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سخن
سردبیر

نشريه تخصصي تام ايران خودرو از اين پس با نام تام نامه ميهمان تازه وارد تام ايران 
خودرو است.

اگر اشتياق و همكاري شما عزيزان براي گردآوري اين مجموعه نبود، چنين  مسلما 

عزمي براي اين كار مشترك به وجود نمي آمد. 

از يك كار گروهي  با دستان پرتالش شما عزيزان درصدد ساختن خاطراتي  تام نامه 
است.

در اينجا الزم است زحمات همه دوستاني كه در تهيه اين نشريه به ما ياري رساندند، 

ارج نهيم و انتظار همكاري و مشاركت بيش از پيش شما را داشته باشيم.

پرتوان  بازوي  عنوان  به  تام  شركت  بهتر  هرچه  معرفي  ضمن  دارد  تالش  تام نامه 

مهندسي ايران خودرو، به معرفي گروه ها و واحدهاي مختلف شركت، ارايه آخرين اخبار 

خانواده تام، عملكرد و دستاوردهاي شركت در حوزه هاي كسب وكار جديد، گزارش  ها و 
مقاالت فني همكاران نيز بپردازد.

در اين شماره ضمن پرداختن به فعاليت هاي سال گذشته تام و برنامه هاي برخي گروه ها 

در سال جديد تالش شده تا با مجموعه اي نو در خور نام يكي از برترين شركت هاي فني و 
مهندسي كشور ميزبان شما باشيم.

برآنيم هر دو ماه يك بار با مجموعه ای  پويا همراه همكاران باشيم. مشتاقانه پذيراي 

نظرات، انتقادات و مطالب شما عزيزان هستيم.

publicrelations@tam.co.ir :پل ارتباطاتي ما

نشريه تخصصي
تام ايران خودرو مهمان تازه وارد!
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نگاه

به  سواري  خودروي  دستگاه  هزار   15 آينده  سال  در  خودرو  ايران 
روسيه، قزاقستان، تركمنستان و بالروس صادر مي كند.

مهندس جواد نجم الدين مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين 
مطلب، گفت: دوهزار دستگاه  از اين تعداد، در سايت بالروس توليد خواهد شد.

وي توسعه بازار خارجي را از جمله رويکردهاي مهم ايران خودرو در سال 
آينده ذکر کرد و اظهار داشت: ايران خودرو به 30 کشور دنيا خودرو صادر مي 
کند و پنج پايگاه توليدي در خارج از کشور دارد. مديرعامل گروه صنعتي ايران 
خودرو صادرات اين شرکت به بازارهاي خارجي در سال جاري را معادل هفت 
درصد توليدات عنوان کرد و گفت: اين ميزان در سال آينده به  12 درصد و در 

سال هاي بعد به 20 درصد افزايش مي يابد.
آمريکاي  و  آفريقا  قزاقستان،  روسيه،  بازارهاي  با  تفاهم  عقد  از  نجم الدين 
در سال  بالروس  توليد سايت  و گفت:  داد  افزايش صادرات خبر  براي  التين 

آينده، پنج برابر امسال خواهد بود.

مهندس نجم الدين خبرداد : 
صادرات 15 هزار دستگاه خودرو

 به روسيه درسال 91 

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه مجوز سرمايه گذاری برخی 
طرح های فوالدی نيمه تمام باطل می شود، از مجريان طرح های فوالدی با 
پيشرفت كمتر از 40 درصد خواست تا برای بررسی دليل تاخير در اجرای 

اين طرح ها به وزارت صنعت مراجعه كنند.
 مهدی غضنفری در دومين همايش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ايران اظهار 
اما  باالی 40 درصد است  با ظرفيت  اولويت ما اجرای طرح های فوالدی  داشت: 
درمورد پروژه هايی که پيشرفت آنها کمتر از 40 درصد است، بايد مجريان طرح ها به 
وزارت صنعت مراجعه کنند؛ زيرا زمان صدور مجوز سرمايه گذاری برای برخی از اين 
طرح ها بسيار طوالنی شده است. وی در ادامه با اشاره به شناسايی پنج هزار و 700 
فقره معدن تا پايان برنامه چهارم توسعه گفت: اين رقم تا پايان برنامه سوم 3900 
فقره بود که در برنامه چهارم 54 درصد رشد يافته است. وی افزود: ميزان استخراج 
مواد معدنی تا پايان برنامه سوم  155 ميليون تن بود که با رشد 83 درصدی به 285 

ميليون تن در پايان برنامه چهارم توسعه رسيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

مجوز سرمایه گذاری 
طرح های نيمه تمام فوالدی

 با پيشرفت کمتر از۴۰ درصد 
ابطال می شود

پيام نوروزي مدیرعامل
بسم اهلل الرحمن الرحيم

يا مقلب القلوب و االبصار، يا مدبراليل النهار، يا محول الحول 
واالحوال، حول حالنا الي احسن الحال

همكاران عزيز و گرامي
سال 90 هم با تمام فراز و نشيب هايي كه داشت به لحظه 
هاي پاياني خود نزديك شده و هم اكنون در انتظار بهار 1391 

قرار داريم.
در بهار 91 تام ايران خودرو وارد چهارمين سال از تعريف 
راه جديد خود در فضاي كسب و كار غير خودرويي مي شود. به 
لطف خدا و به كوشش و همت شما همكاران عزير وسرمايه هاي 
فكري تام توانسته ايم جايگاه خود را بيش از پيش در فضاي 
كسب و كار مطرح كنيم كه اخذ پروژه هاي جديد در حوزه هاي 

صنعتي خود گواهي بر اين مدعاست.
ايران  تام  براي  افتخار  پر  هاي  سال  از  يكي  هم   90 سال 
ناعادالنه  تحريم هاي  شدن  مضاعف  با  كه  سالي  بود،  خودرو 
عليه كشورمان همراه بود و طي آن بيش از گذشته بايد تالش 
مي كرديم. با اين حال تالش وكار گروهي خانواده تام به ثمر 
نشست و شركت توانست به خوبي با شناسايي چالشها و موانع 

پيش رو موفقيت هاي نسبي خود را تداوم بخشد.
از جمله افتخاراتي كه تام موفق به كسب آنها طي سال 90 
شد. برنده شدن در مناقصه منوريل كرمانشاه و چندين مناقصه 
مهم ديگر، قرار گرفتن در جمع شركت هاي برتر دانش محور 
آسيايي، كسب تنديس جايزه مديريت مالي، تاييد صالحيت 
پيمانكاري و قرار گرفتن در جمع شركت هاي برتر پيمانكاري، 

كسب گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان بود.
برآيند چنين عملكردي بود كه در نهايت توانستيم از سوي 
حوزه  در  شركت  برترين  عنوان  به  صنعتي  مديريت  سازمان 
انتخاب شويم. EPC شركت هاي پيمانكاري هرچند محدوديت 
هاي اقتصادي كار را براي شركت هاي پيمانكاري دشوار و از 
آزادي عمل آنها كاسته است ولي بر آنيم كه از اين تهديد با 
تكيه بر سرمايه هاي فكري سازماني خود، يك فرصت بسازيم 
و براي سال جديد عالوه بر حوزه رباتيك، فعال شدن هرچه 
بيشتر در حوزه هاي معدني، ريلي، نيروگاهي و صنايع نفتي را 

بيش از پيش مد نظر قرار دهيم.
سال 1391 نيز يكي از سال هاي حساس و پر چالش به لحاظ 
محدوديتهاي موجود در فضاي كسب و كار خواهد بود و مسلما 
عبور از مسير پيچيده موفقيت ميسر نخواهد شد جز باتكيه و 
توكل به كمك خداوند بزرگ و تالش گروهي همه همكاران كه 

مهمترين دارايي تام ايران خودرو هستند.
در پايان سال نو را تبريك گفته و براي كليه همكاران عزيز 
و خانواده هاي محترمتان سالي پر از موفقيت، سالمت و اميد را 
آرزومندم و اميدوارم در پناه ايزد منان كامياب و پيروز باشيد.
حميد مرادي
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● هم اكنون شركت تام ايران خودرو در حوزه هاي مختلف 
صنعتي مشغول به فعاليت است، دليل فعال تر شدن در ساير 

حوزه ها چه بود؟
تحقق يك ميليون ظرفيت توليدي هدف بلندمدت استراتژيك ايران 
خودرو تعريف شده بود و شرکت تام نيز در راستاي تحقق اين هدف 
بنا نهاده شد. بديهي است پس از تحقق اين هدف آهنگ رشد ايران 
خودرو در ايجاد زير ساخت هاي توليدي و توسعه ظرفيت کاهش يابد 
خالي شدن  و  تام  شرکت  در  جريان  در  کار  کاهش  منزله  به  اين  و 
بخشي از ظرفيت شرکت بود. از طرفي قابليت ها و توانايي هاي فني 
و اجرايي بسيار بااليي در شرکت تام ايجاد شده بود که امکان بهره 
گيري از آن در ساير صنايع کشور در کمك به صنايع کشور و ايجاد 
درآمد و حفظ اشتغال همکاران وجود داشت به همين دليل شرکت 

تصميم گرفت در ساير حوزه هاي صنعتي کشور نيز فعاليت کند. البته 
را  کار شرکت  از حجم  بزرگي  پروژه هاي خودرويي بخش  هنوز هم 
تشکيل مي دهند و در آينده نيز همچنان بخش مهمي از فعاليت هاي 

شرکت در اين حوزه خواهد بود. 
● در حوزه خودرو آينده فعاليت شما به چه شكل خواهد 
اعالم  رباتيك چندي پيش  اين كه در حوزه  به  با توجه  بود؟ 

كرديد كه امكان انتقال تكنولوژي را نيز به قطعه سازان داريد.
خودروسازي  صنعت  در  توليد  خطوط  کردن  رباتيك  زمينه  در 
پيشرفت بسيار خوبي حاصل شده و سطح فن آوري در خطوط توليد 
خودرو در ايران خودرو هم سطح با خودروسازي معتبر جهاني است و 
خوشبختانه اين دانش در داخل شرکت به طور کامل ايجاد شده است. 
در حاضر الزم است به منظور ارتقاي کيفيت و قطعات و مجموعه هايي 

سخن
در گفت و گو با مديرعامل تام ايران خودرو مطرح شد؛مدیر عامل

رمز موفقيت تام راه کار هاي برتر مهندسي
 و کاهش هزینه در پروژه ها است

ارايه  هدف  با   1376 سال  در  ايران خودرو  تام  شركت 
و  كارا  استفاده  راستای  در  بديع  و  مهندسی  راه كارهای 
ثمربخش از علوم و فناوری های نوين و اتوماسيون پيشرفته، 
با محوريت خطوط توليد خودرو و تحقق سودآوری بلندمدت 
ايجاد شد و فعاليت خود را از نيمه دوم سال 1377 رسما آغاز 
كرد. اين شركت هم اكنون در پروژه هاي مختلف در حوزه هاي 
صنعتي از قبيل نفت، گاز و پتروشيمي، ريلي، نيروگاهي، صنايع 
معدني و رباتيك حضور فعالي دارد، با توجه به حساسيت انجام 
پروژه هاي بزرگ EPC و تحريم هايي كه در آن به سر مي بريم بر 
آن شديم تا از استراتژي شركت براي آينده و آخرين وضعيت 
و راه كارهاي شركت تام ايران خودرو براي توسعه وبهبود خود 
بيشتر آگاهي يابيم. به همين منظور به سراغ مهندس حميد 

مرادي مديرعامل شركت رفتيم.
وي چشم انداز شركت تا سال 95 را قرار گرفتن در جمع 
برترين شركت هاي فني و مهندسي عنوان مي كند و مي گويد: 
دانش فني و نظام مديريت پروژه، كمبود نقدينگي كارفرمايان 
تمام  بر بهاي  تورم  نرخ  منفي  تاثير  پروژه ها،  زمان  تحويل  و 
از  را  ايران  ناعادالنه غرب عليه  شده پروژه ها و تحريم هاي 

مهمترين چالش هاي شركت هاي EPC كار است.
مصاحبه مجله تخصصي تام ايران خودرو با مهندس مرادي 

در ذيل آمده است.

کد: 91001
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تکنولوژي هاي  از  استفاده  توليد مي شوند،  ايران خودرو  از  که خارج 
براي  زمينه خوبي  اين مي تواند  و  يابد  افزايش  ربات  نظير  پيشرفته 

فعاليت هاي شرکت تام نيز باشد.
● فعاليت در خارج از بازار خودرو را با توجه به اين كه عمده 

فعاليت شما را به خود اختصاص داده چگونه مي بينيد؟
ما خارج از بازار خودرو تجربه بسيار موفق و مفيدي کسب کرديم 
و هنوز هم در حال يادگيري از اين بازار هستيم. طبيعتا کار کردن با 
مشتريان مختلف با فرهنگ هاي کاري متفاوت براي شرکتي که تنها 
يك مشتري داشته و در فضاي خانوادگي کار کرده تجربه اي جديد 
است و همکاران ما در شرکت تام در حال افزودن به تجارب و دانسته 
هاي خود هستند و در اين راه موفقيت هاي خوبي هم کسب کرده ايم.
● هدف گذاري كه براي توسعه بازار خود در نظر گرفته ايد 

به چه شكل است؟
هدف ما قرار گرفتن در رده برترين شرکت هاي مهندسي در هريك 
با توجه به قابليت ها، سوابق و  بازارهاي هدف است و  از حوزه هاي 
توانمندي هاي شرکت و حضور کارکنان خالق و با انگيزه اين هدف در 

افق سال 95 قابل تحقق است.
شما  كاري  حوزه  در  كه  نيز  خارجي  شركت هاي  از  آيا   ●
مشغول به فعاليت  هستند نيز اقتباسي شده است؟ يا اين كه از 

آنها مشاوره گرفته ايد؟
بهينه  و  سازمان  يادگيري  روش هاي  از  يکي  همواره  بهينه کاري 
و  دانش  در جذب  و هست.  بوده  و ساختار شرکت  فرآيندها  کردن 
تکنولوژي نيز معموال در شرکت روال بر اين است که اولين تجارب 
کاري و اولين پروژه در هر صنعت را به همکاري يك شرکت معتبر 
خارجي انجام داده و پس از کسب دانش و تجربه انتقال تکنولوژي و 

بومي کردن دانش را تحقق بخشد.
در  كار   EPC هاي  شركت  چالش هاي  و  محدوديت ها   ●

كشور ما چه مسايلي هستند؟
چالش هاي مختلفي در پروژه هاي EPC وجود دارد که از جمله 
کم  و  پروژه  مديريت  نظام  و  فني  دانش  به  توان  مي  چالش ها  اين 
بودن تجارب در اين زمينه، کمبود نقدينگي کارفرمايان و تحويل زمان 
پروژه ها، تاثير منفي نرخ تورم بر بهاي تمام شده پروژه ها و تحريم هاي 

ناعادالنه غرب عليه کشورمان اشاره کرد.
● آيا از روند برگزاري مناقصات در داخل راضي هستيد؟

کارفرمايان مختلف رويکرد و عملکرد متفاوتي در برگزاري شفاف و 
عادالنه مناقصات دارند . بسياري از کارفرمايان خوشبختانه مناقصات را 
به طور شفاف و منصفانه برگزار مي کنند ولي تعداد محدودي هم وجود 

دارند که برگزاري مناقصات آنها داراي اشکاالتي است.
●  به نظر شما با توجه به شرايط تحريمي كه كشور در آن به 
سر مي برد، چقدر شركت هاي داخلي مي توانند خال عدم حضور 
شركت هاي معتبر به خصوص در حوزه شركت هاي طراحي و 
ساخت را پر كنند و اين كه آيا در حوزه فني و مهندسي اين 

خال محسوس بوده است؟

طبيعتا تحريم هاي ناعادالنه عليه کشور دسترسي ما را به دانش 
فني روز و فن آوري هاي پيشرفته محدود مي کند اما در عين حال 
فرصت هاي خوبي را براي شرکت هاي داخلي فراهم کرده است که در 
کنار اخذ پروژه کسب درآمد، فرصت تجربه اجراي پروژه هايي را که 
قبال در اختيار شرکت هاي خارجي بود به دست آورده و باعث ارتقاي 

توانمندي شرکت هاي داخلي شده است.
● شرايطي كه از آن نام برده شده كار شما را نيز تحت تاثير قرار 

داده است؟ راه كار شركت براي گذار اين شرايط چه بوده است؟
تحريم ها تجارت ما را با شرکت هاي خارجي دچار مشکل کرده 
است اما آنرا متوقف نکرده و نخواهد کرد. همواره راه هايي براي تامين 
تجهيزات و اقالم خارجي مورد نياز وجود داشته و خواهد داشت و ما 

هم از اين راه ها به خوبي استفاده کرده ايم.
● آيا شما صادرات خدمات فني مهندسي نيز به خارج از 

كشور داشته ايد؟ يا اين كه برنامه اي براي اين كار داريد؟
شرکت تام با دو رويکرد مختلف در بازارهاي صادراتي حضور داشته 
خودروسازي  کارخانه هاي  ايجاد  با  خودرو  ايران  کنار  در  اول  است. 
در کشورهايي مثل سوريه، سنگال ، ونزوئال و رويکرد دوم صادرات 
مستقيم خدمات مهندسي بود که مي توان به صادرات خدمات طراحي 
زمينه طراحي  در  ترکيه  و  فرانسه  آلمان،  به کشورهاي  و مهندسي 
اشاره کرد و  بدنه  قالب هاي قطعات  بدنه و  و ساخت خطوط مونتاژ 
در حال حاضر نيز يکي از اهداف شرکت بازاريابي و حضور در بازار 
کشورهايي است که براي حضور در بازار آنها مطالعات مفصلي انجام 

شده و در مرحله شناخت و برنامه ريزي براي حضور هستيم.
● يكي از پروژه هاي مهم تام ايران خودرو ساخت منوريل 
كرمانشاه است، با توجه به اين كه ساخت منوريل از تجارب 
جديد شركت هاي داخلي محسوب مي شود، در خصوص شرايط 

اين پروژه و آخرين وضعيت آن توضيح دهيد؟
ريلي کشور  بارز شرکت حضور در صنايع  توانمندي هاي  از  يکي 
است و شرکت براي حضور موفق در اين بازار مصمم بوده و هست. 
خوشبختانه عقد قرارداد پروژه منوريل کرمانشاه ما را عمال در سطح 
مورد انتظار وارد اين بازار کرده و پروژه منوريل نيز به خوبي در حال 
اجراست. هم اکنون فعاليتهاي مهندسي و اجراي پروژه طبق برنامه 

در حال انجام است.
● چه برنامه اي براي رقابت با شركت هاي EPC كار كه در 
حوزه فعاليت هاي تام مشغول به فعاليت هستند، مد نظر داريد؟

شرکت تام همواره براي حضور موفق در بازارهاي مختلف دو رويکرد 
و استراتژي را براي موفقيت خود انتخاب کرده است که هر دو آنها در 
کنار هم مفيد و موثر بوده اند اول تکيه بر ارايه راه کار مهندسي برتر 
به مشتريان و دوم برتري عملياتي و کاهش بهاي تمام شده پروژه ها 
است. همکاران ما در هر حوزه بازار سعي مي کنند، بهترين راه کارهاي 
مديريت  آن  کنار  در  و  کنند  ارايه  را  مشتريان  نظر  مورد  مهندسي 
صحيح بر فرآيندها مهندسي، تامين و اجرا در راستاي کاهش هزينه و 

زمان تحويل برتري ما را تضمين خواهد کرد.

شرکت تام همواره براي حضور موفق در بازارهاي مختلف دو رویكرد و استراتژي را براي موفقيت 
خود انتخاب کرده است که هر دو آنها در کنار هم مفيد و موثر بوده اند
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از تام
چه خبر؟

رياست  راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي  معاونت  تاييد  با 
جمهوري، شركت تام ايران خودرو در جمع برترين  شركت هاي 
پيمانكاري كشور در حوزه هاي نفت و گاز و نيرو قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومي شرکت تام ايران خودرو، با آغاز سي و 
با همت و تالش  اين شرکت  انقالب اسالمي،  سومين سالگرد فجر 
تشخيص  گواهينامه  اخذ  به  موفق  کارکنان  و  مديريت  جمعي 
و  تاسيسات  معدن،  و  صنعت  حوزه هاي  در  پيمانکاري  صالحيت 
تجهيزات، ساختمان و نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
تشخيص صالحيت  رسمي  مرجع  تنها  عنوان  به  رياست جمهوري 

پيمانکاران کشور شد.

الزم به ذکر است گواهينامه هاي پيمانکاري به عنوان مهمترين 
اين  کسب  و  بوده  مطرح  کشور  مناقصات  در  حضور  شرط  پيش 
موفقيت عالوه بر افزايش ارزش نام تجاري شرکت، بسترساز حضور 
بزرگ عمراني و صنعتي کشور  پروژه هاي  مناقصات  تر در  پررنگ 

خواهد بود.
شرکت تام با کسب اين موفقيت ضمن تثبيت موقعيت خود در 
کنار شرکت هاي بزرگ پيمانکاري کشور گام مهم و ارزشمندي در 

توسعه بازارهاي آتي خود برداشته است .
در گواهينامه صادر شده، شرکت تام ايران خودرو در رشته هاي 

زير داراي صالحيت براي انجام پروژه هاي ملي است:
- پايه يك رشته صنعت و معدن

- پايه يك رشته ساختمان و ابنيه
- پايه يك رشته تاسيسات و تجهيزات 

- پايه دو رشته نيرو
گواهينامه  داراي  تنها  خودرو  ايران  تام  شرکت  اين  از  پيش 
EPC  در حوزه صنعت بوده است که با گواهينامه هاي جديد، اين 
شرکت توانايي حضور در پروژه هاي مختلف حوزه نفت و گاز، نيرو و 

ساختمان را پيدا کرده است .
بزرگ  پروژه هاي  مجري  اکنون  هم  خودرو  ايران  تام  شرکت 
جمله  از  که  است  کشور  در  گاز  و  نفت  و  معدني  ريلي،  صنعتي، 
بردسير،  بافق،  فوالدسازي  پروژه هاي  به  مي توان  آنها  مهمترين 
مونوريل کرمانشاه و پروژه ذخيره سازي ميعانات گازي در  منطقه 

عسلويه اشاره کرد .

با تاييد معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري؛

 تام ایران خودرو 
در جمع شرکت هاي برتر پيمانكاري کشور قرار گرفت

صنعتي  اتوماسيون  بهسازي  و  نوسازي  پروژه  بزرگترين 
كشور در مجتمع مس سرچشمه كه توسط شركت تام ايران 
خودرو به صورت EPC اجرا شده است با حضور رييس جمهور 

به بهره برداري رسيد. 
موضوع  اين  به  اشاره  با  خودرو  ايران  تام  شرکت  عامل  مدير 
خاطرنشان کرد: تام ايران خودرو توانست با دانش و تجربه اي که در 
حوزه اتوماسيون خودرو و فعاليت هاي مشابه داشت، موفق به پياده 
سازي پروژه نوسازي و بهسازي اتوماسيون صنعتي در مجتمع مس 
سرچشمه شود. مهندس حميد مرادي مهندسي، تامين، ساخت، نصب 
و راه اندازي سيستم کنترل و ابزار دقيق اين مجتمع با توجه به فناوري 
روز توليد مس و بدون وقفه را از جمله مزاياي پروژه اعالم و تاکيد 
کرد: با توجه به کسب دانش سيستم هاي کنترل و ابزار دقيق، تام ايران 
خودرو اين توانايي را دارد که در کوتاه  ترين زمان ممکن به راحتي 

پروژه هاي بزرگ سيستم کنترل و ابزار دقيق را اجرا  و از اين تجربه 
براي اجراي سيستم  DCS در صنايعي مثل نفت، گاز پتروشيمي، 
نيروگاه و ساير مجتمع هاي صنعتي استفاده کند. مديرعامل تام ايران 
خودرو يادآور شد: در شرايطي که کشور در محدوديت هاي اقتصادي 
و  اتوماسيون صنعتي  فني  دانش  پروژه  اين  اجراي  با  به سر مي برد 
خودرو  ايران  تام  شرکت  توسط  مس  توليد  پروسه  کنترل  سيستم 
به کاهش  اين پروژه مي توان  از دستاوردهاي ديگر  بومي سازي شد. 
و  نگهداری  در  تسهيل  توليد،  افزايش  بهره وري،  افزايش  توقفات، 

تعميرات و ايجاد زيرساخت مديريت توليد اشاره کرد.

