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سخن سر دبیر

سازمان هاي پيشرو در دنياي امروز،  با درك تعامالت متقابل سازمان، كيفيت ، منابع انساني و مديريت 
اثربخش ، رمز موفقيت خود را در به كارگيري شيوه هاي نوين مديريتي با بهره مندي از انسان هاي كارآمد 
دانسته اند. اين سازمان ها بر اين باورند كه دارايي ارزشمندي كه براي آنها مزيت رقابتي ايجاد مي كند، 
كاركنان با كيفيت است و تنها همين انسان ها هستند كه سازمان را درصحنه رقابت پيشتاز نگه داشته و 
كليدي طاليي در آن عرصه به شمار مي روند. در واقع رمز برتري در رقابت هاي خطير اين دوره،  نوآوري هايي 
ارزش آفرين است كه خالق آن منابع انساني توسعه يافته سازمان ها هستند. بايد باور داشت تكنولوژي برتر و 

امكانات عالي بدون وجود نيروي انساني متخصص ارزش چنداني نخواهد داشت.
لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه ام آي تي  می گويد: مبنای ثروت آفرينی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص 
است. تارو از انقالبی خبر می دهد كه نيروی حركت خود را از مغزها می گيرد و ارزش مغزها را باال می برد. 
بی شك عصر حاضر، عصر سازمان هاست و متوليان اين سازمان ها، انسان ها هستند. انسان هايی كه خود به 
واسطه در اختيار داشتن عظيم ترين منبع قدرت يعنی تفكر، می توانند موجبات تعالی، حركت و رشد سازمان ها 

را پديد آورند.
گری پكـر، برنده جايزه نوبل در اقتصـاد می  گويد: همـان طور كه كارخانه ها، ماشيــــن آالت و ديگر 
سرمايه های مادی بخشی از ثروت ملل شمـرده می شوند، سرمايـه های انسانی نيز بخشی از اين ثروت 
هستند. بدون شك اموری چون فناوری، ائتالف های جهانی و نوآوری، در آينده بر مزيت رقابتی اثر می گذارند 

اما فراموش نكنيم كه گردش هريك از اين امور در گرو استعداد و قريحه انسانی است. بنابراين، به نظر 
ما درآينده مزيت راهبردی و اقتصادی نصيب سازمان هايی خواهد شد كه بتوانند در بازار بهتر از سايرين، 
گروهی متنـوع مشتمل بر بهترين و درخشـــان ترين استعدادهای انسانی را جذب كرده، پرورش داده و 

ضمن به كارگيری اثربخش، نگهداری كنند.
در يافته های پژوهش ديگري داريم كه ۳۸ درصد درآمد و ۶۱ درصد سود سازمان های بزرگ و موفق 
جهان، ناشی از نوآوری هاست و همان گونه كه قبال نيز اشاره شد، اين نوآوری ها به دست منابع انسانی 
مستعد، ماهر و با انگيزه صورت می گيرد. از اين رو، مديريت ارشد سازمان با درك اين حقايق، توجه خود 
را به مديريت اثربخش منابع انسانی معطوف كرده و اين خود عاملی جهت طرح ريزی نظام های نوين 
در حوزه های گوناگون منابع انسانی از جمله جذب، نگهداری، به سازی و خروج از خدمت با رويكردها و 

نقش های نوين شده است. 
با توجه به چنين اهميت و جايگاهي كه اين نيرو و موقعيتي كه مي تواند در سازمان هاي دانش بنيان داشته 
باشد، اهميت مديريت آنها و مديريت منابع انساني بسيار حايز اهميت است. اين نكته را بايد متذكر شد كه 
نبايد اين طور تصور شود كه مديريت در اين حوزه تنها به عهده مدير منابع انساني است بلكه همه مديران 

ارشد سازماني بايد بدان توجه ويژه داشته باشند.

 

كد: 91220
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نگــاه

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت این وزارتخانه 
با فروش معادن بزرگ کشور خبرداد و گفت: برخالف اعالم 
برخی رسانه ها در چند روز اخیر، این وزارتخانه قصد فروش 

معادن بزرگ را ندارد.
دكتر مهدی غضنفری افزود: معادن بزرگ كشور جزو انفال و سرمايه 
ملی و مردمی به شمار می روند و مطرح شدن فروختن آنها از سوی برخی 

رسانه ها نادرست است.

وی گفت: معادن بزرگ در اختيار دولت قرار خواهد داشت و به همين 
روش هم بهره برداری و استخراج در آنها انجام می شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: مقايسه واگذاری كارخانه ها با معادن 
بزرگ، مقايسه خطايی است و نمی توان معادن بزرگ را كه سرمايه های 
اصلی كشور محسوب می شوند، مانند شركت ها به بخش خصوصی يا 

بخش های ديگر واگذار كرد.

غضنفري خبر داد: 

وزارت صنعـت مخـالف 
فروش معادن بزرگ است

مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو توضیحاتي درباره 
چند  ورود  از  و  کرد  ارایه  داخلي  خودروهاي  جدید  قیمت 

محصول جدید به بازار خبر داد.
مهندس جواد نجم الدين مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اظهار 
كرد: در فرمول شوراي رقابت نرخ تورم در صنعت خودرو به رسميت 

شناخته شده و اين فرمول  راه گشا و فصل الخطاب است.
وي با بيان اين كه ما تا سال 90 قيمت خودروها را باوجود افزايش قيمت 
مواد اوليه با افزايش بهره وري و توليد ثابت نگاه داشته بوديم، خاطرنشان 

كرد: پرداخت نشدن تسهيالت بانكي در زمان مناسب، ندادن ارز مرجع 
و افزايش قيمت مواد اوليه داليل افزايش قيمت خودرو در سال 9۱ بود.

نجم الدين ادامه داد: در حال حاضر هزار قطعه ساز در كشور فعاليت 
مي كنند كه اشتغال زايي ۱00 تا شش هزار نفر را به دنبال دارند و با توجه به 
مشكالتي كه براي صنعت خودروسازي ايجاد شد ما يك نفر را نيز تعديل 
نيرو نكرده ايم در حالي كه خودروسازي همچون پژو فرانسه هزاران نفر را 
اخراج كرده است. وي افزود: همچنين خودروي دنا، وانت سمند و وانت 

يو90 درسال جاري به بازار مي آيند.

كد: 91221

عرضـه 3 محصـول جديد در 
سال حماسه سياسي و اقتصادي 

مديرعامل ايران خودرو خبرداد :

كد: 91223

وزیر نفت با اشاره به عبور صنعت نفت از سد تحریم ها 
گفت: کشور با وجود تحریم ها توانسته است به خودکفایی و 
بومی سازی اقالم مورد نیاز صنعت نفت دست یابد و عالوه بر 
آن هم اکنون هیچ کمبودی در تامین فرآورده های نفتی نیز 

وجود ندارد.
مهندس رستم قاسمی افزود: امروز صنعت نفت شرايط ويژه و متفاوتی 
با ۱05 سال گذشته خود دارد و اين شرايط محصول تحريم هايی است كه 
عليه صنعت نفت وضع شده است. وی هدف از وضع اين تحريم ها را ايجاد 

مشكل در تامين فرآورده های نفتی مورد نياز مردم، كاهش سطح درآمد و بروز 
مشكالت فنی در بخش های توليد و توسعه صنعت نفت اعالم كرد و افزود: 
اگرچه در اولين روزهای تحريم، كاركنان صنعت به سختی افتادند اما با تالش 

خستگی ناپذير، كليه نيازهای مردم ظرف مدت كوتاهی تامين شد.
قاسمی به واردات بيش از ۱0 ميليارد دالر بنزين در سال های گذشته اشاره 
كرد و گفت: در شرايط تحريم و با استفاده از حداكثر توان توليدی واحدهای 
پااليشگاهی و با ارتقاي اين فعاليت آنها موفق شديم كليه نيازهای مردم در 

اين حوزه را تامين كنيم.

وزير نفت: 

کمبودی در تامين نيازهای کشور
 به فرآورده های نفتی وجود ندارد

كد: 91222
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کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

هدف  بازارهاي  اقبال  از  خودرو  ايران  عامل  مدير  مقام  قائم 
رانا  صادرات  مقصد  گفت:  و  داد  خبر  رانا  محصول  به  صادراتي 
و  اوكراين  و  بالروس  روسيه،  شامل   ،CIS منطقه  كشورهاي 
همچنين كشورهاي خاورميانه از جمله عراق و تونس است.مير جواد 
سليماني، قائم مقام مديرعامل ايران خودرو در محصول و كيفيت با 

بيان اين مطلب گفت : هم اكنون سفارش هايي براي صدور رانا به 
مناطق صادراتي دريافت شده كه اين امر نشان از تداوم حضور ايران 

خودرو در بازارهاي جهاني با برند راناست.
اين  صادرات  از  حاصل  درآمد  كرد:   اميدواري  اظهار  سليماني   

خودرو بخشي از نياز ارزي ايران خودرو را تامين كند.

قائم مقام ایران خودرو:
عـراق، روسيـه و تونـس مشتـري رانـا شـدند  

مدیرعامل شرکت ملي نفت خبر داد 
کشـف يـک ميدان بـزرگ گـازي در ايـالم  

مديرعامل شركت ملي نفت از كشف ميدان گازي جديد به حجم 
2۶0 ميليارد فوت مكعب در استان ايالم خبر داد.

وي افزود: بر اساس محاسبات حجمي مخزن، حجم گاز درجا در 
ايالم، 2۶0 ميليارد فوت مكعب  افق مخزني  انتظار در  حالت مورد 

و گاز قابل استحصال، ۱75 ميليارد فوت مكعب برآورد شده است.
وي افزود: اين براي نخستين بار است كه يك ميدان گاز شيرين 

در ارتفاع حدود ۱00 متر باالتر از سطح دريا كشف مي شود.
معاون وزير نفت ادامه داد: اين ميدان گازي در فضايي به وسعت 

2۸ در 4 كيلومتر مربع در شرق استان ايالم قرار دارد.

كد: 91224

كد: 91225

با تصویب نمایندگان مجلس
درآمد ماهانه تا ۸33 هزار تومان معاف از ماليات شد

را  ماليات  از  معاف  دريافتي  مقدار   92 بودجه  اليحه  در  دولت 
بود،  كرده  پيشنهاد  سال  در  تومان  ۸.4ميليون  يا  ماه  در  700هزارتومان 
خريد  قدرت  به  كمك  براي  و  تورم  به  عنايت  با  مجلس  نمايندگان  اما 
خانوارها، اين سقف درآمدي براي معافيت را افزايش دادند و حقوق ماهانه 
از  معاف  را  تومان  هزار   99۶ و  ميليون   9 ساالنه  يا  تومان  هزار   ۸۳۳ تا 

كردند. ماليات 

صادرات سنگ آهن متوقف شد  

با اعالم معاون امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت افزايش 40 درصدي 
عوارض صادرات سنگ آهن منجر به توقف صادرات آن شده است. 

فاطمه دانشور، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: صادركنندگان سنگ آهن 
طبق روال هميشگي مشغول بارگيري و صادرات سنگ آهن بودند كه گمرك ايران 

ناگهان مانع صادرات و خروج كشتي ها شد. 
دانشور گفت: اين موضوع بدون مقدمه اجرايي شده و صادركنندگان را به شدت 

دچار آشفتگي و سردرگمي كرده است.

كد: 91227كد: 91226



7

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو

شماره 7 |  خرداد 92
كردن  برقي  طرح  به  اشاره  با  شهرسازي  و  راه  وزير  معاون 
تومان، گفت:  ميليارد  اعتبار 4 هزار و ۱00  با  تهران ـ مشهد  قطار 
اجراست. حال  در  نيز  تهران  ـ  مشهد  سريع السير  قطار  طرح 

عبدالعلي صاحب محمدي اظهار داشت: نيمي از ظرفيت راه آهن 
كشور به زائران امام رضا)ع( و شهر مشهد اختصاص دارد، ضمن اينكه 

دارد و دو طرح ديگر  ادامه  اين مسير همچنان  افزايش ظرفيت در 
نيز در استان خراسان رضوي براي سفر به مشهد در حال اجرا است.

معاون وزير راه و شهرسازی افزود: برای انجام اين پروژه نيازمند انتقال 
فناوری از خارج كشور هستيم كه مذاكرات اين انتقال در حال انجام است.

مدیرعامل راه آهن عنوان کرد:
ـ مشهد با اعتبار 4 هزار ميليارد توماني برقي کردن قطار تهران 

با برنامه ريزي هاي انجام شده از ابتداي سال جاري تاكنون، توليد 
برق در كشور چهار درصد افزايش يافت.

ميزان توليد برق كشور از ابتداي امسال تاكنون به 29 هزار و 5۳.۱ 
انرژي  از  بيش  درصد   ۳.۸5 ميزان  اين  كه  رسيده  ساعت  گيگاوات 

توليدي كشور در زمان مشابه سال گذشته بوده است. 
ازمجموع انرژي توليدي در داخل از ابتداي سال جاري تاكنون، 27 
هزار و 40.۶ گيگاوات ساعت به واحدهاي حرارتي و دوهزار و ۱2.5 

گيگاوات ساعت به واحدهاي برق آبي اختصاص يافته است. 
اين آمار نشان مي دهد توليد برق در كشورمان از ابتداي سال جاري 
افزايش  با مدت مشابه سال گذشته، چهار درصد  مقايسه  در  تاكنون 

نشان مي دهد.

توليد برق در کشور چهار درصد افزايش يافت

كد: 91183

كد: 91184

کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

معاون سازمان بنادر:
مناطق ويژه بندري کشور مناسب جذب سرمايه گذاري است 

معاون امور دريايي سازمان بنادر گفت: مناطق ويژه اقتصادي در بنادر امام 
سرمايه گذاري  براي جذب  مناسبي  فرصت   ، اميرآباد  و  رجايي  خميني، شهيد 

بخش خصوصي و ايجاد مراكز لجستيك است.
سيد علي استيري اظهار داشت: حضور در دريا و توجه به آن در شاخص هاي 
توسعه كالن مربوط به ۶ قرن پيش است، چرا كه دريا يكي از مهمترين ابزار 
ايجاد  باعث  و  مي آيد  به حساب  كشورها  اجتماعي  بهبود  اقتصادي،  پيشرفت 

فرصتهاي شغلي در حوزه هاي مختلف مي شود.

تعبيه حس المسه براي ربات ها 

حسگر  يك  هاروارد،  كاربردي  علوم  و  مهندسي  دانشكده  پژوهشگران 
المسه  اي ارزان براي دستهاي ربات ساخته اند كه آنقدر حساس است كه يك 

ماشين بي حس را به يك دستگاه ماهر و چيره دست تبديل مي كند.
اين حسگر كه توسط دانش پژوهان آزمايشگاه بيوروباتيك هاروارد ساخته 
شده، تاك تايل- TakkTile- نام دارد و قرار است جديدترين فناوري را در 

اختيار مبتكران تجاري، معلمان و نواوران روباتيك قرار دهد

كد: 91229كد: 91228
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گاز،  نفت،  بين المللي  نمايشگاه  هجدهمين 
پااليش و پتروشيمي با حضور شركت تام ايران 
خودرو، شركت هاي داخلي و خارجي از روز 29 
فروردين تا اول ارديبهشت ماه در محل دائمي 
شد. برگزار  تهران  بين المللي  نمايشگاه هاي 

به  فضايی  در  را  خود  كار  نمايشگاه  اين   
و  مفيد(  )فضای  مترمربع  هزار   42 وسعت 
و  نمايشگاهی  باز  فضای  مترمربع  هزار   ۸۸
نهضت  در  اقتصادی  حماسه  تجلی  پيام  با 
آغاز كرد. ايران  نفت  جهاد خودكفايی صنعت 

آوردگاه  اين  در  نيز  ايران خودرو  تام  شركت 
بين المللي به معرفي آخرين دستاوردهاي ملي خود 
در عرصه صنعت نفت و اتوماسيون صنعتي پرداخت.    
 پس از ورود تام به بازار پروژه هاي نفت، گاز 
و پتروشيمي و با توجه به انجام موفق پروژه ها، 

به  نسبت  نفت  وزارت  كارفرمايي  شركت هاي 
به  كرده،  پيدا  نسبي  شناخت  آن  توانايي هاي 
گونه اي در پروژه هاي كليدي مانند ناحيه پنجم فاز 
۱7 و ۱۸ پارس جنوبي و پروژه احداث تاسيسات 
اندازه گيري و ذخيره سازي ميعانات گازي پارس 
جنوبي كه جزو پروژه هاي حساس ملي به شمار 
مي آيند، به شركت تام ايران خودرو اعتماد كرده و 
اين شركت را به عنوان مجري پروژه انتخاب كردند.

صنعت  در  مختلفي  پروژه هاي  اكنون  هم 
نفت از سوي اين شركت در حال پيگيري است 
آنها مي توان به احداث تاسيسات  از جمله  كه 
ذخيره سازي و ايستگاه هاي اندازه گيري ميعانات 
گازي، طراحي، خريد، نصب و راه اندازي 2۱5 
جايگاه دو منظوره و تك منظوره CNG، اجراي 
پايپينگ  و  مكانيكال  سازه،  سيويل،  عمليات 

و  جنوبي  پارس   ۱۸ و   ۱7 فازهاي   5 ناحيه 
ميترينگ  راه اندازي  و  نصب  ساخت،  طراحي، 
سيستم محصول ارسالي شركت پااليش نفت 
بندرعباس به شركت نفت پاسارگاد اشاره كرد.

داخلي  بازارهاي  در  نفتي  پروژه هاي  توسعه 
بخش  رشد  همسايه(،  )كشورهاي  خارجي  و 
مهندسي و فن آوري هاي جديد در اين صنعت و 
ساخت تجهيزات تخصصي صنعت نفت از جمله 
 )Metering System( اندازگيري  تجهيزات 
با در نظر گرفتن محدوديت هاي بين المللي از 
بوده  تام  جديد  سال  اصلي  راهبردهاي  جمله 
است. شده  تعريف  گاز  و  نفت  بخش  در  كه 

كه  مناسبي  جايگاه  به  توجه  با  تام  غرفه 
داده  اختصاص  خود  به  امسال  نمايشگاه  در 
گرفت. قرار  مسووالن  و  عموم  استقبال  مورد 

كد: 91233 حضور تام در هجدهمين گردهمايي بزرگان نفتي

شركت تام ايران خودرو برنده مناقصه اجراي 
پروژه احداث يك دستگاه مخزن ۱0 هزار تني 
بنزن و يك مخزن پنج هزار متر مكعبي گسولين به 

همراه كليه تاسيسات و تجهيزات جانبي شد. 
 ،)Basic Design( اين پروژه شامل طراحي پايه
خريد   ،)Detail Design( تفضيلي  طراحي 
نصب  و  ساخت  عمليات  اجراي  تجهيزات، 
دو  راه اندازي  و  پيش راه اندازي  تجهيزات، 

مخزن گسولين و بنزن پتروشيمي پارس بوده 
كه كارفرماي اين مناقصه شركت پتروشيمي پارس 
واقع در عسلويه است.گفتني است پتروشيمي پارس 
در اسفند ماه ۱۳77 و تحت ليسانس شركت لينده 
آلمان ساخته شده و به بهره برداري رسيده است و 
مالكيت آن بر عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي 
)۶0درصد( و ساتا )40درصد( بوده و داراي سه واحد 
اصلي استحصال اتان، اتيل بنزن و استايرن منومر 

است. اين پروژه به دليل نياز به افزايش ظرفيت 
ذخيره سازي محصول گسولين و خوراك بنزن 
انجام خواهد شد. ورود شركت تام ايران خودرو 
به صنايع پتروشيمي پس از ورود به عرصه ساخت 
پااليشگاه هاي گاز از ديگر مطالب مهم اين مناقصه 
است كه هم از نظر سوابق اجرايي و هم از نظر رتبه 
علمي باعث پررنگ تر شدن حضور شركت تام در 

اين صنعت مي شود.

كد: 91234تام برنده مناقصه احداث مخازن پتروشيمي پارس شد
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رتبه بندي    « تخصصي  همايش  دومين 
شركت هاي مهندسي، تدارك و اجرا)EPC( « با 
حضور شركت هاي برتر حوزه EPC برگزار و تام 

به عنوان يكي از اين شركت هاي برتر معرفي شد.
با حضور مديركل دفتر  اين همايش كه  در 
تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  سرمايه گذاري 
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و جمعي ديگر 
از مديران شركت هاي برتر كشور برگزار شد، تام 
رتبه A در حوزه فعاليت هاي صنعتي و معدني را به 
خود اختصاص داد كه مهندس رادمنش قائم مقام 
تام به نمايندگي از شركت، لوح مربوطه را از دستان 

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي دريافت كرد.
اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه شركت هاي 
كار   EPC برتر شركت هاي  ارزيابي  در  بزرگي 
سازمان مديريت صنعتي شركت كردند و تنها تام 
ايران خودرو به همراه يك شركت ديگر توانستند 

رتبه A اين ارزيابي را به خود اختصاص دهد.

در راستاي توافق صورت پذيرفته بين وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت صنعتی 
در شهريورماه 90 شركت هايی كه در اين ارزيابی 
موفق به اخذ رتبه A شوند، در اولويت واگذاري پروژه 
و انجام پروژه هاي با حجم باالتر از پنج هزار ميليارد 
ريال در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خواهند بود.
در اين همايش كه به نمايندگي از تام ايران 
و  شركت  مقام  قائم  رادمنش  مهندس  خودرو، 
مهندس مظاهري معاونت فروش و توسعه بازار 
مديرعامل  كرمانشاه  دكتر  بودند،  كرده  شركت 
سازمان مديريت صنعتي ضمن اشاره به اهميت 
رتبه بندي شركت هاي EPC كار داخلي، تاكيد 
كرد: اين كار ضمن ايجاد ارتباطي خوب بين كارفرما 
و پيمانكار موجب مي شود تا كارفرماها به شناخت 
بيشتري نسبت به پيمانكاران دست يابند؛ چرا كه 
عدم اطالع از شرايط و توانايي هاي داخلي شركت ها 

يكي از خالهاي اطالعاتي كارفرماهاست.
وي افزود: در اين راستا سعي داريم به صورت 
ساالنه ۱0 شركت برتر در حوزه EPC را معرفي 
كنيم و به ساير حوزه هاي فعاليت در زمينه نيروگاهي، 
نفت و گاز، شيميايي و تكنولوژي ارتباطات نيز 
ورود پيدا كنيم. همچنين مهندس حبيبي مديركل 
دفتر سرمايه گذاري وزارت صنعت با بيان اين كه 
شركت هاي EPC بايد به سمت فاينانس كردن 
پروژه ها نيز پيش روند، تصريح كرد: پروژه هاي باالتر 
از 50 ميليارد تومان بايد به صورت EPC انجام شوند 
كه ابالغ آن نيز تا چند روز آينده به بانك ها انجام 
مي شود و انتظاري كه از شركت هاي EPC داريم 
كه قيمت تمام شده پروژه خود را تاحد امكان كاهش 
دهند. گفتني است در پايان نيز ضمن برگزاري پانل 
تخصصي، لوح هاي مربوط به هفت شركت برتر به 

نمايندگان آنها اهدا شد.

از سوي سازمان مدیریت صنعتي؛
تام به عنوان شرکت EPC برتر معرفي شد

 عمليات اجرايي مربوط به اولين سرستون در 
قطعه B1 )حدفاصل پارك شاهد تا ميدان سپاه( 

آغاز شد.
بعد از ساخت و ارسال اولين ست قالب هاي 
سبدبافي  موازات  به  سرستون،  به  مربوط 
نصب  به  نسبت   ،۳02 ستون  آرماتورهاي 

داربست ها و قالب بندي اقدام شد.

قطعه B1 شامل 25 ستون است كه طبق 
ابالغ كارفرما تا اواخر خردادماه )طي 45 روز( 
اجراي اين سرستون ها مي بايست به اتمام برسد. 
اين در حالي است كه مطابق برنامه زمانبندي 
مصوب، زمان پيش بيني شده ۱05 روز است. 
ابعاد هر ستون در قطعه ياد شده بدين شرح است.

