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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.

مقام معظم رهبري:
و ملت، همدلی و هم زبانی«  من شعار»دولت 
را برای امسال انتخاب كردم. اميدواريم اين 
شعار در عمل تحقق پيدا كند و هر دو كفه اين 
دولت  همچنين  عزيزمان  ملت  يعنی  شعار، 
معنای  به  شعار  اين  به  بتوانند  خدمت گزار 
حقيقی كلمه عمل بكنند و آثار و نتايج آن را 

ببينند.

رئيس جمهور:
اقتصاد  زمينه  در  مردم  شما  كه  كاری  اين 
پيروزی  برای  شد  مسيری  كرديد  مقاومتی 
جهانی،  قدرت های  برابر  در  مذاكره كنندگان 
اين  به  فشار  و  تحريم  شرايط  در  ما  ملت 
بدان  اين  و  يافت  دست  بزرگ  موفقيت های 
تحريم ناپذير  مردم،  حركت  كه  معناست 
است. اتصال دولت و ملت و اعتماد به يكديگر 
تحريم ناپذير است و اين مسير را تا پيروزی 

ملت ما ادامه خواهد داد.
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سخن سر دبير

سال ها تالش و خدمت در فضاي سخت اقتصادي با ياري خداوند متعال، بستر مناسبي 
را براي شركتي با چشم اندازهاي بلند فراهم آورد تا بتواند اهداف از پيش تعيين شده اش را 

محقق سازد.
پشت سر  را  ِخود  گذاشتن  عرصه صنعت  به  پاي  سالگي،  سالگرد هجده  روزها  اين  تام 
مي گذراند. ورود به صنعت خودرو به عنوان بازويي توانمند در تكميل حلقه دانشي و اجرايي 
صنايع خودروسازي ايران، گام اول و بلند اين شركت بود تا با تالش فراوان بتواند توانايي خود 
را به اثبات برساند و نام خود را به عنوان نشاني معتبر در ميان سرآمدان اين زمينه، پرآوازه 
سازد. پروژه هاي زيادي كه در داخل و خارج كشور توسط تام انجام شده و به سرانجام رسيده، 
گواه معتبري است بر كارايي و مقبوليتي كه تام از ره آورد اين ساليان پر تجربه كسب كرده 

است. 
ورود تام به عرصه هاي ديگر صنعت، الزمه تداوم مسيري بود كه اين شركت در جهت 
اعتالي تكنولوژي هاي پيشرفته در صنعت كشور پيش گرفته بود و با توان و جسارتي كه در 
اين جهش، گردهم  پيمانكاري شد. حاصل  وارد عرصه هاي تخصصي  رفت،  آن سراغ مي 
آمدن مجموعه هاي متخصص و چيره دستي از كارشناسان و نخبگان صنعت ايران بود كه راه 
پيشرفت براي تام را هموار كرد. ايشان، تجربيات پيشين را در اقدامات پيش روي خود بكار 
بستند تا با تركيبي از دانش و توان عملياتي از تام الگويي در پياده سازي راهكارهاي نوين 

ساخته شود. 
در طول اين ساليان تام پروژه هاي متعددي را با عرض و قامتي قابل توجه به سرانجام 
رساند كه هريك بعنوان ذخايري از تجربه و دانش براي مجموعه هاي صنعتي كشور به حساب 
مي رود. جوايز ارزشمند گوناگوني كه تام در مسير تكامل خود توشه برگرفته، نشان از كارايي 
و كارآمدي و حركت در مسير استانداردهاي تعريف شده اي دارد كه اين شركت خود را ملزم 

به رعايت  آنها مي داند.
آرزوها بلند و برنامه ريزي ها مداوم و راه همچنان پر از چالش و بيم و اميد است. در شرايطي 
كه صنايع و اقتصاد ايران همچنان در پي پويايي واستحكام بخشيدن به ثبات پايه هاست سفره 
گسترده اي از چالش ها در برابر كساني است كه بي دريغ به دنبال استقالل كشور و شكوفايي 
هر چه بيشتر صنعت اين مرزو بوم هستند و تام پاي بر زمين دانش و تالش، چشم بر افقي از 

پيروزي هايي دارد كه انتظارش را مي كشند.

كد: 91688

در زميـن انـديشـه، بـربلنـداي پيـروزي
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تحقيقات و فعاليت های پژوهشی را جدی بگيريد

نگــاه

رييس جمهور گفت: دولت يازدهم متعهد به اجرای دقيق سياست های 
ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص اقتصاد مقاومتی است و 
در برنامه ششم توسعه كشور نيز كه به زودی تقديم مجلس می شود، توجه 
ويژه ای به اين موضوع داشته است. به گزارش ايرنا وی افزود: برنامه ششم 
توسعه به طور اساسی در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهد بود و اميدواريم 

بتوانيم در دی ماه اين برنامه و اليحه بودجه 95 را به طور همزمان به مجلس 
تقديم كنيم. روحانی با بيان اين كه در اقتصاد مقاومتی بايد بنيه توليد ملی 
تقويت شود تا توليد ملی در برابر توطئه ديگران اثرناپذير شده و اقتصاد در 
برابر فشارهای خارجی ايستادگی كند، گفت: بايد در اين راستا توليد داخلی 
و صادرات غيرنفتی را تقويت كرده و در اقتصاد جهانی حضور پيدا كنيم و 

بازارهای هدف خود را مشخص كنيم.

دکتر روحانی در جلسه هيات دولت:كد: 91689
دولت يازدهم اجرای دقيق سياست های 
اقتصـاد مقاومتی را فرماندهی می کند

ايران و سوئد در بخش پتروشيمی و 
بهينه سازی مصرف انرژی همکاری می کنند

به گزارش ايرنا از وزارت نفت، بيژن زنگنه در ديدار با وزير امور شركت ها 
و نوآوری سوئد گفت: اميدواريم بعد از لغو تحريم های ظالمانه اعمال شده 
عليه ايران، روابط دو كشور گسترش پيدا كند. وی با بيان اين كه ظرفيت 
همكاری دو كشور در بخش انرژی پيش از اين نيز وجود داشته و قابل 
گسترش است، افزود: در زمينه ماشين های مورد نياز صنعت نفت پيش از 
اين همكاری هايی با شركت های سوئدی وجود داشته و در دوران پساتحريم 
اين شركت ها می توانند با مشاركت شركت های ايرانی اقدام به ساخت اين 

ماشين آالت كنند.به گفته زنگنه، ماشين آالت ساخته شده مشترک ميان 
دو كشور می تواند عالوه بر ايران، در بازارهای منطقه نيز مورد استفاده قرار 
گيرد. وی، بخش پتروشيمی را از ديگر زمينه همكاری ميان دو كشور بيان 
كرد و گفت: ايران ارزانترين و در دسترس ترين خوراک پتروشيمی را در 

منطقه در اختيار دارد.

به نقل از پايگاه ايدرو، هياتي اقتصادی از فرانسه  طی ديداری با معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت  و رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع 
ايران، آمادگی خود را برای همكاری در حوزه های مختلف صنعتی ابراز داشت. در 
اين ديدار دكتر نوروززاده اظهار داشت:  امروز تمامی موانع در سر راه سرمايه گذاری 
خارجی را به گونه ای برطرف كرديم كه يك  شركت خارجی، با  آسودگی و اطمينان 

خاطر  می تواند سرمايه گذاری كرده وتضمين كافی در مورد  انتقال سود و سرمايه 
خود به خارج از كشور وجود دارد. رييس هيات عامل ايدرو صنايع ريلی و صنايع 
دريايی را دو زمينه قابل سرمايه گذاری برای  طرف فرانسوی برشمرد و گفت اين 
دو حوزه در 5 سال آينده به سرمايه گذاری به حجم 30 ميليارد دالری نياز دارد. و ما 
پشتيبانی مالی  را از طريق بانك مركزی و صندوق توسعه و ارتباطات خارجی تامين 
می كنيم و در اين زمينه، مقررات و قوانين سرمايه گذاری خيلی شفاف و واضح است.

دکتر نوروز زادهكد: 91691
صنـايع ريلی و دريايـی، زمينـه

 سرمايه گذاری مشترک ايران و فرانسه است

كد: 91692توصيه چيت چيان به مدیران برقی: 

به گزارش ايرنا هاشم يكه زارع گفت: مقرر شده است كه ايران خودرو 
و شركت پژو با تشكيل كارگروهی مشترک، توليد محصوالت كيفی خود 
را آغاز كنند. وی تاكيد كرد كه براساس توافق صورت گرفته، 30 درصد 
توليد در زنجيره جهانی پژو به خارج از كشور صادر خواهد شد. وي افزود: 
شرايط با گذشته متفاوت شده و صنعت خودروسازی و قطعه سازی ايران 
از اين رو دو شركت توافق كردند در يك شرايط  بسيار قدرتمند است؛ 

آغاز  با  داد:  ادامه  ايران خودرو  آغاز كنند.مديرعامل  را  بُرد-بُرد كار خود 
همكاری های ايران خودرو و پژو، شاهد عرضه محصوالت جديدی در 
كشور خواهيم بود؛ ضمن آنكه ايران خودرو در نظر دارد شريك جديدی به 
مجموعه خود اضافه كند. يكه زارع يادآورشد: هم اكنون در حال مذاكره 
با چند خودروساز مطرح جهان هستيم تا در صورت توافق، همكاری های 

خود را با يكی از آنها آغاز كنيم.

كد: 91693

كد: 91690 زنگنه : 

مدیرعامل ایران خودرو خبر داد:

تـوافق با پـژو
 بـرای تشکـيل مرکـز تحقيقـات مشتـرک

وزير نيرو در اختتاميه سی امين كنفرانس بين المللی برق با اشاره به تاكيدات 
رهبری بر مسئله تحقيقات گفت: توصيه می كنم تحقيقات را جدی بگيريد و 

برای آن بودجه مستقل اختصاص دهيد.
 وي گفت: در مواجهه با محدوديت مالي، تحقيقات از اهميت بيشتري 
برخوردار است،  زيرا با كار تحقيقاتي مي توان بهره وري را افزايش و تلفات را 
كاهش داد. چيت چيان با ابراز نگراني درخصوص پائين بودن راندمان نيروگاهي 

كشور در مقايسه با كشورهاي پيشرفته اظهار داشت: با ورود توربين هاي گازي 
كالس f راندمان نيروگاه ها از 45 درصد به 58 درصد افزايش مي يابد.

وي اين افزايش را كافي ندانست و افزود: توليد هم زمان برق و حرارت 
مي تواند راندمان نيروگاهي را به بيش از 80 درصد ارتقا دهد.
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كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

6

تحوالت حوزه معدني
صرفه جويي 70 ميليون متر مكعبي خريد گاز طبيعي در ذوب آهن اصفهان طي 11 

ماه سال گذشته با رقمي بالغ بر 110 ميليارد ريال 
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، حسن خزايي ، مدير انرژي و بهينه سازي سوخت شركت 
ذوب آهن اصفهان گفت: با شروع توليد گاز كك و جايگزين كردن آن در گاز مصرفي كوره هاي نورد 
بجاي گاز طبيعي اين ميزان صرفه جويي حاصل شد. وي افزود: در صورت حتي يك درصد صرفه 
جويي در مصرف كك و گاز طبيعي با توجه به ميزان توليد ، سود هنگفتي نصيب شركت خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در صورت 10 درصد صرفه جويي در مصرف گاز ماهيانه حدود 10 ميليارد 
ريال ) يك ميليارد تومان( سود عايد شركت خواهد شد .

صرفه جويي 70 ميليون متر مکعبي 
در ذوب آهن

كلنگ زنی طرح احداث مخزن 30هزار متر مكعبی آب پروژه توليد آلومينا از نفلين 
سينيت با حضور رييس هيات عامل ايميدرود

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، اين طرح قرار 
است در مجاورت كارخانه توليد آلومينا از نفلين سينيت احداث شود و هدف آن تامين آب مورد نياز 
كارخانه توليد آلومنيا است. طرح احداث مخزن 30هزار متر مكعبی آب پروژه توليد آلومينا در مساحتی 
حدود هفت هزار مترمربع و با صرف هزينه ای بالغ بر 76 ميليارد ريال اعتبار در مدت زمان 18 ماه در 

محل سايت توليد آلومينای سراب اجرا می شود .

حق انتفاع معادن سنگ آهن تعيين شد

ميزان  تناسب  به  آهن  معادن سنگ  از  بهره برداری  پروانه  انتفاع  دولت حق  هيات 
سرمايه گذاری برای تكميل زنجيره توليد به صورت پلكانی را تعيين كرد.

به گزارش ماين نيوز، تعيين حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن سنگ آهن به تناسب ميزان 
سرمايه گذاری برای تكميل زنجيره توليد به صورت پلكانی و تخصيص 50 درصد اين مبالغ جهت 
طرح های اكتشافی، پژوهشی كاربردی، زيست محيطی و ايجاد زيرساخت های معدنی از جمله مواد 

مصوب اليحه بودجه سال 1395 در جلسه هيات دولت بود.

کلنگ زنی طرح آبرسانی نفلين سينيت 

100كيلومتر مربع اراضی معدنی در منطقه شاه سليمان علی خوسف خراسان جنوبی 
شناسايی شد.

به گزارش ماين نيوز، رييس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی گفت: اين اراضی 
معدنی شناسايی شده، طال و مس است .حقيقی افزود: پرونده اين پهنه برای دريافت اعتباربهره 
برداری، به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارسال شد. .هم اكنون در اين استان 419 معدن دارای 

پروانه بهره برداری وجود دارد كه بيش از 2 ميليارد و 400 ميليون تن ذخيره دارند.

شناسايی پهنه ۱00 کيلومتری  اراضی معدنی 
در خوسف

شركت های جمهوری چك خواهان اجرای طرح های نيروگاهی ايران و تامين مالی 
اين پروژه ها به ويژه در بخش معدن و صنايع معدنی شدند.

به گزارش روابط عمومی ايميدرو،  انجمن توليدكنندگان صنعتی چك)SDIC( در همايش »همه برای 
انرژی« سال 2015 كه در شهر پراگ پايتخت اين كشور برگزار شد،  شرايط ايجاد شده در پسا تحريم را 
موقعيت مناسبی برای ارايه خدمات فنی، مهندسی و مالی در بخش نيروگاهی اعالم كردند. رييس انجمن 
توليدكنندگان صنعتی چك،  روستيسالو زودليك اظهار داشت: بانك های اروپايی نيز آمادگی الزم را برای 

پشتيبانی از پروژه های نيروگاهی ايران به خصوص بخش معدن و صنايع معدنی ايران دارند.

شرکت های چک خواهان اجرا و تامين مالی 
طرح های نيروگاهی صنايع معدنی ايران

كد: 91694
گردآورنده: مهدي ناصر شريعت

شركت های فوالد ساز كشور همگام با افت تقاضای بازارهای جهانی، توليد خود 
را كاهش دادند.

به گزارش ايلنا، توليد فوالد جهانی به دليل افت تقاضا در بازارهای جهانی، با كاهش تدريجی مواجه 
شده و ميزان توليد 65 كشور فوالدساز جهان با 2.5 درصد كاهش، از يك ميليارد و 380 ميليون و 476 
هزار تن توليد در 10 ماهه سال 2014، به يك ميليارد و 345 ميليون و 955 هزار تن در مدت مشابه سال 
جاری ميالدی رسيده است. در اين ميان شركت های فوالد ساز كشور از ابتدای فروردين تا پايان مهر 
امسال، 9 ميليون و 532 هزار و 333 تن فوالد خام )شمش چدن، بلوم، اسلب و بيلت( توليد كردند. اين رقم 
در مدت مشابه سال 93، 9 ميليون و 806 هزار و 97 تن بود كه حدود 2.8 درصد كاهش نشان می دهد.

کاهش توليد فوالدسازان داخلی
 همگـام با افت تقاضای جهـانی
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كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

رييس جمهورآذربايجان خواستار تسريع در اجرای داالن شمال -جنوب شد

صنعت گاز در 6 سال آينده شاهد تحول بزرگی خواهد بود
مديرعامل شركت ملی گاز ايران از ايجاد تحول بزرگ در صنعت گاز با اجرای طرح جامع شركت ملی گاز ايران، طی 
6 سال آينده خبر داد. به گزارش شانا، حميدرضا با اعالم اين خبر افزود: اين طرح دارای 300 ماژول است كه پياده سازی 
آن بسيار مهم  بوده و دستاوردهای خوبی در پی خواهد داشت كه با  اجرای طرح يادشده طی 6 سال آينده تحول بزرگی 
در  شركت ملی گاز ايران ايجاد خواهد شد.وی با اشاره به موقعيت استراتژيك ايران در منطقه و جهان گفت: ايران با دارا 
بودن مزيت هايی چون كوتاهترين مسير به بازارهای گاز، بزرگترين ظرفيت توليد گاز در جهان، دارنده زيرساخت های 
بزرگ برای صادرات گاز به نقاط مختلف، نياز به حداقل سرمايه گذاری و داشتن امكان صادرات، می تواند به راحتی 
روابط بين الملل خود را افزايش دهد.عراقی صادرات گاز به عراق را يك پروژه مهم و استراتژيك عنوان و اظهار كرد: 
طی اين قرارداد، برای نخستين بار در كشور، 2.2 ميليارد دالر سرمايه گذاری از سوی بخش خصوصی انجام می شود 
و پس از آن از محل درآمد فروش گاز، سود خود را دريافت می كند و اين يك فرصت خيلی خوب برای كشور است.

مديرعامل شرکت ملی گاز خبر داد:

الهام علی اف فرمان سرعت بخشيدن به كارهای تكميل داالن حمل و نقل شمال – جنوب در 
خاك اين كشور را صادر كرد. 

به گزارش ايرنا، در اين فرمان بر ضرورت انجام اقدامات تعويق ناپذير جهت اتصال خطوط ريلی اين كشور و 
جمهوری اسالمی ايران با هدف استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت های ترانزيتی موجود در چارچوب تكميل داالن حمل 
و نقل شمال–جنوب، تاكيد شده است.در فرمان رييس جمهوری آذربايجان آمده است: با توجه به اهميت مشاركت در 
اجرای داالن حمل و نقل شمال–جنوب وزارت امور خارجه به همراه وزارت اقتصاد و صنعت و شركت راه آهن پيش 
نويس توافقنامه ميان جمهوری آذربايجان و جمهوری اسالمی ايران در باره اتصال خطوط ريلی دو كشور و نيز پيش 
نويس توافقنامه ميان جمهوری آذربايجان و جمهوری اسالمی ايران در باره تامين مالی و ساخت پل ريلی بر روی 

رودخانه مرزی آستارا را با نهادهای مربوطه ايران هماهنگ كرده و به رييس جمهوری آذربايجان ارايه كنند.

كد: 91695

كد: 91696

از نخستين توربين بادی اينوالکس در ايران رونمايی می شود
پايلوت فناوري توربين بادي اينوالكس براي اولين بار در ايران شهر منجيل نصب و آماده 

بهره برداري است. 
به گزارش برق نيوز اين فناوري كه اختراع دكتر اعاليي كارآفرين و مخترع ايراني مقيم آمريكاست، با پشتكار 
متخصصان داخلي، در ايران بومي سازي و به صنعت برق ايران وارد شد.INVELOX به مفهوم پيدا كردن راه 
حل برای تمام مشكالت عمده ای كه تاكنون سبب تضعيف صنعت باد شده  اند، مانند پايين بودن قابليت اطمينان 
توربين، مسائل تناوب و تاثير نامطلوب زيست محيطی و راداري، امكان پذيری جذب، سرعت بخشيدن و تمركز 
باد نشان داده خواهد شد.  اين فناوري كه با الگوگيری از بادگيرهای شهر يزد طراحی و ساخته شده است ، با 
حذف ابر پروانه ها، مزايای تازه ای را وارد بازار توليد انرژی می كند.در اين توربين با حذف ابر پروانه ها در باالی 

ستون های غول پيكر، باد جذب شده، سرعت آن افزايش می يابد و نهايتا منجر به توليد برق می شود.

كد: 91697

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی از مذاكره با روسيه برای اجرای 3 طرح بزرگ آب و 
برق در ايران خبر داد.

به  گزارش برق نيوز، مهندس »هوشنگ فالحتيان« با اشاره به ديدار خود با »آناتولی تيخانوف« معاون وزير انرژی 
روسيه اظهار داشت: در اين ديدار در خصوص مشاركت برای اجرای دو طرح در بخش برق و يك طرح در بخش 
آب گفت و گو شد و تفاهم  اوليه در هر سه مورد به دست آمد. وی ادامه داد: موضوع اول ايجاد نيروگاه 1400 مگاواتی 
حرارتی در بندرعباس بود كه در نشست های كارشناسی مشخصات فنی اين نيروگاه نهايی شده و بررسی های 
اقتصادی طرح و قيمت های پيشنهادی نيز ادامه دارد كه انتظار ما قيمت واقعی و رقابتی با ساير كشورها در اين قسمت 
است.فالحتيان موضوع دوم در بخش برق را سنكرون كردن شبكه های برق سه كشور روسيه، آذربايجان و ايران 
عنوان كرد و افزود: جزيئات فنی اين طرح نيز تهيه شده و به زودی پاسخ ايران به روسيه در خصوص اجرايی شدن 

طرح اعالم خواهد شد تا اين طرح نيز نهايی شود.

احداث نيروگاه ۱400 مگاواتی حرارتی در بندرعباس توسط روس ها كد: 91698

اولويت های توسعه اقتصاد دانش بنيان تعيين شود
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اولويت هاي در جريان تدوين و اجرای برنامه ملی توسعه 
اقتصاد دانش بنيان، بايد مشخص شوند كه اين امر نيازمند مطالعه، برنامه ريزی و هدف گذاری 

مناسب است.
به گزارش ايرنا از شبكه اطالع رسانی توليد و تجارت، محمدرضا نعمت زاده در سومين نشست كارگروه برنامه ملی 
توسعه اقتصاد دانش بنيان بر ضرورت اهميت پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصادی 

كشور تاكيد كرد.
 مهندس نعمت زاده ادامه داد: سومين نشست كارگروه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنيان در تعيين اهداف برنامه 

ملی اقتصاد دانش بنيان برای دوره های دو، پنج و 10 ساله در دستور كار قرار گرفته است.

