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سخن سر دبیر

زمان زيادي از توافقاتي كه بعد از اجالس ژنو و جو مثبتي كه در كشور به وجود آمد، نمي گذرد. هرچند 
اخبار ضد و نقيضي در اين خصوص در رسانه ها منتشر مي شود ولي اميدواريم كه آينده روشني كه در اين 
خصوص پيش روي صنعت باز شود و روحيه و نشاط ديگري را به جمع صنعتگران كشور باز آورد. صنعت 
خودرو شايد عيني ترين مثالي باشد كه بتوان در اين زمينه از آن نام برد. روشن ترين دستاورد در اين حوزه 

برگزاري همايش بزرگ بين المللي خودرو و حضور بزرگان صنعت خودرو در ايران بودند.
نمي توان منكر هزينه هاي سنگين تحريم ها بر سايه اقتصاد و به خصوص صنعت كشور شد. شركت تام 
نيز به عنوان عضوي از جامعه صنعتي با مشكالت زيادي كه از اين رهگذر حادث شد، دست و پنجه نرم 
مي كند با اين حال نكته مهم اين است كه با وجود موانع بيشماري كه در اين خصوص به وجود آمده، هيچ گاه 
مديران و بدنه شركت دست از تالش خستگي ناپذير خود برنداشته و به گونه اي پيش رفته اند كه حتي در 

برخي موارد كاري، از پيش بيني ها نيز جلوتر بوده اند.
برنده شدن در چندين مناقصه و امضاي چند قرارداد اخير خود نشان از اين تكاپو دارد، آن هم در برهه اي 
كه شرايط تامين براي صنعتگران بسيار مشكل شده است. به خصوص اينكه اين پروژه ها عمدتا پروژه هاي 
بزرگي نيز محسوب مي شوند و در بازاري غير از خودرو به دست آمده اند؛ اين يعني حركت شركت در مسير 

چشم انداز و چرخش هوشمندانه و با تكيه بر تجارب قبلي.
همه اين ها ممكن نمي شد جز در سايه يكدلي و كار مسووالنه. 

برآيند كنوني مسير توسعه شركت، گواه بر قدم گذاشتن در مسير درستي دارد كه مسلما تجربه و نيروي 
جوان سهم به سزايي در تحقق همه جانبه آن دارد. 

كد: 91343
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نگــاه

رئيس جمهور با اشاره به شعار انتخاباتی خود تصريح كرد: شعار ما اين 
است كه سانتريفيوژ بايد بچرخد اما اقتصاد و زندگی مردم نيز بايد بچرخد و 

دولت بر اين وعده خود تا آخر ايستاده است.
روحانی با بيان اينكه نه تنها انرژی هسته ای و فناوری هسته ای حق 
مسلم ماست بلكه غنی سازی نيز حق مسلم ما ست، افزود: در كنار اين مساله 
پيشرفت و توسعه، بهبود معيشت و رفاه مردم و شكستن و ويران كردن 

ساختمان منحوس تحريم های ظالمانه نيز حق مسلم ماست.

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به همه وعده هايی كه به مردم داده، 
پايبند است تصريح كرد: اما برای دستيابی به اهدافمان به اجماع داخلی، به 
همدلی نياز داريم از اين رو برای دستيابی به آرمان بلندمان بايد افكار خود را 

نزديک تر كرده و آستانه تحمل را باال ببريم.
وی تصريح كرد: چهار شركت دانش بنيان مانند مايكروسافت، فيس بوک، 
اپل و گوگل درآمد خالصشان در سال گذشته 266 ميليارد دالر بوده است. از 

اين رو ما هم می توانيم و بايد اقتصاد دانش بنيان را توسعه داد.

ايران،  خودروي  بازار  رهبري  هدف  با  خودرو  ايران  صنعتي  گروه 
برنامه ريزي كرده تا سال 2017 ساالنه يک محصول جديد و دو فيس 
ليفت را به بازار عرضه كند. پس از اين سال نيز توليد ده محصول در 
هشت سال منتهي به 2025 ميالدي هدف گذاري شده و در دستور كار 
قرار گرفته است. مهندس هاشم يكه زارع در همايش بين المللي صنعت 
خودرو ضمن بيان اين مطلب، اظهار كرد: ظرفيت توليد اين گروه بالغ 
بر850 هزار دستگاه خودرو در سال است و اين پتانسيل بسيار مطلوبي در 
اختيار ما قرار داده تا ضمن حركت باشتاب به سمت توسعه كمي و كيفي 

در توليد، با عرضه محصوالت متنوع و جديد رهبري بازار ايران را نيز در 
اختيار داشته باشيم.

ايران  تبيين استراتژي هاي گروه صنعتي  ادامه به تشريح و  وي در 
خودرو پرداخت و گفت: ما مي خواهيم تا سال 2017 ميالدي ساالنه يک 
محصول جديد و دو فيس ليفت را به بازار عرضه كنيم. در اين هدف گذاري، 
سهم صادرات محصوالت از كل توليد 30 درصد در نظر گرفته شده و 
عرضه محصوالت جديد با پالتفرم هاي داراي تكنولوژي مدرن نيز در 

شمار اولويت هاي ما قرار دارد.

كد: 91345

عرضه ساالنه يك محصول و دو فيس 
ليفت جديد توسط ايران خودرو 

مهندس یکه زارع پیشنهاد کرد: 

كد: 91347

وزير نفت گفت: ايران صادرات نفت خود را به زودی افزايش می دهد و 
حضور موثری در بازارهای صادراتی خواهد داشت.

 بيژن نامدار زنگنه وزير نفت جمهوری اسالمی ايران، در اجالس وزرای 
اوپک در وين گفت: كشورهای عضو اوپک بايد درهای جديدی را برای 
بازگشت تهران به بازارهای جهانی نفت باز كنند. زنگنه گفت: به زودی 
تحريم ها عليه نفت جمهوری اسالمی ايران برداشته می شود و تهران 
صادرات نفت خود را افزايش می دهد. زنگنه همچنين اظهار كرد: ايران 
از نظر تكنيكی هيچ مشكلی در خصوص افزايش صادرات و برگشتن به 

ظرفيت 4 ميليون بشكه در روز ندارد.

به گفته وي، صادرات نفت ايران اكنون به 1.2 ميليون بشكه در روز 
رسيده كه پيش از اين در سال 2011 حدود 2.5 ميليون بشكه در روز بود.

قطعی  عنوان سياست  به  افزايش صادرات  كرد:  تصريح  نفت  وزير 
جمهوری اسالمی ايران در آينده خواهد بود.

او همچنين در اجالس اوپک اعالم كرده است: صادرات نفت جمهوری 
اسالمی ايران به دليل تحريم ها كاهش يافته اما مشكالت تحريم در حال 
برطرف شدن است و ايران اراده قوی برای بازگشت دوباره به بازارهای 
جهانی دارد. كشورهايی كه سهم ايران را در اوپک تصاحب كرده ا ند بايد به 

شرايط و موقعيت قبلی خود برگردند

وزیرنفت خبر داد:

نفـت  صـادرات  افـزايش 
ايـران در آينـده نزديـك

كد: 91346

رئیس جمهور خبر داد: 

بايـد اقتصـاد دانش بنيـان
 را توسعـه دهيـد
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کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

وزير نيرو سند اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی را 
به قائم مقام ها، معاونين و مديران عامل شركت های مادر تخصصی 
است: دستيابی  تصريح شده  ابالغيه  اين  در  كرد.  ابالغ  نيرو  وزارت 
كامل اجرای قانون اجرای سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی 
و حصول اطمينان از تامين آب سالم و برق پايدار، مستلزم تعريف و 
پياده سازی مدلی سازگار، جامع و يكپارچه است. تدوين سند اجرای 
اصلی  مبنای  عنوان  به  اساسی،  قانون   44 اصل  كلی  سياست های 
اين  در  نيرو  وزير  است.  الزامی  عملكرد  سنجش  و  آتی  تصميمات 
ابالغيه تاكيد كرده مطابق قانون اجرای سياست های كلی اصل 44 
قانون اساسی، در طول سال های گذشته عالوه بر واگذاری بيش از 
210 هزار ميليارد ريال از دارايی ها و سهام حوزه وزارت نيرو، سرمايه 
گذاری معناداری به ويژه در بخش های توليد برق و آب شيرين توسط 

بخش خصوصی صورت پذيرفته است.

ابالغ سند اجرای سياست های اصل ۴۴ در حوزه نيرو 

نخستين ال سی طرح های هفت گانه فوالدی باز شد
معاون وزير صنعت معدن و تجارت از باز شدن نخستين ال سی 
حاشيه  در  كرباسيان  مهدی  داد.  خبر  فوالدی  هفتگانه  طرح های 
در  فوالد  هفتگانه  طرح های  اظهاركرد:  فروش،  توسعه  همايش 
رضوی،  بختياری،  خوزستان،  خراسان  و  چهارمحال  استان های 
 خراسان جنوبی،  آذربايجان شرقی،  كرمان و فارس قرار دارند و از 

دو بخش آهن اسفنجی و فوالدسازی تشكيل شده اند. 
وی خاطرنشان كرد: پس از مذاكرات موفقيت آميز با مدير گروه 
MCC چين، فرايند تامين مالی طرح های استانی فوالد هموار شد 
به گونه ای كه هم اينک اين شركت به عنوان تامين كننده مالی اين 

طرح ها همكاری های خود با ايران را از سرگرفته است. 
به گفته وی، حدود 20 روز پيش قرارداد تامين مالی اين طرح ها 
مرحله  به  را  قرارداد  مناسبی  تخفيف  با  توانستيم  ما  و  شده  منعقد 

اجرا درآوريم.

كد: 91348

كد: 91349

توصيه رييس انجمن جهانی به خودروسازان ايرانی

رييس انجمن جهانی خودروسازان در توصيه ای  به خودروسازان ايرانی 
از آن ها خواست در توليد محصوالت خود به كيفيت بيش از كميت و تيراژ 
 2.5 تا  دو  توليد  با  می تواند  ايران  كه  است  معتقد  و  دهند  اهميت  توليد 
ميليون دستگاه خودرو در سال در جمع 10 كشور برتر توليدكننده خودرو 

در جهان قرار گيرد.
پاتريک بلين با بيان اين كه البته ايران به راحتی می تواند جز 10 كشور 
اين  به  كرد:  خاطرنشان  گيرد،  قرار  جهان  در  خودرو  توليدكننده  نخست 
ميليون   2.5 تا  دو  به  را  خود  خودروی  توليد  تيراژ  می تواند  ايران  ترتيب 

دستگاه در سال افزايش دهد.

توسعه ناوگان ريلی با وجود نياز ۷۲هزار دستگاه 
واگن باری متوقف است

يک كارشناس ريلی با تاكيد بر اين كه دولت بايد نسبت به تامين وثايق بانكی 
تسهيالت نوسازی ناوگان بخش خصوصی تعامل كند، بر لزوم  اجرای طرح جامع 
حمل و نقل ريلی، افزايش سرعت سير و نوسازی 22 هزار واگن باری با عمر 

متوسط 25 سال، تاكيد كرد.
محمد ساطعی  با بيان اين كه در حال حاضر حدود 51 شركت   خصوصی در 
عرصه ريلی فعاليت می كنند، اظهار داشت: اين 51 شركت شامل شركت های 100 
درصد خصوصی، عمومی و شركت های مشترک با دولت هستند كه رونق خوبی را 

در حوزه حمل و نقل ايجاد كرده است.

كد: 91353كد: 91352
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ظرفيت توليد روزانه ۴ ميليون بشکه نفت به زودی محقق می شود

مهندسان رباتی عمومی ابداع كرده اند كه تنها برای يک تخصص 
ويژه قابل استفاده نبوده و می تواند طيف گسترده ای از فعاليت ها را انجام 
دهد.شركت »Unbounded Robotics« در حال فروش اين ربات 
است كه ارتفاع آن تقريبا يک متر بوده و مجهز به يک دست منفرد 
حركت  آزمايش  برای  كه  ربات ها  اكثر  برخالف  است.  كننده  كنترل 
برای  می تواند  جديد  ربات  می شوند،  طراحی  فعاليتی خاص  انجام  يا 
طيف وسيعی از مسئوليت ها برنامه ر يزی شود. برنامه ريزی ربات ها برای 
كار با اجسام دنيای واقعی فرآيندی بسيار دشوار است، مگر اينكه به 
آنها دستورالعمل های دقيق داده شود. به طور مثال، ربات های صنعتی 
فقط مجموعه محدودی از فعاليت های مونتاژ را انجام می دهند. اين 
سامانه جديد »UBR« نام دارد و مجهز به بازويی است كه می تواند 
در جهت های مختلف حركت كرده و دستی در انتهای اين بازو اجسام 
را با انبر بگيرد. اين ربات همچنين به اطراف حركت كرده و از موانع 

دوری می كند.

كد: 91351ربات همه فن حريف وارد بازار کار می شود

کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

صادرکنندگان نمی توانند ارز بياورند

نايب رييس كنفدراسيون صادرات گفت: با توجه به بخشنامه دولت در راستای 
بازگشت ارز صادراتی به كشور، به غير از يكی از بندها مابقی روش ها به دليل تحريم 
بانک مركزی غير قابل اجراست و دولت بايد الزامات اجرايی شدن آن بند را اعالم كند.

محمد الهوتی در مورد بخشنامه  اخير دولت مبنی بر اين كه صادر كنندگان بايد 
برای اخذ جوايز صادراتی، اطالعات ارزی خود را به سامانه ارزی بانک مركزی ارايه 
دهند، اظهار كرد: پرداخت بدهی ارزی صادر كنندگان، فروش ارز حاصل از صادرات به 
بانک ها يا صرافی های دارای مجوز از بانک مركزی و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها 

در شرايطی كه بانک مركزی تحريم است به طور كل غيرقابل اجراست

رشد ۷.۵درصدی بودجه ۹۳

معاون رئيس جمهور با اشاره به افزايش منابع ارزی در سال آينده گفت: 
برای سال ۹3 همانند امسال فروش يک ميليون بشكه نفت در نظر گرفته 

شده است.
كل  بودجه  گفت:  رئيس جمهور  راهبردی  نظارت  و  برنامه ريزی  معاون 
كشور در سال ۹3 بالغ بر 782 هزار ميليارد تومان است كه نسبت مصوب 
سال ۹2 حدود 7.5 درصد رشد نشان می دهد و بودجه عمومی 1۹4 هزار 
ميليارد تومان است كه نسبت به 210 هزار ميليارد تومان بودجه سال جاری 

7.3 درصد رشد منفی دارد.

كد: 91355كد: 91354

مديرعامل شركت ملی نفت ايران گفت: ظرفيت توليد نفت ايران 
در آينده نزديک به سطح روزانه چهار ميليون بشكه می رسد.

از سوی  افزود: طرح ها و پروژه های متعددی  الدين جوادی  ركن 
قابل  بخش  كه  دارد  قرار  اجرا  دست  در  ايران  نفت  ملی  شركت 

توجهی از آنها مرتبط با توليد و پشتيبانی از توليد نفت و گاز است.
بر اساس برنامه اعالم شده از سوی وزارت نفت، از شهريور امسال 
روزانه  به  امسال  آبان  پايان  تا  كشور  نفت  توليد  ظرفيت  تاكنون، 
حدود سه ميليون و 500 هزار بشكه و با انجام سرمايه گذاری ها و 
اقدام های الزم اين ظرفيت تا پايان سال ۹2 به روزانه سه ميليون و 
850 هزار بشكه افزايش خواهد يافت. معاون وزير نفت و مديرعامل 
شركت ملی نفت ايران اظهار اميدواری كرد كه يكی از فازهای 17 
تا پايان سال 13۹3 به بهره  و 18 اواسط سال آينده و كل دو فاز 

برداری برسد.

كد: 91350



8

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
شماره 10 |  آذر 92

از تام چه خبر؟

شركت تام در راستاي استراتژي توسعه بازار 
خود در صنايع غيرخودرويي موفق به امضاي 
قرارداد احداث مخازن ذخيره سازي محصوالت 

نفتي براي پتروشيمي پارس شد.
افزايش ظرفيت  به  نياز  به دليل  پروژه  اين 
ذخيره سازي محصول گسولين و خوراک بنزن 
انجام خواهد شد. ذخيره سازي محصول گسولين 
به دليل استفاده آن در بازار داخل و حتي صادرات 

كامال استراتژيک بوده و به همين دليل مخازن 
ذخيره از اهميت ويژه اي برخوردارند.

با توجه به تجربه قبلي تام در صنايع نفت و گاز 
از جمله صنعت سي ان جي، پروژه پااليشگاه گاز 
فاز 17 و 18 پارس جنوبي، پروژه احداث تاسيسات 
ذخيره سازي و ايستگاه هاي اندازه گيري ميعانات 
گازي عسلويه، حال با اين پروژه چرخه حضور 
تام در صنايع نفت كامل خواهد شد. اين مخازن 

طراحي   ،)Basic Design(پايه طراحي  شامل 
تجهيزات،  خريد   ،)Detail Design( تفصيلي 
اجراي عمليات ساخت و نصب تجهيزات، پيش 
راه اندازي و راه اندازي احداث يک دستگاه مخزن 
12500 مترمكعبي بنزن و يک دستگاه مخزن 
همراه  به  گسولين  ذخيره  مكعبي  متر   5000

تاسيسات و تجهيزات جانبي در عسلويه است.

شركت تام برنده مناقصه ساخت يک واحد توليد اكسيژن براي شركت 
فوالد آلياژي ايران شد.

 تام با تكيه بر تجربه ها و توانمندي هاي خود در طراحي و ساخت واحدهاي 
تاسيسات كارخانه هاي فوالد و نيز  همكاري مناسب با شركت بين المللي 

فورچون برنده اين مناقصه شده است. 
موضوع مناقصه، انجام فعاليت هاي مهندسي، تامين و اجراي يک واحد 
توليد اكسيژن به ظرفيت 6000 نرمال متر مكعب در ساعت است. انجام كليه 
فعاليت هاي ساختماني و تاسيساتي و خط لوله براي انتقال توليدات به واحد 
فوالدسازي نيز جزو محدوده كاري پروژه تعريف شده است همچنين اين 

كارخانه داراي قابليت توليد نيتروژن و آرگون نيز بوده است.

ارائه پيشنهاد فني مناسب و قيمت رقابتي باعث شد تا در رقابت با ساير 
شركت هاي داخلي و خارجي معتبر  فعال در اين حوزه، كارفرما شركت تام را 

به عنوان برنده مناقصه اعالم كند.
 ارزش پروژه بالغ بر 80 ميليارد تومان است كه با همكاري شركت فورچون 

در مدت 18 ماه اجرا خواهد شد. 
شركت فورچون از سازندگان معتبر واحد توليد اكسي ژن است كه پروژه هاي 
بزرگ و متعددي در اقصي نقاط جهان اجرا كرده است و امضاي قرارداد 
همكاري با اين شركت نشان از توان باالي مهندسي تام براي همكاري هاي 

بين المللي دارد.
محل اجراي اين واحد توليد اكسيژن، در 25 كيلومتري شهر يزد است.

كد: 91357
مشارکت تام و شرکت هاي بين المللي در اجراي تاسيسات واحدهاي فوالد

كد: 91356تام براي پتروشيمي پارس مخازن ذخيره سازي مي سازد
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عليرضا عكاف زاده مديرعامل كارخانه فوالد بردسير در مراسم تجليل 
از كاركنان اين واحد صنعتی گفت: تالش های كارخانه فوالد بردسير 
در ميان واحد های صنعتی استان كرمان قابل تقدير است. مديرعامل 
جديت  و  روزی  شبانه  تالش  كرد:  خاطرنشان  بردسير  فوالد  كارخانه 
از واحدهای صنعتی كارآمد  به يكی  را  در كار، كارخانه فوالد بردسير 
يافت.  خواهد  ادامه  روند  اين  و  است  كرده  تبديل  كرمان  استان  در 
كرمان  استان  در  موجود  معدنی  ظرفيت های  به  اشاره  با  عكاف زاده 
ابراز اميدواری كرد كه با سرمايه گذاری در اين بخش، از خام فروشی 
مواد معدنی در كرمان در آينده نزديک جلوگيری شود. وی گفت: هم 
اكنون چندين كارخانه فوالد در استان كرمان در حال ساخت است كه 
در صورت فعال شدن آنها چرخه توليد فوالد در كرمان كامل می شود.

 مديرعامل كارخانه فوالد بردسير گفت: با كامل شدن چرخه توليد 
خام  از  در كشور،  و خودكفايی  اشتغال  ايجاد  كرمان، ضمن  در  فوالد 
فروشی مواد معدنی نيز جلوگيری می شود. اين فعال صنعتی با تبيين 

نقش خانواده در پيشرفت همسران آنها در محيط كار، گفت: سختی های 
كار در يک محيط صنعتی بسيار زياد است و اگر همراهی و همكاری 
نيست. در  امكان پذير  راحتی  به  نباشد، تحمل آن  همسران و خانواده 
شد. تجليل  صنعتی  واحد  اين  نمونه  كارمندان  از  مراسم  اين  پايان 

بردسير  فوالدسازي  مجتمع  احداث  پروژه  كه  است  ذكر  به  الزم 
صنايع  حوزه  پروژه   بزرگترين  فوالد،  تن  هزار   800 توليد  هدف  با 
فوالدي تام است كه تاكنون بيش از 42 درصد پيشرفت داشته است. 
 برجسته ترين فعاليت هاي صورت گرفته در ماه هاي اخير اتمام تست 
و راه اندازي پست 400 كيلو ولت كارخانه فوالد سازي، تحويل شبكه 
توزيع برق 33 كيلو ولت به كارخانه احيا و نصب بيش از سه هزار تن 
سازه فلزي سالن اصلي ذوب است. هم چنين ايجاد جبهه هاي جديد 
كاري در فعاليت هاي اجرايي سايت در نواحي مختلف همچون  برج هاي 
خنک كننده، كارخانه تصفيه دود و غبار، كارخانه اكسيژن، سيستم انتقال 
مواد و واحد ريخته گري پيوسته از پيشرفت هاي اخير اين پروژه هستند.

كد: 91358چرخه توليد فوالد در کرمان تکميل می شود

  مهندس محسن هاشمي با اتفاق هيات همراه در تاريخ 22 مهرماه 
از كارگاه مونوريل كرمانشاه بازديد به عمل آورد.

در ابتدا ايشان طي بازديد از مسير اجراي پروژه، نسبت به سرعت و 
كيفيت كارهاي انجام شده ابراز رضايت و تاكيد كرد كه حجم عمليات 

اجرا شده در اين مدت بسيار مطلوب و قابل قدرداني است . 
 در ادامه جلسه اي با حضور ايشان، مديرعامل سازمان قطار شهري 
كرمانشاه و نمايندگان شركت تام ايران خودرو در محل كارگاه مركزي 
شكل گيري،  روند  از  گزارشي  جلسه  اين  در  كه  شد  برگزار  پروژه 

مصوبات، روند اجرايي و مشكالت پروژه به سمع و نظر ايشان رسيد.
در ادامه جلسه  مهندس هاشمي پس از مشاهده گزارش تفصيلي 
تامين مالي پروژه، احداث  ارايه شده، پيشنهاداتي در خصوص منابع 
برنامه هاي  ساير  و  تجاري  مجتمع هاي  و  توريستي  شهرک  موازي 
از  موفق  مشابه  موارد  به  توجه  با  كرمانشاه  مونوريل  پروژه  توسعه 

كشورهايي مانند دانمارک، سوئد ارائه كرد.

كد: 91359محسن هاشمي از مونوريل کرمانشاه بازديد کرد
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رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  با حضور  كار كه  نمايشگاه  در سومين  تام 
اجتماعی و بيش از 40 شركت دولتی و خصوصی افتتاح شد، شركت كرد.

در اين نمايشگاه كه در محل دانشگاه شريف برگزار  شد، تام ايران خودرو 
در غرفه اي به مساحت 12مترمربع حضور يافت.

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی نيز از غرفه تام بازديد كرد و در جريان 
نسبي فعاليت هاي شركت قرار گرفت.

سومين نمايشگاه كار با حضور شركت هاي كاريابي و كارآفرين برگزار و 
تا هفتم آبان ماه پذيراي بازديدكنندگان بود.