اولين سرستون يكي از قطعات منوريل کرمانشاه نصب شد

كد: 91235

كد: 91236
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كد: 91230

گـردهمـايي بـا شكـوه کارکنـان تـام و 
خبـرهاي خـوش  مـديرعـامل

حضور  با  ارديبهشت ماه  هشتم  تام  كاركنان  بزرگ  گردهمايي 
شد. برگزار  ساپكو  اجتماعات  سالن  در  شركت  همكاران  اكثريت 

در اين همايش كه طي آن برنامه هاي متنوعي نيز براي پرسنل در 
براي  شاد  برنامه هاي  اجراي  به  هنري  گروه هاي  بود،  شده  گرفته  نظر 
پرسنل پرداختند و اين شادي با خبرهاي خوشي كه از سوي مديرعامل 
شد. تكميل  شد،  داده  شركت  انساني  منابع  و  اداري  مدير  و  شركت 

در خالل مراسم نيز ضمن برگزاري يك مسابقه پيامكي، از برخي از 
بانوان كه اسم آنها يكي از القاب حضرت فاطمه)س( بود همچنين از برخي 
خانواده هاي شهيد و برخي جانبازان شركت نيز تقدير و جوايزي به آنها اهدا شد.

تبريك مناسبت هاي سالروز  اين مراسم مهندس شيخ زاده ضمن  در 
والدت حضرت زهرا)س( و روز جهاني كارگر، در ادامه به بحث اهميت 
منابع انساني به عنوان سرمايه  هاي اصلي شركت پرداخت و با بيان اين كه 
تام سرمايه فيزيكي محدودي دارد، يادآور شد: اعتباري كه امروز تام و برند 
آن نزد كارفرمايان بزرگ دارد، هيچ تناسبي با سرمايه فيزيكي آن ندارد و 
نكرده ايم. تعارف  است،  آن  انساني  منابع  تام  كه سرمايه  مي گوييم  اگر 

مهندس شيخ زاده با تاكيد بر اين كه در حوزه منابع انساني اصلي ترين 
دغدغه  من اصالح رويه هاي اين حوزه بود، اظهار كرد: يكي از اصلي ترين 
موضوعات، بحث گريدبندي و ارزيابي عملكرد همكاران بود. البته بايد 
بدانيم  بايد  و  داشت  خواهد  وجود  ضعف هايي  نيز  امر  اجراي  در  گفت 
سيستم براي اصالح كامال باز است و پذيراي نظر همكاران نيز هستيم. 
در واقع با اين كار سعي داريم تا به نيروي متخصص شركت بيشتر بها 
دهيم و جبران خدمات همكاران بر اساس شايسته ساالري به انجام رسد.

وي در ادامه به بررسي برخي مشكالت در سال گذشته پرداخت و تصريح 
كرد: افزايش نرخ ارز ، تامين نقدينگي و مشكالت انتقال پول از جمله 
آنها بود ولي با اين حال اهداف بودجه سال 9۱ محقق شد. اين موفقيت 
حاصل نمي شد مگر با همكاري و همدلي سرمايه هاي انساني شركت.

وي در ادامه برنامه هاي سال ۱۳92 را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان 
كرد: هم اكنون شركت در وضعيت خوبي براي شروع فعاليت ها قرار دارد و 

رويكرد منابع انساني امسال به گونه اي است كه ارزش گذاري افراد بر اساس 
ارزيابي عملكرد صورت گيرد.  وي افزود: در حوزه منابع انساني يكي ديگر از 
دغدغه هاي شركت در حوزه منابع انساني وضعيت همكاران تك تام يك بود. 
در اين ميان آيين نامه تبديل وضعيت همكاران سال گذشته نهايي شد و برخي 
از اين عزيزان اخيرا به جمع پرسنل شركت تام پيوستند. البته نبايد انتظار داشت 

كه يك شبه همه مسايل حل شوند.
مهندس شيخ زاده تاكيد كرد: در صدد هستيم كه شكاف بين جبران خدمات 
تام و تك تام را به حداقل برسانيم به عالوه بايد توجه ويژه اي به تدوين رويه 

جامع ارتقاي عرضي در شركت باشيم.
وي در پايان با اشاره به سالي كه به عنوان حماسه سياسي، حماسه اقتصادي 
نام  نهاده شده، يادآور شد: حماسه اقتصادي با ارج نهادن بر سرمايه هاي انساني 
مي تواند محقق شود و در خصوص استراتژي توسعه بازار نيز توجه به داشتن 

سبد پروژه ها به جاي تكيه بر يك يا دو پروژه خاص مورد توجه قرار دارد.
در اين مراسم همچنين محمد صفرزاده به عنوان مدير اداري و منابع انساني 
تاكيد كرد: طي بررسي هاي سال گذشته بيشترين خواسته همكاران ما در سه 
حوزه جبران خدمات، عدالت سازماني و حوزه فرهنگي بود كه در اين زمينه 
اقدامات جدي در خصوص جبران خدمات صورت پذيرفته است ضمنا سيستم 

كارايي نيز از ارديبهشت ماه راه اندازي خواهد شد.
وي ادامه داد: امسال بعد از رتبه بندي در مهرماه نيز يك بار ديگر كارايي 
به پرسنل تعلق خواهد گرفت ولي سال آينده افزايش كارايي فقط يك بار در 

سال به انجام خواهد رسيد.
وي به برخي اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع انساني اشاره و يادآور 
شد: عملياتي شدن دستورالعمل تبديل وضعيت، يكسان سازي بيمه و افزايش 
كارانه تك تام و تام، متناسب كردن مدرك شغلي همكاران، شفاف سازي 
مكانيزم كارانه، بازنگري دستورالعمل وام، توزيع كتاب بين پرسنل، تشكيل 
جلسات منابع انساني با كاركنان، تنوع رشته هاي ورزشي و تشكيل كميته 
ورزش و آماده سازي سالن ورزش را از مهمترين اقدامات منابع انساني بودند.  

گردهمایي همكاران از زاویه اي دیگر
اين مراسم جداي از اين كه از اجراي گروه هاي 
جالب  برنامه هاي  حاوي  برد،  بهره  ويژه اي  هنري 
ديگري نيز بود. از جمله آنها برگزاري مسابقه پيامكي 
بود كه با استقبال چشم گيري از همكاران همراه شد. 
برندگان خوش شانس اين مسابقه شايان شهروزي 
از واحد برنامه ريزي استراتژيك، مصطفي خسرواني از 
دفتر مديريت و افشين پروين از واحد كنترل و ابزار 
دقيق بودند كه به آنها جوايزي تعلق گرفت. در كنار 

اين و براي نخستين بار از همكاران و خانواده هاي 
شاهد و جانباز در شركت تجليل شد كه  شورخاصي به 
مراسم بخشيد كه با اشك شوق برخي از اين همكاران 
اين شوق دوچندان شد. اما پس از انجام اين مراسم 
واحد روابط عمومي شركت تام ايران خودرو براي 
دريافت نظرات پرسنل در خصوص برنامه انجام شده 
و بهبود برنامه هاي آتي اقدام به يك نظرسنجي كرد 
كه نتايج جالبي نيز به همراه داشت. بيش از 7۸ درصد 
اياب  از زمان، مكان، برنامه هاي هنري،  از پرسنل 

وذهاب، كيفيت پذيرايي و نظم و ترتيب گردهمايي 
را خوب ارزيابي كردند ولي در خصوص بهبود كيفيت 
پذيرايي نظراتي ارائه شد كه قابل بررسي و اجراست. 
همچنين از سوي پرسنل، بهبود و توسعه برنامه هاي 
هنري و اجراي مسابقات و برنامه هاي تقدير و تشكر 
توصيه شده كه بيشتر مورد توجه قرار گيرد. جهت 
آشنايي بيشتر خوانندگان با 2 تن از همكاران كه در 
مراسم از آنان تجليل شده، مصاحبه اي صورت گرفت 

كه در ادامه آمده است.
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مجيد بهراميان رستمي برادر شهيد شعبانعلي 
تام  شهداي  معظم  خانواده هاي  از  بهراميان 
ايران خودرو است. وي ۳2 سال سن دارد و از سال 
۱۳۸0 در تام مشغول به فعاليت است. وقتي گفتيم 
كه قرار است در خصوص برادرش با وي مصاحبه 
كنيم با روي گشاده استقبال كرد. از ياد و خاطره آن 
عزيز سفر كرده براي ما گفت شايد براي شما هم 

جالب باشد.
نایل  درجه شهادت  به  کي  برادرتان 

شدند؟
سال ۱۳۶۱ بود كه ايشان شهيد شدند. از طريق 
هالل احمر و به صورت خودجوش به جبهه رفتند.

چند سالشان بود؟
آن موقع 2۱ سالشان داشتند و من دو ساله بودم. 
دوران سربازي ايشان همزمان با جنگ بود و حتي 
در آن زمان نيز عراقي ها به پادگان آنها حمله كرده 
و چند تن از دوستان برادرم شهيد شدند. سه ماه 
بود كه خدمت مقدس سربازي وي تمام شده بود 

كه اين اتفاق افتاد.
محل شهادت ایشان کجا بود؟

فكه.
از ویژگي هاي اخالقي برادرتان براي 

ما بگویید؟

اقوام، همسايه ها و پدر و مادرم خيلي از ايشان 
راضي بودند. اهل مسجد هم بودند و يكي از 
مراجع شهرستان ما شخصا مراسم كفن و دفن 

وي را به جاي آورد.
باخبر  ایشان  شهادت  از  چطور 

شدید؟
هنوز سه ماه از رفتن ايشان به جبهه نگذشته 
بود كه از طريق هالل احمر با خانواده ما تماس 

گرفتند كه فرزند شما شهيد شده است. 
واکنش خانواده تان چه بود؟

پدرم در اين زمينه روحيه خيلي بااليي داشت. 
هرچند ناراحت بود ولي عنوان مي كرد كه پسرم 
در راه خدا شهيد شده و حتي خوشحالي خاصي 
از شهادت ايشان داشت؛ از اين بابت كه در راه 

اسالم جان خود را فدا كرده است.
از  خودتان  که  درسي  بزرگترین 
برادرتان در طول زندگي گرفتید را در 

یك جمله براي ما بگویید؟
يك سري ارزش ها مثل دين، اسالم و مردم  
در زندگي انسان ها وجود دارد كه جا دارد انسان 

جان خود را نيز فداي چنين ارزش هايي كند.
این  فداکاري  مقابل  در  ما  وظیفه 

عزیزان چیست؟

كمترين كاري كه مي توانيم انجام 
دهيم اين است كه هراز چندگاهي يادي از شهداي 
عزيزمان كنيم. مطمئن باشيد جاي دوري نمي رود.

از نظر شما واالترین هدف مقدس یك 
شهید چیست؟

و  ديني  ارزش هاي  و  ناموس  اسالم،  از  دفاع 
اعتقادي.

به  نیز  وصیت نامه اي  برادرتان  از  آیا 
جاي مانده؟

بله.
براي  را  آن  از  قسمتي  مي توانید 

بگویید؟
در بخشي از اين وصيت نامه اين طور آمده كه 
وقتي اسالم و شريعت و عقايد آدمي مورد تهاجم 
دشمن قرار مي گيرد بايد احساس مسووليت داشته 

باشيم.

محمدحسن 
ارفعي،فرزند محمدعلي، 
4۳ ساله و جانباز سرافراز تام ايران 
خودرو است. از سال ۱۳7۸ در بخش خدمات فني 
تام مشغول به فعاليت  است. خيلي ها تا قبل از 
برگزاري گردهمايي بزرگ كاركنان تام از جانبازي 
وي خبر نداشتند. خيلي تمايل به مطرح شدن 
نداشت و معتقد است كار خاصي نكرده است. 

مصاحبت با وي ما را تحت تاثير خود قرار داد.
نایل  جانبازي  درجه  به  کجا  و  کي 

آمدید؟
اسفندماه سال سال ۱۳۶4 به خدمت سربازي 
از آن در عمليات  اعزام شدم و يك سال پس 
نصر۳ در نزديكي هاي دهلران به درجه جانبازي 
نايل شدم. افتخار مي كنم كه كارگر هستم. در 
حال حاضر هستند عزيزان شيميايي كه ۳0 سال 
با  خيلي  و  گذرانده اند  تخت  روي  را  خود  عمر 
جايگاه آنها فاصله داريم. من از قسمت راست بدن 
در جنگ مجروح شدم و آثار جراحت هنوز هم در 

دست و پاي من موجود است.
با کسي هم دست مي دهید؟

بله.
چرا این کار را مي کنید؟

نمي خواهم به قولي قيافه بگيرم. عيد امسال 
دوستان  از  يكي  با  دادن  دست  هنگام  كه  بود 

نتيجه  به علت فشاري كه به دستم آورد و در 
تا يك ماه  تحريك تركشي كه در دست دارم 

دستم خونريزي داخلي داشت!
در خصوص نحوه جانباز شدنتان کمي 

توضیح  دهید؟
در عمليات كه مجروح شدم در كانالي افتادم 
و به خاطر تركش هايي كه به بدنم وارد شده بود 
خون زيادي از من مي رفت. در اين هنگام بود كه 
چند عراقي باالي سرم حاضر شدند و با كشيدن 
گلنگدن تفنگ خود مرا به مرگ تهديد كرد. به او 
گفتم روزي همه شما از كار خود پشيمان مي شويد. 
در اين هنگام ديدم به زبان فارسي با هم در حال 
صحبت هستند! يكي از آنها گفت:»دندان هايش را 
بكش!« آن يكي ميگفت: »زبانش را ببر!« ديدم 
سرنيزه را وارد دهانم كرد و دو تا از دندانهايم را از 
جا درآورد، احساس مي كردم كه زبانم را بريده اند 
درد زيادي احساس مي كردم. بعد از آن در حال 
دور شدن از من بودند كه به يك باره يكي از آنها 
برگشت و دست مجروحم را روي سنگي گذاشت 
و با پوتين استخوان دستم را روي سنگ له كرد و 

گفت اين يادگار براي تو از من خواهد ماند! 
نترسیدي که تو را بكشند؟

سر سوزني هراسي از مرگ نداشتم.
چه ساعتي این اتفاق افتاد؟

ساعت پنج صبح بود و تا نزديكي ۱2 توانستم 
خود را به درمانگاه برسانم آنجا كه رسيدم فهميدم 
باليي كه سر من آمده در مقابل وضعيت بقيه 
رزمنده ها هيچ است. فقط يك گلوله از بدن من 

درآوردند كه االن هم آن را دارم.

آن زمان چند سالتان بود؟
20 ساله بودم.

پدر و مادرت از رفتنت به جبهه خبر 
داشتند؟

آنها خبر نداشتند و با رفتنم مخالف بودند. حدود 
يك سال و ۸ ماه منطقه بودم. بعدا كه فهميدند 
من به منطقه رفته ام ديگر مخالفتي نكردند. طي 
اين مدت تنها يك ماه به مرخصي آمدم. با عشق 
به جبهه رفتم و امام)ره( را بيشتر از حتي پدرم 

دوست داشتم.
نگراني خانواده ات را در منطقه چگونه 

پاسخ مي دادي؟
آن زمان كه تلفن نبود. فقط نامه مي نوشتم كه 

حالم خوب است.
با دوستان آن زمان خود هنوز ارتباط 

دارید؟
خير. در منطقه خيلي با كسي رفيق نمي شدم. 
چون طاقت شنيدن خبر شهادت كسي را نداشتم.

استفاده  نیز  از سهمیه جانبازي خود 
مي کنید؟

به هيچ عنوان! تنها يك دفترچه درماني دارم 
كه آن هم برايم ارسال شد و خودم تقاضايي براي 

آن نداشتم.
چه تقدیري را شایسته مقام جانبازي 

مي دانید؟
تقدير بايد باشد ولي اول براي جانبازاني كه در 
بيمارستان به سر مي برند. دوست نداشتم شركت 
با عنوان مقام جانباز از من تقدير كند؛ چرا كه اصال 

كاري نكردم و منتي بر سر مردم ندارم.

                                       هراز چندگاهي يادي از شهدا کنيم

كد: 91231               منتي بر سر مردم ندارم

كد: 91232
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مهندس شيخ زاده مديرعامل شركت دستور 
تشكيل تعاوني مسكن كاركنان گروه صنعتي تام 
را به مديريت امور اداري و منابع انساني ابالغ 

كرد.
در اين ابالغيه آمده است: »نظر به اهميت 

داشتن مسكن مناسب به عنوان يكي از اركان 
رفاهي كاركنان و اين كه اين مهم از سرمايه هاي 
مادي و روحي اين عزيزان محسوب مي شود 
انتظار دارم در آستانه روز كارگر با تشكيل تعاوني 
مسكن كاركنان گروه صنعتي تام در اين راستا 

فعاليتي گسترده و موثر آغاز كنيد. امور مربوطه 
را تحت نظر و راهنمايي جناب آقاي مهندس 
ظفرمند عضو محترم هيات مديره به سرانجام 
و  اقبال  با  گرامي  همكاران  اميدوارم  رسانيد. 

حمايت خود اين مهم را ياري نمايند.«

كد: 91237 تعاوني مسكن کارکنان گروه صنعتي تام تشكيل مي شود

مدیرعامل شرکت تك تام خبر داد: 
قرارداد 40 ميليارد ريالی تک تام دراجرای فعاليت های فنی و مهندسی

شركت تك تام از شركت های تحت پوشش 
تام ايران خودرو در سال جاری برنامه های خودرا 
برتوسعه فعاليت های فنی و مهندسی قرار داده 

است. 
مهندس عباس ابره دری مديرعامل شركت 
تك تام با بيان اين مطلب گفت : اين شركت 
در پروژه منوريل كرمانشاه و منطقه عسلويه و 
فوالد بردسير كرمان مشاركت گسترده ای با تام 
ايران خودرو در فعاليت های فنی و مهندسی 

دارد . 
وی با اشاره به فعاليت های شركت تك تام 

در ايران خودرو همچون توزيع برق سالن های 
فعاليت های  داشت:  اظهار  دنا،  و  رانا  توليد 
صنعتی  گروه  از  خارج  درحوزه های  تام  تك 
به  است،  يافته  نيزگسترش  ايران خودرو 
طوری كه توسعه كمی و كيفی فعاليت های 
و  فنی  دقيق  تجهيزات  نصب  و  تام   تك 
شركت  اين  كه  است  شده  باعث  مهندسی 
بخشی از فعاليت های قطار شهری كرمانشاه 
شود.  عهده دار  ريال  ميليارد   ۱5 ارزش  به  را 
مديرعامل شركت تعاوني تك تام خاطرنشان 
قابل  بازوي  به عنوان يك  اين شركت  كرد: 

اتكا، به سطح بااليی از توانمندی های فنی و 
مهندسی در اجرای پروژه های تام رسيده است.

مهمترين  از  يكی  كرد:  تاكيد  ابره دری 
دقيق  ابزار  تام نصب  امسال تك  برنامه های 
فاز های 22و 2۳ عسلويه  در  كابل كشی   و 
ارزش  به  پروژه  سه  راستا  اين  در  كه  است 
40 ميليارد ريال مورد توافق قرار گرفته است. 
سال  از سه  تام  تك  است شركت  گفتنی 
پيش تاسيس شده  و هم اكنون دارای ۸50 

سهامدار است .

كد: 91238
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مدیران  شوراي  جلسه  سیزدهمین 
خودرو  ایران  صنعتي  گروه  ارتباطات 
 25 چهارشنبه  روز  تام  شرکت  در 
اردیبهشت ماه با حضور مهندس شیخ زاده 
مصریان  مهندس  شرکت،  مدیرعامل 
گروه  بین الملل  امور  ارتباطات  مدیر 
صنعتي ایران خودرو و مدیران ارتباطات 
و روابط عمومي شرکت هاي تابعه گروه 

صنعتي ایران خودرو برگزار شد.
مراسم با قرائت آياتي چند از كالم اهلل مجيد از 

سوي قاري محترم قربانعلي مرادي آغاز شد. در اين 
نشست صميمي كه حدود چهار ساعت به طول 
انجاميد ضمن بررسي دستور جلسات قبلي، انتخابات 
اطالع رساني،  تخصصي  كارگروه هاي  اعضاي 
تبليغات، نمايشگاه ها و فرهنگي برگزار شد همچنين 
مديران روابط عمومي و ارتباطات شركت هاي تابعه 
ديدگاه ها و مسايل مختلف مربوط به شركت هاي 

خود را مطرح كردند.
در اين مراسم همچنين معرفي جامعي از تام 
و فعاليت هاي آن از سوي خانم ويسه مدير روابط 

عمومي شركت به اعضاي نشست ارايه شد كه مورد 
توجه همگان قرار گرفت.

در اين مراسم مهندس شيخ زاده با بيان اين كه 
وجود روابط عمومي در شركتي مثل تام يك نياز 
ضروري و واقعي است، تاكيد كرد: ممكن است 
اين ضرورت در ساير شركت هاي تابعه بدين شكل 
احساس نشود؛ چرا كه عمده فعاليت برخي شركت ها 

داخلي است.
وي افزود:  با توجه به حجم باالي پروژه هاي 
تام و نياز به معرفي هرچه بيشتر آن ، مشاركت 
بيشتري را  از ارتباطات  گروه  صنعتي ايران خودرو 

مي خواهيم.
همچنين علي مصريان مدير ارتباطات و امور 
بين الملل ايران خودرو با اشاره به چالش هاي سال 
گذشته صنعت خودرو و ايران خودرو، خاطرنشان 
كرد: فراگيري و جذابيت صنعت خودرو در كنار 
محصول نهايي بودن براي ساير صنايع عواملي 
هستند كه اين صنعت را مورد توجه عوام و خواص 

قرار داده است.
ضمنا پذيرايي ناهار )آبگوشت ( مورد توجه و 
استقبال مديران ارتباطات گروه ايران خودرو قرار 

گرفت .
 از مراسم و پشت صحنه آن نيز همكاران سيماي 

ايران خودرو عكس و فيلم تهيه كردند.

از تام چه خبر؟

كد: 91239روابط عمومي هاي گروه صنعتي ايران خودرو مهمان تام

كد: 91240نخستين گردهمايي مديران پروژه شرکت تام برگزار شد

نخستين گردهمايي مديران پروژه شركت 
تام با حضور مهندس رادمنش قائم مقام تام 
و مديران مربوط به پروژه هاي مختلف برگزار 

شد.
شركت  در  پروژه   ۱۸00 از  بيش  اجراي 
پروژه محور تام در قالب پروژه هاي اصلي، زير 
پروژه ها، پروژه هاي مطالعاتي، تعميراتي، لوازم 
يدكي، تحقيق و توسعه و غيره در طول يك 
دهه، نشان از پتانسيل باالي مديريت پروژه 
در اين شركت دارد كه در اين ميان برگزاري 
به  رسيدن  براي  پروژه  مديران  گردهمايي 
اهداف مشخص غيرقابل اجتناب بود. بنابراين 
اولين گردهمايي مديران پروژه شركت تام با 
حضور اكثر مديران پروژه روز ۱5 ارديبهشت ماه 

برگزار شد. 
در اين جلسه مديران پروژه گروه هاي رنگ، 
سيستم هاي مكانيكي، لجستيك، بدنه و پرس 
دقيق،  ابزار  و  كنترل  ريلي،  صنايع  قالب،  و 
نگه داري و تعميرات، نيرو و تاسيسات و نفت 

و گاز و پتروشيمي شركت داشتند.
راستاي  در  رادمنش  مهندس  ادامه  در 
اين  منظم  و  مداوم  برگزاري  سياست هاي 

جلسات سخناني را ايراد كرده و بر اهميت اين 
جلسه از نگاه مديريت ارشد صحه گذاشت به 
نحوي كه مقرر شد درخواست هاي صادره از 
درميان  ارشد شركت  مديران  با  جلسات  اين 
گذاشته شده و پس از بررسي هاي الزم، اجرايي 
شوند.در ادامه معرفي اهداف اين گردهمايي، 
انتخاب بهترين پروژه سال تام،  انتخاب مديران 
پروژه برتر، ارايه مقاالت و سمينارهاي داخلي 
مديريت پروژه و برخي از فعاليت هاي مديريت 

ارايه آموزش هاي مختلف كه  پروژه به مانند 
باعث ارتقاي سطح كيفي مديران پروژه شده 
نيز مورد بررسي اجمالي قرار گرفت.  از مديران 
پروژه نيز درخواست شد كه نظر خود در مورد 
ادامه اين جلسات، نحوه اداره هر جلسه، مباحث 
مورد نياز براي بحث و بررسي  در هر جلسه را 
اعالم كنند كه قرار شد اين جلسات به صورت 
منظم و دربازه هاي زماني دو هفته اي برگزار 

شود.
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كد: 91241

در  که  تام  شرکت  که  شد  چه   
وارد  کرد،  مي  فعالیت  خودرو  زمینه 

حوزه صنعت نفت شد؟
تام با رويكرد ورود به ديگر بازارها مانند نفت، 

و  معدني  ريلي،   نيروگاهي،   پتروشيمي،  و  گاز 
اتوماسيون صنعتي به عنوان »پيمانكار عمومي« 
با يك فعاليت محوري مشترك يعني طراحي و 
مهندسي و اجراي پروژه هاي صنعتي و عمراني 

)EPC( وارد صنعت نفت، گاز و پتروشيمي شد.
چه  گاز  و  نفت  حوزه  در  تام   

پتانسیل هایي دارد؟
اين شركت با توجه به برخورداري از پرسنل 
تحصيل كرده در دانشگاه هاي معتبر ، پشتوانه 
مالي مناسب و مديريت مقتدر و توانا، پتانسيل 
گاز  و  نفت  مختلف صنعت  پروژه هاي  انجام 
مهندسي،   و  طراحي  سه گانه  بخش هاي  در 

تداركات و اجرا را داراست.
 استقبال وزارت نفت از توانمندي 

هاي داخلي چگونه بوده است؟
نفت،  پروژه هاي  بازار  به  تام  از ورود  پس 
موفق  انجام  به  توجه  با  و  پتروشيمي  و  گاز 
نفت  وزارت  كارفرمايي  شركت هاي  پروژه ها، 
شناخت  شركت  اين  توانايي هاي  به  نسبت 
نسبي پيدا كرده اند، به گونه اي كه در پروژه هاي 
كليدي مانند ناحيه پنجم فاز ۱7 و ۱۸ پارس 
جنوبي و پروژه احداث تاسيسات اندازه گيري و 
ذخيره سازي ميعانات گازي پارس جنوبي كه از 
حساسترين پروژه هاي ملي هستند، به تام ايران 
خودرو اعتماد كرده و آن را به عنوان پيمانكار 

انتخاب كرده اند.

