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مردم شكوفايى پيدا كند و فرهنگى كه با 
همت مسووالن و مردم بتواند سمت و سوى 
حركت بزرگ كشور ما و ملت ما را معين كند. 
لذا من شعار و نام امسال را اين قرار دادم: 
«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مديريت 

جهادى»

رئيس جمهور:
براى افزايش كيفيت و قرار گرفتن در مسير 
توسعه بايد بخشى از محصوالت توليدى كشور 
صادراتى باشند. اگر محصوالت ما نتوانند صادر 
شوند، توليد كنندگان كشور رشد، تكنولوژى و 
رقابت با بازارهاى جهانى را درك نخواهند كرد.
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سخن سر دبير

گردهمايي ساالنه كاركنان تام محفلي بود كه در آن برنامه هاي پيش روي شركت اعالم شد، از 
نقش پررنگ برخي گروه ها نام و تقدير به ميان آمد و بر برخي اصالحات ساختاري در تام تاكيد شد.

تام از ابتداي شكل گيري مراحل مختلفي در فضاي كسب و كار از دولتي گرفته تا خصوصي را طي 
كرده و در برهه هاي مختلف تصميماتي بنا بر اقتضاي زمان خود اتخاذ كرده است.

امسال با توجه به فضاي خوبي كه براي صنعت ايجاد شده و بنا به تاكيد مقام معظم رهبري بر 
فرهنگ و اقتصاد همچنين رهنمودهاي مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو، صادرات خدمات فني 
و مهندسي، جذب پروژه هاي بزرگ و استفاده از فاينانس در پروژه ها در دستور كار تام و به عنوان 

سرفصل هاي كاري جدي شركت قرار گرفت.
 در صورت تحقق چنين امري فصل نوين ديگري در تاريخ تام رقم خواهد خورد؛ در واقع پس از 
چرخش استراتژيكي كه تام به دنياي صنايع غير خودرويي داشت، اين موضوع را مي توان نقطه عطف 

و كمالي براي پروژه هاي تام در آينده برشمرد.
صنايع پويا كه برنامه بلندمدتي براي خود در صنعت تعريف كرده اند، صادرات را بخشي جدايي ناپذير 

از فعاليت خود مي دانند و مسلما بدون آن تكامل حياتشان تعريف نشده است.
 تشكيل كميته صادرات نيز در تام حركت به سوي تحقق اين باور در شركت دانش محوري مثل 
تام است. بنابراين مي توان سال 1393 را يكي از سال هاي پركار تام پيش بيني كرد؛ چرا كه حضور در 
بازارهاي صادراتي به مراتب سخت تر از رقابت در بازارهاي داخلي است و نيازمند مهيا كردن بسترهاي 

الزم براي آن در همه عرصه هاي كاري شركت است.
مسلما خواست تك تك همكاران تام اين خواهد بود تا اين هدف به يك اراده جمعي براي تحقق 

بدل شود و تجربه كاري در تام نشان داده كه اين امر امكان پذير است.

كد: 91425
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نگــاه

دكتر روحانى با اشاره به اينكه امروز بايد همه تالشگران در مسير رشد و 
شكوفايى كشور وارد صحنه شوند، بر ضرورت برنامه ريزى براى بهره بردارى 
از تمامى معادن كشور و ايجاد صنايع جانبى آنها تاكيد كرد و گفت: با وجود 
معادن و زمينه هاى صنعتى فراوانى كه در كشور وجود دارد، قابل قبول 
نيست كه در اين شرايط قرار داشته باشد. رييس جمهورى با اشاره به عدم 
استفاده و بهره بردارى صحيح از ظرفيت ها و پتانسيل هاى كشور خاطرنشان 
كرد: اگر بهره ورى را افزايش دهيم، رشد و توسعه كشور ارتقا خواهد يافت 
و از مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت مى خواهم تا در راستاى 

ارتقاى بهره ورى در اين بخش استراتژى و نقاط كليدى در بخش صنعت 
را مشخص كنند. رييس جمهورى با بيان اينكه دولت مى خواهد در سال 93 
به رشد مثبت اقتصادى برسد، تصريح كرد: در اين مسير مسووليت سنگينى 
بر دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ ما بايد اين حركت را سرعت 
بخشيده و همزمان به دنبال ايجاد رونق اقتصادى در كشور باشيم. دكتر 
روحانى با اشاره به اوضاع و رشد نامناسب اشتغال در كشور طى 10 سال 
گذشته بر لزوم تالش و برنامه ريزى در جهت فعال شدن و رونق صنايع 

و واحد هاى توليدى كه به هر دليلى مشغول به فعاليت نيستند تاكيد كرد.

سيزدهمين  گشايش  مناسبت  به  ايران  صنعتي  گروه  مديرعامل 
شيراز  خودرو  قطعات  و  خودرو  محركه،  نيرو  بين المللي  نمايشگاه 

پيامي صادر كرد. 
به گزارش ايكوپرس در بخشي از اين پيام آمده است: در دنياي 
و  با سهم  را  بودن، يك شركت خودروساز  پيشرو  و  پويايي  كنوني 
گروه  و  مي زنند  محك  بين المللي  و  داخلي  بازارهاي  در  آن  اعتبار 
صنعتي ايران خودرو با چنين باوري است كه در دولت تدبير و اميد 
گام در مسير عرصه جهاني صادرات خودرو و حضور در نمايشگاه هاي 

بين المللي و استاني گذارده است. 
استراتژي مورد نظر، صادرات به بازارهاي هدف با محوريت رانا 
توليد  و  فني  دانش  توسعه  تكنولوژي،  ارتقاي  و  جذب  نيز  و  دنا  و 
خودروسازان  با  هدفمند  رابطه  يك  مبناي  بر  مشترك  محصول 
جهاني است. اين گروه صنعتي با ايجاد تنوع در محصوالت و توليد 
تا  طراحي  از  دنيا  روز  آوري  فن  كارگيري  به  و  جديد  محصوالت 

خدمات پس از فروش تالش هاى موثري را انجام داده است.

كد: 91426

ايران خودرو در عرصه جهاني  گام 
صادرات خودرو 

كد: 91428

براى  تامين سرمايه الزم  تا  از رييس جمهور خواست  وزير صنعت 
راه اندازى طرح هاى نيمه تمام صنعتى به ميزان ساالنه 20 هزار ميليارد 
تومان و تهيه برنامه منسجم براى خروج از ركود اقتصادى و رفع تحريم ها 

مورد توجه دولت قرار گيرد.
محمدرضا نعمت زاده در جلسه بازديد رييس جمهور از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن به 1,5 ميليارد دالر، 
افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات به 500 ميليون دالر و بانك 
توسعه صادرات به 1,5 ميليارد دالر، تعيين و اعالم سهميه ارز مبادله اى 

توليد براى بخش صنعت و معدن را مورد تاكيد قرار داد. 

وى ادامه داد: در سال گذشته بانك ها تنها نيمى از منابع مورد نياز 
واحدهاى توليدى را تامين كردند.

نعمت زاده سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلى را 20 درصد، 
بخش معدن را يك درصد و بخش بازرگانى را نيز 17,2 درصد عنوان كرد 
كه مجموعا 38,4 درصد توليد ناخالص داخلى در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت رهبرى و سياست گذارى مى شود.
نعمت زاده با اشاره به افتتاح 17 طرح صنعتى مهم در سال جارى، گفت: 
با راه اندازى اين طرح ها، براى 10 هزار نفر اشتغال و 73هزار ميليارد ريال 

سرمايه گذارى انجام مى شود.

وزير صنعت از رييس جمهور درخواست كرد

اعتبار  ميليارد  20هزار  تامين 
طرح هاى نيمه تمام

كد: 91427

رييس جمهور تاكيد كرد

ضرورت برنامه ريـزى براى 
بهره بردارى از تمامى معادن
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كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

عضو كميسيون اقتصادى مجلس نهم تصريح كرد: در حال حاضر 
هر بشكه نفت حدود 100 دالر به فروش مى رسد اين در حالى است 
كه با سرمايه گذارى و فراهم آوردن زمينه براى تبديل نفت به مواد با 
ارزش افزوده باال، مى توان از هر بشكه نفت حدود 800 دالر فرآورده 
نفتى توليد كرد. ناصر عاشورى قلعه رودخانى خاطرنشان كرد: براى 
توسعه سرمايه گذارى خارجى در كشور مى توان با بسيارى از كشورها 
كنسرسيوم تشكيل داد و هر كشور را به ميزان سرمايه گذارى كه انجام 

مى دهد در سود شريك كرد. 
وى با بيان ضرورت انعقاد قراردادهاى سرمايه گذارى در حوزه انتقال 
توسعه  در  خارجى ها  كردن  شريك  افزود:  نفت،  صنعت  در  فناورى 
اين  به كشور مى شود  فناورى هاى جديد  انتقال  باعث  نفتى  ميادين 
در حالى است كه اين امر كشور را هم از نظر سياسى و ديپلماتيك 

بيمه مى كند.

سرمايه گذارى خارجى در نفت، سبب انتقال فناورى جديد مى شود  

چهارمين قطب فوالدسازى ايران در حال شكل گيرى است
طبق تازه ترين اظهارات مقامات دولتى قرار است قطب جديدى 
حاضر  حال  در  شود.  اضافه  كشور  فوالدسازى  فعلى  قطب  سه  به 
كشور  فوالدسازى  قطب  سه  هرمزگان  و  خوزستان  اصفهان، 
محسوب مى شوند كه با توجه به اظهارات اخير مقامات دولتى قرار 
است چابهار نيز به اين سه قطب اضافه شود. در حال حاضر ايميدرو 
به صورت مشترك  آزاد و ويژه كشور  و شوراى هماهنگى مناطق 
احداث فوالدسازى چابهار در حال كار هستند. مهدى  پروژه  روى 
كرباسيان، رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى 
ايران (ايميدرو) ابراز اميدوارى كرد كه بتوان با جذب سرمايه گذاران 
شركت  چند  رساند.  سرانجام  به  را  پروژه  اين  خارجى  و  خصوصى 
نيز در اين زمينه اعالم آمادگى كرده اند. برنامه احداث فوالدسازى 
به  رسيدن  برنامه  از  بخشى  واقع  در  چابهار  در  تنى  ميليون  چهار 
توليد 10ميليون تنى فوالد در جنوب كشور است. بخش ديگر اين 

برنامه نيز مربوط به توسعه كارخانه فعلى فوالد هرمزگان است.

كد: 91430

اينترنت اشياء سال 2025 از راه مى رسد

Pew Internet Project نشان مى دهد كه  پژوهشى  يافته هاى موسسه 
نسل جديد اينترنت موسوم به اينترنت اشيا در سال 2025 فراگير خواهد شد.

جديد  نسل  ويژگى  مهم ترين  تايمز،  تك  از  نقل  به  فارس  گزارش  به   
اينترنت است.  به  اتصال تمام اشياى برقى  امكان  اينترنت 

مچى  ساعت  يك  حتى  و  مختلف  خانگى  لوازم  مى توان  حساب  اين  با 
و  خاموش  و  كنترل  دور  راه  از  و  اينترنت  طريق  از  را  برقى  المپ هاى  يا 

روشن كرد.

سهم 35 درصدى خارجى ها از بازار خودروى 
ايران! 

35 درصد كل فروش بازار خودروى ايران در سال گذشته مربوط به خودروهاى 
وارداتى بوده است.

 در سال گذشته 624 هزار و 749 دستگاه خودرو توليد و 78 هزار و 673 دستگاه 
خودرو وارد كشور شد. ميزان خودروى توليدى در سال 1392 معادل 20 درصد كاهش و 
در مقابل واردات اين محصول 75 درصد افزايش داشته است. رشد 75 درصدى واردات 
خودرو به كشور در سال 1392 سهم خودروهاى خارجى از بازار ايران را افزايش داده 
است به گونه اى كه سال گذشته 35 درصد كل فروش بازار خودروى ايران مربوط به 

خودروهاى وارداتى بوده است.

كد: 91434كد: 91433

كد: 91429
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مترو تهران از نظر طول شبكه رتبه 20 جهان را دارد

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: روند خصوصي سازي 
نيروگاه ها براي واگذاري به بخش هاي غيردولتي تغيير مي كند.

مهندس هوشنگ فالحتيان گفت: در گذشته نيروگاه ها به عنوان يك 
سخت افزار فروخته شده و بدهي هاي ناشي از مراحل احداث آن نيروگاه 
بر دوش وزارت نيرو باقي مانده است. به گفته معاون وزير نيرو در امور 
برق و انرژى، از اين پس نيروگاه ها پيش از واگذاري به شركت تبديل 
شده و تمام بدهي هاي ناشي از اوراق مشاركت و وام هاي دريافت شده 
قيمت گذاري  سپس  و  منتقل  شركت  آن  به  نيروگاه ها  ساخت  براي 
مي شوند. وي با بيان اين كه اصل 44 قانون اساسي، تصريح بر واگذاري 
نيروگاه ها به بخش خصوصي دارد، افزود: وزارت نيرو واگذاري بخش 
نيروگاه ها  اما شيوه خصوصي سازي  دارد  خود  كار  دستور  در  را  توليد 
تغيير مي كند. فالحتيان خاطرنشان كرد: انتظار وزارت نيرو اين است كه 
پول حاصل از فروش نيروگاه ها براي پرداخت بدهي هاي وزارت نيرو و 

بهينه سازي بخش هاي توليد، توزيع و انتقال هزينه شود.

كد: 91432روند خصوصي سازي نيروگاه ها تغيير مي كند 

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

600 ميليارد تومان اعتبار براى مشاغل 
خانگى و خرد

معاون اشتغال و توسعه كارآفرينى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از اجراى 
طرح اشتغال و مهارت آموزى 100 هزار نفر از دانش آموختگان دانشگاهى خبر داد و 
گفت: به منظور توسعه مشاغل خانگى و خرد 600 ميليارد تومان اعتبار تخصيص 

يافته است.
 به گزارش ايسنا، حسن طايى اظهار كرد: دوره اى كه در آن به سر مى بريم 
دوره ى ركود تورمى است و يكى از ابزارهايى كه مى توان از آن براى خروج از 
اين شرايط استفاده كرد نهاده هاى توليد است و انسان يكى از نهاده هاى توليد 

به شمار مى رود.

افتتاحيه جام جهاني فوتبال با ربات!

مراسم افتتاحيه  جام جهاني 2014 برزيل با شوت زدن يك معلول به توپ و با كمك 
ربات ها آغاز شد.

 چندين سال قبل محققان عصب شناسى دانشگاه دوك آمريكا موفق به ساخت نسخه 
آزمايشى از اولين رابط كاربرى شدند و موفق شدند اولين ارتباط مسقيم بين مغز يك موجود 
زنده و كامپيوتر را از طريق پيام هاى عصبى مغز برقرار كنند. دكتر ميگوئل نيكولسيس از 
دانشگاه يورك و سرپرست پروژه  »راه رفتن مجدد» بعد از اين نمايش احساس خود را 
اين طور بيان كرد: «ما انجامش داديم شايد در ذهن شما اين يك حركت ساده و ناچيز باشد 
كه يك فرد تنها يك نوك پا به توپ زده است ولى بايد بدانيد همين حركت ساده جزو 

پيچيده ترين موفقيت هايى است كه بشر در علم به آن دست يافته است.»

كد: 91436كد: 91435

نماينده مجمع جهانى حمل و نقل عمومى (UITP) در تهران گفت: 
هم اكنون مترو تهران رتبه 20 جهانى را از نظر طول شبكه خطوط دارد كه 
به زودى و با بهره بردارى از نيمه جنوبى خط 3، طول شبكه به باالى 150 
كيلومتر و رتبه جهانى آن نيز به زير رتبه 20 خواهد رسيد. دكتر منتظرى 
اظهار كرد: مترو تهران روزانه بيش از 3 ميليون مسافر را جابه جا مى كند و 
از نظر ميزان جابه جايى مسافر رتبه 8 جهانى را به خود اختصاص داده است. 
چنانچه شبكه خطوط مترو تهران تكميل شده و 8 خط داخلى و خطوط 
حومه اى شهر به بهره بردارى برسد، طول شبكه خطوط پايتخت به 400 
كيلومتر مى رسد و از نظر طول شبكه خطوط در جهان، مترو تهران رتبه اى 
تك رقمى به دست خواهد آورد.نماينده (UITP) در تهران تاكيد كرد: توسعه 
مترو امروز يكى از مطالبات اصلى شهروندان تهرانى محسوب مى شود و 
مترو توانسته با تحقق سفرهايى سريع، ايمن و ارزان جايگاه ويژه اى را بين 

وسايل نقليه شهرى به خود اختصاص دهد.

كد: 91431
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گردهمايي كاركنان تام به مانند سال هاي گذشته امسال 
اجتماعات ساپكو  با نشاط مضاعف همكاران در سالن  نيز 

برگزار شد.
و  مديره  هيات  اعضاي  مديرعامل،  حضور  با  كه  مراسم  اين  در 
مديران ارشد شركت در كنار ساير همكاران تام برگزار شد، گروه هاي 
مختلف هنري به ارايه برنامه خود پرداختند و مهندس شيخ زاده نيز از 

زحمات همكاران در سال گذشته تقدير به عمل آورد.
 بعد از تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد، گروه موسيقي راز نو 
اين  كرد.  آغاز  را  خود  كار  هنري  برنامه هاي  درآمد  پيش  عنوان  به 
كنار  در  كمانچه  و  دف  تارباس،  تار،  چون  ايراني  سازهاي  با  گروه 
خواننده كارآمدش توانستند كار فاخري ارايه دهند كه تشويق طوالني 
همكاران كار خوب آنها را تصديق مي كرد. در ادامه و با دعوت مجري 
برنامه مهندس شيخ زاده پشت تريبون رفت تا ضمن تقدير از زحمات 
در  نكاتي  ارايه  به  رجب،  اعياد  تبريك  و  گذشته  سال  در  همكاران 

خصوص عملكرد تام در سال گذشته و برنامه هاي امسال بپردازد. 
مديرعامل تام ضمن تشريح برنامه هاي تام در سال 1393 اعالم 
و  بزرگ  پروژه هاي  جذب  مهندسي،  و  فني  خدمات  صادرات  كرد: 

استفاده از فاينانس در پروژه ها را از اهم فعاليت هاي تام خواند.
بيان  با  تام،  كاركنان  ساالنه  نشست  در  زاده  شيخ  علي  مهندس 
تمامي شاخص هاي  در  موفقيت  با  را  اين شركت سال 92  كه  اين 
عملكردي نظير فروش و سود پشت سر گذاشت، تاكيد كرد: جداي از 
صنعت خودرو، عملكرد تام در بازارهاي غيرخودرويي به خصوص در 

بخش كنترل و ابزاردقيق و معدني مثال زدني بود.
به  و  خودرو  صنعت  روزهاي  اين  توليد  افزايش  كرد:  تاكيد  وي 
خصوص ايران خودرو اين نويد را مي دهد كه امسال در حوزه خودرويي 

نيز سال پرباري داشته باشيم.
وي ادامه داد: در كسب و كار غيرخودرويي نيز امسال چند رويكرد 

جديد در نظر گرفتيم.
سرچشمه،  مس  مثل  پروژه هايي  در  تام  تجربه  ميان  اين  در   
داد كه  نشان  بلند ذوب آهن  اتوماسيون كوره  و  بردسير  فوالدسازي 

دارد كه مسلما  را  باال  فني  بار  با  و  بزرگ  پروژه هاي  انجام  توانايي 
تام  مديرعامل  كرد.  خواهيم  خوبي  استفاده  آينده  در  تجربه  اين  از 
خبره  افراد  از  متشكل  كميته اي  حوزه صادرات  در  كرد:  خاطرنشان 
مانند حوزه خودرو در كسب  به  امسال  در شركت تشكيل شده كه 
مهندسي  و  فني  خدمات  صدور  به  بتوانيم  غيرخودرويي  كارهاي  و 
بپردازيم و براي اين امر مذاكراتي جهت حضور در برخي از كشورهاي 
همسايه انجام شده است. وي افزود: با توجه به مشكل نقدينگي كه 
اصلي ترين چالش شركت هاي EPC كار محسوب مي شود در سال 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، در نظر داريم كه در 
پروژه هاي با مقياس بزرگ، رويكرد استفاده از فاينانس را در دستور 
كار خود قرار دهيم و بدين ترتيب بتوانيم در پروژه هاي ملي كشور و 

رونق اقتصادي آن سهم قابل قبولي داشته باشيم.
در ادامه محمد جاهدي به نمايندگي از معاونت بهبود و توسعه منابع 
انساني در خصوص طرح «شناسايي و تقدير ازبهترين هاي سال 92 

توضيحاتي ارايه كرد.
 وي در اين خصوص گفت: طرح «شناسايي و تقدير از بهترين ها» 
تعالي  براساس خودارزيابي مدل  بهبود  به عنوان پروژه  در سال 87 
سازماني تعريف شد و دستورالعملي به همين عنوان تدوين شده است.  
و  ارزشي  نظام  ايجاد  جهت  نظام مند  رويكردي  طرح  اين  هدف 
سازمان  كه  است  سويي  و  سمت  شفاف سازي  همچنين  انگيزشي 

عالقه مند است منابع و انرژي خود را در آن راستا بسيج كند. 
وي ادامه داد: در سال 92 برمبناي دستورالعمل مربوطه كانديداهاي 
منتخب  نفرات  درمورد  اي  كميته  در  و  شده  شناسايي  محور  هر 
تصميم گيري به عمل آمد. مسابقاتي نيز كه در خالل اين مراسم كه 

در نظر گرفته شده بود جالب توجه بود. 
بود در بخش  آقايان مسابقه خوانندگي در نظر گرفته شده  براي 
منقطع شدن  بدون  كندن صحيح سيب  پوست  مسابقه  نيز  خانم ها 
پوست آن در زمان در نظر گرفته شد كه به برندگان جوايزي نيز تعلق 
گرفت. در ادامه نيز نفرات برتر در سه قسمت كاركنان برتر واحدها، 
كارشناسان در حوزه هاي مختلف و مديران نيز معرفي و تقدير شدند.

