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سخن سر دبیر

با تشكيل مجمع تام اين شركت توانست يك سال ديگر از حضور خود را  در فعاليتهاي صنعتي كشور 
سپري كرده و برگ زرين ديگري از تاريخ فعاليت هاي خود در دفتر خاطرات شركت ثبت كند.

در شرايط نامناسب اقتصادي، كمبود نقدينگي، افزايش نرخ ارز،  مشكالت مبادالت بين المللي و عوامل 
بسياري كه به نحوي نفس صنايع را در سال گذشته گرفت،  تام توانست كارنامه قابل مالحظه اي از خود 

به جاي گذارد و با درايت تواست از اين بحران به خوبي عبور كند.
نكته قابل ذكر در خصوص عملكرد تام اين است كه عمده درآمدزايي براي سال 91 در بازارهاي 

غيرخودرويي اتفاق افتاده است به طوري كه براي نخستين بار از تاريخ تاسيس شركت، 53 درصد از سهم 
درآمدي تام را بازارهاي غيرخودرويي به خود اختصاص داد.

مسلما مهمتر از همه ركوردهايي كه ثبت مي شود،  حفظ و نگهداري از آن است . هرچند روند رو به رشد 
تام در سال هاي اخير و به خصوص زماني كه سبد كسب و كار خود را به صنايعي غير از خودرو اختصاص 

داد،  مشهودتر بود ولي بايد در حفظ اين سرمايه باارزشي كه نتيجه تالش همكاران از ابتدا بوده،  همت 
گمارد تا بتوان تصويري روشن از آينده فعاليت در حوزه هاي EPC ترسيم كرد.

كد: 91261
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نگــاه

وزیر نفت، ایران را پایه امنیت انرژی جهان دانست و 
گفت: ایران می تواند انرژی مورد نیاز اروپا را با امنیت دراز 

مدت تامین کند.
و  كارشناسان  با   انجام شده  مذاكره های  تشريح  در  قاسمی  رستم 
متخصصان حاضر در اجالس امنيتی مونيخ گفت: يكی از نكات مهمی كه 
در اين اجالس بر آن تاكيد شد، توجه به جايگاه كشورمان در زمينه توان 
تامين و كمك به انتقال انرژی، بود و بر اين مبنا  ايران پايه ای برای امنيت 

انرژی جهان محسوب می شود.
وي با اشاره به جايگاه ژئوپوليتيكی ايران تصريح كرد: در اين اجالس 

تاكيد كرديم عبور ميليون ها بشكه نفت و انرژی از خليج فارس و تنگه 
هرمز كه ايران امنيت آن را در  زمان جنگ و در زمان حاضر حفظ كرده 
است ، قابل چشم پوشی نيست.وی با بيان اينكه  ايران به لحاظ منابع 
هيدروكربوری نخستين كشور جهان است، افزود: در اين اجالس با اشاره 
به غيرقانونی بودن تحريم های يك جانبه آمريكا، اعالم كرديم هرچند 
ايران توانسته است در اين شرايط، صنعت نفت كشور را اداره كند و به 
سمت داخلی سازی روی بياورد، اما همين اقدام آمريكا يك خطر برای 

توسعه انرژی و امنيت آن در جهان است.

وزير نفت خبر داد: 

ایران پایه امنیت انرژی جهان است

بین المللي، همكاري  با توجه به تشدید محدودیت هاي 
مشترک با خودروسازان معتبر آسیایي بهترین جایگزین 

براي همكاري با کشورهاي اروپایي است.
مهندس جواد نجم الدين مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان 
اين مطلب گفت: با انعقاد قرارداد همكاری با خودروسازان آ سيايي می توان 

بر روی پالتفرم مشترك خودروهاي مختلفي طراحي و به بازار عرضه كرد.
آ سيايي  خودروسازان  با  مشترك  همكاری  قراردادهای  افزود:  وي 
در درجه اول با تمركز بر ورود دانش فنی آنان به داخل كشور می تواند 

راه گشای بسياری از تنگناهای صنعت خودرو ايران باشد.

كد: 91262

تـداوم حركت در
صنعت خودرو با نگاه به شرق

مديرعامل ايران خودرو خبرداد :

كد: 91264

 صادرات باید به گونه ای باشد که کشورها نیازمند کاالهای ما 
باشند و به هر قیمتی کاالی ما را ببرند که این باعث می شود 
ارتباط ارزیمان قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران 

می کند یا هند با نفت ما انجام می دهد.
   دكتر مهدی غضنفری با بيان اين كه توليد صادرات گرا می تواند مقاومت 
بيشتری در مقابل تحريم ها داشته باشد، افزود: بنابراين هرچه بيشتر به سمت 
توليد صادرات گرا برويم، فشار تحريم ها بهتر مديريت خواهد شد، يعنی ما 

تهديد تحريم را به فرصت بكر و ناب بدل می كنيم.
 وي خاطرنشان كرد: بايد با توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و 

صادرات كاال در كشورهای همسايه و غير همسايه حضور داشته باشيم، زيرا 
اين كار اقتصاد ما را ايمن تر می كند. 

 وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه از زمستان سال 9٠ آهنگ 
افزايش قيمت ارز آغاز شد و در آن زمان تالش های معمول بانك مركزی 
جواب نمی داد، عنوان كرد: دو جريان سازندگی داخلی و جريان تحريم های رو 
به  گسترش خارجی، در روزهای پايانی سال 9٠ با هم برخورد كرد و نتيجه آن 
شوك های سنگين ارزی و تغييرات پياپی در پارامترهای كالن اقتصادی، مثل 

سفته بازی ارز و طال و ايجاد تورم بود.

وزيرصنعت:

خدمات  صـادرات  تـوسعه 
فنـی مهندسی و صادرات كاال 

یك الزام است
كد: 91263
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کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

تومان  ميليارد  هزار   9 اختصاص  از  ملی  توسعه  صندوق  رييس 
جاری  سال  پايان  تا  كشاورزی  و  ،معدن  صنعت  بخش  به  منابع 

خبر داد.
محمدرضا فرزين اظهار داشت: صنعت و معدن سهم 25 درصدی 
در توليد ناخالص ملی و 36 درصدی در رشد اقتصادی كشور دارد. 
وی گفت: صندوق توسعه ملی در دو سال و نيم گذشته بيش از 52 
ميليارد دالر منابع ارزی را به خود اختصاص داده است و در قانون 
بودجه امسال نيز قيد شده تا 28درصد از محل فروش نفت و گاز در 
اختيار اين صندوق قرار گيرد كه می تواند نقطه اتكای توليد شود. 
براساس  بايد  ملی  توسعه   : كرد  تاكيد  ملی  توسعه  رييس صندوق 
استراتژی توسعه صنعتی صورت گيرد و اين استراتژی بايد مشخص 
كند در هر استان كدام بخش ها دارای مزيت سرمايه گذاری است.

اختصاص 9 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تا پایان سال 

هزینه صادرات براي تولید كنندگان ایراني باالست
مصر، تركيه، چين، روسيه و اوكراين از رقباي عمده ما در توليد و 
صادرات فوالد آلياژي هستند و هزينه اي كمتر در توليد و صادرات 

نسبت به ما پرداخت مي كنند.
حميد رضا كوچكي مدير صادرات فوالد آلياژي ايران گفت: به علت 
اينكه صادر كنندگان فوالد آلياژي خاص هستند و اين نوع فوالد به 
آلياژي  بخش  در  براي صادرات  خورد، تالش  نمي  توليدي  هر  درد 

ويژه و سخت است.
متاسفانه  و  دارند  قرار  اروپا  در  ما  مشتريان  بيشتر  داد:  ادامه  وي 
به علت اوضاع بد اقتصادي كشورهاي حوزه يورو و وضع نامناسب 
بوده  گذار  اثر  نيز  ما  مشتريان  روي  بر  كه  كشورها  اين  در  توليد 
مورد  در  است.كوچكي  شده  مشكل  آلياژي  فوالد  صادرات  است، 
از صنعت فوالد كشور گفت: يكي ديگر  اين بخش  ساير مشكالت 
از مشكالت ما، وجود رقباي جدي و قدرتمند در منطقه و جهان است 
كه به علت نداشتن مشكالتي همچون تحريم و حمل و نقل ارزان، 

رقابت را براي ما سخت كرده است.

كد: 91265

كد: 91266

كرایه حمل افزایش نمی یابد

اعمال  گفت:  ايران  اسالمی  جمهوری  كشتيرانی  شركت  مديرعامل 
افزايش كرايه حمل نخواهد شد. باعث  تحريمهای جديد 

داجمر در پاسخ به اين سوال كه انحصاری شدن حمل و نقل بين المللی 
دريايی توسط شركت شما باعث نمی شود تا افزايش قيمتی صورت گيرد، 
نفع شخصی خودش  دنبال  به  اسالمی  گفت: شركت كشتيرانی جمهوری 
به  تحريم  از  پيش  شرايط  و  همان ضوابط  با  و  دارد  ملی  رويكرد  نيست، 

ادامه می دهد. فعاليتهای خود 

تویوتا و ربات كمك رسان

شركت تويوتا به تازگی روباتی با نام HSR را به بازار عرضه داشته است كه به 
افراد ناتوان جسمی در انجام كارهايشان كمك می كند ، به طوری كه آنها كامال 

بی نياز از كمك ديگران می توانند كارهای خود را انجام دهند.
اين ربات به راحتی می تواند اشيا را بردارد از موانع رد شود و يا شی را بگيرد 
ربات فوق از طريق تبلت يا گوشی موبايل كاربر قابل كنترل بوده و عالوه بر آن 

ربات امكان ارتباط با آن از طريق Skype يا سرويس اينترنتی ميسر می باشد . 

كد: 91270كد: 91269
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18 شهرک پایین دستی پتروشیمی در كشور ایجاد می شود

شركت خودروسازی پژو فرانسه اعالم كرد فروش محصوالت اين 
شركت در 6 ماه نخست سال جاری ميالدی 9.8 درصد كاهش يافت 

كه از اين رقم 8.7 درصد ناشی از توقف فروش به ايران است.
 2٠13 سال  نخست  نيمه  در  كرد:  اعالم  سيتروئن  پژو  شركت 
فروش جهانی اين شركت 9.8 درصد كاهش يافته و به 1.46 ميليون 

دستگاه رسيده است.
در ادامه اين گزارش آمده است، با اين حال، عملكرد پژو در جهان 
در اثر توقف فروش به ايران در سال گذشته به علت تحريم ها، تحت 
قطعات  فروش  توقف  بر  مبنی  پژو  تصميم  است.  گرفته  قرار  تاثير 
سی كی دی اين شركت به ايران سبب شد تا فروش اين نوع خودرو 

به علت از دست دادن بازار ايران، 142 هزار دستگاه كاهش يابد.

سهم 9۰ درصدی ایران در كاهش فروش پژو

كد: 91267

كد: 91268

کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

ساخت 25 هزار كیلومتر خط آهن نیازمند 5۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار

مديرعامل راه آهن اعالم كرد: برای رسيدن به افق سند چشم انداز 14٠4 كه داشتن 
25 هزار كيلومتر راه آهن است به 5٠ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.

عبدالعلی صاحب محمدی - معاون وزير راه و شهرسازی گفت: بودجه مصوب در 
بخش راه آهن و شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل كشور در سال گذشته 
25٠٠ ميليارد بود كه كمتر از هزار ميليارد تومان آن اختصاص يافت.وی درباره بودجه 
عمرانی امسال در بخش راه آهن اظهار كرد: بودجه ريلی برای امسال 85٠ ميليارد 
تومان است كه تا امروز كمتر از يك سوم آن اختصاص يافته و اين ميزان پاسخگوی 

نياز اين بخش نيست.

ایران، رتبه نهم جهان در میزان ذخایر مس 

رييس هيات مديره شركت مس و رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: در ميزان 
ذخاير فلز استراتژيك مس، رتبه نهم دنيا را داريم.   

امير امينی گفت: با توجه به ريسك پذيری باالی فعاليت در بخش معدن، 
توان بخش دولتی و خصوصی اجازه حضور كامل در اين حوزه پر مخاطره را 
نداده و در نتيجه، تاكنون تنها هفت درصد معادن كشور مورد اكتشاف قرار 

گرفته است. 

كد: 91272كد: 91271

راه  و  احداث  گفت:  پتروشيمی  دستی  پايين  صنايع  توسعه  مدير 
استان های مختلف  پتروشيمی در  پايين دستی  اندازی 18 شهرك 

كشور مصوب شده است.
 محمد زيار افزود: با برنامه ريزی های انجام شده شهرك های 
افزايش  شهرك   3٠٠ به  آينده  سال  چهار  تا  كشور  دستی  پايين 

می يابد.
مصوب،  پتروشيمی  دستی  پايين  شهرك   18 از  كرد:  اظهار  وی 
16 شهرك دارای زيرساخت كامل هستند و زمين در اين شهرك ها 

قابل واگذاری به سرمايه گذار بخش خصوصی است.
صنايعی  پتروشيمی  دستی  پايين  صنايع  كرد:  خاطرنشان  زيار 

هستند كه سودآوری بيشتری به نسبت صنايع باال دستی دارند.
وی ادامه داد: نرخ بازگشت سود در صنايع تكميلی و پايين دستی 

سه برابر صنايع باالدستی است
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با  تام  ساالنه  عادي  عمومي  مجمع 
حضوراعضاي هيات مديره ، مديران ارشدشركت 
ايران خودرو و حسابرس قانوني برگزار شدو پس 
از بررسي صورت هاي مالي شركت عملكرد تام در 

سال 91 موفقيت آميز ارزيابي شد.    
  درآمد 181 ميليارد توماني تام حاكي از رشد 
باالي 38 درصدي نسبت به دوره قبل بوده است 
كه اين موضوع عالوه بر سود خوب آن، گواهي 
بر عملكرد درخشان شركت در سال گذشته بوده 
است. نكته قابل ذكر در خصوص عملكرد تام 
اين است كه عمده درآمدزايي براي سال مالي 
91 در بازاري غير از گروه صنعتي ايران خودرو 

اتفاق افتاده است به طوري كه براي نخستين 
بار از تاريخ تاسيس شركت، 53 درصد از سهم 
درآمدي تام را بازارهاي غير خودرويي به خود 

اختصاص داد.
براساس اين گزارش ، عالوه بر اين كه تام 
موفق به اخذ44٠ ميليارد تومان كار)كه 95 درصد 
آن در بخش غير خودرويي رقم خورده است( شده 
است، پيش بيني مي شود سهم درآمد غيرخودرويي 

شركت در سال هاي بعد از آن نيز فراتر رود.
در واقع سال گذشته با وجود همه مشكالتي 
كه در خصوص گشايش اعتبارات، تحريم ها و 
افزايش نرخ ارز وجود داشت با مديريت صحيح نه 

تنها شركت توانست پيش بيني بودجه اي خود را 
محقق كند بلكه 32 درصد نيز نسبت به آن فراتر 
رفت.اين امر ميسر نشد ، مگر با همت همكاراني 
كه با مسووليت پذيري، تالش و پشتكار مثال 

زدني در عمل خواستار پيشرفت شركت بودند.
شركت تام با ارج نهادن به تالش سرمايه هاي 
به  با توجه  نيز  امسال  انساني خود، قصد دارد 
بازارهاي خوبي كه در پيش رو دارد بتواند به عنوان 
شركتي با گواهي EPC كار رتبه برتر داخلي، 
سهم خود را در در اجراي باكيفيت پروژه هاي ملي 

و رونق اقتصادي كشور توسعه دهد.

كد: 91273

پس از برگزاري موفقیت آمیز مجمع ساالنه تام اعالم شد:
سهم بازار غیر خودرویي تام به 53 درصد رسید

با مشاركت شركت تام ايران خودرو و سازمان 
شايستگي  »استاندارد  كشور،  حرفه اي  و  فني 
اپراتوري ايستگاه هاي CNG« براي اولين بار در 

ايران تدوين و تهيه شد.    
 هدف از تدوين اين استاندارد لزوم ارايه آموزش 
در زمينه نصب، راه اندازي و خدمات پس از فروش 
جايگاه هاي سي ان جي، جلوگيري از بروز حوادث 
احتمالي و بروز رساني اطالعات افراد مستقر در 

جايگاه هاست.

پروژه احداث جايگاه هاي CNG حاصل بيش 
از 15٠ نفر ساعت فعاليت كارشناسي با همكاري 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است. 
بنابر نتايج اين پروژه كليه آموزش هاي مرتبط 
با جايگاه هاي سوخت CNG به صورت كامال 

استاندارد و سازمان يافته انجام خواهد شد. 
الزم به ذكر است در اين مرحله استاندارد مربوط 
به دوره هاي اپراتوري آماده شده كه پس از اخذ 
تاييدات الزم، استاندارد دوره هاي تكنسيني نيز تهيه 

و بر روي سايت رسمي سازمان فني و حرفه اي 
كشور در اختيار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

 حضور پر رنگ تام ايران خودرو در تحقق اين امر 
مورد توجه خاص مقامات سازمان فني و حرفه اي 
كشور و كارفرماي اجراي طرح CNG در كشور 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران قرار 
گرفت و مقرر شد در امر تدريس اين دوره ها از 
تخصص كارشناسان اين شركت بهره برداري شود.

كد: 91274

با مشارکت تام ایران خودرو محقق شد؛
CNG تهیه استاندارد شایستگي اپراتوري ایستگاه هاي
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ابزار  و  كنترل  گروه  در  همكاران  تالش  با 
دقيق شركت تام و با حضور مديرعامل شركت 
ذوب آهن اصفهان، كوره بلند شماره 2 اين شركت 
پس از يك سال تعميرات اساسي مجددا مراحل 
اوليه راه اندازي خود را با شروع فرايند گرماگيري 
كائوپرها )پيش گرمكن هاي كوره اصلي( پنجم 

خردادماه آغاز كرد. 
اين فرايند شامل چهار سيكل كاري گرماگيري، 
سرد  هواي  كه  است  مكش  و  جدايي  دمش، 
فشرده از نيروگاه مركزي از طريق چهار كائوپر 

به دماي 11٠٠ درجه سانتيگراد افزايش مي يابد.
پروژه  اين  راه اندازي  بسزاي  اهميت  به  نظر 

براي كارفرما با توجه به اينكه ظرفيت توليد كوره 
بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان بيش از نيمي 
از ظرفيت كل آهن توليدي كشور، معادل 1.4 
ميليون تن آهن خام را داراست، مراحل راه اندازي 

مي بايست در مدت زمان محدودي اتمام يابد. 
تام توانست طي مدتي كمتر از 6 ماه، بيش از 
11٠ تابلو كنترل، برق و MCC طراحي، ساخت 
و نصب كند و تنها در بخش كائوپرها به صورت 
از 15كيلومتر  بيش  و سه شيفت،  شبانه روزي 
كاندوئيت كاري و 6٠  كيلومتر كابل كشي انجام 

گرفته است.
كليه  پروژه،  زمان بندي  برنامه  اساس  بر 
راه اندازي  شامل  پروژه  راه اندازي  فعاليت هاي 
كائوپرها، باالبر، كوره و تجهيزات خنك كننده 

كوره در مدت دو ماه انجام خواهد گرفت.

توسط تام صورت گرفت؛
آغاز راه اندازي اولیه پروژه كوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان

معاون فنی شركت و مدير منطقه تهران به 
همراه تنی چند از كارشناسان اين منطقه شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران از شركت تام  

ايران خودرو بازديد كردند.
در جريان اين بازديد كه مورد توجه شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه تهران 
ايران خودرو  تام  كارشناسان  گرفت،  قرار  نيز 
به معرفي شركت و آخرين دستاوردهاي ملي 
خود در عرصه صنعت نفت، اتوماسيون صنعتي 
پرداختند همچنين در اين مراسم، معاون فنی 
كنترل  و  دقيق  ابزار  مهندسی  رئيس خدمات 
كارشناس  عمومی،  روابط  رئيس  شركت، 
واحد  كارشناس  و  تعميرات  و  برنامه ريزی 

ابزاردقيق منطقه تهران از كارگاه های اين شركت 
بازديد و از نزديك با فعاليت های آنها آشنا شدند 

و تصميم بر آن شد تا در آينده ای نزديك دو 
شركت، همكاری گسترده ای را آغاز كنند.

بازدید مسووالن شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از تام

كد: 91275

كد: 91276

تام آمیخته اي از تجربه و جواني

روزنامه دنياي اقتصاد در شماره 18 تيرماه خود 
مطلبي در خصوص تام با عنوان » تام آميخته اي 

از تجربه و جواني« به چاپ رساند.
اين  خودرو  صفحه  در  كه  مطلب  اين  در 

روزنامه چاپ شده بود، اين طور آمده: 
»شركت تام در دهه هفتاد با توجه به نياز 
صنعت خودرو كشور به يك مجموعه مهندسي 
جهت افزايش ظرفيت و كيفيت خطوط توليد 

تاسيس شد. عدم وابستگي به تكنولوژي هاي 
خارجي در كنار ايجاد تنوع در اين محصوالت، 
را  حوزه  اين  در  قوي  پايگاه  يك  وجود  لزوم 
ايده  رهگذر  اين  در  مي ساخت.  اجتناب ناپذير 
استفاده از استعدادهاي خالق و جوان راه حلي 
براي گذار از وابستگي قبلي و حركت به سوي 
مي توان  را  تام  بود.  خودباوري  و  خوداتكايي 
ماحصلي از اعتماد به همين نيروهاي جوان و 
خالق دانست كه دستاوردهاي مهمي از جمله، 
ايجاد خطوط توليد، ارتقاي سطح اتوماسيون و در 
كنار آن ايجاد توان انتقال تكنولوژي و دانش فني 

و ارايه راهكارهاي جامع بوده است.«

كد: 91277
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كد: 91278 سومین مجمع عمومي سالیانه تك تام برگزار شد

سومين مجمع عمومي ساليانه شركت تعاوني 
مديره،  هيات  اعضاي  حضور  با  نوين  تك تام 
حسابرس قانوني و سهامداران اين تعاوني به خوبي 
برگزار و آخرين وضعيت مالي آن در سال گذشته 

تشريح شد.
در اين مجمع كه با اعالم سود توزيعي 45 
درصدي)سود قطعي( به كار خود پايان داد، بنا به 
گفته مهندس شيخ زاده به عنوان رييس هيات 
تك تام  تعاوني  قانون،  طبق  مجمع،  و  مديره 
تا هشت ماه فرصت دارد سود اعالمي را بين 
سهامداران خود توزيع كند كه در اين ميان تك تام 
اين كار را زودتر انجام خواهد داد و در سه قسط كه 
از پايان مردادماه آغاز خواهد شد، تا پايان مهرماه 

كليه سود اعالمي بين سهامداران توزيع خواهد 
شد.

اين مجمع حدود سه ساعت به طول انجاميد 
و بعد از توضيحات رييس هيات مديره، بازرس و 
حسابرس قانوني به ارايه گزارش خود در خصوص 
وضعيت مالي تعاوني در سال 1391 پرداختند و 
نكاتي را در مورد  صورت هاي مالي مطرح شد كه 

مدير مالي تك تام به آنها پاسخ گفت.
در اين مراسم مهندس شيخ زاده مديرعامل 
شركت تام تاكيد كرد: با توجه به رونق فعاليت هاي 
شركت تام قطعا شركت تك تام نيز روند رو به 
برنامه هايي براي ورود  رشدي خواهد داشت و 
شركت تك تام به حوزه  فعاليت هاي اجرايي نظير 

سيويل و صنايع معدني در دست اقدام است.
همچنين مهندس عباس ابره دري مديرعامل 
تعاوني تك تام نوين ضمن اشاره به مختصري 
از تاريخچه تاسيس تعاوني تك تام، به عملكرد 
اين تعاوني در سال گذشته اشاره و يادآور شد: 
در حوزه تامين منابع انساني موفق به جذب حدود 
17٠٠ نفر براي شركت هاي ايران خودرو و تام 
شديم، در تامين ماشين آالت و تجهيزات پروژه ها 
به خصوص در عسلويه، فوالد بردسير و منوريل 

كرمانشاه عملكرد خوبي داشتيم. 
فني  بخش  در  را  راويژ  شركت  افزود:  وي 
و مهندسي فعال كرديم كه در پروژه هاي رانا، 
منوريل كرمانشاه، سالن رنگ شماره يك، مس 
سرچشمه، و فوالد بردسير مشاركت دارد. امسال 
نيز برنامه فروش 1٠ ميليارد توماني براي اين 
شركت در نظر گرفته ايم كه شش ميليارد تومان 

آن در چهار ماهه اول محقق شده است. 
تشريح  به  همچنين  ابره دري  مهندس 
فعاليت هاي آينده تك تام پرداخت و گفت: حضور 
پر رنگ در حوزه تامين منابع انساني، افزايش 
افزايش دانش و  مشاركت در فعاليت هاي تام، 
جذب نيروي متخصص، تبديل شدن به تعاوني 
برتر در تامين نيروي انساني و گسترش فعاليت ها 
از جمله  ايران خودرو  گروه صنعتي  از  به خارج 

فعاليت هاي آينده خواهد بود.

جلسات گردهمايي مديران پروژه كه كمبود 
آن سال هاي سال در شركت تام حس مي شد، 
بيش از شش جلسه است كه در حال برگزاري 
است و اين جلسات به روند با ثباتي رسيده است.