كد: 91699
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از تام چه خبر؟

اهداي تنديس و تقدير نامه مسابقه ملي
كد: PAMAWARD 91700 به گروه نگهداري و تعميرات تام

ـ گروه تحريريه: پيرو دستور  تام نامه 
مديريت ارشد شركت و به دنبال حركت 
نگهداري  سمت  به  نت  گروه   هدفمند 
قابليت  استراتژي  با  مدرن  تعميرات  و 
اتخاذ  همچنين   نوين(   اطمينان)نت 
شيوه هاي علمي و روزآمد در نحوه عملكرد، 
اين گروه موفق به دريافت و تقدير نامه 
دارايي هاي  ملي جايزه مديريت  مسابقه 
 Physical asset management(فيزيكي
  PAM AWARD يا به اختصار  )AWARD

شد.
شبيه مراسم اهداي اين جايزه ملي كه براي نخستين 
بار در ايران  برگزار شد، همه ساله در كشورهاي توسـعه 
يافته به طور مرتب برگزار می شود. در مراســمی كه 
شــركت  ارزيابي  شد،  برگزار  ايران  در  امسال  از 
كنندگان ، توسـط ارزيابان آموزش ديده در شــركت 
C-MORE انجام و در دو مرحله خود ارزيابي و 
ارزيابي خارجي صورت گرفت . با پيگيري انجام شده 
، فعاليت هاي الزم براي ثبت نام و آمادگي ارزيابي و 
حضور در مسابقه در ابتداي تابستان سال جاري آغاز 
شد. پس از تشكيل جلسات توجيهي متعدد در جمع 
مديران ، سرپرستان، كارشناسان و ساير همكاران 
گروه، و تشريح اهداف و نقشه راه ، حركت گروهي 
و تيمي برنامه ريزي شده اي آغاز و در فاز نخست به 
مطالعه و رفع نواقص احتمالي، به صورت كامال فشرده، 
همت گمارده شد. در فازهاي بعدي، ساير اقدامات نظير 
ثبت نام و انجام مراحل خود اظهاري و ارزيابي خارجي 
پيگيري شدند.ارزيابي مذكور بر اساس جديدترين متد 
اجرايي موسوم به روش UPTIME صورت پذيرفت 
و داوري آن توسط گروهی مركب از چهره های بنام 
و معتبر بين المللی نظير دكتر جاسپر اِل كوئتزي )عضو 
هيات مشاوران بنياد بين المللي پژوهش هاي نگهداري 

IFRIM( - دكتر ريچارد دوايت )عضو گروه مهندسي 
مكانيك، مواد و مكاترونيك، دانشگاه ولونگاگ، استراليا 
و مدير دوره هاي مهندسي ماشين هاي ريلي و مهندسي 
مديريت دارايي ها( - پرفسور رامرت دكر )استاد دانشگاه 
Erasmus Universities Rotterdam و رئيس 
انجمن شبكه تحقيق در عمليات هلند ( و ساير اساتيد و 

دانشمندان مطر ح هستند، انجام شد . 
 نهايتا در تاريخ 21 مهرماه امسال ، طي مراسم 
فني  مديران  سراسري  همايش  دهمين  اختتاميه 
نگهداري و تعميرات در سالن هتل المپيك برندگان 
جوايز مشخص شدند .در اين مراسم كه توسط موسسه 
صنعتي و پژوهشي آريانا و تحت مجوز دانشگاه تورونتو 
كانادا در تهران برگزار شد، رقابت در سه گروه عمده 
نفت و پتروشيمي، گروه  نيرو و گروه صنعت بود و در 
هرگروه سه نوع جايزه با عناوين سازمان برتر، مدير برتر 
و حامي برتر،  اعطا شد.گروه نت شركت تام با توجه به 
ماهيت و سوابق فعاليت هاي خود، براي رقابت در گروه 

صنعت قرار گرفت. 
در اين گروه رقباي بزرگي مانند ايران خودرو خراسان، 
جهاد فن انديش، پارس خودرو، مگاموتور، شامخ، سايپا 
برش ، زامياد و ساير سازمان های معتبر ، حضور داشتند 
كه از مجموع سه جايزه ، به جز جايزه حامي برتر) كه 
شركت تام اصوال به عنوان حامي همايش و مسابقه 
شركت نكرده بود( هردو جايزه ديگر ، در مديريت 
دارايي هاي فيزيكي، به گروه نگهداري و تعميرات تام  
اختصاص يافت.جايزه نخست با عنوان سازمان برتر 
در مديريت دارايي های فيزيكی به صورت لوح تقدير 
به منظور ايجاد سازمانی دارای استانداردهای روز دنيا 
با هدف پياده سازی نت نوين ، به شركت تام داده شد و 
جايزه دوم نيز با عنوان مدير برتر در نگهداری و تعميرات 
علمی و نوين در گروه صنعت به صورت تنديس، به 
گروه نگهداري و تعميرات  تام  اهدا شد. دريافت 

همزمان اين دو جايزه را مي توان نشاني از تثبيت جايگاه 
تام در بين رقبايش دانست.مهندس سهيل صباغيان، 
مدير گروه نگهداري و تعميرات تام در خصوص 
اهميت كسب جايزه نت معتقد است:  حضور در ميادين 
اين چنيني عالوه بر ارزيابي سيستم هاي تخصصي 
موجود  در گروه نگهداري و تعميرات و استفاده از نتايج 
آن در بهبود مستمر سيستم هاي نت، موجب شناخت 
بهتر شركت هاي مختلف از توانمندي هاي تخصصي 
اين گروه و در نهايت تاثيرگذار بر روي استراتژي توسعه 
بازار اين گروه در شركت تام خواهد بود.وي افزود: 
برنامه ريزي صورت گرفته بدين شكل است كه درسال 
هاي بعد با حمايت هاي مديران ارشد شركت، حضور 

پررنگ تري در اين گونه مجامع داشته باشيم .
الزم به ذكر است، مبحث مديريت دارايي هاي 
فيزيكي كه به اختصار PAM ناميده مي شود، يكي از 
مباحث نوين در زمينه مديريت و به خصوص مديريت 
مي گويند:  تعريف  در  است.  تعميرات  و  نگهداري 
»مديريت دارايي هاي فيزيكي عبارت از مجموعه 
فعاليت هاي هماهنگ سازمان است كه براي تحقق 
ارزش دارايي ها انجام مي شود.«گرچه در نگاه اول 
كليات مفاهيم مذكور در اين مبحث با مفاهيم مديريت 
نگهداري و تعميرات منطبق است ولي PAM در 
عمل داراي حوزه اي وسيع تر و كل شمول است كه 
در آن عالوه بر رعايت استانداردهاي نوين نت ، به 
جنبه هاي حفظ اموال به صورت كلي تر و به عنوان 
يكي از كليدي ترين مولفه هاي دستيابي به اهداف 
بنگاه هاي كسب و كار كه همان سود مالي است، 
پرداخته مي شود. به خصوص در سازمان هايي كه اموال 
يا تجهيزات فني و توليدي، مانند سيستم هاي نصب 
شده درخطوط توليد، بخش عمده سرمايه هاي ثابت 
شركت را تشكيل مي دهد )سازمان هاي دارايي محور( 

، نقش PAM مهم تر و برجسته تر مي شود . 

 تام نامهـ  فرشته عدلي: پيشرفت قطارشهري كرمانشاه در 
اجراي عرشه به بيش از 71درصد رسيد و پيش بينی ها حاكی از 

اتمام آن تا پايان سال دارد.
پس از تصويب اجراي پروژه توسط شوراي عالي ترافيك، فاز مطالعاتي 
و عملياتي جديدي از سوی تام آغاز شد. طبق آخرين تغييرات، قطارشهري 
كرمانشاه از طاق بستان تا سه راه 22 بهمن با مسافت 5/2 كيلومتر بر روي 
ستون هاي احداث شده حركت مي كند و از سه راه 22 بهمن تا فردوسي تا 

مسافتي حدود 8 كيلومتر در تونل زير زميني ادامه مسير خواهد داد. 
مهندس افتاده مدير پروژه قطار شهري كرمانشاه عنوان كرد: عمليات اجراي 

عرشه كه پس از تغيير ماهيت پروژه در دستور كار قرار گرفت، طبق زمانبدي 
تعيين شده ادامه دارد و تاكنون پيشرفت اجراي عرشه 71/19%  درصد است 
كه پيش بيني مي شود تا پايان سال 94، عمليات اجرايي مسير اصلي عرشه 
خاتمه يابد همچنين در بحث ناوگان نيز با شركت هاي معتبر اروپايي در حال 
رايزني هستيم. وي افزود: در بخش هاي ديگر قرارداد، با عنايت به تغييرات شرح 
كار، مذاكرات با كارفرماي اصلي )سازمان قطارشهري كرمانشاه( جهت توافق 
قيمتي در حال انجام است.الزم به ذكر است وضعيت پيشرفت فعاليت هاي 

پروژه تا چهاردهم آذرماه امسال به شرح زير است:
تعداد شمع و سرشمع اجرا شده پايه ها 227 پايه از 235 پايه

تعداد ستونهاي اجرا شده 225 از 235 ستون
تعداد سرستون هاي اجرا شده 205 از 227 سرستون

تعاد تيرهاي نصب شده 274 تير از 440 تير
تعداد پريدال هاي نصب شده 2358 از 3860 پريدال

تعداد دال عرشه 129 از 220 
در عين حال طراحي بخش هاي آنتن دپو و ايستگاه هاي M2  تا M6 نيز 

در حال اجراست.

كد: 91701عرشه قطار شهری کرمانشاه امسال تکميل می شود

بخشي از عرشه قطار شهري كرمانشاه ـ تام نامه/عكاس:فرشته عدلي
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قرارداد  صادقي:  شاپور  ـ  تام نامه 
خريد و قرارداد نصب و راه اندازي پروژه 
پاشش  دستي  ـ  رباتيك  سيستم هاي 
رنگ سالن رنگ ايران خودرو خراسان، 

در مهرماه به تام ابالغ شد.
اين پروژه به منظور دستيابي به كاهش پرت 
رنگ، ارتقاي كيفيت رنگ خودرو، ارتقاي سطح 
وخطاهاي  ارگونومي  مشكالت  حذف  توليد، 
و  پاشش  كابين  طول  كاهش  و  اپراتوري 

صرفه جويي در مصرف انرژي تعريف شده است.
واسطه  به  رنگ  پاشش  رباتيك  پروژه هاي 
براي  بااليي  توجيه  رنگ،  دورريز  كاهش 
سال  دو  از  كمتر  طي  و  دارند  سرمايه گذاري 
بهره برداري، سرمايه گذاري اوليه بازگشت خواهد 
شد. اين در حالي است كه با لحاظ كردن كاهش 
هزينه هاي جانبي و صرفه جويي در مصرف  انرژي، 

مي يابد. كاهش  سال  يك  حدود  به  زمان  اين 
اين پروژه در خط آستر و رويه سالن رنگ ايران 
خودرو خراسان با ظرفيت 28 بدنه بر ساعت اجرا 
مي شود. پاشش رنگ سطوح بيروني خودرو در سه 
ايستگاه آستر، رنگ رويه بيس و رنگ رويه كيلر 
داخلي  سطوح  پاشش  شد.  خواهد  داده  پوشش 
صندوق  و  موتور  محفظه  درب ها،  )الي  بدنه 
عقب( توسط سيستم هاي دستي با قابليت تعويض 
رنگ اتوماتيك نيز بخش ديگري از فعاليت هاي 
اين پروژه است كه در 6 ايستگاه با بكار گيري 

14سيستم دستي، صورت مي پذيرد.
با توجه به بازگشت سرمايه سريع ربات هاي 
رنگ همچنين رايزني صورت گرفته با مديريت 
ارشد ايران خودرو، تعامل مثبت و سازنده معاونت 
سيستم  تغيير  ضرورت  و  ايران خودرو  مهندسي 
پاشش رنگ، برخي خطوط ايران خودرو از جمله 

از تام چه خبر؟

سيستم هاي رباتيک - دستي پاشش رنگ سالن رنگ ايران خودرو خراسان

كد: 91702

كد: 91703آخرين اخبار از تله کابين دانشگاه آزاد

كارگاه  تجهيز  از  پس  نژاد:  حسن  حميدرضا  ـ  تام نامه 
نصب و راه اندازي سامانه حمل و نقل كابلي دانشگاه آزاد 
خاك برداري  عمليات  تام،  توسط  تحقيقات  و  علوم  واحد 
انجام  به  تاكنون  پروژه  اين  پايه  از 18  پايه   6 فنداسيون 

رسيده است.
  به دليل اختالف ارتفاع 1641 تا 2067 متري دانشگاه آزاد اسالمي 
نقليه  وسايل  نگهداري  و  تعمير  باالي  هزينه  و  تحقيقات  علوم  واحد 
جهت تردد دانشجويان و كاركنان همچنين نبود امنيت كافي اينگونه 
سيستم حمل و نقل خصوصا درفصل زمستان ، طرح سيستم حمل و 
ارايه شد. در  آزاد اسالمي  دانشگاه  معاونت عمراني  توسط  كابلي  نقل 
اوايل سال 93 اين طرح به تصويب هيات رييسه اين دانشگاه رسيد و 
نهايتا پس از برگزاري مناقصه درقالب پروژه طرح و ساخت در اواخر 

سال93 به شركت تام ايران خودرو ابالغ شد.
پروژه  اجرايي  فعاليت هاي   94 سال  خردادماه  ابتداي  در 
ابزار  ماشين  و  تجهيزات  تامين  براي  دپلماير  شركت   شد.  آغاز 

به  تله كابين  دكل هاي  ساخت  براي  ايران خودرو 
عنوان پيمانكاران تام مطابق برنامه زمان بندي مصوب در حال انجام 
فعاليتهاي مربوط به پروژه هستند همچنين شركت تام نيز فعاليت هاي 

سيويل و سازه را به صورت اماني اجرا مي كند و تاكنون نيز فونداسيون 
شش پايه اجرا شده است.

اين تله كابين قرار است به طول حدود دو كيلومتر، با اختالف سطح 
490 متر و در مدت زمان 18 ماه اجرايي شود كه در اين ميان چهار 
ايستگاه ورودي دانشگاه، كتابخانه مركزي و دانشكده مهندسي را به 
جابجايي  حجم  حداكثر  مي كند.  متصل  )هتل(  فرهيختگان  ساختمان 

مسافر در هر ساعت در هر جهت دوهزار نفر برآورد شده است.

نماي شماتيك از سيستم هاي رباتيك  دستي پاشش رنگ سالن رنگ خودرو – تام نامه/ طرح از كامبيز شعباني  

 عمليات خا ك برداري فنداسيون تله كابين دانشگاه آزاد
واحد علوم تحقيقات – تام نامه/عكاس: فرشته عدلي

خط رنگ رويه2، سالن رنگ 1 و خطوط رنگ 
سالن 2 ايران خودرو،  بحث همكاري بلند مدت 
با شريك خارجي نيز مطرح شده كه به موازات در 
دستور كار گروه ربات و بازرگاني شركت تام قرار 
گرفته است. اين مهم ضمن توسعه كسب و كار 
و اهداف بلند مدت ايران خودرو، صرفه و صالح 
اين گروه صنعتي و ضرورت هاي مربوطه را نيز 
مد نظر قرار مي دهد و سبب ايجاد بستري مناسب 
پاشش  مجموعه هاي  يكپارچه سازي  منظور  به 
گروه با هدف كاهش هزينه، كاهش ريسك هاي 
مربوطه، يكسان سازي، افزايش دانش فني و اجراي 

پروژه هاي آتي با هزينه كمتر مي شود.
شروع پروژه و اجرايي شدن عمليات مربوطه در 
تام كليد خورده است و پيشنهادات تامين تجهيزات 
مربوطه از تامين كنندگان معتبر مربوطه اخذ شده و 
مطابق با نياز مشتري و تمهيدات فني الزم به روز 
شده است و به زودي انتخاب تامين كننده نهايي و 

قرارداد مربوطه امضا خواهد شد.
پس از آن كليه ايستگاه هاي  رباتيك همانند 
آنچه كه در شكل  نمايش داده شده، مدل سازي سه 
بعدي شده و چيدمان بهينه ربات ها نهايي مي شود 
همچنين تغييرات الزم در كابين ها از جمله پلت فرم 
ربات ها و  جانمايي  فونداسيون  تقويت  ربات ها، 
تجهيزات روي ديواره هاي كابين)opening هاي 
مربوطه( مشخص و با توجه به ضرورت توقف 
خط توليد و عمليات كارگري مربوطه، در تعطيالت 

نوروزي سال 95 اجرا خواهد شد. 
برنامه ريزي الزم جهت عمليات نصب تجهيزات 
نيز با توجه به توليدي بودن خط، به گونه اي خواهد 
بود كه نصب تجهيزات به موازات توليد و با حداقل 

توقف خط، انجام شود.
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گروه  بازار  توسعه  بخش  اختياري:  محمدعلي  ـ  تامنامه 
با  همكاري  تفاهم  امضاي  به  موفق  پتروشيمي  و  گاز  نفت، 
شد.   )PIECC( پتروشيمي  صنايع  نصب  و  ساخت  شركت 
اين تفاهم، در راستاي تحقق اهداف استراتژيك تعيين شده در برنامه 
كالن كسب و كار گروه نفت، گاز و پتروشيمي تام و به منظور توسعه 
روابط فيمابين شركاي تجاري بعد از امضاي موافقتنامه با شركت هاي 
صاحب تكنولوژي و متخصص در بخش هاي مختلف نفت و گاز از جمله 
UNI- ايران،   لوله  SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES، خط 

PETROL،  GI&E،  RBS و TRG امضا شد. شركت PIECC و 
تام د راولين گام آغاز همكاريهاي خود در مناقصه احداث پااليشگاه گاز 

آفتاب به صورت مشترک حضور يافته اند. 
در ادامه در بخشهاي مختلف از جمله انجام خدمات مرتبط با بخش 
اخذ  سرمايه گذار،  جذب  مشترک،  ميادين  توسعه   ON-SHORE
موافقتنامه همكاري با شركتهاي صاحب ليسانس و تبادل اطالعات فني 
و مهندسي مابين دو شركت همكاري صورت خواهد گرفت. استفاده از 
تجارب و توان فني و مهندسي متقابل و حضور در پروژه هاي مختلف 

حوزه نفت و گاز و پتروشيمي از مهمترين اهداف اين همكاري است.
نصب،  ساختمان،  شركت هاي  نزديك  همكاري  است،  ذكر  به  الزم 

طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي به اجراي پروژه هاي صنايع نفـت، 
و  نصب  و  خريد  )مهندسي،  كليدگردان  صورت  به  پتروشيمي  و  گاز 
اختيار داشتن تجهيزات  با در  اين شركت  اينك  انجاميده و  راه اندازي( 
و ماشين آالت صنعتي و راهسازي تا ظرفيت 750تن و با همكاري زير 
مجموعه هاي تخصصي خود از جمله شركت طراحي و مهندسي پيدک 
)صاحب ليسانس اوره، آمونياک و متانول( و با ظرفيت مديريتي و اجراي 
بيش از 25ميليون نفر ساعت در سال، توان اجراي پروژه ها را به صورت 

EPC در داخل و خارج از كشور داراست.
شركت ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي در سال 1391 به عضويت 

شركت كنسرسيوم توسعه صنايع نفت پارسيان )POIDC( درآمد. 
اين كنسرسيوم متشكل از هفت شركت توانمند در ارتباط با اجراي 
طرح هاي بزرگ )MEGA PROJECT( صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 

و صنايع انرژي به صورت كليد در دست فعاليت مي كند.
پايه  پيمانكاري  صالحيت  رتبه بندي  گواهينامه  داراي  شركت  اين   
سه  در  جمهور  رييس  راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي  معاونت  از  يك 
رشته »نفت و گاز«، »ساختمان و ابنيه« و تاسيسات و تجهيزات است. 
اين شركت در سال 1391 رتبه شركت برتر را در صنايع پتروشيمي 

كشور به دست آورد. 

از تام چه خبر؟

بازديد مديران هولدينگ غدير
 و توسعه بين الملل صنعت پارس از تام

ـ گروه تحريريه: روز 21 مهرماه، مهندس غروي رييس  تام نامه 
هيات مديره شركت بين المللی توسعه صنايع و معادن غدير، 
مهندس سبحانی مديرعامل اين مجموعه و مهندس زاهديان 
مديرعامل شركت توسعه بين الملل صنعت پارس از تام بازديد 

كردند.
در اين بازديد كه با حضور مديرعامل، مديران ارشد سازمان و مديران گروه 
صنايع معدنی برگزار شد، آخرين وضعيت فعاليت ها و پروژه هاي شركت تام براي 

گروه بازديدكننده تشريح شد.
با توجه به اين كه بخشی از فعاليت هاي شركت بين المللی توسعه صنايع و 
معادن غدير را صنايع فوالدي تشكيل می دهد، پروژه هاي صنايع معدنی تام با 
حساسيت ويژه اي از سوي بازديدكنندگان مورد توجه قرار گرفت و البته نكته اي كه 
مورد تاكيد مشترک آنها بود، لزوم تمركز ويژه تام بر بومی سازي تكنولوژي صنايع 
فوالد و تجهيزات مورد استفاده و كم كردن تنوع كاري در اين حوزه بود.در ادامه نيز 
از حوزه هاي مختلف  كسب و كار شركت و سالن كارگاه  ربات بازديد به عمل آمد.

كد: 91705

كد: 91704

امضاي تفاهم نامه همکاري تام
 با شرکت ساخت و نصب صنايع پتروشيمي

 بازديد مديران هولدينگ غدير و صنعت پارس از تام – تام نامه/عكاس:
رضا مهاجر
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تام نامهـ  روابط عمومي شركت قالب هاي پيشرفته ايران 
)GPI( خودرو  ايران  پيشرفته  قالب هاي  شركت  خودرو: 
موفق به اخذ مجدد گواهينامه مديريت كيفيت يكپارچه شد.

 TS و IMS طي انجام فرآيند مميزي استانداردهاي بين المللي 
كه از سوي شركت DQS  آلمان انجام شد، اين شركت موفق 
به اخذ گواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت براي هر دو سايت 
سيستم  شامل  شده  انجام  فرآيندهاي  شد. خالصه  خود  توليدي 
 -9001:2008  ISO استاداردهاي  مبناي  بر  كيفيت  مديريت 
 ISO . TS 18001:2007  و OHSAS  . 14001:2007 ISO
بود.   )IMS( يكپارچه  مديريت  سيستم  همچنين   16949:2009
الزم به ذكر است گواهينامه هاي فوق براي يك دوره سه ساله 
و مربوط به دوره سه ساله چهارم است كه مجددا براي چهارمين 
بارمتوالي اخذ شده اند همچنين عالوه بر فرآيندهاي گذشته ،طي 
نيز  و  دايكست   ، فورج  قالب هاي  ساخت   فرآيند  مميزي،  اين 
مورد   G2 قالب هاي  ساخت  و  كنترلي  و  توليدي  فيكسچرهاي 
ارزيابي قرار گرفته  و به SCOPE كاري شركت اضافه شده است.

به عالوه در سال جاري گواهينامه ISO  TS به سايت برش ورق 
كه مجهز به دستگاه هاي Slitting  و  Cut to Length تعلق گرفت. 

از تام چه خبر؟

روابط عمومي شركت تك تام: در راستاي  ـ  تام نامه 
استراتژی توسعه بازار، شركت تك تام نوين وارد همكاری 
شد.  ايران  اسالمی  جمهوری  دفاع  وزارت  با  رسمی 
بنابر اعالم روابط عمومي شركت تك تام نوين، اين همكاری 
در آغاز با پخت و توزيع غذا و در مراحل بعدی به صورت تامين 
بود.  خواهد  دفاع  وزارت  نياز  مورد  زمينه های  ديگر  و  نيرو 
در  »سمتا«  گواهينامه  دريافت  با  شركت  اين  است  گفتنی 
ميان معدود شركت هايی قرار می گيرد كه مجموعه های تحت 
پوشش وزارت دفاع مكلفند فقط با آنان وارد همكاری شوند . 

دعوت  مرداد،  اواخر  خبر:  دريافت  ـ گروه  تام نامه 
ايران  ابزار  ماشين  صنايع  شركت  حضور  مبني  نامه اي 
استانداردهای  تدوين  اوليه  كميسيون  جلسه  در  خودرو 
شركت  آن  طي  كه  شد  ارسال  شركت  اين  به  ملی 
اين  در  حضور  با  خودرو  ايران  ابزار  ماشين  صنايع 
اعضاء  از  يكی  عنوان  به  را  خود  توانست  جلسه 
كند. مطرح  ايران  ابزار  ماشين  متناظر  فنی  كميته 

 در همين راستا اعضاي كميته فنی متناظر ماشين ابزار توانستند 
    ISO1985:2015 پيش نويس نهايی استانداردهای ملی با سند مرجع
 ISO1985:2015 را تدوين كنند كه در استاندارد ISO 11090-2و
و  مشهود  بسيار  خودرو  ايران  ابزار  ماشين  صنايع  شركت  فعاليت 
اوليه  نويس  پيش  توانستند  اعضا  اين  همچنين  بود  اهميت  حائز 
كنند. تهيه  را   ISO  10791-1 و   ISO  230-7 استانداردهای 

كد: 91706

كد: 91707

كد: 91708

اخذ مجددگواهينامه هاي  سيستم مديريت کيفيت يکپارچه

همکاري تک تام و وزارت دفاع

حضور »ماشين ابزار ايران خودرو« در تدوين استانداردهای ملی 
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قائم مقام تام براي خروج از شرايط ركودي پيشنهاد كرد:

کاهش نرخ سود بانکي و حمايت از صنايع بزرگ و زيربنايي

ـ محمد كياني: نامه چهار وزير و هشدار آنها در خصوص وضعيت پيش رو به رييس جمهور، پيش بيني  تام نامه 
كسري بودجه 35هزار ميليارد توماني براي سال 94، ركود فعلي صنعت خودرو و ساير بخش هاي وابسته و اليحه 
خروج از ركود دولت، همه و همه نشان مي دهد كه ما فعال در شرايط خاص به سر مي بريم كه برون رفت از آن به 
تدبير ويژه اي نياز دارد. اين وضعيت به خصوص شركت هاي پيمانكاري را كه به صورت مستقيم تحت  تاثير تحريم ها 
قرار گرفتند، در تنگنا قرار داد و چالش هاي متعددي بر سر راه آنها گذاشت. بنابراين نوع برخورد با اين چالش ها و 
مديريت جريان بسته، چه به لحاظ تامين و چه به لحاظ دست يابي به فناوري هاي روز، موفقيت هرچه بيشتر اين 
شركت ها را تضمين مي كند. موضوعي كه در مباحث اقتصاد مقاومتي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين شرايط 
در دولت يازدهم پس از برجام و رفت آمد هيات هاي مختلف اقتصادي بارقه هاي اميدي در صنعتگران به وجود آمده 
تا بتوانند به آينده كسب و كار خود اميدوارتر و با لغو كلي تحريم ها از چالش هاي خود بكاهند. در اين خصوص با دكتر 
بهزاد اعتمادي قائم مقام اجرايي شركت تام صحبت كرديم. وي كه تجارب خوبي به واسطه حضور در شركت هايي 
مانند مركز تحقيقات گسترش)مگفا(، توسعه صنايع خودرو)ايدكو( وسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دارد، 
معتقد است در صورت به نتيجه رسيدن برجام و رفع تحريم طي دوسال آينده فضا بازتر خواهد شد و بحث سرمايه 
گذاري خارجي ابتدا در صنعت نفت و گاز و سپس تامين منابع مالي توسط دولت درساير حوزه ها مانند صنعت برق و 

ريلي اتفاق خواهد افتاد. لذا بازار مناسبي مي تواند براي شركت هاي پيمانكاري توانمند ايجاد شود.