اين نمايشگاه اهداف مختلفي از جمله معرفي فارغ التحصيالن دانشگاه ها 

به بخش صنعت، امكان جذب نيروهاي متخصص براي شركت ها، ايجاد 
يک محيط دوستانه براي تعامل بيشتر بين فارغ التحصيالن، دانشجويان 
و شركت ها و هم چنين آشنايي شركت كنندگان و بازديدكنندگان از آخرين 
دستاوردهاي صنايع را دنبال مي كرد. تام نيز با حضور فعال در هر سه روز 
اين نمايشگاه عالوه بر تكميل حدود دو هزار رزومه در حوزه هاي مورد 
نياز واحدهاي مختلف شركت، در مورد حوزه هاي جديد فعاليت شركت 
و تغييرات استراتژيک در حوزه بازار شركت توضيحاتي براي وزير كار 
و تعاون و بازديدكنندگان پرشور و عالقه مند ارايه كرد. عالوه بر تام، 
شركت هاي فعالي از قبيل گروه توگا و مكو )زير مجموعه مپنا(، شركت 
گلرنگ، شركت استيل البرز، حفاري شمال، پتروشيمي ايران  و شركت 
همكاران سيستم در نمايشگاه حضور داشتند.غرفه شركت تام جزء شلوغ 
ترين غرفه هاي نمايشگاه بود و دانشجويان و فارغ التحصيالن بسياري 
با كنجكاوي و اشتياق درمورد فعاليت شركت در حوزهEPC  سواالتي 
مطرح مي كردند. غرفه داران تام عالوه بر تشريح فعاليت هاي شركت 
براي بازديدكنندگان و تكميل فرم استخدامي، تعامالتي نيز با شركت هاي 
حاضر در اين نمايشگاه برقرار كردند و مقايسه هاي مقدماتي در زمينه 
فعاليت هاي انجام شده در حوزه هاي منابع انساني شركت ها انجام شد و 
زمان بندي جهت برگزاري  جلسات الگوبرداري سيستماتيک در برنامه هاي 

پيش رو قرار گرفت.

كد: 91361افتتاح سومين نمايشگاه کار با حضور تام

معدن  صنعت،  نمایشگاه  پانزدهمین  در  ایران خودرو  تام 
صنعت  بین المللي  نمایشگاه  سیزدهمین  و  مشهد  فلزات  و 
داشت. فعالي  حضور  مي شد،  برگزار  تهران  در  که  برق 

در نمايشگاه صنعت، معدن و فلزات مشهد كه همزمان با آن نمايشگاه ملی 
توانمندی های ساخت داخل نيز برگزار مي شد، تام در بخش مشاركت كنندگان 
نمايشگاه فلزات در كنار 22 شركت ديگر فعال در اين حوزه حضور داشت.

فوالد  شركت  با  اوليه اي  مذاكرات  و  جلسه  تام  نمايشگاه  اين  در 
و  الكتريكي  قوس  روش  به  فوالد  توليدكننده  عنوان  به  خراسان 
خط نورد و شركت سنگان به عنوان واحد فعال فراوري مواد معدني، 
سنگ آهن، واحد كنسانتره و گندله سازي انجام داد كه مقرر شد جلسات 
و اطالعات تكميلي تر متعاقبا در محل شركت هاي فوق انجام پذيرد.

 در نمايشگاه صنعت، معدن و فلزات مشهد 250 شركت در فضايی 
معادل 15 هزار متر مربع حضور داشتند.

در اين نمايشگاه همچنين شركت هاي مختلف ماشين آالت راهسازی 
و معدن، تجهيزات مغناطيسی، اكتشاف و استخراج، مطالعات ژئوفيزيک، 
باسكول سازی، سنگ آهن، مس، فرآوری مواد معدنی، پودرهای صنعتی 
و معدنی، ريخته گری، تجهيزات جرثقيل، توليد مقاطع سبک و سنگين 

فوالدی و ديگر مقوله هايی از اين قبيل را از 14 تا 17 آبان ماه به نمايش 
گذاشتند.

همچنين در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق كه در محل 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شد تام ايران خودرو در غرفه اي 
به مساحت 42 مترمربع به ارايه آخرين توانمندي هاي خود در حوزه پست 
و توزيع نيرو، اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق و نيروگاه هاي توليد پراكنده 

و CHP پرداخت. 
از جمله  متعددي  منطقه اي  برق  نيز شركت هاي  نمايشگاه  اين  در 
شركت برق منطقه اي هرمزگان، گيالن، زنجان، آذربايجان و خراسان 

همچنين نمايندگان سازمان منطقه آزاد كيش از غرفه تام بازديد كردند.
نكته مهم اين نمايشگاه برگزاري جلسه  مشترک تام و يک هيات عراقي 

از مسووالن استان هاي بصره و نيسان بود كه مقرر شد تام همكاري هايي 
در خصوص ظرفيت هاي پروژه اي حوزه آب و برق دو استان ياد شده 
داشته و در مناقصات و فرصت هاي همكاري آنجا حضور فعال تري داشته 
باشد سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق روزهاي 15 تا 18 آبان 
ماه جاري و با حضور 306 شركت ايراني و 64 شركت خارجي برگزار شد.

كد: 91360حضور همزمان تام در دو نمايشگاه مشهد و تهران
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از تام چه خبر؟

استاندار جدید کرمانشاه از سوي دولت معرفي شد
بنابر اعالم اداره كل روابط عمومي استانداري كرمانشاه، صبح روز نهم 
آذر ماه با حضور سيد كاظم ميرولد معاون سياسي وزير كشور، آيت اله 
نمايندگان  كرمانشاه،  جمعه  امام  و  استان  در  فقيه  ولي  نماينده  علما 
مديران  استان،  جمعه  ائمه  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  استان  مردم 
معارفه  مراسم  استان  مردم  مختلف  اقشار  و  اجرايي  دستگاه هاي  كل 
دمياد  اله  از حجت  تقدير  و  كرمانشاه  جديد  استاندار  رضايي  مهندس 
شد. برگزار  استانداري  دولت  شهداي  سالن  محل  در  پيشين  استاندار 

ابراهيم رضايی بابادی متولد 1333 در آبادان است و پيش از آنكه در سال 
1383 به عنوان اولين استاندار خراسان جنوبی معرفی شود از سال 1376 
به مدت 7 سال معاون سياسی امنيتی استانداری تهران را بر عهده داشت.

ستون هاي مونوریل و ایام محرم 
اگرچه مراحل اوليه اجرايي پروژه، مشكالتي را از نظر ظاهري براي 
بخش هايي از شهر كرمانشاه ايجاد كرد اما به نظر مي رسد هم اكنون 
كه عمليات اجرايي پروژه در بخش هاي تحويل شده رو به اتمام است،  
به  زيبايي خاصي  اجرا شده در سطح شهر،  ستون  ها و سرستون هاي 
مسيرهاي تردد شهري افزوده است. اين موضوع تا جايي پيش رفت 
داد. شهر  به  خاصي  جلوه  ستون ها  اين  محرم،   سوگواري  ايام  در  كه 

 عملیات اجرایي در سومین بخش از قطعه شمالي رو به 
اتمام است

كمتر از 4 ماه از تحويل يكي از دشوارترين جبهه هاي كاري مسير 
اين بخش  كارگاه A3 مي گذرد.  به  مونوريل كرمانشاه، موسوم  پروژه 
از مسير به دليل مشكالتي نظير واقع شدن در محل رودخانه قره سو، 
تيپ ستون ها  و  ارتفاع  تغيير  زيرساختي،  و  احداثي  معارضات گسترده 
متعدد  موارد  و  مسير  بخش هاي  ساير  با  متفاوت  شرايط  به  توجه  با 
ديگر، شرايط اجرايي را براي تيم اجرايي پروژه متفاوت ساخته بود. با 
اين حال، ظرف كمتر از چهارماه از زمان تحويل اين كارگاه، عمليات 
اجرايي در اين بخش از مسير نيز روزهاي پاياني خود را سپري مي كند.

عمليات  آغاز  از  سال  دو  به  نزديک  گذشت  از  پس  اكنون  هم 
اجرايي، فعاليت هايي به شرح ذيل در قسمت هاي تحويل شده پروژه 
 B2  ،B1  ،A3  ،A2 كارگاه هاي   ،A1 كارگاه  از  بخش هايي  شامل 
و B3 )به طول تقريبي بيش از نيمي از كل مسير( انجام شده است.

همچنين آمار احجام اجرا شده به صورت زير است:

آمار فوق نشان از گستردگي عمليات عمراني پروژه مونوريل كرمانشاه 
داشته و بيانگر عزم راسخ شركت تام در اجراي به موقع پروژه مونوريل 

كرمانشاه است.

آخرين تحوالت کرمانشاه و مونوريل
كد: 91362محسن عسگري – گروه ريلي
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ايران  صنعتی  گروه  مديرعامل  حكم  با 
آپكو  شركت  مديرعامل  ترابی  سعيد  خودرو 

شد.
مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد و 
قديم شركت خودروهای سفارشی ايران خودرو 
)آپكو( با حضور مديران اين شركت برگزارشد.

محسن پورسعيدی  مديرعامل سابق آپكو، 
ايران خودرو را به دانشگاهی توصيف كرد و 
عنوان داشت در مدتی كه در گروه صنعتی 
ايران خودرو بوده تجربيات با ارزشی را كسب 
كرده است. پورسعيدی در سوابق كاری خود 
مقامی  قائم   ، خودرو  ايران  فروش  مديريت 
تام ايران خودرو  و از سال 1387 مديرعامل 
ايران خودرو  سفارشی  خودروهای  شركت 

)آپكو( را داشته است.
سعيد ترابی مديرعامل جديد شركت آپكو 
در اين مراسم اظهارداشت :با توجه به جايگاه 
خوب شركت آپكو در بين مشتريان و اعتماد 
آنان به اين برند ، اميد می رود با همكاری 
موفقيت  مجموعه  اين  كاركنان  و  مديران 
های بيشتری برای گروه صنعتی ايران خودرو 

به دست آوريم. وی از از مجموعه همكاران 
تالش  و  فاصله ها  برداشتن  با  خواست 
را  شركت  اهداف  به  رسيدن  راه  مضاعف 

هموارتر سازند.
دارای  ترابی  سعيد  كه  ذكراست  به  الزم 
از  مكانيک  ليسانس  تحصيلی  مدک 
نامبرده  سوابق  از  باشد  می  شيراز  دانشگاه 

مخابرات،  شركتهای  در  فعاليت  به  می توان 
شيالت، تحقيقات صنعتی جهاد، سايپا، تام، 
تاپ خودرو  ايران خودرو ديزل و مديرعاملی 
سفارشي  خودروهاي  شركت  كرد.  اشاره 
و  تامين  ساخت،  طراحی،  كار  ايران خودرو 
نصب تجهيزات سفارشی جانبی محصوالت 

ايران خودرو را انجام مي دهد.

ترابي مديرعامل آپکو شد 

11ميليون دالر صرفه جويي ارزي در ساخت قالب هاي »دنا«

اخبـار
شرکت   هاي تابعه 

قالب هاي  ساخت  و  ريخته گري  طراحي، 
خطوط بدنه دنا بيش از 80 درصد انجام شده و تا 
حدود يک ماه ديگر در خطوط بدنه سازي ايران 

خودرو نصب خواهد شد.
معاونت  مقام  قائم  ايكوپرس،  گزارش  به 
سواري سازي در قطعات پرسي ايران خودرو با 
بيان اين مطلب، گفت: قالب هاي بدنه دنا در 

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو طراحي، 
ساخته و بر اساس مدل تكوين محصول، برخي 

فرايندهاي كيفي روي آن انجام مي شود.
محصول  كيفيت  تضمين  شاهين صدري، 
نهايي را هدف اصلي اجراي فرايندهاي كيفي 
و  كرد  عنوان  دنا  بدنه خودرو  قالب هاي  روي 
افزود: ساخت قالب هاي بدنه در داخل كشور، 

از جمله گام هاي مهمي است كه در سال هاي 
اخير توسط گروه صنعتي ايران خودرو برداشته 

شده است.
قالب هاي صنعتي  كرد: شركت  اظهار  وي 
ايران خودرو موفق به ساخت قالب هاي بدنه دنا 
شده و از اين راه  11 ميليون دالر صرفه جويي 

ارزي ايجاد كرده است.
قائم مقام سواري سازي ايران خودرو، خطوط 
بدنه جانبی، درب موتور، درب صندوق عقب و 
بخشی از خطوط اصلی را از جمله تفاوت های 
خط دنا با سمند ذكر كرد و افزود: جيگ ها و 
تجهيزات مونتاژ بدنه توسط شركت تام ايران 
خودرو ساخته شده، قطعات بزرگ بدنه يعني 
جی2 و جی 1 در ايران خودرو و ساير قطعات 
تامين  ساپكو  تامين  زنجيره  از   3 جی  مانند 
مي شود. صدري از برنامه ريزي جدي مديريت 
ارشد ايران خودرو براي افزايش تيراژ توليد خبر 
داد و گفت:  ايران خودرو توان توليد روزانه 3300 
دستگاه خودرو را دارد و با تامين منابع مالي و 
قطعات مورد نياز، توليد روزانه سه هزار دستگاه 

ميسر است.

كد: 91364

كد: 91365
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 مراسم روز بزرگداشت روز جهاني مديريت 
پروژه با حضور مديرعامل و مديران گروه هاي 
صف و ستاد و پروژه ها در مجموعه صدف برگزار 

شد.

 اين نشست در دو قسمت صبح و عصر برگزار 
شد. با توجه به اين كه شركت تام، شركتي پروژه 
محور است روز جهاني مديريت پروژه بهانه اي شد 
تا شركت از مديران پروژه و مديران برتر شركت 

تقدير كند.
 در ابتدا مهندس محمودزاده تاريخچه اي در 
خصوص مديريت پروژه و شكل گيري آن ارايه 

كرد.
مهندس  شركت  خارج  از  سخنران  اولين   
و  شناخت  دوره  در خصوص  كه  بود  ايران پناه 
نحوه تصميم گيري به ارايه توضيحاتي پرداخت و 
در ادامه مهندس داورپناه به عنوان سخنران دوم 
درباره مديريت تيم هاي چند فرهنگي مواردي ارايه 

كرد.
 در ادامه از آقايان عباس ترابي، محمدرضا افتاده 
و محمد كريمي به عنوان مدير پروژه هايي كه در 
جلسات مديريت پروژه و انتقال تجربيات حضور 

فعالي داشتند، تقدير شد.
 در برنامه بعدازظهر نيز جلسه با يک بحث 
تحقق  مشكالت  و  چالش ها  موضوع  با  آزاد 
اهداف پروژه ها از سوي مهندس حامد فرزامي نژاد 
بر  مروري  با  كه  پيگيري شد 
اهداف و عملكرد كالن شركت 
به تشريح جايگاه مديريت پروژه 

در استراتژي شركت پرداخت.
 پس از آن، مهندس شيخ زاده 
با تاكيد بر اين كه مديران پروژه 
نقش بسيار مهمي در بهبود روند 
يادآور  اجراي يک پروژه دارند، 
شد: مديريت راهبردي و نظارت 
مناسب بر يک پروژه با توجه به 
اين كه ماهيت تام نيز بر اين 

اساس شكل يافته مي تواند آينده 
شركت را در بازارهاي مختلف 

تضمين كند. 
وي افزود: با توجه به وعده اي 
معرفي  خصوص  در  قبال  كه 
داده   شركت  برتر  مديران 
بوديم، چند تن از اين مديران 
در حوزه هاي توسعه بازار، فني 
با  پروژه  مديريت  و  مهندسي 
ارزيابي هاي انجام شده از سوي 

معاونت بهبود و توسعه منابع انساني انتخاب شدند
در ادامه مهندس رادمنش در خصوص ضرورت 
و نحوه تشخيص مديران برتر گفت: اين شاخص 
شامل دو بخش رفتاري و سازماني)استراتژيک( 
بوده كه به ترتيب ارزيابي 360 درجه و ميزان 
تحقق اهداف شركت در شاخص هاي استراتژيک 
دخيل بودند كه در نهايت افراد برگزيده نيز مورد 

تاييد مديريت محترم شركت قرار گرفتند.
اين  داريم  آينده قصد  براي دوره  افزود:  وي 
كنيم  برگزار  باشكوه تري  شكل  به  را  مراسم 
معيارهاي  با  و  دقيق تر  به صورت  ارزيابي ها  و 

تخصصي تر انجام شود.
در پايان نيز ليالز معاون بهبود و توسعه منابع 
انساني با معرفي شاخص هاي در نظر گرفته شده 
به معرفي مديران برتر پرداخت و هدايا و لوح تقدير 

از سوي مديرعامل به آنها  اهدا شد.
در اين ميان مهندس آسايش به عنوان مدير 
برتر در حوزه توسعه بازار، مهندس حاج صادقي به 
عنوان مدير برتر در حوزه مديريت پروژه، مهندس 
فالح به عنوان مدير برتر در حوزه فني و مهندسي 
همچنين   شدند  تقدير  لوح  دريافت  به  موفق 
مهندس احتشام نيز به عنوان مدير برتر در همه 

حوزه ها انتخاب شد .
الزم به ذكر است ارزيابي جهت انتخاب مديران 

ستادي از سال بعد جاري خواهد شد. 
با توجه به انتخاب مديران برتر بر آن شديم تا 
گپي هرچند كوتاه با مديران برتر تام در اين شماره 

داشته باشيم.

كد: 91363از مديران برتر شرکت تقدير شد

به مناسبت روز جهاني مدیریت پروژه؛

با مدیران برتر
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گفتگـو

14

كد: 91366

ایده هاي جالبي براي کار و برخورد با 
پرسنل دارد. در حاشیه صحبت هایش 
مي شد صمیمیتي که بین او و همكارانش 

وجود دارد را درک کرد. 
ایمان احتشام شهابي مدیر گروه بدنه 
و لجستیك شرکت تام ایران خودرو از 
5 تیرماه سال 1378 یعني همان اوان 
حضور  تام  در  شرکت،  شكل گیري 
کارشناسي  داراي  وي  است.  داشته 
مهندسي مكانیك از دانشگاه فردوسي 
بیومكانیك  ارشد  کارشناسي  و  مشهد 
از دانشگاه صنعتي شریف است؛ ضمن 
از   MBA معادل  مدرک  داراي  که  این 
سازمان مدیریت صنعتي است. حدود 
عنوان  به  آذرآب  شرکت  در  سال  یك 
کارشناس طراحي بخش بویلر فعالیت 
عنوان  با  تام  در  را  خود  کار  و  داشته 
کارشناس طراحي در قسمت گروه بدنه 

آغاز کرده است. 
به  گریزي  نیز  صحبت ها  البالي  در 
که  نشده  تاکنون  گفت  و  زد  نامه  تام 
این را عنوان کنم ولي یكي از مدیران 
کاري  ارتباط  در  ما  با  که  ایران خودرو 
شماره هاي  از  یكي  خصوص  در  است 
من  که  بود  کرده  عنوان  نشریه  این 
مدت زیادي است که با شما در ارتباط 

هستم ولي تا قبل از دیدن این نشریه 
اطالع نداشتم که چنین کارهایي در این 

شرکت به انجام مي رسد!
در  و  است  شناسي  وقت  مدیر 
خصوص شاخصه هاي یك مدیر خوب 
نیز از قبل نكاتي را یادداشت کرده بود. 
همان طوري نیز که قبال هم بدان اشاره 
مدیر  عنوان  به  پیش  چندي  وي  شد، 
انتخاب شد و همین  تام  برتر شرکت 
موضوع موجب شد براي مصاحبه این 

شماره تام نامه سراغ وي برویم.

 شما به عنوان مدیر برتر شرکت 
شدید.  انتخاب  خودرو  ایران  تام 
تصمیم  و  ارزیابان  جاي  به  شما  اگر 
انتخاب  را  خودتان  بودید  گیرندگان 

مي کردید؟
نتيجه كار مدير، نتيجه كار تيم وي محسوب 
مي شود بنابراين موفقيت وي كامال در ارتباط 
با عملكرد موفق تيم است. من اگر قرار بود 
تيمي از پرسنل شركت را به عنوان تيم برتر 
انتخاب مي كردم مطمئنا انتخابم گروه بدنه و 
لجستيک بود. به هر حال سال گذشته تالش 
جا  و  پذيرفت  ما صورت  در مجموعه  خوبي 
دارد عالوه بر گروه خود، از همكاران واحدهاي 

پشتيبان نيز تشكر ويژه اي داشته باشم. با اين 
چالش  برتر  مدير  انتخاب  كه  مي دانم  حال 
انتخاب كنندگان داشته است و  زيادي براي 
معيارهاي زيادي ازجمله ارزيابي 360 درجه و 
نظر ساير همكاران نيز در آن دخيل بوده است. 
با اين حال اگر تصميم گيري با من بود خودم را 
به عنوان مدير برتر شركت انتخاب نمي كردم.

