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برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت 
سرمایه گذاری صنعت نفت

مراسم معارفه جناب آقای سید احمد روحانی پور به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  شرکت، روز شنبه مورخ  1399/09/10 
در شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت و سرمایه گذاری اهداف برگزار شد، 
جناب آقای بهزادپور معاون امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری اهداف، با برشمردن پتانسیل های بالقوه شرکت 
سرمایه گذاری صنعت نفت و شرکت های زیر مجموعه، نیاز به برنامه ریزی جهت رشد و تعالی این مجموعه را ضروری دانسته 

و مدیریت مجموعه را به جناب آقای روحانی پور سپردند.
این مراسم با اهدای حکم کاری به مدیرعامل جدید به پایان رسید.

خبرداخلیخبرداخلی
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اقتصادیاقتصادی

)PMI( شاخص مدیران خرید

از ابتدای سال 1399 تا کنون با توجه به رشد چشمگیر شاخص از خرداد تا مردادماه، عملکرد شاخص از عملکرد سهم ونفت بهتر بوده است. 
در صورتی که این مقایسه از ابتدای سال 1397 انجام شود، عملکرد سهم ونفت با توجه به افزایش قیمت در این بازه زمانی بهبود معناداری در مقایسه با شاخص از خود نشان 

می دهد.

این شاخص میزان رونق، رکود یا ثبات اقتصاد را نشان می دهد.
اگر عدد شامخ بیش از 50 واحد باشد، نشان می دهد که اقتصاد درحال  توسعه است، درحالی که هر رقمی زیر 50 واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود 

حکایت دارد.
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خبرداخلیخبرداخلی

پس از اتمام موفقیت آمیز فاز اول ترمینال نفتی قشم به ظرفیت اسمی 3میلیون 
و240هزار بشکه و نیاز فوری کشور به ذخیره سازی میعانات گازی در زمستان سال 
98، مخازن مزبور از طریق خط لوله متصل به پاالیشگاه گورزین در مرکز جزیره 
قشم و در ادامه تا پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بوسیله میعانات گازی تولیدی پارس 
جنوبی تا ظرفیت 3 میلیون و 600 هزار بشکه تکمیل شد. به موازات این امر، مطالعات 
مهندسی اجرای فاز دوم پروژه توسط پیمانکار واجد شرایط آغاز شده و مدارک 
و اسناد مناقصه ساخت 7 مخزن باقیمانده در همان سال تهیه شد. ارزیابی کیفی و 
مناقصه این بخش نیز در سه مرحله انجام گرفته و نهایتاً دو شرکت آسفالت طوس 
به عنوان پیمانکار بسته کاری اول شامل: ساخت 3 مخزن و تاسیسات جانبی مرتبط به 
ارزش تقریبی 10هزار میلیارد ریال و شرکت تیو انرژی به عنوان پیمانکار بسته کاری 
دوم شامل: ساخت 4 مخزن به ارزش نزدیک به 3500میلیارد ریال در تابستان سال 
99 انتخاب شدند. این پیمانکاران در حال حاضر پس از ابالغ کار، در حال تجهیز 
کارگاه و استقرار عوامل ستادی و فنی خود در کارگاه بوده و پیش بینی می شود 
عملیات ساخت مخازن در دی ماه همین سال آغاز شود. ضمن اینکه با پیگیری های 
مستمر همکاران بازرگانی و پروژه از شرکت فوالد اوکسین اهواز، تاکنون بیش از 
یک سوم ورق های مورد نیاز پروژه دریافت و تحویل پیمانکاران شده و مابقی آن نیز 
تا قبل از پایان سال تحویل خواهد شد. این امر قطعاً از بروز تاخیر در اجرای عملیات 
جوشکاری مخازن که روندی مستمر است جلوگیری می کند. ضمن اینکه به منظور 

جلوگیری از مشکالت مشابه سنوات قبل همانند سیل و صاعقه، تمهیدات مناسبی 
به منظور ایجاد سیل بند و صاعقه گیر انجام شده تا از بروز حوادث احتمالی در هنگام 

پر بودن مخازن جلوگیری شود.
در کنار پیگیری های تیم های فنی و اجرایی، همکاران واحدهای بازاریابی و مالی 
شرکت نیز پیگیر تامین مالی پروژه از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه بوده که 
هم اکنون اعتبار اسنادی تامین ورق ها و همچنین تسهیالت بانکی به منظور تکمیل 
بخش های باقیمانده فاز اول از طریق بانک اقتصاد نوین دریافت شده است. ضمن 
پروژه در  این  بانک ملت در  میلیاردی مشارکت  اینکه موافقت اصولی 10هزار 
مراحل نهایی بوده و با معرفی سهام بورسی مورد تایید آن بانک از سوی شرکت 
سرمایه گذاری اهداف، پیش بینی می شود تا هفته اول دی ماه بخش اول سرمایه مزبور 
جذب پروژه شود. همچنین مشاور مورد تایید سازمان بورس به هدف انجام فرآیند 
پذیره نویسی جهت عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه، با همکاری واحدهای 
ذیربط شرکت نفت قشم در حال تکمیل اسناد و فرم های مورد نیاز این سازمان است.

امیـد اسـت بـا پشـتیبانی سـهامداران و تـالش مسـتمر تیـم فنـی و اجرایی شـرکت 
سـرمایه گذاری نفت قشـم، گام بلندی در راسـتای خلق ارزش برای سـهامداران و 

تکمیـل این پـروژه مهـم و اسـتراتژیک برداریم.

