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با گذرازانقالب صنعتی و ورود به هزاره جدید ،دیگر موتور محرک
رش��د س��ازمان ها ،به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی شود.
مهمترین متغیررشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
درعصر حاضر ،دانش است .دانش به معنای واقعی خود ،مجموعهای
است از مهارت ها و توانمندی های انسانی ،که با آگاهی و اطالع از
روش های تولید بهتر ،همراه است .کاربرد چنین برداشتی از دانش
در سازمان های کنونی و آینده بسیار فراگیر شده است .بدین صورت
سازمان ها در پی بهره برداری صحیح و به موقع از منابع دانشی
خود و محیط پیرامون هستند .چنین رویکردی مفهوم جدیدی
را تحت عنوان مدیریت دانش توسعه داده است .از اواخر دهه 90
مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریت معرفی شدکه تکامل
دیگر روش های مدیریتی است .شرکت های موفق دریافته اند که
دانش مهمترین دارایی آنهاست و به مدیریت دانش به عنوان عامل
کلیدی موفقیت سازمان می نگرند.
مدیریت دانش  ,رازموفقیت سازمان ها در قرن  21است  .میتوان
عنوان کرد که مدیریت دانش ،رویکرد کلیدی در حل مشکالت
تجاری نظیر رقابت پذیری ،کاهش سهم بازار ،پارادکس بهره وری،
اطالعات اضافی و نیاز برای خالقیت در مواجهه با ش��رکت های
متعدد است .منطق نیاز به مدیریت دانش ،بر پایۀ تغییرات عمده
در محیط تجاری است .مدیریت دانش ،شامل همهی روش هایی
اس��ت که س��ازمان ،دارایی های دانش خود را اداره می کند که
شامل چگونگی جمع آوری ،ذخیره سازی ،انتقال ،بکار گیری ،به
روز سازی و ایجاد دانش است .شرکت اُیکو نیز با دریافت اهمیت
مدیریت دانش همواره توانسته است فعالیت های اثر گذاری را در
شرکت پایه گذاری کند  .موفقیت شرکت در ارائه برنامه های از
پیش تعیین ش��ده و دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش
نشان دهنده اهمیت دادن مسووالن این شرکت به موضوع مدیریت
دانش است  .بر این اساس با توجه به اینکه مدیریت دانش امروزه
دانشی فراتر از چارچوب و مرزهای تعیین شده است که شرکت
ه��ای بزرگ در این خصوص از آن به��ره های وافری را می برند
ترسیم افق های طالیی در بخش مدیریت دانش شرکت اُیکو نیز
بیش از پیش می تواند موفقیت های شرکت را در انجام ماموریت
های محول شده به آن دوچندان کند امری که مسووالن شرکت
نیز به آن کامال واقف و آگاه هستند .
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با حضور رییس جمهوری انجام شد؛

بهره برداری از مگا پروژه های میدان گازی پارس جنوبی
طرح توسعه فازهای ۲۰-۲۱ ،۱۹ ، ۱۷-۱۸
پارس جنوبی ،فاز یک طرح برداشت نفت خام
از الیه نفتی پارس جنوبی و همچنین  ۴طرح
صنعت پتروش��یمی با حضور حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری،
مسئوالنبلندپایهکشوریولشکریومیهمانان
داخلی و خارجی ،روز یکشنبه  27فروردین ماه
سال جاری به طور رسمی افتتاحشد.
ریی��س جمه��وری در بازدی��د از فازهای
 ١٧و  ١٨پ��ارس جنوبی با توضیح مدیران و
متخصصان اجرای این پروژه ملی ،در جریان
رون��د احداث ،فعالیت ها و میزان بهره برداری
ای��ن فازه��ا از می��دان گازی پ��ارس جنوبی
قرار گرفت.
همچنین مس��ووالن ،مدیران و مهندسان
در نشستی گزارش هایی در راستای چگونگی
توسعه و تکمیل فازهای  ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧و ٢١
میدان گازی و الیه نفتی پارس جنوبی به رییس
جمهوری ارائه کردند و پس از آن دکتر روحانی
از یادمان افتتاح فازهای  ١٧و  ١٨پارس جنوبی
پرده برداری کرد.

رییس جمهوری در فرمان بهره برداری از
فازه��ای  ١٧و  ١٨و پرده برداری از یادمان آن
گفت :در ایام ماه مبارک رجب و مبعث حضرت
رسول اکرم (ص) و به افتخار ایران عزیز و صنعت
ایران و مهندسین و کارگران در روز پیشرفت
ملی و افتتاح بزرگ برای ایران ،بهره برداری از
فازهای  ١٧و  ١٨را آغاز می کنیم.
فازهای  ١٧و  ١٨در زمره مگاپروژه های
پارس جنوبی به ش��مار می آید که با توجه
به سهم باالی بخش داخلی در اجرای طرح
و دس��تاوردهای باالی فنی و مهندسی آن
و همچنی��ن ارزش اف��زوده اقتصادی باالی
طرح ،برای اقتصاد کش��ور از اهمیت زیادی
برخوردار است.
به گفته مس��ئوالن ،مجموع تولیدات این
فاز در حوزه فراساحل روزانه  ۵۶.۶میلیون متر
مکعب است.
قرارداد اجرای فازهای ۱۷و ۱۸پارس جنوبی
 ،در سال  ٨٥به ارزش دو میلیارد دالر منعقد
و با همت دولت یازدهم در قالب اولویت بندی
فازهای پارس جنوبی  ،طرح توسعه این فازها

نیز در دستور کار قرار گرفت.
یک��ی از ویژگی های مهم فازه��ای  ١٧و
١٨سهم باالی ش��رکت های ایرانی در اجرا و
ساخت پروژه است .
در این طرح ٤سکوی  ٢٣٠٠تنی  ،دو رشته
خط لوله دریایی  ٣٢اینچ هریک به طول ١٠٥
کیلومتر برای انتقال سیاالت تولیدی از سکو به
پاالیشگاه عسلویه  ،یک خط لوله  ٤.٥اینچی
انتقال مواد ش��یمیایی (به منظور ممانعت از
خوردگی و یخزدگی خطوط لوله) ،واحدهای
سیالبگیر مشترک ،شیرین سازی و نمزدایی
گاز ،تولی��د گاز اتان ،تفکی��ک مایعات گازی،
مرکاپتانزدایی از پروپان و بوتانCO ۲ ،زدایی
از گاز اتان ،افزایش فشار گاز برای انتقال به خط
لوله سراس��ری  ،واحد تثبیت میعانات گازی،
بازیافت گوگرد ،انجماد گوگرد مایع و فرم دهی
به آن ،مخازن ذخیره LPGو تلمبه های انتقال
گاز مایع ،مخازن ذخیره میعانات گازی و تلمبه
هایانتقالمیعاناتگازیوسرویسهایجانبی
الزم به جز تولید برق نیز احداث و ایجاد شده که
در شمار تاسیسات پاالیشگاه خشکی و دریایی

این پروژه به شمار می رود.
پاالیش��گاه ساحلی این طرح در زمینی به
مس��احت تقریبی  ١٥٥هکتار احداث ش��ده
که ش��امل  ٤واحد شیرینس��ازی گاز ،واحد
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تثبیت میعانات گازی و مخ��ازن ذخیره آن ،
واحد شیرینسازی و نمزدایی گاز  ،تبرید گاز و
جداسازی گازاتان  ،پروپان و بوتان  ،واحد سولفور
و مرکاپتانزدای��ی و تراکم گاز جهت انتقال ،
واحد بازیافت و دانهبندی گوگرد و واحد احیای
منواتیلن گالیکول اس��ت .بخار  ،آب شیرین
مورد نیاز و خنککردن این پاالیشگاه از سوی
واحدهای پشتیبانی پاالیشگاه و برق موردنیاز
نیز از نیروگاه مشترک سایر طرح های پارس
جنوبی تأمین خواهد شد.
تولی��د روزانه  ۵۶.۶میلیون مترمکعب گاز
پاالیش شده برای انتقال به شبکه سراسری،
تولید روزانه ۷۷هزار بشکه میعانات گازی ،تولید
ساالنه یک میلیون تن گاز مایع ،و همین مقدار
اتان برای صادرات به همراه تولید روزانه ۴۰۰
تن گوگرد (به عنوان محصول جانبی فرآیند
شیرینسازی گاز) از اهداف اجرای طرح توسعه
فازهای  ١٧و  ١٨است.
همچنین درآمد ساالنه این فازها بیش از ۵

میلیارد دالر است.
به�ره ب�رداری از فازه�ای  ٢٠و  ٢١پارس
جنوبی
همچنین بهره برداری از فازهای  ٢٠و ٢١
منطقه گازی پارس جنوبی در عسلویه با حضور
حجت االس�لام والمسلمین حسن روحانی
رییس جمهور ،آغاز شد.
رییس جمهور در بازدید از فازهای  ٢٠و ٢١
پارس جنوبی با توضیح مسووالن و متخصصان
اجرای این پروژه در جریان روند احداث ،فعالیت
ها و میزان بهره برداری این فازها از میدان گازی
پارس جنوبی قرار گرفت.
دکتر روحانی در مراس��م پ��رده برداری از
یادمان افتتاح فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی،
گفت :با مسرت فراوان در این روز بیاد ماندنی و
با افتخار به مهندسین و کارکنان صنعت نفت
ایران و توسل به روح پیامبر اسالم(ص) و ائمه
هدی ،بهره برداری از فاز ٢٠و ٢١پارس جنوبی
را آغاز می کنیم.
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فازهای  ٢٠و  ٢١در زمره ایرانی ترین فازهای
پارس جنوبی قرار دارند.
با آغاز فعالیت دولت یازدهم  ،توسعه این
فازها در دستور کار و اولویت قرار گرفت و با
تزریق منابع مالی و مدیریت مناسب علی رغم
فشار تحریم ها ،کار ساخت سکوها  ،حفاری
چاه ها در دریا  ،احداث خطوط لوله در دریا و
ساخت پاالیشگاه در خشکی با جدیت دنبال

شد به گونه ای که در اواسط شهریور ١٣٩٥
برای نخستین بار تولید و تزریق گاز شیرین
فازهای٢٠و ٢١با استفاده از گاز ترش دریافتی
از خط لوله گاز ترش فازهای  ٦،٧،٨به شبکه
سراسری آغاز شد.
با نصب یکی از دو س��کوی فازهای  ٢٠و
 ٢١پارس جنوبی در تیر ماه  ،١٣٩٥روزانه ٢٨
میلیون متر مکعب گاز دراین دو فاز تولید شد

که از این میزان تولید برای تامین و افزایش توان
گازرسانی به شبکه سراسری در فصل زمستان
استفاده گردید .در آخرین روز از سال ١٣٩٥
و همزمان با سالگرد ملیشدن نفت ،فاز ٢٠
با برداشت روزانه  ٢٥میلیون مترمکعب گاز
و حدود  ٤٠هزار بش��که میعانات گازی ،وارد
مدار شد .گاز ترش غنی برداشتشده از فاز
 ٢٠پس از شیرینسازی ،به شبکه سراسری
گاز کشور تزریق و همچنین ب هواسطهی تولید
میعانات گازی ،ظرفیت تولید روزانهی ٦٥٠
هزاربشکهای میعانات نیز افزایش یافت.
برای انتقال گاز از سکوی فازهای  ٢٠و ٢١
پارس جنوبی بیش از  ٣٤هزار شاخه لوله ۳۲
و ٤اینچ که طول آنها به بیش از ٤٢٠کیلومتر
می رسد در دریا نصب شده است .برای ساخت
سکوهای فازهای ٢٠و ٢١پارس جنوبی بیش
از ٣.٦میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه زمان
انجام شده که این میزان نفر ساعت کار در قالب
اشتغالزایی مستقیم ،روزانه برای  ٦٠٠نفر در
قالب پیمانکاران اجرایی و ناظرین ساخت این
سکوها اشتغال ایجاد کرده است.
همچنین اس��تفاده حداکث��ری از توان و

ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در ساخت دو
سکوی  ٢٠و  ٢١باعث شد تا برای نخستین
بار سامانههای کنترل این سکوها شامل که
نقش کنترل تمامی س��ازوکارهای س��کو را
برعهده دارند (و به نوعی قلب سکو محسوب
می شوند) از سوی یکی از شرکت های ایرانی
طراحی ،ساخته و نصب شود.
عرش��ه غول پیکر فاز  ٢٠پارس جنوبی،
 ١٣٠٠تن سازه فلزی ،جکت  ٤پایه و پایل ها
 ٣٢٠٠تن وزن دارد که برای ساخت آنها ٤٦٧
هزار نفر ساعت زمان صرف شده است.
در بخش فراس��احل  ،طرح س��اخت دو
س��کوی دریایی در مجموع شامل  ٢٢حلقه
چاه ،دو رشته خط لوله  ٣٢اینچی انتقال گاز
از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جمعاً
به طول تقریبی  ٢١٠کیلومتر ،دو رشته خط
لول��ه  ۴.۵اینچ دریایی برای انتقال گالیکول
جمعاً به طول تقریبی  ٢١٠کیلومتر و کابل
دریایی جمعاًبه طول ٢٦کیلومتردردستورکار
بوده است.
در فازهای ۲۰و ۲۱برای نخس��تین بار در
بخش حفاری چاه ها از دکل هایی با ملکیت

صد در صد ایرانی و همچنین از شرکت هایی
ایرانی جهت خدمات و پش��تیبانی عملیات
حفاری استفاده شده و مجموعا  ۸۸۰۰۰هزار
متر حفاری در  ۲۲حلقه چاه انجام شده که با
موفقیتکاملوبدونهیچگونهنیازبهتعمیرات
در مدار تولید حداکثری قرار گرفته اند.
بهره برداری ازفاز یک طرح توسعه الیه
نفتی میدان گازی پارس جنوبی
همچنیندرسفریکروزهرئیسجمهوری
به استان بوشهر ،عالوه بر افتتاح فازهای ،17
 19 ،18و 2٠و ،21فاز یک طرح توسعه الیه
نفتی میدان گازی پ��ارس جنوبی نیز بهره
برداری شد.
ب��رای اجرای فازهای  17و  19 ،18و 20و
 21و طرح توسعه الیهنفتی میدانگازی پارس
جنوبی  20میلیارد دالر سرمایه گذاری شده
اس��ت.هم اکنون تولید گاز در پارس جنوبی
نسبت به سال  92به بیش از  2برابر افزایش
یافت��ه و از  250میلیون مترمکعب در روز به
 540میلیون مترمکعب رسیده است.
با افتتاح پنج فاز پارس جنوبی 150میلیون
مترمکعبگاز 200،هزاربشکهمیعاناتگازی،

سه میلیون تن گاز اتان و سه میلیون تن گاز
ال .پی .جی (گاز مایع ) به تولید ایران افزوده
شدهاست.باافتتاحفازهایجدیدپارسجنوبی،
میزان برداش��ت گاز ایران از میدان مشترک
پارس جنوبی با کشور قطر برابر خواهد شد.
هر دو فاز پارس جنوبی ساالنه  3،5تا چهار
میلیارد دالر در آمد ارزی ایران را افزایش می
دهد و در کمتر از  2سال تمام سرمایه گذاری
ه��ا در این پنج ف��از ( )21،20،19،18،17به
اقتصاد ملی باز می گردد.
راه اندازی 4طرح پتروشیمی
همچنی��ن چهار ط��رح مجتم��ع های
پتروشیمی کاویان ،2مروارید ،انتخاب و تخت
جمشید در منطقه پارس جنوبی که به دست
فعاالن بخش خصوصی ساخته شده است ،در
سفر رییس جمهوری به استان بوشهر افتتاح
شد.با راه اندازی این طرح های پتروشیمی در
مجموع س��االنه  2میلیون تن به محصوالت
پتروشیمیوپلیمریکشوربهارزش 2میلیارد
دالر افزوده می شود که این امر سبب تحولی
عظیم در زمینه تولید و اش��تغال در منطقه
ویژه پارس شد.
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با حضور رئیس جمهوری

فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس افتتاح شد
فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی ستاره
خلیج فارس در بندرعباس با حضور رئیس
جمهوری ،وزیر نفت ،مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و

دیگر مسئوالن کشوری و استانی هرمزگان
در بندرعباس به طور رسمی افتتاح شد.
آیین رسمی بهرهبرداری از تولید مستمر
بنزین در فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی

ستاره خلیج فارس ،ظهر روز (یکشنبه١٠ ،
اردیبهش��تماه) با حضور حس��ن روحانی؛
رئیس جمهوری ،بی��ژن زنگنه؛ وزیر نفت،
عب��اس کاظمی؛ مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالیش و پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران،
س��ردار عباداهلل عبداللهی؛ فرمانده قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء (ص) و مدیران این
طرح عظیم ملی و مسئوالن استان هرمزگان
برگزار شد.دکتر روحانی در بازدید از بخش
مختلف پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج
فارس و اتاق کنترل و نیز در جلس��ه ای با
حضور وزیر نفت ،مدیران و مهندس��ان این
پاالیشگاه ،در جریان روند احداث و چگونگی
فعالیتها و تولیدات این مجموعه قرار گرفت.
رئیس جمهوری در مراس��م پرده برداری از
یادم��ان افتتاح این پاالیش��گاه با قدردانی
از ت�لاش متخصص��ان و کارگران پرتالش
کشورمان ،گفت :بهره برداری از این پروژه
و خودکفایی در تولید بنزین س��بب افتخار
ملت ایران است.

راه توسعه کشور روشن است
در ادامه مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت
نیزبا بیان اینکه «راه توس��عه کشور روشن
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اس��ت «گفت :پس از س��ال ه��ا تالش در
دولت های گذش��ته و بیش از س��ه س��ال
تالش مستمر در دولت کنونی ،هم اکنون
م��ی توانیم تولید بنزین با کیفیت و اکتان
باال در پاالیش��گاه س��تاره خلی��ج فارس را
جشن بگیریم.
وزیر نفت در این مراسم همچنین از تمام
دست اندرکاران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
قدردانی کرد و گفت :از آقای مهندس وزیری
هامان��ه چه در زمانی که وزیر نفت بودند و
چه زمانی که قائم مقام بنده بودند ،از آقای
نعمت زاده ،مدیرعامل س��ابق شرکت ملی
پاالیش و پخش ،از آقایان ادیب و دادور ،تمام
س��ازندگان و اجراکنندگان طرح از جمله،
شرکت تاپیکو ،شرکت پاالیش ستاره خلیج
فارس ،صندوق بازنشس��تگی نفت ،شرکت
ملی پاالیش و پخش و ش��رکت اُیکو کمال
تشکر را دارم.

س��ردار عبداللهی فرمانده قرار گاه خاتم
االنبیاء نیز در این مراسم ابراز داشت حدود
 80درصد از تجهیزات به کارگرفته شده در
این پاالیشگاه ساخت داخل بوده و با همت
و تالش پیمانکاران و مشاوران و متخصصین
داخلی توانستیم این پروژه ملی را علیرغم
همه تحریم های ظالمانه به انجام رسانیم.
افتخار بزرگ برای صنعت نفت ایران
همچنی��ن مه��رداد داوودی مدیرعامل
ش��رکت راه اندازی و به��ره برداری صنایع
نفت ( )OICOکه مسئولیت راه اندازی این
طرح پاالیشگاهی را عهده دار است در گفت
و گو با خبرنگار  ،NIOCگفت :با توجه به
گس��تردگی حوزههای کاری و پیچیدگی
تأسیسات و تجهیزات ،یکی از حساسترین
مراحل در اجرای زنجیره  EPCCپروژه ها،
عملیات راه اندازی محسوب می شود در واقع
با آغاز عملیات راه اندازی ،حیات در شریان
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واحدها جریان یافته و حاصل تمامی تالش
ه��ا و پیگیری های مراحل طراحی ،خرید،
س��اخت و نصب در این فاز از اجرای پروژه
متبلور می شود.
داوودی افزود :شرکت اُیکو با اتکا به توان
متخصصان داخلی و تجربه ارزنده آنها اقدام
به راه اندازی واحدهای تاسیس��ات جانبی
و فرایندی پروژه پاالیشگاه میعانات گازی
ستاره خلیج فارس که یک طرح ملی است،
کرده است.
وی یادآورش��د  :با راه اندازی پاالیشگاه
س��تاره خلیج فارس ،جمهوری اس�لامی
ایران به خود کفایی در تولید بنزین رسیده
و ای��ن یک افتخار بزرگ برای صنعت نفت
محسوب می شود.
گفتنی است ،این پاالیشگاه در راستای
استفاده حداکثری از تولیدات میعانات گازی
استحصال ش��ده در پاالیشگاههای پارس
جنوبی و به منظور پرهیز از خام فروش��ی،
خودکفایی در تولید بنزین با کیفیت ،ایجاد
ارزش افزوده باالتر و افزایش درآمد ناخالص
مل��ی در منطق��ه ای راهب��ردی از لحاظ
دسترس��ی آس��ان به امکانات و تاسیسات
بندری احداث شده است.
خودکفای��ی کش��ور در واردات بنزین و
وابس��ته نبودن به بیگان��گان و حرکت در

دربازدید مدیرعامل شرکت اویک از پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس اعالم شد

اُیکو نگین درخشان مجموعه شرکت های گروه اویک

راستای صادرات ،ایجاد اشتغال و جلوگیری
از خام فروش��ی و تبدیل ب��ه فرآورده های
ب��ا ارزش تر ،تبدیل ایران به قطب تولید و
صادرات بنزین در حوزه خلیج فارس ،ایجاد
فرصت های ویژه اقتصادی در عرصه تجارت
نفت و گاز منطقه و کمک به بهبود شاخص
های محیط زیست و کنترل آالیندگی های
صنعت��ی در ایران از جمله دس��تاوردهای
اجرای این پروژه است.
در نخستین فاز از پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس ،روزانه  ١٢میلیون لیتر بنزین یورو ،٤

مدیران ارش��د و سرپرس��تان
اُیکو در این پاالیش��گاه حضور
داشتند که به گفتگو و تبادل
نظر در خصوص روند پیشرفت
این پاالیش��گاه پرداختند .در
این جلسه به نقش پر اهمیت
ش��رکت اُیک��و در راه اندازی
پاالیش��گاه میعان��ات گازی
بندرعباس و همچنین کسب
افتخار ملی تولید مستمر روزانه
 12میلیون لیتر بنزین یورو  4و
برداشتن گامی بزرگ در جهت
به خودکفایی رس��یدن کشور

