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خبرنامه داخلی گروه پترو صنعت جنوب

آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری و توسعه تجارت ایران و گرجستان
انرژی ، آب و فاضالت ، خدمات فنی و مهندسی

پترونیوز - به منظور معرفی و شناخت 
آن  نیازهای  تامین  و  گرجستان  بازار  از 
کشور و منطقه قفقاز و اطالع از پروژه های 
ساختمان،  زمینه  در  بویژه  وساز  ساخت 
به  و  راهسازی  و  وفاضالب  آب  انرژی، 
شرکت  حمایت  و  همکاری  اعالم  دنبال 
شهرکهای صنعتی تهران و سازمان توسعه 
جنوب  پتروصنعت  گروه   ، ایران  تجارت 
از  متشکل  تجاری  هیات  یک  همراه  به 
مدیران کلیه شرکتهای مرتبط ، بازرگانان 
و تولید کنندگان در اواخر آبان ماه سال 

جاری به تفلیس اعزام شدند.
به  ،گرجستان  گزارشات  آخرین  طبق 

خارجی  گذاری  سرمایه 
برای  راهبردی  عنوان  به 
و  نگرد  می  ملی  توسعه 
دولت  نگرش  این  البته 
؛  است  منطقی  کال  نیز 
خاصی  منابع  اوال  زیراکه 
ای  سرمایه  های  نیاز  که 
اختیار  در  کند  تامین  را 
دولت نیست از طرف دیگر 
که  نوپا  خصوصی  بخش 
موارد خود  از  بسیاری  در 

وابسته به حمایت های دولتی است مسلما 
توانایی سرمایه گذاری های وسیع ندارد.

بنابراین برای تامین نیاز های سرمایه ای 
بخشهای مختلف اقتصاد که با رها شدن 
از قید و بند های اقتصاد با برنامه ریزی 
متمرکز و لزوم بازسازی نیازهای سرمایه 
جذب  است  شده  مشهودتر  آنها  ای 
سرمایه گذاری های خارجی ضروری می 
امر دولت گرجستان  این  به  باشد.باتوجه 
سعی کرده است بهترین شرایط را برای 
نماید.به  فراهم  خارجی  گذاری  سرمایه 
های  خارجی شرکت  مالکیت  که  طوری 
گرجستانی آزاد است و محدودیتی برای 

مشارکت و سرمایه گذاری های خارجی ، 
سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری 
مشترک وجود ندارد ؛ اما در عمل برگشت 
ثبات درآمد پولی  توانایی  به  سود متکی 
است که سرمایه گذاران بوجود می آورند.

گروه  اعزامی  هیئت   ، است  ذکر  شایان 
پتروصنعت جنوب با تکیه بر موارد مذکور 
در یک نشست کاری به تبادل اطالعات 
با طرفهای گرجی و بازدید از بازار مصالح 
ثمر  مثمر  مذاکرات  این  که  پرداختند 

گزارش شده است  . 

نخستین اجالس بین المللی توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی ایران و عراق

پترونیوز- نخستین اجالس بین المللی توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی ایران و عراق با حضور فعاالن 
ارشد اقتصادی ایران و عراق وحضور گروه پتروصنعت جنوب ، 19 آبان ماه جاری در سالن همایش های برج 

میالد برگزار شد.
هدف از برگزاری این اجالس ، ایجاد شاخص های رتبه بندی و ارزیابی شرکت های صادرکننده کاال و خدمات 
ایرانی به عراق و پایش شرکت های تجاری به دنبال اعتباربخشی، اطمینان بخشی و به دست گرفتن بخش 
اعظم بازار عراق با صدور کاالهای با کیفیت به آن کشور گزارش شده است.علیرضا نیکزاد معاون ستاد توسعه 
اقتصادی ایران و عراق نیز در خصوص چشم انداز روابط تجاری ایران و عراق گفت: زمینه های همکاری در حوزه های مختلف برای رساندن عراق به سطحی از توسعه 
فراهم است.وی افزود: دولت و بخش خصوصی ایران آمادگی خود را برای همکاری با دولت و ملت عراق برای حرکت در مسیر توسعه این کشور اعالم کرده است. وی در 
ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ارزش صادراتی ایران به عراق 5 تا 6 میلیارد دالر است و هدف ما رساندن این عدد به مبلغی در حدود 25 میلیون دالر در سال است 

که پیش بینی کرده ایم ظرف پنج سال آینده می توانیم به این رقم برسیم که آن نیز نیاز به تسهیل مقرارت تجاری بین دو کشور دارد.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................



سخن سردبیر


داستان آموزنده

 


گاهی صدای عمل بلندتر از کلمات است...

از روشنایی صبح که چشم به طلوع خورشید می گشاییم تا سیاهی شب و پایان روز در حال برقراری ارتباط 
با دیگران برای رفع نیازهایمان و پیشبرد اهدافمان هستیم . آیا تابه حال به این فکر کرده اید که در طول یک 
روز چقدر  از مذاکراتتان اثربخش بوده است؟ یا چطور برای رسیدن به نتایج دلخواهمان باید مذاکره نماییم. چند 
روز پیش به یک سمیتئاتر )در این اقدام مهارتها و دانش حرفه ای توسط اساتید به صورت کاربردی به همراه 
تئاترنمایش داده می شود( دعوت شدم که درباره باید و نباید ها در مذاکره بود .گفتم شاید بد نباشد به برخی از 
نکات مهمی که در این سمیتئاتر عنوان شد بپردازم .در اینجا قصد دارم یک نگاه اجمالی به بحث مذاکره بیندازم 

که فکر می کنم گاهی اوقات مذاکره کنندگان و مذاکره شونده ها به آن توجهی ندارند.
اغلب مدیران حرفه ای بر اهمیت مذاکره در انجام فعالیت های خود آگاه می باشند ، زیرا زمان قابل توجهی 
از زندگی حرفه ای خود را به فرآیند مذاکره اختصاص می دهند . بنابراین موفقیت آنان به شدت متاثر از توانایی 
آنها در هنر و فن مذاکره است. در حالت کلی ما با دونوع مذاکره روبرو هستیم مذاکرات توزیعی که طرفین مذاکره 
تالش می نمایند از طریق رقابت با همدیگر سود بیشتری را برای خودشان کسب کنند و مذاکرات تلفیقی که در 
این مذاکرات همکاری افراد در راستای دستیابی به سود حداکثری از طریق همسو کردن عالقه مندی های مورد 
توافق طرفین مد نظر باشد.البته بیشتر مذاکرات تجاری تلفیقی مطلق از دوگونه مذاکرات مذکور می باشند یعنی 
اینکه مذاکره کنندگان باید تالش نمایند با ایجاد استراتژی رقابتی متعادل از طریق همکاری مداوم و دیدگاه 

سود آوری دوجانبه به صورت اثرگذار در فرآیند مذاکره حضور داشته باشند. 
با توجه به موارد مذکور باید توجه داشته باشیم ، در مذاکره موثر نباید فقط صرفا نگران اهداف خودباشیم ، 
بلکه باید به آنچه که طرف مقابل انتظار دارد یا هدف گذاری کرده است نیز توجه واقعی داشته و به خوبی آن را 
درک کنیم. هرچه بیشتر به طرف مقابل برای رسیدن آنچه که می خواهد کمک کنیم احتماال همانقدر بیشتر به 
آنچه که از معامله یا هرچیز دیگری که انتظار داریم خواهیم رسید. هرگز این را از یاد نبریم که آغاز یک مذاکره ، 
زمان انجام مذاکره و پایان مذاکره هریک دارای آداب خاص و ویژه ای هستند که حتما باید به آنها توجه داشت . 
بررسی این موضوع در چند سطر خالصه نمی گردد ولی با نگاهی اجمالی به آن می پردازیم . حتما این را شنیده 
ایدکه صدای عمل بلندتر از کلمات است ؛ زبان بدن ، طرز لباس پوشیدن ، شناخت و تحقیقات از پیش انجام 
شده درباره موضوع مذاکره ، به وجود آوردن حس اعتماد ، صبر و بسیاری از عوامل دیگر همه و همه می توانند 
در به وجود آوردن یک مذاکره اثربخش دخیل باشند. بطور مثال در زمان مذاکره توجه داشته باشید نگاه کردن 
شما به مذاکره کننده هم نشان توجه شما به صحبتها و هم احترام به شخص مقابل است . گاهی اوقات همین 
زبان بدن )تماس چشمی( می تواند قوی تر از زبان مذاکره عمل نماید،این مثل معروف که می گوید چشمها 
دروازه نفوذ به عمق افراد هستند در مورد ارتباطات مؤثر نیز صادق است.اجتناب از نگاه کردن به چشمان دیگران 
و یا تغییر ناگهانی مسیر نگاه حکایت از پنهان کاری یا دروغگویی دارد و در ضمن می تواند نشانه عدم اعتماد به 
نفس باشد .همچنین دست به سینه بودن می تواند نشان دهنده حالت تدافعی یا پایان مکالمه باشد.اگر دست 
به سینه باشید در حالی که پاها را بر روی یکدیگر قرار داده اید سدی میان شما و دیگران ایجاد می شود. البته 
توجه داشته باشید که گاهی اوقات استثنائاتی نیز وجود دارد که حتما باید به آنها توجه داشت. مذاکره کردن 
موفق چیزی بیشتر از فقط گفتن کلمات درست است. برخورداری از زبان بدن )Body Language(مسلما یکی از 
ضروری ترین تاکتیکهای بیزینس بوده و سالها مورد تحقیق قرار گرفته است ولی استفاده درست از آن می تواند 
برای افراد چالشی بزرگ باشد. اگر به دنبال بهبود روابطتان هستید، باید بدانید که انتظار یاري از طرف دیگر 
ارتباط ، بیهوده است. بهبود باید از شما نشأت گیرد ؛ شما مي توانید با برقراري ارتباط با همه ویژگي هایي که 

در وجودتان هست حرکت را آغاز کنید.

