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در تحقق شعار تولید ملی
حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه مسئولند
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برای کسب رتبه نخست جهان تالش می کند

اعیاد شعبانیه بر همگان مبارک باد
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سخن
سردبیر

کد: 91034

اينك برگ ديگري از تام نامه را با نام خدا ورق مي زنيم كه مثل هميشه ياريگر ما بوده و هست.
اين نسخه تام نامه را با بهره گيري از نظرات و پيشنهادات ارزنده شما همكاران عزيز تهيه كرديم كه 
جا دارد از همفكري و مشاركت شما تشكر كنيم. تمام تالش ما ، حفظ و ارتقاي كيفيت نشريه است كه 

اميدواريم با همراهي شما برپا و پربار بماند.
درسازماني مشغول به كارهستيم كه به درستي ممتاز است و بايد تالش شود هرچه بهتر و ملموس تر 
توانمندي هاي آن معرفي شود. امروزه حضور در نمايشگاه ها يكي از تاثيرگذارترين راه كارهاي تبليغاتي 

است كه مديران بازاريابي شركت ها اهميت زيادي براي آن قائلند. 
شركت تام ايران خودرو نيز به عنوان يكي از پيمانكاران در ارايه خدمات تخصصي در حوزه صنعت، براي 
اين موضوع اهميت ويژه اي قائل شده و حضور در نمايشگاههاي تخصصي در حوزه هاي كسب و كار خود 

را فرصت مغتنمي در جهت ارايه توانمندي هاي خود مي داند.
حضور تام در دوماه گذشته در سه نمايشگاه بين المللي نفت و گاز و پتروشيمي تهران،  نام آوران ايران 
نزد  اين شركت در  ارتقاي جايگاه  تبريز، ضمن  ابزار دقيق  و  اتوماسيون  المللي  بين  نمايشگاه  خودرو و 

كارفرمايان دستاوردهاي خوبي نيز به همراه داشت .
به  ما  نگاه  داريم  اميد  بود.  جديدي  ناخداي  به  تام  كشتي  هدايت  سپردن  اخير،  رويدادهاي  ديگر  از 
مسيررشد و ترقي، بهره گيري از تجربيات گذشته،   تالش و مشاركت همگاني به مثابه موتور محركي باشند 
كه راه كوشش پيوسته براي غلبه بر امواج متالطم درياي كسب و كار امروزي را فراهم آورد؛ چرا كه پويايي 

و تغيير در مسير درست، الزمه حركت رو به جلو در سازمان است.

نگاهي به رويدادهاي تام
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نگاه

رهبر انقالب اسالمي با حضور در جمع كارگران نمونه سراسر 
كشور و جمعي از كارگران واحدهاي صنعتي توليدي، با تبريك 
هفته كارگر به كارگران و آحاد ملت بزرگ ايران، علت حضور 
خود در جمع كارگران را تشكر و اداي احترام به كار و كارگر 
بر دستان  اسالم  مكرم  نبي  بوسه  افزودند:  و  ايراني خواندند 
يك كارگر، درسي ارزشمند براي همه و نماد ارزش گذاري كار و 

نيروي كار در اسالم است.
ايشان كار به معناي وسيع كلمه، از جمله كار يدي، جسمي، فكري، 
علمي و مديريتي را محور حيات، حركت و پيشرفت مستمر هر جامعه 
برشمردند و با اشاره به سوء استفاده حكومت هاي سوسياليستي و 
سرمايه داري از كارگران افزودند: اسالم بر خالف اين مكاتب، با كارگر 

صادق است و در منطقي مستحكم، كار را ارزش و ارزش آفرين مي داند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر ضرورت تجلي هرچه بيشتر 
منطق و مباني فكري اسالم در برنامه ريزي ها و اقدامات مربوط به كار و 
جامعه كارگري، سرمايه و نيروي كار را دو بال توليد ملي براي حركت 
و پيشرفت خواندند و افزودند: بايد به كار ايراني و سرمايه ايراني احترام 
گذاشت تا توليد ملي به معناي حقيقي كلمه، امكان پذير شود. ايشان 
تمركز  درباره  اخير  سال  چند  در  خود  مستمر  تذكرات  به  اشاره  با 
توطئه هاي دشمن بر مسايل اقتصادي افزودند: نشانه هاي اين توطئه 
بزرگ در شرايط كنوني هر روز بيشتر آشكار مي شود اما ملت ايران با 
همان عزم راسخي كه موانع ديگر را از سر راه برداشت، انشاءاهلل اين 

مانع را هم از سر راه بر مي دارد.

رهبر معظم انقالب: 

تحقق اهداف واقعي كشور
 در گرو خوداتكايي و استقالل اقتصادي است

وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد داد، كميته مشتركی 
از ايران و چين برای رفع سريع موانع و مشكالت، مديريت 

پروژه های چين در ايران را مورد بازنگری قرار دهد.
در  چين  صنايع  وزير  او  می  وی  با  ديدار  در  غضنفری  مهدی   
كرد:  اظهار  پكن  در  شانگ های  همكاری های  اجالس  حاشيه 
مناسبات دو كشور دوره طوالنی را پشت سر می گذارد و دارای ابعاد 
گسترده ای است كه با توجه به عالقه مندی دو طرف بايد به توسعه 

آن اقدام كرد .
مشترک  پروژه های  ايران  اسالمی  جمهوری  كرد:  عنوان  وی 
را  است همكاری ها  و ضروری  آغاز كرده  با كشور چين  را  صنعتی 
دو  موفقيت   . كرد  آغاز  نيز  معادن  اكتشاف  و  استخراج  زمينه  در 
نقشه  تدوين يك  در  توسعه همكاری ها،  برای  و چين  ايران  كشور 
راه استراتژيك همكاری در زمينه های مختلف برای 10 سال آينده 

است.
تمام  مديريت  كه  است  اين  ما  پيشنهاد  داد:  ادامه  غضنفری 
مشتركی  كميته  در  می كند  اجرا  درايران  چين  كه  را  پروژه هايی 
قرار  بررسی مجدد  مورد  از دستگاه های مختلف دو كشور  متشكل 

گيرد تا موانع و مشكالت در اسرع وقت مرتفع شود.

غضنفری در اجالس شانگ هاي تاكيد كرد:

همكاری ها را در زمينه استخراج و اكتشاف معادن گسترش يابد

ب�ا توليد انبوه دومين برند ملي ايران خودرو 
و عرض�ه آن به بازار ه�اي داخلي و صادراتي، 
ارزش  و  حف�ظ  ايران خ�ودرو  س�ودآوري 
س�هام اين ش�ركت را در بازار س�رمايه ارتقا 

مي هد. 
 مهندس جواد نجم الدين مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: خودرو رانا با 
موجود  سرمايه گذاري هاي  از  كثر  حدا  از  استفاده 
در خطوط توليد و توسعه پلتفرم و طراحي بالغ بر 
ايراني،  644 مجموعه و سيستم توسط مهندسان 

اقتصاد  عايد  قابل توجهي  ريالي  و  ارزي  صرفه جويي 
كشور كرده است .

هدف  با  ايران خودرو  محصول  اولين  رانا،  افزود:  وي 
 – C)خانوادگي  دركالس   مشتريان  نياز  به  پاسخ 

در  محصول  ارزانترين  و  است  متوسط( 
كالس سی برند ايران خودرو است .

خودرو  ايران  صنعتي  گروه  مديرعامل 
خاطر نشان كرد: رانا، اولين خودرو ايراني با 
سطح استاندارد يورو 4 و قابليت استاندارد 

يورو 5 جهت بازارهاي صادراتي را دارد .

مهندس نجم الدين خبرداد : 

رانا، ارزش سهام ايران خودرو را ارتقا مي دهد

کد: 91035

کد: 91036

کد: 91037
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از تام
چه خبر؟

تام  سابق  و  جديد  مديران عامل  معارفه  و  توديع  مراسم 
ايران خودرو با حضور قائم مقام مديرعامل ايران خودرو در 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري  توسعه محصول،  و  كيفيت 
ايران خودرو، مديرعامل ساپكو، مديرعامل ايسيكو و جمعي 
از معاونين و مديران ايران خودرو و تام ايران خودرو بعدازظهر 

روز پنج شنبه اول تيرماه برگزار شد.
در اين مراسم كه حدود دو ساعت به طول انجاميد مديران ارشد 

تام با مديرعامل جديد شركت آشنا شدند.
از  الكترونيك  و  برق  ليسانس  داراي  زاده  شيخ  علي  مهندس 
از سازمان  اجرايي  ليسانس مديريت  فوق  و  علم و صنعت  دانشگاه 
مديريت صنعتي است. وي داراي سوابق مديريتي نيز در شركت هاي 
مهندسي شركت  و  فني  معاونت  محركه،  نيرو  معاونت  تبريز،  ايدم 
مگاموتور و از سال 1389 تاكنون معاونت سواري سازي ايران خودرو 

بوده است.
در اين مراسم مهندس سليماني قائم مقام مديرعامل ايران خودرو 
در كيفيت و توسعه محصول با اشاره به اين كه تام ايران خودرو يك 
شركت دانش محور است و بر مبناي اهداف صنعت خودرو تشكيل 
مختلف  گروه هاي  در  است  توانسته  شركت  اين  شد:  يادآور  شده، 
معدني، نفتي، ريلي و نيرو، پروژه هاي خوبي را جذب كند و انتظار ما 
از اين شركت اين است كه مشابه چنين پروژه هايي را نيز بتواند در 

خارج كشور اجرايي كند.
وي همچنين تاكيد كرد: روز 31 خردادماه نيز كه مجمع شركت 
تام ايران خودرو برگزار شد مديرعامل ارشد ايران خودرو از عملكرد 

تام ايران خودرو اظهار رضايت داشت. 
كليه  از  تقدير  ضمن  مرادي  حميد  مهندس  مراسم  اين  در 
همكاراني كه در طول مديريت به وي كمك شاياني كرده اند، يادآور 
شد: افتخار مي كنم كه در مدت حدود 14 سال در شركتي حضور 

داشته ام كه در كار خود پيشرو بوده است .
از كمك،  از شركت هستم  رفتن  در حال  كه  اكنون  افزود:  وي 
حمايت و اعتماد مهندس نجم الدين در زمان مديريتم در تام تشكر 

مي كنم.
مهندس مرادي در توصيه اي به مديرعامل جديد نيز گفت: تمام 
سرمايه تام ايران خودرو نيروهاي انساني توانمند آن است كه توصيه 

مي كنم قدر آنها را بدانيد. 
در ادامه مهندس شيخ زاده نيز با اشاره به اين كه در مدتي كه 
در هيات مديره تام مشغول به فعاليت هستم به عنوان يك دوست 
خوب در كنار مهندس مرادي بوده ام، تاكيد كرد: طي مدت ياد شده 
شاهد تغيير رويه هاي جدي در تام بوده ام. از اين كه امروز در جايگاه 
شخصي مثل مهندس مرادي قرار مي گيرم، خوشحال نيستم اما تمام 

تالش خود را براي پيشبرد اهداف شركت خواهم كرد. 
وي افزود: بر نقاط قوت فعلي تاكيد خواهد شد و جايي نيز كه 
احساس شود نياز به اصالح يا تغييري الزم باشد براي سرعت در امور 

و بهبود شرايط شركت اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.
از طرف  يادبود  به رسم  اي  تقدير و هديه  لوح  پايان مراسم  در 
مهندس نجم الدين به مهندس مرادي اهدا و حكم مديرعامل جديد 

تام ايران خودرو نيز قرائت شد.

مديرعامل جديد تام ايران خودرو 
منصوب شد

کد: 91038
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" جناب آقاي علي شيخ زاده 
با سالم

استناد  به  و  جنابعالي  شايستگي هاي  و  تخصص  سوابق،  به  نظر 
تام  تيرماه هيات مديره شركت  اول  صورتجلسه شماره 158 مورخ 
به  موصوف  شركت  مديره  هيات  در  عضويت  بر  عالوه  ايران خودرو 

عنوان "مديرعامل" نيز منصوب مي شويد.
لزوما يادآوري مي نمايد كه رعايت سياست هاي اجرايي و ضوابط 
ايران خودرو در تصميماتي كه در قالب هيات  ابالغي گروه صنعتي 
مديره شركت ياد شده اتخاذ خواهيد نمود الزامي بوده و در مواردي 

اعضاي هيات مديره  و  انتخاب مديرعامل  به  كه آن شركت نسبت 
مستقيم(  غير  وابسته  يا  خود)تابعه  اقماري  و  فرعي  شركـت هاي 
انتصاب  يا  انتخاب  از  قبل  مورد  هر  در  بايستي  اقدام مي نمايد 
نامبردگان، موافقت گروه صنعتي ايران خودرو را كتبا دريافت نمايد.

اميد است به عنوان امين گروه صنعتي ايران خودرو ضمن رعايت 
از  حاصله  اختيارات  از  استفاده  و  كشور  جاري  مقررات  و  قوانين 
با بهره گيري از  اساس نامه شركت همراه ساير اعضاي هيات مديره 
نيروي متخصص و در انجام صحيح مسووليت هاي محوله موفق بوده 
و در پيشبرد اهداف گروه صنعتي ايران خودرو در آن واحد نهايت 

كوشش و جديت را به عمل آوريد.
جواد نجم الدين
مديرعامل"

همچنين در بخشي از متن تقدير مهندس نجم الدين از مهندس 
مرادي چنين آمده است:

"جناب آقاي حميد مرادي
اينجانب ضمن آرزوي توفيق روز افزون براي آن برادر ارجمند بر 
خود واجب مي دانم از تالش مجدانه و خالصانه شما در مدت همكاري 

در گروه صنعتي ايران خودرو صميمانه تقدير و تشكر بنمايم.
خانواده  و  جنابعالي  رستگاري  و  سعادت  متعال  خداوند  از 

محترمتان را آرزومندم."

با همت متخصصان تام ايران خودرو؛

خطوط توليدانبوه دومين خودرو ملي ايران خودرو افتتاح شد
خطوط توليد انبوه دومين خودرو با برند ملي ايران خودرو 
27 خرداد ماه سال جاري با حضور معاون اول رييس جمهور، 
شوراي  مجلس  نمايندگان  وتجارت،  معدن  صنعت،  وزير 

اسالمي و مديران ارشد ايران خودرو افتتاح شد. 
در اين بازديد معاون اول رييس جمهور و هيات همراه با فرآيند 
طراحي و توليد خودرو رانا آشنا شدند و توليد اين محصول را برگ 
زرين ديگری از افتخارات صنعت خودرو كشور در سال توليد ملي، 

حمايت از كار و سرمايه ايراني دانستند.
ايران خودرو  الدين مدير عامل گروه صنعتي  مهندس جواد نجم 
در مراسم افتتاح خطوط توليد دومين خودرو ملي ايران خودرو به 
نام رانا با بيان اين مطلب گفت: رانا دومين خودرو با برند ملي ايران 
خودرو  ايران  پلتفرم هاي  و  ملي  برند  توسعه  راستاي  در  و  خودرو 
افزايش  طراحي و توليد شده است. وي افزود: اين خودرو با هدف 
ارزش سهام ايران خودرو و توسعه سهم اين شركت در بازار داخلي و 
بازار هاي هدف صادراتي و با استاندارد ايمني باال و در حد سه ستاره 

و استاندارد آاليندگي يورو )3 ، 4 و 5 ( به بازار عرضه می شود.
ــان  ــم الدين خاطر نش ــدس نج مهن
ساخت: اين خودرو، ارزان ترين محصول 
ــي برند ايران خودرو با سطح  كالس س
تجهيزات رفاهي و عملكردي مناسب در 
ــي 15 ميليون تومان هدف  حدود قيمت

ــت. وي تاكيد كرد: اين خودرو از طراحي تا صنعتي  گذاري شده اس
ــاوران خارجي  ــتفاده از مش ــازي و تجهيز خطوط توليد بدون اس س
ــيده و در پروژه رانا از طراحي تا  ــط مهندسان ايراني به ثمر رس توس

توليد محصول نهايي، قطعه سازان ايراني مشاركت داشته اند.
 از اصلی ترين شاخصه های اين پروژه عدم استفاده از مشاورين و 
كارشناسان خارجی در كليه سطوح پروژه، شامل مديريت، طراحی، 
بارز خط  فني  است.درباره خصوصيات  اندازی  راه  و  نصب  ساخت، 
توليد رانا مي توان گفت كه اين خط نه تنها در ايران خودرو بلكه در 
كشور بي نظير است، به طوري كه مي توان به استفاده از تجهيزاتي 
سيستم  جانبي،  خطوط  براي   Overhead Shuttle همچون 
موتور  محفظه  درب های  برای   Roller Hemming Robotic
فيكسچرهای  طراحي  در  جديد  روشهای  از  استفاده  صندوق،  و 
از  حداكثری  استفاده  خاص،  انتقال  سيستم های  جوشكاری، 
منيپوليتورهای داخلی جهت جابجايي های سنگين  اشاره كرد كه 
در مجموع تاثير قابل توجهي در كيفيت ، كارايي و راندمان نهايي 
خط توليد داشته است. الزم به ذكر است، حدود شش ماه است كه 
روند  رانا در حال طي كردن  توليد  خط 
و  تحريم ها  علي رغم  و  است  خود  كيفي 
محدوديت های ايجاد شده خوشبختانه با 
داخلی  توانمند  های  سرمايه  از  استفاده 

اين پروژه ملی به ثمر نشست.

کد: 91039
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شركت تام ايران خودرو در هفدهمين نمايشگاه بين المللی 
نفت، گاز، پااليش و پتروش�يمی به ارايه آخرين دستاوردهاي 

خود در اين حوزه پرداخت.
ــال 1384 با هدف ارايه  ــيمي تام در س ــروه نفت، گاز و پتروش گ
خدمات طراحي، تامين ، نصب و راه اندازي)EPC( پروژه هاي صنعت 
ــيمي سازماندهي شد . در حال حاضر شركت تام  نفت و گاز و پتروش
ــعه بازار و اجراي پروژه ها فعال بوده و حجم پروژه  در دو بخش توس
هاي دردست اجراي تام در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، بالغ بر هزار 

و 500 ميليارد ريال است. 
ــت انجام اين شركت تاسيسات ذخيره  از جمله پروژه هاي در دس
ــازي ميعانات گازي در عسلويه جهت ذخيره سازي ميعانات گازي  س
ــگاه هاي پارس جنوبي با ظرفيت اسمي 640 هزار  تعدادي از پااليش
ــت. اين پرو  ژه تاكنون بيش از 50 درصد پيشرفت در  متر مكعب اس

بخش اجرا داشته و تا سال آينده كار تكميل آن به انجام مي رسد.
در حوزه سي ان جي نيز احداث 215 جايگاه سي ان جي از ديگر 
برنامه هاي اين شركت است كه تا كنون بالغ بر 160 جايگاه تحويل 
شده است و مابقي تجهيزات جايگاه ها تحويل كارفرما شده است كه 
ــدن زيرساخت هاي مربوطه عمليات راه اندازي آن  به محض آماده ش

انجام خواهد شد.
همچنين كليه فعاليت هاي پكيج آب آشاميدني فازهاي 17 و 18 
پارس جنوبي نيز شامل طراحي، خريد و ساخت در داخل شركت تام 

انجام پذيرفت و در حال تحويل به كارفرماست.
ــركت تام قرار گرفتن جزو 20  ــم انداز ش ــت، چش الزم به ذكر اس
شركت برتر داخلي در سال 1395 است و بدين منظور واحد توسعه 
ــركت حضوري فعال در شناسايي و حضور در  مناقصات  بازار اين ش

خواهد داشت.

