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 12 مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه ونفت برگزار شد 
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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  نمایند،  ارسال  عمومی 
قرعه جایزه ای اهدا خواهد شد.

جدول سودوکو
برنده این شامره:

ابوذر رحیمی

همزمان با 25 دسامبر 2021 سالروز میالد حضرت مسیح )ع(، همکاران و مدیریت شرکت اوج 
در راستای تکریم عزت وجایگاه همجواری و همکاری با هموطنان مسیحی، طی برنامه ای با 
حضور اعضای محترم هیأت مدیره در نشستی گرم و صمیمی میالد پیامبر صلح و دوستی را با 
حضور سه تن از همکاران مسیحی گرامی داشتند. در این نشست آقای دکتر روحانی پور پس 
از ذکر قداست حضرت مسیح به تکریم هموطنان مسیحی پرداخته و کارکنان مسیحی تقدیر و 
این میالد مسعود را به آنان و مسلمان تبریک گفتند. همچنین با برشمردن برخی وقایع تاریخی 
از همزیستی توأم با صلح و محبت مسلمانان و مسیحیان، از تعامل انسانی موجود به عنوان الگوی 
رفتاری دینداران الهی در جغرافیای سربلند ایران یاد نمودند. مدیر عامل شرکت اوج آقای 
کاظم پور نیز پس از توصیف حسن عملکرد و انجام وظیفه توأم با اخالق و متانت همکاران 
مسیحی به ذکر منزلت آنان پرداخته و در خاتمه گل و هدیه ای برای تبریک به همکاران و 

خانواده های آنان تقدیم گردید. 
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سردبیر: طاهره کمالو
 

خبرداخلیسرمقاله

چند روز پیش مطلبی می  خواندم درباره کاهش ساعت کاری رسمی در دانمارک به 36 ساعت در هفته.کمی کنجکاو شدم و نگاهی 
به آمار میانگین ساعت کاری کشورهای مختلف انداختم. تعداد کشورهایی که میانگین ساعات کاری شان در هفته از 48 ساعت به 
36 ساعت و حتی کمتر رسیده است در حال افزایش است. در کشور آلمان این میزان 28 ساعت درهفته است و آنها زمان بیشتری را با 
خانواده  هایشان سپری می  کنند. در سال 2019 اعالم شد که بیشترین میانگین ساعت کار واقعی در طول هفته به کشور گرجستان و پس 

از آن به ایران اختصاص داشته است.
 اما چرا با توجه به ساعت کار باال در ایران، آمار ساالنه ساعات کار مفید در کشورمان از بسیاری از کشور های دیگر به مراتب پایین تر 
است؟ گفته می  شود در ایران  ساعت کار مفید حدود 1 ساعت است! اینکه چرا بهره وری اینقدر پایین است مرا شگفت زده نکرده بلکه 
در اصل دنبال جواب این سوال هستم که آن هفت ساعت غیرمفید چه می  شود؟ آیا واقعاً در محل کار به کارهای شخصی مان رسیدگی 
می  کنیم؟ فکر نمیکنم! در مهمانی و جمع دوستان که سرمان در تلفن همراهمان است و در شبکه های اجتماعی سیر می  کنیم و کمتر 
گفتگوهای دوستانه داریم، بعد از ساعت کاری هم اغلب عادت دنبال کردن اخبار اقتصادی سیاسی داریم و از حضور در کانون خانواده 
و سپری کردن وقت با عزیزانمان غافلیم، در اوقات فراغت دنبال کار دوم برای کسب درآمد بیشتر و بهبود وضع اقتصادی خانواده مان 
هستیم. به گواه آمار سرانه مطالعه روزانه 16 دقیقه ای در ایران، اهل مطالعه هم نیستیم. سینما و تئاتر هم که یا ردیف بودجه ای برایش 
در درآمد ماهانه مان تعریف نشده یا منتقد جدی کیفیت محصوالت فرهنگی هستیم و آن را کالً تحریم کرده ایم. ما باعمرمان چکار 

می  کنیم؟ اصالً ما زندگی می  کنیم یا فقط برده زمان هستیم؟ 
ما دو جور زمان داریم. "زمان ساعتی" که در آن به برنامه ریزی کارهای روزمره  مان می  پردازیم، هدف  گذاری می  کنیم و با اینکه 
نمی  دانیم دقیقاً به کجا قرار است برویم، در همان لحظه تمام و کمال حاضر هستیم و این خیلی هم خوب است. اما وقتی مشغول کاری 
هستیم ولی ذهنمان در گذشته است و یا به آینده  ای دور یا نزدیک فکر می  کنیم و در لحظه حضور نداریم، زمان از ما استفاده می  کند و 

زمان ساعتی را به "زمان روانی" تبدیل کرده  ایم که نتیجه  ای جز فرسودگی، خشم و ترس و اضطراب برایمان ندارد.
بقول اکهارت توله ما در "رویای زمان" گیر افتاده  ایم. البته جمله "در لحظه زندگی کن" شعاری شده ولی این چیزی از حقیقت آن کم 
نمی  کند. چیزی که توله، یوهان ویتگنشتاین و خیل نویسندگان معاصر غربی از آن به عنوان "زندگی در لحظه دم" می  زنند و آن را تنها 
راه رسیدن به آرامش و حتی زندگی معنوی می  دانند، پیشتر حضرت موالنا، عمر خیام، ابوسعید ابوالخیر و ... بسیار زیبا با عمق جان درک 
کرده  اند و در آثار گرانقدرشان برای ما به یادگار گذاشته  اند. با نگرش موالنا، گذشته و آینده هر دو َعَدمی هستند که به ظاهر وجود دارند 
و تنها وجود حقیقی اکنون است و زیستن در زمان حال و غنیمت شمردن لحظه به نوعي از اسارت »ساعت« و »قید زمان« رهیدن است. 

جالب است که انسان در مسیر کمال و مشرف به زمان را در معنای مثبت آن، ابن الوقت، می  خوانند. 

نـیسـت فـردا گــفتـن از شـرط طـریـق صوفي ابن الوقـت باشـد اي رفـیق 
نــــیستــی نـسـیه خـیـزد  از  هسـت را  تو مـگـر خـود مـرد صـوفی نـیستی 

و صائب می  گوید: 

عشرت امروز بي اندیشه فردا خوش است     فکر شنبه تلخ سازد جمعة اطفال را

آیا ما به اکنون خود تعلق داریم؟ تفسیری که خیام و حافظ از زندگی در لحظه دارند ناشی از نوعی یاس است که زندگی را فانی 
می  دانند پس راهکار جلوگیری از نسیان "َدم را غنیمت شمردن" و "لذت بردن" است. اما موالنا اعتقاد دارد هر لحظه بواسطه افکار و 

احساسات مان نو می  شویم و درهر لحظه مرگ و تولد می  یابیم. ابدیت در لحظه حال جاری است. 
وظیفه انسانی ما در قبال خویش و جامعه  مان این است که هویتمان را با گذشته خود معنا نکنیم، با آینده خیالی لحظه اکنون را ذبح نکنیم 

و در یک کلمه "فقط باشیم" در تک تک لحظه  هایمان تا دچار خسران نشویم. 

بیایید ابن الوقت باشیم!

بازدید اعضای جدید هیأت مدیره شرکت توسعه 
تجهیز پتروایرانیان از سایت تقویت فشار کنگان

اعضای جدید هیأت مدیره شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان در تاریخ 
17م مهر ماه از سایت تقویت فشار کنگان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس 

جنوبی )منطقه دو-سایت تمبک( بازدید کردند.
در این بازدید، آقای مهندس بوذرجمهر )رئیس محترم هیأت مدیره( آقای 
مهندس سجادی، آقای مهندس گرشاسبی )عضو هیأت مدیره( حضور داشتند 
و آقای مهندس بهلولی )مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره( به همراه آقای 

مهندس پندند )رئیس سایت( میزبان ایشان بودند. 

برگزاری دوره آموزشی TBM در سایت کنگان

 (Tool Box Meeting)  دوره آموزشی جلسات آموزش قبل از شروع کار یا
TBM با هدف آشنایی کارکنان با تجهیزات حفاظت فردی و گزارش شرایط 

و اعمال ناایمن و کاهش حوادث ناشی از کار در 18 آبانماه در محل سایت 
فشرده سازی گاز اتان در کنگان برگزار شد. در این آموزش که مخاطبین آن 
پرسنل واحد عملیات و واحد برق ابزار دقیق بودند، به پرسنل استفاده از وسایل 
و تجهیزات PPE و  وسایل و تجهیزات ایمن و سالم آموزش داده شد و عالوه 
بر آن با اصول مجوزهای کاری )ورک پرمیت( و چگونگی مشارکت در 
ارائه گزارش های آنومالی )اعمال و شرایط ناایمن( و نقش خود در آن و تهیه 
لیست اقالم مصرفی مورد نیاز و ارجاع درخواست خرید آن  به مسئول مربوطه 

)در صورت خرابی، اتمام یا نیاز به تعمیر( نیز آشنا شدند.
مدرسین دوره آقایان مهندس طهماسیان و ابراهیم نیا بودند. 
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گفتگو با مهدی هرج
مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری نفت قشم

گفتگوگفتگو

2- شـرکت سرمایه گذاری نفت قشـم چرا و با 
چه هدفی آغاز بـه کار کرد؟

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم اواخر سال 1383 
به عنوان  که  مخازنی  ساخت  هدف  با  ماه(  )اسفند 
پشتیبان پاالیشگاه نفت بندرعباس باشد تاسیس شد. 
خوراک ورودی پاالیشگاه از طریق شناور و اسکله 
منطقه  آن  در  چون  و  می شود  تامین  رجایی  شهید 
برای کشتی ها، محدودیت عمق تردد وجود دارد به 
همین خاطر تصمیم گرفته شد که مخازنی در جنوب 
جزیره قشم که محدودیت عمق ندارد ساخته شود. لذا 
قرارداد با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران نیز بسته شد. ولی متاسفانه این پروژه با تاخیر 
بسیار زیادی مواجه شد در آن سال ها فلسفه استفاده از 
این مخازن چندین بار تغییر کرد. یعنی قبال قرار بود 

خوراک پاالیشگاه بندرعباس را تامین کند و بعد با 
اینکه قرارداد تمدید شد به دالیل متعدد این پروژه 
اجرا نشد. نهایتا همزمان شد با اینکه شرکت فاسترویلر 
یک تعداد مطالعات در جزیره قشم انجام داد و قرار 
شد جزیره قشم به هاب انرژی تبدیل بشود و از مخازن 
شرکت نفت قشم به عنوان ذخایر استراتژیک استفاده 
کنند. اینگونه تعریف مخازن نفت قشم از تامین کننده 
خوراک پاالیشگاه بندرعباس به یک پایانه نفتی جهت 

ایجاد ذخایر استراتژیک برای کشور تغییر یافت.
شرکت ملی نفت اعالم کرد در صورت ایجاد این 
 )B.O.O( بستر حاضر است در قالب قرارداد بی.او.او
این مخازن را اجاره نماید. ولی این مهم از سال 1395 
تا 1397 اجرایی نشد. در سال 1397 با واگذاری %51 
از سهام به شرکت اویک )OIEC( در زمان آقای 

منوچهری )مدیرعامل وقت نفت قشم(، پیشنهاد احیا 
ساله  اجاره 15  جدید  قرارداد  لذا  شد.  داده  مخازن 
مخازن با شرکت ملی نفت به امضاء رسید و پروژه 
در دو فاز تعریف شد: فاز اول ساخت 6 عدد مخزن 
و سپس در فاز دوم ساخت 7 عدد مخزن باقیمانده به 

همراه اجرای SPM یا گوی شناور.
در آن زمان آقای منوچهری از من خواستند در نفت 
به  این پروژه را اجرا کنم. من شناختی نسبت  قشم 
  onshore شرکت سرمایه گذاری نفت قشم نداشتم و

هم به شکل مخزن سازی کار نکرده بودم. 
زمانی که در شرکت صنعت گستر کیش بودم گرید 
1 نفت و گاز را بخاطر پروژه هایی که در پارس جنوبی 
انجام می دادیم، گرفتیم. از ما خواستند که در شرکت 

سرمایه گذاری نفت قشم هم این پروژه را اجرا کنیم.

