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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 
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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.

ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)تسليت 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.

 براي دريافت فايل الكترونيكي تام نامه به آدرس اينترنتي
استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز استwww.tam.co.irمراجعه فرماييد.



4

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره   15و 16| اسفند93

سخن سر دبير

كد: 91546

سازمان ها در دوره حيات خود افت و خيزهاي بسياري را تجربه مي كنند. آنها در برهه هاي 
مختلف بنابر اقتضاي فعاليت و محيط كسب و كار خود تصميمات متفاوتي ميگيرند و اين 
تصميم ها آينده سازمان را تضمين مي كند. تجربه نشان داده كه تغيير رويه همواره براي 
سازمان ها هزينه هايي جهت احيا و ثبات به  همراه داشته است.تام از معدود سازمان هايي 
است كه پس از رسيدن به نقطه اوج و كسب خبرگي در صنعت خودروسازي ـ صنعتي با 
پيشرفته ترين سطوح تكنولوژي- و به انجام رساندن آن به بهترين شكل در اين صنعت، 
 توانست سمت و سوي كسب و كار خود را تغيير داده و تولد و رشدي دوباره را تجربه كند. چنين 
رويكرد نادري،  آن هم با كمترين افول در درآمد و فروش،  در كشورمان،  كم نظير قلمداد مي شود 
و قابل توجه است.تام ايران خودرو شركتي است كه نه تنها نام گروه بزرگ صنعتي ايران خودرو 

را به همراه دارد  بلكه ايده هاي نوآورانه و بلندپروازانه پايه گذارانش را محقق كرد. 
در ابتداي راه عامل موفقيت اين شركت ايجاد بستر دانشي مناسب جهت كسب دانش 
روز خودروسازي جهان بود كه به بارورسازي آن در ايران منجر شد و در ادامه، دورانديشي 
سكان داران اين شركت در تدوين استراتژي هاي توسعه سازمان بود كه به ياري آن آمد و با به 
كارگيري آموخته هاي صنعتي و تكنولوژيكي تام  توانست در سايرصنايع مادر كشور، تحولي نو 
ايجاد كند . بدين ترتيب تام در اوج بلوغ سازماني خود اقدام به نفوذ به بازارهاي غيرخودرويي  
كرد و به جايگاه فعلي خود در ميان پيمانكاران برتر صنعتي و اجراي پروژه هاي بزرگ ملي در 

حوزه هاي معدني،  ريلي، نيروگاهي و نفت و گاز دست يافت.
اين شركت با كسب موفقيت هاي جديدتر در هر سال و با اعتماد بر سرمايه انساني شايسته 
و توانمند خود، به سوي آينده اي روشن گام برمي دارد. اكنون تام در هفدهمين سال فعاليت 
خود ، به آينده اي مي انديشد كه در آن چابك و پيشرو به ارائه بهترين راه كارهاي مهندسي و 

تكنولوژيكي در سطح بين المللي بپردازد.

تـام 17 سالـه شـد...
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نگــاه

حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانى پس از كاشت يك اصله 
نهال در محوطه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزى تهران در آستانه 
روز درخت كاري گفت: پيام روز درختكارى و هفته حفظ منابع طبيعى اين است 
كه هيچ راهى جز آشتى با محيط زيست و به كارگيرى همه تالش ها براى 

حفظ و حراست از آن، وجود ندارد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، وي دكتر روحانى با اشاره 
به مشكالت زيست محيطى در استان هاى جنوبى و غربى كشور، افزود: اين 
روزها مشكالت زيست محيطى را بهتر مى توان لمس كرد كه چگونه زندگى 
هم وطنان ما را با زحمت و خطر مواجه كرده است و همگان شاهديم كه 

ريزگردها تا چه اندازه زندگى مردم را تحت فشار قرار داده اند.

كد: 91547 رييس جمهور

زندگى پايدار و سالم وابسته
 به حفظ محيط زيست است

برنامه ريزى براى انتقال 30 درصـد
حمل و نقل جاده اى به حوزه ريلى

عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى با تاكيد بر ضرورت انتقال 30 درصد 
حمل و نقل جاده اى به حوزه ريلى از اعتبار مورد نياز براى تجهيز و توسعه 

حمل و نقل جاده اى در كشور خبر داد.
به گزارش تين نيوز عباس آخوندى گفت: تمام راه هايى كه از جنوب به 
سمت شرق كشور امتداد دارند از مسير گرمسار كاناليزه مى شوند، بر همين 

اساس بايد براى اين شهر يك طرح توسعه اى در نظر گرفت.

وي با اشاره به اهميت توسعه راه آهن اظهار كرد: ميزان خودروهاى عبورى 
در جاده ها هم اكنون نسبت به دو دهه گذشته سه برابر شده و اين روند 
صعودى همچنان ادامه دارد. از آنجايى كه نزديك به 17 ميليون خودرو در 

راه هاى ايران تردد دارند نياز به توسعه تمام راه هاى كشور احساس مى شود.

رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با اشاره به 
حضور سازمان گسترش براى فعاليت در استان سيستان و بلوچستان تصريح 
كرد: براي فعاليت در سيستان و بلوچستان با مشكالتى روبرو هستيم اما اين 
مشكالت نمى تواند مانع از حضور و فعاليت در راستاى توسعه اين استان شود. 
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان 
دكتر نوروززاده بيان داشت: به دنبال ايجاد كارخانه الستيك سازى در استان و 

احياي كارخانه بافت بلوچ هستيم و در اين زمينه گام بر مى داريم. معاون وزير 
صنعت خاطرنشان كرد: قانون ماليات ها بايد اصالح شود وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با جديت در حال پيگيرى و رفع موانع پيش روى توليد در كشور است. 
وى ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران رقيب بخش خصوصى در 
كشور نيست بلكه اين سازمان مكمل بخش خصوصى در كشور به شمار مي آيد.

كد: 91549

دكتر نوروز زاده
ايـدرو رقيـب بخـش
 خصوصى در كشور نيست

وزيرصنعت

كد: 91550

اصالح 1500 رديف تعرفه واردات
 براى رفـع نگـرانى صنعتگـران

به گزارش خبرگزارى فارس وزير صنعت در حاشيه جلسه شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى در جمع خبرنگاران گفت: نظرات اصالحى براى 1500 
رديف تعرفه هفته جارى به دولت ارسال مى شود تا در صورت تصويب از اوايل 
سال 94 اجرايى شود،  اين در حالى است كه برخى از اين تعرفه ها كاهشى و برخى 
افزايشى است.  به گفته نعمت زاده،  صادرات در ده ماهه سال جارى از افزايش 22 

درصدى برخوردار بوده است،  ضمن اينكه واردات با ابزار تعرفه قابل كنترل است، 
به همين دليل دولت واردات اولويت 10 را با دو برابر سود بازرگانى مجاز اعالم 
كرده است،  البته تنها دو تا سه درصد واردات در گروه ده انجام مى شود. به گفته 
وي، برخى صنعتگران نگران واردات هستند كه بر اين اساس، پيشنهاد اصالح 
1500 رديف تعرفه اى به دولت در هفته جارى ارسال خواهد شد تا در صورت 

تصميم گيرى، از اوايل سال آينده اجرايى شود. 

گروه صنعتي ايران خودرو با هدف پايبندي به فرهنگ توسعه پايدار حفاظت 
محيط زيست، افرايش توليد موتورهاي كم مصرف و توسعه سبد سوختي 
محصوالت خود،  گام هاي موثري برداشته است. به گزارش ايكو پرس،  مهندس 
هاشم يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: 
 از ديگر برنامه هاي راهبردي ايران خودرو درزمينه توليدخودرو سازگار با محيط 

زيست طراحي و توليد خودروهاي هيبريدي و ديزلي براي ناوگان حمل و نقل 
شهري است. وي افزود: براساس مطالعات انجام شده درشركت هاي خودروسازي 
معتبر جهاني بيش از 80 درصد پيامد هاي زيست محيطي ناشي از كاركرد چرخه 
حيات خودرو دربخش مصرف توسط مشتري و مابقي آن درمرحله توليد و انتهاي 

حيات محصول است.

برنامه ايـران خـودرو، توليـد 
خودروي سازگار با محيط زيست

كد: 91551 مهندس يكه زارع 

كد: 91548 وزير راه و شهرسازى اعالم كرد
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بـا  انجمـن ها

صنعت خودرو براي ارتقا بايد بخش تحقيقاتي خود را فعال كند

تام نامهـ  انجمن تحقيق و توسعه صنعت، معدن و تجارت: 
دبير انجمن تخصصى مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 

گفت: سهم تحقيق و توسعه در صنعت خودرو نزديك به صفر 
است.

 على معصومى با اشاره به برگزارى همايش تحقيق و توسعه در سال 
جاري گفت: به دليل اهميت صنعت خودرو در كشور، يكى از نشست هاى 
تخصصى اين همايش با محوريت تحقيق و توسعه در خودروسازى و 
صنايع وابسته آن برگزار شد و همه حاضران در نشست به اتفاق اذعان 
كردند كه خودروسازان از مقوله تحقيق و توسعه غافل بوده اند. معصومى با 
تاكيد بر اينكه صنعت خودرو براى جهش و ارتقاى جايگاه فعلى ناچار به 
فعال كردن بخش تحقيقاتى خود است، افزود: بر اين اساس دو راه پيش 
روى خودروساز است كه راه نخست استراتژى وابسته به ديگر خودروسازان 
بزرگ دنياست. در اين حالت قرار نيست دانش فنى خودروسازى را در 
اختيار داشته باشيم و اگر اين مساله مدنظر است، مدل تحقيق و توسعه 

نيز بايد متفاوت باشد. 

برقى كردن مسير ريلى گرگان - گرمسار در دستور كار راه آهن
تام نامه ـ انجمن شركت هاى حمل و نقل ريلى: مديرعامل 
شركت راه آهن گفت: با افزايش ظرفيت كريدور شرق درياى 

خزر، حتما بايد راه آهن گرگان-گرمسار، برقى شود.
به گزارش تين نيوز محسن پورسيد آقايى مديرعامل شركت راه آهن با 
تشريح وضعيت خط ريلى ايران ـ تركمنستان ـ قزاقستان با اشاره به اينكه 
با افزايش ظرفيت در راه آهن گرگان ـ اينچه برون بايد مسير ريلى گرگان ـ 
گرمسار را هم افزايش ظرفيت بدهيم، گفت: با افزايش حمل و نقل در كريدور 
شرق درياى خزر به سمت اروپا يا خليج فارس، ترانزيت از گلوگاه گرمسار ـ 
گرگان افزايش پيدا مى كند كه در حال حاضر اين خط، ظرفيت محدودى دارد 

و بايد توسعه پيدا كند.
معاون وزير راه و شهرسازى در خصوص مزيت هاى كريدورشرق درياى 
خزر عنوان كرد: اين كريدور در مركز قزاقستان و در شرق درياى خزر، امكان 

ترانزيت را به سمت اروپا و خليج فارس فراهم مى كند همچنين كاالهاى چين 
به خصوص در استان هاى غربى اين كشور مى تواند از اين مسير به سمت اروپا 

به آب هاى خليج فارس جابه جا شود.

تام نامه ـ انجمن شركت هاى حمل و نقل ريلى: مديرعامل 

افزايش 200 ميليارد دالري درآمدهاى ايران
 با اجراى برنامه هاى اقتصاد مقاومتى

تام نامه ـ انجمن شركت هاى مهندسى، پيمانكارى نفت 
و گاز و پتروشيمى: مديركل برنامه ريزى استراتژيك وزارت 
نفت از افزايش 200 ميليارد دالرى درآمدهاى ايران با اجراى 

برنامه هاى اقتصاد مقاومتى ظرف چهار سال آينده خبر داد.
سعيد قوام پور در گفتگو با شانا تصريح كرد: با اجراى برنامه هاى 

اقتصادى مقاومتى درآمدهاى ايران از محل فروش صنايع پايين دستى 
نفت ظرف چهار سال آينده 200 ميليارد و پس از آن ساالنه 100ميليارد 
دالر افزايش مى يابد. وى با اشاره به اين كه وزارت نفت براى تحقق 
اقتصادى مقاومتى، گام هاى خوبى برداشته است، افزود: تا پايان امسال 
اقتصاد  برنامه هاى  قالب تحقق  در  نفت  پروژه صنعت  از 100  بيش 

مقاومتى در شوراى اقتصاد تصويب مى شود. 
كه  اين  بيان  با  نفت  وزارت  استراتژيك  برنامه ريزى  مديركل 
ارايه مى شود،  اقتصاد  بيشتر طرح هايى كه براى تصويب در شوراى 
مربوط به طرح هاى پتروشيمى است، تصريح كرد: پس از طرح هاى 
پتروشيمى، طرح هاى بخش نفت، گاز و سپس پااليشگاه ها و طرح هاى 

ذخيره سازى قرار دارند.
را  برنامه   6 مقاومتى،  اقتصاد  سياست  اجراى  براى  نفت  وزارت   
نفت،گاز،  و صادرات  توليد  افزايش  كه  است  داده  كارقرار  دستور  در 
فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى، حفظ بازارهاى صادراتى و بهينه سازى 

مصرف سوخت از مهمترين آنهاست.

اقتصادى مقاومتى درآمدهاى ايران از محل فروش صنايع پايين دستى 

كد: 91552

كد: 91553

كد: 91554
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رديف ششم فاز 12 پارس جنوبي وارد مدار توليد شد

ـ كربال از  تام نامهـ  خبرگزاري تسنيم: وزير كشور از پيشنهاد احداث راه آهن نجفـ 
سوى دولت عراق براى تسهيل تردد زائران خبر داد. 

عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در نشست خدمات رسانى به زائران اربعين حسينى)ع( و تقدير از 
دستگاه هاى مرتبط در اين عرصه، گفت: امسال شاهد بوديم مسووالن مربوطه صادقانه در داخل و خارج 
كشور خدمات الزم را به بهترين شكل در اختيار زائران اربعين حسينى قرار دادند. وزير كشور ادامه داد: بار 
عمده زائران به عهده استاندارى ايالم و خوزستان بود كه توانستند اين مسووليت را به خوبى انجام دهند. آنها 
توانستند در حمل و نقل، بهداشت و اسكان خدمات خوبى ارائه دهند. وزير كشور گفت: دولت درصدد است 
براى تسهيل تردد زائران اقدامات عمرانى انجام دهد و معابر بيشترى در اين خصوص در نظر گرفته شود كه 
ـ كربال از سوى دولت عراق پيشنهاد شده و اين موضوع  در اين خصوص احداث پل اروند و خط آهن نجفـ 

در حال بررسى است و اميدواريم بستر آن فراهم شود.

پيشنهاد احداث پل اروند و راه آهن نجفـ  كربال  

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

تام نامه- نفت نيوز: مديرعامل شركت ملي نفت گفت: رديف ششم فاز12 پارس جنوبي، 
وارد شبكه سراسري شد و هم اكنون فاز 12 به ظرفيت پااليشي كامل رسيده است.

ركن الدين جوادي همچنين افزود: قرار است اين فاز نيمه نخست اسفندماه به صورت رسمي افتتاح شود. در 
اين زمينه محمدجواد شمس، مديرعامل شركت پتروپارس پيشتر گفته بود: راه اندازي شش واحد در طول يك 
سال، چيزي فراتر از معجزه است كه جز با اعتقاد راسخ و باور به »توانستن« محقق نمي شد. وي افزود: با وجود 
تنگناهاي مالي، شركت ملي نفت ايران تا حد امكان با حمايت خود سبب شد تا عمليات اجرا استمرار داشته باشد. 
شمس با بيان اين كه فاز 12 پارس جنوبي به تنهايي تقريبا چهار درصد از كل گاز ميدان پارس جنوبي و كمي 
كمتر از يك درصد از كل گاز جهان را در خود جاي داده است، تصريح كرد: اين پروژه در ابعاد نيروي انساني، 

سرمايه گذاري، ميزان سودآوري براي كشور بزرگترين پروژه تاريخ صنعت كشور است.

كد: 91555

كد: 91556

ديدار رئيس اتاق بازرگاني
 ايران و عمان

تام نامهـ  اتاق بازگاني صنايع، معادن و كشاورزي: رئيس اتاق بازرگاني ايران با همتاي 
عماني خود، ششم دي ماه در محل اتاق ايران ديدار كردند و در اين ديدار گسترش 

همكاري هاي اقتصادي بين دو كشور مورد تأكيد قرار گرفت.
غالمحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: ارتباط ما با عمان يك نگاه استراتژيك بلند 
مدت است كه زمينه هاي همكاري هم فراهم شده است و نگاه مثبت و تشويق و حمايت دولت زمينه بسيار 
مهمي براي تحول روابط اقتصادي بين دو كشور است. تسهيالت و مشوقات تجاري از راه هاي تشويق 
سرمايه گذار خارجي خواهد بود مثال كاهش تعرفه ها كه مشوقي براي تجارت است و حجم مبادالت را 

باال خواهد برد.
شافعي با اشاره به مشكالت انتقال پول بيان كرد: اميدواريم كه با ارائه راه كار مناسب براي حل مشكل 
انتقال ارز توسط طرفين ميزان فعاليت هاي پولي بيش از پيش شود و آنچه كه با ديگر كشورهاي همسايه 

داريم بخش اعظم آن را با عمان داشته باشيم.

كد: 91557

ذوب آهن  اجتماعي  امور  و  منابع انساني  معاونت  سرپرست  معدن نيوز:  ـ  تام نامه 
اصفهان از هزينه  400 ميليارد توماني اين مجتمع براي انجام پروژه هاي زيست محيطي 

خبر داد.
 عبدالرضا محمودپور افزود: درحال حاضر اين تصور وجود دارد كه شركت ذوب آهن به دليل قدمت باال 
داراي تجهيزات قديمي و آالينده است اما نگاه در اين واحد صنعتي اين گونه است كه ذوب آهن اصفهان يك 

بنگاه اقتصادي و يك شركت پيشرو در عرصه هاي مختلف مديريتي، فني و زيست محيطي باشد.
وي با تاكيد بر اين كه اين نگاه باعث مي شود استراتژي هاي كالن و برنامه هاي توسعه و به سازي شركت 
مطابق با استانداردها و الزامات زيست محيطي منطبق شود، با اشاره به پروژه نصب غبارگير كنورتور افزود: 
جهت حل مشكل آاليندگي كنورتور كه از آخرين مشكالت مشهود زيست محيطي ذوب آهن است با شركت 

اشاتس آلمان قراداد منعقد شده كه در كنار آن يك تيم تحقيقاتي داخلي نيز فعاليت مي كنند.

هزينه  400 ميلياردي ذوب آهن
 در پروژه هاي زيست محيطي

كد: 91558

خريد تضميني برق توليدي 
نيروگاه هاي  آبي كوچك و متوسط 

تام نامه - پايگاه خبري پاون: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از خريد تضمينى 
برق توليدى نيروگاه هاى آبى كوچك و متوسط خبر داد.

هوشنگ فالحتيان درباره اقدام هاى وزارت نيرو براى ساخت نيروگاه هاى جديد گفت: در كنار اجراى بخش 
بخار نيروگاه هاى گازى، خوش بختانه عمليات اجرايى نيروگاه هاى جديد همچون بهبهان، كهنوج، ماهشهر و 
گنو در بندرعباس آغاز شده و بخش هاى قابل توجهى از اين نيروگاه ها همچون نيروگاه ماهشهر به ظرفيت 324 
مگاوات به بهره بردارى رسيده است. وى افزود: افزون بر اين ها، اجراى طرح هاى برق آبى بزرگ نيز در دستوركار 
دولت يازدهم است. ما به زودى اين خبر مهم را به سرمايه گذاران مى دهيم كه صنعت برق، برق توليدى 
نيروگاه هاى برق آبى كوچك و متوسط را كه با سرمايه گذارى بخش خصوصى احداث شوند، به صورت تضمينى 
خريدارى مى كند به نحوى كه آنها به راحتى بتوانند با نرخ بازده داخلى مورد قبول بانك ها، برق را در واحدهاى 
برق آبى كوچك توليد كنند و بتوانيم از فرصت هايى كه در مسير رودخانه هاى جريانى وجود دارد، استفاده كنيم. 
وى گفت: انتظارمان اين است كه سهم هفت درصدى نيروگاه هاى برق آبى، اتمى و تجديدپذير را پررنگ كنيم.

كد: 91559
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كد: 91560مديرعامل جديد تام منصوب شد

تام نامهـ  گروه تحريريه: در حكمي از سوي مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو، مهندس مظفر اعواني به سمت مديرعامل 
شركت تام ايران خودرو منصوب و از خدمات مهندس علي 

شيخ زاده مديرعامل سابق اين شركت قدرداني شد.
مهندس اعواني داراي مدرك فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه 

صنعتي اميركبير است.
وي از سال 1355 فعاليت هاي كاري خود را آغاز كرد و پيش از اين 
پست هاي متعددي مانند عضويت در هيات مديره شركت هاي مختلف 
به  مي توان  جمله  از  و  دارد  خود  كارنامه  در  را  مديرعاملي  و  صنعتي 
مديركلي ماشين سازي و ساخت تجهيزات وزارت صنايع ، مديركلي صنايع 
الكترونيكي و فلزي، معاونت بهره برداري و نوسازي سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران، مديرعاملي شركت توسعه خط لوله هامون، رياست 
هيات مديره در شركت بازرسي و كيفيت ايران، عضويت در هيات مديره 
شركت هاي ماشين سازي تبريز، شركت توسعه صنايع خودرو، شركت 

لوله گستر اسفراين و شركت مهندسين مشاور صنعتي اشاره كرد.
مهندس هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در آيين 
توديع و معارفه مديران قديم و جديد تام ايران خودرو، اين شركت را فراتر از 
يك مجموعه پيمانكار دانست و گفت: براي بالنده تر شدن تام از هيچ كاري 

در چارچوب آيين نامه ها و بخش نامه ها كوتاهي نمي كنيم.
يكه زارع آينده شركت تام را بسيار خوب توصيف و از هيات مديره اين 
شركت قدرداني كرد و از آنان خواست قدر مديران و كارشناسان تام را 

بدانند و در صورت نياز نيروي انساني جديد نيز به كار گيرند.
كاري  انگيزه  ارتقاي  خواستار  ايران خودرو  صنعتي  گروه  مديرعامل 
مديران و كارشناسان تام شد و با بيان اين كه هيات مديره ايران خودرو 
با جديت در كنار تام است، افزود: هدف ما اين است كه خودرو، بخش 

كوچكي از فعاليت تام باشد.
يكه زارع در بخش ديگري از سخنان خود به مشكالت توليد و نقدينگي 
در يكي دوسال اخير اشاره كرد و گفت: دوسال پيش صحبت از كمك 
هزار ميلياردي به ايران خودرو براي جلوگيري از ورشكستگي بود اما نه 
تنها آن هزار ميليارد را نگرفتيم، بلكه مقدار زيادي بدهي بانكي را هم 

تسويه كرديم.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تصريح كرد: اين شركت بعد از 
دوسال و نيم زيان، اكنون به سوددهي رسيده و امسال به »اي.پي.اس« 

خوبي دست پيدا مي كند.
در ادامه مهندس اعواني مديرعامل جديد شركت نيز گفت: از اعتماد 

مهندس يكه زارع براي واگذاري سكان هدايت تام به بنده تشكر مي كنم 
و اميدوارم سكوي پرتابي را كه امروز براي من ايجاد شده با شرايطي 
بهتر تحويل مدير بعدي دهم كه در اين ميان به همكاري ساير مديران و 

همكاران نياز است.
وي افزود: يك شركت پيمانكاري داراي شرايط كاري متفاوت تري 
نسبت به يك شركت توليدي است. كشور فضاي كسب و كار مناسبي 
چنين  در  پويايي  و  حيات  ادامه  و  ندارد  پيمانكاري  شركت هاي  براي 

شرايطي نيز يك هنر محسوب مي شود. 
در اين مراسم همچنين مهندس كيوان خسروي رييس هيات مديره تام 
اظهار كرد: تفاوت تغيير امروز با ساير تغييرات رايج كه شاهد آن هستيم، 
اين است كه مديري در اوج فعاليت كاري جاي خود را به مدير با تجربه 
ديگري مي دهد كه اين موضوع نوعي ساختار شكني در تغييرات امروزي 

مديران محسوب مي شود.
وي افزود: قطعا دانش و تجربه مهندس اعواني منشا بركات بيشتري 

براي تام خواهد بود.
مهندس علي شيخ زاده يكي ديگر از سخنرانان اين مراسم بود.

او حضور مديرعامل ايران خودرو در ميان همكاران تام براي دومين 
بار را افتخاري براي خود و همكاران دانست و افزود: اگر حمايت هاي 

ايران خودرو در دوره اخير نبود نمي توانستيم از بحران ها عبور كنيم. 
وي ادامه داد: آغاز به كار من به عنوان مديرعامل در تام همزمان با 
افزايش نرخ ارز بود، اين در حالي است كه 60درصد از مباحث تامين 
خارجي ما تحت تاثير ارز قرار داشت ضمن اين كه گشايش اعتبارات 
اسنادي نيز سخت شده بود. با اين حال با تالش همكاران از بحران ها 

عبور كرديم.
وي با بيان اين كه برخي رويه ها بايد در يك شركت پيمانكاري مثل 
تام اصالح شود، اظهار كرد: بايد تعامل خود را با ايران خودرو در سطوح باال 
و مياني افزايش دهيم همچنين تام ايران خودرو به لحاظ ماهيت كسب و 
كار و جنس متفاوت كار در پروژه ها، بايد مجزا از ساير شركت هاي گروه 

ديده شود.
وي تاكيد كرد: بنده كمترين نقش را در پيشرفت تام داشتم و تام هرچه 
دارد از مديران و كارشناسان خبره خود دارد و بسيار خرسندم كه در كنار 

چنين همكاراني فعاليت داشتم.
در پايان نيز حكم مهندس اعواني به عنوان مديرعامل جديد از سوي 
مهندس شيخي)مدير خدمات مديران ايران خودرو( قرائت و هديه اي نيز به 

رسم يادبود به مهندس شيخ زاده تقديم شد.

مراسم معارفه مدير عامل جديد و توديع مدير عامل سابق شركت تام ايران خودرو، تام نامه/ عكاس:رضا مهاجر
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حضور تام در نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در بغداد

تام نامه ـ گروه تحريريه: پس از تدوين برنامه عملياتي 
تام ايران خودرو براي حضور در بازارهاي صادراتي و آغاز به 
كار دفتر اين شركت در عراق، تام در نمايشگاه اختصاصي 

جمهوري اسالمي ايران در بغداد حضور يافت.
در اين نمايشگاه تام به همراه گروه صنعتي ايران خودرو به ارايه آخرين 
دستاوردهاي خود در بازار خودرويي و غير خودرويي از جمله صنايع معدني، 

نيروگاهي، ريلي، كنترل و ابزار دقيق و نفت و گاز پرداخت.
با توجه به نياز مبرم عراق به توسعه و بازسازي صنايع و استقبال اين 
كشور از شركت هاي فني و مهندسي توانمند، تام ايران خودرو در نظر دارد 
تا با توجه به تجارب داخلي و خارجي خود بتواند گام موثري در توسعه اين 

كشور همسايه داشته باشد.
شركت تام ايران خودرو، برنامه منسجمي براي صدور خدمات فني و 
مهندسي در عراق مد نظر دارد و قصد دارد در حوزه هايي مثل نفت، 
برق، نيرو و تاسيسات و ساخت شهرك هاى مسكونى   و راه سازى و پل و 

اتوماسيون صنعتى در پروژه هاي اين كشور مشاركت داشته باشد.
كشور ايران به دليل وجوه مشترك تاريخي و مذهبي با عراق تمايل دارد 
تا بتواند خدمات فني و مهندسي با كيفيت خوب و قيمت مناسب ارايه دهد 

تا بتواند نماينده شايسته اي از ايران در اين كشور باشد.
الزم به ذكر است نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در بغداد 

از 27 تا 30بهمن ماه پذيراي بازديدكنندگان بود. 

كد: 91561

براي دومين سال پياپي؛
تنديس سيمين پنجمين جايزه ملي مديريت مالي ايران به تام رسيد

تام نامه ـ گروه تحريريه: شركت تام ايران خودرو براي 
دومين سال پياپي توانست تنديس سيمين پنجمين دوره 

جايزه ملي مديريت مالي ايران را از آن خود كرد.
مي شود،  برگزار  ساالنه  صورت  به  كه  ملي  معتبر  جايزه  اين  در 
شركت هاي مختلف و بنگاه هاي معتبر حضور دارند و در اين دوره تنها 
پنج شركت توانست تنديس سيمين جايزه را از آن خود كند كه تام يكي 

از آنها بود.
پنجمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران در 32 معيار مختلف مالي، 
شركت ها را مورد ارزيابي قرار مي  دهد كه مهمترين آنها روند رو به رشد 
مديريت مالي، صورت هاي مالي بدون بند گزارش، اصالحات كنترل هاي 

داخلي و روند رو به رشد كاهش بند گزارش نامه مديريتي است.

ارزيابي اين جايزه ملي از سوي سازمان حسابرسي، جامعه حسابرسان 
خبره انگلستان)شركت ACCA( و برخي اساتيد حوزه مالي به انجام رسيد.
هدف تام از حضور در اين ارزيابي، رسيدن به شناختي بهتر از جايگاه 
نظام مالي خود در ميان بنگاه هاي برتر اقتصادي است؛ چرا كه اين موضوع 

در روند حضور تام در مناقصات و مديريت پروژه ها تاثيرگذار است.
الزم به ذكر است پنجمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران در سالن 
اجالس سران كشورهاي اسالمي و با حضور وزير راه و شهرسازي، معاون 
كل سرپرست نهاد رياست جمهوري، رييس سازمان ملي بهره وري، رييس 
سابق بانك مركزي و جمعي از اقتصاددانان كشور برگزار شد و تنديس 

سيمين مديريت مالي به معاون مالي و اقتصادي تام اعطا شد.

كد: 91562

نمايي از غرفه تام در نمايشگاه جمهوري اسالمي ايران در بغداد، تام نامه/ عكس دريافتي

اهدا تنديس سيمين به نماينده تام در پنجمين جايزه مديريت مالي ايران، تام نامه/ 
عكاس:مرضيه سادات غضنفري
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با تكميل فاز طراحي پروژه اتوماسيون آبرساني كوثر محقق شد؛
رضايتمنـــدي ذوب آهن از عملكرد تـــــام

تام نامه ـ الهه مهدوي عادل: پس از گذشت چهار ماه از 
اتوماسيون  و  برق  تجهيزات  »نوسازي  پروژه  قرارداد  انعقاد 
فاز  اصفهان«،  ذوب آهن  فوالدسازي  بخش  كوثر  آبرساني 

طراحي اين پروژه با موفقيت به اتمام رسيد.
    در اوايل بهمن ماه سال جاري، مرحله طراحي پروژه آبرساني كوثر 
كه به روشEPC )طراحي، مهندسي، تامين، نصب و راه اندازي( در حال 
اجراست، تكميل شده و كارفرما ضمن تاييد اتمام اين مرحله، نسبت به 
ابراز رضايت كرده است. اين  عملكرد شركت تام در اين فاز از پروژه 
طراحي كه با استفاده از نرم افزارهاي Eplan, Autocad, Pcs7 و 

Dialux  انجام شده است، نخستين تجربه تام در حوزه طراحي كامل 
از اهميت  اين حيث  از  آبرساني بوده كه  پروژه هاي كنترلي واحدهاي 

ويژه اي برخوردار است.
  با اتمام امور مربوط به طراحي، فاز بعدي پروژه كه خريد )تامين( است، 
آغاز مي شود و چنانچه عملكرد تام در تمامي مراحل اجرايي پروژه همچون 
مرحله اول از سرعت و كيفيت بااليي برخوردار باشد، پيش بيني مي شود 
كليه امور اجرايي پروژه طبق برنامه زمانبندي اعالم شده به پايان رسد. 
تحقق اين امر را مي توان به عنوان امتيازي ديگر در كارنامه تام در زمينه 

پروژه هاي كنترل و ابزار دقيق برشمرد.

كد: 91563

انجام شده است، نخستين تجربه تام در حوزه طراحي كامل تام نامه ـ الهه مهدوي عادل: پس از گذشت چهار ماه از  Dialux

با هدف افزايش ايمني اپراتور و كيفيت محصول؛
دستگاه ورق برگردان در سالن پرس جنوبي ايران خودرو تحويل دائم شد

دستگاه  تامين  پروژه  مدير  دهقاني:  عباس  ـ  تام نامه 
از نصب و  اتوماتيك،  ورق برگردان مجهز به سيستم تغذيه 
را ه اندازي  اين دستگاه و تحويل دائم آن در »سالن پرس 3« 

ايران خودرو خبر داد.
مهندس محمودزاده با بيان اين مطلب، افزايش ايمني اپراتور، وجود 
مهمترين  از  را  دستگاه  سرعت  افزايش  و  اتوماتيك  تغذيه  سيستم 
اين دستگاه عنوان كرد و توضيح داد: سيستم مكانيك و  مزيت هاي 
انتخاب مدار هيدروليك اين دستگاه در مقايسه با نمونه قبلي به نحوي 
طراحي شده كه امكان حركت بالنك)ورق اوليه قالب هاي پرسي( را غير 
ممكن كرده و با سيستم تغذيه اتوماتيك، خطاي اپراتوري و خطر جاني 

اپراتور را به صفر مي رساند.
وي افزود: طراحي قطعات به صورت چپ و راست در بدنه خودرو، 
ضرورت وجود اين دستگاه را در پرس شاپ اجتناب ناپذير مي كند. با توليد 
بالنك توسط يك قالب و چرخش توسط دستگاه ورق برگردان، عالوه بر 
صرفه جويي در ساخت قالب هاي بالنك، امكان برنامه ريزي و لجستيك 

متناسب با توليد را امكان پذير مي كند.
تغذيه  سيستم  به  مجهز  ورق برگردان  دستگاه  است،  ذكر  به  الزم 
ايران خودرو،  توليد پرس شاپ  به سفارش مديريت مهندسي  اتوماتيك 

تامين   JIER شركت  از  تام  شركت  پرس  و  قالب  بدنه،  گروه  توسط 
شد. شركت JIER يكي از معتبرترين سازندگان كشور چين در ساخت 
پرس هاي مكانيكي G۲ ،G۱و G۳ است و شركت هاي خودروسازي 
اين  از مشتريان    CHERRY و   LAND-ROVER, FORD, GM

شركت هستند.

كد: 91565

دستگاه  تامين  پروژه  مدير  دهقاني:  عباس  ـ  تامين تام نامه   JIER شركت  از  تام  شركت  پرس  و  قالب  بدنه،  گروه  توسط 

مقاله تام مورد توجه داوران دانشگاه تهران
كد: 91564

تام نامه ـ گروه تحريريه: در راستاي برنامه هاي تحقيق و 
توسعه گروه صنايع رباتيك و مكانيك در حوزه سيستم هاي 
بينايي روز هفتم بهمن ماه 1393، مقاله اي با عنوان  »كنترل 
در  بينايي«  سيستم  از  استفاده  با  خودرو  شيشه  چسب زني 
دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و 
فناوري اطالعات در دانشگاه تهران به صورت سخنراني توسط 

مهندس امير علمي ارايه شد.
و  داوران  ويژه  توجه  مورد  خود،  عملي  رويكرد  دليل  به  مقاله  اين 
شركت كنندگان  همايش قرار گرفت و موفق به اخذ گواهي تاييديه شد.

الزم به ذكر است در حال حاضر مذاكراتي با ايران خودرو براي نصب و 
راه اندازي سيستم هاي مشابه در خطوط پرس، بدنه، رنگ و تريم در جريان 
است. ضمنا از يك ماه گذشته نرم افزار بينايي ماشين تام براي كنترل كيفي 
چسب زني هدر وسط سقف خودرو سمند در حال بهره برداري آزمايشي است.

نمايي از دستگاه ورق برگردان در سالن پرس ايران خودرو، 
تام نامه/ عكاس:عباس دهقاني
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در ادامه فعاليت هاي تام در عرصه بين المللي صورت گرفت؛
 FEST انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان شركت تام و شركت

با  ايران خودرو  تام  عادل: شركت  مهدوي  الهه  ـ  تام نامه 
شركت آلماني FEST AG در راستاي پيشبرد اهداف دو شركت 
به عنوان پيمانكار پروژه هاي صنعتي به روش EPC همكاري 

خواهند كرد.
 SK-Group عضو گروه بزرگ صنعتي بزرگ FEST AG شركت آلماني
است كه به عنوان پيمانكاري معتبر در زمينه اتوماسيون صنعتي در بازار 
اروپا و بازارهاي بين المللي شناخته مي شود. طي تفاهم نامه اي، اين شركت 
با تام در حوزه اتوماسيون صنعتي، كنترل و ابزار دقيق، درايوهاي صنعتي و 
برق قدرت همكاري مي كند. اين تفاهم نامه در ماه جاري و با هدف توسعه 
توانمندي هاي شركت تام در حوزه اتوماسيون صنعتي و بهره مندي دو 
شركت از دانش، امكانات و تجربيات يكديگر، امضا شده است. به موجب 
اين تفاهم نامه دو شركت به مدت يك سال در زمينه پيمانكاري عمومي 

پروژه هاي اتوماسيون صنعتي در حوزه صنايع معدني)فوالد، سيمان( و 
نيروگاهي در ايران، اروپا و ديگر كشورها به همكاري خواهند پرداخت.