حضور فعال تام در هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت

دقيق  ابزار  و  صنعتي  اتوماسيون  بين المللي  نمايشگاه  چهارمين 
همزمان با نهمين نمايشگاه صنايع فوالد و متالوژي كه با مشاركت 
شركت تام ايران خودرو در تبريز از 18 خردادماه آغاز شد پس از 

پنج روز به كار خود خاتمه داد.
با  مترمربع  مساحت 54  به  فضايي  در  ايران خودرو  تام  شركت 
هدف ارايه توانمندي هاي خود در زمينه اتوماسيون صنعتي، كنترل 

و ابزار دقيق و سيستم هاي رباتيك در اين نمايشگاه حضور يافت.
ــتگاه ربات           ــش يك دس ــا نماي ــگاه ب ــام در اين نمايش ــور ت حض
ــور حمل باتري و معرفي  ــتگاه منيپوليت Arc Welding و يك دس

توانمندي هاي خود در حوزه كنترل و ابزار دقيق همراه شد.
اين نمايشگاه در دو سالن پروين اعتصامي و اميركبير برگزار شد و 
شركت هايي مثل شركت صنايع ملي مس، فوالد مباركه و ذوب آهن 

نيز در آن حضور داشتند.
گفتني است بيش از 100 شركت مختلف در دو نمايشگاه مذبور 

حضور پيدا كرده  بودند. 

چهارمين نمايشگاه بين المللي اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق

کد: 91040

کد: 91041
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دستاوردهاي  و  پيشنهادها  تخصصي  نمايشگاه  چهارمين 
ساير  كنار  در  تام  حضور  با  خودرو  ايران  نام آور  كاركنان 

شركت هاي تابعه گروه صنعتي ايران خودرو برگزار شد.
وزير  مقام  قائم  دوستعلي  دكتر  حضور  با  كه  نمايشگاه  اين  در 
گروه  مديرعامل  نجم الدين  مهندس  اجتماعي،  رفاه  و  كار  تعاون، 
دانشگاه  استاد  و  مديره  هيات  عضو  فدايي  خودرو،  ايران  صنعتي 
برگزار شد،  كاركنان گروه صنعتي  و  از مديران  اميركبير و جمعي 
شركت تام ايران خودرو در غرفه اي به مساحت 12 مترمربع حضور 
يافت. در غرفه تام ايران خودرو دو پروژه "تابلوهاي يكپارچه مستقل 
بينايي براي شناسايي موقعيت و  "سيستم  و  بانك خازن"  توزيع و 

انواع شيشه خودرو"  معرفي شد.

به  نمونه  به عنوان كارگر  امسال  دارابي كه  از عليرضا  همچنين 
IT معرفي شده  نرم افزار مديريت رخدادها و پشتيباني  ارايه  دليل 

بود، در كنار ساير كارگران برتر ايران خودرو تقدير شد.
ايران خودرو دكتر دوستعلي قائم مقام وزير تعاون،  از غرفه تام 
صنعتي  گروه  مديرعامل  نجم الدين  مهندس  اجتماعي،  رفاه  و  كار 
ايران خودرو و هيات همراه بازديد كردند و در جريان دستاوردهاي 

ارايه شده قرار گرفتند.
در اين نمايشگاه تام ايران خودرو برخي دستاوردهاي خود را از 
قبيل تابلوهاي يكپارچه مستقل توزيع و بانك خازن، سيستم بينايي 
مديريت  نرم افزار  و  خودرو  شيشه  انواع  و  موقعيت  شناسايي  براي 

رخدادها و پشتيباني IT را معرفي كرد.

تام در كنار نام آوران ايران خودرو

دومين همايش ملی هفته رباتيك روز سی ام ارديبهشت 
و  صنعت  فعاالن  حضور  با  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  در  ماه 

دانشگاه از جمله شركت تام ايران خودرو آغاز به كار كرد.
صنايع  ارتباط  گسترش  كارهاي  راه  ارايه  هدف  با  همايش  اين 
مرتبط  و بررسی چالش ها و آينده صنعت رباتيك ايران ، به مدت 
ادامه  مرتبط  آموزشی  هاي  كارگاه  و  نمايشگاه  كنار  در  روز  چهار 
داشت. شركت تام به عنوان بزرگترين متولی تخصصی نرم افزار و 
سخت افزار رباتيك كشور در افتتاحيه اين همايش حضور پررنگی 
داشت. مهندس امير ذوالفقاري مديرگروه كنترل و ابزار دقيق طی 
ايراد سخنرانی در مراسم افتتاحيه اين همايش به معرفی شركت تام 
و نقش مهم آن در ارايه خدمات تخصصی به صنعت كشور پرداخت 

و سپس توانمندي، سابقه و برنامه هاي واحدهاي كنترل ابزار دقيق 
و ربات در جهت رشد صنعت رباتيك كشور را تشريح كرد.

وي خاطرنشان كرد: كشور ژاپن با چگالی 295 ربات در صنعت 
)به ازاي هر 10 هزار نيروي انسانی( رتبه يك را در جهان داراست. 
اين رقم در ژاپن به چگالی 1710 در صنعت خودرو می رسد. اين در 
حالی است كه آمار غير رسمی نشان می دهد تنها حدود سه هزار 

ربات در عرصه صنعت ايران مشغول به كار است.
داخلی  توليد  در  تام  به سابقه  اشاره  از  ذوالفقاري پس  مهندس 
اندازي  راه  نصب،  در  تام  بازار شركت  به سهم  هاي صنعتی،  ربات 
و بهره برداري از 850 ربات در كشور پرداخت و بر پتانسيل باالي 

صنعت كشور در استفاده از ربات ها تاكيد كرد.

افتتاح دومين همايش هفته ملي رباتيك

کد: 91042
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با توجه به اهميت موضوع استفاده از گاز طبيعي به عنوان 
از  يكي  عنوان  به  خودرو  ايران  تام  شركت  پاك،  سوخت 
تاكنون  و  وارد عرصه شده   CNG توسعه صنعت  بازوي هاي 

بيش از 130 جايگاه CNG راه اندازي كرده است.
به گزارش روابط عمومي شركت تام ايران خودرو، از 215 جايگاه

CNG  كه ساخت آنها به تام ايران خودرو واگذار شده، 130 جايگاه 
شامل 101 جايگاه دو منظوره و 29 جايگاه تك منظوره در حال 
كارفرما  تحويل  تجهيزات جايگاه ها  مابقي  و  سرويس دهي هستند 
شده است كه به محض آماده شدن زيرساخت هاي مربوطه عمليات 

راه اندازي آن انجام خواهد شد.
سال  در  خودرو  ايران  تام  پتروشيمي شركت  و  ،گاز  نفت  واحد 
ملي  توسط شركت  شده  برگزار  مناقصه  در  برنده شدن  با   ،1387
پخش فرآورده هاي نفتي ايران موفق به اخذ پروژه احداث 90 جايگاه 
CNG شد. به دليل پيشرفت سريع پروژه و كيفيت باالي تجهيزات 
و طراحي و رضايتمندي باالي كارفرما ، در سال هاي 1388و 1389 
احداث 125 جايگاه سي ان جي ديگر نيز به اين شركت واگذار شد.

اين شركت عالوه بر ساخت و راه اندازي جايگاه هاي سي ان جي، 
از فروش به جايگاه هاي راه اندازي شده  ارايه خدمات پس  در حال 
زيست  مسايل  اهميت  به  توجه  با  خودرو  ايران  تام  شركت  است. 
محيطي و در راستاي يكي از مسووليت هاي اجتماعي خود، در زمينه 

توسعه صنعت سي ان جي مشغول به فعاليت شده است.
در شرايط فعلی ايران از نظر تعداد جايگاه های CNG در مقام 

چهارم جهان قرار دارد و با توجه به روند ساخت و توسعه جايگاه ها تا 
 CNG خرداد ماه سال جاري، ايران به رتبه دوم دارنده جايگاه های

جهان دست پيدا می كند.
الزم به ذكر است شركت تام ايران خودرو در حوزه نفت، گاز و 
پتروشيمي، عالوه بر احداث جايگاه هاي CNG، پروژه هاي ديگري 
اندازه گيري  ايستگاه هاي  و  ذخيره سازي  تاسيسات  احداث  قبيل  از 
ميعانات گازي در عسلويه و پكيج آب آشاميدني فاز 17 و 18 پارس 

جنوبي را نيز درحال تحويل به كارفرماست.

130 جايگاه CNG توسط تام ايران خودرو 
راه اندازي  شد

شركت تام ايران خودرو برنده مناقصه ساخت پست برق 
132/20 كيلوولت مسكن مهر گلبهار خراسان شد.

اين نخستين پروژه اي است كه تام ايران خودرو در حوزه  نيرو 
و در رقابت با هشت شركت ديگر ، موفق به دريافت آن مي شود.

مدت اجراي پرو ژه 14 ماه است كه 30 درصد پروژه شامل كار 
سيويل و ساختمان و 70 درصد آن تامين و نصب تجهيزات پست 

برق است.
الزم به ذكر است گروه فناوري هاي ساختماني در حوزه نيرو ، 
احداث پست هاي 400/33 كيلوولت پروژه هاي فوالد بافق و بردسير 

را نيز در دست اجرا دارد.
براي  گفتني است پست 132/20 كيلوولت مسكن مهر گلبهار 
تامين برق شهر جديد گلبهار واقع در 35 كيلومتري شمال غرب 
مشهد تعريف شده است و با توجه به ابالغ صورت گرفته به زودي 
به  كارفرما  عنوان  به  منطقه اي خراسان  برق  با شركت  آن  قرارداد 

امضا خواهد رسيد.

تام برنده مناقصه ساخت پست برق شد

کد: 91044
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طي مراسمي كه به مناسبت تقدير از كارگران نمونه كشور 
تعاون،  وزير  معاون  تهران،  استاندار  حضور  با  شد،  برگزار 
صنفي  واحدهاي  مسووالن  از  جمعي  و  اجتماعي  رفاه  و  كار 
استان  نمونه  واحدهاي  و  كارگران  از  كارگري،  انجمن هاي  و 
تهران تقدير شد كه از تام ايران خودرو جناب آقاي دارابي)از 

واحد رايانه( به عنوان كارگر نمونه معرفي 
شد.

گروه  از  نماينده  هشت  حضور  جالب  نكته 
ايران خودرو در ميان 41 كارگر نمونه  صنعتي 
استان تهران بود كه حدودا نشان مي دهد 20 
صنعتي  گروه  اين  در  نمونه  كارگران  از  درصد 

مشغول به فعاليت هستند.
در اين مراسم همچنين اسماعيل بيگي كه به 

عنوان كارگر نمونه كشور انتخاب شده بود به عنوان يكي از سخنرانان به 
پشت تريبون آمد و گفت: طي 2 سال بر روي 400 قعطه اي كه كشور 
در خصوص آنها در شرايط تحريم قرار دارد، مطالعات الزم را انجام داديم 

و توانستيم آنها را بومي سازي كنيم.
پروژه تام ايران خودرو:

پروژه اي كه از سوي آقاي دارابي از تام ايران خودرو 
 Magic Service ــازي نرم افزار ارايه شد، بومي س
Desk از محصوالت شركت Remedy بود. اين نرم 
ــال 1380 با هزينه اي معادل 40 ميليون  افزار در س
ــركت خريداري و ساليانه حدود 7  تومان از سوي ش
ميليون تومان نيز هزينه نگهداري و پشتيباني بابت آن 
پرداخت مي شد كه با قطع ارتباط اين شركت با ايران 
و عدم پشتيباني زمينه هاي بومي سازي آن فراهم شد.

مقام ها،  قائم  مديرعامل،  حضور  با  كه  مراسمي  طي 
همكار  بانوان  و  خودرو  ايران  تام  سازماني  بهبود  معاونت 
تجليل  زن  مقام  از  شد،  برگزار  گلستان  شهرك  در  تام 

شد.
در ابتداي مراسم مهندس مرادي عضو هيات مديره شركت ضمن 
تبريك روز زن، با بيان اين كه در حال حاضر مراسم روز زن در تمام 
دنيا برگزار مي شود، گفت: هر كشوري روزي را براي تكريم مقام زن 
و مادر برمي گزيند و فاطمه بزرگ بانويي است كه همه به عظمت 

شخصيت وي اقرار كرده اند.
وي افزود: در حالي كه در در زمان جاهليت دختران را زنده به گور 
مي كردند، اسالم براي مقام زن ارزش وااليي قايل شد و در حالي كه 
محمد)ص( را به نداشتن فرزند ابتر مي خواندند خداوند كوثر را به 

وي عطا كرد كه منشا همه خيرات است.
در ادامه مراسم برترين ها در حوزه "نظام پيشنهادات" و "آموزش" 
و "همكار برتر" از سوي واحد بهبود سازماني انتخاب و معرفي شدند.

همكاران بانوي برتر: 
پيشنهاددهنده برترمژگان حيدريان

مدرس برترفيروزه ياراحمدي
همكار برترمهشيد كتاب الهي

همكار برترمريم مهاجر گلچين
همكار برتركيميا كوچك
همكار برترافسانه كاكاوند

همكار برترافسانه كريم زاده

همچنين بعد از اجراي جذاب گروه موسيقي ايليا كه با تشويق 
گرم حضار در سالن نيز همراه شد، مسابقاتي در چهار بخش مشاعره، 
اطالعات عمومي و اطالعات مذهبي و تاريخی به اجرا درآمد كه در 
بخش مشاعره خانم ها غضنفري، عاليي و منطقي، در بخش اطالعات 
عمومي خانم عاليي و در بخش مذهبي و تاريخي خانم ها كريمي و 
ملكي به عنوان برندگان انتخاب شدند. در پايان هم ضمن پذيرايي، 

هدايايي نيز به رسم يادبود به شركت كنندگان در مراسم اهدا شد.

تجليل از مقام زن با حضور بانوان تام

در مراسم تقدير از كارگران نمونه؛

از نماينده شرکت تقدير شد
کد: 91047

کد: 91046
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کوتاه از
صنعت

انرژی و 

از  انرژی  بين المللی  سازمان  گزارش  تكذيب  با  نفت  وزير 
نفتكش ها  در  ايران  نفت  بشكه  ميليون   30 شدن  انباشته 

گفت: نفت ما به خوبی در حال فروش است.
انتشار  درباره  خبرنگاران  جمع  در  نفت  وزير  قاسمی  رستم 
آمارهای مختلف از سازمان بين المللی انرژی پيرامون كاهش ميزان 
صادرات  و  ندارد  مساله ای صحت  چنين  هيچ  گفت:  نفت  صادرات 

نفت ما كاهش ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخبار در مورد انباشته شدن 
چنين  افزود:  آب،  روی  بر  ايران  نفتكش های  در  نفت  ميليون   30
به خوبی در حال  ما  نفت  و  ندارد  عنوان صحت  به هيچ   موضوعي 

فروش است.

وزير نفت گزارش سازمان بين المللی انرژی را
 تكذيب كرد

ايران و چين 
همكاري هاي خود را

 در زمينه صنعت فوالد
 افزايش مي دهند

شركت  يك  و  ايران  ميان  شده  حاصل  توافقات  طي 
هلدينگ چيني كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت 
كشورمان در پكن انجام شد، شركت ام سي سي، در زمينه 
سرمايه گذاري، ايجاد زيرساخت هاي صنعت فوالد و تامين 

مالي در ايران مشاركت مي كند.
در ديدار دكتر مهدي غضنفري با »شاي« مديرعامل شركت 
ام سي سي زمينه هاي توسعه همكاري هاي صنعت مورد گفت وگو 

قرار گرفت.
كه  ديدار  اين  حاشيه  در  شده  امضا  تفاهم نامه  در  همچنين 
تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  نماينده  توسط محمود دودانگه، 
اين شركت  مقرر شد،  امضا شد،  ام سي سي  و مديرعامل شركت 
ايران و ايجاد زيرساخت هاي صنعت  در زمينه سرمايه گذاري در 
فوالد، طرح هاي فوالدي و در زمينه سيمان و فناوري هاي مختلف 

مشاركت كند.

احداث راه آهن 
خرمشهر ـ شلمچه 

در دست مطالعه قرار گرفت

با  ايران  ريلي  بين المللي  ارتباطات  توسعه  راستاي  در 
)ايران(-  خرمشهر  راه آهن  احداث  همسايه،  كشورهاي 

شلمچه )عراق( در دست مطالعه قرار گرفته است.
احمد صادقي رييس شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 
كشور و معاون وزير راه و شهرسازي، اظهار كرد: وزارت راه جمهوري 
در  را  همسايه  كشورهاي  با  ريلي  ارتباطات  توسعه  ايران  اسالمي 
برنامه هاي خود جاي داده كه در اين راستا احداث راه آهن خرمشهر 

)ايران(- شلمچه )عراق( در دست مطالعه قرار گرفته است.
وي افزود: طبق تفاهم نامه اي با كشور عراق راه آهني به طول 50 

كيلومتر شهرهاي خرمشهر را به شلمچه متصل خواهد كرد.
راه آهن  راه و شهرسازي تصريح كرد: شروع ساخت  وزير  معاون 
خرمشهر –شلمچه امسال و هزينه ساخت اين راه آهن از محل اوراق 

مشاركت و نيز بودجه عمومي تامين خواهد شد.

کد: 91048

کد: 91050 کد: 91049
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مدير سابق فناوری اطالعات وزارت نفت با اشاره به حمله 
سايبري اخير به وزارت نفت، گفت: اين مساله باعث شد همه 
منابع انسانی، مالی، ساختاری و زير ساختی برای تقويت زير 
مانند  مراكزی  و  شده  گرفته  خدمت  به  امنيتی  ساخت های 
با  مقابله  جهت   cert سرت  تيم های  امنيت،  عمليات  مركز 

خطرات سايبری در سطح ملی و سايبری ايجاد شود.
حسين طالبی افزود: اين حمله با وجودی كه نتوانست خسارات و 
مشكالتی را برای شركت نفت ايجاد كند ولی تلنگری برای مسووالن 
بود تا موانع زير ساختی و سخت افزاری را در حوزه امنيت سايبری 

رفع كنند.
وی خاطر نشان كرد: با توجه به سيستم های بك آپ و ريكاوری 
كه در بخش فناوری اطالعات وزارت نفت به طور روزانه وجود داشت 
دسترسی به اطالعات را برای اين حمله كه از طريق يك ويروس و 
از ايميل وارد شبكه وزارت نفت شده بود، از بين برد و خوشبختانه 

و سايبری  امنيت  تيم  نكرد، همچنين كه  ايجاد  مشكل آن چنانی 
امر  بررسی  از  بعد  و  كار شدند  به  بالفاصله دست  هم  نفت  وزارت 

مشكل را رفع كردند.

مدير سابق فناوری اطالعات وزارت نفت:

حمله سايبری 
موانع پيشرفت متخصصان IT سازمان ها را از بين برد  

كارخانه های توليد سيمان و مس
 كشور زيان ده شدند

خاطر  به  كشور  مس  و  سيمان  توليد  مختلف  واحدهای 
افزايش قيمت حامل های انرژی در حال زيان دهی هستند.

 آزادسازی قيمت حامل های انرژی نه تنها تاثير مستقيم بر قيمت 
تمام شده محصوالت داشته بلكه به طور غير مستقيم نيز بر افزايش 
هزينه ها در فرآيند توليد و يا اجرای طرح های توسعه ای تاثيرگذار 

خواهد بود.
قانون  اجرای  است:  آمده  بازرسی  سازمان  اخير  گزارش  در 
هدفمند سازی يارانه  و به تبع آن آزاد سازی قيمت حامل های انرژی 
توليد در كارخانجات  فرآيند  بر  تاثير بسيار مهمی  اول  در مرحله 
حامل های  مذكور  كارخانجات  در  داشت.  خواهد  معدنی  صنعتی 
انرژی از جمله برق، گاز، گازوييل، مازوت و بنزين تاثير مستقيمی 
بر قيمت تمام شده محصوالت توليدی خواهد داشت. از بين صنايع 
مهم و تاثيرگذار در كشور می توان به صنايع سيمان و مس اشاره 

داشت.

خداحافظی چينی ها
 با بزرگترين پروژه عمرانی ايران

سد و نيروگاه بختياری با گذشت بيش از 15 ماه از امضای 
تفاهم نامه اوليه با چينی ها، همچنان در نوبت كلنگ خوردن 
پروژه  بزرگترين  نشده  مشخص  قطعا  هرچند  دارد؛  قرار 
موضوع  اين  می خورد،  كليد  زمانی  چه  از  كشور  عمرانی 
ديگر قطعی شده كه كلنگ بلندترين سد دنيا توسط چشم 

بادامی ها به زمين نمی خورد.
در آخرين روزهای سال 89 بود كه ايران ماموريت ساخت سد 
به  قراردادي  امضاي  با  را  دنيا”  سد  “بلندترين  به عنوان  بختياري 
اين  امضاي  از  ماه   15 به  نزديك  گذشت  با  حاال  سپرد،  چيني ها 
قرارداد، سرنوشت ديگري براي اين پروژه رقم خورده و كلنگ زنی 
اين پروژه معطل امضای ترک تشريفات و سپردن كليد آن به دست 

قرارگاه خاتم االنبيا )ص( است.

