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مردم شكوفايی پيدا كند و فرهنگی كه با همت 
مسووالن و مردم بتواند سمت و سوی حركت 
بزرگ كشور ما و ملت ما را معين كند. لذا من 
شعار و نام امسال را اين قرار دادم: »اقتصاد و 

فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی«

رئيس جمهور:

مسير  در  گرفتن  قرار  و  كيفيت  افزايش  برای 

توسعه بايد بخشی از محصوالت توليدی كشور 

صادراتی باشند. اگر محصوالت ما نتوانند صادر 

شوند، توليد كنندگان كشور رشد، تكنولوژی و 

رقابت با بازارهای جهانی را درک نخواهند كرد.

ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(تسليت باد

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

 براي دريافت فايل الكترونیكي تام نامه به آدرس اينترنتي
استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز استwww.tam.co.irمراجعه فرمايید.
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سخن سر دبير

كد: 91726

فضاي به وجود آمده در پسابرجام موج اميدي در ميان خودروسازان داخلي به وجود آورد. بدون شك 
نمي توان منكر تاثير برگزاري همايش بين المللي صنعت خودرو در رابطه با تعامالت دو طرفه صنعت 

خودرو داخلي با صاحبان تكنولوژي شد.
ايران به عنوان بزرگترين بازار منطقه همواره براي خودروسازان بزرگ جهاني، جذاب بوده و هست. 
با اين وجود در چند سال اخير، تحريم هاي يك طرفه اي كه به كشور تحميل شد، صنعت داخلي خودرو 
سازي را در تنگنا قرار داد. اين تحريم ها چه به لحاظ افزايش هزينه هاي داخلي و چه به واسطه دستيابي 

به تكنولوژي هاي روز مانع سختي براي رسيدن به اهداف بزرگ صنعت خودرو بود.
برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي صنعت خودرو آن هم بعد از يك دهه، در محل دايمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران اتفاقي به ياد ماندني در صنعت خودرو كشور بود به خصوص اين كه برگزاري آن با 
همايش همزمان شده بود.سخنان وزير صنعت در همايش از توليد سه ميليون دستگاه خودرو در سند 
چشم انداز حكايت مي كرد و اينكه ديگر ديد فروش محض مونتاژكاري، نگاه يك طرفه و بعضا از باال به 
پايين جايگاهي ندارد ؛ اشاره به اين واقعيت داشت كه ايران قدرت چانه زني بااليي پيدا كرده و حاال حرف 

از قراردادهاي بردـ  برد به ميان آمده است.
اين كه پژو، خود ابزار رضايت براي حضور در ايران را فراهم كرده و براي اين كار نيز حاضر به پرداخت 
غرامت بيش از 427 ميليون يورويي شده است.اين كه بنز، رنو، سوزوكي، ولوو و فيات براي بازار ايران ابراز 
تمايل كرده اند را مي توان نشانه مثبتي از خروج از تنگناهاي اقتصادي دانست و جاي بسي اميدواري است.
ولي اين زنجيره اميد تنها به خودروسازان منتهي نخواهد شد بلكه شركت هاي قطعه سازي، شركت هاي 
فني و مهندسي و طراحي را نيز در لواي خود خواهد گرفت. انتقال دانش فني ساخت داخل و عجين شدن 
آنها با فرآيند توليد خودروهاي روز بهترين دستاوردي است كه مي تواند براي اين شركت ها به ارمغان آَوَرد.
شركت تام ايران خودرو نيز در دسته شركت هاي فعالي قرار مي گيرد كه سنگ بناي آن از صنعت خودرو 
و فعاليت هاي فني و مهندسي در اين عرصه به خصوص در ساخت خطوط توليد خودرو گذاشته شده 
است. اين شركت در ادامه راه خود با بهره گيري از توان نيروهاي فني و مهندسي زبده داخلي و در كنار 
آموزش هايي كه از دهه هفتاد از شركت هاي اروپايي و به خصوص آلماني دريافت كرده، توانسته است 
با توان مهندسي خود تكنولوژي هاي پيشرفته جذب شده را بومي سازي و ادعا كند تنها شركت داخلي 

صاحب تخصص و داراي صاحب تكنولوژي در اين زمينه است. 
راه اندازي خطوط توليد رانا و دنا در شرايط تحريم بخشي از توان مهندسي اين شركت بود.فضاي جديد 
حضور خودروسازان جهاني و تعريف پروژه هاي جديد توليد خودرو در داخل، در كنار پتانسيل تام در اين 
حوزه بستر مناسبي را براي حضوري نو از تام در عرصه طراحي و راه اندازي خطوط جديد نه تنها براي 

ايران خودرو بلكه براي ساير خودروسازان ايراني آن هم با قيمت رقابتي ايجاد كرده است.
سال 1395 مسلما بعد از مدت ها سال خوبي براي خودروسازان داخلي و تام خواهد بود.

روزهـاي روشـن در كنـار سـال نـو
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نگــاه

به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين حسن روحانی 
گفت: به اعتقاد من سال 1394 يك سال تاريخی و به يادماندنی 

برای ملت ايران است. 
وی ادامه داد: آغاز سال و طليعه آن تعامل سازنده با جهان بود و در اين 
سال همه قطعنامه هايی كه عليه ايران در سازمان ملل و شورای امنيت 
تصويب شده بود، لغو شد و شرايط ايران به عنوان كشوری كه از ديد آنها 
صلح و امنيت جهانی را به مخاطره انداخته به كشور مهمی تبديل شد كه 
طرف همكاری با جامعه جهانی است  و همه تحريم های اقتصادی ملی و 

بانكی كه در رابطه با برنامه هسته ای ايران بود، لغو شد. دكتر روحانی تاكيد 
كرد: امروز فعاليت بانك های ما با بانك های خارجی آغاز شده است و روز به 
روز بيشتر می شود. مساله سوييفت حل شده، بيمه تا حد زيادی اجرايی شده، 
ممكن است هنوز برخی از شركت های بيمه خارجی فعال نشده باشند اما 
بسياری از شركت ها فعال شدند. رئيس جمهوری اظهار داشت: من به ملت 
بزرگ ايران نويد می دهم كه سال 95 به حول و قوه الهی سالی به مراتب 
بهتر از لحاظ شرايط اقتصادی و رفاه عمومی نسبت به سال 94 خواهد بود. 
روحانی گفت: ارزش پول ملی ما و شرايط تورم را می بينيد و می بينيد حتی 
در شرايط ركود در سال گذشته، رشد مثبت سه درصد داشتيم. امسال هم 

رشد ما مثبت خواهد بود و سال آينده رشد بسيار خوبی خواهيم داشت.

مديرعامل گروه خودروسازی ايران خودرو اعالم كرد با توجه 
به افزايش توليد خودرو تا سه ميليون دستگاه در سال 2025 
ميالدی و الزام صادرات يك سوم از اين شمار، به يقين بايد 
سرمايه گذاری های تازه ای در خودروسازی و قطعه سازی 

رخ دهد. 
به گزارش ايرنا، مهندس هاشم يكه زارع افزود: برنامه ريزی شده است 
با همكاری شركت پژو سه محصول 208، 2008 و 301 توليد و به بازار 
عرضه شود. وی اعالم كرد: فرايند همكاری با شركت سوزوكی، بنز، پژو 

و رنو قطعی شده و شركت فيات نيز اين آمادگی را اعالم كرده است كه 
وارد بازار ايران شود. مديرعامل ايران خودرو گفت: در بيشتر قراردادها با 
شركت های خارجی تاكيد شده است دست كم 30 درصد توليد مشترک 
بايد به بازارهای خارجی صادر شود. وی تاكيد كرد: دستيابی به صادرات 30 
درصدی، منوط به توليد قطعه باكيفيت است. يكه زارع گفت: در چهار سال 
آينده توليد مشترک با شركت های خارجی بايد به 70درصد ساخت داخل 
برسد كه افزون بر افزايش ظرفيت قطعه سازان داخلی، باعث می شود 

قطعه سازان كار خود را توسعه دهند و با فناوری ساخت قطعه آشنا شوند.

كد: 91727

نیاز به سرمایه گذاری های تازه
 در صنعت خودرو و قطعه سازی

مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد

كد: 91729

به گزارش خبرگزاري دولت، نعمت زاده وزير صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به رشد بخش صنعت كشور در سال 93 
تصريح كرد: با وجود رشد منفی بخش صنعت طی سال های 
91 تا 92 با تالش مديران و كاركنان صنايع در سال 93 شاهد 
رشد 6.5 درصدی بخش صنعت بوديم و اين افزايش رشد 
ناشی از زيربخش های مختلف صنعت بود كه باز هم صنعت 

خودرو بيشترين نقش را داشت. 
وی متذكر شد: سه درصد رشد 40 درصدی اقتصاد ملی در سال 93 
ناشی از رشد بخش صنعت بود و در بخش صنعت هم نزديك 45درصد 
رشد فعاليت های توليدی در صنايع خودرو بوده كه نشانگر اين است كه با 

وجود سهم كم بخش خودرو در توليد ناخالص ملی،  پيشران بودن آنچه در 
صنايع باالدستی، پايين دستی و اشتغال، نقش فزاينده ای به آن داده است. 
وزير صنعت،  معدن و تجارت با تشريح برنامه راهبردی صنعت خودروی 
كشور در اواخر سال 92 كه با مشاركت اغلب خودروسازان، انديشمندان، 
اساتيد،  قطعه سازان و سازمان های مختلف تخصصی تدوين شد، گفت: 
»بخش عمده ای از رشد صنعت خودرو در سال 93 ناشی از اجرای مواردی 
بوده است كه در برنامه  راهبردی تدوين شده بود. به گفته نعمت زاده، در 
اين چشم انداز پيش بينی شده كه ايران به جايگاه نخست منطقه، پنج 
آسيا و رتبه 11 جهانی برسد و اين در حالی است كه در حال  حاضر رتبه 

خودروی كشور 18 يا 19 است.

مهندس نعمت زاده:

كد: 91728

رییس جمهور: 

نوید برای بهبود شرایط اقتصادی
 و رفاه عمومی در سال 95 

صنعت خودرو بیشترین نقش را در 
رشد صنعت كشور داشته است
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سرپرست طرح توسعه فازهای20 و 21 پارس جنوبی، گفت: برای نخستين بار با ساخت 
مركز كنترل پااليشگاه فازهای 20 و21 پارس جنوبی، طراحی، ساخت و اجرای سيستم های

DCS پااليشگاهی در مگاپروژه های نفت و گاز بومی سازی شد.
عليرضا عبادی افزود: طراحی، ساخت و اجرای سيستم DCS پااليشگاه خشكی و فراساحل فازهای 20و21 
پارس جنوبی، برای نخستين بار توسط متخصصان كشور بومی سازی و بخشی از آن با موفقيت راه اندازی شده 
است. وی اضافه كرد: سهم 60 درصدی استفاده از توانمندی داخلی در ساخت، نصب و اجرای بخش های 
حفاری، سكوهای دريايی، خطوط لوله و پااليشگاه خشكی فازهای 20و21 را يكی از افتخارات مهم اين پروژه 
است.عبادی ادامه داد: اعتماد و اطمينان وزارت نفت به شركت های ايرانی در شرايط دشوار تحريم باعث تحقق 
دستاوردهای بزرگی در اين فازها شده است. وی با اشاره به تاثير برجام بر سهولت تامين منابع مالی و تجهيزات 

مورد نياز پااليشگاهی، از دريافت برخی اقالم تحريمی و تكميل عمليات اجرايی ساخت سكوها خبر داد.

ساخت سیستم های كنترل پاالیشگاهی 
در پارس جنوبی بومی سازی شد

»زيمنس« آلمان توافقنامه انتقال فناوری توربين های كالس F را با ايران امضا می كند.
به گزارش شانا، توافقنامه ای به منظور انتقال فناوری توربين های كالس F شركت زيمنس با نام 
تجاری 4000F-SGT5 در نشستی با حضور »حميد چيت چيان« وزير نيروی جمهوری اسالمی 
ايران، »زيگمار گابريل« معاون صدراعظم و وزير امور اقتصادی و انرژی آلمان و همچنين مديران 
عامل شركت هاي طرف قرارداد در آلمان، به امضا رسيد. توربين 4000F-SGT5 از پيشرفته ترين و 
مطمئن ترين توربين های گازی كالس F در دنيا است كه می تواند در شرايط ايزو توان 307 مگاوات 
با بازده حرارتی 40.1 درصد توليد كند و ميزان NOX و CO حاصل از كاركرد آن با سوخت گاز به 
ترتيب 25 و PPM 80 )قسمت در ميليون( است كه با بايسته های زيست محيطی بين المللی مطابقت 
دارد. در صورت بكارگيری اين توربين در سيكل تركيبی می توان به بازده 59 درصد دست پيدا كرد كه 

فاصله اندكی با بازده سيكل تركيبی توربين های بزرگ كالس H دارد.

امضاي تفاهم با زیمنس در
 بومی سازی توربین 

وزير نيرو گفت: ايران و كره جنوبی همكاری در زمينه صنايع آب و برق را از ارديبهشت95 
اجرايی می كنند.

به گزارش ايرنا، حميد چيت چيان بعد از ديدار با وزير تجارت، صنعت و انرژی كره جنوبی، اظهار 
كرد: امكان همكاری در زمينه های مختلفی همچون ساخت نيروگاه ها، تجهيزات انتقال و توزيع برق، 
شبكه های هوشمند برق، انرژی های تجديدپذير و پروژه های آبی شامل نيروگاه های برقابی، شبكه های 
آب و فاضالب و تصفيه خانه ها وجود دارد. به گفته اين مقام مسوول مطابق توافق های انجام شده، در 
آينده شاهد ارتقای سطح همكاری های دو طرف در حوزه انرژی خواهيم بود و اين توافق ها همزمان با 
سفر رئيس جمهوری كره جنوبی به ايران اجرايی می شود. وزير تجارت، صنعت و انرژی كره جنوبی نيز 
خاطرنشان كرد: متخصصان اين كشور آماده اند تا در زمينه ساخت سدها و نيروگاه ها همچنين پروژه های 

آب شيرين كن و افزايش ميزان توزيع آب با شركت های ايرانی مشاركت بيشتری داشته باشند.

همكاري ایران و كره جنوبي در
 زمینه صنایع آب و برق

نخستين نمايشگاه توانمندی های صنعت خودروی ايران با حضور محمدرضا نعمت زاده 
وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش ايرنا، در اين نمايشگاه 212 شركت داخلی آخرين محصوالت مرتبط با خودرو كه در 
داخل كشور توليد شده است و همچنين خودروهای توليد داخل را به معرض نمايش گذاشتند. در كنار 
اين نمايشگاه، سومين همايش بين المللی صنعت خودروی ايران نيز برگزار شد. پيش از اين سامان 
قربانی دبير اين همايش گفته بود، شركت هايی كه فقط قصد فروش خودرو به بازار ايران دارند، اجازه 
حضور در سومين همايش بين المللی صنعت خودروی ايران و نخستين نمايشگاه توانمندی های صنعت 
خودرو را دارند. گفته شده، صنعت خودرو در ايران 400 هزار شغل به طور مستقيم و 200 هزار شغل 
به طور غيرمستقيم ايجاد كرده و 2.7 درصد توليد ناخالص داخلی كشور را به خود اختصاص داده است.

برگزاري نخستین نمایشگاه 
توانمندی های صنعت خودروی ایران

خودروی آب سوز در پانزدهمين نمايشگاه بين المللی محيط زيست رونمايی شد.
به گزارش ايرنا، عالء الدين جاسمی مخترع خودروی آب سوز در مراسم رونمايی گفت: اين خودرو با 
آب كار می كند و كامال دوست دار محيط زيست است. برای استفاده از آب به جای بنزين و گازوئيل در 
اين خودرو نيازی به تعويض قطعات خودرو نيست و با هزينه بسيار اندک اين جابجايی سوخت امكان پذير 
است. عضو كانون ملی نخبگان جوان افزود: 60 ليتر آب در مخزن سوخت خودرو ريخته می شود كه 
900 كيلومتر مسافت را در مدت 10 ساعت طی می كند.وی تاكيد كرد: خروجی اين خودرو بخار است 
و هيچ گونه آلودگی محيط زيست به همراه ندارد. جاسمی ادامه داد: در هر يك ليتر بنزين، 29 مگاژول 
انرژی توليد می شود، در حالی كه با هر يك ليتر آب 96 مگاژول انرژی توليد خواهد شد. وی گفت كه 

اين اختراع ثبت جهانی شده و در حال انجام ثبت پتنت آن در انگليس هستيم.

رونمایی از خودروی آب سوز

كد: 91730 مهدي ناصرشريعت ـ واحد روابط عمومي

كوتـاه  از
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شـركت تـام

شماره   20
محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، قابليت تشخيص سريع فلزات سنگين 

مانند يون نيكل موجود در پساب های صنعتی را امكان پذير كردند.
اين  گفت:  طرح  اين  محقق  ميرابی  علی  دكتر  نانو،  فناوری  توسعه  ويژه  ستاد  از  ايرنا  گزارش  به 
نانوكامپوزيت ها كه به روشی ساده و كم هزينه تهيه می شود، می تواند در صنايع شيالت برای اندازه گيری 
فلز سنگين نيكل موجود در آب دريا و بافت ماهی به كار رود. وی بيان كرد: امروزه با صنعتی شدن شهرها، 
انواع فلزات سنگين از طريق پساب كارخانه های صنعتی وارد رودخانه و سپس دريا می شوند؛ ورود اين فلزات 
در محل رشد آبزيانی نظير انواع ماهی ها منجر به ورود غيرمستقيم آنها به بدن انسان می شود. وی، هدف 
از اين پژوهش را طراحی يك جاذب مغناطيسی با استفاده از نانو ذرات برای تشخيص سريع فلز نيكل در 
 TrAC Trends in Analytical پساب های صنعتی و حذف آن برشمرد. نتايج اين تحقيق در نشريه

Chemistry به چاپ رسيده است.

تفاهم نامه همكاری ميان شركت راه آهن و كمپانی هيوندايی – روتم كره جنوبی 
به امضا رسيد.

به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی واگن سازی اريكو، شركت هيوندای كره جنوبی 
تمايل خود را برای اجاره به شرط تمليك 150 دستگاه لكوموتيو باری به شركت های خصوص ايراني 
اعالم كرد. شركت هيوندای – روتم كره جنوبی تامين كننده محصوالتی چون لكوموتيو، واگن، ريل 
باس و تجهيزات مربوطه است كه تمايل دارد نسبت به تامين تجهيزات ريلی و ناوگان مورد نياز با 
همكاری سازندگان داخلی اقداماتی را برای راه آهن ايران انجام دهد. بنا بر اين تفاهم نامه، شركت فوق 
با توليد مشترک با سازندگان داخلی و فروش ريل باس با قيمت رقابتی به راه آهن ايران ابراز تمايل 
كرد و مقرر شد شركت هيوندای تمايل خود را برای اجاره به شرط تمليك 150 دستگاه لكوموتيو باری 
به شركت های خصوصی ايرانی فهرست شده و مورد تائيد راه آهن، در قبال ارايه ضمانت نامه شركتی 

توسط راه آهن كشور اختصاص دهد.

شناسایی یون نیكل موجود در 
پساب های صنعتی با فناوری نانو

به منظور تامين ريل باس صورت گرفت؛
امضای تفاهم نامه شركت راه آهن و 

كمپانی هیوندایی – روتم كره جنوبی

در ديدار مديرعامل پوسكو با رييس هيأت عامل ايميدرو براي ساخت كارخانه فوالد 
توافق شد.

به گزارش ماين نيوز، »هان چان كان« رييس و مديرعامل شركت فوالدسازی پوسكو كره جنوبی با »مهدی 
كرباسيان« رييس سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنايع معدنی ايران ديدار و برای همكاری در صنعت 
فوالد با يكديگر مذاكره كردند. مهدی كرباسيان، رييس هيات عامل ايميدرو از برنامه شركت پوسكو برای 
سرمايه گذاری در صنعت فوالد ايران خبر داد. وی افزود: قرار است در مشاركت با شركت پوسكوی كره جنوبی 
كارخانه فوالدی در چابهار تشكيل و در اين كارخانه از سيستم جديد فاينكس برای توليد فوالد استفاده شود. 
وی گفت: سيستم فاينكس سيستم جديدی در زمينه توليد فوالد در دنيا به شمار می رود و قرار است برای 
نخستين بار در ايران مورد استفاده قرار بگيرد و تاكنون نيز تنها در دو كارخانه فوالدی كره جنوبی از اين سيستم 

استفاده شده است. 

توافق با كره جنوبی برای
 ساخت كارخانه فوالد

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: درعملكرد بخش صنعت و معدن كشور طی 
سال های گذشته با رشد منفی روبرو بوديم.

  محمدرضا نعمت زاده خاطرنشان كرد: عملكرد بخش صنعت و معدن كشور طی سال های گذشته 
نشان می دهد كه در اين بخش با رشد منفی 22 درصد روبرو بوديم؛ زيرا كم كاری، كاهش درآمد را به 
همراه داشته است و اين ريشه در تحريم ها دارد. وي گفت: امسال ركود جهانی روی بسياری از حوزه 
های درآمدزا همچون نفت و معادن تاثير گذاشت و ارقام پيش بينی شده نسبت به ارقام ابتدايی امسال 
بسيار كمتر است. وی افزود: ارتقای رقابت پذير در صنعت كشور بايد به سطح كشورهای نوظهور صنعتی 
نزديك شود و رتبه كنونی در شاخص های بين المللی 67 درصد است كه بايد به رتبه 50 برسيم و رتبه 

رقابت ما در منطقه نيز بايد به عدد 6 برسد.

بخش صنعت و معدن كشور در 
سال های گذشته رشد منفی داشت

مسووالن راه آهن جمهوری اسالمی ايران و جمهوری آذربايجان بر راه اندازی قطار 
بين المللی نخجوان- مشهد در كوتاه ترين زمان تاكيد كردند.

 به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست مسووالن راه آهن جمهوری اسالمی ايران 
و جمهوری آذربايجان در نخجوان برگزار شد و مقامات دو كشور بر راه اندازی قطار بين المللی نخجوان 
ايرانی به رياست ›عباس حاجی فتحعلی ها‹ عضو  - مشهد تاكيد كردند. اين نشست با حضور هيات 
هيات مديره راه آهن جمهوری اسالمی ايران و هيات آذری به رياست ›جاويد قربان اف‹ رئيس راه آهن 
جمهوری آذربايجان برگزار شد. در صورتجلسه امضا شده، همكاری در خصوص حل مسائل اداری و 
فنی، راه اندازی قطار بين المللی نخجوان – مشهد، اجاره و استفاده مشترک از واگن های باری جمهوری 
آذربايجان توسط دو كشور، تسريع در اجرای پروژه احداث راه آهن رشت – آستارا وعملياتی كردن كريدور 
حمل و نقل شمال – جنوب با اتصال ايران و جمهوری آذربايجان از طريق راه آهن به يكديگر تا پايان 

سال 2018 مورد تاكيد قرار گرفت.

