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قصد داشتم برای این شماره از نشریه به مناسبت فرارسیدن 
سال تحصیلی جدید از حال و هوای پاییز و آغاز مدارس 
مطلبی بنویسم که گویا خبری از بازگشایی مدارس، حداقل 
تا زمانی که واکسیناسیون دانش آموزان انجام شود، نیست. 
سال گذشته وقتی دانش آموزان و دانشجویان بصورت آنالین 
در کالس ها شرکت می کردند، تصور می کردیم سال آینده 
حتما مشکالت پاندمی حل شده و در ذهن همه، فردای بدون کووید درراه بود و فقط 
باید امروزِ لعنتی را تحمل می کردیم! اگرچه یونیسف خطر ابتال به بیماری کرونا برای 
دانش آموزان را کمتر از آثار سوء روانی قرنطینه خانگی و ترک تحصیل بدلیل کرونا 

می داند و در اروپا اکثر مدارس تحت تدابیر بهداشتی شدید بازگشایی شده اند.
این همه گیری با همه آسیب های جسمی، روحی روانی، اقتصادی و اجتماعی که 
داشت، مزایایی هم داشت. یکی اش به نظر من همین دهن کجی کردنش به تمام 
برنامه ریزی های ما انسان های مغرور قرن 21 است.! باید قبول کنیم که ما خیلی به 
توانایی های مان در کنترل اوضاع و برنامه ریزی غره شده بودیم ولی االن به بهای 
بسیار سنگینی در همه گیری آینه ای جلوی صورت تک تک ما، قرار گرفت 
که ببینیم چهره واقعی ما همان انسان ضعیف ساخته شده از گوشت و پوست و 
استخوانی است که با همه دانش و تجربه 2000 ساله اش مقهور پدیده "قوی سیاه 
ویروس کووید-19"  شد و حتی تحلیلش از کنترل پاندمی نیز به خطا رفت و االن 

دارد برای تحلیل هایش توجیه می سازد.
 به قول الئوتسه: آنان که خود را توجیه می کنند، قانع نمی شوند و برای شناخت 
حقیقت، انسان باید از شر دانستگی رها شود و هیچ چیز نیرومندتر از خالء نیست. 

خالئی که انسان از آن گریزان است.
اکنون در هر جمعی که حاضر می شوم-البته بار عایت پروتکل های بهداشتی و 
برای  انتظار  ناامیدی، طوالنی شدن رنج و  از  فاصله گذاری اجتماعی!-صحبت 
از زمان حال  پاندمی است. همه ما  از سایه  رسیدن روزهای عادی بدون ترس 
بیزاریم. می خواهیم به هر قیمتی شده به قالب آینده ی نامحتمل آویزان شویم ولی 

لحظه های زمان حال را ذبح می کنیم. 
این کالفگِی زمان حال باعث شده فلج شویم و تصمیمات مهم مان را به آینده 
بیهوده و طاقت فرسا  بهبود حال روحی مان تالش  برای  یا  موکول کرده ایم و  
می کنیم. گواه این مطلب رونق مشاوره های روانشناسی و روانپزشکی آنالین است.

 هر چه که ما با قدرت اراده خود تالش می کنیم تا کاری را انجام دهیم، امکانش 
کمتر می شود که بتوانیم در آن موفق بشویم. ما قادر نیستیم به خودمان بفهمانیم؛ 
کاری که ما می توانیم بکنیم این است که حالتی را در ذهن خود پرورش دهیم، که 
در آن حالت فهم مسئله خودش به سمت ما بیاید1. به این می گویند "قانون تالش 

معکوس". که بنظر می رسد فرشته نجات ما در این قرن پرتالطم و پراسترس است!

1. آلدوس هاکسلی، قانون تالش معکوس

الزم نیست بهترین و موفق ترین و بی نقص ترین باشیم. الزم نیست در شبکه های 
اجتماعی موفقیت هایمان را توی چشم بقیه بکنیم و یا با دیدن لحظات شادی و موفقیت 
دیگران خود را شکست خورده بدانیم... چرا که تالش برای بهترین بودن چیزی جز 

اضطراب و خشم و اندوه برایمان ندارد. حال قانون تالش معکوس چیست؟
قانون تالش معکوس می گوید هر چه سخت تر بر روی موضوعی کار می کنیم 

کمتر اثربخش خواهد بود.
همه ما تجربه بیخوابی را داریم. هر چقدر بیشتر سعی می کنیم خوابمان ببرد و به 
چیزی فکر نکنیم گویی بیشتر از همیشه تفکرات به ذهن ما هجوم می آورند و ما 
بیخوابتر می شویم. حتی حقه کودکی مان که شمردن گوسفند برای به خواب رفتن 

بود، منجر به هرج و مرج گله گوسفندان در ذهن ما می شود! 
آشفته تر  آگاهیم مضطربیم،  همین که  و  و مضطربیم  نیست  ما حالمان خوب 
می شویم و حال ما را باز بدتر می کند. بهترین راهکار پذیرش این احساسات است. 
فقط کافی است بپذیریم که حالمان بد است. این هم یک روی ماجراست دیگر! 
پذیرش روی دیگری هم دارد، این که مسئولیت وضعیت خود و همه رویدادهایی 

که آنها را مشکالت زندگی مان می دانیم، بپذیریم.
در مرحله بعد باید در راستای هدفمان کار و تالش کنیم ولی وابسته به نتیجه نباشیم. 
عدم وابستگی به نتیجه بدین معنا که فارغ از نتیجه تالش می کنم و نتیجه را به قدرتی 

برتر می سپارم. 
و در آخر؛ از قدرت نیروی حال بهره ببریم. زندگی سرشار از ناامنی، شک و 
عدم یقین است. ما نمی توانیم هیچوقت از درستی انتخاب هایمان اطمینان داشته 
باشیم ولی می توانیم تصمیم بگیریم در آرزوی "اوقات خوشی" که به غلط تصور 
می کنیم درفرداهای نزدیک یا در زندگی جاودان خواهیم یافت، دچار ناهوشیاری 
زمان حال نشویم. به قدری به پس و پیش می نگریم که گویی اصال در دنیای واقعی 
زندگی نکرده ایم. همواره در یک جنگ درونی بین نیروی اراده و ناخودآگاهمان 

هستیم و ترسهای مان همیشه پیروز می شوند.
امیل کوئه می گوید: "راه حل این ترس، آرامش داشتن است، رها کردن و فکر 
کردن درباره چیز های آرامش بخشی است که می توانند به ما احساس اعتماد به 
نفس بدهند. از این احساس اعتماد به نفس، هنگامی که احساس امنیت و تازه بودن 
می کنیم، می توانیم، به راحتی با چیز هایی سر و کله بزنیم که کمتر احساس خطر 

در ما ایجاد می کنند."
در آخر شما را به خواندن بخشی از غزلی از حضرت موالنا که بی ارتباط با موضوع 

نیست مهمان می کنم:
طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت جمله بی قراریت از طلب قرار تست  
ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت جمله ناگوارشت از طلب گوارش است 
ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت جمله بی مرادیت از طلب مراد تست 
تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی 

چرا تالش معکوس ما را از اهدافمان دور می کند؟

سردبیر: طاهره کمالو
 

خبرداخلیسرمقاله

جزییات برنامه ها و طرح های توسعه ای در ونفت
در حـال بررسـی سـایر فرودگاه ها از نظر توجیه اقتصادی هسـتیم تا بـه زودی مجوزها را از 
وزارت نفـت دریافـت کنیم بنابرایـن آمادگی اضافه کـردن چند فرودگاه دیگـر در داخل 

کشـور را نیز خواهیم داشت.

شـرکت  مدیرعامـل  پـور،  روحانـی  احمـد  سـید 
بـا  سـرمایه گذاری صنعـت نفـت در گفـت و گـو 

بـورس: صـدای 
براسـاس قـرارداد منعقـد شـده و همچنیـن عملکـرد 
شـرکت پتروشیمی ایالم در سـال قبل می توان گفت 
که سـود شـرکت فشرده سـازی حدود بین 30درصد 
یـا 40درصد افزایـش می یابد اما تا زمـان بهره برداری 

نمی تـوان برآورد دقیقی داشـت.
در حال ارزیابی پروژه قیر و سـایر پروژه های پیشـنهاد 

شـده به لحاظ سودآوری و بازدهی مناسب هستیم.
پـروژه مایع سـازی اتـان درگیـر برخـی موضوعـات 
بانـک  همـکاری  طریـق  از  کـه  شـد  مالـی  تأمیـن 
تجـارت و اقتصـاد نویـن حـل شـده و تمـام تـالش 
این اسـت کـه بتوانیم تا پایان سـال 1400 پـروژه مایع 

سـازی را آغـاز کنیـم.
موضـوع تامیـن مالی پروژه نفت قشـم نیـز از بانک ها 
انجـام شـد و تمـام تـالش ایـن اسـت کـه فـاز دوم 
پـروژه خشـکی نفت قشـم یـا تا پایان امسـال یـا پایان 

فروردیـن مـاه 1401 بـه بهره بـرداری برسـد.
سرمایه گذاری های شرکت بیشتر در حوزه های نفت، 
حال  در  حاضر  حال  در  و  است  پتروشیمی  و  گاز 
سرمایه گذاری در پروژه انتقال گاز اتان به پتروشیمی 
ایالم هستیم زیرا باید میزان مخازن انتقال گازی که با 

کامیون حمل می شود به ایالم افزایش پیدا کند.
شـرکت  49درصـد  سـهامدار  اینکـه  بـه  باتوجـه 

همچنیـن  و  هسـتیم  قشـم  نفـت  سـرمایه گذاری 
باتوجـه بـه اینکـه فـاز دوم و دریایـی این شـرکت در 
حـال اجـرا اسـت بنابرایـن هیچگونـه سـودی بـرای 
سـرمایه گذاری نفـت قشـم برای سـهامداران تقسـیم 
یـا پرداخـت نمی شـود چـرا که سـودی که شـرکت 
بدسـت می آورد را در قالب افزایش سـرمایه شرکت 
سـرمایه گذاری نفـت قشـم در می آوریـم تـا بتوانـد 

زودتـر پروژه هـای خـود را بـه پایـان برسـاند.
در حـال بررسـی سـایر فرودگاه هـا از نظـر توجیـه 
اقتصـادی هسـتیم تـا بـه زودی مجوزهـا را از وزارت 
نفـت دریافـت کنیـم بنابرایـن آمادگی اضافـه کردن 
چنـد فـرودگاه دیگـر در داخل کشـور را نیز خواهیم 

داشت.
شرکت شیمیایی نفت گستر بیشتر مورد نیاز صنایع 
باالدستی نفت است و با تغییر در هیأت مدیره شرکت 
و جایگزینی افراد متخصص سعی در رفع مشکالت 
آن داریم تا بتواند به سمت تولید محصوالتی که بازار 

صادراتی خوبی دارد، گام بردارد.
لوله های  تولید  با  ارتباط  در  گستر  جوی  شرکت 
فاضالبی فعالیت دارد و قراردادهای خوبی نیز با آبفا 
استان اصفهان منعقد کرده است، برنامه هایی نیز برای 
بتواند  برنامه های توسعه ای چنین شرکتی داریم که 
لوله های  مانند  شود  عمل  وارد  دیگر  زمینه های  در 
ساختمانی، لوله های کشاورزی و لوله های صنعت برق 

تا بتواند فروش و سودآوری خود را افزایش دهد.