اين همكاري ها شامل فعاليت هاي توسعه بازار، آماده سازي پيشنهادات 
فني، شركت در مناقصات داخلي و بين المللي و اجراي پروژه هاي مختلف 
به روش  EPC)طراحي و مهندسي، تامين و اجرا( است. اين تفاهم نامه را 
مي توان گامي موثر در مسير توسعه فعاليت هاي دو شركت در حوزه هاي 

مذكور دانست.
گفتني است ارتباط بين دو شركت از حدود يك سال پيش جهت 
شركت در يك مناقصه نوسازي اتوماسيون صنعتي آغاز شد كه پس از 
برگزاري جلسات متعدد و بازديد شركتFEST از تام و پروژه هاي انجام 

شده ، نهايتا اين تفاهم نامه همكاري ميان دو شركت به امضا رسيد.

كد: 91566

با  ايران خودرو  تام  عادل: شركت  مهدوي  الهه  ـ  پروژه هاي اتوماسيون صنعتي در حوزه صنايع معدني)فوالد، سيمان( و تام نامه 

پست 132/20 كيلوولت اسكان برق دار شد

تام نامه ـ كيوان پورياور: روز 11بهمن ماه پست 132/20 
اسكان(مسكن مهر گلبهار) با گذراندن بيش از يك ماه مراحل 
تست و راه اندازي با حضور نمايندگان شركت برق منطقه اي 
خراسان، شركت مهندسي مشاور منيران و نمايندگان نيرو و 
تاسيسات شركت تام ايران خودرو به شبكه سراسري برق 

كشور متصل شد.
 )DCS(و بدون اپراتور Indoor اين پست كه اولين پست 132 كيلوولت
با ابعاد كوچك در ايران است، به دليل اسكلت فلزي سوله و سطح ولتاژ 
باال مراحل تست و راه اندازي پروژه با حساسيت باال، از يك ماه پيش آغاز 

شد. در نهايت اين تست ها با موفقيت انجام شد.
پست 132/20 اسكان شامل دو بي خط و دو بي ترانس بوده و  ظرفيت 
به  ترانسفورماتورهاي قدرت 132/20 كيلوولت آن   30MVA  است و 
منظور تامين برق مورد نياز  پروژه مسكن مهر شهر جديد گلبهار و مصارف 
شهرك صنعتي مجاور در شهر جديد گلبهار در فاصله 50كيلومتري شهر 
مشهد در استان خراسان رضوي، توسط شركت برق منطقه اي خراسان 
تعريف شد. گفتني است پست اسكان دومين پست گروه نيرو  و تاسيسات 
)بعد از پست 400/32 كيلوولت فوالد بردسير( و اولين پست برقي است كه 

به صورت مستقل توسط مناقصه اخذ شد.

مدير حسابرسي داخلي تام منصوب شد
طي احكام جداگانه اي از سوي مديرعامل اسماعيل جعفري به سمت 
مدير حسابرسي داخلي تام و عضو ناظر در كميسيون معامالت شركت 

منصوب شد. در حكم مديريت حسابرسي وي آمده است:
” نظر به حسن سوابق و شايستگي هاي جنابعالي و بنا به پيشنهاد 
قائم مقام محترم ارشد، به موجب اين حكم به عنوان مدير حسابرسي 
و  تجارب  از  موثر  بهره گيري  با  است  اميد  منصوب مي گرديد.  داخلي 
دانش خويش و با همكاري مناسب ساير معاونين و مديران محترم و 
با رعايت قوانين و مقررات جاري و همچنين با توجه به استراتژي كالن 
و سياست هاي شركت و در راستاي ماموريت و اهداف ابالغي موفق و 

مويد باشيد. ”

كد: 91568

طي احكام جداگانه اي از سوي مديرعامل اسماعيل جعفري به سمت 

 اسماعيل جعفري مدير حسابرسي داخلي، تام نامه/
عكاس:مرضيه سادات غضنفري

پست 132 كيلوولت indoor شركت برق منطقه اي خراسان اجرا شده توسط تام، تام نامه/ عكس دريافتي

كد: 91567
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اجرايي  عمليات  آغاز  با  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
احداث ساختمان هاي جانبي »مجتمع فوالد غدير كرمان«، 
ساخت اين مجتمع بزرگ فوالدسازي كشور به طور رسمي 

آغاز شد.
به گزارش ايسنا، عمليات اجرايي احداث ساختمان هاي جانبي اين 
پروژه با حضور چند تن از مديران ارشد شركت »توسعه بين الملل صنعت 
پارس« آغاز شده و طبق گزارش هاي دريافتي اجراي اين بخش از پروژه 

را شركت تام ايران خودرو بر عهده خواهد داشت.
مناقصه احداث كارخانه فوالدسازي غدير در سال گذشته، با ظرفيت 
توليد يك ميليون تن بيلت در سال، برگزار شد ولي پيرو تصميم كارفرما 
مبني بر افزايش ظرفيت توليد كارخانه به 1.5 ميليون تن، اين مناقصه 

مجددا در حال برگزاري است.
شركت»توسعه بين الملل صنعت پارس« جهت اجرا و بهره برداري 
مجتمع فوالد غدير كرمان از سال 1391 با سرمايه گذاري كامل از طرف 
شركت سرمايه گذاري غدير و با هدف ايجاد يك مجتمع با ظرفيت يك 
ميليون تن آهن اسفنجي و هشتصد هزار تن بيلت فوالدي در شهرستان 

كرمان تأسيس شد. 
فاز نخست پروژه شامل ايجاد بخش ذوب و ريخته گري بوده و در 
نظر است در فازهاي دوم و سوم پروژه، بخش هاي توليدآهن اسفنجي 
و نورد مقاطع سبك و سنگين پس از بهره برداري از فاز نخست جهت 

ارتقاي صنعت فوالد كشور به بهره برداري برسد.
طبق اظهارات مديران پروژه فوالد غدير كرمان، اين پروژه در حاشيه 
شهر كرمان، نقش قابل مالحظه اي در رونق منطقه و سهم بسزايي در 

اشتغال زايي جوانان خواهد داشت. 
از اصلي ترين اهداف اجراي اين پروژه ضمن تامين نيازهاي داخلي در 
اين حوزه، گرفتن سهم قابل توجهي از حجم صادرات كشور و شركت 

در بازار هاي جهاني است.

از تام چه خبر؟

عمليات اجرايي احداث ساختمان هاي جانبي پروژه» فوالد غدير« آغاز شد

دانلود تام نامه ميسر شد
تام نامه ـ گروه تحريريه: مخاطبان تام نامه از اين پس 
آدرس  طريق  از  را  نشريه  اين  الكترونيك  فايل  مي توانند 

كدگذاري شده در تصوير مقابل دريافت كنند.
فايل الكترونيكي اين نشريه هم اكنون در وب سايت شركت تام 

به آدرس www.tam.co.ir موجود است.
بر روي  را  باركد خوان  افزار  نرم  دانلود مستقيم مي توانيد  براي   
فايل  لينك،  آدرس  از طريق  آن  از  و پس  داده  قرار  مقابل  تصوير 
مربوطه)تام نامه  15 و 16 – شماره اسفند 1394( را دانلود كنيد. ساير 

شماره هاي تام نامه نيز در آرشيو وب سايت موجود است. 

كد: 91570

عمليات نصب تابلو پروژه غدير، تام نامه/ عكاس:سهيل نوشي

عمليات نصب تابلو پروژه غدير، تام نامه/ عكاس:سهيل نوشي

كد: 91569
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كد: 91571فاز اول فريم ورك نرم افزاري تام آماده بهره برداري شد

فريم ورك  اول  فاز  رمضاني:  علي اكبر  ـ  نامه  تام 
از  گروهي  كار  ماه  از هفت  نرم افزاري پس   (Framework)
سوي كارشناسان فناوري اطالعات شركت تام ايران خودرو 

آماده بهره برداري شد.
فريم ورك ابزاري است كه زيرساخت و ساختار برنامه هاي نرم افزاري 
را از طريق تهيه و تنظيم كتابخانه هايي كه از تكرار در برنامه نويسي 

جلوگيري مي كند، فراهم كرده و كار برنامه نويسي را ساده مي كند.
فريم ورك به برنامه نويسان اين امكان را مى دهد كه با استفاده از 
توابع، متدها، كالس ها و پارامترهاي از پيش تعريف شده با حجم كمتر 
استفاده  مزاياي  برخي  از  كنند.  پياده سازي  را  خود  برنامه  كدنويسى، 
اصول  رعايت  بيشتر،  يكپارچگى  و  سادگى  به  مي توان  فريم ورك  از 
مهندسى نرم افزار، سرعت و كيفيت بيشتر در نگهدارى و پشتيبانى، عدم 
وابستگى يك برنامه به اشخاص توسعه دهنده)به واسطه مستندسازي 
كل پروژه(، استانداردسازي روش هاي كاري و كدنويسي، افزايش سطح 

امنيت محصوالت و سهولت در كاربري و آموزش كاربران اشاره كرد.
برخي از شركت ها اقدام به خريد اين نوع محصول مي كنند كه اين 

كار، آنها را با ريسك هاي هزينه باالي خريد و نگهداري و وابستگي به 
سازنده مواجه مي كند. شركت تام با توجه به عدم صرفه اقتصادي خريد 
اين محصول و عدم پذيرش ريسك هاي موجود در خريد محصول، 
اقدام به طراحي و پياده سازي اين نرم افزار با استفاده از كارشناسان خبره 

خود كرد.
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده در بازار محصوالت نرم افزاري 
تام،   كارشناسان  از سوي  اين محصول  پياده سازي  و  طراحي  كشور، 

دست كم 20 ميليارد ريال صرفه جويي در بر خواهد داشت.
اين پروژه با استفاده از چارچوب اسكرام )Scrum( - بر اساس تفكر 
چابك )Agile( - اجرا شده است. در اين روش محصول به مرور و بر 
اساس استراتژي و نياز روز تكامل خواهد يافت. الزم به ذكر است كه 
اين اولين پروژه  نرم افزاري در شركت تام است كه با استفاده از اين 

چارچوب اجرا مي شود.
علي اكبر  آقايان  نقطه،  اين  به  فريم ورك  محصول  رسيدن  تا 
حسيني،  رامين  زجاجي،  مجيد  نامدار،  محمد  پروژه(،  رمضاني)مدير 
مهران داودي )مشاور( و خانم مريم كريمي نقش بسيار مهمي داشته اند.

همكارى مطالعاتى تام براى ايجاد رشته تخصصى مكاترونيك 
در آموزش و پرورش

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: نشست مشتركى بين دفتر 
كاردانش  و  فنى حرفه اى  آموزش هاى  تاليف  و  برنامه ريزى 
نمايندگان شركت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته 
ايجاد رشته جديد تخصصى  براى همكارى مطالعاتى  تام 

مكاترونيك در سطح كاردانى برگزار شد.
مكانيك  گروه هاى صنايع  نمايندگان  با حضور  كه  نشست  اين  در 
و رباتيك، كنترل و ابزار دقيق و نگهدارى و تعميرات برگزار شد، طى 
تعيين  خصوص  در  مواردى  مذكور  دفتر  طرف  از  رسمى  درخواست 
سرفصل هاى مناسب و كاربردى براى كتاب هاى درسى رشته مكاترونيك 
مطرح شد به نحوى كه كار آموز پس از پايان دوره آموزشى بتواند به عنوان 
نيروى ماهر وارد صنعت مرتبط شود. در  واقع علت اين همكارى تجربه 
عملي و تخصصى شركت تام در حوزه علم مكاترونيك بوده كه آن را در 
جهت ايجاد رشته جديد با هدف تربيت نيروي ماهر براي صنايع مرتبط با 

حوزه اتوماسيون صنعتي به كار گرفته است.

فعال طرح در مرحله برگزاري جلسات فني براي تعيين فهرست حرفه ها 
و شغل هاي مرتبط با حوزه مكاترونيك صنعتي در ايران است.

زمان مورد نياز براي تاليف كتاب ها و تعريف رشته هاي تخصصي اين 
حوزه دو سال پيش بيني شده است.

فعال طرح در مرحله برگزاري جلسات فني براي تعيين فهرست حرفه ها تام نامه ـ گروه دريافت خبر: نشست مشتركى بين دفتر 

كد: 91572

لوگوي طراحي شده در خصوص پروژه فريم ورك نرم افزاري تام، تام نامه / طرح از محمد نامدار
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تام نامه ـ حميد شريفي  پور: پنجمين 
و  فني  خدمات  كميسيون  جلسه 
مهندسي اتاق ايران و عمان با معرفي 
از  كميسيون  اين  اعضاي  بازديد  و 
در  و  دي ماه  ايران خودرو،  تام  شركت 

محل اين شركت برگزار شد.
ــه ضمن جمع بندي حوزه هاي  در اين جلس
كسب و كار كميسيون براي حضور عملياتي در 
عمان، كميته هاي عالي براي مطالعه تخصصي 
ــاي پيش روي  ــايي فرصت ه ــا و شناس بازاره

شركت هاي فعال در عمان تشكيل شد.

ــركت تام ايران خودرو به  ــه معارفه ش جلس
اعضاي كميسيون در تاريخ نهم دي ماه با حضور 
نمايندگان شركت هايي از قبيل كيسون، مپنا، 
موجان، كولهام، طوس آب، گسترش فن دلوار، 
كوثر 116 در شركت تام ايران خودرو برگزار شد. 
در اين جلسه آقاي مهندس مظاهري نسبت به 
معارفه تام و فعاليت انجام شده و جاري توسط 
اين شركت اقدام و در پايان اين جلسه مهندس 
ــام مديرعامل تام آمادگي  محمودي ـ قائم مق
ــاركت در پروژه هاي  ــركت تام را براي مش ش
ــب و كاري فعلي را به  مرتبط با حوزه هاي كس

اعضا اعالم كرد. اين جلسه با ارايه نقطه نظرات 
شركت هاي عضو كميسيون براي ورود شركت 
تام به حوزه هاي فناوري هاي نوين و مورد نياز 
كشور با توجه به پتانسيل هاي موجود و گسترش 

خدمات به خارج از كشور همراه بود.
ــه نيز به پرسش و پاسخ  بخش پاياني جلس
اعضاي انجمن اختصاص يافت. هدف عمومي 
ــركت هاي  ــات معرفي ش از برگزاي اين جلس
ــيون به يكديگر براي شناخت از  عضو كميس
توانمندي هاي داخلي و مشاركت در پروژه هاي 
برون مرزي به خصوص در كشور عمان است.

جلسه مشترك تام و اعضاي كميسيون خدمات فني و مهندسي 
اتاق ايران و عمان

ــركت تام ايران خودرو به تام نامه ـ حميد شريفي  پور: پنجمين  ــه معارفه ش اعضا اعالم كرد. اين جلسه با ارايه نقطه نظرات جلس

كد: 91573

جلسه مشترك تام و اعضاي كميسيون خدمات فني و مهندسي اتاق ايران و عمان، تام نامه/ عكاس:مرضيه  سادات غضنفري

كد: 91574عمليات ساخت »تيرهاي« قطار شهري كرمانشاه آغاز شد

فرشته  ـ  تام نامه 
عدلي: بنا بر زمان بندي 
عمليات  شده  تعيين 
روي  بر  تير  ساخت 
احداث  ستون هاي 
سبك  قطار  شده 
با  كرمانشاه  شهري 
نيك  مهندس  حضور 
كردار معاونت عمراني  
استاندار كرمانشاه آغاز 

شد.
مهندس افتاده قائم مقام 
پروژه قطار سبك شهري 

كرمانشاه با بيان اين مطلب و اشاره به روند مطلوب عمليات بتن ريزي 
پنج  براي  تير  نصب 22عدد  و  ساخت  بر  عالوه  تاكنون  كرد:  عنوان 
دهانه 20متري عمليات نصب تير و تيريدال انجام گرفته است همچنين 

برنامه ريزي الزم براي نصب مابقي تيرها انجام شده است.
وي افزود: اين عمليات را مي توان در زمره بزرگترين پل هاي ايران قرار 

داد كه به همت كارشناسان 
حال  در  موفقيت  با  تام 
به  تيرها  اين  است.  انجام 
 85 عرض  متر،   20 طول 
سانتي متر، ارتفاع 1.8متري و 
در مسيري به طول پنج هزار 
كه  شد  خواهد  احداث  متر 
در مجموع 500تير بر روي 
قطار شهري  سرستون هاي 

كرمانشاه ساخته مي شود.
به  اشاره  ضمن  وي 
از  استاندار  معاون  رضايت 
اجراي اين عمليات تاكيد كرد: زمان بندي اعالم شده اين عمليات 18 
ماه است كه پس از پايان بتن ريزي و احداث تيرها، ساخت عرشه آغاز 

خواهد شد .
الزم به ذكر است حجم بتن ريزي براي اين عمليات به ازاي هر تير 20 
متر مكعب، حجم ميلگرد مورد نياز  2424 كيلوگرم و ميزان كابل مورد 

نياز 1123 كيلوگرم است. 

نصب اولين تير پروژه قطار شهري كرمانشاه، تام نامه/ عكاس:محمدرضا افتاده
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تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
كارگاه  توسعه  و  بازسازي  »پروژه 
نورد650«جهت توليد ريل كه در مهرماه 
از سوي ذوب آهن اصفهان به تام ابالغ 
33درصد  از  بيش  اكنون  هم  شد، 

پيشرفت فيزيكي داشته است.
اصفهان  ذوب آهن  از سوي  كه  پروژه  اين 
بوده  راه اندازي است در حال تجهيز  در حال 
و قرار است سال آينده به بهره برداري برسد. 
آخرين اخبار از پروژه ريل ملي حكايت از ورود 
محموله هاي اول و دوم تجهيزات كارخانه توليد 

ريل ملى به كارخانه ذوب آهن اصفهان دارد.
به گزارش روزنامه تفاهم مديرعامل شركت 
نصب  عمليات  گفت:  اصفهان  ذوب آهن 
تجهيزات كارخانه توليد ريل اين شركت كه 
15 بهمن وارد كشور شده از اسفند سال جارى 
آغاز مى شود. البته بخشى از تجهيزات كارخانه 
توليد ريل نيز پيش از اين در دو مرحله وارد 
اصفهان شده بود.  اردشير سعد محمدى اظهار 
كرد: طرح احداث كارخانه توليد ريل در شركت 
درحال  برنامه  براساس  اصفهان  ذوب آهن 
آينده  سال  آذر  يا  آبان  طرح  اين  و  اجراست 
به بهره بردارى خواهد رسيد. بنابراين شركت 
ذوب آهن اصفهان از سال آينده شرايط جديد 

و بهترى را تجربه خواهد كرد. 
توليدات  از  قسمتى  اينكه  به  اشاره  با  وي 
كارخانه ريل ذوب آهن اصفهان در بازار داخلى 
عرضه خواهد شد، اضافه كرد: مازاد توليد نيز 
به كشورهاى ديگر صادر مى شود. وى با بيان 
اينكه برخى از كشورهاى منطقه به محصوالت 
براساس اعالم  نياز دارند، تصريح كرد:  ريلى 
سفير ايران در مسقط، عمان براى خريد ريل 
از شركت ذوب آهن اصفهان ابراز تمايل كرده 
تاكيد  اصفهان  ذوب آهن  عامل  مدير  است. 
كرد: در منطقه خاورميانه هيچ كارخانه اى غير 
از ذوب آهن اصفهان توان توليد ريل را ندارد 

اين  در  مى تواند  ذوب آهن  دليل  همين  به  و 
حوزه بخشى از سهم بازارهاى بين المللى را به 
افزود: تاكنون در كشورهاى  دست آورد. وى 
قطر، امارات، الجزاير و عمان كار بازاريابى ريل 
ذوب آهن انجام شده ولى هنوز براى عقد قرارداد 
فروش زود است. مديرعامل شركت ذوب آهن 
اصفهان، توليد ريل و تيرآهن بال پهن 20 تا 
30 با قابليت ارتقا را به عنوان دو برنامه مهم در 
دست اقدام اين شركت عنوان كرد و افزود: با 
بهره بردارى از اين دو پروژه در آبان و آذر سال 
آينده، شاهد ايجاد تغييرات زيادى در شرايط 

ذوب آهن اصفهان خواهيم بود.
حال  در  اينكه  به  اشاره  با  سعدمحمدى   
35درصد  ايران  همسايگى  در  تركيه  حاضر 
روى واردات فوالد تعرفه گذاشته است، اظهار 
داشت: آمريكا هم با توليد بيش از 100ميليون 
تن فوالد اقدام به اعمال تعرفه روى واردات 
كرده است. وى ادامه داد: در چنين شرايطى 
تعرفه گذارى روى واردات فوالد امرى بديهى 
انداختن اين  بوده و حتى يك روز به تعويق 

كار مضر است. 
وي با بيان اينكه در اين شرايط كارخانه هاي 
وجه  هيچ  به  ايران  در  فوالدسازى  كوچك 
اقتصادى نيستند، اضافه  كرد: نرخ سود بانكى 
ايران يك درصد  از  و در خارج  ايران 30  در 
است و به همين دليل فوالدسازان ايرانى در 
شرايط رقابتى نابرابرى با رقباى خارجى قرار 

دارند.
 به گزارش خبرگزارى تسنيم، پيش از اين 
نيز پيشدار مدير خريد تجهيزات و قراردادهاى 
از  قسمت  اولين  ورود  از  آهن  ذوب  توسعه 
تجهيزات كارخانه توليد ريل ملى ذوب آهن 
اصفهان به وزن 388 تن به اين كارخانه خبر 

داد. 
بين  جانبه  سه  تفاهم نامه  امضاى  با 
وزارتخانه هاى راه وشهرسازى، صنعت و تعاون 

توليد ريلى ملى )UIC٦۰( وارد فاز جديدى 
صورت  برنامه ريزى هاى  اساس  بر  مي شود. 
گرفته، در نيمه دوم سال آينده، ريل ملى در 
ذوب آهن مطابق استانداردهاى جهانى توليد 

شده و وارد بازار مى شود.
ذوب آهن با اجراى اين پروژه از سال آينده 
قادر خواهد بود انواع مختلف ريل از جمله ريل 
ريل   سرعت،  پر  قطارهاى  جهت   UIC٦۰
U۳۳ و ريل UIC٥٤  جهت مترو و قطارهاى 

شهرى را توليد كند .

توليد ريل قطارهاى شهرى در ذوب 
آهن اصفهان

به گزارش دنياى معدن ، در راستاى تحقق 
هر چه سريع تر اهداف پروژه ملى توليد ريل 
در ذوب آهن اصفهان، مهندس مهدى نصر 
مدير ارشد مهندسى ذوب آهن نيز ازهمكارى 
موثر، پيمانكاراجرايى)شركت تام ايران خودرو(، 
مشاور)شركت فراتحقيق( وهمكاران مهندسى 
معاونت  همكاران  و  نورد650  باالخص  نورد 
مهندسى  )مديرارشد  وتوسعه  ريزى  برنامه 
خريد  توسعه،  اجرايى  مديرارشد   ، كارخانه 

تجهيزات و قراردادهاى توسعه( قدردانى كرد.
اين  كامل  اجراي  براي  تام  است،  گفتني 
مراحل  اتمام  با  و  دارد  فرصت  12ماه  پروژه 
راه اندازي، پروژه به بهره برداري خواهد رسيد 
با طول   UIC٦۰ ريل   توليد  آن  نتيجه  كه 
36 متر و ظرفيت حدود 150هزار تن است. 
اين ريل به دليل وزن سنگين تر و دقت باالتر 
نسبت به انواع ديگر، در خطوط اصلي راه آهن 
كاربرد دارد. طي اجراي پروژه به رغم افزايش 
مقادير  سه برابر  به  گاهي  كه  اجرايي  احجام 
پيش بيني شده اوليه مي رسيد، شركت تام با 
مناسب  برنامه ريزي  و  الزم  منابع  تخصيص 
نسبت به اجراي فشرده كارها جهت اجراي كار 

منطبق بر برنامه زمان بندي اقدام كرده است.

كد: 91575 آخرين اخبار از پروژه ريل ملي

تحريريه:  گروه  ـ  اين تام نامه  در  مى تواند  ذوب آهن  دليل  همين  به  توليد ريلى ملى )UIC٦۰( وارد فاز جديدى و 
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در گفت وگو با معاون ذوب آهن در امور 
بهره برداري عنوان شد؛

به تـام اعتـماد كرديم

تام نامه ـ محمد كياني:20 سال است كه در حوزه موسيقي فعاليت مي كند و تار، سه تار، تنبور و 
دف را به خوبي مي شناسد. از سال 1363 در اصفهان ساكن و در شركت ذوب آهن است. فوالد را 
دوست دارد و مي گويد باالترين دماي ذوب آن را از ساير فلزات مشابه متمايز كرده است. 25 سال 
سابقه مفيد در حوزه فوالد دارد و پيش درآمد فعاليتش نيز از همين حوزه بوده و عاشق كارش است.
قبل از مصاحبه اصال فكر نمي كردم كه با فردي اين چنين با احساس و لطافت طبع در جايي مثل 
ذوب آهن كه تا چشم كار مي كند، فوالد و كوره و تجهيز صنعتي است، مالقات كنم. در خطاطي و شعر 
نيز حرف ها براي گفتن داشت. قبل از مصاحبه كليپي از نوازندگي تنبور به من نشان داد و حس داشتن 
مصاحبه اي صنعتي را از من گرفت. جالب اين كه زمان مصاحبه مصادف شده بود با فوت محمدرضا 
لطفي و از اين هنرمند فقيد نيز سخن به ميان آمد. مي گفت موسيقي سنتي را خيلي خوب نمي شناسد 

ولي لطفي را چرا!
اين بود كه اولين سوالم  را كامال خارج از محور تنظيم شده قبلي پرسيدم. 

معتقد است ايراني ها خيلي توانمند هستند و تنها بايد از توان آنها استفاده كرد و اظهار اميدواري 
مي كند روزي مثل »دانيلي« تكنولوژي توليد و ساخت صادر كنيم و يك ابرقدرت حداقل براي فوالد 

داشته باشيم.
ذوب آهن اصفهان اخيرا تعميرات اساسي مهمترين كوره خود را با موفقيت پشت سرگذاشته و 
پروژه هاي توسعه اي مختلفي نيز تعريف كرده است كه يكي از آنها توليد ريل ملي است. تام نامه در 
اين شماره خود با سيد اردشير افضلي معاون مديرعامل ذوب آهن در امور بهره برداري هم صحبت 
شده و در خصوص سرفصل هاي كاري اين شركت و همكاري آن با تام به گفت و گو نشسته است.

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
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 مهندسي و هنر كجا به هم مي رسند؟
خيلي جاها. بگذاريد خاطره اي براي شما بگويم. روزي دخترم نزد من 
آمد و گفت از موالنا برايم تاريخ ادبيات بگو. به او گفتم »موالنا جالل 
الدين محمد بلخي متخلص به مولوي در سال 604 هجري قمري چشم 
به جهان گشود. در سال 640 هجري موفق به ديدار شمس تبريزي شد 
از آن پس دنيا را به حال خود گذاشته و به دنبال مسايل عشق به معبود 
گام نهاد چنان كه به ظاهر احساس مي كرد خدايي جز شمس وجود ندارد 
ولي آيا مولوي كسي بود كه به ايزد يكتا اعتقاد نداشته باشد؟ خير. بلكه 
او جلوه حق را در چهره شمس مي ديد. همان كه مي فرمايد انسان اشرف 
مخلوقات است. كتاب هاي فيه ما فيه، مكاتيب، مثنوي معنوي، ديوان 
شمس از آثار اوست و در نهايت به سال 672 هجري چشم از جهان 
فرو بست. اگر در مكاتيب تصوف نگرشي داشته باشيم، مي بينيم يكي از 

طرفداران آن مولوي است.« تاريخ ادبيات را اين طور بيان كردم.
كساني كه در رشته هاي فني مشغول به تحصيلند از دل جان به 
ادبيات، هنر)شامل موسيقي، خطاطي، عكاسي و ...( و گاها ورزش، عشق 
مي ورزند. آدم هاي بسيار حساسي هستند و نسبت به هر چيز فكر مي كنند. 
برعكس آنچه كه فكر مي كنيم آنها با تجهيزات سخت كار مي كنند و 

احساسي نيستند حتي نسبت به تجهيزات هم حس دارند.
يك  با  اخيرا  كنيم.  ريل شروع  توليد  بحث  از  بگذاريد   
شركت كانادايي نيز قراردادي به امضا رسانديد و قرار است آن 
را بومي سازي كنيد. با توجه به اين كه قبال كشور در اين حوزه 
واردات داشت و اولين تجربه كشور است، چگونه قرار است 

اين كار را انجام دهيد؟
ما قبال ريل U33 را توليد و در خطوط داخلي ذوب آهن از آن استفاده 
كرديم. ريل ها گريدهاي مختلفي دارند. بر اساس وزن در واحد متر كاربري 
آنها متفاوت است. ما عمال با تيپ هاي مختلفي مثل UIC و KR سر و 
كار داريم. هركدام كاربرد خود را دارند. ريل هايي از قبيل ريل هاي جرثقيل، 
ريل هاي كاالسكه هاي مذاب بر و امثال اينها وجود دارد. مي توانم بگويم 

ذوب آهن تنها جايي است كه مي تواند به توليد شمش ريل بپردازد. 
 چرا براي بيرون از شركت توليد نشد؟

اين ريل تجربه اوليه ما بود و براي سرعت هاي پايين طراحي شده است. 
با توجه به اين كه سرعت قطارهاي كارخانه نيز باال نبود، از آن استفاده 
كرديم ولي هم اكنون موضوع توليد ريل كشوري UIC60 مطرح است كه 

اميدواريم سال آينده به توليد برسد.
 آيا تنها ذوب آهن توليد ريل را در كشور رهبري خواهد كرد 

يا همكاراني نيز در اين حوزه خواهيد داشت؟
 واحدهاي فوالدي ديگر كشور به سمت توليد ريل نرفته اند.

 چرا ذوب آهن وارد اين عرصه شد؟
توان توليد ريل تنها در ذوب آهن است. مدتي است كه اين موضوع 
را دنبال مي كنيم كه باالخره توانستيم به لحاظ مباحث مالي و قراردادي 

پروژه را به ثمر برسانيم. اين كار يك روزه به ثمر ننشست.
 UIC60 االن ريل هايي كه وارد كشور مي شود، همين مدل 

است؟
ريل ها با نام هاي مختلفي وارد مي شود ولي اين مدل اگر بيايد در اصل 
براي حمل بار است و الويت يك محسوب مي شود. آينده روشني را براي 
ذوب آهن در اين حوزه مي بينم. نوردهاي ذوب آهن منحصر به فرد است با 

توجه به وجود ايستگاه هاي ريخته گري خاص و نورد سنگين، زيرساخت 
توليد ريل در كارخانه تقريبا مهياست. مي توان گفت توليد ريل در ذوب آهن 
بسيار مقرون به صرفه تر از نمونه هاي وارداتي است. توليد ريل در داخل؛ 

يعني يك قدم به سمت صنعتي شدن رفتن است.
 بر اساس آمارهاي موجود، در حال حاضر 11 هزار كيلومتر 
خط آهن موجود است و بايد 9 هزار كيلومتر ديگر نيز ساخته 
شود بنابراين نياز كشور بسيار بيش از قرارداد فعلي شماست، 
چه آينده اي در اين حوزه براي ذوب آهن متصور هستيد و آيا 
بخش زيادي از توان شركت در اين حوزه معطوف خواهد شد؟
اين مساله به نياز كشور بستگي دارد. كشور ساالنه 1500 كيلومتر ريل) 
يا 180 هزار تن ريل( نياز دارد و ذوب آهن مي تواند اين نياز را به طور 

كامل جبران كند.
 طرح هاي توسعه اي ذوب آهن گويا امسال فعال تر شده 

است، در خصوص اين طرح ها براي ما بگوييد؟
يكي از محدوديت هاي ما در منطقه كمبود آب است و پروژه هايي در 
خصوص كاهش يا بهينه سازي مصرف آب، محيط زيست،. بهينه سازي 
مصرف انرژي و بهره وري توليد انجام مي دهيم. پروژه هاي ما به خصوص 
در اين حوزه ها تعريف مي شود. چون در بحث EFQM بايد مسووليت هاي 

اجتماعي خود را نيز انجام دهيم.
 در بحث بهره وري توليد چه پروژه هاي شاخصي داريد؟

در اينجا مديريت زمان مستقيم تجهيز، مديريت مصرف مواد و مديريت 
كاهش ضايعات و پسماندها مطرح است.

پيرامون طرح هاي فوالدي   حاشيه ها در سال هاي اخير 
كم نبوده از گفته هاي وزير صنعت درباره عدم توجيه اقتصادي 
طرح هاي زير پنج ميليون تن، توسعه هفت طرح فوالدي در 
اقصي نقاط كشور، كمبود آب و منابع زيرزميني و مسايلي از اين 
دست، به عنوان كارشناس خبره اي كه 25 سال از عمرتان در 
اين حوزه بوده، اصال مزيت اصلي كشور ما توسعه طرح هاي 

فوالدي هست؟
مسلما همين طور است. ما سنگ و معادن زغال داريم. در ابتدا بايد 
توسعه معادن را در نظر بگيريم و با آن وضعيت توليد فوالد را تطبيق دهيم. 
ما بايد سرانه مصرف فوالد و بهره وري نيروي انساني را ارتقا دهيم و از 
طرفي مي  توان با سيستمي كار كرد كه حداقل مصرف آب را داشته باشد 

يا پسماند آب را به روش هاي مختلف بازيافت و به خط توليد برگرداند.
 مصرف آب در فوالدسازي ها به اندازه پتروشيمي هاست؟ 
فوالدسازي صنايع آب بر محسوب مي شود ولي به اندازه پتروشيمي در 
آن آب مصرف نمي شود. در سال 91 ذوب اهن 10.1 مترمكعب به ازاي هر 
تن توليد آب مصرف كرد ولي در حال حاضر اين رقم زير هشت است. به 
روش هايي مي توان آن را بهبود داد. بايد توجه داشته باشيم كه زيرساخت 

اول كشور فوالد است و نمي توان آن را كنار گذاشت.
 اخيرا براي كوره اصلي خود تعميرات اساسي داشتيد. در 
حال حاضر وضعيت توليد شما به چگونه است و چطور اين 

مرحله احيا را پشت سر گذاشتيد؟ 
در ايران كوره اي با ظرفيت توليد چهارهزار تن در روز نداريم. بنابراين 
با توقف توليد قيمت تمام شده ما به شدت باال مي رفت؛ چرا كه از طرفي 
هزينه تعميرات كوره مطرح بود و از طرف ديگر توليد. به خواست خدا از 
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18

اين برهه گذر كرديم و كوره بلند شماره 2 را در شش ماهه دوم سال 1392 
به مدار توليد آورديم.

البته راه اندازي آن در مردادماه انجام شد و كل بدنه كوره را تعويض 
كرديم. اين كار در طول عمر ذوب آهن بي نظير بود. 

 به نظر مي رسد احياي بزرگترين كوره بلند كشور دير اتفاق 
افتاد؟

نه. باالخره اين كار زمان بر است. در نوسازي اين كوره روشي تخصصي 
نيز پياده سازي شد به گونه اي كه سيستم بارگيري زنگ دار كوره را به 
بارگيري بدون زنگ )Bell less( تبديل كرديم. هر كوره بلند يك زنگ 
كوچك و يك زنگ بزرگ دارد. زماني كه مواد روي زنگ كوچك ريخته 
مي شود به دليل اين كه بايد فشار داخل كوره ثابت بماند زنگ كوچك باز 
مي شود و مواد روي زنگ بزرگ ريخته مي شود، بعد زنگ كوچك بسته 
مي شود و زنگ بزرگ باز مي شود و مواد در كوره ريخته مي شود. اين 

سيستم در روش جديد حذف شده است. 
 براي بقيه كوره ها نيز برنامه خاصي داريد؟

تعميرات اساسي كوره شماره يك قبال انجام شده بود و برنامه اي براي 
آن داريم كه سيستم واگن توزين آن را به نوار نقاله تبديل كنيم كه اين كار 
قرار است بدون توقف فعاليت كوره به انجام برسد. احتمال كاهش توليد 
نيز هست اما اين كار در برنامه امسال ما نيست. كوره شماره سه كه سال 
1388 راه اندازي شده در حال توليد است ولي تا دو سال آينده تعميرات 

اساسي خواهد داشت.
 اين نوسازي چقدر به بهره وري توليد اين كوره كمك كرد؟

مسلما تاثير بسياري داشت و اميدواريم امسال به سه ميليون تن برنامه 
توليد دست پيدا كنيم.

 در مدتي نوسازي كوره بلند به انجام مي رسيد، توليد و 
بازار صنايع فوالدي چقدر تحت تاثير قرار گرفت؟

در ذوب آهن گروه بازاريابي مجربي داريم كه نوسانات بازار را رصد 
مي كنند و تمهيدات الزم نيز براي توقف احتمالي نيز انديشيده شده بود. در 
بحث قيمت، توليد تنها يك فاكتور تاثيرگذار است ولي مسلما كوچكترين 

خللي در توليد شركت ذوب آهن قيمت ها را تحت تاثير قرار مي دهد.
 همكاري با شركت هاي داخلي فعال در حوزه فوالد مثل تام 

چگونه بوده است؟
مي توانم بگويم تام ايران  خودرو اولين تجربه خود را در بحث اتوماسيون 
كوره بلند پشت سر گذاشت. خوشبختانه به خوبي از پس اين كار برآمد. 
هم اكنون نيز سيستم نوسازي اتوماسيون ايستگاه هاي هفت و هشت 
ريخته گري و آبرساني كوثر در اختيار دارد. پيمانكاران زيادي در ساخت و 
مونتاژ داشتيم و تام يكي از اين پيمانكاران بود. در مجموع توانست همگام 
با خط توليد پيش آيد. جا دارد تشكر ويژه اي داشته باشم از مهندس مالكي 
و مهندس ذوالفقاري كه زحمات زيادي براي ما كشيدند. اگر بخواهم 
دسته بندي از پيمانكاران همكار داشته باشم، تام را در دسته اول قرار 
مي دهم. در ايران كوره بلند چهار هزارتني را تنها ذوب  آهن دارد و تام با 
انجام عمليات نوسازي اين كوره جايگاه خود را در حوزه اتوماسيون صنعتي 

تثبيت كرد. جايگاه هر پيمانكاري در اختيار خودش است.
 اولين پروژه مشترك تام با ذوب آهن نوسازي اتوماسيون 
كوره بلند به عنوان قلب توليد فوالد در كشور بود، آيا واهمه اي 
نداشتيد كه يك شركت با سابقه خودرويي اين كار حساس را 

براي شما انجام دهد؟ آزمون و خطا كرديد يا اعتماد ؟
اعتماد كرديم.

