




صاحب امتياز: 
شركت تام ايران خودرو

سردبير: زهرا ويسه
دبير تحريريه: محمد كياني

طراح: سولماز بياتي
عكس: مرضيه سادات غضنفري

رضا مهاجر
همكاران اين شماره:

ميالد صلواتي پور، مجيد دهسرآرا
محسن عسگری، فرهاد واحدی،

كوروش نيازی، فريد رزم يار، ساره منطقي
رسول فالحي، مجيد زراعت پيشه

كيوان پورياور
Info@tam.co.ir :آدرس الكترونيكی

تلفن: 021-44532200
فكس: 021-44503960

آدرس: كيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری 
صندوق پستي: 13885-351 

www.tam.co.ir

نشریه تخصصی شرکت تام ایران خودرو
 شماره چهارم/ مهر 1391

4
5
6
9
11
16
18
24
26
33

سخن سردبیر
 فرهنگ نقد و نقد پذيري

نگاه
نابه ساماني بازار ارز صرفاً اقتصادي نيست

از تام چه خبر؟ 
خط توليد دنا در حال تجهيز ربات

کوتاه از انرژی و صنعت
اختصاص تسهيالت پنج ميليارد توماني به توليد كنندگان

 گفتگو
افزايش 10 درصدي سود تك تام براي سال آينده

اخبار شرکت های تابعه
بازديد مدير عامل تام از شركت هاي تابعه

گزارش
نگاهي به فعاليت تام در پروژه رنگ ايران خودرو در سوريه

گزارش تصویری
حضور تام در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران

مقاله
نقش مهندسي ارزش در افزايش بهره وري پروژه هاي طرح و ساخت صنعتي

فرهنگ و هنر
ارتباط هنر وصنعت

گوناگون
چگونه هنرمندانه مذاكره كنيم

مقام معظم رهبري:
در تحقق شعار تولید ملی
حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه مسئولند

رئیس جمهور:
صنعت خودروسازی کشور 

برای کسب رتبه نخست جهان تالش می کند

34

ذي الحجه ماه دعا و اجابت



نشریه تخصصی شرکت تام ایران خودرو / شماره چهارم / مهر 1391
4

سخن
سردبیر

نقد ابزار يك جامعه پوياست.
واقعيت اين است كه نقد شدن جزء ضرورت هاي زندگي همه انسانها محسوب 
مي شود زيرا  رشد و كمال و نيل به موفقيت در تمام مراحل زندگي منوط به 

ديدن نقايص و نيازها و كمبودها و تالش در جهت مرتفع كردن آنهاست.
 گذار از وضعيت فعلي و دستيابي به افق هاي متعالي،  بارزترين و مهم ترين 
ويژگي نقد است و با تكيه برهمين جنبه مترقي و دگرگون ساز نقد است كه آثار 

بزرگان انديشه از نوپويي و تحول گرايي سرشار برخوردار است. 
فرهنگ نقد به نوبه خود عامل بيداري و آگاه سازي جامعه است و با برخورداري 
از چنين سازو كاري، پويشي تكامل گرا در پي خواهد بود. از سويي فرهنگ نقد 
با ايجاد روحيه خودباوري و  اعتماد به نفس در نهاد جامعه، به رشد و بالندگي 
كمك نموده و اسباب نهادينه سازي خردورزي،  علم باوري، كالن انديشي مصالح 

و زمينه هاي رشد عقالني همه جانبه اجتماع را سبب خواهد شد.
جامعه اي مي تواند در مسير رشد و تعالي قدم بردارد كه  اعضاي آن با فرهنگ 
نقد آشنا بوده و از سوي ديگر نظام حاكم برجامعه،  زمينه و بستر بكارگيري اين 

ساز و كار را در ارتباط  با افراد فراهم آورد. 
يكی از ويژگی های جامعه سالم، احترام به آزادی انديشه و بيان ديگران است 
. ما بايد بيش از پيش پذيرای عقايدی باشيم كه ممكن است با بينش و سليقه 
های شخصی ما متفاوت و مخالف باشد . بسيار اتفاق می افتد كه در خلق آثار و 
پديده ها اشتباهاتی مرتكب شويم. عاقالنه ترين كار اين است كه به جای حمله 
به منتقد، اشتباهاتمان را اصالح كنيم و اگر كارمان شايسته است با برخورد 
منطقی و توضيحات روشن نظر منتقدين را تغيير دهيم. برای يك منتقد كم 
اطالع، يك راهنمايی صادقانه و يك آموزش آگاهانه می تواند بهترين راهكار 

باشد.
برآن شديم تا از شماره هاي بعدي نشريه ، نقدي بر مقاالت و گزارشات ارائه 
شده از سوي دوستان در جهت ارتقاء كيفي آنها داشته باشيم. در اين راستا 

مساعدت شما همكاران عزيز رهگشا خواهد بود.

publicrelations@tam.co.ir :پل ارتباطي ما

ي
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نگاه

بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
بازار  در  فعلی  ارز  نرخ  افزايش  اين كه 
گفت:  نيست،  اقتصادی  موضوع  تنها 
فرهنگی  و  سياسی  امنيتی،  مسايل 
هستند  دخيل  ارز  نرخ  افزايش  در  نيز 
فعال  زياد  مربوطه  متوليان  متاسفانه  و 

نيستند.

از  بخشی  غضنفری  مهدی  دكتر 
موضوع  را  ارز  اخير  نابسامانی های 
عنوان  فرهنگی  و  سياسی  امنيتی، 
كرد و افزود: از نهادهای امنيتی انتظار 
و  سرشاخه ها  كنترل  برای  بيشتری 
ارز  بازار  ايجاد اختالل در  سرمنشاهای 

داريم.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
بخش مربوط به موضوع اقتصادی مركز 
اگر  و  شده  راه اندازی  ارزی  مبادالت 
ساير عامل های موثر سياسی و امنيتی 
در  می تواند  مركز  اين  شوند  كنترل 

كاهش نرخ ارز تاثيرگذار باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

نابسامانی بازار ارز صرفا اقتصادی نیست

خودرو  ايران  مختصصان  تالش  با 
هوشمند  مغز  دركشور،  بار  اولين  براي 
فن آوري  ترين  پيچيده  از  كه  موتور 
توليد  است، درسال  برخوردار  دنيا  روز 
ايراني  سرمايه  و  كار  از  حمايت  ملي، 

بومي سازي شد.    
مديرعامل  الدين  نجم  جواد  مهندس 
اين  بيان  با  خودرو  ايران  صنعتي  گروه 

مطلب گفت: الكترونيك روزبه روز نقش 
مهم تري در قطعات خودرو ايفا مي كند 
با  اخير  درسال هاي  بخش  اين  رشد  و 
شتاب روز افزوني درجريان بوده است . 
كاربردهاي  بيشترين   : كرد  وي تصريح 
ايمني  دربخش  خودرو  الكترونيك 
دراين  ايران خودرو  و  است  متمركز 
انجام  خوبي  گذاري هاي  سرمايه  زمينه 

داده است . 
مهندس نجم الدين در پايان تاكيد كرد 
: مشكالت پيش آمده براي حوزه توليد 
به علت شرايط بين المللي،  عزم ما براي 
قصد  و  داده  افزايش  مرحله  اين  گذراز 
داريم روند توليد را دو چندان و حضور 
گسترش  جهاني  بازارهاي  در  را  خود 

دهيم .

مهندس نجم الدين خبرداد:

بومي سازي مغزهوشمند موتور توسط متخصصان ايران خودرو

کد: 91106

کد: 91107
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از تام
چه خبر؟

ايران  ملي  برند  سومين  عنوان  به  دنا  توليد  خط  كارتجهيز 
اين خط  ربات هاي  بخش عمده  اكنون  هم  و  خودروآغاز شده 

توسط كارشناسان تام ايران خودرو نصب شده است.    
نصب اين ربات ها كه از زمان تعطيالت تابستاني ايران خودرو آغاز شده، 
در پنج قسمت مختلف انجام خواهد شد تا سومين برند ملي ايران خودرو 

با درجه اتوماسيون باال بتواند الزامات كيفي الزم را كسب كند.
 از ويژگي هاي بارز خط توليد دنا مي توان به تيراژ باالي خط، سطح 
اتوماسيون باال، درگيري كمتر منابع انساني در توليد، خواب كم توليد، 
صرفه جويي ارزي قابل توجه و در نهايت كيفيت خوب محصول خروجي 

اشاره كرد.
 با توجه به شرايط سخت كنوني ربات هاي مورد نياز اين خط توليد 
به كشور وارد شده و كار برنامه نويسي، نصب و راه اندازي آنها توسط 

متخصصين داخلي تام ايران خودرو انجام خواهد شد.
از   خطوط بدنه جانبی، درب موتور، درب صندوق عقب و بخشی 

خطوط اصلی را از جمله تفاوت های خط دنا با خط سمند است .
 الزم به ذكر است كه كار نصب ربات ها و تجهيز خط توليد دنا تا يك 
ماه آينده به اتمام مي رسد و به تدريج توليد آزمايشي و انبوه اين خودرو 

آغاز خواهد شد.

کد: 91108خط دنا در حال تجهیز ربات

CNG برگزاري اولین دوره نگهداشت 115 جايگاه

شركت تام ايران خودرو با هدف ارتقاي سطح دانش و كيفيت ارايه خدمات 
مطلوب در جايگاه هاي سي ان جي، اقدام به برگزاري اولين دوره آموزشي 

تكنسيني جايگاه هاي سي ان جي)115 جايگاه CNG(  مي كند.
جهت  تكنسين  نيروي  نفر  يك  به   CNG جايگاه هاي  نياز  دليل  به 
نگهداشت تجهيزات موجود ، كليه جايگاههاي تحت نظارت شركت تام 
ايران خودرو بايد اين دوره آموزشي)تكنسيني جايگاه( را با موفقيت سپري 
و گواهينامه معتبر دريافت كنند. اين دوره توسط همكاران واحد نفت 
وگاز، پروژه تامين، نصب و راه اندازي جايگاه هاي CNG به زودي برگزار 

مي شود. 

الزم به ذكر است هر جايگاه CNG مي بايست يك نفر تكنسين و چهار 
نفر اپراتور آموزش ديده داشته باشد . در اين مرحله حدود چهار هزار نفر 

ساعت آموزش پيش بيني شده است. 
در همين راستا نيازهاي آموزشي مورد نظر بررسي و به كارفرما)شركت 
ايران( اعالم شد. بخش اعظم مطالب  ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
آموزشي در اين دوره ها جزو دست يافته هاي فني و تجربي واحد نفت 

وگاز در پروژه احداث جايگاه هاي CNG به شمار مي رود. 
توضيح اينكه آموزش نفرات معرفي شده دوره هاي اپراتوري اين پروژه به 

اتمام رسيده است.
 سيالبس هاي آموزشي مورد نظر در اين بخش عبارتند از : 

1. معرفی و تشريح نقشة P&ID  كمپرسور و كميت های عملكردی
2. معرفی و تشريح نقشة P&ID  دراير و كميتهای عملكردی

3. معرفی و تشريح نقشة P&ID  مخازن و كميتهای عملكردی
4. معرفی و تشريح نقشة P&ID  ديسپنسر و كميتهای عملكردی

5. سرويس هاي دوره اي، نحوه كار  با منوها و رفع خطاي تابلو كنترل 
كمپرسور و دراير

6. سرويس  هاي دوره اي  ديسپنسر و مخازن   
F&G7. تشريح و عملكرد قطعات داخلي تابلو هاي برق،كنترل و

                    CNG 8. مدارك فني و دستورالعمل هاي نگهداري تجهيزات جايگاه

مجيد دهسرآراء- گروه نفت وگاز و پتروشيمي

نشریه تخصصی شرکت تام ایران خودرو / شماره چهارم / مهر 1391
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مطابق با نظر كميسيون ترك تشريفات شركت پتروشيمی تندگويان، فاز 
2 پروژه اجراي عمليات نصب و راه اندازي و نگهداري انبار رباتيك كارخانجات 
نساجی اين پتروشيمی به شركت تام ايران خودرو واگذار و عمليات اجرايی 

پروژه آغاز شد.
بنابر اعالم واحد كنترل و ابزار دقيق، هدف نهايی از اجراي اين پروژه نصب 
و راه اندازي مجموعه ذخيره سازي و و عدل هاي پنبه مصنوعی است كه 

مراحل انتقال، POY بازيابی اتوماتيك )انبار رباتيك( دو محصول بوبين هاي نخ 
و عمليات مربوط به سيستم انتقال عدل هاي پنبه در POY كنترل كيفيت، 
بسته بندي و پالتايز كردن بوبين هاي محدوده اجرايی پروژه قرار دارد. بيشتر 

فعاليت هاي پروژه در حوزه سيستم كنترل و تجهيزات ابزار دقيق آن است.
فاز اول اين پروژه در سال 1390 توسط گروه كنترل و ابزار دقيق شركت تام 
ايران خودرو اجرا شد كه طی آن تجهيزات مربوط به انبارش عدلهاي پنبه نصب 
و راه اندازي شده و حدود 80 درصد نصب تجهيزات بخش بوبين هاي نخ نيز 

تكميل شده است.
عملكرد عالی تيم پروژه در فاز اول و اعتبار شركت تام ايران خودرو در 
حوزه اتوماسيون انبارهاي مكانيزه از داليل واگذاري اين پروژه به صورت ترك 

تشريفات به شركت تام بوده است.
الزم به ذكر است اين پروژه در مدت هفت ماه انجام خواهد شد.

تام ايران خودرو با معرفي دستاوردهاي رباتيك و ارايه توانمندي هاي خود در 
ساير حوزه هاي صنعتي از قبيل، ريلي، معدني، نفت، گاز و پتروشيمي، كنترل و 
ابزار دقيق و فناوري هاي ساختمان در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت 

از 14 تا 17 مهرماه حضور فعالي داشت.
در اين نمايشگاه تام براي نخستين بار ايستگاه رباتيك هوشمند چسب زني 
شيشه خودرو را با استفاده از سامانه بينايي ماشين ارايه كرد همچنين ربات 

جوشكاري )Arc Welding(  را معرفي كرد.
از مزاياي منحصر به فرد ربات چسب زني شيشه خودرو كه اخيرا با توان 
مهندسان داخلي گروه سيستم هاي رباتيك شركت تام و همكاري دانشگاه 
صنعتي شاهرود، به عنوان يك اختراع به ثبت رسيده است، مي توان به حذف 
سيستم هاي سنترينگ مكانيكي رايج، توانايي تشخيص بدون محدوديت انواع 

شيشه و موقعيت آنها، افزايش ظرفيت توليد و اپراتوري آسان اشاره كرد. ضمنا 
اين سامانه به قابليت هايي نظير كنترل كيفي ساخت شيشه و كنترل كيفي 

پيش مونتاژ، تجهيز شده است. 
در اين ايستگاه رباتيك، طراحي و توسعه نرم افزار  بينايي ماشين به گونه اي 

انجام شده است كه قادر به استفاده و كاليبره براي ساير قطعات نيز است.
شايان ذكر است كه شركت تام ايران خودرو، كار تجهيز، نصب و راه اندازي 
خطوط توليد سايت هايي مثل سيامكو سوريه، ونيراتو ونزوئال و سايت سمند 
سنگال را به انجام رسانده است و اين پتانسيل را دارد تا با آخرين تكنولوژي روز 
و تكيه بر تجارب منحصر به فرد خود، در هر نقطه اي از دنيا به طراحي، ساخت، 

نصب و راه اندازي خطوط توليد خودرو بپردازد.

حضور تام در دوازدهمین نمايشگاه صنعت با ارايه جديدترين دستاوردهاي رباتیك

بعد از اجراي موفقيت آمير فاز اول

کد: 91111

واگذاري فاز دوم پروژه تكمیل نصب و راه اندازي انبار رباتیك پتروشیمي تندگويان به تام

کد: 91110
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كوتاه از
 پروژه هاي نيروگاهي تام

پروژه پست 132/20 كيلوولت اسكان)مسكن مهر گلبهار سابق( اولين 
است  نيرو  وزارت  هاي  پروژه  حوزه  در  خودرو  ايران  تام  پروژه شركت 
كه تاكنون 30 درصد پيشرفت در بخش هاي طراحي تكميلي،  تامين و 

عمليات ساختماني داشته است.
 اين پروژه شامل طراحي، ساخت، حمل، عمليات ساختماني و نصب و 
تست و راه اندازي تجهيزات فشار قوي و ضعيف پست  در شهر جديد 
گلبهار در 40 كيلومتري شمال غربي مشهد در محور مشهد-قوچان است.

 تجهيزات اصلي اين پست شامل ترانسفورماتور جريان و ولتاژ ، كليد و 
سكسيونر، برق گير، تابلو هاي AC و DC و سيستم هاي كنترل و حفاظت 
است كه با وجود محدوديت هاي موجود، تام ايران خودرو مشكلي در تامين 
تجهيزات مذكور ندارد حتي در بخش تامين از برنامه زمانبندي هم جلوتر 

است.
الزم به ذكر است اين پست اولين پست  DCS از نوع Indoor  است كه 
در ايران براي اولين بار توسط برق منطقه اي خراسان به صورت پايلوت 
در حال ساخت است و پيش بيني مي شود در آينده نزديك بخش قابل 

توجهي از بازار داخلي كشور را در اختيار داشته باشد.

پروژه پست 132/20 كیلوولت اسكان

 پروژه پست 400/33 كيلوولت كارخانه فوالد سازي بردسير تا كنون 
60 درصد پيشرفت داشته است.

اين پروژه شامل احداث خط انتقال 400 كيلوولت دومداره ،احداث 
پست 33/400 كيلوولت فوالد بردسير ،احداث جبرانساز توان راكتيو 
)SVC( ،احدات شبكه توزيع 33 كيلوولت و اجراي كليه تأسيسات 

برقي پروژه است.
ارتفاع از سطح دريا در محل احداث اين پست 2100 متر بوده كه اين 
موضوع موجب خاص شدن طراحي برخي تجهيزات پست شده است.