»کنترل گازاکباتان« 
فرابورسی می شود

مهمتریــن برنامــه آتــی » ونفــت« 
توســعه فرودگاه هــای شــرکت 
فعالیت هــای  توســعه  و  اوج 
شــرکت پتروتجهیــز کــه در زمینه 
فشرده ســازی گاز اتــان اســت.

ســید احمــد روحانی پــور، مدیرعامــل شــرکت 
ســرمایه گذاری صنعــت نفــت در گفت وگــو بــا 

ــورس:  ــدای ب ص
در مجمـع عمومـی سـالیانه شـرکت سـرمایه گذاری 
صنعـت نفـت سـود تقسـیمی ۵0 تومـان بـه ازای هـر 

سـهم تصویـب شـد.
ای پـی اس » ونفـت« حـدود 16۷ تومـان اسـت، اما ۵0 
تومـان سـود به ازای هر سـهم بین سـهامداران تقسـیم 
و مابقـی آن هـم بـه همـراه مانـده در افزایـش سـرمایه 

اعمال شـد.
افزایـش سـرمایه 203 درصـدی از محل سـود انباشـته 
در برنامه شـرکت سـرمایه گذاری صنعت نفت است. 
مراحـل قانونـی آن در جریـان اسـت کـه بـه وقـت 

مقتضـی بـه سـمع و نظـر سـهامداران خواهد رسـید.
مهمتریـن برنامـه آتـی »ونفـت« توسـعه فرودگاه هـای 
شـرکت اوج و توسعه فعالیت های شرکت پتروتجهیز 

کـه در زمینـه فشرده سـازی گاز اتان اسـت.

انعقـاد قـرارداد با پتروشـیمی ایالم )در ارتبـاط با  انتقال 
گاز اتان به پتروشـیمی ایالم( و فاز دوم شـرکت نفت 

قشـم نیز از دیگـر برنامه های مهم » ونفت« اسـت.
زیرمجموعه هـای  از  گازاکباتـان  کنتـرل  شـرکت 
شـرکت سـرمایه گذاری صنعـت نفـت هم در شـرف 
فرابورسـی شـدن اسـت، امـا به دلیـل موضـوع تعدیل 
قیمـت شـرکت ملـی گاز در حـال بررسـی اسـت و 

امیدواریـم بـه زودی ایـن امـر محقـق شـود.
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1- دربـاره خودتـان و سـوابق کاری تـان برای 
مـا بگوید؟

عباس کاظم پور هستم متولد ماه مهر سال 1338. از ابتدای 
سال 1362 به استخدام وزارت نفت درآمده و کارم را با 
خدمت در پاالیشگاه تبریز با مدرک فوق دیپلم مدیریت 
بازرگانی به عنوان تکنسین ارشد آغاز کردم و همزمان با طی 
دوره های تخصصی و مرتبط با حرفه مربوطه در پاالیشگاه 
در ۵ سال اول خدمت توفیق دستیابی به دو مدرک لیسانس 
حقوق قضایی و زبان ادیبات فارسی را حاصل و در سال 
هفتم خدمتم در وزارت نفت به عنوان مدیر شرکت ملی گاز 
مایع منطقه آذربایجان شامل استان های )آذربایجان غربی 
و شرقی و زنجان و اردبیل( به مدت 3 سال انجام وظیفه 
نمودم. پس از ادغام این شرکت در شرکت ملی پاالیش 
پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  معاون  به عنوان  پخش،  و 
فرآورده های نفتی استان مازندران و پس از گذشت یکسال 
به ترتیب به عنوان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
و  شرقی  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  استان های:  نفتی 
استان تهران ادامه خدمت نمودم. در سال 1392 به عنوان 
و  نموده  انجام وظیفه  ملی پخش  مدیر عملیات شرکت 
ادامه خدمت داده و پس از ۵ سال فعالیت در این سمت 
در مورخ 1396/03/01 به درخواست شخصی دو سال و 

نیم قبل از موعد و با 36 سال سابقه خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شدم. با 
آغاز بازنشستگی با حکم معاون محترم وزیر پاالیش و پخش یکسال به عنوان 
عضو هیأت مدیره پاالیشگاه کرمانشاه به نمایندگی از سهام عدالت انتخاب و 
پس از یکسال به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره در پتروشیمی بیستون 
کرمانشاه مدت 18 ماه انجام وظیفه نموده و پس از آن به عنوان مشاور انرژی 
در چند شرکت صنعتی در تهران مشغول بودم تا اینکه از اردیبهشت سال 

1399 افتخار خدمت در شرکت اوج برای اینجانب فراهم گردید.

2- چگونه و در چه سـالی وارد شـرکت سوخت رسـانی اوج 
شدید؟

 در اردیبهشت سال1399 از سوی مدیریت محترم وقت سرمایه گذاری برای 
تصدی سمت مدیر عامل شرکت اوج دعوت شدم که با احترام به این اعتماد 
و با توجه به سنخیت این وظیفه با کار و تجربه های پیشین، مسئولیت مذکور 
را پذیرفته و قریب به 16 ماه است که امانت دار آن هستم. آغاز حضورم در 
این سمت، همزمان با رکود کاری ناشی از کرونا بود و به عبارتی دیگر در 
خزان فعالیت شرکت اوج برای تصدی این سمت به شرکت اوج ملحق شدم.

3-زمانی که به مجموعه سرمایه گذاری ملحق شدید، بدلیل 
سخت تر شدن شرایط تحریم با مشکالتی مواجه بودید، چطور 

موفق شدید این موانع را پشت سر بگذارید؟
 پس از پیوستن به مجموعه سرمایه گذاری به دلیل سنخیت خاطر صنفی و 
تجربی به این مجموعه، حضور و نوع فعالیت برایم خوشایند بود؛ هر چند، 
عمده ایرالینهای خارجی طرف قرارداد شرکت و در کل صنعت هوایی 
جهان به دلیل آثار ناشی از کرونا و تحریم، دچار یک رکود بی سابقه در 
تاریخ خود شده بودند و شرکت اوج نیز در این شرایط دچار جدی ترین 
چالش در مدت 1۵ سال فعالیت خود شد. بگونه ای که فعالیت ذاتی این 

شرکت تا حدود 60 % کاهش یافت.

4- بزرگتریـن چالـش دوران کاری تـان در شـرکت اوج یـا 
قبلی؟ سـوابق 

پاندمی کوید 19 شرکت اوج را درگیر چالش هایی کرد که برخی برای 
نخستین بار رخ می داد. چالش هایی اعم از ضرورت تحمل هزینه های جاری، 
ضرورت نگهداشت و ادامه قرارداد کلیه نیروهای عملیاتی و توجه به شرایط 
اقتصادی و روحیه آنها با توجه به شرایط عمومی ناشی از بحران کرونا، ابتال 
تعدادی از همکاران فرودگاهی به کرونا، صعوبت تأمین کاال و قطعات 
خارجی با توجه به استانداردهای بین المللی و اهمیت خاص تأمین تجهیزات 
و قطعات و ضرورت در سرویس قراردادن کلیه ادوات سوخت رسانی از 
جنبه های فنی و عملیاتی در راستای حفظ استاندارد، که دقیقاً با آغاز تصدی 

اینجانب مصادف بود.
به نظر اینجانب فقدان رقیب در سنوات قبل اطمینان خاطری برای برنامه ریزان 
و مدیران ذیربط حاصل نموده بود که بالتبع، توسعه کسب وکار شرکت را 
به فراتر از فرودگاه امام )ره( علیرغم مصوبات و موقعیت های قابل توجهی 

گفتگو با عباس کاظم پور
مدیرعامل شرکت  سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج

گفتگوگفتگو

که در زمان خود وجود داشت با کندی و تأمل روبرو کرده و همچنان این شرکت صرفاً در 
فرودگاه امام )ره( فعال بوده است.

 لذا در بدو تصدی این سمت علیرغم بحران های موصوف، اهتمام الزم در تسری فعالیت 
اوج در سایر فرودگاه ها معمول گردیده لیکن در جوار آن تمدید قرارداد با فرودگاه امام)ره( 
که کمتر از دو سال از مدت آن باقی مانده است جزو مهمترین اهداف جاری مورد نظر 

هیأت مدیره محترم و اینجانب می باشد.

5- آیا برنامه ای برای گسترش فعالیت شرکت به بازارهای بین المللی دارید؟
نظارت حاکمیت  به  بسیار حساس و شبانه روزي معطوف  نوع خدمات  از  اوج  فعالیت 
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و  شناخت  به  ملزم  و  داخلي  متعدد  دستگاه هاي 
هوایي  صنعت  ویژه  استانداردهاي  اجراي  و  درک 
جهان در رابطه با سوخت رساني است که مشابه سایر 
چهارچوب  در  بلکه  نبوده  هلدینگ  شرکت هاي 
الزامات خاص ملي و جهاني باید فرآیندها را به نحوی 
هدایت نماید که اعتماد و اعتبار برند مقبول خود را 

فراهم نماید.
تحقق این مهم مستلزم توجه به اولین عنصر حیاتي این 
شرکت، یعني نیروي انساني در ابعاد رفاهي و روحي 
و آموزشي و روزآمد بودن آنها، همزمان بکارگیري و 
حفظ و صیانت از ادوات و تجهیزات و ماشین آالت 
فعلي و انطباق با استانداردهاي ملي و بین المللي یاتا و 
ایکائو بوده و به همین دلیل عالوه بر پایش قابلیت هاي 
سوي  از  اوج  شرکت  فرآیندي  و  فني  و  اجرایي 
تنها  نه  همواره  قرارداد،  طرف  و  اصلي  کارفرماي 
نمایندگان سازمان هاي جهاني فوق بلکه هر یک از 
ایرالینهاي خارجي مقید به بازدید و پایش فرآیندهاي 
رعایت  از  اطمینان  حصول  لحاظ  به  اوج  شرکت 

استانداردهاي جاري مي باشند.
شرکت  پتانسیل  و  بالقوه  توانایي هاي  به  عنایت  با 
اوج اهتمام مدیران سابق براي توسعه ی کسب وکار 
به  منتج  بین المللي  و  منطقه  بازارهاي  در  حضور  و 
برقراري ارتباط براي فعالیت در فرودگاههاي ترکیه 
و عراق گردید و تا ثبت شرکت در استانبول پیش 

رفت لیکن بحران کرونا و سقوط فعالیت ایرالینها و 
زیان هنگفت مشهورترین ایرالینهاي جهان و تبعات 
آن که در این رابطه شرکت اوج نیز از این مشکل 
مستثني نبوده، موجب گردید ادامه فعالیت هاي مرتبط 
به تعویق افتد. امید است پس از وضوح افق روشني از 
شرایط برون رفت از بحران کرونا و تحریم، تحقق این 

راهبرد یعني ورود به بازارهاي منطقه نیز میسر گردد.

