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سخن سر دبیر

اهمیت تغییر و تحول سازنده بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که نیاز آینده است. 
سازمان هاي موفق در جهان امروز سازمان هایی هستند که تغییر و تحول را در 
چهارچوب تشكیالتی خود بگنجانند. بدیهي است که رویكرد هر سازمان بر پایه 
برآورده سازي اهداف سازماني است و از آنجایی که نیاز انسانها دائم در حال تغییر و 
میل به سمت بازارهاي جدید است بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که 
خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند و مدیریت بر تحوالت محیط بیش از پیش 

خود را نشان می دهد.
از مدیریت تغییر به عنوان مدیریت انتقال نیز یاد شده است و آن عبارت است از 
فرایند اصولی برنامه ریزی، سازماندهی و اعمال تغییر از مرحله به هم زدن وضع 

موجود تا تحقق حالت کامال آماده به کار در آینده.
 هنگامی که تغییر آغاز می شود، سازمان نه درحالت گذشته قرار دارد و نه در 
حالت آینده، در حالی که کار نیز باید ادامه داشته باشد. مدیریت انتقال این اطمینان 
را فراهم می آورد که درهنگام انتقال نیز کار ادامه یابد؛ بنابراین مقدمات امر باید پیش 
از ایجاد تغییر آغاز شود. اعضای تیم مدیریت سازمان باید نقش مدیران انتقال را ایفا 

کرده و فعالیت های سازمان را با عامل تغییر هماهنگ کنند. 
در میان نیروي انساني نیز که مهمترین رکن یك سازمان محسوب مي شود باید 
بتواند خود را با تغییرات سازمان سازگار کند. مهمترین عامل در پذیرفتن تغییرات 

سازماني انعطاف پذیري است.
قبل از انجام هر تغییري فراهم آوردن بستر مناسب براي آن در سازمان امري 
غیر قابل انكار است. در این میان عالوه بر ایجاد بستري مناسب، اطالع رساني 
خوب سازماني نیز راه را براي انجام این تغییرات و پذیرش سازماني هموارتر مي کند.  
رسانیدن خبر ایجاد تغییر به همه کسانی که به نوعی در این مساله دخیل هستند 
مانند کارکنان، مشتریان و پشتیبانی کنندگان نقش عمده ای را در مدیریت انتقال 

ایفا می کند.
ذکر این نكته با اهمیت است که بدانیم تا زماني که بدنه سازماني تغییرات را 

برنتابد اصالحات مد نظر ره به جایي نخواهد برد. 
اینجاست که نقش مدیریت در ایجاد انعطاف پذیري سازماني براي پذیرش 
اصالحات درون سازماني بیش از پیش نمود پیدا مي کند. البته سازمان نیز باید بداند 
که هر نوع تغییري در درون خود رویكردي نوگرا و رو به جلو همراه دارد؛ بنابراین 
باید با نگاه مثبت به این تغییرات نگاه کرد تا سازمان در راستاي دستیابي به اهداف 

خود با کمترین تنش و چالش روبرو باشد.

   فرهنـگ  تغيير سـازماني    كد: 91176

ومـديريـت  تغييـر
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نگــاه

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز بازنگری در 
قیمت گذاری خودروها، گفت: قیمت جدید خودروها با اعمال 
آینده  روزهای  طی  خودروساز  شرکت های  سوی  از  کاهش 

اعالم خواهد شد.
 مهدی غضنفری در حاشیه همایش تعالی سازمانی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: سازمان حمایت و شورای رقابت در تعامل با یكدیگر هستند و 
جلساتی بین مسووالن این دو سازمان در مورد قیمت گذاری خودرو در حال 

برگزاری است.
وی تصریح کرد: در دولت مقرر شد ضابطه گذاری برای تعیین قیمت 
کاالهای انحصاری مانند خودرو توسط شورای رقابت انجام شود و اعمال 
این قیمت گذاری نیز از سوی سازمان حمایت صورت گیرد، مگر این که در 

جلساتی که این دو دستگاه طی روزهای آینده خواهند داشت، نتیجه دیگری 
حاصل شود.

غضنفری در پاسخ به این سوال که قیمت مصوب خودروها چه زمانی 
کاهش می یابد؟ گفت: بعد از دستور رییس جمهور و نگرانی مجلس، هر دو 
خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا از روز گذشته کار خود را برای کاهش 
قیمت خودرو آغاز کرده اند و من هم منتظرم تا در روزهای آینده این کاهش 

قیمت ها را اعالم کنند.
وی در مورد تحویل خودرو در روش های فروش قطعی و پیش فروش با 
قیمت باالتر از نرخ های قبلی مصوب نیز گفت: شرکت های خودروساز باید 
ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت را در مورد پیش فروش و فروش قطعی 

رعایت کنند و در غیر این صورت، متخلف هستند.

وزیر صنعت خبرداد:

تـدوين الگو و قيمت گـذاری خودرو 
توسط شورای رقابت و سازمان حمايت

براي تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز صنعت 
خودرو در سال 1404، گروه صنعتي ایران خودرو برنامه هاي 
بلندمدت خود براي دستیابي به تیراژ 1.5 میلیون دستگاه در 

سال را تنظیم کرده است.
با  خودرو  ایران  صنعتي  گروه  مدیرعامل  نجم الدین  جواد  مهندس   
در  و  تدریج  به   1393 سال  از  دلیل  همین  به  گفت:  مطلب،  این  بیان 
درصد   90 بر  بالغ  ملي،  پلتفرم  دو  پروژه هاي  تحقق  با  سال  پنج  مدت 
مي کند. پیدا  اختصاص  داخلي  برند  به  خودرو  ایران  محصول  سبد 
شرکت  محصول  سبد  تكمیل  براي  مانده  باقي  درصد  افزود: 10  وي 
را توجیه  اقتصادي، طراحي و ساخت  در بخش هاي خاصي که مقیاس 
نمي کند، با مشارکت خودروسازان جهاني، محصول جدید تعریف مي شود.

و کاهش هزینه هاي  بهره وري  براي  ایران خودرو  از تالش  نجم الدین 
تكوین محصول خبر داد و گفت: در همین راستا دستیابي به باالي 95 درصد 
بهره برداري از ظرفیت هاي تولیدي و رشد بهره وري نیروي انساني ساالنه  

11.5 درصد هدف گذاري شده است.
مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو، رشد تیراژ تولید را از نتایج رویكرد جامع 
این گروه صنعتي ذکر کرد که از سال 1387 شروع شده و با همگون سازي 
ظرفیت هاي تولیدي در زنجیره تولید از قطعه ساز تا خطوط تولیدي در سراسر 

کشور، به طور متوسط 12درصد افزایش تیراژ ساالنه را در پي داشته است.
وي از بازنگري چشم انداز ایران خودرو تا سال 1393 خبر داد که سودآوري 
بلند مدت از راه دستیابي به مقیاس اقتصادي تولید، کیفیت و قیمت رقابتي از 

موارد مهم آن است.

برنامه ريزي براي توليد 1.5 
ميليون دستگاه خودرو در سال 

مدیرعامل ایران خودرو :

كد: 91177

كد: 91178
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کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
معادن  اکتشاف  بخش  پروژه های  تمام  واگذاری  گفت:  تهران  استان 
می شود. پیگیری  جدیت  با  و  است  کار  دستور  در  خصوصی  بخش  به 
مجید پورمقدم گفت: بخش معدن نیازمند داشتن یك بانك اطالعاتی 
ضعف  نقاط  شناسایی  و  دنیا  در  ایران  جایگاه  شناسایی  با  تا  است  قوی 

و قوت خود بتوانیم صادرات مواد معدنی را جایگزین صادرات نفت کنیم.
وي اظهار کرد: کارهای بزرگ اکتشاف در معادن نیازمند سرمایه های 
دهد؛  انجام  را  کار  این  می تواند  خصوصی  بخش  تنها  و  است  کالن 
کنیم. تشویق  بخش  این  در  سرمایه گذاری  برای  را  آنان  باید  بنابراین 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران مطرح کرد:
واگذاری تمام پروژه های بخش اکتشاف معادن به بخش خصوصی

آمادگی ايران برای صدور دانش فنی ساخت لوکوموتيو روز به اروپا   

در  لوکوموتیو  تولید  ما  گفت:  اسالمی  جمهوی  راه  آهن  مدیرعامل 
کشور را نداشته ایم، اما اکنون شاهد دانش فنی ساخت لوکوموتیو روز 
همه  ریلی  در صنعت  بومی سازی  از  حمایت  مبنای  بر  و  هستیم  اروپا 

کارخانه ها سفارش کار را دارند.
وی با بیان اینكه 103 واگن حدود 80 میلیون یورو کار را تعریف کردیم، 
اظهار کرد: از دست اندرکاران خواست که نگران سفارش تولید نباشند و 
هیچ گونه مشكلی نیست و از 103 واگن سفارشی، هشت واگن تولیدی 
کارخانه واگن سازی زرند در ماه آینده به صنعت ریلی کشور متصل می شود.

وی با تاکید بر بومی سازی 100 درصد صنعت ریلی در کشور گفت: 
این  در  ارزنده ای  گام های  کشور  در  واگن  تولید  افزایش  با  امیدواریم 

صنعت برداشته شود.

كد: 91179

كد: 91180

معاون بهره برداری راه آهن خبر داد:
افزايش صندلی و قطارهاي مسافران نوروزي

بلیت های  پیش فروش  به  اشاره  با  راه آهن  مسافری  امور  معاونت  سرپرست 
نوروزی قطار از نیمه دوم بهمن ماه، از افزایش 10 درصدی قطار ها و 11 درصدی 

صندلی قطار در نوروز 92 نسبت به نوروز 1391 خبر داد.
غضنفر فوالدی تصریح کرد: پس از رشد نرخ های حمل و نقل هوایی، استقبال 
مسافران از حمل و نقل ریلی افزایش یافت و تعدادی از مسافران سیستم هوایی به 

سمت حمل و نقل ریلی سوق یافته اند.

مدیرعامل ایران خودرو:
عرضه موتورتوربو شارژبه مشتريان 

مدیرعامل ایران خودرو اظهار کرد: موتورتوربوشارژ به صورت آپشن بر روي 
ایران خودرو نصب خواهد شدو عالقه مندان به خودروي پرتوان  محصوالت 
مي توانند از طریق آپكو این محصول را سفارش دهند. وي افزود: این نوع خودروها 
به صورت آزاد قیمت گذاري مي شود و تا پایان امسال 50 تا 100 دستگاه خودرو با 
این موتور به مشتریان عرضه خواهد شد و مسوولیت تامین و تدارك کل قطعات 

مربوط به این خودروها بر عهده ایپكو و آپكو خواهد بود.

كد: 91182كد: 91181
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مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر( گفت: ظرفیت نیروگاهی ایران به زودی به 70 هزار مگاوات می رسد. 
همایون حائری با بیان اینكه هم اکنون در صنعت برق توانسته ایم تهدید 
تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: بسیاری از تجهیزات صنعت 
شد.  ساخته  کشور  داخل  در  تحریم ها  زمان  در  دانشگاه ها  کمك  با  برق 

وی ایران را بزرگترین تبادل گر انرژی برق در منطقه خاورمیانه عنوان کرد و افزود: 
در بحث تولید، انتقال و توزیع نیروی برق توانسته ایم به مرز خودکفایی کامل برسیم. 
وی شرکت های توزیع برق را رابط کل فعالیت های صنعت برق با مردم 
دانست و تاکید کرد: به عنوان یك کشور صنعتی که دارای زیرساخت های 
نیست.  قبول  مورد  هم  خاموشی  چشمك  یك  حتی  است  دیجیتال 

مدیرعامل شرکت توانیر:
ظرفيت نيروگاهی به 70 هزار مگاوات می رسد 

رییس HSE پتروشیمی خوارزمی گفت: اولین ربات آتش نشان صنعت 
نفت در این مجتمع پتروشیمی به کوشش کارشناسان ایرانی و با تكیه بر 

دانش بومی ساخته شد.
امیر حمیدی افزود: این ربات در مكان هایی که به علت حجم آتش 
سوزی نیروهای امدادی امكان ورود ندارند، وارد عمل می شود و از طریق 

پودر و آب، عملیات مهار آتش را انجام می دهد.
رییس HSE پتروشیمی خوارزمی ادامه داد: این ربات با هزینه کمتر از 
دو میلیون تومان و در حدود دو سال ساخته شده است و اکنون در مرحله 

دوم ارتقای کیفیت قرار دارد.
حمیدی با بیان این که این شرکت در صورت تایید مدیریت، آمادگی 
ساخت انبوه این ربات برای واحدهای در خواست کننده را دارد، گفت: ربات 
ساخته شده می تواند تا برد 150 متر پیش رفته و  عملیات مورد نظر را 

انجام دهد.

نخستين ربات آتش نشان صنعت نفت ساخته شد

كد: 91183

كد: 91184

کوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

توصیه ارزي بانك مرکزي به بازرگانان؛
خريدتان را از کشوري انجام دهيد که منابع ارزي ما آنجاست! 

رییس کل بانك مرکزی با تشریح آخرین تصمیمات ارزی کشور به تجار و 
بازرگانان توصیه کرد که معامالت تجاری خود را با کشورهایی که ایران به آنها 

صادرات نفت بیشتری داشته، انجام دهند. 
محمود بهمني ادامه داد: ما از تجار درخواست کرده ایم که خریدهایشان را از 
کشورهای انجام دهند که بیشترین منابع ارزی ما نزد آنها قرار دارد تا بتوانیم نقل 

و انتقال پول را به راحتی انجام دهیم.

سقـف معافيـت از ماليـات حقـوق ها
 700 هزار تومان

قانون  توماني، درصورت تصویب الیحه اصالح  ماهیانه 700 هزار  حقوق 
مالیات هاي مستقیم از مالیات معاف مي شود.

در صورت تصویب این الیحه تا میزان 8.۴ میلیون تومان درآمد سالیانه مشمول 
مالیات حقوق از یك یا چند منبع، از پرداخت مالیات حقوق معاف خواهد بود.

همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر 8.۴ میلیون تومان و تا هفت برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه 10 درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد تعیین مي شود.

كد: 91186كد: 91185

عكس تزيیني 
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تنديس بلورين سومين جايزه مديريت مالي به تام رسيد 
شرکت تام ایران خودرو در میان 100 شرکت 
برتر ایران در حوزه مدیریت مالي، موفق به اخذ 
تندیس بلورین سومین دوره جایزه مدیریت مالي 

کشور شد.
اهمیت این جایزه از آن جهت قابل تامل است 
که یك شرکت EPC کار و غیربانكي موفق به 

دریافت چنین تندیسي مي شود.
از  که  ارزیابي  دوره  این  در  خودرو  ایران  تام 
شهریورماه امسال و با 32 معیار مختلف در حوزه 
بخش هاي  تقویت  با  توانست  شد،  آغاز  مالي 

اطالعاتي،  سیستم هاي  و   IMS حاکمیتي، 
و  گزارش  بند  بدون  مالي  صورت هاي  گزارش 
بهره وري در مدیریت مالي روند رو به رشد خود 
در حوزه مالي را در سه سال اخیر بهبود بخشیده و 

موفق به دریافت این جایزه ملي شود.
از  متشكل  کمیته اي  که  است  ذکر  به  الزم 
 )ACCA(انگلستان خبره  حسابداران  انجمن 
فني  کمیته  سازان،  تعالي  شرکت  همراه  به 
حسابرسي  سازمان  و  مالي  مدیریت  جایزه 
دوره  این  در  شرکت کنندگان  صالحیت 

ارزیابي را بررسي کردند.
بنا بر این گزارش، تام ایران خودرو در برنامه 
دارد تا با ارتقاي هرچه بیشتر در حوزه مدیریت 
مالي خود سال آینده بتواند تندیس سیمین جایزه 

ملي مدیریت مالي ایران را از آن خود کند.
الزم به ذکر است که از گروه صنعتي ایران 
خودرو، شرکت گسترش سرمایه گذاري نیز موفق 
به دریافت تقدیرنامه در سومین دوره جایزه ملي 

مدیریت مالي شد.

كد: 91187

كد: 91188تحويل موقت خط بدنه رانا به ايران خودرو

پروژه خط بدنه رانا به ایران خودرو پس از حدود 
ایران خودرو،  ملي  برند  دومین  تولید  ماه  شش 

تحویل موقت شد. 
عدم  پروژه  این  شاخصه های  ترین  اصلی  از 
استفاده از مشاورین و کارشناسان خارجی در کلیه 
سطوح پروژه، شامل مدیریت، طراحی، ساخت ، 

نصب و راه اندازی است.
درباره خصوصیات فني بارز خط رانا مي توان 
گفت که این خط نه تنها در ایران خودرو بلكه 
به طوري که مي توان  بي نظیر است،  در کشور 

 Overhead تجهیزاتي همچون از  استفاده  به 
 Roller براي خطوط جانبي، سیستم Shuttle
Hemming Robotic برای درب های محفظه 
موتور و صندوق، استفاده از روش های جدید در 
سیستم های  جوشكاری،  فیكسچرهای  طراحي 
انتقال خاص، استفاده حداکثری از منیپولیتورهای 
کرد  اشاره  سنگین  جابجایي های  جهت  داخلی 
کیفیت،  در  توجهي  قابل  تاثیر  مجموع  در  که 
کارایي و راندمان نهایي خط تولید داشته است.
براي اولین بار تام توانست در مرحله تحویل 

موقت به بیش از 93 درصد تولید اسمي دست 
پیدا کند.

از دستاوردهاي بزرگ این خط این است که با 
توجه به شرایط تحریم به وجود آمده ایران خودرو 
مي تواند با کمك تكنولوژي ایجاد شده در راستاي 

تولید پژو 206 ایراني گام بردارد.
مدت زمان راه اندازي خط بدنه پروژه رانا 18 ماه 
بوده است که در مقایسه با نمونه هاي مشابه زمان 

مناسبي محسوب مي شود.
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اردکان  فوالد  میان مجتمع  اردکان  فوالد  احیای  کارخانه  احداث  قرارداد 
)ARSCO( و شرکت تام ایران خودرو به امضا رسید.

با  این کارخانه با ظرفیت تولید 960 هزار تن آهن اسفنجي در سال و 
تكنولوژي میدرکس در 35 کیلومتري شهر اردکان و در مجاورت کارخانه گندله 

سازي اردکان و کارخانه هاي فوالد غدیر و فوالد ارفع احداث خواهد شد. 
مدت زمان عملیات اجرایي احداث این طرح 29 ماه تعیین شده است. 

نكته قابل توجه در این پروژه، افزایش ظرفیت عملیاتي معمول کارخانه از 
800 هزار تن به 960 هزار تن در سال بوده که با تسلط بر تكنولوژي میدرکس 

و بومي سازي آن در کشور صورت پذیرفته است.
شرکت تام ایران خودرو در مشارکتي با شرکت مهندسي فن آور معادن و 
فلزات )MMTE( به عنوان پیمانكار این قرارداد معرفي شده و اجراي بخش هاي 
سیویل و سازه، انجام خدمات مهندسي و تامین کاال تجهیزات، مواد مصرفي، 

قطعات یدکي در بخش هاي توزیع برق، تصفیه آب، انتقال مواد ورودي و ذخیره 
مواد خروجي، ارایه خدمات نصب و راه اندازي تجهیزات این پروژه، به همراه 

خدمات دوره گارانتي و خدمات پس از فروش را برعهده خواهد داشت.
کارخانه احیاي مستقیم آهن اسفنجي اردکان به منظور توسعه صنایع آهن و 
فوالد کشور در راستاي چشم انداز 20 ساله توسعه اقتصادي احداث شده است 
و پس از راه اندازي آن آهن اسفنجي تولید شده در اختیار واحدهاي فوالدسازي 
مجاور جهت تولید فوالد قرار خواهد گرفت. هدف از اجراي این طرح افزایش 
تولید آهن اسفنجي، تامین مواد اولیه کارخانه هاي فوالد کشور، ایجاد زمینه 
صادرات به خارج از کشور و جلوگیري از خروج میلیون ها دالر ارز به خارج از 

کشور بوده است.
الزم به ذکر است که فعالیت شرکت تام براي امور اجرایي این پروژه طبق 

قرارداد early work  از خردادماه امسال آغاز شده است .

شرکت تام ایران خودرو در اولین دوره ارزیابي 
 )IMI- EPC- rating( EPC شرکت هاي 
توسط سازمان مدیریت صنعتي با کسب امتیاز 
91/96 از 100، رتبه A  در حوزه فعالیتهاي صنعتي 

و معدني  را به خود اختصاص داد. 
هماهنگي  و  محوریت  با  که  ارزیابي  پروسه 
معاونت فروش و توسعه بازار تام همراه بود، از آبان 
ماه 90 بر مبناي مستندات ارسالي شرکت تام آغاز 
و در نهایت طي بازدید و ارزیابي فشرده توسط 10 
نفر از ارزیابان سازمان مدیریت صنعتي در هفت 

روز کاري در 25 شهریورماه 91 به پایان رسید. 
در  شده  درخواست  اطالعاتي  ارقام  و  داده ها 
فرآیند ارزیابي، حدود 9 هزار فیلد اطالعاتي در 
قالب اظهارنامه رتبه بندي شرکت هايEPC در 
حوزه هاي کالن توانمندي عمومي مدیریت)شامل 
توان مالي، عملكرد شرکت، ساختار و سازمان، 
فراگیر  نظام هاي  و  پروژه  مدیریت  حوزه هاي 
پشتیبان(، توانمندي مدیریت EPC و توانمندي 

اجراي EPC بوده است.
در راستاي توافق صورت پذیرفته بین وزارت 

مدیریت  سازمان  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در  که  شرکت هایي  شهریورماه 90  در  صنعتي 
این ارزیابي موفق به اخذ رتبه A شوند، در اولویت 
واگذاري پروژه و انجام پروژه هاي با حجم باالتر از 
پنج هزار میلیارد ریال در مجموعه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت خواهند بود.
شایان ذکر است شرکت تام تنها شرکتي بود 

که بین رقبا موفق به اخذ رتبه  A شد.

در ارزيابي شرکت هاي EPC، تام گواهينامه رتبه A گرفت
كد: 91189

كد: 91190

امضای قرارداد يكي از بزرگترين کارخانه هاي احيای کشور با شرکت تام
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پنجمین کنفرانس دو روزه بین المللی صنعت 
حضور  حضور  با  آذر   22 روز  که  سي .ان .جي 
نفت، سازمان حفاظت محیط  وزارت  مسووالن 
زیست و دیگر مسووالن صنعتي در هتل المپیك 
کار خود را آغاز کرد، روز 23 آذرماه با حضور وزیر 

نفت به کار خود پایان داد.
در این کنفرانس تام ایران خودرو به همراه سایر 
شرکت هاي فعال در حوزه نفت، در غرفه اي به 
مساحت 2۴ مترمربع و در نمایشگاه جانبي آن 
حضور یافت و به ارایه آخرین دستاوردهاي خود 
در این صنعت پرداخت و غرفه تام نیز مورد بازدید 
و  پاالیش  ملی  و مدیرعامل شرکت  نفت  وزیر 

پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت.
حفظ  هدف  با  که  روزه  دو  همایش  این  در 
ارزیابی  و  پایش  نظام  ایجاد  و  زیست  محیط 
سي .ان .جي،  صنعت  به  ورودی  طبیعی  گاز 
ارتقای دانش و مهارت در این صنعت و جذب 
بیشتر بخش خصوصی برگزار شد، برنامه ریزی 
سیستم نگهداری و تعمیرات مخازن و تجهیزات 
جایگاه های سوخت، صدور خدمات فنی و مهندسی 
و تجهیزات صنعت سي .ان .جي بر صنعت و اقتصاد 
کشور و ارایه فناوری ها و دستاوردهای نوین این 

صنعت بررسی شد.
الزم به ذکر است، تام ایران خودرو در حوزه 
سي .ان .جي فعالیت چشم گیري داشته به گونه اي 
که از 215 جایگاه سي .ان .جي که راه اندازي آن 
به تام واگذار شد، تا کنون حدود 150 جایگاه آن 
بودن شرایط  آماده  در صورت  و  راه اندازي شده 
راه اندازي  نیز  آن  مابقي  سال  پایان  تا  کارفرما، 

خواهد شد.
احداث  برنامه دولت در خصوص  به  توجه  با 
به  توجه  با  و  سي .ان .جي  جایگاه  هزار  سه 

از  یكي  عنوان  به  شرکت  این  حاصله،  تجارب 
در  این صنعت  تجهیزات  اصلي  تامین کنندگان 
دارد. حوزه  این  در  مفصلي  برنامه هاي  کشور، 
شرکت تام ایران خودرو با توجه به مشكالتي 
که در زمینه خرید محصوالت وارداتي وجود دارد، 
استفاده  و  داخلي سازي  جهت  در  خود  تالش 
کرد  چندان  دو  را  را  داخلي  توان  از  حداکثري 
که از آن جمله مي توان به استفاده از دیسپنسر 
ساخت  و  طراحي  ایران،  ساخت  درایرهاي  و 
طراحي  همچنین  کمپرسور  کنترل  تابلوهاي 
اشاره  خازني  بانك  و  توزیع  تابلوهاي  و ساخت 
جویي  صرفه  میزان  نمونه،  عنوان  به  و  کرد 
کنترل  تابلوهاي  سازي  داخلي  از  حاصل  ارزي 
کمپرسورها، بیش از 890 هزار دالر بوده است.
به  سي .ان .جي  صنعت  توسعه  لزوم  به  نظر 
عنوان سوخت پاك و توجه ویژه دولت مردان به 
این حوزه باید زیرساخت هاي الزم براي این منظور 
بیش از پیش فراهم شود به خصوص تمهیداتي 
چه در حوزه سازندگان و چه در حوزه جایگاه داران، 
در خصوص کمبود زمین در برخي مناطق، باال 
رفتن هزینه هاي نگهداري جایگاه ها و تعرفه باالي 
گمرك بیاندیشد به گونه اي که بخش خصوصي با 
رقبت بیشتري از این صنعت استقبال کرده و توسعه 
صنعت سي .ان .جي شتاب بیشتري به خود گیرد.

