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16 دي ماه امسال بيستمين برگ تاريخ تام ورق خورد. بيست سال تجربه 
به تجربيات سابقمان افزوده شد و ادعا مي كنيم كه همچنان در مسير 

يادگيري و نوآوري در حال گام برداشتن هستيم. 
چالش ها هيچ گاه پاياني نداشته اند همچنان كه ما از مبارزه  و تالش دست 
برنداشته ايم. شايد همين است كه ماندگاريمان را به انضمام ايجاد ارزش 

افزوده براي صنعت تضمين كرده است.
به  اعتماد  جز  نيز  ساله  بيست  سفر  اين  راه  توشه  و  سرمايه  مسلما 
استعدادهاي خالق و جوانمان نبود ماحصل آن را نيز ديديم و پاسخي بس 

نيكو ره آورد اين اعتماد و اعتبار دوطرفه بود.
تجربه را از خبرگان صنعت آموختيم و ذخيره راه جوانان تازه نفس كرديم. 
از خودرو آغاز كرديم و با خودرو همچنان در حال كسب تجربه و دانش و 

در مقام عمل  و پياده سازي آنها هستيم.

اميد به افقي روشن در راه كسب و كار شركت و كمك به گردش 
چرخ هاي صنعتي كشور داريم. تثبيت بازارهاي فعلي، ارزش سازي بيشتر 
براي مشتريان و تثبيت و ادامه حركت در مسير خوداتكايي عواملي تاثيرگذار 
و هم افزا در استقالل اقتصادي و رونق ملي خواهند بود كه در سرلوحه 

فعاليت هاي شركت قرار گرفته است.
از تالش هاي  درخشش 2 )ويژه نامه سالروز تاسيس تام( گوشه هايي 
صورت گرفته طي ادوار مختلف است كه در روايتگري آن سعي شده اقوال 
مختلف از صاحبان مناصب مديريتي  و رده هاي كارشناسي در نظر گرفته 

شود. 
بي شك نمره اي جز بيست نمي تواند جواب ايجاد يك پلت فرم دانشي به 

خصوص در حوزه صنعت باشد. 
مي دانيم و مي باليم و ره سپار آينده ايم.
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دو دهه از كاشت نهال نوپاي تام گذشت و اكنون بايد از درخت تنومندي 
سخن به ميان بياوريم كه شالوده آن را نيروهاي متخصص و مديران با تجربه 

و جوان تشكيل مي دهند.
16 دي ماه امسال به عنوان بيستمين سالروز تاسيس شركت تام، بهانه اي است كه 
تالش صادقانه مديران، كاركنان و سهامداران شركت را ارج نهاده و 20 سال حركت و 
فعاليت مستمر را يادآور شويم.  حقيقتا جايگاه فعلي تام نتيجه بيست سال خدمت صادقانه 
و با انگيزه پرسنل آن بوده است. تام در اين سال ها در وادي كسب تجربه، آموزش، 
پژوهش و ثبت كارهاي نوآور مهندسي به گونه اي ظاهر شد كه مي توان ادعا كرد كه 

نمونه داخلي آن در كشور يافت نمي شود. اين نمونه هم از ديدگاه دانش مهندسي، هم 
نيروي متخصص، هم نيروي آموزش ديده و همگن بودن سطح تخصص قابل ذكر است. 
مسلما چالش نيز بر سر راه كم نداشته است ولي نكته جالب براي عبور از ورطه هاي 

صنعتي، همين مصداق ساختن آينده است. 
از دانش خودرويي خود مس سرچشمه را ساخت و از تجربه آن پايه هاي فوالد بردسير 
را با باالترين كيفيت در اوج دوران تحريم بنا نهاد. در زماني كه برخي شركت هاي فني و 
مهندسي نگراني اصلي شان بقاي آنهاست، تام توانست از اين موضوع نيز عبور كرده و به 
فكر خلق ايده و ايجاد ارزش هاي جديد در دنياي صنعت و به خصوص حوزه اتوماسيون 
صنعتي باشد. به واقع اين تالش و اين حميت نمره اي جز بيست ندارد و بايد اذعان داشت 
با پشتوانه ارزشمند سرمايه هاي انساني، تام به آنچه شايسته آن است، دست خواهد يافت. 
ضمن قدرداني از بنيان گذاران اين شركت و همه مديران و همكاراني كه در اعتالي نام 
تام تالش خود را كردند و امروز در جمع ما حضور ندارند، اين روز فرخنده را به همه 
عزيزان سخت كوش در شركت، ايران خودرو و همكاران مستقر در پروژه ها تبريك گفته 

و آرزوي توفيق روز افزون براي همه دارم.
                                                                 سرفراز باشيد

                                             مظفر اعوانيـ  مديرعامل شركت تام ايران خودرو

“پيام مديرعامل به مناسبت بيستمين سالروز تاسيس تام ”

طي پيامي به مناسبت سالروز تاسيس تام از سوي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو عنوان شد؛

تام فراتر از يك شركت پيمانكاري است

به مناسبت بيستمين سالروز تاسيس تام

چابك سازي؛ راه كار موفقيت در حال و آينده

خانواده صنعتي ايران خودرو طي سال هاي اخير پيشرفت ها و موفقيت هاي 
نتيجه كار گروهي و حاصل تالش تمامي  را تجربه كرده است كه  بسياري 

همكاران اين شركت و شركت هاي تابعه اين گروه بزرگ صنعتي بوده است.
شركت تام نيز به عنوان يكي از پنج شركت زنجيره ارزش ايران خودرو، نقش بسزايي 
در موفقيت گروه صنعتي ايران خودرو ايفا كرده است و نه تنها اكنون در ساخت پلنت هاي 
خودروسازي و سرفصل هاي مختلف كاري آن حرف اول را مي زند بلكه سفير گروه صنعتي 
در ساير بازارهاي صنعتي نيز بوده است. رتبه و جايگاه فعلي تام در ايران خودرو و صنعت 
كشور مرهون نيروهاي متخصص اين شركت بوده كه با غناي تجربه باعث شد، سهم 
خود از بازار فني و مهندسي كشور را بيش از پيش به دست آورد. همان طور كه مي دانيم 

عرصه كار و تالش در فضاي توليد و خدمات، روز به روز رقابتي تر مي شود و اين موضوع به 
خصوص براي كسب و كارهاي پيمانكاري نمود بيشتري دارد. براي پويايي و ادامه حيات 
در اين فضا، شركت تام قوي تر از گذشته در صحنه ظاهر شد و در كنار حمايت هاي شركت 

مادر توانست فراتر از يك شركت صرفا پيمانكاري عمل كند. 
بنده بسيار خوش بين هستم كه با اتكا به توانمندي ها در شركت هاي گروه قادر خواهيم 
بود تا در عرصه هاي توسعه صنعتي كشور منشا اثر و نقش آفرين باشيم.  ايران خودرو به 
دنبال ايجاد بستري است تا با بهره مندي از تجارب ارزشمند شركت هاي گروه، فرصت هاي 
مناسبي براي ايجاد شرايط تحول آفرين در راستاي توليد،  توسعه و خلق ثروت مهيا كند 
و تام نمونه اي از اين موارد است كه اميد است بتواند زمينه ساز تحولي شگرف و حضوري 
چشمگير در عرصه هاي كالن اقتصادي و اجرايي شدن پروژه هاي استراتژيك و مهم 
كشور باشد. جايگاه كنوني تام علي رغم همه محدوديت ها جايگاه شايسته اي است و اين 
را مي توان در پروژه هاي مختلف اين شركت در سراسر كشور ديد. ضمن تبريك بيستمين 
سالروز  تاسيس شركت تام، فرصت را مغتنم مي شمارم تا از جد و جهد همه عزيزان 
زحمت كش اين شركت تقدير كنم. توفيقات صنعتي روز افزون را از خداوند منان براي 
اين شركت و سالمت را براي همكاران و خانواده هاي محترم ايشان در گروه صنعتي 

ايران خودرو و شركت تام را آرزو دارم.
                                                               هاشم يكه زارع

              مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو

بيستمين سالروز فعاليت صنعتي تام ، يادآور نام شركتي پيشرو در عرصه 
مهندسي و پيام آور ادامه راهي پويا در مسير توسعه صنعتي است.

روزترين  به  و  خودرويي  فني  دانش  آخرين  كسب  مسير  در  شركت  اين  حركت 
تكنولوژي هاي دنيا، توسعه آن را در ساير بازارها فراهم ساخت.

در كنار داشتن مسيري مشخص و اتخاذ برنامه اي هوشمند در حوزه صنعت، تام از 
وجود يك سهامدار خوب به عنوان پشتوانه اي قوي به نام ايران خودرو بهره مي برد كه 
حمايت هاي الزم را تاكنون از اين بنيان مهندسي در جهت حصول اهداف شركت مادر و 

صنعت كشور به عمل آورده است. 
مسلما فضاي رقابتي بازار امروز تام را ناچار به چابك سازي، كاهش هزينه، كاهش سربار 

و افزايش سرعت در انجام پروژه ها كرده است.
البته تام طي اين 20سال نشان داده كه چالش هاي زيادي را پشت سر گذاشته است و با 

تجربه و تخصص نيروي انساني از ورطه هاي صنعتي عبور كرده است.
 به كارشناسان نخبه تام و همه كساني كه با احساس مسووليت، شركت را به جايگاه 

كنوني رهنمون ساخته اند، افتخار می كنم و آرزو دارم كه شركت تام ايران خودرو با تكيه بر 
سرمايه هاي انساني خوب خود و برنامه اي مدون همچنان در مسير توسعه پيشگام باشد.

                                                       عباس ملكي تهراني
      قائم مقام ارشد مديرعامل ايران خودرو و رئيس هيات مديره تام

“

“

”

”
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 سند گزارش پروژه طراحي و ساخت
پنج دستگاه ربات به سازمان گسترش

شركت تام ايران خودرو در جهت ارتقاي سطح تكنولوژي توليد خودرو، 
همزمان با انجام پروژه هاي اتوماسيون خطوط توليد ايران خودرو، پروژه 
طراحي و ساخت يك نمونه ربات صنعتي پيشرفته را در دست اجرا دارد 
مونتاژ  و  توليد  خطوط  در  نياز  مورد  مختلف  عمليات  انجام  قابليت  كه 
خودرو را داراست. با پايان مراحل اجراي اين پروژه كه در قالب انتقال 
تكنولوژي صورت مي گيرد، توان و قابليت طراحي و ساخت ربات هاي 
گام  كه  آمد  خواهد  دست  به  كشور  مختلف  صنايع  نياز  مورد  پيشرفته 
مهمي در راستاي دستيابي به تكنولوژي هاي نوين اتوماسيون در كشور 
به شمار مي  رود. در گزارش حاضر، نكاتي در زمينه اتوماسيون و رباتيك 
كاربردهاي  و  شده  مطرح  اجمال  به  آينده  در  رباتيك  بازار  و  صنعتي 
در  است.  گرفته  قرار  اشاره  مورد  خودروسازي  در صنايع  ربات  مختلف 
اين ميان سوابق تحقيق روي ربات ها در ايران مورد بررسي قرار گرفته و 
منابع مرتبط با تجهيزات رباتيك در بخش هايي به صورت جداگانه ارايه 

شده است كه ....

بخشي از سند گزارش شركت تام به سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران در اسفندماه سال 1379

مقدمـــه

جوش و التهاب از جنس اتوماسيون
اسكلت هاي فلزي روي خطوط مونتاژ پيش مي روند. پيچ ها و 
مهره ها بسته مي شوند. ربات  هاي جوشكار مي چرخند و اتصاالت را 
در فوراني از جرقه هاي نور برقرار مي كنند. رنگ از هر طرف روي 

بدنه ها مي پاشد و مي نشيند و ربات هاي رنگ كار آرام مي گيرند.
 رگ هاي سيمي، زير جلد بدنه به هر سو كشيده مي شوند. 
چرخش كليد و صداي حركت بازوهاي موتور آتشكار، نشان از 
تكميل شدن كار و تپش انفجارهاي به زنجير كشيده شده قلب 

اين راهوار فلزي است.

اتوماسيون، ربات و حركت؛ اين فضايي است كه تام در آن متولد 
شده و باليده است. براي قدم به قدم اين مسير و اجراي خطوط 

توليد خودرو دويده و در آن به كمال رسيده است.
تام به جاي نگاه ِصرف به دستاوردهاي ديگران، دست هاي خود 
را در ورطه عمل ورزيده كرده است؛ چه زماني كه ايران خودرو به 
دنبال بازويي فني و بومي براي تضمين مسير حركت خود بود و چه 
اكنون كه در توليد خودروهاي روز دنيا و روانه آن به بازار سهمي 

كليدي دارد.

تام در مسير حرفه اي شدن خود تنها سوار بر مركب و صنعت 
را  ايستگاه هاي كاري مختلف و جامعي  نبوده و  پيشتاز خودرو 
براي خود تعريف كرده و سبد كاري خود را گسترش داده است. 
سرچشمه ي بازارهاي جديد در مس سرچشمه رقم خورد وجوشيد. 
غبار از چهره فوالد در سيستم غبارگير فوالدخوزستان زدوده شد. 
ناخالصي هاي زغال در زغالشويي شاهرود جدا مي شود و مبداء و 
مقصد در پايپينگ فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي به هم پيوند داده 
شد. در شمال شرقي ترين نقطه ايران، سرخس، گاز خانگيران در 
كنترل تجهيزات سرچاهي ماست و سوخت گاز در 215 جايگاِه 
ساخت ما در دهان موتور خودروها پمپاژ مي شود. بدنه خودروهاي 

جديد پژو 208، 301، 2008 روي خطوط ساخته تام پيش مي روند. 
قوس الكتريكي الكترودها در كوره مذاب بردسير در ارتفاع دو هزار 
متري زير نظر كارشناسان تام مي غرد و پست برق مهندسين ما 
پشتيبان اين صاعقه دست ساز بشر است. تله كابين دانشگاه آزاد با 
مشاركت تام در ايوان تهران باال مي رود. در وراي مرزها در نفت چاله 
آذربايجان كارشناسان تام هستند كه پايه هاي كارخانه خودرو سازي 
جديدي را پي مي ريزند. در فرودگاه امام، كاالها در انبار مكانيزه  
ساخِت تام و با سيستم اتوماسيون تام براي پرواز در مسيرهاي دور 

وارد هواپيماها مي شوند ...
و بلند پروازي تام ادامه دارد...

ن
ازي

 آغ
ن

سخ

ن
ازي

 آغ
ن

سخ

67



13
96

اه 
مـ

ي 
/ د

 2 
ش

ش
رخ

  د
م /

تـا
س 

سي
تـا

رد 
الگ

 س
ن

ميـ
ست

 بي
مه

نـا
ژه 

ويـ
 

13
96

اه 
مـ

ي 
/ د

 2
ش 

ش
رخ

  د
م /

تـا
س 

سي
تـا

رد 
الگ

 س
ن

ميـ
ست

 بي
مه

نـا
ژه 

ويـ
 

89

تام در گذر زمان

1394
 تا 

1396

1387
 تا 

1393

1385
 تا 

1386

1378
 تا 

1382

  جذب پرسنل نخبه از دانشگاه هاي معتبر كشور
 انجام پروژه X9 طراحي سلول رباتيك درب صندوق عقب پژو 

پارس به عنوان اولين پروژه رسمي
 اورهال 11 ربات قديمي و بررسي نقشه ها براي راه اندازي آنها

 امضاي قرارداد با شركت هيوندايي براي ساخت، نصب و 
راه اندازي 47 ربات

  امضاي قرارداد با وزارت صنايع سنگين در راستاي ساخت 
هفت ربات

BMW دمونتاژ ربات هاي كوكا مربوط به خط بدنه  

 ورود به حوزه ساخت اپليكيشن رباتيك شامل: جابجايي قطعات، 
مواد مذاب، جوشكاري، پاشش PVC و سيلر و پاشش رنگ

 طراحي خطوط توليد و تجهيزات و همكاري با EDAG آلمان
 Wooshin ،KUKA ،Durr شركت هاي  با  همكاري   

Eiseman، و Hyundai در راستاي كسب دانش فني
 اعزام نيرو به آلمان و طراحي پيچيده ترين خط توليد در آن 

زمان)خط بدنه سازي شماره 5 مربوط به پژو 206(
 جذب دانش فني پس از اخذ هر پروژه

 ساخت خط موتورسازي شماره 3 ايران خودرو

كسب و توسعه دانش فني خودروسازي
الگوبرداري از شركت هاي پژو و فيات و تشكيل هسته دانشي

 رسيدن تام به بلوغ در حوزه ربات
 اجراي خطوط رباتيك با هزينه تمام شده كمتر نسبت به 

پروژه هاي مشابه
 ايجاد خطوط توليد متنوع

 رسيدن به فناوري هاي جديد روز صنعت خودرو
ساخت  و  طراحي  مهم  مجموعه  به  تام  شدن  تبديل   

تجهيزات صنعتي
 احداث سايت ايران خودو خراسان

 احداث سايت ايران خودرو در سوريه)سيامكو(
 احداث خط بدنه چهاركاره

 برنده شدن در مناقصه بين المللي اتوماسيون مجتمع مس 
سرچشمه

طراحي، ساخت و نصب خطوط توليد خودرو
 در سايت هاي داخلي و خارجي ايران خودرو

استفاده از تجربيات حوزه خودرو 
و ورود به بـازار غيـرخودرويي

  بلوغ تام در تمامي سرفصل هاي كاري حوزه خودروسازي)خطوط 
رنگ، قالب و پرس، مونتاژ موتور و تزيينات(

و  سنگال  در  ايران خودرو  خودروسازي  سايت  احداث   
ونزوئال)ونيراتو(

 احداث خطوط بدنه و قالب هاي بدنه 206
 ورود به بازارهاي غيرخودرويي

 تمركز بر پروژه نوسازي مس سرچشمه با هدف نفوذ در بازار 
معدني و بازارهاي مشابه

 حضور در پروژه كارگو ترمينال فرودگاه امام خمينی)ره(
 اخذ پروژه هاي معدني، تاسيساتي، ريلي و پست برق

 اجراي  انبار مكانيزه قطعات پرسی ايران خودرو
 اجراي فيلتراسيون برش خرسك

توسعه بازار در حوزه هاي كسب و كار معدني، ريلي، نفت ، گاز و پتروشيمي و نيرو و تاسيسات به 
صورت يك پيمانكار عمومي و انجام پـروژه ها به صورت EPC به دنبال بلوغ در خودروسـازي

ترسيم نقشه راه براي ايجاد ساختاري
 چابك با هدف كيفي سازي اجراي پروژه ها

 به سازي چارت سازماني با رويكرد پروژه محور
 ارتقاي سياست هاي توسعه بازار

 گسترش شراكت هاي تجاري تام
  امضاي تفاهم نامه هاي همكاري هاي بين المللي

 اجراي پروژه نورد 650 ذو ب آهن در راستاي توليد ريل ملي
 اجراي تهويه خط يك مترو تبريز

 اجراي اطفاي حريق قطار شهري اصفهان
 امضاي قرارداد تسهيالت سرچاهي خانگيران

 احداث تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
)VD( اجراي پروژه گاززدايي تحت خال ذوب آهن اصفهان 

 اجراي پروژه اعالم و اطفاي حريق پست هاي  برق شركت 
فوالد مباركه اصفهان

  ايجاد تصفيه خانه RO شركت فوالد سيرجان ايرانيان
 احداث خطوط بدنه پژو 2008، 208 و 301

 گرفتن اولين محصول ذوب و تست كوره قوس الكتريكي 
فوالدسازي بردسير

 اجراي پروژه سالن تزيينات سايت نفت چاله كشور آذربايجان
 رباتيك كردن سالن رنگ ايران خودرو خراسان

 بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت خط رنگ شماره يك ايران خودرو
 امضاي قرارداد پست برق 230 كيلو ولت بندر خمير هرمزگان

 تكميل افزايش ظرفيت توليد ايران خودرو به يك ميليون 
دستگاه خودرو در سال

 احداث سايت خودروسازي ايران خودرو آذربايجان و سمنان
 احداث خطوط بدنه رانا و دنا

جديد  سرفصل هاي  با  متنوع  و  متعدد  پروژه هاي  انجام   
غيرخودرويي

 امضاي قرارداد فوالدسازي بردسير، بافق و احياي اردكان به 
دنبال انجام پروژه نوسازي اتوماسيون مس سرچشمه

 انجام پروژه كوره بلند ذوب آهن اصفهان

 اجراي پايپينگ ناحيه 7 فاز 17 و 18 پارس جنوبی
 احداث ميترينگ پااليشگاه نفت بندرعباس

 احداث 215 جايگاه CNG تك و دو منظوره
 امضاي قرارداد منوريل كرمانشاه )قطار شهري فعلي(

 اجراي پروژه اسلب برگردان فوالد هرمزگان
 انجام اعالم واطفاي حريق مترو شيراز

  امضاي قرارداد احداث كارخانه زغال شويي شاهرود
و  شيروان  جاجرم،  در  برق  پست  پروژه هاي  اجراي   

اسكان)مسكن مهر گلبهار(
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 پايه گذاري
 تام سال
با هدف كسب تكنولوژي هاي نوين در حوزه اتوماسيون1376
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شركت تام در سال 1376 با هدف توسعه خطوط توليد ايران خودرو جهت افزايش ظرفيت توليد 
كارخانه و باالبردن سطح اتوماسيون اين خطوط تاسيس شد. تام پس از مدت كوتاهي توانست، 
اين پروژه را )كه براي محصوالتي مانند پيكان و پروژه 405 تعريف شده بود( به محصوالت متنوع 
ديگري مثل 206، رانا و دنا تعميم دهد كه البته اين كار با باال رفتن ظرفيت توليد و كيفيت محصوالت 
همراه بود همچنين طي سال هاي 1378 تا 1382 تام خطوط متعددي چون خط توليد بدنه، موتور، 
پرس و مونتاژ و تريم نهايي خودرو را طراحي و اجرا كرد و در اين مسير به انتقال تكنولوژي از منابع 
صاحب نام بين المللي و بومی سازی آن در ايران نيز پرداخت. به گونه اي كه در سال 1384 تام نه تنها 
توانايي طراحی و ساخت تجهيزات خطوط توليد را داشت بلكه قادر به احداث پلنت كامل توليد خودرو 
با تكنولوژي روز دنيا بود. ايجاد كارخانه هايي مانند »ايران خودرو خراسان« در داخل  و كارخانه های 
خودروسازی سنگال، سوريه و ونزوئال در خارج از كشور، خود گواهي بر اين مدعاست. در نهايت پس 
از اتمام طرح های توسعه اجرا شده، در سال 1387، ظرفيت ايران خودرو به توليد يك ميليون دستگاه 

خودرو در سال رسيد.

