعضی از شما که به باشگاه ورزشی میروید ممکن است هنگام عطسه و سرفه جلوی
دهانتان را با دست بگیرید و بعد به وسایل و تجهیزات سالن دست بزنید .در یک تحقیق
مشخص شد  ۵۶درصد از تجهیزات هوازی و  ۷۳درصد از وزنهها حاوی ویروس هستند.
چطور ایمن بمانید :حوله میتواند بین شما و این تجهیزات یک سد محافظ باشد؛ به
خصوص زمانی که از دوچرخه ثابت استفاده میکنید.
حواستان باشد که دیگر با آن حوله صورتتان را پاک نکنید چون در این صورت در معرض
خطر انتقال میکروبها قرار میگیرید.
  به پلههای برقی دست نزنید
حتما برایتان پیش آمده که هنگام خروج از مترو و استفاده از پلههای برقی ،دستتان را به
کنارههای آن بگیرید .این ریلها شاید یک بار در روز تمیز شوند و شاید هم اصال نشود؛ بنابراین
احتمال انتقال میکروب و عوامل بیماریزا بیشتر است .این موضوع در مورد کودکان و سالمندان
بیشتر اهمیت دارد چون برای حفظ تعادل از کناره های پله برقی استفاده میکنند.
چطور ایمن بمانید :اگر دستتان با کنارههای پله برقی تماس داشت مراقب باشید که قبل
ازغذا خوردن دستها را حتما بشویید .دستتان را قبل از شستوشو با صابون یا ژلهای
ضدعفونیکننده با صورتتان تماس ندهید.

