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سخن سر دبیر

از آنجايي كه زندگي اجتماعي نيازمند ايجاد يك ارتباط بهينه است،  فرهنگ تعامل 
و نوع پاسخگويي افراد به اين نيازها، اهميت فراواني مي يابد.

اين موضوع حتي در آموزه هاي ديني نيز مورد تاكيد قرار گرفته و در قرآن نيز چنين 
آمده است »طبيعي است كه شناخت امت ها از يكديگر جز از راه ارتباط،  تبادل نظر 

و گفت وگو امكان نخواهد داشت.«
همگي با افراد زياد و سليقه هاي گوناگوني سر و كار داشته ايم اما تنها از ارتباط با 
درصد كمي از آنها راضي هستيم و به هم فكري و همكاري با آنها عالقه منديم. اين 

موضوع بخصوص در محيط هاي كاري نمود بيشتري دارد.
ارتباط كاركنان، روندي مداوم بوده و مستلزم وجود مهارت در ارسال و دريافت پيام 
است. درواقع هدف از تالش براي ايجاد ارتباط، اين است كه بتوانيم با هم و در كنار 
هم كاركنيم اما براي رسيدن به چنين هدفي مي بايست توجه به ديگران را سرلوحه 

تالش خود قرار دهيم. 
نتايج تحقيقات نشان مي دهد سازمان هاي موفق و چابك از تعامالت درون گروهي 

خوب و پاسخگويي مناسب پرسنل و مديران، بهره مي برند.
پاسخگويي در حال گذر ازشكل هاي قديمي مسووليت، به طرف ساير شكل ها در 
جهت كارآمدتر شدن است. تكريم مراجعان،  داشتن روحيه پاسخگويي همه جانبه در 
سازمان در ارتقا و سالمت اداري و ايجاد انگيزه براي كوشش بيشتر،  موثر خواهد بود.

امروزه سازمان هاي خواهان موفقيت، در جستجوي راه كارهايي جهت ايجاد سيستم 
مناسب پاسخگويي و تعامل بهينه هستند؛ چراكه سازمان با تامين ارتباط بين طرح ها 
و عمليات، فعال مي شود. يك سازمان ممكن است نقشه هايي بزرگ و كاركنان 
خوبي داشته باشد اما تا هنگامي كه كاري انجام نشود، در حقيقت چيزي ندارد. بدون 
ارتباط موثر و پاسخگويي مناسب، انگيزش و رهبري، كاري از پيش نمي برند. اين 

همان چيزي است كه آغازكننده اصلي است و نقشه ها را به اجرا در مي آورد.

كد: 91138

  فرهنـگ  

پاسخگـويي
و
تعـامـل 
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نگــاه

وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از نحوه قيمت گذاري كاالهاي پايه 
توليد در بورس كاال، از دست اندركاران اين نهاد خواست تا نسبت به اصالح 

وضعيت موجود اقدام كنند.
 دكتر مهدي غضنفري تاكيد كرد: در مورد بورس كاال عنوان كرديم كه 
اگر نرخ ارز حول و حوش 2500 تومان است، چرا بايد پتروشيمي، فوالد، 
مس و اين نوع كاالهاي پايه توليد كه به تعداد زيادي واحد صنعتي ماده 
خام مي دهند نرخ خود را با ارز 3000 و 3500  تومان قيمت گذاري كنند .
وي توضيح داد: اگر به طور مثال يك كيلوگرم آهن يا يك كيلوگرم فوالد يا 
يك واحد وزني پتروشيمي در بورس خارج از كشور 100 دالر است، دربورس 
داخل عدد 100 ضرب در سه هزار و 500 تومان شود، اين كه درست نيست؛ 

كاال،  بورس  نظر  از  كه  اين  عنوان  با  تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزير 
بايد  كه  بود  تقاضا  و  عرضه  مديريت  نوعي  بيشتر  آنها  با  مجادالت 
عرضه  مديريت  بايد  كه  چند  هر  ما  نظر  به  افزود:  مي شد،  انجام  بهتر 
مرز  كه  اين  و  بورس  قيمت گذاري  مبناي  اما  مي شد  بهتر  تقاضا  و 
داشت. اشكال  مي گرفت،  صورت  كشور  از  خارج  بورس  از  قيمت گذاري 

وي با عنوان اين كه همكاران ما در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با مسووالن 
بورس مذاكرات خود را انجام داده اند و در انتظار عملياتي شدن اين تصميمات 
هستيم، تصريح كرد: اين نوع كاالها كه سرچشمه ماده خام بسياري از كاالهاي 
ديگر محسوب مي شوند، بايد خود را با نظام جديد طراحي شده، تطبيق دهند .

وزير صنعت:

    بـورس كـاال
                 قيمت ها را اصالح كند

 مهندس جواد نجم الدين با بيان اين مطلب، توليد محصول در پايگاه هاي خارج 
از كشور و صادرات محصول كامل را دو روش صادراتي ايران خودرو عنوان 
كرد و افزود: در اين مدت سهم توليد محصول در پايگاه هاي خارج از كشور 
نسبت به صدور محصول توليد شده در داخل نيز افزايش يافته كه نشان دهنده 
استفاده بهينه از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در خارج از كشور است.

از  سال   13 از  پس  كرد:  تصريح  خودرو  ايران  صنعتي  گروه  مديرعامل 
سمند  نام  به  محصولي  صدور  عرصه  در  ملي،  خودروي  ساخت  شروع 
با صدور  توانسته ايم  و  كرده  طي  را  خودروسازي  در صنعت  موفقيت  راه 
خودروي ملي و قطعات در بازار جهاني نامي از توان ملت ايران را به ثبت 
برسانيم و در كنار بخش هاي ديگر صنعت، توسعه يافتگي را تجربه كنيم.

هدف  با  خودرو  ايران  صنعتي  گروه  كرد:  تصريح  الدين   نجم  مهندس 

تا   83 سال  اواسط  از  پذيري  رقابت  توسعه  و  جهاني  بازار  در  حضور 
است. كرده  صادر  دنيا  كشور   44 به  خودرو  دستگاه  هزار   210 كنون 

وي تثبيت حضور در بازارهاي هدف صادراتي و توسعه بازارهاي جديد را 
از راهبردهاي ايران خودرو در توسعه صادرات و توسعه محصول جديد از 
محصول  پلتفرم،  زمينه  در  توسعه  و  تحقيق  ظرفيت هاي  افزايش  راه 
كرد. عنوان  هدف  اين  به  دست يابي  راه هاي  از  را  محركه  قواي  و 

او افزايش كارايي شبكه توزيع از راه استفاده از حداكثر ظرفيت هاي ايجاد 
شده در توزيع، فروش و سايت هاي توليدي و توسعه شبكه فروش و خدمات 
پس از فروش از راه توسعه كمي و بهبود كيفيت نمايندگي هاي فروش 
خارج از كشور را از رويكردهاي ايران خودرو در توسعه بازار خارجي برشمرد.

و  جهاني  دربازار  حضور  خودرو  ایران  صنعتي  گروه  مدیرعامل 
ضرورت  یك  را  اقتصادي  هاي  بنگاه  بازاربراي  سهم  کسب 
در  دیگري  بزرگ  بنگاه  هر  مانند  خودرو  ایران  گفت:  و  برشمرد 
تبیین چشم انداز خود، ماموریت تغییر موقعیت ازیك بنگاه محلي 
به بنگاهي در سطح جهاني یا منطقه اي را براي خود قایل است. 

توليد30 درصد صادرات سمند 
        درسـايت هاي خارج ازكشـور

مديرعامل ايران خودرو خبر داد:

كد: 91139

كد: 91140
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کوتـاه  از
ا نرژي و صنعت 

شهري  براي  كرد:  اظهار  كرمانشاه  شهري  قطار  سازمان  مديرعامل 
براي  سيستم  اين  زيرا  است؛  منوريل  سيستم  بهترين  كرمانشاه  مانند 
ديگر  سوي  از  و  است  مترو  از  مناسب تر  متوسط  جمعيت  با  شهرهايي 
نمي دهد.  را  مترو  عميق  حفاري هاي  اجازه  كرمانشاه  شهر  بافت 
سليم ساساني در خصوص انتقادات وارد شده در خصوص مترو، گفت: بايد 
ابالغ شود و صرف  به صورت كارشناسي و رسمي  نظرات  و  مخالفت ها 
بيان يك نظر و يا يك مخالفت، در روند اجراي پروژه خللي ايجاد نمي كند.

او همچنين درباره تامين بودجه پروژه، توضيح داد: براساس مبادله موافقتنامه 
جمهوري،  رياست  راهبردي  نظارت  معاونت  و  كرمانشاه  شهرداري  بين 
مطابق  هرچند  يافت،  اختصاص  پروژه  اين  به  ريال  ميليارد  هزار  چهار 
قانون، دولت تنها 50 درصد هزينه ساخت را پرداخت مي كند و 50 درصد 
ديگر را بايد خود شهرداري بپردازد در حالي كه نه در كرمانشاه بلكه در 
شهرهاي ديگر نيز تامين اين بودجه براي شهرداري ها مقدور نخواهد بود.

منوريل براي كرمانشاه بهترين است

افزايش ۵۷ ميليون دالری صادرات محصوالت فوالدی
باال در شركت های  افزوده  ارزش  با  ارزش صادرات محصوالت فوالدی   
يافت. افزايش  دالر  ميليون   5۷ امسال  ماه  هفت  طی  ايميدرو  تابعه 

اين ميزان رشد در حالی به ثبت رسيده كه آمارها نشان دهنده صدور محصوالت 
است. خام  توليدات  از صدور  جلوگيری  و  باالتر  افزوده  ارزش  با  فوالدی 

توليدات  انواع  دالر  ميليون  مهرماه 362.8  پايان  تا  جاری  ابتدای سال  از 

فوالد از سوی شركت های اين سازمان صادر شد درحالی كه طی هفت ماه 
مشابه سال قبل ارزش صادرات اين گروه به 305 ميليون دالر رسيده بود.

آمارها نشان می دهد، از ابتدای سال تا پايان مهرماه صدور تيرآهن و ميلگرد 
به ترتيب با رشد 336 و  ۷6 درصدی بيشترين جهش را كسب كرده اند و 
پس از آن نيز صادرات محصوالت گرم با افزايش هفت درصدی قرار دارد.

هزار  پنج  بايد  ساالنه  اين كه  بيان  با  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
به  نياز  گفت:  شود،  اضافه  كشور  نيروگاه های  به  برق  مگاوات 
است. حوزه  اين  در  جديد  سرمايه گذاری  تومان  ميليارد   ۷500

در  افزود:  برق  بين المللی  كنفرانس  هفتمين  و  بيست  در  بهزاد  محمد 
نعمت  از  )ع(  رضا  امام  حرم  و  تهران  نقاط  برخی  در  تنها   12۷9 سال 

شهری  جمعيت  درصد   100 كه  می بينيم  حال  و  بوديم  بهره مند  برق 
هستند. برخودار  برق  نعمت  از  روستايی  جمعيت  درصد   99.9 و  ايران 

وی خاطر نشان كرد: ميزان تغييرات در شاخص های صنعت برق از سال 5۷ 
تاكنون نشان می دهد كه قدرت نصب شده نيروگاه ها در سال 5۷ بيش از هفت 
هزار و  24 مگاوات بود كه در حال حاضر به  65 هزار و  213 مگاوات رسيده است.

نياز ساالنه ۷۵00ميليارد تومان سرمايه گذاری در برق

كد: 91141

كد: 91142

كد: 91143
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کوتـاه  از
ا نرژي و صنعت 

پايه  بر  و  برندملي  با  ايراني  پيشرفته  محصول  جديدترين  توليدآزمايشي 
ايمني و زيست محيطي  استانداردهاي  آخرين  با  پلتفرم داخلي و مطابق 

اروپايي به نام» دنا « در بهمن ماه سال جاري آغاز مي شود.  
مهندس جواد نجم الدين مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين 
مطلب گفت: اين خودرو  با هدف معرفي توانمندي ايران خودرو در طراحي 
شد.   خواهد  بازار  وارد  سال 92  ملي،  نشان  با  جديد  محصوالت  توليد  و 
وي با اشاره به اينكه دنا داراي مزيت رقابتي براي صنعت و اقتصاد ايران 

است و استانداردهاي ايمني آن در خصوص تصادف با عابر و تصادف از جلو 
و كنار، ارتقا يافته است، خاطر نشان ساخت : قالب هاي خطوط توليد بدنه 
دنا با 11 ميليون دالر صرفه جويي ارزي، توسط شركت قالب هاي صنعتي 
ايران خودرو توليد و به اين ترتيب دانش بومي سازي قالب هاي بزرگ بدنه در 
ايران ايجاد شده كه به ايران خودرو امكان مي دهد تا بدون نياز به كارشناسان 
خارجي، قالب هاي بدنه و ساير اجزاي خودروهاي جديد را طراحي و توليد كند.

دنـا ، نماد دست يابی به دانش ساخت قالب بدنه خودرو

وزير نفت جمهوری اسالمی ايران با صدور حكمی ماموريت و مسووليت 
طرح توسعه و توليد هليوم از ميدان پارس جنوبی را به شركت نفت و گاز 

پارس واگذار كرد.
اين ابالغ وزير نفت همسو با برنامه ريزی سيستمی و طراحی چارچوب های 
اجرايی توسعه و بهره برداری از ذخاير هليوم موجود در ميدان مشترک 

پارس جنوبی صادر شده است.
در متن ابالغيه وزير نفت خطاب به معاونين، مديران عامل چهار شركت 
اصلی و مديران و روسای واحدهای مستقل ستادی درباره  توسعه و توليد 
هليوم پارس جنوبی آمده است: نظر به اهميت و ضرورت ملی توليد هليوم 
و وجود بزرگ ترين مخزن هليوم جهان در ميدان مشترک پارس جنوبی 
)معادل 28 درصد ذخاير هليوم جهان( و با الهام از برنامه چشم انداز 20ساله 
نظام و اهداف و سياست های وزارت نفت و شركت ملی نفت ايران، همچنين 
در راستای ارتقای زنجيره ارزش نفت و گاز كشور، دستيابی بهينه به اهداف 
و منافع ملی و سازمانی در ميدان مشترک پارس جنوبی و توسعه روزافزون 
اقتصادی كشور، شركت نفت وگاز پارس  اقتدار و استقالل صنعتی و 
مسووليت طرح توسعه هليوم را با تمركز بر وظايف محوله بر عهده دارد.

طرح توسعه و توليد هليـوم از ميدان پارس جنوبی ابالغ شـد

مدير صنايع خودرويی ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به افزايش سهم 
CNG و كاهش سهم بنزين در سبد سوخت خودروها اعالم كرد: با وجود سرمايه 
گذاری سه ميليارد دالری، هنوز برای توسعه صنعت CNG در ايران نقشه راه و 

برنامه راهبردی نداريم.
 حسين هاشمی با بيان اين كه در حال حاضر برای توسعه صنعت CNG در ايران 
هيچ گونه نقشه راه و برنامه راهبردی تعريف نشده است، گفت: تاكنون بيش از سه 
ميليارد دالر برای ساخت و توسعه صنعت CNG در كشور سرمايه گذاری شده است.

وي با اعالم اين كه در شرايط فعلی تعداد كل جايگاه هاي گاز ايران به حدود 
هزار و 956 باب افزايش يافته است، تصريح كرد: بيش از سه ميليون و 300 
می كند. تردد  كشور  نقل  و  حمل  ناوگان  در  هم  خودروگازسوز  دستگاه  هزار 

افـزايش سهـم CNG در سبد سـوخت خـودروها

كد: 91144

كد: 91145

كد: 91146
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مشاركت تام در چهارمين دوره مسابقات ملي رباتيك خوارزمي 

چهارمین دوره مسابقات بین الملي رباتیك خوارزمي و هوش مصنوعي امیرکبیر در دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پلي تكنیك( 
با مشارکت تام ایران خودرو و با حضور معاون علمي فناوري وزارت علوم و رییس دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

اين جشنواره با هماهنگي معاونت علمي و فناوري 
علمي  پژوهشهاي  سازمان  و  رياست جمهوري 
و صنعتي ايران و با شعار » رباتيك در خدمت 

صنايع« برگزار شد.
• لیگ هایي که از سوي تام هدایت شدند

در كنار حضور فعال در كنگره و نمايشگاه، ليگ 
ربات هاي پرنده، ربات هاي زير دريايي و ربات هاي 
انباردار، سه ليگي بودند كه امسال توسط تام در 
جشنواره ملي رباتيك خوارزمي و مسابقات بين 
المللي رباتيك و هوش مصنوعي اميركبير، برگزار 

شدند. 
همكاري تام با جشنواره از دي ماه 1390 آغاز و 
با هدف عملياتي و صنعتي كردن اين حوزه هاي 
رباتيك ادامه داشت. با ديدگاه عملياتي و صنعتي 
تام، قوانين مسابقات اين ليگ ها تدوين و سپس 
طرح هاي منتخب داوري شدند. الزم به ذكر است 
كه ليگ ربات هاي انباردار براي اولين بار در كشور 
توسط تام پايه ريزي و به چارچوب جشنواره اضافه 

شده است.
از بين 60 طرح پيش ثبت نام شده در ليگ هاي 
تام، 16 طرح بر اساس گزارشات فني انتخاب و به 

رقابت دعوت شدند كه در انتها سه طرح منتخب 
اين ليگ ها، لوح تقدير و جوايز ارزنده اي از طرف 
شركت تام دريافت كردند. در مراسم اختتاميه اي 
رياست  فناوري  و  علمي  معاونت  حضور  با  كه 
علمي  پژوهش هاي  سازمان  رياست  جمهوري، 
صنعتي ايران، رياست دانشگاه صنعتي اميركبير 
صادرات  و  ملت  انصار،  بانك هاي  مديريت  و 
برگزار شد، مديران گروه هاي كنترل و ابزار دقيق 
و ربات شركت تام نيز حضور و در مراسم تقدير از 

برگزيدگان مشاركت داشتند.
جشنواره  جانبي  نمایشگاه  در  تام  •حضور 

خوارزمي
در حاشيه جشنواره، برخي از دستاوردهاي مرتبط 
تام در نمايشگاهي طي سه روز ارايه شدند. ربات 
ساخت تام،  AGV نسل جديد، طرح راه اندازي 
مجازي و از همه مهمتر ربات شطرنج باز كه غرفه 
تام را به يكي از پر بيننده ترين و رسانه اي ترين 
جمله  از  بود،  كرده  تبديل  جشنواره  بخش هاي 
دستاوردهاي ارايه شده تام بودند همچنين جمعي 
از كارشناسان گروه هاي كنترل ابزار دقيق و ربات 
به ارايه چهار كارگاه آموزشي در بخش كنگره اين 

جشنواره پرداختند. 
»كنترلرهاي هوشمند و كاربرد اتوماسيون پيشرفته 
ربات هاي  با  در صنايع خودروسازي«، »آشنايي 
صنعتي و كاربردهاي آن«، »سيستم راه اندازي 
مجازي« و »نظريه مجموعه هاي فازي و كاربرد 
آن در صنعت رباتيك« چهار موضوعي بودند كه 

در اين كارگاه ها مطرح شد.