 اين اعتماد از كجا به دست آمد؟
تام قبال در چند مناقصه ذوب آهن شركت كرده بود ولي در مباحث 
قيمتي نتوانست در پروژه حضور داشته باشد. با اين حال سابقه كاري تام 
را مي دانستيم. البته ذوب آهن نيز كارشناسان مجربي دارد به همين دليل 
مطمئن بوديم كه در كنار هم اين كار انجام خواهد شد. در كوره بلند و 
براي خدمات پس از فروش آن اگر مشكلي به وجود آيد خيلي راحت با 
كارشناسان تام ارتباط برقرار و به راحتي آن را حل مي كنيم. اين موضوع 
بيان گر مسووليت پذيري شركت تام است. البته كار ايستگاه هاي 7 و 8 
ريخته گري آغاز نشده است ولي فكر مي كنم تام در اين قسمت هم 

كارش موفقيت آميز باشد.
 اگر پروژه جديدي داشته باشيد كه در حيطه توانايي هاي 

تام باشد باز هم به اين شركت مراجعه مي كنيد؟
حتما اين كار را خواهيم كرد ضمن اين كه در نورد 650 و آبرساني كوثر 

تام وارد شده كه اميدواريم اين پروژه ها نيز به خوبي به انجام برسد.

نمايي از كوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان كه عمليات نوسازي اتوماسيون صنعتي آن توسط تام انجام شد، تام نامه/ عكاس:مرضيه  سادات غضنفري
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مدير دفتر تام در عراق:
تام مى تواند به قطب مهندسى عمرانى و 

صنعتى در عراق تبديل شود

تام نامه ـ گروه تحريريه: تحصيالتش دندانپزشكي است ولي طبابت نكرده ، به  كارهاى مهندسى و 
بازرگانى روى آورد و بعد از سقوط رژيم صدام در عراق به امور بازرگاني و تجارت در آن كشور پرداخته 

است.
جالب است كه به گفته خودش اولين خبرنگار جنگى اشغال عراق در سال 2003 در جنوب عراق و در 
شبكه العالم بوده است. در سالهاى بعد از آن و در ادامه كار رسانه اى، مدير دفتر شبكه البالدى در ايران بود.
مديريت يك شركت بازرگاني سيستم هاي راهبري (Navigation) و دستگاه هاي GPS، مديرعاملي 
شركت بازرگاني و تجارت در ايران و عراق (فعال در حوزه عمرانى و سازه)، مديرعاملي شركت چند مليتي 
communication درعراق (فعال در حوزه ارتباطات و مخابرات) از سال 2008 تا 2010 و حضور به 
عنوان نماينده فروش بزرگترين توليدكننده كابل ايران در كشور عراق ، مديريت بازرگانى و بازاريابى در 
شركت خدمات نفتى و همچنين مدير عامل شركتTeamWork  متخصص در پروژه هاى عمرانى و 

راه سازى و بازرگانى تا كنون  از ديگر سوابق كارى دكتر مقداد صادق است.
وي كه هم اكنون مدير دفتر تام در عراق است از استقبال شديد عراقي ها براي حضور شركت هاي خوب 

ايراني در اين كشور مي گويد.
وي معتقد است تام از سرمايه هاي انساني و نيروهاي نخبه خوبي بهره  مي برد و ميانگين سني 36 سال 
بيان گر اين است كه تالش و پويايي خاصي در مجموعه حاكم است بنابراين تام زيرساخت و بستر مناسبي 
براي بروز خالقيت و نوآوري دارد. نگاهي به تاريخچه و فعاليت هاي اين شركت نشان مي دهد كه كشوري 
مثل عراق نيز نيازمند برخوردارى از توانمنديهاى فنى ومهندسى آن براى اجراى پروژه ها و فعاليت هايي 
است كه تام در گذشته انجام داده است. در اين ميان روحيه كار گروهي و اخالق حرفه اي از مزيت هاي تام 
براي بازارهاي صادارتي است و مي تواند به عنوان قطب بزرگ مهندسى  عمرانى و صنعتى در عراق وارد 

عمل شود.
ويژگي هاي بازار عراق براي امور زيربنايي، مخاطرات حضور و عدم ثبات در اين منطقه و برنامه هاي پيش 
روي تام در اين حوزه از جمله مواردي است كه در اين مصاحبه در خصوص آنها صحبت به ميان آمده است.

كد: 91577

دكتر مقداد صادق مدير دفتر تام در عراق، تام نامه/ عكاس:مرضيه  سادات غضنفري
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بازارهاي صادراتي  به  ورود  ايده   
شكل  كجا  از  غيرخودرويي  حوزه  در 

گرفت؟
اشاره  نكته  اين  به  است  الزم  ابتدا  در 
فني  خدمات  صادرات  حوزه  با  تام  كه  كنم 
و مهندسي بيگانه نيست؛ چرا كه در سطح 
پروژه هاي  خودرو  حوزه  در  و  بين المللي 
به عنوان  انجام رسانده است و  به  متعددي 
بازوي صنعتي ايران خودرو در بازارهاي هدف 

اين گروه صنعتي حضور داشته است. 
پتانسيل مهندسي كه در تام وجود 
دارد انگيزه مهمي براي اين شركت 
فراهم مي كند تا به خوبي بتواند در 
بازارهاي صادراتي نيز حضور فعالي 
با ايده هاي جديد داشته باشد. البته 
كه  داشت  نظر  مد  بايد  نيز  را  اين 
پروژه هاي  انجام  خوب  سودآوري 
خارج از كشور توجيه مناسبى براي 
محسوب  شركت  اين  ارزآوري 
گفت  بايد  كه  اين  ضمن  مي شود 
جداي از مباحث بازرگاني و تجاري 
بازارهاي صادارتي  در  نفس حضور 
فرهنگي  و  سياسي  مباحث  نظر  از 

بسيار حائز اهميت است.

 چرا عراق به عنوان اولين 
انتخاب  تام  صادراتي  پايگاه 

شد؟
 458 و  هزار  مرز  يك  ايران 

كيلومتري آبي و زميني با عراق دارد. كشور 
بد  شرايط  و  جنگ  سال ها  از  پس  عراق 
كامل  ثبات  به  هنوز  كه  هرچند  ـ  سياسي 
نوسازي  دنبال  به  شدت  به  ولي  ـ  نرسيده 
و  نفت خيز  كشور  عراق  است.  ساخت  و 
ثروتمندي است. اين كشور 147ميليارد دالر 
به  آن  عمده  بخش  كه  دارد  جاري  بودجه 

مباحث عمراني و زيرساختي مربوط مي شود 
بين  از  آن  زيرساخت هاي  تمامي  تقريبا  و 
رفته است؛ اين يعني وجود بازار بالقوه بسيار 
شركتهاى  وساير  تام  روي  پيش  كه  بزرگ 
ايرانى وجود دارد. ضمن اين كه ارتباطات و 
اشتراكات مذهبي زيادي بين ايران و عراق 
وجود دارد كه خود انگيزه اى براى ورود به 
اين بستر حاصل خيز است.بنابراين حضور تام 
در  خارجي  كشور  اولين  عنوان  به  عراق  در 

توجيه  قابل  غيرخودرويي  مختلف  بازارهاى 
است.

 چقدر با فرهنگ مردم اين كشور 
آشنا هستيد؟

سال  از  و  هستم  كشور  اين  بومي  بنده 
صورت  به  كشور  اين  در  تاكنون   2003

مستمر و فعال در حوزه هاى مختلف كارى 
حضور  دارم . حجم وسيع و گسترده صادرات 
بخش هاى  در  خارجى  كشورهاى  و  ايران 
آغاز   2003 سال  بعد  نيز  عراق  به  مختلف 
اقتصادي،  امنيتى،  با شرايط سياسي -  شد. 
آشنا  كامال  نيز  آنجا  اجتماعي  و  فرهنگي 

هستم.
جهت  الزم  زيرساخت هاي  آيا   
جمله  از  صادراتي  بازارهاي  به  نفوذ 

عراق در تام وجود داشت؟
و  انساني  سرمايه هاي  از  تام 
نيروهاي نخبه خوبي بهره  مي برد و 
ميانگين سني 36 سال بيان گر اين 
خاصي  پويايي  و  تالش  كه  است 
بنابراين  است  حاكم  مجموعه  در 
تام  در  مناسب  بستر  و  زيرساخت 
براي بروز خالقيت و نوآوري  وجود 
دارد ضمن اين كه شركت تام  17 
مختلف  حوزه هاي  در  است  سال 
است.  داشته  فعاليت  كار  و  كسب 
فعاليت هاي  و  تاريخچه  به  نگاهي 
كشوري  كه  مي دهد  نشان  تام 
چنين  اجرا  نيازمند  نيز  عراق  مثل 
پروژه ها و فعاليت هايي است كه تام 
عمده  است.  داده  انجام  گذشته  در 
كليد  صورت  به  عراق  در  پروژه ها 
مي شود.  انجام   )EPC( دست  در 
و  كار گروهي  روحيه  ميان  اين  در 
تام  مزيت هاي  از  حرفه اي  اخالق 
بازارهاي صادارتي  در  براي حضور 

است.

 گويا در ثبت شركت تام در عراق 
اين  در  شديد،  مواجه  مشكالتي  با 

خصوص براي ما بگوييد؟
مشكالت و موانعي كه ما در عراق با آن 
مواجه شديم از جنس بوروكراسى است كه 

ايران يك مرز هزار و 458 كيلومتري 
كشور  دارد.  عراق  با  زميني  و  آبي 
عراق پس از سال ها جنگ و شرايط 
بد سياسي، هرچند كه هنوز به ثبات 
كامل نرسيده ولي به شدت به دنبال 
نوسازي است. عراق كشور نفت خيز 
كشور  اين  است.  ثروتمندي  و 
دارد  جاري  بودجه  دالر  147ميليارد 
كه بخش عمده آن به مباحث عمراني 
و زيرساختي مربوط مي شود و تقريبا 
تمامي زيرساخت هاي آن از بين رفته 
است. اين يعني كه بازار قابل توجهي 

پيش روي تام وجود دارد.

گفتگـو
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در خيلي از كشورها وجود دارد. از زماني كه 
مدارك مربوطه را ارايه داديم تا دريافت مجوز 
حدود يك ماه به طول انجاميد البته بخشي 
از تاخير نيز مربوط به روزهاي تعطيلى است 
كه عراق در مناسبت هاى مختلف دارد ولي 
شركت  و  رسيد  سرانجام  به  خدا  كمك  به 
تام به صورت رسمى در مراجع مربوطه در 
تام  مهندسى  با هويت شركت  كشور عراق 

به ثبت رسيد.
سياسي  شرايط  به  توجه  با   
سر  بر  مخاطراتي  چه  عراق،  كشور 
راه پروژه هاي پيش رو در اين كشور 

خواهد بود؟
منطقه  در  عراق  پايتخت  در  تام  دفتر 
جاي  كه  است  مستقر  الجادريه   - الكراده 
ناامنى  سابقه  و  مي شود  محسوب  امني 
از  بخشي  است  طبيعي  البته  است.  نداشته 
عراق به داليل شرايط خاص منطقه و جنگ 
خارجي  شركت هاي  براي  تروريسم  عليه 
جغرافياي  از  بزرگي  بخش  اما  نيست  امن 
قابل دسترسي  آن(  از 70درصد  عراق)بيش 
و امن است و مشكلي براي حضور شركتي 

مثل تام در آنجا وجود ندارد.

قبولي  قابل  اجراي  ضمانت  آيا   
انجام  به  مربوط  مالي  مباحث  براي 

يك پروژه در عراق وجود دارد؟
است  ثروتمند  و  نفت خيز  كشوري  عراق 
باالست.  كشور  اين  در  نقدينگي  ميزان  و 
بعد از سقوط رژيم صدام شكايتي از بخش 
خصوصي مبني بر طلب از دولت كمتر ديده 

شده است. 

در  مطرح  صنايع  نفت  از  بعد   
عراق چيست؟

و  كشاورزي  صنعت  نفت،  صنعت  از  بعد 
اقتصاد  درآمد  تامين  عمده  زيارتي  توريسم 

عراق را تشكيل مي دهد. اين كشور ساالنه 
بالغ بر پنج ميليون زائر دارد.

 تغييرات حاكميتي اخير عراق آيا 
راه را براي تعريف پروژه در اين كشور 

هموار كرده است؟ 
دولت جديد همچون دوره هاى گذشته با 
انتخابات آزاد و حضور حداكثرى مردم روي 
كار آمد. قوانين سياسي و اقتصادى و مرتبط 
با حضور شركتهاى خارجى در عراق همواره 
و  خارجى  شركت هاي  حضور  براي  را  راه 
ايراني هموار كرده است و پيش بينى مى شود 
و  تكنولوژى  از  استفاده  جهت  عراق  دولت 
ميالدى  رو  پيش  سال  در  نوين  فن آورى 
به  را  كشور  هاى  پروژه  اعظم  بخش 

شركت هاى توانمند خارجى واگذار كند.

براي  اوليه  مطالعاتي  كارهاي   
بررسي بازار عراق انجام شده است؟

اولويت ما در عراق حضور در فعاليت هاي 
حوزه عمران و زيرساخت ها  است كه در اين 
نفت،  تام مي تواند در حوزه هايي مثل  ميان 
برق، نيرو و تاسيسات و ساخت شهرك هاى 
مسكونى   و راه سازى و پل، ريلى،سيمان و 

اتوماسيون صنعتى مشاركت كند. 
رشد  اينكه  به  توجه  با  مثال  عنوان  به 
جمعيت عراق باالست و پيش بينى مى شود 
كه جمعيت عراق تا سال 2025 به 40ميليون 
افزايش  به  بيشترى  نياز  عراق  برسد،  نفر 
واحدهاى مسكونى خواهد داشت. بر اساس 
بيش  نيازمند  عراق  كشور  دولتى   آمارهاى 
از 3.5ميليون واحد مسكونى است كه سهم 
بخش دولتى از تامين آن 15 درصد است و 
از طريق مشاركت بخش  مابقى مى بايست 

خصوصى داخلى و خارجى تامين شود. 
هرچند شركتي بزرگ همچون تام خيلى 
دير براي حضور در بازار پر رونق عراق اقدام 
كرده است ولي بى شك و بر پايه توانمندى 

و  خبره  انسانى  نيروى  و  مهندسى  فنى 
كنار ساير  در  دانشمند خود  و  آگاه  مديريت 
عنوان  به  مى تواند  خارجى  و  ايرانى  رقباي 
گام  مهندسي  و  فني  خدمات  صادركننده 
و  عراق  كشور  آبادانى  و  عمران  در  موثرى 
داشته  شركت  روزافزون  شكوفايى  و  رشد 

باشد.
تام  نمايندگى  دفتر  برنامه هاي   
بازارهاي اين  به  در عراق جهت نفوذ 

كشور چيست؟
در  تام  نمايندگي  دفتر  بايد  اول  گام  در 
خداوند  لطف  به  كه  مي شد  تاسيس  عراق 
از  نمايندگى پس  داد. دفتر  اتفاق روي  اين 
گرفتن پروژه وسيع تر شده و بر اساس قوانين 
بازرگانى حاكم در عراق به عنوان شعبه تام 

در عراق عمل خواهد كرد. 
تخصصي  تيم  استخدام  درصدد  آنجا  در 
جهت اهدافمان در عراق هستيم. در مراحل 
بعدي بايد با مسووالن وزارتخانه هاي نفت، 
برق، اعمار واسكان)معادل وزارت مسكن و 
شهرداري ها  وزارت  و  ايران(  در  شهرسازي 
با  نيز  خوبي  ارتباطات  البته  كنيم.  رايزني 
وزراى نفت، مخابرات ، شهردارى ها ، ورزش 
و جوانان و با شهردار بغداد، استانداري هاي 
كربال، نجف، بصره، ناصريه و ميسان وجود 

دارد. 
سعى داريم با حضور در بخش ها و مناطق 
نفت خيز  استان هاى  كه  كشور  اين  جنوبي 
دهيم.  توسعه  را  خود  فعاليتهاى  هستند، 
بسيار  امنيت  شده  ذكر  جنوبى  استان هاى 
مناطق  بخش هاي  ساير  به  نسبت  بااليى 
مشترك  مرز  داراى  همچنين  دارند  عراق 
كليه  البته  هستند.  ايران  با  آبى  و  زمينى 
مذاكرات و اقدامات آتي نيز پس از مشاوره با 
مديران ارشد تام و ارايه سياست هاي كلي به 

سرانجام خواهد رسيد.

گفتگـو
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به بهانه بازديد چند ساعته از فاز 17 و 18 پارس جنوبي؛

روايتي از آب و خاك و آتش
تام نامهـ  گروه تحريريه: ديگر كمتر كسي پيدا مي شود كه با 
نام عسلويه بيگانه باشد. اين شهر كه هم اكنون قطب بالمنازع 
نفتي و محل اجراي پروژه هاي پارس جنوبي است، تكه اي از 

خاك استان بوشهر محسوب مي شود.
روز 21 بهمن ماه قرار بود براي تهيه گزارشي خبري از فازهاي 17 و 18 
پارس جنوبي و ناحيه هفت آن كه تام ايران  خودرو در حال تحويل پروژه 

است، راهي عسلويه شويم.
و  خبرنگار  با  و  بود  انجام شده  عزيمت  براي  قبلي  هماهنگي هاي 

تصويربردار باشگاه خبرنگاران وارد بزرگترين ميدان گازي جهان شديم.
قبل از رسيدن چرخ هاي هواپيما به باند فرودگاه اين شهر، كمك خلبان 
دماي هوا را 24درجه سانتي گراد اعالم كرد كه اين يعني خوشايندترين 
دما در تمام طول سال كه تقريبا با دماي هواي زمستان تهران در روز 
قبل از آن برابري مي كرد. زمستاني كه هيچ قرابتي با فصل  هاي قبلي 
پايتخت ندارد ولي هواي مطبوع عسلويه با چاشني شرجي در آن روز، با 
وزش باد شديدي همراه شده بود و نويد يك روز پرهيجان را مي داد. از 
فرودگاه تا محل سايت چيزي حدود 15 كيلومتر راه بود. به محل سايت 
كه نزديك مي شديم، فلر اين فازها، با بارقه هاي متفاوت از ساير هم ساالن 
خود برافروخته بود و به گفته اهالي پروژه طول آن از 15 تا حدود 60متر 
در نوسان است، در هنگام ورود به محل سايت كارگراني را ديدم كه گويي 
چهره شان دوستي ديريني با آفتاب هميشه تابان بوشهر داشت. كاري بس 
مشقت بار از شش صبح تا شش بعدازظهر داشتند. نگاه هاي معني دارشان 
برايم قابل درك نبود اما حرف ها داشتند اين صورت و دست هايي كه در 
زير لباس سفيد، خودنمايي مي كردند. آمديم و در كانكس شركت تام، در 
جايي كه اصال دماي هوا قابل قياس با هواي گرم بيرون نبود، مستقر 

شديم تا تشريفات مصاحبه با مهندس امامي مدير سايت فراهم شود.

تا قبل از انجام آن، تصميم گرفتيم با تيم خبري تصاويري از بخش هاي 
مختلف پروژه ثبت كنيم. از جنوبي ترين بخش فاز شروع كرديم و راننده 
همراه كه به خوبي به جزييات عمليات سايت آشنا بود، توضيحات فني 
است  قرار  وقتي جذاب  شد كه  شنيديم  داستان  ارايه مي كرد.  را  الزم 
تاسيسات احداث شده در منطقه كه عمدتا از سوي پيمانكاران داخلي 
تهيه شده، گاز شيرين را به خانه هاي مردم و مصارف صنعتي برسانند و 
اين به شيريني همان گازي است كه تا چند ماه قبل به صورت ترش به 
سايت وارد مي شد! نماهايي از بخش جنوبي و نزديك به دريا از تاسيسات 
مربوط به لوله گذاري تا نيمه راه كه حدود دو كيلومتر بود گرفته شد، بعد از 
آن به بخشي رسيديم كه تقريبا نقطه عطف پااليشگاه بود، جايي كه خط 
لوله اصلي فاز 17 و 18 به خط لوله سراسري وصل مي شد و يك ماهي 
مي شد كه تزريق گاز شيرين از اين قسمت به شبكه سراسري شروع شده 
بود. البته در كنار لوله گذاري ها تاسيسات ديگري نيز مثل بويلرو ... در محل 

نمايي كلي از ناحيه 7 فاز 17 و 18 پارس جنوبي، تام نامه/ عكاس:محمد كياني

نمايي از پروژه اجراي عمليات سيويل، سازه مكانيكال و پايپينگ فازهاي 17 
و 18 پارس جنوبي، تام نامه/ عكاس:محمد كياني

كد: 91578
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ديده مي شد. پرسيدم اين چند كيلومتر لوله گذاري چند درصد كار اين فاز 
را تشكيل مي دهد كه گفته شد 60درصد. البته تنها فاز 17 به سرويس 
آمده و فاز 18 در دست انجام بود. اين را مي شد از فلر خاموش و برافراشته 

اين فاز فهميد.
در طول مسير تابلوهاي »در دست انجام« و »رعايت ايمني« جلب 
نظر مي كرد، لودر كوچكي نيز در محل در حال صاف كردن قسمتي از 
مسير بود،  برخي كارگران نيز با تعجب به ما و دوربين فيلمبرداري نگاه 
مي كردند. اشتياق آنها به انتشار خبر به گونه اي بود كه راننده لودري كه 
در نزديكي ما بود از ماشين عظيم الجثه خود پياده شد و  گفت »فقط به من 

بگوييد كي و كجا اين فيلم پخش خواهد شد!«
فاز  فلر  نقطه سايت جايي كه  بلندترين  به  تا  داديم  ادامه  را  مسير 
17احداث شده و مشرف به دريا بود، رسيديم. هرچه به فلر نزديك تر 
مي شديم هوا گرم تر مي شد به گونه اي كه اين گرما كامال از شيشه هاي 
خودرو به داخل كابين منتقل مي شد. به سختي از خودرو پياده شديم. 
جهنمي از آتش با طولي حدود 20متر و در بادي تند به رقص درآمده بود و 
لوله هاي 48 اينچي گازهاي خروجي به همراه بخار آب آتشي را در ارتفاع 

90متري برپا كرده بودند.
گرما به قدري شديد بود كه فيلم بردار بعد از گرفتن چند پالن به 
داخل خودرو پناه برد و لنز دوربين خود را جلو باد كولر خودرو گرفت. 
همه اين ماجرا چيزي حدود سه ساعت به طول انجاميد. دوباره به محل 
سايت بازگشتيم تا تشريفات مصاحبه مدير سايت در محل پروژه مهيا 
شود. باالخره مهندس امامي در محل حاضر شدند. از خودرو شاسي بلند 
خود كه پياده شد استرسي نداشت همچنان باد شديدي مي وزيد طوري 
كه ايستادن را مشكل مي كرد. ناخودآگاه نگاهم به نوشته پشت خودرو 

مديرعامل افتاد، »ال تنس ذكر اهللا«. 
در سكوتي كه تنها باد و خودرويي كه در چند متري ما ياراي شكستن 
آن را داشتند، مهندس سيد مرتضي امامي مديرعامل شركت طرح هاي 
مديريت صنعتي ايران)IPMI( از فاز 17 و 18 براي خبرنگار همراه ما گفت.
وي با بيان اين كه قرارداد فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي از سال 1385 
امضا شده يادآور شد: اين سايت مانند بقيه فازها چهار سايت در درياست 
همچنين 44 حلقه چاه دارد كه گاز را به سطح دريا مي آورد و داراي دو 
رشته خط32 اينچ دريايي است كه از محل سكوها تا پااليشگاه كه گاز 

ترش پارس جنوبي را به محل پااليشگاه منتقل مي كند. 
وي در خصوص توليد محصوالت سايت نيز توضيح داد: گاز شيرين 
به ظرفيت 50 ميليون متر مكعب در روز، ميعانات گازي 80هزار بشكه در 
روز)براي دو فاز(، ال پي جي و اتان به ميزان يك ميليون تن در روز از 
جمله محصوالت اين ناحيه هستند كه ال .پي. جي و ميعانات گازي براي 
صادرات است. اتان را به مجتمع هاي پتروشيمي ارسال مي كنيم و گاز 
شيرين را به شبكه سراسري براي مصرف به شبكه ارسال مي شود. يك 
محصول جانبي هم داريم كه گوگرد است كه روزانه 400تن از اين ماده 

استحصال مي كنيم.
مهندس امامي ادامه داد: روز 21بهمن واحد اول پااليشگاه به سرويس 
آمده و از يك ماه گذشته گاز شيرين از اين پااليشگاه در حال تزريق به 
شبكه سراسري است. تعهد ما اين است كه فاز 17 و 18 تا شهريورماه 

كارمان  شروع  فازها  همه  مثل  برسد.  اسمي  ظرفيت  به  سال 1394 
شيرين سازي گاز ترش از سكوهاي شش، هفت و هشت است. سكوي 
18A آماده انتقال گاز است و اميدواريم اوايل اسفند بتوانيم گاز اين سكو 

را تصفيه و انتقال دهيم.
وي خاطرنشان كرد: كل سرمايه گذاري اين فازها با توجه به اين كه 
تعداد سكوها به چهار مورد افزايش يافته حدود هفت ميليارد دالر است 
و پيش بيني مي  شود تا هشت ميليارد دالر نيز برسد. ميزان گاز شيرين به 
ارزش فوب و ميعانات گازي ارزش محصوالت سرمايه گذاري را توجيه پذير 
مي كند؛ ضمن اين كه بحث مشترك بودن مخزن پارس جنوبي اهميت 

كار را دوچندان مي كند.
گاز،  و  نفت  حوزه  در  تحريم ها  تمركز  دليل  به  كرد:  تصريح  وي 
دستمان از كمك خارجي ها خالي است و از مصاديق بركت تحريم اتكا 
به توانمندي خودمان بوده است. زمان كمي طوالني تر شده ولي برخي 
تجهيزات را براي اولين بار توسط نيروهاي داخلي توانستيم بسازيم. حدود 
هشت سال از زمان انجام پروژه گذشته است ولي سرعت عملكرد يك 
سال گذشته خارق العاده بوده و هيچ كس فكر نمي كرد سال 93 به توليد 

برسيم.

مهندس امامي تاكيد كرد: وزارت نفت و صنعت حمايت خوبي كرده اند. 
فاز 17 و 18 و پيمانكاران آن روي غلطك رواني براي توسعه قرار گرفته اند 
و روزهاي آينده نيز بايد با سرعت بيشتري نسبت به گذشته پيش برويم.

در ادامه مهندس محمودي قائم مقام مديرعامل تام در امور توسعه بازار 
و بين الملل گفت: يكي از كاركردهاي تحريم اين بوده كه براي ما بركت 
داشته است و در اين ميان به ما فرصتي دست داد تا بتوانيم بعد از تحريم 
روي مهندسان خود تمركز كنيم. در مجموعه فاز 17 و 18 روي توان 
مهندسي خود كار كرديم و طي مدت كوتاهي اين دو فاز به بهره برداري 

خواهند رسيد.
وي افزود: به هيچ عنوان از نيروي خارجي استفاده نكرديم ولي دانش 
مورد نياز خود را بومي كرده ايم و نيازي به استفاده مستقيم از مهندسان 

خارجي در طرح ها نيست.
مصاحبه تمام شده بود و باد با همان شدت صبح، مشغول تكان دادن 

شعله هاي آتش فلر سايت بود و كارگران همچنان مشغول كار...

از  دستمان  گاز،  و  نفت  حوزه  در  تحريم ها  تمركز  دليل  به 
كمك خارجي ها خالي است و از مصاديق بركت تحريم اتكا 
شده  طوالني تر  كمي  زمان  است.  بوده  خودمان  توانمندي  به 
ولي برخي تجهيزات را براي اولين بار توسط نيروهاي داخلي 
توانستيم بسازيم. حدود هشت سال از زمان انجام پروژه گذشته 
است ولي سرعت عملكرد يك سال گذشته خارق العاده بوده و 

هيچ كس فكر نمي كرد سال 93 به توليد برسيم.

نقطه اي كه خط لوله اصلي فاز 17 و 18 به خط لوله سراسري وصل 
مي شود، تام نامه/ عكاس:محمد كياني
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تام نامه ـ گروه تحريريه: با نصب اولين و مهمترين قطعه 
120 تني از كوره قوس الكتريكي)EAF(، ترانسفورماتور و 
بين هاي سه گانه آهك و دولوميت به عنوان آخرين اقدامات 
صورت گرفته در پروژه فوالدسازي بردسير از سوي شركت 
از  بيش  به  فوالدسازي  پروژه  اين  پيشرفت  ميزان   ، تام 

62درصد رسيد.

- كوره قوس الكتريكي  
پروژه  در   )EAF(الكتريكي قوس  كوره  قطعه  مهمترين  و  اولين 
فوالدسازي بردسير روز 30دي ماه مونتاژ و نصب شد بدليل باال بودن 
وزن و ابعاد ، شاسي در چهار قسمت ساخته و به سايت بردسير ارسال 
با  و  مونتاژ مي شد  با كوره  فاصله  نزديكترين  در  شد كه مي بايست 
توجه به اهميت اتصاالت جوشي، كليه نقاط آن مورد تست MT و 

UT قرار گرفت .

- ترانسفورماتور كوره قوس الكتريكي
الكتريكي  قوس  كوره  ترانسفورماتور  21بهمن ماه،  در  همچنين 
كارخانه فوالدسازي بردسير به عنوان قلب تپنده اين كارخانه، با وزن 
تقريبي 200تن، در اتاق ترانسفورماتور در ارتفاع 15 متري نصب شد. 
ترانسفورماتور  كوره قوس الكتريكي بردسير با ظرفيت الكتريكي 

168مگاولت آمپر، با روش خنك سازي روغن و آب تحت فشار و 
قابليت نصب Indoor، به عنوان يكي از بزرگترين ترانسفورماتورهاي 
استفاده  تجربه  اين  در  رود همچنين  به شمار مي  در كشور  موجود 
از تكنولوژي تپ چنجر آنالين، مدل خال، براي اولين بار در كشور 

صورت پذيرفته است.
ترانسفورماتور كوره هاي قوس الكتريكي، به دليل نياز به مقاومت 
تامين  از  ناشي  مكانيكي،  و  الكتريكي  شديد  استرس  برابر  در  باال 
جريان ثانويه باال جهت آرك، از زمره تجهيزات خاص است كه تنها 

توسط چند شركت محدود اروپايي و آمريكايي ساخته مي شود.
طراحي، مهندسي و تامين ترانسفورماتورهاي پروژه بردسير، در ابتدا 
برعهده شركت FUCHS به عنوان تكنولوژ پروژه قرار داشت كه پس 
از بررسي و كار كارشناسي مهندسين شركت تام و موافقت مديران 
شركت  اسكوپ  از  ترانسفورماتورها  اين  تامين  و  مهندسي  پروژه، 
FUCHS خارج و با صرفه جويي مبلغ دو ميليون و 200 هزار يورو، 
در شركت  و  مهندسي،  ابزاردقيق  و  كنترل  واحد  كارشناسان  توسط 
TAMINI ايتاليا، به عنوان معتبرترين سازنده اين نوع ترانس، در مدت 

هشت ماه ساخته شده اند.

- نصب بين هاي سه گانه آهك و دولوميت
بخش  گذشته،  روز  چند  طي  نيز  اجرايي  عمليات  ادامه  در 
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و  آهك  گانه  سه  مواد(  انتقال  تجهيزات  از  بين هاي)بخشي  اول 
دولوميت)يكي از سنگ هاي معدني كه حاوي آهن است( نصب شد 
كه آخرين اقدامات صورت گرفته در اين واحد فوالدسازي محسوب 

مي شود. 
دو  در  آنها  استقرار  عمليات  مذكور،  بين هاي  زياد  ارتفاع  دليل  به 
اسفندماه   11 و   10 آن  نخست  بخش  كه  شد  خواهد  انجام  مرحله 
انجام شد. وزن و ارتفاع زياد اين بين ها باعث شد تا براي نصب آنها 
از يك جرثقيل 250 تن استفاده شود. وزن كلي اين بين ها 160 تن 
بوده كه در حين بهره برداري  1500 تن آهك و دولوميت نيز در آن 
انبارش مي شود، به همين دليل، فونداسيون طراحي شده براي آنها 
بالغ بر چهار هزار تن، بتن آرمه در آن به كار  بسيار حجيم بوده و 
گرفته شده است. ارتفاع تمام شده بين آهك بالغ بر 24 متر بوده كه 
در نهايت سازه مذكور نسبت به زمين داراي ارتفاع 28 متر خواهد بود.

- بردسير مدلي منحصر به فرد
كارخانه فوالدسازي بردسير كه قرار است سال آينده به بهره برداري 
برسد، در زمره اولين كارخانه هاي فوالدسازي است كه در داخل مدل 
سه بعدي آن توسط كارشناسان داخلي اجرايي شده است و نتيجه اين 
امر كاهش حدود 20درصدي هزينه هاي اجرايي است.البته شركت تام 
در طراحي بخش هايي از اين واحد فوالدسازي از مشاوره يك شركت 

اروپايي نيز بهره برده است.
از  تعدادي  تامين  به  مربوط  پروژه،  راه  سر  بر  موانع  از  بخشي 
در  نيز  اين مشكل  كارفرما  با مساعدت  است كه  تجهيزات خارجي 

داخل،  تامين  مباحث  كه  است  حالي  در  اين  است.  رفع شدن  حال 
نصب تجهيزات و عمليات ساختماني و كارهاي مربوط به زيرساخت 

آن طبق برنامه زمان بندي پيش رفته است.
يكي ديگر از مواردي كه فوالد بردسير را متمايز از طرح هاي مشابه 
كيلوولت  استراتژيك400.33  برق  از يك پست  استفاده  آن مي كند 
است كه در پايداري شبكه جنوب شرق كشور تاثير بسزايي دارد و از 
معدود پست هاي برق در تراز باالي دو هزار متر محسوب مي شود كه 
اجراي آن نيز توسط تام  و با بهره گيري از تيم هاي پيمانكاري مجرب 

به انجام رسيده است.

- بهمن 94 فوالد بردسير آماده تحويل است
مهندس فضل اله حاج صادقي ـ مدير پروژه فوالد بردسير در تام 
فوالد  پروژه  كل  مي گويد:  پروژه  اين  تحوالت  آخرين  در خصوص 
بردسير تاكنون)16 اسفندماه( 62.66 درصد پيشرفت داشته است البته 
در بخش نصب تجهيزات اين پيشرفت 31.78درصد بوده كه تا پايان 

آبان ماه سال 1394 نصب تجهيزات به اتمام مي رسد.
وي در خصوص زمان تحويل پروژه نيز خاطرنشان كرد: در صورت 
تامين نقدينگي در بخش ريالي و ارزي همچنين فعال و پادار شدن 
پنج فقره اعتبار اسنادي گشايش شده ،كوره هاي فوالدسازي تا پايان 
تيرماه سال 1394 به مرحله ذوب رسيده و كل پروژه نيز تا بهمن 

همان سال تحويل كارفرما خواهد شد.
بردسير در كرمان داراي  به ذكر است، كارخانه فوالدسازي  الزم 

ظرفيت توليد ساالنه يك ميليون تن بيلت و بلوم است.
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عمان پتانسيل باال براي بازارهاي 
صادراتي تام

بازارهاي  بازارهاي حوزه غيرخودرويي تعريف و  فاز مطالعاتي اين 
به  نياز  انتخاب  براي  اما  گرفت  قرار  كارشناسي  بررسي  مورد  هدف 
اقتصادي، سياسي  مطالعه در خصوص  كشورها و شناخت وضعيت 

اين آنهاست.
شامل  هدف  كشورهاي  انتخاب  براي  گرفته  صورت  مطالعات   
كشورهاي حوزه آمريكاي جنوبي، آفريقا، خاورميانه و CIS  بوده كه 
فاكتورهاي مطالعاتي  بر اساس  بررسي هاي صورت گرفته و  از  پس 
كشورهاي  و  خاورميانه  از  عمان  و  عراق  كشورهاي  انتخاب،  براي 

مناسب  شرايط  داراي  تركمنستان  آذربايجان،  ازبكستان،  قزاقستان، 
براي ورود و شروع فعاليت بودند.

در اين نوشتار سعي شده تا به صورت ويژه به بررسي بازار كشور 
عمان بپردازيم. 