ايران در جايگاه دوم ذخاير نفت و گاز جهان به عنوان يکی از بازيگران اصلی 
اين حوزه همواره مطرح بوده و هست و در ميان کشورهای صاحب منابع انرژي 
فسيلی از موقعيت ويژه ای برخوردار است. تکيه اقتصاد ايران بر پايه درآمدهای 
حاصل از فروش نفت و گاز از يک سو و خال ناشي از عدم حضور شرکت های 
پيمانکاری بومی بزرگ متناسب با نياز بازار نفت و گاز کشور مهمترين عامل برای 
توجه ويژه شرکت تام به اين حوزه استراتژيک و پرچالش صنعت بوده است. 
از سوی ديگر، تجربيات ممتاز و چشمگير شرکت تام در اجراي موفقيت آميز 
پروژه های بزرگ صنعتی و بهره  جويی از سيستم های نوين مديريت، همواره به 
عنوان يک تکيه گاه قابل اعتماد براي عرصه های تخصصی نفت و گاز تلقی شده 

است.
گروه نفت، گاز و پتروشيمی شرکت تام ايران خودرو در سال 1384 با هدف 
ارايه خدمات طراحي، تامين، نصب و راه اندازی پروژه های EPC صنعت نفت، 
گاز و  پتروشيمی سازماندهی شد و اين حوزه اکنون يکی از بازارهاي قابل توجه 
کسب و کار در تام محسوب می شود. در اين گذر سعي کرديم به صورت جزيي تر 
از آخرين وضعيت اين بخش از فعاليت شرکت آگاه شويم و با مهندس محمدتقي 
پورپاشا مدير گروه نفت،  گاز و پتروشيمي تام هم صحبت شديم. وي تاکيد کرده 

که اجراي با کيفيت پروژه هاي ملي در دستور کار تام قرار دارد.

اجراي با کيفيت پروژه هاي ملي در دستور کارمان قرار دارد
مدير گروه نفت و گاز تام ايران خودرو:

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو
شماره 7 | اخرداد92
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  چالش هایي که تام در حوزه نفت 
و گاز با آن ها دست به گریبان است 
چیست و چگونه از عهده آنها برآمده 

است؟
چالش هاي موجود در حوزه نفت و گاز مربوط 
به چالش هاي محيطي و بين المللي است كه در 

نزد پيمانكاران اين صنعت عموميت دارد.
  بسترهایي که تام ایران خودرو 
در راستاي تقویت اقتصاد مقاومتي در 

حوزه نفت فراهم کرده، چیست؟
طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و با توجه 
به هماهنگي استراتژي هاي ساالنه شركت تام 
ايران خودرو با رهنمودهاي ايشان ، تام ايران 
خودرو بحث سرمايه گذاري در بخش توليدات 
داخلي و همچنين تمركز در بحث تحقيقات 
و توسعه جهت رشد توليدات داخلي را هدف 
خود در اين راستا قرارداده است كه تاكنون نيز 
عملكرد قابل قبولي در اين حوزه داشته است. 
استفاده حداكثري از توان پيمانكاران داخلي و 
كاهش وابستگي به واردات مواد و تجهيزات 
از خارج كشور بخش ديگري از سياست هاي 
تام با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
صنعتي  گروه  كالن  سياست هاي  ادامه  در  و 

ايران خودرو بوده است. 
هاي  پروژه  وضعیت  آخرین   
شرکت با جزییات انجام کار را تشریح 

کنید؟
پروژه هاي  اكنون  گاز هم  و  نفت  در حوزه 
ايستگاه هاي  و  تاسيسات ذخيره سازي  احداث 
اندازه گيري ميعانات گازي در عسلويه، طراحي، 
خريد، نصب و راه اندازي 2۱5 جايگاه تك و 
 ، سيويل  عمليات  اجراي   ،CNG منظوره  دو 
سازه، مكانيكال و پايپينگ ناحيه 5 فازهاي ۱7 
و ۱۸ پارس جنوبي، طراحي، ساخت، نصب و 
ارسالي  ميترينگ سيستم محصول  راه اندازي 
شركت پااليش نفت بندرعباس به شركت نفت 
پاسارگاد را عمدتا به صورت EPC در دست 

انجام دارد.
- ذخیره سازي گاز در عسلویه

در  گازي  ميعانات  ذخيره سازي  تاسيسات 
گازي  ميعانات  ذخيره سازي  جهت  عسلويه 
با  جنوبي  پارس  پااليشگاه هاي  از  تعدادي 
احداث  مكعب  هزارمتر   ۶40 اسمي  ظرفيت 
و ميعانات گازي توسط دو خط ۳0 اينچي از 
فازهاي پارس جنوبي به تاسيسات ذخيره سازي 

منتقل مي شود.
- راه اندازي 215 جایگاه سي. ان. جي

طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي 
2۱5 جايگاه تك و دو منظوره شامل تجهيزات 

مجموعه كمپرسور چند مرحله اي، دراير؛ مخازن 
ذخيره و توزيع كننده ها و ساير تجهيزات و 
تاسيسات جانبي. در حال حاضر كليه جايگاه هاي 
ابالغ شده از طرف كارفرما راه اندازي و در حال 

بهره برداري هستند.
 18 و   17 فازهاي  پنجم  -ناحیه 

پارس جنوبي
عنوان  به  پارس جنوبي  و ۱۸  فازهاي ۱7 
پارس  گازي  ميدان  توسعه  طرح  از  بخشي 
جنوبي مشتمل بر چهار ناحيه عملياتي تصفيه 
گاز هر يك با ظرفيت 500 ميليون متر مكعب 

در روز است.
تاسيسات در حال احداث در راستاي تامين 
گاز خام تصفيه شده مورد نياز شبكه گاز رساني 
خانگي و ارسال گاز اتان به مجتمع پتروشيمي 
جهت  درخواست  مورد  مشخصه هاي  مطابق 
بيشترين بازيافت مايعات گازي از قبيل پروپان و 
بوتان و سپس تهيه ميعانات هيدرو كربني براي 

صادرات است.
اجراي  مسووليت  خودرو  ايران  تام  شركت 
پايپينگ  و  مكانيك  سازه،  سيويل،  عمليات 
ناحيه پنج  همچنين پيش راه اندازي تاسيسات 
فازهاي ۱7 و ۱۸ پارس جنوبي را بر عهده دارد.

- میترینگ پاالیشگاه بندعباس
راه اندازي  و  نصب  ساخت،  طراحي،  پروژه 
شركت  ارسالي  محصول  سيستم  ميترينگ 
نفت  شركت  به  بندرعباس  نفت  پااليش 
طراحي،  اصلي  قسمت  سه  شامل  پاسارگاد، 
سيستم  ميترينگ  راه اندازي  و  نصب  ساخت، 
جرمي براي اندازه گيري جهت ارسال محصول 
از پااليشگاه نفت بندرعباس به شركت نفت 

vacuum bottom سيال خروجي
پااليشگاه و طراحي،  فلر  گازهاي خروجي 
و  نصب  ساخت،  طراحي،  پاسارگاد،   UT

راه اندازي سيستم فلوميتر
ساخت، نصب و راه اندازي سيستم فلوميتر 
از  ارسالي  طبيعي  گاز  براي  اينچ   ۱2 توربين 
شركت ملي گاز به پااليشگاه نفت بندرعباس 

است.
 راهبردهاي اصلي سال جدید تام 

در حوزه هاي نفتي چیست؟
توسعه پروژه هاي نفتي در بازارهاي داخلي 
بخش  رشد  همسايه(،  )كشورهاي  خارجي  و 
مهندسي و فن آوري هاي جديد در اين صنعت و 
ساخت تجهيزات تخصصي صنعت نفت از جمله 
تجهيزات اندازگيري )Metering System( با 
از  بين المللي  محدوديت هاي  گرفتن  نظر  در 
جمله راهبردهاي اصلي سال جديد تام بوده كه 

در بخش نفت و گاز تعريف شده است.

آخرين وضعيت پروژه هاي در حال اجرا بدين 
شرح است:

ذخيره  تاسيسات  احداث   : پروژه  ۱.عنوان 
هاي  ايستگاه  و  مخازن(  استثناي  )به  سازي 
اندازه گيري ميعانات گازي در عسلويه – استان 

 EPC بوشهر به روش
كارفرما : شركت نفت و گاز پارس

EPC : نوع پيمان
تاريخ شروع : تير ۱۳۸9

محل پروژه : منطقه عسلويه
ايران خودرو )رهبر  تام   : اعضاي مشاركت 

مشاركت(، پترو پارت، ستيران
2.عنوان پروژه : طراحي، خريد، نصب و راه 

 CNG اندازي ۱۱5 جايگاه دو منظوره
كارفرما : شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران
تاريخ شروع : خرداد ۱۳۸7
محل پروژه : سراسر كشور

شرح كلي پروژه :
P250-C750 75 جايگاه با ظرفيت

P250-C۱500 20 جايگاه با ظرفيت
P۶0-C750 20 جايگاه با ظرفيت

۳.عنوان پروژه : طراحي، خريد، نصب و راه 
 CNG اندازي ۱00 جايگاه تك منظوره

كارفرما : شركت صنايع هواپيما سازي ايران 
)هسا(

تاريخ شروع : شهريور ۱۳۸9
محل پروژه : سراسر كشور

شرح كلي پروژه :
P250-C۱200 20 جايگاه با ظرفيت
P250-C۱500 50 جايگاه با ظرفيت
P250-C2000 ۳0 جايگاه با ظرفيت

 ، سيويل  عمليات  اجراي   : پروژه  4.عنوان 
سازه ، مكانيكال و پايپينگ ناحيه 5 فازهاي ۱7 

و ۱۸ پارس جنوبي
كارفرما : شركت مديريت طرح هاي صنعتي 

ايران
 PCC : نوع پيمان

مدت پيمان : ۱۸ ماه
محل پروژه : منطقه عسلويه

و  : طراحي، ساخت، نصب  پروژه  5.عنوان 
ارسالي  ميترينگ سيستم محصول  راه اندازي 
شركت پااليش نفت بندرعباس به شركت نفت 

پاسارگاد
كارفرما : شركت پااليش نفت بندرعباس

 EPC : نوع پيمان
مدت پيمان : ۱2 ماه

محل پروژه : بندرعباس 

نشـريه تخصصـي
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تام حرف اول رباتيک ايران است

 در مورد سابقه کاري خودتان قبل 
از ورود به تام بفرمایید.

قبل از ورود به تام به صورت كوتاه  مدت با 
بخش خصوصي همكاري داشتم. اما فعاليت 
اصلي خودم را با كار در شركت تام آغاز كردم. 
به طور دقيق 2۱ دي ماه سال 7۸ ، ساعت 

9:۳0 صبح!
شرکت  با  شما  آشنایي  نحوه   
تام  به  که  شد  چطور  بود؟  چگونه 

آمدید؟
در اواخر خدمت بود كه يكي از هم خدمتي هايم 
به من گفت ايران خودرو در حال استخدام است. 
اون موقع تام خيلي شناخته شده نبود. ايشان 
لطف كرد و مدارك را برايم ارسال كرد. بعد از 
مدتي به من زنگ زدند و براي مصاحبه دعوت 

و پس از آن هم كه مشغول به كار شدم.
 از زمان ورود به تام در چه گروه ها 

و پروژه هایي فعالیت داشتید؟
شكل گيري گروه ها در اوايل كار شركت مثل 
االن نبود. من چند ماه در بخشي كه احتماال 
االن در سيستم هاي مكانيكي خالصه مي شود، 

كار كردم. بعد از آن گروه ربات شكل گرفت و 
من فعاليتم را در اين گروه دنبال كردم و اكنون 

نيز در همين گروه كار مي كنم.
 تخصص اصلي شما در گروه ربات 

چیست؟ در این مورد توضیح دهید.
اوايل ورودم به تام، تجهيزات خط توليدي 
از شركت BMW به صورت كامل خريداري 
بود. دو  شد كه شامل ماشين آالت مختلفي 
با  كه  بود  آنها  جزو  هم  منيپوليتور  دستگاه 
مهندسي معكوسي كه روي آن تجهيزات انجام 
داديم، اجزاي آن را به طور كامل شناسايي و 
االن خودمان دستگاه را مي سازيم. در واقع اين 
دستگاه وزن قطعات را خنثي مي كند و به كارگر 
كمك مي كند تا در شرايط مطلوب تري پروسه 

كاري را انجام دهد.
 تام را در زمینه فعالیت هاي رباتیك 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
به نظر من تام در زمينه ربات حرف اول را 
در ايران مي زند. از ابتداي فعاليت گروه تا به 
حال بيش از ۸00 ربات در خطوط مختلف نصب 
كرده ايم كه به جرات مي توانم بگويم از لحاظ 

علمي و اقتصادي يك شركت ايراني در اين 
حد نمي تواند فعاليت داشته باشد. شركت هاي 
خصوصي كه در زمينه رباتيك كار مي كنند، 
با ربات هاي دست  اكثرا به صورت محدود و 
دوم مشغول به فعاليت هستند و به نظرم زمان 

مي برد تا به تام برسند.
 بهترین پروژه اي که تاکنون اجرا 

کرده اید چه بوده است؟
سال ۸5 قرار بود يك منيپوليتور براي صنايع 
دفاع بسازيم كه پمپ هيدروليك روغن را جا 
به جا  كند. اين پروژه اولين فعاليت توسعه بازار 
كه  داشت  اهميت  خيلي  و  بود  غيرخودرويي 
را  را فراهم كند؛ ما دستگاه  رضايت مشتري 
ساختيم و به صورت آزمايشي مونتاژ و راه اندازي 
و  قطعه  فني  مشخصات  به  توجه  با  كرديم. 
محيط كاري اين احساس در من بود كه كار 
با مشكل مواجه مي شود ولي خوشبختانه كار 

بدون دردسر انجام شد .
 آینده گروه ربات را چگونه مي بینید.

كار گروه ربات وابسته به شرايط اقتصادي 
است.  وارداتي  كاالي  يك  ربات  چون  است؛ 

براي مصاحبه این شماره قرعه به نام بهروز لطفي افتاد.او از پرسنلي است که از ابتداي شكل گیري گروه 
رباتیك در تام حضور داشته است. کارشناس رشته ساخت و تولید است و طراحي گروه ربات بر عهده 
اوست.در اوایل ورودش به تام و طي خریدي که آن زمان از شرکت BMW انجام شده، توانستند روي دو 

دستگاه منیپولیتور، مهندسي معكوس انجام داده و  ضمن شناسایي کامل اجزایش آن را بسازند.
لطفي معتقد است که تام در زمینه ربات حرف اول را در ایران مي زند و به لحاظ دانش فني و جایگاهي که 

دارد مي تواند در دیگر عرصه هاي رباتیك هم وارد شود.

16
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اگر چرخ اقتصاد بچرخد، گروه ربات هم شرايط 
پركاري را خواهد داشت. عمده فعاليت ما در 
بخش خودرو است. در حال حاضر هم در زمينه 
به  توجه  با  اما  داريم.  فعال  پروژه هاي  خودرو 
شرايط اقتصادي بايد بتوانيم وارد بقيه حوزه ها 
جايگاه  فني  دانش  لحاظ  به  تام  بشويم.  هم 
خوبي در صنعت دارد و اميدوارم با گذر از شرايط 
تحريم بتواند درخشش خوبي داشته باشد.    
چه فرقي میان پرسنل سال 78 و االن 

مي بینید؟
به واسطه ماهيت تام كه يك شركت طراحي 
و مهندسي است يك سري مشخصات خوب 
از لحاظ رفتاري و شخصيتي در پرسنل وجود 
دارد كه تغيير نمي كند اما حس مي كنم كه قبال 

روابط دوستانه تر و بهتر بود. 
 شما فكر مي کنید چند درصد از 

همكاران شما را بشناسند.
خيلي كم. شايد در حدود 5 يا ۶ درصد !!

تام  رباتیك  گروه  شما  نظر  به   
نسبت به سایر شرکت هاي فعال در 
این حوزه چه نقاط ضعف و قوتي دارد؟

ايران  در  موجود  پروژه هاي  واسطه  به  تام 
اما  است  داشته  پيشرفت خيلي خوبي  خودرو 
ما بايد توانايي هاي خودمان را با فعاليت هاي 
توليدي بخش خصوصي هم منطبق كنيم تا 
بتوانيم در زمينه هاي بيشتري فعاليت كنيم. يكي 
از عمده ترين مسايل كار با بخش خصوصي، 
قيمت است. ما بايد قيمت پيشنهادي را پايين 
بياريم تا بخش خصوصي حاضر به همكاري 

با تام باشد.
 آیا شرکت توانسته از همه 

استفاده  شما  توانایي هاي 
کند؟

كار  كه  تيمي  با  ما  بله.   
مي كرديم، توانستيم يك تجهيز 
مثل منيپوليتور را شناسايي كنيم 
و االن به جايگاهي رسيديم كه 
نزديك به ۱00 دستگاه منيپوليتور 

مختلف ساخته، نصب و راه اندازي 
كرديم كه از نظر من راضي كننده 

است.
 نقش شرکت در انتقال دانش 

و  رباتیك  حوزه  در  سازندگان  به 
خودرو چه بوده است؟ آیا در این زمینه 
از  بیرون  براي  آموزشي  برنامه هاي 

شرکت هم داشته اید؟
ما در دو بخش برنامه نويسي ربات و سمينار 
آشنايي با ربات، آموزش داريم. در بخش اول 
كرده اند،  خريداري  ربات  كه  شركت هايي  به 
انتقال دانش فني در زمينه نصب، راه اندازي و 
برنامه نويسي انجام مي شود. سمينارهايي هم 
براي آشنايي با ربات برگزار مي كنيم كه اكثر 

شركت كنندگان ما دانشجوها هستند.
با  ربات  گروه  پرسنل  تعامل   
را  همكاران شرکت  دیگر  و  یكدیگر 

چگونه مي بینید؟
با  همكاران  تام  درشركت  كنم  مي  فكر 
هم رابطه خوبي دارند ولي اين نسبي است و 
مي تواند صميمي¬تر و دوستانه¬تر هم باشد. 
در گروه ربات ما با گروه هاي بدنه، لجستيك، 
رنگ و كنترل و ابزار دقيق رابطه مستقيم كاري 
داريم كه تا به حال مورد خاصي نداشتيم؛ اگر 
مشكلي هم بوده شما به حساب استرس هاي 
پروژه بگذاريد كه فكر مي كنم تا حدي طبيعي 

است.
 سخت ترین مشكلي که در خط 
تولید براي شما به وجود آمده چه بوده 

است؟
من،   كار  مراحل  سخت ترين  از  يكي 

تحويل دهي منيپوليتور به مشتري 
است. گاهي اوقات، پذيرش دستگاه 
در خط از طرف اپراتور سخت است. 
به  اينكه  با  منيپوليتور  از  استفاده 
ارگونوميك  تجهيز  يك  عنوان 
جزو قيود شرايط ايمن براي اپراتور 
زمان  گاهي  مي شود،  محسوب 
انجام پروسه را افزايش مي دهد و 
همين امر موجب عدم استقبال از 
آن مي شود. گاهي هم اين امر با 
كم لطفي هايي مواجه مي شود كه 

مرا ناراحت مي كند.
 آیا تاکنون ایران خودرو از فعالیت 
در  شما  کاري  بخش  بخصوص  تام 

خط احساس نارضایتي کرده است؟
گاهي اين اتفاق افتاده است. ماهيت تام در 
ابتدا با استخدام جوانان با استعداد و كم تجربه 
شكل گرفت و از اين توان به درستي استفاده 
شده است. اين افراد تا كسب تجربه راه درازي 
داشتند. مثال خود ما اولين پروژه منيپوليتور كه 
ارايه داديم يك سال بعد كامل شد ولي در حال 
حاضر نارضايتي به پايين ترين حد در سال هاي 
اخير رسيده و تالش مي كنيم كيفيت كارمان را 

نيز افزايش دهيم.
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اخبـار
شرکت   هاي تابعه 

نياز صنعت در شركت  قالب هاي دايكست مورد  بومي سازي  با 
قالب هاي صنعتي ايران خودرو، اين شركت طراحي و ساخت قالب هاي 
دايكست موتور TU3 را آغاز كرده كه يك و نيم ميليون يورو صرفه 

جويي نصيب صنعت كشور مي كند. 
اصغر ربيعي مدير عامل شركت قالب هاي پيشرفته ايران خودرو با 
بيان اين مطلب، گفت: پروژه خودكفايی قالب هاي دايكست مورد نياز 
صنعت، با تالش شبانه روزی متخصصان اين شركت و در مدت يك 
سال به اجرا در آمد و ايران به جرگه دارندگان دانش فني قالب های 

دايكست پيوست. 
وي افزود: عالوه بر خود كفايی در زمينه طراحی و ساخت قالب های 
دايكست، در خصوص خودكفايی فوالد های مورد نياز اين قالب ها نيز 
پروژه هايی با توليد كنندگان بزرگ فوالد به اجرا در آمده و در نتيجه 
آن، فوالدهای مورد نياز اين قالب ها در شركت هاي سازنده فوالد 

كشور توليد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 
مدير عامل شركت قالب هاي پيشرفته، حمايت مديريت ارشد گروه 
صنعتي ايران خودرو را داراي نقش مم در تعريف و اجراي اين پروژه 
دانست و گفت: قالب هاي داي كست با استفاده از تجهيزات موجود 

و دانش و توان كاركنان در شركت قالب هاي پيشرفته بومي سازي 
شده است. 

ربيعي ياد آور شد: قالب هاي پروگرسيو مورد نياز صنعت نيز از سال 
۸5 در اين شركت خودكفا شده است. 