ریاست  فناوري  و  علمي  معاونت  •تقدیر 
جمهوري از تام

الزم به ذكر است كه در جشنواره امسال در كل 
بيش از 250 طرح در 10 ليگ به رقابت پرداختند 
كه تيم هايي نيز از كشورهاي آلمان، يونان و هند 
در آن شركت داشتند. حضور شركت تام به عنوان 
نماينده صنعت كشور و يكي از برگزاركنندگان 
جشنواره، بر غناي كاربردي صنعتي جشنواره و 
دكتر  ويژه  تقدير  و موجب  افزود  برخي طرح ها 
سيدي معاون علمي و پژوهشي معاونت علمي و 

فناوري رياست جمهوري از تام شد. 
گفتني است اين جشنواره به مدت سه روز تا 24 

آبان ماه ادامه داشت.

كد: 91147حامد باستاني - گروه كنترل و ابزار دقیق
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عمليات اجراي ستون در بخشي از قطعه مياني مسير مونوريل كرمانشاه )قطعه 
B1 پشت پارک شاهد( آغاز شد. ستون ها در اين قطعه با استفاده از قالب هاي 
دو متري اجرا شده است. طبق آخرين گزارش ارسالي از سايت پروژه،  اجراي 

ستون هاي دو متري در 15 نقطه از اين قطعه به پايان رسيده است.
عملیات اجراي ستون در بخشي از قطعه شمالي

به منظور آغاز عمليات اجراي ستون هاي 4 متري در بخشي از قطعه شمالي 
 ،A2 مسير مونوريل كرمانشاه در بلوار طاق بستان پشت پارک فدک موسوم به
تعداد 20 ست قالب 4 متري به محل كارگاه منتقل گرديد. تيم اجرايي پروژه 
مونوريل كرمانشاه در انتظار مساعد شدن شرايط جوي به منظور آغاز عمليات 

اجراي ستون در اين بخش است.
سیماي  استاني  شبكه  در  مونوریل  پروژه  معرفي  فیلم  •پخش 

کرمانشاه
به منظور آگاه سازي هر چه بيشتر مردم شهر كرمانشاه در خصوص پروژه 
مونوريل، فيلم معرفي پروژه به مدت يك هفته از شبكه استاني سيماي 
كرمانشاه پخش شد. اين فيلم شامل توضيحاتي در خصوص توجيه اجراي 
پروژه، مسير عبور مونوريل، ايستگاه ها و ساير اطالعات عمومي پروژه بوده 
است. به نظر مي رسد پخش اين فيلم موجب ايجاد ذهنيت مثبت در اهالي 

شهر كرمانشاه شده باشد. 

آخرين اخبار از منوريل كرمانشاه
محسن عسگري - گروه ريلي

توليد  نيروگاه  احداث  موافقت نامه  امضاي  با 
شركت  بين   )CHP( حرارت  و  برق  همزمان 
به  تام  شركت   ، خودرو  ايران  و  تام  هاي 
شد. معرفي  مذكور   پروژه  مجري  عنوان 
توان الكتريكي نيروگاه مذكور 50 مگاوات است 
سالن هاي  پروسه  در  آن  توليدي  حرارت  از  و 

كارخانه  سالن هاي  ديگر  گرمايش  و  رنگ 
شد. خواهد  استفاده  خودرو  ايران  صنعتي 
با اجراي اين پروژه شركت ايران خودرو قادر به تامين 
برق مصرفي و بخش عمده اي از توان حرارتي مورد 
نياز خود خصوصا در فصول سرد سال خواهد بود.

الزم به ذكر است شركت تام ، يكي از شركت هاي 

زيرمجموعه گروه صنعتي ايران خودرو است كه 
زمينه  در  خودرو،  صنعت  در  حضور  بر  عالوه 
صنعتي  پروژه هاي  اجراي  و  تامين  مهندسي، 
پست  نيروگاهي،  صنايع  جمله  از  صنايع  ساير 
دارد. گسترده اي  فعاليت  نيرو  انتقال  خطوط  و 

كد: 91148تام براي ايران خودرو نيروگاه مي سازد

كد: 91149
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بيشتر  هرچه  معرفي  هدف  با  خودرو  ايران  تام 
دستاوردهاي خود در حوزه ريلي حضور فعالي در 
نمايشگاه جانبي چهاردهمين همايش بين المللی 
دريافت  به  موفق  و  داشت  ريلی  نقل  و  حمل 

تنديس غرفه برتر در اين نمايشگاه شد.
اين همايش دوم و سوم آبان ماه در مركز همايش هاي 
رازي و با حضور وزير راه و شهرسازی، مديرعامل 
راه آهن جمهوري اسالمي، سفراي كشورهاي مختلف 

و تني چند از نمايندگان مجلس برگزار شد.
در اين همايش علی نيكزاد وزير راه و شهرسازی 
توسعه،  پنجم  برنامه  اهداف  بر  تاكيد  ضمن 
توسعه يك منطقه را نيازمند توسعه زير ساخت 
افزود:  و  دانست  منطقه  آن  نقلی  و  های حمل 
به  نقل  و  موضوع حمل  بر  پنجم  برنامه  تاكيد 
خصوص حمل و نقل ريلی كه ايمن ترين نوع 
حمل و نقل در جهان معرفی شده مشهود است.

وی با اشاره به اينكه در حال حاضر 11 هزار كيلومتر 
راه آهن در دست ساخت و 11 هزار كيلومتر در 
حال بهره برداری داريم، اين عدد را از ميزان پيش 
بينی شده سه هزار كيلومتر كمتر دانست و اظهار 
استراتژيك  شرايط  دليل  به  كه  كرد  اميدواری 
و  ميان كريدور شرق  در  آن  قرارگيری  و  ايران 
غرب و دسترسی ايران به آب های آزاد، خطوط 
ريلی می تواند درآمد كالنی را كه حتی جايگزين 
اقتصاد تك محصولی ايران شود، به ارمغان آورد.

الزم به ذكر است تام ايران خودرو در غرفه اي به 
مساحت 30 متر مربع، به معرفي توانمندي هاي 
ريلي  عرصه  در  نرم افزاري  صورت  به  خود 
طراحي،  از:  عبارتند  پروژه  دو  اين  پرداخت. 
مهندسي، تامين و اجراي مونوريل شهر كرمانشاه 
و پروژه اعالم و اطفاي حريق خط يك شيراز.

منوریل کرمانشاه:
بزرگ  پروژه هاي  از  يكي  تقريبا  كه  پروژه  اين 
عمراني نيز به شمار مي آيد، تا كنون حدود هشت 
درصد پيشرفت داشته است كه اين پيشرفت در 
حوزه مهندسي 35 درصد، حوزه خريد تجهيزات 
11 درصد و در بخش اجرا پنج درصد بوده است.

وداراي 13  بوده  كيلومتر  پروژه 13  طول مسير 

ميدان  تا  طاقبستان  مسير  كه  است  ايستگاه 
داد.  خواهد  پوشش  را  كرمانشاه  شهر  فردوسي 
مدت اجراي پروژه 42 ماه و ظرفيت جابه جايي 
است. ساعت  هر  در  نفر  هزار   16 آن  مسافر 

بخش هاي اصلي پروژه: 
-  مطالعات، طراحي و مهندسي 

-  سيويل و سازه مسير و ايستگاهها، دپو و پاركينگ
-  تجهيزات برقي و مكانيكي)تامين توان، 

سيگنالينگ، مخابرات، پله برقي و آسانسور، اعالم 
و اطفا حريق و دپوو پاركينگ(

- ناوگان
پروژه اعالم و اطفاي حریق خط یك 

شیراز:
 زيرساخت هاي مربوط به سيستم اعالم حريق 
اين پروژه آماده شده و در حال نصب تجهيزات 
اعالم حريق است. پروژه اعالم و اطفاي حريق 
خط يك شيراز كه به سفارش سازمان قطارشهري 
شيراز بوده، داراي 24 كيلومتر طول و شامل 20 

ايستگاه است. 
بخش هاي اصلي پروژه:

- سيستم هاي اعالم حريق ايستگاه ها، ساختمان 
مركز كنترل، ساختمان دپو و شبكه كليه 

ايستگاه ها
- سيستم اطفاي حريق CO2 اتاقهاي تابلوهاي برق 

فشار ضعيف و پست برق
- سيستم اطفاي حريق FM200 اتاق هاي 

سيگنالينگ و رييس ايستگاه
- كپسول هاي دستي پودر و گاز

- پمپ هاي آتش نشاني
- نصب، راه اندازي، آموزش و اپراتوري

حضور تام در چهاردهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي

تنديس غرفه برتر تام

كد: 91150
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بـرگـزاري
 21۵0نفرساعت 
آمــوزش 
برنامه نويسي 
تي مـا مقد
 ربـات كوكا

برنامه نويسي  آموزشي  دوره  چهاردهمين 
كارشناسان  براي  كوكا  ربات  مقدماتي 
شد. برگزار  شاهرود  صنعتي  دانشگاه  ارشد 
شركت تام ايران خودرو از سال 138۷ اقدام به 
برگزاري دوره هاي آموزشي برنامه نويسي مقدماتي 
نفر  و 150  هزار  دو  تاكنون  و  كرد  كوكا  ربات 

ساعت آموزش در اين حوزه برگزار كرده است.
رئوس مطالب ارايه شده عبارتند از: ايمني كار با 
ربات، معرفي اجزاي ربات، معرفي صفحه كنترل 
حركتي  مختصات  سيستم هاي    ،KCP ربات 
ربات، تنظيم موقعيت صفر مكانيكي ربات، تعريف 
ابزار مورد استفاده ربات، تعريف سيستم مختصات 

جديد براي ربات، معرفي انواع حركت هاي ربات، 
برنامه نويسي منطقي، تعريف گريپر، برنامه نويسي با 
كمك زير برنامه ها و حلقه ها، سطح دسترسي عالي 
به دستورات و كنترل كننده خارجي سلول رباتيك.

ايجاد ارتباط VPN و تلفني با سايت بردسير

ارتباطات  تسهيل  جهت  رايانه اي  خدمات  واحد 
سيستمي براي چهار سايت اصلي خارج از تهران، 
و  ارتباطات  بخش هاي  در  همكاران  تالش   با 
زيرساخت، ديتاسنتر و شبكه واحد خدمات رايانه اي 
كه تا پاسي از شب در تهران و سايت بردسير به درازا 
 VPN انجاميد، كانال ارتباطي امن و اختصاصي
بر روي بستر اينترنت با سايت بردسير از تاريخ 2۷ 
آبان ماه با موفقيت ايجاد نمود تا همكاران پروژه 
بردسير مستقر در سايت به راحتي از سيستم هاي 

خريد  سيستم  )مانند  تام  در  موجود  افزاري  نرم 
كنند. استفاده  سايت(  در  تامين  فرآيند  در 
ارتباطات  بخش  همكاران  فعاليت،  همين  در 
داخلي  تلفني  خط  چهار  توانستند  زيرساخت  و 
با  و  از شبكه مخابراتي كشور  استفاده  بدون  را 
استفاده از تكنولوژي VOIP بين مراكز تلفني 
شركت تام و سايت بردسير و بالعكس برقرار كنند 
به نحوي كه همكاران از طريق تلفن هاي داخلي 
خود و فقط با گرفتن كد خاصي مي توانند با سايت 

بردسير و يا از بردسير با شركت در تماس باشند.
موارد فوق صرفه جويي مالي بسيار چشمگيري 
تماس  به  نياز  و  مي  كند  تام  شركت  نصيب  را 
موبايل  يا  بردسير  شهري  تلفن هاي  طريق  از 
مي برد. بين  از  را  سايت  در  مستقر  همكاران 

شايان ذكر است اين پروژه جهت سه سايت ديگر 
خارج از تهران شركت شامل كرمانشاه، عسلويه و 
اردكان در حال پيگيري است و به زودي راه اندازي 

مي شود.

كد: 91151

كد: 91152
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برگزاري مراسم پرفيض
 اباعبـداهلل الحسين)ع(

به مناسبت ايام سوگواري اباعبداهلل الحسين)ع(، مراسمي صبح روز 
چهارشنبه اول آذرماه در محل رستوران شركت برگزار  شد.

سرايي  مديحه  عاشورا،  زيارت  قرائت  بر  عالوه  مراسم  اين  در 
گرفته  نظر  در  اهل بيت  مداح  قنبري  محمود  حاج  سوي  از  نيز 

شركت  با  و  كردند  استقبال  آن  از  همكاران  عمده  كه  شد 
پرداختند. شهيدان  ساالر  و  سرور  عزاداري  به  مراسم  اين  در 

اين مراسم با حضور مديرعامل، چندي از مديران و همكاران شركت 
برگزار شد.

دستور العمل وام بازنگري شد

به منظور ارتقاي تسهيالت كاركنان شركت 
تام، دستور العمل وام مورد بررسي و بازنگري 

قرار گرفت. 
ازدواج كاركنان و  در اين راستا دريافت وام 
فرزندان ايشان و وام فوت بستگان درجه يك 
است. امكان پذير  وام  كميته  تشكيل  بدون 

با برگزاري جلسه ماهيانه كميته وام، مدت 
خريد  و  رهن  وام  تخصيص  انتظار  زمان 
مسكن كاهش يافته و با تامين نقدينگي خزانه، 
متناسب با مصوبات كميته وام، زمان دريافت 
آن كوتاه تر شد همچنين با توجه به حذف 
اولويت بندي اخذ وام مسكن، كليه همكاراني 

تكميل  ايشان  مسكن  وام  اخذ  مدارک  كه 
است، مشمول دريافت وام مسكن مي شوند.

همكاري  سابقه  زمان  مدت  تلفيق  با 
كاركنان،  شغلي  گروه  و  تام  شركت  با 
شد. افزوده  نيز  مسكن  وام  مبلغ 
به منظور تسريع در پاسخگويي به نيازهاي 
ضروري  وام  بودجه  همكاران،  مدت  كوتاه 
و  اداري  امور  طرف  از  يكبار  ماه  سه  هر 
گروه  مديران  معاونت،  به  انساني  منابع 
با  اولويت بندي  امكان  و  اعالم  واحدها  و 
است. شده  فراهم  ايشان  شرايط  به  توجه 

همچنين اگر تعداد متقاضيان وام هاي مسكن 

و خودرو در طي سه ماه سوم سال كمتر از 
باشد،  وام  اين  براي  شده  پيش بيني  بودجه 
چهارم  ماه  سه  در  مذكور  وام هاي  بودجه  
مي كند  پيدا  انتقال  ضروري  وام  بودجه  به 
متقاضي  همكاران  كليه  استفاده  امكان  تا 
و واجد شرايط وام ضروري نيز فراهم شود.

نگهداري  الزام  خودرو،  وام  با  رابطه  در 
و  شد  حذف  شركت  نزد  خودرو  سند 
مبلغ  و  كارشناسان  خودروي  وام  مبلغ 
يافت. افزايش  ذهاب  و  اياب  فوق العاده 

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است           باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
جن و ملك بر آدميان نوحه می كنند                            گويا عزای اشرف اوالد آدم است

اين كشته فتاده به هامون حسين توست                                                  وين صيد دست و پا زده در خون حسين توست
بودند ديو و دد همه سيراب ومی مكند                           خاتم ز قحط آب سليمان كربال

زان تشنگان هنوز به عيوق می رسد                             فرياد العطش ز بيابان كربال

كد: 91153

كد: 91154
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ورزش  و غدير، كميته  قربان  اعياد  مناسبت  به 
شركت تام ايران خودرو با حمايت كميته ورزش 
اقدام به برگزاري يك دوره مسابقه پرتاب دارت 

كرد كه با استقبال همكاران مواجه شد.
و   14 تا   12 ساعت  بين  مسابقات   برگزاري 
همزمان با زمان صرف غذا و استراحت پرسنل 
برنامه ريزي شد تا تداخلي با فعاليت هاي اصلي 
شركت نداشته باشد و در كنار انجام كار ، تنوع 
و نشاط را نيز به محيط كاري شركت تزريق نمايد.
اين مسابقات در دو بخش آقايان و خانم ها برگزار شد .

نفري  استقبال 106  با  كه  آقایان  بخش  در 
همراه بود ، مسابقات به صورت حذفي برگزار شد.
و  شد  انجام  مسابقات  كشي  قرعه  ابتدا  در 

شركت كنندگان حريفان خود را شناختند.
براي هر نفر در هر مرحله 10 پرتاب در نظر گرفته 

شده بود.
در روز اول، با حذف 42 نفر از شركت كنندگان ، 
64 نفر براي حضور در مرحله دوم انتخاب شدند. 
در روز دوم، 32 نفر ديگر نيز حذف شدند تا در 
روز پاياني، انتخاب قهرمان از بين 32 نفر باقيمانده 

صورت بگيرد. 
حذف نفرات در روز پاياني، قدم به قدم پيش رفت 
تا نهايتا فيناليست ها مشخص شدند؛ غالمحسين 
وثوقي فرد از واحد كنترل و ابزاردقيق و مهدي 
مسابقات  فينال  به  حراست  واحد  از  عابدي 
با  وثوقي فرد  غالمحسين  كه  رسيدند  آقايان 
خود  حريف  مقابل  بر 60   قاطع 118  پيروزي 
يافت. دست  مسابقات  اين  قهرماني  مقام  به 
ابزاردقيق  و  كنترل  واحد  از  كاميابي  محمدرضا 
واحد  از  انصاري  عباس  دادن  شكست  از  پس 

اداري با نتيجه 104 به 101 ، به مقام سوم رسيد.
در بين پرتاب هاي آقايان،  بيشترين امتياز متعلق 
به آقاي علي اصغر موحد بود با 205 امتياز از 10 
پرتاب و پس از وي آقاي غالمحسين وثوقي فرد 

با 204 امتياز قرار گرفت.