به  ريشه دار  و  تاريخي  رابطه اي  مي توان  را  عمان  و  ايران  رابطه 
و  دوجانبه  روابط  جهت  در  نيز  انقالب  وقوع  از  پس  كه  آورد  شمار 

همكاري هاي منطقه اي ادامه يافت. 
دولت عمان بر خالف ساير كشورهاي خليج فارس، در جريان جنگ 

تام نامه ـ حميد شريفي پور: حضور جدي تام در بازارهاي صادراتي موضوعي است 
كه پس از تشكيل معاونت امور بين الملل رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت. پس از 
آن بود كه ثبت دفتر تام و رايزني هاي مختلف براي نفوذ در بازارهاي منطقه در دستور 
كار تام قرار گرفت. البته تام با موضوع صادرات بيگانه نيست چه اينكه مقاصد صادراتي 
ايران خودرو و سايت هاي ونزوئال، سنگال، بالروس و سوريه خود بخشي از دستاوردهاي 
تام در اين كشورهاست ولي اين بار تام قصد دارد با تكيه بر تجارب حوزه خودرويي و 
تجاربي كه در داخل كشور و در حوزه هاي مختلف صنعتي كسب كرده است، در بازارهاي 
حوزه غيرخودرويي و در خارج از كشور نيز نقش پررنگي داشته باشد تا زنجيره حضور در 

بازارهاي مختلف را تكميل كند.

duqm.gov.ir  منطقه آزاد تجاري  دوقوم در حال توسعه صنعتي. تام نامه / عكس دريافتي از سايت
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ايران و عراق سعي كرد تا از اتخاذ سياست هاي افراطي و يك سويه 
خودداري كرده و از اقدامات تحريك آميز عليه ايران دوري كند. شايد 
بتوان مهم ترين عامل در تثبيت رابطه دو كشور را تنگه هرمز دانست. 
تامين امنيت اين تنگه، نقش مهم و استراتژيكي به ايران و عمان در 

سطح منطقه داده است. 

هدف ورود به بازار عمان
عمان كشوري با ثبات سياسي و اقتصادي است و چشم انداز روشن 
اين كشور به آينده و هدف گذاري صورت گرفته توسط دولتمردان 
اين كشور )عمان 2020( دورنماي مناسبي براي حضور شركت هاي 

توانمند ايراني از جمله تام را به اين كشور فراهم كرده است.
 تعريف پروژه هاي متعدد و زير ساخت در اين كشور، مانند )احداث 
دوهزار كيلومتر خط ريلي، جاده سازي و پل سازي، احداث مجتمع هاي 
بنادر و توسعه  پتروشيمي، احداث كارخانجات صنايع معدني،  احداث 
لجستيك،  توسعه مناطق آزاد صنعتي در اين كشور( از جذابيت هاي اين 
كشور براي سرمايه گذاري و گسترش فضاي كسب و كار شركت ها به 
خصوص تام محسوب مي شود. معرفي نام تجاري تام در منطقه، ورود 
به بازارهاي جديد و مشاركت با شركت هاي بين المللي مطرح و كسب 
تجربه در مديريت پروژه هاي بين المللي از اهداف پيش روي تام در 

اين كشور است.

آخرين اقدامات و دستاوردها

و  با چند شركت عماني در خصوص همكاري  مذاكرات متعددي 
اجراي پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در اين كشور انجام شده كه 
موضوع چگونگي همكاري و ورود به اين بازار از سوي هر دو طرف 

در دست بررسي است.

برنامه هاي پيش رو
با  مشاركت  براي  عمان  در  فعال  و  ايراني  شركت هاي  با  مذاكره 
آنها در راستاي اجراي پروژه هاي مشترك در حوزه هاي انرژي)نفت  و 
گاز، پست برق و سيستم هاي انتقال(، ريلي، صنايع معدني، كنترل و 
ابزاردقيق و سيستم هاي تصفيه آب از جمله برنامه هاي پيش رو هستند.
جذب سرمايه گذار عماني براي مشاركت در طرح هاي تام در ايران و 
ارايه فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران ايراني در عمان براي 
سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري اين كشور و اجراي اين طرح ها 

توسط تام از برنامه هاي آتي تام هستند.
نظر به اهميت ورود به بازارهاي صادراتي و اطالع از برنامه هاي در 
دست انجام در اين خصوص به سراغ مهندس مقداد محمودي قائم 

مقام مديرعامل تام در حوزه توسعه بازار و امور بين الملل رفتيم. 
عوامل  به  هدف  صادارتي  بازارهاي  انتخاب  كه  اين  بيان  با  وي 
مختلفي از جمله روابط سياسي، تجاري، شرايط اقتصادي و اجتماعي، 
كسب و كار همچنين سود حاصل از ورود به آن بازار بستگي دارد، 
در  و 52كشور  منطقه  چهار  مطالعه  با  تام ايران خودرو  شركت  افزود: 
جهان نسبت به انتخاب بازارهاي هدف صادراتي با توجه به معيارهاي 

ياد شده اقدام كرده است. 
وي ادامه داد: هم اكنون شركت نسبت به توسعه كسب و كار در 
 CIS حوزه  كشورهاي  عمان(،  و  خاورميانه)عراق  همچون  مناطقي 
است  پيگيري  حال  در  بيشتري  با جديت  قزاقستان(  و  )تركمنستان 
همچنين مهندس حميد شريفي پور به عنوان رئيس كميسيون خدمات 
فني و مهندسي اتاق بازرگاني ايران و عمان و نماينده تام در اتاق معتقد 
است: روابط سياسي، تاريخي و فرهنگي بين دو كشور ايران و عمان 
بسيار مستحكم است ولي حجم مبادالت تجاري دو كشور چندان زياد 
نيست كه افزايش حجم مبادالت تجاري بين دو كشور تا پنج سال 

آينده مورد تاكيد قرار دارد.
وي افزود: عمان دروازه ورود ايران به بازارهاي حوزه خليج فارس 

همچنين كشورهاي آفريقايي است.

 مهندس مقداد محمودي قائم مقام مديرعامل تام در حوزه توسعه بازار و امور
بين الملل، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

حجم پروژه هاي برنامه ريزي شده و بعضا در دست اجرا در سال 2014 در عمان، تام 
نامه/ تصوير دريافتي از مجله تجاري و اقتصادي MEED (ارقام به ميليارد دالر)
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براي نخستين بار در ايران و توسط متخصصين تام انجام شد؛
استفاده از سيستم بينايي Cognex براي تشخيص 

ميزان انحراف ورق
تام نامه ـ الهه مهدوي عادل: شايد در آغاز كسي فكر 
نمي كرد براي راه اندازي خطوط پرس با مشكالت تامين 
سيستم بينايي روبرو شويم مشكلي كه منجر به حركتي 

جديد و طرح ايده اي نو شد.
ميزان  تشخيص  پرس  خطوط  در  بينايي  سيستم  كار 
انحراف ورق فلزي است و ربات اطالعات دريافتي از سيستم 
اطالعات مستلزم  اين  دريافت  مي گيرد.  كار  به  را  بينايي 
ارتباط بين ربات و سيستم بينايي است. پيش از اين، وقتي 
از سيستم بينايي VMT در ربات ABB استفاده شد نيازمند 
برنامه اي بود كه اين ارتباط را برقرار كند. تهيه اين برنامه 
ايده در ذهن دست  اين  زمان  بود. همان  پرهزينه  بسيار 
اندركاران پروژه شكل گرفت كه برنامه به كارگيري دوربين 
VMT در ربات ABB توسط متخصصين شركت تام نوشته 
شود كه به لطف دانش و توانمندي تيم اجرايي، اين تجربه 
اين  با پشت سرگذاشتن  به سرانجام رسيد.  با موفقيت 
تجربه موفق، تام آنچه را كه آموخته بود، در پروژه »پرس 
كاتانوآ« در شركت آيكيد(شركت قالب هاي صنعتي ايران 
خودرو) به كار گرفت. در اين پروژه نيز نياز به يك سيستم 
بينايي داشتيم تا در ربات ABB مورد استفاده قرار گيرد، طبق 
روال گذشته ابتدا گزينه دوربين VMT مطرح شد ولي اين 
بار به دليل مشكالت ناشي از تحريم ها تهيه اين دوربين 
غيرممكن بود كه باعث شد تا ايده استفاده از سيستم بينايي 
COGNEX مطرح شود و براي عملي شدن اين ايده تام 
نيازمند برنامه اي بود تا ارتباط بين دوربين و ربات به واسطه 
آن برقرار شود. نوشتن اين برنامه كار جديدي بود كه پيش 
از اين انجام نشده بود. كاري كه گروه دست اندكار اين 

پروژه با موفقيت از عهده آن برآمدند.   
صرفه جويي مهم ترين امتياز اين تجربه است

محمدرضا تقوي از مديران گروه كنترل و ابزار دقيق تام اصلي ترين 
امتياز اين تجربه را صرفه اقتصادي آن مي داند. وي در خصوص اين پروژه 
مي گويد: كوچك بودن دوربين نيز يكي ديگر از امتيازات اين سيستم 
است. در سيستم قبلي اين دوربين به تابلوي مجهز به يك PC صنعتي، 

متصل مي شد. 
تقوي ادامه داد: بر روي PC صنعتي يك كارت به كار گرفته مي شد 
كه سيگنال هاي ارسالي از دوربين را كه آنالوگ بودند، به سيگنال ديجيتال 
تبديل مي كرد. عالوه بر آن براي ارتباط با ربات مي بايست يك كارت 
SLAVE بر روي كامپيوتر و يك كارت MASTER بر روي ربات 
نصب مي شد ضمن اين كه تابلوي كنترلي نيز مجهز به يك سيستم 
خنك كننده يا كولر صنعتي بود كه همه اين تجهيزات، فرآيند نصب، 
راه اندازي و در نهايت تعميرات را زمان بر مي كرد. در حالي كه در سيستم 
جديد  دوربين و سيستم پردازش تصوير در يك مجموعه به اندازه كف 
دست قرار گرفته است و براي ارتباط با ربات از پروتكل اترنت صنعتي كه 

ربات هاي ABB نيز اين پروتكل را ساپورت مي كنند، استفاده مي شود.
وي در خصوص نوآوري ها و بخش هاي خالقانه پروژه نيز گفت: در 
كل براي ارتباط ربات ABB با سيستم COGNEX نياز به يك سري 
ماژول هاي سيستماتيك و برنامه نويسي داريم كه اين كار قبال توسط 
شركت ABB انجام شده است. ابتكار ما اين بود كه از سيستم بينايي 
COGNEX براي اپليكيشن پرس و بارگذاري بلنك)ورق فلزي خام( 
داخل پرس استفاده كرديم. ما ارتباط برنامه كاربردي ربات پرس با فرامين 

تعريف شده را با برنامه رابط با موفقيت به سرانجام رسانديم.
براي   COGNEX دوربين  با  ربات  ارتباط  كه  اين  بيان  با  تقوي 
كاربري پرس براي اولين بار انجام شده است كه برنامه نوشته شده قابليت 

كد: 91581

ربات هاي خط پرس آيكيد در حال بارگذاري ورق هاي فلزي، تام نامه/ عكاس:محمدرضا تقوي
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گــزارش

ذخيره سازي مشخصات  zero)ورق ابتدايي كه ربات برمي دارد( و بلنك را 
دارد، در پاسخ به اين سوال كه جهت گسترش اين ايده و عملي كردن آن 
در ديگر پروژه هاي مشابه به چه همكاري ها و تعامل هايي نيازمند است؟ 
افزود: اين كار با مشاركت گروه هاي »كنترل و ابزار دقيق« و »مكانيك 
و رباتيك« انجام شد كه جا دارد از همكاري مهندس ذوالفقاري، نقابي و 
عظيمي منفرد كمال تشكر را داشته باشيم. در ادامه كار مي بايست اين 
طرح به همكارانمان در شركت ايران خودرو معرفي و شناسانده شود تا در 

پروژه هاي آتي به كار گرفته شود.
انگيزه غلبه بر مشكالت تامين، منجر به شكل گيري اين ايده نو شد

به سراغ عضو ديگر اين تيم يعني محمود كريم نژاد از كارشناسان گروه 
»كنترل و ابزار دقيق« رفتيم و از وي پرسيديم كه در اين مسير با چه 
مشكالت مهمي روبرو بوده اند. وي در پاسخ مسير طي شده و مشكالت 
پشت سر نهاده شده را اين چنين برايمان به تصوير كشيد: ماجرا از آنجا 
آغاز شد كه تامين سيستم بينايي قبلي كه در ربات ABB به كار گرفته 
شده بود؛ يعني سيستم VMT با مشكالتي مواجه شد كه اين مشكالت 
عمدتا ناشي از تحريم ها بود و تامين سيستم بينايي قبلي به لحاظ قيمت 
باال مقرون به صرفه نبود كه اين مساله انگيزه جستجو براي يافتن يك 
سيستم بينايي جديد را در تيم اجرايي اين پروژه شكل داد. نتيجه اين 
جستجو ها به به كارگيري سيستم بينايي COGNEX منتهي شد كه 
اين ايده درآغاز توسط آقاي صمد عظيمي منفرد مطرح گرديد. در اين 
قسمت از مسير مشكل اصلي تهيه برنامه اي جهت به كارگيري اين دوربين 
در ربات ABB بود كه اين برنامه تا آن زمان نوشته نشده بود و تنها برنامه 

موجود، برنامه كلي استفاده از دوربين COGNEX بود.
وي خاطرنشان كرد: انگيزه غلبه بر اين مشكل ما را بر آن داشت كه 

خود اقدام به نوشتن اين برنامه كنيم كه خوشبختانه اين امر به نتيجه رسيد 
و با برنامه اي كه خودمان نوشتيم، به كارگيري دوربين COGNEX در 
ربات  ABB ميسر شد. در اين مسير تجربه قبلي كه در رابطه با سيستم 
 VMT داشتيم خيلي به ما كمك كرد. برنامه به كارگيري سيستم VMT

در ربات ABB نيز توسط كارشناسان تام نوشته شده بود؛ به دليل اين كه 
در آن زمان نيز به دليل تحريم ها خريد برنامه از شركت VMT اصال 

مقرون به صرفه نبود. 
با شنيدن اين توضيحات سوالي كه در ذهنمان شكل مي گيرد اين است 
كه پس از كسب اين تجربه موفق چه ايده هاي جديدي را در رابطه با اين 
كار مي توان مطرح كرد؟ كريم نژاد در پاسخ به اين سوال گفت: در حال 
حاضر سيستم COGNEX در يك پروژه )اتوماسيون آيكيد( با ربات 
ABB يكپارچه شده است و اين قابليت وجود دارد كه در پروژه هاي آتي 
شركت كه اغلب در ايران خودرو كليد خواهد خورد و در آنها از ربات هاي 
ديگر نظير KUKA استفاده مي شود، اين سيستم بينايي را به كار بگيريم 
كه از امتيازاتي كه قبال به آن اشاره شد از جمله امتيازات اقتصادي، در ديگر 

پروژه ها نيز بهره مند شويم.

سودآوري ريالي چشمگير
گفتگويمان را با فرشيد پور هادي مسوول نت در شركت قالب هاي 
صنعتي ايران خودرو)آيكيد( با سوال در مورد ميزان صرفه جويي ريالي ناشي 
از عملي شدن اين ايده، پي گرفتيم. وي تاكيد كرد: قيمت اين سيستم 

در زمان دالر هزار توماني، 10هزار دالر بود در حالي كه در همان زمان 
قيمت سيستم VMT حدود 300ميليون تومان تخمين زده مي شد، لذا 
صرفه جويي ريالي قابل توجهي انجام شد كه با توجه به كاركرد مطلوبي 
كه اين سيستم در خط پرس آيكيد دارد، مي توان آن را در پروژه هاي آتي 

اين شركت نيز به كار برد.
كرد:  تصريح  ايده،  اين  شدن  عملي  زمان  مدت  خصوص  در  وي 
هنگام طراحي اوليه پروژه، دوستان با من تماس گرفتند كه مي خواهند 
سيستم VMT را تغيير دهند و به جاي آن از دوربين COGNEX براي 
جابه جايي بلنك و بارگذاري آن داخل پرس استفاده كنند. زمان بسيار كم 
بود، زيرا ربات هاي خريداري شده در تام دير به زمان بندي پروژه مي رسيد. 
به هر حال مدت دو هفته در تام بر روي اين سيستم و ارتباط آن با ربات 
كار كرديم ولي متاسفانه در اين مدت فقط توانستيم امور مربوط به بخش 
ارتباط ربات با دوربين را با موفقيت انجام دهيم لذا مابقي كار در سايت 
انجام شد. حدود سه هفته كار بر روي سيستم در سايت انجام شد تا 
توانستيم به نتيجه مطلوب برسيم. در كل مي توان گفت حدود يك ماه 

روي سيستم كار كرديم.
آنچه به اختصار مي توان از كالم ايده پردازان و مجريان اين تجربه 
دريافت اين است كه عملي شدن و به نتيجه رسيدن اين فكر نو، امتيازات 
زيادي را در پي داشته است كه از جمله آن ها مي توان به حل مشكالت 
تامين ناشي از تحريم ها، صرفه جويي اقتصادي چشمگير و به كارگيري 

آسان تر تجهيزات جديد، اشاره كرد. 

 مهندس محمدرضا تقوي از مديران گروه كنترل و ابزار دقيق، تام نامه/
عكاس:مرضيه سادات غضنفري

 مهندس فرشيد پورهادي مسوول نت در شركت قالبهاي صنعتي
ايران خودرو «آ يكيد»، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

 مهندس محمود كريم نژاد از كارشناسان گروه كنترل و ابزار دقيق، تام نامه/
عكاس:مرضيه سادات غضنفري
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تام نامهـ  كيوان پورياور: از زمان ورود دستگاه هاي ديجيتال به 
زندگي روزمره انسان چيزي بيش از سه دهه نمي گذرد. سرعت 
، دقت و هزينه هاي پايين استفاده از اين دستگاه ها نسبت به 
فناوري هاي آنالوگ در كنار جاذبه هاي اغوا كننده اي مثل صدا 
مصرف كنندگان  توجه  كه  شده  باعث  كيفيت،  با  تصاوير  و 
و سرمايه گذاران بسياري را به خود جلب كند و به پيشرفت 

غيرقابل تصوري دست پيدا كند.
تقريبا از اواخر دهه 80 ميالدي كه كامپيوترهاي خانگي به زندگي 
اينترنت  برنامه هاي  پديده  شدن  همه گير  زمان  تا  كرد  پيدا  راه  مردم 
برروي ديسك  يا سازنده دستگاه  آفالين)برنامه هايي كه توسط كاربر 
سخت نصب شده و به  روزرساني تنها در مقاطع مشخصي صورت مي گيرد( 
بر دنياي ديجيتال حكمفرمايي مي كردند. برنامه هاي تحت سرور به داليلي 
همچون پردازش اطالعات در سرورها، به روزرساني سريع و قابل دسترس 
بودن از دستگاه هاي مختلف خيلي زود توانست جايگاه خود را در دنياي 
IT تثبيت كرده و حتي بخشي زيادي از بازار برنامه  هاي آفالين را از آن 
خود كند. سال 2007 نبوغ استيو جابز تفكر دستگاه هاي بر پايه اپليكيشن 
را با معرفي iphone ايجاد كرد . اپليكيشن هاي مد نظر او قرار بود يك 
راه حل ساده براي آسانتر كردن زندگي باشد. اين تفكر معتقد است كه هيچ 
 )tablet و smart phone(كس از دستگاه هوشمند قابل حمل خود
براي انجام كارهاي پيچيده استفاده نخواهد كرد و در صورت نياز به اين 
امور به سراغ لپ تاپ و كامپيوترهاي خود مي روند. بنابراين اپليكيشن هاي 
با كاربري پيچيده هرچند كه از نظر فني دقيق و حرفه اي نوشته شده 

باشند، در دستگاه هاي قابل حمل محكوم به فنا هستند.
اين تفكر با ورود كنسرسيوم اندرويد به رهبري شركت گوگل و ورود 
با تاخير شركت هاي مايكروسافت و ريم)RIM( اكنون به بلوغ رسيده 
و هر سال سهم بيشتر از بازار فناوري اطالعات را به خود اختصاص 
مي دهند. دستگاه هاي هوشمند)smart device( به لطف جاذبه هاي 
فراوان نرم افزاري و سخت افزاري هر سال سهم بيشتري از بازار را به خود 
اختصاص مي دهند به طوري كه مطابق آمار نمودار شماره يك عالوه بر 

ايجاد بازار جديد، سهم كامپيوترهاي روميزي و قابل حمل را روز به روز 
كمتر مي كنند. محبوبيت اين ابزارها در كنار قيمت مناسب باعث شده كه 
در سال جاري 4،7 ميليارد نفر در دنيا تلفن همراه شخصي داشته باشد، در 
حالي كه تنها 4،2 ميليارد نفر مسواك دارند! در اين ميان كشور ما هم از 

قافله عقب نمانده و مطابق آمار سايت معتبر Flurry )نمودار 2( در سال 
2012 جز كشورهاي داراي بيشترين رشد استفاده از دستگاه هاي همراه 
هوشمند بوده است. به منظور طراحي و توسعه آسان تر شركت هاي اپل 
و گوگل روز به روز ابزارهاي توسعه اپليكيشن هاي خود را بهبود داده اند؛ 
به طوري كه امروزه هركسي با حداقل دانشي از برنامه نويسي مي تواند 
به سرعت اپليكيشن خود را با حداقل مشكالت)bug( به بازار ارايه دهد 
بنابراين مي توان كار هاي زمان بر و اطالعات حجيم را در قالب اپليكيشن 
طراحي كرد. جامعه مهندسي ايران نيز در اين زمينه فعاليت هاي بسياري 
انجام داده و اپليكشن هاي بسيار مفيدي توسط مهندسين ايراني طراحي و 
اكثرا به صورت رايگان در اختيار عموم قرار گرفته است. تعداد و محبوبيت 
اين برنامه ها به حدي رسيده كه اپليكيشن »بازار« بخشي جداگانه براي 
اپلكيشن هاي مهندسي خود در نظر بگيرد. در همين راستا به دليل نياز 
شركت تام مبني بر انجام محاسبات پيچيده مربوط به مناقصات و پيچيده 
بودن فرمول هاي تعيين برنده مناقصه، نگارنده تصميم گرفت، اپليكيشن 
اندرويد اين فرمول ها  را طراحي و توسعه دهد كه پس از مدت ها استفاده 

موفق، توسط پرسنل شركت تام و رفع مشكالت آن تصميم گرفته شد 
براي استفاده عموم  تحت عنوان »پيروز مناقصه« در كافه بازار قرار داده 
شود. فرمول هاي تعيين برنده مناقصه در جلسه گشايش پاكات مالي 
مخصوصا وقتي كه مناقصه از قانون حذف قيمت هاي نامناسب پيروي 
كند، عموما پيچيده هستند و عمال امكان محاسبه آنها به صورت دستي 
وجود ندارد. در اين شرايط تمام شركت كنندگان در جلسه گشايش پاكات 
مالي عالقه مند هستند كه قيمت برنده و تحليل كلي از مناقصه داشته 
باشند و در اسرع وقت به همكاران خود اطالع رساني كنند. اپليكشن 
پيروز مناقصه تمام فرمول هاي تعيين برنده مناقصه به همراه توانايي 
تحليل آيتم هاي موثر در تعيين مناقصه را دارد همچنين جهت تسريع در 
اعالم نتيجه مناقصه به افراد مورد نظر قابليت ارسال پيامك)يا ارسال از 
طريق اپليكيشن هاي پيام رسان مثل viber، whatsapp( در اپليكيشن 

شده  دليل قرارداده  به  است. 
شركت موفق بودن اين  برنامه 
دارد تام ايران خودرو  نظر  در 
ي  مه ها نا جهت بر ديگري 
كار  جامعه مهندسي تسهيل 
زبان  ارائه كند.فارسي 

يادداشـت

«اپليكيشن» 
راه حل ساده براي آسانتر 

كردن زندگي!
كد: 91582
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يادداشـت

ضرورت ارتباط تنگاتنگ شركت هاي فني و مهندسي 
با مراكز علمي و دانش بنيان

كد: 91583

تام نامه ـ كوروش نيازي: امروزه فعاليت پايدار در صنايع 
مهندسي  خدمات  دهنده  ارايه  شركت هاي  براي  مختلف 
شركت ها  گونه  اين  اگر  دارد.  همراه  به  فراواني  چالش هاي 
آشنايي با روش هاي نوين رقابت و كسب درآمد در بازار داخل 
و طي چند سال آينده در جهان را نداشته باشند، محكوم به 
در  اقتدار  و حفظ  ماند گاري  لذا شرط الزم  شكست هستند 
اين عرصه، مطالعه تمامي شرايط حاكم بر صنعت و يادگيري 

شگردهاي نوين آن است.
اگر شركت تام يك توليدكننده با چند محصول ويژه بود، مي توانست 
براي ادامه حيات خود، با به روز رساني محصوالتش  و حتي جايگرين 
كردن محصولي ديگر براي كسب درآمد فعاليت كند اما تام يك شركت 
ارايه دهنده خدمات فني و مهندسي با سطح فناوري و گردش مالي 
باالست و براي ماندن در عرصه رقابت نيازمند به اجراي روش هاي كامال 

پيشرفته بازار يابي است. 
با توجه به پروژه محور بودن اين شركت و كسب درآمد اصلي از اجراي 
پروژه هاي گوناگون، بايد به اين نكته مهم توجه كرد وقتي يك پروژه 
در هر زمينه صنعتي به پايان مي رسد، دانش كسب)جذب( پروژه، اجرا، 
تحويل به مشتري و تجارب آن در همان مقطع زماني مطرح است و براي 
پروژه هاي آينده، صرف داشتن تجربه و توان فني كاري را از پيش نخواهد 

برد و بايد به دنبال فناوري هاي روز و دانش جديد بود.
 البته كسب تجربه از اين پروژه ها، براي پروژه هاي آينده الزم است ولي 
با توجه اين كه پروژه ها، طي زمان مختلف به مرحله اجراء و تحويل دائم 
مي رسند بنابراين نمي توان 100درصد از همان روش هاي پيشين براي 
جذب پروژه جديد استفاده كرد كاري كه هم اكنون نيز در برنامه كاري تام 
قرار دارد و عمدتا تجربه و توان فني در پروژه هايي كه تام عهده دار آن 

مي شود شرط الزم است.
اما بد نيست از بعد ديگر هم به موضوع نگاه كنيم كه همان نگاه 
مشتري است؛ يعني جايي كه تجربه، توان و دانش فني در خدمت پروژه 

و اجراي كار قرار مي گيرد و اين مشتري بايد به خوبي از قابليت هاي فني 
يك شركت اطمينان حاصل كند.

در مبحث تبليغات يكي از روش هاي معرفي شركت، ارايه تجربه هايي 
است كه از اجراي موفق پروژه هاي پيشين به دست آمده است و براي 
مشتري جديد در همان بخش از صنعت اثر بخش است اما اگر بخواهيم به 
طور مثال با معرفي تجربه خود در يك پروژه خودرويي نظر يك مشتري 
فعال در حوزه صنايع معدني را جلب كنيم، كار بسيار دشواري را در پيش 
خواهيم داشت لذا شركت هاي خدمات مهندسي مانند تام به جز معرفي 
توانمندي خود در اجراي پروژه هاي گوناگوني كه با موفقيت انجام داده اند، 
بايد به اين نكته هم توجه كنند كه توانايي علمي و عملي خود را به گونه اي 
به مشتري جديد معرفي كنند تا وي از ماهيت ايشان به عنوان يك شركت 

مهندسي و دانش محور تصور درستي داشته باشند.
براي ايجاد تصويري درست در ذهن مشتري، كاملترين روشريال ارايه 
تجربيات موفق از اجرا و معرفي فعاليت هاي شركت در امور تحقيقاتي و 
توسعه اي است و بهترين راه در اين زمينه، ايجاد ارتباط سالم و مفيد با 

مراكز علمي و دانش بنيان معتبر است.
 هرچند اين امر هم اكنون در برنامه كاري شركت قرار دارد ولي براي 
همان ماند گاري كه در ابتدا بدان اشاره شد بايد اين ارتباط بيش از پيش 

تقويت شود.
و  علمي  همايش هاي  در  حضور  با  دانش محور  شركت هاي  عمده 
حمايت هاي معنوي و مالي از اين مراكز هم جايگاه علمي خود را ارتقا 

 مي دهند، هم دانش پرسنل متخصص خود را به روز نگه مي دارند.
ارتباط با اين مراكز مزايايي زيادي از جمله تعريف پروژه هاي تحقيقاتي 
بازار با هزينه اي كمتر، به دست  براي كسب مهارت در ايجاد توسعه 
آوردن اطالعات آكادميك فناوري هاي نو براي به كار بردن در فرآيند 
اوليه طراحي پروژه، شناسايي توانمندي ديگر رقبا در اين همايش ها، باال 
بردن وجه كاري در ميان محققين حوزه هاي علمي مختلف و عضويت در 

انجمن هاي تخصصي را در پي دارد.
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 Systems  Reverse)تصفيه  آب به روش اسمز معكوس
 (Osmosis

روش تصفيه آب اسمز معكوس در مواقعي كه ميزان شوري نمك هاي 
محلول ناشي از باال بودن عناصر كاتيوني و آنيوني زياد باشد، به كار گرفته 
مي شود. اسمز)Osmosis( پديده اي طبيعي و بسيار مهم در طبيعت است. 
اين فرآيند هنگامي رخ مي دهد كه يك محلول رقيق در مجاورت يك 
محلول غليظ قرار مي گيرد. مثال طبيعي آن جذب آب توسط ريشه گياه 
و جذب آب از خون در بدن انسان است. به صورت طبيعي اگر دو محلول 
آب نمك يكي غليظ تر و ديگري رقيق تر را توسط يك غشاي نيمه تراوا 
از يكديگر جدا كنيد، نمك تمايل دارد كه از غشا عبور كرده و به سمت 
محلول رقيق حركت كند و آب نيز تمايل دارد از قسمت رقيق به قسمت 
غليظ نفوذ كند. غشا نيمه تراوا يك صافي است كه اجازه عبور آب از داخل 

منافذ خود را مي دهد ولي مانع عبور امالح، مواد محلول، باكتري ها و مواد 
بيماري زا مي شود. 

فرآيند اسمز معكوس)Reverse Osmosis( برخالف فرآيند طبيعي 
اسمز عمل مي كند و با ايجاد فشار زياد جهت غلبه بر فشار طبيعي اسمزي 
باعث عبور آب از فيلترها)ممبران ها( مي شود. تصوير شماره يك تفاوت بين 

فرآيند اسمز و اسمز معكوس را نشان مي دهد
به دو جريان  فرآيند مي شود  وارد  زياد  با فشار  آب خام ورودي كه 
بسيار  امالح  با  غليظ  آب  و   )Permeate(پايين بسيار  امالح  با  آب 
باال)Concentrate( تقسيم مي شود. تا زماني كه فشار وارده به آب خام 
ورودي به اندازه اي باشد كه بر فشار اسمزي معمول غلبه كند، آب خالص 
از غشاي نيمه تراوا عبور مي كند، مواد محلول در پشت غشا باقي مي ماند و 
وارد جريان غليظ مي شود. جريان غليظ را مي توان دفع كرد يا دوباره جهت 
مصرف به عنوان آب خام به سيستم برگرداند. جريان آب رد شده از غشا 
كه به عنوان آب شيرين استفاده مي شود، 95 تا 99 درصد امالح خود را با 

اين روش از دست مي دهد.
)TDS(سيستم اسمز معكوس در مواردي كه نمك هاي محلول در آب
آب خام باالتر از ppm 500 باشد، بهترين روش امالح زدايي است. ميزان 
فشار مورد نياز بستگي به درصد مواد جامد محلول در آب دارد. هر چقدر 
TDS  آب خام ورودي بيشتر باشد، ميزان فشار مورد نياز نيز بيشتر خواهد 
بود تا بر فشار اسمزي غلبه شود. قبل از آن كه آب خام وارد سيستم 
شود يك سري عمليات مقدماتي به نام پيش تصفيه شامل فيلتراسيون، 
سختي گيري و جذب سطحي  بر حسب آناليز آب روي آن صورت مي گيرد.
آب خروجي از واحد پيش تصفيه وارد يك محفظه شامل المان هايي از 

كد: 91584تصفيه آب به روش اسمز معكوس

تام نامه ـ علي پوالدي و كيوان پورياور: امروزه در اكثر 
سيستم ها و پروسه هاي صنعتي از آب به عنوان سيال عامل 
استفاده مي شود. به دليل اين كه كيفيت آن تاثير مستقيمي 
خواهد  آب  با  تماس  در  تجهيزات  و  فرايند  عملكرد  بر 
داشت، سيستم هاي تصفيه آب در صنعت از اهميت بااليي 
برخوردار هستند. به تدريج با كاهش منابع آب زيرزميني 
و كاهش نزوالت آسماني استفاده از سيستم هاي تصفيه 
آب با راندمان باال اهميت بيشتري پيدا كرده اند. استفاده 
از سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس متداول ترين 

روش در اين زمينه است.

پكيج تصفيه آب به روش اسمز معكوس، تام نامه/ عكس دريافتي 

تصوير شماره يك: تفاوت بين فرآيند اسمز و اسمز معكوس



33

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره   15و 16| اسفند93

مقـــاله

نخ فشرده در هم پيچيده از جنس پلي پروپيلن )PP( مي شود.
 اين واحد ذرات بزرگتر از پنج ميكرون موجود در آب را حذف مي كند 
تا از ايجاد آسيب به ممبران ها جلوگيري به عمل آيد. سپس به منظور 
 High( تامين فشار الزم، آب وارد يك پمپ فشار قوي يا پمپ طبقاتي
Pressure Pump( شده و با فشار باال وارد محفظه هايي از جنس استيل 
  Spiral  كه حاوي ممبران هايي از جنس پلي آميد و از نوع  FRP و يا
Wound است، مي شود. خروجي اين واحد شامل دو جريان غليظ و جريان 

رقيق با امالح بسيار پايين و آماده استفاده است.

از اين روش تصفيه آب در موارد زير مي توان استفاده كرد:
بخار(  )ديگ هاي  بويلرها  در  آب صنعتي جهت مصارف  تهيه    •

،كولينگ تاورها و كليه سيستم هاي حراراتي و برودتي
•   تهيه آب دمين جهت مصارف دارويي و بيولوژيكي

•   شيرين سازي آب هاي شور و سنگين آشاميدن 
•   تهيه آب مورد مصارف در صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و نيروگاه ها

•   تامين آب مناسب جهت توليد محصوالت متنوع درصنايع غذايي، 
نوشيدني، آرايشي بهداشتي، الكترونيك.
•   تصفيه نهايي پساب هاي صنعتي 

•   تامين و توليد آب مناسب جهت مصارف كشاورزي و گلخانه اي 
•    تامين و توليد آب دستگاه هاي دياليز بيمارستان

در سالهاي اخير به دليل كاهش نزوالت آسماني و استفاده بي رويه از 
منابع آب زيرزميني، سياست هاي وزارت نيرو براي بهره برداري از منابع آب 
بسيار سخت گيرانه شده است؛ به طوري كه در مواردي اجازه بهره برداري 
از منابع آب به كارخانه هاي تازه تاسيس داده نمي شود بنابراين استفاده از 
روش هاي نوين مديريت آب از جمله تصفيه آب هاي آلوده، شور، سخت 
و پساب هاي صنعتي جهت استفاده مجدد در فرآيند توليد امر گريزناپذير 
است. با توجه به مطالب مذكور در حال حاضر تصفيه آب به روش RO از 
نظر راندمان،  هزينه و كيفيت مناسب ترين روش تصفيه آب و پساب است.
و  تامين  متولي  كه  ايران خودرو  تام  شركت  تاسيسات  و  نيرو  گروه 
راه اندازي تاسيسات جانبي پروژه هاي شركت است، تاكنون پروژه هاي 
 RO تصفيه آب سالن رنگ ايرا ن خودرو خراسان شامل دو دستگاه سيستم
به ظرفيت 960 متر مكعب در روز، كارخانه سمند سوريه شامل سيستم 
RO به ظرفيت 240 مترمكعب در روز، كارخانه سمند سنگال شامل دو 
دستگاه سيستم RO به ظرفيت 720 متر مكعب در روز و سالن هاي رنگ 
4 و تريمري شامل دو دستگاه سيستم RO به ظرفيت 840 مترمكعب در 
روز اجرا كرده است و به تازگي مناقصه احداث تصفيه خانه كارخانه فوالد 
بردسير شامل 9 دستگاه RO به ظرفيت 14هزار و 500مترمكعب در روز  

را برنده شده است.
 )make up(پروژه تصفيه خانه فوالد بردسير به منظور تامين آب جبراني
سالن هاي احيا و ذوب فوالد بردسير همچنين مصراف بهداشتي، آب شرب 
و سيستم اطفاي حريق توسط كارفرماي پروژه)شركت فوالد سيرجان 

ايرانيان( تعريف و به مناقصه گذاشته شد و در نهايت شركت تام طي 
رقابت نزديك با 11 شركت فعال در اين صنعت موفق به پيروزي در اين 

مناقصه شد.
اين پروژه شامل موارد زير است:
1. انتقال آب خام به تصفيه خانه

2. احداث سالن هاي تصفيه خانه به همراه مخازن پنج هزار مترمكعبي 
آب صنعتي، هزار و 200مترمكعبي آب دمين، 400مترمكعبي آب شرب، و 

هزار مترمكعبي آب آتش نشاني
3. تجهيزات پيش تصفيه شامل پمپ هاي تامين فشار، فيلترهاي شني 

back wash و سيستم

4. تصفيه خانه شامل پنج دستگاه توليد آب صنعتي RO، سه دستگاه 
افزايش  توليد آب ديمن RO و يك دستگاه تصفيه پساب)به منظور 

راندمان كل سيستم به بيشتر از 90درصد(
5. سيستم انتقال آب هاي تصفيه شده

6. سيستم پمپ هاي آتش نشاني
7. تاسيسات جانبي و سيستم برق اضطراري

گفتني است پست برق 400/33 كيلوولت كارخانه فوالدسازي بردسير 
كه هم اكنون پروژه آن در دست انجام است، پيشتر با موفقيت به كارفرما 

تحويل داده شد.