مدیران ارشد گروه سرمایه گذاری اهداف و سرمایه گذاری صنعت نفت در تاریخ 
27م آذر ماه سال 1399 از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی )منطقه دو-سایت تمبک( بازدید کردند.

دریافـت،  کلـی  ایسـتگاه  چهـار  شـامل  هکتـار  مسـاحت 1/5  بـا  سـایت  ایـن 
فشرده سـازی، سردسـازی و بارگیـری اسـت که گاز اتـان در ایسـتگاه دریافت، با 
فشـار 15/99 ) بار گیج( در دمای 45 درجه سـانتیگراد با ترکیب 98% اتان از یک 

بازدید مدیران ارشد گروه سرمایه گذاری اهداف و 
سرمایه گذاری صنعت نفت از سایت فشرده سازی 

شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

وضعیت فعلی فاز 2 پروژه پایانه نفتی قشم

انشـعاب شـش اینچ متصـل به خط انتقال شـرکت پتـرو پاالیش کنگان وارد سـایت 
می شـود و پس از جداسـازی مایعات احتمالی توسـط ساکشـن درام وارد کمپرسور 
یعنی ایسـتگاه فشرده سـازی می شـود تا در این دسـتگاه به فشـار 165 بار رسـیده و در 
نهایت پس از عبور از ایسـتگاه سردسـازی، وارد ایسـتگاه بارگیری می شود. ایستگاه 
بارگیـری بـرای تزریق 500 تن گاز اتان در روز به تریلرهای حامل مخازن حمل گاز 
اتـان طراحی شـده اسـت. گاز اتـان در ایسـتگاه بارگیری داخل بسـکت های مخازن 

کـه روی تریلـر تعبیه شـده تزریق می شـود.
در این بازدید، جناب آقای دکتر امید قائمی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری اهداف و 
جناب آقای دکتر روحانی پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت حضور 
داشتند. همچنین آقایان خان محمدی عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، مهندس بهلولی مدیرعامل شرکت توسعه و 

تجهیز پترو ایرانیان و مهندس قادری نیز حضور داشتند.
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خبرداخلیخبرداخلی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و توقف بازدیدهای حضوری جامعه دانشگاهی و پیرو درخواست های 
ارائه شده توسط دانشجویان و اعضای محترم بنیاد نخبگان استان همدان، بازدید مجازی از شرکت 

کنترل گاز اکباتان در تاریخ 1399/09/30 برگزار شد.
این بازدید با مشارکت بنیاد نخبگان استان همدان، دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان و همراهی 

شرکت کنترل گاز اکباتان صورت پذیرفت.

شتابدهنده نوآوران اکباتان )وابسته به شرکت کنترل گاز اکباتان(، به منظور گسترش 
فناوری و لزوم استفاده از ایده های مختلف و پیاده سازی الگوی نوآوری باز،  اقدام به 

حضور در هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی کرد.
این نمایشگاه مجازی توسط سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری 
ربع رشیدی در حوزه های مختلف و با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور و 

نوآور از تاریخ 22 آذر ماه الی 4 دی ماه برگزار شد.
نوآوران توانستند در 3 مرحله پیش شتابدهی، شتابدهی و پسا شتابدهی، ایده خود را 

پرورش داده و با حمایت های مادی و معنوی شتابدهنده، به تولید برسانند. 

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، ثبت نام سی و دومین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار 
و واحدهای نمونه کشور همزمان با سراسر کشور به مدت یک ماه از چهارشنبه 14 آبان ماه آغاز و تا 14 آذر ماه ادامه 

داشت. 
شرکت کنترل گاز اکباتان با توجه به عملکرد مثبت خود در تمامی حوزه ها و بخش های مطرح شده امسال، در دو بخش 

)واحد و گروه کار نمونه( اقدام به حضور و ثبت نام در این جشنواره کرد.
الزم به ذکر است این جشنواره هر ساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تجلیل از کارگران، گروه های 
کار و واحدهای نمونه به منظور ترویج و تقویت فرهنگ کار و تالش در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود و  

برگزیدگان در مراسمی با عنوان جشنواره امتنان در استان ها و در سطح کشور تجلیل می شوند. 
امید است با توجه به شعار سال 1399 با عنوان جهش تولید و تالش های انجام شده، شاهد موفقیت و کسب رتبه شرکت 

کنترل گاز اکباتان در این جشنواره مهم باشیم.
گفتنی است شرکت کنترل گاز اکباتان در سال 1396 موفق به کسب رتبه نخست در سه بخش واحد نمونه، کارگر نمونه 

و کارگروه نمونه شده بود و در مراسمی که با حضور مقامات استانی برگزار شد، مورد تجلیل قرار گرفت.

با توجه به سیاست شرکت کنترل گاز اکباتان در تنوع بخشی تولیدات و محصوالت و ورود به بازار محصوالت آبی، 
این شرکت اقدام به ثبت برند محصوالت آبی تولیدی خود با نام تجاری EKBATAN WATER METER نزد 
سازمان ثبت اسناد و امالک، اداره ثبت عالئم تجاری و نشانه های جغرافیایی داخلی کرد که خوشبختانه بعد از طی 
 EKBATAN WATER مراحل اداری آن موفق به کسب گواهی نامه محصوالت آبی به صورت انحصاری و با نام

METER  شد.