بنابراين اقداماتي از قبيل سرمايه گذاري روي نيروهای متخصص، تعامل 
پويا و پيوسته با شركت ها و پيمانكاران مطرح بين المللي، برنامه ريزي و 
برگزاري دوره  هاي آموزشي تخصصي در پروژه ها به ويژه آموزش هاي 
خارج كشور به انجام رسيد و نتيجه آن جذب و بومي سازي فناوري هاي 
 Wooshin ،KUKA روز دنيا در حوزه صنعت خودرو از منابعي مانند
Durr ،Eiseman، و Hyundai، رشد درآمد شركت و دستيابي 

به 55درصد توان داخلي سازي شركت تام در بخش خودرو بود.

طراحي، ساخت و نصب خطوط توليد خودرو در 
سايت هاي داخلي و خارجي ايران خودرو )پايداري 

و ثبات 1383 (
 از اوايل سال 83 شركت تام با اتخاذ سياست گسترش بازار و ورود به 
بازارهاي غيرخودرويي توانست روند اخذ پروژه هاي غيرخودرويي را به 
وجود آورد. در اين راستا فعاليت هاي خود را در حوزه هاي مختلف كسب 
و كار از طريق برقراري روابط مستمر با تامين كنندگان داخلي و خارجي 

انجام داد.
 توسعه بازار شركت تام، از يكسو بر مبناي برنامه هاي توسعه اي دولت 
در سند چشم انداز برنامه  چهارم توسعه و اولويت هاي صنعت كشور و از 
سوي ديگر بر اساس استراتژي هاي گروه صنعتي ايران خودرو در ساخت 
ناوگان )واگن و لوكوموتيو(، حوزه هاي نفت و گاز و پتروشيمي، معدني 
و ريلي با توجه به پيشينه سوابق و توانمندي ها، انتخاب و هدف گذاري 
شد. ورود، رشد تدريجي و ايجاد ثبات گام اول شركت تام در حوزه هاي 
بازار جديد بود كه عمده فعاليت هاي انجام شده در بازه زماني 83 تا 85 
غالبا به نفوذ به بازارهاي مذكور و معرفي توانمندي هاي شركت در اين 

حوزه ها پرداخته شد.

بلوغ تام در حوزه خودرويي و استفاده از دانش آن 
در ساير بازارهاي كسب و كار )1387 – 1384(

در سال 84 اولين نتايج تالش ها با برنده شدن در مناقصات بين المللي 
اتوماسيون مجتمع مس سرچشمه و طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي 
كابين رنگ واگن به عنوان نخستين تجربه هاي حضور تام در بازارهاي 

غيرخودرويي به بار نشست.
فوالد  غبارگير  سيستم  طراحي  پروژه هاي  سرچشمه،  مس  پروژه 
خوزستان در سال 85، پروژه طراحي،  ساخت، نصب و راه اندازي كارگو 
ترمينال فرودگاه امام خميني)ره(، جايگزيني PLCهاي جديد و قديم 
 ،CNG فوالد مباركه اصفهان، طراحي، نصب و راه اندازي 115 جايگاه
طراحي، نصب و راه اندازي سيستم پيجينگ و اعالم وضعيت پااليشگاه 
بندرعباس در سال 87  نمايي از حضور تام در بازارهاي غير خودرويي 
است. از جمله دستاوردهاي ديگر اين مقطع مي توان به برنده شدن 
مناقصه برقي كردن راه آهن محور تهران – مشهد به واسطه ايجاد 

شراكت مناسب اشاره كرد.
اجراي  و  برنامه ريزي  مرحله  اين  در  شده  انجام  اقدامات  اهم  از 
جهت  منتخب  جامعه  تعيين  پروژه،  مديريت  عمومي  آموزش هاي 
شناسايي افراد مستعد سرمايه  گذاري، انجام ارزيابي و شناسايي افراد 
بلند مدت  دوره  ويژه  به  نظر  مورد  آموزش هاي  برگزاري  و  منتخب 
مديريت اجرايي )MBA( بود كه نتيجه آنها دستيابي به 90درصد توان 
داخلي سازي شركت تام در بخش خودرو، حركت به سمت بازارهاي 

جديد و توسعه كيفي مديريت از طريق آموزش هاي هدفمند بود.

توسعه بازار در حوزه هاي كسب و كار معدني، ريلي، 
نفت ، گاز و پتروشيمي و نيرو و تاسيسات به صورت 
 EPC يك پيمانكار عمومي و انجام پروژه ها به صورت

)1388 - 1393(
از سال 88 حجم مناقصات در كل كشور نسبت به گذشته كمتر شد و 

بالطبع ميزان كار ورودي به شركت نيز كاهش يافت.
 اين شرايط تحت تاثير ركود جهاني و تاثير آن بر بازار كار كشور و 
كاهش پروژه هاي عمراني ناشي از كاهش بودجه هاي عمراني پديد آمد. 
با اين حال افزايش سهم بازار هاي جديد به حدود 70 درصد و دستيابي 
به 99درصد توان داخلي سازي شركت تام در بخش خودرو از جمله 
دستاوردهاي آن بود. اجراي پروژه اسلب برگردان فوالد هرمزگان به 
عنوان يك تجربه خودرويي كه كار جابجايي اسلب هاي فوالد هرمزگان 
را انجام مي داد، يك نماد استفاده كارا از تجارب خودرويي در بازارهاي 

غيرخودرويي مي توان نام برد.

ترسيم نقشه راه براي ايجاد ساختاري چابك با هدف 
كيفي سازي اجراي پروژه ها )1396 - 1394(

اين دوره را مي توان دوره اصالحات ساختاري پس از دوره تكامل 
سازماني تام ارزيابي كرد. در ساختار جديد، تام به سمت چابك سازي 
فرآيندها، تقويت شاخص هاي پروژه محوري و كاهش سربار در راستاي 
افزايش رقابت پذيري پيش رفت. توسعه بازار به شكل مدون تري دنبال 

شد و بازاريابي ساختار يافته اي در شركت به وجود آمد.
در كنار آن با ايجاد شركت ايكاپ به عنوان شركت مشترك بين 
ايران خودرو و پژو بار ديگر پروژه هاي جديد در حوزه خودرو تعريف شد 
كه از جمله پروژه هايي كه به تام واگذار شد مي توان به خط بدنه پژو 

2008، خط بدنه پژو 208 و 301 و خط درب پژو 301 اشاره كرد.
اين اقدام منجر به هم افزايي توانمندي فني و مالي و امكان حضور هر 

چه موفق تر در حوزه هاي مختلف بازار شد.
 امضاي تفاهم نامه با شركت هاي مطرح خارجي براي معرفي تام به 
عنوان شريك استراتژيك براي تعريف پروژه  در ايران از جمله اقداماتي 
است كه اكنون تام در راستاي ارتقاي دانش فني و استفاده از تجارب 
بين المللي بهره برده و خود را به عنوان يك شريك مطمئن در بازار 
ايران مطرح كرده است كه از جمله تفاهم نامه هاي اخير مي توان به 

شركت هاي اروپايي Siemens و Safetec اشاره كرد.
در واقع براي پرواز مجدد و اوج گيري دوباره، تام دو بال به پلتفرم انتقال 
تكنولوژي اضافه كرد. بال استراتژي و بال توسعه بازار كه كمك كرد 
در بازار هاي جديد با وجود رقبا و شرايط خاص كارفرماها بتوان موفق 
بود. نتيجه تمام اين تالش ها اين شد كه تام به جز صنعت خودرو، در 
حوزه هاي معدني و فوالدسازي، حوزه نيرو و تاسيسات، حوزه اتوماسيون 
و كنترل و ابزار دقيق، حوزه ريلي و حوزه نفت، گاز و پتروشيمي فعاليت 

داشته باشد. 
در مجموع پلت فرمي كه اكنون در تام به وجود آمده زمينه ساز اين 
خواهد بود كه ساير صنايع و حوزه هاي اقتصادي نيز بتوانند از آنها منتفع 

شوند.

مرحله ايجاد و رشد) سال 1377 تا 1382(
در سال هاي اوليه تاسيس تام، توسعه خطوط توليد خودرو در كشور 
به تازگی آغاز شده بود و در اين صنعت دانش فني بومي وجود نداشت. 
ولی در راستاي نيل به سياست هاي تعيين شده، اين شركت توانست با 
انتخاب پيمانكاران صاحب نام خارجي و انجام پروژه هاي متعدد و ايجاد 
زمينه هاي همكاري بلند مدت كه نهايتا تبديل به مشاركت هاي پايدار 
شد، همكاري هدفمندي را برقرار سازد. در اين خصوص در اثناي اجراي 
پروژه هاي بزرگ، همزمان با انتخاب شركاي خارجی، گام هاي موثري 
در راستاي خودكفايي صنعتي كشور از طريق انتقال دانش و بومي سازي 
تكنولوژي توسط شركت تام برداشته شد. به گونه اي كه احداث كامل 

برخي از خطوط توليد شركت ايران خودرو در خارج از كشور بدون حضور 
هيچ شركت خارجي و تنها به واسطه فرآيند موفق انتقال دانش، گواهي 

بر اين مدعا است.
مرحله ايجاد و رشد تام معطوف شكل گيري كسب و كار اصلي و 
ايجاد زير ساخت هاي دانشي و فرآيندي شركت بود. در اين دوره تمركز 
اصلي شركت تربيت و شناسايي استعدادهاي جوان و فارغ التحصيالن از 

دانشگاه هاي برتر كشور جهت سرمايه گذاري در آينده بود.
 مهمترين استراتژي اين دوران را مي توان، سرمايه گذاري براي آشنايي 
با فناوري هاي نوين و شناخت روندهاي جهاني فناوري و كسب و كار 
در دنيا به همراه استعداديابي افراد توانمند و با انگيزه جهت سرمايه گذاري 

آينده، برشمرد.
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تاريخچه شكل گيري صنعت رباتيك در شركت تام

بومي كردن دانش و صنعت رباتيك
به  پاسخ گويي  هدف  با   1377 سال  در  خودرا  فعاليت  تام  شركت 
نيازهاي تكنولوژيك صنعت كشور و به خصوص صنعت خودروسازي 
آغاز كرده و همگام با پيشرفت پر شتاب فن آوري هاي نو خود را به 

روز نگه داشته است.
 در آن سال ها صنعت رباتيك به عنوان صنعتي پيشرو به تازگي به 
كشورهاي در حال توسعه قدم مي گذاشت و در حالي كه در ايران و 
حتي در منطقه لزوم رباتيك شدن خطوط توليد به اذهان نرسيده بود، 
آقايان  تام به خصوص  ايران خودرو و  مديريت وقت در شركت هاي 
غروي، منطقي و شيخاني به اين مهم همت گماشته و بومي كردن 

دانش و صنعت رباتيك را در اولويت برنامه ها قرار دادند.  
اساسي(  كردن)تعميرات  اورهال  با  را  خود  كار  شركت  ابتدا  در 
پروژه  نخستين  و  كرد  شروع  آلمان(  كشور  كوكا)ساخت  ربات هاي 
رباتيك شركت با نصب و راه اندازي يك عدد ربات هندلينگ براي 

انتقال پنل به پرس همينگ در سال 78 كليد خورد. 

ساخت پنج ربات براي سازمان گسترش
در همان آغاز در سال 78 با نظر مديريت شركت براي بومي كردن 
دانش ساخت ربات، اقدام به انتقال تكنولوژي در اين زمينه از شركت 
هيوندايي كرد و در سال بعد كار ساخت نمونه هاي اوليه شروع شد كه 
در نهايت منجر به امضاي قرارداد ساخت پنج عدد ربات براي سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع كشور شد؛ هر چند كه بعد از آن با توجه 
به حجم محدود تقاضا در بازار و به تبع آن عدم توجيه اقتصادي اين 

فعاليت متوقف شد.

خط چهار كاره
همزمان  توليد  خط  ساخت  تام،  رباتيك  بزرگ  پروژه  نخستين 
خودرو هاي پژو 405، پژو پارس، پژو استيشن و پژو RD موسوم به 

خط چهار كاره بوده كه در آن 90 ربات نصب و راه اندازي شد.
با  شانه  به  شانه  ربات  كاربردهاي  انواع  در  تام  شركت  آن  از  بعد 
شركت هاي پيشرو در اين صنعت از جمله EDAG آلمان وارد شده 
و اكنون با نصب و راه اندازي بيش از 500 عدد ربات در كارخانه هاي 
مختلف و در صنايع گوناگون به عنوان شركت پيشرو در منطقه شناخته 

شده است. 

فاز دوم پروژه  پژو 206
عنوان  به   )2 )فاز  پژو 206  خودرو  توليد  ساخت خط  سال 81  در 
بزرگترين پروژه رباتيك كشور آغاز شد.  در اين پروژه بيش از 300 
آرك،  جوشكاري  نقطه اي،  جوشكاري  متنوع  كاربردهاي  با  ربات 
جوشكاري پيچ، جابه جايي قطعات، اندازه گيري ليزري و شماره كوبي، 

به صورت كامال اتوماتيك نصب، برنامه نويسي و راه اندازي شد.

بدنه سازي 5  و  تام دراين قسمت تجربه اجرای پروژه هاي كالن 
اين نوع پروژه ها  اتفاقا در  را به خوبي عملياتي كرد و  سالن تريم 4 
نيز گروه سيستم هاي مكانيزه انتقال و مونتاژ شركت با بكارگيري به 
روزترين تجهيزات و كانوايرهاي پيشرفته در حد استانداردهاي اروپايي، 
فراهم  را  باالتر  بيشتر و سرعت  مراتب  به  با كيفيت  توليدي  شرايط 
كرده است حتي با استفاده از معتبرترين برندهای تامين تجهيزات كنار 
خط نظير كابين هاي تست فرمان و ترمز اتوماتيك و نيز پركن هاي 
سالن هاي  نوع  اين  در  توليد  توقف  نرخ  شرايط  و  ريسك  ديناميك، 

توليدي ايران خودرو را به حداقل كاهش داد. 
ويژگي ديگر پروژه هاي خودرويي تام در ايران خودرو قابليت توليد 

محصوالت جديد با كمترين تغييرات است.
سالن  چندين  در  اوليه،  اسكوپ  از  خارج  توليدي  محصول  تغيير 

توليدي خود گواهي بر اين مدعاست.
بخش هاي  ارتقاي  توليد،  خطوط  به روزرساني  با  همسو  البته   
لجستيك نيز در اين سالها در برنامه كاري شركت تام جايگاه ويژه اي 
برنامه ريزي  براي كاهش دغدغه مديران  به طوري كه  داشته است؛ 
توليد و لزوم تامين به موقع قطعات در كنار خط، با اجراي پروژه هاي 
اين هدف،  ايران خودرو، ضمن تحقق  انبار مكانيزه  خاصي همچون 
رشد كيفي 15درصدي خودروهاي توليدي را در پي داشته و اين در 
حالی است كه در سال های قبل تر، اجرای انبار مكانيزه در گروه صنعتی 

و با استفاده از پيمانكار خارجی، با توفيقي همراه نبوده است.
در واقع سبد محصوالت شركت تام در صنعت خودرو شامل دامنه 
آن  و گردآوری  تكوين  است كه  و مهندسی  فنی  از خدمات  وسيعی 
كارشناسان  و  مهندسين  از  گروهی  پروژه ای  فعاليت  سال ها  حاصل 
توانمند كشورمان است كه عمدتا طی همكاری مشترك با صاحبان 
تكنولوژی و برندهای معتبر جهانی  شكل گرفته و اين آمادگی در آن 
وجود دارد كه در دوران پساتحريم اين نوع خدمات به تمامی ذينفعان 

صنعت خودروی كشورمان گسترش يابد.

آموزش 
شركت تام نه تنها در حوزه طراحي و ساخت ،  بلكه در حوزه آموزش 
نيز حضور داشته به طوري كه اين آموزش ها را به صورت كاربردي 
با توجه به بومي شدن استفاده از تكنولوژي ربات براي دانشجويان و 
صنعتگران فراهم كرده است و صنعتگران كوچك تر و قطعه سازان نيز 

مي توانند به راحتي از يك ربات صنعتي استفاده كنند.
امروزه عالوه بر ارايه انواع خدمات سخت افزاري در صنعت رباتيك، 
بهترين  با  همراه  حرفه اي  آموزشي  مركز  يك  ايجاد  با  تام  شركت 
ابزارآالت و جزوات آموزشي مناسب خدمات  متخصصين، تجهيزات، 
پيشرفته، كاربردي ترين روش هاي طراحي رباتيك و انتخاب ربات هاي 

صنعتي مناسب در صنايع گوناگون را آموزش مي دهد. شايد براي شما نيز جالب باشد كه ربات كي و چگونه وارد صنعت خودرو شد و چطور شد 
كه تام ايران خودرو به اين عرصه ورود پيدا كرد.

جالب است كه بدانيد هم اكنون در صنعت خودروسازي كشور بيش از 1300 ربات در خط 
توليد و صنايع وابسته خودروسازي مورد استفاده قرار گرفته است و جالب تر اين كه سهم 
تام از اين بازار حدود هزار دستگاه ربات است و آمار نشان دهنده اين است كه تام ايران 

خودرو در حوزه ساخت و راه اندازي ربات در كشور حرف اول را مي زند.
با اين حال فاصله زيادي با كشورهاي مطرح داريم چرا كه در كشورهايي مثل امريكا، ژاپن 
و آلمان كه هم اكنون قطب هاي خودروسازي دنيا محسوب مي شوند، ميزان مصرف و توليد 

ربات چشم گير است.

اولين ربات ساخت شركت تام
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مناقصه بود كه در نتيجه قيمت پيشنهادي و امتياز فني، شركت تام در رقابت 
با قرار گاه خاتم االنبياء، مشاركت كيسون و مپـنـا و قرار گاه خاتم االوصيا به 

عنوان برنده مناقصه معرفي شد.
شركت تام ايران خودرو عالوه بر بخش هاي سيويل و سـازه مسير، 
ايستگاه ها، دپو و پاركينگ، عمليات تامين و نصب تجهيزات الكتريكال و 
مكانيكال شامل پـكـيـچ هاي تامين توان، سيگنالينگ، اسكادا، مخابرات، 

اعالم و اطفاي حريق، پله برقي و آسانسور را نيز عهده دار شد.
كاراجراي اين پروژه در دولت دهم با عنوان منوريل به تام واگذار شد و پس 
از اصالحات و تغييراتي كه كارفرما در خصوص آن اتخاذ كرد هم اكنون به 

عنوان قطار شهري كرمانشاه شناخته مي شود.
مسير اجرای قطار شهري كرمانشاه به طول 12.2 كيلومتر و دوخطه است 
كه شامل 13ايستگاه و يك توقفگاه و پاركينگ می شود. ظرفيت جابجايی 
مسافر در افق طرح )سال 1410( 16 هزار و 180 نفر در هر ساعت و در هر 

جهت )مسير( اعالم شده است.

)SCADA( سيستم هاي جمع آوري و پردازش اطالعات 
شركت تام ايران خودرو از معدود شركت هايي داخلي است كه توانسته با 
توجه به تخصصي كه در حوزه اتوماسيون در آن نهادينه شده، در جمع تعداد 

اندك مدعيان اين عرصه خود را معرفي كند.
 اين شركت پس از دو دهه تجربه در حوزه طراحي، ساخت نصب و 
راه اندازي خطوط توليد خودرو و استفاده از ربات در صنايع مختلف، هم اكنون 

در حال ارايه نرم افزاري است كه حاصل نبوغ كارشناسان اين شركت است. 
محصولي كه شايد بهتر باشد از آن به عنوان يكي از دستاوردهاي مهندسي 
اقتصاد مقاومتي ياد كرد كه با توجه به امكانات و مزاياي آن، قابليت صادرات 

را نيزدارد.
الزم به ذكر است، اين نرم افزار جامع كه طراحی و اجراي آن از سوي 
قابليت  داراي  است،  رسيده  انجام  به  اخير  سال هاي  تام طی  مهندسان 
ابري  رايانش  مبناي  بر  اطالعات  پردازش  و  ذخيره سازي  جمع آوري، 
)Cloud Computing(، توسعه يافته است و به راحتی می تواند يك 

پلنت توليدي را از راه دور و به صورت كامال بهره ور مديريت كند. 

 خط نورد 650  ذوب آهن اصفهان براي توليد ريل  
خط نورد ريل براي اولين بار در ايران در شركت ذوب آهن اصفهان 
راه اندازي شد و شركت تام ايران خودرو پيمانكار اجرايي طرح بود. عمليات 

اجرايي پروژه نيز از مهرماه سال 1393 آغاز شد. 
نورد 650 اولين پروژه در تام بوده كه خارج از صنايع خودرويي ، تمامي 
ديسيپلين ها به صورت صفر تا صد در آن مشاركت داشته و آن را به انجام 

رساند ه اند.
عمليات اجرايي پروژه احداث خط توليد ريل UIC60 مورد استفاده براي 
خطوط ريلي بين شهري با ظرفيت اسمي 400 هزار تن ريل در سال ، 
پس از برنده شدن شركت تام در مناقصه برگزار شده از سوي ذو ب آهن و 
عقد قرارداد شد و در مدت زماني كمتر از دو سال از آغاز آن و پس از اتمام 
موفقيت آميز تست هاي عملكردي خط توليد از سوي مهندسان تام در شركت 
ذوب آهن، نام ايران به عنوان هفدهمين كشور توليد كننده ريل در جهان 

ثبت شد.
در طول اجراي پروژه بالغ بر 110 هزار متر مكعب خاك برداري، 20 هزار 
مترمكعب بتن ريزي، دو هزار تن ساخت و نصب استراكچر فلزي ، 1700 تن 
نصب تجهيزات مكانيكال، 16 كيلومتر پايپينگ و 160 كيلومتر كابل كشي 

برق و اتوماسيون از سوي شركت تام اجرايي شد. 