 معیارهاي شما براي انتخاب مدیر 
برتر تامي چیست؟

ارزيابي  پارامتر در  اعتقاد من مهمترين  به 
است.  وي  مسووليت پذيري  بحث  نفر،  يک 
اينكه عاشق  بر  بايد عالوه  يک مدير موفق 
در  و  باشد، عمل گرا  خود  كار  به  و عالقمند 
همچنين  باشد  راسخ  تصميماتش  اجراي 
پيگيري خوبي براي انجام كارها داشته باشد. 
در عين حال معتقدم بايد آرامش را نيز در كار 
تيم خود  به  را  روحيه اي  چنين  و  خود حفظ 
منتقل كند؛ چرا كه به عنوان رهبر بايد سرلوحه 
گروه خود باشد همچنين بايد از دانش كافي 
در حوزه تحت مديريت خود برخوردار باشد و 
بيشتر از اينكه بر خود مشكالت تمركز كند، 
به فكر يافتن راه حلي براي آنها باشد. بايد در 
واگذاري امور به پرسنل به آنها اعتماد كرد و 

مدير آدم متفاوتي نسبت به بقيه نيست!
گپ و گفتي با مدير برتر تام؛
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مسووليت ها را به افراد خبره سپرد. البته ضمن 
از  نيز  كافي  نظارت  بايد  مسووليت  واگذاري 
است  گيرد.الزم  صورت  آنها  بر  مدير  سوي 
فردي كه امور به وي محول شده به كار خود 
عالقه مند باشد در غير اين صورت انجام امور 

به صورت  رفع تكليف انجام خواهد شد. 
 شما خیلي رک و فعال هستید این 
شاخص ها چقدر در این انتخاب دخیل 

بودند؟
فعاليت زياد اهميت زيادي دارد ولي صريح 
بودن در كار شايد شاخصه چندان مهمي نباشد. 
شايد در كار قدري رک باشم ولي در زندگي 

شخصي خود تا اين ميزان صريح نيستم.
 کمي از تجارب شاخصي که در تام 

کسب کرده اید بگویید؟
يک نكته مشترک در مديران تام اين است 
كه عمدتا آنها كار خود را از بخش كارشناسي 
آغاز كرده و با جوانب كار به خوبي آشنا هستند. 
اين موضوع در مورد بنده نيز صدق مي كند. 
از  به قدمي درک بهتري  با چنين رشد قدم 
ايجاد مي شود و در اين ميان يک مدير  كار 
بايد سعي بر اين داشته باشد كه تعادلي ميان 
نيازهاي پرسنل و منافع شركت ايجاد كند به 
گونه اي كه هر دو دسته منتفع شوند. اين نكته 
به خصوص در پروژه ايجاد خط توليد در كشور 
سنگال كمک بزرگي به ما در پيشرفت امور 
كرد؛ چرا كه كار در آنجا با مشكالت عديده اي 
به خصوص فقر صنعتي و نيروي متخصص 

محلي روبرو بود و حتي در برخورد با 
كارگران بومي منطقه مشكل داشتيم و 
به واقع مي توانم بگويم كه تنها چيزي 
يكدلي  رسيد،  ما  داد  به  آنجا  در  كه 
پرسنل بود حتي كار به گونه اي پيش 
رفت كه ما در زمان نصب و راه اندازي 
تيمي  كار  تجربه  زديم.  ركورد  پروژه 

كمک زيادي به ما كرد.
در  خودتان  تجربیات  از   
این خصوص چه توصیه هایي به 

سایر مدیران دارید؟
در يک پروژه منابع زيادي مثل منابع 

بايد  منابع  ساير  و  افزاري  مالي،منابع سخت 
دست به دست هم بدهد تا آن پروژه به انجام 
برسد اما در استفاده از كلمه منابع در خصوص 
افراد، بايد قدري تامل كرد. آنها به واقع چيزي 
فراتر از منابع انساني هستند و به نظر من بهتر 
است از آنها به عنوان سرمايه هاي انساني ياد 
كنيم. بايد تعامل بسيار خوبي با آنها برقرار كرد 
و به اعتقاد من مديران در اين حوزه است كه 

مي توانند عملكرد مطلوبي داشته باشند.
 شنیده ها حاکي از آن است که با 
ارتباط  خود  مدیریت  تحت  همكاران 
خوبي برقرار کرده اید، خودتان چقدر به 
این موضوع اعتقاد دارید و این موضوع 

چقدر به شما در مدیریت واحد و پیشبرد 
اهداف گروهتان کمك مي کند؟

اعتقاد دارم مدير آدم متفاوتي نسبت به بقيه 
نيست؛ چرا كه در برخي مواقع حتي عده اي 
قرار  پست  اين  در  مي توانند  نيز  شايسته تر 
بگيرند. مدير بايد ساده، فروتن و بدون هرگونه 
تكلفي باشد. تعامل تنها با ايجاد يک رابطه 
دوستانه ايجاد مي شود. قطعا اين يک دلي و 
همكاري در پيشبرد اهدافمان خيلي موثر بوده 

است.
 مرز بین کار و یك رابطه دوستانه 

از دیدگاه شما چه تعریفي دارد؟
يک  ولي  هستم  صريح  كار  در  هرچند 
مدير صفر و يكي نيستم و قطعا در روابطم 
مالحظاتي دارم. به واقع سعي مي كنم بين كار 
و دوستي مرزي قايل شوم، چه بسا كه اين 

ويژگي در زندگي شخصي من نيست. 
بین  در  کاري  کم  حس  اگر   
همكارانتان مشاهده کنید برخورد شما 

با موضوع چیست؟
اقتضايي است.  با كم كاري  نوع برخوردم 
مشكالت  از  ناشي  كاري  كم  مواقع  برخي 
مشكالت  اين  بايد  پس  است.  شخصي 
ريشه يابي شوند. برخي مواقع اين امر ناشي از 
تنبلي فرد است كه در اينجا هم به نظر من 
باشد. سعي  به صورت چكشي  برخورد  نبايد 
تصميم  و يک  ريشه يابي  را  مي كنم مشكل 
همه جانبه در خصوص آن بگيرم. در صورت 

تنبيه  براي  توان  مي  نيز  مالي  اهرم  از  لزوم 
براي من مهم است  نكته  اين  استفاده كرد. 
با  دارد  قرار  آن  در  پرسنل  كه  جايگاهي  كه 
يا حداقل  باشد  مهارت وي هم خواني داشته 
اين كه بين فرد و كاري كه به وي واگذار شده 

هماهنگي وجود داشته باشد. 
 به جز شیوه هاي انگیزشي شرکت، 
چه  خود  پرسنل  ترغیب  براي  شما 

شیوه هایي دارید؟
بيشتر  مي شود  مطرح  كه  انگيزشي  بحث 
افكار متمركز بحث مالي مي شود كه به نظر من 
هم موضوع مهمي است ولي اين بحث از نگاه 
ديگري نيز قابل بررسي است. افراد متناسب 

و  هستند  احترام  نيازمند  دارند  كه  جايگاهي 
به فعاليت آنها بايد اهميت داد. بهترين روش 
انگيزشي نيازسنجي بنا بر اعالم آنهاست. در 
بهبود  از معاونت  اين ميان الزم مي دانم كه 
و توسعه منابع انساني و واحد روابط عمومي 
تشكر ويژه داشته باشم كه فعاليت هاي خوبي 
براي ارتقاي روحيه پرسنل و جبران خدمات 
پرسنل در نظر گرفته اند. چنين فعاليت هايي به 
همسو شدن سرمايه هاي انساني يک شركت 

كمک شاياني خواهد كرد.
 تعریف شما از یك پرسنل خوب 

چیست؟
پذيري  مسووليت  مي كنم.  تكرار  هم  باز 
است.  خوب  پرسنل  يک  شاخصه  مهمترين 
داشتن عالقه به كار و پرهيز از هرگونه حاشيه 
از ديگر الزامات يک تعامل برد – برد است. 
راندمان كاري مناسب، سخت كوشي، نظم و 
پيگيري امور از ديگر ويژگي هاي يک همكار 
خوب است. در نهايت بايد خروجي فرد مورد 
داشتن  از  نمي توان  ولي  گيرد  قرار  قضاوت 
ممكن  كه  چرا  گرفت؛  فاكتور  كار  در  نظم 
است خروجي فرد نيز خوب باشد ولي كار وي 
هزينه هاي زيادي براي يک گروه داشته باشد.

تام  سابقه  با  مدیران  جزو  شما   
نیز  تام  شرکت  مي شوید،  محسوب 
با  و  دانش محور  زمره شرکت هاي  در 
محسوب  کشور  باالي  مهندسي  توان 
چقدر  شرکت  شما  نظر  به  مي شود، 
مهندسي  توان  از  توانسته 
ماموریت  راستاي  در  همكاران 
بنیان  دانش  حوزه هاي  در  خود 

استفاده کند؟
ماموريت تام در حوزه هايي تعريف 
به  توجه  بدون  آنها  توسعه  كه  شده 
رويكرد  نيست.  ميسر  دانشي  مباحث 
تام از ابتدا اين بوده كه به بازاري وارد 
شود كه يا دانش و تجربه آن را داشته 
باشد يا پتانسيل جذب آن در سازمان 
نيز  اساس  همين  بر  و  باشد  موجود 
معتبر  دانشگاه هاي  از  نيرو  جذب  به 

پرداخته است
 به نظر شما با این روند گروه تان 
عنوان  به  آینده هم  مي کنید سال  فكر 

مدیر برتر انتخاب شوید؟
با توجه به اينكه اكثرمديران شركت از تعهد 
برخوردار  توجهي  قابل  پذيري  مسووليت  و 
هستند، سال بعد من مدير برتر نخواهم شد. 
نام من اعالم شد،  نيز كه  البته در جلسه اي 

متعجب شدم و از قبل نيز خبر نداشتم.
کیش(  از هدیه شرکت)سفر  کي   

استفاده مي کنید؟
برنامه ريزي كرده ام بعد از محرم و صفر اين 

سفر انجام شود.

در استفاده از كلمه منابع در خصوص 
افراد، بايد قدري تامل كرد. آنها به واقع 
چيزي فراتر از منابع انساني هستند و به نظر 
من بهتر است از آنها به عنوان سرمايه هاي 
انساني ياد كنيم. بايد تعامل بسيار خوبي 
با آنها برقرار كرد و به اعتقاد من مديران 
در اين حوزه است كه مي توانند عملكرد 

مطلوبي داشته باشند.
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در گفت و گو با مدیر پروژه برتر عنوان شد؛

نبايد با پروژه اقتضايي برخورد کرد

16

مهندس فضل اله حاج صادقي مدیر پروژه فوالدسازي بردسیر 
است.

وي 60 ساله ، داراي 36 سال سابقه کار و فارغ التحصیل 
کارشناسي مهندسي صنایع از دانشگاه شریف در سال 1354 
است که 28 مرداد سال 91 به مقام رفیع بازنشستگي نایل شده 
است. او تاکنون 21 پروژه بزرگ صنعتي را راه اندازي کرده است. 

 به عنوان مدیر پروژه برتر تام،  چه خصوصیاتي را براي یك 
مدیر پروژه الزم مي دانید؟

دارا بودن دانش فني شامل مهارت،  تحصيالت و سوابق كاري مرتبط 
در امور همان پروژه از خصوصيات اصلي يک مدير پروژه است. تسلط بر 
قرارداد منعقده، تسلط بر قوانين كشوري مرتبط با قراردادها شامل قانون كار، 
مواد مرتبط قوانين مدني،  مقررات داوري، آشنايي با استانداردهاي حداقل 
عمومي كار و مقررات جاري مملكتي در مورد كيفيت از شرايط بعدي است. 
تسلط به نحوه تهيه سطوح مختلف برنامه هاي زمان بندي شده)تا سطح چهار 
و پنج(، روابط عمومي خوب جهت جلب همكاري كارفرما و مشاور طرح، 
سالمت مديريت پروژه،  دفاع از كار خوب همكاران در پروژه و بعد راهنمايي 
براي اصالح خطاها و دفاع از منافع شركتي كه براي آن كار مي كند نيز از 

خصوصيات يک مدير پروژه محسوب مي شود.
  از نظر شما یك مدیرپروژه خوب بودن بیشتر ذاتي است 

یا اکتسابي؟
اين خصوصيات اكتسابي بوده و به هيچ عنوان ذاتي نيست. براي مثال 
دانش فني ويژگي است كه بايد كسب شود ولي ممكن است يک شخص 
طي 10 سال اين ويژگي ها را كسب كند ولي شخص ديگر زودتر به آن 

درجه برسد.
 از خصوصیات ضروري یك مدیر پروژه ارتباطات باال)درون 
و برون سازماني( است، چه ساز و کاري براي تنظیم و بكارگیري 

این ارتباطات دارید؟
ساز و كار ارتباطات يک مدير پروژه را قرارداد منعقده با كارفرما تعيين 
مي كند. درست مثل كاري كه در پروژه ما انجام مي شود. در انجام يک 
پروژه كارفرما،  مشاور طرح و شركت انجام دهنده كار نقش دارند. در ابتداي 
كار مجموعه اي تحت عنوان دستورالعمل هماهنگي بين سه طرف تصويب 

مي شود كه روابط اين افراد را در تمامي زمينه ها تعريف مي كند. 

 تا چه میزان به شاخصه هاي اصلي که در یك پروژه مطرح 
است، پایبند هستید؟ آیا با این موارد اقتضایي برخورد مي کنید؟

در هر پروژه چهار شاخص اصلي زمان، كيفيت، هزينه و رضايت كارفرما 
مطرح است كه اصال نبايد با اين موارد اقتضايي برخورد كرد. اگر كسي به آن 
معتقد نباشد بايد اطمينان داشته باشد كه قرارداد با موفقيت انجام نمي شود.

)چون يا زمان چند برابر مي شود يا هزينه باال مي رود يا كيفيت خراب مي شود 
و يا كارفرما از انجام كار رضايت ندارد و پروژه را پس مي گيرد.( مدير پروژه 
بايد به اين شاخص ها اعتقاد صددرصد داشته باشد و اين را با يک روش 
ايجاد شده سيستماتيک و يک سناريوي از قبل تعريف شده بر اساس اين 

ساز وكارهاي ايجاد شده هميشه در پروژه جاري داشته باشد.
  به نظر شما تجربه به عنوان آیتمي مهم در انتخاب مدیر 

پروژه برتر در تام تاثیرگذار است؟
از نظر من بسته به كار پروژه و نوع قرارداد دارد. اما بدون تجربه كاري 
در پروژه نبايد انتصابي انجام شود. مدير پروژه بايد كسي باشد كه تقريبا تمام 

سطوح مختلف قبل از مديريت پروژه را تجربه كرده يا با نحوه انجام آن آشنا 
باشد يا حداقل چند پروژه مشابه را انجام داده باشد.

  چه توصیه اي به مدیران پروژه سازمان دارید؟
توصيه من به مديران سازمان تعريف عمومي مديريت پروژه است كه 
عبارت است از برنامه ريزي براي انجام فعاليت هاي پروژه بر اساس قرارداد و 
سازمان دهي منابع براي انجام آن كار ظرف همان زماني كه در برنامه است.

از ديگر مواردي كه بايد مديران پروژه مدنظر داشته باشند، به كارگيري 
منابع مناسب ، پيش بيني بودجه الزم براي انجام كارها و ايجاد سيستم 
هماهنگي است. همانطور كه بايد با مشاور و كارفرما همراه باشيم در درون 
سازمان هم بايد ارتباطات هماهنگ تعريف شود كه پايه همه اينها اراده بر 
انجام تعهدات مندرج بر برنامه و سيستم گردش اطالعاتي است. از طرف 
ديگر انگيزش و آموزش پرسنل و مدير پروژه، مواردي است كه براي موفقيت 

در يک كار گروهي الزم است.
  با توجه به تجارب مناسب شما در حوزه مدیریت پروژه چه 

ساز و کاري براي انتقال این تجربه به سایر همكاران دارید؟
من به آموزش همراه با كار اعتقاد دارم. همان سيستمي كه در خارج از 
كشور هم انجام مي شود. به اين صورت كه دو فرد باتجربه همراه با يک 
فرد بدون تجربه در كنار هم كار مي كنند. در كارهاي اوليه و كارهايي كه 
ريسک پذير نيستند فرد بي تجربه با نظارت افراد باتجربه كار را انجام مي دهد. 
كارهاي پيچيده نيز توسط افراد باتجربه اداره شده و فرد بدون تجربه نظاره 
مي كند و به طور عملي كار را ياد مي گيرد. در اين فواصل دوره هاي تئوريک 
كوتاه هم تدارک ديده مي شود كه باعث انتقال تجربيات به بهترين وجه 

ممكن مي شود.
 تجارب قبلي خارج از شرکت تام شما را به عنوان یكي 
از پیشكسوتان در حوزه صنعت معرفي مي کند، اگر بخواهیم 
مقایسه اي در این خصوص با سایر شرکت هاي بزرگ داشته 
باشیم، مهمترین مزیت تام در پروژه هاي بزرگ صنعتي را چه 

مي دانید؟
مزيت تام نيروي جوان، باهوش، پرانرژي و عالقه مند به كار است. اين 
بزرگترين مزيت تام نسبت  به ساير شركت هاي صنعتي است. اعتقاد شركت 
تام به بهره برداري از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري هم از ديگر 
مزيت هاي تام است. در ديگر شركت هاي بزرگ پيمانكاري سود اولويت اول 

محسوب مي شود، در حالي كه در تام اين گونه نيست.
براي مثال در پروژه 400  كيلوولت بردسير يک تيم باهوش و پرانرژي 
موفق شدند سخت ترين پست برق ايران را از ابتدا تا انتها با جزئيات در 
عمليات تجربه كنند. همه مشكالت حين كار را ديدند و من مطمئن هستم 
كه اين تيم مي تواند كار خود را به صورت مستقل اجرا كند. تام نيروهايي دارد 
كه با يک بار تجربه به اينجا مي رسد در حالي كه ديگران اين خصوصيات 

و شرايط را ندارند.
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17

در گفت و گو با مدیر توسعه بازار برتر تام عنوان شد؛

در کار بسيار جدي هستم
ماه  بهمن  متولد  آسایش  کمال 
مدرک  داراي  وي  است.   1355
دانشگاه  از  مكانیك  کارشناسي 
صنعتي شریف و کارشناسي ارشد از 

دانشگاه تربیت مدرس است.
مشغول  تام  در   1379 سال  از 
با  تاکنون  و  است  شده  کار  به 
پروژه، مدیر  مدیر  جانشین  عنوان 
پروژه، مدیر توسعه بازار و قائم مقام 
فروش و توسعه بازار در حوزه صنایع 

معدني فعالیت کرده است.
 شما به عنوان مدیر برتر در حوزه 
نظر  به  شدید،  انتخاب  بازار  توسعه 
این  کسب  به  موفق  چطور  خودتان 

عنوان شدید؟
به  من  كه  بگويم  است  الزم  ابتدا  البته 
عنوان نماينده يک گروه، موفق به كسب اين 
عنوان شدم و در همين راستا لطف خدا نيز 
شامل حال ما شده است. بنده معتقدم در هر 
كاري اگر تالش، پشتكار و مسئوليت پذيري 
باشد، قطعا موفق هستيم. به قول معروف دير 

و زود دارد اما سوخت و ساز ندارد.
 از نظر شما یك مدیر توسعه بازار 
برتر چه خصوصیاتي باید داشته باشد؟

ارتباط  بايد  موفق  بازار  توسعه  مدير  يک 
بازار  از  كامل  شناخت  و  مشتري  با  مناسب 
را داشته باشد، تعامل با همكاران و پيگيري 
فعاليت ها تا حصول نتيجه در يک زمانبندي 
مشخص، بخش ديگري از خصوصيات يک 
مدير توسعه بازار است. به عنوان مثال بعضي 
زندگي شخصي خود  از  تا  است  مواقع الزم 
بگذريد تا به كا رهاي شركت برسيد و يا تا دير 
وقت و همچنين روزهاي تعطيل در شركت 

بمانيد و فعاليت ها را پيگيري كنيد. 
خصوصیات  این  شما  نظر  به   
اکتسابي  اگر  ذاتي؟  یا  است  اکتسابي 
است چگونه این خصوصیات را کسب 

کردید؟
ذاتي  برخي  و  اكتسابي  آنها  از  برخي 
و  بنده تالش  نظر  به  مثال  به عنوان  است. 
مسئوليت پذيري ذاتي است ولي منظم بودن و 

مديريت اكتسابي است.
 نقاط قوت در حوزه توسعه بازار در 

گروه هاي شرکت را چه مي بینید؟
استفاده از نيروهاي جوان و با انگيزه يكي از 
نقاط قوت سيستم است كه با چاشني تجربه 
مناسب و حمايت  از مشاورين  بهره گيري  و 
مديريت ارشد مي تواند تكميل تر و قوي تر شود.

برتر  بازار  توسعه  مدیر  عنوان  به   
که  مدیراني  به  توصیه اي  چه  امسال 
مدیر  عنوان  به  بعد  سال  مي خواهند 

برتر انتخاب شوند، مي کنید؟
بدانيم  اين  است كه  اصل مهم موفقيت 
يک  در  خواهيم  مي  همه  كه  كنيم  باور  و 
جهت و براي رسيدن به يک هدف حركت 
كنيم. اميدوارم بتوانيم در همه حوزه ها موفق 
باشيم كه دور از دسترس نيز نيست و كمي 
هماهنگي بهتر و پيگيري بيشتر را مي طلبد.  
البته چرا خودمان سال آينده مدير برتر نباشيم 

تازه گرم شديم. )البته اين مزاح است(
 با توجه به تجارب مناسب شما در 
حوزه توسعه بازار چه ساز و کاري براي 
همكاران  سایر  به  تجربه  این  انتقال 

دارید؟
در حال حاضر با همكاري ساير همكاران 
در حال تهيه سرفصل ها و محتواي يک جلسه 
هم انديشي با حضور همكاران و عالقه مندان 

به  كار هستيم كه  و  توسعه كسب  به حوزه 
ضمن  در  شد.  خواهد  ارائه  و  تدوين  زودي 
مرتبط  در جلسات  هميشه سعي كرده ام كه 
و  موضوعات  خصوص  در  و  داشته  حضور 

موارد مورد بحث مشاركت داشته باشم. 
 نحوه ارتباط شما با همكارانتان در 
واحد و با مدیران در سایر واحد چگونه 

است؟
تمايل  صورت  در  كرده ام  سعي  هميشه 
را  اين  البته  با همه دوستان، همكاري كنم. 
بگويم كه بنده در كار بسيار جدي هستم و 
از فضاي  را  معتقدم كه مي توان فضاي كار 
دوستي جدا كرد. همكاراني كه با بنده در سفر 
بوده يا در جلسات غير رسمي بوده اند احتماال 

اين موضوع را بهتر تاييد مي كنند.
 یكي از ویژگي هاي مدیران توسعه 
با  مطلوب  برون سازماني  ارتباط  بازار 
کارفرمایي  شرکت هاي  و  سازمان ها 
و پیمانكاري است، به اعتقاد شما چه 
کاري  ارتباط  چنین  تعریف  به  لزومي 

براي مدیران شرکت وجود دارد؟
ارتباطات حرف اول را  در دنياي امروزي، 
مشتريان،  از  شما  شناخت  چه  هر  زند.  مي 
رقبا و به طور كلي بازار بيشتر باشد، تجزيه و 
تحليل ها، هدف گذاري ها دقيق تر و در نتيجه 

موفقيت دست يافتني تر مي شود.
ثبت  موفق  مدیر  خصوصیات  از   
دانش و تجربه در زمینه کاري خودشان 
براي  شما  روش  و  استراتژي  است، 

ثبت تجارب چیست؟
همواره سعي كرده ام با مستندسازي و ايجاد 
فرم ها و چک ليست هاي مختلف تجربيات نه 
چندان زياد خود را به ديگران نيز انتقال دهم، 
اميدوارم مفيد واقع شود. در هر زماني هم كه 
دوستان امر فرموده اند بنده به عنوان بخش 
كوچكي از سيستمي كه موفق است خدمتگزار 

همكاران بوده و خواهم بود.
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یك مدیر توسعه بازار موفق باید ارتباط 
مناسب با مشتري و شناخت کامل از بازار 
را داشته باشد، تعامل با همكاران و پیگیري 
فعالیت ها تا حصول نتیجه در یك زمانبندي 
مشخص، بخش دیگري از خصوصیات 

یك مدیر توسعه بازار است.
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در گفت و گو با مدیر فني و مهندسي برترعنوان شد؛

تکيه بر تخصص فني بسيار حائز اهميت است
است.   1348 متولد  فالح  امیر 
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را 
در رشته برق- الكترونیك و از دانشگاه 
صنعتی شریف اخذ کرده است. شروع 
کار او در تام به خرداد 89  و با عنوان 
باز  سیگنالینگ  ارشد  کارشناس 
نیمه دوم سال 91به  از  می گردد. وي 
عنوان قائم مقام گروه ریلی مشغول به 

کار است.
 شما به عنوان مدیر برتر در حوزه 
فني و مهندسي تام انتخاب شده اید، به 
اعتقاد شما یك مدیر برتر در این حوزه 

باید چه ویژگي هایي داشته باشد؟
بر اساس معيارهاي واحد  انتخاب  اين  البته 
بهبود و توسعه منابع انساني انجام شده است اما به 
نظر من يک مدير برتر بايد ضمن تسلط بر روند 
مهندسي پروژه ها، داراي تجربه كافي در تقسيم 
و  كوچک تر)زيرپروژه ها(  پروژه  چند  به  پروژه 
كنترل رفتارهاي كاري پرسنل توام با جاري كردن 
روحيه دوستانه باشد. يكي ديگر از شاخص هاي 
اصلي  پروژه هاي  در  موثر  كاري  سابقه  مهم، 

شركت است.
گروه هاي  در  فني  نقش تخصص   
کاري تا چه میزان در تسریع به رسیدن 

اهداف مورد نظر شرکت کمك مي کند؟
با توجه به اين كه تام يک شركت مهندسي 
با سمت گيري پيمانكار عمومي است و ارزش 
افزوده تام در تقسيم پروژه به زير مجموعه هاي 
تخصصي، اجراي هر بخش و سپس يكپارچه 
سازي كل پروژه است، تكيه بر تخصص فني 

بسيار حائز اهميت است. 
 تجربه گذشته شما چه کمكي به 
پیشرفت کارتان در حوزه فني کرده است؟

با توجه به اينكه گروه ريلي يک گروه نسبتا نوپا 
در تام بوده است و بنده سوابقي در حوزه هاي راه 
آهن، متروي تهران و قطار شهري مشهد داشته ام، 

تالش شده است چه از نظر انتقال دانش فني 
و چه از نظر انتقال تجربيات گذشته به همكاران 
موثر باشم. آشنايي قبلي مشاور كارفرماي مونوريل 
كرمانشاه نيز موجب تقويت وجهه فني تام در 

پروژه بوده است.

