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در عمل تحقق پيدا كند و هر دو كفه اين شعار، 
يعنی ملت عزيزمان همچنين دولت خدمت گزار 
بتوانند به اين شعار به معنای حقيقی كلمه عمل 

بكنند و آثار و نتايج آن را ببينند.

رئيس جمهور:
اين كاری كه شما مردم در زمينه اقتصاد مقاومتی 
كرديد مسيری شد برای پيروزی مذاكره كنندگان 
در برابر قدرت های جهانی، ملت ما در شرايط 
تحريم و فشار به اين موفقيت های بزرگ دست 
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به يكديگر تحريم ناپذير است و اين مسير را تا 

پيروزی ملت ما ادامه خواهد داد.

والدت مهدي موعود)عج(مبارك باد

امام خميني)ره(:
بايد استعدادها را به كار بيندازند و كسانی كه 
اختراع و ابداع می كنند حمايت شوند تا ايران 

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

 براي دريافت فايل الكترونیكي تام نامه به آدرس اينترنتي
www.tam.co.irمراجعه يا از طريق رمزينه باال اقدام فرمايید.

استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز است
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سخن سر دبير

از  ، پس  نفت جهان  ذخایر  از   درصدي   10/3 داشتن سهم   با  ایران  كه  نشان مي دهد  آمارها 
عربستان سعودی ، كه با ٢0درصد رتبه دوم جهان را در ذخایر نفتي دارد ، پتانسيل باالیي در حوزه 
نفت وگاز داشته و با قرار گرفتن در زنجيره ایجاد ارزش افزوده و عدم خام فروشي مي تواند از این 

حوزه استراتژیك بهره برداري كالني كند.
تاریخ  در طول  ایران  نفت  مي گذرد. صنعت  نفت  ملي شدن صنعت  از  64 سال  از  بيش  اكنون 
دستخوش تحوالت بسياري بوده و توسعه آن با نوسانات زیادي روبرو شده ،  با این وجود  اولویت 

اول سرمایه گذاري براي شركت هاي داخلي و خارجي، همواره صنایع نفتي بوده است.
هرچند هميشه بر این نكته تاكيد مي شود كه باید سهم بودجه درآمدهاي حاصل از فروش نفت 
كاهش یابد اما این موضوع نافي تالش براي سرمایه گذاري در این حوزه و ایجاد ارزش افزوده در آن 
نيست.  از طرفي برخي پيش بينی ها نشان می دهد كه تقاضای نفت خام در فاصله سالهای ٢03٥-

٢00٩ به مقدار ٩٩ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد در همين حال در سال ٢03٥ توليد نفت ٩6 
ميليون بشكه در روز پيش بينی شده است كه در آن صورت بسيار ضرورت دارد تا با شناختی بيشتر 

از اوضاع و توزیع جغرافيایی ذخایر نفت جهان چگونگی استخراج از ذخایر مورد توجه قرار گيرد.
مهمترین  گفت  مي توان  كه  دارد  الزم  ابزاري  خداداد  نعمت  این  از  بهره برداري  و  استفاده  اما 
آنها شركت هاي پيمانكار بزرگ نفتي هستند. موضوعي كه مورد تاكيد وزیر نفت در حاشيه افتتاح 

بيستمين نمایشگاه بين المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشيمي قرار گرفت.
 به گفته وي لزوم وجود پيمانكاران EPC قوي در این حوزه احساس شده و كشور بيش از گذشته 
به پيمانكاران داخلي بزرگ وتوانمند احتياج دارد. آنها باید بزرگ شوند؛ چرا كه در مقياس فعاليت 

كم موفق نخواهند بود.
شاید برگزاري ساالنه نمایشگاه هاي بين المللي نفت و گاز را بتوان بهانه و ابزاري براي توجه بيشتر 
به این صنعت و دعوت از شركت هاي خارجي براي حضور در آن قلمداد كرد. عرصه اي كه امسال 

نيز جایگاه حضور بزرگان شده بود.
در این ميان شركت تام نيز با توجه به تجربه گذشته خود به عنوان یك پيمانكار عمومي در پروژه 
هاي بزرگ ، تالش مي كند با درك صحيح از این حوزه رو به رشد و مهم در توسعه كشور و با 
تقویت پتانسيل هاي خود ، درحوزه پيمانكاري صنعت نفت و گاز تاكيد و تمركز بيشتري داشته باشد.

كد: 91602
اين نفت تمام نشدني...؟!
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نگــاه

ریيس جمهوري در سفر به استان فارس اعالم كرد:  در زمينه پتروشيمی 
اقدامات اساسی پيش بينی شده است و ٩00ميليون دالر برای  در استان، 
طرح اتان، در پاالیشگاه پارسيان در شهرستان مهر در نظر گرفته شده است. 
دكتر روحانی افزود: پاالیشگاه دوم پارسيان نيز با ظرفيت 1٢0هزار بشكه در 
برنامه ها قرار دارد. وي افزود: بزرگترین طرح آلومينيوم كشور به نام آلومينيوم 

جنوب با اعتبار یك ميليارد و ٢00ميليون پيش بينی شده است كه كارهای آن 
انجام خواهد شد و می تواند در سال ٩6 به افتتاح برسد. وی افزود : همچنين 
اجرای نيروگاه سيكل تركيبی در منطقه ویژه اقتصادی المرد با اعتبار ٥٥0 
ميليون دالر در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد. ریيس جمهور گفت:  برای 
اكتشاف معادن در بهرام گور كه منطقه ای با معادن بسيار غنی است و در 
گام نخست پنج هزار كيلومتر آن برای اكتشاف آزاد شده برنامه ریزی كرده ایم.

كد: 91603

رييس جمهوري  تاكيد كرد

توسعـه طرح هاي صنعتي
 و معدني در استان فارس

نیـاز ایران بـه فنـاوری 
جدید در صنعت نفت وگاز

مهندس بيژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشستی با مدیران شركت های 
انرژی آلمان در این كشور گفت كه ایران بيش از پول، به فناوری جدیدی 
برای صنعت نفت و گاز خود نياز دارد. به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان كرد: 
ایران بيش از پول، به فناوری جدیدی نياز دارد تا بتواند نفت و گاز بيشتری را 
از ميادین انرژی كشور استخراج كند. وی از شركت های كوچك و متوسط 

انرژی آلمان خواست با شركای قابل اطمينان ایرانی در ميادین نفت و گاز 
همكاری داشته باشند. زنگنه بر اهميت انتقال فناوری برای صنعت نفت و گاز 
ایران تاكيد كرد و در عين حال گفت كه صنعت نفت و گاز داخلی پيشرفت 

قابل توجهی را طي هشت سال گذشته داشته است.

ریيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران گفت: این 
سازمان در سال جاري طرح تبدیل سه ميليون تن گاز طبيعي به فرآورده را 
به اجرا درمي آورد. دكتر نوروز زاده اظهار كرد: وظيفه سازمان هاي توسعه اي، 
ایجاد ارزش افزوده از منابع یاد شده و جلوگيري از خام فروشي آنها با توليد 

فرآورده است.وي اضافه كرد: اگرچه در سال گذشته با همفكري و همكاري 
نمایندگان محترم مجلس اقدامات خوبي صورت گرفت و ازجمله سازمان 
گسترش به اساسنامه خود بازگشت ولي هنوز قانون اصل44 بر سازمان هاي 
توسعه اي شمول مي یابد كه اميدواریم در سال جدید این قانون اصالح شده و 

سازمان هاي توسعه اي بتوانند متناسب با شان خود به فعاليت بپردازند.

كد: 91605

دكتر نوروز زاده

خـام فروشـي منابع
 كشور باید متوقف شود

وزير صنعت، معدن و تجارت

كد: 91606

سازنـدگان داخلـی نقش خود را 
در بازارهای خارجی پررنگ كنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاكيد بر این كه سازندگان داخلی نقش 
خود را در بازارهای خارجی پررنگ كنند، گفت: كارهای انجام نشده بسياری 
در حوزه سازندگان داخلی وجود دارد. به گزارش شانا مهندس محمدرضا 
نعمت زاده، تالش های انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، شركت های 
نفت  تلقی كرد و گفت: در مقطعی صنعت  ارزنده  را  مهندسی و سازنده 

از بخش ها به  تنها در بسياری  نه  اما هم اكنون  بود  واردكننده تجهيزات 
خودكفایی رسيده ایم بلكه به دنبال بازارهای هدف برای صادرات محصوالت 
داخلی هستيم. وی در توصيه به انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت 

گفت: كاال و خدمات داخلی سازی نشده را به دولت معرفی كنند.

مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو در حاشيه بازدید معاون علمي و فناوري 
ریيس جمهور از ایران خودرو، حضور مداوم در بازار جهاني را نشان دهنده كيفيت 
در خودروهاي توليدي دانست و گفت: با تحقق صدور 30درصد توليدات در یك 

برنامه سه تا پنج ساله، ایران خودرو از ارز دولتي بي نياز خواهد شد.
مهندس هاشم یكه زارع توليد صنعت خودروي كشور در سال  1404 را سه 

ميليون دستگاه ذكر كرد كه یك ميليون دستگاه آن صادر مي شود و گفت: 
با توليد یك ميليون و 800 هزار از سه ميليون دستگاه هدف گذاري شده 
براي سال 1404 كه مستلزم فراخوان سرمایه گذاري روي صنعت قطعه سازي 
و ظرفيت سازي است، سهم ٥4درصدي ایران خودرو از بازار داخل،  به 60درصد 

افزایش مي یابد.

كد: 91607

كد: 91604

وزير نفت تاكيد كرد 

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تاكيد كرد

تكیـه بر تـوان
 مهندسان داخلي یك الزام است 
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ثبت ركورد صادرات هفت میلیون 
بشكه نفت در پایانه های نفتی ایران

تحوالت اخير حوزه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي
وزير نفت از آغاز عمليات ساخت پااليشگاه سيراف خبر داد

بيژن زنگنه، در آیين گشایش بيستمين نمایشگاه بين المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشيمي با بيان این كه سال گذشته قول 
ساخت یك طرح فراگير پاالیشگاهي به ظرفيت 480هزار بشكه ميعانات گازي در منطقه سيراف را داده بودم، گفت: این طرح 
سه ميليارد دالري خردادماه امسال با حضور و مشاركت سرمایه گذاران و شركت هاي توانمند اكثرا خصوصي آغاز مي شود. وي 
با اشاره به راه اندازي پنج فاز پارس جنوبي در سال ٩3 اظهار داشت: یكي دیگر از قول هاي بنده افزایش ظرفيت توليد گاز كشور 

بود كه این امر با افزایش 1٢٥ميليون مترمكعبي تحقق یافت.

آغاز عملیات اجرایي 
پاالیشگاه هاي سیراف

در حاشيه نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی از دو كاتاليست جديد 
پر مصرف در صنايع پتروشيمی رونمايی شد.

به گزارش ایرنا، كاتاليست ریفرمينگ ثانویه در چرخه توليد آمونياك و كاتاليست اتوترمال در چرخه توليد 
متانول در سال جاری صنعتی و بومی سازی شد و قرار است این محصوالت در تيرماه سال جاری در راكتور 
پتروشيمی رازی بارگذاری شود.با بومی سازی این محصوالت كه در راستای تكميل زنجيره تامين فرآیند 
توليد محصوالت پتروشيمی است، ساالنه از خروج حدود دو ميليون دالر ارز از كشور جلوگيری خواهد شد.

تقویت جایگاه ایران در جمع
 تولید كنندگان كاتالیست های پتروشیمی

معتبر  شركت های  داشت:  اظهار  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پااليش  نفت  ملی  شركت  مديرعامل 
پااليشی از كشورهای برزيل و هند به منظور ساخت پااليشگاه با ايران مذاكره كرده اند.

به گزارش فارس، عباس كاظمي گفت: كشور برزیل به دنبال ساخت پاالیشگاه 300هزار بشكه ای نفت خام با مشاركت ایران 
در این كشور است. وي ادامه داد: كشور هند به دنبال ساخت پاالیشگاه 400هزار بشكه ای در كشور خود است. وي افزود: نفت 
این پاالیشگاه ها از طریق ایران تامين می شود. معاون وزیر نفت با اشاره به صادرات گازوئيل به عراق بيان كرد: در حال مذاكره 

با مسووالن عراقی به منظور صادرات روزانه 10ميليون ليتر گازوئيل به عراق هستيم.

مذاكره با برزیل و هند
 برای ساخت پاالیشگاه 

مهندس شيري مديرعامل شركت سرمايه گذاری نفت، گاز و پتروشيمی تامين گفت: با بهره برداری 
از فاز اول اين پااليشگاه روزانه 12 ميليون ليتر بنزين يورو 4 توليد خواهد شد.

 به گزارش فارس؛ وي افزود: پاالیشگاه ستاره خليج فارس كه ظرفيت فرآورش 360هزار بشكه ميعانات گازی را داراست، 
در حال حاضر 83درصد پيشرفت فيزیكی دارد. وی اظهار كرد: پس از راه اندازی فاز اول، سایر فازها نيز با فاصله زمانی پنج 
ماهه راه اندازی خواهد شد. شيری خاطرنشان كرد: تمام بخش های مربوط به تاسيسات، خط لوله و آبگير این پاالیشگاه 

آماده شده است.

بهره  برداري از فاز اول 
پاالیشگاه خلیج فارس تا بهمن

شركت ايزوايكو اعالم كرد: باتوجه به اين كه هرچهار جكت فاز 14 نصب شده، سه پايه سكوهای اين 
فاز نيز به زودی نصب خواهد شد. 

به گزارش شانا، شركت ایزایكو در ساخت سكوها و تجهيزات دریایی از سازندگان داخلی كه در وندورليست شركت ملی نفت 
قرار دارند، بهره می برد؛ برای توسعه فاز14 پارس جنوبی ساخت و نصب چهارجكت 1800تنی پيش بينی شده بودكه هر چهار 

جكت نصب شده اند.

سه پایه سكوهای فاز ١٤
 پارس جنوبی در آستانه نصب

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: براساس آخرين گزارش های منتشره، پيشرفت 
طرح توسعه فاز 19پارس جنوبی هم اكنون بيش از 85 درصد اعالم شده است.

به گزارش ایرنا، وي از برنامه شركت نفت و گاز پارس برای راه اندازی كامل پاالیشگاه فاز 1٩ پارس جنوبی در 
سال ٩4 خبر داد. علی اكبر شعبانپور افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته و با تامين به موقع منابع مالی دو ردیف 
از این پاالیشگاه با گاز دریا و دو ردیف دیگر با گاز ترش و خشك فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی راه اندازی می شود. 

بهره برداری از فاز ١9پارس
 جنـوبی تا پایان سال ١39٤

شركت پايانه های نفتی ايران برای نخستين بار موفق به ثبت ركورد صادرات هفت ميليون بشكه 
نفت در يك روز و در سقف سهميه اوپك شد. 

به گزارش نفت نيوز سيد پيروز موسوی با اعالم این خبر، گفت: ٢6 فروردین ماه امسال هشت پهلوگاه ما در خارك به 
طور همزمان درگير شدند و پس از 10سال امكان صادرات هفت ميليون بشكه در یك روز فراهم شد. مدیرعامل شركت 
پایانه های نفتی ایران گفت: در 10سال گذشته به دليل فرسودگی تاسيسات و اسكله ها و نداشتن زیرساخت های الزم، 

امكان این ميزان صادرات را نداشتيم اما هم اكنون با اتكا به توان نيروهای داخلی توانسته ایم به این ركورد دست یابيم.

مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآورده های نفتی گفت: با اتصال خط لوله پااليشگاه ستاره خليج فارس 
و راه اندازی اين پااليشگاه، امكان استفاده از بنزين يورو4 در سراسر كشور فراهم مي شود.

به گزارش آنا،  عباس كاظمی گفت: به جز بنزین، در همه محصوالت صادراتی مازاد داریم كه با وارد مدار شدن پاالیشگاه ستاره خليج 
فارس، در بخش بنزین هم صادركننده خواهيم شد.مدیرعامل شركت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی همچنين با تاكيد بر اینكه با 
افزایش ظرفيت توليد گاز در سال جاری از مصرف سوخت كشور كاسته و به ظرفيت صادرات اضافه خواهد شد، اظهار كرد: در سال گذشته 

بخشی از نفت گاز را وارد كردیم ولی با بهره برداری از فاز 1٢پارس جنوبی امسال صادركننده این محصول شدیم.

بنزین ایران صادر می شود

كد: 91608

تحوالت نفتـي

گردآورنده: مهدي ناصر شريعت
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ایران در اندونزی نیروگاه می سازد

يك مهندس اهل اوكلند در نيوزيلند با استفاده از چاپگر سه بعدی موفق به توليد 
كوچك ترين مته برقی دنيا شده است.

 Onshape و نرم افزار سه بعدی  Ultimaker به گزارش ایسنا، »النس آبرنتی« با استفاده از چاپگر٢
این مته را توليد كرد كه كل فرآیند چاپ ٢٥ دقيقه زمان می برد؛ در ساخت این مته از یك موتور كوچك، 
باتری سمعك، كابل هدفون برای سيم كشی و یك دكمه كوچك استفاده شده است. ابعاد مته مزبور 
17*7.٥*13 ميلی متر است و از یك تيغه 0.٥ ميلی متری بهره می برد كه می توان با آن اشيای نرم را سوراخ 

كرد. این مبتكر به دنبال استفاده از نوعی باتری كوچك تر برای ساخت مته اي نازك تر است.

كوچك ترین مته برقی جهان

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

توافق براي ساخت نيروگاه و پااليشگاه در خارج از مرزها
به گزارش برق نيوز محمدباقرنوبخت با اشاره به برگزاری اجالس اسكاپ در اندونزی كه با هدف توسعه 
همكاری های كشورهای آسيایی و اقيانوسيه، پس از سفر ریيس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر 
فرصتی فراهم شد تا با معاون رئيس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی، وزیر برنامه ریزی و وزیر ماليه اندونزی 
جلسات مشترك برگزار شود و توافقات اوليه برای صادرات بيشتر نفت و احداث پاالیشگاه و نيروگاه در اندونزی 
انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این كشور یك پاالیشگاه و یك نيروگاه احداث 
كند.سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود كه برای نوسازی شهرهای این كشور مهندسان 

ایرانی و شركت های ساختمانی ایرانی مشاركت كنند.

كد: 91609

كد: 91610

مباركه فوالدهای با كیفیت باالتر تولید می كند
با افتتاح اولين ذوب آزمايشی خط جديد سولفورزدايی، فرآيند تصفيه فوالد مذاب در اين 
شركت تكميل شد و امكان توليد گريدهای مختلف فوالدهای كيفی در شركت فوالد مباركه 

اصفهان فراهم می شود.
به گزارش ماین نيوز، فوالدهای سولفورزدایی شده در توليد فوالدهای نوع IF برای تهيه قطعات كشش 
عميق خودرو، ساخت بدنه كشتی، فوالدهای نوع EL-Steel برای ساخت ترانسفورماتور و نوع API جهت 
مصارف لوله های نفت، گاز،آب و دیگ بخار به كار می روند.به نوشته نشریه مباركه برای ایجاد خط سولفور 
زدایی حدود ٢00 تن تجهيزات داخلی و خارجی و ٢0٥ تن اسكلت فلزی نصب شده است كه به منظور نصب 

این تجهيزات 870 مترمكعب بتن ریزی و ٢٥000 متر كابل كشی شده است.

كد: 91611

توسعه همكاری های معدنی با كشورهای همسايه در حالی مورد توجه دولت 
قرار گرفته كه سفر رييس جمهور افغانستان به ايران فاز جديدی از روابط تجاری 

اين دو كشور را ترسيم كرده است.
به گزارش ماین نيوز، سفر اشرف غنی احمدزی به ایران و حضور او در جمع فعاالن اقتصادی 
اتاق بازرگانی همكاری های معدنی ایران و افغانستان را وارد فاز جدیدی كرده است. افغانستان با 
برخورداری از ميلياردها ذخایر معدنی دست نخورده تاكنون مقصد نهایی معدن كاران ایران نبوده 
و همين سبب ورود كشورهای دیگر مانند چين و هند در بهره برداری از ذخایر معدنی این كشور 
با  معدنی  اقتصادنيوز همكاری های  با  در گفت وگو  ایران  معدن  خانه  ریيس  محسوب می شود. 
افغانستان را این بار جدی تر می داند و معتقد است معدن كاران ایران می توانند ذخایر معدنی بسياری 

را در افغانستان به بهره برداری برسانند.

قول اشرف غنی برای تسهیل سرمایه گذاری معدنی ایران در افغانستان
كد: 91612

پروژه راه آهن مشهد - گرگان در مرحله عملیاتی قرار گرفته است 
 معاون   هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: پروژه راه آهن مشهد- 

گرگان در مرحله عملياتی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم محمد مقدوری اظهار داشت: اولویت معاونت امور عمرانی در خراسان رضوی 
برقی كردن راه آهن مشهد تهران است این در شرایطی است كه پروژه راه آهن مشهد به گرگان در مرحله 
عملياتی شدن قرار گرفته است. وی افزود: مطالعات فاز اول راه آهن مشهد - بيرجند - زاهدان انجام شده 
است و فاز دوم آن كه ریل های راه آهن تا چابهار منتقل می شود در مرحله عملياتی خود قرار دارد. قطعه 

مشهد - سبزوار به زودی در مرحله اجرایی و عملياتی خود قرار می گيرد.

