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مقام معظم رهبري:
عبارت  داريم،  رو  پيش  سال 1393  در  آنچه 
و  مسووالن  كمك  به  كه  اقتصادى  از  است 
مردم شكوفايى پيدا كند و فرهنگى كه با همت 
مسووالن و مردم بتواند سمت و سوى حركت 
بزرگ كشور ما و ملت ما را معين كند. لذا من 
شعار و نام امسال را اين قرار دادم: «اقتصاد و 

فرهنگ با عزم ملى و مديريت جهادى»

رئيس جمهور:

مسير  در  گرفتن  قرار  و  كيفيت  افزايش  براى 

توسعه بايد بخشى از محصوالت توليدى كشور 

صادراتى باشند. اگر محصوالت ما نتوانند صادر 

شوند، توليد كنندگان كشور رشد، تكنولوژى و 

رقابت با بازارهاى جهانى را درك نخواهند كرد.

والدت امام رضا عليه السالم مبارك

هفته تعاون گرامي باد

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.
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سخن سر دبير

كد: 91461

رشد 26 درصدي در حوزه فروش، رشد 29درصدي فروش سرانه، تغيير سبد درآمدي و تامين 
68درصد فروش از محل پروژه هاي غيرخودرويي، خوداتكايي هرچه بيشتر در بازارهاي غيرخودرويي، 
افزايش رقابت پذيري در بازار رقابتي پيمانكاري همه و همه بخشي از دستاوردهايي بود كه تام 
توانست در سال 1392 براي خود محقق كند و در مجموع معدود شركت هاي صنعتي قرار گيرد كه 

توانست پيش بيني بودجه خود را اجرايي كند.
همه اين ها در شرايطي نمود بيروني پيدا كرد كه چند سالي است شركت هاي پيمانكاري با 
مشكالت عديده اي به خصوص در حوزه تامين تجهيزات روبرو بوده اند اما عملكرد مثبت سال گذشته 

به گونه اي بود كه مي توان اين ادعا را داشت كه تام تحريم ها را از پيش رو برداشت.
اقدامات ارزنده دولت در حوزه  هاي داخلي و خارجي و سياست هاي اجرايي در كنار عملكرد 

انديشمندانه تام آينده روشني را براي آن متصور مي سازد.
 در اين ميان نقش پرسنل تام در عملكرد قابل قبول سال 92 را نبايد ناديده گرفت. مشكالت و 
موانعي كه صنعت هم اكنون نيز با آن دست به گريبان است بي شك جز با خالقيت، ابتكار و حسن 

عملكرد اين منابع امكان پذير نيست.
تام در هرجا كه معرفي شده ماهيتش را جداي از ذخاير استراتژيك خود(سرمايه هاي انساني) 

ندانسته و همواره به آنها افتخار كرده است. 
در خصوص دستاوردهاي واالي اين افراد همين بس كه توانسته اند، نوآوري هاي شگرفي در 
طرح هاي پيش رو داشته  باشند. اتوماسيون ذوب آهن اصفهان، ورود به پروژه ريل ملي، استفاده از 
تجارب پيشرفته رباتيك در صنايع غيرخودرويي و كسب تكنولوژي در كسب و كارهاي آتي تنها 

بخشي از نمودهاي عيني مغزافزارهاي تام هستند.
هرچند هنوز تام در حال كسب تجربه است و تا تكامل راه بسيار دارد ولي بي ارتباط نيست اگر به 
نقل قولي از موسسين تام اشاره اي داشته باشيم كه هرجا مدلي مثل تام در صنعت بتوان پياده كرد 

مي توان انتظار پيشرفت از آن داشت.
مصمم هستيم كه تداوم چنين اراده اي تام را به جايگاه به مراتب واالتري رهنمون سازد.

خوداتكايي به سبك تام
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نگــاه

رييس جمهورى در همايش تبيين سياست هاى اقتصادى دولت براى خروج از 
ركود، تصريح كرد: دولت در بحث تورم، قدم هاى جدى برداشته و مصمم است 
تورم را يك رقمى كند و در سال 95 كشور شاهد تورم يك رقمى خواهد بود. به 
گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت، رييس  جمهورى با تشريح اوضاع اقتصادى 
كشور در هنگام آغاز به كار دولت يازدهم و تبيين نتايج سياست هاى دولت تدبير 

و اميد در 11ماه گذشته كه منجر به كاهش تورم شده است، اظهار اميدوارى 
كرد كه با تصويب اليحه اقتصادى خروج از ركود در مجلس، چرخ بنگاه هاى 
اقتصادى و كارخانه ها به حركت درآيد. حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن 
روحانى در جمع كارآفرينان، صاحب نظران و مديران اقتصادى تصريح كرد: راه كار 
ايجاد رونق نه افزايش پايه پولى كشور و استقراض دولت از بانك مركزى، بلكه 
افزايش صادرات غيرنفتى و بازگشت نظام مالى و بانكى كشور به انجام وظايف 

مشخص شده براى آنها در قانون است.

كد: 91462

محمدرضا نعمت زاده:

رييس جمهور تاكيد كرد

تورم 95 يك رقمي است

كد: 91463

ارز سال آينده تك نرخى مى شود

وزير صنعت، معدن و تجارت از تك نرخى شدن ارز در سال آينده خبر داد.
به گزارش خبرگزارى فارس محمدرضا نعمت زاده اظهار داشت: ارز سال 
آينده تك نرخى مى شود. چند نرخى بودن ارز مشكالتى را براى مصرف كننده 
و واردكننده به همراه دارد كه در حال سبك و سنگين كردن موضوع هستيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال جمع آورى مركز مبادالت 

ارزى گفت: اين موضوع در اختيار بانك مركزى است و ما از جمع آورى 
اين مركز بى خبريم. وى تأكيد كرد: امسال قطعاً مركز مبادالت ارزى دست 

نمى خورد، تا اينكه اين موضوع بررسى شود.

رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران «ايدرو» گفت:  
توسعه ميدان گازي پارس جنوبي يك وظيفه ملي است و بايد در اين زمينه فعال 

بوده و پاسخگوي نياز مردم باشيم.
به گزارش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،  دكتر سيد رضا نوروز زاده 

افزود: آبروي كشور در گروي توسعه اين فازهاست و براي گازرساني به صنايع 
كشور، بار سنگيني بردوش ما قرار گرفته است.  وي با تاكيد بر لزوم راه اندازي 
هرچه سريعتر فازهاي گازي پارس جنوبي، ادامه داد: مردم ايران تاكنون از هيچ 
كمكي دريغ نكرده اند و در هر صحنه اي از جنگ تحميلي گرفته تا مناسبت 
هاي مختلف، به ميدان آمده اند؛ بنابراين براي خدمت به مردم بايد كوشا باشيم.

كد: 91464 دكتر نوروز زاده:

توسعه فازهاي پارس جنوبي 
يـك وظيـفه ملـي اسـت  

كد: 91465وزير نفت عنوان كرد

تامين 70درصد انرژى ايران از گاز

به گزارش خبرگزاري فارس بيژن نامدار زنگنه با بيان اينكه عليرغم تحريم  
و موانع 70 درصد مصرف انرژى ايران از گاز طبيعى تأمين شده و فرآورده هاى 
نفتى مايع حدود 30 درصد مصرف انرژى كشور را شامل مى شود، گفت: 
متأسفانه به عنوان يك نمونه از اعمال تحريم  غيرعادالنه بر بخش انرژى 

ايران بايد به تحريم هايى اشاره كنم كه موجب تأخير در اجراى پروژه  هاى 
توليد گاز از ميدان عظيم پارس جنوبى شده است.

گروه صنعتي ايران خودرو در نظر دارد در راستاي تكريم مشتريان و ارائه 
تصويري شفاف نزد افكار عمومي، محصوالتي كه نياز به بررسي فني بيشتر 

داشته باشند را فراخوان كند.    
به گزارش ايكوپرس مهندس هاشم يكه زارع، مدير عامل گروه صنعتي ايران 
خودرو با بيان اين مطلب، تاكيد كرد: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزمي ملي و 

مديريتي جهادي به دنبال نهادينه كردن فرهنگ مشتري مداري و ارائه خدمات 
مطلوب هستيم. 

وي با بيان اين كه خودروسازان برتر دنيا نيز در صورت لزوم نسبت به فراخوان 
برخي محصوالت خود اقدام مي كنند، گفت: اين اقدام نه تنها نشانه اشكال و 
ايراد خودرو سازان نيست، بلكه گامي در راستاي افزايش كيفيت محصوالت و 

تامين انتظارات مشتريان به شمار مي آيد.

فرهنگ فراخوان در ميان 
خودروسازان نهادينه شود   

كد: 91466 مهندس يكه زارع: 
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تحوالت صنعت فوالد در دو ماه اخير
سرپرست فرماندارى بردسير گفت: مجتمع فوالد بردسير به زودى تكميل شده و با 

حضور رئيس جمهور به بهره بردارى مى رسد.
 به گزارش خبرگزارى تسنيم حسين موسى پور، اظهار كرد: در مجموعه شركت هاى تابعه 
فوالد سيرجان ايرانيان، مجتمع فوالد بردسير قرار دارد كه خوشبختانه از چندماه گذشته كار 

خود را در توليد آغاز كرده است.

درآينده اى  بردسيـر  فـوالد  مجتـمع 
نزديك به بهره بردارى مى رسد

نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه از سه ماه آينده 
در هر فصل يك طرح يك ميليون تنى فوالد در استان كرمان افتتاح مى شود، گفت: به زودى 

كرمان به قطب فوالد كشور تبديل مى شود.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از كرمان، محمدرضا پورابراهيمى وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 
استان كرمان از استان هاى پيشگام كشور در عقد تفاهم نامه هاى اقتصادى استان است، بيان كرد: از 
سه ماه آينده در هر فصل يك طرح يك ميليون تنى فوالد در استان كرمان افتتاح مى شود تا در فاز 

نخست ميزان توليد فوالد كرمان به 6 تا 7 ميليون تن در سال برسد.

كرمان به قطب فوالد كشور تبديل مى شود

با اشاره به پروژه هاى در حال اجرا توسط بخش  معاون مجتمع سنگ آهن سنگان خواف 
دولتى در اين مجتمع افزود: ساخت كارخانه كنسانتره به ظرفيت 2,4 ميليون تن در سال، كارخانه 
گندله سازى به ظرفيت پنج ميليون تن در سال، ايجاد راه هاى دسترسى به اطراف خصوصا شهر 
و سنگ  كنسانتره  كارخانه  در  كمى  و  كيفى  بازده  افزايش  بارگيرى،  ظرفيت  افزايش  سنگان، 

شكنهاى مجتمع از جمله اين پروژه ها هستند.
به گزارش ايرنا مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با ذخيره قطعى 2,1 ميليارد تن به عنوان يكى از بزرگترين ذخاير 

سنگ آهن كشور نويد دهنده رونق صنعت فوالد در منطقه شرق ايران به شمار مى رود.

رونق  خواف  آهن  سنگ  مجتمع 
دهنده صنعت فوالد در شرق كشور

اولين جلسه كميته راهبردى همايش صنعت فوالد و معدن ايران در حالى برگزار 
شد كه فعاالن دولتى و خصوصى بر توسعه متوازن زنجيره توليد فوالد و ضرورت 

معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى خارجى ها در اين صنعت تاكيد كردند. 
به گزارش دنياي اقتصاد پنجمين دوره اين همايش قرار است 7 و 8 بهمن ماه امسال 
برگزار شود و به گفته فعاالن صنعتى در چهار دوره قبلى به اتاق فكرى ساالنه براى صنعت 

فوالد با هدف تبادل نظرات، انتظارات و بيان چالش هاى اين حوزه تبديل شده است.

معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى صنعت فوالد 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از اجراى عمليات اكتشاف مواد معدنى در 68 هزار كيلومتر 
مربع از نوار شرقى كشور خبر داد و ابراز اميدوارى كرد تا پايان سال جارى اين رقم به يكصد 

هزار كيلومتر مربع برسد.
به گزارش ايرنا، مهدى كرباسيان افزود: برنامه جديد اكتشاف مواد معدنى در كشور با هدف پوشش 200 هزار كيلومتر 
مربع از مساحت كشور از دى ماه سال گذشته آغاز شد كه وسعت اجراى آن، دو برابر كل اكتشافات انجام شده طى 100 

سال اخير در كشور محسوب مى شود.

اجراى عمليات اكتشاف مواد معدنى در 
68 هزار كيلومتر مربع از نوار شرقى

 در حالى كه قرار است بر اساس سند چشم انداز ميزان توليد فوالد كشور در افق سال 1404 به 50 ميليون 
تن برسد، كمبود گندله صنعت فوالد كشور را با چالش هايى جدى مواجه كرده است.

به گزارش«فوالد نيوز»، صنعت فوالد كشور هم اكنون ساالنه چند ميليون تن كسرى گندله دارد كه براى تامين آن بايد به واردات 
بپردازد. اين در حالى است كه ايران به لحاظ داشتن منابع سنگ آهن بسيار غنى است و بخشى از اين ماده معدنى به صورت خام 

صادر مى شود.

كمبود گندله در بازار فوالد

نايب رئيس خانه معدن از اعالم آمادگى سرمايه گذاران خارجى براى حضور در پروژه 
هاى معدنى ايران خبر داد و گفت: سرمايه گذاران خارجى به محيطى ايمن و امن براى 

سرمايه گذارى نيازمند هستند.
به گزارش مهر، محمد رضا بهرامند با تاكيد بر حضور سرمايه گذاران خارجى در بخش معدن، گفت: حضور 

سرمايه گذاران خارجى در بخش معدن به شدت مى تواند در ورود تكنولوژى و ماشين آالت موثر باشد.

سرمايه گذاران خارجى معدن در راه ايران

مديرعامل شركت فوالد هرمزگان گفت: با اجراى طرح توسعه در دو مرحله ظرفيت توليد 
تختال در اين مجتمع از يك ونيم ميليون تن به سه ميليون تن و از سه به شش ميليون تن 

افزايش مى يابد.
به گزارش ايسنا، مرتضى آقاجانى افزود: تا پايان امسال يك ميليون و 350 هزار تن تختال در فوالد هرمزگان 

توليد مى شود كه 30 درصد بيشتراز توليدات پارسال است.

مجتمع  در  توسعه اى  طرح هاى  اجراى 
فوالد هرمزگان براى افزايش توليد

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

6

كد: 91467

ساره منطقي ـ گروه صنايع معدني
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ميزان مصرف انرژى ايران نگران كننده است

محققان دانشگاه كرنل، نخستين ربات آشپز در جهان را كه با مشاهده فعاليت هاى 
انسان، عينا همان كارها را انجام مى دهد، طراحى كرده اند. به گزارش خبرگزارى فارس، 
محققان دانشگاه كرنل در نيويورك آمريكا يك ربات طراحى كرده اند كه قادر به يادگيرى 
 Tell Me كارهاى جديد است و به حرف هاى انسان گوش مى دهد؛ اين پروژه به نام
Dave نام گذارى شده است. در اين پروژه به جاى برنامه نويسى ، دستورالعمل ها به 
صورت شفاهى به ربات داده مى شود؛ ساخت اين ربات موجب تسهيل در كار توسعه 
دهندگان نرم افزارهاى رباتيك نيز مى شود. Tell Me Dave قادر به تجزيه و تحليل 
حركات و به شناسايى اشيا و شرايط است؛ داراى يك دوربين سه بعدى است تا بتواند 
با مشاهده كردن فعاليت ها و انجام آنها ارتباط برقرار كرده و آموزش ببيند و در واقع به 

نخستين ربات آشپز در جهان تبديل شده است.

نخستين ربات آشپز جهان

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

مديركل دفتر امور مقررات ملى ساختمان وزارت راه و شهرسازى ميزان مصرف انرژى در 
ايران را نگران كننده خواند.  به گزارش خبرگزاري فارس غالمرضا هوايى گفت: شدت مصرف 
انرژى در ايران 9 برابر ژاپن و نروژ، هفت برابر كشورهاى پيشرفته اروپايى، سه برابر عربستان 
سعودى و چهار برابر تركيه و متوسط جهان است. وي افزود: ايران با جمعيت يك درصد دنيا 
بيش از چهار درصد از ميزان گاز دنيا را مصرف مى كند كه حدود 40 درصد از كل گاز مصرفى 
كشور در خانه ها مصرف مى شود. هوايى ادامه داد: اگر روند مصرف به همين منوال صورت 

پذيرد به طور قطع تا سال 1404 ايران به يك واردكننده بزرگ انرژى تبديل مى شود.

كد: 91468

كد: 91469

  سياست هاى صادراتى كشور نيازمند بازنگرى است
رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران گفت: سياست هاى صادراتى كشور 
در شرايط فعلى نيازمند بازنگرى مجدد است. به گزارش خبرنگار واحد مركزى خبر، يحيى 
آل اسحاق گفت: اگر بخواهيم صادرات غيرنفتى كشور به نحوى بهينه شكل بگيرد بايد 
سياست هاى ارزى كشور به حمايت از آن شكل بگيرد.  وى با اشاره به بسته سياستى دولت 
براى خروج از ركود گفت: قرار است اين سياست ها ظرف دو سال نتيجه محسوس داشته 
باشد كه براى اين منظور يكى از ابزارهاى عمده آن صادرات به شمار مى آيد بنابراين اگر قرار 
است در اين مدت به نتيجه قابل توجه برسيم بايد با مقوله صادرات به صورت پروژه اى برخورد 
كرد. آل اسحاق تصريح كرد: نگاه جديد به سياست  هاى دولت درباره صادرات و اعمال نسخه 

عملياتى يكى از الزامات براى برون رفت از ركود است. 

كد: 91470

در راستاى نقش اتاق در ارائه خدمات به فعاالن اقتصادى، ماهانه گزارشى تحت عنوان 
‹›چكيده آمارهاى اقتصادى›› توسط مركز تحقيقات و بررسى هاى اقتصادى تهيه و روى 
سايت اتاق قرار مى گيرد. بنابر اعالم روابط عمومى اتاق ايران در مقدمه شماره 12 چكيده 
آمارهاي اقتصادي چنين آمده : « با توجه به نقش اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
ايران در راستاى ارائه خدمات به فعاالن اقتصادى بخش خصوصى همچنين با توجه به 
اهميت داده هاى آمارى به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده و 
نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادى، مركز تحقيقات و بررسى هاى اقتصادى اتاق ايران بر 
آن شد تا چكيده آمارهاى اقتصادى را كه متشكل از برخى آمارهاى اقتصادى روزانه، ماهانه و 
فصلى كشور و برگرفته از منابع آمارى معتبر همچون بانك مركزى، مركز آمار ايران، گمرك 
جمهورى اسالمى ايران و سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) است. بر اساس درجه 
اهميت و استفاده آنها توسط فعاالن بخش خصوصى و به منظور دسترسى سريع و راحت به 

اين اطالعات هر ماه بر روى سايت اتاق ايران درج نمايد.»

دوازدهمين گزارش چكيده 
آمارهاى اقتصادى منتشر شد

كد: 91471

ارتقاى بازدهى نيروگاه برقى حرارتى از 37 به 70درصد
در  تعيين كننده  موضوعى  به  انرژى  مقوله  فعلى  شرايط خاص  در  گفت:  نيرو  وزير 

مناسبات اقتصادى، اجتماعى و سياسى منطقه پيرامونى ما و جهان تبديل شده است.
به گزارش خبرگزارى فارس، چيت چيان گفت: ارتقاى بهره ورى در صنعت برق به 
منظور خدمت رسانى مطمئن تر و اقتصادى تر از برنامه هاى وزارت نيرو است كه تبديل 
نيروگاه هاى گازى به سيكل تركيبى بهره گيرى از توربين هاى گازى كالس F  همچنين 
توسعه واحدهاى توليد همزمان برق و حرارت با ارتقاى بازدهى از 37درصد به بيش 
آلودگى   كاهش  كشور  در  شيرين  آب  و  حرارت  تامين  به  كمك  ضمن  70درصد  از 

زيست محيطى را به دنبال خواهد داشت.

كد: 91472
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بـا  انجمـن ها

تحقيق و توسعه صنايع در ورطه فراموشي
نشست تخصصى رويكردهاى نوين مديريت تحقيق و توسعه در 
خودرو با حضور عضو هيات مديره انجمن تخصصى مراكز تحقيق و 
توسعه، رئيس مركز تحقيقات و نوآورى سايپا، مديركل دفتر صنايع 
خودرو وزارت صنعت، يك استاد دانشگاه و مديرعامل يك شركت 
قطعه سازى برگزار شد و در آن تاكيد شد كه تحقيق و توسعه در 

صنايع به ورطه فراموشي سپرده شده است.
انجمن تخصصى مراكز تحقيق و توسعه صنعت، معدن و تجارت 
به نقل از پرشين خودرو: آرش محبى نژاد عضو هيات مديره انجمن 
تخصصى مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، در اين نشست گفت: در سال 
2013 خودروسازان بزرگ جهانى حدود چهار تا پنج درصد درآمد خود معادل 100 
ميليارد دالر، صرف تحقيق و توسعه كردند كه اين رقم براى خودروسازان داخلى 

تقريبا در حد صفر است.
به گفته وى، خودروسازان داخلى مراكز تحقيق و توسعه دارند اما بودجه اى 
كه در اين مراكز صرف مى شود به نسبت بودجه اى كه در جهان به اين امر 

اختصاص مى يابد، قابل قياس نيست و به چشم نمى آيد.
محبى نژاد با بيان آنكه در حال حاضر خودروهاى تكرارى و قديمى با كمى 

تغييرات جزيى كه نظر مشتريان را جلب نمى كند، توليد و عرضه مى شود، اظهار 
داشت: متاسفانه موضوع تحقيق و توسعه در صنايع كشور بويژه در صنعت خودرو، 

به نظر مى رسد به ورطه فراموشى سپرده شده است.