در گردهمايي ساالنه كاركنان تام؛
كد: 91437برنامه هاي شركت در سال 1393 اعالم شد
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تام با بيش از 15 سال سابقه فعاليت در حوزه ربات هاي 
صنعتي، با هدف معرفي تجارب خود، همكاري خود با انجمن 

رباتيك ايران را گسترش مي دهد. 
مركز  نمايندگان  حضور  با  نشستي  جاري  سال  ارديبهشت ماه   15
همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري، شركت هاي فعال در 
حوزه رباتيك از جمله تام و مراكز دانشگاهي با هدف توسعه فرهنگ 

رباتيك در صنايع و ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت برگزار شد. 
شركت تام نيز با تجارب ارزنده اي كه در حوزه رباتيك كسب كرده 

در راستاي كمك به گسترش كاربردهاي رباتيك در سازمان ها و مراكز 
صنعتى و خدماتى به عنوان يك مسووليت اجتماعي و همسو با اهداف 
انجمن، اقدام به تبادل اطالعات و انتقال تجارب با ساير صنايع كرده است.
بدين منظور شركت تام كه عضو كميته ارتباط با صنعت انجمن رباتيك 
ايران است در دومين كنفرانس بين المللي رباتيك كه مهرماه سال جاري 
برگزار مي شود، حضور خواهد داشت. سال گذشته تام عالوه بر حمايت 
مالي از اولين دوره كنفرانس، ضمن ارائه سمينار آشنايي با رباتهاي صنعتي 
و كاربردهاي آن در صنايع گوناگون، كارگاه شبيه سازي خطوط توليد 

رباتيك را برگزار كرد. 
اين شركت امسال نيز در نظر دارد آخرين دستاوردهاي رباتيك خود 
در زمينه رباتهاي پزشكي را ارايه دهد. اين ربات در جراحي تومورهاي 
سرطاني به روش پرتودرماني با كمترين صدمات به بافت هاي سالم و در 

كوتاه ترين زمان كاربرد دارد.
الزم به ذكر است شركت تام سابقه طراحي، ساخت و اجراي بيش از 
800 مجموعه رباتيك در كاربردهاي مختلف نظير جوشكاري نقطه اي و 
قوس الكتريكي، جابجايي، پاشش رنگ و پي وي سي، پاشش پودر فلز، 
شعله گيري، چسب زني، ماركينگ، كنترل ابعادي محصول، ماشينكاري و 

تميزكاري با واترجت را داراست. 

كد: 91439توسعه همكاري هاي تام با انجمن رباتيك ايران

شرايط تامين پروژه  به علت تحريم ها كه دامنه آن به موارد دارو و درمان 
هم كشيده شده بود، چشم انداز روشني نداشت. بسياري از تامين كنندگان 
حتي از پاسخ دادن به درخواستها طفره مي رفتند يا صراحتا عدم تمايل 
خود به همكاري را اعالم مي كردند. در چنين شرايطي پروژه بدنه دنا 
براي تامين ماشين هاي همينگ مورد نياز مجبور به استفاده از توليد كننده 
اسپانيايي شد. هرلحظه ممكن بود اتحاديه اروپا از تحويل اين ماشين ها 
جلوگيري كند. مديريت وقت شركت تام به دليل مشكالت موجود، بر 

ارسال هر چه سريع تر اين دستگاه ها به ايران تاكيد مي كرد.
 با ادعاي شركت سازنده در خصوص آماده بودن تجهيزات، دستور 
حمل تجهيزات به ايران صادر شد. به علت كندي كه در روند پروژه 
پيش آمد، اين تجهيزات بيش از يكسال در گمرك ايران گرفتار شد، 
گرد و زنگار تخريب بر سر و روي آن نشست. خوشبختانه چرخ حركت 
پروژه دوباره سرعت گرفت و كار نصب توسط كارشناسان تام و البته با 
نظارت كارشناسان داخلي انجام شد. در اينجا از كارشناسان و تكنسين هاي 
اسپانيايي شركت MB SISTEMAS (سازنده دستگاه همينگ) براي 
راه اندازي و آزمايش نهايي دعوت به عمل آمد. نمايندگان اين شركت طي 

سه مرحله در ايران حضور يافتند.
 در مرحله اول برخي تست هاي عمومي انجام و براي ادامه كار از 
تكنسين ها زبده تر و پرحوصله تري بهره گرفته شد. در دور دوم شركت 
MB SYSTEMAS  از تكنسين هاي فرانسوي كمك گرفت ولي آنها 

هم كاري از پيش نبردند. 

سرانجام شركت اسپانيايي مجبور به اعزام با تجربه ترين تيم خود شد. 
 CAD آنها هم پس از مدتي به دليل واهي عدم انطباق كامل پنل با
DATA  شانه خالي كردند و با باال گرفتن دست ها گره كوري در مسير 
پروژه ايجاد كردند و در اينجا بود كه كارشناسان و تكنسين هاي گروه 
بدنه تام آستين همت را باال زده و داوطلبانه براي رفع مشكل دست به 
BLADE بسيار دقيق در لبه TIG كار شدند. آناليزهاي دقيق، جوشكاري

ها، سنگ زني هاي ميكروني و حساس و تنظيمات دقيقي كه انجام گرفت، 
موجبات رفع مشكل را پديد آورد و نگراني مديران پروژه را مرتفع كرد. 
تاثير اين كار چنان بود  كه تكنسين سالخورده و با تجربه اسپانيايي براي 

قدرداني از تيم ايراني كوليس ديجيتال خود را به وي هديه داد.

نگاهي به نمادي از خودباوري در تام؛ 
وقتي  اسپانيايي ها دست ها را باال گرفتند

كد: 91438 غالمرضا پسنديده - گروه  بدنه، قالب و پرس
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تام  شركت  پروژه  مديران  گردهمايي  چهاردهمين  در 
صحه گذاري   ،(Lessons Learned)تجارب ثبت  رويه 
گرفت. قرار  مديران  توافق  مورد  آن  اجراي  نحوه  و 
معرفي  به   ،93 سال  اهداف  تشريح  بر  عالوه  جلسه  اين  در 
معرفي  پروژه،  تيم  اعضاي  و  مديران  نياز  مورد  آموزش هاي 

تعريف  و  پروژه  مديريت  دانشي  حوزه  در  برتر  مقاله  و  سمينار 
پروژه هاي اجرايي - پژوهشي در حوزه مديريت پروژه پرداخته شد. 
از اهداف اصلي اين گردهمايي  جلوگيري از پسرفت دانشي و تجربه اي 
مديران پروژه و به روز بودن در حوزه دانش مديريت پروژه بوده است. 
گردهمايي مديران پروژه يكي از جلساتي  است كه مديران اجرايي 
پروژه در نشستي مشترك اهداف تعيين شده اي را پيگيري مي كنند. 
اولين  براي  كه  تام  شركت  پروژه  مديران  گردهمايي 
از  يكي  عنوان  به  شد،  برگزار   92 ارديبهشت  تاريخ  در  بار 
در  كه  شده  محسوب  غيررسمي  تجمعات  منحصربه فردترين 
محور  پروژه  شركت هاي  بين  در  و  ايران خودرو  صنعتي  گروه 
محور  پروژه  شركت هاي  كه  چرا  است؛  كم نظير  گسترش  سازمان 
داشته اند  توجه  پروژه  مديران  علمي  سطح  ارتقاي  مقوله  به  كمتر 
چنين  است.  شده  متمركز  اجرايي  مباحث  در  آنها  وقت  بيشتر  و 
گردهمايي در آينده مي تواند اتاق فكري براي مديران پروژه باشد.
فعال  اعضاي  و  مديران  تشويق  منظور  به  ضمن  در 
تهيه  راه  نقشه  شد  مقرر  گردهمايي،  اين  در  مربوطه  تيم هاي 
افراد  ارتقاي  و  شناسايي  سيستم  آن  در  كه   92 سال  در  شده 
شود.  اجرا   93 سال  در  رسما  بود،  شده  گرفته  نظر  در  نيز 

كد: 91440 كيومرث محمودزاده - گروه بدنه، قالب و پرس

اپليكيشن «پيروز مناقصه» تام به بازار آمد!
كد: 91441 كيوان پورياور - گروه نيرو و تاسيسات

با  ايران خودرو  تام  اپليكيشن  اولين   
دانلود  براي  مناقصه»  «پيروز  عنوان 
گرفت. قرار  بازار  كافه  در  عمومي 

اپليكشين  چنين  كه  اين  به  توجه  با 
تخصصي تاكنون وجود خارجي نداشته، پس از 
بارگذاري اين اپليكيشن در كافه بازار كاربران 
و  كرده اند  نرم افزار  اين  دانلود  به  اقدام  زيادي 
استقبال براي استفاده از آن خوب بوده است.

تخصصي  اپليكشن  يك  مناقصه»  «پيروز 
براي كمك كارفرمايان، پيمانكاران و مشاوران 

است. مالي  پاكت هاي  بازگشايي  جلسه  در 
محاسبات  بودن  پيچيده  و  زمانبر  دليل  به 
پيروز  تعيين  و  تراز  قيمت  تعيين  به  مربوط 
مناقصه  كه  صورتي  در  مخصوصا  مناقصه، 
مشمول دستورالعمل تعيين دامنه مناسب ترين 
قيمت هاي پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي 
و دو مرحله اي باشد، اپليكيشن پيروز مناقصه در 

شركت تام طراحي و توسعه داده شد. پس طي 
زماني محدود و برطرف شدن باگهاي كوچك، 
به منظور تسهيل در كار همكاران فعال در حوزه 
شركت هاي پروژه محور (كارفرمايان، مشاوران و 
پيمانكاران) در وب سايت كافه بازار قرار گرفت.

مشخصات  دريافت  با  اپليكشين  اين 
امتياز  ارز، حداقل  قيمت  ماننده  مناقصه  كلي 
فني،  امتياز  تاثير  ضريب  قبول،  قابل  فني 
برآورد كارفرما و مشخصات  ضريب مناقصه،  
قيمت  ارزي،  قيمت  مناقصه گران  پيشنهاد 
مناقصه  پيروز  شخص  فني،  امتياز  و  ريالي 
اين  قابليت هاي  ديگر  از  را مشخص مي كند 
نهايي  نتيجه  مي تواند  كه  است  اين  نرم افزار 
كند. پيامك  نظر  مورد  اشخاص  براي  را 
نرم افزار  اپليكيشن  دانلود  براي 
داريد. نگه  ذيل  تصوير  برروي  را  باركدخوان 

ثبت تجارب پروژه ها در دستور كار تام قرار گرفت
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دوم  دسته  پنگ  پينگ  مسابقات  در 
استان  غرب  پيشكسوتان  و  كارگران 
تام ضمن  ميز  روي  تنيس  تيم  تهران 
توانست  مسابقات  مقام سومي  كسب 
به ليگ دسته يك پينگ پنگ كارگران 

تهران راه يابد.
هشتم  و  هفتم  كه  مسابقات  اين  در 
ارديبهشت ماه به مناسبت روز جهاني كارگر و در 
سالن ورزشي شركت داروپخش توسط هيئت 
تنيس روي ميز وزارت كار ، رفاه و امور اجتماعي 
برگزار شد، تيم تنيس روي ميز شركت تام با 
دو تيم كارگري (آقايان گالب بخش، مالكي و 
صبوري) و پيشكسوتان (آقايان ترابي، تجريشي 

و دهقاني) حضور يافت.در مجموع 12 تيم از 
پگاه،  پاستوريزه  شير  آهن،   (راه  شركت هاي 
واحد،  داروپخش ب، شركت  الف،  داروپخش 
خودرو  ايران  خودرو،  پارس  كريستال،  جهان 
ديزل، قاسم ايران، تام ايران خودرو، شهرداري 
اسالم شهر و كيان تاير) در دسته دوم حضور 

داشتند. 
جدول  روش  به  تيم ها  مسابقات  اين  در 
آسيايي به چهار گروه سه تيمي تقسيم شدند كه 
تيم كارگري تام در روز اول بعد از قرعه كشي 
در گروه C با تيم هاي شركت واحد و پارس 
خودرو هم گروه شد و توانست با اقتدار با دو 
پيروزي 3-1 به يك هشتم نهايي راه پيدا كند و 

در آنجا نيز با شكست 3-0 شركت داروپخش 
به  مي برد  بهره  ميزباني  امتياز  از  كه  الف)   )
يك چهارم نهايي راه پيدا كرد كه در نهايت در 
مقابل سد قدرتمند شركت ايران خودروديزل كه 
سال گذشته نيز قهرمان اين مسابقات شده بود، 
تن به شكست داد. تيم تام در مسابقات رده بندي 
با شكست داروپخش (ب) كه بر راه آهن غلبه 

كرده بود توانست به مقام سومي رضايت دهد.
 همچنين اهداي جام و جوايز با حضور مدير 
كل وزارت كار، تعاون و رفاه جناب آقاي لطفي 
نژاد در استاديوم ورزش كارگري در روز بعد از 
مسابقات به انجام رسيد. تيم راه آهن جمهوري 

اسالمي ايران نيز به مقام دوم دست يافت.

راه يابي تيم تام به ليگ دسته يك پينگ پنگ كارگران تهران

آغاز بهره برداري از پروژه توسعه رنگ يك
كد: 91442

كد: 91443

از تام چه خبر؟

كابين پاشش رنگ رويه سالن رنگ 
يك ايران خودرو با ظرفيت 30 بدنه در 
ساعت به صورت رباتيك راه اندازي شد.

 آغاز توليد اين كابين از ابتداي ارديبهشت ماه 
با تالش پرسنل گروه  رنگ، برق و ابزاردقيق، 
رباتيك، لجستيك و تاسيسات و انرژي شركت 
تام عملياتي و قابليت افزايش ظرفيت توليد به 
ميزان 10 بدنه در ساعت براي محصوالت پژو 
و سمند عملياتي شد. پروژه توسعه رنگ 1 در 
اسفندماه سال 89 و با بودجه 157 ميليارد ريال 
آغاز شد كه به دليل تاخير در تامين ربات ها، 

مراحل نصب و راه اندازي نهايي 
شد.  اجرا   93 نوروز  در  كابين 
بهره برداري از كابين باعث ايجاد 
بهبود در عملكرد سالن به شرح 

زير شده است:
كابين  نوسازي  و  توسعه   •
در  بدنه  با ظرفيت 30  پاشش 
ساعت با كيفيت پاشش رباتيك

• افزايش ظرفيت 10 بدنه در 
ساعت براي سالن رنگ يك از 

40 بدنه به 50 بدنه در ساعت
مطلوب  شرايط  ايجاد   •
پاشش  در  ايمني  و  ارگونومي 

رنگ
مطلوب  شرايط  ايجاد   •

زيست محيطي با كاهش پسماندهاي صنعتي 
و كاهش مصرف انرژي

 (Base Coat) رويه  رنگ  پاشش  كابين 
پروژه توسعه رنگ 1 به طول 51 متر مطابق 
با تكنولوژي روز اجرا شده كه شامل 12 متر 
پاشش  منطقه  متر   12 آماده سازي،  منطقه 

دستي، 21 متر كابين پاشش رباتيك و 6 متر 
كابين تاچ آپ است. در بخش فوقاني كابين 
پاشش و منطقه آماده سازي، پلنومي به طول 51 
متر جهت تنظيم ، فيلترينگ و يكنواخت سازي 
هواي ورودي به كابين درنظر گرفته شده است.

 سيستم تصفيه كابين به منظور جداسازي 
شامل 39  و  شده  طراحي  آب  از  رنگ  لجن 
متر اسكرابر ، يك دستگاه تانك لخته سازي 
پمپ هاي  همراه  به   (Coagulation)رنگ
سيركوله آب، يك مجموعه تانك و تجهيزات 
و   (Floatation) رنگ  لخته هاي  شناورسازي 

سه دستگاه پمپ دوزينگ است كه به صورت 
كنترل   PLC توسط  اتوماتيك  و  يكپارچه 
رنگ  جداسازي  سيستم  راندمان  مي شود. 
كابين 99,99 درصد است. سيستم هوارساني 
و گردش هواي كابين به منظور ايجاد شرايط 
 Down) مطلوب دما، رطوبت و جريان عمودي
در  رنگ  پاشش  نظر  مورد  مناسب   (Draft

كابين اجرا شده است. دو دستگاه هواساز هر 
يك به ظرفيت 200 هزار متر مكعب بر ساعت 
به انضمام 5 دستگاه فن اگزاست هر يك به 
ظرفيت 75 هزار متر مكعب بر ساعت وظيفه 
به  را  نياز كابين  تامين و گردش هواي مورد 

صورت كامال اتوماتيك بر عهده دارند.
ايستگاه هاي پاشش رنگ رويه مشتمل بر 
شش ايستگاه پاشش دستي براي پاشش سطوح 
داخلي بدنه و شش ايستگاه پاشش رباتيك براي 
پاشش سطوح خارجي بدنه لحاظ شده است. 
پاشش رباتيك با استفاده از ربات هاي شركت 
انجام مي شود.   (Sames)سمز
اتاق  از  رنگ  انتقال  جهت 
به   (PMR)رنگ آماده سازي 
ايستگاه  هاي پاشش رنگ، بيش 
لوله كشي  متر  هزار  هشت  از 
سيركوالسيون رنگ به صورت 
رفت و برگشت اجرا شده است 
كه اين سيستم قابليت اعمال 
در  را  مختلف  رنگ  فام   12

كابين ايجاد كرده است.
سيستم كانواير كابين از نوع 
 Twin) كانواير زنجيري دو رشته
و  متر   40 طول  به   (Strand
بصورت اتوماتيك طراحي و اجرا 
شده است. گام حركت بدنه در كابين پاشش 6,5 
متر و سرعت كانواير حدود 3,25 متر بر دقيقه 
است. تاسيسات مكانيكي و الكتريكي شامل 
سيستم روشنايي، تامين انرژي هاي مورد نياز 
هواي فشرده، آب صنعتي، آب نرم و سيستم 
اطفاي حريق از نوع اسپرينكلر، در كابين لحاظ 

شده است.

