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مقام معظم رهبري:
شعار امسال عبارت است از «اقتصاد مقاومتى؛ 
اقدام و عمل» كه راه و جاده ى مستقيم و روشنى 
است به سمت آن چيزى كه به آن احتياج داريم. 
اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه ريزى 
شده و درست انجام بگيرد، در پايان سال آثار و 

نشانه هاى آن را مشاهده خواهيم كرد.

رئيس جمهور:

ما امسال مى توانيم با تالش و كوشش همگانى 

به رشد 5 درصدى برسيم؛ رشدى كه نسبت به 

همه كشورهاى همسايه مان، بيشتر باشدو بتواند 

باعث رونق اقتصادى شود. آنچه براى ملت ما مهم 

است اشتغال پايدار است و اين كار با «برجام دو» 

ان شاءاهللا شروع خواهد شد.

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز است

مدير عامل ايران خودرو:

ايران خودرو در آينده به عنوان ليدر بازار سرمايه 

وارد عمل خواهد شد.
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سخن سر دبير

روز 27 ارديبهشت ماه درسطح جهانى به عنوان روزارتباطات و روابط عمومي نامگذارى شده است. اين 
موضوع بهانه اي شد تا نگاهي به حوزه اي داشته باشيم كه داراي وسعت زيادي به بزرگي نام ارتباطات 

و روابط عمومي است.
ديگر آنقدر شبكه هاي اجتماعي بزرگ شده اند و در زير پوست كشورها، شهرها و خانه ها نفوذ كرده اند 
كه بُعد فاصله معني خود را از دست داده است و بدون نياز به وجود يك رابط انساني، به راحتي مي توان 

به هر نقطه دنيا سرك كشيد و به تجارب راه هاي رفته شده دسترسي يافت.
از نان  ارمغان آورده، پيوستن به اين شبكه جهاني  انسان به  منهاي آفت هايي كه عصر مجازي براي 

شب هم واجب تر شده است؛ چرا كه هرگونه غفلتي به مثابه جا ماندن از قافله تكنولوژي است.
اما روابط عمومي در اين جريان چگونه مي تواند تعبير شود؟

 از بعدي مي توان روابط عمومي را در قالب يك مفهوم مورد ارزيابي قرار داد. با چنين ديدگاهي، اين 
مفهوم را مي توان به عنوان ابزاري كارآمد در راستاي مذاكره بهينه و در معرض جرياني از بازار پيش رو 

براي يك سازمان فرض كرد.
هرچند شايد كمي اغراق آميز به نظر آيد اين جمله بزرگي كه مي گفت: «موفقيت سازمان ها و دوامشان 
ذات خود  در  مفهوم  اين  است.»  وابسته  آن ها  روابط عمومى هاى  عملكرد  به  فعاليت هاى تخصصى  در 

داراي معنايي باالتر از يك جايگاه سازماني يا يك وظيفه است.
به معناي ديگر، اينجا ديگر روابط تنها در قالب يك پست يا يك واحد سازمان مطرح نمي شود بلكه 

بيشتر اين مفهوم را در چهارچوب روحيه اي ارتباط گر مطرح مي كند.
روحيه  همين  بودن  فني  شرايط  واجد  از  قبل  بازاري  هر  به  ورود  براي  الزم  شرط  گفت  بتوان  شايد 
كه  است  هنري  عمومي  روابط  واقع  به  گرفت.  اشتباه  رانت  با  را  موضوع  اين  نبايد  اينجا  در  البته  است 
معني خواستن را در بهترين شكل ممكن تصوير و در كنار اطالعات، آگاهي و اشراف به حوزه مربوطه 

به مشتري تبيين مي كند.
در اين ميان، ابزار عصر ارتباطات برگ برنده اي است كه مي تواند آگاهي ياد شده را با تحليلي درست و 
با در نظر گرفتن شرايط كسب و كار جامعه به سمت مناسبي هدايت كند، جايي كه مسلما اهداف سازمان 
از  ناگزير  پيشرفت هستند،  و  توسعه  دنبال  به  به شدت  واقع سازمان هايي كه  در  را حمايت خواهد كرد؛ 
داشتن روحيه اي ارتباط گر و روابط عمومي قوي هستند و تفاوت سازمان هاي پيشرو و ساكن را در همين 

موضوع بايد ديد.
اين ديدگاه در عصر حاضر جايگاه خاص خود را پيدا كرده است. حتي فروشگاه ها و كارگاه هاي كوچك 
تعريف  آنها  براي  پايدار  و  بهينه  ارتباط  براي  نوآرانه  ايده هاي  و  به فكر مشتريان خاص خود هستند  نيز 
مي كنند. اين موضوع آنقدر در سطح اجتماع نيز جايگاه خود را يافته كه ديگر از معناي سازماني خود نيز 

فراتر رفته و اين بار خود را در قامت روابط غير سازماني نشان مي دهد.
منافع  راستاي  در  اجتماعي خواه  ارتباطات  معناي  در  انسان ها خواه  با  ارتباط  و علم  ارتباطات  واقع  به 

سازماني موضوعي است كه هر چه علم پيشرفت مي كند، بيشتر به آن احساس نياز مي شود. 

كد: 91758

ارتبـاطات، اجتمـاع و بـازار
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نگــاه

بازديد  از  پس  معظمى  منصور  دكتر  ايكوپرس،  گزارش   به    
خطوط و سالن هاي توليد گروه صنعتي ايران خودرو اظهار كرد: 
اجتماعي  حتي  و  اقتصادي  نماد  يك  عنوان  به  كشور  در  خودرو 

مطرح شده است.
 در سال 93 كه خودروسازي كشور رونق داشت و 1/1 ميليون خودرو 
توليد شد، رشد اقتصادي كشور بهبود قابل توجهي داشت اما عكس اين 
اتفاق را در سال 94 شاهد بوديم. وي افزود: جمع آوري و تكميل حدود 

80هزار خودروي توليد شده با قطعات ناقص و دو سال توليد خودرو بدون 
كسري كه در ايران خودرو رخ داده، يك كار جهادي و مصداق اقدام و 
عمل در اقتصاد مقاومتي است. وي با بيان اين كه متاسفانه به دليل كامل 
نبودن ناوگان عمومي حمل و نقل شهري، زندگي بدون داشتن خودروي 
شخصي بسيار دشوار است و حدود 60 تا 70 درصد خودروها به صورت 
تك سرنشين در خيابان ها تردد مي كنند، افزود: اين امر خودرو را از يك 
كاالي لوكس به وسيله اي استراتژيك در كشور تبديل كرده،  در حالي 
كه در كشورهاي توسعه يافته اين گونه نيست و به دليل استفاده مردم از 

ناوگان حمل و نقل عمومي، خودرو يك كاالي لوكس به شمار مي آيد.

  به گزارش ايكوپرس مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو در 
تحليل ها  گفت:  صنعتى،  مديريت  بين المللى  كنفرانس  نخستين 
بازارى  منطقه  كشورهاى   1404 سال  در  كه  است  آن  از  حاكى 
چهار  كه  داشت  خواهند  خودرويى  700هزار  و  6ميليون  حدود 

ميليون از آن تقاضاي جديد خواهد بود. 
و  معدن  صنعت،  وزارت  داشت:  اظهار  زارع  يكه  هاشم  مهندس 
 1404 سال  در  ايران  خودرو  صنعت  كه  كرده  گذارى  هدف  تجارت 
سه ميليون دستگاه خودرو توليد و يك ميليون از آن را نيز صادر كند. 
جمعيتى  پتانسيل  با  بازارى  اطراف  24كشور  و  ايران  داد:  ادامه  وى 
575ميليون نفر را تشكيل داده اند كه در حال حاضر با توليد ساالنه دو 

ميليون و 700هزار خودرويى، چهار ميليون و 400هزار دستگاه خودرو 
در آن به فروش مى رود.

 يك ميليون و 700هزار خودروى باقيمانده از طريق واردات تامين 
از  ايرانى  بايد گفت سهم توليدكنندگان  مى شود كه در نهايت تاسف 

اين بازار پرپتانسيل تاكنون صفر بوده است.
وي به نابرابر بودن زيرساخت هاى توليد داخل در مقايسه با رقباى 
خارجى نيز اشاره كرد و گفت: طراحى پلتفرم و توليد خودروى روى آن، 
حدود يك ميليارد دالر هزينه الزم دارد كه كشورهاى ديگر اين اعتبار 
مورد نياز خودروساز را با سودهاى دو و سه درصدى ارايه مى كنند و 

اقساط آن را نيز پس از ورود خودروى جديد به بازار دريافت مى كنند.

كد: 91759

سهـم ايران از بــازار
خودرو منطقه در 1404 

   به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت زاده در گزارشى درمجلس 
در مورد اهداف و برنامه هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داشت: شاخص هاى مهمى در بخش اقتصاد و جهان مطرح است 

كه ايران در رديف هاى ابتدايى قرار دارد.
 وى رتبه ايران در توسعه انسانى را خوب توصيف كرد و گفت: رتبه 
ايران در ميان 188 كشور 69 است و اين نشان دهنده  انسانى  توسعه 
ايرانيان است. وي يادآور  تحصيالت باال، سوابق كار و استعداد خوب 
شد: در فضاى كسب و كار در بين 189 كشور، ايران رتبه 117 را به 
خود اختصاص داده اين در حالى است كه در حدود سه سال پيش رتبه 

ايران 152 بوده است كه با تالش دولت اين رتبه رو به بهبود است.
نعمت زاده در مورد رونق اقتصادى نيز تاكيد كرد ايران بين 129 كشور 
رتبه 106 را داراست كه نشان دهنده اشكال در رونق اقتصادى كشور 
است. وى با بيان اين كه ما در شاخص آزادى اقتصادى بدترين رتبه و 
شاخص را به خود اختصاص داده ايم، اظهارداشت: ما در بين 186 كشور 
رتبه 171 را دارا هستيم، البته اين بدان معناست كه مقررات دست و 
پاگير در كشور بسيار است، از اين رو فعاالن اقتصادى براى مجوزها و 
فعاليت هاى مربوطه آزادى كافى ندارند، بنابراين مجلس در اين زمينه 

كمك بسيارى مى تواند كند.

كد: 91760

مصداق اقدام و عمل اقتصاد 
مقاومتي در صنعت خـودرو

رتبه ايران در توسعه انسانى 69 است

كد: 91761
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آخرين تحوالت اخير حوزه نيروگاهي

وزير نيرو در صحن مجلس گفت: ايران از لحاظ توليد توربين هاى گازى نيروگاهى 
جزو 6 كشور نخست دنياست.

به گزارش شانا، حميد چيت چيان،  وزير نيرو در نشست علنى مجلس شوراى اسالمى در تشريح 
وضع حوزه دستگاه متبوعش گفت: هم اكنون 74هزار مگاوات برق توليد مى شود كه به اين لحاظ، 
ايران در منطقه داراى رتبه نخست و در جهان حائز رتبه 14 است همچنين بيش از 99 درصد از 
جمعيت شهرى كشور از نعمت برق برخوردار است و با هفت كشور ديگر تبادل برق انجام مى شود.

وى گفت: بيش از 90درصد از تجهيزات الزم صنعت برق به طور كامل در داخل كشور به دست 
توليدكنندگان داخلى تأمين شده است كه براى نيل به اهداف اقتصاد مقاومتى بوده است. چيت چيان 

افزود: ايران از لحاظ توليد توربين هاى گازى نيروگاهى جزو 6 كشور نخست دنياست.

ايران جزو برترين هاي توليد 
توربين هاى گازى در جهـان

با حضور مديران برقي ايران و كره 7 تفاهم نامه برقى به ارزش 10 ميليارد دالر امضا 
شد.

به گزارش برق نيوز، اين تفاهم نامه ها در زمينه هاي كاهش تلفات، هوشمندسازي شبكه برق، 
احداث خطوط 765 كيلوولت و همكاري در زمينه تحقيق و پژوهش به امضاي دو طرف رسيد. در 
مراسم امضاي اين تفاهم نامه ها مهندس هوشنگ فالحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي 
گفت: براساس اين تفاهم نامه ها، شركت كپكو در زمينه هاي هوشمندسازي شبكه هاي برق، استفاده از 
كنتورهاي هوشمند (AMI)، كاهش تلفات انرژي، بهينه سازي تجهيزات فرسوده برق تهران و تحقيق 

و پژوهش در زمينه شاخه هاي مختلف صنعت برق با توانير و پژوهشگاه نيرو همكاري خواهد كرد.

7 تفاهم نـامه برقى به
 ارزش 10 ميليارد دالر

از  برقى  كاالهاى  واردات  قراردادهاى  از  انتقاد  با  برق  صنعت  سنديكاى  رئيس 
كره جنوبى گفت: با سقوط قيمت نفت و كاهش درآمدهاى ارزى، شكاف ركود صنعت 

برق عميق تر شده است. 
و  كاال  واردات  قرارداد  امضاى  از  انتقاد  با  خبرى  نشستى  در  كالهى  عليرضا  مهر،  گزارش  به 
تجهيزات صنعت برق از شركت هاى كره جنوبى همزمان با سفر رئيس جمهور اين كشور به تهران، 
گفت: در حال حاضر حدود 90درصد انواع كاال، تجهيزات، خدمات فنى و مهندسى در سطح صنايع 
برق و انرژى ايران بومى شده و به خودكفايى رسيده ايم. رئيس سنديكاى صنعت برق ايران با بيان 
اينكه هم اكنون حدود 82درصد صادرات خدمات فنى و مهندسى كشور را صنعت برق تشكيل مى دهد، 
تصريح كرد: سال گذشته حدود دو ميليارد دالر خدمات فنى و مهندسى و نزديك به يك ميليارد دالر 

انواع كاال و تجهيزات صنعت برق در ايران توليد و صادر شده است.

انتقاد از قرارداد برقى
 ايـران - كره جنوبى

مشاور مديرعامل توانير خبر از تامين برق عشاير با استفاده از نيروگاه خورشيدي 
داد.

به گزارش ايرنا، ولى الدين مصلحتى شربيانى روز دوشنبه در نشستى با مديرعامل شركت توزيع 
نيروى برق استان فارس درشيراز بيان داشت: تا پايان سال 95 جشن پايان برق رسانى به روستاهاى 
10 خانوار برگزار مى شود. مشاور مديرعامل توانير و مجرى طرح برق روستايى كشور، برق رسانى 
به مناطق عشايرى كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در تالش هستيم تا با استفاده از نيروگاه 

خورشيدى شرايط بهره  مندى عشاير از برق را فراهم كنيم.

 با استفاده از نيروگاه خورشيدى
 بـرق عشـاير تامين مى شـود

 Kyocera و   Century Tokyo Leasing Corporation ژاپنى  شركت  دو 
Corporation به هم پيوسته اند تا بزرگ ترين نيروگاه خورشيدى دنيا را در سد بند 

ياماكورا (Yamakura) بسازند.
به گزارش برق نيوز، اين نيروگاه 180 هزار مترمربع از سطح آب را اشغال خواهد كرد و قرار است 
كه در سال 2018 آماده بهره بردارى شود. به عالوه تخمين زده مى شود كه ميزان امنيت اين نيروگاه 
خورشيدى شناور بسيار بيش تر از نيروگاه اتمى شناورى باشد كه چين درصددد ساخت آن است. طبق 
محاسبات، اين نيروگاه خورشيدى ساالنه 16170 مگاوات ساعت برق توليد مى كند. اين ميزان انرژى 

قادر است برق 4970 خانه را تامين كند.

بزرگتـرين نيـروگاه
 خورشيدى شناور جهان

كد: 91762
گردآورنده: مهدي ناصر شريعت
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كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

افتتاح طوالنى ترين و عميق ترين تونل جهان در سوييس

   مديرعامل شركت پايانه هاى نفتى ايران به مشاركت با يك شركت اروپايى براى توليد 
نفت سفارشى در پايانه هاى نفتى كشور اشاره كرد و گفت: پيش بينى مى شود اين طرح تا دو 

سال ديگر به بهره بردارى رسيده و اجرايى شود.
به گزارش ايرنا، سيد پيروز موسوى افزود: در اجراى اين طرح، يك شركت اروپايى مشاركت دارد كه پس از تحقق 
آن، از طريق امتزاج و تركيب انواع نفت، نفت خام مورد نظر مشترى، توليد و تحويل داده مى شود. وى اضافه كرد: براى 
ايجاد و بهره بردارى از اين طرح، عالوه بر شركت هاى اروپايى، پژوهشگاه صنعت نفت كشورمان نيز همكارى دارد. 
مديرعامل شركت پايانه هاى نفتى ايران يادآور شد: از مزيت هاى پايانه هاى نفتى برتر در جهان اين است كه بتواند نفت 

مورد نظر مشترى را توليد كرده و تحويل دهد.

توليد نفت سفارشى در ايران تا دو سال آينده

      به گزارش تابناك به نقل از خبرگزارى فرانسه طوالنى ترين تونل جهان با 57 كيلومتر طول 
در سوييس افتتاح مى شود.

 اين تونل با هزينه اى بالغ بر 16 ميليارد يورو و طى 20 سال ساخته شده است.تونل « گوتارد» كه از ميان رشته هاى 
كوه هاى آلپ عبور مى كند و شمال و جنوب سوييس را به هم متصل مى كند، پس از دو دهه از زمان آغاز پروژه تكميل 
شده و آماده بهره بردارى است. افتتاح اين تونل انقالبى در زمينه صنعت ترابرى در اروپا است. هزينه ساخت اين تونل 
16 ميليارد يورو است كه از محل عوارض جاده اى براى خودروهاى سنگين و وام دولتى تامين شده است. اين تونل 
ـ  با بيش از 50  ـ  متصل كننده فرانسه و بريتانيا  عميق ترين و طوالنى ترين تونل جهان است. پيشتر تونل هاى مانش 
كيلومتر  و تونل « سيكن » در ژاپن با طول نزديك به 54 كيلومتر طوالنى ترين تونل هاى جهان بودند. قطارهاى عبورى 
مسافرى و بارى، طول اين تونل را ظرف مدت 17 دقيقه طى خواهند كرد. در سال نخست پس از افتتاح اين تونل عبور 

9هزار مسافر روزانه از آن برنامه ريزى شده است. 

كد: 91763

كد: 91764

بهره بردارى از 591 كيلومتر راه آهن اولويت برنامه اقتصادى مقاومتى

    معاون ساخت و توسعه راه آهن ، بنادر و فرودگاههاى وزارت راه و شهرسازى نصر آزادانى 
گفت : اولويت نخست وزارت، بهره بردارى از 591 كيلومتر راه آهن تا پايان سال اقتصاد مقاومتى 

است.
به گزارش تين نيوز سيد مسعود نصر آزادانى افزود : اين اولويت به دولت اعالم شده است و با بهره بردارى از آن 18 
ميليون تن ظرفيت بار و 6 ميليون مسافر ايجاد مى شود و صرفه جويى 311 ميليون ليتر گازوييل را در سال در پى دارد.

