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باسمه تعالی

همکاران محترم؛
موجب خرسندی اینجانب است که یک سال دیگر را با افتخار در کنار شما بودم. سالی که برای گروه سرمایه گذاری صنعت نفت، سال 
اتفاقات و موفقیت های بزرگ بوده است. به سرانجام رسیدن دو پروژه مهم »فشرده سازی و حمل اتان به منظور پاسخ به کمبود خوراک 
در مجتمع های پتروشیمی« و »ذخیره سازی نفت در جزیرٔە قشم برای باال بردن توان ذخیره سازی نفت در کشور«، از مهمترین 

دستاوردهای سال گذشته بوده است که با هدف حفظ منابع عمومی کشور، شکل گرفتند. 
در سال جدید نیز که با روزهایی همراه است که دنیا در تب و تاب استمرار کرونا به سر می برد، در کنار شما هستم و حفظ و توسعة 
منافع مشتریان، کارکنان و سهامداران و همچنین سایر ذینفعان از جمله سازمان ها، بنگاه های دولتی و خصوصی، منافع عمومی کشور 

و شهروندان را مورد توجه قرار خواهم داد.
در سال پیش رو، پیگیری و به سرانجام رساندن پروژه های »تولید سوخت کم سولفور کشتی« و«مایع سازی و حمل اتان« در جهت 
پاسخگویی به نیاز کشور، در دستور کار قرار گرفته است. امید است که همچون گذشته با همکاری و همدلی همه اعضای خانواده بزرگ 

سرمایه گذاری صنعت نفت، تالش ها ثمربخش بوده و پروژه ها طبق برنامه به بهره برداری برسند.
در پایان و در این روزهای پرالتهاب، برایتان بیش از همیشه آرزوی سالمتی و سعادت دارم و برای زنده نگه داشتن امید در دل های 

تک تک شما تالش خواهم کرد.

محمد مصطفوی
مدیرعامل

عملکرد

• افزایش اشتغالزایى از 597 نفر در سال 97 به 765 نفر در سال 98
• کاهش میانگین سنى مدیران ارشد از 56 سال در سال 97 به 50 سال در سال 98 

• دریافت گزارش مقبول حسابرس و بازرس قانونى براى اولین بار
• کاهش اقالم راکد و سنواتى
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47

90

180

پروژه ها

حاکمیت شرکتی

پروژه فشرده سازى و حمل گاز اتان
پتروپاالیش کنگان،  از شرکت  اتان  دریافت گاز 
شرکت  به  تریلر  با  انتقال  و  گاز  فشرده سازى 

پتروشیمى امیرکبیر با ظرفیت تخلیه 200 تن در روز
پروژه ذخیره سازى نفت در جزیره قشم

بهره بردارى از فاز اول به ظرفیت 3,2 میلیون بشکه 
شامل 6 مخزن 540 هزار بشکه اى

پروژه مایع سازى و حمل گاز اتان
شرکت پیشگامان توسعه مایع سازى گاز پارس هرمز

پروژه تولید سوخت کم سولفور کشتى 
شرکت پتروکام کیش

پروژه احداث کارخانه قیر 
شرکت پاالیش نفت جى اروند

مجوز تامین خوراك به میزان 2 میلیون تن در سال

فاز دوم پایانه ذخیره سازى نفت قشم 
احداث، ساخت و راه اندازى 7 مخزن، خط لوله 

 SPM دریا و نصب
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گزارشخبرداخلی
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    معـرفی

»انرژیک« یک مرکز نوآوری انرژی است که توسط شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا »آپادانا 
ونچرز« و با حمایت هلدینگ های گسترش انرژی پاسارگاد، انرژی دانا و سرمایه گذاری صنعت نفت 
در ساختمان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر راه اندازی شده است. »انرژیک« دسترسی آسانی 
به حمل ونقل عمومی دارد و فضاهای متنوع آن به همراه امکاناتی از قبیل اتاق های جلسات، فضای بازی 
و استراحت و تریای مجهز، به استقرار کارآفرینان، شرکت های نوآور و دانش بنیان و همچنین نمایندگان 

شرکت های بزرگ حوزه نفت و انرژی کشور اختصاص یافته است.
در »انرژیک« نمایندگان شرکت های بزرگ می توانند نیازهای فناورانه شرکت  خود را طرح کنند. سپس 
کارآفرینان و شرکت های توانمند راه حل هایی را برای این مسائل پیشنهاد و توسعه می دهند. آن ها در این 
راه به شتابدهنده، بازار فروش شرکت های بزرگ و شبکه ای از مشاوران و منتورهای تخصصی و حرفه ای 

دسترسی دارند.

فضای کار اشتراکی
دفتر کار اختصاصی

شتابدهنده
شبکه منتورهای تخصصی صنعت انرژی

دسترسی به مسأله های واقعی صنعت انرژی

همرسانی
شبکه سرمایه گذاران خطرپذیر

دسترسی به بازار فروش
کارگاه های آموزشی

شبکه منتورهای کسب وکار

    خدمات انرژیک برای کارآفرینان مستقر

خدمات نوآوری باز

    فرآیند استقرار در انرژیک

همرسانی و حل مسأله: »انرژیک« با بهره گیری از شبکه ارتباطی گسترده خود در زیست بوم 
کارآفرینی نوآورانه به شرکت های بزرگ کمک می کند تیم ها و افراد توانمند برای حل مسائل 

فناورانه خود را شناسایی کنند. 
مشاوره کارآفرینی و نوآوری سازمانی: شرکت های بزرگ می توانند با بهره گیری از مشاوره 

متخصصان حوزه نوآوری در »انرژیک« برای رشد و توسعه نوآوری در مجموعه خود اقدام کنند.
دسترسی به گنجینه ای از استعدادها: مرکز نوآوری »انرژیک« محل استقرار و آمد و رفت 

تعداد زیادی از جوانان مستعد و متخصص و باتجربه در شاخه های مختلف صنعت خواهد بود.
تسهیل ارتباط با جامعه دانشگاهی: قرارگیری مرکز »انرژیک« در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
امکان بهره مندی از توان فنی و علمی جامعه آکادمیک را برای یک شرکت بزرگ سهولت می بخشد.
 Reverse Pitch شرکت ها می توانند از طریق نشست های :Reverse Pitch برگزاری رویدادهای
برگزارشده در »انرژیک« مسأله ها و نیازهای فناورانه خود را در معرض دید کارآفرینان خالق و نوآور 

مطرح کنند و راه حل های مناسب و تیم متخصص را با کمترین هزینه بیابند.
تهران و همچنین  »انرژیک« در مرکز شهر  قرارگیری  تهران:  اختصاصی در مرکز  دفاتر 
برخورداری از فضاهای متنوع رویدادها و جلسات، مکان مناسبی را برای برگزاری جلسات مهم 

کاری در اختیار شرکت ها قرار می دهد. 

شرکت های دانش بنیان و نوآور
استارت آپ ها و هسته های فناور

مخترعان و متخصصان
دانشگاه ها

شرکت های بزرگ
اعالم مسأله

راه حل های
پیشنهادی

خبرداخلیخبرداخلی
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              شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج  

ایـن رشکـت از سـال 1384 بـه عنـوان تنها شـرکت سوخت رسـانی هوایی در 
فـرودگاه بین المللی امام خمینی، مسـئولیت سوخت رسـانی بـه ایرالین های 

داخلـی و خارجی را برعهـده دارد. 
ایـن شـرکت در سـال گذشـته توانسـته اسـت بـا تحویـل نزدیـک بـه 600 
میلیـون لیتـر سـوخت بـه هواپیماها، بـرای سـهامداران خـود سـودی معادل 

1120 میلیـارد ریـال ایجـاد کنـد. 
همچنین اوج حمل و سوخت رسـانی به سـایر فرودگاه های کشـور و منطقه 
را نیـز دنبـال کـرده و نتایج قابل توجهـی در انعقاد قرارداد در کشـور ترکیه 

به دسـت آورده است.