حضور شرکت کنترل گاز اکباتان در هشتمین 
نمایشگاه نوآوری و فناوری ِربِع رشیدی

ثبت نام و حضور شرکت کنترل گاز اکباتان در سی و دومین 
جشنواره امتنان

اخذ گواهی نامه ثبت عالمت تجاری محصوالت آبی شرکت با برند  
EKBATAN WATER METER

برگزاری بازدید مجازی بنیاد نخبگان استان همدان از روند 
تولیدات شرکت کنترل گاز اکباتان

شرکت جوی گستر نفت
پیـرو برنده شـدن شـرکت جوی گسـترنفت در مناقصـه مربوط به شـرکت آبفا 
اصفهـان در تاریـخ 99/06/11، بایـت خریـد 134 تن لولـه کارولیت، محصول 

نهایـی تولیـد و پـس از تاییدیـه کیفی، به انبار خریدار ارسـال شـد.
بـا  شـرکت جوی گسـترنفت  مدیـره  هیئـت  اعضـای  جلسـه حضـوری  پیـرو 
دکتـر  آقـای  -جنـاب  نفـت  صنعـت  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

روحانی پور- مسائل و مشکالت پیش روی این شرکت طرح و بررسی شد. 
مقـرر شـد بـا هدف اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های موجـود، بررسـی و مطالعات 
ایـن خصـوص  در  انجـام شـود.  اسـتراتژ ی های شـرکت  بهبـود  الزم جهـت 

حمایت هـا و همکاری هـای الزم از طـرف هلدینـگ اعمـال خواهـد شـد.
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خبرداخلیخبرداخلی

مرکز نوآوری انرژیک در راستای پیشبرد هرچه بهتر اهداف به همرسانی 
اولین رویداد  انرژی،  )تیم ها( نوآور و صنعتی حوزه نفت و  شرکت های 
به همرسانی را به نام )Energic Pitch Session( در روز سه شنبه 6 آبان 1399 
دانشگاه  نفت  مهندسی  دانشگاه  در  واقع  انرژیک  در سالن رویدادهای 

امیرکبیر برگزار کرد.
در این رویداد که همزمان به صورت آنالین نیز قابل مشاهده بود؛ هر کدام 
از کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان عضو مرکز نوآوری انرژیک در 
حضور مهمانان ویژه  به ارائه توانمندی ها و دستاوردهای خود پرداختند و 
پس از آن، در راستای جذب سرمایه و فروش خدمات و محصوالت مذاکره 
کردند. در نهایت، این رویداد با هماهنگی جلسه های بعدی با شرکت ها و 

سرمایه گذارها خاتمه یافت. 
نمایندگان شرکت های صنعتی حوزه نفت و انرژی به شرح ذیل در رویداد 

همرسانی حاضر بودند:
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت 	
مدیرعامل شرکت آپادانا ونچرز 	
قائم مقام مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانا 	
مدیر دانش هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد 	
مدیر برنامه ریزی پروژه و دانش فنی معاونت باالدستی نفت  و  گاز هلدینگ  	

گسترش انرژی پاسارگاد

نمایندگانی از شرکت های پترودانیال کیش، پتروکاریز امید کیش و  	
حفاری استوان.

بنیان عضو مرکز نوآوری  فعالیت نوآفرینان و شرکت های دانش  حوزه 
انرژیک شامل موارد ذیل بوده است:

IOT و نرم افزار  	

مدیریت دارایی های فیزیکی 	
حوزه های پایین دستی و باالدستی صنعت نفت 	

بر مبنای طراحی و برنامه ریزی انجام شده، از ماه ها پیش از گشایش »انرژیک« 
بزرگ  با چند شرکت  مسأله یابی  و  هم اندیشی  نشست های  از  سلسله ای 
حوزه نفت و انرژی کشور، در جریان بوده است. بدین ترتیب، نمایندگان 
این شرکت ها به طور مستمر در قالب رویدادهای Reverse Pitch نیازها 
و چالش های انتخابی خود را در انرژیک برای کارآفرینان عالقه مند ارائه 
خواهند کرد. به همین منظور نخستین رویداد فناورانه تقاضامحور »نفت تک« 
به منظور ارائه نیازهای فناورانه شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت نفت و 
گاز اروندان، در دی ماه 99 برگزار می شود. هدف از برگزاری این رویداد، 
تقویت پیوند میان نوآفرینان و صنعت و حمایت حداکثری از شرکت های 
دانش بنیان ایرانی برای حضور گسترده در صنعت نفت و انرژی کشورمان 
است. در این رویداد تقاضا محور، نیازهای فناورانه  دو شرکت  نفت فالت 

شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپاداناشرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا

قاره و نفت و گاز اروندان ارائه خواهد شد و مدیران ارشد این دو شرکت به 
سواالت متخصصان شرکت های دانش بنیان پاسخ خواهند داد.