گفتني است پیشرفت سریع پروژه،کیفیت باالي 
تجهیزات و طراحي مناسب، اصول تام در توسعه  
مي روند. شمار  به  به  سي .ان .جي  جایگاه هاي 

مقاله محمدعلي  کنفرانس همچنین  این  در 
 10 جمع  در  خودرو  ایران  تام  از  اختیاري 
بین المللی  کنفرانس  پنجمین  برتر  مقاله 
شد. ارایه  و  شناخته  سي .ان .جي  صنعت 

مصرف  آنالیز  براي  پژوهشي  مقاله  این 

 LCA دیدگاه  از  آالینده  گازهاي  و  انرژي 
دارد. کاربرد  صنعتي  مختلف  پروژه هاي  براي 

عنوان مقاله
آنالیز چاه تا چرخ )Well to Wheel( انرژي 
و گازهاي آالینده سوخت CNG شامل مراحل 
استخراج گاز ، فرآوري و پاالیش، انتقال و مصرف 
LCA  آن در  اتوبوس هاي شهري تهران  به روش

در  چاپ  و  سخنراني  صورت  به  پذیرش 
احتراق«. و  »سوخت  پژوهشي  علمي -  ژورنال 

چكیده مقاله
مقاله ارایه شده، آنالیز میزان مصرف انرژي براي 
یك محصول از ابتداي استخراج تا انتهاي مصرف 
به روش WTW تمامي مراحل استخراج تا مصرف 
سي .ان .جي )استخراج گاز طبیعي، فرآوري، انتقال، 
تبدیل آن به سي .ان .جي و مصرف( قرار داده است.
مصرف  ارزیابي  تحقیق،  این  انجام  از  هدف 
تولید  از  ناشي  آالینده  گازهاي  انتشار  و  انرژي 
اتوبوس هاي  در  سي .ان .جي  سوخت  مصرف  تا 
شهري تهران، در سه مرحله است که شامل، از چاه 
استخراج تا جایگاه سوختگیري خودرو، از جایگاه 
مقایسه  و  اتوبوس  در  مصرف  تا  سوخت گیري 
نتایج به دست آمده در دو مرحله ي قبلي است.

پیشینه 
در  که  است  سال  یا 15   LCA آنالیز  روش 
مختلف  محصوالت  براي  صنعتي  کشورهاي 
براي  ایران  در  مي گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
فعالیت  سال  دو  طي  روش  این  بار  اولین 
تحقیقاتي مستمر توسط نماینده تام)محمدعلي 
و   CNG سوخت هاي  روي  بر  اختیاري( 
سوخت  دو  این  مقایسه  جهت   DIESEL
شد. انجام  مصرف  انتهاي  تا  تولید  ابتداي  از 

كد: 91191 حضور تام در پنجمين کنفرانس بين المللی صنعت سي .ان .جي
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از تام چه خبر؟

مناقصه معدني
شرکت تام ایران خودرو از سوي فوالد هرمزگان 
، به عنوان برنده مناقصه » طراحي، تامین، نصب و 

راه اندازي دستگاه اسلب برگردان« انتخاب شد. 
با کسب این موفقیت، حلقه حضور تام در قطب هاي 
از فوالد  بزرگ فوالدسازي کشور تكمیل و پس 
خوزستان، فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، حضور 
در فوالد هرمزگان نیز در کارنامه پروژه هاي شرکت 

تام ثبت شد.

با اجراي این پروژه پكیجي از تجهیزات و لوازم 
جانبي به خط ریخته گري اسلب فوالد هرمزگان 
جدید طراحي شده   ایستگاه  در  و  مي شود  اضافه 
امكان برگرداندن، بازدید و اعمال اصالحات الزم بر 
روي اسلب هاي تولیدي این کارخانه فراهم خواهد 
شد. راه اندازي این ایستگاه، نقش موثري در کاهش 
ضایعات و افزایش صادرات آن شرکت خواهد داشت. 
در طراحي اولیه کارخانه این پكیج در نظر گرفته نشده 

افزایش  ایراني در جهت  نوآوري مهندسان  و  بود 
بهره وري و کیفیت تولید، منشا تعریف این پروژه بوده 

است.    
 هم اکنون گستره جغرافیایي پروژه هاي معدني 
تا  خواف  در  کشور  شمال  از  تام  به  شده  ابالغ 
جنوبي ترین نقطه در کناره هاي نیلگون خلیج فارس 
است و شرکت تام در تمامي عرصه هاي فوالدسازي 
است. داشته  موفق  اخیر حضوري  در سال هاي 

مناقصه ناحيه پنجم فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي
شرکت تام ایران خودرو برنده مناقصه طراحي، 
تامین و ساخت ناحیه پنجم از پاالیشگاه گازي فاز 

17 و 18 پارس جنوبي شد.
تدارکات،  طراحي،  عملیات  مناقصه  این  در 
مكانیكال)از  سازه،  و  سیویل  عملیات  اجراي 
قبیل لوله کشي، نصب تجهیزات دوار و ثابت و 
ایمني(، برق و ابزاردقیق تا مرحله پیش راه اندازي 
و مشارکت در راه اندازی و رفع نواقص در دوره 

تضمین به تام ایران خودرو واگذار شد. 
جنوبي  پارس  17و18  فازهاي  پنجم  ناحیه 

شامل واحدهاي زیر است:
• واحد 106 – واحد تقویت فشار و صادرات گاز 

•  واحد 108 – واحد بازیافت گوگرد
• واحد 1۴۴ – واحد ذخیره ، گرانول سازی و 

صادرات گوگرد
وتوزیع سوخت  ذخیره  واحد   – واحد 122   •

گازی پر فشار و کم فشار
LPG واحد 1۴8- مشعل واحد •

 2 ITR/SS1 . 1 ITR/SS10 -176 واحد•
•واحدهای متفرقه که در محدوده کاري این 

ناحیه قرار دارند.
حجم ریالي این پروژه حدود 270 میلیارد ریال 
بوده و مدت اجراي پروژه 18 ماه و کارفرماي این 
پروژه شرکت IPMI )مدیریت طرحهاي صنعتي 

ایران( است.
فازهاي 17و 18 در منطقه ویژه اقتصادي انرژي 
عسلویه واقع شده و در لیست پروژه هاي مهرماندگار 
قراردارد. این فازها جزو طرح هاي با اولویت دولت جهت 
بهره برداري است و همین مطلب باعث اهمیت باالي 

این طرح مي شود.
 ورود شرکت تام ایران خودرو به صنعت ساخت 
پاالیشگاه هاي گاز از دیگر مطالب مهم این مناقصه 
بوده که هم از نظر سوابق اجرایي و هم از نظر رتبه 
علمي جزو عالي ترین سطوح کاري و اجرایي در این 
صنعت است و عالوه بر این دروازه ورود تام به فازهاي 

دیگر پارس جنوبي نیز خواهد بود.

كد: 91192

مناقصـه پسـت بـرق دامغـان
شرکت تام ایران خودرو برنده مناقصه ساخت پست برق فوالد دامغان شد. 
پس از پروژه هاي احداث پست برق مسكن مهر اسكان )گلبهار( و 
نیروگاه CHP  ایران خودرو، این سومین مناقصه در حوزه نیرو است که 
شرکت تام موفق به دریافت آن مي شود. این پروژه با هدف احداث 
پست برق 63/20 کیلوولت از نوع GIS در کارخانه فوالد کویر دامغان 

در شهر دامغان طي 1۴ ماه اجرا خواهد شد و کلیه بخش هاي طراحي 
مهندسي، تامین تجهیزات و اجراي پست مذکور به عهده گروه نیرو و 
تاسیسات است. الزم به ذکر است قرارداد این پروژه، با مبلغ 8.۴ میلیارد 
تومان طي نامه ابالغ شده از سوي شرکت فوالد دامغان به عنوان 

کارفرما، هفته آینده به امضا خواهد رسید. 

تام برنده سه مناقصه در حوزه هاي معدني ، ناحیه پنجم فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي و پست برق دامغان شد.

تام برنده 3 مناقصه غير خودرويي شد
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در مسابقات ورزشي که در سطح گروه صنعتي ایران 
خودرو برگزار شد، تیم تنیس روي میز و شطرنج تام 
ایران خودرو رتبه سوم را به خود اختصاص دادند ضمن 
این که در شناي بانوان نیز سه رتبه دوم، چهارم و پنجم 

نیز کسب شد.
تنیس روي میز

تیم اعزامي تنیس روز میز تام متشكل از عبدالرضا 
مالكي، حسن گالب بخش، اسماعیل عشریه، عباس 
دهقاني و شروین شهابي، با حضور در مسابقات ایران 
خودرو، موفق به کسب مقام سوم مسابقات شد .  در 
این مسابقات با حضور 9 تیم از شرکت هاي گروه 
صنعتي ایران خودرو در تاریخ 17 بهمن ماه در محل 
سالن شماره یك مجموعه ورزشي پیكان برگزار شد، 

تیم تام در مرحله نیمه نهایي مغلوب تیم ایران خودرو 
الف)قهرمان دوره( شد و در رده بندي تیم مهرکام 
پارس را شكست داد و به مقام سوم دست یافت. از 
معمدود دفعاتي است که تام به این رتبه نایل مي شود.

شطرنج 
تیم اعزامي شطرنج تام متشكل از آقایان طه 
باستانفر، کمال الدین باریك بین، مهدي افقي و مجید 
زراعت پیشه، با حضور در مسابقات ایران خودرو، موفق 
به کسب مقام سوم مسابقات شد .در میز یك این 
مسابقات طه باستانفر نفر دوم بود در حالیكه شانس اول 
شدن را نیز داشت و در میز دوم، کمال الدین باریك 
بین نفر اول بود . مهدي افقي و مجید زراعت پیشه نیز 

بازي هاي بسیار خوبي ارایه دادند.

شنا
نفرات اعزامي شناي بانوان تام متشكل از خانمها 
لیال میرابراهیمي، افسانه کاکاوند، لیال صدیق، سامیه 
ربیعي و سمیرا افتخاري ، با حضور در مسابقات ایران 

خودرو، موفق عمل کردند.
در ماده کرال سینه که 16 نفر شرکت کننده حضور 
داشتند، لیال میرابراهیمي موفق به کسب رتبه دوم 
شد. افسانه کاکاوند رتبه چهارم را به دست آورد و لیال 
صدیق با اختالف کم، پنجم شد. به این ترتیب سه نفر 
از پنج نفر برتر این ماده از شرکت تام بودند که افتخار 

بزرگي براي شرکت محسوب مي شود.
گفتني است، نفرات اعزامي به این مسابقات، جزو 

نفرات برتر جشنواره ورزشي شرکت بودند. 

از تام چه خبر؟

مراسم اختتامیه دومین جشنواره ورزشي تام ایران 
جشنواره  این  قهرماني  کاپ هاي  و  برگزار  خودرو 
والیبال،  فوتسال،  رشته هاي  در  برتر  رتبه هاي  به 

طناب کشي، دارت، شطرنج و تنیس روي میز رسید.
در این جشنواره که پربارتر از سال گذشته به لحاظ 
کیفیت برگزاري و تعداد شرکت کنندگان بود، طي 22 

روز شرکت کنندگان به رقابت پرداختند.
در مجموع 323 نفر از پرسنل شرکت )51 نفر از 
خانم ها و 272 نفر از آقایان( در رشته هاي مختلف 
شرکت کردند که نسبت به سال گذشته میزان استقبال 

15درصد افزایش داشته است .
البته اختتامیه تنها به محلي براي ارایه جوایز تبدیل 
نشد؛ چرا که برنامه اي شاد براي مدعوین که عموما 
تیم هاي قهرمان و سرپرستان آنها بودند در سالن 

شهداي شهرك آزادي نظر گرفته شده بود.
البته این مراسم با وعده هایي نیز از سوي مدیرعامل 
شرکت به ورزشكاران نیز همراه بود که مورد حمایت 

حاضرین قرار گرفت.
مهندس شیخ زاده مدیرعامل شرکت با بیان این که 

در ابتداي این جشنواره کمي نگران لطمه خوردن به 
کار شرکت بودم، افزود: خوشبختانه وعده اي که عزیزان 
کمیته ورزش به من دادند عملي شد و به آنها تبریك 
و خسته نباشید مي گویم که در این مدت کوتاه با دقت 

و هوشمندي ایشان این جشنواره ورزشي برگزار شد.
وي افزود: ورزش همگاني و گروهي نشاط سازماني 
ایجاد مي کند و با تولید این شادابي، بهره وري افزایش 
مي یابد. اگر با این رویكرد به ورزش نگاه شود، دیگر 
این  که  مي کنم  پیشنهاد  و  ندارد  معنایي  هزینه 
جشنواره ساالنه و به صورت منظم برگزار شده و از 
سایر شرکت هاي گروه تام نیز دعوت کنید تا آنها نیز 

مشارکت داشته باشند.
وي همچنین اظهار کرد: حتي پیشنهاد مي کنم که 
با یك برنامه ریزي دقیق سال آینده تعداد رشته هاي 
ورزشي بیشتر شود ولي باز هم تاکید مي کنم، به شرطي 
این کار را انجام دهید که خللي در کار شرکت ایجاد 
نشود و رویكرد حضور حداکثري پرسنل در مسابقات 

باشد.
البته مهندس شیخ زاده توصیه اي نیز به پرسنل 

شرکت کرد و یادآور شد: پیشنهاد مي کنم که از امكانات 
ساعات ورزشي که در طول هفته در اختیار شما قرار 
داده شده استفاده کنید و این وعده را نیز به شما مي دهم 
که سال آینده بخش از فضاي شرکت را جهت استفاده 
از امكانات مختلف ورزشي تجهیز کنیم و بودجه آن را 

نیز در اختیار کمیته ورزش قرار داده مي شود.
الزم به ذکر است مدیرعامل شرکت انتظار خود در 
خصوص رشته شطرنج را قهرماني تیم تام در مسابقات 

دوره بعد گروه صنعتي ایران خودرو عنوان کرد.
در پایان نیز با حضور مدیرعامل و تعدادي از مدیران 
ارشد شرکت کاپ هاي قهرماني به رتبه هاي برتر اهدا 

شد.
عالوه بر آن، کاپ اخالق به تیم تك تام، کاپ آقاي 
گل به افشین چگاني از گروه بازرگاني، کاپ بازیكن 
برتر فوتسال به اصغر ناصري از گروه لجستیك و کاپ 

بازیكن برتر رشته والیبال به هادي فداکار رسید.
در مجموع واحد کنترل و ابزار دقیق هم بهترین 

واحد به لحاظ کسب عناوین برتر ورزشي شد.

كد: 91193 برگزاري اختتاميه دومين جشنواره مسابقات ورزشي تام

كد: 91194افتخار آفريني تيم هاي ورزشي تام در مسابقات ايران خودرو
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از تام چه خبر؟

نمایشگاه انرژي کیش با حضور شرکت تام ایران 
خودرو  از 16 تا 19 بهمن ماه در جزیره کیش برگزار 

شد.
آزاد  منطقه  با حمایت سازمان  نمایشگاه  این 
کیش، وزارت نفت، انجمن سازندگان تجهیزات 
انجمن سازندگان تجهیزات  ایران،  صنعت نفت 
صنعتی ایران و سندیكای صنعت برق در محل 

دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد. 
بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی از کشورهایی 
امارات  جنوبی،  کره  عراق،  ترکیه،  چین،  چون 
نمایشگاه حضور  این  در  آلمان  و  عربی  متحده 
داشتند. شرکت تام در این نمایشگاه در غرفه اي به 
مساحت 30 مترمربع و با مشارکت گروه هاي نفت و 
گاز، نیرو و تاسیسات و کنترل و ابزار دقیق، به ارایه 

توانمندي هاي خود در زمینه اتوماسیون صنعتي، 
revamping پكیج هاي تصفیه آب، پست ها و 
خطوط توزیع و پلنت هاي نیروگاهي و تاسیسات 

و پلنت هاي نفت و گازي  پرداخت.  
الزم به ذکر است مهندس قلعه باني مدیرعامل 
شرکت ملي نفت به همراه تعدادي مدیران ارشد 

مجموعه وزارت نفت از غرفه تام بازدید کردند.

نمايشگاه انرژي کيش با حضور تام برگزار شد

و  رباتیك  بین المللي  کنفرانس  اولین  در  تام 
مكاترونیك دانشگاه شریف با همكاري گروه سیستم 
حامي طالیي حضوري  عنوان  به  رباتیك  هاي 

پررنگ داشت.
این کنفرانس توسط انجمن رباتیك ایران و با 
همكاري انجمن مكاترونیك ایران برگزار شد که 
هدف آن فراهم آوردن بستري مناسب براي  نشست 
مشترك بین متخصصان دوحوزه، به منظور رد بدل 
کردن آخرین اخبار و اطالعات پژوهشي و صنعتي 

در این زمینه و ایجاد ارتباط متقابل بین پژوهشگران 
بود:  زیر  محورهاي  از  یك  هر  در  و صنعتگران 

   ربات هاي صنعتي
   ربات هاي هوشمند

  ربات هاي الهام گرفته از طبیعت
  ربات هاي انسان نما
   ربات هاي متحرك
  ربات هاي میكرو نانو

  ربات هاي پزشكي

  تله رباتیك
   سیستم هاي مكاترونیكي

 در این راستا برنامه حضور شرکت تام، نمایش 
یك دستگاه ربات صنعتي، نمایش توانمندي اجراي 

برنامهoff-line،virtual commissioning و 
نصب بنر و پوسترهاي تبلیغاتي شرکت بود. 

ضمنا در جریان این کنفرانس پیشنهاد عضویت 
شرکت تام ایران خودرو در هیات مدیره انجمن رباتیك 

ایران مطرح شد.

حضور تام در اولين کنفرانس بين المللي رباتيك و مكاترونيك دانشگاه شريف

بازديد معاون وزير نفت از سايت ميعانات گازي عسلويه
مهندس قلعه باني معاون وزارت نفت به همراه 
و  مدیرعامل  از  متشكل  پایه اي  بلند  هیات 
از  پارس  معاونت مهندسي شرکت نفت و گاز 
کرد.  بازدید  تام  گازي عسلویه  میعانات  سایت 
مهندس  آقاي  جناب  بازدید  این  طي 
زاده مدیر عامل شرکت تام و مسووالن  شیخ 

از  استقبال  از  پس  گازي  میعانات  پروژه 
شرایط  از  مفصلي  توضیح  نفت  وزیر  معاون 
مشكالت  و  تام  شرکت  توانمندي هاي  پروژه، 
کردند. ارایه  پروژه  اجرایي  روند  در  موجود 

مشكالت  حل  بر  نیز  قلعه باني  مهندس   
و  مساعدت  خواستار  و  کرد  تاکید  پیشرو 

همكاري کارفرماي مربوطه )شرکت نفت و گاز 
قرارداد و مشكالت  راستاي اصالح  در  پارس( 

اجرایي پروژه میعانات گازي شد.
وي همچنین با تاکید به اهمیت این پروژه 
عملیات  روند  به  بخشیدن  سرعت  خواستار 

اجرایي پروژه از مهندس شیخ زاده شد.

كد: 91195

كد: 91196

كد: 91197
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بيش از 1000 ميليارد تومان پروژه صنعتي در دست انجام داريم

مديرعامل تام ايران خودرو:

كد: 91198

 تازه ترین پروژه هایي که شرکت 
تام انجام مي دهد را شرح دهید؟

امسال عالوه بر قراردادهاي جدید، کار چند پروژه 
را که از سال گذشته آغاز شده، ادامه مي دهیم. احداث 
کارخانه فوالدسازي بردسیر، مونوریل کرمانشاه و 
ایستگاه هاي  و  ذخیره سازي  تاسیسات  احداث 
اندازه گیري میعانات گازي در عسلویه سه پروژه 
و  شده  آغاز  گذشته  سال  از  که  هستند  بزرگي 
مي رود. پیش  زمانبندي  برنامه  مطابق  امسال 
بزرگ  و  مهم  پروژه  دو  اجراي  نیز  امسال 
فوالد  کارخانه  احداث  که  گرفته ایم  برعهده  را 
آنها  از  یكي  مستقیم  احیاي  روش  به  اردکان 
است. قرارداد اولیه این پروژه که طبق آن بستر 
اجراي پروژه اصلي فراهم مي شود، درحال اجرا 
است و قرارداد نهایي آن نیز اخیرا امضا شده است. 
دومین پروژه، اتوماسیون کوره بلند ذوب آهن 
اصفهان است که به لحاظ ملي اهمیت بسیار دارد. 
قدیمي بودن کوره بلند ذوب آهن اصفهان تاثیرات 

به همین  داشت،  این مجموعه  تولید  در  منفي 
دلیل مقرر شد کل سیستم اتوماسیون تغییر کند. 
زمان اجراي پروژه شش ماه است، درحال حاضر 
بیش از 60 درصد آن انجام شده و شرکت تام 
متعهد است تا پایان سال پروژه را به اتمام برساند. 
ایستگاه ریخته گري ذوب آهن پروژه دیگري است 
داد.   خواهیم  انجام  اصفهان  ذوب آهن  براي  که 
برنده  اخیرا  تام  نیز  گاز  و  نفت  حوزه  در 
است.  شده  جنوبي  پارس  در  مناقصه  یك 
از پروژه هاي دیگري که امسال اجرا خواهیم 
که  است  شاهرود  زغال شویي  پروژه  کرد، 
است.  شده  امضا  امسال  هم  هم  آن  قرارداد 
به  نیز  منطقه  در  و  صادراتي  بخش  در 
که  کردیم  شرکت  مناقصه  چند  در  تازگي 
زودي  به  و  داریم  باالیي  شدن  برنده  احتمال 
شد. خواهد  الزم  رساني  اطالع  زمینه  این  در 

پروژه هاي  اجراي  براي  باالیي  پتانسیل  تام، 
بزرگ ملي دارد و در آینده تعدادي پروژه دیگر را 

نیز به اجرا خواهد گذاشت. درحال حاضر شرکت تام 
بالغ بر هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا دارد.