 انبـار مكانيـزه قطعات پرسي ايران خودرو
پروژه انبارمكانيزه قطعات پرسي و خطوط انتقال پالت هاي حاوي قطعات 
به سـالن هاي بدنه سازي در سال 1384 آغاز شد وبهره برداري اوليه از انباردر 

اواخر سال 1387 محقق شد.
انبار مكانيزه قطعات پرسي و خطوط انتقال پالت هاي حاوي قطعات به 
سالن هاي بدنه سازي به صورت كامل به كافرما )ايران خودرو( تحويل شد. 
پروژه در سه فاز اصلي اجرا شد كه فاز 1 ، تكميل انبار مكانيزه، فاز 1 توسعه 
يافته، انتقال پالت تا ورودي سمند، فاز 2 ، انتقال پالت تا ورودي 405 و فاز 3 

، تكميل خط تا انتها )قسمت ورودي 206( است.
باالبردن حجم انبارش پالتهاي قطعات پرسي، افزايش دقت و سرعت 
تحويل قطعات پرسي به سالن هاي بدنه سازي، جلوگيري از توقف خطوط 
بدنه سازي و ايجاد سيستم مناسب بافرينگ، امكان اتصال online با 
سيستمهاي مالي و كنترل موجودي كارخانه، كاهش ميزان ضايعات قطعات، 
بدنه  كيفي  افزايش سطح  كارخانه،  درداخل  لجستيكي  ترافيك  كاهش 
خودروهاي توليد شده و استفاده از تحليل هاي آماري و پياده سازي سيستم 

كنترل موجودي از جمله اهداف طرح بود.

تلـه كابيـن دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
اين پروژه با هدف جابجايی دانشجويان و اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقيقات تهران تعريف شده و قرار است با همكاري شركت تام 
و Doppelmayr اتريش كه ازمعتبرترين سازندگان متخصص در تامين 

)SCADA( سيستم هاي جمع آوري و پردازش اطالعات
 اين نرم افزار داراي قابليت جمع آوري، ذخيره سازي و پردازش اطالعات بر مبناي 

رايانش ابري )Computing Cloud (، توسعه يافته است

قطار شهري كرمانشاه
شركت تام ايران خودرو در سال 1390 برنده مناقصه طراحي و ساخت مونوريـل 

در كرمانشاه  شد.

Revamp اتوماسيون مس سرچشمه بدون توقف

اين پروژه اولين تجربه بزرگ يك شركت داخلی در كشور محسوب می شود كه 

بدون حضور كارشناسان خارجی در كرمان و با دانش كارشناسان تام به اجرا رسيد.

اوليــــن بارها 
در تـــام

و ايـــران

 افزايش ظرفيت توليد خودرو از 100 هزار دستگاه به 
يك ميليون دستگاه

شركت تام كه با هدف تامين نياز ايران خودرو و در توسعه خطوط 
توليد و افزايش ظرفيت و باالبردن سطوح اتوماسيون در سال 1376 
تاسيس شد، پس از مدت كوتاهي توانست، ارتقاي سطح اتوماسيون 
ايران خودرو كه براي محصوالتي مانند پيكان و پروژه 405 تعريف شده 
بود را به محصوالت متنوع ديگري مثل 206، رانا و دنا تعميم دهد 
كه البته اين كار با باال رفتن ظرفيت توليد، ارتقاي سطح اتوماسيون 
و كيفيت محصول همراه بود همچنين طي سال هاي 1378 تا 1382 
تام خطوط متعددي چون خط توليد بدنه، موتور، پرس و مونتاژ و تريم 
نهايي خودرو را طراحي و اجرا كرد و طي اين مسير به انتقال تكنولوژي 

از همكاران صاحب نام بين المللي در اين زمينه نيز پرداخت.
توانايي ساخت خطوط  تنها  نه  تام  به گونه اي كه در سال 1384   
توليد را داشت بلكه قادر به ايجاد يك خط با تكنولوژي روز دنيا براي 

توليد خودرو شد.
 ايجاد خطوط توليد كارخانه هايي مثل ايران خودرو خراسان در داخل  
و ايران خودرو سنگال، سوريه و ونزوئال در خارج از كشور خود گواهي 
بر اين مدعاست. در مجموع و با اقدامات انجام شده در سال 1387 
ظرفيت ساالنه نصب شده توليد در ايران خودرو به يك ميليون دستگاه 

خودرو رسيد.

 Revamp اتوماسيون مس سرچشمه بدون توقف
اين پروژه كه سال 1390 با حضور رييس جمهور وقت افتتاح شد، اولين 
تجربه بزرگ يك شركت داخلی در كشور محسوب می شود كه بدون حضور 

كارشناسان خارجی در كرمان و با دانش كارشناسان تام به اجرا رسيد.
مهندسی، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم كنترل و ابزار دقيق 
اين مجتمع با توجه به فناوري روز توليد مس و بدون توقف در روند توليد 

انجام شده است.
با اجراي اين پروژه دانش فنی اتوماسيون صنعتی و سيستم كنترل پروسه 

توليد مس توسط شركت تام ايران خودرو بومی سازي شد.
از دستاوردهاي اين پروژه می توان به كاهش توقفات، افزايش بهره وري، 
افزايش توليد، تسهيل در نگهداري و تعميرات و ايجاد زيرساخت مديريت 

توليد اشاره كرد.
اين پروژه شامل 18 اتاق كنترل محلی و يك اتاق كنترل مركزي، تعداد 
دو هزار و 835 دستگاه ابزار دقيق جديد، 76 ايستگاه اپراتوري بوده است و در 

مجموع بيش از سه ميليون يورو صرفه جويی ارزي داشته است.

 قطار شهري كرمانشاه
شركت تام ايران خودرو در سال 1390 برنده مناقصه طراحي و ساخت 

مونوريـل در كرمانشاه شد.
سازمان قطار شهري كرمانشاه به عنوان كارفرما، متولي برگزاري ايـن 

خط نورد 650 براي توليد ريل 
خط نورد ريل براي اولين بار در ايران در شركت ذوب آهن اصفهان راه اندازي شد 

و شركت تام ايران خودرو پيمانكار اجرايي طرح بود. 
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1617

اقالم تله كابين است، تكميل شود.
در مناقصه بين المللی طراحی، تامين و اجراي تله كابين داخلی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات، تام با تكيه بر دانش فنی موجود و نيز 
شناسايی و عقد قرارداد تامين تجهيزات شريك خارجی خود اقدام به شركت 
در مناقصه مذكور كرد كه با كسب باالترين امتياز فنی در رقابت با ساير 
شركت كنندگان بين المللی ديگر) Leitner ايتاليا و POMA فرانسه( به 

عنوان پيمانكار انتخاب شد.
اين پروژه كه داراي 18 دكل، چهار ايستگاه، طول مسير 1742 متر، قابليت 
حجم جابجايی مسافر دو هزار نفر در ساعت با زمان تقريبی 9 دقيقه و 
77كابين است.  حجم جابجايی مسافر در هر ساعت در هر جهت دوهزارنفر 

است.

 سايت سوريه اولين مناقصه بين المللي تام
اولين سايت خارجي تام كارخانه خودروسازي ايران خودرو در  سوريه بود كه 
سال 1383 تعريف شد. تام در آن زمان تجربه  كار در كشورهاي خارجي را 
نداشت ضمن اين كه كشوري نيز كه براي اين كار انتخاب شده بود پتانسيل 

صنعتي بااليي نداشت.
 كل تجهيزات در ايران ساخته شد و قرار بود يك خط كامال دستي براي 

خودرو سمند راه اندازي شود.
 البته قبل از آن طراحي و اجراي يك سايت كامل خودروسازي )ايران خودرو 

خراسان( را در كارنامه داشت. هنگام راه اندازي نياز به ارزيابي پتانسيل صنعتي 
آن كشور بود كه در اين راستا يك تيم از گروه هاي مختلف تام به سوريه 

رفتند. 
بر اساس يك مطالعه ميداني برخي امور برون سپاري شد ولي عمده كار 
را كارشناسان تام انجام دادند. فاز يك آن مربوط به سالن تزئينات بود. در 
فازهاي بعدي سالن هاي بدنه و رنگ نيز اضافه شدند. كار با پيمانكار خارجي، 

تجربه با ارزشي بود.
ترك  با  و  بود  ايران خودرو  آورده هاي  جزو  تجهيزات خط  از  بخشي   
تشريفات به تام واگذار شد ولي تأسيسات زيربنايي پروژه را تام در يك مناقصه 

بين المللي برنده شد و اولين مناقصه موفق بين المللي تام نيز همين بود.

 پست برق 20 / 132  كيلوولت Indoor اسكان
پست برق 20 / 132 كيلوولت اسكان)مسكن مهر گلبهار سابق( در 40 
كيلومتري شهر مشهد و به منظور برق رساني به 70 هزار واحد مسكوني، 
شهرك گلبهار و شهرك صنعتي منطقه تعريف شده و هم اكنون در حال 
برق دهي است. از ويژگي هاي خاص اين پروژه امكان بهره برداري از آن 

بدون اپراتور است و از نر م افزار ABB بهره مي برد.
 پست 20 / 132 كيلوولت اسكان در ابعادي به وسعت هزار و 196 متر 
مربع و در يك سوله مسقف جانمايي شده است و پستي با چنين ابعاد، مسقف 

و به صورت DCS براي اولين بار است كه در كشور اجرا شده است.

افزايش توليد خودرو از 100 هزار به يك ميليون 
با هدف تامين نياز ايران خودرو و در توسعه خطوط توليد و افزايش ظرفيت و 

باالبردن سطوح اتوماسيون در سال 1376 براي تام تعريف شد.

تلـه كابيـن
اين پروژه با هدف جابجايی دانشجويان و اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد تعريف 

شده و قرار است با همكاري شركت تام و Doppelmayr تكميل شود.

پست برق 20 / 132  كيلوولت Indoor اسكان
 پست 20 / 132 كيلوولت اسكان در ابعادي به وسعت هزار و 196 متر مربع و در 

يك سوله مسقف جانمايي شده است

انبـار مكانيـزه
پروژه انبارمكانيزه قطعات پرسي و خطوط انتقال پالت هاي حاوي قطعات به 

سـالن هاي بدنه سازي در سال 1384 آغاز شد.

سايت سوريه اولين مناقصه بين المللي تام
اولين سايت خارجي تام كارخانه خودروسازي ايران خودرو در  سوريه بود كه 

سال 1383 تعريف شد. 

The first time 
in TAM
and IRAN 
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ايران خودرو پيشا تـام و پسا تـام

ايران خودرو پيشا تام)سال 1376(
100هزار دستگاهظرفيت توليد

به صورتي دستي و با سطح اتوماسيون پايين سطح اتوماسيون

پيكان، آردي، پيكان وانت و پژو 405محصوالت توليدي

ايران خودرو پسا تام)سال 1387(

تام و ايران خودروي اكنون 

يك ميليون دستگاهظرفيت توليد
 باالترين در خاورميانه سطح اتوماسيون

تنوع توليد محصوالت اضافه شده 

خدمات: ساخت كليه خطوط خودروهاي روز دنيا و ارايه كليه خدمات 

مربوط به پلنت هاي توليدي و خودروسازي
تنوع محصول ايران خودرويي: خانواده سمند، رانا، دنا و پژو 2008

سمند، انواع پژو 206 هاچ بك و صندوقدار

 روند افزايش درصد داخلي سازي و در نتيجه كاهش هزينه ها در  شركت تام در بخش خودرو

نقش تام در بومي سازي دانش فني و ايجاد 
ظرفيت توليد خودرو
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2021

افزايش ظرفيت اتوماسيون و كسب تكنولوژي در بدنه سازي
سير رشد تكنولوژي و مراحل تكامل و بلوغ در حوزه 

كنترل و ابزاردقيق تام

مصـاديق انتقـال فنـاوري

*توليد نرم افزار جامع بومي TAM SCADA براي صنايع مختلف از قبيل خودرو، معدن، نفت و گاز و پتروشيمي، شبكه هاي آب و فاضالب

محصوالت خروجي شركت تــــام در حال حاضـــر
در  تام  شركت  فني  دانش  كسب  نتيجه   
حوزه خودرويي و تعميم و تكميل آن در صنايع 
خودرويي دستاوردهاي قابل تحسيني ايجاد كرده 
پروژه هاي  در  را مي توان  آن  نمود خروجي  كه 
اجرايي متنوع شركت تام ديد، تامي كه در ابتدا 
كار خود را با چند پروژه خودرويي و دمونتاژ ربات  
آغاز كرد، در حال حاضر ضمن اين كه در حوزه 
در  مي زند،  كشور  در  را  اول  حرف  خودرويي 
صنايع فوالدسازي و ساير صنايع غيرخودرويي 

نيز حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. 
طراحي،  عمليات  تاكنون  تام  كه  پروژه هايي 
تامين، ساخت، نصب و راه اندازي آنها را عهده دار 

بوده است.
خودروسازي،  كارخانه هاي  انواع  ساخت    -
توليدي، فرآيند محور و صنايع وابسته آن)با هر 

سطح از اتوماسيون(
و  معدني  كارخانه هاي  انواع  ساخت   -

فوالدسازي

- سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق
- پست هاي انتقال برق

- پروژه هاي تاسيساتي، مكانيك و برق
-سيستم هاي اتوماسيون، كنترل و ابزاردقيق

و  حمل  و  انتقال  مكانيزه  سيستم هاي   -
نقل شامل تله كابين، انبار مكانيزه، قطار سبك 

شهري، منوريل و ...
- احداث انواع جايگاه هاي CNG تك و دو 

منظوره
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حوزه

بلوغ*بلوغ

فناوري

تكاملتكامل

صاحب فناوري

رشدرشد

سطح انتقال

اوليهاوليه

مصاديق

بدنه

 بدنه سازي 206
 صندوقدار

پروژه:
اتوماسيون فوالد بردسير

 CPU تعداد
10 سري 300-400

كامل

پروژه: بدنه سازي چهار كاره
اتوماسيون بدنه چهاركاره

: CPU تعداد
25 سري 300-400

كامل

تاريخ: تاريخ:  از سال 78 تا 81
شروع-1379 
اتمام -1382

كامل

 ظرفيت: 30 دستگاه در
تكنولوژي : ساعت

 PLC+Sensor+robot+Factory
Automation

12000: I/O تعداد

فرآيند مونتاژ بدنه

 )IIپروژه:بدنه سازي 206 )فاز
اتوماسيون كوره بلند ذوب آهن 

اصفهان

 : CPU تعداد
redundant 417 4 سري 

ووشين / اداگ

پروژه:بدنه سازي 206 )فاز1.5( 
 پروژه نوسازي اتوماسيون مجتمع مس 

سرچشمه

: CPU تعداد
redundant  417 13 سري

بدنه 206

ذوب آهن/مس سرچشمه

انواع كاربردهاي رباتيك

كنترل

 تاريخ:  از سال
83 تا 85

تاريخ:
 شروع - 1390

اتمام - مرحله راه اندازي

اتوماسيون صنعتي

تاريخ:تاريخ:  از سال 81 تا 83
شروع - تيرماه 1391

اتمام - ارديبهشت 1392

Siemens

 تاريخ:  از سال 80 تا
پايان سال 81

تاريخ:
شروع- 1385
اتمام - 1391

ربات

 ظرفيت: 42
تكنولوژي :دستگاه در ساعت

 DCS+PLC 
Instrument+Level2
Factory Integration+

12300:I/O تعداد

همكار: ندارد

همكار: 
شركت داخلي 
جهت نصب و 

خارجي براي تجهيز

تعداد تابلو:137

ويژگي:
يكپارچه سازي و 

راه اندازي سيستم 
اتوماسيون يك كارخانه 

كامل براي اولين بار

 EDAG & FATA :همكار

همكار: 
شركت داخلي جهت نصب

تعداد تابلو:150

ويژگي:
 سرعت اجرا با كيفيت باال

 PSA :همكار

همكار: 
شركت داخلي جهت 

نصب

تعداد تابلو:200

ويژگي:
 نصب و راه اندازي 
بدون توقف توليد

 Wooshin :همكار

همكار: 
شركت خارجي جهت انجام 

مهندسي

تعداد تابلو:85

ويژگي: 
پروژه بزرگ اتوماسيوني با 

ربات در صنعت خودرو 

 اتوماسيون:
223دستگاه ربات

سيستم كنترل :
 PCS7وPLC زيمنس

تعداد ابزار دقيق:
2700

 اتوماسيون:
223دستگاه ربات

سيستم كنترل : 
PCS7 زيمنس 

تعداد ابزار دقيق:
1200

 اتوماسيون: 8
دستگاه ربات

سيستم كنترل :
 PCS7 زيمنس 

تعداد ابزار دقيق: 
5654

 اتوماسيون: 90
دستگاه ربات

سيستم كنترل :
 PLC زيمنس

تعداد سنسور:
2400

رباتيك صنعتي

 ظرفيت: 42 دستگاه
تكنولوژي :در ساعت

 DCS+ 
+Instrument+Analayzer
line Process Automation

: I/O تعداد
+5500Instrument+Analayzer

line Process Automation

كوكا / هيوندايي

ظرفيت: ) 17دستگاه(
تكنولوژي : 

 DCS+Instrument+Process
Automation

23450: I/O تعداد

“

““

”

””
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خودرويي شركت تـام
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اختراعات و 
تحقيق و توسعه

فهرست
 برخي 

طرح هاي نو
 و اختراعات

 در تام
عملگر  ساخت  و  طراحي  اختراع  گواهينامه   

هيدروپنوماتيك با كورس كوتاه
 گواهينامه اختراع ساخت سيستم ترانسپورسور 

رباتيك
 گواهينامه اختراع ربات كابلي با سه درجه آزادي 

انتقال
هوشمند  جريان  كنترل  حسگر  گواهينامه   

تجهيزات الكتريكي
 گواهينامه تغيير رنگ اتوماتيك خطوط رنگ

ساخت  و  سازي  شبيه  و  طراحي  گواهينامه   
سيستم جاذب آالينده اتاق رنگ

 سيستم گزارش گيري در پروژه اتوماسيون مس 
سرچشمه

اسلب  دستگاه  ساخت  دانش  سازي  بومي   
برگردان

  ثبت دانش پروژه اتوماسيون صنعتي كوره بلند 
شماره 2

 نرم افزار اسكادا

سال  در  ايران خودرو  تام  شركت  وقت  رباتيك  تحقيقاتي  گروه 
1388موفق به طراحي، ساخت و راه اندازي نخستين ربات كابلي در 
ايران در سطح آزمايشگاهي شد. »طرح تحقيقاتي ربات كابلي« انجام 
شده در گروه وقت ربات كه عنوان يكي از 9 نام آور برتر گروه صنعتي 
ايران خودرو را از آن خود كرد و يكي از مهمترين پروژه هاي انجام 
شده ، شركت تام بوده است. مبدع و مخترع اين ربات مهندس عليرضا 
عليخاني)داراي دكتراي مكانيك و گرايش ديناميك و كنترل در دانشگاه 
اميركبير( است. ابداع اين مخترع ايراني در قالب پروژه علمي تام در 
ايران به ثبت رسيده است.واحد سيستم هاي رباتيك شركت تام با 
ارايه مكانيزمي جديد و انجام تمامي مراحل طراحي، ساخت و كنترل آن 
به توليد و تدوين دانش فني در زمينه ربات هاي كابلي دست يافت. اگر 
چه اين ربات در اندازه آزمايشگاهي ساخته شده است اما مكانيزم ارايه 
شده در آن به لحاظ كنترلي يكي از كامل ترين و پيچيده ترين حالت هاي 

ممكن در ربات هاي كابلي است.
پس از ثبت موفق اين اختراع در سال 1388 گفت و گويي با مخترع 

و طراح ربات انجام شد كه متن آن در پي مي آيد.
  لطفا شرح كوتاهي از نحوه كار ربات كابلي بفرماييد.

ربات هاي كابلي يكي از مباحث نو در زمينه علم رباتيك به حساب مي آيد كه 
مورد توجه مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر دنيا قرار گرفته است، اين ربات ها به 

لحاظ ساختار مكانيكي بسيار ساده بوده ولي كنترل آن ها بسيار مشكل است.
يكي از انواع ربات هاي موازي كه در دهه هاي  اخير مورد توجه قرار گرفته 
 )Actuator( است، ربات هايي هستند كه در آن ها از كابل به عنوان كارانداز
استفاده شده و جابجايي و كنترل موقعيت مجري نهايي به كمك آنها صورت 
مي گيرد. در اين ربات ها مجري نهايي )end effector ( توسط n كابل به 
همراه n موتور كنترل مي شود كه موتورها وظيفه تنظيم كشش كابل ها و كنترل 
طول آن ها را به عهده دارند. موتورها را مي توان روي مجري نهايي و يا در يك 
مكان ثابت نصب كرد. مشكل مهم اين سيستم ها عدم تحمل بارهاي فشاري 
و گشتاورهاي مختلف توسط كابل است. بنابراين نحوه به كارگيري اين گونه 
سيستم ها بايد به گونه اي باشد كه كابل ها همواره تحت كشش قرار گيرند تا 

سيستم پايداري مورد نياز خود را داشته باشد.
   ويژگي ربات كابلي ابداعي شما چيست؟ 

به طور مشخص ربات ابداعي يك ربات با سه درجه آزادي است كه با 
نمونه هاي طراحي شده موجود متفاوت است. انواع ربات هاي كابلي كه تاكنون 
در سطح دنيا ارايه شده و مورد استفاده قرار گرفته اند داراي 6 درجه آزادي هستند. 

يكي از معايب سيستم ها به درجه آزادي باال، كنترل نامناسب حركت هاي دوراني 
است كه در اين دوران ها امكان تحمل نكردن بارهاي خارجي و عدم تعادل 
ربات مطرح است. هم اكنون براي مقيد كردن بعضي از درجات آزادي، از 
مكانيزم هايي استفاده مي شود كه ساخت آن ها در ابعاد بسيار بزرگ مشكالت 
مختلفي از جمله پيچيدگي، وزن باال، هزينه ساخت، بهينه نبودن سيستم و در 
نهايت عدم امكان ساخت را به وجود مي آورد اما در اين طرح يك مكانيزم جديد 
براي ربات هاي كابلي با سه درجه آزادي انتقالي به نام LCDR ارايه شده است.