نشست تخصصى رويكردهاى نوين مديريت تحقيق و توسعه در 

محدوديتى در تحويل گاز به نيروگاه ها وجود ندارد
مديرعامل شركت گاز استان تهران گفت: اين شركت، گاز مورد 
نياز 6 نيروگاه استان تهران را بر اساس برنامه تعريف شده تحويل 

داده و مشكلى در اين خصوص نداشته است.
انجمن شركتهاى مهندسى و پيمانكارى نفت ، گاز و پتروشيمى به نقل از شانا: 
يعقوبعلى حسين نيا افزود: گازرسانى به نيروگاه ها و صنايع از جمله اولويت هاى 

اين شركت است.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر 6 نيروگاه در استان تهران از نعمت گاز بهره 
مند هستند و در سال گذشته هفت ميليارد مترمكعب گاز به اين نيروگاه ها  تحويل 

شده و امسال نيز اين روند ادامه دارد.
به گزارش شانا، شركت ملى گاز ايران با هدف تامين حداكثرى گاز نيروگاه هاى 
كشور،  نخستين بار حجم گازرسانى به اين بخش را به 205 ميليون متر مكعب 

در روز رسانده است.

مديرعامل شركت گاز استان تهران گفت: اين شركت، گاز مورد 

برگزاري دومين كنفرانس بين المللي رباتيك و مكاترونيك ايران در مهرماه

دومين كنفرانس بين المللي رباتيك و مكاترونيك ايران در 
23 تا 25 مهرماه امسال در دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي 

برگزار مي شود.
انجمن رباتيك ايران: دبيركميته صنعت انجمن رباتيك ايران در پيامي 
در خصوص اين كنفرانس گفت: «نظر به اينكه يكي از اهداف اين همايش 
ارتباط هرچه عميق تر و مفيدتر ميان صنايع مرتبط با اين موضوع و مجريان 
و محققان توانمند داخلي است، لذا دعوت به عمل مي آيد كه با ارسال يك 
مقاله تخصصي در زمينه رباتيك و اتوماسيون در اين گردهمايي حضور به 
هم رسانيد. بديهي است روند داوري  اين مقاالت خارج از روند معمول ارائه 
مقاالت خواهد بود و معيارهاي ارزيابي آن متناسب با نيازهاي صنايع داخلي 

كشور انتخاب خواهد شد.»

دومين كنفرانس بين المللي رباتيك و مكاترونيك ايران در 

كد: 91473

كد: 91474

كد: 91475
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حضور تام در ششمين نمايشگاه بين المللي خودرو، سي .ان .جي 
و سوخت هاي جايگزين

تام نامه ـ گروه تحريريه: تام به همراه گروه صنعتي ايران خودرو در 
ششمين نمايشگاه بين المللي خودرو، سي .ان .جي و سوخت هاي جايگزين 

تهران با معرفي دستاوردهاي خود در صنعت سي .ان .جي حضور يافت.
شركت تام در اين نمايشگاه با هدف ارتباط بهتر با كارفرمايان پروژه هاي 
شناسايي  جديد،  جايگاه هاي  نصب  راستاي  در  مذاكره  و  سي .ان .جي 
پيمانكاران نصب، نشست و برگزاري جلسات با توليدكنندگان و نمايندگان 
براي داخلي سازي  با شركت هاي داخلي  تجهيزات مرتبط و همكاري 

تجهيزات سي .ان .جي از در اين نمايشگاه حضور يافت.
در اين نمايشگاه كه با حضور سيدكاظم وزيرى هامانه قائم مقام وزير 
نفت،  سيد ناصر سجادى مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 

ايران و سيد مصطفى ميرسليم رييس هيات مديره ايپكو افتتاح شد، تام 
به همراه ساير رقباي خود در حوزه ساخت و نصب تجهيزات سي .ان .

جي مثل هوايار، پارس كمپرسور و كمپرسورسازي كوثر به معرفي آخرين 
دستاوردهاي خود در صنعت سي .ان .جي پرداخت.

شركت تام ايران خودرو پس از دو سال تفحص در زمينه ايستگاه هاي 
سي .ان .جي و ارتباط با سازندگان تجهيزات موفق شد در سال 1387 
مناقصه تامين، نصب و راه اندازي تعداد 75 جايگاه سي .ان .جي را از شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران برنده و رسما فعاليت خود را در صنعت 

جايگاه هاي سي .ان .جي آغاز كند.
در سال 1388 به دليل پيشرفت سريع در پروژه مذكور و حسن انجام كار 
تعداد 40 جايگاه ديگر از طريق شركت پخش به شركت تام ايران خودرو 

واگذار شد. در سال 1390 نيز شركت تام موفق شد ابالغ تامين، نصب و 
راه اندازي تعداد 100 جايگاه ديگر را از طريق شركت هسا دريافت كرده 
تا تعداد كل جايگاه هاي شركت تام به عدد 225 ايستگاه افزايش يابد. 
تاكنون از 225 جايگاه تخصيص يافته به شركت تام، تعداد 190 جايگاه 
راه اندازي شده و در مدار بهره برداري قرار گرفته اند و بقيه در آينده نزديك 

به بهره برداري خواهند رسيد.
تام هم اكنون با شركت هاي ايتاليايي و كره اي وارد مذاكره شده تا تحت 
ليسانس آنها براي داخلي سازي تجهيزات سي .ان .جي مثل كمپرسور و 
دراير اقدام كند. در اين ميان طي دو ماه آينده مقدمات امضاي تفاهم در 

اين زمينه با آنها به مرحله اجرا خواهد رسيد.
و  سي .ان .جي  خودرو،  همايش  ششمين  برگزاري  در  حاشيه  در 
سوخت هاى جايگزين مدير طرح احداث جايگاه هاى سي .ان .جي شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى كشور گفت: از ابتداى شكل گيرى صنعت 
سي .ان .جي در كشور تاكنون معادل 37 ميليارد دالر در مصرف بنزين 

صرفه جويى شده است. 
منصور رياحى تصريح كرد: هم اكنون دوهزار و 240 جايگاه سي .ان .جي 
در كشور فعال است كه اين تعداد با پيگيرى هايى كه در اين زمينه صورت 

مى گيرد به 2500 جايگاه افزايش خواهد يافت.
در اين نمايشگاه گروه صنعتي ايران خودرو نيز موتور اي اف7 توربوشارژ 
داراي 16سوپاپ، پژوپارس دوگانه سوز و سمند ال ايكس مجهز به موتور 

اي اف7 پايه گاز سوز را معرض ديد عموم گذاشت. 
اين نمايشگاه از 11 تا 13 شهريور پذيراي بازديدكنندگان بود.

غرفه تام در ششمين نمايشگاه بين المللي خودرو، سي .ان .جي و سوخت هاي جايگزين، تام نامه/عكس: مرضيه سادات غضنفري

غرفه تام در ششمين نمايشگاه بين المللي خودرو، سي .ان .جي و سوخت هاي جايگزين، 
تام نامه/عكس: پژمان نصيري

بازديد قائم مقام وزير نفت و هيات همراه از غرفه ايران خودرو در ششمين نمايشگاه 
بين المللي خودرو، سي .ان .جي و سوخت هاي جايگزين، تام نامه/عكس: مرضيه سادات 

غضنفري

از تام چه خبر؟
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و  فروش  محمددوست(معاونت  اسماعيل  ـ  نامه   تام 
توسعه بازار): در نشست تخصصي رتبه بندي شركت هاي 
مهندسي، تدارك و ساخت(EPC) كه با حضور مديرعامل 
سازمان مديريت صنعتي، مدير كل صنايع ماشين سازي 
و تجهيزات وزارت صنعت، نائب رئيس انجمن استصنا، 
ستصا، نماينده تام و جمعي از شركت هاي صنعتي برگزار 
عنوان  تام(به  قبلي  رتبه  نتوانست  شركتي  هيچ  شد، 

باالترين رتبه دريافت شده از ابتداي ارزيابي ها تاكنون) 
را كسب كند.

شركت تام ايران خودرو در اولين دوره  ارزيابي شركت ها توانست 
رتبه A در حوزه فعاليت هاي صنعتي و معدني را از آن خود كند اين 
در حالي است كه در كل ارزيابي، عالوه بر تام تنها يك شركت ديگر 
موفق به كسب اين عنوان گشت. اين رتبه آبان ماه سال 1391 به تام 
اعطا شد. در دومين دوره ارزيابي شركت هاي EPC، 11 شركت مورد 
ارزيابي قرار گرفتند كه در اين ميان هيچ كدام حائز رتبه A نشدند و 

نشان از برتري توان مهندسي تام نسبت به ساير شركت ها دارد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  بين  پذيرفته  صورت  توافق  راستاي  در 
شركت هايي   90 شهريورماه  در  صنعتي  مديريت  سازمان  و  تجارت 
كه در اين ارزيابي ها موفق به اخذ رتبه  A شوند، در اولويت واگذاري 
پروژه و انجام پروژه هاي با حجم باالتر از پنج هزار ميليارد ريال در 

مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.
از وزير  استعالم  از كسب  بعد  اين نشست همچنين مقرر شد  در 
مديريت  سازمان  از  كه  شركت هايي  ليست  تجارت،  معدن  صنعت 
صنعتي رتبه دريافت كرده اند، به منظور اولويت در ارايه تسهيالت در 

اختيار بانك ها قرار گيرد.

از تام چه خبر؟

باالترين رتبه دريافت شده از ابتداي ارزيابي ها تاكنون) 

نشست تخصصي رتبه بندي شركت هاي EPC برگزار شد؛
كد: 91477تام همچنان در باالترين سطح ارزيابي سازمان مديريت صنعتي

صادرات راه نجات صنعت است
تام نامه گروه تحريريه :علي شيخ زاده مديرعامل شركت تام 
طي پيامي به مناسبت روز صنعت و معدن از تالشگران اين 

عرصه و همكاران شركت تام تقدير كرد. 
متن اين پيام به شرح زير است:«روز صنعت و معدن بهانه اي است تا 
يادي كنيم از تالشگران و خدمتگزاران عرصه صنعت و تبريكي صميمانه 
به تالش گران عرصه صنعت بگوييم كه دغدغه شان چيزي جز رونق 

چرخ هاي صنعت نيست.
 چند سالي است كه در كشور موضوع رشد صنعتي از جمله صنايع غير 
نفتي به شكل جدي در حال پيگيري است. نگاه تك بعدي به صنايع غير 
نفتي جاي خود را به رشد همه جانبه و متوازن در ساير بخش هاي صنعتي 
داده است.  بي شك ايران عزيز با در اختيار داشتن منابع و مواهب طبيعي 
همچنين نيروي انساني متخصص و كارا در صورت برنامه ريزى صحيح و 
دراز مدت، قدرت و امكان كافى جهت حصول پيشرفت هاى صنعتى و نيل 
به خودكفايى را دارد. آنها حتي در اين حوزه صاحب سبك بوده اند به طوري 
كه  برخي تاريخ  نگاران، آورده اند «مردم ايران، از اولين كسانى بوده اند كه 

مس را استخراج و ذوب كرده اند.»
 ايران با اين پيشينه و بر اساس سند چشم انداز و با كمك استعدادهاي 
علمي موجود، مسير مستعدي را براي بهره برداري از مزيت هاي خود 
داراست و اگر اين منابع به خوبي مديريت شوند اغراق نيست كه رسيدن 
به جايگاه مطلوبي كه در سند ياد شده آمده، دور از دسترس نيست. آنچه 
كه تاكنون و به خصوص در چند سال اخير به عنوان ابزاري محدود 
كننده صنعت داخلي را دستخوش تحوالت زيادي كرده است، موضوع 
(عدم  معنوي  و  هزينه ها)  (افزايش  مادي  جهات  از  كه  تحريم هاست 
دستيابي به دانش روز به شكل صحيح) صنايع داخلي را آزار داده است و 
امروز اگر اين ادعا را داريم كه توانسته ايم بر تحريم ها غلبه كنيم، حاصل 
تالش و خالقيت عزيزان اين مرز و بوم است كه هيچ گاه پشت اين 

ديوارها نماندند. 

تام نيز به عنوان يكي از اعضاي خانواده بزرگ صنعت با بيش از 15 
سال سابقه فعاليت در عرصه هاي مختلف صنعتي، دغدغه خود را كمك به 

پيشرفت صنعتي، يادگيري و انتقال دانش تعريف كرده است.
اين شركت فني و مهندسي همواره و در اوج تحريم هاي يك طرفه كه 
هركدام به طريقي كسب و كار مرتبط با آن را از صنعت خودرو گرفته تا 
صنايع ريلي، نيروگاهي، نفت و گاز، معدني و كنترل و ابزار دقيق تحت تاثير 
قرار داده، به چيزي جز تالش خستگي ناپذير براي جبران خالهاي موجود 

و از طريق باال بردن دانش و تجربه نيانديشيده است. 
ما كمك به توسعه سازماني را در واقع نه يك موضوع اقتصادي و با 
منفعت سازماني، كه  يك وظيفه اجتماعي در قبال سربلندي ايران زمين 
مي دانيم و معتقديم كه راه نجات صنعت استفاده از همه پتانسيل هاي 
آن در عرصه هاي مختلف و به خصوص فرا مرزي است و آن نيز جز با 
صادرات بر محوريت دانش ميسر نمي شود. اميد آن مي رود در سال اقتصاد 
و فرهنگ با عزم ملى و مديريت جهادى با جهشي مثال زدني در عرصه 

اقتصاد، روحي تازه در كالبد صنعت داخلي دميده شود.»            

تام نامه گروه تحريريه :علي شيخ زاده مديرعامل شركت تام 

كد: 91478

 ،EPC گواهينامه شركت تام ايران خودرو در رتبه بندي شركت هاي
تام نامه/ عكس دريافتي

مهندس علي شيخ زاده مديرعامل شركت تام ايران خودرو، تام نامه/ عكاس:مرضيه 
سادات غضنفري
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از تام چه خبر؟

 تام نامهـ  گروه تحريريه: مهندس مقداد محمودي با حكمي 
از سوي مهندس شيخ زاده مديرعامل تام، به عنوان قائم مقام 

مديرعامل در حوزه توسعه بازار و امور بين الملل منصوب شد.
 جلسه معارفه مهندس محمودي با حضور مديرعامل و مديران ارشد 

شركت برگزار شد.
 در اين مراسم مهندس شيخ زاده مديرعامل تام ضمن حائز اهميت 
خواندن مقوالتي مثل صادرات، تبليغات، بازارهاي جديد و كسب و كار 
و توسعه بازار، بر لزوم همكاري دو جهت توسعه اين حوزه ها در راستاي 

اهداف استراتژيك شركت تاكيد كرد.

قائم مقام مديرعامل در حوزه «توسعه بازار و امور بين الملل» منصوب شد
كد: 91479

با برنده شدن در مناقصه اطفاي حريق قطار شهري اصفهان محقق شد؛
كد: 91481چهارمين حضور تام در پروژه هاي قطار شهري

ابالغ  با  تاسيسات):  و  نيرو  پورياور(گروه  كيوان  ـ  تام نامه 
پروژه سامانه اطفاي حريق قطار شهري اصفهان و حومه به 
شركت تام، اين شركت چهارمين حضور خود در پروژه هاي 

قطار شهري را تجربه خواهد كرد.    
 شركت تام تاكنون پروژه هاي متعددي در حوزه سيستم هاي اعالم 
و اطفاي حريق به انجام رسانده كه از بزرگ ترين آنها مي توان به پروژه 

سيستم اعالم و اطفاي حريق طرح جامع ايران خودرو(شامل طراحي و 
اجراي سيستم هاي متنوع اعالم و اطفاي حريق در كارخانه ايران خودرو)، 
سامانه اعالم و اطفاي حريق ايران خودرو سوريه، سنگال و كارگو ترمينال 

فرودگاه امام(ره) اشاره كرد.
اين شركت با توجه به توانمندي خود در حوزه اعالم و اطفاي حريق، 
توانست در رقابت با شركت هاي تخصصي در اين حوزه، اين پروژه را از 

آن خود كند.
الزم به ذكر است عمليات اجرايي سامانه اطفاي حريق قطار شهري 
اصفهان و حومه كه شامل اجراي 18 كيلومتر پايپينگ است، به دليل 
نياز به تسريع در راه اندازي، قرار است طي پنج ماه و در دو شيفت كاري 

انجام شود. 
در اين راستا و با توجه به نياز كشور در حوزه توسعه سيستم هاي قطار 
شهري به خصوص در كالن شهرها، شركت تام بخش مهمي از توان 

اجرايي خود را در اين حوزه متمركز كرده است.
حاصل تالش شركت تام در اين زمينه  اجراي پروژه هايي مانند قطار 
شهري كرمانشاه به صورت EPC، تهويه فاز يك مترو تبريز، اعالم و 

اطفاي حريق مترو شيراز و پروژه كنوني است.

سومين پروژه «تام» در برق منطقه اي خراسان؛
«قرارداد احداث پست 400/132 كيلوولت جاجرم» به تام ابالغ شد

كد: 91480

تام نامه ـ كيوان پورياور(گروه نيرو و تاسيسات): با ابالغ 
«قرداد احداث پست 400/132 كيلوولت جاجرم»، شركت تام 
براي سومين بار توانست به عنوان برنده يكي از مناقصه هاي 

انتقال نيرو برق منطقه اي خراسان شناخته شود. 
با توجه به نياز و اهميت تامين برق منطقه به خصوص كارخانه هاي 

فوالد و آلومينيوم، مقرر شد تا 15ماه آينده اين پروژه برق دار شود.
پست 400/132 كيلوولت جاجرم در شهر جاجرم در 130 كيلومتري 
شمال غرب بجنورد و 220 كيلومتري جنوب شرق گرگان با هدف تغذيه 
كارخانه هاي آلومينيوم و فوالد منطقه تعريف و عمليات ساختماني آن در 

سال 90 آغاز شده بود. 
اين پروژه پس از طرح هاي توسعه پست 400 كيلوولت نيروگاه شيروان 
و احداث پست 132/20 كيلوولت اسكان (مسكن مهر گلبهار)، سومين 
تجربه همكاري تام ايران خودرو و شركت برق منطقه اي خراسان به 

شمار مي رود.
طرح توسعه پست 400 كيلوولت نيروگاه شيروان اواخر سال 1392 به 
شركت تام ابالغ شد و اكنون فاز طراحي را طي مي كند همچنين پروژه 
احداث پست 132/20 كيلوولت اسكان در ماه آتي با انجام تست هاي 

پاياني برق دار مي شود.

معارفه مهندس محمودي قائم مقام مديرعامل تام در حوزه توسعه بازار و امور بين الملل 
(از راست: مهندس شيخ زاده مديرعامل تام، مهندس مصلح عضو موظف هيات مديره تام، 

مهندس محمودي قائم مقام مديرعامل تام در حوزه توسعه بازار و امور بين الملل)، تام 
نامه/ عكاس:رضا مهاجر

نمايي از پروژه هاي قطار شهري، تام نامه/ عكس دريافتي
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 تام نامه ـ ساره منطقي(گروه صنايع 
معدني): پس از ثبت نمايندگي شركت 
صدور  جهت  عراق،  كشور  در  تام 
خدمات فني و مهندسي به كشورهاي 
منطقه، طراحي و ساخت كارخانه توليد 
اين  بازار چشمگير  به  با توجه  سيمان 
محصول در منطقه، به حوزه هاي فعاليت 
ايران خودرو  تام  معدني  صنايع  گروه 

اضافه شد.
تجهيزات كارخانجات توليد سيمان مشابهت 
به  اسفنجي  آهن  توليد  پلنت هاي  با  فراواني 
روش SL/RN دارند كه پيش از اين در سبد 
محصوالت معدني شركت تام قرار داشت ولي 
از آنجايي كه صنعت سيمان در ايران در مرحله 
بلوغ خود قرار دارد و ظرفيت توليد 65 ميليون 
تني كشور پاسخگوي همه نيازهاي بازار داخلي 
است، اين حوزه تاكنون در اولويت هاي توسعه 
بازار تام قرار نگرفته بود. با اين حال بهره مندي 
از پتانسيل هاي جديد به وجود آمده ناشي از 
ايجاد يك پايگاه صادراتي در عراق، فرصت 
تا  كرد  فراهم  معدني  گروه  براي  ارزشمندي 
توانمندي هاي جذب شده در حوزه كوره هاي 
داده  گسترش  را  اسفنجي  آهن  افقي  دوار 
سيمان  كارخانه هاي  احداث  جهت  آن  از  و 

بهره برداري كند.
از آنجايي كه سيمان كااليي ارزان قيمت 
تن  هر  هزينه حمل  و  است  وزن  سنگين  و 
كيلومتر سيمان نسبت به قيمت هر تن از اين 
محصول نيز باالست، مصرف آن وقتي مقرون 
مصرف،  و  توليد  محل  كه  است  صرفه  به 
لذا  باشند  يكديگر  به  نزديك  حتي االمكان 
مسووالن كشور عراق به دليل ظرفيت باالي 

فعاليت هاي عمراني و زيربنايي و مصرف باالي 
به  زيادي  تمايل  نوع صنايع،  اين  در  سيمان 
در  محصول  اين  توليد  براي  سرمايه گذاري 
عراق داشته و تسهيالت مناسبي را نيز جهت 
پيشبرد برنامه ريزي هاي انجام شده پيش بيني 

كرده اند.
وضعيت بازار سيمان در كشورهاي منطقه 
و داراي مرز مشترك با ايران در سال 2010 

در جدول شماره يك نمايش داده شده است.