 در ابتدا محل شرکت در ساختمان صبا نفت واقع در 
خیابان ونک بود که فقط 12 نفر نیرو داشتم که کمی 
تو ذوقم خورد در یک زمانی در عسلویه 800-700 
نفر نیرو داشتم. کال حدودا 12 نفر بودیم. 7 نفر در دفتر 
تهران و 5 نفر در سایت. قول داده بودیم که پروژه را در 
بازه 2 سال بین 1395 تا 1397اجرا کنیم. ولی عمال در 
این 2سال هیچ پروژه ای اجرا نمی شد. اولین کارهایی 
که انجام دادیم این بود که: چندین ماه بررسی کردیم 
که اصال بدانیم شرح کار ما چیست؟!! با داشتن یک 
مدیر پروژه فقط توانستیم چند ماه بررسی کنیم و در 
واقع هیچ تیم و ساختاری در پروژه نداشتیم مدت 2 
ماه از شروع گذشته بود و 2 ماه دیگر باید به سرانجام 
می رسید. خداروشکر از دوستانی که در شرکت قبلی 
کار می کردم در خواست کردم به شرکت ما بیایند و 

تقریبا همه افراد اصلی را که می خواستیم آمدند.
که  شدیم  وارد  شرکتی  در  که  بود  این  احساسم 
همزمان در چند جبهه کار می کردیم و ظرف مدت 
کوتاهی افسار کار را به دست گرفتیم. شرح کار ما چه 
هست و هم دربخش ساختار سیستمی که خیلی کارها 
انجام دادم چون دوست داشتم از نظر زیر ساخت ها 
اینجوری  نه  باشیم.  دریایی  تاسیسات  شرکت  مثل 
که من نامه را بنویسم و یکی آن را تایپ کند. در 
شرکت ما هرکسی نامه خودش را تایپ می کند. من 
مدیرعامل هم نامه بنویسم خودم آن را تایپ می کنم. 
این رسم کار ما هست. چون در غیر این صورت باید 
10 تا دستیار داشته باشیم که فقط نامه ها را تایپ کنند. 
همه کار ما در بستر ایمیل و اتوماسیون بود ولی اصال 
سرور مناسب نداشتیم. همه شرکت هایی که قبال با ما 
کار می کردند با شرکت ما دچار اختالف بودند. فقط 
یک شرکت با ما اختالف نداشت که آن هم دعوی 
مطالباتش را داشت. خوشبختانه با کارکردن در این 3 
جبهه همزمان مشکالت رفع شد به عنوان مثال: نقش 
ما به عنوان کارفرما اینطور نبود که بنشینیم و کار را 
بین شرکت ها تقسیم کنیم، من می گفتم کار را باید 
تا این تاریخ و به این شکل انجام بدهیم، اگر انجام 
ندهید خودمان انجام می دهیم و این کار را می کردیم. 
یعنی حتی شرکت اویکو شرکت زیرمجموعه ما بود. 
کار بین اویکو و شرکت ره گستر پخش شده بود. اگر 
الزم باشد من باال سر جوشکار می روم و جوشکاری 
می کنم. خداروشکر توانستیم بعد از حدود یک سال، 
مسئله را حل کنیم و پروژه را به بهره برداری برسانیم. ما 

به موازات آن تیم اجرایی پروژه را تعریف می کردیم. 
شرح کار تیم را مشخص کردیم، تقسیم کار انجام 
به  را  شرکت  محل  کنیم.  مدیریتش  بتوانیم  تا  شد 
دلیل کوچک بودن جابجا کردیم و به ساختمان فعلی 
آمدیم و در حال حاضر که با شما صحبت می کنم 
به شرکت سرمایه گذاری  متعلق  این ساختمان  همه 
نفت قشم هست. پروژه ما شامل 13 مخزن بود که 
11 عدد از آن 540 هزارتایی و 2 تا مخزن 270 هزار 
بشکه ای که مجموع آنها 6/465/000 بشکه می شود. 
فاز اول ما تقریبا 3/5 میلیون و فاز دوم هم 3/5 میلیون 

بشکه می شود و یک خط لوله داریم.
بهره برداری  به   1398 سال  در  را  پروژه  اول  فاز 
رساندیم، فاز اول خیلی پروژه مهمی شد. این پروژه 
به تخت جمشید معروف شده بود چرا که 14 سال 
افتتاح نشده بود. وقتی پروژه به بهره برداری رسید برای 
شرکت نفت هم باور کردنی نبود که یک روزی این 
6 مخزن به بهره برداری برسد. در بهمن 1398 تا شب 
عید کل مخازن را پر کرده بودیم که از ما خواستند 
میعانات  از  می توانید  را  دیگه  بشکه  هزار  که 100 
نفتی بگیرید. به خاطر شیوع کرونا که در اسفند 1398 
اعالم رسمی شد، محدودیت سفر ایجاد شد، مصرف 
بنزین خیلی کم شد. ستاره خلیج فارس هر چی بنزین 
تولید می کرد، ذخیره می کرد. صادرات هم نداشتیم، 
مصرف هم نداشتیم و پیک سرما باعث شد مجبور 
بشوند تولیدات گاز را در کشور زیاد کنند. با تولید 
گاز بیشتر، میعانات بیشتری هم تولید می شود. میعانات 
یک ماده شبیه به بنزین هست، چیزی نیست که دور 
ریخته شود. یا باید آن را بسوزانند یا برای اینکه از این 
اتفاق جلوگیری کنند باید تولید گاز را متوقف شود 
که بدلیل سرمای هوا موجب قطع گاز بخشی از کشور 
می شد. به همین دلیل 6 مخزن ما باعث شد که به گفته 
شرکت ملی نفت، بتوانند گاز بیشتری را در این مدت 
تولید کنند که مردم در سرما نمانند. همین مخازن 
کوچکی که شاید خیلی به چشم نیاید در 27 و 28 
اسفند تا 7و8 فروردین نقش بزرگی برای تولید پایدار 
کشور داشت و شرکت ملی نفت خیلی از ما بابت این 

مخازن قدردانی کردند.

3- پروژه ذخیره سازی نفت از چه لحاظ حائز 
اهمیت می باشد؟

و  نیست  راحتی  نفت کار  بستن چاه  اینکه  دلیل  به 
خسارت های زیادی به همراه دارد، 

را  برای خودش  اگر کشوری ظرفیت ذخیره سازی 
از قبل ایجاد کرده باشد و بتواند از ظرفیت ها استفاده 
االن  داشت.  نخواهد  فروشی  ارزان  به  نیازی  کند، 
آمریکا ظرفیت ذخیره چند صد میلیون بشکه نفت 
دارد. ما در کشور دنبال ایجاد چنین ظرفیتی هستیم. 
ذخایر استراتژیک ابزار بسیار خوبی برای کنترل بازار و 
برای چانه زنی سیاسی در دست حاکمیت یک کشور 
هست. حتی برای کشور واردکننده که می تواند در 
زمان ارزانی نفت خریداری و ذخیره کند و در گرانی 

نفت از ذخایرش استفاده کند. 

4- در حـال حاضـر فاز 1 پروژه بطـور کامـل 
بهره برداری شده است، آیا انتظارات درآمدی 

که از این مرحله داشتید برآورده شده است؟
فاز اول پروژه هم که عرض کردم ما تعهداتمان را 
انجام دادیم و به بهره برداری رسید و درآمد هم داشته، 
ولی مشکلی در بحث قراردادی با شرکت ملی نفت 
داریم که بعد از 2 سال از بهره برداری هنوز حل نشده 
عمالً بخشی از درآمدمان رو دریافت می کنیم میعانات 
هنوز در مخازن ما هست و طبق قرارداد شرکت نفت 

متعهد شده درآمدهای ما را پرداخت کند.

5- چـه اقداماتـی تاکنون در فـاز دوم پروژه 
پیش بینـی  و  شـده  انجـام  ذخیره سـازی 
می کنیـد چـه زمانـی راه انـدازی می شـود؟

فاز  برای  اول،  فاز  از  بهره برداری  از  پس  بالفاصله 
دوم طبق قراردادی که داشتیم پیمانکاران را انتخاب 
کردیم. بنا بر تجربه ای که از اجرای فاز اول داشتیم 
که  مهندسی  استانداردهای  برخی  تغییر  بدلیل  که 
غیرممکن  موجود  اسناد  اساس  بر  را  پروژه  اجرای 
می کرد تصمیم گرفتیم ابتدا مطالعات مهندسی که در 
سال های 87 تا 89 انجام شده بود را اصالح کردیم. 
به عنوان مثال طراحی سیستم های نظارتی دوربین ها، 
دوربین های آنالوگی بود که مال 15 سال پیش بود 
و  ندارد  وجود  حاضر  حال  در  چیزی  چنین  اصالً 
دوربین ها دیجیتال شده بود، و کل بستر الکترونیکیش 
نیز تغییر می کند، یا تجهیزات کنترلی که منقضی شده 

و استفاده از آن منسوخ شده است.

1- در ابتدا کمی از خودتان و اینکه چطور به شرکت سرمایه گذاری نفت قشم آمدید برایمان بگویید.
من مهدی هرج متولد 1357 هستم، مهندس مکانیکم. لیسانس و فوق لیسانس را در رشته مهندسی مکانیک و طراحی جامدات از دانشگاه گیالن گرفتم. قبل از ورود به 
صنعت نفت، چند سالی در صنعت خودروسازی مشغول به کار بودم. اواخر سال 82 وارد صنعت نفت و گاز شدم. از سال 82 تا آخر 92 در شرکت تاسیسات دریایی در 
پروژه RSPPM هند )پروژه ی بازسازی میدان نفت و گاز بمبئی( حضور داشتم. به مدت چهار سال در  اولین پروژه نفت و گاز خارج از کشور، که توسط پیمانکار ایرانی 
اجرا میشد، به عنوان کارشناس مشغول بودم و بعد از پروژه RSPPM به ایران آمدم و مدیر خط لوله فاز 17 و 18 پارس جنوبی شدم. سپس هماهنگ کننده  پروژه خط لوله 
دریایی سیری عسلویه، شدم. بعد از مدتی به دلیل کناره گیری مدیر پروژه وقت، به عنوان مدیر پروژه سیری عسلویه تا سال 1392 منصوب شدم. از سال 1393 تا پایان دی 
ماه 1397مدیر عامل شرکت صنعت گستر کیش که از زیرمجموعه های تاسیسات دریایی بوده که کار تکمیلی خطوط لوله و سکوها را انجام می داد، بودم. اول بهمن ماه 

1397 به شرکت سرمایه گذاری نفت قشم آمدم. به عبارتی تمام تجارب کاری من قبل از ملحق شدن به شرکت نفت قشم، در حوزه پروژه های offshore یا فراساحل بود.
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از سال 98 کار انتخاب پیمانکاران رو شروع کردیم 
پروژه  آشیل  پاشنه  که  نیاز  مورد  ورق های  تمام  و 
خرید متریال است، را انجام دادیم. االن پیمانکاران 
هم مشغول به کار هستند تمام تالشما رامی کنیم که 
پروژه مون   )Early mode( هنگام  زود  تحویل  فاز 
از  اوایل سال آینده شروع کنیم و مرحله به مرحله به 
شرکت ملی نفت تحویل بدهیم. بنابراین به بهره برداری 

رسیدن فاز دوم ما از اول سال 1401خواهد بود.
7 مخزن در فاز دوم پروژه بین دو شرکت پیمانکار 
تقسیم شده. برای شروع بهره برداری از مخازن فاز2، 
الزم  که  معنا  بدین  کردیم  تعریف   Early mode

نیست صد درصد کار انجام بشود تا بتوان از مخازن 
بهره برداری کرد بلکه با 70% هم این امکان جود دارد. 
لذا طبق برنامه تحویل زود هنگام پیش بینی ما این است 
که از بهمن ماه می توانیم تست مخازن فاز دو را آغاز 

کنیم. 

