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بهار سال 1400 دومین بهاری بود که بواسطه شیوع ویروس کرونا جهان دستخوش تغییرات اقتصادی و تغییر شیوه زندگی مردم 
بود که اثرات زیست محیطی را هم بدنبال داشت ولی برای ما ایرانیان بجز معضل همه گیری، این سال بعد از دو دوره ترسالی، با 
میانگین بارش نزوالت آسمانی  که 36% کاهش نسبت به میانگین بلند مدت دارد، مصادف با خشکسالی شدید نیز هست. انسانها 
چنان درگیر مبارزه با همه گیری و تالش برای بقا بودند که فراموش کردند برای ادامه حیات باز هم به این کره خاکی نیاز دارند. 
اگرچه اندک مدتی بدلیل قرنطینه خانگی، تولید گازهای آالینده کاهش یافت و باعث افزایش کیفیت هوا شد ولی استفاده بی 
رویه از مواد ضدعفونی کننده و مصرف آب و تولید زباله های بهداشتی معضلی دیگر ایجاد کرد. متاسفانه در کشور ما ایران 
اوضاع خیلی بغرنج تر است. ما در 14 سال گذشته 74 میلیارد مکعب آب سفره های زیرزمینی که میراث چندهزار ساله این مرز 
و بوم بود را به بهانه خودکفایی در کشاورزی تمام کردیم. بی دلیل نیست که دارای بدترین عملکرد درخصوص زیرشاخص 
مدیریت منابع آب، فاضالب و پسماند و انتشار فلزات سنگین در جهان هستیم که علیرغم رتبه باالتر از میانگین از نظر شاخص 

عملکرد زیست محیطی EPI  )رتبه 67 در بین 180 کشور( زنگهای خطر فاجعه زیست محیطی را بصدا در می آورد.  
بنظر می رسد دغدغه های مردم کشور ما در وهله اول تنها معیشت و وضع اقتصادی است ولی قرار نیست چنان سرگرم تالش 
برای معاش و رفاه شویم که فراموش کنیم کشتی که برآن سواریم در حال غرق شدن در اقیانوس پرتالطم است. حال جای 
سوال این است که کشورهای همسایه همچون عربستان و امارات با منابع آبی کمتر از ایران و بیابانهای وسیعتر چگونه منابع آبی 

خود را مدیریت می کنند که در وضعیت بحران منابع آبی قرار نمیگیرند؟ 
وقتی به راحتی می توانیم از طریق تولید ثانویه، صنعت گردشگری با ارائه زیباییهای طبیعت این مرزو بوم و دسترسی به منابع آبی 
آزاد به ثروتی پایدار برسیم چرا با اصرار بر کشاورزی در مکانهایی که تبخیر باالیی دارند به بهانه افزایش تولیدات کشاورزی و 

با صادرات آب مجازی در قالب محصوالت کشاورزی تیشه بر ریشه خود بزنیم.
 کشوری که در سال بیش از 300 روز آفتابی دارد )6 برابر اروپا(، با تغییر کامل الگوی سرمایه گذاری در ساختار انرژی می 
تواند سهم منابع تجدیدپذیر برای تامین انرژی خود را حتی بیش از برنامه ششم توسعه )5%( برساند. هر چند در سال 1400 که 

پایان برنامه ششم توسعه است هنوز این هدف محقق نشده است.
 در حال حاضر سهم انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای آلمان 36.5%، استرالیا 11%، چین 9.7%، هند 8% است و با سرعت در 

حال جایگزینی انرژی های پاک هستند. 
بدیهی است حل بسیاری از معضالت در زمینه افزایش سهم انرژی های پاک و با استفاده از منابع تجدید پذیر، مدیریت منابع 
آب، افزایش بهره وری کشاورزی و ... بستگی زیادی به عملکرد دولتها و پیامد سیاست های زیست محیطی  که برای سالمت 
شهروندان، مصرف منابع، آلودگی و نابودی گونه های زیستی اتخاذ می کنند، دارد ولی تک تک شهروندان نیز می توانند با 
گامهایی هرچند کوچک در حفاظت از یگانه زادگاه قابل سکونت بشریت بردارند و برای فرزندانشان زمینی پاک و محیطی 

قابل سکونت به میراث بگذارند.
در آخر از همکاران محترم و خوانندگان گرامی تقاضا دارم کمی در این خصوص تامل بفرمایید و پیشنهادات و راهکارهایی که 
بنظرتان شخصا می توانید با آن در محیط کوچک زندگی خودتان یا محل کار بهبودی ایجاد کنید تا کمترین صدمه به منابع وارد 

شود و درراستای پاسداشت محیط زیستمان قدمی برداریم از طریق راههای ارتباطی نشریه با ما در میان بگذارید. 

به بهانه 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست
 روز جهانی محیط زیست را چگونه پاس بداریم

همـراه  به  روحانـی پور  دکتـر  آقای  ونفت  مدیرعامل 
آقای مهندس خاکی عضو هیأت مـدیره و آقای نبـی زاده 
از کارخانه شرکت جوی گستر  برنامه ریزی  معاونت 
به عمل آوردند.  بازدید  تاریخ 1400/03/30  نفت در 
این بازدید با هدف بررسی مسائل و رفع موانع جهت 
افزایش ظرفیت تولید و شرایط توسعه و تنوع محصول 
تولیدی این کارخانه انجام شد و طی مسائل مطرح شده 
آقای دکتر روحانی پور بررسی نهایی ورود به بازار و 
تولید لوله های آب رسانی 5 الیه )Pex( کشاورزی را 
در دستور کار مدیریت شرکت جوی گستر نفت قرار 
دادند تا در صورت کشش بازار مصرف و توجیه  پذیری 
اقتصادی طرح فوق الذکر، اقدامات الزم صورت پذیرد.

سردبیر: طاهره کمالو
 

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، اولین نشست هم اندیشی 
مدیران و مسئوالن روابط عمومی های بخش خصوصی استان همدان به همت اداره 

کل روابط عمومی استانداری همدان برگزار شد.
 این نشست به منظور تشکیل شورای روابط عمومی های بخش خصوصی استان 
همدان و با هدف تقویت اطالع رسانی، انسجام و هماهنگی بین مجموعه های دولتی 

و خصوصی، تببین شعار سال 1400 و حمایت از تولید کاالهای داخل استان روز 
سه شنبه مورخ 11 خرداد ماه 1400 برگزار شد. در این همایش که در سالن شهدای 
استانداری همدان برگزار شد، آقای ربانی مشاور استاندار و مدیرکل اداره روابط 
عمومی استانداری همدان و تعدادی از مدیران و مسئوالن روابط عمومی های بخش 

خصوصی استان از جمله شرکت کنترل گاز اکباتان، حضور داشتند.

بازدید مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از شرکت جوی گستر نفت

حضور کنتـرل گاز اکباتان در نشست هـم اندیشی روابط عمومی های بخش 
خصوصی استان همدان

خبرداخلیسرمقاله
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1- خودتـان را معرفـی کنیـد؟ در مـورد 
بفرمائیـد. سـوابق کاری تـان 

تحصیلی  مدرک  دارای  هستم  جعفری  محمدرضا 
مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف، MBA و 
DBA از مدیریت صنعتی  هستم. از سال 1359 در 

جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته و از سال 
1362 در جهادسازندگی و ستاد پشتیبانی جنگ و 
دانشگاه صنعتی شریف تا استانداری همدان، شرکت 
آب و فاضالب و شرکت خدمات دریانوردی امواج 
براق که تولیدکننده شناورهای دریائی دو بدنه اتوبوس 

دریایی می باشد، مشغول به فعالیت حرفه ای بودم.