بخش خانم ها:
در بخش خانم ها تعداد شركت كنندگان 24 نفر 
بود كه در مرحله اول با انجام قرعه كشي به شش 
گروه چهار نفره تقسيم شدند و از هر گروه دو نفر 

صعود كردند . 
12 نفر صعود كرده به مرحله دوم مجددا بر اساس 
قرعه كشي به دو گروه شش نفره  تقسيم شدند تا 
دو نفر برتر هر گروه به مرحله نيمه نهايي راه يابد .
در مرحله نيمه نهايي شبنم باطبي موفق شد با 
يابد و  راه  به فينال  شكست دادن زهرا ياسري 
مهري آتشي نيز بر مريم يوسفي فر غلبه كرد تا 
در فينال مسابقات شاهد برگزاري داربي واحد مالي 

باشيم .
مهري آتشي بازي فينال را با نتيجه ۷4 بر 30 
پيروز شد و شبنم باطبي به مقام نايب قهرماني 

رسيد .
در بازي رده بندي نيز زهرا ياسري از گروه صنايع 
ريلي با نتيجه 84 بر ۷0  بر مريم يوسفي فر از 
گروه فناوري هاي ساختمان پيروز شد و به مقام 

سوم رسيد .
كميته  توسط  گرفته  صورت  سنجي  نظر  طي 
ورزش در پايان مسابقات، ۷0 درصد همكاران، 
آنرا  كليات  و  مسابقات  كيفيت  برگزاري،  نحوه 
»خوب« و 30 درصد »متوسط« ارزيابي كردند .  

حواشي مسابقات:
• در بازي هاي نيمه نهايي آقايان هر دو بازي با 

نتيجه 111 بر 103 به پايان رسيد .
• در بين پرتاب هاي خانم ها،  بيشترين امتياز متعلق 
به مهري آتشي بود با 221 امتياز از 10 پرتاب 
كه ركورد 205 امتيازي علي اصغر موحد در بخش 

آقايان را شكست .
به  ركورد  اين  بر كسب  آتشي عالوه  مهري   •
دومين قهرماني متوالي خود در مسابقات دارت 
برگزار شده در شركت نيز دست يافت . وي در 
بهمن ماه سال گذشته، در اولين جشنواره ورزشي 

شركت موفق به كسب مقام قهرماني شده بود .
• ركوردهاي به دست آمده در مسابقات بخش 
خانم ها به دو مورد فوق خالصه نشد. بيشترين 
تعدادپرتاب بدون امتياز نيز در مسابقات خانم ها 
از 10 پرتاب هشت  افتاد كه در دو مورد  اتفاق 

پرتاب خارج از سيبل بود . 
• ركورد بيشترين امتياز از سه پرتاب متوالي متعلق 
به شهرام اميني بود كه موفق شد 120 امتياز از سه 

پرتاب متوالي كسب كند )60+40+20(
•  ركورد ويژه اي نيز توسط غالمرضا پسنديده 
رقم خورد. در دورهاي اول و دوم رقباي وي در 
محل مسابقه حاضر نشدند و او به راحتي دو مرحله 
صعود كرد ولي در مرحله سوم خودش غيبت كرد 
و از گردونه مسابقات حذف شد. به اين ترتيب 
سه مسابقه اي كه يكي از طرف هاي شركت كننده 

غالمرضا پسنديده بود، كال برگزار نشد.  
در پايان نيز به نفرات اول تا سوم در هر بخش 

جوايزي تعلق گرفت.

كد: 91155برگزاري مسابقات دارت در تام
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همان طور که قبال نیز عنوان شد در راستاي معرفي 
هرچه بهتر پروژه هاي انجام شده تام بر آن شدیم 
و  پروژه  از  بیشتري  اطالعات  گفت وگو  قالب  در  تا 
تجربیاتي که تام در حین انجام آن کسب کرده را 
پروژه  سراغ  به  بار  این  دهیم.  انتقال  مخاطبان  به 
مس سرچشمه به عنوان بزرگترین پروژه اتوماسیون  
صنعتي کشور رفتیم. در این خصوص با مدیر این 
متولد  افتاده گفت وگو کردیم. وي  پروژه محمدرضا 
ارشد  کارشناسي  مقطع  فارغ التحصیل  و   53 سال 
است  امیرکبیر  دانشگاه  از  صنایع  مهندسي  رشته 
دارد. تام  با شرکت  را  و سابقه همكاري 13 ساله 

اولین پروژه  به عنوان  از سختي هاي کار 
کارفرما  رضایت  از  البته  و  غیرخودرویي 

مي گوید.
اتوماسیون  حوزه  در  است  معتقد  وي 
شرکت هاي  جزو  تام  شرکت  صنعتي،  
بازار  پیشتاز است و چشم انداز خوبي در 
مختلف  حوزه هاي  در  صنعتي  اتوماسیون 
به خصوص مس در انتظار شرکت  است.

در آینده نزدیك وارد بازار ساخت کارخانه 
مس خواهد شد. 

     لطفـا قبل از هر چیز در خصوص سوابق 
کاري خود در تام و سـایر بخشهاي صنعتـي 

توضیح دهید .
بنده از سال ۷5 در شركت سالمت فرد و سپس 
در شركت سايپا مشغول به كار بودم . در سال 
۷8 به عنوان كارشناس در واحد ارتباطات صنعتي 
شركت تام شروع به فعاليت كردم . از سال 85 
با درخواست خودم از واحد ارتباطات صنعتي به 
گروه كنترل و ابزاردقيق منتقل شده و در پروژه 
اتوماسيون مس سرچشمه مشغول به كار شدم و 
در سال 8۷ نيز به عنوان مدير پروژه انتخاب شدم .

    با توجه به اینكه پـروژه مس سـرچشمه 
اولین پروژه غیرخودرویي شرکت بود، ارزیابي 
شما در خصوص نحوه انجام چنین پروژه  اي 

توسط شرکت چیست ؟
پروژه  اولين  كه  اين  بر  عالوه  پروژه  اين 

غيرخودرويي شركت بود، اولين پروژه نيز در صنايع 
پروژه،  اين  اجراي  با  مي رفت.  شمار  به  معدني 
پتانسيل فني و مديريتي خوبي كه در تام وجود 
داشت، بالفعل شد و ثمره آن ارزش افزوده اي بود 
كه در بومي سازي اتوماسيون صنعتي ايجاد شد. در 
حال حاضر شركت تام در زمينه اجراي پروژه هاي 
اتوماسيون صنعتي بزرگ پيشگام است. اجراي اين 
پروژه، براي كليه پرسنل درگير در آن، تجربه اي 
بعد  از  هم  بعدي،  پروژه هاي  در  تا  كرد  ايجاد 
فني، هم از بعد مديريتي، قابل بهره برداري باشد.

  به نظر شما چقدر از اهداف تام در این پروژه 
محقق شد و در این خصوص رضایت کارفرما 

چقدر بود؟
اعالم  و  پروژه  كل  موقت  تحويل  به  توجه  با   
مس  صنايع  ملي  )شركت  كارفرما  رضايت 
مختلف،  نشست هاي  و  جلسات  در  ايران( 
عملكرد تام مطلوب ارزيابي شد. با توجه به اين 
از  مس  شركت  فني،  و  قراردادي  لحاظ  به  كه 
كارفرماهاي سخت گير بوده و همواره با استفاده 
به  زيادي  بسيار  فشار  سخت گير،  مشاوران  از 
رضايت  ارزش  مي كند،  وارد  اصلي  پيمانكاران 
مي شود. مشخص  بيشتر  اينجا  در  كارفرما 

     چه نكته شاخصي در این پروژه مي بینید که 
به نظرتان آن را از سایر پروژه ها متمایز مي کند؟

تجربه  اولين  پروژه مس  اينكه  به  توجه  با  اوال 
مشكالت  بود،  خودرو  صنعت  از  خارج  شركت 

زيادي در مسير حركت پروژه وجود داشت. همت ، 
همدلي، صبر،  كوشش و تالش بي دريغ  تيم پروژه 
در اين مسير، مهمترين رمز موفقيت پروژه بود . 
  Revamping دوم اينكه پروژه مس به صورت
در كارخانه حساسي مثل كارخانه مس اجرا شد. 
اهميت توليد مس در اين مجتمع براي مسووالن 
شركت مس و حتي مسووالن كشوري، بسيار زياد 
است و توقف خط توليد، مي توانست زيان مالي 
هنگفتي براي اين شركت به همراه داشته باشد . 
از طرفي نيز حفظ اعتبار شركت تام در گرو عدم 
توقف خط در طول انجام اين پروژه بود. با اين 
شرايط و با اين حساسيت باال، اين پروژه بدون 
توقف و بدون هيچ گونه جريمه توقف اجرا شد؛ 
به نحوي كه در حال حاضر كليه خطوط توليد 
سيستم هاي  طريق  از  سرچشمه  مس  مجتمع 
راه اندازي شده توسط شركت تام كنترل مي شود. 
سوم اين كه پس از اتمام اين پروژه، برند شركت 
تام در صنايع معدني، به عنوان يك برند خوشنام 
مس  بازار  در  خوبي  چشم انداز  و  شد  شناخته 
است. شركت   انتظار  در  صنعتي  اتوماسيون  و 

 با توجه به پیچیـدگي و شرایط پـروژه،  
مشكالت اجـرایي پروژه در مراحل مختلف 
اجراي آن چه بـوده و چه راه کـاري بـراي 

آن در نظر گرفتید؟
همچنين  پروژه  فني  پيچيدگي  به  توجه  با 
استفاده از تكنولوژي روز دنيا، يكي از مهمترين 
توجه  با  بود.  تجهيزات  تامين  پروژه،  مشكالت 

كد: 91156
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به بانك اطالعات و ارتباطات خوب شركت تام 
تجهيزات  كشور،  از  خارج  در  تامين كنندگان  با 
تحريمي  آن  عمده  بخش  كه  كنترل  سيستم 
بودند، تامين شد همچنين بخشي از تجهيزات 
ابزاردقيق نيز كه كاربرد دوگانه داشتند، از همين 
اجرايي  مشكالت  ديگر  از  شد.  تامين  طريق 
پروژه مي توان به پيچيدگي فرآيند راه اندازي به 
صورت Hot Swap و حساسيت هاي موجود در 
توقف خطوط توليد مجتمع مس سرچشمه اشاره 
كرد به نحوي كه با همت و همدلي تيم پروژه، 
بسياري از پلنت ها بعد از نيمه شب راه اندازي شد.

با توجه به ابعاد و پيچيدگي پروژه، اين پروژه عنوان 
بزرگترين پروژه Revamping اتوماسيون صنعتي 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  خاورميانه  در 
اجراي موفقيت آميز پروژه نقطه عطفي در اجراي 
پروژه هاي EPC خارج از صنعت خودرو براي 

شركت تام است.

  اگر خاطره اي از پروژه در طـول انجام آن 
در ذهن دارید که براي خوانندگان جالب باشد 

بفرمایید .
يكي از مشكالت ما در طول انجام اين پروژه، 
عدم همكاري مناسب مشاور قبلي كارفرما بود كه 
سنگ اندازي هاي فراواني در مسير پيشرفت اين 
پروژه انجام داد. در مقطعي از پروژه، بخشي از كار 
كه قرار بود توسط يكي از پيمانكاران فرعي انجام 
شود ، با تحريك مشاور كارفرما متوقف شده بود. 
توقف كار در آن مقطع مي توانست حتي به خلع يد 
شركت تام منجر شود . در همان زمان با درک 
صحيح وضعيت ، ظرف مدت 10 روز ،  تيم اجرايي 
مورد نياز با تجهيزات كامل فراهم شد و بالفاصله 
كار نصب در ناحيه مذكور توسط تيم اجرايي تام آغاز 
شد . در جلسه مشترک با كارفرما و مشاور، وقتي 
شروع كار نصب توسط تيم اجرايي تام به اطالع 
كارفرما و مشاور رسيد، مدير پروژه شركت مشاور 
شوكه شد و از شدت ناراحتي جلسه را ترک كرد .

  در صحبت هایتان به عملكرد پیمانكاران 
این  خصوص  در  داشتید.  اشاره  فرعي 
پیمانكاران و نحوه کار آنها توضیح دهید .

در اين پروژه تعدادي از شركتهاي معتبر در زمينه 
اتوماسيون صنعتي جزو پيمانكاران فرعي شركت 
تام بودند ولي به دليل عملكرد نه چندان مطلوب 
با همه آنها قطع همكاري شد و كار توسط تيم 
اجرايي تام انجام شد . در حال حاضر نام تمامي 
اين شركت ها در ليست سياه پيمانكاران شركت 
ملي مس قرار گرفته است . به همين دليل است 
كه مي توانم به جرات بگويم در حوزه اتوماسيون 
صنعتي،  شركت تام جزو شركتهاي پيشتاز است .

  با توجه به اینكه بسیاري از فعالیت هاي 
شرکت  داخلي  فرآیندهاي  با  مرتبط  پروژه 
است، در خصوص این فرآیندها و تعامالت 
، نكته خاصي در ذهن دارید ؟ بین واحدها 

زمينه  در  پروژه مشكالت عديده اي  ابتداي  در   
ارتباط واحدهاي داخلي و روند پشتيباني از پروژه 
وجود داشت. در فرآيند تامين و فرآيند پرداخت 
مشكالت زيادي داشتيم. در همان زمان تيم هاي 
بين واحدي تشكيل و با ايجاد سيستمي تعريف 
شده، سعي شد مشكالت تا حد امكان كاهش 
يابد. به نظر من به منظور چابك كردن سيستم 
كه  است  نياز  ها  پروژه  اجراي  زمان  كاهش  و 
فرآيندهاي مذكور در زمان كمتري انجام شوند .

  با توجه به اینكه شما  به عنوان ارزیاب 
ارشد جایزه ملي بهره وري و تعالي سازماني، 
شرکتهاي مختلفي را دیده اید، وجه تمایز و 
نقاط قوت و ضعف تام را در مقایسه با دیگر 

شرکت ها در چه مي بینید؟
بنده طي هشت سال گذشته شركت هاي زيادي 
سازماني  تعالي  و  بهره وري  ملي  جايزه  در  را 
دو  به  عمدتا  شركت ها  اين   . كرده ام  ارزيابي 
دسته خصوصي و دولتي تقسيم مي شوند. برخي 

از شركت هاي خصوصي كه در فضاي كسب و 
كار موفق بوده اند و توانسته اند تنديس جايزه ملي 
را هم دريافت كنند، داراي فرهنگ كاري غني 
بوده و نگرش آنها به نيروي انساني، به عنوان 
سرمايه اصلي است. مهمترين رمز موفقيت آنها را 
ديدگاهشان به نيروي انساني ديدم. در اين ميان 
برخي شركت هاي وابسته به دولت نيز توانسته اند، 
موفق عمل كنند. موفقيت آنها نيز در همين نكته 
نهفته است. بزرگترين نقطه قوت تام نيز تعلق 
سازماني پرسنل به شركت است به گونه اي كه 
همه پرسنل به تامي بودنشان افتخار مي كنند . اين 
سرمايه انساني متخصص بايستي نگهداري شده 

و ارتقا يابد .
مهمترين زمينه قابل بهبود در شركت اين است 
كه فرآيندهاي پشتيباني، منطبق بر نيازهاي يك 
سازمان پروژه محور، در جهت چابك  شدن شركت 

اصالح شود.

  برنامه اي براي انتقال تجربیات این پروژه 
بزرگ وجود دارد؟

تجربيات  انتقال  جلسه  چندين  برگزاري  پيرو 
حال  در  شركت،  سطح  در  مس  پروژه 
اجراي  حوزه  در  تجربيات  انتقال  تكميل 
هستيم. دست  در  كليد  و   EPC پروژه  هاي 

  آیا در بازار مس، تام وارد حوزه ساخت 
پلنت خواهد شد؟

 بله تالش زيادي به منظور نفوذ بيشتر در بازار 
كه  نحوي  به  است  انجام  حال  در  مس  بزرگ 
بتوانيم طي چند ماه آينده عالوه بر فاز دوم پروژه 
اتوماسيون صنعتي مجتمع مس، حداقل يكي از 
مناقصات پروژه هاي هشتگانه جديد شركت مس 
را نيز برنده شويم . با توجه به رضايت شركت مس 
و توان و پتانسيل موجود در شركت، چشم انداز 

فوق دور از دسترس نيست .

