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سال  94را باید سال تحوالت عظیم صنعت
نفت ایران نامید ،سالی که با تالش شرکت های
ایرانی بسیاری از ابر پروژه ها در ایران در مسیر
توسعه و راه اندازی قرار گرفت .
در این میان شرکت راه اندازی و بهره بر داری
صنایع نفت (اُیکو) نیز با همت و تالش کارکنان و
مهندسان توانمند خود توانست در مسیر رشد و
بالندگی صنعت نفت ایران سهیم باشد و سهمی
از این تعالی را در اختیار بگیرد .
این ش��رکت به عنوان یکی از شرکت های
توسعه یافته و پیشرو در عرصه راه اندازی ،بهره
برداری و تعمیر و نگهداری در صنعت نفت ،نقش
محوری را در راه اندازی فازهای  17و  18پارس
جنوب��ی به عهده دارد ،ضمن آنکه در پروژه راه
اندازی و بهره برداری پاالیشگاه میعانات گازی
ستاره خلیج فارس نیز نقش اساسی دارد ،از این
رو با توجه به موفقیت های کسب شده از سوی
این شرکت در سال های اخیر به جرات می توان
گفت که افق های تعالی و پیشرفت در مسیر
حرکت پویا و فعال این شرکت قرار گرفته و در
آینده این انتظار می رود که توانمندی کارکنان
،مهندس��ان و متخصصان این شرکت بیش از
پیش در پیشبرد اهداف کالن صنعت نفت ایران
مورد استفاده قرار گیرد .
سردبیر

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

پست الکترونیکی baavar@oico.ir :

اخبار داخلی

چهارمین ردیف پاالیشی فازهای  ١٧و  ١٨پارس جنوبی وارد مدار تولید شد
به گزارش روابط عمومی اُیکو ،چهارمین ردیف پاالیشی فازهای  ١٧و ١٨
در شامگاه شنبه  ١٩دی ماه با موفقیت وارد مدار تولید شد.
این موفقیت ارزش��مند در پی تالش های مس��تمر و بی وقفه تمامی
متخصصان و دست اندرکاران فازهای 18و 17پارس جنوبی است که سرانجام
به تحقق پیوست.
الزم به ذکر است هم اکنون فازهای  ١٧و  ١٨با ظرفیت روزانه در حدود
 ٢5میلیون مترمکعب در مدار تولید است که با بهره برداری از دو سکوی
دریایی دیگر در آینده نزدیک ،ظرفیت تولید افزایش خواهد یافت.

برگزاری آموزشهای تخصصی و عمومی برای کارکنان اُیکو در پاالیشگاه پنجم
بیش از  9000نفر ساعت آموزش های عمومی و تخصصی
برای کارکنان شرکت اُیکو در پاالیشگاه پنجم عسلویه برگزار
شد.
به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه
در پنج ماه اخیر بیش از 9000نفر ساعت آموزش های عمومی و
تخصصی برای کارکنان شرکت اُیکو در پاالیشگاه پنجم عسلویه
برگزار شده است.
مهندس شاه حسینی مدیر آموزش های تخصصی ،تحقیق و
توسعه شرکت اُیکو با اشاره به اهمیت آموزش در جهت پیشبرد
اهداف شرکت گفت :این دوره های آموزشی در جهت ارتقای
دانش فنی کارکنان شرکت اُیکو در بخش تعمیرات مکانیک
پاالیشگاه پنجم عسلویه شامل دوره های عمومی و تخصصی

برگزار شده است.وی با بیان این که دوره های آموزشی شرکت
اُیکو در بخش تعمیرات مکانیک پاالیشگاه پنجم عسلویه شامل
آموزشهای  ،HSEعمومی و تخصصی می باشد ،اعالم کرد در
مجموع تاکنون بیش از  14000نفر س��اعت آموزش برگزار
ش��ده است .مهندس شاه حسینی افزود :بر اساس قرارداد در
نظر است تا پایان این پروژه ،آموزش های داده شده به بیش
از  19000نفر ساعت برسد.
وی در ادامه بیان داشت :مدیریت آموزشهای تخصصی این
شرکت ،با به کارگیری استادان با تجربه و همچنین با استفاده
از امکانات و تجهیزات آموزشی استاندارد ،دوره های آموزشی
خود را در محل اجرای پروژه های شرکت در منطقه عسلویه
برگزار کرده است.

مهندس مجید حبیبی ،مدیرعامل جدید شرکت  OEIDشد
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مجید حبیبی به عنوان مدیرعامل جدید و عضو هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
( ،)OEIDهدایت این شرکت را به عهده گرفت.
روز دوشنبه  26بهمن ماه 1394با حضور مدیرعامل و تنی چند از مدیران ارشد و مدیران عامل
شرکتهای تابعه گروه اویک و اعضای هیئت مدیره شرکت ( )OEIDطی مراسمی در محل دفتر
مرکزی شرکت؛ مهندس مجید حبیبی ،به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه صنایع نفت و
انرژی ( )OEIDمعرفی شد.
مجید حبیبی پیش از این؛ در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOبا عنوان
مدیر پروژه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اُیکو ،مدیریت پروژه هایی نظیر تعمیرات مکانیک و
تعمیرات اساسی پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی ،پروژه تامین قطعات یدکی  4ساله پاالیشگاه NGL
سیری ،تهیه مدارک مهندسی راه اندازی ، Start-up ،بهره برداری و تعمیرات میدان نفتی آزادگان
ش��مالی و پیش از آن نیز با مدیریت پروژه NGLس��یری در دو بخش راه اندازی و بهره برداری،
توانست کارنامه درخشانی را از خود به جای گذارد.
گفتنی اس��ت ،شرکت توس��عه صنایع نفت و انرژی ( )OEIDدر سال  1376به عنوان بازوی
تخصصی گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( )OIECو با هدف فعالیت در پروژه های باالدستی
شامل اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز و خدمات مهندسی مربوط به آن تأسیس شده است.
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افتتاح مرکز راه اندازی پروژه میعانات گازی بندرعباس
مرک��ز راه ان��دازی پ��روژه میعانات گازی
بندرعباس افتتاح گردید ،از آنجاکه شرکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت ()OICO
در تمامی پروژه های خود جهت انسجام فعالیت
ها و تمرکز گروه های کاری و برگزاری مستمر
جلسات راهبردی ،اقدام به احداث ساختمان

مرکز راه اندازی به عنوان هسته مرکزی تصمیم
گیری و اجرای فعالیتهای راه اندازی نموده است.
در روز دوشنبه  19بهمن ماه ،ساختمان مرکز
راه اندازی پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس
با زیربنایی در حدود  1500مترمربع در بخش
های مختلف کارفرما ،مدیریتی و کارشناسی با

حضور مدیران ارشد کارفرمای محترم ،پروژه و
شرکت اُیکو افتتاح گردید.
گفتنی است طرح پاالیشگاه میعانات گازی
بندرعباس مهمترین طرح صنعت پاالیش نفت
ایران در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
بشمار می آید که با بهره برداری از آن و تولید

روزانه  35میلیون لیتر بنزین و  14میلیون لیتر
گازوییل ،سهم ایران از بازار فرآورده های نفتی
منطقه و جهان افزایش می یاب��د .راه اندازی
و به��ره برداری این ط��رح عظیم ملی بعهده
ش��رکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
(اُیکو) می باشد.

آغاز ازدیاد برداشت از مخزن مشترک پارس جنوبی
با تزریق گاز شیرین به خط سراسری توسط پاالیشگاه فازهای
18و 17پارس جنوبی ،ازدیاد برداشت گاز تولیدی از میدان گازی
مشترک میان دو کشور ایران و قطر امکان پذیر گردید.
الزم به ذکر است که هم اکنون 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 فازهای18و 17پارس جنوبی است که امروز
شاهد آن هستیم .خاطر نشان می سازد میدان گازی پارس جنوبی
بزرگترین میدان گازی جهان است که درخلیج فارس واقع شده
و مساحت آن  ۹۷۰۰کیلومتر مربع است که  ۳۷۰۰کیلومتر 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.

کارگاه های آموزشی آشنایی با مبانی راه اندازی و بهره برداری پروژه های عظیم نفتی
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کارگاه های آموزشی آشنایی با مبانی راه اندازی و بهره برداری پروژه های عظیم نفتی از سوی شرکت راه
اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو) برگزار شد.
شرکت اُیکو در طول برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی بوشهر(عسلویه)
دوازده کارگاه آموزشی به منظور آشنایی با مبانی راه اندازی پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی برگزار نمود.
بر اساس این گزارش ،مدیرعامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOبا بیان اینکه کارگاه
های آموزش��ی ش��رکت اُیکو در در طول برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
بوشهر(عسلویه) مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت افزود :نمایشگاه فرصت مناسبی بود تا دستاوردهای این
شرکت به عنوان پیشتاز صنعت راه اندازی در ایران به فعاالن و عالقمندان این صنعت معرفی شود.
آقای مهندس رازقی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را آشنایی با اصول و حوزه های کاری راه اندازی
و بهره برداری در پروژه های صنعت نفت اعالم نمود و افزود :این کارگاه های آموزشی مورد استقبال فعاالن صنعت
نفت و دانشگاهیان قرار گرفت.