كد: 91613
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از تام چه خبر؟

ارايه نقشه راه تام در سال 94 در گردهمايي مديران؛
مدیرعامل تام تاكید كرد:

تقويت فعاليت هاي مهندسي و تامين 
فعاليت هاي معدني و نفتي برگ برنده تام

تام نامهـ  گروه تحريريه: گردهمايي پايان سال مديران تام 
در سال 1393 جايگاهي بود تا ضمن نگاهي گذرا به تهديدها، 
فرصت هاي شركت، برنامه  هاي آينده گروه ها با حضور مديران 

ارشد تام به بحث و بررسي گذاشته شود.
در این جلسه كه تقریبا شش ساعت به طول انجاميد، در ابتدا فيلمي 
در خصوص فعاليت ها و دستاوردهاي تام در سال 13٩3 از سوي روابط 
عمومي به نمایش درآمد. در ادامه هر یك از پروژه هاي پنج گانه به ارایه 
چالش هاي كاري و محيطي در حوزه كاري خود پرداختند و مدیرعامل تام 

نيز از نزدیك موضوعات طرح شده را استماع مي كرد.
در این گردهمایي مباحثي چون ضرورت توجه هرچه بيشتر به بازار 
خودرویي، طرح هاي ایران خودرو و توان رباتيك تام، چابكي هرچه بيشتر در 
فرآیندها با رویكرد پروژه محوري، تمركز بيشتر بر فعاليت هاي مهندسي و 
تامين تجهيزات، ادامه جذب نيروهاي متخصص و نخبه براي فعاليت هاي 
به سمت شراكت هاي  موقع صورت وضعيت ها، حركت  به  ارایه  جدید، 
استراتژیك، جذب فاینانسور و سرمایه گذار براي پروژه هاي كالن، رویكرد 
جدید براي نظام آموزشي و كسب آگاهي در حوزه تكنولوژي هاي جدید، 
توجه بيشتر به مباحث نقدینگي و خودگردان بودن گروه هاي كسب و كار 

و اخذ رتبه هاي پيمانكاري مورد تاكيد قرار گرفت.
در این گردهمایي مهندس اعواني مدیرعامل شركت نيز با اشاره به 
پتانسيل  باالي تام و استعدادها و نخبگاني كه در شركت مشغول به فعاليت 

هستند، یادآور شد: تنها با مطرح شدن چنين مباحث و طرح مشكالت و 
چالش ها و ارایه برنامه هاست كه مي توان نقشه راه آینده تام را استخراج 

كرد.
تا  نياز داریم  به یك مركز مطالعات قوي تر  افزود: قطعا درادامه  وي 

بازارها را به خوبي بسنجيم تا سمت و سوي توسعه خود را بيابيم.
مهندس اعواني خاطرنشان كرد: آنچه كه امروز در تام مشاهده مي شود، 
دو جهت گيري مثبت به حضور در بازارهاي معدني و نفتي است. مسلما 
با توجه به  ارتباط دارد.  این موضوع به جسارت كاركنان و مدیران تام 
مراتب  به  آینده اي  حوزه  دو  این  ما  مزیت هاي  و  زیرساخت هاي كشور 

روشن تر در راستاي سرمایه گذاري و توليد دارند.
وي با اشاره به این كه در حوزه نفت و گاز نيازمند تحوالت بنيادین 
هستيم، تاكيد كرد: باید فعاليت هاي مهندسي و تامين را بيش از پيش در 

حوزه نفت تقویت كنيم.
وي در خصوص تاكيد مدیرعامل ایران خودرو براي كمتر شدن فعاليت  
خودرویي تام، یادآور شد: ما در حوزه خودرویي نباید خيلي به شركت مادر 
و حمایت هاي آن خود را وابسته كنيم. باید در بازار رقابتي خارج از گروه در 

حوزه خودرو بتوانيم حرفي براي گفتن داشته باشيم.
مدیرعامل تام درباره پروژه ها نيز ضمن تایيد ایجاد شراكت تجاري، 
خطاب به مدیران گفت: در هر پروژه باید به دنبال شریك تجاري باشيم 

در این عرصه نگاه ما باید ارتقاي برند تام باشد.

كد: 91614

گردهمايي پايان سال مديران تام در سال 93، تام نامه/ عكاس:مرضیه سادات غضنفري
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كد: 91615
تندیس سیمین براي خدمات سبز تام ایران خودرو

خدمات  براي  سيمين  تنديس  تحريريه:  گروه  تام نامه 
واحدهاي  از  تجليل  ملي  همايش  شانزدهمين  در  سبز، 
تنها  به عنوان  ايران خودرو  تام  به  و خدماتي سبز  صنعتي 
نماينده استان تهران در شركت هاي خدماتي كشور تعلق 

گرفت.
 در این همایش كه با حضور وزیر نفت، ریيس سازمان محيط زیست 
و جمعي از فعاالن صنعتي در محل سالن همایش هاي بين المللي سازمان 
راستاي  در  تام  شركت  مدیرعامل  شد،  برگزار  زیست  محيط  حفاظت 
پيروي این شركت از خط مشي كيفيت، ایمني، بهداشت كار و محيط 

زیست،  تندیس سيمين را دریافت كرد.
از برگزیدگان در سطوح تندیس زرین ، لوح تندیس سيمين و واحدهای 
صنعتی و خدماتی قابل تقدیر، قدرداني به عمل آمد و از بين 303 واحد 
صنعتی و خدماتی كه در سایت سازمان حفاظت محيط زیست ثبت نام 
به  خدماتي(  واحد   33 و  واحد صنعتي  واحد)3٥   68 تعداد  بودند،  كرده 

عنوان واحدهای برگزیده صنعتی و خدماتی سبز انتخاب شدند.
امسال سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ) یونيدو ( در خصوص تعيين 
شاخص ها و نظارت بر آنها با هدف ایجاد فضای رقابت پذیری در بازار 
جهانی با سازمان حفاظت محيط زیست همكاری داشت به همين دليل 
اعطای گواهی نامه های امسال نيز با مشاركت این سازمان بين المللی 

زیست محيطی انجام شد.

پروژه هاي مشترك با يونيدو
متحد  ملل  صنعتی  توسعه  سازمان  نماینده  آمادیو  همایش  این  در 
)یونيدو( گفت: پروژه ای مشترك ميان سازمان حفاظت محيط زیست و 
یونيدو در حال تعریف است كه این پروژه با هدف حمایت از صنعت سبز 

در ایران تعریف شده و سياستهای آن در حال تدوین است.

رشد اقتصادي بدون تخريب محيط زيست
همچنين معصومه ابتكار ریيس سازمان حفاظت محيط زیست با اشاره 
قرار  برنامه های اصلی خود  را در  اقتصاد سبز  اینكه دولت موضوع  به 
داده و با جدیت پيگيری می كند، با بيان اینكه می توانيم رشد اقتصادی 

بدون تخریب و آلودگی محيط زیست داشته باشيم، تصریح كرد: اقتصاد 
سبز از شعار خارج شده است و نمونه هایی در دنيا داریم كه رتبه باالیی 
در شاخص های توسعه اقتصادی، صنعتی دارند و شاخص های پایداری 

را نيز حفظ كرده اند.

بنزين  توزيع  براي  بزرگ  گامي  فارس  خليج  پااليشگاه 
استاندارد

بيژن نامدار زنگنه به عنوان سخنران بعدي با اشاره به اقدامات زیست 
خليج  پاالیشگاهی  واحد  اولين  راه اندازی  گفت:  نفت،  وزارت  محيطي 
فارس با توليد روزانه 36 ميليون ليتر بنزین با استاندار یورو 4 و ٥ گام 

بزرگی در عرصه توليد و توزیع بنزین استاندارد خواهد بود. 
وی با بيان اینكه در سال ٩3 توليد و عرضه گاز طبيعی 1٢0 ميليون 
متر مكعب افزایش یافت، تصریح كرد: توليد و تامين گاز طبيعی از دیگر 
اقدامات  این  انجام  اول  نگاه  در  شاید  است،  نفت  وزارت  برنامه های 
هزینه بر باشد اما در طوالنی مدت هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 

است و هم موجب حفظ محيط زیست می شود.
الزم به ذكر است، تام ایران خودرو همگام با تالش براي كسب آخرین 
فناوري ها در حوزه فعاليت خود توجه جدي به مسایل زیست محيطي را 
هميشه مدنظر داشته و در راستاي رعایت الزامات زیست محيطي خود 

حركت كرده است. 
 OHSAS و    ISO14001 جمله  از  متعدد  هاي  گواهينامه  اخذ 
هستند،  محيطي  زیست  هاي  گواهينامه  نوعي  به  دو  هر  كه   18001

نشاني از این اهتمام و جدیت است.
برقراري سيستم ارزیابي عملكرد ایمني، بهداشت و محيط زیست براي 
كاهش  و  كنترل  پروژه ها،  كليه  در   HSE واحد  استقرار  پروژه ها،  كليه 
خروجي آالینده هاي هوا، مدیریت مصرف انرژي، اجراي فضاي سبز فراتر 
از تعهدات قانوني، اعمال برنامه تفكيك پسماندها، راه اندازي تصفيه خانه 

مدرن و اقداماتي از این قبيل بخشي از این برنامه فراگير است.
هرچند مدیریت و كنترل پسماند صنعتي و غيرصنعتي تام از سال 8٥ 
شروع شده اما همواره تالش بر این بوده تا با توسعه این اقدامات روند 

تالش در جهت ارائه خدمات سبز ادامه یابد. 

از تام چه خبر؟

اهداي تنديس سیمین براي خدمات سبز به شركت تام ايران خودرو ، تام نامه/ عكاس:مرضیه سادات غضنفري
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شركت  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه   
تام در بيستمين نمايشگاه بين المللي 
نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي حضور 
با استقبال  اين شركت  يافت و غرفه 

خوب بازديدكنندگان مواجه شد.
و  انساني  نيروي  تجارب  بر  تكيه  با  تام 
این  در  سخت افزاري  و  نرم افزاري  امكانات 
توانمندي هاي  تا  كرد  مشاركت  نمایشگاه 
خود در حوزه نفت و گاز اعم از ایستگاه هاي 
تقویت و تقليل فشار، خطوط انتقال، واحدهاي 
پتروشيمي،  و  گاز  پاالیشگاه هاي  فرآیندي 
و  تاسيسات  جریان،  اندازه گيري  سيستم هاي 
گازرساني  سيستم هاي  چاهي،  سر  تجهيزات 
مخازن  و  نفتي  پایانه هاي  رساني،  سوخت  و 
CNGو  هاي  ایستگاه  تجهيزات  ذخيره، 

عرضه  را   UTILITIES و  جانبي  تاسيسات 
برگزاري  روز  چهار  طي  تام  غرفه  از  كند. 
جمهوري،  ریاست  فناوري  معاون  نمایشگاه، 
از  هياتي  مجلس،  انرژي  كميسيون  ریيس 
عمان و جمعي از مدیران و مسووالن صنعت 

نفت بازدید كردند.
از  نيز  پيمانكاران  موضوع  این  كنار  در 
فعاليت هاي تام استقبال كردند و اطالعات آنها 
براي استفاده از توان داخلي در بانك اطالعات 

پيمانكاران تام ثبت شد. 
در صنعت  مختلفي  هاي  پروژه  اكنون  هم 
نفت از سوي این شركت در حال انجام است 
مكانيكال  سازه  سيویل،  عمليات  اجراي  كه 
پارس  17و18  فازهاي   7 ناحيه  پایپينگ  و 
راه اندازي  و  نصب  خرید،  طراحي،  جنوبي، 

صورت  به   CNG دومنظوره  جایگاه   11٥
EPC، اجراي پكيج آب آشاميدني فاز 17 و18 
تسهيالت  احداث  و  كاال  تهيه  جنوبي،  پارس 
چاه هاي  جریاني  لوله  وخط  سرچاهي 
خانگيران  ميدان   E10٥S.E1٢0S.W004S

به صورت PC ازجمله آن هاست.
رخداد  بزرگترین  عنوان  به  نمایشگاه  این 
ساالنه  حوزه  این  در  ایران  تجاري  و  صنعتي 
توانمند  از شركت هاي  كثيري  با حضور جمع 
گاز،  نفت،  زمينه صنعت  در  خارجي  و  داخلي 

پاالیش و پتروشيمي برپا مي شود.
از 16  و 11 غرفه ٢٢6  در سالن 10  تام  
لغایت   ٩ ساعت  از  ماه  اردیبهشت   1٩ تا 
پذیراي  تهران،  بين المللي  نمایشگاه  در   16

بازدیدكنندگان بود.

كد: 91616

استقبال از غرفه تام در بیستمین نمایشگاه بین المللي 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي

بازدید معاون عمرانی وزیر كشور از پروژه قطار شهری كرمانشاه

مهندس  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
خندان دل، معاون عمرانی وزير كشور 
قطار  پروژه  از  فروردين ماه   20 روز 

شهری كرمانشاه بازديد كرد. 
در  تام  از عملكرد شركت  تقدیر  وي ضمن 

این پروژه، اعالم كرد درصورتی كه برنامه ریزی 
طاق  )از  پروژه  یك  فاز  افتتاح  جهت  الزم 
سال ٩6  اول  نيمه  تا  آزادی(  ميدان  تا  بستان 
الزم  بودجه  تامين  آمادگی  دولت  گيرد،  انجام 
بر اساس اعالم مسووالن محلي قرار  را دارد. 

است ریيس جمهور در خردادماه امسال از شهر 
كرمانشاه و پروژه قطار شهری بازدید كند. 

دو  نياز طی  مورد  بودجه  پيش بينی می شود 
سال آینده جهت افتتاح فاز یك پروژه بالغ بر 

400 ميليارد تومان باشد.

كد: 91617

استقبال از غرفه تام در بیستمین نمايشگاه بین المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشیمي ، تام نامه/ عكاس:رضا مهاجر
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كد: 91618افتتاح سالن تولید بدنه وانت آریسان در ایران خودرو

تام نامه ـ پيمان عبداله زاده نسودي: 
وانتPU1)آريسان(  بدنه  توليد  خط 
مطابق با استانداردهاي بين المللي صنعت 
خودرو و با استفاده از توان مهندسين و 
كارشناسان  شركت تام، به بهره برداري 

رسيد.
تجهيزات،  ساخت  و  طراحي  مراحل  تمامي 
دستگاه ها و زیرساخت هاي پروژه از جمله طراحي 
و اجراي فونداسيون استراكچر، طراحي و اجراي 
فونداسيون خط اسلت كانوایر، طراحي و ساخت 
استراكچرهاي سالن، طراحي و اجراي تاسيسات 
و  طراحي  سالن،  و  تجهيزات  مكانيك  و  برق 
ساخت واجراي تهویه CO٢ و طراحي و ساخت 
جيگ ها همچنين نصب كليه تجهيزات خط با 

متخصصان  همت  و  كشور  در  موجود  امكانات 
شركت تام آماده بهره برداري شده است.

آب وهوایي  شرایط  با  متناسب  آریسان  وانت 
وانت  این  موتور  حجم  و  شده  طراحي  ایران 

1700سي سي است.
ساخت دستگاه هاي جيگ و فيكسچر براي به 
حداقل رساندن خطاي اپراتور با استفاده از سيستم 
لوگو براي اولين بار در ایران خودرو به جاي سيستم 
پنوماتيك جهت كاهش هزینه و راحتي تعميرات 

در ایستگاه هاي حساس اجرا شد. 
توان توليد این خط 10دستگاه در هر ساعت 
كاري بوده و سالن مربوطه در فضایي به مساحت 
سه هزار و ٥00متر مربع در حال فعاليت است كه 
ایمني و زیست محيطي و چيدمان  كليه موارد 

بهينه دستگاه ها و ماشين آالت در آن لحاظ شده 
است.

پيش بيني مي شود كه در این سالن كه داراي 
ظرفيت توليد بدنه وانت بيش از 4٥هزار دستگاه 
در سال است، براي ٢00 نفر به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم اشتغال زایي ایجاد شود.
مناسب  پاسخ  و  نيازها  شناخت  امروزه 
جزو  مشتري،  و  كارفرما  درخواست هاي  به 
اولویت هاي تام قرار دارد و با شناخت سرمایه ها 
از  بهره گيري  با  آینده سازمان و  افق  به  نگاه  و 
توانمندي هاي موجود و اقتصادي نگري در طرح ها 
و پروژه هاي توسعه اي، مي توان با حمایت از كار و 
سرمایه ایراني هر روز حركت خود را در جهت ارتقا 

و توسعه محصول بهبود بخشيد.

با تایید  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛
تام گواهي صالحیت در 2 حوزه فني كسب كرد

محمددوست:  اسماعيل  ـ  تام نامه 
گواهينامه  اخذ  به  موفق  تام  شركت 
و  تعمير  رشته  دو  در  صالحيت 
ماشين آالت   و  ساختمان  نگهداري 
از  بهره برداري  امور  همچنين 
تاسيسات، از وزارت تعاون،كار و رفاه 

اجتماعي شد .
زماني  دوره  یك  طي  ارزیابي  فرآیند   
مبناي  بر   ٩٢ سال  ماه  آبان  از  ماهه    1٥

مستندات ارسالي آغاز و در نهایت طي بازدید 
و ارزیابي هاي به عمل آمده  توسط بازرسان 
این  اخذ  به  موفق  تام  شركت  كار،  وزارت 
حضور  براي  گواهينامه  این  شد.  گواهينامه 
اهميت  از  تعميرات  و  نگهداري  مناقصات  در 
الزامات  از  یكي  و  بوده  برخوردار  ویژه اي 
كارفرمایان حوزه هاي نيرو، نفت و معدني در 
برگزاري این نوع مناقصات محسوب مي شود.
 ٢7٥06 383٢6/ت  شماره  مصوبه  اساس  بر 

شماره  مصوبه  همچنين   81/0٩/0٥ مورخ 
84٥1٥/ت 34613 مورخ 84/1٢/1٥  هيات 
وزیران، كليه شركت های خدماتی و تعاونی ها 
و  اجرایی  دستگاه های  با  قرارداد  عقد  جهت 
اخذ  به  نسبت  می بایست  دولتی  شركت های 

گواهی تعيين صالحيت اقدام كنند.
تام  امكان حضور شركت  این  از  پيش  تا   
در این نوع مناقصات وجود نداشت كه با اخذ 
این گواهينامه این مهم نيز ميسر شده است.

كد: 91619

تام نامه را با ویدئو مشاهده كنید 
مخاطبان تام نامه از اين شماره به 
نشريه  مطالب  برخي  مي توانند  بعد 
را به همراه ويدئو مربوطه  مشاهده 

كنند.
این سيستم براي دیدن تصاویر و فيلم هاي 
مرتبط با مطالب در نظر گرفته شده است و 

شما مي توانيد براي استفاده از آن اپليكشين 
باركد خوان را روي رمزینه مطلب مورد نظر 

نگه داشته و آن را دانلود كنيد. 
در رمزینه اي كه مشاهده مي كنيد ویدئو 
كوتاهي مربوط به گزارش ویژه تام نامه)خط 

1-G٢ ایران خودرو ( موجود است.

كد: 91620

حمل بدنه از انتهاي خط main به كانواير توسط هنگر، تام نامه/ عكاس: حسین نقیبي
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خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
شركت تام  با ابالغ رسمي كارفرما در 
رقابت با 8 شركت پيمانكاري ديگر 
در مناقصه مربوط به پروژه تامين كاال 
و احداث تسهيالت سرچاهي و خط 
لوله جرياني چاه هاي موقعيت هاي 
مقام اول را    )PC( ميدان خانگيران 
در ارايه پيشنهاد فني و مالي كسب 

كرد.
 )Procurement( این پروژه شامل تهيه كاال
، ساخت )Construction( و پيش راه اندازي 
 W004S تسهيالت سرچاهي موقعيت شماره
و خط لوله جریاني هشت اینچ به طول تقریبي 
جمع آوري  مركز  به  آن  اتصال  و  6300متر 

غربي و انجام عمليات نصب و راه اندازي در 
این مركز است. 

دراین  مي بایست  كه  تجهيزات  عمده 
پروژه تهيه، نصب و راه اندازي شوند؛ شامل 
 chemical injection فلر،  دستگاه  یك 
براي   package ، launcher، Receiver
توپك راني، انواع شيرآالت و تجهيزات  ابزار 
 Wellhead Control Panel ، دقيق، 

Knock out Drum  است.
مدت اجراي پروژه از زمان ابالغ و تحویل 

1٢ماه است.
سرچاهي  تسهيالت  پروژه  كارفرماي 
ميدان خانگيران )PC( شركت نفت مناطق 

مركزي ایران است. 

اصلي  شركت  پنج  زمره  در  شركت  این 
تأمين  با  بوده و در حال حاضر  نفت  وزارت 
6٥ درصد گاز كشور، عمده ترین توليد كننده 
گاز جهت مصارف شهري، صنعتي و صادرات 

گاز ایران است.
در  خانگيران  عملياتی  منطقه 
و  مشهد  شرق  شمال  180كيلومتری 
مرزی  شهر  شمال غربی  ٢٥كيلومتری 
سرخس، در گستره ای به وسعت ٥0 در 70 

كيلومتر مربع واقع شده  است.
الزم به ذكر است خانگيران یكی از وسيع 
ایران  نفت  صنعت  عملياتی  مناطق  ترین 
این  در  چاه  دو  فاصله  كه  طوری  به  است 

منطقه به حدود 60 كيلومتر می رسد.

تام برنده مناقصه پروژه تسهیالت سرچاهي میدان خانگیران شد

ساخت تله كابین دانشگاه آزاد به تام واگذار شد

قرارداد   1393 سال  اواخر  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
علوم  دانشگاه  تله كابين  اجراي  و  تامين  طراحي،   « پروژه 
و تحقيقات تهران« با حضور معاون عمرانی دانشگاه آزاد 
آزاد واحد علوم و تحقيقات و  اسالمی، مسووالن دانشگاه 

تام ايران خودرو به امضا رسيد.
این پروژه با هدف جابجایي دانشجویان و اساتيد و كارمندان تعریف 

شده و قرار است با همكاري شركت تام اجرایي شود.
داخلي  تله كابين  اجراي  و  تامين  طراحي،  بين المللي  مناقصه  در 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تام با تكيه بر دانش فني 
باالترین  با كسب  مناقصه مذكور كرد كه  به شركت در  اقدام  موجود، 
 Leitner  (امتياز فني در رقابت با سایر شركت كنندگان بين المللي دیگر

ایتاليا و POMA فرانسه( به عنوان پيمانكار انتخاب شد. 
این تله كابين قرار است به طول حدود دو كيلومتر، با اختالف سطح 
4٩0 متر و در مدت زمان 18 ماه اجرایي شود كه در این ميان چهار 
به  را  مهندسي  دانشكده  و  مركزي  كتابخانه  دانشگاه،  ورودي  ایستگاه 

جابجایي  حجم  حداكثر  مي كند.  متصل  )هتل(  فرهيختگان  ساختمان 
مسافر در هر ساعت دوهزار نفر برآورد شده است.

كد: 91623

كد: 91622

امضاي قرارداد ساخت تله كابین دانشگاه آزاد، تام نامه/ عكاس:رضا مهاجر

قائم مقام اجرایي مدیرعامل تام منصوب شد

تام نامهـ  گروه تحريريه:طي حكمي از 
سوي مهندس اعواني مديرعامل تام، 
مهندس بهزاد اعتمادي به سمت قائم 
مقام اجرايي مديرعامل منصوب شد.