6- کمی از چالش های بزرگی که سر راه در 
این  آیا  بگویید؟  دارید  پروژه  موقع  به  اتمام 
موانع را قابل رفع می دانید؟ آیا برای تکمیل 
پروژه از پیمانکاران و تامین کنندگان خارجی 

هم استفاده می کنید؟ 
پروژه همش چالش است، بخشی از چالش هایی که ما 
داریم، بحث مدیریت در تامین مالی پروژه هست. ما 
بجز ورق 1600 میلیارد و با احتساب خرید ورق های 
پروژه به 2000 میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشتیم که 
از  بخشی  کردیم.  تامین  بانکی  تسهیالت  طریق  از 

چالش ها هم خارج از کنترل ما هست مثل تورم و این 
افزایش افسارگسیخته قیمت ها در کل کشور که واقعا 
مارا دچار مشکل کرده،بحث کرونا بوده که خیلی 
پروژه مارو تحت تاثیر قرار داده و بحث اعتصابات 
کارگری امسال هم اتفاق افتاد. خوشبختانه از زمانی 
که پروژه رو شروع کردیم تا االن شاید برخی مواقع 
سرعت کار کم شد ولی یک روز هم کار متوقف 
نشد،. هم به خاطر حضور پیمانکارهای خوب و هم 

مدیریتی که انجام شده. 
برای تکمیل پروژه همه پیمانکارها و متریال داخلی 
هستند. به غیر از چندتا آیتم شامل سیستم ایمنی و اطفا 
حریق که اطالع داریم پیمانکار از خارج از کشور 

تامین می کند.

7- در ارتباط با کارفرما و اجرای این فاز طبق 
برنامه، تمام درخواست ها و تعهدات اجرایی از 
همان ابتدا مشخص شد و مطابق با آن عمل 
گردید؟ کارفرما چطور؟ به تعهدات خود پایبند 

است؟
در ابتدای پروژه تمام سناریوهای ممکن برای اجرا را 
مد نظر قرار دادیم و تمام تعهدات و درخواست های 
فرآیندهای  بنابراین  است.  مشخص  کامال  اجرایی 
پروژه تماما شناسایی شده و طبق سناریوهای از پیش 
طراحی شده، اجرا می شود. اگر در موردی نتوانستیم 
مطابق تعهدمان عمل کنیم آن هم به دلیل عدم انجام 
و  بوده  نفت  ملی  شرکت  سوی  از  مالی  تعهدات 
متاسفانه این مسئله باعث شد که دچار مشکل و تأخیر 

در پروژه بشویم، با این حال خدارو شکر توانستیم با 
کمک همه دوستان پروژه را با هر فشاری که بود به 

انجام برسانیم.

8- آیا سرمایه گذاری پروژه های ذخیره سازی 
نفت اقتصادی می باشد؟

در کل پروژه ذخیره سازی از نگاه حاکمیتی و یا در 
نگاه طوالنی مدت یک کشور به صرفه می باشد، اما 
اگر این کار رایک شرکت خصوصی بخواهد انجام 
بدهد باید طرح توجیهی و طرح اقتصادی آن بررسی 
شود. یکی از دالیلی که ما توانستیم از بانک ملت، 
تسهیالت هزار میلیارد تومانی دریافت کنیم و با ما 
مشارکت مالی کنند بحث صرفه اقتصادی آن از نظر 
بانک است، با توجه به قراردادی که با شرکت ملی 
نفت داریم. شرکت ملی نفت در پی ایجاد ظرفیت 
ذخیره سازی تا صد میلیون بشکه در کل کشور است. 
این ذخیره سازی فقط مربوط به شرکت نفت می باشد، 
شرکت های پاالیشگاهی خودشان نیاز به ذخیره سازی 

دارند.

9- پـس از اتمـام فاز2 و بهره بـرداری کامل از 
مخـازن آیا شـرکت نفت قشـم پـروژه جدید 

ذخیره سـازی بـا ظرفیت باال مدنظـر دارد؟
ظرفیت  سوم  فاز  در  هستیم  این  دنبال  بله، 
ذخیره سازی مان را بعد از تکمیل فاز دوم و تکمیل 
پروژه SPM به 10 میلیون بشکه افزایش بدهیم. ما 
االن مطالعات مفهومی )کانسپچوال( را انجام دادیم 
و جانمایی مخازن مشخص شده. فقط  بحث تامین 
همین  شاید  می شد  انجام  اگر  که  مانده  باقی  مالی 
االن هم می توانستیم شروع کنیم. ولی ترجیح ما در 
حال حاضر بهره برداری از فاز 2 است. حتی عالوه بر 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی، طرح ایجاد ظرفیت مینی 
بتوان پاالیشی در حد شیرین سازی و  ریفاینری که 
سولفورزدایی از سوخت و گازوئیل را انجام بدهیم و 
بتوانیم بحث بانکرینگ را تقویت بکنیم برای فازهای 

بعدی در دست بررسی است.

10- نقطه قوت شرکت تحت مدیریت خود را 
در چه چیزهایی می دانید؟

نقطه قوت شرکت ما درواقع چابکی و جوان بودن 
از یکی دونفر در هیئت مدیره ،  به غیر  تیم ماست، 
من که متولد 57 هستم سن باالترین فرد این شرکتم. 

بقیه پرسنل شرکت ما چه معاونین چه مدیران تقریباً 
همه از من جوانتر هستند یعنی پیرمردشان منم! وجود 
یک فضای رفاقتی در شرکت ما مهمترین نقطه قوت 
است، همه کارهایمان را به معنای واقعی به صورت 
تیم انجام می دهیم، اصالً مهم نیست که لیدر تیم چه 
کسی است. همکاران هم در محدوده کاری خود 
مدیرعامل  به عنوان  من  بگیرند،  تصمیم  که  آزادند 
انجام  زیاد  اجرا  و  مهندسی  مکانیکم، کار  مهندس 
دادم، ولی وقتی در جلسات مهندسی شرکت می کنم 
نظراتم را به عنوان یک کارشناس ارائه می دهم. تیم 
شرکت سرمایه گذاری نفت قشم تیم جوان، چابک 
و متخصص هستند و هدفشان هم فقط کار بدون هیچ 
حاشیه ای است. یعنی هیچکس به غیر از کار به هیچ 
چیزی فکر نمی کنند، در چارچوب کار هزارتا بحث 
و َجدل با هم داریم ولی در عین حال با هم رفیقیم، 
به غیر از چند نفر جدیدی که به ما اضافه شدند اکثر 
کسانی که در این شرکت مشغول به کار هستند سابقه 
7،8 سال همکاری با من دارند. این کاری نیست که 
شخص من کرده باشم، جوی است که همه با هم 
توانستیم در شرکت ایجاد کنیم و بچه ها فقط با ذوق 
و شوق کار می کنند و هر ساعتی که باشد برای انجام 
کار حاضرند، فرهنگ کاری که در آفشور داشتیم 
با یک رضایت  بچه ها  و  پیاده کنیم  اینجا  توانستیم 

خوبی در این شرکت کار بکنند.

11-تعریف شما از موفقیت چیست؟ آیا خود را 
فرد موفقی می دانید؟

وقتی فوق لیسانسم را گرفتم، پروژه هند جور شد. 
ان موقع شاگرد اول دانشکده  شده بودم. با وجودی 
که استاد راهنما به من پیشنهاد ادامه تحصیل در مقطع 
دکترا داد و قول مساعد داد تا از طریق مصاحبه حتما 
در این مقطع پذیرفته می شوم ولی من دیدم دکترای 
معادله  کردن  حل  حد  در  گرفتن  مهندسی  رشته 
دیفرانسیِل سخت تر است و ترجیح می دهم وارد بازار 
کار بشوم! وقتی به گذشته برمیگردم، بله خودم را آدم 

موفقی می دانم. 
شما  اصال  هست.  نسبی  چیز  یک  کامال  موفقیت 
نمی توانید تعریف دقیق از موفقیت داشته باشید. اگر 
شما هر روز احساس کنید که به نسبت دیروزت ادم 
بهتری هستی آن روز، موفق بوده ای اگر می خوای 
توی بازه 10 ساله تعریف کنی نسبت به 10 سال پیش 

آدم موفق تری، ولی من احساس می کنم یک پارامتر 
مهمتری از موفقیت داریم و آن، رضایت است، شما از 
زندگی تان راضی هستید؟ از شغلتان راضی هستید، این 
خیلی مهمه، ممکن است از نظر دیگری که به من نگاه 
می کند بگویدهرج آدم موفقی است، بعد من خودم 
را نگاه می کنم ولی میگویم نه خیلی موفق نبودم شاید 
می توانستم موفق تر باشم ولی از دید بیرونی من خیلی 
موفقم. من همیشه به بچه ها می گویم که اگر یک 
روزی از خیابون رد شدید همدیگه را دیدید، حتی 
چشم تو چشم هم نشدید از دیدن طرف مقابل خنده 
رو لبتان بیاید، این خنده یعنی توانستیم رسالتمان را در  
این شرکت با همدیگر بجا بیاوریم، برای همین من 
رضایتمندی را خیلی مهمتر از موفقیت می دانم از نظر 
من وزن دهی به رضایت زندگی خیلی بهتره. تعریف 
این است که در سطح وسیعی  از موفقیت  دیگری 

اثرگذار باشی. 

12- اگر هیچ محدودیتی نداشتید، چه چیزی 
را در جهان تغییر می دادید؟

تغییر  را  چیزی  جهان  در  داشتم  قدرت  اگر  من 
نمی دادم، از اطراف خودم شروع می کردم به تغییر. 
من به دو چیز فکر می کنم، مشکل کلی زیرساخِت 
ما اخالق است، اصال بحث دانش و فن نیست، اگر 
شخصی در جایگاهی که جایش نیست قرار گیرد، 
اخالق  آدم  اگر  ایشان  نیست.  مداری  اخالق  آدم 
مداری بود وقتی می دید از عهده جایگاه پیشنهادی 
از  بعد  می کرد  تالش  یا  نمی کرد  قبول  برنمی آید، 
مدتی می دید در توانش نیست، استعفا می داد. چند 
اینکه  به خاطر  که  دارید  سراغ  کشور  این  در  نفر 

نتوانسته اندکار انجام بدهند استعفاداده اند؟، مثال هرج 
را در جایگاه مدیرعامل گذاشتند، هرج قبل از اینکه 
قبول کند، باید بررسی کند این کار را می تواند انجام 
بدهد و یا کار با معیارهای اخالقی ایشان جور است؟ 
مثال ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ، فالند، 
سوئد را ببینید وقتی اینها رو تحلیل می کنید نمی گویم 
همش صددرصِد ولی نگاه می کنید اصول اخالقی 
در این کشورها احترام گذاشتن، خود را خیلی دست 
باال نگرفتن است.، چیزی که نیستی الکی ارائه نده، 
اینها مسائل اخالقی را بیشتر رعایت می کنند به نسبت 
ما، چرا مردم قوانین را رعایت نمی کنند، چون پایبند 
مسائل اخالقی نیستند. اخالق یعنی اینکه اگر می بینی 
نمی توانی، خودت را در معرض رای مردم قرار نده، 
کاندید نهایی مجلس نشو، کاندید ریاست جمهوری 
نشو، متاسفانه در کشور ما خیلی ها که اخالق ندارند 
ادعای اخالق مداری هم دارند، من اگر می توانستم 
کاری کنم سیستم آموزش وپرورش را طوری تغییر 
برای  باشد،  آموزش  بر  مقدم  پرورش  که  می دادم 
برای  پرورش  ولی  هست،  وقت  همیشه  آموزش 
آدمی که 30 سالش شده دیگر، 10 درصد احتمال 
دارد نتیجه بدهد. از سن 10،12 سالگی باید معیارهای 
تازه  وقتی  ولی  بشود  داده  آموزش  فرد  به  اخالق 
می گوید  می شود  فارغ التحصیل  دانشگاه  از  طرف 
من االن می خواهم چیکار کنم دیگر دیر شده یعنی 
هیچ چیزی یاد نگرفته. شما بتوانید 50 میلیون نفر آدم 
راتربیت کنید این دنیاکه هیچ، آن دنیا راهم می سازید 
ولی خب کار سختیه، اخالق را بشود احیا کرد همه 

چیز درست می شود.