حوزه  در  امتیازات شما  از  بخشي   
سایر  نظر  را  مهندسي  و  فني  برتر 
به  در  چقدر  مي دهد،  تشكیل  همكاران 
یا  دیگران  با  تجربیات  اشتراک گذاري 

بالعكس تالش کرده اید؟
اصوال معتقدم در فعاليت هاي مهندسي انگيزه 
همكاري افراد نقش موثري در بازدهي دارد اما 
براي ايجاد انگيزه در افراد بايد به تمام فاكتورهاي 
انگيزشي از جمله پاداش هاي مالي، ايجاد محيط 
كاري مناسب، ايجاد اهميت كار فرد در پروژه 
و افزايش تجربه و مهارت شخصي فرد توجه 
شود كه به نظر اينجانب فاكتور آخري اهميت 
آن  به  راه هاي دستيابي  از  يكي  و  دارد  زيادي 

اشتراک گذاري تجربيات همكاران است.
بحران  یك  با  خود  کار  در  وقتي   
مواجه مي شوید چه برخوردي با آن دارید 

و چگونه آن را مدیریت مي کنید؟
تبعات  و  بحران  حدود  كنم  مي  سعي  ابتدا 
آن را مشخص كنم تا تصميمات اتخاذ شده در 
سطح تبعات آن باشد. آنگاه با شكستن بحران به 
بسته هاي كوچک تر با افراد و گروه هاي مرتبط 
هم فكري مي كنم سپس با گردآوري نظرات 
ارايه شده، گزارشي در خصوص عبور از بحران 

آماده مي كنم و به تبع سطح فعاليت هاي در نظر 
گرفته شده، از مديريت هاي مربوطه كسب تكليف 

مي كنم.
 غیر از فعالیت هاي عمومي روزمره، 
چقدر در مورد فعالیت هاي پیش روي گروه 

فكر مي کنید؟
اصوال معتقدم گروهي مي تواند موفق باشد كه 
پويا باشد و با توجه به ماهيت پروژه هاي گروه و 
وابستگي اين پروژه ها به بودجه عمراني كشور  كه 
عمال پيشرفت پروژه ها را تحت تاثير قرار مي دهد، 
تالش در جهت گسترش تعداد و تنوع فعاليت ها از 

اهم مشغله هاي فكري گروه است.
گروه هاي  براي  آموزشي  مباحث   
تخصصي را تا چه حد مورد نیاز شرکت 

مي دانید؟
لزوم آموزش براي گروه هاي متخصص، آن 
قدر بديهي است كه نيازي به اثبات ندارد. آنچه 
مهم است گزينش مباحث آموزشي و سطوح ارايه 
آموزش و ارتباط آن با فعاليت هاي جاري و آتي 
گروه است. اگر قبل از گزينش بسته آموزشي، 
به  زيادي  كمک  شود  مشخص  آن  از  هدف 
انتخاب دوره مناسب  و موثر واقع شدن آن خواهد 

كرد.
با توجه به پروژه محور بودن شرکت 
تام، جهت توسعه و بهبود اجراي پروژه ها 

چه مواردي را توصیه مي کنید؟
با توجه به تعريف نقش پيمانكاري عمومي 
براي تام به ويژه در پروژه هاي بزرگ، الزم است 
ابزار هاي الزم در اين زمينه فراهم آيد. پروژه ها 
با مهندسي كارآمد بهينه طراحي خواهند شد اما 
بخش اعظمي از بودجه پروژه معطوف به تامين 
است كه در اين خصوص برخورداري از خطوط 
امور قررداد هاي كارآمد و زنجيره  تامين مالي، 
تامين داخل و خارج از كشور اهميت خاصي دارد. 
به نظر مي رسد در همه حوزه ها نياز به توسعه به 

چشم مي خورد.

كد: 91369

شرکت  یك  تام  که  این  به  توجه  با 
عمومي  پیمانكار  با سمت گیري  مهندسي 
است و ارزش افزوده تام در تقسیم پروژه 
به زیر مجموعه هاي تخصصي، اجراي هر 
بخش و سپس یكپارچه سازي کل پروژه 
بسیار حائز  فني  بر تخصص  تكیه  است، 

اهمیت است.
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نوسازی  پروژه  اجرای  از  هدف   
ذوب آهن  ریخته گری  ایستگاه های 
تجهیزات  نوسازی  انجام  اصفهان، 
ایستگاه های  اتوماسیون  و  برق 
ریخته گری 7 و 8 همچنین قسمت 
سازی  فوالد  بخش  دانیلی  آبرسانی 

ذوب آهن اصفهان بوده است.
از   EPC صورت  به  پروژه  اين   
رسمی  صورت  به  امسال  ماه  ارديبهشت 
آغاز شد. شركت تام متعهد شده تا طی 11 

ماه آن را به اتمام برساند.
 فعاليت های اين پروژه شامل بخش های 
و  نصب   ، ساخت   ، خريد  مهندسی، 

راه اندازی است. 
• در بخش مهندسی عمده فعاليت های 
اصلی  مدارک  تهيه  شامل  گرفته  صورت 

پروژه به شرح ذيل است:
System Configuration

Function Description
P & ID
I/O list
PLC Diagram
Hookup 
Index 
Instrument location layout 

ضمن اينكه نسخه اوليه نرم افزار نيز در 
آستانه ارايه به كارفرما است.

مشكالتی  رغم  علی  خريد  بخش  •در 
در  فراوانی  تاثير  كه  تحريم ها  همچون 
از  قابل توجهی  دارند، بخش  فرآيند خريد 
موارد نهايی شده و در حال تامين و ارسال 
به سايت است. در اين شرايط حتی بخش 
سايت  وارد  نيز  تجهيزات  از  توجهی  قابل 

شده است.
خريد¬های مربوط به بخش كنترلی از 
ابزاردقيق  بخش  در  و    SIEMENS برند 
 ABB, DELTA, JUMO, برندهای  از 

 Phoenix, ASHCRAFT, FLEXIM,
AUMA, FISHER  است.

تابلوهای  ساخت  ساخت،  بخش  در   •
قطعات  و  فريم ها  خريد  از  پس  كنترلی 
تابلويی در محل شركت تام در حال انجام 
بوده و پس از تكميل جهت نصب به سايت 

ارسال خواهد شد.
اتاق های  ساختمانی،  بخش  در   •
تابلوهای كنترلی  مورد نظر كارفرما ساخته 

شده و آماده تحويل است. 
• در بخش نصب نيز با توجه به اين كه 
 Off line امكان انجام برخی فعاليت های نصب
وجود دارد، در قسمت های مختلف نصب سينی، 
كاندوئيت و كابل آغاز شده و طبق برنامه در حال 

انجام است .
در پايان الزم به ذكر است تمام تالش 
تيم پروژه بر انجام به موقع فعاليتها و البته 

ارايه كار با كيفيت باالست.
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گــزارش

روند اجرای پروژه نوسازی ايستگاه های 
ريخته گری ذوب آهن اصفهان

كد: 91370محمدرضا تقوي و فرهاد واحدي – گروه كنترل ابزار دقیق
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این گزارش روایت مسیري است که 
تام از ابتداي تولد تاکنون پیموده  است. 
داستان این که چگونه نیاز بنگاه بزرگي 
مانند ایران خودرو، منجر به خلق ایده 
پیدایش تام شد و شرکتي که با هدف 
مرتفع کردن نیازهاي پدر معظمي چون 
ایران خودرو  به وجود آمده بود، اکنون 
عالوه بر آن که نیازهاي خود را مرتفع 
الگویي  عنوان  به  مي تواند  مي کند، 
پیموده شده در همه  از تجربه مسیر 
جاي صنعت، مورد استفاده قرار گیرد. 
شرکت  از  نمایندگي  به  گزارش  این 
مهندس  توسط  ایران خودرو  تام 
و  برنامه ریزي  معاون  فرزامي نژاد 
سومین  در  اقتصادي  بررسي هاي 
کنفرانس بین المللي مدیریت تكنولوژي 

ارایه شد.
مرحله  اول : تولد 

شركت تام در سال1376تاسيس شد و دو سال 
طول كشيد تا قالب صحيحي درخور يک شركت 
مهندسي چابک را در خود به وجود آورد. هدف 
از تاسيس تام، نياز ايران خودرو در آن مقطع به 
توسعه خطوط توليد خود در زمينه هاي افزايش 
جهت  اتوماسيون  سطوح  باالبردن  و  ظرفيت 
تنوع بخشيدن به محصوالت و باال بردن سطح 
كيفيت آنها بود. پس تام با اين رسالت وجودي 
شكل گرفت كه ارايه كننده راه كارهاي مهندسي 
و بديع باشد براي به كارگيري فناوري هاي نوين 

و اتوماسيون پيشرفته در صنعت خودرو.
مجموعه  يک  به  خودرو  ايران  حقيقت  در 
مهندسي نياز داشت كه دانش مربوط به ساخت 

»خطوط توليد خودرو« را در آنجا مجتمع كند. 
تام با همان الگويي به وجود آمد كه شركت هايي 
مانند رنو و پژو از آن استفاده مي كردند. در آن 
زمان تيراژ توليد ايران خودرو 100 هزار دستگاه در 
سال بود كه طبق سند چشم انداز بعد از 10 سال 
بايد به يک ميليون دستگاه در سال افزايش پيدا 
مي كرد. سطح اتوماسيوني كه در آن زمان مورد 
استفاده قرار مي گرفت با توجه به محصوالتي 
مانند پيكان و پژو 405  تعريف شده بود و بايد 
ارتقا مي يافت تا همزمان با باال رفتن ظرفيت، 
كرده  پيدا  افزايش  نيز  محصوالت  كيفيت 
همچنين بتواند تنوع محصوالت را پوشش دهد 
تا اگر زماني بنا بر اين بود كه ايران خودرو تنوع 
محصوالت خود را افزايش دهد، خط توليد آن 
توانايي پشتيباني از توليدهاي متنوع همزمان را 
داشته باشد. اولين قدم را تام با شناسايي صاحبان 
تكنولوژي و خبرگان طراحي خطوط توليد خودرو 

در جهان برداشت. 
 مرحله  دوم : رشد

از سال 1378 تا سال 1382 تام پروژه هاي 
از  داد.  انجام  خودرو  صنعت  در  را  مختلفي 
ساختن تجهيزات شروع كرد و آن را به دانش 
مهندسي ايجاد خطوط كامل توليد خودرو ارتقا 
داد. اين خطوط شامل مجموعه اي از خط توليد 
بدنه، موتور، پرس و خطوط مونتاژ و تريم نهايي 
تام  رشد،  مسير  پيمودن  براي  است.  خودرو 
نامان  با صاحب  انجام كار مشترک  از طريق 
جهان اقدام به توسعه دانش و تكنولوژي طراحي 
خطوط كرد. همزمان براي بسترسازي و استفاده 
هرچه بهتر از توانايي هاي جذب شده به توسعه 
سازندگان داخلي پرداخت. در كنار همه اين ها 

تام به سرمايه گذاري بر »مغز افزارها« پرداخت 
و اقدام به جذب و توسعه نيروي انساني نخبه 
كرد و براي سرعت بخشيدن به امور در حال 
اجرا، استقرار زيرساخت هاي مديريتي را در دستور 

كار خود قرار داد. 
مرحله سوم: تكامل

توانايي  تنها  نه  تام  1384شركت  سال  در 
ساختن خطوط توليد را داشت، بلكه اين توانايي 
را در خود ايجاد كرده بود كه پروژه هاي عظيمي 
در حد ساختن يک پلنت كامل خودرو را بر عهده 
گيرد. محصول تام در اين دوره، پلنت هايي مانند 
خودرو  ايران  و  داخل  در  خراسان  ايران خودرو 
سنگال، سوريه و ونزوئال در خارج از كشور بود. 
تام به اوج توانمندي ها و تكامل خود در صنعت 
خودرو رسيده بود. شركتي كه كار خود را از هيچ 
شروع كرده بود در قدم اول توانست تجهيزات 
را بسازد سپس خطوط توليد را طراحي و اجرا 
كند و در نهايت با دانشي كه به مغزافزارهاي 
خود منتقل كرده بود توانست يک پلنت كامل 

را بسازد. 
تام توانست رسالت خود را در صنعت خودرو 
در حد كمال به پايان برساند و اكنون سوال اين 
بود كه حاال چه؟! ايران خودرو ظرفيت خود را 10 
برابر كرده بود ولي آيا باز هم مي خواست اين كار 
را ادامه دهد؟ آيا باز هم مي خواست براي افزايش 
ظرفيت هايش سرمايه گذاري انجام دهد؟ مسلما 
اين طور نبود! ايران خودرو به ظرفيت توليد 10 
ميليون خودرو در سال نياز نداشت و اگر هم قرار 
بود توسعه اي صورت گيرد اين فرايند بسيار نرم 

اتفاق مي افتاد.
تام با اينكه در اوج به سر مي برد، مي دانست 

روايتي از تام در مسير تولد تا بلوغ
كد: 91371ساره منطقي – گروه صنايع معدني

گــزارش  ویژه
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كه در آينده كارهاي كمتري از طرف ايران خودرو 
برايش تعريف خواهد شد. پس به مطالعه بازار 
در  را  اوليه اي  اقدامات  و  پرداخت  جديد  هاي 
توسعه  زيرساخت هاي  آوردن  وجود  به  جهت 
كميته  تاسيس  آن  خروجي  كه  كرد  تعريف 

استراتژي و كميته توسعه بازار بود. 
 مرحله چهارم: نزول

در اين مرحله نزول كار داشت اتفاق مي افتاد 
ـ نه به معناي نزول شركت- به اين ترتيب كه 
كارهاي كمتري براي تام، از طرف ايران خودرو 
تعريف مي شد. در اينجا تام به عملياتي كردن 
استراتژي و راه جديد خود مبني بر كسب درآمد 
اقدام كرد.  ايران خودرو،  از  پروژه هايي خارج  از 
اين فعاليت از سال 1384 شروع شد و در سال 
1386 تام توانست اولين پروژه غيرخودرويي خود 
را تعريف و رسالت جديدي را براي خود تصوير 
كند. هدف جديد شركت اين بود كه بتواند به 
ساير حوزه هاي صنعت نيز خدمت رساني كند و 
راه كارهاي مهندسي بديع را در حوزه هاي ديگر 
نيز پايه گذاري كند. با اين كه صنايع ديگر كامال 
متفاوت از صنعت خودرو بودند ولي تام در مسير 
رسيدن به تكامل در صنعت خودرو، پلتفرمي را 
ايجاد كرده بود كه مي توانست از آن براي به كار 
گرفتن هر نوع تكنولوژي، در هر صنعتي استفاده 

كند.
شكل گيري  حين  در  سال ها،  اين  در 
شالوده هاي مديريت دانش و مديريت فناوري،  
آموخته بود كه چگونه فناوري كارامد را انتخاب 
و  حوزه  آن  قوي  تامين كنندگان  چگونه  كند، 
صاحبان تكنولوژي را شناسايي كرده و چگونه 
با صاحبان فناوري ارتباط برقرار كند. ياد گرفته 
بود كه چگونه با انجام دادن كار مشترک، چه 
در طراحي تجهيزات و چه در طراحي خطوط ، 
خبرگي هاي مربوطه را از صاحبان فن بياموزد. در 
اين سال ها ياد گرفت كه چگونه نيروهاي نخبه، 
نيروهايي كه بتوانند حامل دانش و فناوري كسب 
شده تام باشند را شناسايي كند، داخل شركت 
استفاده كند كه  به گونه اي  ايشان  از  و  آورده 
كارورزي مطلوب در سرمايه هاي انساني و مغز 
افزاري اتفاق افتد. آموخته بود كه چگونه در كنار 
تمام اين فرآيندهاي دانشي، مي بايست سازندگان 
داخلي مطلوب را شناسايي كره و آنها را براي رفع 

نيازهايش ارتقا دهد. 
سال 86 كه تقريبا پروژه هاي ايران خودرويي 
به انتهاي خود رسيده بود، تام تجربه جديدي را 
براي خود رقم زد. اين بنگاه اقتصادي كالن، 
سرمايه هاي دانشي خود را رها نكرد و مشوقشان 
بود كه در جايي خارج از مجموعه صنعتي ايران 
خودرو به فعاليتشان ادامه دهند. در اين زمان 
كار شناسايي صنايع مشابه داخلي آغاز شد تا 
انتخاب  نزديک ترين كار به تخصص شركت 
شود كه عالوه بر درآمدزايي براي تام، با دانش و 
اندوخته هاي كسب شده، گرهي از كار صنعت و 

اقتصاد كشور نيز باز شود. شكل شماره 1 مراحل 
ايجاد پلتفرم انتقال تكنولوژي را كه در تام اتفاق 

افتاد نشان مي دهد.
زير  ايجاد  به  پلتفرم  اين  تقويت  براي 
ساخت هاي توسعه بازار نيز پرداخته شد كه شامل 
سازماندهي مجدد،  تقويت استراتژي و تدوين 
فرآيندهاي بازاريابي مي شد. مجموع اين ها ستاره 
درخشان توسعه كسب و كار را در اين مرحله 
براي تام به وجود آورد كه در مرحله بعد بيشتر به 

آنها پرداخته شده است.
مرحله پنجم : تجدید حیات

براي تحقق رشد در مرحله جديد سوال اصلي 
اين بود كه آيا اين پلتفرم براي نفوذ در بازارهاي 
جديد كفايت مي كند؟ كليد كار ورود به بازارهاي 
نگاهي  بايد  مرحله  اين  در  كجاست؟  جديد 
به بازارهاي جديد مي شد تا تفاوت آن با بازار 
خودرويي سابق مشخص شود. در اينجا حوزه 
كاري تام صنايع جديدي هستند كه شناخت 
عميقي نسبت به آنها وجود نداشت اما اشكالي 
ندارد. قبال اين تجربه در تام و در حوزه خودرو 
مانند  پيچيده اي  تكنولوژي  كه  داشت  وجود 
خودروسازي را از هيچ شروع كرده و آن را به 
تكامل برساند. همان مسيري را كه شركت آنجا 
پيموده بود بايد اينجا هم طي مي شد ولي با يک 
رويكرد متفاوت . در اينجا كارفرماها جديد بودند. 
ارتباط تام با كارفرماها مانند رابطه تام و ايران 
خودرو ، رابطه پدر و فرزندي نبود. ايران خودرو در 
حقيقت والد تام بود، از تام حمايت مي كرد و گاه 
شركت مي توانست به اصطالح خود را لوس كند! 
مي توانست ارتباط صميمانه تري داشته باشد ولي 
در بازارهاي جديد كار جدي تر بود. ديگران به 
تام اعتماد نداشتند. صنعت، صنعت جديدي است 
كه شركت را در آن غريبه مي دانستند. كارفرما 
براي سپردن سرمايه خود به چيزي بيشتر از يک 
نياز  براي اطمينان  سابقه درخشان در خودرو، 
داشت و مهمتر از آن فضا، فضايي رقابتي بود. 
درست است كه در صنعت خودرو كسي جز تام 
وجود نداشت كه فعاليت هايي مشابه تام را انجام 
دهد ولي واقعيت اين است كه فضا براي تام 
انحصاري بود و براي آنكه بتوان اين مخاطرات 
را پوشش داد بايد روي سه موضوع تاكيد مي شد. 
1. ارتقاي سطح سازماندهي: وقتي مي خواهيم 
وارد صنعت جديدي شويم، فضاي قبلي لزوما 
مطلوب حوزه جديد نيست بايد براي ورود به 

كارهاي جديد يک سازماندهي انجام دهيم. 
و دو فرايند بسيار مهم ديگر كه در اين سال ها 

رنگ گرفت:
2. فرايند مديريت استراتژيک

3. فرايند توسعه بازار
براي مديريت استراتژي، مدلي كه تام از آن 
استفاده كرد، مدل xpp بود. مدلي كه استراتژي 
و عمليات را با هم گره مي زند و در اين دوره 
بود  زيرا شركت مجبور  بود.  كارامد  فوق العاده 

همزمان كه كارهاي جاري اش را انجام مي داد، 
فعاليت هاي توسعه بازار را هم انجام داده و از 
مشتري هاي قبلي نيز غافل نشود. از آن مهم تر 
در فضاي كسب و كار پر از تغييرات ايران، بتواند 
جايگاه مناسبي پيدا كند. اين مدل كمک كرد 
به جاي اينكه استراتژي چارچوب بندي شده بلند 
مدتي وجود داشته باشد، شركت استراتژي هاي 
مختلفي را در بازه هاي زماني كوتاه مدت تست 
كند و اگر به تغيير يا ترميمي نياز بود بتوان اين كار 
را انجام داد. در اين روش يک تدوين و بازنگري 
استراتژي ساالنه وجود دارد كه مسير سه ساله 
آينده را بررسي مي كند، آن را ترجمه كرده و 
تبديلش مي كند به سندي كه در شركت براي 
همه قابل درک باشد كه مي شود همان نقشه 
استراتژي كه احتماال اغلب با آن آشنا هستيد 
و چيز نويني نيست اما در اجراي استراتژي ها 
فرآيندي در شركت سازماندهي شد كه براي 
شرايط خاص شركت تام سفارشي سازي شده 
از  متشكل  كميته اي  فرآيند  اين  در  بود. 
مديرعامل شركت و ژنرال هاي جنگي اش كه 
فعاليت هاي مختلف شركت را مديريت مي كنند، 
و  پياده سازي  وظيفه شان  اينها  و  دارد  وجود 
اجراي استراتژي هايي  است كه ترجمه شده و 
در اختيارشان گذاشته مي شود. مدير عامل در 
شركت تام از سال 1386 تا كنون هر هفته با 
اين ژنرال هاي جنگي جلسه داشته است. در اين 
جلسات فرآيند اجراي استراتژي ها رصد مي شود. 
شايد گمان كنيد هر هفته بازه زماني نيست كه 
بخواهيد در آن استراتژي را پايش كنيد. بله ! 
بازه زماني كه اثر بخشي استراتژي ها را كنترل 
مي كند، سه ماهه است ولي در طول هر هفته 
با توجه به پيچيده تر شدن كار تام از يک كسب 
و كار به چند كسب و كار، اين كار الزامي به 
نظر مي رسيد تا اگر جايي اشتباهي وجود دارد به 
سرعت بتوان آن را تشخيص داد و در جا مسير 
را اصالح كرده و كار را به پيش برد. در پايان 
هر سال هم شركت يک بازنگري كلي براي 
كه  است  داشته   BIG PICTURE بررسي
در آن مسير كلي حركت را پايش مي كند. اين 
هسته اصلي اجراي استراتژي در شركت تام بوده 
و نهايتا در كنار اين تام توانسته تا حدي تسري 
استراتژي را در اليه هاي پايين تر نيز داشته باشد 
تا هركسي كه مشغول كاري در شركت است 
بداند كه ارتباط كارش با  استراتژي كلي شركت 
چيست. شايد دقيقا نتواند ترجمه كند استراتژي 
كلي شركت چيست ولي ميداند كه چه كاري 

براي او اولويت دارد و مهم است. 
در كنار اين حوزه و فرآيند، حوزه توسعه بازار 
هم وجود داشته است. در اين حوزه شركت تام 
ياد گرفت كه فرآيند توسعه بازار را بسازد. هدف 
اين فرايند اين بود كه كارهاي جديد را به سبد 
پروژه هاي تام اضافه كند. اين فرآيند كه به نظر 
ساده مي آيد شامل شناسايي و حضور در مناقصه، 

گــزارش  ویژه
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گــزارش  ویژه

بُرد و عقد قرارداد است. اين فرآيند براي بقا و 
تداوم درآمد زايي بسيار مهم بود و در طي چند 
سال به بلوغ رسيد. اولين مصداق و تجربه تام 
در اين حوزه ، تجربه مناقصه خط دو مترو مشهد 
بود. در اين مناقصه  يک گروه مجازي در شركت 
بوجود آمد كه وظيفه اش اين بود كه بفهمد اگر 
ما بخواهيم يک پروژه ريلي انجام دهيم، چگونه 
مي بايست كار را ساماندهي كنيم و در همين 
زمان اسناد مناقصه خط دو مترو مشهد نيز منتشر 
اقدامات  برنامه ريزي  براي  كاري  دستور  شد. 
وجود نداشت و تا آن زمان شركت نمي دانست 
كه اصال اجراي يک پروژه ي مترو چه هست و 
چه بخش هايي دارد. در آن زمان مديرعامل وقت 
تصميم گرفت كه اسناد را بخرد تا همكاران آن را 
مطالعه كنندپس از خريد اسناد تصميم بر آن شد 
كه شركت در پيش ارزيابي مناقصه حضور يابد.