مدير عامل تام ايران خودرو خبر داد:

افتتاح  بزرگترین پروژه اتوماسيون صنعتي کشور 

کد: 91002

کد: 91003
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پ�س از يك رقابت فش�رده و تنگاتن�گ دو روزه تام ايران 
خودرو در نخس�تين دوره ارزيابي س�ازمان هاي دانش�ي برتر 
كشور توانست به عنوان نماينده ايران براي رقابت با شركت هاي 

دانش بنيان مطرح راهي رقابت هاي آسيايي شود.
در اين دوره ارزيابي که شش��م و هفتم دي ماه س��ال گذش��ته در 
محل سالن همايش هاي بين المللي شهيد بهشتي برگزار شد. تام ايران 
خودرو توس��ط تيم معرفي شده به دفاع از عملکرد خود در حوزه هاي 
مديريت دانش از فعاليت هاي آموزش��ي گرفته تا نحوه دس��ت يابي به 
دان��ش فني پروژه ها پرداخت به طوري ک��ه در نهايت داوران راي به 
حضور اين ش��رکت به عنوان نماينده آسيايي ايران در کنار دو شرکت 
فوالد مبارکه و ش��رکت لعاب ايران دادند. اين در حالي اس��ت که دو 
ش��رکت سازه گستر س��ايپا و پژوهش فناوري پتروش��يمي به عنوان 

شرکت هاي چهارم و پنجم دانشي برتر معرفي شدند.
در روز اول از تام ايران خودرو مهندس احمدي قائم مقام ش��رکت، 
مهن��دس توکليان مدير تحقيق و توس��عه، مهندس فرزامي نژاد مدير 
برنامه ريزي اس��تراتژيك، مهندس صنيعي کارش��ناس ارش��د بهبود 
س��ازماني و مهن��دس بهنام مدير گروه رباتيك به عن��وان تيم دفاع از 

عملکرد تام حضور داشتند و پاسخ گوي سواالت داوران نيز بودند.
در روز دوم ني��ز مهندس فرزامي نژاد و مهندس توکليان به همراه 

مهندس پاکباز به ارايه دو کنفرانس جداگانه پرداختند.
مهندس وثيق مهر معاون فروش و توسعه بازار ، مهندس ذوالفقاري 

مدير گ��روه کنترل و اب��زار دقيق و مهندس 
طاهرني��ا مدي��ر منابع انس��اني ش��رکت در 

کنفرانس ها حضور مستمر داشتند.
در ابتداي دفاعيه مهن��دس احمدي قائم 
مقام ش��رکت گف��ت: تام ايران خ��ودرو يکي 
از برگزي��ده ترين منابع انس��اني را به خدمت 
گرفت و ب��ا جذب نيروي انس��اني متخصص 
پس از کس��ب دان��ش تکنولو ژي ه��اي برتر 
اق��دام به بومي س��ازي آنه��ا ک��رد. در ادامه 
مهن��دس توکليان ب��ه معرف��ي کامل بخش 
تحقيق و توس��عه و پورتال س��ازماني شرکت 
پرداخ��ت و گفت: بهبود کس��ب و کار فعلي 
ش��رکت، خلق کس��ب و کار جديد و ارتقاي 

نام تجاري و کس��ب تکنولوژي اي جديد از اولويت هاي س��ازماني تام 
محس��وب مي ش��ود. وي افزود: تام تاکنون 40 پروژه تحقيق و توسعه 
با ارزش 1.5 ميليارد تومان انجام داده اس��ت و تا پايان آبان ماه س��ال 
گذشته توانسته از پيشنهادات پرسنل خود يك ميليارد و 13 ميليون 
تومان صرفه جويي ريالي داش��ته باش��د. مهندس صنيعي نيز با اشاره 
به آموزش هاي نظام مند ش��رکت، گفت: کليه فرآيندهاي آموزش��ي از 
درخواس��ت تا ارزيابي اثربخشي آموزش ياد شده براي پرسنل شرکت 
ديده ش��ده اس��ت. وي همچنين در خصوص س��ازو کار و چهارچوب 
مديريت دانش در ورود شرکت به پروژه هاي مختلف اظهار کرد: براي 
ورود به بازارهاي جديد بر اساس توان فني و مهندسي خود پيش مي 
رويم. رويکرد يادگيري س��ازماني در تام ايران خودرو در س��ه مرحله 
پيش از اجرا، حين اجرا و پس از اجرا اس��ت و شرکت در مناقصه خط 
2 مترو مش��هد نمون��ه خوبي از اين يادگيري س��ازماني بود. مهندس 
بهنام نيز در موضوع يادگيري سازماني و بومي سازي دانش خاطرنشان 
ک��رد: در پروژه هايي که از مهندس خارجي به��ره مي بريم تکنولوژي 
مربوطه را دريافت و پس از بومي س��ازي، در پروژه هاي مش��ابه  آن 
را تک��رار مي کنيم. وي اجراي پروژه ربات کابلي در تام ايران خودرو را 
دس��تاوردي بزرگ ارزيابي و تصريح کرد: مقاالت اين پروژه در امريکا 
ارايه شد و بايد بدانيد که همه پروژه هاي ما از مهندسي معکوس بهره 
نمي برد. مهندس فرزامي نژاد هم در راس��تاي تشريح استراتژي هاي 
دانش��ي خاطرنشان کرد: ماموريت ش��رکت تام بر مبناي خلق ارزش 
از دانش و به کارگيري کارکنان خالق تدوين ش��ده اس��ت و در منظر 
رش��د و يادگيري دو هدف استراتژيك شناسايي قابليت ها و مهارت ها 
و توسعه مهارت ها در بازارهاي جديد مدنظر بوده که در نهايت از بعد 

مالي به صورت سود تاثيرگذار خواهد بود. 
يادآورمي ش��ود دکترآقاميري به نمايندگي ازسوي معاون علمي و 
فناوري ريي��س جمهور پيامي با مضمون نقش علم ودانش وتس��ري 
بخشي آن به ديگرسطوح کشوربراي رسيدن به جامعه اي دانش بنيان 

تاکيد داشت، قرائت کرد.
درپايان اين مراسم نيز مهندس ظفرمند قائم مقام تام ايران خودرو، 
 MAKE تنديس نخس��تين دوره جايزه جهاني
را از دستان دکتر فروزنده معاون توسعه مديريت 
و سرمايه هاي انساني رييس جمهوردريافت کرد 

 .
 MAKE: Most( جايزه سازمان دانشي برتر
Admired Knowledge Enterprise( از 
س��ال 1998 توسط موسسه تحقيقاتي مديريت 
دانش و س��رمايه فکريTELEOS  با همکاري 
 )KNOW Network( ش��بکه جهاني دانش
ب��ه صورت س��اليانه برگزار مي ش��ود و تام ايران 
خودرو در اين مرحله با ش��رکت هاي برتر دانش 

محور آسيايي رقابت خواهد کرد.

تام ایران خودرو آسيایي شد
کد: 91004
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شركت تام ايران خودرو در يازدهمين دوره جايزه گواهينامه 
و  فنی  شركت هاي  تمامی  ميان  در  مصرف كنندگان،  حقوق 
مهندسی، نخستين شركتی بود كه موفق به دريافت گواهينامه 

رعايت حقوق مصرف كنندگان شد.
شرکت تام ايران خودرو در تابستان سال گذشته در فرآيند دريافت 
طرف  از  ساله  همه  که  کنندگان  مصرف  حقوق  رعايت  گواهينامه 
می شود  برگزار  توليدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  سازمان حمايت 

،مورد ارزيابی قرار گرفت.
ارزيابی قيمت محصوالت، کيفيت کار و  معيارهاي اصلی در اين 
محصول ارايه شده، رضايت مشتري و توزيع خدمات پس از فروش بود 
که تام ايران خودرو توانست در اين حوزه عملکرد خوبی از خود نشان 
دهد. فرآيند ارزيابی طی دو مرحله ارسال مدارك و ارزيابی تخصصی 
توسط کارشناسان سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان 
انجام شد که طی ارزيابی تخصصی انجام شده، تام ايران خودرو کانديد 
دريافت گواهينامه مربوطه شد. نمايندگان شرکت تام از معاونت فروش 
اعطاي  فنی  کميته  جلسه  در  مرحله حضور  دو  بازار طی  توسعه  و 
گواهينامه و جلسه شوراي عالی اعطاي گواهينامه در حضور نمايندگان 
جمهوري،  رياست  راهبردي  و  ريزي  برنامه  معاونت  مرکزي،  بانك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی 
ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايی و انجمن ملی حمايت از حقوق 
مصرف کنندگان از پروپزال ارايه شده توسط شرکت تام دفاع کرده 
و در خصوص فعاليت هاي شرکت در جهت رعايت حقوق مشتريان 
توضيحات الزم را ارايه کردند. در نهايت با دفاعيه نمايندگان تام در 
خصوص رعايت حقوق مصرف کننده، با راي اکثريت اعضاي شوراي 
گواهينامه  اخذ  به  موفق  خودرو،  ايران  تام  گواهينامه،  اعطاي  عالی 

رعايت حقوق مصرف کنندگان سال 1390 شد.

حضور تام
 در نمایشگاه جانبي
 کنفرانس بين المللي

 مدیریت پروژه
هفتمين كنفرانس بين المللی مديريت پروژه چهاردهم و پانزدهم 
دی ماه سال  گذشته در محل سالن همايش های بين المللی برج ميالد 
تهران برگزار و شركت تام ايران خودرو براي اولين بار در نمايشگاه 
جانبي كه به منظور ارايه آخرين دستاوردهاي حوزه مديريت پروژه 
تشكيل شده بود، حضوري فعال داشت و غرفه اين شركت با استقبال 

بازديدكنندگان روبرو شد.
در  شرکت  پروژه   کنترل  و  برنامه ريزي  امور  مدير  رضويان،  مهندس 
خصوص داليل و انگيزه هاي حضور تام در اين نمايشگاه اظهار کرد: امروزه 
دانش مديريت پروژه و مهارت به کارگيري اين دانش در عمل، دو رکن اصلي 
و موثر در بهبود عملکرد و اجرای پروژه است. لذا با توجه به تغييرات محيط 
کسب و کار شرکت و چالش هاي جديدي که شرکت تام به عنوان يك 
شرکت پروژه محور با آن روبروست، توجه به موضوع مديريت دانش محور 
يك ضرورت است. بر اين اساس از دو سال گذشته، حضور فعال در مجامع 
علمي و تخصصي، با هدف توسعه و ارتقا دانش تخصصي مديريت پروژه در 

دستور کار شرکت و امور برنامه ريزي و کنترل پروژه قرار گرفت.
او يکي ديگر از داليل مشارکت در اين نمايشگاه را حضور اغلب دست 
اندرکاران و تصميم گيران صنعت کشور اعم از وزرا و نمايندگان مجلس، 
مالکان پروژه ،کارفرمايان، مشاورين، مديران طرح و پيمانکاران عنوان و ادامه 
داد: مزيت بزرگ حضور در اين نمايشگاه در مقايسه با نمايشگاهاي تخصصي 
صنعت که معموال به صورت تخصصي در آنها شرکت مي کنيم، اين است 
اندرکاران يك صنعت حضور  نمايشگاه هاي تخصصي، صرفا دست  که در 
مي يابند، اين درحالي است که در اين کنفرانس مديران و دست اندرکاران 
همه شاخه هاي صنعت کشور حضور داشته و اين فرصتي بسيار مغتنمي براي 
معرفي و تقويت برند شرکت در جامعه مديران اجرايي و تصميم گيرکشور 
و  انديشمندان  حضور  با  روزه  دو  همايش  اين  است  ذکر  شايان    . است 
صاحبنظران داخلي و خارجي و همچنين شرکت هاي فعال درعرصه مديريت 
پروژه کشور برگزار و با رويکرد ارايه و به اشتراك گذاري آخرين دستاورد هاي 
مديريت حرفه اي پروژه  و در چهار محور تخصصي مديريت استراتژيك پروژه، 
سازماندهي پروژه، روش ها، فنون، متدولوژي و مسائل مرتبط با مديريت پروژه 
پرداخت. الزم به ذکر است تعدادي از همکاران شرکت نيز طبق روال هر سال 

در کنفرانس بين المللي مديريت پروژه حضور يافتند.

گواهينامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
 به تام ایران خودرو رسيد

کد: 91005

کد: 91006
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ايران،  مالي  بلورين جايزه مديريت  از كسب تنديس  پس 
دستيابي  جزييات  توضيح  در  خودرو  ايران  تام  مالي  معاون 
مديريت  رهنمودهاي  اساس  بر  گفت:  جايزه،  اين  به  شركت 
ساختار  در  مستمر  بهبود  فرآيند  پروژه  كار  اين  براي  ارشد 
نتايج  آن  طي  كه  كرديم  تعريف  گذشته  سال  پنج  از  مالي 

بسيار ارزشمندي كسب شد. 
يعقوبي افزود: از جمله اين نتايج اين بود که توانستيم سود و زيان 
کليه گروه هاي صف شرکت همچنين فرآيند تهيه بودجه ساالنه را به 
تفکيك گردآوري کنيم، اين در حالي است که تا پيش از اين چنين 
کاري در شرکت انجام نشده بود. البته با چند موسسه معتبر بيروني 

نيز در راستاي اجراي بهبود اين فرآيندها مشاوره شد.
او با اشاره به اهم پروژه هاي اصالحي در راستاي بهبود سيستم 
کوتاه  پرداختي،  اسناد  به  رسيدگي  زمان  کردن  کوتاه  گفت:  مالي 
برنامه  شدن زمان رسيدگي به اسناد مالي و مميزي اسناد، اعمال 
زمان بندي پرداخت به پيمانکاران و طراحي گزارش هاي جديد براي 
مديريت ارشد از اهم اين پروژه ها محسوب مي شود. البته همزمان 
با اجراي پروژه هاي بهبود موفق به تعيين تکليف و پرداخت تمام 

بدهي هاي معوق بانکي طي سه سال دوره کاري متوالي شد که در 
اعتباري  فضاي  شدن  باز  خصوص  در  و  چشم گير  بسيار  خود  نوع 

شرکت نزد بانك ها اثربخش بوده است.
چنين  انجام  از  پس  کرد:  تاکيد  خودرو  ايران  تام  مالي  معاون 
اصالحاتي بود که تصميم بر آن شد تا اقدامات خود را در يك ارزيابي 
جدي محك بزنيم که خوشبختانه در 32 معيار مدنظر اين جايزه 
توانستيم ضمن کسب امتياز سطح تنديس بتوانيم نقاط ضعف هاي 

خود را نيز به خوبي شناسايي و در صدد رفع آنها باشيم. 
الزم به ذکر است در اين دوره تام ايران خودرو در بين 70 شرکت 
برتر ايران که توسط مرکز توسعه مديريت مالي و جامعه حسابداران 
رسمي و خبره انگلستان)ACCA(  مورد ارزيابي قرار گرفتند، موفق 

به کسب اين سطح از تنديس شد.
جامعه حسابداران رسمي و خبره انگلستان)ACCA(  بزرگترين 
مجموعه بين المللي حسابداران، مديران مالي و حسابرسان در جهان 
بوده و با سابقه بيش از 100 سال، اقدام به ارزيابي مالي شرکت هاي 
داخلي کرده است.  کسب اين موفقيت را به مديرعامل محترم گروه 

صنعتي ايران خودرو و ساير همکاران تبريك مي گوييم.

معاون مالي تام ايران خودرو:

کسب تندیس بلورین جایزه مدیریت مالي
 نتيجه بهبود مستمر ساختار مالي بود

کد: 91007
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ايران  تام  شركت  پيشنهادهاي  نظام  گردهمايي  اولين 
خودرو برگزار و طي آن برترين هاي اين حوزه معرفي شدند.

مديران  قائم مقام ها،  مديرعامل،  با حضور  که  گردهمايي  اين  در 
و پيشنهاددهنده هاي برتر شرکت تام ايران خودرو در سالن انکس 
برگزار شد، آخرين عملکرد کميته ها و افراد برتر در نظام پيشنهادها 

بررسي شد.
تشکر  ضمن  شرکت  مديرعامل  مرادي  مهندس  مراسم  اين  در 
از همکاران فعال در نظام پيشنهادها تاکيد کرد: يکي از نقاط قوت 

شرکت تام ايران خودرو سرمايه هاي انساني ارزشمند آن هستند. 
و  اشاره  نيز  خودرو  ايران  تام  شرکت  ديگر  ويژگي هاي  به  وي 
سال   36 سني  ميانگين  با  انساني  نيروهاي  بودن  جوان  يادآورشد: 
يکي ديگر از ويژگي هاي شرکت است که تقريبا ويژگي منحصر به 
جوان  انساني  نيروي  کارگيري  به  از  ما  که  نتايجي  و  است  فردي 

گرفتيم فراتر از انتظار بوده است.
از نيروي هاي نخبه  اين که استفاده  به  با اشاره  مهندس مرادي 
سال 87  يادآور شد: طي  رقبا شده،  از  ما  تمايز  موجب  نيز  جوان 
بيشترين  شاهد  شرکت  فعاليت هاي  شدن  کم  لحاظ  به  که   88 و 

به عنوان يك  انساني  نيروي  تعديل  به  بوديم هيچ گاه  فشار ممکن 
به فکر  نيرو  به جاي تعديل  نکرديم و  نگاه  اين فشار  از  ابزاررهايي 

افتاديم که از قابليت هاي نهفته پرسنل بهره ببريم.
وي افزود: نتيجه اعتماد به پرسنل نيز اين بود که امروز بالغ بر 
هزار ميليارد تومان قرارداد به امضا رسيده يا در شرف امضا خارج از 

صنعت خودرو داريم که آينده شرکت را تضمين کرده است.
وي ادامه داد: با اين حال در درون سازمان و آنچنان که در خور 
نام تام ايران خودرو هست نتوانستيم در بهره گيري از فکر و بهبود 

فرآيندها در تعامل هاي درون سازماني موفق عمل کنيم.
وي خاطرنشان کرد: در بحث کيفيت با جايگاهي که در خور تام 
ايران خودرو دارد، فاصله زيادي داريم. همچنين بايد در بحث کميت 
کارکنان  در  را  انگيزه الزم  به خوبي  مرتبط  واحدهاي  مشارکت،  و 
ايجاد کنند. بايد توجه کرد که مديران واحدها دغدغه هاي سازمان 
و نقاط تهديدکننده فعاليت شرکت را به خوبي به کارکنان گوشزد 

کنند.
همچني��ن مهندس طل��وع به ارايه گزارش��ي در خص��وص نظام 
پيش��نهادها از ب��دو راه اندازي پرداخت و گفت: در نظام پيش��نهادها 
21 کميت��ه وجود دارد که طي س��ه س��ال از تاريخ ب��ه وجود آمدن 
اي��ن کميته ها، 400 جلس��ه برگزار و بيش از 227 هزار نفرس��اعت 
کار کارشناس��ي انجام شده است. وي تاکيد کرد: بعد از تهيه رويه ها 
و دس��تورالعمل هاي نظام پيش��نهاد ها در س��ال 87 اق��دام به انجام 

اصالحاتي در اين حوزه کرديم.
وي افزود: در حوزه پاداش ها در ابتداي اجراي نظام پيشنهاد ها، 
اين در حالي است  به صورت تجميع شده پرداخت مي شد  پاداش 
که هم اکنون به طور متوسط پاداش ها دو ماهه محاسبه و پرداخت 
بيشتر  انگيزه  براي  پيشنهاد ها  نظام  مي شود. همچنين گزارش هاي 

پرسنل به صورت ماهانه در پرتال اطالع رساني مي شود.

برترین هاي نظام پيشنهادها معرفي شدند
کد: 91008
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نظام  در  مشارکت  براي  فرهنگ سازي  در  اين که  بيان  با  وي 
پيشنهاد ها نسبت به اهداف خود فاصله زيادي داريم، يادآور شد: در 
برنامه داريم که براي باال بردن انگيزه همکاران در نظام پيشنهاد ها يك 

سري دوره در مباحث نوآوري و خالقيت برگزار کنيم.
پيشنهاد   848 و  هزار  سه  تاکنون   87 سال  از  شد:  يادآور  طلوع 
ارايه شده که هزار و 50 پيشنهاد پذيرفته شده و 600 پيشنهاد نيز 
اجرا شده است. البته 350 پيشنهاد هم در دست بررسي است. وي به 
ارايه آماري در خصوص ميزان صرفه مالي پيشنهادها پرداخت و گفت: 
اين رقم براي سال 90 حدود دو هزار و 482 ميليون ريال، در سال 
89 حدود 881 ميليون ريال و در سال 88 حدود 975 ميليون ريال 
بوده است. همچنين پاداش هاي پرداخت شده پيشنهادها در سال 90 
حدود 236 ميليون ريال، در سال 89 حدود 158 ميليون ريال، در 
سال 88 حدود 44 ميليون ريال و در سال 87 حدود 10 ميليون ريال 
ايران خودرو  تام  امور سيستم ها و بهبود سازماني  بوده است. معاون 
درپايان، برنامه هاي آتي نظام پيشنهادها را مورد توجه قرار داد و گفت: 
منظور  به  کميته ها  اعضاي  توسعه  پيشنهادها،  نظام  به  ساختاردهي 
افزايش کيفيت و اصالح رويه محاسبه و پرداخت پاداش ها با توجه به 

دو برابر شدن آن از اهم برنامه هاي آتي نظام پيشنهادهاست.
گفتني است در پايان به برترين هاي حوزه نظام پيشنهادها ازسوي 
مديرعامل و قائم مقام هاي شرکت هدايايي به رسم يادبود ارايه شد و 
تنديس واحد برتر نظام پيشنهادها به واحد نگهداري و تعميرات تعلق 
گرفت. در صورت حفظ برتري در سه دوره اين تنديس از آن واحد 

برتر خواهد شد.
برترين  پيشنهادها از نظر صرفه مالي:

- نفراول: محمد رضواني از گروه نفت و گاز و پتروشيمي
- نفر دوم: يعقوب پارساپور و هادي حشمت پور از گروه نگه داري 

و تعميرات
سيستم های  و  اطالعات  تکنولوژی  از  زماني  نادر  سوم:  نفر   -

IS/IT اطالعاتی
پيشنهاد  دهنده هاي برتر

- نفر اول: رجب رمضانعلي از گروه نگهداري و تعميرات
- نفر دوم: سعيد حمزه اي از گروه نگهداري و تعميرات
- نفر سوم: مهدي دليريان از گروه نگهداري و تعميرات

برترين هاي حوزه اجرا:
- نفر اول: رضا چيذري از گروه نرم افزار و سيستم هاي اطالعاتي

- نفر دوم: مهدي افتخاري از گروه نگهداري و تعميرات
- نفر سوم: هادي برآبادي از گروه نگهداري و تعميرات

الزم به ذکر است به دبيران برتر نظام پيشنهادها نيز لوح و هديه 
ارايه شد.

استقرار  نيمه دوم سال 1387  از  تام  نظام پيشنهادها در شرکت 
يافته و رسما کار خود را آغاز کرده است . جدول صفحه 12 حاکي 
تا  سيستم  راه اندازي  ابتداي  از  پيشنهادها  نظام  کلي  وضعيت  از 

پايان بهمن ماه 90 را نشان مي دهد . 