گفتگوگفتگو
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نمایش کنتور هوشمند گاز تولیدی شرکت 
کنترل گاز اکباتان در پاویون وزارت نفت

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، بیست ودومین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور از تاریخ 23 تا 26 آذرماه 1400 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و کنتور هوشمند 
شرکت کنترل گاز اکباتان به عنوان محصول منتخب در صنعت تجهیزات اندازه 
گیری گاز در پاویون وزارت نفت در معرض بازدید صاحب نظران و فناوران 

قرار گرفت.
همچنین در این نمایشگاه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه شرکت کنترل 
گاز اکباتان بازدید کرد. دکتر زلفی گل روز پنجشنبه 25 آذرماه 1400 با حضور 
در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور، 
از غرفه شرکت کنترل گاز اکباتان واقع در پاویون پارک علم و فناوری استان 
با آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری  از نزدیک  بازدید کرد و  همدان، 
این واحد صنعتی دانش بنیان، بویژه نسل جدید کنتور هوشمند گاز مبتنی بر 

تکنولوژی اینترنت اشیا )IoT( آشنا شد.

خبرداخلیخبرداخلی

بازدید مدیران ارشد شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از کارخانه شرکت کنترل گاز اکباتان

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، گروهی از مدیران 
ارشد شرکت آبفا اصفهان متشکل از آقایان حسن صالح )معاون خدمات 
مشترکین و درآمد(، محمد حسین صالح )مدیر دفتر بهره برداری و توسعه 
)مسئول  وزیری  و  بازرگانی(  امور  )مدیر  باقری  مجید  توزیع(،  شبکه 
آزمایشگاه( روز سه شنبه 16 آذرماه 1400 از بخش های مختلف شرکت 

کنترل گاز اکباتان و بویژه خط تولید کنتور آب این شرکت بازدید به
 عمل آوردند و ضمن دیدار و گفتگوهای سازنده با مدیران شرکت، از 
نزدیک با تولیدات، تجهیزات و توانمندی های این واحد صنعتی دانش 

بنیان آشنا شدند.

گفتنـی اسـت شـرکت 
کنتـرل گاز اکباتـان در 

راسـتای برنامـه راهبردی 
تـوسـعــه مـحـصــوالت و 

بـا  بـازار خـود از سـال 1396 
طراحـی و تولیـد کنتورهـای آب 

خانگی با بـرنـد »کنتــور آب اکبــاتـان«             
عرصـه  بـه  پـا   )Ekbatan Water Meter(

تولیـد تجهیزات اندازه گیری آب گذاشـت و هم اکنـون انواع کنتورهای 
آب مولتـی جـت در سـایزهای 2/1 و 4/3 بـا مکانیزم های خشـک و نیمه 

خشـک در ایـن شـرکت تولیـد و روانـه بـازار می شـود.

شرکت کنترل گاز اکباتان 

دانش بنیان شد.
شرکت کنترل گاز اکباتان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص 
صالحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، این موفقیت 
تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و  از  پس 
موسسات دانش بنیان و نظر به متناسب بودن فعالیت های شرکت کنترل 
گاز اکباتان با دانش روز و اولویت داشتن خدمات مبتنی بر تحقیق و 

توسعه و همچنین فعالیت های مختلف تحقیقاتی حاصل شده است.
شرکت کنترل گاز اکباتان با مدیریت مهندس محمدرضا جعفری به 
استناد آیین نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و بعد از ارائه 
اسناد و مدارک و طی مراحل اداری، موفق به کسب تأییدیه شرکت 
دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
حوزه برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار 
و عناوین محصوالت این شرکت که بر اساس آن موفق به اخذ عنوان 
دانش بنیان شده است به ترتیب شامل ” کنتور هوشمند گاز خانگی 
)G4 – Smart(، دستگاه پرتابل تست کنتور گاز خانگی  و کنتور 
 )G4 – STE( گاز شهری خانگی دیافراگمی در دو مدل: ارتقا یافته

و MTX می باشد.

مهرماه 1400 دوجایگاه تحت برند شرکت سوخت رسانان پتروایرانیان پاک در استان 
اصفهان به بهره برداری رسید. جایگاه سوخت یاس با تعداد 18 نازل بنزین در محدوده ناحیه 
مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، خیابان جی، بلوار سردار 
باقری، تحت پوشش شرکت پتران احداث در تاریخ 1400/07/20 به بهره برداری رسید و 
جایگاه سوخت بارانا با استعداد 8 نازل بنزین و 12 نازل نفتگاز، در محدوده ناحیه اردستان 
واقع در کیلومتر 5 محور اردستان - کاشان، تحت پوشش شرکت پتران احداث و در تاریخ 

1400/07/21 به بهره برداری رسید.
با افتتاح این دوجایگاه در مهرماه تعداد جایگاههای این شرکت به 42 جایگاه ارتقا یافت.

مهرماه، ماه پرکار برای شرکت پتران
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گذاری  سرمایه  شرکت  مدیره  هیأت  جلسه 
نفت قشم با حضور کلیه اعضا به همراه جناب 
آقای دکتر روحانی پور و آقایان: خان محمدی 
و جعفری در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 
شرکت  دفتر  محل  در   1400/09/28 مورخ 
خاص(  )سهامی  قشم  نفت  گذاری  سرمایه 

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، با خوشامدگویی 
به اعضای محترم جدید هیأت مدیره )آقایان: 
سیدکاظم حیان و مصطفی خاکی(، از زحمات 
آقایان: خان محمدی و جعفری نیز تشکر نمود. 
ایشان اظهار داشتند با توجه به شرایط مخازن و 

قرارداد فیمابین با شرکت نفت می بایست هرچه 
سریعتر اقدامات الزم برای شروع بخش دریایی 

پروژه انجام پذیرد.
روحـانی پـور  دکتـر  آقـای  جنـاب  سپـس 
رهنمودهایی درخصوص نحوه ادامه پروژه در 
بخش دریایی ارائه نمودند، ایشان نیز از زحمات 
آقایان: خان محمدی و جعفری 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 آماده سازی مخازن برای شروع 
تاکید  و  نمودند  ارائه  عملکردی  تست های 
داشتند با پیگیریهای اعضای قدیم هیأت مدیره، 
پروژه به این مرحله رسیده است و از زحمات 

اعضای قدیم هیأت مدیره تشکر کردند.

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

انجام معاینات ادواری سال 1400 شرکت سرمایه گذاری نفت قشم
با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از نیروی کار و ارتقاء سالمت کارکنان و اعتالی فرهنگ ایمنی و سالمت و 
همچنین پیرو ماده 92 قانون کار و لزوم انجام معاینات ادواری سالیانه و حصول اطمینان از سالمت کلیه پرسنل و 
اقدام سریع و مناسب در صورت مشاهده نشانه های بیماری در کارکنان، معاینات دوره ایی کارکنان دفترمرکزی 
و پایانه نفتی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم توسط مرکز تخصصی طب کار انجام گردید. تشکیل پرونده و 

نظریه کارشناس بهداشت حرفه ای، انجام تست اپتومتری )بینایی سنجی(، آدیومتری )شنوایی سنجی(، تست نوار قلب )کاردیوگرافی(، معاینات پزشک، آزمایشات خون و ... 
از جمله مواردی است که با حضور تیم پزشکی و استقرار در محل شرکت سرمایه گذاری نفت قشم انجام پذیرفته است.

تشخیص زودهنگام بیماری های ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی، درمان بموقع بیماری، توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار، جلوگیری از انتقال 
بیماری های مسری، مطالعه اثرات زیان آور عوامل موجود در محیط کار، تعیین اثر محیط بر سالمتی و بیماری کارکنان و همچنین ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی از جمله 
مزایای معاینات ادواری پرسنل می باشد. شایان ذکر است نتایج آزمایشات و معاینات طب کار در پرونده پزشکی هر شخص ضبط و ثبت گردیده و در واحد مدیریت منابع 

انسانی شرکت نگهداری می شود. 

انجام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار 
و محیط زیست در 

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم
و  سیستم ها  مدیریت  انسانی،  منابع  مدیریت  واحد  همت  به 
روش ها و مدیریت HSE عوامل زیان آور محیط کار و محیط 
زیست در دفترمرکزی و پایانه نفتی قشم شرکت سرمایه گذاری 

نفت قشم مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. 
راستای  در  کار  محیط  زیان آور  عوامل  ارزیابی  و  شناسایی 
جلوگیری از بروز حوادث، کاهش بیماری های شغلی، پیشگیری 
از آلودگی محیط زیست، کاهش هزینه های ناشی از مخاطرات، 
افزایش رضایت، رفاه و انگیزه کارکنان، کاهش خطای انسانی و 

در نهایت حفظ سالمت و بهداشت شغلی کارکنان و افزایش بهره وری تمامی عوامل زیان آور محیط کار صورت می گیرد.
همچنین این شرکت در نظر دارد عوامل مخاطره آمیز محیط کار و آالینده های زیست محیطی را به طور سالیانه بر اساس الزامات موجود در 
استانداردهای ISO 14001 و ISO 45001 جهت تأمین سالمت کارکنان و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی اندازه گیری و نتایج 

حاصل را ارزیابی و برای رفع ایرادات موجود اقدامات اصالحی را اتخاذ کرده و همچنین آموزش های الزم را به کارکنان ارائه دهد. 

خبرداخلیخبرداخلی
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مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه ونفت برگزار شد

گزارشگزارش

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

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد مجمع افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از محل سود انباشته در 
ساعت 9:15 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/10/8 با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز گردید و با ارائه گزارش افزایش سرمایه توسط 
آقای دکتر روحانی پور مدیرعامل محترم ونفت، با حضور حداکثری سهامداران )51/01%( و حضور نمایندگان سهامداران محترم به ریاست 
مجمع آقای علی کریمی، دبیر مجمع آقای هادی خان محمدی و ناظرین محترم آقایان راضی وند و رحیمی فر و همچنین حضور برخط نماینده 
سازمان بورس اوراق بهادار برگزار گردید. پس از تشریح گزارش افزایش سرمایه توسط مدیرعامل و با قرائت گزارش حسابرس قانونی )موسسه 
حسابرسی داریاروش( و همچنین پرسش و پاسخ های مطرح شده از سوی سهامداران محترم، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 

از مبلغ 1/650 میلیارد ریال به مبلغ 5/000 میلیارد ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
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گزارشگزارش
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چگونه انسان از عصر اطالعات گذشته و وارد عصر مفهوم شده است
دنیل پینک 1در کتاب »ذهن کامل نو«2 تفکر جدیدی به نام » عصر مفهوم« 

را معرفی می کند که بر جهان امروز غالب شده است.
مهم ترین توانمندی انسان ها در عصر اطالعات، تجزیه مسائل به اجزای آن 
و تحلیل خطی وقایع بود؛ به این معنی که برای هر اتفاق و رویداد، علت و 
معلولی مشخص در نظر گرفته می شد که اتفاقات را به صورت تک بعدی 
و فارغ از هرگونه خالقیت تفسیر می کرد. به عقیده دنیل پینک عمر این 
نوع نگرش به پایان رسیده و عصر جدیدی به نام عصر مفهوم آغاز شده 
است؛ عصری که تمامی رویدادها را با نگاهی چند بعدی و کامال خالقانه 

بازنگری می کند.
در عصر مفهوم »طراحی« و »همدلی« مهم تر، اثربخش تر و سودبخش تر 
از جمع و تفریق و محاسبات ریاضی و مهندسی عصر اطالعات قلمداد 
می شود. در این کتاب شش پایه اصلی دنیای جدید معرفی شده است. 
طراحی، داستان سرایی، همنوایی3 و هماهنگی، همدلی، بازی و معنا شش 

پایه اصلی دنیای جدید هستند.