 همه صندلیها را لمس نکنید
تمام صندلیهای اتوبوس و هواپیما را برای رسیدن به صندلی مورد نظرتان لمس میکنید،
خب ممکن است افراد الوده به ویروسهای سرماخوردگی و آنفلوآنزا قبل از شما این صندلیها
را لمس کرده باشند .افراد معموال دستمالهای استفاده شدهشان را در جیب این صندلیها
قرار میدهند که آن را به یک منبع میکروبی تبدیل میکنند.
چطور ایمن بمانید :بهتر است هواکش باالی سرتان را باز کنید تا با گردش هوا بین شما
و عطسهها و سرفههای مسافران هوای پاک ایجاد شود .عالوه بر این استفاده از دستمال
مرطوب ضدعفونیکننده برای تمیز کردن میز مقابل صندلی پیش از استفاده میتواند خیلی
از میکروبها را از بین ببرد.
 دست دادن و روبوسی ممنوع
گروهی از افراد به دلیل رودربایستی یا رعایت آداب و رسوم ایرانی در دوره
سرماخوردگی هم با دوستان و نزدیکانشان روبوسی میکنند یا حداقل دست
میدهند .این کار به انتقال سریع ویروسهای سرماخوردگی و آنفلوآنزا
کمک میکند.
چطور ایمن بمانید :اگر خودتان سرماخوردهاید با معذرتخواهی
به دیگران اطالع دهید که بیمار هستید و نمیتوانید آداب
معاشرت را به خوبی ادا کنید .حتی اگر فرد سرماخورده با شما
دست داد بالفاصله دستهایتان را با آب و صابون یا کرمهای
ضدعفونیکنندهتمیزکنید.
 این نکات را رعایت کنید
• اگر مبتال به گلودرد چرکی هستید ،حتما ماسک بزنید
تا بقیه افراد بیمار نشوند .این کار خجالتآور نیست و نشان
میدهد که سالمت اطرافیان برای شما مهم است و برای
دیگران ارزش قائل هستید.
• اگر سرماخوردهاید بعد از مسواک زدن
دندانهایتان مسواک را با آب و صابون بشویید
تا از آلودگی دوباره آن به میکروب جلوگیری
کنید .مسواکتان را در کنار مسواک سایر
افراد خانواده قرار ندهید.
• در محل کار موقع عطسه و سرفه
جلوی دهان و بینیتان را با دستمال کاغذی بگیرید؛ این کار از انتشار قطرات آب دهان ویروسی
در فضای کاری جلوگیری میکند.
• در محیطهای عمومی هنگام سرفه و عطسه دستمال تمیزی جلوی دهان خود بگیرید
و به جای استفاده از دستمالهای پارچهای از دستمال کاغذی استفاده کنید چون ویروسها
میتوانند ساعتها یا روزها در دستمال پارچهای زنده بمانند.
• اگر هنگام عطسه و سرفه با دست جلوی دهانتان را میگیرید بهتر است بعد از آن به
سرعت دستهایتان را با آب و صابون بشویید.
• ظرف غذایتان را با آب داغ و مایع ظرفشویی بشویید تا باکتریها از روی آن پاک شوند.
بهترین توصیه این است که ظروف جداگانهای برای خودتان در نظر بگیرید تا ویروسها را به
سایر افراد خانواده منتقل نکنید.
  خودکار همکارتان را نگیرید
احتمال دارد در محل کار ناگهان نیاز به خودکار پیداکنید اما کنار دستتان نباشد و در
این شرایط اولین کسی که دم دستتان باشد همکار سرماخوردهتان باشد .شما این خودکار را
از همکارتان قرض میگیرید ،غافل از اینکه همراه خودکار کلی میکروب و ویروس را هم روی
انگشتانتانمیچسبانید.
خب وقتی همکارتان سرما خورده به احتمال زیاد ویروس روی انگشتان دستش هم هست،
پس میتواند آن را منتقل کند.
وسایل دیگری مانند تلفن ،صفحه کلید کامپیوتر ،در مایکرویو ،دستگیره یخچال و…
هم میتوانند مکان تجمع ویروس شوند.چطور ایمن بمانید :راهحل دوری از سرماخوردگی
و آنفلوآنزا این است که نهتنها به فرد سرماخورده نزدیک نشوید بلکه از هیچ کدام از وسایل
او استفاده نکنید.به هیچ عنوان خودکار،کیبورد یا تلفنتان را با دیگران بهطور مشترک
استفاده نکنید.
اگر چارهای ندارید چندبار در روز دستهایتان را بشویید یا به کمک دستمالهای مرطوب
بهداشتی و ژلهای ضدعفونیکننده با ویروسها بجنگید.
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سالمت

زمستانی سالم با این  ۵سبزی
برای این که با سرد شدن هوا هر
ویروسی که از راه می رسد سالمتیتان
را به خطر نیندازد به سراغ مواد غذایی
سالمبروید.
بهتر است امسال زودتر به استقبال
زمستانی بدون مریضی بروید .این فصل،
فصل سبزیجات سبز است که منبع
ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن
هستند .از شما دعوت میکنیم از همین
امروز با مصرف این مواد غذایی بدنتان را
برای زمستان پیش رو آماده کنید.
بروکلی
بروکلی سرشار از ویتامین  Cاست .این
سبزی خوشمزه حاوی فیبرهای غذایی و
آنتیاکسیدانهاییاستکهبهکاهشخطر
ابتالبهبیماریهایقلبیعروقیوپیشگیری
از برخی سرطانها و همچنین بیماریهای
مزمندیگرکمکمیکند.میتوانیدبروکلی
را به همراه غذاهای دیگری و حتی در سوپ
و غیره نیز میلکنید.