 آقاي دكتر قصد داريم در اين شـماره 
تام نامه در خصوص شركت هاي پيمانكاري 
و شـرايط آنها در وضعيـت ركودي فعلي با 
شـما صحبت كنيم. اكنون در شـرايطي به 
سـر مي بريم كه به مانند سـاير حوزه هاي 
بخـش  توجهـي  قابـل  ركـود  اقتصـادي 
پروژه هاي صنعتي و عمراني را در بر گرفته 
اسـت و علي رغم تمايل زيـاد براي تعريف 
پروژه هاي زيربنايي، نقدينگي الزم و توان 
تامين مالي متناسـب آن وجـود ندارد، اين 
موضـوع چقـدر كسـب و كار شـركت هاي 

پيمانكاري را تحت تاثير قرار داده است؟
ــور در ركود اقتصادي به  در حال حاضر كش
ــوز به مرز  ــر مي برد ولي وضعيت ركود هن س
ــركت هاي  ــت. برخي از ش ــيده اس بحران نرس

ــات مانند  ــال در زمينه ارايه خدم ــزرگ و فع ب
ــده اند ولي  مخابرات آن قدر هم دچار بحران نش
ــه توليد و چه  ــت چه در زمين ــه صنع در  عرص
ــعه و به تبع آن حوزه پيمانكاري،  در زمينه توس
ــال گذشته كامال نمايان  اين ركود طي چند س
شده است؛ به طوري كه بر اساس گزارش های 
رسمی انبارهای بسياری از شركت هاي توليدي 
ــر از كاال بوده و تقاضا برای اين كاالها وجود  پ
ــكاران نيز با  ــياري از پيمان ــدارد همچنين بس ن
ــغول به  ظرفيت هاي پايين و غيراقتصادي مش
ــتند. البته در چنين شرايطي شركت ها  كار هس
ــي از طريق مديريت  ــاس اقتصاد مقاومت بر اس
هزينه سعي در حفظ شرايط موجود دارند، اكثر 
شركت هاي پيمانكاري براي جلوگيري از حذف 

ــعي كرده اند كه بين  ــرايط س ــدن در اين ش ش
ــاختار و بازار خود تناسب ايجاد كرده و بعضا  س

در شرايط انقباضي به سر مي برند. 

اهـم  از  يكـي  گفـت  بتـوان  شـايد   
تطبيـق  نـوع  پيمانـكاران،  چالش هـاي 
فعاليتشـان متناسـب بـا وضعيـت موجود 
اسـت، در حالـي كـه شـرايط محيطـي و 
محاطي عرصـه را براي انجـام پروژه هاي 
متوسـط و بـزرگ تنـگ كـرده، پيشـنهاد 
شـما بـه عنوان كسـي كه تجربـه فعاليت 
در بنگاه هـاي مختلـف از جملـه سـازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران را داريد، 

چيست؟
ــكالت  مش ــادي،  اقتص ــود  رك ــا،  تحريم ه

1212

گفتگـو

كد: 91709
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ــال  ــي و كاهش قيمت نفت در چند س نقدينگ
ــبب دامن زدن به وضعيت  اخير همه و همه س
ــت كه علي رغم وجود برنامه ها  موجود شده اس
ــب در كشور و در  ــعه اي مناس و طرح هاي توس
ــيمي،  حوزه هاي مختلف مانند نفت،گاز و پترش
حمل و نقل ريلي، برق و غيره امكان تخصيص 
ــدازي اين طرح ها  ــروع و راه ان بودجه جهت ش
ــاي جديد  ــا توجه به فض ــدارد. البته ب ــود ن وج
سياسي كشور به نظر مي رسد كه طي يكي دو 
ــب و كار در حوزه هاي  ــال آينده فضاي كس س
ــه به اهداف  ــدا كند. با توج ــده، رونق پي ياد ش
ــعه اقتصادي در  ــم توس ــت در برنامه شش دول
حوزه پيمانكاري عمومي و تقويت آن از طريق 
ــي  ــت و بهره گيري حداكثري از مهندس حماي
ــاختماني )E&C(، نصب  مشاور، پيمانكاري س
ــاخت تجهيزات  و راه اندازي و ايجاد ظرفيت س
ــركت  ــت؛ لذا ش ــل تعمق و برنامه ريزي اس قاب
ــت از فرصت موجود استفاده كرده  تام مي بايس
و خود را در سطح استانداردهاي الزم به عنوان 
ــا قابليت  ــكاري عمومي ب ــركت پيمان يك ش

)E&C(  قرار دهد. 

دولـت  در  اجرايـي  اگـر مسـووليت   
داشـتيد، اوليـن راه كارتان بـراي خروج از 

ركود چه بود؟
ــن كار، دولت  ــن و مهمتري ــوان اولي ــه عن ب
ــود بانكي را دستور كار  مي تواند كاهش نرخ س
خود قرار دهد، از اين طريق هم موفق به مهار 
ــرمايه ها  ــت س ــده و نيز با هدايت درس تورم ش
ــرايط الزم جهت خروج  مي تواند امكانات و ش

از ركود را به وجود آورد.  
كار بعدي دولت مي تواند كمك و حمايت از 
صنايع بزرگ و زيربنايي كشور باشد. در شرايط 
ــت  ــور، اتخاذ يك سياس اقتصادي موجود كش
ــت اقتصادي از  ــي در حماي ــگ و منطق هماهن
ــزرگ و جلوگيري از  ــركت هاي ب ــع و ش صناي
ــت؛ چراكه در  ايجاد بحران در آنها ضروري اس
هر صورت اين اقتصاد به دولت  به ارث رسيده 
است و اگر بنگاه های بزرگ دچار بحران شوند، 
ــتر شده و  ــكل بيكاری بيش ركود فزاينده و مش
ــرايط را سخت تر مي كند. به  همين موضوع ش
ــاز بحران  ــال 2008  با آغ ــوان مثال در س عن
ــز از برخي از  ــود جهاني، دولت امريكا ني و رك
ــركت هاي بزرگ مانند جنرال موتوز حمايت  ش
مالي كرد تا از ورشكستگي آنها جلوگيري كند.

 جداي از مسووليت دولت، شركت هاي 
پيمانكاري چقدر در خروج از شـرايط فعلي 

مي توانند نقش داشته باشند؟
ــركت هاي توليدي و پيمانكاري در ايران  ش
ــتند كه طي چند  داراي توان مالي محدود هس
سال اخير منابع آنها نيز رو افول گذاشته است. 
بنده عقيده دارم كه دولت به عنوان مسوول اداره 
ــور بايد براي شرايط خروج از ركود تدبيري  كش
بيانديشد. مشكل اقتصاد ايران ساختاری است 
كه حل اين مشكل نيازمند برنامه ای بلند مدت 
ــته خروج از ركود برای كوتاه  ــت و اين بس اس

ــت بخشي از مشكالت را حل  مدت ممكن اس
كند ولي در بلندمدت پاسخگو نيست.

 بـا توجـه بـه محدوديت هـاي مالـي، 
نقدينگـي و در ادامـه نقـل و انتقـال پـول 
بـه اعتقـاد شـما رويكـرد »تاميـن«، اعم 
از تجهيـزات و جـذب فاينانسـور، چقـدر 
پروژه هاي داخلي را تا 10 سـال آينده)افق 

1404( را با خود همراه خواهد كرد؟ 
ــور كمبود  ــكل اصلي كش در حال حاضر مش
ــا ارايه  ــن دولت هم ب ــت بنابراي ــي اس نقدينگ
ــد در افزايش تامين  ــته خروج از ركود، قص بس
ــته تا با دنبال  ــي در كوتاه مدت را داش نقدينگ
ــاندن برجام،  ــرات و به نتيجه رس ــردن مذاك ك
ــعه صنايع  ــي در توس ــع خارج ــتفاده از مناب اس
ــازد. البته جذب منابع  ــي را امكان پذير س داخل
ــود را دارد  ــوط به خ ــايل مرب ــي نيز مس خارج
ــده مالي به  ــن آن   الزام تامين كنن ــه مهمتري ك
ــزات از منابع مورد  ــين آالت و تجهي تامين ماش
ــت. البته دولت طي سنوات گذشته در  تاييد اس
قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي)بيع متقابل( 
ــعي در  ــاخت داخل س ــق قانون الزام س از طري
حمايت از صنايع داخلي را داشت و تا حدي نيز 
ــت و اكنون نيز بايد اين مهم را  موفق بوده اس

در سرمايه گذاري هاي جديد، جدي تلقي كند.

فعاليـت   آينـده  از  پيش بينـي شـما   
شركت هاي پيمانكاري چيست؟

ــيدن برجام و رفع  ــورت به نتيجه رس در ص
ــال آينده فضا بازتر خواهد شد  تحريم طي دوس
ــرمايه گذاري خارجي ابتدا در صنعت  و بحث س
ــط  ــپس تامين منابع مالي توس نفت و گاز و س
دولت درساير حوزه ها مانند صنعت برق و ريلي 
ــبي مي تواند  ــد افتاد. لذا بازار مناس اتفاق خواه
براي شركت هاي پيمانكاري توانمند ايجاد شود.

 »قانـون خـروج از ركـود« را چقدر در 
برچيده شدن فضاي فعلي موثر مي دانيد؟

ــته خروج از ركود دولت به عنوان  بنده با بس
يك راه حل كوتاه مدت و ُمسكن موقت موافقم 
اما حل مشكل اقتصادي كشور نيازمند برنامه ای 
ــتار بازگشت رونق  ــت. اگر خواس بلند مدت اس
ــن برنامه كوتاه مدت  ــتيم، بايد اي اقتصادی هس
ــط يك برنامه بلندمدت منسجم كه در آن  توس
ــاختار اقتصادي، تغيير  به اصالحات در زمينه س
ــرمايه هاي خارجي، توسعه  در شرايط جذب س
ــود. با  ــاخت ها و غيره بپردازد، همراه ش زير س
توجه به اين كه هم اكنون دولت در حال تهيه و 
تدوين برنامه ششم اقتصادی است اين فرصت 
مناسبي براي اعمال برخي از اصالحات در اين 

حوزه هاست.
 

 بگذاريـد كمي هـم به تام بـه عنوان 
كشـور  پيمانـكاري  جامعـه  از  عضـوي 
بپردازيـم، در بسـته »خـروج غيرتورمي از 
ركـود« كه قانون آن نيز به تصويب مجلس 
و تاييـد شـوراي نگهبـان رسـيد، مواردي 
چـون تاكيد بر افزايش ذخيره سـازی نفت 

خـام و ميعانـات گازی، حمل و نقل عمومی 
و ريلـی درون و برون شـهری، طرح هـای 
احـداث نيروگاه بـا راندمان بـاال و نيروگاه 
 ،)CHP( تركيبی اعم از تركيب برق و گرما
طرح های مربوط به شيرين كردن آب شور 
به چشـم مي خورد كه در تمامـي موارد ياد 
شـده تام حداقل يـك تجربـه اجرايي در 
كارنامـه خود دارد، شـركت تـام چقدر در 
برنامه ريزي هاي آينده خـود به مواردي كه 

در اين قانون آمده توجه كرده است؟
اين را بايد در نظر داشت كه اين برنامه هاي 
دولت در حالتي تحقق مي يابند كه بحث تامين 
ــده باشد كه اگر اين  ــور مرتفع ش نقدينگي كش
ــود؛  ــرمايه گذاري خارجي تامين ش از طريق س
ــش مي آيد. طبق  ــهم داخل پي ــث الزام س بح
ــته در كشور، عليرغم  سنوات و تجربيات گذش
تصريح قانون به سهم 51درصدي سهم داخل 
ــل، در عمل بيش از  ــاي بيع متقاب در قرارداده
30درصد محقق نشد كه آن هم بيشتر در حوزه 
ــاني متخصص جهت خدمات  تامين نيروي انس
ــي و عمليات پيمانكاري بوده  طراحي و مهندس

است.
ــعه اي  ــز در برنامه هاي توس ــه دولت ني  البت
ــكاري عمومي همين نگاه  ــود در حوزه پيمان خ
ــت. لذا با توجه به موارد  و رويكرد را داشته اس
ــاختار جديد در تام سعي  ــده در تغيير س ياد ش
ــده تمام مواردي كه بحث توسعه دانش فني  ش
ــركت  ــخگويي به كليه نيازهاي يك ش و پاس
پيمانكاري پروژه محور در حوزه )E&C( باشد، 

لحاظ شود.

 تـام تا چه اندازه تحت تاثير اين فضا 
قـرار گرفته اسـت و به اعتقاد شـما راه كار 
كوتـاه مـدت بـراي گـذار از اين شـرايط 

چيست؟
ــبتا  ــرايط موجود و با توجه به افق نس در ش
ــتراتژي تقويت و  ــن پيش رو،  بهترين اس روش
به سازي زيرساخت هاي شركت جهت ورود به 
ــاختار  ــت كه اين كار با تغيير س دوره جديد اس
ــده و با بهبود در فرآيندها و  ــروع ش شركت ش
ارتقاي سيستم هاي موجود ادامه خواهد يافت. 
ــب  ــال آينده فرصت تمرين و كس ما طي دوس
ــور در بازارهاي رقابتي  تجربه موثر جهت حض

را خواهيم داشت.

 در شـرايط كنونـي بـه عنـوان قائـم 
مقام شـركت چقدر وضعيت رقبا را تحليل 

مي كنيد؟
ــكالت  ــر رقباي ما نيز با مش ــال حاض در ح
ركود دست به گريبان هستند ولي برخي از آنها 
ــدي از ما جلوتر بوده  ــاختاري و فرآين از نظر س
ــده تر از  ــناخته ش ــب و كار ش و در فضاي كس
ــتند و حتي تجربه حضور در پروژه هاي  ما هس
كالن انرژي در مشاركت هاي بين المللي را نيز 
ــود دارند. لذا ما بايد از اين فرصت  در رزومه خ
ــراردادن آن در  ــركت تام و ق جهت ارتقاي ش
ــب در بين رقباي هم تراز خود،  موقعيت مناس

نهايت استفاده را ببريم.

گفتگـو
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مديرعاملماشينابزاردرگفتوگوباتامنامه:
با بهره گيري از تکنيک هاي مديريتي و تيم هماهنگ

 مي توان بر مشکالت فائق آمد

تام نامهـ  محمد كياني: شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو از جمله قطعه سازاني است كه 
طي چند ماه اخير روند رو به رشدي به خود گرفته است. اين شركت كه يكي از زيرمجموعه هاي 
تام محسوب مي شود، در ابتداي كار خود بر اساس سياست سازمان گسترش، ماموريت ساخت 
و مونتاژ 300 دستگاه سنگ تخت را بر عهده گرفت. انتقال تكنولوژي و بومی سازی فناوری 
ساخت دستگاه ها از شركت  METAL EXPORT لهستان انجام و توليد ساليانه 35 دستگاه سنگ 
SPD40، 35 دستگاه ابزار تيزكني و 56 دستگاه سنگ كف ساب در يك شيفت كاری در نظر 
گرفته شد. اين شركت داراي بخش هاي مختلف فنی - مهندسی ، CAD CAM، برنامه ريزی، 
تكنولوژي ، ماشين كاري ،QC، CMM و مونتاژ است و به گفته مهندس غفوريان مديرعامل آن در 
حال حاضر بيش از 20مجموعه قطعات بدنه خودروهای پژو پارس، پژو 405، سمند، دنا و سورن 
را به صورت تك منبع تامين می كند. براي اطالع بيشتر از شرح فعاليت اين شركت در شماره 
پاييز اين شماره تام نامه با مديرعامل ماشين ابزار كه داراي سوابق اجرايي، عضويت موظف در 
هيات مديره شركت آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه های خودرو) ايتراك(، معاونت ساخت 
و خودكفائی قطعات تزئينات،پليمروبرق و مديريت امورهاي ساخت و خودكفايی شركت ساپكو 

را در كارنامه خود دارد، گفتگو كرديم.

كد: 91710

مهندس غفوريان - مديرعامل صنايع ماشين ابزار ايران خودرو ـ تام نامه/ عكس دريافتي

فعاليت  بازاری  در  ابزار  ماشين    
عدم  از  زيادی  اثرپذيری  كه  می كند 
است  داشته  بازار  كار  و  كسب  رونق 
شركت  فعلی  ركود  با  مواجهه  در   ،
چه فعاليت هايی را در برنامه كار خود 

داشته تا كمترين آسيب را ببيند؟
از سال 88 طرح های توسعه ای خصوصا 
به  و  شد  محدود  بسيار  خودرو  صنعت  در 
مادر  شركت های  كار  و  كسب  دليل  همين 
قرار گرفت. تاثير  به شدت تحت  تخصصی 

شركت  فعاليت  موضوع  همين  به  توجه  با 
ماشين ابزار نيز كه در زمينه ساخت جيگ و 
فيكسچر و خطوط توليد است، آسيب زيادي 
ديد. در يك بنگاه اقتصادی در چنين فضايی 
برنامه ريزی  شناخت فرصت ها و تهديدها و 
براي ورود به بازارهای جديد راه چاره مناسبي 

است. 
در اين راستا از زمان استقرار تيم مديريتی 
جذب  و  حفظ  قبيل  از  فعاليت هايي  جديد  

منابع انسانی كارآمد به عنوان سرمايه اصلی 
شركت، شناسايی توانايی های بالقوه شركت و 
تمركز بر روی كارآفرينی به تفكيك واحدهای 
سازمانی كه در حال حاضر ساختار سازمانی 
تدوين  جديد  استراتژی های  براساس  جديد 
تخصصی  صورت  به  شركت  واحدهای  و 
ترميم شده اند و  برای هر كدام هدف گذاری 
همچنين  است  پذيرفته  انجام  مشخصی 
شناسايی بازارهای جديد و اعالم آمادگی و 

گفتگـو
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حضور در پروژه های مختلف صنعتی، توسعه 
مجموعه سازی قطعات خودرو به جهت ايجاد 
درآمد مستمر، تشكيل تيم مهندسی و آناليز 
برای  مناسب  پيشنهادات  ارايه  جهت  قيمت 
حضور پررنگ تر در مناقصات و كنترل مناسب 
هزينه ها از طريق تشكيل تيم مهندسی هزينه 

در دستور كار قرار  گرفت.

اقدامات مثبت شركت  از      يكی 
خودرو  ايران  ابزار  ماشين  صنايع 
حركت به سمت مجموعه سازی بود . 
زمانی كار در اين حوزه و به خصوص 
ايران خودرو  بيرونی  سفارش گذاری 
ماشين  ولی  بود  مشكلی  بسيار  كار 
ابزار توانست اعتماد شركت مادر خود 
را جلب كند ، بر چه اساسی به سمت 

ايجاد مجموعه سازی حركت كرديد؟
ايران خودرو  شركت  عمده  نگرانی 
تامين  توليد،  قطعات خط  تامين  درخصوص 

به موقع و با كيفيت است. با توجه به 
سابقه اجرايی بنده در شركت ساپكو و 
همكاری های تيم ايجاد شده در ماشين 
تعامل و جلب رضايت مشتری   ، ابزار 
درخصوص تامين با كيفيت اين مسير 

هموار شد.

واحد  چند  حاضر  حال  در    
چه  و  داريد  سازی  مجموعه 

قطعاتی توليد می كنند؟
از  بيش  اين شركت  در حال حاضر 
خودروهای  بدنه  قطعات  20مجموعه 

را  دنا و سورن  پژو 405، سمند،  پارس،  پژو 
عالوه  می كند.  تامين  منبع  تك   صورت  به 
برمجموعه های فوق در حال تجهيز خطوط 
توليد جهت خودكفايی پروژه های جديد نظير 

پژو 207و ... با شركت ايران خودرو مي باشد.

كه  است  شركتی  ابزار  ماشين   
زيادی  مديران  اخير  سال  چند  طی 
از  مديرعامل  ) سه  است  كرده  عوض 
اواخر سال 1389 تاكنون(، تحليل شما 

چيست؟
مشكالتی  به  توان  می  خصوص  اين  در 
نظير عدم هماهنگی تيم مديريتی، پيچيدگی 
مشكالت شركت از حيث بدهی های سنواتی، 
فضای اقتصادی كشور و نبود نقدينگی اشاره 
تكنيك های  از  بهره گيری  با   البته  كه  كرد 
مديريتي و برنامه ريزی هدفمند می توان  بر 
همه مشكالت و مسائل فائق آمد كه در حال 
حل  به  نسبت  طريق  همين  به  هم  حاضر 

مسايل اقدام كرده ايم. 

تنوع  مديرعامل سابق،  زمان  در    

بازار و روی آوردن به سمت فعاليت های 
غيرخودرويی و به خصوص نفت و گاز 
امر  اين  اندازه  تا چه  هدف گذاری شد 

محقق شد؟
با توجه به فضای جديد كشور در پسابرجام 
شد،  خواهد  تحريم ها  رفع  به  منجر  كه 
پروژه های  در  حضور  برای  مناسبی  فرصت 
غيرخودرويی به خصوص در زمينه های نفت 
و گاز ايجاد خواهد شد كه با توجه به وجود 
در  شركت  اين  مناسب  بسيار  پتانسيل های 
اجرای پروژه های مختلف صنعتی،  حضور در 
فعاليت های غيرخودرويی بسيار جذاب خواهد 
بود كه اين موضوع در دستور كار اين شركت 

خواهد بود.
الزم به ذكر است هم اكنون فعاليت هايي 
خراسان،  فوالد  فلزی  سازه  ساخت  قبيل  از 
قطعات،  سه بعدی  اندازه گيری  خدمات 
صنايع  شركت  صفحات  ماشين كاری  پروژه 

تست،  تجهيزات  ساخت  ايران،  ريخته گری 
دانشگاه  تله كابين  دكل های   ساخت  پروژه 
آزاد واحد علوم و تحقيقات در حال اجرا بوده  

يا به اتمام رسيده است. 

برای  مدونی  برنامه  هم اكنون   
توسعه بازار وجود دارد؟

و  شركت  گذشته  وضعيت  به  توجه  با 
برگزاری جلسات متمركز، نقشه راه بر اساس 
و  شد  مشخص  ساالنه  شده  تدوين  بودجه 
نسبت به اجرايی كردن آن با برنامه زمانبندی 
پروژه ها،  و  توليد  حوزه های  در  مشخص 
اقدامات الزم به عمل آمد كه در اين راستا 
حمايت شركت های تام و ايران خودرو بسيار 

موثر خواهد بود .

 آيا تاكنون به صادرات محصوالت 
پتانسيل  اصال  يا  كرده ايد  فكر  خود 

صادراتی در اين شركت وجود دارد؟
برون  صنعتی  پروژه های  انجام  پتانسيل 
و  نيست  انكار  قابل  شركت  اين  مرزی 
انجام  و  ساخت  طراحی،  قابليت  هم اكنون 

پروژه های صادراتی نظير ساخت و نصب انواع 
خطوط توليد و غيره وجود دارد. همانطور كه 
در گذشته نيز توفيقاتی در اين زمينه ها حاصل 

شده است.

 تقويت دانش فنی سازمان و تاكيد 
بر تحقيق و توسعه )R&D( و گسترش 
بازرگانی جهت دسترسی  فعاليت های 
تجهيزات  برای  ساخت  توانايی  به 
چشم  از  يكی  عنوان  به  فعال  صنايع 
اندازهای شركت است ، بحث تحقيق 
برای شما  اهميتی  و توسعه چه درجه 
دارد و از زمان مديريت شما چقدر به 

آن پرداخته شده است؟
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  پيرو 
به  شركت ها  سطح  ارتقاي  بر  تاكيد  و 
شركت های دانش بنيان و تبديل فكر و ايده 
به محصول، اين شركت فعاليت های ويژه ای 
كار  دستور  در  توسعه  و  تحقيق  حوزه  در  را 
دارد. به عنوان مثال ماشين ابزار در حال 
استانداردهای  تدوين  كميته  در  حاضر 
و  داشته  عضويت  كشور  ابزار  ماشين 
انعقاد  و  نخبه  نيروهای  جذب  درحال 
دانشگاه خوارزمی در  با  نامه ای  تفاهم 
راستای  ارتباط صنعت و دانشگاه است.

در  اكنون  هم  ابزار  ماشين   
پروژه های فوالدی تام نيز حضور 
توضيح  خصوص  اين  در  دارد، 

بفرماييد؟
زمان  از  مقطعی  در  كه  آنجايي  از 
پروژه ها  اين  اجرای  در  ماشين ابزار  شركت 
ابتدا  در  كه  بود  الزم  است،  داشته  نواقصی 
با رفع اين نواقص، انجام تعهدات و مديريت 
و  انجام  مشتری  خواست  با  مطابق  پروژه 
فضا  اين  خوشبختانه  كه  شود  اعتمادسازی 
توجه  با  حاضر  حال  در  و  است  شده  ايجاد 
در  بردسير  فوالد  پروژه   ساخت  اتمام  به 
حدود   ماهانه  توليد  ظرفيت  و  شركت  اين 
500تن سازه فلزی به دنبال جذب پروژه های 
فوالدی جديد هستيم؛ لذا انتظار داريم كه با 
حمايت بيش از پيش شركت تام شاهد رشد و 

شكوفايی بيشتر اين شركت باشيم.

 برنامه های آتی شما برای ماشين 
ابزار چيست؟

شركت ماشين ابزار پس از گسترش واحد 
مجموعه سازی، بايد به سمت توليد محصول 
نهايی مشخصی گام بردارد؛ ضمن اين كه در 
حوزه جيگ و فيكسچر و طراحی و ساخت 
خطوط توليد بايد به عنوان برند صاحب نام 
در صنعت كشور معرفی و شناخته شود كه در 
اين راستا در حال برنامه ريزی و اقدام هستيم.

گسترش  از  پس  ابزار  ماشين  شركت 
واحد مجموعه سازی، بايد به سمت توليد 
بردارد؛  گام  مشخصی  نهايی  محصول 
ضمن اين كه در حوزه جيگ و فيكسچر و 
طراحی و ساخت خط توليد بايد به عنوان 
برند صاحب نام در صنعت كشور معرفی 
و شناخته شود كه در اين راستا در حال 

برنامه ريزی و اقدام هستيم.