   قابليت فني اين ربات چيست؟
اين ربات قابليت برنامه نويسي و انجام امور محوله به صورت اتوماتيك را 
داراست. كاربر به كمك نرم افزار نوشته شده دستورات مورد نياز را به ربات ارسال 
مي كند و ربات با دريافت فرامين قابل فهم حركت تعريف شده را به صورت 
اتومات انجام مي دهد. كاربري اين ربات بسته به نوع ابزار متصل شده به مجري 
نهايي خواهد بود. به طور مثال با وصل كردن گان جوشكاري مي توان از آن 
به عنوان ربات جوشكار استفاده كرد و يا با اتصال گريپر مي توان از آن براي 

جابجايي و انتقال مواد بهره برد.
  چه مزاياي فني و برجسته اي ربات ابداعي را از موارد مشابه مجزا 

مي كند؟
سادگي مكانيزم به لحاظ مكانيكي و تعمير و نگهداري آن از مزاياي اين ربات 

است همچنين امكان ساخت ربات هاي بسيار بزرگ با اين ابداع وجود دارد.
ربات ابداعي داراي بازه حركت خطي بسيار بزرگ تر نسبت به كاراندازهاي 
خطي معمولي مانند جك هاي نيوماتيكي و هيدروليكي و موتورهاي خطي است. 
همچنين دارا بودن بازه حركت زاويه اي بيشتر نسبت به مفاصل دوراني از ديگر 
ويژگي هاي اين ربات محسوب مي شود. از ديگر ويژگي هاي فني اين ربات 
سرعت زياد و اينرسي حركتي بسيار كم آن است. هزينه ساخت پايين، باال بودن 
نسبت بار قابل حمل به وزن مجموعه و قابليت حمل و نقل و نصب آسان در 
محل سايت از جمله برجستگي هايي است كه اين ربات را از ديگر ربات هاي 

مشابه متمايز مي كند.
  اختراع اين ربات تا چه ميزان در صنايع كاربرد دارد؟ 

اين ربات ها با توجه به قابليت هايشان براي اتوماسيون صنايعي كه داراي 
سازه هاي بزرگ هستند و فضاي كاري زيادي را در بردارند مانند كشتي سازي، 
هواپيماسازي، سازه هاي عمراني و نظاير آن مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند 
همچنين براي سنگ زني قطعات بزرگ، مونتاژ لوله و بازرسي و تخليه مخازن 

نفتي نيز اين ربات ها كاربرد دارد.

ساخت نخستين ربات كابلي ايران در شركت تام
سال 1388- عليرضا عليخاني

برخي پروژه هاي تحقيق و توسعه در شركت تام
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 اين پروژه با هدف به روزرسانی سيستم اتوماسيون و تغيير نحوه 
برنامه  مطابق  و  بود  آغاز شده  از خرداد 91  كوره  داخل  مواد  شارژ 

زمان بندي پيش رفته است. 
بازسازي و نوسازي اين كوره كه براي نخستين بار پس از 40 سال و بدست 
در  كوره  كار  سيستم  است.  شده  انجام  تام  داخلي  كارشناسان  و  متخصصان 

بخش هاي بارگيري، اتوماسيون و... به طور كلي تغيير يافته و به روز شده است.
 از جمله تغييرات مهم در بازسازي و نوسازي اين كوره، تبديل سيستم كوره آن از 
كوره با زنگ به كوره بدون زنگ است كه بر اساس شيوه هاي نوين روز دنياست.

بهره برداري از كوره با سيستم اتوماسيون جديد در شهريور 92 صورت گرفت كه 
منجر به توليد آهن با استفاده از روش جديد شارژ مواد، براي اولين بار در كشور شد. 
شكسته شدن ركورد ماهيانه توليد آهن كارخانه به دليل بكارگيري روش جديد، 

موفقيت بی سابقه پروژه را به اثبات می رساند. نظر به اهميت بسزاي راه اندازي اين 
پروژه براي كارفرما، با توجه به اينكه ظرفيت توليد كوره بلند شماره 2 ذوب آهن 
اصفهان بيش از نيمی از ظرفيت كل آهن توليدي كشور، معادل 4.1 ميليون تن 
آهن خام را داراست، مراحل راه اندازي می بايست در مدت زمان محدودي اتمام 

مي يافت. 
• هدف پروژه : نوسازي و به سازي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق و برق كوره 

بلند شماره دو ذوب آهن اصفهان
• ديسيپلين هاي پروژه : پروسس، ابزار دقيق، كنترل، برق، ساختمان و اتوماسيون

• نواحي كاري : سطح دو پروژه در 4 پلنت اصلي
• تاريخ شروع پروژه : 91/4/2

• تاريخ خاتمه طبق قرارداد: 92/4/2
• تاريخ خاتمه طبق برنامه بازنگري شده : 92/4/2 

• تعداد ابزار دقيق : 1250 ابزار دقيق جديد
• تعداد تابلو كنترل : 200 تابلو

• تعداد I/O 3000 :  I/O  ديجينتال و آنالوگ
• تعداد موتور الكتريكي : 1100 موتور الكتريكي

• اتاق هاي كنترل: يك اتاق كنترل مركزي و يك اتاق كنترل محلي

  در سال هايي كه شركت تام در خصوص طراحي و ساخت ماشين 
آالت مخصوص خطوط توليد فعاليت داشت، اينجانب به عنوان طراح 
چندين دستگاه تست نشتي بلوك هاي سيلندر و سر سيلندر براي 
شركت هاي ايران خودرو و ريخته گري تاكستان مشغول به فعاليت 

بودم.
مهدي آذري مخترع اين طرح با بيان اين مطلب، گفت: در يك بازديد از شركت 
BAYER آلمان كه در زمينه طراحي و ساخت ماشين آالت تست نشتي فعاليت 
داشت، يك سيلندر خاص براي آب بند كردن قطعات استفاده مي شد كه طرح آن 
از پتنت هاي آن شركت بوده و جزييات فني آن در اختيار قرار داده نشد. پس از 
برگشت از آن شركت، بررسي و تحليل طرح ممكن مورد بررسي قرار گرفت و در 

نهايت منتج به طراحي و ساخت سيلندر هيدروپنوماتيك شد.
وي افزود: استفاده از سيلندرهاي استاندارد پنوماتيك نيروي حداكثري هزار 
كيلوگرم را  ايجاد مي كند، در حالي كه استفاده از سيلندر هيدروپنوماتيك نيرويي 
معادل چهار هزار تا 10 هزار كيلوگرم را ايجاد كرده و طرح را از استفاده تجهيزات 

هيدروليك  بي نياز كرده و هزينه ساخت ماشين آالت را پايين مي آورد.
وي خاطرنشان كرد: در مواردي كه نياز به نيروي زياد و جابجايي كم مد نظر 
باشد، استفاده از اين نوع سيلندرها مقرون به صرفه است. كاربرد ديگر اين تجهيز 

مي تواند در ساپورت هاي موقت زير پايه پل ها باشد.

 اسلب تخته اي فوالدي با ماكزيمم ابعاد 0.25*12*12 مترمكعب 
تبديل  كويل ورق  به  نورد شدن  از  بعد  كه  با وزن 50 تن است  و 
مي شود. در اين پروسه قبل از نورد نياز به چرخاندن ) برگرداندن( 
180 درجه اي آن است و با توجه به وزن زياد و تعداد باالي اسلب ها 

نياز به دستگاهي براي انجام اين كار است.
تامين يك دستگاه اسلب برگردان براي شركت فوالد هرمزگان به عنوان يكي 
از بزرگترين توليد كنندگان اسلب به عهده شركت تام محول شد، ضمن وجود 
گزينه خريد خارجي دستگاه، امكان سنجي ساخت داخل و بومي سازي تكنولوژي 
ساخت دستگاه انجام شد و با ايده گرفتن از طرح هاي ساخته شده قبلي و طرح هاي 
دستگاه هاي مشابه چيني، هندي و ايتاليايي و با استفاده از تجربيات داخلي و خارجي 
طراحي و ساخت دستگاه انجام گرفت. اين پروژه نتيجه به ثمر نشستن تالش هاي 

گروهي شبانه روزي بود كه طي 15 ماه به انجام رسيد.

 سيستم جاذب آالينده رنگ )Paint Scrubber( توسط مهندس 
حميد مرادي، مهندس حسن گالب بخش و مهندس حيدر جواهري 
در واحد تحقيق و توسعه گروه رنگ سابق شركت تام ايران خودرو 
بين المللي  جشنواره  اولين  در  و  است  شده  شبيه سازي  و  طراحي 
تحقيق و توسعه ايران جايزه محصول برتر print scrubber را به 

خود اختصاص داد.
مهندس حسن گالب بخش در خصوص اين اختراع، گفت: فرايند پاشش رنگ، 

يكي از مهم ترين منابع آلوده كننده هوا به شمار مي رود.
 ذراتي از رنگ كه پس از پاشش به سطح هدف، موفق به جذب روي سطح 
نمي شوند، همراه با جريان هوا از فضاي اتاق پاشش رنگ خارج شده، وارد محدوده 

سيستم جاذب رنگ مي شوند.
به كمك تحليل ديناميك سياالت محاسباتي و حل معادالت جريان توربوالنس، 
ميزان سرعت و افت فشار هواي اطراف محصول و داخل اتاق پاشش رنگ اصالح 
شده تا با تامين مطلوب ترين شرايط كيفي رنگ محصول، كمترين آلودگي هواي 
خروجي را به همراه داشته باشد. وي مي افزايد: در بخشي از اين اتاق پاشش رنگ، 
فشار مثبت هوا سبب مي شود تا هوا با ذرات معلق رنگ از ميان سطوح حاوي 

جريان آب عبور كرده، ذرات رنگ روي سطح آب جذب شود.
 به گفته وي، محاسبات مربوط به سرعت و فشار هواي اتاق پاشش رنگ و 
سرعت آب در مسير آبشار به نحوي انجام مي پذيرد كه امتداد بردار ممنتم خطي 

ذرات رنگ پس از برخورد با آبشار، سطح آب اتاق پاشش رنگ را قطع كند.
وي ادامه مي دهد: طراحي سيستم آبشار در يك يا چند طبقه بر اساس تحليل 
در شرايط دائم و با توجه به محدوديت هاي قوانين زيست محيطي و بهينه سازي 

هزينه عملياتي سيستم انجام مي پذيرد.
اين مطالعه، طرح جديدي از سيستم جذب كننده را ارايه مي كند كه عالوه 
بركاهش حجم مجموعه اتاق پاشش رنگ و هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري 
اوليه، هزينه عملياتي سيستم را نيز با بهره گيري از كاهش افت فشار سيستم 

كاهش مي دهد.

خطوط  طراحي  و  اتوماسيون  حوزه  در  ساله   20 تجربه  تام   
توليد دارد. با توجه به نيازي كه صنايع در حوزه اتوماسيون دارندو 
به ويژه پروژه هاي خودرويي و غير خودرويي كه تام در دست انجام 
دارد، نياز به محصولي در حوزه كنترل كامال محسوس بود. با توجه 
به پتانسيل مهندسي كه در تام و در اين حوزه شكل گرفت، »تام 
اسكادا« متولد شد. سال 92 كار طراحي آغاز شد و پياده سازي به 
در سالن  اسكادا«  »تام  كه  وقتی  انجاميد.  به طول  ماه  مدت 27 
پرس ايران خودرو نصب شد، در ارديبهشت ماه سال 94 سيستم 
زيمنس در آنجا كنار رفت و كم كم محصول بومي تام جايگزين 

آن شد.
نرم افزار  اين  است.  اسكادا«  »تام  نرم افزار  پارامتر  بزرگترين  امنيت 
را  اطالعات  ثانيه  هزارم  حدود20  سرعتي  با  خود  بالدرنگ  سيستم  با 
را  نواقص  رفع  زمان  امر  اين  پردازش مي كند كه  و  جمع آوري، ذخيره سازي 

كاهش و سهولت مديريت را افزايش مي دهد. 
داراي  تكنولوژي هاي طراحي،  آخرين  به كارگيري  دليل  به  افزار  نرم  اين 
عملكردي قابل اطمينان و انعطاف پذير است همچنين با استفاده از راه كارهاي 
بهينه  مقابل حمالت سايبري  در  آن  امنيت  رمزگذاري هاي الزم،  و  امنيتي 
شده است و برتري محسوس آن نسبت به نمونه هاي خارجي عالوه بر برخي 
پلنت هاست  حياتي  و  محرمانه  اطالعات  خروج  عدم  خاص،  سرويس هاي 
همچنين سازگاري كامل با پروتكل هاي استاندارد OPC از ديگر ويژ گي هاي 
آن است كه همين موضوع امنيت باالي سيستم را تضمين مي كند و برقراري 

ارتباط با سخت افزارهاي متنوع را بسيار تسهيل مي كند. 

سيستم جاذب آالينده رنگ، گامي در 
جهت حفظ محيط زيست 

نرم افزار اسكادا

گواهينامه اختراع طراحي و ساخت 
عملگر هيدروپنوماتيك با كورس كوتاه

ثبت دانش پروژه اتوماسيون صنعتي 
كوره بلند شماره 2

بومي سازي دانش ساخت دستگاه 
اسلب برگردان

سال 1391مهدي آذري ـ سال 1387

 بهمن عسگري، محمدرضا نقابي ـ  سال 1393

حسن گالب بخش و حيدرجواهري ـ سال 1388

حامد باستاني -سال 1392
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ايمان احتشام شهابي - سابقه حضور در تام  18سال
همكاري با كوكا از پروژه 206 اتفاق افتاد. در خط 206 از ربات هاي كوكا استفاده 
شد. بعد از خط چهاركاره، فاز يك 206 تعريف شد و ايران خودرو با توجه به اين كه 
خيلي سريع مي خواست پژو 206 را وارد بازار كند، يك خط CKD 2 با ظرفيت توليد 

چهار دستگاه در ساعت  را از پژو خريداري كرد. 
بخشي از تجهيزات را پژو و بخشي را نيز ما در تام ساختيم و راه اندازي خط هم بر 
عهده تام بود. بعد از آن پروژه ديگري تعريف شد كه موازي با اين خط، خط ديگري 
با ظرفيت 10دستگاه در ساعت و در سطح CKD 5 تعريف شد كه تمامي فرآيند 
اجرايي آن توسط تام انجام شد و به واسطه آن  ظرفيت توليد 206 به 17دستگاه در 

ساعت رسيد. 
سپس يك خط با ظرفيت 42 دستگاه در ساعت تعريف شد و پروژه در ابعادي بود 
كه انجام آن توسط يك شركت ممكن نبود و لذا بخشي از كار توسط يك شركت 
آلماني)اداگ(، بخشي توسط يك شركت ايتاليايي)فاتا( و بخشي نيز توسط تام انجام 
شد. البته مديريت كل پروژه با تام بود. عالوه بر آن كليه كارهاي سالن بدنه سازي 5 
كه اكنون نيز به توليد خانواده 206 اختصاص دارد، از احداث ابنيه تا تاسيسات آن با 

مشاركت ايران خودرو سازه و تحت مديريت تام به انجام رسيد.

زرين سميعي املشي - سابقه حضور در تام 18 سال
در بهمن ماه 77 با تام آشنا و از فروردين 78 مشغول به كار شدم و وظيفه محوله 
به من، راه اندازي آرشيو،  ساماندهي  و سازماندهي اسناد مدارك موجود در شركت 
بود. اولين گام هايي كه براي احداث آرشيو تام درسال 78 برداشته شد، در ابتدا نوشتن 
ابتدا شناسايي  براي شروع كار  بود.   آرشيو  براي تشكيل  برنامه زمان بندي  يك 
اسناد و مدارك موجود در سطح شركت )از قبيل  نقشه،پروپوزال، استاندارد، مدرك 
فني،كاتالوگ، فيلم و...( و گام بعدي نحوه ساماندهي و سازماندهي مدارك بود كه در 

اين راستا نرم افزار كتابخانه و نرم افزار بانك استانداردها خريداري شد. 
در حين اين فعاليت ها حجم پروژه هاي تعريف شده در تام زياد شد با تعريف پروژه 
ايجاد خط چهاركاره در سال 78، حجم كار تكثيري زياد شد. باالبودن حجم تكثيري 
و گزارش هزينه  پرداخت موجب شد تا براي خريد دستگاه هاي تكثيري)دستگاه 
كپي،پالترو اسكنر ( اقدام شود. با راه اندازي پورتال شركت تمام اطالعات نرم افزارها 

تخصصي مربوطه  به آرشيو روي پورتال، مورد استفاده كاربران قرار گرفت.
اينكه منابع كتابخانه اي و بانك استانداردهاي صنعتي به صورت  با توجه به   
الكترونيكي در دسترس همكاران بود، به فكر مكانيزه كردن اسناد و مدارك پروژه اي 
بودم . طي بررسي انجام شده در آن سال ها، نرم افزار آرشيوي موجود در بازار ايران 
مربوط به صنايع نفتي بود. اكثر شركت ها در مكانيزه كردن اسناد و مدارك اين حوزه 
فعاليت مي كردند و در زمينه صنعت خودرو آشنايي و تجربه اي نداشتند. پس از بررسي 
زياد با شركت آلفا افزار، نرم افزار RasterX  كه يك نرم افزار كانادايي بود، آشنا 

شديم و اقدام به خريد آن و ورود اطالعات كرديم.
 به دليل تنوع كاري، اين نرم افزار چند بار ويرايش شد. به دليل شرايط اقتصادي و 
قطع همكاري كانادا با ايران وعدم حمايت شركت آلفا افزار، مجبور به قطع همكاري با 
اين شركت كانادايي شديم. طي پيگيري انجام شده در سال 1383 تصميم گرفته شد، 
بخش نرم افزاري شركت برنامه اي )ايده گرفته از نرم افزار قبلي( براي آرشيو تهيه كند و 

در  سال 1384 نرم افزار تهيه و به صورت آزمايشي به آرشيو تحويل داده شد و شروع 
به ورود اطالعات كرديم و در حين كار، مشكالت بسيار زيادي روبرو شديم و بدون 
همكاري گروه ها هرگز امكان راه اندازي اين سيستم نبود. با تعريف پروژه هاي جديدتر 
نياز به نرم افزارهاي طراحي براي پيشبرد پروژه از قبيل نرم افزارهاي طراحي مانند 
نرم افزار catia و Eplan بود. با همكاري گروه هاي مهندسي و بخش نرم افزاري و 
آرشيو اين مشكالت مرتفع  و تاكنون اطالعات 641 پروژه در نرم افزار وارد شده و 
برروي پورتال قابل دسترسي است. بسياري از شركت هاي نفتي در حوزه هاي مختلف  
كاري، شركت آب و فاضالب و ايران خودرو از اين نرم افزار بازديد كرده و ايده گرفتند. 

موسي بهنياـ  سابقه حضور در تام 16سال 
طراحان و سازندگان خودرو در حال حاضر با چالش افزايش تقاضا وتنوع مدل روبرو 
هستند . اين چالش خودروسازان را وادار می سازد تا در كمترين زمان ممكن، حداقل 
هزينه و باالترين كيفيت ، طراحی  مدل های جديد و خطوط توليد را به انجام برسانند.
اصلی ترين امكان  در كاهش زمان  عرضه محصول به بازار، در طراحی جيگ و 
فيكسچر، قالب ، گان – گريپر و... تجلی پيدا می كند. تمام شركت های خودروساز 
اين اسلوب را سالهاست در طراحی و ساخت خطوط توليد خودرو به خدمت گرفته اند.

در اين روش كه توسط فرآيندي با ايجاد تمپليت های هوشمند كه در محيط  
CATIA V5 و با استفاده از Knowledge ware  & VBA  اجرا می شود، 
می توان به عنوان مثال تا 60درصد طراحی جيگ و فيكسچر مونتاژ خودرو يك پروژه 
را با اين روش پوشش داد. به طوری كه طبق اطالعات به دست آمده از سازندگان 
  Complex معتبر خودرو، مجموع زمان  طراحی  سه بعدی و دو بعدی  يك يونيت
Axies 3 را از 13 ساعت  به دو ساعت  كاهش می دهد )11 ساعت متوسط در 

كاهش طراحی يك يونيت(  
 Man مقدار كاهش هزينه دستمزد طراحی BIW Car Program برای يك 
Hour  با در نظر گرفتن $/55Hour مقدار كاهش هزينه معادل چهارميليون و 

400هزار دالر است.
 قدرت واقعی اين سيستم وقتی مشخص می شود كه با سيستم PLM يكپارچه 

شده و در سيستم Catalog مربوط به نرم افزار Smarteam وارد شود.
اين روش  از سال 84 در بخش  R&D  معاونت خورويی شروع شد و  بعد از 

حدود 18ماه  تمپليت های الزم ايجاد و در Catalog  وارد شد.