2- چگونــه و در چــه ســالی وارد شــرکت 
ــدید؟ ــت ش ــت نف ــرمایه گذاری صنع س

سرمایه گذاری  شرکت  با  همکاری   1381 سال  از 
صنعت نفت را آغاز نمودم که در آن زمان مدیریت 
مهندس  آقای  جناب  با  سرمایه گذاری  مجموعه 

نصیری بود.

3- دوسال پیاپی به عنوان تولیدکننده برتر کشور انتخاب شدید. 
بنظر شما معیارهایی که باعث شد شرکت شما تولیدکننده برتر 

شود چه بود؟
تالش، تالش و باز هم تالش ما سعی داشته ایم حقوق مصرف کنندگان را 
کامالً رعایت کنیم، نظرات مشتری را کامالً احصاء و مد نظر قرار دهیم 
و بالطبع حقوق دولتی را کامالً رعایت کنیم و به دنبال توسعه محصوالت 

باشیم.

4- عامل موفقیت کارخانه شما چیست؟
نگاه به درون و استفاده حداکثری از امکانات موجود بطوریکه اوالً شبانه روز 
کار می کنیم ثانیاً توسعه عمقی داده ایم و بنظر خودم و بسیاری دیگر مصداق 
اقتصاد مقاومتی هستیم تسلیم هیچ کمبودی نشدیم چه داخلی و خارجی نظام 
مختلف کیفی مثل iso9001 و IATF 16949 که خودروئی است را بیش از 
15 سال است اخذ و هم چنان حفظ کرده ایم. نظام پیشنهادات کایزن، 5 اس 
و مدیریت دانش را در مجموعه همراه با جانشین پروری و کار با نیروهای 
جوان را در سرلوحه کار قراردادیم و در حال حاضر هم در نظر داریم که هر 
سال حداقل یک محصول جدید از مسیر مطالعات بازار تهیه و مطالعات فنی 
و بازرگانی را شروع و انجام عملیات و ساخت قالب و ... را در قالب گانت 

چارت در واحد تحقیق و توسعه به پیش ببریم.

5- چشم انداز 5 ساله شرکت کنترل گاز را چطور می بینید؟
هر چند تصمیم گیری های یک شبه و نیز قراردادهای دولتی یک طرفه و ثابت 
نبودن قیمت های خرید مواد اولیه و رعایت اصول اخالقی ملی و حرفه ائی 
برای شرکت گردیده است ولی  قانونی و کاذب  بظاهر  مانع درآمدهای 
بحمداهلل حرکت های روبه جلو خیلی پایدار بوده است. انشاء ا... در چشم 
انداز 5 ساله صاحب برند اول یا دوم در تولید کنتور و رگوالتور گاز شهری، 
صاحب نام در تولید کنتورهای آب ½ نیمه خشک و خشک، صاحب نام 
در تولید قطعات دای کاستی خودروئی و حضور پرقدرت در تولید حداقل 
یک محصول لوازم خانگی که در حال تصمیم گیری آن هستیم، خواهیم بود.

6- در حـال انجـام مقدمات پذیـرش در بـورس اوراق بهادار 
هسـتید. چـه برنامه هایی بـرای این مهـم دارید؟

با اوصاف مطروحه باال قطعاً برای توسعه نیاز به منابع مالی داریم و با پذیرش 
و حضور در بورس انشاء ا... به جای اخذ منابع بانکی با افزایش سرمایه اقاًل 
می توانیم سود بانکی را متصور شویم که به جیب سهامدار بریزیم و به 

سرعت کار را توسعه دهیم.

ــا  ــخصی ی ــی ش ــتاورد زندگ ــن دس ــما بزرگتری ــر ش 7- بنظ
حرفه ای تــان چیســت؟ 

من از صداقت در زندگی شخصی خودم بسیار بهره بردم و پیشرفت های خود 

گفتگو با محمدرضا جعفری
مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان

گفتگوگفتگو

و خانواده ام را نتیجه وجود این موضوع می دانم و همین مولفه هم در خانواده 
کاری من یعنی کنترل گاز اکباتان به همراه تالش سبب اخذ گزارش بدون 
بند طی چند سال از حسابرس، تحویل کاالی بدون عیب )صد درصدی( از 
خودروسازان و هم چنین شرکت های گاز استانی و شرکت ملی گاز ایران 

شده است.
البته دوستان لطف دارند اگر فرض بر این بگذاریم که درست است همین 
و صداقت در کار به همراه توجه به حال مردم و شاید کم توقع بودن هم 

می تواند مؤثر باشد.

8- از عالیق شخصی تان بگویید. شعر، موسیقی و .... ؟
به مطالعات علمی  برای خودم میگذارم ولی  متاسفانه زمان خیلی کمی 
خصوصاً مدیریتی عالقه دارم که اگر فرصتی دست بدهد دوست دارم 

حداقل در سال 3 یا 4 جلد کتاب در این حوزه را مطالعه نمایم.

ــرای  ــد ب ــل داری ــده و تمای ــی مان ــر حرف ــر اگ 9- در آخ
ــد. ــرح کنی ــان مط مخاطب

دوستان خواننده این متن، حقیر معتقدم مملکت و میهن کار می خواهد و اگر 
درست وقت بگذاریم و اموال دیگران را معادل اموال خودمان )بطور عام( 
نگه داریم، متکبر نباشیم،کف کارگاه باشیم و نسبت به امور مطلع و حتماً به 
پیشرفت فکر کنیم، در زندگی شخصی و کاری حتماً موفق و در بعد ملی 
سرافراز خواهیم بود. یادمان باشد که توصیه شده ایم مسلمانی که امروزش با 

دیروزش یکی باشد مسلمان نیست.
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خبرداخلیخبرداخلی

مراسم تودیع و معارفه اعضای هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت قشم با حضور کلیه اعضا به همراه جناب آقای دکتر 
روحانی پور و آقایان: امیر بهبهانی نژاد و سید علی ناجی اصفهانی در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1400/02/08 در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری نفت قشم )سهامی خاص( تشکیل گردید.
جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل قرآن مجید آغاز گردید.

در ابتدای جلسه رئیس هیأت مدیره شرکت، جناب آقای مهندس کاظمی، ضمن آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان با خوشامدگویی به اعضای محترم جدید هیأت مدیره )آقایان: 

خان محمدی و جعفری(، از زحمات آقایان: بهبهانی نژاد و ناجی نیز تشکر نمود. 
سپس آقای دکتر روحانی پور توضیحاتی درخصوص مذاکرات انجام شده با شرکت سرمایه گذاری 
اهداف ارائه نمودند، در ادامه ایشان نیز از زحمات آقایان: بهبهانی نژاد و ناجی تشکر نموده و هدایایی 

به رسم یادبود به ایشان تقدیم گردید.
همچنین مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس هرج، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در فاز 
دوم پروژه و میزان پیشرفت حاصل شده و همچنین نحوه تامین مالی فاز دوم پروژه و آخرین وضعیت 

تسهیالت و اقدامات در دست انجام ارائه نمودند.