 وى گفت : براى بهره بردارى از اين طرح ها 1265 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه براى امسال مصوب شده است. 
وى همچنين گفت : براى اتصال 5 مركز استان به شبكه ريلى كشور 903 كيلومتر شبكه ريلى به هم متصل مى شود.

كد: 91765

كد: 91767

   مديرعامل پااليشگاه كرمانشاه از نصب و راه اندازى سيستم لحظه اى پايش روى 
خروجى تصفيه پسآب صنعتى اين پااليشگاه خبر داد.

 به گزارش خبرنگار شانا، صيد محمد جمشيدى با اعالم اين خبر گفت: آب هاى آلوده در پااليشگاه كرمانشاه به 
صورت كامل تصفيه مى شود و آنااليزر دستگاه اندازه گيرى به صورت آنالين اطالعات را براى رصد لحظه اى به 
سازمان محيط زيست ارسال مى كند. وى با بيان اين كه چند سال است يك قطره آب خروجى به رودخانه قره سو 
ريخته نشده است، تاكيد كرد: آب خروجى تصفيه خانه براى مصارف آبيارى فضاى سبز و آتش نشانى استفاده مى شود. 
مديرعامل شركت پااليش نفت كرمانشاه، با بيان اين كه دودكش ها و كوره ها از مواردى است كه مورد توجه محيط  
زيست است و حساسيت خاصى بر روى آن وجود دارد، افزود: در همين راستا سيستم پايش آنالين آالينده هاى 

زيست محيطى بر روى كوره 110 نصب و راه اندازى شد تا اطالعات به صورت آنالين ارسال شود. 

راه اندازى سيستم آنالين پايش تصفيه پساب صنعتى پااليشگاه كرمانشاه كد: 91766

مذاكره با ريوتينتو و گلنكور درباره پروژه هاى مس ايران
   رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: ايران در حال مذاكره با سرمايه گذاران احتمالى به منظور 

توسعه بخش معدنكارى و صنايع فلزى خود است.
به گزارش ماين نيوز، كرباسيان در مراسم افتتاح مركز تجارى ايران و اروپا در شهر برلين آلمان گفت: ايميدرو اخيرا 
مذاكراتى با شركت ريوتينتو استراليا در خصوص سرمايه گذارى هاى جديد در صنايع آلومينيوم، فوالد، مس و طالى ايران 
داشته است. كرباسيان همچنين ديدارهايى نيز با روسا و مديران ارشد غول هاى تجارت كاموديتى اروپا مانند گلنكور، 

ترافيگورا و آروبيس داشته است. شركت آروبيس آلمان بزرگترين توليدكننده مس در اروپا محسوب مى شود. 
رئيس هيات عامل ايميدرو اوايل سال جارى خبر داده بود كه گلنكور و ان اف سى چين توافق نامه هايى را با ايران به 
منظور توسعه صنعت مس اين كشور امضا كرده اند. ايران اميدوار است توليد كنسانتره مس خود را تا سال 2025 به دو 

ميليون تن در سال برساند. اين رقم در حال حاضر تنها حدود 200 هزار تن در سال است.
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با  و  تام  مهندسان  تالش  با  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
همكاري ماشين ابزار، نصب آزمايشي اولين دكل (دكل شماره 
12) تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران با 

موفقيت انجام شد.
تاكنون كليه تجهيزات مربوط به تله كابين توسط شركت دوپل ماير ساخته 
شده و آماده حمل است كه بخشي از تجهيزات ايستگاه يك و چهار از گمرك 

ترخيص و به محل پروژه انتقال يافته است. 
 پيش بيني مي شود عمليات نصب و راه اندازي از پايان تيرماه سال جاري 

آغاز شود.
تاكنون مراحل اجراي فنداسيون 11 پايه و دو ايستگاه انجام شده است. اين 
پروژه كه داراي 18 دكل، چهار ايستگاه، طول مسير 1742 متر، قابليت حجم 
جابجايي مسافر دو هزار نفر در ساعت با زمان تقريبي 9 دقيقه و 77 كابين 

است و تاكنون حدود 65 درصد پيشرفت داشته است.

 لف

نصب اولين دكل تله كابين دانشگاه آزاد

جرثقيل جابجايي پاتيل هاي ذوب فوالد بردسير نصب شد

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: با نصب تجهيزات مربوطه به 
جابجايي  براي   (320t  Teeming Crane)تيمينگ جرثقيل 
پاتيل هاي سالن ذوب كارخانه فوالد بردسير، ميزان پيشرفت 

اين مجتمع فوالدسازي به 78درصد رسيد. 
با حضور كارشناسان شركت فويت، عمليات مونتاژ و نصب اين تجهيز 

در فروردين ماه سال 95 آغاز شد. 
شركت  ساخت   ،(Teeming)تيمينگ جرثقيل  به  مربوط  تجهيزات 
پاتيل  جابجايى  آن  اصلى  وظيفه  كه  است  اتريش   (Voith) فويت 

(Ladle) مذاب داخل سالن ذوب است. 
اين جرثقيل داراي ظرفيت باربردارى 320 تني و دو قالب كمكى با 
تناژهاى 80 و 5 تني است كه در انتهاى سال 94 وارد سايت شده است.
از نصب ريل ها، پيش مونتاژ  بود  اين جرثقيل عبارت  مراحل نصب 

Head Girderها  نصب  Head Girderها،  به  مربوط  قطعات 
نصب   ،320t.S  Main Girder نصب   ،  80t.S  Main girder و 
 Main Girder 80 و نصبt Trolley 80 ، نصبt.N Main Girder

 320t.N
     مقدمات نصب ترولى 320 تن نيز در در حال آماده سازى است 
مكانيكال  فيزيكى  نصب  عمليات  مربوطه،  وينچ  و  ترولى  نصب  با  كه 
ابزار دقيق مربوطه  و  برق  از آن عمليات  يابد. پس  پايان مى  جرثقيل 
آغاز شده كه مطابق برنامه طى دو ماه آينده عمليات راه اندازى و تست 

جرثقيل امكان پذير است.
الزم به ذكر است تا اواخر خرداد پلنت تسويه آب و تا آبان ماه نيز پلنت 
تصفيه دود آماده راه اندازي هستند. كل مجموعه فوالدسازي نيز تا پايان 

امسال به بهره برداري خواهد رسيد.

عمليات نصب جرثقيل حمل پاتيل هاي ذوب فوالد بردسير ـ تام نامه / عكاس:جواد شكيبا

تجهيزات مربوط به پروژه  تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران ـ تام نامه: عكاس: فريدالدين آزادي

 نصب آزمايشي اولين دكل تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
تهران ـ تام نامه: عكاس: فريدالدين آزادي

كد: 91768

كد: 91769
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كار  تعاون،  اداره  ارزيابي  پيرو  تحريريه:  گروه   – تام نامه 
پروژه   ،94 سال  پايان  در  كرمان  استان  اجتماعي  رفاه  و 
فوالدسازي بردسير شركت تام ايران خودرو، بين 12 پروژه 
فعال در سطح استان موفق به دريافت رتبه اول ايمني شد.

و  بهداشت  ايمني،  مشي  خط  راستاي  در  ايران خودرو  تام  شركت 
 HSEبه اهداف تضمين شده در حوزه محيط زيست خود و رسيدن 

در سال 94 اقدامات پايه اي و ساختارمندي را آغاز كرده است. 
پروژه   HSE فرآيند  اجراي  حوزه  در  موفق  پروژه هاي  از  يكي 
ساخت كارخانه فوالدسازي بردسير است. اين پروژه  در سال 1389 
با  و  پروژه  مديريت  در  تغييرات  ايجاد  با   1390 سال  در  شد.  آغاز 
ايجاد  و  و محيط  ايمني  به سالمت،  مربوط  مباحث  اهميت  به  توجه 
چارت مربوطه در پروژه، نسبت به تحقق اهداف كالن HSE شركت 
HSE و فضاي كاري مناسب در سايت و  ايجاد فرهنگ  اقدام شد. 
كه  پيشگيرانه  اصالحي/  اقدامات  انجام  و  بازرسي  تيم  از  استفاده 
چشمگيري  بهبود  موجب  مميزي هاست،  در  توصيه ها  اعالم  نتيجه 

در اين حوزه شد. 
به  اشاره  با  بردسير  فوالد  پروژه  مدير  صادقي  حاج  فضل اهللا 
و  ايمني  سالمت،  فعاليت هاي  خصوص  در  تام  كه  تقديرنامه اي 
محيط زيست پروژه فوالد بردسير اخذ كرده، گفت: مواد 85 تا 106 
و  فني  حفاظت  به  مربوط  مباحث  به  راجع  كار  قانون  چهارم  فصل 
هر  و  شده  نوشته  اجرايي  آيين نامه  آن  براي  كه  است  كار  بهداشت 
به  فعاليت هاي مربوط  استان  اداره كار  آن،  الزامات  به  توجه  با  ساله 
به  بار  يك  هفته اي  مي كند.حتي  بررسي  را  بردسير  فوالد   HSE

مراجعه مي كردند.  منطقه  در  كارگاه مستقر 
كميته  تشكيل  مانند  شاخص هايي  ارزيابي  اين  در  افزود:  وي 
موقع  به  ارسال  ماهانه،  صورت  به  كار  بهداشت  و  فني  حفاظت 

اصالحي/پيشگيرانه،  اقدامات  و  مصوبات  اجراي  صورت جلسات، 
تاييد صالحيت مسئول  ايمني پروژه، برگزاري كالس هاي آموزشي، 
ارسال  و  تجهيزات  سالمت  گواهي  دريافت  حوادث،  وقوع  عدم 

گواهينامه و ارتباط موثر با اداره كار مورد ارزيابي قرار گرفتند.
حاج صادقي تاكيد كرد: در خصوص تمهيدات در نظر گرفته شده 
واحد  نظر  زير  بهداري  و  نشاني  آتش  واحدهاي  بردسير،  پروژه  در 
سايت  از  روز  سه  هفته اي  ايمني  سرپرست  و  بوده  مستقر   HSE
نظارت  انجام كار  بر  نزديك  از  نيز  ايمني  افسر  بازديد مي كند و سه 
در  نيز  نفر  چند  هم  زمينه  اين  در  كه  نيايد  پيش  مشكلي  تا  دارند 

هستند. استخدام  حال 
ما در كار  اولويت  ايمن سازي محيط كار مهمترين  داد:  ادامه  وي 
الزام ما رعايت قوانين ايمني است و كليه  به شمار مي رود و دومين 
ابزار مربوطه نيز از كفش، كاله، لباس كار و ماسك و كمربند بسته 

به نوع فعاليت موجود است.
اهمال  صورت  در  و  نداريم  شوخي  كسي  با  ايمني  مبحث  در   
اخراج  نيز  را  ايمني  افسر  راستا دو  برخورد جدي مي كنيم. در همين 
مديره  هيات  در  كرد:  خاطرنشان  بردسير  فوالد  پروژه  مدير  كرديم. 
چراغ  سه  همواره  پروژه)  سرمايه گذار  عنوان  (به  پاسارگاد  بانك 
همواره  كيفيت  و  ايمني  چراغ هاي  كه  داريم  زمان  و  كيفيت  ايمني، 

است.    سبز 
صورت  به  تام  شركت  در   HSE ساختار  است،  ذكر  به  الزم 

ماتريسي و تعامل بين مديريت پروژه  و مديريت تام است. 
ماتريسي  صورت  به  و  پروژه  مدير  نظر  زير  پروژه   HSE واحد 
در  زيست)  محيط  و  بهداشت  ايمني،  (كيفيت،   QHSE مديريت  با 
تعامل است. پروژه بردسير با امتياز 96,65 از 100 موفق به دريافت 

نامه شد.  تقدير 

طي آخرين ارزيابي اداره كار؛
فوالد بردسير رتبه اول ايمني را دريافت كرد

تام نامه ـ گروه تحريريه: شركت تام ايران خودرو در رقابت 
پروژه  اول  فاز  مناقصه  برنده  كره،  و  چين  از  شركت هايي  با 
توليد محصوالت پژو در ايران خودرو شد و ابالغيه شروع به 

كار اين پروژه را دريافت كرد.
 اين پروژه با سرمايه گذاري شركت مشترك ايران خودرو و پژو فرانسه 
انجام خواهد شد. در فاز اول اين پروژه، خط بدنه پژو 2008  با ظرفيت 
و  مي شود  اندازي  راه   CKD2 صورت  به  و  ساعت  در  دستگاه  چهار 
زمان بندي رسيدن به توليد انبوه آن 11 ماهه است. ارزش اين بخش از 

پروژه در حدود 70 ميليارد ريال است.
مربوط  ساعت،  در  دستگاه   16 توليد  ظرفيت  با  پروژه  اين  دوم  فاز 
آن  قرار است طي  و  پژو 208 است  و  پژو 301  توليد دو خودروي  به 
در  و جوش پالسما  ليزر سقف  قبيل جوش  از  تكنولوژي هاي جديدي 
ناحيه بدنه جانبي مورد استفاده قرار گيرد. عمده خطوط توليد اين پروژه 

به صورت كامال دستي بوده  و بخشي از خط اصلي بدنه و سلول هاي 
همينگ به صورت رباتيك خواهند بود.

مناقصه خط بدنه 2008 به تام ابالغ شد

موارد مورد ارزيابي توسط اداره كار

كد: 91770

كد: 91771
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از تام چه خبر؟

در حوزه فروش  بازاريابي  برنامه  ـ گروه تحريريه:  نامه  تام 
و توسعه بازار تام امسال شكل مدون تري به خود گرفته و اين 

برنامه ها در پنج مرحله مجزا ديده شده است.
مناقصه هاي  تام ضمن رصد  كه  گونه اي طراحي شده  به  مراحل  اين 
از  و  باشد  داشته  حضور  نيز  محدود  مناقصه هاي  در  بتواند  عمومي، 
و  فني  دانش  انتقال  و  سرمايه گذاري  مالي،  تامين  مختلف  روش هاي 

نيز استفاده كند. تكنولوژي 
مرحله اول، فرصت  يابي

در اين مرحله مكانيزمي طراحي شده تا قريب به اتفاق مناقصاتي كه 
مالي  و  فني  پيشنهاد  و  شده  شناسايي  يابد،  حضور  آنها  در  مي تواند  تام 

مناسب براي آنها تهيه و به كارفرمايان مربوطه ارائه شود.
مرحله دوم، حضور در مناقصه هاي محدود

نيز  بسياري  اهميت  از  بعضا  كه  مناقصات  برخي  كه  اين  به  توجه  با 
برخوردار هستند،  بدون  انتشار عمومي برگزار مي شود، تام بايد بتواند با 
توسعه يك فرايند ارتباطي موثر با كارفرمايان به ويژه كارفرمايان بخش 
جهت  كارفرمايان  كوتاه  ليست  در  و  كند   شناسايي  را  آنها  خصوصي، 

حضور در مناقصات محدود قرار گيرد.
مرحله سوم، تامين مالي

با توجه به اين كه احتمال مي رود امسال پروژه هاي بيشتري در كشور 
از  يكي  است،  محدود  نيز  كارفرمايان  مالي  تامين  منابع  و  شود  تعريف 
اهداف اصلي شركت تسهيل تامين منابع مالي براي كارفرمايان با هدف 
جذب پروژه هاي آنها به شمار مي رود. در اين ميان مذاكره با شركت هاي 
مختلف  روش هاي  از  استفاده  و  فاينانسورها  و  مالي  منابع  كننده  تامين 

تامين مالي نظير فاينانس، ريفاينانس و يوزانس در اولويت قرار دارد.
 مرحله چهارم، جذب سرمايه گذار

فرصت هاي  معرفي  و  خارجي  و  داخلي  سرمايه گذاران  شناسايي 

سرمايه گذاري به آنها با هدف انجام تمام يا بخشي از پروژه توسط تام از 
ديگر برنامه هاي اين معاونت است؛ البته كار در اين حوزه كمي دشوارتر 
مالي  تامين  نسبت  به  در كشور  كار سرمايه گذاري  و  است؛ چرا كه ساز 
پيچيده تر و نيازمند زمان بيشتري جهت بهبود فضاي كسب و كار  است. 

 مرحله پنجم، جذب شركاي تكنولوژيك
آينده در اختيار تكنولوژي و فناوري هاي به روز صنعتي است.  مطمنا 
استفاده از اين تكنولوژي  و دانش  روز و كاربرد آن در پروژه ها برگ برنده 
تام در آينده خواهد بود. البته تام چندان با اين حوزه بيگانه نيست؛ چرا 
كه تجارب كار مشترك با اينتكو، دانيلي، ايداگ آلمان را در كارنامه دارد. 

هم اكنون نيز اين جريان در شركت ادامه دار است.

برنامه هاي سال 95 توسعه بازار تام

ابزار  ماشين  صنايع  شركت  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
و  شركت  بنيان  دانش  فضاى  توسعه  هدف  با  خودور   ايران 
در  كشور  علمى  مراكز  با  تحقيقاتى  همكارى  فضاى  ايجاد 
پژوهشى  معاونت  با  اى  نامه  تفاهم   1394 سال  ماه  اسفند 
ماه سال  ارديبهشت  و در  دانشگاه خواجه نصرالدين طوسى 

جارى نيز با دانشكده فنى دانشگاه خوارزمى امضا كرد.

زمينه هاى  در  فعاليت  و  است  5 سال  نامه  تفاهم  دو  هر  زمان    مدت 
توسعه  منظور  به  صنعتى  و  پژوهشى  تحقيقاتى،  بنيان  دانش  طرح هاى 
آموزشى  و  فنى  دانش  انتقال  فناورانه،  پژوهشى،  فعاليت هاى  و  تعامالت 
جهت  همكارى  و  بنيان  دانش  تيم هاى  تشكيل  و  صنايع  نياز  بر  مبتنى 
دو  اين  بندهاى  اهم  از  دانشگاه ها  پژوهشى  دستاوردهاى  تجارى سازى 

تفاهم نامه است.