با در نظر گرفتن  بر اساس جدول فوق و 
از جمله قزاقستان و  ساير كشور هاي منطقه 
بيني مي شود كشور هاي  پيش  تاجيكستان، 
همسايه ايران به غير از روسيه، نيازمند واردات 
سيمان حداقل به ميزان 25 ميليون تن در سال 
باشند كه كشور عراق در صدر اين ليست قرار 
دارد و به داليل ذكر شده ترجيح سياستگذاران 
اين كشور بر ايجاد ظرفيت توليد در داخل آن 

كشور است.

كد: 91482 در راستاي توسعه ي بازارهاي صادراتي؛
طراحي و ساخت كارخانه توليد سيمان در سبد محصوالت تام قرار گرفت

 

  

توليد ساليانه  وضعيت بازار سيمان نام کشور
 )ميليون تن(

کمبود سيمان 
 )ميليون تن(

برداري نرسيده، تقاضاي  به بهره کارخانجات جديد در عراق که بعضا با وجود عراق
عميق سيمان باعث شده تا اين کشور به عنوان يکي از بازارهاي صادراتي 

 .مناسب تلقي شود

10 10 

هاي ناشي از جنگ و نياز روز افزون اين کشور به سيمان و  با توجه به ويراني افغانستان
عدم وجود ظرفيت کافي، اين کشور به عنوان يک بازار صادراتي در منطقه تلقي 

علت مشکالت اقتصادي توان خريد سيمان در اين کشور پايين ه البته ب. شود مي
 .است

0.5 3 

با توجه به کمبود . زمند ساخت و ساز و توسعه زيربناها استآذربايجان نيا آذربايجان
سيمان، اين کشور به عنوان بازاري مناسب جهت صادرات سيمان در منطقه 

 .شود محسوب مي

0.8 2 

مازاد تقاضاي سيمان نسبت به توليد در ترکمنستان باعث شده تا اين کشور به  ترکمنستان
 .ي همسايه تلقي شودعنوان يکي از بازارهاي صادراتي کشورها

1.5 1 

ها در اين کشور و کمبود مواد اوليه براي توليد سيمان،  رشد و توسعه زيرساخت کويت
 كردهويژه کلينکر تبديل   بازاري مناسب جهت صادرات سيمان و به بهکويت را 

 .است

2.2 2.8 

کشور هاي در دست اجرا، اين  برداري از پروژه در حال حاضر و قبل از بهره روسيه
 .تواند به عنوان بازاري جهت صادرات تلقي شود مي

50 10 

قطر، بحرين و 
 عمان

با توجه به درآمدهاي نفتي و وجود مازاد تقاضاي سيمان در اين کشورها و عدم 
هاي کافي جهت توليد سيمان، اين کشورها بازاري مناسب جهت  وجود ظرفيت

 .شوند صادرات سيمان و کلينکر محسوب مي

8.1 4.5 

 36.1 75.3 جمع

جدول شماره يك: وضعيت بازار سيمان در كشورهاي منطقه و داراي مرز مشترك با ايران در سال 2010

Russava:كارخانه ملي توليد سيمان شركت سهام ملي اتيوپي، تام نامه/ عكاس
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كد: 91484آغاز عمليات اجراي عرشه LRT كرمانشاه 

كد: 91483

از تام چه خبر؟

ـ فرشته عدلي(گروه صنايع ريلي):  عمليات اجراي  تام نامه 
عرشه پروژه قطار سبك شهري  (LRT)كرمانشاه آغاز شد.

پس از تصويب اجراي پروژه توسط شوراي عالي ترافيك،  فاز مطالعاتي جديدي 
توسط گروه صنايع ريلي آغاز شد كه مي توان به طراحي فاز يك عرشه، شروع 
طراحي فاز دوم، برگزاري مناقصه هاي بخش هاي مختلف اجراي عرشه، طراحي 
ايستگاه ها و انتخاب پيمانكاران و مشاوران مربوط اشاره كرد. مناقصه عمليات 
اجراي عرشه پروژه قطار سبك شهري  (LRT ) طبق ابالغ كارفرما و برنامه 
زمان بندي از اواسط مرداد ماه 93 آ غاز شده است. طبق برنامه عمليات اجراي آن 
به طول پنج كيلومتر و عرض 8,15 متر بايد در مدت 18ماه انجام شود. مناقصه 
طراحي معماري و سازه ايستگاه ها نيز در حال انجام است كه با انتخاب مشاور، 
عمليات طراحي آغاز خواهد شد.طبق آخرين تعييرات در اين پروژه، قطارشهري 
كرمانشاه از طاق بستان تا ميدان آزادي با مسافت 5/2 كيلومتر روي ستون هاي 
احداث شده حركت مي كند و از ميدان آزادي تا فردوسي  با مسافتي حدود 5/5 
كيلومتر در تونل زيرميني ادامه مسير خواهد داد كه به طور متوسط در هر كيلومتر 

يك ايستگاه براي جابجايي مسافران در نظر گرفته شده است . مشخصات ناوگان 
توسط مشاور خارجي انتخاب شده و به تصويب كارفرماي پروژه رسيده است .

رئيس كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني ايران و عمان منصوب شد

به  شريفي پور  حميد  مهندس  تحريريه:  گروه  تام نامه 
رئيس  عنوان  به  خودرو  ايران  تام  شركت  از  نمايندگي 
كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني ايران و عمان 

منصوب شد.
شوراي بازرگاني ايران و عمان در سال 1389 تشكيل و با هدف ارايه 
عملكرد مثبت در توسعه بازرگاني بين دو كشور در سال 1392 تبديل 
به اتاق بازرگاني شد. در حال حاضر اين اتاق با 170 عضو داراي سه 
و مهندسي،  فني  كميسيون تخصصي شامل كميسيون هاي خدمات 

بازرگاني و گردشگري و سرمايه گذاري است.
كميسيون  ها به  عنوان بازوي اجرايي اتاق بازرگاني ايران و عمان براي 
پيشبرد اهداف صادراتي و گسترش روابط تجاري في مابين و كمك به 

شركت هاي عضو براي گسترش همكاري هاي بازرگاني و تجاري در 
حوزه هاي تخصصي تشكيل و با اهداف و استراتژي هاي تعريف شده 
پايگاه  به عنوان   Duqm و  Suhar بنادر فعاليت مي كنند. جايگزيني 
وارداتي و بازرگاني كشور عمان به جاي بندر دبي از اهداف كالن اقتصادي 

دو كشور بوده و در اين زمينه فعاليت هاي مشتركي آغاز شده است.
 وجود پروژه هاي متعدد و تصويب شده در عمان، روابط سياسي و 
اقتصادي مستحكم بين دو كشور و موقعيت جغرافيايي عمان در درياي 
عرب از مزيت هاي سرمايه گذاري در زمينه هاي انرژي و صنايع عمان 
محسوب مي شود. معرفي فرصت ها و شناساندن فضاي كسب و كار كشور 
عمان به فعاالن اقتصادي و صنعتي در ايران، ايجاد ارتباط با افراد تاثيرگذار 
و تصميم گير در اين كشور، توسعه فعاليت هاي بازرگاني به كشورهاي 
آفريقايي و هند از طريق عمان از برنامه هاي اتاق بازرگاني ايران و عمان 
به شمار مي رود. پيشبرد اهداف صادرات خدمات فني و مهندسي به كشور 
عمان  همچنين توسعه فضاي كسب و كار تام در خارج از كشور،  معرفي 
نام تجاري و فعاليت هاي شركت، ورود به بازارهاي جديد و مشاركت با 
شركت هاي بين المللي مطرح در منطقه و كسب تجربه در مديريت پروژه 

هاي بين المللي از اهداف حضور تام در اين مرحله است.
شايان ذكر است كه مهندس شريفي پور به عنوان رئيس كميسيون 
خدمات فني و مهندسي از شركت تام ايران خودرو، مهندس جاويد به 
عنوان نايب رييس اول از شركت كيسون، و خانم مهندس عمراني به 
عنوان نايب رييس دوم از شركت كولهام به عنوان هيات رييسه كميسيون 
خدمات فني و مهندسي براي مدت دو سال با راي اكثريت اعضاي  اين 

كميسيون انتخاب شدند.

امام حسن  والدت  با  همزمان  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
روز  در  مناسبت  همين  به  مراسمي  عليه السالم  مجتبي 

22تيرماه در شركت تام برگزار  شد.
اين مراسم بعد از نماز ظهر و عصر با سخنراني امام جماعت شركت 
استقبال همكاران  با  برگزار شد كه  اهل بيت  و مولودي خواني مداح 

شركت همراه بود.
در پايان اين مراسم، قرعه كشي مسابقه كتاب خواني «موعود» كه 
به مناسبت نيمه شعبان برگزار شده بود انجام شده و به پنج نفر به قيد 

قرعه جوايزي اهدا شد.

مراسم ميالد امام حسن مجتبي عليه السالم در تام
كد: 91485

حميد شريفي پور رئيس كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني ايران و عمان، تام 
نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري
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اخبـار
شركت   هاي تابعه 

مديرعامل جديد شركت «ماشين ابزار» منصوب شد

مراسم  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
و  قديم   مديرعامالن  معارفه  و  توديع 
ماشين ابزار  صنايع  شركت  جديد 
برگزار شد و  ايران خودرو 19 مردادماه 
طي حكمي از سوي مهندس شيخ زاده 
ايران خودرو،  تام  شركت  مديرعامل 
مديرعامل  عنوان  به  بختياري  محسن 
و عضو جديد هيات مديره اين شركت 

منصوب شد.
و  مديرعامل  حضور  با  كه  مراسم  اين  در 
هيات همراه تام و مديران ارشد و هيات مديره 
شركت ماشين ابزار برگزار شد، محسن بختياري 

به عنوان مديرعامل جديد اين شركت جايگزين 
فرامرز عطازاده اصل شد. در كارنامه مديرعامل 
در  حضور  سال   20 سابقه  ماشين ابزار  جديد 
سمت هاي مختلف مديريتي در سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران به چشم مي خورد. آخرين 
فعاليت هاي وي عضويت در هيات مديره و قائم 
مقامي مديرعامل در شركت سمند ريل و شركت 
بوده  ايران خودرو  وچدن  ريخته گري  صنايع 
است.  الزم به ذكر است شركت ماشين ابزار 
ايران خودرو از شركت هاي زيرمجموعه تام ايران 
خودرو محسوب مي شود كه عمده ترين فعاليت 
آن تامين تجهيزات مورد نياز خطوط توليد بدنه 

خودروسازان بوده با تجربه اي منحصر به فرد در 
اتوماسيون خطوط توليد بدنه از آن جمله ساخت 
شاتل خط توليد بدنه ايران خودرو ، خط مونتاژ  

بدنه پژو 206 است. 
اين شركت با بهره گيري نيروهاي متخصص 
افزار  نرم  داشتن  اختيار  در  با   ، فني  دانش  و 
هاي پيشرفته، به كارگيري ماشين آالت سبك 
اندازه گيري،  دقيق  بسيار  ابزارهاي  سنگين،  و 
و  صنعتي  ماشين هاى  انواع  ساخت  توانايي 
–SPD40هاي دستگاه  مانند  مخصوص 

 HS7وHS10سنگ شكن هاي مدل -TCM
را دارد.

كد: 91486

كد: 91487ارايه خدمات سفارشي آپكو با همكاري «خودروآزماسنجش »

دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
به  آپكو  شركت  آپكو):  خبر(ارتباطات 
محصوالت  سفارشي سازي  منظور 
طراحي  همچنين  ايران خودرو  متنوع 
و  سفارشي  خودروهاي  توسعه  و 
همكاري  آپكو،  برند  با  شده  تيون 
مهندسي  و  طراحي  شركت  با  را  خود 

خودروآزماسنجش آغاز كرد.
محصوالت  مشتريان  روزافزون  افزايش   
نصب  به  آنان  تمايل  و  ايران خودرو  شركت 
تجهيزات جانبي و سفارشي و از طرفي تاكيد 

تجهيزات  اين  به نصب  نظر  مورد  مشتريان 
توسعه  و  ايجاد  ايران خودرو،  شركت  توسط 
اين كسب و كار را در جهت برآوردن اهداف 
خودرو  ايران  سفارشي  خودروهاي  شركت 

«آپكو» ضروري كرده است.
به  نسبت  شركت  اين  راستا  همين  در 
نصب لوازم و تجهيزات سفارشي مورد تاييد 
شركت آپكو شامل سانروف (سقف شيشه اي)، 
دزدگير، سنسور دنده عقب، رينگ و الستيك 
ديگر  ويژه  خدمات  ارايه  همچنين  اسپرت 

شامل نصب و راه اندازي المان هاي مكانيكي 
(فعال كردن آپشن هاي موجود) خدمات فني 
و مكانيكي، خدمات نرم افزاري( تعريف آپشن 
در سيستم دياگ)، خدمات برق والكترونيك، 
و  مشاوره  مشتري،   به  آموزشي  خدمات 

پشتيباني مشتريان اقدام مي كند.
شده  ياد  خدمات  اخذ  براي  مشتريان 
جاده   11 كيلومتر  نشاني  به  مي توانند 
مخصوص كرج، روبروي تعاوني سپه، خيابان 

سي ام ، شركت آپكو مراجعه كنند.

توديع و معارفه مديرعامل قديم و جديد شركت ماشين ابزار ايران خودرو (از راست:مهندس بختياري،مهندس عطازاده، مهندس شيخ زاده مديرعامل تام، مهندس 
مصلح عضو موظف هيات مديره تام، مهندس محمودي قائم مقام مديرعامل تام در حوزه توسعه بازار و امور بين الملل)، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

تعميرگاه تخصصي سفارشي سازي محصوالت ايران خودرو مستقر در آپكو، تام نامه/ عكاس فرزاد شكرابي
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روابط  كياني(واحد  محمد  ـ  تام نامه 
كه  بود  پيش  سال  هفده  عمومي): 
وقت  مسووالن  ذهن  به  جرقه اي 
داشتن  ايده  و  شد  زده  ايران خودرو 
انجام  پس  از  بتواند  كه  شركتي 
فعاليت هاي توسعه اي و خطوط رباتيك 

آن برآيد، شكل گرفت. 
بين  قراردادي  كه  بود   78 سال  اواخر 
امضا  كره اي  ووشين  شركت  و  ايران خودرو 
بايد براي خط بدنه  شد كه طي آن ووشين 
سمند، 45 ربات هيوندايي را نصب و راه اندازي 
مي كرد. مديران تام توانستند مديرعامل وقت 
حوزه  وارد  تام  كه  كنند  قانع  را  ايران خودرو 
رباتيك شود، در انتخاب ربات ها نقش داشته 
باشد و قرارداد مربوطه را  با شركت ربات ساز 
ببندد تا در كنار كار، دانش و تكنولوژي آن ها 
را بياموزد. در آن زمان از برخى شركت هاي 
سازنده ربات  بازديد شد كه در نهايت قرارداد 
هيوندايي  با همان شركت  ربات  ساخت 47 
امضا شد. در آن زمان به دليل اين كه شركت 
ووشين تازه وارد حوزه ساخت ربات  شده بود 
و مايل به ورود در بازار ايران بود، با آموزش 
پرسنل تام موافقت كرد. شش نفر از پرسنل 

به مدت دو ماه به كشور كره اعزام شدند و 
تحت آموزش هاي تخصصي الزم قرار گرفتند 
تا اين كه به تدريج جريان انتقال تكنولوژي 
آغاز شد. از زماني كه تام شروع به راه اندازي 
چندين   ، كرد  ايران خودرو  قديمي  ربات هاي 
سايت هاي  توسعه  سياست  مي گذرد.  سال 
داخلي و خارجي از سوي ايران خودرو از سال 
1384 به بعد به نوعي متوقف شد. هرچند تام 
در زمينه كار با تكنولوژي هاي پيشرفته تمام 
تجارب خود را از حوزه خودرو دريافت كرد ولي 
عمال از سال 1384 به بعد جايگاه قبلي خود را 
از دست داد. پس رويكرد چرخش استراتژيك 
بر  تكيه  با  غيرخودرويي  بازارهاي  سمت  به 
دانش قبلي كليد خورد و كار به جايي رسيده 
دقيق،  ابزار  معدني،  حوزه هاي  در  اكنون  كه 
نفت، نيرو، ريلي و اتوماسيون صنعتي تام خود 
را صاحب سبك مي بيند و به عنوان نماينده 

ايران خودرو در اين عرصه فعاليت مي كند.
بتوان  را  رشد  اين  عوامل  از  يكي  شايد 
ارزيابي  اقتصادي  بسته  شرايط  و  تحريم ها 
كرد. قانوني نانوشته و مدلي كه تام توانست 
در آزمون و خطايي هدفمند به آن دست يابد.

سال هاي  در  فروش  ميزان  افزايش  روند 

اخير به خصوص در سال هاي 1391 و 1392 
قابل توجه بوده است و به خصوص اين كه 
كامال  بازار  يك  در  تام  شده  كسب  درآمد 
رقابتي و در فضايي كسب شده كه پيمانكاران 
با مشكالت قابل توجهي (به خصوص در دو 
سال اخير و با افزايش تحريم ها) روبرو بوده 

و هستند.
صنعت  در  نيز  گذشته  سال  در  فضا  اين 
تام به  نبود كه  اين بهانه اي  اما  ادامه داشت 
اهداف خود در بودجه عملياتي دست نيابد و در 
مجموع نيز در زمره شركت هاي سود ده گروه 

صنعتي ايران خودرو قرار گرفت.
تشريح  و  تام  قبول  قابل  مجمع  برگزاري 
به  را  ما  گذشته،  سال  در  شركت  عملكرد 
اين فكر انداخت تا اين عملكرد و برنامه هاي 
شركت به گونه اي بهتر براي مخاطبان نشريه 

تخصصي تام تشريح شود. 
در همين راستا جهت تقدير از پرسنل تام 
كه در كيفيت اين موفقيت نقش اصلي را ايفا 
كه  داده شده  ترتيب  مراسم جشني  كرده اند 
در آن از مدير عامل و چندتن از مديران ارشد 
گروه صنعتي ايران خودرو نيز دعوت به عمل 

آمده است.