تمامي جلسات با ارايه مختصر از نكات مهم 
از اين  مديريت پروژه آغاز شدند كه مي توان 

نكات به موارد زير اشاره كرد:
- مستندسازي تجربيات

)Lessons Learned(   
)Ground Rules(اصول و قواعد پايه -

- اصول و مدل هاي ارتباطات
)Communication models(  

- اخالق در مديريت پروژه
)The Code of Ethics(  

مباني  و  اصول  از  تماما  شده  ارايه  نكات 
مديريتي بوده كه شايسته است تمامي مديران 
پروژه از آنها مطلع بوده و در راستاي اجراي آنها 

تالش كنند.
در  كه  پروژه  مديران  دغدغه هاي  بررسي 
جلسه اول اعالم شد، از مواردي بود كه در اكثر 

جلسات به صورت عمومي بررسي شدند و در 
جلسات تخصصي در حال پيگيري هستند.

ارايه تجربيات مديران پروژه يكي از اركان 
مهم اين گردهمايي ها به حساب مي آيد كه در 
اين مدت مديران مختلف تجربيات خود را در 
حوزه هاي 1٠ گانه مديريت پروژه ارايه داده اند. 
البته براي ارايه اين تجربيات، ساختار مشخصي 
تهيه و در اختيار اعضا قرار داده شد. از تجربيات 

ارايه شده مي توان به موارد زير اشاره نمود:
آهن)توسط  ذوب  پروژه  تجربيات  ارائه   -
مهندس مالكي و مهندس افتاده در حوزه هزينه(
- ارائه تجربيات پروژه بردسير)توسط مهندس 

حاج صادقي در حوزه كيفيت(
از مهمترين نيازهاي اين جلسه هدف گذاري 
بلند مدت بود كه بدين منظور نقشه راه اين 
و  محمودزاده  مهندس  توسط  گردهمايي ها 
همفكري آقايان مهندس كريمي عقدا و افتاده 

تهيه و ارايه شد. 
طبق نقشه راه تهيه شده، پيشنهاد شد كه در 
ابتدا پروژه هاي شركت تام دسته بندي و براساس 

حجم فعاليت، حجم مالي، مدت زمان اجرا و 
پيچيدگي پروژه تقسيم شوند و مديران پروژه 
با توجه به تجربه و دانش مديريتي، شايسته 

مديريت هر پروژه شوند.
پروژه  مديران  تشويق  باعث  سياست  اين 
به منظور ارتقاي آنها خواهد شد و به منظور 
ارتقاي آنها نيز پيشنهاد شد كه تمامي مديران 
و  جلسات  در  خود  حضور  به  توجه  با  پروژه 
شركت در كميته هاي تخصصي، كسب امتياز 
كرده و نهايتا بر اساس امتياز كسب كرده، ارتقا 
گرفته و شايسته مديريت پروژه هاي بزرگتر و 

ابرپروژه ها)Mega Project( شوند.
از مزاياي ديگر اين پيشنهاد ايجاد كميته هاي 
پروژه  مديريت  مختلف  حوزه هاي  تخصصي 
بود كه از خروجي آنها مي توان به متخصصان 
حوزه هاي ريسك و ادعا)Claim(  اشاره كرد. در 
حال حاضر و پس از موافقت مهندس رادمنش 
قائم مقام شركت اين كميته ها شكل گرفته و در 

حال پيگيري و فعاليت هستند.

كد: 91279گردهمایي مدیران پروژه نهادینه مي شود
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كد: 91282

ضيافت  حسن)ع(  امام  ميالد  با  همزمان 
رمضان با  همكاران تام شامگاه 15 ماه رمضان با 

حضور اكثريت همكاران شركت برگزار شد.
براي اين مراسم كه با اجراي خوب محسن 
تالش  بود،  همراه  ريلي  گروه  از  عسگري 
زيادي شده بود و در روزي كه تهران گرماي 
بي سابقه اي را تجربه مي كرد با حضور حدود 
ورزش  سالن  محل  در  همكاران  از  نفر   4٠٠
شركت برگزار شد اما با اين حال حضور چشمگير 
همكاران آن هم در آن روز گرم برگزار كنندگان 

متعجب والبته دلگرم كرد.
در ابتدا قربانعلي مرادي از همكاران اداري به 
تالوت آياتي چند از كالم اهلل مجيد پرداخت و 

پس از آن حاج آقا رفيعي پور سخناني در ذكر 
فيوضات ماه مبارك رمضان داشتند .

در ادامه مهندس ظفرمند نائب رئيس هيات 
مديره و  قائم مقام مديرعامل شركت سخنراني 

داشتند.
ايشان با تاكيد بر اين كه شركت تام از بدو 
تاسيس در حال حماسه سازي در عرصه اقتصادي 
است، يادآور شد: تام همواره جلوتر از زمان خود 
پيش مي رود و احساس نشاط مي كنم كه در 

جمع همكاران پرتالشي مثل شما حضور دارم.
و  تالش  را  تام  نام  سربلندي  علت  وي 
يادآور شد:  جنگندگي همكاران عنوان كرد و 
مديران ما نيز در كارشان هميشه اخالق مدار 

بودند. در سال گذشته بازار با تالطم هاي زيادي 
روبرو بود ولي به لطف خدا و با تدبير مديريت 

ارشد توانستيم به خوبي از بحران عبور كنيم.
در ادامه و به مناسبت ميالد امام حسن)ع( نيز 
به قيد قرعه به سه تن از همكاران شركت كه 
نامشان حسن بود جوايزي اهدا شد كه عبارت 
بودند از حسن اسماعيل يزدي، حسن ساوجي، 

حسن حسني.
پس از آن گروه موسيقي روناك به اجراي 
موسيقي هاي محلي از اقصي نقاط ايران از جمله، 
لري  و  گيالني  تركي،  خراساني،  بلوچستاني، 
پرداخت كه مورد استقبال قابل توجه همكاران 

قرار گرفت.

كد: 91280ضیافت رمضان با همكاران

نتایج تیم هاي شركت كننده در مسابقات صنعت
اولين دوره مسابقات صنعت به مناسبت روز 
صنعت و معدن ، به ميزباني شركت ايران خودرو 
و با حضور شركتهاي زيرمجموعه گروه صنعتي 
ايران خودرو ، از تاريخ هشتم تا دوازدهم تيرماه 
برگزار شدو شركت تام نيز با حضور در پنج رشته از 
هفت رشته برگزار شده در اين دوره ، حضور قابل 

توجهي داشت .
تنیس روي میز :

تيم تنيس روي ميز تام به مقام چهارم مسابقات 
قناعت كرد. تيم ما موفق شد در مسابقات گروهي 
با 3 پيروزي در مقابل تعاوني اعتبار، ايران خودرو 
خراسان و سازمان گسترش و يك شكست در 
مقابل الكتريك شرق ، بعنوان تيم دوم از گروه 
صعود كند. در مرحله حذفي ،  تيم ما مغلوب تيم 
ايران خودرو شد و در بازي رده بندي نيز در مقابل 

تيم ساپكو شكست خورد .

شطرنج :
تيم شطرنج تام در شرايطي پا به مسابقات 
گذشت كه يكي از بازيكنان اصلي و امتيازآور 
خود را به دليل ماموريت،  در اختيار نداشت ولي 
با اين وجود تيم اعزامي عملكرد خوبي داشت و به 
مقام پنجم مسابقات رسيد . اين مسابقات با حضور 
9 تيم در پنج دور و به صورت سوييسي برگزار 
شد و تيم هاي ايران خودرو، ساپكو و ايران خودرو 

خراسان اول تا سوم شدند .
دارت بانوان :

مسابقات دارت بانوان به صورت انفرادي برگزار 
شد . شركت تام با اعزام چهار شركت كننده در 
اين مسابقات حضور يافت .بهترين عنوان انفرادي 
كسب شده ، متعلق به خانم كبري خلج بود كه به 

مقام چهارم مسابقات رسيد .

شناي بانوان : 
بهترين نتيجه تيم اعزامي تام به اين مسابقات 
در اين رشته حاصل شد . خانم ليال ميرابراهيمي 
موفق به كسب مقام دوم رشته 5٠ متر كرال سينه 

شد . 
آمادگي جسماني بانوان :

در اين رشته نيز كه براي اولين بار يك نماينده 
از طرف شركت به مسابقات اعزام شده بود ، خانم 
مرضيه حسنلو به مقام چهارم مسابقات دست يافت 
رتبه هاي كسب شده، نشان دهنده اين است كه 
تيم هاي اعزامي ما به مسابقات در يك قدمي قرار 
گرفتن بر سكو بوده اند. كسب سه رتبه چهارم و 
يك رتبه پنجم بيانگر اين است كه با تالش بيشتر 
و برنامه ريزي مناسب تر مي توان در دوره هاي آتي 

عملكرد موفق تري داشت.
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پرچم تام ايران خودرو در روز ملي دماوند بر 
بلنداي رفيع ترين قله ايران برافراشته شد.

گروه  مقام  قائم  نقابي  محمدرضا  مهندس 
سيستم هاي رباتيك به عنوان نماينده صعودكننده 
دماوند  ملي  روز  در خصوص  روز  اين  در  تام 
مي گويد: روز ملي دماوند سيزدهم تير يا تيرگان 
است. تيرگان، روز اسطوره اي آرش كمانگير و 
فرصتي براي گرامي داشت آب و خاك و هوا 

است. با اين انديشه كه بتوانيم مسووليت خود 
را نسبت به كوهستان ها كه سرچشمه ي آب، 
دربرگيرنده ي خاك و تلطيف كننده  هوا هستند 
بشناسيم، سيزدهم تير را روز دماوند مي خوانيم. 
وي افزود: نهمين دوره جشن تيرگان و روز ملی 
دماوند با همكاری انجمن كوهنوردان ايران و 
انجمن دوستداران دماوند روز 14 تير ماه در شهر 
رينه)يكي از شهرهاي ضلع جنوب شرقي كوه( 

برگزار شد و پرچم تام در اين روز دو متر باالتر از 
قله دماوند به احتزاز درآمد. وي در خصوص اين 
كار نمادين اين طور توضيح داد: برنامه از پيش 
تعيين شده براي اين كار نبود فقط خواستم نامي 
از تام نيز بر روي قله مطرح باشد البته شركت 
هاي ديگر نيز بر روي قله حضور يافته بودند و 

واقعا احساس خوبي از اين كار داشتم.

كد: 91284 پرچم تام بر فراز دماوند برافراشته شد

پیشرفت 95 درصدي پست برق كارخانه فوالدسازي بردسیر
كارخانه  كيلوولت   4٠٠/33 پست  پروژه 
فوالدسازي بردسير اولين پروژه پست برق گروه 
نيرو و تاسيسات است. اين پست با هدف تغذيه 
مجتمع مذكور مراحل پاياني نصب و راه اندازي 
را سپري مي كند و تا كنون 95 درصد پيشرفت 

داشته است.
و  بيروني  تجهيزات  اكثر  تست  عمليات 
شامل  كه  پست  شده  نصب  كنترل  و  حفاظت 
تست مقاومت شبكه زمين، تست مقاومت اهمي 
تجهيزات و شارژگازهاي بريكرها است، با حضور 
نماينده شركت برق منطقه اي كرمان به عنوان 

بهره بردار همچنين تست ترانس هاي اصلي پست 
چين)شركت   JSHP نماينده شركت  با حضور 
سازنده( انجام شد. با توجه به ويژگي هاي خاص 
تابلوهاي 33 كيلوولت و موقعيت ويژه جغرافيايي 
پروژه، يك نمونه از اين تابلوها كه در آزمايشگاه 
Veiki مجارستان با موفقيت تست شد. پيش بيني 
تجهيزات  ساير  عمليات تست  اتمام  با  مي شود 
پست 4٠٠/33 كيلوولت تا اوايل مرداد ماه سال 

جاري آماده بهره برداري شود.
 شبكه توزيع برق از پست اصلي 4٠٠ كيلوولت 
به سمت پست هاي فرعي در مجموعه فوالدسازي 

مراحل طراحي را پشت سر گذاشته و فرآيندهاي 
تامين و نصب آغاز شده است. اين شبكه در تونل 
برق به مسافت سه كيلومتر گسترش يافته است 
و داراي پنج  پست فرعي  شامل پست برق واحد 
غبارگير، واحد آبرساني، واحد اكسيژن رساني، واحد 
ريخته گري و واحد ذوب است و تمام پستهاي 
فرعي توسط پست فشار متوسط SMP تغذيه 
براي  مذكور  پست هاي  مجموعه  از  مي شوند. 
تغذيه شبكه توزيع فشار ضعيف به منظور تغذيه 
موتورها، روشنايي ، سيستم هاي حفاظتي، و... 

استفاده مي شود. 

كد: 91283
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بخشي از دوره تخصصی تربيت مدرس دانشگاه جامع علمی كاربردی 
در قالب كالس آموزشی و بازديد از طرح های صنعتی دهم تيرماه با بازديد 
مدرسانی كه موفق به گذراندن دوره های مهارت عمومی، پايه )1و2( و 
تخصصی )1( شده اند، در شركت قالب های صنعتی ايران خودرو برگزار 

شد. 

در اين برنامه چهار ساعته كه  دكتر روحيان رييس مركز امور مدرسان 
دانشگاه جامع علمی كاربردی سرپرستي آن را به عهده داشت به اهداف 
برگزاری دوره های آموزشی تربيت مدرس و تأثير گذراندن دوره ها در 
ارتقاي مدرسان اشاره كرد  و در پايان تفاهم نامه همكاري مشترك در 

زمينه هاي آموزشي امضا شد.

سال  هفتمين  براي   )GPI(خودرو ايران  پيشرفته  قالب هاي  شركت 
متوالي موفق به دريافت گواهي صالحيت آزمايشگاه كاليبراسيون در بين 

شركت هاي بزرگ صنعتي از سازمان ملي استاندارد ايران شد.
اصغر ربيعي مديرعامل شركت قالب هاي پيشرفته ايران خودرو با بيان 
اين مطلب افزود: شركت آمادگي الزم جهت انجام انواع خدمات اندازه 
گيري و كاليبراسيون و همچنين مجوز الزم جهت ارايه آموزش هاي 
مرتبط به كليه شركت ها را دارد همچنين اين شركت با توجه به توانايي 

انواع قالب هاي چدني، پليتي، پالستيك، پروگرسيو و  الزم در ساخت 
دايكاست و بومي سازي آنها، اين امكان را براي خود فراهم كرده تا با 

شركت هاي خارجي رقابت كند. 
براي  قابليت ها شركت جوشكنوز تركيه  اين  به  با توجه  افزود:  وي 
اين شركت  با  پروگرسيو  قالب  ساخت  زمينه  در  متوالي  بار  چهارمين 

همكاري داشته كه آخرين مورد آن براي خودروي فورد بوده است.

همكاري GPI و تركیه براي ساخت قالب فورد

توسط شرکت قالب هاي صنعتي ایران خودرو صورت گرفت؛

امضاي تفاهم نامه مشترک با دانشگاه جامع علمي - كاربردي 

كد: 91285

كد: 91286

اخبـار
شرکت   هاي تابعه 
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گفتگـو

14

كد: 91287

 بهتر است برای شروع از نحوه 
ورود تام ایران خودرو به صنعت فوالد 
شروع کنیم. چطور شد که به این نتیجه 
رسیدید در این مجموعه ظرفیت های 
دیگری به جز خودروسازی وجود دارد و 

چگونه وارد صنعت فوالد شدید؟
ابتدا بايد به اين موضوع اشاره كنم كه من 
از سال 1379در اين مجموعه حضور و با روند 
اين  دارم.  آشنايی  مجموعه  اين  در  تحوالت 
شركت از ابتدا دانش بنيان پايه گذاری شده و 
گروه صنعتی ايران خودرو از ابتدا تالش كرده 
است تا يك مجموعه مهندسی با قابليت فعاليت 
در بسياری از شاخه های صنعتی ايجاد كند. هر 
چند در اوايل بيشتر فعاليت ها بر روی صنعت 
تا  سه  از گذشت  پس  اما  بود  متمركز  خودرو 
چهار سال مجموعه به اين نتيجه رسيد كه به 

واسطه زيرساخت های مهندسی موجود می توان 
به سرعت ساير فعاليت های مهندسی در ديگر 
صنايع را نيز دنبال كند كه از آن جمله می توان به 
توسعه و تجهيز خطوط توليد، نصب و راه اندازی 
ماشين آالت و به طور كلی ايجاد كارخانه های 

جديد اشاره كرد.
  به هر حال شناخت این مجموعه 
از بازار در حوزه خودروسازی بود، چطور 
توانستید برای دیگر صنایع توجیه ایجاد 

کنید؟
در حدود سالهای 82 و 83 كميته ای به نام 
توسعه بازار در شركت شكل گرفت و به سرعت 
مورد   12 تا   1٠ حدود  در  جديدی  حوزه های 
مطالعه و شناسايی شد. صنايع معدنی و فلزی 
نيز يكی از همين حوزه ها بود كه مزيت نسبی 
برای ورود به آن وجود داشت ولی در عين حال 

می بايست فرآيند تكاملی در حوزه های طراحی و 
مهندسی را دنبال می كرديم. از طرفی فعاليت 
صنايع معدنی روز به روز رشد سريع تری به خود 
می گرفت و اين توجيه وجود داشت كه شركت 
سرمايه گذاری قابل قبولی در اين زمينه انجام دهد 

و خود را برای ورود قدرتمندانه تجهيز كند.
 آیا این حوزه زمینه قبلی هم در 

مجموعه داشت؟
بله. با توجه به اين كه اين مجموعه توسعه و 
تجهيز خطوط ريخته گری قطعات گروه صنعتی 
ايران خودرو و ساخت ماشين آالت سنگين را 
پيشتر انجام داده بود، مشابهت های فراوانی با 
صنايع فلزی و معدنی مشاهده می شد و بخش 
قابل توجهی از دغدغه مديران تام ايران خودرو را 
از بين می برد. زيرا بخش های زيادی از صنايع 
فوالدسازی هم فعاليت های مهندسی مشابهی 
داشتند و می توانستيم با اعتماد به نفس بيشتری 

وارد اين عرصه شويم.
 آیا منابع انسانی کافی برای ورود 

به این عرصه در اختیار داشتید؟
كه  ما  همكاران  از  تعدادی  امر  ابتدای  در 
تحصيالت مرتبط با اين صنعت و رشته هايي 
نظير مهندسی متالوژی داشتند را وارد اين حوزه 
كرديم و در كنار تعدادی از مهندسين مكانيك 
شركت هسته اصلی فعاليت های مرتبط با اين 

صنايع شكل گرفت.
زمینه  این  در  مهمتر  بحث  اما   
شكل گیری بازار است. چطور بازارهای 

هدف را شناسایی کردید؟
توسعه  و  انسانی  منابع  تجهيز  با  همزمان 
امكانات به سرعت فعاليت های بازاريابی را آغاز 
كرديم و با حضور در مناقصات مختلف موفق 
كار،  از شروع  نيم  و  سال  از يك  پس  شديم 
نخستين پروژه در زمينه نوسازی سيستم های 

وقتی صنعت خودرو در ایران آهنگ توسعه به خود گرفت، به تدریج شرکت های 
اقماری پیرامون خودروسازان شکل گرفت و هر کدام وظایفی در راستای توسعه 
صنعت خودرو دنبال می کردند. تام ایران خودرو نیز یکی از این شرکت ها بود 
که وظیفه توسعه و تجهیز خطوط تولید گروه صنعتی ایران خودرو را بر عهده 
داشت. شرکتی دانش بنیان که به واسطه منابع انسانی جوان و با انگیزه توانست 
تاثیر بسزایی بر روند خودکفایی در این صنعت داشته باشد. پس از آنکه تام 
توانست بسیاری از نیازهای فنی و تکنیکی این خودروساز بزرگ را تامین کند، 
به تدریج ظرفیت های دیگری در این مجموعه شکوفا شد که نشان از آغاز یک 
جهش بزرگتر برای این مجموعه جوان با میانگین سنی 35 تا 40 سال داشت. 
حضور در عرصه های دیگری هم چون حمل و نقل ریلی، صنعت نیروگاهی، صنایع 
معدنی، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، کنترل و ابزار دقیق و دیگر عرصه ها همگی 
نشان از وجود ظرفیت های بسیار باال در مجموعه تام ایران خودرو داشت که یکی 
پس از دیگری شکوفا می شدند. در این میان صنایع معدني نیز یکی از مهمترین 
عرصه هایی بود که مجموعه تام ایران خودرو پا به این عرصه گذاشت و نشان 
داد که می تواند سهم بسزایی در روند خودکفایی و بومی سازی این صنعت ایفا 
کند. به همین منظور گفت وگویی با مهندس کمال آسایش قائم مقام گروه صنایع 

معدنی شرکت تام ایران خودرو انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

یك سوم قیمت خارجی ها كارخانه فوالد می سازیم
در گفت و گو با قائم مقام گروه صنایع معدنی تام مطرح شد
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اتوماسيون صنعتي در مجتمع مس سرچشمه را 
در اختيار بگيريم. در ادامه نيز پروژه فيلتراسيون 
در فوالد خوزستان و طرح های ديگری در اين 
صنعت را عملياتی كرديم اما در ادامه مسير وارد 
برنده  و  شده  فوالدی  طرح  هشت  مناقصات 
مناقصه شركت فوالد بافق شديم كه البته در 
حال حاضر به دليل واگذاری اين پروژه به بخش 

خصوصی، بالتكليف مانده است.
 به نظر شما با بضاعت موجود در 
شرکت امكان تحقق این پروژه ها وجود 
مجموعه  این  مدیران  برای  و  داشت 

نگرانی ایجاد نمی کرد؟
كه  كنم  اشاره  موضوع  اين  به  بايد  البته 
اصلی ترين سرمايه ما نيروی انسانی است. به 
طور طبيعی منابع انسانی موجود در ابتدا كفايت 
نمی كرد. به همين دليل از همان ابتدا مشاوران 
كارآمد و توانمندی را به همكاری دعوت كرديم 
كه سالها تجربه فعاليت در حوزه صنايع معدنی 
را داشتند. در ادامه مسير با شركت های معتبر و 
قدرتمند خارجی مانند »فوكس آلمان« و »اينتكو 
اتريش« ارتباط برقرار كرديم كه يكی از رموز 
موفقيت اين مجموعه به شمار می رفت. در همين 
نيز جذب  را  جديدی  و  كارآمد  نيروهای  حال 
كرديم كه در بين آنها بازنشستگان صنعت فوالد 
نيز حضور داشتند. هرچند ضعف های ديگری 
خودكفايی  به  رسيدن  برای  ولی  داشتيم  هم 
تمام تالش خود را به كار گرفتيم. گرچه بايد 
به اين موضوع هم اشاره كنم كه در ابتدای كار 
دو ديدگاه در بين مديران مجموعه وجود داشت. 
يكی شكل گيری گروه عملياتی قبل از جذب 
پروژه و ديگری بعد از آن. اما در اين مسير ما 
مسير ميانه را دنبال كرديم و با اجرای اين روش 

موفقيت بيشتری حاصل شد.
 در زمینه امكانات فنی، مهندسی 
و تولیدی به هر حال طبیعی است که 
وجود  مجموعه  این  در  امكانات  همه 
ندارد. برای رفع نیازهای این بخش چه 

مسیری را دنبال کرده اید؟
با توجه به اين كه تام ايران خودرو در گذشته به 
منظور توسعه و تجهيز خطوط توليد صنعت خودرو 
از زنجيره قدرتمند تامين كنندگان و توليدكنندگان 
جای  بود،  برخوردار  آالت  ماشين  و  تجهيزات 
از  پيش  تا  زيرا  نداشت.  نگرانی چنداني وجود 
آن صدها شركت با اين مجموعه قرارداد داشتند 
كه اغلب توانايی فعاليت در ديگر زمينه ها را نيز 
داشتند. در گام بعدی بخش ديگری از سازندگان 
و تامين كنندگان را كه تجربه بيشتري در صنايع 
معدني داشتند را شناسايی كرديم و و به زنجيره 
تامين كنندگان خود اضافه كرديم.  ما با اكثر آنها 
تفاهم نامه امضا كرديم و حتی بسياری از آنها 
از ابتداي يك طرح با ما همكاري مي كردند 
و پيشنهادات فنی و مهندسی ارايه می كردند و 
عمال با تكيه بر اطالعات علمی و اقتصادی آنها 

در مناقصات شركت می كرديم.
حضور  با  شما  اعتقاد  به   
شرکت هایی مانند تام ایران خودرو آیا 
صنعت فوالد توانسته است در مسیر 
خودکفایی و بومی سازی این صنعت 

گام بردارد؟
به هر حال در اين عرصه توان مطلوب و بسيار 
بااليی شكل گرفته و ما هم تالش كرده ايم تا در 
حوزه تامين اولويت اول را به سازندگان داخلی 
بدهيم. گرچه در برخی موارد سراغ خارجی ها هم 
رفته ايم اما با نگاه انتقال دانش فنی و خودكفايی 
اين هدف را دنبال كرده ايم. بسترسازي در اين 
خصوص با حضور در نمايشگاه های داخلی و 
بين المللی محقق شده است اما نبايد فراموش 
كنيم كه ظرفيت های داخلی، بسيار باالست و 
فقط با مديريت صحيح و شناسايی نقاط ضعف و 
قوت می توان آنها را فعال كرد. به عنوان مثال در 
پروژه بافق حجم همكاری با شركت های خارجی 
باال بود اما در پروژه فوالد بردسير ميزان وابستگی 
كاهش يافت كه اين نشان از خودكفايی بيشتر در 

اين صنعت است.
 آیا این موضوع در کاهش هزینه 

ها هم موثر بود؟
دقيقا. ما در حال حاضر اين توانايی را داريم كه 
با يك سوم قيمت شركت های خارجی برخی از 
پروژه ها را اجرا كنيم و حتي كارخانه فوالد بسازيم.