989796

367
683

1,120

              شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک

پتران از سـال 1395 با احداث جایگاه های کوچک و تک سـکو در تهران 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و در سـال گذشـته بـا گسـترش خدمـات خود 

در 14 جایـگاه تحت مالکیـت و 17 جایگاه 
تحت برنـد، بالغ بر 247 میلیون لیتر بنزین را 

بـه خودروها تحویل داده اسـت.
بررسـی  از  پـس  شـرکت  ایـن 

طرح هایی با بازده سـرمایه گذاری 
دسـتی  پاییـن  حـوزه  در  بـاال 
زمینـه  در  و  نفـت  صنعـت 
لجسـتیک سـوخت، موفق شـد 
پـروژه  جـاده ای  حمـل  بخـش 

فشرده سـازی و حمـل گاز اتـان را بـا موفقیـت به انجام رسـانده و سـود قابل 
توجهـی کسـب کند. ادامه ایـن روند به عنـوان یکی از برنامه هـای آتی این 

اسـت. تعریـف شـده  نیـز  شـرکت 

989796

(8)

9

9,3

              شرکت کنترل گاز اکباتان

تولید کننده انواع کنتور و رگوالتور گاز اسـت که در سـال گذشته توانسته 
سـودی بالغ بر 287 میلیارد ریال را کسـب کند. 

ایـن شـرکت کـه در سـال 1397 قـرارداد تولیـد 700 هـزار کنتـور بـرای 
شـرکت گاز اسـتان تهـران را منعقـد کرده بود، توانسـت بخش عمـده ای از 
سـفارش ایـن قـرارداد را تحویـل داده و عـالوه بـر آن، قـرارداد تولیـد 300 
هزار دسـتگاه کنتور ارتقا یافته را برای شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضوی 

نیز منعقـد کند.

ایـن شـرکت بـا هـدف توسـعه ی محصـول کنتورهـای جدیـدی تحـت 
عنـوان MTX را طراحـی کرده که بـا دارا بودن ویژگی هـای خاص، توان 

حضـور در بازارهـای رقابتی را داراسـت.
اسـتراتژی گسـترش بـازار در حـوزه تولیـد کنتـور هوشـمند، قطعـات 
مصرفـی، خدمـات پـس از فـروش خـودرو و سـایر تولیـدات در حـوزه 
ابزارهـای اندازه گیـری نیز برای شـرکت کنتـرل گاز اکباتـان برنامه ریزی 

شـده بـود کـه بخـش عمـده ای از آنهـا انجـام شـده اسـت.
بـازار  ایـن شـرکت در  اقدامـات الزم جهـت پذیـرش  همچنیـن کلیـه 
فرابـورس در حـال انجـام اسـت و امیـد می رود در سـال جاری، سـهام این 

شـرکت عرضـه اولیـه شـود.

989796

37

132

288

              شرکت ره گستر نفت

ایـن شـرکت کـه در سـال های گذشـته در حـوزه خدمـات پیمانـکاری و 
عمرانـی مشـغول بـه فعالیـت بوده اسـت، بـه یک شـرکت فعـال در زمینه 
مدیریـت پروژه هـای صنعت نفـت و مدیریت پیمان تبدیل شـد. در همین 
راسـتا بـا مدیریـت طرح های مخـازن نفتی جزیره قشـم و  بخـش عمرانی 
سـایت فشرده سـازی در پـروژه فشرده سـازی و حمـل گاز اتـان، ایـن امـر 
را آغـاز کـرد و فعالیت هـای عمرانـی خویـش را تنهـا بـه اختتـام تعهدات 

گذشـته و انجـام پروژه هـای درون گروهـی محـدود کرده اسـت.

9897

1

63

1/1

              شرکت شیمیایی نفت گستر

این شـرکت ضمن تغییر حوزه فعالیت از تامین و تولید مواد شـیمیایی در 
حـوزه نفـت به سـمت تولیـد محصوالت بـا ارزش افزوده ی بیشـتر، سـهم 
بیشـتری از بـازار را به محصـوالت تولیدی خویش اختصاص داده اسـت.

ایـن شـرکت تولیـدی دانش بنیـان، با اسـتقرار در پارک علم و فـن آوری 
دانشـگاه تهـران توانسـت ضمـن ارتبـاط بیشـتر بـا دانشـگاه، طرح هـای 
توسـعه خـود را پیگیـری کـرده و به عنوان بـازوی تحقیق و توسـعه گروه 

سـرمایه گذاری صنعـت نفـت نقـش مناسـبی را ایفـا کند.

                 شرکت جوی گستر نفت

در شـرکت جوی گسـتر نفت تعریـف بازارهای جدید بـرای محصوالت 
تولیدی و دسـتیابی به اسـتانداردهای بین المللی برای صادرات، طرح ریزی 

است.  شده 

              شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا

شـرکت سـرمایه گذاری صنعـت نفـت بـا مشـارکت شـرکت های دانـا 
انـرژی و گسـترش انـرژی پاسـارگاد در اسـفند مـاه 1397 و بـا هـدف 
ایجـاد مشـارکت در اداره کسـب وکارهای کوچـک و متوسـط در حوزه 
انرژی، اقدام به تاسـیس شـرکت پیشگامان توسـعه کارمایه آپادانا کردند. 
شـرکت آپادانا که شرکتی پیشـگام در سـرمایه گذاری نوآورانه در حوزه 
انـرژی اسـت، بـه منظور توسـعه زیسـت بـوم کسـب وکارهای ایـن حوزه 
در اولیـن پـروژه خـود، قراردادی بـرای راه انـدازی مرکز نـوآوری انرژی 
آپادانـا در دانشـگاه امیرکبیـر را در آبـان  1398 امضا کـرد. این مرکز با نام 
مرکـز نـوآوری انرژیـک آمـاده راه انـدازی و ارائـه خدمات شـتاب دهی، 
مشـاوره ای و تخصصی برای تسـریع فرآیند توسـعه شرکت های کوچک 
و نوآور و رفع نیازهای فناورانه شـرکت های بزرگ با اسـتفاده از پتانسـیل 

راه حل هـای ارائـه شـده کارآفرینـان و شـرکت های توانمند اسـت.

وضعیت شرکت های گروه در سالی که گذشت

گزارشگزارش
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مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســرمایه گذاری 
صنعــت نفــت کــه در نوبــت اول بدلیــل بــه حــد نصاب 
نرســیدن ســهامداران حاضــر بــه دور دوم کشــیده شــده 
بــود، روز چهارشــنبه مــورخ 99/04/25 در مرکــز 
ــور 40/36  ــا حض ــران و ب ــب ته ــل قل ــای هت همایش ه
ــن  ــان، ای ــد. همزم ــکیل ش ــهامداران تش ــدی س درص
مجمــع به صــورت برخــط نیــز بــرای آن دســته از 
ســهامدارانی کــه امــکان حضور در جلســه را نداشــتند، 
از طریــق ســایت آپــارات پخش شــد. مجمع بــا حضور 
آقایــان مســعودبهزادپور به عنــوان ریاســت مجمع، علی 
ــادی  ــر، ه ــوان ناظ ــه عن ــینی ب ــن حس ــی و محس کریم
خــان محمــدی معــاون مالــی شــرکت ســرمایه گذاری 
صنعــت نفــت بــه عنــوان دبیــر مجمــع، ســیدعلی 
ــوی در  ــر مصطف ــابرس و دکت ــوان حس ــیرازی به عن ش

ســمت مدیرعامــل رســمیت پیــدا کــرد. 
در ابتــدای جلســه، گــزارش هیئــت مدیره بــه مجمع در 
قالــب فیلمــی کوتــاه ارائــه شــد و پــس از ارائــه گزارش 
بــازرس قانونــی، تعییــن پــاداش هیئــت مدیــره و ســایر 
پرســش های شــرکت  بــه  مــوارد دســتور جلســه، 
کننــدگان حاضــر در مجمــع و همچنیــن شــرکت 
کننــدگان آنالیــن پاســخ داده شــد. بــا توجــه بــه بهبــود 
عملکردشــرکت در ســال 98 تصمیــم مجمــع محتــرم 
تقســیم 350 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم بوده اســت؛ 
ایــن رقــم در ســال گذشــته 250 ریــال در نظــر گرفتــه 
شــده بــود. طبــق روال ســال های قبــل، ســهامداران 
می تواننــد ســود مجمــع را از بانــک تجــارت دریافــت 

کننــد.
ــر رکــود ناشــی از  ــر مصطفــوی درخصــوص تاثی دکت
شــیوع بیمــاری کرونــا بر درآمــد برخی از شــرکت های 
زیرمجموعــه ماننــد شــرکت سوخت رســانی و خدمات 
فرودگاهــی اوج و راه کارهــای بــرون رفــت از آن 
توضیحانــی ارائــه داده و اظهــار امیــدواری کردنــد کــه 
بــا اقدامــات انجــام شــده در راســتای کســب بازارهــای 

منطقــه، روال بــه حالــت ســابق بازگــردد.