امضاي تفاهم نامه هاي ماشين ابزار با دانشگاه ها

چند  تني  تيرماه  اول  روز  صبح  تحريريه:  گروه  ـ  نامه  تام 
و شركت  ايران  صنايع  نوسازي  و  گسترش  سازمان  مديران  از 
فرانسوي Sofregaz از گروه صنعتي تام در دفتر مركزي، ماشين 

ابزار و آيكيد  بازديد كردند.
سازمان  انرژي  صنايع  توسعه  مدير  حضور  با  كه  مشتركي  نشست  در 
مسوول  خاورميانه،  مديران  همراه  به  ايران  صنايع  نوسازي  و  گسترش 
پروسه هاي گازي همچنين مدير بازاريابي شركت  Sofregaz در شركت 
با توانمندي هاي فني و ساخت  تام به انجام رسيد، ايشان ضمن آشنايي 
تجهيزات در گروه صنعتي تام با پتانسيل هاي موجود در بازار ايران، جهت 
داخلي سازي تجهيزات پيشرفته صنايع نفت و گاز آشنا شده و به بحث و 

تبادل نظر در خصوص همكاري مشترك آينده پرداختند.
در اين ميان داخلي سازي پكيج هاي ريفاينري نفت و گاز با مشاركت تام، 
سازمان گسترش و اين شركت فرانسوي مورد مذاكره قرار گرفت.شركت 
فرانسوي Sofregaz كه در حوزه زنجيره ارزشي نفت و گاز مشغول به 

فعاليت است، بنا به گفته مسووالن اين شركت، بالغ بر 850 پروژه مختلف 
در 70 كشور جهان را تاكنون به انجام رسانده است و تا پيش از تحريم ها ، 

چندين پروژه را نيز در كشور در دست اجرا داشته  است.

كد: 91772بازديد هياتي از سازمان گسترش و يك شركت فرانسوي از تام

كد: 91773

كد: 91774
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مهندس قاسم پرهامي علمداري معاون فروش و توسعه بازار تام ـ  تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

تام نياز به بازارهاي جديد و پوست اندازي 

در بـازارهاي قديـمي دارد

كد: 91775

تام نامه – محمد كياني: مدت زمان زيادي از شروع فعاليت واحد فروش و 
توسعه بازار با ساختار يكپارچه جديد در شركت تام نمي گذرد ولي طي همين 
آن  بازار  توسعه  و  شناسايي  رصد،  فرآيندهاي  در  ذكري  قابل  تحوالت  مدت 
تام  بال  دو  عنوان  به  مهندسي  واحد  كنار  در  كه  واحدي  است.  آمده  وجود  به 
محسوب  شركت  پروژه هاي  كردن  اجرايي  و  طراحي  شناسايي،  راستاي  در 
مي شوند. با مهندس قاسم پرهامي علمداري معاون فروش و توسعه بازار تام 
هم صحبت شديم و ايده هاي جالبي به ميان آمد. اصال مرز و محدوديتي براي 
بازارها و توان مهندسي تام قايل نيست و مي گفت به دليل سابقه مهندسي و 
توانايي كارشناسان، هر ايده اي نويي كه در راستاي بهبود و توسعه براي كشور 

باشد، قابليت اجرا دارد. به داستان آب هاي قرمز و آبي نيز گريزي زد.
معتقد است شركت هاي بزرگ نبايد وقت خود را در ساحلي كه در آن جمعيت 
زيادي براي گرفتن صيد محدود جمع شده اند، تلف كنند و بايد كشتي بسازند 
كه توان حركت در مسيري به پهناوري يك اقيانوس را داشته باشد و البته به 
گونه اي كه با هر وزش باد نلرزد. مسيري كه جز بزرگان گام در آن نمي نهند و 

صيد نيز به وفور يافت مي شود.

   رويكرد معاونت فروش و توسـعه 
1395 و با  بازار شـركت تام در سال 
توجـه بـه سـاختار جديـدي كه در آن 

تشـكيل شـده چيسـت  ؟
ــي  معن ــه  ب ــادي  بني ــرات  تغيي ــوز  هن
يي  ــي جديد اجرا ب ريا زا ــي در نظام با قع وا

ــت .  ــده اس نش
ــه تجميع  ب با توجه  ــد  ــتم جدي در سيس
نگرش  روش هاي  ــود،  موج تخصص هاي 
ر  زا ــا ب ــد  جدي ــيل هاي  پتانس ــف  كش ــه  ب
ــش  بخ دو  در  را  ــي  ب ريا زا با ــتم  سيس در 

ــم. ــز كردي متمرك
ــت.  مناقصه هاس در  حضور  اول  بخش   
ــكل گيري است  بخش دوم كه در حال ش
كه  ــت  اس موجود  ــيل هاي  پتانس ــي  بررس
ر  زا ــا در با ــاي م ــه فرصت ه ــده ب ين در آ
ين  ا ــرد ما در  ــد. رويك ــل خواهد ش تبدي

ــت.  ر محور اس زا حوزه با
ــروژه محور  ــركت پ ــك ش ــز ي ــام ني ت
نجام هر پروژه اي  ا ــدي   نمن توا ــت كه  اس
رد.  دا ــور   كش ز  ا ــه اي  نقط ــر  ه در  را 
ر  ــز در نمودا ــا ني ر م ــاز و كا ــن س ي برا بنا
مبنا  ــن  ــر همي ب ــد   ي با ــازماني  ــد س جدي

ــد . ــتوار باش اس

گفتگـو
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«هـر  كرديـد  عنـوان  كـه  ايـن   
پـروژه اي» يعني كه قرار اسـت تحول 
داشـته  بـازار  انتخـاب  در  بنيـادي 

باشـيم؟
ر  ــا ــك ب ــزي را ي ــر چي ــم ه هي مي خوا
ــزوده  ف ا ارزش  و  ــم  كني ــي  بررس ــر  ديگ
ر  زا ــيل هاي با ــه پتانس ــه ب ــا توج ا ب آن ر
ين عرصه يك  ــا در ا ــنجيم. ديدگاه م بس
ــي  ي حوزه ها در  ــت؛  نيس ــنتي  س ــور  حض
پيدا  ورود  ــيم  باش ــد  مفي ــم  ني مي توا ــه  ك

ــرد  . ــم ك خواهي

بازارهـاي  از    يعنـي ممكـن اسـت 
كنونـي نيـز فاصلـه   بگيريـم؟

را چگونه  ــود  نهايي خ ر  زا ــا ب ــه  ك ين  ا
ر و  زا با ــيل هاي  ــه پتانس ب ــم  ــر كني تصوي
ــيم كه  ــا مطمئن نباش رد ت ــتگي دا تام بس
ــم يا نه  ري فزوده دا ــوزه اي ارزش ا در ح
ــا  ر م ــرد. كا ــم ك هي ــي نخوا م عاجل ــدا ق ا
بتدا  ــردم در ا ــاره ك ش ــور كه ا ــان ط هم
ينده خود  ــكل آ ين كه ش ــي است. ا بررس
ــيل تام  ــر كنيم به پتانس ــه تصوي را چگون
نايي هاي  توا ــه  ب گر  ا ــام  ت رد.  دا ــتگي  بس
ند  ــد، مي توا ب يا اطمينان  ــي  ــه خوب ب خود 
يجاد  ا ــبي  مناس ــي  مش ــط   خ خود  ــراي  ب

ــد.  كن

  ايـن كـه مي گوييد در همه جا و هر 
داريم.  پروژه  انجـام  قابليت  نقطـه اي 
در  را  شـركت  رقابتـي  مزيـت  چقـدر 

ايـن امـر دخيـل مـي د  انيـد؟
وجود  ــي  ي رها زا با ــي  حت ــت  اس ممكن 
مزيت  ــا  نه آ در  ــام  ت ــه  ك ــد  باش ــته  داش
مي توان  ــال  مث عنوان  ــه  ب رد.  دا ــوه  لق با
توليد  ــوان  عن ــه  ب نه  يي  ــع غذا ي ــه صنا ب
ــرد.  ــگاه ك ــيون ن توماس ــه ا ز جنب ــه ا بلك
ــز مي توان  ــت ني ــن دس ي ز ا ــي ا ي مثال ها
ــت  صنع ــد  نن ما ــري  ديگ ــاي  بخش ه در 
تحوالت  ــه  ين عرص ا در  زد.  ــاورزي  كش
نها براي ما  آ ــي  رهاي موجود و بررس زا با
ــه قبال به  ــت. مناقصه هايي ك ــدي اس كلي
ــد، در حال  ر مي ش EPC برگزا ــورت  ص
ــت. مطمئنا  EPC+F اس به شكل  سوق 
ينانس نياز  ــه فا ــي كه ب ي ــي طرح ها بررس

رد. ــت دا رد، ارجحي دا

  اگـر تشـخيص بـه داشـتن قابليت 
مقابـل  در  داشـتيد،  ضعيفـي  بالفعـل 
چـه  آينـده دار،  بالقـوه  احتمـال  يـك 

تصميمـي خواهيـد گرفـت؟
ــه  ب نه  ــبختا خوش ــام  ت ــازمان  س
با  ــب  متناس كه  ــه  فت يا پرورش  ــه اي  گون
ند  مي توا ــد،  مي كن ــذ  خ ا كه  ــي  ي پروژه ها
پروژه ها  اجراي  ــازماندهي  س كند.  ــد  رش
ــت.  اس ــام  ت ــاي  نمندي ه توا ز  ا ــي  يك

ــركت ها  ش يه گذاري  ــرما س جريان هاي  و 
ــطح  ــه در س ــي ك ت ــه تغييرا ــه ب ــا توج ب
ر به وجود  زا ــا ــت و ب ــط، صنع كالن محي
دوام  بررسي  مي شود.  ــايي  شناس يد،  مي آ
رتباط  ا ــركت  ش ــك  ي در  ــود  موج ر  زا ــا ب
ر  زا ــا ــرات كالن آن ب ــا تغيي ــي ب تنگ تنگا
ــه  ــرات ب ــن تغيي ي ز ا ــالع ا ــه اط رد ك دا
براي  ــبي  مناس تصميمات  و  ــا  پيش بيني ه
ــور، پوِل  ــد. در كش ينده منجر خواهد ش آ
كه  ــت  اس بتي  ثا تقريبا  ر  ــدا مق جريان  در 
در  گر  ا ــلما  ــد. مس تغيير مي كن ــورم  ت ــا  ب
ــود در جاي  ــوزه خاصي مصرف نمي ش ح

ــد.  ــاد مي كن ــق ايج ــري رون ديگ
رهاي جديدي  زا ــرات با ــن تغيي ي رصد ا
ــتفاده  س ا ــد كرد. ه ــا معرفي خوا م ــه  ب ا  ر
ــازمان هاي  ــاي س ده ه ــات و دا ز اطالع ا
نه ها  ــا و وزارت  خا ــزي و بانك ه برنامه ري
كمك  ــات  اطالع ين  ا ــاري  م آ ــل  تحلي و 
رهاي  زا با ــي  پيش بين ــت  جه در  ياني  ــا ش

ــرد . ــد ك ــا خواه ــه م ــد ب جدي
 

  تـام از جملـه معدود شـركت هايي 
اسـت كه با توجه به سـابقه مهندسـي 
پتانسـيل  داراي  دارد،  كـه  ادعايـي  و 
مهندسـي  جامـع  راه كارهـاي  ارايـه 
نوعـي مي تواند  به  اين ويژگي  اسـت. 
ارايـه  و  بازارسـازي  مبحـث  در 
مفيـد  مشـتريان  بـراي  نـو  راه كاري 
باشـد، چقـدر در ايـن بخـش متمركز 

خواهيد شـد؟
ــطح قابل بررسي  ــازي در دو س رس زا با
ــترياني  ــطح اول برخورد با مش ــت. س اس
با  ــروژه  پ ــراي  ج ا ــن  ــه در حي ــت ك اس
ــه دغدغه ها و  ــويم و ب ــا روبرو مي ش نه آ

ــم. ــي مي بري ــا پ ــكالت آنه مش
ــش  پي ــايل  مس ــراي  ب ر  ه كا را ــه  ي ا ر ا  
ــاي جديد  ره زا با به  ورود  ــه  ب ــر  منج رو 
ــكاري و همدلي  ــر هم م ــن ا ي ــود. ا مي ش
پروژه ها  اجراي  و  ريابي  زا با در  ــترك  مش
و  ــي  ب ريا زا با ــم  تي ــور  حض ــد.  مي طلب را 
نجام  ــاي مختلف ا ر در فازه زا ــا ــعه ب توس
يان  ــا كارفرما ــاط ب رتب ــاد ا يج ــروژه و ا پ
ــه به  ــن عرص ي ا ــت. در  م اس ــزا ل ا ــك  ي
نيزه  ــدون و مكا م ــتمي  يجاد سيس ا دنبال 
عوامل  ز  ا ــي  ت اطالعا ــه چنين  ك ــتيم  هس

ــد. ــي و تحليل كن اجراي پروژه را بررس
ز تحليل  ا ناشي  ــازي  رس زا با سطح دوم 

ــت. ز اطالعات موجود اس ما ا
ــود  موج ــان  پنه ــاي  نيازه ــايي  شناس  
در  ــوي كه  نح به  ــه  جامع در  ــد  ــا جدي ي
ــعه  توس كالن  ــت هاي  سياس ــتاي  راس
ــب  ه كارهاي مناس ــه را ي ا ر ــا ا ــوري ب كش
ــه  ــرو در عرص ــركتي پيش ــوان ش ــه عن ب

ــيم ــا  ش ــكاري   ب ن پيما

در  نامطمئن  زاري  ــا ب ــود  وج ز  ا ــي  ن نگرا
ــن  ي ا ز  ا ــي  ن نگرا ــال  اص و  ــم  ري ندا ــام  ت
نه  تام  رد.  ــدا ن ــركت وجود  در ش ــس  جن
ــرف و نه يك اجرا  ــك تامين كننده ص ي
نمندي آن  ــه توا ــت بلك ــده صرف اس كنن
ين  ا لبته  ا ــت.  اس پروژه  اجراي  ــت  مديري
ز به  ــام نيا ــان كنم كه ت ذع يد ا ــز با ا ني ر
ــدازي در  ن ــت ا ــد و پوس ــاي جدي ره زا با

ــي دارد. ــاي قديم بازاره
 

  در گذشـته بخش فروش و توسعه 
قراردادهـا  جريـان  در  بيشـتر  بـازار 
بازاريابـي  مقولـه  در  و  فعـال مي شـد 
چنـدان ورودي پيـدا نمي كرد. از نگاه 
شـما مفهوم بازاريابي در شـركت هاي 
فني و مهندسـي چيسـت و اين مفهوم 
در رويـه جديـد بـه چـه شـكلي تغيير 

كرده اسـت؟
ــته براي  ــي كه در گذش يف ــي وظا تمام
ــد، در  نجام مي ش ــا ا ــور در مناقصه ه حض
رد.  دا ــود  وج نيز  ــي  كنون ر  زا ــا ب ــعه  توس
فتاده  ــه ا ين عرص ــي كه در ا ــاق مهم تف ا
ــا  موازي كاري ه ــي  برخ ز  ا ــري  جلوگي
ــاي  گروه ه ــان  مي ــي  ي فزا هم ا ــاد  يج ا و 
ــه  ــايي، چ ــوزه شناس ــه در ح ــف چ مختل
و  كارفرما  ــاز  ني به  ــخ گويي  پاس حوزه  در 
ــنهادهاي فني و  ــه پيش ــه در حوزه تهي چ

ــت.  ــب بوده ا س مالي مناس

  غيـر از رصـد مناقصه ها، بازاريابي 
را در چـه امـوري مي بينيـد؟

ــي  مبتن ــي  ب ريا زا با ــن  نوي ــاي  روش ه
در  ــود  موج ــاخص هاي  ش ــنجش  س ــر  ب
ر  زا ر با ــا ــن ميان رفت ي ــت. در ا ر اس زا ــا ب

به  خوشبختانه  تام  سازمان    
گونه اي پرورش يافته كه متناسب با 
پروژه هايي كه اخذ مي كند، مي تواند 
اجراي  سازماندهي  كند.  رشد 
تام  توانمندي هاي  از  يكي  پروژه ها 
است. نگراني از وجود بازاري ضعيف 
در تام نداريم و اصال نگراني از اين 
جنس در شركت وجود ندارد. تام نه 
يك تامين كننده صرف و نه يك اجرا 
توانمندي  بلكه  است  صرف  كننده 

آن مديريت اجراي پروژه است.

گفتگـو
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  بـا اين تفاسـير چقـدر مي توان به 
جـذب پـروژه در ايـن حـوزه اميدوار 

بـود ؟
اخذ  و  ــازي  رس زا با براي   هدف گذاري 
كالن  ــزي  برنامه ري ــاي  مبن ــر  ب ــروژه  پ
بالغ شده  ر ا زا ــعه با ــركت به واحد توس ش

ــت. اس
ــش مي كنيم  پاي ا  ر برنامه  ــنجه هاي   س
ر و  زا ــعه با ــروش و توس ــت ف و در معاون
برنامه  ــل  مديرعام ــام  مق ئم  قا ــور  با حض
ــه صورت  ب عالوه  ــه  ب ــم.  ري دا ــي  هفتگ
ــل  مديرعام ــور  حض در  ــز  ني ــه  ن ماها

ــي مي كنيم. ر را بررس ــرفت كا پيش

  هدف گـذاري كـه از ناحيـه جـذب 
و  آمـده  عمـل  بـه  جديـد  پروژه هـاي 
ختم  قـرارداد  بـه  امسـال  مي بايسـت 
شـود، هدف گذاري بـه نظـر مبلغ قابل 
پتانسـيل  به  توجـه  بـا  اسـت،  توجهي 
سـازماني،  بـرون  شـرايط  و  موجـود 
بتواند  برنامه  ايـن  مي كنيد  فكـر  چقدر 

محقق شـود؟
ــود.  بايد محقق ش برنامه  ــن  ي ا ــلما  مس
ين  ا به  ــال  امس دوم  نيمه  در  ــم  ري ميدوا ا

بيم.  ــت يا مهم دس

در  تـام  فعاليـت  بـه  توجـه  بـا   
حوزه هاي خودرويـي و غير خودرويي، 
شـما به كسـب درآمد و عقـد قرارداد 
بيشـتري  اميـد  حوزه هـا  كـدام  در 

داريـد؟
ــودرو به  يران خ ا ز  ــا ني ــر مبناي  ب ــام  ت
و جذب  ــرفته  پيش تكنولوژي هاي  ــال  نتق ا

ــد.  يجاد ش ــازي ا دانش خودروس
ــز جهت بلوغ دانش  مه ني دا ــلما در ا مس
نتقال  يند ا ــدن فرآ ــده و كامل ش جذب ش
ــعه  توس ــير  مس ــتاي  راس در  ــوژي  تكنول
ــم  هي ــاني خوا ــودرو خدمت رس ــت خ صنع
لحاظ  ــه  ب ــت  ــن صنع ي ا ــرا كه  ــرد؛ چ ك
ــبات  ــرا و مناس ج ا ــان  ــروژه، زم پ ــوع  ن
به  ــي خاص  ــادر، صنعت م ــركت  ش با  تام 
ــوزه صنعت  ــد. نگاه ما در ح ي ــمار مي آ ش
 ، ــاير حوزه ها ــودرو نگاه خاص و در س خ

ــم . ــه كني تجرب

زيـادي  مشـكالت  هنـوز  هرچنـد    
و  سـوئيفت  شـدن  بـاز  خصـوص  در 
بازگشـايي  اعتبـارات اسـنادي وجـود 
دارد، بـا ايـن حـال تسـهيل در ايـن 
حوزه هـا چـه كمكـي بـه كسـب و كار 