پرونده برگزاري مجمع تام از نگاهي ديگر؛
همه چيز در پله 92

گفتگـو

كد: 91488
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گفتگـو

در  جنابعالي  تاكيدات  از  يكي   
جلوتر  شركت  در  حضورتان  ابتداي 
شده  گرفته  نظر  در  برنامه  از  رفتن 
در  امر  اين  كه  بود  مصوب  بودجه  از 
مديريت  زمان  در  تام  اخير  دو مجمع 
جنابعالي محقق شد، اين برنامه بالقوه 

چگونه بالفعل شد؟
افراد  توانايي  اساس  بر  برنامه  همواره 
نيروهاي  اگر  اعتقاد من  به  محقق مي شود. 
انساني موجود در يك مجموعه عزم خود را 
جزم  مربوطه  سازمان  فعاليت هاي  انجام  در 
كنند، امكان جلوتر رفتن از برنامه پيش رو نيز 

وجود دارد كه همكاران ما در تام ايران خودرو 
توانستند اين امر را محقق كنند. در دو سال 
اخير اتفاقات خوبي در شركت رخ داد كه در 
نهايت راه ما را براي بازارهاي هدف هموارتر 
كرد. در مجموع شرايط محيطي براي كسب 
و كار شركت فراهم نبود و اين شرايط شامل 
ما  كه  اين همه چيزي  با  نيز شد.  تام  حال 
آن  طريق  از  و  انداخت  جلو  سال 92  در  را 
توانستيم ضمن عمل به برنامه كمي جلوتر 
نيز حركت كنيم، خواست همكاران در خانواده 
تام بود. اگر تام امروز به جايگاهي در صنعت 
دست پيدا كرده حاصل تالش و پيشرو بودن 

صنعتي  مختلف  عرصه هاي  در  افراد  اين 
است. شركت تام ايران خودرو با ايجاد شبكه 
از  كه  داخلي  تامين كنندگان  از  گسترده اي 
و  آموزش  گزينش،  ارزيابي،  فرآيند  طريق 
ارتقاي آنها ايجاد شده، كليه پروژه هاي داخلي 
و خارجي شركت را با بهره گيري از توانمندي 
همكاران و تامين كنندگان داخلي اجرا كرده 
است.  به طور كلي در پروژه هاي انجام شده 
توسط تام بين 70 تا 80 درصد  ارزش پروژه 
شركت  مهندسي  و  فني  توان  از  استفاده  با 
محقق  داخلي  شركت هاي  ساير  يا  و  تام 
تام  كه  كاري  مزيت  واقع  در  و  است  شده 

مديرعامل شركت تام:
راهمان براي بازارهاي هدف هموارتر شد

تام نامه گروه تحريريه: با روي خوش به استقبال ما آمد. همچون هميشه با قاطعيت 
سخن مي گفت. سواالت را با دقت گوش مي كرد و تحليل هاي جالب توجه اي از شرايط 
روز دارد. صحبت هاي خودماني قبل از جلسه حكايت از مطالعات عميق و وسيع وي 
داشت به گونه اي كه ما مصاحبه را تا حدودي فراموش كرديم بخصوص اينكه در ادبيات، 

تاريخ و فلسفه نيز حرفها براي گفتن داشت.
طي دو سال مديريت مهندس علي شيخ زاده تام توانسته در ميان شركت هاي سودآور 
گروه صنعتي ايران خودرو حضور محسوسي داشته باشد. معتقد است تام توانسته به 
بلوغ نسبي دست يابد، به دنبال برنامه هاي توسعه اي است و مي گويد شركت در حال 
بسترسازي براي حضور موفق در عرصه صادرات است. مي گويد در فضايي كه براي 

كسب و كار مناسب نبود، شركت از بحران هاي سال 91 و 92 عبور كرد.

كد: 91489

مهندس علي شيخ زاده مديرعامل شركت تام ايران خودرو، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري
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گفتگـو

كسب  بر  همواره  داشته  خود  خروجي  در 
تكنولوژي و پياده سازي آن از سوي نيروهاي 
داخلي بوده است و نه تنها براي خود كه براي 

كشور توانسته ارزش افزوده ايجاد كند.
از  ماه  پنج  گذشت  به  توجه  با   
سال  عملكرد  مي كنيد  پيش بيني  سال 
بودجه  به  نسبت  نيز  شركت   1393

فراتر رود؟
بايد بدانيم كه اين امر هيچ گاه محتوم نبوده 
است و تالش براي فعاليت هاي بيشتر بايد در 
سرفصل  كاري شركت قرار گيرد. تنها در اين 
صورت است كه موفقيت تداوم خواهد داشت؛ 
حضور  آنها  در  ما  كه  بازارهايي  در  كه  چرا 
قطعيتي  هيچ  است.  تنگاتنگ  رقابت  داريم، 
در صورت كم شدن تالش همكاران وجود 

نخوهد داشت.
البته ذكر اين نكته نيز حايز اهميت است 
كه به گواه مراجع معتبر داخلي و خارجي 
ارتقاي  و  دانش  مديريت  به  تام  رويكرد 
نيروي انساني نخبه، در موفقيت آن دخيل 
بوده است. بر همين اساس تمامي پرسنل 
در تمامي سطوح سازمان سعي دارند تا در 
امكانات  و  منابع  خود  فعاليت هاي  همه 
شركت را به گونه اي مورد بهره برداري قرار 
ذينفعان  براي  را  مزيت  دهند كه حداكثر 
به ارمغان آورند و اگر اين روند در شركت 
تضميني  روحيه  اين  حفظ  باشد،  ادامه دار 
نيز  آينده  سال هاي  در  ما  موفقيت  براي 

خواهد بود.
در  را   92 تام  تمايز  وجه   

چه  در  گذشته  سال هاي  با  مقايسه 
مي بينيد؟

مي بينم؛  تام  بلوغ  در  را  تمايز  وجه  اين 
چرا كه توانسته در يك فضاي رقابتي سرپا 
بايستد. مديريت مناسب دانش كسب شده در 
صنعت خودرو و تعميم آن در ساير حوزه هاي 
فعاليت شركت، نمونه بارزي از استفاده بهينه 
است.  شركت  در  موجود  ظرفيت هاي  از 
قابليت هاي  از  عظيمي  بخش  تام  شركت 
فعلي را مديون دانش و تجربه نيروي انساني 
خود است كه اين دانش و تجربه در سال هاي 
اخير آن را از شركت هاي مشابه داخلي متمايز 
اين  تام  به  تجربه  و  دانش  اين  است.  كرده 
قابليت را داده است تا در حوزه هاي متنوعي از 
حوزه هاي كسب و كار عملكرد مثبتي داشته 
مناسب تر  چه  هر  استفاده  منظور  به  باشد. 
برنامه هاي  و  نگرش ها  ظرفيت ها،  اين  از 
متعددي وجود دارد. شركت تام همواره براي 
سرمايه گذاري  خود  انساني  نيروي  ارتقاي 
انجام داده است. ارايه آموزش در كنار پذيرش 
فرصت  انساني،  نيروي  از  معقول  خطاي 
كسب تجربه هاي جديد را براي آنان فراهم 
آورده است. مديريت دانش و تجربه حاصل از 

فعاليت در صنعت خودرو در كنار آموزش هاي 
كاربردي و گوناگون در ساير حوزه ها يكي از 
اصلي ترين راه كارهاي تام براي توانمند سازي 
نيروي  مهارت هاي  و  قابليت ها  ارتقاي  و 
انساني خود بوده و دستيابي به موفقيت هاي 
چشمگيري در حوزه هاي معدني و ريلي شاهد 

مناسبي بر اثربخشي اين راه كار است.
درآمدزايي  روند  به  نگاهي   
نشان  اخير  سال  سه  در  تام  شركت 
مي دهد كه سهم بازار خودرويي تام در 
آن  غيرخودرويي  و سهم  كاهش  حال 
در حال افزايش است. در كنار اين كه 
درآمد كل نيز افزايش يافته است. آيا 
ادامه  بازارهاي غير خودرويي  بر  تكيه 

خواهد داشت؟

مدت  كوتاه  در  است.  همين طور  قطعا 
در  سرمايه گذاري  و  ظرفيت  افزايش  امكان 
حوزه خودرو وجود ندارد و ما نمي توانيم توقع 
باشيم.  داشته  را  خود  درآمد  سطح  افزايش 
غيرخودرويي  بازار  در  بايد  امر  اين  مسلما 
كه  داريم  برنامه  در  بنابراين  شود.  محقق 
امسال فروش  بازار غيرخودرويي را نسبت به 
بازار خودرو  تجربه  افزايش دهيم.  خودرويي 
به كمك ما در توسعه بازارهاي غير خودرويي 
با توجه به تكنولوژي باال در اين حوزه آمده 
توسعه  براي  راهي  را  رهگذر  اين  و  است 
گروه صنعتي  براي  سودآوري  و كسب  خود 
ايران خودرو ديديم. در اين گذار آينده بزرگي 
تجارب  كه  چرا  بود؛  خواهد  تام  انتظار  در 
شده،  شركت  نصيب  هدف  اين  با  بديعي 
تجاربي كه ارزش آن از ارزش ريالي پروژه ها 

به مراتب باالتر است.
و  فني  خدمات  صادرات  آيا   

مهندسي امسال عملياتي خواهد شد؟
به  صادرات  حوزه  زيرساخت هاي  امسال  
صدور  كه  بدانيم  بايد  رسيد.  خواهد  انجام 
مدت  كوتاه  در  مهندسي  و  فني  خدمات 

است  بستري  نيازمند  بلكه  نيست.  جواب گو 
كه هم اكنون در حال شكل دهي آن هستيم. 
براي توسعه آتي، صادرات الزامي است ولي 
بدون مطالعات جامع و كامل نمي توانيم وارد 
اين گود شويم. سال آينده بخشي از بودجه 
تامين  صادرات  بازار  از  بايد  قطعا  فروشمان 
با دفتر عراق  البته امسال رايزني هايي  شود. 
به  توجه  با  و  داشتيم  منطقه  كشورهاي  و 
ارتباطات  خصوص  در  دولت  خوب  اقدامات 
در  بتوانيم  اميدواريم  ساير كشورها  با  بيشتر 

اين حوزه موفق  عمل كنيم.
ممكن  كه  چالش هايي  از  يكي   
است در آينده براي كسب و كار تام به 
وجود آيد وجود كسب و كارهاي متنوع 
مدتي  دراز  برنامه  آيا  است  آن  كنوني 

براي مديريت آن در نظر داريد؟
در حال حاضر هيات مديره تام در حال 
بررسي حوزه هاي كاري است تا شركت 
بهينه تري  ساختار  اصالحاتي،  انجام  با 
فعاليت  حوزه ها  برخي  در  باشد.  داشته 
بهينه تر  را  گروه ها  و  اصالح  را  خود 
مي كنيم. فعاليت ها بايد به سمت توانايي 
و مزيت هاي نسبي تام سوق يابد. البته در 
آينده و در صورت عملكرد خوب گروه ها، 
مي توان به جايي رسيد كه آنها به سمت 
«واحد تجاري» شدن حركت كرده و تام 

به عنوان يك هلدينگ عمل كند.
در  حضورتان  ابتداي  در   
حال  در  تام  كه  كرديد  عنوان  تام 
حركت به سمت بلوغ است و اكنون 
چه  رسيده،  بلوغ  اين  به  تام  معتقديد 
اتفاقي در سال گذشته رخ داد كه شما 

به اين باور رسيديد؟
ما  بلوغ  كه  كنم  عنوان  باشد  بهتر  شايد 
در سال 92 تكميل  شد. سال گذشته بيشتر 
و  بود  غيرخودرويي  بازار  بر  ما  خوداتكايي 
سعي كرده ايم خارج از بازار خودرو براي گروه 
صنعتي سودآوري داشته باشيم كه اين اتفاق 
نيز افتاد. ما در سال 92 در جريان نقدينگي 
وضعيت  دليل  به  كه  داشتيم  معضالتي 
كارفرماها بود و بيشتر به فضاي كسب و كار 
برمي گشت. امسال در برنامه داريم تا به جذب 
پروژه هاي بزرگ بپردازيم. اگر امسال از چند 
مذاكره جدي مان يكي محقق شود تام را تا 

سال ها ايمن خواهد كرد. 
از  چقدر  زاده  شيخ  مهندس   
عملكرد خود طي دو سال اخير راضي 

است؟
دهند  نظر  ديگران  بايد  خصوص  اين  در 
ولي آنچه كه در توانم بود براي شركت انجام 
دادم. در فضايي كه براي كسب و كار چندان 
مناسب نبود در مجموع مي توان گفت شركت 

از بحران هاي سال 91 و 92 عبور كرد.

وجه تمايز تام در سال 92 را بلوغ آن 
مي دانم؛ چرا كه توانسته در يك فضاي 
مناسب  مديريت  بايستد.  سرپا  رقابتي 
و  خودرو  صنعت  در  شده  كسب  دانش 
فعاليت  حوزه هاي  ساير  در  آن  تعميم 
بهينه  استفاده  از  بارزي  نمونه  شركت، 
است.  در شركت  موجود  از ظرفيت هاي 
شركت تام بخش عظيمي از قابليت هاي 
نيروي  تجربه  و  دانش  مديون  را  فعلي 
انساني خود است كه اين دانش و تجربه 
شركت هاي  از  را  آن  اخير  سال هاي  در 

مشابه داخلي متمايز كرده است.
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رييس هيات مديره شركت:
شركت تام، سال نسبتا موفقى را پشت سر گذاشت

عملكرد  از  مديره  هيات  ارزيابي   
سال گذشته تام چيست؟

مجموعه   از  مي دانم  الزم  هرچيز  از  قبل 
مديران، كارشناسان و كاركنان شركت تام به 
عنوان همكاران ارزشمند خود و سرمايه هاى 
مجدانه  تالش هاي  خاطر  به  شركت  اصلى 
آنها  در سال گذشته صميمانه سپاسگزارى 
مهندس  از  است  ضرورى  همچنين  كنم 
صنعتى  گروه  محترم  مديرعامل  يكه زارع 
فعاليت جديد  دوره  در طول  ايران خودرو كه 
با حمايت فعاالنه از برنامه هاى نوين شركت 
از سوى  شده  تعيين  راهبردهاى  حاصل  كه 

دستيابى  براى  را  الزم  شرايط  بود،  ايشان 
كردند،  فراهم  شده  كسب  موفقيت هاى  به 

قدردانى كنم.
سال  در  را  تام  فعاليت هاى  بگويم   بايد   
ارزيابى  مورد  مى توانيم  زاويه  دو  از  گذشته 
اقدامات  به  مربوط  اول  بخش  دهيم.  قرار 
جذب  و  پروژه ها  اجراى  حوزه  در  تخصصى 
ظرفيت هاى جديد در بازار است و بخش دوم 
جديد  رويكردهاى  و  تدابير  اتخاذ  با  مرتبط 
مديريتى در زمينه ايجاد تحول راهبردى در 
شركت است. در خصوص بخش اول، آناليز 
معيارهاى اندازه گيرى استاندارد نشان مى دهد 

كه شركت تام سال نسبتا موفقى را پشت سر 
گذاشته است. البته با توجه به شرايط عمومى 
شركت ايران خودرو همچنين وضعيت خاص 
اقتصادى حاكم بر كشور مى توان دستاوردهاى 
شركت تام در سال گذشته را قابل قبول عنوان 
كرد. در مورد حوزه دوم فعاليت هاى شركت 
در  شايد  است،  سازمانى  تعالى  جنس  از  كه 
حال حاضر امكان ارايه ارزيابى دقيقى وجود 
نداشته باشد؛ چرا كه اقدامات صورت گرفته 
اندازه گيرى  براى  و  بوده  راهبردى  جنس  از 
نيمه  تا  حداقل  مى بايست  آن  دستاوردهاى 

دوم سال 94 صبركنيم.

تام نامه ـ گروه تحريريه: روزهاي پركار هيات مديره و جلسات مرتب هفتگي اعضاي آن 
ما را به تكاپو انداخت تا با مهندس كيوان خسروي رييس اين هيات به بهانه برگزاري مجمع 
تام مصاحبه اي داشته باشيم. وي معتقد است وضعيت امروز تام بيش از آن كه مبتنى بر 
ظرفيت هاى خاص شركت باشد، حاصل تعامل با فرصت هاى اقتصادى محدودى است كه در 
كشور وجود داشته است ضمن اين كه آناليز معيارهاى اندازه گيرى استاندارد اقدامات تخصصى 
در حوزه اجراى پروژه ها و جذب ظرفيت هاى جديد در بازار، نشان مى دهد كه شركت تام سال 

نسبتا موفقى را پشت سر گذارده است.

گفتگـو

كد: 91490

مهندس كيوان خسروي رييس هيات مديره شركت تام ايران خودرو، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري
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را  متنوعي  تحوالت  سير  تام،   
طي 16 سال فعاليت خود تجربه كرده 
است. به اعتقاد جنابعالي در حال حاضر 
شركت در كدام مرحله به سر مي برد؟ 
 شايد امكان ارايه نمايه اى واحد از موقعيت 
فعلى شركت تام وجود نداشته باشد. كار ويژه 
شركت تام در گذشته حوزه خودرو بوده و در 
حال حاضر در قالب يك پيمانكار عمومى به 
فعاليت خود ادامه مى دهد. وضعيت امروز نيز 
بيش از آن كه مبتنى بر ظرفيت هاى خاص 
شركت تام باشد، حاصل تعامل با فرصت هاى 
اقتصادى محدودى است كه در كشور وجود 
داشته است. به طور طبيعى در برخى حوزه ها 
در  و  گذاشته ايم  پشت سر  را  بلوغ  مرحله  ما 
هستيم.  رشد  دوره  ابتداى  در  ديگر  برخى 
البته به اعتقاد من در چند بخش هم هنوز در 

مرحله جنينى قرار داريم.
را  شركت  كاري  آينده  فضاي   
چطور  آن  كنوني  جايگاه  به  توجه  با 

ارزيابي مي كنيد؟ 
كم  چالش هاى  با  كشور  كه  شرايطى  در 
سايه  ركود،  شرايط  و  بوده  مواجه  سابقه اى 
فعاليت هاى  مجموعه  بر  را  خود  سنگين 
اقتصادى حاكم كرده، بايد انتظارات خودمان 
را از بنگاه هاى اقتصادى در تناسب مستقيم با 
شرايط اقتصادى كشور تعريف و تنظيم كنيم. 
منعطف  رويكردهاى  اتخاذ  با  تام  شركت 
ظرفيت هاى  فعال سازى  و  جذب  حوزه  در 
اقتصادى مناسب تاكنون توانسته است ضمن 
ماليمى  شيب  با  بازار  در  خود  شرايط  حفظ 
داراى  حوزه هاى  در  فعاليت ها  ارتقاي  براى 
كه  جديدى  برنامه هاى  كند.  حركت  مزيت 
در زمينه تعالى سازمانى براى شركت در نظر 
گرفته شده، در صورتى كه به صورت دقيق 

گذارده  اجرا  مورد  به  اولويت ها  رعايت  با  و 
براى  را  تام  حركت  شتاب  مى تواند  شود، 
جذب بيشتر فرصت ها در بازارهاى داخلى و 
خارجى افزايش دهد. بر اين اساس پيش بينى 
من اين است كه ما طى سال هاى آتى شاهد 
شكل گيرى شرايط به مراتب بهترى نسبت به 

گذشته خواهيم بود.
تا  ارزآوري  و  صادرات  موضوع   
برنامه  در  جدي  صورت  به  ميزان  چه 
هاي كاري امسال قرار دارد و آيا برنامه 

مدوني براي آن ديده شده است؟ 
توجه  مد  منظر  دو  از  صادرات  موضوع   
تالشيم  در  اول  گام  در  است.  تام  شركت 
جديد(البته  تجربيات  كسب  با  بتوانيم  كه 
صاحب  شركت هاى  با  همكارى  طريق  از 
تجربه در صادرات خدمات فنى و مهندسى) 
توانمندى هاى دانشى و تجربى شركت را ارتقا 
دهيم و در ادامه با توجه به حاكميت ركود در 
استفاده حداكثرى  دنبال  به  داخلى  بازارهاى 
از ظرفيت هاى شركت در مسير توليد ثروت 
گروه  محترم  مديرعامل  تاكيد  با  هستيم. 
صورت  به  برنامه  اين  ايران خودرو  صنعتى 
گرفته  قرار  تام  كار شركت  دستور  در  جدى 
تعيين  با  نيز  اوليه آن  است و ساز وكارهاى 
حال شكل گيرى  در  بازارهاى هدف  اولويت 

است.
 حركت بخش هاي مختلف سازمان 
و ارتباط زنجيره كاري، پروژه ها، توسعه 
بازار، تامين و نقدينگي را چقدر در تام 

هم سو مي بينيد؟
شكل گيرى  به  توجه  با  من  اعتقاد  به   
اساس  بر  شركت  اصلى  ساختارهاى 
نيازمندى هاى مقطعى بازار، ما نيازمند تدوين 
فرآيندهاى جديد كارى و به دنبال آن طراحى 

ساختارهاى واقعى بر اساس اهداف راهبردى 
هستيم. در اين رابطه با اقدامات بسيار خوبى 
مديرعامل  شيخ زاده  مهندس  سوى  از  كه 
در  ذيربط  بخش هاى  و  تام  شركت  محترم 
مناسبى  گام هاى  است  شده  انجام  شركت 
نهايى سازى  با  اميدواريم  كه  شده  برداشته 
استقرار  شرايط  مديره  هيات  سوى  از  آن 

فرآيندهاى جديد به زودى فراهم شود.
هفتگي  مستمر  جلسات  وجود   
از  نشان  اول  نگاه  در  مديره  هيات  در 
اين  دارد،  شركت  فعاليت هاي  پويايي 
موضوع در ادامه فعاليت هاي تام تا چه 

اندازه مفيد بوده است؟
 به طور قطع شكل گيرى تحول وتعالى در 
يك بنگاه اقتصادى تنها در سايه كار تيمى 
در  مهم  شد.اين  خواهد  محقق  هماهنگ  و 
هدف گذارى  كه  تام  مشخصات  با  شركتى 
بنگاه  جايگاه 30  در  گرفتن  قرار  آن  آرمانى 
اقتصادى برتر كشور است، از اهميت بيشترى 
برخوردار است. با توجه به جايگاه شركت تام 
چشم انداز  و  خودرو  ايران  صنعتى  گروه  در 
وااليى كه از سوى مديرعامل گروه براى اين 
شركت در نظر گرفته شده است، تيم مديريتى 
مديره  هيات  قالب  در  كارآزموده اى  و  خبره 
براى اين شركت انتخاب شده است. بر اين 
با  نيز  اعضاي هيات مديره  اساس مجموعه 
اختصاص وقت كافى همه ظرفيت هاى خود 
را براى پشتيبانى از اجراى برنامه ها و مديريت 
اجرايى شركت به كارگرفته اند. اميدوارم اين 
ضمن  موفق  الگويى  عنوان  به  بتواند  روند 
هدايت صحيح شركت به سوى اهداف تعيين 
و  فعاليت ها  در  جهش  ايجاد  شرايط  شده، 
اقدامات شركت تام به عنوان يك بنگاه نقش 
آفرين در سطح ملى و منطقه اى را فراهم كند.