الزام  راستای  در  قشم  نفت  سرمایه گذاری  شرکت 
سهامداران به اخذ گواهینامه های ایزو 9001 مدیریت 
کیفیت، گواهینامه 14000 محیط زیست و 45001 
بهداشت ایمنی، از اواسط سال 99 برنامه های عملیاتی 
خود را آغاز نمود. این برنامه ها در فاز اول با هدف 
اخذ گواهینامه ایزو 9001 تدوین و مقرر شد تا قبل از 
برگزاری مجمع ساالنه در خرداد ماه، این گواهینامه 
اخذ شود. در این مسیر، پس از اجرای فرآیندهای 
Gap Analysis، مستندسازی، پیاده سازی رویه ها 
و فرم ها و نهایتاً ممیزی داخلی، طی روزهای 1 تا 3 
خرداد ماه 1400 براساس استاندارد سیستم مدیریت 
شــرکت  نماینـدگان   ISO 9001:2015 کیفیت 
Tuv InterCert آلمان از کارگاه ها و دفاتر قشم و 

همچنین دفتر تهران بازدید انجام داده و این شرکت 

و  جوانب  همه  بررسی  گرفت.  قرار  ممیزی  مورد 
انطباق مستندات و رویه ها با الزامات استاندارد ایزو 

منجر به تایید این شرکت و اخذ گواهینامه گردید. 
نیز  بهداشت و  ایمنی و  به ضرورت مقوله  با توجه 
به  سیاست های جاری در سطح شرکت در احترام 
محیط زیست، استقرار سیستم های مدیریت بهداشت 
و ایمنـی و محیـط زیسـت بر اساس دو استـاندارد 
نیز   ISO 14001:2015 ، ISO 45001:2018
این  ممیزی  زودی  به  و  دارد  قرار  اجرا  دست  در 
گواهینامه  صدور  مرجع  توسط  نیز  استاندارد  دو 
برنامه ریزی شرکت  صورت خواهد پذیرفت. طبق 
سرمایه گذاری نفت قشم این دو استاندارد تا انتهای 
و  شده  پیاده سازی  شرکت  سطح  در   1400 سال 

گواهی نامه های مزبور نیز اخذ می گردد.

اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت در 
شرکت سرمایه گذاری نفت قشم
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رفاقتی که ذهن ما را دگرگون کرد1 
دانیل کانمن و آموس تورسـکی، بنیان گذاران اقتصاد رفتاری، شـخصیت هایی بسـیار متضاد با هم داشـتند. این 
دو نفـر، یکـی از بارورتریـن دوسـتی ها در علوم انسـانی را پدید آوردند. آن ها، با چندین سـال کار متمـادی، در 
خـالل گفت وگوهـای دوسـتانۀ خود، راه جدیـدی برای فهم ذهن انسـان در موقعیِت قضـاوت و تصمیم گیری 

پیشنهاد کردند.
در سـال 1968، تورسـکی و کانمن هر دو سـتاره هایی نوظهور در دانشکدۀ روان شناسِی دانشگاه عبری اورشلیم 
بودند. تورسـکی متولد اسـرائیل و قهرمانی نظامـی وآدمی خوش بین بود. آن چنان که خـودش می گوید، »وقتی 

1. خنثی سازی، رفاقتی که ذهن ما را دگرگون کرد،گس سانسیتین و ریچارد تالر، نیویورکر، ترجمه علی برزگر 

آن هـا اهدا نمی شـود. دربـارۀ کاِر آن دو، دو موضوِع 
متمایـز وجـود داشـت: قضـاوت و تصمیم گیری.

نظریه دورنما یا تئوری چشم انداز

 Prospect theory وارد شـدن 

بـه یک تعهد اسـت که چنـد نتیجه ی 
مشـخص برای آن متصور اسـت و احتمال 
تعییـن  پیـش  از  هـم  نتیجـه  هـر  وقـوع 

)بـرآورد( شـده اسـت.

یکـی از نظریـه های معـروف اقتصاِد رفتـاری، نظریه 
دورنمـا )Prospect Theory( آقـای دنیـل کانمـن 
اسـت؛ پروفسـور کانمن در نظریه دورنما بر این اصل 
تاکیـد مـی کند کـه مردم چگونـه از بیـن گزینه های 
احتمالی که همگی دارای ریسـک هسـتند و احتمال 
وقـوع هـر یـک را می تـوان تخمیـن زد دسـت بـه 
انتخـاب می زننـد. کانمـن بر این باور اسـت کـه افراد 
بنـا به اینکه در آخرین لحظـه تصمیم گیری خود چه 
احسـاس داشـته اند از سـرمایه گذاری خـود احسـاس 

مثبـت و منفی خواهند داشـت!
اگـر بـه چهـره قهرمانـان مسـابقات ورزشـی المپیک 
بیشـتر دقـت کنیـد بـه نکتـه جالبـی خواهیـد رسـید. 
برنـدگان مـدال برنـز بیـش از برنـدگان مـدال نقـره 
شـادی می کننـد! دلیـل ایـن موضـوع را می تـوان در 
تئـوری و یـا نظریـه دورنمـا بررسـی کـرد! معمـوالً 
برندگان مدال نقره، مسـابقه خود را به یک احسـاس 
شکسـت، همـراه بـا یک خاطـره تلخ تمـام می کنند؛ 
ایـن در حالـی اسـت کـه برندگان مـدال برنـز با یک 
احسـاس پیـروزی، همراه با یک خاطره شـیرین تمام 

می کننـد.
شکسـت  دوم  نفـر  از  اینکـه  علی رغـم  سـوم  نفـر 
خـورده اسـت ولـی چـون در آخریـن لحظه مسـابقه 
نفـر سـوم شـده اسـت و توانسـته روی سـکوی مدال 
بـرود احسـاس خوشـایند و پیـروزی دارد. ولـی نفـر 
دوم علی رغـم اینکـه جایـگاه بهتـری نسـبت بـه نفـر 
سـوم دارد ولـی چـون از لحـاظ روانـی فکـر می کند 
کمتـر تـالش کـرده و نتوانسـته پیـروز شـود خـود را 
یـک بازنـده واقعـی می دانـد! جالبـی نظریـه دورنمـا 

کانمـن در این می باشـد که او مسـائل روانشناسـی را 
بـه مفاهیـم اقتصـادی پیونـد زده اسـت. همـان چیزی 
کـه امـروزه تحـت عنـوان اقتصـاد رفتـاری از آن یاد 

می شـود.

1- همـه بـردن را دوسـت دارنـد ولـی از 
باختـن بیشـتر متنفرند!