كيوان مشفقي - گروه رنگ
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كد: 91444

 مشتري مداري در واحد كنترل و ابزار دقيق چه چيزي 
تعريف مي شود؟

يك پروژه داراي ذينفعاني مثل شركت، كارفرما(مشتري) و مجري 
است كه بايد با هم تعامل كنند تا بتوانند پروژه را به انجام برسانند. 
اگر در اين ميان تعامل وجود نداشته باشد، پروژه به انجام نمي رسد. در 
پروژه مشكالت متعددي به وجود مي آيد. ما در طي اجراي پروژه هاي 
متعدد به اين نتيجه رسيديم كه با تعامل و احترام به مشتري راحت تر 
پروژه به انجام مي رسد. البته اين بدان معنا نيست كه هر خواسته اي 
كه كارفرما دارد انجام شود. ما خواسته را مي شنويم، اگر قابل انجام و 
طبق قرارداد بود، انجام مي دهيم، در غير اين صورت مشتري را قانع 
مي كنيم كه اين امر قابل انجام نيست يا خارج از محدوده فعاليت هاي 
پروژه است كه مي بايست هزينه آن در نظر گرفته شود. پرسنلي كه 
در پروژه هاي ما كار مي كنند كامال قابل دسترس هستند و مشتري در 

صورت نياز به راحتي مي تواند با آن ها تماس بگيرد. 
 مشتري مداري بايد در كنار چه گزينه هايي قرار گيرد تا 

كارفرما از كار يك پيمانكار راضي باشد؟
براي شروع پروژه بايد طراحي مناسب در حد نياز پروژه و با توجه 
به استانداردهاي موجود انجام  شود. طراحي بايد با تجهيزات بهينه و 
با قيمت مناسب باشد به نحوي كه بودجه پروژه بتواند آن را پوشش 
دهد. با اين حال خريد اقالم با كيفيت و از تامين كننده اصلي بسيار 
حائز اهميت است. اگر اين امر اتفاق نيافتد بعد از راه اندازي پروژه خطا 
و توقف در پروژه زياد و اين امر باعث نارضايتي مي شود. در ساخت، 
بايد استانداردهاي مناسب مدنظر قرار گرفته  نصب و راه اندازي هم 
شود و نظر كارفرما تا جايي كه فراتر از محدوده فعاليت هاي پروژه 
و بودجه نباشد، بايد رعايت شود. بعد از اتمام پروژه نيز بايد خدمات 
پس از فروش به بهترين شكل ارايه شود. الزم به ذكر است در كنار 
تمام عواملي كه گفته شد سرعت و عدم وجود تاخير در برنامه زماني 

از عوامل اصلي در اجراي پروژه محسوب مي شود.
بازارهاي  دقيق(  كنترل و ابزار  پروژه هاي  موفقيت  در   
مي دانيد؟  موثر  را  عواملي  چه  تام)  غيرخودرويي 

مشتري مداري يك اصل براي بقاست

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
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گروه كنترل و ابزار دقيق كه قبال با نام الكتريكال در شركت فعاليت مي كرد به عنوان مشتري مدارترين 
واحد تام در سال 1392 شناخته شده است. اين گروه داراي 54 پرسنل است كه اكثر آن ها در رشته برق 
و در شاخه كنترل تحصيل كرده اند. از مهمترين پروژه هاي انجام شده در اين گروه پروژه اتوماسيون مس 
سرچشمه، پروژه اتوماسيون بخش آبرساني دستگاه هاي ريخته گري فوالد مباركه، پروژه مدرنيزاسيون كوره 
بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان، پروژه هاي در حال انجام راه اندازي خط توليد دنا، ايستگاه ريخته گري 7 و 8  

ذوب آهن اصفهان و پروژه پشتيباني و تهيه معماري نرم افزار انبار مكانيزه است.
اين موضوع بهانه اي شد تا با اميرنصرت ذوالفقاري مدير اين گروه به گفتگو بنشينيم. مهندس ذوالفقاري 

داراي مدرك كارشناسي ارشد برق شاخه قدرت و از سال 78 در تام مشغول به كار است.
وي دانش و تخصص پرسنل اين واحد را در كنار رفتار و برخورد مناسب ايشان و مسووليت پذيري نسبت 

به پروژه  را از عوامل افزايش رضايت  كارفرما و موفقيت در پروژه ها مي داند. 

كارفرما از كار يك پيمانكار راضي باشد؟مشتري مداري در واحد كنترل و ابزار دقيق چه چيزي 
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مشتري مداري چند درصد از اين عوامل را در بر مي گيرد؟ 
دانش و تخصص كاركنان در كنار رفتار و برخورد مناسب ايشان 
پروژه هاي ماست. در  از عوامل موفقيت در  يا همان مشتري مداري 
شركت هاي ديگر افرادي با اين سطح دانش و روابط عمومي خوب 
كم يافت مي شوند. پرسنل اين گروه فعال، پويا،  جوان و پيگير پروژه 
هستند و براي كار شركت و پروژه دلسوزانه عمل مي كنند و سعي دارند 
كه كار به نحو احسنت انجام شود تا براي برند تام مشكلي ايجاد نشود. 
اين امر سبب شده كه كارفرمايان براي همكاران ما در پروژه ها احترام 

و ارزش خاصي قايل باشند.
و  دانش  سطح   از  جداگانه  آيتمي  مداري  مشتري  من  نظر  به 
تخصص است كه در نوع خود  اهميت زيادي دارد. به نوعي مي توان 
مشتري  و  بعد  يك  در  باال  دانش  پروژه  يك  موفقيت  در  كه  گفت 

مداري در بعد ديگر حائز اهميت است.
ارتباط شما با كارفرمايان تا چه اندازه مي تواند به   

حل مشكالت پيش آمده كمك كند؟
در انجام يك پروژه اگر ارتباط خوب نباشد مشتري به تيم پروژه 
اعتماد و اعتقاد پيدا نكرده و در نتيجه مشكل هاي به وجود آمده قابل 
نيز  به مسائل حقوقي  بود. در برخي پروژه ها كار حتي  حل نخواهد 
كشيده شده است كه اين امر به دليل عدم برقراري ارتباط مناسب با 
كارفرما بوده است. در صورتي كه ارتباط و اعتماد بين طرفين وجود 
داشته باشد، افراد حاضرند با هم منطقي صحبت و با لحاظ شرايط 
برد- برد مشكالت بزرگ را نيز حل كنند اما اگر رضايت و تعامل در 

اجراي پروژه نباشد، كوچكترين مشكل قابل حل نخواهد بود.
برترين  از  يكي  عنوان  به  را  شما  گروه  مديرعامل   
گروه هاي تام در سال 92 معرفي كرد شما هم همين اعتقاد 

را داريد؟ چه عواملي را در اين انتخاب موثر مي دانيد؟
البته اين امر را بايد سايرين قضاوت كنند اما بر اساس شواهد و 
اين  است، مي توان گفت كه  پروژه ها موجود  انجام  در  سابقه اي كه 
انتخاب به درستي انجام شد. براي مثال وقتي ما براي تحويل موقت 
در  بوديم  رفته  اصفهان  به  مباركه  فوالد  آبرساني  اتوماسيون  پروژه 
جلسه موضوع اعطاي تقديرنامه به تام از طرف مديران آن شركت 
مطرح شد كه اين امر نشان از رضايت كارفرما از ما و مشتري مداري 
ما دارد. خوب مسلما اين امر در تام هم نمود دارد. در صورتي كه پروژه 
مشكل داشته و رضايت وجود نداشته باشد، پروژه ها تحويل موقت و 
اين گروه چند پروژه غيرخودرويي  دايم نخواهد شد.(در صورتي كه 
عدم  صورت  در  همچنين  است.)  شده  دائم  تحويل  كه  داده  انجام 
تام  از  بعدي  مشابه  پروژه هاي  در  مسلما  انجام شده  كار  از  رضايت 
نيز صادق است كه  اين موضوع  استفاده اي نخواهد شد و برعكس 
مويد رضايت  كارفرمايان  توسط  به شركت  بعدي  پروژه هاي  ارجاي 

ايشان از اين گروه است.
 براي حفظ اين سطح بايد چه برنامه هايي در دستور كار 

گروه شما قرار بگيرد؟
قطعا بايد كارهاي بعدي در حوزه هاي مس،  فوالد و ذوب آهن با 
سطح كيفي بهتري انجام شود. ما بايد به كارفرمايان پيشنهادهايي 
درخصوص اجراي پروژه هاي بهبود فرآيند توليد ارايه دهيم. بايد به 
بحث پيدا كردن منابع تامين تجهيزات باكيفيت بيشتر و قيمت كمتر 
توجه بيشتري كنيم. در بعضي از حوزه ها يك سري رويه و استاندارد 
تا مشتري  ارايه كنيم  را  اخذ كار جديد آن ها  تهيه كنيم كه هنگام 
پيدا كرده  افزايش  به قبل  بداند وسعت دانش و تخصص ما نسبت 
و مشكالتي كه در پروژه هاي قبل وجود داشته را برطرف كرده ايم و 

آن ها تمايل پيدا كرده كه در پروژه هاي بعدي هم با همكاري كنند.
 از آخرين وضعيت پروژه هاي گروه كنترل و ابزار دقيق 

براي ما بگوييد؟
پروژه مس سرچشمه اولين پروژه غيرخودرويي تام بود، كه توسط 
اين گروه تحويل موقت و دائم شد. ما همچنين به دنبال اين هستيم 
ديگر  از  دهيم.  انجام  حوزه  اين  در  نيز  را  ديگري  پروژه هاي  كه 
كه  است  اصفهان  ذوب آهن  بلند  كوره  پروژه  گروه،  اين  پروژه هاي 
تحويل موقت شده و به زودي تحويل دائم مي شود. پروژه ديگر ما 
ايستگاه ريخته گري ذوب آهن است كه بخش بزرگي از تجهيزات آن 
ساخته شده و به سايت ارسال شده است. بخش كنترل و ابزاردقيق 
پروژه بردسير نيز به خوبي در اين گروه در حال اجرا مي باشد. پروژه دنا 
در ايران خودرو هم نصب و راه اندازي شده و در حال توليد اوليه است. 
پروژه تهيه معماري نرم افزار انبار مكانيزه كه پيشرفت خوبي داشته و 

تا چندي ديگر به اتمام مي رسد.
 واحد كنترل و ابزار دقيق بايد چه موارد ديگري را در 

كنار مشتري مداري در سال 93 مد نظر خود قرار دهد ؟
گروه ما در يك سري حوزه ها وارد شده، پروژه اخذ كرده و شناخته 
شده است. اما با توجه به نياز بازار، ما مي خواهيم به حوزه هاي ديگر 
هم وارد شويم و در پروژه هاي گروه تنوع ايجاد كنيم. در واقع ما به 
يك سبد از پروژه ها نياز داريم و براي اين امر بايد حوزه كاري خود 
را توسعه و گسترش دهيم. براي مثال سعي داريم كه در نفت و گاز 
يك مناقصه تخصصي در حوزه كنترل و ابزاردقيق برنده شده و به اين 

حوزه نيز راه پيدا كنيم.
 توصيه نماينده و مدير مشتري مدارترين گروه تام در 

سال 92 به ساير گروه ها شنيدني است .
در همه پروژه ها چه در پروژه هاي فعلي و چه آتي، مشتري مداري 
صورت  در  و  نيست  بزرگ  خيلي  صنعت  كه  چرا  است؛  اصل  يك 
نارضايتي در اجراي يك پروژه اين عدم رضايت به گوش همه مي رسد 

و باعث بي اعتباري برند تام مي شود.
اگر ما مشتري مدار نباشيم بايد ورود به حوزه هاي ديگر صنعت را 
فراموش كنيم و بدانيم حياتمان در حوزه هايي كه در آن حضور داريم، 

كوتاه مي شود.

آتي،  چه  و  فعلي  پروژه هاي  در  چه  پروژه ها  همه  در 
مشتري مداري يك اصل است؛ چرا كه صنعت خيلي بزرگ 
نارضايتي در اجراي يك پروژه اين  نيست و در صورت 
عدم رضايت به گوش همه مي رسد و باعث بي اعتباري 
برند تام مي شود. اگر ما مشتري مداري نداشته باشيم بايد 
ورود به حوزه هاي ديگر را فراموش كنيم و بدانيم حياتمان 

در حوزه هايي كه در آن حضور داريم، كوتاه مي شود.

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
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بومي سازي 
و  برنامه ريزي  و  متعدد  پروژه هاي  اجراي 
تالش براي دستيابي به دانش روز دنيا باعث شد 
تا خيلي زود تام نقشي پررنگ تر در پروژه هاي 
اتوماسيون صنعتي داشته باشد و بتواند در اين 
حوزه به داخلي سازي و بومي سازي طرح هاي 
طرح هاي  تهيه  بپردازد.  صنعتي  اتوماسيون 
مهندسي، ساخت تابلوها، نصب تجهيزات و از 
همه مهمتر قبول مسووليت راه اندازي تجهيزات 
و كارخانجات مختلف توليد خودرو يكي پس از 

ديگري توسط كارشناسان متخصص تام انجام 
شد تا شركت بتواند به هدف ملي خود؛ يعني 
دستيابي به دانش روز دنيا و كاهش وابستگي  به 
شركت هاي خارجي در صنعت خودرو دست يابد.
اما همه اين اتفاقات مثبت و قابل توجه محصول 
برنامه ها، نيازها و حمايت بخش دولتي از شركت 
تام بود. زماني كه  بازار «توسعه  صنعت خودرو» 
به سرمنزل مقصود خود رسيد، پروژه هاي اين 
حوزه به شدت كاهش يافت و فصل جديدي 

در حوزه اتوماسيون صنعتي شركت رقم خورد.

ورود به بازارهاي جديد
تصميم مديريت وقت شركت مبني بر گرفتن 
پروژه از بازار غيرخودرويي باعث شد تا اولين 
پروژه غيرخودرويي در شركت تام در سال 1385 
توسط تيم الكتريكال وقت تام و با عنوان پروژه 
اتوماسيون صنعتي مجتمع مس سرچشمه اخذ 
شود. اين پروژه به كمك سابقه خوب شركت 
اتوماسيون  بزرگ  پروژه هاي  اجراي  در  تام 
صنعتي و راه اندازي خطوط مختلف توليد خودرو 
اين  اخذ  شد.  گرفته  خودرو  ايران  شركت  در 
پروژه نشان مي داد كه حوزه سيستم هاي كنترل 
و ابزار دقيق مي تواند مزيت رقابتي مهم شركت 
باشد و شركت  بازارهاي غيرخودرويي  تام در 
تام مي تواندبه واسطه تخصص خود در حوزه 
اتوماسيون صنعتي وارد پروژه هاي غيرخودرويي 
شود. اين پروژه آغاز شد اما مشكالت اجراي 
اين پروژه كه به دليل نبود تجربه در شركت 
در زمينه اجراي پروژه هاي غيرخودرويي پيش 
آمد باعث شد موضوع مزيت رقابتي بودن حوزه 
اتوماسيون صنعتي در بازارهاي غيرخودرويي تا 

مدتها به ديده ترديد نگريسته شود.
ورود به حوزه اتوماسيون صنعتي 

اندازه بسيار بزرگ بازارهاي  از طرف ديگر 

وقتي در سال 1376 شركت تام با هدف ايجاد ظرفيت و توانايي طراحي 
نوين  فن آوري هاي  از  بهره گيري  حداكثر  با  پيشرفته  توليد  ايجاد خطوط  و 
ايران خودرو  پروژه هاي توسعه اي  انجام  منظور  به  توليد خودرو  در خطوط 
تاسيس شد، بدون شك يكي از حوزه هاي اصلي فعاليت شركت اتوماسيون 
از  اوليه  هدف  صنعتي  اتوماسيون  دانش  به  دستيابي  بدون  بود.  صنعتي 
تاسيس تام محقق نمي شد و به همين منظور بود كه از بدو تاسيس تام پاي 
اين حوزه  خارج كشور  و  داخل  فارغ التحصيالن  و  متخصصان  كارشناسان، 
به شركت باز شد. ايجاد سازماني عالي، حضور جواناني با انگيزه، مديريتي 
صنعت  در  صنعتي  اتوماسيون  صاحب نام  شركت هاي  با  ارتباط  و   مناسب 
اين حوزه مطرح شود  در  نام شركت  زود  تا خيلي  باعث شد  خودروسازي 
و تام با حركت در مرزهاي دانشي، پيشرو در زمينه انتقال تكنولوژي حوزه 

اتوماسيون صنعتي صنعت خودرو باشد.

جهشي بزرگ در حوزه اتوماسيون صنعتي
كد: 91445علي فاضلي ـ گروه كنترل و ابزار دقيق

كوره بلند شماره 2 ذوب آهن

گــزارش  ويژه
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گــزارش  ويژه

صنايع  پلنت هاي  احداث  بازار  مثل  رقيب 
معدني، پروژه هاي توسعه اي صنايع نفت و گاز، 
پروژه هاي توسعه خطوط مترو و بعدها مناقصات 
قابل توجه احداث نيروگاه هاي توليد برق باعث 
شد كه وقتي در سال 1386 شركت تام تصميم 
گرفت بدون حمايت هاي دولتي و با تكيه بر 
تيم مديريتي و تجارب خود وارد بازارهاي غير 
خودرويي شود حوزه اتوماسيون صنعتي و كنترل 
و ابزار دقيق جايگاه مناسبي نيابد و  به همين 
دليل بود كه در تيم و سيستم جديد بازاريابي 
از  كمتري  نشان   (1386-1389) سال ها  آن 
وقتي  يافت مي شد. حتي  اتوماسيون صنعتي 
در يك مطالعه و بررسي از مزيت هاي رقابتي 
جدول  در صدر  اتوماسيون صنعتي  حوزه  تام 
مزيتهاي رقابتي تام قرار گرفت اما باز تا مدتها 
كمتر توجهي به اين بازار شد ولي اين پايان 
آبرساني  بخش  اتوماسيون  پروژه  نبود.  ماجرا 
مشترك  همكاري  طريق  از  مباركه  فوالد 

فني  تيم  و  معدني  صنايع  بازاريابي  تيم هاي 
گروه الكتريكال وارد شركت شد.گروه كنترل 
و ابزار دقيق ( الكتريكال سابق) با درس آموزي 
از پروژه مس سرچشمه و به شكلي مطلوب و 
عالي پروژه را در شركت فوالد مباركه اجرا  كرد 
از اجراي اين پروژه را  تا رضايت نامه كارفرما 

كسب كند .
بررسي ها و آسيب شناسي مشكالت نشان 
به  را  تام  مي توان  نواقص  رفع  با  كه  مي داد 
صورت جدي وارد بازار كنترل و ابزار دقيق و 
اتوماسيون صنعتي كرد اما اتفاقات ديگري نيز 

در حال وقوع بود.  
 پس بايد فكري مي شد؛ ما  اعتقاد داشتيم كه 
از يك طرف شركت تام در حوزه كنترل و ابزار 
دقيق و اتوماسيون صنعتي در صنايع مختلف 
مي تواند به عنوان يك شركت صاحب تخصص 
مطرح باشد و  از طرف ديگر بازار مناسبي در 

خارج از ايران خودرو  مي توان براي اين حوزه  
مدنظر قرار داد، پس بايد فكري مي شد و طرحي 

نو در مي انداختيم. 