اهمیت تولید مس در این مجتمع براي مسووالن شرکت مس و حتي مسووالن کشوري، 
بسیار زیاد است و توقف خط تولید، مي توانست زیان مالي هنگفتي براي این شرکت به 
همراه داشته باشد . از طرفي نیز حفظ اعتبار شرکت تام در گرو عدم توقف خط در طول 
انجام این پروژه بود. با این شرایط و با این حساسیت باال، این پروژه بدون توقف و بدون 
هیچ گونه جریمه توقف اجرا شد؛ به نحوي که در حال حاضر کلیه خطوط تولید مجتمع 
مس سرچشمه از طریق سیستم هاي راه اندازي شده توسط شرکت تام کنترل مي شود .
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مدير طراحي وتحقيق و توسعه گروه رنگ تام:

سالن رنگ ۵ ايران خودرويكي از بزرگترين خطوط رنگ دنياست

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

بنده در فروردين ماه 1380 به عنوان كارشناس 
آن  در  كه  پروژه اي  اولين  شدم.  استخدام  فني 
فعاليت داشتم پروژه رنگ 2 ايران خودرو بود كه در 
آن عالوه بر كابين هاي پاشش سالن، كل تدارک 
تجهيزات خريد خارجي نيز به عهده من بود. بعد از 
اتمام اين پروژه در سال 1383 به عنوان سرپرست 

كارگاه در پروژه رنگ 5 مشغول به كار شدم. سالن 
رنگ 5 با ظرفيت 50 دستگاه در ساعت بزرگترين 
از  و  مي رود  شمار  به  دنيا  در  خودرو  رنگ  خط 
اين لحاظ تجربه اي منحصر به فرد براي من به 
شمار مي رفت. همزمان در سال 1385 به عنوان 
مسوول تحقيق و توسعه گروه رنگ فعاليت هاي 
جديدي را در تام آغاز كردم. بعد از تحويل موقت 
ايران خودرو در سال 1386 به عنوان  پروژه به 

 1388 سال  تا  و  رفتم  سوريه  به  پروژه  مدير 
شدم.  كارفرما  به  پروژه  دائم  تحويل  به  موفق 
از سال 1389 نيز به صورت همزمان با عنوان 
مدير طراحي گروه رنگ مشغول به كار هستم. 
از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري نيز فعاليت 
جديدي با گروه نفت و گاز آغاز شده كه به عنوان 
سرپرست تامين تجهيزات مكانيكال پروژه ميعانات 
گازي عسلويه و هماهنگ كننده ديسيپلين هاي 
مكانيك، ابزاردقيق، و ايمني مشغول به كار شده ام.

بودید.  سوریه  رنگ  پروژه  مدیر  شما   
و  پروژه  این  ویژگي هاي  خصوص  در 
ما  مخاطبین  براي  کار  حین  چالش هاي 

توضیح دهید ؟
در  تام  تجربه شركت  اولين  پروژه رنگ سوريه 
احداث سالن رنگ در خارج از كشور بود. در يك 
كارخانه اتومبيل سازي، سالن رنگ پيچيده ترين 
پروسه را داراست و از نظر حجم سرمايه گذاري 
كل  درصد  تا60   50 انرژي  مصرف  ميزان  و 
كارخانه را به خود اختصاص مي دهد. از همين 
مثل  كشوري  در  رنگ  سالن  يك  احداث  نظر 
سوريه كه فاقد زيرساخت هاي صنعتي اوليه است 
و پيمانكاران فعال در آن هيچ يك تخصص احداث 
كارخانه با پروسه مشابه را نداشتند، پيچيدگي ها و 

در راستاي وعده مان در باب مصاحبه با افرادي که براي شرکت منشا تحول خاصي 
بوده اند و به دنبال انتخاب افراد هیات تحریریه تام نامه، این شماره سراغ حیدر 

جواهري از گروه رنگ رفتیم.
حیدر جواهري نه فقط به خاطر فعالیت در حوزه هاي مختلف بلكه به خاطر حسن 
اخالق نیز شخصیت شناخته شده اي است.  او متولد سال 1355 و فارغ التحصیل 

مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانیك از دانشگاه صنعتي شریف است.
از ابتداي فعالیت در تام در گروه رنگ فعالیت کرده و در حال حاضر مدیرطراحي و 
تحقیق و توسعه گروه رنگ و مدیر تجهیزات مكانیكال میعانات گازي عسلویه است.

وي معتقد است که شرکت تام از لحاظ توان اجرایي پروژه ها و وسعت حوزه ارایه 
خدمات مهندسي در بازار داخلي بدون رقیب است.

احداث سالن رنگ در کشوري مثل سوریه، چالش ها و رقباي حوزه رنگ، ویژگي هاي 
پیمانكاران محلي، اهمیت موضوع تحقیق و توسعه در حوزه رنگ، ثبت اختراع و 
مدیریت تجهیزات مكانیكال میعانات گازي عسلویه مواردي بود که در گفت وگو با 

حیدر جواهري به آن پرداختیم.

16

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو
شماره 5 | آذر91

كد: 91157



17

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو

شماره 5 | آذر91

گفتگـو

سختي هاي خاص خود را داشت. بالطبع استفاده 
مشابه،  پروژه  تجربه  با  ايراني  پيمانكار  يك  از 
مي توانست كمك زيادي در اين زمينه باشد ولي 
از طرف ديگر هزينه هاي مربوط به تجهيز كارگاه 
در خارج از كشور و هزينه هاي اقامت و رفت وآمد 
پرسنل ايراني باعث شد تا يك شركت سوري با 
اختالف قيمت زياد در مناقصه برنده شود. فارغ 
پيمانكاران  تجهيزات،  نصب  اصلي  پيمانكار  از 
پيمانكار  مانند  پروژه  در  كار  به  مشغول  جزء 
ساخت و نصب كانال ها، هيچكدام زبان انگليسي 
نمي دانستند و به نقشه خواني نيز مسلط نبودند. 

  کار در پروژه هاي رنگ خارج از کشور چه 
تفاوت  هایي با کار در سایت هاي داخلي دارد؟

اولين تفاوت بارز، نبود زنجيره تامين خريد داخلي 
ايران  از  كاال  ارسال  زمان  بود،  پروژه  محل  در 
به محل سايت در بهترين حالت يك هفته به 
طول مي انجاميد. اگر پروسه ترخيص را به زمان 
فوق اضافه كنيم اين زمان به دو هفته افزايش 
مي يافت. تامين كسري تجهيزات به دليل بازار 
صنعتي،  اقالم  زمينه  در  سوريه  محدود  بسيار 
از بزرگترين مشكالت ما در پروژه بود. گاها در 
دليل كسري  به  كاري  جبهه  پروژه يك  مسير 
يك اتصال ساده استيل كه در ايران به سادگي 

قابل تامين است، سه هفته متوقف مي ماند. در 
زمينه تفاوت فرهنگي دو كشور نيز ما در مسير 
پروژه با مشكل مواجه مي شديم. مهمترين مورد 
در اين بخش، بحث ساعات كاري بود. در سوريه 
كارگران راس ساعت پنج بعد از ظهر دست از 
كار مي كشيدند و كسي حاضر به اضافه كاري در 
روزهاي تعطيل و جمعه ها نيز نبود. اين موضوع 
داشت. دنبال  به  را  پروژه  زمان  شدن  طوالني 

پیمانكاران  با  برخورد  و  تعامل  نحوه   
محلي در سوریه چگونه بوده است؟

سوريه  در  ما  تجهيزات  نصب  اصلي  پيمانكار 
ساختار سازماني كاملي داشت و كارمندان كليدي 
وي با زبان انگليسي آشنايي داشتند. ولي در مورد 
پيمانكاران خرد يا افرادي كه به عنوان نماينده 
پس  خدمات  بخش  سوريه  در  اروپايي  شركت 
صادق  مورد  اين  بودند،  عهده دار  را  فروش  از 

نبود و اين افراد تنها زبان عربي مي دانستند. در 
مورد من با توجه به تسلطم به زبان عربي اين 
تعامل به خوبي برقرار مي شد ولي در مورد ساير 
همكاران برقراي ارتباط به راحتي ميسر نبود. در 
مورد كارگران در سوريه  مشكل كشيدن سيگار 
سوريه  در  كه  آنجايي  از  بود.  اساسي  معضلي 
بسيار  امري  نوجواني  سنين  از  كشيدن  سيگار 
رعايت  به  كارگران  اجبار  است  رايج  و  عادي 
مقررات داخل سالن رنگ با توجه به خطر انفجار 
در مجاورت بخارات تينر و رنگ كار مشكلي بود.

 بنظر شما تحقیق و توسعه در حوزه رنگ 
چه دستاوردهایي براي شرکت داشته است.

توسعه جزء الينفك هر  و  تحقيق  نظر من  به 
سيستم در حال رشد و شرط پويايي آن سيستم 
توليد  تكنولوژي  حوزه  در  تام  شركت  است. 
خودرو پس از 12 سال تجربه در اين زمينه، جزو 
شركت هاي صاحب نام به شمار مي رود. اگر واحد 
تحقيق و توسعه پويايي در شركت نداشتيم و انتقال 
نمي شد،  انجام  قبلي  پروژه هاي  تكنولوژي طي 
هنوز هم بايستي جهت طراحي خط رنگ جديد از 
شركت هاي اروپايي كمك مي گرفتيم. درحالي كه 
گروه رنگ درحال حاضر با كسب قابليت طراحي، 
واگن  خودرو،  رنگ  پروژه هاي  اجراي  و   ساخت 

قطار و هواپيما با هر ظرفيت سطح اتوماسيوني 
در   ،)Turnkey( دست  در  كليد  صورت  به 
است. رقيب  بدون  زمينه  اين  در  كشور  سطح 
در زمينه تحقيق و توسعه ما پروژه هاي مختلفي 
داشتيم. نخستين پروژه تحقيقاتي ما بومي كردن 
Auto-Color- ساخت  و  طراحي  تكنولوژي 

Change  بود كه پس از طي مراحل مطالعاتي 
قالب  در  ساخته،  را  آن  از  نمونه اي  تحليلي،  و 
مجموعه اي كامل همراه با پنل كنترلي در چندين 
نمايشگاه داخلي عرضه كرديم. اين سيستم براي 
مديريت فام هاي مختلف رنگ براي استفاده در 
يك گان پاشش و يا يك ربات به كار مي رود. 
و   PLC كنترل  سيستم  دبي،  كنترل  ماژول 
تشكيل  را  مجموعه اي  فام  انتخاب  ماژول هاي 
مي دهد كه ACC ناميده مي شود. اين محصول در 
سال 1385 موفق به اخذ گواهي ثبت اختراع شد.

دومين پروژه ما پروژه طراحي و ساخت سيستم 

بحث  در  كه  بود.   Paint-Scrubber جديد 
رنگ  اسكرابر  اولين  هوا  آالينده هاي  جذب 
طراحي داخل با راندمان جذب باالي 95 درصد 
به شمار مي رود. نمونه ساخته شده از اين مدل 
سال  در   Coventam تجاري  عنوان  تحت 
شد.  اختراع  ثبت  گواهي  اخذ  به  موفق   1388
اين طرح همچنين نامزد دريافت جايزه يكي از 
10 طرح تحقيقاتي برتر از معاونت توسعه و برنامه 
ريزي فن آوري وزارت صنايع در سال 1389 شد.

عالوه بر اين ما در واحد تحقيق و توسعه  چهار 
مقاله خارجي ثبت شده در كنفرانس هاي علمي 
انگليس،  ايتاليا،  فرانسه،  كشورهاي  در  معتبر 
كنفرانس ها  در  داخلي  مقاله  چهار  و  اسپانيا  و 
داشتيم.  داخلي  معتبر  دانشگاهي  نشريات  و 

 پروژه هاي انجام شده و در حال انجام 
گروه رنگ را توضیح دهید.

گروه رنگ شركت تام ايران خودرو فعاليت خود را 
درسال 13۷8 با احداث خط رنگ شماره 2 ايران 
خودرو با ظرفيت توليد 45 دستگاه در ساعت آغاز 
كرد. طي 12 سال فعاليت اين واحد، 150 دستگاه 
در ساعت به ظرفيت رنگ آميزي انواع محصوالت 
شركت ايران خودرو در قالب اجراي چندين پروژه 

حدود 260  مبلغي  با  جمعا  و  بزرگ  و  كوچك 
ميليون دالر افزوده شده است. گروه رنگ تاكنون 
بيش از 30 پروژه احداث، بهبود، و ارتقاي سطح 

كيفي اجرا كرده كه مهمترين آنها عبارتند از:
پروژه رنگ 2 ايران خودرو )45 دستگاه در ساعت(
پروژه رنگ 4 ايران خودرو )25 دستگاه در ساعت(
پروژه رنگ 5 ايران  خودرو )50 دستگاه در ساعت(
ساعت( در  دستگاه   25( خراسان  رنگ  پروژه 
پروژه رنگ واگن قطار ايريكو )3 دستگاه در ساعت(
ساعت( در  دستگاه   5( سوريه  رنگ  پروژه 
ساعت( در  دستگاه   5( سنگال  رنگ  پروژه 

در  گروه  در  نيز  پروژه  شش  حاضر  حال  در 
توسعه  پروژه  آنها  مهمترين  كه  اجراست  حال 
و  ساعت(  در  دستگاه   50( يك  رنگ  سالن 
تامين تجهيزات مكانيكال پروژه ميعانات گازي 
عسلويه )با ارزش تقريبي 20 ميليون دالر( است.

از 12 سال  تولید خودرو پس  تكنولوژي  تام در حوزه  شرکت 
تجربه در این زمینه، جزو شرکت هاي صاحب نام به شمار مي رود. 
اگر واحد تحقیق و توسعه پویایي در شرکت نداشتیم و انتقال 
تكنولوژي طي پروژه هاي قبلي انجام نمي شد، هنوز هم بایستي 
کمك  اروپایي  شرکت هاي  از  جدید  رنگ  خط  طراحي  جهت 
مي گرفتیم. درحالي که گروه رنگ درحال حاضر با کسب قابلیت 
طراحي،  ساخت و اجراي پروژه هاي رنگ خودرو، واگن قطار و 
هواپیما با هر ظرفیت سطح اتوماسیوني به صورت کلید در دست 

)Turnkey(، در سطح کشور در این زمینه بدون رقیب است.
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گفتگـو

  در مقایسه پتانسیل گروه رنگ شرکت 
تام ایران خودرو با سایر شرکت هاي فعال در 

این حوزه، چه مواردي را مي توانید ذکر کنید
در حوزه رنگ خودرو تا 2 سال گذشته حداقل سه 
شركت فعال در اين صنعت با ما رقابت مي كردند. 
با شركت تام  اين شركت ها در مقايسه  هرچند 
از پتانسيل طراحي و اجرايي پايين تري برخوردار 
بودند ولي به لحاظ كوچكي سازمان و هزينه هاي 
باالسري پايين تر، در پروژهاي كوچك در پاره اي 
در  ولي  مي كردند  عمل  تام  از  چابك تر  اوقات 
از آن سه  تنها يكي  حال حاضر مي توان گفت 
شركت به حيات صنعتي خود ادامه داده است و 
به صورت فعال در بازار حضور دارد و دو شركت 
ديگر به علت مشكالت اقتصادي از صحنه خارج 
گفت  مي توان  جرات  به  حاضر  درحال  شدند. 
ارايه خدمات  لحاظ وسعت حوزه  از  تام  شركت 
مهندسي در زمينه انجام مطالعات امكان سنجي 
ارتقاي  فني،  پروپوزال  تهييه  پروژه،  اقتصادي 
سطح اتوماسيون در خطوط توليدي، بهينه سازي 
و نوسازي خطوط موجود، طراحي چيدمان سالن 
به  توجه  با  خودرو  رنگ  فرايند  طراحي  رنگ، 
نيازمندي هاي محصول جديد، و مدلسازي و شبيه 
سازي فرآيند تجهيزات و همچنين از لحاظ توان 
اجرايي پروژه ها در بازار داخلي بدون رقيب است.

در حوزه  تام  اکنون  که هم  تكنولوژي   
رنگ براي سایت هاي ایران خودرو مورد 
گرفته  کجا  از  است  داده  قرار  استفاده 
شده است؟ آیا بومي سازي شده است؟ 
مراحل انتقال تكنولوژي را توضیح دهید .

تكنولوژي مورد استفاده در سالن هاي رنگ ايران 
خودرو عمدتا از شركت هاي آلماني اخذ شده است. 
به طور مثال در مورد سيستم غوطه وري بدنه در پيشرنگ 
Vario- و Ro-Dip به روزترين تكنولوژي دنيا يعني

Shuttle در سايت هاي ايران خودرو مورد استفاده قرار 
گرفته اند. در مورد سيستم Ro-Dip كه در حال حاضر 
در سالن رنگ خراسان در حال بهره برداري است مطالعات 
داخلي سازي انجام شده و امكان ساخت داخل 
Vario- آن فراهم شده است. در مورد سيستم

Shuttle نيز كه در حال حاضر در سالن هاي رنگ 
ايران خودرو در حال بهره برداري  شماره 4 و 5 
نام  به  جديدتري  نسل  اكنون  هم  است، 

E-Shuttle از سوي شركت طراح آلماني ارايه 
شده كه پيچيدگي هاي نگهداري و راهبري آن 
نسبت به نسل قبلي به مراتب كاهش يافته است. 
چارچوب  در   E-Shuttle بومي سازي مطالعات 
پروژه تحقيقاتي جهت طراحي و ساخت  انجام 
يك نمونه، به همكاري گروه كنترل و ابزاردقيق 
تقريبا هشت ماه قبل انجام شد و در قالب پروپوزال 
فني- اقتصادي به مديريت ارشد ارايه شد ولي به 
دليل بودجه درخواستي باال تاكنون اجرايي نشده است. 
دو پروژه تحقيقاتي Auto-Color-Change و 
Paint-Scubber نيز نمونه هاي موفق ديگري از 
بومي سازي تكنولوژي رنگ خودرو هستند. روند 
رو به رشد داخلي سازي در 10 سال گذشته در 
گروه رنگ نشان دهنده پتانسيل موجود جهت 
بومي سازي دانش فني طراحي فرايند، طراحي 
نوع  با  متناسب  تجهيزات  طراحي  و  چيدمان 
اتوماسيون  سطح  و  توليد،  ظرفيت  محصول، 

درخواستي كارفرما است. 

ثبت  به  موفق   88 سال  در  جنابعالي   
اختراع شدید. در این مورد توضیح دهید.