 با توجه به چشم انداز وااليى كه از سوى مديرعامل 
در  تام  براى شركت  خودرو  ايران  گروه صنعتى 
نظر گرفته شده است در صورتى كه  برنامه هاى 
جديد تعالى سازمانى به صورت دقيق و با رعايت 
اولويت ها به مورد اجرا گذارده شود، شتاب حركت 
تام براى جذب بيشتر فرصت ها در بازارهاى داخلى 
و خارجى افزايش مي يابد و طى سال هاى شرايط 
به مراتب بهترى نسبت به گذشته خواهيم داشت.

گفتگـو
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عضو موظف هيات مديره تام با توجه به نظرهاي كارفرماها عنوان كرد؛

كيفيت اجرايي پروژه ها در شركت بسيار باالست

تام نامهـ  گروه تحريريه: هميشه خوشرو است. با او كه صحبت مي كني دوست نداري بحث تمام شود. 
با اين كه مدت زيادي از حضورش به صورت موظف در شركت تام نمي گذرد اشراف خوبي در خصوص 
پروژه ها دارد. مهندس نيما مصلح كه پيش از اين عضو هيات مديره شركت بود، اكنون به عنوان عضو 
موظف هيات مديره شركت فعاليت مي كند. وي عدم تعريف صحيح حجم و كيفيت فعاليت هاي پروژه، 
عدم وجود فرهنگ اجرايي پروژه ها بر اساس اصول علمي و تخصص مديريت پروژه همچنين مشكالت 
اقتصادي و تحريمي در سال هاي گذشته را از مهمترين داليل پيچيدگي و سختي اجراي پروژه ها مي داند. 
مهندس مصلح مي گويد كيفيت اجرايي پروژه ها در شركت تام بر اساس اعالم نظر اكثريت كارفرمايان 
در سطح بسيار مناسبي است و معتقد است سياست مورد نظر در سال 93 بهبود فرآيندهاي اجرايي 
پروژه ها در حوزه هاي اجرايي، تامين و مالي است، به گونه اي كه امكان تمركز بيشتر مديران پروژه ها بر 
فعاليت هاي اصلي و اجرايي آن فراهم شده و اتالف زمان و انرژي بر فعاليت هاي جانبي پروژه كمتر شود.

كد: 91491

مهندس نيما مصلح عضو موظف هيات مديره شركت تام ايران خودرو، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري



21

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره 13 |  شهريور 93

گفتگـو

و  جذب  حوزه  در  تام  برنامه    
سال 93  در  جديد  پروژه هاي  اجراي 

چيست؟
شركت تام مجموعه اي توانمند و متخصص 
در زمينه هاي مهندسي و اجرايي است . هر چند 
كه تاسيس و توسعه اين شركت در سال هاي 
بر  آن  بنيانگذاران  همت  و  تالش  با  ابتدايي 
پايه زمينه هاي مهندسي و تخصصي مورد نياز 
در صنعت خودرو شكل گرفت و منشا خدمات 
شدن  محدود  اما  شد  آن  در  نيز  گسترده اي 
در  خودرو كشور  توسعه اي صنعت  پروژه هاي 
سال هاي اخير سبب شد تا به تدريج بخشي از 
ظرفيت مهندسي و اجرايي شركت بالاستفاده 
شود. تغيير نگرش از اجراي صرف پروژه هاي 
خودرويي به انجام پروژه ها در ساير حوزه هاي 
صنعتي، سياست گذاري اصولي جهت استفاده از 
ظرفيت فني و مهندسي موجود در شركت تام 

بود . 
بودن  محدود  علت  به  ابتدا  در  كه  هرچند 
تجارب فني و اجرايي شركت در حوزه خودرو 
مشكالت متعددي ايجاد شد اما در ادامه با ارتقا 
دانش فني و تجربه اجرايي هم اكنون ساختاري 
مناسب در شركت در جهت اجراي پروژه ها در 
حوزه هاي مختلف صنعتي ايجاد شده است . البته 
امسال در حال مذاكره در خصوص پروژه هاي 
بزرگي در حوزه هاي معدني، نيروگاهي و ريلي 
هستيم كه در صورت نهايي شدن در خصوص 

آنها بيشتر خواهيم گفت.
تام  فعال  پروژه هاي  به  نگاهي   
بيان گر حضور چشم گير  در سال 92 
غيرخودرويي  بازارهاي  در  شركت 
نفتي و معدني است، آيا اين موضوع به 
فراخور فعال بودن بيشتر صنايع كشور 
فعاليت  به  يا  حوزه هاست؟  اين  در 

بيشتر تام در آنها ارتباط دارد ؟
بايد بدانيم در حوزه نفت و گاز و صنايع معدني 
به  و  است  شده  تعريف  خوبي  سرمايه گذاري 
واسطه آن صنايع جانبي آنها نيز در حال رشد 
است. تام توانسته به خوبي به اين حوزه ها و در 
جايي كه داراي مزيت بيشتري است، حضور يابد. 
جذب پروژه در تمامي حوزه هاي فعاليت شركت 
همانند سال گذشته در سال جاري نيز پيگيري 

خواهد شد . سياست مورد نظر در سال 93 بهبود 
فرآيندهاي اجرايي پروژه ها در حوزه هاي اجرايي، 
تامين و مالي است، به گونه اي كه امكان تمركز 
بيشتر مديران پروژه ها بر فعاليت هاي اصلي و 
بر  انرژي  و  زمان  اتالف  و  فراهم  آن  اجرايي 

فعاليت هاي جانبي پروژه كمتر شود.
آيا سرفصل جديدي در حوزه هاي 
گرفته  نظر  در  جاري   سال  در  كاري 

شده است؟
سياست كلي شركت در اين خصوص جذب 
حداكثري پروژه ها با توجه به ظرفيت و امكانات 
موجود در زمينه هايي است كه شركت در آن 
حوزه داراي تجارب اجرايي مناسب بوده يا در 
حال كسب اين تجارب است حوزه هاي مانند 
صنايع معدني، كنترل و ابزار دقيق، نفت و گاز، 
جمله  از  مكانيكي  و  برقي  تاسيسات  و  ريلي 
فعاليت در  زمينه  اشاره است.  حوزه هاي مورد 
حوزه هاي جديد نيز با همكاري واحدهاي توسعه 
بازار گروه ها در حال شناسايي و ارزيابي است 
از بررسي و  . قطعا ورود به اين حوزه ها پس 

ارزيابي دقيق انجام و عملياتي خواهد شد . 
  محوريت كار در پروژه ها بر كدام 
تاكيد  اجرا  نحوه  و  كيفيت  زمان،  اصل 
بيشتري دارد و در پروژه هاي انجام شده 
تا چه حدي و به چه شكلي انجام شده 

است؟
اساس اجراي هر پروژه بر مبناي سه عامل 
زمان، هزينه و كيفيت شكل مي گيرد . اين سه 
عامل خود بر اساس تعريف حجم فعاليت هاي 
كارفرما  نظر  مورد  هزينه  و  زمان  اجرايي، 
ابتداي پروژه  همچنين ويژگي هاي مرتبط در 
توسط مجري آن با توافق كارفرما نهايي و ابالغ 
مي شود و مي بايست توسط مجري پروژه در 
زمان تحويل و اتمام فرآيند اجرايي رعايت شود. 
در عمل اين فرايند به ويژه در كشور ما با توجه به 
فرهنگ و هنجارهاي كاري و صنعتي به سادگي 
شيوه فوق قابل اجرا نيست. عدم تعريف صحيح 
پروژه و نتايج حاصل از آن، نبود دانش تخصصي 
به ويژه در كارفرمايان پروژه هاي صنعتي، عدم 
فعاليت هاي  كيفيت  و  حجم  صحيح  تعريف 
پروژه، عدم وجود فرهنگ اجرايي پروژه ها بر 
اساس اصول علمي و تخصص مديريت پروژه 

در  تحريمي  و  اقتصادي  مشكالت  همچنين 
سال هاي گذشته از مهمترين داليل پيچيدگي 
و سختي اجراي پروژه ها در كشور ما هستند كه 
متاسفانه موجب شده بخش اعظم پروژه هاي 
اجرايي كشور با مشكالت عديده اجرايي، مالي 
با وجود  اتمام مواجه شوند.  و همچنين زمان 
اين مشكالت بايد عنوان كرد كيفيت اجرايي 
نظر  اعالم  اساس  بر  تام  شركت  در  پروژه ها 
اكثريت كارفرمايان در سطح بسيار مناسبي است 
و با تجارب كسب شده در سال هاي اخير قطعا 
اين مهم كماكان بهبود خواهد يافت. تالش در 
جهت ايجاد زبان مشترك، بهينه سازي هزينه ها، 
كوتاه كردن زمان فعاليت ها، هم افزايي اقدامات 
اجرايي و ايجاد ارزش آفريني موثر براي كارفرما 
از جمله اقداماتي است كه مي بايد توسط مجريان 

پروژه ها همچنان پيگيري و بهبود يابند.

چالش هاي  از  يكي  تامين  بحث   
شركت هاي  براي  خصوص  به  اساسي 
پيمانكاري است، سال گذشته با توجه 
محدوديت هاي آن زمان چه تدابيري در 

دستور كار قرار گرفت؟
در تامين نيز همانند اجراي يك پروژه سه 
عامل زمان، هزينه و كيفيت بسيار موثر هستند. از 
سوي ديگر توجه به رويه هاي موجود در شركت 
در خصوص فرآيند تامين تركيبي از عوامل گاها 
متضاد را با در نظرگيري سه عامل ياد شده، در 
پروژه ايجاد مي كند. در سال هاي گذشته عالوه 
بخش،  اين  آفرين  مشكل  و  ذاتي  عوامل  بر 
موضوع تحريم هاي بانكي، مالي و خريد كاال 
همچنين تغيير نرخ ارز به شدت بر مشكالت و 
معضالت اين بخش افزوده است. خوشبختانه با 
زحمات پرسنل شركت تام اعم از بازرگاني، مالي، 
گروه هاي تخصصي و ساير نفرات درگير شركت 
در حوزه تامين، كاال و خدمات مورد نياز پروژه ها 
تاكنون موفق عمل كرده است. به جهت بهبود 
و ارتقا فرايند تامين برخي اقدامات همانند تمركز 
بر تخصصي كردن فرآيند تامين و نيز واگذاري 
بخشي از اين فرآيند و اختيارات مالي مرتبط با 
آن به گروه هاي تخصصي شركت به صورت 
غيرمتمركز در دستور كار قرار گرفته و به زودي 

اجرايي خواهد شد . 

در سال 93 بهبود فرآيندهاي اجرايي پروژه ها در 
به  نظر است،  مد  مالي  و  تامين  اجرايي،  حوزه هاي 
گونه اي كه امكان تمركز بيشتر مديران پروژه ها بر 
فعاليت هاي اصلي و اجرايي آن فراهم و اتالف زمان و 

انرژي بر فعاليت هاي جانبي پروژه كمتر شود.
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معاون مالي تام؛
ساختار مالي شركت پروژه محور با ديدگاه توسعه اي است

گفتگـو

تام نامهـ  گروه تحريريه: برگزاري يك مجمع موفق در يك سازمان، حاصل تالش كليه منابع انساني شاغل در آن 
است. منابعي كه با پشتكار و جديت خود باعث موفقيت و ارتقاي جايگاه سازمان مي شوند. در اين ميان پرسنل مالي 
مسووليت خاصي برعهده دارند. به همين بهانه به سراغ نادر زندي معاون مالي شركت تام رفتيم. وي حدود دو سال 
است كه متصدي اين پست است و كسب تنديس سيمين جايزه مديريت مالي از موفقيت هاي وي و همكاران ايشان 

محسوب مي شود. برخالف ماهيت كاري كامال جدي اش، در برخورد اجتماعي دوستانه  رفتار مي كند. 
وي معتقد است ساختار مالي شركت به سمت ساختار مالي بازار محور و پروژه محور با ديدگاه توسعه اي حركت 
كرده است. او در خصوص مديريت نقدينگي مي گويد: «در سال هاي اخير ضمن پوشش معقول و منطقي هزينه هاي 

جاري بيشتر به سمت ايفاي تعهدات و اجراي پروژه ها و پيشبرد اهداف استراتژيك شركت حركت كرديم.»

كد: 91492

 نادر زندي معاون مالي شركت تام ايران خودرو، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري
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گفتگـو

 عملكرد تام در سال گذشته و در 
مقايسه با سال هاي 91 و 90 را در حوزه 
مديريت هزينه هاي اداري و تشكيالتي 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
شركت تام در سال 1391 نسبت به سال  
در  رشد 38درصدي،  فروش  حوزه  در   1390
در  و  102درصدي  رشد  ناويژه  سود  بخش 
بخش سود عملياتي رشد 61درصدي را تجربه 
كرد. اين در حالي است كه با اعمال تدبير و 
خرد مالي كارآمد توام با سازماندهي، نظارت و 
كنترل هزينه ها از سوي مديريت ارشد شركت، 
با  تشكيالتي  و  اداري  عمومي،  هزينه هاي 
پايان سال  در  عبارتي  به  و  افزايش  كمترين 
1391 نسبت به مدت مشابه بدون تغيير ماند. 
ارزشمند است كه  اين جهت  از  اين موضوع 
شاخص كلي افزايش قيمت ها و نرخ تورم در 

كشور در مدت مذكور 28,6درصد بوده است.
 1392 سال  در  تام  عملكردي،  حوزه  در 
نسبت به سال 1391 رشدي معادل 26درصد 
در حوزه فروش داشت و با تفاوت نامحسوس 
در ساير حوزه ها اين عملكرد قابل تحليل است. 
در حوزه هزينه هاي عمومي و اداري تشكيالتي 
آن  گذشته  سال  به  نسبت   1392 سال  در 
رشدي معادل 24درصد داشته است كه ناشي 
براي  كارگري  خدمات  از  استفاده  افزايش  از 
پيشبرد امور اجرايي پروژه ها بوده و البته سهم 
افزايش حقوق دولتي را نيز بايستي جزئي از 

همين رقم قلمداد كرد.

مالي  ساختار  محسوس  تفاوت   
شركت نسبت به سال هاي گذشته در 

سال 92 چه بوده است؟
ساختار كلي و اصولي شركت در سال 1391 
تغيير يافت، تركيب ترازنامه اي و ساختار مالي 
شركت تا سال 1391 از جهاتي داراي كاستي 
حجم  به  توجه  با  ذينفعان  ديدگاه  از  و  بود 
فعاليت هاي عملياتي و اجرايي چندان مطلوب 
قضاوت نمي شد لذا با ارائه گزارش هاي تحليلي 
متعدد به هيات مديره و اخذ موافقت، در نهايت 
سرمايه شركت از مبلغ 250 ميليارد ريال به 
750 ميليارد ريال افزايش يافت و تعادل خوبي 
بعد  از  بخواهيم  اگر  شد.  برقرار  در حساب ها 

اقتصادي توضيح ساده اي از تفاوت محسوس 
ساختار مالي سال 1392 نسبت به سال هاي 
سمت  به  شركت  مالي  ساختار  بدهيم،  قبل 
ساختار مالي بازار محور و پروژه محور با ديدگاه 
توسعه اي حركت كرده است. با افزايش سطح 
توسعه يافتگي و تغيير تركيب فعاليت به سمت 
پروژه هاي ملي و بعضا پروژه هاي متوسط، اتكا 
و توان مالي شركت ثبات بيشتري يافته است و 
از اين كه به عنوان مثال به سمت ساختار مالي 
موفق  بعد  است يك  نرفته  تسهيالت محور 

براي شركت محسوب مي شود.

 آيا شركت در جايزه مديريت مالي 
ايران و ارتقاي رتبه در كسب تنديس 
اين جايزه نقشي در بهبود ساختار مالي 

شركت داشت؟
شركت  فعلي  مالي  ساختار  بگوييم  اينكه 
است،  مالي  مديريت  ملي  جايزه  از  متاثر 
جايزه  نيست.  دفاع  قابل  و  منطقي  چندان 
ملي مديريت مالي به سازمان ها و بنگاه هايي 
هدفمند،  متناسب،  مالي  ساختار  داراي  كه 
شفاف و سازمان هايي كه شاخص هاي ارزيابي 
كميته را پاس كرده اند، تعلق مي گيرد. دريافت 
جايزه مديرت مالي نشان مي دهد سيستم مالي 
شركت ارزيابي و معيارهاي موردنظر را پاس 
كرده است. بنابراين براي حفظ اين جايگاه و 
حتي رتبه باالتر مي بايست ساختار مالي شركت 
هر چه دقيق تر و تخصصي تر معيارهاي ارزيابي 

را  پشت سر بگذارد.

مالي  بهبود سيستم  قابل  نقاط   
چه  را   1393 سال  در  ارتقا  براي 

چيزهايي مي دانيد؟
در هر مقطعي از زمان كه بخواهيم سازماني 
را از لحاظ نقاط ضعف و قابل بهبود بررسي 
كنيم بدون شك مواردي را خواهيم يافت ولي 
در  انعطاف پذيري  و  پويايي  به  رسيدن  براي 
مقابل تغييرات بايد نسبت به محيط درون و 
برون سازمان شناخت كافي داشت. اين امر جز 
با يك ديد سيستمي نسبت به روابط حاكم بر 
سيستم هاي كنترل داخلي يك سازمان ميسر 
نمي شود. گزارشات مالي زماني قابل استفاده و 

تصميم ساز است كه صرف نظر از مقوله صحت 
و قابل اتكا بودن، به روز باشد وگرنه گزارش 
تاريخي فقط بدرد بايگاني مي خورد بنابراين بايد 
تالش كنيم با ايجاد تعامل سازنده و هماهنگي 
الزم بين تمامي واحدهاي معاونت مالي كليه 
اطالعات و رويدادها به روز ثبت دفاتر شوند و 
در بازه هاي زماني هر چه كوتاه تر با عكس هاي 
ناگهاني از سيستم عملياتي به فكر تحليل وقايع 
و چاره انديشي باشيم و اين خود باعث ايجاد 
ارزش در فرآيندهاي مالي و تحليل هر چه بهتر 

آنها مي كند.
به طور كلي بايد بگويم با تالش و همدلي 
همكاران در معاونت مالي سعي خواهيم كرد 
موارد مندرج در نامه مديريت حسابرس را به 
طور دقيق بررسي و نسبت به رفع آنها اقدام 

كنيم.
تام در سال  نقدينگي  مديريت   
جاري  سال  در  آن  برنامه  و  گذشته 

چيست؟
خاص  شرايط  دليل  به  اخير  سال هاي  در 
حاكم بر جريانات پولي و مبادالت اقتصادي، 
و  نقدينگي  بهينه  مديريت  تبيين  و  تعريف 
نقدينگي  موجه  نقطه  و  مطلوب  حد  تعيين 
شركت  همچنين  و  سازمان ها  عمده  براي 
تام امكان پذير نبود. با اين حال شركت تام با 
اعمال سياست هاي صحيح و به هنگام تامين 
به  نسبت  توانسته  نقدينگي  توزيع  و  منابع 
ايفاي تعهدات درون سازماني و برون سازماني 
مديريت  الزاما  باشد.  داشته  موفقي  عملكرد 
نقدينگي شركت به وجه نقد خالصه نمي شود 
بلكه سبدي از ابزارهاي مختلف پولي از جمله 
در  كوتاه مدت  و  بلندمدت  سرمايه گذاري هاي 
سهام تعدادي از شركت ها و بانك ها است. در 
سال هاي اخير نگاه و سياست مديريت ارشد 
پوشش  ضمن  نقدينگي  توزيع  در  سازمان 
بيشتر  جاري  هزينه هاي  منطقي  و  معقول 
اهداف  پيشبرد  و  پروژه ها  اجراي  سمت  به 
عبارتي مي توان  به  بوده،  استراتژيك شركت 
توليد  سمت  به  نقدينگي  هدايت  را  امر  اين 
تعريف كرد كه اين روش منجر به خود اتكايي 
و  دنبال تسهيالت  به  و خيلي  مالي مي شود 

بازارهاي مالي گران گرايش پيدا نمي كند.