گواهي نامه سيستم مدیریت 
یكپارچه )IMS( تام تمدید شد

اختتاميه مميزي مراقبتي سيستم يكپارچه )IMS( دي ماه 
برگزار و تام ايران خودرو موفق به تمديد گواهي نامه خود تا 

يك سال شد.
جلسه اختتاميه که در سالن انکس و با حضور ارزيابان شرکت و 
ارايه  با  از مديران شرکت برگزار شد،  قائم مقام، معاون ها و جمعي 

گزارش نهايي تيم مميزي به پايان رسيد.
در اين مميزي فرآيندهاي اجراي پروژه  ها، تامين، HSE، تعهد 
مورد  يکپارچه  مديريت  سيستم  اجراي  سوابق  و  آموزش  مديريت، 
از سوي  به شرح ذيل  ارزيابي  نتايج  از  برخي  قرار گرفت.   مميزي 

ارزيابان ارايه شد.
نقاط قوت

- سوابق بازنگري مديريت بسيار خوب بود.
- سوابق مميزي و استفاده از چك ليست ها و گزارشهاي ثبت شده 

و تحليل آنها بسيار خوب بود.
- در بحث آموزش هاي سازماني نياز سنجي خوبي انجام شده است  

و ارزيابي اثربخشي دوره ها انجام شده است. 
- سوابق بررسي مانورها و تدوين سناريو براي انجام مانور به خوبي 

ديده شده است.
تمديد  مانع  فوق  جزئي  انطباق  عدم  موارد  است  ذکر  به  الزم 
گواهينامه نبوده و در دوره مميزي مراقبتي آينده نتايج اقدامات به 

عمل آمده در اين خصوص بررسي خواهد شد.
کفايت  و  اثربخشي  استمرار  تاييد  با  مميزي  تيم  نيز  پايان  در 
 IMS سيستم مديريت يکپارچه شرکت تام ايران خودرو گواهي نامه

شرکت تام را براي يك دوره يك ساله تمديد کرد. 
الزم به ذکر است شرکت تام ايران خودرو از سال 79 داراي گواهينامه 
ISO9001 ب��وده و در س��ال 83 نيز موفق به پياده س��ازي سيس��تم 
 ISO 14001 ،ISO 9001 مديريت يکپارچه بر اساس استانداردهاي
 TUV از ش��رکت IMS و درياف��ت گواهينامه OHSAS 18001  و
NORD آلمان شده است . گواهينامه  IMS و هريك از استانداردهاي 
فوق الذکر سه سال اعتبار دارد و از سال 83 تا کنون دو مميزي صدور 
مجدد گواهينامه و پنج مميزي مراقبتي به طور مرتب انجام شده و در 
تمام اين مميزي ها شرکت تام موفق شده است گواهينامه  IMS خود را 

بدون هيچ گونه وقفه اي تمديد کند.

کد: 91009
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کوتاه از
صنعت

انرژی و 

مدير عامل شركت ملي نفت ايران از ادامه امضاي قراردادهاي 
توسعه ميدان هاي نفت و گاز در خبر داد.

پس از آن که رستم قاسمي - وزير نفت، در اواخر آبان ماه سال 
90خبر از امضا قرارداد طرح توسعه 22 ميدان نفت وگاز کشور تا پايان 
سال 90 )يعني به طور متوسط هفته اي يك قرارداد( خبر داد بود، بعد 
از بسته شدن شش قرارداد، اين روند با امضاي قرارداد توسعه ميدان 
از 40 روز دوباره روند  از گذشت بيش  بعد  گازي الوان متوقف شد. 
امضاي قرارداد توسعه ميدان هاي وعده داده شده وزير با توسعه طرح 

ميدان چنگوله از سرگرفته شد. نام مياديني که تاکنون از سوي وزارت 
امضا مي شود،  آنها  توسعه   قرارداد  پايان سال 90  تا  اعالم شده  نفت 
ميدان گازي” فرزاد آ “، ميدان گازي “فرزاد ب“، ميدان نفتي سروش، 
ميدان نفتي اسفنديار، ميدان نفتي آرش، فاز سوم ميدان نفتي هنگام، 
ميدان نفتي دهلران، ميدان نفتي سوسنگرد و ميدان نفتي منصوري 
است. به گفته احمد قلعه باني - مديرعامل شرکت ملي نفت، قراردادهاي 
توسعه ميدان هاي نفت و گازي که تا آخر سال 90 امضا شد، با اولويت 

ميدان هاي مشترك و با پيمانکاران داخلي بود.

جالب  اقدامي  در  انگليسي  طراح  يك 
ربات كرده كه  نمونه  به ساخت يك  اقدام 
و  گريه  شده،  متولد  تازه  نوزاد  يك  مانند 
ناخودآگاه  واكنش هاي  و  مي كند  بي قراري 

نشان مي دهد.
اين ربات توسط »کريس کالرك« براي يك 
به  تا  شده  ساخته  انگليسي  تلويزيوني  نمايش 

تقليد از حرکات يك نوزاد واقعي بپردازد.
براي ساخت اين روبات تحقيقات قابل توجه 
و عميقي در مورد روانشناسي نوزاد انجام شده؛ 
چرا که در اين سن کودك هنوز در تالش براي 
شناسايي ارتباط بين پيام هاي الکتريکي مغز و 
اين  است  قرار  است.  بدن  در  بخش هاي خاص 
تا  شود  برخوردار  پروتزي  پوست  يك  از  ربات 

شباهت بيشتري به نوزاد داشته باشد.

نوزاد رباتيك هم متولد شد!

اختالف  منظور حل مشكل  به  ان جی  انجمن صنفی سی 
قبوض گاز و ميزان فروش سی ان جی دست به دامان وزير 

نفت شد.
  انجمن صنفی سی ان جی برای دومين بار اقدام به ارسال نامه ای 
پرداخت  و  گاز  قبوض  اختالف  مشکل  حل  بر  مبنی  نفت  وزير  به 
رقم هايی بيش از دريافت گاز به جايگاه ها کرد. در متن اين نامه که 
خطاب به وزير نفت نوشته شده آمده است: علی رغم همکاری خوب 
رييس امور گازرسانی به صنايع عمده و نيروگاهای شرکت ملی گاز 

ايران و با وجود تالش های جنابعالی به منظور حل معضل اختالف 
بين قبض گاز و فروش جايگاه های سی ان جی متاسفانه برخی از 
شرکت های گاز استانی بابت بدهی ناشی از اين اختالف مبادرت به 

قطع گاز تعداد قابل توجهی از جايگاه ها در سراسر کشور کرده اند.
به  منجر  موارد  برخی  در  اختالف  اين  شد:  تاکيد  نامه  اين  در 
تعطيلی بيش از 3 ماهه جايگاه های سی ان جی شده است بنابراين 
از آن مقام محترم استدعا داريم دستور فرماييد تا اين معضل 14 

ماهه هر چه زودتر برطرف شود.

امضاي قرارداد توسعه ميدان های نفتی 

انجمن سی ان جی دست به دامن وزیر نفت شد
کد: 91010

کد: 91011

کد: 91012
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پروژه برقي كردن راه آهن مشهد �  تهران ظرف دو سال 
اتمام مي رسد و در عرض اين دو سال چهار  به  فاز اول آن 

هزار و 100 ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه مي شود.
علي نيکزاد وزير راه و شهرسازي با اشاره به وضعيت ريلي کشور 
در پيش از دولت نهم و پس از آن خاطرنشان کرد: پيش از دولت 
نهم و دهم 10 هزار کيلومتر راه ريلي در کشور موجود بود. اين در 
حالي است که فقط در شش سال اخير دولت و نهم و دهم 10 هزار 

کيلومتر راه ريلي در دست ساخت است. 
از  به نقطه اي برسيم که ديگر هيچ استاني  بايد  او تصريح کرد: 
کشور بدون خط راه آهن نباشد و تمام استان هاي کشور به راه آهن 

متصل باشند. 
طريق خط  از  را  شلمچه  اگر   : داد  ادامه  شهرسازي  و  راه  وزير 

به عراق و  توانيم  با 34 کيلومتر مي  به بصره وصل کنيم  راه آهن 
سوريه متصل شويم و اين مي تواند سبب بازرگاني آسان و نيز انجام 

راحت تر کارها مي شود. 

فاز اول برقي کردن قطار تهران ـ مشهد تا دو سال آینده

ركورد صادرات برق ايران با صادرات بيش از 6700 گيگاوات 
ساعت برق در سال گذشته شكسته شد. 

صادرات برق ايران به کشورهای همسايه در سال گذشته 44 / 25 
درصد در مقايسه با زمان مشابه افزايش يافت. 

ساعت  گيگاوات   720  /  2 و  هزار  شش  گذشته  سال  از  ايران 
برق  ساعت(  کيلووات  هزار   200 و  ميليون   720 و  ميليارد  )شش 

به کشورهای همسايه صادر کرد که اين ميزان، رکورد جديدی در 
صادرات ساالنه برق کشور محسوب می شود. 

ايران در 2 سال گذشته پنج هزار و 357/5 گيگاوات ساعت برق 
ايران  برق  صادرات  حجم  بود.  کرده  صادر  همسايه  کشورهای  به 
نيز شش ميليارد و 700  ياد شده  به کشورهای همسايه در مدت 

ميليون کيلووات ساعت به ثبت رسيده بود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
ذخيره  تن  ميليون  از620  بيش  با  خواف  شهرستان  گفت: 

سنگ آهن سومين قطب ذخاير سنگ آهن كشور است.
آماده شدن طرح عظيم دو  از  اين مطلب  بيان  با  علي صفرزاده 
توليد کنسانتره آهن سنگان خبر داد  ميليون و 600هزارتني خط 
و افزود: هم اکنون با 32 معدن بيش از8 درصد معادن فعال استان 
خراسان رضوي درشهرستان خواف بوده که حاکي از پتانسيل معدني 

آن ناحيه واهميت فعاليت هاي معدني دراين شهرستان است.
که  خواست هايي  جمله  از  نيز  را  سرزميني  آمايش  صفرزاده 
وتجارت  معدن  صنعت،  بخش  توسعه  بلندمدت  برنامه  درتدوين 
استان به آن توجه شده است برشمرد و گفت : تدوين برنامه توسعه 
براي  ويژه  بودجه  اختصاص  و  وتجارت شهرستان ها  معدن  صنعت، 
تامين زيرساخت هاي معادن ازمواردي است که با همکاري مشترك 
استانداري و دستگاه هاي اجرايي استان دراين راستا دنبال مي شود.

خواف قطب سوم ذخایر معادن سنگ آهن کشور است

رکورد صادرات برق ایران شکسته شد

کد: 91013

کد: 91014

کد: 91015
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معاونت سيستم ها و بهبود سازماني
در س��ال 90 اقدامات گس��ترده اي در حوزه معاونت سيس��تم ها و 
بهبود سازماني صورت پذيرفت. جذب نيروي پروژه مونوريل کرمانشاه، 
برگزاري کميته ارتقا، بهبود سيس��تم ج��ذب و تامين رزومه از طريق 
ش��رکت ايران تلنت،  ش��رکت در جايزه س��ازمان دانشي برتر، شرکت 
در جايزه تعالي منابع انس��اني گروه صنعتي اي��ران خودرو، اجراي دو 
همايش متوليان نظام پيش��نهادات و تقدير از ايشان و همايش اساتيد 
داخلي و تقدير از اساتيد منتخب، بهبود و برگزاري نظام ارزيابي 360 
درجه و ارزيابي رو در روي کارکنان فعاليت هاي عمده اي هس��تند که 

در واحد منابع انساني صورت پذيرفت. 
همچنين بررس��ي فرآيندهاي س��ازمان و پايش شاخص هاي آنها، 
برنامه ريزي و اجراي مميزي داخلي و مميزي مراقبتي بيروني، مکانيزه 
کردن تعدادي از فرآيندهاي پر کاربرد شرکت، راه اندازي و به کارگيري 
سيستم هاي نرم افزاري مختلف در سطح شرکت از فعاليت هايي است 

که در سال 90 در حوزه سيستم ها به انجام رسيده است. 
در س��ال 91 برنامه هايي براي توسعه فرآيندهاي منابع انساني در 
حوزه آموزش مد نظر اس��ت. از جمله اين برنامه ها توس��عه شناسنامه 
آموزش��ي براي هر ش��غل و برگزاري آموزش هاي کارکنان بر اين مبنا 
اس��ت. همچنين مقرر شده اس��ت که فعاليت هايي در زمينه محتواي 

درس��ي دوره هاي آموزشي داخلي صورت گرفته و به صورت استاندارد 
تعريف ش��وند. در حوزه سيس��تم ها اجراي پروژه اس��تراتژيك و مهم 
سيس��تم اطالعاتی يکپارچه برنامه ريزی منابع س��ازمان )ERP( در 
دستور کار قرار دارد که همکاري و تعامل تمامي کارکنان و واحدهاي 

سازماني را مي طلبد.
همچنين واحد آرش��يو فني به عنوان يکي از زير گروه هاي معاونت 
سيس��تم ها و بهبود س��ازماني در زمينه هاي تهي��ه و تامين اطالعات، 
س��ازمان دهي اطالعات، خدمات اطالع رس��اني و تکثي��ري به کليه 

واحدهاي شرکت فعاليت مي کند. 
در اي��ن بخش بيش از 800 هزار نفش��ه مربوط به پروژه هاي اجرا 

شده توسط شرکت تام در يك بانك اطالعاتي ثبت شده است.
براي امس��ال نيز تهيه و تامي��ن اطالعات مورد نياز گروه خودرويي 
و بازاره��اي جديد، ادام��ه الکترونيکي کردن م��دارك کاغذي)اهم از 
اطالعات پروژه ها و مدارك خريداري( و ورود در نرم افزارهاي آرشيو و 

ارايه خدمات اطالعاتي و تکثيري به شرکت مد نظر است.
واحده�اي مديري�ت فرآين�د و تش�كيالت ن�رم اف�زار و 

سيستم هاي اطالعاتي و خدمات رايانه اي
از اهم اقدامات انجام ش��ده در حوزه مديريت فرآيندها مي توان به 
بازنگري آيين نامه معامالت، پياده سازي سيستم مديريت شاخص هاي 

سال 90 با اين كه سالي پر از فراز و نشيب به لحاظ اقتصادي بود، با اين حال تام ايران خودرو 
توانست به خوبي با شناسايي چالش ها و موانع پيش رو موفقيت نسبي براي خود حاصل كند.

از جمله افتخاراتي كه تام موفق به كسب آن طي سال 90 شد، قرار گرفتن در جمع شركت هاي 
قرار  و  پيمانكاري  تاييد صالحيت  مالي،  مديريت  تنديس جايزه  آسيايي، كسب  محور  دانش  برتر 

گرفتن در جمع شركت هاي برتر پيمانكاري و برنده شدن در چند مناقصه مهم بود.
آنها  عمل  آزادي  و  دشوار  پيمانكاري  شركت هاي  براي  را  كار  اقتصادي  محدوديت هاي  هرچند 
را كم كرده است ولي تام ايران خودرو بر آن است كه از اين تهديد با تكيه بر سرمايه هاي فكري 
سازماني خود، يك فرصت بسازد و براي سال جديد عالوه بر حوزه رباتيك، فعال شدن هرچه بيشتر 
در حوزه هاي معدني، ريلي، نيروگاهي و صنايع نفتي را بيش از پيش مد نظر قرار دهد؛ چرا كه به 
عنوان بزرگترين شركت پيمانكاري EPC داخلي با استناد به آمار سازمان مديريت صنعتي، توسعه 

بازارهاي ياد شده را هدف گذاري كرده است.
با توجه به اين بر آن شديم عملكرد شركت در سال 90 و برنامه هاي واحد هاي مختلف آن را در 

سال پيش رو از نگاه مديران ارشد جويا شويم.

 آیينهتام در مدیران
کد: 91016
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کليدي عملکرد فرآيندهاي شرکت و تحليل فرآيندي فرم هاي مکانيزه 
شده در سيستم BPMS  و اجراي مميزي هاي داخلي و خارجي براي 
تمديد گواهينامه هاي استاندارد  ISO و بازنگري يا تدوين حدود 100 

فرم، دستورالعمل يا رويه، بازنگري و بهبود سايت IMS اشاره کرد. 
در حوزه نرم افزار و سيستم هاي اطالعاتي مي توان به  مکانيزاسيون 
فرم هاي درخواس��ت خريد، در خواست عقد قرارداد، صورت وضعيت 
و صورت حس��اب، مکانيزاسيون سيس��تم قراردادها، سيستم مديريت 
قراردادها و مديريت اطالعات مشتريان، بانك اطالعاتي رديف بودجه، 
سيستم شرکاي تجاري ، پياده  سازي وب سايت جديد شرکت و انجام 
بالغ بر 200 مورد توس��عه اي در سيستم مديريت پروژه، سيستم تايم 

شيت، مديريت مستندات، سيتم خريد و انبار اشاره کرد.
از مهمترين اقدامات توس��عه انجام شده در حوزه خدمات رايانه اي 
مي ت��وان به خدماتي از قبيل ارتقاي نرم اف��زار Citrix، نرم افزارهاي 
تخصصي پروژه ها، تامين تجهيزات س��خت افراري مورد نياز ش��رکت 
و خدمات ش��بکه و ارتباطات پروژه هاي عس��لويه، بافق و بردس��ير و 
پياده سازي سيستم مانيتورينگ بينا جهت کنترل بهينه کليه سرورها 

و سرويس هاي فعال اشاره کرد.
امس��ال در مح��دوده مديري��ت فرآيندها، مديريت سيس��تم هاي 
اطالعات��ي و مديريت تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، مهمترين برنامه 

توس��عه راهبردي، استقرار و پياده س��ازي سيستم اطالعاتی يکپارچه 
برنامه ريزی منابع س��ازمان )ERP(  است که  پروژه کالني محسوب 
ش��ده و جا دارد ک��ه به طور ويژه در خصوص مح��دوده پروژه، برنامه 
زمانبندي و ساير ابعاد آن اطالع رساني شود. اين پروژه درامسال پروژه 
اصلي  واحدهاي نرم افزار و سيستم هاي اطالعاتي، فرآيند و تشکيالت 
و خدم��ات رايان��ه اي خواهد بود که هم��کاران معاونت مالي، معاونت 
بازرگان��ي، امور برنامه ريزي و کنترل پروژه و گروه هاي صف نيز در آن 

مشارکت گسترده و فعالي خواهند داشت.
واحد برنامه ريزي استراتژيك

جلس��ات تدوين و بازنگري اس��تراتژي با حض��ور مديران اليه يك 
شرکت برگزار و در اين دوره گزارش هاي حوزه  هاي استراتژيك شرکت 

تام به صورت منسجم ارايه شد. 
فرآيند اجراي اس��تراتژي که از طريق برگزاري جلسات کميته کام 
پيگيري مي ش��ود همراه با تغييرات در س��ال 90 نيز پيگيري شد. در 
اين تغيير به جاي آن که مانند سال هاي گذشته جلسه کميته کام هر 
هفته تشکيل شود، کميته  هاي کام تخصصي به صورت هفتگي برگزار 
ش��د. در اين جلسات تنها افراد مرتبط و متخصص با موضوع بحث در 
جلس��ه حضور مي يافتند و از اين طريق اثربخشي جلسات بيشتر شده 
بود. در پايان هر ماه نيز کميته کام اصلي با حضور تمامي اعضا تشکيل 
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مي ش��د تا اعضا در جريان نتايج جلس��ات تخصصي ق��رار گيرند و در 
بخش هاي مورد نياز تصميم گيري، بحث و تبادل نظر انجام مي شد. 

 در ادامه اجراي فرآيند تسري استراتژي، در نيمه دوم سال جلسات 
ارزياب��ي عملکرد گروه  هاي ش��رکت تش��کيل و عملکرد اس��تراتژي و 
عمليات شش ماهه اول 90 آنها با حضور مديرعامل بررسي شده است. 
براي امس��ال، قرار اس��ت در فرآيند تدوين و بازنگري اس��تراتژي 
س��ال91، ضمن افزايش گزارش هاي تحليل��ي ورودي، به اين فرآيند 
مصاحب��ه با افراد کليدي س��ازمان نيز افزوده ش��ود ت��ا از اين طريق، 
دقت اطالعات ورودي کارگاه هاي اس��تراتژي ارتقا يابد. فرآيند اجراي 
استراتژي با تفکيك انجام شده در خصوص کميته هاي کام تخصصي 
امس��ال نيز ب��ه کار خود ادامه خواهد داد. البت��ه با توجه به وضعيت 
ش��رکت، سخت گيري بيشتري نس��بت به دقت گزارش هايي که در 
اين کميته ها ارايه مي شود، به عمل خواهد آمد. عالوه بر اين در نظر 
اس��ت امسال متناس��ب با تحقق و يا عدم تحقق اهداف استراتژيك، 

مکانيزمي جهت پاسخگويي مسووالن اهداف طراحي و اجرا شود.
  در ادامه فرآيند تس��ري اس��تراتژي، قرار است برای امسال تسري 
استراتژي براي سطوح پايين  تر از گروه ها و معاونت ها، اجرايي شود. در 
حال حاضر نيز اين موضوع در دس��تور کار ق��رار گرفته و براي برخي 

گروه هاي پايلوت در حال پيگيري است.
معاونت فروش و توسعه بازار

مجموع��ه اه��داف معاون��ت فروش و توس��عه ب��ازار ک��ه در قالب 
سنجه هاي استراتژيك همه ساله تدوين مي شود، تحققي در حد قابل 
قبول در سال 90 داش��ت. انعقاد قراردادهايي در گروه ريلي و معدني 
و موفقيت هاي اين گروه ها در مناقصات و به طور کلي مش��ارکت کليه 

گروه ها در مناقصات بيش از 50 درصد اهداف معاونت فروش و توسعه 
بازار  را محقق کرده اس��ت. پيگيري پروژه ها و اقدامات استراتژيك که 
منجر به دريافت رتبه هاي پيمانکاري از معاونت برنامه ريزي رياس��ت 
جمهوري ش��ده بود، مطلوب بود ولي در برخي از اقدامات استراتژيك 

که بسترساز فعاليت هاي توسعه بازار است، تاخير وجود داشت.
همچنين عدم توازن کسب موفقيت هاي مختلف در همه گروه هاي 
ش��رکت و عدم توفيق در صدور خدمات به خارج از کش��ور، همچنان 

دغدغه هايي هستند که بايد در سال 91 به آنها بيشتر پرداخت.
بديهي اس��ت امس��ال معاونت فروش و توس��عه بازار بر موضوعاتي 
نظي��ر “مدل هاي جديد همکاري و جذب ب��ازار”، “حضور در بازارهاي 
بين المللي” و “بهبود ش��راکت هاي تج��اري در فرصت هاي موجود در 
کشور” متمرکز خواهد بود و همچنان به عنوان يك واحد فرآيندي به 

اصالح و بهبود فرآيندهاي فروش و توسعه بازار اهتمام خواهد ورزيد.
همچنين “ميزان همکاري گروه ها در تهيه پيشنهادات رقابت پذير”، 
“بازنگري حوزه هاي کسب و کار شرکت” و “رويکرد تمرکز بر بازارهاي 
مطالعه ش��ده” که مي تواند انرژي ش��رکت را در رسيدن به اهداف به 
ص��ورت بهين��ه مصرف کند و در نهايت موجب س��ودآوري و کس��ب 
رضايت مش��تريان شود، پس از بررس��ي و رايزني در جلسات بازنگري 
اس��تراتژيك و همس��و کردن تمام ارکان س��ازمان در قالب پروژه ها و 

اقدامات استراتژيك در دستور کار قرار خواهد گرفت.
س��ال پيش رو به داليل برخي ش��رايط داخلي و بين المللي، سالي 
پرچالش پيش بيني مي ش��ود ک��ه گذر موفق از آن، عزم راس��خ همه 
همکاران را طلب مي کند. اميد اس��ت همچون گذش��ته با همفکري و 

تعامل، سال خوب ديگري براي تام ايران خودرو رقم بخورد.
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واحد اداري
در بس��ياري از س��ازمان ها واحد امور اداري به عنوان بخش��ي که 
س��ختگيرانه قوانين و مق��ررات را در مورد کارکن��ان اعمال مي کند 
شناخته مي شود اما خوشبختانه اين ديدگاه در شرکت تام واقع بينانه 
بوده اس��ت. ارزيابي مستمر س��طح سالمت پرسنل  با هدف تشخيص 
زود هن��گام بيم��اري، از مهمترين وظايف بخش بهداش��ت در واحد 
HSE  است. اجراي فاز اول طرح کشوري غربال گري ديابت، برگزاري 
واکسيناس��يون آنفلوانزاي فصلي و نوب��ت اول و دوم هپاتيت B، انجام 
معاينات اختصاصي، انجام اقدامات الزم در موارد ش��يوع بيماري هاي 
خاص يا فصلي مانند وبا، برگزاري مس��ابقات بهداشتي در سال 90 از 
جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اس��ت  و انجام برنامه هاي 

بهداشتي تکميلي درسال 91 در دستور کار قرا ر دارد. 
در راس��تاي حفظ س��المت و ايمن��ي کارکنان، تامي��ن کنندگان 
و محيط زيس��ت اقدامات اثر بخش متع��ددي از جمله تدوين برنامه 
استراتژي واحد  HSE، کتابچه آموزش نمايندگان HSE و آگاهي نامه 
HSE بازديدکنندگان، ارزيابي عملکرد HSE پروژه ها براساس الزامات 
اس��تاندارد سيستم مديريت HSE و گنجاندن الزامات HSE در کليه 

قراردادها و توافقنامه در سال 90 اجرا شد.  
تامين و بهينه س��ازي زيرساخت ها به منظور بهبود  محيط کاري 
کارکنان از وظايف خدمات فني اس��ت. در اين راستا اقدامات متعددي 
از جمل��ه حفر يك حلقه چاه فاضالب و نصب و راه اندازي تاسيس��ات 
اس��تفاده مجدد از پس��اب  در سال 90 انجام ش��ده است. اقداماتي از 
جمله لوله کشي گاز با  دبي400 متر مکعب، اليروبي منبع آب اصلي، 

سرويس کلي  ژنراتور و  پست برق  از برنامه هاي سال 91 است.
واح��د HSE در نظر دارد در س��ال 1391  از طريق اجراي پروژه 
س��نجش فرهنگ  HSE سازمان  نسبت به شناخت وضعيت موجود 
اقدام کند و از طريق ارتقاي فرهنگ HSE سازمان با محوريت آموزش 
مدي��ران پروژه، تقويت س��اختار پيمانکاران و تدوي��ن بانك اطالعات 
HSE جايگاه HSE شرکت تام را هم ارز برترين هاي HSE در سطح 

ملي و بين المللي ارتقا دهد.

واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه
در سال 90 از سيستم جديد بودجه بندي و مديريت هزينه پروژه ها 
رونمايي ش��د. اين پروژه به عنوان يک��ي از کامل ترين و در عين حال 
کارآمدترين سيس��تم طراحي ش��ده در زمينه بودجه بندي و مديريت 
هزينه در يك شرکت پروژه محور است. اين سيستم ضمن برخورداري 
از سطح اتوماسيون باالي 98 درصد، پوشش دهنده کليه عوامل هزينه 
در پروژه ه��ا اعم از خريدهاي ق��راردادي، فاکتوري و حتي تنخواه هاي 

سايت پروژه ها است.
با توجه به راه اندازي سيستم جديد مديريت هزينه، از سال 1390 
فرايند کنترل بودجه در پروژه ها به صورت تعهدي و هزينه اي صورت 
مي پذيرد و بر اين اس��اس با الزامي ش��دن ثبت برآورد هزينه از سوي 
درخواس��ت کننده، کنترل بودجه پروژه ها براساس پيش بيني بودجه 
مندرج در درخواس��ت هاي خريد و عقد قرارداد و در نهايت براس��اس 
مبلغ نهايي اس��تعالم در سه سطح کل، سرفصل و رديف بودجه انجام 
مي ش��ود. امور برنامه ريزي ب��راي بودجه بندي فروش س��ال 1390 
ش��رکت تام و گروه ها طبق روال هر س��اله نس��بت به تدوين بودجه 
فروش و تعيين س��هم هريك از گروه هاي ش��رکت در تحقق بودجه 

اقدام کرده است . 
همچني��ن با برنامه ريزي صورت پذيرفت��ه، امور برنامه ريزي براي 
اولين بار در نمايشگاه جانبي کنفرانس مديريت پيشرفت پروژه حضور 
يافت و غرفه ش��رکت مورد استقبال کارفرمايان، مديران شرکت هاي 

مشاور و کارشناسان مديريت پروژه قرار گرفت.
 ،ERP در خصوص برنامه هاي امسال و در راستاي استقرار سيستم
پياده س��ازي ماژول PS اصلي ترين برنامه محسوب مي شود همچنين 
امکان سنجي پياده سازي EPM از ديگر برنامه هاي امور برنامه ريزي 
است. با توجه به ضرورت مديريت هزينه نيروي انساني پروژه ها تدوين 
سيس��تم بودجه بندي و مديريت هزينه هاي نيروي انس��اني، از طريق 
اخذ برنامه نفرس��اعت در ابتداي پروژه و متعاقبا ثبت هزينه واقعي در 
قالب سيستم ثبت ساعات کارکرد، از برنامه هاي اصلي اين امور برای 

امسال است .
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ايران  تام  ابتداي تاسيس شركت در  از  اين كه  به  با توجه   ●
خودرو حضور داشته ايد چه حسي هم اكنون هنگام نزديك شدن 

به روزهاي بازنشستگي داريد؟
روزهاي سختي را ميگذرانم که مي خواهم از دوستانم و شرکت جدا 
شوم. البته بعد از حدود 30 سال خدمت در حوزه منابع انساني به خوبي 
دريافته ام که نيروهاي جوان با شور و حال زياد بايد نسبت به فراگيري 
دانش روز حساس باشند و نسبت به همکاران خود مسووليت پذير باشند.

● آقاي اديب از تام ايران خودرو چه چيزي آموخت؟
خاص  احترام  شرکت  در  اقشار  همه  به  نسبت  هميشه  که  آموختم 
گذاشته و با مهرباني نسبت به مسايل کاري و محوله و رسالت آدمي ياري 
رسان باشم و سازمان دهي، طرح ريزي پرسنلي، هماهنگي ها، رهبري و 

کنترل وظايف را در شرکت بيشتر آموختم. 
● تام ايران خودرو از آقاي اديب چه چيزي دريافت كرد؟

با  را  انساني  منابع  و  اموراداري  بنيان  و  اساس  خدمتگزار  عنوان  به 
توجه به تجارب مفيد گذشته 19 ساله در تام پايه گذاري کرديم که در 
حال حاضر با عنايت به متدهاي جديد مديريت منابع اداري ياري دهنده 

از  كه  كسي  صحبت هاي  شنيدن  شايد 
خودرو  ايران  تام  شركت  تشكيل  ابتداي 
تاكنون در شركت حضور داشته و هم اكنون 
به زمان بازنشستگي نزديك شده براي شما 

هم جالب باشد.

شركت  همكاران  از  نفر  سه  ميان  اين  در 
حسن  اديب،  محمدعلي  آقايان  جمله  از 
و  مالي(  اسماعيل يزدي)از همكاران معاونت 
فتح اله هداوند)از همكاران گروه فناوری های 
شدند.  نايل  بازنشستگي  مقام  ساختمان(به 
عزيزان  اين  از  يكي  با  گرفتيم  تصميم 
مصاحبه اي داشته باشيم كه قرعه به نام جناب 

آقاي اديب افتاد.
آقاي اديب كه به گفته خود در حال  گذران 
در  در طول حضورش  است.  روزهاي سختي 
اهدافش  از 200 پيشنهاد داده،  شركت بيش 
محقق شده، دوستي ها بهترين خاطره اش در 
شركت بوده و معتقد است كه كيفيت، اتفاقي 
نيست. اين مصاحبه در روزهای پايانی حضور 

وی در شركت انجام شده است. 

بهترین خاطره من در شرکت استدوســـــــــــــتي ها 

گفتگو

کد: 91017
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عزيزان و همکاران فعلي در منابع انساني و اموراداري هستم و تمام 
وقت خود را به لحاظ خدمت به همکاران با تمام توان و با کمك ديگر 
همکاران قديمي و جديد در شرکت تام ايران خودرو گذاشته و افتخارم 
خدمت به شرکت و همکارانم بود که از جمله اين کارها پياده سازي 
حقوق و دستمزد،  حمل و نقل کارکنان، رستوران، امور رفاهي  خدمات 
و گردشگري ، مسايل بيمه و بهداشت، امور پيمانکاران نيروي انساني، 

قراردادهاي متنوع کار، برنامه ريزي هاي اداري بود.
● تغييرات در تام ايران خودرو را از سال 76 تا كنون چطور 
ديده ايد و اين كه مي توانيد مقايسه اي بين سال هاي 90 و سال 

76 داشته باشيد؟
ابتدا شرکت در تاريخ 28 دي سال 76 به نام شرکت قطعه سازان 
مجرب نام گذاري شده بود و در تاريخ 11 مهر سال بعد به نام شرکت 
يافت  نام  تغيير  خودرو  ايران  آالت  ماشين  آالت،  ابزار  تجهيزات، 
ابزار  تجهيزات،  مهندسي،  نام شرکت طراحي  در سال 78  . مجددا 
تاريخ 26 شهريور  در حال حاضر)در  و  ايران خودرو  ابزار  ماشين  و 
. دربين سال 76  نام يافت  ايران خودرو تغيير  تام  نام  سال 79( به 
تا 90 تغييرات چشمگيري ديده شده از جمله قرار گرفتن در جمع 
برترين شرکت هاي دانش محور و عضويت در انجمن تخصصي تحقيق 
و توسعه بود و مي توانم اعالم کنم که بيش از صدها مدرك برجسته 
در طول اين سال ها با تالش مديريت شرکت و تمامي همکاران کسب 
کرديم که افتخار هميشگي تام و خانواده تام ايران خودرو است. اخذ 
مجوزهاي خدمات فني و مهندسي، ربات، iso ، واحد نمونه در سال 
83 کشور  و موارد اين چنيني از اهم دستاوردهاي شرکت بوده است 
که اميدواريم در آينده نيز شاهد افزايش سطح و کيفيت همکاري هاي 
علمي و فني شرکت، با جامعه تخصصي کشور و همکاري با دانشگاه ها 
را باشيم و افتخارم در خارج شرکت هميشه اين است که من پرسنل 
شرکت تام ايران خودرو بودم و مطمئنا تغييرات بسيارديگري را در 
سال هاي آتي شاهد خواهيم بود که با پشتوانه و تعهد همکارانم به 

زودي ديده خواهد شد.
مختلف  افراد  با  اداري  بخش  در  حضورتان  به  توجه  با   ●
و متفاوتي سر و كار داشته ايد. تحليل شما از منابع انساني 

شركت داريد؟
انتخاب شده اند؛ چرا که  از جمع بهترين ها  انساني شرکت  منابع 
از ابتدا شرايط جذب براي ورود بهترين ها به شرکت از اصول خاصي 
حوزه هاي  در  همکاران  فني  دانش  اکنون  هم  است.  کرده  تبعيت 
مربوطه کاري نسبت به اوايل تاسيس شرکت ارتقاي خوبي يافته که 
دليل اصلي رشد شرکت نيز همين بوده است و با توجه به اين ارتقا 

ميزان آموزش هاي داخلي که از سوي همکاران ارايه مي شود، افزايش 
يافته است.

● از تام ايران خودرو راضي هستيد؟
شرکت و تمامي همکارانم را هميشه دوست دارم و همواره انتقاد 

سازنده را هديه اي براي پيشرفت خودم در کارها به کار مي بردم.
● بعد از گذشت حدود 14 سال آيا اهدافي كه هنگام ورود 
به شركت مد نظر داشتيد محقق شده است؟ در مورد يكي از 

آنها توضيح دهيد؟
با  در شرکت  اداري  و  پرسنلي  طراح  عنوان  به  وظايفم  و  اهداف 
از مهمترين آنها سيستم  همياري واحد رايانه محقق شده که يکي 
جامع پرسنلي و اداري است که مستلزم به روز رساني داده ها، سرعت 
و دقت در تجزيه و تحليل داده ها و اطمينان در کار است و معتقدم 

که کيفيت، اتفاقي نيست.
● چه پيشنهادي براي شركت در راستاي انتقال تجربياتتان 

داريد؟
بيش از 200 پيشنهاد در سايت نظام پيشنهادات شرکت تام ايران 
خودرو را داشته ام و  آرزويم اين است روزي آنها پياده و اجرا شود و 
اين  دهنده  ياري  اموراداري  و  انساني  منابع  مشاوره  عنوان  به  مايلم 

عزيزان در شرکت باشم. 
يا تجربه اي ويژه داريد كه فكر مي كنيد  توصيه خاص   ●

براي همكارانتان مفيد و جذاب باشد؟
گردش کار را بين تمامي همکاران در واحدهاي ستاد و صف توصيه 
مي کنم و آموزش تمامي دوره هاي مرتبط به منظور رشد  شکوفايي 

علمي و صنعتي و کسب افتخارات بزرگ در عرصه توسعه شرکت.
● براي دوران بازنشستگي خود برنامه خاصي داريد؟

سعي مي کنم به عنوان يك خدمتگزار در شرکت يا خارج شرکت 
به صورت مشاوره اي در خدمت عزيزان باشم.

● و اگر خاطره خاصي داريد...
دوستي ها بهترين خاطره من در شرکت است و اين که همکارانم در 
خارج از کشور و يا در شرکت هاي ديگر به ياد من هستند که خوشحال 

ميشوم و به قول حافظ :
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد 

       دوستي و مهر بريك عهد و يك ميثاق بود
اميد است شمع وجودتان همواره روشن گر راه پر فروغ و آينده 

متعالي شرکت تام ايران خودرو باشد. 
کارنيکو گر بماند زآدمي

                به کزو ماند سراي زرنگار

منابع انساني شرکت از جمع بهترین ها انتخاب شده اند
 چرا که از ابتدا شرایط جذب براي ورود بهترین ها

 به شرکت از اصول خاصي تبعيت کرده است
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● راجع به پيشنهاد خود، به عنوان برترين پيشنهاد حوزه 
صرفه مالي است، بيشتر توضيح دهيد؟

برق  توزيع  سيستم  براي  بود  الزم  کارفرما،  درخواست  مطابق 
جايگاه، از تابلو توزيع و تابلو خازن به صورت مجزا استفاده شود )بر 
اين اساس قرارداد منعقد شد(. طي مذاکره و ارايه داليل فني، عدم 
نياز به تفکيك دو تابلو )با توجه به توان مصرفي( مطرح و دو تابلو 

در يك تابلو ساخته شد.
● ميزان صرفه مالي براي اين كار چقدر بود؟

در حدود 890 ميليون ريال
● اصال چه موضوعي موجب مي شود كه شما به فكر ارايه 

پيشنهاد باشيد؟
پويايي و تمايل به پيشرفت، جزيي از خصوصيات هر ايراني است. 
ايجاد تغييرات در محيط اطراف جهت رسيدن به زندگي –شخصي/

راستاي  در  پروژه ها  بين  موجود  مخفي  رقابت  وجود  بهتر،  کاري 
شاخص کردن پروژه مرتبط و آشنايي با مشکالت شرکت از جمله 
عواملي هستند که مرا به تالش در جهت ارايه پيشنهاد مناسب سوق 

مي دهند.
● به نظر شما آيا بستر كارهاي مطالعاتي براي ارايه يك 

پيشنهاد پخته در شركت فراهم شده است؟
پرسنل  براي  را  امکان  اين  در شرکت،  موجود  هاي  پروژه  تنوع 
جوان و پوياي تام فراهم مي آورد تا در صورت لزوم بتوانند از منابع 
کاري  زمان  داشتن  اختيار  در  است،  بديهي  کنند.  استفاده  مرتبط 
بيشتر اينترنت و نيز وجود آرشيوي کاملتر، مي تواند کمك شاياني 

به ارايه پيشنهادهاي موثر کند.
پيشنهادات  نظام  در  تحول  براي  شركت  شما  نظر  به   ●

اقدامات ويژه اي مي تواند انجام دهد؟
اقداماتي که تاکنون براي نظام نوپاي پيشنهادها صورت پذيرفته، 
قابل تقدير، ولي در عين حال ناکافيست. ارايه پيشنهادهاي به جا و 
مناسب مي تواند توانايي هاي پرسنل اين مجموعه را بيش از پيش به 

ساير شرکتها ثابت کند.
وظايف  شرح  و  پيشنهاد  بين  مرز  کردن  شفاف  راستا،  اين  در 
سطح  در  دهندگان  پيشنهاد  معرفي  قبيل  از  انگيزشي  اقدامات  و 
گروه صنعتي، سهيم کردن خانواده ها در ارايه پيشنهاد و نيز جوايز 
مربوطه )به عنوان مثال، استفاده از تور خانوادگي به جاي واريز مبلغ 
پيشنهاد و يا در اختيار قرار دادن تسهيالت ويژه( مي تواند پايه هاي 

نظام پيشنهادها را استوارتر کند.

يك پيشنهاد دهنده برتر:

نظام پيشنهادها و ترغيب پرسنل به ارايه 
راه كارهاي مناسب براي ارتقاي هرچه بيشتر 
دغدغه هاي  از  يكي  اكنون  هم  سازماني 
به  توجه  با  ايران خودرو است.  تام  مديران 

شديم  آن  بر  موضوع  اهميت 
برترين  از  يكي  با  شماره  اين  از 
پيشنهاددهندگان شركت گفت و 
گويي هرچند كوتاه داشته باشيم 
عزيزان  اين  با  آشنايي  ضمن  تا 
آنها  پيشنهاد  از جزييات  بيشتر 

آشنا شويم.
در اين شماره به سراغ محمد 

پتروشيمي  و  گاز  و  نفت  گروه  از  رضواني 
دارا  لحاظ  از  پيشنهاد  برترين  وي  رفتيم. 
بودن بيشترين صرفه مالي را ارايه كرده بود.
داراي  و  ساله   37 رضواني  مهندس 
ليسانس برق-الكترونيك بوده و در سوابق 
مشاور  مهندسين  كامپيوتر  كارشناس  وي 
طرح ارتباطات )2 سال(، كارشناس نصب و 
راه اندازي سيستمهاي انتقال ديتا )8 ماه(، 
 3 و   2 فاز   System Control سوپروايزر 
و  برق  رئيس  سال(،   3( جنوبي  پارس  گاز 
اتوماسيون مجموعه شيشه سپهر )3 سال( 
و كارشناس كنترل شركت تام ايران خودرو 

)6.5 سال( به چشم مي خورد.
گفت و گوي دوستانه نشريه تخصصي تام 

ايران خودرو در ذيل آمده است.

ایجاد تغييرات در محيط اطراف
)مهمترین عامل ارایه پيشنهادم بود کد: 91018



نشریه تخصصی شرکت تام ایران خودرو / شماره اول / فروردین 1391
23

همكارانی از جنس لبخند

اين بار خواستيم كاري متفاوت تر كرده باشيم؛ چرا كه نه 
از مديران خبري هست و نه از مسووالن رده باالي شركت! به 
سراغ همكاران زحمتكش خود در واحد اداري و مشغول در 
فعاليت هاي خدماتي رفتيم. همكاران بسيار دوست داشتني 
و سرزنده كه از مصاحبت با آنها خودمان انرژي گرفتيم. سعي 
مخاطب  بيشتر  سواالت  و  خارج  كليشه  قالب  از  كه  كرديم 

پسند باشد.
نكته اي كه اكثر آنها بدان اذعان داشتند اين بود كه در عين 
كارهاي محوله هيچ گاه لبخند از لبانشان دور نشده و بسيار 
ورزش دوست هستند. ارتقاي شغلي دغدغه  آنهاست و دوست 

دارند شركت به توانايي هاي آنها توجه بيشتري داشته باشد.
افرادي كه  نام  به  و قرعه  انجام شد  نهايت قرعه كشي  در 

)مصاحبه آنها را در ادامه مي خوانيد، افتاد.
امير آقا محمدي اولين نفري بود كه به روابط عمومي براي 
انجام مصاحبه دعوت شد. وي 30 ساله و داراي پنج سال سابقه 
كاري در تام ايران خودرو است. در ابتداي مصاحبه كمي تعجب 
كرده بود ولي كم كم از سواالت استقبال كرد. وي كه در پاسخ 
كه  كرد  اذعان  مي رسيد  نظر  به  محافظه كار  كمي  به سواالت 

دوست ندارد سرپرست شود. 
● اگر قرار باشد در تام تنها به يك واحد خدمات بدهيد، آن 

واحد كدام است؟
واحد بازرگاني چون ارتباط دوستانه اي با همکارانم در آنجا دارم.

● چقدر به ارتقاي شغلي فكر مي كنيد؟
يکي از دغدغه هاي اينجانب است.

● اگر فقط مي توانستيد يك آرزو داشته  باشيد، چه آرزويي 
مي كرديد؟

آرزوي سالمتي براي پدر، مادر، خودم و خانومم
● سال كاري 90 را چطور ديديد؟

برنامه ريزي کارها به خوبي انجام شده بود و در نهايت سال خوبي 
بود.

مي كنيد  كه  كاري  اولين  شويد،  سرپرست  روزي  اگر   ●
چيست؟

اصال دوست ندارم سرپرست شوم چون با روحيه ام سازگار نيست.
چه  خود شويد  كار  محل  راهي  مي خواهيد  كه  روز  هر   ●

حسي نسبت به كار شركت داريد؟
کارهاي  سري  يك  انجام  حس  نداريم  زيادي  کاري  تنوع  چون 
تکراري را دارم مگر اين که برنامه خدماتي ويژه اي براي روزهاي خاص 

مد نظر باشد.
ايران خودرو آشنايي داشته و  با تام  خانواده تان چقدر   ●

کد: 91019
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چقدر تاكنون با شركت ارتباط برقرار كرده اند؟
آشنايي زيادي ندارند و ارتباط آنچناني برقرار نکرده اند چون شرکت 
خانواده هاي  براي  جانبي  برنامه هاي  تعريف  حوزه  در  کمي  فعاليت 
پرسنل دارد ولي يك بار که برنامه کنسرت هماهنگ شده بود خانواده 
استقبال خوبي از اين فعاليت شرکت داشت که به نظرم بهتر است 

ادامه دار باشد.
به  شما  توانمندي  از  توانسته  شركت  كه  مي كنيد  فكر   ●
خوبي استفاده كند؟ و چه پيشنهادي براي استفاده بهينه از 

توانايي تان براي تام داريد؟
از توانمندي ما در کار فعلي به خوبي استفاده شده است ولي بهتر 
است يك برنامه ريزي منسجم آموزشي براي پرسنل خدماتي در نظر 
رايانه اي  از آموزش هاي  اين حوزه  بتوانند در  نيز  آنها  تا  گرفته شود 

استفاده کنند.
● اگر تام پيشنهاد كار براي پروژه جديدي داشته باشد)در 

هر نقطه از كشور( آيا مايل به حضور در آن پروژه هستيد؟
کار در تهران را ترجيح مي دهم ولي اگر کار در پروژه به صورت 

دستوري باشد هر کجا که باشد حضور پيدا مي کنم.
● چقدر از وقت  شما را به صورت روزانه كار شركت به خود 
اختصاص مي دهد و خانواده تان نسبت به زمان حضور شما در 

شركت چه واكنشي دارند؟ 
به طور متوسط روزانه 12 ساعت در تام حضور دارم و خانواده ام 

هيچ واکنش منفي نسبت به اين موضوع ندارد.
● خاطره خوب يا بدي از تام داريد؟

يکي از خاطرات خوب من حضور در نمايشگاه بين المللي نفت و 
گاز و پتروشيمي بود که براي اولين بار بود که رخ مي داد و تا آن زمان 

تجربه نمايشگاهي نداشتم. حدود چهار روز در نمايشگاه بودم.  
تاكنون  كه  دهيد  انجام  داشتيد  دوست  را  كاري  چه   ●

نكرده ايد؟
مي خواستم خانه بخرم که هنوز نتوانستم.