5

اخبار داخلی

دریافت تندیس ویژه جایزه جهانی سازمان دانشی برتر توسط اُیکو ()Iran Make Award
همای�ش پنجمین دوره ارزیابی جایزه جهانی س�ازمان دانش�ی برتر در ایران
( )Iran Make Awardاز تاریخ  15لغایت  18اسفند ماه در مرکز همایش های
بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش مدیریت آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه اُیکو ،دراین همایش
ازشرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOکه طی ارزیابی های بعمل
آمده به ارائه تجربیات س�ازمان خود در مجموعه اقدامات مدیریت دانش محور
پرداخته بود ،برای ارائه تجربیات خود دراین حوزه دعوت بعمل آمد .
در این مراسم که با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد ،تندیس
ویژه جایزه جهانی سازمان دانشی برتر ( )Makeبه مناسبت حضور موثر اُیکو در
دوره های ارزیابی و همچنین ارائه موفق تجربیات در این دوره به مدیریت آموزش،
تحقیق و توسعه شرکت اُیکو اهدا شد.
گفتنی اس�ت جای�زه جهانی س�ازمان دانش�ی برت�ر ( )MAKEبرگرفته از
 Most Admired Knowledge Enterpriseبه صورت ساالنه برگزار می شود
که برگزیدگان این جایزه جهانی به جمع برترین سازمانهای دانشی پیشرو در سطح
قاره آسیا و در نهایت منتخبین جهان راه پیدا می کنند..
یکی از انگیزه های اُیکو جهت حضور در این جایزه ،نوآوری مربوط به انتقال
دانش راه اندازی و نحوه س�ازماندهی و اس�تفاده از تجربیات خود که دس�تاورد
حضور در فازهای 9و 10پارس جنوبی بوده اس�ت به داخل کش�ور و در پروژه های
 NGLسیری و فازهای  17و  18پارس جنوبی و نیز ایجاد ارزش بهینه از این دانش
بوده است .همزمانی این دو فعالیت ،نشان از عزم راسخ رهبری و مدیران اجرایی
ش�رکت در تکمیل فرآیند بومیسازی دانش راه اندازی درصنعت نفت میباشد.
الزم به ذکراست با واگذاری مسئولیت مدیریت دانش محور به مدیریت آموزش،
تحقیق وتوسعه ،زمینهای فراهم شده است تا چرخه این فرایند یعنی کسب دانش
تا یادگیری و بکارگیری آن به صورت کامل اجرا شود.
آنچه مسلم است ،شرکت اُیکو شناخته شدن به عنوان شرکتی دانشمحور در
گستره بینالمللی را هدف خود قرار داده و تمامی تالش خود را بکارگرفته است تا
با ایجاد فضا و فرهنگ یادگیری ،بدنه دانش تخصصی خود را ارتقاء داده و خدمات
دانشمحور به مشتریان خود ارائه نماید.

حضور اُیکو در هفتمین نمایشگاه تخصصی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی بوشهر(عسلویه)
هفتمین نمایش��گاه تخصصی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی بوشهر از شنبه  12دی
ماه به مدت  4روز در عسلویه برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی اُیکو و به نقل از
روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی
استانبوشهر،هفتمیننمایشگاهتخصصینفت،
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی بوش��هر ،با حضور
نزدیک به  60شرکت فعال در صنایع باالدستی
و پایین دستی نفت و گاز ،قطعه سازان و تولید
کنندگان تجهیزات صنعتی ،توس��ط سازمان
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ش��رکت
نمایش��گاه های بین المللی استان بوشهر در
فضایی به متراژ  4000متر مربع در قطب انرژی
کشور(عسلویه) برگزار شد.

این نمایشگاه محلی برای معرفی توانمندی
ه��ا و ظرفیت های ش��رکت ه��ای دولتی و
خصوصی در زمینه داخلی سازی تجهیزات و
دانش فنی ساخت و طراحی پاالیشگا ه ها است،
ت��ا با کمک آن بتوان بیش از پیش به معرفی
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توانمندی های استان بوشهر پرداخت.
هفتمین نمایش��گاه تخصصی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی با هدف معرفی و ارائه
توانمندی ها و آخرین دستاوردهای شرکت
ه��ای دولت��ی و خصوصی در بومی س��ازی
تجهی��زات و معرفی پروژه ه��ای صنعتی و
فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و
گاز و ایجاد زمینه برای انتقال دانش فنی برگزار
می گردد که با توجه به اقدامات اثر گذار دولت
تدبیر و امید در زمینه دیپلماسی و اقتصاد و
نیز رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی
و گازی در وزارت نفت این نمایشگاه میتواند
فرصت مغتنم��ی جهت معرفی فرصت های
سرمایه گذاری در دوران پساتحریم درمیادین
پارس جنوبی و شمالی است.
گفتنی است این نمایشگاه از شنبه  12دی

ماه به مدت  4روز از ساعت  9الی  16در سازمان
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برپا خواهد
شد و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع
نفت (اُیکو) نیز بعنوان پیشتاز و برند راه اندازی
صنعت نفت کشور ضمن برگزاری کالس های
تخصصی آموزشی ،در سالن  Aنمایشگاه نیز
حضوری فعال خواهد داشت ،تا دستاوردهای
خود را به فعاالن و عالقمندان این حوزه بیش
از پیش معرفی کرد.
در این راستا کارگاه های آموزشی آشنایی
ب��ا مبانی راه اندازی و به��ره برداری ،تعمیر و
نگهداری HSE ،و مدیریت دانش در پروژه های
نفت و گاز طی روزهای برگزاری نمایشگاه ،همه
روزه با هشت عنوان تخصصی در محل کارگاه
آموزش��ی ش��رکت اُیکو واقع در سالن اصلی
نمایشگاه برگزار خواهد شد.
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منابع انسانی

منابع انسانی اُیکو پیشرو
در اهداف سازمانی
مقوله یا معمای «انسان» بسیار دیرپاتر از واقعت
هایی همچون «س�ازمان» است .سازمان خود نیز از
انسان ها تشکیل شده است و بنابراین فهم تمامی این
پدیده های نوظهور به این نیرو وابسته است :نیروی
انسانی .در مسیر تحول زمانی و فکری ،ابعاد ناشناخته
و عمیق آدمی بیشتر آشکار شده و تاثیر شگرف او
بر تغییر و پیشرفت سازمان ها نمایان تر گشته است.
از این رو واحد منابع انسانی در برخورد با پرسنل ،از
سطح ،به عمق آمده و بدنبال کشف و استخراج ذخایر
فکری و شکوفایی استعدادها و بکارگیری کامل این
سرمایه بی انتها برآمده اس�ت .امروزه «واحد منابع
انس�انی» در س�ازمان ها ،با پرسش ها و چالش های
متعدد روبرو می باشد .که تشریح این چالش ها و ارایه
راه حل های برون رفت از آنها ،وظیفه ای بس خطیر
است که بر عهده واحد منابع انسانی می باشد.
واحد مدیریت منابع انس�انی ش�رکت  OICOبا
اذعان به این حقیقت و ش�ناخت رسالت ها و اهداف
خود و سازمان وظایف گوناگونی بر عهده دارد که نقش
وزنه تعادلی بین واحد های مختلف سازمان را ایفا می
کند .به طور کلی حوزه ی فعالیت واحد منابع انسانی
شرکت را میتوان در سه بخش کلی که در ذیل آمده
است و همچنین بخش های جزئی تر که در (شکل)1
اشاره شده ،تقسیم کرد:

• برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی :به فعالیت های
مربوط به برنامه ریزی ،جذب و استخدام نیروی انسانی
ش��رکت در راستای خط مشی و استراژی منابع انسانی
اطالق می شود؛
• ام��ور اداری و جب��ران خدمات :اقداماتی از جمله
فرآیند تهیه پرونده پرسنلی ،نظارت بر تردد پرسنل و انواع
ماموریت ها و اطالعات هویتی و فعالیت های مربوط به
امور رفاهی و بیمه ای را شامل شود؛
• توسعه و تعالی منابع انسانی :مجموعه فعالیت هایی
است که در جهت ارتقاء ،نگهداشت ،توسعه کار کنان و
مدیران مربوط می شود؛