کد: 91051

کد: 91053 کد: 91052
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گفتگو

● فرآيند ايجاد خط توليد تا شروع فاز توليد آزمايشي به 
چه شكل انجام شد؟

طور  به  رانا  بدنه  خط  ايجاد  پروژه   89 سال  ماه  شهريور  اواخر 
رسمی به تام ابالغ و به طور معمول  فاز هاي طراحي ، ساخت، تامين 
، نصب ، راه اندازي  و توليد آزمايشي به عنوان اصلي ترين بخشهاي 
پروژه تعريف شد. در بخشهاي طراحي، تامين، نصب، راه اندازي و 
توليد آزمايشي، تمامی فعاليت هاي الزم توسط تام ايران خودرو انجام 
شد. البته در همه فازها همكاري بسيار خوبي بين كارشناسان تام 
و ايران خودرو نيز وجود داشت كه همين موضوع حل مشكالت را 
از 90 درصد خط داخلی  نيز بيش  آسان تر كرد. در بخش ساخت 
است، اين در حالي است كه در پروژه های گذشته اين رقم كمتر بود. 
در قسمت هاي ساخته شده توسط پيمانكاران خارجي نيز طرح هاي 

مورد نياز توسط شركت تام ايجاد و صحه گذاري شد.
● ساخت خط چقدر به طول انجاميد؟

) حدود  متوسط  با ظرفيت  بدنه خودرو  زمان ساخت يك خط 
سطح  و  خط  پيچيدگي  به  بسته  ساعت(  در  دستگاه   30 تا   15
اتوماسيون مورد نياز در شرايط عادی حدود 16 تا 24 ماه به طول 
توليد  مرحله  به  ماه   14 طی   رانا  خودروي  بدنه  خط  می انجامد. 
آزمايشي رسيد و حدود شش ماه نيز جهت حل مسايل و مشكالت 
توليدي و كيفي صرف شد، البته به دليل دقت نظر كارشناسان ايران 
خودرو در خصوص مباحث فنی و كيفي خودرو در اين مقطع كار با 

كمی كندي پيش  رفت و  درمجموع خط در مدت زمان 19 آماده 
بهره برداری شد كه زمان معقولی به نظر می رسد.

● بحث تحريم ها پروژه را با وقفه يا كندي كار مواجه نكرد؟
در اين خصوص بسيار در بوديم، اما تحريم ها موجب مي شد كه 
با همفكري يكديگر به يك اعتماد به نفس تيمي برسيم و توانستيم 

بسياری از مشكالت را حل كنيم.
● براي مواجهه با آن چه كرديد؟

در برخي موارد تجهيزات مورد نياز داخلي سازي شد و در برخي 
بود  اختيارمان  تغيير كاربري  تجهيزاتي كه در  از روش  موارد هم 
برخی  روی  مهندسی  تغييرات  ايجاد  با  مثال  برای  شد.  استفاده 
نظر  مورد  كاربری  و  خواسته  به  دسترس  در  استاندارد  تجهيزات 
رسيديم و نياز به تامين قطعات از خارج كشور مرتفع شد. شايد باور 
آن سخت باشد ولي برخي از همين تجهيزات و قطعات تغيير يافته 

در مقايسه با نمونه اصلي قطعات خارجي عملكرد بهتري داشتند!
خطوط  ايجاد  مختلف  پروژه هاي  در  خودرو  ايران  تام   ●
توليد در سايت هاي ايران خودرو حضور داشته است. گفتيد 
كه تجربه اولين خودروی ملي )سمند( با يك شركت كره اي 
يعني  ملي  برند  دومين  خصوص  در  بخواهيد  اگر  شد.  انجام 
)رانا( مقايسه اي داشته باشيد ، تفاوت كار را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
عملكرد شركت همكار كره ای با كاري كه شركت تام در خصوص 

سازنده هاي  از  يكي  “مديرفروش 
نفس  به  اعتماد  از  من  مي گفت  خارجي 
شما  مي آيد.  خوشم  خيلي  ايراني ها  شما 
تغيير  خارجي  تجهيزات  در  راحتي  به 
چيزي  آن  به  تا  مي كنيد  ايجاد  طراحي 
كه مي خواهيد دست پيدا كنيد  در حالي 
چنين  جسارت  ندرت  به  ما  مهندسان 

كاري را دارند.”
بيان اين جمله توسط مدير پروژه خط 
در  خودرو  ايران  تام  در  رانا  بدنه  توليد 
كه  باشد  توجهي  جالب  نكات  برگيرنده 
تهديد  كردن  تبديل  آن  مهمترين  شايد 
تحريم هاي  شرايط  در  هم  آن  فرصت  به 
كه  گفت  مي توان  واقع  به  است.  كنوني 
ثمره  خودرو  ايران  ملي  برند  دومين 
است.  داخلي  مهندسان  توانگر  دستان 
محدوديتهای  همه  عليرغم  كه  پروژه اي 
ناشی از تحريم ها تقريبا 18 ماهه به انجام 

رسيد.
با  كار  انجام  چون  و  چند  خصوص  در 
مهندس منطقي پور گفت و گويي داشتيم 

كه در ذيل آمده است.

خاطره اي  شيرين   
 در بــــرهه اي از
 دوران زندگي ام بود 

مدير پروژه خط توليد بدنه رانا:

رانـا
کد: 91054
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رانا انجام داد قابل مقايسه نيست. در زمينه طراحی امروز می توان 
گفت در برخي روش ها ما از شركت های كره ای جلوتريم و در حال 
حاضر استانداردهاي ما همگام با استانداردهاي شركت هاي اروپايي 
است؛ برای مثال در شركت تام طراحي ها با نرم افزارهاي پيشرفته 
از  بسياري  هنوز  دارم  اطالع  بنده  كه  آنجايي  تا  و  مي شود  انجام 
شركت هاي كره ای كه ما با آنها همكاري داشته ايم، از اين نرم افزارها 
بي بهره هستند. در زمينه اجرا نيز حضور مستمر كارشناسان شركت 
پروژه  اجرای  امتيازات  و  نقاط قوت  از  پروژه  تمامی مراحل  تام در 
اين  كه  می شود  محسوب  همكار  خارجی  شركت های  به  نسبت 
باعث مهندسی همزمان طرح و حل مشكالت در كمترين  موضوع 

زمان ممكن شد.
 در پروژه سمند حدود 1.5 سال راه اندازی خط توليد به طول 
انجاميد، در حالي كه راه اندازي خط رانا در زمان به مراتب كوتاه تری 

انجام شد. 
● در پروژه رانا چند نفر ساعت كار كارشناسي انجام شد 

و چه تعداد افراد درگير پروژه بودند؟
در اين خصوص حدود 21 هزار نفرساعت كار كارشناسي انجام 
انجام  مجرب  طراح  نفر   10 با  كار  طراحي  قسمت  در  است.  شده 
شد، در بخش ساخت با 14 شركت  ايراني و چهار شركت خارجي 
تيم 10  توسط يك  عمليات ساخت  بر  نظارت  و  داشتيم  همكاري 

نفره صورت گرفت.
در عمليات نصب و راه اندازي تيمی متشكل 15 تكنسين شركت 
تام و پنج شركت پيمانكاری مسووليت كليه فعاليت های اين بخش 
را به عهده داشتند. البته قابل ذكر است پروژه هاي مشابه را  با دو 

تا سه برابر نيروي بيشتر انجام مي داديم.
به سرانجام رسيدن چنين  براي  گروهي  كار مشاركت   ●

كاري را چطور ديديد؟
در واقع نقطه قوت پروژه رانا ايجاد يك روحيه همكاري فراشركتي 
بين تام، ايران خودرو و ساير پيمانكاران بود و همه يك هدف داشتند 
و امروز همه همكارانم در شركت تام از اين كار گروهي احساس غرور 
بسيار خوب  تعامل و همكاري  از  اينجا الزم مي دانم  . در  مي كنند 

همكاران ايران خودرويي  و پيمانكاران پروژه سپاسگزاري كنم.
مركز  در  رانا  كه  شده  موجب  چيز  چه  شما  نظر  به   ●

توجهات باشد؟
 به نظر اينجانب اين توجه در سه عامل اصلی خالصه می شود. 
اول از همه شكل ظاهري خودرو است رانا انصافا در مقايسه با ساير 

خودروهای هم كالس خود، خودروی زيبايي است.
حضور رانا به عنوان خودرويي متفاوت در بازار داخل اتفاقی است 
كه مردم سالها تشنه آن بودند. اين دومين عامل استقبال از رانا بود.

در واقع بايد گفت تنوع خودروهای ساخت داخل، بايد بيش از اين 
باشد كه با برنامه هاي تدوين شده اي كه بنده كما بيش در جريان 
بهتري  بسيار  وضعيت  آينده  سال  چند  تا  موضوع  اين  هستم  آنها 

نسبت به امروز خواهد داشت. 
حس وطن دوستی ملت ايران و اقبال آنها در استفاده از محصوالت 
برند ايرانی نيز سومين عامل استقبال از يك خودروی ساخت داخل 
تحريم  لحاظ  به  عديده اي  مشكالت  با  كه  فعلي  شرايط  در  است. 
مواجه هستيم توليد خودروي رانا  باعث احساس غرور و سربلندی 

اين ملت بزرگ شده است. 
باكيفيت ترين  از  رانا يكي  بود كه خط  در خبرها آمده   ●
چه  اساس  بر  باكيفيت ترين  اين  است،  منطقه  خطوط 

محاسباتي اعالم شده است؟
در خاورميانه عمده خطوط توليد دستي هستند ولي در خط رانا 
استفاده  رباتيك  و  اتوماتيك  سيستمهاي  از  داشته  لزوم  جايي  هر 
ايران  مسووالن  نظر  دقت  به  توجه  با  رسد  می  نظر  به  است.  شده 
خودرو در خصوص كيفيت محصول رانا، كيفيت اين محصول در حد 

استانداردهاي روز جهاني خواهد بود.
در  يا  داخل  ساخت  سواري  خودروهاي  همه  بين  در   ●

كالس خود؟
مسلما در كالس خود. رانا در كالس B و C است و در اين ميان 

رانا در ميان توليدات ساخت داخل حرف اول را خواهد زد.
نهايي  محصول  كيفيت  در  بدنه  خط  كيفيت  چقدر   ●

تاثيرگذار است؟
و  اسكلت  واقع  در  بدنه  است  انكار  قابل  غير  تاثير  اين  اهميت   
نمای ظاهری خودرو محسوب مي شود در واقع هر گونه انحراف و عدم 
تطابق بدنه ساخته شده با خواسته های عملكردی و ظاهری  خودرو 
بين  ناهماهنگی  بروز  نامطلوب و  ناكارآمدی، ظاهري  باعث  می تواند 
ساير مجموعه های خودرو شده كه مستقيما باعث پايين آمدن كيفيت 
محصول و نارضايتی مشتری می شود. برای جلوگيری از اين مشكالت 
در خط بدنه رانا تجهيزات بر اساس نيازهاي كيفي و توليدي محصول 
به صورت اختصاصي  طراحي و ساخته شده است. به عنوان مثال اگر 
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در خط بدنه هاي جانبي از شاتل هاي هوايي استفاده شده است، به 
اين دليل بوده كه نيازهاي كيفي و توليدي محصول با اين سيستم به 

بهترين وجه تامين می شد. 
به  و  بوده  نظر  مد  توليد  خط  بخش هاي  كليه  در  موضوع  اين   
همين خاطر معتقدم عملكرد كيفي خط بدنه رانا مناسب و جوابگوی 

نيازمنديهای ايران خودرو خواهد بود.
● نحوه انتقال تكنولوژي به چه شكل انجام شد؟

در اين پروژه از دانش و تجربه اي كه در پروژه هاي قبلي ايجاد 
تكنولوژي  انتقال  رانا  . در خط  را كرديم  استفاده  نهايت  بود،  شده 
نوآوري ها  ما شاهد يك سري  اما  نشد  انجام  از كشورهای خارجی 
بوديم كه تاكنون سابقه ای در اين سطح نداشته است. حتي برخي 
در  بخرند.  ما  از  را  نقشه هايي  كه  بودند  مايل  خارجي  شركت هاي 
در  ولي  مي رسيديم  تكنيكي  بن بست  به  ابتدا  در  هم  مواقع  برخي 
اين  و  مي كرديم  پيدا  راه حل  مشكالتمان  براي  خود  فني  جلسات 
روش حل مسايل تكنيكی، خود يكی از دستاوردهای بسيار ارزنده 
پروژه بود كه با هيچ انتقال تكنولوژی خارجی نمی توان به آن دست 

پيدا كرد. 
از  دستگاه  هزار   18 خودرو  ايران  كه  اين  به  توجه  با   ●
تا پايان سال پيش فروش كرده،  اين خودرو را براي تحويل 
توليد فعلي داراي چنين ظرفيتي  بدانم كه خط  مي خواستم 

براي توليد هست؟
هيچ مشكلي براي توليد وجود ندارد و به اعتقاد من ايران خودرو 

بيش از اينها نيز مي تواند پيش فروش كند.
● خودتان هم در پيش فروش شركت كرده ايد؟

خير. متاسفانه در زمان پيش فروش بنده كامال درگير نهايي سازی 
خط توليد ايجاد شده بودم و فرصت ثبت نام نداشتم. البته در نظر 
دارم در اولين فرصت يك دستگاه از اين خودرو براي خانواده خريداري 

كنم. 
به  يا  مي خريد  دوستي  وطن  حس  خاطر  به  را  خودرو   ●

خاطر كيفيت آن؟
براي من رانا تنها يك خودرو نيست بلكه يك خاطره  شيرين در 
برهه اي از دوران زندگي  حرفه اي ام  است و خدمتی در حد بضاعتم 

به كشور عزيزمان ايران . 
● توصيه اي هم براي خريد به كسي داريد؟

براي يك خانواده 3 تا 4 نفره اين خودرو را توصيه مي كنم.
● به عنوان سوال آخر مي خواستم بدانم كه حس شما و 
گروهي كه در اين پروژه كار مي كرد، اكنون كه كار به پايان 

رسيده و محصول آن در حال توليد است چيست؟
كارهاي  كرديم.  حل  خودمان  را  مشكالت  خيلي  پروژه  اين  در 
خودمان  براي  كه  داشتيم  نوآوري هايي  داديم.  انجام  باور  غيرقابل 
بود حتي حس تعهد و مسووليت پذيری  بسياری  هم جالب توجه 
به  بيشتر  چه  هر  ايران خودرو  و  تام  شركت  به  نسبت  همكاران  از 
روز پيدا كرد و به نظر من اين از نكات جالب توجه و دستاوردهای 
ارزنده اي است كه مسووليت مديران شركت تام را در حفظ و پويايي 

سرمايه های انسانی موجود سنگين تر می كند. 
در پايان از شما و همه همكاران حاضر در شركت تام و ايران خودرو 
كه نقش های اساسی خود را جهت به ثمر نشستن اين پروژه به نحو 

عالی اجرا كردند، سپاسگزاری می كنم.

در اين پروژه از دانش و تجربه اي که در پروژه هاي قبلي ايجاد شده بود، نهايت استفاده 
را کرديم . در خط رانا انتقال تكنولوژي از کشورهای خارجی انجام نشد اما ما شاهد يك 

سري نوآوري ها بوديم که تاکنون سابقه ای در اين سطح نداشته است.
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“ به اين موضوع ايمان دارم يكي ازسازماني هايي كه”ما مي توانيم” را به منصه ظهور رسانده است، شركت تام است كه به 
لطف خدا و با كمك نيروهاي جوان عملكرد موفقي نيزداشته است. “

اين جمله اي است كه عبدالمجيد ظفرمند عضو هيات مديره و قائم مقام مديرعامل تام ايران خودرو در گفت و گو با تام نامه 
بيان كرد.

وي 53 ساله و داراي سوابق مختلف مديريتي در شركت  هاي سازمان گسترش ،شركت كشتي سازي و صنايع فراساحل 
ايران، ايران خودرو، مگاموتور،  كمپرسورسازي تبريز و مراكز تحقيقاتي  است.

سازماني  پيشرفت  و  بهبود  در  پرسنل  و  مديران  نقش  و  انساني  منابع  جاري،  پروژه هاي  در خصوص  گو  و  گفت  به  او  با 
پرداختيم كه او  پاسخ گوي سواالت ما به صورت شفاف بود .

قائم مقام تام ايران خودرو معتقد است: “بدون تعارف نيروي انساني سرمايه اصلي شركت تام است و بايد همواره وضعيت 
اين نيرو را رصد كنيم. وقتي بحث از توسعه بازار به ميان مي آيد نمي توان نگاهي به توسعه منابع انساني نداشت غفلت از 

آن ال اله بدون اال اهلل است. بايد اين ارزيابي را هميشه داشته باشيم كه براي رشد خود و سازمان چه كاري انجام داده  ايم؟”

قائم مقام تام ايران خودرو:

به آينده شركت اميدوار هستم
کد: 91055
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بازارهاي  درخصوص  خودرو  ايران  تام  فعلي  سياست   ●
گروه هاي  دارد  نظر  در  شركت  آيا  چيست؟  غيرخودرويي 
پتروشيمي  گاز  نفت،  نيرو،  ريلي،  گروه  چهار  به  نيز  ديگري 
و معدني اضافه كند يا اينكه كار را فعال با همين گروه ها براي 

توسعه ادامه دهد؟
در حال حاضر تام بعضي از بازارهايي كه شاخص توسعه هستند را 
به شكل گروه هاي كاري در خود ايجاد كرده است بايد رشد طبيعي 
آنها حضور  در  اكنون  تام هم  باشيم. حوزه هايي كه  داشته  را  خود 
دارد ستون فقرات پيشرفت يك شركت EPC كار است. كاري كه 
پروژه  اگر  فعلي  مقطع  در  پروژه هاست  اهميت سنجي  مي كنيم،  ما 
آينده دار باشد هر چند سود قابل مالحظه اي هم نداشته باشد براي 

به دست آوردن آن تالش مي كنيم. 
حضور  كه  شاخصي  بازارهاي  در  بدانم  مي خواستم   ●
نكند،  را جلب  تيم مديريت  نظر  فعاليت گروهي،  اگر  داريم، 

آيا فعاليت آن لغو خواهد شد؟
من به اين موضوع اعتقادي ندارم كه گروه  يا گروه هايي از گروه هاي 
چهارگانه غير خودرويي عملكرد خوبي نداشته اند. به عنوان مثال در 
حوزه نيرو كار بسيار سنگين است و امسال را مي  توان سال نيروگاه ها 
ناميد؛ چرا دولت به توسعه نيروگاه ها اقبال نشان داده است بايد بدانيم 
انجام چنين پروژه هايي تنها خواست يك شركت نيست و عزم بيروني 
را مي طلبد. ما در حوزه نفت پروژه ميعانات گازي را داريم كه كاري 
بسيار جدي است و به هر طريقي در حال تحمل بار پروژه هستيم 
و طي مدت اخير توانستيم اعتماد كارفرما را جلب كنيم. من به اين 
موضوع ايمان دارم و آن اين است كه اگر سازماني “ما مي توانيم” را به 
منصه ظهور رسانده، آن سازمان تام ايران خودرو بوده است و به لطف 
خدا و با كمك نيروهاي جوان عملكرد موفقي داشته است. تبديل به 

موجي شده ايم كه آسودگي ما عدم ماست!
●  از نظر جنابعالي ديدگاه ايران خودرو نسبت به خروجي 
كار گروهي تام ايران خودرو چيست؟ تام تا چه اندازه توانسته 
با ارايه يك كار كيفي موفق كه نتيجه يك كار دسته جمعي و 
با تكنولوژي باال است نظر ايران خودرو را در خصوص خدمات 