سردبیر

پیشگوی اعظم تویی
می گوینــد روزی زنــی فقیــر نــزد مــرد حکیمــی 
رفــت و از او خواســت راهــی را بــه او نشــان دهــد تــا 
بــه کمــک آن، بتوانــد آینــده ای خــوب بــرای پســر و 
دختــرش فراهــم کنــد. زن فقیــر بــه حکیــم گفــت: 
»مــن و همســرم زندگــی فقیرانــه ای داریــم و امیــدی 
هــم بــه فراهم کــردن شــرایط مناســب بــرای تربیــت 
و تعلیــم درســت ایــن دو کــودک نداریــم. می دانیــم 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــل آن، ت ــج آور و تحم ــدر رن ــر چق فق
دشــوار اســت. مــا دوســت نداریــم آن هــا هــم دچــار 
ایــن رنــج و ناراحتــی شــوند. بگوییــد چــه کنیــم تــا 
ــرای فرزندانمــان فراهــم  بتوانیــم آینــده ای روشــن ب

کنیــم؟!«
ــگویی  ــای پیش ــت: »به ج ــدی زد و گف ــم لبخن حکی
کودکانتــان،  بــرای  ســیاه  و  تاریــک  آینــده ای 
آینــده ای روشــن، ســعادتمند و توانگرانــه بــرای 
ــه  ــت ب ــی اس ــط کاف ــد! فق ــگویی کنی ــا پیش آن ه
فرزندانتــان اطمینــان دهیــد کــه ایــن پیشــگویی ها 
یقینــا بــه وقــوع می پیوندنــد؛ فقــط بــه شــرطی کــه 
آن هــا بــرای بــه حقیقــت پیوســتن آن پیشــگویی ها 
هــرکاری از دستشــان برمی آیــد، انجــام دهنــد. 
آن هــا  آینــده  زندگــی  دیــد  آن وقــت  خواهیــد 
بــرای  شــما  اکنــون  پیشــگویی های  به خاطــر 

ــد!« ــد ش ــون خواه ــه دگرگ همیش
زن فقیــر باتعجــب گفــت: »امــا نــه مــن و نــه 
مــا  نمی دانیــم.  طالع بینــی  هیچ کــدام  همســرم 
ــم  ــی نخوانده ای ــی و غیب گوی ــی درس رمال هیچ جای
ــه از آینــده خبــر دهیــم؛ چطــور  و نمی دانیــم چگون
ممکــن اســت آینــده ای روشــن و ثروتمندانــه بــرای 

ــم؟!« ــگویی کنی ــان پیش کودکانم
حکیــم گفــت: »مــا آدم هــا شــبانه روز درحــال 
می گوییــد  کــه  همیــن  هســتیم.  پیشــگویی 
فرزندانتــان در آینــده حتمــا ماننــد شــما فقیــر 
و تنگدســت می شــوند، یــک پیشــگویی اســت. 
ــت کــه  آنچــه مــن از شــما می خواهــم ایــن اس
پیشــگویی تان را عــوض کنیــد و به جــای پیشــگویی 
فقــر، قصــه آینــده ای روشــن و پــر از ثــروت و دارایــی 
ــط  ــد؛ فق ــف کنی ــان تعری ــدان دلبندت ــرای فرزن را ب
همیــن. کافــی اســت بــه آن هــا بقبوالنیــد کــه 
ــط  ــوند؛ فق ــت می ش ــا اجاب ــگویی ها حتم ــن پیش ای
بــه شــرطی کــه آن هــا هــر کاری از دستشــان 
برمی آیــد، انجــام دهنــد و باتمام وجــود منتظــر 

وقــوع آن باشــند!«
پیشــگویی های  و  طالع بینــی  از  دســت  »بیاییــد 
ــه در  ــانی ک ــرای انس ــم. ب ــاس برداری ــه و اس بی پای
ــیری  ــد مس ــی اش می توان ــون زندگ ــه اکن ــر لحظ ه
جدیــد را انتخــاب کنــد، آینــده چیــزی نیســت کــه 
ــط  ــط و فق ــده را فق ــد. آین ــخص باش ــل مش از قب
تصمیــِم اکنــوِن مــا تعییــن می کنــد! ایــن حقیقــت 
را بــه فرزنــدان و کودکانمــان یــاد دهیــم و بــه آن هــا 
بیاموزیــم کــه بــا پیشــگویی آینــده ای روشــن بــرای 
خــود و باورکــردن آن  می تواننــد هــر آینــده ای را کــه 
ــد. به راســتی  ــم بزنن ــرای خــود رق ــد، ب دوســت دارن
وقتــی قــدرت عظیمــی بــه نــام پیشــگویی در همــه 
مــا وجــود دارد، چــرا پیشــاپیش آینــده ای روشــن و 

ــرای خــود پیشــگویی نکنیــم؟!« پرامیــد را ب

سر مقاله
  w w w . p e t r o g r o u p . c o

زمستان  1393 پیش شماره  3 8 صفحه

  2
خبرنامه داخلی گروه پترو صنعت جنوب



 

ایمنــی و ســالمت کار از اولویــت هــای فــردی و 
ــذا  ــود. ل ــی ش ــوب م ــی محس ــر فعالیت ــی ه اجتماع
ــراز  ــن ام ــوع ،حجــم و محــل کار ای ــه ن ــه ب ــا توج ب
ــک از  ــژه ای برخــوردار اســت و هــر ی حساســیت وی
ــی  ــاص م ــود اختص ــه خ ــی در کار را ب ــطوح ایمن س
دهد.داشــتن کارگاهــی ســالم و بــدون حادثــه عــالوه 
بــر حــذف هزینــه هــای گــزاف خســارات احتمالــی ، 
ــه  ــن گون ــان خــود گشــته و  ای ســبب نشــاط کارکن
کارگاه هــا ازســرعت عمــل باالتــری نســبت بــه کارگاه 

ــد. ــه برخوردارن ــر حادث هــای پ
از ایــن رو از اقدامــات گــروه پتروصنعــت جنــوب 
ــود  ــان خ ــی کارکن ــالمت و ایمن ــا س ــت ارتق درجه
ــی  ــی ، م ــارس جنوب ــاز 17 و 18 پ ــروژه فلرف در پ

ــه صــورت ــی ب ــزاری جلســات توجیه ــه برگ ــوان ب ت
Toolbox meeting  و همچنیــن جمــع آوری زبالــه 

ــاره  ــه اش ــورت روزان ــه ص ــط ب ــده محی ــای آالین ه
کــرد.  عــالوه برایــن ، حضــور مســتمر و قاطــع تیــم 
ــت  ــورت گش ــه ص ــروژه ب ــل پ ــیHSE  در مح اجرای
ــش  ــث کاه ــز باع ــل نی ــتقر در مح ــی و مس خودروی
تعــداد صدمــات احتمالــی گردیــده اســت . از ســویی 
ــوز  ــذ مج ــات ، اخ ــت در ارتفاع ــب داربس ــر، نص دیگ
PERMIT (،مشــخص نمــودن  اجــرای عملیــات ) 
منطقــه خطــر در هنــگام تســت هــای جوشــکاری و 
اجــرای عملیــات پایپینــگ ،الــزام اســتفاده از دســت 
ــرز کاری  ــک مخصــوص جوشــکاری و ف کــش و عین

ــر  ــوی خط ــر و تابل ــب بن ــک ، نص ــتفاده از ماس ، اس
نیــز از دیگــر اقدامــات ایــن واحــد بشــمار مــی آیــد. 
ــر  ــزار نف ــل ه ــت و چه ــت  دویس ــر اس ــایان ذک ش
ــوادث  ــگیری ازح ــتای پیش ــرد ،در راس ــاعت کارک س
و ســالمت کارکنــان، نشــانگر دقــت عمــل مجموعــه 
   HSE ــروژه ــارت پ ــم نظ ــران و تی ــان و کارگ مهندس