برنامه ها و اقدامات
 براي اين كه بتوان توانمندي هاي اين حوزه 
را به بيرون از شركت و بازار مربوطه عرضه كرد، 
بايد پروژه اي گرفته مي شد و با اجراي خوب آن 
هم مديران شركت و هم كارفرمايان را تحت 
تاثير قرار مي داد. به منظور ايجاد سيستم بازاريابي 
در گروه، طرح اوليه نقشه راه توسعه بازار گروه 
الكتريكال آماده شد و با نظر موافق تيم مديريت 
گروه جهت اجراي آن برنامه ريزي شد اما اتفاق 
خوب ديگري نيز در همين ايام به وقوع پيوست. 
مديريت ارشد شركت مي خواست بررسي كند 
كه كدام يك از گروه هاي شركت توانايي حضور 
در بازار رقابتي صنايع غيرخودرويي را دارند و به 
همه گروه ها فرصت داده شد تا در زمينه توسعه 

بازار فعاليت كرده و توانايي هاي خود را در گرفتن 
پروژه از بازارهاي غيرخودرويي نشان دهد.  اين 
موضوع باعث شد كه امكان استفاده از منابع 
شركت جهت اجراي نقشه راه توسعه بازار گروه 

الكتريكال به وجود آيد.
به  برنامه ها  مي شد  باعث  تجربه  نداشتن 
سختي پيش رود . كارهايي مثل  تغيير نام گروه 
از الكتريكال به كنترل و ابزار دقيق، شناسايي 
نفرات مناسب براي مشاركت در نقشه راه ، تهيه 
كاتالوگ، شناسايي و ايجاد ارتباط با كارفرمايان 
و  ساير برنامه ها در حال انجام بود. گام هاي 
اوليه مطابق با نقشه راه و البته به كندي پيش 
مي رفت. جلب موافقت ساير گروه هاي توسعه 
بازار شركت كه اين كار را نوعي موازي كاري 
با برنامه هاي خود مي دانستند هم حايز اهميت و 
هم وقت گير بود اما تصميم گرفته بوديم كه وارد 
بازار اتوماسيون صنعتي شويم و اعتقاد داشتيم 

اين كار مي بايست به صورت تخصصي انجام 
شود.

فعاليت هاي بازاريابي انجام مي شد. شناسايي 
مرحله  در  كارفرما  تاييديه هاي  اخذ  فرصتها، 
پيش ارزيابي ها، تهيه پروپزوال فني و در نهايت 
ارايه قيمت و پيگيري هاي بعدي. تجاربمان روز 
به روز بيشتر مي شد. در ابتداي شروع به كار 
ليستي از همكاراني كه مي توانستند در اين زمينه 
موثر باشند و مسايل فني مناقصات را حل و 
فصل كنند، تهيه شد اما همكاران ما  نيز در اين 
زمينه كم تجربه بودند و زمان و مرجع مناسب 
نداشت؛  اين حوزه وجود  آموزش در  برگزاري 
لذا اين ليست چندين بار تغيير كرد. كساني در 
ليست باقي ماندند كه هم به كار گروهي اعتقاد 
داشتند و هم توان فني مناسبي داشتند. مناقصه 
به مناقصه شرايط ما بهبود پيدا مي كرد. اتفاق 
بزرگي در حال وقوع بود. فرصت هاي زيادي 
بررسي و اقدام شد اما هنوز به نتيجه دلخواه 

نرسيده بوديم.
 از چهار فرصت شناسايي شده در شركت 
ذوب آهن اصفهان دو مورد تبديل به مناقصه 
شد و ما بعد از اخذ تاييد صالحيت شركت در 
مناقصه در حال تهيه پروپوزال فني- بازرگاني 
بوديم. زمستان سال1390 بود و حدود يك سال 
و نيم از شروع فعاليت هاي بازاريابي در گروه 

مي گذشت.
 تجارب خوبي از مناقصات قبلي داشتيم و 
حاال ديگر اهميت همه مسايل مرتبط با مناقصه 
را درك كرده بوديم. ريسك هاي پروژه، نحوه 
قيمت گيري از تامين كنندگان تجهيزات، تحليل 
رقبا و روش هاي كاهش قيمت به خوبي بررسي 
مي شدند و پروپزال فنيـ  بازرگاني براي هر دو 
به  اتفاق بزرگ  ارايه شد.  به كارفرما  مناقصه 
وقوع پيوست و  خوشبختانه به فاصله يك هفته 

در هر دو مناقصه برنده شديم. 

فني  تيم  و  معدني  صنايع  بازاريابي  نرسيده بوديم.بازار فعاليت كرده و توانايي هاي خود را در گرفتن تيم هاي 

سالن بدنه سازي ايران خودرو
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نقطه آغاز
اين پايان كار نبود. بلكه نقطه شروع جهشي 
با  به يك شركت  اعتماد  كه  بود؛ چرا  بزرگ 
فوالدسازي  شركت  يك  در  خودرويي  سابقه 
به سختي جلب مي شد. حاال نوبت ايجاد اعتماد 
مديران،  بود.  كارفرما  مختلف  اليه هاي  در 
كارفرما  عملياتي  مديران  و  فني  كارشناسان 
دنبال  به  تام  است  بهتر  مي كردند  تصور  كه 
خودروسازي و  باال بردن كيفيت خودروهاي 
ايران خودرو باشد! همين طرز فكر باعث شد 
مراحل اعتمادسازي تا عقد قرارداد اولين پروژه 

به  از يك سال  بيش  پروژه  چهارماه و دومين 
طول بيانجامد اما مي خواستيم توانايي هاي خود 
را اثبات كنيم، لذا نفر به نفر و موضوع به موضوع 
با نمايندگان كارفرما جلسات طوالني و توجيهي 

گذاشتيم تا قراردادها منعقد شد. 
بعد از عقد قرارداد نوبت مشكالت اجرايي 
پروژه بود كه خودنمايي كند. مشكالتي مثل 
بلند،  كوره  زمينه  در  سابقه  و  تجربه  نداشتن 
قبلي  تجارب  با  كارفرما  استانداردهاي  تفاوت 

شركت تام، مشكالت مربوط به تامين تجهيزات 
در زمان تحريم، زمان بندي فشرده اجراي پروژه 
اهم  از  ارز  نرخ  روزانه  و  مداوم  تغييرات  و 
مشكالت بودند. به مدد توانمندي هاي همكاران 
پروژه و حمايت هاي مديريت ارشد مشكالت 
يكي پس از ديگري حل شدند و پروژه بزرگ و 
پيچيده اتوماسيون كوره بلند شماره2 ذوب آهن 
اصفهان به بهترين شكل ممكن برنامه ريزي و  
اجرا شد و لحظات غرورآفرين راه اندازي كامل 
اتفاق  اصفهان  ذوب آهن  شماره2  بلند  كوره 
افتاد و نام شركت تام به عنوان مجري توانمند 

پروژه هاي اتوماسيون صنعتي در صنعت فوالد 
بر سر زبان ها افتاد.

حاال ديگر نه تنها ذوب آهن اصفهان تمايل 
و  صنعتي  اتوماسيون  پروژه هاي  سپردن  به 
مرتبط با آن(مثل پروژه هاي نوسازي اتوماسيون 
ساخت  پروژه هاي  و  نت  پروژه هاي  صنعتي، 
سيستم هاي اتوماتيك) را به شركت تام دارد 
بلكه ساير شركت هاي فعال در صنايع معدني 
براي  پروژه  اين  اجراي  نحوه  مشاهده  با  نيز 

توانايي هاي حوزه اتوماسيون صنعتي شركت تام 
اعتبار قائلند و از تام  جهت حضور در فرصت ها و 
مناقصات اين حوزه دعوت به همكاري مي كنند.
جهشي بزرگ در حوزه اتوماسيون صنعتي 

شركت تام اتفاق افتاده است. 
حاال ديگر تام در حوزه اتوماسيون صنعتي 
شده  شناخته  نامي  معدني  صنايع  پروژه هاي 
است و توانسته است سرمايه اي معنوي براي 

خود ايجاد كند. 
حمايت هاي  خودروسازي  صنعت  در  اگر 
بيروني و سياست هاي ايران خودرو باعث شده 

بود كه شركت تام  در اتوماسيون صنعتي به 
بازار  اما در  نايل شود  پيشرفت هاي چشمگير 
تالش  و  برنامه ريزي  معدني  صنايع  رقابتي 
داخلي باعث شد كه نام تام در رده شركت هاي 
صاحب نام اين حوزه  مطرح شود. قطعا اين 
اتفاق مسير فعاليت هاي آتي حوزه كنترل و ابزار 
دقيق را  به سمت بازارهاي بزرگتر تغيير خواهد 
داد و دستاوردهاي بزرگي براي شركت ايجاد 

خواهد كرد.

گــزارش  ويژه

توانايي هاي حوزه اتوماسيون صنعتي شركت تام شركت تام، مشكالت مربوط به تامين تجهيزات نقطه آغاز
اتوماسيون مس سرچشمه

اتاق كنترل كوره بلند ذوب آهن
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كاشى به قطعه سنگى مصنوعى گفته مى شود 
كه طول و عرض آن مختلف بوده و ضخامت 
آن از 4 تا 15 ميليمتراست. يك روى آن داراى 
سطحى شيشه اى بوده و كامال صاف و صيقلى 
است. كاشى محصوالت سفالين و سراميكى 
است كه در ساختمان كاربرد و اهميت ويژه اى 
و  آشپزخانه ها  توالت ها،  حمام ها،  مانند  دارد 

براى  كاشى  غيره.  و  عمومى  آب ريزگاه هاى 
تزئينات داخل و خارج ساختمان همچنين براى 

بهداشت و عايق رطوبت به كار مى رود.
با توجه به فرآيند توليد اين محصول از قبيل 
تهيه مواد اوليه، شكل دهي، پخت، لعاب دهي، 
و  بسته بندي محصول  تقسيم بندي،  بازرسي، 
ميزان مصرف كاشي و سراميك در اين ايران 
تحقيقي در خصوص بومي سازي در رابطه با 
پروسه  كنترل  و  تجهيزات  ساخت  و  طراحي 
توليد توسط شركت هاي داخلي به ويژه شركت 

تام صورت گرفت. 
و  مديران  با  كه  جلسه هايي  و  دربازديد 
كارشناسان صنعت كاشي و سراميك در يزد 

و تهران( كه داراي بيشترين تعداد كارخانجات 
به  ايران هستند)  توليد كاشي و سراميك در 
توانمندي هاي  با  آشنايي  ضمن  آمد،  عمل 
شركت هاي توليدكننده، آماري از توليد كاشي 
وسراميك در ايران به دست آمد. ايران از لحاظ 
توليد كاشي و سراميك چهارمين و از لحاظ 
دنيا است. ميزان  صادرات ششمين كشور در 
توليد ساالنه توليدكنندگان كشور حدود 400 
كه  است  ذكر  شايان  است.  مربع  متر  ميلون 
اولين صادر كننده در جهان كشور چين است 
كه توانايي صادرات چهارميليارد مترمربع را دارد.

حدود110 شركت توليدكننده در زمينه توليد 
كاشي و سراميك در ايران فعال هستند كه از 
اين ميان 10 شركت از سطح اتوماسيون قابل 
قبولي برخوردار هستند (به عنوان مثال مرتب 
كردن و بسته بندي كاشي به وسيله ربات هاي 

كارتيزين در اين خطوط انجام مي شود)
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مشخص 
شد طراحي، ساخت و راه اندازي تجهيزات اين 
صنعت غالبا در انحصار شركت هاي ايتاليايي 
و اسپانيايي است و با توجه به شواهد به عمل 
مشخص  توليد  پروسه  كل  از  بازديد  و  آمده 
ماشين آالت،  ساخت  طراحي،  جز  به  كه  شد 
تامين، نگهداري و تعميرات مطلقا در انحصار 
شركت هاي توليدكننده تجهيزات اروپايي است 
و از نظر تامين قطعات يدكي به همين شركت 
وابستگي شديدي وجود دارد. شركت هاي مانند

techno Ferrari و امثال آن.
در نگاه كلي با توجه به نوع ماشين آالت از 

بدنه كاشي، كوره هاي  توليد  قبيل پرس هاي 
و  انتقال  سيستم هاي  خشك كن   و  پخت، 
اين  ايجاد  امكان  تام  شركت  در  بسته بندي، 

مراحل وجود دارد. 
كليه  كنترل  براي   PLC برنامه  ايجاد 
مركز  اتاق  ايجاد  امكان  ماشين آالت، 
ساخت  و  طراحي  امكان   ،(CCR)كنترل
انواع  با  رده بندي  محصول،  انتقال  تجهيزات 
ربات و كانواير و يا به كارگيري ربات جهت 
بسته بندي محصوالت همچنين پاشش لعاب 
روي كاشي و سراميك دراين صنعت امكان 
طراحي ، نصب و راه اندازي انواع منيپليتور در 

ايستگاه مختلف نيز وجود دارد.
انجام  توانايي  تام  كه شركت  دليل مهمي 
اين انتقال، فناوري را دارد اين است كه شركت 
تام  يك مجموعه دانش محور است و البته با 
تجارب خود در خصوص راه اندازي خطوط توليد 
محصوالت پيچيده اي مانند خودرو و پروژه هاي 

توليد  را به صنعت  اين تجربه  ديگر مي تواند 
كاشي و سراميك انتقال دهد.

كد: 91446

انتقال فناوري رباتيك به صنعت 
توليد كاشي و سراميك

كد: 91446 كوروش نيازي - گروه سيستم هاي رباتيك

گــزارش
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اجراي نظام طبقه بندي و 
كدگذارى اقالم در پروژه 

فوالدسازى بردسير
ـ معاونت سيستم ها و بهبود سازماني كد: 91447حجت اله بدرلو و سياوش ناوه كش 

اجراي نظام طبقه بندى و كدينگ اقالم در تام
نظام طبقه بندى و كدينگ اقالم شركت تام كه در سال 1392 تدوين 
شده است، ماموريت دارد تا زيرساخت هاي اطالعاتي را ساختار يافته و 
يكپارچه كند. با اين رويكرد و پيرو تصميم  كميته راهبري نظام طبقه بندى 
اقالم، كاال به عنوان يكي از موجوديت شركت تام كه در كل زنجيره 

ارزش حائز اهميت است در اولويت قرار گرفت.
در سال 1392 پس از شناخت دامنه اقالم تام و الگوبرداري از نظام هاي 
طبقه بندي معتبر دنيا از قبيل طبقه بندى ناتو، ساختار طبقه بندى سازمان 
تام شكل گرفت و با همكاري گروه ها و واحدها، شناخت ويژگي هاي 
طبقه بندى متناسب با نياز تام صورت پذيرفت به گونه اى كه كاالهاي انبار 
مركزي تام در اين طبقه بندى قرار گرفته و بخش كاالهاي استاندارد مورد 

شناسايي نيز قرار گرفتند.
از آغاز سال 1393 به دليل نياز پروژه به نرم افزارى جهت مديريت 

كاالهاي سايت، نياز به اجراي نظام طبقه بندى اقالم در پروژه بردسير 
بيش از پيش احساس شد به گونه اى كه در اقدامى برنامه ريزى شده و 
در حداقل زمان ممكن، بيش از 2600 آيتم از كاالهاي پروژه بردسير با 
همكاري مديران پروژه فوالد بردسير، تيم انبار پروژه، معاونت برنامه ريزي 
و بررسي هاي اقتصادي و معاونت سيستم ها و بهبود سازماني با موفقيت 

طبقه بندي، شناسايي و تصويربرداري شدند.
دست آوردهاي پروژه

بخشي از دست آوردهاي اجراي طبقه بندى اقالم در پروژه بردسير در 
ادامه آورده شده است:

- مديريت سبد موجودي  كاالها 
براي اين منظور تالش شده است تا كاالهاي داراي ويژگي يكسان كه 
به اشتباه داراى كد و بالطبع موجودي هاي متفاوتي هستند، در يك كد يكتا 

تجميع شوند. براي درك بهتر موضوع به جدول شماره يك توجه كنيد.

بيشتر فعاليت ها در يك صنعت، مربوط به فعاليت هايى است كه در زمينه 
ساخت، تجارت، بازاريابى، فروش، توزيع، خريد، تداركات، انباردارى، حمل ونقل 
و تعميرات صورت مى پذيرد. فعاليت هاى فوق بر مبناى يكى از موجوديت هاى 
اساسى سازمان، به نام اقالم صورت مى گيرد. به عبارت ديگر نقطه مشترك 
فعاليت هاى فوق اقالم هستند. توجه به اقالم (كاال و خدمات) و اطالعات آن، 
باعث دست يابى به مبنايى مى شود كه مى تواند پايه و اساس نظام اطالعاتى 
يك صنعت باشد؛ لذا اطالعات اقالم مبناى فعاليت هاى طراحي، تامين، انبارش، 
حمل ونقل، فروش و ... خواهد بود. اقالم و به خصوص آن دسته از كاالهايى 
كه جزء «اموال منقول» محسوب مى شوند، بخش عمده اى از سرمايه هاى يك 
سازمان يا يك صنعت را تشكيل داده و از اهميت خاصى در سازمان ها برخوردار 
است؛ به همين منظور مديران همواره در پى آن هستند تا با تحت كنترل در آوردن 
اطالعات كاال، سبب بهينه سازى عمليات سازمانى خود شوند. طبقه بندى اقالم 
ابزارى است كه اطالعات اقالم سازمان را تحت كنترل درآورده و بسترى مناسب 
براى ساير سيستم ها فراهم مى كند. طبقه بندى اقالم تنها يك نرم افزار نيست 
بلكه يك نگرش بر مبناى فلسفه Group Technology است كه مى بايست در 

سازمان فرهنگ سازى شود.  

TAM-3006425
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مشاهده  جدول  اين  در  كه  همان گونه 
 3*27 M «مهره   واقعي  موجودي  مى شود، 
گريد 10» به دليل تعداد كد كاال در روش قبل 
مشخص نيست ولي در نظام كدگذارى جديد 
به دليل نگرش ماهيتي (طبقه بندى بر اساس 
ويژگي) اين كاال، نه تنها در پروژه بردسير بلكه 
در كل سازمان تام، داراي يك كد يكتا بوده و 
موجودي واقعي آن قابل تشخيص و مديريت 

خواهد بود.
امكان مشابه يابي (آلترناتيويابي) اقالم

قبيل  از  سازمان  فعاليت هاي  از  برخي  در   
طراحي و تامين نياز به استفاده از جايگزين كاال 
احساس مي شود. از آنجا كه اطالعات ويژگي 

كاالها به همراه تصوير آن در نرم افزار مديريت 
اقالم قرار مي گيرد، اين امكان فراهم مي شود تا 
اقالم داراي ويژگي هاي مشابه قابل شناسايي 

شوند.
افزودن تصوير و كاتالوگ كاال

امكاني در نرم افزار مديريت اقالم تدارك ديده 
شده است تا تصاوير و مستندات فني كاال به آن 
متصل و در دسترس طراحان، تأمين كنندگان، 

انبارداران قرار گيرد.
و  كاال  نام گذارى  كردن  استاندارد 

واحدهاي سنجش
 يكي ديگر از مزاياي سيستم مديريت اقالم، 
استاندارد كردن نام گذارى و واحدهاى سنجش 

است. با اين امكان كاالهايي كه در يك طبقه 
قرار مي گيرند از يك فرمول نام گذارى مشخص 
پيروي خواهند كرد و واحدهاي سنجش نيز به 
گونه اى طراحى شده اند تا بتوان يك كاال را با 
واحدهاي مختلف تامين، تحويل و انبارش كرد.

