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و  مسووالن  كمك  به  كه  اقتصادی  از  است 
مردم شكوفايی پيدا كند و فرهنگی كه با همت 
مسووالن و مردم بتواند سمت و سوی 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 ملی و مديريت جهادی«

رئيس جمهور:

مسير  در  گرفتن  قرار  و  كيفيت  افزايش  برای 

توسعه بايد بخشی از محصوالت توليدی كشور 

صادراتی باشند. اگر محصوالت ما نتوانند صادر 

شوند، توليد كنندگان كشور رشد، تكنولوژی و 

رقابت با بازارهای جهانی را درک نخواهند كرد.

شهادت امام حسين عليه السالم تسليت باد

روز ملي كيفيت گرامي باد

امام خميني)ره(:
بايد استعدادها را به كار بيندازند و كسانی كه 
اختراع و ابداع می كنند حمايت شوند تا ايران 

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

 براي دريافت فايل الكترونیكي تام نامه به آدرس اينترنتي
استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز استwww.tam.co.irمراجعه فرمايید.
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سخن سر دبير

كد: 91502

تحقق اهداف رويكردهاي جديد بازاريابي شركت ها در عصر فرارقابتي بيش از پيش در گرو صداقت در گفتار 
و عمل شركت ها و اعتماد مشتريان به آنهاست. در عصر اقتصاد جهاني كه سازمان ها بيشتر از قبل با بيگانه ها در 
ارتباط قرار مي گيرند و حتي به آنها متكي مي شوند و سياست ها و روابط آنها پيچيده تر مي شود،  تالش براي ايجاد 

اعتماد به يك عامل بسيار حياتي تبديل شده است.
مديران موفق به اين نتيجه رسيده اند كه وفادار ساختن مشتريان به شركت ها و نگاه داشتن آنها تنها در پرتو جلب 

اعتماد آنها به سازمان ميسر خواهد بود.
تغيير جهت بازاريابي و تكيه بر مشتري گرايي، براي شركت ها يك الزام است تا يك فرصت اختياري .

در مطالعات سازماني از اعتماد به عنوان عامل بنيادي براي سازمان هاي اثربخش نام برده مي شود. امروزه 
برندهاي معتبر، در توسعه بازار، به خوبي از حس اعتماد مشتريان خود بهره مي برند؛ چرا كه مي دانند فروش آنها 
حاصل اعتمادي است كه مشتريان به آن برند داشته اند. اگر براي واكاوي اين احساس مشتري به منشا اصلي آن 
برگرديم به هدفي مهمتر كه همان فضاي اعتماد متقابل؛ يعني اعتماد سه جانبه در فضاي فرد، گروه و سازمان، 
مي رسيم. همان طور كه مي دانيم اعتماد حالتي رواني است كه در آن فرد به نتايج كار اطمينان دارد بدون آنكه نتايج 
را پيش بيني كند.} بدين معنی است كه اعتماد كننده مايل است حتی زمانی كه نتايج آن فورا قابل مشاهده نباشد، 
به تصميم اعتماد شونده متكی باشد ) Kini & Choobineh, 1998(  {  بديهي است كه اين حالت رواني ممكن 
است با ريسك همراه باشد؛ يعني فرد مطمئن باشد ولي در عمل غير از اين اتفاق بيافتد. الزم به ذكر است  اين 
اعتماد داشتن، با قبول ريسك نيز همراه است و همين ويژگي است كه اعتماد داشتن را با نوآوري و خالقيت مرتبط 
ساخته است. عالوه بر اين اعتماد، سطح باالتري از تعهد را به دنبال خواهد داشت. اعتماد شالوده نام و اعتبار سازمان 

است و رفتارهاي كاركنان و مشتريان نيز از ميزان اعتماد متاثر خواهد شد.
مسلما قبل از خلق يك محصول يا ايده بايد تيمي منسجم و متخصص در وراي آن حضوري پررنگ داشته 
باشند. اعتماد در همين مرحله شكل خواهد گرفت. به معني بهتر مديراني وجود دارند كه به افراد براي انجام كاري 
اعتماد مي كنند و دست به انتخاب مي زنند و در مرحله بعد آن افراد با اطمينان از توانايي خود، به اعتماد سازمان 
پاسخ مثبت مي دهند. هرگونه خللي در اين جريان ، به خروجي كار لطمه خواهد زد. حتي مي توان گفت بخشي از 
آسيب هايي كه سازمان ها در آينده با آن مواجه مي شوند، به دليل خالئي است كه در همين مرحله حادث مي شود.

اگر چرخه اعتماد سازماني كه بدين گونه شكل گرفته، مديريت شود، خروجي سازمان را در نگاه ديگران متفاوت 
خواهد ساخت. در خصوص اين خصيصه اگر بخواهيم گريزي به اعتمادسازي در شركت تام بزنيم، بايد كمي به عقبه 
اين شركت رجوع كنيم، توسعه صنايع خودروسازي خواستگاه ايران خودرو و مولود تام بود، تام به صورت عملياتي 
دست به كار شد، از مهندسي معكوس استفاده كرد، به دنبال دريافت تجارب شركت هاي بين المللي حركت كرد و 
توانست به تدريج كليه قابليت هاي مربوط به ساخت و راه اندازي خطوط توليد ايران خودرو را در خود به وجود آورد؛ 
معني آن جز اعتماد ايران خودرو نبود؛ به خصوص اين كه در آن برهه زماني سايت هاي بين المللي حكم حيثيت 

برند ايران خودرو را داشت.
 تمامي طرح هاي توسعه ايران خودرو در داخل و خارج به نتيجه هدف گذاري شده رسانده مي شد ولي اين پايان 
رسالت تام نبود پيش از اين، تام اعتماد سازماني را به صورت عملياتي تجربه كرده بود. پس بار ديگر شركت به 
مديران و كاركنان خود اعتماد كرد و همزمان با تكميل امور توسعه خطوط ايران خودرو، سياست حضور در بازارهاي 
غيرخودرويي را به عنوان سرفصل جديدي در دستور كار قرار داد. پيچيدگي و باال بودن سطح تكنولوژي صنعت 
خودرو و رباتيك آنقدر تجربه در اختيار تام قرار داده بود كه بتواند در ساير صنايع نيز عملكرد خوبي از خود به جاي 

گذارد و هم اكنون اين شركت چندين پروژه غيرخودرويي در بازارهاي رقابتي در اختيار گرفته است . 
امروز مديران صنعتي دليل واگذاري اجراي پروژه به تام را اعتماد خود به اين شركت و توانايي فني آن مي دانند. 

اين را مي توان بزرگترين سرمايه تام ناميد. 
بايد بدانيم جلب اعتماد و ماندگار كردن آن هنر بسيار ظريفي است؛ چه آنكه به قول يكي از بزرگان» اعتماد به 

تدريج مي آيد و يك جا مي رود.«

قـدرت اعتـماد...
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نگــاه

 رييس جمهور از وزارت راه و شهرسازی خواست نسبت به افتتاح راه آهن 
ـ هرات در چند ماه  ـ قزاقستان و تكميل راه آهن خواف  ـ تركمنستان  ايران 
آينده اقدام كند. به گزارش پايگاه اطالع  رسانی رياست جمهوری، دكتر حسن 
روحاني تسريع در اتصال شبكه راه آهن كشور به راه آهن كشورهای همسايه را 

مورد تاكيد قرار داد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد ، ارتقای ظرفيت حمل و نقل ريلی قطب های 
معدنی و صنعتی به بنادر كشور مورد تاكيد قرار گرفت و به اين منظور پروژه های 
راه آهن برقی و سريع السير و دو خطه كردن مسيرهای اصلی در اولويت تامين 
مالی و حمايت صندوق توسعه ملی قرار می گيرد. دكتر روحانی از دستگاه های 
بازار، بخش خصوصی را به  ارايه تسهيالت و تضمين  با  مسوول خواست 
سرمايه گذاری در ناوگان ريلی تشويق كنند و زمينه های مشاركت خارجی در 

فعليت بخشيدن به موقعيت ايران در ترانزيت ريلی منطقه را فراهم كنند.

كد: 91503

ریيس جمهور تاكيد كرد

رئيس جمـهور بـر گستـرش 
ناوگان ریلی كشور  تاكيد كرد

 كارگروه پيگيری ساخت ١٠ گروه كاالی 
مورد نياز صنعت نفت تشکيل می شـود

وزير نفت، دستور تشكيل كارگروهی را برای پيگيری و به نتيجه رساندن 
ساخت ١٠ گروه كاالی مورد نياز صنعت نفت صادر و محمدرضا مقدم، معاون 

پژوهش و فناوری وزارت نفت را به عنوان رييس اين كارگروه تعيين كرد.
به گزارش شانا، بيژن نامدار زنگنه، ابراز اميدواری كرده است، اين حركت 
جهادی در راستای اجرايی شدن سياست های اقتصاد مقاومتی تا پايان آذرماه 
امسال به سامان برسد و قراردادهای الزم نهايی و منجر به نتيجه شود. ١٠ قلم 

كاالی اولويت دار مورد نياز صنعت نفت به منظور حمايت از ساخت داخل، 
از قبيل ساخت تجهيزات سرچاهی و تجهيزات رشته تكميلی درون چاهی، 
پمپ های درون و سرچاهی، انواع مته های حفاری، انواع شيرهای كنترلی و 

غيره به شمار می روند.

اظهار  ايران  صنايع  نوسازي  و  گسترش  سازمان  عامل  هيات  رييس 
نيست.  امكان پذير  توسعه اي  سازمان هاي  بدون  كشور  توسعه  داشت: 
نوسازي صنايع  و  ويژگي هاي سازمان گسترش  از  يكي  نوروززاده  دكتر 
بر  ايدرو  افزود:  و  كرد  ذكر  حكومتي  نهادهاي  بر  تاثيرگذاري  را  ايران 
جهت گيري هاي مجلس و دولت تاثيرگذار بوده و براي مثال، شالوده قانون 

خودرو كه در مجلس تصويب شد از ايدرو شكل گرفت و به مجلس رفت و 
نتيجه آن شد كه امروز مي توانيم طراحي و توليد خودرو و پلتفرم مشترك 
داشته باشيم. وي تغيير نگرش مديريت عالي سازمان را مهمترين راهبرد 
جديد خود عنوان كرد و افزود: براي توسعه نيازمند نگرش متعالي و دقيق 
هستيم و بدون اصالح نگرش، همه تالش ها به تعبير موالنا، دويدن به 

زاويه مخالف حقيقت است.

كد: 91505 دكتر نوروز زاده

توليـد ملي و ایجاد ثروت، جنگيدن
 در خط مقـدم جهاد اقتصادي است

وزیرصنعت و معدن

كد: 91506

طرح های فوالدی هفت گانه 
نيازمنـد تغيير روش هستند

وزير صنعت، معدن و تجارت در بررسی آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكی 
طرح های هفت  گانه فوالدی كشور ضمن ابراز نارضايتی از پيشرفت فيزيكی 
برخی از اين طرح ها، گفت: اين طرح ها با تغيير روش و سرعت بيشتر عقب 
ماندگی های خود را جبران كنند. به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت زاده گفت: 
بايد با تغيير روش های توليد، توجه به پيشرفت فيزيكی طرح ها، رصد به موقع 
وضعيت طرح و واگذاری طرح ها به پيمانكاران اهليت دار فنی توجه كرد. وی 

افزود: برای تامين منابع مالی طرح ها نبايد فقط به منابع بانكی و صندوق 
توسعه ملی چشم دوخت بلكه بايد با اتخاذ تدابيری مثل توزيع اوراق مشاركت، 
جذب سرمايه گذاری های خارجی طرح  را پيش برد. به گزارش ايسنا، طرح های 
هفت گانه فوالدی شامل طرح فوالد شادگان، سفيد دشت، ميانه، نی ريزی، 

قائنات، بافت و سبزوار می شود.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو  اعالم كرد همكاري هاي خارجي 
ايران خودرو به صورتي برنامه ريزي شده كه به ارتقاي قطعه سازان و معرفي 

برند ايران خودرو به بازارهاي جهاني منجر شود. 
به گزارش ايكوپرس، مهندس يكه زارع ضمن اشاره به فرمايشات مقام 

معظم رهبري درباره توليد و خروج از وابستگي به منابع نفتي و نام گذاري 
سال هاي اخير با ماهيت توليد و اقتصاد تاكيد كرد: ما بايد باور داشته باشيم 
كه راه نجات اقتصاد كشور توليد با كيفيت و تكنولوژي باالست كه امكان 

صادرات به كشورهاي مختلف را داشته باشد.

همکاري هاي خارجي به ارتقاي 
برند ایران خودرو منجر مي شود 

كد: 91507 مهندس یكه زارع 

كد: 91504 وزیر نفت اعالم كرد
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تحوالت حوزه نيروگاهي طي دو ماه اخير
پست برق 400 فيروزكوه با هدف پاسخگويي به نياز مشتركان برق منطقه فيروزكوه و تامين برق 
مورد نياز دو كارخانه سيمان به عنوان بزرگترين پروژه برقي پايتخت توسط متخصصان داخلي آماده 

راه اندازي شد.
 اين پست از طريق اتصال همزمان به سه نيروگاه شهيد سليمي نكا، شهداي پاكدشت دماوند و نيروگاه 
سمنان در منطقه احداث شده است. در اجراي چنين طرح هايي انتقال برق از 4٠٠ كيلوولت به 23٠ و سپس به 
63 كيلوولت انجام مي گيرد اما در اين پروژه، برق به صورت مستقيم از 4٠٠ كيلوولت به 63 كيلوولت تبديل و به 

مشتركان تحويل مي شود اين امر در ارتقاي سطح ولتاژ و كاهش تلفات انرژي تاثيرگذار است.

بزرگترین پروژه برقي پایتخت
 آمــاده راه انـدازي شـد

كارخانه توليد توربين هاي بادي 2/5 مگاواتي در ايران دردست ساخت است كه با 
بهره برداري نهايي از اين كارخانه نياز كشور به اين نوع توربين ها برطرف خواهد شد.

 عالوه بر اين طراحي توربين هاي بادي دو مگاواتي برق نيز در پژوهشگاه وزارت نيرو پايان 
يافته است كه با عرضه نخستين نمونه، خط توليد آن نيز در كشور پايه گذاري خواهد شد. گفتني 

است تا سال گذشته تنها توربين هاي بادي 66٠ مگاواتي در داخل كشور توليد مي شد. 

كارخانه توليد توربين هاي بادي 2/5 مگاواتي
 در كشور به بهره برداري مي رسد

بزرگترين و نخستين نيروگاه مگاواتي فتوولتائيك ايران و خاورميانه با قدرت 20 مگاوات در 
استان سيستان و بلوچستان احداث مي شود.

 در اين نيروگاه از فناوري و سامانه هاي بسيار پيشرفته اروپايي استفاده مي شود. اقدامات انجام شده براي ساخت 
اين نيروگاه  تاكنون، دريافت مجوز امكان  سنجي از وزارت نيرو، دريافت مجوز زيست محيطي، جانمايي و مراحل 
تكميلي دريافت حداقل5٠هكتار زمين سايت، اقدام براي دريافت مجوز اتصال به شبكه برق استان، تهيه مستندات فني 
اقتصادي، تامين منابع مالي تهيه تجهيزات و برنامه زمان بندي اجراي عمليات طرح بوده است. با برنامه ريزي هاي انجام 
شده مرحله نخست اين طرح در مدت يك سال بعد از آغاز و مرحله دوم طرح طي دو سال به بهره برداري خواهد رسيد.

 بزرگترین نيروگاه خورشيدي ایران و 
خاورميانه در زاهدان احداث مي شود

حميد  حضور  با  كشور   )DG( كوچك  مقياس  تركيبي  سيكل  نيروگاه  نخستين  اجرايي  عمليات 
چيت چيان وزير نيرو در شهرستان زرند استان كرمان آغاز شد.

نيروگاه سيكل تركيبي مقياس كوچك زرند از مجموعه واحدهاي ١٠گانه اي است كه پس از تفاهم انجام  شده 
بين توانير و بخش غيردولتي، در اين شهرستان نصب و در مدار بهره برداري قرار مي گيرد.وزير نيرو در حاشيه آغاز 
عمليات اجرايي اين طرح گفت: در زمان حاضر، عمده توليد برق كشور در نيروگاه هاي بزرگ انجام مي شود كه در اين 
نيروگاه ها برق با استفاده از خطوط انتقال و شبكه توزيع از مسافتي طوالني به دست مصرف كننده مي رسد كه باعث 

تلف شدن 2٠ درصد توان توليدي مي شود.

آغاز احداث نسل جدید 
نيروگاه هاي برق در ایران

منظور  به  بين المللي  معتبر  شركت هاي  تمايل  كرد  اعالم  انرژي  و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
سرمايه گذاري به  صورت قابل  توجهي افزايش پيدا كرده است.

 هوشنگ فالحتيان تصريح كرد: در حال برنامه ريزي در زمينه استفاده از ظرفيت هاي اين شركت ها براي نصب نيروگاه هاي 
خورشيدي و بادي، ارتقاي بازده نيروگاه هاي موجود و احداث نيروگاه هاي جديد، با شركت هاي خارجي در فضاي جديد كسب و كار 
هستيم. اين مقام مسوول به دو نمونه از پيشنهادهاي شركت هاي معتبر خارجي مبني  بر ايجاد هزار و 5٠٠ مگاوات نيروگاه 

خورشيدي، اشاره كرد.

احـداث 2نيـروگـاه بـا 
مشاركت  شركت هاي خارجي

پس از امضاي سه يادداشت تفاهم اقتصادي و تجاري بين ايران و روسيه در حاشيه برگزاري 
يازدهمين اجالس مشترک اقتصادي دو كشور در تهران، ايران و روسيه يك توافق نامه جديد 

همكاري در حوزه صنايع برق و احداث نيروگاه امضا كردند.
بر اين اساس با حضور هوشنگ فالحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ايران و » آناتولي تيخونوف » 
مديرعامل آژانس دولتي انرژي روسيه و مديرعامل شركت تكنوپروم اكسپورت روسيه به عنوان مجري طرح اين توافق نامه 
همكاري امضا شد. هوشنگ فالحتيان در تشريح جزييات امضاي اين توافق نامه همكاري برقي بين ايران و روسيه، گفت: 
هدف از امضاي توافق نامه احداث نيروگاه هاي حرارتي و نوسازي برخي از واحدهاي نيروگاهي در ايران بوده است. معاون 
وزير نيرو با اعالم اين كه هدف ايران احداث نيروگاه هايي با بهترين كيفيت، كمترين آاليندگي محيط زيستي و باالترين 

بازده توليد است، تصريح كرد: طرف روسيه در پيشنهاد خود بايد اين نكته ها را مدنظر داشته باشد. 

ایران و روسيه قرارداد برقي امضا كردند

در سال گذشته هر كيلووات ساعت برق حاصل از انرژي هاي تجديدپذير به نرخ 4،430 ريال خريداري مي شد 
امسال اين رقم با موافقت وزير نيرو به حدود 4،630 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت افزايش يافته است. 

با افزايش نرخ خريد برق از نيروگاه هاي تجديدپذير توجيه پذيري فني و اقتصادي طرح هاي اين بخش بيشتر از گذشته شده و در نتيجه 
انگيزه بيشتري براي جلب مشاركت هاي بخش خصوصي ايجاد مي شود. مقرر شده است كه برق نيروگاه هاي سيكل تركيبي جديد در 
سال جاري به ازاي هركيلووات ساعت 7٠٠ ريال با بازده 5٠ درصد خريداري شود و چنانچه بازده بيش از 5٠ درصد باشد، بيش از 7٠ تومان 

و چنانچه بازده كمتر از 5٠ درصد باشد، نرخ خريد از اين نيروگاه ها به ازاي هركيلووات ساعت كمتر از 7٠ تومان خواهد بود. 

افزایش نرخ خرید برق از 
توليدكنندگان تجدیدپذیر

بزرگترين نيروگاه خورشيدي كشور با حضور شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور و مرتضي 
بانك معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري در مالرد كرج به بهره برداري رسيد.

اين نيروگاه ظرفيتي به ميزان 5١4 كيلووات دارد و برق آن از طريق پست زميني به شبكه برق متصل مي شود. اين نيروگاه 
شامل ١836 پنل خورشيدي است كه جنس آنها از ماده منوكريستال است و از نيمه ارديبهشت سال جاري به صورت غيررسمي 

كار خود را آغاز كرده است.

بزرگترین نيروگاه خورشيدي 
كشـور افتـتاح شـد

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

6

كد: 91508

كیوان پورياور ـ گروه نیرو و تاسیسات



7

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره 14 |  آبان 93

نوآوری در مرحله دوم هدفمندی  در بودجه 94 

طبق اعالم بانك مركزی رشد اقتصادی كشور در فصل بهار امسال به 4.6 درصد 
رسيد كه در اين ميان، گروه صنايع و معادن كه سال گذشته در توليد ناخالص داخلی 

روند منفی داشت، به رشد 8.1 درصدی رسيده است.
 به گزارش ايسنا، اين ميزان در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ١5.١ واحد درصد افزايش يافته و 
سهم معادل دو واحد درصد از نرخ رشد 4.6 درصدی اقتصاد در دوره فصل بهار را به خود اختصاص داده 
است. بر اساس اعالم بانك مركزی سهم گروه صنايع و معادن در رشد توليد ناخالص اقتصاد كشور دو 
درصد است كه در اين ميان ١.5 درصد آن متعلق به صنعت و ٠.١ درصد متعلق به بخش معدن است 
رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال در بخش معدن ١٠.5 درصد بوده است همچنين 
توليد ناخالص داخلی در بخش معدن در فصل بهار امسال معادل 25 هزار و ١26 ميليارد ريال بوده است. 

رشـد ١٠.5 درصدی معدن در توليد ناخالص داخلی 

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور با بيان اين كه بودجه سال 1394 در 
حال حاضر در دست تهيه است از نوآوری هايی نسبت به وضع موجود در ادامه مرحله دوم 

قانون هدفمندی  يارانه ها در بودجه 1394 خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت درباره اصالح قانون هدفمندی  يارانه ها در بودجه ١394 اظهار كرد: 
هنوز در تهيه بودجه سال آينده به تبصره مرتبط با هدفمندی  يارانه ها نرسيده ايم اما قطعا در اين بودجه 
نوآوری هايی در اين زمينه نسبت به وضع موجود خواهيم داشت. وی همچنين درباره آمار بانك مركزی 
مبنی بر رشد اقتصادی گفت: عددی كه در سه ماه اول سال جاری محاسبه شده حاكی از رشد توليد ناخالص 
داخلی خوب كشور است كه با توجه به محاسبات بانك مركزی، مركز آمار و برخی موسسات پژوهشی 

با افتخار بايد عرض كنم كه همه محاسبات حاكی از رشد مثبت اقتصادی در سه ماه سال جاری است.

كد: 91509

كد: 91510

واگـذاري تحقيقات توسعه اي 
ميادین نفتي به دانشگاه ها  

معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوری گفت: با امضای توافقنامه های مشترک ميان 
شركت ملی نفت ايران و 9 مركز دانشگاهی و تحقيقاتی، مشاوران پژوهشی مخازن 13 

ميدان خشكی و 7 ميدان دريايی كشور تعيين شدند.
محمدرضا مقدم در گفتگو با شانا،  در تشريح جزييات توافقنامه ها گفت: موضوع توافقنامه، انجام مطالعات 
پژوهشی مخزنی به منظور توسعه فناوری ها برای بهينه سازی فرايندهای توليد و افزايش ضريب برداشت 
در مخازن مدنظر برای هر دانشگاه يا مركز تحقيقاتی بر اساس رويكردهای پژوهش محور و مبتنی بر 
فناوريهای روز جهانی و برنامه ريزی و اقدام برای تعريف و اجرای برنامه های آموزشی حمايت از رساله های 
مقاطع تحصيالت تكميلی در اين زمينه است.  وی افزود: بر اساس مفاد اين توافقنامه ها، مشاور پژوهشی 
به طور مستقيم مسووليت تحقيقات توسعه فناوری را در هر يك از ميادين بر عهده دارد و می تواند به 
مسووليت خود و پس از كسب موافقت كارفرما، همكاری ديگر دانشگاه های داخلی را نيز برای انجام 

ماموريت خود جلب كند. 