ــی باشــد. م
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 اقدامات HSE در طرح 17 و 18 پارس جنوبی

مجتمــع  شــرکت  فعالیــت  آغــاز  بــه  باتوجــه 
ــت  ــه عل ــای 17 و 18 ، ب ــی در فازه ــارس جنوب گازپ
حساســیتهای بســیار در خصــوص راه انــدازی فازهــای 
140 و 160 و بــا درنظــر گرفتــن زمــان باقــی مانــده 
ــوان  ــه عن ــوب ب ــت جن ــروه پتروصنع ، مقررگردیدگ
ــراه  ــه هم ــی ، ب ــازوی اجرای ــتادی و ب ــکار س پیمان
 SPGC ــرکت ــدگان ش ــان و نماین ــی از متخصص جمع
ــد  ــاز نماین در واحــد 140و 160 فعالیــت خــود را آغ
ــی و  ــاظ فن ــل ، از لح ــان تحوی ــروژه در زم ــن پ . ای
ــا  اجرایــی بــا مشــکالتی عمــده ای روبــرو بــود کــه ب
ــور و  ــای مذک ــی شــرکت ه ــه ســوابق اجرای توجــه ب
ــل  ــام ، ح ــان بن ــد مهندس ــور توانمن ــن حض همچنی

ــت. ــری یاف ــن ت ــق روش ــکالت اف ــن مش ای
ــارس  ــاز 17 و 18 پ ــد 140 ف ــی واح ــات اجرای عملی
جنوبــی از اواســط فروردیــن مــاه ســال جــاری آغــاز 

گردیــده و تاکنــون موفــق بــه ســپری نمــودن صــدو 
هشــتاد هــزار نفرســاعت کارکــرد نفــر نیــروی انســانی 
ــرد  ــاب کارک ــا احتس ــتقیم ، ب ــر مس ــتقیم و غی مس
ماشــین آالت بــدون هیــچ گونــه حادثــه ناتــوان 
کننــده شــده اســت .بــا توجــه بــه لــزوم برخــورداری 
در ســرعت عمــل در اجــرای ایــن طــرح و در راســتای 
بومــی ســازی پــروژه هــا ی بــزرگ ایــران اســالمی و 
ــرب،  ــه غ ــای ظالمان ــم ه ــا تحری ــه ب ــن مقابل همچنی
ــه صــورت شــبانه روزی انجــام  ــروژه ب اجــرای ایــن پ
ــن  ــه در ای ــام گرفت ــات انج ــه اقدام ــت .از جمل پذیرف
ــاع  ــات در ارتف ــرای عملی ــه اج ــوان ب ــی ت ــد م واح
25 متــری ســطح زمیــن بــا رعایــت کامــل اقدامــات 
ــا 48  ــای 4 ت ــپ ه ــزاری پای ــی ، نصــب و جایگ ایمن
اینــچ و همچنیــن جوشــکاری و نصــب انــواع ســاپورت 
در کالس هــای مختلــف و ســاعتها کار بــی وقفــه بــا 
تجهیــزات ســنگین اشــاره کــرد . شــایان ذکــر اســت 
، بــا تــالش بــی وقفــه مهندســان و کارگــران توانمنــد 

ــروه  ــی و گ ــارس جنوب ــع گاز پ ــای مجتم ــرکت ه ش
ــاری  ــال ج ــاه س ــان م ــوب در آب ــت جن ــرو صنع پت
پــروژه واحــد 140 بــا موفقیــت کامــل اتمــام یافتــه و 

ــرداری رســید.  ــه بهــره ب ــاز 17 ب فلرف



 مقــاالت

ــر ایــن امــر واقفنــد کــه قوانیــن  مقدمــه : همــگان ب
مالــی و محاســباتی و همچنیــن قانــون برگــزاری 
مناقصــات و بخشــنامه هــای صــادره دولتــی بــا همــه 
ــن  ــل تدوی ــه در مراح ــی ک ــا و دقت ــی ه دور اندیش
اولیــه و ســیر تصویــب قانونــی آنهــا طــی شــده اســت 
نمــی توانــد بــی نیــاز از بازنگــری و اصالحــات باشــد .

ــن وادی ) بازنگــری ، اصالحــات و تفســیر بنــد  در ای
بنــد قانــون برگــزاری مناقصــات و مفــاد قراردادهــای 
منعقــده کــه خــود شــامل چندیــن مــوارد مــی 

ــد.( باش
ــتگاه  ــری دس ــا همفک ــا ب ــی و قرارداده ــور حقوق ام
دســتگاه  و  مالــی  مدیــران  و  اجرایــی  نظــارت 
ــده  و  ــل ش ــزار وارد عم ــه گ ــی مناقص ــای کنترل ه
ــات  ــع جه ــه جمی ــه ب ــا توج ــای الزم را ب رهنموده

ــد. ــی نمای ــه م ــات ارائ ــر مناقص ــم ب ــون حاک قان
بدیهــی اســت هرچــه امــور قراردادهــا در تهیــه اســناد 
مناقصــه ، شــرایط پیمــان ، وظایــف طرفیــن قــرارداد 
باالخــص شــرح خدمــات مــورد نیــاز ، شــفافیت 
ــران  ــایر مدی ــری س ــا همفک ــات ب ــع جه الزم از جمی
ــرد ،  ــه کار گی ــی ب ــارت و مال ــران نظ ــص مدی باالخ
حضــور امــور حقوقــی کمتــر مــورد نیــاز خواهــد بــود.

امــور قراردادهــا ، امورمالــی ، دســتگاه نظــارت اجرایی 
هرچنــد حساســیت خــود را در انعقــاد قــرارداد ایفــاء 
مــی نمایــد، لیکــن از دیگــر ارکان صاحــب نقــش کــه 
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــود و ی ــی ش ــه م ــدان توج ــر ب کمت
ــش  ــردد ، نق ــی گ ــا نم ــتی ایف ــه درس ــش آن ب نق
اعضــا کمســیون مناقصــات و متعاقــب آن نقــش اعضــا 
هیئــت مدیــره مــی باشــد کــه در تعییــن پیمانــکاران 
ــاً  ــه کلیــات اســناد مناقصــه نقــش تقریب ــا توجــه ب ب
تشــریفاتی داشــته و صرفــاً نســبت بــه بعضــی از مفــاد 
قانــون مناقصــات نظریــه پــردازی مــی نماینــد و بــه 
نقــش ماهیــت خدمــات قابــل ارائــه و نتایــج حاصــل 
ــاهد  ــت ش ــه در نهای ــد ک ــی نماین ــه نم از آن توج
ــر  ــکاران در دســتگاههای شــکوائیه پذی حضــور پیمان

مــی باشــیم .
ــام و  ــع ابه ــات رف ــه مکاتب ــت ک ــبب اس ــن س بدی
رســیدن بــه شــفافیت کامــل پــس از انعقــاد قــرارداد 
ــه  ــات ، حجــم عظیمــی را ب و درحیــن اجــرای عملی
خــود اختصــاص داده و بعضــاً موضــوع را بــه مراجــع 
حــل اختــالف )کــه خــود یــد طوالیــی دارد( و قضایی 
ــه نقــش  ــن جــا الزم اســت ب ســوق مــی دهــد.در ای
ــی  ــت حقوق ــن مدیری ــا و همچنی ــت قرارداده مدیری
ــی  ــت حقوق ــا و مدیری ــت قرارداده ــم. مدیری بپردازی
دســتگاه ارائــه دهنــده موضــوع پیمــان بــا اعمــال نظر 
ــای  ــه ه ــن نام ــزاری مناقصــات و آئی ــون برگ ــه قان ب
مرتبــط و همچنیــن بخشــنامه و دســتورالعمل هــای 
ــد  ــی باش ــز م ــی نی ــاً دارای ابهامات ــه بعض ــادره ک ص
ــن و در  ــه ای را تدوی ــناد مناقص ــت اس ــی بایس ، م
اختیــار مناقصــه گــران قــرارداد تــا بتــوان پــس از طی 

مراحــل تشــریفات قانونــی حاکــم ، نســبت بــه انتخاب 
ــاره ای از  ــه پ ــدام نمــود. بدیــن ســبب ب ــکار اق پیمان
مفــاد قانــون مناقصــات و همچنیــن مفــاد قراردادهای 
حاضــر در بخــش هــای مختلــف پرداختــه تــا نقــش 
امــور حقوقــی قبــل از انعقــاد قــرارداد مشــخص 
ــت  ــا مدیری ــت قرارداده ــفانه در اکثری ــردد. متاس گ
حقوقــی نقــش حضــور پــس از انعقــاد قــرارداد را ایفــا 