این واحد جهت دستیابی به اهداف مورد نظر شرکت
در بخش منابع انسانی  7آیتم را مد نظر قرارداده است که
از آن به عنوان پروژه های بهبود یاد می کند :
• طراحی مدل جدید ارزیابی عملکرد
• پیاده سازی طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل
• تدوین آیین نامه برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی با
تمرکز بر کیمته جذب
• تدوین آیین نامه انتصاب و ارتقاء
+ 6,789
• تدوین آیین نامه انضباطی
<):;1
• تدوین آیین نامه  restو مرخصی
• بررسی سطح رضایت شغلی در سازمان
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برنامهريزي

مهمترین فعالیتها و دستاوردهای واحد برنامهريزي و سيستمها ،در سال 94
 آمادهس�ازي مقدمات سیس�تم جامع مدیریت هزینه بر اساس
مهندسيوتوسعهسيستمهاوبرنامهريزياستراتژيك
ل هزينههاي شركت
سرفص 
 راهبري جايزه ملي تعالی مديريت پروژه با  NGLسيري و كسب
آمادهسازي مقدمات جریان نقدینگی پروژهها
تنديس سيمين از انجمن مديريت پروژه
 پروژه بازنگري برنامه استراتژيك (تدوين ماموريت ،چشمانداز،
استراتژيهاي كالن و استراتژيهاي راهبردي) با رویکرد Business
Model
 دريافت گواهينامههاي 10668 ISO ،10004 ISO ،10002 ISOو
5S
تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی مورد نیاز ستاد
و پروژهها
 نگهداشت،بهبودوتوسعهسیستمهایموجودوانجامممیزیهای
داخلی و خارجی (توسط شرکتهاي TUV IntercertوMOODY
 )Internationalدر دفتر تهران و سایت ( پروژه فازهای)21-20
برنامهريزي و كنترل پروژه
بهب�ود فراين�د تصميمگي�ري و بازنگ�ري ماتري�س نقشها و
برخي از فعاليتهاي صورت گرفته در بخش برنامهريزي و كنترل پروژه
مسئوليتهاي واحدهاي سازمان ()RACI-DOC
به تفكيك پروژهها ،به شرح زير ميباشد:
 رشد فرهنگ تفکر سیستماتیک از طریق آموزش به پرسنل
همكاري در پروژه جايزه ملي مديريت دانش ()MAKE
 همكاري در پروژه اس�تقرار ( 2013 SharePointپورتال واحد
برنامهريزي و سيستمها)

فازهاي 20-21
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تهیه دیتابیس جهت کنترل فعالیتهای بخش اجرا و نیز بخش
راهاندازی و Documentation
ساماندهی نحوه بررسی صورتوضعیتهای پیمانکاران
عملک�رد بهموقع بر روی مس�ائل ق�راردادی پیمانکاران جهت
جلوگیری از هرگونه  Claimو ادعا
 ايج�اد سیس�تم برنامهریزی و ثب�ت زمان حض�ور نمایندگان
وندورها
 ساماندهی گزارشات و صورتوضعیتهاي بخش اجرا ()CCE
فازهاي 17-18
 داشبورد مدیریتی آنالین پروژهها
 داشبورد  Performanceپروژه
كنترل هزينه و صورتوضعيت پروژهها
 تهیه فرم عملک�رد مالی پیمانکاران ج�زء و کنترل هزینههای
 تهيه فرمت و قالب بودجه عملياتي و پيادهسازي بودجه عملياتي پیمانکاران
اوليه جهت فازهاي  20و  21و پااليشگاه ستاره خليج بندرعباس
تهیه دیتابیس مربوط به  Extra Workدر IPMI Scope
8
 تهیه و ابالغ بودجه پروژهها

برنامهريزي

 هدای�ت واحدهای مختل�ف با توجه به تثبی�ت محوریت واحد
 تهیه فلوچارت ،فرمهای  ،O&Mدیتابیس و جاریسازی آنها
 تهیه دیتابیس پیمانکاران جهت کنترل بهرهوری نیروی انسانی و برنامهریزی در تمامی امور و سطوح پروژه
 برگزاری جلسات آموزش�ی درون واحدی بر پایه دانش پرسنل
تسهیل روند بررسی صورتوضعیتها
تغییر ساختار PMSو بهینهسازی آن جهت كنترل بهتر پيشرفت برنامه ریزی در خصوص فرايند و اولویت راهاندازی واحدها
 طراح�ی پایگاه داده ثبت س�وابق صورتوضعیت پیمانکاران و
كار
 تهيه پروپوزال ،معرفي ش�رکت اويکو ،ترسيم مسير راه و ارائه OICO
 طراحی پایگاه داده اهم بندهای قراردادی پیمانکاران و OICO
پرزنتيشن در جلسه بازديد مديران پتروشيمي متانول کاوه
IRAN LNG
 بررسی طرحهای پژوهشی شرکت
پااليشگاه ستاره خليج بندرعباس
 طراحی دیتابیس جامع برای کلیه تجهیزاتDevice،ها و متریال

موجود در سایت
 طراحی پایگاههای داده یکپارچه هر واحد
 تهیه دیتابیس ب�رای سامانبخش�ی ورودی و خروجی متریال
 طراحی سیستم اتوماسیون کنترل منابع انسانی
 طراحی چارت سازمانی هوشمند بر اساس سیستم اتوماسیون مصرفی و ابزارآالت
 تهیه پروپوزال جهت اجرای پروژه Interface
کنترل منابع انسانی
جایزه ملی مدیریت پروژه و دريافت تنديس سيمين
 طراحی پایگاه داده صورت جلس�ات با قابلیت پیگیری بندهای
صورت جلسه
عملكرد باال در پروژهها و مديريت پروژه سـرآمد همواره مهمترين هدف
 تهیه برنامه زمانبندی واحدهای دارای اولویت براس�اس منطق مديران پروژه و مديران ارش��د س��ازمان هاي پروژه محور بـوده اسـت و در
Equipment Wise
راس��ـتاي تحقـق اين هدف ،انجمن بين المللي مديريت پروژه ()IPMA

مدل تعالي پـروژه ( )PEMرا تهيـه نمـودهاسـت .ايـن مدل يك ابزار الگو
برداري جهت بهبود مديريت پروژه و ارزيـابي دسـتاوردهاي پـروژههاسـت و
بـر اسـاس آن IPMAهر ساله جايزه بينالمللي مديريت پروژه را به پروژههاي
برگزيده در سطح دنيا اعطا مينمايد ،اين جايزه كه بر اساس مدل PEM
يك پروژه را با ديدگاهي جامع مورد ارزيابي قرار ميدهد ،بـدليل اشـتهار و
معروفيت جهاني به اسكار مديريت پروژه در دنيا معروف شدهاسـت .انجمـن
مـديريت پـروژه ايـران بـا حمايـت  IPMAجهاني اين جايزه را طرحريزي
و اجرا مینماید .در فرایند جایزه پروژههای کشور در سه سطح متوسط ،بزرگ
و ابرپروژه با یکدیگر رقابت میکنند.
ش��رکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت (اُیکو) با پروژه پاالیش��گاه
 NGLس��یری -راهاندازی و تس��ت عملکرد ،در پنجمین دوره جایزه ملی
مدیریت پروژه حضور یافت و در نهایت توانس��ت به موفقیتی عظیم دست
 برگزاری جلسات روزانه کارگاهی به تفکیک پیمانکاران با توجه
یافته و تندیس سیمین که باالترین نشان ارائه شده به پروژهها در این دوره
به اولویت راهاندازی
بود را دریافت نماید.
مدیریت پانچ تحت سیستم
پیادهسازی سیستم یکپارچه بررسی صورت وضعیت پیمانکاران
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مقاله دریافتی