گفتگـو
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گــزارش  ويژه

نرم افزار  كياني:  محمد  ـ  تام نامه 
جمع آوري،  قابليت  با  اسكادا  ايراني 
اطالعات  پردازش  و  ذخيره سازي 
 Cloud(ابري رايانش  مبناي  بر 

Computing(،  توسعه يافت.
تام  شركت  سوي  از  كه  نرم افزار  اين 
و  مهندسي  توان  رسيده  بهره برداري  به 
قابليت هاي آن نه فقط در يك صنعت بلكه 
در كليه صنايعي كه با امور توليدي و توزيعي 
سر و كار دارند، از جمله صنعت نفت، صنايع 
نيروگاهي، صنعت  ريلي،  معدني،  و  فوالدي 
قابل  كاربردي  كامال  صورت  به  خودرو، 
آن  از  اين حيث مي توان  از  و  است  استفاده 
به عنوان يك محصول ملي استراتژيك ياد 
كرد.شركت تام ايران خودرو با توجه به فعاليت  
اتوماسيون  در حوزه  اخير  دو دهه  تخصصي 
صنعتي با بهره گيري از توان كارشناسان خود 
از  نرم افزار،  توليد  روز  دانش  با  آن  تلفيق  و 
 )TAM SCADA(محصولي به نام تام اسكادا

رونمايي كرد.
اين محصول به راحتي مي تواند يك يا چند 
واحد توليدي يا يك فرآيند توزيعي را، مستقل 
از اين كه در كدام منطقه جغرافيايي قرار دارند، 
مديريت كند در واقع اين كار بدون حضور در 
محل انجام مي شود. نكته مهم در كار با اين 
به  تنها  آن  خروجي  كه  است  اين  نرم افزار، 

مانيتورينگ ختم نمي شود بلكه مي توان براي 
آن سطوح مختلف دسترسي و به تناسب آن 
برنامه ريزي براي تنظيم فعاليت واحد مربوطه 
را نيز مديريت كرد؛ يعني هم افزايش توليد و 
و  است  پذير  امكان  پروسس خط  بهره وري 

هم جمع آوري و نمايش اطالعات.
چنين  ويژگي  مهمترين  بتوان  شايد 

كنترل  به  قادر  راحتي  به  كه  نرم افزاري 
فعاليت توليد است را امنيت باالي آن ارزيابي 
كرد؛ چرا كه اين محصول به صورت كامال 
آن  محسوس  برتري  و  شده  عرضه  بومي 
نسبت به نمونه هاي خارجي عالوه بر برخي 
اطالعات  خروج  عدم  خاص،  سرويس هاي 

محرمانه و حياتي پلنت هاست.
نام  به  شاخصي  ويژگي  از  نرم افزار  اين 
»رايانش ابري« بهره مي برد بدين صورت كه 

با توجه به نوع فعاليت، جمع آوري و مديريت 
اطالعات به يك يا چند سرور سپرده مي شود 
كه لزومي به قرار گرفتن آن در مركز فعاليت 
با  كامل  سازگاري  ويژگي،   دومين  نيست. 
پروتكل هاي استاندارد OPC بوده كه همين 
تضمين  را  سيستم  باالي  امنيت  موضوع 

مي كند.
پرس  سالن  در  هم اكنون  اسكادا«  »تام 
جنوبي ايران خودرو مورد استفاده قرار گرفته 
در  آن هم  پروژه اي  چنين  است.شكل گيري 
منسجم  و  تيمي  كار  يك  نيازمند  ابعاد  اين 
است. به سراغ تيم پروژه رفتيم و هركدام از 

جهتي به تشريح اين نرم افزار پرداختند.

حمالت  برابر  در  مقاوم  اسكادا  تام 
سايبري

تام اسكادا   باستاني مدير پروژه  دكتر حامد   
امنيت را بزرگترين پارامتر نرم افزار »تام اسكادا« 

مي داند.
ارايه  امكان  نرم افزار  اين  مي گويد:  وي 
تبلت  طريق  از  نظارت  و  تحليلي  گزارش هاي 
و موبايل را نيز دارد و با سيستم بالدرنگ خود 
را  اطالعات  ثانيه  هزارم  حدود20  سرعتي  با 
جمع آوري، ذخيره سازي و پردازش مي كند كه 
اين امر زمان رفع نواقص را كاهش و سهولت 

مديريت را افزايش مي دهد.
به گفته وي اين نرم افزار به دليل بكارگيري 

كد: 91711

»تام اسكادا«،  ايراني  نرم افزار 
مشابه داخلي ندارد و رقيب بسياري 
خارجي  مشابه  نرم افزارهاي  از 
نرم افزار  اين  باشد.  مي تواند  نيز 
هم اكنون در حال آماده سازي براي 
استفاده در پروژه هاي جاري شركت 
تام در حوزه هاي فوالدسازي و انبار 

مكانيزه  هست.

رونماييازيكيازدستاورهايبزرگمهندسيتام؛

نرم افزار ايراني اسکادا معرفي شد
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آخرين تكنولوژي هاي طراحي، داراي عملكردي 
از  استفاده  با  همچنين  است  اطمينان  قابل 
راه كارهاي امنيتي و رمزگذاري هاي الزم، امنيت 
شده  تضمين  سايبري  حمالت  مقابل  در  آن 
حوزه  اين  در  داخلي  شركت هاي  برخي  است. 
فعاليت داشته اند اما با توجه به ويژگي هاي جديد 
اين نرم افزار، مشابه داخلي ندارد و رقيب بسياري 
از نرم افزارهاي مشابه خارجي نيز مي تواند باشد. 
اين نرم افزار هم اكنون در حال آماده سازي براي 
در  تام  شركت  جاري  پروژه هاي  در  استفاده 

حوزه هاي فوالدسازي و انبار مكانيزه هست.

قابليت كاربرد تام اسكادا در صنايع 
مختلف

پروژه  تيم  اعضاي  از  جوزم  عابدي  حسن   
براي  نرم افزار  اين  ويژه  امتياز  است:  معتقد 
شركت تام ، طراحي پلنت هاي مختلف با امكان 
در  استفاده  قابل  اجزاي  تمامي  سفارشي سازي 
 WebBase ،نرم افزار است اما به صورت كلي
بودن چه در زمان طراحي و چه در زمان اجرا 
بزرگترين  از   Cloud روي  بر  اجرا  همچنين 

مزيت هاي اين نرم افزار است.
وي با  بيان اين كه كار دشوار و پيچيدهاي 
در پيش داشتيم، افزود: در هر مساله اي، نظرات 
متفاوتي عنوان مي شد و دفاع از نظريه همچنين 
بررسي بهينه ترين راه كار كار بسيار سختي بود. 

وي خاطرنشان كرد: بيشترين سرمايه گذاري 
براي اين نرم افزار مي تواند در صنايع نفت و گاز 
، ريلي همچنين آب و فاضالب صورت پذيرد. 

با  ارتباط  برقراري  يادآور شد: لحظه  عابدي 
اطالعات  دريافت  و  خط  در  موجود  ربات هاي 

دوران  لحظات  خاطره انگيزترين  از  يكي  آنها 
كاري من است زيرا تا قبل از اين، آزمون هاي 
طريق  از  نرم افزار  اين  توسط  شده  انجام 
من  براي  و همواره  بود  نرم افزارهاي شبيه ساز 
فيلد  با  ارتباط  در  كه  داشت  وجود  ابهام  اين 
واقعي عملكرد نرم افزار چگونه خواهد بود كه 
به لطف خدا به راحتي و بدون هرگونه مشكلي 
اين ارتباط برقرار شد. هر نرم افزاري براي باقي 
ماندن در عرصه رقابت مستلزم به روزرساني بر 
اساس نياز بازار و تكنولوژي هاي روز است در 

غير اين  صورت تالش ها و هزينه هاي صورت 
گرفته هدر خواهد رفت .

بهترين  از  يكي  اسكادا  پروژه 
تجربه هاي كار تيمي بود

 مريم فرحبخش از ديگر اعضاي تيم پروژه 
به يكي از  بهترين تجربه هاي كار تيمي خود 

اشاره مي كند و مي گويد: آن روز كه حروف واژه 
» اسكادا« را كنار هم گذاشتيم ، كالمی راهور 
بساخت.  امروز  به  تا  و  بتاخت  او  كه  ساختيم 
يك  هيچ  جلسات،  اولين  در  و  كار  ابتداي  در 
به  قادر  كه  نمي كرديم  تصور  تيم  اعضاي  از 

پياده سازي تمام اسكوپ ها باشيم. 
حركت تيمي و قواي تيم و تكيه كردن به 
استعدادها و توانمندي هاي ديگر اعضا بود كه 

عليرغم كمبود نيروي انساني در فازهاي نهايي، 
پروژه به نتيجه مطلوب رسيد و اين بيانگر نه 
و كسب  توليد  به فضای  دو سال كمك  فقط 
و كار  بلكه دو سال توليد كيفيت و انجام كار 

بهينه بود.
وي افزود: جلسات تجزيه و تحليل نرم افزار 
براي همه اعضاي تيم بهترين ساعات كاري و 
را  زمان  بود طوري كه گذر  انگيزترين  خاطره 
از خاطرمان مي برد. شب چهارشنبه سوري 93 
شبی خاطره انگيز بود كه تا 12:30 نيمه شب در 

تام بوديم و در نهايت با دستور حراست با ساكي 
از ماهي هاي شب عيد كه قرار بود سبزي پلو با 
ماهي شب چهارشنبه سوري شوند و نشدند ، تام 
را ترک كرديم. نتيجه همه تالش هاي ديروز،  
و  است  تام  نام  به  امروز  كه  است  نرم افزاري 
صنعتي  اتوماسيون  حوزه  در  تام  قدرت  بيانگر 
است و برگ برندهاي براي پيروزي در بسياري 

از مناقصات پروژه ها.
تصميم شجاعانه و اعتماد به نيروهاي جوان

ديگر  يكي  عنوان  به  اصالحی  مجتبی   
اعضاي تيم پروژه با اشاره به اين كه اسكادای 
افزود: چيزهايی كه  بود،  تام يك شروع خوب 
پروژه را با وجود تمام مشكالت و سختی های 
اجرايی و فنی تجربه ای ارزشمند می كند به چند 

نكته بر می گردد. 
اولين نكته اين است كه تام تصميم گرفت 
مسير مشكلی را شروع كند و با آگاهی از اهميت 
بردارد.  آن  تحقق  در  را  قدم  اولين  پروژه،  اين 
نرم افزارهای اسكادا، جزو نرم افزارهای پيچيده 
هستند كه طراحی، اجرا و گسترش آنها بدون 
تجربه قبلی حقيقتا كار ساده ای نيست اما تام 

تصميم گرفت اين تجربه را شروع كند. 
وي ادامه داد: دومين نكته ارزشمند در پروژه 
به  در شركت  آن  با  برخورد  نوع  تام  اسكادای 
در  است.  توسعه  و  تحقيق  پروژه  يك  عنوان 
از  مديران  اغلب  كه  اقتصادی  سخت  شرايط 
غيرالزامی  و  غيرضروری  پروژه های  شروع 
شجاعانه ای  تصميم  تام  می كنند،  خودداری 
گرفت و به افراد جوان اعتماد كرد تا پروژه ای 

مهم را شروع كنند.
مهم  نكات  ديگر  از  كرد:  تصريح  اصالحي 
وجود  با  كه  است  اين  اسكادا  پروژه  اجرايی 
محدوديت ها به خصوص محدوديت افراد پروژه، 
اسكادا  نرم افزار  يك  بخش های  تمام  تقريبا 
نظر  صرف  بخشی  هيچ  از  و  شد  پياده سازی 
نشد. تالش و پشتكار افراد دخيل در پروژه برای 
تمام  در  فعلی اش  جايگاه  به  افزار  نرم  رسيدن 
طول انجام پروژه قابل مشاهده بود. همكارانی 
كه در شب عيد هم تا ساعت 12 شب در شركت 

حضور داشتند تا كارها را به سرانجام برسانند.
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غرفه تام مورد استقبال مسووالن دولتي و خصوصي؛

حضور فعـال تـام در دهميـن نمايشگـاه
 بين المللـي قطعـات خـودرو

گــزارش

كد: 91712

ـ  گروه تحريريه: تام با هدف  تام نامه 
معرفي آخرين دستاوردهاي خودرويي 
بين المللي  نمايشگاه  دهمين  در  خود 
خودرو  مجموعه هاي  و  لوازم  قطعات، 
توانمندي هاي  و  داشت  فعالي  حضور 

خود را به مشتريان عرضه كرد.
در  و  مترمربع   50 مساحت  با  تام  غرفه 
فارس  خليج  سالن  در  استراتژيك  موقعيتي 

جانمايي شده بود.
شده  اجرا  پروژه هاي  از  تصاويري   
انبار  و  مختلف  خطوط  در  خودرويي 
مدل هاي  ماشين كاري  ربات  مكانيزه، 
نرم افزار  معرفي  و   )Robcam(ريخته گري
در  كه  بود  مواردي  جمله  از  اسكادا  ايراني 

نمايشگاه ارايه شد.
 استقبال بازديدكنندگان نيز چشم گير بود. 
عالوه بر مديران مياني شركت هاي مختلف 
وزير  نعمت زاده  مهندس  مهندسي،  و  فني 
قناتي  مهندس  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
مدير كل دفتر صنايع خودرو ونيرو محركه، 
سازمان  عامل  هيات  رييس  نوروززاده  دكتر 
گسترش و نوسازي صنايع ايران)ايدرو(، دكتر 
وتجارت،  معدن  صنعت  وزير  مشاور  رياحي 
شركت  مديرعامل  گلپايگاني  مهندس 
رحماني  دكتر  ايران،  استاندارد  و  بازرسي 

مجلس،  معادن  و  صنايع  كميسيون  رييس 
علي علي لو نماينده مجلس، مهندس ناقدي 
دكتر  ايران خودرو،  توليد  مقام  قائم  برادران 
نجاري مديرعامل ساپكو، دكتر جمالي مدير 
عامل سايپا، دكتر جاسبي عضو شوراي عالي 
انقالب فرهنگي و دكتر گودرزی  رييس مركز 

روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نيز از غرفه تام بازديد كردند 
و در جريان آخرين وضعيت شركت تام و به 
 ”TAM SCADA“ خصوص كاركرد نرم افزار
كه از سوي متخصصين تام توسعه يافته بود، 

قرار گرفتند.
عالوه بر تام، شركت هاي ساپكو، ايساكو، 
و   )GPI(پيشرفته قالبهاي  و  ماشين ابزار 
صنعتي ايران خودرو)IKID( نيز در اين از گروه 
صنعتي ايران خودرو نمايشگاه حضور يافتند. 

شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو با 
فعاليت هاي خود در عرصه مديريت  معرفي 
بدنه  قطعات  توليد  و  ساخت  دانش بنيان، 
انواع جيگ  و   ، خودرويی، سازه های فلزی 

استراكچر در اين نمايشگاه شركت كرد.
با  نمايشگاه  افتتاحيه  كه  اين  رغم  علي 
استقبال زيادي همراه نبود ولي در آخرين روز 
مسووالن  از سوي  خوبي  استقبال  برگزاري 
بازديدهاي  و  آمد  عمل  به  آن  از  دولتي 
از غرفه  صورت گرفت.اما در حاشيه  زيادي 
اين نمايشگاه گروه خبري نيز از رسانه هاي 
مجازي و مكتوب در غرفه تام حضور يافتند 
و در جريان آخرين وضعيت پروژه هاي تام و 

نرم افزار جديد آن قرار گرفتند.
با  خبرنگاران  جمع  در  اعواني  مهندس 
اعالم اين كه تام آمادگي الزم براي راه اندازي 
خطوط خودروهاي جديد ايران خودرو را دارد، 
راه ا ندازي  براي  زمان الزم  كرد:  خاطرنشان 
سال  يك  تا  ماه  بين شش  توليد  خط  يك 
است و تام اين قابليت را دارد تا در صورت 

نمايشگاه  دهمين  در  تام   
و  لوازم  قطعات،  بين المللي 
 25 از  كه  خودرو  مجموعه هاي 
دائمي  محل  در  آبان ماه   28 تا 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران 
برگزار شد، آخرين دستاوردهاي 
حوزه خودرويي اعم از راه اندازي 
خارجي،  و  داخلي  توليد  خطوط 
و  انتقال  مكانيزه  سيستم هاي 
مونتاژ، توانايي هاي حوزه حمل و 
نقل اعم از ريلي و تله كابين  و نرم 
افزار اسكادا به نمايش گذاشت.
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مرحله  وارد  ممكن  زمان  كمترين  در  اعالم 
طراحي و اجراي خطوط شود.

وي با اشاره به اين كه براي ايجاد خطوط 
نظر  در  را  آن  زمان بندي  برنامه  بايد  جديد 
گرفت، در پاسخ به اين كه براي خودروهاي 
انجام  را  پروژه   تا صد  از صفر  تام  آيا  جديد 
در  خطوط  برخي  شد:  يادآور  مي دهد؟ 
و  دارند  انعطاف پذيري  قابليت  ايران خودرو 
بيش از يك خودرو را مي توان در آن توليد 
كرد. براي اين منظور پلت فرم و بدنه خودرو 

دو شاخص تعيين كننده هستند.
يك  براي  انحصارا  خطوط  برخي  ولي   
خودرو ساخته مي شود كه در ايران خودرو هر 

دو نوع خط وجود دارد.
مديرعامل تام در خصوص تغيير كاربري 
مونوريل كرمانشاه و آخرين وضعيت آن نيز 
توضيح داد: اين پروژه تبديل به قطار شهري 
شده است. قرارداد آن چهار سال گذشته به 

امضا رسيد.
بود  پايه هاي منوريل را نصب كرده  تام   
و بعد از تغييراتي كه از سوي كارفرما ابالغ 
شد، طراحي ستون ها را به نحوي تغيير داد 
تا قطار شهري بتواند روي ستون ها حركت 

كند.
وي افزود: كار عرشه قطار تا سه ماه آينده 
به اتمام مي رسد و قرار است بخشي از مسير 
قطار نيز از زير زمين باشد. با اين حال اتمام 
دارد.  كارفرما  مالي  تامين  به  بسته  پروژه 
مي  اتمام  به  امسال  پروژه  سيويل  عمليات 
ناوگان  تامين  فازهاي  آينده  از سال  و  رسد 
آغاز  مكانيكال  و  الكتريكال  سيستم هاي  و 
دو سال  تا  مالي  تامين  در صورت  مي شود. 

آينده پروژه به اتمام مي رسد.
مهندس اعواني گريزي نيز به پروژه ريل 
ملي و كار مشترک تام و ذوب آهن در اين 
حوزه زد و تاكيد كرد:در ذوب آهن پروژه نورد 
650 كه براي توليد ريل ملي تعريف شده، 

در حال انجام داريم و اميدواريم تا 22بهمن 
شاهد توليد زودهنگام آن باشيم.

بودجه هاي  شدن  كم  از  نيز  خبرنگاري 
كه  پرسيد  تام  كار  بر  آن  تاثير  و  عمراني 
مديرعامل تام گفت: به عنوان يك شركت 
موضوع  اين  درگير  شدت  به  مهندسي 
هستيم چرا كه سرمايه گذاري ها و مشكالت 
نقدينگي در اين حوزه به شدت تحت تاثير 
مي شود  تعريف  كمتر  پروژه  و  گرفته  قرار 
ولي به لحاظ قدرت تامين از خارج كشور با 
توجه به دفاتر خارجي، به صورت آزاد عمل 
مي كنيم و محدوديت زيادي در اين خصوص 

نداريم.
مشكل  ولي  شده  گران تر  تامين  البته   
صنعت  در  چه  قطعات  تامين  براي  حادي 

خودرو و چه صنايع غيرخودرويي نداشته ايم.
تام  نرم افزار  خصوص  در  همچنين  وي 
اسكادا نيز اين طور توضيح داد: اين نرم افزار 
كه حدود دو سالي است تام مشغول طراحي 
و راه اندازي آن بوده، به جمع آوري اطالعات 

توليدي  پلنت  يك  در  آن  پروسس  و 
مي پردازد و به راحتي قادر به كنترل فعاليت 
سالن  در  كه   ”TAM SCADA“.است توليد 
پرس جنوبي ايران خودرو مورد استفاده قرار 
بومي سازي  تام  متخصصين  توسط   ، گرفته 

شده و توسعه يافته است.
نمايشگاه  اين  در  تام  است  ذكر  به  الزم 
دائمي  محل  در  آبان ماه   28 تا   25 از  كه 
برگزار شد،  تهران  بين المللي  نمايشگاه هاي 
از  اعم  آخرين دستاوردهاي حوزه خودرويي 
خارجي،  و  داخلي  توليد  خطوط  راه اندازي 
مونتاژ،  و  انتقال  مكانيزه  سيستم هاي 
توانايي هاي حوزه حمل و نقل اعم از ريلي 
نمايش  به  اسكادا  افزار  نرم  و  تله كابين   و 
صنعتي  گروه  از  تام  بر  عالوه  و  گذاشت 
و  ايساكو  ساپكو،  شركت هاي  ايران خودرو، 
قالب هاي صنعتي و پيشرفته ايران خودرو نيز 

حضور داشتند.
نمايشگاه  دهمين  در  است  ذكر  به  الزم 
مجموعه های  و  لوازم  قطعات،  بين المللی 
 496 همراه  به  ايرانی  شركت   414 خودرو 
كره  آلمان،  كشور   20 از  خارجی  شركت 
مالت،  ژاپن،  اسپانيا،  تايلند،  اتريش،  جنوبی، 
امارات متحده عربی، تركيه، انگليس، چين، 
هند،  تايوان،  بلژيك،  بنگالدش،  ايتاليا، 
حضور  فرانسه  و  هلند  دانمارک،  استراليا، 

داشتند.
حسين  توسط  كه  نمايشگاه  اين  در   
و  معدن  صنعت،  وزير  معاون  اسفهبدی 
تجارت روز 25 آبان ماه افتتاح شد، توليدات 
يدكی  قطعات  زمينه  در  خارجی  و  داخلی 
خودروهای سواری و سنگين، ماشين آالت 
خودرو،  تزيينی  مجموعه  قطعات،  توليد 
خودرو،  كارگاهی  لوازم  و  كارگاهی  خدمات 
محصوالت  خودرو،  مهندسی  فنی  خدمات 
از  پس  خدمات  نيز  و  خودرو  كننده  پاک 

فروش به نمايش درآمد.

نشست خبري مهندس اعواني با خبرنگاران در حاشيه نمايشگاه بين المللي قطعات ــ تام نامه/عكاس:رضا مهاجر
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موضوع  اهميت  به  توجه  با  دهسرآرا:  مجيد  ـ  تام نامه 
تام  به عنوان سوخت پاك، شركت  از گاز طبيعي  استفاده 
 CNG ايران خودرو به عنوان يكي از بازو هاي توسعه صنعت
و  نصب  از 200 جايگاه   تاكنون بيش  وارد عرصه شده و 

راه اندازي كرده است.
 از 215 جايگاه CNG  كه ساخت آنها به تام ايران خودرو واگذار 
شده، 200 جايگاه شامل 114 جايگاه دو منظوره و 86 جايگاه تك 
منظوره در حال سرويس دهي هستند و مابقي تجهيزات جايگاه ها 
تحويل كارفرما شده است كه به محض آماده شدن زيرساخت هاي 

مربوطه عمليات راه اندازي آن انجام خواهد شد. 
با احتساب رقم فوق مي توان گفت نصب و راه اندازي تقريبا 10 
ايران خودرو  تام  توسط شركت  جايگاه هاي سراسر كشور  از  درصد 

انجام شده است.
سال  در  خودرو  ايران  تام  شركت  پتروشيمي  و  ،گاز  نفت  واحد 
ملي  شركت  توسط  شده  برگزار  مناقصه  در  شدن  برنده  با   ،1387
پخش فرآورده هاي نفتي ايران موفق به اخذ پروژه احداث 90 جايگاه 
CNG شد. به دليل پيشرفت سريع پروژه و كيفيت باالي تجهيزات 
و طراحي و رضايتمندي باالي كارفرما ، در سال هاي 1388و 1389 

احداث 115 جايگاه سي ان جي ديگر نيز به اين شركت واگذار شد.
ان  سي  جايگاه هاي  راه اندازي  و  ساخت  بر  عالوه  شركت  اين   
راه اندازي  به جايگاه هاي  از فروش  ارايه خدمات پس  جي، در حال 

شده است. شركت تام ايران خودرو با توجه به اهميت مسايل زيست 
محيطي و در راستاي يكي از مسووليت هاي اجتماعي خود، در زمينه 

توسعه صنعت سي ان جي مشغول به فعاليت شده است. 
شركت تام ايران خودرو با توجه به محدوديتي كه در زمينه خريد 
محصوالت وارداتي وجود دارد، تالش خود را در جهت داخلي سازي 
از جمله  است.  دو چندان كرده  داخلي  توان  از  استفاده حداكثري  و 
ساخت  درايرهاي  و  ديسپنسر  از  استفاده  به  مي توان  اقدامات  اين 
ايران، طراحي و ساخت تابلوهاي كنترل كمپرسور همچنين طراحي 
و ساخت تابلوهاي توزيع و بانك خازني اشاره كرد. به عنوان نمونه، 
كنترل  تابلوهاي  سازي  داخلي  از  حاصل  ارزي  جويي  ميزان صرفه 

كمپرسورها، بيش از 890 هزار دالر بوده است.
تا به امروز نيز از 2300 جايگاهي كه در سراسر كشور نصب و راه 
اندازي شده، تام 200 جايگاه را راه اندازي كرده است و 15 جايگاه 

باقي مانده نيز پس از آماده شده ابنيه قابل راه اندازي است.
با رتبه بندي كه شركت پخش و پااليش در بين تامين كننده هاي 
از بين 10 تامين كننده  از بدو پروژه داشته رتبه تام   CNG جايگاه

جايگاه هاي CNG سوم بوده است.
 براي تامين تجهيزات جايگاه ها تام با شركت هايي از كانادا ،نيوزلند، 
ايتاليا و كره جنوبي همكاري داشته است و همزمان با خريد تجهيزات 
طول  در  كه  طوري  به  است  شده  بومي سازي  نيز  آنها  فني  دانش 
مدت تحريم تقريبا تمام قطعات يدكي موردنياز جايگاه ها حتي قطعات 

CNG 200 جايگـاه
 توسـط تـام نصب و راه انـدازي شـد

كد: 91713

گــزارش
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بحراني كمپرسورها نيز به كمك شركت هاي داخلي و كارشناسان تام 
ايران خودرو داخلي سازي شده است. 