تام در مجموع 42 شركتي كه تاييد صالحيت 
شدند قرار داشت. در ادامه كنسرسيومي تشكيل 
شد كه رهبر آن تام بود و جزو 12 كنسرسيومي 
بود كه از 42 شركت توانسته اسناد مناقصه را 
تكميل كرده و آنها را ارسال كند و جزو سه 
كنسرسيومي بود كه امتياز فني كافي را براي 
بازگشايي پاكات مالي آورد و در نهايت در آن 
مناقصه دوم شد؛ يعني در اولين تجربه شركت 
در مناقصه از هيچ به جايگاه دوم رسيد. تام در 
اين سال ها ياد گرفت كه از همين نقطه شروع 
كند و فرآيند را بالغ كند. ياد گرفت مناقصه هايي 
را شناسايي كند كه به درد سازمان بخورد و اگر 
مناقصه اي را برنده شد، چگونه از آن محافظت 
كند، زيرا مناقصه هايي بود كه با وجودي كه برنده 
شده بود، رقيب توانست با مذاكراتي كه با كارفرما 
داشت، قضيه را RE TENDER كند. شركت ياد 
گرفت كه چگونه قرارداد امضا كنند كه هم حق 

كارفرما تضييع نشود و هم تام به عنوان پيمانكار 
ضرر نكند و سهامداران هم دچار زيان نشوند. 
به اين ترتيب از سال 84 كه كميته توسعه بازار 
ايجاد شد تا سال 13۹2 اين فرآيند به بلوغ رسيد.

در واقع براي پرواز مجدد و اوج گيري دوباره، 
دو بال به پلتفرم انتقال تكنولوژي اضافه شد. بال 
استراتژي و بال توسعه بازار كه به شركت كمک 
كرد كه بتواند در بازارهاي جديد با وجود رقبا و 
شرايط خاص كارفرماها،  موفق شود. نتيجه تمام 
اين تالش ها اين شد كه به جز صنعت خودرو، 
در حوزه هاي معدني و فوالدسازي)فوالدسازي 
و  نيرو  حوزه  اردكان(،  احياي  و  بردسير 
ايستگاه هاي پست برق )پست مسكن گلبهار(، 
حوزه سيستم هاي اتوماسيون و كنترل )نوسازي 
اتوماسيون هاي مس سرچشمه و كوره بلند و 
ريخته گري ذوب آهن(، حوزه ريلي )مونوريل 
كرمانشاه( و حوزه نفت گاز ) احداث ايستگاه هاي 

CNG و عسلويه( كار داشته باشد. 
در حال حاضر، تام تنها شركت داخل گروه 
ايران  محدوده  از  خارج  كه  است  ايران خودرو 
است. سبد  درآمدزايي كرده  براي خود  خودرو 
براي  گذشته  سال  در  تام  شركت  درآمدي 
اولين بار بيش از 51 درصد غير خودرويي بود. 
پايدار  بنيان  دانش  شركت  يک  توانست  تام 
را پايه گذاري كند. شركت تام در سال 13۹0 
كرد.  شركت   MAKE جايزه  در   13۹1 و 
جايزه اي كه در سطح دنيا معتبر بوده و معموال 
شركت هايي مانند اپل و گوگل رتبه هاي بااليي 
را كسب مي كنند. تام بين 100 شركت ايراني 
مقام بااليي كسب كرد و جزو سه شركتي بود 
آسيايي  حوزه  به  ايران  نماينده  عنوان  به  كه 
شركت هايي  جزو  هم  آسيا  در  و  شد  معرفي 
بود كه يک مرحله را صعود كرده و به جمع 

شركت هاي فيناليست دانش بنيان راه يافت و 
نام ايران ايران خودرو و تام را در كنار شركت هاي 
معتبر بين المللي قرار داد. اگر چه اين واقعيت را 
نيز نبايد فراموش كرد كه سطح امتياز در اين 
جايزه با سطح كشور هاي تراز اول دنيا فاصله 
بسيار زيادي دارد. اين رتبه به اين معنا نيست 
كه شركت هم تراز بنگاه هايي مثل سامسونگ 
و تويوتا كار مي كند بلكه به اين معناست كه 
را شروع كرده كه آن شركت ها هم  مسيري 
همان را طي كرده اند و مي پيمايند. آينده از آن 
سازمان هايي است كه بر اساس دانش، فناوري، 
فكر و هوش حركت مي كنند، نه تنها بر اساس 

نيروي بازو. 
شايد حضور تام در ساير صنايع در حال حاضر 
توام با انتقال تكنولوژي در حد صنعت خودرو 
راه در خودرو  ابتداي  در  نباشد، همان طور كه 
هم اين گونه نبود ولي با توجه به توضيحاتي كه 
داده شد اين پتانسيل وجود دارد تا اين شركت 
بتواند صنعت و اقتصاد مملكت را متحول كرده، 
فناوري هاي نوين را به داخل كشور آورده و آن را 
بومي سازي كند. شايد در آينده به سطحي دست 
يابد كه خود مبدع و مخترع فناوري در عرصه 
داخل و بين المللي باشد. اگر چه تا آن مرحله 
فاصله بسيار است. نكته ديگر آن است كه هر 
كدام از بنگاه هاي كالن مملكت ما صنعت نفت، 
فوالدسازي و غيره به فراخور نيازي كه دارند 
مي توانند چنين سازمان ها و شركت هايي را به 
وجود آورند كه نيازشان در كوتاه مدت برطرف 
شود و همين زيرساختي كه به وجود مي آورند 
مانند پلت فرمي كه در تام به وجود آمده زمينه ساز 
حوزه هاي  و  صنايع  ساير  كه  بود  خواهد  اين 

اقتصادي نيز بتوانند از آنها منتفع شوند 

شكل شماره 1: مراحل ايجاد پلتفرم انتقال تكنولوژي در تام

نمودار شماره 1: منحني رشد شركت تام
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پست برق فوالد بردسير تجربه اي ديگر از تام
كد: 91372كیوان پورياور – گروه نیرو و تاسیسات

 بهره برداري از پست برق 400/33 كيلوولت 
احداث  پروژه  اولين  عنوان  به  بردسير  فوالد 
پست هاي فشار قوي  شركت تام، با ورود به 

شبكه سراسري برق آغاز شد. 
اجراي اين پست به عنوان بخشي از قرارداد 
احداث مجتمع فوالد بردسير به عنوان اولين 
تجربه تام در زمينه پست هاي فشار قوي  به 
شمار مي آيد و گروه نيرو و تاسيسات عهده دار 
اجراي آن به صورت EPC  شد. عمليات اجراي 
اين پروژه از اوايل سال ۹1 آغاز و در تيرماه سال 
۹2  به اتمام رسيد و آماده بهره برداري شد. اين 
پست برق از حيث اتصال به پست هاي 400 
كيلوولت نيروگاه كرمان و سوئيچينگ سيرجان 
و شرايط استراتژيک آن در شبكه سراسري، به 
عنوان سومين پست مهم منطقه جنوب شرق 
ايران محسوب مي شود. به دليل حساسيت هاي 
باالي مركز ديسپاچينگ ملي، اتصال اين پست 
به شبكه سراسري به بعد از فصل تابستان و 
سپري كردن دوره اوج مصرف برق در كشور 
موكول شد و نهايتا در روز دوشنبه 27 آبان ماه با 
موفقيت به شبكه سراسري برق ايران متصل و 
مورد بهره برداري شركت برق منطقه اي كرمان 

قرار گرفت.
اين پست داراي دو سطح ولتاژ 400 و 33 
كيلوولت است كه عالوه بر تقويت رينگ 400 
كيلوولت شبكه سراسري برق ايران)به واسطه 

دو بي 1.5 كيلدي خط 400 كيلوولت(، برق 
مورد نياز مجتمع فوالد بردسير را در سطح ولتاژ 

33 كيلوولت تامين مي كند.
پست فوالد بردسير داراي دو ترانسفورماتور 
400/33 كيلوولت به ظرفيت هاي 70 و 170 
بي 1.5  دو  طريق  از  كه  است  آمپر  مگاوات 
كليدي به شبكه 400 كيلوولت سراسري وصل 
شده و توان 240 مگاولت آمپري مورد نياز پلنت 

فوالد بردسير را تامين مي كند.
كه  پست  اين  كيلوولت   33 سوئيچينگ 
به دليل جريان 3150 آمپري و سطح اتصال 
كوتاه بسيار باال)31.5 كيلوآمپر( و نيز مشخصات 
محيطي ويژه محل قرارگيري آن)ارتفاع 2100 
متر از سطح دريا( يكي از منحصر به فردترين 
تجهيزات اين پست به شمار مي آيد. اين تجهيز 
داراي 14 سلول است كه هر يک از آنها وظيفه 
تغذيه يكي از پست هاي فرعي داخل كارخانه 
را به عهده دارند. لذا با توجه به زمان راه اندازي 
بردسير،  فوالد  مجتمع  مستقيم  احياي  پلنت 
و  راه اندازي  مورد  آن  كيلوولت   33 بخش 
بهره برداري قرار گرفت تا بتواند برق مورد نياز 
واحد احيا مستقيم را همزمان با راه اندازي آن 

تامين كند.
مشابه  پروژه هاي  با  پروژه  اين  تمايز  وجه 
شرايط محيطي ويژه محل احداث آن به دليل 
ارتفاع 2100 متري از سطح دريا اشاره كرد كه 

تمام مراحل طراحي وساخت تجهيزات و اجراي 
آن را با چالش هاي فني پيچيده اي روبرو ساخت.

به دليل اينكه اغلب پست هاي 400 كيلوولت 
ساخته شده كشور در ارتفاعي به مراتب كمتر از 
ارتفاع پست بردسير قرار دارند برخي تجهيزات 
كيلوولت   400 قطع  سوئيچ هاي  جمله  از 
داخلي  سازندگان  كيلوولت   33 تابلوهاي  و 
مناسب اين شرايط نبوده و با توجه به شرايط 
برهه  در  ارز  شديد  نوسانات  و  كشور  خاص 
تامين تجهيزات، وارد كردن تجهيزات مذكور 
اين  طراحي  بنابراين  نبود.  پذير  امكان  عمال 
پست مالحظات وي  ژه اي عالوه بر مالحظات 
كيلوولت   400 پست هاي  مهندسي  معمول 
مي طلبيد همچنين پس از بررسي هاي فراوان 
طراحي و ساخت تابلوهاي 33 كيلوولت به يكي 
از سازندگان داخلي واگذار شد و متخصصان 
اين شركت با تغيير طراحي متداول تابلوهاي 
مناسب شرايط جغرافيايي  تابلوهايي  توليدي، 
بودن  با موفقيت آميز  توليد كرد.  پيش  پست، 
تست هاي مورد نياز تابلوهاي 33 كيلوولت در 
يكي از آزمايشگاه هاي معتبر اروپايي، اين تجهيز 

توليد و به محل پست حمل شد.  
الزم به ذكر است مدت زمان بسيار كوتاه 
احداث اين پروژه، يک ركورد در كشور به شمار 
رفته و راه اندازي آن نام تام ايران خودرو را بيش 
از پيش در صنعت انتقال نيرو مطرح خواهد كرد.

گــزارش
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حضـور پـر رنگ تـام در نمايشگـاه هاي مختلـف صنعتـي
كد: 91373

 پانزدهمین همايش و نمايشگاه بین المللی حمل و نقل ريلی 

 پانزدهمین همايش و نمايشگاه بین المللی حمل و نقل ريلی 

 پانزدهمین همايش و نمايشگاه بین المللی حمل و نقل ريلی 

 سیزدهمین نمايشگاه بین المللي صنعت برق تهران

 سیزدهمین نمايشگاه بین المللي صنعت برق  تهران
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حضـور پـر رنگ تـام در نمايشگـاه هاي مختلـف صنعتـي

 پانزدهمین نمايشگاه صنعت، معدن و فلزات مشهد

 پانزدهمین نمايشگاه صنعت، معدن و فلزات مشهد

سومین نمايشگاه كار

سومین نمايشگاه كار

 پانزدهمین نمايشگاه صنعت، معدن و فلزات مشهد
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 پانزدهمين همايش بين المللی و نمايشگاه 
حمل و نقل ريلی، با حضور وزير راه و شهرسازي، 
عمران،  كميسيون  رئيس  راه آهن،  مديرعامل 
دست اندركاران صنعت و تام ايران خودرو برگزار 

شد.
و  صاحب نظران  روزه  دو  همايش  اين  در 
مسووالن حمل و نقل كشور از جمله حمل و 
نقل ريلی به بررسی آخرين وضعيت حمل و 
نقل ايران و جهان پرداختند و راه كارهای موثر 
در اين حوزه ارائه شد. در نمايشگاه جانبي اين 
همايش تام ايران خودرو در غرفه اي به مساحت 
تام  كارشناسان  و  يافت  مربع حضور  متر   30
آخرين دستاوردهاي شركت را در حوزه ريلي به 
مخاطبان تخصصي عرضه كردند. غرفه تام نيز 
در روز اول مورد بازديد مديران صنعتي از جمله 

مديرعامل راه آهن قرار گرفت.
رئيس  همايش  اين  افتتاحيه  حاشيه  در 
با  كميسيون عمران مجلس شورای اسالمی 

بيان اين كه بودجه اختصاص داده شده به حمل 
و نقل ريلی اندک و ناچيز است، بر لزوم حضور 
بخش خصوصی در حمل و نقل ريلی تاكيد كرد.

به گزارش تين نيوز، سيد مهدی هاشمی در 
آيين گشايش پانزدهمين همايش بين المللی و 
هشتمين نمايشگاه حمل و نقل ريلی گفت: از 
سال 86 تا به امروز با احتساب نرخ ثابت ساالنه، 
تنها يک هزار ميليارد تومان از بودجه كشور به 
اين موضوع اختصاص داده شده كه بسيار اندک 
و ناچيز است و برای اين كه به برنامه چشم انداز 
خود برسيم و قوانين تصويب شده در مجلس 
تحقق پيدا كند، بايد ساالنه 6 هزار ميليارد بودجه 

برای اين كار مصرف كنيم.
هاشمی با بيان اين كه رتبه ايران از نظر حمل 
و نقل ريلی 52 است كه رتبه نامطلوبی است 
گفت: تحقق اهداف، جز با مشاركت و تصميم 
گيری سريع امور به دست بخش خصوصی قابل 

اجرا نخواهد بود.

در حاشيه اين همايش كه از  28 تا 2۹ مهرماه 
در محل همايش هاي بين المللي رازي داير بود، 
نمايشگاه حمل و نقل ريلی نيز برگزار شد كه 
جديدترين كاالها و دستاوردهای اين حوزه از 
جمله واگن های مسافری درون شهری، برون 
شهری و بخش باری، واگن های نيرومحركه، 
لكوموتيو برقی و ديزلی، قطعات مصرفی، واگن 
اتوبوسی، واگن باری، واگن مولد، واگن مانوری، 
خدمات پس از فروش، خدمات تعمير و نگهداری 

و خدمات بيمه ای به نمايش درآمد.
اما همان طور كه عنوان شد غرفه تام مورد 
استقبال تعداد زيادي از افرادي كه در حوزه ريلي 

مشغول به فعاليت هستند، قرار گرفت.
در  را  نظرشان  غرفه،  مهمانان  برخي  از 
ما  براي  گفتيم  و  شديم  جويا  تام  خصوص 
بنويسند كه تام از نگاه آنها چگونه است كه اين 

طور عنوان كردند:

كد: 91374

حضور پر رنگ تام در پانزدهمين همايش و 
نمايشگاه بين المللی حمل و نقل ريلی 

محمد كیاني - واحد روابط عمومي
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مونوريل كرمانشاه يادگار خوب تام
مهندس صمدیانـ  مدیرعامل شرکت توان صنعت:

شركت تام در حوزه ريلي در پروژه هاي مختلف با شركت توان صنعت 
همكاري خوبي داشته است. مهمترين مزيت تام در اين حوزه روابط عمومي 

خوب و اجراي باكيفيت پروژ ه هاست.

 صرف  نظر از مشكالت مالي، تام مي تواند آينده مناسبي در حوزه ريلي 
داشته باشد. از مونوريل كرمانشاه نيز به عنوان نمونه خوبي از فعاليت هاي تام 
نام برد كه در حال حاضر داراي مشكالت مالي است. اميد مي رود با رفع اين 

مشكل، يادگار خوبي را تام در حوزه ريلي از خود به جاي گذارد.

سابقه درخشان در صنعت خودروسازي
مهندس عابدي ـ مدیرعامل شرکت مادر تخصصي 

حمل و نقل ریلي:
صنعت  در  درخشان  سابقه  داراي  خودرو  ايران  تام  شركت 
ساخت  و  طراحي  در  تحسين  قابل  اثرگذاري  با  خودروسازي 
تجهيزات خطوط خودرويي است. به اميد خدا با بهره گيري از 
تمامي اندوخته هاي موجود اعم از پتانسيل نيروي انساني و تجارب 
گرانقدر موجود، در حوزه هاي ديگر فعاليت  از قبيل صنعت ريلي و 

فوالدسازي موفق باشد.

 تام مايه مباهات صنعت ريلي
جمهوري  راه آهن  عمومي  روابط  ـ  بهرامي  بهرام   

اسالمي ایران:
حمل و نقل ريلي همواره يكي از شقوق منحصر به فرد صنعت 
حمل و نقل بوده است و در اين راستا شركت تام ايران خودرو به 
حق يكي از شركت هاي فعال و مثمرثمر براي صنعت ريلي و مايه 
مباهات اين صنعت است. براي تمامي همكاران و دست اندركاران 

شركت وزين تام ايران خودرو آرزوي موفقيت روزافزون دارم.

آینده اي روشن براي تام و صنعت ریلي
برقي  پروژه هاي  معاون  ـ  ساکتي  قاسم  مهندس   

راه آهن

شركت تام ايران خودرو با حضور در مناقصه برقي سازي 
راه آهن دو خطه موجود تهران مشهد به عنوان يكي از اعضاي 
كنسرسيوم در سال 1386 فعاليت هاي خود را در اين محور 
از فعاليت هاي جديد راه آهن به منظور دسترسي به افزايش 
سرعت باالتر براي زائران امام هشتم)ع( آغاز كرد كه حضور 
شركت تام نويد اهتمام مديران شركت در عرصه حمل و نقل 
ريلي بوده و حضور مجدد شركت در تجديد مناقصه مذكور 

گواهي اعتقاد و اهداف شركت در اين سياست گذاري است.
ريلي  حمل و نقل  ارشد  مديران  جديد  تغييرات  به  اميد  با 
حضور  و  ريلي  پروژه هاي  اجراي  در  صحيح  چشم انداز  و 
مجدد اين شركت با هماهنگي نقطه آغاز خوبي براي انجام 
پروژه هاي  اجراي  براي  راه آهن  راسخ  عزم  باشد.  فوق  پروژه هاي 
براي  آينده روشني  تام  توانمند همانند  مذكور و حضور شركت هاي 

حمل و نقل سريع و با ظرفيت باال را رقم خواهد زد.
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كد: 91375

نگاهي به پروژه سالن مونتاژ ايران خودرو سمنان
محمد كريمي، شهاب سپهري مقدم – گروه لجستیك

مقدمه
کارخانه  هر  در  تولید  زنجیره 
خودروسازي از سه بخش کامال متمایز، 
مستقل از هم و متوالي با عنوان خطوط 
در  مونتاژ شكل مي گیرد.  و  رنگ  بدنه، 
سالن مونتاژ که مرحله آخر این فرآیند 
و  قطعات  کلیه  مي دهد  تشكیل  را 
مجموعه هاي الزم جهت خودرو )اعم از 
قواي محرکه، تزئینات داخلي و خارجي 
خودرو، شیشه ،صندلي  و ....( روي بدنه 
انجام  از  پس  نهایتا  و  سوار  خودروها 
تست هاي الزم و فرایند تكمیل کاري، 
خودرو آماده تحویل به مشتري مي شود. 

شكل گیري پروژه
جهت  و  دولت  هيات  مصوبات  اساس  بر 
مساعدت  با  سمنان،  استان  در  اشتغال زايي 
احداث  پروژه  خودرو،  ايران  شركت  مديريت 
كارخانه ايران خودرو سمنان در حومه اين شهر 
جهت توليد خودروهاي خانواده سمند تصويب شد. 
اين كارخانه در شهرک صنعتي سمنان در 
نزديكي شهر سمنان واقع شده است. مساحت 

اين كارخانه بالغ بر 44 هكتار است. طراحي، 
اين  تزئينات  راه اندازي سالن  ساخت، نصب و 
قالب پروژه  تيرماه سال 13۹0 در  كارخانه در 
ايران خودرو سمنان به شركت تام واگذار شد. 

مشخصات پروژه
 82*253 ابعاد سالن 

مساحت سالن:20746 متر مربع
محصوالت توليدي : خانواده سمند

ظرفيت توليد: 20 دستگاه در ساعت
بودجه : 185 ميليارد ريال

تير ۹0 تا بهمن ۹2 سال اجرا: 
درصد داخلي سازي: حدود 72 درصد

اجراي پروژه
با استفاده از دانش فني ايجاد شده طي سنوات 
گذشته در گروه لجستيک، طراحي لي اوت سالن 
مونتاژ توسط كارشناسان اين گروه انجام شد و پس 
از آن با توجه به محدوديت زماني، طراحي هاي 
اوليه به سرعت آغاز و تجهيزات اصلي خط توليد 
سفارش گذاري شد. نقشه هاي ساخت تجهيزات 
در مرحله بعدي و به تدريج آماده و به موازات 

آن ساخت تجهيزات توسط پيمانكاران پروژه به 
اجرا درآمد همچنين طراحي و تامين تجهيزات 
چسب زني  ربات  و  رنگ  كلينيک  الكتريكال، 
توسط گروه هاي ابزار دقيق، رنگ و ربات انجام 
پذيرفت. پس از فراهم آمدن بخشي از تجهيزات 
و همزمان با پيشرفت كارهاي عمراني، در كمتر 
از 6 ماه عمليات نصب در بهمن ماه سال ۹0 
آغاز شد. اين بخش از كار در فصل زمستان با 
وجود سرما و شرايط سخت كاري و عدم پوشش 
مناسب سالن توليد، عمليات نصب تحت نظارت 
مستقيم كارشناسان شركت تام به انجام رسيد. 
اجراي پروژه در ابتداي كار از سرعت بااليي 
برخوردار بود به طوري كه پيش بيني مي شد در 
زمان تعيين شده )10 ماهه(سالن به بهره برداري 
برسد ولي به داليل مختلف كه عمده آن عدم 
تامين نقدينگي الزم توسط كارفرمابود، پروژه به 
تاخير افتاد. علي رغم موانع موجود، در حال حاضر 
سالن آماده راه اندازي است و پيش بيني مي شود 
تا پايان سال جاري )۹2( به بهره برداري برسد.

تجهیزات اصلي سالن
بخشي از تجهيزات اصلي استفاده شده در اين 

سالن به قرار زير است:
• سيستم هاي انتقال هوايي 

)P&F، EMS، Crane(
• سيستم هاي انتقال زميني )خطوط اسلت، 

PRB، Turn Table و ...(
) EOL Test(دستگاه هاي تست انتهاي خط •
)Filling Machines( دستگاه هاي تزريق •

• دستگاه هاي تست نشتي )بنزين و گاز(
• ربات چسب زني شيشه

• ابزارهاي برقي چند محوره
• انواع ابزارهاي بادي و باتريكار و كيفي
• انواع جيگ،ميزهاي پيش مونتاژ و ...