خبرداخلیخبرداخلی
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 لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
افشین بهلولی هستم، متولد سـال 1352 در شهر تهران 
با تحصیالت مهندسـی مکانیک. 22 سـال سـابقه کار 
در حـوزه تخصصـی شـامل مدیریـت پـروژه تولیـد 
خودرو در خطوط تولید شـرکت های خودرو سـازی 
و سـاخت کارخانه هـای تولیـد تجهیـزات گاز سـوز 
خودروهـا و مخـازن، تامیـن تجهیـزات جایگاه هـا، 
در  اسـتفاده  جهـت  کمپرسـورها  مجـدد  طراحـی 
پروژه هـای جمـع آوری گازهـای فلر و اجـرای پروژه 

فشرده سـازی و انتقـال گاز اتـان.

 هدف از تشکیل شرکت چه بوده است؟
هدف ما فشرده سـازی و انتقال گاز اتان اسـت. به این 
ترتیب که گاز اتان پس از دریافت، فشـرده شـده و به 
سـمت مقصد، حمل می شـود. در مقصـد ابتدا تقلیل 

فشـار شـده و به مصرف کننده تحویل می شـود.
سـایت فشرده سـازی گاز اتـان واقـع در منطقـه ویـژه 
اقتصـادی پـارس جنوبـی )منطقه دو-سـایت تمبک( 
اسـت. این سـایت با مسـاحت 1/5 هکتار شامل چهار 

ایسـتگاه کلی دریافت، فشرده سـازی، سردسـازی و بارگیری اسـت که گاز اتان در ایسـتگاه دریافت، با فشار 
15/99 ) بـار گیـج( در دمـای 45 درجـه سـانتیگراد بـا ترکیب 98% اتان از یک انشـعاب شـش اینچ متصل به 
خط انتقال شـرکت پترو پاالیش کنگان وارد سـایت می شـود و پس از جداسـازی مایعات احتمالی توسـط 
ساکشـن درام وارد کمپرسـور یعنی ایسـتگاه فشرده سازی می شود تا در این دستگاه به فشـار 165 بار رسیده و 
در نهایت پس از عبور از ایسـتگاه سردسـازی، وارد ایسـتگاه بارگیری می شـود. ایستگاه بارگیری برای تزریق 
500 تن گاز اتان در روز به تریلرهای حامل مخازن حمل گاز اتان طراحی شـده اسـت. گاز اتان در ایسـتگاه 

بارگیـری داخل بسـکت های مخـازن که روی تریلر تعبیه شـده تزریق می شـود.
بـرای تخلیـه گاز اتـان از تریلرهـا، شـرکت توسـعه و تجهیـز پتـرو ایرانیـان، در محـل پتروشـیمی امیرکبیـر، 

گفت وگو با افشین بهلولی
مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

یـک سـایت تقلیـل فشـار بـا ظرفیـت تخلیـه 250 تن 
در روز را  احـداث کـرده اسـت. ایـن سـایت شـامل 
یـک ایسـتگاه تخلیـه و یـک ایسـتگاه تقلیـل فشـار 
اسـت. ایسـتگاه تخلیه متشـکل از سـه نازل اسـت که 
عبارتنـد از: نـازل عملیاتی، نازل ذخیـره و نازل تخلیه 
کامـل مخـازن. گاز بعـد از عبـور از ایسـتگاه تخلیـه 
وارد ایسـتگاه تقلیـل فشـار می شـود. در ورودی ایـن 
ایسـتگاه، گاز بـه منظـور پیـش گرمایـش وارد یـک 
دسـتگاه مبـدل بـا سـیال واسـط بخـار شـده و دمـای 
آن بـه 110 درجـه سـانتیگراد افزایـش پیـدا می کنـد 
و در مرحلـه بعـد، بـا عبـور از رگالتـور فشـار آن، به 
فشـار تنظیم شـده رسـیده و به خـط اتـان واحد الفین 
پتروشیمی امیرکبیر تزریق می شـود. تخلیه گاز مانده 
در مخـازن حـدود 20 دقیقـه بـه طـول می انجامـد و 
بدیـن صورت گاز مازادی که نیاز صنایع پتروشـیمی 

اسـت، از طریـق خط لولـه مجازی بـه چرخه  صنعت 
بـاز گرداننـده شـده و از هدر رفتن این گاز ارزشـمند 
جلوگیـری می شـود. شـرکت توسـعه و تجهیـز پترو 
ایرانیـان بـرای انتقـال گاز اتـان، بسـکت های حـاوی 
مخـازن ویـژه حمـل اتـان را بـا کمـک تولیـد کننده 
داخلـی طراحـی و تولید کرده اسـت کـه این مخازن 
روی تیغـه هـای تریلـر مونتـاژ شـده اند. ایـن مخـازن 
شـامل دو سـری متفاوت )مخـازن 145 لیتـری و 200 
لیتـری(  هسـتند. در سـری مخـازن 145 لیتـری، تریلر 
متشـکل از 4 سـبد و هر سـبد حـاوی 36 مخـزن 145 
لیتـری اسـت که مجموعاً شـامل 144 مخزن  اسـت و 
در سـری مخازن 200 لیتری ، تریلر متشـکل از 4 سبد 
و هرسـبد حـاوی 29 مخـزن 200 لیتـری اسـت کـه 
مجموعـاً 116 مخـزن را تشـکیل می دهـد. طراحی و 
 ISO تولیـد مخازن این محصـول مطابق با اسـتاندارد

1-9809 انجـام شـده اسـت.

 در حـال حاضر پروژه شرکـت توسعـه و 
تجهیز پترو ایرانیان در چه مرحله ای  است؟

در حال حاضر فاز 1 پروژه تکمیل و راه اندازی شده 
است.

 لطفاً برنامه های آتی شرکت خود را شرح 
دهید؟

تکمیـل فـاز دوم از برنامه هـای آتی شـرکت ماسـت 
ظرفیـت،  افزایـش  بـا  داریـم  نظـر  در  فـاز  ایـن  در 
سوخت رسـانی بـه دیگر شـرکت های پتروشـیمی را 

به انجـام برسـانیم.

 و سخن پایانی
بـا راه انـدازی ایـن پـروژه ملـی و در حالـت حداکثر 
ظرفیـت عملیاتـی، روزانـه قریـب بـه یکصـد میلیارد 
ریـال از ایـن سـرمایه ملـی حفـظ می شـود، ضمـن 
اینکـه بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی کشـور و کاهـش 
تولیـد نفـت، کمبود خـوراک صنایع پتروشـیمی نیز 

شـود.  جبران 
نکتـه قابـل توجـه در راسـتای اجـرای این پـروژه این 
اسـت کـه تاکنـون بالـغ بـر 50 نفـر نیـروی انسـانی 
به صـورت مسـتقیم و 850 نفر به صورت غیر مسـتقیم 
درایـن پـروژه ملـی بـه کار گمارده شـده انـد. عالوه 
بـر ایـن، در فـاز بهره بـرداری این پـروژه نیز پیش بینی 
می شـود 350 نیروی مسـتقیم و غیر مسـتقیم مشـغول 
بـه فعالیت شـوند که سیاسـت اصلی شـرکت بـر این 
اسـت تـا  بالـغ بـر 60 درصد آنهـا از هم وطنـان بومی 

مناطق جنوبی کشـور باشـند. 
در پایـان از مدیریت محترم شـرکت سـرمایه گذاری 
صنعـت نفـت و همه کسـانی کـه در این پـروژه ما را 

یـاری کردند تشـکر و قدردانـی می کنم. 