بــر  بنظــر می رســد در مذاکــرات   -6
ــل  ــال حاص ــایش هایی در ح ــی گش جام
شــدن اســت، کســب وکار شــما چــه 
تأثیــری از نتایــج ایــن گفتگوهــا خواهــد 

ــت؟ گرف
حاضر  حال  در  که  برجام  مذاکرات  به  عنایت  با 
همچون آسمان بهاری گاهاً کمی تا قسمتی ابری و 
گاهاً آفتابی می شود، یقیناً در صورت حصول نتیجه 
منطبق با مصالح کشور همانگونه که در کلیه تعامالت 
بین المللی کشور می تواند اثر بخش باشد شرکت اوج 
نیز در کلیه زمینه ها اعم از توسعه بازار، تأمین بهنگام 
نیازمندی های خارجی و برگشت به فعالیت مطلوب 
همانند سنوات قبل از شرایط مثبت برجام بی نصیب 
نخواهد بود. لیکن در حال حاضر شرایط مذاکرات 
فعلی )اریبهشت 1400( تغییر و تأثیر چندانی در کلیه 
زمینه های مرتبط حاصل نشده و در این رابطه همچون 

جامعه  اقشار  و  صفوف  تمامی 
و  مؤثر  نتیجه  حصول  به  امیدوار 
مثبت با حفظ کرامت و عزت ملی در 

این زمینه هستیم.

ــره  ــن خاط ــن و بدتری 7-بهتری
بــود؟  چــه  کاری تــان  دوران 
ــه کاری  ــا تجرب ــره ی ــدام خاط ک
تــان در ذهــن شــما ماندگار شــده؟

 در کل در مدت فعالیت 16 ماهه اینجانب در 
رکود  بر  بدترین خاطره عالوه  اوج،  شرکت 
فعالیت هاي جاري به دلیل بحران کرونا در این 
ایام، ابتالء تعدادي از همکاران به ویروس کرونا 
و تبعات آن و همچنین کاهش تردد و تحرک و 
محدودیت هاي ناشي از آن بوده و بهترین آن تالش 
انگیزه  و  توان  ارتقاء  و  روحیه  براي حفظ  عمومي 
همکاران و حفظ تسهیالت و امکانات کارکنان براي 
تقویت انگیزه و توان آني در فعالیت هاي ذاتي بوده 

که مستمراً مورد پایش قرار گرفته است.

8- از ســرگرمی های اوقــات فراغتتــان 
برای مــان بگوییــد؟

و  روانی  و  روحی  و  فیزیکی  و  فعلی  شرایط  در 
اقتضائات جانبی این مقطع اوقات فراغت خویش را 
اگر محدودیت های کرونایی نباشد انجام ورزش به 
ویژه ورزش های هوازی و سبک بهترین سرگرمی 
و  مطالعه کتب  و همزمان  برای خویش می دانم  را 
موارد اوالً مرتبط با کار و حرفه ثانیاً مرتبط در حوزه 
مدیریت و همزمان به دلیل کاهش فشارهای روحی 
ناشی از بحران کرونا مطالعه کتاب های ادبی را ترجیح 

می دهم.

9- در آخـر اگـر مطلبـی باقـی مانـده که 
دوسـت داریـد بـا مـا در میـان بگذارید؟

مطلب آخرم، از صمیم قلب تحقق کامل وحدت و 
اخوت توأم با خرد و واقع بینی و پرهیز از تفرق و 
تعارض در کشور و وطنم را آرزومندم تا عالوه بر 
اعتالی آرمان های منطبق با قابلیت و لیاقت این مردم 
بزرگوار قادر باشیم به نیازهای حداقلی نسل نو برای 

یک زندگی عادی پاسخ گو باشیم.
 

گفتگو

تودیع آقای مهندس مسعود جعفری اصطهباناتی و معارفه آقای سید کاظم حیان به 
عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت طی مراسمی در تاریخ 
1400/4/۷ با حضور آقای دکتر بهزادپور معاونت نظارت بر شرکت ها و سرکار خانم 
بیگدلی مدیر خدمات و آموزش مدیران شرکت سرمایه  گذاری اهداف به همراه 

هیئت مدیره ونفت و برخی از مدیران شرکت های تابعه برگزار گردید.
طی این مراسم آقای دکتر بهزادپور با برشمردن مهمترین فعالیت های انجام شده 
در زمان تصدی ریاست هئیت مدیره آقای مهندس مسعود جعفری اصطهباناتی از 

زحمات و خدمات شایان ایشان قدردانی نمودند و ریاست هئیت مدیره مجموعه 
سرمایه گذاری صنعت نفت را به آقای سید کاظم حیان سپردند.

در ادامه آقای دکتر روحانی پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت و 
دیگر اعضاء هیئت مدیره ضمن خیرمقدم به آقای حیان از زحمات آقای مهندس 

مسعود جعفری اصطهباناتی و خدمات ارزشمند ایشان تقدیر و تشکر کردند.
این مراسم با ذکر صلوات و اهدای لوح تقدیر به آقای جعفری اصطهباناتی و حکم 

آقای حیان به پایان رسید.

انتصاب آقای سید کاظم حیان به عنوان ریاست هیئت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری صنعت نفت

خبرداخلی
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از  بررسـی آمارهـای منتشـر شـده از سـوی وزارت صمـت از تجـارت 
خارجـی مشـخص می گـردد؛ پـس از آنکه سـال 90 با داشـتن 10۵ میلیارد 
دالر، کـه باالتریـن ارزش در طـی یـک دهـه را بـه خـود اختصـاص داده، 
سـال91 سـخت ترین سـال تحریم هـای آمریـکا بـوده اسـت. در واقع سـال 
91 حـدود 18/4 درصـد کاهـش ارزش تجـارت خارجـی نسـبت بـه سـال 

90 را داشـته اسـت.
در سـال 94، آمـد و رفت هـای کشـورهای خارجی به ایران پـس از امضای 
برجـام، انگیـزه فعـاالن اقتصـادی را بیشـتر کـرد و چـراغ سـبز کشـورها به 
همـکاری بـا ایـران موجب افزایـش حجم تجارت بـا رشـد 13/۵ درصدی 
تا بیش از 10 میلیارد دالر در سـال 9۵ نسـبت به سـال 94 شـد. این افزایش 
در سـال 96 نیـز بـا رشـد مثبـت 1۵/6 درصـدی بـه 101/440 میلیـارد دالر 
رسـید. پـس از سـال 90، تجـارت ایـران وارد مـدار 100 میلیارد دالر نشـده 

بـود و در ایـن دهـه تنها در دو سـال 90 و 96 شـاهد ارزش تجارت خارجی 
بیـش از 100 میلیـارد دالر بوده ایم.

حجم تجارت خارجیسال
میلیارد دالر

درصد تغییرات نسبت به 
سال قبل

9010۵/6-

9186/1۷-18/4

9280/۷۵3-/6/3

9390/12۵11/6

94۷۷/2۵0-14/3

9۵8۷/۷2613/۵

96101/4401۵/6

9۷86/922-14/3

988۵/10۵-2/1

99۷3-14/2

ــی  ــط بین الملل ــاد و رواب ــدی در اقتص ــای جدی ــال 9۷ بحران ه ــا در س ام
ایــران ایجــاد شــد. ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا بــه صــورت یک طرفــه 
ــران،  ــه ای ــادی علی ــای اقتص ــت تحریم ه ــد و بازگش ــارج ش ــام خ از برج
ــال  ــن س ــه در ای ــر داد، ک ــه ای تغیی ــه گون ــور را ب ــادی کش ــرایط اقتص ش
ــد  ــت رون ــم اف ــته و علیرغ ــش داش ــدود 14/3 کاه ــی ح ــارت خارج تج
کاهشــی در ســال 98 مجــددا در ســال 99 حــدود 14/2 درصــد کاهــش 

داشــته اســت. 
ــی  ــم رکــود جهان ــر مشــکالت ناشــی از تحری ــه در ســال 99 عــالوه ب البت
اقتصــاد بــه دلیــل شــیوع ویــروس منحــوس کوویــد-19 نیــز تاثیــر بســزایی 
در کاهــش ارزش تجــارت خارجــی ایــران گذاشــت. کــه دالیــل آن را نیــز 

مــی تــوان بــه شــرح زیــر فهرســت کــرد:
بســته شــدن مرزهــای تجــاری بــا عــراق بــه دلیــل شــیوع کرونــا و در  	

نتیجــه کاهــش تقاضــا بــرای محصــوالت مصرفــی
افــت تولیــدات صنعتــی در چیــن و ترکیــه به دلیل شــیوع کرونــا و در  	

نتیجــه کاهــش تقاضا بــرای مــواد اولیه
افــت قیمــت جهانــی محصــوالت صنایــع معدنــی و پتروشــیمی بــه  	

ــا دلیــل افــت تقاضــای ناشــی از شــیوع کرون
سیاســت های ســخت گیرانــه اتخــاذ شــده از ســوی وزارت صمــت  	

و بانــک مرکــزی جهــت صــدور مجــوز ثبــت ســفارش و تخصیــص 
ارز بــرای واردات کاال

محدودیت هــای اعمــال شــده از ســوی وزارت صمــت بــرای  	
صــادرات برخــی از اقــالم از جملــه محصــوالت صنایــع معدنــی

کاهــش واردات ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی بــه دلیــل افــت  	
ــی  ــرمایه گذاری صنعت س

شرکای تجاری دهه 9۰

مهمترین کشورهای مبادی وارداتمهمترین کشورهای مقاصد صادرات

افغانستان  امارات، هند و  چین، عراق، 
)البته کشورهای ترکیه و کره جنوبی 
در برخی سال ها نیز به چشم می خورند(

چین،  امـارات، ترکیه، هنـد و آلمان 
)البتـه کشـورهای سـوئیس و کـره 
جنوبـی در برخـی سـال هـا نیـز بـه 

می خورنـد(. چشـم 

بررسـی شـرکای تجاری ایران از سـال 90 تا 99 حکایت از آن دارد که پنج 
سـکوی اول صـادرات و واردات همـواره در اختیـار کشـورهای محدودی 