كد: 91511

محققان شركت ژاپنی هوندا از نسخه جديد ربات »آسيمو« با قابليت راه رفتن، دويدن، 
باال رفتن از پله و بازی فوتبال رونمايی كردند.

به گزارش ايسنا شركت هوندا پروژه طراحی ربات  را در سال ١986 با ساخت ربات EO آغاز كرد و 
همزمان با برگزاری كنفرانس وايرد در لندن، جديدترين نسخه ربات آسيمو نيز مهارت های مختلف خود 
را به نمايش گذاشت. ربات آسيمو )Asimo( با ١.3 متر قد، دارای 34 موتور است كه انجام حركات 
مختلف مانند انسان را امكانپذير می  كند؛ سرعت دويدن اين ربات 9 كيلومتر در ساعت است. راه رفتن، 
دويدن، باال رفتن از پله ها، فوتبال بازی كردن و صحبت كردن به زبان انگليسی و ژاپنی بخشی از 
مهارت های اين ربات شبه انسانی است. با استفاده از اطالعات بصری كه از دو دوربين نصب شده بر 
روی سر جمع آوری می شوند، ربات قادر به تشخيص جهت حركات انسان يا توپ )در هنگام بازی 

فوتبال( می شود.

رونمایی از نسخه جدید
 ربـات هـونـدا 

كد: 91512

2خطه شدن خطوط
 ریـلی تا سـال 94

مدير عامل راه آهن جمهوری اسالمی گفت: با تصويب شدن بودجه 2 هزار ميليارد 
تومانی راه آهن، همه خطوط ريلی كشور تا سال آينده، دو خطه می شود.

به گزارش تين نيوز،  پورسيدآقايی در مراسم افتتاح و بهره برداری از كارخانجات تعمير و نگهداری 
لكوموتيو در منطقه صنعتی سجزی اصفهان گفت: بحث نگهداری و تعمير اصولی لكوموتيو از 
مباحث مهم و اساسی در صنعت حمل و نقل ريلی است و استان اصفهان به لحاظ وجود صنايع 

فوالد و ذوب آهن، از مراكز مهم فعاليت اقتصادی و صنعتی محسوب می شود.
وی نقش حمل و نقل ريلی را در توسعه صنعت گردشگری مهم دانست و افزود: در مقايسه با 

ديگر وسايل نقليه، راه آهن و صنعت حمل و نقل ريلی، امنيت باالتری دارد.
پايان امسال به بهره  تا  معاون وزير راه و شهرسازی،افزود: قطار تندروی اصفهان - تهران، 

برداری می رسد.

كد: 91513
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بـا  انجمـن ها

D8 تشکيل كميته راهبری همکاری های فناورانه كشورهای

فناوری  كارگروه همكاری های  راهبری  كميته  اولين جلسه 
اجالس كشورهای درحال توسعه )D8( در تهران برگزار شد.

انجمن و مركز تحقيق و توسعه صنعت، معدن و تجارت: 

اين جلسه با توجه به برگزاری اجالس وزرای صنعت و كارشناسان ارشد 
هشت كشور در حال توسعه هشتم مهرماه با مسووليت مركز توسعه 
فناوری و صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور ارائه 
گزارش هاي از مصوبات اجالس پيشين و تعيين دستوركار و برنامه های 
حوزه فناوری برای اجالس آتی، در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برگزار شد.
در اين جلسه آقاكثيری رئيس مركز توسعه فناوری و صنايع پيشرفته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های اين كارگروه تا زمان 
برگزاری اجالس، پيشنهادهای اوليه برای اجالس تهران را اعالم كرد كه 
مهمترين آنها ايجاد مركز همكاری های فناوری D8 و برگزاری نمايشگاه 
ايران در حاشيه اجالس توسط پارك فناوری  توانمندی های فناورانه 
پرديس بود. اجالس وزرای صنعت و كارشناسان ارشد هشت كشور نيمه 

اول آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

دبيـر جدیـد انجـمن صنفـی شركت های
 حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته تعيين شد

مهندس غالمحسين عبداللهی سروی طی حكمی از سوی 
سيد حسن موسوی نژاد رئيس هيئت مديره انجمن صنفی 
دبير  بعنوان  وابسته  خدمات  و  ريلی  نقل  و  حمل  شركتهای 

انجمن تعيين شد.
انجمن صنفی شركتهای حمل و نقل ريلی : در اجرای تبصره 
يك ماده 22 اساسنامه و به استناد تصميمات متخذه در جلسه مورخ 
١393/6/4 هيئت مديره و بر اساس حكم صادره از سوی سيد حسن 
موسوی نژاد، مهندس غالمحسن عبداللهی سروی به  عنوان دبير انجمن 

تعيين و از هشتم شهريور ماه مشغول به  كار شد. 

استفـاده از شـركت های دانـش بنيان برای 
تجاری سازی كاالهای استراتژیک صنعت نفت 

بنياد  رييس  و  جمهوری  رييس  فناوری  و  علمی  معاون   
شركت های  و  معاونت  اين  برنامه های  برخی  نخبگان،  ملی 
دانش بنيان در زمينه ساخت 10 قلم كاالی استراتژيك صنعت 

نفت را اعالم كرد.
به گزارش انجمن شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي 

به نقل از شانا: سورنا ستاری گفت: خوشبختانه با پيگيری های به عمل آمده 
و عزم جدی وزارت نفت به منظور بهره گيری از توان شركت های دانش بنيان 
در تجاری سازی و خوداتكايی در زمينه كاالهای استراتژيك صنعت نفت، 
مردادماه سال جاری دستورالعمل حمايت از تجاری سازی فناوری موردنياز در 
صنعت نفت به تمامی دستگاه های تابعه آن وزارت ابالغ و مقرر شده است 
اين مهم توسط شركت های دانش بنيان در حوزه صنعت نفت و با بهره گيری 
از منابع صندوق نوآوری و شكوفايی صنعت توسعه نفت و صندوق حمايت از 
سازندگان و پيمانكاران اجرايی شود كه اميدواريم با تشريك مساعی وزارت 
نفت، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و صندوق نوآوری و شكوفايی 
شاهد اقدامات درخور توجهی در خصوص خود اتكايی در صنعت نفت كشور 

باشيم.
تاكنون در مركز طرح های  انجام شده  اقدامات  براساس  افزود:  ستاری 
كالن ملی فناوری، اجرای طرح های مذكور منجر به كاهش وابستگی به  
خارج از كشور در زمينه دستيابی به دانش فنی و فناوری و بومی سازی توليد 
محصوالت اساسی و مورد نياز كشور شده است و در سال جاری نيز اجرای 

طرح های كالن ملی دنبال خواهد شد.

كد: 91514

كد: 91515

كد: 91516
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كد: 91517 با برنده شدن در مناقصه اي از ذوب آهن محقق شد؛
تداوم همکاري هاي تام با ذوب آهن این بار براي توليد ریل ملي

ـ  الهه مهدوي)گروه كنترل و ابزار دقيق(: پس از  تام نامه 
تحويل موقت پروژه نوسازي تجهيزات اتوماسيون كوره بلند 
اتوماسيون  پروژه  اجرايي  خوب  روند  و  ذوب آهن  شماره2 
ايستگاه هاي ريخته گري 7 و 8 اين شركت، تام توانست در 
رقابت با شركت هاي صاحب نام حوزه صنايع معدني، برنده 
مناقصه »بازسازي و توسعه كارگاه نورد 650 جهت توليد ريل« 

در شركت ذوب آهن شود. 
 شركت ذوب آهن اصفهان در تاريخ دهم شهريورماه سال جاري طي 
نامه اي، تام را به عنوان برنده اين مناقصه اعالم كرد و عمليات اجرايي 
طرف  از  ابالغي  دستورالعمل هاي  و  مشخصات  نقشه ها،  طبق  پروژه 
كارفرما و با حضور و همكاري گروه هاي صنايع معدني، نيرو و تاسيسات، 

صنايع ريلي و كنترل و ابزار دقيق آغاز شد. 
اهم فعاليت هاي اين پروژه شامل انجام امور عمراني و ساختماني مربوط 
به بازسازي و توسعه كارگاه نورد65٠، نصب ماشين آالت و تجهيزات جديد 

در كارگاه با هدف توليد ريل، راه اندازي و تست نهايي تجهيزات كارگاه و 
پشتيباني فني است.

تام براي اجراي كامل اين پروژه ١2ماه فرصت دارد و با اتمام مراحل 
راه اندازي، پروژه به بهره برداري خواهد رسيد كه نتيجه آن توليد ريل  
UIC6٠ با طول 36 متر و ظرفيت حدود ١5٠هزار تن است. اين ريل به 
دليل وزن سنگين تر و دقت باال تر نسبت به انواع ديگر، در خطوط اصلي 

راه آهن كاربرد دارد.
اين پروژه براي شركت تام امتيازات زيادي دارد كه از ميان آنها مي توان 
به جديد و منحصر به فرد بودن اين تجربه اشاره كرد. تام پيش از اين نيز 
تجربياتي از فعاليت در زمينه صنايع معدني داشته است ولي اجراي پروژه در 
حوزه مربوط به توليد ريل تجربه جديدي است كه مي تواند بسيار ارزشمند 
باشد. از امتيازات ديگر اين پروژه مي توان ادامه فعاليت هاي تام در حوزه 
بازار فلزات و صنايع معدني و نيز حفظ روند تعامالت سازنده ميان شركت 

تام و ذوب آهن اصفهان را برشمرد.

نمايي از تولید ريل ملي، تام نامه/ عكس دريافتي

از تام چه خبر؟

قائم مقام ارشد مدیرعامل تام منصوب شد
ـ  گروه تحريريه: مراسم معارفه مهندس كورش  تام نامه 
كيهاني زاده به عنوان قائم مقام ارشد مديرعامل و عضو موظف 
حضور  با  يك،  كنفرانس  سالن  محل  در  تام  مديره  هيات 

مديرعامل و مديران ارشد تام برگزار شد.
وي داراي مدرك مهندسي برق ـ تكنولوژي والكترونيك از دانشگاه 
دولتي نورفلك ويرجينا آمريكا و فوق ليسانس MBA است. از برخي 
سوابق مختلف صنعتي مهندس كيهاني زاده مي توان به مديرعاملي و عضو 
هيات مديره شركت مهندسي مشاور صنعتي ايران، عضو هيات مديره و 
قائم مقام مديرعامل شركت بازرسي كيفيت استاندارد ايران، مديرعامل، 
عضو هيات مديره شركت فروسيليس ايران همچنين سوابق اجرايي در 
شركت صنايع آذراب، شركت موتوژن و شركت صنايع ريخته گري ايران 

اشاره كرد.
در اين مراسم مهندس شيخ زاده با ابراز خرسندي از پيوستن مهندس 
كيهاني زاده با تخصص مرتبط با حوزه هاي كسب و كار شركت، يادآور شد: 
در فرصت باقي مانده تا پايان سال بايد تمام تالش خود را براي جذب 

پروژه هاي بيشتر و تقويت خود در حوزه هاي فعلي كنيم.
وي تاكيد كرد: تام كار خود را از حوزه خودرويي آغاز كرد ولي در ادامه 

توانست در حوزه هاي غيرخودرويي نيز حضور خوبي داشته باشد.

وي ادامه داد: هم اكنون عمده فعاليت هاي ما قرار است در پنج حوزه 
صنايع خودرويي، صنايع معدني، اتوماسيون صنعتي، انرژي)شامل نيرو، 
نفت و گاز و غيره( و ريلي و عمراني متمركز شود كه در همه اين موارد 
نيازمند تالش مضاعف مجموعه كاركنان و مديران براي اجراي كاري 
كرد:  تاكيد  كيهاني زاده  مهندس  همچنين  هستيم  كيفيت  با  و  خوب 
خوشحالم كه در يك جمع حرفه اي از شما دوستان هستم و اميدوارم با 

شما بتوانيم تجربيات خوبي بر شركت بيفزاييم.

كد: 91518

مقام  قائم  رادمنش  مهندس  راست:  )از  تام  مديرعامل  ارشد  مقام  قائم  كیهاني زاده  مهندس  معارفه 
تام، مهندس كیهاني زاده قائم مقام ارشد مديرعامل، مهندس  مديرعامل،  مهندس شیخ زاده مديرعامل 
محمودي قائم مقام مديرعامل تام در حوزه توسعه بازار و امور بین الملل(، تام نامه/ عكاس:مرضیه سادات 

غضنفري
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مراسم  عمومي(:  روابط  كياني)واحد  محمد  ـ  تام نامه 
برگزاري  مناسبت  به  برتر«  اراده هاي  »تجلي  جشن 
موفقيت آميز مجمع شركت تام، با حضور مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو، مديران ارشد شركت تام و كاركنان 
نفت  صنعت  پژوهشگاه  همايش هاي  سالن  در  شركت 

برگزار شد.
نكتات قابل توجه در خصوص اين جشن كه آن را با ساير برنامه هاي 
مشابه متمايز مي كند، از جهات مختلف قابل بررسي است اول اين كه 
برگزاري يك مجمع موفق،  از  تام پس  است كه  بار  نخستين  براي 
است.  نشسته  به جشن  را  خود  كاركنان  تالش  سال  يك  سربلندي 
البته اين بدان معنا نيست كه در سال هاي ديگر موفق نبوده بلكه در 
يك شرايط خاص اقتصادي و در كنار مشكالت فراوان به اين مهم 
دست يافته است. دوم اين كه براي نخستين بار است كه مديرعامل 
گروه صنعتي در جشني كه به مناسبت برگزاري يك مجمع موفق از 
شركت هاي تابعه بوده، حضور مي يابد كه تقريبا كم سابقه بوده است. 
سوم اين كه شركت پس از عملكردي موفق، وظيفه اي براي خود متصور 

شده كه طي مراسمي درخور از كاركنان خود تقدير به عمل آورد.
قبل از  برگزاري مراسم برخي همكاران پيشنهاد داده بودند كه به 
جاي برگزاري جشن، هزينه آن صرف امور خيريه و خريد لوازم التحرير 
ارشد شركت  پيشنهاد مديريت  به  بنا  نيازمند شود كه  براي كودكان 
ضمن برگزاري جشن، بودجه اي نيز در اين راستا در اختيار گروه خيريه 

در آستانه آغاز سال تحصيلي قرار گرفت. 
عمليات آماده سازي اين مراسم از مدت ها قبل در حال انجام بود. 
بنرهاي در ورودي و داخل سالن، گل هاي تزييني، وضعيت نور و صدا 

همه چيز از قبل هماهنگ شده بود و نويد مراسمي خوب را مي داد.
با توجه به دعوت از مديريت ارشد ايران خودرو فكر نمي كرديم كه 
مراسم با توجه به مشغله كاري ايشان، به موقع برگزار شود ولي مهندس 
يكه زارع راس ساعت ١4:3٠ در محوطه پژوهشگاه حاضر شد كه در 
نوع خود جالب توجه بود. بعد از استقبال مهندس  شيخ زاده مديرعامل 
و هيات همراه  ايران خودرو  مديرعامل  از  مديره  اعضاي هيات  و  تام 
جشن تجلي اراده هاي برتر به طور رسمي كار خود را آغاز كرد. مراسم 
با تالوت آياتي چند از كالم اهلل مجيد توسط احمد جاللي آغاز شد. پس 
از آن سرود ملي پخش شد و دقايقي بعد مجري به روي سن آمد تا به 

عنوان اولين سخنران از مهندس كيوان خسروي ـ رييس هيات مديره 
شركت تامـ  براي ايراد سخنراني دعوت به عمل آورد.

رييس هيات مديره تام عملكرد شركت در سال 92 را نسبتا موفق 
ارزيابي كرد و گفت: كشور در سال گذشته در شرايط خاص اقتصادي 
به سر مي برد و شركت تام نيز از اين موضوع مستثني نبود ولي در ادامه 
اين تام بود كه تهديدها را به فرصت تبديل كرد و در واقع افق جديدي 
براي فعاليت هاي خود ايجاد كرد كه از آن مي توان به عنوان موفقيت 

مضاعف ياد كرد.
صنعتي  گروه  ارشد  مديريت  حضور  شمردن  مغتنم  ضمن  وي 
ايران خودرو در جمع كاركنان تام، تاكيد كرد:  حضور مهندس يكه زارع 
در جمع كاركنان تام از دو منظر قابل تامل است اول اين كه ايشان در 
جمع يكي از شركت هاي تابعه گروه صنعتي حضور يافته است. دوم اين 
كه ايشان در جمع كساني حضور يافته كه موفقيت آن حاصل تدابير 
مديريتي خودشان است كه به اعتقاد من تعبير دوم صحيح تر است. 
مهندس خسروي افزود: ما در هيات مديره بر اساس تدابير مهندس 
يكه زارع حركت كرديم و امروز كه اينجا هستيم توانستيم بخشي از 

نظرات ايشان را محقق كنيم.
وي خاطرنشان كرد: شركت تام به راحتي مي تواند در جمع فعاالن 
اقتصادي بدرخشد و فرهنگ كار و مديريت جهادي داشته باشد. اين 
شركت در چشم انداز خود قرار گرفتن در جمع 3٠ شركت برتر كشور را 

مد نظر قرار داده كه كامال دست يافتني است.
در ادامه فيلمي از فعاليت عمومي تام به عنوان يك شركت پيمانكار 
EPC پخش شد كه ضمن معرفي تاريخچه و پروژه هاي شركت تام به 

ارايه آخرين دستاوردها و فعاليت هاي آينده شركت پرداخت.
پس از آن مهندس شيخ زاده به ارايه پرزنت خود از عملكرد شركت در 

سال گذشته را ارائه كرد.
از  اين كه حضور مهندس يكه زارع در جمع ما نشان  بيان  با  وي 
اهميتي ويژه اي است كه تام در منظر ايشان به عنوان مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو دارد، تصريح كرد: اهداف ما محقق نمي شد مگر 
با حمايت هاي بي دريغ مديريت ارشد ايران خودرو. از طرفي جا دارد از 
زحمات و مسووليت پذير بودن همكاران خود در تام نيز تشكر  كنم؛ چرا 

كه مسلما ايشان بازوي اجرايي موفقيت شركت بودند.
وي در خصوص هيات مديره تام نيز تاكيد كرد: مبالغه نيست اگر 

از تام چه خبر؟

با حضور مديرعامل ايران خودرو در جمع كاركنان تام؛
جشن »تجلي اراده هاي برتر« به مناسبت عملکرد موفق سال مالي 92 برگزار شد
كد: 91519

جشن تجلي اراده هاي برتر، تام نامه/ عكاس:محمد صبوري
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از تام چه خبر؟

در مورد همكاران خود در هيات مديره بگويم كه با يكديگر به صورت 
تا شش ساعت جلسات مداوم و مستمر داريم و در  بعضا  هفتگي و 
كمتر شركتي از شركت هاي گروه صنعتي ايران خودرو چنين جلسات 

پرمحتوايي برگزار مي شود.
وي ادامه داد: به اعتقاد من حس مسووليت و همگرايي همكاران 
عزيز ضامن موفقيت در آينده خواهد بود. مهندس شيخ زاده سال هاي 9١ 
و 92 را سال هاي سختي براي تام ارزيابي كرد و گفت: در اين سال ها 
با شرايطي مواجه بوديم كه خارج از اختيار ما بود. تحريم ها، افزايش 
نرخ ارز، ركود تورمي و به دنبال آن كمبود نقدينگي در حوزه كارفرمايي 

هركدام به طريقي مشكالتي براي ما به وجود آورد .
وي با بيان اين كه تام را مي توان پلت فرمي از فناوري هاي پيشرفته 
دانست، در ادامه به نقش منابع انساني در پيشبرد اهداف سازماني اشاره 
كرد و يادآور شد: شايد دارايي ثبت شده تام رقم چنداني نباشد ولي بدون 
شك سرمايه هاي تام نيروي انساني متخصص و مسووليت پذير آن است 
و مفتخريم كه در سال گذشته همين منابع توانستند ما را از پيش بيني 

بودجه نيز پيش بياندازند. 
وي دوره حيات تام را به دو دهه تقسيم كرد و افزود: در دهه اول 
يك  ظرفيت  به  دست  يابي  و  ايران خودرو  ماموريت  انجام  تام  تالش 
ميليون دستگاه خودرو بود كه محقق شد ولي در دهه دوم با توجه به 
واقعياتي كه حوزه خودرو با آن مواجه بود تام اگر مي خواست در همان 
حوزه فعاليت كند، سطح فعاليتش محدود مي شد بنابراين رويكردي كه 
در حوزه خودرويي پيش گرفته بود را به ساير حوزه هاي صنعتي تسري 

داد.
وي با اشاره به خالصه اي از عملكرد سال گذشته شركت افزود:  رشد 
26 درصدي در حوزه فروش، رشد 29درصدي فروش سرانه، تغيير سبد 
غيرخودرويي،  پروژه هاي  از محل  فروش  تامين 68درصد  و  درآمدي 
خوداتكايي هرچه بيشتر در بازارهاي غيرخودرويي، همه و همه بخشي از 
دستاوردهايي بود كه تام توانست در سال ١392 براي خود محقق كند. 

مديرعامل تام حضور در جمع پنج شركت برتر فعال در حوزه معدني، 
ريلي، اتوماسيون، نيرو و تاسيسات، حفظ جايگاه اول در حوزه خودرو در 
خاروميانه و قرار گرفتن در جمع 2٠ شركت برتر نفتي تا سال ١395 را 

به عنوان چشم انداز تام برشمرد.
بعد از سخنراني زمان هنرنمايي هنرمندان در نظر گرفته شده براي 
جشن رسيد. كار با ارايه موسيقي سنتي و محلي از سوي يك گروه 
موسيقي سنتي آغاز شد. اين گروه با سازهايي چون سنتور، كمانچه، دف 

و تنبك شور و حال خاصي را به حضار دادند.
است  قرار  كه  كرد  اعالم  مراسم  مجري  دوستدار  پويان  ادامه،  در 
مسابقه اي براي حضار برگزار كند و از چند تن از همكاران خانم و آقا 
براي مشاعره به روي سن دعوت كرد. مشاعره بين خانم ها غضنفري)از 
واحد روابط عمومي( و عاليي)از واحد مالي( آغاز شد و انصافا شعرهايي 
زيبايي بين آنها رد و بدل شد به گونه اي كه مجري قانع شد كه جايزه 
به هر دو نفر آنها تعلق گيرد اما وضعيت در آقايان كمي فرق كرد. غير از 
آقاي صفايي پور)از واحد برنامه ريزي( كه از شاعران شركت نيز محسوب 
مي شود، بقيه بيشتر راغب بودند كه به جاي مشاعره آواز بخوانند و در 
صدر آنها نيز اكبر جوادي)از گروه نفت و گاز( حضور داشت. ساير افراد 
دعوت شده غير از آقاي واعظي)از گروه نت(، مثل اشكان غالمي و 
اداري( نشان دادند كه حرف بيشتري در حوزه  اميد حشمت)از گروه 
خوانندگي دارند وحسابي لبخند را لب همكاران نشاندند و قرار شد به 

همگي جايزه اي تعلق گيرد.
در ادامه نيز قرعه كشي مربوط به نظرسنجي زمان برگزاري مراسم 
و هديه عيد فطر نيز به انجام رسيد و پنج نفر از جمله خانم شهرابي)از 
آقاي  دقيق(،  ابزار  و  كنترل  گروه  ناصري)از  آقاي  بازرگاني(،  گروه 
نخستين روحي)از گروه نت(، آقاي عابديان)از گروه بدنه، قالب و پرس( و 
آقاي داوري)از گروه نيرو و تاسيسات( به قيد قرعه انتخاب شدند. حسن 
ختام مراسم نيز اجراي زيباي چند آهنگ پاپ بود كه با استقبال خوب 

همكاران مواجه شد. 