ــد. ــی گردن نمــوده و وارد عمــل م
1-قانون برگزاری مناقصات

بنــد الــف مــاده 2 قانــون اشــعار مــی دارد« مناقصــه 
فرآینــدی اســت رقابتــی بــرای تامیــن کیفیــت مــورد 
ــدات  ــه در آن تعه ــه( ک ــناد مناقص ــق اس ــر ) طب نظ
ــن  ــه کمتری ــری ک ــه گ ــه مناقص ــه ب ــوع معامل موض
قیمــت مناســب را پیشــنهاد کــرده باشــد، واگــذار می 
شــود.«در ایــن راســتا بایــد اذعــان نمــود کــه کمترین 
ــوف  ــون موص ــده در قان ــوان ش ــب عن ــت مناس قیم
همــان کمتریــن قیمــت نیســت .نظــر دســتگاه هــای 
ــا ایــن موضــوع چیســت؟  ــی و برخــورد آنهــا ب کنترل
آیــا رعایــت موضــوع از ســوی دســتگاه هــای مناقصــه 
ــیون  ــا کمس ــران ، اعض ــری مدی ــک پذی ــزار ریس گ
و هیئــت مدیــره را در بــر نــدارد؟ آیــا در رابطــه 
ــی  ــخصه ای معرف ــل مش ــب عوام ــه متناس ــا کلم ب
گردیــده اســت ؟ آیــا در رابطــه بــا موضــوع مقایســه 
ــا  ــرکت ه ــرآورد ش ــنهادی و ب ــت پیش ــه قیم ، رابط
مــالک مــی باشــد؟ آیــا صحــت قیمــت هــای بــرآورد 
دســتگاه مناقصــه گــزار مــی بایســت توســط گروهــی 
ــاق  ــا اتف ــرد؟ آی ــر قرارگی ــی و اظهارنظ ــورد بررس م
ــوده  ــم ب ــت حاک ــن قیم ــاً کمتری ــه بعض ــاده ک نیفت
ــر  ــن ام ــا ای ــن قیمــت متناســب؟ آی و گاهــی کمتری
ــری  ــم گی ــکالت تصمی ــن مش ــی تری ــی از اساس یک
هــای مختلــف مــی باشــد؟ برخــورد  فــراوان مشــاهده 
ــا کمتریــن قیمــت  ــی کــه ب شــده کــه مناقصــه گران
ــد.  ــوده ان ــوان ب وارد شــده و در اجــرای تعهــدات نات
ــماره  ــنامه ش ــاد بخش ــه مف ــر ب ــان نظ ــا امع ــذا ب ل
ــت  ــس از گذش ــورخ 1391/8/14 ) پ 65663/100 م
ــه  ــات ( ک ــزاری مناقص ــون برگ ــالغ قان ــال از اب 8س
دامنــه قیمــت هــای پیشــنهادی را مشــخص نمــوده 
اســت جــا دارد قیمــت متناســب بــا توجــه بــه مفــاد 
بخشــنامه موصــوف و براســاس قیمــت بــرآوردی 
ســازمان کــه مــورد تاییــد اعضــا کمســیون مناقصــات 
و کمیتــه فنــی )پــس از بازگشــایی( تعریــف گــردد) 
بــه اســتثناء مــواردی کــه فهرســت بهــای الزم االجــرا 
دارد(.بدیهــی اســت ایــن مهــم حضــور مناقصــه گــران 
نــا کارآمــد را بــه حداقــل ممکنــه رســانده و از تنــش 
هــای آتــی دســت انــدرکاران جلوگیــری مــی نمایــد.

ماده 3 – طبقه بندی معامالت
نظرنصــاب  از  را  معامــالت  یادشــده  مــاده  مفــاد 
)قیمــت معاملــه( بــه 3 دســته تقســیم نمــوده اســت :

ــالت  ــط ، معام ــالت متوس ــک ، معام ــالت کوچ معام

ــالت  ــک و معام ــالت کوچ ــا معام ــه ب ــزرگ.در رابط ب
ــر  ــده ه ــالت بعمــل آم ــه تعدی ــا توجــه ب متوســط ب
ســاله از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــا  ــه ب ــن در رابط ــدارد لیک ــود ن ــری وج ــار نظ اظه
ــن  ــاد آئی ــه مف ــر ب ــال نظ ــا اعم ــزرگ ب ــالت ب معام
نامــه هــای اجرایــی طبقــه بنــدی و تشــخیص 
ــد  ــی بن ــه اجرای ــن نام ــکاران و آئی ــت پیمان صالحی
ــه  ــات در رابط ــذاری مناقص ــون گ ــاده 12 قان )ج( م
ــن  ــن آئی ــکاران و همچنی ــی پیمان ــی کیف ــا ارزیاب ب
ــی نظــام مستندســازی و اطــالع رســانی  ــه اجرای نام
ــیر  ــه س ــه ب ــا توج ــی رســد ب ــه نظــر م مناقصــات ب
طوالیــی کــه رعایــت آئیــن نامــه هــای موصــوف دارد 
ــناد و  ــه اس ــت تهی ــادی را در جه ــان زی و صــرف زم
بررســی الزامــات قانونــی بــه طرفیــن معاملــه تحمیــل 
ــاد  ــای انعق ــه ه ــه همــه و همــه هزین ــد ک ــی نمای م
یــک قــرارداد را افزایــش داده و مــدت زمــان انعقــاد 
یــک قــراداد را بــه حداکثــر مــی رســاند. لــزوم 
ــد  ــته باش ــود داش ــه وج ــن رابط ــر در ای ــد نظ تجدی
ــل  ــز حداق ــده را نی ــالت عم ــه معام ــی ک ــدان معن ب
ــاد  ــوده و مناقصــات ایج ــه بخــش تقســیم نم ــه س ب
ــن  ــداری آن و همچنی ــرات و نگه ــات ، تعمی تاسیس
خدمــات جانبــی نگهــداری تاسیســات ) ایــاب ذهــاب 
، فضــای ســبز، رســتوران ، کمــپ داری و ....( را 

ــد. ــاص دهن ــه آن اختص ــدی ب ــنامه جدی شناس
ــه در  ــی ک ــه معامــالت جزئ ــا توجــه ب ــی ب ــه عبارت ب
فعــل بــه ارزش صدوبیســت میلیــون ریــال مــی باشــد 
ــت  ــارد و دویس ــک میلی ــده ی ــالت عم ــل معام حداق
میلیــون ریــال تعریــف مــی گــردد ایــن بــدان معنــی 
ــن  ــات و آئی ــون مناقص ــه قان ــی پروس ــه ط ــت ک اس
نامــه هــای اجرایــی آن بــرای نگهــداری فضــای ســبز 
محوطــه ای انــدک همــان اســت کــه بــرای ســاخت 
یــک تاسیســات عظیــم پاالیشــگاهی و خطــوط 

ــه.... لول
ــی  ــتورالعمل اجرای ــه دس ــا دارد ب ــتا ج ــن راس در ای
ــه شــماره 30/149624  ــراردادی ب حــل اختالفــات ق
مــورخ 1392/8/7 اشــاره نمایــم که این دســتورالعمل 
ــال را مشــمول  ــارد ری ــر از ده میلی ــای کمت قرارداده
دســتورالعمل شــیوه نامــه حــل اختــالف هــای 
ــی را  ــل طوالن ــه مراح ــت ک ــت نف ــراردادی صنع ق
جهــت حــل و فصــل در برمــی گیــرد نمــی دانــد. بــه 
ــه حــذف بروکراســی  ــه نیــز ب عبارتــی در ایــن مرحل
اداری در قراردادهــای کمتــر از ده میلیــارد توجــه 
گردیــده اســت کــه خــود نشــانگر الــزام بــه بازنگــری 
در رابطــه بــا حــدود و ثغــور معامــالت بــزرگ و 
ــه در  ــه گان ــل س ــدی حداق ــیم بن ــب آن تقس متعاق

ــی باشــد. ــالت م ــوع معام ــن ن ای
ادامه دارد............
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جهانی شدن

صابر تقی زاده

از جمله آسیب های جامعه امروز که عالوه بر اهمیتی 
که در روند اثرپذیری و جهت گیری رویکردهای رفتاری 
اقشار و طیف های گوناگون دارد، در بررسی و تحلیل 
به سزا  اهمیتی  از  نیز  روان شناختی  و  جامعه شناختی 
زیادی  عالقه  وجود  با  که  است  این  است،  برخوردار 
سیاسی،  اجتماعی،  مقوله های  به  جامعه  افراد  که 
داشته  آن  با  مرتبط  حوزه های  و  اقتصادی  فرهنگی، 
و...  قضاوت  تفسیر،  گفتگو،  به  آن  کم وکیف  درباره  و 
می پردازند، اما به علت عدم آگاهی کافی از بنیان های 
زیرساختی  و  نظری  مولفه های  با  ناآشنایی  و  علمی 
نیافته و  از آن مقوله ها  آن، درک و دریافت صحیحی 
می پندارند  اصل  را  آن   که  آنچه  از  روشنی  تبیین  به 
از  عموما  مباحث  این  نتیجه،  در  نمی یابند.  دست 
محاورات عامیانه و روزمره ـ فاقد بن مایه های تحلیلی و 
استنتاجی ـ فراتر نرفته و ثمری جز رونق بخشیدن ـ 