به این مثال توجه کنید:
الـف. دریافت قطعـی 900 هزار تومـان و یا دریافت 

1 میلیون تومان بـا احتمال %90
ب. باخـت قطعـی 900 هـزار تومـان و یـا باخـت 1 

میلیـون تومـان بـا احتمـال %90
اکثـر افراد در برخورد با مسـئله الـف، دریافت قطعی 
را ترجیـح می دهنـد زیـرا  ارزش کمتـر  بـا  پـاداش 
افـراد از ریسـک گریزاننـد و ارزش پـاداش قطعـی 
را از پـاداش بیشـتر بـا احتمـال 90% باالتـر می داننـد، 
امـا در مسـئله ب عکـس ایـن حالـت اتفـاق می افتد، 
یعنی بیشـتر مـردم در مواجهه با باخت، ریسـک پذیر 
می شـوند و حالـت شـرط بندی را انتخـاب می کنند، 
زیـرا باخـت قطعی نفـرت زیـادی دارد و مـردم برای 
بـه ریسـک هسـتند. حتـی  زیـان حاضـر  از  گریـز 
می تـوان گفـت بـا وجود اینکـه همه بردن را دوسـت 
دارنـد اما از باختن بیشـتر تنفـر دارند. البتـه باید توجه 
داشـت کـه از دسـت دادن مقـدار مشـخصی از پـول 
بـرای هـر کسـی اثـر متفاوتـی خواهـد داشـت، حتی 
در  پـول  روانـی  ارزش  مشـخص  فـرد  یـک  بـرای 

زمــان های مختلــف، متفــاوت می باشــد. عواملـی 
ماننـد میـزان کل دارایـی فـرد، میزان ریسـک پذیری 
فـرد، میزان مقایسـه با اطرافیان و …. بـر ارزش روانی 
پـول موثـر می باشـند. ایـن تئـوری نشـان می دهد که 
بـر خـالف اصـل عقالنیـت اقتصـادی، کـه افـراد را 
ریسـک گریــز تصور می کنــد، افــراد در شرایــط 

ضـرر، ریسـک پذیر می شـوند.
تغییـرات درآمـد را معمـوالً بـر حسـب درصـد بیـان 
می کننـد، زیـرا افـزوده شـدن درصـد مشـخصی بـر 
دارایـی افـراد واکنـش روان شـناختی یکسـانی بـرای 
آنهـا ایجاد می کند، اما اضافه شـدن مقدار مشـخصی 
بـرای غنـی و فقیـر واکنـش یکسـانی ایجـاد  پـول 
نمی کند. نظریه چشـم انداز بـر خالف نظریه منفعت، 
مطلوبیـت را به تاریخچه دارایی افراد وابسـته می داند 
نه دارایی کنونی آنها، همچنین در نظریه چشـم انداز 
بایـد از وضعیـت مرجـع خود، نیـز آگاه باشـید. نقطه 
مرجع همان وضع موجود اسـت و یا کسـی که خود 

را بـا او مقایسـه می کنید.
پژوهشـگران دریافته انـد کـه افـراد داشـته های خـود 
را در مقایسـه بـا سـایر افـراد ارزش گـذاری می کنند، 
چنانچـه همـه افـراد یـک شـرکت 20% حقوقشـان 
اضافـه شـود آنقـدر خوشـحال نمی شـویم نسـبت به 
زمانـی کـه فقـط حقـوق مـا10%  افزایـش پیـدا کند. 
*بـه نمـودار زیـر توجـه کنیـد. نمـودار افقـی بیانگـر 
میـزان پولـی کـه بـه دسـت آورده ایـم و یـا از دسـت 

فـردی بدبیـن هسـتید و اتفاق بـدی رخ می دهـد، آن 
را دو بـار زندگـی می کنیـد. یـک بـار هنگامـی کـه 
نگرانش هسـتید و بار دوم هنگامی کـه رخ می دهد«. 
تورسـکی در آغاِز دوران کارِی خود، »روان شناسـی 
ریاضی گـرا« بـود، سـبکی کـه در آن بـا اسـتفاده از 
یـک یـا چنـد محـرک کـه منجر بـه رفتـار می شـود 
می تـوان مـدل ریاضـی طراحی کـرد که بتـوان رفتار 

را تحلیـل کمـی نمود. بسـیار مرتب و منظـم بود. 
در سـوی مقابل، دنیل کانمن فـردی بی نظم، بدبین و 
همیشـه مضطرب اسـت. او زود و اغلب هم با نگرانی 
دربـارۀ موضوعـی از خـواب بلنـد می شـود. کانمـن 
شـخصیتی بدبیـن دارد و ادعـا می کنـد که، بـا منتظِر 

بدتریـن رخـداد بودن، هرگز ناامید نشـده اسـت. 
آغـاز آشـنایی آن دو به بهـار سـال 1969، که کانمن 
از تورسـکی دعـوت کـرد در سـمیناری کـه برگزار 
کـرده بـود سـخنرانی کنـد، باز مـی گردد. سـپس در 
سـال های بیـن 1971 تـا 1979، آن هـا اثـری را منتشـر 
کردنـد که سـرانجام برای کانمن جایـزۀ نوبل اقتصاد 
را بـه ارمغـان آورد. اگـر تورسـکی زنـده بـود، ایـن 
جایـزه بـدون تردیـد به طور مشـترک به هـر دو تعلق 
می گرفـت، امـا جوایـز نوبـل بـه افـراد پـس از مرگ 

نظریه دورنما یا نظریه دورنما یا 
تئوری چشم اندازتئوری چشم انداز
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داده ایـم می باشـد. نمودار عمـودی، ارزش روانی مثبت در مـورد پولی که به 
دسـت آورده ایـم یـا ارزش روانـی منفی در مـورد پولی که از دسـت داده ایم 

را نشـان می دهـد.
همانطـور کـه در شـکل دیـده می شـود، شـدت اثـر روانـی به دسـت آوردن 
2 میلیـون تومـان، بـا اثـر روانی از دسـت دادن 2 میلیون تومان بسـیار متفاوت 
می باشـد. کوچکتریـن بـردی کـه بتوانـد امـکان باخـت 2 میلیـون تومـان را 
جبـران نمایـد چیـزی حـدود 4 میلیـون تومـان )دو برابـر( اسـت کـه بـه آن 
»ضریـب تنفـر از باخـت« )Loss aversion ratio( می گوینـد. تحقیقـات 
نشـان می دهد این ضریب برای افراد مختلف بین 1.5 تا 2.5 متغیر می باشـد. 
همچنیـن همانطور کـه از روی نمـودار هم می تـوان دریافـت، ارزش روانی 
پـول بصـورت خطی زیاد نمی شـود، برای مثـال اگر داشـتن 1 میلیون تومان 
پـول، بـرای شـما ارزشـی روانـی معـادل x ایجـاد می کنـد، بدسـت آوردن2 
میلیـون تومان پـول، ارزش روانی کمتر از X2 برای شـما ایجاد خواهد کرد.

2- ارزش قطعیت نزد افراد بیشتراز احتماالت است:
افـراد ارزش بیشـتری بـرای قطعیـت نسـبت بـه احتمـاالت قائـل هسـتند. در 
شـرایط بـرد، افـراد بـه یـک پـاداش قطعـی کوچـک وزن بیشـتری می دهند 
تـا یک پـاداش بزرگ احتمالی اما در شـرایط باخـت )از دسـت دادن( رفتار 
مـردم ریسـک پذیر می شـود، ترجیـح می دهنـد بـه اسـتقبال یـک ریسـک 
بزرگ احتمالی بروند تا اینکه بخواهند ریسـک کمتر قطعی را پذیرا شـوند. 
دلیـل اینکه بسـیاری از افراد خـودروی خود را بیمه بدنه نمی کنند این اسـت 
که حاضرند ریسـک بیشـتر تصـادف را بپذیرند، اما هزینه کمتـر بیمه بدنه را 
پرداخـت نکننـد. هزینـه بیمه برای آنهـا یک باخت قطعی تلقی می شـود. در 

واقـع در مـواردی ماننـد ایـن، هزینه هـا یـا باخت ها نوعی زیان هسـتند.