تام نامه ـ طرح سه بعدي سالن موتورخانه ايران خودرو سوريه/ طراح علي پوالدي
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Framework- زيرساخت توليد نرم افزار

مقدمه 
تام نامه ـ محمد نامدار و علي اكبر رمضاني ( واحد نرم افزار 
و سيستم هاي اطالعاتي): فريم ورك به يك محيط يا چارچوب 
كارى در زبان هاى برنامه نويسى مختلف اطالق مى شود كه 
برنامه نويسان را ملزم به رعايت يك سرى اصول كلى مى كند. 
در فريم ورك ها توابع مفيد مانند متدها و حتى كالس هايى از 
پيش نوشته شده اند و كار را براى برنامه نويسان ساده كرده اند 
و به آنان اين امكان را مى دهند كه با نوشتن كد كمتر، امنيت 
و بهره ورى باالترى از نتيجه كار خود ببينند و در صورت لزوم 
كالس هاى از پيش تعريف شده را تغيير يا مطلبى به آن اضافه 

كنند.

كلمات كليدى : 
Framework: چارچوب و زيرساخت

ORM:  نگاشت اشياء در بانك اطالعاتى
Platform:  بستر آماده سازى

Software Architecture:  معمارى نرم افزار
CRUD: ايجاد ، خواندن ، به روزرسانى، حذف

User Interface:  رابط كاربرى
Responsive: تطابق پذيرى

 (What is Framework) فريم ورك چيست؟
فريم ورك )نرم افزارى( در واقع مجموعه منسجم از كالس ها و توابع 
)كتابخانه كالس ها و توابع( از پيش تعريف شده است كه قابليت هاى 
بالقوه گوناگون از يك زبان برنامه نويسى را در خود دارد و بدين ترتيب 
كاربر نهايى را قادر مى سازد كه از امكانات يك زبان استفاده كند بدون 
اينكه درگير مسايل پيچيده و وقت گير آن شود، لذا همان طور كه يك 
كالس يا تابع با هدف جلوگيرى از تكرار مكررات و افزايش سرعت كار، 
تعريف مى شود، فريم ورك از اين هم فراتر رفته و عالوه بر افزايش 

سرعت، مواردى مثل توسعه پذيرى و ساده سازى را هم مد نظر دارد.

مزاياى استفاده فريم ورك از ديدگاه برنامه نويسان حوزه كسب وكار 
فريم ورك به برنامه نويسان اين امكان را مى دهد كه با استفاده از توابع، 
متدها، كالس ها، پارامترهاي از پيش تعريف شده با حجم كمتر كدنويسى، 
از فريم ورك را  پياده سازي كنند. برخي مزاياي استفاده  را  برنامه خود 
مي توان سادگى و يكپارچگى بيشتر، واسط كاربري زيباتر و بهتر، رعايت 
اصول مهندسى نرم افزار، سرعت و كيفيت بيشتر در نگهدارى و پشتيبانى، 
استانداردسازي  توسعه دهنده،  اشخاص  به  برنامه  يك  وابستگى  عدم 
روش هاي كاري و كدنويسي، افزايش سطح امنيت محصوالت و سهولت 

در كاربري و آموزش كاربران آن دانست.

 Framework داليل و مزاياى پياده سازي سيستم ها مبتنى بر
در سازمان ها 

براى  را  بر فريم ورك مزاياى بي شمارى  پياده سازي سيستم مبتنى 
سازمان ها به ارمغان مي آورد اما بايد توجه داشت كه اين مزايا و بهبود 
فرايندهاي تجارى سازمان به راحتى قابل دست يابي نيست. پياده سازي 
موفق يك سيستم مبتني بر فريم ورك بستگى بسيار زيادي به انتخاب 
در  فريم ورك  بومى سازي  نحوه  مناسب،  تامين كننده  مناسب،  سيستم 
سازمان با توجه به استراتژى، فرهنگ و ساختار سازمان، تعهد و حمايت 
در  مشاوران  شايستگى  فريم ورك،  پياده سازي  از  سازمان  مديريت 
پياده سازي نرم افزار، كنترل پروژه مناسب در طول فرايند پياده سازي و 

اتمام پروژه در زمان مشخص و بودجه پيش بيني شده و غيره دارد.
فريم ورك فى نفسه يك رويكرد و روش براى مديريت سيستم ها و 
اطالعات است و ممكن است در قالب سيستم  هاى مختلف نرم افزارى بروز 
و ظهور پيدا كند اما آنچه كه مهم است، اين است كه براى تحقق اهداف 
و ايده هاى فريم ورك مدل ها و روش هايى براى توسعه نرم افزار نياز است 
كه از چابكى و تغييرپذيرى ويژه اى برخوردار باشند. به طورى كه مى توان 
گفت: بدون داشتن يك زيرساخت قدرتمند نرم افزارى براى تسريع در 
توسعه و تغيير نرم افزارهاى كاربردى در حوزه كسب و كار مورد نظر، تحقق 
فريم ورك امكان پذير نيست. از اين رو شركت هايى كه راه حل هاى مبتنى 
بر فريم ورك را ارايه مى كنند، اغلب زيرساخت و چارچوبى نرم افزارى براى 
تسريع در پياده سازى فرايند ها و ساير اجزاى نرم افزارهاى كاربردى دارند. 

فريم ورك در سيستم هاي نرم افزاري به مثابه زير ساخت واسكلت يك سازه معماري عظيم است، تام نامه/ عكس دريافتي

كد: 91585
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اين زيرساخت ها امكاناتى را براى تعريف و طراحى فرم ها، گزارش ها، 
اختيار  در  مديريتى  داشبوردهاى  حتى  و  نقش ها  فعاليت ها،  فرآيندها، 
پايه يك  بر  زيرساخت ها چنانچه  اين  قرار مى دهند.  نرم افزار  طراحان 
معمارى دقيق، به روز و مبتنى بر دانش بنا شده باشند، از قابليت مديريت و 
توسعه پذيرى بيشترى براى توسعه نرم افزارهاى كاربردى برخوردار هستند؛ 
چرا كه تا حد ممكن ميزان كدنويسى را براى طراحان سيستم ها كاهش 
داده و امكان اعمال تغييرات را در آينده، تسهيل مى كنند. از اين عوامل 
كه بگذريم، پياده سازي سيستم ها مبتني بر فريم ورك در سازمان مزاياى 
بسيار زيادي را به همراه خواهد داشت كه به صورت خالصه مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
تمركز بيشتر بر روى تحليل و طراحى سيستم ها و زمان و 

هزينه كمتر براى كدنويسى آنها
از بزرگ ترين معايب توسعه نرم افزار به روش هاى سنتى، صرف زمان 

و هزينه زياد براى كدنويسى پس از مراحل تحليل، مدل سازى و طراحى 
سيستم است. از آن مهم تر نگهدارى اين كد و اعمال تغييرات الزم در 
آينده است. اين در حالى است كه چارچوب توسعه نرم افزار در فريم ورك 
حتى االمكان مى تواند با استفاده از دانش تعريف مدل هاى طراحى سيستم 
مورد نظر، اقدام به توليد نرم افزار كاربردى كند. بنابراين در كمترين زمان 
مى توان به نرم افزار مطلوب دست پيدا كرده و كمتر درگير كدهاى خاص 

آن نرم افزار شد.

توليد سيستم بر اساس سفارش مشترى
در رويكردهاى سنتى براى پرهيز از هزينه هاى نگهدارى و مديريت 
تغييرات سيستم ها، تا جاي ممكن از سفارشى سازى نرم افزارها اجتناب 
كرده و معموال براى موضوعات رايج، بسته هاى جامع و همه منظوره اى 
طراحى مى شود كه معموال حجم وسيعى از امكانات را نيز دارد. اين در 

تام نامه ـ معماري كلي فريم ورك تام / طرح از تيم پروژه
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حالى است كه ممكن است يك سازمان يا شركت فقط به بخشى از اين 
امكانات نياز داشته باشد و حتى بخواهد بخشى از آنها را مطابق ادبيات 
حوزه كارى خود تغيير داده و بعضا با سيستم هاى خاص آن حوزه تلفيق 
كند. فريم ورك همان چيزى را مى سازد كه سازمان مى خواهد. به عالوه، 
مى تواند محصول خاص سازمان را با ساير اجزا و زير سيستم هاى موجود 
نيز ارتباط دهد. از آنجايى كه زمان و هزينه اين تغييرات بسيار كمتر از 
روش هاى سنتى است، لذا ارزش افزوده قابل توجهى براى مشترى به 

دنبال دارد. 

انتقال تجارب گذشته در توسعه سيستم ها
در روش هاى سنتى، بسته هاى نرم افزارى در طول زمان بهبود پيدا 
كرده و با مكانيزم هاى به روزرسانى در اختيار مشتريان قرار مى گيرند. 
اما معموال انعطاف پذيرى كمى در خصوص پيكره بندى سيستم داشته 
و قابليت ها و ويژگى هاى تعريف شده خود را به مشترى تحميل مى كنند. 
در رويكرد فريم ورك نيز امكان مشابه سازى از روى نرم افزارهاى موجود 
در ساير كسب و كارهاى مشابه وجود دارد اما چون قابليت سفارشى سازى 
وجود دارد، به سادگى مى توان نرم افزار آماده مورد نظر )مانند حسابدارى و 
مديريت پروژه( را بر اساس نياز خاص مشترى تغيير و توسعه داد. اين امر 

موجب تسريع مضاعف در توليد نرم افزار نهايى مى شود.

مديريت قدرتمند تغييرات
يكي از مهمترين ويژگي هاي كسب و كارهاى مدرن امروزى، لزوم 
پويايي و انعطاف پذيري باالي آنها در تغيير است. تغييرات بازار و در نتيجه 
آن تغييرات سريع نيازهاي كسب و كار، سازمان ها را به رويكرد استفاده از 
سيستم هاى مديريت فرايند سوق مى دهد. اين رويكرد نسبت به رويكرد 
سنتي به سازمان ها كمك مي كند تا موثرتر و كاراتر، قادر به تغيير باشند. 
سازمان ها براي باقي ماندن در عرصه رقابت هاي بازار، هماهنگ سازي و 
افزايش انطباق خود با شرايط بازار، پاسخگويى سريع تر به ارباب رجوع و 
افزايش رضايت آنها، بايد از راه حل ها و ابزار هاي جديدى استفاده كنند كه 
با اهداف سازمانى هماهنگ باشند. اين هماهنگي به دليل نياز به تغيير در 
سيستم هايى كه در برخي شرايط بسيار بنيادي هستند، همواره با تحميل 
هزينه هاي سنگين مالي و زماني همراه بوده است. نرم افزارهاي سفارشي 
كه با توجه به نيازهاي خاص سازمان و بر اساس روش هاى سنتى توليد 
شده اند، در كنار فوايد بيشماري كه به همراه دارند، هزينه هاي بااليي 
را جهت توسعه، نگهدارى و مجتمع كردن با ديگر نرم افزارهاى موجود 
به سازمان تحميل مي  كنند. زيرساخت هاى مبتنى بر فريم ورك در واقع 
ابزارهايى ارايه مي دهند كه با كمك آن مي توان فرايند هاي كسب و كار 
را پس از طراحي و خودكار سازي، در صورت لزوم با زمان و هزينه اندك، 

تغيير داده و آنها را با نيازهاي جديد سازمان منطبق كرد.

ساير ويژگي هاي فريم ورك
 ايجاد يكپارچگي سازماني از بعد اطالعاتي و افزايش سازگاري در 
سازماني  سيستم هاي  استاندارد سازي  سازمان  در  موجود  سيستم هاي 
از  نرم افزار  عرضه كننده  شركت هاي  كه  تجربياتي  بهترين  اساس  بر 

سازمان هاي مختلف به دست آورده اند.
 مهندسي مجدد سيستم هاي سازماني و كاهش زمان انجام آنها.

 تبديل سيستم هاي سازماني از حالت ضمني به حالت صريح به علت 
مهندسي مجددي كه در سيستم هاي سازمان صورت مي پذيرد.

 امكان نصب و راه اندازي سريع تر سيستم هاي در سازمان از جمله 
ماژول هاي خاص نرم افزار كه مخصوص آن سازمان هستند.

 امكان و يا تسهيل توسعه سيستم ها و تكنولوژي هاي جديد 
تجاري، سرمايه گذاري هاي مشترك،  ايجاد همكاري هاي  امكان   

ادغام و .. براي سازمان ها با هزينه كمتر و بازدهي بيشتر و نتيجه بهتر.
 تغيير تمركز از برنامه نويسي كامپيوتري در سازمان به بهبود فرايندها

 ERP، SCM، فراهم شدن زير ساخت الزم به منظور پرداختن به 
CRM و ...

E-Business توسعه زير ساخت الزم به منظور وارد شدن به بحث  
 در بلند مدت هزينه هاى سرمايه گذارى در بخشIT را كاهش مى دهد. 

 بازگشت سريع تر سرمايه براى توسعه نرم افزار به صورت داخلى
 )In-house(

 ابزار مشترك سازمانى در اجراى فرآيندها و سيستم ها به صورت به 
هم پيوسته ايجاد مى كند.

 سيستم هاى مجزا و پراكنده حذف خواهند شد.
 فرآيندهاى غير موثر دستى حذف خواهند شد.

 يكپارچه سازى تمام عملكردها از قبل برقرار شده است.
 وابستگى به نيروى انسانى كم مى شود.

با   افزايش شفافيت و ردگيرى مشكالت سيستم هاي توليد شده 
فريم ورك

اجزاي فريم ورك 
)Object Relation Mapping - ORM( 1- او .آر.ام

يك تكنيك برنامه نويسى براى تبديل مدل رابطه اى يك ديتابيس به 
مدل شى گرا و بالعكس است كه در حال حاضر مورد توجه بسيارى از 
توسعه دهندگان نرم افزارى قرار دارد. استفاده از ORMها مزاياى بسيارى 
دارد و در بسيارى موارد كار توسعه را آسان تر و لذت بخش تر خواهد 
كرد. براى دات نت فريم ورك ORMهاى كدباز و تجارى زيادى وجود 
دارد كه از اين جمله مى توان به ADO.NET Entity Framework و 

NHibernate اشاره كرد. 
مديريت اطالعات در برنامه هاى شى گرا امرى بسيار ضرورى و مهم 
است. اين كه در يك برنامه ما چگونه بتوانيم اطالعاتى را كه كاربر يا 
خودمان در حين اجراى برنامه و هنگامى كه برنامه از حالت اجرا خارج 

شده است، حفظ ، مديريت و تغيير دهيم، بسيار حياتى است.
زمان به ما ثابت كرده كه پايگاه داده هاى رابطه اى، ساختار مناسبى 
براى ذخيره سازى داده اى هستند همچنين به اين نتيجه رسيده ايم كه 
برنامه نويسى شى گرا يك رويكرد بسيار خوب و قوى براى پياده سازى 
سيستم هاى بسيار پيچيده است. ORM عمال يك اليه مترجم بين زبان 
برنامه نويسى و پايگاه داده رابطه اى است كه اين دو را به هم تبديل 
مى كند و در عمل باعث مى شود كه اين دو حيطه كامال متفاوت زبان 
يكديگر را به خوبى بشناسند و با هم تبادل اطالعات داشته باشند. اين 
مفهوم كه مانند يك پل بين اين دو حيطه مى ماند، قابليت هاى زيادى را 

براى ما تهيه مى كند.
به طور اختصار مى توان گفت كه وظيفه ORM پايدار كردن خودكار 
آبجكت هاى موجود در يك برنامه روى جداول در پايگاه داده رابطه اى 
است كه براى اين كار از متاديتاهايى براى نگاشت بين آبجكت ها و پايگاه 

داده استفاده مى كند.

Database Access-2 (دسترسى بانك اطالعاتى)
طبق تجربه در پياده سازى سيستم ها در يك سازمان حدود 30درصد 
از زمان انجام يك پروژه مربوط به فرآيندهاى ذخيره سازى و فراخوانى 
شامل  كه  است  اطالعاتى  بانك  عمليات هاى  ساير  و  اطالعات 
 CRUD است كه به اختصار آن را Create,Read,Update,Delete
مى خوانند بديهى است يك فريم ورك در صورتى كه بتواند كل اين 
عمليات را به صورت خودكار در سيستم ها انجام دهد و برنامه نويسان حوزه 
كسب و كار نيازى به پياده سازى آنها نداشته باشند، مى توان در انجام و 
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اجراى پروژه زمان زيادى را ذخيره كرد.
Caching -3 (حافظه نهان)

از  ديگر  يكى  اطالعات  از  مجدد  استفاده  و  فراخوانى  در  سرعت 
قابليت هاى يك فريم ورك خوب است؛ به طورى كه هميشه درخواست 
كاربران جهت فراخوانى اطالعات يا عمليات CRUD مستقيما به سرور 
ارسال نمى شود و درصورتى كه اين اطالعات در حافظه Cache موجود 
باشد بدون اين كه نيازى به انتقال درخواست كاربر به سرور باشد، پاسخ به 
صورت سريع از اين حافظه ارسال مى شود. بديهى است مديريت اطالعات 
قابل Cache در يك فريم ورك بحث بسيار پيچيده ترى دارد و اين كه 

اين اطالعات چگونه به روزرسانى شوند.

Validation-4 (اعتبارسنجى)
در يك سيستم نرم افزارى اعتبارسنجى داده هاى ورودى توسط كاربران 
حجم زيادى از برنامه نويسى را به خود اختصاص داده است؛ به طورى كه 
در اكثر مواقع حجم كدى كه جهت Validation يك عمليات نوشته 
مى شود از حجم كد كل عمليات نيز بيشتر مى شود و البته 90درصد اين 
اعتبارسنجى ها به صورت يكسان براى همه قسمت ها استفاده مى شود 
پايين  باال و  تعيين رنج عددى  يا  نبودن  به عنوان مثال كنترل خالى 
يك Textbox ساده در حالى كه همين مورد در قسمت هاى مختلف 
و برنامه هاى مختلف در يك سازمان به وفور استفاده مى شود در يك 
فريم ورك خوب برنامه نويسان ديگر نيازى به پياده سازى يا كدنويسى براى 
اعتبار سنجى نخواهند داشت و فقط كافى است تصميم بگيرند كه خواهان 

استفاده از كدام يك از انواع Validation هاى آماده هستند.

Authorization and Authentication-5  (احراز هويت و 
سطوح دسترسى)

و  يكديگر  از  كاربران  تشخيص  نرم افزارى  سيستم هاى  تمامى  در 
اعمال سطوح دسترسى مربوط به هر يك از مهمترين و حساس ترين 
قسمت ها بوده؛ به طورى كه اكثر سازمان ها براى به دست آوردن اين 
مهم هزينه هاى زيادى در طراحى و توليد سيستم هاى خود انجام مى دهند.

بنابراين در زيرساخت هاى توليد نرم افزار هميشه بايد عالوه بر انجام 
عمليات هاى مورد درخواست، اين موضوع كه چه شخص يا اشخاصى 

اجازه انجام آن سرويس يا عمليات را دارد نيز حائز اهميت است .
برنامه نويسى سيستم هاى احراز هويت و تعيين سطوح دسترسى در 

نرم  افزارهاى كاربردى در سطوح باال، كارى است بسيار پيچيده و وقت گير 
انجام  كاربردى خاص  اختصاصى جهت  به صورت  مواقع  برخى  در  و 

مى شود.
بديهى است به جاى آن كه برنامه نويسان حوزه كسب و كار درگير 
چنين مسايلى شوند، بهتر است فريم ورك تمهيداتى جهت اجراى اين 
بخش بدون نياز به نوشتن حجم زيادى از كد توسط آنان را فراهم كرده 

و با تنظيمات كامال ساده دسترسى هاى الزم به افراد سازمان داده شود.

Code Generator (توليد كد خودكار)
در طراحى و توليد نرم افزار رابط كاربرى User Interface از اهميت 
ويژه اى برخوردار است؛ به طورى كه در سال هاى اخير تخصص هاى 
ويژه اى براى طراحى و توليد UI سيستم هاى مبتنى بر وب ، به وجود آمده 
كه اين گونه افراد با در نظر گرفتن جلوه هاى ديدارى جذاب و سهولت 
استفاده از محصول با تعداد كليك كمتر نسبت به خلق يك رابط كاربرى 
اقدام مى كنند. بديهى است كه تا قبل از اين برنامه نويسان سيستم بر 
اساس سليقه و نظر شخصى يا گروهى نسبت به چيدمان هر المان در 
صفحه اقدام كرده و در پايان نتيجه اى كه به دست مى آمد بر اساس 

استانداردهاى طراحى و User Friendly بودن، نبود.
با در نظر گرفتن اين مساله و مدت زمانى كه برنامه نويسان صرف اين 
موضوع مى كردند، در اين فريم ورك مى توان روند توليد فرم هاى مربوطه 
به هر شى را به عهده زيرساخت گذاشته تا با ايجاد آنها عالوه بر در 
نظر گرفتن استانداردهاى UI از ساختار منسجم و يكپارچه در كل برنامه 

استفاده كرد.
Device Compatibility-6 )سازگارى(

با توجه به رشد روزافزون وسايل ارتباطى و دستگاه هايى با ابعاد مختلف 
برنامه هاى  كه  موضوع  اين  به  نياز  زمان  مرور  به  آنها  به روزرسانى  و 
نرم افزارى توليد شده قابليت سازگارى و تطابق پذيرى با هر يك از اين 
Deviceها را دارا بوده و هر كاربرى بتواند توسط Device خود كه غالبا 
متفاوت در ابعاد، اندازه، نوع سيستم عامل و مرورگر است، به راحتى از 
امكانات برنامه استفاده كند به همين دليل Responsive )تغيير اندازه بر 
اساس ابعاد( بودن طراحى يك نرم افزار از قابليت هاى مهم در زمان ساخت 
محسوب مى شود بنابراين يك فريم ورك بايد بتواند برنامه نويسان سيستم 
را به سمت اين موضوع هدايت كند و با كمترين كد ممكن اجازه ساخت 

برنامه ها را با اين قابليت دارا باشد. 
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كنترل كيفيت چسب زني شيشه خودرو
 با استفاده از سيستم بينايي

ملي  همايش  »دومين  در  آمده  ذيل  در  كه  مقاله اي 
پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطالعات« 
براي ارايه به صورت سخنراني پذيرفته شده است.(دانشگاه 

تهران 7 و 8 اسفندماه 1393)
چكيده

تام نامه ـ امير علمي: بينايي ماشين و پردازش تصوير نقش بسزايي 
و  كارايي  و موجب  ايفا مي كند  را در صنعت، خصوصا صنعت خودرو 
انعطاف پذيري توليد از حيث كمي و كيفي و جايگزين مناسبي براي نيروي 
كار انساني و تجهيزات مكانيكي و الكتريكي پر هزينه است همچنين در 
كنار سيستم هاي رباتيك منجر به هوشمندي و دستيابي به سطح باالتري 

از اتوماسيون مي شود.
ايران خودرو در سال هاي  در اين راستا گروه مكانيك و رباتيك تام 
 vision اخير گام هايي را در راستاي برنامه نويسي و بومي سازي سيستم
برداشته  است و با بهره گيري از تسلط كارشناسان شركت، خصوصا گروه 
تعمير و نگهداري به خطوط توليد گروه صنعتي ايران خودرو اقدام به 

شناسايي نقاط بالقوه براي بهره گيري از سيستم بينايي  كرده و پس از 
بررسي امكان سنجي و ارائه پيشنهاد فني در تالش براي تجهيز خطوط 

ايران خودرو به اين سيستم كارامد و پيشرو است.
اين مقاله به تشريح برنامه كنترل كيفيت چسب زني شيشه خودرو با 
الگوريتم هاي  عنوان TAMvision_GI پرداخته است و مراحل اجرا و 

برنامه نويسي مورد بررسي قرار مي گيرند. 

مقدمه
كيفيت چسب زني شيشه خودرو از فرايند هاي كنترل كيفي مهم در 
خطوط مونتاژ به شمار مي آيد و هدف بررسي كيفي نوار چسب از لحاظ 
ابعادي، موقعيتي، يكنواختي و عدم بريدگي است. اين فرايند در حال حاضر 
توسط نيروي كار مستقر به صورت دائم، انجام مي شود. جايگزيني اين 
پروسه با سيستم بينايي عالوه بر مقوله صرفه مالي، به لحاظ كنترل كيفي 

دائم و يكنواخت نيز قابل توجيه است. 
در اين فرايند كنترلي از جمله خطاهايي كه مي بايست مورد بررسي 

كد: 91586

نمايي از ايستگاه چسب زني شيشه خودرو، تام نامه/ عكس دريافتي
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قرار گيرد، مي توان به بريدگي، ضخيم و يا نازكي بخشي از چسب به 
علت خطاهاي سيستم پمپاژ و گان چسب زني اشاره كرد. براي مثال به 
علت وجود هوا در مسير انتقال بخشي از چسب دچار بريدگي مي شود و يا 
به علت خطا در نحوه قرار گيري شيشه روي فيكسچر هاي مكانيكي  و يا 

گريپر، چسب زني در مسير دلخواه انجام نمي گيرد.
برنامه TAMvision_GI شامل مواردي چون دريافت تصوير، حذف 
نويز و اعمال فيلتر هاي مناسب براي پيدا كردن چسب روي لبه سياه رنگ  
شيشه، بررسي نوار چسب، انتقال خروجي به اتوماسيون خط و ثبت نتيجه 
كنترل و تصوير روي پايگاه داده براي بررسي هاي آماري و ثبت سوابق 

توليد است.
در تصوير 1 نمايي از برنامه TAMvision_GI نمايش داده شده است.

دريافت تصوير
در اين برنامه روي تصوير دريافتي به جز در لحظه دريافت سيگنال 
ورودي، پردازشي جز بررسي نور تصوير انجام نمي گيرد و تنها بعد از 
ارسال  پردازشي  تابع  به  تصوير  از  فريم  ورودي يك  دريافت سيگنال 
مي شود و بعد از ارسال خروجي پردازش، تا زمان دريافت سيگنال ورودي 
بعدي برنامه مجدد به حالت پخش كننده ويدئو رفته و تنها روي ميزان نور 

محيط پردازش انجام مي دهد. 
در صورتي كه نور محيط كمتر از محدوده تعريف شده باشد،  اخطار 
كمي نور صادر مي شود. علت پردازش روي فريم به جاي ويدئو كاهش 

حجم پردازش و استفاده بهينه از سخت افزار است.

فيلترينگ و حذف نويز
يكي از مهمترين و سخت ترين بخش هاي برنامه هاي بينايي ماشين 
خصوصا اين برنامه به علت هم رنگي چسب با لبه هاي سياه رنگ دور 
شيشه، اعمال فيلتر هاي مناسب براي حذف نويز و بهبود كيفيت تصوير 

جهت استخراج لبه هاي چسب است. 
الگوريتم استفاده شده براي اين برنامه شامل حذف پس زمينه هاي 
تصوير و استفاده از الگوريتم هايي براي شاخص كردن برآمدگي هاي سطح 
سياه رنگ تصوير است ضمن اينكه امكاناتي براي تنظيم نور، كنتراست و 
حذف نويز به صورت دستي براي مقابله با تغييرات احتمالي شرايط محيطي 

فراهم شده است.

لبه يابي و استخراج پارامترهاي نوار چسب
در اين مرحله در ابتدا با استفاده از الگوريتم هاي لبه يابي، لبه هاي داخلي 
و خارجي چسب را پيدا كرده )شكل2( و از روي پارامتر هايي نظير محيط، 
مساحت و ميانگين فاصله بين آنها لبه هاي اضافي ديگر را حذف مي كنيم.
محيط و مساحت كمتر از حد مجاز، معرف قطعي چسب و افزايش 
ميانگين فاصله بين دو لبه معرف ضخيم بودن بيش از تلرانس مجاز است. 
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد،  منطقه اي است كه چسب به 
صورت دوبل زده مي شود.  الزم است اين منطقه توسط اپراتور در ابتدا 
تعريف شود و در صورت تغيير برنامه ربات اين منطقه نيز اصالح شود. 
بديهي است كه مقدار ميانگين فاصله دو خط در اين منطقه مي بايست به 
صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرد و تلرانس مجاز آن نيز براي كنترل 

كيفي متمايز از  بخش هاي ديگر شيشه است.

 
ارسال خروجي

پس از پردازش نتيجه كنترل كيفي به سيستم اتوماسيون خط ارسال 
 TCP/IP, Serial مي شود، اين برنامه انواع پروتكل هاي صنعتي شامل

interface  و Digital I/O را ساپورت مي كند.
حتي با ارسال ضخامت چسب به ربات مي توان سيستم كنترل حلقه 
بسته فيدبك داري را براي تغيير پارامتر هاي سيستم گليزينگ به صورت 

خودكار پي ريزي كرد.
از مزاياي استفاده از اين سيستم كنترلي مي توان به مواردي كه در اثر 
تغيير دماي محيط دبي چسب خروجي تحت الشعاع قرار مي گيرد، اشاره 

TAMvision_GI شكل 1 _ نماي كلي از

شكل 2- لبه هاي پيدا شده دو طرف چسب
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كرد.)شكل 3(
پايگاه داده و كنترل آماري توليد

اين برنامه شامل يك ديتابيس است كه قابليت ثبت اطالعات توليد و 
تصوير ذخيره شده، از نحوه چسب زني در آن را دارد و از قابليت هاي ديگر 
بخش گزارش گيري برنامه مي توان به قابليت ثبت توليد روزانه به تفكيك 
سه شيفت كاري اشاره كرد)شكل شماره4( همچنين اين بخش قابليت 
ثبت خطاهاي روزانه و ماهيانه به تفكيك شيفت هاي كاري و مقايسه 
آماري آنها در بازه زماني دلخواه را دارد. بدين ترتيب مي توان به طور مثال 
تغيير درصد خطا در طول ساعات شبانه روز را رصد كرد، در عين حال 

مي توان آمار توليد كل  سالن را نيز در دسترس داشت.

سخت افزار
سخت افزار مورد نياز براي اجراي اين برنامه شامل يك دوربين تحت 

شبكه، كامپيوتر صنعتي مناسب، كاور محافظت دوربين است. 
نرم افزار

اين نرم افزار در محيط ويژوال استوديو با زبان برنامه نويسي C# نوشته 

از دو كتابخانه Emgucv و  شده است كه در بخش پردازش تصوير 
Aforge استفاده شده  است.

اين نرم افزار داراي دو سطح دسترسي Admin و User است كه در 
دسترسي Admin قابليت تغيير تلرانس مجاز ابعاد اندازه گيري، تعريف 
Regionهاي كاري مختلف، تنظيمات تصوير، تعريف حداقل و حداكثر 
نور مجاز و تغيير رمز كاربري فراهم شده است ضمن اين كه در اين برنامه 

قابليت توسعه و تغيير كاربري بنا به نياز كارفرما وجود دارد.
 

نتيجه گيري
استفاده از سيستم بينايي براي كنترل كيفي چسب زني به جاي انسان 
موجب افزايش سطح اطمينان ايستگاه و حصول كيفيت يكنواخت و دائمي 
مي شود ضمن اين كه با توجه به بومي سازي و برنامه نويسي داخلي سيستم 
بينايي عالوه بر كاهش چشمگير هزينه در قياس با سيستم هاي مشابه 
خارجي، موجب انعطاف پذيري و كارايي خطوط توليد خودرو و در عين 
حال قابليت توسعه نرم افزار بسته به نياز هاي آتي موجب كارايي سيستم 

در طوالني مدت مي شود.

Database شكل شماره 4 – ثبت سوابق توليد و تصوير شيشه چسب زني شده در

شكل 3- سيستم كنترلي حلقه بسته، با استفاده از پارامتر هاي بدست آمده از سيستم بينايي پارامترهاي سيستم چسب زني اصالح مي شود.
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استراتژي هاي قراردادهاي پيمانكاري
ناصر  مهدي  تنظيم  ـ  نامه   تام 
شريعت: طرح ريزي يك پروژه و انجام 
قابليت  و  شده  تعريف  هنگامي  آن 
اجرايي پيدا مي كند كه در آن، محدوده 
و مرز مسووليت ها مشخص شده باشد. 
قراردادهاي پيمانكاري، چارچو ب هايي از 
پيش تعيين شده هستند كه پروژه ها در 
آن، قالب زده مي شوند و تضمين كننده 
به  عمل  و  امور  انجام  براي  راه  نقشه 

تعهدات هستند.
 حجم انبوهي از پروژه هاي صنعتي و غير 
صنعتي، روزانه در حال شكل گيري، انجام يا در 

حال ركود و شكست است.
 اين موفقيت ها يا ناكامي ها در هر صورت 
بايد در چارچوبي قابل ارزيابي باشند. از نقطه 
شكل گيري يك پروژه در ذهن يك كارفرما 
يا پيمانكار تا نقطه پاياني آن پروژه و صرف 

نظر از اينكه به چه سرنوشتي دچار خواهد شد، 
مجموعه اي از راه كارهاي تعيين مسير پروژه در 
ذهن طرفين قرارداد شكل مي گيرد. راه كارها 
شامل اين خواهد بود كه با قبول و تعهد چه 
از  انتخاب كدام يك  و  از مسووليت ها  ميزان 
حوزه هاي عملياتي و نظارتي قادر خواهند بود تا 
به بهترين و تضمين شده ترين صورت ممكن به 
تعهدات خود عمل كنند و به صورتي كارا وموثر 
و با در نظر داشتن رضايت تمام ذي نفعان، يك 
پروژه را به انجام برسانند. اين راه كارهاي تعيين 
مسير پروژه به نام استراتژي هاي پروژه شناخته 

مي شوند.
خصوص  به  و  پروژه ها  انواع  اجراي  در   
استراتژي هاي   عمراني،  و  صنعتي  پروژه هاي 
مختلفي تجربه شده و در قالب هايي پيشنهاد 

مي شوند. 

اين كه كدام استراتژي براي انجام يك پروژه 
مناسب است به عوامل متعددي بستگي دارد. 
جداي از عواملي كه به ويژگي هاي خاص يك 
پروژه از نظر زماني و مكاني مربوط مي شود، بايد 
به توانايي هاي يك كارفرما در شناخت حوزه ي 
كاري و نظارتي و امكانات و قابليت هاي پيمانكار 
براي عام يا خاص بودن نوع پيمان كاري نيز 

اشاره كرد.
قراردادها در اين ميان ابزارهايي هستند براي 
ريسك ها.  و  مسووليت ها  وظايف،  تخصيص 
مسووليت  قبول  و  ريسك  كنترل  مورد  در 
قراردادهاي  در  اصلي  پروژه،  در  ريسك  يك 
پيمانكاري مطرح است مبني بر اين  كه طرفي 
از قرارداد كه كنترل يك ريسك را در دست 
دارد بايد مسئوليت آن را نيز بپذيرد. البته اين 
اصل بنابر شرايط طرفين قرارداد قابليت تغيير 

به سمت اصلي فراتر و فراگير را نيز داراست. 
پيمان كار  يك  جديد،  اصل  اين  قالب  در 
اغلب، ريسك موجود در پروژه را قبول مي كند 
چه در كنترل آن نقشي داشته باشد يا نه و البته 
اين قبوِل ريسك، قيمت و هزينه  بيشتري را 
در  آيا  اما  داشت  خواهد  بر  در  كارفرما  براي 
انجام يك پروژه، يك ريسك خاص با متولي 

خاص مناسب تر است يا اين كه آن ريسك، بين 
كارفرما و پيمانكار به اشتراك گذاشته شده باشد 
تا امكان همپوشاني به موقع وجود داشته باشد؟ 
پس در ضمن انعقاد يك قراداد، طرفين با توجه 
به توانايي هاي خود الزم است كه استراتژي هاي 

زير را مد نظر قرار دهند:
1. قبول سهم قابل پذيرشي از ريسك ها

2. تقسيم مسووليت ها
3. مرز  تالقي و تداخل  مسووليت ها

4. وضعيت بازار
5. تقسيم كار و خدمات بين طرف هاي مورد 

نظر
در  استراتژي ها  اين  تشخيص  يا  انتخاب 
قرارداد، يك عامل كليدي در درك واقعيت يك 

كد: 91587
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مقـــاله

پروژه است. 
در اين ميان، از بين استراتژي هاي مختلف، 
انعقاِد قراردادهاي پيمانكاري، ويژگي هاي چهار 
نوع قرارداد EPC، EPC با LLI، EPCM و 
PLC ذكر خواهد شد كه شايد همه آنها لزوما 

ايران  در  عنوان ها ي خاص،  و  تعاريف  اين  با 
شناخته شده نباشند.

:EPC
پروژه هاي EPC شامل مهندسي، تامين و 

ساخت است و داراي ويژگي هايي است كه چند 
مورد آن ذكر مي شود.

• تمام فعاليت هاي الزم از تهيه و تامين تا 
راه اندازي و آموزش و تحويل به عهده پيمانكار 

است.