در واردات بنزین در نخستین
روزهای اردیبهش��ت ماه سال
جاری اشاره شد.
در ادامه این جلسه ،گزارش
های مربوط به آخرین وضعیت
پیش��رفت پاالیشگاه میعانات
گازی بندرعب��اس ،تحقیق و
توسعه نحوه تأمین منابع مالی
وهمچنینتدبیرهاجهتصرفه
جویی در هزینه ها در این پروژه
وهمچنینتوسعهمنابعانسانی
و پرورش مدیران و همچنین
جذب نبروهای کارآزموده مورد
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چهار و نیم میلیون لیتر گازوئیل یورو ، ٤یک
میلیون لیتر نفت سفید یورو  ٤و یک میلیون
و  ٣٠٠هزار لیتر گاز مایع (الپیجی) یورو
 ٤تولید می شود.
با بهره برداری کامل از پاالیشگاه ستاره
خلی��ج فارس ب��ا تولی��د  ٣٦میلیون لیتر
بنزین با کیفیت یورو  ٤و  ، ٥تولید بنزین
در کش��ور به بیش از  ١٠٠میلیون لیتر در
روز خواهد رسید که افزون بر قطع واردات
بنزین ،امکان صادرات این فرآورده و افزایش
کیفیت س��وخت مصرفی داخل نیز فراهم
شده و ایران به جرگه صادر کنندگان بنزین
می پیوندد.
دو مرحل��ه باقی مانده پاالیش��گاه ٣٦٠
هزاربش��که ای میعانات گازی ستاره خلیج
فارس نیز به ترتیب وارد مدار تولید میشود.
این پاالیشگاه به تنهایی معادل  ٥٥درصد
مجموع تولید دیگر پاالیشگاه های کشور،
بنزی��ن تولید خواهد کرد و با تکمیل همه
فازهای آن مجموع تولید بنزین کش��ور به
بیش از  ۲۱۱میلیون لیتر خواهد رس��ید،
ضم��ن اینکه با در مدار قرار گرفتن تولید
این پاالیش��گاه ۱۴ ،میلیون لیتر گازوئیل
به ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی کشور
افزوده خواهد شد.

مهن��دس بهزادمحم��دی
مدیرعامل ش��رکت اویک در
بازدید از پاالیش��گاه میعانات
گازی بندرعباس ضمن تقدیر
از عملکرد مطلوب و پیشرفت
چشمگیر شرکت اُیکو در سال
های  95و  96از شرکت اُیکو به
عنوان نگین درخشان مجموعه
شرکت های گروه اویک نام برد
و حضور همزمان این شرکت در
چند م��گا پروژه ملی از جمله
پروژه عظیم پاالیشگاه میعانات
گازی بندرعباس را نش��ان از
توانایی باالی فنی و تخصصی
ش��رکت اُیک��و در زمینه های
مختلف اعالم کرد.
به گ��زارش روابط عمومی
اُیک��و  ،عصر روز چهارش��نبه
 10اردیبهش��ت م��اه س��ال
جاری مهندس بهزاد محمدی
مدیرعامل شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت (اویک)
و هیئت همراه از پاالیش��گاه
میعاناتگازیبندرعباسبازدید
کردند.
درجلسهمقدماتیاینبازدید
که در فضایی گرم و صمیمانه
برگزار شد ،مهندس محمدی و
هیئت همراه ،مهندس مهرداد
داودی مدیرعامل شرکت اُیکو،
مهندسامیرمحمدیپناهعضو
هیئت مدی��ره اُیکو ،مدیریت
پروژه و سایت پاالیشگاه میعانت
گازی بندرعباس و همچنین

بررسی قرار گرفت.
مهندس مهرداد داودی در
ادام��ه ضمن تقدیر از حمایت
ه��ای گ��روه اوی��ک ،در این
نشس��ت اظهار کرد :ش��رکت
اُیکو همواره در پیشبرد اهداف
س��ازمانی خود مصمم است و
همچون گذشته از رهنمودهای
ارزشمندمهندسمحمدیبهره
مند خواهد شد.
عالوه بر این ،مهندس وحید
الم��ع مدیر پروژه پاالیش��گاه
میعانات گازی بندرعباس نیز
ضمن اشاره به ویژگی های این
مگا پروژه ،از زحمات بی شائبه
و تالش ش��بانه روزی پرسنل
مستقر در پاالیشگاه میعانات
گازی بندر عباس تقدیر و تشکر
و به نقش ویژه شرکت اُیکو در
راه اندازی پاالیشگاه میعانات
گازی بندرعباس اشاره کرد.
این دیدار پس از بازدید از
واح��د های 02و  18از بخش
فرآین��د ،واحده��ای مختلف
بخ��ش یوتیلیتی و همچنین
ات��اق کنت��رل پاالیش��گاه به
پایان رس��ید .در اتاق کنترل
پاالیشگاه نیز اطالعات تکمیلی
و بیشتری در خصوص نحوه
نظ��ارت و کنترل بخش های
مختلف پاالیش��گاه توس��ط
پرس��نل و مدیران پ��روژه به
مهندس محم��دی و هیئت
همراه ایشان ارائه شد.
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سهگانههایزرین ُایکودرآموزشهایتخصصی،تحقیقوتوسعهومدیریتدانش
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آموزش های ضمن خدمت چگونه است ؟
آموزش های ضمن خدمت هم بر اساس استاندارد
 10015است  .این استاندارددرحقیقت یک راهنمای
آموزشی اس��ت  .و نحوه اجرای دوره های آموزشی در
موسساتی مثل اُیکو را مشخص می کند .ابتدا نیاز سنجی
انجام شده  ،بعد طراحی دوره و سپس اجرا و پشتیبانی
های قبل  ،حین و بعد از دوره و نهایتا تعیین اثربخشی
دوره است  .این  4فا زرا در پروژه آموزشی رعایت کنید
استاندارد را رعایت کرده اید  .ما درحال حاضربر اساس
نیاز سنجی ساالنه که انجام می دهیم دوره ها را برگزار
می کنیم .
معموال نیاز سنجی آموزشی رامی توان به دو صورت
انجام داد ،یکی نیاز سنجی ساال نه و بصورت خود اظهاری
است و روش دوم بصورت تعریف شغل –وظیفه وتعیین
اس��تاندارد آموزشی برای هروظیفه است که این روش
بسیار دقیق وعلمی است ولی کاری طوالنی بوده ونیاز
به همکاری افراد خبره از پروژه می باشد .ماهمزمان با

ش��روع به پیاده سازی روش دوم ،نیاز سنجی ازطریق
فراخوان را جاری کرده ایم و از کارشناسان طی فراخوان
می خواهیم که نیاز های آموزش��ی خود را اعالم کنند
وپس از تایید سرپرست مربوطه بر اساس اولویتی که از
طریق  6شاخص مشخص می شود تقویم آموزشی تهیه
نموده ودوره ها را اجرا می کنیم  .ما یک سازمان پروژه
محور هستیم و از سازمانهایی که پروژه محور هستند به
ندرت جایی مشابه خودمان را توانستیم پیدا کنیم که
از آن الگو برداری کنیم  .آموزش در سازمان های پروژه
محور خیلی متفاوت اس��ت با آموزش در سازمان های
تولیدی و....ما با یک ترفند هایی دوره ها را برگزار می
کنیم  .کسی را برای آموزش از پروژه جدا نمی کنیم  .و
مدرس ها را برای آموزش به محل پروژه اعزام می کنیم.
حمایت مدیر ارشد سازمان در برنامه ریزی و اجرای دوره
ها باید باشد  .چون غیر از این باشد پروژه تن به آموزش
نم��ی دهد چرا که زمان انجام پ��روژه برای مدیر پروژه
بسیار مهم اس��ت و تعهداتی که ملزم به ارائه آن شده
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نیروهای جدیدیاالستخدام برای کارفرمایان که بدلیل
عدم جذب نیرو این امربه تاخیرافتاده است .این مدیریت
بطورمتوسط ساالنه یکصدنفر نیروی جدیداالستخدام را
جذب وآموزش داده ودراختیار پروژه های شرکت قرارداده
است  .تمام انرژی ما مصروف نیروهای جدید االستخدام
برای این پروژه ها وهمچنین برگزاری تونل آموزشی برای
نیروهای تازه وارد و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای
داخلی پروژه هایمان بود  .در بخش تعمیر و نگهداری با
مجتمع گازی پارس جنوبی و پاالیشگاه گاز پارسیان که
دربخش تعمیرات مکانیکال این پاالیشگاهها قراردادداریم
و بخشی از تعهدات این پیمانها آموزش نیروهای این
پاالیشگاه که به ما معرفی شده اند بوده که شامل دوره
های آموزشی ایمنی  ،عمومی وتخصصی می شود.
چه آموزش هایی را طراحی کرده اید ؟
آموزش هایی که ما طراحی کرده ایم شامل آموزش
های بدو استخدام و آموزش های ضمن خدمت است .
آموزش های بدو استخدام خود دودسته اند یکی دوره
هایی است که برای نیروهای جدید االستخدام است و
طوالنی بوده وشامل یک تاسه ماه آموزش تئوری و  6ماه
آموزش عملی است که آموزش حین کار(On The Job
 )Trainingاست  .دسته دوم آموزش های بدو استخدام
یاهمان تونل آموزش��ی است که مدت آن  4روز است
و برای کلیه افراد پروژه اعم از سرپرستان  ،کارشناسان
ونیروهای فنی وغیرفنی که می خواهند وارد پروژه ها
شوند ارائه می شود .دراین تونل آموزشی اطالعات مورد
نیاز هریک ازکارکنان اعم ازفنی واداری ارائه می ش��ود
تا در محل کارشان هیچ ابهامی درزمینه هایی که بطور
متداول برای کارکنان وجود دارد پیش نیاید .
مدرسان ازکجا هستند؟
مدرس��ان عمدتا از داخل ش��رکت هس��تند و رویه
مخصوصی برای به کار گیری این اس��اتید وجود دارد .
مدرسین خارج سازمانمان هم مدرسان غیر آکادمیک
هستند و از صنعت نفت انتخاب می شوند  .برای هر درس
دو اس��تاد در نظر می گیریم که یکی از آنها استندبای
است .در مجموع ما ازمدرسان داخلی استفاده می کنیم
و نهایت تالش��مان این است که هیچ فردی را خارج از
اُیکو برای آموزش معرفی نکنیم.