گفتوگوگفتوگو
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داشبورد چیست؟
داشـبورد، تصویـري از مهم تریـن اطالعـات مـورد 
نیـاز بـراي رسـیدن بـه یـک یـا چنـد هـدف اسـت 
کـه بـر روي صفحـه نمایـش نشـان داده مي شـود؛ 
نـگاه  یـک  در  مي تـوان  را  اطالعـات  به طوري کـه 

کنتـرل کـرد.
داشـبورد یک سیستم اطالعات کسـب وکار کامل و 
تکامل یافته اسـت که در بسـتر هوش کسب وکار و با 
استفاده از زیرسـاخت هاي یکپارچگي داده ها ساخته 
شـده اسـت. نقش کلیدي اطالعات مربوط به داده ها 
در قالـب داشـبورد ایـن اسـت که بـه ارائـه اطالعات 
کسـب وکار مي پـردازد و بـه تسـهیل تصمیم گیري و 
درک درسـت از مشـکالت کسـب وکار، فرصت ها 
و عملکـرد کمـک مي کنـد و مدیـران را قـادر بـه 

شناسـایي مسائل مي سـازد .

یک داشبورد چه اهدافی را دنبال می کند؟
بـه سـازمان ها کمـک می کنـد تـا بـا رصـد دائمـی 
کارهـا، عملکـرد سـازمان را در حوزه هـای مختلـف 

بـه دقت بسـنجند.
سـازمان ها از داشـبوردها بـرای نمایـش وضعیـت و 

تغییـرات شـاخص های سـنجش عملکـرد اسـتفاده می  کنند تـا بتواننـد امـکان اسـتفاده گسـترده ای از داده  ها را 
فراهـم آورنـد. ایـن کار، فرهنـگ بهبـود تدریجـی را ترویـج می کنـد. بـر طبـق این فرهنـگ، حتـی بهبودهای 
کوچک در حد 2% در هر ماه می تواند در دراز مدت، به میزان پیشـرفت قابل توجهی در سـازمان تبدیل شـود.
داشـبورد مي توانـد به منظـور بهبود کنترل داخلي و مدیریت عملکـرد در میان رکود اقتصـادي و یا توانایي براي 

دسترسـي سـریع به بررسـي جنبه هاي مختلف عملکرد یک شرکت باشد.

مزایای داشبورد 
داشـبوردها بـر شـاخص های کلیـدی عملکـرد و موارد خـاص تمرکز داشـته و اطالعـات موردنیـاز را در قالب 
نمـودار و اجـزای گرافیکـی در اختیـار قـرار می دهنـد. امـا در عمیق تریـن الیه هـای داشـبورد، بعضـا جـداول 
موردنیـاز تعبیـه خواهـد شـد. بـا داشـبورد سـریع و سـاده بـه اطالعات مـورد نیاز دسترسـی پیـدا کـرده و با یک 
نـگاه کلـی می توانیـم آن هـا را درک کنیـم. هـدف ما از اسـتفاده داشـبورد دیـدن تصویـری از اطالعات جهت 
تصمیم گیـری بـرای رسـیدن بـه اهـداف در کمترین زمان اسـت، اما بـرای دیـدن جزییات بیشـتر در مورد یک 

موضـوع می تـوان بـه گزارشـاتی بـا اطالعـات جزیی تـر رجـوع کرد. 

برجسته سازیامنیت اطالعاتحذف جزییاتنمایش بصریدسترسی سریع

سرعت در دسترسی 
اطالعات بر خط و 
حیاتی کسب وکار 
در تصمیم گیری 

به موقع 

نمایش تحلیلی 
- گرافیکی از 

اطالعات ارزشمند 
درک وضعیت را 

برای مدیران سازمان 
ساده می کند. 

نگاه کالن و سیستمی به سازمان 
با حذف حداقلی جزییات و 

عمق بخشی هدفمند به پیگیری 
شاخص ها در صورت نیاز، 

رویکردی نوین در گزارشات 
مدیریتی است.

با استفاده از داشبورد، 
هر کارمندی یک رمز 
عبور دریافت می کند 

که به وسیله آن می تواند 
فقط یک بار وارد 

پورتال داشبورد شود. 

بکارگیری آماره های 
استاندارد و ترکیب 

آن ها در شناخت نقاط 
کلیدی و اهرمی تغییر 

در آن ها، به مدیران 
تمرکز می بخشد.

پیاده ســـازی داشـــبورد مدیریـــت در 
ـــت  ـــت نف ـــرمایه گذاری صنع ـــرکت س ش

و شـــرکت های تابعـــه
در ایــن بخــش بــه نحــوه به کارگیــری داشــبورد 
مدیریــت در دو مــورد کاوی شــرکت های تابعــه 
ــم. ــت می پردازی ــت نف ــرمایه گذاری صنع ــروه س گ

شرکت ره گستر نفت
داشـبورد شـرکت ره گسـتر نفـت از دو منظـر مـورد 

بررسـی قـرار گرفته اسـت:
 واحد برنامه ریزی 

 سیستم ها و واحد مالی

ــبورد  ــازی داش ــت پیاده س ــده جه ــی ش ــل ط مراح
مدیریــت در شــرکت مذکــور بــه شــرح زیــر بــوده 

اســت:
 تهیه طرح توجیهی و نیازسنجی

 تحلیل نیازمندی ها و برنامه ریزی 
 مصاحبه با مدیران و کارشناسـان مربوطه جهت 
کلیـدی  شـاخص های  و  متریـک  شناسـایی 

مـورد نیاز
 شناسـایی زیـر سـاخت و تحلیـل منابـع داده ای 

شـرکت
 انتخاب ابزار داشبوردسازی

 ایجـاد فضایی مشـترک برای قـرار دادن فایل ها 
جهت بروزرسـانی داده ها 

 نگهداری ابزار و پایگاه داده ایجاد شده
داشـبورد  به کارگیـری  مزیت هـای  مهمتریـن  از 
مدیریـت در شـرکت ره گسـتر نفت می تـوان به این 
مـورد اشـاره کـرد کـه در حـال حاضـر مدیرمالـی با 
به کارگیـری سـامانه داشـبورد مدیریتی، در شـرکت 
یـا خـارج از شـرکت بـا گوشـی تلفـن همـراه و یـا 
لـپ تـاپ، بـه آخریـن وضعیت اقـالم مالی شـرکت 
دسترسـی دارد و به راحتـی می توانـد بـه اطالعاتـی 
دسترسـی داشته باشـد که تا پیش از این، آماده سازی 

آنهـا زمانبـر بود.
شـکل زیـر نمایـی از دشـبورد اقالم مالی در شـرکت 

ره گسـتر نفـت را نشـان می دهد.

شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
داشبورد سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج درحال حاضر از یک منظر مورد بررسی قرار گرفته است:

 واحد بازرگانی 
جهت پیاده سـازی داشـبورد در شـرکت سوخت رسـانی و خدمات فرودگاهی اوج، منابع داده ای مورد اسـتفاده 
از پایـگاه داده فـرودگاه دریافـت شـد. پـس از مصاحبه با مدیـر بازرگانی، اطالعـات و موضوعات مهـم از دید 

ایشـان مـورد بررسـی قرار گرفـت. برخی از ایـن اطالعات عبـارت بودند از:
 تعداد پروازهای داخلی، خارجی و کارگو

 لیتراژ فروش داخلی، خارجی و کارگو
 درآمد فروش ریالی – یورو – دالر داخلی، خارجی و کارگو

 میزان خرید و فروش 
مراحل طی شده جهت پیاده سازی داشبورد مدیریت در شرکت مذکور به شرح زیر بوده است:

 تهیه طرح توجیهی و نیازسنجی
 تحلیل نیازمندی ها و برنامه ریزی 

 مصاحبه با مدیر بازرگانی جهت شناسایی متریک و شاخص های کلیدی مورد نیاز
 شناسایی زیر ساخت و تحلیل منابع داده ای شرکت

 انتخاب ابزار داشبوردسازی
 دریافت بک آپ پایگاه داده ایجاد شده در فرودگاه
به طور کلی خروجی داشبورد شرکت به شکل زیر است:

واحـد برنامه ریـزی و سیسـتم ها در نظـر دارد تـا داشـبورد مدیریـت را به تدریج در سـایر شـرکت های گروه نیز 
پیاده سـازی کند.