قسمت  :پایانی

آشنایی با خلق مدل کسب و کار
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• نقشه شناخت:
نقشه شناخت ،یکی از تکنیک های رایج در مدیریت کسب و کار بوده
که از مجموعه مفاهیم مرتبط با هم (در قالب نمایش روابط مفهومی
علتها و اثرات) تشکیل شده است.
با وجود آنکه هیچ چارچوب مدونی برای مدلسازی نقشه های شناخت
موجود نمیباش��د اما فرآیندی شش مرحلهای مطابق ذیل پیشنهاد
گردیده است)2011 ,Jetter( :
• شفاف سازی اهداف و نیازها
• برنامه ریزی برای گردآوری اطالعات مرتبط
• تهیه نقش��ه اولیه از حوزه دانشی و اطالعاتی درباره رفتار پویای
مورد انتظار سیستم
• طراحی مفهومی مدل نقشه شناخت
• طراحی جزئیات مدل نقشه شناخت
• آزمودن ،تفسیر و تایید نتایج متد (مصطفایی)1392 ,
ب��ا توجه به ویژگی نقش��ه های ش��ناخت و بهره من��دی از آن در
سناریوپردازی ،با راه اندازی یک طوفان فکری میتوان «طرح خالصهای
از ویژگیهای بخش مشتری» را استخراج نمود .بعبارتی ورای شناسایی
ویژگیهای جمعیت شناختی مشتری ،درک بهتری از محیط ،رفتار،
دغدغهها و تمایالت وی در قالب سواالت ذیل نمود میابد:
• او چه چیزی را میبیند؟
• او چه چیزی را میشنود؟
• او چه چیزی را فکر و یا احساس میکند؟
• او چه چیزی میگوید و انجام میدهد؟
• آالم و خالء های او چیست؟
• آمال و آرزوهای او چیست؟
تالش به پاسخدهی سواالت فوق بمنزله ارزیابی مستمر مفروضات
مدل کسب و کار است و مبنای سناریوسازی است.
• ایده پردازی:
نوآوری در مدل کسب و کار به معنای خلق سازوکارهای جدید برای
خلق ارزش ،کسب جریان درآمدی و تحقق نیازهای (جدید ،پنهان و
برآورده نشده) مشتریان است .مدل کسب و کار نوآورانه بر پایه فرآیند
«ایده پردازی» جهت مدیریت و سازماندهی ایدهها میباشد.
• فرآیند ایده پردازی:
فرآیند ایدهپردازی بر اساس طوفان فکری برای خلق گزینههای مدل
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نویسندگان :فرشید درودی * مهسا صادقی **
* :سرپرست مدیریت توسعه کسب و کار
** :کارشناس تحقیقات بازار
چکیده:
در قسمت نخست این مقاله ،کلیاتی پیرامون مدل کسب و کار و
اجزای  9گانه آن شرح داده شد .با توجه به این مهم که بلوغ و تعالی
سازمانی تنها محدود به تدوین یک متدولوژی به مثابه «مدل کسب
و کار» نیست؛ بنابراین ،مالک عمل ،جاریسازی و نهادینه سازی متد
در کلیه سطوح سازمانی میباشد .ازین رو چرخهی خلق ،پایش ،اجراء،
پیادهسازی و صیانت بهینه مدل کسب و کار ،یک فرآیند کلیدی در
سازمانها محسوب میگردد که مستلزم مشارکت و تعاون کلیه نیروهای
انس��انی (اعم از پروژهها و واحدهای ستادی) تا حصول نتیجه نهائی
میباشد.
بواسطه این فرآیند ،ایدههای حوزه کسب و کار ،مدیریت و سازماندهیشده و از طریق تکنیکهایی همچون»سناریوسازی» و «ایده پردازی»،
آلترناتیوهای متنوعی از حاالت رسیدن به اهداف ،ترسیم میگردد؛ در
نهایت نیز «مدل کسب و کار « با در نظر گرفتن کلیه قیود و مفروضات
محیط سازمان و پروژههای هدف ،خلق میشود.
در قسمت دوم این مقاله ،ضمن تشریح مفاهیم فوق ،مصداق عینی
و کاربردی از اجرائی سازی تکنیکهای مذکور ،بر مبنای «مدل کسب و
کار» ،در قالب یکی از پروژههای بازار هدف تبیین میگردد که حاکی
از بکارگیری این رویکرد در اهداف توسعه کسب و کار سازمانهای موفق
میباشد .
 شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( )OICOنیز خودرا از این امر مستثنی نمیداند.
کلمات کلیدی :مدل کسب و کار ،سناریوسازی ،ایده پردازی ،ارائه
آلترناتیو ،قیود و مفروضات پروژه ،پروژههای راه اندازی و بهره برداری
• مقدمه:
بهرهبرداری از سازوکار و رویکردهای نوین مدیریت کسب و کار ،نقش
بسزائی در افزایش بازدهی فرآیندهای جاری سازمانهای پروژه محور،
خصوصاً بخش مدیریت توسعه کسب و کار آن ایفاء مینماید.
میتوان با در نظر گرفتن»متغیرهای تصمیم ساز (همچون اجزای 9
گانه مدل کسب و کار)» و از آن مهمتر «مسیر طالئی مشتری محوری
در س��ازمان»  ،جریانات و حاالت مختلفی را ترسیم نمود و سناریوها
و ایده های خود را بر مبنای مدل کسب و کار توسعه داد .سناریوها،
راهبردهای الزم برای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمان را تبیین
ک��رده و باعث ایجاد ارزش اف��زوده در کوتاه مدت میگردند بطوریکه
جایگاه فعلی س��ازمان را در بین رقبا ارتقاء بخشیده و آن را به سمت
اهداف سوق دهند.
• مفاهیم و الزامات مربوط به فرآیند خلق مدل کسب و کار
• فرآیند خلق مدل کسب و کار

شکل  -1فرآیند خلق مدل کسب و کار
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کسب و کار نوآور ،شامل و نه محدود به موارد ذیل میباشد:
• ترکیب تیم :متشکل از نقشهای مختلف کلیدی مطابق مدل بلبین
(آگاه ساز ،هماهنگ کننده ،شکل دهنده ،هشدار دهنده ،مکمل ،مجری،
مامور و )...
• تامل :مطالعه و امکان س��نجی بمنظور ارزیابی سیس��تم مدیریت
فرآیندهای کسب و کار (همچون نقشه شناخت)
• گسترش :خلق ایده و گسترش راهکار بر اساس اجزای  9گانه مدل
کسب و کار
• انتخاب معیار :انتخاب سنجههای کلیدی در غربالگری و الویتبندی
ایدهها
• نمونهسازی :طراحی مدل کسب و کار با استفاده از ایدههای کلیدی
• سناریو سازی
سناریو سازی موجب ملموس ساختن موارد جدید ،شفاف سازی
موضوع و مشارکت تیم میگردد و بواسطه آن ،دانش و مفاهیم پیچیده
به سادگی اکتساب ،تسهیم و بکار گرفته میشود .از مهمترین اهداف
س��ناریو سازی در سازمانهای پروژه محور عبارتند از :تشویق افراد به
اقدام ،معرفی خود ،انتقال ارزشها ،بهبود تعامالت و توسعه مشارکت،
تسهیم دانش ،تسهیل تغییر ،تحلیل و ارزیابی اقدامات گذشته و برنامه
ریزی راهبری است( .کندری)1392 ,
• مصداق عینی
شرکت اُیکو جهت بهره برداری ،تعمیر و نگهداری یک پروژه دعوت
شده است ولی فرآیندهای نظارت بر پیش راه اندازی و عملیات راه
ان��دازی برعهده پیمانکاران( EPCپیمانکار  Aبا ش��رح خدمات
مشخص و پیمانکار  Bبا شرح خدماتی دیگر) میباشد .از آنجا که

زمان ابالغ قرارداد بهره برداری ،تعمیر و نگهداری می تواند حداقل
 2سال بعد صورت گیرد ،چند مسیر برای تسریع در عملیات اجراء و
راه اندازی مورد بررسی قرار گرفت که در جدول ذیل به تشریح این
طوفان فکری و س��ناریوهای حاصله پرداخته می شود .جدول ذیل
ما حصل یک طوفان فکری اس��ت که به  4سناریو مختلف منتهی
گردیده است:
نتیجه گیری:
بعد از ارائه سناریوها ،پیشنهادی مبنی بر تشکیل تیم نظارتی برای
کارفرما مطرح گردید تا عملیات اجراء تسریع گردیده و قرارداد بخش
بهره برداری ،تعمیر و نگهداری بجای  24ماه بعد از آن ،حدود  14ماه
بعد ابالغ گردد.
• منابع و مراجع
Building scenarios with Fuzzy .)2011( .Jetter, A. a
Cognitive Maps,An exploratory study of solar
.energy, Futures
Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, Business
Model Generation: A Handbook for Visionaries,
2010 ,Game Changers, and Challengers
کندری ,م .ش .)1392( .ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری
از س��ازوکار داستان س��رائی در مدیریت چرخه حیات پروژه .تهران:
مدیریت اطالعات.
مصطفایی ر .)1392( .معرفی نقشه های شناخت فازی به عنوان
ابزاری برای افزایش کارایی روش س��ناریوپردازی » .آينده پژوهی «
اولین همايش ملی.
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قضاوتها چگونه انجام می شود
قضاوت دیگران از اهمیت زیادی برخوردار
است .قضاوت هیئت منصفه در دادگاه تعیین
کنندة بی گناهی ی��ا گناهکار بودن متهم
اس��ت و اس��تخدام متقاضی در سازمان ،به
قضاوت مصاحبه کننده در مورد صالحیت
و شایستگی او بس��تگی دارد .این قضاوتها
چگونه انجام می ش��ود؟ چه عواملی باعث
ارزیابی پرسنل می شود؟ چه عواملی بر نحوة
استنباط قضاوت کننده تأثیر دارد؟ و قضاوت
افراد تا چه حد دقیق است؟ در این جا تالش
شده است تا حد امکان به این پرسشها پاسخ
داده شود.