صرفه جويي 40 درصدي انرژي در 
سالن شاتل ايران خودرو توسط تام

     با اجراي پروژه به سازي و تعويض سيستم آبرساني و كولينگ سالن بدنه شاتل 
ايران خودرو بيش از 40 درصد درمصرف انرژي اين سالن صرفه جويي خواهد شد.
 گروه فن آوريهاي ساختماني شركت تام ايران خودرو اعالم كرد : با توجه به 
استراتژيك بودن سالن بدنه شاتل كه براي محصوالتي چون سمند، دنا و رانا است؛ 
پروژه  به سازي و تعويض سيستم آبرساني و كولينگ سالن شاتل پس از بررسي 
نتايج بدست آمده از ضخامت سنجي لوله هاي خنك كاري گانها و TC هاي سالن 

بدنه شاتل تعريف شد.
مواردي مثل توقف توليد،  مصرف بي رويه انرژي به دليل طراحي نامناسب 
سيستم ،  رسوب موجود در لوله ها و حوادث و خسارت هاي زياد نيز بر اهميت 

اين پروژه افزود. 
در بررسي به عمل آمده مشخص شد خورندگي آب در سيستم لوله كشي 
بسيار شديد است و اهميت اين موضوع به مرور با نشتي آب از لوله ها بيش از 

پيش نمايان شد. 
براين اساس مقرر شد لوله هاي فلزي موجود، با لوله هاي پليمري )پلي اتيلن و 
پلي پروپيلن( تعويض شود همچنين جهت كاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات، 
مقرر شد سيستم كولينگ ، برج هاي خنك كننده و پمپ خانه ها نوسازي شوند. 
بودجه اين پروژه 28 ميليارد ريال و توسط گروه فن آوريهاي ساختماني درحال 

انجام است.
نياز بود اين پروژه به صورت همزمان با توليد انجام شود، بنابراين چهار سيستم 
مستقل براي اين سالن در نظر گرفته شده است كه ترتيب اولويت ايران خودرو 
براي بهره برداري از اين سيستم ها به صورت رانا، قطعات جانبي رانا و دنا، دنا و 

سمند است.
اجراي اين طرح، جلوگيري از بروز نشتي در سيستم لوله كشي، كاهش كارهاي 
تعميراتي، جلوگيري از توقفات خط هنگام توليد، عمر طوالني سيستم لوله كشي، 
عدم تجمع رسوب در سطوح داخلي، عدم خوردگي و كاهش مصرف انرژي به 

ميزان حداقل 40 درصد را در پي خواهد داشت.
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اختصاص  از  ايران  قطعه سازان  انجمن  مديره  هيات  عضو 
جمله  از  توليدكنندگان  به  توماني  ميليارد  پنج  تسهيالت 

سازندگان قطعات خودرويي خبر داد.
فرهاد به نيا اظهار كرد: طبق قانون بودجه سال 1391 معادل 20 
درصد از درآمدهاي نفتي كشور در سال جاري به صندوق توسعه 

ملي واريز خواهد شد
و  معدن  صنعت،  وزارت  بودجه  اين  محل  از  اينكه  بيان  با  به نيا 
تجارت تسهيالت ريالي با بهره 16 درصد را در اختيار توليدكنندگان 
قرار خواهد داد، خاطرنشان كرد: هر واحد توليدي تا سقف حداكثر 

پنج ميليارد تومان مي تواند از اين تسهيالت استفاده كند.

کوتاه از

انرژی و صنعت

اختصاص تسهیالت پنج میلیارد توماني به تولیدكنندگان

کد: 91115رونمايی از 10 محصول جديد دانش بنیان

دانش  محصول   10 رونمايی  از  پرديس  فناوری  پارک  رييس 
بنيان اين پارک در مهر و آذرماه خبر داد .

اين  در  مستقر  شركت های  دستاوردهای  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
پارك خاطرنشان كرد: شركت های دانش بنيان مستقر در اين پارك 
پيشرفته  دستگاه  چون  بنيانی  دانش  محصوالت  عرضه  به  موفق 
اتمی، دستگاه  نيروی  نانوسكوپ  نوزادان،  قلبی  شناسايی مشكالت 
برش جراحی با فركانس باال، دوربين های نسل جديد سرعت سنج 

اتومبيل و دستگاه اليه نشانی مولكولی شدند.
وي يادآورشد: تاكنون 45 محصول دانش بنيان از امكات و خدمات 
تجاری سازی اين پارك استفاده كرده اند و در يك سال اخير نيز از 
يافته به جامعه علمی و  ارتقا  سوی شركتهای مستقر 43 محصول 
از اين تعداد محصول، 40 ثبت  فناوری كشورعرضه شده است كه 

اختراع داخلی و خارجی داشته ايم.

طرح  افتتاح  از  مركزي  مناطق  نفت  شركت  مديرعامل    
توسعه ميدان هاي سروستان سعادت آباد در استان فارس 
هزار   15 روزانه  بهره  با  گفت:  و  خبرداد  نزديك  آينده  در 
توليد  بار در زاگرس جنوبي  براي نخستين  بشكه نفت خام 

مي شود. 
تصريح  خبر  اين  اعالم  با  مركزي  مناطق  نفت  شركت  مديرعامل 
كرد: پيش راه اندازي طرح توسعه ميدان هاي سروستان و سعادت 
اوليه اين ميدان ها  آباد آغاز شده كه بر اساس برنامه توليد نفت 
15 هزار بشكه در روز است و در نهايت به 25 هزار بشكه در روز 

مي رسد.
ميدان نفتي سروستان و ميدان سعادت آباد با وسعت 242 كيلومتر 
با دارا بودن يك ميليارد و 402 ميليون بشكه نفت درجا  مربع و 
در فهرست ميادين نفتي شركت ملي نفت ايران براي توسعه قرار 

گرفته اند.

بهره برداري از 2 میدان نفتي در استان فارس آغاز مي شود 

کد: 91114

کد: 91116



دولت برای ساخت نیروگاه، زمین رايگان می دهد
مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهرک های صنعتی ايران از 
واگذاری اراضی رايگان تا سقف حداكثر دوهزار متر مربع به منظور 

احداث نيروگاه برق در شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد.
صنايع  سازمان  حمايتی  سياست های  به  اشاره  با  مواليی  فخراله 
)مقياس  نيروگاه  ساخت  برای  ايران  صنعتی  شهرك های  و  كوچك 
كوچك( در شهرك ها و نواحی صنعتی گفت: در راستای تامين برق 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی و همچنين به 
منظور تشويق و ترغيب فعاالن بخش خصوصی به سرمايه گذاری در 
برداری  بهره  تا سقف دوهزار مترمربع، حق  توليدی  زير ساخت های 
اراضی صنعتی شهرك ها و نواحی صنعتی در قبال ارايه مجوز احداث 
نيروگاه مقياس كوچك از وزارت نيرو به صورت رايگان به متقاضيان 

واگذار می شود.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)ايميدرو( 
ماهه  شش  در  شده  فرآوري  آهن  سنگ  توليد  كرد:  اعالم 
نخست سال جاري از مرز 15 ميليون و 308 هزار تن گذشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، رشد 4 .8 درصدي 

را نشان مي دهد.
توليد سنگ آهن فرآوري شده در مدت مورد بررسي، جايگاه دوم را 
بين توليدات معدني و صنايع معدني كشور كسب كرد. جايگاه نخست 

رشد توليد در ميان اين توليدات مربوط به فوالد خام است.
ميزان مواد معدني استخراج شده در سال گذشته 340 ميليون تن 
اعالم شد و قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه اين ميزان به 570 

ميليون تن برسد.

رشد 8/4 درصدي تولید سنگ آهن فرآوري شده

رييس راه آهن روسيه گفت: كشورش از توسعه صنعت 
حمل و نقل ريلی در ايران حمايت می كند.

والديمير ياكونين در آيين بهره برداری از پروژه برقی كردن 
ايران  پروژه همكاری  نخستين  آذرشهر،   - تبريز  آهن  راه 
و روسيه در صنعت حمل و نقل ريلی افزود: اگر چه اين 
پروژه از نظر حجم بزرگ نيست اما در روسيه ضرب المثلی 
وجود دارد كه آغاز كار مهم است و اين آغاز خوبی برای 

همكاری های بعدی دو كشور است.
وی اظهاركرد: بهره برداری از اين پروژه باعث تقويت روابط دو 
كشور شده و روسيه از توسعه صنعت حمل و نقل ريلی در 

ايران حمايت می كند.

حمايت روسیه از توسعه صنعت حمل و نقل ريلی ايران

10
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گفتگو

با توجه به مراجعه و سواالت زياد بسياري از همكاران شركت، به 
خصوص همكاران تك تام در خصوص آخرين وضعيت شركت تك تام 
و آينده سهامداران آن در اين شماره تصميم گرفتيم تا با مديرعامل 

اين تعاوني صحبتي دوستانه داشته باشيم.
مهندس عباس ابره دري مديرعامل تعاوني تك تام، داراي مدرک 
كارشناسي ارشد مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي است. 
وي كه از سال 1379 در بخش معاونت كيفيت ايران خودرو مشغول 
به فعاليت شد، داراي سوابق مختلف مديريتي در گروه صنعتي ايران 

خودرو بوده است.
وي كه با روحيه اي بسيار آرام پاسخ گوي سواالت ما بود، معتقد است 

آينده خوبي در انتظار تعاوني تك تام است.

● در خصوص آخرين وضعيت شركت تك تام به لحاظ فعاليت  هاي 
ما  براي مخاطبان  تعاوني توضيحاتي  انجام و سودآوري  در حال 

بفرماييد؟ 
شركت كار خود را از سال 89 آغاز كرد، شركت تعاوني با سرمايه 38 ميليون 
ريال كار خود را آغاز و در فازهاي بعدي تا سقف 15 ميليارد ريال سرمايه خود را 
افزايش داد. نام شركت نيز از» شركت تعاوني عمراني كاركنان تام ايران خودرو« 

به شركت تعاوني»تك تام نوين« تغيير يافت. 
تامين نيروي انساني و ايجاد دو هزار و 274 فرصت شغلي در سال 90 در 
پرو   ژه هاي ايران خودرو، تام  ايران خودرو، مس سرچشمه، فوالد بردسير، مونوريل 
كرمانشاه، ايران خودرو سازه، آيكيد، جي پي آي و تامين و تهيه ماشين آالت 
مستقردر پروژه هاي شركت از ديگر دستاوردهاي شركت است. ضمن اين كه 
شركت راويژ نيز كه كار خود را از آذرماه سال گذشته شروع كرد به عنوان بازوي 
صنعتي اين تعاوني هم اكنون بيش از پيش در حال فعاليت است و امسال برنامه 

فروش پنج ميليارد توماني براي آن تعريف كرديم.

● با توجه به اين كه راويژ قرار است به عنوان بازوي صنعتي تك تام 
بيش از پيش فعال شود، چه برنامه هايي براي اين شركت داريد؟

فعاليت راويژ هم اكنون در بخش هاي ساختماني و تابلوسازي در نظر گرفته 
شده است. در بخش ساختماني مشاركت در ساخت و سازها در نظر گرفته 
شده است كه از همكاري بخش خصوصي نيز استفاده خواهيم كرد. در بخش 

تابلوسازي 150 سلول ساخته و تحويل شده است كه در اين ميان برنده ساخت 
تابلوهاي مناقصه ذوب آهن شديم و تحويل نيز شد.

● يعني براي كارهاي تام نيز در مناقصه شركت  مي كنيد؟
 بله. تشريفات مناقصه براي ما نيز وجود دارد و به دليل ارايه قيمت پايين 
در همين مناقصه ذوب آهن برنده شديم. در خصوص آرماتوربندي مربوط به 
منوريل كرمانشاه همچنين توزيع برق فوالد بردسير قرارداد امضا كرديم. براي 
پروژه تحويل و نگه داري مس سرچشمه نيز پيشنهاد خود را ارايه كرديم و 
منتظر تحويل كار هستيم. بيش از 250 ميليون تومان در خارج از تام و در 
صنعت مس قرارداد داريم و از بازارهاي جديد ما صنعت مس محسوب مي شود.

در خصوص فعاليت تعاوني توضيح بيشتري بفرماييد. 
از جمله اين فعاليت ها تهيه و طبخ غذا كه در حال حاضر عالوه بر تام برای 
شركت های مهركام پارس، ستاره بنز، آپكو و GPI كه شامل روزانه بيش از 
سه هزار پرس غذا است، تامين نيرو جهت پروژه های مختلف، از قبيل مونوريل 
كرمانشاه و سمنان همچنين اجاره ماشين آالت جهت پروژه ها كه در اين 
خصوص امكانات اوليه برای خريد جرثقيل و تراك ميكسر صورت گرفته است، 

از ديگرفعاليت هاي ماست.
●  به بحث مجمع اخيري كه تك تام برگزار كرد بپردازيم، به اعتقاد 
شما مجمع اخير تعاوني مجمع موفقي بود؟ و سهامداران تا چه ميزان 

از آن رضايت داشتند؟ 
ما امسال شاهد برگزاري يكي از مجامع خوب تعاوني تك تام بوديم، در حالي 
كه بر اساس قوانين هشت ماه براي تقسيم سود سهام فرصت داشتيم، سعي بر 
آن داريم تا سود سهامداران را در سه مرحله و زودتر از زمان مقرر پرداخت كنيم 

تا سهامداران براي سرمايه گذاري دلگرم تر شوند .
همچنين 60 درصد سود بين سهامداران توزيع شد كه 30 درصد آن نقد و 
30 درصد به صورت سهام بود. البته كل فروش سال گذشته 33 ميليارد تومان 
بود كه 850 ميليون تومان سود خالص براي تك تام در برداشت. اين سود در 
شرايطي پرداخت مي شود كه ساير بنگاه هاي اقتصادي وضعيت چندان خوبي 
ندارند و حتي شركت هايي مثل تعاوني اعتبار و تعاوني خاص نيز كه تجربه كاري 

و سابقه باالتر از ما دارند، نتوانسته اند چنين سودي ارايه دهند.
● براي مجمع بعدي چه حدودي براي افزايش سود سهامداران 

خود در نظر داريد؟
وعده اي كه براي مجمع آينده مي توانيم به سهامداران خود 
بدهيم افزايش حداقل 10 درصدي سود نسبت به ميزان پرداخت 
سال مالي 90 خواهد بود كه در اين ميان ذكر اين نكته نيز حايز 
اهميت است كه طي پنج ماهه ابتدايي امسال 67 درصد سود 

بـراي سـال آينـده

مدیرعامل تعاوني تك تام خبر داد:

افزايـش 10 درصدي سـود تك تام

کد: 91120
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سال گذشته محقق شده است. با توجه به زمان پيش رو تحقق 33 درصد باقي 
مانده به راحتي ميسر خواهد بود. 

پاسخ شما در خصوص شايعات به وجود آمده در خصوص   ●
احتمال كاهش سود تعاوني براي سال آينده و تضمين سرمايه گذاري 

سهامداران چيست؟
همان طور كه فرموديد شايعه است و با عنايت به توضيحات ارايه شده و 
تحقق 67درصدي سود سال گذشته تا پايان 5 ماهه اول سال جايي براي نگراني 

در خصوص كاهش سود تعاوني وجود ندارد .
● با اين حال ثبات و آينده كاري شركت نيز براي سهامداران 

اهميت فراواني دارد ؟
خواسته مديران ارشد شركت تام تقويت تعاوني است و از اين منظر خيال 
سهامداران آسوده است. از بابت وجاهت قانوني نيز به زودي تغييرات در هيات 
مديره از سوي وزارت تعاون اعالم خواهد شد و بنابراين در خصوص آينده كاري 

تعاوني نگراني وجود نخواهد داشت.
● چه زماني قرار است كه براي پذيره نويسي جديد اقدام كنيد؟

تا پايان مهرماه توزيع سود بين سهامداران به پايان خواهد رسيد و پس 
از آن برگه هاي سهام جديد توزيع خواهد شد و در واقع كار پذيره نويسي 

آغاز خواهد شد كه زمان آن متعاقبا اعالم مي شود.
● شما هم سهام تك  تام داريد؟

من سهام تك تام ندارم ولي در پذيره نويسي جديد، سهام خريداري مي كنم.
● آيا افراد بيرون از تام نيز مي توانند در اين پذيره نويسي حضور يابند؟

در صورت تصويب هيات مديره اين امر امكان پذير است و ما نيز راغب به 
انجام چنين كاري هستيم. با افزايش سرمايه به 2.5 ميليارد تومان مي توانيم اين 

كار را انجام دهيم.
● يكي از مشكالتي كه برخي سهامداران عنوان مي كنند، وقتي 
است كه قصد گرفتن اصل سرمايه گذاري خود را دارند و اين قضيه به 

اعتقاد برخي زمان بر است، پاسخ شما در اين خصوص چيست؟
در نظر داشته باشيد كه ما با سرمايه گذاري پرسنل در قسمت هاي مختلف 
سرمايه گذاري كرديم بي نظم بودن در گرفتن سهام ما را مجبور مي كند كه 
بخشي از سرمايه خود را همواره به صورت نقد براي چنين پرداخت هايي نگه 

داريم كه اين موضوع كار ما را با مشكل مواجه مي كند..
● براي اين استرداد سهام شما رويه خاصي در نظر داريد؟

در اين راستا ما در طول سال دو مقطع زماني اعالم مي كنيم كه سهامداران 
بر اساس آن مي توانند اقدام به فروش سهام خود كنند و حداكثر ظرف يك ماه 
از تاريخ درخواست اصل سرمايه گذاري و سهام آنها به آنها پرداخت خواهد شد 
ولي در خارج از اين دو مقطع زماني ياد شده به دليل محدوديت هايي كه تعاوني 
با آن دست به گريبان است، مجبوريم از طريق جابه جايي سهام وارد عمل شويم 

كه در اينجا ممكن است فرآيند استرداد بيش از يك ماه به طول انجامد.
● با توجه به تغيير اخير مديريت در راس تعاوني مي خواهم بدانم 

چه مواردي مورد تاكيد جنابعالي براي ادامه راه قرار گرفته است؟ 
يكي از اهداف اينجانب، چابك سازي تعاوني و شركت راويژ بود و سعي كرديم 
سربار و موازي كاري هاي قبلي تعاوني كم شود. در بحث چابك سازي نيز سعي 
شد ساختار تعاوني چاالك تر شود، دراين ميان در خصوص نيروي انساني 

بودجه اي تعريف كرديم و جذب يا دفع پرسنل نيز تابع اين بودجه است. بر اين 
اساس حدود 15 نفر در بخش اداري تعديل نيروي انساني داشتيم.