در  تام   CNG جايگاه  هاي  احداث  پروژه  مدير  ـ  غراوي  مهندس 
خصوص مهندسي ،طراحي و راه اندازي سيستم اسكاداي جايگاه ها، 
با بيان اين كه تام در رتبه اول تامين كننده ها قراردارد، گفت: البته 
با توجه به تخصص تام در زمينه اتوماسيون  اين امر بديهي است. 
كارشناسان  از  برخورداري  و  تام  شركت  غني  پتانسيل  به  توجه  با 
فني و آموزش ديده در خصوص سيستم هاي ابزار دقيق ، كنترل و 
مانيتورينگ همچنين تجربه باالي كاري در پروژه هاي مختلف نصب 

راه اندازي سيستم هاي فوق، در  و 
 SCSDA سيستم  حاضر  حال 
توسط  تنها   CNG جايگاه هاي 
شركت تام با كيفيت باال و قيمت 

مناسب قابل ارايه است.  

در  تام   فعاليت هاي   
CNG خصوص جايگاه هاي

يكي  شد  عنوان  كه  همان طور 
ايران خودرو در  تام  از فعاليت هاي 
راه اندازي  و  نصب  انرژي  حوزه 
اين  در  است.   CNG جايگاه هاي 

به  ارايه مي كند، مي توان  اين حوزه  در  تام  كه  و خدماتي  خصوص 
موارد ذيل اشاره كرد.

  طراحي پايه و جزء
تحقيقات گسترده، مشورت با شركت هاي صاحب نام دنيا در زمينه 
با  مرتبط  استانداردهاي  با  آشنايي  رقيب،  بررسي شركتهاي   ،CNG
پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي همچنين تجربه فني باالي پرسنل 
شركت طراحي و مهندسي تام، باعث شد تا طراحي مناسبي جهت 
تراكم  و  هوايي  و  آب  شرايط  تنوع  به  توجه  )با   CNG جايگاه هاي 

متقاضي( انجام پذيرد.
  خريد

كامال  را  استاندارد  اساس  بر  پروژه  نيازهاي  جايگاه،  پايه  طراحي 
مشخص كرد. تجربه باالي شركت طراحي و مهندسي تام در زمينه 
اجراي پروژه هاي صنعتي، شناخت مناسبي از بازار در اختيار پرسنل 
مجرب پروژه قرار داد. تلفيق اين دو باعث شد تا مهندسي خريد بسيار 
مناسبي )تهيه اجناس با كيفيت و قابليت باال و قيمت مناسب( انجام 

پذيرد.

  ساخت
از  بسياري  ساخت  امكان  صنعتي،  متعدد  پروژه هاي  اجراي  در 

آن  از  شد.  فراهم  تام  مهندسي  و  طراحي  شركت  توسط  تجهيزات 
جمله مي توان به تابلوهاي كنترل، تابلو هاي قدرت )توزيع و خازني(، 

دراير، ديسپنسر و كنوپي اشاره كرد.

  نصب 
 از جمله عملياتي كه تام براي نصب در يك جايگاه CNG انجام 
مي دهد، جانمائي مناسب، امور الكتريكال، كابل كشي و سربندي ها، 
پايپينگ، ساپورت گذاري و نصب  امور مكانيكال،  ابزار دقيق،  نصب 

قطعات است.
 

  راه اندازي 
با توجه به آشنايي كامل پرسنل شركت طراحي و مهندسي تام با 
تجهيزات جايگاه CNG، پس برگزاري آموزش هاي حين كار، كليه 
راه اندازي هاي تجهيزات، توسط پرسنل همين مجموعه انجام مي شود.

  خدمات پس از فروش
عليرغم پراكندگي جايگاه هاي CNG در نقاط مختلف جغرافيايي، 
با   ،CNG جايگاه  تجهيزات  به  پرسنل  كامل  تسلط  دليل  به 
سياست گذاري درست، كيفيت ارايه خدمات پس از فروش به كارفرما، 

بنا به ادعاي كارفرما در صدر قرار دارد.

  واحد آموزش
روزافزون  توسعه  به  توجه  با 
و  تربيت  لزوم   ،CNG صنعت 
متخصص  نيروهاي  آموزش 
زمينه  اين  در  ديده  آموزش  و 
باال  كاري  فشار  است.  ضروري 
و زمان اجراي كم براي دستيابي 
به اهداف آموزشي، نيروهاي فني 
به  كه  مي كند  طلب  را  بسياري 
دليل اهميت و حساسيت عمليات 
از دانش فني و تجربه كافي  بايد 
باشند. برخوردار  زمينه  اين  در 
همچنين  سوابق  به  توجه  با  ايران خودرو  تام  شركت  راستا  اين  در 
تجارب آموزشي و تخصصي كارشناسان اين شركت در امر CNG و با 
 CNG داشتن كادري مجرب متشكل از اساتيد دانشگاهي و خبرگان
برگزاري  به  اقدام  CNG در سطح كشور  آموزش  به عنوان مجري 
سرفصل هاي آموزشي CNG كرده است.الزم به ذكر است اين واحد 
تاكنون با چهار هزار نفرساعت آموزش در حوزه تخصصي و عمومي 
به صورت تئوري و عملي و صدور گواهينامه معتبر، سهم به سزايي در 

ارتقا و انتقال دانش CNG  را داشته است.

گــزارش
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بازديد دكتر رحماني رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس و دكتر نجاري مديرعامل ساپكو از غرفه تام - عكاس: رضا مهاجر

لوح  و تنديس دريافتي تام از نمايشگاه - عكاس: روشنك سپاسيان

از سمت راست دكتر جاسبي عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي، دكتر 
رياحي مشاور وزير صنعت و مهندس قلعه باني در حين بازديد از غرفه  

تام - عكاس: رضا مهاجر

بازديد مهندس نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از غرفه تام - 
عكاس: رضا مهاجر

حضور تام در دهميـن نمايشگـاه بيـن المللي قطعـات، لـوازم و مجموعه هـاي خـودرو

گـزارش تصويري

نمايي از غرفه تام - عكاس: روشنك سپاسيان
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گـزارش تصويري

بازديد دكتر نورورززاده رييس هيات عامل ايدرو از غرفه تام - 
عكاس: رضا مهاجر

بازديد مهندس ناقدي برادران قائم مقام توليد ايران خودرو از تام - 
عكاس: رضا مهاجر

ربات ماشين كاري مدل هاي ريخته گري)Robcam( - عكاس: هادي ذهبي

كد: 91714

مهندس اعواني مديرعامل تام در نشست خبري حاشيه نمايشگاه - 
عكاس: رضا مهاجر

نمايي از زير مجموعه هاي گروه صنعتي ايران خودرو در نمايشگاه 
بين المللي قطعات  - عكاس: رضا مهاجر
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تام نامه ـ حامد باستاني: تاريخچه 
جامع  نرم افزار  توليد  تصميم گيري 
برمي گردد  تام  در   TAM SCADA
ويروس  كه  تبعاتي  و  مشكالت  به 
زيمنس  محصوالت  براي  استاكسنت 
كه بسيار هم در كشور ما رايج هستند،  

ايجادكرد.
غيرعامل  پدافند  سازمان  زمان  آن  در 
حوزه  در  كارهايي  راه  ارايه  به  شروع  نيز 
جزء  نيز  اسكادا  كه  كرد  اتوماسيون صنعتي 
سيستم هاي  براي  حتي  و  است  آن  اصلي 
حساب  به  تپنده  قلبي  عنوان  به  عظيم 
نيز  تام  كارشناسان  و  مديران  عزم  مي آيد. 
وظيفه  اين  در  مهم  نقشي  كه  شد  راسخ تر 
و  بررسي ها  فني  نظر  كنند.از  ايفا  ملي 
طراحي ها آغاز شد، نمونه هاي اصلي خارجي 
كه در مجموع تقريبا تمام سهم بازار را در 
اختيار داشتند، به طور عميق و ظريف مورد 
نهايت  در  و  گرفت  قرار  بررسي  و  تحليل 
طرح ريزي  تام«  »اسكاداي  پروژه  نقشه راه 

و تصويب شد. 
از  استفاده  با  فني،  تيم  چيدمان  از  پس 
از  كرديم  سعي  پيشين،  منابع  و  تجارب 
دانش روز دنيا و ابزار و متدولوژي هايي كه 
شركت هاي نرم افزاري مطرح اروپا در دست 
از  پس  كنيم.  استفاده  پروژه  اين  در  دارند 
قريب به سه سال، اكنون به لطف خدا اين 
نظر  مورد  بودجه  با  و  زماني  بازه  در  پروژه 
نرم افزار  آن  محصول  كه  رسيده  پايان  به 

نسخه هاي  است.   TAM SCADA جامع 
اوليه آن از اوايل سال 94 در چندين پلنت 
نهايي  محصول  و  شده  راه اندازي  و  تست 
براي اولين بار آبان ماه امسال در نمايشگاه 
قطعات خودرو، در حضور وزير صنايع عرضه 
امكانات  به  توجه  با  كه  محصول  اين  شد. 
نمونه هاي  با  مقايسه  در  ظرفيت هايش  و 
نيز  ويژه اي  برتري هاي  داراي  خارجي 
است  استوار  رايانش ابري  مبناي  بر  هست، 
و بدون هيچگونه محدوديتي در حوزه هاي 
نفت، توزيع، انرژي، آب، معادن و توليد قابل 

استفاده است.
 از اين رو اين محصول قابليت رقابت و 
اين  شخصا  من  براي  داراست.  را  صادرات 
بسيار  بعد  چندين  از  آن  محصول  و  پروژه 

دوست داشتني است.
 اوال كه اين بزرگترين پروژه اي است كه 
انجام  درگير  ايران  در  اخير  سال  چند  طي 
آن شدم، از طرف ديگر پروژه اي تحقيقاتي 
به  توانست  نهايت  در  كه  بود  زيرذره بين  و 
ابعاد  اين  در  هم  آن  و  صنعتي  محصولي 

بيانجامد. 
دوم اينكه در جو تيم فني و كارشناسان 
اين پروژه، شرايطي حكمفرما بود كه واقعا 
اولم  خرسندي  است؛  ارزنده  و  كمياب 
توانمندي  بر  تكيه  با  مگر  نمي شد  برآورده 
در  همكارانم  تك تك  ستودني  زحمات  و 

خالل اين پروژه. 
اين  مستقيم  نه تنها محصول  اينكه  سوم 

كاربري هاي  در  زيادي  پتانسيل هاي  پروژه 
خودي  به  حتي  داراست–كه  را  متعدد 
سوي  به  نو  حركتي  آغازگر  مي تواند  خود 
باشد-بلكه  شركت  براي  جديد  بازارهاي 
نيز  ديگري  غيرمستقيم  ارزشمند  ميراث 
ابزار  و  دانش  مديريت  زيرساخت  دارد؛ 
مديريت فناوري كه به منظور اين پروژه در 
تام به گونه اي ديگر ايجاد شد، اين امكان 
نرم افزاري  پروژه  هر  كه  مي دهد  ما  به  را 
صنعتي با اين ابعاد و حتي بزرگتر از آن را 
توليد  بازده  بيشترين  با  و  در كمترين زمان 

و عرضه كنيم. 
كامال  محصول  اين  كه  رقابتي  امكانات 
توزيع پذيري  مي سازد،  متمايز  را  ايراني 
پردازش هاي نرم افزار مركزي آن بر اساس 
رايانش ابري بر روي سرورهاي توزيع شده 
اختصاصي است كه باعث مي شود در عين 
و  پردازش  ظرفيت  افزونگي،  خاصيت 
انبارش اطالعات بسيار افزايش يابد و بتواند 

در مقياس ملي مورد استفاده قرار گيرد. 
و  پروتكل ها  اينكه  به  توجه  با  همچنين 
داخلي  زيرساخت هاي  ارتباطي  فرايندهاي 
شده  سازي  پياده  و  طراحي  تام  در  آن 
است، ضريب امنيتي آن بسيار باالست. در 
پروژه،  اين  كه خروجي  ميكنم  اشاره  پايان 
رقابتي  و  بقا  زنده است كه جهت  محصولي 
و  مداوم  بروزرساني هاي  نيازمند  ماندن، 
همسو با تغييرات فناوري هاي مرتبط حوزه 

IT صنعتي است.    

24

يادداشـت

از ماجرای استاکسنت درس بگيريم...
كد: 91715
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فرض كنيد شما به عنوان يك مدير پروژه 
ارزش  به  صنعتی-عمرانی،  ای  پروژه  در 
تقريبی 100ميليارد ريال و درمرحله پيشرفت 
55درصدی، دربعدازظهر يك روز تعطيل در 
فوتبال  بازی  تماشای  مشغول  و  بوده  منزل 
طی  ناگهان  هستيد!  عالقه تان  مورد  تيم 
شما  به  سايت  مدير  پروژه،  سايت  از  تلفنی 
اطالع می دهد كه تاور كرين شماره 2 سقوط 
الفور خود را به محل حادثه  . فی  كرده و... 
می رسانيد و در طول مسير خودتان را دلداری 
بيمه  پروژه  برای  شد  خوب  كه  می دهيد 
مناسب خريديم!.... در سايت و بعد از مديريت 
بيمه  كارشناس  روبروی  وقتی  بحران،  اوليه 
می نشينيد  خسارت  تعيين  صورتجلسه  برای 
 .. و  كلوز  فرانشيز،  نظير  عبارتی  و  جمالت 
كافی  مستندات  تامين  عدم  كه  می شنويد 
برای هركدام ممكن است شانس شما برای 
)به  تومانی  ميليارد  دو  خسارت  اين  دريافت 

عنوان مثال( به حداقل برسد. به عنوان نمونه 
مي توان به موارد ذيل اشاره كرد

افتاده  اتفاق  تعطيل  روز  در  حادثه  اين  ـ 
احتماال  ايد؟!  نخريده  را  آن  پوشش  شما  و 
فروشنده بيمه نامه، برای افزايش شانس خود 
و جلوگيری از باال رفتن حق بيمه در قياس با 
شرايط مشابه، اين آپشن را برای شما كامال 

باز نكرده است!
ـ اپراتور تاور كرين فاقد گواهينامه مجاز و 
گواهی سالمت بوده است پس خسارت قابل 
پرداخت نيست؟! مگر ما واحد HSE مستقر 

در سايت نداريم؟! 
با مرور اين مثال و تجربيات متعدد موجود، 
هرگونه  كه  است  مبرهن  و  واضح  كامال 
است  ممكن  مباحث  اين  در  اطمينان  عدم 
چالش های عديده ای برای هريك از عوامل 
با  بنابراين آشنايی مختصر  ايجاد كند  پروژه 
انواع خدمات بيمه ای مرتبط در اين خصوص، 

خالی از فايده نخواهدبود.
قبل از شروع موضوع اصلی، با مروری بر 
برخی از مسووليت های مرتبط شرايط مندرج 
در مديريت پيمان، ميزان حساسيت و ريسك 
احتمالی فعاليت در اين حوزه ، بيشتر نمايان 

می شود:

ماده 21 شرايط عمومي پيمان
روز  تا  كارگاه  تحويل  روز  از  پيمانكار  1ـ 
نگهداري  و  حفظ  مسوول  موقت  تحويل 
كارهاي  و  آالت  ماشين  تجهيزات،  مصالح، 
و  جوي  عوامل  مقابل  در  پيمان  موضوع 

سرقت و حريق و مانند اينهاست. 
2ـ پيمانكار مسوول خسارت هاي وارد شده 
و  است  كارگاه  محوطه  در  ثالث  به شخص 
ندارد.  مسووليتي  هيچ  مورد  اين  در  كارفرما 
توقف  دستور  مي توانند  مشاور  و  كارفرما 
بخشي از كار را كه داراي ايمني الزم نيست، 
صادر كنند و پيمانكار حق مطالبه خسارت در 

اثر توقف كار را ندارد. 
پيمانكار خسارتي  اثر سهل انگاري  در  اگر 
آيد،  وارد  مجاور  تاسيسات  و  امالک  به 

پيمانكارمسوول جبران است.
3ـپيمانكار بايد پيش از شروع كار، كارهايي 
مقابل  در  تعيين شده  پيمان  اسناد  در  را كه 
حوادثي كه در اسناد ياد شده مشخص شده 

يادداشـت
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مـروری بـر بیمـه های مهنـدسی

كد: 91716

 تام نامه ـ عباس پنام: باتوجه به تنوع قابل توجه و گسترش روز افزون حوزه 
جغرافيايی فعاليت های شركت پروژه محور تام، لزوم آشنايی بيشتر همكاران با مقوله 
خدمات بيمه های مهندسی كه در صنعت بيمه در شاخه بيمه های بازرگانی تعريف 
می شوند، بيشتر از قبل احساس می شود. براين اساس اين نوشته كه اولين بار در 
سال قبل و برای جلسات ماهانه مديران پروژه گردآوری و ارائه شده بود، با تغييراتی 
مختصر ارايه شده است. اميد است اين رويكرد با همراهی ديگر همكاران در ارائه 
دانش و تجربيات خود در ساير حوزه های مرتبط فعاليت های پروژه ای، به افزايش 

توانمندی حرفه ای بيشتر مجريان پروژه های مشابه، در اين عرصه منجر شود.
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به نفع كارفرما نزد موسسه بيمه گر مورد قبول 
تا  بيمه نامه ها مي بايست  كند.  بيمه  كارفرما، 
تاريخ تحويل موقت اعتبار داشته و درصورت 
به تعويق افتادن تاريخ تحويل موقت، تمديد 

شود. 
را  بيمه  به  مربوط  هزينه هاي  •كارفرما 
پرداخت مي كند. آن قسمت از هزينه بيمه كه 
مربوط به مدت تاخير غيرمجاز پيمانكار است 

به حساب بدهي او منظور مي شود.
•كارفرما بايد به نحوي كار را بيمه كند كه 
خسارت دريافتي براي اعاده كارها به حالت 
اوليه كافي باشد. درصورتي كه تكليف بيمه در 
اسناد پيمان مشخص نباشد، پيمانكار پيش از 
شروع كار چگونگي آن را از كارفرما استعالم 
روز كارها و  و كارفرما در مدت 10  مي كند 
ابالغ  پيمانكار  به  را  بيمه  مشمول  حوادث 
مي كند. اگر كارفرما كار را بيمه نكند، جبران 

خسارت ها به عهده اوست. 
موظف  پيمانكار  حادثه،  بروز  درصورت 

است:
• اوال» مراتب را فورا« به كارفرما، مشاور 

و بيمه گر اطالع دهد، 
• ثانيا طبق دستوركارفرما يا مشاور، كارها 

را به حالت اوليه بازگرداند.
ضمنا، پيمانكار برنامه زماني انجام كارهاي 
تاييد مشاور و  از  تهيه و پس  را  پيش گفته 
مبلغ  كارفرما  مي آورد.  در  اجرا  به  كارفرما 
تمام  هزينه  طبق  را  بيمه گر  از  شده  وصول 
شده )مستقيم يا باالسري( به تدريج تا اعاده 
كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت مي كند. 
4ـ پيمانكار موظف است تمام ساختمان ها 
و وسايلي را كه متعلق به اوست، به هزينه خود 
بيمه و رونوشت آن را به كارفرما تسليم كند. 
ماشين آالت و ابزاري را كه كارفرما دراختيار 

پيمانكار مي گذارد، كارفرما بيمه مي كند.
قسمتي  باشد  الزم  كه  مواردي  در  5ـ 
شود،  مسدود  موقتا  رو  سواره  يا  پياده رو  از 
پيمانكار بايد با كسب مجوز از مقامات محلي، 
رسيده  مشاور  تاييد  به  كه  انحرافي  راه هاي 
است را ايجاد كند. كارفرما نيز مساعدت الزم 
را براي تحصيل مجوزها به عمل مي آورد. اگر 
ترتيب هزينه راه هاي انحرافي در اسناد پيمان 
مشخص نشده باشد، اين هزينه ها به عهده 

پيمانكار است.

6 ـ پيمانكار بايد انتظامات كارگاه را تامين 
كند.

7ـ هرگاه پيمانكار موارد درج شده در اين 
ماده را به انجام نرساند كارفرما آن تعهدات را 
انجام داده و هزينه آن را به اضافه 15درصد به 

حساب بدهي پيمانكار منظور مي كند.
اين موارد، به خوبی بيانگر ميزان مسووليت 
سايت  هر  در  پروژه  اهالی  مرتبط  احتمالی 
است و ديسپلين های مختلف كاری شركت 
تام  كه در هر دو فاز كارفرما و پيمانكار در 
پروژه های مختلف ايفای نقش می كند به واقع 
در معرض هزينه ها و جرايم احتمالی خواهند 
بود. برای ايجاد تصويری واقعی تر كافی است 
به خسارت ذيل و ارقام ارزی و ريالی مرتبط 

آن، توجه كنيد:

خاتم  سازندگی  قرارگاه  پرداختی  خسارت 
االنبياء – عسلويه)عكس1(

مبلغ خسارت:هشتاد و هشت ميليارد ريال/
پنجاه وسه ميليارد ريال-40درصد فرانشيز

 به واقع، فقط ابعاد اين خسارت برای درک 
ميزان ريسك خطرات احتمالی در فعاليت های 
ابعاد  شايد،  و  می رسد  بنظر  كافی  پروژه ای 
مبالغ  از  بيشتر  مراتب  به  احتمالی  حوادث 
پيمانی باشد كه يك پيمانكار با تمام توان و 
هزينه های انسانی و مالی قادر به پاسخگويي 

تبعات آن است.
نوع  اين  وانتقال  واگذاری  بنابراين   
شايد  گر(  ثالث)بيمه  شخص  به  ريسك ها 
برای  پروژه  مدير  يك  رويكرد  منطقی ترين 
خواهد  متعدد  و  مرتبط  ريسك های  كاهش 
بود. دراين خصوص می توان خطرات موجود 

را به دو دسته تقسيم كرد.

انواع خطر يا حادثه
- خطرات طبيعي  

خطراتي است كه انسان در به وجود آمدن 
طوفان،  زلزله،  سيل،  مانند  ندارد  نقشي  آن 

طغيان آب، باران، برف، آتشفشان و ...
 Other Perils /(خطرات ساير   -

)Human Errors
خطراتي است كه انسان در بوجود آمدن آن 
مؤثر است مانند انفجار، آتش سوزي، سرقت، 

خرابكاري، سقوط، تصادم، ريزش و... 

- مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي  
:)All Risks(

 يعني تمام خطرات بجز آنچه صراحتا در 
بيمه نامه مستثني شده تحت پوشش است. 

تعريف كلي بيمه هاي مهندسي
بيمه هاي مهندسي زير مجموعه بيمه هاي 
اموال بوده كه پروژه هاي درحال ساخت  يا 
يا  سازه ها و تأسيسات درحال بهره برداري و 
ماشين آالت و تجهيزات فني را تحت پوشش 

قرار مي دهد.
به  نسبت  مهندسي  بيمه هاي  ويژگي هاي 

ساير رشته هاي بيمه اي
تبع  به  و  پروژه ها  اكثر  بودن  طوالني   -
خطر  تمام  مهندسي  بيمه هاي  در  مدت  آن 
پيمانكاران و تمام خطر نصب كه كل دوره 
اجراي عمليات پروژه را شامل شده و براساس 

مدت مندرج در قرارداد )پيمان( است.
بيمه  رشته هاي  تمام  كامل  وابستگي   -
مهندسي به تكنولوژي هاي جديد كه همراه 
خود ريسك هاي جديد و ناشناخته اي بدنبال 
جديد  پوشش هاي  ارايه  درنتيجه  و  دارد 

بيمه اي ضرورت پيدا مي كند.
- بيمه هاي مهندسي تمام خطر پيمانكاران 
و تمام خطر نصب دو بخش را شامل مي شود، 
بخش اول پوشش اموال بيمه گزار و بخش 
دوم پوشش مسووليت جاني و مالي در برابر 
اشخاص ثالث، براي ساير بيمه هاي مهندسي 
اختصاصي  شرايط  الحاق  با  ميتوان  نيز 
مربوطه)كلوزمربوطه( مسووليت جاني و مالي 
قرار  پوشش  تحت  را  ثالث  اشخاص  دربرابر 

داد.