کاذب ـ  به مباحثات ندارند. 
اصطالح جهانی شدن، از مصادیق بارز این قول است. 
نخستین داللت معنایی که در مواجه با این اصطالح به 
ذهن راه می یابد احتماال ذیل یکی از این برداشتها قرار 
می گیرد: منطبق ساختن زندگی با الگوها و معیارهای 
 / یکپارچگی  و  نهادن در مسیر همگرائی  جهانی/ گام 

توسعه یافتگی در ابعاد گوناگون و ...
از زمان پیدایش اولین نشانه های اصطالح جهانی شدن 
)Globalization( در دهه 1960 گاهی از این واژه برای 
توصیف یک فرآیند و گاهی برای توصیف یک وضعیت 
و برخی اوقات نیز برای توضیح در خصوص یک پدیده 
استفاده می شد. اما واقعا جهانی شدن به چه معناست؟

 اگر خواسته باشیم با نگاهی جامع تر و تخصصی تر به 
مفهوم جهانی شدن نظری بیافکنیم ، باید گفت جهانی 
شدن فرآیندی اجتماعی است که از مدت ها قبل آغاز 
و  قید  فرآیند،  این  در  است.  گسترش  به  رو  و  شده 
اجتماعی  روابط  و  تعاریف  بر  که  جغرافیایی  بندهای 
این  و  می رود  میان  از  است  افکنده  سایه  فرهنگی  و 
زوال به صورتی بارز نزد مردم نمود می یابد. به گونه ای 
و  جامعه  یک  عمدتا  گویا  شده  جهانی  دنیای  در  که 
خواهد  مستقر  زمین  سیاره  سراسر  در  فرهنگ  یک 
که  است  روندی  شدن  جهانی  تعبیر خالصه،  به  شد. 
همپای گسترش آن، جهان نیز از جهاتی کوچک تر و 
را  تفسیرها، جهانی شدن  از  برخی  فشرده تر می شود. 
با رویکردهای عمدتا اقتصادی و برخی دیگر بر جنبه 
فرهنگی و برخی دیگر نیز بر جنبه سیاسی این مفهوم 

متمرکز شده اند.
مفهوم دهکده جهانی که توسط مارشال مک لوهان از 
دهه 60 میالدی مطرح شد، پیامد تحوالت شگرفی در 
جهان بود.           به نظر او ارتباطات الکترونیک، جهان 
را همچون یک رشته اعصاب به هم پیوند داده است. 
اصطالح   جامعه فراصنعتی دانیل بل  نیز انعکاسی از 
رواج مفهوم جهانی شدن  اما  بود.  بزرگ  این تحوالت 
عمدتا مدیون  روالند رابرتسون  در دهه 80 بود.  به 
به صورت جهانی  روزمره  مسایل  تمامی  امروزه  او  نظر 
و  شیوع  که  داشت  توجه  باید  اما  می شوند.  تعریف 
انتهای  استقبال پژوهشگران از پدیده جهانی شدن از 
نظم  فروپاشی  با  به  ویژه   90 دهه  ابتدای  و   80 دهه 

جهان دوقطبی و جنگ سرد آغاز شد .
برخی پژوهشهائی که بر روی ویژگی های اصلی جهانی 
شدن متمرکز شده اند، جهانی شدن را دارای چهار وجه 

ممیز اصلی تعریف می نمایند:
شبکه های  افزایش  و  ایجاد  شامل  شدن  اول:جهانی   
و  اجتماعی  شبکه های  اینگونه  که  است.  اجتماعی 
فعالیت های آنان مرزهای سنتی جغرافیایی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی را به چالش می کشند. برای مثال، 
ایجاد و توسعه شرکت های بزرگ اقتصادی چند ملیتی 
در  را  جغرافیایی  مرزهای  مختلف،  کشورهای  در 
نوردیده و اشکال جدیدی از چرخه تولید و مصرف را 

پدید آورده است.
دوم:ویژگی دوم جهانی شدن، بسط روابط اجتماعی، 
هم اکنون  است.  متقابل  وابستگی های  و  فعالیت ها 
گسترش  جهان  سراسر  در  مدرن  مبادالتی  بازارهای 
از یک ساعت   الکترونیک، در کمتر  یافته اند و تجارت 
ممکن  را  سرمایه  و  کاال  از  عظیمی  مقادیر  جابجایی 
با  اجتماعی،  شبکه های  توسعه  همچنین  می سازد. 
فعالیت های  زمینه   فعالیت ها،  و  روابط   گسترش 
کارکردهای  از  است.  ساخته  فراهم  نیز  را  غیرقانونی 
مثبت این ویژگی می توان به فعالیت سازمان بین المللی 
سازماندهی  به  آن  منفی  کارکردهای  از  و  پول 
فعالیت های شبکه های مافیایی و گروه های تروریستی 

اشاره کرد.
سوم: ویژگی سوم جهانی شدن را می توان به تشدید و 
تسریع روابط اجتماعی تعبیر نمود. قابلیت ها و امکانات 
جابجایی  در  تلویزیونی  متعدد  شبکه های  و  اینترنت 
اطالعات و انتشار اخبار ، رویدادها، تصاویر و ... از وقایع 
و رویدادها از مصادیق این ویژگی مهم هستند. عبارت 
معروف جهانی شدن، زمان و مکان را فشرده تر می کند 
به بیان ساده، به این معناست که:             طی فرآیند 
اتفاق می افتد و  جهانی شدن، حوادث، بسیار سریع تر 

فواصل به شکل معناداری محو می شوند.
است  این  شدن  جهانی  مهم  و  دیگر  ویژگی  چهارم: 
در  صرفا  اجتماعی  روابط  تشدید  و  توسعه  ایجاد  که 
شامل  بلکه  نمی دهد.  رخ  رویت  قابل  و  عینی  سطح 
سطح ذهنی آگاهانه بشری نیز می باشد. افراد به شکل 
روابط  تسریع  تجلیات  رشد  به  رو  از ظهور  فزاینده ای 
اجتماعی آگاه می شوند. درک مردم از کاهش اهمیت 
مرزهای جغرافیایی و سیاسی باعث پرورش حس عالقه 

به پیوستن به جامعه جهانی می شود.
از جمع بندی چهار ویژگی فوق می توان تعریف جامعی 
از جهانی شدن به  دست داد و آن اینکه: جهانی شدن 
به مجموعه       چندوجهی از تغییرات اجتماعی اطالق 
می شود که روابط اجتماعی در سطح جهانی را ایجاد 
نموده، بسط داده و تشدید می نماید. و در عین حال 
باعث ایجاد و تقویت یک آگاهی فزاینده در میان مردم 

در زمینه تعمیق روابط ملی و فرا ملی می گردد.
ابعاد جهانی شدن

جهانی  که  دریافتند  پژوهشگران  زمان،  باگذشت 
شدن عالوه بر بعد اجتماعی، ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
به  لذا  می گیرد.  بر  در  نیز  را  ایدئولوژیک  و  فرهنگی 

اختصار به ویژگی های این ابعاد پرداخته خواهد شد:

مهاجرت ها،  روند  سریع  گسترش  اجتماعی:  بعد  از 
جهانی  مشترک  مسائل  و  توریسم  صنعت  گسترش 

همگی از نمادهای جهانی شدن محسوب می گردند
بعد فرهنگی: گستردگی شبکه روابط متقابل فرهنگی 
شده  باعث  اخیر  دهه های  در  مقتابل  وابستگی های  و 
که  باشند  باور  این  بر  صاحب نظران  برخی  که  است 
کنش های فرهنگی، محور جهانی شدن معاصر است و 
اقتصاد و سیاست در درجات بعدی قرار دارد. نظام های 
مصرف گرایی،  مانند  امروز  عصر  نمادین  معنایی 
فردگرایی و حتی گفتمان های مذهبی و دینی، بسیار 
در جوامع مختلف  در حال چرخش  از گذشته  آزادتر 
هستند. عوامل پرکاربرد زائیده انقالب الکترونیک مانند 
اینترنت، ماهواره و رسانه که به تعبیری، موتور محرکه 
جهانی شدن فرهنگی هستند موجب فشردگی زمان و 
مکان و نزدیکی فرهنگی کشورها شده  و از این طریق، 
داده اند.  تشکیل  جهان  سطح  در  مسلط  فرهنگ  یک 
در  امروزه  آنچه  دریافت  می توان  دقت  کمی  با  البته 
حیطه جهانی شدن فرهنگ مطرح است، عموما رواج 
تلویحی فرهنگ جوامع غربی به عنوان متر و معیار و 
الگوی غالب است. و فرهنگ غرب بیش از آنکه پذیرنده 
باشد، دهنده است. و خواسته یا ناخواسته، هویت ملی 
می نماید.  بحران  دچار  را  غیرغربی  جوامع  محلی  و 
مقایسه  در  نیز  فرهنگ های سنتی  و  فرهنگ ها  خرده 
برخوردار  اندکی  بسیار  امکانات  از  غربی،  فرهنگ  با 