شركت قالب های صنعتی ايران خودرو در حالي در سال جاري چهار 
ميليون يورو قالب های توليد قطعات خودرويي را براي شركت های 
مهم اروپايی توليد و صادر مي كند كه صادرات سال گذشته اين شركت 

بالغ بر سه ميليون يورو بوده است.
غالمرضا علوی مديرعامل شركت قالب های صنعتی  ايران خودرو 
با بيان اين مطلب،  تاكيد كرد: روند رو به رشد صادرات قالب  قطعات 
مهم خودرو كه شركت هايی مانند  فورد تركيه، رنوی فرانسه و روسيه 
خواستار آن هستند، ناشي از توجه ويژه شركت قالب هاي صنعتي ايران 
خودرو به ارتقاي كيفيت محصوالت از راه به روزآوري دانش طراحي 

و توليد است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از قراردادهای خارجی شركت قالب هاي 
صنعتی ايران خودرو باشركت صنعتی جوشكنوز تركيه كه همكاری 
های فنی و مهندسی قابل توجهی با شركت های اروپايی سازنده 

خودرو از جمله فورد و رنو  دارد، امضا شده است.
مدير عامل شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو تصريح كرد: با 
ادامه روند جاری، اين شركت می تواند در سال های آتی همكاری، به 
ويژه همكاری های فنی و مهندسی با شركت های خودروسازی را 

بيش از اين توسعه دهد.
وی صرفه جويی ارزي برای طراحی و توليد قالب های مورد نياز 
برای رانا را  ۱0 ميليون يورو عنوان كرد و ادامه داد: امسال قطعات مهم 
از جمله قالب های بدنه دنا را توليد خواهيم كرد كه صرفه جويی ارزی 

هفت ميليون يورويی را در پي دارد.
 مديرعامل شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو افزود: پيش از اين 
بيشتر قالب های مورد نياز خودروهای جديد ايران خودرو از خارج تامين 
و هزينه های ارزی زيادی به شركت ايران خودرو تحميل می شد، اما 

اينك توان طراحی و توليد اين قالب ها ايجاد شده است.
 وی گفت: طراحی و توليد قالب های سپر جلو و عقب رانا نيز از 

فعاليت های عمده شركت  قالب های صنعتی به شمار می رود.
وی طراحی و توليد قالب برای توليد داشبورت سمند با دو ايربگ را 
از ديگر اقدامات مهم اين شركت ذكر كرد كه برای اولين بار در ايران 
صورت گرفته و مرداد ماه امسال به مهركام پارس تحويل داده می شود.

علوی اظهار داشت: طراحی قالب بدنه و سپرهای خودروی پی. يو. 
وان. از برنامه های امسال شركت قالب های صنعتی ايران خودرو است 

و قالب های بدنه راناي هاچ بك  نيز در دستور كار قرار دارد.

صادرات 4 ميليون يورويی قالب های صنعتی ايران خودرو

قالب های بزرگ دايكست موتور TU3 بومي سازي مي شود

كد: 91243

كد: 91244
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همزمان با روزهاي پاياني سال 9۱ كه همه 
براي تعطيالتي طوالني براي استقبال از نوروز 
اصيل  سنتهاي  و  مراسم  اجراي  همچنين  و 
ايراني ازجمله ديد و بازديدها و فراهم نمودن 
سفره هفت سين آماده مي شدند، در سالن شاتل 
ايران خودرو وضع به گونه ي ديگري بود. پروژه 
افزايش ظرفيت رانا كليد خورده بود. تصميم 
به  تازه  خط  ظرفيت  افزايش  جهت  قطعي 
توليد رسيده بدنه رانا به 20 دستگاه گرفته شده 
بود. اين طرح با توجه به تعهدات ايران خودرو 
به مشتريان، در مدت زمان كوتاه 45 روز بايد 
اجرا مي شد. در جريان اجراي اين پروژه موانع 
بسياري وجود داشت كه افق پيشرفت كار را 
تيره و تار مي كرد اما در تصور تيم اجرايي تعويق 
زمان اجراي پروژه به هيچ وجه قابل تعريف 
نبود. لذا بايد موانع  به هر طريق ممكن حذف 

شوند. 
برآوردها از عدم ترخيص به موقع تجهيزات 
خارجي خريداري شده كم كم  به نگراني ها دامن 
مي زد. تجهيزاتي كه بايد تا قبل از 2۸ اسفند در 
محل سايت حاضر مي شد شامل يك دستگاه 
شاتل، ۱4 دستگاه ربات، ۸ دستگاه جيگ، 2 
دستگاه سيزرليفت، يك دستگاه EMS، يك 
دستگاه تابلو توزيع برق صنعتي، ۱0 دستگاه 
روبوگان، 5 دستگاه گان دستي، دستگاه هاي 
و  نصب  كه  بود  كنترل  تابلوهاي  و  حكاكي 
زمان  در مدت  تجهيزات  تعداد  اين  راه اندازي 
راه  و  نصب  ماراتن  واقع  در  پروژه  اين  كوتاه 
بخش  خوشبختانه  مي شود.  محسوب  اندازي 
روبوگان ها  و  شاتل  مثل  تجهيزات  از  مهمي 
و برخي جيگ ها در دقيقه 90 به داخل سالن 

كسري  متوقف  نمي توانست  پروژه  اما  رسيد 
برنامه ريزي  يك  طي  لذا  شود.  تجهيزات 
راه حل  تجهيزات  اين  تامين  براي عدم  بايد 
شناسايي   ”Backup Solution“ جايگزين 
جمله  از  نكته  اين  گرفتن  نظر  در  مي شد.  
ظرافت هاي اجراي پروژه بود كه باعث پيشبرد 
پروژه شد و در چندين مورد با به امانت گرفتن 
تجهيزات جايگزين از ساير پروژه ها و يا استفاده 
از تجهيزات بال استفاده موجود در ايران خودرو 

مشكل حل شد. 
2۶ اسفند عليرغم اطالع قبلي، خط توليد، 
انجام  در حال  پروژه  تيم  نشد.  پروژه  تحويل 
آخرين هماهنگي ها در قسمت هاي مختلف بود. 
باالخره خط توليد از ساعات آخر روز 2۸ اسفند 
توليد خود را متوقف كرد و خط توليد تحويل 

پروژه شد. 
 تقسيم بندي كلي فعاليت هاي اين پروژه را 

مي توان به شرح زير عنوان كرد:
۱ - عمليات پيش نياز نصب شامل دمونتاژ 
كردن كامل خط و پاكسازي كليه اقالم اضافي، 
آماده سازي  فونداسيون ربات ها و كالف كردن با 
سقف و گروت ريزي، آماده سازي و تقويت سازه 
سقف جهت نصب EMS قرارگيري فيزيكي 
ساير تجهيزات شامل جيگ ها و تمپليت سقف، 

گريپرها و ... 
2 – عمليات نصب شامل نصب دقيق كليه 
تجهيزات و متعلقات آنها از جمله رول بولت 
اندازه گيري ها  از  كردن شاتل و جيگ ها پس 
و   EMS دقيق  نصب  نهايي،  تنظيمات  و 
هنگر مربوطه ، نصب گان هاي دستي، نصب 
شامل  تجهيز  هر  انرژي  تامين  و  روبوگان ها 

عمليات  اجراي  در  كه  برق  آب،  انشعابات 
ايجاد مسير  و   clean برق برق رساني شامل 
برق  برگردان  كابل  و  شرقي  پست  از  جديد 
به  دستي  گان  جوش هاي  دستگاه  صنعتي 
روبوگان و هواي فشرده و اجراي خطوط داكت 

و لوله.
۳ – عمليات راه اندازي تجهيزات و راه اندازي 
از جمله Panel Setting، اجراي وايرينگ ها، 
كردن  وارد   ،Teaching عمليات  اجراي 
برنامه هاي وردي كنترلرها، تست و راه اندازي 
سيستم  اجراي  روبوگان ها،  و  گان ها  اوليه 
اتوماسيون خط، شناسايي مشكالت خط و ارايه 
اوليه،  اندازي  راه  برنامه حل مشكل، تست و 

ظرفيت سنجي و ...
تيم مجري اين پروژه از گروه »بدنه، قالب و 
پرس« با همكاري گروههاي  »كنترل و ابزار 
دقيق«، »ربات« و »نت«  عمليات اجرايي و 
فعاليت خود را فقط در روز ۳0 اسفندماه و اول 
فروردين تعطيل كردند و از دوم فروردين نفرات 
اين تيم  فعاليت پر جنب و جوش اجرايي خود 
را مطابق برنامه از پيش تدوين شده پروژه، در 
دستور كار خود قرار دادند و نوروزي خاطره انگيز 
را در خاطرات خود به ثبت رساندند.  اين تيم 
با اقدامي متهورانه خط توليدي كه با ظرفيت 
كامل »۱5 دستگاه در ساعت« در حال توليد 
بود در اختيار گرفته و عليرغم كسري فراوان 
با  دليل تحريم ها  به  تامين تجهيزات  و عدم 
خودرو  ايران  داخل  و  موجود  توانمندي هاي 
ظرف 45 روز »پنج دستگاه« در ساعت ظرفيت 
خط را ارتقا بخشيدند و خط توليد جديد رانا از 
۱4 ارديبهشت 92 فعاليت خود مجددا آغاز كرد.

افزايش ظرفيت رانا خاطره فراموش نشدني نوروز 1392

گــزارش  ویژه

كد: 91245غالمرضا پسنديده - گروه بدنه، قالب و پرس
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ملي  پروژه  اجراي  تب و تاب  در  اکنون  هم  کرمانشاه 
منوریل کرمانشاه قرار دارد، پروژه اي که قرار است به طول 
13 کیلومتر و بر فراز این شهر غربي کشور و با کمك تام 

ایران خودرو به حرکت درآید.

اين مسير از مجاورت بيمارستان حضرت معصومه كرمانشاه آغاز و پس از 
طي بلوار شهيد شيرودي، با عبور از تقاطع كارمندان ، پارك فدك و پل هاي 
واليت وارد بلوار شهيد بهشتي مي شود)قطعه شمالي(، در ادامه مسير، پس از 
عبور از ايستگاه پارك شاهد، با گذر در طول بلوار شهيد بهشتي و تقاطع هاي 
سي متري دوم، نوبهار و چهار راه بسيج، وارد ميدان آزادي مي شود.)قطعه 
مياني( و پس از عبور از ميدان آزادي و ورود به بلوار مدرس با گذر از 
مجاورت پاركينگ طبقاتي و طي كردن محدوده بازار، وارد خيابان اشرفي 
اصفهاني شده و در انتها به ميدان فردوسي منتهي مي شود)قطعه جنوبي(.

پروژه از پيشرفت قابل قبولي برخوردار است كه در ادامه به برخي كارهاي 
انجام شده اشاره مي شود.

• آغاز عملیات اجراي سرستون در قطعه میاني
با تالش و پيگيري هاي تيم پروژه مونوريل كرمانشاه، عمليات اجرايی 
مربوط به اولين سرستون در قطعهB۱ )حدفاصل پارك شاهد تا ميدان 
سپاه( آغاز شد. بعد از ساخت و ارسال اولين ست قالب هاي مربوط به 
سرستون، به موازات سبدبافی آرماتورهاي ستون ۳02 ، نسبت به نصب 

داربست ها و قالب بندي اقدام شد.
قطعهB۱ شامل 25 ستون است كه طبق ابالغ كارفرما تا اواخر خردادماه 

)طی 45 روز( اجراي اين سرستون ها می بايست به اتمام برسد. اين در 
حالی است كه مطابق برنامه زمان بندي مصوب، زمان پيش بينی شده 

۱05 روز است.
• ابراز رضایت استاندار کرمانشاه از عملكرد شرکت تام 

ایران خودرو
حجت اله دمياد، استاندار كرمانشاه طي بازديد از پروژه مونوريل كرمانشاه 
از جهش قابل توجه در روند اجرايي اين پروژه ابراز خرسندي كرد و افزود 
: روند اجرايي مونوريل در گذشته از شتاب مطلوبي برخوردار نبود اما با 
پيگيري هاي به عمل آمده سرعت پيشرفت كار به رقم ۳00 درصد نسبت 
به زمان مشابه قبلي رسيده است و اميدواريم با توجه به رفع موانع قبلي 
مجريان پروژه ضمن توجه به كيفيت و امنيت، روند اجرايي اين پروژه را 
نيز با سرعتي بيشتر از پيش دنبال كنند تا مردم به زودي شاهد تحول و 

دگرگوني در اجراي اين طرح باشند.

کرمانشـاه در تب و تاب منوريل
كد: 91246محسن عسگري - گروه ريلي
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• تاکید نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي 
بر اجراي پروژه مونوریل

 عبدالرضا مصري در ديدار از سازمان قطار شهري با اشاره به روند 
پيشرفت فاز اول پروژه منوريل كرمانشاه، اظهار كرد: اجراي فاز اول اين 
پروژه )حد فاصل ميدان معلم تا ميدان آزادي( بايد طبق برنامه زمانبندي 
شده اجرا و به اتمام برسد. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در اجراي فاز 
دوم بايد مطالعات بيشتري صورت گيرد، گفت: فاز دوم اين پروژه )ميدان 
آزادي – ميدان فردوسي( بايد مورد مطالعه دقيق قرار گيرد و تمامي جوانب 
و زواياي آن از ابعاد مختلف ديده شود. مصري با اشاره به اهميت ويژه 
خيابان مدرس به عنوان مركز شهر كرمانشاه اظهار داشت: خيابان مدرس 
نبايد ارزش خود را بر اثر اجراي اين پروژه از دست بدهد و بايد بر حفظ 

جايگاه اين خيابان تالش شود.

 
• پیگیري ویژه شرکت تام ایران خودرو براي تأمین ناوگان 

با توجه به مشكالت گشايش اعتبار اسنادي،  انتقال ارز و ... كه در 
شرايط فعلي براي تامين ناوگان از خارج از كشور موجود است، شركت تام 
ايران خودرو با هماهنگی كارفرما و مشاور كارفرما به دنبال يافتن راه های 

جايگزين  و ارايه پيشنهادهای قابل اجراست.

B3 و B2 ،B1 تكمیل عملیات اجراي ستون در قطعات •
پس از تاييد امكان اجراي كامل ستون ها به صورت يك مرحله اي 
توسط شركت مهندسين مشاور رهپويان)مشاور كارفرما در پروژه مونوريل 
كرمانشاه(، تيم اجرايي پروژه مونوريل كرمانشاه در اقدامي فشرده نسبت به 
اجراي كليه ستون ها در قطعات B2 ،B۱ و B۳ كرد پس از اين اقدام  روند 

رو به رشد پروژه براي مردم كرمانشاه بيشتر محسوس شد.
• احتمال واگذاري جبهه هاي کاري جدید به شرکت تام 

ایران خودرو
پس از تسريع در روند عمليات اجرايي در چند ماه گذشته و ابراز رضايت 
ذينفعان پروژه از شركت تام ايران خودرو، رياست سازمان قطار شهري 
كرمانشاه از احتمال واگذاري جبهه هاي كاري A۱ و A۳ در قطعه شمالي 
مسير پروژه و جبهه كاري B4 در قطعه مياني پروژه خبر داد. قطعه كاري 

A۱ به طول تقريبي ۱500 متر، نقطه آغازين پروژه بوده و از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. در فروردين ماه سال جاري حدود 200 متر از اين 
قطعه به شركت تام ايران خودرو تحويل شد كه عمليات اجراي زيرسازه 
مسير در آن در حال اجراست. پيگيري جهت دريافت مابقي جبهه هاي 

كاري در حال انجام است.

پس از تسریع در روند عملیات اجرایي در چند ماه گذشته و ابراز رضایت ذینفعان 
پروژه از شرکت تام ایران خودرو، ریاست سازمان قطار شهري کرمانشاه از احتمال 
 B4 در قطعه شمالي مسیر پروژه و جبهه کاري A3 و A1 واگذاري جبهه هاي کاري
در قطعه میاني پروژه خبر داد. قطعه کاري A1 به طول تقریبي 1500 متر، نقطه 
آغازین پروژه بوده و از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در فروردین ماه سال جاري 
حدود 200 متر از این قطعه به شرکت تام ایران خودرو تحویل شد که عملیات 
مابقي  دریافت  جهت  پیگیري  اجراست.  حال  در  آن  در  مسیر  زیرسازه  اجراي 

جبهه هاي کاري در حال انجام است.
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مقدمه:
نسبتا  پدیده  پروژه  مدیریت  دفتر 
جدیدي است که از اواسط دهه 1990 
شروع به کسب محبوبیت و شهرت کرد. 
 )®PMI(موسسه مدیریت پروژه آمریكا
مزایای  که  است  موسساتی  جمله  از 
مدیریت  دفاتر  اجرای  و  پیاده سازی 
پروژه در سازمان ها را برشمرده و توسعه 
بحث های  وجود،  این  با  اما  است  داده 
بسیاری در محافل علمی وجود دارد که 
PMO واقعا چه ارزشی در کسب و کار، 

در  فاکتورهایی  چه  و  می کند  خلق 
خلق این ارزش ها موثرند.

محققان  و  نویسندگان  اگرچه 
 ,Hobbs & Aubry( بسیاری 
 ,Desouza & Evaristo  ;2007
 ;2004  ,Dai & Wells  ;2006
 Hurt &  ;2003  ,Kerzner
مورد  در   )2009  ,Thomas
در  نوآوری  این  آثار  و  چگونگی 
کار  و  کسب  ارزش های  خلق 
محور  پروژه  سازمان های  در 
بررسي های گوناگونی انجام داده اند 
اما تاکنون اجماع واضحی در مورد 
این که PMO باید دارای چه ساختار 
و حدود اختیاری باشد، حاصل نشده 

است. Hobbs & Aubry درتحقیق خود 
در سال 2007 علل عدم اجماع را این 

گونه بیان می کنند:
PMO.۱ پديده ای نسبتا جديد است.

PMO.2 ها طيف گسترده ای از نقش ها و 
وظايف را در بر می گيرند.

سيستماتيك  پژوهش های  و  مطالعات   .۳
زيادي در مورد PMO صورت نگرفته است.

پروژه  مديريت  دفتر  وجودي  ضرورت 
:)Project Management Office(

امروزه بسياری از سازمان ها، از ساختارهای 
پروژه ای برای انجام امور خود بهره می گيرند. 
مهمترين عامل كليدی موفقيت اين سازمان ها، 
است.  طرح ها  و  پروژه ها  صحيح  مديريت 
 )PMO(طراحی و استقرار دفاتر مديريت پروژه
اين  در  كه  است  مكانيزمی  برجسته ترين 

خصوص مورد استفاده قرار می گيرد.

از مهمترين چالش های سازمان های  يكی 
مديريت  دفاتر  مناسب  راه اندازی  پروژه محور، 
پروژه است كه بسته به نوع و فعاليت سازمان 
عمل،  در  باشد.  متفاوت  بسيار  می تواند 
مراقبت  برج  كاركرد  مانند  دفاتر  اين  كاركرد 
فرودگاه هاست، در برج مراقبت كسی خلبانی 

نمی كند ولی بدون آن ها عواقب خطرناكی در 
انتظار هواپيما ها خواهد بود.

در  كه  است  نهادی  پروژه  مديريت  دفتر 
قرار  استفاده  مورد  پروژه محور  سازمان های 
تكامل  و  رشد  سبب  آن  وجود  و  می گيرد 
فعاليت های مديريت پروژه در سطح سازمان 
می شود. بسته به اندازه، ساختار، پيچيدگی و نوع 
سازمان ممكن است در يك زمان، پروژه های 
متعددی در آن در حال اجرا باشند. دفتر مديريت 
پروژه باعث تمركز سيستماتيك مديريت پروژه 
و  پروژه ها  كلی  وضعيت  و  شده  سازمان  در 
بسيار  دقت  با  را  سازمان  برنامه های 

بااليی كنترل می كند.
دفتر مديريت پروژه يك واحد سازمانی 
است، نه يك فرد كه خدماتی از قبيل 
مديريت منابع، اجرای آموزش و مشاوره 
اين  از  استفاده  با  می دهد  كه  ارايه  را 
شكست  احتمالی  مخاطرات  خدمات، 
كاهش  سازمان  در  طرح ها  و  پروژه ها 
يافته  افزايش  اجرا  كيفيت  می يابد، 
همچنين مديريت پروژه به بهترين شكل 

ممكن امكان پذير می شود.
ويژگی های  از  يكی  ديگر  سوی  از 
اصلی دفتر مديريت پروژه آن است كه 
تمام  به  عمودی  نظر  از  هم  می تواند 
اليه های سازمان نفوذ پيدا كند و هم از نظر 
افقی كليه كاركردها و فعاليت های سازمان را 
تحت پوشش خود قرار دهد. لذا به عنوان يكی 
نقش  می تواند  اهداف  به  دستيابی  راه های  از 
مهمی در رسيدن سازمان به اهداف استراتژيك 
ايفا كند كه البته اندازه و اختيارات دفتر مديريت 

دفتر مديريت پروژه )PMO( چيست؟
كد: 91247كیوان شیخ االسالمي –  واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه
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پروژه، به مديريت ارشد سازمان بستگی دارد. 
يك  در  پروژه  مديريت  دفتر  كاربرد  بنابراين، 
سازمان با توجه به انتظارات مديريت می تواند 

بسيار گسترده باشد. 
نقش هاي دفتر مدیریت پروژه:

دفاتر مديريت پروژه داراي نقش هاي متنوع 
و گوناگوني هستند اما در نهايت ماموريت آن ها 
ايجاد ساز و كار الزم به منظور مديريت يكپارچه 
تحويل  برای  سازمان ها  پروژه های  و  طرح ها 
هزينه های  چارچوب  در  و  باكيفيت  موقع،  به 

پيش بينی شده است.
پروژه  مديريت  دفتر  نقش های  از  برخی 

عبارت است از:
ميان  در  منابع  هماهنگی  و  تسهيم   •
پروژه هايی كه توسط PMO، مديريت می شود.

مديريت  متدولوژی های  ايجاد  و  تعيين   •
پروژه، عملكردهای بهينه و استانداردها.

•  مديريت خط مشی های پروژه ها، فرآيندها، 
الگوها و ساير مستندات مشترك.

• تمركز دادن مديريت پيكره بندی پروژه 
برای كليه پروژه هايی كه توسط دفتر مديريت 

پروژه ها اداره می شود.
• ايجاد پايگاه و مديريت متمركز برای هر 
دو نوع ريسك های مشترك يا اختصاصی كليه 

پروژه ها.
•  دفتر مركزی برای به كارگيری و مديريت 
ابزارها و نرم افزار های فراگير مديريت پروژه در 

سراسر سازمان.
•  هماهنگی متمركز مديريت ارتباطات در 

ميان پروژه ها.
•  جايگاه مربيگری برای مديران پروژه هاا.

•  نظارت مركزی بر خطوط زمانی و بودجه 
كليه پروژه های دفتر مديريت پروژه ها.

•  هماهنگی كلی استانداردهای كيفی بين 
سازمان  يا  و  كيفی  مسووالن  و  پروژه  مدير 

استانداردها.
يادآور می شود كه الزم نيست كل نقش هاي 
مذكور در همه PMO ها اجرايي شود بلكه اين 
 PMO نقش ها می بايست متناسب با سطح بلوغ
در سازمان انتخاب شده و سپس پياده سازی و 

اجرا شود. 

مدیران پروژه و دفتر مدیریت پروژه:
تفاوت بين مديران پروژه و يك دفتر مديريت 

پروژه ممكن است شامل موارد زير باشد:
•   مديران پروژه و يك دفتر مديريت پروژه 
همچنين  مي كنند  دنبال  را  متفاوتی  اهداف 
هر  در  می روند.  پيش  متفاوتی  نيازهای  با 
صورت كليه اين كوشش ها به وسيله نيازهای 

استراتژيك سازمان همسو می شوند.