  در حال حاضر چه طرح هایی را 
در دست اجرا دارید؟

البته طرح های ريز و درشت زيادی را در حال 
حاضر مديريت می كنيم كه مهمترين آنها در حوزه 
معدني، احداث مجتمع فوالد بردسير، ذغالشويی 
كوره  اتوماسيون  نوسازی  و  تجهيز  شاهرود، 
بلند شماره دو ذوب آهن اصفهان و اتوماسيون 
اين  ريخته گری  هشت  و  هفت  ايستگاه های 
مجموعه است همچنين پروژه احيای مجتمع 
فوالد اردكان هم يك طرح دو مرحله ای است كه 
يك مرحله از آن را تكميل و برای مرحله اصلی 
هم قرارداد منعقد كرده ايم كه به زودي عمليات 
اجرايي آن شروع خواهد شد. در كنار پروژه هاي 
بزرگ، پروژه هاي كوچكتري همچون طراحي 
وساخت تجهيزات ارتقا دهنده خطوط توليد فوالد 
مانند اسلب برگردان فوالد هرمزگان را هم در 

سبد پروژه هاي خود قرار داده ايم.
از  یكی  بردسیر  فوالد  پروژه   
مهمترین طرح های در دست اجرای 
این مجموعه است. بفرمایید هم اکنون 
این پروژه چه وضعیت را دنبال می کند؟

درصد   3٠ از  بيش  اكنون  هم  پروژه  اين 
پيشرفت فيزيكی دارد كه مطابق با برنامه جلو می 
رويم و اميدواريم با همكاري تمامي ذينفعان پروژه 
پس از طی مراحل نصب و راه اندازی ماشين 
آالت، اين پروژه يك ميليون تنی تا دو سال آينده 

به بهره برداری كامل برسد.

آیا می توان مدعی  به نظر شما   
بود که کارفرمایان داخلی هم از انگیزه 
کافی برای پیمانكاران داخلی برخوردار 

شده اند؟
بايد به اين موضوع اشاره كنم كه ما در اين 
منطقی تر  قيمت های  صنعت تالش می كنيم 
نسبت به پيمانكاران خارجی ارايه دهيم. همين 
موضوع كارفرمايان داخلی را بيشتر ترغيب می كند 
و حتی برخی از آنها آماده اند تا با ترك تشريفات 
مناقصه اجرای طرح ها را به اين مجموعه بسپارند.

 آیا می توان به صادرات خدمات 
هم  عرصه  این  در  مهندسی  و  فنی 

امیدوار بود؟
ما اين فعاليت را شروع كرده ايم و با چند شركت 
ايرانی كه در اين زمينه فعال هستند تفاهم نامه 
همكاری امضا كرده ايم. در تالش هستيم تا با 
شركت های خارجی هم اين موضوع را پيگيری 
كنيم و دست كم در حوزه خاورميانه اثرگذاری 

قابل قبولی داشته باشيم.
دستیابی  برای  ای  برنامه  چه   
بیشتر در صنعت فوالد  به خودکفایی 

دارید؟
بحثی را كه هم اكنون دنبال می كنيم ورود 
به عرصه تكنولوژی های پيشرفته و نوين است 
و در تالش هستيم تا به واسطه برخورداری از 
فناوری های جديد همچنين اجرای پروژه های 
عمق  خودكفايی  اين  به  تحقيقاتی  و  علمی 
بيشتری ببخشيم. به عنوان مثال دستيابی به 
روش های علمی جديد به منظور كاهش مصرف 
انرژی و حفاظت از محيط زيست از جمله اين 

برنامه هاست.
را در داخل  برنامه ها  این   تمام 

مجموعه دنبال می کنید؟
در  موجود  توان  برپايه  آنها  از  عمده  بخش 
مجموعه خواهد بود و بخش های ديگری نيز 
از طريق همكاری با مراكز علمی و تحقيقاتی، 
دنبال  فناوری  و  علم  پارك های  و  دانشگاه ها 

خواهد شد.
 به عنوان آخرین سوال، آیا ورود به 
عرصه صنعت فوالد طبق پیش بینی های 

قبلی مجموعه موفقیت آمیز بود؟
كمي  بسيار  مدت  عرض  در  خوشبختانه 
توانستيم در مناقصات اين صنعت موفق باشيم. 
در صنعت فوالد ظرفيت های بسيار بااليی وجود 
دارد و با توجه به اين كه يك صنعت مادر است 
ما هم در اين زمينه تالش بيشتري كرديم و 
مهم تر از همه اينكه توانستيم با تكيه بر توان فني 
و مهندسي نيروهاي جوان شركت و با استفاده 
از پيمانكاران و تامين كنندگان داخلي، بخش 
عمده ای از نيازهای اين صنعت را در داخل كشور 

تامين كرده و وابستگی به خارج را كمتر كنيم. 
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مدیرعامل آپكو: 

سال 92 سال جهش آپكو خواهد بود

آپكو  وضعیت شرکت  آخرین  از   
بگویید با توجه به این که شنیده شده 
صنعت  در  آپكو  امسال  است  قرار 

خودرو فعال تر شود؟
با توجه به نگاه ويژه اي كه مديريت ارشد 
آپكو  شركت  به  خودرو  ايران  صنعتي  گروه 
درجهت  آپكو  براي  بزرگتري  رسالت  دارد، 
و  سفارشي سازي  عرصه  در  حضور  افزايش 
فروش خودرو و تجهيزات سفارشي در مجموعه 
ايران خودرو ايجاد شده است كه اين موضوع نيز 
به طور رسمی به ما ابالغ شده است. البته بايد 
تاكيد كنم ايجاد چنين تصويري، به عملكرد و 
قابليت های آپكو در چند سال اخير برمي گردد. 
تومان  ميليارد  كنون 11  تا  امسال  ابتداي  از 
قرارداد فروش امضا كرديم كه اين رقم به معني 
تحقق بيش از 8٠ درصد كل عملكرد فروش 

سال گذشته است همچنين فروش بسته هاي 
سفارشي هم در حال انجام است كه با استقبال 
مشتريان همراه بوده است. سال گذشته ما 25 
درصد افزايش درآمد داشتيم و ميزان آن به 13 

ميليارد و 6٠٠ ميليون تومان رسيد.
 از آخرین وضعیت عرضه خودرو 
با موتور توربوشارژ بگویید طبق آخرین 
صحبت ها قرار بر عرضه این خودروها 

در تابستان بود؟
اين خودرو  براي عرضه  برنامه ريزي هايی   
مركزتحقيقات  مشاركت  با  و  آپكو  طريق  از 
سال  ماه  بهمن  از  ايپكو(  خودرو)  موتورايران 
گذشته انجام شده است و طبق برنامه  قرار 
سيستم  با  شده  متناسب سازي  خودرو  است 
توربوشارژ در تابستان امسال عرضه شود ولي 
با توجه به شرايط كنونی، كار با سرعت قابل 

قبولي پيش نمي رود. البته الزم به يادآوری است 
كه تامين قطعات اين خودرو را شركتهای ايپكو 

و ساپكو انجام خواهند داد.
 هنوز هم آپكو بر روي بسته هاي 
حساب  مشتریان  براي  سفارشي 

خاصي باز کرده است؟
سه  حاضر  درحال  است.  طور  همين  بله 
روي  بر  برنزي  و  نقره اي  بسته طاليي،  نوع 
تاكنون  و  تعريف  خودرو  ايران  محصوالت 
حدود پنج هزار بسته سفارشي از اين نوع عرضه 
شده است و طبق برنامه تا پايان سال 5٠ هزار 
بسته سفارشی به همين روال عرضه خواهد 
شد عالوه برآن ماهانه 15٠٠ دستگاه مولتي 
رهياب به مشتريان محصوالت صفركيلومتر 
ايران خودرو كه درشرايط فروش آن را انتخاب 

می كنند، عرضه مي شود.

حدود شش سال از تاسیس شرکت آپكو به عنوان عرضه کننده خودرو و تجهیزات سفارشي محصوالت 
ایران خودرو در کشور مي گذرد. ایران خودرو با توجه به اهمیتی که به مشتریان  خود و ارتقا برند خود می داد اقدام 
به ایجاد یك مرکز تخصصی براي سفارشي سازي خودروهاي خود کرد، کاري که بزرگان صنعت خودرو دنیا هر 

کدام به فراخور بازار به آن دست زده اند.
 شرکت خودروهاي سفارشي ایران خودرو که هم اکنون با نام آپكو شناخته می شود در ابتدا با عرضه چند آپشن 
محدود سفارشي کار خود را آغاز کرد ولي رفته رفته کسب و کار خود را توسعه داد تا هم اکنون به سطح قابل 
قبول از شبكه عرضه ونصب تجهیزات سفارشي رسیده است. آنچه که هم اکنون آپكو را با آپشن کارهای خیابان 
سورنا متفاوت می کند تجهیزات سفارشي انحصاري و حفظ گارانتی خودرو است و آنچه که هنوز این شرکت 
نتوانسته براي مشتریان مهیا کند عرضه خودرو با رنگ سفارشي مخصوص آپكو است. در خصوص آخرین 
وضعیت این شرکت با مدیرعامل آن یعني مهندس محسن پورسعیدي به گفت و گو نشستیم.  قبل از شروع 
مبحث اصلي وي از »تام نامه« به عنوان ابزار معرفي مناسب تام در بیرون از شرکت یاد کرد. مهندس پورسعیدي 
این طور ادامه داد: »تا پیش از این آشنایي زیادي با شرکت تام در بیرون وجود نداشت و به اعتقاد من تام نامه 
ابزاري شد تا اطالع رساني مناسب تري براي معرفي این شرکت فراهم شود و به واقع تام در این حوزه با یك 

خال اطالع رساني روبرو بود که به نظر من با تام نامه تا حد زیادي این خال جبران شد.«

16

كد: 91288
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گفتگـو

 با توجه به برنامه عرضه 50 هزار 
الزامات خاصي که  بسته سفارشي و 
در حوزه تامین و توزیع باید براي این 
بسته ها فراهم شود، فكر نمي کنید این 
موضوع آپكو را از رسالت حرفه اي خود 

کمي دور کند؟
بود.  خواهد  آپكو  سال جهش  سال 1392 
اين موضوع نتيجه هاي بسترهايي است كه از 
قبل ديده بوديم. دو سال گذشته قابليت هاي 
ما چندان شفاف نبود ولي مطمئن باشيد اكنون 
و با كمك ايران خودرو، توسعه اي همه جانبه 
سال هاي  در  آپكو  كه  نهالي  داشت.  خواهيم 
گذشته كاشته هم اكنون به درختي تبديل شده 

كه به بار نشسته است.
 براي تحقق جهشي که از آن نام 
تعریف  چگونه  را  بازاریابي  مي برید 

کرده اید؟
در اين خصوص فعاليت هايي از گذشته شروع 
شده است؛ عمده مشتريان عالقه دارند زمانی 
كه خودرو خود را تحويل می گيرند تجهيزات 
نصب  آن  روی  را  عالقه شان  مورد  سفارشی 
كنند، به همين منظور در مجموعه فروش ايران 
خودرو، كليه تعميرگاه هاي مركزي ايران خودرو 
اتكا،  شامل  خودرو  تحويل  پاركينگ هاي  و 
مدار و ارج عامليت فروش و نصب تجهيزات 
نمايندگي هاي  كرديم.  مستقر  را  سفارشی 
امتياز  گرفتن  دنبال  به  اكنون  هم  خصوصي 
عرضه تجهيزات آپكو هستند كه هم اكنون 
1٠٠نماينده فعال داريم. برنامه ريزي كرده ايم 
تا از شبكه نمايندگي هاي ايساكو نيز به صورت 
كامل جهت عرضه تجهيزات خود استفاده كنيم.

 وضعیت عرضه خودرو در آپكو در 
ابالغ جدید به چه شكل است؟

نصب  با  را  خودرو  ايران  محصوالت  ما 
تجهيزات سفارشي ارتقا مي دهيم به صورتي 
قابليت هاي  كلي  نگاه  يك  در  ارتقا  اين  كه 

عملكردي و رفاهي راننده را افزايش مي  دهد.
همین  روي  نیز  رقابت  شوراي   
کرده  اعالم  و  شده  حساس  موضوع 
که خودروسازان با نصب چند آپشن 
محدود اقدام به افزایش قیمت خودرو 

و تقلب کرده اند!
مثال  عنوان  به  نيست.  طور  اين 

 2٠6 پژو  مثل  خودرويي 
بر  بالغ  نصب  قابليت 

تومان  ميليون  هفت 
تجهيزات  و  آپشن 

نسبت  سفارشی 
خودرو  يك  به 
كارخانه ای  خام 
را داراست كه به 

لحاظ عملكردی و 

رفاهی خودرو را ويژه می كند آپشن و تجهيزاتي 
ازقبيل سانروف، كروز كنترل، دوربين ديد در 
مديا، كالچ  مولتي  دنده عقب،  شب، سنسور 
اتوماتيك و... كه همه اين ها و مواردي غير از 
اين نيز بر روي خودروهاي ديگر قابل نصب و 

تعريف است.
 چرا آپكو حضور پررنگ در بخش 
خودروهاي  یا  سازمان ها  تشریفات 
خاص براي گردشگري یا حتي براي 

پلیس ندارد؟
ما بازار خود را بنا به كشش و پتانسيلي كه 
در سطح گروه صنعتي ايران خودرو و بازار وجود 
دارد، تعريف كرده ايم. در برخی مقاطع زمانی  
و  بازار معرفي كرديم  به  خودروهاي جديدی 
امسال نيز براي سه خودروی وانت تندر، تندر 

اتوماتيك و 2٠6 تيپ5 برنامه خاصی داريم.
 براي وانت تندر9٠ قرار است كابيني طراحي 
شود. اين خودرو از شهريورماه  به بازار مي آيد و 
امكان نصب كابين با قيمت مناسب هم در خط 
توليد وهم به صورت افترماركت وجود دارد. در 
خصوص 2٠6 تيپ 5 نيز يك سري تجهيزات 
حال  در  كه  داديم  پيشنهاد  نصبي  سفارشی 
عقد قرارداد نهايي با ايران خودرو هستيم. در 
خصوص تندر9٠ اتوماتيك نيز سفارش تامين 
دستگاه حمل كننده ويلچر براي معلوالن را 
داريم كه اولين نمونه آن تست و تحويل شده 

است.
به  توانسته اید  چقدر  کنون  تا   
چشم انداز معروف 10، 30، 300 خود 

نزدیك شوید؟
اينها استراتژي آپكو تا سال 1394 است و 
طبق آن قرار است  آپكو 1٠ درصد محصوالت 
ايران خودرو را به صورت سفارشي عرضه كند 
، 3٠ درصد از بازار قطعات آپشن را در اختيار 
گرفته و 3٠٠ نمايندگي مجازعرضه داشته باشد 
كه تاكنون 1٠٠ نمايندگي فعال در اين حوزه 

داريم. قرار است از برنامه توليد 55٠ هزار 
ايران خودرو حدود 5٠  دستگاهي 

هزار دستگاه را با تجهيزات 
عرضه  سفارشي 

هم  و  كنيم 

اكنون كمتر از پنج درصد بازار آپشن را در اختيار 
داريم كه به نظر مي رسد بخش عمده راه را در 
چشم انداز خود طي كرده ايم و به اعتقاد من بقيه 
راه نيز تا مدت زمان باقي مانده قابليت تحقق 

را دارد.
 وضعیت فروش اینترنتي شرکت 

چگونه است؟
فروش اينترنتی درشركت رشد قابل قبولي 
حجم  اكنون  هم  كه  طوری  به  است  داشته 
فروش آن برابر با حجم فروش 1٠ نمايندگی 
شركت است. بدون  كوچكترين هزينه  فيزيكي 
فروش  نمايندگی های  توسعه  در  معموال  كه 
انجام می گيرد، ماهانه 25 ميليون تومان فروش 
در اين بخش داريم كه روند صعودي نسبت به 

سال های قبل دارد.
 مهمترین چالش هاي آپكو را چه 

مي دانید؟
افزايش  به  توجه  با  ما  اصلي  چالش 
درخواست هاي خريد و شرايط تحريمی، تامين 
قطعات با قيمت مناسب است. با اين حال تمام 
تالش ما براي خريد از منابع داخلي است اما 
الزم به ذكراست كه در برخي قطعات مجبوريم 

از قطعات خارجي استفاده كنيم.
صنعت  براي  را  دورنمایي  چه   
آپشن در بخش دولتي مثل ایران خودرو 

متصور هستید؟
مردم  خودرو  قيمت  افزايش  به  توجه  با 
عالقه مند به هزينه براي استفاده از تجهيزات 
جانبي براي باال بردن قابليت هاي خودرو خود 
عملكردي  تجهيزات  جهت  تقاضا  و  هستند 
افزايش يافته است اين موضوع فرصت مناسبي 
را پديد آورده تا با عرضه آپشن هاي با كيفيت 
بتوانيم اين بخش از بازار خود را پوشش دهيم. 
به نظر مي رسد آينده روشني براي بازار آپشن 

در راه است. 
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ايران  تاريخ  از دفتر  تقويم هشت ساله اي 
ورق خورد و سكان اداره كشور به دولتي ديگر 
سپرده شد. دولتي كه با نماد كليد و شعار تدبير 
و اميد پا به ميدان گذاشت اما آيا كليد دولت 
تدبير، توان باز كردن قفل هفتاد جوش اقتصاد 

ايران را دارد؟ 
در اين گزارش مروري خواهيم داشت به 
آنچه كه در سال هاي گذشته بر اقتصاد ايران 
گذاشته  برجاي  خود  از  كه  آثاري  و  گذشته 
به  بود.  خواهد  آن  ميراث دار  جديد  دولت  و 
دنبال آن پيش بيني هاي برخي اقتصاددان ها 
عنوان  اقتصاد  التيام بخش  رويكردهاي  از 
مي شود و به كشف فرصت هاي صنايع معدني 

در نتايج اين رويكردها پرداخته مي شود.
دولت دكتر محمود احمدي نژاد در سال 84 
رياست جمهوري را با رويكرد مردم محور و به 
عنوان مدافع فقرا آغاز كرد و آرمان هايي كه 
دنبال مي كرد، توزيع ثروت، آوردن پول نفت 
مردم،  سفره هاي  سر  بر  ملموس  به صورت 

با  مبارزه  و  اقتصادي  فرصت هاي  گسترش 
فساد مالي بود. اقدامات انجام پذيرفته براي 
محقق كردن آرمان هاي فوق را مي توان در 

محورهاي زير دسته بندي كرد:
خصوصي سازي

رياست  دوره  از  اقتصادي  جريان  اين 
جمهوري حجت االسالم رفسنجاني آغاز شد 
برنامه  اين  به  انتقاداتي  احمدي نژاد  اما دكتر 
قانون خصوصي سازي  با اصالح  داشت كه 
و  كرده  عادالنه تر  را  روند  اين  كرد  تالش 
را  دولتي  دارايي هاي  فروش  در  فساد  جلو 
بگيرد. نتيجه بازنگري اين قانون، تخصيص 
خصوصي سازي  بنگاه هاي  سهام  درصد   4٠
درآمد  كم  خانوارهاي  بين  توزيع  براي  شده 
به  معروف  يارانه اي  كامال  قيمت هاي  با 
-1٠٠ برآوردي  ارزش  با  عدالت«.  »سهام 
آن  كنندگان  دريافت  بود.  ميليارد دالر   14٠
رزمندگان دفاع مقدس، خانواده هاي شهداي 
رفاهي  نهادهاي  از  كه  خانوارهايي  جنگ، 

دولتي مانند كميته امداد كمك هاي درآمدي 
دريافت مي كنند و غيره تعريف شده بود. پس 
از تخصيص 2.3 ميليارد دالر، بقيه سهام در 

بورس عرضه شد1  
در  سیاست گذاري  این  بازتاب 
طرح   - اقتصادي  رشد  كاهش  صنعت: 
خصوصي سازي كه با هدف افزايش كارآمدي 
راه اندازي  اقتصادي  بنگاه هاي  بهره وري  و  
كه  طور  آن  صنعت،  بخش  در  بود،  شده 
به  زيرا  نداشت.2   مثبتي  تاثيرات  مي بايست 
به  كه  واگذاري هايي  بودن  درصد   4٠ دليل 
صورت سهام عدالت در بورس عرضه مي شد، 
بخش خصوصي استقبالي از خريد آن نكرد 
شبه  بنگاه هاي  توسط  سهام  اين  بيشتر  و 
كه  شد  خريداري  گذاراني  سرمايه  يا  دولتي 
روابط نزديكي با دولت داشتند و به دليل عدم 
داشتن تجربه و كفايت مالي و دانشي كافي، 
عمال بسياري از طرح ها نيمه كاره رها شد و 
به نتيجه نرسيد.3  به عنوان نمونه پروژه فوالد 

بررسي تحوالت اقتصادي و فرصت هاي صنایع 

كد: 91289ساره منطقي ـ گروه سیستم هاي مكانیكي و صنايع معدني

گــزارش  ویژه

منابع:
 1 - نادر حبيبي – استاد دانشگاه برندايس)ماساچوست( – ترجمه جعفر خيرخواه - »ميراث اقتصادي محمود احمدي نژاد

 2 - )فرزاد طاهري پور- مدير پيشين دفتر اقتصاد كالن سازمان برنامه و بودجه(
3 - )دكتر غالمعلي فرجادي – اقتصاددان و عضو شوراي سياست گذاري نشريه تجارت فردا(
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گــزارش  ویژه

بافق از طرح هاي نيمه كاره دولتي بود كه پس 
از واگذاري به بخش خصوصي متوقف شد.