بـوده اسـت که مهم ترین آنهـا چین و امارات اسـت. 
تداوم وضعیت کاهشی تجارت خارجی منجر به موارد زیر می شود:

افزایـش نـرخ ارزهـای خارجی بـه دلیل کاهش عرضـه ارز حاصل از  	
صـادرات به بـازار و تراز منفـی بازرگانی خارجی

تشدید مشکالت واحدهای تولیدی صادرکننده  	
محصـول و یا نیازمند به اسـتفاده از مواد اولیه و 

تجهیزات و ماشین آالت وارداتی
اقـالم  	 در  بهـا  افزایـش  و  کمبـود  بـروز 

وارداتـی )بیـش از نرخ رشـد قیمت دالر( 
بـه دلیـل محدودیت هـای اعمال شـده 

بانـک  و  صمـت  وزارت  سـوی  از 
مرکزی جهـت صدور مجـوز ثبت 

سـفارش و تخصیـص ارز بـرای 
کاال واردات 

در نتیجـه بـا رشـد تـورم بـه دلیـل 
کسری بودجه و همچنین ترازهای 
منفـی تجـاری، رکـود تــورمی 
شدیـدی محتـمــل می گردد که 
در صورت عدم اتخاذ تصمیمات 
و  جـدی  آسـیب های  درسـت، 
جبـران ناپذیـری بـر بدنـه اقتصـاد 

می آیـد.  وارد  کشـور 
 – تجـارت  و  توسـعه  سـازمان  منابـع: 

اقتصـاد دنیـای 

نگاهی به آمار تجارت خارجی در دهه 90
نگاهی به یک دهه تجارت خارجی ایران نشان می دهد پایین ترین ارزش تجاری به سال 99 تعلق 
دارد. »دنیای اقتصاد« در گزارشی فراز و فرود حجم تجارت خارجی ایران از سال 90 تا سال گذشته 
را با استناد به دو منبع رسمی آماری بررسی کرده است. تحلیل آمارها نشان می دهد باالترین ارزش 

تجاری ایران در ابتدای دهه 90 ثبت شده است. 

اسماعیل نبی زاده

اقتصادیاقتصادی
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آنچـه مـی خوانیـد بخشـی از مصاحبـه ای اسـت که 
بـا  مدیرعامـل شـرکت پیشـگامان کارمایـه آپادانـا 

سـایت پیوسـت انجـام داده اسـت. 
طبـق گفتـه مدیـران آپادانـا ونچـرز، اولیـن شـرکت 
صنعـت  در  تخصصـی  خطرپذیـر  سـرمایه گذاری 
نفـت وگاز کشـور، نـوآوری باز پارادایمی اسـت که 
می توانـد هزینه هـا را در شـرکت های نفتـی کاهـش 
داده و کارآمـدی را باالتـر ببـرد. بـا این حـال فعـاالن 
ایـن حـوزه معتقدنـد کـه عـدم بیـان نیـاز از سـوی 
شـرکت های نفتـی بزرگ تریـن چالـش آنهـا اسـت.
مهـدی غالم لـو، مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری 
آپادانـا در خصـوص ورود اکوسیسـتم اسـتارت آپی 
بـه حـوزه نفـت و انرژی می گوید: »اسـاس ایـن اقدام 
بـر ایـن پایه  اسـت کـه نـوآوری می توانـد هزینه ها را 
کاهـش و راندمـان را افزایـش دهـد. تـا پیـش از ایـن 
هزینـه و زمـان زیـادی برای نـوآوری صرف می شـد 
و توسعــه فناوری هــای مــورد نظــر شـرکت های 
نفتـی توســط شـرکـت هــای خـدمــات میـادیــن 

نفتــی )Oil Field Service Company(، بـه طـور 
متوسـط تا 1۵ سـال طول می کشـید اما با به کارگیری 
اسـتارت آپ ها به عنـوان ابـزار اصلـی نـوآوری بـاز، 
فناوری هـای مـورد نظـر با هزینه کمتـر و زمان نصف 

)متوسـط هفت سـال( توسـعه یافتند.
او بـا تاکیـد براینکـه ایـن تنهـا یک کارکرد مسـتقیم 
بـرای پارادایـم نـوآوری بـاز اسـت، ادامـه می دهـد: 
»اسـتفاده از فناوری هـای توسـعه یافتـه بـرای سـایر 
صنایـع در صنعت خودتان از دیگـر کارکردهای آن 
اسـت. به طـور مثال موضـوع بالک چیـن در صنعت 
IT توسـعه یافت امـا کم کم شـاهد کارکردهای آن 
در صنایـع نفـت و انرژیو در چهارچـوب قراردادهای 

هوشـمند هستیم.«
مدیرعامـل آپادانا ونچرز معتقد اسـت انتقـال فناوری 
به سـایر بخش ها و خوشـه ها صنعتـی از دیگر مزایای 
ایـن پاردایـم اسـت و در ایـن چهارچـوب فکـری 
درهـای سـازمان شـما هم بـه روی ایده هـای جدید و 
هـم به روی تکنولوژی های نو باز اسـت؛ در حالی که 

در پارادایـم قبلـی هـر صنعـت و سـازمانی فقـط بـا 
نیروهـای خـودش و بـرای خودش کار می کـرد؛ این 
هزینه هـا را بـاال مـی بـرد و کار را ناکارآمـد می کرد.

شـرکت سـرمایه گذاری خطرپذیـر آپادانـا همچنین 
بـر بسـتر ایـن تفکر، یـک مرکـز نـوآوری انـرژی به 
نـام »انرژیـک« در دانشـکده مهندسـی نفت دانشـگاه 
امیرکبیـر ایجـاد کـرده و آن را تبدیـل بـه محفلـی 
توسـط  مختلـف  طرح هـای  کـردن  مطـرح   بـرای 
اسـتارتاپ های دانشـگاهی و دانشـجویان و اعضـای 
هیئـت علمی و سـایر شـرکتهای کوچک و متوسـط 
دانـش بنیـان در چهارچـوب صنایـع نفـت و انـرژی 

کـرده اسـت.
غالم لـو در ایـن بـاره می گویـد: »مـا بـه عنـوان یـک 
داخـل  از  پذیـر  خطـر  گـذاری  سـرمایه  شـرکت 
انرژیـک طرح هایی را برای سـرمایه گـذاری انتخاب 
می کنیـم؛ در نتیجـه ضمـن اینکـه بـه توسـعه فضـا 
کمـک  کرده ایـم، بـرای خودمـان هم فضایـی ایجاد 
کرده ایـم کـه بتوانیـم طرح هایـی را انتخاب کـرده و 

سـرمایه گـذاری کنیـم.

چالش های یک فضای تازه
متخصصـان حـوزه نفـت و گازمعتقدنـد چیـزی در 
ایـران،  در  نفتـی  شـرکت های  درصـد   80 حـدود 
در اختیـار دولـت هسـتند از همیـن رو تـا حـدودی 

همـکاری بـا آنـان مشـکل اسـت.
غالم لـو در ایـن باره با اشـاره به اینکه بعد از گذشـت 
دوسـال از فعالیـت ایـن مجموعه، گارد شـرکت های 
نفتـی باز شـده اسـت، توضیـح می دهد: »سـهامداران 
نفتـی  شـرکت های  از  خودشـان  ونچـرز  آپادانـا 
هسـتند. مـا چهـار سـهامدار داریـم: هلدینـگ انرژی 
دانا و شـرکت سـرمایه گـذاری داناکیـش، هلدینگ 
سـرمایه  هلدینـگ  و  پاسـارگارد  انـرژی  گسـترش 
گـذاری صنعـت نفـت. فعالیـت ایـن سـهامداران در 
حـوزه نفـت و انـرژی باعـث مـی شـود بدنـه نفـت 
سـاده تر ما را بپذیـرد و به حرف های مـا گوش دهد.«

بـه بـاور او ایـن گام اول اسـت و طبیعتـا دور بـودن 
سـهامداران از حـوزه ای تخصصی ماننـد نفت، منجر 

بـه کاهـش بازدهـی فعالیت هـا خواهـد شـد.
او بـا بیـان اینکـه شـرکت های داخلـی نفتـی منتظـر 
بودنـد ببینند بـرای این فضا چـه اتفاقی خواهـد افتاد، 
ادامـه می دهـد: »در این دوسـال به این نتیجه رسـیدند 

کـه ایـن پارادایـم می توانـد خـوب و کمـک کننـده 
باشـد. از سـوی دیگر وزارت نفت نیز با ایجاد پارک 
علـم و فناوری نفت و صنـدوق پژوهش فناوری نفت 
بـه توسـعه اکوسیسـتم اسـتارت آپی کمک کـرد. در 
ادامـه مراکـز نـوآوری دیگری به صـورت تخصصی 
ایجـاد شـدند و عمـال بـا ایـن فعالیـت آپادانـا ونچرز، 
فضـا و ایـده بـرای فعالیـت بقیـه هـم فراهـم شـد کـه 

بتواند توسـعه پیـدا کنند.«

مهدی غالم لو، مدیرعامل آپادانا ونچرز
مدیرعامـل آپادانـا ونچرز براین باور اسـت کـه امروز 
بعـد از گذشـت دو سـال از فعالیـت، نـگاه امیـدوار 
کننـده ای در صنعت نسـبت به ایـن مجموعه و فضای 

نـوآوری در صنایـع نفـت و انـرژی وجـود دارد.