اسفناج
اسفناج حاوی میزان زیادی آهن و
ویتامینها و مواد معدنی دیگر است.
برخی آنتی اکسیدانهای موجود در این
سبزی برای چشمها مفید است .اسفناج
همچنین در بین سبزیجات کم کالری
جا دارد و به صورت خام یا پخته شده در
ترکیب غذاهای دیگر قابل مصرف است.
کاهو
کاهو یک ماده ی غذایی رژیمی است
و به کاهش وزن کمک زیادی میکند.
کاهو یکی از ترکیبات ساالدها است که
فیبر ،ویتامینها و مواد معدنی زیادی
به بدن میرسانند .تمام این ترکیبات
باعث تقویتسیستمایمنیبدن وافزایش
قدرت دفاعی آن میشود.
بروکسل
بروکسل نیز همانند دیگر کلمها سرشار
از ویتامینها ،آنتی اکسیدان ها و فیبرهایی
است که تأثیر محافظتی زیادی در بدن

دارد .این کلمهای مینیاتوری از بسیاری
از سرطانها ،یبوست و مشکالت لولهی
گوارشیپیشگیریمیکنند.بهترینروش
مصرف بروکسل ،بخارپز کردن آن است .از
طبخ طوالنی مدت این کلم های کوچک
بپرهیزید چون عناصر مغذی آن از بین
میرود.
رازیانه
رازیانه به صورت خام یا پخته شده
(رازیانه ی شکم پر ،سرخ شده ،بخارپز،
داخل سوپ و غیره) مصرف میشود.
رازیانه یکی از آن سبزیجاتی است که با
هر نوع سسی قابل مصرف است .از دورهی
باستان از خواص دارویی این سبزی
استفاده شده است.
رازیانه برای مقابله با بلع هوا ،مشکالت
هضم غذا ،دل درد و غیره مفید است .از
اینسبزیهمچنینبرایتسکیندردهای
قاعدگی نیز استفاده میشود.
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خانواده

ایران ،سرزمین کهن ساله باورها و
اسطوره ها ،از دیرباز به برپایی سنن و آدابی
اشتهار داشته است که هر کدام ریشه در
نوعی تفکر عمیق نسبت به جهان پیرامون
دارد.این داستان های اسطوره ای ،اعتقادات،
باورها ،رسوم و آیین ها هر کدام گاه در پاسخ
به مجموعه ای از مجهوالت و سواالت بشر
کهن ایران شکل گرفته اند.