هستند. 
بعد سیاسی: جهانی شدن سیاست به تشدید و بسط 
روابط متقابل سیاسی در سطح جهانی اطالق می شود. 
کلی  اصل  در  دگرگونی  آن،  مهم  جلوه های  از  که 
حاکمیت دولت ها در قلمرو های سرزمینی خود است. 
قلمرو  از  برخی صاحب نظران  مفهوم،  این  بر  تاکید  با 
زدائی در حوزه سیاست حکمرانی و قانون خبر داده اند. 
پیدایش و رشد نهادها و سازمان های بین المللی مانند 
فرآیند جهانی  نتایج  از  امنیت  و شورای  ملل  سازمان 

شدن در حوزه سیاست است.
در  تحول  با  اقتصاد  شدن  جهانی  اقتصادی:  بعد 
سیستم حمل و نقل و شبکه ارتباطات آغاز شد.ایجاد 
زمینه های تجارت آزاد و ایجاد بازار جهانی تجارت آزاد 
از دستاوردهای مهم این عرصه است که اگر چه باعث 
رشد ثروت در کشورهای توسعه یافته شد اما در مواردی 
نیافته و  کشورهای  نیز فاصله بین کشورهای توسعه 

توسعه یافته را افزایش داد.
ویژگی های جهانی شدن

از آنچه درباره مفهوم جهانی شدن گفته شد می توان 
اهم ویژگی های آن را به شرح ذیل برشمرد: 

ـ تغییر نگرش ها، بینش ها، ایدئولوژی ها، هنجارها و ... 
و شکل گیری تعاریف مشترک.

ـ کمرنگ شدن نقش دولت ها و ایجاد پیوند میان  ملل.
ـ انتقال سریع و پرشتاب گسترش فنآوری.

ـ توسعه صنعت گردشگری.
ـ مهاجرت نیروی کار در سطح بین المللی.

ـ رشد تجارت پول و سرمایه.
ـ ادغام و ممزوج شدن شاخص ها و الگوهای فرهنگی.

ـ جهانی اندیشیدن و کمک به انسان ها در جهت درک 
آنها از خویشتن خود. 

ـ ارتباطات و وابستگی های قاعده مند و ناگسستنی در 
روابط اجتماعی موجود بر روی کره زمین

ـ شناخت جایگاه هر فرد در میان سایر اقوام و ملل از 
طریق قیاس جامعه خود با جوامع دیگر و دستیابی به 

روشن بینی مضاعف
فهرست منابع و مآخذ:

کیانی، داوود،  » فرهنگ جهانی، اسطوره یا واقعیت« ، فصلنامه مطالعات ملی
الحمادی، عبداهلل،  » ما و مظاهر جهانی شدن « ، ترجمه عبداله نکونام قدیمی

مجتهدزاده، پیروز،  » هویت ملی در عصر جهانی شدن «
پرهام، باقر،  » مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی «

ولک، رنه  » تاریخ نقد جدید « ، ترجمه سعید ارباب شیرانی



 


عادت هایی که پیرتان می کنند!

بعضی از مردم بخصوص جوانتر ها گمان می کنند فقط 
می کند،در  پیر  را  آدم  که  است  سال  و  سن  افزایش 
می  اشاره  زودرس  پیری  علل  از  مورد  چند  به  اینجا 
نماییم که توجه به آنها شما را جوانتر نشان می دهد.

دیر خوابیدن
دیر خوابیدن و کمبود خواب باعث می شود، شما ظاهر 
پیرتری پیدا کنید. کمبود خواب باعث ایجاد پف چشم 

و افتادگی و خستگی پلک های چشم می شود.

کم تحرکی و ورزش نکردن
این عادت اشتباه را کنار بگذارید و روزانه ورزش کنید. 
میزان  و  می دهد  کاهش  را  کورتیزول  میزان  ورزش 
تولید هورمون های مفید مانند تستوسترون را افزایش 
می دهد. عالوه بر آن فشار خون باال را کنترل می کند و 
خلق و خو را بهبود می بخشد. روزانه 30 دقیقه ورزش 

توصیه می شود.
تمایل به خوراکی های شیرین

مصرف زیاد قند روند پیری قسمت های مختلف بدن 
باعث  تنها  نه  زیاد  قند  مصرف  می دهد.  افزایش  را 
دیابت  بیماری  بروز  بلکه خطر  وزن می شود،  افزایش 
و حتی ناراحتی پوستی به ویژه آکنه و چین و چروک 
نام  افزایش می دهد. هنگام مصرف قند، روندی به  را 
گلیکیشن )glycation( رخ می دهد. در این روند قند در 

مولکول های  و  می چسبد  پروتئین ها  به  خون  جریان 
جدید به نام )AGES( ایجاد می کند که پوست را آسیب 
پذیر می کند. در صورت تمایل به خوردن شیرینی از 

شکالت تلخ با قند پایین استفاده کنید.
سیگار کشیدن پیرتان می کند

هرچه زود تر استعمال دخانیات را کنار بگذارید تا طول 
در  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  یابد.  افزایش  عمرتان 
سال 2002 در آمریکا نشان می دهد، افراد سیگاری که 
در 35 سالگی سیگار را ترک می کنند نسبت به افرادی 
سال   8 می دهند،  ادامه  را  خود  کشیدن  سیگار  که 
رادیکال های  رهایی  باعث  دود،  می کنند.  عمر  بیشتر 

جمله  از  بیماری  نوع  هر  بروز  خطر  و  می شود  آزاد 
سرطان، بیماری قلبی، اختالل مشاعر و مرگ زودرس 

را افزایش می دهد.
مالیدن چشم، صورتتان را پیر میکند

اگر می خواهید ظاهر جوانی داشته باشید، چشم های 
شکسته  باعث  تدریج  به  امر  این  زیرا  نمالید  را  خود 
شکسته  و  چروک  و  چین  در   نهایت  و  کالژن  شدن 
و  چشم  درد  تسکین  برای  می شود.  مویرگ ها  شدن 
کیسه  دو  می توانید  چشم  مالیدن  جای  به  التهاب 
شدن  خنک  و  چای  کردن  دم  از  پس  را  سبز  چای 
آن، به مدت 10 دقیقه روی چشم بگذارید. استفاده 
از کرم های حاوی ویتامین K و D و رعایت یک برنامه 

غذایی معتدل نیز موثر است.
تغییر پی در پی وزن

و  کاهش  بمانید.  جوان  مناسب  وزن  یک  حفظ  با 
را  دیابت  و  قلبی  بیماری  خطر  وزن  متوالی  افزایش 

افزایش می دهد.
خوابیدن روی شکم

این طرز خوابیدن به پوست صورت آسیب می رساند. 
کتان،  جنس  از  بالشت هایی  با  صورت  پوست  تماس 
دائمی  چروک های  و  چین  و  می شکند  را  کالژن ها 
به وجود می آورد. بر اثر اختالل در گردش خون این 
قسمت از صورت که به سمت بالشت قرار دارد، پوست 
قادر به بازسازی نیست. برای حفظ ظاهر جوان پوست 
به پشت بخوابید یا برای به حداقل رساندن اصطکاک، 

از بالشتی از جنس ساتن استفاده کنید.
کنترل نکردن استرس

دارد  ارتباط  متعددی  بیماری های  با  حاد  استرس 
خود  اختالل  و  آسم  عروقی،  قلبی  بیماری  جمله  از 
ایمنی، بنابراین با کاهش استرس می توانید از بروز این 

خطرات پیشگیری کنید.
نداشتن برنامه غذایی سالم

خوردن هله هوله یا غذاهای آماده و سرشار از نمک، 
چربی و کلسترول به تسریع روند پیری و چاقی مفرط 
منجر می شود. با افزایش وزن، خطر بروز بیماری قلبی 
عروقی و دیابت نیز افزایش می یابد. اجتناب از خوردن 
غذاهای آماده و رو آوردن به غذاهای سبوس دار خطر 
 3 امگا  اسیدچرب  می دهد.  کاهش  را  بیماری ها  بروز 
موجود در ماهی های چرب مانند سالمون و تن، گردو 
و دانه کتان التهاب بدن را کاهش می دهند و در حفظ 

سالمت پوست نقش مهمی دارند.
کم نوشیدن آب

افزایش میزان مصرف آب کلید جوانی است. آب برای 
به  الزم  مغذی  مواد  رسیدن  و  پوست  رطوبت  حفظ 
پوست مهم است. کمبود آب، باعث خشکی، کشیدگی 
و پوسته پوسته شدن پوست می شود که به فرد ظاهر 
مسن می دهد. پوست خشک حالت ارتجاعی کمتری 

دارد و به چین و چروک مستعد تر است.
خصومت و دشمنی

و  کنید  فراموش  را  دیگران  بدی های  کنید  سعی 
کینه ای نباشید؛ در غیر این صورت به تدریج احساس 
متعدد،  بررسی های  نتایج  کرد.  خواهید  فرسودگی 
ارتباط بین بخشش و سالمت جسمی را نشان می دهد. 
باعث  و  افزایش می دهد  را  فعالیت عصبی  نبخشیدن 
می شود کیفیت خواب شما پایین بیاید. کینه داشتن، 

ایمنی،بهداشت و محیط زیست
  w w w.petrogroup.co

کری شغلی

عمل  به  تحقیقات  طبق 
برخی  متاسفانه   ، آمده 
بی  دلیل  به  کارگران  از 
استفاده  عدم  و  توجهی 
در  گوش  های  محافظ  از 
محیط  یک  در  کار  حین 
کاهش  دچار  شلوغ 
شغلی  کری  و  شنوایی 
برگشت  که  شوند  می 
شخصی  است.اگر  ناپذیر 
روزانه 8 ساعت در معرض 

صوت باالی 70الی 80 )دسی بل( قرار گیرد پس از 5الی 
6 ماه دچار کاهش شنوایی ناشی از شدت صوت می شود.