به صالح دید خودتان کمک نکنید
بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  ونچـرز  آپادانـا  مدیرعامـل 
محدودیت هـای ایـن فضـا و لـزوم حمایـت دولت از 
این مجموعه هـا می گوید : »تجربـه دولت در حمایت 
از فضـای عمومـی نـوآوری و اسـتارت آپی، محدود 
بـه حوزه فنـاوری اطالعـات و ICT اسـت. در بخش 
و  تیم هـا  گیـری  شـکل  هزینـه  اطالعـات  فنـاوری 
اسـتارت آپ ها پاییـن و زمـان رسـیدن به درآمدشـان 
هـم کـم اسـت چـون بخـش مهمـی از آنهـا بـا مـدل 

کسـب و کار B2C فعالیـت می کننـد.«
او ادامـه می دهـد: »یعنـی اسـتارت آپ هایی هسـتند 
کـه محصـول یـا خدمـت خـود را بـه مشـتری نهایی 
یـا عمـوم جامعـه عرضـه می کننـد و مسـتقیم پـول 
می گیرنـد. پرواضـح اسـت کـه در صنایـع نفـت و 
انـرژی مـدل کسـب و کار بـه ایـن صـورت نیسـت و 
مـا بـا اشـخاص حقیقی به عنـوان مشـتری، سـر و کار 
نداریـم بلکـه بـا شـرکت های نفتـی طرف حسـابیم.«

کار  و  کسـب  مـدل  اینکـه  بیـان  بـا  غالم لـو 
اسـتارتاپ های حـوزه نفـت بـه حالـت B2B اسـت، 
می گوید: »یعنـی بایـد محصـول یـا خدمـت بـه یـک 
شـخصیت حقوقی دیگـر فروخته شـود و کلی بحث 
قـراردادی و بیمـه و مالیـات و اینهـا دارد کـه منجر به 
کاهـش درآمد می شـود. از سـوی دیگـر فعالیت این 
اسـتارت آپ های نفتـی نیـز اغلب تخصصی اسـت و 

نیازمنـد افـرادی کـه دسـتمزد باالیـی دارنـد.«
او معتقد اسـت نتیجه این امر باال رفتن هزینه تشـکیل 
تیـم و کاهـش درآمـد خواهـد بـود. غالملـو ادامـه 
می دهـد:  »در ایـن میـان دولـت می گوید که به سـیاق 
اسـتارت آپ های IT، مـن فقط هشـتاد یـا صد میلیون 
سـید مانـی می دهـم و شـما بـا ایـن پـول این تشـکیل 
بدهیـد و کار کنیـد. کار کـردن بـا ایـن روش خیلـی 

سـخت می شـود.«
او چالـش بعـدی را اصـرار سـاختارهای دولتـی برای 
چنـد منبـع سـازی می دانـد و توضیح می دهـد:  »یعنی 
دولـت پول هـای کوچکی به سراسـر کشـور می دهد 
تـا تیم هـا شـکل بگیرنـد و اشـتغال زایی شـود. ایـن 
یـا خـودرو  اطالعـات  فنـاوری  در حـوزه  سیاسـت 
ممکن اسـت کمک کننده باشـد چون سطح فناوری 
بـرای عموم قابل دسترسـی اسـت امـا در صنعت نفت 
این گونـه نیسـت و کار بصـورت تخصصـی دنبـال 
می شـود و هـر تیـم یـا مرکـز نـوآوری هـم شـبکه 
ارتباطـی خـودش را دارد تـا بتوانـد محصـوالت و 
خدمـات تولیدی تیمهای خـود را با موفقیـت به بازار 

برساند.«
وافـر  بعـدی عالقـه  »نکتـه  می دهـد :  ادامـه  غالم لـو 
مجموعـه هـای دولتـی بـه حمایـت مسـتقیم از تولید 
تولیـد  انـرژی،  و  نفـت  صنعـت  در  اسـت.  کننـده 
محصـول و خدمـت بخشـی از راه فـروش و تجـاری 
از  موثـر  اسـتفاده  دیگـر  بخـش  اسـت.  آن  سـازی 
بروکرهـا اسـت کـه در فرایند تجاری سـازی کمک 

می کننـد.«
»ایـن  می دهـد:   ادامـه  ونچـرز  آپادانـا  مدیرعامـل 
گواهینامه هـا  فاقـد  اغلـب  خدمـات  و  محصـوالت 
و تاییدیه هـای تخصصـی هسـتند و بروکرهـا نقـش 
اعتمادسـازی را بـازی می کنند؛ ولـی می بینیم که این 
مجموعه هـای بروکـر و مراکز نوآوری با دشـواری با 
دولـت تعامـل می کننـد و اغلب مجبور می شـوند که 

هزینـه نـوآوری را از جیـب خودشـان بپردازنـد.«

نیازها بیان نمی شود
مجتبی سـرانجام پور، مدیر مارکتینـگ آپادانا ونچرز 
نیـز در بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مجموعه هـا، موضوع 
جدیـدی در دنیـا هسـتند، می گویـد: »کمپانـی شـل، 
اولیـن شـرکتی بـود کـه به ایـن سـمت رفـت؛ زمانی 
کـه هزینه هـا در ایـن مجمـوع بـاال رفـت و بـا رکـود 
مواجه شـدند، شـل گیم چنجـر را راه انـدازی کردند. 
مـدل ایـن اسـتارت آپ ها با همـه اسـتارت آپ ها فرق 
می کنـد. هدف اسـتارت آپ های دیگـر، درآمدزایی 
و خدماتی اسـت که براسـاس آن درآمد کسب کنند 
امـا هـدف اصلـی در اسـتارت آپ های حـوزه نفت و 

انـرژی، کاهـش هزینه ها و حل مسـئله اسـت.

ــگ  ــر مارکین ــرانجام پور، مدی ــی س مجتب
ــرز ــا ونچ آپادان

او بـا بیـان اینکـه آپادانـا ونچـرز اولیـن ونچـر کپتـال 
نفتـی اسـت، توضیـح می دهـد:  »مـا عـالوه بـر اینکـه 
نفتـی سـرمایه گذاری می کنیـم،  روی شـرکت های 
پلـی  انرژیـک در دانشـگاه  نـام  بـه  شـتاب دهنده ای 
تکنیـک داریـم که تیم  های اسـتارت آپی مـا در آنجا 

مستقر هسـتند.«
او بزرگ تریـن چالـش را در ایـن حـوزه عـدم بیـان 
نفتـی می دانـد  بـزرگ  نیازهـا توسـط شـرکت های 
نیـاز  بـزرگ  شـرکت های  از  »خیلـی  می گویـد:  و 
رابطـه،  همیـن  در  نمی کننـد.  بیـان  را  خودشـان 
بزرگ تریـن کاری کـه مـا انجـام  می دهیم این اسـت 
کـه گفتمانی ایجـاد کردیم که شـرکت ها درباره نیاز 

خـود صحبـت کننـد.«

هزینه های سرمایه  گذاری در صنعت نفت و گاز با 
استفاده از پارادایم نوآوری باز کاهش می یابد

خبرداخلیخبرداخلی
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آیدا جمالی
نهم

فاطمه السادات
روحانی پور
ششم ابتدایی

ترنم تفضلی
پیش دبستانی

سیده مهسا استاد
دانشجو

ثنا جلینی
اول ابتدایی

روهان مفتخری
سوم ابتدایی

نیلوفر خلجی
دوم ابتدایی

ماهان 
حسینیان راوندی

دوم ابتدایی

ترانه تفضلی
پیش دبستانی

محمدپارسا دهقانی
دوم ابتدایی

سید محمدعلی
روحانی پور

دانشجو

مهناز
محمدکریمی

دانشجو

علی محمد
کریمی
دانشجو

مهیار افشار رضایی
دوم ابتدایی

زهرا مجیدی
هشتم

مبین فردوس
یازدهم

مهدی 
حسینیان راوندی

هشتم

حسین فردوس
ششم ابتدایی

حسین 
محمد کریمی

دوازدهم

نرجس ملکی
هشتم

آرین شاهنده
اول ابتدایی

نگار نبی زاده
هشتم

فاطمه مجیدی
هشتم

مهتاب محبوبیان
پنجم دبستان

پارسا علیشیری
سوم ابتدایی

آبتین عسگری
سوم ابتدایی

سبحان زینلی
سوم ابتدایی

امیرسام رستمی
 دوم ابتدایی

عالیشان شاهنده
چهارم ابتدایی

محمدطاها 
کشتی کار

ششم ابتدایی

رادین رحیمی
پنجم ابتدایی

شاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفتشاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفتشاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفتشاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفت
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متخصص ها هم اشتباه می کنند!
اتفـاق  یـا  پدیـده   یـک  از  می خواهیـم  وقتـی 
سـردربیاوریم دسـت به دامن کارشـناس ها می شویم. 
امـا نویسـنده های کتـاب فریکونومیکـس یـا اقتصـاد 
ناهنجاریهـای پنهـان اجتماعـی نشـانمان می دهند که 
همیـن کارشـناس ها چقـدر در تحلیـل و علت یابـی 
اشـتباه  بـه  هـم  را  مـا  و  می کننـد  اشـتباه  اتفاق هـا 
پیشـنها  مـا  بـه  فریکونومیکـس  می اندازنـد. کتـاب 

نشـان می دهنـد کـه زیـاد پیـش می آیـد که مـا حتی 
در تشـخیص انگیزه هـای اخالقـی و اجتماعـی هـم 

دچـار خطـا می شـویم.
بـا خوانـدن این کتـاب دید وسـیع تری پیـدا می کنیم 
و سـوال های بهتـری دربـاره ی پدیده هـا و اتفاق هـا 
می پرسـیم حتـی اگـر بـه جواب هـای بهتری نرسـیم. 
و بـا زاویـه جدیـدی از علـم اقتصاد آشـنا می شـویم.

ــاد،  ــاب اقتص ــای کت ــر فصل ه ــروری ب م
ــی ــان اجتماع ــای پنه ناهنجاری ه

اجتماعـی  پنهـان  ناهنجاری هـای  اقتصـاد  کتـاب 
پنهـان همه چیـز«  »بعـد  بـا مقدمـه ای تحـت عنـوان 
آغازشـده اسـت. ایـن مقدمه ایـده ی اصلی کتـاب را 
مطـرح می کنـد: »اگر اصـول اخالقی نشـان می دهند 
کـه مـردم  دوسـت دارنـد امـور دنیـا چگونه بگـذرد، 
اقتصـاد نشـان می دهـد کـه دنیـا چگونـه می گـذرد« 
اقتصـاد  بگوینـد  می خواهنـد  نویسـندگان  درواقـع 
چیزهـای عجیب وغریب چیسـت. پـس از آن بدنه ی 
اصلی کتاب در شـش فصل نوشته شـده اسـت که به 

زیرند: شـرح 
1- چـه تشـابهی بیـن آمـوزگاران و کشـتی گیران 

سـومویی وجـود دارد؟

می کنـد بـرای فهـم علـت پدیـده ی اجتماعـی، روی 
داده هـا متمرکز شـویم و بـه جواب های آماده شـک 
کنیـم. داده ها به ما نشـان می دهند که تمـام رفتارهای 
اجتماعـی تحـت تاثیـر انگیزه هـا و محرک هـا انجـام 
می شـوند. مـا انگیزه هـای پشـت رفتارمـان را یا اصال 
نمی بینیـم یـا جابه جـا تشـخیص می دهیم. مثـال وقتی 
بـا رفتـار اجتماعـی مواجـه می شـویم و می خواهیـم 
تحلیلـش کنیـم سـراغ انگیزه هـای اخالقـی افـراد از 

انجـام ایـن رفتـار می رویـم. البتـه میـان سـه انگیـزه ی 
اقتصـادی، اجتماعـی و اخالقـی، شناسـایی انگیزه ی 
اقتصـادی بـرای مـا سـخت تر اسـت. در عـوض دو 
انگیـزه ی دیگـر را راحت تر تشـخیص می دهیم. ولی 
نویسـندگان کتـاب فریکونومیکـس نشـان می دهنـد 
کـه زیـاد پیـش می آیـد کـه مـا حتـی در تشـخیص 
انگیزه هـای اخالقـی و اجتماعـی هـم دچـار خطـا 
می شـویم. ولـی نویسـندگان کتـاب فریکونومیکس 