انجام شده جلب كند؟
كه  است  گونه اي  به  تام  و  خودرو  ايران  تعامل  و  فعاليت  نوع 
اين دو سازمان به نوعي در هم تنيده  شده اند و رابطه آنها نه يك 
رابطه كارفرما و پيمانكاري است و نه يك رابطه سازماني. نوع كار 
شركت  دو  اين  تنها  خودرو  حوزه  در  كه  شده  تعريف  گونه اي  به 
مي توانند پاسخ گوي هم باشند. از طرف ايران خودرو تعريف مستمر 
نوعي  به  مستمر.  انعطاف پذيري  يك  ما  از طرف  و  دارد  وجود  كار 
مي توان مدعي شد كه ايران خودرو براي تام خانه پدري است بعضا 
به صورت  به وجود آمده  پروژه  اجراي  از مشكالت در حين  خيلي 
دلسوزانه و خودجوش رفع و رجوع مي شود. در واقع مي توان گفت 

كه هرچقدر هم كه تام در بازارهاي بيروني رشد كند رشته الفت آن 
با ايران خودرو ناگسستني است، نكته اي كه در تعامل ايران خودرو 
با تام وجود دارد، اين است كه قطعا يك پيمانكار خارجي تا بدين 
حد نمي تواند منطعف عمل كند و حتي در صورت انعطاف هزينه هاي 

پروژه را به شدت افزايش مي دهد.
گوي  و  گفت  انساني  منابع  موضوع  با  باشيد  مايل  اگر   ●
از  ايران خودرو همواره يكي  تام  خود رادنبال كنيم. شركت 
اين  و  است  كرده   معرفي  انساني  منابع  را  خود  سرمايه هاي 
موضوع شايد تا حدودي انتظارات همكاران از شركت را باال 
برده است، شركت در قبال اين مورد چه آينده و جايگاهي 

براي ارتقا متصور شده  است؟
بدون تعارف نيروي انساني سرمايه اصلي شركت تام است و بايد 
همواره وضعيت اين نيرو را رصد كنيم. وقتي بحث از توسعه بازار به 
ميان مي آيد نمي توان نگاهي به توسعه منابع انساني نداشت غفلت 
از آن ال اله بدون اال اهلل است البته از نظر بنده همكاران تام را در 
سه اليه مختلف مي توان تعريف كرد اليه اول فعال، اليه دوم داراي 

انگيزه و اليه سوم كه به كارمند بدل شده  و رسوب كرده اند.
كارمند  سمت  به  انساني  منابع  كه  مي افتد  اتفاقي  چه   ●
شدن يعني همان اليه سومي كه بدان اشاره كرديد، حركت 

مي كنند؟
چراكه  است.  جديد  بازارهاي  پنجره  شدن  باز  شايد  آن  علت 
بازارهاي جديد تالش چندباره را در شناخت و راه كارهاي حوزه هاي 
سرعت  يا  انعطاف  نحوي  به  همكاران  اين  مي طلبد.  كاري  جديد 
الزم را نداشته و عقب مانده اند، البته بخشي از اين موضوع به خود 
فرد و بخشي به سازمان برمي گردد. مشاركت در تصميم گيري بايد 
افزايش يابد، به اعتقاد من در قدم اول هركس بايد با عملكرد خود 
درعرصه   مشاركت  باب  امر  اين  برساند  اثبات  به  را  قابليت هايش 

تصميم گيري هاي متفاوت را مي گشايد.
شما  اعتقاد  به  كرديد،  اشاره  سازمان  و  فرد  نقش  به   ●
مديران تا چه اندازه مي توانند در ارتقاي نقش پرسنل موثر 

باشند؟
قدر مسلم مديران تاثير بسزايي در در رشد پرسنل خود دارند در 
واقع مدير در كنار يك گزينش صحيح بايد انتظارات سازمان را براي 
همكاران ترسيم و در اين راستا انگيزه ايجاد كند. شناسايي و رشد 
همكاران يك اصل مهم مديريت است. در ابتدا پيدا كردن نقاط قوت 
همكاران و پرورش آنها يكي از همين اصول است؛ در واقع مي بايست 
توانايي هاي شخص در سازمان رشد يابد البته يكي از نكاتي كه مايلم 
برداشت  معموال  است.  سازماني  آموزش  فرآيند  كنم  اشاره  آن  به 
براين است كه پرسنل چه درخواستي براي آموزش دارند كه به نظرم 
اين موضوع چندان صحيح نيست؛ چرا كه يك سازمان پيشرو فرصت 
رفع كمبودهاي افراد را ندارد هركس براي رفع نيازهاي آموزشي اش 

کار مشارکت هاي  انجام  در  به گونه اي است که مشارکت  تام  فعاليت هاي  چارچوب 
ديگري را نيز در پي دارد. مايل هستم به يك نمونه خوب در اين زمينه اشاره کنم. يكي از 
همكاران توسعه بازار در مورد يكي قراردادهاي شرکت به قدري پيگيري مي کرد که خود 
به يكي از اعضاي تيم تصميم گير آن حوزه بدل شد که اين براي سازمان يك ارزش است.
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خودش اقدام كندتا حداقل به اليه سوم سقوط نكند. سازمان فقط 
وظيفه رشد مزيت ها را در راستاي انجام تعهداتش دارد.

كه  با چيزي  دارد  وجود  تام  در  كه  آموزشي  نظام  ولي   ●
شما مي گوييد متفاوت است، به نظر شما نظام آموزشي بايد 

چگونه باشد؟
وقتي سازماني كمبودي را احساس مي كند خود به تعريف نظام 
مهندسي  معاونت  در  كه  زماني  مي پردازد.  آن  نياز  مورد  آموزشي 
ايران خودرو بودم از لحاظ تيم كارشناسي متخصص در حوزه خودرو 
احساس كمبود مي شد؛ لذا يك سري جلسات با دانشگاه هاي معتبر 
از جمله دانشگاه صنعتي شريف داشتيم كه تعدادي از دانشجويان 
نياز  و  تام  خصوص  در  ولي  كرديم  بورسيه  را  ليسانس  فوق  دوره 
سازماني آن، قضيه متفاوت است. مديران مي توانند در راستاي نياز 
سازمان آموزش هاي الزم را پيشنهاد بدهند كه براي فعاليت سازمان 

نيز مفيد باشد و در حال حاضر حركت در اين راستا است. 
● گفتيد عملكرد و رزومه فرد نقش وي را در تصميم گيري 
سازمان مشخص مي كند، پرسنل از چه كانال هايي مي توانند 

نظرشان را در اين زمينه منعكس كنند؟
چارچوب فعاليت هاي تام به گونه اي است كه مشاركت در انجام 
كار مشاركت هاي ديگري را نيز در پي دارد. مايل هستم به يك نمونه 
خوب در اين زمينه اشاره كنم. يكي از همكاران توسعه بازار در مورد 
يكي قراردادهاي شركت به قدري پيگيري مي كرد كه خود به يكي 
اين براي سازمان  از اعضاي تيم تصميم گير آن حوزه بدل شد كه 
يك ارزش است. مسايلي از اين دست براي ورود پرسنل زياد است. 
بنابراين فرد بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه من براي رشد 
سازمان خود چه كاري انجام داده ام. مسلما اين گونه فعاليت ها در تام 
ديده مي شود ولي هميشه قدم اول از طرف فرد برداشته مي شود. 
به  نسبت  وي  كه  مي كند  ايجاد  را  حس  اين  عقيده  در  ممارست 

كيفيت انجام كار در سازمان حساسيت دارد.
سه گانه  اليه هاي  از  شده  ذكر  تقسيم بندي  اساس  بر   ●
فعاليت ها  در  بيشتري  مشاركت  داراي  فعال  اليه  سازمان، 
هستند، چه عواملي موجب مي شود كه آنها به سمت فعاليت 
بيشتر حركت كنند؟ و آيا برنامه هايي در تام در جهت حفظ 

اليه هاي فعال و ارتقاي نيروهاي با فعاليت كمتر وجود دارد؟
يك  تام  كه  كرد  توجه  بايد  است.  نشده  ديده  خاصي  پروسه 
شركت مهندسي است نه توليدي. فعاليت و مشاركت به خود شخص 
برمي گردد. با اين حال در كميته هاي كام اين موضوع مطرح است 
ديده  راه  نقشه  يك  پرسنل  براي  شده  مقرر  نيز  جاري  سال  در  و 
شود كه فرد بداند مثال تا 10 سال آينده به لحاظ شغلي و ارتقا چه 
اين  امسال  اميدوارم  است.  نظر گرفته شده  براي وي در  جايگاهي 
موضوع اجرايي شود و به اعتقاد من اين امر در ايجاد انگيزه براي 
كوتاه كردن مسير ارتقا تاثيرگذار است همچنين در جلسات مختلف 
پست هاي  سري  يك  ايجاد  سمت  به  شد  آن  بر  تصميم  مديريتي 
موازي  حركت كنيم. با اين رويكرد كه يك مدير نبايد تا ابد مدير 

بماند و همكارانش هيچ دورنمايي براي پيشرفت نداشته باشند.
● يعني قرار است كه جايگاه يك مدير و زيردست وي به 

صورت مقطعي تغيير كند؟
خير. موضوع در دستور كار قرار گرفته تعريف سمت هاي هم رديف 
مدير  ولي صالحيت  نبوده  مدير  كه  افرادي  هستند  كه  چرا  است؛ 
اتفاقا مديران نيز از اين موضوع استقبال كرده اند و  بودن را دارند. 

اميدوارم در سال جاري به سرانجام برسد.
● همان طور كه مستحضريد شركت يك سري نظرسنجي 
از  مديران  رضايت  و  مديران  از  پرسنل  رضايت  خصوص  در 
پرسنل برگزار مي كند، چقدر نتايج اين دو مدل ارزيابي به هم 

نزديك هستند و تحليل شما از اين نتايج چيست؟
در مدل اول به طور معمول رضايت مديران از پرسنل به صورت 
است.  شناسايي  قابل  موجود  روش هاي  ساير  و  آكورد  نمره  ارايه 
مديران  در خصوص  پرسنل  نظر  ارزيابي  كه  دوم  مدل  در خصوص 
با چنين مدلي برخورد نكرده ام؛ چرا  تا كنون  بايد بگويم كه  است 
اين نظرسنجي كمي احساسي است. به عنوان مثال در يكي از اين 
نظرسنجي ها يكي از مديران نمره پاييني دريافت كرده بود بعد از 
آن مشخص شد كه اين نمره رضايت به خاطر سخت گيري بوده كه 
مدير در دادن وقت اينترنت به پرسنل خود داشته است. بنابراين اين 
نمي تواند مالک باشد. نظرسنجي از پرسنل وقتي خوب و تاثيرگذار 
است كه از حوزه شخصي خارج شده و فرد بتواند در خصوص رضايت 
ازعملكرد سازمان اظهار نظر كند كه تاثيرگذاري آن نيز بيشتر است. 
در واقع اين نوع نظرسنجي به مثابه منشور نيوتن مي ماند كه همه 

رنگ هاي را به تفكيك نشان مي دهد و تك بعدي نيست.
● با توجه به اين كه تام يك شركت فني مهندسي است و 
از نيروهاي نخبه خوبي بهره مي برد، شركت تا چه اندازه بستر 
مناسب براي حمايت و پرورش ايده هاي دانش محور را فراهم 
كرده است؟) به عنوان مثال اين انگيزه  وجود داشته باشد كه 

فرد در خصوص ايده خود حتي چند ماه به تحقيق بپردازد(
در حال حاضر بستر فعاليت  هاي خالقانه در تام ايجاد شده است 
كه به عنوان نمونه مي توان به حل شدن بسياري از موانع و مشكالت 
پروژه ها در حين انجام كار اشاره كرد. مكانيزم فعلي تام ايران خودرو 
اين  در  واقع  در  فعاليت هاست.  همين  از  حمايت  راستاي  در  نيز 
حوزه ها بيشتر براي پرسنل جاذبه وجود دارد تا دافعه. در خصوص 
منابع انساني نخبه و تاثيرگذار نيز اعتقاد بنده به جذب هرچه بيشتر 
اين منابع است و آن را يك الزام مي دانم كه خوشبختانه اين موضوع 

در دستور كار است.
● دورنماي تام را چه مي بينيد؟

به آينده تام خوشبين هستم. بايد تالش كنيم كه جامعه صنعتي 
قابليت هاي تام را بشناسد. شما وقتي كار در سازمان هاي مختلف را 
تجربه كرده باشيد، آن وقت درمي يابيد كه محيط كاري تام چقدر 
شفاف و عملكرد محور است. زمينه كار براي تام خيلي زياد است 

بايد براي معرفي خود به مخاطبان تمام توانمان را به كار گيريم.
● و سخن آخر؟

تام درمسيري قرار گرفته كه راهي جز حركت رو به جلو ندارد و 
همه ما بايد خود را براي آن آماده كنيم  در حقيقت تقدير فرداي ما 

در تغيير امروزمان نهفته است.
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چيزي به نام خواب نداريم!
مجيد عسگري سرشيفت حراست نفر اول مصاحبه بود. وي 
با دقتي از جنس حراست  لبخند هميشگي خود و  با همان 
پاسخ گوي سواالت ما بود. وي كه 32 سال سن دارد و از سال 
1383 وارد شركت شده، اظهار مي كند از همكارانش راضي 
است و هيچ گاه نديده كه هيچ كدام از همكاران حراستش با 

توجه به ساعت كاري زياد  سر پست خوابيده باشند!
● حس شما درقبال تردد زيادي كه در طول روز در شركت 

انجام مي شود، چيست؟
حجم زياد رفت و آمد به شركت براي ما خوشايند است؛ چرا كه اين 
موضوع نشان دهنده پويايي شركت در راستاي رسيدن به اهدافش است.
● استقرار در يك محل خاص آن هم به مدت طوالني شما يا 

همكارانتان را خسته نمي كند؟
همكاران من در حراست كار يكنواختي ندارند و به مدت طوالني نيز 
در يك محل به سر نمي برند. ما در كارمان ، جابجايي پستي و شيفتي 

داريم و طوري برنامه ريزي شده كه بچه ها خسته نشوند.
● آيا از همكارانتان هنگام شيفت كسي را در حال خواب 

ديده ايد؟

ما در حراست چيزي به نام خواب نداريم و كسي را هم نديده ام كه 
هنگام شيفت خوابش برده باشد. همكاران ما در روز شيفت حدود سه تا 

چهار ساعت در 24 ساعت استراحت دارند.
شما  زندگي شخصي  بر  تاثيري  چه  طوالني  كار  ساعت   ●

داشته است؟
فقط  دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  زندگي  كه  نيست  گونه اي  به  كار 
همكاران بايد بدانند زماني را كه شيفت نيستند استراحت كنند و اصوال 

اين بار با همكاران حراست همراه شديم، البته بايد 
بيشتر حواس خود را جمع مي كرديم كه اين طور هم 
سپري  شركت  در  را  وقت  بيشتر  كه  همكاراني  شد! 
يكي  حراست  واحد  كه  هستند  مدعي  آنها  مي كنند. 
از فعالترين واحدهاي شركت است. نه بيكاري در اين 
واحد معني دارد نه خواب سرشيفت! اما همكاراني ساده 
و صميمي و خرم دلي هستند چه در آتش نشاني، انبار 
از همكاري  البته  و  و چه در درب هاي شمال و جنوب 

بين خودشان نيز راضي هستند!

گپي با سنگربانان شركت؛

!اينجا حراست
کد: 91056
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خانواده هاي ايشان  نيز با اين موضوع كنار مي آيند.
● ارزيابي تان از هماهنگي بين همكاران حراست چيست؟

از همكارانم در اين خصوص راضي هستم چرا كه يك تيم هماهنگ 
هستيم و داراي هدفي واحد.

● جواب شما در پاسخ به برخي منتقدان مبني بر كار كم 
پرسنل مشغول در حراست)در همه سازمان ها( چيست؟

نظارت بر تردد همكاران و ارباب رجوعان به شركت، بارگيري، انبار، 
ورود كاال به شركت و بسياري از كارهاي ديگر در حراست انجام مي شود 
با اين وجود چطور مي توان از واژه كم كاري استفاده كرد. تنوع در كارها 

زياد است و به نظر من اين ديدگاه درستي نيست.
● جذابيت كار در حراست را در چه مي بينيد؟

رضايت پرسنل از ما جذابيت كار ماست و تعامل با افراد مختلف است 
كه به نوعي براي ما احساس خشنودي ايجاد مي كند.

● احساس رضايت پرسنل از حراست يكي از موفقيت هاي 
و  برخورد  نوع  خصوص  اين  در  باشد  مي تواند  حراست  بزرگ 
بسيار مهم  با همكاران شركت  برخورد  اين عزيزان در  تعامل 
مي كنيد  تاكيد  همكارانتان  به  تام  حراست  در  چقدر  است، 
كه با احترام كامل و گشاده رويي به استقبال همكاران و حتي 

مشتريان بيروني شركت بروند؟
اصل مشتري مداري و رضايت پرسنل از اصول مهم حراست است. 
حتي در صورت برخورد بد، حق با مشتري و همكاران شركت است و 
از اين منظر مشتري و ساير همكاران از ديد ما يكسان هستند. بنابراين 

تاكيد مي كنيم كه برخوردها بايد دوستانه و قانون مند باشد.
● خاطره شيريني از كار خود داريد؟

حدود دو سال پيش ساعت 23 تصادفي روبروي شركت رخ داد كه 
منجر به آتش سوزي يك دستگاه خودرو قديمي شده بود. با ديدن اين 
صحنه من و همكارانم به سرعت در صحنه حاضر و توانستيم خودرو را 
با كپسول آتش نشاني خاموش كنيم دو نفر از سرنشينان خودرو مادر و 
فرزند خردسالش بودند كه با نجات يافتن از سانحه يكديگر را در آغوش 
گرفتند كه اين صحنه حس خوشايندي را براي ما داشت و خاطره 

خوشي به جا ماند؛ چرا كه كسي آسيبي نديد.
● تام نامه را چطور ديديد؟

تام نامه مجله خوبي است و محتواي خوبي نيز دارد. چه خوب است 
كه به صورت چاپي به دست همكاران نيز برسد.

كسي دوست ندارد ما فعال باشيم!
اصغر رضاوندي، سرپرست آتش نشاني، 34 ساله و داراي 
حدود 11 سال سابقه در تام ايران خودرو دومين ميهمان اين 
شماره تام نامه بود. لبخند از روي لبانش كمتر محو مي شد، 
معقتد است سخت ترين كار در شركت كار مربوط به حراست 
است و فكر نمي كرد يك روزي شغلش آتش نشان شود، شغلي 

كه بيكاري اش خوشحالي وي  و همكارانش را در بر دارد!

