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خبرداخلی

مراسم تودیع مدیرعامل سابق و معارفه مدیرعامل جدید شرکت
سرمایهگذاری صنعت نفت برگزار شد

مراسم تودیع جناب آقای محمد مصطفوی ،مدیر عامل سابق «شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت» و معارفه جناب آقای سید
مهدی قاسمی زاویه سادات بهعنوان مدیر عامل جدید ،روز یکشنبه مورخ  1399/07/06در شرکت سرمایهگذاری صنعت
نفت برگزار شد.
در این مراسم ،آقای مصطفی امید قائمی مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری اهداف ،با برشمردن مهمترین فعالیتهای انجام
شده در زمان حضور آقای مصطفوی ،از زحمات دو ساله ایشان تقدیر کرده و مدیریت مجموعه سرمایهگذاری صنعت نفت
را به مدیر عامل جدید سپردند.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر به مدیر عامل سابق و حکم کاری به مدیر عامل جدید به پایان رسید.
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اقتصادی

ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ وﻧﻔﺖ و ﺷﺎﺧﺺ

نمودار مقایسه قیمت تعدیل شده با توجه به افزایش سرمایه و سود تقسیمی ونفت و شاخص
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این شاخص میزان رونق ،رکود یا ثبات اقتصاد را نشان می دهد.
اگر عدد شامخ بیش از  ۵۰واحد باشد ،نشان میدهد که اقتصاد درحالتوسعه است ،درحالیکه هر رقمی زیر  ۵۰واحد ،از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
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جلسه آشنایی و معارفه مدیران شرکتهای گروه
با مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت
جلســه آشــنایی و معارفــه مدیــران شــرکتهای گــروه بــا مدیــر محتــرم عامــل شــرکت ســرمایهگذاری صنعــت نفــت -
جنــاب آقــای دکتــر قاســمی -در روزهــای چهاردهــم مهرمــاه تــا پنجــم آبــان در محــل شــرکت ســرمایهگذاری صنعــت
نفــت برگــزار شــد.
در این جلسات به بررسی مهمترین موضوعات کاری مرتبط با هر شرکت پرداخته شد.
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علم و فناوری

علم و فناوری

 .4شناسایی واحدها و افراد درگیر و رسم نمودار گردش کار فرایندهای منتخب

پیادهسازی سیستم
مدیریت فرآیند
کسبوکار در

شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت

اهداف شرکت برای استفاده از  BPMSعبارت بودند از:
*افزایش کیفیت و شفافیت فرایندها
*کاهش وابستگی به پیادهسازی دستی و کاغذی
*مقدمهای به سوی یک تغییر سازمانی به سمت فعالیتهای فرایندگرا
*طراحی ،اجرا و بهبود فعالیتهای بین واحدهای سازمانی
*بهینهسازی مداوم فرایندهای کسب وکار
*خودکار کردن روند درخواستها در فرایندهای مختلف

فرم مذکور از مسیر زیر قابل دسترسی است:

از مهمترین مزایای به کارگیری  BPMSمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تهیه کننده :زینب کاشانی
کارشناس یکپارچگی اطالعات

مدیریت فرایندهای کسبوکار ،روشی یکپارچه و نظام مند برای طراحی ،اجرا
و پایش فرآیندهای کسبوکار است که ممکن است در هر یک از آنها افراد با
نرم افزارها در سازمان درگیر باشند .تعامالت بین افراد و نرم افزارها و گردش
اطالعاتی سازمان است که به آن حیات میبخشد و هدف از وجود BPM1این
است بتواند این فرآیندها را در سازمان مدیریت کند و ابزاری برای بهبود آنها
در طول زمان نیز ارائه دهد .هر فرایند باید با توجه به وضع مطلوب پیاده شود و
سپس در طول زمان میتوان فرایند مورد نظر را بهبود بخشید .این روال ممکن
است بارها در مورد هریک از فرآیندها اجرا شود .بر این اساس میتوان گفت
مدیریت فرایند کسب و کار مجموعهای است از رویکردهای مدیریتی و فناوری
مدرن که به نحوی ساختاریافته ،منسجم و هماهنگی برای درک و مستند سازی،
مدلسازی ،تحلیل و بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار مورد استفاده قرار
میگیرد.
سیستم  BPMS2به منظور حذف کاغذ از سیستم ،افزایش سرعت جمعآوری
اطالعات و پردازش و تحلیل سریعتر ،انتقال سریع و دقیق اطالعات بین واحدهای
مختلف ،کنترل دائمی فرایندها و شاخصها و کاهش هزینهها در سازمان در
شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت به اجرا در آمد.

*افزایش کیفیت و شفافیت فرآیندها به کاهش وابستگی به پیادهسازی دستی و
کاغذی
*مقدمهای به سوی یک تغییر سازمانی به سمت فعالیتهای فرآیندگرا
*طراحی ،اجرا و بهبود فعالیتهای بین واحد های سازمانی
*بهینه سازی مداوم فرایندهای کسبوکار
*خود کار کردن روند درخواستها در فرایندهای مختلف
*امکان پیگیری درخواستها و رصد کردن هر مرحله از آن

این طرح شامل مراحل زیر بوده است:
 .1شناسایی فرایندهای جاری
در این مرحله ،کلیه فرایندهای جاری نیازمند سیستمی شدن ،که در حال حاضر از طریق
فرمهای کاغذی در گردش هستند ،شناسایی شدند.
 .2انتخاب یکی از فرایندها جهت شروع
با توجه به اهمیت و پیچیدگی فرایندهای درخواست کاال /خدمت و خرید ،این دو
فرایند برای شروع پیادهسازی در فرمساز انتخاب شدند.
 .3شناسایی جزئیات فرایندهای منتخب شده
با مراجعه به روش اجرایی خرید و همچنین با در نظر داشتن آیین نامه معامالت ،جزئیات
فرایندهای درخواست کاال /خدمت و خرید شناسایی شد.