اصالح یارانه ها
هر دو دولت سازندگي و اصالحات تالش 
كردند كه بار سنگين يارانه ها را اندكي از دوش 
حاصلشان  موفقيتي  ولي  كنند  سبك  دولت 
نشد. در دوره دكتر احمدي نژاد فشار تحريم ها 

و هزينه هاي سنگين بنزين وارداتي در بودجه، 
دولت را وادار به اجراي اين طرح كرد. طرح 
اوليه شامل حذف يارانه هاي قيمتي طي يك 
دوره پنج ساله، عرضه بنزين و فرآورده هاي 
بين المللي  قيمت هاي  درصد   9٠ با  نفتي 
FOB خليج فارس و تخصيص يارانه نقدي 
به خانواده هاي كم درآمد تعريف شده بود كه 
آرامي سياسي  نا  از  نگراني مجلس  دليل  به 
و اجتماعي، حذف يارانه نقدي از خانوارهاي 
متوسط و پردرآمد، لغو شده و رقم 44 هزار 
شهروندان  تمام  به  ماهانه  سرانه  تومان 
برنامه ريزي جهت  آن  كنار  در  شد.  تصويب 
پشتيباني هاي  و  وام ها  از  تركيبي  تخصيص 
مالي براي حمايت از بنگاه هاي توليدي نيز در 
نظر گرفته شد. از نتايج حاصل از اجراي طرح 
كاهش مصرف سوخت، آب، برق و گاز در 12 
ماه اول بود ولي باال رفتن قيمت اكثر كاالها 
و خدمات ديگر )به دليل هزينه باالتر سوخت 
از  تقاضا  افزايش  و  عمومي  خدمات  ساير  و 
پول  خرج  بابت  كنندگان  مصرف  سوي 
يارانه ها( اجتناب ناپذير بود. دولت تالش كرد 
تا قيمت توليدكنندگان داخلي و خرده فروشان 
را )بدون توجه به افزايش هزينه هاي توليد و 
ولي  تعزيراتي كنترل كند  به صورت  توزيع( 
اين امر منجر به فشار مالي شديد بر صنايع 
خصوصي، پيشي گرفتن نرخ تورم از تعديل 

و  بنگاه ها  توليد  كاهش  و  سوخت  دوره اي 
انحراف  با  نهايت  در  شد.4  كارگران  اخراج 
شديد اثرات اين طرح از برنامه اوليه پيش بيني 
شده، مجلس در سال 91 با اجراي مرحله دوم 

هدفمندي يارانه ها مخالفت كرد. 
در  گذاري  سیاست  این  بازتاب 
صنعت: افزايش نقدينگي و باال رفتن تورم 

منجر به باال رفتن قيمت مواد اوليه توليد شد. 
عالوه بر آن افزايش بار هزينه اي حامل هاي 
انرژي )به خصوص در صنايع انرژي بَر مانند 
فوالدسازي( بر دوش توليدكنندگان سنگيني 
مي كرد. با اضافه شدن اثرات منفي تحريم، به 
دليل عدم حمايت ارزي جهت تخصيص مواد 
اوليه و در عوض افزايش حجم واردات ارزان 
و  تورمي  فشار  كاهش  دولتي( جهت  ارز  )با 
كنترل قيمت ها، بخش توليد داخل به شدت 

محصوالت  با  رقابت  توان  و  شده  تضعيف 
وارداتي را ازدست داد.5  

سیاست هاي پولي و بانكي
تجاري  بانك هاي  از  دهم(  و  دولت)نهم 
دولتي به عنوان ابزار سياست گذاري استفاده 
به  بانك ها  منابع  هدايت  دستور  مي كرد. 
فعاليت هاي  و  جغرافيايي  مناطق  سمت 
افزايش شديد  و  داده شده  ترجيح  اقتصادي 
شركت هاي  و  ارگان ها  كه  وام هايي  حجم 
به  منجر   ، كردند  دريافت  بانك ها  از  دولتي 
تجاري  بانك هاي  بدهي  شدن  برابر   12
شدن  برابر  چهار  و  مركزي  بانك  به  دولتي 
بدهي دولت به بانك ها شد. اتفاق ديگري كه 
بانك هاي  تاسيس  توقف  افتاد  اين حوزه  در 
و  جمهوري  رياست  اول  دور  در  خصوصي 
تسهيل در تاسيس نهادهاي مالي غيربانكي 
نظارتي  مقررات  دليل  به  نهادها  اين  بود. 
كمتر توانايي جذب سرمايه بيشتري نسبت به 
بانك ها داشتند و هنگامي كه اعطاي مجدد 
مجوز ايجاد بانك هاي خصوصي توسط دولت 
آغاز شد چندين نهاد مالي غير بانكي مرتبط 
بانك  به  را  خود  جايگاه  نهادها،  برخي  با 
خصوصي تغيير دادند. از جمله آنها مي توان به 
بانك سينا ) موسسه مالي بنياد(، بانك انصار 
مجاهدين(و  انصار  الحسنه  قرض  )صندوق 
ايرانيان ) صندوق قرض الحسنه  بانك مهر 

مهر ايرانيان ( اشاره كرد.
در  سیاست گذاري  این  بازتاب 
جغرافيايي  مناطق  دادن  الويت  صنعت: 
خاص و عدم توجه به تاثير مكان يابي غلط 
ناكارآمدي  به  منجر  اقتصادي،  توجيه  در 
بسياري از طرح هاي عظيم تعريف شد)مانند 
توليدي  منابع  به  از فوالدسازي ها كه  برخي 

ندارند(  كافي  دسترسي  آب  همچون  الزامي 
مزاياي  به  مثبت  افراطي  نگاه  همچنين 

منابع:
 4 -  )علي ماجدي- قائم مقام پيشين وزارت اقتصاد و معاون اقتصادي وزارت خارجه در دولت هشتم(

 5 - )دكتر نيلي- عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف(

نمودار 1- پیش بیني  روندهاي اقتصادي بر اساس انتظارات مثبت جامعه

نمودار 2- تاثیر روندهاي اقتصادي در بازارهاي مرتبط با صنايع معدني
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اصطالح  به  طرح هاي  و  كوچك  بنگاه هاي 
»زود-بازده« منجر به توزيع منابع و اعتبارات 
بانكي در حوزه هاي واسطه گري شد زيرا اين 
بانكي كمتر مي توانند  اعتبارات  و  منابع  نوع 
به توليد منجر شوند و حوزه هاي واسطه گري 
باالتري  جذب  توان  بازرگاني  خدمات  و 
امر  اين  نتيجه  دارند.  منابع  گونه  اين  براي 
در صنعت، خود را به صورت كمبود منابع و 
و  هاي صنعتي  اجراي طرح  براي  نقدينگي 
نيمه  هاي  تكميل طرح  توان  )عدم  توليدي 
در گردش  تامين سرمايه  توان  ، عدم  تمام( 
پرداخت  نوان  عدم  و  توليد  براي  نياز  مورد 
ايفاي  ديون پيمانكاران طرح هاي عمراني و 
انباشته  معوق  مطالبات  از  )ناشي  تعهدات 
بود.6   ارز(  نرخ  تغيير  از  و فشار هاي حاصل 
عالوه بر آن به اين بهانه كه منابع محدودند و 
ايران زيرساخت هاي استفاده از تكنولوژي هاي 
باال را ندارد، بخش صنعت هيچ تمايلي براي  
را  تكنولوژيك  هاي  حوزه  به  سرمايه  ورود 
نداشت و تخصيص منابع دولتي نيز، صرفا به 
صنايع پايين دستي نظير نفت و كشاورزي و 

دامي و زراعي معطوف شد.7 
پیش بیني حرکت هاي اقتصادي

با توجه به انتظارات مثبت جامعه از تحوالت 
صورت گرفته و با توجه به شعارهاي تدبير و 
حوزه هاي  در  كه  مي شود  پيش بيني  اميد 
 1 نمودار  مطابق  حركت هايي  اقتصادي 

مشاهده شود. 
با توجه به اين نمودار مي توان فرصت هاي 
در  را  تام  براي گروه صنايع معدني  محتمل 
مشخص  قرمز  رنگ  با  كه  مستطيل هايي 
شده جستجو كرد. در ادامه اين فرصت ها در 
دو بخش داخلي و خارجي براي گروه مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
عوامل موثر بر کسب و کارهاي تام

* عوامل داخلي تاثیر گذار بر بازار
شركت  مشتريان  تاثيرپذيري  حوزه  اگر 
سرمايه گذاران  دولت،  بخش  سه  به  را  تام 

نحوه  كنيم،  تقسيم  فعلي  بالقوه  مشتريان  و 
تاثيرگذاري هر يك از اين بخش ها در صنايع 
در  توان  مي  را  مربوطه  بازارهاي  و  معدني 

نمودار 2 خالصه كرد.
در تحوالت مربوط به بخش دولت ، نظارت 
بر طرح هاي استاني آورده شده كه پيش بيني 
مي شود به بخش خصوصي واگذار شده و به 
با  ايميدرو  )قرارداد  خارجي  فاينانس  وسيله 
MCC چين( تامين مالي شود. اين تحوالت 
استاني  هاي  طرح  دوباره  حركت  به  منجر 
شده و شركت تام مي تواند به عنوان يكي از 
تداوم و  بازار در  پيمانكاران شناخته شده در 
اثر بخشي اين حركت در بخش هاي احيا و 

فوالدسازي اثرگذار باشد.
بخش سرمايه گذاران فعال در حوزه صنايع 
سرمايه گذاري  شركت هاي  يعني  معدني؛ 
از ريسك كمتر حاصل  بانك ها،  از  برخي  و 
و همچنين  ايران  بين المللي  روابط  بهبود  از 
هدايت شدن نقدينگي به اين بخش ها منتفع 
شده و شركت تام مي تواند در نقش پيمانكار 
با بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري محتمل 
و برنامه ريزي جهت معرفي اين فرصت ها به 
اقتصادي  رشد  رونق  در  سرمايه گذاران  اين 
كشور سهيم شده و دانش پيمانكاري خود را 
در هدايت هرچه كارآمدتر سرمايه كشور به 
بخش هاي صنعت و معدن به عنوان صنايع 

مادر كشور، به كار گيرد.
گروهي  فعلي  بالقوه  مشتريان  بخش  در 
از فعاالن اين حوزه به داليل مديريتي و يا 
كمبود نقدينگي در بازار سرمايه ، طرح هاي 
كه  بودند  كرده  متوقف  را  خود  توسعه 
پيش بيني مي شود با رونق بازارها اين طرح ها 
دوباره از سر گرفته شوند. اين طرح ها شامل 
افزايش ظرفيت كارخانه هاي فعلي و يا احداث 
كارخانه هاي جديد در بخش هاي باالدستي 
است  فوالد  ارزش  زنجيره  پايين دستي  يا  و 
در  خود  توانمندي هاي  با  تام  شركت  كه 
صنايع  و  فوالدسازي  مختلف  بخش هاي 

وابسته مي تواند در نقش پيمانكار در كليه اين 
بازارها حضور موثر داشته باشد.

* عوامل خارجي تاثیرگذار بر بازار
جامعه  مثبت  انتظارات  كه  صورتي  در 
بين المللي برآورده شده و از شدت تحريم ها 
كاسته شود، اثراتي مطابق نمودار 3 پيش بيني 
تام  شركت  صادراتي  بخش  در  مي شود. 
در  خود  تجربيات  و  توانمندي ها  از  مي تواند 
استفاده  مهندسي  و  فني  خدمات  صادرات 
پروژه هاي عظيم صادراتي  بار ديگر  و  كرده 
ونزوئال،  خودروسازي  همچون  ديگري 
سنگال، و سوريه خلق كند و اين بار در حوزه  
صنايع معدني و فوالدي نيز استعدادهاي خود 
را به نمايش گذارد. در بخش خريد تجهيزات 
نيز ، اين بهبود روابط مي تواند تاثيرگذار بوده 
و تام با استفاده از قابليت كليدي دانشي خود 
در انتقال تكنولوژي هاي پيشرفته به ايران-

نمايش  به  خودروسازي  حوزه  در  قبال  كه 
فوالدسازي  حوزه  در  اين بار  بود-  گذاشته 
را  دنيا  روز  و  نوين  تكنولوژي هاي  سكان 
را به سمت صنعت  به دست گرفته و آن ها 
در  را  دانش  اين  و  كند  هدايت  كشورمان 
دستان صنعتگران فعال در اين حوزه گذاشته 
و در كنار آنها به داخلي سازي و استفاده هر چه 
بهتر از اين تكنولوژي ها بپردازد. با كوچكترين 
بهبودي كه در تحريم ها حاصل شود، شركت 
تام اين قابليت را دارد كه از سال ها تجربه خود 
تكنولوژي  با صاحبان  تعامل  و  در همكاري 
دنيا بهره برداري كرده و مذاكره با دارندگان 
تكنولوژي هاي پيشرفته فوالدسازي را نيز به 
نتيجه برساند. در صورتي كه پيش بيني هاي 
مربوط به حضور بيشتر سرمايه گذاران خارجي 
شود،  محقق  نيز  ايران  پربازده  صنايع  در 
شركت تام اين توانمندي را دارد كه در نقش 
به  شده  پيشنهاد  طرح هاي  داخلي،  پيمانكار 
اين سرمايه گذاران از طرف وزارت دارايي و يا 
اتاق هاي بازرگاني را هدايت و راهبري كرده 

و به نتيجه برساند.

منابع: 
6 - )موسي غني نژاد – اقتصاددان( )كورش پرويزيان- عضو شوراي پول و اعتبار(

 7 - )ساره منطقي- توسعه بازار صنايع معدني تام(

 نمودار 3 - اثرات مثبت كاهش تحريم ها در بازارهاي مرتبط با صنايع معدني
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مقدمه
ایران  یك  شماره  رنگ  سالن 
رنگ  سالن هاي  قدیمي ترین  خودرو 
ایران خودرو است که به دلیل استفاده از 
تجهیزات فرسوده با کیفیت عملكردي 
روند  قدیمي  تكنولو ژي  نیز  و  پایین 
اعمال رنگ در این سالن، با مشكالت 
رنگ  پایین  کیفیت  جمله  از  فراواني 
از  ناشي  مشكالت  و  محصوالت 
آلودگي هاي زیست محیطي همراه بوده 
است. بدین منظور پروژه توسعه سالن 
تجهیزات  نوسازي  جهت  یك  رنگ 
ایجاد  و  ارتقاي کیفي پاشش رنگ  و 
شرایط ارگونومي مناسب و نیز افزایش 
ظرفیت سالن رنگ یك از 40 بدنه به 
سال 1389  در  ساعت،  در  بدنه   50

تعریف شد.

گروه رنگ و ساير واحدهاي شركت تام در اين 
پروژه نقش اصلي را بر عهده داشتند كه عمده 
فعاليت هاي آنها بالغ بر 15٠ميليارد ريال برآورد 

مي شود. اين فعاليت ها عبارتند از :

الف( کابین هاي پاشش
طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي خط پاشش 
اتوماتيك رنگ رويه با ظرفيت توليد 25 بدنه در 
ساعت مهمترين بخش فعاليت هاي انجام شده 
در اين پروژه است. تجهيزات اين قسمت شامل 
كابين پاشش به طول 65 متر، سيستم اسكرابر، 
سيستم فيلتراسيون، تجهيزات تصفيه، تانك هاي 
فلوتيشن و دوزينگ، اتاقكClean Room  و  

نيز اتاقك Flash Off است كه به طور كامل 
نصب و راه اندازي شده است. از ديگر فعاليت هاي 
انجام شده در خصوص كابين پاشش مي توان به 
رباتيك كردن خط پاشش رنگ آستر سالن رنگ 

يك اشاره كرد.
ب( کوره

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي كوره رنگ 
آستر با ظرفيت توليد 17 بدنه در ساعت از ديگر 
بخش هاي مهم اين پروژه است. تجهيزات اين 
قسمت شامل كوره رنگ آستر به طول 56 متر، 
و  سيركوالسيون  واحدگرمايشي  دستگاه  سه 
هواي تازه، كانال هاي ارتباطي كوره و عايق كاري 
و مدول هاي خنك كن ) Cooling Zone( است 
كه به طور كامل نصب و راه اندازي شده است. 
قابل ذكر است اوزان تجهيزات نصب شده در اين 
قسمت حدود 85 هزار كيلوگرم كربن استيل و 

گالوانيزه است.
ج( سیستم هوادهي

تامين هوا با شرايط جهت كابين هاي پاشش، 
محيط هاي كاري و ساير قسمت ها و نيز مكش 
هوا از سيستم تهويه شامل دو دستگاه هواساز، هر 
يك به ظرفيت 2٠٠ هزار متر مكعب بر ساعت، 
هشت عدد اگزاست فن با ظرفيت از 15 هزار تا 
75 هزار متر مكعب بر ساعت و كانال هاي هوا در 
مجموع به وزن حدود 35 تن استفاده شده است 
. كليه تجهيزات اين بخش به طور كامل نصب و 

راه اندازي شده است.  
د( محیط هاي کاري

فعاليت هاي انجام شده در اين قسمت شامل 
راه اندازي چهار عدد  طراحي، ساخت، نصب و 
كابين Touch up به همراه تجهيزات هوادهي، 

سيستم فيلترينگ، سيستم روشنايي و تجهيزات 
انرژي رساني است

ه( سیستم انتقال
طراحي پروسه و جانمايي تجهيزات سيستم 
انتقال و نيز  نصب و راه اندازي تجهيزات سيستم 
از ديگر فعاليت ها در اين پروژه است.  انتقال  
تجهيزات نصب شده جهت انتقال بدنه ها شامل 

موارد زير است:

 Scissor Lift  
Twin Strand Oven  

Twin Strand Conveyor 
Skid Conveyor 

Free Flow 
Cam Lift 

Shuttle Transfer 
PRB 

Cross Transfer 

ویژگي هاي بارز پروژه 
نصب  موفق شد  تام  پروژه شركت  اين  در 
از  بسياري  نيز  و  تجهيزات  كليه  راه اندازي  و 
تجهيزات موجود در سالن را كه جهت نصب 
دمونتاژ  مي بايست،  ناچار  به  جديد  تجهيزات 
مي شد، در حين فرآيند توليد به انجام رساند كه با 
توجه به حجم باالي تجهيزات تجربه اي گرانبها 
ديگر  از   . مي شود  رنگ محسوب  گروه  براي 
ويژگي هاي اين پروژه مي توان به استفاده بهينه 
از نيروهاي اماني جهت ساخت و نصب بسياري از 
تجهيزات و نيز تعامل مناسب با همكاران شركت 
ايران خودرو مستقر در سالن رنگ يك اشاره كرد.                              

پروژه توسعه سالن رنگ شماره یك ایران خودرو
كد: 91290فريد رزمیار – گروه رنگ
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خودروسازي  كارخانه  هر  در  توليد  زنجيره 
هم  از  مستقل  متمايز،  كامال  بخش  سه  در 
و متوالي با عنوان خطوط بدنه، رنگ و مونتاژ 
مابين  بدنه  گردش  پروسه  و  مي گيرد  شكل 

نظام كامال حساب شده و  اين سالن ها، يك 
دقيق را طلب مي كند كه عمدتا اين ماموريت 
برعهده مجموعه برنامه ريزي توليد است. يكي 
از راه كارهاي مناسب در اين خصوص، پيش بيني 
محلي براي دپو و نگهداري موقت بدنه ما بين 
سالن هاي توليد است تا در زمان بروز هر نوع 
وقفه ناشي از عدم تامين مواد اوليه يا اشكاالت 
احتمالي در يك سالن، توقف توليد به سالن هاي 
ديگر سرايت نكند. دراين مواقع، قدرت مانور 
برنامه ريزي با استفاده از بدنه هاي ذخيره حفظ 
خواهد شد. برهمين اساس پروژه ايجاد گالري 
WBS1 با هدف افزايش ظرفيت ذخيره سازي 

بدنه هاي توليدي رنگ نشده دركارخانه شمالي 
ايران خودرو تعريف شد.

گالري  دريك  پروژه  اين  مكاني  موقعيت 
فلزي 147 متري نوساز و در تراز 11.45 متري 
بر روي خيابان شهيد باهنر،  شرقي ترين خيابان 
اين  و  واقع شده  ايران خودرو،  كارخانه شمالي 
گالري در جهت جنوب به شمال ، تقريبا از ضلع 
شمال شرقي سالن رنگ 4 شروع و با عرض 
يكنواخت 12 متري تا اواسط سالن پرس شمالي 
امتداد يافته است. ظرفيت آن 1٠8 بدنه و نرخ 
گالري 28 دستگاه  اين  به  بدنه  ورود- خروج 
بر ساعت است.  اين پروژه در 15 شهريورماه 
139٠ آغاز و براي مدت هفت ماه برنامه ريزي 
شده بود اما باتوجه به بروز تاخيرات قابل توجه 
در بحث ساختماني و نيز معضالت تامين اقالم 
خريد خارجي، برنامه توليد آزمايشي دراوايل پاييز 

1391 كليد خورد و در تاريخ 15 بهمن ماه سال 
گذشته تحويل موقت شد. سرانجام پس از تست، 
بهره برداري و توليد عملي از تجهيزات و رفع پانچ 
ليست )پس از گذشت كمتر از 6 ماه(،  در تاريخ 
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كارفرما تحويل دائم شد. 

اين  وايجاد  پيش بيني  در  توجه  قابل  نكته 
روي  استفاده  بدون  از فضاي  استفاده  گالري، 
خيابان است كه هيچ گونه كاربري مفيدي نداشته 
و در حين اجرا نيز كمترين اختالل را در ترافيك 
كارخانه شمالي ايجاد كرده است همچنين در 
طراحي اين پروژه، فقط به استوك بدنه ال9٠ 
اكتفا نشده و با دورانديشي مناسب، امكان انتقال 

وذخيره انواع بدنه وانت پيكان، يو9٠ و سواري 
پژو 4٠5 ميسر شده است.

از ويژگي هاي ديگر اين پروژه هماهنگي و 
همراهي مناسب عوامل اجرايي پروژه در هر دو 
شركت ايران خودرو و تام )متشكل ازتيم پروژه 
مستقر( بوده است، به طوري كه پيشرفت پروژه 
پس از رفع تاخيرات ساختماني و ديركرد تامين 

و خريد اقالم خارجي، ازسرعت قابل توجهي 
مناسب  كيفي  سطح  همچنين  شد  برخوردار 
ساخت، نصب و راه اندازي تجهيزات اين پروژه 
به نحوي بوده است كه زمان معمول حداقل 
يك ساله فاز تحويل موقت تا تحويل دائم اين 
نوع پروژه ها، به پنج ماه تقليل پيدا كرد وقطعا 
اين مساله، حاكي از يك نوع بلوغ كاري وتسلط 
حرفه اي شركت تام دراجراي پروژه ها به ويژه در 

زمينه خودرو است.
تجهيزات اجرا شده در پروژه WBS كارخانه 
و  نصب  و  ساخت  طراحي،  شامل  شمالي 
 ،Free Flow راه اندازي هشت دستگاه كانواير
دستگاه   12  ،Cross Transfer دستگاه   3
Cam Lift، 17 دستگاه PRB و همچنين انجام 
اصالحات افزايش ظرفيت برروي الواتور حمل 
بدنه واقع درضلع جنوبي اين گالري  بوده است.

درتعريف اوليه، اجراي آن در دو فاز پيش بيني 
شد به طوري كه، فاز يك موضوع فعاليت هاي 
انجام شده تاكنون بوده و در فاز دو، اتصال ضلع 
شمالي اين گالري به ضلع شمالي سالن بدنه 
تندر9٠ در محل بارگيري بدنه درشمالي ترين 
نقطه كارخانه ايران خودرو تعريف شد. اين امر 
با ايجاد يك گالري ال شكل  9٠ متري پيش 
با اجراي كامل اين پروژه،  بيني شده است و 
تريلي   با كفي  بدنه  انتقال  برنامه  به طوركلي 
دركارخانه شمالي حذف مي شود كه ضمن تقليل 

ترافيك تردد تريلي ها، جهش قابل توجهي در 
نمره كيفي بدنه هاي توليدي خواهد داشت. الزم 
به ذكر است كه شركت تام پيش از اين بارها 
چنين تجربه اي را داشته، به طوري كه مطابق 
 EMS شواهد موجود، ايجاد گالري 7٠٠ متري
پروژه انبار مكانيزه، موجب ارتقاي نمره كيفي تا 

سطح 15درصد دربدنه هاي توليدي شده است.

شرحي بر پروژه WBS تام دركارخانه شمالي ایران خودرو

كد: 91291عباس پنام – گروه لجستیك

 1-White Body Storage  
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گــزارش

راه اندازي نمایشگاه دائمي سیستم هاي رباتیك
كد: 91292كوروش نیازي – گروه سیستم هاي رباتیك

نمايشگاه دائمي سيستم هاي رباتيك تام با 
معرفي توانمندي هاي گروه رباتيك و با همت 

مهندسان داخلي اين شركت راه اندازي شد.
راه اندازي چنين  از مدت ها پيش ضرورت 
بود.  شده  حس  ربات  سوله  در  نمايشگاهي 
رباتيك  متنوع  تجهيزات  وجود  به  توجه  با 
پروژه اي و دارايي ثابت در گروه سيستم هاي 
دور  چندان  ايده  اين  كردن  اجرايي  رباتيك، 

باالخره  نبود.  ذهن  از 
و  همت  با  كار  اين 
تعدادي  همكاري 
گروه  پرسنل  از 
رباتيك  سيستم هاي 
و گروه نت با موفقيت 

انجام شد.

اين طرح  اجراي  با 
ربات  دستگاه  چهار 
مدل هاي  از  تام 
 ،  TR15٠،TR12٠
ربات  دستگاه  يك 
 ،HR6 هيوندائي مدل

 KR15 از مدل هاي ربات كوكا  سه دستگاه 
، KR15٠ و تجهيزات ديگري نظير دستگاه 
پانچ قطعه رام، گان جوشكاري نقطه اي، گان 
نگهدارنده  ميز  فيكسچر،  آرك،  جوشكاري 
قطعات، محور هفتم اينترپرس )ترنس پرسور( 
كامل  طور  به  بينايي  افزار  نرم  و  دوربين  و 

اورهال، نصب و راه اندازي شده اند.
داراي  مذكور  تجهيزات  اين  از  پيش 

مشكالت مكانيكي/ الكتريكي بوده و تقريبا« 
نامناسب  شرايط  در  خاصي  استفاده  بدون 

نگهداري مي شدند.
فعاليت هاي انجام شده را مي توان در قالب 

بخش هاي زير خالصه كرد:
اصالح  شامل  ساختاري:  اصالحات   .1
وايرينگ منيپوليتور ربات، كنترلرهاي ربات و 

رفع قطعي هاي موجود.

شامل  الكترونيكي:  قطعات  تعميرات   .2
هيوندايي،  ربات هاي  درايو  برد  چهار  تعمير 
تعمير يك برد DSP و تعويض سرو موتور 

معيوب.
ربات ها:  كنترلر  و  منيپوليتور  اورهال   .3
باترهاي  تعويض  تجهيزات،  نظافت  شامل 

backup و encoder
نصب  شامل  راه اندازي:  و  نصب   .4

ربات ها، ابزارها، وايرينگ، تست و راه اندازي 
ايستگاه هاي رباتيك و برنامه نويسي ربات ها

به  شده  ياد  تجهيزات  حاضر  حال  در 
طور كامل و به شكل نمايشگاهي دائمي از 
فعاليت هاي جاري و تحقيق و توسعه اي گروه 
رباتيك، آماده پذيرايي از بازديدكنندگان است.

اين  راه اندازي  آوردهاي  دست  از  برخي 
نمايشگاه به قرار زير است:

سطح  نمايش   •
تخصصي و توانمندي 
در  تام  شركت 
به  رباتيك  زمينه 

بازديدكنندگان
• تست و راه اندازي 
با  جديد  كاربردهاي 
و  تحقيق  رويكرد 

توسعه
•اجراي سناريوهاي 
به  نمايشگاهي  جديد 
آمادگي  ايجاد  منظور 
ساير  در  حضور  براي 
ملي/  نمايشگاه هاي 

بين المللي
به  مذكور  تجهيزات  از  استفاده  امكان   •
و  تام  پرسنل  براي  آموزشي  كارگاه  عنوان 

كارفرمايان
• ايجاد قابليت فروش ربات ها و تجهيزات 

با سالم و به روز و آماده نگه داشتن آن ها
امكان بازديد كليه همكاران با اطالع قبلي 

از اين نمايشگاه امكان پذير است.
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انبار مكانیزه و توانمندي هاي تام
مهدي افقي و فرهاد واحدي ـ واحد كنترل و ابزار دقیق

انبار مكانیزه :
انبارها در دنياي مدرن نه تنها ذخيره سازي 
مواد خام، قطعات، محصوالت نهايي، ابزارها، 
جيگ ها و فيكسچرها را در بر مي گيرد، بلكه 
به  دستيابي  براي  موجودي  ديناميك  كنترل 
و  خريد  نظير  روان  لجستيكي  سيستم  يك 
تامين مواد، توليد، و توزيع و فروش را نيز شامل 
مي شود كه اين كنترل از طريق استقرار يك 
سيستم اطالعاتي براي ثبت و به روز آوري نوع 

و مقادير اقالم انبار شده صورت مي گيرد.