درمجموعه تك تام نفرات مستقر در آشپزخانه تام16 نفر، نفرات مستقر در 
آشپزخانه مهركام پارس29 نفر و نفرات مستقر در تعاوني 25 نفر به صورت 
مستقيم و 133 نفر به صورت غير مستقيم در پروژ ه هايي مثل بردسير، برق و 

ابزار دقيق سمنان، مس سرچشمه و تابلوسازي فعاليت دارند.
● آيا وزارت تعاون گريدبندي خاصي در خصوص تعاوني هاي زير 
مجموعه خود داشته است؛ چرا كه اخيرا در خبرها آمده بود كه اين 

تعاوني ثبت فرا استاني شد؟
تعاوني ها اصوال زير نظر تعاون استان مربوطه فعاليت مي كنند و در صورتي 
كه با بررسي و تحليل مستقيم كارشناسان وزارتخانه  در محدوده شاخص هايي 
از قبيل سوددهي، اشتغالزايي و گستردگي فعاليت قرار گيرند، از تسهيالت 
آن وزارتخانه برخوردار مي شوند. چندي پيش جلسه اي در خصوص انتخاب 

تعاوني هاي برتر برگزار شد و تك تام جزو كانديداي تعاوني هاي برتر بود. 
● ثبت فرا استاني تعاوني به عنوان يك مزيت مي تواند براي اخذ 

پروژه هاي جديد مطرح باشد؟
همين طور است؛ چرا كه هم اكنون تعاوني هاي استاني  تنها مجوز شركت 
در مناقصات همان استان را دارند اين در حالي است كه ما در هر نقطه از كشور 

مي توانيم در مناقصات شركت كنيم.
● تعاوني در راستاي ارايه خدمات ويژه و تسهيالت به سهامداران 

خود چه اقداماتي انجام داده است؟
ما با تعدادي از شركت هاي بيمه اي وارد مذاكره شديم كه از بين آنها 
با شركت بيمه سامان در خصوص بيمه عمر، پس انداز، خودرو و مسوليت 
به توافق رسيديم و مقرر شد تسهيالتي در اختيار سهامداران قرار گيرد كه 
در روزهاي آتي به اطالع كليه همكاران خواهد رسيد همچنين با برخي از 
آژانس هاي مسافرتي براي تورهاي داخلي و خارجي وارد مذاكره شديم كه 
بتوانيم تسهيالتي را در فاز اول به صورت اقساط به سهامداران خود ارايه دهيم 
و سعي بر اين است كه اين تسهيالت را مناسب تر از شركت هاي مسافرتي كه 
در حال حاضر در گروه صنعتي در حال فعاليت اند، انجام دهيم. براي سفرهاي 
پرسنل نيز با دو هتل برتر در مشهد وارد مذاكره شده ايم كه سهامداران بتوانند 
با تخفيفات مناسب از سرويس هاي آنها استفاده كنند. در صورت استقبال براي 
مناطق ديدني شمال و جنوب كشور اين موضوع قابل تعميم است و اطالعات 

كامل ظرف چند روز آينده به سمع و نظر همكاران خواهد رسيد .
●چشم اندازي نيز براي فعاليت هاي تك تام در نظر گرفته شده است؟

طي چند ماهه حضورم در شركت سعي كردم امور شركت در سه محور 
برنامه ريزي شود يكي انجام فعاليت ها فعلي با حداقل تنش است كه در اين ميان 
تعاوني نياز به يك پوست اندازي دارد. دوم يك برنامه ريزي كوتاه مدت شش ماهه 
تعريف كرديم كه بر اساس آن فروش شركت راويژ مي بايست به پنج ميليارد تومان 
برسد اين در حالي است كه فروش سال گذشته اين شركت 390 ميليون تومان بوده 
است.براي تعاوني نيز 10 درصد افزايش فروش براي سال آينده در نظر گرفتيم.در 
خصوص برنامه بلند مدت نيز يك برنامه دو ساله تعريف شده كه منتظر تاييد هيات 

مديره جديد هستيم.

خواسته مديران ارشد شركت تام تقويت تعاوني است و از اين منظر خيال سهامداران آسوده 
است. از بابت وجاهت قانوني نيز به زودي تغييرات در هيات مديره از سوي وزارت تعاون اعالم 

خواهد شد و بنابراين در خصوص آينده كاري تعاوني نگراني وجود نخواهد داشت.

نشریه تخصصی شرکت تام ایران خودرو / شماره چهارم / مهر 1391
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با نظر اعضاي هيات تحريريه تصميم بر آن شد كه از اين پس در 
بخش گفت و گو با يكي از افراد با تجربه شركت كه منشا اثر قابل 

توجهي براي تام بوده اند صحبت دوستانه اي داشته باشيم.
از جمله معيارهاي انتخاب اين افراد مواردي چون تجربه، ارايه ايده يا 
فعاليتي قابل توجه براي شركت، ثبت اختراع، عملكرد موفق در كار يا 

پروژه مربوطه بوده است.
در اين شماره و بنا به انتخاب اكثريت آراي همكاران هيات تحريريه 

به سراغ مهندس فضل اله حاج صادقي رفتيم.  
وي 60 ساله، داراي 36 سال سابقه كار و فارغ التحصيل كارشناسي 
مهندسي صنايع از دانشگاه شريف در سال 1354 است كه 28 مرداد 

امسال به مقام رفيع بازنشستگي نايل شده است.
به لحاظ شغلي فعاليت هاي مختلف و متنوعي را به انجام رسانده 
است و وقتي صحبت از بزرگان قديمي صنعت به ميان مي آمد با لبخند 
از ارتباط دوستانه خود با آنها مي گفت. به شدت معتقد است كه بايد با 
كارفرما به درستي برخورد كرد و او را راضي نگه  داشت كه اين موضوع 
در تماسي كه از سوي يكي از كارفرماها با وي گرفته شد، كامال مشهود 
بود. او تاكنون 21 پروژه بزرگ صنعتي را راه اندازي كرده است. در 
خصوص تام و فعاليت هايش كمي منتقد به نظر مي رسد اما پتانسيل 
نيروي جوان، سالمت سازماني، به كارگيري تكنولوژي مناسب و 
آموزش مستمر را از مزاياي تام ذكر مي كند. در مصاحبه ذيل به كم و 

كيف نظرات مهندس حاج صادقي مي پردازيم.
چند سال است كه در شركت تام مشغول به فعاليت هستيد؟

از سال 1380 رسما كار خود را با تام ايران خودرو آغاز كردم و از سال 1381 
از طرف تام مامور به فاز اول پارس جنوبي شدم كه مديريت پيش راه اندازي فاز 

اول پارس جنوبي از طرف ايدرو به من واگذار شد. سال 1382 به تام برگشتم 
و از مهر همان سال به صورت مشاور تا سال 88 با تام ايران خودرو همكاري 
داشتم. در بهمن 88 به صورت مستقيم در پروژه فوالد بافق مشغول به فعاليت 

بودم و اكنون نيز در پروژه فوالد بردسير همكاري دارم.
در خصوص سوابق كاري خود در ساير بخش هاي صنعتي توضيح 

بيشتري دهيد؟
اولين كارم در پروژه نصب و راه اندازي مس سرچشمه قبل از انقالب بود. بعد 
از انقالب صنعت مس تا سال 1364 به طور كلي راكد بود. سال 1358 با عنوان 
رييس هنرستان با سازمان آموزش فني و حرفه اي همكاري داشته ام. بعد از آن 
يعني سال 1364 با عنوان كارشناس ارشد سازماندهي كار وارد شركت ذوب 
آهن اصفهان شدم. شركت ذوب آهن قبل از انقالب تصميم داشت با 20 هزار 
نفر نيرو كار خود را انجام دهد. در آن دوره قرار بر اين بود كه توليد در مرحله 
اول 550 هزار تن و در مراحل بعدي و به صورت پله اي به 8 ميليون تن برسد 
كه در واقع اين توليد با 20 هزار نفر نيرو امكان پذير بود. طرح با وقوع انقالب در 
ميزان 1.9 ميليون تن متوقف شد و ذوب آهن با 14 هزار نيروي مازاد مواجه 
شد كه مأموريت بنده سامان دهي كاري اين 14هزار نفر بود. پس از آن با 
شركت تكنيكان)شركت تكنولوژي و ساخت صنايع ايران(  همكاري داشتم كه 
اين همكاري از سال 67 تا 74 به طول انجاميد. طي مدت ياد شده پروژه هاي 
مختلفي اعم از نورد واحد 52 فوالد مباركه، DMT پتروشيمي اصفهان ، 
اورهال و نصب و راه اندازي خط توليد لوله هاي فوالدي براي گروه صنعتي 
سديد و واحدهاي تقطير پااليشگاه هشتم بندرعباس از جمله پروژه هايي بود 
كه در آنجا به صورت مدير فني،  جانشين سرپرست كارگاه فعاليت داشتم. سه 
سال نيز در شركت فرآب با عنوان مجري طرح هزار مگاوات كارون يك مشغول 

به فعاليت بوده ام. 

كوتاه با يكي از پیشكسوتان صنعت:

تام را موفق تر از ساير شركت هاي مشابه مي بینم
فرآيندهاي شركت نیاز به اصالح دارد



14

چطور شد كه به شركت تام آمديد؟
در سال 77 با شركت ايلورد كه پيمانكار تعميرات اساسي خطوط توليد 
ايران خودرو بود وارد ايران خودرو شدم. در سال 78 تام ايران خودرو فعاليت 
اجرايي خود را شروع كرد و كار برنامه ريزي و كنترل پروژه رنگ 2 كه نخستين 
كارش نيز بود را بر عهده ايلورد گذاشت كه آشنايي بنده با تام نيز از همين 
جا آغاز شد و از سوي مهندس شيخاني مدير عامل وقت، دعوت به همكاري 
با تام شدم و پس از آن بود كه راهي پارس جنوبي شدم. به دليل مشكلي كه 
در پتروشيمي برزويه ايجاد شد، براي نخستين بار تصميم گرفته شد تا كار آن 

را به كنسرسيوم داخلي متشكل 
از سه غول صنعتي جهان پارس 
، كيسون و تهران جنوب بدهند 
كه در واقع كار ساخت و اجراي 
اين مجتمع بر عهده آنها افتاد 
اعضاي  تفاهم  عدم  دليل  به   .
سقوط  به  پروژه  كنسرسيوم، 
آزاد افتاد و تصميم بر آن شد كه 

براي كنسرسيوم ياد شده يك مدير اجرايي پيمان انتخاب و به وي اختيار تام 
ارايه شود كه مدير اجرايي پيمان نيز من بودم. در سال 83 پتروشيمي راه 
اندازي شد. بعد از آن به طرح تزريق گاز آغاجري رفتم. در سال 1386 شركت 
پيشگامان پترو افق را تاسيس كردم كه اين شركت صرفا عمليات تخصصي 
پيش راه اندازي صنايع نفت و گاز را انجام مي داد و در آنجا رياست هيات مديره 
را بر عهده داشتم. صرفا به درخواست مهندس مرادي به اين شركت آمدم 
تا پروژه فوالد بردسير را تحويل دهم. تا كنون نيز 21 پروژه بزرگ را در اين 

مملكت به انجام رسانده ام.
شما در پروژه هاي فوالدي و نفت و گاز حضور پر رنگي داشتيد. 

ارزيابي تان از نحوه فعاليت شركت در اين حوزه ها چيست؟
تا كنون فعاليت  تام را در حوزه نفت ناموفق مي بينم؛ چرا كه غير از ميعانات 
گازي در حوزه نفتي پروژه بزرگ ديگري نداشته است. در حالي كه اين 
پتانسيل در تام ايران خودرو وجود دارد و به اعتقاد بنده همين پروژه را نيز 
به شكل بهتري مي توانست اجرايي كند. مشابه چنين پروژه اي حتي دو برابر 

محدوده كار تام را در فاز يك پارس جنوبي 18 ماه به انجام رسيد. به اعتقاد 
بنده تام ايران خودرو در شاخص هاي زمان و هزينه بايد با حساسيت و دقت 

بيشتري عمل كند. 
اين كه عنوان مي كنيد شركت در بخش نفت و گاز موفق عمل 
نكرده است آيا به دليل بازار خاص و شرايط عمومي كشور در اين 

حوزه نيست؟
همين طور است. از سال 84 به بعد به آن چيزي كه در مورد عالقه به 
توسعه صنايع نفت و گاز عنوان شده، عمل نمي شود. در صنايع نفت و گاز تام 
نبايد ابتدا به ساكن وارد فاز اجرايي 
شود؛ چرا كه ساز و كار منابع انساني 
را ندارد  و منابع انساني خبره نيز با 
شرايط تام جذب نمي شوند. بنابراين 
به عنوان اولين پروژه بايد با مديريت 
پيمان كار خود را شروع كنند و از 
پتانسيل جوان در اين زمينه استفاده 
كنند تا اين نيرو براي كارهاي بعدي 
آمادگي الزم را داشته باشد. مثل همان كاري كه در پتروشيمي برزويه انجام 

شد.
وضعيت در صنايع فوالد را چه طور ارزيابي مي كنيد

اولين پروژه ما فوالد بافق بود كه به دليل واگذاري به بخش خصوصي ادامه 
همكاري با تام فعال مسكوت مانده است. در مورد فوالد بردسير نيز به لحاظ 
كيفيت،  زمان، هزينه و رضايت كارفرما پروژه در وضعيت خوبي قرار دارد و 
با تمام محدوديت هايي كه كشور با آن روبه رو است از 100  به آن نمره 65 

مي دهم. در فوالد سازي تام را موفق تر از ساير شركت ها مي بينم. 
با توجه به تجربه حضورتان در شركت هاي مختلف صنعتي، چه 

چيز را در تام شاخص و متمايز مي بينيد؟
پتانسيل نيروي جوان يكي از بزرگترين مزاياي تام ايران خودرو محسوب 
مي شود. در كنار آن نيز مي توان از سالمت سازماني، استفاده از تكنولوژي 
مناسب و آموزش مستمر از ديگر اين مزايا ياد كرد. از معايب سازماني آن نيز 
مي توان به پيچيدگي و تعدد آيين نامه ها اشاره كرد اين در حالي است كه اين 

پتانسيل نيروي جوان يكي از بزرگترين مزاياي تام ايران خودرو 
محسوب مي شود. در كنار آن نيز مي توان از سالمت سازماني، 
استفاده از تكنولوژي مناسب و آموزش مستمر از ديگر اين مزايا 
ياد كرد. از معايب سازماني آن نيز مي توان به پيچيدگي و تعدد 
آيين نامه ها اشاره كرد اين در حالي است كه اين پيچيدگي مانعي 

براي رقابت و چاالكي سازماني محسوب مي شود
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پيچيدگي مانعي براي رقابت و چاالكي سازماني محسوب مي شود و بايد اين 
نظام را بازنگري كرد. تا زماني كه تام ايران خودرو تنها داراي رابطه با شركت 
ايران خودرو بود و زمان و هزينه پروژه چندان مطرح نبود، اين آيين نامه و 
فرآيندها جواب مي داد)البته كيفيت انجام كار خوب بود( ولي اكنون كه زمان، 
هزينه و كيفيت اركان كارهاي برون سازماني براي كارفرما محسوب مي شود، 

نياز به اصالحات احساس مي شود. 
از خاطرات خود در پروژه هاي تام در ايران خودرو را بيان كنيد

آتش سوزي در سالن رنگ شماره 1 ايران خودرو يكي از خاطرات بد دوران 
كاري بنده بود ولي تام در اين دوره عملكرد خوبي از خود نشان  داد. بعد از 
اتفاقي كه در نوروز سال 1381 رخ داد بخش سختي از كار بازسازي را به تام 
ايران خودرو واگذار كردند كه مسووليت  آن با من بود. مي توان گفت طي 19 
روز يعني از 28 اسفند 80 تا 17 فروردين 81 ، سه هزار و 400 تن تجهيزات 
سوخته شده،  برش،  دمونتاژ و از سالن خارج شد و حداقل تجهيزات الزم براي 
توليد دو رنگ سياه و سفيد نوسازي و نصب  و عمال رنگ بدنه آغاز شد. پنج ماه 
بعد سالن در وضعيت بسيار بهتري قبل از زمان آتش سوزي قرار گرفت و حتي 
مشكالت قبلي آن نيز حل شده بود و بهره بردار نيز از كار انجام شده راضي بود.
نحوه تعامالت بين واحدي و ارتباطات شركت تام با پروژه و كارفرما 

را چطور ارزيابي مي كنيد؟
در تعامالت درون واحدي كار گروهي خوبي را نمي بينم. شايد اين موضوع 
به دليل ويژگي ما ايراني ها باشد با اين حال رابطه واحدها با كارفرماها رابطه 

خوبي است. 
پروژه هاي جديد بايد به وسيله افراد مسلطي كه در كارها تجربه كافي را 
دارند، رهبري شوند و نيروي جوان نيز در كنار آن ها آموزش ببيند. به نظر من 
چالش سيستم اين است كه تصميم گيري صرف در دست جوانان است. البته 
جوان به اين معني كه تجربه الزم در آن كار خاص را ندارند. حتي مديران نيز 
نبايد تصميم نهايي را در حوزه اي كه تجربه  الزم ندارند را بگيرند و بايد كار را با 

مشاوره افراد متخصص انجام دهند.
با توجه به فعاليت شما در شركت هاي بزرگ صنعتي، آيا مي توانيد 

مقايسه اي در خصوص تفاوت هاي اين شركت ها و تام داشت؟
فرق اين شركت ها با تام اين است كه در آنها، فرد مناسب براي انجام يك 