● كار شما به گونه اي است كه پرسنل دوست ندارند فعاليتي 
داشته باشيد، نظر شما در اين خصوص چيست؟

كار آتش نشاني همراه با حادثه و آتش است و قطعا كسي دوست 
ندارد ما فعال باشيم. من هم خوشحال ميشم كه در اين حوزه حادثه اي 
رخ ندهد تا ما نيز مجبور به كار شويم. البته خودم فكر نمي كردم كه 

روزي آتش نشان شوم!
● اتفاقاتي كه ممكن است شما را ملزم به حضور در صحنه 

حادثه كند در تام زياد است؟
حادثه در تام به عنوان يك شركت فني مهندسي زياد نيست؛ چرا كه 
شركت توليدي نيست. البته فعاليت ما در زمان بارگيري خاص، تعميرات 

و جوش كاري بيشتر مي شود. 
● سالي چند مرتبه مانور برگزار مي كنيد؟

پرسنل  براي  داخلي  مي شود)مانور  برگزار  مانور  مرتبه  سه  سالي 
حراست، خدمات فني، ترابري و HSE(. با اين حال سالي يك مرتبه 
نيز يك مانور سراسري داريم كه كل همكاران شركت با آن درگيرند كه 

امسال در صدد برگزاري آن هستيم.
● آيا تاكنون آتش سوزي يا حادثه قابل توجهي در تام رخ 

داده است؟
چند بار اين اتفاق رخ داده است اما خوشبختانه به دليل عكس العمل 
به موقع آتش سوزي در همان ابتداي امر مهار شده است. آخرين بار 
سال گذشته در قسمت آرشيو فني ساعت 3 بامداد حريقي رخ داد كه 

توانستيم آن را به موقع مهار كنيم.
● خاطره اي از دفع حوادث يا نجات كسي در صورتي كه در 

تام و محدوده آن اتفاق افتاده داريد؟
در تام عملياتي براي نجات شخص نداشتيم. البته يك آتش سوزي 
در سال 1380 سالن رنگ ايران خودرو رخ داد كه كل تيم آتش نشاني 
منطقه و ما در اين حادثه حضور داشتيم. براي مهار آتش به پشت بام 
سالن رنگ رفتيم كه بعد از آن اعالم كردند كه تيرآهن هاي سالن در 
حال ذوب شدن و ساختمان در حال فرو ريختن است كه ما نيز پايين 

آمديم. آتش مهار شد اما كل سالن از بين رفت!
يا  اتفاقي رخ دهد و نيسان شما بي آب  تا به حال شده   ●

كپسولهايتان بي شارژ باشد؟
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با توجه به اين كه هميشه چك ليست روزانه خود را مرور مي كنيم 
چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. براي كپسول ها هم اتفاقي نخواهد افتاد 
چرا كه به صورت هفتگي بازديد مي شوند و تاكنون نيز مشكل خاصي 
نداشته ايم. در خصوص نيسان آبپاش نيز بايد بگويم كه شركت يك 
دستگاه كاميونت ايسوزو خريداري كرده  كه تا چند روز آينده تجهيز 

خواهد شد و جاي نيسان فعلي را خواهد گرفت.
● تا چه اندازه برگزاري مانور و آموزش در حوزه اطفاي حريق 

از نظر شما اهميت دارد؟
اهميت بااليي دارد؛ چرا كه در اين مانورهاست كه نقاط قوت و ضعف 
شركت شناسايي مي شود. حتي در مواقعي كساني كه آموزش ديده اند 

در امر خطير آتش نشاني به كمك ما آمده اند.
● جواب شما در پاسخ برخي منتقدان مبني بر كار كم پرسنل 

مشغول در حراست)در همه سازمان ها( چيست؟
اين ديدگاه بيروني است؛ چرا كه به نظرم هيچ كاري سخت تر از كار 
حراست نيست! اين كار استرس بسيار بااليي دارد. بيداري، گشت زني، 
كارهاي  از  گوشه اي  درگيري  و  خروجي ها  و  ورودي  كنترل  نظارت، 

ماست. شايد حدود چهار ساعت در 24 ساعت استراحت داشته باشيم.
● كدام واحدها بيشترين ارتباط كاري و در نتيجه احتمال 

حادثه را دارند؟
واحد خاصي را نمي توانم نام ببرم ولي بيشتر همكاري ما با واحد 

خدمات فني و HSE است
● تام نامه را چطور ديديد؟

يك بار نشريه را مطالعه كرده ام و به نظرم نشريه خوبي است.

قهرماني تيم فوتسال حراست شيرين ترين خاطره 
داود هاوشكي نفر سوم همكاران حراست مهمان اين شماره 
تام نامه بود. پيگيري زيادي انجام شد تا باالخره توانستيم با وي 
گپي داشته باشيم. دقت زيادي داشت تا به سواالت ما به خوبي 
پاسخ دهد. وي متولد سال 1354 و حدود 12 سال است كه 
در تام ايران خودرو مشغول به فعاليت است. تاكيد زيادي بر 

رعايت قانون دارد و حراست را فعالترين واحد مي داند.
● حس شما درقبال اين همه تردد در روز از اطراف همكاران، 

ميهمانان چيست؟
ترددهاي زيادي كه در طول روز به شركت صورت مي گيرد با اين 
حال با ديدار صبحگاهي همكاران كه با سالم و خسته  نباشيد همراه 
است صبح كاري خود را آغاز كرده كه اين موضوع براي من حس بسيار 
خوشايندي را در بر دارد. تا آنجا كه بتوانم سعي مي كنم پاسخ گوي سوال 

يا مشكالت مراجعين شركت باشم. 
● استقرار در يك محل خاص آن هم به مدت طوالني شما را 

خسته نمي كند؟
با توجه به  خستگي از كار جزيي از زندگي هر انساني است ولي 
محبت، صميمت و درک قوانين شركت  كه در همكاران وجود دارد اين 

خستگي جبران مي شود، البته در كنار كمي استراحت!
● آيا تاكنون سر شيفت خوابتان برده است؟ و اين كه در آن 

زمان سرشيفت سراغتان آمده است؟
با توجه به حساسيت كار حراست به خصوص در شب و استرسي كه 
در كار وجود دارد موضوعي به نام خواب ديگر محلي از اعراب ندارد. اگر 
خستگي زيادي نيز در زمان شيفت احساس شود موضوع با سرشيفت 

مطرح و با كمي استراحت انرژي الزم براي ادامه كار به دست مي آيد.
شما  زندگي شخصي  بر  تاثيري  چه  طوالني  كار  ساعت   ●

داشته است؟
اوايل كار زمان به كندي مي گذشت ولي به مرور زمان به اين نوع 

كاركرد عادت كرده ايم.
● ارزيابي تان از هماهنگي بين همكاران حراست چيست؟

و  همدلي  همچنين  دارد  وجود  كه  خوبي  مديريت  به  توجه  با 
همبستگي بين پرسنل حراست، ارزيابي بنده از اين هماهنگي بسيار 

مثبت است.
● جواب شما در پاسخ برخي منتقدان مبني بر كار كم پرسنل 

مشغول در حراست)در همه سازمان ها( چيست؟
در مورد سازمان هاي ديگر نمي توانم اظهار نظر كنم ولي به اعتقاد 
بنده واحد حراست در تام با توجه حجم باالي كار و تردد مراجعان و 

ميهمانان يكي از فعالترين واحدهاست.
● جذابيت كار در حراست را در چه ميبينيد؟

تالش در راستاي ايجاد امنيت پايدار براي شركت و در راستاي منافع 
آن.

● خاطره شيريني از كار خود داريد؟
كسب مقام اول تيم فوتسال حراست در مسابقات دهه فجر سال 
گذشته يكي از شيرين ترين خاطرات من بود؛ چرا كه دو سال بود كه 

تيم نت قهرمان اين مسابقات مي شد.

● نظر خانواده تان راجع به كارتان در شركت چيست؟
نظر خانوده ام نسبت به كارم در شركت مثبت است. اوايل كنار آمدن 
با ساعت كاري زياد حضور در شركت براي خانواده كمي سخت بود 
ولي با اين موضوع كنار آمده اند. خودم هم دلم براي پسر و دخترم تنگ 

مي شود ولي من هم با اين موضوع كنار آمده ام.
● تام نامه را چطور ديديد؟

  نشريه خوبي است. در شماره قبلي مطلب "همكاراني از جنس 
لبخند" برايم جالب بود. به نظرم اگر كمي هم در تام نامه مسابقات فكري 

بگذاريد، همكاران از آن استقبال مي كنند.
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کتهای
شر

اخبار 

تابعه

شركت قالب های صنعتی ايران خودرو برای اولين بار موفق 
شد تمامی مراحل طراحی و توليد قالب های بزرگ بدنه رانا 
را بدون نياز به كارشناسان خارجی انجام دهد كه حاصل اين 

تالش 10 ميليون يورو صرفه جويی ارزی بوده است .
غالمرضا علوی مدير عامل شركت قالب های صنعتی ايران خودرو 
با بيان اين مطلب تاكيد كرد: اين قالب ها از  استانداردهای جهانی 
ساير  بدنه  قالب های  توليد  و  برای طراحی  را  راه  و  است  برخوردار 

خودروهای جديد ايران خودرو از جمله دنا را هموار می كند.
وی تصريح كرد: از مرداد ماه سال 89 عمليات اجرايی طراحی 

قالب های بدنه رانا در دستور كار قرار گرفت.
اين مقام مسوول ادامه داد: پبش از اين طراحی اين قالب ها در 

گروه  ارشد  مديريت  تاكيد  با  كه  می  گرفت  صورت  كشور  از  خارج 
صنعتی ايران خودرو طراحی و توليد قالب های بدنه رانا در داخل 

كشور انجام شد.
علوی گفت: با پروژه رانا، تجارب بسيار خوبی در جهت خودكفايی 
ايران  جديد  خودروهای  ساير  بدنه  های  قالب  توليد  و  طراحی  در 

خودرو به دست آمده است.
خودرو  ايران  صنعتی  قالب های  شركت  مديرعامل 
ايران  صنعتی  قالب های  شركت  توانمندی  كرد:  اظهار 
خودرو در طراحی و توليد قالب های بدنه رانا از جهت 
ديگر، راه را برای صادرات چنين قالب هايی به خارج از 

كشور فراهم كرده است .

مديرعامل شركت خودروهاي سفارشي ايران خودرو)آپكو( 
شبكه  توسعه  جهت  شركت  اين  برنامه هاي  به  اشاره  با 
 66 داراي  آپكو  اكنون  هم  كرد:  تاكيد  مجاز،  نمايندگي هاي 
نمايندگي مجاز است كه اين رقم تا پايان سال 1391 به 150 

نمايندگي خواهد رسيد.
محسن پورسعيدي در اولين همايش نمايندگي هاي مجاز آپكو با 
اشاره به اين موضوع خاطرنشان  كرد: آپكو در افق چشم انداز  5 ساله 
خود )تا پايان سال 1394( در نظر دارد به اولين و بزرگترين شركت 
تيونينگ  ارايه دهنده خدمات  و  توليد كننده خودروهاي سفارشي 
درصد   10 از  بيش  عرضه  ميان  اين  در  كه  شود  تبديل  كشور  در 
محصوالت ايران خودرو به صورت سفارشي، كسب بيش از 30 درصد 
بازار قطعات جانبي  و آپشن خودرو، ايجاد 300 نمايندگي و عامل 
فروش در كشور و كسب 10 درصد بازار خودروهاي وارداتي مد نظر 

اين شركت قرار دارد.
وي با بيان اين كه سال گذشته آپكو توانست بالغ بر 9 ميليارد 
و 800 ميليون تومان تجهيزات سفارشي به بازار عرضه كند، يادآور 
شد: يك ميليارد و 700 ميليون تومان از اين رقم مربوط به فروش 
از طريق نمايندگي هاست كه قصد داريم امسال سهم نمايندگي ها 
درصد   50 به  را  استاندارد  سفارشي  تجهيزات  و  قطعات  فروش  از 

برسانيم.
مدير عامل شركت آپكو همچنين ،عرضه بسته های سفارشی را 
از اقدامات اين شركت در راستای همكاری نزديك با ايران خودرو 
عنوان كرد و گفت : در سال 89 ، شركت آپكو در جهت همكاری 
ايران خودرو، 30 هزار بسته سفارشی  با شركت  تر  نزديك  و  بهتر 
عرضه كرد،  در سال 90 ، حدود 23 هزار بسته سفارشی و در سال 

جاری در نظر دارد كه 50 هزار بسته سفارشی را عرضه كند.
پورسعيدي همچنين به ارايه خدمات تيونينگ و عرضه خدمات 
در اين حوزه بيش از 115 خودرو اشاره و گفت: يكي از برنامه هاي 
مهم آپكو در سل 91 پوشش بازار خدمات استاندارد تيونينگ است؛ 
چرا كه بخش زيادي از تقاضاي مشتريان را تيونينگ خودرو تشكيل 

مي دهد.
از نمايندگي هاي برتر مجاز،  گفتني است در پايان ضمن تقدير 
بازار  در خصوص  خود  ديدگاه هاي  ارايه  به  نيز  نمايندگي ها  برخي 

آپشن پرداختند.

توسط شركت قالب های صنعتی ايران خودرو؛
صرفه جويی 10 ميليون يورويی طراحی و توليد قالب های بدنه رانا

مديرعامل آپكو:

شبكه  نمايندگي هاي مجاز آپكو گسترش مي يابد
کد: 91057

کد: 91034
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گزارش

طبق  اعالم گروه بورس كاالي ايران، در تاريخ اقتصادي ايران، 
سال 90 به عنوان يكي از سال هاي شاخص ثبت خواهد شد ! 

 دليل اين گفته شايد اين باشد كه سال گذشته اولين سالي بود 
كه آثار اجراي حذف يارانه ها در آن خود را نشان داد و همزمان، 
و  بحران هاي كم سابقه اي در فضاي صنعت  و  شاهد چالش ها 
به مرور  به صورت خالصه  زير  بوديم. در شكل  اقتصاد كشور 
رويدادهاي مهم و تاثير گذار سياسي و اقتصادي سال گذشته 

و پيامدهاي آنها پرداخته شده است.
در پي وقايع سال گذشته و پيامدهايي كه براي صنعت فوالد به وجود 
آمده، حقايق قابل تاملي در جامعه صنعتي فوالد به وقوع پيوسته است. 
از جمله اينكه طبق گفته رييس انجمن توليد كنندگان آهن و فوالد، 
در سال گذشته توليدكنندگان به جاي حمايت دولت، خواستار عدم 
از سياست  ناشي  كه  مثال كاهش عرضه اي  به طور  بودند.  دخالتش 
افزايش  به  منجر  داد  روي  فلزات  بورس  در  قيمت ها  كردن  منجمد 
قيمت ها از دي ماه به بعد و ضرر و زيان هاي قابل توجهي در ميان 
فعاالن اين صنعت شد. كاهش 40 درصدي واردات بيلت ايران يكي 
ديگر از اثراتي بود كه سياست هاي كنترل قيمت دولت بر بازار گذاشت. 
عدم تمايل بخش خصوصي به واردات بيلت در كنار كمبود عرضه توليد 
كنندگان داخلي، منجر به كمبود شديد بيلت در بازار و كاهش توليد 

بسياري از كارخانه هاي نورد شد. 
پيش بيني براي سال 91

سال 1390 با تمام افت و خيزهايي كه براي صنعت فوالد به همراه 
داشت در حالي به پايان رسيد كه اين نوسان ها جز در مواردي اندک و 
خاص، در مابقي موارد از منطق اقتصادي پيروي نكرد كه نتيجه آن ربوده 
شدن قدرت تصميم گيري و برنامه ريزي از توليدكنندگان و تجار فعال 
اين عرصه بود. سال 91 در حالي آغاز شد كه هنوز افكار توليدكنندگان 
و تجار صنعت فوالد تالطم هاي سال گذشته را به همراه خود داشت و 
با نگاهي مبهم به آينده در انتظار شفاف تر شدن بازار و روشن تر شدن 

وضعيت صنعت فوالد بود . اما جداي از تمامي اين تالطم ها مي توان به 
بررسي برخي از چالش هاي داخلي و پيش بيني هايي كه در هر مورد از 

سوي خبرگان اين صنعت ارايه شده پرداخت.
بخش اول – چالش هاي محيطي
هدفمندي يارانه ها در بخش توليد :

در سال جاري شاهد اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها 
در كشور خواهيم بود. اين در حالي است كه هنوز توليدكنندگان مبالغ 
مربوط به درآمد حاصل از اجراي مرحله اول اين طرح را دريافت نكرده اند 
و هنوز نتوانسته اند آثار اجراي مرحله اول قانون هدفمندسازي يارانه ها 
را ترميم  كنند. پيش بيني مي شود كه اجراي مرحله  دوم تا 30 درصد به 

قيمت تمام شده اضافه كند.
البته الزم به ذكر است كه زمان اجرای فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها 
هنوز مشخص نيست! زيرا از يك طرف آمارهای بانك مركزی از تند 
شدن احتمالی و شتاب بيشتر نرخ تورم در سال1391 خبر می دهد و 
از طرفي ديگر مخالفت مجلس با بودجه 137هزار ميليارد تومانی برای 
اجرای فازدوم هدفمندی به ترديد دولت منجر شده است. دبير ستاد 
هدفمندسازي يارانه ها در آخرين اظهار نظر خود درباره زمان اجراي فاز 
دوم قانون هدفمندي تاكيد كرده كه در قانون آمده فاز دوم هدفمندي  
يارانه ها در سال 1391 اجرا شود و ذكر نشده كه اين قانون بايد در كدام 
ماه سال اجرايي شود! الزم به يادآوري است كه دولت تا هم اكنون اجراي 

فاز دوم هدفمندي يارانه ها را به تعويق انداخته است.
1- سياست چند نرخي شدن ارز

به گفته مدير كل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران، ارز مورد 
نياز واردات از سه منبع تامين خواهد شد كه داراي نرخ پايه متفاوتي 

خواهند بود.
2- بانك مركزي )كاالهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم(

3- ارز حاصل از صادرات 
4- ارز حاصل از منشا خارجي 

ساره منطقي – گروه صنايع معدني و سيستم هاي مكانيكي

چالش هاي صنعت فوالد در سال 1391
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5- مشكالت ناشي از افتتاح اعتبارات اسنادي و همين طور مبادله 
اسناد 

اخيرا دولت شرايط گشايش اعتبار با روبل را براي واردات از كشورهاي 
CIS به وجود آورده است. ولي از مشكالت اين طرح مي توان به موارد 

زير اشاره كرد:
- روس ها طرف هاي تجاري قابل اطميناني نيستند. 

- هزينه هاي صادركننده ها به ايران باال مي رود. 
از  اين معامالت بخش زيادي  بر  به شرايط خاص حاكم  با توجه   -

فروشندگان كاال به ايران از دور رقابت خارج مي شوند.
6- از اوايل تير ماه عرضه مواد اوليه به بخش فوالد ايران دچار مشكل 

خواهد شد. )با توجه به شروع برخي تحريم ها(
7- افزايش صادرات فوالد با توجه به قيمت دالر

كاهش نرخ برابري پول ملي يك كشور)Devaluation( به هر دليلي 
كه صورت گرفته شده باشد، خواسته يا ناخواسته، موجب افزايش حجم 
)و نه لزوما ارزش( صادرات خواهد شد، تغييري كه در نگاه نخست مثبت 
به نظر مي رسد. ولي به هر حال ارزش ريال به صورت آزاد مورد محاسبه 
قرار خواهد گرفت نه نرخ دولتي. اختالف چشم گير در ارزش آزاد و 
دولتي نرخ ارز موجب كاهش شديد بهاي محصوالت صادراتي ايران 

مي شود. )مي تواند به باال رفتن قيمت ها منجر شود.( 
8- ناهماهنگي ميزان رشد عرضه نسبت به تقاضا.

پيش بينی افزايش توليد فوالد خام در كشور در سال 91 به ميزان 
10 درصد است در صورتي كه پيش بيني هاي انجام شده براي افزايش 
مصرف فوالد در كشور بين 20 تا 30 درصد بوده است كه اين امر منجر 
به پررنگ تر شدن عدم توان پاسخ گويي به تقاضاي مصرف كنندگان از 

طريق توليدات داخلي خواهد بود.
بخش دوم - وضعيت بازار در سال پيش رو

غيرشفاف  و  بي ثبات  بازاري  زير،  به داليل  در سال 91،  فوالد  بازار 
پيش بيني شده است:

1- دولت
همان طور كه رييس جمهور در سخنان خود به مناسبت فرارسيدن 
سال نو بيان كرد. دولت در سال جاري عمده تالش خود را معطوف 
به هدف گذاري براي تكميل طرح هاي عمراني قبلي خواهد كرد. نتيجه 
اين تصميم كاهش شديد تقاضا در بخش طرح هاي عمراني دولت )به 
عنوان يكي از متقاضيان اصلي محصوالت فوالدي در سال هاي اخير( 

خواهد بود. 
2- مسكن مهر 

طرح مسكن مهر به مراحل پاياني خود نزديك شده و از مراحل ساخت 
و ساز و تقاضا براي محصوالت و فرآورده هاي فوالدي گذركرده است. 
تصميم دولت مبني بر نداشتن برنامه جديدي در اين بخش باعث حذف 

يكي ديگر از متقاضيان بزرگ محصوالت فوالدي است.
بخش سوم � تامين مواد اوليه

1- مواد اوليه فوالد سازي
در سال جاري شاهد افتتاح و راه اندازي تعداد ديگري از مجتمع هاي 
ذوب و نورد در كشور خواهيم بود و اين موضوع در كنار افزايش ظرفيت 
و افتتاح فازهاي جديد مجتمع هاي ذوب و نورد در حال فعاليت در كشور 

نشان از افزايش چشمگير تقاضا براي مواد اوليه ذوب )آهن قراضه( و 
نورد)شمش فوالد( دارد كه امكان تامين تمامي  مواد آن از پتانسيل 
داخلي وجود ندارد ضمن اين كه افزايش نرخ تمام شده واردات اين مواد 

نيز بايد در نظر گرفته شود.
2- شمش

عدم دسترسي آسان به شمش و امكان خريد آن در بازارهاي جهاني 
نيز باعث شده تا بسياري از مجتمع هاي نورد و ذوب در تامين اين ماده با 
مشكل روبه رو شوند كه اين امر منجر به افزايش بي سابقه قيمت شمش 

در داخل كشور خواهد شد.
3- ترانزيت كاال

شش ماهه اول سال، زمان شروع مجدد فعاليت هاي كشاورزي است. 
امكانات ترانزيت كاال در ايران در شش ماهه اول سال به حمل و نقل 
محصوالت كشاورزي تمايل دارند. عدم دسترسي مناسب به ظرفيت 
كافي براي ترانزيت مواد اوليه و محصوالت، مي تواند چالش ديگري براي 

تامين به موقع مواد اوليه فوالد سازي و عرضه محصوالت باشد.