بین المللی  قطار  راه اندازی  بر  تاكید 
نخجوان- مشهد

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد
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تام  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
جمهوري  اختصاصي  نمايشگاه  در 
هدف  با  عمان،  در  ايران  اسالمي 
معرفي پتانسيل هاي خود در حوزه هاي 
كسب و كار خودرويي و غيرخودرويي 
و تثبيت حضور در بازارهاي صادراتي 

حضور يافت.
تام ايران خودرو در اين نمايشگاه كه از 
6 تا 10 بهمن پذيراي مراجعان بود، عالوه 
حوزه  در  خود  توانمندي هاي  نمايش  بر 
صنعت خودرو، آخرين دستاوردهاي خود را 
در حوزه اتوماسيون صنعتي، معدني، ريلي، 

نفت و گاز و نيرو عرضه كرد.
ساخت  زير  و  متعدد  پروژه هاي  تعريف 
كيلومتر   2200 مانند)احداث  عمان،  در 
سازي،  پل  و  جاده سازي  ريلي،  خط 
احداث  پتروشيمي،  مجتمع هاي  احداث 
و  بنادر  احداث  معدني،   صنايع  كارخانجات 
در  تجاري  آزاد  مناطق  و  لجستيك  توسعه 
اين كشور( از جذابيت هاي اين كشور براي 
سرمايه گذاري و توسعه فضاي كسب و كار 
شركت ها به خصوص تام محسوب مي شود. 
جديد  بازارهاي  به  ورود  ميان  اين  در 
با  مشاركت  عمان،  طريق  از  منطقه 
منطقه  در  مطرح  بين المللي  شركت هاي 
پروژه هاي  مديريت  در  تجربه  كسب  و 
تام  روي  پيش  اهداف  از  بين المللي 

راستا  اين  در  كه  است  كشور  اين  در 
محلي،  شراكت هاي  ايجاد  مانند  اقداماتي 
در  حضور  رو،  پيش  فرصت هاي  مطالعه 
مناقصه هاي مرتبط از جمله اقدامات انجام 
ايجاد  به  توجه  است.با  حوزه  اين  در  شده 
ارتباطات مطلوب سياسي و اقتصادي مابين 

دو كشور ايران و عمان، تام در حال بررسي 
پتانسيل هاي فعاليت در بازار عمان و حضور 
اين  در  بالقوه  فرصت هاي  و  مناقصات  در 

كشور است. 
پيمانكار  عنوان  به  عمان  در  حضور 
عمومي به خصوص در حوزه هاي خودرويي، 
ابزار  و  كنترل  معدني،  پست، صنايع  ريلي، 
طريق  آب)از  تصفيه  سيستم هاي  و  دقيق 
همچنين  محلي(  شركت هاي  با  مشاركت 

مشاركت  براي  عماني  گذار  سرمايه  جذب 
در طرح ها از جمله اولويت هاي تام است.

قراردادی  اساس  بر  است،  ذكر  به  الزم 
كه ميان گروه صنعتي ايران خودرو، دولت 
عمان و بخش خصوصی اين كشور در حين 
طرفين  رسيد،  امضا  به  نمايشگاه  برگزاري 
متعهد شدند تا نسبت به ايجاد يك شركت 
با هدف سرمايه گذاری مشترک سه جانبه 

اقدام كنند. 
از  دريافتي  اطالعات  براساس 
ايران خودرو، طرف های عمانی شامل دولت 
از  درصد   80 تامين  با  بخش خصوصی،  و 
با  ايران خودرو  و  سرمايه گذاری  كل  مبلغ 
در  غيرنقدی  صورت  به  20درصدی  آورده 
قالب خدمات فنی و مهندسی و تكنولوژی 
را  رانا  و  دنا  محصوالت  توليد  خط  توليد، 
خواهند  راه اندازی  »ُدُقم«  آزاد  منطقه  در 
اين كارخانه  توليدشده در  كرد. خودروهای 
نيمه  قطعات  صورت  به  نخست  مرحله  در 
ايران  از  ارسالی  )اس.كی.دی(  منفصله 

مونتاژ خواهند شد. 
گرفته،  صورت  برنامه ريزی های  مطابق 
قرار است مراحل بعدی توسعه اين كارخانه 
بدنه سازی  و سپس  رنگ  ايجاد خطوط  با 
تكميل و اين كارخانه به پايگاه منطقه ای 
حوزه  در  خودرو  ايران  محصوالت  توليد 
خليج فارس و نيز شمال آفريقا تبديل شود.

كد: 91731
حضور تام در نمایشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ایران در عمان

غرفه تام در نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در عمان

از  منطقه  جديد  بازارهاي  به  ورود 
با شركت هاي  طريق عمان، مشاركت 
كسب  و  منطقه  در  مطرح  بين المللي 
پروژه هاي  مديريت  در  تجربه 
تام  روي  پيش  اهداف  از  بين المللي 
راستا  اين  در  كه  است  كشور  اين  در 
شراكت هاي  ايجاد  مانند  اقداماتي 
رو،  پيش  فرصت هاي  مطالعه  محلي، 
از جمله  حضور در مناقصه هاي مرتبط 
اقدامات انجام شده در اين حوزه است.

از تام چه خبر؟
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شماره   20 پست برق جاجرم توسط كارشناسان تام برق دار شد
كد: 91732

برق  فشارقوي  پست  پهلوان مقدم:  حسن  ـ  تام نامه 
400/132 كيلوولت جاجرم توسط كارشناسان تام  احداث 

و برق دار شد.
با اتمام فعاليت هاي طراحي، تامين، نصب، تست و راه اندازي  تجهيزات 
در پست 400/132 كيلوولت جاجرم، اين پست به همت كارشناسان تام 
در دهه فجر برق دار شد.الزم به ذكر است كه پست  برق مذكور در شهر 
جاجرم واقع در 130 كيلومتري شمال غرب بجنورد و 220 كيلومتري جنوب 

شرق گرگان قرار دارد. كارفرماي پروژه شركت سهامي برق منطقه اي 
خراسان و مشاور پروژه شركت منيران بوده و تعريف و احداث پروژه با هدف 
تغذيه كارخانه آلوميناي جاجرم و شهرک صنعتي منطقه و پايداري بيشتر 

شبكه سراسري برق صورت گرفته است . 
پست برق جاجرم قابليت كنترل از راه دور به صورت  DCS )بدون 
اپراتور( را نيز دارد.احداث اين پروژه از مهرماه سال 1393 آغاز شد و طراحي 

، تامين و اجراي آن طي 15 ماه به پايان رسيد.

ساخت اولین دكل تله كابین دانشگاه آزاد از سوي تام
كد: 91733

تام نامهـ  حميدرضا حسن نژاد: با تالش كارشناسان شركت 
تام و ماشين ابزار عمليات ساخت اولين دكل )دكل شماره 7( 
سيستم حمل و نقل كابلي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات به 

پايان رسيد.
اين عمليات شامل برش كاري، ماشين كاري، نورد، جوشكاري، مونتاژ و 
در نهايت گالوانيزه كردن دكل بوده است كه بر اساس استانداردهاي ساخت 

شركت دپلماير اتريش به پايان رسيد. اين پروژه بالغ بر 63 درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته است.

ساخت دكل شماره هفت از اين جهت حائز اهميت است كه اولين 
تجربه تام در اين زمينه محسوب مي شود و بر همين اساس تام ايران خودرو 
به تكنولوژي ساخت در اين زمينه دست پيدا كرد و از اين پس مي تواند 

همكاري هايش را با شريك تجاري خود توسعه دهد.

پست فشارقوي برق 132 / 400 كیلوولت جاجرم

دكل شماره 7 پروژه سیستم حمل و نقل كابلي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

از تام چه خبر؟
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نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
 شماره   20

اسكادای تام در سالن پرس ایران خودرو

كد: 91734

افزار  نرم  باستاني:  حامد  ـ  تام نامه 
از  پايلوت  طور  به   TAM SCADA
پرس  سالن  در   1394 ماه  ارديبهشت 
مورد  و  شده  نصب  ايران خودرو  جنوبی 
خط  است.  گرفته  قرار  بهره برداری 
اين  رباتيك  خط  جديدترين  G2-1كه 
ربات  كارشناسان  توسط  است،  سالن 
سال1394به  نوروز  در  تام  كنترل  و 
KUKA تجهيز شد و  آخرين تكنولوژی 
سپس اين نرم افزار بومی، در اين پروژه 
اكنون  شد.  زيمنس  سيستم  جايگزين 
نسخه های  سال،  يك  گذشت  از  پس 
خط   در  نيز  تام  محصول  اين  جديدتر 
مذكور به طور موفقيت آميز راه اندازی و 

تحويل شده است. 
 WIA اين خط توليد شامل 6 عدد پرس
 R3500  KR100 )شامل  ربات  عدد   8 و 
كنترلر  با  همگی   )KR120 و    Quantec
KRC4 است كه در ابتدای آن يك سيستم 
قرار   Blank شارژ  جهت   Destacker
كامال  صورت  به  خط  اين  ربات های  دارد. 
گرفته اند  قرار  گونه ای  به   synchronize
عدد  دو   ،destacker در  عدد  يك  كه 
صورت  به  عدد  چهار   ،Turn Over جهت 
نيز  و يك عدد   Inter Press ميانی جهت 
در  است.  شده   نصب  خروجی  ايستگاه  در 
 15 حدود  بازده  با  سيستم  اين  حاضر  حال 
اين  در  توليد  خطوط  ديگر  از  بيشتر  درصد 
در  بدنه  قطعات  توليد  حال  در  مجموعه 
است.  ايران خودرو  پرس شاپ جنوبی  سالن 
طور  به  سيستم،  بودن  بهينه  به  توجه  با 
دقيقه  در  قطعه   8/6 تا   7/8 حدود  ميانگين 
در اين خط توليد می شود. نقش نرم افزار تام 

اسكادا در اين سيستم جمع آوری، انبارش و 
اين  های  متغير  كليه  اطالعات  مانيتورينگ 
خط )شامل پرس ها، ربات ها و ديگر ماشين 
امكان  نرم افزار  اين  طريق  از  است.  آالت( 
مشاهده خطاهای سيستم، وضعيت عملكرد 
خط به طور كلی، متغيرها و از همه مهمتر 
 Real به صورت  آن  سلول  هر  پارامترهای 

Time وجود دارد. 
طريق  از  حياتی  مقادير  سيستم  اين  در 
می گيرد  قرار  مدير  و  كاربر  اختيار  در   HMI
و  توليد  وضعيت  پويا،  نمودارهای  همچنين 
بازده را در هر لحظه نمايش می دهد. از طرف 
ديگر جهت تغيير برنامه و سرعت توليد نيز به 
سهولت از اين نرم افزار استفاده می شود. تعداد 
تگ هاي آنالوگ و ديجيتال اين خط 2092 
 Data Base عدد است كه به طور پيوسته در
سيستم ذخيره سازی قرار مي شود. بر اساس 
  Reporting بخش  شده،  ذخيره  اطالعات 
و  متنی  گزارشات  استخراج  امكان  سيستم 
نموداری را داراست كه جهت تحليل سيستم 
برنامه ريزی  در  همچنين  مديريتی  اليه  در 
سيستمی  خطاهای  گزارش   ارايه  و  توليد 

و  تعميرات  منظور  )به 
نگهداری بهينه تر( مورد 
می گيرد.  قرار  استفاده 
موقع  به  انبارش  و  توليد 
از  بدنه  پرسی  قطعات 
آن جهت در چرخه توليد 
ايران خودرو حائز اهميت 
است كه اختالل در توليد 
می تواند  بخش  اين 
توليد  جبران ناپذير  تبعات 

كند.  ايجاد  را  شركت  محصوالت  برخی  در 
اعتمادپذيری  و  امنيت  كه  اينجاست  در 
آنجايی  از  می كند.  خودنمايی  تام  اسكادای 
ابری  رايانش  اساس  بر  سيستم  اين  كه 
قابل  افزونگي  است،  شده  پياده سازی 
سيستم  اين  در   )redundancy( اعتمادي 
وصل  و  قطع  مواقع  در  حتی  دارد  وجود 
بدون  و  خودكار  طور  به  سيستم  تابلو،  برق 
ايجاد اختالل  در حالت آماده قرار می گيرد. 
مزايای  از  يكی  است،   OPC از  استفاده 
شده  باعث  كه  است  نرم افزار  اين  اصلی 
كليه  با  كامل  سازگاری  در  بتواند  سيستم 
آالت  ماشين  و  پرس ها  از  خط،  تجهيزات 
جديد  بسيار  ربات های  تا  گرفته،  قديمی 
ابزار،  به  توجه  با  كند.  قرار  بر  ارتباط  كوكا 
امكانات و انعطاف پذيری نرم افزار تام اسكادا، 
سهولت استفاده از رابط كاربری استاندارد آن، 
امنيتی  و  پردازشی  فرايندهای  اعتمادپذيری 
آن  آميز  موفقيت  و نصب  از يك طرف  آن 
تعميم  امكان  ديگر،  طرف  از  فوق  خط  در 
پرسی  سالن های  كليه  به  محصول  اين 

ايران خودرو در حال بررسی است.

يكي از خطوط تولید سالن پرس ايران خودرو كه نرم افزار تام اسكادا در آن به كار گرفته شده است

يكي از صفحات HMI نرم افزار تام اسكادا در خط پرس)در حال 
نمايش اطالعات اصلي خط توليد(

از تام چه خبر؟
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نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره   20 برج هاي خنك كننده فوالد بردسیر آماده راه اندازي شد

با  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
اتمام نصب برج هاي خنك كننده فوالد 
بردسير و انجام عمليات پايپينگ واحد 
پيشرفت  پروژه،  اين  آب  خنك كاري 
فيزيكي اين واحد به بيش از 70 درصد  

رسيد. 
مراحل طراحي و تامين اين مجموعه  به 
صورت كامل در داخل كشور انجام پذيرفته 
چهار  بر  بالغ  ارزي  جويي  صرفه  كه  است 

ميليون يورو را در پي داشته است. 

خنك كاري آب اين واحد توسط برج هاي  
با  تر«  »برج  نوع  از  بتني  خنك كاري 
ظرفيت  و   8000  h/m3 گردش  در  دبي 
در  مي پذيرد.  انجام    140MWسرمايشي
هفت  شامل  خنك كننده  برج هاي  مجموع 
از  پس  كه  است  متر   90 طول  به  ِسلول 
اتمام عمليات بتن ريزي با حجم  4500 متر 
مكعب، نصب كليه تجهيزات اين دو برج به 
بخش،  اين  در  است همچنين  رسيده  پايان 
عمليات نصب تجهيزات پست برق و راهبري 

سيستم مراحل تكميلي خود را طي مي كند 
در  قسمت  اين  استفاده  مورد  ترانس هاي  و 

محل خود نصب شده اند.
 در حال حاضر مراحل آخر نصب و اجراي 
33عدد  مرتبط)شامل  پمپ خانه  پايپينگ 
اين  تكميل  با  و  بوده  اقدام  دردست  پمپ( 
براي كابل كشي هاي مرتبط،  بخش، شرايط 
براي  آماده سازي  و  سيستم  كردن  برق دار 
مهيا  ابتداي سال 1395  در  راه اندازي  پيش 

مي شود. 

كد: 91735

برج هاي خنك كننده فوالد بردسیر

با امضاي تفاهم نامه همكاري ميان شركت هاي تام و فاضالب تهران تحقق يافت؛
گسترش فعالیت هاي تام در حوزه آب و فاضالب

با  عادل:  مهدوي  تام نامه  ـ   الهه 
بازار  استرانژيك  برنامه هاي  به  توجه 
آب و فاضالب ايران و با هدف افزايش 
حوزه،  اين  در  تام  فعاليت هاي  گستره 
و  شركت  اين  ميان  نامه اي  تفاهم 
شد. منعقد  تهران  فاضالب  شركت 
با در نظر گرفتن موقعيت خاص جغرافيايي 
زياد  احتمال  بيني  پيش  و  ايران  كشور 
منطقه،  آينده  در  آب  بحران  با  مواجهه 
و  زيرساخت ها  مدرنيزاسيون  و  نوسازي 
است.  ضروري  امري  كشور،  آبي  تاسيسات 
با توجه به اين مهم، حوزه آب و فاضالب 
را مي توان از حوزه هاي اصلي سرمايه گذاري 

تام  شركت  و  برشمرد  ايران  آينده  بازار  در 
ايران خودرو با اتكا به دانش و توانايي فني خود، 
مي تواند نقش بسزايي در اين بازار ايفا كند. 
انعقاد تفاهم نامه با شركت فاضالب تهران 
اولين  ميتوان  را  جاري  سال  ماه  بهمن  در 
دانست.  هدف  اين  به  نيل  راستاي  در  گام 
آقايان  امضاي  به  كه  نامه  تفاهم  اين  در 
اصغر  تام،  شركت  مديرعامل  اعواني  مظفر 
تهران  فاضالب  شركت  مديرعامل  رياضتي 
برنامه ريزي  معاون  اكبريان  حسين  و 
به  رسيده،  شركت  اين  انساني  منابع  و 
همكاري هاي  اصلي  زمينه هاي  تبيين 

است. شده  پرداخته  شركت  دو  ميان  آتي 
زمينه هاي  در  طرف  دو  توافق  اين  طي 
خواهند  همكاري  به  يكديگر  با  گسترده اي 
پرداخت. از آن جمله مي توان به فعاليت هاي 
علميـ  پژوهشي، آموزش، مهندسي معكوس، 
خدمات  و  درنمايشگاه ها  مشترک  حضور 
كرد. اشاره  مختلف  حوزه هاي  در  تخصصي 
تفاهم  اين  موجب  به  است  گفتني 
آموزشي،  اهداف  تحقق  منظور  به  و  نامه 
با  مشتركي  كميته  علمي،  و  پژوهشي 
هدف  با  و  طرفين  نمايندگان  حضور 
شد. خواهد  تشكيل  امور  اين  پيگيري 

از تام چه خبر؟
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نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
 شماره   20

با تالش كارشناسان تام؛
پیشرفت پروژه VD)گاززدایي فوالد در خالء( ذوب آهن به 60درصد رسید

كد: 91737

تامين  طراحي،  پروژه  هاشمي:  محسن  ـ  تام نامه 
 Vacuum(خالء تحت  گاززدايي  كارخانه  راه اندازي  و 
مي شود،  انجام  تام  سوي  از  كه  ذوب آهن   )Degassing

تاكنون حدود 60درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
 اين پروژه با هدف تامين فوالد آلياژي مناسب براي توليد ريل، 
آهن  ذوب  از طرف شركت   EPC به صورت   93 تابستان سال  از 

اصفهان به شركت تام ايران خودرو واگذار شد.
هدف از ايجاد اين كارخانه تامين مواد خام مورد نياز براي توليد 
ريل در شركت ذوب آهن است. اين كارخانه قادر خواهد بود در مدت 
30 دقيقه مقدار هيدروژن 130تن فوالد مذاب ورودي را در خالء 

millibar 0.7 (0.5torr( به كمتر از ppm 1.5 برساند.
پلنت گاززدايي است كه  نمونه ساخت داخل  اولين  اين كارخانه 
از  و  گرفته  صورت   INTECO اتريشي  شركت  طراحي  اساس  بر 

اين جهت اهميت استراتژيك در انتقال تكنولوژي و خودكفايي در 
كليه  ساخت  بر  عالوه  راستا  اين  در  است.  دارا  را  كشور  صنعت 
بار در كشور، ساخت دستگاه واير  اولين  براي  تجهيزات مكانيكي، 
فيدينگ همچنين منيپوالتور جابجايي النس در اين پروژه در حال 

انجام است.
تام  شركت  فوالدسازي،  كارخانه هاي  ساير  نياز  به  توجه  با   
فوالد  صنعت  در  تجهيزات  اين  تامين  در  موثري  نقش  مي تواند 

سازي كشور داشته باشد.  
تاكنون اين پروژه پيشرفت قابل قبولي داشته است به نحوي كه 
تاكنون عمليات سيويل آن تكميل و اغلب قطعات و تجهيزات آن 
با تناژي بالغ بر 400 تن ساخته و به سايت منتقل شده و در حال 

نصب است. 
پيش بيني شده اين پروژه در سال 95 به بهره برداري برسد.

پروژه سامانه اطفاي حریق تونل خط
 یك متـرو اصفهان تحویل موقت شد

اطفاي حريق  پروژه سامانه  رفيعي:  ـ مهرداد  تام نامه 
تونل خط يك مترو اصفهان تحويل موقت شد.

با ابالغ صورتجلسه تحويل پروژه سامانه اطفاي حريق تونل خط 
از جانب سازمان قطار  يك مترو اصفهان در سوم بهمن ماه 1394 

شهري اصفهان ، پروژه مذكور تحويل موقت شد. 
شايان ذكر است عمليات طراحي، تامين و اجراي پروژه مذكور  در 

مدت 15 ماه انجام پذيرفت. 
 18 طول  به  حريق  اطفاي  پايپينگ  اجراي  شامل  مذكور  پروژه 
تونل و 11  فايرباكس در داخل  از 280 عدد  كيلومتر و نصب بيش 
عدد بوستر پمپ هاي آبرساني و آتش نشاني در ايستگاه ها در بخش 
تاسيسات مكانيك و اجراي مخزن بتني ذخيره آب به ظرفيت 100 متر 
مكعب، آرماتوربندي به وزن 30 تن و بتن ريزي كف، ديواره ها و سقف 
جمعا به مقدار 150مترمكعب در بخش سيويل است همچنين در بخش 
بوستر  تغذيه  اجراي هفت كيلومتر كابل كشي جهت  تاسيسات برق، 

پمپ هاي آتش نشاني و آبرساني از پست هاي LPS صورت پذيرفته 
است.الزم به ذكر است پروژه سامانه اطفاي حريق تونل خط يك مترو 

اصفهان، در سال 1393 اخذ شد.