1. Daniel Pink 2. A Whole New Mind

3. Symphony

وظایف نیمکره راست و چپ مغز
مغز انسان از دو نیم کره چپ و راست تشکیل شده است. علم عصب شناسی این 
تقسیم بندی را بر اساس وظایف و ویژگی هایی که هرکدام از نیمکره های مغز بر 

عهده دارند، انجام داده است.
نیمکره چپ مغز، مسئول پرداختن به جزییات رویدادها است. در واقع این نیمکره 
تمامی امور پیرامون خود را به جزییاتشان تقسیم می کند. در حالیکه نیمکره راست 
مغز تصویر و درک جامع تری از یک رویداد یا مفهوم را در اختیارمان می گذارد. 
نیمکره راست این کار را با ترکیب یا سنتز رویدادهای مختلف و رسیدن به یک 

نگاه و مفهوم کلی انجام می دهد.

نحوه واکنش نیمکره های مغز به رویدادها نیز متفاوت است
• نیمکـره چـپ: واکنـش نیمکـره چـپ بـه رویدادهـا براسـاس تجربیـات و 

می گیـرد.  صـورت  فـرد  قبلـی  آموخته هـای 
• نیمکره راست: نیمکره راست براساس کلیات یک رویداد اقدام به تصمیم گیری 
می کند. تمامی فرهنگ ها به بازخوانی و تفسیر حاالت صورت افراد عالقه مند 
هستند و این موضوع می تواند نشانه ای بر مشابه بودن عملکرد نیمکره راست در 

همه انسان ها باشد.

در عصر مفهوم نیمکره راست پادشاهی می کند
دنیل پینک بیان می کند که در گذشته و در عصر اطالعات، تفکر چپگرا تفکر 
غالب مردم بود. به اعتقاد او، انسان ها برای موفق بودن در عصر اطالعات، نیاز به 
تلنبار کردن حجم زیادی از داده ها و اطالعات داشتند. داشتن تحصیالت آکادمیک 
به همراه پیشرفت تکنولوژی یکی از راههای معمول برای ذخیره اطالعات بود. 
از آنجایی که این گزینه برای همه و به طور چشمگیری قابل دسترس بود، افراد 
زیادی توانستند از این روش به عنوان کارمند و یا کارگر در موقعیت های شغلی با 

دستمزدهای باال قرار گیرند.

از عصر اطالعات عبور کرده ایم و  در حال حاضر 
در عصر مفهوم تکنولوژی اهمیت چندانی ندارد و 
داشتن تفکر چپ گرایانه ارزش تلقی نمی شود. در 
دنیای مفهومی امروز، فکر کردن به شیوه راستگرایانه، 

ارزشمندتر شده است. زیرا:
برخی از توانایی های نیمکره راست مغز برای موفقیت 
در عصر مفهوم مهم هستند. قابلیت های نیمکره راست 
و  هماهنگی  داستان گویی،  طراحی،  به  مربوط  که 
همنوایی، همدلی، بازی و معنا هستند، مزیت رقابتی 
در عصر مفهوم هستند. پینک اعتقاد دارد بازار کار 
از  انسانی کم هزینه  نیروهای  با ورود  تفکر چپگرا 

کشورهای جهان سوم اشباع شده است.
تفکر راستگرایانه در بیرون از فضای کار نیز کاربرد 
دارد. انسان امروزی به دنبال معنا و مفهوم جدیدی از 
زندگی است و این دقیقا همان شرایطی است که تفکر 

راستگرایانه به یاریش می شتابد.

طراحی، مهم ترین بخش عصر مفهوم است
طراحی )در مقابل کارکرد(: این مفهوم شامل همه 
چیز از رنگ لباس شما تا ساختار ساختمانی که در آن 
زندگی می کنید، می شود. طراحی با استفاده از لذت 
بصری و اهمیت به تفاوت های شخصی مسائلی فراتر 

از عملکردهای ساده را در بر می گیرد.
طراحی خوب دارای دو ویژگی »قابلیت کاربرد« و 

»اهمیت ایده« است.

ذهن کامل نو

برای ارائه یک طراحی خوب، هر دو تفکر راستگرا و چپگرا به طور همزمان باید مورد استفاده 
قرار بگیرد: 

نگرش چپگرا کمک می کند تا بعد کاربردی طراحی به بهترین نحو انجام شود، زیرا که 
عملکرد این طراحی را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و ساز و کار آن را می چیند.

نگرش راستگرا خالقیت الزم را بر آن که بعد کاربردی به بهترین و جذاب ترین حالت ممکن 
طراحی شود، ایجاد می کند.

با مشتری را تایید  تحقیقات علمی تاثیر مثبت یک طراحی خوب در رضایت مخاطب 
می کنند. برای مثال تحقیقات نشان می دهند که بهبود طراحی در فضای عمومی مدارس، 
بازدهی دانش آموزان را افزایش می دهد. همچنین بر اساس تحقیقی که در مدرسه کسب 
به بخش طراحی محصول  فروش  از  اگر یک درصد  است،  لندن صورت گرفته  وکار 

اختصاص داده شود، سود شرکت به میزان 3 یا 4 درصد افزایش پیدا می کند. 

داستان سرایی را یاد بگیرید
در طول تاریخ، داستان گویی بخش جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده است ما داستان ها را 
بخاطر جذابیت و حس همزادپنداری، بیشتر از جمالت صرفا علمی در ذهنمان ثبت می کنیم 

و به یاد می آوریم. نگاه داستان وار به زندگی، برای ما معنا و مفهوم را ایجاد می کند. 
در حقیقت در کسب وکارهای مختلف مثل تبلیغات و مشاوره، توانایی داستان گویی، امری 

حیاتی برای موفقیت محسوب می شود.
حتی فعالین حوزه خدمات و تولید، نیاز دارند که توانایی درک و روایت داستان را برای 

ارتباط بهتر با مخاطب در خود تقویت کنند.

طاهره کمالو
 

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی
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شرکت های تولیدی با استفاده از داستان سرایی، محصوالتشان را به بازار عرضه کرده و در بازار 
پر رقابت امروز، خود را متمایز جلوه می دهند. 

مثال شرکت  برای  است.  پیدا کرده  داستان سرایی در حوزه مدیریت سازمانی هم کاربرد 
زیراکس )Xerox( برای آموزش تکنسین، به جای تمرکز بر روی دستورالعمل های صرفا 
علمی و تئوری، داستان تکنسین های قبلی شرکت در مورد تعمیر ماشین ها را در اختیار آنها قرار 

می دهد، تا کارمندان نکات آموزشی را از آن یاد بگیرند.

سمفونی عصر مفهوم، زیباتر از تک نت عصر تکنولوژی
در عصر مفهوم توانایی ایجاد هماهنگی و همنوایی )نوعی سمفونی( اهمیت پیدا کرده است. 
هماهنگی و همنوایی به این معنا است که اجزا به صورتی کنار یکدیگر قرار گیرند که مفهوم 

بزرگتری نمود پیدا کند. 
اهمیت همنوایی و هماهنگی در عصر مفهوم، به دو دلیل است:

1-تنوع زیاد: ما در عصری با تنوع و تفاوت فکری زیاد زندگی می کنیم. در دنیای امروزی 
افرادی که بتوانند با ترکیب تخصص های مختلف و دانش فرهنگ ها و زبان های مختلف به 

یک مفهوم جدید و بهتر برسند کارآمدتر خواهند بود.

حوزه زندگی شخصی و تجارت اهمیت زیادی پیدا کرده است.
دنیل پینک برای تایید ادعایش توضیح می دهد که امروزه کارمندان، گرایش شدیدی به تجربه معنویات در محل 
کارشان دارند. او همچنین رشد کسب و کارهایی مثل کالس های یوگا و محصوالت سبز و دوستدار طبیعت را 
نشانه های خوبی می داند که بیان می کند معنویت چگونه کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است. توجه به 

مفهوم زندگی و تالش برای معنابخشی به آن بر سالمت شخصی ما نیز تأثیر می گذارد.
مطالعات نشان می دهند رشد معنویت، مشکالت روانی را کم کرده و ریسک خودکشی را پایین می آورد. 
همچنین طبق نتایج به دست آمده، افرادی که مرتب به مکان های مقدس مثال کلیساها، مساجد و یا کنیسه ها 

مراجعه می کنند، طول عمر بیشتری دارند.
با اینکه حس خوشحالی ترکیبی از امور بیولوژیکی و محیطی است، اما افراد جویای معنا در زندگی، به احتمال 

زیاد احساس خوشحالی بیشتری را تجربه می کنند.

درباره نویسنده:
اگرچه تحصیالت رسمی دانیل اچ پینک در حوزه حقوق بوده است ولی وی نویسنده شش کتاب در حوزه های 
تجارت و رفتارهای انسانی می باشد و شاید انگیزش یکی از حوزه های اصلی باشد که دنیل پینک را به آن 
می شناسند. زمانی سخنرانی او در TED، تحت عنوان معمای شگفت انگیز انگیزش، یکی از ده سخنرانی برتر 
مورد توجه بازدیدکنندگان سایت بود. از کتاب های او می توان به کتاب های  “انگیزه )حقیقتی شگفت آور در 
مورد نیرویی که در ما انگیزه ایجاد می کند(” و “کی )رازهای علمی زمان بندی عالی(” اشاره کرد. کتاب های 

او چندین جایزه کسب کرده اند و به بیش از37 زبان 
نسخه  میلیون  دو  از  بیش  مجموعا  و  شده اند  ترجمه 

فروش داشته اند.
غرب  در  مدیریت  متفکران  جمله  از  را  پینک  دنیل 
می دانند که فقط به فرهنگ غرب فکر نمی کند و در 

حد توانش می کوشد جهانی بیندیشد.
پینک به عنوان سردبیر در مجله فست کمپانی و همچنین 
ستون نویس تجاری در ساندی تلگراف فعالیت داشته 
تایمز ،  نیویورک  در  همچنین  وی  مقاله های  است. 
 هاروارد تجارت ریویو ، نیو جمهوری ، اسلیت و سایر 

نشریات منتشر شده اند.
فعالیت کند، در چندین  به طور مستقل  اینکه  از  قبل 
سمت در سیاست و دولت کار می کرده است . از جمله 
از 1995 تا 1997 به عنوان مدیر نوشتن سخنرانی های 

معاون رئیس جمهور ال گور خدمت می کرده است.
در  ژاپن  رسانه  جامعه  انجمن  اعضای  از  یکی  پینک 
توکیو بوده است ، و صنعت بزرگ کمیک این کشور 

را مورد مطالعه قرار داده است مطالعه کرد.
در سال 2019 ، مجمع متفکران مستقر در لندن وی را 
به عنوان ششمین متفکر تأثیرگذار در زمینه مدیریت در 

جهان معرفی کردند.
منابع:

-وب سایت بوکاپو
Zehn.ir وب سایت -

2. نوآوری: چرخه عمر یک محصول، در اثر نوآوری های سریع به 
شدت کوتاه شده است. سرعت تغییرات به حدی است که نوآوری روز 
گذشته، محصول منسوخ شده فردا محسوب می شود. بنابراین شرکت ها 

برای ماندن در چرخه رقابت، نیاز مبرمی به نوآوری دائمی دارند.
تحقیقاتی که بر روی میلیونرهای خودساخته انجام شد، نشان داد که 
حدود نیمی از آنها به پریشان خوانی )نوعی اختالل در روان خواندن 
به  توجه  در  دارند،  خوانی  پریشان  که  کسانی  هستند.  مبتال  متون( 
جزئیات و استدالل خطی ضعیف هستند و به جای آن مهارت زیادی 
در ساخت تصویر بزرگ و کلی در ذهنشان دارند؛ به عبارتی توانایی 
همنوایی و هماهنگی در این میلیونرهای خودساخته زیاد بوده است. 
تفکر بر مبنای همنوایی در زندگی شخصی نیز اثر مثبت دارد. اگر 
استرس و نگرانی را جزئی از یک تصویر بزرگ در راستای رسیدن به 

موفقیت ببینیم، غلبه بر این استرس ها کار آسانی خواهد شد.