چالش هاي پيش رو براي تام
با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از پروژه هاي در حال اجراي شركت 
تام، مربوط به عمليات عمراني و سازه هاي صنعتي است، افزايش قيمت 
فوالد تاثير مستقيمي بر قيمت تمام شده پروژه ها و حاشيه سود شركت 
خواهد داشت. به طور مثال تنها در پروژه هاي فوالدسازي بردسير و 
مونوريل كرمانشاه، فوالد مورد نياز براي عمليات عمراني در حدود 40 
پروژه   - تن  هزار   10 : بردسير  )فوالد  زده مي شود  تخمين  تن  هزار 
قيمت  افزايش  با  انگشتي  با يك حساب سر  تن(  مونوريل: 30 هزار 
ميلگرد )از 1200 تومان در هر كيلوگرم به 1600 تومان(، در حدود 16 

ميليارد تومان به هزينه هاي اين دوپروژه اضافه خواهد شد.

فرصت هاي پيش رو براي تام
با توجه به بحران تامين مواد اوليه مورد نياز فوالدسازان )كه در باال به 
آن اشاره شد( سرمايه گذاري در زمينه توليد موادي چون آهن اسفنجي 
بسيار سودآور  اوليه فوالدسازي است،  مواد  از مهمترين  و گندله كه 
پيش بيني مي شود و به طور كامل مورد حمايت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خواهد بود. با توجه به قابليت جديد و انحصاري شركت تام در 
در اختيار داشتن تكنولوژي SL/RN و استفاده از كوره هاي دوار افقي 
براي توليد آهن اسفنجي )كه روشي پايه ذغالي و ارزان بوده و نيازي 
به كارخانه هاي كنسانتره آهن و گندله سازي و احيا ندارد( فعاليت در 
اين زمينه بسيار سودآور خواهد بود و بازار وسيع و گسترده اي براي 

محصوالت آن پيش بيني مي شود. 
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ارزيابي مستمر سطح سالمت پرسنل شاغل در شركت تام از 
طريق انجام معاينات و آزمايشات دوره اي از مهمترين وظايف 
واحد بهداشت است كه خوشبختانه در سالهاي اخير بيشتر 
و بهتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلي از 
غير  و  شغلي  بيماري هاي  غربالگري  دوره اي،  معاينات  انجام 
بيماريهاي  به عبارتي ديگر، تشخيص زود هنگام  يا  و  شغلي 
شايع و مهم در مراحل اوليه است؛ چرا كه موجب ارتقاي سطح 
سالمت پرسنل شده و بهره وري مناسب از توان نيروي انساني 

مي شود. 
ادواري،  معاينات  انجام  از  بعد  اخير  سالهاي  در  رابطه  همين  در 
آزمايش خون از كليه پرسنل گرفته مي شود. يكي از بارزترين يافته هاي 
اين اقدامات، باال بودن ميزان چربي هاي خون پرسنل است، از آنجايي 
كه افزايش سطح چربي و ديابت به عنوان مهمترين ريسك فاكتورها 
قلبي و عروقي شناخته شده است و  بيماري هاي  به  فرد  ابتالي  در 
دوسوم ايراني ها حداقل يكي از عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي را 
دارند. تشخيص، كنترل و درمان عوامل خطر زا نقش مهمي در كاهش 

بيماري هاي  قلبي عروقي و عواقب آن دارد.
طبق نمودار مقايسه اي نتايج آزمايشات ادواري خون در سال 90 و 
مقايسه آن با سال قبل ميزان چربي خون پرسنل )كلسترول و تري 
گليسيريد( افزايش نسبي و در مورد ميزان قند خون شاهد روند نزولي 

را شاهد هستيم.

قند خون و ديابت 
برآوردهاي  طبق  است.  جهان  در  غدد  بيماري  شايع ترين  ديابت، 
به 333 ميليون  به ديابت  تعداد مبتاليان  تا سال 2025  انجام شده 
نفر خواهد رسيد كه با احتساب افراد مستعد به اين بيماري، رقم قابل 
توجهي خواهد شد. عوامل مستعدكننده ابتال به ديابت عبارتند از سن 
باالي 40 سال، ابتالي يكي از اعضاي خانواده به ديابت، سابقه عدم 
تحمل گلوكز و ديابت پنهان، سابقه ديابت بارداري و تولد نوزادان چاق، 
چاقي به خصوص چاقي شكمي و افزايش دور كمر باال بودن شاخص 

توده بدني از جمله عوامل خطرسازي هستند كه احتمال ابتال به ديابت 
را افزايش مي دهند 

آمار مبتاليان به ديابت
 23-14 ( تا 69 سال  بين 25  ايران: 9/8 درصد كل جمعيت  در 

درصد جمعيت باالي 30 سال( 
در تهران: 13درصد جمعيت 

در شركت تام: 2 درصد كل پرسنل  
ميانگين سني ابتال به ديابت نوع 2 

در جهان: 65-55 سال
در ايران: 50-45 سال

در شركت تام: 40 سال

اقدامات انجام شده در زمينه ديابت
- انجام طرح غربالگري ديابت در سال 89 و 90

- انجام اقدامات كنترلي و درماني
- پيگيري درمان و نتايج آن

- ارايه آموزش در زمينه قند خون باال، علل ابتال ، ريسك فاكتورها و 
عوارض عدم كنترل اين بيماري

- ارايه رژيم غذايي
قند  كنترل  زمينه  در  شده  انجام  آموزش هاي  و  فعاليت  مجموع 
به جمعيت  ديابتيك جديد  نفر  دو  اضافه شدن  علي رغم  باال،  خون 
ديابتيك هاي شركت تام، سبب شد تعداد افرادي كه قند خون باالتر از 

نرمال داشتند، كاهش يابد. 

چربي هاي خون
بر اساس نتايج آزمايشات انجام شده در سال 90 و مقايسه اين نتايج 
با سال 89 ميزان چربي خون كاركنان در سال 90 افزايش پيدا كرده 

است. از مهمترين علل افزايش چربي خون است:
1- سن : ميانگين سني كاركنان درشركت تام روبه افزايش است . 
ميانگين سني در سال هشتاد و نه ،35 سال  و در سال 90 حدود37 

نگاهي به آزمايشات ادواري پرسنل و توصيه ها
HSE افسانه كاكاوند - كارشناس پرستاری
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سال است. 
2- كاهش فعاليت بدني و بي تحركي : به عنوان يك شاخص، استفاده 
پرسنل از برنامه هاي ورزش هفتگي شركت تام در نظر گرفته شده است. 
كه اين شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 كاهش يافته است. در 
سال 90 ساعات استفاده شده به منظور ورزش،  20190 ساعت و در 

سال 89، برابر با 22806  ساعت، گزارش شده است.
3- اضافه وزن : ميانگين BMI كاركنان تام)شاخص توده بدني( در 
سال 90 برابر با 26.3 و BMI  نرمال براي ميانگين سني 25 تا 45 

سال، 23 تا 24 است.
آنجايي كه اصلي ترين وعده غذايي پرسنل در  از  4- رژيم غذايي: 
شركت تام است، برنامه ها و اقدامات ويژه اي در اين زمينه در دست 

اجراست.   
5- استرس 

6- سيگار

HSE در  از طرف واحد  انجام شده  اقدامات  برنامه ها و  اهم 
زمينه كنترل چربي خون پرسنل:

- آموزش چهره به چهره به كليه افرادي كه آزمايشات غير نرمال  
داشته اند.

- تهيه مقاالت و پمفلت هاي آموزشي 
- توصيه و تشويق به انجام فعاليت ورزشي و تحرک بدني بيشتر

- ارايه رژيم درماني
- تغيير در منوي غذايي و افزايش وعده هاي گوشت سفيد )مرغ و 
ماهي(، كاهش سرو گوشت قرمز ، كاهش سرو غذاهاي پرچرب مانند 

)شنيسل ، جوجه چيني و ...(
- اضافه كردن دورچين هاي مختلف از سبزيجات خام و پخته براي 

غذاي نوع دو و سه
- حذف سوپ و جايگزيني ساالد بدون افزودن سس.

- كنترل و نظارت بيشتر بر نحوه پخت غذاها.
نوع  غذاي  خصوص  به  و  غذاها  كليه  بودن  چرب  كم  بر  تاكيد   -

سوم)رژيمي(.
- پيگيري ارجاعات و اقدامات توصيه شده

- درمان دارويي 

توصيه هاي غذايي
مي خواهيد  اگر  كنيد:  فعاليت  بيشتر  و  بخوريد  غذا  كمتر   -
تري گليسريد خود را كاهش دهيد، بايد مقدار انرژي كه مي سوزانيد 

بيشتر از مقداري باشد كه دريافت مي كنيد.
حذف  خود  غذايي  برنامه  از  را  شكر  و  قند  شكالت،  شيريني،    -
كنيد. كربوهيدرات هاي پيچيده بهتر از كربوهيدرات هاي ساده مثل 
قند و شكر هستند. منابع غذايي كربوهيدرات هاي پيچيده شامل نان 
و غالت سبوس دار، سبزي ها، ميوه ها و حبوبات است. كربوهيدرات هاي 
پيچيده از نظر مواد مغذي، غني هستند و داراي انواع ويتامين، امالح 

و آنتي اكسيدان ها هستند.
-  قند و شكر همانند يك سم براي شماست. شكر هيچ ماده مغذي 
ندارد و فقط كالري دارد. خيلي سريع هم تبديل به تري گليسريد 

مي شود.
-  نوشابه ها، دسرهاي شيرين، شيريني ها، شكالت، كيك، كلوچه، 
آب نبات، آدامس، آب ميوه هاي مصنوعي، ژله، كرم كارامل و... همگي 

داراي قند هستند.
- هنگام خريد مواد غذايي، به برچسب آنها توجه كنيد. اگر مواد طعم 
دهنده و شيرين كننده، به پسوند  )ose(يا )ol(  ختم  شود، احتماال 

نشان دهنده نوعي قند است.
-  غذاهايي را كه داراي مقدار زيادي انرژي و كربوهيدرات هستند، 

نخوريد.
-  گوشت لخم، ميوه ها و سبزي ها، لبنيات كم چرب بايد قسمت 

عمده غذاي دريافتي شما را تشكيل دهند.
-  مقدار و نوع چربي مصرفي خود را در نظر داشته باشيد. چربي هاي 
اشباع و جامد را مصرف نكنيد، مثل روغن نباتي جامد، كره، مارگارين، 

چربي گوشت، پوست مرغ، لبنيات پرچرب، خامه و سس مايونز. 
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با رباتيك شدن خط توسط تام ايران خودرو؛

ظرفيت توليد سالن رنگ يك
 30 درصد افزايش يافت

بين همكاران  برنامه ريزي شده  و  در يك كار تيمي خوب 
توليد  مهندسي  واحدهاي  و  ايران خودرو  تام  شركت 
سالن  آستر  رنگ  پاشش  رباتيك  ايستگاه  ايران خودرو، 

رنگ يك راه اندازي شد.
و  سمند  خودرو  نوع  دو  براي  ارديبهشت ماه  نهم  از  سيستم  اين 

پژو405 مورد استفاده قرار گرفت.
در اين ايستگاه با به كار گيري چهار دستگاه ربات پيشرفته پاشش 
رنگ آستر،  ظرفيت توليد از 40 دستگاه در ساعت به 53 دستگاه 
افزايش يافت. ضمن اين كه از اين پس كيفيت محصول توليدي با 

30 درصد بهبود نسبت به حالت قبلي روانه بازار خواهد شد. 
با  حداقل  بدنه  هر  براي  پروژه  اين  در  نيز  رنگ  ضايعات  ميزان 
ميزان  نهايت  در  كه  شده  بيني  پيش  درصد   30 معادل  كاهشي 
مصرف رنگ به اندازه قابل توجهي كاهش خواهد داشت. به عبارت 
ديگر ضايعات رنگ در ايستگاه آستر براي هر بدنه نسبت به وضعيت 
احتساب  با  كه  داشته  كاهش  كيلوگرم  يك  پاشش(  قبلي)ماشين 
ظرفيت توليد 53 دستگاه در ساعت و به صورت سه شيفت، ساالنه 

بيش از 20 ميليارد ريال صرفه جويي در هزينه تلفات رنگ خواهيم 
داشت. از دستاوردهاي اين پروژه نيز مي توان به انتقال دانش فني 
ربات هاي پيشرفته پاشش رنگ به كارشناسان و طراحان شركت تام 

ايران خودرو اشاره كرد.
پروسه،  انجام مراحل طراحي  با  پروژه  قالب يك  ايستگاه در  اين 
و  نصب  و  سازي  شبيه  مناسب،  ربات  انتخاب  تجهيزات،   طراحي 
يك  در  تام  شركت  رباتيك  سيستم هاي  گروه  وسيله  به  راه اندازي 
زمان بسيار فشرده به ثمر نشست. يكي از مهمترين مراحل اين پروژه 
نصب و راه اندازي آن در مدت كوتاه تعطيالت نوروزي سال91 است 
كه بايد خاطر نشان كرد خط رنگ سالن شماره1 ايران خودرو فعال 
بوده لذا زمان نصب و راه اندازي از حساسيت ويژه اي برخوردار است. 
به همين منظور گروه سيستم هاي رباتيك با برنامه ريزي دقيق موفق 
به نصب كليه تجهيزات آن شده و پس از آن بالفاصله فازهاي توليد 

آزمايشي و توليد كيفي انجام شد.
الزم به ذكر است، نسبت به ماشين هاي پاشش قديمي، نرخ توقف 

ربات هاي جديد به دليل خرابي تجهيزات تقريبا صفر خواهد شد.

کد: 91060
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علي فاضلي – گروه كنترل و ابزار دقيق

اتوماسيون صنعتي دانشي براي تمام صنايع

شركت تام ايران خودرو از سالهاي اوليه تاسيس خود نگاهي 
با  اتوماسيون داشته است. اجراي پروژه هاي  به مقوله  جدي 
صنعتي  اتوماسيون  زمينه  در  باال  بسيار  تكنولوژي  سطح 

توسط شركت گواهي بر اين مدعاست. 
سالهاست كه نام تام با ربات و PLC عجين شده است. از همين 
در  فعال  شركت  بزرگترين  خودرو  ايران  تام  شركت  كه  جاست 
و  گذشته  در  مي آيد.  شمار  به  صنعتي  اتوماسيون  حوزه  در  كشور 
دانش  از  بهره مندي  توانايي  كشور  صنايع  اغلب  كه  سال هايي  در 
اتوماسيون را نداشتند و يا جهت استفاده از آن چشم به آن سوي 
اتوماسيون صنعتي در  ، اجراي بزرگترين پروژه هاي  مرزها داشتند 
يكي  عنوان  به  خودرو  ايران  تام  تا  شد  باعث  خودروسازي  صنعت 
تكنولوژي  انتقال  و  شود  شناخته  حوزه  اين  معروف  برندهاي  از 
تا  شد  باعث  حوزه  اين  مختلف  ديسيپلين هاي  داخلي سازي  و 
توانمندي هاي كسب شده همانند شاه كليدي باشد كه با آن بتواند 

به صنايع مختلف كشور وارد شود.
پروژه هاي  اجراي  هنگام  تكنولوژي  انتقال  مناسب  روش هاي 
خودرويي و پتانسيل عالي جذب دانش اتوماسيون صنعتي در شركت 
باعث شد هر چه تام در صنعت خودرو تكنولوژي هاي جديدتري را 
را  خودرو  توليد  كارخانه ها  مدرنترين  مي كرد  و سعي  مي كرد  وارد 
براي ايران خودرو بسازد به موازات آن در حوزه اتوماسيون صنعتي 
به جديدترين تكنولوژي ها دست مي يافت و جايگاهي ممتازي براي 
خود در اين زمينه بنا كرد؛ به طوري كه اين موضوع به مزيتي رقابتي 
براي تام بدل شد و به محض تصميم شركت براي حضور در بازارهاي 
اين زمينه اخذ كرد.  را در  اولين پروژه غيرخودرويي  غيرخودرويي 

پروژه اتوماسيون صنعتي مجتمع مس سرچشمه و بعد از آن چند 
پروژه كوچك ديگر در صنايع مختلف از جمله راه اندازي آلومينيوم 
هزار كرمان، اتوماسيون آبرساني فوالد مباركه و تكميل انبار مكانيزه 
پاركينگ هاي مكانيزه  ارايه مشاوره  تندگويان همچنين  پتروشيمي 

شهرداري تهران . 
در حال حاضر نيز دو پروژه مهم ديگر در شركت ذوب آهن اصفهان 
بلند  كوره  اتوماسيون  سيستم  نوسازي  ملي  پروژه  آنها  از  يكي  كه 
اتوماسيون  حوزه  در  توانمندي ها  اما  است  مطرح  است،   2 شماره 
ختم  مختلف  صنايع  از  غيرخودرويي  پروژه هاي  اخذ  به  صنعتي 
نمي شود. اخذ گواهي رتبه يك  اجراي پروژه هاي صنعتي به روش 
طرح و ساخت )EPC(  در حوزه صنايع برقي و الكتريكي از معاونت 
كه  است  گواهينامه هايي  معتبرترين  از  جمهوري  رياست  راهبردي 
در كشور وجود دارد و جايگاه رفيع شركت تام در حوزه اتوماسيون 

صنعتي را نشان مي دهد. 
صالحيت  تاييد  براي  مدارک  معتبرترين  از  يكي  گواهينامه  اين 
براي حضور در مناقصات اتوماسيون صنعتي در صنايع مختلف است. 
براساس همين گواهينامه و رزومه كاري مناسب در زمينه اتوماسيون 
است كه شركت موفق شده در ليست تامين كنندگان شركت نفت و 
گاز پارس در حوزه سيستم هاي كنترل و ايمني IPCS قرار گيرد. 

به  كه  كشور  در  قديمي  صنايع  وجود  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
سيستم هاي جديد اتوماسيون صنعتي نياز دارند و نيز ايجاد صنايع 
جديد در كشور كه آنها نيز سيستم هاي اتوماسيون صنعتي را با خود 
همراه مي آورند به نظر مي رسد تام با در اختيار داشتن دانش اتوماسيون 

صنعتي كليد باز شدن درهاي همه صنايع كشور را در دست دارد.

کد: 91061
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مقدمه
است  كامپيوتر  دنيای  جالب  جلوه هاي  از  يكی  باز،  شطرنج  ربات 
كه سه قطب مجزای هوش مصنوعی، بينايي ماشين و رباتيك را به 
نهايي محتاج  آوردن يك سيستم  به وجود  پيوند می دهد.  يكديگر 
بررسی مشكالت متعدد در هر يك از اين بخش ها است. برای مثال، 
نوری  تابش  شرايط  به  توجه  با  صفحه  داخل  در  مهره ها  تشخيص 
متغير و يا تبديل مكان مهره به مختصات كارتزين از جمله مواردی 
كه در هنگام ايجاد سيستم بايستی در نظر گرفته شوند. نكته ديگر 
هم  با  خوبی  به  بتوانند  كه  است  صورتی  به  دانش  سه  اين  ادغام 

همكاری كرده و نتيجه نهايي را حاصل كنند.
پروژه ربات شطرنج باز، يكي از پروژه هاي تحقيقاتي ـ نمايشگاهي 
موفق شركت تام است كه در نمايشگاه هاي صنعت داخل و خارج از 

كشور توجه بسياري را به خود جلب كرده است. 
از دوربين  های صنعتی و ديجيتالی كردن  دريافت تصوير 

PC آن در
تصاوير توسط يك دوربين CCD گرفته می شود. اين نوع دوربين ها 
در استفاده های صنعتی برای گرفتن سريع و دقيق تصاوير استفاده 

می شوند. 
تصوير توسط كارت Frame Grabber كه روی PC قرار دارد 
ديجيتالی شده و در حافظه كارت ذخيره می شود. معموال قابليت 

اتصال چندين دوربين به طور همزمان به اين كارت وجود دارد.