با توجه محدودیت های ناشی از شیوع ویروس COVID-19 انرژیک اقدام 
به برگزاری وبینارهایی به منظور ارتقا و به روزرسانی دانش افراد در زمینه 
صنایع نفت، گاز و انرژی  نموده است. به طور کلی این مرکز، بالغ بر 1392 

نفرساعت آموزش رایگان به صورت وبینار ارائه داده است. 
عناوین این وبینارها به شرح زیر بوده است:

وفائی فرد  	 عرفان  دکتر  توسط  فناوری  پورتفولیو  و  انرژی  انداز  چشم 
قائم مقام رییس دپارتمان انرژی در سازمان اوپک- وین

هوشمندی استراتژیک در کسب وکار و مدل های کسب وکار شرکت های  	
SME پس از کووید-19، توسط دکتر محمدمهدی مظفر معاون ارشد 

استراتژی و مدیریت پورتفولیو گروه گسترش انرژی پاسارگاد
چشم انداز بازار نفت توسط آقای رامین فروزنده مدیر استراتژی و توسعه  	

شرکت انرژی دانا
کاربرد اینترنت اشیاء )Internet of Things( در صنایع باالدستی نفت و  	

گاز و فناوری های انقالب صنعتی چهارم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
 AKO InTech توسط آقای سینا حسین پور ملکوتی مدیر عامل شرکت

مسائل منتخب بخش های باال، میان و پایین دستی صنعت نفت و گاز  	
کشور توسط موسسه PetroView )آقایان رامین فروزنده، صابر پناهی 

شکوه و عرفان درودگر(
چالش های شکل گیری استارتاپ های حوزه انرژی و راه های عبور از  	

آن ها توسط آقای محسن موالیی نسب مدیر عامل شرکت زنجیره تأمین 
هوشمند انرژی )یونش( 

کارگاه آموزشی »ارزیابی موشکافانه و خطاهای تصمیم گیری موثر در آن« 
با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری 
خطرپذیر کشور، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت پیشگامان 
توسعه کارمایه آپادانا در مرکز نوآوری انرژیک که توسط مهندس مهدی 

غالملو؛ مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا ارائه شد.

انعقاد  به  پاییز 1399 می توان  این مجموعه در  فعالیت های مهم  از دیگر 
تفاهم نامه همکاری با انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز 
وپتروشیمی APEC اشاره کرد. این تفاهم نامه ناظر به همکاری های علمی، 
آموزشی و پژوهشی است و به انرژیک در تثبیت جایگاه خود به عنوان بستر 

شکل گیری نوآوری در صنعت نفت کشور کمک خواهد کرد.

از دیگر دستاوردهای این مرکز، اخذ تاییدیه ی مرکز شتابدهی نوآوری 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است. 

امید است در این مرکز نوآوری، با ایجاد محفلی برای دور هم جمع شدن 
صاحبان ایده، تجربه، دانش و سرمایه، بستر مناسبی را برای زایش، رشد و 

شکوفایی هسته های نوآفرین شکل گیرد.
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برگزاری دوره آزمایشات ساالنه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

شـرکت  کارکنـان،  سـالمت  حفـظ  هـدف  بـا 
سـرمایه گذاری صنعـت نفـت اقـدام به برگـزاری 

اسـت. دوره آزمایشـات سـاالنه کـرده 
پرونـده  در  آزمایشـات  ایـن  از  حاصـل  نتایـج 
پزشـکی پرسـنل نگهداری و وضعیت آنان پایش 

می شـود.
بدین منظور روز شنبه 6م دی ماه، از کلیه کارکنان 
و  اخذ  متخصصین  توسط  الزم  آزمایش  گروه، 

جهت تشخیص برای آزمایشگاه ارسال شد.
این آزمایش در  برگزاری  از  ادامه تصاویری  در 
محل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت آورده 

شده است.

خبرداخلیخبرداخلی

خالصه ای از آخرین وضعیت 
مهمترین پروژه های این شرکت:

طرح: احداث کارخانه تولید کاغذ از 
کربنات کلسیم

موضوع: طراحی، تامین تجهیزات خط تولید و 
احداث و راه اندازی کارخانه

مکان: شهرستان الیگودرز
تاریخ قرارداد: بهمن 97

درصد پیشرفت: 59

طرح: ورزشگاه 15 هزار نفری شهید 
باکری

موضوع: بازسازی ورزشگاه
مکان: ارومیه

تاریخ قرارداد: تیر 98
درصد پیشرفت: 98

طرح: بیمارستان تخصصی تامین 
اجتماعی دشتی

موضوع: اجرای کارهای ساختمانی و 
تاسیساتی درمانگاه

مکان: شهرستان دشتی، استان بوشهر
تاریخ قرارداد: شهریور 97

درصد پیشرفت: 65

شرکت ره گستر نفت
طرح: مجتمع مسکونی 380 واحدی 

سعدی
موضوع: تکمیل کارهای باقیمانده 13 بلوک و 

احداث 6 بلوک مجتمع
مکان: شیراز

تاریخ قرارداد: خرداد 97
درصد پیشرفت: 90

طرح: خطوط ریلی بندر شهید 
رجایی

موضوع: نوسازی خطوط داخلی اسکله
مکان: بندر شهید رجایی، بندرعباس

تاریخ قرارداد: خرداد 97 
درصد پیشرفت: 98

شهید  بندر  در  اساسی  تعمیرات  طرح: 
رجایی

موضــوع: تعمیــرات اساســی ســاختمان و 
خدماتــی  و  بهداشــتی  ســرویس های 

مکان: بندر شهید رجایی، بندرعباس
تاریخ قرارداد: خرداد 99

درصد پیشرفت:12.5

طـرح  مدیریـت  خدمـات  انجـام 
مدیریـت طـرح  )MC( راه اندازی و 
انتقـال فرآورده های نفتـی )فاز دو(

شامل دو بخش خشکی و دریایی است که در 
بخش خشکی ساخت مخازن تکمیلی پروژه 
شامل 7 مخزن )5 مخزن 540 هزار بشکه ای 
و 2 مخزن 270 هزار بشکه ای( با سقف شناور 
اندازی  راه  و  نصب  دریا  بخش  در  و  است 

SPM خواهد بود.