● زيباترين هديه اي كه سال گذشته دريافت كرديد چه بود؟
ازدواج با همسرم بزرگترين هديه سال گذشته خداوند به من بود.

● آيا تاكنون شعر، جمله، حرف يا شخصيتي روي شما تاثير 
زيادي داشته است؟

بسياري از احاديث پيامبران روي من تاثير فراوان گذاشته است.
● آخرين باري كه از ته دل خنديديد چه زماني بوده است؟

هر روز از ته دل مي خنديم و اين از مزيت هاي کاري ماست.
● بارزترين خصوصيت شما از نگاه خودتان چيست؟

صادق بودن.
● دوست داشتي ما از شما چه سوالي مي كرديم و جواب 

شما به آن سوال چه بود؟
همه را پرسيديد.

از  نيمي  حدود  تقريبا  كه  او  بود.  زماني  حسين  بعدي  نفر 
گفتگو در حال خنديدن بود از اين مصاحبه و ايده آن بسيار 
استقبال كرد. آدم پر انرژي به نظر مي رسيد. اين همكار 35 

ساله 12 سال سابقه حضور در تام را دارد.
احساسي  دارند چه  زيادي  مهمان  مديران  كه  هنگامي   ●

داريد؟
استرس زيادي دارم، مخصوصا وقتي که مهمان خارجي باشد ولي 

کمي که مي گذرد همه چيز عادي مي شود.
● اگر قرار باشد در تام تنها به يك واحد خدمات بدهيد، آن 

واحد كدام است؟
مسلما روابط عمومي چرا که هيچ بدي از همکارانم در اين واحد 

نديدم.
● چقدر به ارتقاي شغلي فكر مي كنيد؟

خيلي به آينده شرکت اميدوارم.
● اگر فقط مي توانستيد يك آرزو داشته  باشيد، چه آرزويي 

مي كرديد؟
سالمتي پرسنل تام

● سال كاري 90 را چطور ديديد؟
سال بدي نبود. امسال شرايط کارم مثل سابق بود ولي حقوق و 

مزايا کمي باالتر رفت.
مي كنيد  كه  كاري  اولين  شويد،  سرپرست  روزي  اگر   ●

چيست؟
نظر خاصي ندارم. به اعتقادم سرپرست اختيارات زيادي ندارد.

چه  كار خود شويد  محل  راهي  مي خواهيد  كه  روز  هر   ●
حسي نسبت به كار شركت داريد؟

تصويري که به ذهنم مي آيد جارو و طي است! ولي حسي که دارم 
قبل از ورود به شرکت انجام يك سري امور تکراري است.

ايران خودرو آشنايي داشته و  با تام  خانواده تان چقدر   ●
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چقدر تاكنون با شركت ارتباط برقرار كرده اند؟
آشنايي خاصي با تام ندارند.

به  شما  توانمندي  از  توانسته  شركت  كه  مي كنيد  فكر   ●
خوبي استفاده كند؟ و چه پيشنهادي براي استفاده بهينه از 

توانايي تان براي تام داريد؟
از شرايط کنوني راضي هستم ولي با توجه به شرايط جسمي که 

دارم کار در بخش حراست را نيز دوست دارم.
● اگر تام پيشنهاد كار براي پروژه جديدي داشته باشد)در 

هر نقطه از كشور( آيا مايل به حضور در آن پروژه هستيد؟
بله. البته به شرط اين که کار به صورت مقطعي)کوتاه مدت( باشد.
● چقدر از وقت  شما را به صورت روزانه كار شركت به خود 
اختصاص مي دهد و خانواده تان نسبت به زمان حضور شما در 

شركت چه واكنشي دارند؟ 
از ساعت 6:30 تا 18:30 به طور ميانگين در تام مشغول به فعاليت 

هستم.  خانواده من هم راضي هست.
● خاطره خوب يا بدي از تام داريد؟

سال 80 بود که شرکت تور مسافرتي براي مشهد قرار داده بود 
که با همکارم)آقاي فيضي( همسفر شديم که اين سفر بسيار به من 

خوش گذشت.
تاكنون  كه  دهيد  انجام  داشتيد  دوست  را  كاري  چه   ●

نكرده ايد؟
کارهاي فني که اصال در تام انجام نداده ام.

● زيباترين هديه اي كه سال گذشته دريافت كرديد چه بود؟
يك وام پنج ميليون توماني گرفتم که توانستم خودرو بخرم که مزه 

آن همچنان روي زبانم است.

● آيا تاكنون شعر، جمله، حرف يا شخصيتي روي شما تاثير 
زيادي داشته است؟

بله ولي درحال حاضرجمله اي در ذهنم نيست .
● آخرين باري كه از ته دل خنديديد چه زماني بوده است؟

همين االن که مشغول پاسخ به سواالت شما هستم.
● بارزترين خصوصيت شما از نگاه خودتان چيست؟

به همه رك جواب مي دهم.
● دوست داشتي ما از شما چه سوالي مي كرديم و جواب 

شما به آن سوال چه بود؟
و  غياثي  رضا  داشتي؟  را دوست  قديمي چه کساني  از همکاران 

شادروان کاظم صاحب
علي جعفر صادقي، آرام اما مهربان و خوش برخورد. خيلي 
پرحرف نيست اما دلنشين سخن مي گويد. 37 ساله است و 8 
سال است كه در تام مشغول فعاليت است. دو فرزند دارد كه 
هر دو پسر هستند. اهل كرمانشاه است و لحجه او سخنانش را 
جذاب تر مي كند. گفت وگوي ما با اين كه خيلي پر هياهو نبود 

اما دوست داشتني بود.
احساسي  دارند چه  زيادي  مهمان  مديران  كه  هنگامي   ●

داريد؟
هيچ استرسي ندارم. کار خودم را انجام مي دهم و از کمك همکاران 

هم استفاده مي کنم.
● اگر قرار باشد در تام تنها به يك واحد خدمات بدهيد، آن 

واحد كدام است؟
روابط عمومي. چون ارتباط خوبي با بچه هاي روابط عمومي دارم. 

● چقدر به ارتقاي شغلي فكر مي كنيد؟
زياد و در فکرم هميشه هست.

● اگر فقط مي توانستيد يك آرزو داشته  باشيد، چه آرزويي 
مي كرديد؟

در  من  نظر  از  چيز  مهمترين   ، دارم  آرزوي سالمتي  همه  براي 
زندگي سالمتي است و اگر سالمتي باشد بقيه چيزها به دست مي آيد.

● سال كاري 90 را چطور ديديد ؟
سال خوبي براي شرکت به لحاظ گرفتن پروژه هاي جديد بود .

مي كنيد  كه  كاري  اولين  شويد،  سرپرست  روزي  اگر   ●
چيست؟

سعي مي کردم کارايي پرسنل را افزايش دهم.
چه  كار خود شويد  محل  راهي  مي خواهيد  كه  روز  هر   ●

حسي نسبت به كار شركت داريد؟
احساس مسوليت مي کنم يعني اين که کاري هست که حتما بايد 

آن را به انجام برسانم.
ايران خودرو آشنايي داشته و  با تام  خانواده تان چقدر   ●

چقدر تاكنون با شركت ارتباط برقرار كرده اند؟
قبال مراسمي در شرکت برگزار شده بود که با خانواده ام نيز براي 
حضور در آن به شرکت آمدند و به نظر من ارتباط خوبي با شرکت 
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برقرار کرده اند.
به  شما  توانمندي  از  توانسته  شركت  كه  مي كنيد  فكر   ●
خوبي استفاده كند؟ و چه پيشنهادي براي استفاده بهينه از 

توانايي تان براي تام داريد؟
به نظر خودم از توانمندي من به خوبي استفاده شده است. البته 
من در امور فني مثل تراشکاري که قبال تجربه انجام آن را داشته ام، 

مي توانم فعاليت کنم.
● اگر تام پيشنهاد كار براي پروژه جديدي داشته باشد)در 

هر نقطه از كشور( آيا مايل به حضور در آن پروژه هستيد؟
بله. از پيشنهاد براي پروژه جديد شرکت در هر نقطه اي از کشور 

استقبال مي کنم ولي ترجيح من کار در منطقه کرمانشاه است.
● چقدر از وقت  شما را به صورت روزانه كار شركت به خود 
اختصاص مي دهد و خانواده تان نسبت به زمان حضور شما در 

شركت چه واكنشي دارند؟ 
روزي 12 ساعت در تام هستم از ساعت شش صبح تا شش عصر. 
خاتواده ام نسبت به زمان حضورم در تام اعتراضي نداشته اند و با من 

همراهي کرده اند.
● خاطره خوب يا بدي از تام داريد؟

سال 85 بود که يکي از همکاران خدماتي دچار سوختگي شديد از 
ناحيه پا شد که اين امر حاصل بی احتياطي وي در خالي کردن آب 
سماور بود که من فوري وارد عمل شدم و توانستم با پاره کردن پارچه 
محل سوختگي و کشيدن محکم دست بر قسمت آسيب ديده کمك 
بزرگی به وي در کم شدن شدت جراحت کنم و اين کاري بود که مورد 

تاييد پزشك هنگام انتقال وي به بيمارستان نيز قرار گرفت.
تاكنون  كه  دهيد  انجام  داشتيد  دوست  را  كاري  چه   ●

نكرده ايد؟
تراشکاري و نگهباني رو خيلي دوست دارم.

● زيباترين هديه اي كه سال گذشته دريافت كرديد چه بود؟
تام به دانش آموزان نمونه کارت هديه داد، بچه هايم خيلي خوشحال 

شدند منم از شادي آنها خيلي خوشحال شدم.
● آيا تاكنون شعر، جمله، حرف يا شخصيتي روي شما تاثير 

زيادي داشته است؟

آيه قرآني “ واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا”
● آخرين باري كه از ته دل خنديديد چه زماني بوده است؟
کال زياد مي خندم اما در مسابقات واليبال دهه فجر خيلي خنديدم.

● بارزترين خصوصيت شما از نگاه خودتان چيست؟
آدم  که  کردم  سعي  حداقل  هستم.  خوشرويي  آدم  ميکنم  فکر 

خوشرويي باشم.
● دوست داشتي ما از شما چه سوالي مي كرديم و جواب 

شما به آن سوال چه بود؟
دوست داشتم در مورد حقوق و پاداش از من سوال مي کرديد.

و آخرين مصاحبه شونده ما حجت فيضي 33 ساله بود، كسي 
كه خيلي وقت صرف كرديم تا راضي به انجام مصاحبه شود. 11 
سال سابقه تام داشته و با تاكيد مي گويد كه مجرد است. عموما 
لباسش مرتب و به موهايش نيز رسيدگي خاصي دارد و به قول 

خودش از آن دسته آدم هايي است كه زود پسرخاله مي شود!
احساسي  دارند چه  زيادي  مهمان  مديران  كه  هنگامي   ●

داريد؟
حس کار زياد. با اين حال طوري از مهمان ها پذيرايي کرده ام که به 

گمانم تا کنون از پذيرايي ام ناراضي نبوده است.
● اگر قرار باشد در تام تنها به يك واحد خدمات بدهيد، آن 

واحد كدام است؟
مديريت؛ چرا که کارها آنجا تعريف شده و داراي برنامه از پيش 

تعيين شده است.
● چقدر به ارتقاي شغلي فكر مي كنيد؟

با سيستم فعلي به گمانم در همين کار فعلي ماندگار باشم.
● اگر فقط مي توانستيد يك آرزو داشته  باشيد، چه آرزويي 

مي كرديد؟
سالمتي خانواده.

● سال كاري 90 را چطور ديديد؟
پر کار و شلوغ و البته با مهمان هاي فراوان. به خصوص در اين دو 

ماه آخر سال کارمان خيلي زياد شده است.
مي كنيد  كه  كاري  اولين  شويد،  سرپرست  روزي  اگر   ●

چيست؟
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را  متفرقه  کارهاي  بعد  بگيرم.  تام  اختيار  مي کنم  ابتدا سعي  در 
حذف و براي خدمات مفيد برنامه ريزي مي کنم.

چه  كار خود شويد  محل  راهي  مي خواهيد  كه  روز  هر   ●
حسي نسبت به كار شركت داريد؟

شوق و ذوق کار دارم چرا که کارم را دوست دارم. با اين که فشار 
کاري در بر روي من بسيار زياد است ولي چايي را با عشق مي ريزم.

ايران خودرو آشنايي داشته و  با تام  خانواده تان چقدر   ●
چقدر تاكنون با شركت ارتباط برقرار كرده اند؟

آنها در خصوص  با  از صحبت هايي که  و  ندارند  آشنايي چنداني 
شرکت مي کنم اطالعاتي را به دست آورده اند.

به  شما  توانمندي  از  توانسته  شركت  كه  مي كنيد  فكر   ●
خوبي استفاده كند؟ و چه پيشنهادي براي استفاده بهينه از 

توانايي تان براي تام داريد؟
خودم  کار  براي  دوره هايي  البته  است.  همين طور  حدودي  تا 
که  بودند  پذيرايي گذاشته  براي  دوره  بگذارند. يك سري  مي توانند 
بسيار مقدماتي و پيش پا افتاده بود. پيشنهاد مي کنم يك سري دوره 
پيشرفته نيز براي ما در نظر بگيرند، ضمن اين که خودم به کارهاي 

فني نيز عالقه زيادي دارم.
● اگر تام پيشنهاد كار براي پروژه جديدي داشته باشد)در 

هر نقطه از كشور( آيا مايل به حضور در آن پروژه هستيد؟
کار در همين جا را دوست دارم ولي اگر اجبارم کنند براي پروژه هاي 

جديد نيز آماده خدمت رساني هستم.
● چقدر از وقت  شما را به صورت روزانه كار شركت به خود 
اختصاص مي دهد و خانواده تان نسبت به زمان حضور شما در 

شركت چه واكنشي دارند؟ 
البته   .)18:30 تا   6:30 ساعت)از   12 روزانه  ميانگين  طور  به 
خانواده ام نيز معتقدند که دير به خانه مي روم اما با اين حال آنها نيز 

عادت کرده اند.
● خاطره خوب يا بدي از تام داريد؟

در زمان مديريت آقاي شيخاني جلسه اي تا دير وقت) يك بامداد( 

به طول انجاميد که بايد از مديران پذيرايي مي کردم و بسيار خواب 
آلوده نيز بودم، وقتي به داخل اتاق جلسه با سيني شربت براي پذيرايي 
مهمان ها رفتم، يکي از مديران ناخواسته دستش به زير سيني خورد و 
تمام ليوان هاي شربت روي سيني خالي شد و کمي هم لباس وي را 
در بر گرفت. البته با لبخند آقاي شيخاني و آوردن سيني دوم شربت 

قائله خاتمه يافت. 
تاكنون  كه  دهيد  انجام  داشتيد  دوست  را  كاري  چه   ●

نكرده ايد؟
مختلف  به چند شهر  داخلي  مسافرت طوالني  يك  دارم  دوست 

داشته باشم.
● زيباترين هديه اي كه سال گذشته دريافت كرديد چه بود؟

هديه اي که در روز تولد از يکي از دوستان دريافت کردم.
● آيا تاكنون شعر، جمله، حرف يا شخصيتي روي شما تاثير 

زيادي داشته است؟
قبال اخالقم خيلي تند بود که در نتيجه صحبت و نصيحت دوستان 
خودم  از  و  شده  بهتر  خيلي  اخالقم  اکنون  هم  و  دادم  رويه  تغيير 

راضي ام!
● آخرين باري كه از ته دل خنديديد چه زماني بوده است؟

زياد مي خندم، زياد حرص مي خورم و زياد بحث مي کنم. مي خندم 
چرا که خنده بايد بخشي از کارمان باشد. حرص مي خورم چون گاهي 
اوقات احساس مي کنم توقع بعضي ها زياد است و بحث مي کنم تا تنوع 

روحيه اي براي خود و همکارانم ايجاد کنم.
● بارزترين خصوصيت شما از نگاه خودتان چيست؟

زود خودماني مي شوم.
● دوست داشتي ما از شما چه سوالي مي كرديم و جواب 

شما به آن سوال چه بود؟
چرا براي نيروهاي خدماتي تورهاي تفريحي و برنامه هاي آموزشي 
همکاران  همه  براي  تفريحي  تورهاي  وجود  عدم  البته  نمي گذارند؟ 
يکسان است ولي دليل عدم برگذاري دوره هاي آموزشي پيشرفته را 

واقعا نمي دانم.
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در راستای تعامل دوسويه و ارتقای رضايت مندی مشتريان 
گروه صنعتی ايران خودرو باشگاه مشتريان آپكو كار خود را 

آغاز كرد. 
محسن پورسعيدی مديرعامل شرکت خودروهای سفارشی ايران 
خودرو)آپکو( با اعالم اين خبر ادامه داد: با توجه به لزوم آشنايی بيشتر 
مشتريان با بحث سفارشی سازی محصوالت خودروسازان و در راستای 
ايجاد يك تعامل دو سويه از سوی خودروساز و مشتری اعضای اين 
از خدمات خاص و تخفيف ويژه بهره مند خواهند شد. وی  باشگاه 
بار در کشور در حوزه  نخستين  برای  اين طرح  اين که  به  اشاره  با 
آپشن اجرا می شود، تاکيد کرد: در اين طرح کليه مشتريان تجهيزات 
وب  به  ورود  توانند ضمن  می  خودرو  ايران  صنعتی  گروه  سفارشی 
سايت آپکو و آشنايی با جزييات حضور در باشگاه مشتريان شرکت، 
در صورت تمايل به عضويت باشگاه در آمده و پس از دريافت کارت، 

عضويت خود را فعال کنند.
وي تاکيد کرد: مشتريان با استفاده از هر کدام از فعاليت ها از قبيل 
خريد تجهيزات سفارشي از شبکه آپکو، خريد خودرو و انجام خدمات 
درنمايندگی 1068آپکو، ، خدمات تيونينگ موتور و استفاده از خدمات 
مرکز تخصصي و سفارشي مي توانند براي خود امتياز بيشتري کسب 
کنند که در نهايت اين امتياز در ميزان شارژ کارت اعتباري، تخفيف و 

هداياي دريافتي آنها تاثيرگذار خواهد بود.
دست  به  با  توانند  می  باشگاه  اعضای  شد:  يادآور  پورسعيدی 
آوردن امتياز الزم در يکی از گروه های سبز، برنزی، نقره ای، طاليی 

و پالتينيوم قرار مي گيرند و از هدايا و تخفيفات ويژه بنا بر قوانين 
باشگاه بهره  مند خواهند شد. او هدف نهايی از اين کار را تعريف رابطه 
جديدی از مشتری وخودروساز ارزيابی و تاکيد کرد: ما بيشتر به دنبال 
آشنايی بيش از پيش مشتريان با تجهيزات جانبی، تجهيزات رفاهی و 
ايمنی استاندارد خودروهستيم  و سعی داريم با توجه به بازخوردی که 
از نظرات مردم در اين باشگاه به دست می آوريم رويه خود را متناسب 
با نظر مشتری اصالح کنيم و تالش داريم تا از ديدگاه های اعضا در 
ارايه محصوالت و خدمات جديد استفاده کرده و امکان و فرصت بهره 

گيری از تجربيات جديد را در زندگی عادی مشتريان فراهم کنيم.
پورس��عيدی در پايان گفت:مش��تريان محترم م��ی توانند جهت 
کس��ب اطالعات بيش��تر و عضويت در باش��گاه به نش��انی اينترنتی 

www.opco.co.ir مراجعه نمايند.

مديرعامل آپكو خبر داد:

باشگاه مشتریان آپكو آغاز به کارکرد  اخبار شرکتها
تابعه

سال 90  دوم  نيمه  از  خودرو  ايران  ابزار  ماشين  صنايع  شرکت 
به همت و تالش پرسنل خود موفق به ورود به زنجيره تامين شرکت 

ساپکو  شد.
اين شرکت هم اکنون توليد کننده مجموعه هاي بدنه اي خودرو 

سمند است.  
تجهيزات، قطعات و ماشين آالت مورد نياز صنايع، تعمير و نگهداري 
خطوط توليدي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك، خدمات مهندسي و فني، 
اتوماسيون  توليدي کارخانجات،  انتقال دانش فني خطوط  و  خريد 
خطوط توليدي، ارايه آموزش هاي کاربردي و همکاري هاي بين المللي 

از بازارهاي آتي شرکت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو خواهد بود.
ش��رکت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو )س��هامي عام( در سال 
1367 تاسيس شد و هم اکنون با در اختيار داشتن تجهيزات وماشين 
آالت پيش��رفته CNC  تامين کننده انواع جيگ و فيکس��چر. انواع 
سيس��تم هاي انتقال مواد. انواع تجهيزات و ماش��ين آالت صنعتي و 
مجموعه ه��اي خ��ودرو براي گ��روه صنعتي اي��ران خودرو  و س��اير 
ش��رکت هاي معتب��ر مانند ش��رکت زامي��اد. بهنگام آفرين س��ايپا و 

شرکت نفت وگاز پارس است.

ورود شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو به زنجيره تامين ساپكو

کد: 91020

کد: 91021
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ش��رکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو)IKID( در سال گذشته، 
اولين سري قالب هاي صادراتي )Ford Transit( را تحويل نهايي کرد 
و پروژه  صادراتي )Renault X62( را نيز در هفته اول دي ماه سال 

گذشته به کشور مقصد ارسال کرد. 
مهم ترين برنامه های امسال شرکت IKID، صادرات حدود سه 
جديد  استايل  سپر  قالب هاي  ساخت  همچنين  است  يورو  ميليون 
پارس و 405 و ساخت قالب هاي سورس دوم پروژه 206 مد نظر 
اين شرکت در سال  است. حجم قراردادهاي صادراتي منعقد شده 
گذشته افزون بر 1.5 ميليون يورو است. همچنين قالب هاي خودروي 

ملي دنا نيز مطابق با اهداف تعريف شده پروژه در حال ساخت است 
و قالب هاي خودروي ملي رانا نيز در مرحله تحويل به شرکت ايران 
خودرو جهت شروع توليد انبوه است. ظرفيت ساخت قالب در شرکت 
قالب هاي صنعتي ايران خودرو حدود 1500 تن انواع قالب هاي بدنه 
 IKID خودرو و پالستيك است. پيشرفت فيزيکي قالب هاي دنا در
حدود 50 درصد بوده و مطابق با برنامه زمان بندي تعريف شده پروژه 
است. بر اساس برنامه، نيمه نخست سال 91 زمان آغاز تست قالب ها 
در ايران خودرو است. ضمنا قالب هاي رانا در مرحله تست نهايي و 

تحويل دهي براي شروع فاز توليد انبوه است.

حجم قراردادهاي صادراتي
 شرکت قالب هاي صنعتي ایران خودرو 

بالغ بر 1.5 ميليون یورو است

کد: 91022
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شايد بتوان گفت شرکت تام ايران خودرو در سال گذشته  يکي 
از سال هاي پرچالش ولي در عين حال پر فروغ را پشت سر گذاشت.