 .7پیادهسازی در سیستم فرمساز
پس از انجام مراحل قبلی و اخذ تائیدیه هیئت مدیره ،فرایندهای درخواست کاال/
خدمت و خرید در سیستم فرمساز پیادهسازی شدند.
 .8ارائه جهت تست و رفع اشکاالت
از آنجایی که سیستم فرمساز نخستین بار است که در شرکت سرمایهگذاری صنعت
نفت مورد استفاده قرار میگیرد ،قطعا با اشکاالتی مواجه خواهد بود .لذا با هدف
حذف باگهای سیستمی ،فرمهای اجرا شده در اختیار کاربران (کارکنان ستادی)
قرار گرفت تا ضمن کار واقعی ،اشکاالت احتمالی برطرف شوند.

 .6حذف و بهبود فرایند با توجه به آیین نامههای و دستورالعملهای موجود
با هدف بهبود و سادهسازی و حذف امور تکراری ،کلیه بخشهای زائد فرایند حذف
شدند .الزم به ذکر است در این حذف ،رعایت کلیه نکات آیین نامه معامالت و
دستورالعملهای تصویب شده موجود ،در نظر گرفته شدند.

(پایین صفحه سمت

بازکردن نرم افزار پرگار >--انتخاب عالمت
راست) >--انتخاب گزینه فرمهای اداری >--منوی فرمهای اداری >--انتخاب فرم
درخواست کاال
در فرایندهای پیاده شـده ،دو دسـته کاال و خدمات در نظر گرفته شـده اسـت .در
تعریـف ،کاال بـه دسـتهای تعلق میگیرد که نیازمند چک کردن موجـودی آن در
انبـار توسـط انبـاردار اسـت .حال آنکه خدمت ،نیـازی به این کنتـرل ندارد.
همچنین کاال در سه دسته اداری -مصرفی ،تخصصی ( )ITو متفرقه تقسیم شده
است که هر دسته ،نیازمند گردش کار مرتبط با خود است.
در پایان ،الزم به ذکر است جاری سازی فرمساز در شرکت با همت پرسنل واحد
برنامهریزی و سیستمها و توجه معاونت محترم برنامهریزی و ارتباطات انجام شده
است .طبق برنامهریزیهای انجام شده ،حذف کلیه فرمهای کاغذی مورد استفاده
در شرکت و پیادهسازی آنها در سیستم فرمساز ،در دستور کار قرار گرفته است.

1. Business Process Management
2. Business Process Management Systems
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خبرداخلی

رشکت سوخترسانان پرتو ایرانیان پاک (پرتان)
در سـهماهه دوم سـال  ،99تعداد  6جایگاه تحت پوشـش (برند) شـرکت پتران به بهرهبرداری رسـیده اسـت .به این تعداد جایگاههای تحت پوشـش (برند) بنزین
این شـرکت به  22و نفت و گاز به  13رسـیده اسـت .همچنین تعداد  14جایگاه نیز تحت مالکیت این شـرکت قرار دارد .در ادامه مشـخصات  6جایگاه جدید
تحت پوشـش (برند) این شـرکت آورده شـده است.
تاریخ شروع تحت پوشش

نام جایگاه

آدرس

نام مالک

تعداد نازل بنزین تعداد نازل نفتگاز

99/04/01

پایانه باربری زاهدان

کیلومتر  3جاده زاهدان  -زابل

حبیب اله ریگی

8

10

99/04/15

اسماعیلبیگی

ایالم ،بلوار امام خمینی

اسداله اسماعیل بیگی

4

-

99/04/15

آراد

کردستان ،قروه ،بلوار پارک

عبدالحمیدغفاری

9

-

99/04/23

نواب

کرمان،محوررستمآباد-ایرانشهر،
کیلومتر29

علی نوابخانی ریگانی

8

4

99/05/23

نیک طبع

کرمان ،جاده شهر بابک -خورسند محمدعلی نیک طبع

8

8

99/06/01

رسالت
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شیراز -بلوار رحمت

مرضیه رزمی

پراکندگی جایگاههای تحت مالکیت پتران در شهر تهران

استانهای دارای جایگاهها تحت پوشش (برند) پتران
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خبرداخلی

خبرداخلی

شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
دوره آموزشی جامع ایمنی ،اطفا حریق و نکات فنی تریلرهای حامل مخازن
گاز اتان طی دو روز هشتم و نهم تیرماه  1399به منظور آموزش  40نفر راننده
ناوگان حمل و نقل توسط هفت مدرس در محل سایت فشردهسازی گاز اتان
در شهرستان کنگان به مدت  6ساعت ( 3ساعت تئوری و  3ساعت عملی)
در هر روز برگزار شد.
در این دوره به مهمترین مسائل مربوط به رعایت ایمنی و بهداشت حرفهای،
اطفاء حریق و مانور عملی و همچنین آموزش نکات فنی تریلرها پرداخته شد.
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در ادامه برای تمامی شرکت کنندگان دوره آموزشی فوق گواهینامههایی
در ابعاد مشابه کارت خودرو جهت سهولت در دسترسی و جابجایی طراحی
و تهیه شد که این گواهینامهها به منزله مجوز بارگیری ،حمل و تخلیهی
تریلرهای حامل مخازن گاز اتان خواهد بود.
در نهایت پس از اتمام دوره آموزش مذکور به تمامی شرکتکنندگان
پکیجهایی بهعنوان هدیه ارائه شد.