اسطوره شناسانی جون « لوی اشتراس»
و «دوشن گیمن» و همچنین «کومن « و
«میشلمالرب»معتقدند
افرادی که در روزگاران کهن و دوران
باستان می زیسته اند ،هرچند به ابزارهای
پیشرفته و تکنولوژی امروزی اطالعات،
آگاهی ها و امکانات وسیع مجهز نبوده اند
اما با همان داشته های اندک خود ،با نیروی
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رفت که زایش مهر «زایش خورشید» و
بازگشت آن از جنوب و آغاز زمستان است.
بازگشت خورشید در  22دسامبر است
که ابوریحان آن را «میالد اکبر» خوانده
است و در جای دیگر زایش مسیح را در
 25دسامبر می گذارد .به نظر می رسد که
این دو تاریخ جز آنکه با هم نزدیکی دارند
بستگی دیگری با هم ندارند.
اما بر طبق گفتار « محمدمقدم» در
کتاب «مهر و ناهید» به نظر می رسد که
در تاریخ کلیسا روشن است که چون برای
پیروان مهر در سراسر امپراطوری رم روز
زایش مهر بس گرامی بوده و به هیچ وجه
نمی خواستند ازآن دل بردارند ،پیشوایان
کلیسا پس از کوشش های بیهوده سرانجام
ناچار شدند آن روز راهمچون روز زایش
عیسی بگیرند.به هر روی این شب ،شب
پایان تاریکی و نوید آغاز روزهای روشن
است که ایرانیان گرد هم جمع می شوند
و با افروختن آتش ،اهریمن تاریکی را نابود
می کنند به به خویش و اطرافیان نوید
فردایی روشن می دهند که خورشید بر فراز
آسمان ها دنیا را روشن می کند.
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خود و بهره گیری از قوای تحلیل ذهنی
به مجهوالت و پرسش هایی چون از کجا
آمده ام ،به کجا خواهم رفت ،جهان چگونه
آفریده شده و  ....پاسخ می داده اند.مجموعه
این پاسخ ها به زبان امروزی داستا هایی
را شکل داده که بخش از اسطوره های هر
ملت را می سازند .در این میان و بر همین
اساس مجموعه آداب و آئین هایی نیز شکل
گرفتهاندکهخاستگاههاشانهمانتفکرات
اسطوره ای است.
به بیان دیگر ،اندیشه اسطوره پردازی
بعضاً منجر به شکل گیری آیین ها و اندیشه
ها و باورهای قدسی و مذهبی شده و رفتارها
و مراسمی را در پی خود شکل داده اند که
امروزه آنها را به عنوان آئین های کهن هر
سرزمینی می شناسیم.در این میان یکی از
باورهای کهن ایرانیان که اعتقاد به ایزد نور و
خورشید و مبارزه با اهریمن تاریکی و نادانی
است به پیدایش مراسمی به نام جشن شب
یلدا منتهی شده است.یلدا ،واژه ای سریانی
که به معنای زایش و تولد است« .ابوریحان
بیرونی» در «آثارالباقیه» اشاره کرده است
که منظور از یلدا ،میالد خورشید است.
همچنین بیان شده که روز اول دی ماه که
پس از طوالنی ترین شب و تاریکی سال
می آید به نام روز «خور» یا روز خورشید
نام گذاری شده است.بنابر باورهای کهن
ایرانی ،تاریکی ،محل زندگی اهریمن است و
ایرانیان باستان همواره معتقد بودند که ایزد
آفریننده در روشنایی خانه دارد و از جنس
نور است .بر همین اساس شب اول زمستان
که آخرین شب فصل پاییز و طوالنی ترین
وقت تاریکی در سالهای شمسی است به
نام «شب یلدا» نامگذاری شده است.یلدا به
معنای زایش بوده و در حقیقت بیان می
دارد که تاریکی رو به افول است و روشنایی
و خورشید ،فردا سر به فراز دارد .به همین
مناسبت ،در این شب تاریک به استقبال
نور می رفتند و با برپایی جشن و سرور
و پایکوبی روز میالد خورشید را جشن
می گرفتند.
نکته ای که ذکر آن در توضیح یلدا الزم
به نظر می رسد آن است که طبق باورهای
باستانی ،روز اول دی ماه ،روز میالد میترا یا
ایزد خورشید است و طبق همین باور ،میترا
در روز یکشنبه ( سان دی) یا روز خورشید
در تقویم میالدی متولد شده است.
جالب است که  SUNDAYبر طبق
تقویم و در زبان انگلیسی به معنای روز
خورشید است .آنچه در میان اقوام هم
سرزمین یا قوم هایی که در مجاورت
همدیگر زندگی می کنند ،اتقاق می افتد
آن است که گاه باورها و آیین ها و اعتقادات

همسایگان در هم رسوخ می کند و از هم
متأثر می شود.
به همین مبنا و برپایه پژوهش اسطوره
شناسان و دین پژوهان ،بسیاری از باورهای
دینمسیحیتازاعتقاداتوتفکراتایرانی–
میترایی سرچشمه گرفته یا تأثیر پذیرفته
است و تقارن شب یلد و میالد مسیح و
تقدس روز یکشنبه (روز آقتاب) و روشن
کردن چراغ بر فراز درخت کریسمس که
اص ً
ال خود درخت کاج در باورهای میترایی
مقدس است و بسیاری از نمادهای دیگر از
جملههمینتأثیرپذیریهاست.
برهمین مبنا ابوریحان بیرونی در آثار
الباقیه اشاره می کند که پیش از پیدایش
راستین تاریخ زایش مهر یا میترا گمان می