پردازش تصوير 
با استفاده از تكنيك های مختلف پردازش تصوير كه در سيستم های 
بينايی ماشين استفاده می شوند، نوع مهره و مكان آن روی صفحه 
بازی  و  آن حركت  از  استفاده  با  و  می شود  داده  تشخيص  شطرنج 
نوع  تشخيص  در  همچنين  تكنيك  اين  می شود.  مشخص  حريف 
صنعتی  های  پروژه  در  آن(  مركز  )مثل  آنها  خصوصيات  و  اجسام 
استفاده شده است كه به عنوان نمونه مي توان به تشخيص نوع بدنه 
و نيز جابجايی مكانی و زاويه ای بدنه ها در خطوط رنگ ايران خودرو 

اشاره كرد. 
برنامه نويس�ی كارب�ردی كامپيوت�ر ب�ا اس�تفاده از زب�ان 

Visual++ C برنامه نويسی
اين نرم افزار وظيفه ايجاد ارتباط بين بخش های مختلف سيستم 
پياده سازی  ربات،  به  حركت  فرمان  ارسال  مثل  عمليات  كنترل  و 
الگوريتم بازی شطرنج و ارسال فرمان به برد زمان سنج را بر عهده 

دارد. 
اين نرم افزار همچنين نتايج پردازش تصوير را كه همان تشخيص 
حركت حريف است، به بخش نرم افزار شطرنج انتقال داده و بازی 

كامپيوتر را به ربات ارسال می كند.
برنامه نويسی پيشرفته ربات

)Robot Advanced Programming( 
فضاي  از  ربات  حركتی  قابليت های  بر  عالوه  بخش  اين  در   
استفاده   PC با  آن  ارتباط  امكان  و  ربات  پيشرفته  برنامه نويسی 
شده است. در برنامه نويسی ساده ربات، يك مجموعه از حركت های از 
پيش تعيين شده مرتبا تكرار می شود ولی در كاربردهای پيشرفته، 
و  تعيين  محيط  شرايط  اساس  بر  ديناميك  طور  به  ربات  حركت 
هوشمند  صورت  به  رباتيك  سيستم  ترتيب  بدين  شود.  می  انجام 

عمل می كند. 
Profibus استفاده از شبكه صنعتی

اين سيستم يكی از انواع باس هاي صنعتی استاندارد است كه برای 
ابعاد  سيستم های  مختلف  بخش  های  بين  مطمئن  ارتباط  برقراری 
وسيع )DCS( استفاده می شود و خاصيت آن كاهش حجم و تعداد 
كابل های الزم و نيز باال بردن سرعت، ايمنی و داشتن كنترل های 

مختلف روی ارتباط است. 
در اين پروژه از اين باس براي برقراری ارتباط بين دو بخش PC و 

ربات استفاده شده است. 
سيستم های ايمنی

براي ايمنی بيشتر عامل انسانی از تدابير مختلفی همچون كنترل 
نرم افزاري محور های ربات و به كارگيری سنسورهای نوری استفاده 

شده است. 
به كمك سنسورهای نوری به محض ورود عامل انسانی به حيطه 

كاری ربات )در هنگام حركت( دستور توقف ربات صادر می شود. 

RoboChessربات شطرنج باز
مهدی افقی - گروه كنترل و ابزار دقيق

کد: 91062
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گزارش تصويری نمايشگاه تبريز

گزارش تصويری نمايشگاه نام آوران

گزارش تصويری نمايشگاه نفت و گاز

ش
گزار

تصویری

کد: 91063
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چكيده:
 قطعات بدنه اتومبيل در خطوط برش و پرس توليد ميشوند؛ خطوط 
برش و پرس كارخانه ايرانخودرو طی سال های گذشته مجهز به ربات های 
صنعتي )منيپوالتورها( شده اند؛ سرعت توليد اين خطوط برش و پرس 
رباتيك به عواملي چون )سرعت منيپوالتورها(، )سرعت، كيفيت و نوع 
پرس(، )نوع و كيفيت قالب(، )نوع و كيفيت ورق(، )سايز قطعه ی مورد 
توليد(، )تعداد قطعه ی مورد نياز در شيفت كاری مشخص(، )كيفيت 
تجهيزات هنگر منيپوالتورها(، )ميزان دقت سيستم ويژن( و ... وابسته 
است؛ سرعت انتهای مچ منيپوالتورها در فضای كارتزين بين دو پرس 
)سلول( مهمترين عامل در تعيين سرعت توليد است؛ بنابراين، تعيين و 

كنترل سرعت بهينه منيپوالتورها برای ما حايز اهميت است.

مقاله

تعيين و كنترل سرعت بهينه منيپوالتورهای صنعتی كوكا

شكل 2: توابع عضويت مربوط به ترمهای مختلف متغير زبانی 
فاصله ی بين منيپوالتور و پرس بعدی.

شكل 1: سيستم كنترلی فازی برای حركت بهينه ی 
.)forward( منيپوالتورها در جهت توليد

حميدرضا كالته جاري، امير ذوالفقاری

کد: 91064
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قابل ذكر است كه همواره استفاده از حداكثر سرعت منيپوالتورها، براي 
سيستم و توليد مفيد نيست؛ زيرا ممكن است در خط گلوگاه هايی وجود 
داشته باشدكه خود محدود كننده سرعت توليد هستند. لذا، استفاده از 
سرعت بهينه )حداكثر سرعتي كه عالوه بر رفع نياز ما در فرآيند توليد 
به سيستم هاي پرسي و رباتي آسيبي نرساند( پارامتر مطلوبي است كه 

در اين مقاله در پي يافتن و كنترل آن هستيم.
كليد واژه: خطوط برش و پرس، سرعت بهينه، كنترل فازی، گلوگاه 

خط، منيپوالتورهای صنعتی.
ابزار دقيقی و  اين مقاله در دومين كنفرانس بين المللی كنترل و 

اتوماسيون دانشگاه شيراز در سال 90 ارايه شده است.

مقدمه1
در اين مقاله، سيستم كنترلي مبتني بر منطق فازي به عنوان يك 
سيستم كنترلي مناسب، جهت تعيين سرعت بهينه ی منيپوالتورهاي 

موجود در خطوط برش و پرس كارخانه ي ايران خودرو ارايه مي شود.
با توجه به سرعت نسبی منيپوالتور و پرس و مقايسه آنها با يكديگر، 
درمی يابيم كه سرعت منيپوالتورهای موجود در يك خط برش و پرس 
رباتيك، تعيين كننده سرعت توليد است اما ممكن است در يك خط 
برش و پرس گلوگاه هايی وجود داشته باشد به اين معنی كه منيپوالتور 
منتظر پرس بماند و يا بالعكس؛ در چنين حالتی ديگر نمی توانيم ادعا 
داشته باشيم كه، فقط با حداكثر سرعت منيپوالتورها به حداكثر سرعت 
توليد ميرسيم. بنابراين، سعی بر اين داريم كه با استفاده از سيستم 
كنترلی مبتنی بر منطق فازی ارايه شده در اين مقاله، حداكثر سرعت 

توليد را در ازای كمترين سرعت منيپوالتور داشته باشيم؛ كه اين ميسر 
نميشود مگر با حذف گلوگاه های موجود درخط.

1- مواجهه با گلوگاه درخطوط برش و پرس رباتيك
در واقع، هنگامی كه در يك خط برش و پرس گلوگاهی وجود دارد به 
اين معنی است كه سرعت توليد نمی تواند از يك حدی فراتر رود؛ لذا در 
چنين حالتی كه سرعت توليد محدود می شود برای كاهش توقفات خط 
)smoothing( و برای كاهش استهالک سيستم های رباتی و نيز برای

نرم كردن حركت منيپوالتورهاكار پسنديده اين است كه سرعت حركت 
منيپوالتورهای ديگر را تا اندازهای كه سرعت توليد را از سرعت گلوگاه 

پايينتر نياورد كاهش دهيم؛
اما چگونه ؟

ابتدا، سرعت حركت منيپوالتوری كه درون سلول گلوگاه وجود دارد 
توسط)teacher( متخصص تعيين كننده مسير و سرعت منيپوالتور 
تعيين می شود؛ سپس، سيستم كنترلی فازی مورد نظر ما به طور كامال 
مجزا به منيپوالتورهای ديگر اعمال ميشود و در نتيجه آن حركت ربات ها 
نرم تر شده و توقفات منيپوالتورها تا حد امكان كاهش يافته كه به دنبال 

آن كاهش استهالک سيستم پرس و ربات را در پی خواهيم داشت.
2- خط برش و پرس رباتيك

كه  كار می كند  گونه ای  به  ايده آل  رباتيك  پرس  و  برش  يك خط 
پرس ها همزمان ضربه بزنند و منيپوالتورها همزمان قطعات را از زير 
دهانه ی پرس ها برداشته و به طور همزمان زير دهانه پرس های بعدی 
قرار دهند. اما در بعضی از خطوط برش و پرس، فاصله پرس ها از يكديگر 
يكسان نيست؛ همچنين بسته به وظيفه و نوع هر پرس، سرعت ضربه 
زدن پرس ها نيز يكسان نيست؛ كه به دنبال آن يك بی نظمی در ضربه 
زدن پرس ها و در حمل قطعات توسط منيپوالتورها به وجود ميآيد؛ كه 
در يك چنين حالتی برای حركت )Smooth( و بهينه منيپوالتورها 

ضرورت استفاده از يك سيستم كنترلی احساس ميشود.
3- سيستم كنترلی

شايد به نظر برسد كه تعيين و كنترل سرعت بهينه منيپوالتورها، 

* Kuka industrial manipulators   -1

شكل 5: توابع عضويت مربوط به ترم های مختلف متغير 
زبانی سرعت حركت منيپوالتور.

شكل 3: مدل كردن يك سيكل كامل ضربه زدن پرس 
از 0 تا 360 درجه.

شكل 4: توابع عضويت مربوط به ترم های مختلف متغير 
زبانی زاويه ی پرس بعدی.
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نوعی تعيين )Set Point( است كه به تبع آن نيازی به استفاده از 
سيستم كنترلی نيست؛ اما با توجه به اينكه شرايط توليد در يك شيفت 
كاری ثابت نيست و گاهی با تغييراتی همراه است؛ ضرورت استفاده از 
يك سيستم كنترلی توجيه می شود. سيستم كنترلی مورد نظر ما در اين 

مقاله از نوع )MISO( است.
جهت  دو  در  منيپوالتورها  رباتيك،  پرس  و  برش  خط  يك  در 
)forward & backward( حركت دارند كه برای هر كدام سيستم 

كنترلی مجزايی تعريف می كنيم.
1-3 طراحی سيستم كنترلی فازی برای حركت بهينه منيپوالتورها در 

)forward( جهت توليد
سيستم كنترلی فازی مورد نظر برای اين قسمت دارای دو ورودی و 

يك خروجی بگونه  زير است.
1-1-3  فاصله بين منيپوالتور و پرس بعدی

فضای بين دو پرس متوالی كه محدوده حركتی منيپوالتور را تعيين 
می كند سلول ناميده می شود. در يك خط برش و پرس معموال فاصله 
بين پرس ها يكسان است؛ اما در خطوط برش و پرس متفاوت، لزومی 
ندارد كه فاصله بين پرس ها ثابت بماند. به همين دليل برای اين كه 
با  باشد  داشته  بيشتری  كاری  كنترلی طراحی شده وسعت  سيستم 

استفاده از روش زير فاصله بين ربات و پرس بعدی را نرمال می كنيم.
1- مختصات نقطه انتهايی هنگر سوار بر منيپوالتور مورد نظر در 

راستای محور x ها                                                     
مختصات مركز پرس بعدی در راستای محور x ها               
مختصات مركز پرس قبلی در راستای محور x ها              

فاصله نرمال بين منيپوالتور و پرس بعدی               
 2-1-3 زاويه  پرس بعدی

هرسيكلكاری ضربه زدن پرس را، به صورت پيمايش زاويه صفر درجه 
تا 360 درجه مدل می كنيم و به كمك يك انكدر موقعيت پرس را در 

هر لحظه می خوانيم.
3-1-3 سرعتی كه درجهت توليد به منيپوالتور اعمال می شود

در هر نقطه از مسير حركتی منيپوالتور در جهت توليد، براساس فاصله 
بين منيپوالتور و پرس بعدی و نيز براساس زاويه پرس بعدی، سرعت 
حركتی منيپوالتور بگونه ای تعيين می شود كه منيپوالتور قطعه را به 
موقع برای ضرب زدن پرس فراهم كند؛ انتظار می رود كه اعمال سيستم 
كنترلی مورد نظر به سيستم توليد، تلفات سيستم های پرسی و رباتی را 
تا حد ممكن كاهش داده و زمان انتظار پرس و منيپوالتور را نيز تا حد 

زيادی كاهش دهد.
فرد خبرهای كه مسير حركت منيپوالتور را تعريف می كند؛ سرعت 
و شتاب حركت و پارامتری تحت عنوان ميزان دقت منيپوالتور را برای 
سيستم  می كند.  تعيين  مسير،  عنوان  به  شده  تعريف  نقاط  از  عبور 
كنترلی مورد نظر در اين مقاله پارامتری تحت عنوان Override را 
تعيين می كند كه در واقع ضريب تصحيحی است بر سرعت تعيين شده 

توسط Teacher روی منيپوالتور.
سرعت حركت منيپوالتور                                           

2-3 شرح بلوک كنترلی فازی مورد نظر
پروسه  تبديل ورودی به خروجی در يك سيستم كنترلی مبتنی بر 

منطق فازی بگونه زير است]1[.
1-2-3 فازی سازی ورودی ها

ورودی های معمولی برای سيستم كنترلی فازی قابل لمس نيستند؛ 
ابتدا از يك بلوک فازی ساز عبور كرده و توسط فازی ساز منفرد  لذا، 

تبديل به ورودی های فازی می شوند]2[.
)FITA( 2-2-3 محاسبه خروجی به روش

شكل 6: روند تبديل ورودی به خروجی.
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در اين روش ابتدا مشاهدات فازی شده، با اوليه قوانين اگر آنگاه فازی 
مقايسه شده و ميزان شباهت آنها با استفاده از استلزام ممدانی به دست 
تا  اثر داده ميشوند  ثانويه قوانين  بر  می آيد. سپس، ميزان شباهت ها 
خروجی ناشی از هر قانون به دست آيد. در نهايت روی خروجی همه 

قوانين جمع بندی می كنيم.
اين روش محاسبه خروجی كه در آن ابتدا روی هر قانون استنتاج 
ميگيرد  صورت  قوانين  خروجی  روی  جمع بندی  سپس  و  می شود 
 First Inference Then( موسوم به روش فيتا است؛ در اين مقاله

Aggregate( مدنظر ما است]3[.
3-2-3 پايگاه قوانين )اگر- آنگاه( فازی

قواعد موجود در پايگاه، توسط افراد خبره تعيين شده اند.
جدول 1: پايگاه قوانين )اگر- آنگاه( فازی كه توسط افراد 

خبره تعيين شده است.

Override

Of

Manipulator

Angle of 
Follow Press

Distance 
Between

Manipulator & 
Follow Press

VERY LOWLOWLOW

VERY LOWMEDIUMLOW

MEDIUMHIGHLOW

LOWLOWMEDIUM

MEDIUMMEDIUMMEDIUM

HIGHHIGHMEDIUM

MEDIUMLOWHIGH

HIGHMEDIUMHIGH

VERY HIGHHIGHHIGH

به 

طور مثال قانون هفتم پايگاه قواعد )اگر - آنگاه( فازی بيانگر اين است كه:
1-2-3 غيرفازيسازی

با توجه به هدف خاصی كه ما در پی آن هستيم از غيرفازيساز ميانگين 
مراكز، استفاده ميكنيم.

3-3 طراحی سيستم كنترلی فازی برای حركت بهينه منيپوالتورها 
)backward( درخالف جهت توليد

سيستم كنترلی فازی مورد نظر برای اين قسمت دارای دو ورودی و 
يك خروجی بگونه زير است.

اين سيستم كنترلی نيز مشابه سيستم كنترلی قبلی طراحی ميشود با 
اين تفاوت كه در مسير خالف جهت توليد، ورودی های سيستم كنترلی 

عبارتنداز: 
فاصله بين منيپوالتور و پرس قبلی
زاويه پرس قبلی

در حركت منيپوالتور در جهت توليد، عالوه بر اين كه منيپوالتور 
گاهی در انتظار ضربه زدن پرس بعدی است بلكه پس از ضربه زدن پرس 
بعدی، در انتظار Load  قطعه ضربه خورده توسط منيپوالتور بعدی نيز 
است؛ اما در حركت منيپوالتور در خالف جهت توليد منيپوالتور فقط 
منتظر ضربه زدن پرس قبلی است و پس از ضربه زدن پرس قبلی روی 

شكل 7: فازيساز منفرد.

شكل 8: سيستم كنترلی فازی برای حركت بهينه ی 
.)backward(منيپوالتورها در خالف جهت توليد

شكل 9: يافتن ميزان شباهت مشاهدات نرمال و فازی شده، با 
ترمهای مختلف متغيرهای زبانی مختلف
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قطعه مورد توليد، منيپوالتور آماده Load قطعه ضربه خورده از دهانه 
پرس است. پس در حركت منيپوالتور در خالف جهت توليد تغييراتی 

هم در تنظيم پايگاه قوانين فازی وجود دارد.
با توجه به محدوديت در ارايه مقاله، به دليل مشابهت دو سيستم 
كنترلی طراحی شده برای حركت منيپوالتور در جهت توليد و در خالف 
جهت توليد، از ارايه جزييات طراحی سيستم كنترلی مربوط به حركت 

منيپوالتور در خالف جهت توليد، پرهيز شده است.
4- يافتن سرعت بهينه منيپوالتور درحركت درجهت توليد، باذكر يك 

مثال شهودی
ورودی های سيستم كنترلی در مثال شهودی عبارتنداز:

يافتن مشابهت ورودی های نرمال و فازی با ترمهايمختلف متغيرهای 
زبانی ورودی

ميزان شباهت ورودی های نرمال و فازی شده، با ترمهای مختلف از 
متغيرهای زبانی عبارت است از :

1-1 يافتن مشابهت ورودی ها، با اوليه  قوانين
ميزان شباهت ورودی های نرمال و فازی شده، با اوليه قوانين عبارت 

است از :
)F.I.T.A( 1-4 يافتن خروجی نهايی فازی بر اساس

* First inference then aggregate *
 ابتدا، استنتاج روی هر قانون، سپس اجتماع خروجيه ا]4[.

2-4 غيرفازی سازی و يافتن خروجی نهايی
جزء صحيح عدد به دست آمده، خروجی سيستم كنترلی است كه 
به عنوان ورودی به منيپوالتور مورد نظر در خط برش و پرس رباتيك، 

اعمال می شود.