 
صادرات  زمینه  در  تام  شرکت   
را  مواردي  چه  مهندسي  و  فني  خدمات 

درکارنامه خود دارد؟
سال هاي  در  تام  شرکت  صادرات  عمده 
ایران  کانال  از  و  خودروسازي  حوزه  در  گذشته 
در  تولیدي  سایت هاي  احداث  مانند  خودرو 
ونزوئال  و   سنگال  آذربایجان،  بالروس،  سوریه، 
بوده است اما تام به خودروسازي اکتفا نكرده و 
است.  شده  نیز  صنعتي  هاي  حوزه  دیگر  وارد 
با توجه به ابالغیه امسال مجمع ساالنه تام، 
صادرات مورد توجه بیشتر و خاصي قرار گرفته و 
بازاري که توانسته ایم تاحد زیادي در آن نفوذ داشته 
باشیم، عراق است. با توجه به شرایط خاص عراق 
فرصت مناسبي براي شرکت تام به وجود آمده تا 
از این مزیت استفاده کند و در اجراي پروژه هاي 
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ثمربخش  و  كارا  استفاده  راستاي  در  بديع  و  راه كارهاي مهندسي  ارايه  با هدف  ايران خودرو در سال 1376  تام  شركت 
ايجاد  بلندمدت  سودآوري  تحقق  و  خودرو  توليد  خطوط  محوريت  با  پيشرفته  اتوماسيون  و  نوين  فناوري هاي  و  علوم  از 
و  پيشرفته  اتوماسيون  مهندسي،  زمينه هاي  اصلي ترين  در  توجهي  قابل  به رشد  تام  فعاليت، شركت  زمان شروع  از  شد. 
تكنولوژي هاي نوين خطوط توليد خودرو دست يافت. درحال حاضر گروه تام در راستاي پاسخ گويي به نيازهاي تخصصي 
صنعتي  پروژه هاي  اجراي  و  تامين  مهندسي،  طراحي،  زمينه هاي  در  خودرو،  صنعت  در  فعاليت  بر  عالوه  كشور  صنعت 
به  اقدام  ريلي  صنايع  و  دقيق  ابزار  و  كنترل  معدني،  نيروگاهي،  پتروشيمي،  و  گاز  و  نفت  صنايع  حوزه هاي  در  عمراني  و 
درآورده  اجرا  به  كشور  از  خارج  و  داخل  در  را  بزرگي  هاي  پروژه  تازگي  به  اين شركت  مي كند.  صنعتي  پروژه هاي  اجراي 
آشنا مي شويم. آن ها  با  بيشتر  تام،  مديرعامل شركت  علي شيخ زاده  مهندس  با  گو  و  در گفت  كه  دارد  انجام  در دست  و 
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صنعتي و فني عراق حضور قدرتمندي داشته باشد
تام در عراق هم اکنون دو پروژه در زمینه هاي 
دست  در  فوالدسازي  کارخانه  و  مترو  احداث 
بررسي دارد که امیدواریم به زودي نهایي شود. 
همین طور در ترکمنستان نیز در حال بررسي یك 

پروژه نفت و گاز هستیم.
بازارهاي هدف تام براي خدمات مهندسي و 
همجوار،  کشورهاي  در  عمدتا  پروژه ها،  اجراي 

آسیاي میانه و  عراق است. 

 پیش بیني براي درآمد ارزي در سال 
91 دارید؟

در  هم اکنون  خودرو  ایران  تام  صنعتي  گروه 
حال بسترسازي براي بازارهاي صادراتي است و 
رشد ارزآوري از سال آینده مشهودتر خواهد بود.

 آیا تام به حوزه صنعت برق نیز وارد 
شده است؟

شرکت تام با یكي از معتبرترین شرکت هاي 
سازنده نیروگاه هاي در مقیاس کوچك همكاري 
مي کند. این نیروگاه ها با تكنولوژي نوین، مي توانند 
ساخت  براي  که  کنند  تولید  برق  زیادي  مقدار 
فناوري  همین  از  نیز  ایران خودرو  براي  نیروگاه 
استفاده خواهیم کرد. البته در حوزه نیروگاهي نیز 

مناقصه برنده شده ایم.

 تاکنون چه نوع دانش فني در شرکت 
تام ایجاد شده است؟ 

در برخي از حوزه ها شرکت تام مصرف کننده 
دانشي است که توسط دیگران ایجاد شده است 
اما این شرکت در سه حوزه نیز دانش فني مختص 
جد  به  است.  برند  داراي  و  کرده  ایجاد  را  خود 
مي توان گفت که تام ایران خودرو هم اکنون در 
رباتیك و صنایع  اتوماسیون صنعتي،  سه حوزه 
خودرو)طراحي و ساخت کارخانه هاي خودروسازي( 
صاحب برند و دانش فني است. در سایر حوزه ها 
هستیم. الزم  فني  دانش  جذب  حال  در  نیز 

 با توجه به توسعه زمینه هاي فعالیت 
تام، هم اکنون حوزه هاي اصلي فعالیت این 
اندازه موفق  تا چه  شرکت کدام است و 

عمل کرده است؟
نیست.  محدود  تام  کاري  حوزه هاي  سبد 
ایجاد  هدف  با  تاسیس  ابتداي  در  شرکت  این 
به  اما  تاسیس شد  ایران خودرو  براي  تولید  خط 

مرور فعالیت هاي خود را توسعه داد و هم اکنون 
حوزه هاي  سایر  در  که  است  سال  چهار  حدود 
صنعتي فعالیت قابل توجهي داشته است که از 
جمله آنها مي توان به صنایع معدني، نفت و گاز 
و پتروشیمي، ریلي، نیرو و کنترل و ابزار دقیق 
این  تام  کاري  حوزه هاي  سبد  تنوع  کرد.  اشاره 
امكان را فراهم کرده که با کم شدن حجم فعالیت 
شود.  جبران  دیگر  بخش هاي  در  حوزه،   یك 
خوشبختانه با توجه به قابلیت هاي باال توانسته ایم 
باشیم.  داشته  خوبي  نتایج  حوزه ها  همه  در 
مثال  داشته ایم  زیادي  رشد  فوالدسازي  در 
دانش فني فوالد بافق را از یك شرکت اروپایي 
که  قرارداد  دومین  در  اما  کردیم  خریداري 
مربوط به فوالد بردسیر است، پیش بیني کردیم 
با توجه به جذب دانش صورت گرفته با هزینه 
کارکنان  اما  کنیم  خریداري  دوم  یك  حداکثر 
تام با دانش و هوشمندي، به قدري خوب عمل 
کاهش  چهارم  یك  به  هزینه  این  که  کردند 
یافت. پیش بیني مي کنیم تا دو سال آِینده دانش 
نیز داشته باشیم.  احداث کارخانه هاي فوالد را 
در حوزه ریلي نیز به همین شكل عمل خواهیم 
کرد. دانش فني اولیه را از شرکت هاي معتبر دریافت 
مي کنیم اما در پروژه هاي بعد هزینه هاي خرید 
دانش فني به میزان قابل توجهي کاهش مي یابد.

 
 با توجه به توسعه حوزه هاي فعالیت، 
چه برنامه هایي براي افزایش بازدهي کاري 

شرکت تام دارید؟
قابل  فرض  با  و  درازمدت  در  ما  رویكرد 
که  است  این  محیطي  شرایط  بودن  پیش بیني 
کم کم اختیارات زیرمجموعه و گروه هاي خود را 
به BU شدن  تبدیل  آمادگي  تا  افزایش دهیم؛ 
جامعي  برنامه ریزي  در حال  ما  باشند.  داشته  را 
شرکت  سه  جزو  نزدیك  آینده  در  تا  هستیم 
برتر در حوزه صنایع معدني قرار گیریم،  در سایر 
حوزه ها نیز این پتانسیل وجود دارد. با این حال باید 
تمام بسترهاي الزم قبل از این کار فراهم شود.

عنوان  به  هایي  شرکت  چه   
زیرمجموعه هاي تام شناخته مي شوند و 

نحوه تعامل تام با آنان چگونه است؟
پیشرفته  قالب هاي  شرکت  اکنون  هم 
ایران خودرو،   صنعتي  قالب هاي  ایران خودرو،  
ایران خودروسازه، ماشین ابزار ایران خودرو و شرکت 
خودروهاي سفارشي ایران خودرو)آپكو( به عنوان 

زیرمجموعه گروه تام محسوب مي شوند. با توسعه 
تام در سایر حوزه ها، دانش طراحي و ساخت قالب 
و  کردیم  منتقل  زیرمجموعه  به شرکت هاي  را 
درحال حاضر رابطه تام با شرکت هاي زیرمجموعه 
است.  نظارتي  و  هلدینگ  روش  به  نوعي  به 

به  تام  شرکت  هاي  ظرفیت  آیا   
صورت کامل به کار گرفته مي شود؟

ظرفیت شرکت تام زیاد است. ساده ترین مثال 
این است که سه سال قبل شرکت تام منحصرا 
در حوزه خودرو فعالیت مي کرد اما در سه سال 
اخیر با همین تعداد کارکنان و امكانات،  توانست 
وارد حوزه هاي دیگر شود. دانش نیروي انساني، 
موفقیت هاي  و  است  تام  سرمایه  مهمترین 
زیادي را در سایر حوزه ها ایجاد کرد و هم اکنون 
میلیارد   ۴00 پروژه هاي  اجراي  توان  حتي  تام 
توماني را نیز دارد. مدیریت مناسب دانش کسب 
سایر  در  آن  تعمیم  و  خودرو  صنعت  در  شده 
از  بارزي  نمونه  تام  شرکت  فعالیت  حوزه هاي 
استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود در شرکت 
ارتقاي  و  دانش  مدیریت  به  تام  رویكرد  است. 
نیروي انساني نخبه، به گواه مراجع معتبر داخلي 
و خارجي، این شرکت را به یكي از موفق ترین 
سازمان هاي دانش محور ایراني تبدیل کرده است.
سطوح  تمامي  در  پرسنل  تمامي  سویي  از 
سازمان سعي دارند تا در همه فعالیت هاي خود 
مورد  گونه اي  به  را  شرکت  امكانات  و  منابع 
را  مزیت  حداکثر  که  دهند  قرار  بهره برداري 
دیگر  سوي  از  آورند،  ارمغان  به  ذینفعان  براي 
مزیت  عنوان  به  انساني  نیروي  هوشمندي 
موجب  موارد  بسیاري  در  شرکت  این  اصلي 
است. شده  پروژه ها  اجراي  هزینه هاي  کاهش 

 
 تا پایان سال چه هدف هایي را قرار 

است عملي کنید؟
اهداف میان مدت تام همان است که مجمع 
شاخص هاي  به  رسیدن  است.  کرده  تكلیف 
محقق  باید  که  سودي  فروش،  میزان  مالي، 
از جمله  پروژه ها  و  و جذب  کار  و  شود، کسب 
این اهداف هستند که با توجه به بودجه تصویب 
تا  بازار  فعلي  شرایط  درنظرگرفتن  با  باید  شده 
شرکت  اکنون  هم  شود.  محقق  سال  پایان 
دارد  قرار  شده  تعیین  برنامه  چارچوب  در  تام 
کند.  عمل  نیز  آن  از  فراتر  که  امیدواریم  و 

ظرفیت شرکت تام زیاد است. ساده ترین مثال این است که سه سال قبل شرکت تام منحصرا 
در حوزه خودرو فعالیت مي کرد اما در سه سال اخیر با همین تعداد کارکنان و امكانات،  توانست 
وارد حوزه هاي دیگر شود. دانش نیروي انساني، مهمترین سرمایه تام است و موفقیت هاي 
زیادي را در سایر حوزه ها ایجاد کرد و هم اکنون تام حتي توان اجراي پروژه هاي 400 میلیارد 
توماني را نیز دارد. مدیریت مناسب دانش کسب شده در صنعت خودرو و تعمیم آن در سایر 
حوزه هاي فعالیت شرکت تام نمونه بارزي از استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود در شرکت است.
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شـادترين مـردم،
 لزوما بهترين چيزها را ندارند

و   سوابق کاري شما در چه حوزه ها 
پروژه هایي در شرکت بوده است؟

بنده در فروردین ماه 1380 به عنوان کارشناس 
آزمایشگاه  اپراتور قسمت  به عنوان  را  کار خود 
کنترل کیفیت از آذر ماه 1376 به مدت 16 ماه 
با شرکت کشمیران آغاز کردم. با اتمام قراردادم 
سالن  تجهیزات  نصب  جهت  سناع  شرکت  به 
در  ماه  و حدود شش  رفتم  رنگ شرکت سایپا 
ماه  به مدت 36  آن  از  بعد  فعالیت کردم.  آنجا 
نمایندگي  در  پخش  و  انبار  مسوول  عنوان  به 
فعالیت  گرجستان  و  ارمنستان  در  تاژ  شرکت 
جهش  شرکت  به  ماه82  فروردین  از  کردم. 
ایران خودرو  نصب  پیمانكار  که  صنعت سازه 
بود، آمدم و بعد از سه ماه با شرکت یاوران که 
و  بستم  داد  قرار  بود  تام  شرکت  پیمانكاران  از 
فعالیت خود را به طور رسمي با تام آغاز کردم

بوده  چه  تام  در  شما  کاري  سوابق   
آن  در  که  پروژه هایي  و  است؟ )سایت ها 

فعالیت داشته اید(
در مدت فعالیتم در تام 12 ماه با شرکت یاوران، 
18 ماه با شرکت پارس پاکان و 60 ماه با شرکت 
بهارروب قرارداد داشتم و از اول آبان 89 نیز با 

شرکت تكتام کار مي کنم.
پروژه  در ۴0  تام  در  حضورم  مدت  طول  در 
به  آنها مي توان  از مهمترین  داشتم که  فعالیت 
پروژه هاي اصالح سالن تزیینات شماره ۴ براي 
پژو 206 صندوقدار)NP (،  فاز دوم رنگ ۴، تزریق 
مازندران،  تریم  پارس،  مهرکام  در  صندلي  فوم 
ایران خودرو تبریز )وانت(، افزایش ظرفیت رنگ1 
ایرا ن خودرو، ایران خودرو سمنان و ایران خودرو 

خراسان اشاره کرد.
همچنین در آماده سازي سالن براي خودروي 

تندر90، سمند ونزوئال)به طور غیر مستقیم(، کارگو 
ترمینال فرودگاه امام که پروژه اش هنوز ادامه دارد 
و تزیینات سمند سنگال و سمند سوریه حضور 

مستمر داشتم. 

  شما حدودا در 40 پروژه درگیر بودید. 
را  اجرا  بهترین  پروژه  کدام  شما  نظر  از 
است؟ داشته  تام  در سایت هاي شرکت 
انتخاب یك پروژه به عنوان بهترین پروژه کار 
آساني نیست. اما پروژه انبار مكانیزه را به دلیل 
مستمر  و حضور  دنیا  روز  تكنولوژي  از  استفاده 
سوپروایزرهاي  همراه  به  آلماني  شرکت  یك 
مربوطه که باعث ایجاد انگیزه و انتقال تكنولوژي 
روش هاي  با  نفرات  آشنایي  همچنین  شد 
به  را  دنیا  روز  استانداردهاي  جدید نصب، طبق 
مي دانم.  پروژه ها  بهترین  جزو  داشت،  همراه 

 بیشترین انگیزه اي که شما را در این 
سال ها در تام نگهداشته چیست؟

کارهاي متنوع آموخته هاي متنوعي دارد. کار 
کردن در پروژه هاي مختلف سرشار از تجربه هاي 
براي  من  دالیل  از  یكي  شاید  است.  جدید 
داشتن همكاران  باشد.  تام همین  در  ماندگاري 
خوب و سختكوش نیز به انگیزه ماندن مي افزاید..

 از نظر خودتان چه ویژگي در شما بوده 

در انتخاب هیات تحریریه تام نامه براي گفت وگوي هاي جانبي،  این بار قرعه به نام 
کاظم پاشازاده افتاد.

او متولد سال 1354 و دیپلمه است. به عنوان تكنسین در اکثر فعالیت هاي گروه 
لجستیك همكاري داشته است. پاشازاده پروژه انبار مكانیزه و پروژه تزیینات و تكمیل 
کاري پروژه تندر90 را بهترین پروژه هاي دوران کاري خود مي داند و معتقد است که 

تام در کار ساخت و نصب کامال خودکفا شده است.
از لحاظ شخصیتي آرام و مثبت اندیش است. او معتقد است که »شادترین مردم، 
لزوما بهترین چیزها را ندارند. آنها از چیزهایي که سر راهشان قرار دارند،  بهترین 

استفاده را مي برند.«
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گفتگـو
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است که از سوي همكاران تحریریه براي 
مصاحبه با تام نامه انتخاب شدید؟

که  بدهند  جواب  دیگران  باید  را  سوال  این 
از همكارانم که  ولي  انتخاب کردند  را  چرا من 
در موردش سوال کردم گفتند تو آدم سختكوش 
و دوست داشتني هستي. بعضي ها هم گفتند تو 
آچار فرانسه گروهي. من معموال سعي مي کنم با 
اخالق نیك همه را از خودم راضي نگه دارم و تا 
جایي هم که بتوانم به کسي نه نمیگم و سعي 
مي کنم هر کاري که از دستم بر آید، انجام دهم.

 شما در همه قسمت هایي که فعالیت 
خودرویي داشته اند کار کردید، ارزیابي تان 
از توانایي فني تام در این بخش چیست؟ 
تام از توان باالیي برخوردار است. در حال حاضر 
هر روز که جلو مي ریم هم از لحاظ توانمندي و 
تجربه و هم از لحاظ توان اجرایي پروژه ها تجهیز 
مي شویم. قبال در تام پروژه ها به صورت مونتاژ 
انجام مي شد اما اخیرا اکثر پروژه ها بومي سازي 
شده و کلیه مراحل طراحي، نصب و اجرا همه 

توسط خود پرسنل شرکت انجام مي شود.

در  کار  بین  مقایسه اي  مي توانید     
داشته  کشور  از  خارج  و  داخل  پروژه هاي 

باشید؟
تفاوت زبان است. در سنگال مردم  مهمترین 

تسلط مناسبي به زبان انگلیسي ندارند و این امر 
ارتباط را با مشكل مواجه مي کند. مشكل مهم دیگر 
در پروژه هاي خارجي مشكل تامین قطعات است. پیدا 
کردن تامین کنندگان و تشخیص کیفیت کاالي مورد 
نیاز با توجه به تنوع محدود اجناس، امر مشكلي است.

 بهترین خاطره اي که از پروژه ها به یاد 
دارید، چه بوده است؟ 

سنگال  پروژه  به  مربوط  من  خوب  خاطرات 
اسباب کشي  یك  من  در کشور سنگال  است. 
از  یكي  از  کمك  براي  داشتم.  اسب  و  ارابه  با 
موقع  کردم.  کمك  درخواست  محلي  همكاران 
اسباب کشي دیدم چند نفر براي این کار آمدند 
هستند.  همكارم  آشنایان  از  کردم  فكر  من  و 
وقتي کار تمام شد و من خواستم از آنها قدرداني 
و  مانده  باقي  همكارم  فقط  که  دیدم  کنم، 
بقیه رفتند. از او پرسیدم که آن ها  کجا رفتند؟ 
احتماال چون  اما  نمي شناختم  را  آنها  گفت من 
بودند. آمده  داري  احتیاج  کمك  به  تو  دیده اند 

توانسته  اندازه  چه  تا  تام  شرکت   
است از توانایي شما در جهت اهداف خود 

استفاده کند؟
از  کاملي  شناخت  مي کند  سعي  تام  شرکت 
به دست  خود  پرسنل  توانایي هاي  و  ظرفیت ها 
ها  آن  توان  حداکثر  از  شناخت  این  با  و  آورد 

استفاده کند. من هم از این امر مستثني نیستم.

 دوست داشتید جاي یكي از مدیران 
شرکت بودید؟

نه! من معموال آرزوهایي نمي کنم که به آن 
نرسم! آرزوهاي من معموال کوچك است و سعي 

مي کنم به آنها برسم.

گروه  فرانسه  آچار  به  شما  چرا   
لجستیك معروف هستید؟

این نظر لطف دوستان است. شاید به این دلیل 
است که من اکثرا در پروژه ها کار کردم و سعي 
کرده ام که اگر کاري به من سپرده مي شود به بهترین 
نوع ممكن انجام شود. این تنوع انجام کار باعث 
شده که دوستان گاهي من را به  این لقب بخوانند.

تام از توان باالیي برخوردار است. در حال حاضر هر روز که جلو 
مي رویم هم از لحاظ توانمندي و تجربه و هم از لحاظ توان اجرایي 
مونتاژ  صورت  به  پروژه ها  تام  در  قبال  مي شویم.  تجهیز  پروژه ها 
انجام مي شد اما اخیرا اکثر پروژه ها بومي سازي شده و کلیه مراحل 
طراحي، نصب و اجرا همه توسط خود پرسنل شرکت انجام مي شود.
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اخبـار
شرکت   هاي تابعه 

توسط شرکت قالب صنعتی ایران خودرو صورت گرفت؛
صادرات 3ميليون يورويی قالب قطعات خودرو به ترکيه

GPI دريافت گواهينامه  هاي سيستم مديريت کيفيت توسط
ایران خودرو  پیشرفته  قالبهاي  شرکت 
کار  از  حمایت  ملي  و  تولید  سال  در   )GPI(
ساله  سه  دوره  سومین  براي  ایراني  سرمایه  و 
متوالي موفق به دریافت گواهینامه هاي سیستم 
مدیریت کیفیت بر مبناي استانداردهاي جهاني
 1۴001:200۴  ISO،9001:2008  ISO
 ISO TS و   18001:2007  BS OHSAS،

169۴9:2009 از شرکت DQS آلمان شد. 
مسوولیت و تعهد شرکت قالبهاي پیشرفته 
ویژه  به  ذینفعان  تمامي  برابر  در  ایران خودرو 
ساختن  فراهم  منظور  به  خودرو  صنعت 
و  محصوالت  ارایه  جهت  مناسب  بستري 
آنها  رضایت  جلب  و  باال  کیفیت  با  خدمات 

پیاده سازي،  نیازمند  مشتریان  اعتماد  و  است 
بین المللي  گواهینامه هاي  تمدید  و  استقرار 
عنوان  به  مدیریت  نوین  نظام هاي  اساس  بر 
شاخصي در راستاي توسعه و پیشرفت پایدار 

در تمامي فرآیندهاي کاري سازمان است.
ایران خودرو  پیشرفته  قالبهاي  شرکت 
الزامات  تمامي  استقرار  با  است  تالش  در 
روشي  با   TS و   IMS جهاني  استانداردهاي 
کیفیت  ارتقای  موجب  استاندارد،  و  هدفمند 
امر  این  فرآیندها شود که  بهبود در  و  سیستم 
بالقوه  عوامل  وقوع  احتمالي  کاهش  موجب 
آسیب رسان ازطریق بهبود تكنولوژي، باال بردن 
کارآیي نیروي انساني، باالبردن آگاهي کارکنان 
درسطوح  زیست   محیط  و  بهداشت  ایمني،  در 
در  تالش  ریسك ها،  موثر  ارزیابي  مختلف، 
جهت کاهش یا حذف آنها و برخورد سیتماتیك 

با مسایل ایمني و بهداشت شغلي مي شود.

كد: 91200

كد: 91202

شبكه مجاز آپكو به 100 نمايندگی ارتقا يافت
تعداد نمایندگی های مجازشرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو )آپكو( به 100 نمایندگی در سراسر کشور رسید.

محمودخاشعی مدیربازاریابی و فروش شرکت 
خودروهای سفارشی ایران خودرو )آپكو(، با اشاره 
استان  برای  امسال  که  این  و  موضوع  این  به 
تهران برنامه توسعه را به صورت ویژه تر پیگیر 
خواهیم بود، خاطرنشان کرد:عمده این افزایش در 
شبكه شهرستان ها و به دنبال افزایش درخواست 
مشتریان توسط تیم توسعه شبكه انجام پذیرفته 
است ضمن آنكه با توجه به برنامه ریزی های 
آپكوتا  شبكه  های  نمایندگی  تعداد  شده  انجام 
ارتقا  نمایندگی   120 از  بیش  به  امسال  پایان 
به  شرکت  ترتیب  این  به  که  یافت  خواهد 
چشم انداز خود در این حوزه نزدیك خواهد شد.
وی توسعه ، آموزش هدفمند ، نظارت برکیفیت 
واستاندارد بودن خدمات ارایه شده درسطح شبكه 
را به عنوان راهبردهای سه گانه آپكو در راستای 
احترام هرچه بیشتر به حقوق مشتریان قلمداد کرد 
و گفت: براین اساس بر عملكرد نمایندگی های 

از  پس  خدمات  و  فروش  درحوزه  آپكو  مجاز 
به صورت  آپشن  و  سفارشی  تجهیزات  فروش 
گیرد  مندی صورت می  نظام  نظارت  ای  دوره 
هشت  تعداد  جاری  سال  در  میان  این  در  که 

ارایه  ازجمله  مختلف  دالیل  به  که  نمایندگی 
خدمات نامناسب و گران فروشی، از معیارهای 

تعیین شده فاصله گرفته بودند، لغو امتیاز شدند.
به  توجه  با  نیز  آموزش  زمینه  در  افزود:  وی 
برنامه ریزی های انجام شده به صورت دوره ای 
نصب  و  فروش  پرسنل  به  الزم  های  آموزش 
نفرات  که  شود  می  ارایه  سفارشی  تجهیزات 
آمیز  موفقیت  شرکت کننده در صورت گذراندن 
این دوره ها ، گواهینامه آموزشی دریافت می کنند. 
نمایندگی  هیچ  تاییدیه  این  بدون  اینكه  ضمن 
بر  سفارشی  تجهیزات  این  نصب  صالحیت 
داشت. نخواهد  را  ایران خودرو  روی محصوالت 

ویژه  برنامه   : اظهارداشت  پایان  در  خاشعی 
در  آپكو  مجاز  های  نمایندگی  شبكه  آموزش 
خصوص نصب تجهیزات سفارشی خودرو رانا به 
عنوان دومین برند ملی تدارك دیده شده است 
به  این خودرو  افزایش ورود  با  و  تا به تدریج 
بازار خدمات مرتبط با آن نیز به نحو مطلوب 

ارایه شود.