22

مقاله دریافتی

آشنایی با خلق مدل کسب و کار

(قسمت  :اول)
مهسا صادقی :کارشناس تحقیقات بازار
فرشید درودی :سرپرست مدیریت
توسعه کسب و کار
«مدل کسب و کار ،اساسیترین گام در
فرآیند اندیشیدن به بقای سازمان است».
مایکل پرتر
مقدمه
یکی از نتایج تحریمها طی سالهای اخیر
در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پیدایش
سازمانهای پروژه محور خرد و کالن داخلی
بوده که سازمان راهاندازی و بهره بردازی
صنایع نفت از این قاعده مستثنی نبوده
است .بدون شک در شرایط پساتحریم
کنونی و ورود احتمالی سازمانهای مطرح
بین المللی ،عرصه كسب و كار داخلی
نیز تحت تاثیر روزافزون متقاضیان و بازار
رقابتی عرضهکنندگان خدمات در سطح
پروژههای ملی باالدستی ،میان دستی
و پایین دستی قرار خواهد گرفت .لذا،
دستیابی به جایگاه مناسب و شناخته شده
در بین مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی
و ارائه ارزش مطابق با نیاز و انتظارات
آنها منوط به محققسازی الگوی مناسب
کسب و کار است .مدل کسب و کار،
منطق یک سازمان در چگونگی خلق و
ارائه پیشنهادات در ابعاد و محدوده کاری
مشتری را توصیف مینماید تا به جریان
درآمدی مطابق با چشم انداز و برنامه
استراتژی مدون خود دست یابد .بنابراین
اگرسازمانها ،مدل کسب و کار مناسبی
در اختیار نداشته باشند ،نمیتوانند سهم
قابل توجهی از بازار را تصرف نمایند .اما
تنها داشتن یک مدل کسب و کار مطلوب
مالک عمل نخواهدبود؛ در واقع خلق،
پایش ،اجرا ،پیادهسازی و صیانت بهینه
مدل در طول حیات سازمان ،یک فرآیند
کلیدی محسوب میگردد.

  تعاریف:

کسبوکار»
طراحی
«تابلوی
( )Business Model Canvasابزاری
مصور و در عین حال بسیار قدرتمند و
استراتژیک بوده که اجزای سازنده آن از

طریق ساختارها ،فرآیندها و سیستمها و
متناسب با نوع و اندازه هر سازمان پیاده
سازی میگردد.
عم ً
ال با بهرهمندی از «تابلوی طراحی»
در مدیریت توسعه کسب و کار سازمان،
میتوان نظرات کارشناسی را در قالب بارش
و طوفان فکری گردآوری و پس از تحلیل
و ارزیابی فاکتورها اقدام به سناریو نویسی و
تصمیم سازی نمود تا برنامهریزی راهبردی
سازمان در راستای مشتری محوری محقق
گردد.
در فرآیند عمومی جذب و حفظ
مشتری یکی از مهمترین رخدادها ،تغییر
ساختار ،فرآیند و تفکرات مدیربت عالیه از
سازمان محوری به مشتری محوری است
که مطابق شرایط زیر بوقوع میپیوندد:
قابلیت توسعه پذیری «بوم مدل كسب
و كار» و انعطاف پذیری آن برای هر نوع
سازمان و مشتری ،امکان خلق ایده و

نوآوری را در شرایط منحصربفرد و تکرار
نشدنی پروژهها امکان پذیر میسازد و
سازمان را به سمت تکامل و تعالی سوق
میدهد تا بر عدم قطعیتها و ریسکهای
احتمالی داخلی و خارجی غلبه کند.
 9اجزاء سازنده تابلوی طراحی عبارتند
از:

  مشتری:

مشتریان ،قلب تپنده هر مدل کسب و
کاری را تشکیل می دهند .مدل کسب و
کار ممکن است یک یا چند بخش بزرگ
یا کوچک از مشتریان را تعریف نماید.
سازمان باید هوشیارانه تصمیم بگیرد که
چه بخشهائی از آن را دارای ارزش بیشتر
است نگهداری و بخشهائی را چشم پوشی
و یا بطور کلی خذف نماید.
پس از اخذ این تصمیم می توان مدل
کسب و کار را بر اساس میزان درک از نیاز
و انتظارات مشتری طراحی نمود.