كد: 91738

نصب ايجكتورهاي پروژه گاززدايي تحت خالء) Vacuum Degassing Plant ( ـ تام نامه / عكاس:علیرضا مجدي

از تام چه خبر؟
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نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره   20 نشان سرآمدي منابع انساني ایران خودرو از آن تام شد

خودرو  ايران  تام  شركت  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
باالترين نشان سرآمدي منابع انساني گروه ايران خودرو را 

كسب كرد.
سطح  در  كه  است  سال  چهار  انساني  منابع  سرآمدي  مدل   
چند  طي  توانسته  تام  شركت  و  مي شود  اجرا  خودرو  ايران  گروه 
شود.  جايزه  اين  در  برتر  جايگاه هاي  كسب  به  موفق  اخير  سال 
سرآمدي منابع انساني يك ارزيابي كلي از شاخص هاي مدل تعالي 
مي شود. انجام  رادار  منطق  مدل  اساس  بر  كه  است  انساني  منابع 

انساني  منابع  حوزه  در  تام  عملكرد  به  مربوط  ارزيابي  اين 
شد. اعالم   94 سال  در  آن  نتيجه  كه  است  بوده   93 سال  در 

منابع  توسعه  خدمات،  جبران  برنامه ريزي،  استراتژي،  رهبري، 
عملكردي  نتايج  انساني،  منابع  اداركي  نتايج  كار  روابط  انساني، 
ارزيابي  اين  شاخص هاي  از  سازماني  نتايج  و  انساني  منابع 
ذكر  معيار هاي  اساس  بر  توانست  تام  شركت  كه  مي شود  محسوب 
كسب  در  كننده  شركت  و  گروه  هاي  شركت  كليه  ميان  از  شده 
كند. خود  آن  از  برنز  تنديس  دريافت  با  را  نخست  مقام  جايزه، 

تحول در ساختار سازماني و فرایندها

ارتقاي  راستاي  در  خواجه حسني:  سهيل  ـ  تام نامه 
ايران  تام  شركت  ذينفعان،  ساير  و  مشتريان  رضايت 
و  سازماني  ساختار  در  تحول  ايجاد  به  اقدام  خودرو 

كرد.  خود  فرايندهاي 
متمركز  واحد  ايجاد  آمده،  وجود  به  مهم  تغييرات  از  يكي 
با  كه  بود  بهداشت  و  ايمني  كيفيت،  بازرسي،كنترل  مديريت 
پروژه هاي  در  كيفيت  مستقل  و  يكپارچه  سيستم  ايجاد  هدف 

شد.  تشكيل  تام 
سازماندهي،  ريزي،  برنامه  حوزه،  اين  ماموريت  مهمترين 
و  بهداشت  ايمني،  كيفي،  فرايندهاي  كنترل  و  نظارت  اجرا، 

تام است. پروژه هاي  محيط زيست در 
ايمني  بازرسي، كنترل كيفيت،  ايجاد واحد مستقل مديريت  با 
تعامالت  ايجاد  مانند  روش هايي  از  مي رود  انتظار  بهداشت،  و 

فرهنگ  ارتقاي  سازمان،  مختلف  واحدهاي  و  پروژه ها  با  بهينه 
حوزه  روش هاي  استانداردسازي  و  تدوين  و  سازمان  در  كيفيت 

نتايج خوبي حاصل شود. در سطح شركت   HSE و  كيفيت 
كنترل  منظور  به  سازوكاري  ايجاد  آنها  مهمترين  كه  نتايجي 
طريق  از  شركت  مديريت  به  گزارش دهي  و  كيفي  نظارت  و 
كيفيت  وجود  عدم  از  ناشي  هزينه هاي  كاهش  كيفيت،  مديريت 
احتمالي،  حوادث  از  ناشي  هزينه هاي  كاهش  پروژه ها،  در 
زيرساخت هاي  ايجاد  پروژه،  تحويل  و  راه اندازي  زمان  كاهش 
آوردن  بدست  كشور،  در  معتبر  برند  يك  ايجاد  جهت  در  الزم 
بر  متعدد  بازنگري هاي  عدم  خارجي،  و  داخلي  بازارهاي 
طرح هاي مهندسي و به دنبال آن  كاهش تلفات زمان و هزينه 
اخذ  و  كيفيت  ملي  جايزه هاي  در  موفق  حضور  و  آن  از  حاصل 

است. راستا  اين  در  معتبر  گواهينامه هاي 

كد: 91740

تنديس سرآمدي منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو

از تام چه خبر؟

كد: 91739
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مديـرعامـل تـام:

دفتر  به  كه  بود  كارتابل  امضاي  حال  در  و  وقت  آخر  كياني:  محمد  ـ  تام نامه 
از مشغله  نظر خسته  به  كه  اين  با  رفتيم  تام  اعواني مديرعامل  مهندس مظفر 
روز بود، استقبال خوبي از مصاحبه با نشريه تخصصي شركت كرد و پر انرژي به 

سواالت ما جواب داد. 
مهندس مظفر اعواني حدود يك سال است كه سكان مديريت تام را برعهده 

گرفته است.
وي تام را شركتي با توان مهندسي باال و نيروهايي نخبه مي داند و مي گويد: سال 
1394 جزو سال هاي بسيار سخت تام بود اما با تالش كارشناسان و مديران، با 

كمترين مشكل و بدون استرس توانستيم از آن عبور كنيم.
 وي همچنين از اصالح ساختار سازماني شركت، به عنوان بزرگترين كار شركت 

تحت مديريتش در سال 1394 ياد مي كند. 
آينده كاري تام، روند ادامه پروژه ها در مقابل ركود بازار، نگهداشت نيروهاي 
متخصص و آخرين وضعيت برخي پروژه هاي بزرگ تام از جمله محورهايي است 

كه در اين مصاحبه به آن پرداخته ايم.

مهندس مظفر اعواني مدير عامل شركت تام ـ تام نامه/ عكاس: رضا مهاجر

كد: 91741

14
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 عملكرد شـركت طي يك سـال اخير و روند توسعه 
آن را چگونـه ارزيابـي مي كنيـد؟

ــود ولي  ــام ب ــخ ت ــال هاي تاري ــخت ترين س ــزو س ــال ج امس
ــركت، با كمترين  ــبختانه با تالش كارشناسان و مديران ش خوش
ــانديم.  ــه پايان رس ــي آن را ب ــكل خاص ــدون مش ــترس و ب اس
ــت به گريبان بود، مربوط  ــال تام با آنها دس ــكالتي كه امس مش
ــدم تعريف  ــتر به ركود و ع ــت كه بيش ــايل بازار بوده اس به مس

ــرد. ــدا مي ك ــاط پي ــي ارتب ــاي عموم پروژه ه
ــراي  ب ــز  ني ــي  خصوص ــرمايه گذار  س ــي  فضاي ــن  چني در   
ــن فضايي كار را  ــود و چني ــرمايه گذاري جديد دچار تنگا مي ش س
ــوار مي كند. در واقع توانمندي  ــركت هاي پيمانكاري دش براي ش
ــد. در نتيجه  ــود، عامل موفقيت مان ش ــي كه در تام موجود ب ذات
ــز از برنامه فروش  ــج درصد ني ــايد حتي پن ــن عملكردي ش چني
ــال  ــه تنها تحقق برنامه س ــت ك ــر برويم. اين در حالي اس جلوت

ــيار بزرگي بود. ــته نيز كار بس گذش

 طي يك سـال گذشـته كاهش پروژه هـاي عمراني 
كسـب و كار تام را نيز تحت 
تاثيـر خود قـرار داد، به نظر 
بودجـه  كسـري  رسـد  مـي 
تومانـي  ميليـارد  45هـزار 
نوسـانات  كنـار  در  امسـال 
احتمالـي آينـده قيمت نفت و 
تصويـب نفـت 40دالري در 
بودجـه، باز هـم تاثير خود را 
بر تعريف پروژه هاي عمراني 
نشـان دهد، براي سـال 95 
موضوع  اين  بـراي  برنامه اي 

ديده ايـد؟
مي كنم  تصور  ــن  چني هم  بنده 
ــه توانمندي هاي  ــه ب ــه با توج ك
ــت نفت و گاز   ــت و افق قيم دول

ــخت تر از گذشته تعريف شوند  در سال 1395، پروژه هاي ملي س
ــاير  ــت كه آن را از س ولي در اين عرصه تام داراي دو ويژگي اس

ــركت ها متمايز مي كند. ش
ــه خوبي با  ــت كه ب ــي اس ــرده و جوان ــروي تحصيل ك  اول ني

ــرايط بازار خود را وفق مي دهند. ش
ــه عنوان  ــهامدار خوب ب ــود يك س ــه تام از وج ــن ك  دوم اي
ــرد كه در ركود  ــام ايران خودرو بهره مي ب ــتوانه اي قوي به ن پش
ــاير  ــت و برخالف س ــع داراي حركت رو به جلو اس ــي صناي برخ
ــود. از  ــودرو پروژه هاي بهبود تعريف مي ش ــع، در صنعت خ صناي
ــال اخير، خودمان را براي  ــوي ديگر با مديريت هزينه يك س س

ــختي آماده كرده ايم دوران س
ــال 1395 چابك تر خواهيم بود. . به همين دليل س

 آقـاي مهنـدس امـروز كـه در حـال صحبـت با هم 
هسـتيم. بـزرگان صنعت خودرو در همايشـي در سـالن 
اجالس گرد هم آمده بودند تا راه كارهاي كار مشـترک با 

خودروسـازان ايراني را بررسـي كنند، تـام تا چه اندازه 
مي تواند اميدوار باشـد كه سال آينده در خصوص خطوط 

جديد توليد بـراي خودروهـاي جديـد ورود پيـدا كنـد؟
ــارت دورنمايي از  ــت، معدن و تج ــن همايش وزير صنع در اي
ــور به توليد سه ميليون  ــيم كرد كه در آن كش صنعت خودرو ترس
ــت خواهد يافت. با توجه به ظرفيت  ــتگاه خودرو در سال دس دس
ــراي دو ميليون  ــرمايه گذاري ب ــتگاهي فعلي، س يك ميليون دس

ــت.  ــاركت اس ــتگاه ديگر بهترين موقعيت براي مش دس
ــراي همكاري ايران خودرو  ــكيل جوينت ونچر ب با توجه به تش
ــد از توان خود چه در  ــازان جهاني، تام مي توان ــاير خودروس با س
ــاخت داخل تجهيزات مدرن و چه در مباحث انتقال تكنولوژي  س

ــد. ــرداري كن بهره ب

 بـه نظـر حضرتعالـي مشـكلي بـه لحـاظ سـاخت 
داخـل خطوط توليـد با توجه به توليـد خودروهاي روز از 

شـركت هاي مختلف نخواهيم داشـت؟
ــت. البته  ــام در ايجاد خطوط توليد اس ــدي اختصاصي ت توانمن
شركت هاي خارجي بيشتر دوست 
ــان انجام  دارند اين كار را خودش
دهند. با اين حال تام بايد با ارايه 
ــاي خود در اين حوزه  توانمندي ه
ــودرو،  ــت ايران خ ــار حماي در كن
ــه نيز حضور  ــد در اين عرص بتوان

ــد. ــته باش جدي داش
ــهامدارمان  س كه  است  درست 
ــام  ت ــي  ول ــت  اس ــودرو  ايران خ
ــت خودرو  ــه اي در صنع بايد وزن
ــل  ــركت هايي مث ــي از ش و جزي
ــاير  ــور و س ــان موت ــايپا، كرم س
ــود و  ــز تلقي ش ــازان ني خودروس
ــه  ــود در عرص ــاي خ توانمندي ه

ــيون را نيز به آنها عرضه كند. اتوماس

 شـما تاكيـد خاصـي در دو حـوزه نفتـي و معدنـي 
داشـتيد، با توجه به تحـوالت چند وقت اخير آيا همچنان 
ايـن دو بازار مورد تاكيد جنابعالي اسـت؟ شـرايط بازار 

چه تاثيري در حركت به سـمت  آنها داشـته اسـت؟
ــي توانمندي هاي  ــي و معدن ــام در دو حوزه نفت ــان ت كارشناس
ــي بااليي دارند و بيشترين درآمدزايي كشور نيز در همين  مهندس
ــت اما بايد بدانيم شرايط كسب و كار جهاني در اين  دو حوزه اس
ــت. در صنعت فوالد و ساير فلزات  حوزه ها فعال با ركود مواجه اس
ــت و  ــانات قيمت فوالد راكد اس ــاي بزرگ به دليل نوس پروژه ه
ــوي سرمايه گذاران مقرون به صرفه  تعريف پروژه هاي جديد از س
ــع نفتي وجود دارد و وزارت  ــن وضعيت نيز در صناي ــت. همي نيس
ــياري از پروژه هاي جديد را متوقف كرده و بيشتر به فكر  نفت بس

ــت.  احياي پروژه هاي نيمه كاره اس
ــز اين كه توانمندي هاي خود  ــا اين حال ما چاره اي نداريم ج ب

ــم. ــظ كني ــوزه حف ــن دو ح را در اي

15

از  را  آن  كه  است  ويژگي  دو  داراي  تام   
نيروي  اول  مي كند.  متمايز  ساير شركت ها 
خوبي  به  كه  است  جواني  و  تحصيل كرده 
دوم  مي دهند.  وفق  را  خود  بازار  با شرايط 
اين كه تام از وجود يك سهامدار خوب به 
عنوان پشتوانه اي قوي به نام ايران خودرو 
بهره مي برد كه در ركود برخي صنايع داراي 
ساير  برخالف  و  است  جلو  به  رو  حركت 
بهبود  پروژه هاي  صنايع، در صنعت خودرو 

تعريف مي شود.
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 ما در فوالد بردسـير با توجـه به حجم پروژه به نظر 
عملكـرد قابل قبولي داشـتيم، وضعيـت حاضر و آينده آن 

را چگونـه مي بينيـد؟
ــرفت خوبي داشته است ولي متاسفانه  اين پروژه با اين كه پيش
ــد. »ميدكو« جزو  ــا مواجه ش ــع مالي كارفرم ــا محدوديت مناب ب
ــود و در تالش براي  ــوب مي ش ــور محس كارفرماهاي خوب كش
ــاه توليد  ــعي داريم تا خردادم ــت. ما س ــتن آن اس زنده نگه داش
ــيم و اميدواريم با  ــته باش ــير داش زودهنگام از پروژه فوالد بردس
ــال 1395 اين پروژه تكميل شود.  تامين مالي به موقع تا پايان س
ــير هم اكنون بيش از 70درصد پيشرفت فيزيكي دارد  فوالد بردس

ــت. ــب كرده اس و تجارب خوبي از اين پروژه كس

 در پروژه قطار شـهري كرمانشاه با توجه به اين كه 
پروژه عمراني و ملي محسـوب مي شـود،  ساخت عرشه 
تـا چه زماني كامل خواهد شـد و آيـا تجهيزات در موعد 

مقرر وارد مي شـود؟
ــروع  ــت كه از زمان ش ــت پروژه هايي اس اين پروژه از آن دس
ــال  ــت. بعد از چند س ــي، تغييرات زيادي داش ــاي اجراي فعاليت ه

تصميم  مونوريل  ــب  قال در  فعاليت 
ــه كار به صورت  ــد تا ادام بر آن ش

ــد. ــهري باش قطار ش
ــازه عرشه در  ــيويل و س  كار س
حال انجام است و تا سه ماه آينده 
ــد از آن  ــد كه بع ــه اتمام مي رس ب
ــاز تامين ناوگان و تجهيزات  وارد ف
ــد. حتي براي تامين آن  خواهيم ش
ــود را ارايه  ــنهاد قيمتي خ نيز پيش
ــر تصميم كارفرما  كرده ايم و منتظ
در اين خصوص هستيم. برآورد ما 

ــت. براي  تامين ناوگان بيش از هزار ميليارد تومان اس

 همان طـور كه اشـاره كرديد شـرايط عمومي تامين 
مالـي از سـوي كارفرما، در بـه چالش كشـيدن پروژه ها 
نقـش اساسـي دارد. تـام در برهه اي با چيـن مذاكراتي 
بـراي تامين از طريق فاينانس انجام داد، چقدر شـركت 

تام تالش كرده تا در اين حوزه فعال تر شـود؟
ــت به خصوص بعد از اجرايي  ــس پروژه ها قطعا عملي اس فاينان
ــد.  ــدن برجام فضاي خوبي در خصوص فاينانس باز خواهد ش ش
ــت تا سيستم بانكي آماده انجام  البته حدود هشت ماهي الزم اس
ــت  ــكل در اين مبحث تضمين عملي اس ــود. مهمترين مش آن ش

ــد. ــام  ده ــد   انج ــا    باي ــه كارفرم ك

 با توجه به مراحل پاياني اتمام سـاخت 215 جايگاه 
سـي . ان .جي، آيـا تـام فعاليت هاي خـود در اين حوزه را 

ادامـه خواهـد داد؟  
ــا اين حال در  ــت. ب ــده اس ــباع ش بازار در اين حوزه تقريبا اش
ــم. البته در  ــتقبال مي كني ــروژه جديد از آن اس ــورت تعريف پ ص
ــورو مطالبه  ــام پنج ميليون ي ــي .ان. جي ت يكي از قراردادهاي س

ــده دارد. پرداخت نش

 برنامه هـاي شـاخص تام در سـال آينـده در حوزه 
توسـعه بازار چه خواهد بود؟

ــعه  ــعه بازار متمركزي در خصوص توس ــت فروش و توس معاون
ــي را جذب كرده  ــده و نيروهاي خوب ــتقر ش ــركت مس بازار در ش
ــت. فعاليت در بازارهاي كنوني ادامه خواهد داشت و سعي در  اس
ــظ توانمندي هاي خود در حوزه هاي معدني، نفت و گاز، ريلي،  حف
ــم. پيش بيني  ــزار دقيق و خودرويي داري ــي، كنترل و اب نيروگاه
ــال 1395 رونق خوبي  ــه در حوزه خودرو در س ــت ك من اين اس

ــت. خواهيم داش

 بـا توجه بـه تحوالتي كـه اخيرا در نظام سـازماني 
ايجاد شـد، وقتي پيش نيامد تا اظهار نظر شـخص شـما 
را در اين خصوص داشـته باشـيم، شايد سـوال خيلي از 
همكاران شـركت نيز باشد. اين تغييرات با چه رويكردي 

انجام شـد و چه هدفي را دنبال خواهد كرد؟
ــار داريم فضاي بازار به  ــا برجام در اختي با دورنمايي كه از پس
ــن فضا چاره اي  ــد كرد. در اي ــدن حركت خواه ــمت رقابتي ش س
ــربار و انجام پروژه  ــه، كاهش س ــازي، كاهش هزين جز چابك س
ــتيم و  ــت. فرصت زيادي نداش ــب نخواهيم داش ــت مناس ــا قيم ب
ــاي مكانيكال و  ــركت در بخش ه ــي قوي در ش بايد يك مهندس
مي كرديم.هرچند  ايجاد  الكتريكال 
ــا موجود بود ولي  قبال نيز اين فض
گروه ها  در  ــاي  توامندي ه ــا  عموم
ــزا و با موازي كاري  به صورت مج
ــا  ــن ب ــود بنابراي ــده ب ــف ش تعري
ــم از  ــعي كردي ــد س ــالح جدي اص
ــري كرده و  ــا جلوگي دوباره كاري ه
ايجاد كنيم  يك سازماندهي مجدد 
ــب با فعاليت  تا فضاي كاري متناس
ــكاري به معني  ــركت هاي پيمان ش
ــود.بخش هايي از  ــي فراهم ش واقع
ــي، سيويل و سازه، فروش، مالي به صورت مجزا در  قبيل مهندس

ــاختار خود را كوچك كرديم. ــد و س نظر گرفته ش

 در ايـن فضايي كه عنوان كرديد، چه جايگاهي براي 
نگهداشـت نيروهاي متخصص ديده ايد؟

ــركت را ترک  ــته ش ــراد نخبه كه خود خواس ــي از اين اف برخ
ــب و كار بزرگ تر و موفق تر  ــا به فضاهاي كس ــد عموما ي مي كنن
ــده با توجه  ــور مي روند با اين حال تالش ش و يا به خارج از كش
ــن نيروها، بتوانيم نيروهاي كارآمد  ــب و كار ضمن حفظ اي به كس

ــم. ــذب كني ــز ج ــري را ني ديگ

 شـما سـوابق مختلف اجرايي در پسـت هاي مختلف 
مديريـت در رده هـاي دولتـي و خصوصي داشـتيد، وجه 

تمايز تام از نگاه شـما چيسـت؟
ــركت دريافتم كه توانمندي موجود  از ابتداي حضورم در اين ش
ــيار  ــد، بس ــبت آنچه كه به من معرفي ش ــركت به نس ــن ش در اي
ــركت از نيروهايي بهره مي برد كه به راحتي  ــتر است. اين ش بيش
ــد كه در نوع خود  ــك اجرا را مي پذيرن ــاي بزرگ ريس در پروژه ه

ــت.  ــين   اس ــته تحس شايس

 و بزرگترين كاري كه تام در سال 94 كرد، چه بود؟
ــازماني تام بزرگترين كار بنيادي سال 1394  اصالح ساختار س

ــو د . ب

از ابتداي حضورم در اين شركت دريافتم 
به  اين شركت  در  توانمندي موجود  كه 
نسبت آنچه كه به من معرفي شد، بسيار 
نيروهايي  از  شركت  اين  است.  بيشتر 
بهره مي برد كه به راحتي در پروژه هاي 
در  كه  مي پذيرد  را  اجرا  ريسك  بزرگ 

نوع خود شايسته تحسين است. 
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صنعت خودرو در كشور همواره به عنوان صنعتي پيشرو 
نقش  نيز  صنايع  ساير  توسعه  در  توانسته  و  بوده  مطرح 

بي بديلي ايفا كند.
مقايسه اي  در  مي شود  آن  از  كه  انتقاداتي  برخالف  صنعت  اين 
اجمالي نسبت به ساير صنايع داخلي، چه در حوزه تكنولوژي و چه در 
خلق محصول نهايي همچنان توانسته برتري نسبي خود را حفظ كند

معادل 1158  ناخالص داخلی كشور در سال 1404  توليد  ميزان 
معادل  خودرو  صنعت  سهم  كه  است  شده  پيش بينی  دالر  ميليارد 

47.5 ميليارد دالر خواهد بود.
 اين رقم خود نشان مي دهد هنوز هم صنعت خودرو سهم قابل 
توجهي از توسعه داخلي را به خود اختصاص داده است و خودروسازان 

داخلي به آينده اميد زيادي دارند.
ايران خودرو نيز به عنوان وزنه تاثيرگذار در صنعت  در اين ميان 
داخلي تمام تالش خود را براي كسب جايگاه هاي واالتر به كار بسته 
است كه در اين عرصه، اجرايي شدن برجام و امضاي قراردادهاي 

متعدد، خود بارقه هاي اميدي در ميان صنعتگران ايجاد كرده است.
شركت تام نيز به عنوان عضوي از جامعه صنعتي و يكي از بازوان 
اصلي اجرايي گروه صنعتي ايران خودرو تحوالت مثبت آتي و ارتباط 
بيشتر با بزرگان عرصه صنعت در دنيا را فرصت مناسبي براي توسعه 

و رشد خود مي داند.
نگاهي به تاريخچه تام و عملكرد اين شركت گواهي بر آينده نگري 
استراتژيك ايران خودرو در امور مهندسي دارد. تام با بهره گيري از 

پشتوانه قوي كه در دهه هفتاد از صنعت خودرو كسب كرد، توانست 
به يك پايگاه مهندسي قوي در راستاي افزايش  ظرفيت و كيفيت 

خطوط توليد خودرو تبديل شود. 
در اين رهگذراعتماد به نيروهاي جوان و خالق خود، دستاوردهاي 
اتوماسيون و در  ارتقاي سطح  ايجاد خطوط توليد،  از جمله،  مهمي 
كنار آن ايجاد توان انتقال تكنولوژي و دانش فني و ارايه راه كارهاي 

جامع را براي تام به ارمغان آورده است.
و  فني  ظرفيت  به  توجه  با  و  اين شركت  اوليه  اهداف  تحقق  با 
پتانسيل داخلي در  استفاده حداكثري  ايده  آمده،  به وجود  مهندسي 
ساير صنايع، به حضور اين شركت در بازارهاي غيرخودرويي انجاميد. 
اين چرخش هوشمندانه كه به واقع آينده آن را تضمين كرد، منجر 
به استفاده از مزيت هاي تام در صنايع معدني، ريلي، نفت و گاز و 
پتروشيمي، كنترل و ابزار دقيق و نيرو و تاسيسات شد كه هم اكنون 
به خصوص صنايع  حوزه ها  اين  در  توجهي  قابل  پيشرفت هاي  نيز 

فوالدسازي و كنترل و ابزار دقيق حاصل شده است. 
راه  در  افق روشني  تا  داده  به دست هم  اين عوامل دست  همه 
كشور،  صنعتي  چرخ هاي  گردش  به  كمك  و  شركت  كار  و  كسب 

پيش رو باشد. 
مشتريان  براي  بيشتر  ارزش سازي  فعلي،  بازارهاي  تثبيت  مسلما 
و  تاثيرگذار  عواملي  خوداتكايي  مسير  در  حركت  ادامه  و  تثبيت  و 
هم افزا در استقالل اقتصادي و رونق ملي خواهند بود كه در سرلوحه 

فعاليت هاي شركت تام قرار گرفته است.