شرکت  این  به   99/08/10 تاریخ  در  پروژه 
ابالغ شد. از آن تاریخ با 17 نیرو در سایت 
قشم و سه نیرو در دفتر مرکزی شروع به کار 

کرده است.



17 دی ماه 99 - شماره 5  دی ماه 99 - شماره 5 16

خبرداخلیخبرداخلی

بوی یلدا را می شنوی؟
انتهای خیابان آذر ...

پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد

آسمان بغض می کند ... می بارد ...
خدا هم می داند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنی ست

دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن می دهد
آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان می دوزد

دستی تکان می دهد
قدمی بر می دارد سنگین و سرد

کاسه ای آب می ریزیم پشت پای پاییز
و ... تمام می شود.

پاییز ای پادشاه فصل ها؛
رفتنت به خیر

سفرت بی خطر.

در آخرین شب پاییز که دقیقه ای بیشتر، مهلت ماندن داریم
برایتان خوشبختی طوالنی به بلندای یلدا آرزومندیم.
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1- خودتان را معرفی کنید؟ در مورد سوابق 
کاری تان بفرمائید.

در   1341 متولـد  گرشاسـبی  غالمحسـن  بنـده 
از  بعـد  لرسـتان هسـتم.  اسـتان  شهرسـتان دورود 
فارغ التحصیلی از دانشـکده فنی دانشـگاه تهران در 
سـال 1368 به اسـتخدام شرکت پتروشـیمی اراک 
و یـا شـازند فعلـی د ر آمـدم و بـه مـدت 13 سـال 
در واحدهـای مختلف مجتمع پتروشـیمی اراک و 
در سـمت های مختلـف بهره بـرداری و تحقیقاتـی 
انجـام وظیفـه نمودم که عمده ایـن مدت در مقاطع 
نصـب و سـاختمان، پیـش راه انـدازی و راه انـدازی 

واحدهـای مربوطـه بوده اسـت.

2- تا آنجایی که اطالع دارم شما از نیروهای عملیاتی در مناطق 
جنوبی ایران بوده اید. از تجربیات کاری تان در آن دوره بفرمائید.

 از سـال 1381 تا 1387 به شـرکت پتروشـیمی جم واقع در منطقه پارس 
جنوبـی منتقـل و در سـمت های مختلف نظیر مسـئول نصب و سـاختمان 
واحدهای پلی اتیلن سـبک، سـنگین، اتیلن گلیکول مدیر طرح بوتادین، 
مسـئول راه انـدازی واحـد الفیـن و رئیـس بهره بـرداری مجتمـع، فعالیـت 
نمـوده ام. از سـال 1387 بـا هـدف کسـب تجربـه در حـوزه نفـت و گاز 
که متفاوت با صنعت پتروشـیمی اسـت وارد شـرکت نفت و گاز پارس، 
از زیـر مجموعه هایشـرکت ملـی نفـت شـدم و در سـال 1389 به عنـوان 
مجـری طرح فازهـای 20 و 21 پارس جنوبی منصوب و عمدتاً در منطقه 
عسـلویه واقـع در پـارس جنوبی  بـه فعالیت پرداختـم. الزم به ذکر اسـت 
در بازه هـای زمانـی  گفتـه شـده و به طـور هم زمان مشـاور فنـی طرح های 
پتروشـیمی دهلران، پتروشیمی ایالم، پتروشیمی های جهروم و فیروزآباد 
)مربـوط بـه خـط اتیلن مرکز( نیـز بـوده ام. در سـال 1394 با فراهم شـدن 
شـرایط الزم و بـا هـدف کسـب تجربـه در بخش خصوصی هفت سـال 
زودتـر از موعـد بازنشسـته و در مجموعـه هلدینـگ پتروشـیمی باختـر 
 به عنوان مدیرعاملی شـرکت پتروشیمی رایان پلیمر و شرکت پتروشیمی 

لرسـتان  مشـغول به کار شدم.

3- چگونـه و در چه سـالی وارد شـرکت سـرمایه گـذاری صنعت 
نفت شـدید؟

تیرماه سـال 1395 و بر اسـاس درخواسـت جناب آقـای دکتر مصطفوی 
موافقـت  و  نفـت  وقـت شـرکت سـرمایه گذاری صنعـت  مدیرعامـل 
مدیرعامـل محتـرم مجموعـه پتروشـیمی باختـر، بـه عنـوان مدیرعامـل 

شـرکت پیشـگامان توسـعه مایع سـازی گاز پـارس هرمز منصوب شـدم. 

4- لطفاً ضمن معرفی پروژه مایع سازی و حمل گاز اتان، مختصری 
از شرایط فعلی آن توضیح دهید؟ آیا از روند کار رضایت دارید؟ در 

روند فعلی پروژه با چه مسائل و مشکالتی سروکار دارید؟
طـرح مایع سـازی اتـان براسـاس اتان مـازاد مراکـز تولیدی نظیـر فازهای 
الفیـن  بـا هـدف تأمیـن کمبـود خـوراک واحدهـای  پارس جنوبـی و 
مجمتمع هـای پتروشـیمی کشـور تعریـف و در حـال اجراسـت. در حال 
حاضـر، مهندسـی طـرح بـا پیشـرفت 80 درصـدی و بخـش تأمیـن کاال 
بـا پیشـرفت حـدود 40درصـدی در حـال پیگیری اسـت کـه در صورت 
تأمیـن بـه موقـع منابـع مالـی الزم، پیش بینـی می شـود طـرح در سـه ماهه 

دوم سـال 1400 بـه تولیـد برسـد.