فرايند پاشش رنگ به دليل دارا بودن 30 تا 50 
منابع  مهمترين  از  يكي   Overspray درصد 
آلوده كننده هوا به شمار مي رود. ذرات رنگي كه 
پس از پاشش موفق نمي شوند به سطح هدف 
برسند همراه با جريان هواي عمودي از فضاي 
كابين خارج شده، وارد محدوده سيستم اسكرابر 
هواي  پااليش  و  رنگ  ذرات  جذب  مي شوند. 
)با راندمان جذب باالي  خروجي به روشي كارا 
كه  اجرا  قابل  و  صرفه  به  مقرون  95درصد(، 
كمترين آلودگي هواي خروجي را به همراه داشته 
 Scrubber باشد، فرآيندي است كه در سيستم
انجام مي شود. از آنجايي كه كاهش آالينده هاي 
زيست محيطي همواره به عنوان يكي از مهمترين 
معيارهاي طراحي در هر پروژه مد نظر ما بوده، 
طي تعريف يك پروژه تحقيقاتي در اين زمينه 
سعي كرديم تا همزمان با كاهش سطح آالينده ها 
به حد قابل قبول استانداردهاي زيست محيطي، 
)Running Cost( را  هزينه عملياتي سيستم 
نيز كاهش دهيم. از آنجايي كه اين دو معيار در 
طراحي در تقابل با يكديگر عمل مي كنند، طرح 
تحقيقاتي مزبور با الهام گرفتن از ايده اي نو و انجام 

محاسبات و شبيه سازي هيدروديناميكي جريان 
دوفازي كابين و آبشار براي طرح جديد طرحي 
بهينه به شمار مي رود كه در مقايسه با چهار طرح 
اصلي حال حاضر دنيا )مربوط به شركتهاي اروپايي 
و ژاپني(، از نظر جريان باالدستي كابين و راندمان 
جذب آالينده ها در خروجي كابين، برتري قابل 
توجهي را نسبت به طرح هاي ديگر نشان مي دهد.

 شما مدیر تجهیزات مكانیكال میعانات 
این  ارتباط  هستید.  نیز  عسلویه  گازي 
فعالیت با فعالیت هاي قبلي شما در گروه 

رنگ به چه صورت است؟
بخش  كارفرما  دستور  با   90 سال  اواخر  در 
عسلويه  گازي  ميعانات  پروژه  تجهيزات  تامين 
شد.  محول  تام  شركت  به  ستيران  شركت  از 
سال  ماه  ارديبهشت  ابتداي  در  راستا  همين  در 
جاري با دستور مديريت ارشد سه گروه شركت 
تامين  بخش  درگير  نيز  رنگ  گروه  جمله  از 
رنگ  فرايندي  شباهت  به  توجه  با  شد.  پروژه 
خودرو و نفت و همچنين پتانسيل فني موجود 
به  مكانيكال  تجهيزات  تامين  رنگ،  گروه  در 
گروه رنگ واگذار شد. در همين راستا سرپرستي 
ديسيپلين مكانيك بخش تامين تجهيزات پروژه 
ميعانات گازي عسلويه به اينجانب محول شد.

 همكاران شما عموماً از هوش و استعداد 
مي برند.  نام  شما  باالي  تعامل  روحیه  و 
معتقدید؟  مساله  این  به  چقدر  خودتان 
به  کاري  پیشرفت  در  ویژگي  این  چقدر 

شما کمك کرده است. 
اين  ولي  دارند  لطف  من  به  نسبت  همكاران 
موضوعي نيست كه من خودم راجع به آن بتوانم 
اظهار نظر كنم. من معموال به كاري كه عالقه 
داشته باشم با پشتكار خوبي ادامه مي دهم و فارغ 
بخش  جذابيت  مالي،  و  سازماني  جنبه هاي  از 
به  من  براي  قويتري  انگيزه  كار  فني  و  علمي 
شمار مي رود. به طور قطع ويژگي هايي كه شما 
ذكر كرديد چه در بخش پروژه هاي اجرايي  و چه 
در بخش پروژه هاي تحقيقاتي، عوامل مهمي در 
پيشبرد اهداف پروژه به شمار مي روند ولي تعامل با 
كارفرما و عوامل اجرايي پروژه هم نقش به سزايي 
دارد. فرايندها  تسهيل  و  اجرا  زمان  كاهش  در 
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اخبـار
شرکت   هاي تابعه 

اجراي پروژه هاي سازه فلزي فوالد بردسير
 و  اردكان توسط ماشين ابزار

صنايع  در  فلزي  سازه هاي  از  استفاده  ميزان  و  باال  حجم  به  توجه  با 
شركت  خودرويي،  فعاليت هاي  حجم  شدن  كم  دنبال  به  و  مختلف 
ساخت  بازار  وارد   8۷ سال  اوايل  از  خودرو  ايران  ابزار  ماشين  صنايع 
فلزي  اسكلت  تن   1500 اجراي  به  موفق  آن  طي  كه  شد  فلزي  سازه 
شد.  عسلويه  در  پارس  گاز  و  نفت  شركت  براي  فلر(  و  رک  )پايپ 
قرارداد  است،  شده  موفق  خودرو  ايران  ايزار   ماشين  شركت  اكنون  هم 
بردسير  فوالدسازي  كارخانه هاي  فلزي  سازه هاي  نصب  و  ساخت 

را  اردكان  احياي  كارخانه  فلزي  سازه هاي  و  تن  هزار  هفت  ميزان  به 
كند.  اجرايي  و  منعقد  ايران خودرو  تام  شركت  با  تن   1200 ميزان  به 
تام  شركت  مديرعامل  مساعدت هاي  و  شركت  مديره  هيات  تصويب  با 
شركت  داخل  در  فلزي  سازه هاي  ساخت  راه اندازي خطوط   ، ايران خودرو 
و خريد ماشين آالت مربوط به آن در دست اقدام بوده و اميد اين مي رود 
معتبرترين  از  يكي  عنوان  به  آينده  سال  چند  در  ابزار  ماشين  شركت 
شود. مطرح  كشور  سطح  در  فلزي  سازه هاي  سازنده  شركت هاي 

برنامه آپكو جهت عرضه تجهيزات سفارشی خودروی رانا

ايران خودرو، شركت   ملي گروه صنعتي  برند  دومين  توليد  آغاز  از  پس 
خودروهاي سفارشي ايران خودرو)آپكو( به عنوان تنها نماينده ارايه دهنده 
خدمات و تجهيزات سفارشي  گروه، اقدام به تعريف چند تجهيز سفارشي 

مخصوص رانا با برند آپكو كرد.
 پس از ماه ها كار كارشناسي سعي بر اين شد تا تجهيزاتي متناسب با 
امكانات فني اين خودرو تعريف و در اختيار مشتريان قرار گيرد. در اين 
ميان براي نخستين بار كروز كنترل متناسب سازي شده با خودرو رانا از 
جمله اقالم ويژه ای است كه به زودي به صورت انبوه به مشتريان اين 
خودرو در قالب خدمات پس از فروش)After Market( عرضه خواهد شد.

تغييرات ظاهری،  پنج دسته كلی  در  اقالم سفارشي  اين  به طور كلي   

اين  جمله  از  كه  می شود  عرضه  تيونينگ  و  مسافرتی  رفاهی،  ايمنی، 
چادر  سانروف،  آلياژی،  رينگ های  به  می توان  سفارشی  تجهيزات 
مخصوص خودرو، كوييك شيفتر، پايه باربند اسكی، دوربين ديد درشب، 
سنسوردنده عقب، شمع جرقه زنی پايه بلند و فيلتر هوای اسپرت رانا اشاره 
كرد. اين قطعات  تاييديه های الزم فنی و مهندسی را نيز اخذ كرده است.

مزيت هايی  دليل  به  رانا  خودروی  شده،  انجام  برآوردهاي  اساس  بر 
تكنولوژی های  و  طراحی  از  جستن  بهره  و  بودن  مصرف  كم  همچون 
تبديل  كشور  جوان  سني  رده  در  محبوب  خودرويی  به  زودی  به  روز، 
را  خودرو  اين  مشتريان  تقاضاي  تا  دارد  برنامه  آپكو  و  شد  خواهد 
كند. برآورده  ويژه  صورت  به  استاندارد  سفارشي سازي  خصوص  در 

كد: 91158

كد: 91159
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تـــــام 
از پاييـز تا پاييـز

مي گویند جوجه را آخر پاییز مي شمارند اما هنوز پاییز به پایان نرسیده و قصد داریم نگاهي بیاندازیم به مسیر یك ساله  
اخیر شرکت تام؛ یعني از پاییز 90 تا پاییز 91 و مسیر پر فراز و نشیبي را که طي این یك سال پیمودیم.

ساره منطقي - گروه صنايع معدني و سیستم هاي مكانیكي

و  جوایز  به صندوق  داریم  نگاهي  ابتدا 
گواهینامه هاي کسب شده :

- تام سازمان دانشي برتر
شركت تام ايران خودرو در سال گذشته با ارتقاي 
دانش و فناوري خود و با توسعه نيروي انساني 
طراحي  در  دنيا  روز  تكنولوژي  از  بهره مندي  و 

تجهيزات همچنين با گردآوري بهترين تجربيات 
در فرآيندهاي سازماني، موفق به كسب جايزه جهاني 
 )Iran MAKE Award( »سازمان دانشي برتر«
در ايران شد و در نخستين دوره برگزاري اين ارزيابي 
در سال 1390 در جمع سه سازمان برتر كشور در حوزه 
مديريت دانش، نوآوري و سرمايه فكري قرار گرفت 
و براي رقابت با ساير شركت هاي دانش بنيان در 
آسيا معرفي شد كه مورد تقدير مستقيم مهندس 
نجم الدين مديرعامل ايران خودرو نيز قرار گرفت.

-گواهینامه صالحیت پیمانكاري
همچنين، عالوه بر رتبه هاي شاخه هاي گوناگون 
شده  اخذ  گذشته  سال هاي  طي  كه  صنعت 
الزم  شرايط  احراز  به  توجه  با  تام  شركت  بود، 
تشخيص  جامع  سامانه  در  صالحيت  تاييد  و 
صالحيت عوامل نظام فني و اجرايي، موفق به 
پيمانكاري« در رشته  اخذ»گواهينامه صالحيت 
و  تاسيسات  ساختمان،  معدن،  و  صنعت  هاي 

تجهيزات و نيرو، از »معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رييس جمهور« شد.

-گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
جوايز كسب شده در سالي كه گذشت، تنها به 
نمي شود.  محدود  شركت  دانشي  و  فني  اعتبار 

كد: 91160
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شركت در يازدهمين دوره جايزه گواهينامه حقوق 
مصرف كنندگان، در ميان تمامي شركت هاي فني 
و مهندسي، نخستين شركتي بود كه موفق به 
دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان 
شد و نشان داد كه در كنار تمامي معيارهاي فني 
و تكنولوژي، معيارهاي كيفيتي و قيمتي را نيز در 
محصوالت خود همزمان مورد توجه قرار داده و 
صادقانه به رضايت مشتريان خود و ارايه مناسب 

خدمات پس از فروش به ايشان اهميت مي دهد.

-تندیس بلورین جایزه مدیریت مالي 
ایران  

افتخارات تام قرار  تنديس ديگري كه در اسناد 
گرفت، تنديس بلورين جايزه مديريت مالي ايران  
بود كه در بين ۷0 شركت برتر ايران كه توسط 
مركز توسعه مديريت مالي و جامعه حسابداران 
رسمي و خبره انگلستان )ACCA( مورد ارزيابي 

قرار گرفتند، به شركت تام تعلق گرفت.

-پروژه ها
بخش دیگري از دستاوردهاي شرکت 
شده،  پیموده  یك ساله  مسیر  در  تام 
پروژه هایي بود که از بازارهاي صنعت 
انجام  به  با  تا  شد  گلچین  ایران 
در  شكل،  بهترین  به  رساندنشان 
کوشا  میهنمان  سازندگي  و  بالندگي 

باشیم. 
در سال گذشته شركت تام با توسعه و گسترش 
تخصص هاي خود موفق به كسب جايگاهي قابل 
تحسين در بازارهاي گسترده حوزه فوالدسازي و 

ديگر صنايع استراتژيك كشور شد. 

 احداث مجتمع فوالد بردسیر
كسب  در  تام  هاي  توانايي  اثبات  از  پس 
مجتمع  احداث  مانند  ملي  بزرگ  هاي  طرح 
به عهده گيري  قبل،  دوره هاي  در  بافق  فوالد 
فوالدسازي  عظيم  طرح هاي  مسووليت 
از  نيز  بردسير  فوالد  مجتمع  احداث  همچون 
از  است.  بوده  گذشته  سال  در  تام  افتخارات 

مقتدرانه  پيشبرد  برانگيز،  موارد تحسين  ديگر 
پروژه هاي تحت مسووليت، در شرايط بحراني 
شد  اين  به  منجر  كه  است  موجود  پيچيده  و 
كه شركت تام با ارايه راهكارهاي خالقانه در 
باعث  مشكالت،  بر  غلبه  و  موانع  رفع  جهت 

جلب رضايت حداكثر كارفرمايان خود شود. 
در  را  انديشيدن  بزرگ  كه  تام  وجود  اين  با 
آموخته  جديد  بازارهاي  به  شدن  وارد  تجربه 
با  و  نكرد  اكتفا  شدن  فوالدساز  به  تنها  بود، 
صنايع  فوالد،  توليد  ارزشي  زنجيره  تكميل 
بازارهاي  در  نيز  را  پايين دستي  و  باالدستي 

هدف خود قرار داد.

و  اردکان  اسفنجي  آهن  پروژه   
زغالشویي شما ل شرق شاهرود

كارخانجات  و ساخت  مهندسي  به عرصه  ورود 
توليد آهن اسفنجي با تكنولوژي هاي پركاربرد 
جهان و اخذ پروژه هايي همچون كارخانه توليد 
آهن اسفنجي اردكان كه با روش ميدركس در 
حال احداث است از دستاوردهاي اين انديشه 

است . 
سال  در  تام  شركت  رويكردهاي  ديگر  از 
گذشته، استفاده از توانمندي ها و تجارب فني 
از  پشتيباني  و  حمايت  جهت  در  شده  كسب 
صنايع باالدستي توليد فوالد بود كه با كسب 
پروژه احداث كارخانه » زغالشويي شما  ل شرق 

شاهرود« محقق شد. 
تكنولوژي هاي  حوزه هاي  در  درخشش 
و  اتوماسيون  پروژه هاي  كسب  و  پيشرفته 
از  فوالدسازي،  حوزه  در  دقيق  ابزار  و  كنترل 
ديگر دستاوردهاي شركت تام در سال گذشته 

بود . 

 پروژه هاي ذوب آهن اصفهان
بالقوه  توانمندي هاي  و  شايستگي ها  اثبات 
بزرگ  قطب هاي  به  خودرو  ايران  تام  شركت 
براي  شد  پشتوانه اي  ايران،  فوالدسازي 
و حساسي همچون  كليدي  پروژه هاي  كسب 
ذوب آهن  دو  شماره  بلند  كوره  اتوماسيون 
تجهيزات  نوسازي  پروژه  همچنين  اصفهان 
برق و ابزار دقيق ايستگاه هاي هفت و هشت 
همان  در  دانيلي  آب رساني  و  ريخته گري 

شركت. 

 پروژه ملي منوریل کرمانشاه
توسعه و پيشرفت شركت تام در سال گذشته 
محدود به صنايع معدني و فلزي نبوده و اين 
شركت با فراهم آوردن بستر دانشي و مديريتي 
توانمندي  ارزنده   اعتالي  موجب  ممتاز، 
كسب  در  ايراني  متخصصين  و  مهندسين 
است.  شده  ريلي  حوزه  در  ملي  پروژه هاي 
مونوريل  احداث  پروژه  طرح ها  اين  جمله  از 
كرمانشاه است كه براي اولين بار در ايران در 

دست اجراست.
MWM پست گلبهار و همكاري با 

آلمان
كيلوولت    132/20 پست  احداث  ي  پروژه   
مسكن گلبهار است كه در آن براي اولين بار 
 Indor در كشور احداث پست برق به صورت
DCS اجرا مي شود و نشان از پيشرو بودن تام 
در عرصه هاي گسترده دانش و تكنولوژي است 
چنين درخشش هايي در حوزه نيرو عامل اصلي 
تاييد صالحيت شركت تام در نزد سازمان هاي 
برق  توسعه  سازمان  و  منطقه اي  برق   بزرگ 
اثبات توانمندي هاي شركت  گشت  همچنين 
تام در حوزه نيرو به شركت هاي معتبر صاحب 
تكنولوژي سبب شد كه در بحراني ترين شرايط 
به  تام موفق  بين المللي،  با شركت هاي  كاري 
با  ارزشمندي  همكاري  موافقتنامه  كسب 
شريك  عنوان  به  آلمان   MWM شركت 
از  ارايه خدمات پس  تجاري شود و در زمينه 
فروش مولدهاي توليد هم زمان برق و حرارت ، 
با اين شركت همكاري كند. پروژه ديگري كه 
براي  تكنولوژي  همين  از  استفاده  راستاي  در 
شركت تام تعريف شده است، احداث نيروگاه 
همزمان  حرارت  و  برق  توليد  مگاواتي   50
داخلي  مصارف  كه  است  خودرو  ايران  براي 
تامين كرده  را  برق قطب خودروسازي كشور 
و گرمايش مبدل هاي حرارتي سالن هاي رنگ 

را نيز انجام مي دهد.

رباتیك  انبار  اندازي  راه  و  نصب   
پتروشیمي تندگویان

رباتيك  و  مكانيزه  انبارهاي  حوزه  به  ورود 
كه  است  بوده  موفقي  هاي  رويكرد  ديگر  از 
تام  شركت  كارفرمايان  رضايت  جلب  موجب 
شده است؛ به طوري كه  فاز دوم پروژه تكميل 
پتروشيمي  رباتيك  انبار  اندازي  راه  و  نصب 
تندگويان به دليل عملكرد عالي تيم پروژه در 
در  خودرو  ايران  تام  اعتبار شركت  و  اول  فاز 
به صورت  مكانيزه  انبارهاي  اتوماسيون  حوزه 

ترک تشريفات مناقصه به تام ابالغ شد.