تهیه کننده: زینب کاشانی
داشبورد مدیریت، ابزاری در دست مدیران و کارشناسانکارشناس یکپارچگی اطالعات 

سـازمان های امروزی ناگزیر به تغییر در روال و رویه گذشـته خود بوده و برای ماندن در عرصه رقابت الزم اسـت عناصر سـازنده خود را با شـرایط جدید وفق 
داده و یـا آن را مـورد بازسـازی قـرار دهند. این تغییر وسـیع به عنوان یک تغییر پارادایم، نیازمند برداشـت جدیدی از روش ها، چارچوب هـا و ابزارهای مدیریت در 

بخش هـای مختلف بنگاه های اقتصادی اسـت. آلوین تافلر نویسـنده پرآوازه کتاب موج سـوم در سـال 1980 ایـن پارادایم را به عنوان »عصـر اطالعات« مطرح کرد.
در عصـر اطالعـات، نحـوه درسـت به کارگیـری و گزارش سـازی از داده برای هر گونه تصمیم گیری، ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـت. با شـدت یافتـن رقابت، موضوع 

معنا بخشـیدن به داده های سـازمانی و تسـهیل فرایند تصمیم سـازی، مرکز توجه صاحبان کسـب وکار قرار گرفته است.
تغییـر از وضعیـت موجـود بـه دالیـل متعدد همواره زمان بر، دشـوار، هزینه زا و همراه با ریسـک اسـت، امـا با تعمیم نظریه تکامل می توان ادعا کرد تنها آن دسـته از سـازمان ها 
که تغییر را قبول کرده و فراتر از آن به اسـتقبالش می روند، در مسـیر رقابت باقی خواهند ماند. پیشـگامی و پذیرش تغییرات محیطی نشـان دهنده هوشـمندی و فراسـت اسـت.

علموفناوریعلموفناوری
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مراسم تجلیل از برترین های مجموعه بزرگ 
سرمایه گذاری صنعت نفت در سال 1398، 

برگزار شد. 
این مراسم که با حضور مدیریت شرکت سرمایه گذاری اهداف، 
و  نفت  صنعت  سرمایه گذاری  شرکت  هیئت مدیره  اعضای 
مدیران عامل شرکت های گروه همراه بود، روز سه شنبه 10م 

تیر ماه در مرکز همایش های هتل قلب تهران برگزار شد.

در این مراسم دکتر محمد مصطفوی – مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری صنعت نفت – ضمن خیر مقدم و تشکر از 
حاضرین، خاطرنشان کردند که هدف از برگزاری این مراسم، 

تقدیر از عملکرد درخشان همکاران در سال 1398 است.

وی ادامه داد: "روزی که وارد مجموعه سرمایه گذاری صنعت 
نفت شدم، تصور نمی کردم سال هایی به این خوبی داشته 
بهترین  از  بودم  این مجموعه  تقریبا دوسالی که در  باشم. 
سال های زندگی ام بوده است و این مهم جز با محبت، لطف و 

روحیه کاری همکاران گروه، امکان پذیر نبوده است.

نشان  مدت  این  در  گروه  اقتصادی  شاخص های  بررسی 
می دهد، شرکت از این نظر رشد مناسبی داشته است. سود 
تلفیقی هر سال تقریبا دو برابر شده و امیدوارم سال 1399 نیز 
همین روند تکرار شود. امید دارم که با پروژه هایی که تعریف 

شده اند، این قضیه می تواند تکرار شود."

اعتماد  از  پایان ضمن تشکر صمیمانه  دکتر مصطفوی در 
اعضای خانواده بزرگ سرمایه گذاری صنعت نفت به ایشان، 
ابراز امیدواری کردند که سال 1399 نیز همانند سال 1398 

سالی خوب و پر بار باشد.

در این مراسم، چهار هدیه ویژه به آقایان محمدرضا جعفری 
)مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان( به پاس همت واالی 
)مدیرعامل  بهلولی  افشین  تالشگرشان،  و همکاران  ایشان 
شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان( بابت راه اندازی طرح 
فشرده سازی و حمل گاز اتان، هادی خان محمدی )معاونت 
مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت( بابت 
عملکرد سبدگردانی و امور مالی شرکت و خانم پریسا توکلی 
طرقی )معاونت برنامه ریزی و ارتباطات( بابت عملکرد این 

معاونت اهدا شد.

در ادامه هدایایی به رسم یادبود به مدیران عامل شرکت های 
سرمایه گذاری  شرکت  پرسنل  همچنین  و  مدیران  گروه، 

صنعت نفت نیز اهدا شد.

خبرداخلیخبرداخلی
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به روز رسـانی کنیم و یا آخرین نسـخه سخت افزاری 
یـا نرم افـزاری را برای سیسـتم های تحت اسـتفاده مان 
بـه کار ببریـم. زندگـی در آینـده نیـز یـک سـری از 
بـه روز رسـانی های بی پایان خواهد بـود. دنیای آینده 
نـه اتوپیـا )آرمان شـهر( اسـت، نـه دیسـتروپیا )ویـران 
شـهر(، بلکـه یـک پروتوپیـا )شـهری در حـال تغییر( 

است.
بـا این همه، تغییر هدف نیسـت بلکه تغییـرات دائمی 
خـود یـک فرآینـد اسـت. چـه کسـی می توانسـت 
حـدس بزنـد کـه اینترنـت این چنیـن فراگیـر  شـود و 
دنیـای دیجیتال ما را به سـمت جهان بـدون مرز ببرد؛ 
در حالی کـه در سـال 1991 حتـی تبلیـغ در اینترنـت 
به دلیـل آن کـه آن را تنهـا پدیـده ای علمـی تحقیقـی 

می دانسـتند، ممنـوع بود!

هوشمندسازی3:
مصنوعـی  هـوش  بـه  را  هوشمندسـازی  اغلـب 
می شناسیـم. یک نمـونـه بارز کاربـرد هوشمندسازی 
در شـرکت IBM در حـال انجـام اسـت. احتمـاال 
درباره پروژه بزرگ این شـرکت موسـوم به واتسـون 
شـنیده اید. واتسـون یک سیستم کامپیوتری هوشمند 
اسـت کـه ایـن توانایـی را دارد تـا بـه زبـان طبیعـی به 
پرسـش هایی که از او پرسـیده می شـود جواب دهد. 
IBM از پروژه واتسون در تشخیص پزشکی استفاده 

خواهـد کـرد و دور نیسـت زمانـی کـه بـه بهتریـن 
پزشـک تشـخیصی جهان تبدیل شـود. وقتی بیماری 

دوازده نیروی فناورانه که آینده را می سازند

انسـان ها همواره سـعی داشـته اند به هـر طریقی آینده 
را پیش بینـی کننـد. دانشـمندان نیـز با در نظـر گرفتن 
روندهـای گذشـته سـعی در پیش بینـی آینـده دارند. 
امـا بـه عقیـده آقـای کویـن کلـی1، دوازده نیـروی 
فناورانـه هسـتند کـه می توانند آینـده را شـکل دهند 
کـه در کتابـی تحـت عنـوان »اجتنـاب ناپذیـر2« بـه 
تفسـیر ایـن عوامـل پرداخته اسـت. وی معتقد اسـت:

“بزرگتریـن اختـراع مـا در 200 سـال گذشـته، خـوِد 
فراینـد علمـی بـوده اسـت زیـرا مـا را قـادر سـاخته 
هـزاران چیـز شـگفت انگیز دیگـر را خلـق کنیـم که 

هرگـز تصـورش را هـم نمی کردیـم.”
آنچـه آقـای کلی در کتابـش به عنوان آینـده فناورانه 

متصور شـده برگرفتـه از این دوازده نیرو اسـت:

تغییرات دائمی:
همـه مـا به خوبـی لـزوم تغییـرات جدیـد را لمـس 
می کنیم. ممکن اسـت تغییرات خیلی بزرگ نباشـد، 
امـا بیشـتر آن هـا ناگزیـر اسـت و در نهایـت تغییرات 
دائمـی، منجر بـه فرایندهـای جدید می شـود. امروزه 
همـه مـا می دانیـم کـه بایـد نرم افزار گوشـی خـود را 

درک تاریخـی مـا را به کلـی عـوض خواهـد کـرد. 
بروسـتر کال5 – بنیان گـذار سـایت الکسـا- می گوید 
کـه اکنـون یـک کتابخانه جهانی در دسـترس اسـت 
کـه ادبیات جهـان را در اختیار همه مـردم جهان قرار 

می دهـد.
هرچـه صفحه های قابـل حمل قدرتمندتر، سـبک تر 
و بزرگ تـر می شـوند، از آنهـا بـرای مشـاهده بیشـتر 
"دنیـای درونـی" اسـتفاده می شـود. به عنـوان مثـال: 

یـک تبلـت الکترونیکـی را در هنـگام قـدم زدن در 
خیابـان نگـه می داریـد و نمایـی از خیابانـی واقعی را 
بـه شـما نشـان می دهـد، نمایـی از فروشـگاه هایی که 
وسـایل مـورد عالقه شـما را دارنـد، دوسـتانتان را در 
کافه هـا بـه شـما نشـان می دهـد. در 30 سـال آینـده، 
عینک نیمه شـفاف یک الیه اطالعاتـی را به واقعیت 
اعمـال می کنـد. بـه این ترتیـب، صفحه نمایـش به ما 
امـکان می دهـد کـه نـه فقط یـک متـن را، بلکه همه 

چیـز را بخوانیم.