است برای کارفرما بسیار مهم است  .ما با ترفندهایی کار
آموزش را در پروژه ها پیش می بریم و در این خصوص
توانس��ته ایم به بحث آم��وزش در پروژه ها بپردازیم تا
خللی به تعهدات پروژه واردنش��ود  .بطورمثال ماطرح
فراگیر آموزش زبان انگلیسی تخصصی نفت وگاز رابرای
تعداد500نفرازکارشناس��ان پروژه های ایکودرمنطقه
عسلویه درحال برگزاری هستیم .ازمشخصات این دوره
اینکه ازسطح مقدماتی تا پیشرفته بمدت 12ماه بدون
صرف حتی یک ساعت ازپروژه وبدون هیچگونه هزینه ای
توسط مدرسینی که شناسایی شده اند وآموزش روش
تدریس دیده اند درحال برگزاری اس��ت که این بنوبه
خود استثنایی درخدمات آموزشی دریک سازمان پروژه
محورمحسوب می شود وجزء افتخارات این مدیریت می
باشد که توانسته چنین طرح جامع آموزشی را از ایده
به عمل تبدیل نماید.
تا کنون چه تعداد تونل آموزشی برگزارشده است؟
حدود  18تونل درفازه��ای 17و 18و20و21برگزار
شده است  .و برای این تونل ها برنامه بهبود هم طراحی
کردیم که به نحو مطلوبی برگزارشود.
نحوه اثر بخشی این تونل ها چگونه است ؟
قبل از برگزاری تونل آموزش��ی ما یک پیش آزمون
برگزار می کنیم و بعد از تونل مجدد همان سوال ها را
آزمون می گیریم  .نتایج این آزمون خیلی جالب است
و با آزمون اولیه بس��یار تفاوت داردو نشان می دهد که
چقدر برگزاری این تونل آموزشی در افراد تاثیر مثبت
داشته است.
برنامه های آینده شما در بخش آموزش چیست؟
بیشتر بحث درآمد زایی و فروش خدمات آموزشی
را امس��ال در دس��تور کار داریم و قرار است که مراکز
آموزشی در حوزه های نفتی ،گازی و پتروشیمی بزنیم
و با مش��ارکت یک موسسه آموزشی نفت وگاز اروپایی
که گواهینامه های آن بس��یار معتبر اس��ت همکاری
کنیم  .تمام ش��رکت های بزرگ نفتی گواهینامه های
این شرکت را به عنوان رفرنس قبول دارند  .گواهینامه
ها از طرف شرکت اُیکو و آن شرکت اروپایی صادر می
شود .قراراست خدمات آموزشی هم به افراد ارائه کنیم و
هم به شرکت ها .آنچه که مسلم است برای موفقیت در
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آموزش های تخصصی  ،تحقیق و توسعه و مدیریت
دان��ش از جمله ارکان اثر گذار در ش��رکت راه اندازی و
بهره برداری صنایع نفت محس��وب می شود  .به جرات
می توان اعالم کرد که این بخش از جمله اثر گذار ترین
بخشهایمربوطبهشرکتاستکهتوانستهموفقیتهای
چشمگیریرابرایشرکتاُیکوفراهمکند.دراینمصاحبه
در گفت و گو با مهندس مسعود شاه حسینینیا مدیر
آموزش های تخصصی ،تحقیق و توسعه و مدیریت دانش
شرکت اُیکو به بررسی فعالیت های مربوط به این بخش در
شرکت پرداخته ایم که از نظر گرامیتان می گذرد .
از چ�ه زمان�ی مس�وولیت این بخ�ش را برعهده
گرفتهاید؟
از ابتدای تاسیس شرکت اُیکو در این شرکت حضور
داشته ام و قبل از آن در شرکت اویک افتخار همکاری
داشتم  .همزمان با تاسیس اُیکو به این شرکت آمدم و
از همان ابتدا مسوولیت آموزش های تخصصی شرکت
را عهده دار بوده ام .
کمیازبحثآموزشیکهشمامسوولیتآنرابرعهده
داریدتوضیحدهید.وبفرماییدچهبرنامههاییرادر
این خصوص طراحی کرده اید ؟
اساسا نیاز به ایجاد چنین دپارتمانی در شرکت اُیکو
از آنجا ناشی شد که ما با ورود به مگا پروژه های پارس
جنوبی وتهیه manpower mobilization plan
که نشان دهنده تعداد نیروهای موردنیاز در طرح بود و
برآوردی از اینکه چه تعداد افراد متخصص در بخش راه
اندازی در ب��ازارکار این حوزه حضور دارند وبا توجه به
نو بودن صنعت راه اندازی  ،در جلس��ه ای که با حضور
مهندس محمدی مدیر عامل وقت شرکت برگزار شد این
تصمیم گرفته شد که به تربیت بخشی از نیروهای مورد
نیاز پروژه در قالب آموزش نیروهای جدید االستخدام
بپردازیم .از طرف دیگر قراربود با توجه به سبقه ای که
در اویک داشتیم و آموزش نیروهای فاز 9و  10را طراحی
کرده بودیم  ،که طرح جامع آموزشی برای  610نفر از
نیروهای بهره بردارو تعمیرات را شامل می شد  ،از این
طریق بتوانیم غیر از تربیت نیروهای جدید االستخدام
ب��رای اُیکو برای دیگر پروژه های وزارت نفت هم برای
کارفرم��ا نیرو تربیت کنیم با ای��ن هدف این مدیریت
تشکیل و برنامه ریزی شد .
رویکرد آموزشی شرکت اُیکو چه بوده است ؟
در درج��ه اول رویکرد آم��وزش نیروهای موردنیاز
پروژه های ایکومطرح بوده ودرآمد زایی ازطریق آموزش

گفت و گو با مهندس مسعود شاه حسینی نیا
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دانش  ،جایزه تندیس سیمین را اخذ کردیم
دوبار هم در جایزه  MAKEشرکت کردیم
که در اولین حضور در بین  100شرکت جزء
 10ش��رکت برتر بودیم  .در سال گذشته نیز
که در این جایزه شرکت کردیم یک رتبه ارتقا
پیدا کرد یم و اولین ش��رکت برتر در زمینه
رشد ساالنه شدیم .دراین ارتباط نیز یک جایزه
اختصاصی به آن تعلق گرفت  .برای اینکه افراد
را بتوانیم ترغیب کنیم که درمدیریت دانش
فعال باش��ند دس��تورالعمل ارزیابی عملکرد

دانش��ی اف��راد را تهیه کرده ای��م که مطابق
ارزیابی امتیازاتی که در هر حوزه دانشی افراد
مشارکت دارند این امتیازها جمع می شود و
هر  6ماه محاسبه می شود و ما این را به آنها
اعالم می کنیم و هر سطح یک امتیازاتی دارد
که براس��اس آن مشوق های مادی و معنوی
درنظرگرفته شده است..
یکی از کارهای خوبی که درزمینه تجربیات
ثبت ش��ده انج��ام می دهیم ت��ا چرخه این
فرایندتکمیل شود سمینارهای آموزشی است

که می گذاریم یعنی دراین سمینارها تجربیات
تایید شده ثبت کنندگان توسط خودشان برای
ذینفعان پروژه وسایرپروژه ها ارائه می گردد تا
بدین طریق نیز تبادل تجربه ها صورت گیرد
 .کارخ��وب دیگری که انجام داده ش��ده این
است که تجربیات ثبت شده هرپروژه پس از
طی مراحل صحه گذاری درقالب یک کتاب
گ��ردآوری ودربین ذینفعان جهت یادگیری
توزیع می شود.
لطفا اگر صحبت خاصی دارید آنرا مطرح

کنید؟
امی��دوارم ب��ه بحث آم��وزش  ،تحقیق
و توس��عه وهمچنین مدیری��ت دانش که
از جمل��ه بخش های اثر گذار در ش��رکت
اُیکو اس��ت بیش از پیش توجه شود چراکه
دس��تیابی ش��رکت به اهداف تعیین شده
در حوزه آموزش و کس��ب وتوس��عه دانش
موجب تس��هیل دررسیدن به اهداف کالن
اُیکو درآینده خواهدشد.
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این زمینه حتما باید رقابتی عمل کنیم یعنی
دوره های متمایزی را ارائه نماییم .دوره هایی
که میخواهیم ارائه کنیم شامل  6دوره ترمیک
است وهر دوره ترمیک شامل چندین دوره غیر
ترمیک هست  .شروع کالس ها در تهران و
توسعه آن در  4شهر دیگراز جمله عسلویه ،
اهواز  ،بندرعباس و ...اس��ت  .دوره ها حدود
 190ساعت اس��ت و دوره های غیر ترمیک
درحدود 20تا 30ساعت است  .مدرسان دوره
ها هم از صنعت نفت و شرکت اُیکو هستند
و این موسسه اروپایی کار اعتبار دهی به این
دوره های آموزش��ی را بر عهده دارد  .باتوجه
به اثربخش بودن دوره هایی که بااس��تفاده از
اس��اتید خارجی (اروپایی) درایکو داشته ایم
م��ی توانیم ب��رای دوره های خ��اص که اگر
کارفرمایی آنرا تقاضا کند ما از اساتید خارجی
هم استفاده کنیم .
بخش تحقیق و توسعه نیز در اختیار شما
قراردارد لطفا مختص�ری از فعالیت های
مربوط به این بخش توضیح دهید .
بخش تحقیق و توسعه ما بمنظورتامین نیاز
های شرکت دربخش های عملیات پروژه ها،
خدمات ومدل کسب وکار شروع بکارنموده
است .مطابق دستورالعمل مربوطه اگر چالشی
دریکی از پروژه ها ویا ستاد وجود داشته باشد
درقالب پروژه تحقیقاتی تعریف شده ونتایج
آن مورداستفاده متقاضی قرارمی گیرد  .پروژه
ه��ای تحقیقاتی ما یا پروژه های مطالعاتی و
اجرایی بوده و یا پروژه هایی صرفا مطالعاتی
هس��تند .برای انجام پروژه های مطالعاتی ما
به دانش��گاه هایی که با آنها تفاهمنامه داریم
ازجمله دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه شهید
عباسپور فراخوان می زنیم تادرقالب پایان نامه
های کارشناس��ی ارشد پیشنهاد دهند .این
پیشنهاداتدرکمیتهتخصصیمربوطهمصوب
شده وسپس قابل اجراخواهدبود..فعالیت دیگر
در این بخش شامل مدیریت ایده ها می شود
ک��ه با مدیریت دانش لینک اس��ت .افراد در
قالب تعیین شده ایده ها ی خود را برای رفع
مشکالتی که مشاهده می کنند پیشنهاد می
دهند  .این کارنیز برای خودیک فرایندی دارد

 .حمایت از حضور کارشناسان در سمینارها
و همایش های علم��ی و ارائه مقاله داخل و
خارج از کش��ور وهمچنین حمایت از چاپ
کتاب دیگر فعالیتهای این بخش می باش��د.
برای همه این موارد فرایندی تعریف کردهایم
تا چگونه از اینها حمایت کنیم که از نظر مادی
حمایت شوند و برای ادامه کار انگیزه داشته
باشند  .زیرساختهای طراحی شده دربخش
تحقیق وتوسعه ما ظرفیت اجرای پروژه های
تحقیقاتی برای رفع چالش های فنی در صنعت
نفت را دارد.
مدیریتایدههاعملیمیشود
بله ،کامال
مدیریت دانش به چه صورت است ؟
مدیریت دانش ما خیلی فعال و پیشرفته
اس��ت .همان اندازه ک��ه به آموزش می بالیم
ب��ه مدیریت دانش ه��م می بالیم  .در بخش
مدیریت دانش ما نرم افزاری را سفارش دادیم
که بنویسند این نرم افزار بسیار در این بخش
برای م��ا کاربردی اس��ت .در مجموع واحد
آموزش تخصصی  ،مدیریت دانش و تحقیق
و توس��عه در ستاد تهران مستقربوده که کار
مطالعات و برنامه ریزی را انجام می دهند اما
اجرای آن در س��ایت با نیروهای جداگانه ای
صورت می گیرد  .در بحث مدیریت دانش نیز
در تهران نیروهایی داریم که کار های برنامه
ری��زی آنرا انجام میدهند اما برای اجرا در هر
پروژه مس��وول مدیریت دان��ش داریم  .یکی
ازاصل��ی ترین فعالیت هایی که در این حوزه
انجام می شود بحث ثبت تجربیات پروژه ها
است که با این نیت شروع کردیم .
اولین هدف گذاری ما این بود که تجربیات
هر پروژه را ثبت کنیم و ش��اهد نتایج مثبت
آن باش��یم که در زم��ان و پول صرفه جویی
ب��ه همراه دارد .ضمن آنکه خطرات احتمالی
و ریسک های باال را نیز کاهش می دهد  .در
بخش ثبت تجربیات خیلی کار شده است .با
یکی از کامل ترین فرایند ها را دراختیار داریم
و با حضور در مجامع ملی و بین المللی جوایز
خوبی را نیز کسب کردیم .
با اولین حضورمان در جایزه ملی مدیریت