یورویی،  هزار   900 جدید  قرارداد  امضای  با 
حجم  خودرو  ایران  صنعتی  قالب های  شرکت 
صادرات خود در سال جاری به کشور ترکیه را به 

بیش از سه میلیون یورو رساند.  
 غالمرضا علوی مدیرعامل شرکت قالب های 
اظهار  این مطلب  بیان  با  ایران خودرو،  صنعتی 
ارزش 900 هزار  به  قراردادی  تازگی  به  داشت: 
یورو با شرکت جوشكنوز ترکیه امضا کرده ایم که 
بر اساس آن قالب های بدنه یكی از محصوالت 
پایان  تا  می شود  تولید  ترکیه  در  که  رنو  جدید 
خواهد شد. داده  تحویل  این شرکت  به  امسال 

به  قراردادی  این  از  پیش  کرد:  تاکید  وی 
ارزش دو میلیون و 100هزار یورو میان شرکت 

قالب های صنعتی ایران و این شرکت ترکیه ای 
مورد  مختلف  قالب های  که  بود  شده  منعقد 
شد. صادر  کشور  این  به  خودرو  قطعات  نیاز 

علوی گفت: توانمندی شرکت قالب های صنعتی 
ایران خودرو در طراحی و تولید قالب قطعات خودرو 
براساس استانداردهای جهانی موجب شده است 
تا این شرکت مهم ترکیه ای شماری از قالب های 
دهد. سفارش  این شرکت  به  را  خود  نیاز  مورد 

علوی در همین حال ابراز امیدواری کرد که روند 
همكاری شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو با 
. یافت  خواهد  توسعه  ترکیه  جوشكنوز  شرکت 

كد: 91201
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گــزارش

حرکت سنكرون ربات ها با استفاده از ارتباط سريال
كد: 91203امیر علمي - گروه سیستم هاي رباتیك 

مقدمه:
یكي از چالش هاي پروژه هاي اتوماسیون 
بین  هماهنگ  و  دقیق  ارتباط  صنعتي، 
پیشرفت  با  امروزه  لذا  است  تجهیزات 
دانش فني در زمینه هاي سخت افزاري و 
نرم افزاري امكان ایجاد ارتباطي دقیق و 
موثر  بین تجهیزات اتوماسیوني و به ویژه 
ربات هاي صنعتي تاحد قابل قبولي فراهم 

شده است.
کاربرده، حرکت سنكرون دو  از  بسیاري   در 
در  مي شود.  فرآیند  بیشتر  کارایي  موجب  ربات 
روش هاي قدیمي ارتباط بین ربات ها به صورت 

سیگنالي، بدین شكل برقرار مي شود:
ربات اول حرکت کرده در نقطه  مورد نظر قرار 
مي گیرد، سیگنال مجوز حرکت ربات دوم را صادر 
کرده و سپس در آن نقطه صبر مي کند تا ربات 
دوم کار خود را به پایان برساند و اجازه حرکت به 

ربات اول را بدهد.
در این شرایط شاهدیم که عملكرد همزمان دو 
ربات مقدور نیست و کارکردن یك ربات مصادف 
با توقف ربات دیگر است. با توجه به کاربردهایي 
مثل جوشكاري arc که حرکت همزمان قطعه 
کار و ابزار جوش موجب بهبود کیفیت  عملیات 

جوشكاري خواهد شد لذا کارشناسان رباتیك تام 
درصدد برآمدند تا با استفاده از امكانات برنامه نویسي 
ربات، به نوعي همزماني حرکتي را ایجاد کنند.

از  بهره گیري  با  تحقیقاتي  پروژه  این  در 
دستاوردهاي پروژه تحقیقاتي بینایي ماشین براي 
سیستم چسب زني رباتیك و قابلیت هاي پورت 
سریال و پشتیباني نرم افزاري ربات تنها با یك 
کابل  RS232 ارتباط همزمان دو ربات امكان پذیر 
شد. بدین ترتیب با حرکت ربات مرجع ، اعم از 
برنامه هاي حرکتي از پیش نوشته شده یا حرکت 
دستي، ربات دیگر نیز به طور همزمان با تاخیري 

ناچیز حرکت ربات مرجع را دنبال مي کند.

ویژگي هاي ارتباط سریال ربات ها 
- از طریق پورت سریال مي توان بین 
یك ربات با دیگر ربات ها ، کامپیوتر و یا 
دیگر تجهیزات، ارتباط نرم افزاري برقرار 
کرد. ارتباط حرکتي و موقعیت دهي به ربات 
از طریق کنترلر یك ربات دیگر یا از طریق 
کامپیوتر)با پردازش داده سیستم ویژن و یا 
دیگر سیستم هاي هوشمند سنسورینگ( 

میسر مي شود.
- عالوه بر دریافت اطالعات حرکتي 
و موقعیتي از رایانه یا کنترلري دیگر، ربات 
با  داده  کننده  ارسال  نقش  در  است  قادر 
 system( بهره گیري همزمان از متغیرها
سریال،   com ارتباط  و   )variables

گزارش لحظه اي تعداد قطعه تولیدي، انواع وقایع 
مثل cycle time ، موقعیت مكاني و غیره را از 

طریق رایانه یا حتي اینترنت در اختیار کاربر قرار 
دهد.

ساده،  بسیار  نیاز  افزار  مورد  سخت   -
ارزان و در دسترس است.

کاربردهاي صنعتي حرکت سنكرون 
دو ربات 

در  مجدد  برنامه نویسي  حذف   -
فرایند  هاي کامال تكراري

ابزار  با  ربات  یك  که  کاربردهایي   -
گیرشي قطعه را حرکت و ربات دیگر به 
طور همزمان فرایندي مثل جوش، برش یا 

مدل سازي را انجام مي دهد.
- حذف میز گردان

و  سرگرمي  برنامه هاي  اجراي   -
نمایشگاهي
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نگاهي به فرآيند احداث پايگاه
 توليد سمند در سنگال

ايمان احتشام شهابي – مدير گروه بدنه و لجستیك

مقدمه
افتتاح رسمي کارخانه تولید سمند در سنگال )شرکت سنیران( 15 آذرماه سال 1387 
با حضور مقامات عالي رتبه دو کشور ایران و سنگال که به دست توانمند متخصصان 
و دانشوران ایراني انجام پذیرفت، موجب غرور و افتخار تمامي ایرانیان و به خصوص 
نفراتي بود که از نزدیك شاهد به بار نشستن ثمره تالش دسته جمعي مدیران و 
کارشناسان گروه صنعتي ایران خودرو بودند. این کارخانه در زمیني به وسعت 10 
هكتار در شهر تي یس در فاصله 70 کیلومتري شرق داکار پایتخت سنگال واقع شده 

و ظرفیت تولید ساالنه آن 10 هزار دستگاه در یك نوبت کاري است.

كد: 91204

 سرمایه گذاري انجام شده 
مسوولیت  قبول  با  ایران خودرو  تام  شرکت 
طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي تجهیزات و 
تاسیسات سالن هاي  تولید،  ماشین آالت خطوط 
تولیدي و تاسیسات زیربنایي این کارخانه نقش 
از  ایفا کرده به  طوري که  عمده اي در این مهم 
انجام  سرمایه گذاري  دالر  میلیون   75 مجموع 
شده در این پروژه، ۴2 درصد آن )23.1 میلیون 
دالر تجهیزات و ماشین آالت و 8.۴ میلیون دالر 
تاسیسات زیربنایي( سهم این شرکت و 73 درصد 
شرکت  و  تام  تام)شرکت  گروه  سهم  مجموع 

ایران خودرو سازه( بوده است. 

 میزان داخلي سازي
با توجه به دانش فني و تجربیات قبلي شرکت 
صنعت  در  مشابه  پروژه هاي  اجراي  در  تام 
به طراحي، ساخت،  مربوط  امور  خودرو، عمده 
کارخانه  این  تولید  اندازي خطوط  راه  و  نصب 
توسط متخصصان و کارشناسان شرکت تام و 
و  پذیرفته  صورت  داخلي  همكار  شرکت هاي 
بیش از 90 درصد تجهیزات به کار گرفته شده 
در خطوط تولید و تاسیسات عمومي و زیربنایي 
پروژه سمند سنگال در داخل کشور ساخته شده 

و به کشور سنگال صادر شده است.
ساعت  نفر-  هزار   160 حدود  مجموع  در 
نیز  و  تام  از شرکت  متخصص  انساني  نیروي 

پروژه  این  در  ایراني  پیمانكار  شرکت هاي 
مشارکت داشته اند.

 مراحل اجرایي پروژه
انجام این پروژه در دو فاز برنامه ریزي شد، به 
مونتاژ  و  تزیینات  اول خط  فاز  در  که  گونه اي 
نهایي خودرو و در فاز دوم خطوط بدنه سازي و 
رنگ اجرا شد. طراحي و ساخت فاز اول پروژه 
و  نصب  عملیات  و  آغاز   1385 سال  اواخر  از 
راه اندازي آن از ابتداي آذر 1386 شروع و طي 
سه ماه انجام شد که در نوع خود یك رکورد 
و  است  داخلي  پروژه هاي  با  مقایسه  در  حتي 
نهایتا در 22 اسفند 1386 همزمان با برگزاري 
کشور  در  اسالمي  کشورهاي  سران  کنفرانس 
آزمایشي  تولید  و  برداري  بهره  آماده  سنگال 

سمند در این کارخانه آغاز شد. 
خط تزیینات و مونتاژ نهایي خودرو در فضایي 
با  و  مترمربع   ۴2۴ و  هزار  هشت  مساحت  به 
شده  طراحي  ساعت  در  دستگاه  پنج  ظرفیت 
است و توانایي مونتاژ سمند، پژو پارس، روآ و 
وانت پیكان را دارد. تجهیزات اصلي این سالن 

عبارتند از:
 کانوایرهاي زمیني و هوایي

  انواع جرثقیل
  انواع ابزارآالت بادي و برقي

  سیستم چسب زني شیشه

  

مراحل نصب و راه اندازي خطوط 
كانواير زمیني اسلت

اتاق تست نفوذ آب به داخل خودرو

گــزارش  ویژه



21

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو
شماره 6 | بهمن و اسفند91

اگزوز،  اکسل،  موتور،  پیش مونتاژ  فیكسچرهاي 
شیشه و غیره

  دستگاه هاي تزریق موادشیمیایي نظیر روغن 
مایع  ترمز،  روغن  گیربكس،  روغن  هیدرولیك، 

شیشه شوي، مایع خنك کننده موتور و گاز کولر
 دستگاه هاي تست ترمز و تنظیم فرمان

 دستگاه تنظیم چراغ
  اتاق تست نفوذ آب به داخل خودرو

 اتاق رنگ سبك
 جاده تست 

همچنین در بخش تاسیسات زیربنایي تجهیزات 
و سیستم هاي مورد نیاز این سالن مثل کمپرسور، 
پست کامپكت برق، سیستم هاي روشنایي عمومي 
و موضعي، مخازن آب و سوخت، توزیع نیروي 
برق و لوله کشي هواي فشرده، در فاز اول اجرا و 

بهره برداري شد.
خط بدنه در فضایي به مساحت سه هزار و ۴56 
مترمربع و با ظرفیت سه بدنه در ساعت به منظور 
تولید بدنه سمند طراحي شده است. عملیات نصب 
و راه اندازي خط بدنه طي سه مرحله در سالهاي 
1386، 1387 و 1389 اجرا و نهایتا در آبان 1389،
 این خط آماده تولید انبوه بدنه سمند شد. الزم به 
ذکر است خطوط تولید تزیینات و بدنه در یك 

سالن جانمایي شده اند.
خط بدنه مشتمل بر تجهیزاتي بدین شرح زیر است:

  انواع جیگ و فیكسچرهاي مونتاژ بدنه
 سیستم هاي انتقال زمیني

 جرثقیل هاي بادي و برقي
 گانهاي جوشكاري دستي

 Co2 دستگاه هاي جوش 
  دستگاههاي پیچ جوش

 پمپ سیلر
 انواع ابزارهاي بادي

در  دستگاه  پنج  ظرفیت  با  نیز  رنگ  سالن 
و 616  هزار  پنج  مساحت  به  سالني  در  ساعت 
متر مربع که شامل یك نیم طبقه به مساحت 
576 متر مربع نیز است توانایي رنگ آمیزي بدنه 
خودروهاي سمند، پژو پارس، روآ و وانت پیكان را 
دارد. طراحي این خط در سال 1386 آغاز شد و 
تجهیزات مربوطه به تدریج و طي سال 1387 به 
سنگال ارسال شدند و نصب تجهیزات از اسفند 
از چند مرحله توقف در  1387 آغاز شد و پس 
شد. بهره برداري  و  راه اندازي  آماده  پاییز 1389 

تجهیزات اصلي این سالن که در مجموع وزني 
در حدود 1000 تن را شامل مي شود، عبارتند از:

 PT/ED تانك هاي  
)Spray booth( تونل هاي رنگ رویه  
)Desludge( تانك هاي لجن گیري  

  کوره هاي پیش رنگ و رنگ رویه
  محیط هاي کاري

)PMR( تجهیزات ساخت و ترکیب رنگ  
  تجهیزات پاشش سیلر

)ASU( هواسازها  
  کانوایرهاي انتقال بدنه

  خط رنگ سپر
  سیستم هاي کنترل 

تامین انرژي هاي مورد نیاز سالن هاي تولیدي و 
نیز تاسیسات زیربنایي کارخانه توسط شرکت تام 
انجام شده است . تجهیزات و سیستم هاي اصلي 
مرتبط با تاسیسات زیربنایي این کارخانه عبارتند از:

 مولدهاي دیزلي برق اضطراري
 سیستم هاي تبرید صنعتي )چیلر(
 کمپرسورهاي مولد هواي فشرده

 بویلرهاي صنعتي
 15 میزان  به  برق  نیروي  توزیع  سیستم   
مگاوات  و توزیع فشار قوي به میزان 9 مگا 
ولت آمپر مجموعا شامل 70 کیلومتر کابل کشي، 
اجراي 113 تن ساپورتینگ،120 عدد تابلو توزیع، 

چهار عدد پست برق و هفت عدد ترانس
 سیستم ها و مخازن سوخت رساني

 شبكه مخابرات شامل سه دستگاه رك،250 
عدد نود و 300 خط تلفن

 اجراي شبكه فاضالب صنعتي و انساني و 
دفع نزوالت آسماني

 سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق شامل 

21

تجهیزات تزريق مواد شیمیايي خودرو

گــزارش  ویژه

نمايي از جرثقیل هاي هوايي
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تجهیزات  و  حریق  کنترل  و  کشف  تجهیزات 
هشدار دهنده و نیز کپسول اطفاي و جعبه¬هاي 

آتش نشاني
 تامین روشنایي محوطه کارخانه و سالن هاي 
  ) Lumen( تولیدي به میزان 37 میلیون لومن
و  روشنائي  باسداکت  کیلومتر  دو  اجراي  شامل 

1310 دستگاه چراغ صنعتي
 لوله کشي هواي فشرده در داخل سالن هاي 

تولیدي
آب  جهت  پمپ خانه  و  آب رساني  شبكه   

صنعتي و آب شرب مورد نیاز کارخانه

  انتقال تكنولوژي
در اجراي عملیات نصب و راه اندازي تجهیزات 
خطوط تولید و تاسیسات زیربنایي سعي شده از 
بهره برداري  سنگال  کشور  داخلي  توان  حداکثر 
شود به طوري که سنگالي ها حدود 120 هزار نفر-

ساعت مشارکت داشته اند. این پروژه با توجه 
به عدم وجود نیروي انساني فني و متخصص 
در کشور سنگال نقش مهمي در آموزش و 
ارتقا فني کارگران بومي و اشتغال زایي در 
منطقه ایفا کرده است و خرسندي و رضایت 
مردم و شخص رییس جمهور سنگال در 
کامال  ایشان  و سخنراني  افتتاحیه  مراسم 

مشهود بود.
عالوه بر این  1300 نفر- ساعت آموزش 

قالب  در  سنیران  سنگالي شرکت  پرسنل  براي 
برگزاري دوره هاي آموزشي الزم جهت تعمیر و 
نگهداري و به کارگیري صحیح تجهیزات خطوط 

تولید در ایران و سنگال برگزار شد.

 چالش ها و مشكالت
کار در کشور سنگال داراي مشكالت فراواني 
بوده است که تاکنون در پروژه هاي داخلي و سایر 
مواجه  آن  با  خودرو  ایران  صادراتي  پروژه هاي 

نبوده ایم. اهم موارد بدین شرح است:

 وجود تحریم هاي بین المللي که موجب بروز 
مشكالتي در انتقال بین بانكي ارز به سنگال شد 
و لذا ارسال پول مورد نیاز پروژه به سختي و با 

راه کارهاي غیرمعمول انجام مي شد.
اول  فاز  انجام  در  زماني  محدودیت  وجود   
پروژه به دلیل ضرورت راه اندازي پروژه پیش از 
در  اسالمي  کشورهاي  سران  اجالس  برگزاري 

کشور سنگال در اسفندماه 1386 .
 فاصله زیاد بین کشورهاي ایران و سنگال 
باعث شد، هر بار رفت یا برگشت به کشور سنگال 
به 30  قریب  و صرف  پرواز  انجام سه  مستلزم 
ساعت در مسیر بوده که خستگي زیادي براي 

پرسنل به همراه داشت. 
 آب و هواي نامناسب کشور سنگال، رطوبت 
باال و وجود بارندگي هاي بسیار شدید موسمي در 
پاره اي از اوقات سال، سطح بهداشت بسیار پایین 
در این کشور و شیوع بیماري هایي نظیر ماالریا و 

بیماري هاي گوارشي.
 باال بودن قیمت مواد اولیه و تجهیزات در 
سنگال )بیش از 2 برابر قیمتهاي بازار ایران( که 
ایجاب مي کرد کلیه اقالم مورد نیاز از ایران تامین 

و ارسال شوند.
و  سنگال  کشور  صنعتي  پایین  ظرفیت   
کارگاه هاي  به  دسترسي  امكان  عدم  نتیجه  در 
مجهز صنعتي و نیروي فني ماهر، عدم حضور 
در  صنعتي  شرکت هاي  عمده  نمایندگي هاي 
این کشور، گران و کمیاب بودن تجهیزاتي نظیر 

جرثقیل و لیفتراك با ظرفیت هاي مناسب نصب 
تجهیزات سنگین و هزینه زیاد خدمات صنعتي در 

این کشور. 
به  ایران  از  حمل  زمان  بودن  طوالني   
از تهران به  با توجه به زمان حمل  سنگال که 
بندر عباس،حمل دریایي، انجام امور گمرکي و 
تي یس،  سایت  به  رسیدن  و  داکار  در  ترخیص 

حمل تجهیزات حداقل دو ماه زمان مي برد .
  همزمان بودن نصب تجهیزات صنعتي با 
اجراي عملیات ساختماني )پوشش سقف، کفسازي 
و اجراي فونداسیون تجهیزات، ساخت دیوارهاي 

جانبي( و وجود گرد و خاك زیاد در سالن.
برق،  نوسانات مكرر جریان  و   قطع شدن 
یكي از مشكالتي بود که همواره عملیات نصب 
و راه اندازي را دچار خلل و مشكل مي کرد. به طور 
متوسط روزانه چهار ساعت قطعي جریان برق در 
سایت وجود داشت و نوسان برق نیز خساراتي به 

تجهیزات حساس الكتریكي وارد کرد. 
سازگاري  عدم  و  بودن  بهداشتي  غیر   
غذاهاي محلي سنگال با ذائقه ایراني و هزینه 
زیاد تامین غذاي مناسب براي پرسنل ایراني.

فاحش  اختالفات  و  تمایزات  وجود   
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بین کشورهاي 
ایران و سنگال و بروز برخي مشكالت امنیتي 

براي نفرات ایراني
نفرات  با  ارتباط  برقراري  در  مشكل   
سنگالي به دلیل عدم آشنایي اکثر مردم این کشور 

با زبان انگلیسي
 در زمان شروع عملیات نصب و راه اندازي 
با توجه به عدم وجود دیوار در اطراف کارخانه، 
رفت آمدهاي ناخواسته افراد غیر مسوول و نیز در 
پاره از موارد عبور و مرور حیوانات از داخل سایت 

مشكالتي را براي فرایند نصب بوجود مي آورد. 

گــزارش  ویژه
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گــزارش

        نگاهي به همكاري مشترك تام و شريك ترکيه اي

محمد كیاني – واحد روابط عمومي

23

كد: 91205

توافقنامه  امضاي  خبر  که  بود  پیش  چندي 
عمراني  و  صنعتي  حوزه هاي  در  تام  همكاري 
افتاد. زبان ها  سر  بر  ترکیه اي  شرکت  یك  با 
این که این همكاري چه اهمیتي دارد و جایگاه 
 EPC این شرکت ترکیه اي در میان شرکت هاي
کار منطقه به چه صورت است، موضوعي است 
است. شده  پرداخته  آن  به  گزارش  این  در  که 
ساالنه  مجمع  امسال  ابالغیه  به  توجه  با 
تام، موضوع صادرات خدمات فني و حضور در 
بازارهاي صادراتي بیش از پیش مورد تاکید و در 
دستور کار شرکت تام ایران خودرو قرار گرفت.
بازارهاي  در  است  قرار  تام  میان  این  در 
و  ترکمنستان  عراق،  جمله  از  منطقه 
باشد. داشته  پررنگ تري  حضور  ترکیه 

به دنبال سیا ست حضور تام در بازارهاي جهاني 
و پس از دریافت رتبه A در حوزه فعالیت هاي 
صنعتي و معدني، تام در اولویت واگذاري پروژه 
هزار  پنج  از  باالتر  حجم  با  پروژه هاي  انجام  و 
میلیارد ریال در مجموعه وزارت صنعت، معدن 
موضوع  این  یقینا  است.  گرفته  قرار  تجارت  و 
تاثیر مثبتي در راستاي ارتقاي برند تام و حضور 
گذاشت. جاي  به  منطقه  بازارهاي  در  پرنگ تر 

به دنبال آن اخیرا شرکت تام موفق به امضاي 
برتر  از شرکت هاي  با یكي  توافق نامه مشترك 

EPC کار ترکیه و به دنبال آن گسترش احتمال 
حضور در بازارهاي منطقه و حتي اروپایي شده است.