 تقسيم بندي بيمه هاي مهندسي
)Construction ( بيمه هاي دوره احداث

 CAR پيمانكاران  خطر  تمام  بيمه   -
Contractors All Risks

بيمه اي است كه پروژه هاي درحال احداث 
در  مصالح  ارزش  كه  ساختماني  و  عمراني 
بيشتر است  اقالم مورد نصب  ارزش  از  آنها 
تونل، موج  راه،  پل، سد،  قبيل ساختمان،  از 
شكن، پروژه هاي آبياري زهكشي و مانند آنرا 
ديگر  .به عبارت  قرار مي دهد  تحت پوشش 
اين بيمه كليه خسارات و زيان هاي وارده به 

يادداشـت

خسارت پرداختی نيروگاه مسجد سليمان
بيمه گزار: كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران ـ پيمانكار: شركت فرآب

محل وقوع حادثه: مسجد سليمان
13/05/1387 تاريخ وقوع حادثه: 
دليل وقوع حادثه: آتش سوزی ترانسفورماتور

خسارت پرداخت شده: 24.000.000.000 ريال )علی الحساب(
پروژه طرح توسعه نيروگاه مسجد سليمان واقع در 25 كيلومتری شمال شرقی سد مسجد سليمان مورد پيمان 

شركت فراب در تاريخ 1383/7/6 با سرمايه 222.000.000.000 ريال تحت پوشش بيمه مهندسی تمام 
خطر نصب در شركت بيمه ايران قرار گرفت.

در تاريخ 87/5/13 در اثر آتش سوزی، يك دستگاه ترانسفورماتور اصلی فاز R واحد هفت پروژه فوق دچار 
خسارت مي شود كه با اعالم مرحله ای خريد تجهيزات جديد توسط بيمه گذار، در چهار مرحله خسارتی در حدود 

30 ميليارد ريال به بيمه گذار پرداخت شد1.

عكس1-يك نمونه خسارت پرداختي بيمه در خصوص خطرات احتمالي در پروژه هاي عمراني
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اموال بيمه شده را به هر علت به جز مواردي 
شده  مستثني  نامه  بيمه  در  مشخصات  كه 

جبران مي كند.
 EAR Erection  بيمه تمام خطر نصب -

 All Risks
بيمه اي است كه پروژه هاي درحال احداث 
مورد  اقالم  ارزش  كه  سازه اي  و  تاسيساتي 
بيشتراست  مصالح  ارزش  از  آنها  در  نصب 
پااليشگاه،  نيروگاه،  كارخانه،  قبيل  از 
پتروشيمي، سيستم هاي  نيرو،  انتقال  خطوط 
تحت  را   ... و  نفتي  اسكله هاي  مخابراتي، 

پوشش قرار مي دهد.

 بيمه هاي دوره بهره برداري
- بيمه تجهيزات و ماشين آالت پيمانكاران 
 CPM Contractors Plant & Machinery
ماشين آالت  و  تجهيزات  كه  بيمه اي 
پيمانكاران )معموال متحرک و سنگين( از قبيل 
سنگ شكن،  جرثقيل،  گريدر،  بولدوزر،  لودر، 
را  آن  مانند  و  ليفتراک  بتن،  توليد  كارخانه 
كار  اجراي  جهت  پيمانكاران  كار  ابزار  كه 
مي دهد.  قرار  پوشش  تحت  پروژه هاست، 
درواقع اين بيمه هرگونه زيان يا خسارتي را 
كه به هر علت جز موارد مستثني شده درحين 
كار در زمان احداث يا بهره برداري، درمواقع 
تعطيل كار و يا زمان نگهداري به ماشين آالت 

وارد آيد، جبران مي كند.
شده  تكميل  ريسك هاي  بيمه   -  
 CECR Civil Engineering ساختماني 

 Completed Risks
تمام موضوعات بيمه اي كه در زمان احداث 
مي توانستند تحت پوشش بيمه CAR قرار 
تحت  مي توانند  بهره برداري  زمان  در  گيرند 
اين  شوند.  داده  قرار   CECR بيمه  پوشش 
و  بوده  معين  خطرات  با  بيمه  نوع  از  بيمه 
پيش  غيرقابل  و  ناگهاني  فيزيكي  خسارات 
بيني كه نياز به تعمير يا تعويض داشته و دراثر 
عوامل و حوادثي كه در بيمه نامه نامبرده شده 

خسارت ببيند را تحت پوشش قرار مي دهد.
 MB ماشين آالت  شكست  -بيمه 

 Machinery Breakdown
تمام موضوعات بيمه اي كه در زمان احداث 
قرار   EAR بيمه  پوشش  تحت  مي توانستند 
تحت  می توانند  بهره برداری  زمان  در  گيرند 
پوشش بيمه MB  قرار داده شوند. به عبارتي 

اين بيمه خسارات فيزيكي، ناگهاني و غيرقابل 
پيش بيني ناشي از شكست ماشين آالت و 
را  الكتريكي  و  مكانيكي  ابزارهاي  شكست 

جبران مي كند.
 EE(الكترونيك تجهيزات  -بيمه 

) Electronic Equipment
ارزش  كه  دستگاه هايي  و  تجهيزات  كليه 
ارزش  از  الكترونيكي  و  الكتريكي  قطعات 
مانند  باشد  بيشتر  آنها  در  مكانيكي  قطعات 
مخابراتي،  تلويزيوني،  راديو  تجهيزات 
اندازه گيري،  تحقيقاتي،  آزمايشگاهي، 
نقشه برداري، پزشكي، كامپيوتري و ... تحت 
اين  اين بيمه قرار مي گيرند. درواقع  پوشش 
بيمه يك بيمه حوادث برمبناي تمام خطرات 
و  ناگهاني  فيزيكي،  خسارت هاي  كه  است 
غيرقابل پيش بيني را كه بر موضوع مورد بيمه 

وارد آيد، جبران مي كند.
 DOS سردخانه  در  كاال  فساد  بيمه   -
 Deterioration of Stock in Cold

 Storage
يا  مواد  به  وارد  خسارت هاي  بيمه  اين 
كاالهاي انبار شده در سردخانه را كه به دليل 
حوادث تحت پوشش در بيمه MB، سيستم 
تبريد سردخانه را دچار اشكال مي كند، تحت 

پوشش قرار مي دهد.
-  بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان 
 LDB )Latent Defects of (Building

 Insurance
اداري  مسكوني  مسكوني،  ساختمان هاي 
و مسكوني تجاري به گونه اي كه براي هر 
سازه مثال يك برج يك بيمه نامه واحد صادر 

مي شود.
- بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آالت 

 MLOP Machinery Loss of Profit
هرگاه بر اثر يكي از خطرات تحت پوشش 
در بيمه شكست ماشين آالت، خط توليد يك 
مواجه  ناخواسته  توقف  با  كارخانه  يا  كارگاه 
ناشي  از دست رفته  شود در آن صورت سود 
از وقفه در كار تحت پوشش اين بيمه خواهد 
اطاله  از  به جهت جلوگيری  اينجا و  بود. در 
، فقط جزئيات خطرات و ريسك های  كالم 
تحت پوشش بيمه تمام خطر نصب EAR به 

شرح ذيل  معرفی می شود:
1.صاعقه - انفجار فيزيكي يا شيميايی – 

آتش سوزي – خودسوزي.
2.زلزله - زلزله دريايي – آتشفشان.

لغزش   - زمين  نشست   - زمين  3.رانش 
زمين - ريزش كوه يا صخره.

4.تگرگ - يخ زدگي - يخ شناور.
5.سيل - آب گرفتگي - امواج دريا يا آب.

6.طوفان - گردباد – تندباد.
7.عدم مهارت - اجرا با كيفيت نازل.

8.غفلت - سهل انگاري - خطاي غير عمد.
9.خسارت هاي هنگام تميز كردن يا تعمير 

كردن.
10.اموال مجاور - برداشت ضايعات.

و  لوازم  ابزار،  به  وارد  11.خسارت هاي 
تجهيزات ساختماني يا نصب.

به  وارد  مالي  يا  جاني  12.خسارت هاي 
اشخاص ثالث.

13.مسووليت بيمه گذار طي دوره آزمايش 
و نگهداري.

14.سرقت.
15.خسارت هاي وارد به سازه ساخته شده 

يا اقالم نصب شده.
16.خسارت هاي وارد به مصالح يا اقالم دپو 

شده يا انبار شده.
17.خسارت هاي هنگام باز و بسته كردن.

18.باران - برف - بهمن - نشت يا نفوذ 
آب.

19.تصادم - سقوط اشيا – واژگوني.
20.خسارت هاي ناشي از كاربرد آب يا ساير 

اقدامات به منظور اطفاي حريق.
21.خرابكاري غير گروهي.

22.اتصال كوتاه - نوسان برق - قطع برق، 
آب، گاز يا هر سوخت ديگر.

در  صراحتا  آنچه  جز  به  حوادث  23.ساير 
بيمه نامه مستثني شده.

پوشش  تحت  در خطرات  دقت  كمی  با   
مهارت،  نظير عدم  موارد  برخی  الذكر،  فوق 
سرقت  و طراحی غلط)درصورت خريد كلوز 
مرتبط ( عناوينی هستند كه هر مدير پروژه 
می كند  اغوا  دغدغه هايش،  كاهش  برای  را 
و  دارد  هزينه ای  چه  خدمات  اين  اينكه  اما 
يا ارايه مشروح عناوين تخصصی نظير كلوز، 
فرانشيزو مسووليت شخص ثالث و بسياری 
از مطالب مرتبط ديگر، مواردی است كه از 
است  اميد  و  بوده  خارج  نوشته  اين  حوصله 
اين  ارائه  فرصت  ديگر  مجالی  در  بزودی 

مباحث فراهم شود.

يادداشـت

ميزان  بيان گر  خوبي  به  حادثه،  زمان  در  پيمان  مديريت  الزامات  مرور  واقع  در 
مسووليت احتمالی مرتبط تيم پروژه در هر سايت است و ديسپلين های مختلف كاری 
شركت تام كه در هر دو فاز كارفرما و پيمانكار در پروژه های مختلف ايفای نقش 

می كند، به واقع در معرض هزينه ها و جرايم احتمالی خواهد بود.
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تـاثيرحمـلونقـلريلـيدرونشهـري
كد: 91717

يادداشـت

تام نامه ـ فرشته عدلی: با توسعه شهرنشينی،  رشد روزافزون جمعيت 
و پيوستن مناطق حومه ای به هسته های مركزی شهر، درقالب شهرك ها، 
كه  آنها  مركزی  هسته  خصوص  به  بزرگ،  درشهر های  ترافيك  مشكل 
ترافيك  از  براي چنين حجمی  از لحاظ معماری و شهرسازی  درگذشته 

طراحی نشده، به عنوان معضلی جدی در حمل و نقل شهری مطرح است.

 امروزه در شهرهاي بزرگ و پيشرفته از 
سيستم حمل و نقل ريلي كه يكي از انواع 
جابجايي  براي  است،  عمومي  نقل  و  حمل 
مسافران در شهرها استفاده مي شود. سيستم 
ريلي درون شهري انواع گوناگوني از جمله 
مترو، قطار سبك شهري، تراموا و مونوريل 
بر  كه  آنجا  از  شهري  ونقل  حمل  دارد. 
مكان يابي  همچنين  شهروندان  تردد  ميزان 
مي  است،  موثر  فضاها  تعريف  و  كاربري ها 

تواند بر كيفيت محيط شهري تاثيرات مثبت 
يا منفي داشته باشد. با توجه به مزاياي حمل 
و نقل ريلي درون شهري همچون سرعت، 
نظم، دوري از ترافيك، امنيت و بيشتر بودن 
در  سيستم  اين  از  كنندگان  استفاده  تعداد 
نقل  و  حمل  هاي  سيستم  ساير  با  مقايسه 
تواند  اين سيستم مي  تاثيراتي كه  عمومي، 
بر محيط شهري پيرامون خود همچنين كل 

شهر داشته باشد،  آشكارتر است. 

  تعريف محيط شهري
واژه محيط توسط طراحان و برنامه ريزان 

شهري به دو تعبير استفاده مي شود. 
  محيط طبيعي يا جغرافيايي

و  گياهان  سكونت گاه  محيط  اين 
زمين،  اشكال  و  است  جانوران)غيرانسان( 
حيات  و  گياهان  سبز،  نواحي  آب،   منابع 
وحش،  اقليم و ديگر چيزهايي را كه ساخته 

نشده اند را شامل مي شود.

بركيفيتمحيطشهـري

ايستگاه مترويي در لندن ـ تام نامه/ عكس دريافتي
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  محيط ساخته شده
كليه  كه  گفت  مي توان  مجموع  در   
ساختمان ها، محالت و شهر، محيط ساخته 
ديگر  عبارت  به  مي دهند.  تشكيل  را  شده 
محيط هاي  از  بخشي  شده  ساخته  محيط 
عنوان  به  كه  است  جغرافيايي  و  زميني 
برشمرده  انسان  زيست  فضاي  از  بخشي 
مجموعه اي  شده  ساخته  محيط  مي شود. 
با  انسان  كه  پذيري هاست  انطباق  از 
ايجاد  فرهنگي  و  جغرافيايي  محيط هاي 

مي كند.
شهري،  محيط  از  منظور  اينجا  در 
در  كه  است  شده  ساخته  يا  مصنوع  محيط 
شهرنشيان  ميان  شهري  خاص  روابط  آن 

نظام حاكم  و  قواعد  با  همراه 
بر آن روابط، در جريان است 
بنابراين، محيط شهري چيزي 
و  كالبدي  محيط  از  بيشتر 
به  است،  ساخته شده شهري 
مانند  مواردي  ديگر  عبارت 
و  اجتماعي  روابط  تعامالت، 
جزيي  نيز  عاطفي   پيوندهاي 
از اين محيط به شمار مي رود.

نظريه پردازان  و  شهرسازان 
رابطه  در  گوناگوني  تعاريف 
ارايه  شهري  محيط  كيفيت  با 
كرده اند. بر اساس تحليل هاي 
كيفيت  مي توان،  مختلف 
شرايط  ـ  را  شهري  محيط 

كالبدي  و  اقتصادي  فرهنگي،  اجتماعي، 
دهنده  نشان  كه  شهري  محيط  فضايي  ـ 
شهروندان  رضايت  عدم  يا  رضايت  ميزان 
ابعاد  كرد.  تعريف  است،  شهري  محيط  از 
معرف كيفيت محيط شهري را مي توان در 
و  اجتماعي  كالبدي- عملكردي،  سه دسته 

زيست محيطي طبقه بندي كرد)شكل 1(.
در  بايد  كه  شاخص هايي  واقع  در   
ارزيابي  مورد  شهري  محيط  كيفيت  زمينه 
زيست  شاخص هاي  به  تنها  گيرد،  قرار 
شاخص  انواع  و  نمي شود  ختم  محيطي 
هاي رواني ـ اجتماعي محيط هاي شهري 
نيز  را  عملكردي  ـ  كالبدي  شاخص هاي  و 
محيط  كيفيت  در  ترتيب  به  برمي گيرد.  در 
محيطي)مانند  زيست  شاخص هاي  شهري، 
هوا،  زباله(،  آلودگي  بد،  بوي  سروصدا، 
ازدحام  اجتماعي)  ـ  رواني  شاخص هاي 
اجتماعي(  اجتماعي،  امنيت  حس  جمعيت، 
عملكردي)مانند  كالبدي-  شاخص هاي  و  
كيفيت  كننده  تعيين  خدمات(  و  تسهيالت 

محيطي هستند.
مساله ترافيك همواره يكي از دغدغه هاي 
كه  است  بوده  مسووالني  همه  اصلي 
مديريت  سكاندار  مختلف،  دوره هاي  طي 

كالن شهرها بوده اند. آنچه همه كارشناسان، 
مسووالن و برنامه ريزان شهري بر آن تاكيد 
نقل  و  حمل  شبكه  گسترش  كرده اند، 
ترافيكي  معضالت  كاهش  براي  عمومي 
مهندسان  و  طراحان  راستا  اين  در  است. 
ترافيك در شهرها اقدام به ساخت اتوبان و 
آزادراه ها كرده اند كه از طريق سرعت دادن 
زياد  و حجم  تجمع  از  ماشين ها  به حركت 
آنها كاسته شود اما ساخت اين اتوبان ها در 
نتوانسته  نيز  پرجمعيت  و  بزرگ  شهرهاي 

كارساز باشد. 
شهرنشيني  رشد  به  رو  روند  به  توجه  با 
ونقل  حمل  سيستم  وجود  ايران،  در 
ارزان  ونسبتا  منظم  كارآمد،  عمومي سريع، 

نقل  و  حمل  سيستم  است.  ضروري  امري 
سريع ترين،  عنوان  به  شهري  درون  ريلي 
كارآمدترين  كلي  به طور  و  ايمن ترين 
در  انكارناپذيري  نقش  نقل،  و  شبكه حمل 
زيست  و  اجتماعي  اقتصادي،  مسايل  حل 
دارد.  ترافيك  معضل  از  ناشي  محيطي 
با  شهرهاي  از  بسياري  در  حاضر  حال  در 
بيش از يك ميليون نفر جمعيت، عالوه بر 
جمله  از  ديگري  سيستم هاي  از  اتوبوس، 
استفاده  ريلي  نقل  و  حمل  سيستم هاي 
اهداف  به  نيل  براي  سيستم  اين  مي شود. 
متفاوتي مانند افزايش راحتي و امنيت سفر، 
آلودگي هوا و حفظ محيط زيست،   كاهش 
كاهش زمان سفر و حل مشكالت ترافيك 
ايجاد  شخصي  نقليه  وسايل  تردد  از  ناشي 

مي شوند. 
ريلي،  ونقل  حمل  سيستم هاي 
سيستم هايي هستند كه تنها قابليت حركت 
ساخته  پيش  از  و  مسيرهاي مخصوص  در 

شده را دارند. 
شبكه  گستردگي  دليل  همين  به 
شبكه هاي  به  نسبت  ريلي  سيستم هاي 
مسيرهاي  معموال  و  است  كمتر  ريلي  غير 
اصلي را شامل مي شوند. هزينه احداث اين 

سيستم ها درمقايسه با سيستم هاي غيرريلي 
بسيار زياد است كه سبب شده است احداث 
اين سيستم ها جز براي مسيرهايي با حجم 

زياد مسافر توجيه اقتصادي نداشته باشد.
مزيت  تنها  شهري  ترافيك  كاهش 
بلكه  نيست  ريلي  سيستم  از  بهره گيري 
مواردي از قبيل صرفه جويي در هزينه هاي 
كننده،  مصرف  هزينه هاي  و  پاركينگ 
و  رفت  وضعيت  بهبود  تصادفات،   كاهش 
آمدبراي افراد غيرسواره، كاهش آالينده ها، 
ذخيره انرژي و بهبود سالمت عمومي را نيز 

شامل مي شود. 
مالكيت  و  استفاده  ريلي،  نقل  و  حمل 
و  مي دهد  كاهش  را  شخصي  خودروي 
و  فشرده  الگوهاي  توسعه 
را  پياده روي  قابل  محله هاي 
زيادي  مزاياي  مي تواند  كه 
براي جامعه داشته باشد، تشويق 

مي كند. 
از ديد خانوار،  حمل ونقل ريلي 
مي تواند منجر به سرمايه گذاري 
شود.  حومه اي  درمحله هاي 
مي تواند  سيستم  اين  عالوه  به 
باعث افزايش فرصت هاي شغلي 
فعاليت هاي  افزايش  منطقه،  در 
همچنين  توليدي  و  تجاري 
محله هاي  وضعيت  بهبود 

زيست پذير شود.
شهرسازي،  تاريخ  طول  در 
رابطه اي  معاصر همواره  دوران  در  خصوصا 
جدي بين دسترسي، انواع خدمات حمل ونقل 
است.  داشته  نواحي شهري وجود  توسعه  و 
ايجاد  واسطه  به  ونقل  حمل  سيستم هاي 
دسترسي و اتصال مناطق شهري، بر توسعه 
توسعه  مباحث  در  و  بوده اند  موثر  مناطق 
مهمترين  از  يكي  عنوان  به  آنها  از  شهري 

عوامل توسعه شهري ياد مي شود. 
و  نقاط  جاذبه  تعيين  در  نيز  ريلي  شبكه 
موثر  بسيار  فعاليت  و  جمعيت  جذب  ميزان 
است. به طور كلي مي توان گفت تاثير شبكه 
حمل ونقل ريلي شهري بر توسعه زمين نه 
به صورت خطي بلكه به صورت نقطه اي و 
در محل اتصال شبكه با سطح زمين؛ يعني 

در ايستگاه هاست. 
و  مهندسي  ارتباط  و  همبستگي 
زمينه  در  نظير  بي  دستاوردي  شهرسازي، 
خطوط  پيرامون  شهري  فضاهاي  ايجاد 
حمل ونقل ريلي به همراه داشته است كه 
عنوان  به  هم  منظوره،  دو  نقشي  همزمان 
نقاط حمل و نقل و هم مكان های شهري 

ايفا مي كنند.
مي  ريلي  سيستم  اجتماعي  تاثيرات  از   
توان به افزايش امنيت شبانه به دليل حضور 

يادداشـت

شكل 1 ـ شاخص هاي كيفيت محيط شهري 
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افراد نگهبان و روشنايي،  شادابي شهروندان 
و در نتيجه بازده بيشتر آنها، استفاده تمامي 
جديد  گروه هاي  ظهور  آن،  از  جامعه  اقشار 
در  ريلي  سيستم  فعاليت  از  ناشي  اجتماعي 

حوزه نفوذ ايستگاه برشمرد. 
از  حاصل  آثار  خالصه  طور  به   1 جدول 
احداث سيستم ريلي درون شهري بر كيفيت 
محيطي،  زيست  ابعاد  در  را  شهري  محيط 
نشان  كالبدي–عملكردي   و  اجتماعي 

مي دهد.
 بررسي آثار احداث سيستم ريلي 

)مترو( در تهران
متروي  احداث  كه  اثراتي  زمينه  در 
به  عمدتا  است،  داشته  شهر  اين  بر  تهران 
احداث  آثار  از  جنبه  يك  ارزيابي  و  بررسي 
آن  اجتماعي  بعد  بيشتر  و  پرداخته اند  مترو 

اجتماعي  لحاظ  به  داده اند.  قرار  مدنظر  را 
محله  يك  حيات  غريبه ها  از  انبوهي  ورود 
است،  منسجم  جماعتي  از  متشكل  كه  را 
مورد تعرض قرار مي دهد و امنيت و ايمني 
را به مخاطره مي اندازد. در عين حال وجود 
ايستگاه مترو در محالت مي تواند به بهبود 
ابعاد كالبدي شامل بهبود دسترسي و تغيير 
همچنين  شود  منجر  زمين  كاربري  الگوي 
تاثيرات اقتصادي ايستگاه ها بر محدوده مي 
افزايش  مانند  متعددي  موارد  شامل  تواند 
اقتصادي  وضعيت  بهبود  امالک،  قيمت 

خروه فروشي ها و ساكنان باشد.
همچنين در تحقيقي، آثار زيست محيطي 
احداث مترو در قالب بررسي ميزان آلودگي 
روزميني  خطوط  احداث  از  ناشي  صوتي 
مطالعات  از طريق  تهران  متروي  يك  خط 

ميداني مورد بررسي قرار گرفته است. نكته 
قابل توجه در اين تحقيق، حركت قطارهاي 
به  شده  ايجاد  ريلي  مسيرهاي  در  مترو 
به  زمين  زير  از  مسير  كه  هنگامي  ويژه 
افزايش  سبب  مي شود،  منتقل  زمين  سطح 
سروصدا مي شود و مي تواند به عنوان يك 

آاليندگي زيست محيطي به حساب آيد.
ونقل  حمل  سيستم هاي  كلي  طور  به 
مزايايي كه  به  توجه  با  درون شهري  ريلي 
دارند مي توانند مشكالت موجود در شهرها 
ترافيكي، زيست  ابعاد عملكردي،  از نظر  را 
زيادي  حدود  تا  را   ... و  اجتماعي  محيطي، 
بهينه  استفاده  صورت  در  و  سازند  برطرف 
مي توان  آنها  مثبت  ويژگي هاي  و  آثار  از 
در  را  سيستم هايي  چنين  احداث  مزاياي 

شهرها افزايش داد.

يادداشـت

استفاده از سيستم حمل و نقل درون شهري و مزاياي آن
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كد: 91718

چكيده
تام نامه ـ امير علمي: اين مقاله به تشريح بخش هاي 
نمايشگاه  رباتيك)  مانيتورينگ يك سلول  برنامه  مختلف 
اين  مي پردازد.  خودرو(  ايران  تام  شركت  ربات  دائمي 
 SOFT PLC از  ارسالي  تگ هاي   ،OPC تحت  برنامه 
قابل  زباني  به  و  تصويري  صورت  به  و  خوانده  را  ربات 

فهم براي اپراتور به نمايش در مي آورد.