شرکتي که در گذشته بر پايه راه اندازي خط توليد ايران خودرو بنا 
نهاده شده بود و عمده درآمدش نيز از اين حوزه تامين مي شد هم 
اکنون در کنار بزرگان حوزه شرکت هاي پيمانکاري طراحي و تامين و 

ساخت پروژه هاي بزرگ صنعتي قرار گرفته است.
اين وضعيت در سال 1390 کامال محسوس بود چرا که به گواهي 
خودرويي  پروژه هاي  کاهش چشم گير  خودرو ضمن  ايران  تام  آمار، 
خود، در حوزه غير خودرويي که حدود چهار سال است در آن مشغول 
به فعاليت شده 40 درصد افزايش حجم پروژه و قرارداد جذب شده 

نسبت به سال 1389 داشته است.
حضور در 17مناقصه به ارزش  1243ميليارد تومان تا آخر بهمن 

به  قرارداد  انعقاد  و  کرمانشاه  مونوريل  مناقصه  در  موفقيت  ماه 90، 
مناقصه  در  موفقيت  تومان(،  ميليارد  يورو)350  214ميليون  ارزش 
ايجاد خط احياء SLRN  در فوالد نگين خليج به ارزش 295 ميليون 
دالر)354 ميليارد تومان()سهم تام نيمي از اين مبلغ است(، انعقاد 
تومان، موفقيت  ارزش 254ميليون  به  تندگويان  پتروشيمي  قرارداد 
در مناقصه احداث پست 230 کيلو ولت و اخذگريدهاي پيمانکاري و 
طرح و ساخت مورد نياز از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري 
سبد  بود.   1390 سال  در  شرکت  اين  موفقيت هاي  از  بخشي  تنها 
بازارهاي هدفگذاري شده در سال 1390 براي شرکت تام بر مبناي 
مطالعات انجام شده و تالش هاي صورت گرفته جهت نفوذ و حضور در 
بازارهاي جديد، مشتمل بر بازارهاي خودرو، ريلي، معدني ، نفت و گاز 

و پتروشيمي ، نيرو و کنترل و ابزار دقيق بوده است.

گزارش
کد: 91023
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شرکت  اکنون  هم  خودرويي  غير  کالن  هاي  پروژه  بخش  در 
پروژه هاي زير را در دست انجام دارد که بنا به موقعيت خاص خود 

داراي پيشرفت هاي مختلفي هستند.
پروژه هاي بخش ريلي:

 پروژه مونوريل کرمانشاه و اعالم و اطفاي حريق خط يك قطار 
شهري شيراز

پروژه هاي بخش صنايع معدني:
پروژه احداث کارخانه فوالد سازي بافق و احداث کارخانه فوالد 

سازي بردسير
پروژه هاي بخش صنايع نفت و گاز و پتروشيمي:

احداث تاسيسات ذخيره سازي وايستگاههاي اندازه گيري ميعانات 
گازي در عسلويه استان بوشهر، احداث 100 دستگاه CNG هسا و 

پکيج آب آشاميدني فاز 17 و 18 پارس جنوبي

پروژه  اجرايي  عمليات  که  سرچشمه  مس  اتوماسيون  همچنين 
به پايان رسيده است و پروژه کارگو ترمينال فرودگاه امام خميني 
نيز که راه اندازي نهايي تجهيزات آن انجام شده و در مراحل نهايي 
تکميل محوطه سازي تکميل فعاليت هاي تاسيساتي و ابنيه است، 
پروژه هاي مهم فعال تام در حوزه توسعه بازار در سال 1390 بودند.

پروژه هاي كالن  فعال در سال 90 در حوزه خودرو
آذريابجان  ايران خودرو  تزيينات  سالن  ايجاد  خودرو  حوزه  در 
شرقي، ايجاد خط مونتاژ ايران خودرو سمنان)دنا(، تاسيسات ايران 
توليد  خط   ،NX7 دنا  خودرو  بدنه  توليد  خط  آذربايجان،  خودرو 
بدنه خودرو رانا X12، خودرو U90 و توسعه رنگ شماره يك ايران 
خودرو از جمله پروژه هاي کالن  فعال در سال 1390  خودرويي تام 

بودند که در مرحله تحويل دهي و اجرا به سر مي برند.
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ش��رکت تام به عنوان يك ش��رکت پيش��رو و پر تجرب��ه در ارايه 
راه کارهای مهندس��ي و مديريت پروژه های بزرگ، فعاليت در حوزه 
صناي��ع معدنی و فلزی را در اولويت ه��ای کاری خود قرار داده و در 
اين حوزه براي خلق ارزش در توس��عه صنعت کش��ور، اين صنعت را 
به عنوان يکی از مزايای رقابتی خود در توسعه کسب و کار می داند.

اين گروه از مهندس��ان و مديران خبره ای تشکيل شده که انجام 
پروژه ه��ا را در حوزه های صنعت فوالد ، آلومينيوم و مس و همچنين 
واحدهای جنبی مرتبط، در ش��اخه های متنوع��ی همچون طراحی، 
ساخت، نصب و راه اندازی )اجرا به صورت EPC(و ارايه خدمات پس 
از فروش برعهده دارند. در ذيل به معرفي برخي پروژه هاي اين گروه 

پرداخته شده است.
فوالدسازي بافق

پروژه فوالدس��ازي باف��ق در نزديکي معدن س��نگ آهن چغارت 
ب��ا هدف توليد 800 هزار ت��ن فوالد ) بيلت و بل��وم( از نيمه ي اول 
س��ال 89 تعريف ش��د و توسط کنسرس��يوم تام ايران خودرو، ايران 
خودرو سازه و شرکت فوکس آلمان در حال اجرا است. در اين طرح 
ي��ك واحد فوالدس��ازي )کوره قوس الکتريک��ي AC و ريخته گري 
مداوم( ظرف مدت 30 ماه و در زميني به مساحت حدود 70 هکتار 
ايجادمي ش��ود. مواد اوليه مورد نياز، 850 هزار تن آهن اس��فنجي و 
94 هزار تن قراضه در س��ال خواهد بود. کارفرماي اين طرح در ابتدا 
ش��رکت ملي فوالد ايران بود که بعد از خصوصي س��ازي به ش��رکت 

“مجتمع معدني و صنعت آهن و فوالد بافق” واگذار شد. 
از دس��تاوردهايي که در طول اجراي اين پروژه ايجاد ش��ده است 

مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- ارتقا و توانمند سازي سازمان مهندسي صنايع معدني شرکت 

تام ايران خودرو جهت اجراي پروژه هاي فوالدسازي
2- اس��تفاده از مش��اوران خارجي با هدف بومي سازي مهندسي 
پلنت هاي فوالدس��ازي که با توجه به انجام مهندسي پايه ) به ويژه 
در قسمت پروسس و لي اوت ( در راستاي کسب و ايجاد دانش فني 

نگاهي به پروژه هاي گروه
صنایع معدني و سيستم هاي مكانيكي

کد: 91024
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صنايع فوالدسازي، پيشرفت هاي قابل مالحظه اي محقق شده است.
3- تجربه هاي کسب ش��ده از پروژه ي فوالدسازي بافق منجر به 
موفقيت در اخذ پروژه هاي جديدي مانند پروژه فوالدس��ازي بردسير 

و احيا به روش SLRN در خواف خراسان شد.
ب��ا توج��ه به مراتب فوق و کس��ب دانش فن��ي الزم و با توجه به 

ش��رايط تحريم، ش��رکت تام اي��ران خودرو با بهره گي��ري از بهترين 
مهندس��ان و متخصصين توانمند کش��ور، داخلي س��ازي تجهيزات 
حجي��م و تکنولوژيك صنعت فوالد را در مراحل بعدي اجراي پروژه، 

هدف گذاري کرده است.
فوالدسازي بردسير

پروژه احداث کارخانه فوالدس��ازي بردس��ير به ص��ورت کليد در 
دس��ت، با هدف توليد س��االنه 800 هزار تن فوالد از گندله آهن در 
زميني به مساحت 160 هکتار در استان کرمان – شهرستان بردسير، 

از بهمن ماه سال 1389 آغاز شده است. 
در حال حاضر 80 درصد مهندس��ي فرآيند و  کل کارخانه  انجام 
شده و از جبهه هاي کاري در دست اجرا و مرتبط با فازهاي مختلف 

مي توان به  موارد ذيل اشاره کرد: 
- ف�از تامي�ن: ازقبيل پس��ت اصلي ب��رق ، کوره ها و ماش��ين 
ريخته گ��ري، واحد جداس��ازي هوا و توليد اکس��يژن و جرثقيل هاي 

سقفي.
- فاز اجرا: از قبيل س��اختمان هاي س��الن اصل��ي ذوب، انبار و 
تعمي��رات، محوط��ه قراضه و ناحي��ه نگهداري فروآلياژه��ا و اجراي 

عمليات خاکي و ساختماني  تجيهزات پست اصلي برق.
آهن اسفنجي خواف

اي��ن پروژه ش��امل احداث واح��د توليد  آهن اس��فنجي  به روش     
SL/RN ب��ا ظرفيت 1.5 تن در س��ال اس��ت. موقعيت اجراي پروژه 

ش��هر خواف در نزديکي معدن سنگ آهن س��نگان است. کارفرماي 
پروژه ش��رکت ذوب نگين خليج فارس) کنسرسيوم بخش خصوصي 
( و پيمانکار اجراي پروژه، مش��ارکت شرکت هاي تام ايران خودرو و 

قائم رضا است.
مدت زمان اجراي پروژه 28 ماه اس��ت و واحدهاي تشکيل دهند 
پلنت ش��امل : واحد دريافت و انبارش مواد اوليه ) سنگ آهن، زغال 
س��نگ و آهك( واحد آماده سازي و انتقال مواد به کوره- واحد احيا 
ش��امل پنج مجموعه دوتايي کوره – واحد انتقال محصول و انبارش 
– واحد تامين برق، آب ، هواي فش��رده – واحد ساختمانهاي اداري 
و صنعتي – واحد آزمايش��گاه و تعمي��ر و نگهداري واحدهاي جانبي 
فرآيند SL/RN از قديمي ترين روش هاي احيا مس��تقيم محس��وب 
مي ش��ود و س��اختار آن براس��اس  کوره افقي پخت سيمان طراحي 

شده است . 
توليد آهن اسفنجي به روش كوره دوار افقي

اين روش به نام توليد آهن اسفنجي بر پايه ذغال سنگ ) حرارتي( 
معروف است .  روش توليد بر اساس دو  رکن اصلي يعني ذغال سنگ 
بعنوان عامل احيا سنگ آهن و کوره دوار افقي به عنوان تجهيز اصلي 
احياکننده اس��توار است. در اين روش سنگ آهن هماتيتي همراه با 
ذغال س��نگ حرارتي به درون کوره افقي )ب��ا طول تقريبي80 متر( 
وارد مي ش��ود. طي فرايندي کند در حالي که کوره با سرعت پايين 
در حال دوران اس��ت ذغال س��نگ باعث احيا سنگ آهن شده و در 

پايان در خروجي آهن اسفنجي توليد مي شود.
مزاياي اين روش از دو منظر فني و اقتصادي قابل ذکر است :

مهمتري��ن مزي��ت اقتصادي طرح قرار گرفت��ن آن در رده صنايع 
کوچك اس��ت ب��ه نحويکه ام��کان توليد آهن اس��فنجي و فوالد در 
ظرفيت هاي پايين نيز بوجود مي آيد. بنابراين سرمايه هاي کوچك نيز 
مي توانند در اين صنعت وارد ش��ده و به صورت پراکنده در بازارهاي 
محل��ي ارايه خدم��ت کنند. دانش فني طرح زياد پيچيده نيس��ت و 
مبناي کوره دوار افقي در واقع وام گرفته از کوره هاي س��يمان است 

که دانش فني اين نوع کوره ها در کشور نهادينه شده است.
ساره منطقی / گروه صنايع معدنی وسيستم های مكانيكی
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حدود 30 سال پيش بود که مجتمع مس سرچشمه با حضور يك 
شرکت امريکايي ساخته ش��د. بعد از رفتن امريکايي ها هيچ شرکت 
خارج��ي براي ادامه فعاليت اين مجتمع حاضر به همکاري در بخش 
اتوماس��يون صنعتي نبود، با اين حال بنا به نياز اين واحد به فعاليت 
در حوزه اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق و در شرايط عدم مشارکت 
ش��رکت هاي خارجي، تام ايران خودرو توانست با دانش و تجربه اي 
که در حوزه اتوماسيون خودرو و فعاليت هاي مشابه داشت، موفق به 
پياده سازي پروژه نوسازي و بهسازي اتوماسيون صنعتي در مجتمع 

مس سرچشمه شود.
سيس��تم اتوماس��يون جديد مجتمع مس سرچشمه در بهمن ماه 
امسال و با حضور رياس��ت محترم جمهوري به بهره برداري رسيد تا 
بعد از ايران خودرو يکي ديگر از صنايع بزرگ کش��ورمان از  توانايي 
شرکت تام ايران خودرو در بومي سازي فناوري و دانش  اتوماسيون 

صنعتي در مجتمع هاي بزرگ صنعتي  بهره مند شود. 
مجتمع مس سرچش��مه در س��ال 1355 توس��ط يك ش��رکت 
آمريکايي س��اخته شد اما پس از 30 س��ال بهره برداري از آن، هنوز 
بخشهايي از سيستم موجود راه اندازي نشده بود و ميزان فرسودگي  
قس��متهاي راه اندازي ش��ده باعث عدم کارايي سيستم شده بود. از 
رده خارج ش��دن سيستم هاي اندازه گيري و عملگر ها، کنترل فرآيند 
توليد به صورت دس��تي، غير مکانيزه بودن فرآيندها، اعمال تغييرات 
در پروس��ه کنترل فرآوري مس، مشکالت تعمير و نگهداري و تنوع 

 سيری در اجراي 
بزرگترین پروژه 

اتوماسيون صنعتي کشور 

کد: 91025
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در سيس��تم هاي کنترل مرک��زي و عدم اتصال ب��ه  ERP از جمله 
مشکالتي بود که مجتمع با آن مواجه بود.

پس از انتخاب ش��رکت تام به عنوان پيمان��کار پروژه که در يك 
رقابت بين المللي اتفاق افتاد، همکاران گروه کنترل و ابزار دقيق ابتدا 
سيس��تم در ح��ال کار را مطالعه و نحوه جايگزيني سيس��تم کنترل 
جديد DCS را بررس��ي کردند سپس انتخاب ابزار دقيق هاي جديد 
و تعويض سيس��تم هاي فرسوده را در دستور کار قرار دادند. همزمان 
تحليل پروس��ه و اس��تخراج اطالعات و نقشه هاي مورد نياز آغاز و به 
موازات آن عمليات س��اختماني اتاقهاي کنترل مورد نياز و بازسازي 

اتاق هاي کنترل قديمي شروع شد.
مهندس افتاده مدير پروژه درباره ويژگي هاي اين پروژه مي گويد:  
از ويژگي ه��اي اين پروژه کنترل تعداد بيش 23 هزار و 500 ورودي 
و خروجي )I/O( اس��ت ک��ه با PLCهاي س��ري4H-417 کنترل 
مي ش��وند همچنين بيش از 270 کيلومتر کابل کش��ي و کاندوئيت 
کاري انجام ش��د. مهندس��ي خري��د و تامين 2835 اب��زار دقيق در 
بي��ش از 75 نوع مختل��ف و از 30 برند معروف جهان��ي نيز از ديگر 

ويژگي هاي آن به شمار مي آيد.
وي افزود : با استفاده از اين ابزار دقيق ها و ابزار دقيق هاي موجود 
در کارخانه هاي مجتمع، امکان اتصال به سيس��تم کنترل و اطالعات 
مربوط به پروس��ه توليد در اتاق ه��اي کنترل به وجود آمد. همچنين 
ام��کان صدور فرمان هاي مورد نياز از طري��ق مانيتورهاي موجود در 

اتاق هاي کنترل به ابزار دقيق ها فراهم شده است.
از ديگ��ر ويژگي هاي اين پروژه که گس��تردگي ابعاد آن را نش��ان 
مي دهد پراکندگي آن در پلنت هاي مختلف مجتمع مس سرچشمه 
است. اين پلنت ها عبارتند از: سنگ شکن اوليه، تغليظ و فلوتاسيون، 
فيلتر خشك کن، ذوب و بلندينگ، نيروگاه هاي گازي و بخاري، کوره 

آهك، موليبدن و تيکنرهاي باطله. 
براي ه��ر پلنت يك اتاق کنترل محلي و ب��راي کل مجتمع اتاق 
کنت��رل مرک��زي جهت مديري��ت و کنترل سيس��تم در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. براي کنترل و مانيتورينگ پلنته��اي داخل مجتمع از 
DCS زيمنس )PCS7( با قابلي��ت Redundant و با بهره گيري 
 Modbus  . ProfibusDP . ProfibusPAپروتکل ه��اي از 
HART در س��طح فيل��د و ب��راي انتق��ال اطالع��ات روي ش��بکه  
Backbone از فيبر نوري استفاده شده است. کنترل و مانيتورينگ 
پلنت هاي��ي ک��ه به صورت پراکنده و با فواص��ل دو تا 50 کيلومتر از 
مح��ل مجتمع قرار دارند تحت سيس��تم SCADA با بهره گيري از 

سيستم تله متري راديويي UHF انجام گرفته است.
ب��ا توجه به ماهيت Revamping پروژه و لزوم عدم توقف خط، 
در حين راه اندازي به روش Hot Swap اقدام شد، به نحوي که در 

هيچ يك از مراحل راه اندازي پروژه، خط توليد مجتمع متوقف نشد.
 اهميت اجراي اين پروژه به حدي بود که در کنگره جهاني مس 
که آبان ماه امس��ال برگزار ش��د از عملکرد عالي ش��رکت تام ايران 

خودرو در اين پروژه  قدرداني شد.
مهندس حاجي هادي مدير واحد اتوماس��يون صنعتي شرکت تام 
در اين زمينه مي گويد: ماش��ين آالت و تجهيزات زيادي در مجتمع 
در حال کار بودند که در اين پروژه وارد سيس��تم اتوماس��يون جديد 
ش��دند از جمله تعداد 12 بالمي��ل در کارخانه تغليظ وجود دارد که 
براي خرد کردن سنگ معدن استفاده مي شود که نصب و راه اندازي 
موتورهاي KV 6.6 آنها به همراه پمپ سيرکوالس��يون kw 400 و 
باسکول هاي ورودي با نرخ توزين سه هزار تن بر ساعت در اين پروژه 
انجام شد. بر روي هر يك از بالميل ها حدود 60 دستگاه ابزار دقيق 

نصب شده است.
وي گفت : جداس��ازي مس يا موليبدن در  کارخانه هاي مربوطه 
با روش شناورس��ازي مواد صورت مي گيرد. ب��ا توجه به اهميت اين 
موض��وع کنترل س��طح Froth  و Sludge، کنت��رل ميزان دمش 
هواي ورودي به س��لول ها و کنترل ميزان خروجي مواد به سلولهاي 

فلوتاسيون از جمله اقداماتي است که در اين پروژه به انجام رسيد.
وي با اشاره به اهميت خشك کن ها در اين کارخانه افزود: با استفاده 
از سيس��تم هايBMS( Burner Management System(  و با 
اس��تفاده از PLC ه��اي 300F-Failsafe( S7( که وظيفه روش��ن 
کردن مش��عل و کنترل دماي کوره را بر عهده دارند، نوع ش��ارژ مواد 
ورودي ب��ه کوره ها و کيفيت محص��ول خروجي آنها تحت کنترل قرار 

گرفته است.
در اي��ن پ��روژه نزديك به 50 ن��وار نقاله به همراه باس��کول ها و 
فيدرهاي وابس��ته راه اندازي ش��ده اس��ت که راه اندازي و وارد مدار 
کردن نوار اصلي به طول دو کيلومتر از مهمترين آنهاست که با توجه 
به تعداد موتورها و سيگنال هاي طول نوار در نوع خود بي نظير است.

الزم ب��ه ذکر اس��ت، با اتم��ام اين پ��روژه که بدون اس��تفاده از 
کارشناس��ان خارجي انجام ش��د، دانش فني اتوماس��يون و سيستم 
کنترل پروسه توليد مس توسط شرکت تام ايران خودرو بومي شد و 
افتخاري بزرگ براي گروه کنترل و ابزار دقيق  ش��رکت ثبت  شد و 
اجراي اين پروژه نمونه موفقي اس��ت از  توانمندي شرکت تام ايران 

خودرو در اجراي پروژه هاي ملي. 
گفتني اس��ت اين پروژه ب��ا تکيه بر دانش داخلي انجام ش��ده و 
تا کنون بي��ش از چهار ميليون يورو براي کش��ور صرفه جويي ارزي 
داشته است. يکي از موفقيت هاي بزرگ تام در اين پروژه اين بود که 
با دانش مهندس��ي کامال داخلي که در بزرگترين مجتمع توليد مس 
خاورميان��ه به کار برد هيچ گونه وقف��ه اي در توليد به وجود نيامد و 
312 هزار نفرس��اعت کار مهندسي  طي س��ه سال به انجام رسيد و 
اين موفقيت در ش��رايطي رخ داد که هيچ شرکت خارجي نيز حاضر 

به همکاري با ايران نبود.
علي فاضلي
گروه كنترل و ابزار دقيق
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شايد براي شما نيز جالب باشد که ربات کي و چگونه وارد صنعت 
اين عرصه  به  ايران خودرو  تام  که  و چطور شد  خودرو کشور شد 

ورود پيدا کرد؟
جالب است که بدانيد هم اکنون در صنعت خودروسازي کشور 
حدود 1200 ربات در خط توليد و صنايع وابسته خودروسازي مورد 
بازار  اين  از  تام  سهم  که  اين  جالب تر  و  است  گرفته  قرار  استفاده 
حدود 846 ربات است و آمار موجود نشان دهنده اين است که تام 
ايران خودرو در حوزه ساخت و راه اندازي ربات در کشور حرف اول 

را مي زند.
که  چرا  داريم؛  مطرح  کشورهاي  با  زيادي  فاصله  حال  اين  با 
اکنون قطب هاي  آلمان که هم  و  ژاپن  امريکا،  مثل  در کشورهايي 
خودروسازي دنيا محسوب مي شوند به ترتيب 39، 23 و 10 درصد 
کل ربات هاي دنيا توليد مي شود و جالب است که همين کشورها 
به ترتيب 26، 36 و 16 درصد از مصارف اين ربات ها در خط توليد 

خود را دارند.
شرکت تام فعاليت خودرا در سال 1377 با هدف پاسخ گويي به 
نيازهاي تکنولوژيك صنعت کشور و به خصوص صنعت خودروسازي 
آغاز کرده و همگام با پيشرفت پر شتاب فن آوري هاي نو خود را 
به روز نگه داشته است.  در آن سال ها صنعت رباتيك نيز به عنوان 
صنعتي پيشرو به تازگي به کشورهاي در حال توسعه قدم مي گذاشت 
و در حالي که در ايران و حتي در منطقه لزوم رباتيك شدن خطوط 
ايران  شرکت هاي  در  وقت  مديريت  بود،  نرسيده  اذهان  به  توليد 
خودرو و تام به خصوص آقايان غروي، منطقي و شيخاني به اين مهم 
الويت  در  را  رباتيك  و صنعت  دانش  بومي کردن  و  همت گماشته 

برنامه ها قرار دادند.  
اساسي(  کردن)تعميرات  اورهال  با  را  خود  کار  شرکت  ابتدا  در 
پروژه  نخستين  و  کرد  شروع  آلمان(  کشور  کوکا)ساخت  ربات هاي 
رباتيك شرکت با نصب و راه اندازي يك عدد ربات هندلينگ براي 

انتقال پنل به پرس همينگ در سال 78 کليد خورد. 
بومي  براي  شرکت  مديريت  نظر  با   78 سال  در  آغاز  همان  در 
کردن دانش ساخت ربات، اقدام به انتقال تکنولوژي در اين زمينه 
از شرکت هيوندايي کرد و در سال بعد کار ساخت نمونه هاي اوليه 
ربات  عدد  قرارداد ساخت هفت  به  منجر  نهايت  در  که  شروع شد 
براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع کشور شد؛ هر چند که بعد 
از آن با توجه به حجم محدود تقاضا در بازار و به تبع آن عدم توجيه 

اقتصادي اين فعاليت متوقف شد.
نخستين پروژه بزرگ رباتيك تام ساخت خط توليد براي خودرو 
هاي پژو 405، پژو پارس، پژو استيشن و پژو RD موسوم به خط 

چهار کاره بوده که در آن 61 عدد ربات نصب و راه اندازي شد.
انواع کاربردهاي ربات شانه به شانه با  بعد از آن شرکت تام در 
شرکت هاي پيشرو در اين صنعت از جمله EDAG آلمان وارد شده 
هاي  کارخانه  در  ربات  عدد  از 500  بيش  اندازي  راه  و  نصب  با  و 
منطقه  در  پيشرو  شرکت  عنوان  به  گوناگون  صنايع  در  و  مختلف 

شناخته شده است. 
در سال 81 ساخت خط توليد خودرو پژو 206 )فاز 2( به عنوان 
بزرگترين پروژه رباتيك کشور آغاز شد.  در اين پروژه بيش از 300 
ربات شامل کاربردهاي متنوع جوشکاري نقطه اي، جوشکاري آرك، 
جوشکاري پيچ، جابه جايي قطعات، اندازه گيري ليزري و شماره کوبي 

نگاهي به تاریخچه شكل گيري
 صنعت رباتيك در تام ایران خودرو

کد: 91026
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به صورت کامال اتوماتيك نصب، برنامه نويسي و راه اندازي شد.
آموزش: 

در حوزه  بلکه    ، و ساخت  در حوزه طراحي  تنها  نه  تام  شرکت 
صورت  به  آموزش ها  اين  که  طوري  به  داشته  حضور  نيز  آموزش 
براي  ربات  تکنولوژي  از  استفاده  شدن  بومي  به  توجه  با  کاربردي 
کوچك تر  صنعتگران  و  است  شده  فراهم  صنعتگران  و  دانشجويان 
و قطعه سازان نيز مي توانند به راحتي از يك ربات صنعتي استفاده 
افزاري در صنعت  انواع خدمات سخت  ارايه  بر  امروزه عالوه  کنند. 
با  همراه  آموزشي حرفه اي  مرکز  يك  ايجاد  با  تام  رباتيك، شرکت 
بهترين متخصصين. تجهيزات. ابزارآالت و جزوات آموزشي مناسب 

انتخاب  و  رباتيك  کاربرديترين روشهاي طراحي  پيشرفته،  خدمات 
رباتهاي صنعتي مناسب در صنايع گوناگون را آموزش مي دهد.