آنچه كه تام هم اكنون به آن افتخار مي كند، 
بنيانگذارانش.  براي  بود  آرزويي  روزگاري 
از جوانان نخبه اين مرز و  رويايي كه جمعي 
بوم، با تالش و همت خود، آن را به حقيقت 
دراز،  سالياني  گذر  از  بعد  اكنون  و  رساندند  
همان جوانان، اين بار به همراه تجربه اندوخته 
شده خويش، همچنان سرزنده و پويا به دنبال 
فتح قله هاي جديد پيشرفت و توسعه هستند. 
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پروژه   اتوماسيون صنعتي 
مجتـمع   مـس  سرچشـمه

ویژگي ها و نحوه پیاده سازي 
پس از انتخاب شركت تام به عنوان پيمانكار پروژه، 
تيم پروژه ابتدا سيستم در حال كار را مطالعه و 
نحوه جايگزيني سيستم كنترل جديد DCS را 
بررسي كردند سپس انتخاب ابزار دقيق هاي جديد 
و تعويض سيستم هاي فرسوده را در دستور كار 
استخراج  و  پروسه  تحليل  همزمان  دادند.  قرار 
اطالعات و نقشه هاي مورد نياز آغاز و به موازات 
آن عمليات ساختماني اتاق هاي كنترل مورد نياز 
شد. انجام  قديمي  كنترل  اتاق هاي  بازسازي  و 

سيستم هاي  خريد  پروسه  شدن  طي  از  پس 
انجام عمليات نصب و  و  ابزاردقيق ها  و  كنترل 
نصب  دقيق هاي  ابزار  از  استفاده  با  راه اندازي، 
شده، امكان اتصال به سيستم كنترل و پردازش 
اتاق هاي  در  توليد،  پروسه  به  مربوط  اطالعات 
صدور  امكان  همچنين  آمد،  وجود  به  كنترل 
فرمان هاي مورد نياز از طريق سيستم هاي موجود 
ابزار دقيق ها فراهم شد. در اتاق هاي كنترل به 

از ويژگي هاي مهم اين پروژه كه نشان دهنده 
در  كار  پراكندگي   ، است  آن  ابعاد  گستردگي 
سرچشمه  مس  مجتمع  مختلف  پلنت هاي 
بخش هاي  شامل  پروژه  كاري  نواحي  است. 
وثالثيه،  ثانويه  اوليه، سنگ شكن  سنگ شكن 
تغليظ و فلوتاسيون، موليبدن، فيلتر خشك كن، 
كوره آهك، تيكنرهای باطله، ذوب و بلندينگ، 
گازي  نيروگاه هاي  ريخته گري ها،  و  پااليشگاه 
 . است  بوده  آبرساني  مجموعه  و  بخار  و 
براي هر پلنت يك اتاق كنترل محلي و براي كل 
مجتمع ، اتاق كنترل مركزي جهت مديريت و 

كنترل سيستم در نظر گرفته شده است. 
داخل  پلنت هاي  مانيتورينگ  و  كنترل  براي 
قابليت  با   )PCS۷( زيمنس   DCS از  مجتمع 
پروتكل هاي از  بهره گيري  با  و   Redundant
 Modbus  . ProfibusDP . ProfibusPA
HART در سطح فيلد و براي انتقال اطالعات 
روي شبكه  Backbone از فيبر نوري استفاده 
شده است. كنترل و مانيتورينگ پلنت هايي كه به 
صورت پراكنده و با فواصل دو تا 50 كيلومتر از 
 SCADA محل مجتمع قرار دارند تحت سيستم
 UHF با بهره گيري از سيستم تله متري راديويي

انجام گرفته است .
با توجه به ماهيت Revamping پروژه و لزوم 
روش   به  راه اندازي،   حين  در  خط،  توقف  عدم 
به نحوي كه در هيچ  اقدام شد،   Hot Swap
يك از مراحل راه اندازي پروژه، خط توليد مجتمع 

متوقف نشد.
حجم فعاليتهاي انجام گرفته به شرح ذيل است:

تعداد مدارک مهندسي : 1142 مدرک
تعداد I/O  : 23450 عدد
تعداد Server : 18 عدد

تعداد ايستگاه هاي اپراتوري : ۷6 ايستگاه
تعداد موتورهاي كنترل شده توسط سيستم : 

2350 موتور
تعداد ابزاردقيق هاي جديد نصب شده : 2835 عدد

تعداد اتاق هاي كنترل : 18 اتاق
تعداد ايستگاه هاي تله متري : 22 ايستگاه

تعداد تابلوهاي سيستم كنترل : 200 سلول
حجم كاندوئيت كاري : 105 كيلومتر

حجم كابل كشي : 2۷0 كيلومتر
با توجه به ابعاد و پيچيدگي پروژه، اين پروژه عنوان 
بزرگترين پروژه Revamping در خاورميانه را 
به خود اختصاص داده است و اجراي موفقيت آميز 
 EPC پروژه نقطه عطفي در اجراي پروژه هاي
است.  تام  براي شركت  از صنعت خودرو  خارج 
دستاوردهاي اين پروژه براي شركت ملي صنايع 

مس شامل موارد ذيل بوده است :
• جاري سازي استراتژي هاي كنترل در كارخانه

• تبادل اطالعات ميان بخش هاي مختلف توليد
• ايجاد يك واسطه بين كاربر و مجموعه تحت كنترل

•افزايش كيفيت محصوالت توليدي  
•افزايش سرعت توليد )كميت توليد (

•كنترل كيفيت دقيق تر و سريعتر
•كاهش پسماندهاي توليد )ضايعات(
•افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي

•باال بردن ضريب ايمني براي نيروي انساني و 
كاستن از فشارهاي روحي و جسمي

نحوه كنترل تجهيزات نصب شده:
در سيستم قديمي تمام تجهيزات به وسيله رله 
و كنتاكتورها و تابلوهاي اپراتوري كنترل مي شد. 
اين در حالي است كه در سيستم جديد با نصب 
كامپيوترهاي صنعتي و plc تمام تجهيزات به طور 

اتوماتيك كنترل مي شود.
نحوه انتقال اطالعات :

اين پروژه داراي سه سطح انتقال اطالعات است.
 Fieldbus-1

از طريق شبكه  تمامي اطالعات  اين سطح  در 
Profibus به كنترلر متصل مي شود.

Systembus-2
در اين سطح تمامي كنترلرها به server هاي 

مربوطه متصل مي شود.
Terminalbus-3

اپراتوري،  ايستگاه هاي  تمامي  اليه  اين  در 
باالدستي  شبكه هاي  مانيتورينگ  ايستگاه هاي 
مربوطه  Serverهاي  به   ... و   ERP مانند 
متصل مي شود. الزم به ذكر است كه در سطوح 
شبكه  طريق  از  اطالعات  انتقال  بستر  2و3 
مي پذيرد. صورت   Industrial Ethernet

سال  ماه  ارديبهشت  در  پروژه،  تيم  همت  به 
حال  در  و  شد  موقت  تحويل  پروژه  جاري، 
. است  ساله  يك  گارانتي  دوره  در  حاضر 

تاریخچه پروژه 
مجتمع مس سرچشمه در سال 1355 توسط یك شرکت آمریكایي ساخته شد اما پس از 30 
سال بهره برداري از آن، هنوز بخش هایي از سیستم موجود راه اندازي نشده و میزان فرسودگي  
در برخي قسمت هاي راه اندازي شده باعث عدم کارایي سیستم شده بود. از رده خارج شدن 
سیستم هاي اندازه گیري و عملگر ها، کنترل فرآیند تولید به صورت دستي، غیرمكانیزه بودن 
فرآیندها، اعمال تغییرات در پروسه کنترل فرآوري مس، مشكالت تعمیر و نگهداري و عدم 
یكنواختي در سیستم هاي کنترل مرکزي از جمله مشكالتي بود که مجتمع با آنها مواجه شده بود.

با توجه به فرسوده بودن سیستم هاي کنترل و ابزاردقیق قدیمي کارخانه مس سرچشمه 
و با توجه به ویژگي هاي سیستم هاي جدید که داراي قابلیت هایي به مراتب بیشتر از 
بازسازي  پروژه  مناقصه  ایران  ملي مس  بودند، شرکت صنایع  قدیمي  سیستم هاي 
و بهسازي سیستم هاي کنترل و ابزاردقیق مجتمع مس سرچشمه را به صورت بین 
المللي در سال 84 برگزار کرد. تام برنده مناقصه فوق شد و در تیرماه سال 85، قرارداد 
اولین پروژه خارج از صنعت خودرو را با شرکت صنایع ملي مس ایران منعقد کرد. 
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گــزارش

                              نگـاهي به پروژه 
ميعانات گازي عسلويه تام
امیرحسین اصالني – گروه نفت و گاز و پتروشیمي

پروژه احداث تاسيسات ذخيره سازي و اندازه گيري ميعانات گازي پارس جنوبي، 
به عنوان يكي از طرح هاي مهم ملي جهت جمع آوري ، ذخيره سازي واندازه 
گيري و انتقال ميعانات گازي پارس جنوبي به پااليشگاه هاي مورد نظر و 
همچنين صادرات اين محصول در بخش اجرا )Construction ( هم اكنون 

حدود 60 درصد پيشرفت داشته است.
اين پروژه به صورت پروژه EPC به صورت مشاركتي و به رهبري شركت تام 
ايران خودرو است كه در بخش خريد و تداركات كاال)Procurement(نيز 
پيشرفت حدود 20 درصدي داشته است. بخش مهندسي نيز با شركت ستيران 

بوده كه يكي از شركان تام در اين پروژه است.
قرارداد احداث اين پروژه اواخر سال 1389 به شركت تام ايران خودرو ابالغ 

شد كه مدت آن 24 ماه است.
كارفرماي طرح شركت نفت و گاز پارس و مشاور طرح مهندسين مشاور پارس 

بود. اين پروژه شامل بخش هاي مختلف زير است:

1- هشت مخزن 80 هزار مترمكعبي ذخيره سازي ميعانات گازي فازهاي 
پارس جنوبي و ايستگاه هاي اندازه گيري كه بزرگترين مخازن موجود در منطقه 

است.
2- عمليات خاكي،  leveling و Rough Grading به حجم ۷50 هزار 

مترمكعب
3- عمليات بتني به حجم 30 هزار مترمكعب

4- عمليات لوله كشي به حجم 120 هزار اينچ قطر
5-نصب دو پكيج ميترينگ

6-نصب شش پمپ اصلي و چندين پمپ جانبي
۷-نصب ترانس ها و باتري هاي اتاق كنترل

8-ساخت 9 ساختمان مختلف
وزن هريك از فازهاي مورد نظر مهندسي، تامين كاال و اجرا به صورت چارت زير است:

با توجه به داليل مختلف از جمله مشكالت عدم تحكيم بستر، تحريم هاي 
موجود و عدم نقدينگي كافي، كارفرما با تمديد مدت زمان پروژه از 24 ماه به 

39 ماه موافقت كرد. 
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گــزارش  ویژه

بازخواني پرونده كارگو ترمينال فرودگاه امام)ره(؛
كارگو ترمينال، پايانه هوشمند انبارش و ترانزيت كاال

سیف الدين مهدوي و محمدعلي رفعتي ـ گروه لجستیك

مقدمه
هر ساله میلیون ها تن بار از طریق خطوط هوایي در سطح دنیا 
جابجا مي شود که در این میان کارگو ترمینال هاي فرودگاهي در 
ایفا  این خصوص  را در  فرودگاه هاي بزرگ جهان نقش مهمي 
مي کنند. این مجموعه ها وظیفه انبارش موقت کاالهاي ترانزیت، 
صادراتي و وارداتي، تفكیك و تجمیع بارها، نگهداري کاالهاي 
سایر  و  هوایي  خطوط  به  محموله ها  تحویل  و  دریافت  خاص، 

مشتریان، نظارت و انجام عملیات گمرکي و ... را  بر عهده دارند.

تعریف
بسته های  قراردادن  و  بسته بندي  منظور  به  ترمينال  كارگو  مجموعه 
 ،ULD )Unit Load Device( داخل   )Consignment(صادراتی
آماده سازي و نگهداري آنها تا زمان پرواز و ارسال به داخل هواپيما و همچنين 
تفكيك ULD های وارداتی و جداكردن بسته ها، نگهداري آنها تا زمان 

تحويل به مشتری و ارسال به داخل تريلرها مورد استفاده قرار مي گيرد. 
به طور كلي فضاي كارگو ترمينال را مي توان به بخش هاي مشخصي تقسيم 
كرد كه هر قسمت بر مبناي نياز پروژه، به صورت كامال اتوماتيك، نيمه 

اتوماتيك و يا دستي اجرا مي شود. 
بخش هاي مختلف کارگو ترمینال

Air Side -1: فضايي است در خارج از كارگو ترمينال به سمت هواپيما كه 
در اين محوطه تجهيزاتي نظير Dolly،  فرآيند انتقال ULD ها به انبار و يا 
از انبار به هواپيما را انجام مي دهند. اين Dolly ها بر مبناي نوع كانوايرهاي 
ورودي و خروجي انبار مي توانند دهانه پهن )Wide Edge Leading( و يا 
دهانه باريك )Narrow Edge Leading( باشند. بدين معني كه جابجايي 

ULD ها از سمت پهن و يا باريك آنها انجام مي شود.
به منظور  ULD Storage Area -2: مجموعه اي در چند طبقه كه 
نگهداري ULD ها به طور موقت و ارسال آنها به داخل هواپيما و يا توقف 
ULDها تا زمان تفكيك شدن، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مجموعه 
كامال مكانيزه بوده و فرآيند انبارش پس از شناسايي ULD ها و تعيين قفسه 
مورد نظر، كامال تحت كنترل سيستم مديريت انبار است. تجهيزاتي كه دراين 

قسمت قرار دارند شامل قفسه بندي فلزي، كانواير ورودي و خروجي،ETV ها 
و سردخانه هستند.  

• ETV: دستگاهي است كه در داخل راهروي ULD Storage قرار 
گرفته و همزمان حركت عمودي و طولي را انجام مي دهد و عمل تغذيه 
ULD ها به داخل قفسه بندي توسط كانوايري كه روي آن نصب شده انجام 

مي شود. اين دستگاه مي تواند كامال اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك باشد.

كد: 91163
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 ULD داخل  كه  شدني  فاسد  كاالهاي  نگهداري  جهت  سردخانه:   •
انبار ULD قرار گيرند،  تا زمان پرواز مي بايست در  بسته بندي شده اند و 
تغذيه  عمل  مي گيرد.  قرار  سردخانه  داخل  مجموعه  اين  از  قفسه  چند 
مي شود. انجام   ETV توسط  قفسه ها  ساير  مانند  نيز  سردخانه  اين 

Build/Break Area -3:  فضايي است حد فاصل انبار ULD و انبار 
مكانيزه محموله ها )Consignment( كه ايستگاه ها و تجهيزات مربوط به 
بسته بندي يا تفكيك در اين قسمت قرار مي گيرد. تجهيزات استفاده شده در 
اين قسمت شامل EWS )ايستگاه متحرک( و Slave pallet )ايستگاه 

ثابت( هستند. 

• )Elevating Work Station)EWS: اين تجهيز كانوايري است 
كه بر روي يك سيزرليفت قرار دارد و مجموعه داخل چاله نصب مي شود. 
اپراتور با تنظيم ارتفاع دستگاه عمل بسته بندي و يا تفكيك ULD را در 

شرايط مناسب تري انجام مي دهد.

توسط   ULD دريافت از  رولردار كه پس  است  ميزي   :Slave pallet•
ليفتراک در موقعيت مشخص شده در سالن قرار مي گيرد تا اپراتور بتواند عمل 

تفكيك يا بسته بندي ULD را روي آن انجام دهد. 

Consignment Storage Area -4: اين مجموعه، انباري مكانيزه 
)و يا غير مكانيزه( جهت نگهداري بارهاي تفكيك شده است. محموله ها بر 
اساس ابعاد در قفسه هاي مربوطه قرار مي گيرند كه اين قفسه ها به سه بخش 
قفسه بندي يورو پالت، قفسه بندي بارهاي بزرگ )Out Of Gauge(  و 

قفسه بندي بارهاي كوچك )Mini-Shipment( تفكيك مي شوند.

بارهاي  يا  و  وارداتي  تفكيك شده  بارهاي  قفسه بندي یورو پالت:   •
صادراتي كه ازنظر ابعادي بتوانند بر روي يورو پالت قرار گيرند ) بزرگ و 
يا خيلي كوچك نباشند(، در اين قفسه بندي نگهداري مي شوند. پروسه كاري 
اين انبار كه در كارگو ترمينال فرودگاه امام، انبار )AS/RS( ناميده مي شود به 

شرح زير است :
پس از اينكه بارهاي مربوط به يك بارنامه بر روي يورو پالت قرار گرفت، 
محموله توسط ليفتراک بر روي كانواير ورودي مجموعه قرار مي گيرد. در اين 
قسمت بار از نظر ابعاد و وزن كنترل شده و توسط اسكنرهاي موجود شناسايي 
پالت انجام مي شود. پس از شناسايي، سيستم مديريت انبار مناسبترين سلول را 
براي نگهداري آن انتخاب كرده و عمل انتقال توسط يك دستگاه استكر انجام 
مي شود. از مزاياي اين انبار عالوه بر اتوماتيك بودن آن، مي توان به استفاده 

بهينه از ارتفاع سالن نيز اشاره كرد.

• )Out of Gauge(: در اين انبار بارهاي با ابعاد بزرگ بر روي پالت هايي به 
ابعاد 2x2 متر قرار گرفته و پس از شناسايي توسط اسكنرهاي دستي و تعيين 

موقعيت توسط سيستم، در سلول مورد نظر قرار مي گيرند.

• )Mini-Shipment(: اين قفسه بندي براي بارهاي با ابعاد كوچك و 
كم وزن در نظر گرفته مي شود كه مانند ساير انبارهاي دستي عمل شناسايي 

توسط اسكنر دستي و تغذيه قفسه ها، توسط اپراتور انجام مي شود.
 