• تجهيزات تكميل كاري )جک هاي 2 و 4 
ستون، دستگاه هاي جوش و ...(

• كلينيک هاي تعميرات رنگ 
• كابين تست نفوذ آب 

• تجهيزات اتوماسيون و ابزار دقيق
شرایط اجراي پروژه:

از ويژگي هاي ديگر اين پروژه هماهنگي و 
در هر  پروژه  اجرايي  مناسب عوامل  همراهي 
دو شركت ايران خودرو و تام بوده است. اين 
پروژه مانند بسياري از پروژه هاي خارج از مركز با 

مشكالتي نظير موارد زير روبرو بوده است:
اعزام كارشناسان طراح در  بودن  زمان بر   •

مواقع ضروري
• پايين تر بودن امكانات رفاهي سايت

در  ايمن  سيستم  پياده سازي  مشكالت   •
سايت

• تداركات زمان بر سايت، به نسبت پروژه هاي 
داخل ايران خودرو 

• كمبود نيروي انساني نصب و عدم امكان به 
اشتراک گذاري نيروهاي مستقر در ساير سايت ها

• مشكالت تجهيز كارگاه
• عدم دسترسي به ارتباطات مناسب، نظير 

شبكه كامپيوتري
• صنعتي نبودن شهر سمنان به نسبت مركز

• مسايل اقامتي پرسنل نصب
 عالوه بر موارد مذكور، تاخيرات و تداخالت و 
عدم دقت سازه نيز تاثير منفي بر سرعت اجراي 
پروژه گذاشت.  علي رغم اين موارد و همچنين 
از جانب كارفرما در  عدم تامين مالي مناسب 
مقاطع مورد نياز، اين پروژه با حمايت مديريت 
و تالش كاركنان شركت تام در زمان مناسب 
به پيشرفت قابل ارايه رسيد و اكنون تجهيزات 
است.  بهره برداري  و  راه اندازي  قابل  پروژه 
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هم اكنون موسسات مختلفی در سرتاسر دنيا 
جهت توسعه مفاهيم مديريت پروژه وجود دارند 
كه به اين موضوع مي پردازند. انجمن بين المللی 
 International Project( پروژه  مديريت 
 Management Association) IPMA
يكی از معتبرترين اين موسسات است كه مبانی 
مديران  شايستگی  ارتقای  جهت  را  متعددی 
پروژه ها تحت مدل ها و استانداردهای مختلف 
ارايه داده است. اين موسسه در سال 1۹65 و 
متشكل از 43 سازمان )اكثرا اروپايی( تشكيل 
شده است كه در راستای خدمات مديريت پروژه 
را تحت عنوان ICB منتشر  استانداردی  خود 
كرد كه مبنايی برای تمامی سازمان های عضو 
در موسسه جهت توسعه استانداردهای ملی و 
گيرد.  قرار  آنها  گواهينامه  اعطای  برنامه های 

و  در سال 1۹۹5    ICBويرايش نخستين 
دومين و سومين ويرايش آن به ترتيب در 
سال های 1۹۹۹ و 2006 منتشر شد. ويرايش 
2006 كامال با ويرايش 1۹۹۹ متفاوت است 
و می تواند توسط همه كاربران با گرايش های 
فرهنگی گوناگون به كار گرفته شود. به طور 
كلی استاندارد ICB روش دسترسی به دانش، 
تجربه و نگرش های شخصی را در مديريت 

پروژه تحت 46 عنصر شايستگی ارايه می كند. 
اين عناصر باعث شده است كه تقسيم  تعدد 
بندی شامل سه حوزه اصلی شايستگی تخصصی 
)Technical( مديريت پروژه، شايستگی رفتاری 
)Behavioural(  مديريت پروژه و شايستگی 
اين  توسط  پروژه   )Contextual( مفهومی 
ارايه شود.  موضوع  بهتر  فهم  استاندارد جهت 
اين استاندارد سه حوزه مذكور را تحت عنوان 
چشم رقابتی مدير پروژه نشان می دهد. با توجه 
به رويكرد ارزيابی كننده اين استاندارد، از مدل 
ارايه شده جهت اعطای گواهينامه مديريت پروژه 
استفاده می شود. هر يک از اجزای شايستگی 
تحت يک عنوان، توضيحات مربوطه و فهرستی 
دانش  ميزان  و  فرآيند  پيشنهادی  گام های  از 

و تجربه مورد نياز برای هر سطح از گواهينامه 
توضيح داده می شوند. گواهينامه ای كه بر مبنای 
استانداردICB اعطا می شود، شامل چهار سطح 

است.
سطح A راهبر پروژه ها 

 بدين معنی كه فرد قادر است تا با توجه به 
منابع، متدولوژی ها و ابزارهايی كه در اختيار دارد 
به راهبری يک طرح يا سبدی از پروژه ها بپردازد. 

)برای مديران طرح و پرتفوليو(
سطحB مدیر ارشد پروژه 

پروژه  يک  است  قادر  فرد  كه  معنی  بدين 
پيچيده را مديريت كند)برای مديران پروژه های 

پيچيده ای كه زيرپروژه و پيمانكار جز دارند.(
سطح C مدیر پروژه 

 بدين معنی كه فرد قادر است، يک پروژه با 

پيچيدگی كم را مديريت كند؛ يعنی عالوه بر به 
كارگيری دانش مديريت پروژه، از تجربه مناسب 
مديران  است)برای  برخوردار  نيز  سطح  اين  با 
پروژه های ساده ای كه زيرپروژه و پيمانكار جزء 

ندارند(
سطح D دستیار مدیر پروژه 

 بدين معنی كه فرد از دانش مديريت پروژه 
را  آن  كارگيری  به  توانايی  و  است  برخوردار 
به  كمک  مسووليت  كه  افرادی  دارد)برای 
مديران پروژه، طرح يا پرتفوليو دارند. كارشناسان 

برنامه ريزي و كنترل پروژه مثال عيني هستند( 
 ICB همانطور كه در ابتدا گفته شد در استاندارد
تعداد 46 جزء شايستگی تعريف شده است كه اين 

اجزا مكمل يكديگر بوده و در سه محدوده طبقه 
بندی شده اند.

1- محدوده شايستگی تخصصی
 شامل 20 جزء است و به توصيف اجزاي 
بنيادين شايستگی مديريت پروژه می پردازد. اين 
پروژه  مديريت  محتوای  برگيرنده  در  محدوده 

است.
2- محدوده شايستگی رفتاری

 شامل 15 جزء است و به توصيف جنبه های 
فردی شايستگی مديريت پروژه می پردازد. اين 
محدوده به طرز رفتار و مهارت های مدير پروژه 
در ارتباط با ساير افراد و گروه های درگير در پروژه 

توجه دارد.
3- محدوده شايستگی مفهومی

 شامل 11 جزء است و به توصيف اجزايی 
از شايستگی مديريت پروژه می پردازد كه به 
محيط و مقتضيات پروژه مربوط می شوند. اين 
محدوده دربرگيرنده شايستگی مديران پروژه در 
 Line( مديريت كردن روابط با سازمان صف
Organization(  همچنين توانايی عملكرد 

در يک سازمان پروژه محور است.
جمع بندي

استاندارد شايستگي مديريت پروژه ICB به 
عنوان پايه اي براي شايستگي مديران پروژه 
كنترل  و  انتخاب  شاخص هاي  معرفي  ضمن 
اعضاي تيم پروژه به چگونگي رشد، توسعه و 
ارزيابي اعضاي تيم و مديران پروژه نيز مي پردازد. 
مناسب ترين  حاضر  حال  در  نويسنده  نظر  به 
منبع به منظور ارزيابي عملكرد مديران پروژه و 
توسعه شايستگي، بومي سازي اين استاندارد در 
شركت هاي پروژه محور است. از لحاظ تئوريک و 
جامعيت، استاندارد موسسه PMI امريكا با عنوان 
PMCDF  كه در سال 2001 منتشر شده است 
مقبوليت عام دارد ولي استاندارد ICB اجرايي تر 
است؛ چرا كه در حال حاضر در شركت ملي 
پتروشيمي به عنوان سرآمد دانش مديريت پروژه 

كاربردي در ايران پياده سازي شده است. 

    ICB V 3.01 آشنايي با استاندارد مديريت پروژه
میالد صلواتي پور- معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي

منابع:
 IPMA 1-سايت

 Version 3.0 June 2006 -IPMA Competence Baseline ICB  2- استاندارد
      3-سايت موسسه مديريت پروژه ايران 

كد: 91376

تصوير شماره 1: چشم رقابتي مدير پروژه

1-IPMA Competence Baseline  
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شناسايي حوزه فعاليت در بخش نفت و گاز 
محمدعلي اختیاري - مسئول توسعه بازار گروه نفت، گاز و پتروشیمي

چكیده
کشور  کالن  سیاست  به  توجه  با 
شرکت هاي  فعالیت  توسعه  بر  مبني 
داخلي در حوزه انرژي، سیاست تشكیل 
ارائه  توانایي  که  عمومي  پیمانكاران 
تدارکات،  و  تامین  مهندسي،  خدمات 
هاي  پروژه  مدیریت  و  اجرا  ساخت، 
بزرگ نفت و گاز باشند بیش از یك دهه 
از طرف  گرفت.  کشور شكل  در  پیش 
استراتژیك  اهمیت  به  عنایت  با  دیگر 
میادین داخلي و میادین مشترک عظیم 
نفت و گاز ایران )سومین کشور داراي 
ذخایر نفت و دومین کشور از نظر داراي 
مشترک  میدان  دنیا(،  گازي  مخازن 
فعالیت  عمده  جنوبي  پارس  گازي 
زمینه  این  در  پیمانكار  شرکت هاي 
متمرکز شد اما توسعه این شرکت ها که 
یكي از الزامات توسعه کشور در مسیر 
انداز،  چشم  سند  اهداف  به  رسیدن 
با توجه به منابع غني انرژي در کشور 
در  بي وقفه  تالش هاي  بر  عالوه  است 
ارتقاي  نیازمند  توانمندسازي,  راستاي 
کیفي محیط کسب و کار است. در این 

گزارش به شناسایي و تشریح صنعت و 
بازار نفت و گاز جهت استفاده براي ارایه 
کامل تر مدل کسب و کار گروه نفت و گاز 

ارایه شده است.
مقدمه

اين  صنعت  مهم ترين  ايران  نفت  صنعت 
چهارمين  ايران  سال 2001  در  است.  كشور 
اساس  بر  بود.  جهان  خام  نفت  كننده  توليد 
برخي برآوردها، تا ژانويه 2011،  ذخاير قطعي 
نفت ايران در حدود 137 ميليارد بشكه است 
است  جهان  ذخاير  كل  درصد  حدود 10  كه 
فوت  تريليون   1045 داراي  ايران  همچنين 
مكعب ذخاير گاز طبيعي بوده  كه حدود 16 

درصد از ذخاير كل جهان است.]1[ و ]2[.

تشریح صنعت و بازار 
معموال  نفت،  صنعت  در  اجرايي  عمليات 
به سه جزء اصلي تقسيم بندي مي شوند، كه 
عبارتند از باالدست، ميان دست و پايين دست. 
فعاليت هاي ميان دستي، در عمل هميشه 
در بخش عمليات پائين دستي قرار مي گيرد؛ 
درنتيجه، عمليات در اين صنعت، به دو بخش 

عمده صنايع باالدستي و پايين دستي تقسيم 
مي شوند.

بخش پایین دستي
به  اشاره  براي  كه  است،  اصطالحي    
عملياتي از قبيل فروش و توزيع گاز طبيعي 
و محصوالت مشتق شده از نفت خام، مورد 
استفاده قرار مي گيرد. محصوالت مشتق شده از 
نفت خام، عبارتند از: گاز مايع )LPG(، بنزين، 
سوخت جت، گازوئيل ، روغن ها و آسفالت و...

بخش  به  كه  ديگري  مسئوليت هاي  از 
پايين دستي اين صنعت مربوط مي شود، توزيع 
محصوالت بيشمار نفتي و پخش گاز طبيعي 

است.

بخش باالدستي
عمدتًا  كه  است  عبارتي  نفت  صنعت  در   
بخش جستجو، اكتشاف، حفاري و توليد نفت 
خام و گاز طبيعي اشاره دارد. صنايع باالدستي 
شناخته  هم  توليد  و  اكتشاف  نام  به  گاهي 
تا  توليد  مرحله  از  خام  نفت  جريان  مي شود. 
مرحله مصرف نهايي به صورت بسيار ساده در 

نمودار شماره 1 نشان داده شده است.

نمودار شماره 1: جريان نفت خام از تولید تا مصرف

كد: 91377
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و  نفت   ( كربور  ذخاير هيدرو  مجموع كل 
گاز( قابل استحصال كشف شده در پايان سال 
1386 كه 320 ميليارد بشكه معادل نفت خام 
بوده است كه 43 درصد آن را ذخاير نفتي و 57 
درصد را ذخاير گازي تشكيل مي دهد. كشور 
ايران با دراختيار داشتن به ترتيب 10/43 درصد 
و 18/48 درصد از ذخائر نفت جهان و خاورميانه 
جايگاه  نفت خيز  منطقه اي  در  گرفتن  قرار  و 
ارزند ه اي در جهان دارد كه پس از عربستان و 
كانادا از نظر جهاني در رده سوم و در مقايسه با 
ذخائر خاورميانه در رده دوم قراردارد، همچنين 
از جنبه توليد پس از عربستان، روسيه و آمريكا 
تعداد  است.  قرارگرفته  رتبه چهارم جهان  در 
نفتي در سال 1386 حدود 77  فعال  ميادين 
و 16  در خشكي  ميدان  كه 61  بوده  ميدان 

ميدان آن در دريا واقع شده است. 

بازار هدف
بازار نفت و گاز را مي توان به دو بخش دولتي 
و غير دولتي تقسيم نمود. با توجه به جدول 
زير بخش بندي كارفرمايان در صنايع مختلف 
مرتبط  است. كه مي توان خدمات  ديده شده 
داد)  ارائه  را  با تخصص هاي موجود در گروه 

جدول شماره 1(

برنامه نفت و گاز 
اهميت صنعت نفت در ايران بر هيچ كس 
مالي  منابع  و  صنعت  اين  نيست.  پوشيده 
حاصل از توليد و صادرات نفت خام، دست كم 
در 10 سال اخير نه تنها نقشي تعيين كننده 
در  بلكه  داشته  ايران  ملي  اقتصاد  ساختار  در 
حوزه هاي مختلف اجتماعي و سياسي كشور 
نيز داراي نقشي انكارناپذير بوده است. در پي 
تحريم هاي بين المللي و كم شدن خريد نفت 
از ايران به دليل تالش كشورهاي خريدار براي 
جايگزين كردن نفت اين كشور با نفت ديگر 
توليدكننده ها، صادرات نفت ايران در ماه مارس 
2012 به زير 1/5 ميليون بشكه در روز رسيد. 

بايد از نگاه روابط سياسي بين المللي به توسعه و 
اجراي برنامه هاي نفتي نگريست.

در برهه هايي از تاريخ، هرگاه كه اين صنعت 
با مديريت و برنامه ريزي درست عمل كرده، 
طرح هاي  اجراي  براي  كافي  منابع  تنها  نه 
سرمايه گذاري دولت فراهم كرده بلكه با اجراي 
طرح هاي توسعه اي خود به ايجاد اشتغال وسيع 
پرداخته و به همراه آن، هزاران واحد صنعتي 
در  را  پيمانكاري  و  مشاوره  شركت هاي  و 
اندازه هاي مختلف فعال كرده و از اين رهگذر، 
محرک و انگيزاننده سرمايه گذاري صنعتي و 
خدماتي و توليد ارزش افزوده در ديگر بخش ها 

نيز شده است. ]3[
از آنجا كه امريكا بعنوان يكي از وارد كنندگان 
بزرگ نفت براي كاهش واردات و جاگزيني آن 
با ديگر سوختها مي بايست براي برنامه توسعه 
نفت فكري ديگر انديشيد. در اين بين همزمان 
نفت  صنعت  مجموعه  انرژي  ديپلماسي  با 
بازارهاي  احياي  با  صادرات  ظرفيت  افزايش 
سياه،  بازارهاي جديد طالي  و كشف  سنتي 
اقداماتي هم به منظور افزايش ظرفيت توان 
صادرات نفت در پايانه هاي نفتي ايران در خليج 
فارس در دستور كار قرار گرفته است.  در كنار 
ظرفيت سازي، كاهش هزينه هاي صادرات هر 
بشكه نفت خام ايران هم يكي از سناريوهاي 

روي ميز شركت ملي نفت است  ]4[ 
حضور تام در در حوزه نفت و گاز 

توسعه  با  نفت  توسعه صنعت  درهم آميزي 
صنايع پايين دستي آن و به ويژه صنايع توليد 
افزايش  موجب  پتروشيميايي،  فرآورده هاي 
حجم عظيم توليد اين محصوالت و باالبردن 
جهشي رقم صادرات غيرنفتي كشور نيز شده 
پارس  ميدان  مختلف  فازهاي  توسعه  است. 
با  پيوند  در  ابتدا  از  كه  عسلويه  در  جنوبي 
توسعه واحدهاي پتروشيمي پايين دستي آن 
تعريف شد و نيز توسعه واحدهاي پتروشيمي 
متعدد در بندر امام خميني از بهترين  نمونه هاي 
چنين دوراني از شكوفايي صنعت نفت ايران 

است. با توضيحات مربوطه برنامه وزارت نفت 
افزايش ظرفيت توليد است و نه افزايش توليد. 
بالطبع بازار نفت و گاز به سمت سرمايه گذاري 
افزايش  جمله  از  دستي  پايين  بخش  در 
بهره وري پااليشگاه هاي نفت و گاز، راه اندازي 
پااليشگاه هاي نفت جهت توليد بيشتر مشتقات 
جمله  از  آنها  واردات  ميزان  كاهش  و  نفتي 
سوخت مورد نياز بخش حمل و نقل و نيرو، 
راه اندازي پلنت هاي گازي جهت تثبيت سوخت 
مايع LPG )به عنوان سوختي با ارزش حرارتي 
باال كه متقاضي بسياري در صنايع مختلف دارد 
و به عنوان يک سوخت استراتژيک به حساب 
مي آيد(، ميعانات گازي - جهت توليد بنزين، 
مشتقات نفتي و صادرات -  پيش خواهد رفت.

توجه  با  و  مذكور  توضيحات  به  عنايت  با 
به افزايش تقاضاي روز افزون به منابع نفت 
و گاز در داخل و خارج از ايران و برنامه وزارت 
نفت، گروه نفت، گاز و پتروشيمي شركت تام 
با هدف ارايه خدمات طراحي، تامين، نصب و 
راه اندازي و مديريت پروژه هاي صنعت نفت، 
با  تام  گاز  و  نفت  گروه  شد.  سازماندهي  گاز 
انساني، دانش و تجارب فني،  بر منابع  تكيه 
پروژه هاي  ماشين آالت،  كارگاهي،  امكانات 
عمليات  مانند  انجام،  حال  در  و  شده  انجام 
بخشي  سيويل  و  مكانيک  پايپينگ،  اجرايي 
از فازهاي 17و18 پارس جنوبي، ذخيره سازي 
و اندازه گيري ميعانات گازي عسلويه، طراحي 
ساخت  و  طراحي  ذخيره،  مخازن  ساخت  و 
ميترينگ و پروور سيستم، طراحي و ساخت 
انواع پكيج هاي آب آشاميدني، تقليل و تقويت 
فشار گاز و ديگر پروژه هاي مشابه، در راستاي 
بازار پيش بيني شده پيشروي كرده و من بعد 
قرار  اولويت  و  بازار هدف  كردن  رصد  با  نيز 
دادن نياز سنجي كارفرمايي جهت تقويت بخش 
پروژه يابي و خدمت رساني به بخشي از توسعه 
صنعت نفت و گاز ايران عزيز كوشا خواهد بود و 
از تمام توان و ظرفيت خود استفاده خواهد كرد.

منابع:
Oil Global security -1

 .2011 ,9 Behrooz Esrafili-Dizaji & Farkhondeh Kiani. «Persia Land of Black Gold». Geo Expro Magazine، Volume -2
3- خبرگزاري مجلس شوراي اسالمي )خانه ملت(

4- برنامه جديد ايران براي بازگشت به بازار نفت،  خبرگزاري نفت ما، 13۹2/8/18

جدول شماره1: بازار نفت و گاز از دو نگاه مختلف
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امیر علمي - گروه سیستم هاي رباتیك

مقدمه
 15 پیشینه  با  پزشكي  ربات هاي 
تاریخ  در  شگرف  تحولي  ساله، 
کارشناسان  همكاري  حاصل  پزشكي، 
رباتیك و جامعه پزشكي در به خدمت 
فرایند  در  آنها  و سرعت  دقت  گرفتن 

درمان محسوب مي شوند.
با اینكه پزشكي ایران در سال هاي 
برخوردار  خوبي  پیشرفت هاي  از  اخیر 
از  استفاده  خال  متاسفانه  است،  بوده 
تخصصي  مراکز  در  رباتیك  دانش 
مي خورد  چشم  به  کشورمان  درماني 
این  از  نیازمند  هموطنان  محرومیت  و 
تكنولو   ژي منجر به خروج ارز از کشور 

شده است.
سیستم  و  فارسي  سایت  افتتاح 
مرکز  زبان  فارسي  تلفن  جوابگویي 
درمان سرطان  و  تشخیص  تخصصي 
بیكن1 )چراغ امید( مالزي در تكنولوژي 
میزان  گواه  خود  نایف  سایبر  رباتیك 
آن  اهمیت  میزان  و  ایرانیان  استقبال 

براي کشور مالزي است.
بررسي هاي  و  مطالعات  از  پس 
و  تحقیق  بخش  در  گرفته  صورت 
تام  رباتیك  توسعه گروه سیستم هاي 
هزینه هاي  وجود  با  مي رسد  نظر  به 
پزشكي  رباتیك  سیستم هاي  باالي 
اقبالي ربات در عرصه  علت اصلي کم 
پزشكي، عدم وجود دانش رباتیك در 
جامعه پزشكي کشور است. در همین 
تام  رباتیك  سیستم هاي  گروه  راستا 
دانش  پیشرو  عنوان  به  ایران خودرو 
داشتن  اختیار  در  با  کشور  در  رباتیك 
سال ها تجربه در امر نصب و راه اندازي 
صدها ربات صنعتي در تالش است تا 
با مذاکره و همكاري با مراکز تخصصي 
درماني و تحقیقاتي کشور بستر ورود 
این تكنولوژي به کشور را فراهم کرده 
را  راه  جدید  بازاري  ایجاد  بر  عالوه  و 
براي تسهیل و تسریع درمان هموطنان 

بیمار نیازمند هموار گرداند. 

• انواع ربات هاي پزشكي
سه  در  پزشكي  صنعتي  ربات هاي  امروزه 

زمينه اساسي مشغول به كار هستند:
- ربات هاي جراح2 

از  پزشكان  كه  را  آنچه  جراح  ربات هاي 

انجام آن عاجزند با دقت و تكرارپذيري باالي 
خود به راحتي انجام مي دهد. گذشته از اين، 
ربات ها قادرند درون محيط بدن فعاليت كنند. 
تمام اين ها ربات هاي جراح را براي دستيابي 
به نتايج بهتر در عمل هاي غير تهاجمي3  و با 

حداقل تهاجم4  مناسب ساخته است.  

در  متداول  طور  به  ربات ها  امروزه 
جراحي هاي قلب، مغز، ستون فقرات، نخاع، 
از  بسياري  در  زانو  هاي  جراحي  و  گلو 
بيمارستان هاي آمريكا به كار برده مي شوند و 
با بهبود سازگاري و شرايط استفاده روزبه روز 

محبوب تر مي شوند. 
 

- ربات هاي تشخیص5 

استفاده بعدي ربات ها در پزشكي به صورت 
ربات هاي تشخيص بيماري است. اين ربات ها 
فرايند تهاجمي به بدن انسان را كاهش داده 
و دقت و قلمرو تشخيص را بهبود مي بخشد. 
يک مثال در اين زمينه ربات هاي آندوسكوپي 
كپسولي6 مناسب براي تشخيص بيماري هاي 
سيستم گوارشي بدن انسان است كه توسط 
مركز مطالعات پيشرفته سنت آنا7 ، ايتاليا مورد 

بررسي قرار گرفته است. 
 

- اندام مصنوعي رباتیك8 
آوردن  فراهم  در  ربات ها  دسته   سومين 
اجزاي مصنوعي براي بهبود عملكرد فيزيكي 
بازوي  و  دست  پا،  ربات هاي  مانند  انسان 
در  مثال  براي  مي روند.  كار  به  مصنوعي 
برقي۹   پاي  اورتز  روي  برلين  فني  دانشگاه 

سيگنال  از  كه  شده  كار  مصنوعي  دست  و 
ماهيچه اي(  نگاري  )برق  الكتروميوگرافي 
نمونه هاي  مي شود.  استفاده  كنترل  براي 
در  نيز  مصنوعي  هاي  دست  از  ديگري 

دانشگاه تيسوكوبا  ژاپن10 توسعه يافته اند.   
به عالوه ربات هاي توانبخشي11 قادرند بعد 
از مصدوميت، براي انجام برنامه هاي حركتي 
با  مكمل  صورت  به  يا  جايگزيني  با  موثر 

ربات هاي پزشكي
كد: 91378

             1-Persian.beacohospital.com.my     2- Surgery robotic   3- Non-invasive surgery      4- Minimally invasive surgery       5- Diagnosis robotic          6-Robotic capsular endoscop        
7-Polo Sant Anna Valdera of the Sant Anna school of Advanced Studies in Italy        8-Prosthetic robotic            9-Powered Leg Orthoses                  10-University Of Tsukuba

11-Rehabilitation Robotic
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مقـــاله

ورزش درماني12 به بيماران كمک كنند.
 همچنين  تجهيزات و سيستم هاي رباتيک 
مي توانند به سالمندان و معلولين براي حركت 
شامل  سيستم ها  اين  كنند.  كمک  كردن 
صندلي هاي چرخدار هوشمند13 و ماشين هاي 

كمكي براي راه رفتن14  هستند. 