براي  بسترسازي  تا  دارد  وجود  تام  در شرکت  توانايي  اين  حال 
محصوالتي که قرار است به صورت اتوماسيوني توليد شود، را فراهم 
کند. بدون اغراق هم اکنون تام ايران خودرو با توجه به تجارب قبلي 
و ساخت  تامين  امکان  توانسته  که  است  داخلي  بزرگترين شرکت  
انواع ربات با کاربري هاي مختلف براي خطوط توليد صنعتي داشته 
صنايع  و  خودروسازي  مثل  مختلفي  صنايع  در  که  خطوطي  باشد 

وابسته و توليد محصوالت خانگي کاربرد فراواني دارند.
بهمن عسگری / گروه سيستم های رباتيك
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ش��رکت مهندسی و س��اخت پوس��کو کره جنوبی در دسامبر سال 
1994 ميالدی با هدف تبديل ش��دن به يکی از ش��رکت های مطرح 
جهان در حوزه مهندس��ی و ساخت تاسيس ش��د. اين شرکت برپايه 
تجربه های به دس��ت آمده از سال ها فعاليت شرکت پوسکو در صنعت 
فوالد تالش کرده تا جايگاه ويژه ای را در حوزه مهندسی و ساخت دنيا 
پيدا کند. ش��رکت پوسکو هم  اکنون سومين توليدکننده بزرگ فوالد 

در جهان و بزرگترين فوالدساز کره جنوبي است.
ش��رکت مهندس��ی و س��اخت پوس��کو در حال حاضر در مراحل 
برنامه ريزی و طراحی، س��اخت، نصب، تس��ت و راه ان��دازی پروژه های 
بزرگ صنعتی و عمرانی حضور دارد. اين شرکت در حوزه های صنعت 
فوالد، ساخت کارخانه های دوستدار محيط زيست، نيروگاه های توليد 
برق، معماری و توسعه شهری جديد، ايجاد زيرساخت های اجتماعی و 

آسمان خراش ها فعاليت می کند.
ش��رکت مهندسی و ساخت پوس��کو همچنين فعاليت هايش را به 
حوزه هايی مانند توس��عه و ايجاد شهرهای جديد و مجتمع هايی مانند 
منطقه اقتصادی بين المللی سونگدو در کره جنوبی و يك شهر جديد 
در ويتن��ام، بخش انرژی های نو مانند س��اخت نيروهای توليد برق از 

خورشيد، باد و جزر و مد آب گسترش داده است.
اين ش��رکت کره ای همچنين بازاره��ای خود را به آمريکای التين، 

خاورميانه و اروپای شرقی نيز توسعه داده است.
ش��رکت مهندس��ی و س��اخت پوس��کو تالش زيادی ک��رده تا با 
چالش ه��ای پيش رو به ويژه چالش های ناش��ی از لزوم حفظ محيط 
زيس��ت در اجرای پروژه ها روبرو شده و با تکيه بر ارزش های مردم گرا 
و فناوری های مربوط به آن رقابت پذيری خود را حفظ کرده تا بتواند 
همچنان يکی از ش��رکت های جهانی مهندس��ی و ساخت در قرن 21 

باقی بماند.
اين شرکت در چند سال گذشته در زمينه اجراي پروژه های کوتاه 
م��دت و بلندمدت به ترتيب رتبه های اعتباری A1 و AA- را به خود 

اختصاص داده است.
به عالوه دو موسسه اعتبارسنجی معتبر استاندارد & پورز و موديز 
نيز به ترتيب رتبه های BBB و Baa3 را در س��ال 2007 به ش��رکت 
مهندس��ی و ساخت پوس��کو دادند که اين رتبه ها شرکت کره ای را از 
نظر ساخت در صدر شرکت های آسيايی از نظر ميزان اعتبار قرار داد.

در س��ال 2005 ميزان سفارشات ساالنه و درآمد شرکت مهندسی 
و ساخت پوسکو به ترتيب 4033 )3.6 ميليارد دالر( و 3925 ميليارد 

وون )3.5 ميلي��ارد دالر( ب��ود. اي��ن دو رقم در س��ال 2010 ميالدی 
ب��ه ترتي��ب ب��ه 11373 )10.1 ميلي��ارد دالر( و 6238 ميليارد وون 

)5.5ميليارد دالر( رسيدند.
رتبه شرکت از هفت با قابليت ساخت 19407 ميليارد وون )17.2 
ميليارد دالر( در س��ال 2005 به رتبه چهار و قابليت ساخت 79430 

ميليارد وون )70.6 ميليارد دالر( در سال 2010 رسيده است.
شرکت مهندس��ی و ساخت پوس��کو برنامه ريزی کرده که تا سال 

2020 به سه هدف زير دست پيدا کند:
1 – حج��م قرارداده��ای جدي��د ب��ه ارزش 50 تريلي��ون وون 

)44.4ميليارد دالر(
2- درآمد به ميزان 30 تريليون وون )26.6 ميليارد دالر(

3 – سهم درآمد خارجی از کل درآمد به ميزان 70 درصد
ارزش های اصلی تعريف شده در شرکت مهندسی و ساخت پوسکو 

به شرح زيرند:
مشتری: يکپارچه کردن مشتريان به سمت موفقيتمان يکی از رموز 

مديريتی است.
چالش: چالش تبديل غيرممکن يك روح سرکش به واقعيت است.

اجرا: تحقق اهداف از طريق اجرای پيوسته کار بزرگ است.

معرفي شركت برتر حوزه 

E P Cکار موفق EPC نگاهي به شرکت هاي
معرفي شرکت مهندسی و ساخت پوسكو

کد: 91027
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مردم: ارزش مردم هيچ گاه در طرز فکرها تغيير نمی کند.
يکپارچگی: پيروی از اخالق و يکپارچگی از اساس سياست است.

شرکت مهندسی و ساخت پوسکو در کشورهای مکزيك، ال سالوادور، 
ونزوئال، پرو، ش��يلی، برزيل، آمريکا، ويتنام، چين، قزاقستان، کامبوج، 
اندونزی، هند، امارات و عربستان سعودی دارای دفتر، شعبه و يا مرکز 

کاری و اقتصادی است.
مجموع دارايی های فعلی اين ش��رکت به بيش از پنج هزار ميليارد 
وون )4.6 ميليارد دالر( می رس��د. مجموع بدهی های اين شرکت نيز 

بالغ بر دو هزار ميليارد وون )2.4 ميليارد دالر( است.
براين اس��اس فروش، س��ود عملياتی و س��ود خالص اين ش��رکت 
کره ای در س��ال 2010 به ترتيب به بيش از ش��ش هزار ميليارد وون               
)5.5 ميلي��ارد دالر(، بيش از 275 ميليارد وون )245 ميليون دالر( و 
حدود 163 ميليارد وون )145 ميليون دالر( رسيد. جالب اينجاست که 
هر سه عدد فوق نسبت به عملکرد سال 2010 کاهش نشان می دهند.

در جدول زير نيز اطالعات مربوط به تعداد پرسنل شرکت مهندسی 
و ساخت پوسکو آمده است:

تعداد پرسنل اين شرکت از هزار و 511 نفر در سال 2002 به سه 
هزار و 946 نفر در سال 2011 ميالدی رسيد.

به طوری که پرسنل در مجموع به پنج گروه تقسيم شده اند. گريد 
5 شامل کارکنان، گريد 4 شامل دستياران مدير/مهندس، گريد 3 و 2 
به ترتيب شامل معاونان مديرکل/مديران بخش و مديران کل می شوند. 

همچنين گريد 1 شامل دستياران معاون رئيس می شود.
ش��رکت مهندسی و ساخت پوسکو همچنين در حوزه های مختلف 
صنعتی و عمرانی پروژه های زيادی را در سراس��ر دنيا در دس��ت اجرا 
دارد که برخی از اين پروژه ها براساس حوزه مربوطه به شرح زير است:

1- كارخانه های فوالد
از جمله مهمترين پروژه های اجرا ش��ده توس��ط پوس��کو در حوزه 
صنعت فوالد می توان به پروژه توازن در ايران اش��اره کرد. اين پروژه با 
هدف افزايش ظرفيت توليد کارخانه ذوب آهن اصفهان از 1.4 ميليون 
تن به چهار ميليون تن اجرا شد. اين پروژه نخستين پروژه برون مرزی 
ش��رکت مهندسی و ساخت پوسکو محس��وب می شود که اين شرکت 
توانس��ت با ارايه يك پيش��نهاد رقابتی اجرای آن را ب��ر عهده بگيرد. 
البته ناگفته نماند که اجرای طرح توازن ذوب آهن به دليل مش��کالت 
مختلف با تاخيرات زيادی نيز مواجه ش��ده اس��ت. اين پروژه قرار بود 
از س��ال 2002 تا 2008 اجرا ش��ود که تاکنون ب��ه طور کامل نهايی 

نشده است.

2- كارخانه های انرژی
شرکت مهندسی و س��اخت پوسکو تاکنون نيروگاه های توليد برق 
زيادی را به ويژه در کره جنوبی س��اخته است. اين شرکت دو نيروگاه 
سيکل ترکيبی توليد برق به ظرفيت های 830 و 810 مگاوات نيز در 

کشور پرو احداث کرده است.
بزرگترين نيروگاه س��يکل ترکيبی ساخته شده توسط اين شرکت 
نيز که با سوخت ال.ان.جی کار می کند، دارای ظرفيت 1000 مگاوات 

است.
اين شرکت کره ای در حوزه انرژی های نو و تجديدپذير نيز دو پروژه 
را اج��را کرده و دو نيروگاه پيل س��وختی را با ظرفيت های 50 و 4.8 

مگاوات احداث کرده است.
3- كارخانه های شيميايی

احداث کارخانه SNG به ظرفيت 500 هزار تن در سال که اجرای 
اين پروژه از سال 2009 آغاز شده و قرار تا سال 2013 به پايان برسد. 
اج��رای پروژه اس��تيل ورکس تانك ذخيره و خط لول��ه ال.ان.جی در 
کره جنوبی. احداث يك کارخانه توليد اکسيژن از اين جمله است. اين 
ش��رکت همچنين دو پروژه را در س��ال های دور در حوزه پااليشگاهی 

اجرا کرده است.
4- كارخانه های تصفيه آب و محيط زيستی

شرکت مهندسی و ساخت پوسکو در حوزه های احداث سيستم های 
تصفيه آب و فاضالب، بازيافت و اس��تفاده دوباره از زباله، تصفيه هوا و 

سيستم های آب شيرين کن هم پروژه هايی را اجرا کرده است.
5- زيرساخت های عمرانی

شرکت در حوزه هايی مانند راه سازی، خط آهن، بندر، سيستم های 
حمل و نقل جديد، س��اخت زمين و اح��داث زمين گلف پروژه های را 

اجرا کرده است و يا در دست اجرا دارد.
6- معماری و توسعه شهری

پوسکو در حوزه های توسعه شهری، ايجاد ساختمان ها و همچنين 
احداث واحدهای مسکونی نيز فعاليت داشته است.

ترجمه از محمد جواد به آبادی
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 L90طراحي و س��اخت سلول رباتيك چس��ب زني شيشه خودرو
.U90. پ��ارس و پژو405 در گروه سيس��تم ه��اي رباتيك به انجام 
رسيده است و درتعطيالت نورز سال 91 در سالن تزيينات تندر 90 

ايران خودرو نصب و راه اندازي شد.
خودرو U90 در واقع وانت خانواده تندر90 و محصول مش��ترك 

شرکت ايران خودرو و رنو فرانسه است. 
 هم اکنون يك ايستگاه چسب زني رباتيك در اين سالن مشغول 

به کار اس��ت که اين ايستگاه نيز توسط گروه 
ربات براي خودر تندر90 راه اندازي شده است 
ولي ب��ه دليل اضاف��ه ش��دن خودروهاي پژو 
405. پارس وU90 به اين س��الن مي بايست 
کل ايستگاه جمع آوري شده و سلول رباتيك 
جديدي که توانايي شناس��ايي و چس��ب زني 
شيش��ه هاي عقب. جلو و کن��اري  که جمعا 
10 مدل شيشه مختلف هستند، احداث شود.  
بايد گفت که تمامي اين شيش��ه ها از نظر 
ابعاد و اندازه متفاوت بوده که نياز است دراين 
س��لول ابتدا نوع شيش��ه شناس��ايي سپس بر 
اس��اس انتخ��اب اپراتور براي هر شيش��ه يك 
نوع پروفيل ويژه چس��ب اعمال ش��ود که اين 
عمليات توسط ربات موجود در ايستگاه انجام 

مي پذيرد.
مواردي که در سلول رباتيك در نظر گرفته 

شده است :
1- ارگونومي اپراتوري 

2- اين ايس��تگاه درکمترين فضايي ممکن 
جاسازي شده است.

3- دراين ايستگاه به علت استفاده از موتور 

گيربوک��س به جايي پاورپك هاي هيدروليك کمترين مزاحمت هاي 
صوتي را ايجاد مي کند.

4- به استفاده از خط کش هاي مقاومتي امکان چسب زني شيشه 
خودروهاي ديگر در حدود اندازه شيشه هاي فعلي  وجود دارد.

طراح�ي، س�اخت و صنعتي س�ازي ريل ه�اي آلومينيومي 
منيپوليتور در گروه سيستم هاي رباتيك

در گذش��ته و در پروژه هاي پيش��ين اين ريل ها 
با پروفيل هاي فوالدي س��اخته مي ش��دند که عالوه 
ب��ر وزن زياد دقت کمي داش��ته و در تامين حرکت 
هاي خطي به صورت روان مشکالت زيادي داشتند. 
تامي��ن مقاطع اي��ن ريل ها از منايع خارج از کش��ور 
عالوه بر ارزبري زياد و استراکچرهاي بسيار سنگين. 

هزينه هاي زيادي را بر پروژه تحميل مي کرد.
ل��ذا با توجه به مش��کالت باال خري��د ريل هاي 
آلومنيومي از کشور هاي اروپاي با قيمت حدود10 
ه��زار ي��ورو در چند پ��روژه، گروه سيس��تم هاي 
رباتيك را برآن داش��ت که اي��ن تجهيزات را بومي 

سازي کند.
بنابراين پس از طراحي و س��اخت قالب اکسترود 
و تولي��د ريل ه��اي آلومينيومي با مقطع مناس��ب 

مشکالت باال مرتفع شد.
در ح��ال حاضر مجموعه ريل ه��اي منيپوليتور 
بدن��ه خودرو رانا در س��وله ربات در ح��ال مونتاژ و 
آماده ارس��ال به س��ايت مش��تري هس��تند. به اين 
ترتي��ب گروه رب��ات آمادگي الزم ب��راي تامين نياز 

ساير پروژه ها و مشتريان را دارد.
كوروش نيازی / گروه سيستم های رباتيك

طراحي و ساخت سلول رباتيك 
چسب زني  شيشه خودرو

کد: 91028
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مقاله

PAINT SCRUBBER طراحي سيستم جدید
حيدر جواهري، حسن گالب بخش / واحد تحقيق و توسعه - گروه رنگ

شركت تام ايران خودرو
چكيده

پاشش رنگ به دليل دارا بودن درصد باالي Overspray، يكي از مهمترين منابع آلوده كننده هوا به شمار مي رود. ذراتي از رنگ كه 
پس از پاشش موفق نمي شوند به سطح هدف برسند همراه با جريان هواي عمودي از فضاي كابين خارج شده، وارد محدوده سيستم 
Scrubber كابين مي شوند. جذب ذرات رنگ و پااليش هواي خروجي به روشي كارا، مقرون به صرفه و قابل اجرا كه كمترين آلودگي 
هواي خروجي را به همراه داشته باشد، فرآيندي است كه در سيستم Paint Scrubber انجام مي شود. در اين بخش از كابين، فشار 
مثبت هوا جرياني از ذرات معلق رنگ را از ميان پرده اي از آب عبور داده، ذرات رنگ را در مسير آب باقي مي گذارد. محاسبات مربوط 
به ديناميك ذرات رنگ، سرعت و فشار هواي كابين و سرعت آب در مسير آبشار بايد به گونه اي انجام پذيرد تا امتداد بردار ممنتوم 
خطي ذرات رنگ، پس از برخورد با آبشار، سطح آب راكد كف تانك را قطع نمايد. طراحي سيستم آبشار در يك يا چند طبقه و طراحي 
و جانمايي Eliminators بر اساس تحليل ديناميك جريان چند فازي در شرايط Transient و با توجه به محدوديتهاي قوانين زيست 
محيطي، طراح را با چالشي اساسي مواجه مي سازد. مقاله حاضر طرح جديدي از سيستم                     Paint Scrubber را در قالب طرح 
تحقيقاتي )انجام شده در واحد تحقيق و توسعه گروه رنگ شركت تام ايران خودرو( ارائه مي نمايد كه عالوه بر كاهش حجم مجموعه 

كابين و هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري اوليه، هزينه عملياتي سيستم را نيز كاهش می دهد.
واژه هاي كليدي:  تحليل CFD -Paint Scrubber - كاهش هزينه- كابين پاشش رنگ.

مقدمه
تنوع خودروهاي موجود در بازار با قيمت هاي متفاوت رقابت شديدي 
عالوه  رقابت  اين  است.  نموده  ايجاد  خودرو  سازنده  کارخانجات  بين 
بر جنبه هاي فني و امکاناتي که خودرو در اختيار سرنشين قرار مي 
دهد، مواردي از قبيل جلوه ظاهري خودرو که متأثر از کيفيت رنگ 
آن می باشد را نيز شامل مي شود. قيمت گزاف رنگ خودرو و ميزان 
Overspray در کابين پاشش، نقش بسزايي را در ترغيب خودروسازان 
به سرمايه گذاري روي سيستمهاي جديد Paint Scrubber در جهت 
و کاهش  بازيافتي  افزايش درصد رنگ   ،Overspray کاهش ميزان
هزينه عملياتی به عهده دارد. Overspray به ذرات رنگي اطالق مي 
شود که پاشش مي شوند ولي به سطح بدنه خودرو نمي رسند. از آنجايي 
که طراحي سيستم Paint Scrubber تاثيری مستقيم روي جريان 
باالدست کابين به همراه دارد، عاملي تعيين کننده در تعيين سرعت 
جريان هوا در مجاورت سطح بدنه، مسير Path-lineهاي جريان و 
ميزان اغتشاش در کابين به شمار می رود، که عوامل فوق نيز به نوبه خود 
تعيين کننده ميزان Overspray مي باشند. لذا کاهش هزينه رنگ 
 Over Spray مصرفي جهت پوشش يك بدنه به کمك کاهش ميزان
نخستين جنبه طراحي Paint Scrubber را دربر می گيرد. دومين 
است.  محيطي  زيست  ديدگاه   ،Paint Scrubber طراحي  جنبه 
پاشش رنگ به دليل دارا بودن بيش از 50درصد Overspray، يکي از 
مهمترين منابع آلوده کننده هوا به شمار مي رود. ذراتي از رنگ که پس 
از پاشش موفق نمي شوند به سطح هدف برسند، همراه با جريان هواي 
از فضاي کابين خارج شده، وارد فضاي   )Down Drafts( عمودي

Paint Scrubber مي شوند. جذب اين ذرات و پااليش هواي خروجي 
به روش کارا، مقرون به صرفه و قابل اجرا که کمترين آلودگي هواي 
 Paint خروجي را به همراه داشته باشد، دومين هدف طراحي سيستم
 Running به شمار مي رود. هزينه عملياتي سيستم و يا Scrubber
Cost، سومين جنبه طراحي سيستم Paint Scrubber را تشکيل 
 Paint مي دهد. در اين ديدگاه، افت فشار جريان هوا هنگام عبور از
Scrubber معيار تعيين کننده ظرفيت فن های اگزاست و در نتيجه 
هزينه هاي مترتب بر Running Cost سيستم مي باشد. از نقطه نظر 
ديناميك سيال، فشار مثبت هوا جرياني از ذرات معلق رنگ را از ميان 
پرده اي از آب عبور داده، ذرات رنگ را در مسير آب به جاي مي گذارد. 
محاسبات مربوط به ديناميك ذرات رنگ، سرعت و فشار هواي کابين 
و سرعت آب در مسير آبشار، بايد به گونه اي انجام پذيرد تا امتداد بردار 
ممنتوم خطي ذرات رنگ، پس از برخورد با آبشار، سطح آب راکد کف 
تانك را قطع نمايد. طراحي سيستم آبشار در يك يا چند طبقه و طراحي 
و جانمايي قطره گيرها )Eliminators( بر اساس تحليل ديناميك 
جريان چند فازي در شرايط ناپايدار و با توجه به محدوديتهاي قوانين 
زيست محيطي، طراحي سيستم Paint Scrubber را با چالش جدي 
مواجه مي سازد. طرح تحقيقاتي حاظر با الهام گرفتن از ايده اي نو و 
انجام محاسبات و شبيه سازي هيدروديناميکي جريان تك فازي کابين 
و Scrubber با تحليل سه طرح رايج حال حاضر دنيا و مقايسه نتايج 
به دست آمده، نمونه اي جديد از Paint Scrubber را با ويژگي هاي 
منحصر به فرد نسبت به طرح هاي موجود و با نام تجاري شرکت تام 

ايران خودرو ارائه می نمايد.

کد: 91029
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Paint Scrubber كابين پاشش و نقش
 Header، Booth کابين پاشش رنگ خودرو از سه بخش اصلی
و Scrubber تشکيل يافته است. )شکل )1(( مجموعه اي از عوامل 
در کابين پاشش مورد نيازند تا پيش زمينه پاشش رنگ روي بدنه 
خودرو مهيا گردد. نخستين عامل مورد نياز، جرياني از هوا با دماي              
از  از عبور  باشد که پس  Cº 1±22 و رطوبت نسبي   5±65 مي 

فيلترهايي  با گريد EU5 ، ذرات معلق آن جذب شده باشد. 
متوسط   ميزان  به  هوا  سرعت  يکنواخت  توزيع  عامل،  دومين 
از  هوا  عبور  از  پس  توزيع  اين  است.  بدنه  اطراف  در   0.5m/s
سپس  و  کابين   Fast Header بخش   Perforated Panels
پااليش و توزيع يکنواخت آن توسط فيلترهاي رول EU5 حاصل مي 
شود. در برخي طرح ها همانطور که در شکل )1( نيز مشاهده مي شود 
از فيلترهاي کيسه اي  EU5 در بخش  Fast headerاستفاده نموده، 
  Slow Headerآنگاه توزيع يکواخت هوا را توسط صفحات مشبك در
ايجاد مي نمايند. صرفه نظر از نوع طراحي در بخش Header کابين، 
طراحي Scrubber نيز تاثير مستقيمی روي نحوه توزيع هواي کابين 

دارد که در اين مقاله به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.