نگاهي به فعالیت هاي هلدینگ ترك
این شرکت جزو هلدینگ هاي رده نخست 
مختلف  زمینه هاي  در  که  است  ترکیه  کشور 
فرودگاهي،  صنایع  ساختمان،  راه،  جمله  از 
صنایع  و  نیروگاهي  صنایع  هوایي،  صنایع 
ریلي فعالیت داشته و پروژه هاي بزرگي را در 
است.  کرده  اجرا  این کشور  از  خارج  و  ترکیه 
در  بین المللي  پروژه  چندین  همچنین 
اجرا  به  روسیه  و  عراق  مثل  بازارهایي 
شاخص  پروژه هاي  جمله  از  و  است  درآورده 
انرژي  نیروگاه هاي  احداث  به  مي توان  آن 
خورشیدي(،   – بادي  نیروگاه هاي  جمله  نو)از 
نیرو،  انتقال  خطوط  و  برق  پست  احداث 
مختلف  مناطق  در  مسكن  انبوه سازي 
آب  انتقال  عظیم  پروژه  چند  احداث  ترکیه، 
دوراهه  تونل  احداث  و  ترکیه  با  آن  توزیع  و 
کرد. اشاره  آنكارا  شهر  نزدیكي  در  طول  به 

شرکت  بزرگترین  هم اکنون  شرکت  این 
ترکیه(،  در  هوایي  هوایي)آمبوالنس  خدمات 
هلي  به  دهنده  سرویس  جایگاه  بزرگترین 
رده  در  و  کوچك  هواپیماهاي  و  کوپترها 

پروژه  در  شده  صالحیت  تایید  شرکت هاي 
مي رود. شمار  به  استانبول  منوریل  خطوط 

مزیت هاي همكاري تام
این هلدینگ ترك در زمینه سیویل و سازه 
 EPCF جزو  بزرگترین شرکت هاي در زمینه
حضور  خال  مي تواند  که  مي شود  محسوب 
چنین پیمانكاراني را در زنجیره پیمانكاران تام 
پوشش دهد همچنین داراي ارتباطات سیاسي 
قوي با دولت ترکیه است که این امر در زمینه 
خصوص  به  بیشتر  هرچه  مشترك  همكاري 
ساخت نیروگاه با سرمایه گذاري شریك ترك و 
فروش برق ایران در مرز ترکیه را ارتقا مي دهد.
در زمینه ریلي نیز با توجه به ارتباط با مرکز 
شریك  مي تواند  ترکیه  ریلي  تحقیقات  بزرگ 
و  کرمانشاه  منوریل  در حوزه  تام  براي  خوبي 
ضمن  باشد  آن  فني  دستاوردهاي  از  استفاده 
با توجه به سطح گردش مالي باالي  این که 
عنوان  به  آن  از  استفاده  امكان  هلدینگ  این 
است. پذیر  امكان  تامین  منابع خوب  از  یكي 

شرکت  دو  توافقنامه  این  امضاي  با 
در  مشترك  حضور  بازاریابي،  جهت 
پروژه هاي  در  همكاري  و  مناقصات 
مي  کنند. همكاري  یكدیگر  با  فعلي 



24

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو
شماره 6 | بهمن و اسفند91

مروري بر فعاليت هاي 
گـروه نيـرو و تاسيسـات

كیوان پور ياور ـ گروه نیرو و تاسیسات

مقدمه
 )BT(این گروه در ابتدا تحت عنوان گروه فناوري هاي ساختماني
آغاز به کار کرد. این نام با توجه به حوزه هاي تخصصي فعالیت 
گروه در بدو تاسیس که شامل فعالیت در زمینه هاي تاسیسات 
الكتریكي، تاسیسات مكانیكي، سیستم هاي اعالم و اطفا حریق 
و مهندسي بود انتخاب شد. طي سال هاي اخیر به منظور حضور 
بازار  توسعه  واحد  نیرو  توزیع  و  انتقال  تولید،  صنعت  بازار  در 
نیرو در دل گروه  فناوري هاي ساختماني شكل گرفت و با انجام 
پروژه هاي پست 400 کیلوولت فوالد بافق، پست 400 کیلوولت 
فوالد بردسیر و برنده شدن در مناقصات پست 132/20 کیلوولت 
اسكان)مسكن مهر گلبهار(، پست 63/20 کیلوولت فوالد کویر 
دامغان و نیروگاه 50 مگاواتي ایران خودرو و حضور در مناقصات 
متعدد نیروگاه، خطوط توزیع و انتقال و پست هاي برق نام گروه 

»نیرو و تاسیسات« تغییر پیدا کرد.

حوزه هاي تخصصي
حجم، تنوع و تخصصي بودن پروژه هاي ارجاع شده سبب شد تا در مـدت 
زمان کوتاهي بعد از شكل گیري گروه، سازماندهي گروه هاي کاري تخصصي 
بر پایه زمینه هاي کاري زیر تشكیل شود و به صورت مستمر از لحاظ کمي 

و کیفي گسترش یابد: 
1. برق

1.1. تولید نیرو
1.1.1. نیروگاه هاي حرارتي)گازي،بخار و سیكل ترکیبي(

CHP 1.1.2. تولید همزمان برق و حرارت
1.1.3. واحدهاي برق اضطراري

1.2. پست و سوئیچگیر)انتقال،فوق توزیع و توزیع(
1.3. خطوط انتقال نیرو

1.۴. توزیع نیرو)فشار متوسط و فشار ضعیف(
1.5. روشنایي عمومي و صنعتي و اتوماسیون روشنایي

1.6. تاسیسات برق صنعتي شامل :
1.6.1. سیستم توزیع شامل تابلوهاي توزیع، سیني گذاري و کابل کشي

1.6.2. سیستم هاي حفاظتي )زمین، کاتدیك، صاعقه(
 FACTS 1.7. ادوات

2. تاسیسات مكانیكي 
2.1. سیستم هاي تامین و توزیع انرژي هاي مورد نیاز فرایندها

2.2. سیستم هاي تهویه حرارتي و برودتي
2.3. تجهیزات سیستم هاي حرارتي و برودتي مرکزي نظیر بویلرها، چیلرها، 
کولینگ تاورها، پمپ هاي تامین فشار و دبي، مخازن انبساط و ذخیره و 

تجهیزات کنترلي.
2.۴. سیستم هاي تصفیه آب و فاضالب

2.5. لوله کشي و کانال کشي هاي صنعتي 
2.6. سیستم هاي اطفاي حریق اتوماتیك و دستي

2.7. شبكه آبرساني و پمپ خانه ها
2.8. ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز و سیستم هاي سوخت رساني 

3.سیستم هاي مخابراتي و ایمني حفاظتي 
 . SCADA , RTU  DCS .3.1

3.2. شبكه هاي IT صنعتي
3.3.  سیستم هاي مخابرات عمومي شامل :

 )Paging(3.3.1. سیستم هاي صوتي مشتمل بر سیستم هاي پیجینگ
)Intercom(واینترکام

PABX 3.3.2. تلفن و سیستم

كد: 91206

گــزارش

گروه نیرو و تاسیسات  شرکت تام ایران خودرو بر اساس نیازهاي شرکت، به انجام پروژه هاي با تكنولوژي باال در زمینه هاي 
تولید، انتقال و توزیع نیرو، سیستم هاي مخابراتي و ایمني حفاظتي، تاسیسات مكانیكي و تاسیسات الكتریكي مشغول است. این 
گروه از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرد، در سال 1384 به صورت رسمي به عنوان یكي از واحدهاي شرکت تام معرفي شد 

و در سال 1386 به گروه ارتقا یافت.
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گــزارش

 )CCTV(3.۴. سیـستم هاي نظارت تلویزیوني
 Intelligent,( 3.5. سیستم اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند  و متعارف

 )Addressable, Conventional
3.6. سیستم هاي یكپارچه مدیریت ساختمان)BMS( مشتمل بر سیستم 
هماهنگ کننده و مدیریت یكپارچه تاسیسات مكانیكي و الكتریكي)مدیریت 
انرژي – EMS (،  سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق ، پیجینگ ، کنترل 

تردد و نظارت تلویزیوني. 
)Access Control( 3.7. سیستم تردد

۴. سیویل و سازه
۴.1. معماري 

۴.2. سیویل
۴.3. سازه

گروه نیرو و تاسیسات عالوه بر حوزه هاي اصلي فعالیت خود شامل حضور 
مستقیم در مناقصات و پروژه هاي صنایع خودرو،  نیرو)تولید، توزیع و انتقال 
نیرو( و تاسیسات و تجهیزات)سیستم هاي کولینگ، سیستم هاي تصفیه آب(، 
به سایر گروه هاي فعال در شرکت براي حضور در مناقصات و انجام پروژه ها 

خدمت رساني مي کند.

پروژه هاي جاري
پروژه هاي جاري گروه نیرو و تاسیسات به شرح زیر است :

فعالیت هاي توسعه بازار
فعالیت هاي توسعه بازار در گروه نیرو و تاسیسات مشتمل بر حضور در 
مناقصات و فرصت هاي حوزه تولید، انتقال و توزیع نیرو همچنین بخش 
تاسیسات مكانیكي و الكتریكي و سیستم هاي ایمني و حفاظتي است. اهم 
مناقصاتي که گروه در سال جاري در آنها حضور داشته است به شرح زیر است:

عقد شراکت هاي تجاري در حوزه هاي مهندسي، تامین و اجرا از دیگر 
وظایف بخش توسعه بازار است که در این راستا به منظور بهبود توان مهندسي 
با برخي از مهمترین شرکت هاي مهندسي فعال در حوزه نیرو از جمله قدس 

نیرو، مشانیر، منیران، تدبیر نیرو، احداث کنترل و موننكو ایران موافقتنامه 
همكاري امضا شده است. این موافقتنامه ها در راستاي گرفتن خدمات مشاور 

و نظارت مهندسي یا حضور در مناقصات به صورت مشارکت خواهد بود.
و  نیرو  گروه  خارجي  با شرکت هاي  موافقتنامه هاي همكاري  حوزه  در 
تاسیسات به منظور ایجاد مزیت رقابتي و حضور در بازار نوپاي تولید همزمان 
آمریكایي  اروپایي و  از 18 شرکت  با بیش  از مذاکره  برق و حرارت پس 
نهایتا موفق شد با یكي از نمایندگي هاي شرکت MWM آلمان براي تامین 

موتورهاي گاز سوز شراکتنامه تجاري امضا کند.
اهم موافقنامه هاي گروه با شرکت هاي خارجي در جدول زیر نمایش داده 

شده اند:

منابع انساني
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مديريت انبار و کنترل موجودي در سايت هاي
 شرکت تام ايران خودرو

كد: 91207عباداله فضلي– واحد امور برنامه ريزي و كنترل پروژه

گــزارش

•سیستم انبار و کنترل موجودي 
با توجه به ماهیت پروژه اي شرکت تام، خریدهاي 
درخواستي  اقالم  تهیه  مشكل  پروژه،  هر  خاص 
هر پروژه و وجود محدودیت هاي گوناگون تامین، 
کنترل موجودي هر پروژه تا زمان مصرف در محل 
پروژه ها، اهمیت نگهداري و تحویل به موقع این 
اقالم را دو چندان مي کند که این امر با توجه به تعدد 
پروژه هاي جاري و خاتمه یافته، نیاز به نرم افزار کامل 
و قدرتمندي را پررنگ مي کند که بتواند امكاناتي از 
قبیل تفكیك موجودي هر پروژه و مرکز هزینه مجزا، 
کنترل موجودي کلي بدون در نظر گرفتن موجودي 
پروژه ها و تهیه گزارشات جامع و  در نهایت تسویه 

حساب بدهي پروژه ها را فراهم کند.
 انجام این امر مهم با تهیه نرم افزار انبار و کنترل 
موجودي توسط واحد رایانه شرکت تام میسر شد 
و طي سالهاي متمادي با ارایه راه کارهاي مناسب 
مستمر  بهبود  برنامه ریزي  و  انبار  واحد  توسط 
پیدا کرد و در حال حاضر نرم افزار انبار و کنترل 
موجودي تا حد زیادي جوابگوي نیازهاي پروژه اي 
البته  صد  و  است  مرتبط  کارشناسان  و  شرکت 
بهبود مستمر با توجه به تغییر فرایندها، نیازهاي 
جدید و تهیه گزارشات بهینه، همچنان ادامه دارد.

•عملكرد انبارهاي سایت ها
عملیات انبارداري در سایت ها از دو منظر قابل 

بررسي است: 
1. از منظر واحد مالي/برنامه ریزي

2. از منظر پروژه/برنامه ریزي 
در منظر اول تهیه اسناد »رسید و حواله مستقیم« 
و »انتقال اقالم« و ارسال به دفتر انبار شرکت تام 
جهت ثبت در سیستم انبار و کنترل موجودي و پیرو 
آن ارسال اسناد فوق به واحد مالي کفایت مي کند 
که با انجام این فرایند تحویل کاال به پیمانكار تام 
محرز شده و عملیات ریالي کردن اسناد و بسته 

شدن پرونده خرید انجام مي پذیرد.
از منظر پروژه/ برنامه ریزي که قسمت اصلي 
و با اهمیت از دید پروژه است، کنترل موجودي 
اقالم وارده و مصرف بهینه و نظارت و مدیریت بر 
گردش کاالهاي وارد شده به سایت است تا اقالم 
وارده مطابق پیش بیني و نیاز روز و آتي پروژه به 
مصرف برسند. در این خصوص آموزش هاي الزم 

به انبارداران سایت ارایه مي شود .
با توجه به ماهیت پروژه محور بودن شرکت تام، 
استقرار نیرو و توان سخت افزاري و نرم افزاري شرکت 
در راستاي تكمیل و اجراي پروژه در محل فیزیكي 
خاص، نیاز به یكسري فرایندهاي خاص است تا 
هم هدف مدیران و کارشناسان اجرایي پروژه فراهم 
شود هم هدف واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه 
در راستاي مدیریت کنترل موجودي و انبارداري 
فراهم گردد . در این راستا با توجه تعدد سایت ها 
جهت کنترل و شناسایي آسان اسناد و مدارك 
سیستمي و کنترل موجودي ، تمهیداتي در نظر گرفته 
شده است که تعدادي از موارد به قرار زیر است :

1.شماره شناسایي سایت ها و فرم هاي مرتبط
در هر سایت از یك سري فرم هاي ثابت که 
اهم آنها »رسید و حواله مستقیم« و »انتقال اقالم« 
است، استفاده مي شود و جهت تفكیك و شناسایي 
سایت ها از یكدیگر و شماره گذاري فرم ها از روش 
کدگذاري استفاده مي شود تا بتوان با رویت شماره 
سند به مرجع صادر کننده سایت، سال مالي و 

شماره سریال سند پي برد.
این موضوع در خصوص تمامي اسناد سایت ها 
و فرم هاي انبار قطعات و انبار ملزومات رعایت شده 

است.

2. بازدیدهاي دوره اي از سایت ها 
در راستاي تعامل بیشتر با انبارداران و مدیران 

نقاط  و  مشكالت  مشاهده  سایت ها،  پروژه 
انبارداري  قوت هر سایت و تجدید آموزش هاي 
دارد. ویژه اي  اهمیت  سایت ها  از  دوره ا ي  بازدید 

3. انبارگرداني سایت ها
پروژه  اجراي  زمان  مدت  که  سایت هایي  در 
از یك دوره که معموال بیش از یك سال است، 
فراتر مي رود نیاز به انبارگرداني در سایت ها بیشتر 
احساس شده که این امر با شمارش موجودي انبار 
سایت انجام مي شود و نتیجه امر به اطالع مدیر 

پروژه و مدیر برنامه ریزي مي رسد.
  

4. آموزش مستمر انبارداران سایت ها
با توجه به بهبود مستمر سیستم، انتظارات جدید 
شرکت از انبارداران سایت ها و نیاز به بروز شدن 
آنها، تغییر روال و فرایندهاي انبارداري، بیش از 
پیش اهمیت پیدا مي کند و در راستاي دستیابي 
به این مهم کالسهاي انفرادي یا گروهي تشكیل 
مي شود تا از نزدیك نقطه نظرات و نقاط ضعف و 
قوت سیستم مشخص شده و همكاران از تجربیات 

هم بتوانند استفاده کنند. 

5. مشاوره و ارایه راه کار در جهت بهبو د 
و سهولت در  کنترل موجودي 

سایت ها به لحاظ فاصله جغرافیایي و متفاوت 
بودن امكانات در دسترس نیاز به تعامل بیشتر و 
ایجاد زبان مشترك با دفتري مرکزي دارند، در این 
راستا اقداماتي انجام شده است که از شاخص ترین 
کنترل  و  انبار  افزار  نرم  نصب  به  مي توان  آنها 
موجودي که بصورت online  از طریق اینترنت در 
بانك اطالعاتي مستقل اشاره کرد و انبار مرکزي 
قادر خواهد بود بانك اطالعاتي سایت مورد نظر را 
مشاهده و کنترل هاي الزم را بر اطالعات وارد شده 

در سیستم انجام دهد.
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گــزارش

Refrence:
Corruption Perceptions Index 2012, Transparency International

مروري بر گزارش فساد اداري در 17۶ کشور جهان
كد: 91208مژگان مرتضايي مقدم – معاونت فروش و توسعه بازار

سازمان  یك  بین الملل،  شفافیت  سازمان 
غیردولتي و مستقل است که مقر آن در آلمان 
قرار دارد و از سال 1993 میالدي گزارش هایي 
و  جهان  کشورهاي  در  فساد  میزان  درباره 
منتشر  آن  با  مبارزه  براي  ها  دولت  تالش 
اي  رابطه  کشور،  یك  در  فساد  خطر  مي کند. 
دارد. کشور  آن  در  ثبات  و  اقتصاد  با  نزدیك 
نمایانگر سوء استفاده دولتمردان و سیاستمداران 
از ادارات دولتي در راستاي منافع )CPI(، شاخص 
تعریف شده فساد شخصي و میزان پرداخت هاي 
رشوه در سیستم اداري و سیاسي و ناتواني یا نقص 
اداري  با مصادیق فساد  برخورد  براي  قوانین  در 
تخصیص  و  مالي  پروسه هاي  شفافیت  عدم  و 
شاخصي  شاخص،  این  است.  دولتي  اعتبارات 
ترکیبي بوده که براي هر کشور از نتایج بررسي 
براي  مرجع  سه  ارزیابي)حداقل  معتبر  منبع   13
این  ارزیابي  مشمول  تا  است  الزم  کشور  هر 
موسسه شود( و جمع آوري نظرات افراد درگیر در 
تجارت و تحلیلگران کشورها حاصل شده است.
قابل  اطالعات  نبودن  دسترس  در  علت  به 
 2012 سال  در   ، کشورها  همه  براي  اعتماد 
این  شامل  کشور   176 به  مربوط  اطالعات 
سواالت  مجموعه  نهایي  نتیجه  شده اند  بررسي 

ارزیابي شده براي کشورها در قالب صفر تا 100 
دهنده  نشان  عدد 100  است  شده  بندي  درجه 
پاك بودن کشور مورد بررسي و عدد صفر بیانگر 
است. کشورها  آن  اداري  فساد  باالي  درجه 

دانمارك، فنالند و نیوزیلند با رتبه 90 در جایگاه 
اول، سوئد)با رتبه 88 ( و سنگاپور)با رتبه 87 ( نیز 
به ترتیب در جایگاه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. 
کره شمالي، سومالي و افغانستان با امتیاز هشت 
رتبه آخر)جایگاه 17۴( را به خود اختصاص داده اند و 
در میان 27 کشور عضو منطقه یورو، یونان با امتیاز 
36 در جایگاه 9۴ و ایتالیا با امتیاز ۴2 در جایگاه 72 
به ترتیب بیشترین فساد مالي و اداري را تجربه 
مي کنند. آلمان و فرانسه به عنوان قدرتمندترین 
کشورهاي محدوده یورو به ترتیب با امتیاز 79 و 
71 در جایگاه سیزدهم و بیست و دوم هستند.

 ،  19 جایگاه  در   73 امتیاز  با  امریكا 
 ،  80 جایگاه  در   39 امتیاز  با  چین  کشور 
دارد. قرار   5۴ جایگاه  در   ۴9 امتیاز  با  ترکیه 
امتیاز،   100 از  ایران  گزارش  این  اساس  بر 
28 نمره کسب کرده و با 13 رتبه تنزل نسبت 
به سال گذشته درمیان 17۴ جایگاه، در جایگاه 
روسیه،  قزاقستان،  کشورهاي  همراه  به   133
دارد. قرار  وهندوراس  ،کومور  گویان  جمهوري 

از کشورهاي حوزه خلیج فارس نیز امارات و 
قطر با امتیاز 68 در جایگاه 27 ، عمان با امتیاز 
۴7 در جایگاه 61،کویت و عربستان با امتیاز ۴۴ 
در جایگاه 66 ، عراق با امتیاز 18 در جایگاه 162 و 
مصر با امتیاز 32 در جایگاه 118 قرار گرفته است.
 28 امتیاز  با  قزاقستان  نیز  میانه  آسیاي  در 
همردیف ایران در جایگاه 133 ، آذربایجان با امتیاز 
27 در جایگاه 139، ازبكستان و ترکمنستان با امتیاز 
17 در جایگاه 170، ارمنستان با امتیاز 3۴ در ردیف 
105، تاجیكستان با امتیاز 22 طي گزارش فساد 
اداري و مالي کشورها، در جایگاه 105 قرار گرفته 
است.کشورهاي آسیاي میانه تقریبا در انتهاي لیست 
و حتي بعد از کشورهاي افریقایي دیده مي شوند.

درصد   70 ارزیابي  مورد  کشور   17۴ بین  در 
کشورها امتیازي کمتر از 50 داشته اند که به تفكیك 
در امریكا 66 درصد، در آسیاي جنوب شرقي 65 
درصد، در مرکز آسیا و اروپاي شرقي 95 درصد، در 
اتحادیه اروپا و غرب اروپا 23 درصد، در خاورمیانه و 
شمال افریقا 78 درصد و در مرکز و در جنوب افریقا 
90 درصد امتیازات کمتر از 50 بوده است که در 
نگاه اول، امتیازات نشان دهنده شفافیت بیشتر مالي 
و سوء استفاده کمتر از اعتبارات دولتي درکشورهاي 
اسكاندیناوي، استرالیا، اتحادیه اروپا وکانادا است.
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گـزارش تصویري

دوميـن جشنـواره ورزشـي تـام

كد: 91209

تیم اول - فوتسال تام

مسابقات فوتسال تام
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دوميـن جشنـواره ورزشـي تـام

تیم اول - والیبال تام

اهداي جوايز مسابقات فوتسال

اهداي جوايز مسابقات والیبال
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PLM-  سيستم مديريت يكپارچه اطالعات و داده های مهندسی 
موسي بهنیا – گروه بدنه، قالب و پرس

به دلیل رقابت شدید، شرکت های معتبر دنیا 
ابزارهای  به  جهانی،  بازار  در  خود  بقای  برای 
تكنولوژیك مانند سیستم  PLM روی آورده اند. 
دلیل  به  خودروسازی  زمینه  در  خصوص  به 
تكنولوژی بر بودن آن، شرکت های بزرگ مانند 
تویوتا، جنرال موتورز، فولكس واگن، دایلمرکرایسر، 
بنز، BMW، پژو، رنو و هیوندای، درنهایت تمام 
شرکت های معتبر دنیا سال ها قبل این تكنولوژی 
کرده اند. پیاده  خود  سازمانی  تمام سطوح  در  را 

دالیل کاربرد سیستم PLM  مبتنی بر 3 
اصل اساسی است :

)COST( کاهش هزینه -
 )TIME( افزایش سرعت -

)QUALITY(  کیفیت برتر -
بیانگر آنست بخش عمده هزینه و زمان بری 

-Real  محصول در زمان ساخت و راه اندازی
اتفاق می افتد . هزینه های اضافی، دوباره کاری ها 
و زمان بر بودن پروژه ها عمدتا ناشی ازاشتباهات 
طراحی   ،  Process planning( طراحی 
سیستم های مكانیكال و کنترل PLC( بوده و 
دلیل این خطاها، عدم کنترل کامل سازندگان بر 
روی پروسه تولید محصول است و در ضمن نبود 
یك سیستم مدیریت یكپارچه اطالعات و داده ها و 
ضعف ارتباطات داخل و بیرون سازمانی، این فرآیند 
را تشدید می نماید. PLM  با شناسایی چالش هایی 
عملی  راه کارهای  درگیرند،  آن  با  که شرکت ها 
برای غلبه بر این ناکارآمدی و هزینه های اضافی 

ارایه می کند.
 PDM & از   متشكل    PLM سیستم   -1

: Digital manufacturing

تكنولوژی   Digital manufacturing
و  فرآیند طراحی  مدیریت محصول است. طی 
آن  روی  بر  ذیل  کنترل های  و  عملیات  تولید، 

انجام می گیرد. این فرایند شامل:
 1-1 - طراحی فرآیند پروسس شامل :

 1- طراحی فرآیند 2- آنالیز زمان 3- باالنس 
 Production & Resource  -۴ خط 
 -6 راندمان   و  هزینه  آنالیز   -5  Planning
ارگونومی   -7 بعدي  سه  و  بعدي  دو  آوت  لي 
ایجاد مدارك و گزارش دهي در فرمتهاي   -8
مختلف وبصورت اتوماتیك براي پروسس ،تولید 

و منابع و ..
و  پروسس  ارزیابی  و  شبیه سازی   -1-2

Feasibility Study تولید محصول  شامل :
1- قابلیت و سهولت دسترسی  به نقاط جوش 
، سیلر ، محصول و.. 2- سهولت و امكان کاربرد 
ابزار  3- طراحي و شبیه سازي سلول و خطوط 

Off Line Programming -۴  تولید
 5- ایجاد اتوماتیك مدارك  

و  محصول  کیفیت  کنترل  سیستم   -  1-3
مدیریت تلورانس 

  PLC Debugging ۴-1– مهندسي کنترل و
به  مربوط  مدارك  ایجاد   –  1-5

: PLM مقدمه اي بر کلیات و اهداف سیستم
از  محصول،  مدیریت  )PLM )Product Lifecycle Managmentپروسه  سیستم 
زمان Concept Design  تا انتهای سیكل – را ه اندازی – بوده وشامل مراحل مختلفی 

است که  به اختصار بیان می شود. 
به  که  این  با  و  کرده اند  را طراحی   PLM دنیا سیستم های  در  شرکت های مختلفی 
لحاظ ظاهری با هم متفاوت هستند ولی در عملكرد شباهت های زیادی دارند. از بین این 
شرکت ها دو شرکت بزرگ و صاحب نام Dassault System و Siemens پیشرو بوده و 

دارای سیستم PLM پیشرفته ای هستند .