كد: 91496

كسب دانش روز و تعامل با بزرگان نیـاز اصلي صنعت خـودرو

خط تولید بدنه دنا ـ تام نامه/ عكاس رضا مهاجر

مديرعامل تام در حاشيه سومين همايش بين المللي صنعت خودرو عنوان كرد؛

يادداشـت

كد: 91742
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از همايش بين المللي تا نمايشگاه  توانمندي هاي صنعت خودرو ؛

ارایه آخرین نوآوري هاي رباتیك تـام 
از  پس  تحريريه:  گروه  ـ  نامه  تام 
برگزاري  از  دهه  از يك  بيش  گذشت 
آخرين نمايشگاه خودرويي در تهران، 
بين المللي  نمايشگاه هاي  دائمي  محل 
خودروسازان  حضور  شاهد  هم  باز 

داخلي شد.
نمايشگاهي كه در كنار برگزاري 
سومين همايش بين المللي صنعت 
خودرو آن هم پس از لغو تحريم ها، 
تا  گرفت  خود  به  ويژه اي  اهميت 
نيز  جمهوري  رييس  كه  جايي 
ضمن بازديد از آن بر لزوم كاهش 
كيفيت  افزايش  و  خودرو  قيمت 
در  حضور  با  توليدی  محصوالت 

بازارهای جهانی تاكيد كرد.
دكتر روحانی در سومين همايش 

گفت:  خودرو  صنعت  بين المللي 
خصوصی  يازدهم  دولت  سياست 
با  خودرو  صنعت  كردن  رقابتی  و 

واگذاری آن به مردم است.
 رضايت مردم برای دولت يازدهم اهميت 
ببنديم،  را  ها  دروازه  اينكه  دارد.  ويژه ای 
و  كنيم  تحميل  ملتی  به  و  توليد  خودرويی 

شما  انتخاب  قدرت  بگوييم  نيز  مردم  به 
دولت  اين  را  منطقی  چنين  است،  همين 
در  دولت  اظهارداشت:  پذيرد.وي  نمی  ابدا 
و  خودرو  واردات  ممنوعيت  با  سال ها،  اين 
واردات خودرو  بر  تعرفه های سنگين  اعمال 
از اين صنعت حمايت كرده اما حمايت دولت 

نمی تواند دائمی باشد. حمايت دولت از يك 
صنعت در برابر صنايع بيرونی، دوره ای دارد و 

اين دوره نمی تواند نامحدود باشد.
مهندس  همچنين  همايش  اين  در 

نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار 
كرد: عدم دخالت دولت در نظام قيمت گذاری 
و تعيين قيمت خودرو در بازار آزاد، از جمله 
برنامه های وزارت صنعت در برنامه راهبردی 

10 ساله صنعت خودرو است.«
صنعت  راهبردی  برنامه  افزود:  وي 
خودروی كشور، سهم صنعت خودرو 
بايد به 4 درصد توليد ناخالص ملی 
و به 20 درصد ارزش افزوده صنعت 

برسد. 
ساله   10 برنامه  همين  براساس 
 3 به  ما  سبك  خودروی  توليد  بايد 
ميليون دستگاه و تجاری و سنگين 
سال  در  دستگاه  هزار   120 به 
در  صادرات  سهم  همچنين  برسد. 
خودروهای سبك يك سوم خودروی 
تجاری  خودروهای  سهم  و  توليدی 

به يك چهارم افزايش يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
»پيش بينی شده است 50 درصد خودروهای 
برند  و  ساخت  طراحی،  برمبنای  توليدی 
برند  با  باقی مانده  درصد   50 و  باشد  داخلی 

غرفه تام در نمايشگاه توانمندي هاي صنعت خودرو ، تام نامه / عكاس: رضا مهاجر

كد: 91743
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خارجی و با مشاركت انجام شود.«
مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو هم 
در سومين همايش بين المللی صنعت خودرو 
و  اجتماعی  اصلی  شاخص های  اساس  بر 
آينده  و  فعلی  وضعيت  بررسی  به  اقتصادی 
كشورهای  در  خودرويی  سرمايه گذاری های 

مختلف دنيا پرداخت. 
صنعتی  گروه  كليدی  مزيت های  به  وي 
ايران خودرو برای جذب سرمايه های خارجی 
خودروی  بازار  رهبری  گفت:  و  كرد  اشاره 
از  برخورداری  54درصدی،  سهم  با  ايران 
خطوط و سالن های توليد پيشرفته، دارا بودن 
خدمات  و  فروش  توانمند  و  گسترده  شبكه 
و  متخصص  كار  نيروی  فروش،  از  پس 
سازی،  قطعه  توانمند  شبكه  ديده،  آموزش 
ظرفيت توليد باال در سال و سابقه همكاری 
با شركت  های مطرح جهان از پتانسيل های 
موجود در گروه صنعتی ايران خودرو به شمار 

می رود.
اما تام ايران خودرو امسال با رويكرد جديد 
و با معرفي چند نوآوري خود در حوزه رباتيك 
و اتوماسيون صنعتي و با ارايه توانمندي هاي 
صنعت  قطعه سازان  ويژه  مهندسي  فني، 

صنعت  توانمندي هاي  نمايشگاه  در  خودرو، 
خودرو ايران كه 9 تا 12 اسفندماه در تهران 

برگزار شد، حضور يافت.
در خالل برگزاري نمايشگاه، وزير صنعت 
مهندس  كنار  در  و  همراه  هيات  با  نيز 
يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
با حضور در سالن 38 از غرفه تام بازديد به 
آوردند كه در خصوص كيفيت سلول  عمل 
به  نقطه اي  جوشكاري  و  جابجايي  رباتيك 
همراه نرم افزار مانيتورينگ، به عنوان يكي از 
نوآوري هاي تام در اين نمايشگاه اطالعاتي 
مقام  چندين  همچنين  شد  ارايه  ايشان  به 
از  نيز  مجلس  و  صنايع  وزارت  از  مسوول 

ديگر بازديدكنندگان تام بودند. 
نكته جالب اين نمايشگاه استقبال عموم از 
سلول هاي رباتيك تام بود؛ چرا كه با توجه 

انواع محصوالت پژو، ربات ها به  به نمايش 
به  را  غرفه  مخاطبان  توجه  خاص  گونه اي 
برگزاري  حين  در  و  مي كردند  جلب  خود 
نمايشگاه نيز گزارش هاي خبري متعددي از 

آنها به ضبط رسيد.
به مساحت 140  غرفه اي  در  تام  شركت 
توانمندي هاي خود  معرفي  مربع ضمن  متر 
در حوزه هاي صنايع معدني، نفت و گاز، ريلي 

آخرين  نيروگاهي،  و 
دستاوردهايش در حوزه 
اتوماسيون  و  خودرو 
عرضه  نيز  را  صنعتي 

كرد.
اهميت  به  توجه  با 
و حضور  نمايشگاه  اين 
و  خارجي  شركت هاي 
داخلي، تام نيز به معرفي 
دستاورهاي  آخرين 
از  كه  كرد  اقدام  خود 
به  مي توان  آنها  جمله 

ويژه  قابليت هاي  با  رباتيك  سلول  دو  ارايه 
ويژه  مهندسي  فني،  توانمندي هاي  ارايه  و 

قطعه سازان اشاره كرد. 

جابجايي  رباتيك  سلول  ربات،  اولين 
نرم افزار  همراه  به  نقطه اي  جوشكاري  و 
مانيتورينگ است كه با استفاده از يك ربات 
مجهز به محور هفتم، عمليات جابجايي پنل و 
در ادامه جوشكاري مربوطه به روش نقطه اي 

از  مي دهد.  انجام  را 
اين  ويژگي هاي  جمله 
فضاي  افزايش  ربات 
قدرت  و  دسترسي 
هفتم،  محور  با  مانور 
امكان  قطعه،  بازرسي 
راه دور،  از  مانيتورينگ 
و  سيستم  عيب يابي 
فرآيند  آنالين  مشاهده 
و وضعيت سلول است. 
سلول  ربات،  دومين 

از  استفاده  با  آنالين  نمونه سازي  رباتيك 
سيستم بينايي است.

و  ربات  بكارگيري  با  سلول  اين  در   
يكپارچه سازي آن با سيستم ويژن، عمليات 
با  صنعتي  مقياس  در  قطعات  نمونه سازي 
مي گيرد.  صورت  بعدي  سه  تصويربرداري 
رباتيك،  سلول  اين  ويژگي هاي  جمله  از 
پردازش  قطعه،  بعدي  سه  برداري  تصوير 

تهيه  قطعه،  بعدي  سه  مدل  تهيه  و  تصوير 
فرايند ، برنامه نويسي ربات و انجام عمليات 
اندازه  در  قطعه  نمونه  ارايه  و  ماشينكاري 

دلخواه است.
مهندسي  و  فني  توانمندي هاي  همچنين 
صنعت  سازان  قطعه  مجموعه  برای  تام 
خودرو در اين نمايشگاه معرفي شد كه در آن 
ارتقاي سطح كمي و كيفي و استانداردسازي 

فعاليت هاي قطعه سازي ديده شد.
نمايشگاه  تام در  از محصوالتي كه  يكي 
عرضه كرد، معرفي نرم افزار اسكادا است كه 

قابليت مديريت يك پلنت توليدي را دارد. 
از  شركت ماشين ابزار هم به عنوان يكي 
و  گلگير  جيگ هاي  تام،  گروه  شركت هاي 
صندلي 405  به عنوان نمونه هاي طراحي و 

ساخته شده خود را به نمايش گذاشت.
در  اسفندماه   12 تا   9 از  ايران خودرو  تام 
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران 

پذيراي بازديدكنندگان بود. 
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Getting to the root of pipe welding automation

اتوماسيون جوشكاري ريشه در اتصاالت لوله

يك پاس عمقي كامل شده در يك اتصال جناقي را مي توان نشانه 
ساخت  كارگاه هاي  در  مهارت  اين  دانست.  جوشكاري  در  مهارت 
اتصاالت لوله و ماسوره ها  به كار مي آيد؛ جايي كه لوله ها و اتصاالت 
به هم مونتاژ شده و پس از آن به محلي كه بايد نصب شوند، فرستاده 
مي شوند. چنانچه جوشكار الكترود را از حوضچه جوش بيش از حد 
باال نگه دارد، ماده مذاب پايين افتاده و به شكل نارس سرد مي شود  
به  را  قوس  جوشكار،  چنانچه  اما  شد  نخواهد  كامل  ذوب  بنابراين 
طرف جلو وبا ارتفاع مناسب قرار دهد، مذاب به طرف ريشه جريان 

يافته و يك پاس عمقي كامل ايجاد مي شود.
جوشكاري هاي  ربات  بازوي  اتوماتيك،  فرايند  پيكره بندي  در 
انتهايي را اجرا كرده و چنانچه الزم باشد حين اجرا،  الزم ريشه و 

پارامترهاي مربوطه را تنظيم مي كند.
براي اجراي پاس ريشه، يك متخصص جوش بايستي حوضچه 
جوش را به دقت بررسي كرد و نسبت به هر مغايرتي بالفاصله اقدام  
 Francois” عالقه مندي   1980 دهه  در  كه  بود  مهارتي  اين  كرد. 
Nadeau” را برانگيخت. او در آن زمان سرپرستي گروه اتوماسيون 
عهده  بر  را   )NRC( كانادا  تحقيقات  ملي  شوراي  در  جوشكاري 
داشت. اظهارات وي در زير بيانگر سير پيشرفت اتوماسيون در اين 

حوزه است.
در  فزاينده  صورت  به  بينايي  سيستم هاي  كه  زماني  در  »اگر 
شركت   15 از  بيش  مي رفتيد،  نمايشگاه  يك  به  بودند،  رشد  حال 
ارايه  براي جوشكاري  بينايي  را مي ديديد كه هم زمان سيستم هاي 
مي كردند اكنون بسياري از اين شركت ها كار روي اين موضوع را به 
دليل سودآوري كم اتوماسيون جوشكاري كنار گذارده اند و فقط مايل 
به ايجاد اتوماسيون آن هم براي كارهاي مقدمات جوشكاري بودند.«
مورد  اين  در  است.  متفاوت  مساله  لوله  ماسورِه  ساخت  در  »اما 
امكان انجام يك جوشكاري عالي و در عين حال تكرار پذير با دست، 
عمال امكان پذير نيست. ماشين كاري مجدد بايد بر روي همه فلنچ ها 

و انتهاي لوله ها صورت گيرد.
 اين عمليات حساس جوشكاري به همراه آماده سازي، مي تواند ذاتا 

از يك جوشكاري تا جوشكاري ديگر متفاوت باشد.«

با يك فرصت روبرو شدند. سال ها  ناديو و تيمش  بود كه  اينجا 
بود كه عمليات جوشكاري لوله در سيستم هاي اتوماتيك براي پاس 
جوشكاري وسط و انتهايي صورت گرفته بود اما نتوانسته بودند آن را 
براي پاس ريشه به طور موفقيت آميز اجرا كنند. از آنجا كه سازندگان، 
براي  راهي  جستجوي  دنبال  به  نداشتند،  اين كار  براي  اتوماسيوني 
تغيير جوشكاري دستي با يك ايستگاه جوشكاري اتوماتيك افتادند. 
»بنابر اين روي اين موضوع متمركز شديم و يك سيستم بينايي 
و راه كار كنترل آن را كه بتواند پارامترهاي جوشكاري را براي نفوذ 

بهتر پاس ريشه حين انجام كار تغيير دهد، ايجاد كرديم.«
اينجا بود كه يك فناوري جديد براي اتوماتيك كردن جوشكاري 
لوله ايجاد شد. درسال 1989 ناديو NCR  را ترک و به منظور تجاري 
Saint- در  را   Tecnar Automation شركت  سيستم  اين  كردن 

Bruno در ايالت كبك كانادا تاسيس كرد. شركت خيلي زود اولين 
  DOSكه يك سيستم مكانيزه شده بر مبناي Rotoweld نسخه از
بود را ارايه كرد كه همراه آن يك گان جوشكاري براي جوش پاس 

ريشه ضميمه شده بود.
» سال گذشته شركت ما سومين نسخه از اين دستگاه را به نام 
Rotoweld3 ارائه كرد كه با رباتي مخصوص، به منظور جوشكاري 
دور تا دور در كالس G1 كار مي كرد. بازوي ربات عمل جوشكاري 
اين سيستم  انجام مي داد.  به كمك گان  را  انتهايي  و  ريشه، وسط 
پيكره بندي  نيز  ديگر  جوشكاري  متعدد  فرايندهاي  براي  مي تواند 
شود. براي مثال، مي توان پاس جوش ريشه لوله با ضخامت پهن را با 
روش GMAW   )قوس الكتريكي با گاز محافظ( و براي پاس وسط 
وانتهايي از روش SAW )قوس الكتريكي زير پودري( استفاده كرد.«

در  و  پيوسته  شكل  به  هميشه  لوله-ماسوره  جوشكاري هاي   «
زير  در  لوله  براي چرخش  بايد فضايي  ترجيحا  و  نيست  راستا  يك 
يا  فلنچ ها  زانوئي ها،  مثل  آن  به  متصل  قطعات  و  جوشكاري  گان 
ديگر اشكال در نظر گرفته شود. ربات و يك سيستم موقعيت دهنده 
و  لوله  زانويي  طوري كه  به  مي كند،  حفظ  را  الزم  فاصله  گردشي، 
قطعات مشابه مي توانند آزادانه بدون اينكه به هم يا به ارابه حمل يا 

به زمين برخورد كند، آزادانه حين كار حركت گردشي كند.«
يك  با  كه  دارد  قرار  دوربين  يك  ربات  بازوي  انتهاي  »نزديك 
زاويه 90 درجه بر روي قوس متمركز شده است. گان جوشكاري با 
يك زاويه 45 درجه رو به پايين به محل اتصال نزديك مي شود و 
اين در حالي است كه خود گان نيز يك زاويه 30 درجه ديگر دارد 
دما  توزيع  دوربين؛  مي كند.  ممكن  را  لوله  روي  بر  جوشكاري  كه 
ميزان چرخش  آن  طريق  از  و  كرده  نظارت  در حوضچه جوش  را 
مذاب و تركيب دما و مواد را در حوضچه دنبال مي كند. در زماني 
در  دما  توزيع  در  مشخصه هاي  آن  تغيير مي كند، طبق  فاصله  كه 
جوش نيز تغيير ايجاد مي شود. همچون جوشكاري لوله توسط انسان، 
اتوماسيون با تطبيق دادن پارامترهاي جوش در حين اجراي برنامه، از 

كد: 91744

تام نامه ـ ترجمه از سيد حبيب اله ميردامادي: باال بردن 
سطح اتوماسيون، در جوشكاري پاس ريشه لوله ها هميشه 
يك چالش بوده است؛ اگرچه آماده سازي بهينه، مي توانست 
كمك شاياني به حل اين موضوع كند ولي از نظر اقتصادي 
پيشرفته  بينايي  است. سيستم هاي  نبوده  به صرفه  مقرون 
و بازخورد گرفته از متغيرهاي جوشكاري و اصالح آنها حين 
جوشكاري مي تواند بر فائق آمدن به اين چالش ها كمك كند. 
در اتوماسيون جوشكاري بازوي ربات با دريافت پارامترهاي 
تطبيقي كه حين اجراي برنامه از كامپيوتر مي گيرد، جوشكاري 

ريشه، وسط و انتهايي را انجام مي دهد. 