حسـب هماهنگیهـای بهعمل آمـده با
شرکت پتروشـیمی امیرکبیر و تاییدات
اخـذ شـده از هیئـت مدیـره محتـرم
شـرکت توسـعه و تجهیـز پتروایرانیـان
و در راسـتای انجام مسئولیت اجتماعی،
طـرح ارسـال و توزیـع  2000پکیجهای
بهداشـتی شـامل ماسـک و ژل
ضدعفونـی دسـت ،بـا هـدف مبـارزه با
ویـروس کرونـا در مناطق محـروم بندر
امـام خمینـی (ره) در تاریـخ سـیویک
تیرمـاه  1399انجـام شـد.

شرکت جوی گستر نفت
ایـن شـرکت در مناقصـهای کـه توسـط شـرکت ابفـا اصفهـان در تاریـخ  99/6/11برگـزار شـده حضور داشـته و به
عنـوان برنـده اعلام شـد .ایـن مناقصـه جهـت خرید لولـه کاروگیـت به میـزان  134تن اسـت.

مهر ماه  - 99شماره 4
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خبرداخلی

خبرداخلی

شرکت کنترلگاز اکباتان
شتابدهنده نوآوران اکباتان با حضور معاون علمی و فناوری

ریاست جمهوری در محل شرکت کنترل گاز اکباتان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان ،روز شنبه  ۴مرداد  ۱۳۹۹در مراسمی با حضور دکتر
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیئت همراه ،شتابدهنده نوآوران اکباتان بهصورت
رسمی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم دکتر صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری ،دکتر قادریفر رئیس مرکز توسعه
فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مهندس پورمجاهد معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار همدان و دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری استان همدان ،دکتر ستاری را
همراهیمیکردند.
شرکت کنترل گاز اکباتان با حمایت و همکاری پارک علم و فناوری همدان به منظور رشد و توسعه
استارتاپها و آمادگی آنها برای جذب سرمایهگذار و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل و همچنین
پذیرش و حمایت ایدههای نوآورانه ،اقدام به راهاندازی این شتابدهنده کرده است و پذیرای طرحها و
ایدههای نوآورانه در زمینههای مختلف صنعتی است و هم اکنون  ۵تیم استارتاپی در این شتابدهنده مستقر
هستند.
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بازدید مدیران ارشد بانک ملت از شرکت کنترل گاز اکباتان
معاون محترم مدیرعامل بانک ملت و مدیر امور ناحیه  ۳کشور بانک ملت با حضور
در محل شرکت کنترل گاز اکباتان در شهر همدان ،از بخش های مختلف این
شرکت بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان ،جناب آقای محسن خوارزمی
معاون مدیرعامل در امور نواحی ۲و ۳بانک ملت در این بازدید که آقای مرادی مدیر
امور ناحیه  ۳کشور ،آقای نامدار مدیر محترم شعب بانک ملت استان همدان،آقای
قمری معاون اعتباری و آقای خاکیزاده معاون اداری مالی مدیریت شعب استان
 ،وی را همراهی میکردند ،از نزدیک با فعالیتها و تولیدات شرکت کنترل گاز
اکباتان آشنا شد.
وی همچنین در نشست با مهندس محمدرضا جعفری مدیرعامل و عضو هیئت

مدیره این شرکت ،بر لزوم تقویت تعامالت
تاکید و دستورات الزم را برای رفع چالشها و
مشکالت فراروی همکاریهای دو مجموعه صادر
کرد .جناب آقای خوارزمی با اشاره به حمایتهای این بانک از صنعت نفت و گاز
بهعنوان یکی از اولویتهای مهم که بسترسازتوسعه و اشتغال پایدار در کشور است،
تاکید کرد :بانک ملت همواره رسالت خود را در این بخش که تاثیر مستقیم بر
پویایی و پیشرفت کشور دارد ،ایفا خواهدکرد.
در این جلسه ،مدیریت شرکت کنترل گاز اکباتان نیز نیز به بیان دیدگاه ها و انتظارات
خود از بانک ملت پرداخت و ابراز امیدواری کرد که تعامل سازنده این مجموعه با
بانک ملت بیش از پیش تداوم داشته باشد.

کسب گواهینامه استاندارد بینالمللی ایزو ۱۰۰۰۲توسط شرکت کنترل گاز اکباتان
شرکت کنترل گاز اکباتان در راستای تکریم هر چه بیشتر مشتریان خود موفق به اخذ
گواهینامه استاندارد بینالمللی ایزو  ۱۰۰۰۲از شرکت  BQCشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان ،این شرکت با هدف افزایش
هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان و اثربخشی و کارآمدی هرچه بهتر سیستم رسیدگی
به شکایات مشتریان منطبق با نیازها ،مقتضیات و استانداردهای روز دنیا اقدام به طراحی
و پیادهسازی ساختار و فرآیندهای مذکور طبق استاندارد ایزو  ۱۰۰۰۲نمود و طی
ممیزیهای صورت گرفته موفق به اخذ گواهینامه این استاندارد از مراجع ذیربط گردید.
شرکت کنترل گاز اکباتان جهت حفظ ،توسعه و رضایتمندی مشتریان باارزش خویش
اهتمام ویژه داشته و علیرغم رضایت بسیار باالی مشتریان از محصوالت و خدمات این
شرکت ،همواره پذیرای نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و شکایات مشتریان ارزشمند خود
بوده است و این موارد را فرصت باارزشی برای بهبود فرآیندها ،محصوالت و خدمات
خود میداند.
ل و راهنمایی برای طراحی و توسعه یک سیستم
استاندارد ایزو  ۱۰۰۰۲دستورالعم 
اثربخش و کارآمد در فرآیند رسیدگی به شکایتهای مشتری در تمامی سازمانهای
تجاری و غیرتجاری است .هدف این استاندارد کمک به حفظ و ارتقای سیستم مدیریت
درخواستها و شکایتهای مشتریان و کلیه طرفهای ذینفع سازمان است.
مهر ماه  - 99شماره 4
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افتتاحیهبهرهبرداری
از فاز نخست
پایانه نفتی قشم