و  مواد  جريان  اتوماتيك،  انبارهاي  در 
مي شود.  كنترل  خودكار  به صورت  اطالعات 
اين كار با بهره گيري از تجهيزات انتقال خودكار 
 )stacker crane( شامل جرثقيل هاي انبارش
تاسيسات  نيز  و   )conveyors( نقاله ها  و 
انبارش خودكار درون يك سازه انبارش مرتفع 
)high bay warehouse( كه همگي توسط 
مي گيـرد.  كنترل مي شوند صـورت  كامپيوتر 
در اين سيـستم، اطالعـات موجـودي به طور 
پيوسته بـه روز آوري مي شود و در خواست هـاي 
گـزارش اقالم ورودي، اقالم خروجي، و ميزان 
real-(موجودي به سادگي و به صورت به روز

time( پاسخ داده مي شوند.
 ASRS( خودكار  انبارش/بازيابي  سيستم  
 )Automated Storage/Retrieval System
 AS/RS انبارهاست.  اين  اصلي  اجزاي  از 
سيستم هاي ذخيره سازي و بازيابي كاالها در انبار 
هستند كه توسط سيستم هاي كامپيوتري كنترل 
مي شوند. سيستم هاي AS/RS بزرگ موسوم به 
unit-load AS/RS معموال براي ذخيره سازي و 
بازيابي پالت هاي بار استفاده و نوع كوچكتر آن كه 
اغلب mini-load AS/RS ناميده مي شوند براي 

كاالهاي درون كارتن يا سيني به كار مي روند. 
پالتي  با حمل  انبارش  نوين سازي عمليات 

مقدار معيني از اقالم يكسان كه به آن واحد 
بار )unit load( گويند عملي مي شود. سلسله 
عمليات انبار، توسط يك اپراتور و از طريق يك 
فيلدهاي  و  فشاري  دكمه  كنترل هاي  سري 
اين  به  مي گيرد.  افزار صورت  نرم  در  ورودي 
را  آن  مقدار  و  جنس  نوع  اپراتور  كه  صورت 
كه در يك پالت استاندارد قرار دارد در كنسول 

یكي از بازارهاي جدیدي که شرکت تام به آن وارد شده و عملكرد قابل قبولي در آن داشته، بازار انبار مكانیزه است . انجام 
چندین پروژه موفق در این زمینه ، تام را به یك برند قابل اطمینان در این مقوله تبدیل کرده است که حرف هاي زیادي براي گفتن 
دارد. پروژه هایي چون کارگو فرودگاه امام خمیني)ره( و انبار مكانیزه مجتمع پتروشیمي تندگویان از جمله موارد انجام شده است .

در این مقاله سعي شده تا در خصوص کلیات انبار مكانیزه و  نرم افزار مدیریت انبار مكانیزه، توضیحاتي ارایه شود.

كد: 91294

 high bay( شكل 1. سازه انبارش مرتفع 
warehouse( و يك جرثقیل انبارش 

)stacker crane(
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كامپيوتر كنترل وارد مي كند و با اين كار پالت به 
طور خودكار توسط جرثقيل يا ماشين انبارش به 

حركت در مي آيد. 
افقي ستون  تركيب حركت  با  ماشين  اين 
جرثقيل روي ريل و حركت عمودي پلتفرم در 
امتداد ستون قادر است پالت هاي بار را در يك 
صفحه دو بعدي جابجا نمايند. سيستم كنترل بر 
اساس منطق معيني، يك جايگاه ذخيره سازي 
يك  توسط  كه  را  خالي(   bin يك  يا   rack(
شماره جايگاه قابل شناسايي است انتخاب و 
فرمان ذخيره سازي پالت در آن موضع را براي 

جرثقيل صادر مي كند.
سيستم مي تواند بر طبق يك سفارش بازيابي 
كه در كامپيوتر كنترل تنظيم مي شود، بر حسب 
تعداد اقالم درخواستي، پالت ها را توسط جرثقيل 
از bin  هاي تعيين شده خارج و توسط سيستم 
بارگيري حمل  يا  استفاده  به محل  كانوايرها 
كند. در مقابل، سيستم پالتهاي خالي را براي 
استفاده مجدد به محل ذخيره سازي پالت هاي 
خالي منتقل مي كند. در ضمن اين نقل و انتقال، 
اطالعات موجودي انبار نيز به صورت به هنگام 

)real-time( به روز آوري )update( مي شود
 .

انبار مكانیزه در صنایع مختلف
خودروسازي،  صنايع  مثل  صنايع  اكثر  در 
و  موتور  مكانيكي،  مونتاژ  در خطوط  توقفات 
بدنه بسيار پر هزينه است. به اين دليل، هنگامي 
كه يك خط توليد درخواست قطعات مي دهد، 
تمامي قطعات مورد نياز  بايد در انبار آماده باشد 
و به طور كامل تحويل داده شود. وجود انبار 
مكانيزه در اين چرخه، بهينه بودن اين فرآيند 

را تضمين مي كند.
قطعات بدنه حجيم تر هستند اما اغلب قطعات 
موتور كوچك هستند و به صورت بسته بندي 
توسط  پالستيكي  جعبه هاي  يا  كارتن  درون 
تنها  مي شوند.  انبار  تحويل  كاميون  و  وانت 
پالتي  صورت  به  ورودي  كاالهاي  از  بخشي 
كه  است  باال  بسيار  تحويل ها  تعداد  هستند. 
كوچكتر  قطعات  آن  از  بسياري  است  ممكن 
باشند. اما اين تنوع در قطعات و حجم آن انگيزه 
بلكه  نيست  مكانيزه  انبار  كارگيري  به  اصلي 

به خطوط  قطعات  پيوسته  جريان  حفظ يك 
توليد از مهمترين اهداف است. لذا هر قطعه اي 
مي بايست به يك تعداد معيني در انبار موجود 

باشد تا نياز هاي اضطراري را برآورده كند. 
بالفاصله بعد از دريافت، تمام قطعات ورودي 
به انبار توسط يك كد مخصوص كه در سراسر 
كارخانه به كار مي رود، شناسايي مي شود. اين 
آيتم هاي  تمام  براي  كه  است  برچسب  يك 
به كار رفته توسط كارخانه و در تمام سالن ها 
استفاده مي شود. تعداد اين كدهاي ID در پايگاه 
داده ممكن است به بيش از يك ميليون عدد 
بالغ شوند. عالوه بر اين سيستم مديريت انبار، از 
سيستم SAP هم براي مديريت باالسري انبار 

و خريد مي تواند استفاده كند.
اين ابزارها با هم يك پايگاه داده و شناسه 
براي هر قطعه تشكيل مي دهند تا به كمك آن 

تمام كاالها تا تحويل به خطوط مونتاژ مكانيكي 
تاريخ  از  تخميني  و  رهگيري شوند  موتور،  و 
رسيدن و زمان تحويل آن فراهم شود. عالوه 
بر اينكه سازماندهي مقادير باال، توانمندي اين 
منظور  به  كاالها  دسته بندي  انبارهاست،  نوع 
اطمينان از عدم بروز خطا در تامين قطعات و 
تحويل منظم و كامل قطعات هدف اصلي است.

در صنايع ديگر نيز الزم است محصوالت به 
موقع، به تعداد صحيح، و با ترتيب درست توليد و 
تحويل شوند. تامين كنندگان براي ايجاد مزيت 

رقابتي متفاوت از ديگران،  بايد به طور مداوم و با 
حداقل هزينه با برنامه زمانبندي تحويل منطبق 
باشند. انبار  مكانيزه مي تواند در دستيابي به اين 

مهم قطعه سازان را ياري كند.
به  توجه  با  مكانيزه،  انبار  از  بهره گيري  با 
استراتژي از پيش تعيين شده در چرخه تامين، 
المان ها و محصوالت خود به محل نياز حركت 
گيرنده هاي  پشتيباني  با  همراه  اين  مي كنند. 
همه  از  و  كانويرها  ها،  استكر  بار،  بلندكننده 
را  اپراتور  كار  پردازش،  سيستم هاي  مهمتر  
 user( بسيار دقيق تر، راحت تر و كاربر پسند تر
در  آن  مثبت  نتايج  و كفه  friendly( مي كند 
قياس با سيستم غير مكانيزه بسيار ثقيلتر است. 
 ERP مي تواند به سيستم WMS سيستم
كارخانه متصل باشد. به اين ترتيب نرم افزار 
را  محصوالت  بازيابي  مي تواند  انبار  مديريت 
مطابق با سفارشات دريافتي سازماندهي كند. 
برگه  آماده سازي سفارشات، يك  ايستگاه  هر 
سفارش دريافت مي كند. به اين برگه ها، بسته 
به اولويت هر يك و تاريخ بار، يك نوبت نسبت 
لزوم  در صورت  انبار  سرپرست  مي شود.  داده 
مي تواند ترتيب سفارشات را دستي تغيير دهد 

كه باعث تغيير اولويت آنها مي شود.
هنگامي كه سفارشي به يك ايستگاه نسبت 
مي كند  آزاد  خالي  پالت  يك  انبار  شد،  داده 
آماده سازي  ايستگاه  به  كانوايرها  توسط  و 
پالت ها  مي فرستد. در همين حين جرثقيل ها 
را براي برداشت محصوالت خارج مي  كنند و 

در اکثر صنایع مثل صنایع خودروسازي، توقفات در خطوط مونتاژ مكانیكي، موتور و بدنه 
بسیار پر هزینه است. به این دلیل، هنگامي که یك خط تولید درخواست قطعات مي دهد، تمامي 
قطعات مورد نیاز  باید در انبار آماده باشد و به طور کامل تحویل داده شود. وجود انبار مكانیزه در 

این چرخه، بهینه بودن این فرآیند را تضمین مي کند.
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آنها را نيز به ايستگاه مي فرستد. برگه سفارش 
به صورت الكترونيكي روي يك صفحه نمايش 
مي يابد. يك دستگاه اسكنر، براي خواندن باركد 
يا برچسب تگ راديويي پالت ها استفاده مي شود 
و اطالعات درباره تعداد واحدهاي روي پالت، 
تعدادي كه  و  برداشته شوند  بايد  تعدادي كه 
مي بايد روي پالت باقي بماند را نمايش مي دهد. 
بعد از اينكه كاالها برداشته شد و روي پالت 
خالي قرار گرفت، تاييد خاتمه  كار با پالت انجام 
پالت هنوز  مي شود و سيستم در صورتي كه 

محتوي كاال باشد آن را به انبار بازمي گرداند. 
وقتي عمليات برداشت و آماده سازي سفارش 
تكميل شد، يك packing list كه محتويات 
پالت سفارش را نمايش مي دهد همراه با يك 
برچسب شناسايي كه مشخصات مقصد را به 

چاپ  مي دهد،  نشان  واضح  طور 
مي شود لذا پالت از فاصله دور هم 
صورت  در  است.  شناسايي  قابل 
نياز محموله به ماشين بسته بندي 
مي رود   stretch wrapping
ماشين  يك  توسط  آن  از  بعد  و 
برچسب زني خودكار، برچسبي با كد 
شناسايي به آن الصاق مي شود و به 
محل بارگيري منتقل مي شوند. به 
اين ترتيب عمليات مربوط به انبار 
توسط اين سيستم بهينه مي شود. 
نقش اپراتوري كه ثبت هاي دستي 
را انجام مي دهد، مي تواند در يك 

انبار مكانيزه تمام اتوماتيك به صفر 
اتوماتيك  امور به طور  برسد و كليه 

انجام شود.
 z )Warehouseانبار مديريت  سيستم 

  )Management System
سيتسم مديريت انبار )WMS( يك بخش 
كليدي از زنجيره تامين است و عمدتا با هدف 
كنترل حركت و انبارش مواد و قطعات در يك 
كارخانه و همچنين پردازش تعامالت مربوطه 
ايجاد مي شود. به عالوه اين سيستم هدايت و 
بهينه سازي انبارش كاالها را بر مبناي اطالعات 
انبار  به روز، درباره وضعيت اشغالي سلول هاي 
بر عهده دارد. اين سيستم ها اغلب به صورت 
قابل ادغام با يك سيستم جمع آوري داده ايجاد 
را  انبار  در  قطعات  و  مواد  حركت  تا  مي شود 

مانيتور كنند.
سيستم هاي WMS از تكنولوژي جمع آوري 
 Auto ID( خودكار  شناسايي  طريق  به  داده 
باركد،  اسكنرهاي  نظير   )Data Capture
كامپيوترهاي قابل حمل، شبكه هاي بي سيم  
كردن  مانيتور  براي   RFID خصوص  به  و 
موثر نقل و انتقال كاالها استفاده مي كند. بعد 
از جمع آوري داده ها، آنها را در يك پايگاه داده 
مركزي نگهداري مي نمايد كه پس از آن اين 

درباره  مفيدي  گزارشات  مي تواند  داده  پايگاه 
وضعيت كاالها در انبار ارايه نمايد.

سيستم هاي WMS مي توانند قابليت اتصال 
 ERP يا يك سيستم نرم افزار حسابداري  به 
Enterprise Resource Planning-  - را 
نيز شامل  شوند كه روشي براي دريافت خودكار 
موجودي، پردازش سفارشات، و اداره كاالهاي 

مرجوعي را فراهم مي كند.
سيستم مديريت انبار عمليات تراكنش ها را به 
گونه اي پشتيباني مي كند كه عمليات در جريان 
انبار دايما به صورت كارآمدتري اجرا شوند. اين 
سيستم ميزان موجودي و محل هاي انبارش در 
انبار را زير نظر دارد و عمليات مورد نياز براي 
قطعات  و  كاال  ارسال  و  بسته بندي،  بازيابي، 
به منظور تامين نياز توليد بر اساس سفارش 

مشتري را نيز پشتيباني مي كند.

WMS از طريق استقرار فرآيندهاي كارآمد 
در انبار، كل هزينه ها را كاهش مي دهد. كاربرد 
اصلي اين سيستم ها، فرايندهايي است كه به 
عمليات دريافت و ذخيره كاال ها در انبار و بازيابي 
و ارسال آنها به محل استفاده يا بارگيري با حجم 
باال ارتباط دارند و در كنار آن نيازي دايمي به 
انبار و  از فضاي  بهينه  برقراري يك كاربري 
اطالع به هنگام از موقعيت دقيق كاالها دارند. 

مرحله  دو  در  مكانيزه  انبار  خودكار  كنترل 
صورت مي گيرد:

• كنترل فلو يا جريان مواد شامل:
- عملكرد جرثقيلهاي انبارش

- عملكرد كانوايرهاي ورود و خروج پالت ها
- جستجوي شماره جايگاه براي بازيابي   پالت ها

-  صدور زنجيره دستورات عمليات
• كنترل جريان اطالعات شامل:

-  برنامه ريزي عمليات ورود و خروج پالت ها
- تعيين شماره جايگاه )براي انبارش يا بازيابي(
- پردازش درخواست براي يك كاالي معين

- گزارش وضعيت فعلي موجودي ها

مجموعه  بين  فوق  كنترلي  وظايف 
انبار  مديريت  سيستم  و   PLC سيستم هاي 

تقسيم مي شود. 
سيستم مديريت انبار، كليه مجموعه عمليات 
صدور  و  اطالعات  جريان  كنترل  به  مربوط 
دستورات جابجايي را بر عهده دارد. سيستم هاي 
از  ارسالي  مواد  جابجايي  ماموريتهاي   PLC
سوي سيستم مديريت انبار مبني بر جابجايي 
مواد بين دو نقطه مبدا و مقصد را دريافت و بر 
مبناي آن كنترل تجهيزات )جرثقيل، كانوايرها، 
مونوريل، و ...( را براي انجام ماموريت بدست 
سيستم  به  را  جابجايي  نتيجه  و  مي گيرند 

مديريت انبار گزارش مي دهند.
در ساختار سلسله مراتب مديريت و كنترل، 
WMS در اليه ي زيرين سيستم مديريت منابع

ERP  قرار مي گيرد و فرامين 
عملياتي )وروديهاي مورد انتظار 
و  ارسال،  سفارشات  انبار،  به 
دريافت  آن  از  مستقيما  را   )...
همزمان،   .)2 )شكل  مي كند 
نتايج  درباره  اطالعات   WMS
عمليات )مقادير دريافتي واقعي، 
رويدادهاي  موجودي،  ميزان 
به  مستقيما  را   )... و  عمليات، 
سطوح  مي دهد.  گزارش  آن 
كنترلي عمليات الكترومكانيكي 
مستقيما به WMS وابسته اند و 
به اين ترتيب سيستم ERP از 
مديريت وظايف پايين دستي آزاد 

مي شود.
  مزيت ها و دستاورد هاي حاصل از اجراي 
طرح قابل توجه است. كسب دانش فني طراحي 
انبار،  مديريت  نرم افزار  سيستم  پياده سازي  و 
مزاياي متعددي براي شركت به همراه دارد كه 

از آن جمله مي توان موارد زير را برشمرد:
• هزينه تمام شده بسيار پايين تر از خريد 

معادل خارجي 
•  كاهش هزينه هاي نگهداري و پشتيباني 

)Maintenance and Support(
• انعطا ف پذيري در تغيير و متناسب نمودن 

نرم افزار بر طبق نيازهاي صنعت
ارتباط  خط  يك  برقراري  به  نياز  عدم   •
شركت  دسترسي  براي  اختصاصي  شبكه اي 
خارجي براي نگهداري و پشتيباني از راه دور 
)در مواردي كه شرايط امنيتي اجازه ايجاد چنين 
ارتباطي را مجاز نمي نمايد اين توانايي مي تواند 

مزيت رقابتي ايجاد كند(
مشكالت  رفع  در  سرعت  و  سهولت    •

سيستم در زمان بهره برداري

شكل 2. جايگاه سیستم WMS در ساختار سلسله مراتب مديريت.
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كد: 91295عباداله فضلي  و حجت اله بدرلو – واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه

مقدمه
صنعت،  یك  فرآیندهاي  بیشتر 
در  که  است  فعالیت هایي  به  مربوط 
بازاریابي،  تجارت،  ساخت،  زمینه  
تدارکات،  خرید،  توزیع،  فروش، 
تعمیرات  و  نقل  و  حمل  انبارداري، 
صورت مي پذیرد. فعالیت هاي فوق بر 
مبناي یكي از موجودیت هاي اساسي 
سازمان، به نام اقالم صورت مي گیرد. 
مشترک  نقطه  دیگر  عبارت  به 
مي باشند.  اقالم  فوق  فعالیت هاي 
توجه به اقالم و اطالعات آن، باعث 

که  مي شود  مبنایي  به  دست یابي 
مي تواند پایه و اساس نظام اطالعاتي 
یك صنعت باشد؛ لذا اطالعات اقالم 
فعالیت ها،  طراحي  تعریف،  مبناي 
خواهد  و...  توزیع  تولید،  عملیات 
دسته  آن  خصوص  به  و  اقالم  بود. 
منقول«  »اموال  جزء  که  کاالهایي  از 
محسوب مي شوند، بخش عمده¬اي 
یك  یا  سازمان  یك  سرمایه هاي  از 
اهمیت  از  و  داده  تشكیل  را  صنعت 
خاصي در سازمان ها برخوردار است؛ 
چرا که عمده  فعالیت هاي لجستیكي 

انبار،  توزیع،  )تولید،  سازمان  یك 
تعمیرات  و  نگهداري  نقل،  و  حمل 
و...( بي ارتباط با امر کاال و اطالعات 
مدیران  منظور  همین  به  نیست.  آن 
همواره در پي آن هستند تا با تحت 
کنترل در آوردن اطالعات کاال، سبب 
خود  سازماني  عملیات  سازي  بهینه 

شوند.
طبقه بندي اقالم ابزاري است كه اطالعات 
و  درآورده  كنترل  تحت  را  سازمان  اقالم 
بستري مناسب براي ساير سيستم ها فرآهم 
مي نمايد. طبقه بندي اقالم تنها يك نرم افزار 

 نظام طبقه بندی اقالم و كدینگ كاال

رویكرد تیم پروژه طبقه بندي و کدینگ اقالم تام بر آن بوده تا نظام طبقه بندي 
اقالم، منطبق بر فلسفه Group Technology توسعه یابد و از استاندارد طبقه بندی 
کاالهای صنایع خودرو، الكترونیك، ابزار و ماشین آالت و بسیاری از صنایع دیگر بهره 
برد. در نظام طبقه بندي تام امكان تعریف کاال، خدمات، مستندات و اقالم مفهومي 
همچون پروژه ها، سایت ها، خطوط تولید، عملیات و مهارت نیز فراهم شده است.
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فلسفه  مبناي  بر  نگرش  يك  بلكه  نيست 
است كه مي بايست   Group Technology

در سازمان فرهنگ سازي گردد.  
بندي  طبقه  نظام  ایجاد  از  هدف 

اقالم
هدف اصلي از ايجاد نظام طبقه بندي اقالم، 
ايجادكاالي  از  براي جلوگيري  ابزاري  ايجاد 
تكراري در سازمان است تا زيرساخت مناسبي 
براي فرآيندهايي كه با اقالم سر و كار دارند 
مزاياي  اقالم  بندي  طبقه  البته  گردد.  ايجاد 
ديگري نيز به سازمان مي دهد كه در ادامه به 

آنها اشاره مي شود.
طبقه بندي  گفت:  مي توان  كلي  طور  به 
اطالعات،  مديريت  براي  ابزاري  اقالم، 
افزايش  و  لجستيك  عمليات  در  تسهيل 
كارايي و بهره روي سازمان مي باشد. اهداف 

اين نگرش به شرح ذيل است: 
•  يكتا نمودن اقالم در سازمان   

•  كمك در تشخيص سريع اجناس كم 
مصرف، راكد و شناسايي اقالم مشابه )داراي 

خواص مشابه( 
•  ايجاد رابطه بين اقالم داراي درجه بندي
•  شناسايي و رديابي آسان اقالم و حفظ        

اطالعات مربوط به سوابق مصرف
•  توليد كد و نام كاال به صورت خودكار

•   استاندارد نمودن واژگان مرتبط با كاال 
•   متمركز نمودن موجودي اقالم مشابه

•   متمركز نمودن مدارك و مستندات
كاهش  و  موجودي ها  ميزان  كاهش    •
خواب كاال در سازمان با ايجاد ابزار قدرتمند 
كاهش  نتيجه  در  و  انبارها  مديريت  براي 

هزينه هاي انبارداري. 
•  مديريت بر قطعات مشترك و جلوگيري 
از سفارشات تكراري بر روي قطعات با خواص 
جهت  مناسب  مبناي  بالطبع  و  مشترك 

ساماندهي يك سيستم خريد كارا و مناسب
•  مديريت تأمين كنندگان و سازنده هاي 

مختلف يك دسته كاال و خدمات 
كنترل  هاي  روش  بهبود  در  تسهيل    •

موجودي
وضعيت موجود كدينگ شركت تام

•  كاالهاي تكراري با كد و نام متفاوت 
•  خدمات مشابه با عناوين متفاوت 

•  عدم يكپارچگي سيستمهاي سازمان 
•  بيش از 2٠٠٠ كاالي فاقد نام فارسي 

و التين 
•  استاندارد نبودن واژگان كاال و خدمات 

•  استاندارد نبودن واحدهاي سنجش 

نتیجه وضع موجود
•  رسوب اقالم در انبار و باال رفتن هزينه 

هاي انبارداري 

•  هزينه خريد مجدد كاالي موجود و زمان 
انتظار خريد 

•  عدم وجود اطالعات يافتن كاال و خريد 
كاالهاي موجود با نام هاي ديگر 

•  هزينه تأمين باال با توجه به شرايط ارز 
و تحريم 

•  عدم يافتن كاالهاي مشابه )آلترناتيوها( 
•   عدم وجود زير ساخت اطالعاتي مناسب 

براي يكپارچگي سيستمها 
كمبود  يا  نبود  مشكالت  اين  تمام  ريشه 
اطالعات است كه ضمن تحميل هزينه هاي 
كارايي  و  راندمان  افت  سبب  سنگين 
براي  مي شود،  سازمان  مختلف  بخش هاي 
زبان مشترك گويا و  اين منظور وجود يك 
الزم  هاي شركت  سيستم  بين  ارتباط  قابل 
و ضروري است. كد كاالي يكتا مي تواند به 
عنوان زبان مشتركي براي تسهيل برقراري 
مختلف  واحد هاي  بين  سازمان يافته  ارتباط 
مواد  و مصرف  نگهداري  و  تامين  در  درگير 
مطرح باشد. سيستم كدينگ به عنوان يكي از 
سيستم هاي پايه اي هر سازمان امكان استقرار 

اين زبان مشترك را فراهم مي سازد. 