بر روي   ETV توسط ULD :Empty ULD Area -5 هاي خالي 
پلتفرمي كه در ارتفاع هفت متري در نظر گرفته شده است، قرار مي گيرند. 
مسير انتقال ULD هاي خالي از طريق يكي از طبقات قفسه بندي است و 
خروجي از آن نيز از طريق يك دستگاه الواتور انجام خواهد شد. از مزاياي اين 
طرح مي توان كنترل دقيق ترIT مجموعه بر گردش ULDهاي خالي، حذف 
اشتباه اپراتوري در ثبت ULDهاي خالي و افزايش فضاي مفيد سالن با حذف 

قفسه بندي دستي را نام برد.
تردد  محل  كه  است  انبار  ورودي  قسمت   :Entrance Area  -6
ليفتراک هايي است كه بار را از داخل تريلر به سالن و يا بالعكس منتقل مي كنند 
همچنين جهت بازرسي بارهاي ورودي به انبار X-Ray ها در اين فضا قرار 
مي گيرند به دليل عدم نياز به ارتفاع براي تجهيزات اين بخش و استفاده بهينه 
از فضا و همچنين دسترسي مشتري، قسمت هاي اداري در طبقه باالي آن 

در نظر گرفته شده است. 

Land Side -7: فضايي است خارج از ساختمان كارگو كه محل تردد 
تريلرهاست. تريلرها جهت بارگيري و تخليه در كنار سكوي ورودي قرار گرفته 

و بارتوسط ليفتراک جابجا مي شود.

اجراي پروژه
پروژه پايانه هوشمند بار )كارگو ترمينال( فرودگاه امام به منظور نگهداري، 
ترانزيت، تفكيك، تحويل گيري و تحويل دهي كاالهاي وارداتي، صادراتي و 
ترانزيت و همچنين آماده كردن بارها جهت اقدامات گمركي از طريق فرودگاه 
بين المللي امام خميني تعريف شد. اين پروژه در ارديبهشت ماه سال 138۷ 
با تحويل زمين پروژه به شركت تام آغاز شد. كارفرماي پروژه هواپيمايي 
جمهوري اسالمي )هما( و مديريت طرح بر عهده شركت ابنيه طراحان بوده 

است.
اين پايانه ظرفيت انبارش و سرويس دهي به 450 هزار تن بار در سال را 
داراست. ظرفيت انبار ULD كارگو ترمينال مذكور 534 موقعيت انبارش 

گــزارش  ویژه
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مكانيزه جهت پالت هاي 10 فوت مطابق استاندارد بار هواپيمايي است. اين 
انبار داراي دو دستگاه ETV با قابليت هم پوشاني مسير و همچنين داراي 
انبارش  امكان سردخانه جهت  با  هشت موقعيت جهت ULD 10 فوت 

كاالهاي فاسد شدني است.
همچنين انبار مكانيزه داراي ۷560 موقعيت يورو پالت و در سه راهرو با 
قفسه بندي دو طرفه است. سه دستگاه استكر به ارتفاع 20 متر و با سرعت 

سه متر بر ثانيه وظيفه بارگيري و تخليه بارهاي فوق الذكر را بر عهده دارند.
انبار  اين  بار كه تحت سيستم مديريت  پايانه هوشمند  ساير قسمت هاي 
قراردارند شامل 800 موقعيت سردخانه، 20 موقعيت كاالهاي با ارزش، 20 

موقعيت مواد راديو اكتيو، 20 موقعيت مواد قابل انفجار، 20 موقعيت نگهداري 
جسد، 40 موقعيت نگهداري حيوانات زنده، 80 موقعيت نگهداري كاالهاي 

خطرناک و 84 موقعيت نگهداري پالت هاي بزرگ و خارج از استاندارد است.

مراحل راه اندازي اين پروژه در سال 1390 انجام شده و در حال حاضر در 
وضعيت تست و تكميل موارد باقيمانده جهت تحويل دهي است.

الزم به ذكر است شركت تام در اجراي اين پروژه از همكاري شركت هاي 
Loedige آلمان، ايران خودرو سازه و ماشين ابزار بهره مند شده است همچنين 
عالوه بر گروه لجستيك كه عهده دار مسووليت اصلي اجراي پروژه بوده است، 
نيز در اجراي پروژه همكاري  الكتريكال  گروه هاي فن آوري ساختماني و 

داشته اند. 

تقسیم بندي فضاهاي انبار 
-كل زمين در اختيار 188.5*300 متر مربع

-در قسمت شمالي فضايي به ابعاد 6*300 مترمربع به عنوان محوطه تحويل 
ULD و پالت ها 

-مساحت سالن اصلي 80*280 مترمربع
-در قسمت غربي خياباني به عرض 11 متر و در قسمت شرقي خياباني به 

عرض 9 متر 
-در قسمت جنوبي سالن سكويي به عرض 6.5 متر جهت بارگيري و تخليه 

تراک ها 
با سكو، جهت توقف تريلي ها جهت  -فضايي به عرض 15 متر، موازي 

بارگيري
-خياباني به عرض 15 متر جهت تردد تريلي ها

-فضايي يه عرض 15 متر جهت پاركينگ تريلي هاي در انتظار

-فضايي به عرض 5 متر به عنوان فضاي سبز
-خياباني به عرض 10 متر جهت تردد خودروهاي سواري

-فضايي به ابعاد 28*100 متر در قسمت جنوب شرقي جهت پاركينگ 
خودروهاي سواري

-فضايي به ابعاد 28*180 متر به عنوان ساختمان اداري 
-خياباني به عرض 20 متر در قسمت ورودي با در نظر گرفتن باسكول جهت 

كنترل تريلي هاي ورودي
-انبار نگهداري ULD به مساحت 22*132 متر در چهار طبقه
-انبار نگهداري Euro Pallet به ابعاد 22*66 متر در ده طبقه

-فضاي انتقال ULD هاي از قبل آماده شده )by pass( از شمال به جنوب 
به ابعاد 88*22 

 ULD انبارش ابعاد 22 *22 در ارتفاع ۷ متري جهت  -نيم طبقه اي به 
هاي خالي

-در غرب سالن فضايي به ابعاد 88*10 متر مربع جهت نگهداري كاالهاي 
براي  رختكن  و  بهداشتي  سرويس هاي  و  جداگانه  اتاق هاي  در  خاص 

اپراتورهاي داخل سالن
-فضايي به ابعاد 46*12 متر مربع در شرق سالن به عنوان سرخانه جهت 

نگهداري كاالهاي فاسد شدني
-فضايي به ابعاد 12*22 متر مربع جهت بازرسي گمرک

-فضايي به ابعاد 9*44 متر مربع به عنوان اتاقهاي ورودي انرژي
-ورودي اصلي سالن به ابعاد 12*22 متر مربع

-جمعا چهار هزار مترمربع فضاي اداري در سه طبقه

استانداردهاي مورد استفاده 
تجهيزات،  شامل  بار  ترمينال  سالن های  آيتم هاي  كليه  طراحی  جهت 
فضاهای مورد نياز برای كاالهای خاص، فواصل مورد نياز در قسمت های 
بين  نشريه  در  مربوطه كه عمدتا  استاندارد   Land side و   Air side
 ADRM )Airport Development Reference( المللي 
 )IATA( المللي  بين  Manual توسط مجمع شركت هاي هواپيمايي 
گرفت. همچنين  قرار  استفاده  مورد  مي شود،  منتشر  دوره اي  به صورت 
استانــدارد ملي كشور تحت عنوان »آيين نامه طــراحي محوطه زميني 
فرودگاه ها« )نشريه شماره 19۷ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور( نيز 

در طراحي ها مد نظر قرار گرفته است. 

گــزارش  ویژه
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Electro-deposition Coating مروري بر فرآيند

پوشش دهی به روش غوطه وری یكی از شیوه های بسیار قدیمی در رنگ آمیزی است که از حدود 
100سال پیش جهت پوشش دادن قطعات صنعتی به کار گرفته می شود. از آن جهت که روش 
غوطه وری ساده جوابگوی صنعت نبود، به مرور روش های پیشرفته غوطه وری متداول شد. شیوه 
غوطه وری الكتریكی ) Electro-deposition Coating( از سال 1960 در صنایع خودروسازی به 
منظور ایجاد پوشش اولیه بر روی تمام نقاط بدنه به عنوان الیه محافظت کننده در برابر خوردگی 
مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر شیوه غوطه وری الكتریكی بیشتر از سایر شیوه  ها در 
دنیا به ویژه در صنایع خودروسازی گسترش یافته است و به عنوان یكی از روش های رنگ آمیزی 

سازگار با محیط زیست شناخته مي شود.

اساس فرآْيند پوشش دهی الكتريكی ) ED( بر پايه 
ايجاد يك ميدان الكتريكی يكنواخت در مخزن 
روش  اين  در  است.  آب  پايه  رنگ هاي  حاوي 
حاوی  مخزن  به  معينی  الكتريكی  جريان  ابتدا 
بدنه خودرو و رنگ اعمال می شود. ذرات رنگ 
با بارمخالف به سمت بدنه مهاجرت كرده و بر 
روی آن رسوب می كنند و در نتيجه اليه رنگي 
با ضخامت يكنواخت تمام سطوح ، گوشه ها و 

شكاف های بدنه را می پوشاند.
رنگ آميزی به روش غوطه وری الكتريكی به دو 
شيوه كاتدی و آندی تقسيم می شود. در سيستم 
آنديك بدنه خودرو دارای بار الكتريكی مثبت و 
ذرات رنگ دارای بار منفی هستند و در سيستم 
ذرات  و  منفی  بار  دارای  خودرو  بدنه  كاتديك 
رنگ دارای بار مثبت هستند.  آب در آند الكتروليز 
مي شود و هيدروژن در كاتد احيا مي شود كه اين 
آند  موضوع سبب مي شود Ph در اليه مرزي 
به شدت اسيدي و در اليه مرزي كاتد به شدت 
قليايي شود. در صورتي كه از روش آنديك استفاده 
شود، پوشش طبق مكانيسم آندي پيش رفته و 

روي آند قرار مي گيرد و اگر روش كاتدي در حال 
انجام باشد، پوشش روي كاتد قرار مي گيرد. در 
نتيجه اين واكنش ها ، رنگدانه روي سطح بدنه 
خودرو به صورت فيلم رنگ قرارمي گيرد.  سيستم 
آنديك به دليل مقاومت نسبتا كم در برابر خوردگی 
در حال حاضر تقريبا منسوخ شده است، مقاومت 
باالی در مقابل خوردگی و آسيب نديدن پوشش 
فسفاته مزايای روش كاتديك در مقايسه با آنديك 

است.
يكی از ويژگی های پوشش دهی الكتريكی توانايی 
پوشش دهی حفره ها، شكاف ها و نقاطی است كه 
به آسانی در دسترس عمليات رنگ آميزی نيست. 
ذرات  ابتدا  الكتريكي   پوشش دهي  فرايند  در 
رنگ به سمت سطوح خارجی كه شدت ميدان 
بيشتر است حركت كرده و  الكتريكی در آن ها 
روی آن رسوب می كنند و منجر به عايق شدن 
اين نقاط در برابر جريان الكتريكی می شوند. دراين 
حالت ميدان الكتريكی به سمت نقاط داخلی و 
شكاف ها هدايت و باعث تشكيل فيلم رنگ در 
اين نواحی می شود. هرچه ضخامت اليه افزايش 

يابد، مقاومت الكتريكی سطح نيز افزايش يافته 
كاهش  تدريج  به  پوشش دهی  عمل  سرعت  و 

می يابد تا متوقف شود.
از مزيت هاي روش پوشش دهي الكتريكي مي توان 
به يكنواختی فيلم حاصله، كيفيت و ظاهر خوب، 
پوشش دهی قطعات با اشكال پيچيده، امكان توليد 
انبوه در سامانه پيوسته، پايين بودن درصد ضايعات 
رنگ و ميزان خروج مواد فرار و نا چيز بودن خطر 

آتش سوزی درحين پوشش دهی اشاره كرد.

با توجه به اين كه حالل اصلي مصرفي دراين 
مواد  انتشار  مشكل  است،  آب  پوشش ها  نوع 
حالل هاي  بازيافت  يا  و  زيست  محيط  آالينده 
آلي در اين پوشش وجود ندارد همچنين به دليل 
امكان بازيافت موادمصرفي دراين نوع پوشش ها 
اين روش وجود  در  مشكل پساب هاي صنعتي 
ندارد. در سال های اخير، به منظور صرفه جويي در 
تجهيزات مكانيكي فرآيند پوشش دهي الكتريكي 

به فرآيند كوتاه تري تبديل شده است.

كد: 91164فريد رزمیار- گروه رنگ
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نگاهي به مولدهاي توليد همزمان برق وحرارت 
شـركت  MWM  آلمـان

كیوان پورياور - گروه فناوري هاي ساختماني

با  به امضاي موافقت نامه  ایران خودرو موفق  تام  اخیرا شرکت 
شرکت MWM آلمان در راستاي تامین و و ارایه خدمات پس از 
فروش موتورهاي گاز سوز)مولد هاي تولید همزمان برق و حرارت( 

از ظرفیت 400 کیلووات تا 4 مگاوات شد.

اين موافقنامه 13 آبان 1391)سوم نوامبر 2012 ( توسط مديريت ارشد تام و 
نماينده آن شركت امضا شد.

از ابتداي سال 91 واحد توسعه بازار گروه نيرو)B.T( با حمايت مديران ارشد 
شركت درصدد برآمد تا با انعقاد شراكت نامه تجاري با تامين كنندگان معتبر 
موتورهاي گاز سوز)مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت( در جهت افزايش 

مزيت رقابتي شركت تام در حوزه نيرو و توليد پراكنده گام بردارد.
هم اكنون معروفترين سازنده هاي موتورهاي گازسوز عبارتند از شركت هاي 
 Caterpillar، Cummins، Deutz، Guascor، MWM، MAN، :
Mitsubishi، MTU و  Wartsila  كه عمده آنها به دليل تحريم در 

ايران نمايندگي ندارند.
 )CHP(تكنولوژي موتورهاي گاز سوز جهت تامين برق و حرارت همزمان
مورد نياز در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد كه در شماره سوم 
نشريه تام نامه مزيت هاي استفاده از اين فناوري معرفي شد . امضاي اين 
موافقت نامه بهانه اي شد تا كمي بيشتر به جزييات كار اين موتورها و شركت 

MWM بپردازيم.
اين موتورها براي توليد بازه گسترد ه اي از توان براي نيازهاي بازار از جمله 
تامين برق شبكه ، برق اضطراري و همچنين براي توليد همزمان برق و 
حرارت در دسترس هستند.تصويري شماتيك از موتورهاي پيستوني مورد 

استفاده در سيستم CHP نمايش داده شده است:
اين موتورها براي توليد قدرت در حالت نصب شده به دو گروه احتراق جرقه اي 
اجزاي  با سيكل ديزل تقسيم مي شوند.   تراكمي  احتراق  اتو و  با سيكل 
مكانيكي اصلي سيكل اتو و سيكل ديزل يكسان  هستند. هر دو از يك عنصر 
احتراق استوانه اي استفاده مي كنند كه پيستوني در طول آن حركت مي كند 
. پيستون به ميل لنگي متصل است كه حركت خطي پيستون را به حركت 

چرخشي تبديل مي كند.
موتورها براساس سرعت ميل لنگ)rpm(، سيكل كاري )دو زمانه يا چهار 

زمانه( و استفاده يا عدم استفاده از توربوشارژر، تقسيم بندي مي شوند. 
پكيج CHP از دو بخش موتورهاي گاز سوز و بازيافت حرارت تشكيل شده 
است. بخش هاي اصلي قسمت بازيافت شامل مبدل حرارتي، كندانسور،  بويلر 
و پمپ ها هستندكه مي توان با اتكا بر دانش مهندسي شركت تام ايران خودرو 
و توان تجهيزاتي شركت هاي تابعه بخش هايي از سيستم بازيافت حرارتي را 

داخلي سازي كرد.
: MWM تاریخچه شرکت

18۷1:كارل بنز ، مدير كارخانه خودرسازي مرسدس بنز زير بناي شركت را با 
نام كارگاه مكانيك در شهر مانهام آلمان بنا نهاد. 

به  ساكن  موتورهاي  ساختار  بخش  و  شده  تقسيم  بنز  1922:كمپاني 
Motoren-Werke Mannheim  تبديل شد.

Klockner-Humboldt-Deutz:1985 از MWM جدا شد. 
 DEUTZ Power يكي از زير مجموعه هايش را به نام Deutz:2005

Systems  را منحل كرد.
Deutz:200۷ شركت MWM را به سرمايه گذاري 3i فروخت.

MWM 2008:شكل گيري دوباره برند
MWM:2011 به يكي از زير مجموعه هاي Caterpillar تبديل شد. 

:MWM ظرفيت هاي موتورهاي گاز سوز قابل ارايه توسط
موتورهاي گازسوز MWM در سه مدل TCG2032c ، TCG2020 و 

TCG 2016 در دنيا توليد و عرضه مي شود.

 

كد: 91165



29

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو

شماره 5 | آذر91

گــزارش

ظرفيت هاي نصب شده موتورهاي MWM در قاره هاي مختلف به اين 
شرح است:

از مزيت هاي مشترک اين موتورها مي توان به موارد كاربرد متنوع به دليل 
دوره هاي طوالني  و  مختلف  كيفيت هاي  با  گاز  مختلف  انواع  از  استفاده 

نگهداري و تعميرات اشاره كرد.
:TCG2032 مدل MWM مزيت هاي استفاده از موتورهاي گاز سوز

• قابليت اطمينان و سابقه نصب در سرتاسر دنيا

• هزينه هاي نگهداري پايين به دليل استفاده از تكنولوژي محفظه احتراق باز
• هزينه بهره برداري پايين به دليل 30 درصدهزينه روغن كاري كمتر نسبت 

به محصوالت مشابه
•گازهاي خروجي با انرژي بيشتر و كارايي كامل در مناطق گرمسيري به دليل 

هنر طراحي توربوشارژر

:TCG2020 مدل MWM مزيت هاي استفاده از موتورهاي گاز سوز
• خروجي بيشتر به دليل افزايش كارايي

•توربوشارژر جديد براي پاسخ هاي ناپايدار
• دور موتور rpm 1500 در 60 هرتز به منظور كاهش هزينه هاي مالك 

و دسترسي بهتر

:TCG2016c مدل MWM مزيت هاي استفاده از موتورهاي گاز سوز
• باالترين كارايي در كالس خود

• هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداي كم) به دليل فرآيند احتراق بهبود 
يافته و چرخه شارژ بهينه(
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چسب زني  ربـاتيــك
كوروش نیازي - گروه سیستم هاي رباتیك

در پروسه هاي توليد محصوالتي كه نياز به درزبندي به وسيله چسب و يا 
چسباندن قطعات گوناگون در روند مونتاژ  هستند. مي توان از ربات بهره برد.