كد: 91210
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Work Instruction – دستورالعمل های کاری
 ،Digital Manufacturing طی این فرآیند
و  اطالعات  یكپارچه  و  مدیریت  سیستم  یك 
 PDM)Product نام  به  مهندسی  داده های 
Data Managment( ، کنترل و سازماندهی 
پروسه  در  مهندسی  داده های  و  اطالعات 
تولید مجازی را به عهده دارد . این سیستم در 
PLM مربوط به شرکت داسالت توسط نرم افزار 
Enovia & Smarteam انجام می شود)مشابه 
همین شرایط در  Siemens PLM ، نرم افزار 

TeamCenter است(
 PDM )Enovia & 2- قابلیت های سیستم

: )Smarteam
پالتفرم  یك   Enovia & Smarteam
e-(الكترونیكی سامانه  و  هماهنگ کننده 
و  مدیریت  ذخیره،  برای   )Collaborative
در  منابع  و  پروسه  محصول،  اطالعات  تبادل 
گروه های  شامل   –  1 سطح  مختلف،  سطوح 
کاری )طراحی پروسس و مكانیكال و ...( سایر 
قسمت های سازمانی مانند) بدنه ، تریم ، رنگ و 
 Enterprise به صورت  – بازرگانی(، سطح 2 
)مشتری و تامین کنندگان( و سطح 3  – در سطح 
کل  وشامل   Web based صورت  به  باالتر 
زنجیره تامین کنندگان و مشتری است. با توجه 
به application های زیادی که در هر سطح 
وجود دارد، پرداختن به تمام موارد از حوصله این 
بحث خارج است و فقط به برخی از گزینه ها اشاره 

می شود.
)WorkGroup( -1 A– Level

مربوط  های   application1، سطح  در 
مختلف  فرمت های  مدیریت  سطح   این  به 
مدارك و اطالعات پروسه، مكانیكال، الكتریكال 
یكپارچه  شامل  عملیات  دارد.  عهده  به  را  و... 
مهندسی  مدارك  مختلف  فرمت های  کردن 

طراحی،  تغییرات  کنترل   ،   Smarteam با 
استانداردسازی  مدارك،  پیشرفته  جستجوی 
قطعات و مجموعه ها ، edit کردن BOM است. 
مانند:  SmartExpress  ، SmartEdge و 

 – Smartmulticad
: TeamPDM  1-A-

اطالعات  اشتراك  و  یكپارچه  سیستم   -
 Engineering HUB - بین  داده های  و 

 Manufacturing HUB
محل  به   Engineering HUB  : نكته 
 product(- نگهداری داده های مربوط به محصول
نگهداری  محل  به   )Manufacturing HUB
 process &( داده های مربوط به پروسس و منابع

Resources( در سرور اطالق می شود. 
 –  Update  – رسانی  روز  به  مدیریت   -
اطالعات مربوط به محصول به صورت هوشمند:

است  پروسه ای   Product طراحی محصول 
که ممكن است بارها حین طراحی پروسه دچار 
تغییرات شود. در این روش توسط مكانیزمی به نام 
Batch Transfer سیستم به صورت هوشمند 
کدام  به  مربوط   BOM کند  شناسایی  می تواند 
به  نیازمند   Engineering HUB از  محصول 
 )Update( Manufacturing HUB روزرسانی
پروژه مرتبط با آن را دارد. مزیت مهم این سیستم 
اطمینان کاربران از به روز بودن داده ها و مدارك 

مهندسی است. 
– ذخیره، نگهداری اطالعات، داده ها و مدارك 

با ساختار استاندارد و مطمئن:
شرکت ها،  پروژه های  افزایش  و  پیشرفت  با 
اطالعات و داده ها به طور قابل مالحظه ای زیاد 
شده به طوری که دیگر قابل مدیریت نیستند.  
Smarteamبا سازماندهی مدارك و اطالعات 
در یك سیستم استاندارد و طبقه بندی داده ها بر 
اساس پروژه، مشتری و کاربران یك محیط جدید 
بدون   Profile Card محصول،  درخت  شامل 
نیاز به ساختار دایرکتوری  Windows   ایجاد 
می کند، به طوری که دسترسی کاربران به مدارك 

در هر لحظه به آسانی میسر است.
 Smarteam Database در   مدارك 
Serverبا امنیت باالیی ذخیره شده و کاربران 

تنها با داشتن Login ID & Password می 
توانند به اطالعات دست پیدا کنند . سطح و درجه 

دسترسی برای هر کاربر هم قابل تنظیم است.
به  سرور  در  موجود  مدارك  و  اطالعات  از 
 Backup صورت اتوماتیك نسخه های پشتیبانی

تهیه می شود.

یك  با  پروژه ها  زیر  و  پروژه  اطالعات   -
در  اتوماتیك  به صورت  و  یافته  فرمت سازمان 
توسط  شده  ساخته  پیش  از  دایرکتوری های 
Server- در Check-in /Check-out سیستم
Vault ذخیره می شود. در نتیجه امكان جستجو 
و دست یابی سریع  به مدارك مورد نظر میسر 

می شود.
- ایجاد اتوماتیك Revision های طراحی و 

نگهداری تمام سوابق مربوطه
به   )BOM( Bill of Material ایجاد   -

 Excel  صورت اتوماتیك در محیط
- گزارش دهی در تمپلیت های تعریف شده و 

Smarteam ، Excel، Word با فرمت های
: )Enterprise( -2 B – Level

همزمان با رشد و گسترش شرکت ها در سایز 
و اسكوپ کاری، مدیریت و سازماندهی و ردیابی 
مدارك به بزرگترین چالش آنها در پروسه کاری 
تبدیل می شود. در بسیاری از موارد ردیابی، کنترل 
پروسه ها و برطرف کردن گلوگاه ها برای مدیران 
مشكل می شود. بنابراین دست یابی به ابزاری برای 
تقویت کنترل پروسه و مدیریت اطالعات در یك 

سیستم  Enterprise بسیار ضروری می کند.
: SmartFlow )WorkFlow( - 1-B

 application یك  واقع  در   WorkFlow
برای پیاده سازی سریع مدیریت تغییرات وجریان 
اتوماتیك پروسه های کاری است، در این سیستم 
کاربران در یك Enterprise به طیف وسیعی 
از اطالعات دسترسی خواهند داشت و مدیران) 
گروه، پروژه و...( می توانند راه اندازی، مانیتورینگ 
واجرای پروسه ها و تغیییرات مهندسی را به صورت 

Online انجام دهند.
توسط   که  کاری  پروسه های  جمله  از 
SmartFlow می تواند  مدیریت شوند به شرح 

ذیل است:
 Engineering درخواست تغییرات مهندسی -

)Change Request)ECR
 Engineering مهندسی  تغییرات  دستور   -

)Change Order )ECO
 Request for پروپوزال  تهیه  درخواست   -

 )Quotation)RFQ
Product release –

 procurement پروسه های مربوط به تدارکات–
 supplier شامل  سفارش و تائید اطالعات

: SmartFlow )WorkFlow(  مزیت های
On- اشتراك گذاری اطالعات به صورت -

Line
-درگیر شدن تمام بخشهای مرتبط از طریق 
پروسس های الكترونیكی و اجرای پروسس های 

کاری به صورت موازی
- کاهش زمان تغییرات مهندسی -  شرکتی 
که به طور متوسط 2000 دستور تغییرات مهندسی 
کمك  به  می کند  پروسس  سال  در  را   ECO
نرم افزار Enovia & Smarteam  زمان الزم 
برای پروسسی این تغییرات از سه هفته به دو روز 

کاهش می یابد.
از  مشتری  نیازهای  به  سریع  پاسخگویی   -
تغییرات  به  مربوط  تاثیرات  بهتر  آنالیز  طریق 
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مهندسی در زمینه هایی مانند )هزینه و زمان کار 
مهندسی(

- کار در حالت Paperless و  حذف خطاها 
و بهبود کیفیت 

- مدیران می توانند با بررسی Workflow و 
مانیتورینگ پروسه ها، فعالیت های عقب افتاده را با 
دستور )ECO(، اصالح کرده و از ایجاد گلوگاه ها 

جلوگیری کنند. تصویر12
: Smart Gateway - 2-B

 Smartean در BOM باتوجه به این که ایجاد
شكل می گیرد و مشخصه های  BOM  مانند 
کیفیت، مبنا و Revision باید برابر نظیر خودش 
 ERP(Enterpriseباشد  ERP سیستم  در 

resource planning
و   ERP بین  ارتباط  که  سازمان هایی  در 
مشكالت  نیست  برقرار   PDM(Smartean

ذیل وجود دارد:
و   Manual Synchronization  -
برای دوباره وارد کردن  اختصاص زمان اضافی 

اطالعات به صورت دستی
- نبود جریان پروسه واحد و ارتباطات کنترل 

شده
- اشتباه در سفارش و خرید کاال و خطا در 

پروسه ساخت و تولید
- عدم تطابق لیست مواد و مشخصات آنها بین 

بخشهای مهندسی ، بازرگانی و ساخت 
باسینكرونایزکردن  Smart Gateway
باسایرسیستم هایEnterpriseمانند  PDM
ManufacturingB در زمینه هایي مانندERP
OM&EngineeringBOM  باعث ازبین رفتن 
 application این عدم تطابق ها می شود. این
با Map نمودن عملیات به 3 روش از جمله به 
اطالعات  ارسال  موجب   Automatic صورت 

BOM به ERP می 
شود. 

 Smart  -  3-B
: WEB

ی  سیستم ها
Enterprise نیازمند 
ومدیریت  دسترسی 
تمام  در  اطالعات 
 ، سازمانی  سطوح 
در  و  زمان  هر  در 
موقعیت های  تمام 
جغرافیایی هستند.این 
امكانات  تكنولوژی 
تیمی  کار  برای  الزم 
طیف  طول  در 
شامل   Enterprise
زنجیره  و  مشتری 

تامین کنندگان Supplier  را فراهم می سازد.
استفاده  با  سیستم  این  در  مثال  عنوان  به 
 ،  Enovia&Smarteam قابلیت های  از 
درخواست  مانند  مختلف  کاری  پروسه های 
تغییرات  درخواست  جریان   ،(RFQ(  پروپوزال

 SmartWeb و .... از طرف )ECR( مهندسی
به  اینترنت  ازطریق  و  خودرو  ایران    Client
تام    Smarteam Web Viewer Server
دپارتمان های  در  بررسی  از  بعد  می شود.  آپلود 
 Bidding به  مربوط  فلوچارت  مربوطه، 
 ،)ECO(  یا دستور تغییرات مهندسی Process
توسط مدیران ذیربط طراحی شده و فعالیت های 
الزمه و افراد مورد نیاز برای اجرا تعریف می شود. 
بعد از اتمام ، مدارك  تهیه شده  به طور اتوماتیك 
زیپ شده و کالینت های ایران خودرو می توانند از 

سرور اطالعات را دانلود کنند. تصویر1۴
: Smart Multi-Site – ۴-B

انتقال  سازی  پیاده  برای   Application این 
سریع ،مطمئن اطالعات و داده ها در بین اعضای 
مختلف یك تیم یا چند تیم که در سایت های 
مختلف شرکت در نقاط مختلف جغرافیایی قرار 
دارند ، کاربرد دارد. در این روش می توان به طور 
همزمان بر روی داده ها و اطالعات پروژه کار کرد 
بدون آنكه به ِیكپارچگی مدارك لطمه ای وارد 

شود.
در  مثال  که  کاربرانی  یا  و  مدیران  در ضمن 
زمان تعطیالت می خواهند از منزل به اطالعات 
سرور دسترسی داشته و برروی فایل ها،عملیات 
دهند  انجام   .. و   Edit، طراحی  مانند  مختلفی 
موقعیت  نظراین  مورد   Application توسط 

فراهم می شود. 

 PDM )Enovia &سیستم کاربرد   -  3
Smarteam( در مدیریت پروژه های کالن و 

:  EPC بصورت
با توجه به ورود شرکت تام در عرصه پروژه های 
EPC ، یكی از قابلیت های ENOVIA ، مدیریت 
مختلف  حوزه های  در   EPC بزرگ  پروژه های 

فلزی،  صنایع  نظیر  پروسس  وگاز،  نفت  مانند 
معدنی و نیز انرژی است.

مدیریت پروژه های EPC به صورت یكپارچه 
قبیل  از  اجرایی  حوزه های  تمام  در  منسجم  و 
1- مدیریت ریسك 2- قرارداد 3- اقالم قابل 

 Milestone -5 تحویل ۴- پكیج های کاری
6- مدیریت تغییرات  است. تصویر16

: PLM نتایج حاصله از استقرار نظام
با عنایت به موافقت مدیریت ارشد شرکت تام 
در مورد پیاده سازی PLM و با توجه به اینكه  
نمی تواند  شبه  یك  که  است  فرایندی   PLM
در سازمان استقرار یابد، بنابراین مقرر شده این 
سیستم بر روی یكی از پروژه های بدنه به صورت 
پایلوت به اجرا درآید و سپس در صورت همكاری 
تمام اعضای شرکت، در سایر گروه ها و حوزه ها نیز 

پیاده و مستقر خواهد شد.
سیستم  اجرای  از  ناشی  سرمایه  بازگشت 
مدیریت یكپارچه اطالعات و داده های مهندسی :
کاهش هزینه فقط ناشی از این بخش مدیریت 
در   -  PDM  - محصول  اطالعات  و  داده ها 
دیسپلین های مهندسی به طورمتوسط 30 درصد 

است. جزییات به شرح ذیل است:
 ) برگرفته از بررسی های ارائه شده دریكی از 
 COE Workshop – ها Workshop معتبرترین

)2008
و  مدارك  جستجوی  زمان  در  کاهش   -

اطالعات  
زمینه  در  خصوص  به   – بهتر  ارتباطات   -

تغییرات
 Planning اشتراك گذاری داده ها در تمام -

 Stage
- افزایش قابلیت تولید در بخش مهندسی 

- نتایج بهتر برنامه ریزی
- نوآوری های بیشتر

- مدیریت بهتر هزینه ها
- کاهش جلسات متداول

- کاهش خطاها و دوباره کاری
 ROI )return on- باز گشت سرمایه رقم 
Investment( -  با فرض« 300 نفر مهندس 
هر  کارکرد   - شاغل«   
ساعت  سال/   « مهندس 
2000 » و هزینه  کارکرد 
هر مهندس براي شرکت  
»ساعت/ دالر  90 » برابر 

است با:
  $  16.200.000=
سالیانه  ئي  جو  صرفه 
)کاهش هزینه در سال در 

شرکتهای خارجی (
تصویر17 - 18  

برابر   1/8 فرض  با 
مقدار«  90ساعت/ دالر« 
برای هزینه نفر ساعت در 
شرکت ایرانی  )تقریبا 10 
مقدار  ساعت(،  در  دالر 
برابر  سالیانه  صرفه جویی 

است با:
کاهش هزینه در سال دریك شرکت ایراني با 

مشخصات مشابه
  = ریال   30.000*  8/1*  $16.200.000

60.750.000.000 ریال    
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بررسي قابليت هاي مونوريل به عنوان يك وسيله حمل و نقل ريلي
كد: 91211محسن عسگري – گروه ريلي

سیستم هاي حمل و نقل ریلي مناسب ترین وسایل نقلیه هستند که با صرف هزینه کم و با وجود ایمني باال از عهده 
حجم وسیعي از رفت و آمدها بر مي آیند. در بین وسایل حمل و نقل ریلي، مونوریل به عنوان یك وسیله نقلیه پر ظرفیت 
با دارا بودن ویژگي هایي از جمله ایمني باال، دوستدار محیط بودن، انتقال مسافر در زمان اندك و جذاب بودن مورد 
توجه کشورهاي زیادي قرار گرفته است. در این مقاله نخست به معرفي مونوریل و در ادامه به بیان ویژگي ها، مزایا و 
معایب و در بخش پایاني به بررسي توانایي هاي آن در بین سیستم هاي ترابري ریلي پرداخته شده است؛ عالوه بر آن 
براي تفهیم بهتر و تجزیه و تحلیل مناسب تر از گراف ها و جداول استفاده شده است که از آن جمله مي توان جدول 
مشخصات فني مونوریل هاي ساخت شرکت هیتاچي و نمودار مقایسه ظرفیت سیستم هاي حمل و نقل همگاني، نمودار 

توزیع مونوریل در کشورهاي پیشرفته و نمودار روند ساخت مونوریل در 50 سال گذشته را نام برد.

مقدمه
مونوریل قطاري است که واگن هاي آن درطول 
یك ریل پیوسته هوایي و به صورت آویزان یا سوار 
برآن حرکت مي کنند. در بیشتر موارد ریل داراي 
روي  مي تواند  اما  زمین هستند  از سطح  ارتفاع 
زمین و یا در تونل زیر زمیني هم قرار گیرد. واژه 
مونوریل که از سال 1895 به بعد به کار رفت از 
ترکیب دو واژه Mono به معناي تك و Rail  به 
معني خط تشكیل شده است. مونوریل از اجزایي 
مانند: مسیر، کابین مسافرین، ایستگاه، تجهیزات 
تامین کننده برق و سیستم کنترل تشكیل شده 
است؛ سازه مسیر حرکت مونوریل مي تواند از بتن 
یا فوالد ساخته شود و چرخ هاي آن هم فلزي و یا 
الستیكي باشد. مونوریل هایي که روي مسیرهاي 
بتني قرار مي گیرند از چرخ هاي الستیكي استفاده 
مي کنند. برتري که این ترکیب نسبت به چرخ هاي 
پوالدي که روي مسیر ساخته شده از پوالد حرکت 
مي کنند، عدم تولید سر و صدا و حرکتي نرم است. 
پهناي مسیر هم معموال در محدوده 0.6 تا 0.9 
متر و پهناي مونوریل معمواًل از2.5 تا  سه متر 
است که بر این اساس پهناي مسیر باید حدود 
مقادیر  این  باشد.  مونوریل  پهناي  چهارم  یك 
با توجه به ظرفیت مونوریل تغییر مي کند. علت 
وجود این نسبت قرار گرفتن مسیر در مرکز گرانش 
مونوریل است. یكي از مهمترین عوامل در طراحي 
و ساخت وسایل نقلیه وزن کم است. بدنه یكي 
از بخش هاي وسایل نقلیه بوده که کاهش وزن 
و افزایش استحكام درسال هاي اخیر در طراحي 
و ساخت آن مشهود است.  فیبرهاي کامپوزیتي 
از آن  را عمدتا  بدنه مونوریل  ترکیبي است که 
مي سازند. سبك بودن، مقاومت مكانیكي باال و 
مقاومت در برابر خوردگي از مهمترین ویژگي هاي 
این ماده بوده که آن را تبدیل به پرکاربردترین ماده 
در ساخت بدنه وسایل نقلیه کرده است. مونوریل ها 
جریان  فسیلي،  سوخت  وسیله  به  مي توان  را 
مغناطیسي  نیروي  و  اجباري  هواي  الكتریكي، 
تغذیه کرد. مونوریل هاي اولیه از موتور دیزل و 
بیشتر مونوریل هاي جدید از موتور الكتریكي و به 
وسیله جفت ریل سوم نیرو مي گیرند. کابل هاي 
ارتباطي یا مجاري الكتریكي شده، درون یا روي 
مسیر راهنما قرار گرفته و از این طریق با مونوریل 

 DC ارتباط دارند. در هر واگن موتورهاي الكتریكي
وجود دارد که ولتاژ آن با توجه به وزن و سرعت 
آن تعیین مي شود و بین 600 تا 1500 ولت تغییر 
مي کند. اولین ثبت اختراع براي وسیله نقلیه اي که 
براي حرکت روي یك ریل طراحي شده باشد در 
انگلستان و در 22 نوامبر سال 1821 دیده مي شود. 
مخترع آن فردي به نام هنري رابینسون پالمر بود. 
در سال 182۴ یك خط براي آن در منطقه اي در 
دپت فورد داکي یارد در لندن ساخته شد و در سال 
1825 خط دیگري در منطقه ِچشنت واقع در ایالت 
هرت فورد شایر انگلستان تاسیس شد که بعدها راه 
آهن چشنت نامیده شد؛ یك خط کوتاه هم براي 
حمل آجر از منطقه کوري نزدیك چشنت به سمت 
رودخانه »لي« ساخته شد؛ این مونوریل که از یك 
اولین  مي کرد  استفاده  پیشرانه  عنوان  به  اسب 
خط مونوریل بود که مسافر را جا به جا مي کرد.

انواع مونوریل
مونوریل ها از نظر ساختار ریل و طرز قرارگیري 
قطار نسبت به ریل به سه دسته اصلي تقسیم 

بندي مي  شوند:
1. مونوریل هاي سوار بر تیر

2. مونوریل هاي آویزان
3. مونوریل هاي کنسولي

مونوریل هاي سوار بر تیر
در این نوع مونوریل یك تیر بتني مسلح شده یا 
پوالدي در پهناي معموال 60 تا 90 سانتیمتر به 
عنوان مسیر در میان قطار قرار مي گیرد و بوژي  با 
چرخ هاي الستیكي به عنوان چرخ باربر از باال با 
تیر در تماس است و روي آن حرکت مي کند و 
چرخ هاي راهنما که در دو سمت بوژي قرار دارند 
در امتداد دو سمت تیر رانده مي شوند )شكل2(، این 
دو بخش با هم پایداري و کشش قطار را فراهم 
مي کنند؛ این شكل از مونوریل پرکاربردترین نوع 
است و در حال حاضر دو شرکت بزرگ سازنده 
مونوریل به نام هاي هیتاچي مونوریل و بمباردیر از 
این نوع فناوري استفاده مي کنند؛ مونوریل هاي 
نامند مي  نیز  پاندولي  مونوریل  را  تیر  بر  سوار 

 

مونوریل هاي آویزان
در این نوع مونوریل ها، اتاقك هاي قطار زیر 
بوژي قرار مي گیرد؛ به عبارت دیگر مونوریل زیر 
ریل آویزان است؛ معموال بوژي درون یك تیر 
قوطي توخالي که سطح پاییني آن داراي شكاف 
سرتاسري است، حرکت مي کند؛ محصور بودن 
بوژي درون تیر باعث مي شود که از بارش باران 
و برف و رطوبت هوا در امان باشد. دراین سیستم 
از فنرهاي بادي استفاده مي کنند و نیروي محرکه 
الكتریسیته و از طریق ریل سوم  آن به وسیله 
مي شود.  تامین  دارد،  قرار  قوطي  تیر  درون  که 
مونوریل هاي آویزان نسبت به مونوریل هاي سوار 

شكل)1( مونوريل سواربرتیر – مونوريل سیدني

شكل)2(چرخ هاي راهنماي كناري و باربر بااليي يك مونوريل

شكل)3( مونوريل آويزان- مونوريل و وپرتال
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کمتري  سرعت  داراي  و  قدیمي تر  تیر  بر 
هستند و بیشتر در مكان هاي توریستي و پارك ها 
به کار برده مي شوند؛ در جدول )1( به برخي از 
مونوریل هاي نوع اول و دوم و سال بهره برداري 

از آن ها اشاره شده است.