عصر  از  كه  معارفه اي  مراسم  در 
شد،  برگزار  تام  در  ٢٢اردیبهشت  روز 
قائم  با  شركت  این  ارشد  مدیران 
شدند. آشنا  مدیرعامل  اجرایي  مقام 
وي،  اجرایي  و  آموزشي  سوابق  در 

صنعتي  دانشگاه  در  علمي  هيات  عضویت 
تهران  دانشگاه  فني  دانشكده  اصفهان، 
دانشگاه  مكانيك  مهندسي  دانشكده  و 
صنعتي شریف، معاونت فني و مهندسي در 
مركز تحقيقات گسترش)مگفا(، مدیرعاملي 
قائم  خودرو)ایدكو(،  صنایع  توسعه  شركت 
مقام معاون بهره برداري سازمان گسترش و 
نوسازي صنایع ایران و مدیرعاملي شركت 
مي خورد. چشم  به  ایران  صنایع  نوسازي 

كد: 91621

 مهندس بهزاد اعتمادي قائم مقام اجرايي مديرعامل
نفري تام، تام نامه /عكاس: مرضیه سادات غَضَ
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اخبـار
شركت   هاي تابعه تام 

تام نامـه ـ گروه تحريريه: شـركت تكتـام نوين موفق 
بـه اخذ گواهينامه تعيين صالحيت شـركت های خدماتی ، 
پشـتيبانی و فنی مهندسـی از وزارت تعـاون ، كار و رفاه 

اجتماعی شـد.
ب��ا دریاف��ت ای��ن گواهينامه كه از س��وی اداره كل تع��اون و رفاه 
اجتماعی اس��تان تهران ) زیرمجموعه وزارت كار ( صادر ش��ده است 
ش��ركت تكتام نوین می تواند ب��ه صورت مس��تقل در كليه مناقصات 

برون س��ازمانی حضور یابد . 

محم��د صفرزاده مدیرعام��ل تعاونی تكتام نوی��ن در این خصوص 
می گوید:  تعاونی تكتام توانس��ت این گواهينامه را دراس��فندماه سال 
گذش��ته اخ��ذ كند و تا كنون ني��ز از طری��ق آن در مناقصات مختلف 

ش��ركت كرده اس��ت .
وی همچنين در خصوص چگونگی اخذ گواهينامه تعيين صالحيت 
نيز گفت : ضمن احراز ش��رایط اخذ گواهينام��ه مراحل مختلفی برای 

اخذ این گواهينامه طی ش��د . 
یك س��ری دوره آموزشی از سوی اداره كل تعاون و رفاه اجتماعی 
اس��تان تهران برگزار ش��د كه در آن ش��ركت كردی��م و بازدیدهای 
مختلف��ی نيز از س��وی همي��ن اداره از تكتام به انجام رس��يد كه در 
نهایت پس از ش��ركت در آزمون مربوطه موفق به دریافت آن شدیم . 
ای��ن موفقي��ت و مراحل س��ير آن چيزی نزدیك به یك س��ال به 

ط��ول انجامي��د . 

اخذ گواهینامه تعیین صالحیت 
تكتام از وزارت كار

كد: 91625

نگاهي اجمالي به فعالیت هاي شركت ماشین ابزار ایران خودرو

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: شركت صنايع ماشين ابزار 
عمده ترين  رسيد.  ثبت  به   1367 سال  در  خودرو  ايران 
فعاليت اين شركت تامين تجهيزات مورد نياز خطوط توليد 
بدنه خودروسازان با تجربه اي منحصر به فرد در اتوماسيون 
خطوط توليد بدنه است كه از جمله آن ساخت شاتل خط 

توليد بدنه ايران خودرو، خط مونتاژ بدنه پژو 206 است.
ذیل  موارد  به  مي توان  گذار  نگاهي  در  را  شركت  این  فعاليت هاي 

تقسيم بندي كرد:
* طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي
- تجهيزات خطوط توليد كارخانجات صنعتي

- تجهيزات انتقال كاال و محصول خطوط
-  كليه سازه هاي فلزي

* ارائه كليه خدمات اندازه گيري، كاليبراسيون و كنترل كيفيت
AS/RSطراحي، ساخت و نصب انبارهاي مكانيزه *

* تامين كليه تجهيزات،مواد و ملزومات كارخانجات صنعتي و معدني

* طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي
- ماشين آالت مخصوص و اونيورسال

- ابزار مخصوص

* توليد قطعات و مجموعه هاي خودرويي و غير خودرويي

یت                                   سا وب  به  نيد  ا مي تو بيشتر  طالعات  ا كسب  براي 
www.ikmt.co.ir مراجعه فرمایيد.

نمايي از شركت ماشین ابزار ايران خودرو ، تام نامه/ عكاس:مرضیه سادات غضنفري

كد: 91624
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قائم مقام ارشد شركت تام:
توسعه بازار و دستیابي به 

دانـش روز هـدف
 استراتژیـك تـام در 

سـال ١39٤ اسـت

دكتر كوروش كیهاني زاده قائم مقام ارشد شركت تام، تام نامه/ عكاس:مرضیه سادات غضنفري

كد: 91626

تام نامهـ  تام ايران خودرو شركتي است كه در چند سال اخير بيشتر از آن مي شنويم، 
نيروگاهي،  تا ريل و صنايع معدني،  ايجاد خطوط توليد خودرو گرفته  از  اين شركت 
نفت و گاز و كنترل و ابزار دقيق فعاليت  مي كند و پس از گذشت 17 سال از عمرش 

پروژه هاي بزرگي در حوزه هاي ياد شده انجام داده يا در حال انجام دارد.
در گفت و گويي كه خبرگزاري ايرنا با دكتركوروش كيهاني زاده قائم مقام ارشد شركت 
انجام و تجارب  از آخرين پروژه هاي در دست  انجام داده است، ضمن اين كه  تام 
ثبت شده تام در صنايع مختلف صحبت به ميان آمده، از مشكالت و موانع پيش روي 
شركت هاي پيمانكاري، اتخاذ سياست  هاي مناسب در زمان محدوديت هاي اقتصادي، 
توان صادراتي و نقش نيروهاي نخبه در شركت هاي دانش محور صحبت به ميان آمده 
است. وي توسعه بازار و دستيابي به دانش روز در سال 1394 را هدف استراتژيك تام 

معرفي مي كند.

     شـركت هاي پيمانـكاري مثل تام كـه در عرصه فني 
و مهندسـي فعاليت مي كنند، به پشتوانه دانشي براي انجام 
پروژه هاي مهندسـي نياز دارند، در اين ميان نيروي انساني 
نخبـه نقـش بي بديلـي در اين عرصـه ايفـا مي كند، نقش 
شركت در جذب نيروهاي نخبه و چگونگي جلوگيري از فرار 

مغزها چه بوده است؟
با نگاهي مختصر و گذرا به پيشينه شركت تام، مي توان به جایگاه 
وی��ژه دان��ش و فناوري در تمامي فعاليت هاي ش��ركت پي برد. توان 
انتقال و بومي سازي تكنولوژي همواره یكي از قابليت هاي كليدي تام 
بوده است. با توجه به این نكته مي توان دریافت كه نيروي انساني و 
دانش موجود در شركت اساسي ترین و كاربردي ترین سرمایه شركت 
است. بر همين اساس استفاده از نيروهاي متخصص داخلي و ارتقاي 
آنها در تمامي دوران فعاليت تام جزو سياست هاي شركت بوده است. 
جذب و نگهداش��ت نيروي انس��اني نخبه، یكي از مأموریت هاي تام 
اس��ت. ماهيت فعاليت ه��ا در تام، محيط این ش��ركت را به محيطي 
پوی��ا و سرش��ار از چالش هاي مثبت تبدیل كرده اس��ت. محيطي كه 
امكان كسب تجارب جدید، ارایه ایده هاي نو و مواجهه با فرصت هاي 

گوناگون در آن بس��يار زیاد است و براي فعاليت نيروي انساني نخبه 
و با انگيزه مطلوبيت باالیي دارد.

 مشكالت و موانع پيش روي شركت و راه كارهاي پيش 
روي شما چيست؟

ش��ركت تام بر اس��اس نوع و زمينه فعالي��ت و در بازه هاي زماني 
متفاوت، با مش��كالت و موان��ع متعددي روبروس��ت. در حال حاضر 
بزرگترین مشكالتي كه ممكن اس��ت روند فعاليت هاي شركت را تا 
ح��دودي دچار اختالل كند، تحریم هاي خارجي و مش��كل در تامين 

مالي پروژه ها از سوي كارفرمایان است. 
 راه كار شما براي مقابله با اين مشكالت چه بوده است؟

تام ب��راي كاهش اثرات منفي ناش��ي از تحریم ه��ا، نگاه ویژه اي 
ب��ه اس��تفاده از منابع و امكان��ات جایگزین اع��م از خارجي و داخلي 
دارد. انعطاف پذیري در فعاليت هاي اساس��ي ش��ركت مانند طراحي، 
امكان اس��تفاده از مناب��ع و تامين كنندگان مختل��ف را فراهم آورده 
اس��ت همچنين به  منظور حمایت و پش��تيباني كارفرمایان در جهت 
رفع مش��كل تامين مال��ي پروژه ها، ش��ركت تام اقدام ب��ه برقراري 
همكاري هاي تجاري با ش��ركت هاي معتبر داخل��ي و خارجي كرده 
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اس��ت. س��ابقه خوب تام از یك ط��رف و دانش فن��ي و توان باالي 
یكپارچه س��ازي نيروي انس��اني تام از طرف دیگر عواملي هستند كه 
س��رمایه گذاران را تا حد زیادي به س��رمایه گذاري در پروژه هایي كه 
ش��ركت تام در آنها مش��اركت دارد، متقاعد مي سازد. در همين راستا 
اجراي سياس��ت هاي مدیریت نقدینگ��ي و مدیریت هزینه همواره از 

اولویت هاي اساسي تام محسوب مي شود.
 در شرايط بسته اقتصادي چطور عمل مي كنيد؟

تمركز ما مدیریت جریان اس��تراتژیك نقدینگي اس��ت. گستردگي 
حوزه ه��اي كاري، تعام��ل با كارفرمایان و مش��تریان ب��ا توان مالي 
متفاوت، همكاري با پيمان��كاران مختلف داخلي و خارجي و عواملي 
از این دس��ت، اهميت مدیریت بر منابع نقدینگي و برنامه ریزي براي 
بهره برداري مناس��ب از این منابع را بيش از پيش نمایان مي س��ازد. 
پيام��د مدیریت صحيح بر منابع مالي و جریان نقدینگي در ش��ركت، 
ایجاد هماهنگي بيش��تر بين اجزاي مختلف زنجيره ارزش شركت از 
جمله فرآیند تامين و در نتيجه اجراي مناس��ب تر پروژه هاست كه این 
امر نيز منجر به افزایش رضایت مش��تریان به  واسطه ارتقاي كيفيت 

خدمات و در نهایت افزایش سودآوري براي سهام داران مي شود.
نكته قابل ذكر این اس��ت كه تام همواره س��عي ك��رده تا در ارایه 
راه كارهاي مهندسي، چابك و پيشرو باشد. در همين راستا فرآیندهاي 
كاري خود را به گونه اي طراحي و مس��تقر كرده تا در تمامي حوزه ها 
از این هدف كالن پش��تيباني كنند. شركت تام بر آن است تا جایگاه 
نخست خود را به عنوان طراح،  مشاور و مجري پروژه هاي اتوماسيون 
در صنعت خودرو حفظ كند و تا س��ال ٩٥ در س��ایر حوزه هاي كسب 
و كار خ��ود به عنوان یكي از پنج ش��ركت برت��ر ارایه دهنده خدمات 
مهندس��ي شناخته شود. كليدي ترین سرمایه تام در جهت نيل به این 
چشم انداز، دانش، تجربه، خالقيت و انگيزه مثال زدني نيروي انساني 

آن است.
 راه كارها و پيشنهادات شما براي خروج از ركود و حفظ 

جايگاه اقتصاد مقاومتي چيست؟
در دوراني كه فش��ارهاي خارج��ي )تحریم ها( بر روي فعاليت هاي 
صنایع گوناگون اثر گذاش��ته اس��ت، شركت تام اس��تفاده مناسب و 
اثربخ��ش از مناب��ع را به عنوان یكي از سياس��ت هاي اصلي خود مد 
نظر قرار داده اس��ت. توجه به نيازهاي مشتریان به منظور جلوگيري 
از ه��در رف��ت منابع و تحمي��ل هزینه هاي دوباره كاري به ش��ركت، 
هم��واره س��رلوحه فعاليت هاي پرس��نل تام در تمامي س��طوح بوده 
اس��ت. همچنين ش��ركت تام با تكيه بر دانش و نيروي انساني خود 
در حوزه ه��اي مختلف، حركت به س��مت فعاليت هاي دانش بنيان با 
هدف بومي س��ازي دانش و فناوري را مد نظر خود دارد. سابقه تام در 
صنعت خودرو از یك سو و توانمندي كاركنان متخصص آن از سوي 
دیگر، قابليت ارایه راه كاري جامع و متناس��ب با شرایط روز جامعه به 
مش��تریان را براي شركت به ارمغان آورده است. به عبارت دیگر تام 
با ه��دف ارایه راه كارهاي جامع، همواره تمامي نيازمندي ها، الزامات، 
شرایط محيطي موجود را پایش و در تمامي مراحل انجام فعاليت هاي 

خود بدان ها توجه اساسي دارد.
 در حوزه فعاليت هاي شـركت شـما تا چه ميزان قانون 

استفاده از حداكثر توان ساخت داخل اجرايي شده است؟
شركت تام ایران خودرو با ایجاد شبكه گسترده اي از تامين كنندگان 
داخل��ي كه از طریق فرآیند ارزیابي، گزین��ش، آموزش و ارتقاي آنها 
ایجاد ش��ده، كليه پروژه هاي داخلي و خارجي شركت را با بهره گيري 
از توانمن��دي همكاران و تامين كنندگان داخلي اجرا كرده اس��ت. به 
طور كلي در پروژه هاي انجام ش��ده توس��ط تام بين 70 تا 80 درصد  
ارزش پروژه با اس��تفاده از توان فني و مهندس��ي شركت تام یا سایر 

شركت هاي داخلي انجام شده است.

 صدور خدمات فني و مهندسي چه جايگاهي در عملكرد 
تام دارد؟

رویكرد رو به توس��عه در كش��ورهاي جهان س��وم و الزام نيازهاي 
اقتصادي جهت همگام شدن با كشورهاي توسعه یافته، سياست هاي 
اقتصادي كه نيازمند توس��عه زیرس��اخت هاي الزم براي تحقق این 
هدف اس��ت، جایگاه وی��ژه اي را براي خدمات فني و مهندس��ي در 
روابط تجاري كش��ورها رقم زده است. كسب درآمدهاي ارزي پایدار 
از مح��ل صادرات هدف ارایه خدمات فني و مهندس��ي اس��ت براي 
ب��ه اجرا درآم��دن چنين هدفي، باید براي موض��وع رقابت در عرصه 
بين المللي اهميت ویژه اي قایل شویم. با توجه مراودات تجاري ایران 
با كش��ورهاي حوزه منطقه خليج فارس و كشورهاي مشترك المنافع 
CIS همچني��ن كش��ورهاي امری��كاي جنوبي و برخي كش��ورهاي 
افریقایي كه در راستاي اهداف توسعه گرایي گام برمي دارند، پتانسيل 
بس��يار مناس��بي را براي ارایه خدمات فني مهندس��ي متناسب با نياز 
متقاضي و پتانس��يل عرضه آن در ش��ركت، فراه��م مي كند. صدور 
خدم��ات فني و مهندس��ي از مصوبات موكد هيات مدی��ره تام بوده 
اس��ت. ش��ركت تام داراي س��وابق و تجربيات در طراح��ي و اجراي 
پروژه ه��اي عمراني و صنعتي و موفقيت ه��اي حاصل از اجراي این 
پروژه ها در سطح ملي است همچنين از قابليت  كافي به منظور حضور 
در عرصه ه��اي بين المللي و پتانس��يل الزم جهت اجراي پروژه هاي 
برون مرزي برخوردار است.  تاكنون پروژه هاي صادراتي چون ایجاد 
خطوط توليد محصوالت ایران خودرو در كش��ورهاي سوریه، ونزوئال 
و س��نگال توس��ط ش��ركت تام انجام شده اس��ت. از موارد دیگر نيز 
مي توان به صادرات ماش��ين آالت و تجهيزات خطوط توليد خودرو به 
كش��ورهاي آلمان، تركيه و ژاپن اشاره كرد. سال گذشته نيز اقدامات 
اوليه و مطالعاتي را براي بازارهاي برخي كشورهاي همسایه به انجام 
رس��انده اس��ت كه گام اول آن را مي توان ثبت دفتر در كشور عراق 

عنوان كرد.
 پروژه هاي مهمي كه تام تاكنون انجام داده يا در دست 

انجام دارد، كدامند؟
در س��ال 13٩3 ت��ام رویكرد خود در اخذ پ��روژه را روي آوردن به 
پروژه هاي بزرگ و ملي قرار داد. در این ميان حضور در مناقصه هاي 
بزرگي مثل قطار برقي گلبهار، احداث تله كابين دانش��گاه آزاد علوم و 
تحقيقات و چند پروژه فوالدي خود گواهي بر این مدعاس��ت. با این 
حال س��ایر پروژه هاي در دس��ت انجام نيز هم اكنون با روند مناسبي 

در حال انجام است.
ت��ام در بخ��ش خودرویي طي ق��راردادي با ایران خودرو مس��وول 
طراحي، تامين، نصب، و راه اندازي تجهيزات اتوماس��يوني خط توليد 
خودروي دنا ش��د این پروژه اتمام یافته وتوليد نيز وارد فاز توليد انبوه 
ش��ده اس��ت همچنين پروژه وانت تندر٩0) U90( نيز تحویل موقت 
ش��د و توليد آزمایش��ي پروژه وانتPU1 نيز كه آخرین مراحل نصب 
و راه اندازي خود را طي كرد،  آغاز ش��ده اس��ت.پروژه كارگو ترمينال 
فرودگاه امام)ره( به عنوان پروژه بزرگ انبار مكانيزه و اسلب برگردان 
فوالد هرمزگان به عنوان تجارب حوزه لجس��تيك و رباتيك تام نيز 
با موفقيت به انجام رس��يدند.در حوزه معدني ش��ركت تام پروژه هاي 
متع��ددي تعریف كرده اس��ت.  » پروژه بازس��ازي و توس��عه كارگاه 
ن��ورد 6٥0 « كه در راس��تاي تولي��د ریل ملي تعریف ش��ده یكي از 
این پروژه هاس��ت و براي اولين بار قرار است نمونه داخلي سازي شده 
ریل توليد ش��ود كه با هم��كاري تام و ذوب آهن ای��ن اتفاق مبارك 
براي صنعت تا س��ال آینده نهایي مي ش��ود. این پروژه تاكنون بيش 
از 40درصد پيش��رفت داش��ته است.  پروژه فوالدس��ازي بردسير نيز 
یك��ي دیگ��ر از پروژه هاي بزرگ تام اس��ت كه تاكن��ون بالغ بر 64 
درصد پيشرفت فيزیكي داشته است و با هدف توليد یك ميليون تن 
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محصول بيلت و بلوم طراحي شده، این طرح طبق برنامه زمان بندي 
در ح��ال پي��ش روي و تنها مش��كل آن مرب��وط به تامي��ن خارجي 
و گش��ایش اعتبار اس��نادي اس��ت و پيش بيني مي كنيم تا بهمن ماه 
س��ال 13٩4 به بهره برداري برسد. پروژه نوسازي و به سازي ایستگاه 

گاززدایي تحت خالء )VD( بيش از ٢٢درصد پيشرفت داشته است.
البته برخي پروژه ها نه به دليل تاخير تام كه بنا به مقتضاي تصميم 
كارفرم��ا و تغييراتي كه انجام ش��ده دچار تغييراتي ش��دند كه برنامه 
زمان بندي آنها نيز از س��وي تام برآورد و به كارفرما اعالم شده است 
كه از نمونه آن نيز مي توان به تغيير منوریل كرمانشاه به قطار سبك 
ش��هري اشاره كرد. در این ميان جهت تكميل ستون هاي باقيمانده ، 
طرح تقویت و اجراي عرشه حدفاصل ایستگاه M2 تا M6 به شركت 
تام ابالغ ش��د. از تاریخ پنجم مرداد س��ال ٩3 ش��ركت تام مطابق با 
برنام��ه زمان بندي فعاليت هاي اجرایي را آغاز كرد كه در س��ه بخش 
سازه هاي باقيمانده )شمع، سرشمع، ستون، سرستون(، اجراي عرشه 

و طرح تقویت در دستور كار قرار گرفت . 
الزم به ذكر اس��ت بر اس��اس هماهنگي هاي انج��ام گرفته اولين 
تي��ر در تاریخ ٢7 دي م��اه٩3 در كارگاه حدفاصل ایس��تگاه M2 الي 
M3 نصب ش��د.  فعاليت هاي اجرایي و مهندس��ي نيز مطابق برنامه 

در   . م��ي رود  پي��ش  زمان بن��دي 
خص��وص پ��روژه اع��الم و اطفاء 
حریق ش��يراز به عنوان دیگر پروژه 
گ��روه ریلي تام ني��ز در حال نصب 
تجهيزات اع��الم حریق در یكي از 
ایس��تگاه ها و تحویل ده��ي موقت 
سيس��تم اع��الم حری��ق و اطفاي 
حری��ق FM200 در پنج ایس��تگاه 
با مش��اور و كارفرماي قطار شهري 

شيراز هستيم.
از پروژه ه��اي مهم حوزه كنترل 
ابزار دقيق كه تام تاكنون انجام داده 
و مي ت��وان گفت ك��ه تقریبا نمونه 
مشابه نداشته است، پروژه نوسازي 
تجهيزات برق و اتوماس��يون كوره 
بلند ش��ماره ٢ ذوب آهن اصفهان 

بود كه در سال ٩٢ با موفقيت به كارفرماي اصفهاني تحویل شد. در 
پي انجام این پروژه تام چندین پروژه دیگر از ذوب آهن دریافت كرد 
و این همكاري ها ميان دو ش��ركت ادامه یافت. پروژه دیگر در دست 
انجام تام، نوس��ازي تجهيزات برق و اتوماسيون ایستگاه هاي 7 و 8 
ریخته گري ذوب آهن اصفهان اس��ت. تام مي بایست تجهيزات جدید 

را تامين و آنها را جایگزین تجهيزات قدیمي كند. 
در حال حاضر تغييراتي از طرف كار فرما در اسكوپ مهندسي اوليه 

كار ایجاد شده و این تغييرات مهندسي در حال انجام است.
پروژه راه اندازي انبار مكانيزه پتروش��يمي تندگویان در حال انجام 
است، در این پروژه فعاليت هاي نصب به انجام رسيده و فاز راه اندازي 
توسط متخصصان شركت تام در حال انجام است كه امسال تحویل 
مي شود. در این ميان فاز بسته بندي سالن POYپتروشيمي تندگویان 
به بهره برداري رسيد. پروژه  اتوماس��يون آبرساني كوثر ذوب آهن نيز 