اهداف  تحقق  مسوول  پروژه  مدير  يك   •
پروژه  محدوديت های  تحت  پروژه  مشخص 
يك  پروژه  مديريت  دفتر  كه  حالي  در  است 
كه  خاص  الزامات  با  است  سازمانی  ساختار 
مي تواند شامل ديدگاه كلی يك بنگاه اقتصادی 

باشد.
•   يك مدير پروژه بر اهداف مشخص پروژه 
پروژه  دفتر مديريت  دارد در حالي كه  تمركز 
را  اصلی  برنامه  محتوای  و  محدوده  تغييرات 
مديريت می كند و ممكن است آنها را به عنوان 
به  شدن  نايل  بهتر  برای  بالقوه  فرصت های 

اهداف كسب و كار مد نظر قرار دهد.
•  يك مدير پروژه منابع تخصيص داده شده 
به  پروژه را برای بهتر نايل شدن به اهداف 
دفتر  كه  حالي  در  مي كند،  مديريت  پروژه 
تسهيم  سازمانی  منابع  كاربرد  پروژه  مديريت 

شده در ميان پروژه ها را بهينه مي كند.
محتوا،  و  محدوده  پروژه  مدير  يك   •
برنامه زمانبندی، هزينه، و كيفيت محصوالت 
بسته های كاری پروژه را مديريت می كند در 
كلی،  ريسك  پروژه،  مديريت  دفتر  كه  حالي 
فرصت های كلی، و وابستگي های فيمابين كليه 

پروژه ها را مديريت مي كند.
• يك مدير پروژه، پيشرفت پروژه و ديگر 
حالی  در  می دهد  گزارش  را  پروژه  اطالعات 
كه دفتر مديريت پروژه گزارش يكپارچه شده 
و ديدگاه سازمان از پروژه های تحت نظر را ارايه 

مي دهد.
مزایاي استقرار دفتر مدیریت پروژه:

دفاتر مديريت پروژه دستاوردهاي خود را در 
دو بخش سازماني و پروژه به عنوان مزيت ارايه 
مي كنند. برخي از مزاياي سازماني دفتر مديريت 

پروژه در بعد سازماني عبارتند از:
• ارتقاي سطح عملكرد سازماني 

• ترويج و اشاعه فرهنگ مديريت پروژه در 
تمام سطوح و اليه هاي سازمان

• مديريت پروژه مبناي اقدامات و به عنوان 
شايستگي مركزي فعاليت هاي سازمان 

شايستگي هاي  و  دانش  سطح  ارتقاي    •
سازماني 

ارتباطات  در  اثربخشي  ايجاد  و  تسهيل   •
درون سازماني و ارتباطات برون سازماني 

مشتريان  رضايتمندي  سطح  افزايش   •
سازمان 

• مديريت منابع سازمان 
• مديريت متمركز و هماهنگ پروژه هاي 

سازمان 
برخي مزايا و دستاوردهاي PMO، مستقيما 
متوجه پروژه هاي سازمان است. البته اثرات آن 
نهايتا در بعد عملكرد سازماني نمود مي يابد، از 

آن جمله عبارتند از:
 استانداردسازي رويه هاي اجرا و مديريت 

پروژه 
و  پروژه  كنوني  وضعيت  بهتر  نمايش   

تسهيل در مانيتورينگ آنها 
  اتمام پروژه در زمان و هزينه تعريف شده 

و كيفيت مورد انتظار 
 ايجاد روشي منظم براي برنامه ريزي 

 كاهش هزينه 
 افزايش سرعت تحويل پروژه ها 
  افزايش رضايت ذينفعان پروژه 

 تقويت رهبري پروژه

نتیجه گیري:
در  پروژه  مديريت  دفتر  تاثير  و  نقش 
نقش هاي  قالب  در  محور  پروژه  شركت هاي 
تسهيل  يكپارچه سازي،  هماهنگ سازي، 
كنندگي و نظارتي و مشورتي تبيين شد. دفاتر 
در  ضرورت  يك  عنوان  به  پروژه  مديريت 
سازمان هاي پروژه محور خود را مطرح كرده و 
مزاياي بسياري را به عنوان ارزش افزوده ارايه 
مي كنند. ساختار مناسب دفتر مديريت پروژه و 
انطباق آن با سازماني كه در آن قرار مي گيرد، 
همواره به عنوان يك عامل مهم در شكست 
يا موفقيت آن ها است. در كنار انتخاب ساختار 
و  برتر  راه كارهاي  به  توجه    ،PMO مناسب 
دروس آموخته عامل ديگري است كه در ميزان 

موفقيت دفتر مديريت پروژه موثر است. 
برای  زيادی  تمايل  كه  داشت  توجه  بايد 
تشكيل دفتر مديريت پروژه در سازمان ها وجود 
دارد ولی بايد ريسك آن را نيز در نظر گرفت. 
اگر دفتر مديريت پروژه ضعيف عمل كند، باعث 
ايجاد احساس منفی نسبت به مديريت حرفه ای 
را  پروژه خواهد شد كه ممكن است سازمان 
سالها به عقب برگرداند. برای عملكرد مطلوب 
يك دفتر مديريت پروژه مفروضات زير را بايد 

مد نظر قرار داد.
كامال  بايد  پروژه  مديريت  دفتر  نقش    
روشن باشد و تنها نقش هاي تعيين شده، مالك 

عمل باشد.
 تركيب افراد مستقر در PMO، تلفيقی از 
افراد باتجربه در حوزه دانشي مديريت پروژه و 

متخصصان فني باشد.
  پشتيبانی كامل مديريت ارشد سازمان 

وجود داشته باشد.
 دفتر مديريت پروژه بدون استفاده از فرآيندها 
و تكنيك های مناسب مديريت پروژه، عملكرد 
بنابراين  داد،  نخواهد  بهبود  را  شما  پروژه های 

مديريت حرفه ای پروژه ها بايد ترغيب شود.

منابع:
 )PMI-Project Managenent Institute, “ A Guide to Project Management Body Of Knwledge )PMBOK)”: Forth Edition, 200۸ -۱

 )PM solutions, A PM solutions Research Report, “Tht state of the PMO 2010”,www.pmsolutions.com/insights/research.20۱0-2
۳ - طاووسي،علي؛ تيموري، احمد؛ “دفاتر مدیریت پروژه”، ماهنامه تدبير،  شماره ۱70

 )Robert K.Wysocki, “Effective Project Management”; Fifth Edition, Wiely Publishing,Inc. 2009 -4
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و  اجرا  تعريف،  مانع  بزرگترين  بي شك 
بهره برداري از هر پروژه اي تامين منابع مالي 
مورد نياز آن پروژه است. هرچند اين موضوع، 
چالش بسيار بزرگتري براي يك كشور پيشرفته 
كشوري  به  نسبت  محدود  منابع  با  صنعتي 
بي حساب كتاب  پول هاي  و  بيمار  اقتصاد  با 
منابع زيرزميني ملي ايجاد مي كند باز هم كم 
و بيش در تمام دنيا يكي از دغدغه هاي اصلي 
با  است.  بهره برداران  و  كارفرمايان  دولت ها، 
ظهور شيوه هاي اجراي پروژه به صورت هاي 
ساخت-  طراحي-   ،)DB(ساخت طراحي- 
 )MC(ساخت مديرت   ،)DBO(بهره برداري
انتقال)BOT(،  به  بهره برداري-  ساخت-  و 
عنوان انتخاب هاي موفق اجراي پروژه هاي در 
بخش عمومي نگرش نويني در احداث صنايع 
توسط دولتها و كارفرمايان ايجاد شده است.در 
پروژه هاي بخش زيربنايي و عمومي اين امر 
به معني استفاده از سرمايه است. با استفاده از 
پروژه،  اجراي  شيوه  انتخاب  براي  معيارهايي 
پروژه هاي  اجراي  روش  مي توانند  كارفرمايان 

جديد خود را مشخص كنند.
سطوح  در  حكومت ها  اخير،  سالهاي  در 
مختلف تالش مي  كنند كه هزينه ها را محدود 
دهند.  را كاهش  اين كه خدمات  بدون  كنند 
با توجه به نيازهاي مالي، وزارتخانه ها به طور 
در  زيربنايي  تاسيسات  مديريت  به  فزاينده اي 
يك روش شبه تجاري سوق پيدا كرده اند و به 
دنبال كشف راه هاي جديد از مشاركت هاي بين 

حكومت و بخش خصوصي هستند.
در نتيجه اين ابتكارات، حالت هاي مشاركت 
بسيار مختلفي به وجود آمده كه بسياري از آنها 
داراي همپوشاني با يكديگر هستند ولي در معنا 

و روش داراي اختالف ظريفي دارند.
مالي  تامين  بخش  دو  شامل  مالي  تامين 
پروژه ها و تامين مالي سازمان هستند كه موضوع 

بحث اين مقاله تامين مالي پروژه هاست.
دو مشخصه تعيين كننده براي هر يك از 
پيوستگي  چگونگي  پروژه،  اجراي  روش هاي 
مراحل انجام پروژه همچنين تامين منابع مالي 
مورد نياز توسط بخش هاي دولتي يا خصوصي 
است. در شكل زير طبقه بندي روش هاي اجراي 
مراحل  پيوستگي  چگونگي  اساس  بر  پروژه 
انجام پروژه همچنين منابع مالي مورد نياز آورده 

شده است.
 روش هاي متداول و سنتي اجراي پروژه در 
 ،)Fix Value Contract(كشور شامل كنتراتي
طبق فهرست بها)Cost Price Contract( و 
قرارداد اماني)Cost Plus Contract( هستند كه 
به دليل وجود مدل ها و روش هاي جديدتر استفاده 

از آنها رو به كاهش است. 
روش هاي نوين تامين مالي پروژه ها به شرح 

زير هستند:
BOT.1)ساخت- بهره برداري-  انتقال(

در اين روش يك پيمانكار مسووليت طراحي 
و اجرا را داشته و براي مدت مشخصي از آن 
تاسيسات بهره برداري كرده، پس از اتمام مدت 

قرارداد تاسيسات موجود را به كارفرما منتقل 
مي كند. معموال تامين منابع مالي پروژه نيز بر 
عهده پيمانكار بوده و مالكيت پروژه در طول 

مدت زمان قرارداد بر عهده كارفرما است.
BOO.2 )ساخت- تملك- بهره برداري(

در يك قرارداد BOO پيمانكار وظيفه ساخت 
و بهره برداري از يك واحد صنعتي)تسهيالت( را 
بدون اين كه حق بهره برداري از آن را به بخش 

دولتي)عمومي( انتقال دهد بر عهده دارد.
BBO.3 )خرید- ساخت- بهره برداري(

فروش  از  شكل  يك   BBO قرارداد  يك 
بسط  يا  احيا  تجديد،  شامل  كه  است  دارايي 
تسهيالت موجود است.در اين روش حكومت، 
بخش  واحد  يك  به  را  خود  دارايي)ملك( 
خصوصي مي فروشد سپس بخش خصوصي 
بهبود و اصالحات و ترميمات را بر روي داراي) 
واحد صنعتي( جهت بهره برداري از آن براي به 

دست آوردن سود مناسب انجام مي دهد.
4. پیمان خدماتي

4.۱ .بهره برداري- نگهداري
شركت  يك  با  كشوري  يا  شركت  يك 
خصوصي براي بهره برداري و يا نگهداري از 
يك واحد خدماتي مشخص پيمان مي بندد. در 
زمان نگهداري يا بهره برداري از واحد خدماتي 
دولتي  بخش  خصوصي،  بخش  وسيله  به 
مالكيت و مديريت كلي را بر واحد يا سيستم 

خدماتي حفظ مي كند.
4.2.بهره برداري- نگهداري- مديريت

روش هاي تامين مالي پروژه ها از طريق 
قراردادهاي نوين مهندسي

كد: 91248كیوان پورياور- گروه نیرو و تاسیسات
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يك بخش دولتي با يك بخش خصوصي 
براي نگهداري و مديريت يك واحد يا سيستمي 
كه خدمات را فراهم مي كند، پيمان مي بندد. 
تحت اين پيمان، شريك دولتي مالكيت خود 
را بر روي واحد يا سيستم حفظ مي كند ولي 
بخش خصوصي ممكن است سرمايه خود را 
در اين راه به كار بياندازد. هر سرمايه به كار 
افتاده خصوصي و نقش و سهم آن در عمليات و 

بهره برداري به دقت محاسبه مي شود.
BTO.5 )ساخت- انتقال- بهره برداري(

مسووليت  خصوصي  بخش  مدل  اين  در 
طراحي و ساخت يك واحد صنعتي يا بخشي 
از تاسيسات زير بنايي را براي آن فراهم مي كند. 
عمراني  واحد  مالكيت  حق  تكميل،  از  بعد 
ولي  مي شود  داده  انتقال  حكومت  به  جديد 
براي  پيماني  تعهد  پيمانكار  بخش خصوصي 
بهره برداري از واحد عمراني و بازرگاني سرمايه 
به كار انداخت شده در پروژه را در طول مدت 
نظر  تحت  است،  شده  معين  كه  هايي  سال 

مديريت)حكومت( دارد.
BOOT.6 )ساخت- مالكیت- انتقال- 

بهره برداري(
براي  بهره برداري  پيمان  هيچ  كه  زماني 
قرار  مدل  باشد،  نداشته  وجود  امتياز  صاحب 
دادي BOT تبديل به BOOT مي شود. در اين 
حالت شركت صاحب امتياز مانند مالك عمل 
مي كند. در اين روش نيز مانند BOT صاحب 
مالي،  تامين  ساخت،  طراحي،  مسوول  امتياز، 
بهره برداري و نگهداري است و در دوره قرارداد 
واحد  اغلب  مي شود.  محسوب  پروژه  مالك 
از پايان دوره قرارداد، بدون هيچ  صنعتي بعد 

هزينه اي به حكومت برگردانده مي شود.
 Developer Financing  .7

)سرمایه گزاري توسعه دهنده(
سرمايه گذاري  از  نوعي  فاينانس  از  منظور 
در  كه  است  داخلي(  گاه  و  خارجي  )اغلب 
عنصر  مهمترين  عنوان  به  سرمايه گذار  آن 
در  طرح(  )پيمانكار-  سازنده  مشاركت  در 
مسووليت هاي طراحي و اجرا حضور دارد و پس 
از پايان ساخت و آغاز بهره برداري، اصل سرمايه 
به عالوه باالسريهاي ديگر را از دولت به عنوان 
ضامن كارفرما)دستگاه بهره بردار( با اقساطي 
مي كند.  دريافت  اوليه  توافق  طبق  و  معين 
الزم به ذكر است كه سرمايه گذار مي تواند در 
عوض، حق ساخت مغازه هاي تجاري، منازل و 
تسهيالت صنعتي در محل پروژه را پيدا كند و 
از آن روش بتواند سرمايه به كار انداخته خود را 

به دست آورد.
LDO .8 )اجاره- توسعه- بهره برداري(

در طي اين مشاركت، شريك خصوصي واحد 
صنعتي موجود را از حكومت اجاره مي كند يا 
مي خرد و براي مدرنيزه كردن و يا توسعه واحد 
صنعتي سرمايه گذاري مي كند و پس از آن طي 
دوره قراردادي كه با حكومت بسته شده است، 

بهره برداري مي كند.
DBB .9 )طراحي- مناقصه- ساخت(

 50 در  استفاده  مورد  سنتي  روش  يك 
يك  پروژه،  اجراي  براي  كه  بوده  اخير  سال 
اساس  بر  پروژه  طراحي  براي  مهندسي  تيم 
كار  به  كارفرما  نيازهاي  و  بودجه  اهداف، 
گرفته مي شود. با كامل شدن طراحي اجراي 
پروژه، يك پيمانكار طبق فرايند مناقصه براي 
ساخت و نصب بر اساس حداقل قيمت انتخاب 
مي شود. در مدت زمان ساخت، مهندسين طراح 
بر عملكرد پيمانكار ساخت بر اساس طراحي 
و مشخصه هاي فني همچنين قوانين كارفرما 

نظارت دارند.
)EPC طراحي- ساخت یا( DB .10

در روش طراحي و ساخت، كارفرما از طريق 
خدمات  سازنده،  طراح-  با  واحد  قرارداد  يك 
مي كند.  تامين  را  پروژه  ساخت  و  طراحي 
مسووليت و ريسك كارفرما در اين روش به 
حداقل مي رسد و منبع واحد مسووليت)طراح- 
و  تداركات  طراحي،  خدمات  تمامي  سازنده( 
اين  در  مي گيرد.  عهده  بر  را  پروژه  ساخت 
به  همزمان  ساخت  و  طرح  امكان  سيستم 
حداكثر مي رسد. ريسك كارفرما در راه اندازي 
پروژه مربوط به اطالعاتي است كه در مرحله 
واگذاري  براي  مذاكره  يا  مناقصه  برگزاري 
قرارداد طرح و ساخت توليد مي كند. اجراكننده 
DB معموال قيمت كار طراحي و ساخت را به 

طور همزمان پيشنهاد مي كند.
Turnkey .11 )کلید در دست(

ولي  است    DB مانند  قراداد  نوع  اين  مدل 
سازنده  طراح-  هاي  مسووليت  حوزه  آن  در 
موقت  تامين  در  مشاركت  و  پايه  طراحي  به 
پيمانكار  مالي پروژه گسترش مي يابد. در آن 
موقت  مشاركت  و  ساخت  تدارك،  مسووليت 
در تامين مالي و راه اندازي پروژه را به عهده 
نيز   Package-deal روش  اين  به  مي گيرد. 
 ،Turnkey قرارداد  يك  تحت  مي شود.  گفته 
بخش دولتي با بخش خصوصي براي طراحي 
و ساختي يك واحد عمراني كامل بر اساس 
كارايي هاي مشخص شده استاندارد و معيارهاي 
توافق شده بين بخش دولتي و خصوصي پيمان 

مي بندد.
12.مدیریت ساخت

)Construction Management(

براي  كارفرمايان،  برخي  است  ممكن 
برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي پيچيده، منابع 
داخلي براي برنامه ريزي، طراحي و ساخت آن 
پروژه را نداشته باشند. براي پوشش اين نياز، 
خدمات مديريت ساخت مي توان به دو شيوه 

متفاوت فراهم شود.
۱2.۱.مديريت ساخت- مشاور

به  كارفرما  ساخت،  مديريت  شيوه  اين  در 
طور جداگانه با يك پيمانكار مشاور مديريت 
ساخت به عنوان نماينده و يك يا چند پيمانكار 
اصلي كه از طريق مناقصه مشخص مي شوند، 
قرارداد مي بندد. نماينده مشاور مديريت ساخت 
هزينه تخصيصي اوليه و برنامه زمان بندي را 
تهيه كرده و به كارفرما براي انجام مناقصه در 
فازهاي مختلف ساخت ياري مي رساند. كنترل 
هزينه بهتر و برنامه زمان بندي اصالح شده از 
مي تواند  كه  است  اين شيوه  مهم  ويژگي  دو 
براي پروژه هاي بزرگ و پيچيده كه روش ها و 
راه حل هاي متفاوتي وجود داشته كه تاثير زيادي 

بر هزينه دارند، مورد  استفاده قرار گيرد.
۱2.2.پيمانكار مديريت ساخت

در اين شيوه كارفرما به طور مجزا با يك 
پيمانكار مهندسي مشاور و يك مدير ساخت 
پيمانكار ريسك ساخت قرارداد  يا  در ريسك 
مي بندد. در اين شيوه قرارداد، مديريت ساخت 
در ريسك قرار دارد تا هنگامي كه همه خدمات 
پيمانكاري و همه خدمات مديريت ساخت را 
پيمانكاري  خدمات  سازد.  فراهم  پروژه  براي 
ساختي كه ارايه مي شود، براساس حداكثر هزينه 

ضمانت شده، هزينه ثابت تعريف مي شود.
پروژه هاي  از مهمترين عوامل موفقيت در 
DB، BBO، و BOT تعريف درست مراحل و 
محدوده پروژه است. پروژه اي كه قبل از اتمام 
طراحي،  شروع به عمليات ساخت مي كند، فقط 
در صورت تعريف درست پروژه مي تواند به طور 
موفق ادامه يابد. با توجه به مزايا و معايب هريك 
از شيوه هاي موجود معيارهاي انتخاب هر يك 
به طور خالصه مي توان نتيجه گرفت كه اجراي 
پروژه به صورت DB )كه در كشورمان با نام 
EPC شناخته مي شود( بهترين شيوه اجراي 
اكثر پروژه هاست)تحقيقات نيز نشان مي دهد، 
با  جهان  در   DB صورت  به  پروژه ها  اجراي 
سرعت بااليي در حال رشد است( در صورت 
بزرگي بيش از حد پروژه،  موجود نبودن منابع 
تكنولوژي مربوطه و عدم  نياز  مديريت مورد 
تعريف دقيق پروژه، MC بهترين انتخاب و در 
صورت عدم تامين منابع مالي از سوي دولت، 
BOT بهترين شيوه اجراي پروژه مذكور است.

منابع:
۱.بررسي و ارزيابي مزايا و معايب انواع روشهاي اجراي پروژه و مقايسه آنها، سيد محمد علي لطيفي رستمي، غالمرضا شيرازي رستمي، فاطمه حاجي زاده رستمي، ۱۳9۱

2. بررسي روش هاي »طرح و ساخت و تامين مالي« پروژه) DBF)EPCF- دكتر امام جمعه زاده- هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه۱۳9۱
۳. بانك مركزي جمهوري اسالم ايرن، مجموعه مقررات ارزي، ۱۳90

4. نگاهي بر تسهيالت ارزي فاينانس و ريفاينانس- دكتر بهرام خيري، مريم كيائي، ۱۳90
Hydrocarbon Engineering June, 2002.5 ، ترجمه اسفنديار كريم زادگان، ۱۳90
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احياي باتري هاي فاسد شده دستگاه
Hand Held 

 شرکت تام ايران خودرو 
عباداله فضلي ـ واحد امور برنامه ريزي و كنترل پروژه 

تعریف باتري1 
يا  باتري  الكتروشيميايي،  توان  منبع 
از  شده  آزاد  انرژي  كه  است  وسيله اي  انباره 
الكتريسيته  به  مستقيما  را  شيميايي  واكنش 
سلول  چند  مجموع  از  باتري  مي كند.  تبديل 
اساسا  است كه  الكتروشيميايي تشكيل شده 
عملكرد اين سلول ها بر تبديل انرژي شيميايي 
قابل  انرژي  است.  بالعكس  و  الكتريسيته  به 
دريافت در قطب هاي باتري به ازاي واحد بار 

الكتريكي باتري  الكتريكي را نيروي محركه 
اندازه گيري  ولت  واحد  با  را  آن  و  مي گويند 
مي كنند. قطب مثبت باتري آند و قطب منفي 

آن كاتد نام دارد.
باتري هاي قابل شارژ

سلول هاي  گروه  از  شارژ  قابل  باتري هاي 
الكتريكي  انرژي  ذخيره كننده  الكتروشيميايي 
هستند. به اين نوع سلول ها، سلول هاي ثانويه 
گفته مي شود زيرا واكنش هاي الكتروشيميايي 

به صورت برگشت پذير در آنها اتفاق مي افتد. 
باتري هاي قابل شارژ در اندازه ها و انواع مختلف 
دستگاه هاي  و  كاربردها  در  استفاده  )براي 
باتري هاي  شامل  كه  دارند  وجود  مختلف( 
در  مگاواتي  باتري هاي  تا  كوچك  دكمه اي 

شبكه توزيع، هستند.
چند تركيب شيميايي معمول در باتري هاي 
از:   عبارت اند  استفاده مي شوند كه  قابل شارژ 
نيكل-  ،)lead-acid(اسيد سرب-  تركيب 

افزایش بهره گیري از باتري ها و کاربردهاي گسترده آن، منجر به افزایش زباله هاي صنعتي و آلودگي محیط 
زیست شده است. سازندگان و تولیدکنندگان این محصوالت، از مواد شیمیایي خطرناکي براي افزایش 
کارایي بهتر باتري هاي ساخته شده خود سود مي جویند و بالطبع پسماند هاي این محصوالت، باعث باال رفتن 
آلودگي محیط زندگي و تولید سموم کشنده اي است که ناخودآگاه وارد چرخه طبیعت مي شود و احیاي این 

باتري ها مي تواند نقش هر چند کوچكي در پاکیزگي محیط زیست داشته باشد.

كد: 91251

   ۱- تعاريف برداشت آزاد از ويكي پديا
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 ،)NiMH(فلز تركيب  نيكل-   ،)NiCd(كادميم
يون-  ليتيوم-  و   ،)Li-ion( يون  ليتيوم- 

.)Li-ion polymer(پليمر
باتري هاي قابل شارژ نسبت به ساير باتري ها 
هزينه  مي شوند،  استفاده  بار  يك  براي  كه 
كمتري دارند و تاثيرات زيست محيطي كمتري 
برجا مي گذارند. برخي از باتري هاي قابل شارژ 
در اندازه هاي مشابه ساير باتري ها توليد و عرضه 
مي شوند با اين تفاوت كه امكان شارژ و استفاده 

مجدد از آنها وجود دارد.
 )Lithium( لیتیم

باتري هاي ليتيم از ليتيم در حالت فلزي آن 
استفاده مي كنند تا به چگالي انرژي بسيار باال 
دست پيدا كنند، در نتيجه مدت عمل طوالني 
و طول عمر نگهداري )در قفسه( زيادي دارند. 
باتري هاي ليتيم مي توانند پس از پنج سال عدم 
استفاده تا 97 درصد از ظرفيت اسمي خود را 
حفظ كنند. باتري هاي ليتيم بهترين جايگزين 
براي باتري هاي قليايي استاندارد دوربين هاي 
ساير  و    ۳MP پخش  دستگاهاي  ديجيتال، 

وسايل الكترونيكي هستند.
بيشترين  كه  است  عناصري  جزو  ليتيم 
پايداري را در جدول مندليف دارند و به دليل 

عملكرد باال و ايمني نسبي خوبي دارند.