مانيتورينگ،  سيستم  صنعتي،  ربات  كليدي:  كلمات 
سيگنال نگهداري،  و  تعمير 

مقدمه
امروزه با افزايش روزافزون ربات هاي صنعتي و دايره كاربري  
نقش  مناسب،  نگهداري  و  تعمير  و  صحيح  استفاده  توان  آنها، 

بسزايي را در افزايش بهره   وري يك سيستم رباتيك ايفا مي كند.
كافي  دانش  سيستم،  كارايي  افزايش  و  بهينه  عيب يابي  براي 
الزامات  از  اتوماسيون  و  كنترل  سيستم  صنعتي،  ربات هاي  از 
منظور  بدين  مي  رود.  شمار  به  تعميرات  و  نگهداري  گروه  يك 
با  كه  موثرند  و  كارا  بسيار  ابزاري  مانيتورينگ  سيستم هاي 
و  سيستم  خطاهاي  و  ربات  سيستمي  متغير هاي  از  نمونه گيري 
قادر  ربات،  از  آشنايي  سطح  هر  با  اپراتور  آن،  ترجمه  و  تحليل 
مرتفع  تا  مرحله  به  مرحله  راهنمايي  و  سيستم  وضعيت  فهم  به 

احتمالي خواهد شد. عيوب  شدن 
شده  ايجاد  مانيتورينگ  سيستم  يك  از  نمونه اي  ادامه  در 
محوره   7 ترنسپرسور  ربات  يك  شامل  رباتيك  سلول  يك  براي 
سيستم  شامل  پدگان  يك  قطعه،  نگهداري  استند  يك  كوكا، 

معرفي مي شود.  Dressing
اين برنامه شامل بخش هايي به شرح زير است كه در ادامه به 

سيستم مانيتورينگ ربـات

سيستم مانيتورينگ جوشكاري رباتيك با پدگان – تام نامه/عكس: رضا مهاجر
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مي پردازيم. بخش  هر  مختصر  تشريح 

Project View •
Maintenance •

Part Inspection •
System Status •

)Project View( صفحه ي نماي كلي سلول 
وضعيت هاي  در  ربات  حركت  از  بصري  نماي  بخش  اين  در 
موقعيت  و  استند  روي  از  قطعه  برداشتن  موقعيت   ،Home نقطه 

PED gun نمايش داده مي شود.  جوش كاري نقطه اي توسط 
از قبيل سرعت ربات در حالت  همچنين اطالعات كلي فرايند 
عملكردي  وضعيت  ربات،  حركتي  مود هاي  اتوماتيك،  و  دستي 
استند  روي  بر  قطعه  نمايش  سلول،  تجهيزات  ساير  و  ربات 

عمليات  براي  جوش  نقطه  شمارنده  نمايش  و  ربات  گريپر  و 
Dressing و تعويض سر گان نمايش داده مي شود.

ترجمه  مي شود  انجام  بخش  اين  در  كه  كاري  واقع  در 
فهم  قابل  و  ويژوال  صورت  به  سلول  متغير هاي  و  سيگنال ها 
بسيار  خطا  وقوع  زمان  در  خصوص  به  كه  بوده  اپراتور  براي 

است. موثر 

)Maintenance( تعميرات  صفحه 
در  ربات  قرارگيري  درخواست  بخش  دو  شامل  صفحه  اين 
بررسي  و  تعميرات  كنترل،  براي   Maintenance وضعيت 
نيز  ديگر  بخش  در  است.  گريپر  فرمان  و  فيدبك  سيگنال هاي 
Dress به صورت دستي، بررسي فرمان ها  امكان اجراي پروسه 
فرايند  توالي  و  صحت  از  اطمينان  حصول  جهت  فيدبك ها  و 

است. امكان پذير 
 Home Position بدين ترتيب كه در برنامه ربات بعد از نقطه
توسط  ارسالي   Dressing و   Maintenance درخواست هاي 
 Maintenance اپراتور درخواست  اپراتور چك مي شود، چنانچه 
كه  )موقعيتي  تعميراتي  موقعيت  در  ربات  باشد،  كرده  صادر  را 
را  گريپر  سنسور هاي  و  شيرها  تمامي  به  دسترسي  توان  اپراتور 
و  گريپر  كردن  بسته  و  باز  امكان  و  گرفته  قرار  باشد(  داشته 
برنامه  و  مهيا مي شود  اپراتور  براي  برنامه  از طريق  سيستم خال 
اپراتور،  توسط   End Maintenance دكمه  زدن  از  پس  ربات 

مي يابـد. ادامـه 

 Home Position نيز، بعد از Dressing در حالت درخواست
پروسه Dressing يك بار به صورت دستي انجام شده و اپراتور 
است. پس  فيدبك  و  فرمان  تمامي سيگنال هاي  بررسي  به  قادر 
از پايان پروسه، شمارش گر نقطه جوش صفر شده و برنامه ربات 

مي كند. پيدا  ادامه 
و  نگهداري  و  تعمير  عمليات  انجام  بخش،  اين  مزاياي  از 
مانيتورينگ بدون نياز به تغيير مود حركتي ربات بوده كه موجب 
عيب يابي  و  عملكرد  صحت  كنترل  امر  در  تسهيل  و  تسريع 

Gripper مي شود.  PED gun و  تجهيزات 

)Part Inspection( صفحه بازرسي قطعه كار
يا  و  فرايند  نوع  علت  به  رباتيك  پروسه هاي  از  بعضي  در 
دايمي  صورت  به  كار  قطعه  بازرسي  عمليات  پروسه،  حساسيت 
منظور،  بدين  دارد.  قرار  كار  دستور  در  تصادفي  صورت  به  يا 

پس  تا  مي شود  تعبيه  اپراتور  براي  ايمن  موقعيت  در  استند  يك 
را  قطعه  ربات  بازرسي،  درخواست  دريافت  با  پروسه،  پايان  از 
قرار  اپراتور  اختيار  در  استند  روي  و  كرده  خارج  توليد  مسير  از 
اپراتور، ربات قطعه را   دهد و پس از اعالم پايان بازرسي توسط 

بازگرداند. توليد  مسير  به  مجددا 
از ايرادهاي اين سيستم مي توان به زمان بر بودن و پيچيدگي 
نسبتا  فضاي  يك  به  نياز  و  ربات  برنامه هاي  تعداد  افزايش  و 

اشاره كرد. اپراتور  بازرسي توسط  براي عمليات  ايمن  وسيع و 
دكمه  زدن  با   Part Inspection صفحه  در  برنامه  اين  در 
پايان  از  را پس  ربات قطعه   Inspection Position Request

Project View شكل 1 -نمايي از صفحه

 Maintenance شكل 2- نمايي از صفحه

Part Inspection شكل 3- نمايي از صفحه
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امكان  اپراتور  كه  )موقعيتي  بازرسي  موقعيت  به  جوشكاري 
صورت  به  است  قادر  اپراتور  و  مي برد  دارد(  را  قطعه  بازرسي 
چرخش  ميزان  شده  تعبيه   Track bar طريق  از   Real-time

قطعه را به ربات ارسال كند. 
نياز  بدون  قطعه  قسمت هاي  تمامي  بازرسي  امكان  نتيجه  در 
زمان  كاهش  بر  عالوه  و  بود  خواهد  فراهم  اپراتور،  حركت  به 
و  استند(  )حذف  اقتصادي  ارگونوميكي،  شاخص هاي  بازرسي، 

يافت. خواهند  بهبود  نيز  كار  فضاي 

 System( ربات  سيگنال هاي  و  مكاني  موقعيت  صفحه 
)Status

عظيمي  نسبتا  سيل  مانيتورينگ  سيستم  يك  در  كلي  طور  به 
بسته  و  است  نمايش  قابل  سيستمي  متغير هاي  و  سيگنال ها  از 

آنها و روش  اپراتور، نوع متغير ها، چيدمان   نياز  به نوع سيستم و 
است.  تغيير  قابل  آنها  تحليل  و  نام گذاري 

خروجي هاي  ورودي  از  برخي  سيستم،  اين  در  مثال  براي 
به  ربات  موقعيت  همچنين  سلول  در  شده  استفاده  ديجيتال 
شده  داده  نمايش  كارتزيني  موقعيت  و  محور  به  محور  صورت 

است. 

نتيجه گيري
بر  حاكم  منطق  درک  و  برنامه نويسي  ربات،  رفتار  فهم 
رباتيك،  سلول  راه اندازي  فاز  در  شده  نوشته  برنامه هاي 
صنعتي  ربات هاي  برنامه نويسي  دانش  از  بااليي  سطح  نيازمند 
نگهداري  و  تعمير  و  بهره  برداري  فاز  در  ولي  است  اتوماسيون  و 
سطح  با  كار  نيروي  از  استفاده  جاي  به  مي توان  سيستم، 
باشد  قادر  كه  مانيتورينگ  سيستم  يك  از  استفاده  با  پيشرفته 
براي  فهم  قابل  زبان  به  را  رفتار سيستم  و  برنامه  پيچيدگي هاي 

داد. افزايش  را  راندمان سيستم  تبديل كند،  اپراتور 
و  مكانيك  صنايع  گروه  ربات  نمايشگاه  در  برنامه  نمونه  اين 
پذيري  تكرار  و  راه اندازي شده  ايران خودرو  تام  رباتيك شركت 
براي سلول ها و شرايط  قرار گرفته كه  و كارايي آن مورد تست 

است. بازنويسي  قابل  مختلف  كاري 
ارتباط  طريق  از  و  مي شود  نصب  كامپيوتر  روي  برنامه  اين 
به  ارتباط  قابليت  همچنين  است  ارتباط  در  ربات  با   LAN درگاه 
از  دور  راه  ارتباط  امكان  نيز  و  تبلت  يا   PC با  بي سيم  صورت 
كامپيوتر  از  استفاده  با  همچنين  دارد  وجود  محلي  شبكه  طريق 
روي  را  برنامه  مي توان  خارجي،  كامپيوتر  جاي  به  ربات  داخلي 

Teach Pendant ربات مشاهده كرد.
از مزاياي اين سيستم مي توان به موارد زير اشاره كرد:

صورت  به  تجهيزات  ساير  و  ربات  موقعيت  رديابي  امكان   •
بصري خصوصا از راه دور 

سيگنال ها  تحليل  با  ربات  برنامه  پيچيدگي هاي  كاهش   •
مانيتورينگ برنامه  توسط 

مانيتورينگ  و  اتوماتيك  حالت  در  تجهيزات  تست  امكان   •
مجزا به طور  تجهيزات  پروسه 

بازرسي امكان چرخش قطعه در حالت   •

a.elmi@tam.co.ir ايران خودرو  امير علمي شركت تام 

براي عيب يابي بهينه و افزايش كارايي سيستم، دانش كافي از ربات هاي صنعتي، 
سيستم كنترل و اتوماسيون از الزامات يك گروه نت به شمار مي آيد. بدين منظور 
سيستم هاي مانيتورينگ ابزاري بسيار كارا و موثر مي باشند كه با نمونه گيري از 
متغير هاي سيستمي ربات و خطاهاي سيستم و تحليل و ترجمه آن، اپراتور با هر 
سطح آشنايي از ربات، قادر به فهم وضعيت سيستم و راهنمايي مرحله به مرحله تا 

مرتفع شدن عيوب احتمالي خواهد شد.

Part Inspection شكل 4- ربات در موقعيت 

System Status شكل 5- نمايي از صفحه
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كد: 91719
چارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه

مقدمه
سرعت با پروژه مديريت دانش شيخاالسالمي: كيوان ـ تامنامه
چشمگيريدرحالپيشرفتاست.شركتهاوموسساتتخصصي
مديريتپروژهدرسراسردنياهمهروزهگامتازهايدرجهتاين
پروژههاي مرهون پيشرفتها اين از بخشي برميدارند. پيشرفت
زمينهساز و ميشوند اجرا مختلف كشورهاي در كه است بزرگي
بكارگيريوبهبودايندانشخلقشدههستند.دركشورمانيزبهدليل
وجودپروژههايعظيمزيربناييمثلنفت،گاز،پتروشيمي،راهسازي
وسدسازيدانشمديريتپروژهبهنحوكاربردياستفادهميشود.
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دانش  اين  توسعه  و  بسط  با  همزمان 
نقش مديريت و رهبري در اجراي پروژه ها 
از  بهره مندي  مي كند.  پيدا  بسزايي  اهميت 
بررسي  و  شايسته  و  كارآمد  پروژه  مديران 
)فردي،   ايشان  عملكردي  مختلف  ابعاد 
دغدغه هايي  از  يكي  عملكردي...(  دانشي، 
پروژه  مجريان  و  كارفرمايان  كه  است 

همواره داشته اند.
و  ابزارها  از  استفاده  منظور  همين  به   
تكنيك هاي مديريت جهت ارزيابي عملكرد 

همواره راه گشا بوده است.
مدير  شايستگي  توسعه  “چارچوب 
 PMCDF “Project  Manager پروژه” 
 Competency Development
تعريف  جهت  را  ساختاري   Framework
پروژه  مدير  شايستگي  توسعه  و  ارزيابي 

فراهم مي آورد. 
چارچوب  دوم  ويرايش  مقاله  اين  در 

شده  ارايه  خالصه  صورت  به   PMCDF
است.

PMCDF هدف از چارچوب
مديريت  موسسه  توسط  چارچوب  اين 
پروژه )PMI( حمايت و اولين ويرايش آن در 
سال 2002 منشر شده است. اين چارچوب 
براي راهنمايي افراد و سازمان ها به منظور 
توسعه  مديريت  و  برنامه ريزي  ارزيابي 

حرفه اي يك مدير پروژه تهيه شده است. 
در  آموخته ها  درس  و  تجارب  مبناي  بر 
بسيار  پروژه  موفقيت  پروژه  مديريت  حوزه 
تحت  فردي  اساسي  بسيار  نقش  از  متاثر 

عنوان مدير پروژه است.
در اين راستا مدير پروژه فردي است كه:

• دانش مهارت و تجربه مورد نياز جهت 
مديريت پروژه را از خود نشان داده است.

مديريت  معتبر  و  رسمي  آزمون  يك   •
پروژه )آزمون مديريت پروژه حرفه اي( يا در 
شناخته  موسسه  از طرف يك  را  آن  سطح 

شده پشت سر گذاشته باشد.
•قادر به فراهم آوردن شواهد مورد نظر 
شايستگي هاي عملكردي و فردي مورد نياز 
“مديران  كلي  تعريف  يك  باشد.براساس 
 The Accidental Project(تصادفي پروژه 

خاطر  به  كه  هستند  افرادي   )Manager
دانش  خاطر  به  نه  و  بودنشان  دسترس  در 
مدير  عنوان  به   ، پروژه  مديريت  مهارت  و 

پروژه منصوب شده اند”
شمار  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته 
مديران پروژه تصادفي ناموفق بيش از تعداد 
به تصريح است كه  آنهاست و الزم  موفق 
هر پروژه ناموفق، يك شكست براي حرفه 
مي شود.)جدول  محسوب  پروژه  مديريت 

شماره يك(

چارچوب  نظر  مورد  مخاطبان 
PMCDF

PMCDF مرجع مناسبي براي  چارچوب 
افراد و سازمان ها به منظور ايجاد و توسعه 

شايستگي مديريت پروژه است.
موارد  شامل  نظر  مورد  مخاطبان  عمده   

زير هستند:

• مديران پروژه
• معاونت پروژه ها يا مدير دفتر مديريت 

)PMO( پروژه
)PMO( اعضاي دفتر مديريت پروژه •

و  ايجاد  زمينه  در  مسوول  مديران   •
توسعه شايستگي مدير پروژه

• حاميان پروژه
• آموزش دهندگان مديريت پروژه و ساير 

موضوعات مرتبط
• مشاوران حوزه مديريت پروژه

• مديران منابع انساني
• مديريت ارشد

شايستگي مدير پروژه چيست؟
پروژه  مديريت  در  وقتي  شايستگي  واژه 
آنچه  از  است  عبارت  مي شود  برده  كار  به 
اجراي  در  هستند  قادر  پروژه  مديران 
اهداف  به  دستيابي  منظور  )به  فعاليت ها 
استانداردهاي  اساس  بر  انتظار  مورد 
از  مشخص و مورد قبول( در محيط پروژه 

خود نشان دهند )كرافورد ال.اچ. 1997(
نظر  مورد  پروژه  مدير  شايستگي هاي 
بعد  سه  از  متشكل   PMCDF چارچوب 

مجزاست.

بعد شايستگي دانشي
در  پروژه  مدير  كه  اين  از  است  عبارت   
مورد بكارگيري فرايندها ابزارها و تكنيك ها 
جهت اجراي فعاليت هاي پروژه از چه سطح 
دانشي  است.شايستگي  برخوردار  دانشي 
گذراندن  طريق  از  مي تواند  پروژه  مديريت 
آزمون  مانند  مناسب  و  معتبر  ارزيابي  يك 
روش هاي  ساير  يا  پروژه حرفه اي  مديريت 
پروژه  مديريت  به  مربوط  بين المللي  معتبر 

نشان داده شود.

بعد  شايستگي عملكردي 
 عبارت است از اينكه چگونه مدير پروژه 
دانش مديريت پروژه را به منظور دستيابي 

به الزامات و اهداف پروژه استفاده مي كند.
پروژه  مديريت  عملكردي  شايستگي 
فعاليت هاي  ارزيابي  طريق  از  مي تواند 
مورد  نتايج  و  پروژه  مديريت  با  مرتبط 

شوند.  داده  نشان  شايستگي ها  اين  انتظار 
از  شايستگي عملكردي يك بخش اساسي 

شايستگي مدير پروژه است.

بعد شايستگي فردي
پروژه  مدير  اينكه  از  است  عبارت 
پروژه  محيط  در  فعاليت ها  اجراي  هنگام 
و  برخورد  )شيوه هاي  مي كند.  رفتار  چگونه 

خصوصيات اصلي شخصيتي ايشان(
شايستگي فردي مديريت پروژه مي تواند 
نشان  پروژه  مدير  رفتار  ارزيابي  طريق  از 
داده شود.يك مدير پروژه براي اينكه كامال 
شايسته و ذي صالح شناخته شود بايد هر 
اختيار  را در  بعد شايستگي  اين سه  از  يك 

داشته باشد.

ساير شايستگي ها
اصول  پايه  بر   PMCDF چارچوب 
مديريت  دانش  گستره  فرايندهاي  و  قواعد 
و  است  گرفته  قرار   PMBOK پروژه 
در  نياز  مورد  عمومي  شايستگي هاي 
را  صنايع  و  سازمان ها  پروژه ها  بيشتر 
صنايع  برخي  در  همچنين  مي كند  تشريح 
مهارت هاي تكنيكي خاصي مورد نياز است 

جدول1-مقايسه مديران پروژه حرفه اي و تصادفي
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قانوني  الزام  يا  است  صنعت  آن  ويژه  كه 
قرار  تاكيد  مورد  پروژه  مديران  براي  را  آن 

مي دهد.
در  ايمني  به  مربوط  •شايستگي هاي 

پروژه هاي ساخت
فرآيندهاي  به  مربوط  •شايستگي هاي 

پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
فرآيندهاي  به  مربوط  •شايستگي هاي 

پروژه  هاي فناوري اطالعات 
پروژه  مديريت  شايستگي  چارچوب 
)كه  شايستگي ها  قبيل  اين   ،PMCDF
مربوط به صنعت خاصي مي شوند( را در بر 

نمي گيرد.

در  شايستگي ها  چارچوب  تكميل 
PMCDF مدل

چارچوب  اين  در  موجود  شايستگي هاي 
شايستگي  گروه  چند  يا  يك  شامل  خود 
شايستگي  گروه هاي  اين  همچنين  هستند 
شايستگي  عنصر  چند  يا  يك  برگيرنده  در 
است كه از آنها به منظور معرفي ويژگي هاي 
مدير پروژه شايسته استفاده شده و به عنوان 
مديران  ارزيابي  مدل  ايجاد  جهت  مبنايي 

پروژه به كار مي روند.
سپس مدل ارزيابي مذكور با ساير الزامات 
ويژگي ها و شايستگي هاي خاص صنعت يا 

همه  و  مي شود  تكميل  مربوطه  سازمان 
نيازمندي هاي  بيان گر  هم  كنار  در  اين ها 
شايسته  پروژه  مدير  راستاي  در  توسعه اي 

بودن، خواهد بود.

PMCDF طراحي چارچوب
چارچوب PMCDF به منظور زير طراحي 

شده است:
كه  شايستگي ها  از  دامنه اي  •تامين 

مديران پروژه بايد از خود نشان دهند.
•كاربردي جامع براي تمام مديران پروژه 

صرف نظر از نوع حجم يا پيچيدگي پروژه
به   PMCDF چارچوب  عمومي  جنبه  از 
الزم  زير  موارد  از  اطمينان  حصول  منظور 

به نظر مي رسد:
• شايستگي مديريت پروژه در افراد داراي 
قابليت انتقال به صنايع و سازمان هاي ديگر 

است.
 PMCDF سازمان ها قادرند تا چارچوب •
مناسب  مدل  براي  مبنايي  عنوان  به  را 

شايستگي خودشان استفاده كنند.

PMCDF ساختار چارچوب
شايستگي هاي   PMCDF چارچوب 
مطلوب را به ساختار ساده تري تقسيم مي كند 
باالترين سطح گروه هاي شايستگي  كه در 
به  را  شايستگي ها  گروه ها  اين  دارند.  قرار 
و  مي كنند  تقسيم بندي  اصلي  بخش هاي 
آن  از  تابعي  يا  فعاليت  يك  بيانگر  عموما 
شايستگي  عناصر  بعدي  رديف  هستند.در 
هر  گروه اند.  هر  اصلي  پايه  كه  دارند  قرار 
برآورده  عملكرد  معيار  تعدادي  با  عنصر 
مي شود. هر معيار عملكرد نيز شامل ليستي 
برآورده  اثبات  جهت  مدارک  و  شواهد  از 

شدن آن معيار است.

گروه هاي شايستگي
مطابق  عملكردي  شايستگي  گروه هاي 
  PMBOK پروژه  مديريت  دانش  گستره 
شامل آغاز پروژه، برنامه ريزي پروژه، اجراي 

پروژه، نظارت و كنترل پروژه و اختتام پروژه 
است)شكل 1(

شش  به  فردي  شايستگي  گروه هاي 
اثربخشي،  ارتباطي، حرفه اي،  توانايي  گروه 
ادراكي، مديريتي و رهبري تقسيم مي شود.

عناصر شايستگي
از عناصري  هر گروه شايستگي متشكل 
است كه انتظار مي رود مدير پروژه در آن ها 

داراي صالحيت باشد.
همان  عملكردي  شايستگي  •عناصر 

خروجي هاي پروژه است.
همان  فردي  شايستگي  •عناصر 

رفتارهاي مدير پروژه است.

معيارهاي كارايي
كارايي  معيارهاي  وسيله  به  عنصر  هر 
برآورد مي شود. )فعاليت هاي ضروري جهت 

عملكرد مناسب(

 شواهد و مدارك
معيارهاي كارايي به وسيله تهيه شواهد و 
مبناي  و  برآورد مي شوند  نياز  مورد  مدارک 

مناسبي را براي ارزيابي فراهم مي آورند.

 PMCDF كاربرد چارچوب
بسيار  راهنماي   PMCDF چارچوب 
و  شاغلين  كارفرمايان  براي  مناسبي 
يك  از  عملي  استفاده  منظور  به  مشاورين 
مهم  نكته  است.  شايستگي  چارچوب 
اينكه به طور كلي جهت دستيابي به آنچه 
از  بايد  دارد  نياز  شايسته  پروژه  مدير  يك 
)نه  سادگي  و  راحتي  به  چارچوب  اين 
كرد؛  استفاده  ابهام(  ايجاد  نه  و  پيچيدگي 
مهم ترين  از  خالصه اي  چارچوب  اين  زيرا 
و  حمايت  براي  نياز  مورد  شايستگي هاي 

تقويت مديران پروژه را فراهم مي آورد. 
اين چارچوب شايستگي هاي مدير پروژه 
كارايي  معيارهاي  شناسايي  كمك  به  را 
شايستگي  گروه هاي  و  عناصر  با  مرتبط 
خط  يك  داشتن  منظور  به  مي كند.  تعريف 

فعلي  سطح  درک  واقعي،  و  مناسب  مبناي 
ضروري  بسيار  پروژه  مديران  قابليت هاي 
مقابل  در  افراد  عملكرد  اندازه گيري  است. 
به  منجر  آن ها  عملكرد  شايسته  سطح 
تعريف نقاط قوت و فرصت هاي بهبودشان 

مي شود.
فردي  شايستگي  جنبه  ديگر  طرف  از   
براي  پروژه،  مدير  برخورد  طرز  و  رفتار  به 
مديريت پروژه توجه مي كند. هدف دستيابي 
از سطح مبناي شايستگي است كه  يا گذر 

در اين چارچوب تعريف شده است.
ارزيابي  فرايند  يك   PMCDF چارچوب 
مي سازد  قادر  را  پروژه  مديران  كه  است 
خود  بهبود  فرصت هاي  و  قوت  نقاط  تا 

شكل1- پنج گروه شايستگي عملكردي
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مقـــاله

3737

منابع:
1( مسعود گلشناس پروين كبكاب احمد تيموري؛ چارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه )ويرايش دوم( ؛ سازمان مديريت صنعتي

2( علي بياتي مهدي اسدي قراباغي؛ توسعه استاندارد شايستگي بنيان ارتقاء عملكرد مديران پروژه ها؛ دوماهنامه الكترونيكي مديريت پروژه؛سال اول

را  شايستگي  توسعه  برنامه  و  شناسايي  را 
برنامه ريزي كنند.