2- چـه شـباهتی بیـن گـروه کلوکلوکـس کالن و 
کارگـزاران بنـگاه مسـکن وجـود دارد؟

3- چرا فروشـندگان مواد مخدر هنوز با مادرانشـان 
زندگی می کنند؟

4- مجرمان کجا رفتند؟
۵- چگونه می شود پدر یا مادری عالی بود؟

6- تربیـت عالـی فرزنـد، یـا آیـا روشـندا بـا اسـم 
دیگـری نیـز همچنـان شـیرین اسـت؟

پس ازایـن 6 فصـل بخشـی بـه نـام »حـرف آخـر: دو 
راه بـه هـاروارد« آمـده اسـت. این بخـش از کتاب به 
ارتبـاط میـان داده هـای مـا و تصادفـی بـودن زندگی 

اسـت. پرداخته 
در بخـش یادداشـت ها نیـز منابـع بسـیاری از مطالـب 
کتـاب بـه تفکیـک فصل هـا آمـده اسـت. ایـن منابع 
می توانـد برای کسـانی کـه می خواهنـد پژوهش های 
بیشـتری انجـام دهنـد یـا دامنـه ی مطالعـات خـود را 

گسـترده تر کنند بسـیار مناسـب اسـت.
بـرای اینکـه بیشـتر متوجـه شـوید بـا چـه نـوع کتابی 
سـر و کار داریـم خالصه ای از برجسـته ترین مثالها و 
داسـتان های مطرح شـده در این کتاب کـه زیر به آن 

اشـاره می شـود، توجـه کنید:

ــش  ــن در کاه ــقط جنی ــون س ــر قان تاثی
جرائــم نوجوانــان:

* در دهـه نـود میـالدی، زمانـی کـه جـرم جنایـت 
بویـژه جرایـم انجـام شـده توسـط نوجوانـان بحـدی 
نگـران کننـده رسـیده بـود، پیـش بینی جرم شناسـان 
و متخصصیـن علـوم سیاسـی ایـن بـود که بـه زودی 
تعداد کشـته شـدگان توسـط جرایم نوجوانان 1۵% و 
حتـی به عقیـده بدبین هـا دو برابر خواهد شـد. اما در 
واقعیـت ظـرف پنـج سـال جرائم نه تنها بیشـتر نشـد، 
بلکـه بـه نصـف رسـید. کارشناسـانی کـه پیش بینـی 
انفجـار نـرخ جرائم را انجام داده بودند شـروع کردند 
بـه تحلیـل و دالیـل مختلفـی ماننـد نـوآوری هـای 
پلیس، رشـد اقتصادی، سیاسـتهای کنترل اسلحه و ... 
را عامـل بهبـود اعالم کردند. کارشناسـان این بار هم 
اشـتباه می کردند. بزرگتریـن نقش در کاهش جرائم 
را قانونـی شـدن سـقط جنیـن داشـت! ایـن قانـون در 
سـال 19۷3 به تصویب رسـید و با این قانون بسـیاری 
از جنین هایـی کـه در خانواده هـای تبهـکار، مـادران 
کـم سـن وسـال و معتاد یـا خانواده هایی که پتانسـیل 
بـزه کاری در آنهـا بیشـتر بـود، دیگر به دنیـا نیامدند. 
بنابرایـن در نیمـه دوم دهـه 90 جرائـم کاهـش یافت. 

کتـاب فریکونومیکـس در فارسـی با عنوان اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی ترجمه شـده. در کتاب فریکونومیکس اسـتیون 
دابنـر و اسـتیون لویـت از محرک هـا و انگیزه هـای رفتاری ما حـرف می زنند. نویسـنده های کتاب فریکونومیکـس معتقدند که ما 
ایـده ای داریـم از ایـن دنیـا و مکانیزم هایش و این ایده عموما براسـاس اخـالق کار می کند. فکر می کنیم اخالقا باید اینطور باشـد، 
پـس تصـور می کنیـم واقعـا هـم اینطـور اسـت. اما درسـت نیسـت. بـرای اینکه بفهمیـم دنیا چطـور کار می کنـد باید برویم سـراغ 
علـم اقتصـاد و اقتصاددان هـا. اقتصاددان هـا بهتـر از هـر کسـی می توانند بفهمند انگیـزه ی ما از انجام کارها چیسـت. کتـاب اقتصاد 

ناهنجاری هـای پنهـان اجتماعـی، انگیزه هـای پشـت پدیده ها و رفتارهـا را به ما نشـان می دهد.

فریکونومیکس
)Freakonomics( 

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی

طاهره کمالو
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آیـا بـا پـول می تـوان 
انتخابات را خرید؟

* اعتقاد عمومی بر این اسـت کـه در ایاالت متحده، 
انتخابـات را بـا پول می تـوان خریـد و کاندیدایی که 
بتوانـد بیشـتر پول خـرج کمپین انتخاباتـی کند حتما 
پیـروز می شـود. در اینجـا نیـز خطایـی منطقـی اتفاق 
افتـاده اسـت. رابطـه جـذب پـول سـرمایه داران در 
کمپیـن و پیـروزی انتخابـات رابطـه علـت و معلولی 
متوجـه  سـرمایه دارها  کـه  مفهـوم  بدیـن  نیسـت. 
می شـوند کدام کاندیدا اقبال بیشـتری بـرای پیروزی 
دارد و از آنجـا کـه دنبـال منافـع خـود هسـتند، برای 
پیـروزی کاندیـدای با شـانس بیشـتر سـرمایه گذاری 
می کننـد. از طـرف دیگر گفتـه می شـود هزینه های 
یـک دور کمپین انتخاباتی حـدودا یک میلیارد دالر 
می شـود کـه اگرچه مبلغ باالیی اسـت ولـی این مبلغ 
معـادل پولـی اسـت کـه آمریکایی هـا سـاالنه خـرج 

خریـد آدامـس می کنند!

آیـا تاکنـون هیچ هنـری مانند هنـر پدر و 
مـادر بـودن این قـدر به طور کامـل به علم 

است؟ تبدیل شـده 
و  زیـاد  بسـیار  گروه هـای  اخیـر  دهه هـای  طـی   *
متنوعـی از کارشناسـان تربیـت فرزنـد پیداشـده اند. 
هرکسـی کـه سـعی کـرده حتـی به طـور غیـر جدی 
توصیه هـای آن هـا را انجـام دهـد گیـج شـده اسـت؛ 
زیـرا عقـل متعـارف دربـاره تربیـت فرزنـد به طـور 
لحظه ای تغییـر می کند. گاهی نظر کارشناسـان باهم 
سـازگار نیسـت. زمانی می بینیم کارشناسـی مشـهور 

ناگهـان نظـر می دهـد کـه فکـر و 
روش قدیمـی غلـط و فکـر یـا روش جدیـد. 
حداقـل بـرای مدت کمی، بـدون هیچ شـکی کاماًل 
درسـت اسـت. مثالً شـیر دادن بچه توسـط مادر، تنها 
راه تربیت بچه ای سـالم و باهوش اسـت. بچه همیشـه 
بایـد به پشـت بخوابـد. البته تـا زمانی که کارشناسـی 
حکـم دهـد کـه او فقـط بایـد روی شـکم بخوابـد. 
خـوردن جگـر هـم مسـموم کننده اسـت و هـم برای 

پیشـرفت ذهنـی الزم اسـت.
تنبیـه ممنوع اسـت چـوب را کنار بگذاریـد و بچه را 
لـوس بـار بیاورید یـا بچه را بزنیـد و به زنـدان بروید.

»آن هالبـرت« در کتابـش بانـام بزرگ کـردن امریکا 
نشـان می دهـد کـه چگونـه کارشناسـان حرف هـای 
ضدونقیـض نسـبت بـه یکدیگـر و حتـی نسـبت بـه 
خودشـان می زننـد. گاهی نظراتشـان اگر گیج کننده 
و نگران کننـده نباشـد ممکـن اسـت خنده دار باشـد. 
»گـری ازو« کسـی کـه در مجموعـه کتاب هایـش 
تحـت عنـوان مالحظـات تربیـت کـودک، راهبـرد 
مدیریـت کودک را برای پدر و مادرهایی که سـعی 
می کننـد فرزندانشـان را به بهترین وجـه تربیت کنند 
ارائـه می کنـد، بـر این نکته تأکید می کنـد که چقدر 
اهمیـت دارد بچـه را از همـان سـنین ابتدایی آموزش 
داد تـا شـب ها تنها بخوابـد. او هشـدار می دهد که در 
غیـر این صـورت محرومیت از خواب ممکن اسـت 
اثر منفی بر توسـعه سیسـتم عصبی بچه بگذارد و در 
قـدرت یادگیـری او اختالل ایجاد کنـد. درعین حال 
هشـدار  هـم  خوابیـدن  هـم  کنـار  طرفـداران  هـم 
می دهنـد کـه تنهـا خوابیـدن ازنظـر روانی بـرای بچه 
مضـر اسـت و او بایـد در تخـت خانوادگـی بخوابد.

پنج ایده اصلی کتاب:
و  انگیزه هـا  برخـی  شـده  سـعی  کتـاب  ایـن  در 
مشـوق های رفتـاری را در قالـب ایده هایـی مطـرح 

کنـد کـه شـامل ایـن مـوارد اسـت:
1- دنیـای مـا براسـاس مشـوق ها و انگیزه هـا1 کار 
می کنـد.  ایـن عوامـل هـم انگیزاننده هـا و هـم 
بازدارنده ها را شـامل می شـود. برای اینکه بتوان 
دنیـا را تحلیل کرد باید مشـوق ها و انگیزاننده ها 
را شـناخت. مشـوق ها یا اخالقی هستند، یا مالی 
و یـا اجتماعـی. گاهـی الزم اسـت بـرای ایجـاد 
تغییـر از مکانیزم چند مشـوق همزمـان بهره برد. 
بعنـوان مثـال بـرای کاهـش مصـرف دخانیـات 
عـالوه بـر وضع قوانیـن مالیاتی سـنگین )مالی(، 
گفتـه شـد کـه درآمـد حاصـل از سـیگارهای 
گروههـای  صـرف  بـازار  در  موجـود  قاچـاق 
تروریسـتی شـده اسـت )مشـوق اخالقـی( و یـا 
اینکـه آسـیب سـیگار بـرای اطرافیـان بیـش از 
خـود فـرد سـیگاری اسـت )مشـوق اخالقـی(، 
در مکان هـای عمومـی نیـز مصـرف دخانیـات 

ممنـوع شـد )مشـوق اجتماعی(.
2- درک عمومـی2 کـه از پدیده هـا داریـم و برپایه 
آن امـور را تحلیـل می کنیم، اغلب غلط اسـت. 
مثـال پـول انتخابـات را نمی خـرد و یا هیچکس 
تابحال نتوانسـته ثابـت کند که خـوردن 8 لیوان 

آب در روز واقعـا اثـر بر سـالمتی دارد.
3- تغییـرات بـزرگ خیلـی اوقـات دالیـل ظریف 
و نامحسوسـی دارنـد و بـرای پیـدا کـردن ایـن 

دالیـل بایـد دورترهـا را دیـد.
4- کارشناسـان و متخصصیـن اطالعـات بیشـتری 
از مـا دارنـد کـه برای پیشـبرد اهداف خودشـان 
از آن اسـتفاده می کننـد. لـذا در مذاکـره ایجـاد 

1.Incentives
2.Conventional wisdom

فـروش  کارشـناس  مثـال  می کنـد.  نابرابـری 
خـودرو اطالعات بیشـتری از ما دربـاره خودرو 
دارد و هنـگام معاملـه بایـد ایـن نابرابـری را بـا 
مطالعه و جسـتجوی بیشـتر کم کنیـم تا متضرر 

نشویم. 
۵- برای کم کردن از پیچیدگی های دنیا کافی اسـت 
یـاد بگیریم چه چیزهایی را بایـد اندازه گیری کرد 

و چطور ایـن کار را کرد. 