همدلی مختص انسان ها است
بسیاری از موقعیت های شغلی مثل خط تولید و یا تحلیل داده ها که 

در عصر اطالعات برای انسان ها وجود داشت، با گذشت زمان به 
شکلی فزاینده توسط کامپیوترها پر شده و جای نیروی کار 

انسانی را گرفته است در مواجهه با این تغییرات، خوب 
است بدانیم مشاغلی وجود دارند که کامپیوترها و 

ماشین ها قادر به انجام آنها نیستند. کارهایی که 
قوانین کوچک  به یک سری  تبدیل  قابلیت 
کرد،  محول  ماشین ها  به  می توان  را  دارند 
از  عمیق تر  فهمی  نیازمند  که  کارهایی  اما 
تعامالت انسانی باشند هچنان از خطر حضور 
ماشین ها به دور هستند. مانند شغل وکالت و 

پزشکان که همچنان بدلیل نیاز به همدلی قابل 
واگذاری به کامپیوترها نیستند.

باعـث پیشرفـت سایـر  تقـویت مهـارت همـدلی 
توانایی های عصر مفهوم مانند داستان سرایی می شود. 

از دیدگاه  را  امور  بود  قادر خواهید  این مهارت  با داشتن 
دیگران هم ببینید. امکان تقویت حس همدلی و آموزش آن در همه 

افراد وجود دارد. مثال، در مدرسه کسب و کار استنفورد به دانشجویان 
آموزش هایی تحت عنوان »دینامیک بین فردی«1 که در جهت افزایش 
حس همدلی است، داده می شود. همچنین افرادی که در آژانس های 
امنیتی دولتی مثل FBI و یا CIA کار می کنند، مطالب مربوط به عالئم 

چهره که جزئی از زبان همدلی است را می آموزند.

اهمیت لذت بازی در عصر مفهوم
نظر  از کار در  بازی و سرگرمی موضوعی جدا  در گذشته مفهوم 

1. Interpersonal dynamic

بعضی  از  استفاده  به  نیاز  امروزه،  اما  می شد.  گرفته 
خصیصه های بازی مانند شوخ طبعی و سرگرمی، در 
تمام حوزه های زندگی ضروری است برای این که 
نفوذ بازی در زندگی امروز انسان ها را درک کنید، 
رایانه ای  بازی های  تولید  بزرگ  صنعت  به  نگاهی 

بیندازید.
بـازی هـای رایـانـه ای  تحقیـقـات نشـان مـی دهـد، 
مهارت های حیاتی عصر مفهوم از جمله خالقیت را 
بهبود می بخشد. برای نمونه، در پرطرفدارترین بازی ها، 
بازیکن، نقش شبیه سازی شده ای را بر عهده دارد که 
سبب افزایش حس همدلی در او می شود. از طرفی 
خصیصه شوخ طبعی که در مفهوم بازی وجود دارد، 
به شدت در کسب وکارها اهمیت پیدا کرده است. 
شوخ طبعی که در نیمکره راست مغز ایجاد می شود، 
سبب کاهش خصومت و تنش در شرایط کار جدی 
شده و روحیه افراد در محیط کاری را تقویت می کند. 
در این شرایط انتقال پیام های دشوار نیز راحت تر 

انجام می گیرد.
کــه  می دهنــد  نشــان  تحقیقــات 
کاهـــش  باعـــث  خنـدیـــدن 
استــــرس زا  هــورمـون هـــای 
شــده و سیســتم ایمنــی بــدن را 
تقویــت می کنــد. همینطــور 
ــری  ــای کامپیوت ــام بازی ه انج
در محــل کار، می توانــد بــه 
ــاس  ــت و احس ــش خالقی افزای
کمــک  افــراد  رضایت منــدی 

ــد. کن

اهمیت ساخت معنا
هـرکسی پیرو هـر دین و مذهبـی که باشد، در 
جستجـوی معنایـی برای زندگـی است. تالش برای 
داشتـن تصـویر بهتـر از هـدف و معنـای زندگـی، 
مهم ترین انگیزه انسان برای ادامه زندگی است که به 
یکی از توانایی های حیاتی در عصر مفهوم تبدیل شده 
است. عواملی چون سالخوردگی جمعیت و تهدید 
دائمی تروریسم، به همراه رشد رفاه زندگی، توجه 
انسان ها را بیش از پیش به مسئله معناسازی و معنویت 

جلب کرده است.
دنیل پینک معتقد است که جستجو برای یافتن هدف 
و معنای واال برای زندگی از طریق معنویت، در هر دو 
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بدافزارهـای جدیـد، زمـان برنامه هـای آنتی ویـروس 
و آنتی اسـپم مؤثـر خواهنـد بـود کـه بـه روز باشـند. 
بنابرایـن الزم اسـت ویژگـی به روز رسـانی خـودکار 
آنتی ویـروس و آنتی اسـپم فعـال باشـد. اگـر امـکان 
بـه روز رسـانی خـودکار وجود نـدارد، الزم اسـت که 
بـه روز رسـانی ها از طریق یک منبع قابـل اعتماد مانند 

وب سـایت تولیدکننـده نصـب شـود.

4. حذف برنامه های غیرضروری
 مهاجمان قادرند با سـوء استفاده از آسیب پذیری های 
نرم افزارهـا بـه رایانه هـا حملـه کننـد، بنابرایـن هرچـه 
باشـد،  کمتـر  رایانـه  در  شـده  نصـب  نرم افزارهـای 
احتمـال حملـه نیـز کمتـر خواهـد بـود؛ بـرای حذف 
برنامه هـای غیرضـروری، ابتـدا نرم افزارهـای نصـب 
شـده در رایانـه خـود را چـک کنیـد. اگـر نرم افزاری 
در رایانه شـما نصب شـده اسـت و نمی دانید چیست، 
قبـل از حذف حتمـاً نام آن نرم افزار را جسـتجو کرده 
و مطمئن شـوید کـه نرم افزاری اسـت که بـرای رایانه 
ضروری نیسـت. بنابرایـن حذف هر نرم افـزاری که از 
آن اسـتفاده نمی کنید و پس از بررسی به غیرضروری 

بودن آن می رسـید، کار مناسـبی اسـت.
همچنیـن گرفتـن پشـتیبان از فایل هـا و داده هـا قبل از 
حـذف نرم افزارهـای غیرضـروری نیـز کاری صحیح 
اسـت. بـه این ترتیب اگـر در آینده متوجه شـدید که 
نرم افـزاِری ضـروری را حـذف کرده اید، دسـت یابی 
بـه اطالعـات و داده هـای آن امکان پذیـر خواهد بود.

5. غیرفعال کردن سرویس های غیرضروری
سـرویس های غیرضـروری هـم ماننـد نرم افزارهـای 
غیرضـروری، امـکان حملـه را افزایـش می دهنـد. دو 
سـرویس مهـم که امـکان سـوء اسـتفاده از آن وجود 
دارد، سـرویس های بـه اشـتراک گـذاری فایـل و بـه 
اشـتراک گذاری پرینت هسـتند. اگر این سـرویس ها 

در سیسـتم عامل فعال هسـتند و فقط یک رایانه دارید 
که به شـبکه متصل اسـت و یا اگر از این سـرویس ها 

اسـتفاده نمی کنیـد، آنهـا را غیرفعال کنید.

6. تغییر ویژگی های پیش فرض غیرضروری
تغییـر ویژگی هـای پیش فرض غیرضـروری هم مانند 
حـذف نرم افزارهـای غیرضـروری و غیرفعـال کردن 
سـرویس های غیرضـروری، فرصت حملـه را کاهش 
می دهـد. بنابرایـن، ویژگی هایـی را کـه بـه صـورت 
پیش فـرض در رایانـه شـما وجـود دارد امـا برنامـه ای 
بـرای اسـتفاده از آنهـا وجـود نـدارد یـا نیازی بـه آنها 
نداریـد را غیرفعـال کـرده و یـا سفارشی سـازی کنید. 
در ایـن مـورد هم قبـل از تغییر یا غیرفعال کـردن آنها 
)ماننـد سـرویس های غیـر ضـروی( از امـکان تغییـر 
تنظیمـات مطمئـن شـوید. یکـی از ایـن ویژگی هـای 
اسـتفاده  سـوء  آن  از  معمـوالً  کـه  پیش فـرض 
می شـود، ویژگـی AutoRun سیسـتم های وینـدوزی 

است. مایکروسـافت 

7. انجام کارهــا با توجــه بـه اصل حداقل 
حق دسترسـی

در بیشـتر حمـالت توسـط بدافزارهـا، مهاجمان فقط 
بـا اسـتفاده از مجوزهـای کاربـِر وارد شـده بـه رایانـه 
می تواننـد عمـل کننـد. بـرای کاهـش پیامد بدافـزار، 
از یـک حسـاب کاربـری اسـتاندارد یـا محـدود برای 
 Admin فعالیت هـای روزانـه و از حسـاب کاربـری
فقـط بـرای زمـان نصـب یـا حـذف نرم افـزار یـا تغییر 

تنظیمات سیسـتمی اسـتفاده کنید.

8. امن کردن مرورگر وب
مرورگرهـای وبـی کـه در رایانه هـای جدیـد نصـب 
می شـوند، معموالً تنظیمات پیش فرض امنـی ندارند. 
ایمـن کـردن مرورگـر، مرحلـه دیگـر بهبـود امنیـت 
رایانه اسـت. قبل از اسـتفاده از مرورگـر، کارهای زیر 

را بـرای ایمـن کـردن آن انجـام دهید:
موبایـل کدها )ماننـد جاوا، جـاوا اسـکریپت، فلش و 
اکتیو یکس( را برای وب سـایت هایی که آشنا نیستند 
یـا بـه آنهـا اعتمـاد نداریـد غیرفعـال کنیـد. غیرفعـال 
تمامـی سـایت ها  بـرای  ایـن کدهـا  تمامـی  کـردن 
اگرچـه ریسـک مـورد حمله قـرار گرفتن رایانه شـما 
را کاهـش می دهـد، امـا ممکـن اسـت منجـر بـه عدم 
نمایش و کارکرد درسـت وب سـایت شـود. بنابراین 

10 راه دفاع در برابر تهدیدات
     سایبری

حمزه مرادی
کارشناس رسمی دادگستری،

حوزه جرائم سایبری و فضای مجازی

انجـام برخی امور بـرای افزایش 
امنیـت رایانـه شـخصی می تواند 
دفـاع  و  تهدیـدات  بـه کاهـش 
بهتـر در برابر تهدیدات رایانه ای 
منجر شـود که در این راسـتا 10 
رایانه هـای  کاربـران  بـه  روش 

شـخصی پیشـنهاد می شود.