مونوریل هاي کنسولي 
این مونوریل از جهت ظاهر و عملكرد شبیه 
مونوریهاي سوار بر تیر است. در این سیستم دو 
قطار روي یك تیر مشترك قرار گرفته و در جهت 
مخالف هم حرکت مي کنند. مسیر این قطار ها 
به صورت یك تیر Ι شكل و کنسولي )طره اي( 
است. تیر از یك سمت به ستون گیر و سمت دیگر 
آزاد آن تحت بار که همان مونوریل است، قرار 
مي گیرد و چرخ هاي راننده قطار روي سطح دروني 
بال پاییني و چرخ هاي راهنما روي سطح بیروني 
بال فوقاني تیر قرار مي گیرد. به دلیل مشترك 
بودن ریل دو مونوریل آنها را Monobeam  و 
 side به دلیل قرار گرفتن آنها در دو طرف تیر

straddle monorail نیز مي نامند.

مزایاي مونوریل
1.  فضاي کمي را اشغال مي کند؛ به خصوص 
مونوریل هاي هوایي که تنها به یك جاي پاي 

کوچك براي نگهداري ستون ها نیاز دارند.
2.  کم سر و صدا هستند، به ویژه مونوریل هاي 
بتني  مسیر  روي  الستیكي  چرخ  از  که  مدرن 

استفاده مي کنند.
3. ایمن هستن چون مونوریل هاي سوار بر تیر، 
ریل را در بر مي گیرند و به طور طبیعي مستعد 
خارج شدن از خط نیستند مگر اینكه براي ریل 

مشكلي پیش بیاید.
۴. به دلیل سروصداي کم و اشغال فضاي کم، 
مي توان ایستگاه هاي آن را در هر مكاني ساخت، 
در نتیجه دسترسي به آن آسان مي شود. ایستگاه 
فلوریداي  در  واقع  دیسني  والت  پارك  مونوریل 

آمریكا در ورودي هتل آن ساخته شده است.
5. اگر طراحي زیبایي داشته باشد، مي تواند به 

ابزاري براي جذب گردشگر مبدل شود.
و  الستیكي  چرخ هاي  از  استفاده  دلیل  به   .6
الكتریسیته به عنوان منبع تغذیه دوستدار محیط است.

7. مونوریل ها با چرخ الستیكي به طور ویژه 
شده اند.  طراحي  باال  شیب هاي  بر  غلبه  براي 
شرکت هیتاچي توانسته مونوریل هایي با توانایي 

غلبه بر شیب  شش درصد را بسازد.
8. به تعمیر و نگهداري زیادي نیاز ندارند به 
چرخ هاي  بتني،  مسیر  با  مونوریل هایي  ویژه 
الستیكي هم براي تقریبا 100 هزار مایل دوام 
دارند همچنین داراي عمري بیش از 30 سال است.

9. به دلیل دارا بودن مسیر مشخص، مشكل 
توقف در مسیر وجود ندارد.

معایب مونوریل
1. به علت استفاده از ریل اختصاصي، استفاده از 
ریل هاي مرسوم در صنعت نقلیه ریلي امكان پذیر 
نیست. در نتیجه از این قطارها در سایر خطوط 

ریلي نمي توان استفاده کرد.
2. در موارد اضطراري، مسافران نمي توانند فورا 
از مونوریل بیرون روند؛ زیرا مونوریل باالي سطح 
زمین قرار گرفته است و راهروي اضطراري وجود 
ندارد؛ در نتیجه مسافران باید تا آمدن قطار نجات 
یا آتش نشان منتظر بمانند؛ مونوریل هاي جدیدتر 
این مشكل را با ساخت راهروهاي اضطراري در 
مونوریل هاي  و  کرده اند  حل  خطوط  تمام  کنار 
آویزان این نقص را با ساخت سرسره هاي تخلیه 

درون قطار و همانند هواپیما از بین برده اند.
3. خطر سقوط اشیا و اجزاي مونوریل وجود 
دارد به عنوان نمونه در شهر کواالالمپور در سال 
2002 سقوط یكي از چرخ هاي مونوریل روي سر 
جراحات  ایجاد  باعث  پیاده،  عابرین  از  نفر  یك 
شدیدي در وي شد؛ البته این مساله را مي توان با 

ساخت حصارهایي کنار مسیر حل کرد.
۴. به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع، سازه آن باید 
تحمل وزن مونوریل و مسافران را داشته باشد و 
در برابر طوفان و زلزله مقاوم باشد که در نتیجه 
طراحي سازه  آن نیاز به دقت و هزینه باالیي دارد.

5. تعویض خط به آهستگي صورت گرفته و نیاز 
به مكانیزم پیچیده تر و دقیق تري نسبت به قطارهاي 

عادي دارد که هزینه ساخت آن را باال مي برد.
6. هرچه سرعت مونوریل بیشتر شود، براي 
شعاع  باید  مسیر  از  شدن  خارج  از  جلوگیري 
انحناي مسیر را بیشتر کنند که این موضوع باعث 

طوالني تر شدن مسیر مي شود.

مقایسه مونوریل و مترو
هزینه ساخت خطوط مونوریل و مدت زمان 
ساخت خطوط آن به طور متوسط به مراتب کمتر 
از سایر وسایل حمل و نقل همگاني مانند مترو 
است؛ به طوري که هزینه یك سیستم مونوریل 
حدود 12 درصد هر کیلومتر یك مترو تخمین 
زده مي شود؛ هزینه ساخت هر کیلومتر مترو اگر 
زیرگذر باشد حدود 200 میلیون تا 250 میلیون 

ساخته  زمین  روي  اگر  و  کیلومتر  هر  در  دالر 
شود 150 تا 200 میلیون دالر براي هر کیلومتر 
هزینه  مقایسه،  عنوان  به  مي شود؛  پیش بیني 
ساخت هر کیلومتر قطار زیرزمین شپارد که در 
سال 200۴ بازگشایي شد بدون احتساب هزینه 
قطار 172.5 میلیون دالر هزینه در بر داشت؛ علت 
باالبودن هزینه احداث تونل یك قطار زیرزمیني 
نسبت به سازه ستون هاي مونوریل به دلیل هزینه 
لوله کشي،  تأسیسات  ایجاد  و  انتقال  از  حاصل 
تهویه مطبوع و برق به درون زمین و همچنین 
مشكالت ژئولوژیكي مانند سنگ و گل و شرایط 
متفاوت و غیر قابل پیش بیني آن در طول مسیر 
است که مانع بسیار بزرگي بر سر راه حفاري آن 
محسوب مي شود؛ چنان که برخي از پروژه هاي 
قطارهاي زیرزمیني در نهایت تبدیل به قطارهاي 
سبك درون شهري مي شوند و بیشتر خطوط آن 
روي سطح زمین قرار مي گیرند در صورتي که 
آن  سازه  بخش هاي  از  بسیاري  مونوریل  براي 
از جمله ستون ها، از پیش ساخته شده و تنها در 
محل مورد نظر بر پا مي شود که این موضوع سبب 
سرعت بخشیدن به پروسه ساخت آن مي شود. 
مونوریل را مي توان مناسب ترین وسیله ترابري 
مناطقي  ارتباطي  مشكالت  حل  در  همگاني 
دانست که از نظر اقلیمي شرایط خاصي دارند از 
قبیل مناطق کوهستاني که پستي و بلندي هاي 
زیادي دارند، مناطقي که شرایط آب و هوایي بسیار 
گرم یا بسیار سرد دارند و کشورهایي که داراي 
جزایر متعدد هستند مانند کشورهاي ژاپن و چین 
که مونوریل در آنجا مبدل به مناسب ترین وسیله 

در بین وسایل حمل و نقلي شده است. 
در حال حاضر حدود 20 کشور داراي حمل و 
نقل ریلي از نوع مونوریل هستند و کشورهاي زیاد 
دیگري  از جمله ایران، احداث آن را در دستور کار 
خود قرار داده اند که پیش بیني مي شود تا چهار سال 
آینده به 26 کشور هم برسند. به دلیل ویژگي هاي 
منحصر به فرد مونوریل، این وسیله در کشورهاي 
نقل  و  به عضو الینفك حمل  تبدیل  پیشرفته 
شهري شده است؛ به طوري که احداث خطوط 
بیشتر مونوریل را در بین این کشورها تبدیل به 
رقابت شده است؛ شكل )5( توزیع مونوریل در 

جهان را براي کشورهاي پیشرفته نشان مي دهد.

احداث خطوط مونوریل عالوه بر کشورهاي 
پیشرفته در کشورهاي در حال توسعه هم مورد 
توجه قرار گرفته است که مي توان به کشورهاي 
مالزي، تایلند، برزیل، امارات، افریقاي جنوبي و 

جدول)1(مونوريل هاي سواربرتیر و آويزان و سال بهره 
برداري از آنها

شكل)4( مونوريل كنسولي

شكل)5(: پراكندگي مونوريل در سطح كشورها
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سنگاپور به عنوان کشورهایي که از مونوریل در 
حمل و نقل شهري خود استفاده مي کنند، اشاره 
کرد. ساخت مونوریل در سال هاي یاد شده روند 
افزایشي داشته است و علت کاهش ساخت آن در 
10 سال آخر نسبت به سال هاي 1990 تا 2000 
به این دلیل است که بیشتر شهرهاي مطرح دنیا 
صاحب مونوریل شده بودند و دلیل دیگر به وجود 
آمدن مشكالتي در برخي از مونوریل ها و متوقف 
شدن روند احداث آنهاست، مانند مونوریل جاکارتا 
که به دلیل مشكالت مالي ساخت آن به صورت 

نیمه تمام متوقف شده است.

مونوریل کرمانشاه
غرب  شهرهاي  مهمترین  از  کرمانشاه  شهر 
کرمانشاه  استان  مرکزیت  در  که  بوده  کشور 
قراردارد. این شهر جزو کالن شهرها بوده و نقطه 

اتصال اصلي ترین راه هاي ارتباطي کشور 
در غرب کشور و اتصال به کشور عراق 
است و تنها راه آهن غرب کشور که در 
دست ساخت است، از این شهر مي گذرد 
و از این جهت یكي از مهمترین گره هاي 
مواصالتي کشور است. به همین دلیل، 
پیاده  ترافیكي،  مشكالت  حل  جهت 
کردن یك سیستم مطلوب حمل و نقل 
پروژه  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  ریلي 
شهر  شهري  قطار  احداث  و  طراحي 
کرمانشاه شامل یك خط مونوریل، از 

بخش هاي زیر تشكیل شده است.
1. مطالعات، طراحي و مهندسي

2. سیویل و سازه مسیر و ایستگاه ها
3. تجهیزات برقي و مكانیكي ) تامین 
توان، سیگنالینگ، مخابرات، پله برقي و 
آسانسور، اعالم و اطفاء حریق و دپو و  

پارکینگ(
۴. ناوگان

سایر مشخصات پروژه:
1. طول تقریبي مسیر : 13 کیلومتر

2. تعداد ایستگاه : 13 ایستگاه
3. تقاضاي سفر در افق1۴10: 16188 

نفر در ساعت
۴. محورهاي عبوري: بلوارطاق بستان- شهید 
بهشتي-  شهید  –بلوار  والیت  پل  شیرودي- 

میدان آزادي- مدرس- میدان فردوسي
5. نوع مونوریل: سوار بر تیر

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه:
پروژه  اجراي  قرارداد  ایران خودرو  تام  شرکت 
مونوریل کرمانشاه را در 20 تیر ماه 1390 امضا 
کرد. بالفاصله پس از انعقاد قرارداد فاز مهندسي 
پروژه آغاز شد. پس از آن با تحویل جبهه هاي 
قطار شهري کرمانشاه،  از سوي سازمان  کاري 
قطعه  به  موسوم  بخش  دو  در  اجرایي  عملیات 
با  هم اکنون  شد.  آغاز  میاني  قطعه  و  شمالي 
عملیات  درصدي   15 حدود  فیزیكي  پیشرفت 
عمراني در فاز یك پروژه، اجراي ستون هاي چهار 

متري در قطعه شمالي)بلوار طاق بستان(، اجراي 
لیفت دوم ستون ها به ارتفاع 2.5 متر در بخشي از 
قطعه میاني)پشت پارك شاهد( و اجراي عملیات 

زیرسازه ایستگاه M5 به سرعت ادامه دارد.

نتیجه گیري
هر وسیله حمل ونقل زماني بهترین کارایي را 
خواهد داشت که در مكان مناسب خود به کار برده 
شود. در نتیجه اطالع از ویژگي هاي آن وسیله و 
مكاني که قرار است در آنجا خدمات رساني انجام 
دهد، الزم و به واقع ضروري است. اگر مونوریل 
به عنوان وسیله اي براي جذب گردشگر در نظر 
گرفته شود، مطمئنا این ویژگي را به دلیل شكل 
ظاهري آن خواهد داشت، مانند مونوریل هاي کشور 
استرالیا و مالزي اما اگر آن را به عنوان یك وسیله 
انبوه بر دانست که مي تواند موجب کاهش چشم گیر 
مانند  به  شهر  کالن  یك  در  ترافیك 
برخي از وسایل حمل و نقل همگاني 
آمارهاي  بر  استناد  با  مترو شود،  مانند 
جهاني این قابلیت را نخواهد داشت مگر 
اینكه در ابعاد خیلي بزرگ ساخته شود 
. مونوریل در شهرهاي پرجمعیت مانند 
تهران یا داراي آب و هواي خاص مانند 
براي  مناسب  وسیله اي  مي تواند  اهواز 
پایانه هاي  به  جابه جا کردن مسافران 
مترو و قطار برون شهري و یا در مناطقي 
که حجم کم و مشخصي از افراد جابه 
جا مي شوند، مانند پارك ها، فروشگاه ها و 
فرودگاه ها باشد. با توجه به ویژگي هاي 
با اهمیت مونوریل از قبیل ایمني باال، 
در  مسافر  انتقال  هوا،  آلودگي  کاهش 
زمان اندك، جذاب بودن و پاسخگویي به 
حجم نسبتا زیاد مسافر همچنین با توجه 
به جایگاه آن میان سیستم هاي حمل و 
نقل ریلي در کشورهاي پیشرفته و حتي 
درحال توسعه، به کارگیري آن در ناوگان 
حمل و نقل ریلي کشور در آینده نزدیك 

امري ضروري و الزم به نظر مي رسد.
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فرهنـگ و هنـر

سحر بهار
مرغ َ 

36

مقدمه
مرغ سحر سرودي است که از یك صبح و 
از آواز پرنده اي در سحر، 
و  تیرگي  یك  از  پس 
خواندن پرنده شب حكایت 
اشعار  میان  از  مي کند. 
مرغ  بهار  محمدتقی 
مردم  برای  سحر 
جامعه ایران جایگاه 

ویژه ای دارد.
این  ازسرایش   
 80 از  بیش  ترانه 
سال می گذرد. با وجود 
محدودیت هاي فراوان این تصنیف 
جای خود را به عنوان یك ترانه 
انقالبی در نزد دوستداران 
شعر و موسیقی متعهد 
است.  کرده  باز 
مردم کشورمان 
این  همواره 
نه  ا تر
به  را 

ن  ا عنو
پیوند  از  نمادی 
در  همبستگی  و 
و  ظلم  به  اعتراض 
بر  حاکم  جور 
فریاد  جامعه 
زده اند و شاید 
کمتر ترانه ای تا این 
باشد  حد توانسته 
رنگ نماد وحدت سیاسی 

به خود  بگیرد.
• مرغ سحردر شعر بهار همان 
بلبل سحرگاهی است . بلبل و 
عشق و دل دادگي هایش به 
دیر  از  گل 

از شاعران بوده است  باز موضوع شعر بسیاري 
و  از خنیاگری  نمادی  بلبل  فارسی  ادبیات  در   .
شاعری است که مهارتي بسیار در ترکیب شعر 
و موسیقی داشته ومی تواند از فیض عشق گل،  
 . دارد  بیان  نوای موسیقی  به  و  برسازد  غزل ها 
سخن سرایان فارسی زبان اغلب واژه بلبل و مرغ 
سخنگو را به عنوان نمادی از خویشتن به کار 
برده اند و میان غصه ها و قصه های بلبل و وضعیت 
اندوهناك او و سرنوشت خویش همانندی بر قرار 
کرده اند . بهار نیز خود را  بلبلی می داند که هزاران 
سخن از جور زمانه و تاریخ سرزمین ما در آوای 
خویش دارد و قادر است به زبان شعر و موسیقی 

آنها را بیان کند .
اما کاربرد بلبل و مرغ عاشق و سخنگو ولی 
عنوان  به   ، بهار  تصنیف های  و  اشعار  در  اسیر 
نمادی از خویشتن، یك تعبیر روانی نیز دارد که 
با زندگی و سرنوشت شخصی و شرایط زمانه او 
ارتباط پیدا می کند . چنانكه آشنایان با سرنوشت 
دوره هایی  در  آزادیخواه  شاعر  این  بهارمی دانند، 
از زندگانی خویش طعم تلخ زندان را چشیده و 
او  از  را  نوشتن  و  آزادی گفتن  نیز  بعداز رهایی 
گرفتند. دیوانش را در نیمه راه چاپ توقیف کردند 
و روزنامه اش را بستند. از این دوران به  بعد، نماد 
مرغ عاشق و اسیر اما در عین حال گویا و سخنگو 
در شعر بهار جان گرفته و رو به فزونی می گذارد.

مرغ  وسیله  به  بهار  افكار  حقیقت  در 
و  نغمه  که  مي شود  بیان  سخنگویی 
شوری از برای درخواست آزادی های سیاسی 
زبان  از  که  مرغی  دارد.  بیان  آزادی  ویژه  به  و 
شاعر ندا در می دهد و به آنچه اسارت و ظلم 
و بی عدالتی است، اعتراض می کند . ناله او فقط 
ناله نیست« مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه 
تر کن« ترکیبی است از پژواك درد و فراخوان 
برای خیزش و دگرگون ساختن زمانه، مبارزه با 
فقر وجهل و ظلم و نادانی. »ز آه شرر بار این قفس 

را برشكن و زیر و زبر کن«
• اشعار بهار، خصوصا آن دسته از اشعار 

او که در زمره اشعار سیاسی او محسوب 
می شوند، در دوران تبعید و حبس 

او در زندان و در پی بروز حوادث 
شده اند. سروده  ناگوار  سیاسی 

مربوط  را  تصنیف  این  نگارش  بسیاري 
محمدعلیشاه  دوران  حوادث  به 
و  ملی  شورای  مجلس  بستن  و 
لحظاتی  در  مملكت  تكلیفی  بال 
حساس مي دانند . این تصنیف در 
شده  سرکوب  جامعه 

آن  فشار  تحت  و 
دوران، همچون 

بسیاری از منابع شفاهی و غیرمكتوب، سینه به 
سینه و زبان به زبان میان اقشار مختلف مردم 

می چرخد و در اذهان مردم جای ویژه ای می یابد.
با  مردم  که  ارتباطی  و  سیاسی  بعد  کنار  در 
می کنند،  برقرار  شعر  این  در  قدرت  و  سیاست 
سروده شدن آن در سال های اولیه ورود رسانه ای 
است.  اهمیت  حایز  نیز  ایران  به  »رادیو«  چون 
تازگی، جذابیت و بی رقیب بودن رادیو در میان 
دیگر وسایل روزمره آن دوره همچنین توانایی بهار 
در اجرای آواز این تصنیف و رساندن آن به گوش 
طیف وسیعی از عامه مردم آن دوران ، از عوامل 

بسیار مهم در ماندگاری این ترانه بودند.
بود  دریافته  خود  بینش  و  ذکاوت  با  بهار   •
که هنر ترانه در تاریخ هنر موسیقی ما همچون 
ایرانی  عاشقانه  رازهای  بیان  برای  پناهگاهی 
محسوب می شود. بهار، طبیعت ترانه و تصنیف 
را که همانا درآمیختگی شعر با موسیقی است، 
به نیكی درك کرده و توانسته اوزان شعری خود 
را با زیر و بم موسیقی وفق دهد . موسیقی در 
تصنیف های بهار زمینه ای طبیعی برای شعر ایجاد 
می کند و درعین حال هیچیك قربانی آن دیگری 

نمی شود.
و  نی داود  مرتضی  از  تصنیف  این  آهنگ 
دردستگاه ماهور ساخته شده است و تاکنون با 

صدای خوانندگان مختلفی همچون 
قمرالملوك وزیري ، ملوك ضرابی 
فرهاد  و  گلچین  نادر   ، ، شجریان 

مهرداد خوانده شده است. 

كد: 91212فريد رزم يار – گروه رنگ
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كد: 91213

برنامه اهداي خون 10 و 11 دي ماه 91 در شرکت 
تام ایران خودرو برگزار شد و105  نفر از همكاران 
آمادگي خود را براي اهداي خون اعالم کردند. این 
فرصت بهانه اي شد تا در خصوص فواید اهداي خون 
و ارزش این کار انسان دوستانه مطالبي را در ذیل 

براي مخاطبان خود در نظر بگیریم.
فواید اهداي خون  

 کاهش سكته قلبي با اهداي خون 
دانشگاه  پژوهشگران  پژوهش هاي  اساس  بر 
آکسفورد، اهداي خون به طور مستقیم باعث کاهش 
خطر حمالت قلبي مي شود. پژوهشگران این مرکز 
با بررسي وضعیت 2682 مرد بین ۴2 تا 60 سال، 
دریافتند مردان این رده سني که به طور مرتب، هر 
دو ماه یك بار خون اهدا مي کنند، نه تنها از جهت 
سالمت عمومي در شرایط بسیار مناسبي به سر 
مي برند بلكه وضعیت خون آنها نیز بسیار مطلوب 

است. 
پژوهشگران دانشگاه کوپیوي فنالند نیز طي یك 
دوره پنج ساله وضعیت 153 فرد اهداکننده خون 
را تحت نظر قرار دادند. در پایان این دوره دریافتند 
اهداي خون به صورت مرتب، خطر حمله قلبي را تا 
86 درصد در این افراد کاهش داده است )در مقایسه 

با همساالن خود که خون اهدا نمي کنند( 
در بین این 153 نفر تنها یك درصد حمله قلبي 
مشاهده شد که دلیل آن نیز عللي چون کشیدن 
استرس  و  عصبانیت  باال،  خون  چربي  سیگار، 
با  اعالم شد. این رقم )یك درصد( در مقایسه 
رقم 9/8 درصد حمله قلبي در میان افرادي که 
به رفتارهاي نامناسب ذکر شده مبتال بوده و خون 

نیز اهدا نمي کنند، رقم بسیار اندکي است. 
به این ترتیب مي توان گفت افرادي که اهداي 
کرده،  بدل  خود  زندگي  در  ضرورتي  به  را  خون 
سالمتي شان را تضمین کرده اند. اگر به عادت اهداي 
خون، امتناع از کشیدن سیگار، مصرف غذاهاي کم 
چرب و تسلط بر اعصاب را نیز بیفزاییم، به شرایط 

ایده آلي از سالمت دست مي یابیم. 
 کاهش سطح آهن خون )فریتین( با اهداي 
با  قاعده  این  از  و  است  رسیده  اثبات  به  خون 
عنوان »فرضیه آهن« یاد مي کنند؛ به این معني 
از  یكي  خون  آهن  میزان  تعادل  و  کاهش  که 
قلبي  هاي  بیماري  کننده  کنترل  شاخص هاي 

عروقي، به ویژه حمالت قلبي است. 