پروژه در ابتدا انتخاب مي شود و كليه اختيارات الزم براي انجام پروژه در چهار 
چوب قرارداد خاصي به وي تفويض مي شود و آن فرد نيز به لحاظ مسايل 
مادي كامال تامين شده است. مديران ارشد بيشتر در سطح كالن پروژه ها و در 
خصوص مسايل مهم با كارفرماها بيشتر دخالت مي كنند و در سطوح پايين تر 
به هيچ وجه اين دخالت صورت نمي گيرد. در حالي كه در شركت ما شرايط 
كمي متفاوت است كه تام بايد در اين حوزه خود را بهينه كند و آيين نامه هاي 
سازماني را براي چاالكي بيشتر بايد اصالح كند. به عنوان مثال درخواست 
خريد براي يك پروژه حدود 10 روز به طول مي انجامد اين در حالي است كه 
بيشترين زمان از هنگام درخواست تا خريد نبايد بيشتر از يك روز طول بكشد.
با توجه به اين كه عمده اين شركت ها خصوصي هستند، با اين 

وجود آيا اين قياس مي تواند قياس خوبي باشد؟ 
در واقع شركت هاي خصوصي و تام را چندان نمي توان با هم مقايسه كرد؛ 
چرا كه در تام ديدگاه هاي دولتي و مالحظات ايران خودرو نيز لحاظ مي شود. 
البته اين را نيز بايد بگويم كه تام در سطوح مشابه خود داراي شرايط باالي 

متوسط است ولي با اين حال مي تواند چاالك تر از روند كنوني فعاليت كند. 
بزرگترين دغدغه  شما هنگام مديريت يك پروژه چيست؟

دغدغه اي در خصوص اجراي تعهداتي كه مربوط به قرارداد پروژه مي شود 
و تحت كنترل خودم است، ندارم. دغدغه من بيشتر شرايط عمومي مملكت 

و مواردي است كه از حوزه كنترل ما خارج بوده و قابل برنامه ريزي نيست.
از شما به عنوان يك فرد موفق و با تعامالت خوب در پروژه  ها ياد 

مي كنند، تا چه اندازه اين موضوع را قبول داريد؟
البته ديگران بايد در اين خصوص قضاوت كنند اما اگر خودم بخواهم خودم 

را ارزيابي كنم، مي توانم بگويم 65 تا 70 درصد در كارهايم موفق بوده ام.
برنامه كاري شما براي آينده چيست؟

دوست دارم تجربه خود را به جوانان منتقل كنم؛ چرا كه معتقدم تجربه اي 
كه من طي 10 سال اندوخته ام، جوانان ما آن را دو ساله فرا مي گيرند. در حال 
حاضر در حال انجام پروژه بردسير هستيم و تا پايان انجام كار با قدرت پيش 

مي رويم. به لحاظ حرفه اي پروژه اي را كه گرفته ام هرگز رها نمي كنم.
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بازديد مديرعامل تام از شركتهاي تابعه

        شرکت قالب هاي صنعتي ایران خودرو
ضرورت  بر  خودرو  ايران  صنعتي  قالب هاي  شركت  از  بازديد  در 
از  بازارهاي جديد  بيشتر  چابك سازي مجموعه و جستجوي هرچه 

سوي اين شركت تاكيد شد. 
طي اين بازديد مهندس علوي، مديرعامل شركت قالب هاي صنعتي 
ايران خودرو ضمن تشريح فرآيند طراحي و ساخت قالب هاي خودرو 
و توليد قطعات، گزارش كاملي از روند رشد و توسعه شركت در پنج 

سال اخير را ارايه كرد.
غالمرضا علوي ظرفيت توليد تا سقف 17 ميليون قطعه در سال را 
يكي از توانمندي هاي بزرگ شركت دانست و آمادگي شركت را براي 

افزايش آن را اعالم كرد. 
وي همچنين دستيابي به تكنولوژي ساخت قالب هاي فلزي در قطع 
 G1 و در بزرگترين سايز ممكن را در داخل كشور يكي از مهمترين 
از كار  ناميد كه درسال توليد ملي و حمايت  ماموريت هاي شركت 
آن،  و ساخت  با طراحي  اين شركت  متخصصين  ايراني،  و سرمايه 
گام هاي بزرگي در جلوگيري از خروج ارز و خريد خارجي برداشته اند. 
سريع  افزايش  به  خودرو  ايران  صنعتي  قالبهاي  شركت  مديرعامل 

صادرات طراحي و ساخت قالب، در سه سال اخير اشاره كرد و گفت: 
صادرات يكي از دستاوردهاي مهم شركت است؛ چرا كه تا قبل از 
پروژه رانا در هيچ زماني امكان طراحي و ساخت كليه قطعات فلزي 
آن  افتخار  اين شركت  امروز  ولي  نبود  ميسر  ايران  در  يك خودرو 
فلزي  قطعات  كليه  براي ساخت  كند  اعالم  با سربلندي  تا  دارد  را 

خودرو، ديگر هيچ نيازي به واردات ندارد. 
از سه  اجرا گفت:  برنامه هاي در دست  مهندس علوي در خصوص 
سال قبل با كمك شركت ساپكو در راستاي انتقال تكنولوژي ساخت 
صورت  الزم  اقدامات   Die Cast و  پالستيك  بزرگ  قالب هاي 
شركت  بزرگترين  عنوان  به   Siebenwurst شركت  با  و  پذيرفت 

اصلي  قطعات  سازنده  كه  آلمان  كشور  در  قالب سازي  خصوصي 
مشاركت  قرارداد  است   Audi و   BMW خودروهاي  پالستيك 
پنج سال صورت  و  فاز  در هفت  كه  قرارداد  اين  منعقد شد. طبق 
مي پذيرد دستيابي به دانش كامل طراحي و ساخت بزرگترين قطعات 
پوسته  قالبهاي  سپر،  داشبورد،  قبيل  از   Die Cast و  پالستيك 
با  شركت  اين  و  مي شود  منتقل  شركت  اين  به  گيربكس  و  موتور 
جسارت كامل اعالم مي كند كه در سال 1393 طراحي و ساخت 
انجام   قالب هاي پالستيك و Die Cast در سايزبسيار بزرگ قابل 

خواهد بود. 
بر روي صادرات و مناسبت  تاكيد  با  همچنين مهندس شيخ زاده، 
آن با توجه به تكنولوژي باالي شركت IKID، اظهار كرد: منابع و 
بازارهاي بيرون از شركت را شناسايي كنيد به ويژه براي صادرات 
محصول بيشتر كار كنيد. سود آوري در اولويت قرار دارد ولي كار 
بسيار  فرصت  به سر هم  نقطه سر  در  و  بدون سود  صادرات حتي 

بزرگي است كه بايد به دنبال آن باشيم. 
رقيبي  ايران  در  تنها  نه   IKID شركت  كرد:  اظهار  همچنين  وي 
نيز  خاورميانه  در  تكنولوژي  و  تجربه  تخصص،  نظر  از  بلكه  ندارد 

منحصر به فرد است. 
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     مديرعامل شركت تام ايران خودرو از شركت هاي تابعه اين شركت بازديد به عمل آورد.
آشنايي  منظور  به  ايران خودرو  تام  ارشد  مديران  از  هياتي  به همراه  زاده  مهندس شيخ 
بيشتر با فعاليتهاي اجرايي و برنامه هاي پيش رو شركت هاي زير مجموعه تام همچنين 
كمك به رفع مشكالت كاري آنها از شركت هاي آيكيد، جي پي آي، ماشين ابزار و آپكو 

بازديد به عمل آوردند.
اين بازديد در روزهاي 13 شهريورماه از شركت هاي قالب هاي صنعتي ايران خودرو و ماشين 

ابزار و 27 شهريورماه از شركت قالبهاي پيشرفته ايران خودرو و آپكو به عمل آمد.
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      شرکت ماشین ابزار
نيروي متخصص  بر جذب  ابزار  ماشين  از شركت  بازديد  درجريان 
و موثر و پروژه محور بودن فعاليت هاي اين شركت تاكيد و عنوان 
ماشين ابزار  به  فوالد  بخش هاي  در  سازه  به  مربوط  كارهاي  شد 
جذب  درصدد  ابزار  ماشين  تا  شد  پيشنهاد  همچنين  واگذارشود 

بازار پالت باشد. 

در ابتداي بازديد گزارشي از فعاليت ها و وضعيت موجود از ابتداي 
سال 90 تاكنون توسط مهندس عليپور مدير عامل شركت صنايع 
ارايه  همراه  هيات  و  تام  مديرعامل  به  خودرو  ايران  ابزار  ماشين 
توليد  خطوط  و  جاري  پروژه هاي  از  بازديدي  آن  از  پس  شد. 

مجموعه سازي سمند و رينگ و الستيك صورت گرفت. 
و  توليد  خطوط  معرفي  ضمن  عليپور  مهندس  بازديد  اين  در 
قسمت هاي مختلف شركت برحمايت بيشتر شركت تام جهت نيل 
ابزار  از جمله تجهيز شدن شركت ماشين  عاليه شركت  اهداف  به 
فلزي  هاي  سازه  ساخت  آالت  ماشين  و  تجهيزات  به  ايران خودرو 
)استيل استراكچر( و تبديل شدن به يكي از شركت هاي مطرح در 
سطح كشور در زمينه ساخت سازه هاي فلزي و واگذاري پروژه هايي 

با تخصص و توانمندي به شركت، تاكيد كرد.

شرکت آپکو
در جريان بازديد از شركت خودروهاي سفارشي ايران خودرو)آپكو(، 
ابتدا مركز خدمات تخصصي و سفارشی و ايستگاه های مختلف آن 
تعليق  سيستم  و  تاير  ايستگاه  تخصصی،  عيب يابی  ايستگاه  مانند 
مورد بازديد مهندس شيخ زاده و هيات همراه قرار گرفت، در ادامه 
نيز از خودرو تيونينگ شده 206 آپكو و فرايند تيونينگ و در ادامه 

از سالن نصب تجهيزات سفارشي بازديد به عمل آمد.
روند  از  گزارشي  آپكو  مديرعامل  پورسعيدی  مهندس  ادامه  در 
ارزش  خلق  آپكو  فعاليت  انداز  چشم  و  استراتژی  اهداف،  فعاليت، 
افزوده بيشتر روی محصوالت و سود آوری بيشتر برای ايران خودرو، 
ارتقا برند ازطريق ايجاد تنوع در محصوالت ايران خودرو در جهت 
كار جديد خودروهای  و  توسعه كسب  و  افزايش رضايت مشتريان 

سفارشی و تيونينگ از اهم اهداف شركت آپكو عنوان شد.
سال  تا  يعني  آينده  سال  پنج  طي  است  قرار  آپكو  ميان  اين  در 
كشور،  در  سفارشي  تجهيزات  فروش  عامليت   300 تعداد   1394
كسب 30 درصد بازار قطعات آپشن و عرضه 10 درصد از محصوالت 

ايران خودرو به صورت سفارشی را در اختيار داشته باشد.
در اين نشست، مهندس شيخ زاده مديرعامل شركت تام بر ضرورت 
صورت  به  حضورآپكو  همچنين  هزينه ها  كاهش  بيشتر  هرچه 

در  بيشتر  فني  توان  از  گيري  بهره  با  و  تر  تخصصي 
بازار آپشن تاكيد كرد در ضمن عنوان شد كه در آينده 
عرضه  براي  نيز  خودرو  ايران  توان  از  بتوان  نزديك 

محصوالت سفارشي بهره گرفت.

کتهای
شر

اخبار 

تابعه
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گزارش

جهاني  بازارهاي  به  ورود  هدف  با  خودرو  ايران  صنعتي  گروه 
مذاكرات اوليه براي احداث كارخانه توليد خودروي سمند را در 
كشور سوريه از سال 1382 با وزارت صنايع اين كشور مطرح و 
جلسات متعددي با مسووالن سازمان هاي ذيربط اعم از وزارت 
صنايع ، وزارت مالي، گمرك، شركت الهندسيه، شركت السلطان 
و ساير نهادها، برگزار كرد كه بر اساس نتايج حاصله، طرح توجيه 
اقتصادي فني تهيه و موضوع در پروتكل صنعت و معدن ايران و 

سوريه به امضا وزير وقت صنايع كشورمان رسيد. 
شركت  ايجاد  خصوص  در  توافقنامه اي  پروتكل،  اين  امضا  پيرو 
هاي  شركت  با  ايران خودرو  شركت  ارشد  مديريت  توسط  مشترك 
و   ) ايران  در  صنايع  نوسازي  و  گسترش  سازمان  )معادل  الهندسيه 
فروش  نمايندگي  قبل  از  كه  خصوصي  بخش  شركت   ( السلطان 
محصوالت ايران خودرو را در كشور سوريه به عهده داشته است( در 
مهرماه سال 83 به امضا رسيد و فعاليت هاي مربوط به طراحي پروژه 

ايران خودرو به طور جدي آغاز شد و قرارداد  در بخش هاي مختلف 
فيمابين، در شهريور سال 84 به امضاي طرفين رسيد. 

فعاليت هاي شركت تام 
شركت تام و شركت هاي تابعه آن در اين پروژه نقش اصلي را بر 
 36 بر  بالغ  ارزشي  داراي  آنها  فعاليت هاي  عمده  كه  داشتند  عهده 

ميليون دالر بوده است، اين فعاليت ها عبارتند از:
• طراحي سايت پالن كارخانه  

• طراحي ساخت تجهيزات، نصب و راه اندازي سالن بدنه سازي ، رنگ 
و تريم و مونتاژ 

• طراحي ساخت تجهيزات، نصب و راه اندازي تاسيسات سالن بدنه 
و رنگ

• طراحي، مشاوره و نظارت بر اجراي كليه ابنيه و تاسيسات كارخانه 
توسط شركت ايران خودرو سازه

فريد رزم يار – گروه رنگ

نگاهي به فعالیت تام در پروژه رنگ 
ايـران خـودرو در سـوريـه

کد: 91123
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ويژگي هاي بارز پروژه 
موفق  خود  پيشين  تجارب  بر  تكيه  با  تام  شركت  پروژه  اين  در 
شد، طراحي پايه و تفصيلي تجهيزات، ساخت و نصب تجهيزات را با 
هماهنگي و همكاري پرسنل مجرب خود به انجام رساند كه اين نشان 
از توانايي كامل اين شركت جهت اجراي پروژه هاي صنعتي در خارج 
از كشور دارد. استفاده حداكثري از توان داخلي و نصب و راه اندازي 
تجهيزات به وسيله همكاران شركت تام موجب صرفه جويي ارزي در 
اين پروژه به ميزان شش ميليون دالر شد. از نكات مهم اجراي اين 

پروژه كاهش مدت زمان نصب و راه اندازي تجهيزات سالن هاي توليدي 
بوده است به نحوي كه زمان بندي اين پروژه كامال رعايت شده است. 
اين پروژه داراي ويژگي هاي بارزي بود كه احداث بزرگترين پايگاه 
توليد خودرو در كشورهاي منطقه، احداث بزرگترين پايگاه صادراتي 

ايران خودرو ، امكان صادرات خودرو از سوريه به كشورهاي اتحاديه 
عرب با معافيت گمركي و استفاده از حداكثر توان داخل ايران جهت 

ساخت تجهيزات خطوط توليد را شامل مي شود.

ويژگي هاي بارز سالن رنگ
فني كارشناسان شركت  دانش  بر  تكيه  با  پروژه  اين  بخش عمده 
و  اندازي  راه  و  نصب  ساخت،  طراحي،  فازهاي  در  خودرو  ايران  تام 
با بهره گيري از پيمانكاران داخلي صورت پذيرفته و به پايان رسيده 
بار كليه فعاليت هاي مربوط به  اين پروژه براي نخستين  است. طي 
ابزار دقيق پروژه توسط  سخت افزار و نرم افزار سيستم هاي كنترل و 
گروه كنترل و ابزار دقيق شركت بومي سازي شد. . مدت زمان نصب 
و راه اندازي پروژه حدود 13 ماه و زمان راه اندازي آن آبان ماه سال 

1387 بوده است.  
 

مشخصات سالن رنگ
سالن رنگ سمند سوريه با ظرفيت خالص توليد پنج دستگاه بدنه در 
 ،Top Coat و PT/ED ،Sealer & PVC ساعت، شامل سه فاز
اولين سالن رنگ احداث شده شركت ايران خودرو در خارج از كشور 
يك  با  سوريه  در  ) شام(  سمند  خودروسازي  كارخانه  ظرفيت  است. 
نوبت كاري، ساالنه 10 هزار دستگاه است كه در صورت افزايش نوبت هاي 
كاري به سه شيفت در روز ، توليد آن به 30 هزار دستگاه در سال خواهد 
رسيد . قابل ذكر است  بودجه تخصيص شده جهت اجراي پروژه رنگ، 

معادل  15 ميليون دالر است.
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تجهيزات نصب شده در سالن رنگ
PT/ED  تجهيزات پيشرنگ  •

تجهيزات نصب شده در قسمت پيشرنگ شامل موارد زير است:
1-  تانك ها و تونل هاي شستشو ، چربي گيري ، فسفاته ، اكتيواسيون، 
ED و تانك هاي ذخيره مواد كه اوزان تقريبي تانك هاي نصب شده 

حدود 102 تن و طول تونل حدود 87 متر برآورد مي شود. 
2- لوله كشي سيستم سيركوالسيون پيشرنگ به طول 9000 دايا 

اينچ
3- سيستم هاي آنوليت ، فيلتراسيون ، مبدل هاي حرارتي و...