تقي نصيري ـ  سابقه حضور در تام 18سال 
شد.  آغاز   1391 سال  از  بردسير  سازي  فوالد  كارخانه  بعدي  سه  مدل سازي 
از چالش هاي مهم پروژه مي توان به  انتخاب نرم افزار و كامپيوتر مناسب جهت 

مدل سازي كارخانه اشاره كرد.
در مدل سازي سه بعدي فوالدسازي و واحدهاي جانبي پروژه بردسير كه براي 
اولين بار در ايران و بدون كمك تكنولوژ خارجي انجام شد، سعي شده تا حد امكان 
كوچكترين جزييات در تمامي بخش ها مدل سازي شود. در اين پروژه  كاربردهاي ذيل 

مشهود و بارز است :
• ايجاد امكان نظارت دقيق بر فرآيند مهندسي و طراحي قسمت هاي مختلف پروژه 
از قبيل تاسيسات، سازه هاي فلزي، فونداسيون ها، تجهيزات ، به طوري كه طراح با 
استفاده از مدل سه بعدي تسلط بيشتري به قسمت هاي مختلف واحد فوالد سازي دارد 

و در اين راستا امكان اجراي  ايده هاي بهتر فراهم شد.
• رفع تداخل هاي هندسي قسمت هاي مختلف قبل از اجرا در پروژه كه باعث 

صرفه جويي حدود 20درصدي در هزينه هاي  اجرا شده است .
• برطرف كردن ايرادهاي نقشه هاي ساخت مربوط به كليه بخش هاي پروژه و 

توليد نقشه هاي As built  نهايي

با توجه به كاربردهاي مذكور منافع اقتصادي ناشي از اين طرح عبارتند از :
• بهينه سازي فاز مهندسي و طراحي در جهت كاهش هزينه ها 

• امكان ايجاد تبادل اطالعات و يكپارچه سازي طراحي، بين ديسيپلين هاي 
از  جلوگيري  و  سياالت  مكانيك،  پايپينگ،  سازه،  سيويل،  قبيل  از  مختلف 
دوباره كاري در اثر تداخل قسمت هاي مختلف با يكديگر در فاز اجرا و به تبع آن 

كاهش هزينه هاي مربوطه
• كاهش نياز به تكنولوژ خارجي براي طراحي پلنت

• امكان برآورد وزني و حجمي متريال مصرفي براي خريد و ساخت و متعاقبا 
پيش بيني هزينه ساخت

• افزايش امتيازات فني هنگام شركت در مناقصات حوزه صنايع فوالد و تاثير 
مستقيم آن در برنده شدن در مناقصه

طرح پياده سازی و انتقال تكنولوژی سيستم طراحی هوشمند ابزارهمكاري با شركت كوكا 

مدل سازي سه بعدي كارخانه فوالد سازي بردسير 

طراحي و راه اندازي درون سازماني نرم افزار بومي آرشيو تام
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مهرداد الموتي)مدير مهندسي مكانيك و تاسيسات( - سابقه حضور در تام 
16 سال، الياس احمدي)مسوول طراحي( -سابقه حضور در تام 15 سال

 اوايل خرداد ماه سال 96 بود كه به دليل مشكالت ايمني دراسكرابر سالن رنگ 
شماره يك ايران خودرو عمال امكان توليد وجود نداشت و مي بايست در مدت محدود 
4 ماهه سيستم اسكرابر، دي اسالج و فلوتاسيون آن تعويض مي شد. باتوجه به تجارب 
قبلي شركت تام دراين زمينه، اجراي اين پروژه با محدوديت زماني مورد اشاره از طرف 
ايران خودرو به شركت تام ابالغ شد. لذا به سرعت تيمي از متخصصان بخش هاي 
مهندسي مكانيك، سيويل، برق وابزار دقيق تشكيل و ابعاد مختلف اين طرح بررسي 
شد. در اين پروژه ما محدوديت هاي زيادي داشتيم و در واقع نمي توانستيم هيچكدام 

از طرح هاي اسكرابر معمول كه در پروژه هاي مشابه وجود داشت را استفاده كنيم.
 زيرا ازطرفي به دليل توصيه بخش سيويل، امكان تخريب ديوارهاي جانبي را 
نداشتيم، ضمن آنكه به دليل محدوديت فضاي نصب امكان ساخت پنل هاي اسكرابر 
به صورت ماژول هم نبود و فضاي الزم براي پمپ خانه و فلوتاسيون نيز وجود نداشت. 
به دنبال چند شركت صاحب نام خارجي دراين زمينه رفتيم كه متاسفانه هيچكدام 
از آنها با توجه به محدوديت زماني پروژه و محدوديت هاي ساخت و نصب مسووليت 
اين كار را نپذيرفتند و توصيه جدي كردند كه امكان انجام با اين وضعيت و در اين 
زمان وجود ندارد. اين موضوع و تاكيد مديريت ارشد بر اجراي كار، انگيزه ما را براي 

انجام پروژه دوچندان كرد .
سيستم اسكرابر و دي  اسالج به منظور جمع آوري ذرات Over Spray رنگ 
به هنگام پاشش رنگ بر روي بدنه خودرو در كابين هاي پاشش خطوط رنگ مورد 
استفاده قرار مي گيرد. اين ذرات به دليل اين كه روي بدنه خودرو نمي نشينند مي بايست 
از محيط پاشش خارج و جهت جلوگيري از آاليندگي محيط زيست جمع آوري و 

بهينه سازي شوند. اين سيستم از قسمت هاي زير تشكيل مي شود:
1- اسكرابر و صفحات آبشار

2- سازه ساپورت ربات و كانواير
3- مخزن Coagulation و پمپ هاي مورد نياز سيركوالسيون

4- سيستم فلوتاسيون و دوزينگ پمپ
5- كانال اگزاست هوا و فن هاي خروجي

صفحات آبشار كه از جنس استينلس استيل ساخته شده اند، در زير خط رنگ تعبيه 
مي شوند و يك فيلم آب همواره در سرتاسر اسكرابر از روي گاترهاي جانبي سرريز 
 Over Spray مي شود و بر روي صفحات آبشار جريان مي يابد. اين فيلم آب ذرات

را جمع آوري نموده و از محيط پاشش دور مي كند.
فشار منفي ايجاد شده در اثر عملكرد فن هاي اگزاست به همراه سيستم هواساز، 
Downdraft  الزم جهت هدايت هواي حاوي ذرات رنگ Over Spray به 
سمت آب جاري بر روي صفحات آبشار و منطقه اختالط را تامين مي كند.  به دليل 
طراحي خاص اسكرابر امكان اختالط رنگ با آب در داخل اسكرابر به شدت افزايش 
مي يابد. آب حاوي ذرات رنگ وارد مخزن Coagulation شده و مجددا از طريق 

پمپ هاي سيركوالسيون در مدار مذكور به جريان مي افتد. 
به منظور جداسازي رنگ از آب، مواد دوزينگ به آب تزريق شده و باعث به هم 
چسبيدن ذرات رنگ و شناورسازي آنها روي آب مي شود و بدين ترتيب امكان 

جداسازي پسماند رنگ از آب مهيا مي شود.
عمل جدايش رنگ از آب، با انتقال آب حاوي پسماند رنگ توسط پمپ به سيستم 

فلوتاسيون، شناورسازي رنگ و برداشت آن از روي آب صورت مي گيرد.
با توجه به زمان محدود پروژه جهت جلوگيري از هرگونه اشتباه، كار برداشت ديتا از 
فضاي موجود آغاز و بالفاصله مدل سه بعدي فضاي موجود تهيه شد تا كار طراحي با 
كمترين خطا مواجه شود. ضمنا كار طراحي و مدلينگ سيستم اسكرابر جديد و به طور 

همزمان كار تخريب اسكرابر قديمي آغاز شد.
طراحي تفصيلي سيستم با كار شبانه روزي همكاران بخش هاي مختلف مهندسي  
انجام و تهيه P&ID و نقشه هاي ساخت شروع و موازي با آن BOM اوليه جهت 

تهيه متريال به پيمانكار ابالغ شد. با توجه به محدوديت ارتفاعي، طراحي سيستم 
IKM كه  نگهدارنده سيستم كانواير و ربات ها است، يكي از چالش هاي اين پروژه 
به شمار مي رفت؛ چرا كه از يك طرف بايد ارتفاع مورد نياز كانواير را تامين مي كرد و 
از طرف ديگر نبايد با سيستم اسكرابر برخورد مي كرد و در عين حال استراكچر آن بايد 
در اثر نيروهاي استاتيكي و ديناميكي ربات ها ميزان تغيير مكان را در محدوده مجاز و 

مورد نياز ربات نگاه مي داشت. 
خوشبختانه با كار گروهي مناسب بين تيم مكانيك و سازه اين امر ميسر شد. با توجه 
به محدوديت فضاي موجود امكان ساخت اسكرابر به صورت  ماژول هاي پيش ساخته 
وجود نداشت و به ناچار اجزاي منفصله به سايت حمل و در سايت مونتاژ و نصب شد.

به دليل استفاده از طرح متفاوت با آنچه كه قبال اجرا شده بود بخشي از مخزن 
بتني قديمي به عنوان پمپ خانه استفاده شد و جهت نصب تجهيزات يك مخزن 
فلزي طراحي شد. با توجه به تجربه همكاران ايران خودرو در نگهداري سيستم هاي 
موجود در خطوط رنگ قديمي، ضعف هاي سيستم هاي موجود اعالم و از ما خواسته 
شد طرحي متفاوت جهت جمع آوري پسماند رنگ ارائه شود. از اينرو مخزن فلزي و 
نحوه انتقال Sludge به گونه اي طراحي شد كه نظر كارشناسان ايران خودرو را نيز 
تامين كند. البته يكي از چالش هاي پروژه، اتصال مخزن فلزي به مخزن بتني موجود 
به صورت كامال آب بند نيز با برگزاري جلسات متعدد با پيمانكاران متخصص در اين 

زمينه و انتخاب بهترين طرح به سرانجام رسيد.
به دليل محدوديت استفاده از فضاي موجود، طراحي سيستم اگزاست هوا  به نحوي 
كه  بتواند پاسخگوي ميزان دبي عبوري از سيستم بوده و در عين حال سرعت را در 

محدوده مجاز نگاه دارد، اهميت ويژه اي داشت . 
اين مهم با تغييراتي در طرح اسكرابر و تغيير سيستم داكت به صورت پلنوم ميسر 
شد همچنين طراحي به گونه اي صورت گرفت كه امكان اجراي سيستم اطفاي حريق 
به شكل تزريق فوم از داخل داكت و نفوذ آن به كل سيستم وجود داشته باشد. نصب 
سيستم فلوتاسيون در فضاي محدود و همچنين عدم امكان جابجائي كانواير موجود 
خط مجاور مساله بعدي ما بود. با بررسي هاي دقيق طراحي پلتفرم جديد در دستور كار 
قرارگرفت، به طوري كه موقعيت نصب سيستم فلوتاسيون و كانال شوتينگ پسماند 
به گونه اي در نظر گرفته شد كه امكان استفاده همزمان از سيستم انتقال پسماند اين 

خط و خط رنگ مجاور با يك پالت ميسر شود .
در نهايت اجراي موفق اين پروژه مطابق با زمانبندي ذكر شده و محدوديت هاي 
مورد اشاره نمايانگر يك كار تيمي به معناي واقعي بوده و از اينكه كليه مراحل طراحي، 
ساخت، نصب و راه اندازي آن، همه به دست متخصصان داخلي انجام شده، تخصص و 

حس خودباوري و مسووليت پذيري شركت تام را نشان مي دهد.

محمدرضا تقويـ   سابقه حضور در تام 17 سال
توليد  سيستم  يك  داشتن  صنعت،  در  موفقيت  اصلي  عوامل  از  يكي  امروزه 
انعطاف پذير و متناسب با نياز هاي متغير بازار است و حمل و نقل خودكار مواد نيز 
يكي از عناصر اصلي چنين سيستم هايي است. منظور از كلمه مواد در اينجا مواد خام، 

كاالهاي در حين ساخت و محصوالت نهايي است.
يكي از تجهيزاتي كه مي تواند موجب برآورده شدن بسياري از خواسته هاي مذكور 
شود، ارابه خود راهنما يا )AGV)Automated Guided Vehicle است.
AGVها به عنوان يكي از قسمت هاي اصلي سيستم هاي اتوماتيك مطرح هستند.

AGV يك خودروي صنعتي حمل بار بدون راننده است كه توانايي برنامه ريزي 
جهت انتخاب مسير، مكان يابي و هدف يابي را داراست. اين ماشين هدايت پذير بوده و 
به وسيله موتورهاي الكتريكي كه از باتري ها تغذيه مي شود رانده شده و يك مسير از 

پيش تعيين شده را دنبال مي كند.
AGV  خودرويي با تجهيزات هدايت )Guidance( اتوماتيك الكترومغناطيسي، 
نوري يا ليزری است كه قادر است مسير راهنما )Guide Path( را دنبال كند و 
ممكن است به تجهيزاتي براي توقف يا كاهش راه بندان )Blocking( مجهز باشد.

اين تجهيز، از خانواده سيستم هاي با انعطاف و بازدهي بسيار باال و هوشمند بوده 
كه قادر است مواد را از چندين نقطه بارگيري و در چندين نقطه تخليه كند. براي 
دستيابي به ماكزيمم انعطاف پذيري در Layout، AGVها با سيستم هاي مختلف 
هدايت نظير سيم و ليزر موجود هستند. با استفاده از يك ريزپردازنده هر AGV قادر 
به پيمودن مسير از پيش تعيين شده بوده و در صورت انحراف از مسير قادر به اصالح 
مسير خود است. سيستم كنترل هر AGV دستورات را به طور مستقيم از يك 
كامپيوتر مركزي و به واسطه يك محيط ارتباطي در كف كارگاه و يا امواج راديويي 
دريافت مي كند. اين كامپيوتر مركزي با هر AGV به طور جداگانه ارتباط برقرار 
مي كند و دستورات مورد نظر را ارسال مي كند. قابليت  حركت به پهلو با زاويه 90 درجه 

در اين سيستم ها در مينيمم كردن فضاي كاري بسيار مهم است. 
AGVها مي توانند جايگزين مناسبي براي كانوايرها، Forklift ها و گاري هاي 
دستي باشند. نمونه عملي آن در بخش مونتاژ داشبورد سالن تريم شماره چهار ايران 

خودرو در حال كار هستند.  
طرح تحقيقاتي ساخت  AGVدر شركت تام ايران خودرو از مردادماه 1379 آغاز 
 BMW نسل قديمی در خط توليد مستعمل شركت AGV شد. وجود يك دستگاه
آلمان نقطه شروع اين طرح تحقيقاتی در شركت بود.  اهداف اين طرح، كسب و انتقال 
دانش فني، زمينه سازي ساخت داخل جهت توليد انبوه و رفع نياز داخل بوده است.، 
مراحل طراحي، ساخت و تست نمونة آزمايشي و طراحي نمونة صنعتي آن طی حدود 
دو سال به اتمام رسيد. اولين مشتریAGV سالن تريم شماره چهار ايران خودرو 
در خط مونتاژ  داشبورد بود كه 10 نمونه صنعتي از آن ساخته و در سال 82 به ايران 

خودرو تحويل شد.  الزم به ذكر است كه اين سيستم در حال حاضر به صورت سه 
شيفت در حال كار و استفاده است) شكل 2( . به دنبال موفقيت و كارايي AGV ها 
در خط تريم، بررسي هايي نيز براي استفاده از AGV در خط پرس صورت گرفت و 
به دنبال آن ساخت و تست نمونه آزمايشی نسل چهارم از AGV های شركت تام با 

قابليت مسيريابی ليزری با موفقيت صورت گرفت.
ويژگي هايي كه براي طراحي AGV مد نظر بوده، به قرار زير است:

1- امكان كار در محيط هاي صنعتي ) از لحاظ الكتريكي و مكانيكي (
2-  داراي سيستم ايمني با ضريب اطمينان باال

3-  عدم ايجاد آلودگي صوتي، آلودگي هوا و نويزهاي الكترومغناطيس
4- مصرف انرژي كم

5- هزينه ساخت كم نسبت به سيستم هاي مشابه خارجي
6- قابليت تأمين قطعات در داخل تا حد امكان

7- قابليت توليد انبوه
8- قابليت تغيير طرح جهت كاربرد در شرايط مختلف

9- قابليت برقراري ارتباط دو طرفه بين AGV و سيستم كنترل مركزي 
10-  قابليت ارتباط با سيستم كنترل مركزي و سيستم مانيتورينگ

11- قابليت برنامه ريزي در شرايط كاري مختلف با توجه به برنامه توليد، انبار و 
تقاضا

12- استفاده از سيستم مسير يابي ليزری
13- قابليت كار مداوم تا سه ساعت پس از هر بار تأمين انرژي

14- داراي بودن تمامي حفاظت هاي الكتريكي 
15- لرزش مكانيكي كم

نسل چهارم از AGV هاي شركت تام، به صورت سه چرخه طراحي شده است. 
در اين مدل، يك چرخ در جلو وظيفه رانش سيستم به جلو )Traction( و نيز 
هدايت يا جهت دهي )Steering( آن را بر عهده دارد و دو چرخ هرز گرد در عقب 
 Wheel( آن قرار دارند. نيروي محركه براي حركت چرخ جلو به دور محور افقي
Axis( و محور عمودي )Steering Pivot( توسط دو موتور DC تامين و از 
راه چرخ دنده ها به چرخ منتقل مي شود. مجموعه چرخ جلو، موتور هاي DC، چرخ 
دنده ها، ترمز وLimit Switch ها به صورت يك ماژول يكجا خريداري شده است. 
طريقه حمل بار در اين طرح نيز با استفاده از Fork Lift صورت مي گيرد كه در 

عقب AGV نصب شده است. 
عامل  دارای سيستم  كه  است  كامپيوتر صنعتی  كنترل AGV يك  سيستم 
Windows XP است و برنامه كنترل و هدايت AGV برروی آن نصب می شود. 
يك سری كارت PCI نيز كه شامل كارت های ورودی و خروجی ديجيتال، كارت 
سريال وكارت Motion control هستند، در كامپيوتر نصب مي شوند و وظيفه 
آنها ارتباط جمع آوری اطالعات از تجهيزات جانبی و انتقال سيگنال های فرمان از 

كامپيوتر به موتورها و عملگرهاست.

طراحي و ساخت AGVپروژه اجراي سيستم Scrubber و Desludge،بخش Clear Coat خط رنگ يك ايران خودرو 56

شكل 1: نسل اول و دوم AGV تام

شكل 2: نسل سومAGV تام

شكل 3: نماي AGV  نسل چهارم
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تام در صفر پيدايش خود يعني در سال 1998 ميالدي در جستجوي الگو هايي از 
شركت هايي هم ژن خود بود. شركت هايي كه خواستگاهي خودرويي داشته و قدم به 
عرصه  هايي فراتر از آن گذاشته اند. شركت هايي مانند PCI كه بازويي براي شركت 
پژو و كومائو COMAU بازويي فني براي فيات شمرده مي شدند از همين دست 
بودند.  تام بيست سال پس از آن روياِن نخستين همچنان در مسير پر پيج و خم 
پيشرفت، سعي در گسترش و تخصصي تر كردن شاخه هاي فعاليت خود دارد. در 
اين  جا نيم نگاهي به مسير حركت دو شركت ياد شده و زمينه هاي خطا يا موفقيت 

آنان در عرصه كاري خود داريم. 
آنچه كه موجب بقا و ادامه بالندگي و تكامل تام در حوزه صنايع رباتيك شد، كسب 
دانش فنِي حوزه خودرويي در باالترين سطوح آن و در ادامه، پياده سازي آن در ساير 

صنايع بود، كاري كه در دنياي صنعت نمونه هاي آن معدودند.
در اين نوشته اشاره اي تاريخي به فعاليت اين شركت ها شده است.

مقايسه اي كوتاه از 
شركت هاي هم كسب 

و كار تام در 
جهان صنعت  

PCI شركت
• كسب و كار: ماشين ابزار و سيستم هاي اتوماتيك ماشين كاري هاي 

سرعت باال
• تاسيس 1954

• 1974: ادغام شركت هاي پژو و سيتروئن
• 1994:  تغيير نام از صنايع پژو سيتروئن به PCI به معناي تغيير استراتژي 
به دنبال مشتريان خارجي و تغيير مبناي مشتريان از پژو به جز آن و شامل 
)CMM. CMR. CMS. Scemm and Sogamm( پنج موسسه

• داراي 3000 كارمند در 1993 و فروش 1.7 ميليارد فرانك 
• جزو برترين هاي فرانسه و رده 29 جهاني در كسب و كار خود در اين 

سال
• توسعه به سمت صنايع هوايي

BMW 2004: دريافت سفارش قابل توجه از •
• 2006: كاهش حجم سفارش
 - كاهش هزار نفري كارمندان

 -  300 نفر: تعداد كارمندان PCI Scemm در 2006 و فعاليت در 
خطوط توليد خودرو اعم از ماشين كاري و استامپينگ

• 2011 : تعداد 170 نفر كارمندان PCI Scemm با گردش مالي 28 
ميليون يورو

• 2014 :گروه تايواني تانگ تاي با سرمايه گذاري 6 ميليون دالر با شركت 
PCI Scemm با عنوان تبادالت تكنولوژي و نوآوري اقدام به همكاري و 
ادغام  و خريد 100درصد سهام اين شركت كرد. هدف هر دو شركت ورود به 

بازارهاي گسترده و جهاني بود.
  - فروش 30 ميليون دالري 

COMAU شركت
• كسب و كار: حوزه رباتيك و اتوماسيون

• تاسيس: 1970: در پي ساخت يك كارخانه مدرن در شوروي سابق 
)كارخانه اتومبيل سازي ولگا( با همكاري  مهندسان تورينويي به خصوص 
و  تجربه  شركت  اين  مديران  فيات،  خودروسازي  شركت  مهندسان 
توانايي هاي مهندسي را يك پارچه كرده و بازويي فني و شركتي با تعريف 

كاري مستقل ايجاد كردند به نام كومائو
• 1980: ورود به بازار آمريكاي شمالي با اولين سيستم  توليد منعطف 
FMS و توسعه ماشين كاري پرسرعت كه منجر به خريد 20 درصد سهام 
آن توسط جنرال موتورز شد. در نيمه دوم اين سال ساخت روبوت ليزر كه 

بسيار مورد نياز جنرال موتورز بود به انجام رسيد.
• 1990: در اين دهه شركت كومائو درهاي خود را به سوي كشورهاي 

اروپايي، آسيايي و آمريكاي شمالي و جنوبي باز كرد. 
• در آستانه هزاره سوم كومائو با حفظ تمركز خود بر لبه فناوري شروع 
زمينه هاي هوافضا،  در  راه حل هاي مهندسي  فراهم كردن  و  توسعه  به 

خودروهاي تجاري و سنگين، راه  آهن، و انرژي هاي تجديد پذير كرد. 
• 2000: كومائو پس از به دست آوردن اتوماسيون رنو در فرانسه در 
در  پيكو  شركت  همكاري  يا  و  بدنه  مونتاژ  فلز،  برش  مهندسي،  زمينه 
آمريكا در زمينه خط توليد بدنه و شركت هاي مشابهي در آلمان و انگليس، 

فعاليت هاي خود را به چين، روسيه و روماني گسترش داد. 
كرده  آغاز  را  خود  فعاليت  كومائو  خدمات  بخش  كه  سال ها  اين  در   
مربوط  وتوليد  ساخت  بخش هاي  پشتيباني  خدمات  ارائه  به  شروع  بود 
تعمير و نگهداري  از طريق همكاري در زمينه  فرايندها  به تجهيزات و 

حرفه اي و مديريت دارايي كرد. 