نویسنده های کتاب فریکونومیکس
کتـاب فریکونومیکـس، اولیـن کتابـی بـود کـه از 
مجموعه ی فریکونومیکس منتشـر شد. این مجموعه 
نتیجـه ی همکاری اسـتیون دابنر و اسـتیون لویت بود. 
دانشـگاه  آمریکایـی  اقتصـاددان  لویـت  اسـتیون 
شـیکاگو اسـت. لویـت سـال 196۷ در لوئیزیانـا بـه 
دنیـا آمـده اسـت. او سـال 1989 در رشـته ی اقتصـاد 
از دانشـگاه هـاروارد فـارغ التحصیـل شـد و ۵ سـال 
بعـد نیـز دکترای خـود را در همین رشـته از »انسـتیتو 
فنـاوری ماساچوسـت« دریافـت کـرد. از آن زمـان 
تاکنـون او فعالیت هـای علمـی بسـیار زیـادی انجـام 

اسـت داده 
اسـتیون لویت سـال 2003، دو سـال پیـش از نگارش 
ایـن کتـاب برنـده ی جایـزه ی »جـان بیتـز کالرک« 
بـرای فعالیت  هایـش درزمینـه ی کاهـش جرائـم در 
اجتمـاع شـده اسـت، ایـن جایـزه ای اسـت کـه بـه 

اقتصاددانـان زیـر 40 سـال تعلـق می گیـرد.
مجلـه ی تایمـز سـال 2006 و پـس از نـگارش کتاب 
اقتصـاد ناهنجاری هـای پنهـان اجتماعی لویـت را در 
فهرسـت »صدنفـری که دنیـای مـا را شـکل داده اند« 

قرارداد.
او کتاب هـای زیـادی نوشـته اسـت که از میـان آن ها 
می تـوان »کـی بایـد بانـک زد«، »مثـل دیوانه هـا فکـر 

کـن« و »اقتصـاد کوچـک« را نـام برد. 
نویسـنده و روزنامه نـگار آمریکایـی  دابنـر  اسـتیون 
دانشـگاه  در  او  اسـت.  نیویـورک  در  متولـد 1963 
کلمبیـا درس خوانـده اسـت. دابنر در نـگارش کتاب 
اقتصـاد ناهنجاری هـای پنهـان اجتماعـی با پروفسـور 

لویـت همـکاری داشـته اسـت. 
پادکسـت  پرفـروش،  کتـاب  ایـن  نویسـندگان 
از  اگـر  نـام دارنـد کـه  بـا همیـن  پرشـنوده ای هـم 
عالقمنـدان پادکسـت های انگلیسـی زبان باشـید و یا 

قصـد بهتر شـدن زبـان انگلیسـی تـان را دارید توصیه 
می کنیـم حتمـا سـری بـه ایـن پادکسـت بزنیـد.

پادکسـت فریکونومیکـس سـال 2010 کار خـودش 
رو شـروع کرده. اسـتیون دابنر میزبان اصلی پادکسته 
و اسـتیون لویـت بـه عنـوان مهمـان دائمـی همیشـه 
کنـار دابنـر حضـور داره. کار ایـن پادکسـت بقـول 
سازندگانش کشـف جنبه ی پنهان چیزهاست. رادیو 
فریکونومیکـس چهارشـنبه ی هر هفته با یـک اپیزود 
تـازه بـه مـا دربـاره ی چیزهایـی کـه فکـر می کردیم 
می شناسـیم یـا درباره شـان اطالعـات کافـی داریـم 
امـا نداریـم، اطالعـات مـی دهـد. پادکسـت شـامل 
مصاحبـه بـا اقتصاد دان هـا، متخصص هـا، دانشـمندان 
آدم هـای  حتـی  یـا  کارآفرینـان  اجتماعـی،  علـوم 
بی تخصصـی اسـت که بـه ما دیـد تـازه ای دربـاره ی 
موضوعـات می دهند. از سـال 2010 تا حاال بیشـتر از 

4۵0 اپیـزود تولیـد شـده و آمـاری کـه سـال 2018 از 
شـنوندگان پادکست منتشـر شد نشـان می داد ماهانه 
1۵ میلیون نفر به طور متوسـط شـنونده ی آن هسـتند.

کتـاب اقتصـاد ناهنجاریهـای پنهـان اجتماعـی کـه 
اکنـون به چاپ هشـتم رسـیده اسـت را مـی توانید از 
انتشـارات نشـر نـی خریـداری کنید. همچنین نسـخه 
الکترونیکـی ایـن کتاب در اپلیکیشـن هـای فیدیبو و 
طاقچـه قابل خریداری اسـت و اگـر فرصت خواندن 
کامـل کتابهـا را نداریـد و یا میخواهید قبـل از خرید 
بـا محتـوای کتاب تا حدودی آشـن شـوید، پیشـنهاد 
مـا گـوش دادن بـه خالصـه کتابهـا در پادکسـت بی 
پـالس از گـروه چنل بی اسـت که خالصـه کتابهای 
غیرداسـتانی  پرفـروش و مطرح بـا موضوعات متنوع 

را دراختیـار شـنوندگانش قرار مـی دهد.

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی
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و یـا لینک هـا می تواننـد مخرب باشـند، احتمـال دارد 
دسـتگاهتان به بدافزار آلوده شود و اطالعات حساس 
و مهم تـان بسـرقت رود. نسـبت بـه پسـت هایی که در 

شـبکه های اجتماعـی می بینیـد هوشـیار باشـید.
4. بیـش از اندازه اطالعات در شـبکه های اجتماعی 
منتشـر نکنید. اگـر این عـادت را کنترل کنیـد، دیگر 
نگـران ایـن نخواهید بـود که اطالعات حسـاس، مهم 

و شـخصی را منتشـر کرده اید.
5. حسـاب های شـبکه  اجتماعـی را امن کنیـد. باید 
مطمئـن شـوید کـه فقـط شـما کنتـرل حسـاب تان را 
بدسـت دارید و خواهید داشـت. گزینه های امنیتی ای 
ماننـد احـراز هویـت دو عاملـه با اپلیکیشـن بـه امنیت 
حسـابتان بسـیار کمک می کند. اگر حساب شبکه ی 
اجتماعـی تـان هـک شـود، نـه فقـط خودتـان بلکـه 

دوسـتانتان نیـز در خطـر قـرار می گیرند.
حـال برای حفظ امنیت در شـبکه  هـای اجتماعی باید 

به چـه نکته هایی توجـه کرد؟
پلتفـرم شـبکه هـای اجتماعـی، بسـیار محبـوب و پـر 
بازدیـد توسـط افـراد مختلـف اسـت، بـه همیـن دلیل 

یکـی از اهـداف مهم مجرمـان اینترنتی برای بدسـت 
آوردن اطالعـات یـا کارهـای دیگرشـان، این شـبکه 
هـا هسـتند. از ایـن رو حفـظ امنیـت در شـبکه هـای 

اجتماعـی بسـیار مهـم و قابـل توجـه می باشـد.
از خانـواده و دوسـتان خـود بخواهیـد ایـن نـکات را 
دنبـال کننـد تا با خیال راحت از شـبکه های اجتماعی 

لـذت ببرند.
تنظیمـات امنیتی و حریم شـخصی را جـدی بگیرید: 
تنظیمـات امنیتـی و حریـم شـخصی در حسـاب های 
شـبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت شـما هسـتند. 
ایـن تنظیمات به شـما کمک می کنند تـا تعیین کنید 
چه کسـانی پست  های شـما را ببینند، چه اطالعاتی از 

شـما مشخص شـود و...
چیـزی کـه اشـتراک گـذاری کردیـد را نمی توانیـد 
پـس بگیریـد: از اعتبارتـان در شـبکه های اجتماعـی 
مراقبـت کنیـد. چیـزی کـه آنالیـن پسـت کنیـد، در 
اینترنـت یـا روی دسـتگاه بقیـه کاربرهـا می ماند. قبل 
از اینکـه عکـس یـا پسـتی را ارسـال کنیـد، حتما قبل 
از آن مطمئـن باشـید که بعدا پشـیمان نمی شـوید. در 

نظـر بگیرید که برخی درخواسـت های شـغلی تنها به 
خاطـر پسـت های متقاضیـان در شـبکه های اجتماعی 

شـده اند. رد 
اطالعات شـخصی را خصوصی نگاه دارید: هوشـیار 
باشـید که چه اطالعات شـخصی  ای را در شبکه های 
اجتماعـی پسـت می کنید. هـر چه اطالعات بیشـتری 
از خودتان پسـت کنید، به همان میزان امکان سـرقت 
هویـت یا حمله های دیگر علیه شـما بیشـتر می شـود.

و  کنیـد  شناسـایی  را  مختلـف  موقعیت هـای 
عکس العمـل صحیحـی داشـته باشـید: اگر شـخصی 
مزاحم اسـت یا پسـت  و عکس خشـونت آمیز نسـبت 
بـه گـروه خاصـی منتشـر کـرده اسـت، حتمـا آن را 
گـزارش دهیـد و از دایره دوسـتان خود خـارج کنید.