تـام در آينـده خواهـد كـرد؟
با  ــام  برج ــدن  ش ــي  ي اجرا ــداي  بت ا ز  ا
ــون  چ ــورهايي  كش ــاري  تج ــاي  هيات ه
و  ــا  لي يتا ا ــك،  بلژي ــه،  نس فرا ــان،  لم آ
ر  ــزا برگ ا  ر ــي  خوب ــات  جلس ــتان  نگلس ا
ــل  پتانس ــه  ك ــركت هايي  ش و  ــم  كردي
ــايي  رند، شناس ا با تام دا همكاري خوبي ر
ــراي حضور  ب كره  مذا در حال  و  ــم  كردي
ــتيم؛  مناقصه ها هس در  ــا  نه آ با  ــترك  مش
ز خطوط  ــتفاده ا س ــه تمركز براي ا چرا ك
ران خارجي  ــرمايه گذا ــاري و مالي س عتب ا
يران  ــن ا ــه اي بي ــي و بيم نك ــط با ب و روا
مناسبي  ــترهاي  بس ــورهاي خارجي  و كش
ــاي  در حوزه ه ــام  ت ــاي  ليت ه فعا ــراي  ب

ــرد . ــد ك ــم خواه ــود فراه ــت خ فعالي
ــوري ثروتمند و رو به رشد  يران كش ا  
ــراي پروژه هاي جديد  ج ز به ا ــت و نيا اس
ــن  ي ا در  ــه  ك رد  دا ــاخت  زيرس ــاد  يج ا و 
ينده  فزا ــي  عامل نيز  ــام  برج تحقق  ــان  مي
ــا   مناقصه ه ــتر  بيش ــف  تعري ــتاي  راس در 

ــو د. ــد  ب خواه

در  همـكاران   از  انتظاراتـي  چـه   
و  فـروش  اهـداف  تحقـق  راسـتاي 

توسـعه بازار شـركت داريد؟
ز فكر  ــتفاده حداكثري ا س ــرد ما ا رويك

ــت. ــكاران اس ــه هم ــر هم و نظ
ــاي جديد با  ره زا ــمت با ــت به س  حرك
با  و  ــت  اس امكان پذير  ــد  جدي ــاي  يده ه ا
ــنهادها  ــراي نظرات، پيش ز پذي ــوش با آغ

ــتيم. ــا هس ــد آنه ــات مفي و اطالع
ــكاران  تام،  ــن تمام هم عتقاد م ــه ا  ب
ــه  ب و  ــتند  ر هس زا ــا ب ــعه  توس ــكاران  هم
دريافت  براي  ــجمي  منس ــاختار  س زودي 
ــاني  اطالع رس و  معرفي  ــات  اطالع ــن  ي ا

ــرد. ــم ك خواهي

رهاي  زا ــوزه با ــت. به ح ــگاه صنعتي اس ن
ريم و حضور  دا ــژه اي  وي نگاه  ــي  ت صادرا
ــام  نج ا ــراي  ب يه  ــا همس ــورهاي  كش در 
نند عمان و  ما ــي  ــاي غيرخودروي پروژه ه
رويكردهاي  ز  ا ــي  يك  CIS ــورهاي  كش
ــر دو ويژگي را  م ــن ا ي ــت. ا ــي ماس اصل

ــد آورد. ــان خواه ــه ارمغ ــا ب ــراي م ب
ــه  عرص در  ــور  حض ــه  ك ــن  ي ا اول 
ــت  تقوي را  ــا  م ــدي  نمن توا ــل،  لمل بين ا
ــاي اجراي  ينده ــن فرآ ي ا ــد كرد و  ه خوا
و  ــي  ن جها رد  ندا ــتا س ا ــا  ب ا  ر ــا  پروژه ه
ــه  ك ــرد  ك ــد  ه خوا ــق  منطب ــي  لملل بين ا
ــتر در  بيش ــت  ــب موفقي ــود موج ــن خ ي ا
ــن كه به  ي ــت و دوم ا ــي اس خل ر دا زا ــا ب
ــتاي تامين  رزي تام در راس ــاي ا درآمده

ــرد. ــك خواهد ك ــزات پروژه ها كم تجهي
ــي  ت صادرا ــاي  ره زا با در  ــت  موفقي
مالي،   و  ــي  پول ــاي  متره را پا ــر  ب ــالوه  ع
ر  زا ــا ب ــيل هاي  پتانس ــايي  شناس ــد  نيازمن
ز  ا ــن  روش و  ــح  صحي ــناخت  ش ــت.  اس
ز  ا ــه  منطق ــوالت  تح و  ــي  سياس ــط  ب روا
ــد  ي با ــت.  اس ر  ــذا ثيرگ تا ــل  م عوا ــر  ديگ
ــاب كنيم  نتخ ا ا ــبي ر ــركاي تجار مناس ش
نيم  بتوا ــده  ين آ ــال  س نها  آ به  ــكا  ت ا با  كه 
ــه را  ــن عرص ي ــري در ا ــور پررنگ ت حض

و  بازارسازي  براي  هدف گذاري 
برنامه ريزي  مبناي  بر  پروژه  اخذ 
كالن شركت به واحد توسعه بازار 
ابالغ شده است. سنجه هاي برنامه 
معاونت  در  و  مي كنيم  پايش  را 
حضور  با  و  بازار  توسعه  و  فروش 
قائم مقام مديرعامل برنامه هفتگي 
ماهانه  صورت  به  عالوه  به  داريم. 
نيز در حضور مديرعامل پيشرفت 

كار را بررسي مي كنيم.

گفتگـو
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نگاهي به پروژه هاي
 پست هاي برق در تـام

امروزه  عمومي:  روابط  واحد  كياني،  محمد  ـ  تام نامه 
ديگر  كه  شده ايم  وابسته  برق  انرژي  به  آنقدر  ديگر 
از  كنيم.  تصوير  را  خود  زندگي  آن  بدون  نمي توانيم 
و  ابزار  وسايل،  تا  گرفته  اينترنت  و  مجازي  شبكه هاي 
همه چيزهاي كه با انرژي الكتريكي سر و كار دارند، همه 

گرفتار اين الكتريسيته جاري هستيم.

ــري برق امري  ــبكه سراس ــوع تامين ش ــطه همين موض به واس
ــبكه ضربه  ــود و كوچكترين خللي در اين ش ــوب مي ش خطير محس
ــد امنيتي نيز  ــاله از بع ــنگيني به اقتصاد ملي خواهد بود. اين مس س

ــيار بااليي دارد. اهميت بس
ــت،  وزارت نيرو به دليل بدهي زيادي كه به پيمانكاران خود داش
ــاند و طي آن اعالم  ــه امضا رس ــا وزارت صنعت ب ــه اي ب تفاهم نام
ــاي صنعتي با مصرف  ــراي ارايه برق به واحده ــرد كه تضميني ب ك
ــد صنعتي به ميزان  ــگاوات ارايه نمي دهد و اگر واح ــاالي هفت م ب
ــتري از اين محدوده برق احتياج دارد، بايد خود اقدام به ساخت  بيش

ــد. ــروگاه آن كن ني
ــيت  ــبكه، حساس ــل عالوه بر تعمير و نگهداري ش ــه همين دلي ب
ــكاران حوزه برق وجود دارد. تام نيز يكي  ــي در خصوص پيمان باالي
ــطه فعاليت خود براي ورود  ــركت هاي داخلي است كه به واس از ش
ــه كارفرماها  ــه به اين ك ــاز كرد. با توج ــاس ني ــه حوزه برق احس ب
ــكار در يك پروژه  ــن پيمان ــه كار با چندي ــه زيادي ب ــدان عالق چن
ــت برق اهتمام  ــز به تقويت اين توانايي در ايجاد پس ــد، تام ني ندارن
ــي تا نصب و  ــروژه از مهندس ــات انجام يك پ ــا بتواند الزم ــرد ت ك

ــاند. راه اندازي را به صورت عمده، خود به انجام برس
ــت برق با ويژگي هاي متمايز  ــركت تام تاكنون چهار پروژه پس ش
ــاژ باال اخذ  ــطح دريا و ولت ــاالي دو هزار متر از س ــا ب ــقف ت از مس

ــت. كرده اس
ــا، ويژگي هاي  ــن پروژه ه ــون اجراي اي ــد و چ ــوص چن  در خص
ــد و تجربيات اجرايي  ــت هاي برق كه در داخل به انجام مي رس پس

ــبكه سراسري و خاموشي كابوسي است كه  به همين دليل قطع ش
ــت. همواره در ذهن دولتمردان جاري اس

ــته در تركيه  ــال گذش ــرى برق(Black out) كه س قطع سراس
ــي كامل فرو  ــور به خاموش ــاد و بيش از نيمي از اين كش ــاق افت اتف
ــان نيز روي  ــور خودم ــابهي كه در كش ــت همچنين اتفاقات مش رف
ــت كه همواره به  ــاي كوچكي از اين بحراني اس ــا نمونه ه داده، تنه

ــود دارد.  ــوه وج ــورت بالق ص

گــزارش  ويژه

پست برق پست برق پست برق پست برق 400400400400 كيلوولت فوالد بردسير  ـ  تام نامه/ عكاس:علي عباسي گروسي كيلوولت فوالد بردسير  ـ  تام نامه/ عكاس:علي عباسي گروسي كيلوولت فوالد بردسير  ـ  تام نامه/ عكاس:علي عباسي گروسي كيلوولت فوالد بردسير  ـ  تام نامه/ عكاس:علي عباسي گروسي

كد: 91776
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ــيت براي ارتفاع  ــمت برق دار اهميت بااليي دارد. اين حساس دو قس
ــزات آن يه صورت  ــت و بايد تجهي ــر مطرح اس ــاالي دوهزار مت ب
ــاله را با خريد خارجي  ــود بنابراين يا بايد صورت مس خاص نصب ش
ــديم كه با  ــازنده داخلي مي ش ــم يا وارد چالش با س ــاك مي كردي پ

ــرايط تحريم وقت امكان واردات نيز نبود. توجه به ش
ــراي اين كار  ــكار خوبي نيز ب ــه پيمان ــا اين ك ــه داد: ب وي ادام
ــن كار در داخل وجود  ــي براي اي ــي تجربه قبل ــاب كرديم ول انتخ

ــت  . نداش
ــكار برخي از تجهيزات خود را گارانتي كرد و آزمايش هاي   پيمان
ــراي برخي قطعات  ــورد تاييد ما قرار گرفت ولي ب ــت آنها نيز م تس
ــه اين تجهيزات در اين  ــوان كردند كه نمي توان تضمين كرد ك عن
ــل از نصب به عمل  ــت از آنها قب ــاع كار كنند، با اين حال تس ارتف
ــن كار در حضور 20 نفر از  ــراي انجام اي ــگاه ب آمد. با يك آزمايش
ــت    به عمل  ــدگان كارفرما، وزارت نيرو و وزارت صنعت تس نماين

ــود. ــم   ب ــز  ه ــت آمي ــا  موفقي ــد  و اتفاق آم
ــود كه در كنار  ــير فرصتي ب ــت برق فوالد بردس به گفته وي پس
ــت برق را وارد  يك پيمانكار حرفه اي بتوانيم دانش فني احداث پس
ــان انجام  ــت را خودم ــون نيز كار طراحي پس ــم و هم اكن ــام كني ت

ــم.  مي دهي
ــير از نتايج كار  ــد كه كارفرما و برق منطقه اي بردس نتيجه آن ش
ــك پيمانكاري را در  ــه به همين، تام گريد ي ــي بودند و با توج راض
ــاي وزارت نيرو  ــرد و راه ورود به مناقصه ه ــرو دريافت ك ــوزه ني ح
ــال از راه اندازي اين پست مي گذرد و  ــد. هم اكنون دو س هموار ش

ــت. ــده اس ــكلي نيز از آن گزارش نش مش
ــخ به اين كه وقتي چنين پروژه پر ريسكي  دكتر جواديان در پاس
ــود با توجه به برآورد  ــك آن نيز بايد لحاظ ش ــود، ريس انجام مي ش
ــك هايي را لحاظ  ــناد مناقصه چنين ريس ــال اس ــه هنگام ارس بودج

ــد؟  ــرده بودي ك
ــطح ولتاژ  ــن طور جواب داد: اين پروژه در ابتدا قرار بود در س اي
ــود ولي بعدا تصميم به احداث پ     برق  230 كيلو ولت احداث ش
ــك هاي پروژه ديده شده بود.  ــد. تمام ريس 400 كيلو ولت گرفته ش
ــك خريد خارجي نيز زياد بود تا جايي شركتي مثل زيمنس در  ريس

ــي داد. ــز نم ــان را ني ــان جوابم آن زم
ــار  ــار قوي، فش ــرق از بخش هاي فش ــت ب ــد بدانيم يك پس باي
ــكيل مي شود و  ــازه هاي ساختماني تش ــفورماتور و س ضعيف، ترانس

ــت. ــار قوي اس ــمت آن بخش فش مهمترين قس
ــد: سخت ترين قسمت كار مربوط به نصب تابلوهاي  وي يادآور ش
ــي براي اين طرح با  ــارس تابلو كه تابلو خاص ــركت پ پروژه  بود. ش
ــت تابلو پس  ــك هيوندايي طراحي كرده بود، اعالم كرد كه تس كم
ــده در  ــاخته ش ــد. كليد و تابلوي س ــاخت آن انجام خواهد ش از س

ــت و مورد تاييد قرار گرفت. ــتان تس ــگاهي در مجارس آزمايش

ــم . ــو كردي ــت و گ ــروژه  گف ــران  پ ــا  مدي كار  ب
ــت مديريت  ــان فيروزآبادي سرپرس ــيدعلي محمد جوادي دكتر س
ــه نحوه ورود تام  ــي ب ــرق در معاونت طراحي و مهندس ــي ب مهندس
ــب و كار پست هاي برق  ــاره دارد و اين كه حوزه كس بدين حوزه اش
ــي چندان مد نظر تام  ــام به بازارهاي غيرخودروي ــداي ورود ت در ابت

ــود  . نب
ــه اي هم براي حضور در اين بازار  ــاره به اين كه برنام وي  با اش
ــاي حضور تام  ــنگ بن ــال 1384 كه س ــت، گفت: در س وجود نداش
ــه حوزه مورد توجه قرار  ــته شد، س در بازارهاي غيرخودرويي گذاش
ــت و گاز؛ پيمانكار در  ــي، ريلي و نف ــه عبارت بود از معدن ــت ك گرف
ــراي ورود به اين حوزه  ــت و تام ب ــت برق زياد اس حوزه احداث پس
ــت و شرايط محيطي نيز براي  ــت برق مزيت رقابتي زيادي نداش پس
ــت  ــدان آماده نبود. در واقع تام به حوزه پس ــه اين حوزه چن ورود ب

ــرد .  ــدا ك ــود    ورود  پي ــاز خ ــه  ني ــا  ب ــرق، بن ب
ــت برق بخشي  ــرايط براي پروژه هايي مثل فوالد كه پس با اين ش
ــه برگزار كردن  ــود ديگر نيازي به جداگان ــوب مي ش از پروژه  محس

ــت. مناقصه مربوط به آن نيس
ــال  ــدن در پروژه فوالد بافق در س ــس از برنده ش ــزود: پ وي اف
ــديم كه با  ــير برنده ش ــازي بردس 1388، در مناقصه احداث فوالدس
ــت برقي با سطح ولتاژ400 كيلوولت بود،  توجه به اين كه داراي پس
ــه كارفرما چندان  ــم مي كرديم. از آنجا ك ــات آن را فراه ــد الزام باي
ــركت،  ــد وقت ش ــت، با حمايت مدير ارش مايل به تعدد پيمانكار نيس
ــن مجموعه در بيرون از  ــت برق اي ــد كه عمده كار پس بنا بر اين ش
ــود ولي بخش هايي از كار نيز از سوي متخصصين  ــركت انجام ش ش
ــن حوزه را براي  ــم توانايي خود در اي ــد تا بتواني ــام به انجام برس ت

ــم. ــش  دهي ــي  افزاي ــاي   آت پروژه ه
ــت برق فوالد بردسير افزود: در پروژه فوالد بافق  مدير پروژه پس
ــازي  ــه را انجام داديم و از اين تجربه در فوالدس ــي پاي كار مهندس

ــتفاده كرديم. ــير اس بردس
ــوييچ گيرها  ــي، خريد و نصب بخش س ــن پروژه كار طراح  در اي
ــكيل مي دهد، به  ــت برق را تش ــدود 60درصد از كار پس ــه  ح را ك
ــت داراي ويژگي خاصي بود؛  ــپرديم اما اين پس ــكار خارجي س پيمان
ــت در ارتفاع باالي  ــت هاي 400 كيلوول ــرا كه يكي از معدود پس چ

ــود. ــوب مي ش ــطح دريا محس 2100 متر از س
ــت برق  ــا در خصوص اينكه چرا در ارتفاع باال كار اجرايي پس ام
ــدس جواديان اين طور  ــود، مهن ــتري دنبال مي ش ــيت بيش با حساس
ــار قوي از هوا به عنوان عايق  ــت هاي فش ــخ مي دهد كه در پس پاس
ــود اين عايق تضعيف  ــود و وقتي فشار هوا كم مي ش ــتفاده مي ش اس
ــاله براي طراحي نقشه كلي و فواصل تجهيزات در  شده كه اين مس

گــزارش  ويژه

دكتر سيدعلي محمد جواديان فيروزآبادي مدير مهندسي برق ـ  تام نامه/ 
عكاس:هادي نكوئيان
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ــت و از نرم افزار ABB بهره مي برد. اس
ــكان در ابعادي به وسعت هزار و  ــت 132/20 كيلوولت اس  پس
ــوله مسقف جانمايي شده است و پستي  196 متر مربع و در يك س
ــت  ــقف و به صورت DCS براي اولين بار اس ــا چنين ابعاد، مس ب

ــت.  ــده اس ــور اجرا ش كه در كش
ــور رعايت  ــده به منظ ــراي آن در نظر گرفته ش ــوله اي كه ب س

ــت.  ــهري اس الزامات پدافند غيرعامل و هماهنگي با فضاي ش
ــت ها معموال در ابعاد 100*100 يا 80*80  وي افزود: اين پس
ــل صرفه جويي مالي و  ــود كه كوچك بودن آن به دلي انجام مي ش

ــت. ــهري براي كارفرما س گران بودن زمين در مناطق ش
ــال 1393 كمي طوالني  فرآيند تخصيص اعتبار كار پروژه در س

ــد  .   ش
ــال 1391  ــرايطي كه اين پروژه در تيرماه س  با اين حال در ش

ــد. ــد، در بهمن ماه 1393 هم برق دار ش آغاز ش
ــت برق در  ــي پروژه هاي پس ــات اجراي ــرد: عملي ــد ك وي تاكي
ــد به انجام  ــان مدت نيز باي ــي تعريف و طي هم ــدت زمان معن م
ــردد، پيمانكار اجرايي متضرر  ــد بنابراين اگر با توقف همراه گ برس