• تجهيزات پاشش رنگ و سيلر 
تجهيزات نصب شده در قسمت پاشش رنگ و سيلر شامل موارد 

زير است:
)Mix Set( 1-  واحدهاي اختالط رنگ

2-  لوله كشي و سيستم سيركوالسيون رنگ و سيلر و پي وي سي
)H&C( 3-  سيستم هاي تعديل دماي رنگ

4- تجهيزات پاشش رنگ دستي شامل گان ها و نازل ها
 PVC 5-  واحدهاي تزريق سيلر و

• محيط كاري 
محيط هاي كاري  شامل موارد زير است:

)Deck ( 1-  محيط هاي كاري باز
)Enclosure( 2-  محيط هاي كاري بسته

 Dust Protection 3- مناطق

•  تجهيزات كابين پاشش
تجهيزات كابين هاي پاشش شامل موارد زير است:

1-  اتاق پاشش رنگ
تانك هاي   ، تصفيه  تجهيزات  فيلتراسيون،  اسكرابر،  سيستم    -2

فلوتيشن و دوزينگ  
 Clean Room 3-  تجهيزات

 Flash Off 4-  اتاقك

•  تجهيزات كوره و خنك كن 
تجهيزات كوره و خنك كن شامل موارد زير است:

)Heater Box( 1- واحدهاي گرمايشي
 )Fresh Air Heat Exchanger( 2- مبدل هواي تازه

3- كانال هاي ارتباطي كوره و عايق كاري
)Cooling Zone ( 4- مدولهاي خنك كن و نازلها

 ED ، Sealer & PVC  قابل ذكر است در اين پروژه كوره هاي
اوزان تجهيزات نصب  Primer Top Coat، نصب شده است كه 

شده در حدود 121 هزار كيلوگرم كربن استيل و گالوانيزه است.

•  هواسازها
به  هواساز  دستگاه  دو  شامل  سوريه  رنگ  سالن  تهويه  سيستم   
ظرفيت  180هزار CFM كه شامل يك دستگاه به ظرفيت 120هزار 
CFMو يك دستگاه به ظرفيت  200 هزار CFM است . مجموع 

اوزان كانال هاي هوا نصب شده حدود 97 تن است.
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قراردادي ديگر براي گروه صنايع معدني تام رقم خورد
و  بين شركت صنعتي  زغالشويي شاهرود  كارخانه  احداث  داد  قراد 

معدني شمال شرق شاهرود و شركت تام ايران خودرو منعقد شد.
 اين قرارداد با امضاي مديرعامل شركت صنعتي و معدني شمال شرق 
شاهرود و مديرعامل شركت تام ايران خودرو منعقد و رسما به شركت 

ابالغ شد.
توليد  با هدف  طرح احداث كارخانه زغالشويي شمال شرق شاهرود 

در  شو  كك  زغال  ساعت  در  تن   100
استان سمنان تعريف شده است.اين پروژه 
شامل انجام خدمات مهندسي، تامين كاال، 
تجهيزات، عمليات ساختماني، حمل، نصب، 
تست و راه اندازي و  خدمات دوره گارانتي 
بوده و به صورت EPC توسط شركت تام 

اجرا خواهد شد. تاكنون مطالعات اوليه بخش مهندسي پروژه در شركت 
انجام شده و طراحي هاي پايه بخش عمليات عمراني و برخي تجهيزات 

نيز در حال انجام است.
پيش بيني مي شود عمليات اجرايي طرح در مدت 16 ماه به اتمام 

رسيده و كارخانه به بهره برداري برسد.
پروژه اردكان، در دومين ماه اجرا، از برنامه ريزي خود پيشي گرفت

پيشرفت پروژه اردكان در ماه گذشته تا هشت درصد جلو رفت. اين در 
حالي است كه پيش بيني پيشرفت برنامه ريزي شده براي اين مرحله سه 

درصد بوده است.
طرح احداث كارخانه توليد آهن اسفنجي از گندله به روش ميدركس 
واقع در اردكان با هدف توليد 960 هزار تن در سال، آهن اسفنجي تعريف 
گندله سازي  كارخانه هاي  مجاورت  در  پروژه  اجراي  محل  است.  شده 
اردكان، فوالد ارفع و فوالد غدير ايرانيان است. نكته قابل توجه در اين 
پروژه، افزايش ظرفيت عملياتي معمول كارخانه از 800 هزار تن به 960 
هزار تن در سال بوده كه با تسلط بر تكنولوژي ميدركس و بومي سازي 

آن در كشور صورت پذيرفته است. در حال حاضر عمليات خاك برداري و 
ژئوتكنيك پروژه انجام شده و عمليات تجهيز كارگاه نيز در حال اجراست. 
بخش مهندسي پروژه با همكاري شركت صاحب نام MMTE انجام 
خواهد شد كه شريك تجاري تام در كنسرسيوم مجري اين پروژه است. 

بردسير در بخش هاي مختلف پيشروي مي كند
طرح احداث مجتمع فوالد بردسيردر نزديكي شهرستان بردسير و 
40 كيلومتري كرمان با هدف توليد 800 هزار تن فوالد )بيلت/بلوم( در 
سال تعريف شده است و تا كنون نزديك به 
19 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. از 
درخشان ترين عملياتي كه در سه ماهه اخير 
در اين پروژه انجام شده، بتن ريزي بيش از 
شش هزار و 550 متر مكعب و آرماتوربندي 
بيش از 505 تن ميلگرد در فوندانسيون هاي 
اين مجتمع عظيم فوالدسازي است كه ركورددار حجم عمليات ساختماني 
در شركت تام در ماه هاي اخير است. عالوه بر آن، در ماه گذشته ساخت 
فوندانسيون پست اصلي برق 400 كيلو ولت به پايان رسيده و در حال 
حاضر ساختمان كنترل پست برق 400 كيلو ولت در حال ساخت بوده 
همچنين فوندانسيون و ديوارهاي بتني scrap yard بنا شده و پوشش 
انبار قطعات يدكي نيز نصب شده است. ساخت اسكلت فلزي سالن اصلي 
 Ferro alloy ذوب در حال اجراست و احداث اسكلت هاي فلزي بخش

scrap yard ، و workshop نيز رو به اتمام است. 
در بخش ديگر، تجهيزات جانبي پروژه، نظير transfer car ها در 
شركت HEPCO اراك در حال ساخت است. در آن سوي مرزها نيز، 
كوره LF ساخته شده و آماده حمل است. الزم به ذكر است كه اكثر 
قراردادهاي پكيج هاي اصلي پروژه نظير پلنت اكسيژن، جرثقيل هاي 
بهترين  با  دود،  تصفيه  واحد  و  پيوسته  ريخته گري  دستگاه  سنگين، 
پيمانكاران صاحب تكنولوژي اروپا )آلمان، اتريش و ايتاليا( منعقد شده 

و وارد فاز مهندسي و اجرا شده است.

كوتاه از پروژه هاي معدني تام
ساره منطقي- گروه معدني و سيستم هاي مكانيكي

شركت تام ايران خودرو به عنوان يكي از 
مجريان برتر در عرصه طرح هاي فوالدي در 
حال فعاليت است و پروژه هاي مهمي در اين 
حوزه در دست دارد كه از جمله آنها مي توان به 

پروژه فوالد اردكان و بردسير اشاره كرد

نشریه تخصصی شرکت تام ایران خودرو / شماره چهارم / مهر 1391

کد: 91124



22

فعاليت هاي  بررسي  به  اجمالي  صورت  به  گزارش  اين 
و  نصب  با  ارتباط  در  گذشته  ماه  چند  در  گرفته  صوت 
پرسنل  فعاليت هاي  شرح  دنا،  رباتيك  خط  راه اندازي 
از  گروه  اين  عملكرد  چگونگي  و  رباتيك  خطوط  نصب 

ابتداي پروژه مي پردازد.
 با توجه به استراتژي كالن شركت ايران خودرو مبني بر ارايه 
مشتريان  رضايت  كسب  جهت  آمد،  كار  و  جديد  محصوالت 
اين  خارجي،  بازارهاي  در  نفوذ  سطح  گسترش  و  داخلي 
توليد  را  با عنوان دنا  بر آن شد كه محصول جديدي  شركت 
انجام  از  بعد  راستا  همين  كند.در  ارايه  هدف  هاي  بازار  به  و 
مراحل گوناگون مهندسي و آزمون هاي متعدد فني خودرو دنا، 
مسوليت طراحي، نصب و راه اندازي خط بدنه اين خودرو به 

شركت تام ايران خودرو واگذار شد.

گروه هاي  فعاليت هاي   1391 سال  ابتداي  از  راستا  اين  در 
ادامه  نيز  هم اكنون  و  شد  آغاز  تام  شركت  در  كاري  مختلف 
هاي  گروه  به  توان  مي  پروژه  اين  در  فعال  گروهاي  از  دارد. 
بدنه  و  الكتريكال  تعميرات،  و  نگهداري  رباتيك،  سيستمهاي 

اشاره كرد. 
با اخذ تصميم واحد مهندسي شركت ايران خودرو مقرر شد اين 
محصول جديد در خط رباتيك چهاركاره توليد شود. با توجه 
به استهالك تجهيزات نصب شده،اين خط مي بايست به صورت 
كامل جمع آوري و خط رباتيك جديد نصب و راه اندازي شود، 
مرحله  به چند  رباتيك  پرسنل  فعاليت هاي  اساس  اين  بر  لذا 

تقسيم شد.
1-جدا سازي اپليكيشن ) ربوگان و گريپر و ....( از ربات ها

IR663 2-جمع آوري ربات هاي قديمي كوكا مدل

رسول فالحي - گروه سيستم هاي رباتيك

سیـري در پـروژه 
نصب و راه اندازي خط رباتیك دنا

رسول فالحي - گروه سيستم هاي رباتيك
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KRC1 3- جداسازي ربات هاي كوكا مدل
4- اورهال تعدادي از ربوگان هاي قديمي

KRC1 5- اورهال ربات هاي كوكا
6- نصب ربات بر اساس طراحي خط جديد)ربات هاي جديد 

)KRC1 و كوكا HS165 هيونداي
7- نصب ربوگان و گريپر 

8- برنامه نويسي ربات ها
ٌ

در اولين مرحله از شروع فعاليت ها مي بايست تمامي تجهيزات 
جانبي ربات ها شامل ربوگان و گريپر و تيپ درسر ها از ربات 
جدا و خط توليد به صورت كامل از تجهيزات قديمي پاك سازي 

شود.

در همين راستا كليه تجهيزات قبلي از ربات ها به صورت كامل 
جدا شده و تجهيزات نيازمند به اورهال شامل 17 دستگاه ربات 
تام  رباتيك شركت  كارگاه  به  ربوگان  دستگاه  و 28   KRC1
مورد  توليد  در خط  آن،  مجدد  اورهال  از  پس  تا  شد  منتقل 

استفاده قرار گيرند.
رباتيك  خط  در  شده  نصب  ربات هاي  كليه  دوم  مرحله  در 
چهاركاره به صورت كامل از خط توليد خارج شده و ربات هاي 
قديمي كوكا مدل IR663 به انبار تجهيزات مازاد منتقل شد و 
ساير ربات هاي كوكا مدل KRC1 پس از اورهال در كنار خط 

جهت نصب مجدد نگهداري شدند.
به خط جديد  مربوط  تجهيزات  مي بايست  مرحله  در سومين 
اين  جديد  اوت  لي  شدن  مشخص  از  پس  كه  شود  نصب 
حاضر  حال  در  و  شد  آغاز  خط  به  خط  صورت  به  فعاليت ها 
خط اصلي رباتيك )Main Line1( پروژه دنا به صورت كامل 
)ربات و اپليكيشن( نصب شده است. نكته مهم در رابطه با نصب 
خطوط رباتيك، مشخص شدن لي اوت كامل خط و چيدمان 
ربات هاي بر اساس سطح دسترسي متفاوت اين تجهيزات است. 
در حال حاضر لي اوت خطوط سايد بادي و كفي عقب و جلو 
پروژه دنا نيز در دست طراحي قرار دارد و در آينده نزديك نصب 

اين خطوط نيز آغاز خواهد شد.

وضعيت قبلي ربات هاي خط توليد چهار

ربات هاي قديمي غير قابل استفاده در خط توليد چهار

ربات هاي جديد جايگزين

در حال حاضر آزمون هاي ارزيابي سومين برند ملي ايران خودرو)دنا( انجام گرفته و اين خودرو در 
سال 1392 به توليد انبوه خواهد رسيد. گيربكس به كار رفته در دنا نيز توليد داخل است و نسبت 
دنده هاي آن براي انطباق با موتور بر اساس ديفرانسيل تغيير مي يابد. دنا با موتور اي. اف. 7 بنزيني و 
پايه گازسوز به بازار عرضه خواهد شد و به منظور بهره گيري از سيستم كروز كنترل، فعاليت هاي 

كاليبراسيون موتور و طراحي و ساخت قطعات مرتبط با اين مجموعه نيز در دست اقدام است.
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کد: 91126 حضور تام دردوازدهمین نمايشگاه بین المللي صنعت تهران
صویری

ت
گزارش
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مقدمه
     فرآيندهاي مديريت پروژه و نيز مهندسي ارزش، در سه دهه اخير شاهد 
پيشرفت ها و تغييرات عمده اي بوده است. عمده ترين تحوالتي كه در عرصه 
مديريت پروژه به وقوع پيوسته است، تغيير نگرش سنتي در مديريت پروژه 
ها، به نگرش نوين مديريت پروژه بوده است. كمبود منابع، بزرگي و پيچيدگي 
س��ازمان پروژه ها، افزايش ابعاد پروژه، تشكيل شركتهاي بزرگ براي انجام 
پروژه هاي بزرگ و ماهيت منحصر به فرد اين پروژه ها، از جمله داليل بكارگيري 
شيوه هاي نوين براي مديريت پروژه بود. از اين رو، مديران ارشد سازمانها براي 
اجراي پروژه هاي خود، به جاي تمركز بر س��خت افزار، كنترل عمليات و به 
كارگيري روش هاي سخت گيرانه و تمركز در تصميم گيري، به سمت تغيير 
نگرش در توجه به نيروي انس��اني، توزيع اختيارها و مسووليت ها و برقراري 
سازوكارهاي خود كنترلي حركت كردند. اين تحوالت، در رابطه با پروژه هاي 
ساخت، بيش از ساير پروژه ها بوده است. حاصل تال ش هاي صورت گرفته در 
دو دهه اخير، تدوين و انتشار فرآيندها و استانداردهاي مديريت پروژه بوده است. 
مهندسي ارزش نيز به لحاظ كاربرد، شاهد تحوالت گسترده و چشم گيري بوده 
است. توسعه كاربرد مهندسي ارزش، از بخش صنعت به پروژه هاي صنعت 
ساخت، عمده ترين تحوالت در اين زمينه است. بررسي تحوالت مهندسي 
ارزش به ويژه در سه دهه اخير، حاكي از آن است كه فرآيند مهندسي ارزش، 
به لحاظ محتوايي، تكنيك ها و شيوه كاربرد، تغييرهاي زيادي نداشته است؛ 
اما به لحاظ شرايط به كارگيري و توسعه بسترهاي قانوني و رفع موانع اجرا در 

پروژه هاي ساخت، شاهد تحوالت زيادي بوده است. تشكيل شركت هاي ارايه 
دهنده خدمات مهندسي ارزش، صدور گواهينامه انجام فعاليت هاي حرفه اي 
براي واحدهاي مهندسي ارزش و وضع قوانين الزام آور و تشويقي در به كارگيري 
مهندسي ارزش، در پروژه ها به ويژه پروژه هايي كه از بودجه عمومي در جوامع 
مختلف استفاده نموده اند، از جمله دستاوردهاي سال هاي اخير است.  هرچند 
تحوالت مرتبط با هر دو فرآيند مديريت پروژه و مهندسي ارزش، به طور عمده 
در حوزه كارفرمايان يا در بخش هاي دولتي صورت گرفته است، اما تعامل ميان 
اين دو فرآيند، كمتر مورد توجه بوده است. جدايي دو فرآيند مديريت پروژه 
و مهندسي ارزش، نه تنها موجب بروز مشكالت عمده و تحميل هزينه هاي 
سنگين در دوره عمر پروژه ها شده است، بلكه اين عدم تعامل، خود موجب 
بروز س��وء تفاهم هاي عمده و پديد آمدن موانعي در به كارگيري مهندسي 
ارزش، در پروژ ه ها شده است. از يك سو، سازمان هاي كارفرمايي پروژه ها، انجام 
اقدام هايي از جنس فعاليت هاي مهندسي ارزش را جزيي از وظايف حرفه اي 
مشاوران طرح ها پنداشته اند و معتقد بوده اند كه مشاوران بايد اصول مهندسي 
ارزش را در پروژه ها مورد توجه قرار دهند و از سوي ديگر، اين نگراني همواره 
وجود داشته است كه بكارگيري مهندسي ارزش ممكن است موجب عدول 
از استانداردها و مشخصات فني طرح شود و تحقق هدف هاي زماني پروژه 
را نيز با مخاطره مواجه نمايد؛ لذا، چنين اقدام هايي را توام با پذيرش ريسك 
زياد دانسته اند. در سال هاي اخير نيز بدليل كوتاه كردن زمان پروژه و اقتصادي 
بودن آن، پروژه هاي بزرگ زيادي به اين روش به پيمانكاران واگذار ميگردد و 

نقش مهندسي ارزش درافزايش بهره وري پروژه هاي
)EPC( طرح و ساخت صنعتي 

ميالد صلواتي پور- واحد امور برنامه ريزي وكنترل پروژه 

امروزه نتايج اجراي مهندسي ارزش بر روي طرح هاي متعدد در دنيا نشان مي دهد كه مهندسي ارزش نه 
تنها كاهش هزينه همراه با حفظ كيفيت را به دنبال دارد، بلكه باعث كاهش زمان تحويل و افزايش كيفيت 
تحويل مي شود. از نيازهاي بازار امروز داشتن زمينه اطمينان از قيمت نهائي و تاريخ قطعي اتمام كار است 
و اجراي پروژه ها به صورت EPC، زمينه اطمينان از از قيمت تمام شده پروژه و زمان اتمام آن را فراهم مي 
كند و از آنجا كه روشي منحصر به فرد است لذا بيشتر در پروژه هايي با ويژگي هاي اجرايي خاص كاربرد 
دارد. در اين مقاله به ضرورت استفاده از مهندسي ارزش و بررسي برخي موانع در توسعه كاربرد آن در 

پروژه هاي طرح و ساخت صنعتي )EPC( در ايران پرداخته شده است.