3- مردم به احتمال های کم،  وزن بیشتری می دهند! 
بـا تغییـر احتمال رخـداد یک پدیـده، ارزیابی ذهنـی افراد نیـز تغییر می کند. 

تغییـر احتمـال بـرد از 50 % به 60 % اثر احساسـی کمتـری ایجاد می کند 
نسـبت بـه زمانی کـه این احتمـال از 95 % بـه 100 % تغییر کنـد. به همین 
ترتیـب، تغییـر احتمـال بـردن از 0 % به 5% جذاب تر از تغییـر احتمال برد 
از 5% بـه 10% می باشـد. افـراد به احتمالهای کـم، وزن زیادی می دهند، 
ایـن نشـان می دهـد کـه آنها نسـبت بـه نتیجـه احتمـال، نگرانـی دارند. 
بـرای مثـال حاضرنـد خانه و خـوردو خود را در برابـر بالیای طبیعی که 
احتمـال رخـداد کمی دارد بیمه کنند، در حالیکـه در مورد احتمال های 
وزن متوسـط تـا زیـاد، وزن کمتـری در نظـر می گیرنـد، یعنـی افـراد به 
انـدازه کافـی بـه نتیجـه احتمـال توجـه نمی کننـد. به همیـن دلیل اسـت 
کـه افـراد نسـبت به نوسـانات بازار سـهام بسـیار حسـاس ترند تا نسـبت 

به نوسـانات بازار مسـکن.
کـم وزن دادن بـه نتایـج دارای احتمال در مقایسـه بـا رخدادهای قطعی 
را اثـر قطعیـت )Certainty Effect( می نامنـد، کـه منجـر می شـود در 
انتخاب هـای دارای پـاداش قطعـی بصورت ریسـک گریـز عمل کنیم 
و در مـورد انتخاب هـای بـا زیـان قطعـی ریسـک پذیر شـویم. از طرفی 
افـراد معمـوالً پیامدهایـی کـه در همـه گزینه هـا مشـترک می باشـد را 
نادیـده می گیرنـد و فقـط بـه اجزایـی کـه در هـر مـورد تفـاوت دارد 
 )Isolation Effect(تفکیـک اثـر  تمایـل  ایـن  بـه  می کننـد.  توجـه 
می گوینـد. زمانی کـه یک انتخاب به اشـکال مختلف ارائه شـود منجر 
بـه ترجیحـات متناقض می گـردد. در حراج به جای پیشـنهاد 4 قلم کاال 
بـه قیمت 3 قلم، چنانچه به مشـتری گفته شـود به ازای هـر 3 کاال، یک 
کاال مجانی داده می شـود اثر بیشـتری دارد. زیرا کاالی مجانی قطعیت 

بیشـتری برای مشـتری دارد.
منابع:

https://mrioi.com/

https://www.farzaanegi.com/?p=4287

https://www.daraian.com/fa/great/13671

شرکت پیشگامان توسعهشرکت پیشگامان توسعه
 کارمایه آپادانا کارمایه آپادانا

ارائـه بسـته های سـرمایه گذاری و توجیه پذیـری 
رویکـرد  بـا  بـازار  دورنمـای  ترسـیم  پروژه هـا، 
ایـن قـرارداد اسـت.  صنعتـی از جملـه اهـداف 
شـرکت سـرمایه گذاری آپادانا ونچـرز به صورت 
مسـتقیم بر این اسـتارتاپ سـرمایه گذاری کرده و 
سهامدار اسـتارتاپ پتروویو به شـمار می رود. این 
سـرمایه گذاری را می تـوان یـک سـرمایه گذاری 
خطرپذیـر بـه شـمار آورد. محصول تولیـدی این 

اسـتارتاپ در حـوزه تولیـد محتواسـت کـه یک 
رویکرد نوین در کشـور محسـوب می شـود. این 
اسـتارتاپ هم اکنـون نزدیـک بـه 6 ماه اسـت که 
به صورت مسـتقل فعالیت کرده و سـهم بازار قابل 
قبولی دارد. عمده فعالیت این اسـتارتاپ در حوزه 
نفـت، گاز، پتروشـیمی و تجـارت محموله هـای 

نفتـی و حامل هـای انـرژی اسـت.

بـا توجـه بـه نیـاز صنعـت نفـت وگاز کشـور بـه 
سـرمایه گذاری  پژوهشـی،  و  مشـاوره  خدمـات 
پتروویـو  اسـتارتاپ  در  ونچـرز  آپادانـا 
پلتفرمـي  پتروویـو  می کنـد.  سـرمایه گذاری 
بـرای ارائـه گزارش هـای پژوهشـی و خدمـات 
مشاورهای به بازیگران و ذینفعان مختلف صنعت 
نفـت وگاز کشـور اسـت. ایـن خدمـات حاصـل 
تلفیـق گزارش هـای موسسـات پژوهشـی معتبـر 
بین المللـی و دانـش و تجربـه تیم فنـی خواهد بود 
و می تواننـد هـوش بـازار و بینش هـای راهبـردی 
قـرار  مشـتریان  اختیـار  در  را  داده هـا  بـر  مبتنـی 
بدهنـد. بدین ترتیب، مشـتریان خواهند توانسـت 
تصمیمـات کلیـدی و راهبردی خـود را بـا دانش 
گسـترده تر و بینـش عمیق تـر اتخـاذ کننـد. ایـن 
قرارداد در تاریخ بیسـت و هشـتم فروردین توسط 
مهنـدس غالملـو، مدیرعامـل آپادانـا ونچـرز و 
مهندس صابر پناهی شـکوه، مدیرعامل پتروویو به 
امضا رسـید. تهیـه گزارش های اختصاصـی، ارائه 
تحلیل های عمومـی به صورت ماهانـه یا هفتگی، 

سرمایه گذاری آپاداناونچرز در استارتاپ پتروویو

https://www.farzaanegi.com/availability-heuristic/
https://www.farzaanegi.com/bad-choices-among-teens/
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١٤ جایگاه مالکیتى 

خبرداخلیخبرداخلی

افتتـاح اولیـن جایگاه سـوخت تحـت برند 
پتـران در اسـتان هرمزگان

جایگاه سوخت مجتمع خدمات رفاهی ایثارگران با 
استعداد 12 نازل بنزین و 8 نازل نفتگاز، در محدوده 
ناحیه میناب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
به مالکیت آقای مهدی زارع واقع  منطقه هرمزگان 
در کیلومتر 12 محورمیناب - جاسک، تحت پوشش 
برند شرکت پتران احداث و در تاریخ اول خرداد ماه 

به بهره برداری رسید.

                                                                                                                                                                                                                                                            

Fly Dubai بازدید بازرس شرکت
از آنجائیکه شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج 

بعنوان یگانه شرکت خصوصی در کشور طرف قرارداد با ایرالین های 
با  امام خمینی )ره( می باشد،  بین المللی  داخلی و خارجی در فرودگاه 

عنایت به الزامات و استاندارهای ویژه این فعالیت، عالوه بر رعایت استانداردهای 
داخلی در کلیه امور و فرآیندهای جاری، موظف به اجرای استانداردهای بین المللی 

ناظر بر فرآیندهای صنعت هواپیمایی ازجمله الزامات یاتا )IATA(، ایکائو )ICAO( و جینگ 
)JIG( و ... نیز می باشد. 