يادداشـت



                

21

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره   20

خود واكنش نشان مي دهد. در حين فيلم برداري با دوربين، سيستم 
دائما، شكل و ابعاد حوضچه جوش ريشه را تجزيه و تحليل مي كند.«
 سيستم توسط دوربيني كه در محفظه اي در انتهاي بازوي ربات 
جاسازي شده، بطور مداوم شكل و اندازه حوضچه جوش را بررسي 

مي كند.
پهنه  و  قوس  ولتاژ  سيم،  مصرف  ميزان  شتاب،  به  »اتوماسيون 
نوسان واكنش نشان مي دهد؛ به طوري كه هر الماني كه مر تبط با 
حوضچه جوش باشد، در يك سطح قابل قبول تنظيم مي شود و آنگاه 

فلز گداخته به كف حوضچه هدايت مي شود.« 
كنترلي  الگوريتم هاي  از  برخي  برنامه،  انطباق پذيري،  »براي 
پيشرفته را فرا مي خواند. اين براي اين است كه يك پارامتر لزوما 
سيستم  سرعت  كه  زماني  ندارد.  پارامتر ها  ديگر  با  مستقيم  ارتباط 
بيشتر مي شود، سرعت مصرف سيم نيز اضافه مي شود اما نه لزوما به 

همان نسبت سرعت سيستم.« 
»مشخصه هاي انطباقي هنگامي كه شما مي خواهيد پس از خال 
توجه  بسيارجالب  دهيد،  سراسري  جوش  را  آنها  قطعه،  در  جوش 
خواهد شد. هنگامي كه به خال جوش مي رسيد، مي بينيد كه ناگهان 
دستگاه به محض برخورد با آن براي كم كردن نفوذ، مشخصه هاي 
بالفاصله  آن  از  گذشتن  از  بعد  و  مي دهد  تغيير  را  جوشكاري 

مشخصه ها براي ازدياد نفوذ به حالت قبل بر مي گردد.«
انتقال اتصال كوتاه حين جوشكاري  از  »سيستم براي جلوگيري 
پاس ريشه، از CO2 خالص استفاده مي كرد.  CO2، تنش سطحي 
استيل مذاب را افزايش مي دهد و اين هنگامي كه مي خواهيد دماي 
زيادي را به منظور نفوذ در حوضچه جوش تان انتقال دهيد و هنوز 
اين اتفاق نيفتاده، يك مزيت محسوب مي شود.  به اين دليل بود كه 
نسخه هاي قبلي اين فناوري از محافظ CO2 خالص با منبع تغذيه 
براي  و  ريشه  پاس  كامل جوش  نفوذ  از  اطمينان  براي  مخصوص 
 GMAW,FCAW,SAW(پاس مياني و انتها از منابع تغذيه متداول

دستگاه  مدل  آخرين  اما  مي كرد  استفاده  كاربرد(  نوع  به  بسته 
تكنولوژي، از كنترل كننده هاي ديجيتالي جريان مواد  كه به سيستم 
اجازه تركيب گازهاي غير مرسوم را مي دهد، استفاده مي كند. اين امر 
كمك مي كرد تا يك نفوذ با مشخصه هاي خوب حتي با يك منبع 

تغذيه متداول به دست آيد.«
 CO2 همراه  ارگون  كمي  از  چنانچه  كه  برديم  پي  اين  به  »ما 
استفاده كنيد، اغلب مي توانيد يك قوس خوب با منبع تغذيهSTT  به 
همان خوبي كه با يك منبع تغذيه متداول ايجاد مي شود؛ به دست 
آوريد. به دليل اينكه اين تركيب غيرمعمول )يعني 25 درصد آرگون 
و 75 درصد CO2( هنگامي كه در سيلندر با هم تركيب مي شوند، 
پايدار نيستند؛ كنترل كننده جريان گاز آ ن ها را از دو سيلندر مجزا 
تركيب كرده و براي نفوذ كامل جوشكاري پاس ريشه اتصال كوتاه 

حاد، حتي بر روي خال جوش ها،  به جريان مي اندازد.
 اگر به پيكره بندي برويد، حالت اسپري GMAW براي پاس وسط 
كننده جريان،  كنترل  اين حالت  در  را مشاهده مي كنيد؛  انتهايي  و 
ميزان تركيب  CO2 را 8 درصد و آرگون را 92 درصد تغيير خواهد 

داد.«
» شبيه هر فناوري، اين سيستم نيز با محدوديت هايي روبرو است. 
البته اين اتوماسيون بسته به نوع كاربرد، مواد و ليست لوله هايي كه 
مي خواهيد استفاده كنيد، مي تواند با تلرانس هاي فرايند مونتاژي شما 
منطبق شود كه البته بسيار متنوع است. به هر حال سيستم مي تواند 
انجمن  استانداردهاي  كه  آنچه  از  بيشتر  حتي  تلرانس ها  جدول  با 

ساخت لوله )PFI( مشخص كرده، تطابق يابد.«
»نكته حائز اهميت اين است كه اين سيستم، اتوماسيون را وارد 
به حداقل  را  توانسته دخالت دست  فرايند جوشكاري كرده است و 
در  كار  جريان  گرفتن  شتاب  برساند.  حداكثر  به  را  بهره وري  و 
دخالت دست صورت  با حذف  كه  ماسوره سازي  و  لوله  كارگاه هاي 

گرفته، نكته اي كليدي براي بهره وري است. «          

GMAW 3.0 با تك مشعل Rotoweld دستگاه 

يادداشـت

 Reference: Tim Heston - April 2015 .29 - www. fabricator.com
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تـام، پروژه هاي خودرویي و
 قطعه سازان گروه صنعتي ایران خودرو

تام نامه ـ عباس پنام: در واقع تحوالت ساختاری خطوط تولید 
شركت ایران خودرو در دو دهه اخیر مرهون تفکری بوده است 
كه تالش كرد نوسازی گسترده اي را همگام با آخرین تکنولوژی 
صنعت جهانی خودرو، در این مجموعه پیاده سازی كند. دراین 
میان، تولد شركت تام مجالی به وجود آورد تا انتقال و بومی سازی 
دانش ایجاد، بهینه سازی و بروزآوری دائمی خطوط تولید خودرو، 

دركشور شکلی پایدار و باثبات به خود گیرد. 
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محملی  خودرو  ايران  پلت فرم  متقابال 
تعداد  حضور  با  تا  شد  تام  شركت  برای 
نخبگان  و  خبره  كارشناسان  از  كثيری 
پروژه های  اجرای  و  طرح  دانشگاهی، 
هدفدار  سرمايه گذاری  خودرويی،  متعدد 
با عرضه كنندگان  گروه صنعتی و همراهی 
جريان  خلق   به  بين المللی،  و  جهانی 
صنعت  در  تاثيرگذار  و  مهندسی  توانمند 
فرايندی  شود؛  منتهی  كشورمان  خودروی 
مهندسی  ديسيپلين های  بيشتر  در  كه 
خودكفايي  افتخار  اقتصادی،  توجيه  دارای 

و بومی سازی نيز به آن مزين شد.
 البته توانمندی ايجاد يك كارخانه توليد 
خودرو از فاز صفر تا 100، در كمتر از يك 
سال و نيز قابليت نگهداری دايمی خطوط 
تحريم،  شرايط  در  حتی  ايران خودرو  توليد 
را  تام  شركت  كه  است  افزوده ای  ارزش 
مهندسی  و  فنی  دانش  پرچمدار  عنوان  به 
كرده  معرفی  ايران خودرو  صنعتی  گروه 

است.
و جهش كمی  كيفی محسوس  ارتقاي   
دهه  يك  در  توليدی  خودروهای  تيراژ 
گرانقدر  پتانسيل  اين  گواه  خوبی  به  اخير 
و توان بالقوه مهندسی اين مجموعه است 
تامين  و  قطعه سازی   بخش  در  البته،  كه 
و  مهجور  متعدد   داليل  به  صنعتی،  گروه 
از  آنها  به  پرداختن  كه  است  مانده  مغفول 
اما درادامه  نوشتار خارج است  اين  حوصله 
مرور  ضمن  تا  می شود  تالش  نوشته،  اين 
در  تام  خودرويی  خدمات  تاريخچه  موجز 
اتوماسيونی  كالس  و  كاری  ظرفيت های 
سيستم های  بحث  در  ويژه  به  مختلف 
انتقال، به نوعی زمينه شبيه سازی و معرفی 

قطعه سازی  متوليان  به  موجود  امكانات 
فراهم شود تا بدين وسيله شرايط سرويس 
دهی و خدمات رسانی بيشتر شركت تام به 

اين بخش از صنعت خودرو فراهم شود.
فرايند  مي توان  اجمالي  نگاه  دريك 
دو  به  را  خودروسازي  صنايع  بر  حاكم 
به  كرد؛  تفكيك  توليد  و  تامين  بخش 
فعاليت هاي  اول،  بخش  در  كه  طوري 
بر  بالغ  متوسط  دامنه  تامين  با  قطعه سازي 
سه هزار عنوان قطعه حضورداشته و تقريبا 
شركت تام در آن كمتر نقش آفريني داشته 
است اما در بخش دوم و درجايي كه فرايند 
توليد خودرو در سالن هاي اصلي و سه گانه 

بدنه، رنگ و مونتاژ شكل مي گيرد.
تام،  شركت  اخير،  دهه  دو  در  واقع  به   
فناوري  سطح  باالترين  بكارگيري  مجري 
و  بوده  ايران خودرو  متعدد  توليد  خطوط 

و  توليد  تيراژ  افزايش  در  بسزايي  نقش 
پر  حضور  اين  و  است  كرده  ايفا  كيفيت 
زمان  در  و  اخير  سال هاي  در  تام،  رنگ 
تشديد تحريم هاي بين المللي و براي حفظ 

روند توليد خودرو  بيشتر متجلي شد.
توانمندي،  اين  بيشتر  تبيين  براي  البته 
خطوط  ابعاد  بر  مروري  ابتدا،  است  الزم 

توليد خودرو داشته باشيم.
كارخانه  هر  توليد  نرخ  واقع  در 
تجهيزات  ميزان  حدودي  تا  خودروسازي 
مشخص  را  آن  اتوماسيون  سطح  نيز  و 
توليد  خطوط  در  كه  طوري  به  مي كند، 
در  دستگاه  پنج  حداكثر  ظرفيت  با 
حداقلي  امكانات   ،)1 شماره  ساعت)عكس 
به كارگرفته مي شود و اين نوع خطوط در 
ايران  خارجي  و  داخلي  سايت هاي  قالب 
دهه  دريك  تام   شركت  توسط  خودرو، 
فارغ  و  است  شده  ايجاد  دفعات  به  اخير 
رويكردهاي  و  اقتصادي  توجيه  ميزان  از 
سياسي و بعضا اشتغال زايي در اين مساله، 
به  ارزان تر  و  سريع تر  دسترسي  قابليت 
تامين  مناسب تر  شرايط  و  هدف  بازارهاي 
مهمتر  و  مشتري  بومي  نيازمندي هاي 
به  دسترسی  تسهيل  اينها،  همه  از  
صنعتي  گروه  صادرات  و  توسعه  اهداف 
كه  است  رقابتی  مزيت  يك  ايران خودرو، 
نقش  مثال زدني  چابكي  با  تام  شركت 

بسزايي در خلق اين روند داشته است. 
استراتژي كلي  پروژه،  نوع  اين  درتحقق 
بدنه هاي  تامين  و  تزيينات  سالن  ايجاد  با 
از سايت مركزي است كه پس  رنگ شده 
اقبال حوزه  ميزان  براساس  و  راه اندازي  از 

عكس شماره 2- سالن بدنه 5 ايران خودرو در مرحله راه اندازی

عكس شماره 1- سالن ايران خودروی فارس در مرحله راه اندازی
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جغرافيايي جديد، تكميل خط توليد با ايجاد 
سالن هاي بدنه و رنگ محقق مي شود. در 
اين ميان گروه سيستم هاي مكانيزه انتقال 
اين  پيشقراول،  عنوان  به  تام  مونتاژ  و 
سناريور را در فاز يك، در قالب راه اندازي 
فازهای  در  و  مي كند  اجرا  مونتاژ  سالن 
تام،  گروه هاي  ساير  مشاركت  با  بعدی، 

خطوط توليد كامل راه اندازي مي شود.
حداقل  ظرفيت  با  توليدي  شرايط  در 
خط  تجهيزات  ساعت،  در  دستگاه   20
دارد  الزم  ويژه اي  وكار  ساز  خودرو  توليد 
انتقال  سيستم هاي  آنها  عمده ترين  كه 
اتوماسيون  و  بيشتر  مراتب  به  سرعت  با 
از  باالتر  متوسط  تيراژ  حتي  و  بوده  باالتر 
و  متعدد  كنارخط  تجهيزات  دستگاه،   50

مفصلي را طلب مي كند.
اجرای  تجربه  نيز  قسمت  دراين  تام 
)عكس   5 بدنه سازي  كالن  پروژه هاي 
شماره  )عكس   4 تريم  سالن  و   )2 شماره 
3( را به خوبي عملياتي كرده است و اتفاقا 

نيز گروه سيستم هاي  پروژه ها  نوع  اين  در 
مكانيزه انتقال و مونتاژ شركت با بكارگيري 
كانوايرهاي  و  تجهيزات  روزترين  به 
اروپايي،  استانداردهاي  حد  در  پيشرفته 
بيشتر  مراتب  به  كيفيت  با  توليدي  شرايط 
را فراهم كرده است حتي  باالتر  و سرعت 
تامين  برندهای  معتبرترين  از  استفاده  با 
تست  كابين هاي  نظير  خط  كنار  تجهيزات 
پركن هاي  نيز  و  اتوماتيك  ترمز  و  فرمان 
توقف  نرخ  شرايط  و  ريسك  ديناميك، 
ايران  توليدي  نوع سالن هاي  اين  در  توليد 

خودرو را به حداقل كاهش داده است. 
تام  خودرويي  پروژه هاي  ديگر  ويژگي 
محصوالت  توليد  قابليت  خودرو  درايران 

جديد با كمترين تغييرات است.
اسكوپ  از  توليدي خارج  تغيير محصول 
اوليه، در چندين سالن توليدي خود گواهي 

بر اين مدعاست.
 البته همسو با بروزرساني خطوط توليد، 
دراين  نيز  لجستيك  بخش هاي  ارتقاي 

سال ها در برنامه كاري شركت تام جايگاه 
براي  كه  طوري  به  است؛  داشته  ويژه اي 
توليد  برنامه ريزي  مديران  دغدغه  كاهش 
كنار  در  قطعات  موقع  به  تامين  لزوم  و 
همچون  خاصي  پروژه هاي  اجراي  با  خط، 
شماره  خودرو)عكس  ايران  مكانيزه  انبار 
كيفي  رشد  هدف،  اين  تحقق  ضمن   ،)4
پي  در  را  توليدي  خودروهاي  15درصدي 
داشته و اين در حالی است كه در سال های 
گروه  در  مكانيزه  انبار  اجرای  قبل تر، 
خارجی،  پيمانكار  از  استفاده  با  و  صنعتی 

قرين توفيق نبوده است.
تام  شركت  محصوالت  سبد  واقع  در 
از  وسيعی  دامنه  شامل  خودرو  صنعت  در 
است  اختصاصی  مهندسی  و  فنی  خدمات 
سال ها  حاصل  آن  گردآوری  و  تكوين  كه 
و  مهندسين  از  گروهی  پروژه ای  فعاليت 
كه  است  كشورمان  توانمند  كارشناسان 
باصاحبان  مشترک  همكاری  طی  عمدتا 
تكنولوژی و برندهای معتبر جهانی  شكل 

از خدمات  دامنه وسيعی  در صنعت خودرو شامل  تام  سبد محصوالت شركت 
فنی و مهندسی اختصاصی است كه تكوين و گردآوری آن حاصل سال ها فعاليت 
پروژه ای گروهی از مهندسين و كارشناسان توانمند كشورمان است كه عمدتا 
طی همكاری مشترک باصاحبان تكنولوژی و برندهای معتبر جهانی  شكل گرفته 
به  نوع خدمات  اين  پساتحريم  دوران  در  كه  دارد  وجود  آن  در  آمادگی  اين  و 

تمامی ذينفعان صنعت خودروی كشورمان گسترش يابد.

عكس شماره 3- سالن تريم 4 ايران خودرو
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عكس شماره 4- نمايی از سالن انبار مكانیزه ايران خودرو

گرفته و اين آمادگی در آن وجود دارد كه 
به  خدمات  نوع  اين  پساتحريم  دوران  در 
تمامی ذينفعان صنعت خودروی كشورمان 

يابد. گسترش 
گروه های   ،94 سال  در  و  راستا  دراين   
نوعی  به  كه  تام  شركت  كاری  مختلف 
محصوالتی قابل ارايه در اين زمينه دارند، 
به جهت تسهيل در خدمات رسانی و تسريع 
در تامين خواسته های مشتريان اين حوزه، 
و  شده  ادغام  خودرويی  معاونت  قالب  در 
اين تمركز، قدرت مانور بسيار بااليی را در 

اين قسمت به وجود آورده است.
نوع  اين  شد  گفته  كه  همان طور  البته 
خودرويی  تخصصي  دانش  و  خدمات 
يا  تامين  فاز  در  تاكنون  تام،  شركت 
ايران خودرو،  صنعتي  گروه  قطعه سازي 
اقتصادي  توجيه  نداشتن  دليل  به  بيشتر 
به  اقبال  با  قطعه ساز  شركت هاي  براي 
به  اما  است  شده  روبرو  كمتري  مراتب 
واقع اگر صنعت خودرو و دستيابی به سهم 
پرنده ای  به  را  جهانی  بازارهای  در  درخور 
كارخانه هاي  كنيم  تشبيه  پرواز  رويای  در 
خودروسازی و مجموعه های قطعه ساز دو 
بايد  طبيعتا  كه  بود  خواهد  آن  پرواز  بال 
اين  و  باشند  توانمند  و  اندازه قوی  به يك 
خطوط  بال  سمت  در  طوركلی،  به  نكته 
توليد خودرو ، نزد ايران خودرو در دو بخش 
سخت افزاری و نرم افزاری، بی شك در حد 
يافته،  قوام  و  شكل  جهانی  استانداردهای 
ليكن دربال قطعه سازی، تاكنون يك روال 

متمركز  و سياست  اراده هدفدار  و  همسان 
رويكرد  يا حداقل يك  و  نشده  ديده  درآن 

عملياتی پيدا نكرده  است.
بركسی  نكته  اين  ديگر،  عبارت  به 
واقعی  تحقق  برای  كه  نيست  پوشيده 
بكارگيری  خودرو،  صادرات  رويای 
و  كمی  افزايش  و  جديد  فناوری های 
امری  مذكور،  بخش  محصوالت  كيفی 
حضور  درصورت  و  است  اجتناب ناپذير 
يا  و  خارجي  سرمايه گذاران  احتمالی 
داخلي،  اقتصادي  هولدينگ هاي  تشكيل 
فعلی  سطح  ارتقاي  براي  خوبي  پتانسيل 
بردن  باال  نيز  و  قطعه سازی  توليد  خطوط 
خواهد  وجود  بخش  اين  وري  بهره  سطح 
انتقال  در  تام  موفق  تجربيات  با  كه  آمد 

فناوري روز دنيا، قابليت دسترسي دارد.
رونق  افزايش  احتمال  به  توجه  با   
به ويژه  آينده  سال  در  كشورمان  اقتصادی 
برنامه ريزی  تام  شركت  خودرو،  در صنعت 
تخصصی  خدمات  ارايه  برای  گسترده ای  
قطعه سازی  عرصه  فعاالن  نياز  مورد 
خواهد  عملياتی  زودی  به  و  كرده  طراحی 

شد.
با همين رويكرد، بسته خدمات ويژه تام 
همايش  و  نمايشگاه  در  قطعه سازان،  برای 
صنعت  توانمندی های  اخير  بين المللی 
برنامه،  اين  است  اميد  و  شد  ارائه  خودرو 
تاثيری بسزا در جهت تحقق اهداف متعالی 
نيز رضايت مشتری گروه  و  و كيفی  كمی 

صنعتی ايران خودرو ايفا كند. 

خودرويی  معاونت  خدمات  محورهای 
تام

ظرفيت سنجي  شبيه سازي،  طراحي،   •
دستي،  و  اتوماتيك  توليد  خطوط  اجراي  و 
بدنه كامل و  توليد  انواع جيگ و فيكسچر 

قطعات خودرو
پرس  انواع  راه اندازي  و  نصب  •تامين، 
مكانيكي و هيدروليكي، خطوط برش ورق 

و كويل.
•تامين قالب هاي قطعات پرسي خودرو.

مخصوص  ماشين هاي  انواع  طراحي   •
مورد نياز خطوط توليد خودرو.

انواع  راه اندازي  و  تامين  طراحي،   •
خطوط  رباتيك و منيپوليتورهاي صنعتي.

راه اندازي  و  ساخت  تامين،  طراحي،   •
انواع كانوايرهاي زميني، هوايي و الواتورها.
راه اندازي  و  ساخت  تامين،  طراحي،   •

انبار و پاركينگ هاي مكانيزه.
راه اندازي  و  ساخت  تامين،  طراحي،   •
حالت  در  رنگ  رنگ،  پيش  خطوط  انواع 

دستي و رباتيك.
راه اندازي  و  ساخت  تامين،  طراحي،   •
و  افزار  سخت  شامل  كنترل  سيستم های 
نرم افزار خطوط توليد در حوزه های كنترل

رباتيك،  كنترل   ،PC و   SCADA، PLC
سيستم  محصول،  رديابی  بينايی،  سيستم 

.Safety
• ارائه انواع خدمات تعميرات و نگهداری 
تعميرات  وسيستم  خودرويی  توليد  خطوط 

.PM  پيشگيرانه
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انتقـال تکنولـوژی در پسـاتحريـم
كد: 91746

تام نامه – علی فاضلی: پس از اجرايی شدن توافق برجام ميان ايران و 
كشورهای 5+1  يكی از پنجره های گشوده شده برای كشورمان موضوع  
دستيابی به جديدترين فناوری های صنعتی روز دنياست. هدف اين نوشتار 
تحليل فضای داخلی و خارجی كسب وكارهای مبتنی بر انتقال تكنولوژی در 

شرايط جديد است.

يادداشـت

به  ايرانی  وكارهای  كسب  و  شركت ها   
دو منظور در حوزه انتقال تكنولوژی فعاليت 

می كنند.
اقدام  خودشان  برای  يا  شركت ها  اين   
به  يا  كرد  خواهند  تكنولوژی  خريد  به 
قالب يك  در  و  از شركتی ديگر  نمايندگی 
خواهند  انجام  را  اينكار  همكاری  قرارداد 

داد.
منظور  به  تكنولوژی  دو صورت  هر  در   
استفاده در صنايع و كارخانه ها و به منظور 
با  بيشتر  توليد  شركت،  ايجاد  و  تاسيس 
مزيت  ايجاد  و  محصوالت  بهتر  كيفيت 
كشور  وارد  خريدار  شركت  برای  رقابتی 

خواهد شد.  
سال های  در  دانيم  می  كه  گونه  همان 
روز  تكنولوژی  به  ايران  دستيابی  گذشته 
دنيا يا امكان پذير نبود يا اينكه از مسيرهای 
و  است  شده  انجام  پرهزينه  و  نامتعارف 

چيزی كه هم به دست می آمد، كامل نبود. 
تحريم  دوران  ويژگی های  و  مشخصه ها 

برای انتقال تكنولوژی  عبارت بودند از:
•عدم دسترسي به تكنولوژي روز صنعتي  
كشورهاي صاحب نام اروپا، آمريكا و ژاپن

انتخاب  نبود حق  بازار و  نبودن  •رقابتی 
برای شركت های ايرانی

خريد  فرآيند  در  دالل ها  •حضور 
تكنولوژی

•باال بودن هزينه تامين تجهيزات نسبت 
به عرف بين المللي

خريد  از  بعد  مناسب   پشتيباني  •نبود 
تكنولوژی از طرف شركت صاحب فناوری 

و اليسنسور
برجام  شدم  اجرايی  از  پس  اكنون  اما 
حضور  است.  كرده  تغيير  بسيار  شرايط 
مديران  كنار  در  صنعتی  ارشد  مديران 
ايران  در  دنيا  مختلف  كشورهای  سياسی 

نشان از عالقمندی اين كشورها به حضور 
در بازار صنعتی ايران دارد.