راه حل هاي  زمينه  پاي خود در  • 2010: در كنار محكم كردن جاي 
تكنولوژيك و باز كردن درهاي خود به روي صنايع غير خودرويي، كومائو 
و  »اي-كومائو«  فضا«،  هوا  »كومائو  گرفت:  پيش  را  جديد  كاري  خط 

»كومائو راه حل هاي انطباقي«  تا پاسخگوي نياز بازار باشد.
 كومائو مسير خود در ارائه راه حل هاي انطباقي را مبتني بر اساس توليد 
چابك پي گرفته است و اين باعث باال رفتن كارآمدي در زمينه هوافضا، 
خودروهاي تجاري و سنگين، راه آهن و انرژي هاي تجديدپذير شده است. 
كومائو همچنين به گسترش فيزيكي خود نيز ادامه داد با احداث سه 
كارخانه جديد در چين، چك، تركيه و همچنين گسترش كار در برزيل، 

مكزيك و تايلند.
• اكنون روبات هاي همكار تا راه حل هاي اتوماسيون هوشمند با نگاه به  

  .Industry4.0 )انقالب چهارم صنعتي- صنعت يا كارخانه هوشمند(
• تغيير در مفهوم اتوماسيون از تبعات رويكرد جديد كومائو است. در اين 
رويكرد اتوماسيون آسان تر و در دسترس تر خواهد بود.، همانند گوشي هاي 
هوشمند. سختي و پيچيدگي كار براي طراح و آساني و رواني براي كاربر 

خواهد بود. 
دنبال  به  اينك  آمده  وجود  به  ديجيتاِل  انقالب  با  كومائو  شركت 
هيومنوفكچرينگ يا ديجيتاليزه كردن  فرآيند توليد با مركزيت فرد است و 
مركز نوآوري هاي خود پيزاهيومنوفكچرينگ را در ايتاليا راه اندازي كرده است. 
در اين جا توليد بر اساس هوشمند، انعطاف پذير بودن و متصل بودن)انترنت 

اشياء( محصوالت است. 
كار بر روي روبات ها با كاركردهاي توليدي مختلف در مركز نوآوري هاي 
از  جديدي  فرهگ  انداختن  جا  پي  در  كومائو  و  مي شود.  پيگيري  كومائو 

اتوماسيون چه براي مشتريان خود و چه براي ديگران است.
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توانمندي ساخت يك مجموعه كامل  خودروسازي را داريم

جزييات بومي سازي تكنولوژي  كره و آلمان در تام

كد: 91829

معاون گروه خودرويي تام:

مهندس ايمان احتشام شهابي، معاون گروه خودرويي تام

ايران خودرو  سال 1376 كه شركت تام   
پيكان،  ايران خودرو  زمان  آن  در  تاسيس شد 
به  مي كرد،  توليد   405 و  وانت  پيكان  آردي، 
شركت  اين  فعاليت،  دهه  يك  حدود  واسطه 
ميزان  به  را  خود  توليد  تنوع  و  تيراژ  توانست 
از  يكي  عنوان  به  دهد.  افزايش  توجهي  قابل 
قديمي ترين همكاران خودرويي، چه تعبيري از 

اين تحول داريد؟
به  تصميم  ايران خودرو  هفتاد  دهه  اوايل 
در  تنوع  ايجاد  آن  از  بعد  و  گرفت  داخلي سازي 
محصوالت و افزايش تيراژ مورد نظر قرار گرفت . به 
همين منظور در درجه اول تصميم به تاسيس ساپكو 
محصول  توليد  در  تنوع  ايجاد  براي  و  شد  گرفته 
ايران خودرو  تحقيقات  مركز  شدن،  خودروساز  و 
راه اندازي شد. خدمات پس از فروش هم به ايساكو 

واگذار شد. 
دراين ميان براي تكميل زنجيره توليد خودرو به 
طريق بومي، نياز به تاسيس شركتي بود كه بتواند 
نياز  اساس  بر  را  ايران خودرو  صنعتي  اتوماسيون 
آن تامين كند كه در اين حوزه خال وجود داشت. 
افزايش  و  ظرفيت  افزايش  براي  منظور  همين  به 
اتوماسيون خطوط توليد نيز شركت تام تاسيس شد. 
در  كه  شد  مامور  تام  خال،  اين  كردن  پر  براي 
كمترين زمان بتواند جذب فناوري داشته باشد و با 
كسب دانش روز، خطوط توليد ايران خودرو را توسعه 

دهد. 
با تعريف اين ماموريت، تام شروع به رشد كرد و 
عمده رشد آن نيز طي سال هاي 78 تا 80 رخ داد. 
در اين ميان گروه هاي رنگ، بدنه، قالب و پرس، 
ربات، الكتريكال و واحدهاي پشتيباني ايجاد شدند. 
همزمان با آن نيز براي جذب نيروهاي متخصص و 
كسب دانش از شركت هاي صاحب تكنولوژي اقدام 

و با آنها قرارداد امضا شد.
 آموزش  پرسنل به صورت كالسيك و حين كار 
نيز به انجام رسيد و تام در نهايت قواي پشتيباني 
خود را تقويت كرد. به گونه اي كه طي چهار تا پنج 
سال ايران خودرو به تمام برنامه هاي توسعه اي خود 

دست يافت. 
كرد. يك  ايجاد  پرس  و  بدنه  رنگ،  سالن  چند 
سالن تزيينات احداث و يكي از سالن هاي وقت را 
به روز كرد. تالش بعدي تام در راستاي بهبود كيفي 
و تنوع محصول بود. ظرفيت توليد نيز از 100هزار 
دستگاه به يك ميليون دستگاه افزايش يافت و در 
ايجاد شد،  تام  بستر خوب مهندسي كه در  نتيجه 
سايت هاي ايران خودرو در خارج از تهران نيز مثل 
خراسان و تبريز و سايت هاي خارجي مانند سنگال، 

سوريه و ونزوئال احداث شد.

واحد  يك  شد  تاسيس  تام  كه  زماني   
مهندسي نيز در ايران خودرو مستقر بود. بنا به 
گرفته شد  تصميم  زمان  آن  در  گفته ها  برخي 
بنياني  شود.  واگذار  تام  به  مهندسي  امور  تا 
كه از صفر كار خود را آغاز كرده بود و تجربه 
مهندسي چنداني نداشت، چطور با ترديدهاي 

پيش روي خود كنار آمد؟ 
ايران خودرو  مهندسي  كه  نبود  قرار  هم  ابتدا  از 
در تام متمركز شود. رسالت تام طراحي و مهندسي 

خطوط توليد است. 
مهندسي  تيم هاي  در  شركت  اين  كه  هرچند 
جريان  ولي  داشت  را  خود  جايگاه  ايران خودرو 
توليد در ايران خودرو، خود به مهندسي جداگانه نياز 
تغييرات محصول  اقدامات الزم در خصوص  دارد. 
در  مهندسي  فعاليت هاي  زمره  در  كيفي  ارتقاي  و 
ايران خودرو تعريف شده بود. توسعه و ايجاد خطوط 
توليد هم  قرار بود به تام واگذار شود كه در اين راستا 
واحدهاي قالب و جيگ و خدمات فني منحل شدند 

و ماموريت آنها در تام متمركز شد. 

استفاده  با  تام  كه  قديمي  ربات   11 از   
به  موفق  آلماني  سازنده  شركت  نقشه هاي  از 
راه اندازي آن شد و مورد استفاده قرار نگرفت 
آيا  نهايت  در  بگوييد؟  ما  مخاطبين  براي 

كاربردي نيز برايشان تعريف شد؟
ربات شد. يكي خط  وارد حوزه  از دو مسير  تام 
بدنه سمند بود كه ايران خودرو قبل از تاسيس تام 
قرارداد آن را امضا كرده بود و همزمان با تاسيس تام 
قرار بود اين خط راه اندازي شود. نصب و راه اندازي 
ربات هاي آن در سال 78 به تام واگذار شد و تيمي 
از تام به شركت هيوندايي كره جنوبي رفتند. البته 
ديده  تئوريك  آموزش هاي  سري  يك  آن  از  قبل 
 BMW بودند. همزمان با آن خط بدنه دست دوم
خريداري شده بود كه داراي تعداد زيادي ربات كوكا 

بود و دمونتاژ آن به تام واگذار شد.
سالن  در  و  آمد  ايران   به  كه  تجهيزات  اين   
بدنه سازي چهاركاره نيز مورد استفاده قرار گرفت، 
آنها توسط  راه اندازي مجدد  ربات ها و  اين  اورهال 
همان تيمي كه براي آموزش  به كره رفته بودند، به 
انجام رسيد. همچنين تام حدود پنج ربات را از روي 
معكوس  مهندسي  طريق  از  هيوندايي  ربات هاي 

ساخت. 
ولي تام به حوزه ساخت ربات ورود نكرد با اين كه 

در مقطعي تصميم به اين كار نيز گرفت
ورود براي ساخت ربات از لحاظ اقتصادي براي 
مصرف ساليانه كمتر از 100 ربات توجيه پذير نيست. 
اين شد كه تصميم به خريد ربات گرفته شد و مقرر 
شد كه تام در حوزه پياده سازي اپليكيشن هاي ربات 

در بخش هايي نظير جابجايي قطعات، جابجايي مواد 
مذاب، جوشكاري، پاشش PVC و سيلر و پاشش 
از  ربات  توليد  ترتيب  بدين  شود.  متمركز  رنگ 

ماموريت كاري تام خارج شد.

 اين ربات ها االن كجاست؟
سازمان  با  قرارداد  قالب  در  ربات  دستگاه  پنج 
گسترش و نوسازي ايران ساخته شد كه يك دستگاه 
موجود  تام  ربات  سوله  و  نمايشگاه  در  االن  ربات 
است. سه ربات به ايران خودرو فروخته شد و يك 
ربات ديگر نيز براي انجام فعاليت هاي آموزشي در 

مركز آموزش ايران خودرو مستقر است.

 از جزييات آموزش هايي كه به انجام رسيد 
براي ما بگوييد.

در ابتدا دو نفر مهندس مكانيك و دو نفر مهندس 
به  آموزشي  ماهه  دوره سه  در خصوص يك  برق 
شركت هيوندايي اعزام شدند.  بعد از آن نيز  چندين 
نيز براي دريافت آموزش هاي تكميلي   گروه ديگر 
مغيث،  عطارسيدي،  آقايان  شدند.  اعزام  كره  به 
شادكام،  رستگار،  ميرزا،  حاجي   كرباس فروش ها، 
بهنام و ... از اولين نفرات تام بودند كه آموزش هاي 

تخصصي و علمي را فرا گرفتند.

تكنولوژي حوزه  دريافت  و  انتقال  سيكل   
رباتيك به تام چگونه انجام شد؟ 

برنامه ريزي الزم در هر گروهي متناسب با پروژه 
با  كه  قراردادي  در  مي رسيد.  انجام  به  نظر  مورد 
آموزش  مي رسيد،  انجام  به  نيز  تكنولوژي  صاحب 
بعدي خود  پروژه هاي  تام در  بود.  اوليه كار  هسته 

به سراغ برند كوكاي آلمان رفت.

 يعني برند هيوندا را رها كرد؟
هيوندا در آن زمان برند خيلي مطرحي در مقابل 
در  نبود.  كوكا  و   ABB فانوك،  چون  برندهايي 
به  تصميم  شده  گرفته  نظر  در  معيارهاي  مجموع 

استفاده از برند كوكا گرفته شد.

 كار با كوكا در مقايسه با هيوندايي چگونه 
بود؟ 

پروژه  محور  حالت  از  ديگر سياست ها  اينجا  در 
خارج شد و بر اساس سرفصل هاي آموزشي كوكا 
برنامه ريزي انجام شد. با شكل گيري گروه تعميرات، 
دريافت  براي  بار  اولين  براي  هم  تعميرات  تيم 
آموزش هاي الزم و تخصصي به مركز آموزش كوكا 
خصوص  در  كالسيك  آموزش هاي  شدند.  اعزام 
همه اپليكيشن ها با عمق بيشتري پيگيري شد. در 

محمد كياني: شركت تام ايران خودرو از جمله شركت هايي است كه تقريبا مشابه آن چه در 
داخل و چه در خارج از كشور به سختي يافت مي شود، شركتي كه در ابتداي راه خودروساز شدن 
ايران خودرو، در راستاي افزايش توان اتوماسيون و ظرفيت توليد اين شركت بنيان نهاده شد 
و توانست پس از كسب تجربه و آموزش هايي كه از كره و آلمان دريافت كرد، به تدريج توان 
خود در ساخت خطوط و كارخانه هاي خودروسازي را تقويت كند و با تعريف پروژه  سايت هاي 
خارجي توان خود را  ارتقا داد. كار به گونه اي پيش رفته كه به گفته معاون خودرويي تام، اين 

شركت اكنون توانمندي ساخت يك مجموعه كامل  خودروسازي را دارد.
چگونگي راه اندازي اولين خط چهاركاره ايران خودرو، ساخت چندين ربات، ساخت پلنت هاي 
داخلي و خارجي و تحليل شرايط موجود از جمله مباحثي است كه با مهندس ايمان احتشام 
شهابي) كه از اولين پروژه تام و حتي پروژه هاي صادارتي در اين شركت حضور داشته(، در اين 

مصاحبه پرداخته ايم. 
 وي از اواخر سال 1389مديريت گروه بدنه و پرس و در ادامه لجستيك را بر عهده داشته 
است و از سال 1393 تاكنون كه حوزه خودرو يكپارچه شد، معاون گروه خودرويي تام بوده و 

معتقد است تام توانمندي ساخت يك مجموعه كامل خودروسازي را دارد.
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بايد ضمانت نامه بين المللي داشته باشيم. كنيم ولي 
آيا بانك ها ضمانت را ارايه مي كنند؟

 اينها ضعف هاي ماست ولي اين مانع تالش تيم 
فني ما نشد. حدود سه سال قبل در مناقصه اي كه 
شركت آفتاواز روسيه )كه 51درصد سهام آن متعلق به 
رنو است( شركت كرديم. نمايندگان شركت آفتاواز به 
ايران آمدند، تام را ارزيابي و جهت شركت در مناقصه 

تاييد كردند.
 رنو براي خط رنگ پروژه به كانواير نياز داشت كه 
براي آن يك مناقصه بين المللي برگزار كرد و تام در 
آن مناقصه برنده نيز شد ولي پروژه به دليل بحران 
به  منجر  روسيه  روبل  ارزش  شديد  افت  و  اوكراين 

قرارداد نشد. 
در ساليان قبل نيز شركت تام در مناقصه اي جهت 
ساخت كابين تست براي شركت  فورد تركيه برنده 
شد كه اين پروژه اجرا و تحويل شد. مذاكراتي هم با 
يك شركت آلماني داشتيم كه خدمات طراحي ارايه 
كنيم ولي به لحاظ قيمتي بيشتر تمايل داشتند كه با 

چين و هند كار كنند.
 

اقدام   84 تا   82 سال هاي  فاصله  در  تام   
داخلي  خطوط  راه اندازي  و  ساخت  طراحي،  به 
نيز  اولين سايت خارجي  و خارجي خودرو كرد. 
اين  مرزي  برون  تجربه  اولين  از  بود،  سوريه 

شركت بگوييد؟
اين پروژه سال 1383 تعريف شده بود. ما تجربه  
كار در كشورهاي خارجي را نداشتيم و كشوري نيز كه 
براي اين كار انتخاب شده بود پتانسيل صنعتي بااليي 
نداشت. كل تجهيزات در ايران ساخته شد و يك خط 
راه اندازي  بود  قرار  سمند  خودرو  براي  دستي  كامال 
بود.  ارزشي  با  تجربه  خارجي،  پيمانكار  با  كار  شود. 
بخشي از تجهيزات خط جزو آورده هاي ايران خودرو 

بود و با ترك تشريفات به تام واگذار شد.

 گويا در سنگال شرايط متفاوت تر بود؟
كار در همان اندازه سايت سوريه بود ولي با اين 
تفاوت كه ديگر آن حداقل زيرساخت صنعتي كه در 
سوريه بود، در سنگال وجود خارجي نداشت و هيچ 
پيمانكار خارجي نيز براي برون سپاري برخي امور در 
آنجا نبود. نيروهاي بومي نيز گرفتيم ولي در سطح 

خيلي مبتدي و براي انجام كارهاي خيلي ساده! 

از  همكارانتان  بعضي  سنگال  سايت  در   
كشور  اين  خاص  و  محيطي  عجيب  شرايط 
حيوانات  از  ترس  حتي  و  مي گويند  افريقايي 

وحشي منطقه، همين طور است؟
حيوان درنده آنجا نبود و حيات وحش عجيبي نيز 

نداشت چيزي كه بيش از همه در آنجا موجب نگراني 
مي شد بحث بيماري هاي ماالريا و تب زرد بود.

البته پيش بيني هاي الزم انجام شد و تمامي نفراتي 
با  را  الزم  واكسيناسيون  شدند  اعزام  منطقه  به  كه 
انيستيتوپاستور  در  شركت   HSE واحد  هماهنگي 
بايد  كه  بود  دارويي  ماالريا  براي  و  مي دادند  انجام 
در آنجا مصرف مي كردند و محل خوابگاه سايت به 

پشه بند مجهز شد. 

 چقدر خودرو در آنجا توليد شد؟
رنگ  و  بدنه  سالن  دستگاه.  هزار  از  كمتر  شايد 
آن هيچ وقت به بهره برداري نرسيد؛ چرا كه تامين 
منطقه  برق  تامين  شبكه  از سوي  رنگ  سالن  برق 
امكان پذير نبود. قرار بود دولت برق را تامين كند كه 

نشد.

كساني  چه  به  را  دستگاه  هزار  اين  پس   
فروختند؟

مورد  منطقه  در  تاكسي  ناوگان  به صورت  عمدتا 
استفاده قرار گرفت. در شهر داكار تاكسي سمند زياد 

مي ديديم.
بود.  داغ  آنجا  دوم  دست  خودروهاي  بازار   
خودروهاي دست دوم پژو مخصوصا در آنجا فروش 
بعدها   بودند.  ديزلي  آنها   عمده  كه  داشت  خوبي 
روي خودروهاي  از  را  ديزل  موتورهاي  كه  شنيديم 

دست دوم باز و روي سمند نصب مي كنند.

 امكان پذير بود؟
پلت فرم سمند با 405 يكسان است و موتور ديزل 
را از روي ساير خودروهاي پژو باز مي كردند و روي 
سمند مي بستند و به راحتي اين كار را انجام مي دادند. 
به دليل فقر منطقه بيشتر سوخت گازوييل كه ارزان تر 

بود، استفاده مي شد.

 علت ماندگاري تام در شرايط مختلف را در 
چه مي دانيد؟

دليل آن سياست هاي توسعه بازاري بود كه تام در 
ادامه راه خود تعريف كرد. اگر اين اتفاق نمي افتاد يا 

بايد منحل و يا به شدت كوچك مي شد.
ادامه  را  نيز حمايت هاي خود  ايران خودرو  هرچند 
توليد  تيراژ  بحث  به  توجه   88 سال  از  ولي  داد 
اهميت بيشتري يافت و به واسطه تشديد تحريم ها، 
امكانات  با  توليد  بر  متمركز  خودروساز  شركت هاي 
ساير  در  سال ها  آن  در  تام  شركت  و  بودند  موجود 
معدني)فوالد(،  صنايع  نظير  كار  و  كسب  حوزه هاي 

نفت و گاز، نيرو، حمل و نقل و ... توسعه يافت.

بوديد  ايران خودرو  مديرعامل  جاي  اگر   
چه  نداشت،  وجود  نيز  بازاري  توسعه  تام  در  و 

تصميمي براي آينده آن مي گرفتيد؟
در حوزه  متنوعي  فعاليت هاي  در حال حاضر  تام 
بدان  آنچه  مانند  به  غيرخودرويي  كارهاي  و  كسب 
را  شركت  اين  فعاليت  عمده  و  دارد  شد،   اشاره 
در  فعاليت  توقف  و  ركود  موضوع  مي دهد.  تشكيل 
كل بخش هاي صنعت و سرمايه گذاري دور از انتظار 
است ولي چنانچه فضاي كسب و كار داخلي باعث 
طبعا  شود،  پيمانكاري  و  مهندسي  طرح هاي  توقف 
سهامداران متناسب با استراتژي خود، تصميمات الزم 

را اتخاذ مي كنند. 

 تام نيز به مانند خيلي شركت هاي ديگر در 
معرض جذب و تعديل منابع انساني قرار دارد. با 
توجه به اين كه اين شركت مدعي است كه در 
نمونه  اتوماسيون صنعتي  و  توليد  ايجاد خطوط 
اين موضوع،  با وجود  ندارد،  مشابهي در كشور 
معاونت  در  دانشي  پايگاه  و  مهندسي  پتانسيل 

خودرويي به چه شكل مديريت مي شود؟
كاري كه ما در اين حوزه انجام داديم، استانداردسازي 
فعاليت هاست. يك سري دستورالعمل هاي مدون هم 
هم  و  كرديم  تدوين  تجربه ها  اين  نگهداشت  براي 
سعي كرديم به وسيله آن پتانسيل حوزه هاي مختلف 
خود را حفظ كنيم. با اين حال استانداردسازي در حوزه 

بدنه، ربات و مونتاژ انجام شد. 
محدوديت ها  همه  با  گفت  مي توان  مجموع  در 
در  است.  شده  حفظ  تقريبا  خودرويي  تيم  شاكله 
طراحي تجهيزات عملكرد خيلي خوبي داريم ولي در 

طراحي فرآيند نقاط قابل بهبود زياد داريم. 

 به نظر مي رسد آينده خوبي در انتظار بخش 
پروژه هاي  تعريف  به  توجه  با  تام  خودرويي 

مختلف باشد؟
به نظر مي رسد كه صنعت خودرو به عنوان يكي 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بيشتر  مادر  صنايع  از 
فروش شركت هاي خودروساز خوب  در حال حاضر 
دارد.  نيز وجود  زيادي  توسعه اي  برنامه هاي  و  است 
بعد از برجام خيلي از خودروسازان وارد ايران شده اند. 
ساير  و  چيني  سازان  خودرو  و  رنو  و  برگشت  پژو 

خودروسازان اهداف توسعه اي تعريف كرده اند.
ايران  مشترك  شركت  هاي  پروژه  خصوص  در 
مربوط  كارهاي  است  ذكر  شايان  نيز  پژو  و  خودرو 
به خط توليد 2008 انجام و اين پروژه از سوي تام 
به ايران خودرو تحويل شده است. كارهاي مروبط به 
خطوط بدنه پژو 301 و 208 نيز در حال انجام است.

مجموع طي چهار سال چندين گروه و تيم كاري از 
سال 80 تا 84  براي آموزش به آلمان اعزام شدند. 

 ولي بعد از آن باز هم به سمت ربات هاي 
هيوندايي رفتيد. كيفيت هيوندايي االن با گذشته 

فرق كرده است؟
و  هيوندايي  ربات هاي  كيفي  ارتقاي  به  توجه  با 
قيمت مناسب تر نسبت به ساير برندها در سال هاي 
با  مجددا  افتاد،  اتفاق  كه  تحريم هايي  البته  و  اخير 
ربات  تعداد  بيشترين  كرديم.  همكاري  هيوندايي 
كه   5 شماره  سالن  از  بدنه سازي)غير  سالن هاي  در 
همگي كوكا هستند( هيوندايي است كه جهت توليد 
خودروهايي چون رانا و دنا در نظر گرفته شده است. 
ايران خودرو را برند  از ربات هاي  از نيمي  البته بيش 

كوكا تشكيل مي دهد.