هریـک از شـرکت های هواپیمایـی خارجی طرف قـرارداد می توانند میـزان رعایت الزامات و اسـتانداردهای 
صنعت هواپیمایی را طی بازرسـی از کلیه تأسیسـات و تجهیزات و فرآیندهای سوخت رسـانی شـرکت اوج 

نمایند. بررسی 
در همیـن رابطـه پـس از وصـول تقاضـای کتبی شـرکت Fly Dubai مبنی بر انجام بازرسـی از سـایت مرکز 

سـوخت رسـانی فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، آقای یوشـاکوف )نماینده شرکت فالی دبــی و بازرس 
ارشــد )level1( مجموعـه )I.F.Q.P(  از یاتـا و آقـای خانـی )رئیس ایسـتگاه شـرکت هواپیمائی فـالی دبی( در 

دو حـوزه اصلـی یعنـی بررسـی مسـتندات و بازدیـد از تأسیسـات ثابـت و متحرک در سـایت )5( سـرعت، در تاریخ 
1400/01/23 بازدیـد بعمـل آوردند.

بازرسان عالوه بر بازدید واحد HSE و مستندات آن، از تاسیسات ثابت و متحرک )واحدهای سوخت رسان و دیسپنسرها( نیز بازدید 
بعمل آورده و مستندات مربوطه را بررسی کردند. 

در بازرسی از واحدهای متحرک، واحد سوخت رسانی در مراحل انتقال سوخت به هواپیماها، پس از انجام عملیات در میدان و برگشت به سایت و پس از 
بارگیری و قرار گرفتن در محل تست ریگ )Test rig( و مسائل کیفی سوخت از مرحله انتقال تا ذخیره سازی مورد بررسی کامل قرار گرفت.

در خاتمه این بازدید آقای یوشاکوف بصورت شفاهی و کتبی به نمایندگی از شرکت هواپیمایی فالی دبی وI.F.Q.P ضمن ابراز خرسندی، از زحمات 
مجموعه تشکر نمودند و نحوه انجام کار در سوختگیری اوج را عالی ارزیابی و وضعیت تأسیسات و تجهیزات را در بازدیدهای اخیر خود جزء بهترین ها 
توصیف نمودند که در شرایط حرفه ای و ایده آل نگهداری و آماده بکار  می باشد، برابر مقررات بین المللی نماینده مذکور نتایج این بازدید را جهت بهره برداری 

سایر شرکت های هواپیمایی عضو یاتا به اشتراک خواهد گذاشت.

افتتـاح 28امیـن جایـگاه تحـت برند پتـران، این بـار در 
اسـتان کرمان

نازل  با استعداد 4  جایگاه سوخت مجتمع خدمات رفاهی خیرمند 
بنزین و 8 نازل نفتگاز، در محدوده ناحیه رفسنجان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی واقع در کیلومتر 35 محور انار - رفسنجان، تحت 
پوشش شرکت پتران احداث و در تاریخ 1400/03/03 به بهره برداری 

رسید.
پتران در حال حاضر 42 جایگاه تحت برند و 14 جایگاه تحت مالکیت 

در سراسر کشور دارد. 
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به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان، 
انرژی  اقتصادی  گروهی از روسا و مدیران سازمان منطقه ویژه 
پارس روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 از سایت تقویت فشار 
کنگان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس غریبی 
)ریاست HSE( و آقای مهندس عمادی )جانشین ایشان(، آقای 
مهندس زیارتی )ریاست محیط زیست(، آقای مهندس مویدی 
آقای  پارس،  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  از  ایمنی(  )ریاست 
مهندس قدرتی ریاست HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس2 

کنگان و یکی از کارشناسان این سازمان حضور داشتند.
در این بازدید در خصوص مسائل فنی و ایمنی سایت گفتگو شده 
و آقای مهندس احمدی مدیربهره برداری و مهندسی شرکت به 

سواالت مطرح شده توسط بازدیدکنندگان پاسخ دادند.

دستاوردی دیگر در راستای افزایش ظرفیت بارگیری 
سایت فشرده سازی گاز اتان 

واحد مهندسی شرکت توسعه وتجهیز پترو ایرانیان در اردیبهشت  
ماه سال 1400 موفق شد با انجام طراحی، ساخت و راه اندازی ایر 
کولر با قابلیت ایجاد اختالف دمای 170 درجه سانتیگراد به دمای 
محیط در فشارکاری  220 بار گیج میزان حجم ظرفیت بارگیری و 
حمل تریلرهای حامل مخازن گاز اتان را بالغ بر 15% افزایش دهد.
همچنین به منظور توسعه واحد افزایش فشار و کاهش نقطه  شبنم 
گاز، تجهیزات بلوئر با فشار کاری Barg  17 و پکیج رطوبت 
واحد  در  طراحی  ضمن   ،8000  Nm3/hr ظرفیت  با  گیری 

مهندسی شرکت در سایت افزایش فشار نصب و عملیاتی شد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت و مستندسازی 
فرآیندهای سازمانی

سیستم  با  آشنایی  دوره  جدید،  سال  در  شده  برگزار  آموزشی  دوره های  از  یکی 
مدیریت کیفیت و مستندسازی فرآیندهای سازمانی بود که به منظور آموزش پرسنل 
واحد QHSE توسط خانم مهندس احمری در محل سایت فشرده سازی گاز اتان در 

شهرستان کنگان در فروردین ماه 1400 برگزار شد.
و  شده  آشنا  مدیریت  سیستم  مفاهیم  و  اصول  تعاریف،  با  کارکنان  دوره  دراین 
زیرساختهای مورد نیاز جهت پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت کیفیت و فواید 
انواع  و   ISO9001:2015 استاندارد  الزامات  همچنین  شد.  تفهیم  ایشان  برای  آن 
فرآیندهای آن برای شرکت کنندگان تشریح و درپایان، کارگاهی مرتبط با مطالب 

آموزش داده شده برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی حراست و دفاع شخصی
این دوره برای پرسنل حراست و نگهبانی سایت فشرده سازی گاز اتان با هدف ارتقای 
مهارت های کارکنان این بخش با تبیین اصول کلی و مبانی حراست فیزیکی بطور 
عام و همچنین بصورت خاص موارد حراست فیزیکی مرتبط در سایت فشرده سازی 

اتان برگزار شد.
دوره آموزشی اصول نگهبانی و حراست، طی یک روز و در اردیبهشت ماه در محل 
سایت فشرده سازی گاز اتان در شهرستان کنگان برای 9 نفر از پرسنل حراست )شامل 

آموزشهای تئوری و عملی( برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت
دوره آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای بصورت آموزش عمومی به تمامی پرسنل 
سایت و آموزش اختصاصی پرسنل واحد QHSE در محل سایت فشرده سازی گاز 

اتان در شهرستان کنگان در  اول اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.
در دوره عمومی، کارکنان سایت عالوه بر آموزش های ایمنی و بهداشت حرفه ای، با 
مبانی نظری واکنش در شرایط اضطرار و اقدامات ایمنی کار در فضای بسته نیز آشنا 
شدند. بدلیل اهمیت ویژه برنامه واکنش در شرایط اضطرار )ERP(، نقش و وظایف 
هر یک از کارکنان در شرایط اضطراری با برگزاری کارگاهی به ایشان آموزش 