فرایند مدیریت اقالم و سیستم کد 
گذاري

•   مطالعات اوليه و شناخت سيستم هاي 
كدگذاري مشابه

•   شناسايي اقالم
•   طبقه بندي اقالم
•   كدگذاري اقالم

خالصه پیشرفت پروژه تاکنون
•  تحليل و پياده سازي نرم افزار مديريت اقالم

•  اتصال اطالعات سيستم مديريت اقالم 
به سيستم تأمين كنندگان

•  تدوين طبقات و كالسها و ويژگي هاي 
آنها )ويژه اقالم شركت تام(

•  دسته بندي كاالها و شناخت اقالم فاقد 
نام فارسي و التين

•  شناسايي كاالهاي داراي موجودي فاقد 
مشخصات شناخت در انبار

•  آموزش مباني و مفاهيم طبقه بندي و 
كدينگ اقالم

ملزومات  استقرار سیستم مدیریت 
اقالم 

در  كه  مختلفي  گامهاي  انجام  از  پس 
صورت  اقالم  مديريت  سيستم  يك  تعريف 
طبقه  شناسايي-   - اوليه  )مطالعه  گرفت  
اين  استقرار  مرحله   ) كدگذاري  و  بندي 
سيستم در شركت تام آغاز گرديد. همان طور 
كه اشاره شد سيستم مديريت اقالم يكي از 
سيستم هاي پايه اي هر سازمان مي باشد لذا 

مي بايست جهت اجرا در كل سازمان مقدماتي 
فراهم گردد كه در ادامه اشاره مي شود.

براي  اجرايي  دستورالعمل  تعريف  الف( 
استقرار مناسب سيستم مديريت اقالم

به منظور انجام بهتر گام هاي پياده سازي 
مراحل  در  اقالم  مديريت  سيستم  يك 
استفاده  و  كدگذاري  بندي،  طبقه  شناسايي، 
مناسب تر از سيستم مديريت اقالم و كدينگ 
يا  و  تهيه  مدوني  دستورالعمل هاي  بايستي 
بسته به ميزان وابستگي به سيستم مديريت 
جامع، بازنگري شود تا كليه فعاليتهاي مربوطه 
ترتيب  و  نظم  يك  از  برخورداري  بر  عالوه 

مدون ضمانت اجرايي بيشتري نيز پيدا كند.
ب( تغييرات ساختار اجرايي در سازمان

 به منظور اجراي بهتر و مناسب تر سيستم 
به  مجموعه  يك  بايستي  اقالم  مديريت 
صورت متمركز وظيفه اجراي اين سيستم را 
زير  موارد  اين وظايف شامل  به عهده گيرد 

مي باشد:
•  شناسايي و طبقه بندي اقالم در چارچوب 

دستورالعمل هاي تدوين شده
وظيفه  خريد:  سفارشات  مديريت    •
تعيين  كاال،  خريد هاي  درخواست  بررسي 
كدينگ كاال هاي درخواستي، بررسي وضعيت  

موجودي كاالي درخواستي 
•   بروز  آوري و تكميل و مديريت پايگاه 

اطالعاتي سيستم مديريت اقالم
و  كاري  روال هاي  سازي  يكپارچه  ج( 

سيستم هاي اطالعاتي
همانطور كه اشاره شد كد كاال به عنوان 
و  سازمان  فرآيندهاي  بين  مشترك  زبان 
هسته   عنوان  به  اقالم  مديريت  سيستم 
مركزي سازمان مي باشد و با توجه به اين كه 
يك سيستم كدينگ جامع در سازمان وقتي 
سيستم هاي  ساير  كه  است  سودمند  و  كارا 
اطالعاتي و فرابندهاي كاري مربوطه بتوانند 
در تعامل دائمي با اطالعات اين سيستم بوده 
اطالعات  يكپارچگي،  اصل  رعايت  و ضمن 
به  لذا  دارند.  نگه  بروز  را كامال  اين سيستم 
مديريت  سيستم  مناسب  استقرار  منظور 
و  سازمان  كاري  فرآيندهاي  بايستي  اقالم 
به  عنايت  با  مربوطه  اطالعاتي  سيستم هاي 

اين امر مهندسي مجدد گردند.
د(پياده سازي محيط نرم افزاري 

سيستم مديريت اقالم به عنوان يك پايگاه 
ساير  با  ارتباط  در  حياتي  نقش  اطالعاتي، 
پايگاه اطالعاتي يك سيستم جامع و يكپارچه 
ايفا مي كند؛ لذا بايستي به طور مناسب طراحي 
و پياده سازي گردد و محيط هاي واسط كاربر 
عالوه بر پويايي و جامعيت ارتباط مناسبي با 
بستر  نمايد. سيستم كدينگ كاال  ايفا  كاربر 
اقالم  به  مربوط  اطالعات  كليه  نگهداري 
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مبادي  از  توانند  اطالعات مي  اين  مي باشد. 
مختلف تامين شود. 

معماري سيستم مديريت اقالم به گونه اي 
و  سايت ها  با  ارتباط  امكان  تا  شده  طراحي 
برآورده  سازمان  كاربردي  سيستم هاي  ساير 
گردد  تضمين  سيستم ها  يكپارچگي  و  شده 
و نقش زيربنايي سيستمهاي اطالعاتي را به 

درستي ايفا نمايد. 
افزار  نرم  شده  گرفته  درنظر  قابليت هاي 

مديريت اقالم: 
طبقه  كد  خودكار  تخصيص  تنظيم    •
بندي و كد شناسايي كاال بر اساس تنظيمات 

سيستم 
•   اطالعات واحد هاي شمارشي و اندازه 
گيري با تفكيك بعد ها بهمراه ضرايب تبديل 

بين واحد ها در سيستم 
•   نامحدود بودن تعداد اليه هاي درخت 

طبقه بندي اقالم 
•  پايگاه دادگاني براي شماره فني سازمان، 
تصوير  سازندگان،  فني  نقشه، شماره  شماره 

كاال و... 
 RFID تخصيص باركد كاال و  •

• دسته بندي كيفي كاال )درجه يك، درجه 
سالم،  )نو،  كاال  سالمت  ميزان  و   )... و  دو 

ضايعاتي، معيوب( 
•   امكان تعريف ويژگي ها )خواص( گروه 

كاال با توجه به ويژگي هاي هر طبقه 

محصول  ساختار  تعريف  امكان   •
 )BOM( مجموعه ها

•  امكان تخصيص قطعات يدكي كاال 
فرآيند  و  گذاري  سفارش  تسهيل    •
نوع  وجود  بدليل  عمومي  اقالم  درخواست 

طبقه كالس در طبقه بندي 
•  امكان اضافه نمودن ضمايم و كاتالوگ ها 
•  امكان انتقال بدون نياز به تغيير در كد 

كاال و اسناد چاپي قلم 
نسخه هاي  ايجاد  و  قلم  كپي  امكان   •

مشابه 
تمام  با  فرآيندي  كامل  يكپارچگي   •

ماژول هاي ديگر سازمان
•  امكان تخصيص تصوير به اقالم 

بهره گیري از گزارشات و نمودارها : 
گزارش  و  ساده  پيشرفته،  جستجوي    •
اقالم مشابه در سيستم با درجات تشابه بين 

آن ها 
حالت هاي  با  جستجو  امكانات  از  استفاده 
دانش مختلف  با  كاربران  به  پيشرفته  ساده، 
كمك مي كند تا براي تمام نيازهاي خود از 
يكي  نمايند.  دريافت  مطلوب  پاسخ  سيستم 
استخراج  گزارش  سيستم  ويژه  امكانات  از 
كاالها، با درجات تشابه است كه در انتخاب 
كاالهاي جايگزين كمك شايان توجه اي به 

كاربران تأمين و مهندسي سازمان مي كند.

•   جستجوي شرطي ، با امكان تركيبات 
مختلف 

بندي  طبقه  هاي  نظام  از  برخي   
اقالم 

سيستم هاي  پركاربردترين  و  مهم ترين  از 
طبقه بندي و كدگذاري در سطح بين المللي 

و ملي در زير اشاره مي گردد.
• سيستم كدگذاري ناتو

NATO Codification System)NCS(
استاندارد  بندي  طبقه  بين المللي  سيستم   •

صنايع.
•   طبقه بندي بر مبناي محصول 

•  سيستم كدينگ و توصيف هماهنگ كاال 
تجارت  كد  مديريت  انجمن  سيستم   •

الكترونيكي 
•   نظام كدگذاري استاندارد كاال و خدمات 

سازمان ملل متحد 
•  نظام استاندارد بين المللي طبقه بندي و 

توصيف محصوالت و خدمات
GS1 كدينگ  •

•   سيستم هاي طبقه بندي و كدگذاري 
كشور آلمان 

•   سيستم هاي طبقه بندي و كدگذاري 
كشور چين

•   سيستم طبقه بندي و كدگذاري ايرانكد
•   سيستم كدينگ ايران خودرو
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مروري بر اجراي سامانه هاي
 اعالم و اطفا ي حریق توسط تام

كد: 91296سید مهدي حسیني - محمد حسین میرسعیدي گروه نیرو و تاسیسات

زندگي انسان و محيط اطراف او را خطرات 
بسياري تهديد ميكند. اين خطرات گاه بطور 
و  ميكند  بروز  انسان  خود  ناحيه  از  مستقيم 
اثرساخته ها  در  مستقيم  غيره  بصورت  گاه 
ومصنوعات فكر و دست بشر تجلي ميكند. 
يكي از اين خطرات كه از ديرباز زندگي انسان 
فراوان  مخاطرات  با  را  اطرافش  محيط  و 
مواجه كرده ، خطر آتش سورزي است. اغلب 
آتش سوزيهاي بزرگ از يك حريق كوچك 
شروع ميشود و به تدريج گسترش مي يابد. 
آتش سوزي يكي از خطرناكترين پديده هايي 
ببار  است كه خسارت جاني و مالي فراواني 
مياورد. قريب به 75 الي 8٠ آتش سوزي ها 

وچنانچه  اند  بيني  پيش  و  پيشگيري  قابل 
ازخسارات   3/4 پذيرد  صورت  الزم  اقدامات 

ساليانه ناشي از حريق كاسته خواهد شد.  
مراحل مقابله با حریق:

-  كشف حريق
-  اعالن حريق

-  اطفا حريق
است  آن  حريق  اعالم  سيستم  از  منظور 
پيش  و  سوزي  آتش  شروع  لحظات  در  كه 
داشته  وجود  دستگاههايي  آن  گسترش  از 
باشند كه خطر قريب الوقوع حريق را اعالم 
كنند هر قدر اعالم حريق سريعتر انجام شود 
كاهش خطرات  و  افراد  ماندن  زنده  احتمال 

مالي بيشتر است.
سیستم هاي اعالم حریق:

سيستم هاي اعالم حريق از نظر فني به دو 
دسته متعارف Conventional و آدرس پذير 

Addressable تقسيم مي شوند.

1 - سیستم کانونشنال یا متعارف :
در سيستم متعارف Zone يا Line استفاده 
مي شود، هر زون )Zone ( توسط يك كابل 

مجزا به مركز اعالم حريق متصل مي گردد.
شده جهت  ارائه  در شكل  مثال  طور  به   
استفاده شده  زون  از 4  ها  پوشش كل فضا 

است.
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 آژيرهاي چشمك زن
Strobe Light   

 آژيرهاي الكترونيكي
 Siren  
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Smoke  دتكتورهاي دودي 

 شستي هاي اعالم حريق

(عامل كشف حريق توسط انسان)  
 تابلو اعالم حريق

 

 

 ،ماسه و خاکco 2 کپسولهاي پودر و

(Fire Box) هيدرانت 
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HFC722,Novec321
0 
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2 - سیستم آدرس پذیر :
در اين سيستم هر تجهيز  داراي يك آدرس 

منحصر به فرد مي باشد. 
در هنگام برنامه نويسي اين آدرس توسط 
تابلوي اعالم حريق شناسايي و ثبت مي گردد. 
يك  و  ميكروپروسسور  يك  ضمن  در 
حافظه داخلي در هر Device وجود دارد كه 

سيگنال هاي گرفته شده را آناليز كرده 
و بعد از آن اعالم وضعيت مي كند.

سیستم هاي اطفاء حریق
 هزينه سيستم هاي اطفا حريق در حدود 2 
در صد از كل سرمايه گذاري ساخت بنا است. 
در عوض مي تواند بسيار مفيد واقع شود. به 
طوري كه هزينه هاي بيمه 4٠ تا 9٠ در صد 
كمتر از ساير ساختمان ها است. چنانچه هنگام 
شوند؛  نصب  سيستم ها  اين  بنا  يك  ساخت 
بر  افزون  پيدا خواهند كرد.  هزينه ها كاهش 
مسائل اقتصادي چنانچه اين وسايل به خوبي 
نصب شوند و به كار گرفته شوند تاثيري مهم 

بر نجات جان انسان ها دارند. 
چهار  اتوماتيك  حريق  اطفاء  سيستم هاي 

مكانيزم اصلي دارند:
ماده  ماهيت  تغيير  يا  بردن  بين  از   -1

سوختني
در  اكسيژن  بردن  بين  از  يا  كاهش    -2

محيط
3-  كاهش دماي محيط

4-  تاثير روي واكنش زنجيره اي
عمده تقسيم بندي اطفاء حريق بشرح ذيل 

مي باشد :
1- سيستم هاي اطفاء حريق اتوماتيك آبي 
 Water Spray, Water Mist , Wet , Dry(

), Pre action
اتوماتيك  حريق  اطفاء  سيستم هاي   -2

) IG ,FM200 , CO2( گازي
3- سيستم اطفاء حريق اتوماتيك آب و فوم 

)High & Low Expansion Foam(
دستي    حريق  اطفاء  4-سيستم هاي 
 Fire box, Hose reel, Manual(

)extinguisher
تجيزات اعالم حريق  و اطفا  به طور اختصار 

در جداول صفحه 32 مشخص شده اند.

رنگ  سالن   wet حریق  اطفاء  سیستم 
شماره 2 ایران خودرو

ایران  CO2 سالن رنگ شماره 2  اتاق 
خودرو مشتمل بر 160 عدد سیلندر اطفاء 

CO2 حریق گاز

ایران  رنگ  سالن  فوم  و  آب  سیستم 
خودرو سوریه

 

سیستم ASD سالن پایانه هوشمند بار 
شرکت هما

 1378 سال  در  تام  شركت  تاسيس  با 
تامين  هدف  با  حريق  اطفاء  و  اعالم  واحد 
ساختمان هاي  و  توليد  خطوط  نيازمندي هاي 
اداري ايران خودرو در زمينه سيستم هاي ايمني 
با  گذار  پايه  اصلي  هسته  نمود.  بكار  شروع 
استفاده از دانش آكادميك و تجربيات صنعتي 
و فني خود سعي بر ايجاد تشكيالت متناسب و 
پاسخ گو به نيازهاي روزافزون و پيشرفته آتش 

نشاني داشت. در اين راستا جذب كارشناسان 
مجرب در اين حوزه و تأمين امكانات نرم افزاري 
و سخت افزاري در اولويت قرار گرفت كه همراه 
با پيشرفت زمان اين امكانات تكميل گرديده و 
اكنون نيز با شناسائي نيازهاي انساني و ابزاري 
در جهت تكميل و توسعه بخش اعالم و اطفاء 
حريق اقدام گرديده است. برگزاري دوره هاي 
معتبر  شركت هاي  توسط  مدون  آموزشي 
داخلي و خارجي، اين واحد را در زمره بهترين 
شركت هاي مهندسي در زمينه طراحي و اجراي 
سيستم هاي پيشرفته اعالم و اطفاء  حريق قرار 
داده بطوريكه هم اكنون اين واحد قادر است 
كليه نيازمندي هاي مهندسي، تامين و اجراي 
سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق پروژه هاي 
جاري شركت را بخوبي راهبري نموده كه اين 
و  وري  بهره  افزايش  باعث  خود  نوبه  به  امر 
كاهش هزينه هاي جاري پروژه ها خواهد گرديد.

شده  اجرا  هاي  پروژه  بزرگترين  از  يكي 
پروژه طرح  اين زمينه،  تام در  توسط شركت 
جامع اعالم و اطفا حريق ايران خودرو ميباشد. 
ساختمان هاي  و  سالن ها  تمام  پروژه  اين 
از  را  خودرو  ايران  شركت  انبار هاي  و  اداري 
 ،  L9٠ رنگ  و  رنگ2   ،1 رنگ  سالن  قبيل 
خودرو،  ايران  سوخت  مخازن  موتورسازي، 
ساختمان  راكد،  بايگاني   ، اداري  ساختمان 
ترابري ، پست برق، تعميرگاه ليفتراك، سالن 
ماشيني،  خدمات  كاري،  تكميل  و  تزئينات 
مركز تحقيقات، مركز مخابرات ، پمپ خانه ، 
انبار23 ، انبار41 ، انبار شيميائي٠5 ، تعميرگاه 
VIP ،  انبار 57-27)دستي( ، انبار الستيك ، 
انبار19 ، انبار2٠ ، انبار34 ، انبار16 ، انبار12 ، 
ميگيرد.  بر  در  را  و...  انبار 57-27)اتوماتيك( 
در اين پروژه از 35 دستگاه تابلو اعالم حريق 
آدرس پذير و بالغ بر 14٠٠٠ تجهيزات اعالم 
حريق استفاده شده كه تمامي آنها به صورت 
شبكه قابل كنترل و مانيتورينگ از اتاق حراست 
و يا آتش نشاني مركزي ميباشند. همچنين در 
قسمت اطفا حريق بيش از 12٠٠٠ متر لوله 
سايز 6 اينچ و باالتر و دو پمپ خانه مركزي در 
قسمت شبكه و بيش از 25٠٠٠٠ متر لوله اطفا 
حريق آبي در سالنها و بيش از 11 مكان سيستم 
اطفا گازي و بيش از 5٠.٠٠٠.٠٠٠ متر مكعب 
محلول آب و فوم در مكان هاي مختلف نصب 

و راه اندازي شده است.
از ديگر پروژه هاي انجام شده در اين زمينه 
ميتوان به طراحي تامين و نصب سيستم هاي 
اعالم و اطفا حريق پروژه هاي ترمينال هوشمند 
سرچشمه  مس  خميني،  امام  فرودگاه  بار 
سالن   ، سوريه  سيامكو  رنگ  سالن  كرمان، 
بدنه  و  رنگ  سالن  سنگال،  سنيران  رنگ 
ايران  تزئينات  سالن  خراسان،  خودرو  ايران 
خودرو تبريز، مترو شيراز و اطفا مخازن بنزن 

پتروشيمي پارس ميتوان نام برد.
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مقـــاله

EPM -مدیریت پروژه یكپارچه سازماني
كد: 91297كیوان شیخ السالمي - امور برنامه ريزي و كنترل پروژه

مقدمه
و  پروژه ها  موثر  مدیریت  منظور  به 
سیستم هاي  استقرار  و  ایجاد  منابع، 
به خصوص در  جامع مدیریت پروژه 
صورت  به  محور  پروژه  سازمان هاي 
است.  کرده  نمود  سازماني  الزام 
سازمانی  یكپارچه  پروژه  مدیریت 
 )Enterprise Project Management(
سازمانی  توسعه  مبحث  از  شاخه اي 
می باشد که سازمان ها را در مدیریت 
یكپارچه، حمایت و آنها را با تغییرات و 
دگرگونی های محیط همراستا می سازد. 
و  دانش  ارتقاء  با  اخیر  سالهای  در 
 IT زمینه های  در  سازمان ها  تجربیات 
آنها،  پروژه هاي  تعدد  و  گستردگي  و 
رویكرد مدیریت پروژه سازمانی مطرح 
شده است. با توجه به این موضوع که 
تمرکز در گذشته بر روی مدیریت یك 
پروژه و در سالیان اخیر تمرکز به سمت 
مدیریت همزمان چند پروژه و در واقع 
مفهوم  کرده،  حرکت  پروژه ها  سبد 
تغییر  نیز دست خوش  آنها  مدیریت 
سازمان ها،  در  امروزه  است.  گردیده 
هر پروژه در کنار سایر پروژه ها قرار 
برنامه  یك  از  بخشی  خود  یا  و  دارد 
را مورد مصرف  منابعی  و قطعا  است 
قرار می دهد که در سایر پروژه ها نیز به 

اشتراک گذاشته شده است. 
چالش عمده مديريت موثر پروژه، برنامه ريزی، 

پی گيری و مديريت تمام جنبه های هر پروژه و 
در  درگير  انساني  نيروهاي  كردن  هماهنگ 
پروژه است. البته امروزه مديران پروژه درگير با 
چالش های در حال رشد ديگری هستند از جمله:

• جغرافيا: پراكندگی جغرافيايی اكثر نيروهای 
اطالعات  بانك  يك  وجود  لزوم  سازمانی، 
متمركز از پروژه را كه برای همه قابل دسترس 

باشد، پر رنگ تر می كند.
• محدوديت هاي مالی: فرايندهای مديريت 
پروژه در زمانی كه سازمان ها بر هزينه  ها و 
نرخ سود آوری خود تمركز دارند، بسيار حياتی 

می شود.
• ذينفعان متعدد: شفافيت بيشتر فرايندهای 
ذينفعان  درگيری  مستلزم  پروژه،  مديريت 
مي باشد.  پروژه  مديريت  فرايند  در  بيشتري 
كسانی كه نيازمند داشتن ديد شفاف از اطالعات 
پروژه، برای نظارت بر پيشرفت واقعي پروژه و 
هزينه ها،  دقيق  اطالعات  به  آسان  دسترسی 
زمانبندی و تخصيص منابع هستند تا تصميم 

سازی آگاهانه ای داشته باشند.

EPM در بستر PMO و استانداردهاي 
مدیریت پروژه

ضروری   ، پروژه ها  موثر  مديريت  جهت 
است پروژه ها را در سازمان بوسيله يك سری 
پروژه  مديريت  ابزارهای  و  روش ها  فرايندها، 
سازمانی به صورت يكپارچه، مديريت، نظارت 
و كنترل نمود. عموما سازمان هايی كه روش 
كار مديريت پروژه سازمانی را اتخاذ می كنند، 

به پياده سازی دفتر مديريت پروژه )PMO( يا 
دفتر مديريت پروژه سازمانی )EPMO( مبادرت 
سفارشی  و  اتخاذ  به  حال  عين  در  و  نموده 
سازی متدولوژی های مديريت پروژه مطابق با 
استانداردهايی مثل PMBOK, PRINCE2 و 

يا مفاهيم IPMA می پردازند. 

EPM در یك نگاه
همانطور كه می دانيم همه ی پروژه ها، شامل 
اطالعات پراكنده ای از قبيل نقشه ها، الگوها، 
صورت  وضعيت ها،  زمان بندی ها،  ايميل ها، 
گزارش های  فرم ها،  پيشنهادات،  قراردادها، 
پروژه  هر  خاص  اسناد  ساير  و  وضعيت 
از  اطالعات  اين  موثر  مديريت  است. همواره 
دغدغه های اصلی ذينفعان هر پروژه ای مي باشد. 
سيستم مديريت پروژه جامع)EPM(، يك ابزار 
كارا برای داشتن يك سيستم اطالعات مديريت 

پروژه است.
را   EPM توانمندي هاي  خالصه  بطور 

مي توان به شرح ذيل بيان كرد:
 1- اطالعات پروژه ها و گزارش هاي مربوطه 
دسترسي  و  كرده  منتشر  شبكه  طريق  از  را 
اشخاص را به صورت كنترل شده به اطالعات 

پروژه ها فراهم مي سازد. 
2- از طريق ثبت اطالعات واقعي كاركرد 
مديريت  پروژه ها،  فعاليت هاي  روي  اشخاص 

بهينه ي منابع سازماني را امكان پذير مي كند. 
بين  همكاري  و  گروهي  كار  امكانات   -3
اعضاي تيم پروژه را فراهم ساخته و از طريق 
 ،)PMIS( پروژه  مديريت  اطالعاتي  سيستم 
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نظير  اطالعاتي  گذاشتن  اشتراك  به  امكان 

مستندات پروژه را فراهم مي كند.
مدیریت  اطالعاتی  سیستم های 

)PMIS( پروژه
 ،PMIS ،بنا به تعريف موسسه مديريت پروژه
مجموعه ای از ابزارهای خودكار مديريت پروژه 
موجود در سازمان است كه در قالب يك سيستم 
گردهم آمده اند. قابليت  های اساسی يك سيستم 

اطالعاتی مديريت پروژه به شرح زير است:
-    پشتيبانی برای تهيه منشور، زمان بندی 

و بودجه پروژه
-    تسهيل ارتباطات و ارائه بازخورد

-    كنترل و پايش فعاليت های پروژه
-    كنترل تغييرات پروژه

-    تحليل و پيش بينی عملكرد پروژه
-   اطالع رسانی وضعيت پروژه برای ذينفعان 

مرتبط
-    فراهم سازی اطالعات الزم برای شروع، 

برنامه ريزی، اجرا، كنترل و اتمام پروژه
يكی از راهكارهای نرم افزاری داشتن چنين 
پروژه  مديريت  سيستم  از  استفاده  سيستمی، 

سازماني )EPM( می باشد.