و  ارتباطات  مسوول  تنها،  كارفرما   •
عمده  فعاليت هاي  به  مربوط  هماهنگي هاي 

مربوطه است.
• پيمانكار متعهد به فراهم كردن تسهيالت 

و امكانات بر اساس يك قيمت مقطوع و يك 
تاريخ تضمين شده براي اجراي قرارداد بر اساس 

ملزومات اجراي پروژه و الزامات كارفرماست.
• تمام ريسك از كارفرما به پيمانكار منتقل 

مي شود.
• شرايط فوق و نتايج محتمل آن به قيمت 
و هزينه  باالي اين نوع از پروژه ها مي انجامد كه 
شامل هزينه موارد غير مترقبه و سود تضمين 
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افزايش  اجرا،  ريسك هاي  از  تا  مي شود  شده 
قيمت ها، طوالني شدن مدت پروژه و عوامل 

ديگر پيشگيري كند.
• در اين نوع پروژه ها پيمانكار، واسط كارفرما 

و ديگر مجموع هاي پايين دست است.
• جايي كه مسووليت كارفرما تمام مي شود، 
يعني  مي شود؛  آغاز  پيمانكار  مسووليت هاي 
تقسيم بندي واضح تعهدها و مسووليت ها. به 
همين دليل، هماهنگي هاي مورد نياز كاهش 

مي يابد.
• استفاده از PMC )مشاور براي مديريت 
كارفرما  كه  مي آيد  پيش  مواردي  در  پروژه( 
براي  مشاوري  به  خود  از  را  پروژه  مديريت 
همچنين  و  نظارت  و  راهنمايي  مشورت، 
تعيين  و  برنامه ريزي  مناقصه،  ارزش گذاري 

نيازهاي سرمايه اي مي سپارد.
• اين پروژه ها نسبت به موارد ديگر براي 
كارفرما گران تر بوده و با افزايش سهم ريسِك 

پيمانكار به گراني پروژه افزوده مي شود.
• امكان تاثير منفي روي برنامه زمان بندي 
به دليل فاصله به نسبت طوالني بين اجراي 
مناقصه و شروع فاز مهندسي پروژه وجود دارد.

• وابستگي كامل به يك پيمانكار.

:(EPC with LLIs) بلند مدت EPC
در قراردادهاي پيمانكاري EPC بلند مدت 
)با پيش- تاميِن اقالم مورد نياز( ويژگي هاي زير 
 EPC with prioritasation  : مد نظر است

on long lead items
• كارفرما پيش از ماموريت يافتن پيمانكار، 
مصالح و موارد تاميني را پيشتر تدارك ديده 
 است و با دوره تحويل بلند مدت، آن ها را به 

پيمانكار واگذار خواهد كرد. اين اقالم دراز مدت، 
بازه  را در  نمي توان آن ها  اقالمي هستند كه 
زماني انجام مناقصه و نياز به آن اقالم در زمان 

انجام پروژه تامين كرد.
• برنامه زمان بندي كلي در اين نوع قرارداد 

كوتاهتر از   EPC است. 
• صرفه جويي در هزينه هاي فرآيند تامين

پيش-  اقالم  تطابق  عدم  خطر  وجود   •
تاميني با نيازهاي پروژه

ارتباطات  و  هماهنگي  به  نياز  دليل  به   •
بيشتر، خطوط تالقي و تداخل بيشتري وجود 

خواهد داشت.

:EPCM
اين نوع پروژه با عنوان قرارداد پيمانكاري 
مديريِت مهندسي، تامين و ساخت از آن ياد 

مي شود و خصوصيات زير را در بر مي گيرد:
• يك پيمانكار  EPCM حرفه اي به عنوان 
مسوول در طراحي و مديريت اجرايي و تامين از 

طرف كارفرما عمل مي كند. 
• كارفرما مي تواند در تصميمات اين پيمانكار 

مستقيما اثرگذار باشد.
عهده  به  ريسك   و  هزينه ها  مسووليت   •

كارفرماست.
يا  افزوده  سود  ريسك،  تقسيم  دليل  به   •

حاشيه سود كمي براي پيمانكار وجود دارد.
• تهيه و تحويل اقالم و تجهيزات و تمام 
هزينه هاي تامين در بازار رقابتي موجود به عهده 

كارفرما ست. 
•به دليل درهم تنيده بودن مرز مسئوليت ها، 

هماهنگي بيشتري مورد نياز است.
• سيستم پيچپده قرارداد و وجود گپ هاي 

بالقوه به دليل تداخل وظايف
يا  مرحله اي  مقطوع  قيمت   PLC

مستمر:
صورت  به  همزمان  پروژه،  روش  اين  در 
EPC كلي و با هزينه هاي كلي و هم به طور 
فازبندي شده و در تقسيمات كوچكتر EPC با 
اهداف، هزينه ها و برنامه ريزي هاي كوچك تر 
تعريف شده و به مناقصه گذارده مي شود؛ يعني 
هم كل پروژه و هم تقسيمات جزيي تر آن در 

مناقصه مطرح خواهد بود.
پروژه،  مرحله اي  قيمت گذاري  دليل  به 
هزينه هاي پيش بيني شده با هزينه هاي انجام 

شده و واقعي، همخواني نزديكي دارد.
انعطاف  به  مي توان  روش  اين  مزاياي  از 
در برنامه ريزي بر اساس جزئيات تعريف شده  

نهايي جهت تغيير برنامه و يا حتي پيمانكار،
شفافيت در هزينه ها و امنيت در قيمت گذاري 
و كاهش ريسك از جهت هزينه هاي افزوده 
و  مذاكره  ماهيت  دليل  به  بيشتر  تالش  و 

هماهنگي محور بودن نوع پروژه اشاره كرد.
عقد  براي  كه  استراتژي هايي  از  مواردي 
شد،  مرور  اختصار  به  پيمانكاري  قراردادهاي 
نمونه اي از انواع مختلف راه كارهايي است كه 
امكانات  به  با توجه  پيمانكاران  كارفرمايان و 
و توانايي ها خود مي توانند در قالبي مناسب از 
چارچوب هاي عملي، روابط كاري بين خود را 
تنظيم كرده و به نتايج مطلوب تري دست پيدا 
كه  است  عاملي  بودن  پيش بيني  قابل  كنند. 
موجب اعتماد در كار خواهد بود و اين قابليت و 
اين اعتماد، ره آورد نظم و شفافيت در عمل بوده 
و عواملي هستند كه ازخالل اين قراردادها قابل 

دسترس خواهند بود.

مقـــاله
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 مسافـر
 كوچولـو...

فرهنگ و هنر

تام نامهـ  فريد رزم يار: هرجا كه زندگي با امري خيالي آميخته مي شود، جذابيت و روح خاصي را به همراه 
مي آورد . مسافر كوچولو داستاني است از آنتوان دوسنت اگزوپري نويسنده مشهور فرانسوي. با اولين نگاه 
به كتاب مسافر كوچولو تصور مي كنيد كه داستان براي كودكان نوشته شده با كالم ساده و نقاشي هاي 
عجيب و غريبش اما هر سطري را كه جلو مي روي بيشتر جذب كلمات آن مي شوي تا جايي كه ديگر 
نمي تواني آنرا كنار بگذاري تا داستان به سرانجام برسد. گاهي برخي جمالت ساعت ها تو را به فكر فرو مي برد 
و تو هنوز نمي داني چقدر تحت تاثير مسافر كوچولو با آن نگاه ساده و آن دنياي بزرگش قرار گرفته اي. وقتي 
از گل سرخش حرف مي زند و از روباه  تا مدتها به اين فكر مي كني كه تا به حال چند نفر را اهلي كرده اي؟!

اگزوپرى پيرو مكتب »پاسكال« بود و هر جا 
كه مي رفت، حتي در سفر، كتاب وي را  به 
همراه داشت. در آثارش هم رد پاي جهان بيني 
عرفاني پاسكال ديده مي شود. پاسكال محبت را 
برتر از عقل و بعد جسماني انسان مي دانست. او 
مي گفت: »دل داليلي دارد كه عقل را به آن 

دسترس نيست.« و اين دقيقا همان پيام اصلي و 
محوري داستان است كه از زبان روباه بيان مي 
شود: )فقط با چشم دل مي توان خوب ديد. اصل 

چيزها از چشم سر پنهان است(.
اگزوپري از ساده ترين كلمات ممكن براي 
را  تصاوير  حتي  و  استفاده  خود  مقصود  بيان 

هم متناسب با نوع متن ساده و ابتدايي طراحي 
به نوعي خستگي و  مي كند. شايد مي خواهد 
دلزدگي اش را از دنياي بزرگترها )كه به قول 
مهم  آن  در  رقم  و  عدد  فقط  كوچولو  مسافر 
است( و اشتياقش را به بازگشت به عالم پاك و 
بي رياي كودكي نشان دهد. كودكي را كه او به 

كد: 91588
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فرهنگ و هنر

تصوير مي كشد بر خالف آنچه بزرگترها تصور 
مي كنند همه چيز را خيلي بهتر از آنها مي فهمد 
اما به قول خودش گاهي ناچار است خودش را 
تا حد آنها پايين بياورد و در حد مسايل روزمره با 

آنها صحبت كند.
مسافر كوچولو از سياره اي بسيار كوچك به 
اندازه يك خانه به زمين آمده است. سياره او سه 
آتشفشان دارد با گياهان بائوبابي كه هر از چندي 
در سياره اش مي رويند و او مجبور است آنها را 
ريشه كن كند؛ چرا كه در صورت رشد آنها تمام 
سياره اش ويران خواهد شد و ديگر جايي براي 
داشت.  نخواهد  سياره اش  روي  كردن  زندگي 
نكوهيده  و  بد  ويژگي هاي  از  نمادي  بائوباب 

موجود در سرشت انسان هاست. 
مسافر كوچولو مدام  مراقب رشد اين درختان 
است. بدي ها كه در وجود انسان ها به صورت 
بالقوه وجود دارند اگر اجازه رشد و نمو پيدا كنند، 
موجب نابودي سرشت انساني مي شوند. همانند 
درخت بائوباب كه اگر مسافر كوچولو مراقبش 

نباشد، سياره را ويران خواهد كرد.
يك روز صبح مسافر كوچولو از خواب بيدار 
سياره اش  در  سرخي  گل  مي بيند  و  مي شود 
مي شود.  گل  شيفته  كوچولو  مسافر   . روييده 
گل سرخ هر روز از مسافر كوچولو گله داشت 
با  دو  آن  روزي   . تقاضاي جديدي مي كرد  و 
كه  كرد  فكر  كوچولو  مسافر  كردند.  قهر  هم 
گل سرخش مغرور و خود پسند است بنابراين 
از سياره اش خارج شود و گل  تصميم گرفت 
را تنها بگذارد. گل مسافر كوچولو شايد نمادي 
است از دلبستگي هاي حقيقي وجود آدمي كه 

آرام آرام به فراموشي سپرده مي شوند. 
واقع  در  نيز  كوچولو  مسافر  گل  خارهاي 
مسيرش  در  آدمي  كه  است  نگهدارنده هايي 
براي حفظ ارزش هايش به كار مي گيرد . آنجا 
كه مسافر كوچولو بر بي شيله پيله بودن گل ها 
تاكيد مي كند شايد به نوعي به مقدس و دروني 
بودن ارزش هايمان تاكيد دارد. در جهان بيني 
اگزوپري آدم ها كه او از آنها با لفظ آدم بزرگ ها 
ياد مي كند، روز به روز درگير مشكالت به ظاهر 
مهم ولي از درون تهي زندگي مي شوند. آنها اسير 
زندگي مي شوند و به جاي آنكه آنها فرمانرواي 
زندگيشان باشند زندگي بر آنها حكومت مي كند.

در  آنچه  به  رسيدن  براي  كوچولو  مسافر 
از شش سياره عبور مي كند.  پي اش مي گردد 
هفت سياره اي كه ساكنان هر يك به نوعي 
معرف نماد و تمثيلي از شخصيت متداول در بين 
آدميان هستند كه هر كدام در تكراري مالل آور 
انسان هايي  اسير شده اند.  و روزمرگي دايره وار 

بيگانه با عشق و احساسات و هنر. 

* سياره اول جايگاه شاهي است كه هر كسي 
را رعيت خود مي داند. او فقط دستور مي دهد و 
انتظار دارد همه اطاعت كنند. او بدون داشتن 
فرمانبري، فرمانروايي مي كند. خودپسندي كه در 

به در به دنبال كسي بود كه او را تحسين كند.
* سياره دوم جايگاه مرد خودپسند است. نماد 
انسان هاي مغرور كه توقع دارند تمامي كائنات 

در برابر شان سجده كنند. 
* سياره سوم جايگاه شخص مي خواره اي 
فراموش كردن شرمندگي اش  براي  است كه 
بي هدف،  و  بدكردار  آدم هاي  نماد  مي نوشد. 
آنهايي كه جز به لحظه و آني خوش بودن به 

چيزي ديگر نمي انديشند. 
* سياره چهارم با تاجري آشنا مي شود كه 
چيزي جز اعداد و ارقام نمي بيند. نماد آنهايي كه 
آنچه بر ايشان مهم است عدد و رقم و شماره 
است و ديگر هيچ، آنهايي كه زندگي مي كنند 
زندگي.  تا  كنند  كار  اينكه  نه  كنند  كار  كه 
تاجر  مرد  آنهاست.  بارز  ويژگي  تملك جويي 
معتقد است كه هر كس كه اولين نفري باشد 
كه راجع به چيزي فكر مي كند، آن چيز مال 

خودش مي شود. 
* سياره پنجم جايگاه فانوس افروزي است كه 
چون سياره در هر دقيقه يك بار به دور خود 
مي چرخد، بايد هر يك دقيقه فانوس را روشن 
يا خاموش كند. مسافر كوچولو با اين كه از رفتار 
فانوس افروز كمي تعجب كرده بود اما او را بيشتر 
از بقيه افرادي كه ديده بود، دوست داشت چون 
او بر خالف چهار نفر قبل  به چيزي غير از 
خودش توجه مي كرد. مثل مسافر كوچولو كه 
مي كرد.  فكر  خودش  از  بيشتر  سرخ  گل  به 
*سياره ششم جايگاه پيرمرد جغرافيدان است كه 
كتاب هاي جغرافيا مي نويسد. مسافر كوچولو از 
او مي پرسد كه گل ها را هم ثبت مي كند يا نه؟ 
جغرافيدان مي گويد »نه« . او چيزهايي را اليق 
ثبت شدن مي داند كه جاويدان هستند، مثل 
كوه ها. براي او محبت عشق وخوبي حتي به 
اندازه كم آن بي اهميت است، او فقط بايد ثبت 
كند ولي زيبايي از ديدگاهش قابل ثبت نيست، 

چون پايدار نمي ماند.
* سياره هفتم زمين است، زميني كه عالوه 
بر جا دادن انواع اين شش شخصيت نمادين، گاه 
در گوشه هايي ازآن  كساني را پيدا مي كنيد كه 

قلبي چون ستاره روشن وتابناك دارند.
سپس  است  مار  يك  با  او  مالقات  اولين 
دسته اي گل سرخ را مي بيند و مي زند زير گريه؛ 
چرا كه مي پندارد گلش به او دروغ گفته )گلش 
به او گفته بود او تنها گل سرخي است كه در دنيا 
وجود دارد(. بعد از آن با روباه روبرو مي شود. روباه 
از او مي خواهد كه اهلي اش كند) كه خانه اش 

را چراغاني كند(. يكي از زيباترين قسمت هاي 
داستان مالقات او با روباهي  است غير اهلي. 

اگزوپري در اينجا به روشني از عشق سخن 
از  گل ها  بوييدن  و  كردن  اهلي   . مي گويد 

مختصات عشق شناسي در گفتار اوست. 
مسافر كوچولو ياد مي گيرد كه معناي اهلي 
كردن چيست. ياد مي گيرد اهلي كردن درد و 
رنج دارد و هنگام وداع روباه گريه اش مي گيرد . 
داستان روباه،  او را با نكته مهمي آشنا مي كند: 
گل او برايش يگانه گل دنياست؛ چرا كه فقط 
اوست كه اهلي اش كرده و هر انساني مسوول 
كسي است كه اهلي اش كرده است و فقط اين 
عشق است كه مي تواند انسان را از روزمرگي و 

يكنواختي برهاند. 
عميق ترين پيام نويسنده از زبان روباه بيان 
قدر عمري  به  تو  گل  مي شود: »ارزش 

است كه پايش صرف كرده اي «
هم  سوزنبان  با  كوچولو  مسافر  آشنايي   
حاوي نكات جالبي است. مسافر كوچولو از وي 
مي پرسد كه آدم ها در اين قطار كجا مي روند؟ 
سوزنبان مي گويد خودشان هم نمي دانند. تنها 
بچه ها هستند كه دماغشان را فشار مي دهند 
دوست  پي  مي روند  حقيقت  شيشه ها)در  به 

داشتن هايشان(
مسافر كوچولو تمثيل كودكي از دست رفته 
از  كودكي  اين  از  اگزوپري  كه  آنجا  ماست. 
دست رفته به )آدم بزرگي( ياد مي كند. او معتقد 
است مشكالت زندگي به تدريج ما را از اصل 
چرخشي  در  را  ما  و  مي كند  جدا  وجوديمان 
مالل آور در اخترك تفكراتمان مي اندازد. او بر 
اين باور است كه آدم بزرگ ها اصل خويش را 
فراموش كرده اند. در چرخش سياره شان محو 

شده اند.
قصه اي كه لحظه لحظه هاي كودكي مان با 
آن گره خورده است . هنوز هم وقتي دلتنگ 
آب  را  به سياره اش مي رويم، گلش  مي شويم 
گردگيري  را  فعالش  آتشفشان  دو  مي دهيم، 
مي كنيم حتي آتشفشان غير فعالش را هم تميز 
مي كنيم )چرا كه به قول مسافر كوچولو »آدم 
شد«(.  فعال  شايد  نكرده  بو  كه  دستشو  كف 
هنوز هم به او مي نگريم در حالي كه موهاي 
 . نيمروزي موج مي زند  طاليي اش زير نسيم 
قصه اي براي تمام عمرمان. براي چهار فصل 

گلدان زندگي مان.
غير  چشم  با  حتي  مي بيني اش.  كن.  نگاه 
مسلح.  مسافر كوچولويي كه در سياره اش دارد 
باد  به گل سرخش آب مي دهد در حالي كه 
موهاي طاليي زيبايش را آشفته مي كند. مسافر 
كوچولو با ما گره خورده نه فقط با كودكي مان. 

مسافر كوچولو گل سرخش را اهلي كرد...
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�ی �ی �مار  �ی ش��ت. شا�ه  د�ت  و  �ی ��زید  �ی ز�ند. ز��ن  آب  �ون  �ی ���ه  �وی  �ن �ه  گار  �ی �ندید. ان ��یدم �ه ��ت  را  �ھار  �ل  ی  صدا
ر،  �ی ��ر و �ی ��ار، � ���واز  رو�ش �وا� �، � یاد ر�ص و« ���م» �گ و باد  ��ل �ی ��ش، د�ت � د�ت باد، پای  ر�ص � ز��ن  �ی �گ ِ ��تان ا�ن �ذا
آ�یا�  �وی   � �وک،   � �و�ی  ت�ه  �ن  ���ی   دوید.  �ی  �ند  و�و�ه،  �ون  �و�ی،  آن،  ز�  و  �ید  �ی  کا  �� از  �وچک،  ای  آ�و�ه  �ورده ی  ِباران  �و�ت  زد�د. 
اش ��ید. ���وی �ن �ه �ندو ��ز � �ی زد و زِ ���ه ��غ �ی شادما� �ی ��ید � روی ��ه ای ر�ید و ���ه � ���ه آب��ر، از روی آب �زه  باران، ��� ای زد و  

��ھان � ��ید و �  ��ید و �ر�وشان با د��ه  ���و�ی �ھا�� از ��از ��بد آ�مان �و��قای �ھار را �وا�ت.
��ت ِ ز��تان ر��ه. �ھار � �و� ام ���م �ی �شد. �ی ��زم و �ی �ندم. 

آ�مان �ِ  ا�. ا��ی ��ید، �م �ھار �ی ز�ند. �ی �ز�د و �ی آ�ند و �ی �ند�د و از شادی �قده وا �ی ��ند. � شادی  پایان ا�ن ��اق، یک دل ��ر �ی ���ند. 
�ی بار�د، �بک �ی �و�د و �ر�وش � آ�مان اوج �ی ��ر�د و � ا�ق �ی ���ند و �ی رو�د. 

د ا�ن ���ر ��ز. شادی  �ض شادی ��شان را � �ول جاده � � �سا��ی و��ع �ی ��د. ���ر شادشان ���رحا�شان � ا�تدا ��دم ��� �ن ��زه � د�ت، �
��ه �ی رو�تای �ن � �و�ی و � �ن�ی  آب  �ف اش�بار و ا�  باران  �وی �و�بار، با ��وش ر�د  دل � ب�ند آ�مان ی�ی �ده. 

��ر�وید؛
�ھار � ر�ید.

�وس � �ّنا �ده ���ب ال�ه �یان د�ت ��ندد ��ی ز دور                                                                                �ون ���ه �
چا��شان ز��ق دویدن ���� باز

خاتون ِ روح پرده نشين از سراي تن
كد: 91589
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ويژه نامه عيدانه
بهـار تا بهـار تام  ٩٤ و ��ل و روز�ی �زه �ی را � �ا�  ٩٣ و � �ی روز�ی �و�ی �ه �� ��ح با �آ�دن آ�تاب ���� �ی ��د�م ا�ن بار با ��دش �رگ ز��ن � ��ت �ور�ید، سال  با پایان سال 

وم و روز��ه، �ه �ه ما را � �وی �دف �ود �ه �عا�ی  �وا��م دا�ت. ����ت �با�ی �و � �ن �ی �ند. ما ��ز �ون ����ت � ����ر و ���� و کار و ���ش ا�م و ا�ن ���ک و �عا��ت �دا
ا�ت، ر���ون �ی سازد. �ی ا�د���م، ���ه ر�ی �ی ���م، تالش �ی ���م، ���ی � را � جان �ی ���م و ��وری �ی ���م � � ش�و��ی �م و �مام �ود ���م.

 �ھان �ای آ��ی �ه �ود را ��یای آن ن��ده با�ند ����ه � ���ی و ب�ندی ا�ت اما �سا�ی �ه �� دم و ���ه ی �ود را �د��ر �ی ��ند از �ودن و ���یِ �ود ���ه ���ه و از د�ت و ���ه �م 
ر�د. � سا�ی �ه �ذ�ت، ���� ای �ای ما ا�دو��ه �د. � ا�ن سال با ادا�ه ����م �ی ا��صادی آن �ه ��ش از ��ه ا���ت �ود  ��دن با �وادث، �سا�ل، مال�مات و �مال�مات ���ی �دا
کام ���یدن � �ب��ت �ی ا��صادی ��ور  ، ���ه وری باال و ا��ح را �شان داد، �یاز � یک ورزید�ی ا��صادی و �عا��ت ع��ی و ����ی �ود. ا�ن �و�وع � ��� �و�ید، �و�ی سازی
�م و اراده، �د�� و �ی��ری و � د�بال یا��ن راه �ی �دید و ���ه ��ری  ش�ل ���� �ه � چار�و�ی با ��وان ا��صاد �قاو��ی از آن ��ن � �یان �ی آید اما �ی دا��م ا�ن ��م ��ھا با �

�ص و ��ره ���ق �ی �ود و �م ��ز ا�ن �و�وع را � ��� کار ����ر و تالش �ضا�ف، � ���ر �و��ه �ود ��ش  �وا�د ����.ا�نک �ه � ا�ن بازه زما�ی  ��ت از ��روی کار ���
با  �م  �ر��  ر�م.  ب�ذا �و��ه  ���ر   � پا  �ذ��ه  از  ���ر  �����ی  با  آن،  ��دن  با�نده �  و  �ویا�ی  �ای  تالش  با   � ما  د�ت   � ا�ت  اما��ی  �م  ����ه ا�م،  ��ا  �م  �نار   � کا�ی  م ���ه  ا�ن   � و 

�ص �ود، ا�ق �ی رو��ی ��ش رو دارد و با ���� � �وی آن، �� روز آ�ق �دیدی از کار و �و���ت را � �ا� �ود �ی �شاید. کاران ���ھد و ��� ���و� ای از �م

بازار�ی   � �بات  �ای  کا�و  ت و  ��ی  ���ر��  و  سازما�ی  �ویا�ی  �ای  �ی رو�م.تالش  �دید  سال  ا���بال   � �مد�ی  چا��ی  با  و  جا��ه  ��ه  �شار��  و  ���ی  ��د  ���مان  و  ا�د��ه  ا�ن  با 
��ش رو، ���ون �ذ��ه ز���ه کاری و �دف ���ی ما � ا�ن ���ر �وا�د �ود.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      با ا��رام
���� ا�وا�ی

�یام �د�عا�ل � �نا��� �وروز ١٣٩٤؛
با ���مان ��د ���ی و �شار�� ��ه جا��ه

 � ا���بال �ھار �ی رو�م

مهندس مظفر اعواني مديرعامل شركت تام ايران خودرو، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

كد: 91590



ويژه نامه عيدانه 
بهـار تا بهـار تام 

تــــام 5093

اخير  در چند سال  اقتصادي  بنگاه هاي  از  بسياري  در شرايطي كه 
ادامه روند سودآوري و قرار  تام  با ضررهاي هنگفتي مواجه شده اند، 

گرفتن در زنجيره ارزشي ايران خودرو را تجربه كرد.
 34 از  بيش  در  و  تجربه  را  بسياري  تحوالت  امسال  شركت  اين 
مناقصه بزرگ با حجمي بالغ بر 45هزار ميليارد ريال شركت كرد كه 
ثمره آن اخذ پروژه هايي مثل اعالم و اطفاي حريق ترانس هاي قدرت 
پست 400 كيلوولت فوالد مباركه، سيستم بسته بندي محصول نهايي 
نورد 300 و 350 ذوب آهن اصفهان، طرح ويژه احداث پست400.132 
قطار  حريق  اطفاي  سامانه  خراسان،  منطقه اي  برق  جاجرم  كيلوولت 
شهري اصفهان و حومه، توسعه نورد 650 جهت توليد ريل ذوب آهن 
اصفهان، تصفيه خانه آب صنعتي و انتقال آب فوالد سيرجان ايرانيان و 

احداث تله كابين دانشگاه علوم و تحقيقات تهران بود.
قرار  و  هستند  ويژگي هايي  چه  داراي  مناقصات  اين  كه  اين  اما 
است طي آنها تام چه خدماتي را انجام دهد، در ذيل به آنها پرداخته 

شده است.

سيستم بسته بندي محصول شركت ذوب آهن اصفهان
بسته بندي  سيستم  »پروژه  طي  است  قرار  قرارداد،  عقد  از  پس 
نهايي  محصول  بسته بندي  اصفهان«  ذوب آهن  شركت  محصول 
سايزهاي  در  ميلگرد  ذوب آهن)شامل   350 و   300 نورد  كارگاره هاي 
ايتاليايي  مختلف( به صورت كامال مكانيزه با تكنولوژي يك شركت 
ششمين  پروژه  اين  دارد.  نياز  زمان  ماه   18 پروژه  اين  شود.  انجام 

تام نامهـ  گروه تحريريه: امسال تام هفده ساله شد و برگي ديگر در دفتر 
تجارب اين شركت ثبت كرد. در سال 93، تالش و پيگيري براي حضور در 
مناقصات مختلف، روحيه باالي سازماني براي نيل به هدف، روي آوردن به 
اخذ پروژه هاي بزرگ، ارتقاي دانش، ثبت تجربه و معرفي هرچه بهتر برند 
تام، مواردي بود كه بدنه كارشناسي در كنار مديراني مجرب به ثبت رساندند.

كد: 91591
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ويژه نامه عيدانه
بهـار تا بهـار تام 

محسوب  ذوب آهن  با  مستقيم  همكاري 
مي شود.

پست جاجرم
در  جاجرم  كيلوولت   400/132 پست 
شهر جاجرم در 130 كيلومتري شمال غرب 
بجنورد و 220 كيلومتري جنوب شرق گرگان 
با هدف تغذيه كارخانه هاي آلومينيوم و فوالد 
از  پروژه پس  اين  است.  تعريف شده  منطقه 
طرح هاي توسعه پست 400 كيلوولت نيروگاه 
كيلوولت   132/20 پست  احداث  و  شيروان 
تجربه  سومين  گلبهار(،  مهر  )مسكن  اسكان 
برق  شركت  و  خودرو  ايران  تام  همكاري 

منطقه اي خراسان به شمار مي رود.

اطفاي مترو اصفهان
اطفاي  سامانه  اجرايي  عمليات 
اصفهان  شهري  قطار  حريق 
 18 اجراي  شامل  كه  حومه  و 
مطابق  و  است  پايپينگ  كيلومتر 
نظر  زير  و   NFPA استاندارد  با 
سازمان آتش نشاني در حال انجام 

است.

جهت   650 نورد  توسعه 
ذوب آهن  شركت  ريل  توليد 

اصفهان 
توسعه  و  بازسازي  »پروژه   
توليد  »جهت   650 نورد  كارگاه 

ذوب آهن  سوي  از  امسال  مهرماه  ريل 
اصفهان به تام ابالغ شد.

اين  كامل  اجراي  براي  ايران خودرو  تام 
مراحل  اتمام  با  و  دارد  فرصت  12ماه  پروژه 
راه اندازي، پروژه به بهره برداري خواهد رسيد 
كه نتيجه آن توليد ريل  UIC60 و U33 با 

طول 36 متر است.

آب  انتقال  تاسيسات  و  خانه  تصفيه 
مجمتع فوالد بردسير

فوالدسازي  واحدهاي  خانه  تصفيه  پروژه 
ايرانيان  سيرجان  فوالد  شركت  احياي  و 
 )make up(جبراني آب  تامين  منظور  به 
سالن هاي احيا و ذوب فوالد بردسير ، مصارف 
بهداشتي، آب شرب و سيستم اطفاي حريق 
توسط شركت فوالد سيرجان ايرانيان تعريف 

در  مكعب  600متر  آب  دبي  با  و  است  شده 
تصفيه  به  خام  آب  انتقال  شامل  ساعت، 
خانه، احداث سالن هاي تصفيه خانه به همراه 
مخازن پنج هزار مترمكعبي آب صنعتي، هزار 
دمين،400مترمكعبي  آب  200مترمكعبي  و 
آب شرب، و هزار مترمكعبي آب آتش نشاني، 
تجهيزات پيش تصفيه شامل پمپ هاي تامين 
 back سيستم  و  شني  فيلترهاي  فشار، 
دستگاه  پنج  شامل  تصفيه خانه   ،wash
توليد  دستگاه  سه   ،RO صنعتي  آب  توليد 
پساب)به  تصفيه  دستگاه  يك  و  دمين  آب 
منظور افزايش راندمان كل سيستم به بيشتر 
تصفيه  آب هاي  انتقال  سيستم  90درصد(،  از 
شده،پمپ هاي آتش نشاني و تاسيسات جانبي 

و سيستم برق اضطراري است.

و  برق  پست  حريق  اطفاي  و  اعالم 
مخازن سوخت فوالد مباركه

تاسيسات  از  حفاظت  منظور  به  پروژه  اين 
تامين توان و مخازن سوخت رساني مجتمع 
مباركه  كارفرما)فوالد  از سوي  مباركه  فوالد 
تعريف شده است و شامل سيستم  اصفهان( 
اعالم حريق پست هاي 400 كيلوولت)هشت 
اتوماتيك پست هاي  اطفاي  ترانس(، سيستم 
سيستم  ترانس(،  كيلوولت)هشت   400
سوخت  ذخيره  مخازن  حريق  اعالم 
و  حريق  اطفاي  سيستم  ليتري،  16ميليون 
16ميليون  سوخت  ذخيره  مخازن  كولينگ 
رينگ  تغذيه  آتش نشاني  پمپ هاي  ليتري، 
ايجاد  و    gpm ظرفيت3500  با  آتش نشاني 
با  آتش نشاني   پمپ هاي  آب  ذخيره  مخزن 

ظرفيت دوهزار متر مكعب است. 
و  علوم  دانشگاه  تله كابين  احداث 

تحقيقات تهران
مناقصه بين المللي طراحي، تامين و ساخت 
آزاد اسالمي واحد  تله كابين داخلي دانشگاه 
كيلومتر  دو  مسير  به طول  تحقيقات  و  علوم 
جابجايي  جهت  متر   490 سطح  اختالف  با 
دانشجويان و اساتيد و نيز كارمندان از طريق 
بهمن ماه سال  در  كثيراالنتشار  روزنامه هاي 

1393 اطالع رساني شد.
نيز  و  موجود  فني  دانش  بر  تكيه  با  تام   
تجهيزات  تامين  قرارداد  عقد  و  شناسايي 
اتريش   Doppelmayr معروف  شركت  با 
تامين  در  متخصص  سازنده  معتبرترين 
اقالم تله كابين، اقدام به شركت در مناقصه 
مذكور كرد كه با كسب باالترين 
ساير  با  رقابت  در  فني  امتياز 
بين المللي  شركت كنندگان 
 POMA ايتاليا و Leitner  (ديگر
پيمانكار  عنوان  به  فرانسه( 

منتخب برگزيده شد. 
ماه   18 پروژه  اين  اجرا  مدت 
ورودي  ايستگاه  چهار  و  بوده 
و  مركزي  كتابخانه  دانشگاه، 
دانشكده مهندسي را به ساختمان 
متصل  )هتل(  فرهيختگان 
مي كند. حجم جابجايي مسافر در 
دوهزار  جهت  هر  در  ساعت  هر 

نفر برآورد شده است.
اخذ  به  مي توان  تام  دستاوردهاي  ديگر  از 
كشور  مالي  مديريت  جايزه  سيمين  تنديس 
سيمين  تنديس  متوالي،  سال  دومين  براي 
ايران خودرو، دريافت  تام  براي خدمات سبز 
IMS و دريافت گواهي نامه  مجدد گواهينامه 

HSEMS براي اولين بار اشاره كرد.
تام در سال جديد بنا دارد موضوع اقتصاد 
تالش  و  بيشتر  كار  قالب  در  را  مقاومتي 
كار  نيروي  از  درست  بهره گيري  با  مضاعف 

متخصص و خبره پيگيري كند. 
سرمايه هاي  خواست  با  جز  موضوع  اين 
كالم  يك  در  و  شد  نخواهد  محقق  انساني 
همه  مشاركت  و  جمعي  خرد  گفتمان  با  جز 
جايي  به  ره  تام  اهداف  به  نيل  براي  جانبه 

نخواهيم برد.

تام در سال 93 تحوالت بسياري را تجربه و در بيش از 
34 مناقصه بزرگ با حجمي بالغ بر 45هزار ميليارد ريال 
شركت كرد كه ثمره آن اخذ پروژه هايي مثل اعالم و اطفاي 
حريق ترانس هاي قدرت پست 400 كيلوولت فوالد مباركه، 
سيستم بسته بندي محصول نهايي نورد 300 و 350 ذوب 
آهن اصفهان، طرح ويژه احداث پست400.132 كيلوولت 
جاجرم برق منطقه اي خراسان، سامانه اطفاي حريق قطار 
شهري اصفهان و حومه، توسعه نورد 650 جهت توليد 
ريل ذوب آهن اصفهان، تصفيه خانه آب صنعتي و انتقال آب 
فوالد سيرجان ايرانيان و احداث تله كابين دانشگاه علوم و 

تحقيقات تهران بود.
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گروه صنايع معدني از جمله گروه هاي تام است كه پروژه هاي 
استراتژيكي نظير ريل ملي، پروژه نوسازي و به روزرساني سيستم 
گاززدايي تحت خالء (VD) و فوالدسازي بردسير در دست دارد.

عبدالحسين محرابيان جانشين قائم مقام مديرعامل در حوزه 
بر مبناي  ابتدا  از  ما  صنايع معدني معتقد است فرهنگ كاري 

تالش و يادگيري و كار تيمي شكل گرفته است.
وي انجام فعاليت هاي در حال اجرا با بهترين كيفيت و كسب 
پروژه هاي جديد در كنار انتقال دانش روز مربوطه و بكارگيري 
تكنولوژي هاي روز را مهمترين برنامه هاي گروه صنايع معدني 

برمي شمرد.

كسب  را  دستاوردهايي  و  تجارب  چه  گذشت  كه  سالي  در 
كرديد؟

رويدادها و روندهاي سال گذشته در حوزه هاي مختلف كاري گروه براي ما 
پيام ها و آموخته هاي ارزنده اي داشت. در حوزه توسعه بازار و كسب پروژه هاي 
كه  دريافتيم  و  داشتيم  تعامل  زيادي  داخلي  و  خارجي  شركاي  با  جديد 
پيمان هاي استراتژيك بلندمدت، چقدر مي تواند منافع توامان ما و شركايمان 
را به همراه داشته باشد. در مورد شركاي خارجي، با وجود استقبالي كه در 
سمپوزيوم فوالد سال گذشته شاهد آن بوديم، به نظر مي رسد كه اكثر آنها 
تنها در شرايط ثبات، حاضر به كار در ايران هستند و بايد منتظر بهتر شدن 

اوضاع بمانيم. 
در حوزه اجرا، دستاوردي كه داشتيم باال بردن سرعت عملكرد گروه جهت 
تحقق برنامه زمانبندي سختگيرانه پروژه نورد650 بود. اين پروژه نشان داد 
كه رويه هاي موجود پتانسيل اصالحات الزم براي نشان دادن واكنش هاي 
سريع به موانع و مشكالت را دارد و مي بايست براي چابكي هر بيشتر، به 

صورت گسترده تري مورد بازبيني قرار گيرند.
تجربه ديگري كه سال گذشته در مواجهه با بحران ها به دست آورديم اين 
بود كه دقت زياد بر موارد قراردادي در حين اجرا و مستندسازي مدارك و 

رويدادها، مي تواند نقش تعيين كننده اي در داوري قضايا داشته باشد. 