نرم  افزارهای روی دسـتگاه خود را به روز نگاه دارید: 
مرورگر، سیسـتم عامل و تمـام نرم افزارهایی که روی 
دسـتگاهتان اسـت را به روز نـگاه دارید. بـه روز بودن 
را  زیـادی  سـایبری  تهدید هـای  جلـوی  نرم  افزارهـا 

می گیرد.
تـا جایی که می شـود حسـاب  خـود را شـخصی نگاه 
دارید: برای اینکه در شـبکه های اجتماعی امن بمانید، 
اگـر می توانیـد، حتما حسـاب هایتان را شـخصی نگاه 
داریـد تـا روی افـرادی کـه شـما را دنبـال می کننـد یا 
دوسـت تان هسـتند کنترل داشـته باشـید. کنترل بدین 
معنی اسـت کـه اجازه ندهید شـخص غریبه پسـت ها 

و عکس هـای شـما را ببیند.
کلمـه عبـور پیچیـده ، تصادفـی و طوالنـی انتخـاب 
کنیـد: مطمئن شـوید کـه کلمـه عبورتان حداقـل 12 
حـرف را دارد کـه شـامل حروف کوچـک، بزرگ، 
اعـداد و حـروف خـاص اسـت. ایـن کلمه عبـور باید 
کامـال تصادفـی باشـد. بـرای ایـن کار می توانیـد از 
 LastPass ماننـد  رمزعبـور  مدیریـت  نرم افزارهـای 

اسـتفاده کنید.
یـک حسـاب کاربـری، یـک رمزعبـور: هر حسـاب 
رمزعبـور  بایـد  داریـد،  کـه  آنالینـی  کاربـری 
منحصربفـرد خـودش را داشـته باشـد. یـک رمزعبور 
را برای بیش از یک حسـاب کاربری اسـتفاده نکنید.

اگـر شـک داریـد، پـاک کنیـد: بـه حـس ششـم تان 
اعتمـاد کنیـد. بـرای مثـال اگـر مشـکوک هسـتید به 

نرم افـزاری، آن را پـاک کنیـد.

بـرای حفـظ حریـم خصوصـی آنالیـن و امنیـت در 
اینترنـت یکـی از قدم هـای اصلـی حفظ امنیـت  خود 

در شـبکه های اجتماعـی اسـت. 
۱. برخـی کالهبـردارن در شـبکه های اجتماعـی از 
کاربران می خواهند که در نظرسـنجی آن ها شـرکت 
کننـد و برنـده کارت هدیه رایـگان یا کوپن تخفیف 
شـگفت انگیزی شـوند. در موارد دیگر کالهبـرداران 
سـایبری با پیشـنهاد  شـغل با شـرایط شـگفت انگیز از 
کاربـران می خواهنـد رزومـه خود را برایشـان ارسـال 
نمی شناسـید  را  پیغام هـا  ایـن  فرسـتنده  اگـر  کننـد. 
مراقـب باشـید چه اطالعاتی را بدستشـان می سـپارید. 
احتمـال دارد بـا وعده شـغل دلخواه و رویایی شـما را 
به وب سـایت مخـرب هدایت کنند و یـا صرفا بدنبال 

اطالعات شـخصی شما هسـتند و...
در  سـایبری  کالهبـرداران  از  دیگـر  برخـی   .2
شـبکه های اجتماعـی حسـاب های جعلـی بـر اسـاس 
شـخصیت هایی می سـازند که وجود خارجی ندارند. 
آن هـا شـروع به گفتگو بـا کاربرهـای واقعی می کنند 
تـا هـر چـه بیشـتر از آن هـا اطالعـات کسـب کننـد. 
ایـن اشـخاص حتـی می تواننـد بـا همین حسـاب های 
جعلـی نفـرت  پراکنی کنند و... مراقب این حسـاب ها 
و موج هایـی کـه سـازماندهی می کننـد باشـید. اگـر 
شـخص پشـت حسـاب آنالینی را نمی شناسید بسیار 

محتاط باشـید.
3. مراقـب پسـت هایی کـه در شـبکه  های اجتماعی 
منتشـر می شـوند باشـید. ممکـن اسـت حسـابی خود 

را حسـاب رسـمی یـک شـرکت معرفـی کنـد، در 
صورتیکـه اینطـور نیسـت! حتـی ممکـن اسـت آن 
یـک  یـا  باشـد.  نداشـته  خارجـی  وجـود  شـرکت 
کالهبـردار اینترنتی لینکی را در شـبکه های اجتماعی 
منتشـر کنـد با عنـوان دانلود نسـخه کرک شـده یک 
نرم افـزار بخصـوص. یا پسـتی ببینید با هـدف ظاهری 
تسـت شـخصیت اینکه به کـدام بازیگـر در مجموعه 
هری پاتـر نزدیـک هسـتید و مثال هایـی از ایـن قبیـل. 
ممکـن اسـت در یک زمـان بخصوص مانند مسـابقه 
حسـاس جـام جهانی فوتبال، در شـبکه  های اجتماعی 
لینکـی بـرای پخـش زنـده ببینیـد! ممکـن اسـت در 
کـردن  اضافـه  درخواسـت  زنـده،  پخـش  صفحـه 
کارت اعتباری تـان را داشـته باشـند و... ایـن فایل هـا 

نکاتی مهم در خصوص 
محافظت از خود در 
شبکه های اجتماعی

حمزه مرادی
کارشناس رسمی دادگستری،

حوزه جرائم سایبری و فضای مجازی

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی
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ممیزی HSE سایت کنگان توسط بازرسان سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس:

طبق رویه های سازمان منطقه ویژه و به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات 
ساالنه  منطقه،  این  در  شده  بهره برداری  فعال  شرکت های  در  بهداشت  و  ایمنی 
بازرسی هایی انجام می شود. در این راستا طبق برنامه ابالغ شده واحد HSE سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بازرسان این سازمان در تاریخ 19 مرداد 1400 از 
سایت فشرده سازی گاز اتان واقع در شهرستان کنگان بازدید نمودند. آقایان مهندس 
آذربرزین و مهندس زارع به مدت 4 ساعت تمامی مراحل عملیات اجرایی در سایت 
و همچنین مستندسازی را در مورد بازرسی قرارداده و طبق اعالم ممیزین، مدارک 
و رویه های موجود، رعایت موارد ایمنی و اتیکت گذاری ها، رعایت موارد استفاده از 
تجهیزات حفاظت فردی، رعایت موارد مرتبط با مدیریت پسماند و پساب، فرهنگ سازی و 
آموزش پرسنل و رانندگان ناوگان حمل و نقل، برگزاری مانورها ایمنی و اطفاع حریق و تعهد و 

حمایت مدیریت ارشد از الزامات استاندارد جزء نقاط قوت سازمان شناسایی شد .
در گزارش زیر، تصاویری از بازدید ممیزین محترم از بخش های مختلف سایت و همچنین جلسه ممیزی قابر 

مشاهده می باشد :
در این ممیزی افراد ذیل به عنوان میزبان و پاسخ گو حضور داشتند :

1. آقای مهندس ا حمدی )مدیریت بهره برداری(
2. خانم مهندس احمری )سرپرست برنامه ریزی و نماینده مدیریت(

3. آقای مهندس پندند )رئیس سایت(
) HSE 4. آقای مهندس سلیمی )رئیس
۵. آقای شجاع  )مدیریت عملیات(

) HSE 6 . آقای مهندس طهماسیان )مسئول
۷. آقای مهندس شریفی )مسئول HSE و نماینده مدیریت در سایت 

کنگان (
)HSE 8. . آقای مهندس مرد خوشنود )مسئول

خبرداخلیخبرداخلی

برگزاری دوره آموزشي شناسایي، 

ارزیابي و مدیریت ریسک/ خطر در کنگان
در بین شرکتهای زیرمجموعه سرمایه گذاری صنعت نفت، شرکت توسعه 

تجهیز پترو ایرانیان یکی از فعالترین شرکتها در امر آموزش و ارتقای سطح دانش 
و مهارت کارکنان بویژه در امر ایمنی و بهداشت بوده است و گواه این مطلب 

برگزاری بیش از 18 دوره آموزشی است که 8 عنوان آموزشی آن در سال 1400 
برگزار شده است. مخاطبان این دوره ها تقریبا همه طیف های شغلی مانند راننده ها، 

 .HSE کارکنان
کارکنان واحد عملیات، بهره برداری و تعمیر و نگهداری و ...  را شامل بوده است.

به گزارش واحد برنامه ریزی شرکت پیدکو، دوره آموزشي شناسایي، ارزیابي و مدیریت 
ریسک/ خطر ، برای پرسنل واحد HSE و عملیات فشرده سازی طي یک روز و در تاریخ 

1400/06/2۷ در محل سایت فشرده سازي گاز اتان در شهرستان کنگان برگزار شد
شرکت کنندگان در این دوره با اصول و مفاهیم مدیریت ریسک و تشکیل تیم و برنامه ریزی 

برای مواجهه با خطرات و انواع روشهای ارزیابی ریسک آشنا شده و طی دو کارگاه عملی و 
ارزیابی کتبی، میزان اثربخشی دوره سنجیده شد.

 آغاز فعالیت هاي عمراني احداث سایت تقلیل فشار در 
پتروشیمي ایالم 

با پایان یافتن فاز طراحي- مهندسي پروژه احداث و راه اندازي سایت تقلیل فشار در 
پتروشیمي ایالم، شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان در تاریخ 30 شهریور ماه 1400 

فعالیت هاي عمراني احداث این سایت را آغاز نمود.
با گذشت حدود یک ماه از زمان ابالغ قرارداد تحویل خوراک به پتروشیمي 

ایالم  واحد مهندسي شرکت توانست مراحل طراحي فني-مهندسي را پشت سر 
گذاشته و وارد مرحله عملیات اجرایي ساخت گردد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

گزارشتصویریگزارشتصویری

-----------------------------------------
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، روز شنبه مورخ 
1400/04/26 در مرکز همایش های هتل قلب تهران و با حضور ۵0،۷4 درصدی 
سهامداران تشکیل شد. همزمان، این مجمع به صورت برخط برای آن دسته از 
سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را نداشتند، از طریق سایت آپارات پخش شد.

در ابتدای جلسه، گزارش هیئت مدیره به مجمع در قالب فیلمی کوتاه ارائه شد و پس 
از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی، سایر موارد 

دستور جلسه، به پرسش های شرکت کنندگان حاضر درمجمع و همچنین سواالت 
شرکت کنندگان آنالین پاسخ داده شد. با توجه به عملکرد شرکت در سال99، 
تصمیم مجمع محترم بر تقسیم سود ۵00 ریال سود به ازای هر سهم بوده است؛ که 
این رقم در سال گذشته 3۵0 ریال در نظر گرفته شده بود. طبق روال سالهای قبل، 
سهامداران می توانند مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده در سامانه کدال سود مجمع را 

از بانک تجارت دریافت کنند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

خبرداخلیخبرداخلی

عکس های برگزیدهعکس های برگزیده
دردر  

مسابقه عکـاسیمسابقه عکـاسی

محمدمهدی
مرادی

ثنا 
جلینی

پریسا 
رحیمی

پارسا 
علیشیری

روهان 
مفتخری

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
برنده:

آقای هادی 

خان محمدی
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گفتگو با عباس کاظم پور مدیرعامل شرکت  سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج 

نگاهی به آمار تجارت خارجی در دهه 90