تعيين  شاخص هايي  چه  را  ربات  كيفيت   
مي كند؟

طول  تكرارپذيري،  دقت،  شامل  شاخص ها  اين 
عمر كاري، محدوده كاري و سهولت به كارگيري و 
تعريف برنامه و يك سري جزييات فني است. دقت 
ربات روي كيفيت كار اپليكيشن به كار گرفته شده 
تاثيرگذار است. كار با ربات سازها بسته به نوع فعاليت 
انجام مي شود، به عنوان مثال پژو براي خطوط خود و 
با توجه به مبحث يكپارچه سازي، شركت فانوك را به 
عنوان شريك تجاري خود انتخاب كرده است. داشتن 
تنوع ربات مستلزم تامين بخش عمده اي از قطعات 

يدكي مي شود كه خود اين مساله هزينه بردار است.

توليد،  خط  در  تام  عملي  تجربه  اولين   
ساخت سلول رباتيك ايستگاه صندوق عقب پژو 

پارس بود، چطور اين كار به انجام رسيد؟
اين پروژه اولين پروژه اي بود كه از سوي تام به 
بهره برداري رسيد. اين پروژه شامل دو پرس همينگ 
بود كه در دو مرحله درب محصول پژو پارس را توليد 
مي كرد. كار بدين شكل بود كه قطعه بر روي يك ميز 
گردان اتوماتيك)turn table( قرار مي گرفت كه در 
وجه مقابل اين ميز گردان ربات قرار داشت. نصب 
پرس هاي همينگ، نصب و راه اندازي ربات، طراحي 
turn table و ساخت  و فيكسچر روي آن يك 
سلول را تشكيل مي داد كه درب صندوق عقب پارس 

را توليد مي كرد. طراح turn table نيز من بودم.

انجام  به  اين پروژه  از  بعد   خط چهاركاره 
رسيد؟

صندوق  ايستگاه  رباتيك  سلول  ساخت  پروژه 
كاره  از خط چهار  بخشي  واقع  در  پارس  پژو  عقب 
بود. به همين منظور قراردادي با شركت ووشين كره 
جنوبي براي ايجاد خطي با ظرفيت توليد 30دستگاه 
در ساعت كه سطح اتوماسيون بااليي نيز داشت، به 
امضا رسيد كه قرار بود روي اين خط چهار محصول 

405، پارس، 405 استيشن و آردي توليد شود.
 قبل از آن پروژه، توليد پژو 405 با استفاده از يك 
از  آن  فيكسچرهاي  و  جيگ  كه  دستي  كامال  خط 
از آن يك  بود. پس  بود، آغاز شده  تأمين شده  پژو 

خط توليد نيمه اتوماتيك با تعداد محدودي ربات و 
سيستم انتقال بدنه از نوع شاتل از شركتي تايواني به 
نام YTM كه پژو 405 را مونتاژ مي كرد، خريداري 
شد و تا شروع راه اندازي پروژه چهاركاره، توليد پژو 
405 با استفاده از اين خط انجام مي شد. اين خط به 

شاتل YTM معروف بود.
با اجراي پروژه چهار كاره برنامه افزايش ظرفيت 
پرفروش ترين   405 بود  قرار  خورد.  كليد   405
در  سال 79  اين خط  باشد.  پيكان  از  بعد  محصول 
ايران خودرو نصب شد. پژو 405 سال 1988  سايت 
محصول سال اروپا شده بود )عالوه بر آن پژو 504 و 
پژو 206 نيز در سال هاي قبل و بعد از آن محصول 
دليل  به  آن  اجرايي شدن  از  بعد  شدند(.  اروپا  سال 
برخي مشكالت از جمله اين كه خط اتوماتيك بود و 
مي بايست تكرارپذيري خوبي داشته باشد و به دليل 
اين كه قطعات آردي فاقد اين ويژگي بودند، توليد 
از  نيز  استيشن  گذاشته شد.  كنار  اين خط  از  آردي 
سياست توليد خارج شد و خط عمال به توليد 405 و 
پارس اختصاص يافت.  پروژه چهار كاره عمال سال 

80 با ظرفيت اسمي به بهره برداري رسيد. 

 سمند هم كه بعد از سال 80 وارد بازار شد.
چهاركاره  پروژه  از  قبل  سمند  بدنه  خط  پروژه 
تام  تاسيس  از  قبل  ايران خودرو  و  بود  شده  تعريف 
كره جنوبي  ووشين  با شركت  اين خط  ايجاد  براي 
قرار داد بسته بود. اين گونه برنامه ريزي شده بود كه 
در سالن بدنه سازي2 )سالن شاتل( سه محصول توليد 
شوند. در قسمت غربي سالن سمند، در مركز آن خط 
چهار كاره و در قسمت شرقي خط توليد 206 تعريف 
شده بود كه در حال حاضر خط سمند همچنان توليد 
دارد. خط چهار كاره تبديل به خط دنا شد و در خط 
206 هم رانا توليد مي شود. جالب است زماني تيمي 
براي آموزش به شركت ووشين در كره اعزام و در 
عين حال براي اجراي پروژه با اين شركت همكاري 
نيز داشت تام با شركت ووشين قرارداد خط چهار كاره 
را امضا كرد. تجهيزات اصلي و اتوماتيك خط توسط 
ووشين به انجام رسيد. بقيه امور در دست تام بود و به 

نوعي تام كارفرماي ووشين در اين پروژه بود. 
 آموزش هايي كه بچه ها در هيوندايي ديده بودند 
محدود به سيستم هاي رباتيك خط سمند بود. در پروژه 
چهار كاره ما يك سري آموزش روي ساير تجهيزات 
خطوط بدنه ديديم كه شامل طراحي و اجراي انواع 
هيدروليك،  انتقال،  سيستم هاي  فيكسچر،  و  جيگ 
بود  اتوماسيون  و  كنترل  سيستم هاي  و  پنوماتيك 
اعزام  ووشين  به شركت  تيمي  آن  در خصوص  كه 
دستي  فيكسچرهاي  طراحي  آن  نتيجه  كه  شدند 
خط چهاركاره از سوي كارشناسان تام بود. بنابراين 
در چارچوب اين پروژه، انتقال فناوري خطوط توليد 
بدنه به صورت آموزش سنتي و آموزش در حين كار 

دريافت شد.

صنعت  در  تام  ايجاد  براي  الگوبرداري   
خودرو، از پژو به انجام رسيد؟ 

الگوي كار تام برگرفته از فعاليت PCI بود كه كار 

مشابه تام را براي پژو انجام مي داد. در حال حاضر هم 
شركتي مثل تام كه تمام فعاليت هاي خودروسازي را 

در خود جاي دهد نظير ندارد و خيلي نادر است.

چنين  داشتن  سمت  به  دنيا  كه  اين   
شركت هايي حركت نكرده قابل پذيرش است؟

توانايي را  اين  تام  اين را خواست و  شركت مادر 
داشت كه در همه زمينه ها خودروسازي خود را توسعه 
دهد. شركتي مثل اداگ آلمان صرفا در خطوط بدنه 

كار مي كرد و بعدا وارد توسعه محصول نيز شد.
است،  فيات  زيرمجموعه  كه  كومائو  شركت 
نزديك ترين شركت به لحاظ تشابه كاري با تام است 
كه عالوه بر خطوط توليد در حوزه ساخت ربات نيز 

وارد شده است.

نيز  تام  اشاره كرديد كه   PCI به شركت   
اين  پژو  بعدها  ايده گرفت ولي  آن  از  نوعي  به 
شركت را به حال خود رها كرد ولي تام به چنين 

سرنوشتي دچار نشد.
زمان  آن  در  كرد.  عوض  را  خود  سياست  پژو 
شركت  اين  از  را  خود  فعاليت  نيز  ايران خودرو  كه 
الگوبرداري كرد، پژو شركتي بود كه همه فعاليت هاي 
انجام مي داد. در  اقماري اش  را در شركت هاي  خود 
سياست هاي انقباضي خيلي از اين شركت ها يا منحل 
و يا فروخته شدند. در مورد PCI هم همين اتفاق 
افتاد و االن يك شركت با ماهيت خصوصي در حال 
 PCI انجام اين كار براي پژو است. خيلي از نيروهاي

هم به آن شركت كوچ كردند.

 چرا وقتي اين همه توانمندي در تام وجود 
دارد، در حوزه خودرو تقريبا به بازار ايران خودرو 
بسنده كرده است؟ هرچند  فعاليت هاي جانبي 
براي حوزه هاي خارج از ايران خودرو نيز انجام 

داده ولي اين فعاليت محدود بوده است.
يك دليل آن اين است كه تام هميشه داراي پروژه 
بوده است كه به واسطه آن ظرفيت كاري اش پوشش 

داده شده است. 
در بازارهاي صادراتي عالوه بر توان فني به يك 
متاسفانه  كه  است  نياز  ديگر  زيرساخت هاي  سري 
فني  خدمات  صادرات  عام  صورت  به  ندارد.  وجود 
و مهندسي در ايران ضعيف است. عمدتا اگر جايي 
شركت هاي ايراني حضور داشتند در كنار شركت هاي 
در  كه  اين  يا  است  افتاده  اتفاق  اين  مادر  و  بزرگتر 

بازارهاي خاص حضور داشته است. 
مطرح  نيز  فروش  و  بازاريابي  مالي،  مباحث  البته 
است كه به مثابه مباحث فني در امور بازايابي توفيق 
نداشته  وجود  شركت  خودرويي  حوزه  در  خاصي 
نيز  مطرح  و  خاص  برندهاي  كه  اين  ضمن  است 
حضور  روش ها  از  يكي  هستند.  ما  دسترس  از  دور 
مادر  شركت  دنبال  به  رفتن  صادراتي  بازارهاي  در 
نظير  كشورهايي  در  واسطه  همين  به  كه  است 
سنگال، سوريه و ونزوئال، شركت تام اقدام به احداث 
نيز  خودمان  البته  كرد.  توليد  خطوط  اندازي  راه  و 
پيدا  حضور  بين المللي  مناقصه هاي  در  مي توانستيم 

 زماني تيمي براي آموزش به شركت ووشين در كره اعزام و در عين حال براي اجراي 
پروژه با اين شركت همكاري نيز داشت

تام با شركت ووشين قرارداد خط چهار كاره را امضا كرد. تجهيزات اصلي و اتوماتيك 
خط توسط ووشين به انجام رسيد. بقيه امور در دست تام بود و به نوعي تام كارفرماي 

ووشين در اين پروژه بود. 
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  شما تقريبا از ابتداي حضور تام در شركت 
حضور داشتيد و مدير خط چهار كاره به عنوان 
ويژگي هاي  از  بوديد،  تام  مهم  پروژه  اولين 

خاص اين خط براي ما بگوييد.
پروژه چهاركاره تقريبا اولين پروژه بزرگ تام بود كه 
از سوي ايران خودرو واگذار شد. يك خط كامل بدنه 
با ظرفيت توليد 30 دستگاه در ساعت بود كه مقرر 
شده بود خودروهاي پژو 405 ، پارس ، پژو RD  و 
پيكان استيشن در آن توليد شود ولي عمال  طبق برنامه 
ايران خودرو  405 و پارس توليد شد  حتي در آن خط 
RD هم توليد كرديم ولي با توجه به باال بودن سطح 
اتوماسيون خط، ايران خودرو تصميم گرفت كه تنها 405 

و پارس در آن توليد شود.

 پروژه  خط چهاركاره در چه سالي شروع و 
چه تعداد ربات در آن بكار گرفته شد؟

شروع كار سال 1379 بود و اين خط در واقع خط 
خاصي بود. در اين خط ما از تجهيزاتي كه ايران خودرو 
از آلمان خريداري كرده بود، استفاده كرديم و حدود 90 

ربات در آن نصب شد.

 منظورتان همان خط BMW است؟
 از تجهيزات خطي كه از  BMW  خريداري شده 
بود ما يك سري ربات، Turn table و خط شاتل 
استفاده كرديم. كار تعمير و نگهداري خط از همان 
ابتداي پروژه به تام واگذارشد از آنجا بود كه گروه تعمير 
و نگهداري)نت( به مديريت آقاي مهندس سيدي شكل 

گرفت. البته ما نيز انتظار بازدهي يك خط نو را از پروژه 
چهاركاره نداشتيم. كار بسيار سنگيني بود و تيم پروژه 

تالش بسيار زيادي براي  تحقق آن انجام دادند.
در آن برهه ايران خودرو نيز به شدت پيگير اجراي به 
موقع پروژه بود و درخواست داشت كه خريدها نيز به 
موقع انجام شود. در مجموع اولين تجربه بزرگ تام از 
همانجا شكل گرفت و همين تجربه موجب شد كه يك 
پايه دانشي خوب به همراه كار عملي براي ساير پروژه ها 
مثل بدنه سازي شماره پنج كه يك پروژه بي نقص بود، 
شكل گيرد؛ چرا كه تقريبا با تكنولوژي روز دنيا كار 

كرديم.

 آيا قبل از خط چهار كاره ،ايران خودرو در 
حوزه رباتيك پروژه ديگري نيز داشت؟

قبل از خط چهار كاره، پروژه خط سمند كه تقريبا 
شبيه به همين خط بود در ايران خودرو كليد خورد و حدود 
يك سال از آن جلوتر بود و جالب اينجا بود كه هر دو 
پروژه با هم به اتمام رسيد. اين پروژه توسط ايران خودرو 
انجام مي شد و فقط قسمت رباتيك آن به تام واگذار 
شدكه مسووليت اين قسمت هم به آقاي مهندس هاشم 

شريفي واگذار شد.

ايران خودرو  پروژه چهاركاره  از  قبل  تا   
سطح اتوماسيونش در چه حدي بود؟

در ايران خودرواتوماسيوني به شكل امروزي  وجود 
نداشت. 

 چه تعداد ربات در ايران خودرو در توليد 
خودرو نقش داشت؟

همان خط سمند  بود، كه 60 تا 70 ربات داشت. كل 

»تجـــربــــــه« نقطـه قوت تـام 
از سال 1377 آغاز كرد. در آن  محمد كياني ـ فعاليت خود در شركت تام را 
زمان تام آينده رباتيك خود را ترسيم كرده بود و ايران خودرو به شدت خواستار 
استفاده از اتوماسيون براي افزايش تيراژ محصوالتش بود. شركت ووشين آمده 
بود تا براي ايران خودرو خط توليد بسازد و تام ايران خودرو نيز با آموزش حين 
كار و انجام چند پروژه ابتدايي قرار بود براي ايران خودرو و براي چهار محصول 
روز آن زمان يعني پژو 405، پارس، RD  و پيكان استيشن خط توليد بسازد، 
خطي كه به خط چهار كاره معروف و مهمترين پروژه تام براي انجام پروژه هاي 
بزرگ بعدي شد تا مقدمات بزرگترين سالن رباتيك ايران فراهم شود. مهندس 
اكنون  و  بود  بدنه  گروه  مقام  قائم  تام  در  ابتداي حضورش  در  بهروزي  موسي 

مدير كل بدنه سازي در ايران خودرو است.
 ايشان حدود چهار سال نيز عضو هيات مديره تام است. وي خط چهار كاره را 
تلويحا نقطه عطفي در شكل گيري تجارب پايه رباتيك تام مي داند و معتقد است 

در مسيري كه تاكنون پيش رفته » تجربه « نقطه قوت آن بوده است.

در گفت و گو با مدير بدنه سازي گروه صنعتي ايـران خودرو عنوان شد:

مهندس موسي بهروزي مدير كل بدنه سازي ايران خودرو و عضو هيات مديره شركت تام

كار رباتيك ايران خودرو با همين ربات ها انجام مي شد و 
بقيه توليد به صورت دستي بود.

 تيراژ توليد در سال 76 و 77 چقدر بود؟
در آن زمان توليد بيشتر پيكان ، وانت پيكان ) كه اين 
دو در يك سالن بودند( و در يك سالن نيز 405 توليد 

مي شود و تيراژ توليد در مجموع هزار دستگاه بود.

ابتداي  همان  در  شما  بهروزي  آقاي   
حضورتان در تام در حوزه بدنه سازي با سمت 
قائم مقام فعاليت داشتيد، از فضاي آن زمان 

شركت براي ما بگوييد
در آن زمان همه پرسنل از دانشگاه هاي خوب كشور 
جذب شده بودند. همه مستعد كار بودند و با عالقه كار 
مي كردند. دنبال ياد گرفتن كار بودند اما الزم به ذكر 
است كه تجربه كافي نداشتند. تقريبا تيم با تجربه آن 
زمان گروه بدنه، آقاي مرادي، آقاي اذعان، اينجانب و 
تعداي از همكاران قديمي بوديم كه به نوعي همكاران 
جذب شده جديد را حمايت مي كرديم و در سال هاي 79 

و 80 دوره آموزشي براي پرسنل برگزار كرديم.

 چقدر طول كشيد تا به بدنه سازي 5 منتقل 
شديد؟

سال 1383 تا 1386 به عنوان مامور از تام به عنوان 
مدير بدنه سازي شماره 5 كار ميكردم كه در نهايت نيز بنا 
به درخواست ايران خودرو به قسمت فعلي منتقل شدم. 

 چه تعداد پرسنل در گروه بدنه تام فعاليت 
داشتند ؟

گروه بدنه بزرگترين گروه تام بود. غيراز نيروهاي 
كارگري،  پرسنل مهندس و كارشناس حدود 40 نفر 
بودند، گروه نت نيز حدود 60 نفر در ايران خودرو نيرو 
داشت. در مجموع مي توان گفت در مقابل 400 نفر 
پرسنل كل تام، در گروه بدنه حدود 100 نفر مشغول 

به كار بودند.
 

 عمده ترين پروژه هاي تام در آن زمان چه 
بود؟

اولين پروژه را گروه بدنه گرفت كه پروژه چهاركاره، 
درب صندوق عقب پژو پارس، فاز دوم پژو 206 از جمله 
آنها بود، پروژه فاز دوم پژو 206 كه به تام محول شد، 
ساير  فرآيندها هم از قبيل رنگ، پرس، مونتاژ و قالب 
نيز شامل كار شد. در پروژه هاي بدنه سازي در خصوص 
كانوايرها، گروه لجستيك و در حوزه اتوماسيون هم گروه 

الكتريكال به ما سرويس ارايه مي دادند.
در آن سال بدنه به اصطالح Main  Project بود 
و بعد از آن ساير گروه هاي رنگ، مونتاژ، قالب و پرس  
هر كدام پروژه اصلي محسوب مي شدند، آقاي محقق 
و آقاي ميرعلمي جزو گروه  بدنه بودند كه بتدريج جدا 
شدند و به ترتيب به سمت هاي مديريت پروژه رنگ و 

مديريت پروژه قالب و پرس منصوب شدند.

 فاز2 پژو 206 پروژه بدنه سازي 5 تقريبا 
در زمان خودش بزرگترين پروژه رباتيك ايران 
بود. جنابعالي از چهاركاره وارد فاز جديدي از 
يك پروژه بزرگ شديد كه هم به لحاظ تعداد 
مختلف  فرآيندهاي  و  سرفصل ها  هم  ربات، 
كاري پيچيده تر، چالش جدي بود. اين چالش 

را چگونه مديريت كرديد؟
بله يكي از بزرگترين پروژه ها بود. روحيه كاري و 
تجربه الزم در خط چهاركاره ايجاد شده بود و ما از  
صفر شروع نكرديم. در خط چهار كاره 90  دستگاه ربات 
داشتيم كه داراي ظرفيت 30دستگاه در ساعت بود ولي 
در بدنه سازي شماره پنج اين ظرفيت 42 دستگاه در 
ساعت بود و تمام قطعات به صورت CKD0 مونتاژ 
مي شد. به همين دليل تعداد تجهيزات و حجم كار بيشتر 

بود.
اين پروژه بدين شكل تعريف شد كه تمام قطعات 
به صورت single وارد بدنه سازي مي شد و حتي پيچ 
و مهره اينجا مونتاژ مي شد. پژو 206 صندوق دار هم در 
ادامه به سرفصل هاي كاري ما اضافه شد و در مجموع 
283 دستگاه ربات شد. مي توان گفت بيشترين تعداد 
ربات در ايران و در يك پروژه، در اينجا جمع شده است. 
در حين اجراي پروژه، شركت ايتاليايي فاتا ورشكست 
شد و بقيه كارهاي آن را  گروه الكتريكال، ربات و بدنه 

انجام دادند تا نبود شركت فاتا خللي ايجاد نكند.

 كار شركت فاتا و اداگ در اين پروژه چه 
بود؟

مشاركت  با  كنسرسيوم  يك  قالب  در   5 بدنه 
شركت هاي ايران خودرو، تام، فاتا و اداگ تعريف شده بود 
و به مانند تام، شركت فاتا و اداگ هر كدام سهم بزرگي 

را به عهده داشتند كه بايد تا دو سال انجام مي شد. 
 شركت فاتا مديريت بخش  under body را 
به عهده داشت كه در انتهاي كار شركت ورشكسته 
شد و قسمتي از كارها باقي مانده آن را نيز تام انجام 
قسمت  و  درب سازي  هم  آلمان  اداگ  شركت  داد. 
Farming را به عهده داشت. ساخت بدنه جانبي و 
كانوايرها هم به عهده شركت تام بود. بعد از اتمام پروژه 
اول مدير بدنه سازي شماره 5 شدم و بعدا مديريت كل 

بدنه سازي ايران خودرو به من واگذار شد.

 اكنون اوضاع بدنه سازي در ايران خودرو 
چگونه است؟

ايران خودرو 9 سالن بدنه سازي دارد كه 7 سالن آن 
فعال و دو سالن آن غير فعال است و  مديريت بدنه 

مجموعا 3500 نفر نيرو دارد.

 ميزان توليد چقدر است؟
اگر مشكل تامين نداشته باشيم روزانه 2100 تا 2200 

بدنه توليد مي كنيم كه البته توان ما بيشتر از اين رقم 
هم هست.

 
حدود 4 سال است در تام و به عنوان   
عضو هيات مديره از نزديك با  مسايل كالن 
تام روبرو هستيد، تحليلتان از مسيري كه بعد از 

خودروسازي تام انتخاب كرد چيست؟
بوديم  درستي  استراتژيك  انتخاب  شاهد  تام  در 
و آن ورود به صنايع غير خودرويي بود. در زماني كه  
پروژه هاي خودرويي به شدت كاهش پيدا كرد، تام با اين 
تعداد نيرو و هزينه ها نمي توانست فقط منتظر پروژه هاي 
خودرويي باشد و اگر به حوزه غيرخودرويي ورود پيدا 
نمي كرد، به يك شركت بسيار كوچك و با دامنه كاري 

محدود تبديل مي شد. 