در حال اجراست. 
در بخش نيرو و تاسيسات، پروژه اعالم و اطفاي حریق طرح جامع 
ایران خودرو انجام ش��ده است كه در زمره بزرگترین پروژه هاي اعالم 
و اطفاي حریق ایران بوده اس��ت. تاسيس��ات برقي و مكانيكي ایران 
خودرو س��وریه و سنگال، پست برق اس��تراتژیك ملي 400كيلوولت 
فوالد بردس��ير كه در تراز باالي دوهزار متر بنا نهاده ش��ده اس��ت و 

تاسيس��ات برقي و مكانيكي كارگو ترمينال فرودگاه امام خميني)ره( 
از دیگر پروژه هاي مهم انجام ش��ده در این حوزه بوده اس��ت. پروژه 
طراحي، تامين و اجراي تصفيه خانه واحدهاي فوالدس��ازي و احياي 
شركت فوالد س��يرجان ایرانيان نيز به تازگي به تام ابالغ شده است 
كه به منظور تامين آب صنعتي، آب دمين و آب شرب واحدهاي احيا 
و فوالدس��ازي مجتمع فوالد بردس��ير تعریف و در مدت 10 ماه اجرا 
خواهد شد. طرح ویژه احداث پست 400 كيلوولت جاجرم هم تاكنون 
بيش از 16درصد پيشرفت داشته است. در حوزه نفت و گاز، عمليات 
پایپينگ ناحيه7 فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي به اتمام رسيده و تنها 
مراح��ل رنگ و عایق آن باقي مانده اس��ت. زمان بندي اجرا نس��بت 
به پروژه هاي مش��ابه به خوبي انجام ش��د. تام در حوزه سي. ان. جي 
جزو پيمانكاران خوب كش��ور محسوب مي شود و كليه امور مربوط به 
مهندسي، نصب، راه اندازي و خدمات پس از فروش جایگاه هاي سي .
ان. ج��ي را انجام مي دهد. از ٢1٥ جایگاه واگذار ش��ده به تام، حدود 
٢00 جایگاه آن به انجام رسيده كه مابقي نيز تا نيمه اول امسال اجرا 
مي شود. تام تجهيزات جایگاه هاي واگذار شده خود را از شركت هاي 
اروپایي و آس��يایي تامين مي كند و توانس��ته با اس��تفاده از توانمندي 
موجود در گروه صنعتي ایران خودرو و در ش��رایط تحریم، تعدادي از 
قطعات حساس كمپسور مربوط به 

جایگاه ها را داخلي سازي كند.
 مهمترين اقدامات تام در 
سال 93 و چشم انداز آن براي 

سال 94 چيست؟
در سال هاي اخير پرسنل شركت 
ت��ام با بهره گيري از دانش و تجربه 
ارزش��مندي كه از حضور موفق در 
صنع��ت خ��ودرو كس��ب كرده اند، 
شركت  فعاليت  زمينه  توانس��ته اند،  
را در س��ایر صنای��ع فراه��م آورند. 
اخذ و اج��راي پروژه هاي مهمي در 
حوزه ه��اي صنایع معدن��ي، كنترل 
و اب��زار دقي��ق، ریلي، ني��رو، نفت 
و گاز و س��ایر صنای��ع، گواه��ي بر 
این ادعاست. گس��ترش حوزه هاي 
فعاليت در شركت تام، نياز به بازنگري و اصالح زیرساخت هاي جاري 
و استقرار مكانيزم هاي پشتيباني كاراتر در شركت را آشكار مي سازد.  
در همين راستا مجموعه مدیریتي شركت در سال 13٩3 همزمان 
با ادامه تمركز بر مقوله توس��عه بازار و اج��راي موفق پروژه ها، اقدام 
به تقویت زیرس��اخت هاي ش��ركت كرد. نتيجه ای��ن رویكرد، ایجاد 
اثربخش��ي بيش��تر در زنجي��ره ارزش ش��ركت، افزای��ش چابكي در 
فرآیندهاي داخلي و در نتيجه ایجاد س��اختار س��ازماني تسهيل گر و 
حامي اجراي پروژه هاس��ت. یكي از اولویت هاي اس��تراتژیك شركت 
تام توس��عه بازار با هدف نفوذ و تثبيت جایگاه ش��ركت تام در عرصه 

رقابت است.
 این رویكرد در تمامي س��طوح سازمان حاكم است.  همكاران ما 
در ش��ركت تام بر این باورند كه درك صحيح و كامل نياز مشتریان 
در كنار اجراي مناس��ب پروژه ها رضایت مشتریان را به همراه خواهد 
داش��ت كه نتيجه این رضایت، اخذ پروژه هاي جدید و دس��تيابي به 
س��هم بيشتري از بازار است. در همين راستا، طرح ریزي براي توسعه 
و گس��ترش دامنه فعاليت هاي شركت در بازارهاي جدید، دستيابي به 
دانش روز دنيا در صنایع گوناگون و ارتقاي مهارت ها و توانمندي هاي 
ني��روي انس��اني در جهت نيل به این هدف اس��تراتژیك بخش��ي از 

سياست ها و برنامه هاي تام در سال 13٩4 محسوب مي شود. 

مجموعه مديريتي شركت در سال 1393 
توسعه  مقوله  بر  تمركز  ادامه  با  همزمان 
به  اقدام  پروژه ها،  موفق  اجراي  و  بازار 
كرد.  شركت  زيرساخت هاي  تقويت 
اثربخشي  ايجاد  رويكرد،  اين  نتيجه 
بيشتر در زنجيره ارزش شركت، افزايش 
نتيجه  در  و  داخلي  فرآيندهاي  در  چابكي 
ايجاد ساختار سازماني تسهيل گر و حامي 
اولويت هاي  از  يكي  پروژه هاست.  اجراي 
با  بازار  توسعه  تام  شركت  استراتژيك 
هدف نفوذ و تثبيت جايگاه شركت تام در 

رقابت است. عرصه 
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در گفت و گو با روزنامه »مناقصه مزايده« عنوان شد؛

»پیـروز مناقصـه« 
راهي براي برگزاري جلسات
 گشایش پاكات مالي كم حاشیه

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: جلسه بازگشايی پاكات مناقصه هم برای خود داستانی 
دارد، حاال چه مناقصه يك مرحله ای باشد و چه مناقصه دو مرحله ای؛ چرا كه امتيازات فنی 
و قيمت ها در جلسه بازگشايی پاكات مناقصه مشخص می شود. از اين رو يكی از داليل 
اعتراض به مناقصات را می توان اتفاقات جلسه بازگشايی پاكات مناقصه دانست؛ چرا كه 
بسياری از اعتراضات از همين جلسه بازگشايی كليد می خورد. به اين خاطر كه مناقصه گذاران 
بعد از بازگشايی پاكات مناقصه برای تعيين برنده بايد محاسبات قيمت مناسب را با توجه به 
امتيازات فنی انجام دهند و چون اين محاسبات زمان بر است به وقت ديگری موكول می شود 
كه بدون حضور شركت كنندگان اين محاسبات انجام می گيرد و از اينجا اعتراضات آغاز 
می شود؛ چرا كه برخی شركت كنندگان در مناقصات ادعا دارند رقبا قيمت های غيرمنطقي 
ارايه داده اند و مناقصه گذاران در اين مرحله ساليق شخصی و گاه تبانی را دستمايه انتخاب 
خود كرده  و پيمانكار خاصی را برگزيده اند. به راستی برای حل مشكل محاسبات قيمت و 
امتياز در جلسه بازگشايی پاكات مناقصه چه می توان كرد؟ يعنی نمی توان اين محاسبات را 

در جلسه بازگشايی پاكات مناقصه انجام داد؟

كد: 91627

مهندس كیوان پورياور طراح اپلیكیشن پیروز مناقصه، تام نامه/ عكاس:مرضیه سادات غضنفري
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ایده های  و  طرح ها  نيز  گذشته  در  قطعا 
زیادی برای بر طرف شدن این موضوع از 
مطرح  كارشناسان  و  دست اندركاران  سوی 
ایده ها  و  طرح ها  این  از  بخشی  كه  شده 
بخشی  و  نرسيده  اجرا  مرحله  به  هيچ گاه 
دیگر كه به مرحله اجرا رسيده یا دارای نقاط 
ضعفی بوده كه باعث حذف آنها شده و یا 
از سوی مناقصه گذاران و مسووالن حمایت 

نشده است.
نكته اینجاست با توجه به مباحث فساد در 
حوزه مناقصات ضرورت طرح و ایده برای 
شفاف سازی  و  سالم سازی  و  فساد  كاهش 

مناقصات امری ضروری است.
اما چقدر در حال حاضر  در این حوزه ایده 
نمی داند!  است؟ كسی  مطرح شده  و طرح 
چرا كه بسياری از ایده ها و طرح ها محدود 
ایده و  آنها توان گسترش  است و طراحان 
طرح خود را با توجه به باال بودن هزینه ها 

ندارند.
در حال حاضر، در شركت تام ایران خودرو 
برداشته شده  این زمينه گام های خوبي  در 
یك  شركت  این  كاركنان  از  یكی  و  است 
مشكل  بتواند  تا  كرده  طراحی  اپليكيشن 
مناقصه  پاكات  بازگشایی  جلسه  محاسبات 
را تسهيل كند. در واقع حضور مستمر این 
شركت در طرح هاي صنعتي و عمراني نياز 
كرده  الزامي  را  برنامه اي  چنين  طراحي  به 

بود.
رشته  فارغ التحصيل  پوریاور  كيوان 
بوعلی همدان  دانشگاه  از  مهندسی صنایع 
تام  شركت  با  است  سال  چهار  و  بوده 
این  تهيه  مسوول  وي  دارد.  همكاری 
عامل  سيستم  موبایلی)براي  اپليكيشن 
است  باور  این  بر  وی  است.  شده  اندروید( 
روزافزون  توسعه  و  رشد  به  توجه  با  كه 
اطالعات  فناوري  دنياي  تكنولوژی های 
محاسبه  مشكل  می توان  راحتی  به  امروز 
بازگشایی  در جلسه  را  فنی  امتياز  و  قيمت 

پاكات مناقصه انجام داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  پوریاور  كيوان 
امروز  این كه  بيان  با  مزایده  مناقصه 
بسيار  نوین  فن آوری های  تكنولوژی های 
ظریف  و كوچك شده است به گونه ای كه 
به راحتی قابل حمل  و نقل هستند و دیگر 
لپ تاپ   و  كامپيوترهاي شخصي  به  نيازی 

نيست، گفت: امروزه تبلت ها و گوشی های 
هوشمند جایگزین آنها شده اند و به همان 

اندازه قابليت و كارآیی دارند.
وی با بيان این كه امروز نه تنها در دست 
هر مدیر و تحصيل كرده ای شما یك گوشی 
هوشمند یا تبلت می بينيد، افزود: استفاده از 
تكنولوژی های آی پدها )iPad( امروز دیگر 
در اختيار كودكان است و بسياری از افراد با 
هر رنج سنی و تحصيلی دارای یك گوشی 

هوشمند یا تبلت هستند.
وجود  با  متاسفانه  ادامه داد:  پوریاور 

تبلتی  و  این حجم گوشی هوشمند 
ما  دارد  وجود  جامعه  در  كه 

كاربردی  اپليكيشن های  شاهد 
و  هستيم  فارسی  محدود 

سيستم ها  این  دارندگان 
به جای استفاده كاربردی 
از این فناوری ها فقط از 
آن  تفریحی  امكانات 
و  عكس   بازی،  مثل 
ارسال  فيلم گرفتن و 
شبكه های  در  آنها 
اجتماعی تلفن همراه 

استفاده می كنند.
اپليكيشن  طراح 
مناقصه«  »پيروز 
عنوان  به  من  گفت: 

كاركنان  از  یكی 
توجه  با  تام  شركت 

گروه  درگيری های  به 
شركت  این  بازار  توسعه 

كردم  تالش  مناقصات  در 
تا  كنم  طراحی  را  اپليكيشنی 

امتيازات  محاسبات  مشكل  بتواند 
فنی  و قيمت ها را در جلسه بازگشایی 

پاكات مناقصه بر طرف كند. 
اولين  توسعه  ایده  كرد:  تصریح  پوریاور 
پيچيده  و  زمان بر  دليل  به  تام  اپليكيشن 
قيمت  به  مربوط  محاسبات  انجام  بودن 
گرفت.  شكل  مناقصه  پيروز  تعيين  و   تراز 
می شود  دیده  بيشتر  جایی  در  كار  اهميت 
تعيين  دستورالعمل  مشمول  مناقصه  كه 
پيشنهادی  قيمت های  مناسب ترین  دامنه 
در مناقصات یك مرحله ای و دو مرحله ای 

باشد.

با  مناقصه«  افزود:برنامه»پيروز  وي 
قيمت  جمله  از  مناقصه  گرفتن مشخصات 
قبول، ضریب  قابل  فنی  امتياز  ارز، حداقل 

كارفرما،  برآورد  فنی،  امتياز  تاثير 
ضریب مناقصه و مشخصات 

مناقصه گران شامل 
قيمت 

ارزی، 
قيمت ریالی 

از  فنی   امتياز  و 
و  تراز  قيمت  تعيين  طریق 

انحراف  و  ميانگين  به  مربوط  محاسبات 
برنده  نامناسب  قيمت های  حذف  و  ميعار 

مناقصه را تعيين می كند.

گفتگـو
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مزیت های  دیگر  خصوص  در  وی 
مناقصات  پيروز  شده  طراحی  اپليكيشن 
عامل  سيستم  تحت  اپليكيشن  این  گفت: 
گستردگي  به  توجه  با  و  است  اندروید 
استفاده این سيستم  عامل 
گوشی های  در 

شمند  هو
امكان  تبلت ها،  و 
به سادگي  همراه داشتن آن 
ميسر است، این در حالي است  كه شما امكان 
جلسات  از  بسياری  در  را  لپ تاپ   بردن 

ولی  ندارید  مناقصات   پاكات  بازگشایی 
تبلت  یا  خود  هوشمند  گوشی  بردن  برای 

ممنوعيت و مشكلی وجود ندارد.
راحتی  به  شما  كرد:  خاطرنشان  پوریاور 
می توانيد در جلسه بازگشایی پاكات مناقصه 
فنی،  امتيازات  و  خام  قيمت های  اعالم  و 
تعيين  را  برنده  و  داده  انجام  را  محاسبات 

كنيد.
این كارشناس گروه نيرو و تاسيسات تام 
با بيان اینكه اپليكيشن پيروز مناقصات 
در  است  نيم  سال و  یك  حدود 
مورد  خودرو  ایران  تام  شركت 
است،  گرفته  قرار  استفاده 
مناقصاتی  در  گفت: 
گروه  كارشناسان  كه 
شركت  بازار  توسعه 
تام از این اپليكيشن 
كرده اند،  استفاده 
اعالم  از  قبل 
مناقصه  نتایج 
به برد یا باخت 
مناقصه  در 
آگاهی داشتند 
كدام  كه 
برنده  شركت 
شده  مناقصه 
ضمن  است. 
تاكنون  آن كه 
این اپليكيشن در 
اشتباه  محاسبات 

نكرده است.
پوریاور  گفته  به 
امكانات  از  دیگر  یكی 
كنار  در  اپليكيشن  این 
ارسال  مناقصات،  تحليل 
یا  از طریق اس ام اس و  پيامك 
اجتماعی  شبكه های  طریق  از  پيام 

تلفن همراه مثل وایبر، الین و... است.
اپليكيشن  این  این كه  بيان  با  وی 
امكان ارتقا و توسعه را دارد، افزود: اگر در 
مناقصه ای بخواهند با متد و روش دیگری 
برنده را انتخاب كنند، رویه ها را می توان به 
اپليكيشن اضافه كرد و محاسبات را انجام 

داد.
پوریاور با بيان این كه وی اپليكيشن پيروز 

مناقصات را به صورت رایگان در كافه بازار 
قرار داده تا عالقمندان بتوانند به راحتی آن را 
گفت:  كنند،  استفاده  آن  از  و  كرده  دانلود 
این  از  دانلود  چهارهزار  از  بيش  تاكنون 
اپليكيشن در كافه بازار صورت گرفته است. 
برنامه نویس اپليكيشن »پيروز مناقصه« در 
ادامه از تمامی كارشناسان نرم افزار نویسی 
با  تا  خواست  مناقصات  دست اندركاران  و 
ومعایب  نواقص  اپليكيشن  این  از  استفاده 
این  بتواند  تا  داده  اطالع  وی  به  آن را 
اپليكيشن را تكميل و مشكالت محاسبات 
زمان بر جلسه بازگشایی مناقصات را برطرف 

كرد.
وی حتی از كارشناسان سازمان بازرسی 
»پيروز  اپليكيشن  كه  كرد  درخواست 
مناقصه« را مورد تست قرار دهند و كارآیی 

آن را بسنجند. 
شركت  عمومی  روابط  مدیر  ویسه  زهرا 
اپليكيشن  نيز در خصوص  تام ایران خودرو 
پيروز مناقصات گفت: این شركت با توجه 
اجرای  و  مهندسی  زمينه  در  این كه  به 
از  است  فعال  عمرانی  صنعتی و  طرح های 
طرح و ایده  اپليكيشن پيروز مناقصات كه 
است  شده  تهيه  شركت  كارشناس  توسط 
معرفی  با  تا  كرده  تالش  و  كرده  حمایت 
اپليكيشن زمينه های استفاده از آن در  این 

جلسات بازگشایی مناقصات رواج دهد.
وی معرفی اپليكيشن»پيروز مناقصه«در 
تام  شركت  فعاليت های  از  را  رسانه ها 
 ایران خودرو بيان كرد و افزود: در بسياری از 
نمایشگاه هایي كه تام در آنها حضور مي یابد، 
اما می دانيم  كرده ایم  آن  معرفي  به  تالش 
این حجم تبليغات برای این اپليكيشن كافی 

نيست.
پایان علی قره داغلی سردبير روزنامه  در 
كارشناسان  تمامی  از  نيز  مزایده  مناقصه 
مناقصات  برگزاری  دست اندركاران  و 
مناقصه گر  شركت های  و  پيمانكاران  و 
خواست تا با استفاده از این نرم افزار عالوه 
شفاف سازی  زمينه های  در  آن  تست  بر 
مناقصات را فراهم آورند و مانع از فساد در 
مناقصات شوند و هرگونه پيشنهاد یا انتقاد 
نسبت به كاركرد این اپليكيشن را به آدرس 
  publicrelations@tam.co.ir پستي 

ارسال كنند.

گفتگـو
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رونمايي از يك تجربه جديد از سوي كارشناسان تام؛

به روزترین ربات هاي دنیا در سالن پرس ایران خودرو نصب شد

براي   1394 نوروز  كياني:  محمد   – تام نامه 
به  يادآور ثبت تجربه  ايران خودرو و توليد اين شركت 
از  يكي  زمان،  كوتاه ترين  در  كه  چرا  بود؛  ماندني  ياد 
آخرين  به  ايران خودرو،  پرس  سالن  مهمترين  خطوط 

نسل از ربات ها و تجهيزات روز دنيا مجهز شد.
سالن  كه  است  استراتژیك  پرس  سالن  دو  داراي  ایران خودرو   
جنوبي  سایت  در  كه  سالن  این  آنهاست.  از  یكي   3 شماره  پرس 
از  نيمي  از  بيش  و  بوده  مختلف  6خط  داراي  دارد،  قرار  شركت 

قطعات داخلي ایران خودرو در آن توليد مي شود. 
پرس  سالن  به  مربوط   G٢-٢ رباتيك  خط  راه اندازي  از  پس 
به  شده  انجام  كار  كيفيت  تام،  سوي  از  خودرو  ایران  سه  شماره 
گونه اي بود تا ایران خودرو را راضي به ارایه پروژه بعدي یعني خط 

1-G٢ به تام كند.
 این بار قرار بود خط توليد 1-G٢ در این سالن و با جدیدترین 
كمترین  با  تجهيزات  تامين  از  پس  دنيا،  در  موجود  ربات هاي 
توليد  بتواند  نوروز٩4  تعطيالت  از  بعد  تا  هزینه ممكن نصب شود 
سالن  توليد  از  17درصد  حداقل  خط  این  باشد.  داشته  بهينه  تري 

پرس شماره سه را به خود اختصاص داده است.
جابه جا  قدیمي  تجهيزات  شد.  مشخص  تام  شركت  ماموریت 
بود،  شمسي  هفتاد  دهه  به  مربوط  كه  پرسي  بين  قطعات  كننده 
مي بایست با ربات هاي جدید جایگزین مي  شد اما ربات ها از جمله 
اقالمي هستند كه در ليست قطعات تحریمي قرار داشته و تامين 

آنها به راحتي امكان پذیر نيست.
قطعات  تامين  دليل  به  پرس  خط  شد  عنوان  كه  همان طور 
خودرو  یك  توليدي  چرخه  در  فراواني  اهميت  از  بدنه  راهبردي 
با  نمي خواست  طرف  یك  از  ایران خودرو  شركت  است.  برخوردار 
نوسازي این خط جریان توليد خدشه دار شود و از طرف دیگر نيز 

زیر بار كاهش توليد ناشي از توقفات متعدد خط قدیمي نمي رفت 
و همزمان با افزایش تيراژ توليد خواهان ارتقاي سيستم اتوماسيون 
خود بود. هر دقيقه تعطيلي خط معادل صرف هزینه هاي هنگفتي 
براي شركت مادر بود بنابراین تام مانده بود و یك معادله با چندین 

مجهول. البته مجهوالت محيطي كار را سخت تر مي كرد.
مشخصات  با  مختلف  پيشنهاد  هشت  كار  نهایي  تصویب  تا 
مورد  آنها  از  یكي  باالخره  تا  شد  ارایه  تام  سوي  از  متفاوت  فني 
ایران خودرو در  با ابالغ رسمي كار از سوي  پذیرش قرار گرفت و 
1٩ شهریورماه ٩3 فاز اجرایي پروژه آغاز شد و در حالي پروژه هاي 
طي  مي بایست  كار  هستند،  زمان بر  سال  یك  حداقل  این چنيني 

شش ماه به نتيجه مي رسيد. 
این  البته  بود.  تجهيزات  تامين  تام،  براي  جدي  چالش  اولين 
موضوع در حوزه رباتيك كه حوزه تخصصي این شركت محسوب 

مي شود، موضوع تازه اي نيست. 
خصوص  در  تام  رباتيك  و  مكانيك  گروه  مدیر  نقابي  مهندس 
طرح تجهيز رباتيك خط 1-G٢ ایران خودرو از چالش هاي تام در 
این پروژه و اهميت كار مستمر سالن پرس براي ما مي گوید. وي 
با اشاره به این كه ربات هاي آلماني مثل ربات KUKA را به راحتي 
در اختيار ما قرار نمي دادند، افزود: با رایزني هاي صورت گرفته و به 
نداشت  قبلي در خصوص آن وجود  شكل كامال خاص كه تجربه 
ربات ها از آلمان به تهران منتقل شد اما این براي شروع كار كافي 
نبود؛ چرا كه باید از ورود سایر تجهيزات كه مكمل كار ربات است 

اطمينان حاصل مي كردیم.
وي ادامه داد: فرصت زیادي در اختيار نداشتيم. خط قدیمي٢٥ 
اسفندماه قابل تحویل به تام بود و به ایران خودرو این قول را دادیم 
تا٢8 اسفندماه كار را آغاز خواهيم كرد اما هنوز همه تجهيزات به 

دستمان نرسيده بود. 