پروژه  مدیریت  سیستم  معرفی 
سازماني )EPM( شرکت مایكروسافت

در سازمان هاي پروژه محور، پرسنل به دليل 
درگير بودن همزمان در چندين پروژه  با منابع 
محدودی سروكار دارند. سيستم مديريت پروژه 
سازمانی بهترين راهكار برای شركت هايی است 
ميان  استانداردسازی و هماهنگی  نيازمند  كه 
پروژه ها، مديران پروژه، مديريت متمركز منابع و 
گزارش دهی برای سطوح عالی پروژه ها و منابع 
ارائه  ادامه  در  مايكروسافت  می باشند. شركت 
خدمات مربوط به مديريت پروژه )با ارائه نرم افزار 
MSP(، راهكار جامعی را برای برنامه ريزی و 
مديريت پروژه های سازمان ارائه داده است.به 
عبارت ديگر  EPM، نه يك نرم افزار يا سرور، 
بلكه راه حل جامعي )Solution( براي كنترل و 

مديريت پروژه هاي يك سازمان مي باشد. 
بسته ی نرم افزاری كه شركت مايكروسافت 
است،  داده  ارائه   ،EPM پياده سازی  برای 
گروهي از محصوالت هم خانواده اي است كه 
مي تواند سازمان های پروژه محور را بر مبنای 
 1٠٠٠6  ISO و   PMBOK استانداردهای 
پروژه  مديريت  جامع  سيستم  فرم  پلت  در 

مايكروسافت )EPM ( پيكر بندی نمايد.
 اين بسته شامل نرم افزارهای زير مي باشد

Microsoft Project Professional•
توسط  پروژه  مديران  كه  كاملي  نرم افزار 
آن پروژه ها و منابع سازماني را ايجاد و تغيير 
مي دهند. اين پروژه ها و منابع در بانك اطالعاتي  
Microsoft Project Server ذخيره مي شوند. 

: Microsoft Project Server •
 Microsoft اطالعاتي  بانك  يك 
گزارشات  كاربرگ ها،   Project Server
 Portfolioمدل هاي و  ،گزارشات  وضعيت 
سازماني  جامع  قالب  يك  سازماني،  منابع   ،
و    )Enterprise Global Template(
الگوهايي )Template ( را براي تعريف سريعتر 

پروژه هاي جديد، فراهم مي كند. 
  Microsoft Project Web Access •

يك نرم افزار مبتني بر وب كه به اعضاء تيم ، 
مديران پروژه ها و منابع و مديران سازمان اجازه 
 Microsoft Project مي دهد كه به اطالعات
Server مانند كاربرگ ها و گزارشات دسترسي 

يابند.
 Windows Sharepoint Services •

يك نرم افزار مبتني بر وب كه به اعضاء تيم، 
مديران پروژه ها و منابع و مديران سازمان اجازه 
مي دهد كه در محيط وب به تبادل اطالعات، 
اسناد، مكاتبات پروژه و به تمامي مواردي كه در 

پروژه اتفاق مي افتد، دسترسي يابند. 
پروژه  مديريت  سيستم  از  استفاده  مزايای 

)EPM( سازمانی
پروژه  مديريت  سيستم  از  استفاده  مزايای 
هوشمندانه  مديريت  برای   ،)EPM( سازمانی 

يك سازمان به شرح ذيل قابل ارائه مي باشد.

مدیریت  و  سازی  استاندارد   .1
فرآیندها

تعريف  با   ،EPM راهكار  از  استفاده  با 
پروژه،  هر  برای  چندگانه  كاری  گردش های 
می توان به كاهش هزينه ها، تسريع چرخه های 
زمانی و افزايش كيفيت در طول چرخه عمر 
پروژه )از مرحله طرح و پيشنهاد تا پياده سازی(، 

كمك كرد.

تجاري  سرمایه های  تجمیع   .2
بانك  یك  در  سازمان  اطالعاتي  و 

اطالعاتی مرکزی
بايد  كنترلی،  ساختار  يك  ايجاد  برای 
را  اطالعات  فناوری  و  تجاری  سرمايه های 
سيستم  كرد.  تجميع  سازمانی  بانك  يك  در 
تجميع  با   )EPM( سازمانی  پروژه  مديريت 
سرمايه های سازمان به افزايش هوش تجاری 
سازمان كمك می كند. اين سيستم با تعريف 
فرآيندهای تكراری يك سازمان در قالب الگوها، 

منجر به تسريع اين فرآيندها می شود. 

3.  اولویت دهی و چینش مجدد سبد 
اهداف استراتژیك  براساس  پروژه ها 

سازمان
تكنيك های  بكارگيری  با  سيستم  اين 
سازمان  پروژه های  اولويت دهی  به  مشخصي 

برنامه ريزی  برای  می توان  كه  می پردازد 
اين  كرد.  استفاده  آن  از  نيز  بعد  دوره های 
سيستم از طريق تحليل حساسيت سناريوهای 
مختلف سازمان، سبد پروژه سازمان را براساس 

محدوديت هاي جديد به روز می كند.
4.    مدیریت کارای منابع سازمان

در يك سازمان پروژه محور، درگير شدن در 
چرخه استخدام- اخراج، كه منجر به از دست 
سربار  هزينه  افزايش  و  سازمانی  دانش  دادن 
نادرست حجم كار در  از فهم  ناشی  می شود، 
طول عمر پروژه ها می باشد. سيستم مديريت 
پروژه سازمانی )EPM(، با در نظرگرفتن تعهدات 
كاری ، ساعات كاری و منابع در دسترس تعريف 

شده، با اين مشكل مقابله می كند.

5.  تسریع در هماهنگی و همكاری
 )EPM( سازمانی  پروژه  مديريت  سيستم 
كاری مختلف  تيم های  تعريف  قابليت  دارای 
می باشد. بدين ترتيب ، اين سيستم با همكاری 
همكاری  دانش،  اشتراك  به  كاری،  تيم های 
يكنواخت در انجام فعاليت ها و تسريع در تطبيق 

با شرايط جديد پروژه ها، كمك می كند. 

6.   ایجاد بانك اطالعاتی برای ثبت 
و نگهداری تمام اطالعات پروژه

با استفاده از اين بسته ی نرم افزاری، می توان 
فعاليت ها،  شامل  پروژه ها  اطالعات  تمام 
هزينه ها، منابع و ... را به صورت متمركز در يك 
بانك اطالعاتی يك  اين  محيط فراهم كرد. 

راهنمای مناسب در طول عمر پروژه است.

نتیجه گیري
با نگاهي درست و دقيق به سيستم مديريت 
پروژه سازماني )EPM( و تلفيق آن با برنامه 
راهبردي سازمان مي توان به تحقق هر چه 

بيشتر و سريع تر اهداف سازماني كمك نمود.
پويای  محيط  در  كه  مادر  شركت های 
كسب وكار به سرمايه گذاری می پردازند، معمواًل 
شركت های  توسط  را  پروژه  زيادی  تعداد 
زيرمجموعه خود برنامه ريزی و كنترل می كنند. 
اين پروژه ها كه ممكن است خود مؤلفه های 
يك پورتفوليو يا طرح باشند، بايستی از منابعی 
همچون نيروی انسانی، منابع مالی، اطالعات 
و سامانه هايی بهره ببرند كه به ساير پروژه ها 
نيز تخصيص داده شده اند. از طرف ديگر، نياز 
فرايندها و روش ها در مديريت  به يكنواختی 
پروژه های متعدد و لزوم همراستايی راهبردی 
آنها با راهبردهای سازمان، به روشنی ضرورت 
استفاده از ابزاري به نام EPM را كه تزريق كننده 
تبيين  باشد،  بنگاه  ساختار  به  راهبردی  نگاه 

می كند. 

مقـــاله
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فرهنگ و هنر

از مـوسیقـي تـا گـوش موسیقـي...

و  دادن«  »گوش  ميان  تشابه  و  تفاوت 
»شنيدن« مانند نسبت »فكركردن« و »حس 
كردن« است. گوش كردن، توجه كردن است 
و اين كاری است كه انجام دادنش، به اشتياق 
برای درك مطلب نياز دارد. آنچه داراي ساختار 
درونگرايانه نباشد و تنها موجب هيجان آني شود 
بدون آن كه در آن تفكر و يا توجهي به كار رفته، 
قطعا هنر نخواهد بود. موسيقی چيزي به جز 
خود را بيان نمی كند و اين وجه تمايز موسيقي 
از هنرهاي ديگر است. اين است كه موسيقي 
انتزاعی ترين شكل هنر به شمار می رود. يك 
رهبر اركستر می تواند به نت ها نگاه كند و 
در ذهن خود يك اجرای ايده آل را با 
در نظر گرفتن تمام مشخصات، 
مجسم كند. موسيقی، حتی در 
انتزاعی ترين شكل خود 
تداعی  می تواند 
شكل،  كننده 
و  بعد  رنگ، 

فرم باشد.

نامتعارف بودن، يكی از موارد مشخصه هنر 
است . هنر، در معنای كامل آن، نمی تواند به 
سرعت درك شود و برای حواس تربيت نشده 
و غيرحساس امری بديهی و آشكار به شمار 
نمی رود. هنر، در واقع نوعی چيدمان جديد از 
مناسبت ها و مفاهيمی است كه حواس انسان را 
به نوعی كامال متفاوت از زندگی روزمره تحت 
تاثير قرار می دهد و تجربه ای تازه در اختيار او 
می گذارد. يك عكاس، يك موضوع معمولی را 
ضبط می كند و با در قاب قراردادن لحظه ای از 
زندگی روزمره، به اجزای نامربوطی كه می بيند، 
ارتباطی می بخشد كه برای چشم بی تجربه قابل 
ديدن نبوده است. گوش دادن به موسيقی به 
معنای درگير شدن با مفاهيم درونی آن و درهم 
داريم،  آنچه در ذهن  با  مفاهيم  اين  آميختن 
موجب گستردش روند تفكر و دست يافتن به 
ديدگاه های تازه است كه منبع اصلی لذت بردن 

از هنر موسيقي به شمار مي رود.
در موسيقی هنري، بايد فكر و احساس هر 
دو برای شنيدن آماده باشد، زيرا اصوال زيبايی 
هنری فقط حسی نيست و عالوه بر اصواتی 
كه از راه گوش به ما می رسد هزار نكته ديگر 
در موسيقی وجود دارد كه جز به كمك فكر و 
تجربه، عوامل زيبايی آن قابل درك نيست. بايد 
دانست كه موسيقی هنری موسيقی تفريحی 
موسيقی  بزرگان  كه  آهنگ هايی  نيست. 
ساخته اند برای بيان انديشه ها و احساسات 
عالی انسان است. بنابراين كسانی كه 
تنها به منظور تفريح به اين گونه 
موسيقی گوش می دهند، مقصود 

خود را نخواهند يافت.
برای  هنري  موسيقی 
يك شنونده عادی نكات 

مبهم 

بسيار دارد 
وقتی  تا  و 
شنونده  كه 
با  و  دقت  به 
در  خود  اراده 
سيقي  مو

مطالعه نكند به مفهوم حقيقی آن پی نخواهد 
برد و همچنان اين نوع  موسيقی به نظر او 

نامانوس است. 
هرچند لذت بردن از شنيدن موسيقی امری 
ذاتی است و نيازی به دانش موسيقی يا فهم 
و درك آن ندارد اما نبايد فقط به لذت ذاتي از 
شنيدن موسيقی اكتفا كرد، بلكه شنونده ملزم به 
كسب آگاهی و دانش نسبی از هنر موسيقی و 
رموز آن است؛ زيرا فقط در اين صورت است كه 
شنونده به لذتی به مراتب بيشتر و عميق تر از 
»لذت محدود غريزی« دست خواهد يافت. در 
حقيقت برای لذت بردن مضاعف از زيبايی های 
هنر موسيقی، بايد آن را فهميد و برای نيل به آن 

دانش الزم است.
تخصصي  دانش  فاقد  و  عادی  اشخاص 
هنری، هرگز زيبايی يك جنگل بكر يا عظمت 
يك غروب آفتاب يا لطافت و دل پذيری يك 
هوای بارانی يا يك صبح دل انگيز بهاری را 
درنمی يابند يا اگر هم زيبايی آن رادريابند،به 
گونه ای بسيار سطحی و معمولی خواهد بود و 
تاثير عميقی در وجود آنها نخواهد داشت؛ درحالی 
كه يك شخص آشنا با هنر و زيبايی های هنری 
كه دارای ذوق و احساس تربيت شده است،در 
مقابل اين زيبايی ها ساعت ها به نظاره می ايستد 

و به تحسين آنها می پردازد.
اما در هنر موسيقی، درك موسيقی چگونه 
با هر چه بيشتر و دقيق تر  حاصل می شود؟ 
شنيدن آثار موسيقی و نيز تالش جهت درك 
معنای جمالت موسيقی، ملودی ها و تامل در 
معنای شعر و پيام آن و چگونگی تلفيق شعر 
باموسيقی  بيشتر  هرچه  می توان  موسيقی  و 
ارتباط برقرار كرده و از آن لذت عميق تر برد 
. دراين صورت است كه موسيقی تاثيری در 
وجود ما می گذارد كه باعث پيشرفت و تعالی 
در روح و روان ما می شود و به همين جهت 
است كه عده زيادی از موسيقی شناسان معتقدند 
كه هنر »شنيدن موسيقی«، دست كمی از هنر 

»ساختن« و »اجرا كردن« موسيقی ندارد.
واقع مطابق گفته حكيمانه »امرسون«  در 
»خواننده  كه  نوزدهم  قرن  نامدار  نويسنده 
خوب،كتاب خوب رابه وجود می آورد«،شنونده 
موسيقی نيز در يك موسيقی خوب، نقش به 
سزا و انكار ناپذيری دارد.                                   

كد: 91298فريد رزم  يار – گروه رنگ   
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1. سیستم انتخاب و جذب
امروزه تقريبا در تمامی شعبه های مك دونالد از 
سيستم جذب نيروی آنالين و اينترنتی بهره گيری 
می شود و در واقع فرآيند جذب نيرو در مك دونالد 
امروزه به صورت يك امر دائمی در آمده است. در 
واقع وجود سيستم آنالين پذيرش نيرو باعث شده 
تا در هر زمان اين امكان وجود داشته باشد كه 
فرد درخواست خود را با توجه به محل و شرايط 
زندگی به سيستم جذب نيروی مك دونالد بدهد.

مرحله  سه  شامل  نيرو  جذب  سيستم   
درخواست آنالين، بررسی رزومه ها و درنهايت 

مصاحبه حضوری می شود. 
در رابطه با شرايط ورود يك فرد به عنوان 
نيروی جديد، شركت شرايط حداقلی گذاشته 
است، نظير شرايط سنی كه هر يك از شعب بنا به 
قوانين و مقررات ناحيه خود آن را تعيين كرده اند 
اما به طور كلی می توان گفت كه از 14 سالگی 

امكان يافتن شغل در مك دونالد وجود دارد. 
مك دونالد فرايند جذب پرسنل خود را به دو 
زير گروه اصلی تقسيم بندی كرده است، گروه 
اول جهت جذب مديريت رستوران و گروه دوم 
جهت جذب پرسنل كه برای جذب هر يك از 

اين گروه پرسنل شرايط ويژه ای دارد. 
در اينجا نمای شماتيكی از اين رويه جذب نيرو 

را شاهد هستيم:

بندی  طبقه  و  طراحی  سیستم   .2
مشاغل

طبقه بندی و تبيين شرح وظايف به خوبی در 
شركت مك دونالد رعايت شده است. شركت 
مك دونالد يك طبقه بندی و شرح وظايف كامل 
از پرسنل مختلف خود داراست كه در زير نمايش 

داده شده است:
 3. سیستم آموزش 

شايد به جرات بتوان گفت كه يكی از منحصر 
به فردترين ويژگی های شركت مك دونالد سيستم 
آموزش آن است. درواقع شركت اعتقاد دارد كه 
مزيت رقابتی آنها از همين نقطه شكل می گيرد 
آموزشی كه به خدمه داده می شود به صورت شانه 
به شانه و هميشگی است، درواقع عالوه بر آنكه 
پرسنل مهارت های الزم را می آموزند، كار تيمی، 
مهارت های رهبری، ارتباطات و مسئوليت پذيری 
و مديريت زمان را نيز می آموزند. اما اصلی ترين 
ويژگی شركت مك دونالد در بحث آموزش جايی 
شكل می پذيرد كه با واژه دانشگاه همبرگر مواجه 
می شويم، يك مركز جهانی آموزش مديريت 
به  دنيا  زنده  زبان  به 28  كه  جايی  رستوران، 
آموزش مديران طی 2 سال تحصيلی می پردازد 
و در طی 4٠ سال تاسيس از اولين مركز دانشگاه 
همبرگر تاكنون 65 هزار نفر فارغ التحصيل را دارا 

بوده است. 

در دانشگاه همبرگر اياالت متحده 19 استاد 
تمام وقت مشغول تدريسند، كه اين آموزش ها از 
طريق كالس درس، فعاليت های آزمايشگاهی، 
آموزش مجازی و از راه دور و سناريوسازی های 
موقعيت صورت می پذيرد. اين دانشگاه كه در 
سال 1983 با سرمايه 4٠ ميليون دالری تاسيس 

شد، دارای امكاناتی نظير :
   13 كالس درس

  تاالر 3٠٠ نفره 
  12 اتاق كار و درس تيمی

   سه آشپزخانه آزمايشگاه
  آزمايشگاه های مجهز به تكنولوژی های 

جديد
در حال حاضر عالوه بر 22 مركز آموزشی 
محلی شركت، دانشگاه همبرگر در شهرهای 
سيدنی، مونيخ، لندن، توكيو، هنگ كنگ و برازيليا 
تاسيس شده است. مدرك دانشگاه همبرگر در 
حال حاضر مورد تاييد انجمن آموزش اياالت 
متحده  قرار دارد و معادل 2 تا 4 سال تحصيالت 
كالج های آمريكاست. در طی دوره مربوطه افراد 
به طور متوسط برای گذراندن واحدهای درسی 
بگذرانند.  را  ساعت  دوهزار  بايستی  مديريت 
شركت پرسنل خود را به 9 زير گروه اصلی جهت 
آموزش تقسيم كرده است كه عبارتند از خدمه، 
مديران رستوران، مديران ميانی و ميران اجرايی 

یك تجربه موفق مدیریت منابع انساني
كد: 91299 محسن عسگري - گروه ريلي

گونــاگون

شرکت مك دونالد با داشتن روزانه 47 میلیون مشتری در سراسر جهان به یكی از بزرگترین فعاالن صنایع 
غذایی در دنیا تبدیل شده است. به گفته مدیران و اداره کنندگان مك دونالد این موفقیت را تنها مرهون یك دلیل 
می دانند و آن مدیریت منابع انسانی کارآمد است. به همین جهت در ادامه به تعدادی از سیستم های فعال منابع 
انسانی شرکت و ویژگی های مرتبط با آنها می پردازیم تا اهرم های ایجاد کننده این مزیت رقابتی را بهتر بشناسیم.
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گونـاگون

كه برای هر كدام، يك سيستم آموزشی را در 
نظر گرفته است اما در رابطه با خدمه نيز مك 
دونالد قدم های منحصر به فردی برداشته است، 
مك دونالد معتقد است كه در حدود 8٠ درصد از 
مديران فعلی شروع كارشان از خدمه بودن در 
رستوران بوده است، نكته قابل توجه خاص اين 
بخش پرداخت حقوق به كارآموزان است كه اين 

خود مسلما كيفيت آموزش را باال می برد.
سيستم انضباطی و ضوابط اخالقی  .4

بايد شركت مك دونالد را يكی از سرآمدترين 
رعايت  زمينه  در  غذايی  صنعت  شركت های 
نظم و انضباط فعاليت  اقتصادی دانست. سيستم 
انضباطی اين شركت شامل رعايت كردن اصولی 
مثل لبخند هميشگی پرسنل می شود كه هر يك 
از آنها مسلما در متمايز ساختن مك دونالد از 
سايرين نقش به سزايی دارند. در زير اشاره ای به 
اصول پايه ای اين سيستم انضباطی می كنيم، كه 

در پنج دسته كلی طبقه بندی می شوند. 
الف( رضایتمندی کامل  مشتری

1.   خوش آمدگويی و سرويس دهی به تمام 
مشتريان با لبخند

2.   رفتار دوستانه توام با ادب و احترام با كليه 
مشتريان

3.  رضايت مندی كامل مشتريان از سرو غذا در 
بهترين كيفيت و در كمترين زمان

4.   عدم تخطی از هيچ يك از روندهای تهيه 
غذای شركت

5.   صحبت كوتاه با مشتری در هر زمان كه 
ممكن باشد. 

6.   باز كردن درب برای ورود مشتريان
7.   صحبت كردن با كودكان و ايجاد احساس 

مهم بودن در آنها
ب( کار تیمی

1.   ارتباط طوالنی و تنگاتنگ با ساير پرسنل
2.   حمايت و ترغيب تالش تيمی

3.  پر كردن جای خالی و مسئوليت يكی از 
پرسنل)در صورت عدم انجام كار(

4.  كمك به پرسنل تازه استخدام شده جهت 
فراگيری رويه ها

5.  انتقال دانش و تجربه كسب شده به ساير 
پرسنل

6.  پذيرش باز خوردهای سازنده مديريت
ج( استانداردهای کاری

توسط  عمليات  پيوسته  مونيتورينگ     .1
مديريت

2.  پيگيری مداوم رويه ها و دستور العمل های 
تبيين شده

3.  سرو غذاهای با كيفيت و كميت مشخص
4.  وقت شناسی و پوشش رسمی هميشگی 

شركت
د( نظافت

1.   نظافت هميشگی تمامی قسمت ها، از 
بخش سرو غذا گرفته تا محوطه بازی بچه ها

2.  نظافت شخصی )اعم از ادكلن، اندازه ناخن 
و ...( 

هـ( انطباق شغلی
1.  توانمندی انجام چندين كار

2.  تمايل به كار يا ابزار گوناگون 
و( اخالقیات

1.  رفتار توام با ادب و احترام با همكاران
2.  كار در داخل تيمی متشكل از سنين، نژادها 

و پس زمينه های اخالقی متفاوت
3.   وقت شناسی و در صورت نياز اضافه كاری 
4.    نگه داشتن انگيزه و اشتياق حين كاركردن 

 ه( وضع ظاهری پرسنل
1.    پوشيدن يونيفرم تميز و مرتب

2.   نوع مدل موی و اصالح مرتب و محافظه 
كارانه

3.   استفاده از لوازم ارايشی مجاز است، اگر از 
روی اعتدال باشد

4.   استفاده از جواهر آالت به صورت محافظه 
كارانه مجاز است

5.    سيستم توسعه منابع انسانی
يكی از مواردی كه شركت مك دونالد اعتقاد 
دارد كه وجه تمايز و رجحان شركت نسبت به 
ساير فعاالن صنعت است، سيستم توسعه منابع 
آنها  مك دونالد،  اعتقاد  به  است.  خود  انسانی 
توانسته اند كه محيطی را جهت رشد وتوسعه 
پرسنل خود و ترقی و پيشرفت آنها فراهم آورند. 
به جايگاه  بسته  پرسنل مك دونالد  از  هركدام 
ابتدايی ورود خود می تواند در صورت تالش و 
رسيدن به حد مطلوب عملكرد در زنجيره توالی 
پست های شركت پيشرفت كند. در زير مسير 

توسعه حرفه ای افراد آورده شده است. 
اعالم  مك دونالد  كه  اينجاست  جالب   
كرده است كه بيش از نيمی از مديران فعلی 
رستوران هايش از خدمگی شروع كرده اند و به 
تدريج با طی مراحل به مديريت رستوران دست 
پيدا كرده اند. با توجه به وجود 3٠ هزار رستوران در 
بيش از 1٠٠ كشور دنيا كه هر روز بر تعدادشان 
زياد می شود، فرصت های شغلی و توسعه شغلی 
سرمايه گذاری  شركت  كه  دارد  وجود  بسياری 
زيادی در توسعه و پروش پرسنل انجام داده است. 
زيرا به عقيده مك دونالد رضايت مشتريان در گرو 

رضايت پرسنل است.
و  شغلی  توسعه  جهت  مك دونالد  شركت 
مدير  سطح   چهار  سالم  مديريت  به  رسيدن 
تمرينی، دستيار دوم،  دستيار اول  و مدير رستوران 

در نظر گفته است. 
و  ای  حرفه  بهداشت  سیستم   .6

ایمنی
شركت مك دونالد فراهم آوردن يك محيط 
سياست گذاری  اولويت های  در  را  ايمن  كار 
خود گذاشته است. در راستای تحقق اين امر 
مك دونالد دو رويكرد را اتخاذ كرده است، اول 
آموزش مسايل مربوطه در همان ابتدا به پرسنل 

سپس بازخوردهای روزانه و در نهايت قرار دادن 
دستور العمل ها در راستای تسهيل اين موارد.  

در عين حال مك دونالد با قرار دادن سيستم 
های مانيتورينگ و بازنگری فرايندها و با دخالت 
دادن پرسنل در تصميم گيری های مربوط به اين 
موضوعات فرايند ايجاد ايمنی و سالمت را در 
سازمان تسهيل می نمايند و مشورت با پرسنل 
را در اين راستا ضروری می داند. به همين جهت 

شركت چهار برنامه اساسی در اين راستا دارد
1.  قرار دادن دستورالعمل ها و قوانين و مقررات 

)سيستم مديريت بهداشت و ايمنی حرفه ای(
2.  تشكيل تيمی 6 نفره از مديريت و خدمه 

جهت مانيتورينگ پيوسته 
3.  مميزی ملی سالمت و ايمنی كليه شعب 

مك دونالد هر شش ماه يكبار
4. مميزی سالمت و ايمنی شركت در پايان 

هر سال توسط يك ارگان بيرونی 
نكته ديگر قابل ذكر آنجاست كه مشاهده 
می شود كه شركت حتی برای خشونت و سرقت 
در رستوران نيز رويكر های مشخصی را در كتاب 
آموزشی برای پرسنل خود آورده است كه در اينجا 
به دليل اختصار از بيان مطالب صرفه نظر می 

كنيم. 
7. سیستم مدیریت عملكرد

به  را  خود  موفقيت  مك دونالد  شركت 
استانداردهای باالی سرويس، كيفيت و پاكيزگی 
نسبت می دهد و اين موارد محقق نمی شود مگر از 
طريق عملكرد مناسب پرسنل. از آنجا كه شركت 
مك دونالد يك شركت خدماتی تلقی می شود و 
اهرم عملكرد بهينه هر شركت خدماتی پرسنلش 
است، لذا سرمايه گذاری اصلی خود را جهت بهبود 
عملكرد ارتقای عملكرد پرسنل خود می گذارد. به 

همين جهت چنين اقداماتي را ترتيب داده است:
   تمام ساعات كاری فرد در اولين شيفت 
كاريش تحت نظر تعليم دهنده و ناظر صورت 

می پذيرد.
1. حداقل هر 12 ماه يكبار هر يك از پرسنل 
يك گزارش عملكرد خود را بازخورد می گيرد. اين 
بازخورد در چهار  محور، رضايتمندی مشتری، 
پيروی دقيق از دستورالعمل ها، كار تيمی موفق 

و سرعت عمل و كيفيت صورت می گيرد.