سيستم  به  خريد  درخواست  اتصال 
انبار

خدمات،  و  كاال  كدگذارى  شدن  يكتا  با   
بستر اتصال درخواست خريد كاال و خدمات به 
سيستم كدگذارى فراهم شده و امكان رديابي 
كاال در سراسر زنجيره ارزش (به خصوص از 

مراحل طراحي تا تحويل) ميسر خواهد بود.
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نگاهي به طرح هاي طراحان برتر تام در سال 92
طي برگزاري گردهمايي كاركنان تام و در قالب طرح «شناسايي و تقدير از بهترين ها در سال 1392» از تام چهار طرح به 
عنوان طرح هاي برتر انتخاب شدند. بر آن شديم در اين شماره تام نامه به معرفي برخي طرح هاي اين عزيزان بپردازيم. الزم به 
ذكر است از ميان چهار طرح برتر طرح مهندس بهمن عسگري از گروه سيستم هاي رباتيك تنديس طراح برتر را از آن خود كرد.

دستگاه اسلب برگردان
كد: 91449بهمن عسگري – گروه سيستم هاي رباتيك

به  ابعاد  بيشينه  با  فوالدي  تخته اي  اسلب 
با  متر  طول 12، عرض 2 و ضخامت 0,25 
وزن 50 تن است كه بعد از نورد شدن به كويل 
ورق تبديل مي شود. در اين پروسه قبل از نورد 
نياز به برگرداندن180 درجه اي اسلب ها بوده و 
با توجه به وزن زياد و تعداد باالي اسلب ها، نياز 

به دستگاهي خاص براي انجام اين كار است.
براي  برگردان  اسلب  دستگاه  يك  تامين 
بزرگترين  عنوان  به  هرمزگان  فوالد  شركت 
توليد كننده اسلب در كشور، بر عهده شركت 
تام قرار گرفت. بدين منظور همزمان با استعالم 
خارجي،  شركت هاي  از  ماشين  اسن  خريد 
امكان سنجي ساخت داخل دستگاه تهيه شد و 
با تكيه بر توان فني مهندسي موجود در شركت 

تام و ايده گرفتن از طرح هاي ساخته شده قبلي 
و  هندي  چيني،  مشابه  دستگاه هاي  طرح  و 
راهنمايي مشاوران مجرب،  با  نيز  و  ايتاليايي 
طراحي و ساخت اين دستگاه در شركت تام 
انجام شد. اين پروژه به ديسيپلين هاي مكانيك، 
هيدروليك، الكتريكال و سازه شكسته شد كه 
در شكل وزن هر بخش نمايش داده شده است. 
بخش هاي مكانيكال و الكتريكال در شركت 
انجام و بخش هاي هيدروليك و سيويل  تام 
برون سپاري شد. به منظور ساخت دستگاه ابتدا 
مكانيزم دستگاه به صورت شماتيك طراحي و 
محاسبات نيرويي با آن انجام و با استفاده از 
 CATIA نتايج اين محاسبات مكانيزم در محيط
افزار  نرم  در  طرح ها  صحت  سپس  طراحي 

Ansys تاييد شده و در نهايت با سوار كردن 
چهار ماژول شامل مكانيزم طراحي شده دستگاه 

اسلب برگردان تكميل شد.
كاربري و منفعت تام از اجراي طرح

هر يك از توليد كنندگان اسلب فوالدي نياز 
به حد اقل يك دستگاه  اسلب برگردان دارد و با 
توجه به رونق در توليد كنندگان فوالد در داخل 
كشور مي توان به فروش تعداد بيشتري از اين 
دستگاه در آينده نزديك اميدوار بود.  به عالوه 
ساخت و نصب اين دستگاه در شركت فوالد 
هرمزگان به عنوان يكي از زير مجموعه هاي 
دريچه  و  رزومه خوب  مباركه مي تواند  فوالد 
ورود تام به بازار ساخت ماشين هاي خاص در 

شركت هاي توليد كننده فوالد باشد.

واحدهاي  و  فوالدسازي  كارخانه  بعدي  سه  مدل سازي  طرح  در 
كمك  بدون  ايران  در  بار  اولين  براي  كه  بردسير  پروژه  جانبي 

تكنولوژي خارجي انجام شد، كاربردهاي ذيل مشهود است.
طراحي  و  مهندسي  فرآيند  بر  دقيق  نظارت  امكان  ايجاد   -1
فلزي،  سازه هاي  تاسيسات،  قبيل  از  پروژه  مختلف  قسمت هاي 
فونداسيون، تجهيزات و... به طوري كه طراح با استفاده از مدل سه 

بعدي تسلط بيشترى به قسمت هاي  مختلف واحد فوالدسازي دارد و 
در اين راستا امكان اجراي ايده هاي بهتر فراهم مى شود. 

2- مشخص كردن تداخل هاى هندسي قسمت هاي مختلف پيش 
از اجرا در محل پروژه.

نقشه هاي  توليد  و  ساخت  نقشه هاي  ايرادات  كردن  برطرف   -3
AS built نهايي

مدل سازي 3بعدي كارخانه فوالدسازي بردسير
تقي نصيري ـ گروه صنايع معدني
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4- استفاده از مدل سه بعدي در پروژه هاي آتي ديگر به عنوان 
مثال، در هنگام شركت در مناقصات ديگر مي توان با تغييرات دراين 
مدل، Layout پيشنهادي اوليه براي پروژه هاي ديگر را استخراج كرد.

منافع حاصل از طرح
اين طرح  از  ناشي  اقتصادي  به كاربردهاي مذكور منافع  با توجه 

عبارتند از:
1- بهينه سازى فاز مهندسى و طراحي در جهت كاهش هزينه ها

بين  طراحي،  يكپارچه سازي  و  اطالعات  تبادل  امكان  ايجاد   -2
مكانيك،  پايپينگ،  سازه،  و  سيويل  مانند  مختلف  ديسيپلين هاي 
تداخل هاى  اثر  در  دوباره كاري ها  از  جلوگيري  و  غيره...  و  سياالت 
قسمت مختلف با يكديگر در فاز اجرا و به تبع آن كاهش هزينه هاى 

مترتب
3- كاهش نياز به تكنولوژي خارجي براي طراحي پلنت

4- ايجاد امكان برآورد وزني و حجمي متريال مصرفي براي خريد 
و ساخت و متعاقبا پيش بيني هزينه ساخت

5- افزايش امتيازات فني هنگام شركت در مناقصات حوزه صنايع 
فوالدي كه در برنده شدن در مناقصه تاثير مستقيم دارد.

كانواير تسمه اي حمل DRI پروژه فوالدسازي بردسير
مجيد كريمي ـ گروه لجستيك

 در دنياي صنعتي امروز نوار نقاله ها يكي از 
پركاربردترين تجهيزات صنعتي در كارخانجات 
 ... و  پتروشيمي  سيمان،  فوالد،  معدني،  مواد 
آنها  بدون  كه  طوري  به  مي شوند؛  محسوب 
طور  همان  شد.  خواهد  مختل  توليد  فرآيند 
كه از نام آن پيداست، وظيفه حمل مواد اوليه 
مونتاژ  يا  مواد  توليد(افزودن  فرآيند  تكميل  و 
قطعات) در ايستگاه هاي مختلف يك پلنت تا 
رسيدن به محصول نهايي و در نهايت انبارش 
محصول توليد شده و يا تحويل آن به پايانه 
فروش بر عهده اين بخش مهم است. وجود 
ايجاد  كاربردهاي گوناگون در صنعت موجب 
تنوع در طراحي نوار نقاله ها شده است و روز به 
روز دانش بشري جهت انتقال آسان تر، كاهش 
انرژي مصرفي و نيز استفاده از سازه هاي سبكتر 
با كارآيي باالتر در حال رشد و توسعه است و 
تاكنون مقاالت و استانداردهاي معتبر زيادي در 
كشورهاي پيشرفته صنعتي در اين خصوص 
انجام  اين پروژه جهت  منتشر شده است. در 
و  ISO استانداردهاي  از  مهندسي  محاسبات 

 CEMA، راهنماهاي  كتابچه  نيز  و   DIN
Dunlop، Bridgestone و Phoenix استفاده 
شده است. به منظور امتناع از انجام محاسبات 
با حجم باال و نيز فرمول هاي پيچيده، به شكل 
برنامه نويسي  از  بايست  مي  ناگزير   ، دستي 
كامپيوتري در طراحي كانوايرهاي مذكور بهره 
گرفت تا از اين طريق ضمن به دست آوردن 
انعطاف پذيري  محاسبات،  انجام  در  سهولت 
الزم در طراحي شكل هاي مختلف كانواير نيز 

حاصل شود.
با توجه به اينكه كانواير تسمه اي حمل آهن 
اسفنجي (DRI) در پروژه فوالد بردسير داراي 
طول 250متر و ظرفيت 600 تن بر ساعت بوده، 
اهميت خاصي به لحاظ حجم فعاليت طراحي 
داشته است. تام به موازات شركت طراح طرف 
قرارداد، از طريق تشكيل يك تيم طراحي سه 
نفره شامل طراح، مدلساز و نقشه كش اقدام به 

انجام اين كار كرد. 
كانواير مذكور اولين كانواير تسمه اي است 
پلنت  نياز يك  با  تام متناسب  كه در شركت 

فوالدسازي طراحي شده است.
كاربري و منفعت تام از اجراي آن

ورود شركت تام به عرصه صنعت فوالدسازي 
و صنايع معدني مستلزم داشتن دانش و علم 
مهندسي در بخش انتقال است كه اين دانش 

مي بايست با تجربه آراسته شود. 
تيم طراحي تام با توجه به دورنماي ترسيم 
شده توسط مديريت ارشد شركت، در كنار دارا 
انتقال  ارزش طراحي سيستم  با  تجربه  بودن 
صنعت خودرو، در راستاي كسب دانش و تجربه 

مرتبط با صنايع معدني، گام در اين را ه نهاد. 
توانايي  ايجاد  باعث  ارزش  با  اقدام  اين 
انجام پروژه هاي مشابه شده است  كامل در 
هزينه هاي  در  صرفه جويي  ايجاد  ضمن  كه 
منظور  به  انعطاف الزم  ايجاد  باعث  طراحي، 
شد  خواهد  گوناگون  مناقصات  در  مشاركت 
همچنين در پروژه هاي با ماهيت  PC، ابزار 
الزم جهت كنترل كيفيت طراحي انجام گرفته 
و نيز بهينه سازي آن را در اختيار شركت تام قرار 

مي دهد.
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معرفي و مقايسه اجمالي قطار سبك 
شهري و مونوريل

مختلف  انواع  براي  كلي  عنواني  ريلي  نقل  و  حمل  سيستم هاي 
سيستم هايي است كه براي خدمت رساني به مسافرين در نواحي شهري 
و حومه اي ايجاد مي شوند و جملگي در حركت در مسير از قبل تعيين شده 
(مسير ريلي) با هم اشتراك دارند. اين سيستم ها به گروه هاي مختلفي 
از متروها ، قطار سبك شهري، تراموا،  تقسيم مي شوند كه عبارتند 
مونوريل، قطار حومه اي، فونيكوالر و اتوبوس ريلي. اين گروه ها گاهي در 
برخي از ويژگي ها با يكديگر هم پوشاني دارند همچنين مسير ريلي اين 

سيستم ها عموما از جنس فوالدي يا بتني است.
در اين نوشتار به معرفي و مقايسه كلي سيستم قطار سبك شهري 
و مونوريل كه بيشترين همپوشاني را در شاخص سيستمي و به ويژه 

ظرفيت جابجايي مسافر با يكديگر دارند، مي پردازيم.

(LRT) قطار سبك شهري
LRT يا Light Rail Transit، قطار سبك شهري است كه متشكل 
از يك، دو يا سه واگن كه با نيروي برق در مسيري كامال حفاظت شده 
يا نيمه حفاظت شده به صورت هم سطح، زيرزميني و يا باالتر از سطح 
زمين (elevated) حركت مي كند. اين سيستم در بسياري از شهرهاي 
دنيا در حال كار است و روندي رو به توسعه دارد. علت توسعه اين سيستم، 
هزينه پايين احداث و راه اندازي در مقايسه با مترو البته با توجه به ظرفيت 

جابجايي مسافر آن است. 
سيستم قطار سبك شهري الزاما داراي حريم كامال حفاظت شده به 
نسبت ساير سيستم هاي حمل و نقل نيست و در بعضي از قسمت ها 
مي تواند با مدل حمل و نقل جاده اي، مسير مشترك داشته باشد. از اين 
نظر قطار سبك شهري را مي توان نوع ارتقا يافته اي از سيستم تراموا 
دانست (تراموا هيچگونه حريم به خصوصي ندارد و در سطح خيابان ها 
رفت و آمد مي كند و جدول زماني حركت قطارها به دليل تبعيت از 

وضعيت ترافيك خيابان ها و تقاطع ها، تابع نظم دقيقي نيست). 
سرعت متوسط قطار سبك شهري بين 20 تا 

قطارها  است.  ساعت  در  كيلومتر   40
 80 سرعت  حداكثر  داراي 

كيلومتر در ساعت 
 . هستند

فاصله متوسط ايستگاه ها بين 300 تا 800 متر است و ظرفيت حمل 
سيستم در حدود 20 هزارنفر ساعت در هرجهت (PPHPD1) است. هر 
قطار آن بين يك الي چهار واگن دارد . عرض خط آن 1435 ميلي متر 
است. يكي از مشخصه  هاي اين سيستم استفاده از برق باالسري يا ريل 
سوم با ولتاژ 600، 750 و يا 1500 ولت DC است كه يكي از نتايج 
انتخاب ولتاژهاي فوق حذف ترانسفورماتور اصلي در قطار و كاستن از 

وزن آن است.

مونوريل 
امروزه مونوريل به عنوان يكى از سيستم هاى حمل و نقل انبوه مسافر 
با دارا بودن مزيت هاى بسيار و بهره گيرى از يك مسير اختصاصى كه 
عموما در ارتفاع قرار مى گيرد، توجه صاحب نظران امر ترافيك را به عنوان 
راه حلى قابل طرح جهت رفع معضالت و مشكالت ترافيكى به خود 
معطوف كرده است. واگن هاي اين سيستم داراي طراحي زيبا هستند. 

عالوه بر آن فضاي كمي از شهر را اشغال مي كنند.

   انواع اين سيستم از نظر نحوه ارتباط با مسير حركت به 
دو نوع تقسيم مى شوند.

از آنجا كه مسير اين نوع سيستم معموال روي تكيه گاه 
احداث  زمين  سطح  از  معيني  ارتفاع  در  و 

مي شود، نياز به استمالك زمين در 
حداقل  به  را  شهر  سطح 

اين  مي رساند. 

كد: 91450
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فريبرز اسمعيلي - گروه صنايع ريلي
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سيستم در محدوده مركزي شهرهاي پرجمعيت، مناطق تفريحي و در 
محوطه هاي ويژه (نظير محوطه هاي نمايشگاهي) كاربرد دارد.

 بر اساس اطالعات اوليه ارايه شده، تفاوت هاي موجود ميان اين دو 
سيستم ناشي از تفاوت در فلسفه طراحي است. به طور كلي هر سيستم 
حمل و نقل ريلي داراي مزاياي و معايبي است كه بايد با در نظر گرفتن 
شرايط حاكم بر پروژه انتخاب شود. بدين معني كه شرايط خاص 
يك پروژه نظير موقعيت جغرافيايي، سيستم هاي موجود در محل 
اجرايي  و  توانايي هاي طراحي  احداث و سياست كارفرما، 
موجود، سطح كيفيت، راحتي و ايمني مورد نظر، فرهنگ 
و عادات كاربران محلي، رويكرد سرمايه گذاري در 
بخش حمل و نقل عمومي و غيره در انتخاب آن 

نقش اساسي ايفا مي كند.

(Straddle) سوار بر ريل(Suspended) معلق

 سيستم مونوريل سيستم قطار سبك شهري شاخص

 دارد تكنولوژي آن متداول است نياز به تكنولوژي خاص

 هزينه نگهداري

است شهري سبك قطار از بيشتر سوزن ها نگهداري و تعمير هزينه مونوريل مورد در. 
نگهداري هزينه هاي خطوط، محدوده به دسترسي دشواري به توجه با Outdoor است بيشتر. 
بود خواهد بيشتر واگن ها نگهداري هزينه بيشتر واگن هاي تعداد به نياز و مونوريل واگن هر پايين تر ظرفيت به توجه با. 

 هزينه بهره برداري

سبك قطار سيستم در مشابه حالت به نسبت سوزن ها بزرگ سايز به توجه با دپو و مسير سوزن هاي جابجايي براي نياز مورد انرژي و هزينه مونوريل در 
 .بود خواهد بيشتر شهري

است الزم مونوريل براي برابر ظرفيت در بيشتري الكتريكي انرژي مي رسد نظر به ريلي مسير نسبت به مونوريل براي مسير اصطكاك افزايش به توجه با. 

 سرعت اجرا

بود خواهد تونل احداث از سريع تر ارتفاع در مسير اجراي. 
است شهري سبك هاي قطار براي ارتفاع در سازه يا تونل اجراي روش هاي از خاص تر مونوريل تيرهاي اجراي تكنولوژي . 

 تاثيرات جانبي بر شهرسازي

مي شود شهري فضاي اشغال موجب اكثرا ارتفاع در ايستگاه ها احداث. 
دارد كوچكتري مساحت به نياز مونوريل دپوهاي. 
دارد كمتري بصري آلودگي و مي كند ايجاد زمين روي كمتري سايه عموما يكديگر از تيرها بودن جدا دليل به مونوريل. 