 بدافزارهـا بعضـا از طریـق کلیک افـراد روی ضمیمه 
ایمیـل یا لینک پخش می شـود. از بـاز کردن ضمیمه 
ایمیل هـا یا کلیـک روی لینک ها حتی اگـر ایمیل از 
طـرف فردی شـناس باشـد جدا پرهیز کنیـد، مگر در 

زمانـی که بـه ایمیل و آدرس لینک مطمئن هسـتید.
– مراقبت هنگام ارائه اطالعات حساس

برخـی ایمیل هـا یا صفحـات وب که به نظر می رسـد 
از منبعـی شـناخته شـده و قانونـی هسـتند، در واقـع 
ممکـن اسـت از سـمت یـک مهاجـم باشـد. بـه طور 
مثال، ممکن اسـت از Admin سیستم ایمیلی دریافت 
کنیـد کـه از شـما خواسـته اسـت رمـز عبور خـود را 
تغییـر دهیـد، اما قبـل از این کار رمز عبـور فعلی خود 
را برایـش ارسـال کنیـد. ایـن در صورتـی اسـت کـه 
بـرای تغییـر رمز عبور، Admin سیسـتم هیچـگاه رمز 

عبـور فعلی شـما را نیـاز نخواهد داشـت.
– تولید رمز عبور قوی

رمـز عبورهایـی کـه تعـداد هشـت کاراکتر یا بیشـتر 
دارنـد، از تعـدادی حـرف بـزرگ و کوچـک در آن 
اسـتفاده شـده اسـت و حداقـل یک نشـانه و عـدد در 

آنهـا وجـود دارد، بهتریـن نـوع رمز عبور هسـتند.

 هیـچ گاه از رمزهـای عبـوری کـه افـراد می تواننـد به 
راحتـی آنهـا را حدس بزنند اسـتفاده نکنید. همچنین 
سـؤاالت  خـود  ایمیـل  بـرای  مثـال  طـور  بـه  اگـر 
یـا  کرده ایـد  تنظیـم  هـم  را  امنیتـی  اعتبارسـنجی 
می خواهیـد تنظیـم کنیـد، سـؤاالتی را انتخـاب کنید 
کـه احتمـال پیـدا کـردن پاسـخ آن بـرای دیگـران 

غیرمحتمـل باشـد.

موبایل کدها را صرفاً برای وب سـایت هایی که آشـنا 
نیسـتند یـا به آنهـا اعتمـاد ندارید غیرفعـال کنید.

تنظیماتـی را کـه منجر به فعال شـدن کوکی هـا برای 
تمامـی زمان هـا می شـود غیرفعـال کنیـد. مهاجمـان 
ممکـن اسـت با دسترسـی به کوکی هـا قادر بـه ورود 
به سـایتی باشـند کـه شـما بـه آن وارد شـده اید. برای 
جلوگیری از سـوء اسـتفاده از کوکی ها، کارهای زیر 

را انجـام دهید:
- مرورگـر را طـوری تنظیم کنید کـه قبل از ایجاد 

کوکـی، از کاربر درخواسـت مجوز کند
- کوکی  ها فقط برای نشست ها امکان پذیر باشد.

9. ویژگی هایی که شمـا را در سایتـی الگین 
نگه می دارد یا اطالعاتـی را )مانند متن های 
تایپ شده در فرم ها( که شما وارد کـرده اید 

نگهداری می کند، غیـرفعال کنید.
اگـر از IE اسـتفاده می کنیـد، سـطوح امنیـت بـرای 
سـایت های مـورد اعتمـاد را به سـطح میانه بـاال تغییر 
بـه  بـاال، سـایت ها ممکـن اسـت  دهیـد. در سـطح 

درسـتی کار نکننـد.

10. اعمـال بـه روز رسـانی های نرم افزارهـا 
و فعـال کـردن قابلیت بـه  روزرسـانی های 

خـودکار در آینده
بیشـتر تولیدکننده های نرم افزارها، به روز رسانی  هایی 

را بـرای برطـرف کـردن آسـیب پذیری ها و نقـاط 
ضعـف نرم افزارهـا منتشـر می کننـد. بـه روز کردن 
نرم افزارهـا، بـه دلیـل امـکان اسـتفاده مهاجمیـن از 
ایـن آسـیب پذیری ها و نقـاط ضعـف، امـری مهم 

اسـت. برخـی از نرم افزارهـا امـکان بـه روز رسـانی 
خودکار را دارند. مواظب باشـید که به روز رسـانی را 
تنهـا از طریق وب سـایت های تولیـد کننـده نرم افزار، 
منابـع قابل اعتمـاد یا به صورت خـودکار انجام دهید.
تولیـد رمز عبور قـوی و مراقبت هنگام ارائه اطالعات 

حساس
یـک مجموعـه فعالیت هـای دیگـر کـه بـرای بهبـود 
داد شـامل  انجـام  می تـوان  رایانـه شـخصی  امنیـت 
مراقبـت هنـگام بـاز کـردن ضمیمه هـای ایمیل هـا و 
لینک هـای ناشـناس، مراقبـت هنـگام ارائـه اطالعات 

حسـاس و تولیـد رمـز عبـور قـوی اسـت.
– مراقبـت هنگام بـاز کردن ضمیمه هـای ایمیل ها 

و لینک های ناشـناس

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی

1. اتصال به شبکه امن
وقتـی بـه اینترنت متصل می شـوید در عمل 
بـه میلیون هـا رایانـه دیگـر متصـل شـده اید. 
شـبکه  بـه  اینترنـت  از  اطالعـات  جریـان 
خانگـی شـما بـه این شـکل اسـت: اطالعات 
ابتـدا بـه مـودم، سـپس به مسـیریاب، اکثـر افراد 
مسـیریاب دارنـد و در نهایـت بـه رایانه شـما منتقل 
خواهـد شـد. از آنجایـی  کـه مـودم تنظیمـات امنیتـی 
ندارد، اولین دسـتگاه قابل امن سـازی که اطالعات را از اینترنت 
دریافت می کند، مسـیریاب اسـت. بنابراین قبل از اتصال به اینترنت 

مسـیریاب خـود را امـن کنید.
بیشـتر مسـیریاب های خانگی، تأمین کننده امنیت حداقلی هسـتند. 
بـرای ایمـن کـردن مسـیریاب، الزم به مشـاهده صفحـه پیکربندی 
مسـیریاب اسـت. آدرس IP یـا URL ایـن صفحـه را در دفترچـه 

راهنمـای مسـیریاب می تـوان یافت.
در این راستا تنظیماتی که باید انجام داد عبارت است از:

WPA2- تنظیـم شـبکه بی سـیم بـرای اسـتفاده از رمزنـگاری –
AES جهـت حفـظ محرمانگـی داده

– تغییـر نـام کاربری پیش فرض بـرای ورود )در صورت امکان( 
و تغییر رمز عبور

– تعییـن فهرسـتی از آدرس هـای MAC کـه اجـازه اتصـال از 
طریـق بی سـیم بـه  مسـیریاب را دارنـد.

– تغییر SSID پیش فرِض بی سیم

2. فعال سازی فایروال و پیکربندی آن
فایـروال وسـیله ای اسـت که جریـان اطالعات میان رایانه شـخصی 
و اینترنـت را کنتـرل می کند. بیشـتر سیسـتم عامل های مـدرن یک 
نرم افـزار فایـروال دارنـد. عـالوه بـر ایـن فایـروال، مسـیریاب های 
خانگـی هم فایروالی درون خـود را دارند. برای فعال کردن فایروال 
مسـیریاب، به دفترچه راهنمای مسـیریاب رجـوع کنید. چگونگی 
تنظیـم تنظیمـات امنیتـی نیـز در راهنمای کاربـر مسـیریاب ها ذکر 

شـده است.

3. نصب و استفاده از آنتی ویروس و آنتی اسپم
آن،  داشـتن  نگـه  بـه روز  و  اسـپم  آنتـی   و  آنتی ویـروس  نصـب 
یکـی از مراحـل مهـِم حفاظـت رایانـه اسـت. بـا توجـه بـه کشـف 
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اقتصادیاقتصادی

در روش  های سنتی حا ل حاضر، در واقع پاالیشگاه  ها وظیفه تامین نفتای مورد نیاز کراکرهای صنعت پتروشیمی 
را بر عهده دارند و می  توانند بطور متوسط از هر بشکه نفت خام به میزان 8 % تا 10% نفتا را به عنوان خوراک در 
اختیار تولید کننده  ها قرار دهند. در بهترین حالت و پیچیده ترین پاالیشگاه  ها نظیر پتروپاالیشگاه ربیغ عربستان %17 
و یا در پتروپاالیشگاه صدارای عربستان 20% نفتا برای فراوری محصوالت پتروشیمی تولید می  کنند.  حال گفته 
می  شود تکنولوژی COTC قادر است میزان 40 تا 80 % مواد شیمیایی را از هربشکه نفت استخراج کند که رقم 

بسیار قابل توجهی می  باشد. 
وقتی صحبت از بازدهی 40 درصدی یک واحد COTC می  گردد یعنی در یک پاالیشگاه با ظرفیت 20 میلیون 
تن در سال )معادل 400 هزار بشکه در روز(، تولید حدود 8 میلیون تن انواع محصوالت با ارزش پتروشیمی )غالباً 
پارازایلین و اتیلن و پروپیلن( میسر می  گردد این یعنی می توان به ظرفیتی تا 4 برابر یک واحد پتروشیمی با ظرفیت 

متعارف جهانی، محصوالت متنوع پتروشیمی تولید نمود.
در روش  های فعلی چهار الگوی مختلف برای پتروپاالیشگاه ها تبیین شده و COTC الگوی پیشرفته پنجم است:

الگوی اول: پاالیشگاه + واحد  RFCC)تولید پروپیلن(
الگوی دوم: پاالیشگاه + واحد BTX )تولید آروماتیک ها( + واحد RFCC )تولید پروپیلن(

الگوی سوم: پاالیشگاه + واحد پارازایلین یا پاالیشگاه + واحد کراکر بخار
الگوی چهارم: پاالیشگاه + واحد پارازایلین + واحد کراکر بخار

الگوی پنجم: واحد COTC یا تبدیل مستقیم نفت به محصوالت پتروشیمیایی با استفاده از فرآیندهای پیشرفته 
هیدروکراکینگ

الگوی پتروپاالیشگاه ها با حداکثر تولید محصوالت پتروشیمیایی

نهایت یکپارچگی
ادغام واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمیایی

افزایش تولیدات پتروشیمی تا مقیاس پاالیشگاه

پاالیش + کراکر بخار + تواید پارازایلین

پاالیش + کراکر بخار   یا پاالیش +  تواید پارازایلین

پاالیش + تولید پروپیلم + تولید آروماتیک  ها ) بنزن، 
تولوئن و زایلین  ها(

پاالیش

COTC

پتروپاالیشگاه جامع

پتروپاالیشگاه تک واحد

فرا پاالیش

پاالیش

چه
پار

یک

چه
پار

ر یک
غی

C
O

TC

جدول زیر مشخصات واحد COTC گروه Hengli در چین و دیگر طرح  های COTC  چین و 
عربستان سعودی را نشان می  دهد:

واحد / طرح

کشور

ت
ت پاالیشی نف

ظرفی
)میلیون تن در سال(

ت تولید پارازایلین
ظرفی

)میلیون تن در سال(

ت تولید اتیلن
ظرفی

)میلیون تن در سال(

ت
ت تولید سایر محصوال

ظرفی
)میلیون تن در سال(

در صد تبدیل

میزان سرمایه گذاری
)میلیارد دالر(

زمان بهره  برداری 

Hengli

نیمه اول 4211،42109%204،51،52،4چین

Zhejiang (phase 1)

نیمه دوم 45122109%2041،43،6چین

Hengy PMB

برونئی

نیمه اول 403،52020 81،50،51،2%

Zhejiang (phase 2)

پایان 50122021 %204،81،14،1چین

Zhenghong

پایان 60112021 %162،81،25،6چین

ARAMCO/SABIC JV

45202025 %9،5 تا 311 تا 4،5-20عربستان

شایان ذکر می  باشد که مالکان پروژه  های COTC چین، از بزرگترین تولید  کنندگان PET در چین هستند که 
به منظور تامین پارازایلین خود به احداث این واحدها روی آورده  اند. ضمن آنکه در تمام پروژه  های فوق، تولید 
محصوالت پایین دست پتروشیمی نظیر پلی  پروپیلن، … نیز به منظور حداکثر ارزش  افزایی، لحاظ گردیده است. 
میزان واردات پارازایلین چین در سال 2018 حدود 15 میلیون تن در سال به 11 میلیون تن کاهش یافته و  انتظار 
می  رود در سال 2023 با افزایش ظرفیت  های ناشی از واحدهای COTC، خالص وادرات پارازایلین این کشور به 

کمتر از 6 میلیون تن برسد.