عامل سوم موردنياز در کابين پاشش رنگ، جريان يکنواخت آب در 
بخش Scrubber مي باشد. اين جريان عالوه بر جلوگيري از نشست 
ذرات رنگ روي سطوح فلزي Scrubber، در بخش آبشار نيز نقش 
پاالينده هواي خروجي را ايفا می کند. مخلوط آب و ذرات رنگ جذب 
 Desludge شده، جهت جداسازي و ارسال براي بازيافت، به سيستم
فنهاي  توسط  نيز   Scrubber از  خروجي  هواي  مي شوند.  هدايت 

اگزاست از سالن خارج مي شوند.
رنگ، چهارمين عامل مورد نياز در کابين پاشش است. تحويل رنگ 
با دبي ، دانسيته و ويسکوزيته مشخص و متناسب با نوع سيستم پاشش، 
يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده راندمان سيستم و کيفيت رنگ 
نهايی را تشکيل مي دهد. محدوده قطر ذرات رنگ پاشش شده، سرعت 
ذرات هنگام خروج از نازل و شدت ميدان الکترومغناطيسي ايجاد شده 
توسط سيستم پاشش از ديگر عوامل تعيين کننده کيفيت محصول 

خروجي به شمار مي روند.
کابين های پاشش مورد استفاده در کارخانجات خودروسازی دنيا 
در دو بخش Header و Booth کامال يکسان بوده، تنها در بخش 
 Scrubber حاضر  حال  در  می شوند.  ساخته  متفاوت   Scrubber

شكل )2(–  نمايش شبكه محاسباتي حجم محدود برای سه طرح تحليل شده

)Venturi شكل )1(- شماتيك مجموعه كابين پاشش رنگ )طرح
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از  يکي  پايه  بر  دنيا  خودروسازي  کارخانجات  در  پاشش  کابينهاي 
طرح هاي زير ساخته مي شود:

)Venturi® Type )Dürr Company Patent .1
)Hydrospin® Type )Haden Company Patent .2

 Vortecon® Type )University of Kentucky  .3
)Patent

کابينهای  در  استفاده  مورد  طرح  قديمی ترين   Venturi طرح 
پاشش رنگ است که توسط شرکت Durr طراحی و ارائه شده است. 
از  شده،  ارائه   Haden شرکت  توسط  که   Hydrospin طرح  در 
مولفه کريوليس بردار شتاب جاذبه زمين جهت ايجاد جريان چرخشی 
Dynatubeها  از  آمدن  پايين  حين  آب  و  رنگ  هوا،  مخلوط  در 
استفاده می شود که نسبت به طرح اول به مراتب از راندمان بهتری 
برخوردار می باشد. طرح سوم يا Vortecone که تحت عنوان يك 
پروژه تحقيقاتي در دانشگاه Kentucky و با سرمايه گذاري شرکت 
با  اين شرکت  به  متعلق  Toyota طراحی شده، در هفت کارخانه 
موفقيت در ژاپن و آمريکا مورد استفاده قرار گرفته است]7و8[. شرکت 
Honda نيز روي نسلهاي دوم و سوم اين طرح سرمايه گذاري نموده 
است. در اين مقاله دو طرح Venturi و Hydrospin به همراه طرح 
پيشنهادی TAM تحليل شده، نتايج حاصله به همراه نتايج تحليل 
 ،Vortecone Kentucky جهت طرح  دانشگاه  توسط  ارائه شده 
پارامترهاي تعيين کننده برتري سيستم  مقايسه شده اند. مهمترين 
Paint Scrubber بر اساس معيار های سه گانه بخش اول عبارتند 

از:
1- راندمان جذب ذرات رنگ )و آب ( از هواي خروجي

2- ايجاد جريان هواي متقارن با محدوده سرعت قابل قبول روي 
سطح بدنه در داخل کابين

 Scrubber 3- کاهش افت فشار جريان از ورود تا خروج از سيستم
)Ergonomy Aspect( 4- کاهش نويز در کابين پاشش

5- کاهش ميزان مصرف آب
آنچه دراين مقاله بدان پرداخته شده مقايسه طرح پيشنهادي با سه 
طرح موجود از نقطه نظر معيارهاي دوم و سوم است. معيارهاي اول، 
 CFD چهارم و پنجم تنها پس از نمونه سازي و تاييد نتايج تحليل

توسط نتايج تجربي امکان پذير خواهد بود.

فرضيات و معادالت حاكم
در  که  می باشد  ناويراستوکس  معادله  جريان،  بر  حاکم  معادله 
برگيرنده سه دسته معادالت بقای جرم، بقای ممنتوم و بقای انرژی 
معادالت حل  اغتشاش، مجموعاً  مدلسازی  معادالت  به همراه  بوده، 
اغتشاشی  مدل  هيچ  که  آنجايی  از  می دهند.  تشکيل  را  جريان 
وجود ندارد که در همه مسائل کاربرد داشته باشد، انتخاب مدل به 
مالحظاتی نظير فيزيك حاکم بر جريان، دقت مورد نياز، محدوديت 
های  طيف  در  مدلها  از  استفاده  تجربه  و  موجود  محاسباتی  منابع 

مختلف مسائل بستگی دارد. ]5[
مدل اغتشاش بکار رفته در حل جريان کابين، مدل دو معادله ای 
)( می باشد که به دليل افزايش درجه غير خطي، زمان اجراي  ε−K

افزايش يافته  )( ε−K آن 10 تا 15 درصد نسبت به مدل استاندارد 
است. ]2[ معادالت اين مدل به شرح زير می باشند:

 )1(
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                                 )3(
 

3
0

3

2
*
2 1

1

βη
η
ηρηµ

εε +









−

+=
C

CC                                            
در حل اين مساله حالت دائم فرض شده، جريان به صورت تراکم 
است.  شده  گرفته  نظر  در  مغشوش  نيز  مرزي  اليه  و  لزج  و  ناپذير 
يك سري  از   Scrubber و  کابين  داخل  هواي  جريان  حل  جهت 
فرضيات ساده کننده استفاده شده است که در ادامه بيان می شوند. 
در اين تحليل جريان هوا به صورت پايدار و خودرو در داخل کابين 

Scrubber  شكل)3(- نمايش تاثِير طراحی
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m
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در موقعيت ثابتي در نظر گرفته شده است. ]3[ با توجه به موقعيت 
پاشش  ماشينهای  سازنده  جداول  از  استفاده  با  و  خودرو  قرارگيري 
رنگ، محل دقيق دستگاههاي پاشش و زواياي قرارگيري آنها نسبت به 
خودرو محاسبه شده است. از مدلسازی اسکيد حمل بدنه، زنجيرهاي 
کانواير انتقال، و گريتينگها صرفنظر شده است. ذرات رنگ و حرکت 
آنها درون کابين، به همراه جريان آب در کف کابين در اين تحليل 

لحاظ نشده است.]1[ 

شرايط مرزي، مدل فيزيكي و روش جداسازي
شده  فرض  دائم  شرايط  در  تحليل  محاسبات،  کاهش  منظور  به 
است. )همچنين شبکه نيز ثابت فرض شده است.( شرايط ورود جريان 
 Velocity باالي کابين به صورت شرط مرزي  Low Headerهوا از
sm5.0 و در سيلوئت هاي  ورودی و خروجی  Inlet با فرض سرعت 
%1.0 فرض شده است1.  sm1.0 با شدت توربوالنس   نيز سرعت 
با اين فرضيات شرايط خروج جريان Exhaust Fan با فرض فشار 
نظر  در  واحد  برابر  نرخ جريان  با ضريب   Pa1800 استاتيك  مکش 
گرفته شده است. در اينجا مدل حل به صورت معادالت مجزا ضمني، 
و سه  دائم  دارد.(  نياز  بيشتر  تکرار  تعداد  ولی  به حافظه کمتر  )که 
بعدي در نظر گرفته شده است. ويسکوزيته نيز با روش دو معادله اي )

( با تابع اصالح استاندارد درنزديکي ديواره مدل شده، که  ε−KRNG

مزيت پيش بيني خطوط جريان با انحنا و نرخ کرنش زياد را داراست. 
Pa101325 و با ويسکوزيته  ، فشار  3225.1 mkg جريان هوا با چگالي 

789.1)( فرض گرديده است. 5 smkge −− ثابت 
همانطور که در قسمتهاي قبل ذکر شد، به منظور مدلسازي جريان 
هواي درون کابين، مقادير س�رع�ت هواي ورودي از سق�ف و خروج�ِي 
از سيلوئت هاي ورودي و خروجي کابي�ن در نقاطي دلخواه با است�فاده 

از دستگاه سرعت سنج اندازه گيري شده است.
تحليل نتايج

از:  نتايج تحليل بکار رفته اند عبارتند  پارامترهايی که در نمايش 
مقدارسرعت، مقدار چرخش در جريان، مقدار فشار و شکل خطوط 
جريان سيال )که ازLow Header  کابين به سقف بدنه نزديك مي 

شوند، بر روي بدنه واگرا شده، وارد محدوده Scrubber می شوند.(
شکل  استوانه ای  مجاری  از  استفاده   Hydrospin طرح  در 
)Dynatube( و بهره گيری از مؤلفه کريوليس شتاب جاذبه زمين 
)که باعث چرخش جريان حين پايين آمدن از Dynatube می شود.(  

Haden 1  - مطابق نتايج اندازه گيری شده در کابين طرح

پديده Vortex Shadding را در جريان سبب می گردد، که همين 
امر اختالط جريان آب ، رنگ و هوا را تسهيل می نمايد.

در طرح Venturi، عبور جريان ازVenturi Nozzle  اغتشاش 
شديد جريان هوا را به دنبال دارد که اين امر عمليات جداسازی ثقلی 
ذرات رنگ از هوا را تسريع می بخشد. از ديگر مزايای اين طرح می توان 

به نگهداری و تعميرات آسانتر اشاره نمود. ]9[
 Vorticity با بهره گيری از جريان چرخشی با Vortecone طرح
باال، جدايی ذرات رنگ و آب تحت تأثير پديده گريز از مرکز را موجب 
می گردد. اين طرح باالترين راندمان جذب ذرات را دارا بوده، کاهش 

حجم Scrubber از ديگر مزايای آن به شمار می رود. ]6[
سرعت  توزيع  می شود،  مشاهده  نيز   )4( شکل  در  که  همانطور 
هوای اطراف بدنه در طرح TAM کاماًل متقارن است. اين تقارن که 
 Venturi. می باشد، در طرحهای Scrubber متاثر از نوع طراحی
تاثير  امر  اين  نمی خورد.  Hydrospin  و Vortecone به چشم 
بدنه  روی  رنگ  پوشش  يکنواخت ضخامت  توزيع  در  اهميتی  حائز 
داشته، فاکتور مهمی در تعيين نمره کيفی رنگ نهايی به شمار می رود. 
نمودار )1( مقايسه ای از توزيع سرعت هوا در يك مقطع عرضی کابين 
)شامل بدنه خودرو( را در طرحهای مختلف Scrubber ارائه می دهد.

دومين نکته حائز اهميت در مقايسه طرحهای مورد بحث، ميزان 
اغتشاش جريان هوا در کابين می باشد. همانطور که در شکلهای )5( 
طرح  در  بدنه  زير  جريان  اغتشاش  ميزان  می گردد،  مشاهده   )6( و 
مسير  اين طرح  در  بوده،  از دو طرح ديگر  به مراتب کمتر   TAM
جريان با حرکت طولی2 در کابين وجود ندارد. وجود جريانهای طولی 
در کابين پاشش انتقال ذرات رنگ به بدنه قبلی يا بعدی را به دنبال 

داشته، مشکالت کيفی حادی را در خط توليد باعث می گردد.
نکته سومی که در رابطه با طرح پيشنهادی TAM قابل توجه 
است، ميزان افت فشار در محدوده Scrubber می باشد. همانطور که 
در نمودار )2( نيز مالحظه می شود، طرح TAM با افت فشار 130.9 
mm H2O پس از Vortecone A. C کمترين افت فشار را دارا 
می باشد. اين امر تاثير به سزايی را در کاهش سرمايه گذاری اوليه و 
Runing Cost سيستم به دنبال دارد. جهت مقايسه هزينه ها با 
استفاده از معيار کمی، سالن رنگ شماره 2 شرکت ايران خودرو با 
ظرفيت خالص uph 45 )که از طرح Hydrospin سود می جويد( 
به عنوان مرجع انتخاب شده است. ميزان کاهش هزينه سرمايه گذاری 
اوليه و هزينه عملياتی طرح پيشنهادی نسبت به سيستم موجود به 
ترتيب معادل € 502،000 و ساالنه € 32،000 محاسبه شده است 
 Scrubber که شامل کاهش توان  فنهای  اگزاست و کاهش ابعادی

می باشد. 
نتايج تحقيقی که در اين مقاله بدان پرداخته شده است، تحليل 
جريان تك فازی می باشد که برای سهولت در محاسبات، پارامترهای 
رنگ و آب به طور جداگانه در آن لحاظ نشده اند. تکميل اين طرح 
نتايج  مقايسه  و  بررسی  و  فازی  چند  جريانهای  مدلسازی  نيازمند 

تحليل با مقادير اندازه گيری شده بر روی نمونه واقعی می باشد.

2  - جريان طولی به مسيرهايی از جريان اطالق می شود که در راستای طولی بدنه خودرو 
حرکت می نمايند.

نمودار)2(- مقايسه افت فشار 
Scrubber در طرحهاي مختلف
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گوناگون

نخستين جشنواره ورزشي شرکت تام ايران خودرو ، همزمان با 
دهه فجر سال 90 برگزار شد .  

اين جشنواره با هدف ترغيب پرسنل به فعاليت هاي ورزشي ، ايجاد 
محيط کاري پويا و شاداب، تحکيم روابط درون سازماني ، تقويت کار 
تيمي ، ايجاد روحيه رقابت پذيري و ارتقاي سالمت عمومي کارکنان 

بنا نهاده شد . 
جشنواره سال گذشته در 5 رشته ورزشي فوتسال، واليبال، پينگ 
و  پنگ  پينگ  رشته هاي  در  که  شد  برگزار  دارت  و  پنگ، شطرنج 

دارت همکاران خانم نيز حضور داشتند .
روزها  برخي  در  که  شد  انجام  روز   17 طي  مسابقات  مجموع 
شاهد برگزاري بيش از يك رشته ورزشي بوديم . در جريان برگزاري 
به صورت  پرسنل  از  نفر   280 حدود  دوره  اين  مسابقات  اجراي  و 

مستقيم و حدود 20 نفر غيرمستقيم مشارکت داشتند.
به شرح  گروهي  و  انفرادي  هاي  رشته  در  مسابقات  برتر  نفرات 

ذيل بودند :
رده بندي كلي واحدها: 

رباتيك  سيستمهاي  گروه   ، اول  مقام  ابزاردقيق  و  کنترل  گروه 
اداري  امور  و  بهبود سازماني  مالي،  معاونت  و گروه هاي  مقام دوم 

مشترکا به مقام سوم دست يافت.

حواشي مسابقات:
فوتسال:

بارز  حواشي  از  مسابقات  سوم  روز  بازي هاي  به  داور  نرسيدن 
کميته  توسط  مسابقه  سه  شد  موجب  که  بود  فوتسال  مسابقات 
برگزاري قضاوت شود. همچنين تالش تيم هاي مختلف براي جذب 
از نکات جالب  براي تقويت تيم خود  از بخش هاي مختلف  بازيکن 

اين مسابقات بود.
واليبال:

سري  از  بازي  يك  در  ورزشي  لباس  داشتن  اختيار  در  عدم 
مسابقات واليبال به دليل اشتباه در واگذاري لباس هاي ورزشي يکي 
بازي هاي  در  البته  که  بود  واليبال  مسابقات  اين  جالب  حواشي  از 

بعدي اين اشتباه اصالح شد.
دارت:

دليل  به  دارت ها  از  عدد  دو  آقايان  گروه  دارت  رقابت هاي  در 
مسابقات  و  شکست  زمين  با  دارت ها  برخورد  و  جالب  پرتاب هاي 
با يك دارت پيگيري شد و البته خللي در اين رقابت ها ايجاد نکرد 
نکته جالب اين که يکي از پرتاب هاي آقايان دقيقا در وسط سيبل 

فرود آمد.
شطرنج:

نکته جالب اين رقابت هاي ساکت، انتخاب نفر اول بود چرا که 
تفکيك قهرمان و نايب قهرمان بر اساس پوئن شکني)با توجه به هم 

امتياز بودن نفرات برتر( صورت گرفت.
پينگ پنگ:

دليل  به  واليبال  با  پنگ  پينگ  مسابقات  از  بخشي  تداخل 
بود. کميته  رقابت ها  اين  از حواشي  نيز  مکاني  و  زماني  محدوديت 
در  اين جشنواره،  کننده  و هماهنگ  برگزارکننده  عنوان  به  ورزش 
پايان از تمامي همکاراني که در اين مسابقات حضور يافته و با حضور 

خود موجب رونق مسابقات شده، کمال تشکر را دارد. 

برگزاري نخستين جشنواره 
ورزشي تام

کد: 91030
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مختلف شامل  غذايي  اصلي  گروه  از چهار  مناسب  مقدار  دريافت 
لبنيات، گروه گوشت، حبوبات، تخم  گروه نان و غالت، گروه شير و 
مرغ، و مغزها و گروه ميوه ها و سبزي ها، عالوه بر تامين انرژي و مواد 
مغذي مورد نياز روزانه افراد موجب سالمتي، پيشگيري و کنترل برخي 
از بيماريهاي مزمن نظير فشارخون، قلبي – عروقي و چاقي مي گردد. 
انجمن قلب آمريکا توصيه نموده است افراد جامعه براي حفظ سالمتي 
خود از يك رژيم غذايي متنوع شامل ميوه ها، سبزي ها، مواد غذايي 
کم چربي يا بدون چربي، غالت، حبوبات، دانه ها، مغزها و گوشت سفيد 

استفاده نمايند.
 مقدار و نوع چربي دريافتي توسط رژيم غذايي نقش موثري در 
بروز برخي از بيماريهاي مزمن از جمله بيماريهاي قلبي – عروقي دارد. 
بنابراين الزم است با تعديل دريافت چربي رژيم غذايي، ميزان چربي 
خون را در حد مطلوب نگه داشت. بدين منظور اصالحات زير در برنامه 

غذايي روزانه توصيه مي گردد:
- کاهش دريافت مواد غذايي غني از اسيدهاي چرب اشباع
- کاهش دريافت مواد غذايي حاوي اسيدهاي چرب ترانس

- کاهش دريافت مواد غذايي حاوي کلسترول
1- مصرف مواد غذائی حاوی چربي های اشباع شده) گوشت قرمز – 

کره – خامه – لبنيات  را تا حد ممکن کاهش دهيد. 

2 -  حداقل دوبار در هفته از ماهی ) به صورت کبابی يا پخته ( 
استفاده نماييد. 

3 - حتی االمکان کره نباتی يا مارگارين را جايگزين کره معمولی 
کنيد.

4- در هفته بيشتر از2 عدد تخم مرغ استفاده نکنيد. 
5- مرتب ورزش کنيد.

6- حداقل چهار تا پنج نوع ميوه يا سبزی تازه در وعده غذايي روزانه 
خود بگنجانيد. 

7- سيگار نکشيد.
8-  استرسهای محيطي را تا حد ممکن کاهش دهيد

اولين،  از  از فيبرهای غذايی يکی  استفاده مناسب و کافی  امروزه 
راحت ترين، بی ضررترين و اقتصادی ترين روش های کاهش چربی و قند 
خون در افراد می باشد.  فيبر يا الياف موادی هستند که در ديواره سلولی 
گياهان يافت می شوند و قابل هضم  درمعده انسان نيستند و قادرند 
بدون آنکه جذب شوند از دستگاه گوارش عبور کنند. فيبرها در مسير 
عبور از دستگاه گوارش آب را در خود نگه می دارند و برخی از آنها با 
اتصال خود به مواد ديگر، خواص درمانی پيدا می کنند. فيبرها در ميوه و 
سبزی، غالت و حبوبات کامل  )نانهاي سبوسدار جو- سنگك و .. –برنج 

قهوه اي ( به فراوانی يافت می شوند. 

رژیم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذایی 

کاهش چربی خون 

کد: 91031
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مسابقه فجر 33 به پايان رسيد و شرکت کنندگان برتر معرفي و به رتبه هاي برتر هدايايي به رسم يادبود تعلق گرفت.
اين مسابقه که مجري آن واحد روابط عمومي بود با هدف جلب مشارکت عمومي پرسنل و خانواده هاي آنها، در چهار حوزه نقاشي، 

کاريکاتور، داستان و خاطره و عکاسي با موضوعيت انقالب اسالمي برگزار شد.
استقبال  به  توجه  با  کرده اند،  شرکت   33 فجر  مسابقه  در  که  آنها  خانواده هاي  و  همکاران  کليه  از  تشکر  عمومي ضمن  روابط  واحد 
شرکت کنندگان از اين مسابقه در نظر دارد براي دوره هاي بعدي و در مناسبت هاي مختلف نيز مسابقات مشترکي تعريف کند که به مرور 

و از طريق پرتال اطالع رساني خواهد شد.
مسابقه بعدي نيز در راستاي همين سناريو با عنوان " طبيعت و گردشگري" تعريف شده است.

نفرات برتر گروه هاي سني پيش دبستان و دبستاني حوزه نقاشي :

ساير آثار:
در بخش مسابقات عکاسي با توجه به مواردي چون نامرتبط بودن تصوير با موضوع و  استفاده از برنامه هاي ويرايش تصاوير،  متاسفانه 
موردي منتخب نشد. در بخش داستان و خاطره اثر جناب آقاي محمدرضا رجعتي )همسر سرکار خانم کاکاوند( به عنوان اثر منتخب برگزيده 

شد همچنين در بخش کاريکاتور اثر سرکار خانم آنژه بکوسي به عنوان کاريکاتور برگزيده انتخاب شد.
شايان ذکر است کليه آثار توسط يك تيم حرفه اي داوري و خارج از سازمان ارزيابي و گزينش شدند.

به رسم يادبود به آثار منتخب و کليه کودکان در بخش نقاشي هدايايي تقديم شد.

از برندگان مسابقه »فجر 33« تقدير شد

ريحانه دهقاني – 4 ساله علي اصغر رسولي – 5 ساله

هستي هاشمي – 7 ساله

كيانا بهنام – 10 ساله

روابط عمومي شرکت درنظر دارد با هدف ارزيابي و دريافت 
نظرات و تعيين پرمخاطب ترين مطالب نشريه اقدام به نظرسنجي 

از طريق پيامك داشته باشد. 
براي اين امر در قسمت باالي هر کدام از مطالب نشريه کدي 

درج شده و همکاران مي توانند کد مربوط به مطالبي که مورد 
پسند آنها واقع شده را به شماره 30004897 به صورت پيام کوتاه 

ارسال کنند.
از بين مشارکت کنندگان در نظر سنجي در هر دوره به دو نفر 
ويکي از نويسندگان مطلبي که بيشترين مخاطب را داشته به قيد 
قرعه جوايزي تعلق خواهد گرفت . اسامي سه برنده اين شماره در 

نشريه بعدي اعالم خواهد شد .
مشتاقانه منتظر دريافت نظرات شما خواهيم بود.

نظر بدهيد جايزه بگيريد!
کد: 91032

کد: 91033