در سال هاي اخير به دليل شرايط خاص حاكم بر جريانات پولي 
و مبادالت اقتصادي، تعريف و تبيين مديريت بهينه نقدينگي و 
تعيين حد مطلوب و نقطه موجه نقدينگي براي عمده سازمان ها و 
شركت ها از جمله شركت تام امكان پذير نبود. با اين حال شركت 
تام با اعمال سياست هاي صحيح و به هنگام تامين منابع و توزيع 
نقدينگي توانست نسبت به ايفاي تعهدات درون سازماني و برون 

سازماني عملكرد موفقي داشته باشد.
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تام نامه ـ گروه تحريريه: باورش كمي سخت است و انجامش به مراتب سخت تر. وقتي در 
خرماپزان بندرعباس بخواهي تجهيزاتي را نصب و راه اندازي كني كه قرار است با فوالد چند ده 
تني دست و پنجه نرم كند. گفته شده در زير تيغ آفتاب و 6 روز ابتدايي 100 ليتر آب معدني از 
سوي چهار نفر فعال در سايت پروژه مصرف شد. در منطقه هرمزگان گرما به قدري جدي است 

كه آهن سرد شده فوالدسازي را دوباره برافروخته مي كند!
در جايي كه نسيمي كوتاه آرزوي هر موجود زنده روي زمين است، تنها مامن خنك يك كانكس 
و كولر گازي است. اما بايد تجهيزي آماده  شود كه براي اولين بار در يك مجتمع فوالدسازي مورد 
استفاده قرار مي گيرد و بتواند 50 تن اسلب(تختال) را جابه جا كند. با اين حال تجهيزي آماده 
مي شود كه به راحتي 75 تن بار را جا به جا مي كند. پس بي دليل نيست كه كارفرما يعني مسووالن 

شركت فوالد هرمزگان نيز شگفت زده شوند.
براي انجام عمليات اجرايي ، كارگر خدماتي بكار گرفته نشد و همه و همه تنها توسط پرسنل 
تام به انجام رسيد. شايد اين پروژه در مقام رقم ريالي از پروژه هاي بزرگ تام محسوب نشود 
ولي كاري كه از سوي همكاران طي يك ماه و روزانه از ساعت هفت صبح تا نه شب انجام گرفت 

در حافظه صنعتي كشور ماندگار خواهد شد. 

با تالش كارشناسان تام دستگاه اسلب برگردان 
فوالد هرمزگان تحويل موقت شد؛ 

وقتي كه سنگ لعل شود در مقام صبر!
كد: 91493

گــزارش  ويژه

نماي كلي دستگاه اسلب برگردان، تام نامه/عكاس: محمدرضا نقابي
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گــزارش  ويژه

راه اندازي  و  نصب  ساخت،  طراحي،  پروژه 
دستگاه اسلب برگردان شركت فوالد هرمزگان 
آموزش ها  ارائه  و  تجهيزات  راه اندازي  از  پس 
مورد  و  شد  تحويل  پروژه،  فني  مدارك  و 

بهره برداري رسمي نيز قرار گرفت.
اين پروژه كه شركت مهندسي برسو مشاور 
آن بود، در قالب قراردادي در انتهاي سال 91، 
(بزرگترين  هرمزگان  فوالد  شركت  سوي  از 
توليدكننده اسلب در كشور)، بر عهده شركت 
كشور  مشكالت  به  توجه  با  گرفت.  قرار  تام 
در سفارش گذاري هاي خارجي و هزينه بسيار 
باالي خريد مجموعه كامل تجهيزات از خارج 
كشور، امكان سنجي ساخت داخل آن تهيه و با 
تكيه بر تجربه و توان فني مهندسي موجود در 
شركت، طراحي اين دستگاه در اوايل ارديبهشت 

ماه سال 92 آغاز شد.
تام  متخصصان  تالش  با  كه  پروژه  اين 
از  پس  سال 1393  مردادماه  پنجم  تاريخ  در 
و  آموزش ها  ارايه  و  تجهيزات  راه¬اندازي 
مدارك فني پروژه، به شركت فوالد هرمزگان 
تحويل موقت شده بود، در 27 مردادماه با حضور 
مديرعامل شركت فوالد هرمزگان و مدير كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان طي مراسمي 

رسمي افتتاح شد. 
يا تختال هاي ساخت شركت فوالد  اسلب 
حداكثر  ابعاد  با  فوالدي  تخته اي  هرمزگان، 
و ضخامت 25  متر  متر، عرض 2  طول 12 
براي  است.  تن  بيشينه 50  وزن  و  سانتيمتر 
بازرسي اسلب هاي توليد شده ضروري است 
اين قطعات 180 درجه برگردانده شوند. با توجه 
به وزن و ابعاد اسلب ها و همچنين تعداد زياد 
آنها، نياز به دستگاهي است كه به صورت ايمن 
دهد.  انجام  را  كار  اين  مناسب  سرعت  با  و 
دستگاهي كه براي اين كار استفاده مي شود در 
 Slab Turner” اصطالح «اسلب برگردان» يا

Machine“ نام دارد.
محمدرضا نقابي مدير اين پروژه مي گويد: از 
آنجا كه نمونه داخلي سازي شده اين دستگاه كه 
پيش از اين در يكي از مجتمع هاي فوالدسازي 
نداشت،   مطلوبي  عملكرد  بود،  شده  نصب 
اين  داخلي سازي  براي  خوبي  فرجام  كارفرما 
دستگاه متصور نبود. با اين وجود، پيرو معرفي 
توانمندي تام در فاز طراحي پروژه هاي مشابهي 
جوشكاري  مخصوص  دستگاه هاي  نظير 
اولتراسونيك، سويچ مونوريل و طراحي و ساخت 
انبوهي از تجهيزات خاص ايستگاه هاي رباتيك، 

كارفرما و مشاور وي از كيفيت اجراي كار توسط 
شركت تام اطمينان حاصل كرد. 

وي افزود: اين پروژه حاصل همكاري نزديك 
گروه هاي سيستم هاي رباتيك و كنترل و ابزار 
دقيق تام در مدت 15 ماه است. در اين مدت 
عملكرد خوب تيم پروژه سبب رضايت كامل 
كارفرما شده كه در جريان بودن مذاكرات جدي 
براي اجراي پروژه هاي ديگري در اين مجموعه 
صنعتي توسط شركت تام گواهي بر اين مدعا 
است. در واقع اين بار تالش و مسووليت پذيري 
خاوري،  مرادي،  بهاري،  آقايان  پروژه  تيم 
حيدريان، نيازي، خانلو، رجبي و عسگري سبب 
موفقيت يكي ديگر از پروژه هاي شركت شده 

است.
از نكات قابل توجه اين پروژه طراحي منحصر 
به فرد روزميني آن با توجه به درخواست ويژه 
اين  طراح  عسگري  بهمن  است.  كارفرما 
دستگاه، در اين خصوص مي گويد: در طراحي، 
ارايه  استاندارد،  قطعات  از  حداكثري  استفاده 
طرح ماجوالر و مالحظات هزينه اي مد نظر 
ما بوده است. اين تجهيز براي اولين بار است 
كه طراحي مي شود و نمونه خارجي نيز ندارد. 
زيرزميني  نوع  از  همگي  موجود  نمونه هاي 

جدول شماره يك: مشخصات اصلي دستگاه

عملكرد دستگاه اسلب برگردان با دو اسلب همزمان ،تام نامه /عكاس: امير حيدريان
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گــزارش  ويژه

هستند؛ اين در حالي است كه طرح زيرزميني 
براي شركت فوالد هرمزگان قابل استفاده نبود.

نصب  و  ساخت  مسوول  رجبي  محمود 
تجهيزات گفت: عملكرد تيم پروژه در نصب 
و راه اندازي سريع دستگاه، علي رغم  همزماني 
آن با اوج گرماي تابستان و نصب در محيطي 
بدون سقف از ديگر نقاط قوت پروژه است. به 
منظور حضور مطمئن و قوي در سايت كارفرما، 
ابتدا اين تجهيز در تهران پيش مونتاژ سپس 

تست سرد شد. 

معرفي پروژه
در  شده  ساخته  دستگاه  اصلي  مشخصات 

قالب جدول شماره يك قابل ارائه است:
در شكل هاي 1 و 2 نمايي از طراحي انجام 
نهايي  تجهيزات  و   Catia افزار  نرم  در  شده 
داده  نشان  بهره برداري  محل  در  شده  نصب 
شده و در ادامه توضيح هر يك از اجزاي اصلي 

دستگاه آمده است:

فونداسيون دستگاه
به منظور ايجاد فضايي مجزا براي دستگاه، 
پلتفرمي بتني با ارتفاع 16cm  از سطح زمين 
ايجاد شده و براي حفظ آن از تخريب ناشي 
از برخوردهاي احتمالي، سراسر محيط پيراموني 

آن با نبشي تقويت شده است.

بخش هيدروليك دستگاه
توان الزم براي چرخاندن اسلب توسط يك 
شامل  هيدروليك   power pack مجموعه 
جك،  هيدروليك،  شيرآالت  پمپ،  موتور، 
خنك  سيستم  و  گيج  فيلتر،  روغن،  مخزن 

كننده ايجاد شده است.

مكانيزم مكانيكي دستگاه
اسلب  چرخاندن  و  بلندكردن  منظور  به 
مكانيكي،  بازوهاي  شامل  مكانيزم هايي  از 
جك هاي هيدروليك و قابي براي قرارگيري 
بخش  چهار  لذا  است؛  شده  استفاده  اسلب 
مكانيكي يكسان طراحي و ساخته شد كه هر 
يك شامل دو بازو يكي براي بلند كردن اسلب 

و ديگري براي پايين آوردن آن است. 

اتاق كنترل و بهره برداري
با توجه به گرماي هوا و محيط آلوده، اتاقكي 
تابلوي  اصلي،  كنترل  تابلوي  استقرار  براي 
اپراتوري و كاربر دستگاه در نظر گرفته شده 
است. براي تسلط بهتر كاربر، اين اتاق در ارتفاع 

50cm  از كف نصب شده است.

تابلوي كنترل و پنل اپراتوري
تجهيزات  و    PLC شامل  كنترل  تابلوي 
الكتريكال دستگاه است. براي راحتي كار كاربر 
از يك پنل پيانويي استفاده شده كه شامل كليه 

كليدهاي الزم براي كنترل دستگاه است.

حفاظ ايمني دستگاه
در  برگردان  اسلب  دستگاه  كه  آنجا  از 
محيطي روباز با امكان عبور اسلب  هاي سنگين 
از باالي محوطه آن نصب شده است، براي 
محصور كردن محيط دستگاه و ايجاد منطقه 
ايمن از گارد ايمني با رنگ هاي زرد و مشكي 

استفاده شده است.

دست آوردها
با اجراي موفق و كاركرد بدون نقص اين 
جلب  ضمن  ايران،  در  بار  اولين  براي  پروژه 
رضايت مشتري و امكان اخذ پروژه هاي مشابه، 
دست آوردهايي از قبيل به وجود آمدن تجربه 
صنعت  سنگين  تجهيزات  ساخت  و  طراحي 
طراح  عنوان  به  تام  شركت  معرفي  فوالد، 
فوالد،  صنعت  با  مرتبط  تجهيزات  سازنده  و 
بومي سازي تجهيزات صنعت فوالد، جلوگيري 
از خروج ارز از كشور و اشتغال زايي حاصل شد.

شكل 1: نمايي از طراحي سه بعدي پروژه اسلب برگردان

 مراحل اوليه نصب دستگاه اسلب برگردان، تام نامه/عكاس علي خانلو
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گــزارش

پيش مونتاژ و راه اندازي اوليه دستگاه اسلب برگردان در 
تهران، تام نامه /عكاس: محدرضا نقابي

تنظيم ارتفاع دستگاه اسلب برگردان، تام نامه/ عكاس: 
محمدرضا نقابي

كنترل كيفي الكتريكال دستگاه اسلب برگردان، تام نامه/ 
عكاس: محمدرضا نقابي

راه اندازي سيستم گريسكاري متمركز دستگاه 
اسلب برگردان، تام نامه/ عكاس: علي خانلو

 تست عملكرد دستگاه اسلب برگردان در حضور ناظر و 
كارفرما، تام نامه/ عكاس: امير حيدريان

بارگذاري دستگاه اسلب برگردان با دو اسلب همزمان، تام 
نامه/ عكاس: اميرحيدريان

 افتتاح رسمي پروژه اسلب برگردان تام نامه، عكاس: 
كوروش نيازي

 نمايي از اعضاي تيم پروژه از راست به چپ آقايان حسين 
مرادي مزرعه نو،علي خانلو، بهمن عسگري،كوروش نيازي، 

محمود رجبي، محمدرضا نقابي و جواد خاوري، تام نامه
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اينفوگرافي مقايسه موتورها و توربين هاي گاز سوز، تام نامه /گردآوري مطالب: كيوان پورياور و امير بلوچ/طراح: سولماز بياتي

كد: 91494
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مقـــاله

كد: 91495كاليبراسيون و ضرورت آن

كاليبراتور دما كه براي كاليبره كردن دماسنج هاي ديجيتالي كاربرد دارد، عكس دريافتي

تام نامه - سهيل خواجه حسني( واحد فرآيند و تشكيالت): مقوله كاليبراسيون چند سالي 
بيش نيست كه در كشور ما به صورت جدي مطرح شده و توانسته است فصل نويني را در 
صنعت كشور باز كند. البته اين امر دقيقا به دليل استقرار نظام هاي گوناگون مديريت كيفيت 
است كه در بسياري از سازمان ها و مراكز صنعتي به منظور ارتقاي كيفيت محصول نهايي (كاال 
و يا خدمات) همچنين امر صادرات صورت مي پذيرد. در تمامي نظام هاي مديريت كيفيت، 
كنترل تجهيزات اندازه گيري، آزمون، تست يا به عبارت ديگر كاليبراسيون، بخش مهمي را به 
خود اختصاص داده است به طوري كه بدون استقرار يك نظام كاليبراسيون موثر در سازمان، 

بسياري از موارد ديگر را نمي توان به اجرا درآورد و يا حداقل به نتايج آنها اعتماد كرد. 

اصوال براي هر نوع تجزيه وتحليل درسازمان، نياز به داده هاي دقيق و 
درستي است(اين موضوع همواره به صورت پيش فرض مورد توجه قرار 
مي گيرد). حال اگر داده هايي كه در مراحل مختلف بازرسي و آزمايش كه 
از دستگاه هاي اندازه گيري حاصل مي شود، دقيق و درست نباشد، مبناي 
تجزيه و تحليل هاي سازمان درست نبوده و مسلما سازمان را به بيراهه 
جبران ناپذيري  موجب خسارت هاي  موارد  بسياري  در  حتي  و  كشانده 
خواهد شد. به همين علت است كه در تمامي نظام هاي مديريت كيفيت، 
كاليبراسيون و يا كنترل تجهيزات اندازه گيري و آزمون و تست به طور 

جدي مورد توجه قرار گرفته و در تمامي پروژه هاي هر سازمان به عنوان 
يكي از اركان اصلي و پايه تعريف شده و بايد با كمترين مغايرتي به اجرا 

درآيد. 
كاليبراسيون چيست؟

تاكنون در مورد كاليبراسيون تعاريف زيادي ارايه شده است ولي به نظر 
مي رسد به عمق مطلب توجه نشده است. كاليبراسيون فقط ارايه گواهينامه 
و بر چسب زدن نيست ؛ بلكه اعتبار بخشيدن به تمامي اندازه گيري هايي 
است كه درسازمان انجام مي گيرد. هدف از كاليبراسيون، يكسان كردن 
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نتايج آزمايش ها و اندازه گيري ها در سطح جهاني است؛ يعني اگر يك 
اندازه گيري يا آزمايش در يكي از نقاط دور افتاده ايران انجام گيرد بايد 
با نتايجي كه در پيشرفته ترين كشورهاي جهان حاصل مي شود، يكسان 
باشد؛ پس مي توان گفت : «كاليبراسيون؛ يعني درستي، اعتماد و اطمينان، 

هم خواني، وحدت و رسيدن به مقدار واقعي هر كميت.»
در بحث قابليت رديابي(Traceability) جمله بسيار ارزشمندي است كه 
مي گويد: اندازه گيري آنگاه ارزش و اعتبار پيدا مي كند كه از طريق زنجيره 

هرم دقتي كاليبراسيون به استانداردهاي بين المللي وصل باشد.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه هيچ سازماني به خودي خود و بدون 
واحدهاي  در  را  كاليبراسيون  نظام  نمي تواند  زنجيره جهاني  به  اتصال 
خود پياده كند، مگر از طريق كاليبره كردن دستگاه هاي اندازه گيري يا 
استانداردهاي كاري سازمان. در تمامي تعاريف كاليبراسيون يك مطلب 
همواره تكرار شده و آن مقايسه دستگاه اندازه گيري با استاندارد مرجعي 
است كه داراي دقت و درستي به مراتب باالتري باشد. پس تصور اين كه 
از چند مشابه يكي را كاليبره كرده و بقيه را با آن مقايسه كنيم تصوري 
كامال اشتباه است كه متاسفانه در برخي از مراكز صنعتي شاهد آن هستيم . 
نكته مهمي كه در اينجا ضروري است بدان اشاره شود اين است كه 
در بسياري از استانداردهاي مديريت كيفيت مانند استاندارد QS9000 و 
ISOTS 16949 و حتي در استاندارد ايزو9000 با ويرايش2000 موضوعي 
فراتر از كاليبراسيون مطرح شده و آن موضوع تجزيه و تحليل سيستم هاي 
اندازه گيري(M.S.A) است. در اين نگرش، اندازه گيري به صورت فرآيندي 

ديده مي شود كه محصول نهايي آن اعداد و ارقامي است كه به يك 
كميت مورد نظر نسبت داده مي شود و كاليبراسون تجهيزات اندازه گيري 
فقط يكي از عناصر تشكيل دهنده آن است. عناصر ديگري مانند شرايط 
محيطي، فرد آزمايش كننده، دستور العمل هاي اجرايي، روش هاي آماري، 
آموزش، تغييرات قطعه به قطعه ، تغييرات درون قطعه اي و... مورد توجه 

خاص قرار مي گيرد.
به عنوان مثال در بسياري از كارگاه ها شاهد اين موضوع هستيم كه 
مهندسين نقشه بردار اهميت و توجه زيادي  نسبت به كاليبره بودن  
دستگاهي كه در اختيارشان قرار گرفته،  ندارند و اين موضوع در بلند 
مدت باعث بروز خطاهايي در اجراي پروژه ها به خصوص در كارهاي  
نقشه برداري صنعتي و ساختماني دقيق مي شود، به عنوان مثال انحراف 
ترازهاي دستگاه در حين كار مي تواند نشانه اي براي كاليبره نبودن دوربين 

باشد(عكس شماره يك) به منظور جلوگيري از اين خطاهاي احتمالي 
مي بايستي با توجه به كاركرد دستگاه طي فواصل زماني معين اقدام به 
كاليبره كردن دستگاه كرد. ترازهاي كروي، ديجيتال، خطاي كليماسيون 
افقي و قائم، خطاي تيلت محورها، خطاي مركزيت محورهاي دوربين از 
ديگر مواردي است كه مي توان توسط دستگاه مرجع كاليبراسيون با توجه 

به آستانه مجاز خطا مورد بررسي قرار داده و رفع كرد. 

مقـــاله

از  كه  آزمايش  و  بازرسي  مختلف  مراحل  در  كه  داده هايي  اگر 
دستگاه هاي اندازه گيري حاصل مي شود، دقيق و درست نباشد، مبناي 
تجزيه و تحليل هاي سازمان درست نبوده و مسلما سازمان را به بيراهه 
كشانده و حتي در بسياري موارد موجب خسارت هاي جبران ناپذيري 
خواهد شد. به همين علت است كه در تمامي نظام هاي مديريت كيفيت، 
كاليبراسيون و يا كنترل تجهيزات اندازه گيري و آزمون و تست به طور 
جدي مورد توجه قرار گرفته و در تمامي پروژه هاي هر سازمان به 
عنوان يكي از اركان اصلي و پايه تعريف شده و بايد با كمترين مغايرتي 

به اجرا در آيد.
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كاليبراسيون در تام 
در شركت تام در زمينه كاليبراسيون كارهاي فراوان و موثري صورت 
گرفته است از جمله كاليبراسيون و تحت كنترل داشتن حدود 600 تجهيز 
در شركت  تام  پروژه هاي  مختلف  سايت هاي  و  داخل شركت  در  كه 
ايران خودرو موجود هستند. مسوول كاليبراسيون تام، تمامى تجهيزات 
جمع آورى  با  و  داده  قرار  بررسى  مورد  را  اندازه گيرى  دستگاه هاى  و 
اطالعات اندازه گيرى تجهيزات و تدوين دستورالعمل ها و فرم هاى مورد 
نياز، برنامه اى جامع و مدون جهت كنترل عملكرد و زمان بندى مناسب 
كاليبراسيون تجهيزات را فراهم مي كند و تمامى مدارك و گواهى ها و 

مستندات كاليبراسيون  صورت كامل بررسى و بايگانى مي شود.
شناسايي، تفكيك تجهيزات، كدگذاري، تهيه شناسنامه و ... از جمله 
وظايفي است كه كاليبراسيون تام به عهده دارد. از زمان شروع به كار 
كاليبراسيون در حوزه كيفيت بي شك از مشكل ترين كارهاي انجام شده 
در اين حوزه شناسايي تجهيزات مورد نياز به كاليبراسيون از حدود 90 ايتم 
به 600 آيتم است. شناسايي تك تك اين موارد در شركت ايران خودرو ، 

IKID و پروژه هاي در حال انجام در شهرستان ها، صورت گرفته است.
تجهيزاتي كه نياز به كاليبراسيون ندارند يا تجهيزاتي كه مورد استفاده 
نيستند يا از رده خارج شده اند با صدور برچسب هاي مخصوص مشخص 
شده اند و همگي تحت كنترل اين واحد هستند. تجهيزاتي نظير آنااليزر 
جوش به دليل اين كه شرايط كاليبراسيون در داخل كشور براي چنين 

تجهيزاتي وجود ندارد، پس از انجام مراحل درخواست كاليبراسيون در 
حوزه كيفيت،  توسط واحد بازرگاني خارجي براي انجام به خارج از كشور 

ارسال مي شوند.
از 12 شركت كاليبراسيون كه مورد ارزيابي فني شركت تام قرار گرفته اند 
و داراي تاييد صالحيت معتبر و از كيفيت الزم جهت ارائه خدمات برخوردار 

هستند، تام خدمات كاليبراسيون را دريافت مي كند .