8

OICO
make alive

خبر

در آخرین روز نمایشگاه بیست و دوم صنعت نفت رقم خورد

قدردانی مدیرعامل اویک از مهندس داودی

در حاشیه چهارمین روز برگزاری نمایشگاه
بی��ن المللی صنع��ت نف��ت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی تهران ،تفاهمنامه مطالعه میدان
نفتی سپهر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت
 OIECبه امضاء رسید.
براس��اس ای��ن تفاهم نامه ک��ه به امضای
دکت��ر غالمرضا منوچهری ،معاون توس��عه و
مهندس��ی شرکت ملی نفت ایران و مهندس
بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت اویک رسید،
مطالعه این میدان در دستور کار شرکت اویک
قرار گرفت.

www.oico.ir

تفاهمنامه ها ارائه  ۷۵مورد مطالعاتی است.
منوچهری میدان سپهر را یکی از میدان های
غ��رب کارون اعالم کرد و گفت :تاکنون برای
این میدان با دو ش��رکت دیگر هم تفاهمنامه
مطالعاتی امضاء ش��ده و بر اس��اس مطالعات
دریافتی ،نفت درجای این میدان بیشتر از میزان
اعالم شده قبلی برآورد شده است.
در بخش دیگری از این مراس��م ،مهندس
بهزاد محمدی با ابراز خرسندی از سهیم بودن
در بخش باالدست نفت ،اعالم نمود :در این ماه
و همزمان با ۳۰سالگی این شرکت ،امیدواریم با
توجه به تجربهای که کسب کرده ایم در توسعه
باالدست سهم داشته باشیم.
همچنین وی ب��ه فعالیت های تخصصی

باالدس��تی ش��رکت های زیر مجموعه اویک
اشاره کرد و افزود :ما در مطالعه پارس جنوبی
که افتخار بزرگی است کار کردیم ضمن اینکه
گروه اویک در دهه  ۷۰با ش��رکت های شل
و بی پی مش��ارکت داش��ته است و امیدواریم
اکن��ون و پ��س از برجام ،بتوانیم مش��ارکت
گذشته خود را عمیقتر کرده و با شرکتهای
بیشتریمشارکتداشتهباشیم.ویتصریحکرد:
امیدواریم در مذاکراتمان با شرکت ملی نفت
تولید میدان آذر را تا  ۱۱۰هزار بشکه افزایش
دهیم و فاز دو را در قالب  IPCبه تولید بیشتر
برسانیم .امیدوارم شاهد حضور بیشتر خارجیها
باش��یم و از دانش و اعتبارات خارجی استفاده
کنیم.در مراسم امضای تفاهمنامه فوق ،مدیران

عامل شرکت های زیرمجموعه گروه  OIECو
تنی چند از مشاوران ،معاونت ها و مدیران اویک
حضور داشتند.پس از امضای این تفاهمنامه
مطالعاتی،مهندسبهزادمحمدیدرمحلغرفه
گروه اویک در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و
اطالعاتتکمیلیوبیشتریدرخصوصاهمیت
و برنامه اویک برای انجام مطالعات میدان نفتی
سپهر ارائه کرد .عالوه بر مدیرعامل ،مهندس
داوری معاون اقتصادی و توسعه کسب و کار در
خصوص ویژگی های این میدان و نحوه حضور
اویک در بخش مطالعاتی آن و همچنین دکتر
انصاری معاونت سرمایه گذاری و مالی شرکت
درباره نحوه تأمین مالی این پروژه به خبرنگاران
توضیحاتی ارائه کردند.

شماره 16

در ابتدای این مراس��م و در نشست خبری
ک��ه با حض��ور نماین��دگان  NIOCو گروه
 ،OIECخبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن
نشس��ت های خبری نمایش��گاه برگزار شد،
دکترمنوچهری اعالم نمود ،شرکت اویک یکی
از  ١١شرکت صاحب صالحیت برای فعالیت در
قالب اکتشاف و تولید است که سابقه ای طوالنی
در بخش نفت و گاز ،انجام فعالیت های پایین
دستی و پاالیشگاه های نفتی و گازی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن
تقدی��ر از خدمات گروه اویک در انجام موفق
و به نتیجه رس��اندن طرح توسعه فازهای 20
و  21پارس جنوب��ی در اوج دوران تحریم ،از
دست یابی به تولید زودهنگام در میدان نفتی
آذر نیز تقدیر و تش��کر کرد و ضمن اشاره به
دشواری ها و پیچیدگی های میدان نفتی آذر
افزود :طرح توسعه میدان آذر که به کارفرمایی
شرکت اویک به تازگی به ثمر رسیده است ،در
آینده تولید نفت  ۶۰هزار بش��که ای را تجربه
خواهد کرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
امور مهندسی و توسعه با بیان اینکه تاکنون ۲۸
تفاهمنامه مطالعاتی با شرکت های داخلی و
خارجی امضا شده است ،گفت :نتیجه امضاء این
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مهندس بهزاد محمدی
مدیر عامل شرکت مهندسی
و س��اختمان صنایع نفت با
اعطای جداگان��ه لوح های
تقدیرازعملک��رد مهندس
مه��رداد داودی مدیرعامل
ش��رکت راه ان��دازی وبهره
برداری صنایع نفت قدردانی
کرد  .مدیر عامل ش��رکت
مهندسی و ساختمان صنایع
نفت در نقش موثر مهندس
داودی و همکاران ایش��ان
در راه ان��دازی فازه��ای 17
و 18و همچنی��ن فازه��ای
 20و  21پارس جنوبی که
تاثیر چشمگیر و بسزایی در
تحقق اهداف طرح داش��ته
است قدردانی کرد  .مهندس
محمدی در بخش��ی از این
لوح تقدیر خطاب به مهندس
داودی یادآورش��ده اس��ت :
مجموعه شرکت راه اندازی
و به��ره برداری صنایع نفت
با اجرای پروژه های یادشده
در زمانی قابل قبول موجب
افتخ��ار و تقوی��ت اعتماد
کارفرمایان به آن مجموعه
ش��ده اس��ت  .همچنی��ن
مهندس محمدی با اعطای
لوح تقدیر دیگری از عملکرد
مهندس مه��رداد داودی و
هم��کاران وی در راه اندازی
واحد های مختلف پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس در زمان
قابل قبول و ثبت رکوردهای
کم نظیر در زمینه راه اندازی
قدردانی کرد .

امضای تفاهم نامه مطالعاتی میدان نفتی سپهر بین شرکت ملی نفت ایران و گروه OIEC
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گزارش

آذر ازتولید زودهنگام عبور کرد
میدان مشترک آذر با ظرفیت
تولید  ١٥هزار بشکه نفت در روز،
مرحله نخست تولید زودهنگام
خود را پشت سر گذاشته و این
رقم در بهار امس�ال به  ٣٠هزار
بش�که در روز رس�ید ه اس�ت .
هدفگ�ذاری تولی�د ٦٥ ،هزار
بشکه در روز است و امید است
این میزان تولید تا کمتر از دو سال
دیگرمحققشود.ضریببازیافت
کنونی میدان آذر  ١٦درصد است
و با وجود هدفگذاری تولید ٦٥
هزار بشکه ،مهندس زنگنه وزیر
نفت تاکید دارد که توس�عه این
می�دان باید در ف�از دوم و برای
افزایش تولید به  ١٠٠هزار بشکه
در روز ادامه یابد.
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شماره 16
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گازهای همراه نفت میدان آذر ،بخشی از خوراک انجیال  ٣١٠٠خواهد شد؛ کارخانه گاز و گاز مایعی که عملیات اجرایی آن
با هدف جلوگیری از سوزانده شدن روزانه  ٢٧٠میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت ،شهریور ماه پارسال در منطقه چشمه خوش
دهلران آغاز شد و بهره برداری از این کارخانه ،پشتوانه محکمی برای فعالیت پتروشیمی بزرگ دهلران خواهد بود.سید نورالدین
شهنازی زاده مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به برنامه تولید از این میدان نفتی گفت  :توان تولید نفت از میدان
نفتی آذر به  ۳۰هزار بش�که در روز رس�ید.وی از
تولید زودهنگام  ۳۰هزار بش�که نفت در روز ،از
می�دان نفتی آذر خبر داد و گفت :این میدان نفتی
که یکی از خاصترین میادین نفتی در جهان است ،از
پرچالشترین میادین در بخش حفاری نیز است.وی افزود:
در مرحله تولید زودهنگام این میدان ،تاکنون  ۸حلقه چاه
آماده و تولید نفت در آن به ظرفیت  ۳۰هزار بشکه در روز رسیده
است که ظرفیت  ۲۵هزار بشکه آن تا پایان خرداد ماه سال جاری وارد
مدار سرویس شده است .
شهنازی زاده تصریح کرد :به دلیل ظرفیت محدود واحد فرآورشی دهلران
تدابیری اندیشیده شده است که به زودی بتوان با استفاده از واحد فرآورش
س�یار امکان فرآورش  ۳۰هزار بشکه نفت در روز را پیش از ساخت ( CTEP
واحد فراورش اصلی میدان) فراهم کرد.
وی با مطلوب دانس�تن درجهی  APIاین میدان نفتی که بین  ۳۰تا ۳۲
اس�ت ،گفت :نفت تولیدی این میدان دارای H2Sباال اس�ت که
باعث به وجود آمدن ش�رایط خوردگی در تجهیزات
و خطوط لوله میشود و بدین منظور باید از
کاالهای مقاوم در برابر خوردگی استفاده
ش�ود و تاکنون در این بخش۴۲۰کیلومتر
لولهگذاری انتقال نفت و  ۴۰کیلومتر خط لول ه
آب انجام شده است.
بر اس�اس این گزارش ،میدان نفتی آذر در بلوک
اناران در امتداد مرز ایران و عراق-قسمت جنوب غربی
استان ایالم و بین دو شهر مهران و دهلران (جنوب شرقی
ش�هر مهران) واقع شده اس�ت  .اجرای طرح توسعه میدان
نفتی آذر از س�وی وزارت نفت به کنسرسیومی شامل شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت ( )OPICوشرکت
مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( )OIECواگذار شده و اجرای آن
را نیز شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر به نیابت از این دو سهامدار
برعهده دارد.
بیش از  ۵۰۰هزار بشکه تولید تجمعی
کیوان یاراحمدی ،مجری طرح توس�عه میدان آذر در ش�رکت مهندسی و توسعه نفت (متن) نیز گفت :مرحله نخست تولید
زودهنگام این طرح اواخر پارسال به میزان  ۱۵هزار بشکه در روز آغاز شد و تاکنون بیش از  ۵۰۰هزار بشکه از این میدان مشترک
تولید شده است.وی افزود :همانطور که پیش از این نیز اعالم شده است ،برنامه افزایش تولید میدان آذر به  ۳۰هزار بشکه در روز
تا پایان اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شده است .
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خبر

در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت تهران صورت گرفت

در پروژه پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس انجام شد

برگزاری دوره های آموزشی
نیروهای حراست شرکت اُیکو

دربیست و دومین نمایشگاه بین المللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ایران که از
 16لغایت 19اردیبهشت ماه در محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی تهران و با حضور
بیش از چهار هزار شرکت داخلی و خارجی
برگزار ش��د ،کارگاه های آموزشی شرکت
اُیکو مورد استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان
قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی شرکت اُیکو،