 مشابه مشابه ايمني در زمان اجرا
 كمتر بيشتر ايمني در زمان بهره برداري

جدول مقايسه كلي دو سيستم از ديدگاه كاربري
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محمدرضا نقابي، امير علمي ـ گروه سيستم هاي رباتيك

چكيده -  در ايران ساالنه 85 هزار 
نفر به سرطان مبتال مي شوند [1] كه 
60درصد از اين مبتاليان تحت پرتو 
درماني قرار مي گيرند[ 2]، پرتودرماني 
رباتيك شيوه ا ي از پرتو درماني بوده 
بر  عالوه  باال  سرعت   و  دقت  با  كه 
كاهش جلسات درمان، كمترين آسيب 
تومور  اطراف  سالم  سلول هاي  به  را 
تحميل مي كند. در اين مقاله به شرح 
طرح عملياتي و بومي سازي سيستم 
پرتودرماني رباتيك  پرداخته و مراحل از 
شبيه سازي تا درمان تشريح مي شود. 
كنفرانس  هشتمين  در  مقاله  اين 
در  نو  ايده هاي  مهندسي،  علوم  ملي 
موسسه آموزش عالي آيندگان تنكابن 

در ارديبهشت ماه 1393 ارايه شد.
كليدواژه- پرتودرماني، رباتيك، شبيه سازي، 

شتاب دهنده خطي
مقدمه

از  يكي  عنوان  به  درماني  پرتو 
تابانيدن  با  پزشكي  فيزيك  شاخه هاي 
پرتو هاي ايكس، آلفا، بتا و گاما كه توسط 
دستگاه يا به كمك دارو ساطع مي شود 

بيماري ها  مي پردازد.كاربرد  درمان  به 
اصلي پرتو درماني در معالجه و يا تقليل 
امراض سرطاني است؛ بدين ترتيب كه 
با تابانيدن اشعه بر توده سرطاني اين 
سلول ها كشته مي شوند. در پرتو درماني 
ميزان اشعه و متمركز بودن آن بر هدف 
محاسبات  و  مي كند  ايفا  مهمي  نقش 
بسياري به اين منظور صورت مي گيرد. از 
آنجايي كه معموال توده در عمق بدن قرار 
دارد، مي بايست اشعه به نحوي تابانيده 
شود كه سلول هاي سالم سر راه آسيب 
نبينند. به همين منظور مقدار اشعه مورد 
نياز را محاسبه كرده و آن را از چندين 
مسير به بدن مي تابانند به طوري كه در 
براي  دريافتي  پرتو  كلي  ميزان  نهايت 
كشتن سلول هاي سرطاني كافي باشد 
اما با تقسيم اشعه به چندين باريكه و 
تابش از جهات مختلف مي توان كمترين 
آسيب را به اعضاي سر راه تحميل كرد. 
آنچه مشخص است اين است  كه اجراي 
اين فرايند به لحاظ تكنيكي بسيار دشوار 
است؛ چر ا                كه اشتباهاتي در حد كسري 
از ميليمتر مي تواند براي مثال به نابودي 
عصب بينايي نزديك تومور و سرانجام 

به كوري بيمار بيانجامد. 
به  (موسوم  رباتيك   پرتودرماني 
پرتودرمانى  از  شيوه اى  سايبرنايف1شكل1)، 
است كه با نصب شتابدهنده خطي پرتو (منبع 
انتشار پرتو) بر روي ربات، با بهره گيري از دقت، 
ربات،  باالي  حركتي  قابليت  و  تكرارپذيري 
سلول هاي سرطاني را از جهات مختلف و با 

دقت باال مورد هدف قرار مي دهد.
رباتيك  سيستم  بومي سازي  طرح  مراحل 

پرتو درماني بدين شرح است.
الف- تهيه نماي سه بعدي اتاق پرتودرماني 

(تعيين محل دقيق نصب ربات و تخت بيمار) 
ب- تهيه نماي سه بعدي آناتومي بدن بيمار 

طرح بومي سازي، سيستم پرتو درماني رباتيك
كد: 91451

 1-Cyberknife   

شكل 1 : ربات پرتودرماني سايبرنايف
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                    2-Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application        

شكل 4: به دست آوردن موقعيت تومور نسبت به اندام هاي مجاور با استفاده از عكسبرداري هاي پزشكي

و موقعييت دقيق آن روي تخت
پ- كاليبره كردن مدل آناتومي نسبت به 

اندام بيمار و عضو سرطاني 
ت- برنامه ريزي درمان 

ث- شبيه سازي پروسه درمان
شده  شبيه سازي  درماني  پروسه  تاييد  ج- 

توسط پزشك متخصص
چ- تبديل برنامه شبيه سازي شده به زبان 

ربات
ح- اجراي پروسه بدون اشعه آسيب رسان و 
حصول اطمينان از صحت عملكرد با سنسور 

فرستنده و گيرنده

خ- قراردادن بيمار در موقعيت مدل با كمك 
سيستم بينايي و اجراي درمان

2. تهيه نماي سه بعدي اتاق پرتو درماني (تعيين 
محل دقيق نصب ربات و تخت بيمار)

و  شبيه سازي  امكانات  از  بهره گيري  براي 
برنامه نويسي offline يكسان بودن موقعيت 
تجهيزات در واقعيت با محيط مجازي بسيار 
مهم است. بنابراين چه در مرحله ساخت و چه 
در مرحله نصب، قرارگيري ربات، تخت بيمار و 
ساير تجهيزات در موقعيت شبيه سازي (شكل2) 

ضروري است.
و  بيمار  بعدي  سه  نماي  تهيه   .3

موقعييت دقيق آن روي تخت
پروسه  و  شبيه سازي  صحيح  اجراي  براي 
تهيه  بيمار  اندام  مدل  است  الزم  پرتودرماني 
شود و محل قرار گيري بيمار با محل قرارگيري 
مدل روي تخت يكسان باشد، بدين منظور با 
اندازه گيري قسمت هاي ثابت اندام بيمار (مانند 
استخوان هاي لگن، پاشنه پا، جمجمه و شانه) 
مي توان محل قرارگيري بيمار روي تخت را 

تعيين كرد.(شكل3)
مختلف  مراحل  و  بينايي  سيستم  وجود 
را  بخش  اين  احتمالي  خطاي  كاليبراسيون 

جبران خواهد كرد.
4.كاليبره كردن مدل آناتومي نسبت به 

اندام بيمار و عضو سرطاني
   اين مرحله شامل كاليبره كردن مدل نسبت 
به اندام واقعي بيمار همچنين درستي قرارگيري 
بيمار  بدن  به  نسبت  مدل  در  عضو سرطاني 

است.
 MRI و CT اطالعات پزشكي بيمار مانند
(شكل4)، اطالعات مفيدي را بدين منظور در 
اختيار ما قرار مي دهند. موقعيت و فاصله تومور 
نسبت به اندام مجاور مي تواند معيار مناسبي 

براي كاليبره كردن مدل آناتومي باشد.
5. برنامه ريزي درمان 

از  مهمي  بخش   [4] درمان  برنامه ريزي    
به عهده  اين مرحله كه  پروسه درمان است. 
پزشكان بوده، شامل تعيين مسير تابش و مقدار 
تابش در هر نقطه است. با دريافت برنامه ريزي 
درمان، تعداد نقاط تابش، مسير حركتي ربات و 
زاويه تابش در هر نقطه تعيين مي شود.(شكل5)

6. شبيه سازي پروسه درمان
   در اين مرحله با توجه به مسيرهاي تعيين 
شده برنامه حركتي ربات شبيه سازي مي شود.

(شكل7)
 نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين 
است كه محدوده حركتي ربات در هر مكاني 
تعيين شده و از عدم تداخل بازوي ربات در مسير 

نور و مسير دوربين ها اطمينان حاصل شود.
برنامه نويسي    و  شبيه سازي  براي 
دارد  وجود  بسياري  نرم افزارهاي   OFFLINE
كه در اينجا از نرم افزار DELMIA  استفاده 

شده است.
 نرم افزارDELMIA  2، نرم افزاري با هدف  
كمك به توليد و شبيه سازي فرايند توليد است. 

 شكل 2: جانمايي ربات و تخت بيمار به طور دقيق

شكل 3: پيدا كردن موقعيت بيمار روي تخت 
با استفاده از فواصل نقاط فيكس بدن نسبت 

به تخت

شكل 5 : تعيين نقاط تابش مسير و مسير حركت 
ربات
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اين نرم افزار داراي محيطي براي شبيه سازي 
 OFFLINE برنامه نويسي  و  رباتيك  فرايند 
سيستم هاي رباتيك محسوب مي شود كه با دارا 
بودن كتابخانه كاملي از بزرگترين توليدكنندگان 
شبيه سازي  توانايي  ربات هاي صنعتي جهان، 

انواع سيستم هاي رباتيك را داراست.
 

شبيه سازي  درماني  پروسه  تائيد   .7
شده توسط پزشك متخصص

 در اين مرحله برنامه حركتي ربات با توجه 
به نقطه هاي تابش و مسيرهاي حركتي به اتمام 
رسيده و برنامه نوشته شده پيش از تبديل به 
زبان ربات مي بايست به تاييد پزشك متخصص 
و  عملكرد  نحوه  بررسي  با  پزشك  برسد. 
اعضا  به  آسيب  كمترين  از  اطمينان  حصول 
بحراني مجاور، پس از اعمال تغييرات احتمالي 
شبيه سازي ارايه شده را مورد تاييد قرار مي دهد. 

8. تبديل برنامه شبيه سازي شده به 
زبان ربات

در اين مرحله مي بايست برنامه شبيه سازي 
قابل  نكات  از  يابد.  تغيير  ربات  زبان  به  شده 
توجه در اين بخش تعيين سرعت حركت در 
هر مسير، مقدار زمان توقف در نقطه تابش با 
توجه به مقدار پرتو مجاز و ارتباط سيگنالينگ 
سلول  ايمني  تدابير  و  خطي  شتاب  دهنده  با 
رباتيك و امكان اصالح برنامه حركتي بنا به 
داده دريافتي از سيستم بينايي است همچنين 
برنامه ربات مي بايست قابليت ارتباط با اپراتور، با 

سطوح دسترسي مختلف را نيز دارا باشد.

9. اجراي پروسه بدون اشعه آسيب 
صحت  از  اطمينان  حصول  و  رسان 

عملكرد با سنسور فرستنده و گيرنده

     در اين مرحله براي اطمينان از دقت تابش 
در محل تومور سنسور گيرنده اي نصب مي شود 
و شتاب دهنده با ارسال اشعه و اندازه گيري مقدار 
مي شود.  انجام  نهايي  كاليبره  دريافتي  پرتو 

(شكل8)
 

10. قرار گيري بيمار در موقعيت مدل 
با كمك سيستم بينايي

شامل  شده  گرفته  كار  به  بينايي  سيستم 

دو دوربين  اشعهX  براي تشخيص سه بعدي 
است  قادر  كه  نرم افزاري  و  ويژن)  (استريو 
مشخصه هاي  با  را  سرطاني  عضو  محدوده 
از پيش تعريف شده، تشخيص دهد و در هر 
لحظه موقعيت تومور را با موقعيت مدل مقايسه 
و مقدارOFFSET  را به ربات ارسال كند. ربات 
نيز پس از دريافت مقدار انحراف برنامه حركتي 

خود اصالح مي كند.
بسته  حلقه  كنترل  بر  عالوه  قابليت  اين 
بيمار  بدن  جاگيري  در  مي تواند  درمان  حين 
در موقعيت مدل مورد استفاده قرار گيرد بدين 
ترتيب كه بيمار  با توجه به ابعاد به دست آمده 
در قسمت 3 در موقعيت تقريبي مدل قرار گرفته 
و سپس با خروجي سيستم بينايي موقعيت دقيق 
بيمار تعيين مي  شود. در نهايت بعد از يك مرحله 
اجراي برنامه بدون پرتو آسيب  رسان، پروسه 

درمان نهايي انجام مي گيرد.

11. نتيجه گيري
   بهره گيري از قابليت هاي ربات هاي صنعتي، 
بينايي ماشين و اتوماسيون در كنار دانش پزشكي 
باعث كاهش هزينه هاي درماني و ارتقا سطح 

كيفي درمان مي شود.
و  پزشكي  دانش  روز افزون  پيشرفت هاي 
تجربه شركت هاي دانش بنيان صنعتي همچون 
و  رباتيك  حوزه  در  ايران خودرو  تام  شركت 
سطح  گسترش  متضمن  مي تواند  اتوماسيون 

سالمت و درمان در كشور باشد.
با  ايران خودرو ضمن همكاري  تام  شركت 
مراكز تحقيقاتي پزشكي در كشور، در نظر دارد 
تا با اجراي اين طرح و ورود در حوزه رباتيك 
به  كمك  جهت  در  كوچك  گامي  پزشكي 
ارتقا  و  تكنولوژي  اين  به  نيازمند  هم ميهنان 

سطح سالمت كشور بردارد.
شما مي توانيد كليه نظرات و پيشنهادهاي 
خود در خصوص اين طرح را به آدرس ايميل        

a.elmi@tam.co.irارسال كنيد.

شكل 8:  نصب سنسور در محل تومور  و كاليبره 
مقدار و جهت تابش

شكل 7 : شبيه سازي برنامه ريزي درمان و تبديل 
به زبان ربات پس از تائيد پزشك متخصص

شكل 6:  برنامه ريزي درمان شامل تعيين عضو 
بيمار و عضو بحراني و تعيين مقدار و جهت 

تابش [ 3]

طرح پرتودرماني رباتيك در زمره طرح هاي در ابعاد ملي 
محسوب مي شود و شركت تام در تالش است با اجراي 
آن ضمن باال بردن توانمندي هاي ملي در صنايع هاي تك، 
بتواند در راستاي مسووليت اجتماعي خود پاسخ گوي نيازهاي 

بيماران محتاج به اين سيستم نيز باشد.  
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برند، ابژه هويت ساز

در چند دهه اي كه در آن زندگي مي كنيم دانشي 
نوين در حال تكوين است و تحوالت و تاثيرات 
عميقي كه اين علم بر زندگي انسان ها نهاده 
مي توان آن را «سپهر علم» در اين عصر ناميد.

انسان در همه ادوار تاريخ مبناي ارزش بوده، چه 
در زمان برده داري كه در دفاتر حسابداري انسان 
در كنار زغال سنگ، اسب، گندم و غيره داراي 
ارزش پولي بود و چه در زمان حاضر كه ارزش 
برندها با ميزان تامين نياز، حس لذت و ارتباطي 
مي شوند. برآورد  مي كنند،  ايجاد  انسان  با  كه 

باورهاي  و  ارزش ها  گذشته  در  چه  اگر 
كهن به سبك زندگي و جهان پيرامون انسان 
هويت ها  آن  براساس  و  مي بخشيدند  معني 
كالن  ظهور  با  امروز  اما  مي گرفت  شكل 
و  برندها  مليتي،  چند  شركت هاي  شهرها، 
و  ارزش ها  انساني،  روابط  شدن  پيچيده تر 
شده اند. كشيده  چالش  به  كهن  باورهاي 

به راستي برندها، سبك زندگي و حوزه هاي 
مي كنند.  ترسيم  را  انسان  ذهن  معنايي 
كه  بپوشيد  لباس هايي  هستيد  هنرمند  اگر 
به  مي دهد،  نشان  هنرمندها  شبيه  را  شما 
بيشتر  هنرمندها  كه  برويد  رستوران هايي 
شويد  حاضر  اجتماعاتي  در  و  مي روند  آنجا 
آنجا حضور مي يابند. بيشتر در  كه هنرمندها 

سراغ  به  هستيد  اشراف  طبقه  از  اگر 
كارمند،  اگر  و  نرويد  معمولي  اتومبيل هاي 
پول  به  كه  هستيد  جواني  زوج  يا  و  دانشجو 
قيمت  گران  سفرهاي  به  داريد  نياز  بيشتر 
از  متفاوت  مي خواهيد  اگر  همچنين  نرويد 
برويد  نشانه هايي  سراغ  به  باشيد  خود  طبقه 
مي كند. متعلق  ديگري  طبقه  به  را  شما  كه 

جديد  زندگي  سبك هاي  ايجاد  و  تغييرات 
رقابت  و  برندهاست  قدرتمند  حضور  پژواك 

آنهاست.  هويت  شدن  متمايز  نيازمند  برندها 
از سوي ديگر، تعارضات ارزش ها و نظام هاي 
براي  را  فضا  هويت  بحران  و  اجتماعي 
است. كرده  محيا  برندها  قدرتمند  حضور 

موتورهاي  مالكان  فرهنگ  خرده  و  رفتار 
صداي  با  كه  هنگامي  ديويدسون  هارلي 
و  مي روند  خيابان  به  موتورهايشان  ترسناك 
يك  به  نسبت  آنها  شرط  و  بي قيد  وفاداري 
هارلي  است؟  توجيح  قابل  چگونه  موتور 
ديويدسون چگونه توانسته حس تعلق به يك 
گروه را در بين مشتريانش ايجاد كند؟ آيا اين 
كار با روش هاي سنتي بازاريابي امكان پذير بود؟ 
كه  وفاداري  و  هيجان  و  شور  يا 
كنسرت  يك  در  بافت  جيمي  طرفداران 
است؟ تحليل  قابل  چگونه  مي كنند،  ايجاد 

مسلما غير از اين نيست كه هارلي ديويدسون، 
موفق  برندهاي  بسيار  و  اپل  بافت،  جيمي 
ديگر با تزريق هويت به برند خود و به كمك 
كلوپ هايي كه براي وفادارسازي مشتريانشان 
ايجاد كرده اند، سبك زندگي و هويت اجتماعي 
اين  كرده اند.  ترسيم  مشتريانشان  براي 
قلب  عمق  در  انسان  روان  شناخت  با  برندها 
داده اند. قرار  از خود  و ذهن مشتريان سهمي 

برندها بيش از آنكه در تالش براي تامين تقاضا 
و تمناي مشتريان باشند، در پي آنند كه هويت 
خود را بهتر بيان كنند. هويت درونمايه اصلي 
و محوري برند است كه از طريق يك زنجيره 
مي شود.  نگاشته  مخاطبين  اذهان  در  معنايي 
متفكر  و  روانكاو  يونگ  گوستاو  كارل 
زندگي  «در  مي گويد:  سوئيسي  بزرگ 
ارزش تر  با  معني  با  چيزهاي  كمترين 
است». آن  بدون  چيزها  بيشترين  از 

جنبش  يك  سير  در   1969 سال  در 

در  ديويدسون  هارلي  موتورهاي  از  اعتراضي 
به كارگرداني دنيس  رايدر  ايزي  فيلم  ساخت 
هاپر استفاده كردند. مضمون اصلي فيلم دادن 
يك نوع شجاعت به جوانان براي رسيدن به 
آزادي بود و اين همان چيزي است كه هارلي 
ديويدسون در هويت خويش به دنبال آن است. 
مالكان  باشگاه  ديويدسون  هارلي 
با   1983 سال  در  را   (H.O.G) هارلي 
بلكه  محصول،  يك  ترويج  فقط  نه  هدف 
كرد. راه اندازي  زندگي  سبك  يك  ترويج 
هارلي  بازاريابي  مدير  ريچر  هانس  مارك 
در   2013 ژوئن   16 يكشنبه  روز  ديويدسون 
در  كه  ديويدسون  هارلي  سالگي  جشن 110 
شهر رم ايتاليا و با حضور پاپ فرانسيس رهبر 
كاتوليك هاي جهان برگزار شد، اعالم كرد كه 
هارلي تنها 15 درصد از بودجه بازاريابي خود 
مي كند. صرف  سنتي  رسانه هاي  روي  بر  را 
آقاي ريچر كه از سال 2007 كارش را در 
گفت:  كرده،  شروع  شركت  بازاريابي  بخش 
تبليغات  از  شكل  بهترين  مي كنيم  فكر  «ما 
دهان  تبليغات  با  بزرگ  تجربيات  انتشار 
است».  (Word Of Mouth) دهان  به 
هارلي  اجرايي  مديران  از  يكي  از  نقل  به 
دادن  مي فروشيم  ما  كه  «چيزي  ديويدسون، 
لباس  با  ساله   43 حسابدار  به  توانايي  اين 
داخل  از  كردن  موتورسواري  مشكي،  چرمي 
يك شهر كوچك و ترسيدن مردم از او است». 
اين  كردن  تجربه  حس  ديويدسون  هارلي 
توانايي را با برگزاري رويدادهاي بزرگ و اجراي 
برنامه هاي برندسازي و با استفاده از تبليغات دهان 
و  منتقل كرده   (Word Of Mouth) به دهان 
را در  برند خود  زندگي و جايگاه هويت  سبك 
اذهان و قلوب مخاطبينش محكم كرده است.