عكس شماره يك، دوربين نقشه برداري براي فعاليت هاي عمراني و 
زيربنايي، تام نامه/ عكس: دريافتي

ريزسنجكوليس ورينه
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و  اكبري نسب  اشكان  ـ  تام نامه 
و  گاز  و  نفت  اختياري(گروه  محمدعلي 
پتروشيمي): با توجه به ذخاير عظيم گاز 
طبيعي در ايران، ارزان بودن آن نسبت 
گسترده  شبكه  ديگر،  سوخت هاي  به 
گازرساني در كشور و مصرف بسيار باالي 
سوخت هاي معمول و محدوديت تامين و 
هزينه باالي واردات آن، اهميت استفاده از 
اين سوخت بيش از پيش نمايان مي شود 
با اين حال از زماني كه استفاده از اين گاز 
در سبد سوخت داخلي به تصويب رسيد، 
هنوز كشور با توجه به پتانسيل هاي باال 
نتوانسته به جايگاه واقعي خود دست يابد 
و نياز مشتريان اين سوخت را به طور 
كامل برطرف كند. اين مقاله مي كوشد 
ضمن بررسي فعاليت هاي انجام شده در 
اين حوزه، به معرفي آخرين دستاوردهاي 
تام ايران خودرو به عنوان پيمانكار عمومي 
آن  پتانسيل هاي  و  گاز  و  نفت  صنعت 

بپردازد.
دو شوك نفتي در سال هاي 1974 و 1979 
و پيرو آن بروز محدوديت هاي ناشي از وابستگي 
به سوخت هاي متكي بر نفت عامل اصلي رونق 

استفاده از گاز طبيعي در كشورهاي مختلف بود. 
تا اواخر سال 1980، تعداد خودروهاي توليد شده 
بسيار  گازسوز،  خودروهاي  سازندگان  توسط 
محدود بود پس از آن انجمن انرژي جهان از 
سال 1995 در توكيو گاز طبيعي را رسما به عنوان 
سوخت جايگزين سوخت هاي حمل و نقل اعالم 
كرد. با توجه به مسايل زيست محيطي و آلودگي 
هوا برنامه هاي مربوط به گازسوز كردن خودروها 
در سطح اروپا، آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي 
حال  در  است.  گسترش  حال  در  سرعت  به 
حاضر طبق آخرين آمار منتشره توسط انجمن 
 (IANGV1) گازسوز   خودروهاي  بين المللي 
بيش از 16 ميليون خودرو با سوخت گاز طبيعي 

در جهان در حال ترددند. [1]

گاز طبيعي
گاز طبيعي يكي از انواع سوخت هاي فسيلي 
است كه به صورت گاز و يا گاز همراه نفت خام يا 

مايعات گازي از چاه ها استخراج مي شود. 
گاز معروفي كه در منازل و محل هاي كار 
و بخش هاي صنعتي استفاده مي شود در اصل 
متان است كه گازي بي رنگ و بي بو و با شعله اي 

كمرنگ و نسبتا روشن مي سوزد. گاز طبيعي 
تميزترين نوع سوخت فسيلي است، زيرا عمدتا 
فقط بخار آب و دي اكسيد كربن توليد مي كند. 
اين گاز غالباً ناخالصي هايي چون دي اكسيدكربن 
(گاز اسيدي)، سولفيد هيدروژن (گاز ترش)، آب، 
نيتروژن، هليوم و ساير گازهاي نادر را در خود 
دارد. دماي احتراق خود به خود گاز طبيعي 649 
درجه سانتيگراد است كه 315 درجه سانتيگراد 
باالتر از دماي خود اشتعالي بنزين است. ارزش 
حرارتي اين گاز بستگي به تركيب درصد مواد 
تشكيل دهنده آن دارد ولي به طور متوسط در 
 (37/195 MJ معادل) حدود 8890 كيلوكالري
به ازاي يك مترمكعب گاز است. گاز طبيعي به 
طور عمده از متان تشكيل شده است و حاوي 
مقادير ناچيز اتان ، پروپان ، بوتان  و پنتان  است. 

[2]
CNG گاز طبيعي فشرده يا

CNG) يا  فشرده  طبيعي  گاز 
Compressed Natural Gas)سوختي 
است كه عمدتا به عنوان جايگزيني براي بنزين، 
گازوييل و گاز مايع به كار مي رود. سي .ان .جي 
نسبت به اين سوخت ها آلودگي كمتري ايجاد 

كد: 91496 CNG شركت تام و صنعت

1-International Association of Natural Gas Vehicles 

ايستگاه  CNG بيدار چشمه كرج كه توسط تام ايران خودرو نصب و راه اندازي شده است، تام نامه/ عكاس: مرضيه سادات غضنفري
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كرده همچنين ايمني بيشتري در هنگام نشت 
دارد چون گاز از هوا سبك تر است و به سرعت 
پراكنده مي شود. سي .ان .جي با فشرده سازي گاز 
طبيعي ايجاد مي شود به گونه اي كه حجمي كه 
اشغال مي كند كمتر از يك درصد حجمي است 
كه گاز طبيعي در شرايط عادي اشغال مي كند. 

مصرف روزافزون سوخت هاي فسيلي مايع 
(بنزين و سوخت ديزل) در خودروها و هزينه 
باالي استخراج و پااليش آنها از يك طرف و 
پايين آوردن سهم عمده موتورهاي درون سوز در 
نشر آالينده هاي مضر محيط زيست از طرف 
ديگر، مهمترين چالش هاي فراروي پژوهشگران 
است.  بوده  اخير  سال هاي  در  خودرو  صنعت 
استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت جايگزين 
در موتورهاي احتراق داخلي يكي از راه كارهاي 

مورد توجه براي پرداختن به چالش فوق است.
با توجه به ذخاير عظيم گاز طبيعي در ايران، 
مايع،  سوخت هاي  به  نسبت  آن  بودن  ارزان 
شبكه گسترده گازرساني در كشور و مصرف 
بسيار باالي سوخت هاي معمول و محدوديت 
تامين و هزينه باالي واردات آن، انتخاب اين 
سوخت را به عنوان سوخت جايگزين از لحاظ 
اقتصادي توجيه پذير مي سازد. در ايران نيز سابقه 

استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها به سال 
1354 برمي گردد كه با تبديل 1200 دستگاه 
تاكسي در شيراز آغاز و در سال 1362 با تبديل 
همين تعداد تاكسي در مشهد ادامه يافت. در 
همان سال ها در شهرهاي مذكور جايگاه هايي 

نيز براي عرضه گاز طبيعي احداث شد. 
با تاسيس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت 
كشور در سال 1379 در مجموعه وزارت نفت، 
مطالعات مقدماتي طرح گازسوز كردن خودروها 
در اين سازمان انجام و به منظور دستيابي به 
كاهش مصرف بنزين و كاهش آالينده هاي هوا، 
طرح مزبور با انعقاد قراردادهايي با خودروسازان و 
بخش خصوصي براي توليد و تبديل خودروهاي 
گازسوز از يك طرف همچنين ايجاد زيرساخت 
هاي الزم و احداث جايگاه هاي سي .ان .جي از 

طرف ديگر، وارد مرحله اجرايي شد.

تاريخچه CNG ايران
با عنايت به پيشينه 35 ساله به كارگيري 
از گاز طبيعي جهت استفاده در داخل كشور و 
همت مسووالن امر، موضوع تبديل خودروهاي 
احداث  و  گازسوز  به  بنزين سوز  و  گازوييلي 
جايگاه هاي عرضه سي .ان .جي در دستور كار 

وزارت نفت قرار گرفت و در اين راستا از سال 
1384 موضوع دو منظوره كردن جايگاه هاي 
عرضه فرآورده هاي مايع به شركت ملي پخش 

فراورده هاي نفتي محول شد .
از سال 1386 كليه وظايف شركت بهينه سازي 
مصرف سوخت در حوزه پروژه ملي سي .ان .جي 
به شركت تازه تاسيس گازخودرو ايران منتقل و 
اين شركت رسما مسووليت توسعه جايگاه هاي 
كارگاهي  تبديل  و  منظوره  تك  سي .ان .جي 

خودرو را به عهده گرفت . 
از اواخر سال 1388 به منظور ايجاد مديريت 
متمركز در امور مرتبط با سي .ان .جي، وظايف 
شركت گاز خودرو ايران نيز به مديريت طرح 
فرآورده هاي  پخش  ملي  شركت  سي .ان .جي 
به سابقه  توجه  با  اين شركت  و  واگذار  نفتي 
تجربيات  و  سوخت  توزيع  حوزه  در  طوالني 
توسعه  حوزه  در   1384 سال  از  شده  حاصل 
ساخت  مسووليت  دومنظوره،  هاي  جايگاه 
كارگاهي  تبديل  و  منظوره  تك  جايگاه هاي 

خودرو را نيز عهده دار شد. 

تاكنون حدود 18 ميليون خودروي گاز سوز 
سهم  با  ايران  كه  دارد  وجود  دنيا  سراسر  در 

شكل 1- تجهيزات مورد استفاده در ايستگاه سوخت رساني سي .ان .جي

نماي شماتيك تجهيزات مكانيكي كه در يك ايستگاه CNG مورد استفاده قرار ميگيرد.
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و  اول  جايگاه  در  ميليون دستگاه خودرو   3,5
كشورهاي پاكستان، آرژانتين، برزيل و چين به 
ترتيب در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. حضور 
ايران در رده اول اين جدول نشان دهنده اين 
ايران  در  سي .ان .جي  صنعت  كه  است  نكته 
بسيار حايز اهميت بوده و داراي پتانسيل جهت 

گسترش فناوري در اين صنعت است.  
پخش  ملي  شركت  آمار  آخرين  طبق 
فرآورده هاي ايران تعداد كل جايگاه هاي سي .

تيرماه  تاريخ 25  تا  ايران  سرارسر  در  ان .جي 
امسال93 تعداد دو هزار و 219 عدد است كه 
پيش بيني شده تا پايان سال 1393 تعداد 100 
ايستگاه جديد راه اندازي و به بهره برداري برسند.

ايستگاه سوخت رساني  تجهيزات 
CNG

به طور كلي يك جايگاه سوخت گيري سي .
ان .جي معموال از اجزاي زير تشكيل شده است. 

( شكل(1) ).
(Dryer) سيستم خشك كن گاز -

Blow Down مخازن -
- مجموعه كمپرسور همراه موتور محرك 

گازسوز يا موتور الكتريكي
- مخازن ذخيره سازي سي .ان .جي

- توزيع كننده هاي سوخت 
- مجموعه لوله كشي، شيرها و سيستم هاي 

كنترل 
البته لزوما همه جايگاه هاي سي .ان .جي داراي 
همه اين اجزا نبوده و بسته به نوع طرح، بعضي 

از قسمت ها ممكن است حذف شوند و اجزاي 
ديگر جايگزين آن ها شوند.

ايران خودرو و صنعت  تام  شركت 
CNG

سال  دو  از  پس  ايران خودرو  تام  شركت 
و  سي .ان .جي  ايستگاه هاي  زمينه  در  تحقيق 
ارتباط با سازندگان تجهيزات موفق شد در سال 
1387 مناقصه تامين، نصب و راه اندازي تعداد 
75 جايگاه سي .ان .جي را از شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران برنده و رسما فعاليت 
خود را در صنعت جايگاه هاي سي .ان .جي آغاز 

كند.
سريع  پيشرفت  دليل  به   1388 سال  در 
تعداد 40  انجام كار  پروژه مذكور و حسن  در 
جايگاه ديگر از طريق شركت پخش به شركت 
تام ايران خودرو واگذار شد. در سال 1390 نيز 
شركت تام موفق شد تامين، نصب و راه اندازي 
تعداد 100 جايگاه ديگر را از طريق شركت هسا 
دريافت كرده تا تعداد كل جايگاه هاي شركت 
تام به عدد 225 ايستگاه افزايش يابد. تاكنون 
از 225 جايگاه تخصيص يافته به شركت تام، 
مدار  در  و  شده  راه اندازي  جايگاه   190 تعداد 
آينده  بقيه در  بهره برداري قرار گرفته است و 

نزديك به بهره برداري خواهند رسيد.
تجربه  تام  شركت  فوق  پروژه  انجام  در 
همكاري با شركت هاي فعال در زمينه ساخت 
تجهيزات استراتژيك جايگاه سي .ان .جي چون 
كمپرسور از كشورهاي نيوزلند، كره جنوبي، ايتاليا، 
كانادا در كنار شركت هاي باسابقه داخلي را داشته 

و در طي اين مدت توانسته با آموزش كارشناسان 
خبره و كسب تجربه صالحيت انجام كليه امور 
مهندسي و خدمات از جمله طراحي، ساخت و 
از فروش جايگاه هاي  امور خدمات پس  كليه 
سي .ان .جي را كسب كند.شركت تام ايران خودرو 
مطابق برنامه ريزي استراتژيك شركت در استفاده 
از توان داخلي ساخت و بومي سازي محصوالت 
صنعت نفت و گاز همچنين سابقه ساخت برخي 
از قطعات كمپرسورها و تجهيزات جايگاه در 
پروژه هاي پيشين در حال برنامه ريزي اجرايي و 
مذاكره با شركت هاي صاحب تكنولوژي براي 

پياده سازي اين مهم است.
شده  داخلي سازي  تجهيزات  مهم ترين  از 
ياتاقان  ساخت  به  مي توان  تام  شركت  در 
سي .ان .جي  برگشتي  و  رفت  كمپروسورهاي 

اشاره كرد. 
در كنار سابقه حضور تام در صنعت سي .ان .
جي، وجود تيم مهندسي مجرب، پشتوانه مالي 
شركت، استفاده از توانمندي هاي بزرگترين گروه 
تاسيس  زمينه هاي  وجود  خاورميانه،  صنعتي 
خطوط توليد در شركت هاي زير مجموعه (مانند 
ماشين ابزار) همه از مواردي بوده كه گام موثري 
در پيشبرد اهداف متعالي آن داشته است كه در 
زمينه پياده سازي هرچه سريع تر افزايش ظرفيت 
ايران  سراسر  در  سي .ان .جي  سوخت رساني 
در تمامي زمينه هاي مهندسي، تامين، نصب، 
از  از فروش و مهم تر  راه اندازي، خدمات پس 
همه ساخت داخل تجهيزات و قطعات براي تام 

نقش مهمي ايفا كرده است.

منابع:
1- بابائي، عليرضا. (1381). «بازرسي هاي غيرمخرب روي مخازن نگهداري گاز طبيعي فشرده CNG». مجموعة مقاالت اولين كنفرانس تبديل سوخت خودروها 

       .CNG به گاز طبيعي فشرده
2- اختياري، محمدعلي (1389)، « مقايسه عملكرد سوخت هاي CNG و ديزل در اتوبوس هاي شهري با استفاده از تحليل چرخه توليد تا مصرف (LCA)» ، كتبچه 

       .LCA راهنماي
www.niopdc.ir 3- وب سايت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

http://fa.wikipedia.org/wiki /4-سي ان جي

مخازن ذخيره سازي ايستگاه CNG بيدارچشمه كرج نصب شده توسط تام، تام نامه/عكاس: مرضيه سادات غضنفري



36

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
شماره 13 |  شهريور 93

فرهنگ و هنر

تام نامه - فريد رزم يار(گروه نفت،گاز و پتروشيمي):كوير آب و هوايى 
بسيار متغير دارد . گرماى طاقت فرساى تابستان و سرماى باورنكردنى در 
زمستان. بارها شده كه اين منطقه رنگ باران به خود نديده است.  سوغاتش 
شن است كه جريان باد آن را براي شهرهاي كرانه اش به ارمغان مي برد. 
مردم كوير در دوران هاى مختلف و با توانايي هاى نسبى خاص آن دوره، 
همواره مجبور بوده اند تا خود را با اين محيط سازش ناپذير و نامساعد وفق 
دهند. بهترين مثال از اين گونه سازگارى و انطباق با محيط، بادگير است. 
شايد بتوان گفت شهرها و روستاهاي كويري با بادگير نفس مي كشند.

كد: 91497

بادگير و كاريز و خانه هاى گنبدى بدون ترديد 
از نمادهاى تمدن ايرانى است. دقيقا معلوم نيست 
اولين بادگير در كدام يك از شهرهاي ايران ساخته 
شده ولى سفرنامه نويسان قرون وسطى بيشتر از 
بادگيرهاى شهرهاى كويرى مانند يزد ، كرمان ، 
گناباد ، طبس و بم نام برده اند. ساختار اين نمونه 
تحسين برانگيز معمارى براى استفاده از انرژى 
باد تعريف شده و يكى از شگفتى هاى معمارى 

به  خاورميانه  خشك  و  گرم  مناطق  در  بومى 
حساب مى آيد. اين سبك معمارى از مصر گرفته 
تا پاكستان، براساس آب و هواى هر منطقه، شكل 
خاص خود را گرفته است . بجير در ايران و عراق، 
مالكوف در مصر، برجيل در امارات متحده عربى و 

َمنق در پاكستان.
همان گونه كه معماران ايراني از عامل سرماي 
ديوارهاي  ايجاد  وسيله  به  زمستان هاي سخت، 

بلند يخچال بهره مي گرفتند و با يخ بستن آب 
ثمره  بزرگ،  و  گود  چال هاي  در  يخ  انباشتن  و 
سرماي زمستان را به صورت اين ماده بلورين به 
دست مي آوردند تا هنگام تابستان و شدت گرما 
در اختيار مردم تشنه و گرمازده بگذارند. عامل باد 
را نيز با استادي و هوشمندي فراوان براي تعديل 
گرماي درون خانه ها و گوارا كردن آب آب انبارها 

به خدمت مي گرفتند.
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چگونگي استفاده از عامل باد در بادگيرها بدين 
ترتيب است كه اين بناهاي برج مانند باريك و 
بلند چهار پهلو يا هشت پهلو بر فراز بام ساختمان 
چهار  در  را  بنا  باالي  قسمت  مي شود.  احداث 
سمت، گشاده و باز مي گذارند. باالي دهانه هاي 
چهارگانه يا احيانا هشت گانه، رو به آسمان، بسته 
است ولي پايين آن به طرف داخل بنا تا درون 
بنا باز و آزاد است. در عين حال داخل بناي برج 
مانند را به وسيله تيغه ها و پره هاي آجري مورب 
به چهار قسمت تقسيم مي كنند؛ به طوري كه 
در فضاي باالي بنا، باد هرگاه از هرسو بوزد، به 
درون دهانه همان سو وارد مي شود و بر اثر اين 
كه تيغه ها و پره هاي مورب در داخل بادگير رو 
به پايين ادامه دارد، كشش باد هم به سمت پايين 
ادامه پيدا مي كند و باد از هواي آزاد باال به درون بنا 
مي رسد و از سوي ديگر هوا بيرون مي رود و اين 
امر باعث وزش باد و جابه جا شدن هواي فضاي 

داخل ساختمان مي شود.
بعضى از بادگيرها، فقط از طريق جابجايي هوا 
داخل بنا را خنك مى كنند و بعضى ديگر، هم از 
طريق جابجايي هوا و هم از طريق تبخير اين 
عمل را انجام مى دهند. بدين صورت كه جريان 
هوا پس از ورود به داخل ساختمان از روى يك 
حوض سنگى كوچك و فواره رد مى شود و سپس 
از آنجا به ساير اطاقها هدايت مى شود. اطاق زير 
بادگير كه حوض و فواره در آن قرار دارد به صورت 
هشتى (هشت ضلعى) است و درهاى متعددى 
در آن وجود دارد. در هر زمان كه نياز به خنك 
كردن اطاق خاصى باشد، در ميان آن اطاق و اطاق 

هشتى زير بادگير را باز مى كنند.
بايد توجه داشت كه در مناطق گرم و خشك 
مركزى ايران، به دليل خشكى هوا، آب سريعتر 
تبخير شده و عالوه بر ايجاد برودت در محيط، 
باعث افزايش رطوبت نسبى هوا نيز مى شود. در 
نتيجه هم گرما و هم خشكى بيش از حد هوا را 

كاهش مى  دهد و محيطى مطبوع براى ساكنين 
خانه ايجاد مى كند ولى استفاده از اين روش در 
بادگيرهاى جنوب كشور كه داراى اقليمى گرم 
و مرطوب است، ممكن نيست. زيرا اوال به دليل 
باال بودن ميزان رطوبت نسبى و اشباع نسبى هوا 
از بخار، تبخير آب به سهولت صورت نمى گيرد 
و در ثانى اضافه كردن هواى نم دار به محيطى 
كه هواى آن بيش از حد آسايش انسان مرطوب 
است، شرايط زيستى را مشكل تر مى كند. بدين 
جهت بادگيرهاى جنوب، فقط از طريق جابجايي 
هواى داخل خانه، باعث كاهش دماى فضاى آن 

مى شوند.
بادگيرها با اشكال مختلفي در شهرهاى مركزى 
و جنوب ايران ساخته شده اند. بادگيرها معموال يك 
طرفه، چهار طرفه و يا هشت طرفه هستند. در 
شهر يزد تمامى بادگيرها مرتفع و چهار طرفه يا 
هشت طرفه هستند. ولى برعكس در شهر ميبد 
است،  يزد  شهر  غرب  كيلومترى  پنجاه  در  كه 
بادگيرها كوتاه و يك طرفه هستند. اين امر بدين 
خاطر است كه در ميبد، بادهاى كويرى، توام با 
گرد و غبار از سمت كوير مي وزد و اهالى مجبورند 
كه بادگيرهاى خود را پشت به اين باد و در جهت 
باد مطلوب بسازند. ولى در يزد، چون بين دو رشته 
كوه قرار گرفته، بادهاى كويرى كمتر جريان دارد و 
مى توان بادگيرهاى مرتفع چند طرفه احداث كرد.