  دقت در قضاوت در مورد دیگران

به نظر می رس��د که منابع اصلی خطا و
انحراف در قضاوت مدیران راجع به کارکنان
شامل موارد زیر باشد (Huczynski and
 )229.P ,2001 ,Buchananمدیران باید
مراقب باشند که در دامهای زیر گرفتار نشوند
تا بتوانند قضاوت صحیح تری نسبت به افراد
داشته باشند .این دامها عبارتند از :

www.oico.ir
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 -1جمع نکردن اطالعات کافی در مورد
افراد مورد قضاوت؛
 -2مبن��ا ق��رار دادن قضاوت براس��اس
اطالعات نامربوط یا غیر معتبر؛
 -3انجام ندادن تحقیق و تفحص بیشتر؛
-4پذی��رش تصورات قالب��ی به گونه ای
غیر انتقادی؛
 -5اینک��ه اطالع��ات اولیه در مورد یک
فرد ،با وجود متناقض بودن ،قضاوت راتحت
تأثیر قرار دهد؛
-6تالش برای رمزگشایی رفتارهای غیر
کالمی؛
 -7مبنا قراردادن اس��نادی که چندان
متعبرنیستند.

زمستان 1394

وضعیتهای بسیاری وجود دارد که در آنها
قضاوت دقیق افراد از اهمیت زیادی برخوردار
اس��ت .در س��ازمانها خیلی از تصمیمات بر
مبنای چگونگی ادراک مدیر از زیردس��تان
اس��ت .اف��راد در تعامالت روزم��ره گرایش
دارند که سنجشهای خود از دیگران را اغلب
صحیح فرض کنند .آی��ا واقعاً هر فردی در
ادراک دیگران دقت معقولی دارد؟هر فردی
تمایل دارد ادراکات خود را واقعی و ادراکات
دیگ��ران را غی��ر واقعی بدان��د (,Lussier
.)55.P,2002

هی��چ معی��ار قطعی و مش��خصی برای
س��نجش دق��ت در ادراک و قضاوت وجود
ندارد .مس��لماً به راحتی نمیتوان از میزان
واقعی خوش اخالقی یک متقاضی کار ،آگاه
شد .اما می توان برای رسیدن به هدف خود،
مالکهایی را پیدا کرد ،هر چند که خود می
دانیم بدون نقص و قطعی نیس��تند .در این
گونه موارد الزم است از معیارهای متعددی
استفاده شود .برای مثال هنگام مصاحبه ،به
منظور یافتن خصوصیات واقعی متقاضی،
گفت��ه های وی  ،معرفان و س��ایر اطالعات
با ارزیابی مصاحبه کننده مقایسه می شود.
انسان جایز الخطاست و قضاوت او معموالً با
سوگیری همراه است .
اینکه شخصیت یک فرد مورد ارزیابیهای
گوناگون قرار میگیرد ،امری طبیعی است.
نظ��ر یک مادر در مورد فرزندش با آنچه که
کارفرمای همان فرد در مورد او می اندیشد
می تواند متفاوت باشد.
در اینجا برای نزدیک شدن به تشریح یک
قضاوت دقیق ،سعی خواهد شد عوامل اثرگذار
بر ادراک و قضاوت و خطاهای ادراکی که فرد
هنگام قضاوت ممکن است دچار آن شود را
بررسی شود.

  دامهای قضاوت صحیح

ب��رای رهایی از این دامها الزم اس��ت که
مدیران نکات زیر را در نظر داشته باشند
()36 .P ,1993 ,Gordon
 -1به منظور انجام قضاوت واقع بینانه
تر الزم اس��ت اطالعات کافی در مورد رفتار
و نگرش افراد جمع آوری ش��ود .برای مثال
مدیران باید عملکرد افراد رابراس��اس رفتار
مشهودشان قضاوت کنند و نه براساس رفتار
گروهی که فرد به آن تعلق دارد.
 -2الزم اس��ت مدیران نتیجه گیریهای
خود را در مورد افراد ،مورد بررسی قرار دهند
تا از اعتبار آن مطمئن شوند.
-3مدیرانبایددرتعیینمبنایادراکاتشان
بین واقعیات و مفروضات تمایل قایل شوند.
 -4مدیران باید بتوانند بین جوانب مختلف
رفتار یک فرد تمایز قایل شوند .برای مثال
آنها باید بتوانند تظاهر را از عملکرد واقعی،
بهرهوری را از حضور فیزیکی فرد در سازمان،
شخصیت را ازخالقیت تفکیک کنند.
 - 5مدی��ران ب��رای ح��ذف ی��ا کاهش
فرافکنی الزم اس��ت اول احساسات واقعی
خود رامشخص سازند.
خطاهای ادراکی هن��گام قضاوت درباره
دیگران
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هنگام قضاوت درمورد دیگران میانبرهای
ادراکی یا خطاهای چندی وجود دارد.
( )364.P ,1998 ,Robbinsدرک
این میانبرهای ادراکی به منظور تشخیص
اینکه چگونه آنها باعث انحرافات اساس��ی
در قضاوت می ش��وند می تواند مفید باشد.
ب��ه طور کلی می توان آنها را به صورت زیر
دسته بندی کرد.
خطای همانندی :اغلب قضاوت کننده
کشش بیشتری نس��بت به افرادی دارد که
(مث ً
ال از لحاظ پیشه ،تمایالت یا سرگرمیها) با
خودش همانند است (Anderson , and,
 . )51.P 1994 ,et.alای��ن تمای��ل در افراد
وجود دارد که افــرادی شبیه خود را دوست
بدارند .این مهم درعلوم رفتـــاری گاهی « اثر
شبیه با من » نامیده شـــده است (Baron
.)133.P ,1990 ,and Greenberg
خطای تقابل :براساس این خطا ،قضاوت
کننده ،افراد را به جای اینکه برپایة معیارهای
عینی قضاوت کند ،با یکدیگر مورد مقایسه
قرار می دهد.خطای اولین برداشت :مبنای
این قضاوت اولین برداشتهای فرد است ،در
عوض بررسی اینکه فرد در سرتاسر دورة مورد
بررسی ،چگونه رفتاری داشته است.
اثر هاله ای :براساس این خطا ،قضاوت
کننده همة ابعاد شخصیت یک فرد را تنها
براساس یک برداشت (مطلوب یا نامطلوب)
ارزیاب��ی می کند « .هاله» ،چش��م قضاوت
کننده را بر سایر ضعفها می بندد (,singer
.)148 .P ,1995
تفکر قالبی :قضاوت فرد بر مبنای دسته
ای که در آن قرار گرفته است .این تفکر قالبی
اغلب اوقات اشتباه اس��ت (Moorbead
 .)100,P ,2001 ,and Griffinاگ��ر چه
دس��ته بندی کردن اف��راد کمک می کند
تا اطالعات مربوط به آنها س��ریعتر تجزیه
و تحلیل ش��ود ولی خطاهای ادراکی قابل
توجهی رانیز موجب میشود.
فرافکن�ی :در ای��ن خط��ا فردقضاوت
کنن��ده تمایل دارد صفته��ای خاص خود
را در دیگ��ران ببیند .یعنی ،قضاوت کننده
احساس��ات  ،گرایشها یا انگیزه های خاص
خود را در قضاوت خود از دیگران فرامی افکند
(.)133.P ,1998 ,Robbins
ارزیابی بیشاندازه اطالعات منفی :قضاوت
کننده ممکن است در مقابل اطالعات منفی
واکنش افراطی نش��ان ده��د ،گویی در پی
یافتن بهانه ای اس��ت که قضاوت شونده را
فاقد صالحیت تصور کند.
اثر آسانگیری :براساس این خطا قضاوت
کننده تمایل دارد نسبت به همة افراد قضاوت
مثبت داشته باشد .این موضوع مانند آن است
ک��ه یک دید کام ً
ال مثبت و خوش بینانه از
جهان داشته باش��یم (Decenzo, and ,
)377.P ,1988 ,Rbbins