شرکت ره گستر نفت
در راستای ابالغ استراتژی بهبود فضای کسبوکار توسط مدیریت ارشد گروه سرمایه گذاری صنعت نفت
و ورود به بازار کار مدیریت طرحها و پروژهها ،شرکت رهگستر نفت اقدام به بررسی فضای کسبوکار
جدید نموده و بر اساس نتایج حاصله اقدام کرده است.
مهمترین این اقدامات عبارتند از:
ترمیم ترکیب هیات مدیره
تغییراساسنامه
اخذ رتبههای الزم برای کسب و کار جدید از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
در ادامه خالصهای از مهمترین پروژههای
این شرکت آورده شده است.
طـرح :احـداث کارخانـه تولیـد کاغـذ از
کربنـات کلسـیم
موضوع :طراحی ،تامین تجهیزات خط تولید و
احداث و راهاندازی کارخانه
مکان :شهرستان الیگودرز
تاریخ قرارداد :بهمن 97
درصد پیشرفت52 :
طرح :ورزشگاه  15هزار نفری شهید باکری
موضوع :بازسازی ورزشگاه
مکان :ارومیه
تاریخ قرارداد :تیر 97
درصد پیشرفت98 :
طرح :بیمارسـتان تخصصی تامین اجتماعی
دشتی
موضوع :اجـرای کارهای سـاختمانی و تاسیسـاتی
درمانگاه
مکان :شهرستان دشتی ،استان بوشهر
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تاریخ قرارداد :شهریور 97
درصد پیشرفت60 :
طرح :مجتمع مسکونی  380واحدی سعدی
موضوع :تکمیل کارهای باقیمانده  13بلوک و
احداث  6بلوک مجتمع
مکان :شیراز
تاریخ قرارداد :خرداد 97
درصد پیشرفت65 :
طرح :خطوط ریلی بندر شهید رجایی
موضوع :نوسازی خطوط داخلی اسکله
مکان :بندر شهید رجایی ،بندرعباس
تاریخ قرارداد :خرداد 97
درصد پیشرفت98 :
طرح :تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی
موضوع :تعمیرات اساسی ساختمان و سرویسهای
بهداشتی و خدماتی
مکان :بندر شهید رجایی ،بندرعباس
تاریخ قرارداد :خرداد 99
درصد پیشرفت8 :

همچنین مهمترین پروژههای تکمیل شده
شرکت نیز عبارتند از:
طـرح :احـداث سـایت فشردهسـازی گاز
اتـان در منطقـه ویـژه اقتصـادی پـارس
موضوع :تهیه مصالح و ساخت سایت فشردهسازی
گاز اتان
مکان :کنگان
تاریخ قرارداد :خرداد 98
تاریخ تکمیل :خرداد 99
طرح :کارخانه مایع سازی گاز NGL3100

موضـوع :احـداث سـاختمانهای صنعتـی و نیمـه
صنعتی
مکان :دشت عباس ،دزفول
تاریخ قرارداد :اردیبهشت 96
تاریخ تکمیل :آذر 98
طـرح :خدمات مدیـرت طرح راهانـدازی و
امتقال فرآوردههای نفتی -پایانه نفتی قشـم
موضـوع :ارائـه خدمـات مدیریـت طـرح ()MC
بـه شـرکت سـرمایهگذاری نفـت قشـم در خصوص
نظـارت بـر احـداث و راهانـدازی  6مخـزن به ظرفیت
 3.2میلیون بشـکه.
مکان :قشم
تاریخ قرارداد :بهمن 97
تاریخ تکمیل :اسفند98

در روز پنجشنبه مورخ  20شهریور ماه  99و مقارن با بیستوسومین هفته
افتتاح طرحهای ملی توسعهای در مناطق مختلف کشور ،فاز نخست پایانه
نفتی قشم واقع در منطقه دیرستان توسط ریاست محترم جمهوری و بصورت
ویدئوکنفرانس رسماً مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در این مراسم که با
حضور جناب آقای مومنی مدیریت محترم سازمان منطقه آزاد قشم ،معاونین
ایشان و همینطور تنی چند از مقامات و مسئوالن محلی برگزار گردید ،ضمن
بهرهبرداری از فاز نخست این پروژه ،کلنگ زنی و اجرای عملیات احداث فاز
دوم این پروژه نیز آغاز شد .در فاز نخست این طرح که با صرف هزینه 126
میلیون دالر به بهرهبرداری رسید ،برای  350نفر بهصورت مستقیم و  1700نفر
بهصورت غیرمستقیم اشتغالزائی گردیده و شش مخزن ذخیرهسازی نفت و
میعانات گازی به ظرفیت  3/2میلیون بشکه بارگیری شد.
همچنین در فاز دوم نیز که پیشبینی شد با صرف هزینه  125میلیون دالر و
طی دو سال آینده محقق شود ،ظرفیت نهائی ذخیرهسازی  6/5میلیون بشکه در
دستور کار قرار دارد .ضمناً در صورت جذب سرمایه و حمایت سازمان منطقه
آزاد قشم ،این ظرفیت تا  10میلیون بشکه قابل افزایش خواهد بود.
مهر ماه  - 99شماره 4
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گفتوگو

گفتوگو

 -2چگونـه و در چـه سـالی وارد شـرکت سـرمایهگذاری صنعت
نفت شـدید؟

پس از بازنشستگی ،از سال  1387بدلیل آشنایی با برخی از مدیران شرکت
سرمایهگذاری صنعت نفت جهت خدمت بهکار درسمت مدیر امور مالی
دعوت بهکار شده و تاکنون مشغول انجام وظیفه میباشم.