به  ايران  نياز  بر  عالوه  ميان  اين  در   
ذاتی  عالقمندی  دنيا،  روز  تكنولوژی 
اروپايی و آمريكايی  ايرانی ها به تكنولوژی 
باعث  ميتواند  كه  است  ديگری  عامل 
در  اما  باشد  حوزه  اين  در  روابط  گسترش 
موضوع  كه  كرد  فراموش  نبايد  ميان  اين 
انتقال تكنولوژی در كنار وجود عالقمندی 
طرفين  از چند منظر ديگر نيز قابل بررسی 

است.
اجزاء  شناخت  از:  عبارتند  منظرها  اين   
تكنولوژی، شناخت چرخه عمر تكنولوژی و  

قابليت سازمان در انتقال تكنولوژی  

• شناخت اجزاء تكنولوژی 
جهت انتقال تكنولوژي به شكل مناسب 
در   . شناخت  درستي  به  را  آن  بايست  مي 
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تكنولوژي  شده:  گفته  تكنولوژی  تعريف 
فرايندها  تكنيك ها،  ابزارها،  از  مجموعه اي 
و دانش مورد نياز براي انجام يك كاراست.
بر همين اساس تكنولوژي بر چهار جزء 

استوار  است.
افزار،  از: سخت  اين چهار جزء عبارتند   
نرم افزار، دانش فني )Know-How( و مغز 
افزار.  سخت افزار ساختار فيزيكي و آرايش 

منطقي تجهيزات و ماشين آالت است.
قابل  و  توجه  قابل  بخش  افزار  سخت   

رويت  تكنولوژي را تشكيل مي دهد. 
سخت  از  استفاده  نحوه  دانش  نرم افزار 
چگونگي  دانش  يا  فني  دانش  است.  افزار 
دانش  بر  مبتني  سيستمي   )Know How(
و افراد دانشي ) مهندسان و محققان( است  
فكر  است.  بلد  را  تكنولوژی  از  استفاده  كه 
افزار يا مغز افزار تسلط كامل به فناوري به 
تغييرات  برنامه ريزی و  رقم زدن   منظور 
شركتی  چنانچه  است.  تكنولوژی  آينده 
اقدام  تكنولوژی  انتقال  به  نسبت  بخواهد 

كند.
از  درست  شناخت  با  تا  است  الزم   
صاحب  از  را  آن  اجزا  كليه  تكنولوژی 
با  كه  است  طبيعی  كند.  طلب  تكنولوژی 
در  رقابتی  شرايط  و  تحريم ها  لغو  به  اتكا 
استفاده  با  شركت  رقيبان،  وجود  و  بازار 
به  مسلط  و  حرفه ای  كنندگان   مذاكره  از 
بازار  شرايط  از  استفاده  امكان   موضوع، 
اجزاء  دريافت  درباره  چانه زنی  و  رقابتی 

مختلف فناوری را خواهند داشت.

• شناخت چرخه عمر تكنولوژی 
داراي  شركت ها  مانند  نيز  تكنولوژي ها 
تكنولوژي  عمر  چرخه  هستند.  عمر  چرخه 

داراي 5 مرحله است. 

مرحله جنيني، رشد فزاينده، رشد كاهنده، 
بلوغ و افول، مراحل 5 گانه چرخه عمر هر 

تكنولوژي است. 
موضوع  تكنولوژي  انتقال  هنگام  در 
از  آگاهی  و  تكنولوژي  از  مناسب  شناخت 
اينكه در كدام بخش چرخه عمر خود قرار 
دارد حائز اهميت است. خريد تكنولوژيهايي 
خود  عمر  چرخه  انتهايي  مراحل  در  كه 

هستند نوعي هدر دادن سرمايه است.
تحريم ها  رفع  از  پس  شرايط  در   
به  اقدام  كه  وكارهايی  كسب  و  شركت ها 
انتقال تكنولوژي مي كنند مي بايست تحليل 
مناسبي از وضعيت تكنولوژي كه قرار است 
و  آگاهي  داشتن  باشند.  داشته  كنند  وارد 
دانش كافی كمك می كند تا پاسخ مناسبي 

به سواالت زير داده شود:
مرحله  كدام  در  نظر  مورد  تكنولوژي  ـ 

چرخه عمر خود قرار دارد؟
ـ روند تغييرات آينده آن چگونه است؟

توسعه های  ظرفيت  تكنولوژی  اين  آيا  ـ 
بعدی را دارد؟ 

و  جايگزين  تكنولوژی های  وضعيت  ـ 
رقيب چگونه است؟

حد  چه  تا  تكنولوژي  صاحب  شركت  ـ 
آماده همكاري در بومي سازي آن است؟

با  تكنولوژی  درباره خريد  گيری  تصميم 
سواالتی  و  باال  سواالت  پاسخ   از  آگاهی 
موقعيت  بود.  خواهد  بهينه تر  دست  اين  از 
زيادی  تاثير  عمرش  چرخه  در  تكنولوژی 
آن خواهد  آينده شركت خريدار  جايگاه  در 

داشت. 
تا  می تواند  شده،  خريداری  تكنولوژی 
اگر  باشد؛  شركت  رقابتی  مزيت  سال ها 
خود  عمر  چرخه  انتهايی  مراحل  تا  هنوز 
كوتاهی  زمان  در  يا  باشد  داشته  فاصله 

باعث خروج شركت خريدار از چرخه رقابت 
بر  آتی  گذاری های  سرمايه  ميزان  شود. 
تاثير چرخه عمر  روی تكنولوژی نيز تحت 

آن خواهد بود.
به  تكنولوژی  توسعه  ابتدايی  مراحل   
حالي  در  دارد،  نياز  بااليي  سرمايه گذاری 
نيازی  انتهايی  مراحل  در  است  ممكن  كه 

به آن نباشد. 
خريد  زمان  در  كه  است  اين  مهم 
تكنولوژي از ميزان سرمايه مورد نياز برای 

ادامه حيات آن آگاهی وجود داشته باشد.

• قابليت سازمان در انتقال تكنولوژی
 يكی از مهمترين اركان انتقال تكنولوژی 
توانايی انجام اين كار توسط سازمان است.
 برای انجام درست اين كار نياز به وجود 

تيمی متخصص است. 
از متخصصان  با تجربه و متشكل  تيمی 
و  بازاريابی  مديريتی،  حقوقی،  فنی، 

بازرگانی. 
باعث  شركت  مناسب  سازمانی  ساختار 
از  و  شده  شركتی  درون  روابط  تسهيل 

الزامات كار است. 
تكنولوژی  انتقال  حوزه  در  كردن  كار 
در  پرسنل  برای  زيادی  جذابيت های 
باعث  جذابيت  اين  و  دارد  سازمان ها 
انجام  به  تمايل  افراد  از  برخی  كه  می شود 
كار به صورت تنهايی داشته باشند اما اين 
صحيح  سازماندهی  از  مانع  نبايد  جذابيت 

كار شود. 
مناسب  برنامه ريزی  انجام  تيم سازی، 
صحيح  تقسيم  و  تيم  اعضای  ميان 
ابعاد  جانبه  بررسی همه  با هدف  فعاليت ها 
كار و نظارت بر اجرای برنامه كمك شايانی 

به انتقال درست تكنولوژی خواهد كرد.

يادداشـت
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 بررسي روند كاهشی قیمت نفت در سال اخیر 

كد: 91747

بررسي  مختارزاده:  ندا  ـ  تام نامه 
نفت خام  فروش  قيمت  كاهش  روند 
گذران  از  پس  اخير  سال  يك  در 
اين  فروش  طاليي  سال  چندين 
از  آن  قيمت  )كه  تاريخي  محصول 
تجاوز  نيز  بشكه  هر  در  دالر   120
فعلي  شرايط  در  مخصوصا  مي كرد( 
امري  تحريم ها،  لغو  از  پس  ايران 
يادداشت  اين  در  است.  ضروري 
قيمت  كاهش  بر  تحليلی  شده  سعي 
تاثير  و  به عوامل مهم  با توجه  نفت  

گذار بر آن ارائه شود. 
نفت خام  فروش  نرخ  تغييرات  از  پيش 
با  تنها  نفت  قيمت  سال2014،  اواسط  در 

نوسانات اندک كاهش داشته است. 
ريسك های  به  مربوط  نگرانی های 
كنترل  اعمال  و  اختالالت عرضه  سياسی، 
توليد، توسط توليدكننده ها بود كه توانست 
بر قيمت نفت  اقتصاد  تاثير منفی رشد كم 
را خنثی كند. از 19 ژوئن سال 2014 كه 

قيمت نفت خام برنت در هر بشكه به 115 
جهانی  قيمت  كاهش  شاهد  رسيد،  دالر 
اكتبر  ماه  در  كه  طوری  به  هستيم  نفت 
مواجه  چشمگيري  كاهش  با  نفت  قيمت 
شد. بدون شك كاهش قيمت نفت معلول 
ديگر  طرف  از  و  است  مختلفی  عوامل 
تاثيرگذار در فعل و  خود، به عنوان عاملی 
كننده  اقتصادی كشورهای صادر  انفعاالت 

می شود. تلقی 
نفـت  قيمـت   بـر  پارامتر  سه  مجموعا، 
و  عرضه  پارامتر  نخستين  می گذارند،  تاثير 

تقاضا و عوامل موثر بـر آن  است.
كه  است  سياسي  عوامل  ديگر  پارامتر   
برخی  در  به درگيری های سياسی  توجه  با 
به  باالخص خاورميانه  نفت خيز -  مناطق 
انر ژي  تامين  بزگر  منابع  از  يكي  عنوان 
قيمت  كاهش  در  موثر  عوامل  از   - جهان 
نفت بوده است، سومين عنصر، پارامتر فني 
و  استخراج  توليد،  هزينه هاي  بر  كه  است 

به  ابتدا  بود.در  خواهد  اثرگذار  فرآورش 
بررسی پارامتر تاثيرگذار بر تقاضا و عرضه 
و تاثير آن بر روند كاهشی قيمت نفت در 

سال 1394 می پردازيم.

عوامل اساسي تاثيرگذار بر تقاضا

 رشد اقتصادي 
نفت،  قيمت  در  موثر  عوامل  از  يكی   
اقتصاد  باالخص  و  جهانی  اقتصاد  رشد 
اين  دنياست.  اقتصادی  بزرگ  قدرت های 
رشد  متوسط  در  ركود  به  توجه  با  عامل 
در  گذشته  سال  چند  در  جهان  اقتصادي 
بوده  تاثيرگذار  نفت  قيمت  كاهشی  روند 

است. 
  

 كشش قيمتي تقاضا
اقتصادي  نظر  از  نفتي  فرآورده هاي   
يعنـي  هـستند؛  كشش  كم  كاالهايي 
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تغييرات  مقابل  در  مقدار  تغييرات  درصد 
قيمت، بسيار محدود است كه در سال های 

اخير اين نسبت كمتر نيز شده است.

  محرک های رشد اقتصادي و تقاضاي 
نفت

مانند  خاص  كشورهاي  در  تقاضا  رشد 
زمينه  اين  در  نيز  چين  و  متحـده  اياالت 
تشديد  كه  طور  همان  است  اهميت  حائز 
رشد  نرخ  در  اخيـر  كـاهش  و  ركود 
در  را  قيمت  روند  اياالت متحده،  اقتصادي 

سال 94 تغيير داده است.
با توجه به نااميدی نسبت به رشد اقتصاد 
جهانی، انتظارات نسبت به تقاضای جهانی 

نفت اصالح و كمتر شده است. از طرفي 
ميزان  برزيل  امريكا،  چون  كشورهايي 
توليد نفت خام خود را افزايش داده  بودند، 
افزايش  محصول  اين  صادرت  ميزان 

يافت.

  تقاضا جهت ذخيره سازي
يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار بر تقاضا، 

ميزان تقاضاي ذخيره سازي اسـت.

مهمترين عوامل موثر بر عرضه

 اكتشاف و ذخائر نفتی
وضعيت  و  جهان  نفت  ذخائر  ميزان 
اكتشافي،  پتانـسل هاي  ميزان  ذخائر،  اين 
جايگزيني  سطح  جديد،  اكتشافات  ميزان 
ساالنه ذخائر و حجم سـرمايه گـذاري هاي 
در  تاثيرگذارند.  نفـت  بـازار  بـر  توسعه اي 
پروژه های  نفت  پايين  قيمت  حاضر  حال 
كه  كرده  ريسك  پر  را  نفت  سرمايه گذاری 

خود بر عرضه موثر است.

 ظرفيت هاي توليد
و  اوپك  توليد  ظرفيت هاي  ميزان 
غيراوپك نيز از ديگر عوامل مهم تاثيرگذار 

بر بازار هستند.
آمريكا  نفت شيل  توليد  مثال  عنوان  به   
تا سال 2014 به طور مستمر افزايش يافته 
در  و  روز  در  بشكه  0.9ميليون  به  و  است 

حدود يك درصد عرضه جهانی رسيد.

 ذخيره سازي ها
 همانگونه كه ذخيره سازي هاي تجاري و 
عرضه  بر  است،  موثر  تقاضا  بر  استراتژيك 
خاصي  شرايط  در  است.  تاثيرگذار  نيـز 
اين  كه  شود  گرفته  تصميم  است،  ممكن 
جهت  اهرمی  عنوان  به  و  بازار  وارد  ذخائر 

تنظيم قيمت از آن بهره گرفته شود.

 هزينه هاي توليد
نيز  توليد  هزينه هاي  ساختار  در  تحول 
در عرضه موثر اسـت. به عنوان مثال شيل 
آمريكا با توجه به پيشرفت های تكنولوژيكی 
خود باعث شد، هزينه های توليد اين نفت به 

شدت كاهش پيدا كند.

  معامالت بورس نفت
 بازارهاي بورس همان گونه كه بر تقاضا 

موثر بودند، بر عرضه نيز موثرند.

  عوامل سياسي ـ رواني
بسيار  نفت  بازار  رواني  حساسيت هاي   
مانند  رواني  ـ  سياسي  عوامل  زياداست. 
حتي  و  تروريستي  حمالت  جنگ ها، 
رواني  فشار  تحت  را  نفت  بازار  تهديدها، 
قيمت ها  افزايش  موجب  و  داده  قرار 
 2014 سال  دوم  نيمه  در  اگرچه  مي شـود. 
از  از اختالالت عرضه  اثری  آشكار شد كه 
كه  آنچنان  خاورميانه  در  درگيری ها  ناحيه 

انتظار می رفت، مشاهده نشده است.
 با وجود جنگ در ليبی و پيشرفت داعش 
در عراق همچنين اعمال تحريم ها بر عليه 
كشور روسيه به دليل درگيری های اوكراين، 
بين المللی  بازارهای  بر  اندكی  تاثير  اين ها 

نفت و گاز داشته است.

 عوامل فني و تكنيكي
عواملی همچون سوانحي كه موجب بروز 
مي شود  تاسيسات  به  صدمات  و  مشكل 
شدن  بـسته  باعـث  كه  طوفان هايي  يا 
اسكله هاي بارگيري مي شود يا سوانحي كه 
براي كشتي هاي حمل نفت رخ مي دهد نيز 
اثرگذار هستند اگرچه اثراتشان كوتاه مدت 
است. در يكي دو سال اخير با توجه به عدم 
وقوع حوادث بـزرگ طبيعـي تاثير اين گونه 
عوامل بر بازار نفت قابل توجه نبوده است.

مشكالت پيش بينی آينده قيمت نفت
گرفته  صورت  بررسي هاي  اساس  بر   
قيمت های  بر  موثر  پارامترهاي  تنوع  و 
جهانی، پيش بينی های آتی را با دشواری و 
تاثير  همچنين  می سازد  همراه  نامطمئني 
ساير بازارها نيـز به نوعي از طريق بازار 
نفت ظاهر مي شود،  بازار  روي  بر  بورس 
طال،  بازار  در  ركود  اثر  در  است  ممكن 
تجاري،  مهم  اقالم  ساير  يا  و  ارز  سهام، 
انتقال  به  تصميم  بازارها  آن  بازيگران 
نفتي  بـورس هاي  بـه  خـود  مالي  منابع 
و دادوستد در بازار معامالت نفت بگيرند 
كه در اين صورت قيمت هاي آتي افزايش 

خواهد داشت. 
بازار  مشكالت  از  يكي  اين،  بر  عالوه 
نفت اين است كه اطالعات در اين بازار از 
داليل  خـود  كـه  نيست  برخوردار  شفافيت 
ارقام  و  آمار  كه  اين  يكي  دارد.  مختلفي 
عنوان  به  نيست؛  استاندارد  نفت  بازار  در 
نفت خام،  از  تعريـف خـود  در  اوپك  مثال 
ميعانات گازي را جزو آن به حساب نمي آورد 
اما بعضي مراجع معتبر ديگر ارقام ميعانات 
را بـه نفت خام اضافه مي كنند و ديگر اين 
مصرف كننده  از  اعم  بازار  عوامل  همه  كه 
و  اعداد  مختلف  داليل  بـه  توليدكننده،  و 
توليد و مصرف خود  از  را  واقعي  ارقام غير 

ارايه مي دهند. 
مي دهد،  نشان  پيش بينی ها  وجود  اين  با 
از سال  تقاضای نفت در سال 2016 بيش 
به  با توجه  اين وجود  با  بود،  2015 خواهد 
كاهش رشد اقتصادی و نيز افزايش عرضه 
با در نظر گرفتن ورود ايران به بازار با توجه 
به رفع تحريم ها، تداوم كاهش قيمت نفت 

در سال 2016 قابل پيش بينی است.

منابع :
1-بررسی سقوط شديد قیمت نفت در نیمه دوم سال 2014- اكرم عابدی- اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی تهران- معاونت بررسی های اقتصادی 

مركز گردآوری و تحلیل آمار- بهمن 93
2-مروری بر ظرفیت و قیمت نفت و فرآورده های نفتی در كشورهای جهان-  اتاق بازرگانی، صنايع، معادن، كشاورزی تهران اكرم عابدی، پريسا مطرانلويی- 

معاونت بررسی های اقتصادی مركز گردآوری و تحلیل آمار- دی93 
3-بررسي عوامل تأثیرگذار بر بازار و قیمتهاي جهاني نفت خام- سیدغالمحسین حسنتاش-  مركز تحقیقات استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظام »-مهرماه 

 1387
4-تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بودجه 94، خبرگزاري دانشجو، 13 آبان 1393.

WWW.ISNA.IR-5

نوسان قیمت نفت خام در يك سال گذشته



30

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
 شماره   20



                

31

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره   20



ويــژه  نـامــه 
نـوروز 1395

32

این بوی بهاراست که از صحن چمن خاست
                                                                 یا نکهت مشک است کز آهوی ختن خاست

انفاس بهشت است که آید هب مشامم                                                                                                                                                   
                                                                                                                 یا بوی اویس است که از سوی قرن خاست

  
م است که رد باغ روان شد           این سرو کدا

                                                             وین مرغ چه انم است که از طرف چمن خاست

بشنو سخنی راست که امروز رد آافق                       
                                                                                                        هر فتنه که هست از قد آن سیم بدن خاست

سودای دل سوخته الله سیراب            
                                                              رد فصل بهار از دم مشکین سمن خاست

      ات چین سر زلف بتان شد وطن دل                   
زم سفرش از گذر حب وطن خاست                                                                                                                                                                    ع

آن فتنه که چون آهوی وحشی رمد از من         
                                                                گویی ز پی صید دل خسته من خاست

هر چند که رد شهر دل تنگ فراخ است            
                                                                                                                                   دل تنگی ام از دوری آن تنگ دهن خاست

                                                                                                      خواجوی کرمانی

این بوی بهاراست 
که از صحن چمن خاست

كد: 91748
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بقا  ربای  تالش  رد  ما  تجارب  هب  دیگر  سال  یک  و  کرد  تجرهب  را  رصه  صنعت  ع رد  خود  حضور  سال  هجدهمین  اتم  شركت  و  گذشت  نیز  دیگر  سالی 
آن  رد  بودن  ربپای  صِرف  ربای  که  نظر گاه  هزينه اهیی  از  حتی  می گذرد  »رتین«اه  رصه ی  ع این  رد  ما  رب  که  اثنيه ای  هر  شد.  افزوده  اتم  پيشرفت  و 
استراژتیک رتین  از  یكی  تولید،  و  رصه صنعت  می شود. ع كسب  آن  ضمن  رد  نیز که  تجاربی  هب  رسد  چه  قیمتی است  و  رپبها  نیز بسیار  می شود  صرف 
رد  و  كار  بازاراهی  رد  نفرات  كارگیری  هب  دید  از  د رتین اه  تعدا رپ  از  یكی   ، ری سرماهي گذا گاه  ن از  خود  نوع  رد  رصه  ع گرانترین  كشور،  استقالل  رد  فعاليت اه 

صورت موفقيت، یكی از رپ سودرتین آن اه ردزمينه اهی كسب و كار است. 
خود  مناسب  گاهی  جای رد  باید  سرماهي  و  ادوات  و  نفرات  از  مجموهع  عظیمی  که  آنجا  از  و  است  هزينه  رپ  بسیار  نیز  رصه  ع این  رد  موفقيت  عدم  البته 
عدم  نوع  هر  یا  و  پیروزی  گوهن  هر  که  آن  نتيجه  اهست.  گران سنگ رتین  جزو  نیز  آن  تجارب  شود،  كسب  تجرهب اه  این  ات  گیرد  قرار  صنعت  شبكه  رد 
كار  هب  ردستی  هب  را  نتايج  و  آموخت  شدت  هب  آن  از  و  کرد  حفظ  را  آن  باید  که  است  غنیمتی  و  رپبهاست  حقيقت  هب  باشد  که  صورتی  هر  رد  موفقيت 

رصه صنعت چیزی نيست جز جریان سیال تجرهب اه.  بست؛ چرا که ع
پستی اه  از  عبور  ربای  تالش  رد  پيوسته  باید  همچنان  خستگی انپذري،  ما  و  می رسد  دیگر  نویی  سال  و  می شوند  طی  روزاه  می گذرند،  داقيق  و  گذشت  اثنيه اه 
زمينه اهی  رد  بودن  مورث  و  داه  استعدا شكوافیی  تواانیی اه،  شناخت  باشیم.  خود  نهایی  محصول  تحصيل  و  خود  غایی  هدف  هب  رسیدن  رد  مسیر  بلندی اهی  و 
نباید  است  می شوند.بديهی  ردونی   و  كسب  بیرونی  رپچالش  اما  گسترده  بازاراهی  با  ستد  و  داد  رد  که  فی است  اهدا و  موارد  همه  كار  و  كسب  صصی  تخ
و  جدید  تجربی  اندوخته اهی  صورت  هب  و  می شوند  تبديل  بلكه  نمی شوند  كهنه  نو  سال اهی  كنند.  ردمانده  را  ما  سختی  سال اهی  و  مغرور  را  ما  اوج  سال اهی 
و  روز  فراخور  شمایلی  و  شكل  رد  یافتن  استقامت  چشیدن،  مرارت  خوردن،  چكش  دیدن،  حرارت  رصه  ع صنعت  رصه  ع رد می آيند.  ما  كار  ماحصل 
رصه موفقيت رد گرو تالش بيشتر است. اگر تالش  وم این چرخه متعالی پيشرفت. رد این ع حال و مسیرِ رد پيش است و كامیابی يعنی طی مدا
خواهد  روزگاری  نوید  خود  طلوع  با  جدید  سال  خدا  یاری  هب  نيست.  ما  حركت  ربای  مانعی  ركود  ماست.  آن  از  بازاراه  تمامی  رد  موفقيت  كنیم  بيشتری 

بود، رپ از تجاربی که تبسم را رب لبان تالش گران اتم و خانواده اهی محترم ایشان خواهد نشاند و این تبریكی است حقيقی. 
                                                                            مظفر اعوانی

                                                                                      مدري عامل شركت اتم اريان خوردو

رد پیام نوروزی مدريعامل مورد اتكید قرار گرفت؛
                                                                                           موفقيت   رد گرو تالش بيشتر