 با هر بار اهداي خون، غلظت خون کاهش 
از  دیگر  یكي  خون  غلظت  تعادل  مي یابد. 
قلبي عروقي  بیماري هاي  شاخص هاي کنترل 

است. 
 پیش از هر بار اهداي خون سالمت اهداکننده 
از جهت میزان فشار خون، ضربان قلب و میزان 
گلبول هاي قرمز و دماي بدن سنجیده مي شود. به 
این ترتیب بسیاري از بیماري ها در همان مراحل 

اولیه قابل شناسایي و پیشگیري است. 
 در زنان یائسه اهداي خون جایگزین عادت 
ماهیانه شده و به این ترتیب غلظت خون، سطح آهن 
خون و هورمون ها در حد متعادل نگاه داشته مي شود. 
کنترل این شاخص ها، مانع از ابتال به بیماري هاي 

قلبي عروقي به ویژه حمالت قلبي مي شود.
  آداب پیش از اهدا و پس از آن 

بهتر است پیش از اهداي خون و پس از آن، این 
نكات را رعایت کنیم تا به مشكل خاصي برنخوریم: 

الف( پیش از اهدا: 
پیش از اهدا، فرد مسوول باید با انجام آزمایش هاي 
الزم از سالمت اهداکننده، مطمئن شود. نوشیدن آب 
و آبمیوه پیش از اهداي خون ضروري است. نوشیدن 
مایعات مانع از کاهش آب بدن شده و گردش خون را 
تسهیل مي کند. خوردن چند قطعه بیسكویت یا کمي 
نان و پنیر باعث جلوگیري از افت ناگهاني فشارخون 
فرد اهداکننده در حین اهدا مي شود) به هیچ وجه 

ناشتا جهت اهداي خون مراجعه نكنید(
ب( پس از اهدا: 

بعد از اهداي خون الزم است تا حجم مایعات بدن 
به حد طبیعي و مناسبش بازگردد. بنابراین باید بعد از 
خون دادن بالفاصله آب یا مایعات دیگر بنوشیم. تا 
12 ساعت پس از اهداي خون باید از انجام حرکات 
ورزشي یا هر نوع فعالیت سنگین دیگر مانند دویدن، 
بلندکردن اشیاي سنگین، باالرفتن از پله و... پرهیز 

کرد. 
حداقل تا 6 ساعت نیز نباید هرگونه ضربه یا فشار 
یا هر نوع استرس دیگري به محل خون گیري وارد 
شود حتي تعویض لباس نیز باید با احتیاط انجام شود. 
در صورت مشاهده هرگونه خون ریزي، تورم، خارش 
و سوزش یا تغییر رنگ محل خون گیري به پزشك 

یا پرستار مرکزي که خون داده اید، مراجعه کنید. 
 اهدا ممنوع 

اهداکننده باید حتماً این سه شرط را داشته باشد. 

در غیر این صورت اهداي خون براي او ممنوع 
است. 

 وزن اهداکننده باید حداقل 50 کیلوگرم باشد. 
 سن فرد اهداکننده باید بین 18 تا 70 سال 

باشد. 
از سالمت کامل جسمي و  باید  اهداکننده   

روحي برخوردار باشد. 
به این ترتیب اهداي خون در صورت بروز یكي 

از این مشكالت ممنوع است. 
  اگر از هر نوع آنتي بیوتیك استفاده مي کنیم، 
حداقل تا پنج روز پس از آخرین روز مصرف دارو 

نباید خون بدهیم. 
کامل  التیام  تا  آبله مرغان  به  مبتال  افراد    
جوش هاي صورت و بدن نباید خون بدهند. به این 
ترتیب تا یك ماه پس از التیام کامل بثورات، اهداي 

خون ممنوع است. 
  افرادي که تحت هر نوع عمل جراحي قرار 

گرفته اند، نباید تا یك سال خون اهدا کنند. 
  سرماخوردگي نیز یكي دیگر از مواردي است 

که باعث ممنوعیت اهداي خون مي شود. 
 افراد مبتال به دیابت نباید خون اهدا کنند. بهتر 
است حتي افرادي که تحت نظر پزشك بوده و 
قند خون شان در حد طبیعي است نیز خون ندهند. 
  ابتال به عفونت ها به ویژه عفونت گوش، گلو 

و بیني مانعي براي اهداي خون است. 
  اگر به هر دلیل دندان ها یا لثه هایمان بیمار 
بوده یا در حال درمان هستیم، نباید خون اهدا کنیم. 
  اگر از دارو )هر نوع دارو( استفاده مي کنیم 
تا پایان دوره درمان و مصرف دارو، اهداي خون 

ممنوع است. 
  تب نشانه بروز بیماري یا مشكلي در بدن 
است. بنابراین تا شناسایي علت بروز تب و درمان 

کامل، اهداي خون ممنوع است. 
 افرادي که هر قسمتي از بدن شان را تاتو کرده 

اند نباید تا یك سال خون بدهند. 
پایان سخن این که هر فرد اهداکننده قادر به 
تامین نیاز حداقل سه نفر نیازمند به خون است؛ 
از اهدا، خون به سه بخش شامل  چرا که پس 
گلبول هاي قرمز، پالسما و پالکت تقسیم مي شود. 
به این ترتیب نیاز سه فرد در سه زمینه متفاوت 

برآورده مي شود. 

اهـداي خـون، اهـداي زنـدگي

منابع:
.Tehran.2005.M.& Cooper. K.Management of Mental  and  Social FACTORS in workplace (translated by Mohammad Naghi  Barahani)  Rasa pub ,Kalimo, R. Albatv1-1
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کار ابزار تامین نیازهاي انسان است و طبیعتا 
فردي که با انجام مقدار معیني از کار، نیازهاي خود 
را تامین مي کند، باید به جنبه هاي دیگر زندگي خود 
نیز بپردازد؛ چرا که کار تمام نیازهاي انسان را ارضا 
نمي کند. اعتیاد به کار یا Workaholic در فرهنگ 
عامه مترادف است با سخت کوشي و شدیدا کار 
کردن. اما این تعریف نمي تواند کامال گویاي پدیده 
اعتیاد به کار باشد. زیرا ماهیت اعتیادگونه آن در نظر 
گرفته نمي شود. افراد معتاد به کار براي بهتر بودن و 
کسب رضایت در هر حالتي به کار روي مي آورند 
و لذت و خوشي خود را در آنجا جستجو مي کنند. 
معتادین به کار، انگیزه دروني شدیدي به کار کردن 
دارند که نمي توانند در برابر آن مقاومت کنند. این 
انگیزه مستقل از شرایط محیطي مثل شرایط مالي، 
یا  و  ارتقاي شغلي  فشار سرپرست،  جو سازمان، 
فرار از خانواده است. بسیاري از محققین، اعتیاد به 
کار را با چهره اي اعتیادگونه مي شناسند و زیربناي 
تئوریكي آن را مشابه اعتیادهاي دیگر، مثل اعتیاد 
به الكل، پیشرونده در نظر مي گیرند. در واقع اعتیاد به 
کار تالشي است ناهوشیار براي رفع نیازهاي رواني 
که ریشه آنها در خانواده است و مي تواند منجر به 
روابط  در  اختالل  بدون سرپرست،  زندگي هاي 
خانوادگي، مشكالت شدید جسمي، اختالالت 

خواب و حتي مرگ شود.
کار  به  معتاد  افراد  مشترك  هاي  ویژگي 

عبارتند از: 
1-زمان بسیار زیادي را صرف فعالیت هایي 
که به آنها سپرده شده، مي کنند) شدیدا کار 

مي کنند( 
2-به سختي از کار جدا مي شوند و حتي 
فكر  کار  به  نیستند،  کار  سر  که   زماني 
مي کنند و در این زمینه به گونه اي دچار 

وسواس هستند.
نظر  مورد  شغلي  وظایف  از  3-فراتر 
سازمان شان عمل مي کنند. }جلوه اي 
از کار کردن شدید همراه )بعد رفتاري( با 

وسواس و اجبار)بعد شناختي({
اعتیاد به کار دو مولفه کلیدي دارد 
که شامل اشتیاق دروني نسبت به کار 
و صرف زمان بسیار بر روي کار حتي 

بیشتر از کارهاي مهم در زندگي. 
مشترك،  ویژگي هاي  رغم  علي 
معتادین به کار تفاوت هایي نیز با هم 

دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
1-معتاد به کار وسواسي

فرد  این   :)Compulsive  (  
همواره مشغول کار است و از همه انواع 

دیگر شناخته شده تر است 
2-معتاد به کار جوعي)Binge( : این افراد 
ممكن است عادات کاري معمولي خود را براي 
چند دوره زماني نشان دهند  ولي به مراحلي 
مي رسند که زمان از دست آنها در مي رود 
به مرحله اي  فیزیكي  و  رواني  نظر  از  و 

مي رسند که حتي ممكن است از شدت کار زیاد در 
بیمارستان بستري شوند.

3-معتاد به کار پنهاني)Closet( : این معتادین 
بخشي از کار خود را نگه مي دارند تا در خانه یا 
تعطیالت آن را انجام دهند. از همسر و خانواده خود 
دوري مي گزینند و کنترل نهایي کار خود را در اداره 
انجام مي دهند و پیش از اینكه توقف کنند همیشه 

یك کار ناتمام دارند که باید انجام دهند.
این   :)Anorexic( ۴-معتاد به کارآنورکسیك 
دسته از افراد از طریق ایجاد وضعیت پرفشار از کار 
طفره مي روند. این امر بدان علت است که عزت 
نفس آنها آنگونه با کارشان گره خورده است که 
نمي توانند ذره اي کمتر از کار کامل را انجام دهند. این 
عادت ها به کارگر آنورکسیك این امكان را مي دهد 
که نه تنها از کارش اجتناب کند بلكه از زندگي اش 

نیز دوري کند.
از آنجایي که رفتارهاي فرد معتاد به کار مخرب 
بر  فرد  روابط  و  روان  و  جسم  بر  عواقبي  است، 
جاي مي گذارد. این افراد چون فرصت کمي براي 
استراحت دارند به مرور زمان از لحاظ شناختي و 

هیجاني فرسوده مي شوند و همان طور که گفته شد 
همیشه به فكر کار هستند) حتي زماني که در محیط 
کار نیستند( دچار برانگیختگي سمپاتیك و از لحاظ 
هیجاني آشفته مي شوند درنتیجه سطوح باالیي 
از اختالالت رواني و شكایات جسماني را گزارش 
مي کنند. به طوري که دچار مسایلي مانند تعارض کار 
خانواده، رضایت زناشویي پایین، روابط بین فردي 
افسردگي،  اختالل خواب،  اضطراب،  معیوب، 
اختالالت جسماني مانند فشارخون باال مي شوند، 
به عالوه که رضایت شغلي و عملكرد شغلي آنها 
نیز پایین است. اعتیاد به کار از جمله آسیب هاي 
شغلي است که عالوه بر اثرات نامطلوب جسمي،  

عوارض رواني نیز به همراه دارد.
گرو  در  جامعه  سالمت  تامین  که  آنجایي  از 
برنامه ریزي و عملكرد صحیح فعالیت همه سازمان ها 
و نهادهاست، کلیه سازمان ها مسوولیت مستقیمي در 
این رابطه دارند. از این رو سازمان ها براي برخوردار 
شدن از نیروي کار سالم تر باید راهبردهاي گوناگوني 
را به کار گیرند. به عنوان مثال براي کاهش اعتیاد 
به کار در کارکنان، فرهنگ سازماني که مبتني بر 
عملكرد مناسب و هوشمندانه است را جایگزین 
فرهنگي کنند که به تشویق و تقویت کارکناني 
فرهنگ  پردازد.  مي  مي کنند،  کار  زیاد  که 
سازماني مناسب، فرهنگي است که در آن به 
تعادل کار – خانواده ارزش داده مي شود. به 
عالوه براي کارکناني که در معرض خطر 
اعتیاد به کار هستند برنامه هاي آموزشي با 
حل  مهارت هاي  و  زمان  مدیریت  محور 
مساله برگزار کنند. این راه حل براي افراد 
معتاد به کار که معموال وظایفي بیش از 
توانایي هایشان را بر عهده مي گیرند و قبل 
از اتمام یك وظیفه سراغ وظیفه دیگري 
مي روند، مي تواند کمك کننده باشد یا با 
استفاده از آموزش مهارت جرات بخشي 
به کارکنان با استفاده از راهبردهایي مثل 
توانایي نه گفتن به مراجعان از خطر 
اعتیاد به کار اجتناب کنند همچنین 
براي جلوگیري از ایجاد اعتیاد به کار 
کارکنان باید براي استراحت بعد از 
انجام کارهاي زیاد شغلي تشویق 
تجدید  باعث  مساله  این  شوند. 
قواي کارکنان براي انجام مجدد 
کارها مي شود. از بین رفتن قواي 
جسمي باعث ایجاد خلق منفي 
و خستگي مي شود و در صورتي 
که کاهش نیابد باعث فرسودگي فرد 
و این فرسودگي در نهایت باعث جدا 
شدن فرد از کارش مي شود. در نهایت 
توصیه مي شود سازمان ها با  آموزش و بهره گیري 
از جلسات مشاوره خانوادگي، گروهي یا فردي 
توجه کارکنان را بیشتر معطوف به امز سالمت 

جسم و روان خود کنند.

اعتيــاد بـه کــار  
كد: 91214 HSE افسانه كاكاوند- واحد
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حريق و دانستني هاي مربوط به آن
HSE امیر گنجي - واحد

امروزه تامین ایمني یكي از اساسي ترین نیازهاي زندگي شهري و بشري است و بدون 
شك مشارکت مردم مي تواند در ارتقاي ایمني سهم مهمي داشته باشد. یكي از خطرات 
مهمي که در زندگي شهري وجود دارد، آتش سوزي است لذا افزایش آگاهي و آشنایي با 

اصول اطفاي حریق مي تواند باعث نجات افراد شود. 
در ایران بر اساس بررسي ها هر ساله بین 60-90 مورد آتش سوزي به ازاي هر 100 
هزار نفر جمعیت در شهرهاي کشور رخ مي دهد که بسیاري از آنها در محل کار است.آمارها 
نشان مي دهد که حریق هاي بزرگ معموال براي اولین بار و بدون پیش آگهي ملموسي براي 
ساکنان و کارکنان رخ مي دهد، در حالي که طبق بررسي ها حداقل 75 درصد این حریق ها 
قابل پیشگیري است و مي توان آنها را با آشنایي افراد با نحوه بروز حریق کنترل و کاهش داد.

مثلث حریق چیست؟

1 - اکسیژن کافي براي پایدار نگه داشتن احتراق
2- گرماي کافي براي رسیدن به نقطه آتش گیري

3- مقداري سوخت و یا ماده قابل احتراق
الزم بذکر است که واکنش زنجیره اي نیز در 

گسترش آتش نقش مهمي دارد.

جهت اطفاي و مهار حریق باید یكي از موارد فوق 
از آتش گرفته شود .

عالمت گروه هاي حریق بر اساس دو استاندارد 
است:  زیر  صورت  به  آمریكایي  و  انگلیسي 

استاندارد آمریكا
A- جامدات قابل اشتعال
B- مایعات قابل اشتعال

C- آتش ناشی از الكتریسیته
D- آتش ناشی از فلزات قابل اشتعال

K- آتش ناشی از مواد غذایی و خوراکی )آشپزخانه(

این عالیم و حروف انگلیسی بر روی برچسب 
کپسول های اطفاء حریق درج می شود و مشخصه 

نوع کاربری کپسول اطفاحریق است. 
اطفاي حریق گروه هاي مختلف آتش  بر اساس 

استاندارد آمریكایي به شرح ذیل است:

بهترین روش جهت اطفاي حریق 
توسط  حرارت،  A حذف ضلع  نوع 

ماده اطفایی آب است .

اطفاي  جهت  روش  بهترین 
حریق گروه B، حذف ضلع اکسیژن 
شیمیائی  مواد  توسط  که  است  کردن  خفه  یا 

مختلف نظیر کف، پودر و گاز انجام  مي شود.

گروه حریق  اطفاي  جهت  روش  بهترین 
C  حذف ضلع اکسیژن است. نكته قابل توجه 
این است که در اطفاي این گونه حریق ها باید 
از موادي استفاده شود که به دستگاه الكتریكی 
آسیب وارد نكند همچنین عایق برق باشد. معموال 
استفاده   CO2 از  حریق ها  این  اطفاي  جهت 

می شود. 

بهترین روش جهت اطفاي حریق 
خشك  پودر  از  استفاده   D گروه 

شیمیایي است.
روي کپسول هاي اطفاي حریق برچسب هاي 
ذکر شده فوق استفاده مي شود و نشان مي دهد که 
کپسول مورد نظر چه نوع حریق هایي را اطفا مي کند.

یكي از رایج ترین کپسول هاي اطفاي حریق 
کپسول پودر و گاز است که در زیر مشاهده مي کنید.

كپسول هاي اطفاي حريق براي لحظات اولیه حريق، زماني كه حريق كوچك است بايد مورد استفاده قرار گیرد.

كد: 91215
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آشنـايي با عكـاسي

همزمان با انتشار تام نامه و اعالم فراخوان از همكارن جهت مسابقه عكس با عنوان طبیعت و گردش گري سیل عكس هاي همكاران در قالب هاي مختلف به سوي 
روابط عمومي سرازیر شد.

این استقبال خوب و عكس هاي ارسال شده ما را برآن داشت تا تهیه مطالب آموزشي درباره آشنایي با عكاسي و رموز و فنون آن را براي همكاران تهیه کنیم.در صورت 
اسقبال از این مطالب آموزشي در شماره هاي بعدي مطالب بیشتري تهیه خواهد شد.

به همین منظور در قالب مطالبي کوتاه که گردآوري شده از کتاب هاي آموزش عكاسي است، سعي شده به زبان ساده اصول مقدماتي عكاسي را در اختیار همكارن قرار دهیم.

كد: 91216

رضا مهاجر – واحد روابط عمومي

دوربین عكاسي چگونه عمل مي کند؟
اینكه  از  فارغ  عكاسي  دوربین هاي  اساس 
دیجیتال، آنالوگ و یا موبایل باشند، شامل بخشهاي 
و  شاتر   ، دیافراگم  عدسي،  یا  لنز  تاریك،  جعبه 

منظره یاب هستند.
این ها ارکان هر دوربین عكاسي است که بدون 

هر یك عملكرد دوربین ناقص خواهد بود.
Camera Abscora 1-جعبه تاریك

عمده قسمت دوربین عكاسي است که عمل 
تشكیل عكس را بر عهده دارد. شامل جعبه محفوظ 
در برابر نور است که منفذي در یكي از سطوح خود 
دارد هر چه این منفذ کوچك تر باشد، تصویر ایجاد 

شده واضح تر اما کم نورتر است.
Objectif 2-لنز یا عدسي

به منظور ایجاد تصاویر با وضوح باال، لنز بر روي 

دوربین تعبیه شده است. لنزها نور تابیده شده در 
تمام جهات را جمع و در کانون عدسي متمرکز 
مي کنند. این خاصیت باعث باال رفتن وضوح تصویر 

و روشنایي آن در دوربین هاي عكاسي مي شود.
دسته  سه  به  کانوني  فاصله  اساس  بر  لنزها 
 Tele Objectif و   Normal، Wide angle

دسته بندي مي شوند.
Diafragm 3-دیافراگم

دیافراگم وسیله اي است قابل تنظیم که حجم 
نور مورد نیاز عكس را کنترل مي کند. این وسیله 
از  و  کند  انسان عمل مي  شبیه مردمك چشم 
تعدادي تیغه هاي فلزي لغزنده تشكیل شده که از 

مرکز به سمت بیرون باز مي شوند. اعداد دیافراگم 
 22-16-11-8-5.6-۴-2.8-2-1.۴ از  عبارتند 
مي باشد به عبارت دیگر هر چه عدد بزرگ تر شود 

قطر دهانه دیافراگم کوچك تر خواهد شد.
کاربرد دیگر دیافراگم در عكاسي کنترل عمق 
میدان و وضوح تصویر است. همان طور که در 
بخش جعبه تاریك بیان شد هر چه روزنه عبور نور 
کوچك تر باشد، تصویر ایجاد شده واضح تر است. از 
 DoF( این خاصیت در عكاسي با نام عمق میدان

Depth of Field(  یاد مي شود.
Shutter  4-شاتر

مسدود کننده یا شاتر وسیله است که کنترل 
میزان نور به کمك مدت زمان تابش نور را بر عهده 
دارد. شاترها از نظر ساختمان داراي انواع گوناگون 
هستند اما عملكرد یكسان است و با  استانداردي 
مشخص زمان تابیدن نور به جعبه تاریك را کنترل 

مي کنند.

یا شاتر عالوه بر کنترل زمان  مسدود کننده 
تابش نور در عكاسي از سوژه هاي متحرك نیز به 

کمك عكاس مي آید.
Visor 5-منظره یاب

منظره یاب به عكاس این امكان را مي دهد تا از 
فضا نامحدود پیش رو چشم عكاس در محدوده اي 
معین نسبت به انتخاب کادر دلخواه خود اقدام کند.

این پنج رکن در تمام دوربین ها مشترك است. 
کارخانه هاي سازنده دوربین ها، به جهت سهولت 
دوربین  قالب  در  را  فوق  مكانیزم هاي  کاربران، 
هاي کامپكت و موبایل به گونه اي فراهم کرده اند 
تنظیم  با  تصویربرداري  تنها هنگام  کاربران  که 
کادر مناسب عكس دلخواه خود را ثبت کنند اما 

 DSLR)Digital پیشرفته تر  دوربین هاي  در 
)single Lens Reflex

تنظیم  به  نیاز  خود  تصویر  ثبت  براي  کاربر 
دهانه  شاتر،تنظیم  سرعت  همچون  مواردي 

دیافراگم نیز دارد.
منابع:

- تكنیك هاي عكاسي اندریاس فامینگ                      - جزوات آموزشي عكاسي 
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ضمن تشكر از همكاراني که در مسابقه پیامك شماره پنج تام نامه شرکت 
کرده اند، به اطالع مي رساند که مهلت شرکت در دوره جدید مسابقات تا 20 

فروردین ماه 1392تعیین شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخیر براي چندمین بار مطلب »شوخي هاي 
ابزار دقیق به عنوان  خودماني« به قلم حجت اله نادري از واحد کنترل و 
پرمخاطب ترین مطلب از سوي همكاران انتخاب شد. نكته جالب این است که 

راي قاطع به این مطلب داده شد.
 همچنین دو نفري که به قید قرعه از میان شرکت کنندگان مسابقه پیام 
کوتاه انتخاب شده اند، عبارت اند از: آقاي حسن آقایي افشار از گروه صنایع 

معدني و مریم دارابي از واحد کنترل و ابزار دقیق. 
همكاران محترم جهت شرکت در مسابقه مي توانند کد مربوط به مطلب 

مورد نظر خود را به شماره 3000۴897 به صورت پیامك ارسال کنند.

   مسابقه پيامكي شماره۶

كاريـكاتور

كد: 91217

كد: 91218

SMS
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گونـاگون

                                عیـدانه
          بازهم یك سال دیگر شد به سر            وقت عیدي دادن است اي گل پسر

          گر که عیدي هرکه را شادان کند         عكس   آنها   بنده   را    ناالن   کند
  

          چون  که  با  این وضع   بازار دالر         عیدي  من  هست  بر  حسب  ریال

          زین  سبب از  بهر  اوالد  و  عیال          احتماال  مي خرم   جوراب  و   شال
 

          چون  که از  عیدي  نمي ماند اثر            دیگران  را  مي شوم من بي  خیال
 

          بهر  مادر ،  خواهر  و    بهر   پدر            مي  دهم   من   وعده   سال  دگر

          سال  دیگر  هم اگر  آید  به  سر               همچوامسال است و شاید هم بتر

          گر  که  باشم  زنده  تا  سال دگر           وضع   و   اوضاعم  شود  گر  خوبتر

          وعده هایم  را عمل خواهم  نمود           تا   نگردم   بیش   از  اینها  خوار تر 

كد: 91219شوخي هاي خودماني
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                                      خرج دوچندان

دراین اوضاع  سخت و  نا بسامان                 شب عید  آمد  و خرجم  دو چندان

زیك سو خرج خانه ،خرج مهمان                   ز  سوئی  وام   و  اقساط  فراوان  

ازآن سو قبض گاز  و برق  و تلفن                  ازاین سو خرج دکتر،خرج  درمان                 

چه گویم من ازاین خرج ومخارج                    کمر خم  کرده ام ،   در زیر آنان 

درآمدهم چونان یك جوی باریك                   ولی خرجم  چونان  رود خروشان 

حقوقی  را  که  می گیرم  سرماه                 پس از یك هفته  می آید  به پایان

پس  آن  باز روز و روزی از نو                      دوباره    قرض و  فكر  دادن  آن

رود  این  عید  هم  مانند  هرسال                ولی  اوضاع  من  ماند   بدین سان

بخواهم   من  ز   درگاه    خداوند              تن  سالم،  دل  شاد،   روی  خندان

برای    تك  تك     آحاد   مردم                  خصوصًا ،  کارگرها ،    کارمندان

                                        ح – نادري