 -3در چـه بخشهایـی از شـرکت سـرمایهگذاری صنعـت نفـت
مشـغول بـهکار بودید؟

گفتوگو با نعمتاله فلسفی

مدیر مالی شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت

 -1خودتان را معرفی کنید؟

اینجانـب نعمتالـه فلسـفی متولـد  1332در شـهر
اهواز هستم .در سال  1352جهت پروژه پتروشیمی
ایـران و ژاپـن اسـتخدام و بـه مـدت  2سـال در
آزمایشـگاه پاالیشـگاه آبادان کارآموزی نمودهام.
جهـت ادامه تحصیل در رشـته حسـابداری و علوم
مالـی در دانشـکده حسـابداری شـرکت ملی نفت
ایـران بـه تهـران منتقل و پـس از پایـان تحصیالت
به مدت بیش از  10سـال در جزایر الوان و سـیری
متعلـق به شـرکت نفـت فلات قـاره انجـام وظیفه
نمـوده و پس از آن در مدیریت حسابرسـی داخلی
شـرکت ملی نفت ایـران بهعنوان سرپرسـت گروه
حسابرسـی فعالیـت نمـوده و در سـال  1375لغایت
سـال  1386در شـرکت کاالی نفت تهران مشغول
انجـام وظیفـه بـودهام .آخریـن سـمت اینجانب در
شـرکت کاالی نفـت تهـران مدیـر امـور مالـی و
عضـو هیـأت مدیـره بـوده و همزمان مدیـر تصفیه
شـرکت کاالی لنـدن نیز بـودهام.
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در دوران خدمت در شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت با حفظ سمت
مدیر امور مالی ،وظایف دیگری را حسب صالحدید مدیریت ارشد
شرکت انجام داده که بشرح زیر میباشد.
 انجام وظیفه بهعنوان سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانیبه مدت حدود  3سال
 عضو هیأت مدیره شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهیاوج به مدت  1سال
 مدیر تصفیه شرکت مهندسی خدمات نفتگران عضو هیأت مدیره شرکت کنترل گاز اکباتان دبیر کمیسیون معامالت شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت -مدیرعامل شرکت پتروکام لیمیتد

 -4بهتریـن خاطـرات و بدتریـن از دوران فعالیـت کاریتـان در
شـرکت سـرمایهگذاری صنعـت نفـت را ذکـر کنید؟

در دوران خدمت خود در شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت خاطرات
زیادی دارم و بدترین آن زمانی بود که برخی از کارکنان راه کج را

انتخاب نموده و سوء استفاده مالی مینمودند و در نهایت پس از اثبات
عملکرد خالف آنان منجر به خروج آنها از شرکت گردید .از طرف
دیگر خاطرات خوب اینجانب بسیار زیاد است که بهترین آن در سال
 1398محقق گردید و آن رضایتمندی سهامداران از عملکرد مثبت
شرکت ،اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل و بازرس قانونی در
ارتباط با صورت های مالی سال  1398و کسب سود بسیار مناسب در
سال مذکور بوده است.
 -5برای جوانان که میخواهند وارد عرصه کار شوند چه توصیهای
دارید؟

ما خانواده بزرگی هستم که در کشور متمدنی چون ایران زندگی میکنیم
و هیچکس جز خودمان نمیتواند مشکالت ما را برطرف نماید .بنابراین
یک راه بیشتر وجود ندارد و آن کار و تالش ،امانتداری ،احترام متقابل،
صداقت در رفتار و دلسوزی برای کشور عزیزمان میباشد .بنابراین به
جوانان و نسل آینده توصیه مینمایم در محیط کار ،اجتماع و خانواده
موارد فوق را همواره مدنظر خود قرار دهند.
 -6آیا انتظار خاصی از شرکت دارید که برآورده نشده باشد؟

الزم است سطح انتظارات خود را از سازمان و یا طرفهای متقابل کاهش
دهیم و بالعکس تالش نمائیم که دیگران از ما انتظار بیشتری داشته باشند.
یقین دارم که در این صورت آیندهای پر بار در انتظار ما خواهد بود .لذا
اینجانب انتظار خاصی از شرکت و دیگری ندارم .
 -7آیا افرادی هستند که نام شان در ذهن شما ثبت شده باشد؟

قطعاً اشخاصی علیرغم عملکرد و رفتار مثبت و یا
منفی در ذهنم ثبت و ضبط شده که تا پایان عمرم در
ذهنم محفوظ خواهند ماند که از ذکر نام آنها معذور
میباشم.
 -8به چه چیزی عالقه دارید؟

تاریـخ ،شـعر و موسـیقی از جملـه عالیـق اینجانـب
میباشـد.
 -9در پایان اگر سخن خاصی دارید بفرمایید؟

و اما سخن آخر اینکه آنچه که برای خود نمیپسندیم
برای دیگران هم نپسندیم .مسیری را انتخاب کنیم که
رضایت دیگران سر لوحه زندگیمان باشد.
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آشناییباتستنفوذپذیری
ترجمه و تلخیص :حمزه مرادی
کارشناس IT

شبکههای کامپیوتری و داراییهای الکترونیک بهویژه اگر به اینترنت وصل باشند
همواره در معرض خطرند .این شبکهها و داراییها گاهی ضعفها و شکافهایی
دارند که حتی از دید نرمافزارها و سختافزارهای امنیتی رایج نیز پنهان میمانند.
تست نفوذ ،یکی از موثرترین گامها برای مقابله با تهدیدهای سایبری است.
تست نفوذ ،حمله عمدی و برنامهریزی شدهای است که یک شرکت/سازمان
برای اطالع از ضعفهای امنیتی شبکهها و داراییهای الکترونیکی خود صورت
میدهد .آنها برای این منظور از تسترهای نفوذگر میخواهند تا تحت شرایط
توافق شده به شبکهها و زیرساختهایشان نفوذ و حمله کنند تا نقاط ضعف
و قوت شبکهها و زیرساختها مشخص شود .با استفاده از تست نفوذ میتوان
مهمترین ضعفهای امنیتی را پیش از هکرهای واقعی شناسایی کرد.