اثر مقام یا پایگاه اجتماعی :افرادی که در
موقعیتهای باالتری هستند نسبت به افرادی
که در موقعیت پایین تری قرار دارند ،مثبت
تر قضاوت می شوند .اثر سرریز :هر گاه نتیجه
قضاوت فرددر گذشته (خوب یا بد) ،قضاوت
فعل��ی او را تحت تأثیر قرار دهد .به عبارت
دیگر ،به جای اینکه فرد را در خالل یک دورة
خاصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهیم به
نتیجة قضاوتهای قبلی فرد توجه کنیم.
رفتار اخیر :مبنای ای��ن قضاوت رفتار
اخیر فرد است ،در عوض بررسی اینکه فرد
در سرتاس��ر دورة مورد بررسی ،چه رفتاری
داشته است.
ادراک انتخابی :قضاوت کننده ویژگیهایی
را مورد توجه قرار می دهد که با انتظاراتش
سازگار است .ادراک انتخابی می تواند باعث
س��وء تعبیر شود (. )10.P ,2002 ,Davis
انسان از طریق گزینش  ،توجه خود را بیشتر
به موضوعهایی معطوف می کند که برایش
آرامش و راحتی به همراه داش��ته باشد و از
موضوعهای��ی دوری می کند که باعث بروز
ناراحتی می ش��وندMoorhead and( .
)99.P ,2001 ,Griffin

نظری��ه ضمنی ش��خصیت :اعتقاد به
اینک��ه برخی از صفات ش��خصیتی با هم
هستند.
افراد اغلب عقاید ضمنی در مورد دیگران
ب��ه کار می برند ،یعنی فرض می کنند که
اگ��ر آنها دارای ویژگی خاص هس��تند ،بی
ش��ک دارای صف��ات دیگری نیز هس��تند
(,1990 ,Baron and Greenberg
 . )135.Pآیا مدیر تصور می کند فردی که
با هوش اس��ت بخشنده نیز هست؟ آیا فرد
س��لطه پذیر  ،مؤدب هم هس��ت؟ پاسخ به
این سؤاالت منعکس کنندة نظریه ضمنی
شخصیت مدیر است.
مفروضات در مورد رابطة مورد انتظار بین
خصوصیات یک فرد ،بر سابقه و تجربه مدیر
مبتنی است .
نظریهضمنیشخصیتتأثیرقابلتوجهی
ب��ر قضاوت م��ا راجع به اف��راد بر جای می
گذارد.
با آنکه اینگونه میان برها برای کاهش بار
پردازش اطالعات در هنگام قضاوت هر فرد
میتواندمناسبباشداماغالباًبهبرداشتهای
اشتباه منجر می شود.

 نتیجهگیری

مدیران همواره در حال قضاوت نسبت به
اعمال و رفتارهای زیر دس��تان خود هستند.
این برداش��تها در بس��یاری از موارد تأثیراتی
مستقیم و عملی بر هر دو طرف قضاوت کننده
و قضاوت ش��ونده دارد .آنها تعیین می کنند
چه کس��ی را برای یک شغل انتخاب کنند و
یا اینکه صالحیت فرد دیگری راتایید نکنند.
همة اف��راد میتوانند به راحتی در مورد افراد
خانواده و دوستان خود نظر دهند و خصوصیات
شخصیتیآنانراتوصیفکنند.چراکهدرموارد
مختلف رفتارشان را بررسی کرده و شناخت
کل��ی از آنان به دس��ت آورده اند .اما با کمی
دقت  ،در می یابید که با وجود فقدان اطالعات
کافی در مورد افراد دورتر و یا حتی افرادی که
برای یکبار آنها را مالقات کرده اید ،به آسانی
نمی توان در مورد شخصیت آنها قضاوت کرد.
الزم است در قضاوت رفتار دیگران ،بیش از حد
معمول محتاط باشیم و از افتادن در دامهایی
که هنگام قضاوت افراد وجود دارد پرهیز کنیم.
هر گاه متوجه شدید که عقایدتان در مورد افراد
اغلب اشتباه یا جهت دار است ،در آن صورت
فرایندهای قضاوتی خود را بهبود بخشید.
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شماره 10

ايرانيان باس��تان و زرتش��تيان امروز بر اين
باور هس��تند كه فر َوهر مردگان {ريش ه واژهي
فروردين} در اين روزها براي سركشي بازماندگان
خود به زمين فرود ميآيند و اگر خانه را پاكيزه،
آراسته و بستگانش��ان را شاد ببينند ،شادمند
ميشوند و برای باز ماندگان خود نيايش ميكنند
و گر نه ،اندوهگين و افسرده باز ميگردند.
با خانه تكاني ،كاشانهي خود را برای برگزاری
باشكوه تر جشن نوروز از بيرون و درون پاكيزه،
آماده و آراسته میكنند .خانه تكانی همچنين
نشان از فرزانش كهن ايرانی دارد كه میگويد در
پی آشفتگی ،آراستگی و پاكيزگی می آيد.
همهي خانه برای پاكيزگي زير و رو ميشد،
چيزهاي كهنه را ب��ه دور ميريختند و در آن
ميان شكستن كوزه را كه جايگاه آلودگيها و
اندوههای يك ساله بود بايسته ميدانستند .ياد
آوری میشود كه آيين شكستن كوزه در جشن
چهارشنبه سوری هم انجام میشود.

زمستان 1394

جش��ن نوروز از نخستين روز بهار همراه با
شكوفهي درختان و سرسبزی نهاد (طبيعت،
 )Natureو شادی آغاز میشود .برابر با گفتهي
باستان شناسان ،در گذشته اين جشن يك ماه
به درازا ميكش��يد ولي امروز تا جشن سيزده
دنبال ميشود.
جش��ن نوروز را بس��ياری از بزرگان جهان
باشكوه ترين جشن گيتي ناميدهاند و بزرگترين
جشن مردمي ايرانيان اس��ت كه از روزگاران
بسيار دور براي ما به يادگار مانده است و بنياد
ميتُخت (اسطوره )Myth ،آن را به جمشيد شاه
پيشدادي پيوند ميدهند ،همچنانكه اين جشن
تا امروز به نام جشن نوروز جمشيدی آوازه مند
است.گويند به زمان جمشيد شاه سرما و توفان
بزرگی ايرانويچ را فرا میگيرد و در پايان س��ال
سوم ،در آغاز بهار سرما و توفان به پايان میرسد
و به شادی آن ،جشن بزرگی برپا می كنند ،كه
جشن نوروز مینامند.
داس��تان ديگری چنين میگويد :جمشيد
شاه پس از يك زنجيره بهسازيهاي چپيرهاي
(اجتماع��ى) بر تخت زرين نشس��ت و دوري
(فاصله) ميان دماوند تا بابل را در يك روز پيمود
و آن روز ،روز هرم��زد از فروردين ماه بود .چون
مردم اين شگفتى را از وى بديدند ،جشن گرفتند
و آن روز را نوروز خواندند.
جشن نوروز پر بار از فرزانش كهن ايراني است
و هنوز جای بس��يار برای كاوش دارد و هرچه

گفته ش��ود كم است .اگر به گذشته باز گرديم
و آيينهاي فراموش شدهاي همچون بابا نوروز
(عمو نوروز) ،خواجه پیروز (حاجي فيروز) ،پنجه
يا بهيزك و ...را نيز به آن بيافزاييم ،خواهيم ديد
كه جشن نوروز بسيار گستردهتر از آن چيزي
است كه امروز هست.
جش��ن نوروز با همهي دشمنیهايی كه در
درازاي زمان ديده و میبيند ،هنوز اس��توار و پا
برجا خود را به رخ جشن های جهان ميكشد.

  سبزه

ايرانيان باستان ده روز مانده به جشن نوروز ،به
انگيزهيفراوانیدرسالنو،سهسينیسبزهازگندم
و جو و ارزن به نماد هومت = پندار نيك ،هوخت =
گفتار نيك و هوورشت = كردار نيك ،می كاشتند.
رنگ سبز آنان ،رنگ پاترمی (ملی) ايرانيان و كيش
زرتشت است كه نماد امرداد امشاسپند «بی مرگی
و جاودانگی» است و آن را مايهي بالندگی فر َوهر
یدانستند.
درگذشتگانم 

همچني��ن در گذش��ته ايرانيان باس��تان
دانههاي گن��دم ،جو ،برن��ج ،لوبيا ،ميچوك
(عدس) ،ارزن ،نخود ،كنجد ،باس��مر (باقال)،
كاجيله ،بالل ،و ماش به شمار ه دوازده ماه را
در ستونهايی از خشت خام بر ميآوردند كه
باليدن هر يك را به ش��گون نيك ميگرفتند
و بر آن بودند كه آن دانه در س��ال نو مايهي
فزوني و باروری خواهد بود.
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زرتش��تيان و یا ایرانیان کهن در نخستين
بامداد نوروز در كنار چهارچوب پايين در ورودی
خانه اندكی آويشن ميريزند كه نشان برپايی
جشن در آن خانه است.
زرتشتيان در نخستين روز سال نو به نيايشگاه
م��كان زندگی خ��ود میروند تا س��ال نو را با
همبستگی با يكديگر و نيايش به درگاه اهورامزدا
آغاز نمايند و سپس مانند هر ايرانی ديگر به ديدار
بزرگان ،خويشاوندان و آشنايان ميروند.