راه اندازي بخشي از ناحيه 7 فاز ١7 و ١8 پارس جنوبي توسط تام

تام نامهـ  محمدعلي 
نفت  اختياري)گروه 
پتروشيمي(:  و  گاز  و 
تالش  و  همت  با 
شركت  متخصصان 
در  خودرو  ايران  تام 
فاز 17 و 18  ناحيه 7 
پارس جنوبي، عمليات 
از  بخشي  راه اندازي 
ناحيه 7 مابين ايستگاه 
 122 واحد  تا  بعثت 
 )FULE GAS )واحد 
و خطوط انتقال گاز به 

فلرها با موفقيت انجام شد. 
شركت تام از اسفند سال ١39١ انجام عمليات Piping، جوشكاري، 
 ١8 و   ١7 فاز   7 ناحيه  راه اندازي  و  عايق  رنگ آميزي،  هيدروتست، 
پارس جنوبي را آغاز كرد. تام در ميان 2٠ شركت فعال در پروژه فازهاي 
ياد شده مرتبط با شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران )IPMI(، به 

عنوان اولين شركت موفق به راه اندازي بخشي از ناحيه 7 شد.

فاز  گازي  پااليشگاه 
جنوبي  پارس   ١8 و   ١7
به منظور توليد روزانه 5٠ 
گاز  مكعب  متر  ميليون 
بشكه  هزار   8٠ طبيعي، 
 4٠٠ و  گازي  ميعانات 
تن گوگرد و توليد ساالنه 
و  اتان  تن  ميليون  يك 
١٠5 ميليون تن گاز مايع 
بوتان(  و  )پروپان   LPG

در حال احداث است.
پااليشگاه  اين   
اصلي  واحدهاي  شامل  هكتار   ١55 تقريبي  مساحت  به  زميني  در 
شيرين سازي گاز، واحد تثبيت ميعانات گازي و مخازن ذخيره، واحد 
شيرين سازي و نم زدايي گاز، تبريد و جداسازي گاز اتان، پروپان و بوتان، 
واحد سولفور، واحد بازيافت و دانه بندي گوگرد، واحد مركپتان زدائي و 

واحد فلر است.

كد: 91520

نمايي از فاز 17 و 18 پارس جنوبي، تام نامه/ عكاس: رضا مهاجر
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در  دقيق(:  ابزار  و  كنترل  مهدوي)گروه  الهه  ـ  تام نامه 
مهندسي  پروژه هاي  اجراي  زمينه  در  تام  فعاليت هاي  ادامه 
به روش EPC در حوزه اتوماسيون صنعتي، قرارداد پروژه 
كوثر  آبرساني  اتوماسيون  و  برق  تجهيزات  »مدرنيزاسيون 

ذوب آهن اصفهان« منعقد و پروژه وارد فاز اجرايي شد.
قرارداد اجراي اين پروژه پس از امضاي طرفين در تاريخ  25 شهريور 
سال جاري از طرف شركت ذوب آهن اصفهان به شركت تام ابالغ 
شد كه بر اساس اين قرارداد تام مي بايست مجموعه PLC ها، سيستم 
مانيتورينگ، تجهيزات ابزار دقيق و تجهيزات الكتريكال موجود در قسمت 
آبرساني كوثر بخش فوالدسازي شركت ذوب آهن اصفهان را طي ١٠ 
ماه، با تجهيزات جديد با كاربري بهينه تر جايگزين كند. حضور تام در 
اين پروژه عالوه بر سودآوري، امتيازات ديگري از جمله كسب تجربه اي 
كارآمد در زمينه پروژه هاي اتوماسيون صنعتي صنايع فوالدسازي و ادامه 

همكاري موفق با شركت ذوب آهن اصفهان را در پي خواهد داشت.
اصفهان  ذوب آهن  شركت  توسط  گذشته  سال  پروژه  اين  مناقصه 
برگزار شده بود كه در پي برگزاري اين مناقصه، تام به همراه بسياري 
از شركت هاي صاحب نام در اين حوزه، در اين رقابت گام نهاد. به دليل 
باالتر بودن مجموع امتياز فني - قيمتي تام نسبت به رقبا طي ابالغيه اي 

در اواخر سال گذشته، شركت تام به عنوان پيروز مناقصه، اعالم شد.
الزم به ذكر است پمپ خانه كوثر، تامين كننده آب مدار بسته و مدار 
باز ايستگاه هاي ريخته گري سه و 6 بخش فوالدسازي همچنين آب 

كنورتورهاي يك، دو و سه وكوره پاتيلي LF2 است. سيستم كنترل 
زيمنس،  قديم  سری   PLC تابلوهاي  براساس  پمپ خانه  اين  فعلي 
تابلوهای رله -كنتاكتوري، كنترلر آنالوگ و نمايشگرهاي ميميك واقع در 
اتاق كنترل كار مي كند كه تا پايان اجراي اين پروژه مجموعه PLCهاي 
جديد زيمنس، سيستم مانيتورينگ، تجهيزات ابزار دقيق و تجهيزات 

الكتريكال جديد و مدرن جايگزين تجهيزات قديمي موجود خواهد شد.

از تام چه خبر؟

ابزار دقيق(: مرحله  الهه مهدوي)گروه كنترل و  ـ   تام نامه 
اجرايي پروژه »تكميل نصب، پيش راه اندازي، راه اندازي كامل، 
پتروشيمي  اتوماتيك سالن نساجي  انبار  نگهداري  و  تعمير 

تندگويان« از سوي تام آغاز شد.
  در اين پروژه شركت تام مسوول راه اندازي خطوط انتقال زميني، 
هوايي، آسانسورها و ماشين آالت خاص بسته بندي و انبارش اتوماتيك 
محصول نهايي سالن نساجي پتروشيمي تندگويان است. اين نخستين 
و  انتقال  راه اندازي خطوط  با  مرتبط  فعاليت هاي  حوزه  در  تام  تجربه 

انبارهاي اتوماتيك در پتروشيمي است كه مي تواند به عنوان اصلي ترين 
امتياز اين پروژه، تلقي شود. 

پاركينگ هاي  و  انبار ها  زمينه  در  فعال  تنها شركت  تام ايران خودرو 
مكانيزه در ايران است. از تجربه هاي پيشين تام در اين حوزه مي توان 
امام  فرودگاه  ترمينال  كارگو  ايران خودرو،  مكانيزه  انبار  پروژه هاي  به 

خميني)ره( و پاركينگ مكانيزه شهرداري تهران اشاره كرد.
نصب تجهيزات انبار مكانيزه اين سالن شامل 3٠ ايستگاه مبتني بر 
PLC4٠٠ زيمنس، توسط شركت آلماني Autefa انجام شده است 
و در ادامه شركت تام طي دو پروژه »تكميل نصب و راه اندازي انبار 
كارخانجات  اتوماتيك  انبار  نگهداري  و  نصب  »تكميل  و  مكانيزه« 
نساجي«  در پتروشيمي شهيد تندگويان فاز نصب ماشين آالت را كامل 
كرده است. پس از اتمام فرآيند نصب، در پروژه فعلي، تام تجهيزات را 

راه اندازي خواهد كرد.
 از دشواري هاي اين كار مي توان به افت كارايي برخي تجهيزات و نيز 
كمبود قطعات كه در نتيجه گذشت چند سال از اتمام كار شركت آلماني 
ايجاد شده است و شرايط آب و هوايي خاص محل اجراي پروژه )بندر 
ماهشهر(، اشاره كرد. با توجه به مشكالت ذكر شده واگذاري اين كار به 
تام نشانه اعتماد كارفرما به توانمندي هاي مختلف از جمله مهندسي اين 
شركت است و غلبه بر اين مشكالت را مي توان از ويژگي هاي شاخص 

اين پروژه قلمداد كرد.

كد: 91521 از سوي شركت تام؛
عمليات راه اندازي پروژه انبار مکانيزه پتروشيمي تندگویان آغاز شد

كد: 91522اجراي پروژه آبرساني كوثر ذوب آهن اصفهان آغاز شد

نمايي از انبار مكانیزه،  تام نامه/ عكس دريافتي

پروژه آبرساني كوثر ذوب آهن اصفهان،  تام نامه/ عكس از روح اله كالته جاري
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از تام چه خبر؟

معينيان)گروه  عليرضا  ـ  تام نامه 
مميزي  گروه  تشكيالت(:  و  فرآيند 
شركت TUV InterCert پس از سه 
شركت  صالحيت  مميزي،  انجام  روز 
براي صدور گواهينامه مديريت  را  تام 
سيستم يكپارچه)IMS( مورد تاييد قرار 

داد. 
اين گواهينامه تحت عنوان سيستم مديريت 
كيفيت  مديريت  سيستم  شامل  يكپارچه 
مديريت  سيستم   ،)ISO9001:2008(
 ،)ISO14001:2004( زيست  محيط 
و  حرفه ای  بهداشت  و  ايمنی  مديريت  سيستم 
و   )OHSAS )18001:2007(شغلی
راهنماي سيستم مديريت محيط زيست، ايمني و 
 DAkkS تحت اعتبار )HSE-MS( بهداشت

آلمان است.
راهنماي  با  انطباق  است،  ذكر  به  الزم 
تام  در شركت  بار  اولين  براي   )HSE-MS(

تحت مميزي قرار گرفت.
در جلسه اختتاميه اين مميزي كه با حضور 
برگزار  شركت  مديران  و  مميزي  تيم  اعضاي 
شد، تيم مميز ضمن تشكر از همكاري مناسب 

واحدهاي تحت مميزي، مواردي مانند اهميت 
انجام مميزي هاي داخلي  به رويكرد فرآيندي، 
يكپارچه  راهبري  جلسات  ماهيانه  برگزاري  و 
را به عنوان نقاط قوت شركت تام ذكر كردند 
همچنين نقاط قابل بهبود در حوزه هاي تحت 
مميزي نيز ارائه شد كه پيگيري آنها در جلسات 

راهبري يكپارچه انجام خواهد گرفت.
 سازمان ها تحت تاثير نيازهاي در حال تغيير، 
ويژگي محصوالت و فرآيندهاي به كار گرفته 
بين المللي  و  و مقررات منطقه اي  قوانين  شده، 
قرار  ذينفعان  نياز  همچنين  مشتري  الزامات   ،
دارند و براي دسترسي و حصول به نتايج مورد 
نظرشان نيازمند روش ها و سيستم هايي هستند 
افزايش  نيازها،  تمامي  پاسخگوي  بتواند  كه 
دهنده كارآيي و اثربخشي عمليات سازمان باشد. 
لذا لزوم استفاده از سيستم هاي مختلف مديريت 
را  سازمان  توقعات  از  فراگيري  جنبه هاي  كه 

برآورده سازد، اهميت زيادي دارد.
سيستمهاي مديريت يكپارچه درواقع با هدف 
تلفيق و يكپارچه سازی سه سيستم ؛ مديريت 
كيفيت بر اساس ISO 9001، مديريت زيست 
محيطي بر اساس  ISO 14001 و مديريت 

ايمنی بر اساس  OHSAS 18001درجهت 
دستيابي به يك سيستم جامع مديريتي مطرح 
می  سازی  يكپارچه  فرايند  هرچند  است،  شده 
استاندارد ها و سيستم های ديگر  تواند شامل 

عالوه بر سه سيستم فوق نيز باشد.
از فوايد اجرا و استقرار استانداردهاي مجموعه 
IMS، مي توان به مواردي از قبيل صرفه جويي 
مميزي  تعداد  و  مستندات  كاهش  هزينه،  در 
براي سيستم هاي مختلف، افزايش ارتباط بين 
سيستم ها و سهولت در اجراي آن، ارائه چارچوبي 
فعاليت ها  كردن  همسو  سازمان،  توسعه  براي 
نتيجه مداري  استراتژيك،  اهداف  تحقق  براي 
تعيين  سازمان،  ذينفعان  نظر  مورد  موارد  بر 
با اهداف  ارتباط  خواسته هاي مشتري/جامعه و 
وسيله  به  بخشي  اثر  بررسي  خط مشي،  و 
و  مشتري/جامعه  رضايت  ميزان  اندازه گيري 
بر  مؤثر  كليدي  فرآيندهاي  به  توجه  كاركنان، 
كيفيت/ايمني و زيست محيطي و اولويت بندي و 
تمركز بر بهبود مستمر و ايجاد تسهيالت جهت 
حركت به سوي مدلهاي تعالي سازماني  نظير  

EFQM و INQA  اشاره كرد.

كد: 91523 IMS موفقيت شركت تام در دریافت مجدد گواهينامه

برتري نماینده تام در مسابقات شناي ایران خودرو

سادات  مرضيه  ـ  تامنامه 
ليال  عمومي(:  غضنفري)روابط 
ميرابراهيمي در جشنواره ورزشي گروه 
شناي  رشته  در  ايران خودرو   صنعتي 
آزاد گروه سني زير 30 سال، به مقام 

دوم دست يافت.
 نماينده شركت تام با ركورد چهل و شش 

ثانيه و 79 صدم ثانيه و تنها با اختالف 2 ثانيه و 
2٠صدم ثانيه از نفر اول كه از مربيان مجموعه 

ورزشي پيكان است، به مقام دوم رسيد.
اين مسابقات در روزهاي چهارم و يازدهم 
شهريور ماه به مناسبت گراميداشت روز صنعت 
استخر موسسه فرهنگي ورزشي  و معدن در 
ايران خودرو برگزار شد كه ليال ميرابراهيمي و 

ساره منطقي به عنوان نمايندگان تام در اين 
مسابقات حضور داشتند.

مسابقات به صورت انفرادي بين شركت هاي 
ايران خودرو و شركت هاي زيرمجموعه در دو 
ماده قورباغه و آزاد و در سه رده سني برگزار شد.

داوري اين مسابقات برعهده داور اعزامي از 
فدراسيون غريق نجات بوده است.

كد: 91524
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حضور تام در نمایشگاه جانبي دومين كنفرانس 
ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران

سادات  مرضيه  ـ  تام نامه 
غضنفري)واحد روابط عمومي(: تام ايران 
بيشتر  هرچه  معرفي  هدف  با  خودرو 
در  ريلي  حوزه  در  خود  دستاوردهاي 
نمايشگاه جانبي دومين كنفرانس ملي 

مهندسي ژئوتكنيك ايران شركت كرد.
در اين كنفرانس كه نهم و دهم مهرماه در 
شهر كرمانشاه برگزار شد، شركت تام به عنوان 
يكي از حاميان برگزاري در كنار شركت هاي 
تخصصي در اين حوزه در اين كنفرانس حضور 

يافت. 
مهندس مقداد محمودي قائم مقام مديرعامل 

در حوزه توسعه بازار و امور بين الملل در حاشيه 
اين كنفرانس ضمن بازديد از نمايشگاه جانبي در 
غرفه شركت تام ايران خودرو حضور يافت و در 
جمع خبرنگاران با اشاره به  توجه ويژه اين شركت 
مشاركت در سمينارهاي علمي در حوزه هاي 
مختلف اظهار داشت: يكي از اولويت هاي اين 
شركت حضور فعال در سمينارهاي علمي در 
حوزه هاي مختلف است كه با توجه به اين مهم 
تام در سمينار ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران 
كه در كرمانشاه برگزار شد، حضور فعالي داشت.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: با توجه به حضور 
شركت تام ايران خودرو در كرمانشاه به عنوان 

پيمانكار اصلي اجراي پروژه قطار سبك شهري 
اين شهر، الزم ديديم كه به عنوان حامي، حضور 

مشاركت فعالي در اين سمينار داشته باشيم.  
به  اشاره  با  پايان  در  محمودي  مهندس 
توانمندي هاي تام در بخش هاي مختلف گفت: 
اكنون در حوزه هاي مختلف  اين شركت هم 
صنعت كشور حضوري گسترده دارد كه يك 
بخش از فعاليت هاي آن به حوزه صنايع ريلي 

برمي گردد. 
ميداني  و  آزمايشگاهي  نوين  دستاوردهاي 
نوين  دستاوردهاي  سنگ،  و  خاك  مكانيك 
ژئوتكنيك،  مهندسي  در  فيزيكي  مدل سازي 
توسعه و پيشرفت روش هاي مدل سازي عددي 
در مهندسي ژئوتكنيك، مخاطرات ژئوتكنيكي 
مهندسي  لرزه اي،  ژئوتكنيك  مهندسي  و 
در  آن  نقش  و  محيطي  زيست  ژئوتكنيك 
توسعه پايدار، پايش سالمت ژئوتكنيكي سازه ها، 
به سازي،  روش هاي  و  مساله دار  خاك هاي 
گودبرداري و سازه هاي زيرزميني و روش هاي 
پايدارسازي، زمين شناسي مهندسي و تحقيقات 
پروژه هاي  در  ژئوتكنيكي  مسائل  و  محلي 
عمراني استان كرمانشاه از محورهاي دومين 
در  ايران  ژئوتكنيك  مهندسي  ملي  كنفرانس 

كرمانشاه بود. 

كد: 91525

در جلسه اعضاي كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني ايران و عمان مطرح شد :
تدوین استراتژي ها و گام  هاي عملياتي كميسيون  

اسماعيل  ـ  تام نامه 
محمددوست)معاونت فروش و توسعه 
توانمندسازي  هدف  با  كار(:  و  كسب 
براي  الزم  ساخت هاي  زير  ايجاد  و 
هاي  شركت  كار  و  كسب  توسعه 
پيش  از  اهداف  تحقق  و  مهندسي 
و  ايران  بازرگاني  اتاق  شده  تعيين 
عمان، شرح وظايف كميسيون خدمات 
فني و مهندسي و برنامه هاي اجرايي  
اين كميسيون در سه بازه زماني كوتاه 
جمع  مدت  بلند  و  مدت  ميان  مدت، 

بندي و به تاييد  اعضا رسيد.
مهندس حميد شريفي پور رييس كميسيون 
ايران  بازرگاني  اتاق  و مهندسي  فني  خدمات 
براي جذب  برنامه ريزي  و عمان عنوان كرد: 
مهندسي،  حوزه هاي   با  مرتبط  شركت هاي 
و  هم افزايي  ايجاد  براي  راه كارهايي  تدوين 
بكارگيري  و  اعضا  بيشتر  چه  هر  مشاركت 
همچنين  اهداف  پيشبرد  براي  فرآيندها 

بكارگيري ساز و كارهايي براي تامين منابع مالي 
مورد نياز كميسيون جهت فعاليت هاي صادراتي 
آغاز و در دستور كار اين كميسيون قرار گرفته 
است. بررسي بازار و معرفي فرصت هاي صدور 
خدمات، معرفي فعاليت هاي اتاق به شركت ها، 
هيات هاي  اعزام  سرمايه گذاران،  و  سازمان ها 
تخصصي به عمان براي مذاكره با كارفرمايان 
تجاري  طرح هاي  ارايه  عماني،  شركاي  يا  و 

جمله  از  ايران  در  عماني  سرمايه گذاران  به 
برنامه هاي آتي اين كميسيون است.

و  ايران  بازرگاني  اتاق  است  ذكر  شايان 
عمان به منظور نيل به اهداف فوق نسبت به 
بازرگاني  تجاري،  پايه  بلند  هيات  يك  اعزام 
به سرپرستي مهندس شافعي رئيس كل اتاق 
بازرگاني ايران به مسقط در مهرماه سال جاري 

اقدام خواهد كرد.

از تام چه خبر؟

كد: 91526

غرفه تام در دومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنیك ايران،  تام نامه/ عكاس:مرضیه  سادات غضنفري

جلسه اعضاي كمیسیون خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني ايران و عمان، تام نامه/عكس دريافتي
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اختتاميه نخستين جشنواره كارآمدي مديريت ارتباطات و 
اموربين الملل ايران خودرو روز سوم آبان ماه با حضور مديرعامل 
گروه صنعتي ايران خودرو، مديران ارشد گروه و شركت  هاي 
صنعتي  گروه  ارتباطات  سابق  روساي  و  مديران  و  تابعه 
ايران خودرو برگزار شد و روابط عمومي تام حائز سه رتبه برتر 

شد.
اين جشنواره كه از زمان اعالم تا بررسي و درخواست مستندات شركت ها 
چند ماه به طول انجاميد، در ١3 بخش از جمله رشته هايي مثل، برترين اثر 
توليدي در زمينه اطالع رساني)گفتگو، مقاله، عكس خبري، گزارش،خبر(، 
برترين پروژه اجرايي در زمينه روابط عمومي)پروژه هاي برگزيده و فناوري 
اطالعات(، برترين محصول تبليغاتي)بروشور، پوستر، تيزر، عكس تبليغي، 
فيلم و كاتالوگ(، برترين نشريه داخلي، طرح برتر، برترين روابط عمومي و 

برترين كارشناس ارتباطات برگزار شد.
در نخستين جشنواره كارآمدي ارتباطات ايران خودرو عالوه بر اداره 
نيز  ايران خودرو  تابعه گروه صنعتي  ايران خودرو، شركت هاي  ارتباطات 
حضور داشتند، در مجموع نيز 372 اثر از مديريت هاي ارتباطات و روابط 
عمومي ارسال شد و مبناي داوري نيز آثار سال هاي 9١ و 92 شركت ها 

بود.
براي داوري آثار نيز از اساتيد ارتباطي بيرون سازمان استفاده شد كه در 
راس آنها دكتر سيدغالمرضا كاظمي دينان رييس انجمن روابط عمومي 
قرار داشت دكتر ساعي، لعلي، كتابدار و قلندري نيز از ديگر اعضاي هيات 

داوران بودند.
يادداشت،  و  مقاله  برترين گزارش،  در حوزه هاي  تام  روابط عمومي 
گفت وگو، طراحي ، برترين اثر توليدي در قالب فيلم و پروژه هاي فناوري 
اطالعات در اين جشنواره به عنوان كانديداي برگزيده انتخاب شد و در 
اختتاميه نخستين جشنواره كارآمدي در سه حوزه موفق به دريافت دو رتبه 

اول و يك رتبه دوم شد.
تام در حوزه محصول توليدي)فيلم معرفي تام از زبان بچه ها( توسط 
مرضيه سادات غضنفري، در رده كارشناسان برتر ارتباطات توسط محمد 
كياني و در حوزه پروژه برتر فناوري اطالعات)وب سايت تام( توسط زهرا 
ويسه حائز رتبه شد و در نهايت تنديس، تقديرنامه وكمك هزينه سفر 
زيارتي رشته هاي ياد شده به نمايندگان تام رسيد. اين جايگاه در ميان 
رتبه هاي كسب شده در گروه صنعتي ايران خودرو، رتبه شاخصي محسوب 

مي شود.
در اين مراسم مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو نيز با بيان اينكه 
روابط عمومي در دو جبهه داخل و خارج شركت فعاليت مي كند، گفت: 
در بخش داخلي، ارتباطات بايد رابطه بسيار خوبي با پرسنل شركت داشته 

باشد و نمي تواند خود را در تعامل با آنها ايزوله كند، برقراري اين ارتباط 
مناسب بسيار مهم است و از حد داشتن يك جريده يا موارد معمولي، 

فراتر است.
مهندس هاشم يكه زارع اظهار كرد: ارتباطات يك علم است و بايد 
فعاليت های اين حوزه به صورت كامال علمی و برنامه ريزی شده انجام 
پذيرد. انتظار و توقع من در بخش ارتباطات اين است كه آنچه در واقعيت 
اتفاق افتاده را مطرح و منتشر كنند البته اين كه آنچه اتفاق افتاده است را 

به چه شكل بگوييم نيز خود يك هنر است.
همچنين علی مصريان، مدير ارتباطات و امور بين الملل گروه صنعتي 
ايران  خودرو در اين مراسم از تدوين مدل تعالي ارتباطات در اين گروه 
صنعتی خبر داد و گفت: به زودي مدل تعالي سازماني را با مشاركت 
مديريت هاي ارتباطات گروه در حوزه ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو 
پياده مي كنيم تا زمينه ارزيابي علمي فعاليت ها، تحول ساختاري، ارتقاي 
جايگاه و سطح دانش فني و تكنيكي ارتباطات گروه با رويكرد هم افزائي 

ميسر شود.
وي ادامه داد: در تالش هستيم تا يك تاريخ شفاهي از مجموعه اقدامات 
و تالش هاي مديران ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو تدوين كنيم تا 
تجربه هاي مديريتي در دوره هاي مختلف و مواجهه با رويدادهاي متعدد 
داخلي و خارجي گروه براي استفاده در زمان حال و انتقال دانش به مديران 

آينده به صورت مستند و ثبت شده، قابل بهره برداري باشد.
يكي از نكات جالب در اين جشنواره دعوت از مديران ارتباطات و روساي 
سابق روابط عمومي بود. از جمله مديران ارتباطات قبلي آقايان ، نقي پور، 
غضنفري، خادم المله، عرب، راد و بابايي حاضر بودند كه از آنها تقدير به 
عمل آمد همچنين از تام نيز از آقاي حميد ليالز كه چند سال گذشته 

رياست روابط عمومي ايران خودرو را برعهده داشت، تقدير به عمل آمد.