ــود. مي ش
ــتاوردهايي كه  ــكان در خصوص دس ــت  برق اس مدير پروژه  پس
ــتاوردها در چند  ــتند، گفت: اين دس پروژه هاي برقي براي تام داش

ــت. ــي اس ــمت قابل بررس قس
ــا معرفي كرد.  ــه كارفرماه ــام را ب ــام و برند ت ــن كه ن  اول اي
ــه يك حوزه  ــوزه نيرو و رتب ــب رتبه دوم ح ــدي كس ــتاورد بع دس
ــاخت و اجرا  انتقال بود ضمن اين كه در كنار آنها دانش خريد، س

ــرفت كرد. ــي  نيز پيش و مهندس

ــير داراي يك پلنت  ــرد: مجموعه فوالد بردس ــان ك وي خاطرنش
ــت كه كار آن توسط فوالدتكنيك انجام مي شود. براي  احيا نيز هس
ــه پروژه زودتر انجام  ــار بوديم ك ــن برق اين پلنت ما تحت فش تامي
ــود. با اين حال تابلوهاي سنگين پروژه كه مربوط به قسمت ذوب  ش
بود به انجام رسيد تا اين كه در تاريخ نهم آذرماه سال 1392 پست 
ــد و پلنت احيا هيچ گاه معطل براي دريافت  فوالد بردسير برق دار ش

ــد. ــت نش برق از اين پس
ــت برق بردسير آنها را انجام يا  ــت هايي كه بعد از پس از جمله پس
ــت 132 كيلوولت اسكان، 400  در حال انجام داريم، مي توان به پس

ــاره كرد. ــيروان اش كيلوولت جاجرم و 400 كيلوولت نيروگاهي ش
ــت برق  البته تام لزومي به حضور خود در تمامي مناقصه هاي پس
ــه نوعي گلچيني از اين مناقصه ها را  ــد بلكه ترجيح مي دهد ب نمي بين
ــت 400 كيلوولت بجنورد و  ــاب كند كه در اين ميان حضور پس انتخ

ــت. ــبزوار اس 132 كيلوولت فوالد س
ــعه اي در حوزه برق  ــه تعريف پروژه هاي توس ــور نياز ب  البته كش
ــت كه هنوز با مشكل خاموشي ها درست  ــال اس دارد؛ چرا كه چند س

ــتيم. به گريبان هس
ــن دو تا 70 ميليارد تومان  ــت برق بي وي با بيان اين كه يك پس
ــاير شركت ها  ــركت تام با س هزينه در بردارد، در خصوص تفاوت ش
ــي از بار مالي  ــيدن بخش در اين حوزه گفت: تام توان به دوش كش
ــه تامين  ــته ب ــش خصوصي چندان وابس ــل بخ ــروژه را دارد و مث پ
ــه در زمان اوج كمبود  ــت و اين ك ــه پروژه در زمان مقرر نيس بودج
ــاي وزارت نيرو را به حال خود رها نكرد. ــي هيچ گاه پروژه ه نقدينگ

ــه  ــد در س ــب كرد موجب ش ــه تام در اين حوزه كس ــي ك تجارب
ــوان پيمانكار خارجي  ــت برق از كمتر از 20 درصد ت پروژه اخير پس

ــتفاده كند اس
ــن پهلوان مقدم مدير پروژه  پست هاي برق  به سراغ مهندس حس
ــيروان رفتيم تا در خصوص آخرين فعاليت تام  ــكان، جاجرم و ش اس

ــيم. در اين پروژه ها بپرس

   پسـت برق مسـقف 132/20 كيلوولت اسـكان
ــكن  132/20 كيلوولت اسكان(مس ــت برق  وي در خصوص پس
ــت برق در 40  ــن طور توضيح داد: اين پس ــابق) اي مهر گلبهار س
ــاني به 70هزار واحد  ــه منظور برق رس ــهد و ب ــهر مش كيلومتري ش
ــهرك صنعتي منطقه تعريف شده  ــهرك گلبهار  و ش مسكوني و ش

ــت. ــت و هم اكنون در حال برق دهي اس اس
ــاص اين پروژه  ــدم در مورد ويژگي هاي خ ــدس پهلوان مق مهن
ــور امكان پذير  ــت بدون اپرات ــت: امكان بهره برداري از اين پس گف

گــزارش  ويژه

مهندس حسن پهلوان مقدم مدير پروژه پستهاي برق اسكان، جاجرم و شيروان
ـ  تام نامه/ عكاس:هادي نكوئيان

پست برق 132/20 كيلوولت اسكان(مسكن مهر گلبهار سابق) ـ  
تام نامه/ عكس دريافتي
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   پسـت برق 400 كيلوولت نيروگاه شـيروان
ــرق 400 كيلوولت  ــت ب ــدس پهلوان مقدم در خصوص پس مهن
ــون حدود  ــرق كه تاكن ــت ب ــيروان هم گفت: اين پس ــروگاه ش ني
ــرفت فيزيكي دارد  تا مهرماه امسال به بهره برداري  70درصد پيش
خواهد رسيدو از نوع DCS با نرم افزار ABB (كنترل از راه دور 

ــت. وبا قابليت بدون اپراتور) اس
ــوي  برخي  ــته نرم افزاري از س ــال گذش وي گفت: حدود 15 س
ــد كه  ــد GE و ABB و زيمنس ارايه ش ــزرگ مانن ــركتهاي ب ش
ــگ تجهيزات برقي  ــتيم كنترل و مانيتورين ــيله آن مي توانس به وس
ــرو و قطارهاي  ــت ها، خطوط، مت ــل نيروگاه ها، پس ــي مث پلنت هاي
ــيمي و غيره را آسانتر و  ــهري و كارخانه هاي فوالد و پتروش بين ش
ــان تر مي كرد و به  ــم كه كار بهره برداري را آس ــر انجام دهي مدرنت
ــاختماني،  ــياري از عمليات س ــتفاده از فيبر نوري حجم بس دليل اس

   پسـت برق 400/132 كيلوولت جاجرم
ــت برق 400/132 كيلوولت جاجرم با اشاره به اين  مدير پروژه پس
كه كارآن از مهر سال 1393 آغاز شد، افزود: اين پروژه در بهمن ماه 
ــال گذشته برق دار شد و بر اساس برنامه زمان بندي خود جلو رفت  س

ــكل نقدينگي پيدا نكرد. و مش
ــرق 400/132 كيلوولت جاجرم واقع  ــت ب ــت، پس الزم به ذكر اس
ــهر جاجرم و كارخانه  ــان شمالي به منظور برق رساني به ش در خراس
ــت و به مانند پست اسكان، از نوع  ــده اس آلوميناي جاجرم احداث ش
ــت بدون  ــرل از راه دور و باقابلي ــزار زيمنس(كنت ــرم اف ــا ن DCS ب
ــركت برق منطقه اي خراسان  ــت. كارفرماي اين پروژه ش اپراتور) اس
ــاختمان، 52 درصد تامين  ــت. 45 درصد آن را عمليات نصب و س اس

ــت. ــكيل داده اس ــي تش ــه درصد آن را مهندس و س

گــزارش  ويژه

ــي داد. ــش م ــره را كاه ــي و غي ــداري و كابل كش ــر و نگه تعمي
ــد. از  ــتفاده ش وي ادامه داد:  در ايران نيز از اين نرم افزارها اس
ــكل  ــد و دريافت نرم افزار به مش ــال 1388 كه تحريم ها آغاز ش س
ــابق واحدها را طراحي  ــري از كارخانه ها به شكل س خورد، يك س

ــد.  ــه كنن ــدا  تهي ــزار  را  بع ــه  نرم اف ــد ك ــن  امي ــد  به  اي كردن
ــتني تر واحد  ــكل س ــم گرفتند كه به ش ــز تصمي ــي ديگر ني برخ

ــد. ــدازي كنن ــود را راه ان ــه خ مربوط
ــازي كرده  ــكادا را پياده س  البته تام نيز نرم افزار خوبي به نام اس
ــتفاده از آن مي توان صرفه جويي  قابل توجهي در  ــت كه با اس اس

ــت. انجام پروژه داش
ــكادا را در  ــزار بومي اس ــرا نرم اف ــن كه چ ــوص اي وي در خص
ــزود: با توجه به  ــتفاده قرار نمي گيرد؟ اف ــت هاي برق مورد اس پس
ــالل، وزارت نيرو  ــي و اخت ــبكه به لحاظ خاموش ــك باالي ش ريس
ــي كه قبال جواب خود را  ــح مي دهد كه از نرم افزارهاي جهان ترجي

ــتفاده كند. پس داده اند، اس
ــت و با گرفتن  ــز نرم افزار قدرتمندي اس ــكاداي تام ني  البته اس
ــت  ــت كنترل از راه دور و بدون اپراتور پس ــاي الزم قابلي مجوزه

ــرق را دارد. ب
ــت، پست برق شيروان در نزديكي شهر شيروان  الزم به ذكر اس
ــرار دارد و هم  ــمالي(بين بجنورد و قوچان) ق ــان ش ــتان خراس اس

ــت. ــت انجام اس اكنون نيز  كار پروژه در دس
ــه  ــداث س ــامل اح ــيروان ش ــت ش ــت 400 كيلوول ــعه پس  توس

ــت.  فيدر400كيلو ولت جديد اس
ــتم كنترل از راه  اين پروژه كه مانند دو پروژه ديگر داراي سيس
ــروژه را عمليات تامين،  ــت، 87 درصد از پ ــدون اپراتور اس دور و ب
ــي  ــه درصد آن را طراحي و مهندس ــب و اجرا و س ــد نص 10 درص

ــكل مي دهد. ش

پست برق 400 كيلوولت نيروگاه شيروان

پست برق 400/132 كيلوولت جاجرم
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كد: 91777
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يادداشـت

لزوم تجديد استراتژى در صنايع
 پايين دستى نفت و گاز در شرايط پساتحريم

غلبه  محيطى،  روزافزون  تغييرات  به  توجه  با  مختارزاده:  ندا  ـ  نامه  تام 
مهم  بسيار  مباحث  از  كنونى  فرصت هاى  از  استفاده  و  چالش ها  بر  سازمان ها 
به  كه  است  مفهومى  استراتژى  تجديد  است.  بقاى سازمانى  و  پويايى  جهت 
تغييرات در استراتژى هاى شركت جهت ادامه فعاليت هاى حياتى آن مى پردازد. 
با توجه به جايگاه صنعت نفت و گاز در ايران و وابستگى اين صنعت به عوامل 
و عناصر محيطى و نظر به شرايط پساتحريم كه پيش روى فعاالن حوزه نفت و 
گاز باالخص صنايع پايين دستى قرار داده است، سعى بر آن است در اين مقاله 
با توجه به نقاط قوت و ضعف صنايع پايين دستى به بيان تجديد استراتژى در 

اين صنعت پرداخته شود.

   تجديد اسـتراتژى و راه هاى دسـتيابى 
بـه  آن

ــه  ــى در زمين ــر توضيح ــدا مختص در ابت
ــتى تجديد  ــتراتژى و پس از آن به چيس اس
ــاده هر  ــم: به زبان س ــتراتژى مى پردازي اس
ــم انداز بلند مدت  عاملى كه در ارتباط با چش
ــد و نيز تاثير مهمى بر موفقيت  سازمان باش
ــد عامل  ــته باش ــازمان داش ــت س ــا شكس ي
ــوب مى شود  در سازمان محس ــتراتژيك  اس

كد: 91778
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يادداشـت

ــازمان ها  ــى از س ــت در برخ ــدم موفقي و ع
ــل مذكور و يا  ــى از بى توجهى به عوام ناش
ــد از  فاكتورهاى  عدم پيش بينى مديران ارش

ــت.  ــازمان اس ــى در موفقيت آينده س اساس
ــازمان، انتخاب  ــاب اهداف اصلى س انتخ
ــازمان  س ــه  ك ــى  خدمات و  ــوالت  محص
ــكل دهى  ــد، طراحى و ش ــه كن ــد عرض باي
ــركت  ــان مى دهد، ش ــت هايى كه نش سياس
ــت مى كند، تعيين  ــه خود را آماده رقاب چگون
ــوالت و خدمات  ــطح حوزه و تنوع محص س
ــتم ها و  ــازمان، سيس ــاختار س ــن س همچني
ــراى تعريف و  ــه ب ــى  هاى ادارى ك خط مش
ــود، از جمله  ــتفاده مى ش هماهنگى كارها اس
ــن مي توان  ــتند همچني ــا هس ــن فاكتوره اي
ــركت  ــه ش ــى ك ــوع فعاليت هاي ــن ن از تعيي
ــود،  ــد از حوزه انجام آنها خارج ش مى خواه
ــه بازارهاى  ــورد ورود ب ــرى در م تصميم گي
ــركت بر آن  ــل، تعيين اين كه آيا ش بين المل
ــركت هاى ديگر ادغام شود  ــت كه در ش اس
ــه عنوان  ــكيل دهد، ب ــاركت تش يا يك مش
استراتژيك در  اساسى و نگرش هاى  عوامل 

ــازمان ها نام برد. س
ــامل  ش ــدى  فرآين ــتراتژى  اس ــد  تجدي
بازنگرى در نيازهاى كسب و كار، جايگزينى 
به  ــازمان(  س در  ــتراتژيك  اس ــاى  نگرش ه
ــوالت، منابع  ــداف، محص ــال اه ــوان مث عن
ــتراتژى هاى  اس ــن  تدوي ــا)،  توانمندى ه و 
ــرى  بازنگ و  ــازى  بازس ــا  ي و  ــع  بدي و  ــو  ن
ــابق شركت است. به طور  استراتژى هاى س
ــتراتژى داللت بر روييدن و  كلى تجديد اس
ــد دوباره بعد از يك وقفه يا آسيب دارد.  رش
ــازمان هاى ناموفق در  صنايع دچار ركود، س
ــى گرفتن تكنولوژى ها و  رقابت با رقبا، پيش
ــازمان ها همه و همه  ــرات محيطى از س تغيي
ــت كه تجديد استراتژى مى تواند  مواردى اس
ــد  دميدن روحى تازه در كالبد آنها جهت رش
ــنايى بيشتر با تجديد  ــد. براى آش دوباره باش
ــتراتژى در ادامه به بيان نكات قابل ذكر  اس

ــم: ــث مى پردازي ــن مبح در اي
ــك  ي در  ــز  موفقيت آمي ــر  تغيي ــراى  ب  -
ــام  تم ــت  نيس ــاز  ني ــرش  نگ و  ــتراتژى  اس
ــا و ارزش ها را از ابتدا و مجددا در  نگرش ه

ــازمان ايجاد كنيم. س
ــى  ــد جزي ــتراتژى مى توان اس ــد  - تجدي
ــازمان ها  ــان ديگر س ــد؛ به زب ــا كلى باش ي
ــان تنها  ــداوم موفقيت ش ــد جهت ت مى توانن
ــاد كنند و يا اينكه  ــك بخش تغيير ايج در ي
ــتيابى به  تغيير در چندين بخش و جهت دس

ــد. اهداف گوناگون باش

ــازد حتى اگر در كسب و كار كنونى خود  بس
ــد و موفقيت رسيده اند. در دنيايى كه  به رش
تغييرات  ــازمان ها،  س بقاى  تهديد  بزرگترين 
ــاى  فعاليت ه ــام  انج و  ــى  پيش بين ــت،  اس
ــگيرانه، يك روش براى حل مشكالت  پيش
ــمار مي رود.  ــده از اين ناحيه به ش ايجاد ش
ــتراتژى ممكن است شركت ها  ــازى اس بازس
ــط خارجى  ــه كردن به محي ــادر به غلب را ق
ــكل  كند و حتى مى تواند محيط خارجى را ش
ــاز به تغييرات  ــتى، ني دهد و با اين پيش دس

ــت. ــيع تر وجود نخواهد داش سخت تر و وس

ــتراتژى: صنايع پايين دستى و تجديد اس
ــران داراى چهارمين منابع نفتى و يكى  اي
ــد،  ــن منابع گازى جهان مى باش از بزرگتري
ــور  ــن رو صنعت نفت و گاز در اين كش از اي
ــن  ــورد توجه تري ــى ترين و م ــى از اساس يك

ــد. صنايع مى باش
 بخش پايين دستى صنايع نفت و گاز كه 
ــامل عمليات فرآورش و تبديل مواد نفتى  ش
ــطه و نهايى و  ــه محصوالت واس و گازى ب
ــت  ايجاد ارزش افزوده از نفت خام و گاز اس
ــى ارزى بااليى برخوردار  از قدرت درآمدزاي
ــورد توجه اين  ــوده و يكى از بخش هاى م ب
ــا توجه به نقش  ــت. از اين رو و ب صنعت اس
ــع به  ــت صناي ــتراتژى در موفقي ــد اس تجدي
ــتى  ــى اين مبحث در بخش پايين دس بررس

ــم. مى پردازي
ــناخت  ش ــت  اهمي ــتن  داش ــر  نظ در  ــا  ب
ــن و تجديد  ــف در تدوي ــوت و ضع ــاط ق نق
ــتراتژى ها، پيش از آنكه به مبحث تجديد  اس
استراتژى در صنايع پايين دستى نفت و گاز 
ــاط قوت و ضعف در  ــى نق بپردازيم به بررس

ــم.  ــى پردازي ــت   م ــن صنع اي

   نقاط قوت ايران در صنايع پايين دسـتي  
ــه فرصت و  ــم عوامل محيطى ك علي رغ
ــازما ن ها و صنايع ايجاد  تهديدها را براى س
ــف از عوامل  ــوت و ضع ــاط ق ــد، نق مى كن
ــتراتژيك است،  تاثيرگذار در تصميم هاى اس
ــه بهتر اين  ــناخت هرچ ــتاى ش ــه در راس ك
ــت و بهره گيرى از آن در طرح موضوع  صنع
ــه  ــر آن پرداخت ــه ذك ــتراتژى ب ــد اس تجدي

ــود : مى ش
ــى  - توان بالقوه توليد با توجه به دسترس
ــت و گاز  ــن منابع نف ــى از بزرگتري ــه يك ب

ــورى نفت خيز  جهان به عنوان كش
ــاي نفتي با  ــوع در توليد فرآورده  ه - تن

ــود ــى و گازى موج ــر نفت ــه ذخاي ــه ب توج

ــت در  ــا جايگزينى ممكن اس ــى ي - تازگ
ــعه  ارتباط با عوامل اصلى نبوده و تنها توس

ــد.  دادن در حوزه هاى عملياتى باش
ــازمان ها  س در  ــتراتژى  اس ــد  تجدي  -
ــاره  دوب ــدى  پيكربن ــق  طري از  ــد  مى توان
ــدون اضافه  ــازمان ب ــاى جارى س ويژگى ه