دسترسی:
دنیـای آینده دنیای دسترسـی اسـت! در دنیـای آینده 
مـا مالـک بخـش کمتـری از چیزهایـی خواهیـم بود 
"مالکیـت  از  تغییـر  اسـتفاده می کنیـم.  اکنـون  کـه 
چیـزی که خریـداری می کنید" به "دسترسـی که در 
آن مشـترک هسـتید" بسـیاری از سـنت های متداول 
را تغییـر می دهـد. مالکیـت ناپایدار و تصادفی اسـت.
 وقتـی جف بزوس6 در سـال 2007 کتابخوان کیندل 
را معرفـی کـرد، گفـت: این یـک کاال نیسـت، بلکه 
سرویسـی اسـت کـه حـق دسترسـی خوانـدن را بـا 

اشـتراک ثابـت بـه مشـتری می دهد. 
تـا بحـال بـه ایـن موضـوع دقـت کرده ایـد کـه اوبـر، 
بزرگتریـن تاکسـیرانی آنالیـن دینـا، مالـک حتـی 
بزرگتریـن   AirBNB یـا  نیسـت!  خـودرو  یـک 
یـا  نیـز هیـچ هتـل  خدمات دهنـده اسـکان در دنیـا 
محتوایـی  هیـچ  خـود  فیسـبوک  و  نـدارد  ملکـی 
نیـز  داخلـی  نمونه هـای  امـروزه  نمی کنـد.  تولیـد 
در  دسترسـی  سـرویس های  ارائه دهنـدگان  بـرای 
بابـا  علـی  سـفرهای  ماننـد  هسـتند؛  افزایـش  حـال 
سـایر  و  تپسـی  اسـنپ،  اسـکان(،   )سـرویس های 
شـرکت های تاکسـیرانی آنالیـن، نمـاوا، فیلیمـو و ... 
کـه در تالشـند ازیـن الگـوی جهانـی عقـب نماننـد.

سـودآورترین  و  رشـد  سـریعترین  بزرگتریـن، 

شـرکت هایی خواهنـد  سـال 2050،  در  شـرکت ها 
بـود کـه می تواننـد جنبـه هـای اشـتراک گذاری را 
کـه امـروزه شـناخته شـده نیسـتند، ایجـاد کننـد. هـر 
چیزی که مشـترک باشـد - افکار، احساسـات، پول، 
سـالمتی، زمـان - در شـرایط مناسـب و بـا مزایـای 

مناسـب بـه اشـتراک گذاشـته می شـود.

اشتراک گذاری:
همـان  اشـتراک گذاری  کلـی  آقـای  عقیـده  بـه 
سوسـیالیزم دیجیتال اسـت. در واقع دربـاره همکاری 
در سـطح بسـیار عظیم صحبت می کنیـم. ویکی پدیا 
بـه گفتـه آقای کویـن کلـی نمونـه ای از سوسـیالیزم 
می تواننـد  همـه  ویکی پدیـا  در  اسـت.  دیجیتالـی 
تولیدکننـده باشـند و با کمترین نیاز بـه هماهنگی در 
مراحـل اولیـه تولیـد محتـوا، در نهایـت محصـول نیز 
بـرای همـه رایگان اسـت. به عبارتی، مـردم می توانند 
را  مالکیـت روی محصـول، دسترسـی آن  به جـای 

به دسـت بیاورنـد و بـه اشـتراک بگذارنـد.
در آینده مسـطح شدن همه سازمان ها و تمرکززدایی 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت. چه کسـی تصـور می کرد که 
روزی واحـد پولـی وارد اقتصـاد شـود که هیچ بانک 
مرکزی از آن پشـتیبانی نکند و همچنان ارزشـمندتر 
از واحدهـای پولـی سـنتی باشـد! بـا روی کار آمـدن 
ارزهـای دیجیتـال حتـی از پـول تمرکززدایـی شـده 

است.

فیلترکردن: 
زندگـی مـا در حـال حاضـر بـه طـور قابـل توجهـی 
پیچیده تـر از حتی پنج سـال پیش اسـت. بـرای انجام 
کارهـا، یادگیـری، پـدر و مـادر خوبی بـودن یا حتی 
سـرگرمی بایـد بـه منابع بسـیار بیشـتری توجـه کنیم. 
حالـت بـه ظاهـر سـرگردان و گـم شـدن بی پایـان ما 
در صفحـات وب از یـک چیـز بـه چیـز دیگر نشـانه 
فاجعـه نیسـت، اما این سـازگاری الزمـه محیط فعلی 
اسـت. گـوگل، نتفلیکـس و آمـازون ممکـن اسـت 
بهتر از خود شـما، ذائقه و سـلیقه شـما را بشناسند! در 
عـوض مـا باید در جسـتجوی صفحـات وب مهارت 
کسـب کنیـم تا از گزینه هـای جدید بعدی، سـریع تر 
مطلـع شـویم. بنابراین مـا به سیسـتم آنی فیلترهـا نیاز 
داریـم تا در انفجـار گزینه هایی که در اختیـار داریم، 

درسـت تصمیـم بگیریم.
همـه مـا امـروزه بـه اهمیـت مقولـه فیلترکـردن آشـنا 

عالئـم بیماری خـود را وارد می کند، شـبکه عظیمی 
از کامپیوترهـا بـا دانشـی معـادل دانش تمام پزشـکان 
دنیـا اقـدام بـه تشـخیص بیماری می کننـد و هر بـار با 
قابلیت یادگیریی که دارد، سیسـتم هوشمندتر شده و 

بهتر عمـل خواهـد کرد.

اسکرینینگ4: 
اسـکرینینگ به مفهوم اسـتفاده گسـترده از صفحات 
نمایـش اسـت. اگر در نظر بگیرید که قبـل از اختراع 
چـاپ، مـا انسـان های شـفاهی بودیـم، بعـد ازاختراع 
چـاپ، تبدیـل بـه انسـان هایی کتبـی شـدیم و اکنون 
بـا اختـراع صفحـات نمایـش، مـا انسـان های صفحـه 
نمایش هسـتیم! بعـد از اختراع تلوزیون که به شـدت 
خوانـدن و نوشـتن را کاهـش داد، صفحـات نمایش 
داد.  آشـتی  متنـی  محتـوای  بـا  را  انسـان ها  دوبـاره 
امـروزه همـه در حـال خواندن و تولید محتوا هسـتند. 
خوانـدن  مغـزی،  اسـکن های  طبـق  نکنیـم،  اشـتباه 
در صفحـات نمایـش هرگـز مدارهـای مغـزی کـه 
در خوانـدن و نوشـتن بـه سـبک سـنتی در مغـز فعال 
می شـوند را فعـال نمی کنـد. بـرای همین آقـای کلی 
آن را اسـکرینینگ نامیـده اسـت. بـرای اینکـه درکی 
از تاثیـری کـه اسـکرینینگ در آینده ایجـاد می کند 
داشـته باشـیم، کافـی اسـت تصـور کنیـد تمـام متون 
کتاب هـای تاریـخ جهان به وسـیله لینک هایی مشـابه 
آنچـه اکنـون در ویکی پدیـا می بینیـم، به هـم وصـل 
می شـود؛ کتابخانـه ای بـا 50 پتابایـت اطالعـات! کـه 

هسـتیم تـا در دنیایـی از انتخاب هـا، انتخـاب درسـتی 
موزیـک جدیـد،  میلیـون  سـاالنه 8  باشـیم.  داشـته 
16هـزار فیلـم جدیـد، 30 میلیارد پسـت وبالگی، 82 
میلیـارد توئیـت و 400 هـزار محصـول جدیـد تولیـد 
می شـود! فیلترکردن فرایندی بسیار کاربردی خواهد 
بـود کـه با کمک هـوش مصنوعـی در آینـده ای که 
"اقتصـاد توجـه" در آن مطـرح می شـود بـه کمـک 
کاربـر و صاحبـان کسـب وکار می آیـد. در اقتصـاد 
توجـه، جلب بیشـترین توجه، پیشـرانه اقتصاد اسـت. 
شـما دوسـت دارید تبلیغتان بیشـترین توجـه را جلب 

 . کند
 در آخـر به طـور خالصـه 6 نیـروی فناورانه دیگر که 
در کتاب مذکور به آنها اشـاره شـده و تفصیل آن در 

ایـن مقاله نمی گنجد شـامل موارد زیر اسـت:
در جریـان بـودن7: همه چیـز در لحظـه واقعی و 
بـه موقـع اتفـاق می افتـد. شـاید بتوانیم درسـت لحظه 
ای کـه یک موزیک ایجاد شـد، بـه آن گوش دهیم.