كد: 91527

در اختتاميه نخستين جشنواره كارآمدي ارتباطات ايران خودرو 

سه نشان برتر به روابط عمومي تام رسيد

همكاران روابط عمومي شركت تام ايران خودرو
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تام نامه ـ عباس دهقاني)گروه بدنه، 
گردهمايي  چهارمين  پرس(:  و  قالب 
مديران پروژه شركت تام  ايران خودرو 
گردهمايي(  در سال 1393)هفدهمين 
به  رو  حركت  از  »جلوگيري  هدف  با 
دانش  حوزه  در  »پيشرفت«  و  عقب« 
مديريت پروژه در سالن خيام شركت 

تام ايران خودرو برگزار شد.
كيومرث محمودزاده، دبير اين گردهمايي با 
 Gold“ و ”Scope Creep“ بيان مفهوم
Plating” در مديريت پروژه، به سه عادت 
شود  ترك  مي بايست  كه  مديران  نادرست 
نظير قول ها و وعده هاي گوناگون و بيش از 
حد، ارتباطات بيش از حد الزم)ايميل، جلسات 
و گزارشات بيش ازحد( و رفاقتي كار كردن 

اشاره كرد.
صوتي  فايل  اجراي  با  گردهمايي  اين 
تلفني«  ارتباط  بيان فوق العاده در  آموزش » 
از سلسله مباحث آموزشي فن بيان محمد پيام 

بهرام  پورآغاز شد.
بهرام پور ضمن بيان ارتباط تلفني موثر، از 
مخاطبين درخواست كرد مواردي نظير رسمي 
صحبت كردن در مكالمات، يادداشت برداري، 
پيروي از لحن صحبت مخاطب، صحبت با 
لحن جدي، رسمي، مهربان و با انرژي را در 

مكالمه خود رعايت كنند.
از  بهره گيري  كرد:  اضافه  بهرام پور 
تكنيك هاي ارتباطي در مكالمات تلفني باعث 

تيم  و  مديران   بين  موثرتري  ارتباط  ايجاد 
پروژه با كارفرما مي شود.

در ادامه اين گردهمايي با توجه به اهميت 
آشنايي مديران پروژه با »قراردادها و قوانين 
عمومي پيمان« در اجراي پروژه هاي صنعتي، 
توضيحات مقدماتي توسط دكتر«سيد عرفان 
و  دادگستري   يك  پايه  وكيل  الجوردي« 

مشاور حقوقي تام ارائه شد. 
در اين راستا، اولين جلسه آموزش »آشنايي 
 22 پيمان«  عمومي  قوانين  و  قراردادها  با 
مهرماه برگزار و مورد استقبال مديران پروژه 
شركت قرار گرفت. اين جلسات به طور متوالي 

تا پايان مباحث مذكور برگزار خواهد شد.
برگرفته  ايران   در  پيمان  عمومي  شرايط 
شده از فيديك )FIDIC( است كه در زمان 
شده  بومي سازي  قسمت ها  برخي  در  ايجاد، 

است.
مهندسان  بين المللي  فدراسيون 
برگرفته  بين المللي  نهادي   )FIDIC(مشاور
 Federation فرانسوي  عبارت  از 
 Internationale des Ingenieues 
آن  بنيانگذاران  و  است    Conseils
و  سوئيس  فرانسه،  كشورهاي  مهندسان 
با   ١9١3 سال  در  فيديك  هستند.  بلژيك 
هدف ترويج و ارتقاي اهداف راهبردي صنعت 
مهندسي و انتشار منابع حرفه اي و اطالعات 
تشكيل  استانداردها(  يافته)ياهمان  ساختار 
شد. امروز 94 كشور دنيا از جمله ايران عضو 

فيديك هستند. عمده شهرت و اعتبار فيديك 
تعريف  و  تبيين  زمينه  در  فعاليت  واسطه  به 
سطح  در  ساز  و  ساخت  صنعت  قراردادهاي 

بين المللي است. 
از ميان استانداردهاي شناخته شده فيديك 
مي توان به شرايط قراردادهاي ساخت و ساز، 
EPC، اشاره كرد. انتخاب روش انجام پروژه 
پروژه  استراتژيك  از تصميم گيري هاي  يكي 
است كه در پايان مرحله مطالعات توجيهي و 
هم زمان يا پس ازتصميم گيري در مورد روش 

مالي پروژه صورت مي گيرد.
شرايط پيمان براي پروژه هاي EPC )كليد 
در دست(، كه به صورت يك كتاب نقره اي 
رنگ منتشر شده است براي زماني كه يك 
شركت مسووليت كامل طراحي و اجراي يك 
پروژه مهندسي را بر عهده مي گيرد، توصيه 
پيمانكار  قرارداد  نوع  اين  تحت  است.  شده 
و  ساخت  و  طراحي  كامل  انجام  مسووليت 
تدارك تجهيزات و تسهيالت را به نحوي كه 
پروژه با گرداندن يك كليد قابل بهره برداري 

باشد، بر عهده دارد.
صورت  به  معموال  قرارداد  نوع  اين   

مذاكره اي به پيمانكار واگذار مي شود.
معرفي پروژه اسلب برگردان به همراه درس 
محمدرضا  مهندس  توسط  آن  آموخته هاي 
نقابي مدير گروه مكانيك و رباتيك در شماره 
قبل تام نامه به تفصيل توضيح داده شده است.

طي چهارمين گردهمايي مديران پروژه شركت تام؛
كد: 91528دوره » قراردادها و قوانين عمومي پيمان« برگزار شد

چهارمین گردهمايي مديران پروژه شركت تام  ايران خودرو در سال 93، تام نامه/ عكاس: مرضیه سادات غضنفري
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تام نامهـ  گروه دريافت خبر: با توجه به برنامه ريزی های 
صورت گرفته در شهريورماه 93 روند توليد شركت صنايع 
ماشين ابزار ايران خودرو نسبت به ماه های گذشته و به 
مالحظه اي  قابل  پيشرفت  گذشته  مردادماه  خصوص 

داشت.
روند توليد اين شركت در شهريورماه نسبت به مردادماه در بخش 
مجموعه سازي محصوالت بدنه 82 درصد، در بخش ساخت پالت 
مهركام پارس 83درصد، در بخش جيگ و فيكسچرسازی3٠٠درصد 

و در بخش ساخت سازه فلزی 88درصد رشد داشته است.

شركت  اين  برنامه  مهم ترين  خصوص  در  آپكو  مديرعامل 
در سال جاري، گفت: افزايش و توسعه تجهيزات سفارشی به 
خصوص بر روی خودروهای رانا، پژو 2٠6، تندر9٠ و دنا، سفارشي 
سازي پنج هزار دستگاه خودرو و توسعه امكان سنجي صادرات 
تجهيزات سفارشي از طرح هاي سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي 
و مديريت جهادي است. سعيد ترابي قزويني تاكيد كرد: همكاری 
با ديگر شركت های گروه صنعتی ايران خودرو مانند امدادخودرو 
و ايران خودروديزل در خصوص نصب تجهيزات سفارشی نيز 
البته مهم ترين وظيفه شركت آپكو  امسال اجرايي خواهد شد. 
حركت و همراهی با شركت مادر است تا مشتريان، آپكو را جدا 
از ايران خودرو ندانند و اين نكته بسيار مهم و راهبردی است. وي 
افزود: اگرچه عمده فروش و خدمات آپكو درحال حاضر اصطالحا 

به صورت خدمات پس ازفروش )افترماركت( انجام می شود اما 
طرح های متنوع ازقبيل تامين بعضی از قطعات به همراه خودروها 
و در هنگام عرضه، وجود دارد كه آپكو در كنار شركت مادر ايفای 
نقش می كند. به عنوان مثال در انتهای سال 92 و اوايل سال 93 
شركت آپكو با تامين و نصب سنسورهشداردهنده عقب، نقش به 
سزايی در جمع آوری سه هزار دستگاه خودروی كف در سايت های 

خارج از سايت مركزی داشته است.
مديرعامل آپكو همچنين در خصوص مهم ترين نوآوري و يا 
اقدامات جديد كه در آپكو اتفاق افتاده، گفت: سفارشی سازی خودرو 
اين امكان را می دهد تا شركت مادر به بخشی از نقدينگی اين 
بازار دست يابد. طرح هايی از قبيل سفارشی سازی خودروهای رانا، 

پژو2٠6، تندر9٠ و دنا در اين راستا انجام می شود. 

سفـارشي سـازي 5 هـزار
 دستگـاه خـودرو

رشد چشمگير توليد در شركت 
صنایع ماشين ابزار ایران خودرو 

اخبـار
شركت   هاي تابعه تام 

صنعتي  قالبهاي  شركت  عمومي  روابط  ـ  تام  نامه 
ايران  صنعتي  قالب هاي  شركت  ايران خودرو: 
خودرو)IKID( موفق به دريافت گواهينامه هاي استاندارد 

شد.
 پيرو انجام فرآيند مميزي CERT )جهت دريافت سه ساله 
ايران  صنعتي  قالب هاي  شركت  ايزو(  استاندارهاي  گواهينامه 
شهريورماه  در  آلمان   DQSشركت سوي  از   )IKID(خودرو
استانداردهاي گواهينامه  اخذ  به  موفق  ديگر  بار  سال ١393، 

 ISO/TS16949 :2009، ISO 9001:  2008، ISO
OHSAS 18001 :2007 ،14001:2004 و  IMS در 
SCOPE طراحي و ساخت قالب و پانل گيج توليد قطعات 

پرسي و مجموعه هاي مونتاژ  بدنه خودرو شد. 

صـدور مجـدد گواهينامه هاي 
استاندارد شركت قالبهاي صنعتي 

ایران خودرو

كد: 91531

مديرعامل آپكو آخرين برنامه هاي سال 93 
اين شركت را تشريح كرد؛

كد: 91530

كد: 91529
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فوالدسازي بردسير از مرز پيشرفت 50 درصدي گذشت
پروژه هاي بزرگ به روایت مردان بزرگ

تام نامهـ  ساره منطقي)گروه معدني(: فضل اهلل حاج صادقي! مدير بزرگترين پروژه گروه صنايع معدني تام. 
هربار كه پاي صحبتش بنشينيد بيشتر شيفته اش مي شويد. كالمش پدرانه و همه برخاسته از سال ها 
تجربه اي  است كه بر سپيدي موها و اطمينان لحن گفتارش نشسته. به افرادش چنان اعتماد مي كند كه هرگز 
كسي حاضر نمي شود تحت هيچ شرايطي جز صداقت تقديمش كند. بعد از 33 سال پختگي آنقدر پرانرژي 
در صحنه مي درخشد كه جوان ها هم گاهي از همپايي اش كم مي آورند. وي از آن دسته فرماندهاني است كه 
طاليه دار سپاهند و پيشتر از هر كس ديگر به رويارويي بحران ها مي روند. نه از پشت ميزشان در دفتر كار 
كه حاضرند هميشه در ميدان كارزار! در كنار تمام اين زواياي كاري، حاج صادقي شهره گروه است به خوش 

مشربي و دست و دلبازي و رفاقت، حتي با كوچكترين ها. 
وي معتقد است شركت تام مردان بزرگي دارد. مرداني كه اگر اراده كنند دشوارترين و عظيم ترين كارها 
را هم به سرانجامي افتخارآميز خواهند رساند. پروژه فوالدسازي بردسير كه اكنون در پيشرفت فيزيكي 53 

درصدي خود قرار دارد، پس از اتمام، يكي از كارنامه هاي درخشان تام خواهدبود.
حاج صادقي تام را شركت موفقي نسبت به ساير رقبا ارزيابي مي كند و مي گويد: اين را فقط و فقط مديون 
همين »بچه ها«ييم. »بچه هاي ما« عالقه مندند، باهوشند و پرانرژي و در اين پروژه همه از خود مايه گذاشتند. 

البته شركت بايد حواسش را جمع كند كه اين انرژي از دست نرود.
اكنون كه پروژه فوالدسازي بردسير از مرز پيشرفت 50 درصدي اش عبور كرده پاي صحبتش نشسته ايم 
تا شريك شويم در نگاهش به رويدادهاي گذشته و آنچه كه در پيش رو خواهيم داشت و پروژه بردسير را از 

زاويه ديد وي بررسي مي كنيم. مثل هميشه گرم و صميمي، پذيراي سواالتم مي شود.

كد: 91532

مهندس فضل اله حاج صادقي مدير پروژه فوالد بردسیر، تام نامه/ عكاس: مرضیه سادات غضنفري
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 تام تا به حال پروژه هاي بزرگ 
زيادي براي كارفرمايان مختلف انجام 
عمده  تفاوت  نظر شما  از  است.  داده 
ديگر  با  بردسير  فوالدسازي  پروژه 

پروژه ها چه بود؟ 
سرمايه گذار  مالك،  كه  بود  اين  تفاوتش 
كه  بود  بخش خصوصي اي    نهايي،  كاربر  و 
قاطعانه تصميم به تكميل طرح و به انجام 
دو  كارفرماها  ايران  در  داشت.  آن  رسيدن 
خصوصي.  بخش  و  دولتي  بخش  دسته اند؛ 
در   ١٠٠ را  حساسيت  سطح  باالترين  اگر 
كارفرماهاي  حساسيت  سطح  بگيريم،  نظر 
 5٠ نهايتا  فوالد  براي  خصوص  به  دولتي، 

خواهد بود. زيرا در صورت به انجام 
نرسيدن طرح، به راحتي شمش را از 
اوكراين و چين وارد مي كنند. بخش 
پروژه هايي  چنين  در  خصوصي هم 
بازاري  بخش  يك  است.  دسته  دو 
كه تنها در فكر استفاده از تسهيالت 
در  حساسيتش  و  طرح هاست  اين 
 }– ميخندد   –{ است!   ١5 حد 
تكنوكرات هايي١  دوم،  دسته  اما 
طور  هر  مي خواهند  كه  هستند 
خصوصا  برسد.  اتمام  به  كار  شده 
براي  باشد.  بانك  كارفرما  وقتي 
خواهد   ١٠٠ حساسيت  پارامتر  آنها 
زمان.  مورد  در  خصوص  به  بود، 
مي كند  را  اين  حساب  بانك  زيرا 
قالب  در  را  سرمايه  همين  اگر  كه 
تسهيالت در اختيار مردم قرار دهد، 
درصد   28 تا  دردسري  هيچ  بدون 
ديگر  پارامتر  مي كند.  دريافت  سود 

اما  است  كيفيت  گروه  اين  براي  حساسيت 
در مورد پارامتر هزينه، دستشان بازتر بوده و 
از مسايل قراردادي به خصوص در حين اجرا 
احتراز مي كنند. كار كردن با اين  بخش، هم 
آسان است و هم سخت. آساني اش به دليل 
مساعدت هايي است كه به 

خاطر نتيجه گرايي شان مي كنند و سختي اش 
نيز مربوط به نياز ايشان به سرعت عمل ما و 
دقت باالي كار در مباحث كيفي است. پس 
پروژه هاي ديگر  با  پروژه  اين  اصلي  تفاوت 
بخش  يك  سرمايه گذارش  كه  است  اين 

تكنوكرات وابسته به بانك است.

باالي  حساسيت  به  توجه  با   
كارفرما به زمان، تام چقدر توانسته از 
پس برآورده كردن اين پارامتر برآيد؟ 
مي بايست  پروژه  قرارداد،  اساس  بر 
كارفرما  تحويل  امسال  شهريور  پايان  تا 

برآوردها،  آخرين  به  توجه  با  اما  مي شد 
ما  اتمام مي رسد.  به  آينده  پروژه طي سال 
نام  به  بخشي  خود  ماهانه  گزارش هاي  در 
تحليل تاخيرها داريم كه بر اساس آناليز تك 
مي شود.  ارائه  زمانبندي  برنامه  مراحل  تك 
در مورد اين عقب ماندگي، بر اساس آخرين 
گزارش تحليلي كه به كارفرما ارائه شده 
و مورد تاييد ايشان قرار گرفته است، 7١ 
درصد از اين تاخيرها خارج از كنترل دو 
طرف بوده؛ يعني نه تام و نه كارفرما 
نمي توانستند نقشي در آن داشته 
باشند. يكي از مهم ترين اين 
انتقال  امكان  عدم  عوامل 

به  است.  بوده  خارجي  كارفرماهاي  به  پول 
منابع  بودن  فراهم  وجود  با  كه  معني  اين 
قبل  تا  نبود.  ميسر  آن  انتقال  الزم،  مالي 
مي توانستيم  ما  كه  رقمي  ژنو،  توافقات  از 
بدون دردسر به خارج بفرستيم زير 4٠ هزار 
يورو بود. در صورتي كه شما بخواهيد يك 
قرارداد 2.5ميليون يورويي را، با پرداخت هاي 
4٠ هزارتايي تسويه كنيد، بيش از يك سال 
نياز خواهد داشت. خوشبختانه بعد از توافقات 
ژنو اين مبلغ به 4٠٠ هزاريورو افزايش پيدا 
عامل  بازتر شد.  دستمان  تا حدودي  و  كرد 
تحريم هاي  تاخيرها  در  گذار  تاثير  ديگر 
زيرا  بود.  ايران  عليه  بين المللي 
تراز  خارجي  تامين كنندگان  برخي 
ايران  با  كه  نبودند  حاضر  اول 
بعد  اين ها،  بر  مضاف  كنند.  كار 
اختالس ها،  به  مربوط  جريانات  از 
سري  يك  قبلي،  دولت  پايان  در 
ايجاد  به  كه  شد  جاري  قوانيني 
در  وحشتناكي  محدوديت هاي 
ثبت  براي  شد،  منجر  كشور  داخل 
سفارش، گشايش اعتبارات اسنادي، 
معافيت هاي  اخذ  ترخيص ها، 
بار  امر،  اين  كه   ... و  گمركي 

مشكالت ما را سنگين تر كرد. 
7١درصد  ما  محاسبات  طبق 
مواردي  چنين  به  مربوط  تاخيرها 
محسوب  كنترل  از  خارج  كه  بوده 
تاخيرها  29درصد  تنها  و  مي شود 

تحت كنترل تام بوده است. 

با توجه به  بحران هايي   
دو  يكي  در  كه  كرديد  اشاره  شما  كه 
پروژه ها  گريبان گير  گذشته  سال 
سر  از  براي  تام  شركت  بود،  شده 
نوآوري ها  چه  بحران ها  اين  گذراندن 

يا راه كارهاي خالقانه اي داشت ؟
امكان  عدم  وجود  با  پروژه،  ابتداي  در 
تمام  و   )LC(اسنادي اعتبار  بازكردن 
خارجي  پرداخت هاي  در  كه  مشكالتي 
پيش پرداخت  نقدي  ارسال  با  داشت،  وجود 
بخش مهندسي پروژه با ارز آزاد و از طريق 
صرافي ها براي شروع طراحي ها اقدام كرديم 
و در نتيجه مي توانستيم اطالعات مهندسِي 
كارهاي داخلي را مستقل از قضاياي تحريم، 
در ايران دنبال كنيم. با اين كار -كه پرداخت 

به پيشرفت يك  آخر مربوط  20درصد 
سخت  بسيار  ماهيتي  لحاظ  به  پروژه 
است، چون همه كاستي ها خودش را آنجا 
نشان مي دهد. مثلي داريم در اين مورد كه 
انجام  كه  را  خانه  مي گويد:«سفت كاري 
جايش  فالن  بگويي  بنا  به  اگر  مي دهند 
اصالح  گچكاري  در  مي گويد  است،  كج 
فالن  بگويي  اگر  كچ كاري  در  مي شود، 
جايش موج دارد، مي گويد در رنگ درست 
مي شود، اما در رنگ ديگر نمي شود گفت 
كه كار در جاي ديگري درست مي شود!«

مانند  هم  راه اندازي  و  پيش راه اندازي 
مرحله رنگ است. هرچه ايراد از قبل مانده 

باشد آنجا خودش را نشان مي دهد.

Technocracy(، در اصطالح به حكومت تكنیك اطالق  انگلیسی:    1-فن ساالری )به 
شده است كه در آن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بايد بوسیله صاحبان فن اداره 
ارباب فن است كه بر  از رهبری  به مفهوم هواداری  به ديگر سخن فن ساالری  شود. 
دانش فنی و مهارت های فناورانه تكیه دارد و همان ها يعنی مهندسان، دانشمندان و 

تكنوكرات ها بايد فعالیت های اقتصادی و سیاسی را رهبری كنند.
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از قرارداد خارجي محسوب  تنها پنج درصد 
و  داخل  ساخت  بخش  8٠درصد  مي شد- 

عمليات ساختماني، پيش برده شد. 
مورد ديگر اين بود كه »بچه هاي ما« به 
دليل عالقه اي كه داشتند، از روال  كالسيك 
استفاده نكردند. اصوال شركت هاي فعال در 
بيشتر   ،GC يا  عمومي  پيمانكاري  حوزه 
براي  يعني  پيمانكار؛  تا  دارند  كارفرما  نقش 
ديسيپلين هاي  به  را  پروژه  كار،  پيشبرد 
كوچكتر تفكيك كرده و براي هر ديسيپلين، 
يك پيمانكار انتخاب مي كند. سپس آنها را 
ايجاد  هماهنگي  ميانشان  و  كرده  هدايت 
اما  برساند.  نتيجه  به  را  كار  تا  مي كند 
در  و  زدند  باال  را  آستين ها  ما«  »بچه هاي 
سيويل،  مانند  مي توانستند،  كه  بخش هايي 
استراكچر و طراحي، خودشان دست به كار 
شدند. اين كار دو فايده براي ما داشت. اول 
اين كه كارها روان تر پيش مي رفت و ديگر 
پروژه  اين  كه  هنگامي  من  اعتقاد  به  آنكه 
ايران  در  ديگري  تيم  هيچ  برسد،  اتمام  به 
به اندازه »بچه هاي ما« قابليت مهندسي و 
دانشي نخواهد داشت. زيرا ديگران خودشان 
دست به كار نمي زنند و فقط كارفرما بوده اند. 
از طراح خارجي  را  پايه  مهندسي  اطالعات 
پيمانكاران  به  را  آن  و  مي كردند  دريافت 
منتخب خود مي سپردند و فعاليت عمده شان 

در نظارت پيمانكاران خالصه مي شد. 