)Lithium-Ion( ـ یون باتري هاي لیتیم 
چگالي  باالترين  يون  ـ  ليتيم  باتري هاي 
انرژي را فراهم مي سازند. اين باتري ها مي توانند 
دو برابر انرژي قابل دسترسي از باتري هاي نيكل 
ـ كادميم را در اختيار دستگاه مصرف كننده قرار 
دهند. باتري هاي ليتيم ـ يون به دشارژ كامل 
نياز ندارند و مي توان قبل از دشارژ كامل باتري 
نسبت به شارژ مجدد آنها اقدام كرده و در هر 
زمان بي آن كه روي كارآيي باتري اثر بگذارد 

شارژ  شوند. به دليل اين كه باتري هاي ليتيمـ  
يون معموال داراي طول عمر شارژ/دشارژ ۳00 
تا 500 چرخه هستند، اگر زود به زود و قبل از 
تخليه، اين باتري را شارژ كنيد، طول عمر باتري 
را پايين مي آوريد. با آنكه بسياري از سازندگان 
باتري هاي ليتيمـ  يون طول عمر باتري را تا سه 
سال و بعضي از مصرف كنندگان طول عمر آن 

را تا ۱۸ ماه را گزارش كرده اند.
 فرایند شارژ باتري هاي فاسد و غیر 

قابل شارژ
باتري هاي ليتيم ـ يون بيشترين كاربرد در 
ميان باتري هاي موجود در صنعت را به خود 
كاربرد  موارد  از  يكي  است.  داده  اختصاص 
دستگاه هاي  در  استفاده  باتري ها،  گونه  اين 
HandHeld است كه در شركت تام ايران خودرو 
در جهت كنترل موجودي پروژه هاي شركت در 
و  داخلي  انبارگرداني هاي  در  انبارها همچنين 
مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  مالي  سال  پايان 
متاسفانه باتري اين دستگاه ها در سه سال اخير 
به دليل فاسد شدن، كارايي خود را از دست داده 
و مي بايست به انبار ضايعات منتقل مي شد و 
به دليل تحريم كشورمان در طول  از طرفي 
اين سال ها، امكان تهيه اين باتري ها  توسط 
مي پذيرفت.  صورت  سختي  به  تام  شركت 
بنابراين به ناچار با همكاري واحد خدمات فني، 
برق كشي در تمام نقاط انبارها صورت پذيرفت 
تا امكان استفاده از سيم سيارهايي كه به واسطه 
دستگاه هاي  برق  تامين  جهت  موضوع،  اين 

HandHeld تهيه شده اند، فراهم شود. 
در باتري فرسوده، مقاومت دروني به قدري 
باالست كه با گذر جريان، ولتاژ دو سر باتري 
زود افت مي كند و باتري توانايي تامين انرژي 
الكتريكي مفيد را ندارد. در برخي باتري ها با 
به  جريان،  وارونه  سوي  در  جرياني  گذراندن 
هنگامي كه باتري كار هميشگي اش را انجام 
مي دهد، مي توان باتري را دوباره باردار يا شارژ 
كرد. در فرايند شارژ باتري انرژي پتانسيل در آن 
انباشته مي شود البته شمار بارهاي شارژ باتري به 
خاطر برگشت ناپذيري فرايندهاي تبديل انرژي، 

محدود است.
تحقيقات و مطالعاتي كه درخصوص روش 
شارژ  غيرقابل  كه  فاسدي  باتري هاي  احياي 
بودند، منجر به اين فرايند شد كه مي توان با 

ايجاد شوك هاي كوتاه مدت و تكرار در بازه هاي 
زماني منظم درصد بااليي از باتري هاي فاسد 
شده را احيا كرده و مجددا مورد استفاده قرار 
داد. اين موضوع در خصوص يك عدد باتري از 
اوايل بهمن ماه سال۱۳9۱، تست و با توجه به 
نتيجه مثبت، اين موضوع در مورد ساير باتري 
ها نيز اجرا و تا پايان سال ۱۳9۱ تعداد بيشتري 
از باتري هاي دستگاه HandHela با اين روال 
احيا شد و در انبارگرداني پايان سال با موفقيت 

مورد بهره برداري و استفاده قرار گرفت.
به واسطه اين فعاليت خريد باتري ها كه مبلغ 
پيش فاكتور هر كدام چهار ميليون و 500 هزار 
ريال بوده و هيچ تضميني بر سالمت آنها نبود، 

متوقف شد.
 در اين فرايند ۱2 باتري فاسد و از دور خارج 
شده  به صورت كامل احيا، و وارد چرخه سيستم 

شد.
کاربرد دستگاه هندهلد در شرکت تام

در   HandHelad دستگاه هاي  از  استفاده 
چند سال اخير كمك شاياني به تسريع عمليات 
انبارداري و به خصوص انبارگرداني پايان سال 
كرده است. به طوري كه طول دوره انبارگرداني، 
دقت انبارگرداني و ورود اطالعات شمارش را به 

مقدار قابل مالحظه اي بهبود داده است.

صورت  به  كه  دستگاه ها  اين  عملكرد 
وايرلس هستند، بدين گونه است كه دستگاه 
HandHelad اطالعات شناسايي كاال را كه 
به صورت باركد ميله اي بر روي برگ شناسايي 
كاال درج شده است، اسكن كرده و در اختيار 
مركزي  سرور  مي دهد،  قرار  مركزي  سرور 
براساس اطالعات دريافتي، نسبت به تغيير و 

بروزآوري بانك اطالعاتي اقدام مي كند. 

استفاده از دستگاه هاي HandHelad در چند سال اخیر کمك شایاني به تسریع 
عملیات انبارداري و به خصوص انبارگرداني پایان سال کرده است. به طوري که 
طول دوره انبارگرداني، دقت انبارگرداني و ورود اطالعات شمارش را به مقدار 

قابل مالحظه اي بهبود داده است.
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این نوشته به صورت اجمالي به پروژه تحقیق، طراحي و ساخت دستگاه تغییر رنگ اتوماتیك که توسط 
مهندس امیررضا شاهي از کارشناسان گروه رنگ انجام شده و به عنوان اختراع و با عالمت تجاري شرکت 
تام ثبت شده است، مي پردازد. هدف پروژه، طراحي و ساخت »یك دستگاه تغییر رنگ اتوماتیك« مختص 
شرکت تام است که به طور کامل قابل برنامه ریزي، کنترل و ارتباط با سایر ماشین آالت )کانوایر، هواساز، 

سیستم اطفاي حریق، ماشین ها یا ربات هاي پاشش و ...( باشد.

)Auto Color Changer (دستگاه تغيير رنگ اتوماتيک
كد: 91252فريد رزم يار – گروه رنگ

مقدمه:
در عرصه فناوري تجهیزات پاشش 
رنگ همواره سعي شده سرعت، دقت 
کند.  پیدا  بهبود  رنگ آمیزي  کیفیت  و 
فناوري هاي  به سوي  نیل  در راستاي 
شده  تالش  حاضر  طرح  در  خودکار 
خطاي  کاهش  چون  اهدافي  است 
انساني و دقت و کیفیت پاشش رنگ 
خطوط  داراي  که  مختلفي  صنایع  در 
رنگ آمیزي قطعات تولیدي هستند، در 

نظر گرفته شود.

شرح طرح:
در صنايعي كه خطوط رنگ در آنها با 
تنوع رنگ همراه است و قطعات مختلف 
رنگ هاي  با  بايد  رنگ  خط  طول  در 
جاي  به  شوند،  رنگ آميزي  مختلف 
يك نازل پاشش يا پيستوله پاشش، به 
تعداد تنوع فام رنگ در هر ايستگاه به 
سه رشته شيلنگ)يكي براي هوا و دو 
تاي ديگر براي رفت و برگشت رنگ 
است.  احتياج  رنگ(  فام  هر  ازاي  به 
استفاده از سيستم هاي سنتي در خطوط 
رنگ كه در آنها به ازاي هر رنگ، سه 
رشته شيلنگ مربوط به رنگ و هوا به 
عالوه متعلقات مربوطه و يك عدد نازل 

پاشش رنگ وجود دارد، موجب شلوغي سطح 
تعداد  كه  خطوطي  در  مي شود.  كابين  داخل 
رنگ زياد باشد، كنترل و انتخاب رنگ مناسب 
براي پاشش بسيار سخت شده و امكان اشتباه 
كارگر و ضايع كردن قطعه در حال رنگ آميزي 
را باال مي برد. اين امر جداي از هزينه اوليه زياد، 
هزينه تعمير و نگهداري باال، كيفيت نامناسب 
رنگ آميزي در اثر آلودگي كابين و شيلنگ هاي 
متعدد رنگ را به دنبال دارد. تعمير و نگهداري 
نامناسب ناشي از تعدد نازل هاي پاشش رنگ نيز 

يكي از معايب روش سنتي است.
با توجه به موارد باال، وجود دستگاهي كه 
بتواند از يك نازل پاشش، كليه فام رنگ هاي 

مورد نياز را تامين كند، اجتناب ناپذير است.
براي مديريت تغيير رنگ يك نازل پاشش، 
از اين دستگاه استفاده مي شود. ماژول هاي تغيير 

رنگ اتوماتيك براي تغيير رنگ اتوماتيك در 
پاشش  ربات هاي  رنگ،  پاشش  ماشين هاي 
دستي  رنگ  پاشش  دستگاه هاي  در  يا  رنگ 
اتوماتيك مورد استفاده  تغيير رنگ  به  مجهز 
قرار مي گيرد. اين ماژول ها توسط PLC كنترل 
مي شوند و امكان برنامه ريزي تغيير رنگ به طور 

خودكار را فراهم مي آورند.
نمونه هاي  از  گرفتن  الهام  با  طرح حاضر 
  )Durr و  Sames موجود )ساخت شركتهاي
در شركت ايران خودرو ، با برند شركت تام ارايه 

شده است.

مشخصات و توانایي هاي دستگاه:
اين دستگاه قادر است ۱2 فام رنگ را مديريت 
كندكه اين تعداد به راحتي قابل افزايش است. از 
ساير توانايي هاي اين دستگاه مي توان به كنترل 
 . )500CC/min و انتخاب دبي مورد نياز  )0 تا
خالي كردن و شستشوي مسير پيستوله، اعالم 
حريق و نيز اعالم خطاهاي تجهيزاتي مانند 

هواسازها و كانواير اشاره كرد.

مزیت هاي اجراي طرح:
طراحي  دانش  و  تكنولوژي  به  دستيابي   •

تجهيزات رنگ
• ايجاد عالمت تجاري )برند( براي شركت 

تام در تجهيزات خطوط رنگ
•كاهش هزينه تامين تجهيزات در پروژه هاي 

جاري رنگ

•كاهش زمان اجراي پروژه هاي رنگ
هاي  نمونه  با  دستگاه  تمایز  وجوه 

خارجي:
رنگ هاي  مديريت  به  قادر  حاضر  دستگاه 
به  نسبت  كمتر  ماژول هاي  تعداد  با  بيشتر 
  Sames نمونه هاي مشابه موجود شركت هاي
است.    Eisenmann و   , Durr , ABB
به  مربوط  اتصاالت  و  شيلنگ ها  جانمايي 
ماژول ها به نحو چشمگيري تسهيل شده است. 
اين وجوه تمايز ناشي از طراحي بهينه بلوك هاي 

ماژول تغيير رنگ بدين شرح است:
• هر كدام از ماژول هاي تغيير رنگ 
كه به صورت بلوك هايي در كنار هم 
قرار مي گيرند قابليت مديريت سه رنگ 
را دارند، به اين صورت كه مثال براي 
چهار  است  كافي  رنگ   ۱2 مديريت 
عدد از اين بلوك ها كنار هم قرار گيرند. 
رنگ هاي  تعداد  مشابه  نمونه هاي  در 
دو  ماژول،  يك  توسط  شده  مديريت 

رنگ است.
• قرارگيري ورودي و خروجي ها در 
بلوك تغيير رنگ به طور زاويه دار، به 
شكلي كه نصب شيلنگ ها و اتصاالت 
و نحوه قرارگيري شيلنگ ها در كنار هم 

تسهيل شده است.
جمع بندي:

معرفي طرح فوق مي تواند به عنوان گامي 
در جهت تكميل فناوري هاي صنايع رنگ و 
زمينه  اين  ادامه تحقيقات در  براي  سرآغازي 
خودروسازي  صنايع  بر  عالوه  باشد.  راه گشا 
كه به دليل تنوع رنگ و نيازمندي هاي كيفي 
باال مشتري عمده اين تجهيزات هستند، كليه 
خطوط رنگ مايع مربوط به صنايع قطعه سازي، 
صنايع عمومي نظير لوازم خانگي و صنايع ديگر 
همچون ماشين آالت كشاورزي از مشتريان اين 

محصول هستند.
 چشم انداز آتي در اين زمينه مي تواند دستگاه 
رنگ هاي  مخصوص  اتوماتيك  رنگ  تغيير 
پودري باشد. از آنجا كه رنگ هاي پودري ذرات 
ريز جامدي هستند كه بايد انتقال پيدا كنند، 
الزم  زمينه  اين  در  دقيقي  تحقيق  و  نوآوري 

است. 
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كد: 91253محمد هاشم فقیهي – گروه لجستیك

مقدمه 
برای  دینامیكی  روش های  مهمترین  از  یكی  دوران، 
از  است.  مختلف  صنایع  آالت  ماشین  در  حرکت  تولید 
در  و  می کنند  دورانی  حرکت  تولید  که  تجهیزاتی  جمله 
صنایع مرتبط با فعالیت های شرکت تام ایران خودرو نیز 
مورد استفاده قرار می گیرند شامل موتورهای الكتریكی، 
سیستم  مختلف  قسمت های  صنعتی،  دنده های  چرخ 
موتور،  انتقال  اجزاي خودرو) شامل  انتقال  و  مواد  انتقال 
بدنه و سالن های تزیینات و مونتاژ نهایی(، بخش هایی از 

سیستم احتراق و انتقال نیروی خودرو و غیره است.

ياتاقان چيست؟ 
ماشين آالت و اجزاي دوار در سرعت های باال يا نيروهای محوری- 
شعاعی  باال، نياز به قطعاتی  دارند تا دما و استهالك مابين اجزاي 
بتواند  تا دستگاه  مهار كرده  را  وارده  نيروهای  و  از اصطكاك  ناشی 
بازدهی الزم را در دوران داشته باشد. از اين رو در صنعت مكانيك 

قطعه ای به نام ياتاقان پديد آمد كه اولين بار و به طور صنعتی در سال  
۱۸۶9 ثبت شد. امروزه با توجه به تنوع ياتاقان ها، كاربردهای آنها نيز 
افزايش يافته كه از جمله آنها مي توان به محدود كننده های حركت، 
ايجاد حركت خطی )محوری(، هم محورسازی تكيه گاهی شفت ها و 

غيره اشاره كرد.
چكيده مقاله 

بر  موثر  پارامترهای  بر  تحليلی  تا  است  شده  سعی  مقاله  اين  در 
كارايی ياتاقان ها ارايه شود. بدين منظور ياتاقان سوزنی مورد استفاده 
در جعبه دنده خورشيدی )Planetary Gear Unit( به عنوان نمونه 
مورد بررسی و تحليل نرم افزاری قرار گرفته است. در انتها نيز نتايج 
حاصل از خروجی نرم افزار در قالب نمودار ارايه شده و كاربر هريك 

بيان می شود. 
نقش اجزاي تشكيل دهنده ياتاقان ها به قدری زياد است كه می تواند 
كارايی كل دستگاه را متاثر كند. به همين دليل مهندسين می بايست 
نكات مهمی را جهت افزايش كارايی ياتاقان ها مد نظر قرار دهند از 

جمله:
• قطر و تلورانس اجزاي غلطشی

• پروفيل محوری
• پروفيل شعاعی

• صافی سطح
در خيلی از موارد كاتالوگ شركت سازنده ياتاقان نمی تواند به تنهايی 
اطالعات مورد نياز جهت انتخاب و پيش بينی كارايی را برای مهندسين 
از  برخی  كاربردهای حساس. خوشبختانه  در  آورد، مخصوصا  فراهم 
شركت های بزرگ سازنده ياتاقان، جهت بررسی عميق تر پارامترهای 
آناليز،  دراين  می دهند.  ارايه  افزاری  نرم  آناليز  عملكردی،  و  طراحی 
تمامی ورودی های مورد نياز ياتاقان در نرم افزار بارگذاری شده و نرم 
را  مناسب  كارايی  با  ياتاقان  شده  ارايه  های  ورودی  اساس  بر  افزار 

پيشنهاد می كند.
دنده  جعبه  در  استفاده  مورد  سوزنی  نوع  از  ياتاقان  مثال،  برای 
 Error! Reference source خورشيدی را بررسی می كنيم كه در

تحليل کارايی ياتاقان ها1 

Kelvin M. Smith, Machine Design, May,10,2012,pp.60-63 ,)۱) ترجمه محمدهاشم فقيهی-
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not found. قابل مشاهده است. اين ياتاقان بر روی چرخ دنده هليكال 
با استفاده از دو رديف رولر سوزنی در كنس داخلی مورد استفاده قرار 

گرفته است.
قطر خارجی شفت تقريبا in 0.500 و قطر داخلی چرخ دنده 0.750 
in است. اين چرخ دنده با سرعت ماكزيمم 2۳00 دور بر دقيقه دوران 

می كند.
مواردی كه در اين آزمايش مورد بررسی قرار گرفت شامل:

•نيروهای وارد بر ياتاقان و هر يك از رولرهای سوزنی 
•فشار تماسی در رولرهايی كه بيشترين تنش را متحمل می شوند

•تنش داخلی وارد بر كنس های ياتاقان در مقايسه با مقاومت جنس 
ساخته شده

همان گونه كه در دياگرام آزاد چرخ دنده در تصوير۱ قابل مشاهده 
است، نيروهای عمود وارد بر دندانه ها)S(، هم مقدار و خالف جهت 
يكديگر است و از اين رو بر بار وارد بر ياتاقان تاثير نمی گذارد. نيروهای 
مماسی )F( هم جهت بوده و از اين رو با هم جمع  می شوند. نيروهای 
محوری )T( نيز نيرويی بر ياتاقان وارد نمی كند اما باعث ايجاد ممانی 

با قدرت T ضرب در قطر گام چرخ دنده می شود. در نتيجه رولرهای 
قرار   lb-in و ممان -۸۶0   lb نيروی -4.0۳۳  ياتاقان تحت  سوزنی 

می گيرند.
شركت  )نرم افزار  تحليلی  نرم افزار  در  گشتاور  و  نيرو  بارگذاری  با 
RBC Bearing(، نيروهای وارد بر رولرهای سوزنی در موقعيت های 

۱ الی ۶ و ۱۳ الی ۱7 مطابق تصوير 2 به دست می آيند.
 رولر شماره ۱ بيشترين نيرو را متحمل می شود، در حالی كه به خاطر 
گشتاور موجود بيشترين تنش در رولرهای ۳ و ۱۶ به وقوع می پيوندد.

تصوير 2 )نمای مجزای نيروهای وارد بر رولرها(، موقعيت از باالی 
نيروهای وارد بر رولرها را در دو رديف به نمايش گذاشته است كه 
نشانگر اندازه و توزيع بار بر روی هر رولر. اعداد باال و پايين رولرها 

نشان دهنده نيروهای وارد بر دو انتها است.
 در حالی كه رولرهای رديف 2 و ۱7 دارای بيشتری بار است ولی 

بيشترين تمركز تنش بر روی رولرهای رديف ۳ و ۱۶ است )گسترده 
ترين ناحيه هاشور خورده(. با توجه به اطالعات فوق مهندسين قادر به 
تحليل فشار تماسی بين رولرها و كنس های داخلی و خارجی ياتاقان 
است. در تصوير ۳ نمونه ای از تحليل فشار تماسی رولرهای ياتاقان به 

نمايش درآمده است.
در اين تصوير موارد زير قابل بررسی است:

•طول موثر رولر )طول تماس در راستای محور دوران(
•اندازه فشار تماسی در طول موثر رولر

•عرض تماس رولر
 تصوير 4، نشان دهنده تنش داخلی در مقابل مقاومت مواد ساخت 
 )Von Mises( است. خط قرمز نشان دهنده تنش موثر ون ميسس
و  ماده  تسليم  تنش  نشانگر  نيز  آبی  است. خط  تماسی  فشار  اثر  در 
خط بنفش تنش كششی ماده ساخت را به تصوير می كشد. همان طور 
كه مشاهده می شود، تنش ون ميسس در عمق نزديك به سطح رولر 
از تنش تسليم ماده ساخت سخت كاری شده بيشتر بوده كه در اين 
صورت يا بايستی ماده را تغيير داد يا اين كه نوع عمليات حرارتی را 

جهت افزايش مقاومت تغيير داد.
 

 
نتايج فوق بيان گر بخشی از تحليل های قابل ارايه جهت افزايش 
كارايی و دقت در انتخاب ياتاقان است همچنين تحليل های گوناگون 
ديگری قابل انجام است كه می تواند به انتخاب پارامترهای زير كمك 

كرده تا مهندسين بهترين انتخاب ياتاقان را انجام دهند:
محوری،  هم  ميزان  ياتاقان،  سرعت  رولر،  تعداد  ياتاقان،  سايز   •

پروفيل رولر و كنس ها
• آناليز شفت، نشيمن گاه شفت، قطر داخلی چرخ دنده، مواد ساخت، 

صافی سطح و سختی آن
• روان كاری اجزاي دوار

• مواد ساخت و عمليات حرارتی كنس و شفت

تصوير 3 – نمودار فشار تماسی نسبت به طول و عرض موثر رولر

تصوير 4 - نمودار تنش داخلی در مقابل مقاومت مواد ساخت

تصوير 2 - نیروی تفکیك شده بر هر رولر 

تصوير 1 - دياگرام آزاد نیروهای وارد بر چرخ دنده
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 ASiتحليـل شبكـه صنعتي
كد: 91254شهاب فیروزمنش - گروه كنترل و ابزار دقیق     

شبكه ASi چیست؟                                                                            
هدف از طراحی شبكه  ASi رسيدن به ساده ترين راه اتصال يك 
سنسور يا عملگر به يك كنترلر است. بنابراين ASi معموال به عملگرها و 
سنسورهای ساده و غالبا باينری متصل می شود. در اين نوشتار سعي شده 

است تا به اختصار با كليات شبكه ASi آشنايي حاصل شود.
ASi يا Actuator Sensor interface يك سيستم هوشمند است كه 
براي جايگزين كردن سيستم هاي كابل كشي قديمي و مجزا طراحي شده 
است. سيستم هاي مجزايي كه در صنعت، PLC را به سنسورها و عملگرها 

مرتبط مي كند.  ASi يك سيستم تك كابلي  فراهم مي كند كه سريعتر 
و راحت تر قابل استفاده و سربندي باشد. ASi در شبكه هاي صنعتي در 

پايين ترين Level قرار مي گيرد.
به  ميالدي   ۱990 اوايل  و   ۱9۸0 دهه  اواخر  در   AS-interface

وسيله كنسرسيومي از ۱۱ شركت و كمپاني مطرح به وجود آمد. اين 
 Photo electric، شبكه صنعتي براي ارتباط با انواع سنسورها از قبيل
Inductive، Ultrasonic و ... طراحي شد و اولين بار در نمايشگاهي 
در هانوفر آلمان در سال ۱994 در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت 
همچنين تكميل، توسعه و ارايه راه حل هاي جديد باعث شد كه يك نهاد 

بين المللي به نام AS-interface به وجود آيد.
 Master/Slave سيستم  يك   ASi ممكن،  حالت  ساده ترين  در 
پياده سازي مي كند كه به ASi Master قابليت اتصال ۶2 ورودي – 
خروجي به صورت Slave در 2 كانال A & B وجود خواهد داشت. 
ASi يك استاندارد نرم افزاري و سخت افزاري را در پايين ترين سطح به 
كار گرفته است. سيستم ASi مي تواند به عنوان يك شبكه سطح پايين 
كه با قطعات و تجهيزات سخت افزاري در ارتباط است به صورت يك 
شريك )Partner( در كنار شبكه هاي سطح باالي Fielbus از قبيل 
Profibus) ،)Interbus)،)Industrial  و ... قرار گيرد و با هزينه پايين 

به ارتباط با I/O ها بپردازد.
:ASi سخت افزار سیستم

ASi سيستمي است كه نياز به 4 عنصر پايه دارد:
۱. يك سيستم شبكه اي دقيق تحت عنوان Master كه در بيشتر 
 PLC و يا يك كارت مخصوص در Gateway، Scanner موارد از يك

استفاده مي شود كه در باالترين سطح قرار مي گيرد.
ورودي  ماژول هاي  موارد  اكثر  در  كه  شبكه  در   Slave تعدادي   .2

خروجي مورد نياز در شبكه هستند .
۳. يك منبع تغذيه كه ولتاژ مورد نياز شبكه را فراهم مي كند.
4.كابل شبكه، نصب سخت افزاري و ابزار مفيد براي نصب.