در بیشتر موارد کارگر ها به دلیل عدم استفاده از محافظ 
شغلی  کری  دچار  بازنشستگی  سن  از  قبل  گوش  های 
عارضه  این  است.   ناپذیر  برگشت  متاسفانه  می شوند که 
پایان  تا  باید  افراد  اما  شود  نمی  کامل  ناشنوایی  موجب 
ثابت  بیماری  این  .عوارض  کنند  استفاده  سمعک  از  عمر 
شود  می  عصب  تحریک  باعث  صدا  چون  اما  نیست  شده 
عدم شنوایی می تواند موجب بی حوصلگی و بروز برخی 

اختالالت عصبی شود.
را  انسان  بر  صوتي  آلودگي  ناهنجار  اثرات  کلي  طور  به 
اثرات غیر مستقیم  اثرات مستقیم و  مي توان به دو دسته 

تقسیم کرد، که به شرح ذیل است:
به  خصوصاً  که  مستقیم  اثرات  مستقیم:  اثرات  الف- 
ایجاد آنها  آسیب هاي مربوط به حس شنوایي و مکانیسم 
مربوط مي شود. از ساده ترین و محسوس ترین عوارضي که 
از دست دادن  ارمغان مي آورد،  به  انسان  براي  سر و صدا 
قدرت شنوایي است، حتي صداي مداوم و غیرآزاردهنده نیز 
براي انسان مضر بوده و حساسیت گوش را نسبت به انواع 
صداها تقلیل مي دهد. شنیدن صدایي با شدت صوتي 100 
دسي بل )واحد اندازه گیري شدت صوت( به مدت 10 دقیقه، 
نیاز به استراحتي به مدت 20 دقیقه در محیطي کاماًل آرام 
دارد تا اثر آن را جبران نماید. اثرات بلند مدت سر و صدا 
بر گوش انسان به صورت »کري ادراکي یا عصبي« ظاهر 
مي گردد؛ همچنین در نتیجه کارکردن در محیطهاي شلوغ 
و پر سر و صدا، سلولهاي شنوایي از بین رفته و منجر به 
کري غیرقابل برگشت مي گردد، که این نوع افت شنوایي را 
در اصطالح »کري شغلي« مي نامند. در ضمن، افزایش سن 
نیز بر کاهش شنوایي تأثیر زیادي دارد، بطوریکه ابتدا در 
فرکانس هاي باالتر با شدت بیشتري اعمال مي شود اما به 
تدریج به عنوان بخشي از روند فیزیولوژي، با افزایش سن 
این حساسیت کاهش مي یابد. نباید فراموش کرد که میزان 
کاهش شنوایي در اثر افزایش سن، در افراد مختلف متفاوت 
است؛ حتي در مورد زنان، تأثیر سن در کاهش شنوایي در 

مقایسه با مردان کمتر است.
 : از  عبارتند  غیرمستقیم  اثرات  غیرمستقیم:  اثرات  ب-   
حساسیت عصبي، تحریک پذیري شدید، گرفتگي عضالني، 
شوک عصبي، خستگي جسمي و روحي، سرگیجه، ترس 
قلب  ضربان  افزایش  آلرژي،  خواب،  آشفتگي  اضطراب،  و 
انقباض عروق خوني  و فشارخون، اختالل در تعادل بدن، 
هاضمه،  سوء  و  گوارشي  سیستم  فعالیت  کاهش  پوست، 

ضعف قوه بینایي و جنسي و غیره.

به کارگران مشغول در یک محیط شلوغ   ، رو  این  از 
یکبار  ماه   3 هر  شود  می  توصیه  کارخانجات  مانند 

جهت کنترل و سنجش شنوایی خود اقدام کنند.
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 پزشکی











با خبر شدیم که ...


روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند.

 ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد..یکی از آنها سریع 
کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و پوشید.

 دیگری گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از 
شیر سریعتر بدود. مرد اول به دومی گفت : قرار نیست از شیر 

سریعتر بدوم.

  کافیست از تو سریعتر بدوم…

 و اینگونه شد که شاخه ای از مدیریت بنام مدیریت بحران 
شکل گرفت.

ارتباط مستقیم با واحد مدیریت منابع 
انسانی شرکت پترو صنعت جنوب

طرح نظرات، پیشنهادات و انتقادات مربوط به 
حوزه ی اداری و منابع انسانی

HRM@PETROGROUP.CO

طرح نظرات

آیا میدانید ...

 

دعوت به همکاری
همکاران گرامی

با توجه به انتشار فصلنامه پترونیوز برآن شدیم تا با همکاری 
شما عزیزان بتوانیم ارتباطات این خانواده بزرگ را با توجه به 
فاصله ای که بینمان است گسترش دهیم. از این رو به منظور 
شناسایی و تشویق فرزندان موفق همکاران محترم و نیز ایجاد 
پترونیوز  ، خبرنامه  این خانواده  آینده سازان  انگیزه در سایر 
در نظر دارد تا ازفرزندان موفق و کوشای شما در زمینه های 
و... تقدیر به  ، ورزشی  ، مذهبی  ، فرهنگی  ، تحصیلی  علمی 
عمل آورد. لذا باتوجه به توزیع وسیع این نشریه خواهشمند 
واحد  به  به همراه عکس  االمکان  را حتی  مطالب خود  است 
. ضمنا  نمایید  ارسال  پتروصنعت جنوب  روابط عمومی گروه 
نمودن  پربارتر  ما در هر چه  توانید همکار  نیز می  خود شما 

این خبرنامه باشید.

با جایزه

برنده شماره پیشین : صابر تقی زاده برنده کارت هدیه پانصد هزار ریالی 
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گوناگون
  www.petrogroup.co

ــی  ــان م ــت دادن عزیزانش ــم از دس ــدی در غ ــی احم ــان و عل ــیدعلی رضوی ــان س • آقای
باشــند. پترونیــوز مصیبــت وارده را بــه ایــن عزیــزان تســلیت عــرض نمــوده و بــرای آنهــا 

ــروردگار مســئلت مــی دارد. صبــر و شــکیبائی از درگاه پ

ــی و  ــین زمان ــتگلدی ، یاس ــراد ایس ــوی م ــو ، ت ــر بیگل ــرادی جعف ــی م ــان مصطف • آقای
ــارک. ــو رســیده مب ــدم ن ــد. ق ــده ان ــد گردی ــی صاحــب فرزن ــه تازگ رضاخســروآبادی ب

جناب آقای مهندس
 هادی هاشم زاده فرهنگ

ــوز انتصــاب حضــرت  ــرو نی پت
عالــی بــه عنــوان » مدیرعامــل 
پاالیشــگاه فجرجــم « را بــه 
ــوده  ــرض نم ــک ع ــما تبری ش
موفقیــت  شــما  بــرای  و 
ــزون و توفیــق همــکاری  روزاف
مســتمر را از درگاه ایــزد منــان 

ــد. ــی نمای ــالت م مس

کشف یک ارتباط منطقی

معما

• سیب برای بیدار شدن در صبح از قهوه مؤثرتر است.
• استخوان المی در گلوی شما تنها استخوانی در بدنتان است 

که به هیچ استخوان دیگری متصل نیست.
• قدیمی ترین کلمه در زبان انگلیسی ›town‹ به معنی شهر 

است.
• گربه ها نمی توانند فکشان را به طرفین حرکت دهند.

• از نظر فیزیکی برای خوک ها غیر ممکن است که به آسمان 
نگاه کنند.

• گربه های سفید با چشمان آبی معموالً ناشنوا هستند.
• گربه ها دارای دید محیطی 285 درجه ای هستنند.

• سگ های کوچک معموالً طوالنی تر از نژادهای بزرگ تر 
زندگی می کنند.