كارفرما  نظر  حاضر  حال  در   
نسبت به تام چيست؟ 

كل  مديره  هيات  در  است.  راضي  ما  از 
كل  يك بار  هفته  دو  هر  پاسارگاد  بانك 
در  مي شود.  بررسي  بانك  اين  پروژه هاي 
چراغ  سه  پيمانكار  هر  براي  جلسه  اين 
و  كيفيت  زمان،  دارد؛  وجود  قرمز  يا  سبز   ِ
همواره  مدت  اين  طول  در  تام  كار.  ايمني 
دو تا از چراغ هايش؛ HSE و كيفيت، سبز 
براي ما قرمز  بوده است، زمان هم همواره 

بوده!)مي خندد( 

 اگر زمان به عقب باز مي گشت و 
همين حاال پروژه را شروع مي كرديم، 
چه كارهايي را اضافه  مي كرديد و چه 

كارهايي را نمي كرديد؟
مي كنيد،  مطالعه  را  تاريخ  شما  وقتي 
كه  كنيد  برخورد  اموري  به  است  ممكن 
مثال  عنوان  به  باشد  تعجب برانگيز  برايتان 
ممكن است زماني فتحعلي شاه كاري كرده 

سازگار  امروز  منطق  با  ما  نظر  به  كه  باشد 
شرايط  در  تصميم  اين  شايد  ولي  نيست. 
بهترين تصميم محسوب  او  براي  آن زمان 
مي شده و ما در زمان حال از درك آن شرايط 
در  را  آنها  تجربيات  وجود،  اين  با  عاجزيم. 
عقبه خود داريم كه از آن استفاده مي كنيم. 
ما هم همين طور. مطمئنا تصميماتي كه در 
زمان خودش گرفته ايم به جا بوده است ولي 
آموخته هايي هم داشته ايم كه در پروژه هاي 

آتي حتما آنها را به كار مي بنديم.

را  بردسير  پروژه  مشابه  اگر   
چه  مي كنيد  فكر  بگيريم  امسال 
آموخته هايي داريم كه اين بار كمكمان 

كند؟
و  بياييم  بايد  كه  است  اين  امر  واقعيت 
كنيم.  بررسي  را  قرمزمان  آن چراغ همواره 
است كه اآلن »بچه هاي  اين  احساس من 
چهار  سه،  شرايط  در  معدني  گروه  در  ما« 
بسيار  جايگاه  در  آنها  نيستند.  پيش  سال 
مي توانند  كه  دارند  قرار  باالتري  بسيار 
انجام  را  خودشان  كار  مستقل  صورت  به 
قبلي،  بلندمدت  استراتژي هاي  طبق  دهند. 
كه  است  بوده  صورت  بدين  برنامه ريزي 
بعدي  مراحل  در  تخصصي  گروه هاي 
شركت هاي  صورت  به  بلوغشان،  و  رشد 
آن  مديره  هيات  كه  كنند  عمل  مستقلي 
مي كنم  فكر  مي شود.  منصوب  تام  توسط 
است  شرايطي  در  گروه  جديد،  پروژه  براي 
در  را محقق كند.  امر  اين  بتواند  راحت  كه 
آيين نامه ها و  نتيجه مشكالتي كه شايد در 
و  مي رود  كنار  باشد،  تام  پيچيده  نظام هاي 
چابك تر   )business unit(تجاري واحد 
عمل مي كند. به عالوه اختيارها نيز تفويض 
كاهش  تصميم گيري  مراجع  تعدد  و  شده 
وارد  چابك تري  با سازماندهي  ما  و  مي يابد 

عمل مي شويم.

اين  صورتي  چنين  در  آيا   
دارد  را  اين  توانايي  مستقل  شركت 
حمايت  بدون  را  خود  هزينه هاي  كه 

شركت مادر، پوشش دهد؟
سال  چند  اين  در  زيرا  راحت!  خيلي  بله! 
همه اين جوانب در گروه تمرين شده است.

 
براي  ديگرتان  توصيه هاي   

اجراي پروژه جديد چه خواهد بود؟ 
از لحاظ تكنيكي و فني، كارهايي هست 

كه ديگر نبايد تكرار شوند. مانند كار كردن 
كه  اين  با  كار  اين  ُخرد.  پيمانكاران  با 
زياد  تام  براي  را  زمان  در  انعطاف پذيري 
مي كند ولي چون پيمانكاران خرد توان مالي 
قوي ندارند، در نتيجه قدرت تامين تجهيزات 
بهينه  صورت  به  هم  را  كارشان  ابزار  و 
نخواهند داشت. در نتيجه مشغله تامين اين 

پيش نيازها بر دوش پروژه اضافه مي شود.
 مثال در بخش نقشه ها در پروژه بردسير، 
ما نمي توانستيم از پيمانكاران بزرگ استفاده 
به  مرحله  چندين  در  نقشه ها  چون  كنيم. 
براي  كافي  ورودي  ما  و  ما مي رسيد  دست 
شرايطي  چنين  در  نداشتيم.  پيمانكار  تغذيه 
خالي  ظرفيت  براي  روز  هر  مي توانست  او 
پروژه  براي  ادعا)claim(كند.  مانده اش 
بار  اين  ما  مي كند.  فرق  وضعيت  اما  جديد 
لحاظ  به  و  بچه ها  كارُكشتگي  لحاظ  به 
موجوديت اسناد فني، يك پيشينه كامل در 
دست داريم. بنابراين توصيه من براي پروژه 
پيمانكاران  از  بار  اين  كه  است  اين  جديد 
بزرگ تر استفاده كنيم ولي در هر ديسيپليني 
از دو پيمانكار! اين هم دليل دارد. اول اين 
كه همه دانش ما به صورت كامل دست يك 
پيمانكار نباشد و دوم اين كه بتوانيم فرآيندها 
را به صورت موازي و منعطف تر پيش ببريم. 
داشته  را  اين  توانايي  بايد  پيمانكاران  اين 
باشند كه تمام پيش نيازهاي خود را خودشان 
تامين كنند و نيازي به درگير شدن ما نباشد.

يك  مي توانيم  هم،  خارجي  بخش  در   
نماينده بازرگاني خارجي را انتخاب كنيم تا او 
عهده دار تمامي پرداخت هاي تامين ما شود. 
عالوه بر اين ها چيزي كه واقعا در اين پروژه 
ريسك  آناليز  مي شد،  حس  خالي اش  جاي 
اضافه  كاري  مراحل  به  بايد  حتما  كه  بود 
شود؛ به صورت اتاق فكري كه مختص آن 
پروژه و كليه شرايط محيطي، وضعيت هاي 
احتمالي آتي را بررسي كند. شرايط سال 9١ 
كند.  پيش بيني  بود  نتوانسته  كس  هيچ  را 
تغييرات شديد نرخ ارز و سه برابر شدن آنها 

نيز همين طور. 
هيچ كدام اين اتفاقات قابل پيش بيني نبود 
ولي اين كه مي گويند مارگزيده از ريسمان 
هم  ما  مورد  در  مي ترسد،  سفيد  و  سياه 
زيادي  آموخته هاي  ما  پيدا مي كند.  مصداق 
داشتيم. ساز و كارهاي جبراني خوبي طراحي 
كار  به  دست  باز  با چشم  بار  اين  و  كرديم 

مي شويم.
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گفتگـو

كارفرماي  يك  جاي  به  اگر    
از  مشابهي  پروژه   ، خصوصي  بخش 
دولت بگيريم، فكر مي كنيد كليات كار 

چه تفاوت هايي خواهد داشت؟
در كار كردن با بخش خصوصي تكنوكرات 
او  برداريم،  سويش  به  قدم  يك  ما  وقتي 
دوقدم به سمت ما برخواهد داشت. زيرا به 
است.  عالقه مند  مي خواهد  ما  از  كه  كاري 
در مورد بخش دولتي، من فكر مي كنم كه 
و  داد  انجام  را  قراردادي  موازين  بايد  صرفا 
هر جا كه او نتوانست تعهدات قراردادي اش 
را انجام دهد و ما نتوانستيم پيرو آن فعاليت 
وضعيت  مي بايست  دهيم،  انجام  را  مربوطه 
را مستندسازي كنيم. كار را جدي مي گيريم 
و با تعهد عمل مي كنيم ولي پوشش تمامي 

ريسك ها را هم مد نظر قرار مي دهيم.

توسعه  هاي  طرح  در   
فوالد و به خصوص طرح هاي 
جانمايي  به  راجع  استاني 
زيادي  انتقادهاي  كارخانه ها 
مطرح شده، پروژه بردسير از 

اين لحاظ چگونه است؟
در مورد تامين مواد اوليه مشكلي 
مجوز  كارفرما  زيرا  ندارد.  وجود 
پلنت  دارد،  را  معدن  از  برداشت 
مشغول  سيرجان  در  كنسانتره اش 
كار است، گندله سازي اش در حال 
اسفنجي  آهن  پلنت  و  است  اتمام 
نيز در مجاورت پروژه ما قرار دارد. 

برايش  خودمان  نيز  را  برق  تامين  مشكل 
را هم خودش رفع  حل كرديم. مشكل گاز 
نمود و تنها مشكل در حال حاضر آب است. 
صورت  اين  به  كارفرما  هم  را  مشكل  اين 
حل كرده كه يك تصفيه خانه مجاني براي 
است.  كرده  احداث  كرمان  شهر  فاضالب 
به  متعلق  آن  پساب  ابد  تا  كه  اين شرط  با 
ايشان باشد. و با لوله كشي هايي كه در حال 
اجراست آب را به سايت منتقل خواهد كرد.

مشكالت  آيا  پروژه  سايت  در   
به  تا  نشده اي  پيش بيني  غيرمعمول 

حال داشته  ايد؟
خير. زيرا ما چه در پروژه و چه در سايت 
گونه  اين  كرديم.  استفاده  تجربه  با  افراد  از 
افراد مي دانند كه چگونه با شرايط محيطي 

بايد برخورد كرد. 
 51 مرز  از  بردسير  ي  پروژه   

درصد گذشته، ولي 49درصد ديگرش 
سخت ترين  مي كنيد  فكر  باقي مانده، 
قسمت پروژه در ادامه چه خواهد بود؟ 
دارد.  مرحله  سه  پروژه  هر  كلي،  طور  به 
يكي شروع آن و پيشروي تا 2٠ درصد اول، 
و  تيم بندي  كارگاه،  تجهيز  طراحي،  شامل 
مهيا شدن براي كار. مرحله بعد از 2٠درصد 
تا 8٠ درصد كه كار تقريبا به صورت روتين 
جلو مي رود و مرحله آخر 2٠درصد پايان كار 
كه جمع كردن پروژه است و شامل عمليات 
راه اندازي  و  پيش راه اندازي  نصب،  تكميلي 
مي شود. اين 2٠درصد آخر به لحاظ ماهيتي 
كاستي ها  همه  چون  است،  سخت  بسيار 
خودش را آنجا نشان مي دهد. مثلي داريم در 
اين مورد كه مي گويد:سفت كاري خانه را كه 
انجام مي دهند اگر به بنا بگويي فالن جايش 
اصالح  گچكاري  در  مي گويد  است،  كج 

فالن  بگويي  اگر  گچ كاري  در  مي شود، 
درست  رنگ  در  مي گويد  دارد،  موج  جايش 
نمي شود گفت  ديگر  رنگ  در  اما  مي شود، 

كه كار در جاي ديگري درست مي شود!
مانند  هم  راه اندازي  و  پيش راه اندازي 
مرحله رنگ است. هرچه ايراد از قبل مانده 

باشد آنجا خودش را نشان مي دهد. 

اش  عهده  از  كه  مي كنيد  فكر   
برآييد؟

البته ! »بچه هاي ما« افراد بسيار قابلي اند!

مشابه  كه  ديگري  شركت هاي   
تام فعاليت مي كنند را در نظر بگيريد، 
خود را در مقايسه با اولين فوالدسازي، 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
و  فقط  را  اين  و  بوديم  موفق تر  خيلي  ما 

جدي  »بچه ها«ييم.  همين  مديون  فقط 
عالقه مندند،  ما«  »بچه هاي  مي گويم! 
باهوشند و پرانرژي و در اين پروژه همه از 
خود مايه گذاشتند. البته شركت بايد حواسش 

را جمع كند كه اين انرژي از دست نرود. 
از  مقايسه  در  گفت  مي توان  مجموع  در 
گرفتن  نظر  در  با  يعني  عملكردي  لحاظ 
تام  هزينه،  و  زمان  كيفيت،  فاكتورهاي 
به لحاظ  اما  نباشد قطعا دوم است  اول  اگر 
١٠٠درصد  را  اين  انساني،  نيروي  پتانسيل 
مي گويم كه تام اول است. ما خودمان را به 
آب زديم و تا عمق كار فرو رفتيم نه اينكه 
فقط پاهايمان را خيس كنيم و از دور دستي 

بر قضايا داشته باشيم.

را  پروژه  كار  اول  روز  كه  وقتي   
كه  مي كرديد  فكر  گرفتيد،  تحويل 
به  را  كار  بچه ها  با  بتوانيد 

اين صورت پيش ببريد؟
به  تام  با   8٠ سال  از  من 
مي كردم.  كار  مشاور  صورت 
و  كم  جريان  در  موقع  همان  از 
پايه  بودم.  تام«  كيف »بچه هاي 
نهاده شد  بنا  گونه اي  به  شركت 
باهوش ترين ها در  كه مي بايست 
شوند  گرفته  كار  به  شركت  اين 
و عالقه مند ترين ها را هم انتخاب 
مي كردند ولي جدا از قابليت هاي 
مهِم  نكته  من  نظر  به  فردي، 
نقشي  افراد،  رسالت  و  ماموريت 
از  يكي  مي كنند.  ايفا  سازمان  در  كه  است 
هر  وضعيت  تشخيص  ما  اصلي  هنرهاي 
يك از افراد در سازمان و برقراري ارتباطات 
در  من  كه  تجربه اي  با  كه  آنهاست  ميان 
كه  مي دانستم  داشتم  چنيني  اين  2٠پروژه 
سابقه  با  و  كنم  برقرار  را  ارتباط  اين  چطور 
كه  بودم  مطمئن  تام،  در  »بچه ها«  مثبت 
به وجود  تيم بندي خوبي  راحتي مي شود  به 
آورد و خوشحالم كه مي بينم نسبت به سه 
تام  سال پيش خيلي پيش رفته ايم. شركت 
اراده  اگر  كه  مرداني  دارد.  بزرگي  مردان 
كنند. دشوارترين و عظيم ترين كارها را هم 
پروژه  رساند.  افتخارآميز خواهند  انجامي  به 
پيشرفت  در  اكنون  كه  بردسير  فوالدسازي 
پس  دارد،  قرار  خود  درصدي   53 فيزيكي 
تام  درخشان  كارنامه هاي  از  يكي  اتمام  از 

خواهدبود.

در مجموع مي توان گفت در مقايسه از لحاظ 
عملكردي يعني با در نظر گرفتن فاكتورهاي 
نباشد  اول  اگر  تام  هزينه،  و  زمان  كيفيت، 
قطعا دوم است اما به لحاظ پتانسيل نيروي 
انساني، اين را 100درصد مي گويم كه تام 
اول است. ما خودمان را به آب زديم و تا عمق 
كار فرو رفتيم نه اينكه فقط پاهايمان را خيس 

كنيم و از دور دستي بر قضايا داشته باشيم.
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نگاهي گذرا به برنامه هاي توسعه اي گروه كنترل و ابزار دقيق تام؛

از ایران خودرو تا بازار وسيع صنایع غيرخودرویي

تام در اين حوزه بي رقيب است
يكي از پروژه هاي جاري گروه، پروژه راه اندازي تجهيزات انبار مكانيزه 
پتروشيمي تندگويان است كه در بندر ماهشهر در حال انجام است. 
در اين پروژه شركت تام مسوول راه اندازي تجهيزات انبار اتوماتيك 
قسمت نساجي پتروشيمي تندگويان است  كه در فازهاي پيشين آن 
به فرآيند نصب و تكميل نصب آن ها پرداخته است. اهميت اين پروژه 
و پروژه هايي با موضوع مشابه براي شركت تام در اين است كه تام را 
مي توان تنها شركت داخلي فعال در حوزه بازار انبارهاي مكانيزه دانست.

همكاري سازنده تام و ذوب آهن اصفهان
نوسازي  پروژه  با  دقيق  ابزار  و  كنترل  حوزه  در  همكاري ها  اين 
تجهيزات برق و اتوماسيون كوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان آغاز 

شد. اين پروژه در سال 92 با موفقيت به كارفرماي اصفهاني تحويل 
شد. در پي انجام اين پروژه و عملكرد مثبت تام در ذوب آهن روال اين 

همكاري ها ميان دو شركت ادامه يافت.
از پروژه هايي كه هم اكنون در گروه كنترل و ابزار دقيق در حال 
اجراست، پروژه نوسازي تجهيزات برق و اتوماسيون ايستگاه هاي 7 
و 8 ريخته گري ذوب آهن اصفهان است. در اين پروژه كه در قسمت 
»ريخته گري و آبرساني دانيلي« بخش فوالدسازي اين كارخانه در 
جريان است، تام مي بايست تجهيزات جديد را تامين و آنها را جايگزين 
تجهيزات قديمي كند. در حال حاضر تغييراتي از طرف كار فرما در 
اسكوپ مهندسي اوليه كار ايجاد شده و اين تغييرات مهندسي در حال 
انجام است همچنين كارهاي مربوط به برنامه نويسي و نصب آفالين 
پروژه )كه نياز به توقف خط توليد ندارد( انجام شده است. از ديگر 
كارهايي كه در ارتباط با اين پروژه صورت گرفته مي توان به ساخت و 
راه اندازي دو اتاق كنترل و خريد حدود 7٠ درصد تجهيزات اشاره كرد.

از رويدادهاي مهم اخير شركت تام، برنده شدن در مناقصه »بازسازي 
و توسعه كارگاه نورد 65٠ جهت توليد ريل« بود. خبري كه در دهم 

شهريورماه سال جاري توسط ذوب آهن اصفهان اعالم شد. 
تام در اين پروژه به امور عمراني و ساختماني مربوط به توسعه كارگاه 

گــزارش  ويژه

نماي كلي از ذوب آهن اصفهان،  تام نامه/ عكس دريافتي

تام نامهـ  الهه مهدوي عادل و علي فاضلي)گروه كنترل 
و ابزار دقيق(: با در نظر گرفتن سهم بازار كنترل و ابزار 
دقيق و اتوماسيون صنعتي در اقتصاد كشور و نياز شركت 
ايران خودرو به بهره گيري از اين صنعت براي افزايش 
بدو  از  تام  شركت  خود،  توليدات  باالبردن  و  ظرفيت 
تاسيس در اين حوزه گام نهاد. بازار هدف تام ابتدا فقط 
صنعت خودرو بود و حاال طيف وسيعي از صنايع، از فلزات 
و صنايع معدني گرفته تا پاركينگ ها و انبارهاي مكانيزه را 
در بر مي گيرد. بنابراين مي توان ادعا كرد، تام اكنون در 
نقطه اي ايستاده كه در چندين شهر از شهرهاي ايران 
تجربه اجراي پروژه هاي صنعتي را داشته  است كه بندر 
ماهشهر، اصفهان، سمنان، كرمان، رفسنجان، مشهد و 
تبريز را مي توان به عنوان گواهي بر اين ادعا برشمرد. 
به موازات بازارها اهداف نيز پيوسته بزرگ تر مي شوند. از 
اين رو نگاهي به فعاليت هاي جاري و چشم انداز پيش 
روي گروه كنترل و ابزار دقيق تام خالي از لطف نيست.

انبار مكانیزه ايران خودرو، تام نامه/ عكاس: مرضیه سادات غضنفري

كد: 91533
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گــزارش  ويژه

نورد 65٠ و نصب ، تست و راه اندازي ماشين آالت و تجهيزات كارگاه 
با هدف توليد ريل UIC6٠ مي پردازد. اين پروژه، تجربه اي منحصر به 
فرد در حوزه صنايع معدني است بنابراين حضور تام در چنين فرصتي 

بسيار ارزشمند است. 

در شهريورماه سال جاري قراردادي ميان شركت تام و ذوب آهن 
اصفهان منعقد شد كه به موجب آن تام مسوول تعويض PLCها، 
الكتريكال موجود در  و  ابزاردقيق  مانيتورينگ و تجهيزات  سيستم 
قسمت آبرساني كوثر بخش فوالدسازي شركت ذوب آهن اصفهان 
شد. گفتني است به دست آوردن امتياز اجراي اين پروژه در رقابت 
با شركت هاي صاحب نام حوزه اتوماسيون، كنترل و ابزار دقيق نشانه 

توانمندي تام در اين زمينه است.
سالن تريم خودروي سمند در سمنان در حال راه اندازي 

است
از ديگر فعاليت هاي جاري تام كه گروه كنترل وابزار دقيق در آن 
مشاركت داشته است، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي تجهيزات 
الكتريكال قسمت تريم خط توليد خودروي سمند است. دراين پروژه 
كه در شهر سمنان در حال اجرا است، فاز طراحي، ساخت و نصب 
تجهيزات به پايان رسيده و كار به مرحله راه اندازي و بهره برداري رسيده 

است.
ramp up راه اندازي خط توليد بدنه خودروي دنا در مرحله

مسووليت  تام  شركت  ايران خودرو،  و  تام  ميان  قراردادي  طي 
طراحي، تامين، نصب، تست و راه اندازي تجهزات اتوماسيوني خط 
توليد خودروي دنا را برعهده دارد. هم اكنون مرحله طراحي، تامين 
تجهيزات و نصب و راه اندازي آنها با موفقيت انجام گرفته و پروژه در 
مرحله توليد آزمايشي تا انبوه)ramp up( است. در اين مرحله تست 
 ramp up و توليد به صورت همزمان انجام مي شود. در ابتداي فاز
تعداد محدودي بدنه وارد خط توليد مي شوند. پس از طي پروسه توليد 
بهينه سازي خط از لحاظ پروسه، تجهيزات و نرم افزار همزمان با توليد تا 

رسيدن به هدف تعريف شده در پروژه انجام مي شود. همكاري و تعامل 
نزديك بين تيم هاي كاري در داخل شركت تام و تيم هاي مهندسي، 
بهره بردار و تعميرات در داخل ايران خودرو از مشخصه هاي بارز كار 

تيمي در اين پروژه است.
 چند گام تا پايان كار نوسازي سرورهاي انبار مكانيزه 

ايران خودرو 
به دنبال نصب سرورهاي انبار مكانيزه دماوند ايران خودرو توسط 
شركت دماتيك زيمنس در زماني قريب به يك دهه پيش و بنا به نياز 
شركت ايران خودرو به نوسازي سرورها و تجهيزات وابسته اين انبار، اين 
مسووليت  به گروه كنترل و ابزار دقيق تام واگذار شده است. تاكنون 
متخصصين شركت تام امور مربوط به شناسايي و تحليل معماري، 
تامين، نصب، تست هاي اوليه سرورها و به روزرساني اپليكيشن هاي 
انجام داده اند. تنها  با موفقيت  قابل استفاده در سرورهاي جديد، را 
تست هاي نهايي تجهيزات باقي مانده است و كار در آينده نزديك 
به پايان رسيده و تحويل داده مي شود. اتمام موفقيت آميز اين پروژه 
كاهش هزينه چشم گيري در تعميرات و نگهداري سيستم سرورهاي 
انبار مكانيزه دماوند ايران خودرو را به دنبال خواهد داشت كه از امتيازات 

اصلي اين كار محسوب مي شود.
اهداف آينده گروه كنترل و ابزار دقيق تام

به  بيندازيم،  آينده  به  نگاهي  كه  است  رسيده  آن  زمان  اكنون 
مسير پيش روي گروه و به اهداف دور و نزديك. به سراغ مهندس 
اميرنصرت ذوالفقاري مدير گروه كنترل و ابزار دقيق رفتيم و از وي 
در اين خصوص پرسيديم. وي اهداف و چشم انداز آينده گروه را اين 
چنين برايمان تصوير مي كند: »اجراي مناسب پروژه هاي جاري و 

توسعه كسب و كار در حوزه اتوماسيون در صنايع معدني و نفوذ در 
حوزه نفت و گاز و پتروشيمي از اهداف آينده است.« در پي اطالع از 

اهداف گروه برآن شديم تا بدانيم در حال حاضر چه گام مثبتي در راه 
رسيدن به اهداف برداشته شده است كه با خبر شديم »اكنون نام تام در 
ليست شركت هاي مورد تاييد شركت ملي گاز ايران براي اجراي پروژه 
هاي مانيتورينگ و ليست شركت هاي تاييد صالحيت شده شركت 
نفت پارس جهت اجرا و  يكپارچه سازي پروژه هاي اتوماسيون صنعتي 
قرارگرفته است كه اين اتفاق مسير تام را جهت شركت در مناقصات 
حوزه نفت و گاز، هموارتر مي كند و مي توان از آن به عنوان پيشرفتي 

عملي و كاربردي در مسير رسيدن به اهداف گروه، ياد كرد.« 
با نگاهي به گزارش و كارنامه ماه هاي پيشين تام در اين حوزه 
مي توان به اين نتيجه رسيد كه  نيل به اين اهداف  با همت، تالش و 

اراده همه همكاران امري دور از دسترس نيست.  