 كابل شبكه در اكثر موارد يك كابل صاف و زرد رنگ است. جهت 
آدرس دهي قطعات Slave، از ماژول مخصوص ست كردن آدرس و 

پیشرفت فن آوري هاي ارتباطي در دهه هاي اخیر ایجاب مي کند تا به لزوم به کارگیري شبكه هاي 
نوین ارتباطي در صنعت بیش از پیش بپردازیم.  در هرم اتوماسیون صنعتي، پایین ترین سطح به 
المانها، سنسورهاي صنعتي و دستگاه هایي مربوط مي شود که شبكه اي شدن آنها از اهمیت بسیاري 
برخوردار است. در همین راستا سعي شده است تا به اختصار با یكي از شبكه هاي صنعتي) شبكه 
ASi( که در این سطح داراي اهمیت بسیاري است آشنایي مختصري حاصل شود و در ادامه سلسله 
مطالب شبكه هاي صنعتي ، به برخي دیگر از آنها در آینده اشاره خواهد شد.الزم به ذکر است، واحد 

کنترل و ابزار دقیق تام، از این تكنولوژي در برخي پروژه هاي خود استفاده کرده است . 

جايگاه ASi در بین شبکه ها و فیلدهاي مختلف صنعتي

 ASi روند توسعه سیستم
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براي اتصال كابل ها به همديگر از ماژول هاي مخصوص جفت كننده 
استفاده مي شود همچنين از يك تكراركننده )Repeater( نيز مي توان 
در صورت نياز جهت افزايش طول و مسافت شبكه استفاده كرد تا طول 

شبكه از m ۱00 در حالت عادي به m ۳00 افزايش يابد.
 ASI مي توان از نرم افزار Gateway  Asi براي پيكره بندي سيستم
CoDeSys و براي پيكره بندي قطعات Safety  از قبيل E-Stop ها و 

... از نرم افزار ASiMon استفاده كرد.
Master/ بر اساس روش ASi اصول و پروسه ارتباطي در سيستم هاي

با  تبادل اطالعات  به  اساس آن Master شروع  بر  Slave است كه 
Slave كرده سپس Slave مي بايست در حداكثر زمان تعيين شده براي 
آن پاسخ اطالعات درخواستي Master را ارسال كند و اين ارتباط، Asi را 

به عنوان يك راه حل ساده و قطعي در شبكه تبديل كرده است.
 Master در زمان ارسال از طرف ASi تبادل اطالعات در سيستم
بر پايه يك فريم ۱4 بيتي اطالعات بنا شده است كه شامل پنج بيت 
آدرس وسيله و چهار بيت اطالعات بسته اي )Data Packet( از قبيل 
اطالعات خروجي ديجيتال و بقيه  بيت ها به ساير آدرس دهي ها مربوط 
مي شود. نتايج برگشت داده شده به Master از طرف Slave نيز يك 
فريم هفت بيتي اطالعات است كه چهار بيت آن مربوط به اطالعات 
استفاده كننده از قبيل مقادير ورودي Slave هاست و بقيه بيت ها به ساير 
 Asi  ، V-DCآدرس دهي ها مربوط مي شود. سطح ولتاژ مورد نياز در شبكه

29.۳ – ۳۱.۶ است.

 :ASi دالیل عالقمندي صنایع به استفاده از
اولين دليل عالقمندي صنايع به استفاده از  سيستم هاي ASi، قيمت 
پايين آن در مقايسه با سيستم هاي سنتي و قديمي است. در سيستم هاي 
سنتي كه مبتني بر كابل كشي گسترده است، هزينه هاي جاري ۱5-40 
درصد بيش از استفاده از سيستم هاي ASi است، به عالوه اينكه عيب يابي 
و عملكرد سيستم به خاطر سادگي آن بهبود يافته و هزينه هاي تعمير و 

نگهداري آن نيز كاهش مي يابد.
دومين دليل عالقمندي صنايع، سرعت باالي سيستم هاي ASi در 
مقايسه با سيستم هاي سنتي است. به طور مثال زمان پاسخ در سيستم 
 I/O متصل باشد، براي هر BUS براي زماني كه ۳۱ وسيله به يك ASi
در حدود 5m/s است و براي حداكثر ظرفيت خطوط ASi با ۶2 وسيله 
متصل، به ۱0m/s افزايش مي يابد. اين زمان براي صنايعي كه داراي 

خطوط توليد حساس و زمان پاسخ كم باشد بسيار حايز اهميت است.
از داليل ديگر عالقمندي صنايع به استفاده از  سيستم هاي ASi كه آن 
را به سيستمي قابل اعتماد تبديل كرده است مي توان به سادگي زياد آن در 
 Master & ميان ساير شبكه هاي صنعتي، عدم نياز به برنامه نويسي براي
Slave، عدم نياز به كابلي مجزا براي تغذيه خطوط و ميسر بودن برقراري 

Power بر روي كابل اصلي و... اشاره كرد.
استفاده از سيستم ASi باعث بهينه شدن سيستم هاي اتوماسيون، 
همچنين  است  شده  راه اندازي  و  نصب  هزينه هاي  و  زمان  كاهش 
قابليت”Plug & Play” بودن سيستم هاي ASi باعث به حداقل رساندن 

هزينه هاي تعمير و نگهداري شده است.
:ASi توپولوژي هاي مورد استفاده در

سيستم هاي ASi داراي محدوديت خاصي در استفاده از توپولوژي هاي 
مختلف از قبيل Star, Ring, Tree و... نيست و قادر به Mix كردن  

توپولوژيهاي گوناگون است.
از پروژه هاي انجام شده توسط شركت تام كه در آن از سيستم هاي 
ASi  استفاده شده است، مي توان به پروژه كارگوترمينال فرودگاه امام 

خميني اشاره كرد.
با توجه به مطالب ارايه شده در اين بحث مي توان تا حدودي به اهميت 
و جايگاه اين شبكه صنعتي در صنايع مختلف پي برد و جا دارد كه از اين 
شبكه در پروژه هاي مختلف شركت استفاده شود. بي شك استفاده از اين 
شبكه با توجه به حذف كابل كشي هاي مرسوم در پروژه ها مي تواند سهم 

بسزايي در راه اندازي آسان و تعميرات پس از آن در پروژه ها داشته باشد.

ASi توپولوژي هاي گوناگون مورد استفاده در

ارتباط Master/Slave با يکديگر و  شبکه هاي صنعتي
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فرهنگ و هنـر

خیام نیشابوری، 
چهره ای جهانی اما مغفول در ایران!

خيام  بزرگداشت  روز  ارديبهشت ماه   2۸
چهره های  درخشان ترين  از  يكی  نيشابوری، 
علم نجوم و رياضيات جهان است. فعاليت های 
چنان  علمی  مختلف  های  عرصه  در  او 
نيز برای  انگيز است كه حتی امروزه  شگفت 
است. بديع  و  جديد  ها  حوزه  اين  دانشمندان 

هرچه فكر نگاه می كند و ابتدا را در آغوش می 
گيرد جز برهوت بهت در او وسيع نمی شود، انگار 
جهان در اين برهوت بی انتها مكث كرده است و 
حرفی از خواب و خاك نيست. حتی زمان جلوی 
آيينه ترك خورده، عمر موهايش را شانه نمی كند، 
چيزی جز- نيست - نفس نمی ريزد و حسی دور 
و يك ريز در حجم تعريف، بی تعريف می شود. 
احساس می كنم همه چيز از همان روز نخست 
رفته و عنكبوت  راه  پيشانی سرد بخت  روی 
اختيار، بر چهره همه ثانيه ها، تار جبر تنيده است.

به  كه  روزی  رسيد،  خواهد  راه  از  روز  يك 
از  آب  خيام،  جاری  فكر  با  هركسی  زودی 
چشمه زالل زمان خواهد نوشيد. شايد اين باور 
در كسی راه نرود. انگار هزارها هزاره است كه 
ساقی نيشابور را می شناسم، حس می كنم تك 
تك رباعی هايش با حوصله ای به وسعت ازل 
همان  نوشيده اند.  مرگ  چشم های  ميكده  از 
كه در پياله اختيار عكس رخ جبر را می ديد. بی 
گمان حضور خيام نيشابوری در ادبيات فارسی 
غنيمت و نعمتی است كه شكر آن، چنان نفس 
كشيدن بر تك تك فارسی زبانان واجب است، 
نشده  متولد  ما  ادبيات  در  خيام  اگر  بی ترديد 
بود، حضور و تاثير شاعران بعد از او كمرنگ تر 
از تصويری بود كه امروز با ما حرف می زنند.

كلمات كوزه، جام، ساقی، ميكده و... همه را 
در ادبيات فارسی با نام روشن خيام می شناسند، 
خواسته يا ناخواسته اين كلمات بعد از وفات خيام 
در شعر فارسی نمود بسياری پيدا كرده است، خيام 
با جاری كردن همين چند كلمه قسمت اعظمی 
از ادبيات فارسی را مشغول تفكر دم غنيمتی و نام 
بلند خويش كرده است. كافی است از شعر حافظ 
بزرگ يا ديگر شاعران فارسی زبان اين كلمات 
را با منها هم پياله كنيم، خواهيد ديد آوار زاهدانه 
و موريانه واری بر ادبيات ما سايه خواهد ريخت.

اين نكته را نيز بايد با انعكاس هم چهره كرد 
پيش از خيام اين كلمه ها نزد اهالی- سرايش 
و نوشت- كاربرد داشته اند، اما قاطعانه می توان 
گفت اين خيام ازل نوش بوده است كه آنها را 
در جان خمار ادبيات فارسی جرعه  جرعه جاری 
كرده است. سايه هزارساله خيام بر ادبيات فارسی 
حتی زمان را به حيرت و مكث فرو برده است.

خيام يعنی تماشای عقل تازيانه خورده، يعنی 
مينياتور بغض، يعنی فرياد بی پاسخ اولين و 
آخرين آدم در پای حصار زمان، يعنی شگفت، 
يعنی حضوری به پهنای ابديت، يعنی ديروز، 
امروز، فردا و تا - هستی - نفس می كشد، خيام با 
لبخند معنادارش در آسمان فكر خواهد درخشيد. 
فعاليت های او و گروهش در زمينه نجوم باعث 
شد كه طول سال خورشيدی به صورت دقيق 
اندازه گيری شود كه خطايی بسيار ناچيز دارد 
به طوری كه هنوز منبع بسياری از مطالعات در 
حوزه نجوم همان نتايج خيام در اين عرصه است.

با وجود چنين چهره درخشانی در عرصه های 
مختلف علمی، شخصيت خيام، مغفول مانده 
است. بسياری از افرادی كه تا به حال سعی 
در انتشار و بررسی افكار اين چهره تاريخ ايران 
داشته اند، در پايمال كردن شخصيت او نقش ايفا 
كرده اند. به عنوان مثال معرفی شخصيت خيام 
به عنوان مردی كه همواره مست بوده از سوی 
چهره های شناخته شده ای چون »فيتزجرالد« يا 
حتی در مواردی صادق هدايت و فروغی، نشان 
از عدم شناخت دقيق از اين چهره علمی دارد. 

دور نيست كه خيام نيز در منش زندگی خود 
رفتارهايی خاص خود را داشته، اما 

چطور  كه  اينجاست  سوال 
از  می تواند  دانشمندی 

بنوشد  شام  تا  سپيده 
كشفيات  چنين  و 

بزرگی را در عرصه 
دقيقی  علوم 
و  نجوم  چون 
برای  رياضيات 
به  بشر  نسل 
بگذارد؟ ارمغان 

جاست  اين 
اظهار  بايد  كه 
چرا  كه  كرد  تاسف 
چنين چهره بزرگی، 
و  برود  پرده  در  بايد 
از  آينده  نسل های 
او  دانش  يادگيری 
بی بهره بمانند و حتی 
شخصيتش را نيز به 
روشنی نشناسند. شايد 
اصلی ترين مانع بر سر 
اين شناخت درست، 
حكيم  اين  اشعار 
بسياری  باشد. 

هستند،  »می«  وصف  در  كه  اشعار  اين  از 
سروده  خيام  از  قبل  سال ها  زبانی،  لحاظ  به 
شده اند و اصوال در شمار شعر خيام قرار ندارند.

خالصه گويی  علم  رياضی  ديگر،  سوی  از 
كه  مردی  كه  اينجاست  سوال  حاال  و  است 
دانشمند رياضی شناخته شده ای در تمام اعصار 
به حساب می آيد، چگونه چندين و چند بيت 
در وصف »كوزه« دارد. آيا تمام اين اشعار كه 
خيام  فرهنگی  وجهه  از  سبك تر  مواردی  در 
باشند؟!  او  سروده  همگی  توانند  می  هستند، 
توان  می  كه  آرزويی  بهترين  خيام،  مورد  در 
آرزوی  داشت،  وی  بزرگداشت  روز  برای 
شناخت دقيق او از سوی فرزندان ايران است.

بايد با چشم روشن به اين چهره درخشان 
تا  شود  نگريسته  ايران  رياضيات  و  دانش 
چهره پايمال شده او، درست و بدون قضاوت 
كه  است  زمان  آن  گيرد،  قرار  ما  برابر  در 
انديشه  واالی  جايگاه  به  بردن  پی  با  همراه 
او، علم سرشار او در حوزه رياضيات و نجوم 

می شود.  شناخته  قبل  از  بيش  نيز 

كد: 91255
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1-سلب اعتماد
سلب اعتماد تركيب آشنايي است اما تعريف 
آن در اين مورد خاص متفاوت است. در واقع 
سلب اعتماد ربطي به دروغ هاي ساده اي كه 
هركدام از ما ممكن است در طول يك روز 
به  كه  است  واضح  ندارد.  بياوريم،  زبان  به 
 دست آوردن اعتماد اعضاي يك گروه اهميتي 
اساسي در يك گروه كاري و محل كار دارد. اما 
آنچه نبايد از ياد برد اين است كه اگرچه اعتماد 
كارمندان به سختي به  دست مي آيد، به آساني 
هم مي تواند از دست برود. بايد بدانيد اگر به 
آنچه مي گوييد عمل نكنيد، اعتماد همكارانتان 
كه  راهي  اصلي ترين  مي دهيد.  دست  از  را 
بكار  كارمندان  اعتماد  حفظ  براي  مي توانيد 

اين  گيريد 
كه  است 

جايي كه  تا 
نيد  ا مي تو

ندهيد  وعده اي 
ـ چه كوچك، چه 

بزرگ  ـ كه نتوانيد 
به آن عمل كنيد.

2-خودخواهي
هدف شما به عنوان مدير اين است كه تيم 
كاري خود را ارتقا دهيد و پيروزي تك تك 
همكارانتان را جشن بگيريد، نه اين كه تنها 
موفقيت هاي خودتان را در بوق و كرنا كرده و 
از آنها تقدير كنيد. نيازهاي كارمندانتان را قبل 
از نيازهاي خودتان قرار دهيد و همه قدرتتان 
را به كار بگيريد تا به آنها كمك كنيد. در اين 
صورت كارمندانتان نيز مي توانند به خودشان 
كمك كرده و از توانايي هايشان در محل كار 
بيشتر استفاده كنند. اگر تمام توان خود را به كار 
ببريد كه تنها از خودتان تعريف و تمجيد كنيد و 
نه اينكه موفقيت هاي گروهي تان را ثبت كنيد، 
به سرعت تبديل به مدير منفور خواهيد شد. 
در  واقع براي اين كه مديري منفور 
باشيد كافي است خودخواهي تان 

را به رخ همكاران بكشيد!
بر  تمرکز  عدم   -3

برنامه ها و اهداف
برعهده  كه  ماموريتي 
همكارانتان مي گذاريد بايد 
سرراست، واضح و كامال 

به  بتوانند  گروه  اعضاي  تا  باشد  فهم  قابل 
راحتي آن را درك كرده، انجام داده و به پايان 
ماموريتي  انجام  در  اهداف شما  اگر  برسانند. 
مشخص نباشد و راهي روشن براي تكميل آن 
پيش پاي همكاران خود ترسيم نكنيد، چطور 
انتظار داريد هريك از كساني كه در انجام آن 
ماموريت دخيل هستند نتيجه دلخواه و مطلوب 
شما را ارايه دهند؟ در واقع شما به عنوان مدير 
بايد طرح و برنامه مدوني براي اين هفته، اين 

در  امسال  و  فصل  اين  ر ماه،  ختيا ا
همكاران تان قرار دهيد. در 

پيشنهادي خود  طرح 
نيز بايد به دقت 

اهداف 

۸ تله رفتاري که چهره مديريت را مخدوش مي کند! 
كد: 91256 فرهاد واحدي - واحد كنترل و ابزار دقیق

اگر شما یك مدیر هستید حتما موافقید که بهبود سبك رهبري، ایجاد اطمینان در کارکنان و تشویق آنها به کار 
خستگي ناپذیر، مقدار زیادي از زمان شما را به خود مشغول مي کند. حقیقت این است که راه هاي بي شماري وجود 
دارد که مي توان با استفاده از آنها مشكالت موجود در محیط کار را بهبود بخشید و به اهداف فوق رسید. اما در 
این میان ، اطالعات کمي موجود است که به راحتي در دسترس باشند و مدیران را از تله هایي که ممكن است در 
مسیر خود، در آنها گرفتار شوند آگاه کند. البته شاید شما از آن دسته مدیراني باشید که فكر مي کنید هرکاري انجام 
مي دهید درست است و کسي حق ندارد درمورد نوع و سبك مدیریت و رهبري شما نظري بدهد. اگر چنین مدیري 
هستید از خیر خواندن این مطلب بگذرید و همچنان در قلمروي محدودتان به مدیریت استبدادي تان ادامه دهید. 
چراکه احتماال فكر مي کنید سیستم مدیریت شما هیچ اشكالي ندارد و به هیچ راهنمایي اي هم نیاز ندارید. اما اگر 
درمورد بعضي رفتارهایتان و تاثیر آنها بر کارمندان تحت نظرتان تردید دارید، شاید این مقاله به شما کمك کند. 
این نوشته برگرفته از مقاله اي است که توسط »جاش لینكنر« ارایه شده و در قالب آن ، هشت تله  رفتاري  را  که 

مي تواند چهره مدیریت شما را مخدوش کند، تشریح کرده است.
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اصلي و كليدي و اهداف فرعي و جانبي هر 
فردي كه بخشي از مسئوليت را برعهده گرفته 
مشخص شود. با چنين اتفاقي شما مي توانيد 

انتظار نتيجه مطلوب را داشته باشيد.
4-رفتار غیردوستانه

در  چندان  كه  هستيد  مديري  شما  اگر 
آنچنان  برخوردهايش  يا  نيست  دسترس 
دوستانه نيست يا همكارانتان براي يك ديدار 
عبور  متعددي  موانع  از  هستند  مجبور  كوتاه 
كنند تا شما را ببينند، مطمئن باشيد جز تاثيري 
ناخوشايند بر ذهن و روان آنها چيزي نصيب تان 
نمي شود. نكته اي كه در اين ميان بايد به آن 
تاثيرات  اين است كه پاك كردن  توجه كرد 
بسيار  كار  محل  كوچكي  به  محيطي  در  بد 
عمل سخت و طاقت فرسايي است. اما وقتي 
شما مديري هستيد كه دوستانه رفتار مي كنيد 
به طور  شود،  فراموش  اداري  مراتب  بي آنكه 
مداوم خواهيد توانست همكاران تان را غافلگير 
نتيجه اي كه  قرار دهيد و  كرده و تحت تاثير 
عايدتان مي شود اين است كه تصويري مثبت 

در ذهن آنها از خود باقي مي گذاريد.
5- توقعات تخیلي

بايد  مدير  يك  عنوان  به  شما  براي  آنچه 
اهميت اساسي داشته باشد وجود چشم اندازي 
كامال روشن است. در واقع شما بايد يك هدف 

نهايي داشته و به شدت به اين هدف نهايي 
اعتقاد و باور داشته باشيد. با اين حال نبايد از 
ياد ببريد كه براي رسيدن به چشم انداز مورد 
نظرتان به ابزارهاي مورد نياز و ضروري هم 
نياز داريد. آنچه بايد مدنظر داشته باشيد اين 
است كه از تيمي كه تحت مديريت شما انجام 
وظيفه مي كنند به اندازه توان و ابزاري كه در 
اختيار آنها قرار داده ايد، توقع داشته باشيد. شما 
نبايد از كارمندانتان بخواهيد نتيجه عالي در 
اختيار شما قرار دهند، وقتي حداقل نيازهاي 
موردنياز يك پروژه را در اختيار آنها قرار داده ايد. 
در  واقع توقع شما بايد براساس واقع بيني باشد 

نه تخيل.
6-فقدان خالقیت

اگر از اعضاي تيم خود انتظار داريد به بهترين 
وجه از پس مسئوليت هاي محول شده برآيند، 
بايد در نقش يك چراغ دريايي ظاهر شويد كه 
با شور و شوق همه زواياي تاريك كار را به 
آنها نشان مي دهيد. اين عمل باعث مي شود 
همه گرد شما جمع شوند و شما به  صورت 
واقعي در مركز مسئوليت ها جاي بگيريد. چرا 
خودتان مسيري را رنگ آميزي مي كنيد و آنها 
را ملزم به حركت در آن مسير مي كنيد؟ به جاي 
اين كه آنها را براي خالقيت هايشان مالمت 
كنيد، دستشان را باز گذاريد تا عالوه بر بروز 
خالقيت هاي ذهني شان، شور و شوق كاركردن 
در محيط كار نيز در آنها نميرد. مطمئن باشيد 

خالق  كارمند  چندين  وجود  با 

بيشتري صندلي  با عالقه  نيز  پرشور شما  و 
رياست تان را خواهيد چرخاند!
7-تصمیمات نادرست

شما به عنوان يك مدير بايد همچون يك 
شطرنج باز عمل كنيد. حواستان به همه مهره ها 
كنيد  فكر  حركت  چندين  به  همزمان  باشد، 
رسيدن  براي  شما  حركت  روند  مي تواند  كه 
به پيروزي را بهبود ببخشد، حركت اضافي و 
بي مورد نداشته باشيد، با حركت هاي نادرست 
به  و  نيندازيد  خطر  در  را  خود  مهره هاي 
همكاران تان كمك كنيد تا كامال با استراتژي 
آنها  براي  را  اهداف  حركتي شما آشنا شوند. 
كوركورانه  فقط عمل  آنها  از  و  كنيد  تشريح 
و بي قيد و شرط به دستورات را طلب نكنيد. 
همان طور كه اعضاي گروه را به جلو مي رانيد 
خودتان نيز پابه پاي آنها رو به جلو حركت كنيد، 
در غير اين صورت شما يكي يكي مهره هايتان 
را از دست داده و سرانجام نشسته روي صندلي 

چرخدارتان مات خواهيد شد!
8- این تفكر که من همیشه مدیرم

مديران  از  بسياري  كه  است  اين  حقيقت 
تصور مي كنند قوانيني كه در محل كار وجود 
دارد تنها براي كارمندان وضع شده است. اين 
دسته از مديران معتقدند چون برخي از قوانين 
را خودشان برقرار كرده اند مي توانند آنها را زير 
پا بگذارند. اگر شما مديري هستيد كه در اين 
مسير قدم مي زنيد بايد بگوييم سوار آسانسوري 
به  فقط  و  ندارد  صعودي  هيچ  كه  هستيد 
آسانسور  مي رود.  پايين  سمت 
كاهش محبوبيت. 
ديگري  نكته 
از  نبايد  كه 
ببريد  ياد 
است  اين 
افراد  كه 
ي  ر بسيا
شما  از  قبل 
به صندلي راحت 
مديريت  آسوده  و 
روزي  و  زده  تكيه 
از  شده اند  مجبور  هم 
چهر ه تان  بكنند.  دل  آن 
را آنقدر نابود نكنيد كه براي 
نبودن« چيزي  روزهاي »مدير 
باقي نماند. شايد روزهايي كه ديگر 
دور  چندان  نيستيد،  مدير 
احساسات  و  نفرت  نباشد. 
آدم ها  خاطر  از  ناخوشايند 
چندان ساده محو نمي شود. 
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آنچه بر هر درد بي درمان دواست!