5- بهترین و بدترین خاطره دوران کاری؟
خاطـرات بسـیار زیـادی در دوران کاری خـود داشـته ام کـه عمـده آنها 
مانند بومی سـازی سیسـتم کنترل )DCS( پاالیشـگاه و سکوهای دریایی 
فازهـای 20 و 21 بـرای اولین بار در کشـور، افزایش ظرفیت 40 درصدی 
تولید پلی اتیلن مجتمع پتروشیمی لرستان و راه اندازی Train1پاالیشگاه 
فازهـای 15 و 16 بسـیار شـیرین و لـذت بخش بود. خاطـرات بد به معنی 
عـام هـم داشـته ام کـه بـا توجه بـه خیری کـه در وقـوع آنها بـود و نتیجه 

آنهـا را خیلـی زود می دیدم، خاطره بد محسـوب نمی شـود.

6- عالیق: موسیقی، کتاب، ورزش  و سایر با ذکر نمونه
بهتریـن عالقـه بنـده در کنـار خانواده بـودن، مطالعـه مطالب کوتـاه ولی 
پرمحتـوا و ایـده دهنده در زمینه های اجتماعی، مذهبی و فنی اسـت. البته 

تمایل زیادی نیز در مشـاهده مسـابقات ورزشـی در سـطح ملـی دارم.

7- سخن آخر؟
 صنعـت نفـت کشـور بـه دلیـل بهـره منـدی از ذخایر بسـیار غنـی الهی، 
نقش بسـیار مهمی در توسـعه اقتصادی و اجتماعی کشـور دارد. با توجه 
بـه تحریم های اعمال شـده از سـوی دشـمنان این مـرز و بوم، اسـتفاده از 
توان و شـور جوانان کشـور بسـیار موثر و مفید خواهد بود. البته مشـروط 
بـه رعایـت توصیه فرهنگ ملـی و دینی ما که: ایـده را از جوانان گرفته و 

بوسـیله پیشکسـوتان با تجربه پخته نمایید.

گفت وگو با مهندس گرشاسبی
مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز

گفتوگوگفتوگو
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تمامیت داشتن: 
ما کالم مان هستیم

آنچه که به دیگران نشان داده اید، پای آن می ایستید )چه اعالم کرده باشید 
چه نکرده باشید(. حتی اگر طوری رفتار کرده باشیم که دیگران برداشتی از رفتار ما 

داشته باشند، یعنی قول دادیم.
6- استانداردهای اصولی، اخالقی و قانونی. تمام قوانین و معیارهای یک 
گروه، دولت و جامعه ی که در آن زندگی می کنیم بخشی از کالم ماست. یا آنها را 
قبول می کنیم یا اعالم می کنیم که یک یا چند مورد را انجام نمی دهیم و خسارت 
این عدم پذیرش را هم قبول می کنیم. مثال ورود به شرکتی مستلزم پوشش خاصی 
هست! اما چون جزو قوانین است باید قبول کنیم یا اگر مخالفیم صریحا اعالم کنیم 

و خسارتی که ممکن است به ما وارد شود را هم قبول کنیم.
اشتباه نکنید، تمامیت را نمی توانید به عنوان یک فضیلت انتخاب کنید. تمامیت از 
جنِس بودن است، مثل جاذبه زمین. تمامیت چیزی نیست که گاهی داشته باشیم 

و گاهی نداشته باشیم. 

فایده تمامیت داشتن چیست؟
بدون تمامیت هیچ چیز کار نمی کند، چه از جنبه فردی و چه سازمانی.

مزایای فردی تمامیت داشتن: 
باال بردن کارآیی زندگی، تجارت و کار؛ 	
افزایش رضایت از خود؛ 	
به عنوان آدم قابل اعتماد شناخته می شوید؛ 	
همیشه مورد احترام دیگران هستید. 	

نتایجی که شرکت  نباشد.  فایده  از  اینجا خالی  در  واقعی  مثال  شاید ذکر چند 
مشاوره ای لندمارک  به نام Vanto Group، طی پایشی که برای ارزیابی برخی 
عناصر تمامیت در سازمان هایی انجام دادند و نتایج حیرت آوری به دست آمد. در 

یکی از این شرکت ها، تمامیت را با اندازه گیری "قول های داده شده و عمل نشده" 
و "قول های داده شده و عمل شده" سنجیدند. به این صورت که کارمندان تمام 
قول های عمل شده یا نشده شان طی یک هفته را، در یک برنامه کامپیوتری گزارش 
می کردند. طی سه سالی که این شرکت از مشاوره وانتو استفاده کرد، ارزش آن سه 
برابر شد و تمامیت از 65% به 80% افزایش یافت که با افزایش چشمگیر در بهره وری 

و کاهش هزینه ها نیز همراه بود. 
اثر پروژه تمامیت، سود خالص %58  در یک پمپ بنزین زنجیره ای بزرگ در 

افزایش یافت. 
مثال نداشتن تمامیت هم فراوان در جامعه وجود دارد. فرض کنید دولت قول ایجاد 
یک میلیون شغل طی یک سال را داده است. پس این انتظار به وجود می آید. 
بعد از این مدت خبری از ایجاد شغل نیست و دولت هم اعالم نمی کند که از این 
بابت متاسف است و جبران خواهد کرد. مردمی که منتظر این وعده بودند، بخشی 
از اعتمادشان را از دست می دهند، این بی اعتمادی به سطح جامعه سرایت پیدا کرده 
و مردم دیگر کم اهمیت ترین حرف های دولت را هم باور نمی کنند. در نتیجه دولت 
مشارکت جمعی را از دست می دهد، وقتی مشارکت نباشد سیستم دچار اخالل 
می شود و کارایی الزم را ندارد. این عدم تمامیت را می توان به روابط اجتماعی، 