كد: 91749
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چهـارفصـل تـام در سـال 1394
كد: 91750

با   94 بهار  كياني:  محمد  ـ  تام نامه 
بر  قرار  شد.  آغاز  هم زبانی  و  همدلی 
اين شد تا با برقراري تعامل مناسب با 
بتوانيم  و خصوصي،  دولتي  كارفرمايان 
و  جمعي  خرد  گفتمان  و  همدلي  با 
مشاركت همه جانبه امسال را به پايان 

برسانيم.
نيز  سال  اين  در  مدار  كج  چرخ  هرچند 
اهالي  و  راند  همچنان  خود  كج  مدار  بر 
ورطه  اين  از  ولي  كشيدند  مرارت ها  صنعت 
خود  آينده  براي  گران  بس  تجربه هاي 
حمايل  را  همدلي  كه  سالي  در  و  اندوختند 
كرده بود، هم پيمان شديم و از ناماليمات به 

سالمت گذشتيم. 
سال 94 از چند جنبه سال خاصي براي تام 
بود. اول اين كه محدوديت هاي اقتصادي به 
روال گذشته پايدار مانده بود و با اين كه دي 
ماه سند برجام نويد روزهاي خوشي را براي 
آن  عملياتي  تاثير  منتظر  بايد  ولي  داد  آينده 

براي سال آينده بود.
مقاومتي  اقتصاد  راستاي  در  اين كه  دوم   
توان  از  خود  پروژه هاي  از  بسياري  در  تام 

ساير  و  خود  كارشناسان  و  مهندسان 
و  كرد  را  استفاده  حداكثر  داخلي  پيمانكاران 
با اين كه در برخي موارد كار با مشكل مواجه 
مي شد اما اين امر فرصتي را براي آب ديده تر 

شدن اين شركت فراهم كرد.
 سوم اين كه كم شدن پروژه هاي عمراني 
عمومي  پيمانكاران  براي  را  سخت  چالشي 
اگر  مي رسد  نظر  به  كه  شرايطي  آورد.  پديد 
آن  حال  به  جدي  فكري  آينده  سال  براي 
نفت و رقم  به كاهش قيمت  با توجه  نشود، 
فشار  آن،  براي  دولت  40دالري  خوشبينانه 
وارد  عمراني  پروژه هاي  كاهش  روي  آن 
چندان  پيمانكاران  براي  اين  كه  شد  خواهد 

خوشايند نيست.
چهارم اين كه كمبود نقدينگي و مشكالتي 
بزرگ،  كارفرماهاي  براي  دست  اين  از 
و  قرارداد  تاثير  تحت  را  عمومي  پيمانكاران 
تاثير مستقيم خود را در خالل انجام پروژه ها 

به اثبات رساند.
تعدد  لحاظ  به  هرچند  گذشت  كه  سالي 
چندان  شده،  ياد  شرايط  واسطه  به  پروژه ها 
باكيفيت  اجراي  بر  تام  تمركز  اما  نبود  پربار 

پروژه هاي كنوني و تعريف بازارهاي جديد و 
اصالح سيستم مديريت پروژه ها معطوف شد.
حضور در چندين پروژه نفتي و نيروگاهي، 
پيشبرد عمليات مربوط به ساخت بستر براي 
گواهينامه  كسب  آزاد،  دانشگاه  تله كابين 
صالحيت در 6 حوزه پيمانكاري، آماده سازي 
پروژه نورد650 براي توليد ريل در ذوب آهن 
اقدامات خوبي كه در پروژه فوالد بردسير  و 
تام به انجام رسيد، تعمير و نگهداري خطوط 
ساختار  اصالح  كنار  در  خودرو،  ايران  توليد 
سازماني را مي توان از اهم فعاليت هاي تام در 

سال 1394 ارزيابي كرد.
حفظ  مسلما  جديد  سال  در  تام  رويكرد 
مزيت رقابتي خود در كنار حضور منطقي در 
بازارهاي جديد با نگاه علمي و تجارب قبلي 

خواهد بود. 
برنامه  با  از صنعتگران  خيلي  مانند  به  تام 
انتظار  كه  اتفاقاتي  و  آينده  سال  به  كشور 
است.  خوشبين  بسيار  مي كشد،  را  صنعت 
تالش  و  تالش  با  تنها  و  تنها  كه  سالي 
تالطم   پر  راه  در  را  تعالي  مسير  مي توان 

توسعه صنعتي پيمود. 
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بهـا ر

ملي  براي خدمات سبز، در شانزدهمين همايش  تنديس سيمين 
تجليل از واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز به تام ايران خودرو به عنوان 

تنها نماينده استان تهران در شركت هاي خدماتي كشور تعلق گرفت.

تام تندیس سیمین براي خدمات سبز دریافت كرد

مهندس خندان دل، معاون عمرانی وزير كشور روز 20فروردين ماه از 
پروژه قطار شهری كرمانشاه بازديد كرد. و از نزديك در جريان آخرين 

تحوالت پروژه تام قرار گرفت.

تام برنده مناقصه پروژه تسهیالت سرچاهي میدان 
خانگیران شد

تام ايران خودرو در رقابت با 8 شركت پيمانكاري ديگر در مناقصه 
مربوط به پروژه تامين كاال و احداث تسهيالت سرچاهي و خط لوله 
جرياني چاه هاي موقعيت هاي ميدان خانگيران )PC( مقام اول را در ارايه 

پيشنهاد فني و مالي كسب كرد.

بازدید معاون عمرانی وزیر كشور از پروژه قطار 
شهری كرمانشاه

شركت تام موفق به اخذ گواهينامه صالحيت در دو رشته تعمير و 
نگهداري ساختمان و ماشين آالت و امور بهره برداري از تاسيسات از 

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران شد.

اخذ گواهینامه در 2 رشته تعمیر و نگهداري ساختمان 
و ماشین آالت ، امور بهره برداري از تاسیسـات

 
پااليش  گاز،  نفت،  بين المللي  نمايشگاه  بيستمين  در  تام  شركت 
اسـتقبال خـوب  با  اين شركت  غرفه  و  يافت  پتروشيمي حضور  و 

بازديدكنندگان و مسووالن دولتي مواجه شد.

قراردادهاي پروژه اعالم و اطفاي حريق پست 400كيلوولت و مخازن 
سوخت مجتمع فوالد مباركه و پروژه تصفيه خانه واحدهاي فوالدسازي 
و احياي شركت فوالد سيرجان ايرانيان كه از طريق مناقصه به تام ابالغ 

شد، آغاز شد.

مشاركت  تام در بیستمین نمایشگاه بین المللي نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمي

ابالغ قراداد دو پروژه جدید به شركت تام 

خط توليد بدنه وانتPU1)آريسان( مطابق با استانداردهاي بين المللي 
صنعت خودرو و با استفاده از توان مهندسين و كارشناسان  شركت تام، 

به بهره برداري رسيد.
افتتاح سالن تولید بدنه وانت آریسان در ایران خودرو
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مجمع عمومي عادي ساليانه شركت تام با حضور مديرعامل و اعضاي 
هيات مديره تام، مديران ارشد شركت ايران خودرو و حسابرس قانوني 
برگزار شد و پس از بررسي صورت هاي مالي سال گذشته، عملكرد تام 

11درصد فراتر از برنامه بودجه مصوب سال 1393 تصويب شد.

عملكرد تام 11درصد از برنامه مصوب فراتر رفت

 با تالش مهندسان شركت تام، مهمترين تجهيز خط نورد 650 
 Horizontal Straightening(افقي صافكاري  دستگاه  كه  ذوب آهن 
Machine (  نام داشته و نقش  صافكاري و تريم نهايي ريل پس از 

عبور از غلطك هاي نورد را ايفا مي كند، نصب شد.

پست برق 132.20 كيلوولت مسقف اسكان واقع در گلبهار مشهد، پست برق گلبهار با حضور سخنگوي دولت افتتاح شد
به عنوان يكي از پروژه هاي انجام شده تام، با حضور محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و آرش كردی مديرعامل 

شركت توانير به بهره برداری رسيد.

پایان عملیات نصب مهمترین تجهیز پروژه نورد650 
از سوي تام؛

تام موفق به اخذ گواهينامه صالحيت از سازمان مديريت وبرنامه ريزي 
كشور در 6 رشته پيمانكاري شامل پايه يك در رشته هاي صنعت و 
معدن، تاسيسات و تجهيزات، ساختمان و ابنيه و نيرو و پايه دو در رشته 

هاي نفت و گاز و راه و ترابري شد.

كسب گواهینامه صالحیت در 6 حوزه پیمانكاري از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي

دومين مجموعه از بين هاي بخش انتقال مواد پروژه فوالد بردسير از 
سوي كارشناسان تام در محل سايت اين پروژه نصب شد. اتمام نصب دومین مجموعه از سیستم انتقال مواد 

فوالد بردسیر

كار طراحی، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي پروژه افزايش ظرفيت 
ابالغ پروژه افزایش ظرفیت استوک سالن بدنه سازی 2 استوک سالن بدنه سازي 2 رسما به شركت تام واگذار شد.

به شركت تام

تابستان



ويــژه  نـامــه 
نوروز 1395

37

شركت تعاونی تكتام نوين همزمان با اخذ گواهی تعيين صالحيت از 
وزارت كار و امور اجتماعی و سياست های مديريت ارشد شركت تام در 
روزهای پايانی سال 1393، فعاليت خود را بيشتر به خارج از گروه تام 

معطوف كرده است.

بازارهای جدید شركت تعاونی تكتام نوین

بهره برداري از سیستم اعالم و اطفاي قطار شهري 
شیراز

اطفاي  و  اعالم  راه اندازی سيستم های  و  عمليات نصب تجهيزات 
حريق در 8 ايستگاه قطار شهری شيراز توسط شركت تام ايران خودرو 

انجام شد.

نخستين  در  با حضور  نوين(  )تكتام  تام  كاركنان  تعاونی  شركت 
نمايشگاه توانمندي هاي بخش تعاون، ظرفيت هاي باالي خود را در 

عرصه تعاونی و پيمانكاري به نمايش گذاشت .

نمایشگاه  نخستین  در  تكتام  شركت  حضور 
توانمندي هاي بخش تعاون

آزاد  دانشگاه  كابلي  نقلي  و  پروژه سامانه حمل  اجرايي  عمليات    
و  دكل هاي 17  خاكبرداري  با  تهران  تحقيقات  علوم  واحد  اسالمي 
18، پس از انجام مطالعات اوليه، 12شهريورماه به همت كارشناسان 

شركت تام آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایي پروژه تله كابین دانشگاه 
آزاد

در نشست تجاري ميان ايران و اتريش كه با حضور رييس جمهور و 
وزير اقتصاد كشور اتريش و وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس اتاق 
بازرگاني ايران برگزار شد، تفاهم نامه همكاري جديدي ميان شركت تام 

و گروه SK در شهريورماه امضا شد.

SK قرارداد همكاري میان تام و گروه

عمليات اتصال فازهاي  9 و10 به 17و 18 پارس جنوبي از سوي 
اتصال فازهاي پارس جنوبي با همكاري تام و مدیریت كارشناسان تام با موفقيت و در زمان محدود به انجام رسيد.

IPMI شركت
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ذوب آهن  شماره 2  بلند  كوره  اتوماسيون  سيستم  نوسازي  پروژه 
اصفهان، با موفقيت تحويل دائم شد. كوره بلند شماره 2 ذوب آهن تحویل دائم شد

  قرارداد خريد و قرارداد نصب و راه اندازي پروژه سيستم هاي رباتيك 
ـ دستي پاشش رنگ سالن رنگ ايران خودرو خراسان، در مهرماه به 

تام ابالغ شد.

اهداي تندیس و تقدیر نامه مسابقه
 ملي PAMAWARD به گروه نگهداري و تعمیرات

 
گروه نگهداري و تعميرات به دنبال ارايه خدمات هدفمند خود به سوي 
نگهداري و تعميرات مدرن با استراتژي قابليت اطمينان و اتخاذ شيوه هاي 
علمي و روزآمد در نحوه عملكرد، موفق به دريافت جايزه و تقدير نامه 

مسابقه ملي جايزه مديريت دارايي هاي فيزيكي)PAMAWARD( شد.

ابالغ پروژه سالن رنگ ایران خودرو خراسان

تام موفق به امضاي تفاهم همكاري با شركت ساخت و نصب صنايع 
پتروشيمي )PIECC( در بخش هاي مختلفي نفتي شد.

امضاي تفاهم نامه همكاري تام با شركت 
ساخت و نصب صنایع پتروشیمي

روز 21 مهرماه، مهندس غروي رييس هيات مديره شركت بين المللي 
توسعه صنايع و معادن غدير، مهندس سبحاني مديرعامل اين مجموعه 
و مهندس زاهديان مديرعامل شركت توسعه بين الملل صنعت پارس 

از تام بازديد كردند.

 با توجه به اهميت موضوع استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت 
بازوي هاي توسعه  از  به عنوان يكي  ايران خودرو  تام  پاک، شركت 
صنعت CNG وارد عرصه شده و تا پايان سه ماهه سوم سال 1394 

بيش از 200 جايگاه CNG نصب و راه اندازي كرد.

بازدید مدیران هولدینگ غدیرو صنعت پارس از 
تـام

200 جایگاه CNG توسط تام نصبو راه اندازي شد

تام با هدف معرفی آخرين دستاوردهاي خودرويی خود در دهمين 
نمايشگاه بين المللی قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو حضور فعالی 

داشت و توانمند ي هاي خود را به مشتريان عرضه كرد.

شركت تام ايران خودرو با توجه به فعاليت  تخصصي دو دهه اخير در 
حوزه اتوماسيون صنعتي با بهره گيري از توان كارشناسان خود و تلفيق 
 TAM(آن با دانش روز توليد نرم افزار، از محصولي به نام تام اسكادا

SCADA( رونمايي كرد.

حضور تام در دهمین نمایشگاه بین المللي
 قطعات خودرو

رونمایي از نرم افزار اسكادا در حاشیه نمایشگاه
 قطعات خودرو

پا ییـز
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شركت تام ايران خودرو باالترين نشان سرآمدي منابع انساني گروه 
ايران خودرو را كسب كرد.

نشان سرآمدي منابع انساني ایران خودرو از آن 
تام شد

با ابالغ صورتجلسه تحويل پروژه سامانه اطفاي حريق تونل خط يك 
مترو اصفهان در سوم بهمن94 از جانب سازمان قطار شهري اصفهان، 

پروژه مذكور تحويل موقت شد.

با تالش مهندسان شركت تام ايران خودرو، خط توليد ريل در شركت خط تولید ریل ذوب آهن در آستانه پیش راه اندازي
ذوب آهن اصفهان در آستانه عمليات پيش راه اندازي قرار گرفت.

سامانه اطفاي حریق تونل خط یك 
مترو اصفهان تحویل موقت شد

با تالش كارشناسان شركت تام و ماشين ابزار، عمليات ساخت اولين 
دكل )دكل شماره 7( سيستم حمل و نقل كابلي دانشگاه آزاد واحد علوم 

تحقيقات به پايان رسيد.

ساخت اولین دكل تله كابین دانشگاه آزاد از سوي تام

با توجه به برنامه هاي استرانژيك بازار آب و فاضالب ايران و با هدف 
افزايش گستره فعاليت هاي تام در اين حوزه، تفاهم نامه اي ميان اين 

شركت و شركت فاضالب تهران منعقد شد.
گسترش فعالیت هاي تام در حوزه آب و فاضالب

با اتمام نصب برج هاي خنك كننده فوالد بردسير و انجام عمليات 
پايپينگ واحد خنك كاري آب اين پروژه، پيشرفت فيزيكي اين واحد تا 

پايان سال به بيش از 70 درصد  رسيد.
برج هاي خنك كننده فوالد بردسیر آماده

 راه اندازي شد

زمستا ن
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پست برق شیروان برق منطقه اي خراسان

پروژه نورد 650 ذوب آهن براي تولید ريل ملي

اتمام پروژه پست برق20/132كیلوولت اسكان)مسكن مهر گلبهار(

اعالم و اطفاي حريق ترانس هاي قدرت پست 400 كیلو ولت فوالد مباركه
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داكت هاي مربوط به تصفیه دود

پـروژه فوالدسازي بردسیر

پست برق 33 /400 كیلوولت پروژه فوالدسازي بردسیر 
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ويــژه  نـامــه 
نوروز 1395

43
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پروژه قطار سبك شهري كرمانشاهنمايي از احداث عرشه
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پروژه قطار سبك شهري كرمانشاه
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پايين  كه  رهگذري  هر  دقيقه«؛از  »بيست 
يك  اما  مي شنوي  را  جواب  همين  مي رود 
و  مي وري  باال  و  مي  كوبي  كه  است  ساعت 
كنايه و شكايت زن و بچه كه لذت صبحانه 
در كنار رود را از ياد برده و ديگر بريده اند را 

به جان مي خري كه »مي رسيم«. 
همراهي  را  شما  رودخانه   نيز  راه  طول  در 

مي كند. 
جا به جا همديگر را گم و پيدا مي كنيد و 

احوال همديگر را مي پرسيد.
است  گيالسي  باغ هاي  رسيدن،  نشانه هاي   
كه كوچه اي تنگ را ساخته اند تا به تنهايي 
از بين آنها بگذري و نه دانه هاي گيالس بلكه 
سرحال  تر  و  ببيني  گيالس  خوشه  خوشه  

لنگرگاه  كه  برسي  امامزداه  به  و  شده 
خستگان است.

 هوس خوردن هرگونه گيالسي را هم كه با 
شاخه به بيرون از باغ خم شده است  را به 

عنوان حق چشم از ذهن بيرون كنيد. 
دست در جيب مبارك كرده و از چشم در 
بلعيدن  در حال  باغ  با صاحب  چشم شدن 

دانه گيالس خودداري كنيد.
 چاي صبحانه كه از آب رودخانه دم كرده 

مفهوم  برايتان  را  »شكرآب«  كلمه  بوديد 
كرده است و حاال در امامزاده املت يا ديزي 
سفارشي را خورده ايد و با چاي خوش طعم 
در حال لذت بردن هستيد تا قواي خود را 
جمع كنيد و بعد از ده دقيقه پياده روي به 
آبشار زيباي شكرآب در انتهاي مسير برسيد.

ناحيه مركزي

زاويه  شريعت:  ناصر  مهدي  ـ  تام نامه 
ديد شايد مهمترين نكته در بهره بردن 

از هر نوع سفري است. 
لحظه  هر  مي تواند  كه  است  سفري  اين 
شدن  باز  با  يا  و  شما  ذهن  در  جرقه اي  با 

پلكتان رو به جهان بيرون آغاز شود.
با  اما  بزن  را كنار  اتاق  بلند شو و پرده ي   

يك نگاه تازه. 

با يك كنج كاوي.
 و سفر تو آغاز شده است.

انواع آدم ها و  و  به در و ديوار و پنجره ها   
تفاوت آن ها  از  و  نگاه كن  و آسمان  زمين 

حرفي و فكري تازه بجو. 
مي تواني كنج كاو ترشوي، پنجره را هم باز 
كني و صداها را نيز بشنوي يا سر را كمي 
بياوري و يك 360 درجه  بيرون  پنجره  از 

و  بام  پشت  سمت  تا  ديوار  تا  رو  پياده  از 
آسمان خانه ات را از اين زوايه ي كج ببيني. 
و  كني  كاله  و  شال  و  باشي  جسورتر 
پاشنه  هاي كفش را ور بكشي و بزني به دل 
جهاني  به سمت  شهر  آن سوي  از  و  شهر 
رهسپار شوي كه در انتظار زاويه ديد جديد 

تو براي كشف جهان است.

گـردش به زاویـه 1+360 درجـه!

يك پیاده روي مطلوب خانوادگي
آهار ـ شكرآب ـ جاده فشم ـ تهران 

ـ ايران ـ پیشنهاد ما تیرماه

كد: 91752
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گيوه به پا كن – نفس بكش و برو 
پله هاي خيس را ديگر نمي شماري.

 محو قطرات ريز آب هستي كه در تاريك 
از  ماليم  شيبي  با  متراكم  جنگل  روشن  و 

آسمان مي بارند.
 باران نيست. 

جريان خنكي از آب و باد است كه بر روي تو 
مي نشيند و طول مي كشد تا بفهمي كه تو 

را نيز خيس كرده اند. 
تنه  پوشي  پالتو  همچون  كه  خزه هايي 
درختان را در خود گرفته اند و نم هوا را از 

همان باال مي بلعند.
 در برش هاي نور در ابهام مي درخشند.

تنومند  و  بلند  كهنسال،  درختاني  كنار  از   

مي گذري كه در دل جنگل انگار زير سقف 
آسمان ستون زده اند.

 در گوشه اي از مسير گويي رگ هاي زمين 
بيرون زده است. 

شاداب  درخت  يك  پهناور  ريشه هاي 
هستند كه از روي زمين به هر سوي چنگ 
انداخته اند و سرحال، بر سفره اي از آب تازه 

و خاك بي دريغ و غني نشسته اند.
 مه با نسيم مي آيد و مي رود.

 مي بيني و نمي بيني. 
زيبايي  نقش  مقابل  از  ناگاه  مه  پرده  گويي 
از طبيعت كنار مي رود و نمايشي جديد را 
جنگل  و صداي  نور  بازي  از  مي دهد  نشان 
نشينان و برهم خوردن و رقص برگ درختان 

و داركوبي كه مي كوبد و  نفس تو را در سينه 
حبس مي كند،

 از آنچه كه مي بيني. 
اما در  نه  يا  آيا هزار پله شد  ديگر نميداني 
و  خورده اي  تاب  و  پيچ  انبوه،  جنگل  اين 
خيس  پله هاي  اين  از  خوردن  ليز  خطر  از 
و گلي و قلوه سنگي جسته اي و اكنون در 
پيشنيان  ايستاده اي كه  بلند  قلعه اي  مقابل 
تو در دوره ي ساساني از همين مكان به آن 

مي نگريسته اند. 

ناحيه شمالي – صفر درجه 

طبیعت – تاريخ 
گیالن   – فومن   – اينجا قلعه رودخان 

– ايران
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دو فيلم با يك بليط
در مكاني نشسته اي كه بيش از دو هزارسال 
به  را  بابل  اهل  پيامبري  سوگواران،  پيش، 
خاك  به  اينجا  در  و  كشيده اند  دوش 

مي سپارند.
كارگراني  كه  مي زني  قدم  جايي  در   
از  را  بلند  كاخي  داريوش  براي  چيره دست 
بر  حيرت زده  تو  اينك  و  مي تراشند  سنگ 
آجرهاي  كه  مي كشي  دست  قلعه اي  ديوار 

آن خطوطي به زبان ميخي دارند. 
حيرت تو از عظمت قلعه نيست بلكه از اين 

آجرهاي ميخ نوشته است. 
اشتباه نكنيد.