ازنوتنظیم کردن8: از ترکیب تکنولوژی های قبلی، 
تکنولوژی های جدید بدست می آید.

رهگیری9:که به واسطه اینترنت اشیاء انجام می شود. 
ابزار و وسایل با حواس پنجگانه تجهیز می شود پس 

می توان با ابزار تعامل کرد10.
پرسشـگری11: مـا به انـدازه کافـی در دنیـای بر پایه 
پاسـخ های داده محـور زندگـی کرده ایـم و اکنـون 
واقـع  در  اسـت.  چیـز  همـه  دربـاره  پرسـش  زمـان 
از جـواب صحیـح  ارزشـمندتر  بهتـر،  پرسـش های 

اسـت.
و  هوشـیاری  یـک  دوران  آینـده،  آغازگـری12: 
آگاهی وسـیع13 اسـت که از ارتباط بین همه انسـان ها 

و ماشـین ها به وجـود می آیـد.

منابع:
Bplus Podcast,E31
www.technologyforlearners.com

1.Kevin Kelly 2.Inevitable
3.Cognification 4.Screening
5.Brewster Kahle 6.Jeff Bezos
7.Flowing  8.Remixing
9.Tracking                   10.Interacting VR
11.Questioning 12.Beginning
13.Single Vast Can Xiousness

تهیه و ترجمه: طاهره کمالو
سرپرست فناوری اطالعات 

علموفناوریعلموفناوری
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همسو سازی استراتژی های جدید  
شرکت های تابعه

OIEC به OIDS قرارداد فروش کل  سهام
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
صدور مجوز صادرات  ATK برای 

شرکت اوج توسط شرکت ملی 
فرآورده های نفتی

قرارداد تولید و تحویل 700 هزار کنتور 
گاز شهری به سفارش شرکت گاز استان 

EGC تهران توسط شرکت
قرارداد با شرکت فورچون جهت پروژه 

مایع سازی و حمل گاز اتان

تاسیس شرکت مایع سازی گاز پارس هرمز
شرکت در همایش تجارت با عراق در 

افق 2020
شرکت در کنگره راهبردی و نمایشگاه 

نفت و نیرو
تعیین تکلیف پرونده دارج کیش و صدور 

رای به نفع شرکت سرمایه گذاری
خروج دفتر شرکت OIDS از ساختمان 

مرکزی گروه

بهره برداری از سیزدهمین جایگاه 
سوخت تحت مالکیت شرکت پتران 

)صادقیه( 

آغاز ساخت داشبورد مدیریتی 
شرکت اوج

تفاهم نامه همکاری با نفت جی
جهت تولید قیر

آغاز مجدد عملیات اجرایی در  پروژه 
پایانه نفتی قشم بعنوان اولین قرارداد 

MC شرکت رهگستر

دریافت موافقت اصولی تامین خوراک 
تولید قیر

انعقاد قرارداد اجاره مخازن قشم بین 
QOIC شرکت ملی نفت و

افزایش نرخ خدمات سوخت رسانی 
شرکت پتران و شرکت اوج

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل با 
"بیمه ما"

قرارداد تاسیس مرکز نوآوری  توسط 
شرکت آپادانا با دانشگاه امیرکبیر 

انتقال دفتر شرکت اوج به بلوار 
کشاورز

شرکت در نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی

انعقاد قرارداد فروش بین شرکت 
PIDCO با پتروشیمی امیرکبیر

شروع بهره برداری پروژه فشرده سازی 
و حمل اتان

گردهمایی 3 روزه شرکت های دانش 
بنیان صنعت نفت

پیش راه اندازی مرکز نوآوری انرژیک

 تاسیس 
شرکت نفت جی اروند

نشست هم اندیشی چارچوب 
کسب وکار و ابعاد سرمایه گذاری

آغاز  ساخت داشبورد مدیریتی 
شرکت پتران

بهره برداری از پنجمین
جایگاه سوخت تحت برند پتران 

)کهریزک(
اخذ موافقت OIEC با واگذاری زمین 

برای پروژه مایع سازی
عقد قرارداد شرکت PIDCO و پاالیش 

کنگان جهت تامین خوراک 
توافقنامه همکاری با سرمایه گذاری 

شاهد و پترونصر جهت گازسوزکردن 
خودروهای سنگین

تاسیس شرکت پیشگامان توسعه 
کارمایه آپادانا

قرارداد استقرار شرکت SNG در 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

افتتاح جایگاه تحت مالکیت ژوراسیک 
سعات آباد

شروع استقرار سیستم مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار

گردهمایی فناورانه استارتاپ ها
شروع بارگیری مخازن نفت قشم

کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه 
توسط کنترل گاز اکباتان

شرکت در رویداد پترولیوم تیکاف
شرکت دردهمین نشست کارآفرینان 

نفت و انرژی
Re-tech UT Invest شرکت در رویداد

تعیین اعضای هیات مدیره
تفویض اختیار فروش شرکت های 
گروه  استراتژی های  با  همسو  غیر 

)OIDS( به مدیر عامل

وقایع نگاری وقایع نگاری 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 
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تاسیس شرکت PIDCO جهت انجام 
پروژه حمل گاز اتان 

شروع ساخت داشبوردهای مدیریتی 
شرکت های گروه

انعقاد قرارداد فروش گاز اتان بین 
شرکت پتران و پتروشیمی ایالم
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OIDS: شرکت خدمات حفاری
QOIC: شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

PIDCO: شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
SNG: شرکت شیمیایی نفت گستر

OIEC: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
EGC: شرکت کنترل گاز اکباتان
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 D ویتامین
این ویتامین در تقویت و محکم شـدن استخوان بندي 
بـدن و نیـز پیشـگیري از انـواع سـرطان ها و بیمـاري 
قلبـي بسـیار موثـر اسـت، حـال آن کـه ایـن روزهـا 
تبلیغـات فـراوان براي محافظـت در برابر تشعشـعات 
اشـعه فرابنفـش خورشـید مـا را بـا کمبود شـدید این 
ویتامیـن و پیامدهـاي ناشـي از آن مواجه کرده اسـت 
و بهـاي ایـن مراقبـت شـدید دربرابـر نورخورشـید، 

محرومیـت از مزایـاي ویتامیـن D اسـت.

D دالیل کمبود ویتامین
   استفاده از کرم هاي ضد آفتاب 

  پیگمانتاسیون پوستي )پوست تیره(
  افزایـش سـن:  کاهـش ویتامیـن D در پوسـت بـا   

افزایـش سـن اتفـاق مي افتد 
  فصل: در نتیجه  تغییر زاویه تابش نور خورشید 

کمبـود ویتامیـن D بـا ابتـال بـه برخـي بیماري هـا از 
سـرطان ها،  عفونـي،  و  قلبـي  بیماري هـاي  جملـه 
چاقـی، MS، فشـار خـون و بسـیاري از مشـکالت و 

دارد. ارتبـاط  دیگـر  بیماري هـاي 
افسـردگی، تغییـر خلـق وخـو، تشـدید سـندرم پیش 
از قاعدگـی در خانم هـا، خسـتگی مفـرط، خـواب 
آلودگـی در طـول روز، ضعف عضالنی، مشـکالت 
بینایـی، در کـودکان ایجاد نرمی اسـتخوان )ریکتز یا 
راشیتیسـم( و در بزرگسـاالن استئوماالسـی. کمبـود 
ویتامیـن D می تواند در ابتال به سـرطان روده بزرگ، 

سـینه، تخمـدان و مثانه و MS نقش داشـته باشـد.