داده شد.
سرفصل های دوره تخصصی ایمنی و بهداشت که برای افسران HSE سایت برگزار 

شد شامل موارد ذیل بود:
1- ایمنی مخازن تحت فشار

2- ایمنی فرایند
)PPE( 3- تجهیزات حفاظت فردی

4- کار در ارتفاع
5- حوادث پاالیشگاه

6- ایمنی برق 
)Work Permit( 7- مجوزهای کاری

بازدید مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس از 
سایت کنگان

خبرداخلیخبرداخلی
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خبرداخلیخبرداخلی

استراتژی بهبود عملکرد 
شرکت ره گستر نفت

در راسـتای ابالغ اسـتراتژی بهبود فضای کسب وکار 
توسـط مدیریت ارشـد گروه سـرمایه گذاری صنعت 
و  طرح هـا  مدیریـت  کار  بـازار  بـه  ورود  و  نفـت 
پروژه هـا، شـرکت ره گسـتر نفـت اقـدام بـه بررسـی 
فضـای کسـب وکار جدیـد نمـوده و بر اسـاس نتایج 

حاصلـه اقـدام نموده اسـت.
این اقدامات شامل:

• اقدام به ترمیم ترکیب هیات مدیره 
• اقدام درخصوص تغییر اساسنامه شرکت

بـرای  رتبـه هـای الزم  اخـذ  اقــدام درخصـوص   •
کسب وکار جدید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور

آخرین وضعیت پروژهای 
جاری شرکت ره گستر نفت:

احـــداث کارخانـــه تولیـــد کاغـــذ از 
ـــودرز ـــتان الیگ ـــیم در شهرس ـــات کلس کربن

این پروژه بصورت EPC فی مابین شرکت ایمیدرو و 
مشارکت ره گستر نفت و ناب ایگل در بهمن ماه سال 

1397  منعقد گردید.
موضوع این قرارداد شامل طراحی، تامین تجهیزات 

خط تولید و احداث و راه اندازی کارخانه می باشد.
درصد پیشرفت پروژه تاکنون 60% می باشد.

ورزشگاه 15000 نفری شهیدباکری ارومیه
تاریخ 98/06/31  در  ارومیه  باکری  شهید  استادیوم 
تکمیل و تحویل کارفرما )شرکت توسعه و تجهیز 

امکان ورزشی کشور( گردید. 
در افتتاحیه این ورزشگاه، دیدار تیم های تراکتورسازی 

تبریز و نورد ارومیه در چهارچوب جام حذفی کشور 
برگزار گردید.

پایان  تا  و  می باشد  پروژه %98  این  پیشرفت  درصد 
تیرماه سال جاری تحویل قطعی به کارفرما خواهد شد.

بیمارستان تخصصی تامین اجتماعی دشتی
قرارداد اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه 
تخصصی تامین اجتماعی فی مابین شرکت خانه سازی 
ایران و شرکت ره گستر نفت در شهرستان دشتی در 
استان بوشهر در شهریور ماه 1397 منعقد شده و در صد 

پیشرفت پروژه تا کنون 70% است

مجتمع مسکونی 380 واحدی سعدی شیرازی
قرارداد تکمیل کارهای باقیمانده 13 بلوک و احداث 6 
بلوک در مجتمع 380 واحدی شهرک صدرای شیراز 
فی مابین تعاونی مسکن کارکنان شهرداری شیراز و 
شرکت ره گستر نفت در خرداد ماه سال 1397 منعقد 

شده است. 
از تعداد 19 بلوک پروژه، شش بلوک به دلیل نداشتن 
نقشه ساخته نشده است درصد پیشرفت مابقی بلوک ها 

در پروژه تاکنون 90% می باشد.

انجام خدمات مدیریت طرح مدیریت طرح 
)MC( راه اندازی و انتقال فرآورده های نفتی 

)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 است و در بخش دریا نصب 

و راه اندازی SPM خواهد بود.
پیمانکاران پروژه شرکت آسفالت طوس و تیو انرژی 
و کارفرما سرمایه گذاری نفت قشم می باشد. مدت 
حاضر  حال  در  و  است  شده  برآورد  سال  پروژه 2 

پیشرفت کار حدود 13 % می باشد.

پروژه در تاریخ 99/08/10 به این شرکت ابالغ گردید. 
در حال حاضر با 40 نیرو در حال اجرا می باشد.

پـروژه تأمیـن تجهیـزات و اجـرای عملیـات 
نوسازی خطوط ریلی داخلی بندر قیر رجایی

و  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  فی مابین  پروژه  این 
شرکت ره گستر نفت در خرداد ماه سال 1397 منعقد 
پایانی آن قرار  گردید و در حال حاضر در مراحل 

دارد.
درصد پیشرفت پروژه تاکنون 99.5% می باشد. تحویل 

قطعی آن تا پایان تیرماه سال جاری خواهد بود.

تعمیرات اساسی ساختمان خدمات بندر شهید 
رجایی

و  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  فی مابین  پروژه  این 
شرکت ره گستر نفت در خرداد ماه سال 1399 منعقد 
گردید. و در حال حاضر در فاز تجهیز کارگاه و بخشی 
از اجرای عملیات تخریب وضعیت موجود می باشد که 

پیشرفت فیزیکی آن قریب به 23.15% می باشد

پروژهای آتی:
احداث  عملیات  انجام  مناقصه  در  شدن  برنده   .1
LLDPE/ برق طرح ساختمان های کنترل و پست 
در  کنگان  مهستان  نگین  پروژه   HDPE(Swing)

فروردین 1400
این پروژه در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد بوده 

و مدت آن 14 ماه است.
2. خدمات مدیریت طرح شرکت صبا نفت )در حال 

عقد قرارداد(
پس از انجام مذاکرات و توافقات اولیه جهت انجام 
خدمات مدیریت طرح شرکت مهندسی ساختمانی 
صبا نفت در حال طی نمودن تشریفات اداری جهت 

عقد قرارداد تا ماه جاری می باشد.

شرکت ره گستر نفت

-----------------------------------------

گزارش تصویری برگزاری مجامع عادی ساالنه شرکت های تابعه در محل شرکت 
سرمایه گذاری صنعت نفت در خرداد ماه
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اقتصادی اقتصادی

فراشاخص توسعه
فراشاخص توسعه نمایش دهنده همه ابعاد توسعه در حوزه های سیاسی-حقوقی، 
اقتصادی و کسب و کار، حوزه اجتماعی و فرهنگی، حوزه توانمندسازی فردی 
و حوزه طبیعی است. فراشاخص توسعه، تجمیعی از 13 کالن شاخص است که 

شامل 124 زیر شاخص و 734 نماگر توسعه است.
ایران در فراشاخص توسعه در میان 147 کشور در رتبه 114 قرار دارد. نمره ایران 
در فراشاخص توسعه برابر با 46.5 بوده که کمتر از میانگین جهانی )56.6( است. 
از این نظر ایران در زمره کشورهایی با توسعه در وضعیت هشدار )نارنجی رنگ( 

قرار گرفته است.

نردبان توسعه
نردبان توسعه بیانگر وضعیت توسعه ایران در بین بهترین کشور و بدترین کشور است 
و مشخص می کند که ایران از 100 پله ای که برای توسعه فرض شده، چند پله را طی 
کرده است. منظور از بهترین کشور، آرمان شهر توسعه است؛ یک کشور فرضی که 
بهترین عملکرد در هر کالن شاخص برای آن در نظر گرفته شده است. منظور از 
بدترین کشور، ویران شهر توسعه است که در همه 13 کالن شاخص توسعه بدترین 
عملکرد را داشته است. اگر بهترین وضعیت توسعه در دنیای امروز را با عدد 100 
و بدترین وضعیت را هم با عدد صفر نمایش دهیم، ایران تنها 39 پله از این نردبان 
توسعه را طی کرده است و هنوز راه طوالنی تا رسیدن به وضعیت امروز کشورهای 

توسعه یافته دارد.