* The best override of manipulator is   *
5- نتيجه گيری

با استفاده از سيستم كنترلی مبتنی بر منطق فازی، مناسب ترين 
سرعت حركتی را برای منيپوالتور، در ازای كمترين كاركرد و كمترين 
استهالک خواهيم داشت؛ در حاليكه، اپراتور هرقدر هم كه با تجربه باشد 
نمی تواند سرعت بهينه منيپوالتورهای موجود در خط پرس را براي 

توليدي بهينه تعيين كند]5[.
خروجی سيستم كنترلی طراحی شده در مثال شهودی مذكور در اين 
 Smooth مقاله22  درصد شده كه به تبع آن منيپوالتور با حركتی
مواجه است؛ يعنی؛ به جای اين كه منيپوالتور با سرعت زياد حركت 
كند و در Waiting Point متوقف شود و در انتظار ضربه زدن پرس 
و سپس Load قطعه ضربه خورده توسط منيپوالتور بعدی باشد؛ آرام و 
نرم حركت می كند كه در پی آن توقفات منيپوالتور كاهش يافته و طول 

عمرGear Box منيپوالتور افزايش می يابد.
البته، استفاده از سيستم كنترلی مبتنی بر منطق فازی برای تعيين و 

كنترل Override منيپوالتور مزايای ديگری نيز دارد؛ ازجمله:
 افزايش ميزان توليد در ازای كاهش تعداد توقفات خط
افزايش كيفيت قطعه مورد توليد
كاهش نيروی انسانی
كاهش هزينه ها

و   ...
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شكل 11: غيرفازيسازی، بهروشميانگين مراكز]4[.

.)FITA( شكل 10 : خروجی نهايی فازی بر اساس روش
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گوناگون

آسان بينديش راحت زندگي كن 
مي گويند در كشور ژاپن مرد ميليونري زندگي مي كرد كه از درد 
انواع  دردش  چشم  مداواي  براي  و  نداشت  چشم  به  خواب  چشم 
نتيجه  اما  بود  تزريق كرده  به خود  را  آمپول ها  و  را مصرف  قرص ها 
چنداني نگرفته بود. وي پس از مشاوره فراوان با پزشكان و متخصصان 
زياد درمان درد خود را مراجعه به يك راهب مقدس و شناخته شده 
مي بيند. وي به راهب مراجعه مي كند و راهب نيز پس از معاينه وي 
به او پيشنهاد كه مدتي به هيچ رنگي به جز رنگ سبز نگاه نكند. وي 
پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمين خود دستور مي دهد 
با خريد بشكه هاي رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آميزي كند . 
همين طور تمام اسباب و اثاثيه خانه را با همين رنگ عوض مي كند. 
پس از مدتي رنگ ماشين، ست لباس اعضاي خانواده و مستخدمين و 
هر آنچه به چشم مي آيد را به رنگ سبز و تركيبات آن تغيير مي دهد و 
البته چشم دردش هم تسكين مي يابد. بعد از مدتي مرد ميليونر براي 
تشكر از راهب وي را به منزلش دعوت مي كند. راهب نيز كه با لباس 
نارنجي رنگ به منزل او وارد  شده متوجه مي شود كه بايد لباسش را 
او نيز چنين كرده  عوض كرده و خرقه اي به رنگ سبز به تن كند. 
و وقتي به محضر بيمارش مي رسد از او مي پرسد، آيا چشم دردش 
تسكين يافته ؟ مرد ثروتمند نيز تشكر كرده و مي  گويد :" بله . اما اين 
گرانترين مداوايي بود كه تاكنون داشته است." مرد راهب با تعجب به 
بيمارش مي گويد بالعكس اين ارزانترين نسخه اي بوده كه تاكنون تجويز 
كرده ام. براي مداواي چشم دردتان، تنها كافي بود عينكي با شيشه سبز 

خريداري كنيد و هيچ نيازي به اين همه مخارج نبود.
براي اين كار نميتواني تمام دنيا را تغيير دهي، بلكه با تغيير چشم 
اندازت ميتواني دنيا را به كام خود درآوري. تغيير دنيا كار بي فايده است 

است اما تغيير چشم اندازمان ارزانترين و موثرترين روش است.

شما دو راه داريد ...
جك مدير يك رستوران است . او هميشه در حالت روحي خوبي 
بسر مي برد . وقتي كه شخصي از او مي  پرسد كه چگونه اين روحيه را 
حفظ مي كند، معموال جواب مي دهد: اگر من كمي بهتر از اين بودم،  
دوقلو مي شدم. هنگامي كه او محل كارش را تغيير مي دهد، بسياري 
از پيشخدمت هاي رستوران نيز كارشان را عوض مي كنند، تا بتوانند با 
او همكاري داشته باشند. براي اينكه جك، ذاتا يك آدم روحيه دهنده 

است. اگر كارمندي روز بدي را داشته باشد، جك هميشه به او مي گويد 
كه چگونه به جنبه هاي مثبت موضوع بينديشد. مشاهده اين سبك 
من   : پرسيدم  او  از  روز  يك  بنابراين  كرد،  تحريك  مرا  واقعا  رفتار 
نمي فهمم !!! هيچكس نمي تواند هميشه آدم مثبتي باشد. تو چطور 
اينكار را مي كني؟ جك جواب داد : هر روز صبح كه از خواب بيدار 
مي شوم؛ به خودم مي گويم امروز دو انتخاب دارم ؛ مي  توانم در حالت 
خوبي باشم و يا مي توانم حالت بدي را انتخاب كنم .من هميشه حالت 
روحي خوب را انتخاب مي كنم، هر وقت كه اتفاق بدي رخ مي دهد، 
مي توانم انتخاب كنم كه نقش قرباني را بازي كنم. يا از آن رويداد درس 
بگيرم . هر وقت كه شخصي براي شكايت نزد من مي آيد، مي توانم 
انتخاب كنم كه شكايت او را بپذيرم يا روي مثبت آن را نگاه كنم و من 
هميشه روي مثبت زندگي را نگاه مي  كنم. من اعتراض كردم، اما اين 

كار هميشه به اين سادگي نيست !!!
جك گفت : همين طور است. نفس زندگي انتخاب كردن است. وقتي 
را كنار مي گذاريد، هر  پاگير  و  اضافي و دست  شما همه موضوعات 
موقعيتي،  موقعيت انتخاب و تصميم گيري است. شما مي توانيد انتخاب 
كنيد كه چگونه تحت تاثير ديگران قرار بگيريد و حالت خوب يا بدي 
داشته باشيد. اين انتخاب شماست كه چگونه زندگي كنيد. چند سال 
بعد متوجه شدم كه جك كاري انجام داده است كه در صنعت رستوران 
داري هرگز نبايد آن كار را انجام  داد، او درب پشت رستوران اش را باز 
گذاشته بود !!! و بعد ... !!! صبح روز بعد او با سه مرد سارق مسلح در 
رستورانش مواجه شد. آنها از او خواستند تا درب گاوصندوق را باز كند، 
در همين حين جك كه عصبي شده بود ، دستش  لرزيد و تعادلش را 
از دست داد . دزدها كه وحشت زده شده بودند به او شليك كردند. 
خوشبختانه جك را سريعا به بيمارستان رساندند، پس از 18 ساعت 
جراحي و هفته ها مراقبت هاي ويژه جك از بيمارستان مرخص شد و 
هنوز آثار گلوله ها روي بدنش نمايان بود. من جك را شش ماه پس از 
آن حادثه ديدم، هنگامي كه از او پرسيدم كه چطور است؟ گفت : اگر 
من اندكي بهتر بودم ، حتما دوقلو مي شدم! از او پرسيدم: هنگامي كه 
سرقت اتفاق افتاد در ذهنت چه مي گذشت؟ جك گفت : اولين چيزي 
كه به ذهنم گذشت اين بود كه بايد درب رستوران را مي بستم؟ بعد 
هنگامي كه آنها به من شليك كردند، به خاطر آوردم كه دو راه دارم. 
اين كه زنده بمانم يا بميرم جك گفت وقتي مرا به اتاق عمل مي بردند، 
 ، بودم  ترسيده  و  را مي ديدم  پرستارها هراس  و  من در چهره دكتر 
از چشمان آنها مي خواندم كه اين مرد مردني است. فهميدم كه بايد 
آنجا يك خانم   : كار كردي ؟جك گفت  : چي  پرسيدم  كاري كنم. 
پرستار تنومند بود كه مدام از من مي پرسيد به چيزي حساسيت دارم 
يا نه ؟ يك نفس عميق كشيدم و پاسخ دادم: بله به گلوله. در حالي 

كه آنها مي خنديدند . گفتم : من تصميم گرفتم كه زنده 
مثل  نه  كنيد  عمل  زنده  آدم  يك  مثل  مرا  لطفا  بمانم، 
مرده ها ! به لطف خداوند و مهارت دكترها و البته به خاطر 

طرز فكر حيرت انگيزش، جك زنده ماند ...
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قرار بر اين شد كه از اين شماره تامنامه مطالبي به صورت طنز با 
همكاري آقاي حجت اهلل نادري ارايه كند . هدف آن تنها نشاندن 
لبخند بر لبان شما عزيزان است. لذا پيشاپيش از تمام واحدها و 
كساني كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به نوعي مخاطب اين 
نوشتار قرار گرفته اند پوزش طلبيده و مجددا تاكيد مي كنيم كه 

هدف اسايه ادب به هيچ شخص حقيقي و حقوقي نيست.
در همين راستا، پذيراي سوژه ها و مطالب همكاران هستيم. 

و اما...
تامنامه

باالخره انتظار سرآمد و بعد از مدتها روابط عمومي ، تام شاخ غول 
رو شكست و تامنامه رو منتشر كرد. نشريه اي كه قرار بود سرشار 
از مطالب فني و تخصصي باشه. كه صد البته تنها چيزي كه خيلي 
در شماره اول اون نمود نداشت همون مطالب تخصصي بود .البته به 
نظر بنده  روابط عمومي مقصر نيست داليل اين مطلب رو ميشه در 

اين موارد جستجو كرد:
حاال  كه  شركت  جنوبي  )گردان(  اتوماتيك  درب  خرابي   - الف 
فشاري شده و هم اطوش خراب شده هم ... پاک شده درست شدنش 

هم اصال ربطي به روابط عمومي نداره !!!
ب -   خرابي درب واحد كنترل و ابزار دقيق كه درست شدنش به 

يه چكش وچند تا ضربه كاري نياز داره 
پ -   فاصله زياد روابط عمومي با واحدهاي فني شركت

ت -   خشك شدن درياچه اروميه 
ح -    بارندگي هاي اخير وشكستن چندين سد

خ -    آبگرفتگي برخي از ايستگاه هاي مترو تهران
بعضي ها مدام نق مي زنند كه چرا ديگه روابط عمومي مثل سابق 
فعال نيست و... در جواب اينجور اين آدما بايد گفت: آخه عزيزمن ، 
عمرمن ، مگه روابط عمومي چكار بايد ميكرده كه نكرده؟ حاال بگذريم 
از اينكه قديما براي روحيه بخشي به كاركنان وخانواده هايشان همين 
روابط عمومي مرتبا بليط كنسرتي ، سينمايي ، پاركي ، استخري ، 
چيزي مي داد كه حاال نمي ده ، اين كه ديگه ناراحتي نداره، عوضش 
كه  هرچندبار  مي تونيد  شما  اين  از  بعد  و  كرده  منتشر  رو  تامنامه 

بخواهيد، عكس كنسرت و سينما و پارک و ........توش ببينين!!!   

متحدالشكلي
حاال كه هوا داره روز به روز گرم ميشه و آدم با ركابي هم نمي تونه 
براي  تازه بخشنامه شده كه همكاران   . شدت گرما رو تحمل كنه 
اينكه متحدالشكل شوند موظفند كاپشن هاي جديد تام رو بپوشند. 
مطمئنا تا دوسه ماه ديگه كه هوا خنك ميشه ، اين بخشنامه هم 
شامل مرور زمان ميشه و دوباره ميشيم مثل قبل ، خب متحدالشكلي 

خوبه اما نه فقط توي تابستون!!
شناور

باالخره تعطيالت تابستاني شركت هم رفت جزو شناورها، امور اداري 
اعالم كرده كه از امسال تعطيالت تابستاني به صورت شناور قابل استفاده 
مي باشد، خب تا اينجا هيچ مشكلي نيست، ترس از اين است كه اون 
اندک هزينه تعطيالتي كه سنوات قبل مي دادند هم شناور بشه و اونوقت 
اونايي كه شنا بلد نيستند يا شنا شون خوب نيست بيچاره ميشن، ولي 

خوش به حال اونايي ميشه كه عالوه برشنا ... زيرآبي هم ميرند!!
قيلوله

با اينكه پياده روي بعد از ناهار ممنوع شده، ولي متاسفانه مشاهده 
ميشه كه عده زيادي از همكاران باز هم طبق عادت قبلي اقدام به 
پياده روي بعد از ناهار مي كنند، برهمين اساس و جهت كنترل بهتر 
همكاران و جلوگيري از نقض قوانين شركت پيشنهاداتي كه به ذهن 

حقير رسيده  به شرح زير است :
گذاري  مين   ، خاردار  سيم  كشيدن  قبيل  از  موانعي  ايجاد   - ب 
محوطه ، حفرخندق بين رستوران ومحوطه ، ايجاد ديوار بلند حايل 

بين رستوران ومحوطه . 
پ -  لغو برنامه ناهار روزانه، در صورت افاقه نكردن جمع كردن و 

حذف محوطه از شركت !!! 
ت – سرو ناهار در محوطه )دراين صورت همكاران بعد از صرف 

ناهار مستقيما به طرف داخل ساختمان پياده روي خواهند كرد( 
ج – جدا كردن درب ورود و خروج ) دراين مورد با تعبيه درب 
جديدي از سمت منتهي اليه رستوران به داخل واحد ها، همكاران 
بعد از ناهار باالجبار به محل كارشان هدايت مي شوند وچاره اي جز 

اين نخواهند داشت (
 الزم به ذكر است كه براي مورد الف هرچي فكر كردم چيزي به 

ذهنم نرسيد!!!  
ح- نادري

شوخي هاي خودماني
)
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فلفل سوزش آوري پرخاصيت!
تمام انواع فلفل از گروه سبزيجات هستند و اين 
تا  گرفته  دلمه ای  سبز  فلفل  از  سبزی ها  از  دسته 
جای  غذايی  گروه  يك  در  همگی  قرمز  تند  فلفل 
می گيرند و تقريبا دارای خواص مفيد بسياری برای 

بدن هستند. 
سرشار  منابع  از  يكی  غذايی  ماده  اين  می گويند؛  پژوهشگران 
ويتامين ث و كاروتن ها است. متخصصان از مدت ها پيش معتقدند 
كه از اين سبزی خوراكی می توان برای افزايش جريان خون، تحريك 
سيستم عصبی، افزايش اشتها و رهايی از سوء هاضمه استفاده كرد. 
نوعی از اين سبزی به نام فلفل دلمه ای به رنگ های سبز، نارنجی، 
زرد و قرمز وجود دارند كه اصال تند نيستند و ما اغلب آنها را با غذا 

يا در ساالد استفاده می كنيم.
می آورد  پايين  را  خون  كلسترول  ميزان  فلفل  محققان،  گفته  به 
كه اين امر باعث كاهش فشارخون نيز می شود. اين گياه همچنين 
به  فلفل  اين خواص  و  در رگ ها جلوگيری می  كند  انعقاد خون  از 
شدن  )سخت  آرترواسكلروز  نظير  قلبی  بيماری های  از  پيشگيری 

رگ ها( كمك فراوانی می كند.
هر چند فلفل سبب سوزش زبان می شود، اما اين گياه واقعا مسكنی 
قوی است. اين گياه ابتدا سبب تحريك درد می شود، اما بعد از مدتی 
شدت عاليم درد را در بدن كاهش می دهد. فلفل با تحريك ترشح 
آنزيم های گوارشی در معده و نابودی باكتريهايی كه می توانند عامل 
عفونت باشند، قدرت هضم را تقويت می كند. خاصيت ضد باكتری 
می كند. جلوگيری  عفونت  از  ناشی  اسهال  بروز  از  همچنين   فلفل 

سيب و كاهش وزن
خوردن  می دهد،  نشان  آمريكا  در  گرفته  انجام  تحقيقات  نتايج 
سيب 15 دقيقه قبل از هر وعده غذايی، در كاهش وزن موثر است. 

  افرادی كه قبل از هر وعده غذايی سيب می خورند، 15 درصد 
كالری كمتری مصرف می كنند.

و  كالری  كم  غذايی  مواد  مصرف  تغذيه،  كارشناسان  بيشتر 
می كنند  توصيه  مفرط  چاقی  با  مقابله  برای  را  منظم  ورزش 

رنج  مفرط  چاقی  از  كه  افرادی  80درصد  اما 
رژيم  و  زندگی  شيوه  تغييرندادن  علت  به  می برند، 
برسند. خود  آل  ايده  وزن  به  نيستند  قادر   غذايی 

توجه داشته باشيد مصرف ميوه سيب كه حاوی فيبر 
است و )نه آب سيب( در كاهش وزن تاثير دارد.

ماش مناسب براي رژيم
ماش گياهی بنشنی است كه به وفور در كشورهای آسيايی مانند 

هند، پاكستان، تايوان، ژاپن، ويتنام و كره مصرف می شود. 

ماش، برای كاهش وزن مفيد است. جوانه ماش خواص زيادی دارد 
كم چرب، منبع غنی پروتئين و فيبر است و برای كاهش كلسترول 
باال مفيد است. در اغلب برنامه های رژيمی به عنوان جايگزين غذايی 

توصيه می شود.
باالرفتن  از  مانع  و  را متعادل می كند  بدن  انرژی  و   ميزان خون 
برای  دليل  به همين  از مصرف غذا می شود.  قند خون پس  سريع 
افرادی كه چربی خون دارند و بيماران ديابتی مفيد بوده و مانع از 

تشكيل سلول های غده ای در بدن می شود.
حاوی ويتامين B6 است كه از بدن در برابر بيماری های واگيردار 

و عفونت های ويروسی محافظت می كند.
 منبع عالی ويتامين های A ، B، C، E، كلسيم، آهن و پتاسيم 
قلب  سالمت  حفظ  برای  آن  در  موجود  اكسيدان های  آنتی  است. 

مفيد است.

مت
سال

کد: 91067



نشریه تخصصی شرکت تام ایران خودرو / شماره دوم / تیر 1391
40

اسامي برترين عكاسان تصاوير با عنوان طبيعت و گردشگري

از مسابقه پيامكي شماره »1«  پيرو استقبال خوب همكاران 
ترين  پرمخاطب  تعيين  و  نظرات  دريافت  و  ارزيابي  جهت 
دريافت  مهلت  ميرساند  اطالع  ، به  نامه  تام  نشريه  مطالب 
شده  تعيين  تيرماه   31 تا  شماره»2«  مسابقه  در  پيامك ها، 

است.
به قيد قرعه و  نفر  به دو  از بين مشاركت كنندگان در نظرسنجي 
يكي از نويسندگان مطالب كه بيشترين مخاطب را داشته جوايزي 

تعلق خواهد گرفت .

همكاران مي توانند كد مربوط به مطلب مورد نظر خود را به شماره 
30004897 به صورت پيام كوتاه ارسال كنند.

ضمن تشكر از كليه مشاركت كنندگان در نظرسنجي مطالب نشريه 
شماره يك تام ،  اسامي برندگان مسابقه پيامكي عبارتند از : آقای 
مهدی عابدی از واحد حراست و آقای رضا غالمی از واحد كنترل و 
ابزار دقيق همچنين نتايج حاصل از نظرسنجي براي بهترين گزارش 
به سركار خانم ساره منطقي از گروه صنايع معدني و سيستم هاي 

مكانيكي تعلق گرفت.

جناب آقاي محمد صبوري از گروه صنايع ريلي سركار خانم مريم باقري از معاونت بازرگاني

جناب آقاي سيد محمدناصر موسوي نژاد از گروه فناوري هاي ساختمان

کاریکاتور
تصاویری که کودکان نباید ببینند!

کد: 91069

کد: 91068

کد: 91070

مسابقه پيامكي شماره»2« 



پيرو استقبال قابل توجه شما عزيزان از مسابقه شماره يك تام نامه ،   از همكاران محترم و خانواده 
ايشان جهت مشاركت در مسابقه شماره 2 دعوت بعمل مي آيد.

عنوان اين مسابقه سفرنامه من است كه عالقمندان ميتوانند وقايع يكي از سفرهاي خود را به 
رشته تحرير در آورده و آن را بصورت فايل word و كمتر از هزار كلمه بصورت پيام براي جناب 

آقاي محمد كياني و يا به آدرس Publicrelations@tam.co.ir ارسال كنند. 
مهلت ارسال 4 مردادماه سال جاري است . به سه اثر برگزيده جوايزي تعلق خواهد گرفت .