پیشرفت علوم کامپیوتری و درنتیجه شبکههای سخت افزاری و نرم افزاری ،امکان دسترسی آسان و سریع را به منابع به اشتراک
گذاشته شده سازمانها و شرکتها را پدید آورده است .سیستمهای خود پردازبانکی ،کارتهای اعتباری ،امکانات کامپیوتری
بر روی تلفنهای همراه ،همگی مثالهای بارزی از تاثیر امکانات کامپیوتری بر جامعه کنونی هستند .با نظر به این تحوالت
نکاتی نظیر خطر آشکار شدن رمز عبور ،خطر ویروسی شدن سیستمها ،ازبین رفتن اطالعات و تغییر اطالعات توسط افراد غیر
مجاز ،نفوذ آنها به شبکهها و سیستمهای کامپیوتری از اهمیت باالیی برخوردار می شوند.
مفهوم تست نفوذ پذیری ()Penetration Test

تست نفوذ پذیری فرآیند ارزیابی امنیتی شبكه یا سیستمهای رایانهای بوده که بهصورت شبیهسازی یك حمله توسط یک هكر
اخالقی ( )Ethical Hackerصورت میپذیرد .مهمترین تفاوت بین هكر و شخصی كه تست نفوذپذیری انجام میدهد این
است كه ،تست نفوذپذیری با مجوز و قراردادی كه با سازمان یا شركت امضاء شده است انجام و در نهایت خروجی بهصورت
یک گزارش تهیه میگردد .هدف از تست نفوذپذیری افزایش ضریب امنیتی دادهها میباشد .اطالعات و ضعفهای امنیتی
كه در تست نفوذپذیری مشخص میگردد محرمانه تلقی شده و نباید تا برطرف شدن كامل افشاء گردد .ولی در مورد هكر به
این صورت نخواهد بود .هکرها از هر موقعیت زمانی و حفره امنیتی ،برای نفوذ استفاده مینمایند .تعدادی از آنها به exploitها
(كدهایی ،برای استفاده از ضعفهای امنیتی كه هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته و اصطالحاً  Publishنشدهاند ).دسترسی
داشته و اغلب از حمالت مشخص و قابل جلوگیری استفاده مینمایند.

آشنایی با اصطالحات رایج در تست نفوذ پذیری:
 :Hackerشـخصی کـه بـا سیسـتمهای کامپیوتـری آشـنا بـوده و
میتوانـد بـا روشهـای خـاص بـه آنها نفـوذ نمایـد و ماشـینها را
مـورد پویش و جسـتجو (بیاجـازه) قرار دهد یک هکـر میتواند
مفیـد یـا خرابکار باشـد  .انـواع Hackerهـا عبارتند از:
گروه هکرهای کاله سفید (:)White Hat Hacker Group
نفوذگران خوب
گروه نفوذگران کاله سیاه (:)Hacker Group Black Hat
نفوذگران بد و مخرب
گروه نفوذگران کاله خاکستری (:)Hacker Group Gray Hat
نفوذگران کمی خوب و اندکی مخرب
 :Crackerشخصی که دارای دانش وسیع و پیشرفته در زمینه علوم
کامپیوتر بوده و از مهارت های نفوذگری خود فقط در جهت
تخریب ،سرقت اطالعات  ،مزاحمت و عملیات غیر قانونی استفاده
می نماید.
 :Spiesشخصی که دارای مدارک دانشگاهی و پیشرفته در زمینه
علوم کامپیوتر بوده و فقط در صورت دریافت پول اقدام به نفوذ و
هک یک سازمان و یا سرقت اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی
می نماید و به هیچ عنوان به صورت تصادفی یک سایت را هک
نمینماید.
مراحل اجرای تست نفوذ پذیری:

شناسایی و جمع آوری اطالعات ()Reconnaissance
پویش ()Scanning
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بدست آوردن مجوز دسترسی ()Gaining Access

حفظ مجوز دسترسی ()Maintaining Access
پاک نمودن رد پا ()footprint Clearing Covering Tracks OR
بهعنـوان مثـال قـرار دادن یـک  Backdoorیـک حفـره و مدخل
مخفـی در رایانـه کـه شـخص هـک شـده از آن آگاهـی نـدارد.
ویروسهـا و کرمهـا معمـوالً یـک  Back doorدر رایانـه هـک
شـده نصـب نمـوده و از طریـق آن از راه دور رایانـه شـخص را
کنتـرل مینمایند) در سـرویسهای کشـف شـده و آمـاده نمودن
آنهـا بـرای یـک حملـه واقعـی و کامل.
مزایای تست نفوذ پذیری:
یافتـن حفرههـای امنیتـی سیسـتمهای مورد اسـتفاده پیـش از آنكه
دیگـران ایـن حفرهها را مشـخص نمایند.
بررسی امنیت شبكه از دیدگاه  :Crackerضعفهای امنیتی نمایان

شده در تست نفوذپذیری ،برای جلوگیری از دسترسی Crackerها
پوشش داده شده و بر طرف میشوند.
ارائه گزارش ضعفهای امنیتی به مدیریت سازمان :گروه امنیت IT
در سازمان به نقاط ضعف سیستم آشنایی كافی دارند و تست نفوذ
پذیری میتواند این نقاط ضعف را در غالب گزارش به مدیریت
ارشد سازمان ارائه كرده و تصمیمگیریهای امنیتی سازمان را
سرعتبخشد.
ارزیابی آسیبپذیری فرهنگی كاركنان سازمان (با فنون مهندسی
اجتماعی)
كاهش هزینههای ترمیم ،با كاهش مخاطره نفوذ مهاجمان.
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پزشکی