افتاده  گروه شما  در  در سال 93  كه  اتفاقي  تاثيرگذارترين 
است، چيست؟

مثبتي  رويدادهاي  تاثيرگذارترين  از   VD و  نورد650  پروژه هاي  جذب 
بود كه در گروه معدني اتفاق افتاد زيرا عالوه بر اين كه سبد محصوالت 
تخصصي گروه تكميل شد، تمامي ظرفيت نيروي انساني گروه با فعاليت هاي 
مقتضي به كار گرفته شد و بهره وري باالي منابع انساني ارزشمند گروه به 

واسطه اين دو پروژه حفظ شد.

به عملكرد خود در سالي كه گذشت چه نمره اي مي دهيد؟ 
عملكرد واحد صنايع معدني در سال گذشته چه از نظر حجم و چه از نظر 

كيفيت عالي بوده است. 

جلب رضايت از مشتري را در چه گروهي از كارفرماها داشتيد؟ 
آيا براي توسعه اين مطلب برنامه اي در سال جديد داريد؟

در سالي كه گذشت در پروژه هاي بردسير، VD و نورد650 كارفرماها 
از عملكرد تام رضايت داشتند. برنامه اي كه در اين راستا براي سال آينده 
در نظر گرفته ايم، تداوم و تقويت روند فعلي خواهد بود به عالوه در نظر 
داريم، برگزاري جلسات مستقيم با كارفرمايان را جهت افزايش تعامل با 
ايشان و شناخت بهتر نيازهايشان افزايش دهيم. تشخيص بهترين مشتريان 
و خواسته هاي آنها و انتقال ارزش مناسب به ايشان ابزارهايي خواهد بود كه 
عالوه بر افزايش سودآوري فعاليت هاي تام براي مشتريان، وفاداري مشتري 
و اعتماد وي را نيز به همراه خواهد داشت كه در طوالني مدت منجر به 

افزايش سودآوري و اعتبار خود تام نيز خواهد شد.

بزرگترين آرزوي كاري شما در گروه معدني چيست؟
آرزوي همه اعضاي اين گروه رونق كسب و كار دستيابي به موفقيت هاي 
بيشتر است. گروه معدني قابليت هاي نابي دارد كه بارها در اجراي پروژه ها 
آنها را اثبات كرده است. فرهنگ كاري ما از ابتدا بر مبناي تالش و يادگيري 

و كار تيمي شكل گرفته است.  
وقتي چنين قابليت هايي در يك گروه جمع شده باشند، بزرگترين آرزوي 
شما همواره كسب افتخارات بيشتر خواهد بود. اميدوارم با ايجاد انگيزش و 
شوق در افراد بتوانيم سال 94 موفق به جذب يك پروژه بزرگ ديگر و اجراي 

آن به بهترين نحو شويم.

چه انتقادي را به گروه تحت مديريت خود وارد مي دانيد؟
بسيار  مالي  مباحث  در  معدني  است كه گروه  اين  احتماال  انتقاد  يك 
راه كارهاي  از  استفاده  اين موضوع  دليل  البته  سختگيرانه عمل مي كند. 
مهندسي مالي است كه در گروه معدني پيگيرانه دنبال مي شود و در طوالني 

مدت قطعا منجر به سودآوري و كنترل بهتر هزينه ها خواهد شد. 
انتقاد ديگر شايد اين باشد كه به دليل حجم باالي كار در گروه، افراد اكثرا 
تمام زمانشان را به دنبال كردن رويه ها و دستورالعمل ها تخصيص مي دهند و 

در نتيجه جاي كمتري براي نوآوري و خالقيت باقي مي ماند. 
مساله ديگري كه در آن موفق نبوده ايم، جذب نيروهاي جديد كارآمد بوده 

كه اميدواريم در سال جديد جبران شود.

فرهنـگ كـاري مـا بر 
مبناي يادگيري و كار 

تيمي است

مهندس عبدالحسين محرابيان جانشين قائم مقام مدير عامل در حوزه صنايع 
معدني، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

كد: 91592
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گروه شما در سال 94 بايد روي كدام زمينه بيشتر تمركز 
كند؟

در سال 93 همچنين پيش از آن، مطالعات گسترده اي بر روي كسب و 
كارهاي تام انجام شد. اين مطالعات در گروه صنايع معدني به جهت اطالعات 
شفاف تري كه نسبت به ماهيت صنعت و اطالعات بازار وجود داشت، به 
 Business plan صورت دقيق تري پيگيري شد و خروجي آن گزارش
و برنامه هاي عملياتي بود كه در حال حاضر مشغول پيگيري آنها هستيم. 
اصلي ترين سر فصل هايي كه بر روي آنها تمركز خواهد شد، باال بردن توان 
تخصصي بخش مهندسي جهت استفاده از تكنولوژي هاي روز جهان خواهد 
بود همچنين باال بردن توان تامين منابع مالي جهت اجراي پروژه ها، كه 
باوجودي كه ماهيت آن متفاوت از كار گروه معدني است ولي به جهت 
پيگيري ها و مطالعات فراواني كه در گروه ما بر روي اين قضيه صورت 
گرفته و تجاربي كه در حين فعاليت هاي توسعه بازار كسب كرده ايم، به ما 

محول شده است.
 البته مهندس آسايش، قائم مقام گروه به كمك همكاران خود در ساير 
گروه ها به عنوان هماهنگ كننده و هدايت گر اين نوع فعاليت ها در تام ايفاي 

نقش مي كنند.

مهمترين برنامه شما براي سال 94 چيست؟
مهمترين آنها به انجام رساندن فعاليت هاي در حال اجرا با بهترين كيفيت 
و كسب پروژه هاي جديد است. در كنار آن، با توجه به نياز آتي كشور به 
پروژه هاي توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر، به دنبال اين خواهيم 
بود كه در كنار در نظر گرفتن حجم پروژه هاي جذب شده، انتقال دانش 
روز مربوطه و بكارگيري تكنولوژي هاي روز را نيز حتما در برنامه كار داشته 
باشيم همچنين قصد داريم با توجه به درخواست كارفرماي فوالد بردسير 
جهت تكميل چرخه ذوب در سال 94، پروژه را تا مرحله ذوب گيري از كوره 
به انجام رسانيم. اين امر با مساعدت بيش از پيش كارفرماي محترم پروژه 

و كمك همكارانمان در ساير گروه هاي شركت تام امكان پذير خواهد بود.

يكي از پروژه هاي بزرگ و با پيشرفت خوب گروه معدني مربوط 
به فوالد بردسير است. اين پروژه چه مراحلي تا پايان كار و سال 

آينده در پيش دارد؟ 
با توجه به اين كه بخش تامين پروژه تقريبا به انجام رسيده، در سال آينده 
عمده فعاليت هاي اين پروژه در بخش حمل تجهيزات به ايران و انتقال آنها 

به سايت همچنين نصب و راه اندازي آنها معطوف خواهد بود.

جلب رضايت كارفرما، اخذ پروژه هاي متعدد و امضاي تفاهم نامه 
با شركت آلماني از مهمترين دستاوردهاي حوزه اتوماسيون در 

سال 93 است.
اميرنصرت ذوالفقاري جانشين قائم مقام مديرعامل در حوزه 
اتوماسيون اميدوار است با ادغام گروه كنترل و ابزار دقيق با ربات 
در يك حوزه و تجربيات موفق همكارانش بتواند در اخذ پروژه در 

حوزه نفت و گاز و ساير صنايع كارخانه اي موفق باشد.

كسب  را  دستاوردهايي  و  تجارب  چه  گذشت  كه  سالي  در 
كرديد؟

در سال 93 تمركز اصلي ما در حوزه توسعه بازار بود. تا پيش از اين مناقصات ما 
كامال تخصصي بود ولي براي اولين بار ما در مناقصاتي كه فقط مختص گروه ما 
نبود و گروه هاي ديگر هم درگير مي شدند، شركت كرديم. نورد ريل و بسته بندي 

ميلگرد نمونه اي از اين پروژه هاست.
تجربه ديگر ما امضاي تفاهم  نامه با شركت آلماني Fest بود كه براي اولين 
بار اتفاق افتاد. طي اين تفاهم نامه مشاركت با يك شركت آلماني جهت اخذ، 
تامين و انجام پروژه طي يك سال انجام مي شود. ساخت دستگاه اسلب برگردان 
هم از ديگر تجربيات ما بود كه طي انجام پروژه دانش خوبي كسب و تحويل 

كارفرما شد. 

تاثيرگذارترين اتفاقي كه در سال 93 در گروه شما افتاده است، 
چيست؟

تأثير منفي پايين آمدن قيمت فوالد و تأثير گذاشتن در روند اجراي پروژه هاي 
گروه و تأثير مثبت – برنده شدن در مناقصه نورد ريل ذوب آهن اصفهان بود.

به عملكرد خود در سالي كه گذشت چه نمره اي مي دهيد؟
با توجه به اينكه همكاران گروه ربات و ابزار دقيق هر دو تمام تالششان را 
انجام دادند من به آنها نمره 90 از 100 را مي دهم و اميدوارم كه در سال آينده 

به 100 نزديك تر شوند.

جلب رضايت از مشتري را در چه گروهي از كارفرماها داشتيد؟ 
آيا براي بهبود آن در سال جديد برنامه اي داريد؟

گروه ما در سال 92 نمره اول رضايت از مشتري را كسب كرد. كارفرماياني 
كه با ما كار مي كنند، هميشه اين رضايت مندي را ابراز مي كنند. براي توسعه اين 
امر بايد به مساله پاسخگويي و  گارانتي بيشتر توجه كنيم تا رضايتمندي تا انتها 

ادامه داشته باشد.

بزرگترين آروزي كاري شما در گروه چيست؟
بزرگ ترين آرزوي من ورود به برخي حوزه ها مانند نفت و گاز و كسب پروژه اي 
بزرگ با تكنولوژي باال در اين سطح و همچنين افزايش دانش و تخصص و درجه 

تصميـم ورود بـه 
حوزه هاي فرآيندي 
و كارخانه اي داريم

مهندس اميرنصرت ذوالفقاري جانشين قائم مقام مدير عامل در حوزه 
اتوماسيون، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

كد: 91593
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رضايتمندي همكاران مي باشد.

چه انتقادي را به گروه خود وارد  مي دانيد؟
ما تمام تالش خود را كرديم تا موفق به كسب پروژه در حوزه هاي ديگر شويم 
اما به داليل مختلف از جمله شرايط كشور اين امر ميسر نشد. ضعف مهارتي 
شايد از ديگر داليل اين امر بود كه برنامه ريزي براي توسعه مهارت در برنامه 

كار ما قرار دارد.

در سالي كه گذشت تصميمي گرفته ايد كه از اخذ آن پشيمان 
باشيد؟

من معموال تصميمات را گروهي و با مشورت از مديران و كارشناسان مي گيرم 
كه اين امر درصد خطا را پايين مي آورد ولي به هرحال گاهي اين اتفاق مي افتد.

گروه شما در سال آتي بايد روي كدام زمينه بيشتر تمركز كند؟
همكارانمان در ربات و ابزار دقيق بايد روي بحث مهارت و تخصص و افزايش 
دانش بيشتر كار كنند تا بتوانيم وارد ساير بازارها شويم. تكنولوژي در بحث ربات 
و اتوماسيون سريع پيشرفت مي كند و ما بايد با مطالعه و آموزش خود را به سطح 

دانش دنيا نزديك كنيم.

مهمترين برنامه شما براي سال 94 چيست؟
با نزديك شدن گروه ربات و ابزاردقيق در سال آينده و با تكيه به پتانسيل دو 
گروه، ما تصميم به ورود به حوزه هاي فرآيندي و كارخانه اي داريم و اميدواريم 

بتوانيم به بازارهاي جديد نفوذ كنيم همچنين توسعه بازار در حوزه نفت و گاز و 
كنترل كيفي محصول، فرآيند و مديريت پروژه از ديگر برنامه هاي ماست. 

اخذ پروژه هاي متعدد در ذوب آهن نشانه جلب اعتماد اين گروه 
صنعتي است. چطور به اين مهم دست يافتيد

در ابتدا ما از نظر دانش اعتماد آن ها را جلب كرديم. تيم ما در اين پروژه با 
سطح دانش و مسووليت پذيري خود توانست پروژه را با موفقيت به اتمام برساند. 
پرسنل ما از مرحله طراحي تا نصب و راه اندازي در كنار كارفرما بودند و هيچ 
وقت درخواست هاي كارفرما را بدون پاسخ نگذاشتند. در كنار اين امر كيفيت و 
اجراي به موقع را هم مدنظر داشتند. اگر كارفرما احساس كند كه پيمانكار هميشه 

همراهش است، رضايتش حاصل مي شود.

ما تجربيات موفقي در شركت ذوب آهن داشتيم و هم اكنون نيز 
چند پروژه در دست انجام داريم. آيا انجام پروژه صرفا براي اين 
قطب صنعتي براي گروه كنترل و ابزار دقيق كافي است؟ يا براي 

ساير فوالدسازي ها و صنايع هم برنامه  داريد؟
ما موفق به برقراري ارتباط با ذوب آهن و كسب پروژه از اين صنعت شديم. 
افزايش تعداد مشتريان و ارتباط با ساير صنايع در برنامه كاري ما قرار دارد و ما 
اميدواريم بتوانيم در ساير صنايع مانند فوالدسازي، نفت و گاز و صنايع كارخانه اي 

همچون سيمان و نيروگاه نفوذ كرده و پروژه هاي خوبي اخذ كنيم.

سـال 94 سـال 
پـركـاري اسـت

ايمان احتشام شهابي از قديمي هاي تام است. كار خود را 
مديرعامل  مقام  قائم  هم اكنون  و  كرده  كارشناسي شروع  از 
را  خودرويي  گروه  تجميع  است.  خودرويي  صنايع  حوزه  در 
تاثيرگذارترين اتفاق سال 93 مي داند و اميدوار است در سال 
آينده تام بتواند در توسعه محصوالت جديد نقش داشته باشد.

را كسب  در سالي كه گذشت چه تجارب و دستاوردهايي 
كرديد؟

تحويل پروژه هاي خطوط بدنه افزايش ظرفيت رانا، وانت تندر، دنا، 
دستگاه ورق برگردان و سالن تزئينات سمنان و پايان نصب و راه اندازي  
پروژه خط بدنه وانت جديد ايران خودرو )PU1( و شروع توليد آزمايشي 
تجهيزات   عمده  بخش  و ساخت  اتمام طراحي  و همچنين  پروژه  اين 
سيستم انتقال پروژه بردسير از مهمترين دستاوردهاي سال گذشته در 

حوزه صنايع خودرويي است.

تاثيرگذارترين اتفاقي كه در سال 93 در بخش شما افتاده 
است، چيست؟

تاثيرگذارترين اتفاق تجميع گروه هاي خودرويي و تبديل آن به حوزه 
قائم مقامي بود كه باعث رشد، هم افزايي و استفاده بهينه از منابع موجود 
مي شود همچنين قراردادهاي نگهداري و تعميرات خطوط توليد ايران 
خودرو تا ابتداي آبان ماه با واسطه و از طريق شركت ايسيكو منعقد مي شد 
ولي از آن تاريخ به بعد به صورت مستقيم با خود ايران خودرو منعقد گرديد 

كه اتفاق خوبي در گروه نگهداري و تعميرات محسوب مي شود.

به عملكرد خود در سال 93 چه نمره اي مي دهيد؟
به عملكرد خودم كه نمي توانم نمره بدهم اما به عملكرد همكارانم 

نمره 85 را از 100 مي دهم.

كارفرماها  از  در چه گروهي  را  از مشتري  جلب رضايت 
داشتيد؟ آيا براي بهبود آن برنامه اي در سال جديد داريد؟

مهندس ايمان احتشام شهابي قائم مقام مدير عامل در حوزه صنايع 
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ايران خودرو است و ما هر ساله سعي مي كنيم به  عمده مشتري ما 
نسبت سال قبل رضايت بيشتري را داشته باشيم. جهت توسعه اين امر 
ما سعي بر برقراري و گسترش ارتباط با اليه هاي مختلف ايران خودرو 
كرديم. هيچ وقت به ارتباط خود با  ايران خودرو به چشم رابطه كارفرما و 
پيمانكار نگاه نكرده ايم و هميشه اين حس را داشته ايم كه بخشي از اين 
شركتيم. فكر مي كنم اگر بتوانيم اين حس را در آن  ها نيز ايجاد كنيم به 

دستاورد بزرگي رسيده ايم. 

بزرگترين آروزي كاري شما در گروه چيست؟
از ابتداي شكل گيري تام عمده فعاليت شركت در راستاي ايجاد خطوط 
توليد خودرو بوده است. من اميدوارم كه بتوانيم در توليد خودرو و توسعه 

محصوالت جديد هم سهم داشته باشيم.

چه انتقادي را به گروه خود وارد  مي دانيد؟
بزرگترين انتقادي كه هم به صنايع خودرويي و هم به كل شركت ما 

وارد است تأخير در انجام  پروژه ها است.

حوزه صنايع خودرويي در سال آتي بايد روي كدام زمينه 
بيشتر تمركز كند؟

در اين بخش ما بايد بتوانيم در حوزه توسعه محصول سهم بيشتري 
را داشته باشيم. براي تحقق اين امر بايد تالش زيادي كنيم؛ چرا كه اين 

امر  نيازمند به تخصص هاي جديدي است.
در گروه لجستيك ما بايد روي بازارهاي جديد تمركز كنيم. در زير 
مجموعه صنايع معدني فرصت خوبي است كه ما به صورت زيرمجموعه 
تجديد  يك  نيازمند  ما  رنگ  حوزه  كنيم.در  فعاليت  بتوانيم  مستقل  يا 
ساختار هستيم. در حوزه نگهداري و تعميرات با توجه به ارايه خدمات به 
ايران خودرو تغيير خاصي را پيش بيني نمي كنم اما اگر بتوانيم پس از اتمام 
از كارفرما  پروژه هاي غيرخودرويي شركت نيز نگهداري و تعميرات را 

بگيريم، خيلي بهتر است.

مهمترين برنامه شما براي سال 94 چيست؟
در  جديد  محصوالت  توسعه  در  نقش  ايفاي  ما  برنامه  عمده ترين 

بخشهايي نظير مدلسازي و تحليل مهندسي بدنه خودرو است.

آينده صنعت خودرو را در سال آينده چگونه مي بينيد؟
با پژو،  رنو و چند شركت چيني مذاكره  اواخر امسال  از  ايران خودرو 
داشته است همچنين طرح جايگزيني خودروي پارس و دناي جديد را در 
دستور كار خود دارد بنابراين سال آينده سال شلوغي براي ايران خودرو 
است. به تبع آن ما هم اميدواريم بتوانيم در اجراي اين پروژه ها نقش 
داشته باشيم و حوزه صنايع خودرويي هم سال پركاري را پيش رو داشته 

باشد.

به نظر مي رسد در پروژه هاي انبار مكانيزه با اين كه تام 
پتانسيل خوبي دارد اما بعد از انجام كارگو ترمينال فرودگاه 
امام ديگر تاكيدي براي جذب پروژه در اين بخش نيست، 
آيا تقاضاي بازار در اين بخش با مشكل مواجه شده است 

يا تام برنامه خود را به گونه اي ديگر تنظيم كرده است؟
يكي از حوزه هايي كه ما از گروه لجستيك انتظار داريم كه در سال آتي 

بتواند در آن  پروژه كسب كند، انبارمكانيزه است. 
بازاريابي در اخذ پروژه هاي انبار مكانيزه سخت است بدين علت كه 
از شركت ها ترجيح  انجام اين پروژه ها نسبتا باال است و خيلي  هزينه  
مي دهند به جاي سرمايه گذاري در ايجاد انبار مكانيزه ،سطح انبار خود 

را گسترش دهند. 
كه  شوند  انتخاب  كارفرماياني  بايد  حوزه  اين  در  پروژه  اخذ  براي 
با برخي  اتمام پروژه كارگو ما مذاكراتي  از  محدوديت فضا دارند. پس 
شركت هاي دارويي و نيز شركت ايساكو داشتيم و حتي پيشنهاد فني و 

بازرگاني نيز به اين شركت ها ارائه شده است.
 ما اميدواريم در اخذ اين پروژه ها نيز موفق باشيم. 

پروژه هاي  در  مديرعامل  مقام  قائم  جانشين  ترابي  عباس 
سيويل سازه و ريلي است. معتقد است كه تصميمات بايد به 
حين  مشورت هاي  از  امر  اين  كه  شود  اخذ  گروهي  صورت 
مصاحبه او كامال مشخص است. از تغيير پروژه منوريل به قطار 
شهري احساس رضايت مي كند و تمام تالشش را مي كند تا 

اين پروژه با كيفيت عالي به اتمام برسد. 

در سالي كه گذشت چه تجارب و دستاوردهايي را كسب كرديد؟
سال گذشته سال پرفراز و نشيبي در پروژه هاي جاري و توسعه بازار گروه 
ريلي بود. تغيير مونوريل به قطار سبك شهري كرمانشاه، اخذ زيرپروژه 
سيويل سازه و نورد 650 اصفهان و در توسعه بازار حضور در سه مناقصه 
دپوي قطارشهري شيراز،  تله كابين واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد تهران 
و قطار برقي گلبهار – مشهد كه هر كدام تجربيات متفاوتي را براي ما به 

همراه داشت.

در اجراي پروژه ها 
چابك تر وبهينه تر 
عمل خواهيم كرد
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اميـدوارم بتـوانيـم 
پـروژه  هاي بـزرگي در 
شان شركت تام بگيريم

اتفاقي كه در سال گذشته در گروه شما  تاثيرگذارترين 
افتاده است چيست؟

تغيير چارت سازماني شركت باعث شد اقدامات اوليه جهت تاسيس گروه 
سيويل و سازه انجام شود كه  تاثيرگذارترين اتفاق سال گذشته بود. تاسيس 
يك گروه تخصصي باعث مي شود ما در پروژه هاي قبلي با اطمينان خاطر 
بيشتر حركت كنيم و در پروژه ها ومناقصات آتي هم با حضور پررنگ تر و 

اطمينان خاطر بيشتر شركت كنيم.

به عملكرد خود در سالي كه گذشت چه نمره اي مي دهيد؟
به عملكرد ما بهتر است مديران ارشد نمره بدهند اما اگر بخواهم به 
عملكرد همكارانم نمره بدهم با توجه به همدلي و تعاملي كه بين پرسنل 

اين گروه وجود دارد نمره 80 تا 85 مي دهم.

جلب رضايت از مشتري را در چه گروهي از كارفرماها داشتيد؟ 
آيا براي توسعه اين مطلب برنامه اي در سال جديد داريد؟

كارفرمايان ما در پروژه نورد 650 اصفهان و اعالم و اطفا حريق مترو 
شيراز از ما رضايت نسبي دارند. اميدوارم بتوانيم با مديريت و تعامل در كنار 

جلب رضايت كارفرما، منافع شركت را نيز تامين كنيم. 

بزرگترين آروزي كاري شما در گروه چيست؟
بزرگترين آرزويم ايجاد روحيه تعامل و همكاري بيشتر بين همكاران 
درانجام فعاليت هاي پروژه مي باشد. كار تيمي در ايران هميشه با ضعف 
همراه بوده و هست. اگر بتوانيم كارها را به صورت تيمي و به معناي واقعي 
خود انجام دهيم، مسلما در اجراي پروژه ها چابك تر وبهينه تر عمل خواهيم 

كرد و درتوسعه بازار و اخذ پروژه هاي جديد هم موفق تر خواهيم بود.

از نظر شما چه انتقادي به گروه شما وارد است؟
گروه در كار تيمي و همكاري تعاملي هنوز جاي بهبود دارد ولي دركل از 

ايشان راضي هستم و انتقادي درحال حاضر به نظرم نمي رسد .
آن  اخذ  از  كه  گرفته ايد  تصميمي  گذشت  كه  سالي  در 

پشيمان باشيد؟
در كارها با مديران و نفرات ارشد گروه مشورت و سعي مي كردم، بهترين 
تصميم را اتخاذ كنم. اما باالخره درصد خطا وجود دارد و گاهي ممكن است 

كه با وجود مشورت از اخذ تصميمي پشيمان باشم. 

گروه شما در سال آتي بايد روي كدام زمينه بيشتر تمركز 

كند؟
به اعتقاد من معضل اصلي كشور در سال آينده كمبود نقدينگي براي 
ها  پروژه  مالي  تامين  بايد روي  ما  به همين علت  پروژه هاست.  اجراي 
كاركنيم تا بتوانيم درمناقصات به صورت EPCF حضور موفق تري داشته 

باشيم.

مهمترين برنامه شما براي سال 94 چيست؟
يكي از برنامه ريزي هاي سال آتي كه از هم اكنون با همكارن شروع 
كرديم شروع پروژه جديد گروه ريلي به نام تله كابين دانشگاه آزاد است. 
ازديگر برنامه ها نيز كه شروع آن از اسفند امسال بوده و از سال آينده 
پررنگ تر انجام خواهد شد حفظ پروژه قطار سبك شهري است كه از 

مهمترين برنامه هاي سال 94 است.

تغير ماهيت پروژه كرمانشاه از منوريل به قطار شهري چه 
تهديدها و فرصت هايي را براي تام به وجود آورد

با توجه به اينكه شركت تام اين پروژه را با قيمت رقابتي برنده شد و بخشي 
ازقيمت هاي ارزي در زمان انعقاد قرارداد به ريال تبديل شد، تورم سال هاي اخير 
و نيز جهش قيمت ارز باعث ايجاد ريسك هاي زيادي براي اين پروژه شد كه 
خوشبختانه با تغيير طرح امكان ارائه قيمت هاي جديد و نيز تغيير قيمت ها به 
دليل تغييرات ايجاد شده درپروژه، بسترمناسبي را براي پشت سرگذاشتن اين 
ريسك ها فراهم كرد كه اميد است بتوانيم با استفاده حداكثري از ظرفيت هاي 

قانوني موجود ازفرصت هاي به وجود آمده نهايت استفاده را نماييم.
ازمهمترين تهديدها حفظ تماميت پروژه است با توجه به اينكه بخش هاي 
اين  تونل و روسازه در قرارداد مونوريل وجود نداشت ممكن است كارفرما 

بخش ها را در قالب قراردادهاي ديگري به پيمانكاران ديگر واگذار كند.

با توسعه حوزه فعاليت هاي صنايع ريلي به حوزه سيويل و 
سازه، چه برنامه اي براي اين ماموريت داريد؟

صنايع ريلي مثل بقيه پروژه ها بخش سيويل و سازه دارد اما با تاسيس 
اين بخش به صورت مجزا همه پروژه ها از جمله پروژه هاي ريلي مي توانند 

از خدمات تخصصي اين بخش استفاده كنند.
براي شروع اين كار ما بايد يك تيم مجرب و پويا را بر اساس چارت 
سازماني به كار بگيريم تا بتوانيم نظر مديريت ارشد را محقق كنيم.براي 
شروع اين كار ما بايد يك تيم مجرب و پويا را بر اساس چارت سازماني به 

كار بگيريم تا بتوانيم نظر مديريت ارشد را محقق كنيم.

مهندس احمد گرجي جانشين قائم مقام مدير عامل در حوزه انرژي، 
تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

كد: 91596
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انرژي شايد مهمترين دستاورد  اخذ شش مناقصه در حوزه 
گروه نيرو و تاسيسات در سال 93 باشد. احمد گرجي قائم مقام 
مديرعامل در حوزه انرژي مهمترين عامل اخذ اين پروژه ها را 
توانمندسازي و استفاده از فرصت ها مي داند و اميدوار است كه با 
اجراي برنامه كسب و كار در  گروه نفت و گاز اين گروه هم در سال 

آينده شاهد اخذ پروژه هاي جديد باشد.

در سالي كه گذشت چه تجارب و دستاوردهايي را كسب كرديد؟
در سال گذشته توانستيم پروژه هاي جديدي را در بازارهايي كه قبال وارد 
شده بوديم، كسب كنيم  همچنين پروژه هاي قبلي را با سود تحويل دهيم؛ 
اين بدين معناست كه ما به تدريج به بلوغ سازماني براي اخذ، اجرا و تحويل 
مناسب پروژه در شركت نزديك مي شويم كه براي ما نويد يك توسعه پايدار 

را مي دهد.
تاثيرگذارترين اتفاقي كه در سال 93 در گروه شما افتاده 

است چيست؟
مجموعه اي از اتفاقات كه در حوزه توسعه بازار افتاد و ما توانستيم شش 
پروژه از طريق مناقصه در حوزه هايي كه قبال برنامه ريزي كرده بوديم، كسب 

كنيم.

عواملي  چه  مرهون  را  سال  يك  طي  مناقصه  شش  اخذ 
مي دانيد؟

برنامه ريزي، تو انمندسازي و استفاده از فرصت ها مهمترين عوامل كسب 
اين مناقصات بود. ضمن اينكه هيچ موفقيتي بدون تالش و پشتكار ميسر 
نيست. البته اين به معناي رسيدن به اهداف نيست و نبايد باعث كندي حركت 

ما بشود.

به عملكرد خود در سالي كه گذشت چه نمره اي مي دهيد؟
ترجيح ميدهم ديگران به من نمره بدهند.

كارفرماها  از  گروهي  چه  در  را  مشتري  از  رضايت  جلب 
داشتيد؟ آيا براي بهبود آن برنامه اي در سال جديد داريد؟

اخذ پروژه از كارفرمايي كه قبال با آن همكاري داشته ايم به معني رضايت 
كارفرماست. اخذ 2 پروژه برق خراسان و تصفيه خانه بردسير از كارفرمايان قبلي 
نشانه جلب رضايت در مشتريان اين گروه است. انجام پروژه با كيفيت باال، 
زمان و قيمت مناسب باعث رضايت كارفرما مي شود. اميدواريم با تمركز روي 
اين موارد در آينده شاهد كسب پروژه از كارفرمايان حوزه هاي جديد نيز باشيم.

بزرگترين آرزوي كاري شما در گروه چيست؟
اميدوارم بتوانيم پروژه  هاي بزرگي در شان شركت تام بگيريم كه به توسعه 

كشور كمك كند.

چه انتقادي را به گروه خود وارد  مي دانيد؟
در حوزه نيرو و تأسيسات ما از لحاظ منابع انساني دچار محدوديت هستيم 
و بايد بتوانيم نيروهاي متخصص جذب كنيم تا پروژه هاي جديد را با موفقيت 
انجام دهيم.در حوزه نفت و گاز ما در حال برنامه ريزي و تدوين برنامه كسب و 
كار جديد اين گروه هستيم  و اميدواريم با تصويب اين برنامه بتوانيم پروژه هاي 

خوبي نيز در اين گروه كسب كنيم.

در سالي كه گذشت تصميمي گرفته ايد كه از اخذ آن پشيمان 
باشيد؟

ما مرتب در حال تصميم گيري هستيم و هيچ كس را گريزي از تصميم 
اشتباه نيست. من هم مطمناً تصميماتي گرفته ام كه مي توانست بهتر باشد.

گروه شما در سال آتي بايد روي كدام زمينه بيشتر تمركز 
كند؟

با توجه به تعداد پروژه ها در گروه نيرو و تاسيسات بايد تمركز و برنامه ريزي 
بر اجراي صحيح پروژه صورت پذيرد. گردش مالي اين گروه در سال 94 
نسبت به سال جاري دو برابر مي شود و اين بدان معني است كه فشار كاري 
در گروه افزايش پيدا مي كند و نيازمند سازماندهي مجدد و جذب نيروي 
متخصص جهت اجراي پروژه ها هستيم. در گروه نفت و گاز تمركز بيشتر 
روي توسعه بازار است. پس از بررسي هاي كارشناسي برنامه كسب و كار 
براي اين گروه تدوين شده است كه اميدواريم كه با تصويب اين برنامه بتوانيم 

پروژه هاي خوبي را كسب كنيم.

مهمترين برنامه شما براي سال 94 چيست؟
شرايط پروژه هاي جديد در گروه نيرو و تاسيسات مانند پروژه تهويه مترو 
تبريز، تصفيه خانه آب بردسير و سيستم اعالم حريق فوالد مباركه، از نظر ابعاد 
كار و سطح تكنولوژي و تنوع ديسيپلين هاي تخصصي به گونه ايست كه بايد 
از دانش و نرم افزارهاي روز استفاده كنيم. بنابراين دركنار جذب كادر تخصصي 
جديد، ارتقاي مهارت هاي كاركنان نيز جزو برنامه هاي اين گروه است.براي 
موفقيت در توسعه بازار نفت و گاز، ايجاد شراكت هاي تجاري با شركت هاي 
معتبر داخلي و خارجي در كنار توسعه زيرساخت هاي گروه مانند تقويت بخش 

پروسس از مهمترين برنامه هاي ما در سال آتي است.

گلبهار،  و  بردسير  برق  پروژه پست  دو  اتمام  به  توجه  با 
بيشترين مشكل و بهترين دستاورد شما در اين پروژه چه بود؟
هر دو پروژه به لحاظ فني ويژگي هايي داشت كه آن را منحصر به فرد 
مي كند. در پروژه بردسير ارتفاع 2100 متري عامل تعيين كننده بود و در پروژه 
گلبهار محدوديت فضا. اجراي هر دو پروژه با افزايش شديد نرخ ارز همزمان 
شد. همچنين انجام پروژه ها نيازمند ابداعات و نوآوري هاي فني بود و زمان 
كوتاه براي اجراي كار هم محدوديت ديگري بود كه همكاران ما توانستند همه  
اين چالش ها را به نحو احسن پشت سر بگذارند كه باعث ارتقاي اعتبار گروه و 

شركت و افزايش تجربه و اعتماد به نفس در مجريان پروژه  شد.

توسعه فعاليت ها در حوزه نفت و گاز در دستور كار شما است، 
چه برنامه اي براي اين امر داريد؟

قابليت هاي  و  تنوع  گاز،  و  نفت  گروه  در  كار  و  كسب  جديد  برنامه 
مطلوبي را به گروه اضافه مي كند. در حوزه نفت و گاز با اتكا به تجربيات 
اخير اين گروه شكل جديدي از شركت در مناقصات را متناسب با نيازهاي 
بازار پيگيري مي كنيم. اين برنامه بصورت يك برنامه كوتاه مدت دوساله با 
تكيه بر داشته هاي فعلي گروه براي پروژه هاي مقياس كوچك در بخش 
پايپينگ،پكيج هاي metering  و كاربردهاي جديدي در حوزه CNG و يك 
برنامه 5 ساله بر اساس ايجاد ديسيپلين فرايند براي پروژه هاي تكنولوژيك و 
مقياس متوسط در بخش گاز و پتروشيمي در قالب جذب دانش از شركت هاي 
صاحب تكنولوژي تنظيم شده است. وجه تمايز اين گروه با ساير گروه ها و در 
نتيجه ايجاد مزيت بر شركت هاي رقيب، تشكيل بخش فرآيند و پروسس 
داخل گروه است و گروه نفت و گاز براي توسعه بلندمدت و پايدار بايد در زمينه 
فرآيند، تجربيات و دانش كافي را كسب كند كه هسته اوليه ديسيپلين فرآيند 
در اين گروه فعال براي اجراي يك زير پروژه پايلوت در بخش هايي از پروژه 
بردسير شكل گرفته كه بعدا به تدريج به صورت كمي و كيفي در حوزه نفت 

توسعه پيدا خواهد كرد.
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تيم نت متشكل از بازيكنان جوان و مستعد تك تام2، امسال 
براي نخستين بار در بازي هاي واليبال اين جشنواره شركت كرد 
و با ارايه بازي هاي خوب و منسجم توانست تيم صنايع معدني 
قهرمان سال هاي گذشته را شكست دهد و به قهرماني اين دوره 
از مسابقات برسد. شهرام اميني كه در جشنواره هاي گذشته به 

عنوان بازيكن در تيم واليبال حضور داشته است، مربي اين تيم 
است و با خواندن مصاحبه وي خواهيد ديد كه اعتماد به نفس 
بااليي دارد! او همچنين در رشته انفرادي فوتبال دستي به همراه 
جناب آقاي حسين رفيعي توانست به مقام قهرماني دست يابد. با 
توجه به شرايط كاري پرسنل نت اين گفت گو به صورت مكتوب 

انجام شد.
 در سال هاي گذشته هميشه گروه صنايع معدني قهرمان 
مسابقات واليبال مي شد، با توجه به اينكه امسال اولين حضور 

تيم شما بود فكر مي كرديد كه در اين مسابقات قهرمان شويد؟
قبل ازشروع مسابقات به فكر ساختن يك تيم متحد و همدست افتاديم و 
در نهايت توانستيم تيم نت را از بچه هاي تك تام2 تشكيل دهيم. هدفمان 
غير از حضور در جشنواره ورزشي، ايجاد شور و نشاط در بين همكاراني 
بود كه كمتر از امكانات ورزشي شركت استفاده مي كنند. به دليل اين كه 
بازيكنان تيم از قبل گزينش شده بودند، اميد زيادي به قهرماني داشتيم و 
خدا را شاكريم كه توانستيم قهرمان شويم. البته من قول قهرماني را به مدير 

گروهمان داده بودم!
 براي رسيدن به قهرماني اين دوره از مسابقات چه تمهيداتي 

را انديشيديد؟
در طول برگزاري مسابقات، قبل از هر بازي شناختي از تيم حريف پيدا 
مي كرديم و با برنامه به ميدان مي رفتيم و با تمرين مداوم و ايجاد روحيه و 

انگيزه بين بازيكنان توانستيم به قهرماني برسيم.