کد: 91128

مقاله
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كارفرمايان و پيمانكاران نيز تمايل زيادي براي استفاده از اين روش دارند و تالش 
مي كنند از همه روشهاي مديريت پروژه بمنظور رقاب پذيري و بهره   وري بيشتر 
استفاده كنند. مهندسي ارزش روشي خالقانه براي تغيير و اصالح كاركردهاي 
نامناسب، درجهت كاهش هزينه با حفظ كيفيت مي باشد. در اين روش بايد 
برنام��ه كالن و جامع يك پروژه نه فق��ط در حوزه زمان، بلكه در حوزه هائي 
همچون محدوده كار، بودجه، كيفيت، منابع انساني، ارتباطات، ريسك و تامين 
كاال نيز مورد توجه قرار گيرد. در نتيجه كارفرمايان ميتواند با تنظيم دقيق 
شاخص هاي كيفي پروژه از بعد مديريتي و دستاوردي پروژه، كنترل الزم را 
بر روي كار پيمانكار داشته باشند تا در حين اجراي پروژه مشتمل بر خدمات 
مهندسي، تامين كاال و ساخت و نصب به همراه ضمانت هاي مرتبط با آنها به 

خاطر كنترل محدود خود برآن با مشكلي مواجه نشوند.

اهميت و ضرورت بكارگيري مهندس�ي ارزش در پروژهاي طرح و 
)EPC( ساخت صنعتي

 مهندسي ارزش روشي است سيستماتيك كه هدف آن بهينه سازي شاخص 
ارزش يك پروژه است. بدليل ماهيت متفاوت پروژه ها، نحوه استفاده از مهندسي 

ارزش در آنها نيز متفاوت خواهد بود. در پروژه هاي  EPCپيمانكار در مرحله 
مناقصه و زمان عقد قرارداد، مهندسي پايه پيشنهادي خود را بعنوان مبناي 
كار ارايه داده است و چون در اين مرحله اطالعات دقيقي در دسترس ندارد و 
اين اطالعات در طول مطالعات حاصل مي شود و پيمانكاران در زمان مناقصه 
امكان هزينه بيش از حد را ندارند، لذا عمدتاً طرح هاي پايه تا حدودي دست 
باال در نظر گرفته مي شوند. از ويژگي  هاي پروژه هاي EPC مي توان به كمبود 
زمان، كمبود اطالعات، كمبود ايده، پيش فرض هاي منفي در جهت پوشش 
دادن احتماالت، چند مفهومي بودن طراحي و تخمين باالتر از حد نياز اشاره 
كرد. لذا با توجه به اين محدوديت ها و كمبود تجربه و ضعف در روابط انساني 
ضرورت استفاده از مهندسي ارزش در پروژه هاي EPC احساس مي شود. اما 
مساله چالش برانگيز اين است كه چون ماهيت تغييرات در مراحل طراحي 
اوليه، طراحي نهائي و اجرا يكسان است و قيمت ثابت درنظر گرفته مي شود، 
معموال كارفرما با هر نوع تغييري در مشخصات طرح مخالفت مي كند و معتقد 
است در زمان مناقصه هزينه طرح را باال پرداخت كرده است در حالي كه گاهي 
اوقات تغييرات اندك در يك طرح مي تواند باعث سود كلي و جلوگيري از اتالف 

سرمايه ملي شود. 
     مطالعات مهندسي ارزش يك تالش چند رشته اي است و شامل گردآوري 
و تشكيل يك گروه از افراد است كه با اطمينان بتوان گفت در كنار هم مي توانند 
تمامي زمينه هاي پروژه را مورد بررسي و بازبيني قراردهند. اين افراد همانند يك 
گروه با هدايت و رهبري يك تسهيل گر مهندسي ارزش عمل مي كنند. وظيفه 
تسهيل گر هدايت افراد در قالب برنامه كاري مهندسي ارزش است. هر متخصص 
زمينه هاي مرتبط با خود را در پروژه بررسي كرده، نظر مي دهد. تخصص هاي 
به كار رفته در يك پروژه گوناگون هستند ولي عموماً همپوشاني هايي دارند و 
تغييرات در يك زمينه ممكن است اثراتي روي زمينه هاي ديگر پروژه داشته 
باشد. استفاده از روش مهندسي ارزش موجب مي شود اين تاثيرات در حين 
كار ديده شوند و هر تخصص جداگانه عمل نكند. از سوي ديگر گاهي برخي از 
ايده هاي اوليه و نظرهاي اصالحي از سوي كساني مطرح مي شود كه در رشته 
مورد نظر متخصص نيستند .اين نظرها در قالب يك گروه محك مي خورند و 
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تبديل به راه حل هاي جامعي مي شوند. به اين طريق ظرفيت هاي فكري پروژه با 
بكارگيري ايده هاي مختلف و نگرش هاي غير يكسان افزايش مي يابد.

 در مهندسي ارزش صرفاً هدف كاهش هزينه نيست بلكه هدف جامع تر 
افزايش ارزش را پيگيري مي كند. هزينه يكي ازعوامل موثر بر ارزش يك پروژه 
اس��ت و عوامل ديگري از جمله زمان، كاركرد و كيفيت نيز بر آن تاثيرگذار 
هستند. دستيابي به ارزش باال با افزايش كاركردهاي پروژه، كاهش هزينه هاي 
پروژه، دستيابي توأمان به افزايش كارايي و يا كاهش هزينه شكل مي گيرد. 
نگرش مهندسي ارزش به هزينه ها مقطعي و كوتاه مدت نبوده بلكه اين روش 
هزينه هاي دوره عمر پروژه را نيز مورد بررسي قرار مي دهد. اين هزينه ها شامل 
هزينه هاي دوره ساخت و ارزش حال تمام هزينه هاي محتمل در حين استفاده 
از تسهيالت ايجاد شده مي باشد. از اين رو آنچه در اين روش مطرح مي شود 
ديد واقعي تر از هزينه هاي پروژه است و ما را به سمت گزينه هايي كه در آينده 

نيز هزينه هاي كمتري ايجاد مي كند سوق مي دهد.
مهندسي ارزش را مي توان در مراحل مختلفي از چرخه عمر يك پروژه اعمال 

نمود. اين مراحل عبارتند از:
. مرحله شناسايي پروژه
. مرحله امكان سنجي

. مرحله توسعه گزينه ها

. مرحله طراحي كلي
. مرحله انتخاب گزينه هاي و روش هاي تداركات يا ساخت

. مرحله طراحي تفضيلي و طراحي اجزاء
. مرحله پيش از ساخت

. مرحله نگهداري و بهره برداري
. مرحله بازنگري پس از اجراي پروژه

براي آن كه بهترين نتايج از انجام مطالعه مهندسي ارزش به دست آيد، توصيه 
متخصصان اين است كه مطالعه در اولين فازهاي يك پروژه انجام شود. هر چند 

مطالعات پروژه و طراحي هاي آن نهايي تر باشند و پروژه به مراحل اجرايي 
نزديك تر باشد، امكان تغيير دادن آن و بهره مندي از ظرفيت هاي كاهش 
هزينه، كمتر خواهد شد. ارتباط مهندسي ارزش و چرخه عمر پروژه از لحاظ 

صرفه جويي در هزينه در شكل 1 نمايش داده شده است.

موانع بهره گيري از مهندسي ارزش در پروژه هاي EPC در ايران:
. عدم فرهنگ و انگيزه الزم براي صرفه جوئي و بهره برداري بهينه از منابع

. كمبود قوانين و مقررات الزم و مناسب
. ريسك گريزي و عدم تمايل به خالقيت

. شناخت ناكافي و درك ناصحيح از مفهوم مهندسي ارزش
. كمبود نيروي انساني متخصص در زمينه مهندسي ارزش

. فقدان فرهنگ و انگيزه كار گروهي
. درنظر نگرفتن زمان براي اجراي مهندسي ارزش

نتيجه گيري
به طور كلي مهمترين مس��اله اي كه درون يك سازمان نياز به توجه ويژه 
دارد، تيم مديريت پروژه است. مدير پروژه، مدير مهندسي، مدير تداركات، مدير 
ساخت و نصب و مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه مي بايستي استراتژي اجراي 
پروژه را طرح نموده و سپس براساس آن پيگيري كنند و استراتژي اجراي آن را 
با تيم در ميان بگذارند و در حقيقت با تعريف محدوده كار پروژه و ريسك هاي 
مالي آن از بروز مشكالت احتمالي در پروژه هاي EPC جلوگيري كنند و از 
آنجا كه مهندسي ارزش يك تالش منسجم در جهت تحليل كاركرد سيستم ها، 
تجهيزات، تاسيسات، نگهداري و تعميرات، تعويض تسهيالت و مراحل اجرايي 
تداركات به منظور دستيابي به كاركردهاي پيش بيني شده با كمترين هزينه 
كلي است، ضرورت استفاده از مهندسي ارزش در پروژه هاي EPC احساس 
مي شود و با تلفيق اين دو روش كارفرمايان و پيمانكاران به كاهش مدت زمان 

و افزايش سود در پروژه هاي خود دست خواهند يافت.
شكل1: ارتباط مهندسي ارزش و چرخه عمر پروژه از لحاظ صرفه جويي در هزينه

منابع
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كوروش نيازي � گروه سيستم هاي رباتيك

آشنايي با ربات هاي صنعتي وكاربردهاي آن
امروزه بيشترين ابزارهايي كه در اختيار بشر قرن بيست و يكم قرار مي گيرد، طوري 
طراحي و ساخته مي شود كه انسان كمترين كار ممكن را انجام دهد؛ يعني سعي مي شود 
عملكرد آنها كامال خودكار باشد. البته در اين ميان ربات ها نقش ويژه اي در زندگي بشر بازي 
مي كنند. در اين متن سعي شده است كه ابتدا تاريخچه اي از به وجود آمدن واژه ربات، ربات 
غيرصنعتي، ربات هاي صنعتي, انواع ربات صنعتي و سپس كاربردهاي گوناگون آن ارايه 
شود)البته تفكيك انواع ربات هاي صنعتي و غير صنعتي مبحث گسترده اي است؛ چرا كه 
در كشورهاي صنعتي مختلفي مانند آمريكا، ژاپن، و فرانسه دسته بندي هاي متفاوتي وجود 

دارد. لذا در اين متن سعي شده است اين موضوع به صورت خالصه بررسي شود(.

کد: 91129

مقدمه:
واژه ربات نخستين بار در سال 1921 توسط يك نمايشنامه نويس اهل چك 
به نام كارل چاپك)Karel Capek(كه در تئاتر بين المللي شهر پراگ فعال 
بود، مورد استفاده قرار گرفت. منظور او از اين واژه توصيف انسان مصنوعي بود. 
در واقع او با اين واژه مي خواست كه در ذهن تماشاچيان. مفهوم كارگر اجباري 
را تصوير كند. ربات هاي مورد نظر كارل از آهن و فلز ساخته نشده بودند. بلكه 
از جنس مواد مصنوعي قالب ريزي شده بودند. بايد گفت كه واژه ربات دو سال 

بعد يعني در سال 1923 وارد فرهنگ لغت انگليسي شد.
تعريف ربات:

يك تعريف جامع و استاندارد در مورد ربات وجود ندارد ولي به طور كلي 
به هر نوع بازوي مكانيكي كه قابليت كنترل و برنامه ريزي را دارا باشد، ربات 
گفته مي شود؛ يعني اين كه ربات دستگاهی الكترومكانيكی برای انجام وظايف 
گوناگون است. يك ماشين كه می تواند برای عمل به دستورهای گوناگون 
برنامه ريزی شود يا يك سری كارهای ويژه انجام دهد. به ويژه آن دسته از كارها 
كه فراتر از توانايی های طبيعی بشر باشند. اين ماشين های مكانيكی برای بهتر 
به انجام رساندن كارهايی چون احساس كردن، دريافت كردن و جابه جايی اشيا 
يا كارهای تكراری مانند جوشكاری طراحي می شوند. به طور كل اگر بخواهيم 

يك ربات را  شناسايي كنيم بايد چندين ويژگی شاخص ذيل را داشته باشد:
از مواد مصنوعی و فلزات ساخته شده باشد.

قادر به درك محيط خود باشد.
بتواند در اشيای محيط خود تاثير گذارد.

درجه ای از هوش يا توانايی انتخاب بر اساس محيط را داشته باشد يا به       
صورت كنترل خودكار برنامه ريزی مجدد شود.

توانايي انجام فعاليت هايي كه انسان قادر به انجام آن نباشد.
قابليت انجام اموري كه نقطه ضعف انسان محسوب مي شود.

پس از برنامه ريزي بدون دخالت انسان به وظايف خود عمل كند.
به  صنعتي  ربات    ISO8373 استاندارد  اساس   بر  نكته: 
مكانيزمي گفته مي شودكه توانايي كنترل خودكار،     برنامه نويسي 
مجدد، منيپوليتور چند منظوره قابل برنامه ريزي داشته و داراي 

3 محور يا بيشتر باشد.

انواع ربات :
1- ربات های امروزی كه شامل قطعات الكترونيكی و مكانيكی هستند در 
ابتدا به صورت بازوهای مكانيكی برای جابه جايی قطعات و يا كارهای ساده و 
تكراری كه موجب خستگی و عدم تمركز كارگر و افت بازده مي شد، به وجود 
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آمدند. اين گونه ربات ها جا به جاگر1  نام دارند.جابه جاگرها معموال در نقطه ثابت 
و در فضای كامال كنترل شده در كارخانه نصب مي شوند و به غير از وظيفه ای 
كه به خاطر آن طراحی شده اند قادر به انجام كاري ديگر نيستند. وظايفي 
مانند بسته بندی توليدات. كنترل كيفيت. جابه جا كردن قطعات و يا كارهای 

پيچيده تری همچون جوشكاری و رنگزنی با دقت باال.
نكته: درميان ربات هاي صنعتي ربات هايي به نامAGV2 وجود دارد 
كه داراي موقعيت ثابتي نيستند و در محيط هاي كاري خود جابه جا 
مي شوند ولي اين ربات ها از نظر حركتي محدود به مسير از پيش 
تعريف شده هستند.  لذا اين ربات ها جزو ربات هاي متحرک هوشمند 

محسوب   نمي شوند.
2- نوع ديگر ربات ها كه امروزه مورد توجه بيشتری است، ربات های متحرك 
هستند كه مانند ربات های جابه جا كننده در محيط ثابت و شرايط كنترل شده 
كار نمي كنند بلكه همانند موجودات زنده در دنيای واقعی و با شرايط واقعی 
زندگی مي كنند و سير اتفاقاتی كه ربات بايد با آنها روبرو شود از قبل مشخص 
نيست. در اين نوع ربات ها تكنيك هوش مصنوعي)مغز ربات(در كنترل ربات به 
كار گرفته مي شود. مانند ربات انسان نما3، ربات هاي امدادگر، ربات مين ياب، 

ربات هاي كه در مسابقات گوناگون شركت مي كنند)فوتباليست، جنگجو(.

1-manipulator    2-Automated Guided Vehicle    3-Androids Robots

پيدايش ربات هاي صنعتي:
 نخستين ربات صنعتي را آقاي George Devol در سال1954 
به عنوان يك اختراع به نام Unimate ثبت كرد.   اين ربات فقط براي 

جابه جايي قطعات ريخته گري داغ طراحي شده بود.
 George در سال 1962 توسط آقايان  Unimate نخستين بار ربات هاي -
خودروسازي  كارخانه  در   Devol & Joseph Engelberger

جنرال موتور در نيوجرسي آمريكا به كار گرفته شد. از اين ربات ها براي 
جوشكاري و درآوردن قطعه از درون قالب دايكاست استفاده شد.

- در سال 1963 نخستين ربات صنعتي با منيپوليتور شش درجه آزادي 
توسط Rancho Arm طراحي شد.

- در سال 1969 ربات Stanford Arm  نخستين رباتي بود كه موتور هاي 
الكتريكي و كنترلر كامپيوتري داشت.

-  در سال 1973 شركت آلماني كوكا اولين ربات خود را با شش درجه 
آزادي كه داراي شش عدد موتور و درايور الكتريكي بود به بازار ارايه داد. الزم به 
ذكر است از ربات هاي پيشرفته اين شركت حدود 900 عدد در خطوط توليد 
ايران خودرو مشغول به فعاليت هستند كه تمامي اين ربات ها به وسيله شركت 

تام نصب و راه اندازي شده است.
انواع ربات صنعتي 1:

ربات هاي صنعتي بر اساس نوع عملكرد، فضاي كاري و وزن قابل تحمل 
شناسايي مي شوند. از نظر فضاي كاري به نام ربات هاي كارتزين2، كروي3، 
اسكارا4، دلتا 5 و گنتري6 شناخته مي شوند. از نظر وزن قابل حمل. ربات ها با 
حداكثر وزن ابزاري كه مي توان روي ربات نصب كرد شناخته مي شوند و از نظر 
عملكرد نيز اصوال تمامي ربات ها براي انجام كارهاي صنعتي از قبيل جابه جايي، 
جوشكاري و مونتاژ در صنايع گوناگون طراحي و ساخته مي شوند. در بعضي 
از پروسه هاي توليد نياز است كه يك ربات ويژه طراحي شود مانند ربات هاي 
پاشش رنگ. در ادامه اين موضوع و شماره هاي بعد مجله، كاربرد هاي گوناگون 

ربات ها شرح داده مي شود.