اسید اوریک باالی خون
اسید اوریک یک فرآوردهی زائد حاصل از
سوختوساز موادی به نام پورینها در مواد
غذایی است .بیشتر اسید اوریک ساخته شده به
وسیلهی بدن در خون حل میشود و از طریق کلیه
به درون ادرار دفع میشود .اما گاهی بدن شما یا
اسید اوریک زیادی تولید میکند یا مقدار کمی
از آن را دفع میکند.
غلظت طبیعی اسید اوریک در خون انسان بین
 3/4تا  7در آقایان و در خانمها  2/4تا  5/7میلی
گرم در دسی لیتر است.

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

علل باال بودن اسید اوریک:
 چاقی مصرف الکل رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی پورین برخی داروها از جمله آسپیرین با دوز کم ،داروهای مُدر (ادرار آور) ،برخی داروهایدرمان فشارخون
 برخی بیماریهایی که باعث تکثیر سلولی باال میشوند ،مانند لوسمی ،لنفوم و پسوریازیس افزایش شکسته شدن پروتئینها در اثر جراحی ،عفونت ،شوک جسمی و روانی ،سرطان کاهش وزن سریع و غیر اصولیعالیم باال بودن اسید اوریک:
باال بودن اسـید اوریک خون (هیپراوریسـمی) درابتدا ممکن اسـت عالئمی نداشـته باشد.
امـا در صـورت عـدم درمان میتوانـد به این عوارض منجر شـود:
نقرس ،سـنگهای اسـید اوریکی در مجاری ادراری ،رسـوبات اسـیداوریکی در کلیهها،
رسـوبات اسـید اوریکی در بافتهای نـرم و مفاصل
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درمان
 اجتناب از مصرف الکل کاهش دادن وزن تا حد طبیعی اجتناب از مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد پورین قطع مصرف داروهایی که ممکن اسـت اسـید اوریک خون را باال ببرند(با نظر پزشک).
 بـاال بـودن اسـید اوریک بـا افزایش خطـر بیماریهای قلبی همراه اسـتبنابرایـن کاهـش دادن میـزان اسـید اوریک از این لحاظ مهم اسـت.
توصیه غذایی برای پایین آوردن اسید اوریک خون
 تخـم مـرغ حـاوی مقدار کمی پورین اسـت؛ یعنی اسـیداوریک خون راخیلـی افزایش نمیدهـد ،ولی بهطور عجیبی باعث افزایش دردهای ناشـی
از نقـرس میشـود .بررسـیها نشـان داده اسـت کـه میـزان درد ایجاد شـده
در بیمـاری نقـرس ،بـا اسـیدیته غـذا رابطه مسـتقیم دارد .به عبارتـی هر چه
میزان اسـیدیتهی غذا بیشـتر باشـد ،درد بیشـتری در بیماران ایجاد میشـود.
در ایـن تحقیقـات چگونگـی مصـرف تخممـرغ و تخـم انـواع ماکیـان نیز
مورد بررسـی قرار گرفت و مشـخص شـد که زرده ی تخم مرغ اسـیدیتر
از سـفیدهی آن اسـت .بنابرایـن بـه بیمـاران توصیـه میشـود کـه مصـرف
تخممـرغ را محـدود کـرده و فقط از سـفیدهی آن اسـتفاده کنند.
همچنیـن تخـم اردک ،بلدرچیـن ،بوقلمـون و غـاز اسـیدیتر از تخممـرغ
هسـتند ،بنابراین در صورت لزوم ،برای بیماران نقرسـی ،مصرف تخممرغ
بهتـر از تخـم سـایر ماکیان بـوده و خوردنش توصیه میشـود.
 از مصرف غذاهای سرشـار از پورین پرهیز کنید .این غذاها سـبب تولیداسـید اوریـک بسـیار زیـادی در بدن میشـوند و تشـدید کننـدهی بیماری
نقرس هسـتند .معمـوال غذاهایی که پروتئیـن باالیی دارنـد ،حاویی پورین
زیـادی نیـز هسـتند .مانند گوشـت قرمـز ،غذاهـای دریایـی (ماهـی ،میگو
و ،)...کلـه پاچـه ،مغز ،جگـر و ماکیان.
مصـرف غذاهایی را که سـطح متوسـطی از پورین دارنـد را محدود کنید؛
مثـل مارچوبـه ،گل کلم ،اسـفناج ،ریواس ،لوبیاها ،قـارچ و عدس.
 ا ز مصـرف زیـاد چربیهـا خـودداری کنیـد؛ زیـرا چربـی زیـاد مانع دفعاسـید اوریک میشـود.
 مصـرف گوجـه فرنگـی ،محصوالت تهیه شـده از گوجـه فرنگی ،توتفرنگـی و زردهی تخممـرغ را محـدود کنیـد؛ زیرا این مواد سـبب اسـیدی
شـدن خـون میشـوند .این عامـل به تشـکیل کریسـتالهای اورات کمک
کـرده و افزایـش حملات نقرس را بـه دنبال خواهد داشـت.
 روزانـه حداقـل  10لیوان آب بنوشـید؛ چون آب به خروج اسـید اوریکدر بـدن کمـک میکنـد ،مانع تشـکیل سـنگهای کلیوی شـده ،حمالت
نقرس را کاهش میدهد ،سـبب جلوگیری از خشـکی مفاصل میشـود و
بـه کاهش وزن کمـک میکند.