كد: 91597

تام نامهـ  گروه تحريريه: مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره 
ورزشي تام با حضور مديرعامل، مديران ارشد شركت و پرسنل 

تام برگزار شد و نفرات برتر جوايز خود را دريافت كردند.
در ابتداي مراسم فرهاد واحدي دبير اجرايي چهارمين جشنواره ورزشي 
اين  دوره گفت:  اين  مسابقات  برگزاري  زمان  تغيير  به  اشاره  تام ضمن 
جشنواره در بهمن ماه برگزار مي شد كه به داليلي از جمله در اولويت قرار 
داشتن فعاليت هاي شركت، شرايط جوي بهمن ماه و همزماني با مسابقات 

ايران خودرو، جشنواره چهارم در مهرماه برگزار شد.

وي افزود: در اين جشنواره 360 نفر پرسنل در هفت رشته ورزشي حضور 
داشتند و براي اولين بار رشته شناي خواهران به رشته  هاي قبلي اضافه شد. 
وي ادامه داد: هزينه هاي اجرايي چهارمين جشنواره ورزشي تام بر اساس 
بودجه بود و حتي توانستيم از بودجه ذخيره سال گذشته به خيريه شركت نيز 
كمك كنيم. پس از آن نفرات برتر رشته هاي مختلف به روي سكو رفتند. 

نام برندگان رشته هاي مختلف در جدول شماره يك درج شده است.
الزم به ذكر است گروه مكانيك و رباتيك از رشته واليبال و نگهداري 
و تعميرات B از رشته فوتسال به عنوان تيم هاي اخالق اين دوره انتخاب 

چهارمين جشنواره ورزشي تام به ايستگاه آخر رسيد

بهترين  عنوان  به  معدني  از گروه صنايع  آسايش  شدند.همچنين كمال 
بازيكن مسابقات واليبال اين دوره، فرزين بهشتي با 16 گل زده به عنوان 
آقاي گل رقابت هاي فوتسال و كريم مواليي از نگهداري و تعميرات A به 

عنوان ستاره مسابقات فوتسال برگزيده شدند.

به دنبال برگزاري چهارمين دوره جشنواره ورزشي تام برآن شديم تا با 
چند نفر از افراد برتر در رشته هاي مختلف اين دوره مصاحبه كنيم ضمن 
اينكه صحبت كوتاهي نيز با فرزند قهرمان يكي از همكاران تام نيز انجام 

شد.

سرمربي تيم قهرمان واليبال:
همان طور كه قول دادم قهرمان شديم

 شهرام اميني مربي تيم واليبال نت و قهرمان چهارمين دوره جشنواره
ورزشي تام، تام نامه/ عكاس:پژمان نصيري

ويژه نامه عيدانه 
با همكاران

جدول شماره يك - رتبه هاي برتر چهارمين جشنواره ورزشي تام
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كريم مواليي بهترين بازيكن فوتسال در اين دوره از مسابقات 
شد. او  بازيكن تيم نتA بود.

بازي هاي خوب او در اين دوره باعث شده است كه او اين 
اين  ايشان  كاري  مشغله هاي  علت  به  كند.  كسب  را  عنوان 

مصاحبه به صورت مكتوب انجام شد.
  انتخابتان به عنوان بهترين بازيكن فوتسال را قبول داريد؟

هر مقام يا عنواني كه كسب مي شود حاصل تالش يك تيم است، 
عنوان بازيكن برتر حاصل تالش ديگر بازيكنان تيم ما نيز بود. تيم ما امسال 
بازي هاي خوبي را پشت سر گذاشت. من هم با انگيزه بااليي كه براي 
قهرماني داشتم، بيشتر در اختيار تيم بودم و بازي به بازي بهتر مي شدم.  شايد 

اگر تمامي نفراتمان در بازي ها حضور داشتند، مي توانستيم قهرمان شويم .
 اگر قرار بود يك بازيكن را به عنوان بهترين بازيكن انتخاب 

كنيد، چه مواردي را در نظر داشتيد؟
بازيكن فوتسال باتوجه به فضاي كم و دوندگي هاي زياد بايد آمادگي بدني 
خوب و هوش بااليي داشته باشد و دركمترين زمان بهترين تصميم را بگيرد 
و ريسك پذير باشد. ويژگي بعدي تكنيك است؛ بدين معني كه بازيكن بايد 

قدرت كنترل  و از دست ندادن توپ و رد شدن از حريف را داشته باشد.
 در ورزشي مثل فوتسال چقدر كار گروهي و تمرينات موثر 

است؟
كار گروهي تاثير بسزايي در كيفيت بازي يك تيم دارد. در سالن به دليل 
فضاي محدود ، انجام  حركات  انفرادي بسيار مشكل است به سختي 
مي توان بازيكن حريف را پشت سر گذاشت. جدا از خستگي با يك اشتباه 
ممكن است تيم ضربه بدي بخورد به همين دليل،كار گروهي سرعت بازي، 
كم شدن فشار روي بازيكنان و به راحتي به گل رسيدن را افزايش مي دهد. 

 كاستي هاي اين دوره از مسابقات را در چه مي ديديد؟
بايد  بازيكن  فوتسال خيلي كم است  براي ورزشي مثل  تيم ها  جوايز 
300هزار تومان براي خريد كفش هزينه كند با كلي درگيري در بازي ها 
در صورت قهرماني 120هزار تومان جايزه بگيرد همچنين حضور مديران و 

عكاسان، براي افزايش انگيزه بازيكنان الزم است . 
 از داوري هاي اين دوره از مسابقات راضي بوديد؟

داوري هاي اين دوره از مسابقات خوب بود و با كوچكترين برخوردي خطا 
اعالم مي كردند، چندان با بازيكناني كه تحت فشار بازي بودند، صحبت 
نمي كردند و سريعا بازي را ادامه مي دادند. در سال هاي گذشته و در بازي هاي 
حساس برخي داوران با بازيكناني كه تحت فشار بودند، بحث مي كردند كه 

همين موضوع باعث ايجاد تنش مي شد.
 سطح تيم هاي شركت كننده در مسابقات را چگونه مي بينيد؟

امسال تيم ها و گروه ها باهم ادغام شده و تيم هاي خوبي را تشكيل داده 
بودند همچنين بازيكناني كه سال هاي قبل در جشنواره شركت نكرده بودند، 
امسال در اين بازي ها حضور داشتند كه اين امر تاثير بسزايي در كيفيت 

بازي ها داشت.
 وقتي مقابل بازيكنان خشن تيم مقابل قرار مي گيري، اولين 

واكنشي كه انجام مي دهي چيست؟
بازيكن خشن تيم را تضعيف مي كند باتوجه به 5 خطا بودن در فوتسال 
احتمال اخراج بازيكن زياد است. در مواردي كه مقابل بازيكن خشن قرار 
مي گيرم سعي مي كنم با دريبل زدن از او خطا بگيرم تا باعث اخراج او و 

تضعيف تيمش شوم.

 سطح  مسابقات را چطور ارزيابي مي كنيد؟
سطح مسابقات هم به لحاظ كيفيت مسابقات و هم  از لحاظ تعداد تيم ها 

بسيار باال بود و نسبت به سال هاي قبل پيشرفت خوبي داشت. 
 پيروزي در رشته واليبال به كار تيمي بستگي دارد، سختي كار 

تيمي در كجاست؟
پيروزي در رشته واليبال به دو عامل بستگي دارد، مهارت فني و روحيه 
تيم. تلفيقي از اين دو منجر به پيروزي يك تيم مي شود. سختي كار تيمي 
آنجاست كه اگر اشتباهي در كار يكي از بازيكنان به وجود آيد ممكن است 

موجب شكست تيم شود.
 شما قهرمان سه دوره مسابقات واليبال را شكست داديد و 

روي سكوي نخست ايستاديد. چه حسي داشتيد؟
خوشحال بودم. ناگفته نماند آنها هم استحقاق قهرماني را داشتند كه به 
لطف خدا اين بار كاپ قهرماني به ما رسيد. از اينكه يك بار ديگر با همكاران 

خوب صنايع معدني بازي مي كرديم احساس خوبي داشتيم. 
جزو تيم هايي كه با آن ها مسابقه داشتيد عملكرد كدام تيم را 

خوب ارزيابي مي كنيد؟
تيم بازرگاني – اداري عملكرد بسيارخوبي داشت و با اندكي بدشانسي به 

خاطر قرعه نامناسب به جمع چهار تيم پاياني راه پيدا نكرد.
 به نظر شما چه انتقادي به تيم شما وارد است؟

با توجه به اين كه بازيكنان ما جوان بودند، در بعضي بازي ها احساسي 
بازي مي كردند. اگر امتياز از دست مي داديم، از نظر روحي در وضعيت بدي 

قرار مي گرفتيم.
 شما در رشته فوتبال دستي هم قهرمان شديد. چه تفاوت 

هايي بين اين دو رشته وجود دارد؟
درمسابقات فوتبال دستي با تالش دوست عزيزم جناي آقاي حسين رفيعي 
موفق به كسب مقام اول شديم. فوتبال دستي بيشتر به هنر انفرادي بستگي 
دارد و با تمرين و ممارست بدست مي آيد، درحالي كه  واليبال يك ورزش 
گروهي و مستلزم كار تيمي است همچنين هيجاني كه در مسابقات واليبال و 

يا ورز ش هاي گروهي وجود دارد، در فوتبال دستي وجود ندارد.
 قهرماني رشته واليبال بهتر است يا فوتبال دستي؟

قهرماني رشته واليبال لذت خاصي دارد. من به عنوان بازيكن سابقه دو 
نايب قهرماني با تيم نت و يك مقام سومي با تيم بازرگاني داشته ام ولي 

كسب مقام نخست بعنوان مربي تيم واليبال واقعا لذت بخش است.

داوري ها خوب بود

 كريم مواليي بهترين بازيكن فوتسال در چهارمين دوره جشنواره
ورزشي تام، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

ويژه نامه عيدانه
با همكاران



ويژه نامه عيدانه 
بهـار تا بهـار تام 

60

سهيل نوشي نفر اول مسابقات شطرنج چهارمين جشنواره 
ورزشي شركت تام است. در دوره قبل به مقام سوم رسيده بود. 
خودش اعتقاد دارد كه بهترين شطرنج باز تام نيست. آرامش و 
خونسردي از ويژگي هاي بارز وي است و آن ها را جزيي از اين 

بازي مي داند. 
به  نسبت  گروهي  ورزش هاي  براي  افراد  برخي  تام  در   

انفرادي اهميت بيشتري قائلند، شما هم چنين نظري داريد؟
اين يك مساله كلي است و نه فقط در شركت تام بلكه در جامعه و حتي 
در سطح بين المللي هم اين امر صدق مي كند. جايگاهي كه براي ورزش هاي 
گروهي وجود دارد براي ورزش هاي انفرادي وجود ندارد. اگر دقت كرده باشيد 
تماشاگران مسابقات گروهي بسيار بيشتر است و حتي درآمد افرادي هم كه 

در اين ورزش ها بازي مي كنند، متفاوت است.
 هيجان در شطرنج معني دارد؟!

فيزيكي  انرژي  زيرا  است،  ديگر كمتر  از ورزش هاي  هيجان شطرنج 
كمتري در شطرنج مصرف مي شود و در نتيجه هيجان بر لحظه كمتري 
وجود دارد. هيجان شطرنج بيشتر در پايان بازي و هنگامي است كه نتيجه 

معلوم مي شود. 

 سطح مسابقات شطرنج در تام را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
سطح مسابقات تام خوب است اما جاي پيشرفت دارد. اگر به اين ورزش  
اهميت داده شود، افرادي هستند كه در سطح حرفه اي بازي مي كنند و 
مي  توان با تشكيل يك تيم قدرتمند حتي به كسب مدال در بازي هايي كه در 

سطح گروه ايران خودرو انجام مي شود، اميدوار بود.
 شطرنج جزو ورزش هاي فكري محسوب مي شود، اين بازي 

چه تاثيري در تفكرات زندگي شخصي شما داشته است؟
مهمترين اثرش اين است كه فرد را صبور مي كند. افرادي كه به طور 
حرفه اي در اين رشته فعاليت مي كنند، معموال افراد پرحوصله اي هستند و 
من تا به حال شطرنج باز عجول نديدم!از ديگر اثرات شطرنج اين است كه 
شخص قبل از انجام هر كاري كامال فكر مي كند و همه جوانب  را در نظر 

مي گيرد حتي اتفاقات بعدي را پيش پيني كرده و بعد حركت مي كند.
 از ابتداي مسابقات مي دانستيد كه در اين دور از مسابقات 

اول مي شويد؟
در مسابقات شطرنج امسال آقاي كمال باريك بين كه يك شطرنج باز 
حرفه اي است، به علت حضور در پروژه، در اين دوره حضور نداشت. كميته 
ورزش خيلي تالش كرد كه مسابقات را طوري برگزار كند كه ايشان هم 
باشند؛ چرا كه وجود افراد حاذق، سطح مسابقات را باالتر مي برد اما متاسفانه 
اين امر ميسر نشد. با نبود ايشان در مسابقات اين حدس را مي زدم كه نفر 

اول بين من و آقاي فرخ نيا فر باشد.
 به نظر شما با فيل مشكالت چه بايد كرد؟!

مشكالت سازنده انسان هاست. به نظر من بايد با مشكالت زندگي روبه رو 
شد و سعي كرد آن را حل كرد. اگر به مشكالت زندگي به چشم يك فرصت 

نگاه كنيم هر بار كه مشكلي پيش  مي آيد ما خودساخته تر مي شويم.
 براي جبران يك حركت اشتباه چه بايد كرد؟!

بستگي به نوع اشتباه دارد. در زندگي بعضي اشتباه ها جبراني ندارند و بايد از 
قبل فكر همه چيز را كرد و آماده هر اتفاقي بود اما بعضي اشتباهات كوچك 

و قابل جبران است.
در شطرنج هم اين امر صادق است. گاهي اوقات مي تواني اشتباه را جبران 
و بازي را اصالح كني اما گاهي اوقات همان اشتباه كوچك باعث مي شود 

كه حريف از آن استفاده كرده و بازي را به نفع خود تمام كند.

تا به حال شطرنج باز عجول نديدم!

ليال ميرابراهيمي در مسابقات شناي تام به مقام نخست و در 
مسابقات ايران خودرو به مقام دوم دست يافته است. شنا را در 
كودكي يادگرفته است و مي گويد اگر كسي مي خواهد فرزندش در 
سطح حرفه اي ، شنا را دنبال كند، بايد از پنج سالگي براي آموزش 
اقدام كند. در كنار كار خود به عنوان مربي نيز فعاليت مي كند و 
معتقد است كه هيچ وقت به مربيگري به عنوان شغل اصلي نگاه 

نكرده است.
  شما در بدو استخدام در مسابقات شناي ايران خودرو سال 
91جزو نفرات برگزيده بوديد. فكر مي كرديد در اين مسابقات 

قهرمان شويد؟
من 30 روز بود كه به تام آمده  بودم كه متوجه شدم اين مسابقات در سطح  گروه 
صنعتي ايران خودرو برگزار مي شود. با پيگيري مكرر توانستم كه به عنوان نماينده 
تام در اين مسابقات شركت كنم. افرادي كه در اين مسابقه شركت داشتند اكثرا 
مربي و ناجيان باشگاه پيكان بودند با اين حال من در اين مسابقات به مقام دوم 
رسيدم. فكر مي كنم اگر از قبل براي اين مسابقات تمرين و با جديت بيشتري در 
مسابقات شركت مي كردم، حتما اول مي شدم. در مسابقات داخلي تام نيز احتمال 
مي دادم كه مقام بياورم اما خيلي مطمئن نبودم كه البته هدف من از شركت در 
اين مسابقه و اصرار به ساير دوستان،صرفاً تشويق ساير همكاران به مشاركت در 

ورزشهاي گروهي بود. اين امكان را مي دادم كه شناگراني در تام باشند كه از 
حضورشان بي اطالعم.

 امسال نخستين سال برگزاري مسابقات شنا در شركت تام 

دنياي آب آرامشي دارد كه روي 
زمين وجود ندارد! 

 سهيل نوشي نفر اول مسابقات شطرنج چهارمين دوره جشنواره ورزشي تام،
تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

ويژه نامه عيدانه 
با همكاران

 ليال ميرابراهيمي نفر اول مسابقات شناي بانوان چهارمين دوره جشنواره
ورزشي تام، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري



61

ويژه نامه عيدانه
بهـار تا بهـار تام 

بود. از نحوه برگزاري و كيفيت مسابقات راضي بوديد؟
بله. كيفيت و سطح مسابقات با توجه به اين كه تجربه اول برگزاري مسابقه 
شنادر جشنواره ورزشي محسوب مي شد، خوب بود. من در جلساتي كه در كميته 
ورزش حضور داشتم، براي برگزاري اين مسابقات اصرار زيادي داشتم كه با اين 
حال برگزاري مسابقه تنها بخشي از يك هدف بزرگ و  مهم و آن انجام يك كار 
تيمي بين بانوان شركت بود. به نظر من شناي بانوان در تام اين قابليت را دارد كه 
داراي يك تيم جداگانه و تمرينات تعريف شده منسجم باشد كه انشاهللا در مسابقات 
آينده گروه صنعتي به صورت تيمي شركت نماييم و مقام   هايي شايسته شركت 

تام بياوريم.
 انجام تمرينات مستمر چقدر در قهرماني اين رشته تاثيرگذار 

است؟
خيلي موثر است. درست است كه وقتي كسي شنا كردن را ياد مي گيرد به 

راحتي آن را فراموش نمي كند اما كسي كه به صورت حرفه اي شنا مي كند، در 
صورت عدم تمرين، بدنش افت مي كند. مخصوصا اين كه در مسابقات، روش 

شنا و درست شنا كردن در مقابل سرعت انجام كار، اهميت چنداني ندارد.
به  جمله  يك  همكاران  ورزش  مورد  در  باشد  قرار  اگر   

دست اندركاران بگوييد، آن جمله چيست؟
 ضمن تشكر از همه ي دست اندركاران و اعضاي كميته ورزش، برگزاري 
جشنواره  و فعاليت هاي ورزشي در روحيه پرسنل بسيار تاثيرگذار بوده است و اميدوارم 
در تشكيل و پشتيباني از تيم شناي تام مثل هميشه كه حامي ورزش بانوان بوده 

اند، همراهي خود را دريغ ننمايند.
 زندگي در آب قشنگ تر است يا بيرون از آن؟!

دنياي آب آرامشي دارد كه روي زمين وجود ندارد.  

طالي المپيكم آرزوستطالي المپيكم آرزوستطالي المپيكم آرزوستطالي المپيكم آرزوستطالي المپيكم آرزوستطالي المپيكم آرزوست

برايم جالب است كه در اين سن براي خود هدف بزرگي دارد 
و براي رسيدن به اين هدف سخت تالش مي كند! اميرحسين 
صمائيان از قهرمانان سبك شوتو كان ريوبوكاي كاراته كشور 
است و با وجود سن و سال كم، اعتماد به نفس بااليي دارد. اخيرا 
نيز توانسته در مسابقات آسياي كاراته نونهاالن در مالزي مدال 
طال را كسب كند. 11 ساله است و سه سال متوالي است كه 
قهرماني كشور را در كارنامه دارد و در كنار همه اينها شاگرد ممتاز 
هم است. همه اينها موجب شد با كوچولوي قهرمان همكارمان 

همكالم شويم . 
 از چه سالي ورزش كاراته را شروع كردي؟

رزمي  حركت هاي  و  كارتوني  فيلم هاي  به  گذشته  سال  چند  از 
شخصيت هاي آن مثل بت من و الك پشت هاي نينجا  عالقه  داشتم و 
به صورت غيرحرفه اي حركت هاي آنها را انجام مي دادم. از هفت سالگي 
به طور جدي كاراته را دنبال كردم و االن چهار سال است كه در اين رشته 

فعاليت مي كنم.
 يعني در همان يك سال اول توانستي عضو تيم ملي شوي؟

بله!
 در طول اين دوران در چه مسابقاتي شركت كردي و چه 

مدال هايي آوردي؟
در  در مسابقات مختلفي شركت كردم كه حاصل آن سه مدال طال 
مدال طالي  رمضان،   جام  مسابقات  مدال طال  يك  كشوري،   مسابقات 

مسابقات بين المللي كاراته و يك مدال فني در رشته كميته بوده است.
آيا مي خواهي كاراته را به صورت ورزش حرفه اي دنبال كني؟

بله. من خيلي به اين ورزش عالقه مندم و يكي از اهداف من در آينده 
اين است كه حتما بتوانم در اين رشته به موفقيت هاي بزرگي دست پيدا كنم.
 در سال هاي آينده فكر مي كني بتواني در مسابقات آسيايي يا 

مسابقات المپيك مدال بياوري؟
كسب مدال طال المپيك آرزوي من است و اميدوارم كه روزي به اين 

آرزو برسم.
 استرس در حين بازي را چطور كنترل مي كني؟

استرس در مسابقات طبيعي است و براي همه ورزشكاران وجود دارد اما با 
تمرين زياد و مرور حركات در ذهن مي توان استرس حين بازي را كاهش داد.

 انجام فعاليت هاي ورزشي به شرايط درسي تو لطمه وارد 
نمي كند؟

سعي مي كنم با برنامه ريزي صحيح به هر دوي آنها برسم.
 مهمترين مشوق تو در اين راه چه كسي است؟

پدر و مادر 
 توصيه اي در خصوص ورزش كاراته براي هم ساالنت داري؟

با توجه به عالقه اي كه من به كاراته دارم طبيعتا پيشنهاد مي كنم كه اگر 
اندكي عالقه به اين ورزش دارند حتما آن  را  دنبال كنند؛ چرا كه تحرك باال 
و خطر مصدوميت كمي دارد اما اگر به كاراته هم عالقه مند نيستند حتما در 

برنامه روزانه خود زماني را به ورزش كردن اختصاص دهند.
 تفاوت ورزش كاراته با ديگر ورزش هاي رزمي در چيست؟

ورزش كاراته بيشتر كششي است و خيلي از پا استفاده نمي شود. 
   از مسابقات اخير كاراته نونهاالن مالزي  و نحوه كسب 

مدال طال بيشتر برايمان بگو
تيم ملي ايران با 15 بازيكن در اين مسابقات شركت كرده بود كه در اين 
ميان هفت نفر طال و مابقي به مدال هاي نقره و برنز دست يافتند. در اين 
مسابقات ايران بعد از كشور ژاپن به مقام نايب قهرماني رسيد. كاراته كاران در 
دو رشته كاتا و كميته با هم رقابت مي كردند و من توانستم در رشته كميته با 
شكست ورزشكاراني از كشورهاي نروژو، آلمان، استراليا و ژاپن به مدال طال 

برسم در بخش كميته)مبارزه( نيز مدال برنز را كسب كردم.

 اميرحسين صمائيان فرزند روح اله صمائيان برنده مدال طال مسابقات آسياي كاراته
ويژه نامه عيدانهنونهاالن در مالزي، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

با همكاران
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هفدهمين  مسابقات  برندگان  تحريريه:  گروه  ـ   تام نامه 
خاطره  و  فيلم  عكس،  رشته هاي  در  تام،  تاسيس  سالروز 

مشخص شدند.
سالروز  هفدهمين  مناسبت  به  ماه  دي   16 كه  مسابقات  اين  در 
تاسيس تام برگزار شد، تيم داوري پس از بررسي آثار ارسالي در رشته 
خاطره نويسي، خاطره آقاي داود غياثوند را به اثر برتر با رويكرد نگارش 
تام،  در رشته عكس آقاي رضا  پايبندي به  خاطره اي طنز و تاكيد به 
بازديدهاي  ثبت  از  ارسالي  عكس هاي  مجموعه  خاطر  به  را  رهبران 

تام طي سال هاي گذشته و  خاص، پروژه ها و صميميت همكاران در 
در رشته فيلم آقاي عليرضا مظاهري را به خاطر ارسال فيلم اولين ربات 

ساخت تام به عنوان برنده اين دوره از مسابقات انتخاب كرد.
هفده سال  بر  مروري  و  همكاران  مشاركت  با هدف  مسابقات  اين 
جانب  از  خوبي  استقبال  با  كه  بود  شده  ديده  تدارك  شركت  فعاليت 

همكاران مواجه شد.
به برندگان جوايزي به رسم يادبود اهدا خواهد شد.

در ذيل آثار برتر آمده است.

كد: 91598برندگان مسابقات هفدهمين سالروز تاسيس تام مشخص شدند

خاطره برتر:

به  تاريخ 18 اسفند 77  اينجانب داود رويتوند غياثوند در 
عنوان پرسنل خدمات اداري در شركت تام استخدام شدم.

طي اين سال ها خاطرات تلخ و شيرين زياد را تجربه كرده ام. 
اسفندماه  روزهاي  آخرين  به  مربوط  خاطرات  اين  از  يكي 
ما  و  بود  كاري  وقت  ساعات  آخرين  دقيقا  است.   77 سال 
لباس هايمان را تعويض كرده و در حال خداحافظي با بچه ها 
چندين  زمان  آن  در  كه  رضايي  قدمعلي  آقاي  كه  بوديم 
ترابري  و  تاسيسات  حراست،  خدمات،  قبيل  از  مسووليت 
پيمانكاران  تمامي  بچه ها  كه  گفت  و  زد  صدا  را  ما  داشت، 
آمده!  گچ  و  تريلي 18 چرخ سيمان  يك  و  تعطيالت  رفته اند 
اگر شما آن را خالي نكنيد تمامي سيمان ها و گچ ها زير باران 

خراب شده و از بين مي رود.
با توجه به اين كه ما خود را متعهد و جزيي از خانواده بزرگ 
شركت تام محسوب مي دانستيم آن روز از ساعت 16 تا 23 
اكبر  و  علي روستايي  قربان مهدي پور،  آقايان  به همراه  من 
آزاد منجيري چهار نفري تمامي بار تريلي را با مشقات فراوان 
خالي كرديم تا خدايي نكرده ضرري به اموال شركت تام كه 
ما نيز خود جزيي از اين خانواده بوديم و هستيم و خواهيم 

بود نرسد...

عكس هاي برتر

ويژه نامه عيدانه 
با همكاران

بازديد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جناب آقاي هاشمي رفسنجاني 
از تام سال 1380/عكس از رضا رهبران

پروژه انبار مكانيزه ايران خودرو سال1386/ عكس از رضا رهبران
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برندگان مسابقات » بوي ماه مهر« 

تام نامه ـ مرضيه سادات غضنفري: برندگان مسابقات »بوي 
ماه مهر« در رشته هاي نقاشي و خاطره  نويسي مشخص شدند.

در اين دوره از مسابقات كه در راستاي تعريف مسابقات فصلي و مشاركت 
همكاران و خانواده هايشان برگزار شد، آثار متفاوت تري نسبت به دوره هاي 

گذشته به روابط عمومي ارسال شد.
اين مسابقه براي فرزندان هفت تا ده سال بصورت نقاشي و فرزندان ده 
سال به باال، همكاران و خانواده  ايشان در قالب خاطره نويسي با موضوع روز 

بازگشايي مدارس برگزار شد. 
برگزيدگان مسابقه نقاشي:

آرش جمشيدي فرزند بهنام جمشيدي 7 ساله
پانيزسادات صفي پور فرزند غالمحسين صفي پور 7.5 ساله

حديثه صمدپور فرزند ليال بهزادي 8 ساله
آيناز اونق غراوي فرزند خوجه دردي اونق غراوي 8 ساله
يكتا اسمعيلي قرخلو فرزند رضا اسمعيلي قرخلو 8.5 ساله

عسل عليزاده فرزند عزيز عليزاده 9 ساله
هستي هاشمي فرزند محسن هاشمي 9 ساله

كيميا عظيمي منفرد فرزند صمد عظيمي منفرد 9.5 ساله
ستايش عسگري فرزند مجيد عسگري 10 ساله

برگزيدگان مسابقات خاطره نويسي:
جناب آقاي محمد رضا رجعتي همسر سركار خانم افسانه كاكاوند از واحد 

HSE
جناب آقاي مرتضي زارعي از واحد امور برنامه ريزي و كنترل پروژه

كد: 91599
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اول مهر شايد براي خيلي ها نوستالژي ايام بازگشايي مدارس يا 
اولين روز مدرسه باشد. انكار نمي كنم كه براي من نيز همين بوده 
اما اين ايام براي من يادآور خاطره ديگري نيز هست و اين خاطره 

براي من نقش پررنگ تري از روز اول مدرسه را داشته.
روزي كه من داراي يك خواهر كوچك نازنازي شدم و بيشتر 
از آني كه دلهره و اضطراب مدرسه را داشته باشم، شوق ديدن 
خواهر كوچكم را داشتن و بايد تا آخر زنگ منتظر مي ماندم و بعد با 

عجله به خانه مي آمدم تا خواهرم را ببينم. 
چهار روز قبل از شروع مدارس، مرا به مدرسه بردند تا با فضاي 
آنجا آشنا شوم. كتاب هايم را هم گرفتم و خوشحال و خندان به 
خانه برگشتيم. يك روز قبل از شروع مدرسه، مادرم براي وضع 
حمل به بيمارستان رفت و من مجبور بودم روز اول مهر با پدرم 
به مدرسه بروم. والدين من قول داده بودند، وقتي از مدرسه 
به خانه برگشتم مي توانم خواهر كوچكم را ببينم و با او بازي كنم.

من هم نمي توانستم شوقم را پنهان كنم. از كتاب و كيف تازه ، 
از كفش و لباس نو ، از خواهرم .....

شب قبل از مدرسه، با اشتياق لباس هاي كوچك او را پهن شده، 
كنار كاله و پيش بندش گذاشتم و در طرف ديگر هم كيف و كتابها 

و مداد رنگي و مداد و ...
مادرم آن شب بايد در بيمارستان مي ماند. شب، پدرم در حالي 
كه آخرين نصيحت ها را در گوش من مي خواند، كيف مرا با وسايل 
و كتاب هايم پر مي كرد و مي گفت : «پسرم مسووليت پذير باش ، 

كارهايت را به موقع و سروقت انجام بده ...»
از آنجايي كه پدرم نظامي بود، روي كلمات دقت و نظم تاكيد 
من  و  بود  دقيق  و  وقت شناس  بسيار  پدرم  مي كرد.  مخصوصي 
از اين بابت خيلي افتخار مي كردم كه پسر او هستم. بابت حسن 
ختام پند و نصيحت ها و پيش بيني بهانه گيري هاي احتمالي اينجانب، 
پنج ريال وجه رايج آن زمان را هم مرحمت كردند كه فردا هر چه 
دوست داشتم بخرم اما از آنجايي كه به رسم تمام خانه هايي كه 
مادر ندارند، صبح ها اهالي آن خواب مي مانند، متاسفانه من و پدرم 
به طرز فجيعي خواب مانديم. از آنجا بود كه من فهميدم استرس 

زياد، باعث خواب زياد هم مي شود. حاال چرا ؟ نمي دانم !
وقتي پدرم نگاهي به ساعت كرد و نگاهي به چهره من، كامال 
موضوع را گرفتم كه نه جاي درخواست صبحانه است و نه جاي 
بهانه گيري به هر شكل ممكن. سريع روپوش و جورابم را پوشيدم 
و شلوار را هم باال كشيدم ولي هر چه به دنبال زيپ مي گشتم، 
كمترين اثري از آن نبود؛ يعني در آن لحظات پراضطراب و شيرين 
شروع سال تحصيلي حاضر بودم تمام دارايي ام كه همان پنج ريالي 
بود، بدهم ولي آن زيپ را پيدا كنم. تصور آن نگاه عصباني پدرم 

كه مي خواست بگويد:«يعني در اين هفت سال، شلوار پوشيدن 
را هم ياد نگرفتي»، برايم عذاب آور بود. در آخرين لحظه زيپ را 
پشت شلوار پيدا كردم، ديدم خيلي دير است كه بخواهم شلوار را 
در بياورم و از نو بپوشم. سريع از همان پشت زيپ را باال كشيدم 
و روپوش را روي شلوار انداختم و فاتحانه كيفم را دستم گرفتم 

و گفتم من آماده ام.
يعني سلطان محمد فاتح پس از فتح قسطنطنيه چنين احساس 

ظفرمندانه اي را نداشت.
قطعا پدرم نيز در آن  لحظات از اين كه تربيت نظامي گونه او چنين 

نتيجه اي داشته، به خودش مي باليد.
در مسير مدرسه پدرم آخرين پندها را به من مي داد. به خاطر 
ديررسيدن هيچ دانش آموزي در مسير نبود. جلوي درب مدرسه 
ازدحام والدين بود و صداي سرود كه از مدرسه پخش مي شد، 
در خيابان مي پيچيد. وقتي از خيابان رد شديم در آخرين لحظه من 
دست هاي گرم پدر را رها كردم و به سمت مدرسه دويدم اما به 
خاطر عجله اي كه داشتم دقيقا دو قدم مانده به جوي آب پريدم و 
وسط جوي نزول اجالل كردم. يادم هست كه دقيقا سرم از جوي آب 
بيرون مانده بود و من وسط جوي پر از آب نشسته بودم و پاهاي 
پدرم را مي ديدم كه همانطور وسط خيابان ايستاده بود و حركت 
محيرالعقول مرا نظاره گر بود. اينجا بود كه مثل فيلم هاي هندي 

گفتم : آهاي پدر كمك ، كمك .
پدرم  و  خانه  برگشتيم  وقتي  نمي آيد.  يادم  زياد  آن  از  بعد 
لباس هاي مرا عوض مي كرد به قسمت شلوار كه رسيد، قريب به 
يك دقيقه به شلوارم زل زد و آخر سر گفت: «پنج زار ديشب بهت 
دادم ، پنج زار ديگه هم بهت مي دم فقط بگو اين شلوار را چطوري 

پوشيدي؟؟!
من ديگه تا ظهر كار خاصي نداشتم . از كيف و كتاب هم خبري 
نبود . فقط يك كم بازي كردم . پدرم رفت دنبال مادرم . ظهر با 
صداي درب خانه به حياط رفتم. هم از ديدن كيف و كتابهايم كه با 
گيره به بند رخت آويزان بودند، تعجب كردم هم از ديدن مادرم 
غرق شادي شدم البته اين احساسم خيلي قوي تر بود؛ چون بال 
فاصله به مادرم منتقل شد. مادرم نگاهي از سر مهر و شكايت (از 
آن نگاه ها كه فقط مادرها بلدند) به پدرم كرد كه يعني يك روز، 

فقط يك روز من خانه نبودم.

هيچ سالي بدون مهر و هيچ خانه اي بدون مادر مباد.

محمدرضا رجعتي همسر خانم افسانه كاكاوند
مهر 93

خاطره برتر آغاز سال تحصيلي
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مسابقه پيامكي جديد تام نامه 
پيامكي  مسابقه  در  كه  همكاراني  از  تشكر  ضمن 
اطالع  به  كرده اند،  شركت  تام نامه   14 شماره 
مي رساند كه مهلت شركت در دوره جديد مسابقات تا 

25 فروردين ماه 1394 تعيين شده است.
اخير مطلب خانم ساره منطقي  اساس نظرسنجي دوره  بر 
ديد  از  برتر  نوشته  عنوان  غريق«به  مردان  »زنان  عنوان  با 
مخاطبان انتخاب شد همچنين به قيد قرعه آقاي علي حسيني 
از معاونت توسعه منابع انساني و سيستم ها و خانم نازلي دل افروز 

بازرگاني كه در مسابقه پيام كوتاه تام نامه شركت  از معاونت 
نشريه  اين  پيامكي  مسابقات  برندگان  عنوان  به  بودند،  كرده  
انتخاب شدند. همكاران محترم جهت شركت در اين مسابقه 
شماره  به  را  خود  نظر  مورد  مطلب  به  مربوط  كد  مي توانند 
30004897 به صورت پيامك ارسال كنند. خواهشمند است 
تنها يك بار و فقط به يك كد)كه در ابتداي هر مطلب درج 

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

كد: 91601

ويژه نامه عيدانه
با همكاران

هنري  آثار  نمايشگاه  غضنفري:  مرضيه سادات  ـ  تام نامه 
و  ايجاد روحيه سازماني  آنها،  با هدف مشاركت  تام  همكاران 
آشنايي بيشتر ايشان با سبك هاي هنري از 27 تا 29 بهمن ماه 

در شركت تام ايران خودرو برگزار شد.
از  افتتاح شد، 17نفر  تام  ارشد  با حضور مديران  نمايشگاه كه  اين  در 
ماكت سازي،  نقاشي،  زمينه هاي خطاطي،  در  آثار خود  ارايه  به  همكاران 
مجسمه سازي چوبي و دكوپاژ پرداختند. با توجه به ماهيت فعاليت شركت 
تام در بخش صنعت،  مي توان گفت اين نمايشگاه در سطح بااليي برگزار 
و با استقبال خوبي از سوي همكاران مواجه شد كه در اين ميان بسياري از 

بازديدكنندگان به اين موضوع اذعان داشتند.
در اين نمايشگاه كه براي نخستين بار برگزار مي شد،  ضمن نمايش آثار 
توضيحاتي در مورد تكنيك هاي استفاده شده،  مواد و مصالح به كار گرفته 

شده و سبك هاي هنري  به بازديد كنندگان ارايه  شد.
همچنين در حاشيه اين نمايشگاه نظرسنجي از بازديدكنندگان جهت 
»انتخاب بهترين آثار از ديد مخاطبان« به عمل آمد كه در اين ميان آقاي 
جواد سليمي به عنوان برگزيده حوزه نقاشي و خطاطي و آقاي اكبر جوادي 
به عنوان برگزيده هنرهاي تجسمي انتخاب شدند. در جدول ذيل به جزييات 

اين نظرسنجي پرداخته شده است.

كد: 91600نمايشگاه آثار هنري همكارن تام برگزار شد
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