اتاق كنترل كوره بلند شماره دو ذوب آهن اصفهان، تام نامه/ عكس دريافتي

خط تولید بدنه خودروي دنا، تام نامه/ عكاس: مرضیه سادات غضنفري

امیرنصرت ذوالفقاري جانشین قائم مقام مديرعامل در پروژه هاي صنعتي
حوزه اتوماسیون صنعتي، تام نامه/ عكاس: مرضیه سادات غضنفري
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در دومين كنفرانس بين المللي رباتيك و مكاترونيك؛

2 ربات صنعتي ساخت شركت تام به نمایش درآمد

بين المللي  كنفرانس  دومين  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
رباتيك و مكاترونيك با حضور تام و ساير بخش هاي فعال 
در حوزه رباتيك در دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه 

خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد.
در اين كنفرانس كه از تاريخ 23 تا 25 مهرماه ميزبان 
شركت كنندگان بود، تام در كنار ساير فعالين حوزه رباتيك 
با نمايش دو ربات صنعتی ساخته شده توسط اين شركت 

در نمايشگاه جانبی كنفرانس حضور يافت.
اين دو ربات در درب محل ورودي دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه 
خواجه نصيرالدين طوسي تعبيه شده بود و توجه بسياري از بازديدكنندگان 

را به خود جلب كرد.
از آنجا كه ايران از جمله كشورهاي در حال توسعه در حوزه رباتيك و 
مكاترونيك محسوب مي شود، اين رويداد نقطه عطفي براي مهندسين و 
متخصصين از سازمان هاي آكادميك و صنعتي در راستاي دستيابي به 

نيازهاي امروزي و آينده صنعت رباتيك محسوب مي شود.

هدف تام نيز از شركت در اين كنفرانس تعامل بيشتر با مراكز علمی و 
صنعتي و نيز جذب نيروهای متخصص و نخبه بوده است.

در همين راستا تام توانسته با همكاری با مراكز دانشگاهی، برخی 
پروژه های تحقيقاتی خود را به اتمام برساند كه از جمله آن می توان به 
ربات ويژن و همكاری با دانشگاه های صنعتي شريف و شاهرود اشاره كرد. 
اين همكاری نه تنها به پيشبرد پروژه های تام كمك می كند بلكه افزايش 
توان علمی و در كنار آن يادگيری را نيز در پی دارد. عالوه بر آن در چنين 

كنفرانس هايی تقاضاهای رباتيك صنايع مطرح می شود. 
در حاشيه افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللی رباتيك و مكاترونيك 
دكتر حميدرضا تقی راد دبير اجرايی اين كنفرانس درباره جزييات برگزاری 
اين رويداد علمیـ  صنعتي گفت: كنفرانس بين المللی رباتيك و مكاترونيك 
به همت انجمن علمی رباتيك ايران تدارك يافته و اولين دوره آن سال 
گذشته به ميزبانی دانشگاه صنعتی شريف برگزار شد و امسال نيز دانشگاه 

خواجه نصير بود.

كد: 91534

غرفه تام در كنفرانس بین المللي رباتیك و مكاترونیك، تام نامه/ عكاس:رضا مهاجر
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- ارسال 309 مقاله علمی
دبير اجرايي كنفرانس از ارسال 3٠9 مقاله علمی به دبيرخانه دومين 
كنفرانس بين المللی رباتيك و مكاترونيك خبر داد و يادآور شد: از مجموع 
مقاالت ارسالی، 42 عنوان مربوط به محققان خارجی بود و با توجه به 
اينكه زبان اصلی كنفرانس، انگليسی است تمام مقاالت به اين زبان تهيه 

و ارسال شد.
و  رباتيك  از متخصصان مطرح حوزه های  نفر  به حضور 6٠٠  وی 
مكاترونيك در كميته داوران اين دوره از كنفرانس اشاره كرد و گفت: 
4٠٠ نفر از داوران كنفرانس، استادان ايرانی مقيم خارج كشور و يا استادان 
غيرايرانی دانشگاه های خارجی هستند كه فرآيند داوری مقاالت را به انجام 

رساندند.

- 97 مقاله برگزيده شد
داد:  ادامه  طوسی  نصيرالدين  خواجه  دانشگاه  برق  دانشكده  رييس 
براساس رای هيات داوران، تعداد 97 مقاله برگزيده برای ارائه به صورت 
سخنرانی شفاهی و 8١ مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شده اند.

- ايجاد كلينيك صنعت در كنفرانس 
دبير اجرايی دومين كنفرانس بين المللی رباتيك و مكاترونيك از ايجاد 
›كلينيك صنعت‹ در اين دوره از كنفرانس خبر داد و گفت: به طور طبيعی، 
همه مشكالت صنعتی مطرح شده را نمی توان در يك كنفرانس سه روزه 
درمان كرد، از همين رو سايت ويژه ای طراحی شده تا دست اندركاران 
صنايع و مراكز دانشگاهی و پژوهشی بتوانند پس از اتمام كنفرانس با هم 

در ارتباط باشند و مشكالت موجود را حل و فصل كنند.
اين  ارتباط  به گفته وی چالش های مسابقات رباتيك و راه كارهای 
مسابقات با نيازهای بخش صنعت همچنين مباحث مرتبط با ديگر صنايع 

مهم كشور از جمله خودروسازی در دو ميزگرد ديگر دنبال شد.

- سورنا3 زمستان مي آيد
در  يكي از نشست هاي كنفرانس دكتر عقيل يوسفي كما مدير طرح 
ملي ربات انسان نما با بيان اين كه حدود پنج سال قبل )2٠٠8( انجمن 
توسعه و تحقيق صنايع و معادن به ما مراجعه كرده و سفارش ساخت يك 
ربات انسان نما دادند كه نقش مجری در كنفرانس های آنها را اجرا كند، 
گفت:  بعد از چند ماه نمونه اوليه را ساخته و به كارفرما تحويل داديم كه 
اين ربات چرخدار بود اما قادر به گام برداشتن نبود و از آن زمان، پروژه 

›سورنا‹ كليد خورد. 
وي افزود: ربات سورنا2 در سال 2٠١٠ رونمايی شد كه داراي 22 درجه 

آزادي، ١45 سانتي متر طول و 45 كيلوگرم وزن بود و پس از رونمايي به 
شدت مورد توجه محافل خبري قرار گرفت.

يوسفی كما درباره ويژگی های نسل سوم ربات انسان نمای ايرانی 
گفت: سرعت سورنا 3 تقريبا ١٠ برابر نسل دوم آن است و قابليت های 
مختلفی همچون عبور از موانع، كنترل آنالين، حركت روی پله و سطوح 

شيب دار، دور زدن در جا، حركت به عقب و تعامل با انسان را داراست.
وی زمان تحويل و رونمايی سورنا 3 را زمستان امسال اعالم كرد و 
گفت: تست های اين ربات انسان نما در بهار امسال با موفقيت سپری 

شده است.

- تام حامي ربات انسان نما
الزم به ذكر است، تام نيز كه در نسل اول ربات  سورنا حمايت مالي، 
علمی و فنی از اين پروژه را به عمل آورد، اين پتانسيل را دارد تا توانايی 
فنی و تجارب ١6 ساله خود در اين حوزه را به دست اندركاران ربات 

انسان نمای سورنا عرضه كند.

- تعامل تام با مركز همكاری های فناوری و نوآوری رياست 
جمهوری

صنعت  با  ارتباط  كميته  فعال  عضو  اكنون  هم  تام  اين  بر  عالوه 
انجمن رباتيك ايران است و از طريق اين كميته ارتباط فعالی با مركز 

همكاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری دارد.
ربات هاي  زيرآبي،  و  پرنده  ربات هاي  كنفرانس  اصلي  محورهاي 
موازي،  ربات هاي  همكار،  ربات هاي  شناختي،  رباتيك  بيولوژيكي، 
ربات هاي كابلي، سيستم هاي كنترل، ربات هاي انسان نما، سيستم هاي 
هوشمند  و رباتيك، پايداري ربات ها، سيستم هاي مكاترونيكي، شناسايي 

و مدل سازي، طراحي حركت و يادگيري، مكاترونيك نوري، ربات هاي 
احتماالتي، ربات هاي تغيرشكل پذير، رباتيك در توانبخشي، كنترل در 
رباتيك، ربات هاي خدمات رسان، رباتيك از دور، رباتيك در پزشكي، بينايي 
و رباتيك،ربات هاي سيار و ربات  هاي ميكرو و نانو بود. در اين ميان تام در 
حوزه ربات هاي صنعتي و  رباتهاي هوشمند سابقه طوالني دارد و پژوهش 

خوبي نيز در زمينه كاربرد ربات در زمينه پزشكي دارد.
ايران خودرو در سال ١377 با هدف،  الزم به ذكر است شركت تام 
در  ايران  خودرو  صنعتی  گروه  رباتيك  نيازمندی های  به  پاسخگويی 
خطوط توليد قطعات پرسی و ريخته گری، بدنه، رنگ، تريم و موتورسازی 
پايه گذاری شد. اين شركت تاكنون حدود هزار ربات با بيش از ١6٠٠ 
كاربرد متنوع در صنايع مختلف كه عمده آن در صنعت خودرو بوده، 

طراحی، نصب و راه اندازی كرده است.

 بازديد از غرفه تام در كنفرانس بین المللي رباتیك و مكاترونیك، تام نامه/
عكاس:رضا مهاجر

افتتاحیه كنفرانس بین المللي رباتیك و مكاترونیك، تام نامه/ عكاس:رضا مهاجر
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گـزارش تصويري

كد: 91535جشـن تجـلي اراده هـاي برتـر

جشن تجلي اراده هاي برتر،  تام نامه/ عكاس:محمد صبوري

ايران تام   شركت  مديره  هیات  ريیس  خسروي  كیوان  مهندس   سخنراني 
خودرو در جشن تجلي اراده هاي برتر،  تام نامه/ عكاس:محمد صبوري

             حضور مهندس هاشم يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در جشن تجلي اراده هاي برتر)از راست: مهندس علي مصريان مدير ارتباطات و روابط 
بین الملل ايران خودرو، مهندس كیوان خسروي ريیس هیات مديره شركت تام  ايران خودرو،   مهندس هاشم يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو،  

مهندس علي شیخ زاده مديرعامل شركت تام  ايران خودرو(، تام نامه/ عكاس:محمد صبوري

در خودرو  ايران  تام   شركت  مديرعامل  شیخ زاده  علي   سخنراني  مهندس 
جشن تجلي اراده هاي برتر،  تام نامه/ عكاس:محمد صبوري

اجراي مسابقه در جشن تجلي اراده هاي برتر، تام نامه/ عكاس:محمد صبوري
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گـزارش تصويري

كد: 91536نگـاهي به نمايشگـاه هاي اخيـر تـام

ايران،  تام در دومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنیك  از غرفه   بازديد 
تام نامه/ عكاس:مرضیه  سادات غضنفري

ايران،  ژئوتكنیك  مهندسي  ملي  كنفرانس  دومین  در  تام  غرفه  از   بازديد 
تام نامه/ عكاس:مرضیه  سادات غضنفري

              بازديد مهندس محمودي قائم مقام مديرعامل تام در حوزه توسعه بازار و امور بین الملل از غرفه تام در دومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنیك ايران،  
تام نامه/ عكاس:مرضیه  سادات غضنفري

تام نامه/ مكاترونیك،  و  رباتیك  بین المللي  كنفرانس  در  تام   غرفه 
عكاس:رضا مهاجر

 بازديد از غرفه تام در كنفرانس بین المللي رباتیك و مكاترونیك، تام نامه/
عكاس:رضا مهاجر
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تام نامهـ  فرشته عدلي)گروه صنايع ريلي(: دومين كنفرانس 
ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران نهم و دهم مهرماه به همت 
انجمن ژئوتكنيك دفتر نمايندگي استان كرمانشاه در شهر 
كرمانشاه و با حضور تام برگزار شد. همين موضوع بهانه اي 
شد تا نگاهي گذار به اهميت بحث ژئوتكنيك  و مطالعات دقيق 

ژئوتكنيك پروژه قطارسبك شهري كرمانشاه داشته باشيم.
از شاخه های مهندسی عمران است كه  مهندسی ژئوتكنيك يكی 
ساليان اخير در پی رشد روزافزون تاسيسات حياتی و صنايع بزرگ از يك 
سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خيز از سوی ديگر، موجب شده تا اين 
رشته از ديدگاه بررسی تاثير رفتار لرزه ای خاك بر بناها بسيار مورد توجه 
قرار گيرد. زيرا طراحی لرزه ای يا مقاوم سازی سازه ها با لحاظ كردن ابعاد 

ژئوتكنيكی آن امری اجتناب ناپذير است.
 داده های ژئوتكنيكی، آن دسته اطالعات مربوط به زمين هستند كه در 
برنامه ريزی، اكتشاف طراحی، ساخت و بهره برداری از سازه های مهندسی 
و پروژه های عمرانی و معدنی به كار رفته و ايمنی و كارايی موثر آنها را 

تضمين می كنند. اين اطالعات دامنه گسترده ای از داده ها در زمينه های 
مكانيك خاك، مكانيك سنگ، منابع آب، لرزه خيزی، مهندسی عمران 
و زمين شناسی مهندسی و زيست محيطی را شامل می شوند. داده های 
يا معدنی در طی چند مرحله و توسط  پروژه عمرانی  ژئوتكنيكی هر 
روش های مختلف اكتشاف سطحی و زير سطحی، توليد می شوند. اين 
داده ها ممكن است به صورت خام بوده و يا داده هايی باشند كه مورد تعبير 

و تفسير قرار می گيرد.
پارامترهاي مختلفي كه در بررسي هاي ژئوتكنيكي اهميت دارند عبارتند 
از  پارامترهاي مقاومتي خاك مثل ظرفيت باربري پي هاي سطحي و 
عميق برشي،  مدول عكس العمل بستر،  ضريب فشار محرك و مقاوم خاك 

در حال استاتيكي زلزله و پارامترهاي معرف خاك.
 ساخت سازه ها و تامين بستر مناسب براي احداث آنها نياز به شناخت 
خاك و خصوصيات مهندسي مرتبط آن است؛ گرچه ميزان شناخت و 
چگونگي ارزيابي و دقت هاي الزم در شناسايي ها و گزارش ها، خود بستگي 
به موارد مذكور دارد. تنوع نوع سازه ها و هزينه هاي متناسب آنها باعث 
مي شود قبل از احداث هر سازه اي مطالعات الزم در اين مورد انجام شود.

پروژه قطارسبك شهري كرمانشاه نيز از مطالعات دقيق ژئوتكنيك 
برخوردار بوده كه از جمله موارد زير را شامل مي شود :

- شناسايي سطحي و زيرزميني با گمانه زني هاي قائم و مايل براي 
به دست آوردن مشخصات استاتيكي و ديناميكي ، پروفيل هاي خاك،  
ناپيوستگي ها و انجام دادن آزمايش هاي ميداني و آزمايشگاهي براي آناليز 

ظرفيت هاي باربري و ...
- بررسي اندركنش حركت قطار و پي ها در آناليز لرزش ساختمان هاي 
مجاور حين حركت قطار و ارائه راه كارهاي مناسب) كه در بعضي  قسمت ها 

مثل ساختمان هاي ميراث فرهنگي اهميت زيادي دارد(
- بررسي اثر حفاري بخش زيرزميني پروژه در سازه هاي اطراف آن به 
خصوص سازه بازار و ارائه پيشنهاد هاي پايدار سازه مناسب و محافظت 

سازه ها 
- بررسي باربري و پايداري سايت دپو كه به دليل اختالط خاك دستي 
نخاله هاي ساختماني، خاك هاي ناپايدار باقيمانده از حركت رودخانه قره سو 

شرايط پيچيده اي را ايجاد كرده است .

- بررسي مشكالت ترافيكي و تحليل هاي مربوطه براي زمان حفاري و 
ساخت پايه هاي روزميني در تقاطع با مسيرهاي پر رفت و آمد

- بررسي تاثيرات ديناميكي حركت قطار در تقاطع مسير با رودخانه 
قره سو كرمانشاه 

- بررسي مخاطرات لرزه اي ژئوتكنيكي در طول مسير مثل آبگونگي 
اطراف رودخانه قره سو ،  پايداري لرزه اي بخش اتصال زيرزميني و روزميني 

پروژه 
- بررسي اثر آب زيرزميني در بخش تونل پروژه همچنين در بخش 

روزميني اطراف رودخانه قره سو
و بسياري از موارد مشابه كه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .

الزم به ذكر است اين كنفرانس با حمايت شركت تام ايران خودرو، 
 استانداري كرمانشاه، سازمان قطارشهري كرمانشاه، اداره كل راه وشهرسازي 
استان كرمانشاه،  سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، دانشگاه 
شريف،  دانشگاه تهران،  دانشگاه بهشتي، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 

و مهندسي لزلزله برگزار شد.

يادداشـت

كد: 91537ژئوتکنیکومقاومسازیسازهها
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كلمات كليدي
انبار: به محل و فضايي كه انواع كاال، محصول، مواد اوليه و خام به 
تناسب شرايط نگهداري براساس يك سيستم و روال اصولي طبقه بندي 

و نگهداري مي شود.
را   فيزيكي  سيستمي،  نگهداشت  دانش  كه  است  فردي  انباردار: 

فراگرفته و قابليت تهيه گزارشات كنترل موجودي كاال را داشته باشد. 
مقدمه 

به جرات مي توان گفت يكي از ابزارهاي موفقيت پروژه در فاز اجرا وجود 
انبار و عمليات انبارداري نوين است و اين عامل يكي از كارآمدترين ابزارها 

در پيشرفت عملياتي پروژه است.
ما در كشوري فعاليت پروژه انجام مي دهيم كه دغدغه بزرگ آن را 
مسايل و مواردي تشكيل مي دهد كه در كشورهاي جهان اول از اهميت 
پاييني برخوردار است و اين موضوع باعث مي  شود مديران ما عالوه بر 
داشتن دانش فني و توانايي هاي بالقوه در انجام فعاليت پروژه، مجهز به 
دانش ديگري باشند كه از آن مي توان با عنوان تداركات پروژه ياد كرد و از 

مهمترين عامل هاي كليدي در تداركات پروژه، نقش انباردار است.

انباردار حلقه ارتباطي واحدهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه، 
خريد، مالي و پروژه 

مديريت انبار در ظاهر امر، به امانت داري اقالم و هر گونه دارايي سازمان 
تلقي مي شود كه فرد انباردار موظف است تعدادي ابزار و تجهيز را در مدت 
زمان معين نگهداري و در موعد مقرر تحويل نماينده پروژه دهد اما در 
گذر از اين انديشه ساده، مقوله پيچيده اي در وراي آن وجود دارد كه از آن 
جمله مي توان به داشتن دانشي اشاره كرد كه مديريت انبار در شركت ها 

و سازمان هاي صنعتي و به خصوص پروژه محور ادعاي آن را دارد و 
گاهي داشتن قابليت هايي يك فرد وي را مفيد و كارآمد مي سازد اما يك 
انباردار حرفه اي بايد چندين قابليت همزمان از قبيل دانش اوليه در كنترل 
و مديريت زمان و هزينه، دانش اوليه در برنامه ريزي و مديريت پروژه، 
دانش كافي در شناخت ابزارها، كاال، تجهيزات و سيستم طبقه بندي و 
كدينگ كاال، دانش روز سيستم هاي مديريت و كنترل موجودي، مديريت 
اموال و كنترل دارايي ثابت، آشنايي با سيستم ها و روال خريد، آشنايي با 
روال مديريت ريالي اقالم و انبارگرداني پايان سال مالي، آشنايي با انواع 
مواد و كاالهاي شيميايي و كنترل بهينه آنها و شناسنامه ايمني هر كاال، 
مديريت فضا و محاسبه استفاده از حداقل فضا در نگهداري حداكثري 
اقالم با رعايت استانداردهاي مرتبط، آشنايي با نرم افزارها و سخت افزارهاي 
رايانه و شبكه و استفاده بهينه از آنها به عنوان ابزار كار، داشتن مهارت در 
استفاده از تجهيزات انبارداري مانند ليفتراك، جرثقيل، ريچ تراك ، آشنايي با 
تجهيزات اندازه گيري دقيق مانند كوليس، ريزسنج و آشنايي جامع و كافي 
در خصوص مسايل ايمني و حفاظت فردي با دانش شرايط نگهداري اقالم 

در شرايط خاص محيطي را داشته باشد.
عدم وجود مهارت يا ناآشنايي با هر يك از موارد ذكر شده مي تواند 
در نحوه كنترل و مديريت اقالم در پروژه ها كه زمان و بودجه دو عامل 
كليدي در موفقيت آن است، تاثير زيادي گذاشته و سرنوشت پروژه را به 

گونه اي ديگر رقم بزند.
توجه به نكاتي هر چند كوچك و پيش پا افتاده منتج به موفقيت هاي 
بزرگي در شركت هاي پروژه  محور در تمام دنيا و عدم توجه به اين مسايل 
باعث از بين رفتن سرمايه هاي مالي و زماني زيادي در پروژه ها شده است. 
اقالم  اقالم در زمينه هايي مانند دارايي ها  ، كنترل  براي مثال مديريت 
اسقاط، ضايعات، استفاده از تقدم و تاخر زماني در مصرف اقالم، استفاده و 
مديريت اقالم مشابه و جايگزين، توجه به شرايط نگهداري اقالم، پيشنهاد 
بهينه در استفاده درست اقالم در زمان و مكان مناسب، ارايه گزارش هاي 
خاص مديريتي و كارشناسي در خصوص وضعيت موجودي، تامين به 
موقع اقالم مديريت مكان و فضاي انباشت اقالم باعث مي شود، دغدغه 
مديره پروژه و سايت به عوامل و مسايل ديگري از پروژه متمركز شده تا 

فكر و ذهن تيم پروژه به خود پروژه و دانش فني آن متمركز شود.
با اهميت دادن به نقش كليدي انبار و انبارداري و عنايت به اين مقوله 
كه وجود انبار جزو الينفك هر فعاليت اجرايي است، مي توان از اتالف 
انرژي و سرمايه هاي زيادي كه ماحصل بي توجهي مديران و مسووالن 

پروژه به امر مديريت انبار و كنترل موجودي است، جلوگيري كرد.