 برای بیماران نقرسـی ورزش مسـتمر و مالیم توصیه میشـود .سـه بار درهفتـه بـه مدت نیم سـاعت ورزش یـا پیاه روی مناسـب اسـت .ورزشهای
سـنگین و شـدید میتوانند باعث افزایش اسیداوریک شـوند بنابراین نباید
ورزش سـنگین انجـام دهند .شـنا یکی از بهتریـن ورزشها بـرای این افراد
است.
 اگر اضافه وزن دارید و یا چاق هسـتید ،سـعی کنید تحت نظر متخصصتغذیـه بـه آرامی وزن خود را کاهش دهید زیرا رژیمهای سـخت و شـدید
میتوانند سـبب افزایش اسـیداوریک در خون شـوند .توجه داشـته باشـید
کـه چاقـی به تنهایی باال برنده اسـید اوریک خون اسـت.
 روزانـه مقـداری گیلاس بخوریـد .ایـن میـوه نقـش مهمـی در برطـرفکـردن درد و حملات نقـرس دارد ،بهطـوری کـه مصـرف روزانـه 250
گـرم از این میوه میتواند سـطح اسـیداوریک را در خون پایین بیـاورد .در
ضمن ،انواع گیالس منبع خوبی از آنتوسـیانینها و فالونوییدها هسـتند که
ازعوامـل کمـک کننده بـه مفاصل بـه حسـاب میآیند.
محلول بسـیار رقیق شـدهی سـرکه ی سـیب ،یک محلول کمک کننده به
شـما اسـت ،بهطـوری کـه پـس از دو روز اسـتفاده از این محلـول ،کاهش
درد و سـوزش را احسـاس خواهیـد کـرد .بـه ایـن منظـور مقـدار دو قاشـق
چـای خـوری سـرکهی سـیب را به  450سـی سـی آب اضافه کـرده و این
محلـول را سـه بـار در روز همـراه بـا غـذا میل کنیـد .در ضمـن در صورت
دلخـواه ،بـه این محلـول ،میتوانید دو قاشـق چـای خوری عسـل بیفزایید.
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خبرداخلی

شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا

دهمیـن دوره آزمایـش تخصصـی تشـخیص
ویـروس کرونـا برگـزار شـد.
بـا هـدف پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونا و
لزوم پیشـگیری از آن ،شـرکت سـرمایهگذاری
صنعـت نفـت اقـدام بـه برگـزاری دهمیـن دوره
آزمایـش تخصصـی تشـخیص ایـن ویـروس
کرده اسـت.
بدیـن منظور روز دوشـنبه 14م مهر مـاه ،از کلیه
کارکنـان گروه ،نمونه الزم توسـط متخصصین
اخذ و جهت تشـخیص برای آزمایشـگاه ارسال
شد.
در ادامـه تصاویـری از برگـزاری ایـن آزمایـش
در محـل شـرکت سـرمایهگذاری صنعـت نفت
آورده شـده اسـت.

خبرداخلی

دهمین دوره آزمایش تخصصی تشخیص ویروس کرونا برگزار شد
با تکمیل مراحل احداث و تجهیز مرکز نوآوری
انرژیک ،این مرکز آغاز به کار کرده و با شتاب
در حال توسعه دامنه فعالیتهای خود است .مرکز
انرژیک که در ساختمان دانشکده مهندسی نفت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر واقع شده در نقش یک
حلقه واصل بین کارآفرینان ،متخصصان ،مشاوران،
دانشگاهیان و تصمیمگیران صنعت نفت و انرژی
فعالیت میکند تا با شکلدهی به یک بستر زایا
و پویا به توسعه راهحلهای نوآورانه برای مسائل
شرکتهای بزرگ صنعت کمک کند.
به رغم محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس
 ،COVID-19انرژیک نخستین گامها را در
راستای عمل به نقش خود به خوبی برداشته است.
مدیریت انرژیک در وهله اول برای شناساندن نقش
نوآوری باز در حل مشکالت قدیمی صنعت و نیز
آشنا کردن مخاطبان با ارزشهای پیشنهادی این
مرکز ،بازدیدهایی را با دعوت از بزرگان صنعت
نفت ترتیب داده است.
همزمان برای ایفای نقش خود برای آگاهیبخشی
نسبت به شرایط ویژه صنعت انرژی در برهه کنونی
اقدام به برگزاری پنج وبینار با سخنرانی متخصصان
این حوزه نموده است که عناوین این وبینارها
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عبارت اند از:
چشمانداز بازار نفت
مدلهای کسبوکار شرکتهای  SMEپس از
کووید۱۹-
فناوریهای انقالب صنعتی چهارم در صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی
هوشمندیاستراتژیک
چشمانداز انرژی و پورتفولیوی فناوری
در همیـن راسـتا ایـن مرکـز بـا طراحـی مجموعـه
رویدادهـای  Energic Road Showو اجـرای
اولیـن برنامـه در هلدینگ دانا انرژی قصـد دارد به
بررسـی و ارائـه دالیـل و مصادیـق بـه کار گیـری
نـوآوری بـاز در صنعـت نفـت و انرژی بپـردازد و
کارشناسـان و متخصصـان شـرکتهای بـزرگ
کشـور را از نزدیـک بـا ایـن مفاهیـم آشـنا کند.
علاوه بـر آن ،انرژیـک بـه عضویـت انجمـن
سـرمایهگذاری خطرپذیـر کشـور درآمـده و بـا
همـکاری ایـن انجمـن ،میزبـان برگـزاری دوره
آموزشـی پیشـرفته «ارزیابـی و اعتبارسـنجی ویـژه
تأمیـن مالی نوآوری» بوده اسـت تـا به وظیفه خود
در جهـت بسـط ادبیـات زیسـتبوم کارآفرینـی
نوآورانـه در صنعـت انـرژی عمـل کـرده باشـد.