به  شايستگي ها  توسعه  فرايند 
عنوان يك مدير پروژه

نشان  كه  است  اين  فرايند  اين  از  هدف 
و  عملكردي  شايستگي هاي  چگونه  دهد 
ارتقاي شايستگي  فردي مي تواند در جهت 
مديريت پروژه استفاده شود. همان طور كه 
فرايند  مي شود  مشاهده   2 شماره  در شكل 

يك  كارگيري  به  پيشنهادي 
اين  در  دايم  و  پيوسته  جريان 

خصوص است.
 در گام نخست از فرايند توسعه 
شايستگي بايد مدير پروژه مورد 
ارزيابي قرار گرفته و آن ارزيابي 
قرار  شايستگي ها  مبناي  خط  را 
اندازه  نوع  به  دهيم. بدون توجه 
چارچوب  پروژه،  پيچيدگي  يا 
PMCDF را مي توان براي اكثر 
مديران پروژه در صنايع مختلف 
اول  گام  از  هدف  كرد.  استفاده 
فرصت هاي  و  قوت  نقاط  تعيين 
بهبود است. منظور از نقاط قوت 

همان عملكرد ارزيابي شده يك مدير است 
كه مطابق يا در برخي موارد باالتر از معيار 
كارايي مندرج در چارچوب PMCDF است. 
منظور از فرصت هاي بهبود، عملكردهايي 
است كه نتوانسته مطابق معيارهاي كارايي 

چارچوب PMCDF باشند. 
فرصت هاي  و  قوت  نقاط  گام  اين  در 

بهبود ثبت مي شوند.

در  ارزيابي  نتايج  اساس  بر  دوم  گام  در 
گام اول، يك برنامه توسعه شايستگي تهيه 
كه  را  فعاليت هايي  مذكور  برنامه  مي شود. 
انجام  جهت  است،  ضروري  آنها  يادگيري 
روش هاي  مي كند.  پيشنهاد  پروژه  مدير  به 
نيازهاي  به  دستيابي  جهت  يادگيري 
بوده  امكان پذير  طريق  چند  به  توسعه اي 
زمان  و  هزينه  منابع  مانند  عواملي  به  و 
استاد-شاگردي،  دارد.  بستگي  دسترس  در 
بازي  همشاگردي-هم رتبه اي  مربيگري، 

يادگيري  محل  در  يادگيري  نقش ها، 
گروهي، يادگيري داخل سازماني، يادگيري 
فردي،  يادگيري  آنالين،  صورت  به 
پروژه  مديريت  برنامه هاي حمايتي موسسه 
از  كنفرانس ها  و  عمومي  آموزش   ،)PMI(
روش هاي پيشنهادي توسعه شايستگي هاي 

مورد نياز است.
در گام سوم فعاليت هاي برنامه ريزي شده 

گام قبلي، پياده سازي مي شوند.
اولويت هاي  به  توجه  با  فعاليت ها  اين   
جاري سازمان و پروژه مورد نياز خواهند بود 
و ضروري است كه بر مبناي برنامه از پيش 
تعيين شده تحت نظارت و كنترل باشند. در 
ادامه تمامي فرايند مذكور براي توسعه هاي 

بعدي تكرار مي شود.
 الزم به ذكر است هر تكراري در اجراي 
مستقل  پروژه  يك  عنوان  به  خود  برنامه 
تعريف مي شود كه مدير پروژه مالك برنامه 
آن  خروجي هاي  تحويل  مسوول  و 
را  برنامه  بايد  پروژه  مدير  است. 
قبال  كه  ديگري  پروژه  هر  مانند 

اجرا مي كرد، اجرا كند. 
برنامه  موفقيت آميز  تكميل 
ميزان  به  توسعه شايستگي بستگي 
پشتيباني وي  و  پروژه  مدير  انگيزه 
دارد. در يك سازمان اين پشتيباني 
مستقيما از طرف مديريت و همكار 
نيازمند  پشتيباني  اين  است.  ارشد 
تعهد و رابطه كاري پرورشي است.

نظارت  فعاليت ها  برنامه  تكميل   
و  برنامه  پشتيباني  برنامه  اجراي  بر 
ركن  چهار  برنامه  اجراي  ارزيابي 

اصلي اين گام است.
را  زمينه اي  شايستگي  توسعه  فرايند 
و  فعاليت ها  توسعه  تا  مي آورد  فراهم 
روش هاي ارزيابي منطبق بر توسعه آموزش 
نقطه  باشد.  سازمان  در  عملكرد  ارزيابي  و 
اهداف مدير  به  ارزيابي  اين  پايان  و  شروع 
كار  آن  در  مدير  كه  سازماني  و  پروژه 

مي كند، بستگي دارد.

شكل شماره 2 - فرايند توسعه شايستگي ها به عنوان يك مدير پروژه

گـام دوم گـام سوم

ارزيابي عملكرد تهيه برنامه توسعه
شايستگي

پياده سازي برنامه
توسعه شايستگي

گـام اول
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كد: 91720

تام نامهـ  مهدي ناصر شريعت: گيسواني بلند داشت و طره اي شبق 
گون. مي خنديد چون جويباري آرام و جاري كه به سنگي رسيده است 
و بر سر سنگ مي زند و مي خندد و جاري مي شود و عبور مي كند، با 
رواني خود از گراني سنگ، سبك سري مي كند بر اين سِر سنگين. يلدا1 
هم به من سنگ رسيده بود. مي خنديد و من بي  اعتنا به اين شكن 
قنديل هاي آسماني، با هم به كرانه ي دريايي تيره نشسته بوديم در دل 

شب ديجور2. 

يلدا...

فرهنگ و هنر
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1- يلدا: اين واژه ُسريانی و به معنای تولد و زايش است و در اصل ، جشن ظهور ميترا )مهر( بوده كه مسيحيان در قرن چهارم ميالدی آن را روز تولد عيسی 
قرار دادند.)دهخدا(

2-شب تاريك
3-ستاره اي است روشن و سرخ رنگ كه به دوري مثل مي زنند.)لغت نامه دهخدا(

39

فرهنگ و هنر

سخن از هر كجا بود و گفت و شنود از 
هر چيز. آنچه مي گفت آشنا بود. دلنشين 
بود. گويي از سر سويداي من با خبر باشد. 
دست مي كشيد به سوي افق و سهيل را 
نشان مي داد – ستاره اي در دوردست- و 
از دور و دراز بودن آرزوهاي انسان حكايت 
مي آورد. عيوق3 را در بلنداي آسمان، جسته 
بود و از بلند همتي نغمه مي سرود. ستاره ي 
قطبي را برايم يافت و از كورسوي اميد در 
دل گم گشتگي ها  گفت. مرا با خود به عمق 
كهكشان برده بود و از ناچيزي من در برابر 
اين همه مي گفت و من درک نمي كردم.  

بر  كه  وهم آور  درياي  آن  دِل  تيرگِي 
جانم  به  هولي  بوديم،  نشسته  ساحلش 
انداخته بود كه نغمه ي زيباي يلدا را به درستي 
نمي شنيدم. صداي دوردسِت موج هايي كه 
بر سر هم مي كوفتند، مرا مي لرزاند. از نبرد 
سهمگين موج ها تنها كفي سفيد بود كه در 
تاريكي رخ مي نمود و بر واهمه ام مي افزود. 
تا  مي آمد  ساحل  سوي  به  دريا  كه  انگار 
مرا ببلعد. يلدا اما از وسعت دريا مي گفت، 
از بي كرانگي زندگي، از گستره بي مرز و 
تار  بايد به دل  زيباي بودن. مي گفت كه 
شب زد بايد به عمق بي نهايت دريا فرو شد، 
تو شناگري، چرا ترس؟ اما من از ترس و 
سرمايي كه به جانم افتاده بود لرزان دندان 
مي ساييدم. جرات نمي كردم كه در چشمان 
زيباي يلدا بنگرم. تا عمق جان نفوذ مي كرد 
واشتياقي كه در چشمانش مي درخشيد به 
دلم تب و تابي تلخ و شيرين مي افكند از 
رفتن و بودن او. اما نمي دانم كه چرا در آن 
لحظات مرعوب محيط بودم تا مفتون او. 
او هر چه گفت ، از زيبايي اين بي نهايت 
زمين و آسمان و رفتن گم شدن در اين 

درياي هستي اما من سردرگم خويش بودم. 
از اين همه بي اعتنايي دلش گرفت. ِشكوه 
نكرد اما دانستم كه خطا كرده ام كه با او 
همراه نيستم. برخاست. روي از من برتافت 
بيرون  كالبدم  از  جان  گويي  كه  آن گونه 
كشيدند. دامن كشان به سوي دريا شد و 
من حس مي كردم كه همه چيز با او در 
حال رفتن است. ترسيدم. اما به زمين دوخته 
شده بودم. تنها، تماشا كردم. وارد آب شد. 
زيباتر شده بود  همچون يك پري دريايي. 

دور شد و دورتر. اخم فرو خورده بود 
و از دور لبخند مي زد و با اينكه 
در آيينه چشمم بود ناگهان از 

دلتنگش شدم.  جان  عمق 
بلند  و  مستانه  خنده اي 

كرد و در دل دريا فرو 
باطن  در  و  رفت 

آسمان محو شد. 
بودن  از  حسي 
در  او  نبودن  و 
آشكار  جا  همه 

و نهان بود. آسمان تيره به 
شدت مي باريد و چشمان من 
يك نفس اشك مي ريخت، از 
دوري او از سستي من از خود 

او از خود من.
يك دم باريد. 

دل ابـرها سبك شد و 
بي انتها  شب  اين  دل  از 

صبح نفس كشيد.
آرام  خورشيـد،آرام 
رنگي  لـرزان،  و 
روي  به  طاليـي 
دريـا پاشيد و از گنبد 

دريـا به قبه آسمان شد. 
يلدا در همه چيز و همه جا مي درخشيد. 
زمزمه ي يلدا با خيالم مي گفت كه از تنهايي 
موج هاي  و  قيرگون  شب هاي  دل  در 
سركش هائل واهمه نكن. از درون ابرهاي 
سيه فام باران پاكيزه باريده و روز از دل شب 

تار متولد شده است.
در نااميديت اميدوارتر باش.  
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کودک و خدا
تام نامه ـ مهدي ناصر شريعت: 

اور1 - فرمانروای بابِل آسوده بود كه 
او را پيشتر كشته است و پسرک در غاری 

پنهان، از نوزادی به كودكی می رسيد.2
اين  در  بابِلی  مرد  كودِک   - پاران3 
بيابان، پای بر زمين می سود  و چشمه ای 

زير پايش می جوشيد.4
كنعان –  برادر كوچك را كاروان به 
بردگی برده بود و نابرادران، خوشحال كه 
گرِگ زمانه، كودک را دريده است و كينه 

آنان فرونشسته است.5
بهاِر آن سال  نوزادانی كه در  مصر- 
آمده بودند، پيش از زمستان رفتند. هيچ 
تاِر  شب  آسماِن  در  شيرخواره ای،  پسر 

مصر، دوازده ماِه كامل نديد.
در،  به،  در،  مصر،  خديِو  گماشتگاِن 
در  كه  بودند  كودكی  نابودِي  دنبال  به 
اماِن سربازان و سرای و آغوِش او نه از 
شير  مادر،  سينه  از  كه  نديمگان  پستان 

می نوشيد.6
غرِق  از  پس  سال ها   – ساعير7 
آن  روزی  كه  آبی  در  مصر  »ناخدای« 
كودک رابه دستش داد و روز ديگر پس 
گرفت، آن سوتر، در سرزمينی شرقی، در 
جان،  نيمه  زنی  ناصره،  منطقه  ساعير، 
نخلی درد  پای  و در  بود   دوجان8 شده 
می زد  درخت  ساقه  به  چنگ  می كشيد! 
نصيِب  چرا  كه  می بُرد  ِشكوه  خدا  به  و 
درونش  فرزند  و  شده  بدنامی  او  پاكِی 
از  كه  استقامت می بخشيد  و  اميد  او  به 
كه   - كينه ورزان  و  مالمتگران  چشمان 
در  نه  و  جبين  بر  را  نيل«  »كودِک  نام 

رازهای سر  موعد  نهراس.  داشتند-  دل 
به مهر خواهد رسيد .9

آن  از  بهار   570 بطحاء10- 
فرزندی«  و  »مادر  غريبانه  زمزمه های 
جنوبی،  سرزمينی  در  حال  و  می گذشت 
ميان »خداونداِن بز و شتر كه بر سر چاله 
آبی كرم زده بر هم می تاختند«11و خون 
می آمد  پسری  می ريختند،  خون  پی  در 
كه پدرش در تبی سخت و مشكوک در 
نيمه راِه يثرب جان سپرده بود. در همان 
سالی می آمد كه سپاهی از صنعا به گمان 
انتقاِم بی رونقِی معبدشان كه نام آن مادر 
قصد  به  می كشيد،  يدک  را  كودک  و 
ويرانی آمده بودند و در دروازه های شهِر 
بيابانی12، زمين گيِر آسمان می شدند13. او 
يتيم بود. 6 ساله بود كه او را از آغوش 
گرم مادر گرفتند و مادر را به آغوش سرد 
بود،  تنها  تن ها،  ميان  در  خاک سپردند. 
در آن زمانه ای كه پدر و عشيره و نسب 
اول و آخر را می زد،  و زور و تيغ حرف 
آينده غبار آلودی در برابر اين يتيِم تنها 
تيره اش  و  قوم  حتی  كه  می شد  ترسيم 
گرفته  آتش«14  »پدر  از  بودند  او  ضد 
تَنی كه  تا  »پدر نادانی«15 تا آن چهل 
تيغ بر دست، لحظه می شمردند تا او را 
او  كنند.  تكه  تكه  رختخواب  در  شبانه 
از  می آمد.  مكان  و  زمان  مهجوِر  دِل  از 
بی آب  بود.  ترين  افتاده  دور  كه  مكانی 
بی رونق ترين  بود.  گرم ترين  بود.  ترين 
زمانه ای  از  بود.  تعصب زده ترين  بود. 
می كردند.  گور  در  زنده  را  دختركان  كه 
بود. جايی  ُمرده  از خشم  ِمهر  جايی كه 

كه هوس، هوش از سِر عقل بُرده بود. از 
آن زمانه ای كه نبوسيدن فرزند، فخِر پدر 
بود. از آن زمانه ای كه زنانشان را چون 
كاال رد و بدل  می كردند. از آن زمان كه 
خدا، بت بود ويا شريك بت. از آن زمان 
هشت گوش16،  بتكده  حجِم  زائراِن  كه 
برهنه به ِگرد آن می گشتند. از آن زمانه 
چيزی  سر  بر  100سال  قبيله،  دو  كه 

می جنگيدند كه خود از ياد برده بودند. 
و جهالت  تاريكی  و  تنهايی  دل  از  او 
می تابيد تا معجزه كامل خداوندی باشد. 
از جايی می آمد كه بايد تنها به او ايمان 
می آوردی. سوغاتی از شكاِف كوه آورده 
گمان  نخوانده ای  درس  هيچ  از  كه  بود 

نمی رفت.
تيغ  نه  و  داشت  برسر  تاج كسری  نه 
قيصر به كف، نه گنج قارون و نه تخت 
ارژنِگ  رنِگ  رنگ  كتاِب  ونه  فرعون 
مانی. از جايی می آمد كه گمان هيچ كس 
نمی رفت وشايد هنوز هم نمی رود. حرفی 
داشت كه بايد می گفت و مرامی داشت 

كه بايد می نمود.
و  بود  ها  تاريكی  عمق  از  نوری  او   
پيام او پاسخی به فريادهای ستمِكشان و 
چراغی به راِه ستمُكشان و ُخلِق او آبی بر 

آتش جان های مشتاق بود. 
او بهتريِن ما بود و ما شيداتريِن اوييم.

كه  كودكانی  تمام  و  او  بر  سالم 
ميان  در  و  باليدند  خداوند  آغوش  در 
ناباوری ها بارور شدند، روزی كه به دنيا 
و  فروبستند  چشم  كه  روزی  و  آمدند 

روزی كه برانگيخته خواهند شد. 
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كد: 91721

 1.محل تولد حضرت ابراهيم 2. اشاره به داستان نمرود و حضرت ابراهيم 3. پاران نام كوه و يا صحرايی است كه در تورات آمده است. اشاره به
 سرزمين ميان مصر و منطقه عربي؛ اشاره به حجاز 4. اشاره به داستان حضرت اسماعيل 5. اشاره به داستان حضرت يوسف 6. داستان حضرت
 موسي و فرعون 7. محل تولد حضرت عيسي ساعير؛ ناصره و بيت لحم در كرانه باختري رود اردن ذكر شده است. 8. دوجان شدن در فارسي تاجيكي
 تعبير از آبستن شدن است.  9. داستان حضرت مريم و عيسي 10. سرزمين مكه 11. برگرفته از علي صفايي حايري 12. مكه 13. سپاه ابرهه و

ابابيل 14. ابولهب عموي پيامبر 15. ابوالحكم عمرو بن هشام بن مغيره مخزومی مشهور به «ابوجهل» 16. كعبه

4 دي، 25 دسامبر سال اول ميالدي - هفده ربيع االول 53 قبل از هجرت، 570 ميالدي
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تام نامه ـ گروه دريافت خبر: احتماال 
راه های متفاوتی را برای افزايش كارايی 
مغز خود امتحان كرده ايد يا حتی از اينكه 
افزايش  را  خود  مغز  توانايی  می توانيد 

دهيد بی خبر بوده ايد. 
در دنيای كنونی تحقيقات مهمی صورت گرفته 
و بر اساس اين تحقيقات نرم افزارهای متفاوتی 
هوشمند  گوشی های  حتی  و  كامپيوتر ها  برای 
روانه بازار شده اند اما در حقيقت راه هاي ساده اي 

هم وجود دارد.

تمرينات ورزشی
بدن به سرعت در حال انباشت دانش است 
بدين معنا كه تمرينات بدنی و فيزيكی جدا از 
آنكه ذهن را سرحال و به  دور از استرس نگاه 
افزايش استعداد و هوش هم  می دارد، موجب 

می شوند.

تغذيه مناسب
آمادگی  بردن  باال  انديشه  در  كه  هنگامی 
مناسب،  تغذيه  با  بايد  هستيد،  خود  جسمانی 
ويتامين و مواد مورد نياز بدن خود را به طور 
صحيح تأمين كنيد. خوردن ماهی، انواع توت، و 
آنتی اكسيدان ها می توانند كاهش بازدهی مغز را 
به تاخير بيندازند و مغز را برای مدت بيشتری در 
سطح آمادگی باال نگاه دارند. روغن حاوی امگا 3 
نيز می تواند موجب بازسازی سريعتر سلول های 

مغزی شده و همچنين ميزان قند خون بدن را در 
سطح مناسب در طول روز نگاه دارد.

تغيير در روش زندگی
كارايی  افزايش  راه  تنها  بدنی  فعاليت 
سلول های خاكستری مغز نيست، شيوه زندگی 
نيز تأثير شگرفی بر روی مغز می گذارد. شايد به 
ظاهر مضحك به نظر برسد، ولی نحوه لباس 

پوشيدن شما بر قدرت مغز شما تاثيرگذار است.

خواب خوب در شب
خواب هم يكی ديگر از رفتارهای ضروری 
افزايش توانايی مغزی است. برای آنكه  برای 
بتوانيد كنترل بيشتری بر روی چرخه خواب خود 

داشته باشيد.

موسيقی
در يك نتيجه گيری كلی از اكثر تحقيقات 
می توان به اين نكته پی برد كه گوش دادن به 
موسيقی مورد عالقه تان می تواند موجب افزايش 
سطح دوپامين در مغز شما شود كه در نتيجه آن 

سطح ادراک و شناخت مغزتان باال می رود.

با تكرار و تمركز عمل  هوشمندانه و 
كنيد

حدی  تا  باهوش  انسان های  اوقات  گاهی 
شما  اگر  می رسند.  نظر  به  غريب  و  عجيب 

هم دوست داريد در زمره افراد باهوش باشيد، 
تالش كنيد با خود حرف بزنيد. نتايج مطالعات 
اخير حاكی از آن است كه تكرار كردن كلمات 

منجر به تمركز بيشتر مغز می شود.

خيالپردازی
شايد شبيه بازی بچه ها به نظر برسد، ولی 
خود  درون  كودک  از  اگر  دارد  اشكالی  چه 
استقبال كرده و قسمتی از زمان كاری خود 
را به خيال پردازی اختصاص دهيد؟ موسسه 
علمی Max Planck كه در زمينه های علوم 
دارد  فعاليت  به مغز  شناختی و علوم مربوط 
به  مربوط  حافظه  ظرفيت  كه  می كند  ادعا 
پرداز  خيال  افراد  برای  مغز  در  كارها  انجام 

بيشتر است.

كار واقعی و سخت
حتی  كه  می شويد  متوجه  زمان  مرور  به 
با افزايش سن تان بازهم بخشی از هوش و 
بازده قبلی  با  تا  استعداد شما تالش می كند 
به كار خود ادامه دهد. اين قسمت از هوش 
با نام هوش سيال شناخته می شود كه منجر 
به تفكرات منطقی، توانايی استدالل و توانايی 
مسائل  )مانند  مسايل  و  مشكالت  درحل 
قسمت  يك  اين  می شود.  فنی(  و  رياضی 

حياتی از قدرت مغز است.
منبع: تبيـان

چند  روش برای افزايش
 توانايی مغز و باال بردن سطح هوش

توجه  با  مهاجر:  رضا  ـ  تام نامه 
از  تقدير  ساالنه  برنامه هاي  به 
امسال  همكار،  فرزند  دانش آموزان 
توسعه  معاونت  و  عمومي  روابط  نيز 
به  مشترك  اقدامي  در  انساني  منابع 

برگزاري يك اردوي دو روزه كردند.
 29 و   25 هاي  تاريخ  در  اردوها  اين   
متنوعي  برنامه هاي  با   1394 شهريورماه 
پارک  از جمله حضور در سرزمين عجايب، 
چيتگر، درياچه شهداي خليج فارس و بازديد 
صنعتي همراه بود كه مورد استقبال فرزندان 
آموزان  دانش  قرار گرفت.كل  نيز  همكاران 
حاضر در اردو 245 نفر از مقاطع اول ابتدايي 
تا ششم متوسطه بودند. با توجه به اينكه اين 
رضايت  افزايش  راستاي  در  برنامه ها  قبيل 

عملكرد  بهبود  منظور  به  است،  كاركنان 
ضمن  تا  شديم  آن  بر  آتي،  برنامه هاي  در 
نظرسنجي از كاركنان بازخورد اين برنامه را 
نيز احصا كند. متعاقب آن از طريق سيستم 
پورتال اقدام به نظرسنجي از پرسنل حاضر 

در برنامه شد.
اين  در   هدف  جامعه  از  درصد   75
امتياز  ميانگين  و  كردند  شركت  نظرسنجي 
داده شده به اين برنامه 84.98 بود. همچنين 
در اكثر موارد برنامه هاي اردو ميزان رضايت 
از 75 درصد بيشتر بود.اياب و ذهاب، ثبت 
نام، زمان برگزاري اين اردو دو روزه از جمله 
نقاطي بود كه رضايت بيش از 90درصد را 
از  درصد  و 95  بود  داده  اختصاص  خود  به 
خواهان  نظرسنجي  در  كنندگان  مشاركت 

آتي  سال هاي  در  اردو  اين  مجدد  برگزاري 
بودند. 

عكس ها  توزيع  نظير  مواردي  مقابل  در 
بين دانش آموزان و فقدان عكس هاي دسته 
جمعي نيز از مواردي بود كه توسط همكاران 

به عنوان نقاط ضعف ديده شده بود.
به  توجه  با  برنامه  اين  اجرايي  تيم 
گونه  اين  خاص  مشكالت  و  محدوديت ها 
برنامه ها، تمام توان خود را به كار گرفت تا 
لبخند رضايت را بر چهره فرزندان و خانواده 
اردو  اين  ترتيب  به هر  و  بنشاند  تام  بزرگ 
نيز برگزار شد و آنچه حائز اهميت بود شور 
و نشاط و حس همدلي ايجاد شده بين كليه 
تا چند  بود  كه  مديران شركت  و  كاركنان 

روز نقل محافل شده بود.

كد: 91722برگزارياردودانشآموزيونتايجنظرسنجيآن
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كاريـكاتور
كد: 91725

ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره 18 
تام نامه شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت 

در دوره جديد مسابقات تا 30دي ماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب آقاي عباداهلل فضلي 
با عنوان »    قالب هاي شعر قديم جوابگوي نياز انسان امروزي 
انتخاب شد  ديد مخاطبان  از  برتر  عنوان مطلب  به  نيست« 
برنده  عنوان  به  عابدي  مهدي  آقاي  قرعه  قيد  به  همچنين 

مسابقات پيامكي اين  شماره  انتخاب شد.
همكاران محترم جهت شركت در اين مسابقه مي توانند كد 
مربوط به مطلب مورد نظر خود را به شماره 30004897 به 

صورت پيامك ارسال كنند.
در  )كه  به يك كد  فقط  و  بار  تنها يك  است  خواهشمند 
ابتداي هر مطلب درج شده است( راي خود را با پيام كوتاه 

ارسال كنيد.

مسابقه پيامکي شماره ۱9 تام نامه 
كد: 91724
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