 سیزده به در :

در س��یزدهمین روز از سال جدید كه پایان
تعطیالت نوروزی برای مدرسه ها و دانشگاه ها
نیز میباش��د ،خانواده ها خانه خود را ترك می
كنند و به گردشگاهها می روند و ضمن صرف
غذا در دامن طبیعت به بازی و جشن و پایكوبی
می پردازند .این روز برای ش��ادی و پایان دادن
تعطیالت به صورت ش��اد و مثبتی می باشد.
مفه��وم  13به این خاطر اس��ت كه مردم قادر
باشند در طول سال با تمام نیروهای اهریمنی
مبارزه كنند ،زیرا عده ای معتقدند عدد  13عدد
نحسی می باشد .نحوه برگزاری این روز به صورت
یك پیك نیك می باشد ،بعد از این روز زندگی به
حالت عادی برمی گردد ،مدرسه ها باز می شوند

بهجمشيدبر،گوهرافشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز و فروردين   
بر آسوده از رنج ،تن دل ،زكين
بزرگانبهشادیبياراستند  
میوجامورامشگرانخواستند
چنين روز فرخ از آن روزگار  
بمانده از آن خسروان يادگار

شماره 10

پ��ر از فرزانش ايرانی دربارهي اين تكان چنين
میگويد :گوين��د در ميان درياي بيكران ،يك
ماهي ش��ناور اس��ت كه گاوي را بر پشت دارد
و زمين بر شاخ گاو نهاده شده است .به هنگام
سالگشت گاو زمين را از يك شاخ به شاخ ديگر
مياندازد و همين مايهي لرزش زمين میشود و
در پی آن تخممرغي كه روي آينه گذاشتهاند يا
برگ سبز و نارنجي كه در كاسهي آب انداختهاند،
ميچرخد.

دارد .رفت و آمد گروهی خانواده ها ،در کوی و
محله (به ویژه در شهرهای کوچک) هنوز از میان
نرفته است .این دید و بازدیدها ،تا پاسی از شب
گذشته ،به ویژه برای کسانی که نمی توانند کار
روزانه را تعـطیل کنند ،ادامه دارد.

 نشان سالگشت (تحويل سال):

بر سفرهي هفت سين تخ م مرغ را روي آينه
ميگذارند يا برگ سبز و نارنج را در كاسهي آب
مياندازند و گويند هنگام سالگشت تخم مرغ يا
برگ سبز و نارنج تكان خواهند خورد.
ميتُخت (اس��طوره )Myth ،زيبا و كهن و
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ي
يكي ديگر از آيين و پيك نوروزی س��فره 
هف��ت س��ين اس��ت ك��ه ش��مار آن از هفت
امشاسپندان آيين زرتشت سرچشمه ميگیرد.
دكتر بهرام فره وشی در جهان فروری ،ريشهي
واژهي هفت س��ين را از چيدن «هفت سينی»
بر خوان نوروزی ميداند كه به آن هفت سينی
ميگفتند و با گذشت زمان و افتادن «ي» پاياني
آن به گونه هفت س��ين در آمده .به گفتهي او
هنوز هم در برخي از روستاهای ايران اين سفره
ي گويند.
ي هفت سينی م 
را ،سفره 
دكتر بهرام فره وشی در جهان فروری ،ريشه
واژه هفت سين را از چيدن «هفت سينی» بر
خوان نوروزی ميداند كه به آن هفت س��ينی
ميگفتن��د ،كه هفت خوراكی را در س��ينی
میگذاش��تند! با گذشت زمان و افتادن «ي»
پاياني آن به گونه هفت سين در آمد .به گفته
دكتر بهرام فره وش��ی هنوز ه��م در برخي از
روستاهای ايران اين سفره را ،سفره هفت سينی
ي گويند.
م
درباره چيدن هفت سين نوشتار
زير را از دكتر ناصر انقطاع بخوانيد:
پنج ویژگی و نکت��ه ی در خور
نگرش درباره ی هفت س��ین های
باستانی و کهن که از زمان باستان تا
امروز  ،از س��وی نیاکان ما  ،بر خوان
نوروزی می نهادند این است.
-1نام آنها پارس��ی باش��د  -2با
حرف س��ین آغاز ش��ود  – 3دارای
ریش��ه گیاهی باش��ند  -4خوردنی
باشد  – 5نام انها از واژه های ترکیبی
ساخته نشده باشد.
با این نگرش سیب  ،سیر  ،سماغ
 ،س��رکه  ،سمنو  ،سبزی یا سبزه و
سنجد هفت سینی هستند که همه
دارای این ویزگی می باشند.
سین های هفت سین
سير  :نماد اورمزد
سماك (سماغ) :چاشنی زندگی
فرشته بهمن و نماد باران
سبزه :نماد پندار نيك ،گفتار نيك ،و كردار
نيک فرشته اردیبهشت
سمنو :مايهي سرشته (خمير) ،نماد خوبی
برای زايش و باروری گياهان به ميانجي فر َوهران
فرشته شهریور
سيب س�رخ :نماد سپندارمد امشاسپند،
فروتنی و مهر و شيدايي
سنجد:فرشتهخوردادسرچشمهيدلدادگی
و باروری و زايندگى
سركه :گندزدایی و پاكيزگی فرشته امرداد
نماد جاودانگی
البته غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره
نشین ،خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته
است که بدین معنی می باشد
آب :نماد خورداد امشاس��پند ،تندرستی،
رسائي
نسك (كتاب) سپند (مقدس :)saint ،نماد
اهورامزدا {بر پايهي باور هر كسی ،زرتشتيان:
گاته��ا ،يهويان :ت��ورات ،مس��لمانان :قران،

مسيحيان :انجيل و برخی حافظ و}...
آفرينگان یا آتشدان یا امروزه شماله (شمع) و
شمال هدان(شمعدان):نمادارديبهشتامشاسپند،
راستی ،پاکی و روشنايی
شير و تخم مرغ :نماد وهمن امشاسپند ،پندار
نیک و نوزايی
اس��پند و آويش��ن :نم��اد تندرس��تی و
فرخندگي
نارنج :نماد گوی زمين و گردی آن
گالب :نماد آب ريزان يا آب پاشان
آينه :نماد درخشندگي
انار :نماد پارسايی و پاكي
  

دید و بازدید های نوروزی ،یا عید دیدنی :
از جمله آیـین های نوروزی ،دید و بازدید،
یا «عید دیدنی» اس��ت .رس��م اس��ت که روز
نوروز ،نخس��ت به دیدن بزرگان فامیل ،طایفه
و ش��خصیت های علمی و اجتماعی و منزلتی
می روند .در بس��یاری از ای��ن عید دیدنی ها،
همه کس��ان خانواده شرکت دارند .کتاب های
تاریخ��ی و ادب��ی ،تـنها از عی��د دیدنی های
رس��می دربارها و امیران و رئـیس��ان خبر می
دهند .رس��می که هنوز هم خبرگ��زاری ها و
رس��انه ها ،به آن بس��نده می کنند« .دیدن»
ه��ای نوروزی که ناگزیر «بازدید» ها را بدنبال
دارد و همراه با دست بوسی و روبوسی است و
عیدی گرفتن کوچکتر ها از بزرگترهای فامیل
هم از اهمیت زیادی برخوردار است .در روزهای
نخست فروردین ،که تعطیل رسمی است و گاه
تا سیزده فروردین ادامه دارد و می گویند حتی
تا آخر فروردین بـین خویشاوندان و دوستان و
آشنایان دور و نزدیک ،این دید و بازدیدها رواج