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی تهران  ،همچون
سال های گذشته ،فرصت مناسبی بود تا
دستاوردهای جدید اُیکو به عنوان پیشتاز
صنع��ت راه اندازی در ای��ران به فعاالن و
عالقمن��دان این صنعت معرفی ش��ود و
شرکت اُیکو نیز همانند سال های گذشته
در فضایی به مساحت  165مترمربع اقدام
به برپای��ی غرفه و کارگاه های آموزش��ی

جلسات پرسش و پاسخ با حضور مدرسین
و عالقه مندان برگزار شد.
گفتنی است ،شرکت راه اندازی و بهره
ب��رداری صنایع نفت ( )OICOبه عنوان
یکی از شرکت های توسعه یافته و پیشرو
در عرصه راه اندازی و بهره برداری و تعمیر
و نگهداری پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی

پروژه های شرکت اُیکو در منطقه عسلویه زیر چتر آموزش زبان انگلیسی
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و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش
اشاره کرد تا فراگیران با آخرین متد تدریس آشنا تا
در دور های آموزشی به کار ببندند.پس از خاتمه این
دوره آموزشی ،دو آزمون کتبی و عملی ( )DEMO
طبق آخرین آزمون های دانشگاه کمبریج برگزار و بر
همین اساس تعداد 9نفر از فراگیران موفق به گذراندن
این دوره شدند.
وی نهادینه سازی زبان انگلیسی را یکی از اهداف
اصلی این دوره برش��مرد و ب��ه ثبت نام تعداد 470
نف��ر از نیروها برای ش��رکت در دوره جامع آموزش
زبان انگلیسی در سطوح مختلف اشاره کرد .گفتنی
اس��ت که مراسم افتتاحیه دوره جامع آموزش زبان
انگلیسی چهارشنبه مورخ 30فروردین در محل سالن
اجتماعات فازهای  17و  18برگزار شد.

رضا شریفیان ،مرتضی خسروی ،عباس خجسته،
امیر حسین محمدیان ،حسن نصراهلل زاده  ،محمد
قره بیگلو ،امین چراغی ،مهرداد ملکی ،عطا امیری
قبول شدگان این دوره معرفی شدند.

در کشور است که افتخار راه اندازی و بهره
برداری سه ابر پروژه ملی فازهای  17و 18
پارس جنوب��ی 20 ،و  21پارس جنوبی و
پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس (ستاره
خلیج فارس) که اخیرا ً بطور رسمی افتتاح
شدند را در کارنامه فعالیت های خود به ثبت
رسانده است .

گفتنی اس��ت  ،شرکت  OICOشناخته شدن
به عنوان شرکتی دانشمحور در گستره بینالمللی
را ه��دف خود قرار داده و تمام��ی تالش خود را به
کارگرفته اس��ت تا با ایجاد فضا و فرهنگ یادگیری،
دانش تخصصی کارکنان خود را ارتقاء داده و خدمات
دانشمحور به مشتریان خود ارائه کند.
شماره 16

به دلیل اهمیت زبان انگلیس��ی ب��رای نیروها و
کارکنان شرکت ،دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی
( )TTCبرای فراگیران این دوره برگزار شد.
مهندس مسعود شاه حسینی مدیر آموزش های
تخصصی ،تحقیق و توسعه ش��رکت اُیکو ،هدف از
اجرای این دوره را تأمین نیروی انس��انی توانمند و
متخصص در زمینه تدریس زبان انگلیسی به سایر
کارکنان با اولویت استفاده از افراد درون سازمانی در
جهت ارتقاء سطح زبان شرکت در صنعت نفت دانست
وافزود « :بعد از نیاز سنجی صورت گرفته توسط این
مدیریت ،با توجه به کاربرد زبان انگلیس��ی در پروژه
ها و با توجه به وجود نیروی متخصص در این زمینه
برای  15نفر از فراگیران ،دوره مذکور با موفقیت برگزار
و به اتمام رسید».
شاه حسینی در ادامه افزود :از نقاط مثبت این دوره
می توان به تدریس کتب دانشگاهی مقطع کارشناسی

تخصصی نموده و پذیرای مدیران ارش��د،
بازدیدکنندگان و سایر عالقمندان داخلی
و خارجی حوزه نفت ،گاز ،پتروش��یمی و
پاالیش بود.
همچنین در بخش آموزش ،با برگزاری
 16کارگاه آموزش��ی تخصصی با عناوین:
آشنایی با مبانی راه اندازی و بهره برداری-
نقش اُیکو در راه ان��دازی فازهای 20و21
پارس جنوبی و پاالیش��گاه میعانات گازی
س��تاره خلیج فارس و همچنین فعالیت
ه��ای HSEدر زمان راه اندازی پروژه ها،
موفقبهجذبمخاطبینوحضورچشمگیر
عالقهمندان و بازدیدکنندگان گردید که
علیرغم محدودیت فضای آموزشی؛ بیش
از  500نفراز عالقمن��دان در کارگاه های
آموزشیتخصصیاُیکوحضوریافتند.دراین
دوره عالوه بر تنوع موضوعات آموزشی که
طیف مخاطبان را گسترده تر ساخته بود،
استقبال از کارگاه های آموزشی به حدی
بود که در فواصل زمانی بین کارگاهها نیز
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دوره های آموزشی کارکنان حراست در بخش
مقدماتی از دوم اس��فند م��اه  1395در پروژه
پاالیشگاه ستاره خیلج فارس برگزار شد.
مس��عود شاه حس��ینی مدیر آموزش های
تخصصی  ،تحقیق و توسعه شرکت اُیکو با بیان
اهمیت آموزش برای کلیه کارکنان شرکت در
پروژه ها در جهت پیشبرد اهداف شرکت افزود:
برگزاری این دوره های آموزشی که برای 197
نفر در شش گروه برنامه ریزی شده ،باعث ارتقاء
دانش و مهارت نیروهای حراست در این پروژه
خواهد شد.
مهندس شاه حسینی  ،از برنامه ریزی جهت
برگزاری دوره های تکمیلی نیروهای حراست
در ادامه این دوره های آموزش��ی در این پروژه
خبر داد .مدیر آموزش های تخصصی ،تحقیق
و توسعه شرکت اُیکو اظهار داشت  :در سال 95
شرکت اُیکو در پروژه های خود بیش از93هزار
نفر ساعت دوره آموزشی برگزارشده است که
سرانه آموزشی در پروژه ها بیش از  30ساعت
برای هر نفر بوده است .

استقبالبینظیرازکارگاههایآموزشیتخصصی اُیکو

11

OICO
make alive

گزارش تصویری

حضورچشمگیراُیکودربیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنعتنفت

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت همانند سال های گذشته در نمایشگاه بین المللی نفت  ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی حضور چشمگیر و فعالی داشت.در گزارش تصویری پیش رو نمایی از حضور این شرکت
در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت  ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی به تصویردرآمده است .
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گزارش تصویری

افتتاحمگاپروژههایپارسجنوبیباحضوررییسجمهوری

ط�ی مراس�می با حضور دکتر حس�ن روحانی رییس جمهوری و هی�ات همراه در منطقه پ�ارس جنوبی ،
فازهای،18،17،19،21،20و فاز  1طرح توسعه الیه نفتی میدان مشترک گازی پارس جنوبی و چهار طرح پتروشمی
یکشنبه  27فروردین ماه سال جاری در عسلویه به طور رسمی افتتاح شد .در ادامه بخش هایی از مراسم بهره
برداری رسمی از این مگا پروژه های پارس جنوبی به تصویر درآمده است که آنرا مالحظه می کنید .
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سالمت

 9نشانه عجيب استرس را
به خاطر بسپاريد
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آخرین باری كه در یك دوره استرس بودهاید،
چه موقع بود؟ آیا میتوانید نحوه واكنش بدنتان
را در آن دوره به خاطر بیاورید؟
استرس میتواند با عالئم بسیار عجیبی از فراموشی
گرفته تا تهوع یا خارشهای پوستی همراه باشد.
آیا بدن شما اكنون در حال درخواست كمك است
كه نباید از آن غفلت كنید؟ با مطالعه این مقاله میتوانید
دریابید كه چه مواقعی بدن شما تحت استرس قرار دارد و
چگونه میتوانید تاثیرات این استرس را متوقف سازید.
در این گزارش عالئم عجیبی كه میتوانند نش��انه
استرس باشند،را به شما معرفی می کنیم .
تیر كشیدن ماهیچهها
درد پش��ت گردن كه ممكن است ساعتها هنگام
كار با رایانه شما را درگیر و كالفه كند در واقع میتواند
نش��انهای از استرس باشد .استرس قطعا روی سیستم
عضالنی اسكلتی بدن تاثیر میگذارد و باعث گرفتگی و
انقباض و یا اسپاسم ماهیچهای میشود.
دكت��ر الیزابت لومب��اردو متخصص و روانپزش��ك
پنسیلوانیا در این باره میگوید :استرس ما را برای مواجه
با خطرهای ناگهانی آماده میسازد هر چند مثل اجداد
نخستین خود واقعا نیازی به چنین واكنشی نداریم .اگر
دچار حالت خاص عضالنی میشوید كه معتقدید مربوط
به عالئم ماهیچهای ناشی از استرس است ،این تمرین را

انجام دهید 5:تا 10دقیق نفس عمیق بكشید و روی آرام
سازی قسمتهایی از بدنتان كه تحت استرس قرار گرفته
تمركز كنید .مثال میتوانید برای درد عضله گردن از كسی
خواهش كنید كه شانههایتان را ماساژ دهد.
تیك چشم
آیا تا به حال دچار تیك یا حركت غیر ارادی چشم
شدهاید؟این اغلب یك حالت موقتی است كه میتواند
آزار دهنده و نگران كننده باش��د و برای برخی افراد در
اثر اس��ترس بروز میكند .محققان میگویند؛ در این
حالت اگر چش��مهای خود را ببندید و شادترین جایی
كه تاكنون رفتهاید در مقابل چشمان خود تجسم كنید،
میتواند به شما در رفع این تیك غیرارادی كمك كند.
اگر چشمهایتان در اثر مشاهده زیاد رایانه دچار استرس
شدهاند ،به چشمهایتان استراحت دهید ،برای این كار
 20دقیقه از پنجره به یك منظره بزرگتر در دورس��ت
نگاه كنید .اگر تصویری برای دیدن ندارید ،چشمهایتان
را ببندید و یك منظره را تجسم كنید.
پوس�ت پوست شدن و كنده شدن مكرر پوست
دور ناخن
آیا پوست دور ناخنهای دستتان كنده شده و بریده
بریده است؟ این حالت میتواند نتیجه یك عادت عصبی
ناشی از استرس باشد .عادتهای عصبی مثل خوردن
ناخ��ن نحوه عملكرد ما برای گریز از اس��ترس با پرت