ــد. كردن ويژگى خاصى به آن باش
ــا  ــازى ي ــد نوس ــوم مى توان ــن مفه - اي
ــازمان باشد  جايگزينى  ويژگى هاى جارى س
كه در حال حاضر كاركردهاى مفيدى دارند 

ــتند. ــب نيس ولى براى آينده مناس
ويژگى هاى  داراى  ــتراتژى  اس ــازى  بازس
ــت كه  ــت. ويژگى اول آن اين اس مهمى اس
ــتراتژى در ارتباط با عوامل و  ــازى اس بازس
ــور بالقوه اثر  ــه ط ــت كه ب نگرش هايى اس
ــركت  ــاى بلندمدت ش ــر ديدگاه ه ــى ب مهم

دارد. 
ــازى  بازس ــه  ك ــن  اي ــى  ويژگ ــن  دومي
ــوا و  ــد، محت ــده فرآين ــتراتژى، دربردارن اس
ــازى  ــه بيان ديگر با بازس ــت؛ ب خروجى اس
ــا موقعيت و در  ــا فرايند، كيفيت ي فعاليت ي
ــازمان  از خروجى هاى س ــيارى  ــت بس نهاي

ــوند.  تجديد مى ش
ــومين ويژگى آن كه تجديد استراتژى  س
ــردن ويژگى هاى يك  ــاد يا جايگزين ك ايج
ــه تجديد يا  ــن ك ــت و آخر اي ــازمان اس س
آوردن  اهداف جهت فراهم  جايگزين كردن 
ــعه و  ــد در آينده يا توس ــك پايه براى رش ي

ــت. ــرفت اس پيش
ــق و  ــازمان هاى موف ــى س ــور كل ــه ط  ب
ــوند كه  ــتاز بر روش هايى متمركز مى ش پيش
ــب و كار جديد شركت را  مى تواند آينده كس

پروژه هاى  سرگيرى  از   
50درصدى  كاهش  پارس جنوبى، 
هزينه اجراى پروژه هاى نفتى با توجه 
تجهيزات  به  دسترسى  سهولت  به 
مرتبط با نفت و گاز با قيمت مناسب تر، 
افزايش صادرات نفت و فرآورده هاى 
توليدى  توان  باالبردن  امكان  نفتى، 
و  نوسازى  شرايط  آمدن  فراهم  با 
ساخت پااليشگاه ها و پتروشيمى ها، 
مناسبي  بسيار  و  رقابتى  فرصتى 
با  تا  مى كند  ايجاد  حوزه  اين  در  را 
تجديد استراتژى هاى و بهره گيرى از 
متخصص  نيروهاى  و  عملياتى  توان 
بتوان در جذب اين سرمايه ها، انجام 
شركت هاى  با  مشترك  پروژه هاى 
برون مرزى و اخذ پروژه ها فعال شد.
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و  گاز  و  ــت  نف ــم  عظي ــاي  طرح ه   -
ــتراتژيك  اس ــه  ب ــه  توج ــا  ب ــيمي  پتروش
ــتيابى به  ــه و دس ــت در منطق ــودن موقعي ب

ــى ــم نفت ــاى عظي ظرفيت ه
ــران در منطقه  ــتراتژيك اي - موقعيت اس
ــاى آزاد كه  ــى به آب ه ــا توجه به دسترس ب
ــهولت  ــكان صادرات اين فرآورده ها را س ام

ــد مى بخش
ــتم هاي توليد، انتقال  - ايمني باالي سيس

ــرف گاز  و مص

   نقاط ضعف صنايع پايين دسـتى
ــا  ب ــي  قديم ــوژي  تكنول از  ــتفاده  اس  -
ــر تكنولوژى هاي  ــتگى اكث ــه وابس ــه ب توج
ــگاه هاي موجود به  ــده و حياتى پااليش پيچي
ــركت هاي آمريكايى همچنين اداره شدن  ش
ــع فرآورده هاي نفتى  ــتم انتقال و توزي سيس

ــنتى  به صورت س
ــگاه ها و عدم به روز  - فرسودگى پااليش
ــا واحدهاى  ــگاه هاى داخلى ب ــودن پااليش ب
ــابه كه خود باعث كاهش قدرت  صنعتى مش
ــد فرآورده هاى  تولي ــت  ــى داخلى جه رقابت

ــود. نفتى مى ش
ــگاه هاي جديد و  ــداث پااليش ــدم اح - ع
ــه محدوديت هاى كنونى و  ــدرن با توجه ب م
ــط  ــش فنى و تجهيزات توس ــدم ارايه دان ع

ــرفته ــورهاى پيش كش
ــگاه ها  ــات و پااليش ــتهالك تاسيس - اس
ــور  ــدم رونق بازار صنايع جانبى در كش و ع
ــرفته كه خود  ــه با كشورهاى پيش در مقايس
واحدهاى  ــدى  تولي ــوان  ت ــش  كاه ــث  باع

ــت ــده اس صنعتى داخلى ش
ــيمي ها و  ــى از پتروش ــودگى برخ - فرس
ــتر از نرم افزار كه  ــخت افزار بيش تاكيد بر س
ــب  ــكل گيرى مناس ــن خود باعث عدم ش اي

ــت. ــده اس ــاخت ها در اين بخش ش زيرس
ــيمي  - عدم حضور در بازار جهاني پتروش

ــده با توجه به تحريم هاى اعمال ش
ــتي  پايين دس ــاد واحدهاي  ايج ــدم  - ع
ــيمي كه بتواند محصوالت پتروشيمي  پتروش

ــد. ــر كن ــه بازار مصرف جهاني نزديك ت را ب
ــب فرآورده هاي  ــذاري نامناس  - قيمت گ
ــوخت و  ــاالي س ــرف ب ــور، مص ــي كش نفت
ــل،  ــه در داخ ــورت غيربهين ــه ص ــرژي ب ان

ــت.  ــيار موثر اس ــازمانى بس س
ــن اجتناب از تهديدهاى خارجى با  همچني
ــعه در  ــكارى متخصصين تحقيق و توس هم
ــتريان  اين صنعت و نيز دريافت بازخورد مش
ــتفاده از فرصت ها از راه كارهاى تجديد  و اس
در  ــر  موث ــيار  بس ــل  عوام از  و  ــتراتژى  اس

ــت. ــرايط كنونى اس موفقيت در ش
ــى،  ــاى پارس جنوب ــرگيرى پروژه ه  از س
ــراى  اج ــه  هزين ــدى  درص  50 ــش  كاه
ــهولت  ــه س ــه ب ــا توج ــى ب ــاى نفت پروژه ه
ــى به تجهيزات مرتبط با نفت و گاز  دسترس
ــش صادرات نفت  ــب تر، افزاي با قيمت مناس
ــاى نفتى، امكان باالبردن توان  و فرآورده ه
ــازى و  ــرايط نوس توليدى با فراهم آمدن ش
پتروشيمى ها، فرصتى  و  پااليشگاه ها  ساخت 
ــبي را در اين حوزه  ــيار مناس ــى و بس رقابت
ــتراتژى هاى  ــا با تجديد اس ــاد مى كند ت ايج
ــى و نيروهاى  ــرى از توان عمليات و بهره گي
ــرمايه ها،  ــص بتوان در جذب اين س متخص
ــركت هاى  ــترك با ش ــام پروژه هاى مش انج
ــد و  ــذ پروژه ها فعال ش ــرزى و اخ برون م
ــش از تبديل  ــش از پي ــزوده اى بي ارزش اف
ــيمى ها  نفت به فرآورده هاى نفتى در پتروش
ــگاه ها ايجاد و آن را جايگزين خام  و پااليش

ــى كرد. فروش

    نتيجـه گيـرى 
ــى از مباحث نو در  ــتراتژى يك تجديد اس
ــاد تغيير  ــت و آن ايج ــتراتژيك اس حوزه اس
ــازمانى جهت  ــرى در ارزش هاى س و بازنگ
ــت.  ــط رقابتى كنونى اس ــه بقا در محي ادام
ــرايط و  ــث مى تواند با توجه به ش ــن مبح اي
ــوارد تاثيرگذار در  ــى م ــازمانى تمام نياز س
و  ــازمانى  س اركان  ــازمان،  كارس و  ــب  كس
ــا تنها  ــرد و ي ــتراتژى هاى آن را در برگي اس
ــازمان و يا يك نگرش  ــك بخش از س در ي
ــرار گيرد. با توجه به  ــازمانى مورد توجه ق س
ــتى نفت در ايران  ــت صنايع پايين دس اهمي
ــت و نيز با  ــوت و ضعف اين صنع ــاط ق و نق
ــاتحريم انتظار  ــرايط پس ــر گرفتن ش در نظ
با تجديد استراتژى ها، سازمان ها در  مى رود 
ــبرد اهداف و  ــرى ارزش ها جهت پيش بازنگ
ــى پيش نيازهاى ورود پر قدرت به اين  بررس

ــد.  ــت گمارن ــازار هم ب

ــكل  ــي ويژه با ش ــاي نفت ــد فرآورده ه تولي
ــردن نياز  ــرف ك ــت برط ــادي جه غيراقتص

ــل . داخ

  تجديـد اسـتراتژى در صنايـع پاييـن 
دسـتى .

ــد با  ــتر مطرح ش ــه پيش ــور ك ــان ط هم
ــه و  ــورت گرفت ــاى ص ــه تحريم ه ــه ب توج
از  ــيارى  بس ــى  داخل ــاى  محدوديت ه ــز  ني
ــتى  ــال در بخش پايين دس ــركت هاى فع ش
ــا اين وجود  ــدند، ب ــكالتى مواجه ش ــا مش ب
ــد بازنگرى  ــر مى رس ــرورى به نظ آنچه ض
با  ــازمان جهت هماهنگى  در نگرش هاى س
ــرايط محيطى و بهره گيرى از فرصت هاى  ش

ــت. كنونى اس
ــركت هاى نفتى جهت  ــاف ش ــدم انعط  ع
از  ــى  يك ــاتحريم  پس ــرايط  ــا ش ب ــاق  انطب
ــترش  ــت كه گس ــكالت اين صنعت اس مش
ــتفاده از  ارتباطات و همكارى ها همچنين اس
ــردى با مديريت ميانى و كار  تيم هاى عملك
ــف جهت تطابق  ــردن در واحدهاى مختل ك
ــتراتژى ها درون  ــرات و بازبينى اس ــا تغيي ب

يادداشـت

پروژه هاى  سرگيرى  از   
درصدى   50 كاهش  پارس جنوبى، 
با  نفتى  پروژه هاى  اجراى  هزينه 
به  دسترسى  سهولت  به  توجه 
تجهيزات مرتبط با نفت و گاز با قيمت 
مناسب تر، افزايش صادرات نفت و 
باالبردن  امكان  نفتى،  فرآورده هاى 
توان توليدى با فراهم آمدن شرايط 
و  پااليشگاه ها  ساخت  و  نوسازى 
و  رقابتى  فرصتى  پتروشيمى ها، 
بسيار مناسبي را در اين حوزه ايجاد 
استراتژى هاى  تجديد  با  تا  مى كند 
و  عملياتى  توان  از  بهره گيرى  و 
جذب  در  بتوان  متخصص  نيروهاى 
پروژه هاى  انجام  سرمايه ها،  اين 
مشترك با شركت هاى برون مرزى و 

اخذ پروژه ها فعال شد
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تام نامه ـ ترجمه مهدي ناصر شريعت ـ 
واحد روابط عمومي: نام يكى از پيمانكاران 
برتر كه در فهرست 2015 پايگاه خبرى 
هيوندا  ديده مى شود شركت   ENR معتبر 
از  هفتادساله  شركت  اين  است.   E&C
عرصه  در  را  خود  فعاليت   1947 سال 
جنوبى  كره  در  وساز  ساخت  و  مهندسى 
جهان،  سرتاسر  در  اكنون  و  كرد  آغاز 
اجرا  دست  در  را  گسترده اى  پروژه هاى 

دارد.
پايه هاى  جزو  را  شركت  اين  بتوان  شايد 
در  زندگى  كيفيت  بهبود  و  اقتصادى  پيشرفت 
با  شركتى  عنوان  به  هيوندا  دانست.  جنوبى  كره 
محيط  با  سازگار  محصوالت  يكپارچه،  مهندسى 
در  تكنولوژيكى،  پيشرفته  خدمات  ارايه  و  زيست 
جمعيت،  افزايش  هوا،  و  آب  تغييرات  با  مواجهه 
ارايه  دنبال  به  منابع  كاهش  و  آب  ذخاير  كمبود 
مى آيد،  پى  در  آنچه  است.  مهندسى  راه كارهاى 
اين  نگاه  و  پايدارى*  گزارش  به  مختصر  نگاهي 

شركت به دنياى گسترده ساخت و ساز است.

  تمايز در تكنولوژى 
حال  در  شتاب  با  موجود  منابع  كه  آنجايى  از 
تكنولوژى،  منبع  يك  تضمين  هستند،  كاهش 
رقابتى  قدرت  حفظ  در  مهمى  بسيار  جايگاه 
دادن  توسعه  با  هيونداى  شركت  دارد.  شركت 
نزديك تر  همكارى  و   R&D شبكه  پيشرفت  و 
براى  تالش  در  خود  با  مرتبط  مجموعه هاى  با 
رسيدن به اين قابليت باالى تكنولوژيك است. در 
اين شركت محتوا، نقش و روش R&D به عنوان 
ارزش  تعريف شده و افراد، خود را ملزم به حفظ و 
تضمين تمايز تكنولوژيك مي دانند و از رهاورد اين 
مالى  تامين  و  فروش  بازاريابى،  دنبال  به  موضوع 
شركت  اين  كه  اين  عالوه  به  بوده اند؛  تكنولوژى 
اين  طريق  از  داخلى  استعدادهاى  تغذيه  درصدد 
در  قطب  يك  به  اينك  و  است  توسعه  و  تحقيق 
پرورش  و  حفظ  پى  در  و  شده  بدل  موضوع  اين 
ركن  است.  جهان  تمام  در  مبتكر  استعدادهاى 
استعدادهاى  پرورش  هيوندا  شركت  در  رقابتى 
تحقيق و توسعه اى است و در همين راستا با 87 

خدمت  به  مشغول  كارمندان  افزايش،  درصد 
به   2011 در  نفر   89 از  را   R&D در بخش  خود 

166 نفر افزايش داده است. 
وون  ميليارد   9 هيوندا  شركت  راستا  همين  در 
سبز  هوشمند  نوآورى هاى  مركز  ساخت  براى 
هزينه كرده است و در آن برترين تكنولوژى هاى 
را  تكنولوژى  به  مربوط  وساز  ساخت  مهندسى 
بناهاى  ساخت  آن  هدف  و  است  كرده  يكپارچه 
همچنين  است  آينده  در  زيست  محيط  دوستدار 
1,4 ميليارد وون جهت به روز رسانى و بهتر كردن 
باد،  تونل  سازه،  تست  آزمايشگاه هاى  عملكرد 
البراتوار آكوستيك و شبيه ساز آب و هوا از طريق 

بهبود تجهيزات آزمايشگاهى هزينه شده است. 
تكنولوژى  توسعه  براى  زيادى  تالش  هيوندا 
تست  با  كه  نحوى  به  است  كرده  خود  تجارى 
مراكز  در  تكنولوژى  يك  بودن  پايا  و  مناسب 
آزمايشگاهى، به سرعت قابل اعمال در پروژه هاى 

دردست باشد.

  مديريت ريسك
براى پاسخ مناسب به ريسك، شركت هيوندا به 
طور جامع فاكتورهايى از قبيل زمينه كسب و كار، 
بازارهاى موجود براى هر زمينه، وضعيت و محيط 
نظر  در  را  ذينفعان  خصوصيات  و  اقتصادى  كالن 
دسته بندى  سه  در  ريسك  راستا  اين  در  مى گيرد. 
ريسك هاى  و  پروژه  ريسك  شركت،  ريسك 
استراتژيك بلندمدت، مديريت و طبقه بندى مى شود. 
ريسكي مهم محسوب مى شود  ريسك شركت، 
كه اهداف مديريتى را تحت تاثير قرار مى دهد و به 
بازار  و  ريسك هاى شركت  و  ريسك هاى كشورى 

تقسيم مى شود. 
جامِع  مديريت  طريق  از  نيز  پروژه  ريسك 
ريسك هاى متنوعى از قبيل ريسك هاى مهندسى، 
براى رسيدن  پروژه  به  تامين مربوط  و  اندازه گيرى 
ريسك هاى  است.  مديريت  قابل  پروژه  اهداف  به 
استراتژيك بلندمدت تغيير مسيردهنده هستند و در 
نگاه كالن  و در زمينه مديريتى اثرگذارند. بنابراين 
به دليل اين كه مي توانند كسب وكار و آينده شركت 
بااليى  اهميت  از  دهند،  قرار  تاثير  تحت  را  هيوندا 
نوع  اين  مديريت  هيوندا،  برخوردار هستند. شركت 

ريسك ها را به بخش تحقيق و توسعه واگذار كرده 
است و در همين زمينه، شهرى سازى، كمبود منابع 
آب/آلودگى زيست محيطى، كمبودسوخت و انرژى و 
كاهش منابع را به عنوان توجهاتى عمده در پروژه ها 

و كسب و كار خود لحاظ مى كند.
مرحله  در  عمدتا  پروژه  ريسك هاى  كه  آنجا  از 
قبول سفارش اتفاق مى افتد از 2014 شركت هيوندا 
به  سفارش  ارزيابِى  يكپارچه  فرآيند  يك  اِعمال  با 
مديريت ريسك پرداخته است و اين فرآيند همچنان 
در حال پيشرفت و بهبود است همچنين شركت به 
صورت ماهانه به كنترل و مونيتورينگ 20 شاخص 
كليدى ريسك(KRI)  در گستره پروژه هاى خود به 
خصوص در خارج كه عوايد بااليى دارند، مى پردازد.