• گربه های خانگی بوی مرکبات را دوست ندارند.
• گربه ها می توانند تا 7 برابر طول دم خود به باال پرش 

کنند.
• بغل کردن درخت در چین ممنوع است.

• مروارید در سرکه ذوب می شود.
• زرافه و موش می توانند بیشتر از شتر بدون آب زنده بمانند.

   زمستان  1393 پیش شماره  3 8 صفحه

مدیریت بحران

مسابقه به خاطر بیاور

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای 
سیدعلی رضویان

مصیبــت وارده بــه شــما 
ــوده  ــرض نم ــلیت ع را تس
صبــر  شــما  بــرای  و 
درگاه  از  شــکیبائی  و 
ــم. ــئلت داری ــروردگار مس پ
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زمزمه های عارفانه زيارت عاشورا
در پروژه رنگ و عايق فجر جم

پتــرو نیــوز - در ماه هــای محــرم و صفــر، برگــزاری 
زیــارت عاشــورا در مســاجد، تکایــا، حســینیه ها و 
مجالــس عــزای امــام حســین )ع( بــه یــک ســنت 
تبدیــل شــده اســت، هــر چنــد کــه در ســایر ایــام 
ســال برگــزاری زیــارت عاشــورا رونــق دارد، امــا در 

مــاه عــزای ســاالر شــهیدان، بیشــتر اســت. 
ــدوه  ــزن و ان ــام ح ــیدن ای ــرا رس ــا ف ــان ب همزم
ــه منظــور  ــاه محــرم الحــرام، ب ــت )ع( م ــل بی اه
ســهیم شــدن در غــم موالیمــان امــام زمان)عــج( 
ــت  ــض قرائ ــر فی ــم پ ــان، مراس ــوگ جدش در س
ــی  ــدس رحمان ــور مهن ــا حض ــورا ب ــارت عاش زی
ــگاه  ــی پاالیش ــای تعمیرات ــرویس ه ــس س ، رئی
فجرجــم وتعــدادی از همــکاران گــروه پتــرو 
ــتی  ــگاه سرپرس ــل خواب ــوب در مح ــت جن صنع
ــد.  ــروژه رنــگ و عایــق فجــر جــم برگــزار گردی پ
ــاه  ــن م ــن آیی ــورا، مهم تری ــارت عاش ــت زی قرائ

محرم الحــرام اســت و مــا شــیعیان بــا خوانــدن 
ــالم  ــهیدان س ــاالر ش ــرور و س ــه س ــارت ب ــن زی ای
ــز،  ــر آن عزی ــم ب ــم و از شــالوده ســتم و ظل می دهی
ــوان  ــه صف ــادق )ع( ب ــام ص ــم. ام ــزاری می جویی بی
آن  از  و  بخــوان  را  عاشــورا  زیــارت   : می فرمایــد 
ــر  ــد خی ــن چن ــه م ــتی ک ــه درس ــن؛ ب ــت ک مواظب
ــت  ــم، نخس ــن می کن ــده آن تضمی ــرای خوانن را ب
ــش وی  ــعی و کوش ــود، دوم س ــول ش ــش قب زیارت
ــد از  ــه باش ــات او هرچ ــوم حاج ــد، س ــکور باش ش
ــد  ــا امی ــود و ن ــرآورده ش ــزرگ ب ــد ب ــرف خداون ط
ــود  ــده خ ــد وع ــرا خداون ــردد، زی ــش برنگ از درگاه
ــی  ــوای خوش ــال و ه ــه ح ــد چ ــالف نمی کن را خ
دارد، قرائــت زیــارت عاشــورا در محرم الحــرام و چــه 
ــودن در  ــدان ب ــه حاجت من ــاد هم ــه ی ــت ب زیباس

ــریف. ــارت ش ــن زی ــه ای ــگام زمزم هن

  تولدی دوباره در پتروصنعت جنوب

سردبیر: افسانه سادات احقاقی
صفحه آرا: محمد جواد حیدری

همکاران این شماره:شهرام مومن زاده،آرزوپیله ور،فاضل 
محسنی، سید علی رضویان ، صابر تقی زاده 

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی،خیابان فخار 
مقدم، گلبرک یکم غربی ، پالک 5

petronews@petrogroup.co :آدرس الکترونیک
تلفن: 88580657
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ــط  ــوب محی ــت مطل ــی مدیری ــا چگونگ ــنایی ب ــع آش ــتگی درواق ــام آراس ــنایی بانظ ــوز -  آش پترونی
کاراســت. ایــن نظــام درســازمان هــای تولیــدی وخدماتــی بســیاری ازکشــورهای جهــان اســتقرار یافتــه 
ونتایــج باارزشــی درســامان دهــی ومرتــب کــردن محیــط هــای کاری و ایجــاد عــادت هــای مطلــوب و 
فرهنــگ مشــتری گرایــی داشــته اســت. بــا توجــه بــه ایــن امــر گــروه پتروصنعــت جنــوب،  طــرح 5S را 
بــا موضــوع آمــوزش ، مشــاوره ،طراحــی و پیــاده ســازی پنــج اصــل ســاماندهی محیــط کار در راســتای 
بهبــود بهــره وری در پــروژه کارگاه مرکــزی مجتمــع گاز پــارس جنوبــی را آغــاز و مــدت اجــرای ایــن 

طــرح را شــش مــاه پیــش بینــی نمــوده اســت .
 بــه گــزارش واحــد منابــع انســانی و آمــوزش گــروه پتروصنعــت جنــوب ، مجــری ایــن طــرح شــرکت 

تعالــی گســتر طــوس و محــل اجــرای آن مجتمــع گاز پــارس جنوبــی اعــالم شــده اســت .

ــالن  ــاری در س ــال ج ــاه س ــان م ــی  ، 27 آب ــاره در زندگ ــدی دوب ــی تول ــوز- دوره آموزش پترونی
جلســات گــروه پتروصنعــت جنــوب بــا حضــور دکتــر نوریــه ثابــت عضــو انجمــن پزشــکان بــدون مــرز 
ــر مســئول  ــاز و مدی ــواده و صاحــب امتی ــان و زایمــان ، مشــاور خان ــران ،جــراح بیمــاری هــای زن ای
ماهنامــه تولــدی دیگــر برگــزار گردید.دکتــر ثابــت بــا کولــه بــاری از تجربــه درمانــی در طــب ســنتی 
ــم و  ــت عل ــی در جه ــداف واالی زندگ ــه اه ــدف رســیدن ب ــا ه ــد و ســرخ پوســتی و... ب ــران ، هن ای
اقتصــاد خانــواده ، جامعــه ، انتخــاب مشــاغل و ســرمایه گــذاری ، اقــدام بــه تشــریح و معرفــی دوره 
آموزشــی جــان و خــرد، جســم ، شــغل و مهــارت اقتصــادی و خانــواده و ارتباطــات بــه بانــوان همــکار 
نمودنــد . ایشــان در دور اول ایــن دوره آموزشــی مبحــث جســم را کــه در خصــوص تقویــت ، بهداشــت و ســالمتی بــدن و همچنیــن نحــوه تنفــس صحیــح بــود 
را آمــوزش دادنــد. گفتنــی اســت ، ایــن دوره آموزشــی بســیار مثمرثمــر و بــا اســتقبال بانــوان همــکار گــروه پتروصنعــت جنــوب مواجــه شــد.مبحث بعــدی ایــن 

دوره آموزشــی ارتبــاط موثرگــزارش شــده اســت.

آغاز اجرای طرح 5S در کارگاه مرکزی پارس جنوبی

پترونیــوز – آذرمــاه ســال جــاری ، راه انــدازی پــروژه تعمیــر و نگهــداری مکانیــکال فازهــای 15و 16 میــدان گازی پــارس جنوبــی توســط گــروه پتروصنعــت 
جنــوب کلیــد خــورد.

بــه گفتــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ایــن شــرکت ؛ طــی برگــزاری مناقصــه و همچنیــن بــا توجــه بــه ســوابق درخشــان گــروه پتروصنعــت جنــوب در زمینــه 
تعمیرونگهــداری پاالیشــگاه هــای گازی، ایــن مجموعــه بــه عنــوان پیمانــکار پــروژه مذکــور انتخــاب گردیــد. گفتنــی اســت؛ کارفرمــای ایــن پــروژه شــرکت تکنــو 
ــرداری از نیروگاههــا و پاالیشــگاههای نفــت ، گاز و پتروشــیمی  ــدازی و بهــره ب ــرژی ســپهرکیش )تســکو( ، اولیــن شــرکت ایرانــی متخصــص در زمینــه راه ان ان

و تجهیــزات فراســاحل مــی باشــد و فعالیــت هــای خــود را در زمینــه پــروژه هــای EPC مربــوط بــه بــرق ، ابزاردقیــق و مخابــرات بســط وگســترش داده اســت. 

راه اندازی پروژه تعمیر و نگهداری مکانیکال فازهای 15و 16 میدان گازی پارس جنوبی