كردن حواسمان با این اقدام است .بعالوه خوردن ناخن
یا كندن پوست اطراف آن روشی معمول برای زنان به
منظور غلبه بر احساس��ات ،اضطراب و استرس است.
برای رهایی از این اقدام میتوانید مثال اگر در حال گفت
وگوی تلفنی با یك مش��تری سرسخت هستید از یك
توپ استرس روی میزكارتان استفاده كنید تا با استفاده
از آن بتوانید استرس را بدون آسیب رساندن به خود ،از
بدنتان خارج كنید.
پوسیدگیهای دندانی
یدانیم كه عدم رعایت
همه ما م 
بهداش��ت دهان و دندان اولین
عامل بروز پوسیدگیهای دندانی
اس��ت اما كارشناس��ان میگویند؛
استرس هم میتواند باعث پوسیدگی
دندانها ش��ود بویژه وقت��ی كه فرد به هنگام
شب یا در طول روز دندانهای خود را روی هم
فشار دهد و یا به اصطالح دندان قروچه كند.
این عادت بد میتواند به دندانها آسیب برساند
و احتمال پوسیدگی را در آنها تشدید كند.
متخصصان میگویند در وهله اول میتوانید
مشكالت خود را روی یك كاغذ بنویسید تا آنها
را به طور مجزا از هم مشاهده كنید و سپس چند
راه حل برای آن پیدا كنید .اما اگر میزان دندان قروچه

شدید باشد حتما باید به دندانپزشك مراجعه شود و از
گاردهای محافظ دندان استفاده شود.
خارش پوست
هرچند ممكن است عجیب به نظر برسد اما پوست
میتواند كه دستگاه سنجش مناسب برای اندازهگیری
س��طح استرس باشد .اس��ترس میتواند باعث خارش
و معم��وال هم��راه با لكههای قرمز رنگ روی پوس��ت
ناحیه معده ،كمر ،بازوها و صورت ش��ود .در حالی كه
محققان هنوز مكانیسم این تاثیر را نمیدانند اما برخی
از كارشناسان معتقدند كه این واكنش در واقع عوارض
ش��دید استرس روی آزاد ش��دن هیستامین سیستم
ایمنی بدن است كه سبب بروز كه این لكههای خارش
دار میشود .محققان میگویند؛ تنفس عمیق میتواند
خارش پوس��تی را از بین ببرد .تنفس عمیق را به طور
دورهای  5تا  10دقیقه در روز تكرار كنید.
حالت تهوع
آی��ا تا به حال پیش آمده كه از وضعیت س�لامت
كسی كه دوستش دارید ،نگران باشید و در حالی كه به
این موضوع فكر میكنید ،ناگهان احساس تهوع كنید؟
استرس میتواند باعث دل بهم خوردگی شود و حالت
تهوع میتواند پیامد نگرانی باشد .نگرانی از سالمتی خود
یا محبوبات امری طبیعی است اما اگر این نگرانی تبدیل
به وسواس فكری آزار دهنده شود ،نشانه عدم سالمت و
بیماری است .اگر اضطراب شما باعث حالت تهوع شد،
میتوانید از این ترفند استفاده كنید .اجازه دهید آب ولرم
از روی انگشتتان عبور كند ،این كار باعث دور شدن تهوع
ناشی از استرس میشود.
خواب آلودگی
آیا احساس وا رفتگی و تنبلی دارید؟ این
حالت هم میتواند نتیجه استرس
باشد .هورمونهای استرس باعث

افزایش آدرنالین در بدن میش��ود كه حاصل آن ایجاد
خواب آلودگی است .استرس هم چنین كیفیت خواب را
تحریك میكند بنابراین خسته و تحریك پذیر از خواب
بیدار میشوید .برای حل این مشكل متخصصان توصیه
میكنن��د كه زودتر به رختخواب بروید .یا در میان روز
 30دقیقه چرت بزنید و از این كار احساس گناه نكنید.
در استراحت ،ثمره زیادی كسب خواهید كرد از جمله
اینكه قدرت تمركزتان افزایش پیدا میكند.
فراموشی
تحقیقات نشان میدهد كه استرس مزمن میتواند
واقع��ا اندازه هیپوكامپ را در مغ��ز كاهش دهد و این
بخ��ش از مغز در برخ��ی از عملكردهای حافظه نقش
دارد .خوشبختانه وقتی كه سطح استرس كاهش یابد
دوباره این عنصر به اندازه اولیه باز میگردد .برای اینكه
عملكرد مغز را به شرایط مطلوب بازگردانید ،میتوانید با
ورزش كردن عالئم اولیه استرس را برطرف كرده ،پیاده
روی كنید یا از پلهها عبور كنید .ورزش مغز را هوشیار
نگه میدارد و شما را برای لحظههای استرس زا در آینده
آماده میسازد.
سردرگمی
زمانی كه ش��ما نمیتوانید تصمیم بگیرید شام چه
چیزی بخورید ،چه لباسی بپوشید و یا چه كاری انجام
دهید ،درگیر استرس هستید .استرس سبب آشفتگی و
فقدان تمركز میشود .هورمونهای استرس مدت طوالنی
در مغز باقی میمانند .برای بازگرداندن تمركز پیاده روی
كنید .در نور روز پیاده روی كنید تا ریتم طبیعی بدن خود را
دوباره بدست آورید و استرس را از خود برانید .نور خورشید
سبب آزاد شدن هورمون سروتونین شده كه حاصل آن
افزایش خلق و بهبود روحیه است و در نتیجه تماس با
نور خورشید ویتامین  Dهم در بدن تولید میشود كه در
نتیجه سیستم ایمنی بدن تقویت میشود.
منبع:بیتوته
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موفقیت

دوازده ویژگی افراد بسیار موفق
پژوهش های به عمل آمده از جمله در دانشگاه استریر نشان می دهند که گرچه برخی از ویژگی های افراد
بسیار موفق با یکدیگر تفاوت دارند ،اما همگی آنها در 12خصوصیتی مشترکند ،که در ادامه به آنها اشاره می شود.
پژوهش های به عمل آمده از جمله در دانشگاه استریر نشان می دهند که گرچه برخی از ویژگی های افراد بسیار
موفق با یکدیگر تفاوت دارند ،اما همگی آنها در  12خصوصیتی مشترکند ،که در ادامه به آنها اشاره می شود.
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آرامش و خونسردی
اینگونه افراد آرام و خونسردند .زیرا بگونه
ای مس��تمر احساسات خود را ردگیری می
کنند ،آنها را درک می نمایند ،و از این دانسته
های خویش برای لحظاتی که باید در برابر
چالش ها واکنش نشان دهند و بر خویشتن
مسلط باشند ،بهره می برند .بنابراین وقتی
کارها خوب پیش نمی روند ،به خوبی خود
را کنترل می کنند .زیرا می دانند چه اوضاع
خوب و یا بد باشد ،همه چیز به مرور زمان
تغییر می کند .بنابراین باید خود را با اوضاع
مطابقت ،و به تالش ها ادامه داد.
داشتن معلومات
آگاهی های افراد بسیار موفق از دیگران
بیش��تر اس��ت .زیرا بگونه ای مستمر برای

افزایش خودآگاهی شان تالش می کنند .هر
وقت هم که زمان کوتاهی بیکار می شوند،
از آن جهت یادگی��ری بهره می برند .البته
دلیلش��ان این نیست ،که چنین عملکردی
درس��ت می باش��د .بلکه این اس��ت ،که به
یادگیری عالقه زیادی دارند.
تصمیم گیری آگاهانه
اینگونه افراد ،زیاد با اتکای اینکه به دلم
افتاده چنین و چنان است ،عمل نمی کنند.
بلکه در هنگام تصمیم گیری خوب به موضوع
مربوطه می اندیشند ،با دیگران مشورت می
نمایند ،و زود تصمیم نمی گیرند.
سخن گفتن با اعتماد
به ندرت شنیده می شود که افراد بسیار
موفق بگویند مطمئن نیستم ،و یا فکر می

کنم .بلکه با اعتماد کامل سخن می گویند.
زی��را می دانند اگر کس��ی خودش به گفته
هایش اعتماد نداشته باشد ،مردم به سختی
به حرفش گوش می کنند.
حرکات بدنی مثبت
نش��ان دادن حرکات ص��ورت و بدن ،و
همچنین لحن صدای آگاهانه (به این مفهوم
که نش��انگر مثبت بودن فرد باش��د) سبب
جذب مردم به انس��ان می شود .استفاده از
لحن صدای مشتاقانه ،دست به سینه و عصا
قورت داده نبودن ،حفظ ارتباط چشمی ،و
خم شدن به سوی کسانی که دارند صحبت
می کنند ،از انواع اینگونه حرکات مثبت به
شمار می روند .نشان دادن این حرکات برای
موفقیت در جلب دیگران بسیار موثرند.

تاثیر مثبت گذاشتن در دیدار نخست
پژوهش ها نش��ان می دهند که بیشتر
مردم در همان نخس��تین هفت ثانیه اولین
دیدار با دیگران ،به این نتیجه می رسند که
از آنها خوششان می آید یا نمی آید .در بقیه
فرصت گفت و گو هم ،احساس نخست خود را
محک می زنند .بنابراین تاثیر مثبت گذاشتن
در دیدار نخست اهمیت زیادی دارد .محکم و
در عین حال دوستانه دست دادن ،لبخند به
لب داشتن ،و گارد نگرفتن در برابر دیگران،
از ویژگی هایی هستند ،که بخصوص در دیدار
نخست سبب چنین تاثیری می شوند.
کسب پیروزی های کوچک
افراد بسیار موفق دوست دارند خود را به
چالش بکشند ،و موفق شوند .حتی اگر این

پیروزی ها کوچک باشند .زیرا پیروزی های
کوچک سبب می شوند آن بخش از مغز که
مسوول پیشرفت و انگیزه است ،به جنب و
جوش بیفتد ،و انس��ان برای کسب پیروزی
های بزرگتر نیرو و انگیزه پیدا کند.
سر نترس داشتن
ترس چی��زی جز احساس��ی برآمده از
تخیالت انس��ان نیست .البته خطر واقعیت
دارد .ام��ا ت��رس یک گزینه اس��ت ،و افراد
مورد اش��اره بهتر از دیگران از این حقیقت
آگاهن��د .بنابراین ترس های بیهوده خود را
پس می زنند.
دلپذیر بودن
افراد بس��یار موفق ترکیب��ی از قدرت و
آرامش هستند .بنابراین برای رساندن منظور