D افراد با ریسک باالی کمبود ویتامین
 افراد با رنگ پوست تیره

 کودکانـی کـه بـا شـیر مـادر تغذیـه می شـوند )بـا 

اینکه شـیر مـادر بهترین غـذا برای نـوزادان اسـت اما 
بـه میزان کافـی ویتامین D نـدارد و از آنجا که جنین 
ویتامیـن D را از بـدن مادر دریافـت می کند اگر مادر 
کمبـود ویتامین داشـته باشـد نـوزاد نیز دچـار کمبود 

خواهـد بود.

 افـراد بـاالی 50 سـال )پوسـت و کلیـه نمی توانـد 
ویتامیـن D کافـی تولیـد کنند.

 افـرادی کـه بیشـتر روز را در محیط های سـر بسـته 
بـه سـر می برنـد  )به دلیل شـرایط جسـمی یـا کاری(

کـه  خـاص  بیماری هـای  یـا  شـرایط  بـا  افـراد   

متابولیسـم ویتامیـن D را تحـت اثـر قـرار می دهـد 
)ماننـد چاقـی، بیمـاری کبـد پیشـرفته، بیماری هـای 
کلیـوی، بیماری هایـی که باعث سـوء جـذب چربی 
می شـود ماننـد سیسـتیک فیبروزیـس و سـلیاک و 
بعضـی داروها که ویتامیـن D را از بین می برد  )مانند 

ریفامپیسـین و بعضـی از داروهـای ضـد تشـنج(

D منابع ویتامین
تأمیـن ویتامیـن D مـورد نیـاز بـدن از دو راه صـورت 

مي گیرد: نـور آفتـاب و رژیـم غذایـي

تشخیص
ــون  ــش خ ــا آزمای ــن D ب ــود ویتامی ــخیص کمب تش

امکان پذیــر اســت.

درمان
 اسـتفاده از مکمـل ویتامیـن D و قـرار گرفتـن در 

معـرض تابـش نـور خورشـید
 ویتامیـن D کافـی را نمی تـوان بـه تنهایـی بـا رژیم 
غذایـی بدسـت آورد. تنهـا بعضی خوردنی هـا )مانند 
 D ماهـی و تخم مـرغ( به طور طبیعی حـاوی ویتامین
هسـتند. مارگاریـن و بعضـی از شـیرها هـم افزودنـی 
ویتامیـن D دارنـد، اما اغلب افراد تنهـا 5 تا 10 درصد 
میـزان ویتامیـن D مـورد نیازشـان را از طریـق غذاهـا 

می اورند. بدسـت 
 3 راهـکار اصلـي زیـر بـه شـما امـکان مي دهـد در 

عیـن حـال کـه پوسـت خـود را در برابـر تشعشـعات 
مضـر خورشـیدي محافظـت کنیـد بتوانیـد بـه میزان 
کافـي نیـز ویتامیـن D دریافت کنیـد. ایـن راهکارها 

عبارتنـد از:

  بیمـاران بـا گرافت پوسـتي به علت سـوختگي: از 
طریـق کاهـش تولید ویتامین D در پوسـت

  سـوء جـذب: کاهش جـذب چربي هـا در بیماری 
ویپـل،  بیمـاري  سـلیاک،  فیبروزیـس،  سیسـتیک 
قلـب،  کرونـر  عـروق  باي پـس  جراحـي  کـرون، 

کلسـترول کاهنـده  داروهـاي 
  چاقي: از طریق تجمع ویتامین D در چربي هاي بدن
 تغذیـه بـا شـیر مـادر: ویتامیـن D موجـود در شـیر 

مـادر کـم اسـت.
اختـالالت اکتسـابي: استئوماالسـي ناشـي از تومـور، 
بیماري هـاي  اولیـه،  تیروئیـد  پـارا  غـده  پـرکاری 
گرانولوماتوز مثل سـارکوئیدوز و سل، پرکاری غده 

تیروئید
  نارسایي کبد

  سندرم نفروتیک
  بیماري هاي مزمن کلیه

  اختالالت ارثي

D عالئم کمبود ویتامین
کمبـود ویتامیـن D و کلسـیم در کـودکان باعـث 
عقب افتادن رشـد وتغییر شـکل اسـکلت اسـتخواني 
شـده و ریسک شکستگي اسـتخوان لگن را در طول 
زندگـي ایـن افـراد زیـاد مي کنـد. کمبـود ویتامیـن 
D در بزرگسـاالن نیـز مي توانـد بـا ایجـاد اسـتئوپروز 
)پوکی اسـتخوان( و اسـتئوپني )مرحله پیش از پوکی 
اسـتخوان( باعـث استئوماالسـي، ضعـف عضالني و 

افزایـش ریسـک شکسـتگي می شـود.

تهیه و تلخیص: دکتر قاسمیان
پزشک عمومی )پزشک صنعت(

 قـرار گرفتـن در برابر نور خورشـید در مدت زمان 
مناسـب و بـا روش صحیـح:  شـما مي توانیـد ظـرف 
چنـد دقیقـه در هـر روز در تمـاس با نور آفتـاب قرار 
بگیریـد امـا در ایـن چنـد دقیقـه ضمن اینکه پوسـت 
صـورت خـود را با ضد آفتـاب محافظت مي کنید به 
دسـت ها یـا احیانـاً پاهاي خود هیچ لوسـیوني نزنید تا 

آفتـاب اندکي با پوسـت شـما تماس پیـدا کند.

 بـراي کسـاني کـه پوسـت حسـاس دارند که سـریع 
آفتـاب سـوخته مي شـود در روزهاي پاییـز و بهار 20 
تـا 30 دقیقـه در روز و در روزهـاي گـرم تابسـتان 15 

تـا20 دقیقـه تمـاس روزانه کافي اسـت.
 رژیـم غذایـي حـاوي ویتامیـن D داشـته باشـید:  

متاسـفانه غذاهـاي زیـادي وجـود ندارند کـه به طور 
طبیعـي حـاوي ایـن ویتامین باشـند. اما ماهـي چرب، 
روغـن ماهـي، روغن کبد ماهـي و ماهي آزاد بهترین 

منابـع این ویتامین هسـتند. 

D دوز پیشنهادي براي دریافت ویتامین
)در افراد نرمال(:

 200 واحد براي کودکان و بالغین زیر 50 سال 

 400 واحد براي بالغین 51 تا 70 سال 

 600 واحد براي بالغین با سن بیشتر از 71 سال

:)D در افراد دارای کمبود ویتامین(
صرفاً با دستور و نسخه پزشک

هشدار
 D بـه هیـچ عنـوان خودسـرانه از مکمل هـای ویتامین
بیـش از تجویـز پزشـک اسـتفاده نکنید زیـرا ممکن 

اسـت باعث مسـمومیت شـود.
منبـع: مقـاالت علمـی انجمـن اسـتئوپروز و اسـاتید 

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران

پزشکیپزشکی

http://www.fardanews.com/fa/news/256479/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-d-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.fardanews.com/fa/news/256479/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-d-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
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چند گام برای استفاده صحیح از ماسک

نکات بهداشتی

قبل از استفاده دست های 
خود را بشویید.

بعد از فیکس کردن موقعیت 
ماسک روی صورت، کش 
باال را پشت سر  و کش پائین 

را زیر گوش قرار دهید.

- از دست زدن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری کنید.
- ماسک استفاده شده را در جیب و کیف خود قرار ندهید.

- ماسک را در نایلون قرار داده در سطل زباله بیاندازید.

ماسک مناسب و استاندارد 
انتخاب کنید.

سیم فلزی نازک لبه 
فوقانی ماسک را به آرامی 

روی بینی فشار دهید تا 
به صورت شما بچسبد.

ماسک را روی بینی دهان و 
چانه خود قرار دهید.

اگر هوا از اطراف ماسک 
به بیرون نشت می کند با 

فیکس کردن کش ها آن را 
برطرف کنید.

در حین دم و بازدم چرخه 
تنفس را چک کنید.
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علموفناوریپزشکی
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