مقـــاله

كد: 91538نقش انباردار در مديريت بهينه پروژه

تام نامهـ  عباداهلل فضلي احمدآباد )كارشناس انبار(: بدون 
ترديد كاال و تجهيزات قسمت عمده سرمايه بسياري از 
شركت ها و موسسات را تشكيل مي دهد كه موجودي بيش 
از حد، كسري موجودي، شرايط نگهداري نادرست، بررسي 
و كنترل نامناسب موجودي، گزارش هاي ناكارآمد، موجب 
اختالل در امر مديريت بهينه اقدامات پيش روي سازمان، 
به خصوص در شركت هاي پروژه محورخواهد شد. در اين 
نوشتار سعي بر آن است كه ارتباط موفقيت يا شكست 
پروژه از منظر بودجه، زمان و ارتباط تنگاتنگ وجود سيستم 

انبارداري نوين و موفقيت پروژه بررسي شود.

انبار قطعات كنترل موجودي و جابجايي در انبار قطعات تام، تام نامه/ عكاس: عباداهلل فضلي احمدآباد
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كد: 91539

سرزمين  جنوب،  معدني(:  منطقي)صنايع  ساره  ـ  تام نامه   
مادری من است؛ سرزمين كودكی هايم. جايي كه افراشته ترين 
نخل ها بر دشت هاش سر افراشته و درياش ماهيگيرانی دارد كه 
سفره هاشان هم اگر خالی باشد، مهمان گرمای بی چشمداشت 
دل هايشان ميكنندت و َمهياوه1 در دستانت می گذارند به نيت 
بی نيازی دست هات... ماهيگيرانی كه جسدهاشان هم پرطاقتند 
... كه چند شبانه روز بايد طبل بزنند كنار دريا تا بيايند روی آب...

مهماِن فاطمه ُگل، بيوه يكي از آشنايان دور هستم كه همسرش 
قديمي  بافت  در  سياهو2  محله  در  كوچكشان  خانه  بود.  ماهيگير 
بندرعباس، به سختي در البه الي كوچه هاي تنِگ پرگذر و ديوارهاي 
از  سرخورده كج و معوج به هم پيچيده محل، برپا مانده. سه سال 
غرق شدن موسي مي گذرد و او هنوز دلتنگ مرد دريا زده اش، برايم 
روايت آن روزهايش را مي گويد. با لبخند و گاه بغضي كه می لرزد 

روی لب های معصومش. 

كولر قراضه  توي اتاق رمق خنك كردنمان را نداشت. روي ايوان 
خانه نشسته ايم تا بلكه نسيمي از حوالي دريا بوزد و از شرجي هواي 
شهريور نجاتمان دهد. گاز پيكنيكي را روشن كرده زير سيني و همان 
طور كه مه ياوه بر تاوه مي ريزد،  از آخرين دريا رفتن موسايش برايم 
مي گويد: »آخراي فصل گواب3 بود. خورشيد نزده، با سه تا رفيقاش 
چند  بعد  بود.  ُپر  دريا  آب  پي صيد.  رفتن  َسنگار4  بي  دريا.  به  زدن 
داشت  شمال  باد  نه  بود.  داده  نشان  روی خوش  دريا  تازه  باد،  روز 
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ِخنِيزي5  با  بودم  كرده  همراش  مه ياوه ها  همين  از  ناهار  سهيل.  نه 
... دم دماي غروب كه شد هول برم داشت. يه موجي افتاده بود به 
دريا كه اين موج بندا رو هم تكون مي داد... كيميا آن موقع سه ساله 
بود...« دخترش كيميا امسال به پيش دبستاني مي رود. پيِ  آدرس كه 
مي آمدم ديدمش. بازيگوشانه پرنده شده بود در كوچه های داغ ِآفتاب 
خورده و می دويد به دنبال گنجشك ها. درياي جنوب زن های زيادی 
را بيوه كرده و كودكان زيادی را يتيم ولي فاطمه گل كينه اي از او 
در دلش نيست. مي گويد: » ما تمام رزقمان از همين درياست. دريا 
بخشنده است. چه آن موقع كه موسي را ماهي مي داد، چه حاال كه 
در فصل صيد كار جور مي شود براي ما. اگر هم به قهر شود و غريقي 

بگيرد، اينجا كسی نه شاكی می شود و نه با او دعوا دارد...« 
كه  زندگيش، فصل صيد  كيمياي  و  روزگار خودش  گذران  براي 
بقيه سال  و  پاك مي كند  باشد در محله خواجه عطا ماهي و ميگو 
يا ديگر خوراكی ها  و  انبه  با فروش  اين محله  زنان  پاي  به  پا  هم، 
پشت  در  عطا  خواجه  محله  می دهد.  ادامه  خود  دستفروشی  كار  به 
شهر، از محله هاي قديمي بندرعباس است كه با وجود مدرن شدن 
بخش هايی از شهر، هنوز بافت سنتی خود را حفظ كرده است. ديدار از 
بازار ماهي فروش هاي اين محله، هميشه از خاطره هاي به ياد ماندني 
قسمت  شرقي ترين  در  گل،  فاطمه  محله  سياهو،  بوده.  گردشگران 
روزها  اين  كه  مي آمد  بر  هاش  صحبت  از  شده.  واقع  عطا  خواجه 
وضعيت صيادی به گونه ای شده كه ماهيگران يكي يكي از شغلشان 
فرار می كنند. شرايط زيان آور كار، بيماری و ... سبب شده تا رغبت 
از  اكثرشان هم پس  اجداديشان كمتر شود.  پيشه  ادامه  به  صيادان 
بيرون آمدن از اين كار، سراغ داللي و خرده فروشي هاي بدون مجوز 

مي روند و به روايت فاطمه گل »جاي ماهي، قاچاق مي فروشند«.
شهرداري  با  خودش  گاه  بي  و  گاه  جدال هاي  از  تلخ  خنده اي  با 
همه  و  مي زنند  هم  به  را  بساطش  معبر  سد  بهانه  به  كه  مي گويد 
زحماتش به باد مي رود و بعد با حسرت از روزگار صيادی شوهرش 

تومان  هزار   3٠٠ به  نزديك  ماهانه  صيد  فصل  در  كه  مي كند  ياد 
درآمد داشت. وقت هايي هم بوده كه گرگور ها6 و تورها چندين روز 
پشت هم با سري افكنده، خالي به ساحل بازگردانده مي شد ولي حتي 
آن موقع هم نذر و قرباني براي آِسدمظفر7 )آقا سّيد مظفر( هميشه 
چاره گشاي احوالشان بوده. حاال ولي زياد مطمئن نيست كه از پس 
مخارج مدرسه كيميا برآيد. نگران اين است كه دفتر و كيف و مداد 
است  ماه  دو  يكي  شوهرش  بيمه ي  مقرري  كه  شده  گران  رنگي 
پرداخت نشده كه مبادا كيمياي زندگي اش، پيش هم كالسي هاش 
دلگير شود از مادري كه دست هاش هميشه بوي بازار ماهي فروش 

ها را يدك كشيده...
نگراني هايش به سنگيني دلهره صداي طبال هايي  است كه مي زنند 
براي گم شده هاي دريا. در جنوب اگر مردی به دريا رفت و تا پاسی از 
شب نيامد، چند نفر طبال، فانوس بدست كنار دريا می كوبند تا اگر او 
در تاريكي و موج، راه را گم كرده باشد، اين صدا ونور راهنمايش شود. 
به ياد موسي مي افتم. يك جسد كه دو شبانه روز طبل زدند كنار دريا 
تا بيايد به سطح آب. هيچ جسدی طاقت ندارد اين همه بماند زير آب. 
نه اينكه رنجيده باشد از صداهای زمين. به قول فاطمه گل: »بس كه 
نجيب است، حالليت می طلبد از مادركان بچه ماهی هايی كه گرفتار 
تورش شده در صيد اين سال ها!« تصوير فاطمه گل و زنان و مردان 
سياهپوشی را مي بينم كه تمام روز در سكوتی سرافكنده و تمام شب 
در گريه ای خاموش، پا به پای طبال ها رفته اند از اين سر ساحل تا 
آن سر و موسي كه در اعماق گفته است بزنيد هنوز. اينجا خوشم با 
ماهيان دريا. اينجا ماهيانی هست كه از جنس رويايند. دست خالي بر 

نمي گردم پيش فاطمه گلم و كيميا... 
فاطمه گل مهياوه ها را در پارچه اي مي پيچد تا سوغات سفرم باشد. 
تا كنار دريا  امروز مي رود  اكراه قبول مي كند.  با  را  حساب زحمتش 
ترشي انبه خانگي بفروشد. سرزمين مادري من، مادران مقدسي دارد. 

زناني كه در نبود مردان ماهيگير، قلب دريا در سينه شان مي تپد.

پي نوشت:
 

1- مهیاوه )ماهي آوه؛ ماهي و آب(در حقیقت يك نوع سس آبكی تیره رنگ وشورمزه است كه آن را از يك نوع ماهی ريز به نام متوتا وخندل )نوعی خردل(،گشنیز،رازيانه درست می كنند 
و در پخت بعضي از نان هاي محلي، آن را به كار مي برند. رايج ترين اين نانها »نان توبه« يا نان تابه است كه روي سیني هاي چدني مخصوصي پخته مي شود و به دلیل اينكه چاشني و مزه 
اصلي اين نان از مهیاوه است، اصطالحا به اين نان هم مهیاوه گفته مي شود. از انواع ديگر نانها ي جنوبي میتوان نان ُمشته، َچم چمو، نان ُگپَك، نان ُكلوكی، نان بامنجلی، ناكوارزن، ستپوری، 

كپ تابه، كماچ،  نانچووه، نان خمیر، نان ريخته سوراغی، نان گرده و نان مالقه ای رانام برد. 
2-  خواجه عطاء در درون خود به شش محله كوچك تر تقسیم می شود. از شرق به غرب: محله سیاهو.محله چاخور.محله گوربنديو. محله خواجه عطاء. محله حسن لنگی يو. محله يمبو

3-گواب )گويش قشمي ( هوور يا تُن: اين ماهی دارای گوشتی پرخون به رنگ شكالتی تیره است و در بنادر خلیج فارس از آن برای تهیه ماهی سوری و قلیه ماهي استفاده می كنند.
4- »سنگار« تلويحا به معنای همسفر دريايی است. تاريخچه اين كلمه بدين گونه است كه در قديم االيام به علت كويری بودن برخی كشورهای عربی تازه تاسیس خلیج فارس، مخصوصا« 
كشوركويت، و نیاز اين كشورها به سنگ جهت ساخت وساز مسكن و ابنیه، و به علت ارتباط تجاری ديرينه بنادر ايران با منطقه، لنج های ايرانی، سنگ مورد نیاز اين كشورها را تامین 
می كردند و تجارت سنگ در ده های گذشته رايج بوده است. به خاطر سنگینی وزن و كوچك بودن لنج ها و سرعت پايینشان، اين لنج ها معموال در معرض خطر بودند و الزاما« در تجارت 
»سنگ« با يكديگر همسفر می شدند. تركیب كلمه »همسنگار«از آن زمان نشات گرفته و از سه واژه ) هم + سنگ + آر } مخفف آور { ( تشكیل شده است. و به طور كلي فرهنگ مرسوم 
به اين صورت رواج يافته كه ملواناني كه با لنج های بادبانی به بنادر جنوبی خلیج فارس وحتی كراچی پاكستان، بمبئی هندوستان وزنگبار )تانزانیا( آفريقا،سفر وتجارت می كردند، برای 
مقابله باخطرات وحوادت دريايی درمسیر و مساعدت به همديگرحتما تنظیم می نمودند سفردو لنج در رفت وبرگشت با همديگر صورت پذيرد، كه اصطالحا »همسنگار« يا به صورت خالصه 

»سنگار« می گويند. اكنون نیز اين رسم خوب در سفر قايق هاي موتوری ماهیگیري كه مجهز به بیسیم نیستند، ادامه دارد.
 5- خنیزی نام گونه ای از خرما در جنوب ايران است. رنگ آن مشكی، كمی كشیده، هسته اش سیاه و كوچك است. شیره اش فراوان و بسیار شیرين است خرمای خنیزی در كشورهای 
حوزه خلیج فارس خیلی مشهور است مخصوصاً در امارات خرمای بسیار مرغوبي محسوب مي شود. هرمزگانی ها به همراه مصرف آبزيان از رطب خنیزی هم استفاده می كنند زيرا غذاهای 

دريايی سرد و طبع اين محصول گرم است.
6- گرگور يا كلگر، نوعی قفس گنبد شكل بزرگ، جهت صید آبزيان دريايی می باشد كه درب آن مثل قیفی يك طرفه به گونه ای عمل می كند كه ماهی ها پس از ورد به درون قفس، قادر به 

خروج نخواهند بود و بدين ترتیب به دام می افتند. در ادوار گذشته ساحل نشینان اين منطقه، گرگور را از تركه های خرما و چوب درخت »گز« می ساختند.
 7-آرامگاه سیدمظفر از نوادگان امام موسی بن جعفر)ع(، يكی از زيارتگاه های مهم استان هرمزگان است. به دلیل اهمیت خاصی كه اين بقعه مقدس در میان مردم محلی دارد، تقريبا در 
بیشتر ماه های سال، زائران زيادی را به خود جذب می كند. امامزاده سیدمظفر همچنین در میان صیادان و دريانوردان از احترام فراوانی برخوردار است. سالی يك بار صیادان بخصوص 
صیادان جزيره قشم به زيارت سیدمظفر رفته و با قربانی كردن گاو و گوسفند برای كسب روزی بیشتر، آرامش دريا و سالمتی دريانوردان به ساحت مقدس ايشان دعا می كنند. سپس با 

گوشت های قربانی خوراک پخته و در میان فقیران پخش می كنند. در اين مراسم، يك روحانی اوراد و دعاهای مخصوصی خوانده و صیادان با لحن خاصی آن را تكرار می كنند.
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گونـاگون

در  را  خودكار  ماشين های  از  متنوعی  گستره  امروزه  روبات ها 
تا  گرفته  صنعتی  شده  برنامه ريزی  روبات های  از  می گيرند،  بر 
اندرويدها)انسان نما(. گروهی از اين مخلوقات صنعت دنيای مدرن، به 
عنوان ابزارهايی نيمه هوشمند، در هنگام كار يا فعاليت، گاه با مسايلی 
مواجه می شوند كه نياز به استدالل و سپس تصيم گيری دارند. روبات 
به برنامه ريزی اوليه و پيش اطالعاتی برای استدالل نيازمند است. در 
كنار اين اطالعات ورودی و كسب شده، گاه بايد به مجموعه ای از 

استدالل ها نيز مجهز باشد تا بتواند اطالعات دريافتی از محيط اطراف 
خود را تحليل و بررسی كند. در چنين مواردی به دليل توانايی كسب 
و به كارگيری اطالعات و نحوه يادگيری، عموما ذهن بشر از روبات ها 

تواناتر است. 
تجارب بشر كه اكتسابی و ارثی هستند  و در ذهن او به همراه روند 
استداللی آن ذخيره شده است آمادگی الزم برای تصميم گيری نهايی 
در موارد غيرقابل پيش بينی و در هر بخش از اين رونِد استداللی را 
تا حد بسيار خوبی فراهم كرده است. اين اطالعاِت پيش فرض و روند 
آن در موارد بسياری در اختيار روبات قرار ندارد. سخت بودن تعريف 
اين اطالعات برای روبات ناشی از آن است كه ممكن است روبات با 
گستره وسيعی از مسايل مواجه شود كه با توجه به تنوع  زياد آن ها 
امكان شناسايی آن برای سازنده، همچنين تعريف آن برای حافظه 
روبات و در نهايت تشخيص آن برای ورودی های روبات كار بسيار 

دشواری خواهد بود.
نيازمند  با  ورود هرچه بيشتر روبات ها به زندگی ما، اين موضوع 
بررسی فراوانی است. به طور مثال يك خودروي هوشمند شايد روزی 
با اين مساله مواجه شود كه بايد بين ميزان ريسك به خطر افتادن 
سالمت سرنشينان خود، در مقابل صدمه  خوردن خودروهای ديگر يا 

كد: 91540معمای اخالقی روبوت ها

تام نامه – مهدي ناصر شريعت)واحد روابط عمومي(: پيشرفت روزافزون علم در عرصه ساخت و 
توليد روبات ها، اين ابزار را به گونه ای گسترده و پرنفوذ وارد زندگی بشر كرده است. اين حضور رو به 
فزونی مسايل جديدی را نيز خلق كرده  است كه تاكنون با آن مواجه نبوده ايم. معمای اخالقی روبات ها 

از جمله همين مسايل است..

روبات نگهبان در مرز دو كره/تام نامه/ عكس دريافتي

Newsweek عكس دريافتي از مجله 
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از  اين صورت،  انجام دهد. در  انتخاب درستی  و  برآورد  افراد رهگذر، 
وضعيت آب و هوا در آن لحظه گرفته تا وضعيت جاده و هر تغييری در 
محيط كه پيش بينی ها را به هم می ريزد، خودروی ما بايد ورودی الزم 
وحساس برای دريافت تمام اين اطالعات را داشته باشد تا بتواند در 
لحظه ی اكنون تصميم درستی بگيرد. مهيا كردن روبات ها برای اين 

وضعيت، كاری پيچيده و زمان بر است. 
البته امروزه ما با اين نوع از سيستم های مستقل، چندان هم بيگانه 
نيستيم.  هواپيماها با سيستم ناوبری خودكار پرواز می كنند و به سالمت 
در  راننده  بدون  باالی سرنشين خود،  تعداد  با  قطارها  فرود می آيند. 
امتداد خطوط ريلی جابجا می شوند. اتومبيل هايی ساخته می شود كه 

امكان رانندگی مستقل در ترافيك را دارا هستند.
با اين روند، ما در آينده با روبات هايی مواجه هستيم كه بيش از امروز 
با انسان تعامل خواهند داشت و اين تعامل مستلزم دارا بودن قواعد 

وچارچوب های مناسبی است. 
سال ها پيش آيزاك آسيموف قوانين سه گانه ای را در مورد تنظيم 
روابط انسان و روبات در دنيای داستان های علمی تخيلی خود مطرح 

كرد كه جالب توجه است.
قوانين سه گانه روباتيك آيزاک آسيموف به اين قرار است:

١. روبات با عمل خود نبايد به انسان صدمه بزند و يا از طريق عدم 
عكس العمل خود موجب بروز خطر يا صدمه برای وی شود.

2. يك روبات بايد هر دستوری كه توسط انسان صادر می شود را 
اطاعت كند مگر آنكه قانون اول را نقض كند.

3. روبات بايد خود را نيز از آسيب ها حفظ كند، اين قانون تا جايی 
برقرار است كه قانون اول يا دوم را نقض نكند.

تخيلی  علمی  داستان های  محدوده  در  فقط  اين ها  روزگاری 
می گنجيد اما امروزه گذار خوبی برای هدايت اين نوع ويژه از زندگی 
روباتيك است. اما اين قانون ها تا جايی اعتبار دارد كه ارزش زندگی 

يك انسان باالتر از وجود يك روبات انگاشته شود و نه برعكس و تمام 
زوايای اين رابطه نيز مد نظر قرار  گيرد. 

ارتشی را تصور كنيد كه تركيبی از انسان ها و روبات ها در آن حضور 
دارند. آيا در اين ارتش، فقط اين روبات ها هستند كه بايد دايم مراقب 
سالمت انسان ها باشند و خود را برای آنان به خطر بيندازند يا برعكس 

آن نيز قابل تصور است؟
با فناوری موجود و با توجه به قابل تصور بودن چنان زندگی پيشرفته  
رباتيكی، بعضی كشورها به دنبال قانونمند كردن روبات ها هستند تا به 
موجوديت آن ها نظم ببخشند. اصل اوليه اين نظم اين خواهد بود كه 

مانع سوء استفاده  انسان از روبات ها و بالعكس شود.
ارتقاي روبات ها از مرحله هدايت توسط انسان به«خود تصميم گير« 
شدن آن ها در عرصه نظامی يكی از چالش برانگيزترين موضوعات 
در اين زمينه است، ماشين هايی كه حق تصميم گيری مرگ و 
زندگی داشته باشند. براي نمونه در مرز دو كره روبات هاي نگهباني 
نصب شده است كه به دما، صدا و حركت حساس هستند. در صورتي 
باشد،  نداشته  را  گيري  تصميم  و  هدف  تشخيص  امكان  كاربر،  كه 
تصميم گيري براي شليك  و هدف قرار دادن، به روبات واگذار مي شود.