خود هم از فشار ،خشم و حیله گری ،استفاده
نمی کنند .در نتیجه دوست داشتنی و قابل
دسترس می باشند .ویژگی هایی که سبب
می شوند ،دیگران ایده های آنها را بپذیرند.
صداقت
اینگونه اف��راد همواره صادق هس��تند.
گرچه ام��کان دارد این ویژگی گاهی اوقات
سبب تجربیات تلخی شود ،اما در درازمدت
بهترین نتیجه را به بار می آورد .زیرا سبب
ارتب��اط اصیلی با دیگران می ش��ود ،که در
غی��ر این صورت ایج��اد آن ام��کان ندارد.
همچنین براس��اس پژوهش ها دروغگوها
بیش از راس��تگویان به بیماری های روانی
مبتال می شوند.
شاکر بودن
گرچه افراد بسیار موفق برای رسیدن به
جایگاه کنونی خود زحمت زیادی کشیده
اند ،اما در عین حال می دانند که مربیان،
همکاران ،اعضای خانواده و دوستانش��ان،
در رس��یدن آنها به چنین جایگاهی نقش
داش��ته اند .بنابراین به جای اینکه خود را
تنه��ا دلیل موفقیت خویش بدانند ،از این
افراد هم برای نقشش��ان در این موفقیت
تشکر می کنند.
قدر نعمت دانستن
افراد واقعا استثنایی همواره در پی کسب
دستاوردهای بیش��ترند .اما در عین حال از
اهمی��ت نعمت هایی که دارن��د آگاهند ،و
قدر آنها را می دانند .همچنین اگاهی دارند
که بخش زی��ادی از مثبت ،دلیر و باانگیزه
بودنشان ،ناشی از همین فروتنی و دانستن
قدر نعمت هایی است ،که به هر دلیل از آنها
برخوردارند.
نتیجهگیری
اگر ما تالش کنیم ویژگی های مورد اشاره
را در خود نهادینه نماییم ،می توانیم در زمره
افراد بسیار موفق قرار بگیریم .می گویید نه،
امتحانش مجانی است.
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وضعیت پوس��ت صورت بازتابی از شرایط سالمت
درونی افراد است و بروز تغییرات پوستی در هر منطقه
از ص��ورت می تواند نش��انه ای از یک موضوع نگران
کننده باشد.
به گزارش روزنامه دیلی میل ،افرادی که به اندازه
می خوابند ،آب بیشتری می نوشند و خوراکی چرب
کمتری مصرف می کنند پوست شفاف تری دارند ،اما
مصرف نوشیدنی های کافیین دار ،زندگی پر استرس
و ورزش نکردن ،افراد را بیشتر مستعد جوش زدن در
ناحیه صورت می کند.
برای بیشتر افراد مشکالت پوستی ممکن است
تصادفی تلقی ش��ود ،اما متخصص��ان می توانند از
پوس��ت افراد به عنوان نقش��ه ای برای تش��خیص
مجموعه ای از مش��کالت سالمتی از کم آبی بدن
گرفته تا اس��ترس ،مش��کالت تنفس��ی ،نوسانات
هورمونی ،و غیره استفاده کنند.
پیشانی
لکه ها و جوش های روی پیشانی می توانند بر اثر
عرق یا پاک نکردن آرایش از روی صورت به وجود آیند؛
در غیر این صورت ،می تواند نشان دهنده واکنش بدن
به مس��ائل غذایی باشد؛ هنگامی که دستگاه گوارش
تالش می کند تا غذا را هضم کند ،پیش��انی مستعد
واکنش می شود.
جوش های روی پیشانی همچنین می توانند ناشی
از یک رژیم غذایی ضعیف ،یک ویروس و یا غذا خوردن
بسیار سریع باشند؛ این جوش ها هشدار دهنده کم آب
شدن بدن و مسائل مرتبط با مثانه هم هستند.
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 -۳شواهد الزم را پیدا کنید
هنگامیکه در مرحلهی گذار هس��تیم ،معموالً بر
نکات منفی بیشتر تمرکز میکنیم .پس در این مرحله
سعی کنید شواهدی بیابید که ثابت میکنند جمالت
مثبتی که در مرحله دوم نوشتهاید ،درست هستند.
ب��رای مثال ،اگر فکر میکردید که نمیدانید باید
چطور این کار را انجام بدهید ،به این فکر کنید که بارها
ن را یاد گرفتهاید و
در زندگیتان کاری را بلد نبودهاید ،آ 
بعد به طرزی فوقالعاده انجام دادهاید .مث ً
ال شما رانندگی
کردن بلد نبودید ،اما بعد یاد گرفتید .این هم تفاوتی با
کار بزرگی که در سر میپرورانید ندارد.
 -۴از یاد بردن
انسان تا زمانی که نتواند افکار محدودکنندهای را
که خانواده ،دوستان یا جامعه به او تحمیل کردهاند،
فراموش کند ،نمیتواند ذهنش را برای پیش��رفت باز
کند .اگرچه کار آسانی نیست؛ ولی اول باید بفهمید
هرکدام از این باورهای محدودکننده از کجا آمدهاند و
بعد سعی کنید خودتان و دیگران را برای خلق این افکار
ببخشید .اگر خشمگین و عصبانی باشید ،نمیتوانید به
جلو حرکت کنید .پس بخشنده باشید و بابت هر درسی
که از این افکار میگیرید ،سپاسگزار باشید.
حرف آخر
هم ه ما گاهی در زندگی به تواناییهای خود شک
میکنیم .بااینحال ت��ا زمانی که بر افکاری متمرکز
میش��وید که ش��ما را محدود میکنند و عقب نگه
یدارند،نمیتوانیدبهموفقیتبرسید.انسانهایموفق
م
با تردیدهای خود روبهرو میشوند و با تمرکز ،اراده و
عمل از آنها عبور میکنند .باورهای ارزشمند ،شما را
توانمند میکنند؛ پس با نظام فکری جدید ،زندگیتان
را آنگونه که میخواهید خلق کنید.
منبع:سالمت
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بزرگترین تهدیدکننده موفقیت شما درون ذهنتان
است .با از بین بردن افکار غلط ،با سرعت بیشتری به
سمت موفقیت حرکت کنید.
جرق�� ه ایدهه��ای فوقالع��ادهی کس��بوکار ،در
ذهن بسیاری از انس��انها درخشیده است؛ اما چون
آنها ش��جاعت کافی برای پیگیری نداش��تهاند ،آن
کسبوکارها هرگزبه وجود نیامدهاند .انسانهایی که
اگر فکر محدودی نداشتند ،شرکتهای موفقی بنیان
میگذاشتند که همهچیز را تغییر میداد.
اندرو توماس (نویسنده ،محقق و مؤسس شرکت
 )SkyBellدرده ه سوم زندگیاش ،برنامهریز مالی یک
شرکت بود .او بعدها گفت در آن زمان هرگز به دنبال
رؤیاهایش نمیرفت ،چون هرگز فکر نمیکرد آنقدر
باارزش باشد که بتواند پا در مسیر کارآفرینی بگذارد.
او بعد از تجربه سه سال افسردگی شدید ،ناگهان به
خود آمد و متوجه شد که ادامهی این سبک زندگی
ممکننیست.
پسازآن بود که نخستین گامها را در مسیر هدفش
یعنی مدیریت موفق برداشت.
اگر شما هم در ذهنتان هرگز برای رؤیاهای خود
زندگی نکردهاید یا حس میکنید پتانسیل خود را به
کار نگرفتهاید ،زمان آن رسیده است که افکار خود را
محک بزنید .اگر واقف باشید که حتی به خودتان هم
دروغ میگویید ،پس حتماً میتوانید با تمرکز و اراده
خود این افکار محدودکننده را دور کنید.
در ادامه مطلب ما  ۲۸باور محدودکننده و سمی
را به شما معرفی میکنیم که نمیگذارند شما به
زندگی و موفقیتی برسید که واقع ًا میخواهید.
من بهاندازه کافی خوب نیستم
نمیدانم چطور این کار را انجام دهم
دفعه قبل نتوانستم موفق شوم
من تجربهی کافی ندارم
من ذاتاً جاهطلب نیستم
ممکن است شکست بخورم
پول کافی برای شروع این کار ندارم
باید اول یک مدرک معتبر بگیرم
قب ً
ال هرگز این کار را نکردهام
اگر شکست بخورم دوستانم متوجه میشوند
من بهاندازه کافی باهوش نیستم

افرادی را نمیشناسم که بتوانند با من همکاری کنند
والدینم گفتند نباید دست به این کار بزنم
این کار ریسک زیادی دارد
ممکن اس��ت هی��چ احتمالی ب��رای موفقیت وجود
نداشته باشد
من در یک دانشگاه درجهیک درس نخواندهام
وقت کافی ندارم
در این زمینه یک کارشناس زبده نیستم
اگر شکس��ت بخورم نقطهی تاریکی در رزومه کاری
من خواهد بود
توازن کار و زندگیام به هم میخورد
ایدهی من به حد کافی خوب نیست
سایر مردم از من باهوشترند
هیچکس به من اعتماد نمیکند
این کار خیلی زمان میبرد
من نمیتوانم کار قبلیام را ترک کنم
بعدها انجامش خواهم داد
کار خیلی سختی است
شاید یک نفر زودتر این کار را انجام داده باشد
شک و دودلی را تبدیل به سوخت حرکت به سمت
موفقیت کنید؛ ش��ما میتوانید این محدودیتهای
خودخواس��ته را طی چهار مرحل�� ه کلیدی به انرژی
ی تبدیل کنید.
موردنیاز برای پیشرفت در زندگ 
 -۱آیا میتوانید این فکر را کنترل کنید؟
لیس��ت افکار سمی را بخوانید و ببینید آیا باوری
هست که در کنترل شما نباشد؟ چراکه تالش برای
کنترل چیزی که در دست شما نیست ،فقط خستگی
و س��رخوردگی به همراه دارد .برای افکاری که تحت
کنترل خودتان است ،به مرحلهی بعد بروید.
 -۲منفیها را به مثبت تبدیل کنید
تغییر واقعی سیستم ،باوری جدید میطلبد .شما
باید باورهای محدودکننده را با مصادیق مثبت جدیدی
که بهعن��وان پادزهر افکار قدیم��ی عمل میکنند،
جایگزین کنید.
برای هر باور منفی ،یک تصدیق مثبت بنویسید و
آنها را جایی بگذارید که در معرض دید باشند .حداقل
دو بار در روز با صدای بلند آنها را بخوانید .خیلی زود
افکار منفی پوس��ت میاندازند و با نظام فکری جدید
شما هماهنگ میشوند.

اس��ترس و کمبود خواب نیز می تواند بر دستگاه
هاضمه تاثیر گذارند و با ایجاد کم آبی در بدن ،تاثیراتی
را در پیشانی به جا گذارد.
ناحیه  Tشکل صورت
ناحیه  Tش��کل صورت ،منطقه ب��االی ابروها تا
پایین بینی را که به صورت حرف  Tاس��ت ،تشکیل
می دهد.
ناحی��ه فوقانی این منطقه از صورت به طور خاص
به تجمع سموم ناشی از مصرف خوراکی های چرب،
الکل و بی آبی واکنش نشان می دهد.
مصرف فست فودها نیز به دالیل متعدد باعث بروز
جوش هایی در ناحیه  Tشکل صورت می شوند :اول
اینکه چربی ها و روغن های بکار رفته در پخت و پز
می تواند موجب بر هم خوردن تعادل در معده شود و
دوم این که قند بر هورمون های بدن و مقاومت بدن
نسبت به انسولین تاثیر می گذارد.
بینی
پوستناحیهبینیصورتمستعدواکنشبهاسترس
های عاطفی و گردش خون ضعیف است.
بروز دانه های سر سیاه و جوش روی بینی می تواند
ناشی از پرفشاری خون ،کلسترول باال ،استرس بسیار
زیاد و مصرف چربی های بد باشد .اضطراب  ،غم و اندوه
و خشم فروخورده نیز محرکی برای ایجاد دانه های سر
سیاه و جوش روی بینی هستند.
پوست ناحیه لب ها
در زنان ،پوست این ناحیه از صورت در برهه زمانی
مختل��ف چرخه قاعدگی و بس��ته به وضعیت تعادل
هورمونی ،مستعد جوش زدن می شود.
همچنین کمبود فیبر م��ی تواند به بروز آکنه در
ناحیه لب ها منجر شود.
چانه
پوست ناحیه چانه مستعد اصلی برای جوش های
هورمونی است .پوست این ناحیه از صورت می تواند
در س��ال های نوجوانی ،در دوران عادت ماهیانه و یا
حتی در دوران تغییرات فیزیولوژی در دهه  20و 30
سالگی جوش بزند.
با این حال ،کم آبی و خوراکی های چرب نیز باعث
بروز جوش در ناحیه چانه می شوند.
منبع  :ایرنا
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