پیکربندی مجتمع COTC واحد Hengli در چین در شکل زیر نشان داده شده است:

برج  مانده  های  ته  برای هیدروکراکینگ   AXENS از تکنولوژی هیدروکراکینگ شرکت این مجتمع  در 
خال و هیدروکراکینگ بنزین و گازوئیل استفاده می  شود و بیشترین نفتای سنگین برای واحد آروماتیک  ها 
تولید می  گردد. عالوه بر تولید ساالنه 4٫5 میلیون تن پارازایلین، حدود 970 هزار تن در سال نیز بنزن در واحد 

آروماتیک  های این مجتمع تولید می  گردد.

در حال حاضر بجز  بعد از مجتمع Hengli چین که 
در اوایل سال 2019 در چین راه  اندازی شد و در حال 
حاضر با ظرفیت کامل، در حال تولید است، سه پروژه 
COTC دیگر در چین، تا پایان سال 2021 در برنامه 

راه  اندازی قرار دارد  و در عربستان سعودی نیز یک 
پروژه COTC )برنامه راه اندازی در سال 2025( در 

حال آماده سازی و اجرا می باشند.
 COTC و سایر طرح  های  Hengli خوراک واحد
چین ترکیب نفت خام سبک و سنگین و خوراک 
طرح COTC عربستان، نفت سبک می باشد. هر چه 
خوراک ورودی سبک تر باشد، میزان ته مانده  های 
برج، کمتر و راندمان تولید مواد پتروشیمیایی باالتر 

است.
در مقایسـه یـک پاالیشـگاه-کراکر بخـار بـا یـک 
واحـد COTC ، گفتـه می  شـود، نفتـای تولیـدی در 
پتروپاالیشـگاه به واحد کراکربخار ارسـال می  گردد 
و در واقـع نفـت خـام، خـوراک غیـر مسـتقیم واحد 

است. پتروشـیمی 
به منظور افزایش بازدهی تبدیل مستقیم نفت خام به 
محصوالت پتروشیمیایی، حصول موارد ذیل ضروری 

است:
- کاهش میزان ته مانده  های سنگین برج

- افزایش نسبت هیدروژن به کربن )H:C( به حدود 2
- کاهش گوگرد و ناخالصی  های فلزی

فرایند  دو  از  این،  هدف  این  به  رسیدن  برای  که 
“هیدروژن افزایی” و “کربن زدایی” استفاده می  گردد.

تکنولوژی COTC و پیشتازی چین و 
عربستان در تبدیل مستقیم نفت خام به 

محصوالت پتروشیمی
Crude Oil to ChemicalsCrude Oil to Chemicals

الفین  ها  بزرگترین  ظرفیت  حالیکه  در 
)کراکرهای بخار( حداکثر 2 میلیون تن در سال 

می  باشد در خصـوص  پروژه COTC مشترک میـان 
آرامکو و سابیک با درصد تبدیل 45 %، میزان تولیدات 

محصوالت آن 9 میلیون تن خواهد بود که در واقع 4 برابر 
اگر  ادامه  در  بود.  خواهد  کراکربخار  واحد  یک  تولیدات 
Chev- و CB&I با شرکت  های Aramcoمشارکت شرکت 
به  دستیابی  منظور  به   ron Lummus Global (CLG)

راندمان 70-80 درصد، به نتیجه برسد ظرفیت آن حداقل 
معادل 14 میلیون تن )یعنی 6٫5 برابر یک واحد الفین(  

و  اتیلن  تولیدات  معادالت  که  بود  خواهد 
پروپیلن منطقه را بهم خواهد ریخت.

اسماعیل نبی زاده
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یکی از دالیل اصلی 
پیشگام شدن کشور چین در توسعه 

واحدهای COTC هزینه باالی تامین 
خوراک پتروشیمی  های خود )از جمله اتان و 
LPG( از سمت آمریکا می  باشد. بگونه  ای که با 

احتساب هزینه حمل و بارگیری محموله، هزینه 
خوراک وارداتی چین تقریبا 2 برابر 

قیمت آن در امریکا خواهد شد.

نتیجه گیری : صرف داشتن ذخایر معدنی و انرژی نمی توان 
به معنی واقعی به ظرفیت های شاخص برای رشد و توسعه 
صنایع پتروشیمیایی یک کشور خصوصاً در خاورمیانه دست 
یافت. بلکه شیوه استفاده از این ذخایر در راستای ارتقای بازدهی، 
ایجاد ارزش افزوده و کاهش اتالف منابع بسیار مهم است. در این 
بین شکل  گیری موج یکپارچگی صنایع پاالیشی و پتروشیمیایی 
تحت عنوان پتروپاالیشگاه  ها و به شکل بسیار پیشرفته  تر آن، یعنی 
 COTC تبدیل مستقیم نفت خام به محصوالت پتروشیمیایی موسوم به
بر آن است تا انقالبی در صنعت پتروشیمی ایجاد نموده و کشورهای 
دارای منابع نفتی )نظیر عربستان سعودی( یا واردکنندگان بزرگ نفت 
)نظیر چین(، به بزرگترین تولید کنندگان محصوالت پتروشیمی تبدیل 
گردند. نکته مهم اینست که اگرچه بی شک ایران یکی از کشورهای با 
ذخایر غنی نفت می  باشد اما، استفاده بهینه و ایجاد بیشترین ارزش افزوده از 
این منابع مهم  تر است. با عنایت به شرایط تحریم  های ظالمانه علیه کشور، 
که صادرات نفت با دشواری کرده است، لذا برنامه  ریزی برای طرح  های 
پتروپاالیشگاهی و خصوصاً از نوع واحدهای COTC بسیار ضروری 
است. اگرچه سرمایه  گذاری آن باال و بین 10 تا 15 میلیارد دالر خواهد 
بود و نیاز به برنامه ریزی مالی دارد. لیکن امکان سرمایه  گذاری 
مشترک با شرکت  های چینی برای احداث این واحدها در 
چین نیز قابل برنامه  ریزی است و می  تواند ایران عزیزمان 

را نیز برای نیل به این موفقیت پیشگام نماید.

پیکربندی تولیدات واحد COTC شرکت  های 
پتنت  های  اساس  بر   Aramco/CLG/CB&I

موجود توسط موسسه IHS  بصورت زیر پیشنهاد 
شده است:

بازدهـی تبدیل نفـت خام به مـواد پتـروشیمیـایی 
در طرح COTC شرکت آرامکو برا اساس طراحی 

IHS مفهومی ارائه شده توسط موسسه

مراکز پیشرفته مطالعاتی نکات ذیل را در واحدهای COTC پر اهمیت می دانند:
1. واحدهای COTC بدلیل مقیاس ظرفیت باال، توازن عرضه و تقاضای جهانی محصوالت 

پتروشیمیایی عمده را تغییر خواهند داد که نمونه آن پارازایلین چین خواهد بود بگونه  ای که 
طرح  های COTC چین سازندگان PET این کشور را به سمت خودکفایی پیش می  برد.

2. طرح COTC مشارکت  Aramco/Sabicعربستان، در جهت بیشترین بهره  وری از نفت 
و تنوع بخشی به محصوالت پتروشیمی می  باشد.

3. در طرح  های COTC به کاهش میزان ته مانده  های بزرگ نیاز است که برای این مهم فرایند 
هیدروژن  افزایی به کربن زدایی ارجحیت دارد. فرایند هیدروکراکینگ به یکی از مهمترین 
فرایندهای در حال توسعه تبدیل می  گردد و این امر بدلیل توانایی در هیدروژن  افزایی، 

کراکینگ، حذف گوگرد، تولید نفتا و لذا ارتقای درصد تبدیل نفت به مواد پتروشیمیایی 
می  باشد.

4. در هیدروکراکینگ مورد استفاده در COTC به کاتالیست  هایی نیاز است که تا حد 
ممکن تولیدات نفتای سبک و سنگین در مقایسه با تولیدات جریانات میانی و گازوئیل را 

افزایش دهند.
5. هدف  گـذاری در تولید موارد پتروشـیمیایی مشـخص، قدرت انتخـاب نوع نفت خوراک 

و لـذا الگـوی بهینه پیکربندی را فراهم می  سـازد. قطعا تولید الفین  های بیشـتر بجـای پارازایلین 
نیـاز بـه خوراک از نـوع نفت با API بیشـتر را الزم می  نماید.

6. عوامـل کلیـدی در طراحـی واحدهـای COTC شـامل بـازده محصـول، مصـرف هیـدروژن، 
مصـرف یوتیلیتی  هـا و سـرمایه گـذاری ثابـت می  باشـند.

اقتصادی

به یک نفر از همکارانی که هر 
سه جدول را به صورت صحیح 
به دفتر روابط  تکمیل کرده و 
قید  به  نمایند،  ارسال  عمومی 
قرعه جایزه ای اهدا خواهد شد.

جدول سودوکو
برنده این شامره:

ابوذر رحیمی

همزمان با 25 دسامبر 2021 سالروز میالد حضرت مسیح )ع(، همکاران و مدیریت شرکت اوج 
در راستای تکریم عزت وجایگاه همجواری و همکاری با هموطنان مسیحی، طی برنامه ای با 
حضور اعضای محترم هیأت مدیره در نشستی گرم و صمیمی میالد پیامبر صلح و دوستی را با 
حضور سه تن از همکاران مسیحی گرامی داشتند. در این نشست آقای دکتر روحانی پور پس 
از ذکر قداست حضرت مسیح به تکریم هموطنان مسیحی پرداخته و کارکنان مسیحی تقدیر و 
این میالد مسعود را به آنان و مسلمان تبریک گفتند. همچنین با برشمردن برخی وقایع تاریخی 
از همزیستی توأم با صلح و محبت مسلمانان و مسیحیان، از تعامل انسانی موجود به عنوان الگوی 
رفتاری دینداران الهی در جغرافیای سربلند ایران یاد نمودند. مدیر عامل شرکت اوج آقای 
کاظم پور نیز پس از توصیف حسن عملکرد و انجام وظیفه توأم با اخالق و متانت همکاران 
مسیحی به ذکر منزلت آنان پرداخته و در خاتمه گل و هدیه ای برای تبریک به همکاران و 

خانواده های آنان تقدیم گردید. 
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خبرداخلی

happy yalda

سال سوم- بهمن ماه 1400- شماره9 

تکنولوژی COTC و پیشتازی چین و عربستان در تبدیل مستقیم نفت خام به محصوالت پتروشیمی

گفتگو با مهدی هرج مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری نفت قشم 