 يعني از همان ابتدا پيش بيني مي شد روزي 
پروژه هاي خودرويي كم شود؟

در سال هاي 83 تا 85 كار خودرويي آنقدر زياد بود 
غيرخودرويي  به صنايع  ورود  پيشنهاد  اگر  حتي  كه 
مي شد، وقت انجام آن را نداشتيم ولي از سال 86 به بعد 
پروژه هاي خودرويي به شدت كاهش پيدا كرد. به نظر 
مي رسد مي شد به سمتي حركت كرد كه خودروسازان 
داخلي در اين شركت سهام دار مي شدند تا بتوانند به 

راحتي از خدمات تام استفاده كنند.

 مسيري كه در پيش رو هست را چگونه 
مي بينيد؟

آن  در  تام  كه  غيرخودرويي  كار  و  كسب  فضاي 
بازار ديگر  اين  رقابتي است و در  دارد كامال  حضور 
كارفرما  نگاهي متفاوت از ايران خودرو به تام دارد؛ چرا 
كه سرنوشت پروژه وي از سرنوشت تام برايش مهم تر 

است و اين امري بديهي است.
البته درست است كه ايران خودرو از تام حمايت مي كند 
ولي اين موضوع يك طرفه نيست؛ چرا كه تام هم در 
خيلي مواقع و به خصوص راه اندازي خطوط و تعمير و 

نگهداري دست راست ايران خودرو بوده و هست.
فوالدي،  صنايع  مانند  پروژه هايي  در  انصافا  ولي 
تله كابين، ذوب آهن و مترو اگر ذره اي كوتاهي شود 
پروژه متضرر خواهد شد، بنابراين در دو عرصه بايد كامال 
احتياط كرد. تام در كنار خروجي باكيفيتي كه در پروژه ها 
ارايه مي دهد بايد مقوله زمان و سوددهي را نيز لحاظ 

كند.
 به خصوص در پروژه هاي خيلي بزرگ حاشيه سود 
اهميت بسيار بااليي دارد. ما تجربه خوبي در پروژه هايي 
مثل فوالدسازي و قطار شهري پيدا كرده ايم و به مانند 
پروژه هاي خودرويي كه متبحريم، مي توانيم انتظارات 

كارفرما را برآورده كنيم.

 به نظر شما نقطه قوت تام چيست ؟
به نظرمن نقطه قوت تام تجربه آن است.
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پروژه دست رباتيك از جمله پروژه هاي جذاب و موفق در همان اوايل راه اندازي شركت 
عرضه  شركت  به  تام  نخبگان  از  يكي  ارشد  كارشناسي  پايان نامه  عنوان  به  كه  بود  تام 
شد كه اتفاقا همين موضوع، موجبات جذب مهندس كمال آسايش به عنوان طراح پروژه 
را نيز به همراه داشت. همه تامي ها اين ربات را در هنگام بازديد مرحوم آيت اهلل هاشمي 

رفسنجاني به ياد دارند كه به واقع دست دادن ايشان با اين ربات تصوير ماندگاري شد.
در اين خصوص و چند و چون طراحي دست رباتيك با طراح آن به گفت و گو نشستيم.

داستان دست رباتيك تام
كد: 91492

 پروژه چگونه تعريف شد؟
پروژه دست مصنوعي براي اولين بار زماني به 
ذهنم خطور كرد كه در يك بخش خصوصي كه 
اتوماسيون صنعتي فعاليت مي كرد، به  در زمينه 

صورت پاره وقت مشغول به كار شدم. 
 Pick & Place در آنجا روي تجهيزي به نام
كار مي كردند كه براي برداشتن و گذاشتن قطعات 
در داخل پالت در انتهاي فرآيند توليد مورد استفاده 
قرار مي گرفت. در آن  زمان به اين فكر افتادم كه 
از يك دست مصنوعي براي انجام اين كار استفاده 

كنيم.
يوسف  )دكتر  استادم  با  را  موضوع  اين  وقتي 
و  كرد  استقبال  نيز  ايشان  كردم  مطرح  حجت( 
قرار شد اين موضوع را به عنوان پروژه پايان نامه 
از مدتي  بعد  انتخاب كنم.  ارشد خود  كارشناس 
تمركزم  دادم  ترجيح  و  شدم  جدا  شركت  آن  از 
بر دانشگاه باشد تا اينكه در تام استخدام شدم و 

موضوع پروژه دانشگاهي ام را با توجه به وجود بستر 
مناسب در شركت با جديت بيشتر دنبال كردم.

 پروژه شما سال هاي اوليه فعاليت تام؛ 
يعني سال 1379 ارايه شد، از چه طريقي با 
خبر شديد كه تام در حوزه رباتيك مشغول 
به فعاليت است و چگونه با آن آشنا شديد؟

براي پاسخ به اين سوال ترجيح مي دهم به كمي 
عقب تر برگردم. اواخر تابستان سال 1379 بود و 
من براي ديدن دوستان و همكالسي هاي قديمي 
خود، در خصوص پروژه كارشناسي ارشد به خوابگاه 
دانشگاه شريف رفته بودم كه در آنجا آقاي مهندس 
حسيني تبار كه يكي از همكاران فعلي و دوستان 

بسيار قديمي ام بود را مالقات كردم. 
وي چند ماهي بود كه در شركت تام مشغول 
به كار شده بود و در خصوص زمينه كاري شركت 
تام و اينكه اين شركت در خصوص صنايع رباتيك 

فعاليت دارد صحبت كرد و من را تشويق كرد تا 
در صورتي كه قصد فعاليت در حوزه اتوماسيون و 
رباتيك را دارم، براي ادامه فعاليت به اين شركت 

بپيوندم.
را غنيمت شمرده و فرداي  نيز فرصت  بنده   
از  تن  چند  با  و  آمدم  تام  به شركت  روز  همان 
مديران وقت شركت از جمله آقاي مهندس اذعان 
صحبت كردم و با توجه به اينكه ايشان در آن زمان 
در حال اجراي پروژه تزئينات فاز يك 206 بود، از 
من دعوت به همكاري كرد. پس از گذراندن فرآيند 
مصاحبه از 22 شهريور 79 در شركت تام مشغول 

به كار شدم.
با  نزديك  از  تا  شد  زمينه اي  موضوع  اين 
كاربردهاي رشته مورد عالقه ام؛ يعني اتوماسيون 
و رباتيك آشنا شوم و پروژه كارشناسي ارشد خود را 

نيز پيگيري و عملياتي كنم.
در  مختلفي  پروژه هاي  درگير  زمان  آن  در 

مهندس كمال آسايش معاون بازرگاني شركت تام

اتوماسيون  درجه  با  اكثرا  كه  بوديم  تام  شركت 
باال اجرا مي شد و در بعضي از آنها نيز ربات نقش 
اساسي داشت. در كاربردهاي رباتيك نيز گريپرها 
يكي از مهمترين بخش آن محسوب مي شود و 
به همين دليل با توجه به اينكه از نزديك با اين 
موضوع در محيط كار درگير بودم، پيشنهاد ارايه 
سمينار گريپرهاي صنعتي را به استادم  دادم كه 
مورد پذيرش ايشان نيز قرار گرفت و به اين ترتيب 
شروع به جمع آوري اطالعات و مطالعه كاتالوگ ها 

و بروشورهاي مختلف در اين حوزه كردم. 
در البالي مطالعه مكانيزم هاي مختلف مورد 
توجه  مكانيزمي  گريپرهاي صنعتي،  در  استفاده 
من را به خود جلب كرد و آن استفاده از تنها يك 
محرك جهت گرفتن قطعه و برداشتن و گذاشتن 
آن بود كه وقتي اين طرح را با استادم در ميان 
گذاشتم، مكانيزم را براي ساخت يك دست رباتيك 
مناسب ديدند و قرار شد آن را به صورت جدي و 

به عنوان پروژه دوره كارشناسي ارشد دنبال كنم.
بعد از اينكه نمونه پروتوتايپ آن را ساختم و 
شديم،  مطمئن  طرح  و  عملكرد  به  حدودي  تا 
موضوع را با مديريت وقت شركت ) آقاي مهندس 
شيخاني( در ميان گذاشتيم و ايشان نيز از اين طرح 
حمايت كرد. در ابتدا چند نمونه كه از جنس پلي 
يورتان بود، ساختيم اما اين نمونه كاربرد صنعتي 
نداشت و در ادامه نمونه اي از جنس آلومينيوم و 

نمونه اي ديگر نيز از جنس فوالد ساختيم كه هر 
دو نمونه بعدها در نمايشگاه ها و مراسم استقبال از 

مقامات در شركت مورد استفاده قرار گرفت.

 خاطره اي هم از آن داريد؟
در خط  براي دست چپ من  در سال 1384 
و  آمد  پيش  مشكلي  محورسازان  اكسل  مونتاژ 
عمال عملكرد انگشت شست خود را از دست دادم. 
در آن زمان بعضي از دوستان به مزاح مي گفتند كه 
حاال نگران نباش و مي تواني از دستي كه خودت 

طراحي كرده و ساخته اي استفاده كني!
استقبال  مورد  پروژه  اين  زمان  آن  در  حتي 
پروفسور نواب جراح دست من هم قرار گرفت و 
ايشان نسخه اي از پايان نامه من را براي فرزند خود 
كه در خارج از كشور در حال تحصيل بود و از قضا 
روي پروژه مشابه در حال فعاليت بود، ارسال كرد و 
بعدها به من گفت كه از ايده آن استفاده خوبي شده 
است. در سال 1383 يكبار طرح را براي جشنواره 

خوارزمي نيز ارسال كردم كه لوح تقدير گرفت.

 تصوير معروفي نيز در تام از دست 
دادن مرحوم آيت اهلل هاشمي با اين ربات 

وجود دارد.
با  تام  از  بازديد  از جمله مقاماتي كه در حين 
دست مصنوعي ساخته من دست دادند، مي توان 

آقاي  و  رفسنجاني  هاشمي  آيت اهلل  مرحوم  به 
جهانگيري معاون اول فعلي رييس جمهور كه در 
آن زمان وزير صنايع بودند همچنين سيد ابراهيم 
رييسي كه در آن زمان رييس بازرسي كل كشور 

بود، اشاره كرد.

توسعه  و  بهينه سازي  پروژه  اين   
يافت؟

طرح اوليه پروژه دست مصنوعي از يك محرك 
ساخته شده بود و در واقع نقطه قوت هم اين بود 
كه با يك محرك همه انگشتان حركت مي كرد 
و قابليت انطباق با اجسامي كه در دست مي گرفت 

را داشت.
 بعدا پيشنهاد شد كه براي كنترل بيشتر از دو 
محرك يكي براي انگشت شصت و ديگري براي 
ساير انگشتان استفاده شود و در سر انگشتان نيز 
سنسورهاي تماسي قرار دهيم تا وقتي اجسام از 
روي انگشت ليز مي خورد، نيروي بيشتري وارد 
شود تا جسم در دست همچنان نگه داشته شود. 

نمونه اي هم از آن ساخته شد.
چند سال بعد بعضي دوستان به من گفتند كه 
با مقاله هايي كه از اين پروژه تعريف و به رشته 
نگارش درآمد، حداقل دو يا سه نفر از همكاران 
از  پذيرش  دكترا  مقطع  در  تحصيل  ادامه  براي 
دانشگاه هاي معتبر خارجي دريافت كردند)با لبخند(

اختراع »دست رباتيك« زمينه اي را فراهم آورد تا از نزديك با كاربردهاي رشته مورد 
عالقه ام؛ يعني اتوماسيون و رباتيك آشنا شوم و پروژه كارشناسي ارشد خود را نيز 
پيگيري و عملياتي كنم. در آن زمان درگير پروژه هاي مختلفي در شركت تام بوديم كه 
اكثرا با درجه اتوماسيون باال اجرا مي شد و در بعضي از آنها نيز ربات نقش اساسي داشت. 
در كاربردهاي رباتيك نيز گريپرها يكي از مهمترين بخش آن محسوب مي شود و به 
همين دليل با توجه به اينكه از نزديك با اين موضوع در محيط كار درگير بودم، پيشنهاد 

ارايه سمينار گريپرهاي صنعتي مطرح شد.

بازديد مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از شركت تام-سال1380
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باتجربههاازتامميگويند

به دنبال مجموعه ای منحصر به فرد بوديم كه بتواند چند مشكل 
تكنولوژی های  از  پلت فرمی  واقع  در  كند.  برطرف  ملی  سطح  در  را 
مختلف شكل گرفت. تام پلت فرمی از فناوری ها به عالوه زنجيره ای از 
سازندگان متعدد، مهارت های مهندسی خيلی باال و يك كنترل پروژه 

خيلی قوی است.

منوچهر منطقيـ  رئيس سازمان ملي فضايي 
ايران)مديرعامل سابق تام ايران خودرو(

ما با اعتقاد به اين كه عالوه بر صنعت خودرو، صنعت ايران را هم 
تحت تاثير قرار مي دهيم، كار خود را آغاز كرديم. ما به متخصصين 
خود آموزش  داديم،  در دنيا اعتبار به دست آورديم،  زنجيره توليد و 
تامين را شكل داديم و  توانستيم دانش را از كشورهاي خارجي بگيريم 

و بومی سازی كنيم.

ـ مديرعامل سابق شركت تام مجيد شيخاني 

معادن  و  توسعه صنايع  بين المللی  فعاليت هاي شركت  از  بخشی 
غدير را صنايع فوالدي تشكيل می دهد و تام نيز نشان داده كه در اين 
حوزه توانسته توانايي هاي خود را در مقام اجرا به اثبات برساند. تمركز 
ويژه اي كه تام بر بومی سازي تكنولوژي صنايع فوالد و تجهيزات دارد، 
با تكيه بر نيروي متخصص و مديريت دانش و تجربه حاصل شده است.

منوچهر غروي رييس  هيات مديره شركت 
بين المللی توسعه صنايع و معادن غدير

)بازديد كننده از شركت تام ايران خودرو(

در ابتدا تجربه زيادي نداشتيم. اولين پروژه اي كه انجام شد، ربات هاي 
هيوندايي بود. ما يك ليست از تمام دانش فني كه احتياج داشتيم به ما 
انتقال پيدا كند، تهيه كرديم. هر چقدر پيش رفتيم، اطالعاتمان بيشتر 
شد، كمبودهاي خود را بيشتر شناختيم و در قراردادهاي بعدي خواستار 
اطالعات تكميلي  شديم. از هنرهاي تام در انتقال تكنولوژی اين بود كه 
اين امر فقط در قالب يك شركت خالصه نمي شد؛ بلكه تام در كنار هر 

قرارداد دانش فني را وارد و از آن به بهترين نحو استفاده مي كرد.

ـ  مشاور مديرعامل شركت تام محسن هاشم شريفي 

روحيه حاكم بر تام اين موضوع را در چند سال اخير به اثبات رسانده 
كه هميشه پويا بوده است. ثبات و آرامشي كه در تام طي چند سال اخير 
نيز حاكم بوده و موجب شده از نوسانات بازار كمترين آسيب را ببيند، 
به سبب همين روحيه تالش گر است بنابراين به سال هاي آينده نيز با 

اميدواري دوچندان نگاه مي كنم.
امروز مسير پيشرفت به دست جوانان خالق و نخبه تام طراحي و 

با كسب تجارب از بزرگان عرصه فني و مهندسي هموار شده است.

ـ  مديرعامل آذرآب علي شيخ زاده 
)مديرعامل سابق تام ايران خودرو(

در برخی موارد سرمايه گذاری خوبی به انجام رسيده كه از جمله 
آنها می توان در ايران خودرو از ايپكو و تام نام برد. ايپكو دو خاصيت 
دارد؛ يكی نهادی و دوم مالی است. ايپكو يك نهاد واسط بين دانشگاه 
و صنعت است و در زمان بنيان گذاری آن پول خوبی در اختيار آنجا قرار 

گرفت. همين موضوع در خصوص شركت تام نيز صدق می كند.

اميرحسن كاكايیـ  عضو هيات علمی دانشگاه علم 
و صنعت )بازديد كننده از شركت تام ايران خودرو(

شركت تام سابقه خوبی در حوزه كنترل و ابزار دقيق دارد و سالن 
بدنه سازي پژو 206 صنعتی ترين مكانی بود كه تاكنون ديده بودم.

 فكر نمی كردم كه شركتی مثل تام چنين توانمندي در حوزه كنترل 
وجود داشته باشد و با توجه به اين پتانسيل می تواند در بخش هاي 
مختلف وزارت نفت از جمله فالت قاره، نفت مركزي و مناطق نفت خيز 
جنوب جذب پروژه داشته باشد. ما از تام حمايت خواهيم كرد تا در 
بازارهاي حوزه صنعت نفت حضور و نفوذ بيشتري داشته باشد. شركت 
تام می تواند حتی به عنوان نمايندگی كمپانی هاي جهانی در حوزه تامين 

صنعت نفت ورود پيدا كند.

ـ معاون هماهنگی و نظارت معاون اول  رضا ويسه 
رئيس جمهور ايران

)اولين رئيس هيات مديره تام ايران خودرو(

از نظر تالش و فعاليت، تام در مسير تكامل است و توسعه امكانات 
آن تحسين برانگيز است. در ابتدا فلسفه ايجاد تام ساخت ماشين آالت 
بود، برنامه خودروساز شدن در آن زمان عرضه پنج مدل خودرو، يك 
مدل جديد و چهار مدل اليف تايم) طي 10 سال( تعريف شد ولي حجم 
مجموعه فعاليت هاي طراحي، ساخت و ايجاد خطوط آنقدر زياد بود كه 
به يك شركت حداقل با هزار مهندس نياز بود تا به ايجاد خطوط توليد 
بپردازد. تام در داخل پيشتاز است و رقيبي ندارد و بزرگترين سرمايه  آن 

نيروي انساني آن است. 

حسن بويري مديرعامل شركت مديريت طرح هاي 
 ) IPMI(صنعتی ايران

)بازديد كننده از شركت تام ايران خودرو(

اولين پروژه مشترك تام با ذوب آهن نوسازي اتوماسيون كوره بلند 
به عنوان قلب توليد فوالد در كشور بود. در خصوص كار مشترك با يك 
شركت با سابقه خودرويي به تام اعتماد كرديم. تام قبال در چند مناقصه 
ذوب آهن شركت كرده بود ولي سابقه كاري تام را مي دانستيم. در كوره 
بلند و براي خدمات پس از فروش آن اگر مشكلي به وجود آيد خيلي 
راحت با كارشناسان تام ارتباط برقرار و به راحتي آن را حل مي كنيم. 

اين موضوع بيان گر مسووليت پذيري شركت تام است.

تام را در جايگاه برتر صنعتي مي بينم. تام مي تواند در صنعت اول 
باشد به شرط اين كه توانايي هاي آن را باور داشت. در صنعت خودرو 
كه حرف اول را مي زند. در صنايع فوالدي و ريلي هم جزو پيمانكاران 

برتر است.

ـ معاون مديرعامل ذوب آهن در  سيد اردشير افضلي 
امور بهره برداري 

)بازديد كننده از شركت تام ايران خودرو(

قائم مقام اجرايي مدير عامل  ـ  حميد مرادي 
گروه صنعتي ايران خودرو
)مديرعامل سابق نفت جي(

در  توانمندي  نيروهاي  مسلما  كرد.  خواهيم  حساب  تام  روي  ما 
مورد  كه  دارد  وجود  تام  در  رباتيك  و  توليد  خطوط  ايجاد  خصوص 
استفاده قرار خواهد گرفت و تا مرحله توليد و ايجاد خطوط با ما همكاري 

خواهند داشت.

محمدرضا معتمد مديرعامل ايكاپ
)شركت مشترك ايران خودرو و پژو(

ها
ربه 

تج
 با

راه
هم

ها
ربه 

تج
 با

راه
هم



13
96

اه 
مـ

ي 
/ د

 2 
ش

ش
رخ

  د
م /

تـا
س 

سي
تـا

رد 
الگ

 س
ن

ميـ
ست

 بي
مه

نـا
ژه 

ويـ
 

13
96

اه 
مـ

ي 
/ د

 2
ش 

ش
رخ

  د
م /

تـا
س 

سي
تـا

رد 
الگ

 س
ن

ميـ
ست

 بي
مه

نـا
ژه 

ويـ
 

4445

سالن ربات شركت تام

پروژه انبار مكانيزه ايران خودرو  سال 1386

تشكيل اولين تيم فوتسال شركت تام make اختتاميه جايزه دانشي برتر

نمادي از فعاليت صنعتي در تام ايران خودرو
آگهي استخدام شركت تام 

جشن آغاز سال تحصيلي فرزندان همكاران - سال 1390در روزنامه همشهري سال 1378

اولين ربات ساخت شركت تام

اولين همايش سازندگان تجهيزات تام - اسفند 1382

جشن كسب شش پروژه نيرو و تاسيسات در يك سال - سال 1393

راه اندازي خطوط توليد دنا - سال 1391
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4647

پايپينگ ناحيه 7 فاز 17 و 18 پارس جنوبي برگزاري كارگاه آموزشي تام در نمايشگاه صنعت سال 1386

مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي عسلويه - سال 1391

تست عملكرد دستگاه اسلب برگردان در حضور ناظر و كارفرما - سال 1393

فيلتراسيون برش خرسك

استقبال چشم گير از غرفه تام در نمايشگاه بين المللي خودروي تهران سال1382استقبال چشم گير از غرفه تام در نمايشگاه بين المللي خودروي تهران سال1382

خط سمند در سنگالخط توليد 250 هزار تايي سرسيلندر - سال 1388

سالن تزيينات شماره 4 ايران خودرو
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4849

نمايي از پروژه فوالدسازي بردسير

نماي پاناراما از پروژه فوالدسازي بردسير

نمايي از پروژه تسهيالت سرچاهي ميدان گازي خانگيراننمايي از پروژه نورد 650 ذوب آهن اصفهان جهت توليد ريل ملي

پست برق فوالدسازي بردسيرنمايي از عرشه پروژه قطار شهري كرمانشاه

پروژه چسب زني ايران خودروي تبريزنمايي از پروژه تله كابين دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
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5051

خط توليد بدنه پژو 301

نماي پاناراما از خط توليد بدنه پژو 2008

خط توليد درب پژو 301خط توليد ايران خودرو كرمانشاه

خط توليد پژو 206 در سالن بدنه سازي شماره 5 ايران خودروپروژه بهبود كيفي و افزايش ظرفيت خط رنگ شماره 1 ايران خودرو
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