براي مثال نمونه جديد دستگاه واكر15  كه 
در دانشگاه واسدا16 توسعه يافته قابليت حس 

كردن فشار بازو را داراست.

در  ربات ها  از  استفاده  مزایاي   •
پزشكي

1. کاهش دوران بهبودي
ميانگين   طور  به  رباتيک  درمان  در 
درمان هاي  از  زودتر  روز  پنج  تا  دو  بيماران 
و50  مي شوند  مرخص  بيمارستان  از  سنتي 
خود  روزانه  فعاليت هاي  به  سريع تر  درصد 

باز مي گردند.
 براي مثال در پروسه پرتو درماني به علت 
آسيب زياد اشعه به بافت هاي سالم پزشكان 
مجبورند مقدار اشعه مورد نياز را كاسته و تعداد 
به  به همين خاطر  افزايش دهند  را  جلسات 
طور متوسط تعداد جلسات پرتو درماني بين 
30 تا 40 جلسه است در حالي كه با استفاده از  
پرتودرماني رباتيک سايبر نايف كل جلسات 
به 3 تا 10 جلسه آن هم به صورت سرپايي 

تقليل مي يابد. 
براي  تنها  نه  بهبود  زمان  شدن  كوتاه 
بيمار مطلوب مي باشد بلكه با كاهش نيروي 
انساني پيش، حين و پس از پروسه درمان در 
هزينه هاي بيمارستان نيز صرفه جويي خواهد 

شد.  
2. کاهش زمان پروسه درمان

به  نياز  بدون  ناپذير،  خستگي  ربات ها 
استراحت و با سطح كيفي يكنواخت مي توانند 
پروسه درمان را سريعتر از روش هاي معمول 

به انجام برسانند.
3. کاهش اشتباهات انساني

انسان هال عمل  از  دقيق تر  بسيار  ربات ها 
مي كنند و در حين پروسه درمان اشتباهات و 

خطاها به حداقل مي رسد.
کارهایي  انجام  به  قادر  ربات ها   .4
آن  انجام  از  پزشكان  که  هستند 

عاجزند.
به  پزشكي  علوم  در  روبات  از  استفاده 
پزشكان در هنگام عمل اجازه ميدهد تا دقيقا 
به خواسته هاي خود برسند. براي مثال سوراخ 
يک صدم  شعاع  و  عمق  به  استخوان  كردن 

اينچ بدون استفاده از ربات غير ممكن است.

5. امكان ایجاد نقش نظارتي براي 
پزشك و نقش اجرایي براي ربات

انسان در عصر حاضر به اين نتيجه رسيده 
كه بهتر است  بيشتر مغز خود را به كار گرفته 
و كارهاي يدي را به ربات ها بسپارد. استفاده 
از روبات در علوم پزشكي به پزشكان اجازه 
مي دهد  تا جراحي را به رباتها سپرده و خود 

پروسه درمان را كنترل كنند.
 براي مثال در 28 فوريه سال 2003 پرفسور 
مهران انوري پزشک ماهر ايراني توانست با 
سيستم  و  رباتيک  تله  تكنولوژي  از  استفاده 
جراحي از راه دور به كمک اينترنت و شبكه 
مخابراتي تلفن كانادا و تكنولوژي سيسكو ، 
دانشگاه مک  جوزف17   سنت  بيمارستان  از 
مستر18  واقع در هميلتون انتاريو1۹  بيماري 
بيمارستان ديگري در فاصله 250  را كه در 

مايلي در شهر نورت بي20 قرار داشت مورد 
عمل جراحي موفقيت آميز قرار دهد.

از  فراگیر  استفاده  عدم  دالیل   •  
ربات هاي پزشكي

پزشكي  ربات هاي  وسيع  كاربرد  وجود  با 
اين حال  با  افزايش سطح سالمت جامعه  در 
دنياي  در  همه گير   صورت  به  آنها  استفاده 
پزشكي دنبال نمي شود برخي از داليل اين 

كم اقبالي به شرح زير مي باشد:

1. هزینه باالي ربات هاي پزشكي
چالش هاي  علت  به  پزشكي  ربات هاي 
بودن  كم  آنها،  فرد  به  منحصر  ساخت 
بسيار  معموال  توليد  خط  نبود  و  تقاضا،  نرخ 
گران قيمت مي باشند و در بسياري از كشور ها 
خريداري  دولتي  سرمايه گذاري  با  معموال 

مي شوند.
تخصصي  بررسي هاي  با  مي رسد  نظر  به 
موردي  مقايسه  در  آماري  رويكردهاي  و 
بتوان  روش ها  ديگر  با  رباتيک  روش هاي 
را  ذيربط  دولتي  مسئوالن  و  پزشكي  جامعه 
به نقش ربات هاي پزشكي در سالمت جامعه 
آگاه و صرف هزينه هاي سيستم هاي رباتيک 

را توجيه اقتصادي كرد.

هاي  سیستم  آموزش  به  نیاز   .2
رباتیك

معموال براي پزشكان ورود به امر يادگيري 
به  مشكل  آن  كارگيري  به  و  رباتيک   علم 
نظر مي رسد . در اينجا نيز وجود يک شركت 
به  و  سيستم ها  انواع  شناسايي  در  رباتيک 
و  راه اندازي  تعمير،  مسئوليت  گيري  عهده 
جامعه  به  مي تواند  سيستم ها  اين  آموزش 
پزشكي در استفاده از اين تكنولوژي ها كمک 

بسياري كند.
• نتیجه گیري

بومي سازي  و  توسعه  و  تحقيق 
حياتي  فاكتورهاي  روز  تكنولوژي هاي 
يک  و  هستند  بنيان  دانش  شركت هاي 
بين  واسط  عنوان  به  بنيان  دانش  شركت 
ايده و تكنولوژي وظيفه هدايت ايده در مسير 

رسيدن به تكنولوژي را بر عهده دارد.
بسيار  تكنولوژي  پزشكي  رباتيک  مقوله 
جامعه   و  بوده  باال  بسيار  تنوع  با  و  جديد 
ورود  به  ناگزير  كشور  سالمت  و  پزشكي 
گروه  است  اميد  بود.  خواهد  مسير  اين  در 
سيستم هاي رباتيک شركت تام ايران خودرو 
اين  ورود  راه گشاي  مسير  اين  در  بتواند 
تكنولوژي هاي جديد به ميهن عزيزمان باشد.

                                        12-Physical therapists          13-Intelligent Wheeled chairs         14- Walking-Assistance Machines      15- Powered Walker           16-Waseda University        
17- St.joseph’s Health care            18-McMaster university                       19-Hamilton Antario              20-North Bay

1-Robotic for Biological And Medical Applications.  Y.Zheng,G.Bekey,A.Sanderson
2-Estabishment of word’s first telerobotic  www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3-The Robotic of the Medicin:Do the Benefit Outweigh the Costs  G.Walton  
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كد: 91379فريد رزم  يار – گروه رنگ   

از  عكس  يك  و  صندلي  همان  از  عكس  يك  صندلي،  يك 
تعريف صندلي در يك دايره المعارف . به نظر شما كدام يك 
از اين سه هويت واقعي يك صندلي را نمايش مي دهد؟ خود 
صندلي، عكسش و يا توصيف آن . آيا يك صندلي به كمك هر 
يك از اين سه قابل پيش بيني است و يا به كمك بعضي از آنها و 
يا همه و يا هيچكدام؟ چيدمان ذكر شده يكي از معروفترين آثار 
هنر مفهومي )يك و سه صندلي( اثر كوسات)نقاش امريكايي(را 
حكايت مي كند. اين اثر به طور يقين قصد ندارد از جنبه بصري 
يك تركيب بندي زيبا به مفهوم سنتي خود خلق كند بلكه بيشتر 
به دنبال آن است كه ايده اي را كه در ذهن هنرمند خلق شده 

است، ارايه دهد.
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يک اثر هنري گاه ارزش هزاران واژه 
را دارد و اين جادوی هنر است. شكل ها 
و رنگ ها می توانند چيزهايی را توضيح 
دهند كه واژه ها نمی توانند. همه ما با اين 
حقيقت روبرو شده ايم كه گاه يک تصوير 
گفتن  سخن  ساعت ها  اندازه  به  گويا 
مفهومي را انتقال دهد. اين كه آيا مي توان 
دانست،  فلسفه  و  تفكر  نوعی  را  هنر 
پرسشی است كه معموال در مباحث نظری 
مربوط به هنر مفهومي بسيار مطرح است 

و دليل اين امر آن است كه هنر مفهومی 
با ايده، انديشه و آرا پيوند فراوان دارد. هنر 
مفهومي نوعي بيان هنري است كه سعي دارد 
تا حدممكن از جنبه ظاهري كار كاسته و در 
عوض انديشه و مفهوم ناشي از اثر هنري را 
تقويت كند. اين هنر اساسا از الگوي فكري 
سرچشمه مي گيرد و در اين مسير از هر وسيله 
و موادي كه براي ارايه انديشه اي كه در ذهن 
هنرمند الزم است، استفاده مي كند. در واقع 
هنر مفهومي اولويت دادن مفهوم مورد نظر 
هنرمند بر چگونگي ارايه آن است و بيشتر با 
انگيزه هاي هنرمند مرتبط است تا كاري كه 
با دستانش انجام مي دهد و يا احساسي كه 
درباره زيبايي دارد. در حقيقت تصوير و معنا بر 
فرم مقدم انگاشته مي شود همچنان كه  تفكر 

بر تجربه.
كه  نظرياتی  به  مفهومی  هنر  تاريخچه 
هنرمند فرانسوی مارسل دوشان در مورد ايده 
و نقش آن در يک اثر هنری مطرح كرده، 

بازمی گردد. او بر اين اعتقاد بود كه ايده هر 
كار هنری، مهم تر از محصول و فراورده آن 
است. آنچه كه هنرمند می خواهد بيان كند و 
مفهومی كه برای بيان خالقيت خويش در 
نظر گرفته، خود هنر است. اساس كار هنری، 
انتخاب شيئی است كه به جاي آن كه آن را 

بسازيم، خودش ساخته شده باشد.
در عناصر موجود در آثار دوشان، شی مورد 
اثر  يک  عنوان  به  تنهايی  به  می تواند  نظر 
معرفی شود. او در معرفی مسير زندگی هنری 
خويش می گويد من می خواستم از جنبه های 
فيزيكی نقاشی عبور كنم. بيشتر عالقه داشتم 
كه عقايد جديدی بيافرينم. من بيشتر به عقايد 
عالقه دارم نه فقط دستاوردهايی كه از جنبه 
بصری به وجود می آيند و می خواهم نقاشی را 

هر چه بيشتر در خدمت فكر قرار دهم.
آنهايي  مفهومي  هنر  آثار  تاثيرگذارترين 
را  نظرشان  مورد  ايده  بتوانند  كه  هستند 
درشرايطي بسيار عادي همچون يک رخداد 
هنر  هنرمندان  دهد.  انتقال  طبيعي  كامال 
مفهومي معموال به صورت آگاهانه در كارهاي 
خود از محصوالتي استفاده مي كنند كه از 
نظر بصري پيش پا افتاده، معمولي و نه چندان 

تا  مي شوند  محسوب  زيبا 
بيننده  توجه  ترتيب  اين  به 
مورد  ايده  و  مفهوم  به  را 
نظر خود جلب كنند. در آثار 
رابطه  معموال  مفهومي  هنر 
هنرمند، اثر هنري و مخاطب 
بسياري  در  مي كند.  تغيير 
موارد عالوه بر چيستي اشيا، 
واقعيت هاي اجتماعي، سياسي 
و تكنولوژيک نيز مي تواند موضوع يک اثر 
هنري را تشكيل دهد. در اين رابطه مخاطب 
و گاه خود هنرمند مي تواند قسمتي از شكل 

يک اثر هنري و مفهوم آن به شمار رود. 
الرنس وینر: 

وقتي با کاري از من آشنا شدي این 
کار دیگر به تو تعلق دارد و هیچ راهي 
وجود ندارد که من بتوانم در ذهن تو نفوذ 

کنم و آن را از تو بگیرم.
هنر مفهومي انسان را وادار مي كند تا دوباره 
بر كاركرد هنر در جهان مدرن و در زندگي 
از نو بيانديشد و در خصوص موضوعاتي كه 
از حد و مرز متعارف هنر بسي فراتر مي رود، 
بازنگري كند. فضاي حقيقي سه بعدي است و 
اين خصوصيت آن را از توهم نجات مي دهد. 
در حجم سه بعدي بسياري از محدوديت ها 
كه ساير هنرها را در برگرفته است، خبري 
و  قوي تر  بسيار  ذاتا  حقيقي  فضاي  نيست. 
ملموس تر از آن چيزي است كه توسط رنگ 

و نقش بر روي بوم خلق مي شود.

یك و سه صندلي اثرکوسات
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گونـاگون

آنچه مردم ما نام آن را افسردگي مي گذارند، در 
واقع غمگيني و حس لذت نبردن از زندگي است، 
نه افسردگي بنابراين براساس معيارهايي كه در 
دنيا اعالم مي شود، مي توان گفت ما كشور شادي 
نيستيم ولي افسرده تر از مردم ديگر كشورها هم 

نيستيم. 
خيلي وقت ها مي شنويم كه شيوع افسردگي 
حال  در  مرتب  و  باالست  خيلي  ما  در كشور 
جامعه  در  رواني  بيماري هاي  و  است  افزايش 
نيست.  اين طور  كه  حالي  در  مي كنند.  بيداد 
را  لحظه به لحظه شان  آدم ها حس هاي  درواقع 
مناسبي  شاخص  نمي تواند  اين  و  مي سنجند 
باشد.  كشور  در  افسردگي  شيوع  تعيين  براي 
اين موضوع خيلي رايج است و خيلي وقت ها 
مردم، اين جمله تكراري را مي گويند كه »االن 
همه مردم افسرده اند و مشكل رواني دارند!« اما 
واقعيت اين است كه چنين چيزي با آمارهاي 
موجود كه دقيق و كارشناسي شده و با معيارهاي 
علمي به دست آمده، نمي خواند و الزم است در 
اين زمينه به آمار منابع علمي معتبر كشور از جمله 
مطالعه اي كه به وسيله دكتر احمدعلي نورباال و 
همكارانش انجام شد و مطالعه عميق و بزرگي 

كه وزارت بهداشت انجام داده، استناد كنيم.
يک تحقيق بزرگ اخيرا روي 7 هزار و 886 
نفر از جمعيت 15 تا 64 ساله با نمونه برداري 
ايران  شهرهاي  و  روستاها  از  مناسب  بسيار 

انجام شد. دكتر عباس علي ناصحي، رييس اداره 
سالمت اجتماعي، روان، اعتياد وزارت بهداشت 
اعالم كرده است براساس اين آمار كلي، شيوع 
اختالل هاي روان پزشكي در ايران 23/6 درصد 
است كه به هيچ وجه آمار بااليي نيست و در 
مقايسه با خيلي از كشورهاي توسعه يافته كمتر 
هم محسوب مي شود. مثال ميانگين اين آمار در 

اتحاديه اروپا 32 درصد است. 
روان پزشكي در  اختالل هاي  آمار  البته 
كشورهايي مثل استراليا كمتر از استاندارد جهاني 
و حدود 20درصد است. اين آمارهاي جديد با 
بررسي وسيعي كه در سال 78 انجام شد، تفاوت 
كلي شيوع  به طور  يعني  اين  و  ندارد  چنداني 
گذشته،  سال  چند  طي  رواني  اختالل هاي 
افزايش نداشته است. براساس اين مطالعه، شيوع 
كلي اختالل هاي رواني در حال حاضر در زنان 
26/5 درصد و در مردان 20/8 درصد است. اين 
نرخ رشد اختالل هاي رواني نيز براساس افزايش 
جمعيت در حد بااليي نيست ولي به طور كلي 
پيش بيني ها حاكي از اين است كه طي سال هاي 
آينده، شيوع اختالل هاي رواني و افسردگي در 
دنيا افزايش خواهد داشت. ميزان متوسط شيوع 
اختالل افسردگي در كشور ما هم 13/6 درصد 
است كه مثل همه جاي دنيا زنان سهم بيشتري 
را به خود اختصاص داده اند و 16/5 درصد زنان و 

10/7 درصد مردان ايراني افسرده اند.

ما ناراضي هستیم، نه افسرده
آنچه از آمارها برمي آيد اين است كه افسردگي 
در جامعه ايران باالتر از جوامع ديگر در دنيا نيست 
و چيزي كه مردم ما فكر مي كنند افسردگي 
است، درواقع نارضايتي است. آنها نارضايتي را به 
افسردگي نسبت مي دهند در حالي كه اين دو با 
هم تفاوت دارند. مردم ايران نسبت به مردم خيلي 
از كشورها نارضايتي بااليي از زندگي شان دارند و 
از بين حدود 178 كشور دنيا، ايران رتبه ۹8 دنيا 

را از نظر شاخص رضايت مردم از زندگي دارد.
به طور كلي، ارزيابي اي كه مردم يک كشور يا 
جامعه از وضعيت سالمت، روش تحصيل، نسبت 
درآمد به شدت كار، مسكن، شغل،  محيط زيست، 
ميزان رسيدن به اهداف و آرزوها و نيز رسيدن به 
جايگاه اجتماعي دارند، شاخص رضايت از زندگي 
شاخص  در  ديگر،  عبارت  به  مي شود؛  تلقي 
كل  از  رضايتشان  مردم  زندگي،  از  رضايت 
زندگي شان را ابراز مي كنند نه حسشان در يک 
مقطع خاص. اين شاخص به وسيله كارشناسان 
با تست هاي معتبر سنجيده مي شود؛ يعني  و 
كارشناسان براساس يک شاخص معتبر، ميزان 
رضايت از زندگي شان را مي سنجند و اندازه گيري 
مي كنند و صرفا به نحوه ابراز حس مردم بستگي 

ندارد.
تحصیالت بیشتر، نارضایتي کمتر

بد نيست بدانيد خيلي از مردم فكر مي كنند 
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گونــاگون

كه با باال رفتن تحصيالت، رضايت از زندگي در 
افراد كاهش مي يابد درحالي كه تحقيقات نشان 
مي دهد هر چه سطح سواد و تحصيالت باالتر 
مي رود، ميزان نارضايتي  كمتر مي شود. از سوي 
ديگر، در تمام دنيا ديده شده ميزان رضايت از 
زندگي بين زن ها و مردها تفاوت زيادي ندارد 
و نكته جالب اين است كه اين موضوع حتي 
زياد  تفاوتهاي  )عليرغم  سعودي  عربستان  در 
در حقوق شهروندي بين خانم ها و آقايان( هم 
صدق مي كند و از آن جالب تر اينكه عربستان 
سعودي از كشورهايي است كه ميزان رضايت از 
زندگي در آن باالست. براساس آمار سال 2006، 
بيشترين نارضايتي از زندگي در بين اين كشورها 
ديده مي شود؛ پيش از همه زيمبابوه است كه از 
بين 178 كشور، رتبه 178 را در بين كشورهاي 
سودان،  اوكراين،  مولداوي،  كنگو،  دارد.   ديگر 
بسياري  و  بالروس  تركمنستان،  ارمنستان، 
ديگر از كشورهاي تازه استقالل يافته اتحاديه 
جماهير شوروي سابق نيز از كشورهايي هستند 
كه مردمشان كمترين ميزان رضايت را از زندگي 
دارند. از بين كشورهايي كه ميزان رضايت از 
زندگي سطح باالتري از ايران دارد مي توان به 
مالزي، امارات، ونزوئال )رتبه 25( عربستان )رتبه 
31( قطر )رتبه 35( اندونزي )رتبه 64( تايلند 
)رتبه 76( و تاجيكستان )رتبه ۹4( اشاره كرد. از 
كشورهايي كه مردمش سطح رضايت پايين تري 
از زندگي نسبت به ايراني ها دارند نيز مي توان 
از كرواسي، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي،  لبنان، 
مراكش، هند،  تركيه، آذربايجان، مصر، پاكستان و 
روسيه نام برد. باالترين ميزان رضايت از زندگي 
را هم مردم ايسلند، نروژ، هلند، سوئد، دانمارک و 

سوئيس دارند.
 در اين ميان استثنايي هم وجود دارد؛ ژاپني ها 
اگرچه شاخص رضايت از زندگي پاييني دارند اما 
جزو شادترين كشورهاي دنيا هستند يعني مردم 
اين كشور در عين اينكه از زندگي ناراضي اند اما 
حس شادماني دارند. ناشادترين كشورهاي دنيا 
هم كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي تازه 
سابق  جماهير شوروي  اتحاديه  استقالل يافته 

هستند.
فرهنگ غم و اندوه

شايد يكي از علت هاي اساسي ناشاد بودن 
مردم ما اين باشد كه فرهنگ غم و اندوه در 

كشور ما جا افتاده است. 

عالوه بر اين، تصورهاي غلط زيادي وجود 
داشته و دارد كه باعث مي شود مردم از خنده 
اينكه  مثل  تصورهايي  كنند.  پرهيز  شادي  و 
بعد از هر خنده دوصد گريه است، آنچنان در 
و  شادبودن  از  برخي  كه  جاافتاده  مردم  ذهن 
عواقب آن مي ترسند. آنها باور ندارند شادي و 
مسرت مي تواند طوالني مدت باشد و به پايداري 
آن شک دارند! خيلي از ايراني ها هم به علت 
زدن،  غر  به  معيشتي،  و  اقتصادي  فشارهاي 

شكايت و گاليه در هر حالتي عادت كرده اند.
سختي خندیدن

حتما شنيده ايد كه خيلي ها مي گويند ايراني ها 
خيلي سخت مي خندند. بعضي اين جمله را به 
عنوان افتخار و بعضي به عنوان ايراد به زبان 
مي آورند. واقعيت اين است كه اين نظر درست 
است؛ ما ايراني ها سخت مي خنديم و كم پيش 
مي آيد چيزي را جالب و بامزه بدانيم در حالي كه 
در كشورهاي شاد، مردم راحت به هر موضوعي 

مي خندند.
روي  كه  است  گونه اي  به  آنها  فرهنگ 
سريال ها و برنامه هاي طنز، صداي خنده پخش 
مي كنند و علت اين كار اين است كه اعتقاد 
دارند اين خنده به بيننده منتقل و باعث شادي 
ما چنين  از  ولي خيلي  او مي شود  و خنديدن 
چيزي را جلف و بي مزه مي دانيم. شايد به همين 
دليل باشد كه تماشاي سريال هاي طنز خارجي 
يا شنيدن جوک هاي آنها به نظر ايراني ها جالب 

نمي رسد.
عدم سرمایه گذاري براي شادي

عموم ما آموزش كافي براي بهره گيري از وقت 
فراغت را نگرفته ايم يا آموزش هايمان موثر نبوده 
است. شايد ناراحت كننده ترين تجربه مشترک 
همه ما از مدرسه، بطالت يا استفاده نادرست از 
ساعت درس هنر و ادبيات و كاردستي و خط 
و ورزش باشد پس امروز چگونه بايد از جوان 
و ميانسالي كه آموزش مناسبي براي پرورش 
است،  نديده  ورزش  و  هنر  در  استعدادهايش 
انتظار داشت فراغتي شادمانه و اثربخش داشته 
باشد؟ جا دارد از خودمان بپرسيم چه نسبتي از 
ما براي فراغت خود عالقه مندي مشخص دارد 
و مي تواند براي آن با وجود كم بودن امكانات و 
فرصت، جاي مناسب فراهم كند؟ ما خود را به 
دست رسانه ها داده ايم تا زمان فراغت يا شادي و 

غم ما را مديريت كنند.