كد: 91628
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جانمایي  و  شبيه سازي  عمليات  قدیمي  خط  پاك سازي  از  قبل 
طراحي   ،)Hanger( هنگر1  طراحي  فنداسيون،  طراحي  رباتيك، 

اجزاي مكانيكي و بخش عمده فاز تامين به انجام رسيده بود.
باالخره ربات ها طي دو هفته مانده به پایان سال ٩3 تحویل تيم 
پروژه شد و همزمان با دریافت آن تيمي براي دریافت آموزش هاي 
الزم عازم تركيه شدند. روز ٢6فروردین است و كارشناسان تام در 
جدید هستند  تجهيزات  چيدمان  نحوه  و  قدیمي  بررسي خط  حال 
اما هنوز خبري از سایر تجهيزات خط نيست.تا تيم پروژه مطمئن 
به ورود كامل تجهيزات نمي شد، نمي توانست اقدام به تعطيلي خط 
دیر  نتيجه  در  آسيب  تا  مي شد  برنامه ریزي  گونه اي  به  باید  كند. 
بنابراین  مي رسيد.  خود  ميزان  كمترین  به  اقالم  احتمالي  رسيدن 
سال  پایاني  روزهاي  در  قطعات  ذخيره سازي  و  بيشتر  توليد  براي 

13٩3 این زمان فرصت مغتنمي بود.
مي گوید:  خصوص  این  در  تام  رباتيك  و  مكانيك  گروه  مدیر 
ولي  بودند  رسيده   KUKA ربات هاي  باالخره  ولي  دیر  هرچند 
تاخير در ارسال اقالم استاندارد هنگرها كه از منبع آلماني دیگري 
بودن  خاص  دليل  به  كرد.  نگران  كمي  را  ما  بود،  شده  خریداري 
اروپا،  از  و مشكالت صادرات كاالهاي صنعتي  فيبرو كربن  اقالم 

اخذ مجوز بافا٢ تا آخرین روزهاي اسفندماه به تعویق افتاد.
حمل  شروع  از  اطمينان  حصول  از  پس  و  اسفند  روز٢8  ظهر 
تجهيزات باقي مانده از مبدا)فيبروكربن ها(، توليد متوقف و عمليات 
از نسل  ربات ها  نبود.  راه  پایان  این  آغاز شد.اما  در سایت  اجرایي 
دیده  را  الزم  آموزش هاي  رباتيك  تيم  كه  این  با  و  بودند  جدید 
بودند اما باید گفت كار اجرایي چيز دیگري است و به نوعي تجربه 
فعاليت هایي  فروردین ماه  هشتم  بود.تا  تام  شركت  براي  جدیدي 
قدیمي،  فنس هاي  شاتل،   ،Loader Unloader دمونتاژ  قبيل  از 
براي  پرس ها  بين  سازه  تقویت  و  پرس ها  بين  صفحات  برداشتن 
نصب ربات، اصالح صفحات روي سازه، نصب استند و ربات، فنس 
جدید، جعبه هاي كنترلي روي آن و Encoder روي پرس ها توسط 

»گروه مكانيك و رباتيك« به انجام رسيد. 
البته با توجه به محدودیت زمان، دیگر خبر از كار مرحله اي نبود 
و مي بایست تيم »مكانيك و رباتيك« و »كنترل و ابزار دقيق« با 
هم كار را پيش برند.در این خصوص مهرداد رستگار خجسته مدیر 
ابزار دقيق پروژه این طور توضيح داد:  پروژه بخش هاي كنترل و 
این پروژه ماهيت متفاوتي نسبت به سایر پروژه هاي تام داشت. به 
طور معمول قبل از آغاز فعاليت هاي مربوط به »گروه كنترل و ابزار 
دقيق« مي بایست تا 80 درصد تجهيزات، نصب شده باشد و بعد از 
آن این گروه وارد عمل شود، با این حال عمليات »تيم مكانيك و 
با هم پيش رفت، در  ابزار دقيق« همزمان  رباتيك« و »كنترل و 
غير این صورت كار در موعد مقرر انجام نمي شد.وي تصریح كرد: 
تا  اسفند   ٢8 از  را  تابلوسازي  دقيق« عمليات  ابزار  و  كنترل  »تيم 
دوم فروردین ماه به انجام رساند و بعد از آن نوبت نصب تابلوهاي 
از این  كنترل ربات، كنترل خط، كابل كشي، سربندي و عملياتي 

دست بود.
این  گفت:  و  داد  قرار  تاكيد  مورد  را  قبلي  تجربه  نبود  رستگار، 
پروژه به لحاظ نوع تجهيزات و شكل اجرا براي ما كامال جدید بود، 

حال به این مسایل دیر رسيدن ربات ها را نيز اضافه كنيد.
وي خاطرنشان كرد: در سایر پروژه هاي مشابه تغييراتي كه الزم 
افزاري  سخت  و  افزاري  نرم  صورت  به  پرس  تجهيزات  در  است 
تجهيز  تامين كننده  خارجي  شركت  سوي  از  معموال  شود،  انجام 
این  در  اما  مي شود  انجام  ایران خودرو  توسط  مستقيم  طور  به  یا 

هنگفتي  هزینه  خارجي  شركت  كه  چرا  شد؛  واگذار  تام  به  پروژه 
یك  از  كمتر  با  ما  كه  است  حالي  در  این  و  بود  كرده  درخواست 

پنجم آن كار را به انجام رساندیم.با وجود ورود تجهيزات الزم و 
آموزش هاي  دریافت  همچنين  تجربي  و  مهندسي  مناسب  بستر 
براي  نيتروژن  و  تزریق روغن  نگراني وجود داشت.  باز هم  الزم، 
عدم  با  نوعي  به  كه  چالشي  بود،  بعدي  چالش  ربات ها  باالنس 
را  كار  مي رفت  سازنده،  شركت  سوي  از  حرفه اي  اصول  رعایت 

مشكل كند.
خصوص  این  در   G٢-1 خط  پروژه  مدیر  منفرد  عظيمي  صمد 
گفت: كپسول كانترباالنس ربات داراي دوقسمت است كه نيمي از 
از  باید  نيتروژن فشار باال)٢00بار فشار( و نيم دیگر  آن به وسيله 
طریق روغن با كمك پمپ فشار باال بدون كوچكترین حباب هوا 
پر شود تا ربات در حركت هاي مختلف بتواند تعادل خود را حفظ 
كند. وي افزود: در پروژه هاي قبلي این كار از سوي سازنده انجام 
درخواست  سازنده  شركت  از  كار،  حساسيت  به  توجه  با  مي شد. 
بود كه  این  نشد.  داده  اثري  ترتيب  ولي  نيروي متخصص كردیم 
البته  و  داشتيم  اختيار  در  ربات ها  از  كه  دستورالعمل هایي  طبق 
ربات ها  خارجي  كارشناس  بدون  توانستيم  بود،  ناقص  هم  آن  كه 
است و همچنان  امروز11فروردین  كنيم.  راه اندازي  را »خودمان« 
فيبروكربن ها  هنوز  كه  چرا  پروژه؛  ناپذیر  جدایي  بخش  استرس 
ترخيص نشده اند و بدون آنها كار ربات معنایي پيدا نمي كند!پس از 
انجام عمليات برقي و نصب ربات ها، با تاخيري چند روزه  باالخره 

این اقالم 1٥فروردین رسيد.از این قسمت تيم نگهداري و تعميرات 
وارد عمل شد. هنگرهاي جدید به مانند ربات ها داراي تكنولوژي 

جدید بودند و برخالف هنگرهاي آلومينيومي قدیمي و سنگين! 

نمايي از برداشتن قطعه از داخل پرس، تام نامه/ عكاس:محمدرضا نقابي

مرحله نصب و راه اندازي تجهیزات ربات هاي خطG2-1، تام نامه/ عكاس:محمدرضا  نقابي

پانويس: 
1-هنگر ابزاري است كه بر روي بازوي ربات نصب مي شود و قابلیت هاي مختلف را براي آن فراهم مي سازد و به نوعي مي توان از آن به عنوان دست ربات نام برد .       

2-سازمان بافا )BAFA( مركز اتاق های بازرگانی و صنايع آلمان
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به دليل اینكه بخش اعظم آنها از فيبر كربن بود، سبك تر بودند. 
تعميرات  و  نگهداري  گروه  پروژه  مسوول  حقيقت  ابراهيم  سيد 

تام در ایران خودرو این موضوع را تایيد مي كند.
هفت  براي  قالب  ست  هفت  ساخت  ما  اصلي  كار  گفت:  وي 
ربات و ٥0 هنگر به انضمام تيچ كردن آنها بود. تيچ3 ربات ها كار 
سختي بود. این نوع هنگرها براي اولين بار است كه در ایران مورد 
ست  هفت  كار  ٢٥فروردین  تا  حال  این  با  مي گيرد  قرار  استفاده 

قالب به اتمام رسيد.
است  داراي سرعت خوبي  توليد  اكنون خط  داد: هم  ادامه  وي 
قالب  براي هر ست  نيز   )Optimization(بهينه سازي خط براي  و 

یك شيفت كاري زمان نياز داریم.
به گفته مهندس نقابي مهمترین دستاورد پروژه كاهش ریسك 
با وجود  توقفات توليد و باال رفتن سرعت خط پرس بود؛ چرا كه 
سایر  از   G٢-1 خط  سرعت  پرس ها،  متري   8.٥ حدود  فاصله 
در  قطعه  یك  متوسط  طور  به  و  است  باالتر  ایران خودرو  خطوط 
انتظار  آن،   كارایي  به  توجه  با  حتي  مي كند  توليد  بيشتر  دقيقه 
این  در  ایران خودرو  سرمایه گذاري  كل  كوتاهي  مدت  در  مي رود 

پروژه بازگشت شود.
زیاد  پرس  دستگاه هاي  فواصل  كه  این  دليل  به  مي گوید:  وي 
ربات ها  هنگر  در  فيبروكربني  لوله هاي  از  استفاده  به  مجبور  است 

شدیم و به كارفرما پيشنهاد چرخش قالب ها در پرس هاي متوالي 
و حذفTranspressor 4 ارایه شد، حاصل اجراي این پيشنهاد 

صرفه جویي ٢0ميليارد ریال در پروژه بود.
توليد  آغاز  كه  فرودین   ٢٥ تا  اسفندماه   ٢8 از  گفت  مي توان 
و  فني  كمبودهاي  همه  با  بود  خودرو  ایران   G٢-1خط آزمایشي 
رسيد.  انجام  به  تام  سوي  از  منسجم  تيمي  كار  یك  تجهيزاتي 
به  دیرتر  خط  روز  یك  تنها  اگر  كه  است  گونه اي  به  كار  اهميت 
اتمام قطعات ذخيره شده طي 10 روز  به  توجه  با  توليد مي رسيد، 

كاري، توليد ایران خودرو با مشكل مواجه مي شد. 
را  خام  قطعات  وقفه  بدون  كه  ربات هایي  بازوان  گردش  حال 
متشكل  40نفره  تيم  براي  برمي دارند،  و  مي نهند  پرس  دهان  در 
و  نگهداري  و  دقيق  ابزار  و  كنترل  رباتيك،  و  مكانيك  گروه  از 

تعميرات  كه یك ماه تالش شبانه روزي داشتند، تماشایي است.
 بماند كه همه آنها از ٢8 اسفند ٩3 تا ٢٥ فروردین 13٩4 تنها 
دو روز تعطيل براي استراحت داشتند! بماند كه تحریم ها تامين هر 
فناوري جدید را با چالش روبرو مي كند، بماند كه ربات هاي روز دنيا 
در ایران خودرو نصب  شد آن هم بدون نقشه هاي شفاف، بماند كه 

پروژه با كاهش قيمت قابل توجه به انجام رسيد و ...
حال همه خواسته ایران خودرو برآورده شده است، تامين به موقع، 

عدم معطلي خط توليد و تحویل پروژه با كيفيت و سرعت باال. 

تام نامه-مراحل كاري نصب و راه اندازي ربات ها و تجهیزات
 مربوطه خط G2-1 ايران خودرو-طرح از صمد عظیمي منفرد

پانويس:
3- به عملیات آماده سازي برنامه هاي حركتي ربات براي هر قالب تیچ كردن ربات گويند.         

4- ابزاري است مخصوص در ربات هاي پرس كه واسط بین هنگر و بازوي مكانیكي ربات است.    
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تله كابین و میل بشر براي جابه جایي 
تام نامهـ  مهدي ناصر شريعت: حضور بشر بر كره زمين و 
نياز و ميل او به جابجايي و دسترسي به هر نقطه از آن موجب 
به وجود آمدن مفهوم حمل ونقل شد. ذهن بشر همواره به 
دنبال بهترين وسيله براي رسيدن به اين خواست خود است 
و در راستاي آن سعي در استفاده از امكاناتي دارد كه طبيعت 

در اختيار او نهاده است. 
انتقال مي دهند،  قطارهایي كه زیر سطح زمين ميليون ها مسافر را 
جاده هایي كه در طول صحراها به پيش مي روند، تونل هایي كه در دل 
كوه ها كنده شده و راه عبور را كوتاه مي كنند، پل هایي كه دره ها را نادیده 
مي گيرند، كشتي هایي كه بر روي آب به پيش مي روند و زیر دریایي كه 
دل آب را در اعماق مي شكافد و هواپيمایي كه به سمت آسمان اوج گرفته 
و بر بال ذرات هوا به نرمي طي مسير مي كند، همه نشان از تالش همه 

جانبه بشر براي حركت و آسان تر كردن دسترسي ها دارد.
 یكي از این نمونه تالش ها كه در تكميل حمل و نقل سطحي و 
زیر سطحي در قالب باالدستي و فراسطحي است، ساخت وسيله اي ساده 
اما كاربردي براي عموم، به نام تله كابين است. آنچه كه امروز تله كابين 
مي ناميم وسيله اي است كه در مواردي متعدد داراي بازدهي مناسبي براي 
برآوردن گونه  خاصي از نياز جمعيت هاي شهري و غير شهري بوده كه به 

خوبي مي تواند با محيط زیست آنها نيز تطابق پيدا كند.    
تله كابين ها نوعي از نقاله ها شمرده مي شوند كه ساخت آن قدمتي 
طوالني دارد. از اولين روزي كه بشر از فراز و فرود كوهستان خسته شد یا 
به رودخانه اي تند و جسور یا به دره اي پهن و عميق برخورد و مستاصل 
از عبور شد شاید در ذهن خود، این وسيله را براي حمل كاال یا حيوانات 
اهلي و یا انسان تصور مي كرد؛ رشته طنابي از آن سو به این سو و سبد 
بزرگ یا كيسه اي كه براي جابه جایي، فارغ از رود یا دره  زیر پا به دو 
طرف كشيده مي شد. این ابزار حمل ونقل و به نوعي نقاله ، در طول تاریخ 

خود به آرامي از ذهن بشر به واقعيت تبدیل شد و آرام توسعه یافت و 
پيشرفت كرد. ابتدایي ترین نوع از این نقاله ها متشكل از طناب هایي بود 
كه بر دو سوي یك دره یا رودخانه كشيده مي شد. انسان یا بار را با كمك 
نيروي باد، آب یا چهارپایان جابه جا مي كرد و این براي مناطقي بود كه 
امكان یا صرفه اقتصادي براي ساخت جاده یا پل وجود نداشت. نقاله هاي 
ابتدایي امكان گسترش كاربري معيني داشتند كه وابسته به فناوري هاي 
محدود در ساخت طناب هاي انتقال  در آن دوران و نيرو محركه الزم براي 
جابه جایي بود. در نتيجه، قدرت این وسيله سقفي در چارچوب طناب هاي 
نه چندان مقاوم آن روز و ماهيچه هاي خستگي پذیر انساني و حيواني و 
یا امكانات محدود در بهره برداري از نيروي آب و باد را داشت. شاید تنها 
نمونه نقاله ها كه نيازي به نيروي كشنده متحرك نداشت نوع گرانشي 
بود كه در یك مدار گردشي و روي یك شيب اجرا مي شد اما آن هم تا 
حدود زیادي یك طرفه بود. یك نمونه از این نقاله ها  از 1٩٢3 تا كنون در 
سوئيس - Zingel Seilbahn- با نيروي گرانش و آب همچنان مشغول 
به كار است. یك نمونه ترام ریلي هم در نروبرگ آلمان از 1888 تاكنون با 
نيروي آب كار مي كند.  با ورود كابل هاي فوالدي اولين جهش در توسعه 
این وسيله اتفاق افتاد و به نوعي امنيت این نوع از حمل و نقل را تضمين 
و امكان عبور دادن محموله هاي سنگين تر را ممكن كرد. با ورود انرژي 
بخار و در پي آن  برق، نيروي جدیدي براي دومين جهش بزرگ صنعت 
حمل و نقل در ساخت نقاله هاي كابلي و تله كابين فراهم شد. بيشترین و 
پيشترین استفاده از نقاله هاي كابلي نيز در معادن رخ داد كه نياز شدیدي 
به انتقال مداوم مواد استخراج شده از معدن به مراكز فراوري داشت.  به 
خصوص كه گاه این معادن در مناطق صعب العبوري قرار داشتند كه احداث 
جاده یا خطوط ریلي در آن واجد زحمات و مشقات فراواني بود. از این گونه 
نقاله هاي متحرك هم اكنون در معادن ایران نيز استفاده مي شود كه 
مي توان براي نمونه از معدن سرب و روي انگوران نام برد كه در منطقه اي 

كد: 91629

اولین تله كابین رو باز دو طبقه در لوسرن سوئیس، تام نامه/ عكس دريافتي
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كامال كوهستاني و پرفراز و فرود قرار دارد و این نقاله ها در طول مسير 
زميني با جاده باال و پایين مي رود وگاه از روي آن عبور مي كند یا مسيري 
كوتاه تر را پي مي گيرند و قبل از این كه كاميون هاي باركش معدن از گرد 
راه خطرناك و پر پيچ وخم به مقصد برسند، این نقاله ها محموله خود را 

تحویل داده و در حال بازگشت به مبدا هستند.
 نوع كاربري تله كابين

 تله كابين هایي كه امروزه در جهان ساخته شده و مشغول كارند، بيشتر 
در مناطق كوهستاني و تفریحي قرار دارند و از نظر ظرفيت، كاربري و طول 
مسير با هم تفاوت هایي دارند همچنين استفاده از این وسيله حمل ونقل خود 
داراي استراتژي ها و چشم اندازهاي متعددي است كه باید به مولفه هاي آن 
دقت كرد. این مولفه ها بسته به هر زمان و یا مكان و موقعيتي نسبت به 
هم اولویت هاي متفاوتي پيدا مي كنند و در مجموع مدیران را به ساخت و 
استفاده از این وسيله نقليه تشویق یا بي رغبت مي كنند. عموما این وسيله  
در شيب هاي تند كاربرد فوق العاده اي دارد؛ چرا كه طي كردن مسيري كه 
به صورت مستقيم در یك زاویه رو به باال توسط تله كابين پيموده  مي شود، 
به سختي براي یك لوكوموتيو یا اتومبيل ممكن است. از جهتي شرایط 
جوي مانند برف و باران كه در سرعت حمل و نقل جاده اي موثر است، 
اثر خاصي بر حركت تله كابين ندارد، به خصوص كه تله كابين در چنين 
مواقعي دسترسي ما را به مقصدهاي جذابتر بصري نيز ممكن مي كند.  باید 
توجه داشت كه مسيري كه در طول یك مایل و با اختالف ارتفاع نيم مایل 
توسط تله كابين پيموده مي  شود، نياز به احداث حداقل 1٥ كيلومتر مسير 
مارپيچ ریلي دارد كه هزینه ساخت این مسير با توجه به نياز به ساخت پل 
و یا ایجاد تونل و فعاليت هاي دیگر عمراني در هر مایل و كيلومتر بسيار 
بيشتر از خط كابلي است و این در حالي است كه خطوط كابلي شيب هایي 

در حد عمودي را هم پوشش مي دهند.  
 مولفه هاي اقتصادي

 مولفه اقتصادي تنها به شيب مسير بستگي ندارد بلكه ميزان و ارزش 
محموله ي جابه جایي و اهميت مواصالتي نقاطي كه این خطوط آن ها را 
به هم متصل مي كند و سرعت جابه جایي كه آن را داراي صرفه اقتصادي 
مي كند همچنين هزینه تعميرات و نگهداري نيز در این مولفه حایز اهميت 
است. سرعت پایين براي نفرات و بار و شيب كمتر مسلما با فناوري و 

این معادله  پایين تري قابل دسترسي است، در حالي كه عكس  هزینه 
به صورت خطي برقرار نبوده و هزینه ها صعودي خواهد بود.  منتقدان 
تله كابين لندن بر روي رودخانه تيمز این طرح را از این جهت داراي توجيه 
اقتصادي نمي دانند كه با ظرفيت جابجایي 3٥هزار نفر در روز تنها با كمي 
بيش از  نيمي از ظرفيت خود مشغول به كار است و شاید باید با طرح هاي 

ثانویه به جذب مسافر براي این خط پرداخت.
مولفه هاي زيست محيطي

 مولفه مهم دیگر در احداث تله كابين جنبه اكولوژیك و زیستي است. 
تله كابين معموال به عنوان یك وسيله  صرف، محيط پيرامون خود را چندان 

تحت تاثير قرار نمي دهد. مثال هيچ تداخلي با زمين هاي كشاورزي زیر خط 
انتقال ندارد. چنانچه ما ناگزیر از عبور از فراز یك جنگل و یا محيط بكر و 
دست نخورده هستيم و تله كابين ظرفيت هاي الزم براي این عبور را فراهم 

 كند، مسلما برتري كاملي نسبت به دیگر خطوط حمل ونقل مداخله گر در 
طبيعت دارد. Teleférico de Gaia یك نمونه از این تله كابين ها در 
پرتغال است كه از سویي بدون تداخل در محدوده ثبت شده  جهاني شهر، 
چشم انداز مناسبي را در امتداد رود Douro فراهم كرده است، از سوي دیگر 
به دليل امكان دسترسي با چنين وسيله  نقليه اي به مكان هاي با انتقال 
سخت و محدود، امكان دست خوردن طبيعت نيز به گونه اي دیگر در 
ایستگاه ها و مقصد افزایش پيدا مي كند. از سویي آلودگي صوتي با وجود 
این وسيله كاهش مي یابد اما شاید از نظر زیبایي بصري نيز باید حضور 
آن را مورد توجه قرار داد؛ چراكه هيچ گونه امكان پنهان كردن یا استتار 
را نداشته و یك دست ساخته بشري حضوري كامال واضح و جدي در 

چشم انداز مورد نظر خواهد داشت. 
مولفه هاي جمعيتي

 از سویي دیگر تله كابين فقط اختصاص به مناطق مرتفع و پرشيب 
كوهستان و یا عبور از فراز رودخانه و جنگل ندارد بلكه امروزه بسته به تركيب 
جمعيتي و هزینه و تكنولوژي كار، گاه براي مناطق شلوغ كه امكان احداث 
مترو در آن سهل نبوده و گاه براي مناطق مسطح و كم تراكم شهري نيز 
كه مترو یا خطوط دیگر به صرفه نيست، ساخته مي شود و هدف اوليه آن 
صرفا حمل و نقل است اگر چه امكان جذب گردشگر را نيز در مراحل بعدي 
پيدا مي كند. یك نمونه از این تله كابين هاي شهري در مناطق پایين شهر 
مدلين در كلمبيا است و دیگري پروژه اي 300ميليون دالري در الگوس 
٢0ميليوني در نيجریه با هدف مشاركت در حمل ونقل شهري ساخته  مي شود. 
تله كابين تك كابلي Nizhny Novgorod كه از فراز ولگا)طوالني ترین رود 
اروپا( مي گذرد نيز با هدف رهایي از ترافيك گره خورده این منطقه در روسيه 
ساخته شده  است و مسيري به طول ٢7كيلومتر را به 3.٥ كيلومتر و زمان سفر 
را از ٩0دقيقه به تنها 1٢دقيقه كاهش داده و ساالنه دو ميليون نفر را جابه جا 
مي كند. در مدلين كلمبيا نيز به دليل تراكم بيش از حد مناطق مسكوني و 
هزینه ي باالي مالي و اجتماعِي جاده سازي و خيابان كشي یا مترو در این 
منطقه حاشيه اي و تپه اي، تله كابين به عنوان یك گزینه مطرح شد. اكنون 
مسووالن این شهر مدعي هستند كه با راه اندازي این خطوط و به دليل 
توسعه و پيشرفتي كه از اتصال با نقاط دیگر و امكان دسترسي آسانتر به مركز 
شهر به وجود آمده است، سطح رفاه اجتماعي و استانداردهاي زندگي در آن 
افزایش یافته و ميزان جرم و جنایت به شكل قابل توجهي كاهش داشته است 
البته به دليل اشراف این وسيله به محيط اطراف اعتراضاتي نيز در مورد به 
هم خوردن حریم خصوصي به وجود آمد اما از سوي دیگر به دليل اینكه این 
سيستم به طور كلي با ترافيك سطحي تداخلي ندارد، بسيار مطلوب است. از 
جهت دیگر بعضي كارشناسان بر این عقيده اند كه ميزان co٢ در هوا نيز به 

دليل كاهش ازدحام ترافيكي سير نزولي داشته است. 