زندگی زناشویی، کسب وکار و ... بسط داد.
به عنوان یک کارمند نیز تصور کنید، کار کردن در سازمانی که در آن تمامی اعضا 
به هر آنچه گفته بودند انجام می دهند، به موقع و به شکلی که قرار بود انجام شود، 
عمل می کردند و اگر قرار نبود اتفاق بیافتد، آن را به طور شفاف اعالم می کردند و 
قول های جدید می دادند که به آن عمل می کردند، چقدر لذت بخش بود. به ویژه 
اگر چشم اندازه و آینده ای الهام بخش برای همه اعضای سازمان وجود داشت، چه 

شور و شوق جمعی برای نیل به هدف مشترک ایجاد می شد!
حرمت گذاشتن به کالم مان، حرمت گذاشتن به خودمان است.

علموفناوریعلموفناوری

تمامیت چیست؟ 
تمامیت برای یک شخص، مربوط به کالم اوست، نه چیزی بیشتر و نه چیزی 
کمتر. برای اینکه شخص تمامیت داشته باشد، کالم او باید تمام و کمال، 
بی عیب و نقص، دست نخورده و سالم و در شرایط کامل باشد. تعریف در 

واقع تمامیت یا تعریف کالم شما شامل موارد ذیل است:
1- آنچه گفتید انجام خواهید داد: یعنی هر چه که می گویید انجام 
می دهید و هر چه که انجام نمی دهید، اگر قول دادید به موقع انجام می دهید.

2- آنچه می دانید باید انجام دهید. هر آنچه که می دانید باید انجام 
بدهید یا ندهید، و در صورتی که بخواهید انجام بدهید، دقیقا همانطور باشد که 
فکر می کنید می دانید، مگر اینکه صراحتا گفته باشید که انجام نمی دهید. مثال 
می دانید که نباید چراغ قرمز را رد کنید، حاال که می دانید چراغ را رد نکنید یا 

صراحتا اعالم کنید چراغ را رد می کنم و عواقبش را هم می پذیرم.
3- آنچه تمام کسانی که می خواهید با آنها رابطه کارآمدی داشته باشید از شما 
انتظار دارند )درخواست های بیان نشده از شما(. هر کاری که از شما انتظار 
می رود انجام بدهید یا ندهید )حتی اگر صریحا به شما اعالم نشده باشد( 

و در صورت انجام، به موقع انجام بدهید مگر اینکه صریحا اعالم کرده باشید 
که انجام نمی دهید. مثال مدیرتان از شما انتظار دارد که گزارش بدهید )حتی 
اگر خودش به زبان نیاورده باشد(. بنابراین یا این انتظار که در اینجا گزارش 
دادن هست را انجام می دهید یا صراحتاً به مدیرتان اعالم می کنید که گزارش 

نخواهید داد و عواقبش را می پذیرید.
4- آنچه می گویید آنطور است. وقتی راجع  به بودن چیزی یا وضعیتی 
در جهان صحبت می کنیم، کالم ما مثل مدرکی معتبر برای دیگران حساب 
می شود و هر چه که بگوییم برای دیگران معتبر حساب می شود. مثال وقتی 
می گوییم قرار است بازار بورس سقوط کند )با اینکه خودمان هم مطمئن 
نیستیم و فقط حرف می زنیم(، کالم ما باعث می شود که موج روانی در بازار 
به وجود بیاید و اتفاقاتی بیفتد که واقعا روی بازار بورس اثر گذارد و توضیح 
آن در حیطه اقتصاد رفتاری قرار دارد )مثال انتظارات تورمی مصرف کنندگان 

خود باعث تورم بیشتر می شود(.
5- آنچه می گویید برای آن می ایستید. هر آنچه که پای آن می ایستید، 
چه آن را به یک نفر گفته باشید یا چند نفر یا حتی به خودتان گفته باشید و هر 

تهیه و گردآوری: طاهره کمالو
سرپرست فناوری اطالعات 

بدترین  از  به آن جلب کنم، موضوع تمامیت است. یکی  مبحثی که عالقه دارم توجه همکاران را 
ضرب المثل های رایج در جامعه ما که همه آن را بارها شنیده ایم و من همیشه به آن نقد داشته ام این است: 
حرف، باد هواست! اگرچه هدف این ضرب المثل، کم اهمیت جلوه دادن کالم یک انسان نیست؛ ولی 
اغلب ما ایرانی ها از آن دچار سوء برداشت شده ایم که می توانیم هر وقت که به صرفه خود نمی دانیم، زیر 
قولمان بزنیم، فارغ از این که ما" کالم مان" هستیم. این مقدمه صرفا برای جلب توجه خواننده مطلب، به 
اصل تمامیت داشتن که یکی از اصول زیربنایی راهبری یا لیدرشیپ است، مطرح شد. اگرچه در اینجا 
قصد نداریم به موضوع بسیار گسترده راهبری بپردازیم و خواننده کنجکاو و عالقمند در صورت نیاز 

می تواند به بی شمار منابع موجود در اینترنت مراجعه کند.1

1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542759
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پزشکی