كد: 91452مسلم باقري
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حوزه  در  درگير  كارشناسان  و  متخصصين 
 Agile مديريت پروژه، قطعا با عبارت چابك يا
حداقل يك بار برخورد داشته اند و شايد تصور 
كاملى از اين لغت نداشته باشند. در اين مقاله 
مي خواهيم به بررسي مفهوم چابكي در مديريت 

پروژه بپردازيم.
تعاريف زيادى براى چابكى ارائه شده است 
اما هيچ يك مخالف با يكديگر نبوده و يكديگر 
را نقض نمى كنند. عموما اين تعريف ها، ايده 
سرعت و تغيير در محيط كسب و كار را نشان 
مى دهند. با توجه به جديد بودن بحث چابكى، 
تعريف جامعى  كه مورد تاييد همگان باشد، وجود 

ندارد.

كايد يكى از جامع ترين تعريف هاى چابكى 
 سازمانى را اين گونه ذكر مى كند: 

با  كار  و  كسب  يك  چابك  «سازمان 
قابليت  كه  است  آگاهانه  و  سازگار  سرعت، 
سازگارى سريع در واكنش به تحوالت و وقايع 
غيرمنتظره پيش بينى نشده، فرصت هاى بازار و 
نيازمندي هاى مشترى را دارد. در چنين كسب 
و كارى فرايندها و ساختارهايى يافت مى شود 
كه سرعت، انطباق و استحكام را تسهيل كرده 
و داراى سازمان هماهنگ و منظمى است كه 
توانايى نيل به عملكرد رقابتى در محيط تجارى 
كامال پويا و غيرقابل پيش بينى را دارد و البته اين 
محيط با كاركردهاى كنونى سازمان بى تناسب 

نيست(كيد، 2000)»
به عبارت ساده تر، چابكي بدان معناست  كه 
تغييرات را بپذيريم و فضايى به وجود آوريم كه 
هر تغييرى كه ممكن است در پروژه رخ دهد، 
سريع تر اتفاق بيفتد. هرچقدر تغييرات بيشتري 
در طول حيات پروژه بر محصول پروژه اعمال 
شود، احتماال محصول نهايى با نيازمندي هاي 
پروژه  نتيجه  در  و  بوده  نزديك تر  كارفرما، 

موفق تر است.
براى كشف به موقع تغييرات و جلوگيري از 
محصول  انرژى،  ندادن  هدر  و  دوباره كارى ها 
توليد  متفاوت  شكلي  به  چابك  پروژه هاى 
مى شود. در حقيقت محصول پروژه هاي چابك 
به صورت مرحله به مرحله و تدريجى توليد شده 
به طورى كه دايما نسخه هاى قابل استفاده اى از 
محصول نهايى توليد شده تا بهره بردار بتواند از 
آن استفاده واقعي كرده و آن را آزمايش كند. به 
اين ترتيب كارفرما اين فرصت را دارد كه با دقت 
باالتري آنچه را كه نيازمندي اوست، تعيين كند. 
از سوي ديگر تيم اجرايي پروژه از بازخورد 
خود  بعدى  برنامه ريزى هاى  جهت  كارفرما 
استفاده مى كند. همين فرايند است كه باعث 
مي شود روش هاى چابك را نتوان در هر نوع 
پروژه اى به راحتي استفاده كرد زيرا محصول 
چند  شكل  به  توليد  قابليت  بايستي  پروژه 

مرحله اى و تدريجى را داشته باشد.

مقـــاله

مديريت پروژه چابك
Agile Project Management 

در بازار رقابتى، نياز مبرمى به توسعه، انعطاف پذيرى بيشتر و پاسخگويى سازمان 
و  پايدار  فزاينده   رقابت  با  شركت ها  و  سازمان ها  از  بسيارى  امروزه  دارد.  وجود 
نامطمئنى روبه رو هستند كه به واسطه نوآوري هاى تكنولوژيكى، تغيير محيط هاى 
بازارى و نيازهاى درحال تغيير مشتريان، شدت يافته است. اين وضعيت بحرانى 
موجب اصالحات عمده اى در چشم انداز استراتژيك سازمان، اولويت هاى كسب و كار 
و بازبينى مدل هاى سنتى و حتى مدل هاى نسبتا معاصر شده است. به عبارتى مى توان 
گفت كه رويكردها و راه حل هاى گذشته ديگر قابليت و توانايى خود براى رويارويى 
با چالش هاى سازمانى و محيط بيرونى را از دست داده اند يا بهتر است با رويكردها 
و ديدگاه هاى جديدى جايگزين شوند. از اين رو يكى از راه هاى پاسخ گويى به اين 
عوامل تغيير و تحول سازمانى، چابكى (Agility) است. در واقع، چابكى به عنوان 

پارادايم جديدى براى مهندسى سازمان ها و بنگاه هاى رقابتى است.

كد: 91453كيوان شيخ االسالمي و افشين آسيابي - معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي
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پروژه هاي مناسب براي به كارگيري 
مفاهيم چابكي

زمانى از روش هاى چابك استفاده مى شود 
كه عدم قطعيت ها و تغييرهاى پروژه بسيار زياد 
باشد. به عنوان مثال فرض كنيد بناست يك 
بيمارستان احداث شود. ممكن است تغييرات 
بسياري در طول كار به پروژه اعمال شود حتى 
ممكن است تعداد طبقات اين بيمارستان كم 
يا زياد شود ولى قطعا در انتها محصول پروژه 
يك بيمارستان بوده و مثال يك مركز تجاري 
اين گونه  پروژه ها  بعضى  در  اما  بود  نخواهد 
نيست. به عنوان مثال در پروژه هاى نرم افزارى 
ممكن است كار را براى احداث يك بيمارستان 
شروع كنيم ولي در انتها به يك مركز تجاري 
برسيم. مفاهيم و روش هاى چابك براى اين 

نوع از پروژه ها توسعه داده شده اند.
عمدتا  چابك  روش هاى  از  حاضر  حال  در 
براى  حدى  تا  و  نرم افزارى  پروژه هاى  براى 
پروژه هاى تحقيقاتى و تغيير سازمانى استفاده 
مى شود. براي مثال اگر بخواهيم يك سيستم 
يك  يا   (ERP) سازماني  منابع  برنامه ريزي 
سيستم مديريت اسناد در سازمان پياده سازى 
مي تواند  چابك  روش هاي  از  استفاده  كنيم، 

سودمند باشد.
پروژه  مديريت  مفاهيم  پياده سازي 

چابك
به منظور پياده سازي مديريت پروژه چابك، 
دارد  نياز  كارفرما  كه  عملكردهايى  از  ليستى 
تهيه مى كنيم و اين ليست را به عنوان گستره 
محصول پروژه مي پذيريم. در اين رويكرد منتظر 
نمي مانيم تا ليست نيازمندي هاي كارفرما كامل 
شود، همين اندازه كه مقداري از مسير راه را 
نشان دهد، كافي است و با همين ليست وارد 
مرحله بعد مي شويم. اين ليست بايستي هميشه 
مرتب باشد، بدين معنا كه هر چقدر يك آيتم 

مهم تر است، در جايگاه باالتري قرار مي گيرد.
از  پروژه  تيم  كه  ظرفيتى  اساس  بر 

تعدادى  مى كند،  برآورد  خود  توانمندي هاي 
و  كرده  انتخاب  ليست  باالى  از  را  آيتم ها  از 
براى «اسپرينت» پيش رو در نظر مي گيريم. 
هر اسپرينت عبارت است از يك دوره زماني 
مى كنيم  مشخص  را  آن  ميزان  قبل  از  كه 
براي  را   خود  كوتاه مدت  برنامه ريزي هاي  تا 
آيتم هاي منتخب در آن بازه انجام دهيم. بسته 
به نوع پروژه يك اسپرينت مي تواند يك ماهه و 

يا دو هفته اي تعريف شود. 
گستره  از  ليست  يك  چابك  رويكرد  در 
محصول در اختيار داريم كه اين ليست دايما در 
حال تغيير است و به موازات آن ليستي هم براى 
گستره اسپرينت تهيه مي كنيم كه بر خالف 

ليست قبلي كامال ثابت است.
در مدت زماني كه يك اسپرينت در حال انجام 
است، آيتم هايى را كه انتخاب كرده بوديم، توليد 
مى كنيم و از طرف ديگر اگر تغييرى در گستره 
پروژه كشف شود، آن تغيير را به ليست محصول 
اضافه مى كنيم. توجه به اين نكته ضروري است 
كه نبايست آيتمي را از ليست اسپرينت تغيير 
دهيم، زيرا اين امر تمركز تيم پروژه را از بين 

مى برد.
پس از اتمام يك اسپرينت، يك نسخه جديد 
از محصول ساخته شده است كه يك مرحله 
كامل تر از محصول توليد شده در مرحله قبل 
است. اين محصول را به همراه ليست آيتم هاى 
كارفرما  از  و  داده  قرار  كارفرما  اختيار  در  آن 
در  تا  كرده  اعالم  را  خود  نظرات  مي خواهيم 
ليست جديد محصول، اين نيازمندي ها اعمال 
يك  زمان  مدت  باشيم  داشته  ياد  به  شود. 
اسپرينت ثابت است و نيازي نيست به قدري 
كار  كنيم تا تمام آيتم هاى اسپرينت توليد شوند 
و محصول توليدي خود را در پايان اسپرينت 
بدون توجه به ميزان پيشرفت كار به كارفرما 

ارائه مي كنيم.
اگر در پايان يك اسپرينت تمامي آيتم هاي 
به  كارفرما  يا  و  شود  كامل  محصول  ليست 

اين نتيجه برسد كه محصول توسعه داده شده 
تاكنون برايش كفايت مى كند، پروژه تمام شده 
است و در غير اين صورت يك اسپرينت جديد 
پس  مي شود.  تعريف  بازخوردها  به  توجه  با 
اتفاقى كه در مديريت پروژه چابك رخ مى دهد 
آن است كه تعدادى اسپرينت بسته به فراخور 
پروژه و نيازمندي هاي كارفرما اجرا مى شود(مثال 
در بازه هاى ماهانه) و در هر اسپرينت محصول 
به صورت مرحله به مرحله كامل تر مي شود. به 
قدري اين روند تكامل ادامه مى يابد تا محصول 

نهايي به اندازه كافى خوب و كامل باشد. 
تفاوت هاي مديريت پروژه كالسيك و چابك
در پروژه هاي چابك در هر اسپرينت يك شبه 
محصولي از محصول نهايي توليد مي  شود و تيم 
پروژه بايستي همواره اين آمادگي را داشته باشد 
كه در پايان هر اسپرينت ممكن است، پروژه 
كامل و محصول براي استفاده نهايى تحويل 
مثال  براي  پروژه هاي كالسيك(  در  اما  شود 
يك بيمارستان را در نظر بگيريد) تا زماني كه 
پروژه تمام نشده است محصول آن قابل استفاده 

نيست.
الزم به ذكر است كه در گذشته پروژه هاى 
نرم افزارى را نيز همانند احداث يك بيمارستان 
اجرا  پروژه  مديريت  كالسيك  روش هاي  با 

مي كردند. 
در رويكرد كالسيك توليد نرم افزار به گونه اي 
مرحله به مرحله تنظيم مى شد كه تا زماني كه 
كل مراحل به اتمام نرسيده بود، محصول قابل 
استفاده اى وجود نداشت اما در سال هاي اخير 
رويكردهاي چابك جاي خود را به وفور در بين 
پروژه هاي نرم افزاري باز كرده و عملكرد قابل 

قبولي از خود به جاي گذاشته اند.
كالسيك  پروژه هاى  در  ديگر  طرف  از   
گستره و كيفيت ثابت در نظر گرفته مي شود و 
سعى بر آن است با ايجاد تعادل زمان و هزينه 
پروژه، يك برنامه مناسب تهيه شود. گستره كار 
در پروژه هاى چابك ثابت نيستند و نهايتا ممكن 
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است زمان كل پروژه ثابت در نظر گرفته شود. 
در اين پروژه ها سعي بر آن است كه بيشترين 
ارزش ممكن در زودترين زمان به دست آيد. 
قانون 20/80 پارتو در اينجا نيز صادق است؛ 
يعنى حدود 80 درصد ارزش پروژه با صرف 20 
درصد هزينه و زمان و انرژى حاصل مى شود. 
اثرگذاري رويكرد چابك، زماني به خوبى درك 
ارزش  درصد  يا 90  با 80  پروژه  كه  مي شود 
زمان،  درصد  تا 40  با صرف 20  ولى  نهايى 
پروژه هاى  در  كامل مى شود.  انرژى  و  هزينه 
تغيير سازمانى (مثال راه اندازى سيستم مديريت 
كه  كرد  درك  خوبي  به  مى توان  نيز  اسناد) 
روي  وقت  و صرف  ارزش  روى  تمركز  عدم 
ريزه كارى هاى كم ارزش، چقدر مى تواند پروژه 

را دچار مشكل و انحراف كند.
PMBOK و Agile

 ،PMBOK پنجم  نسخه  تغييرات  از  يكي 
پشتيباني از سيستم هاي Agile است. اين كه 
سيستم هاي  پروژه،  مديريت  اصلي  استاندارد 
اهميت  شناخته،  رسميت  به  كامال  را   Agile
آنها را نشان مي دهد، هر چند كه شيوه پشتيباني 
باشد.  كردن آن ممكن است به نظر عجيب 

اساسي  تغييرات  كلي مي توان گفت،  به طور 
در PMBOK صورت نگرفته، بلكه تنها سعي 
شده بعضي قسمت ها را كمي كلي تر كند كه با 

سيستم هاي Agile هم سازگار باشد.
ارايه  حوزه،  اين  در  اخير  تحوالت  از  يكي 
براي  كه  است   PMI توسط  جديدي  گواهي 
اين  كه  گرفته  نظر  در   Agile سيستم هاي 
موضوع نشانه ديگري از اهميت سيستم هاي 

Agile است.
موسسه مديريت پروژه(PMI) در سال 2012 
اولين گام اساسي در حركت به سوي استانداردها 
را  چابك  پروژه  مديريت  متدولوژي هاي  و 
 Agile Certified گواهينامه  و  برداشت 
را   PMI-ACP اختصار  به  يا   Practitioner

معرفي كرد.

نتيجه گيري
در  چابك  متدولوژى هاى  است  ممكن 
از پروژه ها  انواع خاصى  سازمان هاى بزرگ و 
براى  چابك  متدهاى  ولي  باشد  ناكارآمد 
پروژه هاى توسعه اى و غيردائمى بهتر به نظر 
دارند،  باور  سازمان ها  از  بسيارى  مى رسند. 

متدولوژى هاى چابك بسيار كارآمد هستند و با 
يك رويكرد مخلوط كه تركيبى از المان هاى 
رويكردهاى چابك و برنامه محور است، سازگار 

مى شوند.
نتيجه كلي كه از اين مفهوم مي توان گرفت، 
آن است كه از آنجا كه در پروژه هاى چابك 
همه چيز در حال تغيير است، از ابتدا كل پروژه 

را برنامه ريزى نمى كنيم. 
ممكن است چارچوبى كامال كلى براي پروژه 
تعريف كنيم ولى برنامه ريزى به معناى واقعى 

آن فقط براى آينده نزديك انجام مى شود. 
به هر حال مي توان گفت برنامه ريزى ها در 

محيط هاي چابك ساده تر انجام مى شوند.
در پايان بايد گفت، سرعت، ويژگى چابكى 
نيست بلكه سرعِت تطببق پذيرى با تغييرات 
چابكى  بارز  ويژگى  ريسك هايش،  و  محيط 
است. فيل ها كه نماد كندى هستند، در طول 
تاريخ، زنده مانده ا ند و چه بسيار جانوران تند و 

تيزى كه امروز اثرى ازآنها باقى نيست. 
سرعت  نيست.  بقا  ويژگى  سرعت،  پس 

پذيرش تغييرات محيطى، راز بقاست.

مقـــاله
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كد: 91454

هنر به عنوان يك وديعه الهى تجلى و تبلور 
ابراز  از يك تالش عاشقانه و  راستينى است 
تحوالت درونى كه متاثر از عشق و زيبايى 
و معرفت است و ريشه در جوهر 
است  روايتي  دارد.  وجود 
و  دردها  از خوشى ها، 
گى ها  لشد د
دلتنگى ها  و 
محمدرضا   .
لطفى به گواهى 
آثارموسيقايى اش 
يك چهره كامال 
منحصر به فرد 
تاريخ  تمام  در 
سيقى  مو

ايران است. كمتر كسى را مى توان يافت كه 
عاشق موسيقى اصيل باشد و نامى از لطفى 
نشنيده باشد. هنرمندى كه به جرات مى توان 
گفت موسيقى ايران مديون حضور و فعاليت 
موسيقى  مخاطبان  كه  هنرمندى  است.  وى 
ايراني هر يك خاطره اى از او دارند و سر زلفى 

از يادهاى ايامشان گره اى با نواى تار او دارد.
مردم  براى  «دلم  هستم»،  سازم  «دلتنگ 
تنگ است»  اين جمله ها آخرين كالم لطفي 
ايرانى  موسيقى  پير  است.   بيمارى  بستر  در 
چطور دلتنگى هايش را در كالمى بريده بريده، 
با بغضى عميق و قطره اشكى تلخ بيان مى كرد. 
معلوم نيست تصوير لطفى چه قابى به خود 
از  دوباره  كه  موزه اى  تصوير  گرفت.  خواهد 
جريان عمومى مردم فاصله مى گيرد و شايد 
نسل هاى بعدى به آن رجوع كنند و يا اين كه 
تبديل به خاطره اي محو مى شود كه نمى توان 
آن را با معيارهاى امروز و آينده مقايسه 
به  اميد»  سراي  اي  «ايران  آيا  كرد. 
كاروان  يا  ماند؟  خواهد  مردم  ياد 
زمزمه  با  ارغوانش  شهيدش؟ 
مرور  آينده  نسل  كدام 
زخمه هايش  مى شود؟ 
شاگرد  كدام  مشق 
خلف خواهد شد؟

هنوز به 
ياد 

تالش  چقدر  نسالنم  هم  و  من  كه  دارم 
مى كرديم تا تكه اى كوچك از «چشمه نوش»، 
«عشق داند»، «گريه بيد»، «سپيده» و بسيارى 
از آثارش را دست كم شبيه سازى كنيم و انگار 
كه  منى  براى  زدن ها  ديوار  و  در  به  همين 
سال ها  بود.  درسى  كالس  نبودم،  شاگردش 
نسالنش  و هم  لطفى  كه  بفهمم  تا  گذشت 
پلى بودند تا موسيقى ايرانى به جايگاه رفيعى 
برسد كه امروزه خوراك بزرگ ترين انديشمندان 
آذوقه  و  شده  سرزمين  اين  روشنفكران  و 
جنبش هاى اجتماعى. از اين روست كه دوست 
دارم لطفى را «عارف» زمانه بنامم كه عارف با 
كالم خود و لطفى با ساز خود روايت مى كرد 

آنچه بر مردمش روا مى داشتند.
هنر  جشن هاى  فاصله  در  كه  نوازنده اي 
شيراز تا اجراهاى گروه چاووش و سرودهاى 
كه  مردى  زد.  قدم  مردم  همپاى  انقالبى اش 
كه  زمان  آن  در  را  ايرانى  موسيقى  حرمت 
هويتش صرفا در موسيقى بزمى تعريف مى شد، 
با حضور در ميان توده مردم در عرصه هاى 
سياسى و اجتماعى، بازتعريف كرد، هنرمندى 
كه با اجراهايش در گروه چاووش روح كنشگر 
سياسى و اجتماعى را به عرصه موسيقى ايرانى 
بازگرداند.. هنرمندان تافته جدابافته، همواره بر 
تاثيرپذيرى  و  مى كوبند  هنر  براى  هنر  طبل 
اما  نمى دارند  خوش  را  پيرامونى  شرايط  از 
هنرمندانى كه خود را از مردم مى دانند، هميشه 
آنهايند و بى آن كه سطح هنر خويش را  با 
پايين بياورند، سعى مى كنند، در غم و شادى 
مردم شان شريك باشند. او هميشه هنرمند 
زمان خود بود و روح زمانه را در آثار خود 

بازمى تاباند .
نواى ساز لطفى هيچگاه فراموش 
نمى شود. حتى اگر روزى ساده ترين 
گزيده اي  هم  شهرمان  آدم هاى 
زمزمه  خود  با  را  «ارغوان»  از 
كنند، براى لطفى بس است كه 
دينش را به مردم اين سرزمين و 

موسيقى ايرانى ادا كرد.
دلتنگ سازم هستم، دلم براى 

مردم تنگ است … 

�ای ��مدرضا ���ی 
                                    د��نگ سازم ���م...
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مطلبي   Workopolis وب سايت  در  اخيرا 
تحقيقي با عنوان 10 شغلي كه تا 10 سال 
رسيد.  چاپ  به  داشت  نخواهند  وجود  آينده 
بعد  از آن هر روز خبرهاي تازه اي به گوش 
مي رسد از اين كه در آينده تكنولوژي روباتيك 
بسياري  اتوماتيك)  ساده تر  عبارت  به  (يا 
خواهد  مواجه  نابودي  خطر  با  را  مشاغل  از 

ساخت.
زمين  برايتان  مي توانند  تكنولوژي ها  اين 
يا  و  كنند  پارك  را  كنند،  ماشينتان  جارو  را 
حتي  كنند.  برنده تان  دشوار  مسابقات  در 
كه  داده  خبر   Amazone.com وب سايت  
به زودي پرنده هاي بدون راننده و با هدايت 
از راه دور drones،  سفارش خريدتان را به 
در منزل خواهند آورد. به زودي روبات ها اين 
كارها  از  خيلي  كه  داشت  خواهند  را  قدرت 
براساس  دهند.  انجام  انسان ها  از  بهتر  را 
حدود  شده،  انجام  تازگي  به  كه  تحقيقي 
47 درصد از مشاغل در امريكاي شمالي به 
دليل كامپيوتري شدن در معرض خطر جدي 
جدي  خطر  «در  مشاغل  دارند.  قرار  نابودي 
ممكن  كه  مي گويند  مشاغلي  به  نابودي» 
است «طي يك يا دو دهه آينده به صورت 
اتوماتيك و بدون دخالت انسان انجام شوند.» 
در اين تحقيق اين احتمال براي 702 شغل 
از مشاغل موجود، ممكن در نظر گرفته شده 

است.