تام نامه/   سوئیس،  كابلي  مسیر  وسیله  به  سنگین  كامیون هاي  انتقال 
عكس دريافتي

بهشت«،  »دروازه  كوهستان  فراز  بر  چین  تله كابین  طوالني ترين  »تیانمن« 
تام نامه/ عكس دريافتي
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مولفه هاي ايمني
 در كنار تمام مزیت هاي این وسيله نقليه باید اقدامات الزم جهت 
تامين امنيت این وسيله نيز فراهم باشد و براي مواقع اضطراري و هر 
نوع پيش آمد ممكن آمادگي هاي الزم را فراهم كرد. در هر منطقه اي كه 
این سيستم كار مي كند باید مسيرهاي الزم زميني جهت كمك رساني در 
نظرگرفته شده باشد و نقاطي هم براي استفاده از بالگرد براي مصدومين 
احتمالي كه توانایي پياده روي ندارند نيز مد نظر قرار گيرد. بازبيني دوره اي 
نيز از نكات مهم در حفظ ایمني این وسيله ي نقليه است چرا كه بزرگترین 
حوادث مربوط به این وسيله دالیلي مانند كار نكردن به موقع سيستم 
ایمني داشته اند.در ميان حوادث غير مترقبه اي كه تاكنون براي این وسيله 
حمل و نقل به وجود آمده و به خسارات غيرقابل جبراني تبدیل شده ، 
عوامل حوادث، هم مربوط به نقص در سيستم خود تله كابين و هم به 
  Cavalese عوامل بيروني مربوط مي شود اما بزرگترین حادثه مربوط به
ایتاليا و پاره شدن كابل ها و سقوط اتاقك از ارتفاع ٢00متري و كشته 
شدن 43نفر است كه كابل هاي كشنده بر روي هم افتاده و باعث قطع 
شدن آن شده است. البته سيستم سالمت و امنيت كه مي توانست از حادثه 
پيشگيري كند، در زمان وقوع حادثه خاموش بوده است. ٢٢سال بعد در 
1٩٩8 بار دیگر و در همين نقطه این بار به دليل تخطي خلبان آمریكایي 
از سطح پرواز مجاز و برخورد هواپيماي نيروي دریایي آمریكا با كابل هاي 

تله كابين، ٢0 نفر نيز جان خود را در این حادثه از دست دادند.
با خط  نفت  شناور  حفار  یك  دكل  برخورد  به  مربوط  دیگر  واقعه 
تله كابين سنگاپور بود كه به سقوط آن به عمق ٥٥ متري آب و كشته 
شدن هفت نفر انجاميد. یا در فرانسه كه در پي قطع برق، یك اتاقك 
به روي محوطه ي صخره اي زیر آن سقوط كرده و خسارات جاني به 

بار آورد.
در این ميان بعضي تله كابين ها نيز داراي ركوردهایي جهاني هستند  
كه مي توان از تله كابين سه كابلي Peak 2    Peak Gondola در كانادا 
نام برد كه دوكوه Whistler  و Blackcomb را در باالترین ارتفاع به 
هم متصل مي كند. این تله كابين در ارتفاع 436 متري از كف دره و با 
بيشترین فاصله بين دو دكل) به طول 3/03 كيلومتر( احداث شده است.

تله كابين هاي ايران
با بررسي تله كابين هاي موجود در ایران، محل احداث آن ها و مسافران 
این وسيله مي توان ادعا كرد كه تمام آن ها در مناطق كوهستاني و با 
هدف گردشگري ساخته شده اند و كمتر موردي وجود دارد كه براي 
معروفترین  از  باشد.  شده  ایجاد  شهري  مناطق  در  مسافر  جابه جایي 
تله كابين هاي ایران مي توان به تله كابين توچال در تهران ، رامسر، نمك 

آبرود، تله كابين حيران در مسير آستارا به نمين، تله كابين اصفهان، گنج 
نامه در همدان، تله كابين الهيجان و عون بن علي در تبریز اشاره كرد. 
تله كابين توچال شاید در این ميان به دليل قرار گرفتن در كنار كالن 
شهري مانند تهران بيشترین مسافر را در تمام طول سال داشته باشد. 
این تله كابين با 7٥00 متر طول افقي در سه خط و هفت ایستگاه 
طوالني ترین تله كابين كشور است و ظرفيت جابه جایي 600نفر در 
ساعت را داراست. سرعت حركت كابين ها در مسير تله كابين، 4 متر بر 
ثانيه می باشد. از ایستگاه یك در ارتفاع 1٩00متري سطح دریا آغاز شده 
و تا ایستگاه هفت در ارتفاع 3680متر امتداد مي یابد و صرفا در مناطق 

گردشگري قرار داشته و مراكز شهري را به هم متصل نمي كند. 
مقدمات  كه  پروژه اي  ایران،آخرین  در  كابين  تله  احداث  زمينه  در 
طراحي و ساخت را طي مي كند تله كابين واحد علوم تحقيقات دانشگاه 
آزاد اسالمي در تهران است. در این پروژه كه شركت تام ایران خودرو 
و دانشگاه آزاد اسالمي براي احداث یك خط تله كابين در شمال غرب 
تهران به توافق رسيده اند موجودیتي تركيبي لحاظ شده است و هدف از 
ساخت آن صرفا تفریحي و گردشگري نيست. در منطقه مورد نظر جهت 
انجام این پروژه، به دليل شيب زیاد زمين در محل واحد علوم تحقيقات، 
امكان رفت و آمد مالحظاتي داشته و به خصوص در زمستان و برف با 

مشكالت بيشتري همراه است. 
تله كابين دانشگاه آزاد با این رویكرد بيشتر جهت انتقال دانشجویان و 
كارمندان به ساختمان هاي باالتر در نظر گرفته شده است. البته با وجود 
طبيعت كوهستاني این نقطه، امكان استفاده گردشگري آن نيز دور از 
ذهن نمي نماید كه در مراحل گسترش تله كابين با توجه به مالحظات 
و مشخصات زیست محيطي و نظر مسووالن مربوطه قابل برنامه ریزي 
خواهد بود . با این اوصاف و هدف اوليه ساخت آن شاید بتوان تله كابين 
واحد علوم و تحقيقات را اولين تله كابين جهت استفاده روزمره و براي 
سهولت در رفت و آمد ترافيكي شهري در داخل قلمداد كرد. از نظر 
مشخصات فني تله كابين واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 
با مسيري به طول 174٢ متر از درب اصلي دانشگاه آغاز و تا  هتل 
فرهيختگان امتداد مي یابد كه طي مسير تعداد 17پایه احداث خواهد 
شد. در طول این مسير چهار ایستگاه و یك پاركينگ براي نگهداري 
كابين ها پيش بيني شده  و مدت زمان سفر 8.88 دقيقه از ایستگاه اول 
تا ایستگاه پایاني است. بر اساس مطالعات صورت گرفته این سامانه 
ظرفيت جابجایي دوهزار مسافر درساعت را داراست . تعداد كابين ها 74 
كابين هشت نفره، دو كابين VIP و یك كابين نگهداري و تعميرات است 

كه مجموعا 77كابين در دست برنامه ریزي خواهد بود . 

جدول مقايسه مشخصات مهمترين  تله كابین هاي ايران، تام نامه/ گردآورندگان:مهدي ناصرشريعت و فرشته عدلي
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حضـور تـام در بيستميـن نمايـشگـاه بين المللـي نفـت و گـاز

برگزاري جلسه با مهندس پیوندي معاون مديرعامل شركت ملي صنايع 
پتروشیمي، تام نامه/ عكاس: رضا مهاجر

جلسه با مهندس موسوي رئیس آموزش و تجهیز نیروي انساني و مشاور 
مرضیه سادات  عكاس:  تام نامه/  شمال،  حفاري  نفت  شركت  مديرعامل 

غضنفري

نمايي از غرفه تام در بیستمین نمايشگاه بین المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشیمي، تام نامه/ عكاس: رضا مهاجر

بیستمین  افتتاحیه  در  نفت  وزير  زنگنه  نامدار  بیژن  مهندس  سخنراني 
عكاس:  تام نامه/  پتروشیمي،  و  پااليش  گاز،  نفت،  بین المللي  نمايشگاه 

مرضیه سادات غضنفري

برگزاري جلسه با هیات سرمايه گذار عماني، تام نامه/ عكاس: رضا مهاجر
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كد: 91630حضـور تـام در بيستميـن نمايـشگـاه بين المللـي نفـت و گـاز

سخنراني مهندس اسحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهور در افتتاحیه 
بیستمین نمايشگاه بین المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشیمي، تام نامه/ 

عكاس: مرضیه سادات غضنفري

برگزاري جلسه با مهندس عراقي مديرعامل شركت ملي گاز ايران، تام نامه/ 
عكاس:رضا مهاجر  

برگزاري جلسه با شركت هوايار، تام نامه/ عكاس: رضا مهاجر

بازديد از غرفه تام در بیستمین نمايشگاه بین المللي نفت، گاز، پااليش و 
پتروشیمي، تام نامه/ عكاس: مرضیه سادات غضنفري

برگزراي جلسه با شركت مصنوعات فلزي سنگین و شركت كاردانان شهر، 
تام نامه/ عكاس:رضا مهاجر
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مقدمه 
پروژه  بزرگ پروژه اي است كه از نظر سرمایه گذاري مقياس بزرگي دارد. این نوع پروژه ها در حوزه هاي مختلف تعریف مي شوند. از 
حوزه هاي زیرساختي گرفته مثل ساخت بزرگراه، ساختمان هاي بلند مرتبه، شهرهاي جدید، سد،  بندر  و فرودگاه تا حوزه هاي صنعتي مثل 
بهره برداري از معادن، احداث كارخانجات صنعتي بزرگ، ایجاد تاسيسات نفت و گاز، ایجاد صنایع نظامي و غيره. پروژه هاي بزرگ داراي 
جنبه هاي اجتماعي، زیست محيطي و بودجه اي هستند. اگر  رقم بودجه پروژه از یك ميليارد دالر بيشتر شود، به آن مگا پروژه مي گویند.

يادداشـت

پیمانكاران بزرگ؛
كد: 91631 سـازندگـان آینـده جوامـع بشـري

تام نامهـ  علي فاضلي: جهت اجراي پروژه هاي بزرگ نياز به شركت هاي 
پيمانكاري عمومي است. اينكه پيمانكار عمومي چه ويژگي هايي بايد 
داشته باشد تا بتواند مسووليت اجراي پروژه بزرگ را بر عهده گيرد، 
سعي  هدف  اين  به  رسيدن  جهت  است.  نوشتار  اين  اصلي  موضوع 
شده است تا اطالعات كلي در زمينه پروژه  بزرگ، پيمانكاري عمومي و 

ويژگي هاي يك پيمانكار عمومي ارايه شود.
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يادداشـت

ويژگي پروژه هاي بزرگ
زیاد  آنها  سرمایه بري  كه  هستند  پروژه هایي  بزرگ  پروژه هاي 
است. در كنار این عامل مهم و تاثيرگذار، این پروژه ها حتما چند 
را  خود  خاص  مدیریتي  و  فني  لذاپيچيدگي هاي  هستند  حوزه اي 
دارند و به همين دليل این نوع پروژه ها ریسك باالیي جهت اجرا 

دارند.
 )P(تامين ،)E(از ميان سه فاز اصلي هر پروژه شامل مهندسي 
هستند.  تامين  فاز  زمان  تاثير  تحت  بزرگ  پروژه هاي    ،)C(اجرا و 
و  اقتصادي  مناسب،  استفاده  منظور  به  پروژه ها  این  در  معموال 
بلندمدت از سرمایه گذاري در حال انجام، از فناوري هاي جدید هم 
این رو  از  استفاده مي شود.  اجراي آن  در محصول پروژه و هم در 
در این نوع پروژه ها  آگاهي از جدیدترین سطوح علم و فناوري و 

دسترسي به منابع تامين آنها از الزامات كار است.
 معموال وظایف مهندسي و مدیریت حداكثر تا پنج درصد حجم 
و  انتقال  مدیریت  به  مربوط  مباحث  بين  این  در  كه  است  پروژه 
در  همچنين  برخورداراست  زیادي  اهميت  از  فناوري  بكارگيري 
به  و  است  اهميت  حایز  بسيار  مالي  انضباط  و  نظم  پروژه ها  این 
همين دليل براي فعاليت هاي مالي پروژه هاي بزرگ برخي عبارت 

»مهندسي مالي« را به جاي  »مدیریت مالي« بكار مي برند.
از  غير  به  است كه  این  بزرگ  پروژه هاي  ویژگي هاي  دیگر  از   
یا  افراد  ذینفعان  این  دارد.  نيز  دیگري  ذینفعان  پروژه  كارفرماي 
سازمان هایي هستند كه تحت تاثير پروژه اند و فرآیند اجراي پروژه 
و یا محصول نهایي پروژه براي آنها سود و یا زیان ایجاد مي كند 
و به همين دليل این ذینفعان در روند اجراي پروژه تاثير گذارند و 

باید به آنها توجه ویژه  داشت.

پيمانكار عمومي 
 اجراي پروژه هاي بزرگ نيازمند وجود شركتي بزرگ به عنوان 
پيمانكار اصلي است تا بتواند به موقع، با كيفيت و با بودجه پيش بيني 
كه  شركتي  به  پروژه،  مدیریت  لغت نامه  در  برسد.  انجام  به  شده 
 General(عمومي پيمانكار  كنند،  اجرا  را  بزرگ  پروژه هاي  بتواند 
contractor( و یا پيمانكار اصلي )Main contractor( مي گویند. 
این نوع از شركت ها كه به اختصارGC نيز ناميده مي شوند، نوعي 
قابليت ها،  داشتن  واسطه  به  كه  هستند  پيمانكاري  شركت هاي  از 
را  بزرگ  پروژه هاي  مي توانند  خاصي  ظرفيت هاي  و  توانمندي ها 

اجرا كنند.
پروژه  یك  اجراي  چرخه  وارد  وقتي  عمومي  پيمانكار  یك   
مسووليت   این  كه  مي گيرد  بر عهده  را  بزرگي  مسووليت  مي شود، 
نيست.  فني  دانش  داشتن  یا  كار  نيروي  تامين  به  محدود  فقط 
تا یك شركت  است  توانمندي ها الزم  و  ویژگي ها  از  مجموعه اي 

بتواند به عنوان پيمانكار عمومي فعاليت كند.
تعریف  این گونه  را  عمومي  پيمانكار   ISO  ٢-6707 استاندارد 
مي كند: پيمانكار عمومي، پيمانكاري است كه مسوول آماده سازي، 

هماهنگي و تكميل كارهاي یك پروژه است.
پيمانكار  یك  براي  را  شایستگي هایي  خود  دل  در  تعریف  این   
ارتباطي، كارآفریني،  از جنس  عمومي متصور و این شایستگي ها 
نقش  در  عمومي  پيمانَكار  یك  حقيقيت  در  است؛  فني  و  ارزیابي 
و   )possibly( پذیركننده  امكان  ویژگي  با  مدبر  مدیر  یك 
نظر  مورد  نتيجه  به  رسيدن  براي   )tradesman(كاسب كارانه

كارفرماست.  

قابليت هاي پيمانكار عمومي
باید  بزرگ  پروژه هاي  اجراي  منظور  به  عمومي  پيمانكار   
زیرساخت هاي مورد نياز در این زمينه را دارا باشد. چنين سازماني 
  )Core Business( رقابتي به عنوان  مزیت  را  قابليت هایي  باید 

كسب كرده باشد. مهمترین این قابليت ها به شرح زیر است:
 

مديريت پروژه
 اولين شرط براي انجام پروژه هاي بزرگ، داشتن قابليت مدیریت 
پروژه  مدیریت  دفتر  داشتن  مناسب،  است. ساختار سازماني  پروژه 
رویه هاي  و  روال ها  همچنين  پروژه  مدیریت  حوزه  متخصصان  و 
از  آگاهي  است.  حوزه  این  الزامات  مهمترین  از  مناسب  سازماني 
آخرین دستاوردها و استانداردهاي این حوزه ونحوه اجراي آنها نيز 

جزو ضروریات است.

 قابليت انتقال و استفاده از آنها  
از  یكي  عنوان  به  هم  و  پروژه  اجراي  حين  در  هم  كارفرمایان 
دستاوردهاي پروژه نياز دارند تا به جدیدترین فناوري هاي روز دنيا 
دست یابند و از آن استفاده كنند و این نياز را باید پيمانكار اصلي 
پروژه  اجراي  حين  در  روز  فناوري  از  استفاده  كند.  مرتفع  پروژه 
باعث سهولت در اجراي پروژه و كاهش هزینه ها مي شود. از طرف 
دیگر تجهيز محصول نهایي پروژه به فناورهاي روز باعث جذابيت 

و  كارایي بيشتر آن خواهد شد.
 

مديريت مالي 
 ، كارفرما  حوزه  سه  در  كه  پروژه  مالي  مسایل  مدیریت 
پيمانكاراصلي و پيمانكاران فرعي جریان دارد، بسيار حایز اهميت 
مدیریت  حسابداري  اصول  به   باید  عمومي  پيمانكار  یك  است. 
كارفرما  كه  زمان هایي  در  بتواند  باید  طرفي   از  باشد  آگاه  پروژه 
كسري  قبولي  قابل  حد  تا  دارد  خود  پرداخت هاي  در  مشكلي 
نقدینگي پروژه را تامين كند تا پروژه بتواند در مسير خود حركت 

كند. 

 قابليت تامين كاال
 مهمترین جزء از یك پروژه طراحي، تامين و ساخت)پروژه هاي 
EPC( قسمت تامين كاال است. این قسمت زمان بري و هزینه بري 
بيشتري نسبت به دو قسمت دیگر دارد. تامين به موقع و با هزینه 
اصول  از  كافي  شناخت  داشتن  مستلزم  پروژه  براي  قبول  قابل 
بازرگاني، داشتن ارتباطات و اعتبارات بانكي مناسب ، دفاتر خارج 
حوزه  در  مجرب  كارشناسان  و  مناسب  تامين كنندگان   ، كشور  از 

بازرگاني خارجي و داخلي و كارشناسان فني متخصص است.