خود  بررسي هاي  در  دانشمندان  از  گروهي 
نشان دادند كه حداقل ۱5 دقيقه خنده در روز 
كاهنده  داروهاي  و  ورزش  همانند  مي تواند 

كلسترول از قلب محافظت كند.
نتايج  كه  مريلند  دانشگاه  دانشمندان 
يافته هاي خود را در كنگره كارديولوژي اروپا 
تاثيرات  دادند  نشان  كردند،  ارايه  پاريس  در 
مثبتي كه خنديدن بر روي شريان ها مي گذارد، 
فعاليت هاي جسمي و داروهاي  فوايد  با  برابر 
استاتين)داروهاي كاهش دهنده چربي خون( 
براي  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات  اين  است. 
كسب اين فوايد حداقل بايد ۱5 دقيقه در روز 

خنديد.
اين محققان به منظور دستيابي به اين نتايج، 
رگ هاي  داخلي  )پوشش  اندوتيال  وضعيت 
از  بعد  و  قبل  افراد  از  گروهي  در  را  خوني( 
تماشاي يك نمايش سرگرم كننده و خنده دار و 

يك نمايش غم انگيز با هم مقايسه كردند.
نتايج اين مشاهدات حاكي از آن است كه 
خنده موجب انبساط رگ هاي خوني حداكثر تا 
سقف 50 درصد مي شود. اين انبساط رگ ها در 
پيشگيري از انقباض شرياني، سكته و ايست 

قلبي نقش مهمي ايفا مي كند.
 بخندید تا سالم بمانید

بر اساس تحقيقات جديد دانشمندان، قهقهه 
خون  در  را  استرس زا  هورمون هاي  ميزان 
كاهش مي دهد. پژوهشگران دانشگاه پزشكي 
 ۱۶ كمدي،  فيلم  يك  نمايش  با  ليندا،  لوما 

مرد را در موقعيت خنده آور قرار دادند و ميزان 
اپي  كورتيزول،  مانند  استرس  هورمون هاي 
نفرين و دوپاك را در خون آنان، قبل، حين و 

بعد از نمايش فيلم، اندازه گيري كردند.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد هورمون هاي 
فيلم  تماشاي  اثر  بر  افراد  خون  در  استرس 

خنده دار به ميزان چشمگيري كاهش مي يابد.
در  گرفتن  قرار  پژوهشگران،  گفته  به 
هورمون هاي  كاهش  با  مثبت،  موقعيت هاي 
مزمن  افزايش  از  ناشي  عوارض  از  استرس، 
اين هورمون ها پيشگيري مي كند. محققان با 
توجه به نتايج اين پژوهش توصيه مي كنند، در 
برنامه هاي كاهش استرس و فشارهاي رواني از 

موارد خنده آور استفاده شود.
بخندید و از دارویي به نام خنده غافل 

نشوید 
اگرچه خنديدن در ابتدا باعث افزايش ضربان 
قلب مي شود، اما بزودي به ميزان قابل توجهي 
خون  فشار  نتيجه  در  و  مي شود  آرام  قلب 
روان شناسان،  گفته  به  مي كند.  پيدا  كاهش 
اسكلتي  ماهيچه هاي  آرامش  باعث  خنديدن 
و نگهدارنده مي شود و در نتيجه گردش خون 
خنديدن  مي بخشد.  بهبود  ماهيچه ها  در  را 
همچنين هورمون استرس را از بين مي برد و 
باعث ترشح هورمون هايي مي شود كه با شادي 
در ارتباط هستند. به عالوه سيستم دفاعي بدن 
را تقويت و از بدن در برابر سرطان و بيماري هاي 

قلبي محفاظت مي كند.

به خنده نگاه علمي کنید
خنده بهترين درمان است. اين عبارت براي 
بسياري از مردم شناخته شده و درصد بااليي 
از آن ها نيز به آن ايمان دارند. در حقيقت در 
به عنوان  تمامي مردم جهان، خنده  فرهنگ 
عاملي مثبت و اثرگذار در بهبود خلق و خوي 
همين  به  و  مي شود  گرفته  نظر  در  انساني 
دليل دانشمندان زيادي به بررسي نقش آن در 
افزايش كيفيت زندگي انسان ها پرداخته اند. اگر 
از ديد علمي به خنده نگاه كنيم، متوجه وجود 

حقايقي جذاب در دل آن مي شويم. 
تحقيقات نشان مي دهند گوش دادن به يك 
لطيفه ساده مي تواند سطح خشم و عصبانيت در 
فرد را تا حد زيادي كاهش دهد. اين كاهش 
ثانيه  تنها در عرض چند  است  خشم ممكن 
صورت گيرد، حال آن كه نمي توان راه كاري با 
چنين تاثيرگذاري زياد در اين گونه مواقع پيدا 

كرد. 
از آن گذشته سرزندگي و خوشحالي كه پيامد 
رضايت بخش خنده هستند، نقش قابل توجهي 
در كاهش استرس هاي رواني دارند و جالب تر 
نيز به  از دردهاي مزمن  اين است كه برخي 

واسطه خنده تسكين نسبي پيدا مي كنند. 
وقتي تحقيقات نشان مي دهند كه در حين 
خنديدن ماهيچه هاي كمتري از صورت به كار 
گرفته مي شوند تا در زمان گريه كردن، منطقي 
است كه بيشتر بخنديم. بخنديم و از زندگي 

لذت ببريم

كد: 91257 HSE افسانه كاكاوند - واحد
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برخي از افراد بر اين باورند كه براي خنديدن 
بايد حتما دليلي وجود داشته باشد، حال آن كه 
تحقيقات علمي نشان مي دهند تغيير دادن حالت 
لب ها و نمايش يك تبسم ساده، حتي اگر هيچ 
دليلي نيز نداشته باشد، نقش مهمي در تغيير 
موقتي روحيه افراد دارد. اين فرآيند در اوقاتي 
كه افراد دچار درگيري هاي شديد ذهني هستند، 

بيش از هر زمان ديگري به چشم مي آيد. 
زيادي  كمك  مغز  ماندن  جوان  به  خنده 
مي كند. در گذشته تحقيقات زيادي براي روشن 
بر مغز و ساختار آن  واقعي خنده  تاثير  شدن 
صورت گرفته كه يكي از آن ها با نتايج جالبي 
همراه بوده است. اين تحقيق كه در دهه 70 
افراد مسني كه  انجام شد نشان داد  ميالدي 
همواره در زندگي خود خنديده اند در مقايسه با 
پيرمردها و پيرزن هاي اخمو و همواره عصباني، 
از ساختار مغزي سالم تري برخوردار بوده اند كه 

هنوز آمادگي كسب اطالعات و پردازش آن ها 
را دارد. 

با توجه به نتايج تحقيقات مختلف مي توان 
گفت، خنده بهترين درمان براي تسكين هرچند 

موقتي همه دردهاست. 
چهره  هستند،  خنده رو  همواره  كه  افرادي 
و  ناراحتي  مواقع  در  كه  دارند  نيز  جذاب تري 
غصه به كمكشان آمده و ظاهري مناسب به 

آن ها مي دهد.
نوع خنده تعیین کننده طول عمر است!

پژوهشگران اخيرا از اين مساله كه خنديدن 
باعث طول عمر مي شود فراتر رفته و به اين 
با  فرد،  در هر  نوع خنده  نتيجه رسيده اند كه 

افزايش طول عمر وي رابطه مستقيم دارد.
رواني  علوم  نشريه  نوشته  به 
با  پژوهشگران   ،)psychologicalscience(
بررسي تصاوير مربوط به 2۳0 ورزشكار مشهور 

نحوه  نيستند،  حيات  قيد  در  اكنون  هم  كه 
خنديدن اين افراد را به سه بخش لبخندهاي 
جزيي، خنديدن متوسط و قهقهه )خنديدن زياد( 

تقسيم كردند.
بنابر نتايج اين پژوهش كساني كه در زمره 
سومين گروه قرار گرفته  بودند، از دو گروه ديگر 

بيشتر عمر كرده  بودند.
بر اساس اين پژوهش، ميانگين طول عمر 
سال   45 به  تنها  جزيي  لبخند  داراي  افراد 
افراد  در  ميانگين  اين  كه  حالي  در  مي رسيد. 
داراي خنده هاي متوسط 72.5 سال و در گروه 
قهقهه زنان به 79.9 سال )نزديك به دو برابر 

گروه اول( مي رسيد.
پس توصيه پژوهشگران را جدي گرفته و تا 

مي توانيد بيشتر و بيشتر بخنديد.

خواص مواد غذايی تلخ برای سالمتی
كد: 91258 آنژل بکوسي - واحد بدنه

مصرف مواد غذايی تلخ بخشی از عادت های 
خوب و سالم غذايی است. اگر چه شايد خوردن 
اين قبيل خوراكی ها برای همه ساده نباشد اما بايد 
بدانيد كه مواد غذايی تلخ برای حفظ سالمت بدن 
الزم هستند. با ما همراه باشيد تا با گوشه ای از 

خواص اين مواد غذايی آشنا شويد.
خدمت  در  غذایی  مواد  تلخی   

طعم های دیگر
پنجم  يك  دنيا  كشورهای  از  خيلی  در 
كالری هايی كه مردم مصرف می كنند از مواد 
گازدار،  نوشيدنی های  مانند  شيرين  غذايی 
نوشيدنی های انرژی زا، سس سركه، آب نبات ها، 
غالت و هله هوله ها تأمين می شود. ذائقه ی هر 
فرد مختص به خود اوست. در واقع ذائقه ی هر 
كس از تجربيات و عادت های غذايی مادر در 
همه  اما  می شود  حاصل  بارداری  دوران  طول 
می توانند با كمی تالش ذائقه خود را تغيير داده و 
از طعم های مختلف استفاده كنند. زمانی كه شما 
از انواع مواد غذايی كه مواد غذايی تلخ نيز جزو 
آن هاست، استفاده می كنيد در واقع طعم سالمتی 

را می چشيد.
مواد  جذب  به  تلخ  غذایی  مواد   

مغذی کمك می کنند
مواد غذايی تلخ و سبزيجات معطر خشك 
باعث بهبود هضم غذا می شوند. اين مواد غذايی 
تحريك  را  زبان  در  واقع  چشايی  سلول های 
می كنند. سلول های گيرنده ی طعم ها نيز باعث 
توليد آنزيم ها و ترشح صفرا می شوند. زمانی كه 
گوارش راحت تر انجام بگيرد، جذب مواد مغذی 
نيز ساده تر خواهد بود. اگر بدنتان به درستی نتواند 
ندارد  اهميتی  ديگر  كند  را جذب  مغذی  مواد 

كه چه می خوريد. به خاطر اينكه اگر بهترين و 
مغذی ترين مواد غذايی را هم مصرف كرده باشيد 

بدنتان نمی تواند خواص آن را دريافت كند.
متخصصان توصيه می كنند برای داشتن رژيم 
غذايی مناسب از هر نوع ماده غذايی استفاده كنيد. 
به عقيده ی متخصصان اگر مشكالت گوارشی 
داريد قبل از خوردن غذای سنگين و چرب مواد 
غذايی تلخ مانند ساالد برگ های گل قاصدك 

ميل كنيد.
 مواد غذایی تلخ برای تمیز کردن 

کبد
متاسفانه ما از تمامی خواص سبزيجات برگ دار 
قرن ها  از  هندی ها  و  چينی ها  اما  نداريم  خبر 
پيش مواد غذايی تلخ را وارد برنامه غذايی خود 
كرده اند. سبزيجات برگ دار تلخ مانند كلم پيچ 
تايلندی، برگ های گل قاصدك، تربچه، كاسنی 
فرنگی، كلم، ترب سفيد و كلم راكت حاوی مواد 
مغذی ضروری هستند كه به عملكرد كبد كمك 
می كنند؛ يعنی اينكه باعث كنترل كلسترول و 
هورمون ها می شوند، خون را تصفيه و به سوخت 

و ساز چربی ها كمك می كنند.
از  سرشار  تلخ  غذایی  مواد   

ویتامین ها و مواد معدنی
مواد  از  سرشار  معموال  برگ دار  سبزيجات 
مغذی مانند ويتامين A، ويتامين C و ويتامين 
K همچنين مواد معدنی متنوعی مانند كلسيم، 
پتاسيم و منيزيم هستند. اين مواد غذايی سرشار 
از اسيدفوليك و فيبر بوده و چربی و سديم كمی 
دارند. به عنوان مثال كلم راكت حاوی بتاكاروتن، 
ويتامين C و آهن است در حالی كه برگ های 
 ،A، E،K گياه قاصدك سرشار از ويتامين های

آهن، كلسيم و آنتی اكسيدان هاست.
 مواد غذایی تلخ میل مصرف قند را 

کاهش می دهد
متخصصان توصيه می كنند كه افراد بزرگسال 
با توجه به سن و جنسيت خود روزانه بين 25 تا 
۳0 گرم فيبر مصرف كنند. افراد ديابتی نيز برای 
كنترل قند خون خود الزم است كه تا 50 گرم 
فيبر دريافت كنند. به توصيه متخصصان مصرف 
سبزيجات برگ دار و سبزيجات معطر چه تلخ باشد 
يا نباشد، مواد مغذی و فيبرهای زيادی به بدن 
می رساند همچنين ميل شديد به مصرف قند را 

كاهش می دهد.
 چگونه سبزیجات تلخ را مصرف 

کنیم؟
سبزيجات برگ دار سبز را بشوييد تا تميز شده 
و شن و آلودگی آن ها زدوده شود. سپس آن ها در 
پارچه ی تميزی بپيچيد تا خشك شوند. می توانيد 
اين سبزيجات را به صورت خام يا پخته شده 
مصرف كنيد. برای افزايش جذب ويتامين ها و 
مواد مغذی موجود در اين مواد غذايی كمی روغن 

زيتون به آن ها اضافه كنيد.
توجه داشته باشيد كمی وقت می برد تا ذائقه تان 
به طعم تلخ اين مواد غذايی عادت كند. می توانيد 
اين سبزيجات تلخ را به همراه خرما يا توت فرنگی 
يا سبزيجات ديگر ميل كنيد. متخصصان توصيه 
می كنند كه مواد غذايی تلخ را به خوبی بجويد تا 
آنزيم های گوارشی بيشتر ترشح شود. البته برای 
افرادی كه طرفدار قهوه و شكالت تلخ هستند 
مصرف سبزيجات تلخ چندان سخت نيست. 
بر اساس نتايج پژوهش ها شكالت و قهوه نيز 

سرشار از مواد مغذی الزم برای سالمتی است.
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مسابقه  در  كه  همكاراني  از  تشكر  ضمن 
تام نامه شركت كرده اند،  پيامك شماره شش 
به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در دوره 
جديد مسابقات تا ۳0 خردادماه تعيين شده است.

بر اساس نظرسنجي دوره اخير براي چندمين 
خودماني« حجت اله  مطلب »شوخي هاي  بار 
نادري از گروه كنترل ابزار دقيق مثل اكثر مواقع 
به عنوان مطلب برتر از ديد مخاطبان انتخاب 
شد همچنين به قيد قرعه حسن مالزاده از گروه 
ابزار  و  از گروه كنترل  زمانيان  راويژ و حسن 

دقيق برندگان مسابقات پيامكي تام نامه بودند.

برندگان مسابقات ویژه نامه بهارنارنج
نامه  ويژه  پيامكي  مسابقه  بخش  در 
»نوروزخواني«  مطلب  نيز  نوروزي)بهارنارنج( 

با  تاسيسات  و  نيرو  گروه  از  يوسفي فر  مريم  
خوانندگان  ديدگاه  از  پرمخاطب ترين  عنوان 
مسعود  همچنين  شد  انتخاب  نامه  ويژه  اين 
فخر ناصري از واحد خدمات رايانه اي و محمد 
مهدوي اهل تبريز از معاونت بازرگاني به قيد 

قرعه از ميان شركت كنندگان انتخاب شدند. 

برندگان مسابقات عكاسي و نقاشي
و  پرسنل  با هدف مشاركت  اين مسابقات 
خانواده ايشان در دو رشته عكاسي و نقاشي در 

نظر گرفته شد.
روابط عمومي  به  زيادي  آثار  ميان  اين  در 
توسط  داوري  انجام  از  پس  كه  شد  ارسال 
متخصصين اين حوزه ها در خارج از شركت، از 
بين آثار ارسالي 2 نفر در رشته عكاسي و ۶ نفر 

در رشته نقاشي به عنوان برگزيده معرفي شدند.
در اين ميان حسين خسرويي از گروه خدمات 
رايانه اي و محمد صبوري از گروه ريلي برندگان 
مسابقه عكاسي بودند. همچنين سينا فيروزمنش 
فرزند شهاب، گلسا قاسمي فرزند محمدحسين، 
بهاره فروغي فرزند غالمرضا، هستي هاشمي 
احمد  فرزند  هوشمند  محسن، سروش  فرزند 
و مائده فضلي فرزند عباداله، برندگان مسابقه 
اعالم شده جوايزي  برندگان  بودند.به  نقاشي 

تعلق گرفت. 
همكاران محترم جهت شركت در مسابقه 
اين دوره تام نامه مي توانند كد مربوط به مطلب 
به   ۳0004۸97 شماره  به  را  خود  نظر  مورد 

صورت پيامك ارسال كنند.

برندگان مسابقات پيامكي تام نامه و ويژه نامه نوروزي مشخص شدند

حسین خسرويي محمد صبوري

گلسا قاسمي

بهاره فروغي

مائده فضلي

هستي هاشمي

سینا فیروزمنش

سروش هوشمند

كد: 91258
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 خدا روزی بنده مومن خويش را از جايی كه انتظار ندارد، می رساند.  
) پيامبر اكرم )ص( (

 در هر قضاي الهي خير و نيكويي بر مومن است. ) امام محمد 
باقر)ع( (

 تا كاری را خوب نسنجيده ای به آن اقدام مكن. ) امام علی )ع( (
مده. ارزش  است،  ميسر  زندگي  هم  آن  بدون  كه  چيزي  به   

)اريسيتپوس(
 مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند و از آنها غولي 

به وجود مي آورند كه نامش تقدير است.)جان اوليورهاينر(
 وقتي در زندگي به داشته هايمان فكر مي كنيم، خود را خوشبخت 
و زماني كه به نداشته مي انديشيم، خود را بدبخت حس مي كنيم؛ پس 

خوشبختي ما در تصور خود ماست.)تناجيو(

  هر كس بايد راه زندگي خودش را پيدا كند و از راه زندگي خودش 
برود نه از راه زندگي ديگري.)آندره ژيد(

 به كسي راي دهيد كه كمتر از همه وعده مي دهد، زيرا كمتر از 
ديگران، خود و شما را نااميد خواهد كرد. )برناردپاروخ(

 دانا انتظار ندارد كارهاي او مورد ستايش و تحسين قرار گيرد.
)الئوتسه(

 اگر مي خواهيد در زندگي، دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته 
باشيد، كم و خيلي دير با مردم دوست شويد.)هرشل(

 ده برابر زماني كه حرف مي زنيد، بخوانيد و گوش دهيد. به اين 
ترتيب در مسير آموختن و پيشرفت دايمي قرار مي گيريد. )جرالدمك 

جيني(

كد: 91260كاريـكاتور

پـاي صحبـت بزرگــــان
كد: 91259روشنك سپاسیان – واحد روابط  عمومي

حذف ارز مرجع از دارو!
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با مشخص شدن تعداد نامزدهای رقابت انتخاباتی، ميتينگ ها 
و همايش ها و جلسات پرسش و پاسخ پررنگ تر شده كه در اين 

ميان وعده ها و سخنان جالب نامزدها را نبايد ناديده گرفت.
انتخاباتی  نامزدهای  يك تجربه تاريخی در بررسی سخنان 
مشخص كرده كه انواع برنامه های نامزدهای رياست جمهوری 

بدين شرح است:
- اعالم می شود، اجرا نمی شود.

- اعالم می شود، تكذيب می شود.
- اعالم می شود، فراموش می شود.

- اعالم نمی شود، اجرا می شود.
- اعالم نمی شود، اجرا نمی شود.

- قرار بوده اعالم شود اما اجرا نشود كه نه اعالم می شود و 
نه اجرا می شود.

و...
با توجه به حضور حداكثری نامزدها در ميان قشرهای مختلف 
از  گوشه ای  به  ادامه  در  حوزه ها،  همه  در  خارق العاده  تسلط  و 
تشعشعات نامزد جناح بوق در چند سخنرانی مختلف توجه فرماييد. 
هرگونه تشابه سخنان اين نامزد با نامزدهای محترم، پيشاپيش 
به دنبال كرسی  نامزد جناح بوق در بوق آباد،  تكذيب می شود. 

رياست جمهوری است و اصال ربطی به ما ندارد!
در جمع مردم حاضر در پارك

ما كشور پيشرفت هستيم، نبايد االن مملكت ما اينجا باشد، بايد 
با اين سرمايه عظيم، كشور ما اونجا باشد)صدای تشويق مردم در 

حالی كه دارند بستنی های توزيع شده را ليس می زنند(

در جمع صنعتگران بیكار
ماشين كشور را پنچر كرده اند. تازه ما زاپاس هم نداريم. قبلش 
هم البته به روغن سوزی افتاده بود و ريپ می زد. كشور ما كه ژيان 
نيست، كشور ما بايد بنز باشد و البته راننده بنز هم می خواهد. من 

بنز ندارم اما گواهينامه شو كه دارم. تازه همه مردم بايد بنز داشته 
باشند و صنعتگر ايرانی می تواند از پرايد، بنز بسازد. شده كه می 

گم! )صدای كف زدن حضار(

در جمع دانشجویان اصولگرا
سالها اين جماعت اصالح طلب بی تربيت، كشور را به عقب 
راندند و بعد هم يك عده در لباس اصولگرايی كشور را به عقب تر 
بردند؛ حاال ديگر نوبت اصولگرايی اصلی است كه واقعا اصولگرايی 
را به كام ملت بچشاند. ديگه دنبال آهو دويدن فايده نداره...)صدای 

حضار كه با تكان دادن پرچم شعار می دهند: نداره...نداره...نداره(

در جمع اصالح طلبان وبالگ نویس
هركسی آمد جلو حرف نويی داشت، به او انگ اصالح طلبی 
زدند و ردش كردند؛ مگر اصالح طلبی بد است؟ همه مردان بزرگ 
تاريخ اصالح طلب بودند؛ حاال هم كارهايی با مملكت كرده اند كه 
آدم رويش نمی شود بگويد اصولگراست. من البته اصولگرا هستم 
ولی نه از اوناش. اطالح طلبم نه از اوناش)صدای جيغ مستمعين 

به گوش می رسد(

در جمع جوانان محل
مشكل امروز جوان ايرانی كار و ازدواج نيست؛ مشكل امروز 
جوانان ما، سرعت اينترنته. من خودم پری روز اومدم عكس پسرمو 
دانلود كنم، سه بار ديس شدم، كشوری كه پهنای باند آزاد به 
عدد دلخواه مردم و جوانانش نداشته باشد، كشور نيست. من غصه 
می خورم می بينم جوان ها ساعت ها وقتشان را پای اينترنت تلف 
می كنند برای دانلود يه عكس يا ورود به يه شبكه اجتماعی...همه 

اينها را درست می كنم.)كف و جيغ و هورای حاضرين(
ادامه سخنرانی نامزد جناح بوق در روزهای بعد و همزمان با 

سفرهای استانی ايشان منتشر می شود.

كد: 91261
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