1- Industrial Robot     2- Cartesain     3-Arteculated

4- Scara                      5- Delta             6- Gantry 

نمونه ربات انسان نما

ربات امدادگر

AGVنمونه اي از ربات صنعتينمونه اي از ربات

ربات يونيميت
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آيا كسب وكار شما موفق است؟
چگونه صاحبان كسب وكار های كوچك نسبت به ادامه فعاليت های خود يا 

تعطيلی واحد كسب وكارشان می توانند مطمئن شوند؟
اداره يك كسب وكار كوچك می تواند بسيار گيج كننده باشد، بر همين اساس 
بسياری از صاحبان كسب وكارهای كوچك در واقع نمی دانند كه كسب وكار 
آنها زيان ده است يا خير، و چه زمانی برای خارج شدن از اين كسب وكار مناسب 
است. مسير رو به جلو اغلب نا مطمئن است و مديران اغلب نمی دانند با اميد 
به آينده فعاليت خود را ادامه دهند يا از آن خارج شوند؟ در اين مقاله به هشت 

نشانه اشاره می كنيم كه با ديدن آنها از موفقيت خود مطمئن می شويد:
1.در حالی كه شما در تعطيالت هستيد،شركت شما پول در می آورد:

 »Mavens and Moguls« پيگه آرنوف فن«، مدير موفق شركت«
می گويد: من برای تولد چهل سالگی ام به همراه خانواده، برای يك ماه به 
مسافرت رفتم. صادقانه بايد بگويم من آن زمان دقيقا نمی دانستم كه وقتی 
برمی گردم كسب وكار من هنوز باقی است يا خير. وقتی برگشتم متوجه شدم 
شركت در غياب من نه تنها به فعاليت خود ادامه داده است بلكه رونق نيز پيدا 
كرده بود. اين تجربه به من نشان داد كه كسب وكار ما مسير خود را پيدا كرده 

است. 
2. نام شركت شما در ليست اولين صفحات موتورهای جست وجو باشد.

موتورهای جست وجوگر ياهو، گوگل، بينگ و...، از ابزارهای اصلی در عصر 
ديجيتال هستند كه امروزه بسيار مورد استفاده قرار می گيرند. برخی صاحبان 
كسب وكار معتقدند كه اگر نام كسب وكار آنها در اولين صفحات اين مرورگرهای 
وب قرار گيرد، آنها در كار خود موفق بوده اند و نشان از آن است كه شركت به 

هدف نهايی خود دست يافته است.
3. زندگی مشتريانتان را تغيير دهيد.

بيشتر صاحبان كسب وكار در پی ايجاد تغييراتی در دنيای امروز هستند.آنها 
تالش می كنند با خلق كاال و ارائه خدمات خود به اين هدف دست يابند. اگر 
بازخوردهای مشتريان شما نيز بيان كننده ايجاد تغييرات در زندگی آنها باشد، 

قطعا لحظه افتخارآفرينی برای شما خواهد بود.
4. مشتريان در پی يافتن شما هستند.

به ياد داشته باشيد كه مردم در ابتدا شما را نمی شناسند و ارتباط آنها با شما 
درست از زمانی آغاز می شود كه برای اولين بار به شركت شما مراجعه می كنند. 

بنابراين برخورد اول شما با مشتری بسيار تاثيرگذار است. عالوه براين در دنيای 
امروز مردم خريد و سفارشات خود را بيشتر به صورت آنالين انجام می دهند و 

گاهی هيچ ارتباط نزديكی با شركت و كاركنان شما پيدا نمی كنند.
بنابراين وقتی سفارشات آنالين شركت شما به خوبی پيش می رود، نشان 
می دهد كه فعاليت های شركت شما در جذب مشتريان بسيار موفق عمل كرده 

است.
5. شما بايد بدانيد كه تنها نيستيد.

شما به عنوان مدير يك كسب وكار در نهايت بايد توجه داشته باشيد كه 
ساير رقبا نيز ممكن است شرايطی مانند شما داشته باشند. مثال در دوران ركود 
صاحبان كسب وكارهای ديگر نيز شرايط و مشكالتی همانند شما دارند. بنابراين 
سعی كنيد هنگام مواجه با مشكالت ابتدا با بررسی دقيق شرايط، راهكاری 

مناسب برای آنها بيابيد و زود دلسرد نشويد.
6.مشتريان  مبلغ  شما  هستند.

يكی از نشانه های اصلی موفقيت شما، زمانی است كه مشتريان مبلغ شما 
هستنند و كسب وكار شما را به ديگران نيز پيشنهاد می دهند. اين تبليغات 
رايگان می توانند به افزايش فروش و درآمد شما كمك كنند و نويددهنده 

مشتريان جديدی برای شما باشند.
7. در رسانه های خبری قرار بگيريد

وجود مقاالت خبری از كسب وكار شما در روزنامه و رسانه می تواند معرف 
خوبی برای كسب وكار شما باشد.

اين مقاالت تاثير بسزايی در موفقيت شما دارند و طرفداران شما را به صورت 
چشمگيری افزايش می دهند. »سيد بونی« مدير و موسس گالری طال وجواهر 
كاليكا می گويد: »من در سال 2002 كسب وكار خود را تاسيس كردم، ولی 
فعاليت اصلی ما زمانی آغاز شد كه در سال 2004عضو ثابت مجله هفتگی مد 
شديم. كسب وكار من از اين طريق بسيار توسعه يافت. پس از آن درآمد ماهانه 

ما به اندازه درآمد كل سال پيش بود.«
8. تجربيات خود را ثبت كنيد.

وقتی ناشران و خبرنگاران از شما می خواهند تا به عنوان يك مدير تجربيات 
خود را بنويسد، تا آنها را منتشر كنند؛ ديگرشما يك مدير موفق و متخصص 
در كسب وكار خود هستيد و اين نشان می دهد كه كسب وكار شما فاكتورهای 

موفقيت را دارا است و در دنيای تجارت شناخته شده هستيد. 

محسن عسگري – گروه صنايع ريلي

کد: 91130
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عامل پنهان شكست پروژه ها

بي شك بررسي علل شكست پروژه ها در يك سازمان پروژه محور ، يكي از 
گام هاي بنيادين و اساسي در مسير پيشرفت آن سازمان است .

با توجه به اين كه شركت تام به عنوان يك شركت پروژه محور مطرح 
است، توجه به مقوله هايي از اين جنس، مي تواند براي مديران پروژه شاغل 

در شركت، مهم ، جذاب و حتي در مواردي حياتي باشد.
در مقاله ذيل كه ترجمه اي از مقاله كارستن هاريتز است به يكي از 

مهمترين و متداول ترين عوامل شكست پروژه ها پرداخته ايم .
ابتدا به من اجازه بدهيد از شما بخواهم كه فكر كنيد كداميك از موارد 

ذيل بهتر است :
برآورده كردن خواسته هاي كارفرما، بيشتر از آنچه انتظار دارد يا صرفا 

انجام توافقات و خواسته هاي اوليه؟ 
اگر نظر شما اين است كه از خواسته كارفرما قدم فراتر بگذاريم و وي را 

شگفت زده كنيم، بهتر است حتما ادامه اين مقاله را بخوانيد . 
برخي از شركت ها با افتخار تمام براي خود ماموريتي )Mission( به 

شكل ذيل ترسيم كرده اند :
  "ماموريت و هدف ما ارايه خدمات فراتر از خواسته مشتري است. در اين 
هدف و ماموريت ترسيم شده، يك جاي كار ايراد دارد . در واقع اشتباه 
اينجاست كه امكان ندارد شما بتوانيد بصورت دايمي، خواسته هاي كارفرما 
را بيشتر از آنچه انتظار دارد، برآورده كنيد. به عنوان مثال يك شركت 
پستي، هدف و ماموريت خود را برآورده كردن خواسته هاي مشتريان، 
بيشتر از انتظار آنها قرار مي دهد. اين شركت چگونه مي تواند اين كار را 
انجام دهد؟ آنها تصميم گرفته اند بسته هاي پستي را زودتر از زماني كه 
انتظار مشتري است به دست او برسانند. بنابراين اگر قرار بوده مثال يك 
بسته را سه روزه به مقصد برسانند، طبق ماموريت شركت، سعي مي كنند 
طي دو روز اين كار را انجام دهند. پس از اين كه براي مدتي اين كار انجام 
شد، انتظار مشتري براي دريافت بسته ها از سه روز به دو روز كاهش 
مي يابد. حاال اگر اين شركت مي خواهد به Mission خود عمل كند، بايد 
يك روزه محموله ها را برساند و به همين ترتيب پس از مدتي بايد بسته ها 

را در همان روز تحويل دهد .
مسلما اين شركت نخواهد توانست به آنچه به عنوان ماموريت و هدف 
براي خود ترسيم كرده است برسد چراكه اين موضوع غير ممكن است .

نكته همين جاست. هيچ گاه نبايد هدف به اين شكل درنظر گرفته شود. 
هدف سازمان بايد برآورده كردن خواسته هاي كارفرما، طبق توافقات اوليه 

و براساس حوزه) Scope( قرارداد باشد .
هنگامي كه به Scope قرارداد مراجعه مي كنيم با مجموعه اي از فعاليت ها 
روبرو هستيم كه صرفا با انجام آنها، پروژه به صورت موفقيت آميز تكميل 

مي شود.
در  آنها  مي كنند.  رفتار  پستي  شركت  آن  مانند  شركت ها  از  برخي 
پروژه هايشان چيزي فراتر از توافق اوليه ، به كارفرما تحويل مي دهند. اين 

عمل در اصطالح "Gold Plating" ناميده مي شود .
چه اتفاقي مي افتد وقتي كاري بيشتر از توافق اوليه انجام مي شود؟ ما 
. Scope، زمان بندي، هزينه، كيفيت و  افزايش مي دهيم  را   Scope
ريسك به يكديگر وابسته هستند . معني آن اين است كه اگر شما يكي 
را تغيير دهيد ديگري حتما تغيير مي كند. ما با افزايش Scope ، پروژه را 
پيچيده تر مي كنيم در حالي كه پولي بابت آن از كارفرما نمي گيريم، براي 
آن برنامه  ريزي نكرده ايم، بايد زمان بيشتري براي آن صرف كنيم و ريسك 

قابل توجهي را به پروژه  تحميل كرده ايم .
چه اتفاقي مي افتد وقتي اين كار اضافه روي بقيه قسمت ها تاثير بگذارد 
و بخشي از كار متوقف شود يا زمان بندي بسط داده شود؟ بله پروژه 

شكست مي خورد.
كار مدير پروژه بيش از حد راضي نگه داشتن كارفرما نيست، بلكه تحويل 
شرح كار توافق شده پروژه است و نه چيزي بيشتر . اگر مشتري يا كارفرما 
كاري اضافه بر Scope تقاضا دارد، انجام آن فقط و فقط از طريق پروسه 
Change Control ميسر است. در واقع بايد Baselineهاي جديد 
تعريف شود و كارفرما تاخير در انجام پروژه را تاييد و هزينه اضافي آن را 

پرداخت كند.
اگر شما به عنوان يك مدير پروژه، اجازه بدهيد Scope پروژه تان بدون 
طي كردن پروسه Change Control افزايش يابد، پروژه شما شكست 
مي خورد. حتي اگر شما پروژه را در زمان مقرر و با بودجه مقرر به پايان 
برسانيد، همچنان پروژه شكست خورده است؛ زيرا شما اجازه داده ايد 
ريسك هاي غيرضروري، پروژه شما را در بر بگيرد كه اين به تنهايي يك 

شكست است . 

کد: 91131فرهاد واحدي – واحد كنترل و ابزار دقيق
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ارتبـاط  هنـر و صنعـت

هنر و صنعت از دير باز با يكديگر رابطه متقابل و تنگاتنگ  داشته اند . هنر 
صنعت را دلپذير و مطابق ذائقه انسانها مي ساخته است و صنعت مواد خام و 

ابزار هاي كار هنري را فراهم مي آورده است . 
به طور قطع آنچه هنرمند به عنوان ابزار و تكنيك در اختيار دارد بر شيوه كار 
او مؤثر است . خالق اثر هنري هم نيز مانند كارگران ناگزير از آموختن فن يا 

تكنيك است ) آبراهام ( .
انديشه يكي بودن هنرمند و صنعتگر پيشينه در تفكر يوناني دارد . آنها در مورد 
هنر از واژه تخنه  Techne استفاده مي كردند كه معناي ساختن و گردهم 
آوردن و شكل دادن به اجزاء را داشت . از اين رو براي افالطون هيچ تفاوتي ميان 

هنرمند نگارگر و صنعت گر كشتي سازوجود نداشت . 
انديشمندان رنسانس نيز ميان فن و هنر تفاوتي قائل نبودند . در نيمه نخست 
 Artisan يا هنرمند . بلكه  Artist قرن 18 يوهان سباستين باخ خود را نه

يا صنعتگر خواند.
اگر چه جنبش رمانتيك با قائل شدن به جايگاه قدسي و ويژه براي هنرمند 
سعي كرد آن را از صنعتگر دور كند اما با گسترش صنعت در اين  عصر و 
تقسيم كار جديد در حوزه كار صنعتي . حرفه هنر نيز به عنوان حرفه اي خاص 
از ديگر حرفه ها جدا شده و ماهيت صنعتي و ابزار گرا در آن فزوني  گرفت. 
يكي از مهمترين دستاوردهاي انقالب صنعتي صنعت چاپ بوده است كه منجر 
به تكثير و توزيع شده و مطا لعه كتب را از انحصار گروه هاي خاص در آورد و 
جمعيت كتابخوان را افزود و از اين رهگذر تاثير زيادي بر تفكرات و نگرش هاي 

مردم گذاشت.
هنر

در مورد هنر تعاريف فراواني صورت گرفته است . از نظر پاگانو زيبايي شناس 
ايتاليايي هنر آن است كه زيبايي هاي پراكنده در طبيعت را يك جا گرد آورد . 
استعداد ديدن اين زيبايي ها . ذوق و استعداد گرد كردن آن ها در يك مجموعه  
. نبوغ هنري  است .دايره المعارف بريتانيكا هنر را به كار بستن مهارت و تخيل 
در خلق اشيا محيط  يا تجربيات زيبا مي داند كه ديگران نيز بتوانند در آن 

سهيم باشند .
صنعت 

صنعت در اصل معناي خود به معناي تغيير محيط پيرامون خود به وسيله 
كار انساني است. در واقع آنچه انسان به وسيله كار خود در جهت به استخدام 

درآوردن طبيعت انجام مي دهد. صنعت نام مي گيرد.
صنعت در معناي خاص آن  به عصر انقالب صنعتي تا كنون باز مي گردد . 

ولي در معناي عام تر آن از زماني كه انسانها شروع به ساختن ابزار كردند و اين 
ابزار سازي  به صورت يك حرفه درآمد ما داراي صنعت هستيم .بنابراين تعريف 
مفهوم صنعت با مفهوم تكنيك يا فن گره مي خورد. صنعت حاصل نهادينه 

شدن فن يا تكنيك در عرصه جامعه است.
رابطه هنر و صنعت

هنر و صنعت هر دو آفرينش هايي هستند كه انسان با استفاده از مواد و 
مصا   لحي كه از طبيعت بر مي گيرد . و صورت نويي كه به آن مي دهد به وجود 
مي آيند .در بسياري موارد تجربه هنري از لطيف و ظريف شدن و اراده جلوه اي 
زيباشناختي دادن به توليد صنعتي پديد آمده است.در موارد بسياري تجزيه هنر 
از صنعت بسيار دشوار است . معماري از چنين مواردي است. به گونه اي كه 
هر دو بعد صنعتي و هنري بودن را در حد اعالي مراتب داراست.بسياري ابنيه 
تاريخي كه امروزه به عنوان آثار هنري شمرده مي شوند اوال در زمان خود به 
نيت توليد هنري ايجاد نشده اند . بلكه هنر در بخش زيبا سازي آن و در تلفيق 

با صنعت به كار آمده است.
هنر و صنعت در طول تاريخ خود با يكديگر رشد يافته اند . معموال چنان بوده كه 
افزايش قابليت صنعتي، موجب ارتقا سطح هنري مي شد. صنعت با توانا ساختن 
هنرمند در تسلط برطبيعت او را در عينيت بخشيدن به تخيل هنري خويش 
توانا ساخته است.همچنين شيوه صنعتي و توليدي جامعه بر نحوه اجتماعي 

توليد هنري تاثير گذار بوده است.
تاثيرات هنر بر صنعت

امروزه بخشي از هنر تحت عنوان هنر صنعتي آشكارا در خدمت صنعت قرار 
گرفته است . محصول صنعتي از آنجا كه به دنبال فروش مناسب است بايد 
بتواند هر چه بيشتر مشتريان را به خود جلب كند. يكي از شيوه هاي جلب 
مشتري به استخدام گرفتن هنر در صنعت و زيبا سازي محصول صنعتي است.
لذا هنرمند يكي از اعضاي ثابت در توليد محصول صنعتي است كه شاكله 

محصول را از نظر زيبا شناختي تعيين مي كند .
از آنجا كه توليد كننده صنعتي در رقابت با ديگر توليد كنندگان قرار دارد نياز 
به اطالع يابي دقيق از گرايش ها و ساليق مخاطبان و مشتريان دارد . لذا يكي 
از تاثيرگذارترين ساليق مشتريان . سليقه زيبايي شناختي آنان است كه امروزه 
توليد كنندگان سعي مي كنند به سوي آن هدف گيري كنند. و از آنجا كه هر 
گروه و مليتي از مشتريان ذائقه و سليفه خاصي را داراست . صنعتگر به سوي 
درك زيبا شناختي و هنري مخاطبان به تفكيك گروه . طبقه و يا مليت آنان 

گام بر مي دارد.
منابع: كتاب هنر و جامعه ترجمه غفار حسيني و برداشت آزاد ازمقاله هنر و 

صنعت دكتر حامد بخشي

پل صلح تفليس گرجستان- عكس: فريد رزم يار

فريد رزم يار-گروه رنگ 
کد: 91132
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مجيد زراعت پيشه- معاونت بازرگاني

چگونه هنرمندانه 
مذاكره كنیم؟ ؛

در  انساني  چه  روابط  حوزه  در  چه  اجتماعي  زندگي 
حوزه هاي شغلي و تجاري، به سرعت به ما مي آموزد كه در 
حتي  نمي يابيم.  دست  است،  حقمان  هرچه  به  زندگي  طول 
كشورها نيز در حوزه هاي بين المللي در بسياري از موارد به 
نمي كنند.  پيدا  دست  آنهاست،  بديهي  و  طبيعي  حق  آنچه 
كه  مي يابيم  دست  چيزي  به  معموال  اجتماعي  ارتباطات  در 

بتوانيم به درستي در مورد آن مذاكره1  كنيم. 
عالوه بر اين مذاكره يكي از متداول ترين روش هاي برقراري 
حال  در  لحظه  هر  و  روز  هر  ما  انسانهاست.  ميان  ارتباط 
جنبه هاي  فردي ترين  از  مذاكره  اين  حوزه  هستيم.  مذاكره 
زندگي نظير يك رابطه عاطفي شروع شده و به پيچيده ترين 
جنبه هاي سياسي- اجتماعي بسط مي يابد. در دنياي امروز 
آموزش مهارت هاي مذاكره به شدت فراگير شده و عمال اگر 

مي شد،  محسوب  مزيت  يك  زماني  مهارت،  اين  بر  تسلط 
امروزه به يك ضرورت تبديل شده است.