  رضايت كارفرما از رهاورد نوآورى
بر  است.  برتر  رضايت مشترى محصول كيفيت 
اساس فرهنگ شركت كه مشترى را در اولويت قرار 
مى دهد، هيوندا تالش مستمرى براى ابداع كيفيت 
او  با  مستمر  ارتباط  و  مشترى  براى  ارزش  خلق  و 
انفعالى) نسبت  نه  (و  فعاالنه و كنشگر  پاسخ  دارد. 
اين  در  زيادى  اهميت  مشتريان  خواسته هاى  به 
گستره  در  هيوندا  دليل  همين  به  دارد.  خصوص 
در  را  مستمرى  كيفيِت  ارزشيابى  خود  پروژه هاى 
62 سايت خود اتخاذ كرده است و در 2014 براى 
12 سايت جديد خود كارشناسانى را مسوول ايجاد 
سيستم  همچنين  شركت  كرد.  كيفيت  سيستم 
قابليت  با  را   (PTSG)مشكالت و  عيوب  حل 
فنى  پرسنل  هزار  دو  براى  كيفيت  رايگان  آموزش 
كيفى  ابداع  دايره  كردن  كرد.گسترده تر  راه اندازى 
امورى است كه شركت  از ديگر  تامين كنندگان  به 
هيوندا به آن اهتمام دارد. براى اين تامين كنندگان، 
ورك شاپ هايى به طور مرتب برگزار مى شود و در 
مربوط  تخصصى  آموزش هاى  كيفى،  ابداع  جهت 
به كيفيت امور مختلف در تمام زنجيره تامين ارايه 

مى شود.1

  تثبيت و پيشرفت جايگاه
هيوندا  شركت،  اين  پايداري  گزارش  بنابر 
است  ساز  و  ساخت  حوزه  در  فعال  شركت  اولين 
پايدارِي  فهرست  در  متوالي  سال  پنج  براي  كه 
داوجونز(DJSI) قرار گرفته است و عالوه بر آن در 
سال هاي 2011، 2013 و 2014 در موضوع پايداري، 

يك پيش قراول جهاني بوده است. 
در رتبه بندي 2014 مجله ENR كه يك نشريه 
و  مهندسي  زمينه  در  جهاني  شده  شناخته  معتبر 
ساخت است، شركت مهندسي و ساخت هيوندا در 
بين شركت هاي پيمانكار، بر اساس فروش جهاني 
هفدهم  جايگاه  در  توانست   2015 سال  در  خود 
شركت هاي برتر پيمانكاري قرار گيرد و مديران اين 
جايگاه 10  در  را  اين شركت  كه  اميدوارند  شركت 

شركت برتر قرار دهند.2

دنياى گسترده
E&C ساخت و ساز اين بار با هيوندا 

با پيمانكاران موفق

* پي نوشت :
گزارش پايدارى (Sustainability Report)، گزارشى است كه توسط يك شركت يا سازمان در مورد تاثيرات اقتصادى، زيست محيطى و اجتماعى كه فعاليت هاى روزانه اش ايجاد كرده اند، منتشر 

مى شود. گزارش پايدارى همچنين بيانگر ارزش ها و مدل حكمرانى سازمان بوده و ارتباط بين استراتژى هاى سازمان و تعهد آن به يك اقتصاد جهانى پايدار را نشان مى دهد.

منابع :
1-HYUNDAI E&C SUSTAINABILITY REPORT 2015
2- ENR Magazine (Engineering News - Record)
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تئـورى 
محدوديت ها

فوالد  پروژه  خاموشي؛  حكمت  سيد  ترجمه  ـ  تام نامه 
بردسير: شواهد حاكى از آنست كه تا حدود يك دهه قبل، 
به زمينه هاى  از تئورى محدوديت ها تنها محدود  استفاده 
تئورى، گستره  اين  از  استفاده  امروزه  اما  توليدى مى شد 
و  فروش  مديريت   ، پروژه  مديريت  مباحث  از  وسيعى 

مديريت منابع انسانى را در بر مى گيرد.

 (Bottleneck) گلوگاه  يا   (Constraint)محدوديت است.  سيستم) 
عبارت است از هر عاملى كه كارآيى سيستم را براى دستيابى به هدف، 

محدود مى كند.

تقسيم بندى محدوديت ها
 الف - محدوديت هاى فيزيكى
 محدوديت هاى منابع داخلى

 محدوديت هاى بازاريابى و فروش محصول
ب – محدوديت هاي محيطي(مواد اوليه، قوانين و مقررات، تحريم و ...)

ج - محدوديت هاى مديريتى 

  محدوديت هاى خط مشى و سياست گذارى
تجربه ثابت كرده، رفع محدوديت هاى خط مشى و مديريتى سخت تر از 
رفع محدوديت هاى فيزيكى است. به منظور هدف قرار دادن محدوديت هاى 
خط مشى و بكارگيرى اثربخش بهبود مستمر، يك رويكرد كلى بنام«فرآيند 

تفكر (.T.P)» ايجاد شده است.
 اين فلسفه چنين اشاره دارد كه در اغلب سازمان ها محدوديت اصلى، 
فيزيكى نيست بلكه مرتبط با خط مشى وسياست هاى مديريت است كه 

ناشى از تفكر آنان است.
- الزم به توضيح است تئورى محدوديت ها دارى نگرش سيستمى است 
و با مديريت محدوديت ها، دستيابى به هدف يا اهداف سيستم را دنبال 
مى كند پس بايد با مفهوم سيستم، مديريت و هدف آشنا شد تا بتوان در اين 

زمينه اقدامى را آغاز كرد.

 سيستم
مجموعه اى از اجزاي به هم پيوسته است كه با تركيبى از آرايش هاى 
موازى و سرى چيده شده اند تا از عملكرد اين مجموعه، محصول يا هدف 
خاصى حاصل شود لذا محدوديت هر سيستم، ضعيف ترين جزء مجموعه 

است.
 در اين ارتباط مى توان به ضرب المثل هاى انگليسى زير نيز اشاره كرد:

”A chain is no stronger than its weakest link”
يك زنجير از ضعيف ترين حلقه اش، قوى تر نيست.

 A weak part or member will affect the success”
“or effectiveness of the whole system

يك عضو ضعيف، موفقيت و اثر بخشى كل مجموعه را تحت تاثير خود 
قرار مي دهد.

منبع محدود كننده ظرفيت
در مباحث توليدى، صرف نظر از نوع فرآيند توليد، همواره منبعى وجود 
دارد كه ظرفيت توليد را محدود مى كند اين منبع را مى توان به ضعيف ترين 
حلقه يك زنجير تشبيه كرد.در تئورى محدوديت ها، اين منبع را يك منبع 
به  يا   Capacity constraint resource) ظرفيت  محدودكننده 

اختصار C.C.R) مى نامند.

  مديريت
فرآيندى است كه به واسطه آن، منابع در مسير هدف به شكل كارآمد و 
موثر به كار گرفته مى شوند تا رضايت ذينفعان حاصل شود. پر واضح است 
نقطه آغازين مديريت يك سيستم، تشخيص و تعريف هدف سيستم است 
و قبل از اين كه بتوان به بهبود هر بخش از سيستم كمكى كرد بايد هدف 
كل سيستم و معيارهاى ارزيابى اثر هر زير مجموعه بر هدف كلى سيستم 

تعريف شده باشند.

  هدف 
عبارت است از نتيجه يا حاصلى كه همه فعاليت هاى اجزاي سيستم در 

جهت دستيابى به آن است.

يك  داراى  الاقل  سيستم  هر  كه  است  معتقد  محدوديت ها  تئورى   
محدوديت است (زيرا اگر يك شركت هيچ محدوديتى نداشته باشد، سود 
آن بايد بى نهايت باشد) و وجود محدوديت ها نشان دهنده پتانسيل براى رشد 
و انجام تغييرات نتيجه بخش است. پس براى بهبود عملكرد سيستم نياز به 
مديريت محدوديت ها داريم. راه ديگرى وجود ندارد، ما بايد محدوديت ها را 
مديريت كنيم در غير اين صورت، محدوديت ها ما را مديريت مى كنند ضمنا 
محدوديت ها، خروجى سيستم را تعيين مى كنند، چه آنها را مديريت كنيم و 
چه نكنيم. محدوديت ها به صورت ذاتى، خوب يا بد نيستند، آنها فقط وجود 
دارند و رفتار ما با آنها تعيين كننده ماهيت آنهاست به نحوى كه اگر آنها را 
ناديده بگيريم، بد خواهند بود و اگر آنها را شناسائى و مديريت كنيم، به يك 

فرصت طاليى براى برون رفت از بحران و تجارت موفق تبديل مى شوند.

 تاريخچه
كه  محدوديت ها  تئورى  معنى  به   Theory of Constraints
ناميده مى شود. در دهه 80 ميالدى توسط يك  نيز   T.O.C به اختصار
الياهو موشه گلدرات مطرح شد كه راهكارهاى  نام  فيزيكدان يهودى به 
اجرايى آن نيز به فناورى توليد بهينه شهرت يافته اند. دكتر گلدرات در 31 
مارس 1947 در سرزمين هاى اشغالى (فلسطين) به دنيا آمد و در 11ژانويه 

2011  در همان جا نيز درگذشت.
 گلدرات در كتاب The Goal  (هدف) به تئورى فوق پرداخته است. 

هدف، كتابى است كه در قالب يك رمان به بيان مشكالت توليد و فرآيند 
برخورد با آنها مى پردازد. ماجراى كتاب از اين قرار است كه الكس روگو 
(قهرمان داستان) مدير كارخانه اى است كه با مشكالت زيادى دست و پنجه 
نرم مى كند. اين كتاب در سال 1984 ، چاپ و در سال هاى 1992 و 2004 
نيز ويرايش و مجدد چاپ شده و تاكنون بيش از چهار ميليون جلد نيز فروش 

داشته است.  

 مقايسه مبانى اين تئورى با ديگر نظريات مديريتى
 ،(J.I.T.) تئورى محدوديت ها مانند فلسفه مديريت ژاپنى توليد به موقع
مبتنى بر بهبود مستمر است و از اين نظر هر دو در مقابل نگرش سنتى 
مديريت قرار مى گيرند اما تفاوت عمده آن با نظام توليد به موقع در اين است 
كه فلسفه توليد به موقع بر كاهش موجودى ها و حذف اتالف ها متمركز 
مى شود ولى تئورى محدوديت ها بر شناسايى و مديريت محدوديت ها تاكيد 

مى كند.

  مفاهيم پايه و اصول تئورى محدوديت ها
اين تئورى بر مبناى بهبود مستمر استوار است و تمركز اصلى آن بر 
شناسايى گلوگاه ها، محدوديت ها و مديريت آنها (در جهت افزايش كارآيى 

مقـــاله
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مقـــاله

واژه هاى هدف و شروط الزم و كافى در كنار هم معنا مى يابند. داشتن 
شروط الزم و كافى، وضعيتى است كه حصول نتيجه را تضمين مى كنند لذا 
براى كسب اطمينان از نيل به هدف بايد شروط الزم را تشخيص داده و 
فراهم كرد. به عنوان مثال اگر شركتى هدف سودآورى را به عنوان هدف 
فناورى، مزيت  توسعه مستمر  اين صورت، رضايت مشترى،  برگزيند در 
رقابتى و افزايش سهم بازار همگى شروط الزم براى دستيابى به هدف 

مذكور محسوب مى شوند.  

  مراحل اجراى تئورى محدوديت ها
اجراى موفق تئورى محدوديت ها، مستلزم اجراى الگوريتمى با پنج گام 

اساسى به شرح زير است :
1- شناسايى محدوديت هاى سيستم

موانعى  سيستم،  محدوديت هاى  شد،  گفته  پيش  در  كه  طور  همان 
هستندكه سيستم را از رسيدن به اهدافش بازمى دارند لذا بايد با بررسى 
جامع عملكرد اجزاى سيستم، گلوگاه ها يا محدوديت هاى سيستم شناسايى 
شوند سپس موارد شناسايى شده با توجه به قانون ضعيف ترين حلقه زنجير و 
ميزان تاثير هر محدوديت بر عملكرد كل سيستم، اولويت بندى شوند و در 
نهايت بر محدوديتى متمركز شد كه به صورت جدى اثر قابل توجهى بر بازده 
سيستم مى گذارند؛ به عبارتى براى حل مشكل سيستم، ابتدا بايد بزرگترين 

مشكل را از ميان برداشت. 
در اين بخش بايد توجه داشت افزايش استحكام ساير حلقه هاى زنجير 

قبل از تقويت ضعيف ترين حلقه چيزى جز اتالف وقت و منابع نيست.
2- تصميم گيرى در مورد چگونگى بهبود عملكرد محدودكننده هاي ظرفيت 

سيستم تا حد امكان
اكنون كه محدوديت يا گلوگاه سيستم مشخص شده بايد با اتخاذ تدابير 
الزم (مانند پيش بينى يك بافر اطمينان در جلوى اين منبع) عملكرد منبع 
محدودكننده ظرفيت، بهبود يافته تا نهايتا منجر به افزايش بازده سيستم شود.
3-تابعيت و فرمانبردارى همه بخش ها از محدوديت جهت بهره بردارى 

بيشتر از محدوديت
با  را  سيستم  اجزاى  و  منابع  همه  حركت  آهنگ  بايد  مرحله  اين  در 

محدوديت تنظيم كنيم.
 در اين مرحله تابع قرار دادن شامل دو بخش مهم مى شود : 

الف ـ به نحوى منابع بدون محدوديت را مديريت كنيم كه از حداكثر 
بهره بردارى از عامل محدودكننده، اطمينان حاصل كنيم (براى حمايت از 

عملكرد سيستم).  
ب ـ به نحوى منابع بدون محدوديت را مديريت كنيم كه بيشتر از نياز 

عامل محدودكننده، فعاليت نكنند (براى جلوگيرى از افزايش هزينه).
4- افزايش سطح عملكرد محدوديت هاى سيستم                            

در اين مرحله جهت افزايش بازدهى ، اقداماتى مانند افزايش شيفت توليد 
و افزودن منابع توليد و ... بررسى و صورت مى پذيرد تا محدوديت سيستم 

رفع شود. 
و  بازگرديد  اول  مرحله  به  رفع شد،  محدوديت  قبلى  مرحله  در  اگر   -5
چرخه را تكرار كنيد.اين مرحله موجب مي شود تا بهبود مستمر حاصل شده 
و سكون، منجر به محدوديت مجدد سيستم نشود. زيرا لَختى (اينرسى) 
سيستم، بزرگترين دشمن بهبود مستمر است و به عنوان يك اصل بايد توجه 

داشت كه تنبلى سيستم، يك محدوديت اساسى است.

 شاخص هاى ارزيابى تئورى محدوديت ها
به  لذا  است  مالى  رويكرد  تئورى محدوديت ها،  رويكرد  كه  آنجايى  از 
شاخص هايى مرتبط براى ارزيابى نياز خواهد داشت كه در اين زمينه به دسته 

بندى هاى زير مى توان اشاره كرد:
شاخص هاى سنتى ارزيابى مالى:

1- سود خالص 
2- نرخ بازگشت سرمايه 

3- جريان نقدى
كارآيى  بررسى  براى  محدوديت ها  تئورى  نظر  مد  نوين  شاخص هاى 

شاخص هاى مطرح شده به قرار زير هستند:
 (Throughput)1- خروجي يا دستيافت

 (Investment) 2- سرمايه گذارى
 (Operating Expense) 3- هزينه هاى عملياتى

فوايد اعمال تئورى محدوديت ها : كاهش زمان توليد و هزينه، افزايش 
سودآوري، توسعه مستمر فناورى، كسب مزيت رقابتى، افزايش سهم بازار، 

كسب رضايت مشترى، افزايش كيفيت محصول و ... 

  نتيجه گيرى
امروزه رقابت سخت تر از هميشه شده است. هرروز بر سختى آن نيز 
افزوده مى شود و طول دوره عمر موفقيت كوتاه تر شده است. اين رقابت 
شديد و تنگاتنگ در بازار باعث شده است كه سازمان ها، «تغيير» را بعنوان 
يك اصل و قاعده بپذيرند؛ يعني همان كه در مديريت كيفيت، بهبود مستمر 
مي ناميم. سازمان ها جهت رويارويي با اين پديده قبل از هر چيز بايد تفكر 
و ذهن خود را تغيير دهند. هر سازمان و كاركنان آن بايد ياد بگيرند چگونه 
با اين تغييرات كنار بيايند. سازمان ها در بستر تغييرات دايمي محيط پيرامون 

خود، براي يافتن راه هاي جديدي براي رقابت، تغييرات را بپذيرند.
 براى رويارويى با چالش هاي جديد الزم است تغيير را به عنوان يك 
اصل پذيرفته باشند و همواره در جستجوي راه هاي جديد جهت رقابت باشند 
تا خود را با حركت و پويايي بازار همراه كنند. اكثر مديران پذيرفته اند كه 
توجه به خواست مشتري كليد موفقيت كسب و كار است و بر اين اساس، 
سازمان ها در جستجوي انعطاف پذيري و درك بهتري از بازار هستند ولى 
الزمه آن اين است كه مديران و كاركنان بدانند سازمان براي رسيدن به 
هدف چه كار مي كند و به چه سمتي در حال حركت است و بدين گونه 
تحول عميقي پديدار شده است كه اصول و قواعد مسلم گذشته را به چالش 
طلبيده است.بر اساس اين روش، ما بايد درك خود را از سازمان و چگونگي 

مديريت سازمان نيز تغيير دهيم. 
بايد ياد بگيريم كه سازمان را به منزله موجود زنده اي در نظر بگيريم 
كه مي بايست همه اجزاي آن هماهنگ با هم كار كنند تا به سمت هدف 
موردنظر خود حركت كند. مديريت محدوديت از يك طرف با واقعيت هاي 
قرار  ريسك  معرض  در  را  سازمان  ديگر  از طرف  و  دارد  مطابقت  جديد 
نمي دهد. به عبارتى ابزارهاى مديريت محدوديت به نوعى است كه ريسك 
يا عدم قطعيت محيط را با ايجاد توانمندى در سيستم تا حد زيادى تحت 
كنترل مى گيرد و از سوى ديگر در صورتى كه الزم باشد، تغييرات مورد نياز 
براى بقا را ايجاد مى كند به عبارتى نقطه اى است كه تعيين مى كند تغيير را 

بايد كنترل كرد يا پذيرفت.
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اما  است.  تعمير  دست  در  ساختمان  از  بخشي  1395ش- 
اند  پاشيده  آب  را  حياط  است.  ساكت  جا  همه  نيست.  كارگري 

است.  آب  از  پر  آن  و حوض هشت گوش وسط 
چرخي  شيراز  بيگ»  اسحاق  «محله  در  خان  مدرسه   درمحيط 
صداي  گاهي  كه  آن  درون  آرامش  و  مطلق  سكوت  در  بزنيد. 
نارنج  از ميان درختان نخل و  پرنده اي شادمان و شوخ و شنگ 

دهيد. پرواز  و  دهيد  پر  را  دل  مرغ  مي رسد  گوش  به 
نشسته  سكويي  روي  و  تاقي  زير  حياط،  اين  از  اي  گوشه  در   
در  يوسف  تجارتخانه  در  كه  نوجواني  به  كنيد.  فكر  محمد  به  و 

مي كند.  فتق  و  رتق  را  پدر  تجاري  كارهاي  بصره 
شيخ  و  ميرداماد  بحث  محفل  در  كه  شيرازي  قوام  پسر  به 

كشد. مي  سر  پي  در  پي  را  معرفت  جام  و  است  نشسته  بهايي 
ناچار شاه  تبعيِد  انديشان و  از غضب حسودان و كج  او كه  به   

است.  بازگشته  مكان  اين  به  و  شده  رها  عباس 
تاق،  همين  زير  در  و  فضا  همين  در  پيش  سال  چهارصد 