بیماری کبد چرب
عملکرد ضعیف کبد توانایی بدن در هضم مناسب غذا، جذب 
مواد مغذی، شکستن چربی ها و دفع  مواد سمی را کاهش می دهد. 
عارضه های گوناگونی موجب آسیب دیدن کبد می شوند، بیماری 
کبد چرب یکی از عارضه های کبد است که درصد شیوع باالیی 

در سراسر جهان دارد.
تجمع بیش از حد چربی در سلول های کبد و پر شدن فضاهای میان 
بافتی، این اندام را بزرگ تر و سنگین تر از حالت طبیعی می سازد. 
کبد، چربی های موجود در وعده های غذایی را که توسط بدن 
جذب می شود، تجزیه می کند.  بنابراین اگر فردی به طور مستمر 
کبد  به  باالیی  میزان چربی  کند،  زیاده روی  در مصرف چربی 
می رسد. کبد نمی تواند فرایند متابولیسم را بر روی این مقدار زیاد 
چربی که در هر وعده رژیم غذایی وارد بدن می شود انجام دهد، و 
در نهایت چربی مازاد به صورت تری گلیسیریدها انباشته می شود. 
این تجمع تدریجی چربی به التهاب کبد و آسیب دیدن سلول های 
آن می انجامد که در نهایت به آن بیماری کبد چرب گفته می شود.

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

پزشکی

تشخیص
با انجام آزمایش خون، سونوگرافی، سی تی اسکن،  نمونه  برداری از کبد ، تشخیص 

این بیماری ممکن است.

درمان
تغذیه و رژیم غذایی مناسب کبد چرب، افزایش فعالیت جسمی و ورزش کردن و 

مصرف برخی داروها با نظر پزشک تصفیه چربی سلول های کبد را به دنبال دارد:
بااین وجود، بعضی از اختالل های مرتبط با کبد چرب مانند کلسترول باال،  	

افزایش قند خون و چاقی را تنها می توان با مداخله های دارویی به صورتی 
کارآمد درمان کرد. اگر این اختالل ها تحت کنترل درنیایند، هر گونه تالش 
در جهت درمان بیماری کبد چرب تالشی بیهوده و محکوم به شکست است. 

رژیم غذایی
پرهیز از مصرف کربوهیدرات های بد مانند شکر و آرد سفید، نان سفید، انواع  	

شیرینی، سودا و دیگر غذاهای فرآوری شده. 
مصرف کربوهیدرات های سالم مانند محصوالت فرآوری نشده و سبوس دار،  	

سبزیجات )مانند فلفل و…(، میوه ها )مانند گوجه فرنگی، توت فرنگی، انار، 
لیمو ترش و…( و حبوبات.

پرهیز از چربی های اشباع شده و ترانس. مصرف گوشت های پرچرب مانند  	
گوشت گاو، بره، مرغ با پوست، لبنیات پرچرب، کره، پنیر، بستنی خامه و… 
مضر است. میزان چربی های ترانس را می توان به راحتی با خوددرای از مصرف 
دونات ها، کیک ها، مافین ها، کلوچه ها و شیرینی های صنعتی، تنقالت بسته 
بندی شده مانند چیپس، مارگارین، غذاهای سرخ شده و آماده، آب نبات و… 

کاهش داد.
مصرف چربی های خوب یا چربی های اشباع نشده که چربی های سالم به شمار  	

می روند و یکی از موارد مهم در درمان بیماری کبد چرب است. برای آشپزی 
از روغن های سرد فشاری و اسیدهای چرب دارای امگا 3 استفاده کنید. روغن 
زیتون، روغن کانوال، روغن آفتابگردان، روغن بادام زمینی و روغن کنجد از 
روغن های خوب به شمار می آیند. آووکادو، زیتون و خشکبار )بادام، بادام 

زمینی، فندق و…( بیشتری مصرف کنید. 
از چربی های اشباع نشده می توان روغن دانه سویا، روغن ذرت، روغن گردو،  	

تخمه کدو و آفتابگردان، کنجد، بذر کتان، ماهی های چرب مانند قزل آال، 
آزاد، تون، ساردین و شیر سویا را برشمرد. 

شکر و نمک کمتری استفاده کنید، مصرف این دو ماده موجب تشدید بیماری  	
کبد چرب می شود. برای شروع می توانید آب لیمو یا سرکه به غذا اضافه کنید تا 
غذا با نمک کمتر همچنان طعم دلخواه داشته باشد. از عسل ارگانیک و طبیعی 

به جای شکر تصفیه شده استفاده کنید.
هنگام پخت غذا، از افزودن ادویه هایی مانند زردچوبه و زیره سبز غافل نشوید  	

چون تأثیر فوق العاده ای در درمان کبد چرب دارند.
ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان از بدن در برابر آسیب های رادیکال های  	

آزاد محافظت می کند. این تأثیر حفاظتی به ویژه برای کبد بسیار مفید است 
چون رادیکال های آزاد در طول فرایند سم زدایی طبیعی تولید می شوند.

کربوهیدرات های تصفیه شده مانند برنج سفید، نان سفید، ماکارونی و رشته و  	
پاستا را باید از رژیم غذایی کامالً حذف کرد.

چون غذاهای فراوری شده و آماده حاوی چربی های مضر بیشتری هستند، باید از 
مصرف شان اجتناب کرد. برشتوک های صبحانه نیز فراوری شده و بنابراین ممنوع 
هستند. همچنین چون محصوالت صنعتی ای مانند کیک، کلوچه، بیسکویت، پفک 
و… برای آماده شدن و پخت نیاز به چربی بیشتری دارند، باید از برنامه غذایی 

بیماران مبتال به بیماری کبد چرب حذف شوند.