 قابليت حقوقي 
اینكه یك شركت پيمانكار عمومي توانست نظر كارفرما  از  بعد 
را براي گرفتن كار جلب كند، باید بتواند به شكل مناسبي مسایل 
حقوقي را حل كند تا در حين اجراي پروژه با مشكل مواجه نشود. 
امضاي یك قرارداد مناسب با شرایط پروژه به اندازه گرفتن كار یا 

برنده شدن در یك مناقصه حایز اهميت است.
 از طرف دیگر باید بتوان به شكل مناسبي شرایط این قرارداد 
تا  داد  تسري  دوم  دست  و  فرعي  پيمانكاران  با  قراردادهاي  به  را 
حقوقي  مسایل  از  گيرد.آگاهي  قرار  حداقل  در  پروژه  ریسك هاي 
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يادداشـت

جنبه هاي  دیگر  از  نيز  پروژه  ذینفعان 
است. حقوقي  قابليت 

به  بزرگ  پروژه  تقسيم  قابليت   
كوچكتر بسته هاي 

به  بتواند  باید  عمومي  پيمانكار  یك 
بسته هاي  به  را  پروژه  قبولي  قابل  شكل 
اجراي  زمان  تا  كند  تقسيم  كوچكتري 
براي  یابد.  كاهش  آن  هزینه  و  پروژه 
جوانب  كليه  از  آگاهي  امري  چنين  انجام 
قدرت  و  پروژه  زمان بندي  و  مالي  فني، 
فرعي  پيمانكاران  ارزیابي  و  تشخيص 
نظر  مورد  حوزه هاي  از  یك  هر  در  كه 
و  است  ضروري  هستند،  تجربه  صاحب 
رقابت  ایجاد  با  مي تواند  اصلي  پيمانكار 
تاحد  صالحيت  صاحب  شركت هاي  بين 
كاهش  را  زمان  و  هزینه  زیادي  بسيار 

برسد. نيز  اهداف دلخواه  به  البته  و  دهد 

ذينفعان مديريت  قابليت   
كه  باشد  سخت  امر  این  تصور  شاید   
ذینفعان  همه  با  مناسب  ارتباطات  ایجاد 
است.  آن  اجراي  الزامات  پروژه جزو  یك 
مدیر  ارشد،  مدیر  ميتواند  ذینفع  یك 
شركت  اپراتور  یا  و  كارشناس  مياني، 

نيست.  آنها  به  محدود  اما  باشد  كارفرما 
اجراي  كه  افرادي  و  سازمان ها  كليه 
است،  اهميت  داراي  آنها  براي  پروژه 
زیانشان،  به  یا  باشد  سودشان  به  خواه 
ارتباط  آنها  با  باید  و  هستند  ذینفع 
شهري،  مدیران  كرد.  برقرار  مناسب 
شاغل  و  ساكن  افراد  و  دولتي  نمایندگان 
جزو  نيز  پروژه  اجراي  محدوده ي  در 
از  استفاده  مي شوند.  محسوب  ذینفعان 
سایت  مثل  اطالعاتي)  نوین  فناورهاي 
اطالع رساني  تابلوهاي  پروژه،  اینترنتي 

ارائه  پروژه،  اجراي  محل  در  شده  نصب 
گزارشات مختلف و ...(  در كنار برگزاري 
مثمرثمر  زمينه  این  در  رو  در  رو  جلسات 

بود. خواهد 

مهندسي مديريت  قابليت   
عمومي  پيمانكاري  شركت  یك  اینكه   
مهندسي  حوزه  بر  مناسبي  اشراف  بتواند 
كارفرمایان  مطلوب  باشد،  داشته  پروژه 
كارفرما  كه  است  صورت  این  در  است. 
مسایل  جانب  از  را  خود  خيال  مي تواند 
باشد كه  راحت كند و مطمئن  پروژه  فني 
تاثير مسایل فني بر جنبه هاي زمان بندي، 
هزینه و كيفيت پروژه به صورت همزمان 
مي شود.  لحاظ  عمومي  پيمانكار  توسط  و 
از  مي تواند  پيمانكاراصلي  البته 
از  بخش هایي  در  فرعي  پيمانكاران 
عدم  ولي  كند  استفاده  پروژه   مهندسي 
حوزه  مدیریت  به  اصلي  پيمانكار  اشراف 
زیادي  مي تواند مشكالت  پروژه  مهندسي 

باشد. به همراه داشته  پروژه  آینده  در 

انعطاف پذيري قابليت   
مواقعي  پروژه  اجراي  حين  در   
با  مطابق  چيز  همه  كه  مي آید  پيش 
زمان  این  در  نمي رود.  پيش  برنامه ها 
براي  عمومي  پيمانكار  انعطاف پذیري 

است.  اهميت  بسيارحایز  كارفرما 
جبران  جهت  اماني  تيم هاي  داشتن 
افتاده پيمانكاران فرعي  فعاليت هاي عقب 
همچنين  است  انعطاف پذیري  نوعي 
تعداد  وجود  جبراني،  برنامه ریزي  ظرفيت 
براي  مهندسي  پرسنل  نياز  از  بيشتر 
ضروري،  مواقع  در  پروژه  در  بكارگيري 
نقدینگي  كسري  از  قسمتي  تامين 
تغييرات  براي  انعطاف پذیري  و  كارفرما 

نيازمندي هاي  دیگر  از  مهندسي  و  فني 
كارفرمایان  در هنگام سپردن كار به یك 

است. بزرگ  پيمانكاري  شركت 
 

پروژه يكپارچه سازي  قابليت 
كارها  همه  اصلي  پيمانكار  یك   
و  نهایي  هدف  به  تا  مي دهد  انجام  را 
كليه  بتواند  باید  لذا  برسد  پروژه  محصول 
به  و  كرده  هم راستا  را  پروژه  فعاليت هاي 

برساند.  نتيجه 
كه  مي كند  تاكيد  یكپارچه سازي  قابليت 
عدم  یا  و  انجام  مي داند  عمومي  پيمانكار 
آینده  در  تاثيري  چه  فعاليتي  هر  انجام 
پروژه خواهد داشت و جلوي فعاليت هایي 
مي شود،  نامطلوب  نتایج  به  منجر  كه  را 
فعاليت هاي  اجراي  بر  و  گرفت  خواهد 

تاكيد مي كند. پروژه  روند  در  موثر 
مختلفي  جوانب  بزرگ  پروژه هاي 
نياز  پروژه ها  این  اجراي  براي  لذا  دارند 
و  ویژگي ها  كه  است  شركت هایي  به 
ابزارهاي  از  و  دارند  مناسبي  قابليت هاي 
سه  با  پروژه  تا  شوند  بهره مند  مختلفي 
مناسب  كيفيت  و  هزینه  زمان،  شاخص 

اجرا شود.
جنبه هاي  بيشتر  ابزار  و  ویژگي ها  این   
شركت هاي  فني.  تا  دارند  راهبري 
آگاهي  با  بتوانند  باید  عمومي  پيمانكار 
آنها  صحيح  بكارگيري  و  ابزارها  این  از 
اجراي  راهبر  عنوان  به  را  خود  نقش 
اغراق  بدون  كنند.  ایفا  خوبي  به  پروژه 
بدون شركت هاي پيمانكاري بزرگ ایجاد 
كارخانجات  ساختمان ها،  زیرساخت ها، 
جوامع  نياز  مورد  مدرن  تاسيسات  و 
پيمانكاران  بي شك  نيست.  امكان پذیر  
مسووليتي  دارند،  بزرگ  مسووليتي  بزرگ 

بشري. آینده جوامع  در حد ساختن 

و  تامين  طراحي،  پروژه  يك  از  جزء  مهمترين 
است.  كاال  تامين  قسمت   )EPC ساخت)پروژه هاي 
به  نسبت  بيشتري  هزينه بري  و  زمان بري  اين قسمت 
قابل  با هزينه  و  به موقع  تامين  دو قسمت ديگر دارد. 
از  كافي  شناخت  داشتن  مستلزم  پروژه  براي  قبول 
بانكي  اعتبارات  و  ارتباطات  داشتن  بازرگاني،  اصول 
مناسب ، دفاتر خارج از كشور ، تامين كنندگان مناسب 
و كارشناسان مجرب در حوزه بازرگاني خارجي و داخلي 

و كارشناسان فني متخصص است.
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به منظور بر طرف كردن مشكالت ذكر 
كارخانه هاي  برق  شبكه  طراحي  در  شده 
 SVC فوالدسازي عموما از تجهيزي به نام
هماهنگ  دليل  همين  به  مي شود.  استفاده 
جامع  طراحي  در  دخيل  پارامترهاي  كردن 
فوالدسازي  كارخانه هاي  برق رساني  شبكه 
 ،SVC اصلي،  برق  پست  شامل  كه 
كوره،  راكتور  كوره،  ترانسفورماتورهاي 
 ،SMP پست   ،  LF و   EAF كوره هاي 
شبكه توزیع برق در تمام سطوح ولتاژي و 
نهایتا پست هاي فرعي است، به دانش روز 
برق رساني  نوین  سيستم هاي  طراحي  در 

نياز است.
عنوان  به  نيز  بردسير  فوالدسازي  پروژه 
فوالدسازي  پروژه هاي  بزرگترین  از  یكي 
كشور از این قاعده مستثني نبوده و تاكنون 
اجرا  مجتمع  این  برق  شبكه  عمده  بخش 

شده است.
با  مجموعه  اصلي  پست  راستا  این  در 
رغم   علي  كيلوولت   400/33 ولتاژ  سطح 

چالش هاي فني زیاد از قبيل ارتفاع ٢100 
متري محل احداث پست و تحریم ها، اواخر 
پایيز سال ٩٢ با موفقيت به شبكه سراسري 

برق كشور متصل شد.
 SVC به  مربوطه  تجهيزات  كليه 
و  كوره ها  تجهيزات  عمده  بخش  و 
سایت  به  كوره   ترانسفورماتورهاي 
فوالدسازي حمل شده و هم اكنون در حال 

نصب هستند.
دليل  به  فوالدسازي  مجموعه هاي  در   
ولتاژهاي مختلف مثل سطوح  وجود سطح 
 400 و  6.6كيلوولت  كيلوولت،   33 ولتاژي 
جهت  برقي  پست  احداث  به  نياز  كيلوولت 
به  آن  توزیع  و  ولتاژها  سطح  این  تبدیل 

مجموعه هاي بهره بردار است.
این  بردسير  فوالدسازي  مجموعه  در   
 SMP برق  پست  توسط  حياتي  وظيفه 
برق  نيروي  توزیع  تپنده  قلب  عنوان  )به 
پنجگانه  پست هاي  اصلي  دیسپاچينگ  و 
و  مي شود  انجام  بردسير(  فوالد  پروژه 

پست هاي برق واحدهاي آبرساني، غبارگير، 
اكسيژن،  ریخته گري و سالن ذوب از طریق 

پست  SMP تغذيه مي شود. 
 33/6.6 متوسط  فشار  ترانس  دو   
 31.٥ ظرفيت  با  مجموعه  این  كيلوولت 
برق  نيروي  كل  تامين  مگاولت آمپر 
جانبي  هاي  پلنت  و  فوالدسازي  مجموعه 
و  تراسفورماتور  دو  این  دارند.  عهده  بر  را 
توان  توزیع  و  انتقال  وظيفه  كه  تابلوهایي 
 6.6 ولتاژ  سطح  در  الكتریكي  انرژي  و 
واحدهاي  برق  پست هاي  به  كيلوولت 
و  اكسيژن،  ریخته گري  غبارگير،  آبرساني، 
باالترین  در  دارند  عهده  بر  را  ذوب  سالن 
تامين  داخلي  سازندگان  از  كيفيت  سطح 
نظر  مورد  محل  در  برنامه  مطابق  و  شده 

نصب شده اند. 
اميد است با نصب تجهيزات باقي مانده 
توزیع  شبكه  ضعيف،  فشار  تابلوهاي  مثل 
برق پروژه فوالدسازي بردسير طي ماه هاي 

آتي به بهره برداري برسد.     

كارخانه  هر  حياتي  شريان  شك  بدون  جواديان:  علي محمد  خالصي،  نويد  ـ  تام نامه 
فوالدسازي مثل ساير واحدهاي صنعتي، انرژي برق است. در اين ميان تامين انرژي مورد نياز 
كارخانه هايي كه براي ذوب از روش قوس الكتريكي استفاده مي كنند چالش هاي بيشتري 
ايجاد خواهد كرد؛ چراكه اين نوع كارخانه ها به دليل مصرف برق بسيار باال معموال به صورت 
مستقيم به شبكه انتقال برق سراسري متصل شده همچنين به دليل نوع عملكرد كوره هاي 
قوس الكتريكي و ايجاد هارمونيك ها و اعوجاج هاي شديد در شبكه برق، در صورت عدم 
طراحي صحيح مي توانند باعث كاهش شديد كيفيت برق و آسيب رساندن به تجهيزات 

شبكه و كارخانه شوند. 

كد: 91632

پست 400/33 كیلو ولت بردسیر، تام نامه/ عكاس: علي عباسي گروسي
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اهميت راهبردي پروژه ها و حجم سرمایه گذاري الزم به تناسب وسعت 
و اهميت آنها، موجب شده تا پروژه ها از اهميت ویژه اي نزد سازمانها 
در  خاصي  ظرافت هاي  پروژه ها،  مدیریت  رو  این   از  باشند.  برخوردار 
بهينه سازي و موازنه عواملي همچون محدوده، زمان، هزینه و سایر منابع 
الزم به گونه اي كه كيفيت فعاليتها  به نحو مناسب برآورده شوند را دارد. 
توسعه كيفيت در پروژه ها با اثرات مستقيم و غيرمستقيم خود، موجب رشد 
و بالندگي سازمان ها و نيز بهره مندي و رضایت مشتري و سایر طرفهاي 

ذینفع پروژه مي شود . 
این استاندارد، راهنمایي در خصوص موضوعات كيفيتي مرتبط و موثر بر 
پروژه هاست و تصویري از اصول و شيوه هاي مدیریت كيفيت در راستاي 
دستيابي به اهداف كيفي پروژه ها با ماهيت، اندازه، مدت زمان، محيط ها و 
پيچيدگي هاي گوناگون  ارایه مي دهد همچنين این استاندارد با رویكردي 
فرآیندي و سيستمي. چارچوب ساختار یافته اي براي مدیریت و كنترل 
كيفيت در پروژه ها با هدف اطمينان از درك و برآورده شدن اهداف تعيين 

شده، در پروژه براي تمامي طرف هاي ذینفع. ارایه مي كند.
به طور خالصه، هدف كلي این استاندارد ایجاد حفظ و ارتقاي سطح 
كيفيت در پروژه ها، از طریق ایجاد یك رویكرد نظام مند است به نحوي كه  

نيازهاي تصریحي و تلویحي مشتري، درك و فراهم شوند.
مزاياي استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها 

استقرار سيستم مدیریت كيفيت درپروژه ها داراي مزایایي است، این 
مزایا را مي توان به دو گروه به شرح زیر تقسيم بندي كرد:

الف( مزایاي مستقيم
- درك نيازهاي تصریحي و تلویحي كارفرما و برآوردن آنها

- سازماندهي مناسب و ایجاد ارتباطات موثر درون سازماني - ایجاد 
نظم و برنامه مدون در كليه سطوح سازمان

- ایجاد زبان مشترك ميان كاركنان در كليه پروژ ه ها
- ایجاد بستري مناسب براي بهبود مداوم فعاليت ها

- انجام درست و به موقع عمليات صحيح و در نهایت كاهش ضایعات، 
تعميرات همچنين كاهش دوباره كاري ها به دليل رخداد عدم انطباق

بكارگيري      طریق  از  سرمایه  گردش  افزایش  و  هزینه ها  كاهش   -

بهينه  منابع
- مستندسازي فعاليت ها

- ارتقاي دانش فني سازمان
ب( مزایاي غيرمستقيم
 - افزایش سهم بازار

- انعطاف پذیري و سرعت در پاسخ گویي به نيازها
- تنظيم فرایندها جهت دستيابي به بهترین نتيجه در ابعاد برنامه ریزي 
صحيح فعاليت ها، كنترل هاي دقيق اجرایي، عمليات پشتيباني و تداركاتي

- ایجاد مزیت  رقابتي به كمك افزایش توانمندي ها
- انگيزش كاركنان در راستاي اهداف سازمان

در نهایت اجراي كليه این موارد منجر به وفاداري مشت�ریان، ت��داوم و 
تكرارپذیري ارایه خدمات وافزایش سهم بازار خواهد شد.

اهميت كيفيت و مديريت بر آن در كارهاي پروژه اي 
اهميت راهبردي پروژه ها و حجم سرمایه گذاري الزم به تناسب وسعت 
و اهميت آنها، موجب شده تا پروژه ها از اهميت ویژه اي نزد سازمان ها 
در  خاصي  ظرافت هاي  پروژه ها،  مدیریت  این رو،  از  باشند.  برخوردار 
سایر  و  هزینه  زمان،  محدوده،  عواملي همچون  موازنه  و  بهينه سازي 
منابع الزم را دارند؛ به طوري كه مي بایست كيفيت فعاليت ها )نه تنها طي 
عمليات اجرایي تا زمان راه اندازي بلكه در دوران بهره برداري پروژه( نيز 

تامين شده باشد.
توسعه كيفيت در پروژه ها با اثرات مستقيم و غيرمستقيم خود، موجب 
رشد و بالندگي سازمان ها و بهره مندي و رضایت مشتري و سایر طرف هاي 

ذینفع پروژه مي شود.
از  تعریف ممكن  پروژه«، چهار  بر  مبتني  كتاب »مدیریت  در  ترنر 

»كيفيت مناسب« را در یك پروژه به صورت زیر بيان مي كند.
- برآوردن مشخصات

- متناسب بودن با اهداف
- برآوردن نياز مشتري

- خشنود )راضي( كردن مشتري
مدیریت كيفيت با تضمين كيفيت در هر مرحله از فرایندهاي پروژه و 

كد: 91633

تام نامهـ  سهيل خواجه حسني: امروزه بكارگيري سيستم هاي مديريت كيفيت 
به عنوان ضرورتي براي ضمانت بقاي سازمان ها، مطرح شده و در اين زمينه 
از استقرار  ليكن  تحقيقات و مقاالت گوناگوني به رشته تحرير درآمده است 
اين سيستم در پروژه ها كمتر بحثي به ميان آمده است. در اين مقاله به بررسي 
مديريت كيفيت در پروژه ها، به عنوان يكي از مهمترين حوزه هاي دانش مديريت 
پروژه، پرداخته شده و با بررسي استاندارد جهاني ايزو 10006 ، ديدگاه نوين 
اين استاندارد در خصوص مديريت كيفيت در پروژه  ها مورد تحليل قرار مي گيرد.

ISO 10006 معرفي استاندارد
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جلوگيري از هزینه دوباره كاري ها، تعميرات و تصميمات، كيفيت را براي 
مشتري )كارفرما( تضمين مي كند.

ضرورت به كارگيري استانداردهاي معتبر 
آنچه كه امروز بيش از همه در عرصه 
بين الملل و بازار رقابتي مورد توجه جهانيان 
استانداردهاي  رعایت  است،  گرفته  قرار 
كيفي در توليد و ارایه محصوالت و خدمات 
است. با توجه به ویژگي هاي مطرح شده در 
پروژه ها و اهميت اعمال مدیریت كيفيت 
در آنها، به كارگيري استانداردهاي معتبر 

امري ضروري به نظر مي رسد.
استاندارد ايزو 10006

استاندارد ایزو 10006 توسط كميته  هاي 
استاندارد،  بين المللي  سازمان   176 فني 
كيفيت  تضمين  و  كيفيت  مدیریت 
سيستم هاي كيفيت در سال ٢003 انتشار 

یافت.  انتشار  استاندارد در سال 1٩٩7  این  اولين ویرایش  یافته است. 
ویرایش دوم آن كه به صورت فني بازنگري شده است، ویرایش اول را لغو 

كرده و جایگزین آن شده است.
این ویرایش به دنبال گسترش تطبيق ایزو10006 با استانداردهاي 
بين المللي سري ایزو٩000 بوده و شامل مطالب جدیدي در خصوص 

اصول مدیریت كيفيت آنها است.
این استاندارد، راهنمایي را در خصوص موضوعات كيفيت كه در پروژه ها 
اثر گذارند ارائه كرده و تصویري از اصول و شيوه هاي مدیریت كيفيت را 
براي دستيابي به اهداف كيفي پروژه ها، نشان مي دهد كه قابل بكارگيري 
در پروژه ها با ماهيت، اندازه، مدت زمان، محيط ها و پيچيدگيهاي گوناگون 
است و حتي مي توان آن را در پروژه اي مستقل تا بخشي از برنامه و یا 
مجموعه اي از پروژه ها و صرف نظر از نوع محصول و یا فرایندهاي آن 

به كار برد.
هدف كلي استاندارد ایجاد و برقرار نگهداشتن كيفيت در پروژه ها، از 
طریق یك رویكرد نظام مند است كه اطمينان حاصل شود كه نيازهاي 
بيان شده و تلویحي مشتري، درك و فراهم شده، نيازهاي سایر طرف هاي 
ذینفع درك شده و ارزیابي و خط مشي كيفيت سازمان اصلي براي استقرار 

در مدیریت پروژه، منظور  شوند.
- نگرش استاندارد به كاربرد مديريت كيفيت در پروژه ها 

این استاندارد بيان مي دارد كه مدیریت كيفيت در پروژه ها، داراي دو 
جنبه فرایندهاي مدیریت پروژه و فرایندهاي مرتبط با محصول پروژه 

است.
مدیریت كيفيت پروژه همواره مي بایست دو مورد مذكور را به صورت 
توام مدنظر قرار دهد. كوتاهي اعمال مدیریت كيفيت در هر یك از این 
ابعاد و قصور در فراهم آوردن آنها مي تواند اثرات نامطلوبي را بر محصول 
پروژه، مشتري و سایر طرف هاي ذینفع پروژه و سازمان پروژه بر جاي 

گذارد.
در این استاندارد، راهنمایي در خصوص كيفيت در فرایندهاي مدیریت 
پروژه مطرح مي شود و نيز راهنمایي در خصوص كيفيت در فرایندهاي 
مرتبط با محصول پروژه را به استاندارد ایزو ٩004، ارجاع مي د هد همچنين 

صراحتا بيان مي دارد كه این استاندارد، راهنماي مدیریت پروژه نيست.
 فرآيندها و فازها در پروژه از ديدگاه ايزو 10006

یك پروژه به منظور برنامه ریزي و نظارت بر تحقق اهداف و ارزیابي 
ریسك هاي وابسته، به فرایندهاي مرتبط و فازها تقسيم مي شود. فازهاي 
پروژه، چرخه حيات پروژه را به بخش هاي قابل مدیریت مانند مفهوم، 
توسعه، گردآوري و خاتمه تقسيم مي كند.فرایندهاي پروژه، فرایندهایي 

هستند كه براي مدیریت بر پروژه همچنين پدیدآوري محصول پروژه 
ضروري هستند كه در این استاندارد، به راهنمایي در خصوص كيفيت در 
فرایندهاي دسته اول پرداخته شده است. در این استاندارد به صورت كلي 
فرایندهایي  كه  براي اكثر پروژه ها، كاربرد 
دارند، ارائه شده است. فرایندها بر حسب 
همانندیشان گروه بندي شده اند. 11گروه از 

فرایندها به این شرح ارایه شده است:
- فرایندهاي استراتژیك

- فرایندهاي مرتبط با منابع
- فرایندهاي مرتبط با كاركنان
- فرایندهاي مرتبط با وابستگي
- فرایندهاي مربتط با محدوده

- فرایندهاي مرتبط با زمان
- فرایندهاي مرتبط با هزینه

- فرایندهاي مرتبط با ارتباطات
- فرایندهاي مرتبط با ریسك

- فرایندهاي مرتبط با خرید
- فرایندهاي مرتبط با اندازه گيري، تجزیه و تحليل و بهبود.