مذاكره همچنان كه علم است، هنر نيز هست و همچون هر 
هنر ديگري نه تنها با مشاهده آثار ديگران، بلكه با تمرين، 
تالش و كوشش قابل بهبود است. در اين مبحث قصد داريم 
به صورت اجمالي به بررسي مفاهيم و تعاريف موجود در اين 

حوزه و داليل انجام مذاكره بپردازيم. 

مذاكره چيست؟
مذاكره نامي است كه به انواع فرآيندهاي حصول به توافق مشترك 
اطالق مي شود. به عبارت ديگر، مذاكره فرآيند تشخيص خواسته ها، 

اولويت بندي آنها، بحث روي آنها و توافق بر سر آنهاست. 

کد: 91133
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گفتگوي پدر و فرزند در خصوص نحوه لباس پوشيدن، گفت وگوي 
كارمند  با مدير در خصوص درخواست افزايش حقوق، گفت وگوي 
نمايندگان چند شركت در خصوص نحوه عقد قرارداد و گفت وگوي 
منابع  از  استفاده  نحوه  خصوص  در  همسايه  كشورهاي  مقامات 
مشترك، همه و همه از نمونه هاي مذاكراتي است كه روزانه و به 

صورت آگاهانه يا غيرآگاهانه ميان انسان ها در حال انجام است.
مذاكره يك فعاليت ورزشي نيست كه اول شدن شما در آن 
تنها  نه  طرفين  باختن  از  است.  ديگري  دوم شدن  معني  به 
چيزي حاصل نمي شود بلكه در بسياري از موارد باختن يكي 
از طرفين به ضرر هر دو طرف منجر مي شود. پس هيچ گاه در 
مذاكره با يك همكار، همسر، شريك تجاري، تامين  كننده يا 
مشتري طرف مقابل خود را رقيب نبينيد؛ چرا كه اگر طرفين 
درگير در مذاكره از فرآيند يا حاصل مذاكره رضايت نداشته 
باشند، به تصميمات اتخاذ شده وفادار نبوده و بر اساس آن 
مذاكره  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  پس  كرد.  نخواهند  عمل 
تصميم گيري  فرايند  مذاكره  نيست،  باطل  عليه  حق  نبرد 
مشترك بين دو طرف است كه هر دو طرف خود را صاحب 

حق مي دانند. 
امتيازاتي  است،  همراه  امتيازات  تبادل  با  همواره  مذاكره 
يا  مشهود  معنوي،  مادي،  كوچك،  بزرگ،  است  ممكن  كه 
مهم  حدي  به  مذاكره  در  امتيازات  تبادل  باشند.  نامشهود 
از كتاب ها و مقاالت تاكيد مي شود كه  است كه در بسياري 
مذاكره تماما يك فرايند داد و ستد است. در برخي مذاكرات 
قرار گرفته و گاه حفظ و  گاه منافع كوتاه مدت مورد توجه 

تقويت روابط بلند مدت از اهميت بيشتري برخوردار است.

آيا مذاكره هميشه يك راه حل مناسب است؟
نظر  به  آنچه  برخالف  بايد گفت كه  اين سئوال  به  پاسخ  در 
مي رسد مذاكره هميشه بهترين راه حل نيست؛ در موارد ذيل 

پيشنهاد مي شود، مذاكره انجام نشود:
بدهيد،  دست  از  را  چيزي  كه  دارد  وجود  خطر  اين  اگر   -

مذاكره نكنيد و در پي ساير گزينه ها باشيد.
مذاكره  دارد،  اخالقي  غير  خواسته هاي  مقابل  طرف  اگر   -
نكنيد. شخصيت و حسن شهرت سرمايه هاي گراني هستند 

آنها را براي معامله بر روي هيچ ميز مذاكره اي قرار ندهيد.
- وقتي نتيجه برايتان مهم نيست مذاكره نكنيد.

- وقتي فرصت نداريد مذاكره نكنيد، فرصت مهم ترين سرمايه 
شما در مذاكره است.

نتايج  تبادل  به  چيز  همه  مذاكره  در  باشيد  داشته  خاطر  به 
در  نامشهود  عوامل  نمي شود.  ختم  ملموس  خواسته هاي  و 
است  ممكن  كه  هستند  رواني  و  روحي  انگيزه هاي  مذاكره، 
از  برخي  بگذارند.  تاثير  نتايج مذاكره  بر  به طور غيرمستقيم 
موارد نامشهود شامل؛ نياز به برنده شدن، نياز به اين كه به 
عنوان انسان خوب، منصف و شايسته احترام شناخته شويم 

يا دفاع از ارزش ها و اعتقادات است.

تعارض در مذاكره و مديريت بر آن2 
برخي از داليل مذاكره شامل؛ توافق بر سر سهمي از منابع، 
ايجاد چيزي كه هيچ يك از طرفين به تنهايي قادر به خلق 
بين  عقيده  اختالف  يا  نزاع  مشكل،  يك  رفع  و  نيستند  آن 
طرفين درگير است. پس يكي از داليل مذاكره وجود تعارض 

است. تعارض را  مي توان به صورت زير تعريف كرد:

و  تفكرات  منافع،  روي  بر  جدي  مخالفت  يا  توافق  عدم   -1
خواسته ها

2- عدم امكان دستيابي همزمان طرفين به خواسته هاي خود
روش هاي مختلفي براي طبقه بندي رفتار انسان ها در مواجه 
روش           آنها  مشهورترين  كه  است  شده  پيشنهاد  تعارض  با 
زير  نمودار  در  آن  كلي  شماي  كه  است   " دوگانه3  توجه   "

نمايش داده شده است:
در اين بخش به بررسي بيشتر استراتژي هاي مطرح شده در 

اين نمودار مي پردازيم:

تنها  شخص  حالت  اين  در   : )رقابتي(4  تهاجمي  1-رفتار 
خود  مواضع  از  كمتر  و  مي كند  توجه  خود  خواسته هاي  به 
است  موضوع  يك  سر  بر  كه  مذاكراتي  مي كند.  عقب نشيني 
رفتار  مقابل  طرف  كه  هنگامي  مي آيد.  شمار  به  نوع  اين  از 
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منطقي نداشته و حاضر نيست وارد يك تعامل سازنده شود 
بر روي  تاكيد جدي  و  استراتژي  اين  از  استفاده  راه  بهترين 
و  خشن  لحن  تهديد،  و  ارعاب  از  استفاده  است.  خواسته ها 

رفتارهاي يك طرفه در اين روش كاربرد فراوان دارد.
2-تسليم شدن 5 : در اين روش شخص تنها به خواسته هاي 
طرف مقابل توجه مي كند. اين استراتژي زماني كاربرد دارد 
از روابط كوتاه مدت حايز  بلند مدت بيشتر  كه حفظ روابط 

اهميت باشد.
خواسته هاي  به  تنها  نه  فرد  حالت  اين  در   : 3-اجتناب6 
را  خود  خواسته هاي  حتي  بلكه  نمي كند  توجه  مقابل  طرف 
افراد اصوال ترجيح  اينگونه  نيز به دست فراموشي مي سپارد. 

مي دهند تعارض مطرح نشود.
4-جستجو براي حل مساله7 : كساني كه از اين استراتژي 
پيروي مي كنند، سعي دارند ضمن تامين حداكثر خواسته هاي 
تامين  كامل  طور  به  نيز  را  مقابل  طرف  خواسته هاي  خود، 
است  پيچيده  بسيار  مذاكره  موضوع  كه  شرايطي  در  كنند. 
يا هيچ يك از طرفين به تنهايي نتوانند به راه حل مناسبي 
براي رفع تعارض دست يابند، انتخاب اين استراتژي مي تواند 

ثمربخش باشد.
5-مصالحه8 : در اين استراتژي فرد درگير در فرآيند تعارض 

حاضر است به بهاي صرف نظر كردن از بخشي از خواسته هاي 
به  كند.  تامين  را  مقابل  از خواسته هاي طرف  خود، قسمتي 
عبارت ديگر در اين استراتژي هيچ يك از طرفين به صورت 
كامل به خواسته هاي خود دست نمي يابند. چانه زدن مشتري 
با فروشنده در خصوص قيمت و زمان تحويل كاال  مي تواند 

در چهارچوب استراتژي مصالحه انجام شود.
به خاطر داشته باشيد كه تعارض هميشه بد نيست و اگر در 
افزايش  موجب  مي تواند  حتي  باشد  داشته  وجود  بهينه  حد 
دقيق  شناخت  با  كنيد  سعي  پس  شود.  عملكرد  و  كارآيي 
را  استراتژي  هوشمندانه ترين  مذاكره  در  خود  موقعيت 
در  خود  مهارت  تقويت  براي  كنيد.  انتخاب  مذاكره  هر  در 
استراتژي هاي ياد شده مي توانيد در يك مقطع زماني كوتاه 
مدت صرفا از يك استراتژي در تمام مذاكرات خود استفاده 
استراتژي  از  مذاكرات خود  تمامي  در  هفته  يك  مثال  كنيد. 
تهاجمي استفاده كرده و به هيچ عنوان از مواضع خود عقب 
نشيني نكنيد! به خاطر داشته باشيد كه هيچ كس به صورت 
با  افراد  و  نيامده است  به دنيا  مادر زاد مذاكره كننده موفق 

آموزش و تمرين اين مهارت ها را در خود تقويت مي كنند.

منبع: شعبانعلي، محمد رضا. فنون مذاكره اصول، كاربرد ها و ترفند ها . تهران : انتشارات نص ، تابستان 1389

1- Negotiation              2-Conflict                   3-Dual Concern                   4-Aggressive        
5-Yielding                         6-Avoidance                  7-Problem Solver                 8-Compromise
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به نظر من زندگي مانند يك پازل است كه پهناي آن به اندازه يك شبانه روز. 
درازاي آن به اندازه طول عمر انسان و ابعاد هرقطعه آن به اندازه يك لحظه 

زندگي  است.
خود انسان در به وجود آمدن اين پازل نقشي ندارد.  در واقع اين پدر و مادر 

هستند پازل زندگي شما را پايه ريزي مي كنند.
آنها براي اين پازل حتي نام هم انتخاب مي كنند. نام شما چيست؟ نام پازل شما 

هم همين است؟
در دوران كودكي. باز هم شما نقش چنداني در چيدن اين پازل نداريد . 

آيا شما استثنايي هستيد. ممكن است درآغاز آن تاثيري گذاشته ايد. بهتر است 
نگاهي دقيق به پازل خود بيندازيد.

شما هم دراين انديشه ايد كه من كي چيدن پازل زندگي خود را آغاز كردم. به 
نظر مي رسد كه انسان در زماني ويژه در زندگي خود به حدي از بلوغ انديشه 
و استقالل اجتماعي مي رسد كه مي تواند بر اتفاقات روزمره زندگي خود تاثير 

بگذارد و با تصميماتي كه مي گيرد شرايط زندگي خود را دگرگون كند.
آيا شما در چيدن پازل خود از ديگران كمك مي گيريد و يا به ديگران كمك 

مي كنيد.
شما هر لحظه در حال چيدن  اين پازل شگفت انگيز و سخت هستيد. راستي 

شما هم اكنون در حال پيدا كردن كدام قطعه هستيد؟
آيا شما مي انديشيد كه قطعات پازل به صورت طبقه بندي شده و مرتب در 
اختيار شماست، يا نه به اطراف پراكنده شده و بايد با زحمت فراوان هر قطعه را 
پيدا كرده و كنار هم بچينيد. اگر شما به مرتب بودن قطعات پازل زندگي اعتقاد 
داريد يعني به سرنوشت از پيش تعيين شده مي انديشيد. آيا اين طور است؟ يا 
اين كه به توانايي تغيير معتقديد و با انديشه و توانايي خود لحظه ها را ساخته در 

جايي دلخواه مي گذاريد. شما چه؟
سالها مي گذرد و همچنان مشغول چيدين خوشي و ناخوشي پازل هستيد كه 
ناگهان به تعدادي از قطعات پازل برخورد مي كنيد و متوجه مي شويد كه اين 
قطعات هيچ شباهتي با قالب قطعات شما ندارد حتما رنگ زمينه هم همخواني 
ندارد. لذا شما در انديشه فرو مي رويد كه اشتباهي شده است احتماال اين قطعات 

مربوط به پازل شخص ديگري است. 
به نظر مي رسد كه شما بايد صاحب قطعات را پيدا كنيد زيرا در اين لحظه 
بخشي از پازل شما ناقص است.آيا كسي دنبال قطعات پازلش كه پيش 

شماست مي گردد؟
شما مي دانيد كه قطعات پازل شما در دست كيست؟ شما از ديگران هم كمك 

مي گيرد؟ نكند كه اين قطعات در دست همسر آينده تان است ؟
به نظر مي رسد كه قطعات شما در دست شريك زندگي شما است. او كيست؟ 
هر وقت كه وي را پيدا كني بايد از اين به بعد به كمك هم پازل هاي زندگي 

يكديگر را تكميل كنيد و در انديشه ساخت يك پازل ديگر هم باشيد. راستي 
شما قصد ساختن  چند تا پازل ديگر را داريد؟

اين زندگي همچنان شب و روز ادامه  دارد...
رنگ زمينه پازل شما چيست؟ طاليي. نقره اي. برنزي ويا ...

نكته جالب اينجاست كه تكميل پايان اين پازل باز هم در دست شما نيست. 
شايد توسط پازلي كه شما و همسرتان به وجود آورده-ايد.

سخن در اين مورد بسيار است مي شود ريز بينانه تر به چهار چوب زندگي 
نگريست. هركس از ديدگاه خود مي تواند زندگي را بررسي كند.

در نهايت اين پازل را ديگران تكميل مي كنند. نام شما را روي آن مي نويسند و 
آن را در يك موزه عمومي به صورت افقي نصب مي كنند، تا از ياد نرود ارزش 

پازل زندگي تو. 

ميون اين همه شركت تو تهران                            شده آخر نصيبم شركت "تام"
ز يك سو "تامي" بودن هست مزيت                        ز سويي باعث رنج و مصيبت
مزيتهاي "تام" يكي دوتا نيست                              نميشه همه رو يكجا كنم ليست
يكيشون بودن قشر جوونه                                   ز نيروي جووني كار روونه
همه با هم مثال پيل جنگي                                 نديدم همدلي به اين قشنگي
فضاي كاري اينجا ملوسه                                    در و ديوار اون مثل عروسه
ز نظم و انضباط جاري در "تام"                             شده شركت ما اينگونه خوشنام
تو اين شركت همه سرويس دارن                          به موقع پا توي شركت مي ذارن
مي ده شركت به ما هر ماهه اقالم                         برنج و مرغ و گاهي گوشت احشام
پروژه هاي شركت برقراره                                   يكي دوتاشم انگار سود داره
بطور كلي اوضاع خيلي بد نيست                           اگرچه "تامي" اعتراض بلد نيست
ز سوي ديگه بايد گفت اما                                  مي تونه باشه بهتر وضعيتها
بذار اول بگم از وضع مالي                                   تورم جيب ما را كرده خالي
حقوق "تام" ديگه جواب نميده                             تو 10 روز اول همش پريده
وقتي مياد برام فيش حقوقي                               دلمو خوش ميكنم باز دروغي
ميگم ماه ديگه خوب ميشه اوضاش                       با آكورد و حقوق و چند تا پاداش
پس از تشريح اين موضوع جدي                          ميخوام برم سر موضوع بعدي
نفهميدم چطور شد جان موال                              كه جيره بندي شد اينترنت ما
روز پنج شنبه مگه روز كار نيست ؟                      چرا اينترنت ما برقرار نيست ؟
مگه روزي يه ساعت لطمه داره؟                          يا تاثيري روي شركت مي ذاره؟
براي ساختن شركتي چابك                                بذار بگم برات اين نكته رو  رک:
تو اين شركت  همه دنبال كارن                          براي كارشون مايه مي ذارن
براي حفظ اين پرسنل خوب                             يه كم بايد بشه اوضاع مطلوب

آيا زندگي شما هم 
كوروش نيازي- گروه سيستم هاي رباتيك                        مانند پازل است؟

مـزیتهـاي تـام !!
                                                                                     
فرهاد واحدي- گروه كنترل و ابزار دقيق

کد: 91134

کد: 91135
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پيامك شماره سه  مسابقه  در  كه  همكاراني  از  تشكر  ضمن 
تام نامه مشاركت داشته اند ، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت 

در اين دوره از مسابقات 15 آبان ماه تعيين شده است.
بر اساس نظر سنجي به عمل آمده مطالب دوره قبل، شوخي هاي 
خودماني نوشته آقاي حجت اله نادري از گروه كنترل و ابزار دقيق 

بيشترين راي را كسب كرد.
همچنين دو نفري كه به قيد قرعه از ميان شركت كنندگان در 

مسابقه پيام كوتاه انتخاب شده اند، عبارتند از:
از گروه فناوري هاي ساختماني و آقاي  ليال ميرطاهري  خانم 

همايون پيرحياتي از گروه صنايع ريلي 
شماره  پيامكي  مسابقه  در  شركت  جهت  محترم  همكاران 
شماره  به  را  خود  نظر  مورد  مطلب  به  مربوط  كد  4مي توانند 

30004897 ارسال كنند.

مسابقه پيامكي شماره»4« 

کاریـکاتـــور ماه
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