  عده ای معتقدند كه اين نوع از روبات ها به دليل پايبند بودن به 
اصول تعريف شده برای آن ها، ممكن است در ميادين نبرد، اخالقی تر 
از سر  يا برداشتی  انسانها برخورد كنند، بدون هيچ پيش قضاوت  از 
اگر نظاميان به مكان هايی  براي مثال در درگيری ها  يا غيره.  خشم 
مانند بيمارستان پناه ببرند، آنگاه روبات ها چگونه عمل خواهند كرد و 

چه كدها و دستورالعمل هايی برای آن تعريف خواهد شد و انسان هاي 
حاضر در شرايطي مشابه اين صحنه چه واكنشي نشان خواهند داد؟

 اما آيا روبات ها يادگيرنده هم خواهند بود؟ آيا يك روبات می تواند 
در برابر دستوری كه آن را غلط يا غيرانسانی می داند وارد عمل شود؟ 
با داشتن كدها و اصولی كه روند استداللی آن را در اختيار ندارند، چه 

خواهند كرد؟
آيا وجود  باالست و  اين سالح ها  امكان كشتاِر بدون مالحظه در 
تجهيزات مرگباِر »خودكنترل«١ منجر به اين نمی-شود كه عده ای 
برای جان انسان ها ارزش گذاری كنند؟ احتماال همين طور نيز خواهد 

بود.
در مورد خشونت نبايد تصميم به ماشين واگذار شود. در اين زمينه 
حتی سازمان هاي مردم نهادي مانند كميته  بين المللی كنترل تجهيزات 
روباتيك نظامی  ICRAC2 2 با شعار توقف روبات قاتل تشكيل شده 
است و يا حتی Clear path يك شركت عمده توليد كننده روبات 
»خود  هوشمند  نظامي  روبات های  كه  است  كرده  اعالم  كانادا  در 
از  نوع  اين  كارگيری  به  معتقدند  آنها  نخواهد ساخت.   تصميم گير«3 
و  تسليحاتی  مسابقه  ايجاد  سالح ها،  سريع  انتشار  موجب  روبات ها 

گونـاگون

ربات مسلح- مرز كره شمالي/ تامنامه/عكس دريافتي

ربات مسلح/ تامنامه/عكس دريافتي
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بی ارزش شدن جان  و  آغاز جنگ  برای  آستانه تحمل  آوردن  پايين 
انسان ها خواهد شد. هنگامی كه تلفات  يك طرف عمدتا از ماشين ها 
نيز  اكنون  كه  داشت  خواهد  صعودی  سير  جنگ،  برای  ميل  باشد، 
چنين است. جنگ هاي چندگانه خليج فارس، بمباران هاي بي توقف 
پهبادهاي آمريكايي در منطقه وزيرستان شمالي در پاكستان، هدف 
قراردادن افراد مظنون به همكاري با القاعده و يا هر اتهام ديگر توسط 
اين هواپيماهاي بدون سرنشين در يمن و سومالي  شاهدي بر اين 

مدعاست. 
موضوعي كه اهميت دارد اين است كه نبايد شروع و اداره جنگ 
خارج از اراده انسان ها و خودكار باشد. عده ای معتقدند كه در اين موارد 
بايد در ساختار روباتها، انسان هميشه كنترلی معنادار و تاثيرگذار بر 

تصميمات داشته باشد.
مساله ديگر مسووليت پذيری است كه در صورت به وجود آمدن 
يك اشتباه در عملكرد روبات چه كسی مسوول خواهد بود؟ طراح؟ 

برنامه نويس، سازنده و يا كاربر؟
آيا اين ماشين ها يادگيرنده  با موارد پيش بينی نشده،  در مواجهه 
خواهند بود يا نه؟ آيا روبات ها تنها بر اساس فهم حقيقت وارد عمل 
خواهند شد و يا واقعيت را نيز در نظر خواهند گرفت و بر اين اساس 
كه كدام كار درست است و كدام كار نادرست، وارد عمل خواهند شد؟

فلج  را  روبات  كه  انتخابی  دهم«؛  نجات  را  كسی  »چه   
می كند

بريستول  روباتيك  آزمايشگاه  از  روبات  طراح   Alan Winfield
انگلستان )UEV(4، يك روبات را در مقابل »دامی اخالقی« قرار دارد 

و به نتايج جالبی رسيد.
وی حالتی را براي روبات طراحی كرد كه هنگام عبور انسان از روی 
يك چاله بتواند از افتادن وي جلوگيري كند. روبات اين وظيفه را تا 

زمانی به خوبی انجام می داد كه يك انتخاب و يك راه حل داشت 
اما هنگامی كه با دو نفر به صورت همزمان اين حركت تكرار شد، 
عملكرد روبات دچار اختالل شد. از 33 مورد امتحان شده در ١4 مورد 
روبات بيش از اندازه وقت برای تصميم گيری صرف كرد و اين منجر 
به افتادن هر دو نفر در چاله شد، گر چه در مواردی هر دو نفر را هم 
نجات داد. روبات چگونه بايد تصميم  گيری كند و در چنين تنگناهايی 

اولويت بندی چگونه بايد باشد؟
وينفيلد روبات را وسيله ای می داند كه هيچ انتخابی جز آنچه انجام 

می دهد ندارد، هر عمل، نتيجه دستوري از پيش تعريف شده است.
گرچه كه شايد روبات، افراد را بر اساس روش تعريف شده ي رفتار 
نجات دهد اما استدالل هايی كه پايه اين رفتارها قرارگرفته اند را درك 
نمی كند. وينفيلد پيش از اين معتقد بود كه روبات ها نمی توانند انتخاب 
مورد  در  ايده ای  هيچ  اكنون  كه  می گويد  اما  باشند  داشته  اخالقی 

آينده ی اين موضوع ندارد. 
در اين ميان شايد روبات های طراحی شده برای مقاصد نظامي، 
انستيتوی  در  كامپيوتر  باشند. متخصصان  اين موضوع  راه  حل  آغاز 
تكنولوژی جورجيا در آتالنتا5 الگوريتم هايی را برای روبات ها ساخته اند 
كه آن را »حاكم اخالقی«6 نام نهاده اند و به روبات ها كمك می كند تا 

انتخاب های هوشمندانه ای را در ميدان نبرد انجام دهند.
می تواند  است  مجهز  الگوريتم ها  اين  به  كه  پهبادی  نمونه  برای 
انتخاب كند كه شليك نكند يا تصميم بگيرد  كه بر طبق قوانين جنگی، 
نزديكی محل  در  بيمارستان ها  و  مدرسه ها  مانند  مناطقی  در  تلفات 
درگيری را به حداقل برساند. مسلم است كه اين نوع از روبات¬ها 
در شرايط جنگی دچار احساسات، ترس و خطاهای ويژه انسان نيز 

نمی شوند.
در مورد ماشين های جنگی به دليل قانون هايی كه از سال ها پيش 
در مورد جنگ وجود دارد رسيدن به الگوريتمی برای روبات ها آسان 
تر از موارد ديگر است و می تواند راه گشای حل اين نوع موضوعات 
در عصری باشد كه روبات  در تمام زوايای زندگی ما نفوذ دارد و بدون 
حضور آن  در روال زندگی شخصي واجتماعی و صنعتی ما نقصان به 

وجود خواهد آمد. 
با سرعت پيشرفت تكنولوژی، اين آينده كه پيش از اين دور از تصور 
می نمود، در آستانه آغاز است و در دهه های پيش رو دور نيست كه 
شما مانند ديگران به همراه روبات شخصی خود در خيابان قدم زده و 

با كمك آن كارهای روزانه خود را انجام دهيد. 
»مواظب روبات های خود باشيد.«

1-Autonomous weapons – self-determining machines  
2-Lethal autonomous weapons systems )LAWS(  
3-International Committee for Robot Arms Control  
4-Bristol Robotics Laboratory in the UK  
5-Georgia Institute of Technology in Atlanta  
6-Ethical governor  

Reference:

 هلیكوپتر مینیاتوري با سه دوربین فیلمبرداري وبا مقاصد نظامي/تام نامه/
عكس دريافتي

روبات »سگ بزرگ« – طراحي شده براي مقاصد نظامي/تام نامه/ عكس دريافتي
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كد: 91541

خانه كوچکي است
 اما عاطفه زینت خاصي به آن بخشيده...

سادات  مرضيه   – تام نامه 
در  عمومي(:  روابط  غضنفري)واحد 
دختربچه اي  شهريار  اطراف  روستايي 
زندگي مي كند كه به طور مادرزاد فلج 
متولد شده و هرگز نتوانسته است بايستد،  
راه برود و  بدود. چقدر سخت است روزي 
هرگز  كه  بگويي  طفلي  به  بخواهي  كه 
نمي تواند روي پاهاي خود بايستد. چقدر 
سخت است به او بفهماني كه با وجود 
كاستي هايش باز هم مي تواند مانند يك 
انسان عادي زندگي كند. چقدر سخت 
دچار  بيماري  اين  كنار  در  او  كه  است 
انحراف ستون فقرات شود و حتي ديگر 
به  است  سخت  چقدر  بنشيند.  نتواند 
او بفهماني كه نمي تواني از پس هزينه 
او  كه  است  سخت  چقدر  برآيي.  عمل 
باور كند كه خداوند هيچ وقت بندگانش 
را فراموش نمي كند و در همه حال به فكر 
آن هاست...نمي دانم شايد عاطفه كمك 
جانب  از  معجزه اي  را  تام  خيريه  گروه 

خداوند مي داند...
پا پيش  از كار خير مي شود خيلي ها  حرف 
برخي  خودش!  اندازه  به  كس  هر  مي گذارند. 
و  مي كنند  فراهم  آذوقه  برخي  مي دهند،  پول 
شايد برخي آروزهاي ساده بچه اي را جامه عمل 
مي پوشانند. با اين حال كم اند افرداي كه با همه 
سختي ها روبه رو مي شوند و كار را دنبال مي كنند 

تا به نتيجه نهايي برسد.
پاي صحبت بچه هاي خيريه كه مي نشيني 
محيط  يك  در  كه  مي كني  فراموش  ناگهان 
از  شهروندي  عنوان  به  مي كني.  كار  صنعتي 
نيازمندان  تك  تك  مقابل  در  را  خود  جامعه 
مسوول مي دانند و مدام تكرار مي كنند كه ما 
و  هستيم  تام  خيرين شركت  نمايندگان  تنها 

كمك هاي تام از جانب پرسنل تامين مي شود.
سابقه اي  تام  شركت  در  خير  كارهاي  آغاز 
مشاهده  گاهي  پيش  سال ها  از  دارد.  طوالني 
مي شد كه وقتي همكاران با افراد نيازمند مواجه 

مي شدند در سطح شركت اطالع رساني مي كردند 
كمك هايي  داوطلبانه  صورت  به  همكاران  و 
و  جسته  كمك هاي  همين  شايد  مي كردند. 
گريخته بود كه ايده اوليه منسجم كردن اين 
كار را وجود آورد.  در سال 89 تصميم براين 
شد كه خيريه تام با انتخاب هيات امنا كه امين 
پرسنل شركت هستند، شكل بگيرد. با برگزاري 
انتخابات پنج نفر از سوي همكاران انتخاب شدند 
و فعاليت هاي گروه خيريه رسما آغاز شد. مرضيه 
حسنلو دبير اجرايي خيريه درباره آغاز فعاليت هاي 
خيريه مي گويد: » قدم هاي اول واقعا سخت بود. 
ما بايد سعي مي كرديم شتاب زده عمل نكنيم تا 
نگرش بدبينانه نسبت به خيريه به وجود نيايد. بايد 
با حركت آهسته و پيوسته حس اعتماد را در بين 

همكاران به وجود مي آورديم«

پس از تشكيل خيريه اساسنامه اي به عنوان 
سندي كه چارچوب اختيارات و وظايف گروه را 
تعيين كند؛ تدوين شد. مرحله بعد عضوگيري در 
سطح شركت بود كه با طرح ساعت همدلي به 
اجرا درآمد. ساعت همدلي جهت اهدا يك تا ده 
ساعت از اضافه كار پرسنل شركت به خيريه تام 
است و هم اكنون بيش از 7٠ درصد از پرسنل 
عضو اين طرح هستند. بر اساس اعالم مديرعامل 
شركت تام دقيقا همان مبلغي كه همكاران در 
طرح ساعت همدلي اهدا مي كنند توسط شركت 
به خيريه كمك مي شود. دبير اجرايي خيريه در 
مورد نحوه كمك به افراد نيازمند مي گويد: خيريه 
تام از چهار كميته پذيرش، تحقيق و بررسي، 

تامين منابع و مالي تشكيل شده است كه همه 
اين كميته ها زير نظر دبير اجرايي فعاليت  مي كند. 
با تشكيل خيريه پرسنل كه در واقع اعضاي اين 
گروه هستند، افراد نيازمندي كه مي شناسند را به 
ما معرفي مي كنند. با معرفي مددجو كميته پذيرش 
اطالعات مددجو، شرايط اعضاي خانواده وي و 
گزارشي از وضعيت بيماري آن فرد را ثبت كرده 
و براي اعضا  ارسال مي كند. اگر سه نفر از اعضا 
به پرونده راي مثبت بدهند كمك انجام مي شود.

خيريه تام به جز پذيرش مددجو كه بيشتر شامل 
كمك هزينه به افرادي است كه بيماري دارند در 
بخش ايتام )افراد بي سرپرت و بدسرپرست( هم 
فعاليت مي كنند. در اين شاخه به طور ثابت رقمي 
به عنوان كمك هزينه براي افراد نيازمند واريز 
مي شود. اين مبلغ با توجه به اينكه فرد در چه 
شرايطي قرار دارد حداقل از ماهي 5٠ هزار تومان 
به باال است. به افراد اين شاخه در مناسبت هاي 
خاص هم كمك مي شود،  براي مثال با دستور 
مديرعامل به كودكاني كه در اين شاخه قرار دارند 
با آغاز مهرماه اقالم تحصيلي تعلق گرفته است.«

گروه خيريه طي چند سال فعاليت خود كارهاي 
متفاوتي را انجام داده است. روييدن گل لبخند 
بر لبان كودك سرطاني و پدر و مادر نگران او، 
نور اميد پدر  كه هفته اي چهار روز هر روز 5 
ساعت روي تخت دياليز است، دعاي پير زن 
8٠ ساله در راه مانده، كمك به كودكان زلزله زده 
ورزقان و هريس و زلزله زدگان بوشهر، كمك به 
هزينه جراحي قلب چهار نوزاد با  فروش فيش 
حج واجب يكي از همكاران،  كمك هزينه هاي 
جراحي يك كودك معلول داراي انحراف ستون 
فقرات و حمايت مالي ماهيانه توسط شاخه ايتام، 
خريد و ارسال دو عدد كانكس جهت اسكان 
پزشكان و پرستاران اعزامي در روستاي تخريب 
شده زلزله آذربايجان كه با شروع ماه مهر مدرسه 
شد و كمك به بيش از ١4٠  مورد مددجو كه 
7٠ درصد آن ها مبتال به بيماري خاص بوده اند از 

فعاليت هاي گروه خيريه در سال اخير است.

قدم هاي اول واقعا سخت بود. 
ما بايد سعي مي كرديم شتاب زده 
بدبينانه  نگرش  تا  نكنيم  عمل 
نسبت به خيريه به وجود نيايد. 
بايد با حركت آهسته و پيوسته 
حس اعتماد را در بين همكاران 

به وجود مي آورديم
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همـراهـان روز مصـاف
ناصر  مهدي   – تام نامه 
عمومي(:  روابط  شريعت)واحد 
سايه  در  افكار،  بهِت  و  هياهو  در 
آينه  در  هراس،  سكوِت  سنگيِن 
جمع  اين  مبهوت،  جماعتی  چشم 
اندک، به خيال می ماندند تا واقعيت.
مردي با دو كودك، زنی و مرد جوانی؛

همين.
محمد  )صلی اهلل عليه و آله و سلم(گفته بود 
تمام كسانتان را كه می خواهيد و می دانيد 
به همراه بياوريد. حال، خود با اين چند 
نفر به كجا آمده؟  به چه می انديشد كه 

چنان می گويد و چنين می كند؟
از ميان اين سكوِت مبهوت، روزنی به 
كالِم جماعت باز شد كه » ما را با اينان 

يارايی نيست.«
بيش از آنی كه ما در خود می جوييم، 
كمال،  در  و  تمامی  به  تن،  پنج  اين  در 

يقين می جوشد.
ما كه خود را می شناسيم، به خويشتن 
مشكوكيم اما در شكی كه به آنان داريم 
نمی شناسيم،  كه  را  آنانی  مطمئن تريم! 
می شناسيم،  كه  را  خود  و  می دانيم 

نمی دانيم.
چه سردرگمی هراسناكی! هوِل قيامت 

به جانمان افتاده. چه بايد كرد؟
»محمد« )صلی اهلل عليه و آله و سلم(  ما به 

نيز  مباهله  مرد  اما  نمی آوريم،  ايمان  تو 
نيستيم. تو ما را مورد نفرين پروردگارت 
ديگر  خود  خدای  با  را  ما  كه  نده  قرار 
ادعايی نيست. درگذر. ما را همين كفايت 
سايه  در  و  بپردازيم  جزيه ای  كه  است 

حكومت تو  باشيم.  
مسيحيان نجران كه در رسالت پيامبر 
شك داشتند و او  را برحق نمی دانستند، 
اما  كشيدند  پيش  مباهله  از  سخن 
پا  دويد  جانشان  به  كه  ترديدی  با  

پس كشيدند. 
 علی)عليه السالم(، فاطمه)سالم اهلل عليها(، 
حسن)عليه السالم( و حسين)عليه السالم( را در 
كنار محمد)صل اهلل عليه و آله و سلم( كه ديدند 
به يقيِن پنهان در گمان خود آويختند و 

سر تعظيم فرود آوردند.
 اما ...

ماهی و سالی نگذشت كه مسلمين در 
با سخن  و  رسيدند  گمان  به  خود  يقين 
به  پيامبرشان در غدير درآويختند و سر 
عصيان فراز كردند. نصرانيان در آزمون 
امت  اما  گذشتند  نرمی  به  تن،  پنج  اين 
مسلمين در برابر تك تك آنان كه نگاه  
بود،  كرده  خيره  را  نجران«  »ترساياِن 
چهره عبوس كردند و به سايه ها خزيدند. 
خداوند  در آيه ی 6١ سوره آل عمران  و 

در لفافه كالم پيامبر، خطاب به مسيحيان 
نجران به نكته نغزی در مورد  همراهاِن 

روز مباهله  اشاره دارد: 
»... و آن كه بر حق است نفرين 
خدا را بر گروه ديگر قرار دهد.«  ... 

ِ َعلَی الْكاِذبيَن. َفنَْجَعْل لَْعنََت اهللهَّ
 يعنی مطلب فراتر از آن است كه از 
كند  لعن  را  ديگر  گروه  تا  بخواهند  خدا 
بلكه محاجه در مرحله ای است كه گويا 
عامل  را  خود  ماجرا،  اين  از  طرف  يك 
طرف  از  و  می داند  خدا  امر  مستقيم 
پرودگار، امكان چنين كاری را مستقيما 
در  بی واسطه  را  و خواسته خود  داراست 
پس  می كند١.  اجرا  ديگر  گروه  مورد 
ديگر  گروه  بر  را  خدا  »...لعن  می گويد 

قرار دهد.«
حقيقی  روز  دانايان،  نگاه  در  روز  اين 
اهل  حقانيت  و  جايگاه  مقام،  شناخِت  

بيت پيامبر)عليهم السالم( است.
روايات تفسيری اين آيه و اين حادثه 
جملگی  شيعه،  و  سنت  اهل  منابع  در 
و  زنان  و  اعتقادند كه »فرزندان  اين  بر 
مردان ماو نفس پيامبر«، در مورد همين 

جمع اندك محقق شده و نه ديگران.

36

كد: 91542

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
شماره 14 |  آبان 93

پي نوشت:
1-از تفسیر تسنیم آيت اهلل جوادي آملي

24 ذيحجه _ روز مباهله
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 دستی شرور و زشت/ كه بر پرده های وحی/ دشنام می نوشت١...

تام نامه – مهدي ناصر شريعت)واحد روابط عمومي(:
در بيابان  ها، در شنزارهايی كه جز مار و عقرب عابری نداشت، شبانه و 
از بيراهه به سوی مكه می تاختند. عبداهلل پسر زبير، جان را برداشته و با 

عده ای شتابان می گريخت.
يا بيعت يا مرگ.

از كاخ سبز دمشق خبرها می آمد. معاويه، سلطان روزهای خونين عرب، 
جان داده بود و حال بر خالف آنچه كه با حسن بن علی عليهما السالم 

پيمان بسته بود از مسلمين برای فرزند او بيعت می ستاندند. 
بيرون از دارالعماره مدينه اما، جوانان حسين، شمشير به كف و رجز 
به لب، انتظار هر پيش آمدی را می كشيدند. در صحن دارالعماره، گريبان 
فرماندار در دستان حسين فشرده می شد؛ »آيا تو مرا به بيعت با يزيد 
می خوانی و تهديد به مرگ می كنی و سربازانت را به كار مرگ گماشته ای؟

تو حقيرتر از آنی كه مرا به چنين ننگی بخوانی«.
»بيعت يزيد« ننگ كمی نبود، همان پسركی كه در عالِم شاعری خود 
در جمع بََدوی قبيله مادرش يوزبازی می كرد و در پی لقمه شكار خود و 

رقص شمشير عربي اش گاه لبی  تر می كرد.
معاويه كه زنده بود برای يزيد، دختر زينب سالم اهلل عليها را خواسته بود. 
پدر اما امر دختر را به دايي اش سپرد. دايی دختر با اين سخن كه »دختران 
ما برای پسران ما«  او را به عقد پسرعمويش درآورده و پسر خليفه را 

شايسته ندانسته و سخن خليفه را به هيچ گرفته بود.2
اكنون بايد او اين جوان سرمست را به عنوان جانشين پيامبر خدا و 
سرپرست مسلمين می پذيرفت؟ آيا بايد پای چنين حكومتی مهر تاييد 

او زده مي شد؟  
يا  عبداهلل زبير  بيعت  كه  بود  كرده  پر  پيشتر  را  يزيد  گوش  معاويه، 

عبداهلل عمر به پاي اهميت بيعت حسين نمي رسد. از او بيعت بگير، بيعت.
پسر زبير كه گريخت. عبداهلل عمر هم كه سال ها پيش با دست علي 

بيعت نكرده بود سال ها بعد با پاي حجاج بن يوسف بيعت كرد.
حسين اما در تنگناي ماندن و كشته شدن و يا رفتن به مكه بود. 

و  كرد  زين  رفتن  پاي  ساربان  نماند.  مكه  به  رفتن  جز  چاره اي 
محمل كشان پيش چشمان همه و در روشنا و صراحت روز، نه شبانه و از 

بيراهه، شهر جدش را به سوي سرنوشت عالم ترك كرد.
اما چون مدينه، مكه هم او را به سوي ديگري مي راند.

مكه نيز پذيراي حسين نبود. او را زماني و مكاني و قراري ديگر بود.گرد 

حرم چهارگوش خداوند، سربازان خليفه جديد، شمشير به زير لباس هاي 
خود، آخته، چشم تيز كرده و به قصد ساختن كار او حرمت مسجدالحرام 

را ناديد گرفته بودند. 
حسين با ذكر لبيك به لب، حج را ناتمام رها كرد و به حجِت نامه هاي 
دعوت كوفيان و به گواهي مسلم، آهنگ ديار روزهاي تنهايي علي كرد. 

او به سوي كوفه مي راند و سرنوشت به سوي او و تِن تنهاي بي سِر 
مسلم از فراز دارالحكومه نواي » َميا به كوفه« سرمي داد و هر كس  درب 
خانه اش را محكم تر مي بست و ُشَريِح قاضي، دين را نه به دنيا كه به هيچ 
مي فروخت  و كشته ي  هاني در برابر چشمان از ترس سرگشته قبيله اش 
در بازار گوسفند فروشان بر زمين كشيده مي شد و مختار در سياه چال 
مي پوسيد وحبيب پسر مظاهر و مسلم پسر عوسجه ازكمند شهر  به سوي 
روز حادثه مي گريختند... و خيمه شوم شيطان بر سر شهرسايه مي گسترد.

 »پوالدهايي كه در كوفه، برج آفتاب را به دو شقه كرده بودند مي رفتند 
تا در عاشورا، بوسه گاه نبي را درنوردند«١.

كوفه اما اين بار زير بار ننگ اين كشته عظيم نمي رفت. هولناك تر از 
زخم علي چه مي خواست؟ از داغ بزرگ علي بر جبين شهر بيست سال 
نمي گذشت. كوفه يك بار همه را آزموده بود. بر كوفه همان ها كه رفته بود 
بس بود. جسِد بر دار رفته ميثم بس بود. دستان بسته ُحجِر اسير بس بود. 

قيس بس بود. هاني بس بود. مسلم بس بود. 
شهر اين بار، مقتل نبود، 

ولي قاتل بود.
قربانگاه، بياباني بود دور تا دوست بهانه اي بيابد كه چرا نيامد و دشمن 

بهانه اي نجويدكه چرا آمد.
و كربال انتظار مي كشيد.

حسين وكربال نام هايي بودند كه اين بار سرنوشت مي رفت تا آن ها را در 
كرانه رود به جاي آب پر از تالطم فرات با اشك پر از تاللو زينب، با خوِن 
در سينه ي آسمان حبس شده ي علي كوچك و غروب خونرنگ ماِه مادِر 
پسران و فريادهاي خشكيده  فرزندان حسين به هم گره بزند، حسيني كه  
سرمست از حبيب، فارغ از همه ناپاكان و ناپاكي ها، لب تا لب از خدا روي 

به سوي بزرگترين افسانه عالم مي راند.
او قرباني بزرگ خدا بود كه خود را تقديم حبيبش مي كرد؛ 

»بگو خدا و آنان را رها كن تا در عين بي خبري سرگردان بمانند«3
هر آنچه رنگ تعلق، مباد بر بدنم
مباد جامه، مبادا كفن، مباد سرم.4

پي نوشت:
1- گزيده شعر سید حسن حسیني

2- از كتاب قیام حسین سید جعفر شهیدي
3- سوره انعام آيه 91

4- از شعر »سر« سروده سید حمید برقعي

هنگامي كه با بال غربال شوند، دينداران اندكند. امام حسين عليه السالم
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كاريـكاتور
كد: 91545

مسابقه پيامکي شماره ١4 تام نامه 
از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره ١3  ضمن تشكر 
تام نامه شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در 

دوره جديد مسابقات تا 5 آذر ماه ١393 تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دو مطلب مشتركا در جمع مطالب پربازديد 
قرار گرفت كه مربوط به آقايان امير علمي از گروه رباتيك و 
مكانيكي و محمد كياني از واحد روابط عمومي است همچنين 
به قيد قرعه سركار خانم عسل بشيري از گروه صنايع معدني 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 3٠٠٠4897 به صورت 

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

پيام كوتاه ارسال كنيد.
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