ایزو 10006 ضمن تشریح این فرایندها )فرایندهاي مدیریت پروژه( بر 
به كارگيري اصول مدیریت كيفيت در آنها با یك جهت  گيري استراتژیك 

تاكيد دارد.
نتيجه گيري 

همان گونه كه مالحظه شد، با توجه به تعریف مدیریت كيفيت ، سيستم 
مدیریت كيفيت، مفهوم و ویژگي هاي پروژه مشخص شد، اهميت اجراي 
كارها به شيوه هاي پروژه اي در سازمان ها، در دنيا روز به روز گسترش 
و  كيفيت  به  پرداختن  پروژه ها  اجراي  در  مساله  مهمترین  اما  مي یابد 

مدیریت كيفيت در آنهاست.
به مزایاي مستقيم و غيرمستقيم استقرار سيستم مدیریت كيفيت در 
پروژه ها اشاره شد. براي بكارگيري مدیریت كيفيت در پروژه ها، اثبات شده 
است كه دو جنبه وجود دارد؛ یكي فرایندهاي مدیریتي پروژه  و دیگري 
فرایندهاي مرتبط با محصول پروژه. قصور در فراهم آوردن هر یك از این 
جنبه ها، اثرات نامطلوبي بر محصول پروژه، مشتري، سایر طرف هاي ذینفع 

و سازمان پروژه باقي مي گذارد.
بررسي استاندارد ایزو 10006، نشان داد كه این استاندارد به راهنمایي 
در خصوص كيفيت در فرایندهاي مدیریت پروژه مي پردازد و راهنمایي 
استانداردهاي  به  را  پروژه  با محصول  مرتبط  فرایندهاي  در خصوص 
سري ٩000 )خصوصا ایزو٩004( ارجاع مي كند همچنين مشخص شد 
ایزو 10006، استاندارد محصولي نبوده، و نگرش نوین را در كيفيت در 
فرایندهاي مدیریت پروژه مطرح مي سازد و شامل مطالب جدیدي در 

خصوص اصول مدیریت كيفيت در فرایندهاي مدیریت پروژه است.
و  پروژه  محصول  با  مرتبط  فرایندهاي  به  توجه  به  استاندارد  این 
فرایندهاي مدیریت پروژه به صورت توام تاكيد دارد و تعامل بين آنها 

را ضروري مي داند.
با توجه به اینكه نگرش استانداردهاي موجود در خصوص سيستم هاي 
مدیریت كيفيت )همچون سري ٩000( در پروژه ها، محصول گرا بوده و به 
كارگيري آن در پروژه ها فقط جنبه محصولي مدیریتي كيفيت را پوشش 
مي دهد، مي توان با رویكرد به این استاندارد جدید، خال موجود در زمينه 
كيفيت در مدیریت پروژه را پر كرد و با دو نگرش محصولي و مدیریت 
پروژه اي، مدیریت كيفيت پروژه را بهبود بخشيد. با این تفاسير مي توان 
بيان كرد كه رویكرد به استاندارد جهاني ایزو10006 به عنوان یك الگو 
مي تواند به بهبود كيفيت در مدیریت پروژه ها و به تبع آن بهبود مدیریت 

كيفيت در پروژه ها منجر شود.
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خاهن دوست كجاست  ...
تام نامه ـ فريد رزم يار: هميشه فاصله ای هست. انگار هر چه به او نزديك تر 
می شوي،  فاصله اش از تو بيشتر می شود و چنان كه در شعر »مسافر« می خوانيم:   
و عشق صدای فاصله هاست فاصله هايي كه غرق ابهامند..آدمی می كوشد تا از 
تاريكی به نور برسد اما اين تالش هرگز او را به  طور كامل از تاريكی  بيرون 
نمی آورد. در معنی به او می رسد ولي در واقع هميشه فاصله ای هست. آنچه اهميت 
دارد، خوِد اين تالش است و نه رسيدن. شعر »نشانی« در زمره معروف ترين 
سروده های سهراب سپهری است و  می توان آن را از شعرهای شاخص و خصيصه 
 نمای اين شاعر نامدار معاصر دانست. تضاد و تنش بين نور  و تاريكی عاملی است 
كه ساختار اين شعر را منسجم كرده و به اجزاي آن وحدت بخشيده  است.  تاريكی 
و نور يا به عبارتی ابهام و يقين، در » نشانی « در تضادی دائمی و حل ناشدنی اند...

كد: 91634
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نشانی ...
 خانه ی دوست كجاست؟ 
در فلق بود كه پرسيد سوار

آسمان مكثی كرد. 
رهگذر شاخه  نوری كه به لب داشت به تاریكی شن ها بخشيد

و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت: 
  نرسيده به درخت،

كوچه باغی است كه از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه  پرهای صداقت آبی است. 

می روی تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ ، سر به در می آرد،
پس به سمت گل تنهایی می پيچی،

دو قدم مانده به گل،
پای فواره ی جاوید اساطير زمين می  مانی  

و تو را ترسی شفاف فرا می گيرد 
در صميميت سيال فضا،  خش خشی می شنوی

كودكی می بينی
رفته از كاج بلندی باال، جوجه بردارد از النه ی نور 

و از او می پرسی  
خانه ی دوست كجاست. 

  شعر با این جمله  آغاز می شود »خانه ی دوست كجاست؟« جمله اي كه 
كه در انتهاي شعر تكرار مي شود، با یك تفاوِت كوچك اما بسيار مهم . این 
جمله نه با  عالمت سوال بلكه با یك نقطه تمام می شود »خانه ی دوست 
كجاست.«. عالمت سوال نشانه  ابهام و نادانستگی است و نقطه نشانه  
پایان یك جمله  خبری. در حقيقت آنچه در ابتدای  شعر در پرده ی ابهام 
است، در پایان شعر از ابهام در می آید. به عبارت دیگر، این شعركوششي 

است براي رفع ابهام و نادانستگي.
حركتی تدریجی از تيرگی به سوی نور آغاز مي شود از فلق كه زمانی 
است كه تاریكی آرام آرام جای خود را به روشنایی  می دهد و تا   » شاخه 
نور« ، » تاریكی شن ها«، » سپيدار«، » سبز« ،» آبی« ،» شفاف« » نور« 

ادامه مي یابد. 

شاخه نور اشاره ای است به گفتن نشانی كه روشنگر راه سوار شده است 
و  تاریكی شن ها  كه تصویری است از سرگردانی در بيابان را چنان روشن 
می كند كه راه رسيدن به دوست را نشان می دهد و انگشت اشاره ای كه 
سپيدار را نشان می دهد، همان شاخه نوری است كه پس از گذر از شن ها، 

سپيدار را پيش چشم سوار روشن و نمایان می كند.
نخستين نشانه برای رسيدن به دوست، سپيدار است، درختی مرتفع 
كه برگ های سفيد  پنبه ای دارد و چوبش نيز سفيد رنگ است و به نوعي 
تداعی كننده  نور. سپيدار را می  توان نماد طبيعت دانست، سایر نشانه هایی 
كه رهگذر می دهد نيز آدمي را به یاد طبيعت  می اندازند: كوچه باغ ،  گل ،  

فواره ) به معنای چشمه ی آب (، كاج ، و النه جوجه. 

كوچه باغ نشانه اي است از امتداد نور و خواب خدا كه باغ و بهشتي 
سبز را جلوه مي كند. دوست در جهتی است كه نور است و سبزی. آبي 
آب و آسمان كه نشانه ای است از صافی و زاللی، بهترین توصيف است 
براي عشق و صداقت كه به پرنده اي تشبيه شده است. عشق، مقدمه 
بلوغ است. عشق و بلوغی كه منجر به تنهایی می شود. تنهایی به معنی 
گریز از مردم نيست بلكه تعبيری است از استغنا. داستان دوری از دوست 
و ميل رسيدن به او هميشه با انسان بوده است و این آرزوي محال همان 
است كه هميشه از چشمه جوشان اساطير زمين فوران مي كند و این 
ترس شفاف حيرتي است كه تو را در پاي این چشمه جوشان مانند رازي 

مفتون مي كند .
نشانه ها را  ابتدا مي توان با چشم دید) نرسيده به درخت، كوچه باغی 
است ...و  یا دو قدم مانده به گل...( اما سپس تصاویر شنيداری هم اضافه 
می شوند)در صميميت سيال فضا،  خش خشی می شنوی( كه سكوت را به 
ذهن متبادر می كند، سكوتی كه با تنهایی ) در گل تنهایی ( همگون است.  
این شعر حس های گوناگون ) شنيداری و دیداری ( را در تو فعال می كند 
 آن گونه كه خود را همسفِر » سوار « می داني. از » سپيدار « باید به یك   » 
كوچه باغ « رفت كه به » بلوغ « می رسد از آن جا هم باید به یك »گل« 

رسيد كه قبل از آن  یك » فواره « است.

برای  به كودكي می رسد كه  نهایتا  این شبكه درهم  تنيده  تصاویر 
 برداشتن جوجه از النه ی نور از یك درخت كاج باال رفته است. نشانِی داده  
شده ما را از یك  درخت )سپيدار( به درختی دیگر )كاج( رهنمون می سازد. 
اینكه كودكی از درختی كه شاخه و برگ هایش آزاردهنده هستند، باال 
می رود. در حقيقت مسير دشواری را نشان مي دهد كه او از فرط اشتياق 
برای رسيدن به هدفي كه انتخاب كرده است. او می خواهد »جوجه بردارد 
از النه ی نور.« اشتياق و رنج فراوان برای كاری كه امكان پذیر نيست؛ 
زیرا خورشيد »النه نور« است و كودك با این خيال كه دستش به خورشيد 

می رسد از درخت باال رفته است.  
»نشانی « سفری در خویش را روایت می كند. سوار پس از طی مراحل 
زندگی با این پرسش مواجه شده است كه خانه دوست كجاست . رهگذر 
به او می گوید كه باید از آنچه فراهم آورده ای، درگذری و در خویش سفر 
كني تا آن كه به شفافيت ترس و صميميت سيال فضا و بی آالیشی 

)كودكی ( دست یابی و آنگاه به جستجوی خانه دوست برآیی.
آنتوان چخوف داستان كوتاهی دارد در مورد كودكی به نام »ونكا« 
كه مجبور است به دور از پدربزرگ خود، در خانه ای در شهر مسكو كار 
كند. كودك در شب كریسمس مدت كوتاهي تنها مانده و از این فرصت 
استفاده مي كند تا براي پدربزرگش نامه بنویسد. ونكا یادش مي آید كه 
وقتي كوچك بود، موقع كریسمس همراه پدربزرگش به جنگل مي رفت 
تا درخت كریسمس بياورند. ونكا در نامه اش به پدربزرگ التماس مي كند 
كه بياید و او را از مسكو پيش خود ببرد. نامه تمام مي شود و ونكا آن را 
در پاكت مي گذارد اما تنها چيزي كه رویش مي نویسد این است:  روستا، 

برسد به دست پدربزرگ... 
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آن نيك مرد...

ری هب بازی جهان نگر ات  ندا
هن ربگردی از نیک پی همراهن

همه نیکی ات باید آغاز کرد
بوی همنورد با نیکنامان  چو 

تام نامه ـ مهدي ناصر شريعت: غزنه1 مركز عالم شده 
بود و جهان را مي بلعيد. خراسان، ماوراءالنهر در سيحون و 
جيحون، ُگجرات، بَناَرس، ِسند و َگنگ، الهور و پيشاور، همه 
جا در زير سم اسبان سلطان2، نفِس خاك آلود مي كشيد. 
سوَمنات3 اگر پر از جواهر بود محمود را آدم ُكشان تا پاي 
بتكده مي كشاند و در حالي پسر َسبَُكتَكين4 از ديار هند دور 
مي شد كه ويران كرده بود و از كشته پشته ساخته بود و با 

انباني پر ازغنايم بي بديل به غزنه بازمي گشت.

 براي رضایت خليفه عباسي هم اگر بود، انگشت در جهان مي كرد و 
قَّرَمطي٥ مي جست. مولتان6 را ویران مي كرد و نوادگان بویه ي ماهيگير7 را 

در ري به سزاي قرمطي و رافضي بودنشان مي رساند. 
محمود، تركتازي مي كرد و عالمي را آشفته كرده بود اما همزمان با 
جنگ هاي او كه نظام از همه گسسته بود، در گوشه اي از توس، كلمات و 
خطوطي در قفاي هم ردیف و به نظم مي شد كه همان حال و هواي نبرد 
را از سينه  مرد توسي بر صفحه كاغذ، زنده مي كرد اما نه در ستایش هر 
نبرد و نه در رثاي هر سواري و شمشيرزني كه نفِس عالم از غبار مستي 
آنان گرفته بود. اگر مردي از دهاقيِن باژ8 كه در كنج سكوت خود دفتر و 
دیوان شعرش را ورق مي زند به جاي سخن گفتن از مردانگي رستم و گيو 
و گودرز به جاي وصف و شكر یزدان، در وصف جنگ ها و دالوري هاي 
سلطان سخن رانده بود، شاید سرنوشتش جز این گوشه فراموشي بود. 
ابوالقاسم در دربار محمود گرامي داشته نشد. حتي تا سال ها نامي از او حتي 

در ميان هم عصرانش در ميان نبود.  
جهان آفرین، جهان بر همين پایه نهاده؛ پر از فراز و فرود. اما روز 
فرخ پي رسيد و كشتي او پرچم افراخت و درخِش ستاره او این بار رو به 
طلوعي طالیي نهاد، پس از دل نََژند8 اینك به بام بلند. گذر ایام، غبار 
روزگار را از گوهر این مرد باژي به آرامي مي زدود. حكمت، یكتاپرستي، 
عدالت جویي و جوانمردي از درون شعر او مي جوشيد و نبود صاحب گوهري 

كه از سخن حكيم به وجد نياید و كالمش را نستاید كه سعدِي خوشخوان 
بگوید »چه خوش گفت فردوسي پاك زاد«.

زبان و حكمت و كالم فردوسي درتنها یادگار او، شاهنامه را باید مایه 
ایرانيان  مباهات اهل ایران زمين دانست كه در كنار كتاب هاي دیگر 
مسلمان همچنان به خوبي و درستي و مهر و جوانمردي مي خواندمان. 
مردان فردوسي جوانمردند و زنان او پاكدامن و شيرزن. سياوِش او در 
آتش مي شود و رستِم او به جنگ دیِو پليدي مي رود. خدا را مي خواند و 

خداي آفریده را یاوري مي كند. 
فردوسي، ققنوس سال هاي دور ماست كه كه آتشي به دل دارد و در 
برابر او باید كاغذ نهاد و قلم بشكست كه او خوشتر از همه مي خواند و پایان 

وصف او به آغاز كالمش بهتر:

به نام خداوند جان و خرد    كزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای   خداوند روزی ده رهنمای

خداوند كيوان و گردان سپهر    فروزنده ماه و ناهيد و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست   نگارنده ی بر شده پيكرست

پانويس:
1. پايتخت غزنويان                       2. سلطان محمود غزنوي                3. بتكده اي در هند

4. پدر سلطان محمود                   5.] قِ  مِ  / ق َ م َ [ فرقه ای از ُغالت شیعه كه به سبعیه نیز نامیده شده اند. ]لغتنامه دهخدا[
6. شهري در پاكستان امروزي      7.سلسله آل بويه                      8.جِ. دهقان – روستاي باژ در توس            9.افسرده و غمین

كد: 91635
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برگزیدگان عیدانه معرفي شدند
برگزيدگان  تحريريه:  گروه  تام نامه 
مسابقه عيدانه تام نامه در خصوص طراحي 

كارت پستال و شعر معرفي شدند.
در این مسابقه كه با استقبال خوب خانواده هاي 
همكاران تام برگزار شد، سه شعر در بخش هاي 
كالسيك و نو و 6 مورد كارت پستال از نظر داوران 
به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند. البته سطح كارها 
به خصوص در بخش كارت پستال فاصله معناداري 
با هم نداشتند. در این ميان در حوزه طراحي كارت 
پستال در بخش كودكان آثار یسنا فيروزمنش دختر 
آقاي شهاب فيروزمنش، بهار و اميرعلي صمدپور 
فرزندان خانم ليال بهزادي، اميرعلي ثقفي فرزند آقاي 
وحيد ثقفي، مارال مينونژاد فرزند خانم مریم دارابي و در 
بخش بزرگ سال نسرین خادمی آستانه همسر آقاي 
صمد عظيمی منفرد به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد. 
در حوزه شعر آثار »آسمان جل« از غفار صفایي پور ، 
»شكوه دائمي بهار« از مسعودشيخ االسالمي و » دو 
رباعي «  از علی محتشمی همسر خانم ساره منطقی 

برگزیده شدند كه در ذیل به آنها اشاره شده است.

شكوه دائمي بهار
این گردش زمان وطراوت وشادابی زمين

منت نهاد خدای عز وجل، رب العالمين
تا بنگری دوباره زنده شدن، نو شدن

از عالمی در آمدن و بر عالمی دگر شدن

ترك سياهی دل وسردی روی وهوای گناه
باسبزی وجودوغنچه لبخندمی شود همراه
افكار خط خطی ومشوش دورباد از ذهنت
آری جدا كن احوال خود زهر غم و محنت
بر ذات خود نگر كه بنایش به پاكی است

در خاك فانی و بر افالك باقی است
از كينه وحسد و بخل دور شو، حاصلی مباد

عمر گران تو را سخت می دهند بر باد
شيطان كند تو را به غرورت ز حق به دور

َ اَل ُیِحُبّ ُكَلّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر إَِنّ اللَّ
گو صد دروغ و فریب و ریا شد چه حاصلی

گویم بدان كه خاك گور زند مهر باطلی
آقایی جهان نه به ثروت ، نه قدرت است
آن چيز كه تورا ارج می نهد محبت است

بيدار شو دل كه بهار است، بلكه تازه شوی
همراه شكوفه و گل توهم دوباره زنده شوي

منت نهاد خداي عزوجل رب العالمين
بر قلب ما كشيد نقش بهار را، ختم مرسلين

با یك كتاب پر از نو برانه هاي یار
با چهارده گل عاشق ، گل هميشه بهار

در این همه صفات و صراط ، كرده كردگار
حجت تمام بر احوال خلق روزگار

اي دوست بهار فقط درس عبرت است
این تازگي گذرا و جهان هم موقت است
من بسته ام دل خودرا به زلف حضرت یار

تا در بهشت نظاره كنم شكوه دائمي بهار
آسمان ُجل

كنار خيابان می نشيند و رفت و آمد مردم را نگاه 
می كند 

آسمان  به  او  و  می اندازد  سكه ای  كودكی 
می نگرد

نمی شود  عاشقش  كس  هيچ  كه  می داند   
می داند كه در سوز سرما هيچ كس پالتویش را 

به او نخواهد داد
 می داند كه تنهاست و روز تولدش یادش نمانده 

است
 شب ها گوشه دنجی پيدا كرده دراز می كشد و 

ستاره های اسمان را شماره می كند
می گویند او ستاره ای را پيدا كرده است كه مال 

هيچ كس نيست!
دو  رباعی

 از شاخه نور خوشه ای چيد كالغ
می چيد هر آنچه می درخشيد كالغ

یك خانه غرق نور دارد وقتی
از هيچ مترسكی نترسيد كالغ

توصيف تو گویند چه خورشيد و چه ماه
مدح تو سرایند جمادات و گياه

هر ذره این جهان به شكلی گوید
ال حول و ال قوه اال بالل

طرح از يسنا فیروزمنش

طرح از بهار صمدپور

طرح از نسرين خادمی آستانه

طرح از مارال مینو نژاد

طرح از امیرعلي صمدپور 

طرح از امیرعلي ثقفي 
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مسابقه پیامكي شماره ١6 تام نامه 
از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره 1٥  ضمن تشكر 
تام نامه شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در 

دوره جدید مسابقات تا 30خردادماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب »خاطرات و عكس هاي  
دید  از  برتر  نوشته  عنوان  تام«به  تاسيس  سالروز  مسابقه  برتر 
مخاطبان انتخاب شد همچنين به قيد قرعه جناب آقاي رضا 

رهبران از گروه گروه نفت و گاز و پتروشيمي به عنوان برنده 
مسابقات پيامكي این نشریه انتخاب شد.همكاران محترم جهت 
شركت در این مسابقه مي توانند كد مربوط به مطلب مورد نظر خود 

را به شماره 300048٩7 به صورت پيامك ارسال كنند.
خواهشمند است تنها یك بار و فقط به یك كد)كه در ابتداي 

هر مطلب درج شده است( راي خود را با پيام كوتاه ارسال كنيد.

قهرمان مسابقات 
بین المللي كاراته ازخانواده تام

تام نامه ـ گروه تحريريه : اميرحسين صمائيان)فرزند آقاي 
روح اله صمائيان از همكاران شركت تام( در تورنمنت بين المللي 
كاراته نونهاالن سبك شوتوكان ريبوكاي، توانست مدال طالي 

اين رشته را از آن خود كند.
امير حسين 1٢ سال سن دارد و دو سال است كه عضو تيم ملي 
نونهاالن كاراته كشورمان است همچنين وي در سال 13٩1 به عنوان 

فني ترین كاراته كار كشور برگزیده شد.
وي در این سري از رقابت هاب بين المللي كه در ارمنستان برگزار شد، 
توانست در رقابت در یك گروه 16 نفري از كشورهاي مختلف به مقام 

نخست دست یابد.
اميرحسين صمائيان طي سال هاي اخير در مسابقات مختلفي شركت 
كرده كه حاصل آن كسب چهار مدال طال در مسابقات كشوري،  یك 
مدال طال مسابقات جام رمضان و  مدال طال و برنز مسابقات بين المللي 

كاراته در مالزي است. 

افتخاري دیگر از
 فرزند یكي از همكاران تام

آقاي  عليزاده)فرزند  غزل  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
مسابقات  در  تام(  شركت  همكاران  از  عليزاده  عزيز 
اختر  و  نجوم  رشته  در  كشور  آموزي  دانش  كشوري 

را كسب كرد. فيزيك مقام سوم 
رشته  این  در  كه  است  سال  سه  و  دارد  سال  پانزده  غزل 

كند. مي  فعاليت 
حاصل تالش وي در این مدت كسب مقام اول رشته نجوم و اختر 
فيزیك در منطقه و استان و كسب مقام اول منطقه و دوم استان در 

رشته سازه هاي ماكاروني بوده است.

مسابقات  نوزدهمین  برنز  مدال  برنده  علیزاده  عزيز  فرزند  علیزاده  غزل 
دانش آموزي كشوري رشته نجوم و اختر فیزيك، تام نامه/ عكس دريافتي
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امیرحسین صمائیان فرزند روح اله صمائیان برنده مدال طال مسابقات بین المللي كاراته 
نونهاالن سبك شوتوكان ريبوكاي ارمنستان، تام نامه/ عكس دريافتي