تغییر فرهنگ غم به شادي
نكته خوشحال كننده اين است كه خوشبختانه 
در  فرهنگ  اين  ما  كشور  در  حاضر  حال  در 
حال تغيير است. بچه ها مهدكودک مي روند و 
در مهدكودک ها هم مي توانند بازي، شادي و 
خنده داشته باشند. حتي در برنامه هاي تلويزيوني 
مخصوص كودكان هم آنها را به دست زدن 
و جيغ و هوراكشيدن تشويق مي كنند تا بدانند 
خنديدن، آن هم در جمع، كار زشتي نيست. ديگر 
كمتر پدر و مادري را هم مي بينيم كه به بچه اش 

بگويد: »بلند نخند!«
البته اين كافي نيست و بايد براي شادبودن 
كرد  تالش  حاال  همين  از  بعد،  نسل  جامعه 
ولي متاسفانه فيلم شادي براي بچه ها ساخته 
نمي شود، كنسرت موسيقي مخصوص بچه ها 
نداريم و تئاتر شادي براي بچه ها اجرا نمي شود 
كه  گاهي هم  بپردازند.  شادي  به  در جمع  تا 
برنامه اي با حضور خاله ها و عموهاي تلويزيوني 
چند  كه  است  بي  نظم  آنقدر  مي شود،  برگزار 
خاطره تلخ به جاگذاشته و باعث شده مادرها و 
پدرها تمايلي به بردن فرزندشان به اين برنامه ها 

نداشته باشند. 
درد  هر  بر  خنده  گويند:  مي  همه  تقريباً 
درمان  را  آن  نه تنها  ولي  دواست  بي درمان 
نمي دانيم بلكه حتي اجازه نمي دهيم شادي مان 
بروز بيروني داشته باشد. حتي وقتي بعد از اعالم 
راهيابي  و  رياست جمهوري  انتخابات  نتيجه 
تيم ملي فوتبال به جام جهاني شادي دسته جمعي 
ابراز  اين  خيلي ها  افتاد،  اتفاق  خيابان ها  در 

احساسات را عجيب مي دانستند.
در اين ميان رسانه ها مي توانند بيشترين نقش 
را در ايجاد نياز، تعريف نياز، راهنمايي و آموزش و 
ايجاد فرصت براي شادي و نشاط داشته باشند، 
اما به همان نسبتي كه در جامعه مان با غم و 
بي نشاطي و كسالت مواجهيم، به همان اندازه 
بايد آموزش و پرورش، خانواده و رسانه ها را در 

اين زمينه مقصر دانست.
كوتاه سخن آنكه شادي چه در بعد فردي 
و چه در بعد جمعي، محصولي اجتماعي است 
كه بايد براي آن از كودكي يا از چند دهه پيش 
در سطح يک جامعه برنامه ريزي كرد و خود به 
خود محقق نمي شود؛ به آموزش و ايجاد امكانات 

نهادين نيازمند است

منابع : 
سايت انجمن روانپزشكان ايران

سايت بازتاب
)who(سايت سازمان بهداشت جهاني
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بچه ها اغلب به دليل نياز به جلب توجه، با 
هم به كشمكش مي پردازند. در اين موارد كودک 
مي خواهد ببيند چه كسي به او اهميت مي دهد 
و اصال كسي به افكار و اعمالش فكر مي كند؟ 
راه حل پيشگيرانه در اين موارد، اختصاص دادن 
زمان براي هر كودک است. اين كار 
مي تواند به صورت يک خريد 
كوتاه مدت  دويدني  يا  ساده 
در پارک باشد. وقتي بيش 
داريد،  كودک  يک  از 
طبيعي  شدن  مقايسه 
اجتناب ناپذير است؛  و 
كي بزرگ تر، زرنگ تر 
است؟  سريع تر  يا 
بازي  اسباب  كدام 
والدين  مال كيست؟ 
بايد مهارت ها و توان هر 
كودک را جداگانه ارزيابي و 

تشويق كنند.
رعايت كردن محدوده خصوصي 
اين  است.  مهم  هم  كودک  هر 
برادر  يا  به خصوص در مورد خواهر  امر 
بزرگ تر صادق است و بايد ترتيبي داد كه كودک 
خردسال شما به وسايل خصوصي خواهر يا برادر 

بزرگ تر خود دسترسي نداشته باشد.
احساس مظلوم بودن، 

حس شايعي 

مي شود.  ايجاد  بزرگ تر  فرزند  در  كه  است 
دليل  به  است  مجبور  بزرگ تر  فرزند  معموال 
كند.  خود صرف نظر  حقوق  از  بودن  بزرگ تر 
بسياري از اين كودكان حس مي كنند عدالت در 
مورد آنها رعايت نمي شود. سعي كنيد در مواردي 
كه اطالع درستي از ماجرا نداريد، قضاوت نكنيد. 
گاهي رفتار كودكان به دنبال مشاهده الگوي 
رفتاري مشابه در بزرگساالن است. مراقب باشيد 

الگوي بدي نباشيد.
توجه به اين الگوها مي تواند در مديريت ارتباط 

بچه ها مثمرثمر باشد:
1. تمركز بر نقاط مثبت هر يک از كودكان و 
پرهيز از مقايسه آنها مي تواند به كاهش مشكل 

رقابت بين آنها منجر شود.
2. والدين بايد سعي كنند روابط دوستانه اي 

بين بچه ها برقرار كنند.
3. بازخوردهاي مثبتي به هر يک از بچه ها 

بدهيد.
4. به بچه ها آموزش دهيد محبت خود را با 

آرزوي خوب براي يكديگر نشان دهند.
5. بايد دنبال اوقاتي گشت كه بچه ها مي توانند 
به يكديگر كمک كنند. مثال وقتي كودكتان از 
و  دهيد  انجام  او  براي  كاري  مي خواهد  شما 
مشغول هستيد، از فرزند ديگرتان بخواهيد اين 

كار را انجام دهد و بعد او را تحسين كنيد.
روابط  معناي  كنيد  كمک  مي توانيد   .6
خانوادگي و مزيت هاي خواهر برادر داشتن را با 
تاكيد بر منافع درازمدت درک كند. مثال در مورد 
يكي از دوستان دوران كودكي خود و اوقات خوبي 
كه با وي گذرانده ايد، صحبت كنيد و به فرزندتان 
يادآوري كنيد كه اگرچه دوستي ارزشمند است، 
اما فقط روابط با خانواده مي تواند هميشه ادامه 
پيدا كند. از كودک بپرسيد مي خواهد همه انرژي 
خود را براي گلي صرف كند كه فقط عمرش 
يک بهار است يا مي خواهد درختي را پرورش 
دهد كه عالوه بر لذت كودكي در دوران 
بعدي هم مي تواند سايه خود را بر سر 

او بگستراند؟
7. اگر درگيري بين بچه ها 
فيزيكي  خشونت  به 
انجاميد، به آنها بگوييد 
اجازه ندارند در آن روز با 

يكديگر ارتباط داشته باشند.
باشيد كه  انتظار داشته  بايد   .8
در يک درگيري، از هر يک از كودكان 
داستاني متفاوت بشنويد. از آنها بخواهيد در 
مورد اتفاق فكر كنند و وقتي متوجه شدند اين 
اتفاق چگونه افتاده است و متوجه نقش واقعي 

خود در دعوا شدند، دوباره بازي كنند.

۹. اگر بچه ها دائم با هم دعوا مي كنند، به آنها 
بگوييد صدايشان را مي شنويد و فرصتي مي دهيد 
كه سروصدا را متوقف كنند. گاهي بچه ها چون 

كاري ندارند غر مي زنند و با هم دعوا مي كنند.
10. در مواردي كه بچه ها زياد به هم صدمه 
كه  كنيد  تعيين  جريمه اي  مي توانيد  مي زنند، 

موظف به پرداخت آن باشند.
11. نبايد روابط در خانه به گونه اي باشد كه 
باشيد.  بچه ها  و سرزنش  توبيخ  حال  در  دائم 
سعي كنيد به جاي دعوا كردن با كودكي كه 
بدرفتاري كرده است، كودكي كه رفتار مناسب 

دارد، تشويق كنيد.
بشويد.  اختالفي  هر  وارد  نيست  الزم   .12
گاهي همين صبر خوب است. فرصت دهيد 

بچه ها خودشان مشكالتشان را حل كنند.
است،  ديده  آسيب  بچه ها  از  يكي  اگر   .13
از تنبيه محروميت و زمان خلوت براي كودک 
چنين  اجراي  براي  كنيد.  استفاده  آسيب زننده 
پيامدهايي، كودک را مقابل خواهر يا برادر خود 
تنبيه نكنيد زيرا اين كار عالوه بر اينكه بي فايده 

است، نوعي آزار هيجاني نيز محسوب مي شود.
را  آن  و  تكرار  را  متقابل  احترام  اصل   .14

رعايت كنيد.
15. وقتي كودكي در مورد رفتار بد خواهر يا 
برادر خود به شما اطالع مي دهد، بايد در نكوهش 

عادت سخن چيني با او صحبت كنيد.
اما  نكنيد،  انكار  را  كودكان  احساسات   .16
كمک كنيد احساسشان را به روشي مناسب بيان 
كنند. مثال حس حسادت را با كلماتي قابل قبول 

بيان كنيد »تو ناراحتي چون«...
وقتي  نگيريد.  ناديده  را  مطلوب  رفتار   .17
بچه ها با هم رفتار خوبي دارند، آن را تشويق 

كنيد.
18. به عنوان الگوي كودكان به رفتار خود 
با خواهر و برادرانتان فكر كنيد. آيا شما دائم در 
حال رقابت با آنها هستيد؟ چگونه با آنها صحبت 

مي كنيد؟
1۹. براي حل مشكالت بين بچه ها، اول بايد 
اشتباه هاي خود را بپذيريد. از انتخابي كه باعث 
بروز مشكالت شده عذرخواهي كنيد. پيامدهاي 
به  ببخشيد،  را  ديگران  بپذيريد،  را  خود  كار 
تصحيح انتخاب هاي بعدي خود بپردازيد و بدانيد 
هرگز براي تغيير دير نيست. بچه ها مي توانند 

ايجاد تغيير را از شما ياد بگيرند.
20. قبل از سخن گفتن، فكر كنيد.
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هرچه به فصل زمستان نزديک مي شويم، 
پيراهن هاي نخي و تي شرت و صندل بيشتر 
و  لباس هاي پشمي  به  را  از پيش جاي خود 
پالتو و پوتين مي دهند و پوشش مردم به تدريج 
تغيير مي كند اما اين تغيير به معني اين نيست 
كه هر لباس گرمي مناسب است و هر پوششي 
مي تواند بي دغدغه مورد استفاده افراد قرار گيرد. 
بسياري از مدهاي زمستاني به سالمت ما آسيب 

مي رسانند...
اين  مورد  اين  در  متخصصان  اتفاق نظر 
دغدغه  تنها  گرم،  فصول  در  اگر  كه  است 
افراد قرارگرفتن در برابر اشعه آفتاب و عوارض 
پوستي آن بود، در فصول سرد مشكالت زيادي 
به آن اضافه مي شود. با هم برخي توصيه هاي 

متخصصان در اين مورد را مرور مي كنيم.

فواید سینوسي شال گردن
استفاده از شال گردن اگرچه ديگر امروز بيشتر 
جنبه نمايشي پيدا كرده و نقش چنداني در حفظ 
افراد از سرما ندارد اما مي تواند در صورت استفاده 
درست در جلوگيري از بيماري هاي فصل سرد 

موثر باشد.
خصوص  اين  در  ناطقيان  عليرضا  دكتر 
مي گويد: شال گردن به شرط استفاده صحيح از 
آن بسيار مفيد خواهد بود. پيچيدن شال گردن 
سينوس هاي  كه  شكلي  به  صورت  جلوي 
صورت و بين چشم را از سرما حفظ كند، اهميت 
با وجود اين كه  دارد. به خصوص در كودكان 
هنوز سينوس هاس پيشاني شكل نگرفته است، 
سينوس هاي صورت و بين چشم آسيب پذير 

هستند و بايد در برابر سرما حفظ شوند.

پهلوهایتان را بپوشانید
يكي از اقسام لباس هاي پركاربرد در فصول 
سرد سال، پلوورهاي پشمي است كه خيلي از 
مردم براي مصون ماندن از سرما از آن استفاده 
مي كنند. در چند سال اخير در كشور ما استفاده از 
انواع كوتاه تر پلوورها به خصوص در ميان جوانان 
متداول شده است و شايد اين جمله تكراري را 
از خيلي از بزرگ تر ها شنيده باشيم كه »برو يه 
نخوره«!  سرما  كليه هات  بپوش  گرم تر  لباس 

ولي آيا واقعا پوشيدن پلوورهاي كوتاه در سرما 
مي تواند باعث آسيب ديدن كليه ها شود؟ دكتر 
آريا جنابي، فوق تخصص بيماري هاي كليه و 
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
اين پرسش مي گويد: محل قرار  در پاسخ به 
گرفتن كليه در بدن انسان به نحوي است كه 
درجه(  به 37  )نزديک  باال  همواره  آن  دماي 
است و به همين دليل سرماي محيط در كوتاه 
مدت نمي تواند به كليه ها آسيب وارد كند. آنچه 
معموال افراد از آن به عنوان درد كليه در نتيجه 
قرار گرفتن در برابر سرما گاليه دارند، مربوط 
به درد هاي كمر و عضالت ناحيه زير شكم و 
اسپاسم هاي عضالني در نتيجه قرار گرفتن در 

برابر سرماست. 

خطر بعضي پوتین ها براي ستون فقرات
يكي ديگر از پوشش هاي رايج فصل سرما 
به خصوص در ميان خانم ها پوتين است. پوتين 
يكي از اقسام پاي افزارهاي قديمي مورد استفاده 
بشر بوده است كه استفاده از آن بين زنان و 
مردان رايج بوده است. متخصصان استفاده از 
انواع پوتين ها و چكمه ها را در فصل زمستان 
توصيه مي كنند و اعتقاد دارند كه بلند بودن ساق 
آنها باعث مي شود تا آسيب هاي احتمالي فصل 
زمستان )به خصوص پيچ خوردگي در اثر لغزش 
پا( تا حد زيادي كاهش يابد اما دو نكته نيز در 
اين ميان قابل ذكر است. دكتر عليرضا رحيم نيا، 
فوق تخصص ارتوپدي اطفال درباره اين موضوع 
مي گويد: اگرچه استفاده از كفش هاي با قالب 
چكمه اي باعث حمايت از مچ پا و جلوگيري از 
آسيب مي شود اما بايد اين نكته را نيز در نظر 
داشت كه توصيه به پوشيدن اين قبيل كفش ها 
وجود  است.  آن  پاشنه  بدون  انواع  مورد  در 
پاشنه هاي بيش از 2 يا 3 سانتي متري باعث 
آسيب به ستون فقرات و در بروز مواردي چون 

التهاب تاندون آشيل مي شود. 

سر خودتان کاله بگذارید!
هنوز بسياري از مردم از قديم بر اين باورند كه 
گذاشتن كاله بر سر در فصل زمستان مي تواند 
عاملي براي ريزش موي سر در افراد باشد. به 

همين دليل افراد زيادي از اين كار خودداري 
مي كنند و سعي مي كنند حتي المقدور و حتي در 
سرماي شديد از كاله هاي پشمي استفاده نكنند.

متخصص  كاشاني،  نصيري  منصور  دكتر 
علوم  دانشگاه  هيات علمي  عضو  و  پوست 
پزشكي تهران دراين باره مي گويد: »اين موضوع 
مبناي علمي  باور قديمي است و  صرفا يک 
اين  در  كه  پشمي  و شال هاي  ندارد. كاله ها 
فصل استفاده مي شوند، نه تنها عارضه اي ندارد 
بلكه مي تواند فرد را در برابر سرما محافظت 
دارد  اهميت  دراين باره  كه  نكته اي  البته  كند. 
رعايت بهداشت در مورد كاله است. اطمينان 
از تميز بودن كاله، شستشوي به موقع آن و قرار 
دادن آن در محل بدون امكان آلودگي در حفظ 

سالمت فرد مفيد خواهد بود. 

نفع عینك آفتابی
استفاده از عينک های آفتابی نيز در روزهای 
فصل  در  زيرا  دارد  ويژه ای  اهميت  زمستاني 
يا برفی بودن سطح  به دليل خيس  زمستان 
زمين، ميزان انعكاس پرتوهاي خورشيد از سطح 

آن بيشتر خواهد بود . 

ضرورت ضدآفتاب
بسياري از مردم بر اين باورند كه استفاده از 
كرم هاي ضدآفتاب مخصوص فصل تابستان 
اشعه هاي  قدرت  زمستان  فصل  در  و  است 
به  نيازي  كه  نيست  حدي  به  خورشيد  مضر 
اين محافظت كننده  وجود داشته باشد. عده اي 
حتي براي اين استدالل خود توجيه علمي دارند 
و معتقدند در فصل هاي سرد سال، به دليل تغيير 
زاويه تابش نور خورشيد، حجم اشعه هاي مضر 
از  استفاده  واحد سطح كمتر مي شود پس  بر 
كرم هاي ضدآفتاب ضرري ندارد اما حقيقت اين 
است كه كشور ما در منطقه جغرافيايي اي قرار 
دارد كه تغيير زاويه تابش خورشيد در فصول 
از  استفاده  و  نيست  زياد  چندان  گرم  و  سرد 
هم  زمستان  فصل  در  ضدآفتاب  كرم هاي 

ضروري است.
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يلدا ريشه ي سرياني دارد و به معناي والدت و 
تولد است. شب يلدا  درازترين شب سال. آخرين 
زمستان  فصل  اولين شب  و  پاييز  فصل  روز 

است.
مردم روزگاران دور و گذشته، كه كشاورزي، 
بنيان زندگي آنان را تشكيل مي داد و در طول 
سال با سپري شدن فصل ها و تضادهاي طبيعي 
سر و كار داشتند، بر اثر تجربه و گذشت زمان 
توانستند كارها و فعاليت هاي خود را با گردش 
خورشيد و تغيير فصول و بلندي و كوتاهي روز 
و شب و جهت و حركت و قرار ستارگان تنظيم 

كنند.
ايام  آنان مالحظه مي كردند كه در بعضي 
و فصول روزها بسيار بلند مي شود و در نتيجه 
در آن روزها، از روشني و نور خورشيد بيشتر 
مي توانستند استفاده كنند. اين اعتقاد پديد آمد 
كه نور و روشنايي و تابش خورشيد نماد نيک و 
موافق بوده و با تاريكي و ظلمت شب در نبرد و 
كشمكش اند. مردم دوران باستان و از جمله اقوام 
آريايي، از هند و ايراني - هند و اروپايي، دريافتند 
كه كوتاه ترين روزها، آخرين روز پاييز و شب 
اول زمستان است و بالفاصله پس از آن روزها 
به تدريج بلندتر و شب ها كوتاهتر مي شوند، از 
همين رو آنرا شب زايش خورشيد ناميده و آنرا 
آغاز سال قرار دادند و بدين سان بود كه در دوران 

كهن فرهنگ اوستايي، سال با فصل سرد شروع 
مي شد. جشن يلدا در ايران امروز نيز با گرد هم 
آمدن و شب نشيني اعضاي خانواده و اقوام در 
كنار يكديگر برگزار مي شود. متل گويي كه نوعي 
شعرخواني و داستان خواني است در قديم اجرا 
مي شد. به اين صورت كه خانواده ها در اين شب 
گرد مي آمدند و پيرترها براي همه قصه تعريف 
مي كردند. از مرسوم ترين آيين شب يلدا گرفتن 
فال حافظ است. مردم ديوان اشعار لسان الغيب 
را با نيت بهروزي و شادكامي مي گشايند و فال 
دل خويش را از او طلب مي كنند. در برخي ديگر 
از جاهاي ايران نيز شاهنامه خواني رواج دارد. 
و  پدربزرگ ها  و قصه گويي  بازگويي خاطرات 
مادربزرگ ها نيز يكي از مواردي است كه يلدا 

را براي خانواده ايراني دلپذيرتر مي كند. 
انتخاب مواد غذايي خاصي از بين ساير مواد 
غذايي و تاكيد بر قراردادن اين مواد غذايي بر سر 
سفره شب يلدا نيز از رسوم اين شب محسوب 
هندوانه،  مخصوص،  آجيل  خوردن  مي شود. 
انار و شيريني و ميوه هاي گوناگون همه جنبه 
نمادين دارند و نشانه بركت، تندرستي، فراواني و 

شادكامي هستند.
پيشينيان بر اين باور بودند كه در اين شب 
خوبي ها  فرشته  با  )اهريمن(  بدي ها  فرشته 
)امشاسپندان( به جنگ مي پردازد و در اين نبرد 

شكست  را  اهريمن  خوبي ها  فرشته  طوالني 
دوباره  شدن  زاده  از  پس  صبح،  و  مي دهد 
آغاز  تاريكي(  بر  روشنايي  )پيروزي  خورشيد 

مي شود.
دير زماني است كه مردمان ايراني و بسياري 
از جوامع ديگر، در آغاز فصل زمستان مراسمي  
را جشن مي گيرند كه در ميان اقوام گوناگون، 
و  ايران  در  دارد.  متفاوتي  انگيزه هاي  و  نام ها 
سرزمين هاي هم فرهنگ مجاور، از شب آغاز 
زمستان با نام »شب چله« يا »شب يلدا« نام 
مي برند كه هم زمان با شب انقالب زمستاني 
است. به علت دقت گاه شماري ايراني و انطباق 
كامل آن با تقويم طبيعي، همواره و در همه 
سال ها، انقالب زمستاني برابر با شامگاه سي ام 

آذر و بامداد يكم دي  است.
هر چند امروزه برخي به اشتباه بر اين گمانند 
كه مراسم شب چله براي رفع نحوست بلندترين 
شب سال برگزار مي شود؛ اما مي دانيم كه در 
باورهاي كهن ايراني هيچ روز و شبي، نحس 
چله،  شب  جشن  نمي شد  شناخته  بديمن  و 
همچون بسياري از آيين هاي ايراني، ريشه در 

رويدادي كيهاني دارد.
تا  است  ترفندهايي  اينها  همه  اين حال  با 
خانواده ها گرد يكديگر آيند و بلندترين شب 

سال را با شادي و خرسندي به سپيده برسانند.

رب اقمت يلدا
رداي سياه شب

مرضیه سادات غضنفري – واحد روابط عمومي
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ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه پيامک شماره ۹ تام نامه 
شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در دوره 

جديد مسابقات تا 20 دي  ماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب آقاي رضا ساكي با عنوان 
»5 روايت از چگونگي ورود يک خودرو لوكس به مام ميهن« به 
عنوان مطلب برتر از ديد مخاطبان انتخاب شد همچنين به قيد 
قرعه جناب آقاي  عبدالرضا كيهاني از گروه معدني و بهمن هداوند 

از گروه نگهداري و تعميرات 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 

300048۹7 به صورت پيامک ارسال كنند.
خواهشمند است تنها يک بار و فقط به يک كد راي خود را با 

پيام كوتاه ارسال كنيد.

مسابقه پيامکي شماره 10 تام نامه 

كاريـكاتور

كد: 91385

مراسم قرعه كشي مسابقه غدير  در نمازخانه شركت برگزار شد.
ضمن تشكر از استقبال كم سابقه همكاران محترمي كه در 
مي رساند  همكاران  استحضار  به  كردند،  شركت  مسابقه  اين 
كه بيش از 70 نفر كليه سواالت را به درستي پاسخ داده اند و 
قرعه كشي  از  پس  شد.  انجام  عزيزان  اين  ميان  قرعه كشي 

شدند. انتخاب  قرعه  قيد  به  و  برنده  عنوان  به  ذيل  اسامي 
غضنفري،  سادات  مرضيه  خانم  ياراحمدي،  فيروزه  خانم 
پاشازاده،  كاظم  آقاي  فالحي،  رسول  آقاي  نوايي،  رضا  آقاي 
خسرواني. مصطفي  آقاي  مقدم،  رستگار  محمد  علي  آقاي 
شد. اهدا  يادبود  رسم  به  هدايايي  برندگان  به 

برندگان مسابقه غدير مشخص شدند
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