بيشترين خطر حذف براي مشاغل در 
حد متوسط

كه  آسوشيتدپرس  گزارش  براساس 
 20 در  مشاغل  مورد  در  موجود  داده هاي 
كشور مختلف و خطر كامپيوتري شدن آن ها 
را بررسي كرده بود، تقريبا همه مشاغلي كه 
درآمدي حدود 38 تا 68 هزار دالر دارند به 

دليل حضور تكنولوژي حذف خواهند شد.
متصديان  بيمه،  پذيرشگران  مشاغل 
و  دور  راه  از  بازارياب هاي  اطالعات،  ورود 
مشاغلي  جمله  از  كتابخانه  تكنسين هاي 
به  شدن  كامپيوتري  دليل  به  كه  هستند 
ديگر  از  شد.  خواهند  حذف  زياد  احتمال 
مشاغل متوسط كه احتمال حذفشان به دليل 
به  مي توان  باالست  بسيار  كامپيوتري شدن 
منشي هاي  بانك،  تلرهاي  چون  مشاغلي 
و  صندوق داران  بيمه،  كارمندان  حقوقي، 

مشاوارن معامالت ملكي اشاره كرد.
قابل حذف نبودن مهارت هاي اجتماعي 

و خالقيت ها
به  كامپيوتر  زياد  احتمال  به  كه  مشاغلي 
بگيرد،  را  آن ها  نمي تواند جاي  اين زودي ها 
 recreational therapists از  عبارتند 
، متخصصان كار درماني، پزشكان،  مشاوران 
و  انساني  منابع  مديران  رواني،   بهداشت 

تحليل گران سيستم كامپيوتر.
نتيجه اي كه از اين تحقيق به دست آمده 

اين است: بيشتر كارهاي مديريتي، بيزينسي و 
مالي كه در آن ها انجام كار به هوش اجتماعي 
باال نياز دارد، در معرض كم ترين خطر حذف 
توسط كامپيوتر قرار دارند. همين امر در مورد 
بهداشت و  آموزش،  با  اغلب مشاغل مرتبط 

سالمت، هنر و رسانه نيز صدق مي كند.
آينده كار

گرچه اين امكان هست كه حدود نيمي از 
شغل ها در آينده نزديك به صورت اتوماتيك 
كه  نداده  نشان  مطالعه  اين  اما  شوند  انجام 
اين  در  يا خير.  افتاد  اتفاق خواهد  اين  حتما 
كامپيوتر  خطر  از  بحث  كه  زماني  مطالعه 
براي مشاغل انساني مطرح مي شود به نقش 
جمله  (از  تصميم گير  و  قانون گزار  نهادهاي 

دولت ها) توجهي نشده است.
باشيم  داشته  ياد  به  را هم  نكته  اين  بايد 
مولد  امروز  كه  تكنولوژي هايي  از  خيلي  كه 
اينترنت  مثال  براي  شده اند،  زيادي  كارهاي 
و اسمارت فون، حتي تا همين 50 سال پيش 
هم برايمان قابل تصور نبودند. در حال حاضر 
اينترنت  با  مرتبط  مشاغل  در  نفر  ميليون ها 
به كار مشغول هستند. تكنولوژي هاي جديد 
از  برخي  جايگزين  كه  است  ممكن  گرچه 
مولد  خود  حال  عين  در  اما  شوند  مشاغل 

مشاغل تازه اي هم هستند. 

منبع : دوماهنامه پرنيان

هجوم تكنولوژي و مشاغل آينده
كد: 91455
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كد: 91456 تابستان گرم با عرقيات گياهي

از عرقيات با طبيعت گرم مى توان به گالب، 
بهارنارنج، آويشن، عرق نعناع، عرق پونه، عرق 
چهل گياه، عرق بادرنجبويه، عرق بومادران، عرق 
شويد، عرق كاكوتى، عرق گزنه، عرق نسترن و 
عرق رازيانه اشاره كرد. عرقيات سرد هم شامل 
عرق كاسنى، عرق شاتره و عرق خارشتر و عرق 
بيد هستند. معموال خاصيت عرقيات گياهى كه 
طبيعت گرم دارند زودتر از بين مى رود و تاريخ 
انواع  از  بعضى  مصرف آن ها يك ساله است. 
عرقيات طعم فوق العاده تلخى دارند و خوردن 
آن ها به ويژه براى كودكان سخت است (مثل 
كاسنى، نعناع و بيد)، لذا مى توان آن ها را با نبات، 
عسل يا كمى آب ميوه مخلوط كرد. اين عمل، 

خاصيت آن ها را كاهش نمى دهد. 
شربت عرقيات 

تهيه شربت عرقيات آسان است. يك دوم پارچ 
را از عرق پر كرده و بقيه را آب و شكر اضافه كنيد. 
اگر مايل باشيد مى توانيد خاكشير يا تخم شربتى 
را با هر يك از اين عرقيات ميل كنيد. شربت 
بيدمشك يكى از پر طرفدارترين نوشيدنى هاست، 
چون خوردن آب سرد و ميوه هاى تابستانى معده 
را حساس مى كند و باعث بروز سردرد در افراد كم 
خون مى شود اما عرق بيدمشك تقويت كننده 

قلب و معده، خون ساز و ضد سردرد است. 
شاتره ضد عطش

از عرقيات با طبيعت گرم مى توان به گالب، 

بهارنارنج، آويشن، عرق نعناع، عرق پونه، عرق 
چهل گياه، عرق بادرنجبويه، عرق بومادران، عرق 
شويد، عرق كاكوتى، عرق گزنه، عرق نسترن و 
عرق رازيانه اشاره كرد. اگر خيلى گرمايى هستيد 
و زياد بيرون منزل و در آفتاب كار مى كنيد حتما 
يك ليوان شربت عرق شاتره بنوشيد. شاتره اثر 
بسيار قوى ضدعطش و گرمازدگى دارد، خون 
را تصفيه مى كند و صفرابر است. در تابستان 
به علت مصرف زياد هندوانه و ميوه بهتر است 
براى جلوگيرى از نفخ و معده درد، عرق نعناع 
مصرف شود. شربت بهار نارنج هم براى افرادى 
كه مشاغل پراسترس دارند و گرماى تابستان آن 
ها را عصبى مى كند، بسيار مناسب است. از موارد 

مهم ديگرى كه در تابستان مصرف آن ها توصيه 
مى شود، مى توان به شربت سكنجبين، خاكشير، 

تخم شربتى و به ليمو اشاره كرد. 
سكنجبين صفرابر است

شربت  نوشيدن  است  گفته  رازى  زكرياى 
منافع  از  يكى  دارد.  بسيار  منافع  سكنجبين 
سكنجبين آن است كه چون آن را با يخ خنك 
كرده و بنوشند، صفرا را مى برد و از التهاب معده 
مى كاهد و بلغم معده و روده را خارج مى كند. اگر 
سكنجبين را با ريشه و تخم كاسنى مخلوط 
كرده و كمى گالب به آن اضافه كنند، نوشابه 
اى پر سود مى شود. به خصوص براى كسانى كه 
دچار گرفتگى معده شده اند و يا نفخ دارند(براى 

است).  مضر  روده  و  معده  زخم  به  مبتاليان 
براى رفع گرمازدگى بهتر است عناب را در آب 
جوشانده و با كمى شكر به صورت خنك ميل 
كنيد. همچنين خوردن مواد سرد و تر مثل تخم 
خيار، كدو، هندوانه، خربزه، خاكشير و هندوانه 
مفيد است ولى بهترين دارو براى رفع گرمازدگى 
دم كرده عناب و زرشك است كه مى توان آن را 
با كمى شكر ميل كرد. عرقيات سرد هم شامل 
عرق كاسنى، عرق شاتره و عرق خارشتر و عرق 
بيد هستند خاكشير يخ زده و شربت آب ليمو براى 
جلوگيرى از گرمازدگى مفيد است، البته بايد توجه 
داشت براى جلوگيرى از اسهال، خاكشير بايد به 
شكل يخ زده يا همراه خرده يخ مصرف شود. 

در غير اين صورت ملين و اسهال آور است. با 
توجه به آلودگى هوا مصرف آب ليمو هم به خاطر 
داشتن ويتامين c توصيه مى شود. بهتر است هر 
روز يا يك روز در ميان يك عدد ليمو در آب 
مصرفى استفاده شود. تخم شربتى در حقيقت 
دانه گياه ريحان است كه به علت داشتن تركيبات 
لعاب دار، اين دانه ها آب جذب كرده و براى رفع 
عطش در طوالنى مدت (روزه دارى) بسيار مفيد 
هستند. به ليمو هم به صورت درختچه اى است 
كه از برگ آن استفاده مى شود. همچنين ادرارآور 
و رفع كننده سرگيجه بوده و كاربرد فراوانى دارد.

منبع: ماهنامه دنياى تغذيه
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به بهانه دومين سالگرد تولد نشريه تخصصي تام

نگارندگان از تام نامه مي گويند
هرچند خيلي زود ولي به همين زودي دو سال از عمر تام نامه گذشت. نشريه اي كه از 
ابتدا بيشتر رويكرد داخلي داشت ولي در ادامه و با توجه به سرفصل هاي كاري شركت با 
رويكردي بازار محور به ارايه معرفي هر بيشتر تام و فعاليت  هاي آن پرداخت. بر اساس 
آنچه كه از نظر مخاطبان دريافتيم، تا م نامه با تمام كاستي هاي خود، توانسته جايگاه 
نسبتا قابل قبولي در ميان مخاطبانش كسب كند و همين موضوع مسووليت ما را در ارايه 
نشريه اي با محتوايي فاخر بيشتر مي كند. مسلما در اين راه كه مسووليتي بس گران نيز 
دارد تنها همدلي و مشاركت شما عزيزان است كه انگيزه ما را براي ادامه دوچندان مي كند.
هر چه هست در حال حاضر تام نامه را ديگر مي توان جزيي جدايي ناپذير از تام دانست. 
به همين دليل و با توجه به اين كه يكي از ابزارهاي قوي در راستاي ارايه تصويري درست 

از فعاليت هاي سازمان است، بايد در راستاي ارتقاي غناي آن تمام تالش خود را بكنيم.

سال 1392 سال بلوغ تام نامه بود
كيوان پورياورـ  گروه نيرو و تاسيسات

سال 1392 سال بلوغ تام نامه بود. به نظر من همكاران شركت 
بيشتر از گذشته به آن توجه مي كنند، اين در حالي است كه قبال ارتباط 
كمتري با آن برقرار مي كردند. حتي اين مورد نمود برون سازماني نيز 
دارد. به ياد دارم زماني قرار بود در خصوص مناقصه اي براي برق 
منطقه اي اصفهان اقدام كنيم و شرايط مناقصه را نيز نداشتيم. مدير 
طرح هاي توسعه برق منطقه اي اصفهان به ما گوشزد كرد كه من 
نشريه شما را مي خوانم. شما شركت فاخري هستيد و مي توانيد رتبه 

الزم براي مناقصه را كسب كنيد. 

در برخي قسمت ها بايد هدفمندتر عمل كنيم
ساره منطقيـ  گروه صنايع معدني

مي توان گفت كه كليت كار تام نامه به لحاظ كارهاي گرافيكي و 

گونـاگون
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محتواي آن تا حدود زيادي به يك پختگي رسيده است. سال دوم 
نيز به نسبت سال اول انتشار تام نامه پيشرفت چشم گير بوده است 
كه اين مرهون تجربه اي بود كه همكاران در حين كار كسب كردند. 
با اين حال، پس از گذشت يك سال از انتشار قرار بود سياست گذاري 
اوليه تعيين و در برخي قسمت ها هدفمندتر عمل مي شد به عنوان 
مثال بايد يك برنامه چند ساله براي نشريه مي داشتيم. اين كار براي 
امسال بايد انجام شود. البته اين يك باور ايده الي است ولي بايد به 

آن نزديك شويم.

بايد تخصصي تر شويم
عباداله فضليـ  معاونت برنامه ريزي

ظاهر تام نامه نسبت به گذشته آن تغييرات قابل توجهي داشته 
است و ارتقاي محتوا نيز مشهود بوده است ولي به اعتقاد من بايد به 
سمت هر چه بيشتر تخصصي شدن آن حركت كنيم همچنين بايد 
ارتباطمان با قشر نخبه اجتماع مثل دانشگاه ها پررنگ تر باشد؛ چرا كه 
به طور مسلم قشر مخاطب ما به لحاظ تخصصي بودن محدود است. 

تبليغات هوشمندانه در برنامه قرار گيرد
كوروش نيازيـ  گروه سيستم هاي رباتيك

سير صعودي نشريه خوب بود و دوماهنامه شدن نشريه نيز گامي 

مثبت و رو به جلو بود. به اعتقاد من بايد يك بازنگري دوباره در 
مخاطب تام نامه به عمل آيد و با نگاهي ديگر به اين موضوع برخورد 
سياستي  با  را  تبليغاتي شركت  مباحث  مي توانيم  كنيم همچنين 

هوشمندانه در دستور كار مجله قرار دهيم.

از مقاالت علمي غافل نشويم
سيد محمدعلي رفعتيـ  گروه لجستيك

تام نامه در سال 92 توانست به بلوغ قابل قبولي برسد و به لحاظ 
محتوا و شكل ظاهر غني شد. به اعتقاد من در سال 93 بايد از 
مشاركت بيشتري از پرسنل بهره برد و تنها نبايد به نماينده ها اكتفا 
كرد. بايد به خوبي بتوانيم تجربيات همكاران در پروژه ها را منتقل 
كنيم. نشريه بايد كمي تخصصي تر شود و در اين ميان مقاالت علمي 

از اهميت قابل توجهي برخوردارند.

از طفل سردرگم تا ساقه رعنا!
فرهاد واحديـ  گروه كنترل و ابزار دقيق

تامنامه طفلي بود كه در ابتدا در عرصه وجود،  كمي سردرگم و 
حيران به اطراف مي نگريست.

وقتي كمي بزرگتر شد،  شناخت بهتري از محيط اطراف پيدا كرد و 
خود را با شرايط موجود، تا حدودي وفق داد.

كم كم نگرش بهتري از شرايط به دست آورد و فهميد رسالتي دارد 
كه بايد انجام دهد.

اكنون اين نهال سردرگم تبديل به ساقه اي رعنا شده كه مراحل 
رشد را طي مي كند ولي هنوز براي تبديل شدن به درختي پربار راه 

درازي در پيش دارد.
رسيدگي به اين ساقه قدكشيده و آب دادن و هرس كردن آن، كار 
پرزحمتي است كه در طول اين مسير، توسط همكاران ما در تامنامه 
انجام شده و ادامه دارد. به اميد روزي كه از رشد كامل آن لذت ببريم.

گونــاگون
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كاريـكاتور

از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره 11  ضمن تشكر 
تام نامه شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در 

دوره جديد مسابقات تا 10 تيرماه 1393 تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مقاله آقاي حسين معززي از 
گروه نيرو و تاسيسات با عنوان «جايابي بهينه ري كلوزرها و منابع 
توليد پراكنده» به عنوان مطلب برتر از ديد مخاطبان انتخاب شد 
همچنين به قيد قرعه جناب آقاي  محمد مهدوي اهل تبريز از 

معاونت بازرگاني و سركار خانم ليال حنيفه از ماشين ابزار به عنوان 
برندگان مسابقات پيامكي تام نامه انتخاب شدند.

همكاران محترم جهت شركت در اين مسابقه مي توانند كد 
مربوط به مطلب مورد نظر خود را به شماره 30004897 به صورت 

پيامك ارسال كنند.
خواهشمند است تنها يك بار و فقط به يك كد راي خود را با 

پيام كوتاه ارسال كنيد.

مسابقه پيامكي شماره 12 تام نامه 
كد: 91459
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برندگان مسابقات نوروزي مشخص شدند
برندگان مسابقات نوروزي تام در رشته هاي نقاشي، خطاطي، 
عكاسي مشخص شدند. اين مسابقات در رده هاي سني بزرگسال 
و كودك و نوجوان براي همكاران و خانواده آنها در نظر گرفته شد.
تعداد آثار زيادي به روابط عمومي ارسال شد كه پس از داوري 

نتايج برندگان به صورت زير اعالم مي شود.
برگزيده مسابقه خطاطي

آقاي صمد عظيمي منفرد از گروه سيستم هاي رباتيك
برگزيده مسابقه عكاسي

مجموعه عكس هاي آقاي حسين خسرويي از واحد خدمات 
رايانه اي

برگزيدگان مسابقه نقاشي
يسنا فيروزمنش فرزند شهاب فيروزمنش

كيميا عظيمي منفرد فرزند صمد عظيمي منفرد
بهاره فروغي فرزند غالمرضا فروغي

مائده فضلي فرزند عباداله فضلي

مائده فضلي
كيميا عظيمي منفرد 

بهاره فروغي يسنا فيروزمنش

كد: 91458