نمودار راداری توسعه
تصویر زیر به خوبی نمایشگر میزان دوری و نزدیکی ایران از آرمان شهر و ویران شهر 
توسعه در 13 کالن شاخص است و عالوه بر این نمایش دهنده فاصلۀ بهترین و بدترین 

کشورها در هر کالن شاخص نسبت به نمره 100 و صفر است.

روند رشد کالن شاخص ها
برای دستیابی به روند رشد ایران در 13 کالن شاخص از نوسانات آنها در سال های 
مختلف چشم پوشی کرده و میانگین نرخ رشد ساالنه هر کالن شاخص محاسبه شده 

است. نمودار زیر این روندهای رشد را نشان می دهد.

نمودار باال نشان دهنده میانگین نرخ رشد مرکب ساالنه کالن شاخص ها در ایران از 
اولین سال انتشار گزارش هر کالن شاخص است. بر این اساس در طول دهه های 
گذشته، کالن شاخص های حکمرانی و رقابت پذیری رشد منفی داشته اند و رشد 

مثبت شاخص های شدت انرژی، دولت شکننده، و صلح بیانگر بدتر شدن عملکرد ایران 
در این حوزه ها بوده است. در مقابل کالن شاخص های پیشرفت اجتماعی، توسعه انسانی، 
نوآوری، حقوق مالکیت، سهولت کسب و کار و عملکرد زیست محیطی رشد مثبت و رو 
به بهبود داشته و کامیابی و شادی تقریباً ثابت بوده اند. البته در پنج سال گذشته کالن شاخص 

سهولت کسب و کار نیز روندی منفی و کاهنده داشته است.

نمودار باال وضعیت این کالن شاخص ها را در اولین سالی که داده  آنها برای ایران موجود 
است و آخرین سال انتشار گزارش ها نشان می دهد. همان گونه که مشخص است بیشترین 
بهبود در کالن شاخص توسعه انسانی رخ داده و کالن شاخص نوآوری نیز نرخ رشد قابل 

توجهی داشته  است.

 
نمودار باال نمره ایران در فراشاخص توسعه و همچنین وضعیت ایران در نردبان توسعه را 
درسالهای 2015 و 2020 نشان می دهد. نکته قابل توجه این است که با وجود رشد در نمره 
فراشاخص توسعه ایران در سالهای 2015 تا 2020، نمره نردبان توسعه ایران در عدد 39.1 

ثابت مانده است و هیچ تغییری در این دوره نداشته است. 
ایران از لحاظ توازن توسعه و اینکه در همه ابعاد توسعه به صورت متناسب پیشرفت کرده 
باشد، وضعیت نامطلوبتری دارد و تنها حدود 25 پله را طی کرده است. در حقیقت واقع 
شدن ایران در پله 29 نردبان توسعه محصول پیشرفت نامتوازن در ابعاد مختلف توسعه است.

شاخص تبدیل پول به توسعه
رابطه بین درآمد سرانه کشورها به دالر با فراشاخص توسعه نشان می دهد هر چه کشور ها 
به لحاظ درآمد سرانه وضعیت بهتری داشته باشند، فراشاخص توسعه آنها نیز بهتر است. 
این رابطه بسیار قوی و معنا دار است. اما در این میان برخی از کشورها از درآمدهای 
به دست آمده بهتر برای توسعه استفاده کرده اند و برخی دیگر نتوانستند از این درآمدها در 
جهت توسعه استفاده کنند که این نشان می دهد موانع توسعه را نه در درآمد ملی بلکه باید 

در ابعاد سیاسی، اجتماعی و در مجموع نهادی جست و جو کرد. موانعی که 
اجازه نداده اند درآمد ملی به توسعه تبدیل شود.

نمودار باال رابطه بین درآمد سرانه و فراشاخص توسعه ملی را نمایش می دهد 
که نقطه  قرمز رنگ ایران است. شاخص »توان تبدیل پول به توسعه« نشان 
فعلیت  به  را  توسعه  برای  بالقوه اش  توان  از  می دهد که هر کشور چقدر 
رسانده است. این شاخص نشان می دهد ایران در میان 146 کشور از جهت 
توان تبدیل درآمد به توسعه رتبه 143 را دارد! یعنی ایران به لحاظ درآمدی 
می توانسته است به صورت بالقوه نمره 57.14 را در فراشاخص توسعه کسب 
کند، اما در  حال  حاضر نمره 46.5 را کسب کرده و حدود 18 درصد پایین تر 

از ظرفیت خود عمل کرده است.

تحلیل سوات توسعه ایران
بر اساس تقسیم بندی انجام شده در نقشه توسعه، می توانیم نقاط ضعف، قوت، 
فرصت ها و تهدید های ایران را در مقایسه با میانگین جهانی شناسایی کنیم. 
اگر وضعیت ایران در یک زیرشاخص پایین تر از میانگین جهانی باشد، 

ضعف یا تهدید و اگر باالتر باشد، قوت یا فرصت است.

نمودار فوق نشان می دهد بیشتر زیرشاخص های توسعه ایران در مقایسه با 
میانگین جهانی در وضعیت ضعف یا تهدید به سر می برند که به این معناست 
که تنها استراتژی تدافعی می تواند به کنترل بحران و در نتیجه خروج از 
وضعیت فعلی کمک کند و در مقابل، استراتژی های تهاجمی در اقتصاد 
و سیاست منجر به بحران های بی بازگشت خواهد شد. برای تغییر مسیر از 
استراتژی های تهاجمی به تدافعی در عرصه سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
نیازمند پارادایم شیفت یا افق گشایی هستیم؛ به این معنی که فرار از تهدیدهای 

خارجی و رفع ضعف های داخلی باید به اولویت نظام تبدیل شود.
منبع: وب سایت پویش فکری

ایران در وضعیت هشدار در 
مسیر توسعه
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به یک نفر از همکارانی که هر 
سه جدول را به صورت صحیح 
به دفتر روابط  تکمیل کرده و 
قید  به  نمایید،  ارسال  عمومی 
قرعه جایزه ای اهدا خواهد شد.

جدول سودوکو

نشریه ونفت همزمان با شروع سال جدید تصمیم دارد یک دوره مسابقه »عکاسی« 
برای همکاران و اعضاء خانواده ایشان با موضوع:

 »زندگی در قرن جدید« 
در سه گروه سنی زیر برگزار کند:

الف( 7 تا 13 سال
ب( 14 تا 18 سال
ج( 18 سال به باال

  
مسابقه عکـاسیمسابقه عکـاسی

• هر شرکت کننده مجاز به ارسال سه عکس می باشد.
• آثار باید به صورت فایل با یکی از فرمت هایPDF- JPG باشد.

• آثار باید تا تاریخ 1400/5/31 به آدرس pr@oiicgroup.com ارسال شود.
• به رسم یادبود جایزه ای به برنده اهدا خواهد شد و آثار منتخب در نشریه ونفت منتشر می شود.




	_ftnref1