 آموزش مسايل ايمنی و بهداشت حرفه ای
راستای  در  مك دونالد  كه  ديگری  سيستم 
است،  داده  قرار  خود  پرسنل  عملكرد  ارتقای 
فراينده مشاوره است. در واقع هنگامی كه عملكرد 
فرد رو به كاهش نهد اين فرايند مشاوره برای وی 
تشكيل می شود. جلسه مشاره صرفا در صورت 
عمل نكردن تذكرات شفاهی و كتبی صورت 
می پذيرد. در جلسه مشاوره حتما بايستی شخص 
سومی نيز به عنوان شاهد حضور داشته باشد. در 

طی اين جلسه اين موارد محقق می شود:
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1.   توضيح مساله و مشكل عملكرد پايين فرد 
از سوی مدير

2.   پاسخ فرد به مساله )اين پاسخ ها ضبط 
می شود(

3.   بحث و گفت وگو پيرامون موضوع
4.   در نهايت تنظيم صورت جلسه

در نهايت سيكل افزايش عملكرد پرسنل را در 
يك چرخه می بينيم:

8. سیستم رفاهی و انگیزشی
نقش  متوجه  خوبی  به  مك دونالد  شركت 
است،  شده  خود  كاری  راندمان  در  انگيزش 
به همين جهت ايجاد اشتياق را كه زير بنای 
انگيزش پرسنل است در مدل كسب و كار خود 

گنجانده است.
شركت تسهيالتی را برای پرسنل خود فراهم 

كرده كه طيف وسيعی را شامل می شود.
سالمت  حفظ  جهت  مك دونالد  شركت   
پرسنل خود و خانواده آنها يك بسته سالمتی 
را به آنها ارايه می كند. ريز برنامه های اين بسته 

سالمتی به قرار زير است:
سه  با  مك دونالد   : پزشكی   .1
شركت درمانی قرار داد بسته است 
داد هزينه های  قرار  اين  در طی  و 
دارويی و درمانی افراد تا مقدار بسيار 
مطلوبی پوشش داده می شود. در كنار 
آن چك آپ ساالنه خود و خانواده و 
مواردی مثل واكسيناسيون كودكان 

از ساير مزايای اين بخش است.
2.  تكميلی: افرادی كه يكی از 
موارد درمانی بخش اول را ثبت نام 
كنند، می توانند با اتخاذ برنامه تكميلی 
از مزايای درمانی مثل لنز، ليزيك 
كردن چشم  ومواردی از اين قبيل 

برخوردار شوند.
3. دندان پزشكی: پوشش 8٠ تا 9٠ درصد از 
هزينه های دندان پزشكی فرد و خانواده، و 5٠ 
درصد از هزينه ارتودنسی افراد بخش ديگری از 

برنامه پزشكی شركت است.
4. ناتوانی كوتاه يا بلند مدت: ناتوانی كوتاه 
مدت فرد تا 1٠ روز مشمول مرخصی با حقوق 
وی شده و ناتوانی بلند مدت وی بسته به سابقه 
فرد در شركت با پرداخت 6٠ درصد از حقوق وی 

همراه خواهد بود.
كار:  يا  مسافرت  حين  تصادفات  بيمه   .5
تصادفات  دالر  هزار  سقف 2٠٠  تا  مك دونالد 
كاری پرسنل خود را پوشش می دهد و در كنار آن 
تصادفات شخصی پرسنل خود را نيز تا سقف دو 

برابر حقوق ساالنه آنها پرداخت می كند.
بيمه فوت: پرداخت بيمه آسيب ديدگی های 
جدی يا منجر به فوت از ديگر خدمات شركت 

است.
ايجاد  ثالث جهت  با شركت های  قرارداد   

تسهيالت آنالين كمك آموزشی برای محصلينی 
كه در مك دونالد مشغول به كارند.

 اعطای كمك هزينه ورزشی به ورزشكاران 
حرفه ای  شاغل در شعب شركت. 

: شركت مك دونالد  زندگی  و  كار  تعادل   
بر اين عقيده است كه بايستی پرسنلش بتوانند 
تعادل الزم مابين كار و زندگی بيرون از شغل 
خود را برقرار كنند، در همين راستا برنامه ها و 
زيرسيستم های بسياری جهت نيل به اين هدف 

طراحی كرده است كه به آنها اشاره می كنيم:
1. تعطيالت و مرخصی: مرخصی با حقوق 
برای كليه پرسنل  برنامه ای است كه شركت 
خود درتمامی بخش ها در نظر گرفته است. مدت 
مرخصی بسته به ميزان زمانی است كه فرد تا به 
حال در مك دونالد كار كرده است. بسته تعطيالت 
برای  است  ديگری  اقدام  نيز  باحقوق  روزه   9

كارمندان شايسته. 
2. سالگرد: پرسنل شايسته ای كه به پنج، 15، 
25و 35 سالگی كار خود در مك دونالد برسند يك 

هفته مرخصی با حقوق دريافت می كنند. 

3. جمعه كوتاه : از ميانه ماه می تا ميانه سپتامبر 
شعب مك دونالد نيم ساعت زودتر شروع به كار 
نيز زودتر  انتهای ساعت كاری  تا در  می كنند 

تعطيل كنند. 
فرد طی  هر  كه  جا  آن  از  غيبت:  4. طرح 
كار خود ممكن است با مواردی روبرو شود كه 
نيازمند غيبت در شغل خود را داشته باشد، شركت 
سياست هايی را جهت رفاه پرسنل خود اتخاذ 
كرده است كه در طی آن بسته به نوع غيبت 
)غيبت جهت درمان، بچه دار شدن، خاكسپاری 
و ... ( امكان خاصی را جهت غيبت وی فراهم 

می آورد. 
جهت  شغل:  به  جايگزين  رويكردهای   .5
كارمندان،  زندگی  و  كار  بهتر  تعادل  برقررای 
مك دونالد اين امكان را فراهم آورده تا پرسنلش 
از امكان انتخاب شغل پاره وقت يا دايم برخوردار 

باشند. 
6. نگهداری از كودكان: قرارداد شركت با مراكز 
نگهداری از كودكان پرسنل جهت ارائه تخفيف به 

پرسنلش از ديگر مزايای شركت است. 
7. بورس تحصيلی: مك دونالد تا 9٠ درصد 
به  عالقه مند  پرسنل  تحصيلی  هزينه های 
افراد  )برای  می دهد.  پوشش  را  خود  تحصيل 
تمام وقت تا حداكثر 525٠ دالر در سال و افراد 
پاره وقت 2٠٠٠ دالر در سال( به شرط ميانگين 

. C نمرات باالی
را  آن  امكان  برنامه  اين  منابع:  با  ارتباط   .8
به وجود آورد تا افراد شايسته از نظر شركت به 
شبكه وسيعی از سرويس های خدماتی جهت 
تسهيل زندگی غيركاری خود برخوردار شوند. 
سرويس های مالی، حقوقی، حفاظتی از جمله اين 

سرويس ها هستند. 
9. دسترسی به شبكه باشگاه های تندرستی: 
تخفيف درعضويت باشگاه های ورزشی و سالمت 
و يا خريد ارزان تر تجهيزات ورزشی خانگی و 
دسترسی به اطالعات موردنياز سالمت و ورزش 

يكی ديگر از برنامه های ويژه مك دونالد است. 
خدمات  ارايه  اتومبيل:  و  مسكن  بيمه   .1٠
بيمه ای مناسب به پرسنل و قرارداد با شركت های 
فعال در اين زمينه يكی از برنامه های 
مك دونالد جهت رفاع پرسنل خود 

است. 
11. ساير خدمات: بسته به محل 
قرارگيری شعبه مك دونالد، امكانات 
و تسهيالت ديگری نيز برای پرسنل 
فراهم آورده می شود. به عنوان مثال 
در اياالت متحده تخفيف در بازديد 
از والت ديزنی يا تخفيف در استفاده 
از شبكه خريد محصوالت و خدمات 
سايت  های اينترنتی فعال از مزايای 

كار در مك دونالد به شمار می آيد.

9. سيستم حقوق و دستمزد
سيستم پرداخت و پاداش مك دونالد از يك 
فلسفه پيروی می كند: پرداخت برای عملكرد، 
هر آنچه كه نتايج شما بهتر باشد، حقوق شما 
بيشتر خواهد بود. سيستم پرداخت از يك جزء 
پايه حقوقی به همراه مشوق های جانبی تشكيل 
تمامی  برای  دونالد  پيدا می كند. شركت مك 
ساعاتی كه فرد در اختيار رستوران است حقوق 
وی را پرداخت می كند، اعم از ساعات كار در 
رستوران، جلسات ايمنی و سالمت، مالقات های 
افراد با مديريت، ساعات كارآموزی و مشاوره. مبلغ 
پرداختی به صورت هفتگی يا دو هفته يكبار به 
حساب پرسنل واريز می شود. از آنجايی كه حقوق 
پايه قسمت اعظم دريافتی پرسنل را تشكيل 
می دهد، شركت بر مبنای اطالعات خارجی و 
بازار و همچنين داده های داخل خود رستوران ها 
به جهت عملكرد يك سيستم رقابتی پرداخت را 
تشكيل  داده است كه عملكرد و راندمان و ميزان 

فروش مبنای پرداخت پرسنل قرار می گيرد. 
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برای اكثر افراد هنگام خريد گوشی هوشمند 
اين سوال به وجود آمده كه چه گوشی بهتر از 
همه است؟ اگر بحث قيمت را كنار بگذاريم، به 
1٠ گوشی پرطرفدار سال 2٠13 خواهيم رسيد.

ممكن است برخی از اين گوشی ها به علت 
چندان  ايران  در  نرم افزاری  ضعيف  پشتيبانی 

مناسب برای انتخاب نباشند.

اچ تی سی وان

 HTC اول  جايگاه  در  گزارش ها  اساس  بر 
زيبا،  طراحی  كه  است  گرفته  قرار   ONE
دوربينی مناسب و سخت افزاری قدرتمند دارد. 
همچنين صدای اين گوشی از كيفيت بسيار 

مطلوبی برخوردار است.

آیفون 5

است   IPhone5 به  متعلق  دوم  مقام 
است؛  اپل  شركت  محصول  جديدترين  كه 
نرم افزاری خاص و امكانات جانبی اين گوشی 
يكی از داليل اختصاص دادن جايگاه دوم به 

آن است.

گلكسی اس 4
اما در رتبه سوم اين رده بندی گلكسی اس 
خورد؛  می  چشم  به  سامسونگ  شركت   4
افزار  و سخت  نمايش  باالی صفحه  كيفيت 
بسيار قدرتمند از ويژگی های بارز اين محصول 

شركت سامسونگ است.

گلكسی نوت 2
به  را  چهارم  مقام   PCworld سايت 
داده  اختصاص   ll نوت  گلكسی  سامسونگ 
است. اين گوشی كه صفحه نمايش آن بسيار 
بزرگ است مجهز به يك قلم با تكنولوژی باال 

است كه كار كاربر را راحت تر می كند.

موتوروال
 Motorola Droid رتبه پنجم هم متعلق به
ايران  در كشور  و هرچند  است   Razer HP
پشتيبانی چندان جالبی ندارد اما در ساير نقاط 
دنيا طرفداران بسياری دارد و طراحی اين گوشی 

از نقاط مثبت آن به شمار می رود.

اچ تی سی دروید
 HTC Droid ششم  جايگاه  در  همچنين 
DNA قرار گرفته است كه هم صفحه نمايش 
با كيفيتی دارد و هم پردازنده چهار هسته ای آن 
از قدرت مطلوبی برخوردار است؛ البته نبايد عمر 

كم باطری اين گوشی را فراموش كنيم.

نوکیا
مقام هفتم به Nokia Lumia22 اختصاص 
داده شده كه اگرچه سيستم عامل آن ويندوزی 
است كه در ايران پشتيبانی نمی شود اما طراحی 

آن زيبا است و مجهز به ويندوز فون 8 است.
رتبه هشتم متعلق به گوشی هوشمند گوگل 
پردازنده  است؛   LG كه ساخت شركت است 
قدرتمند دارد و ورژن نرم افزاری آن هم آخرين 

ورژن آندرويد است.

اچ تی سی ویندوز
در جايگاه نهم يكی ديگر از مدل های شركت 
HTC يعنی 8X Windows Phone به چشم 
موبايل  ويندوز هشت  به  می خورد كه مجهز 

است.
اما در آخر ليست بهترين ها گلكسی اس 3 
قرار گرفته كه اگر چه از بعضی مدل ها پيرتر 
است اما امكانات جانبی و سخت افزاری مناسبی 

دارد و هنوز هم قلب بسياری را ربوده است.

منبع: خبرگزاري ایسنا

كد: 1۰91300 گوشـی پرطرفـدار سـال جـاری
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نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو

شماره 8 |  مرداد 92

همزمان با فرارسيدن ماه ضيافت الهي روابط عمومي شركت 
قصد دارد مسابقه اي با عنوان »ضيافت« در ماه مبارك رمضان 

برگزار كند. 
به  با عنوان »شب هاي بي قراري« كه  اين كار كتابي  براي 
موضوع شب هاي قدر مي پردازد، بر روي پرتال در نظر گرفته 

شده است و همكاران پس از مطالعه آن مي توانند به پرسش هاي 
مربوطه پاسخ دهند. مهلت شركت در مسابقه و ارسال پاسخ ها تا 
16 مردادماه در نظر گرفته شده است. به پنج نفر از برندگان به قيد 
قرعه جوايزي اهدا خواهد شد در صورت استقبال خوب همكاران 

امكان افزايش تعداد جوايز نيز وجود دارد.

»ضیافت« تام در ضیافت رمضان

ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره هفت 
تام نامه شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در 

دوره جديد مسابقات تا 23 مردادماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب سركار خانم سولماز بياتي 
به عنوان مطلب برتر از ديد مخاطبان انتخاب شد همچنين به قيد 
قرعه جناب آقاي محمدرضا نقابي از گروه سيستم هاي رباتيك و 

سركار خانم فيروزه ياراحمدي از گروه كنترل و ابزار دقيق به عنوان 
برندگان مسابقات پيامكي تام نامه انتخاب شدند.

تام نامه  بعدي  مسابقه  در  شركت  جهت  محترم  همكاران 
شماره  به  را  خود  نظر  مورد  مطلب  به  مربوط  كد  مي توانند 

3٠٠٠4897 به صورت پيامك ارسال كنند.

مسابقه پیامكي شماره 8 تام نامه 

كاريـكاتور
كد: 91303 كیوان پور ياور - گروه نیرو و تاسیسات

گونــاگون
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نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو
شماره 8 |  مرداد 92

اوايل پروژه مس بود كه بنده به اتفاق اولين 
گروه از بچه هاي تام به عنوان نفر تداركات و 
پشتيباني به كرمان رفته بودم. يادمه بعد از دو 
هفته، تمام بچه ها به تهران برگشتند و من به 
خاطر انجام برخي از كارهاي اداري از قبيل اخذ 
كارت هاي تردد همكاران و... در سرچشمه تنها 
و يالقوز ماندم. اون روزا هم روزايي بود كه گروه 
تروريستي ريگي عمليات خودشون رو تو گوشه 
و كنار كرمان شدت بخشيده و حتي به پاسگاه 
كبوترخان ) پاسگاهي در حدود 7٠كيلومتري 
محل استقرار ما ( حمله كرده بودند و چند نفر 
از پرسنل پاسگاه رو به شهادت رسونده بودند، 
يادمه شب قبل از برگشت بچه ها به تهران، 
فيلمي از جنايات ايادي ريگي ملعون رو كه به 
صورت سي دي دست يكي از بچه ها رسيده 
بود به اتفاق نگاه كرده بوديم، خالصه شب كه 
شد من در يك خونه در اندر دشت وياليي كه 
تنهاي  بودند  خالي  نيز  آن  مجاور  خانه هاي  
تنها بودم و داشتم براي خودم تلويزيون تماشا 
مي كردم و ماجراي ريگي و فيلم شب قبل رو 
كامال فراموش كرده بودم، يكي از راننده هاي 
كرماني كه تازه با ما همكار شده بود با يه كاسه 
آش به سراغم اومد و گفت: اومدم شما رو به 
خونه ببرم تا تنها نباشي. گفتم خيلي از لطف 
كرد  اصرار  خيلي  راحتم.  اينجا  ممنونم  شما 
ولي من راضي نشدم كه با ايشان بروم كمي 
پيشم نشست و وقتي خواست بره گفت: راستي 
مهندس !!خواستي بخوابي درها رو حتما قفل 
كن گفتم : چرا ؟ خيلي با حرارت و جدي گفت 
اومدن  ريگي  گروه  ديشب  نداري؟  خبر  مگه 
همين حوالي دو نفر رو سر بريدن ! )البته بعدا 
فهميدم منظورش همون قضيه حمله به پاسگاه 
بوده و اين پائيني هم كه گفته بود همون فاصله 
7٠ كيلومتري ما بود( ترس سراسر وجودم رو 
گرفت تو دلم گفتم: لعنت به من. كاش دعوتش 
رو قبول مي كردم و به خونه اش مي رفتم. االن 
منم  بگم  بهش  كه  مي كشم  خجالت  ديگه 
باهات ميام تازه بدتر از اون اين حرفش بود كه 
گفت: البته مهندس! نگران نباش اينجاها نميان 
فقط محض احتياط گفتم، اگه سر و صدايي هم 
اينجا  نگران نشي ها چون خونه هاي  شنيدي 
شما  كه  بزرگي  خونه هاي  همين  مخصوصا 
هستيد جن داره! به همين جهت تا صبح ممكنه 

سرو صداي زيادي بشنوي!
 آقا اينو كه گفت: ديگه داشتم از ترس قالب 
تهي مي كردم. اينا رو گفت و رفت من موندم 
و ترس، تمام چراغ هاي خونه رو روشن كردم 
روي  كردم  زياد  آخر  تا  هم  تلويزيون  صداي 
كاناپه چمباتمه زده بودم و چشم از در و پنجره 

برنمي داشتم يك بار تلفن خونه زنگ خورد ولي 
چون تو راهرو بود از ترسم نرفتم جواب بدم 
همش تو اين فكر بودم كه اگه گروه ريگي هم 
اينجا نياد، جن ها تا صبح سكته ام مي دند. يك 
بار تو آشپزخونه كه اون سر راهرو بود فكر كنم 
ماهي تابه بود كه از روي سبد روي ظرفشويي، 
پايين افتاد. اون موقع ديگه اوج ترسيدن من بود 
يه جور ضعف تمام وجودم رو گرفته بود. اون 
شب به نظرم بلندترين شب زندگيم بود مگه 
زمان مي گذشت تند تند ساعت ديواري رو نگاه 
ايستاده  اين بود كه زمان  مي كردم ولي مثل 
وحركت نمي كنه به هرحال اون شب سحر شد 
ولي من چشم رو هم نذاشتم از فردا شب يكي 
از همكاراي بومي رو كه از راه دوري مي اومد 
با بهانه هاي مختلف دعوتش مي كردم اونجا تا 
تنها نباشم تا اينكه بچه ها از تهران برگشتند و 

روزهاي ترس من هم سپري شد

 یه خاطره دیگه ازمس
يه روز از يكي از شركت هاي پيمانكارمون 
اومده بودند تا روي يكي از پلنت ها كار كنند 
يكي، دو روز بيشتر كار نداشتند، و بنده هم به 
عنوان ناظر كارفرما بهشون معرفي شده بودم. 
صبح اولين روز شروع كارشون بود، يك وانت 
مزدا كه حامل تجهيزاتشون بود رو با خودشون 
آورده بودند كه بايد با آن سمت پلنت مذكور 
مي رفتيم. مهندسي )كه متاسفانه اسم وفاميليش 
گروه  رييس  عنوان  به  كردم(  فراموش  رو 
همراشون بود بنده رو با لفظ جناب مهندس 
مورد خطاب قرار داد و براي اينكه من راحت 
باشم گفت شما بفرماييد جلو بنشينيد. هر قدر 
اصرار كردم كه خودش هم پيش من بنشيند، 
باشيد  راحت  شما  مهندس!  جناب  نه  گفت: 
خالصه بعدازكلي تعارفات معمول ايراني! وقتي 
ديدم ديگه تعارف بيش از اين فايده اي نداره 
به ناچار تنهايي جلو نشستم و به محل مورد 
نظر رفتيم يادمه اون روز تا ظهر كلي با تنقالت 
از من  بودند،  آورده  به همراشون  و چايي كه 
پذيرايي كردند تا جا داشت، سر بنده عزت و 
احترام گذاشتند . وقتي چيزي مي گفتم طوري 
تعظيم مي كردند كه عنقريب بود پيشوني شون 
به نوك كفششون بخوره ! راستش از اين همه 
هم  مي شدن  قائل  برام  كه  واحترامي  عزت 
خجالت   ! بودم  معذب  هم  اومد  مي  خوشم 
مي كشيدم بگم من مهندس نيستم ازطرفي هم 
مي ترسيدم بعدا بفهمند كه مهندس نيستم و از 
اين همه عزت و احترام خودشون نسبت به من 

خجالت زده شوند!!!
موقع ناهار شد و باز هم مثل صبح و رد و 

بدل شدن همون تعارفات اونا عقب نشستند و 
من هم جلو ، آمديم دفتر تام ژتون ناهار گرفتيم. 
من طبق معمول همراه همكاران هر روزه عازم 
رستوران داخل شركت شدم و اونا هم خودشون 

با يه تعداد از همكاراي ديگه رفتند ناهار . 
بعد از ناهار اومديم دوباره برگرديم به سايت 
براي ادامه كار، چون مي دونستم تعارف فايده اي 
نداره اين بار بدون اينكه اونا بگن خودم رفتم تا 
جلو وانت بنشينم، هنوز دستم رو طرف دستگيره 
سر  پشت  از  يكي  كه  بودم  نبرده  ماشين  در 
گفت: آقا نادر!!! برگشتم ديدم همون مهندسه 
)سرپرستشون( هست كه با اين لفظ منو مورد 
خطاب قرار داده! با تعجب گفتم : با من بوديد!!، 
گفت:بله آقا نادر! بي زحمت يه دستي بنداز به 
اين بنديل لوله ها تا با هم بذاريمشون تو وانت، 
گذاشتيم  رو  لوله ها  بنديل  كردم  كمكشون 
عقب وانت خيلي متعجب شدم كه چرا ديگه 
بهم نگفت جناب مهندس! و با اين لحن كه 
خيلي هم مودبانه نبود صدام زد حتي به خودش 
زحمت نداد فاميلي منو به طور كامل تلفظ كنه، 
راستشو بخوايد همچين يه خورده ناراحت هم 
شدم كه چرا بهم نگفت مهندس! )آخه اينقدر 
بودند  گفته  مهندس!  مهندس  پروژه  توي 
كه ديگه خودمم باورم شده بود و به كمتر از 
مهندس رضايت نمي دادم(، حاال قضيه چي بود؟ 
بعدا از طريق يه نفر  فهميدم در فاصله اي 
كه من ازشون جدا شدم تا به ناهار بروم همون 
بود  اومده  ترسيدم، سرم  ازش مي  باليي كه 
از اين قرار بود كه يه آدم شير پاك  موضوع 
خورده، از همكاران خودمون گفته بود كه بابا 
نادري كه مهندس نيست، اصال كاره اي نيست 

و... 
جونم براتون بگه اين بار ديگه من و مهندس، 
به اتفاق كارشناسي كه همكارش بود با زحمت 
كه  طوري  جاكرديم  وانت  جلو  رو  خودمون 
همكار مهندس كه همچين چاق و چله هم 
بود به علت كمبود جا كامال روي پاهاي من 

نشسته بود! 
درحالي كه از درد پا داشت حالم بهم مي خورد، 
توي دلم داشتم به اون كسي كه به اينا گفته بود 
نادري مهندس نيست و كاره اي نيست! لعنت 
مي فرستادم، نمي دونم چرا بي خودي!! به ياد 

اين شعر معروف افتاده بودم كه ميگه:
آدميت             بجان  است  شريف  آدمي  تن    

نه همين لباس زيباست نشان آدميت  

ولي اين شعر زيبا اصال براي اين اتفاق صدق 
نمي كرد بلكه كامال عكس اين شعر بود كه 

صادق بود.

خاطراتي از پروژه مس سرچشمه 
حجت اله نادري - گروه كنترل و ابزار دقیق

گونــاگون
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