و مغازه ها و مشاغل دیگر ساعت عادی كار خود را
آغاز می كنند .بنابراین این روز آخرین روز با هم
بودن فامیل و استفاده از طبیعت زیبای بهار است.
«سیزده به در» روزی برای طلب باران نیز می
باشد ،در ایران قدیم هر روز نام مختص خودش
را داشت و به خدائی خاص متعلق بود که روز
 13فروردین به خدای باران اختصاص داشت.
ظاهر این خدا به صورت اسب بود ،در این روز
مسابقه بین اسبها برگزار می شد و اسب برنده
به عنوان خدای باران انتخاب می ش��د .در این
روز پسرها و دخترهای جوان سبزه ها را گره می
زنند (برای برآورده شدن آرزوها یا یافتن همسری
مناسب) اعتقاد بر این است كه وقتی گره سبزه
ها باز شوند تمامی مشكالت حل می شود و آنها
به آرزوی خود می رسند.
مرس��وم اس��ت كه هنگام گره زدن سبزه
دختره��ا چنین زمزمه می كنند «س��یزده به
در سال دگر ،بچه بغل ،خونه شوهر» .در پایان
روز سبزه را به دور می اندازند زیرا معتقدند كه
این سبزه تمامی دردها و بیماریها را
در خود جمع نموده اس��ت و طبق
اعتقاداتی که رایج بوده دست زدن
به سبزه دیگران موجب انتقال این
مش��كالت به فرد دیگر می ش��ده
است.
بهر ح��ال نــــ��وروز ،این عید
باستانی ما ایرانیها با تمام زیباییهایش
و آیین کهن ارزش��مندش پیام آور
صلح و صفا و شادی و آرامش است.
ایرانیان از قدیم در هر موقعیتی که
بودند در این وقت س��ال ش��ادی و
ش��ادمانی را به دل ه��ا راه میدادند
زیرا که پیام نوروز شاد بودن و شاد
زیستن است .چیزی که جشن نوروز
را از دیگر جش��ن ها جدا می سازد
این اس��ت که ن��وروز با زندگی نو و
تازه شدن پیوند دارد ،با پایان یافتن
زمس��تان و رفتن سرما و جایگزین
شدن بهار طبیعت ،انسان نیز افکار،
اندیش��ه و دل خود را از کینه پاک
می کند و بطور کلی محور اصلی جشن نوروز
بر شادمانی و سرور و پایکوبی بنا شده و به روح
انسان تازگی و جنبشی نو میدهد ...
و در پايان فردوسی درباره جشن نوروز
چنين می گويد:

17

سالمت

لبخند ،راز هوش اجتماعی
يک رمز بسيار ساده در هوش اجتماعی وجود دارد ،به مردم
لبخند بزنيد .لبخند انسان ،منعکس کننده گرما ،اعتماد ،رفتار
مثبت و خوشحالی است همچنين باعث می شود که ديگران
هم جذب شما شوند.
 کائنات هم برای لبخند جایزه می دهند
يک لبخند ساده بهترين راه پيدا کردن دوست و تحت تاثير
قرار دادن مردم است .يکی از اولين چيزهايی که باعث جذب
مردم به سوی ما می شود ،لبخندی است که بر لب داريم .وقتی
ما لبخند را می بينيم ،مغزمان هم واکنش نش��ان می دهد و
به عضالت مخصوص لبخند فرمان می دهد و ما لبخند آنها
را جواب می دهيم.
برايان بيتس ،نويس��نده ی کتاب چهره ی انسان  ،لبخند
زدن را در اجتماع توصيه می کند و می گويد :بيشتر اوقات ما
ترجيح می دهيم که اعتمادمان را آرزوها و ثروتهايمان را با افراد
خنده رو سهيم شويم.
لبخند به تالش بسيار کمتری نياز دارد تا اخم کردن و به
مرات��ب به انقباض عضالت کمتری هم احتياج دارد .عالوه بر
اين روانتر و پی در پی انجام  می گيرد .حتی کائنات هم برای
لبخند به ما جايزه می دهند .وقتی ما لبخند می زنيم انعکاس
لبخند ما باعث توليد آندروفين می شود ،که خود يک ماده ی
انرژی زا و ضد درد است .حاال نوبت به اولين تمرين اجتماعی
شما می رسد ،يک لبخند بزنيد.
  خنده مسری است
 بخند تا دنيا به تو بخندد.
خنده مس��ری است ،مانند سرماخوردگی ،وقتی کسی به
من لبخند بزند ،من هم لبخند می زنم ،امروزه که از خيابان
می گذشتم ،به کسی لبخند زدم و متوجه شدم که لبخند به
او هم سرايت کرد.
وقتی راجع به لبخند فکر کردم ،ارزش��ش را فهميدم .يک
لبخند ساده مثل لبخند من ،می تواند به دور دنيا سفر کند.
وقتی حال لبخند زدن داری ،بگذار لبخندت به همه سرايت
کند و آن را به دور دنيا بفرست.
 ديدار نخست را با لبخند آغاز کنيد
هميش��ه با لبخند به مردم خوشامد بگوييد .بخصوص اگر
اولين بار باشد که آنها را می بينيد ،زيرا اولين برخورد در خاطر
هم��ه می ماند .به اين پديده اصطالحا» اثر اولين برخورد می
گويند ،يا اصل برخورد اول که در بخشهای بعدی در اين باره

صحبت خواهيم کرد .در ش��روع آشناييها ،لبخند اثر مثبت و
حس خوشی بر جا می گذارد و شما بتدريج ديگران را تحت
تاثير قرار می دهيد.
 حرکات بدنتان با کلماتتان هماهنگ باشد
وقتی در حال توضيح نکته ای هستيد ،سعی کنيد بدنتان
مثل يک آلت موسيقی با حرفهايتان هماهنگی داشته باشد.
سعی کنيد صدايتان هماهنگ با آن نکته ای باشد که مشغول
توضيح دادنش هستيد و با حرکات دست مانند يک مجسمه
ساز ،نکات يا صحنه ها را تعريف کنيد.
 خوشامدگويی و ديدار با اشتياق
هنگام ديدار و خوشامدگويی به مردم ،حرکات بدنی آنها را زير
نظر داشته باشيد .به خاطر داشته باشيد که حرکات بدنی افراد و
هماهنگی يا ناهماهنگی بين آنها ،حاوی نکات ارزشمندی از نوع
رفتار آنهاست .در اين هنگام بايد سعی کنيد حرکات بدنی ای را
بررسی کنيد که افراد در دقايق اوليه نشان می دهند.
مثال» اگر دست دادن عادتی متداول است ،توجه به قوت
دس��ت آن فرد بسيار مهم است .ضمنا» به نوع دست دادن و
قوت دست خودتان هم توجه کنيد که گرم و با محبت باشد.
حين دست دادن ،حتما» به چشمان شخص نگاه کنيد .معموال»
نگاه به صورت ش��خص ،نشان دهنده ی آن است که آن فرد
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نکات زير را تکرار کنيد:
• اول :من در حال بهبود حرکات بدنی هماهنگ و عالی
برای بدن خودم هستم.
• دوم :کلمات و حرکات بدنی من بسيار هماهنگ اند.
• سوم :در هر فرصتی لبخند می زنم.

شماره 10

برای ش��ما جالب است و اين باعث می شود که او هم همين
فکر را در مورد شما بکند.
از حرکات محبت آميز مناسب استفاده کنيد
در بعضی از فرهنگها  ،همديگر  ،را زياد بغل می کنند ،مثال»
در روسيه مردم وقتی به هم می رسند يکديگر را بغل می کنند
و می فش��ارند .اين عمل در آنجا بسيار طبيعی است .ولی در
انگلستان مردم بسيار محتاطانه عمل می کنند .دکتر هارولد
فالک در مورد بعضی از نکات مثبت بغل کردن می گويد که
سيستم ايمنی بدن را هماهنگ می کند و باعث می شود که
خستگی فرد کاهش يابد و احساس شادابی کند .در همين راستا،
هلن کلتون نويسنده ی کتاب لذت لمس کردن می نويسد که
بغل کردن باعث افزايش هموگلوبين خون می شود .همانطور که
می دانيد هموگلوبين حامل اکسيژن به نقاط مهم بدن از قبيل
قلب ،مغز و بقيه اندامهاست .بغل کردن ،بطور کلی عمل مثبتی
است برای افزايش اعتماد به نفس و هوش اجتماعی .
خودتان را در آينه نگاه کنيد
قبل از هر مالقات  ،خودتان را در يک آينه ی تمام قد نگاه
کنيد .به جای يک نگاه سطحی ،فکر کنيد شما مدير تدارک
لباس ،يا تهيه کننده فيلم هستيد و بايد لباس همه ی افراد
را بررسی کنيد و آنها را با صحنه های مناسب فيلم هماهنگ
کنيد .حاال اين کار را به جای اينکه در مورد هنرپيشه ها انجام
دهيد ،در مورد خودتان بکنيد .زيرا شکل و نوع لباس باعث ايجاد
آرامش و اعتماد به نفس می شود.
  همه ی دنيا صحنه تئاتر است
به مردم نگاه کنيد .اين کار هم سرگرم کننده است و هم
اطالعات زيادی به شما می دهد .از خودتان يک فرد کامال» آگاه
در تشخیص حرکات بدنی بسازيد .در هر جا هستيد ،خيابان،
رستوران  ،محافل عمومی ،ساحل دريا ،خالصه هر جايی که
مردم جمع می شوند  .هر وقت در هر یک از اين مکانها حرکات
بدنی هماهنگ و مناسبی ديديد ،سعی کنيد آن را تقليد و جزئی
از ساختار حرکت بدنی خود کنيد.
  تقويت کننده های اجتماعی برای مغز
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