  ارزش های پیشنهادی

ارزش های پیشنهادی ،بستهای از
محصوالت و خدمات را توصیف می کند
که برای رفع نیاز مشتری ،ارزش خلق
می نماید.ارزش پیشنهادی دلیل
ترجیح یک سازمان نسبت به سایر سازمان
ها توسط مشتریان است که متشکل از
بسته ای منتخب از محصوالت یا خدماتی
است که نیازهای یک بخش از مشتریان
را برآورده می نماید .بنابراین ارزش
پیشنهادی ،مجموعه یا بسته ای از منافع
است که سازمان به مشتریان پیشنهاد می
دهد.
برخی از عناصر که می تواند به ارزش
آفرینی برای مشتری کمک نماید بدین
شرح هستند :تازگی عملکردخاص ،تفاوت
سفارشی سازی ،انجام کار طراحی ،برند
قیمت،کاهشهزینهکاهشریسک،قابلیت
دسترسی راحتی و قابلیت استفاده
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مقاله دریافتی

  کانال های ارتباطی

کانالهای ارتباطی نقاط تماس با مشتری
هستند که سازمان به منظور ارائه ارزش
پیشنهادی مورد نظر به بخش های
مشتریان خود ،چگونگی برقراری ارتباط را
تشریحمینماید.
کانال های ارتباطی ،واسط میان
یک سازمان با مشتریان آن می باشند
کانالها دارای پنج فاز مجزا می باشند ،که
می بایست هر لحظه آسیب شناسی گردد:
آگاهی ،ارزیابی ،خرید ،تحویل و خدمات
پس از فروش (به مانند :حضور در نمایشگاه،
محافل عمومی و تخصصی و)...

 ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری ،انواع روابطی راتوصیف
می نماید که سازمان با مشتریان برقرار
می کند.
سازمان باید نوع رابطه ای را که
می خواهد با هر بخش از مشتریان ایجاد
کند ،برای خود شفاف نماید .گستره این
روابط می تواند از ارتباطات حضوری تا
خدمات پیشتیبانی خودکار را در بر گیرد.
انگیزه های برقراری ارتباط با مشتری
عبارتند از :جذب مشتری ،حفظ مشتری،
افزایش میزان فروش

  جریان های درآمدی

جریان های درآمدی به مانند مشتری
یکی از مهمترین اجزاء تابلوی طراحی
فرآیند توسعه کسب و کار است که نشان
دهنده درآمدی است که سازمان از هر
بخش مشتری کسب می کند.
اگر مشتریان قلب مدل کسب

و کار باشند ،جریان های درآمدی
شریان های آن را تشکیل می دهند.
سازمان (باعنایت بر مشتری محوری)
باید از خود بپرسد که هر بخش مشتری
واقعاً برای چه ارزشی تمایل به پرداخت
پول دارد.
در صورتی که سازمان به این سوال
پاسخ درستی دهد ،قادر به ایجاد یک
یا چند جریان درآمدی برای هر بخش
مشتری می شود .هر جریان درآمدی
ممکن است سازوکارهای قیمت گذاری
مختلفی داشته باشد.
راه های گوناگونی برای ایجاد جریان
درآمدی وجود دارد که برخی بدین شرح
هستند :فروش دارایی ،حق استفاده،
حق عضویت ،قرض دادن  /اجاره دادن
 /لیزینگ ،اعطای حق امتیاز ،دستمزد
کارگزاری ،انجام تبلیغات