در شهرهايي كه باد مطلوب نيز داراى قدرى 
گرد و غبار است، مانند گناباد در استان خراسان، 
معموال يك فضاى خاكريز در زير بادگير ايجاد 
اين قسمت  را در  بادگير  كانال  مى كنند. مقطع 
عريض تر  قدرى  آن  باالى  مقطع  به  نسبت 
مى گيرند تا سرعت باد كاهش يابد و غبار و خاك 
در آن ريخته شود. باد پس از ورود به دهانه بادگير 
و عبور از محوطه خاكريز، قدرى صاف تر شده و 
وارد اطاق مى شود. بادگيرهاى يك طرفه عموما 
كوتاه هستند و آنها را نمى توان در محيطى كه 

داراى گرد و غبار نسبتا زيادى است، مرتفع بنا 
كرد ولى بادگيرهاى چهار و هشت طرفه داراى 
ارتفاع بيشترى هستند. خصوصا بادگيرهاى بسيار 
بلند را هشت طرفه احداث مى كنند تا در مقابل 
فشار باد پايدارى بيشترى داشته باشد و شكل بدنه 
بادگير باعث عبور جريان باد با فشار كمترى شود. 
ميله هايي كه از كناره هاى اين برج ها بيرون آمده، 
حكم داربست را داشته كه گاهى براى بازسازى 
بعضى قسمت هاى برج از آنها استفاده مى شود. 
شهر تاريخى يزد به شهر بادگيرها معروف است و 
به تحقيق، نسبت به ساير شهرهاى مركزى ايران 
داراى بيشترين تعداد بادگير است. در اين شهر، 
مرتفع ترين بادگير جهان يعنى بادگير باغ دولت آباد 
وجود دارد كه داراى حدود 34متر ارتفاع است. اين 
بادگير هشت طرفه، باد را از هر سمتى كه بوزد به 

درون ساختمان هدايت مى كند.
مصالح ساختماني بادگيرها را معموال خشت 
مي دهد.  تشكيل  چوب  و  گچ  گل،  آجر،  خام، 
خاصي  ويژگي هاي  از  خود  بادگيرها  نماسازي 
وسيله   به  ظرافت  نهايت  در  و  است  برخوردار 

آجركاري و يا گچ بري ساخته مي شود.
امروزه از بادگيرها به صورت گذشته نمي توان 
به  تنها  ساختمان  تهويه  تامين  و  كرد  استفاده 
وسيله بادگر ديگر ميسر نيست. پيشرفت روزافزون 
سيستم هاي تهويه مدرن امروزى باعث شد تا اين 
هنر سنتى و قابل توجه كهنه شود، ولى اكنون كه 
آلودگى هاى انرژى هاى فسيلى بسيار رايج شده، 
استفاده از فناوري همگون با محيط طبيعي و نيز 
استفاده از انرژي هاي پاك مانند انرژي خورشيد، 
زمينه  در  يافته اند.  بسياري  اهميت  آب  و  باد 
معماري نيز دوباره مى بينيم كه برج هاى بادگير 
توجه معماران نوگرا و خالق را جلب كرده است. 
شايد در آينده اى نه چندان دور، شاهد عمارت هايي 
نياز  بنابر  باشيم كه به سبك و شكلى متفاوت 

امروزى، از اين بادگيرها استفاده كنند. 

خانه آقازاده ابركوه، تام نامه /عكس: دريافتي از ويكى پديا
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پيشينه سفالگري در ايران به بيش از 10هزار سال مي رسد و طي 
قرن ها اين هنر زيبا با فرهنگ و تاريخ ايران عجين گشته و تعلق 
فرزندان  همه ي  پود  و  تار  در  موروثي  هنر  اين  به  خاص  خاطري 

ايران زمين نهادينه شده است.
 با توجه به گسترش روزافزون حوزه هاي كاربرد رباتيك صنعتي، 
اما  نيست.  زمينه سفالگري چندان غريب  ربات ها در  از  بهره گيري 
آنچه اين موضوع را براي ما جذاب تر مي كند، حضور يك ايراني در 

تيم تحقيقاتي ربات  سفالگر است.
ساخت  پروسه  يك  رباتيك  سفالگري  يا   Fabclay تكنولوژي   
و    KUKA صنعتي  ربات  از  استفاده  با  كه  است  رباتيك  افزايشي 
به  را  پيچيده اي  بعدي  سه  اشكال   ، بعدي  سه  پرينتر  تكنولوژي 

سفالگري رباتيك با استفاده از ربات KUKA و
 تكنولوژي پرينتر سه بعدي

كد: 91498

تام نامهـ  امير علمي گروه سيستم هاي رباتيك: ظروف سفالي، از قديمي ترين ساخته هاي دست بشر است كه از 
ابتدا از آن براي ذخيره آب و غذا بهره مي برد اما طي ساليان متمادي سفالگري به يك پيشه  هنري و ظروف سفالي 

به اثر هنري ارزشمند و ماندگار بدل شدند و تا به امروز نيز چرخ هاي سفال گري هرگز از حركت نايستاده اند.

ربات kuka  در حال پروسه ساخت اليه اليه با گل رس، تام نامه/ عكس: 
IAAC دريافتي از مركز تحقيقات

تقابل سنت و مدرنيته در هنر سفالگري، تام نامه/عكس: دريافتي 
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صورت اليه اليه پياده سازي مي كند.
معماري  موسسه  دانشجويان  از  نفر  سه  توسط  اوليه  طرح  اين 
پيشرفته كاتوليناي (IAAC1) شهر اسپانيا به نام هاي نسيم فشمي 
از ايران، ساشا جوكيگ2  از صربستان و استارسك الرا3 از كلمبيا 

مورد تحقيق قرار گرفته است.
اين تيم تحقيقاتي با استفاده از تجربيات به دست آمده از نمونه 
نحوه  و  ماشين  با  ارتباط  نحوه  مواد،  خصوصيات  شامل  اوليه، 
پياده سازي طرح هاي سه بعدي در حال توسعه نمونه اوليه هستند.

از تكنولوژي پرينتر سه بعدي رباتيك در معماري و پياده سازي 
دكور نيز استفاده مي شود، براي نمونه مي توان به طرح آجر چيني  و 

دكور هاي چوبي موسسهETH زوريخ، اشاره كرد.
پروسه هاي ساخت به طوركلي به دو دسته تقسيم مي شود يك 
تراشكاري  و  فرزكاري  دريل كاري،  مانند  فعاليت هايي  دسته شامل 
اوليه  مواد  به منظور كم كردن  كار  تراشيدن قطعه  و  بريدن  براي 
 (subtractive)كاهشي پروسه  آنها  به  اصطالح  در  كه  مي باشد 
مواد  افزايش  به  منجر  كه  پروسه هايست  ديگر  مي گويند، دسته اي 

اوليه مي شود و به آنها پروسه هاي افزايشي(additive) مي گويند.
پروسه هاي افزايشي پرينتر سه بعدي با افزودن اليه  اليه مواد و 
يكي كردن آنها به يكديگر، پروسه هاي ساخت و توليد را در آستانه 
حذف  با  همراه  نزديك  آينده  در  و  داده  قرار  انقالبي  تحول  يك 
بسياري از محدوديت هاي ساخت، سرعت و نرخ صرفه جويي بسيار 

بااليي را با خود به ارمغان خواهد آورد. 
افزايشي  تكنولوژي  حوزه  در  رباتيك  مطالعات  تعدد  به  توجه  با 
قابليت هاي تلفيق  با  آتي  سال هاي  در  مي رسد  نظر  به  اليه اليه، 

دست آوردهاي  با  صنعتي  ربات هاي   Offline Programming
ساخت  پروسه هاي  در  ربات ها  سهم  بعدي،  سه  پرينتر  تكنولوژي 
افزايشي بيش از گذشته افزايش يابد. ازين رو با توجه به گستره ي 
اين  مي شود  پيشنهاد  صنعت  در  آنها  گذاري  اثر  ميزان  و  كاربرد 
دست مطالعات در قالب فعاليت هاي R&D مورد توجه كارشناسان 

رباتيك كشور قرار گيرد.

گونــاگون

Refrence :  
1-www.3ders.org/fabclay
2-www.solidsmack.com/fabrication-fabclay  
3-http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/robots-in-architecture  

1-Institute for Advanced Architecture of Catalonia             2-Sasha Jocik                   3-Starsk Lara  

شكل هندسي سه بعدي با استفاده از تكنولوژي پرينتر سه بعدي رباتيك،تام نامه/
  Fabclay عكس: دريافتي

/عكس:  پياده سازي اليه اي بناي آجري با استفاده از تكنولوژي پرينتر سه بعدي، تام نامهـ 
  IEE دريافتي از مركز تحقيقات

چرخ تعبيه شده در زير ربات به عنوان محور هفتم ربات كه موجب دسترسي 
بيشتر آن براي ساخت بناهاي بزرگتر مي شود، تام نامه / عكس : دريافتي از 

  IEE مركز تحقيقات

استفاده از تكنولوژي پرينتر سه بعدي براي پياده سازي دكور سه بعدي 
 IEE چوبي، تام نامه / عكس :دريافتي از مركز تحقيقات
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دهه كرامت، ميالد برادر و خواهري آسماني
ناصر  مهدي  نامه-  تام 
روابط  شريعت(واحد 
فاصله  ساله،  :هر  عمومي) 
زمانى 10 روزه ميان ميالد 
سالم  معصومه  حضرت 
اهللا عليها و امام رضا عليه 
السالم بهانه اى است تا در 
اين دهه با زندگي و درياي 
جود و كرم و سخاوت اهل 
و  شده  آشنا  بيشتر  بيت 
خود را به زينت صفات آنان 

آراسته كنيم.
عليه  رضا  امام  مراقد  وجود   
السالم و حضرت معصومه السالم 
اهللا عليه در ايران واسطه اي شده 
از  بيش  را  خود  ايرانيان  ما  تا 
برادر  و  خواهر  اين  به  ديگران 
را  خود  و  كرده  احساس  نزديك 

در سايه حضورآنان قرار دهيم. 
رهبري  و  امامت  سال   20 از 
امامت  آخر  سال  پنج  شيعيان، 
مصادف  سالم  عليه  رضا  امام 
مامون  بود.  مامون  خالفت  با 
خراسان  به  را  خالفت  مركز  كه 
به  مرو  در  بود،  كرده  منتقل 
اين  و  داد  خالفت  پيشنهاد  امام 
بدين  تا  باشد  واليتعهد  خود  كه 
علويان  شورش  طرفي  از  وسيله 
ديگر  طرف  از  و  كرده  آرام  را 
خود  حكومت  براي  مشروعيتي 
پاسخ  كند.  فراهم  امام  از  پس 
خود  مامون  درخواست  به  امام 
فرمودند:  امام  است.  توجه  قابل 
«اگر خالفت را خدا براي تو قرار 

ديگري  به  كه  نيست  جايز  داده 
تو  آن  از  اگر خالفت  و  ببخشي 
نيست، تو چه اختياري داري كه 

آن را به ديگران واگذاري؟»
و  اصرار  پافشاري،  با  اما 
قبول  با  امام  نهايت  در  تهديد، 
واليتعهدي در درخواست مامون 
مجبورم،  كه  «اينك  فرمودند: 
قبول مي كنم به شرطي كه كسي 
رسمي  و  نكنم  نصب  و  عزل  را 
را تغيير ندهم و از دور بر بساط 

خالفت نظر داشته باشم.» 
رضا،  امام  واليتعهدي  با 
علويان و سادات به ايران گسيل 
حضرت  جمله  آن  از  و  شدند 
معصومه(س) بودند كه با برادران 
ديدار  براي  سادات  از  عده اي  و 
برادر عزم اين سرزمين را كردند. 
ماموران  با  كه  هايي  درگيري  با 
اين  از  عده اي  داد  رخ  عباسي 
و  رسيدند  شهادت  به  سادات 
دچار  نيز  معصومه(س)  حضرت 
و  شده  مسموميت  يا  بيماري 
رضا  امام  يافتند.  وفات  قم  در 
اين  وصف  در  السالم  عليه 
برادر  ديدار  به  كه  گرامي  خواهر 
كس  فرمودند:»هر  نشد،  نايل 
كند،  زيارت  قم  در  را  معصومه 
زيارت  مرا  كه  است  مانند كسى 
فضايل  ذكر  در  است».   كرده 
حضرت معصومه(س) آمده است 
كه گروهي از شيعيان براي ديدار 
به  السالم  عليه  كاظم  امام  با 
مدينه آمدند و چون امام در مدينه 

نداشت، پرسش هاي خود  حضور 
از  پس  امام  تا  دادند  تحويل  را 
بازگشت پاسخ گويند. با طوالني 
آنان  امام  روزه  شدن غيبت چند 
بازخواستند  را  خود  پرسش هاي 
امام  به خدمت  بعدي  تا در سفر 
حضرت  اينكه  از  غافل  برسند 
معصومه پاسخ سوال ها را نگاشته 
است. آنان با مالحظه ي پاسخ ها 
با خوشحالي و سپاسگزاري مدينه 
از قضاي روزگار  را ترك كردند. 
در بين راه با امام موسي بن جعفر 
عليه السالم مواجه شده، ماجراي 
امام  وقتي  گفتند.  باز  را  خويش 
پاسخ پرسش ها را مطالعه كردند، 

سه بار فرمود: پدرش فدايش.
رضا  امام  از  زيبا  حديثي 
عليه السالم: مومن كسي است 
و  پيامبر  خدا،  از  كه سه خصلت 
امامش در او باشد. رازپوشى را از 
خداي خود، مدارا كردن با مردم را 
از پيامبرش و شكيبايى در شدت 
و سختى را از امامش داشته باشد. 

(تحف العقول)
رضا  امام  زيارت  فضيلت 
از  احمدبزنطى  السالم:  عليه 
ياران امام رضا عليه السالم گويد: 
شنيدم  السالم  عليه  رضا  امام  از 
كه فرمود: هر يك از دوستان من 
كه عارفانه به ديدار من آيد، من 
خود در روز رستاخيز از او شفاعت 

مي كنم (امالى صدوق 119)
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سـرعت ، ثـانيه، زنـدگي

ناصر  مهدي   - نامه  تام 
 : عمومي)  روابط  شريعت(واحد 
ثانيه هاي زندگي، تنها ، لحظاتي 
دور  و  كذر  حال  در  كه  نيستند 
شدن از ما باشند. اين ها ذخايري 
گران بها هستند كه هر ذره ي آن 
را بايد ازدست زمان بيرون كشيد، 

اندوخت و حفظ كرد.
به  كوتاهي  زمان  ثانيه  يك  شايد 
و  ثانيه  اين  عمق  در  اگر  اما  برسد  نظر 
نيز  را  ، عامل سرعت  آن  ريز  كسرهاي 
بيفزاييم ، اين مدت چندان هم كوتاه به 
نظر نخواهد آمد. هيچ به ذهنتان خطور 
ثانيه¬ي  در همين چند  است كه  كرده 
جريان  در  عظيمي  اتفاقات  چه  اندك 

است؟
دست يابي به سرعت هاي باال همواره 
آرزوها  پايدارترين  و  ترين  قديمي  جزو 
نيز  امروزه  است.  بوده  بشر  نيازهاي  و 
باال  سرعت هاي  به  مربوط  پروژه هاي 
جزو  هوا،  يا  آب  در  چه  و  خاك  در  چه 
پروژه هاي  پيچيده ترين  و  خطرناكترين 
است.  فناوري  و  صنعت  دنياي  ممكن 

از  پيشرفته اي  حد  چه  سوخت،  چقدر 
تكنولوژي و چه ميزاني از جسارت براي 
رسيدن به اين سرعت ها مورد نياز است؟

اما شما خود، هم اكنون سوار بر يكي 
از سريع ترين و ايمن ترين وسايل نقليه 
اينكه به هيچ  موجود هستيد. علي رغم 
عنوان در خط مستقيم حركت نمي كنيد، 
دستان  در  كه  آبي  از  پر  ليوان  از  اما 

شماست حتي يك قطره فرو نمي ريزد.
وضعيتي كه در آن هستيد را بار ديگر 
مرور كنيد. شما سوار بر توپ بسيار بزرگي 
هستيد كه بدون سوخت، با سرعت 1600 
و  انسان  ميلياردها  با  ساعت  بر  كيلومتر 
با  و  هستند  آن  روي  بر  كه  موجوداتي 
انبوهي از آب و سنگ و صخره ، در حال 
چرخيدن به دور خود است. در كشاكش 
اين چرخش سرسام آور، شما همچنين با 
سرعت 107 هزار كيلومتر بر ساعت در 
حال گذر از كنار كره اي آتشين با حجمي 
يك ميليون برابر بزرگتر از زمين هستيد 
و زنده بودن شما مديون حرارت و فاصله 
 . است  آن  از  متناسبتان  سرعت  و  آن 
خورشيد نيز به نوبه خود همراه با منظومه 

شمسي با سرعت220 كيلومتر بر ثانيه در 
كهكشان و همزمان با سرعت فوق ا لعاده 
600 كيلومتر بر ثانيه در حال حركت در 
خوشه ي كهكشاني بسيار بزرگتر از تصور 

ماست.
همين  خواندن  خالل  در  شما  يعني 
چند سطر و در همين اندك ثانيه هايي 
كه وضع موجودتان را بررسي ميكرديد، 
هزاران هزار كيلومتر از وضعيت قبلي خود 
در فضا دور شده ايد و بي  آنكه احساس 
سرعت  به  و  چرخيده ايد  شتاب  به  كنيد 

پيش رفته ايد.
انرژي و دقت غير قابل تصوري كه اين 
هياهوي با شكوه و عظيم طبيعت براي 
آفريدن لحظه به لحظه ي همين ثانيه ها 
به ظاهر ناچيزكه براي زندگي در اختيار ما 
قرار داده است خود عاملي است كه بدانيم 
هر ثانيه در ذات خود چه قدر طوالني و 
هر لحظه ي آن چه قدر گران بهاست. اين 
كارگاه بي انتهاي هستي چه هزينه اي را 

براي زنده بودن ما پرداخت مي كند؟ 
فقط هزينه ي زنده بودن خود در يك 
لحظه را با ساعت طبيعت محاسبه كنيد.
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كاريـكاتور
كد: 91502

مسابقه پيامكي شماره 13 تام نامه 
از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره 12  ضمن تشكر 
تام نامه شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در 

دوره جديد مسابقات تا 2 مهرماه 1393 تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب سركار خانم روشنك 
ديد  از  برتر  نوشته  عنوان  به  عمومي  روابط  واحد  از  سپاسيان 
مخاطبان انتخاب شد همچنين به قيد قرعه جناب آقاي  رسول 
فالحي از گروه سيستم هاي رباتيك و جناب آقاي شهرام بحيرايي 

از معاونت مالي به عنوان برندگان مسابقات پيامكي تام نامه انتخاب 
شدند.

همكاران محترم جهت شركت در اين مسابقه مي توانند كد 
مربوط به مطلب مورد نظر خود را به شماره 30004897 به صورت 

پيامك ارسال كنند.
خواهشمند است تنها يك بار و فقط به يك كد راي خود را با 

پيام كوتاه ارسال كنيد.
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