است؟ انديشيده  مي  چه  به  شيرازي  محمد  صدرالدين 

***

بخواهيد  اگر  پرسيدند:  سقراط  از  قبل  چينى  حكيم  يك  از   »
مى كنيد؟  چه   كنيد،  اصالح   را  جامعه 

اصالح  را  واژه ها  باشد،  من   دست  كار  اگر  گفت:  حكيم 
لغت ها  است.  عجيبى  حرف  مى شود.  درست  همه چيز  و  مى كنم 
و واژه ها اگر اصالح شود و اسم ها اگر در جاى  خود قرار بگيرد، 
به  كه  بود  نخواهد  روزگارى  ديگر  و  مى شود  اصالح  چيز  همه 

شكر». از  شيرينى  و  رفته  دنبه  ز  «چربى  شاعر  قول 
شيرين  شكر  و  چرب  دنبه  كه  كنيم  زندگى  روزگارى  در  اگر   
را  خود  معناى  واژه ها  ديگر  بگوييم،  هم  فلسفه  و  نباشد 

سياست. مى شود،  فلسفه  وقت  آن  و  داشت   نخواهند 
به   و  مى گيريم  ياد  را  اصطالحات  مى خوانيم.  بد  را  فلسفه  ما   
مغلوب  رقيب  تا  مى كنيم   استفاده  آنها  از  خصم،  بر  غلبه  قصد 
انديشمند  يك  قول  به  آموخته ايم.  فلسفه   مى كنيم  فكر  شود. 
خروارها  زير  از  را  «گفتار»  كه  است  اين  فيلسوف  كار  امروزى، 

گفته. و  گفتار  بين  است  تفاوت   اينجا  و  بكشد  بيرون  «گفته» 
هزار  وارث  كه   است  دليل  اين  به  بود  موفق  مالصدرا  اگر   
را  گفته ها  توانست  او  است.  اسالمى   فرهنگ  و  عقلى  تفكر  سال 

بگويد. و  كند  تبديل   گفتار  به 
پيش  از  حكمت  يك  كه  نيست   اين  كارش  فلسفى  متن   
از  كه  است  اين  دهد؛كارش  ياد  ما  به  را  شده  پرداخته   و  ساخته 
نو  از  بايد  را  گذشته  انديشه هاى   كند،  آغاز  جديد  گفتار  يك  نو 

غير  ما  وضع  مى شد،  خوانده  سبك  اين  به   فلسفه  اگر  انديشيد. 
هست. حاال  كه  بود  اين  از 

هم   شايد  نمى كنيم؛  طرح  خوب  سؤال  مى كنيم.  حفظ  فقط   
فيلسوفى  چه  ندارد  پرسش   كه  فيلسوفى  باشيم.  نداشته  سؤال 

است؟
و  مى خواند  فقط  را  مفاهيم  ندارد،  پرسش  كه   فيلسوفى   
كرد،يا  فلسفه  ادعاى  پرسش   بدون  هم  هركس  و  مى گيرد  ياد 
يقين  و  ميانه شك  در  تفكر،گردش  كار  نادان.  يا  است  شارالتان 
نمرده  او  «بر  است.  مرده  شد،  سياست  تاب  وقتى  فلسفه  است. 

كنيد». نماز  من  فتواى  به 
هستى؛  ماجراجو  ماجرا.  يعنى  فلسفه   است.  مخاطره  فلسفه،    

خانه.  بنشين  برو  نيستى،  ماجراجو  بفرما! 
كنيم.  صحبت  مالصدرا  عظيم  شاهكارهاى  از  يكى  از  بياييد 
با  ماده  و  معني  ارتباط  نحوه  از  او  زد.  عجيبى  حرف  مالصدرا 

گفت. هم 
نتوانست.  دكارت  كنند.  حل  نتوانستند  را  مسئله  اين  پيشينيان، 
در  ارسطو  براى  حتى  نتوانست.  سينا  ابن  الرئيس  شيخ  حتى 

مالصدراست. بشر،  تاريخ  در  مساله  اين  قهرمان  يونان. 
و  جسماني  آمدن  وجود  به  نظر  از  نفس،  فرمود:  مالصدرا 
شاهكارهاى  از  يكى  جمله،  اين  است.  روحاني  بقا،  نظر  از 
اصال  بشر  كار،  آغاز  در  كه  بگويد  خواهد  مى  مالصدراست! 
بدن  فقط  كار  آغاز  در  بشر  نيست!  مجرد  بشر،  ندارد.  نفس 
از  روح  وقت  آن  خوب  نيست.  هيچى  و  فقط  است  نطفه  است. 

نطفه؟  داخل  رود  مى  خارج 
يك  شود؟  مى  جنين  نهايتا  و  كند  مى  پيدا  تكاملى  سير  نطفه 
جوهرى  حركت  زيستى.  ديگر،  تكامل  و  است  جوهرى  تكامل، 
بدن  و  كرد  پيدا  تكامل  كه  حاال  دارد.  فرق  زيستى  تكامل  با 

مي كند؟  حلول  بدن  در  روح  يك  كرد،  پيدا 
فرمود! مى  طور  همين  هم  سينا  ابن 

هم  هنوز  نيست.  چيز  هيچ  هم  هنوز  گويد:  مى  مالصدرا 
هيچى  و  است  بدن  هم  هنوز  شود  مى  متولد  وقتى  است.  بدن 

مى شود؟ چه  پس  نمى فهمد. 
فهم  به  معنويت  ببينيد  است.  جوهرى  حركت  گويد  مى   
صحبت  معنويت  از  كه  كسى  نيست.  معنويت  نباشد  فهم  است، 

مى كند.  سرايى  ياوه  ندارد،  فهم  ولى  كند  مى 
چگونه  پس  بود.  ماده  يك  فقط  انسان  ندارد.  معنويت  ماده، 

شد؟  روحانى 
برود!  داخلش  به  و  بيايد  روح  اينكه  نه  روحانى شده  ماده  خود 
جوهرى،  حركت  با  خود  ماده  است.  مهم  خيلى  و  اينجاست  نكته 
با تحوالت پي در پي، به آستانه تجرد مى رسد و روح مى شود. 
و  است  همين  مسئله  شود.  مى  روحانى  جسم،  اين  خود  يعنى 

جاست. همين  هم  عظمت 
شد  متولد  كه  وقتى  همان  از  شود؟  مى  روحانى  موقع  چه   
است،  طليعه  است.  روحانيت  طليعه  كرد،   باز  را  چشمش  و 
ديد،  را  چيزى  يك  و  كرد  باز  كه  را  چشمش  است.  شكوفايى 

است.  روحانيت  باب  شكفتن  اين 
احساسات  كوچكترين  حتى  درك ها،  ترين  ساده  حتى  درك، 
براى  درك  اصال  است.  روحانيت  باغ  شكفتن  نگاه،  و  لمس  مثل 

است. روحانيات  عالم 
است.  روحانيت  ادراك،  سنخ  نداريم.  ما  روحانى  غير  درك   

مى رسد.  ترّوح  به  ماده  جوهرى،  حركت  با  تكامل،  بنابراين 
همين.»2 يعنى  تحول 
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آخرين  ه.ق-    1024 ناصر شريعت:  مهدي  ـ  تام نامه 
قسمت ساختمان در حال ساخت است و اهللا وردي خان 
اين بنا را مخصوص استادي مي سازد كه در روستايي دور 
افتاده در تبعيد، روزگاري از آرامش و سختي را ميگذارند 
و پيك ها به سوي روستاي كهك مي تازند تا خبر رهايي 

را براي يك رها ببرند. 

مردي  درتبعيد ابـدي1

1-نام كتاب نادر ابراهيمي در مورد مالصدرا
2-از دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني

كد: 91781
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1. قيام زنگيان از 255 تا 270 هجري قمري به رهبري علي بن محمد معروف به «صاحب الزنج»-  كتاب قيام زنگيان نوشته احمد علبي ترجمه كريم زماني 
59/1/1

2. امام صادق (ع) در پاسخ اين پرسش راوي كه «مردم چگونه از حجتي كه غايب و پنهان [از ديده ها]ست بهره مند مي شوند؟» مي فرمايد:«آن چنان كه از خورشيد 
در زماني كه ابرها آن را پوشانده اند استفاده مي كنند».

3. پيامبر فرمود: «اگر زمين  از امام  تهي  باشد تمام  اهلش  را به  كام  خود فرو خواهد كشيد».

كد: 91681

التهـاب  بيـابـان
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خشِم  فرياِد  و  نعره  ناصر شريعت:  مهدي  ـ  نامه  تام 
بردگان سياه در باتالق هاي گرم و مرطوب از دور و نزديك 

به گوش مي رسد؛  تعقيب و گريزي نفس گير و خونين.

ديگر نمي دانند بايد چه بجويند. هر راهي كه مي شد رفت را رفته اند. هر 
دري را كه مي شد كوفته اند؛ راهي هموار نگشت و دري گشوده نشد. 

مفّري نيست.
 به درستي يا به اشتباه روزي پي اسپارتاكوس بر ضد قيصرشوريده اند 
با  ديگر  روزي  و  رفته اند  كسري  جنگ  به  مزدك  پي  از  ديگر  روز  و 

صاحب زنگي به نبرد خليفه برخاسته اند.
 گاهي در ظاهر بر فرعون چيره شده اند و گاهي در باطن در صحراي 
سينا باخته اند و سال ها اسير شده اند. زماني خود اسير بودند و روزي خود 

ديگران را به اسارت برده اند. 
شايد تنها رنگ ها تغيير كرده باشد، وگرنه همين است كه همان بود. 
رفت آن كه رفت و كشيد آنچه كشيد. مرگ، لحظه رهايي تن بود. اما 

روح، در سختي و آساني همچنان بدنبال جواب است.
 و جواب اين بار، حاضر و آماده است.جان ها تشنه اند و چشمه جوشيده.

پرواز است. پرسش  تنِد رهايي و  نَفس و نبض  او  و  ما در قفسيم   
ماييم و پاسخ اوست. 

پاسخ تويي كه اينك حاضري. آنان كه جانشان ولوله ي ديدن تو را 
دارند، تشنه در كوير مي روند.

ارواحي تشنه اند كه مي خواهند خود را سيراب كنند چه در اسارت   
چه در رهايي.

 بي تاب، در برهوتي گرفتار آمده اند كه به سمت هر سرابي كشيده 
مي شوند بدان اميد كه شايد كه تو باشي. 

بعضي هم  چنان مي انديشند كه چرخ جهان بي تو نيز مي گردد و 
خود  اما جهان  برپاست.  باشي، جهان هم  كه  گيرم  مي گويند  گروهي 
چيز  همه  كه  توست  خاطر  به  و  هست  كه  توست  براي  كه  مي داند 

 نبردي سهمگين و نابرابر به اميد رهايي.
همه  اروند،  سواحل  فرات،  كرانه هاي  بصره،  اطراف  باتالق هاي 

صحنه ي رويارويي بردگان شورشِي زنگي با سپاه حكومت است1.
آن سوتر در پاي برج پرپيچ سامرا، در لشكرگاه سپاه خليفه كه فوج 
سربازان در حال اعزام براي سركوب قيام زنگيان هستند، به رغم اراده ها 
حادثه اي عظيم در دست رخ دادن است. زمين در حال چرخيدن به سمت 
مسيري جديد است. زير پوست ملتهب اين شهِر نظامي و درخانه اي كه 
در پادگان شهر در محاصره ي نگاه هاي سنگِي ماموران است، جرياني از 

نسيِم اميد در آستانه ي وزيدن است. 
***

نرگس، مليكه ي رومي، از نوادگان شمعون، وصي عيسي(ع)، نوزادي 
را به دامن گرفته است و آرام مي بويد.

***
و  باتالق ها  اين  در  را  خود  كشته هاي  حالي  در  زنگي  شورشيان 
و  پانزده سال تحمل سختي  از  نيزارها پشت سر مي گذاشتند كه پس 
مرارت عاقبت به زانو درآمده بودند و زنجير در پاي و گردن به سمت 
سياهچال هاي خليفه و بردگي دوباره مي رفتند. هزار سال گذشته  است 

و شايد هم كم و بيش. 
با روح هاي مسخ شده  با بدن هاي مجروح، خسته و اسير و  بردگان 

گونـاگون

كد: 91782
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از  قربانعلي  فرزند  متوسطه)  اول  ساله(دوره   14 مرادي  فاطمه 
همكاران بخش اداري، توانست در جشنواره خوارزمي كه سال 94 

برگزار شد، در قسمت دستـ  سازه رتبه اول را كسب كند.
وي صنايع دستي زيادي را از قبيل ميزگرد، گاري، جعبه و گلدان را 
با استفاده از روزنامه بازيافتي ساخته است كه گلدان وي حائز رتبه اول 
شد.وي در خصوص نحوه دريافت جايزه خود گفت: در ابتدا مسابقه در 
سطح مدارس برگزار شد كه با كسب رتبه اول در اين بخش، به سطح 
مسابقه هاي شهرستان هاي استان تهران راه يافتم كه در اين رقابت هم 
مقام اول را به دست آوردم و اثر خود را با حمايت مدرسه ام به جشنواره 
خوارزمي ارسال كردم.الزم به ذكر است، اثر برگزيده وي به رقابت در 

سطح استان هاي كشور راه يافته و منتظر داوري است. 

برنده جشنواره خوارزمي از خانواده تام

گونـاگون

ضمن تشكر از همكاران و استقبال خوبي كه از مسابقه عكاسى«هم، 
كار، گاه» به عمل آمد، به استحضار مي رساند، نتايج نهايي مسابقه 

عكاسى»هم، كار، گاه» مشخص شد.
طي داوري اوليه 8 اثر به عنوان آثار منتخب ارزيابي شدند. راي گيري 
نهايي به صورت پيامكي و با راي همكاران انجام شد كه در اين ميان 
346نفر در مسابقه پيامكي  شركت كردند كه در اين ميان تصوير گرفته 

شده توسط آقاي نادر نادري با كد 18 با 119 راي، عكس آقاي كاظم 
پاشازاده با كد 16 با 88 راي و عكس خانم روشنك سپاسيان با كد 13 با 68 
راي به ترتيب بيشترين آراي ماخوذه را به خود اختصاص دادند همچنين از 
ميان همكاراني كه در مسابقه عكاسي «هم، كار، گاه» شركت كردند، خانم 
شبنم باطبي به قيد قرعه انتخاب شد. هدايايي براي افراد برگزيده در نظر 

گرفته شده است. 
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نتايج نهايي مسابقه عكاسي «هم، كار، گاه» نتايج نهايي مسابقه عكاسي «هم، كار، گاه» نتايج نهايي مسابقه عكاسي «هم، كار، گاه» 

تو ممكن و معني شده است2.  بودن هرچيز در سايه حضور  برجاست. 
همانگونه كه پيش از تو چنين بود.

بودن تو جهاني را كفايت است و اگر تو نباشي ادامه جهان را بهانه اي 
نيست كه ديگر با اين همه رنج و سختي به چه بيارزد؟ زمين به اميد روِز 
تو چنين با شتاب از شب ها مي گذرد و خود را به صبح مي رساند كه شايد 

اين صبح، نويد روز طلوع تو باشد؛
 روزي كه تو نباشي زمين به پايان راه رسيده است3.

***
مى خواهمت، چنان كه شب خسته، خواب را

                               مى جويمت، چنان كه لب تشنه، آب را

محو توام، چنان كه ستاره به چشم صبح
                               يــا شبنـم سپيده دمــان، آفتـــاب را

بى تابم آنچنان كه درختان براى باد
                               يا كودكان خفته به گهـواره، تـاب را

بايسته اى چنان كه تپيدن براى دل
                               يــا آنچنان كه بال پـريدن عقاب را

حّتى اگر نباشى، مى آفرينمت
                               چونـان كه التهـاب بيابان، سراب را

اى خواهشى كه خواستنى تر ز پاسخى
                               با چون تو پرسشى، چه نيازى جواب را؟!

كد: 91783

كد: 91784
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كاريـكاتور

روز جهانى محيط زيست روزى است كه از سوى سازمان 
ملل براى افزايش آگاهى مردم براى نگهدارى محيط زيست 
و تحريك سياستمداران به گرفتن تصميماتى براى رويارويى 
انتخاب  با تخريب محيط زيست و گونه هاى زيستى جانورى، 

شده  است. 
تاريخچه روز جهانى محيط زيست به سال 1972 يعنى 44 سال پيش 
بر مى گردد. در آن سال براى اولين بار، سازمان ملل متحد كنفرانسى را با 
موضوع انسان و محيط زيست در شهر استكهلم سوئد برگزار كرد. همزمان 
با برپايى اين كنفرانس مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه اى را تصويب 
كرد كه منجر به تشكيل UNEP (برنامه محيط زيست سازمان ملل) شد. 

هم اكنون 44 سال است كه UNEP در سراسر جهان مراسم ويژه اى 
به اشكال  اين روز مى تواند  اين روز برگزار مي كند. مراسم  را به مناسبت 
دوچرخه  همايش هاى  خيابانى،  راهپيمايى هاى  قبيل  از  باشد  مختلف 
درختكارى  مدارس،  در  نويسى  مقاله  و  نقاشى  مسابقات  نمايش،  سوارى، 
و فعاليت هاى مربوط به بازيافت، پاكسازى باشد. هدف از برگزارى چنين 
مراسم هاى جلب توجه عمومى به مسايلى است كه محيط زيست را آلوده 

مى  كند.
 هر سال نيز يكى از مسايلى كه شديدا محيط زيست را تهديد مى كند 
به عنوان موضوع انتخاب مى شود كه براي سال 2016 نيز شعار «به سوي 

طبيعت، براي زندگي» انتخاب شده است.

روز جهـانى محيـط زيـست
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نفر در بخش  با حضور 71  انتخابى پومسه كشورى  مسابقات 
استان  تكواندو  خانه  در  ارديبهشت  دهم  روز  تيم  و 12  انفرادى 
البرز برگزار شد و عرشيا غياثوند فرزند داوود از همكاران شركت 
تام در اين مسابقات توانست مقام دوم كشوري را از آن خود كند. 
عرشيا غياثوند 9 ساله، در دوره قبلي همين مسابقات توانسته بود 
به رتبه سوم مسابقات كشوري دست يابد. وي هم اكنون حدود دو 
سال است كه در اين رشته ورزشي مشغول به فعاليت است.همچنين 
البرز در سه  مسابقات تكواندو(پومسه) جام رمضان در سطح استان 
رده سنى نونهال نوجوان و بزرگساالن برگزار شد. در اين مسابقات 
عرشيا و اميررضا(فرزند ديگر آقاي داوود غياثوند) به مدال برنز دست 
پومسه  بزرگ  استاد  نيا  استاد موسي  با حضور  اين مسابقات  يافتند. 

جهان و آسيا برگزار شد.  

مدال آوران نوجوان از خانواده تام

گونـاگون

كد: 91785
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