 اين كاخ آپادانا  نيست.
قلعه اي  اصلي  سازه هاي  آجرها  اين   
دوهزارسال  نه  كه  مي دهند  تشكيل  را 
توسط  پيش  سال  صد  همين  بلكه  پيش 

فرانسوي ها در شوش بنا شده است. 
كارگران  كه  است  اين  موجود  مساله  تنها 
زحمت  خود  به  قلعه  اين  وكارفرمايان 
سازه ي  براي  نويي  آجرهاي  كه  نداده اند 
خود دست و پا كنند و از بقاياي كاخ آپادانا 
سود  شان  قلعه ي  ديوارهاي  باالبردن  براي 

برده اند.
كه  گويي  قلعه   اين  در  گردش  با  شما   
چرخ  آپادانا  كاخ  معذب  روح  در  همزمان 
سال  صد  چند  و  دوهزار  اين  و   مي زنيد 

گذشته در اين بناي جديد اما قديمي يكجا 
جمع شده  است. 

و  فرانسوی  دمورگان  ژاك  اين  از  امان 
به  كه  گلي  دست  اين  با  دزفولي  مصطفي 

آب داده اند.

ناحيه ي جنوب غربي 

مزار  ـ  آپادانا  ـ  قلعه ي آكروپل 
ـ  خوزستان  ـ  شوش  ـ  نبي  دانیال 
خنك   ماه هاي  ما  پیشنهاد  ـ  ايران 

سال
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آن  از  كه  نبود  سخت  آن چنان  زمستان 
فراري باشيم اما زمستاني كه در حال 
زمان  و  زمين  دام  به  اينجا  بود  فرار 

افتاده است.
و  عظمت  اين  در  مي چرخانيد  سر   
از  دندان هايتان  و  يخ  طبيعي  زيبايي 
همه  اين  و  گوارا  اين قدر  آبي  خوردن 

سرد به هم مي خورد.
 به دنبال يك زمستان واقعي، يخ زدن 
در زير اين تاالر منجمد، غنيمتي است 

كه نبايد آن را از دست داد.
براي  مناسب  لباس هاي  و  وسايل   
حركت در آب و محيط خيس و سرد 

و چراغ قوه از ملزومات قدم گذاردن در اين 
غار يخي بسيار زيبا و نفس گير است.

 

تا كمتر از نيم ساعت پيش از كنار چادرهاي 
از  و  گذشته ايد  گوسفند  گله هاي  و  عشاير 
ديدن اين كوه ها و دشت زيبا به وجد آمده 

بوديد كه ورود به اين دره  برفي و غار يخي 
چهار فصل نفس شما را در سينه حبس كرد. 
يك سفر منحصر به فرد در سلسله كوه هاي 
زير  در  يخ  و  برف  خروارها  زير  در  زاگرس 

نور چراغ قوه، تجربه اي است كه تا سرپا و 
سرحال هستيد، از دست ندهيد.

 اين غار شايد كمتر از ده سال است كه بر سر 
افزايش دماي كره ي زمين  و  افتاده  زبا ن ها 

يخ هاي  بر  سوار  قطبي  خرس هاي  به  كه 
به  كه  ندارد  دليلي  نمي كند،  رحم  قطبي 
و شايد ده سال ديگر فرصت  ما رحم كند 
اين غارنوردي بي نظير را ديگر نداشته باشيم. 

همين حاال هم دير است. 
لباس هاي گرم و چراغ قوه ات را بردار 
و قبل از همين حاال بخت را ياري كن 

و گاز بده تا خود كوه هاي بختياري.
 عشاير با چادرهاي اجاره اي و عسل و 
دوغ محلي و سبزي هاي كوهي منتظر 

شنيدن صداي ترمز شما هستند.
كيلومتر   92 شهركرد  از  غار  فاصله   
كيلومتری   15 حدود  در  و  است 
و  عليخان  روستای شيخ  شمال غرب 
بين شهر چلگرد و روستای سراقاسيد 
غرب  شمال  45كيلومتری  )حدود 
چلگرد( در شمال غرب شهرستان كوهرنگ 

قرار دارد.

لذت در يخچال

شیخ  روستای   - چما  يخی  غار 
و  چهارمحال  كوهرنگ   - علیخان 

بختیـاری - ايـران 



ويــژه  نـامــه 
نـوروز 1395

50

چپ، راست، چپ،راست، اين قدر جاده رو به 
باال و پايين و پيچ هاي تنِد كج و راست دارد 
اينجا كره  بوديد،  اگر دوِغ داخل مشك  كه 

مي انداختيد. 
تا  اما  نبينيد  هم  چشم  به  را  »مرگ«  اگر 
برمي گرديد.  و  مي رويد  آن  كيلومتري  يك 
»مرگ« اينجا دست باال را دارد و حرف اول 

را مي زند و باالتر از همه بر تمام دره الموت 
مي شناختم  را  اتوبوسي  راننده   دارد.  احاطه 
كه مي گفت قديِم اين جاده ديدني بوده. در 
يك سفر و سر اين پيچ هاي سخت، دو عدد 

الستيِك اتوبوسي تركانده بود.
سمت  به  و  مي شوي  رد  كوه ها  فراز  از   
كوه ها  دور  تا  دور  كه  بزرگ  كاسه اي 
احاطه اش كرده اند شيرجه  مي روي. هر قدر 
پايين. هر جايي  برمي گردي  رفته اي  باال  كه 
براي  زاويه اي  و  پيوسته  هم  به  كوه  دو  كه 
درخت  و  آبادي  داده اند،  تشكيل  آب  عبور 

مي بيني. 
احساس  مي رسي  كاسه  كه  اين  پاي  به 

مي كني برنج كته بار گذاشته اند. 
اين  پاي  گرماي  كه  است  برنج  مزارع  بوي 
دامنه ها عطر آن را پراكنده اند. به هر سوي 

كه بروي به يك روستا مي رسي.

به غروب  اين روستا ها  از  نزديكي يكي   در 
زيباي درياچه  مي رسي. 

درياچه اي كوچك و خانوادگي. نقلي و تو دل 
از روستانشينان خانه اي كرايه مي كني  برو. 
و شب زيباي روستا را با نگاه به روي پر از 
چاله چوله  ماه نفس مي كشي! صبح پس از 
و شنايي مختصر  درياچه  به  دوباره  سالمي 
قلعه. همه  تا خود  را مي گيري  مسير جاده 
البته  كه  اگر  است  قرقي  و  عقاب  از  پر  جا 

دقت كني.
باشند هر  انگار منطقه بندي كرده  قرقي ها   
كدام در وسط فواصل دكل هاي انتقال برق 
آرام نشسته اند و از آن باال منتظر موش هاي 

بخت برگشته اند. 
مي تواني  باشي  داشته  تيزي  چشم  اگر 
بوته هاي تمشك را هم در كنار جاده ببيني.

 تمشك بخوري و مدام آخ و اوخت به خاطر 
فرو رفتن خار بوته هاي تمشك بلند باشد. به 

كه  نميداني  و  رسيده اي  قلعه  پله هاي  پاي 
اين همه پله را باال بروي يا سر افسار را كج 

كني و بروي همان درياچه آبتني.
حال  به  خوش  غرولند.  با  اما  باال  مي روي   
خواجه نصير كه اين مسير سربااليي را با كايت 
سريع آمده پايين و از دست اسماعيلي ها پا 
قلعه اي  به  مي رسي  و  گذاشته است  فرار  به 
كه حسن هزار سال پيش در اطراف آن آرام 
مي گشت و گياهان دارويي جمع مي كرد و 
درون قلعه فدايي پرورش مي داد و براي ترور 
الملك  نظام  و  عباسي  و  سلجوقي  شاهان 
انگليسي  به هر سو گسيل  مي كرد و براي 
زبان ها لغت assassin را به ارمغان مي آورد.

الموت درياچه اوان

و  روستا  ـ  الموت  ـ  قزوين  اينجا 
حسن  الموت  قلعه  ـ  اُوان  درياچه 

صباح پیشنهاد ما ايام نوروز
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اگر هدف و تصوير شما از يك گردش، خريد 
در فروشگاه هاي بزرگ و صرف شام در يك 
رستوران مجلل است، رفتن به اين سفر را از 

ذهن دور كنيد. 
به  زده ايد  ظهر  بوده ايد.  تهران  صبح  ديروز 
گنبد  از غروب،  قبل  و  از ظهر  بعد  و  جاده 
اتوبان  چپ  سمت  در  را  سلطانيه  زيباي 
قزوينـ  زنجان ديده ايد و فرمان كج كرده ايد. 

از سلطانيه دلپذير و خنك 
و گنبد عظيم آن كه عشق 
محمد  )سلطان  الجايتو 
خانقاهي  و  بوده  خدابنده( 
كه در همان نزديكي است، 
گنبد  زير  كرده ايد.  ديدن 
آن  بلند  واقعا  و  يكپارچه 
كنيد؛  فكر  بزنيد.  چرخي 
و  تند  كال  مغول ها  اين 
حمله  در  هم  بوده اند.  تيز 
به ايران مثل چنگيز و هم 
مثل الجايتو مسلمان نشده، 
ساخته  را  سلطانيه  گنبد 
بوده تا مزار امام علي را از 
نجف به اينجا منتقل كند. 

ايلخان  اين  خود  دفن  محل  اينجا  هم  آخر 
مغول شده  است. در بازگشت و در اين فضاي 
باز كه شبيه همان دشت هاي مغولي است با 
گله  اسباني كه رها در اين دشت كنار شهر 
مي چرند، به وجد آمده ايد و با آن ها و نماي 

گنبد عكسي يادگاري گرفته ايد. 
شب گذشته را در زنجان استراحت كرده ايد 
با مردم آن دمخور بوده ايد. صبح، آفتاب نزده 
از زنجان و در سرماي سحرگاهي آتش كنيد 

به سمت دو راهي بيجار و دندي.
جنوب  سمت  به  كردستان  از  مي تواني   
آذربايجان غربي حركت كني و يا مستقيما 
بگيري.  پي  را  مسير  زنجان  استان  خود  از 
يكهويي از چند تا استان يكجا رد مي شوي. 
ميل خودتان است اگر راه كوهستاني و پر پيچ 
و خم و رقابت رالي جاده اي  با كاميون هاي 
انگوران را مي پسنديد،  تندروي معدن روي 
اگر جاده اي  اول شماست و  دندي گزينه ي 

راه  تكاب  و  بيجار  مسير  مي خواهيد  هموار 
معقوالنه اي است. پس از دو ساعت تاخت و 
تاز و گذشتن از مسيرهايي با مناظري تميز و 
دلپذير وقت خوردن صبحانه در هوايي است 
نرم و پر از اكسيژن كه تا درون مغز شما را 
تصفيه و تازه و تهويه مي كند. در سكوت تام 
محيط، يك صبحانه اساسي ميل كنيد كه 

هوا واقعا مي طلبد و هنوز راه باقي است. 
در مسير تكاب به تخت سليمان و پيش ازآن 
كوهي  زندان  مي رسيد.  سليمان  زندان  به 
يا استوانه ي  از باال مثل يك قيف  است كه 

عظيم و توخالي است و گويا از بيش از هزار 
سال پيش از ميالد، نگهبانان آتشكده اي كه 
امروز تخت سليمان ناميده مي شود، در آن 
زنداني؟  بي   زنداني؟  با  اند.  داشته  حضور 
با  احتماال  را  برگشتگان  بخت  قرباني؟  با 
برگشتشان  و  پايين  مي فرستاده اند  طناب 
ويا هم  است.  نمي داده  يحتمل هيچ گاه رخ 
قرباني هاي آتشكده را پرت مي كرده اند درون 

اين همه هيبت. 
تخت  محوطه  زيباي  بر  پاي  و  مي گذري 
زمان  در  آتشكده اي  كه  سليمان مي گذاري 
ساساني بوده است. درياچه اي زيبا در وسط 
اين كوه ها به عرض دهانه 100 متر وعمق 
عميق  حفره ي  يك  مكان  بر  و  120متر 
چشمه هاي رسوبي حقيقتا كه چشم نواز و 

ديدني است.
از  مانده  باقي  بلند  ديوارهاي  آخرين   
قسمتي  كه  زرتشتي  معبد  اين  ساختمان 

مي داده  تشكيل  را  بلند  بسيار  طاق  يك  از 
هوش از سر آدم مي پراند به شرطي كه اين 
كاره باشي و تاريخ و طبيعت در وجود تو به 
هم آميخته باشد. بنشيني و به نبرد سربازان 
رومي و ايراني فكر كني كه در 624ميالدي 
هم  خجالت  از  حسابي  منطقه  اين  در 

درآمده اند. 
در اطراف تكاب پديده اي نادر اما طبيعي نيز 
وجود دارد كه بايد رفت و ديد. چملي گول 
از ني و چمن شناور است  جزيره متحركي 
كه بر روي بركه اي كوچك حركت مي كند. 
عده اي حركت آن را به باد 
و گروهي به حركت وضعي 
خورشيد  به  نسبت  زمين 

نسبت مي دهند.
به  شناور  جزيره   اگر   
ساحل نزديك شود، امكان 
سوار شدن بر آن نيز فراهم 
مي شود. طبيعت سرحال و 
بركه  اين  اطراف  پرندگان 
هرآن  به  مي برد  را  شما 
پرداز  كجا كه ذهن خيال 
گذشته  به  مي تواند  شما 
طبيعي زمين سفر كند و 
هزار هزار از اين جلوه ها را 
در ذهن خود تصور كند و 

زيبايي را نفس بكشد. 
مسير سخت  سليمان  تخت  از  بازگشت  در 
دندي اين بار جذاب تر است؛ چرا كه با شيبي 
رو به پايين فريادكشان مي توانيد تمام پيچ ها 
را طي كنيد حسابي با زمين و جاده بجنگيد 
محصوالت  اطراف  كوچك  روستاهاي  از  و 

ناب لبني بخريد و با خود بياوريد.
بيندازيد  و  بخريد  محلي  ماست  دبه  يك   
تا به دندي برسيد خواهيد  پشت ماشين و 
ديد كه روي ماست را اليه كلفتي از خامه 
خواهد گرفت كه حتي با فشار انگشت شما 

باال و پايين مي رود.

به سمت شمال غربي

تكاب  شرق  شمال  كیلومتري   45  - سلیمان  تخت 
-آذربايجان غربي - ايران پیشنهاد ما بهار و تابستان

چملي گول-5 كیلومتري شمال شرق 
- لو ر غ بد شه بال قو نبر میا - ب تكا

ن  ا ير ا - بي ن غر يجا با ر ذ آ - ب تكا
پیشنهاد ما بهار و تابستان
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جشنواره  پنجمين  اول  بخش  واحدي:  فرهاد  ـ  تام نامه 
ماه سال 1394  بهمن  انفرادي طي  بخش   در  تام،  ورزشي 

برگزار شد.
بخش  كه  است  گروهي  و  انفرادي  بخش  دو  شامل  جشنواره  اين 

انفرادي آن در بهمن ماه برگزار شد و نفرات برتر آن مشخص شدند.
 بخش گروهي آن نيز كه شامل فوتبال و واليبال است، در ارديبهشت 
سال 1395 برگزار خواهد شد.بخش انفرادي در رشته هاي دارت )آقايان 

و خانم ها(، شنا)آقايان و خانم ها(، تنيس روي ميز)آقايان(، فوتبال دستي 
)آقايان( و شطرنج )آقايان( انجام شد .استقبال از جشنواره امسال نيز به 
مانند سنوات گذشته خوب بود و باز هم ورزش، نقش خود را در ايجاد 
شادي و نشاط سازماني، به خوبي، نشان داد .در بين رشته هاي برگزار 
شده، دارت و فوتبال دستي از محبوبيت بيشتري برخوردار بود و جمع 
كثيري از همكاران با شركت در اين مسابقات، توان خود را در مقايسه 

با ساير همكاران سنجيدند.

كد: 91753پنجمین جشنواره ورزشي تام
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نفرات برتر بخش انفرادي پنجمین دوره جشنواره ورزشي تام

ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره 19 تام نامه 
شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در دوره جديد 

مسابقه تا 31فروردين ماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب آقاي رضا مهاجر به عنوان 
مطلب برتر از ديد مخاطبان انتخاب شد همچنين به قيد قرعه آقاي 

مجيد افروغ به عنوان برنده مسابقه پيامكي اين  شماره  انتخاب شد.
همكاران محترم جهت شركت در اين مسابقه مي توانند كد مربوط به 
مطلب مورد نظر خود را به شماره 30004897 به صورت پيامك ارسال 
كنند.خواهشمند است تنها يك بار و فقط به يك كد )كه در ابتداي هر 

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

كد: 91754مسابقه پیامكي شماره20 تام نامه 
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كد: 91755نشـان  نشـا نه  ها

1.اشاره به جنگ احد
2.دوران رسالت در مكه

3.فاطمه پاره ي تن من است. )پیامبرص(
4. “ما حجت هاي خدا بر مردم و مادر ما حجت خدا بر ماست.” امام حسن عسكري )ع(

ناصرشريعت:  مهدي  ـ  تام نامه 
بوريا مي سوزاندي و بر زخم پيشاني 
پيشاني اش  مي كردي.  مرهم  پدر 
شكسته بود.  دندانش  و  شكافته 
زخم  سراپا  اما  ايستاده  نيز  شويت 
هياهو  بود.  نَبَرد  جراحت  و  شمشير 

فرونشسته.
 ناله هاي آهسته، گريه هاي آرام يا شيون 
و  فريادها  جاي  كشتگان  سر  بر  زنان 

نعره هاي مردانه  را گرفته است. شيهه ي 
اسبان برنمي آيد و شترها سرگردان 

بر  عبايي  پدر،  معركه اند.  اين 
تو  و  مي افكند  عمو  جناز ه ي 

نباشي  تا  مي كنند  دور  را 
را  عمويت  نبيني.  و 
بر  پدر  دريده اند.  جگر 
و  سنگ دلي  همه  اين 
مي گريد.  بي رحمي  
را  كشته اش  زني 
اسب  پشت  به 
افسار  افكنده، 
وحيوان  مي كشد 
پدر  نمي كند.  پاي 
كشتگان  تا  مي گويد 
همين  دامنه   در  را  
به خاک بسپرند.  كوه 
دل  است  سخت  چه 

كه  عزيزاني  از  كندن 
دل از عالم بريد ه ا  ند1. 

تو  نمي كني.  دل  تو  اما 
مي آيي. زود به زود. با تو باد 

آفتاب  و  مي آيد  و  مي وزد  نيز 
زائران  شما  مي تابد.  و  برمي آيد 

اين پهنه  آراِم معركه ايد. از پشم شتر 
نخي تابيده اي، گره انداخته اي و با همين 

سادگي در سايه عرش عظيم خدا نشسته اي 
و تسبيح مي گويي. تنزيه مي خواني و لرزه بر 

عرش مي اندازي. 
اولين  اين  و  سرشته اند  سختي  با  را  تو 

رودرويي تو با غم و سختي نبود. 
اين  در  را  تو  مادرت  كه  بودي  كوچك 
از  پدرت  رفت.  و  گذاشت  تنها  جهان 
مي  را  او  تو  و  مي آمد  نامردي  كوچه هاي 
يا خاكروبه بر  بر پاي دارد  ديدي كه زخم 
مادرانه  چه  كودكيت  در  ريخته اند.  او  سر 

دوست  تورا  مي زدودي2.  او  از  را  ناپاكي ها 
دارد آن قدر كه تو گويي همويي و او جان 

توست كه انگار پاره ي تن هميد3.
پدرت دست تو و مردي كه تو را از او به 
نهاده  سينه  روي  بر  بود،  خواسته  همسري 
بود و مي گفت شما چه خوب همسراني براي 

هميد. »خدا 
شما و نسلتان را پاک گرداند.« حال كه به 
خانه شوي رفته اي، هر روز پدر در سكوت و 
تاريكي صبح، بر در خانه ات مي آيد و به آواز 
بلند مي گويد كه »اي اهل خانه نماز، رحمت 
خدا برشما، برخيزيد كه خدا شما را به دور 
از ناپاكي ها، پاک و پاكيزه قرار داده است.« 
يا  باز مي شد  به مسجد  دِر هر خانه اي كه 
جز  شد  بسته  داشت،  آن  به  رو  پنجره اي 

روي  به  مگر  نشد  بسته  كه  تو  خانه ي  در 
مهاجمان آن روز.

مي لرزند  چشمانم  مقابل  در  لحظه ها 
نبودم  هرگز  كاش  اي  كه  مي خواستم  و 
تصور  هم  خيال  در  حتي  و  نمي شنيدم  و 
نمي كردم. ولوله بر در است و در دل من. 
فرياد و نعره و عربده است و تو آنجايي. اي 
بودم  اي كاش  نمي شنيدم.  و  نبودم  كاش 
را  شويت  مي كردم.  پراكنده   را  جمع  آن  و 
با  تا  كه  كنند  قانع  زور  به  مي خواستند 
پاي خود بيايد و او كسي نبود كه با 
پاي خود برود. او را رسن بر گردن 

افكنده بودند و مي بردند. 
ميان  در  و  بودي  افتاده  تو 

كودكانت از درد مي مردي.
تو  اين كه  از  سرگردان 
آمده  جماعتي  كجايي، 
خاک  از  را  تو  تا  بودند 
دختر  بار  اين  و  درآرند 
خود  كه  را  پيغمبرشان 
كشته بودند، خود نيز به 
خاک سپارند اما شويت 
دست بر قبضه برده بود 
و خشمي كه از تك تك 
پرتو  هر  از  و  كلماتش 
تند نگاهش بيرون مي زد 
نهيبي بود مهيب كه آنان 
راند.  عقب  و  ترساند  را 
كه  بود  آن  از  خطرناک تر 
فكر مي كردند. تو آرام در خاک 
پنجه ي همسرت  و  بودي  خفته 
بر قبضه ي شمشير محكمتر مي شد 

و عزم مهاجمان سست تر.
آنان رفتند. رفتند تا كاخ آرزوهاي خود 

را بسازند.
تو ماندي و شوي جگر گداخته ات، از اين 
او  بر  آن چه  از  و  بود  رفته  تو  بر  ستم كه 

آمده بود.
شويت بر اين همه سنگ دلي و بي رحمي  

و جهالت  گريست.
تو را به پدر مي سپرد اما با چشماني كه 
روي ديدن نداشت و زباني كه ياراي سخن.
تنت را به خاكي بي نشان و تو را به خداي 

نشانه ها  سپرد.
تو نشانه ي نشانه هايي4.
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