 منابعکلیدی

هر مدل کسب و کار به منابع کلیدی
نیاز دارد .این منابع سازمان را قادر
می سازد تا ارزش پیشنهادی خود را خلق
و ارائه نماید ،به بازارهای جدید دست یابد،
ارتباط با بخشهای مشتری را حفظ کند و
کسب درآمد نماید.
بسته به نوع مدل کسب و کار ،منابع
کلیدی مختلفی مورد نیاز است .این منابع
عبارتند از:

  فیزیکی :دارائی های ملموس .ش�امل:
س�اختمان ،وس�ائل نقلیه ،ماش�ین آالت،
سیستمها و ..
 معنوی :دارائی های غیرملموس .شامل:
برن�د ،دان�ش ،حق اخت�راع ،ح�ق تکثیر،
مشارکتها ،صفحات وب و . . .

  انس�انی :نیرو و س�رمایه های انسانی.
مثال :سازمانهای مهندس�ی ،دانش محور،
پیمانکاری
  مالی :منابع مالی.
  فعالیت های کلیدی

فعالیت های کلیدی ،مهم ترین کارهای
مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب
و کار را نشریح می کند.
هر مدل کسب و کار نیاز به تعدادی
فعالیت کلیدی دارد .که یک سازمان باید
انجام دهد تا عملکرد موفقی داشته باشد.
همانند منابع کلیدی ،فعالیت های کلیدی
نیز برای خلق و ارائه ارزش پیشنهادی،
دست یابی به بازارها ،حفظ ارتباط با
مشتری و کسب درآمد ضروری می باشند
و همچون منابع کلیدی ،بسته به نوع مدل
کسب و کار ،فعالیت های کلیدی نیز
متفاوتهستند.
فعالیت های کلیدی را می توان به
صورت زیر دسته بندی نمود:

  تولید :اعم از طراحی ،تدارکات ،ساخت
و ارائه محصول
  ح�ل مس�ئله :ارائ�ه راهکاره�ای
جدی�د ب�رای مس�ائل خاص هر مش�تری
(ارزشهای پیشنهادی)
  پلتفرم :اس�تفاده از یک پلتفرم -مثال
 ICAPSو OPERCOM
  مشارکت های کلیدی

مشارکت های کلیدی ،شبکه ای
از تامین کنندگان و شرکا را توصیف
می کند که باعث عملکرد صحیح مدل
کسب و کار می شوند.
سازمان ها به دالیل مختلفی برای
خود شریک بر می گزینند و مشارکت ها،
سنگ بنای بسیاری از مدل های کسب و

کار می گردند که به منظور بهینه نمودن
مدلهای کسب و کار خود ،کاهش ریسک
یا کسب منابع ،اقدام به ایجاد ائتالف هایی
می کنند.
مشخص نمودن سه انگیزه برای ایجاد
شراکت می تواند مفید باشد:
بهینه سازی و صرفه اقتصادی ناشی از
مقیاس ،کاهش ریسک و عدم قطعیت،
کسب منابع و فعالیتهای خاص

  ساختار هزینه

ساختار هزینه ،تمام هزینه هایی را
تشریح می کند که اجرای مدل کسب
و کار (خلق و ارائه ارزش ،حفظ ارتباط با
مشتری و ایجاد درآمد) با خود به همراه
دارد.
پس از تعریف منابع کلیدی،
فعالیت های کلیدی و مشارکت های
کلیدی می توان چنین هزینه هایی را
به سادگی محاسبه نمود .اما برخی مدل
های کسب و کار هزینه محور تر از بقیه
هستند .بدیهی است که در هر مدل
کسب و کاری ،هزینه ها باید تا جایی
که امکان دارد کاهش یابند .اما کاهش
ساختار هزینه برای بعضی از مدل های
کسب و کار بسیار مهم تر از سایرین
است .بنابراین ایجاد تمایز میان دو دسته
از ساختارهای هزینه در مدلهای کسب و
کار مفید به نظر می رسد :هزینه محور،
ارزش محور
منبع :برداشت آزاد از کتاب « خلق
مدل کسب و کار» نوشته Alexander
,Osterwalder
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