نمونه اين كاربردها عبارتند از:
- چسب زني رباتيك شيشه خودرو 

- چسب زني رباتيك قطعات غيرقابل جوشكاري بدنه خودور 
- آب بندي درزهاي بدنه خودور پس از مونتاژ به وسيله ربات

- چسب زني اجزاي موتور خودرو به وسيله ربات
- چسب زني سقف كاذب خودرو و پنل هاي گوناگون به وسيله ربات

چسب زني رباتیك شیشه خودرو :
است  الزم  تزيينات.  سالن  در  بدنه  روي  خودرو  شيشه  نصب  براي 
پرايمر  نام  به  اي  كننده  فعال  ماده  با  بدنه  و  شيشه  تماس  ناحيه  ابتدا 
پروفيلي  خودرو  سازنده  فني  مشخصات  اساس  بر  سپس  شود.  آغشته 
از چسب با سطح  مقطع و تلرانس تعريف شده، روي شيشه اعمال شود.

سرعت  باال،  دقت  به  نياز  شيشه  روي  چسب  ريختن  براي  چون 
چسب  عمليات  انجام   سويي  از  و  است  تكرارپذيري  توانايي  و  باال 
عمليات  اين  لذا  است  دشوار  كاري  انساني،  نيروي  توسط  زني 
شود.  انجام  آن  جانبي  تجهيزات  و  ربات  وسيله  به  بايست  مي 
پارامترها و تجهيزات مورد نياز براي چسب زني رباتيك شيشه خودرو شامل 
پمپ هاي چسب، ميز سنترينگ و شناسايي شيشه، ميترينگ يونيت، گان 

چسب زني، و البته ربات است . 
مراحل انجام پروژه بدين صورت است كه ابتدا با دريافت اطالعات چسب، اندازه 
شيشه. نوع ربات انتخاب سپس فضاي كاري براي چيدمان تجهيزات مشخص 
مي شود. انتخاب ربات تابع اندازه بزرگترين شيشه و وزن گان چسب است. 
پس از اين مراحل، ميز سنتريگ موقعيت دهنده شيشه، گان چسب زني و ديگر 

تجهيزات طراحي شده. پس از تهيه نقشه ساخت براي سازنده ارسال مي شود. 
بعد از تكميل كليه تجهيزات. آنها را براي نصب و راه اندازي به سايت مشتري 
ارسال مي كنند و بعد از نصب و راه اندازي به مشتري تحويل داده مي شود.

چسب زني رباتیك قطعات غیر قابل جوشكاري بدنه خودرو
در توليد بدنه خودرو قطعاتي مانند درب هاي جانبي. درب موتور و درب 
صندوق عقب هستند كه از روش هاي جوشكاري جهت اتصال قطعات 
استفاده نمي شود بلكه از طريق پرس لبه ها)همينگ كردن( به هم وصل 
مي شوند. بدين صورت اين قطعات كه از دو عدد پنل تشكيل شده اند و 
در مرحله مونتاژ داخل هم قرار مي گيرند، مي بايست محل اتصال پنل ها 
با چسب به هم چسبانده شود لذا در اين عمليات از ربات براي چسب زني 
براي  كه  است  ذكر  شايان  مي كنند.  استفاده  نظر  مورد  محل  دقيق 
كرد استفاده  پايين  هاي  تيراژ  براي  ربات  از  مي توان  نيز  كردن  همينگ 

آب بندي درزهاي بدنه خودور پس از مونتاژ به وسیله ربات
سالن هاي  از  توليد،  پروسه  اساس  بر  بايد  كامل  مونتاژ  براي  خودرو  يك 
كه  است  رنگ  پاشش  سالن  سالن ها،  اين  از  يكي  كند.  عبور  گوناگون 
از  يكي  مي شود.  انجام  بدنه  روي  زيادي  عمليات  نيز  سالن   اين  در 
انجام  خودرو  آستري  رنگ  پاشش  مراحل  از  پس  كه  عمليات ها  اين 

با توجه به موضوع شناخت ربات و کاربردهاي آن در شماره پیشین، 
درایـن شماره  به مقوله چسب زني به وسیله ربات پرداخته ایم
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مي شود، آب بندي نقاطي از بدنه است كه سياالتي مانند آب مي توانند به 
ايستگاه هايي  اين مشكل در  از  براي جلوگيري  نفوذ كند.  اتاق آن  داخل 
صندوق  داخل  آب بندي  يا  موتور  محفظه  آب بندي  بدنه.  زير  آب بندي 
عقب، از ربات براي انجام عمليات سيلرزني يا آب بندي استفاده مي شود. 
نازل  كارگيري  به  با  و  وزن  كم  ربات هاي  از  استفاده  با  روش  اين  در 
مي شود پوشيده  بدنه  درزهاي  كليه  كارفرما،  تعريف  طبق  سيلر  پاشش 

چسب زني اجزاي موتور خودرو به وسیله ربات
از  قبل  كه  دارد  وجود  قطعاتي  نقليه،   وسايل  موتور  مونتاژ  بخش  در 
شود  استفاده  چسب  از  قطعه  دو  اتصال  محل  بين  مي بايست  مونتاژ 
بلوک  به  روغن  كارتل  سيلندر،  بلوک  به  سيلندر  سر  اتصال  محل  مانند 
سرسيلندر،  درپوش  و  ميل لنگ  محفظه  درپوش هاي  پمپ،  واتر  سيلندر، 
لذا در خطوط توليد انبوه، اين عمليات نيز به وسيله ربات انجام مي شود.

چسب زني سقف کاذب خودرو و پنل هاي گوناگون به وسیله ربات
در سالن مونتاژ تريم خودور، قطعاتي از جنس مواد مصنوعي قرار دارد كه در 
واقع بخش تزيينات خودرو محسوب مي شوند مانند سقف كاذب و روكش 
داخلي درب هاي خودرو كه با استفاده از چسب براي آب بندي مونتاژ مي شوند 
و بعد از عمليات چسب زني، به وسيله ربات در جاي خود نصب مي شوند.
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برگـزاري مسابقـات دارت در تـام
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چهارميـن دوره  مسابقـات ملي رباتيـك خـوارزمي
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آشنايي با مفهوم جمـع سپـاري1  وكاربرد آن در پروژه ها
میالد صلواتي پور- واحداموربرنامه ريزي و كنترل پروژه

مقدمه:
تعریف جمع سپاري:

جمع سپاري به معناي روشي است كه طي آن، 
فعاليتي كه در شرايط سنتي توسط يك  انجام 
كارمند يا پيمانكار انجام مي شد، هم اكنون به يك 
جمع يا شبكه ناشناخته و عموما بزرگي از افراد، 
به صورت فراخوان عمومي سپرده مي شود. اين 
امر در صورتي كه به عنوان يك همكاري تعريف 
بود  توليد مشاركتي خواهد  قالب  باشد، در  شده 
انفرادي  و در غير اين صورت به شكل فعاليت 
است.  طور  همين   نيز  اغلب  كه  مي افتد  اتفاق 
جمع سپاری به عنوان مدل كسب وكاری است 
در  جمعيت  دادن  مشاركت  بر  آن  تمركز  كه 
توسعه  و  توليد  مساله،  حل  چون  فعاليت هايی 
مفاهيمی چون مشاركت در ايده سازی، نوآوری، 

توليد و فرآيندهای ارايه خدمات است. غير متمركز 
بودن  افقی  و  بودن، عمودی  بودن، غير رسمی 
از جمله  نبودن اطالعات،  انحصار  ارتباطات، در 
وكار  كسب  مدل  است.  جمع سپاری  مواهب 
داوطلبانه  مشاركت  بر  تمركز   ” ”جمع سپاری 
دارد. نوآورانه  فرآورده های  توليد  جهت  جمعيت 

تفاوت بین جمع سپاري و برون سپاري2 :
در جمع سپاري، واگذاري به يك گروه خاص و 
نمي گيرد،  شده صورت  شناخته  يك شركت  يا 
ناشناس  مشاركت كنندگان  از  انبوهي  به  بلكه 
انجام  عمومي«  »فراخوان  فرآيند  طي  و 
مشاركت كنندگان  كه  اين  بر  تاكيد  با  مي شود، 
نباشند. حرفه اي  و  مجرب  افراد  به  محدود 

تفاوت ديگر از اين قرار است كه در جمع سپاري 
است  ممكن  مشاركت كنندگان  از  بسياري 
روي  بر  موازي  و  همزمان  طور  به  و  تصادفا 
يك ارايه مشابه )طرح - پروژه( كار كنند كه در 
اين ميان از بين نتايج حاصله، برترين دستاورد 
مي شود. انتخاب  شده  اعالم  نياز  با  منطبق 

در يك بيان ديگر در برون سپاري، ما با فرآيندهايي 
نظير انتخاب و ارزيابي انجام دهنده ذيصالح و 
حرفه اي كار يا خدمت مواجه هستيم در حالي كه 
در جمع سپاري از ارزيابي كننده كار خبري نيست، 
بلكه ارزيابي محصول و كار نهايي مدنظر است؛ 
ضمن اين كه در برخي تجربه هاي جديد، حتي 

مي شود.  سپرده  انجام دهندگان  به  هم  كار  اين 

واژه جمع سپاري ترکیبي است از دو عبارت 
جمعیت و برون سپاري و به تعبیر دیگر به 

»برون سپاري اجتماعي« نیز معنا مي شود.

جمع سپاري نگاه تازه اي به برون سپاري است. از 
خصوصيات بارز اين روش هزينه مالي پايين آن 
نسبت به روش هاي ديگر است؛ انبوهي از كاربران 
هزينه  باكمترين  توليدكننده(  )مصرف كنندگان 
كارهايي  غيرمستقيم  يا  مستقيم  انجام  درحال 
هستند كه شما را به اهدافتان نزديك مي كند و در 
نهايت اين ارزيابي كار خروجي است كه مهم است 

و نه انجام دهنده كار.

مباني مهم جمع سپاري بيشتر  با دو عنوان مي شمارند :
1.فرهنگ ديجيتال
2.مشاركت پذيري

دانش،  معناي  به  صرفا  نه  ديجيتال  فرهنگ 
و  ابزار  كارگيري  به  در  عالقه  و  توانمندي 
سيستم هاي ديجيتال و رايانه اي؛ بلكه فرهنگ 
آن  ظرفيت هاي  و  ابزارها  گونه  اين  كاربري 
خصوصا در برقراري ارتباط و تعامل متقابل، حضور 
در اجتماعات و مشاركت و همكاري در رسيدن به 

اهداف است.
آشنایي با نمونه عملي جمع سپاري:

يكي از نمونه هاي آشناي جمع سپاري استفاده 
پنهان گوگل از اين مفهوم در به كارگيري ري كپچا3  
در صفحات اينترنتي است. در اين گونه صفحات 
كاربر مي بايست، قبل از عمليات دستور)ورود به 
تارنماي مورد نظر(، رمز امنيتي نمايش داده شده 
را در قسمت تعيين شده وارد كند. خيلي ساده در 
نتيجه اين عمل كاربر، به واسطه استفاده ري كپچا 

چكیده:
 دامنه گسترش رسانه های اجتماعی امروز دیگر به حوزه رسانه ختم نمی شود بلكه کارکرد 
این رسانه ها در حوزه های گوناگون مانند کسب و کار اجتماعی  شكل گرفته است و همچنان 
در حال شكل دادن مفاهیم جدید در عرصه تكنولوژی است. آنچه که مسلم است، در ذات 
این رسانه ها، اجتماعی از کاربران وجود دارد و مطمئنا این سوال پیش می آید که چطور از این 
اجتماع برای فعالیت های سازمانی و تجاری استفاده کنیم که همه در این روند برنده باشند. 
در این مقاله ابتدا شرح مختصري به منظور آشنایي با مفهوم جمع سپاري آورده شده و در 
ادامه به نحوه استفاده از این مفهوم درپروژهها با ذکر نمونه هاي عملي پرداخته شده است. 

1- Crowd Sourcing             2- Outsourcing

كد: 91169
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در بيش از 100 هزار تارنما، روزانه متجاوز از 200 
ميليون كپچا، بازنويسي مي شود. اين درحالي است 
كه انجام اين حجم از عمليات به روش دستي 
نفر- ساعت،  ميليون  )غير خودكار( حدود 150 
زمان مي برد. جالب است بدانيد، روزنامه نيويورک 
تايمز در پروژه اي، با استفاده از اين روش اقدام 
به ديجيتالي كردن آرشيو چاپي اين روزنامه كرده 
است و طي نه ماه اول سال 2009، آرشيو 20 سال 

خود را بدون استخدام تايپيست، ديجيتالي كرد. 
ری كپچا در صفحات اينترنتی خاصی، كه شامل 
عمليات دستور )مانند دكمه ورود، تاييد يا ارسال( 
از  قبل  كاربر می بايست،  قرار می گيرد.  هستند، 
عمليات دستور، رمز امنيتی نمايش داده شده را 
در قسمت تعيين شده وارد كند. اين رمز تصادفی 

طبق شكل فوق از دو بخش تشكيل شده است. 
بخش اول كلمه ای كه توسط نرم افزار و به صورت 
تصادفی توليد می شود كه كاركرد آن پيش گيری 
از ورود )يا دستور( ربات ها به صفحات است. بخش 
دوم شامل عبارتی است كه توسط نرم افزار اُ سی  آر 
از روی متون چاپی و دست نوشته، خوانده )اسكن( 
شده و به بخش های تك كلمه ای تجزيه می شود. 
عمليات تجزيه متون اسكن شده، در برخی موارد با 
خطا مواجه شده و نرم افزار اُ سی آر، قادر به خواندن 
و تشخيص صحيح كلمه يا عبارت نيست. اين 
عبارات ناخوانا، بخش دوم رمز امنيتی را تشكيل 
می دهد. لذا از پتانسيل »تشخيص توسط كاربر«، 
بهره گرفته می شود تا كلمات نامشخص را تكميل 

كنند.
مانند  پروژه هايي  در  جمع سپاري  از  اكنون 
توليد  كتاب ها،  و  متون  ترجمه  داستان نويسي، 
محصوالت خوراكي و پوشاک و طراحي و حتي 
صنعت اتومبيل بهره گرفته مي شود، چرا نتوان در 

ديگر پروژه ها آنرا توسعه داد؟

نمونه هاي استفاده از جمع سپاري در پروژه ها:
پروژه هاي توسعه محصول:

در توسعه سيستم مولتي رهياب كه با همكاري 
مشترک شركت هاي خودروهاي سفارشي ايران 
خودرو)آپكو( و تام ايران خودرو عرضه شده است، 
شركت آپكو با استفاده از مفهوم جمع سپاري و با 
فعال كردن امكان الگر بر روي مسيرياب هاي 
همراه برخي خودروهاي سفارشي مشتريان خـود، 
توانست بخش اعظـمي از اطالعـات مسيـرهاي 
تهران و جاده هاي كشور را بدين صورت به روز و 

اصالح كند.

و   Electrolux، G&P مانند  شركت هايي 
Philiphs Electronics شركت هايي هستند 
كه به دليل هزينه هاي روز افزون و سرسام آور 
توسعه  سازماني،  درون  تحقيقاتي  بخش هاي 
كاربران  بي شمار  جمعيت  به  را  محصوالت 
طوري  به  سپرده اند؛  خود  پيراموني  شبكه هاي 
كه G&P با داشتن شبكه 1.5 ميليون نفري با 
هزينه بسيار كم تست محصوالت و مشاوره توليد 
محصوالت جديد را به اين شبكه محول كرده 

است.

پروژه هاي مطالعاتي و برنامه نویسي:
از نمونه هاي جالب استفاده ناسا از هوش  يكي 
طريق  از  كيهاني  تصاوير  پردازش  جمعي 
جمع سپاري داده هاي رسيده از فضا به جمعيت 
كاربرانش )كه click workers ناميده مي شوند( 
بازنگري،  تعداد  از يك سو  اين طريق  از  است. 
بررسي و آناليز داده ها طي يك ماه بسيار افزايش 
يافته و از سوي ديگر زمان با ارزش فراواني از 
محققين خود را آزاد كرده است. جالب است كه در 
يك مورد 85 هزار نفر از اين كاربران غيرحرفه اي 
روي  آتش فشاني  كوه هاي  برخي  شناسايي  در 
سطح مريخ مانند يك متخصص زمين شناس 

پاسخ داده اند.

در  گوگل  استفاده  آشنا،  نمونه هاي  ديگر  از 
رتبه بندي سايت ها و صفحات و تهيه فهرست هاي 
جستجو از فعاليت و بازديدهاي كاربران از صفحات 

مختلف است.

:Forecasting پروژه هاي
استفاده از انبوه بازخوردها در بررسي و پيش بيني ها 
در حقيقت استفاده از خرد جمعي براي پيشگويي 
و مشاوره رايگان از تجربه و برآورد ديگران است. 
برآورد  براي   HP شركت  كه  است  كاري  اين 
فروش پرينترهايش انجام داد. آيا اين گونه برآوردها 
پيش گويي آينده است؟ خير، بلكه استفاده از انبوه 
داده  هاي  براي تحليل  جمعيت و هوش جمعي 

محيطي و استخراج واقعيت پيراموني است.

پروژه هاي تولید فیلم و داستان:
يك نمونه جالب از به كارگيري اين روش در شماره 
ژانويه 2010 مجله PM Network )از انتشارات 
موسسه مديريت پروژه امريكا PMI®( آورده شده 
  Andy Doan( است. دو نفر كارآفرين كانادايي
اجتماعات  از  استفاده  با   )Don Holmsten و
 )Camberian House Online( مجازي 
براي كارگردان ها و عالقمندان موقعيتي فراهم 
كردند تا به دلخواه خود دست به توليد يك فيلم 
و ساخت داستان و صحنه هاي آن بزنند. آنها در 
مدت كوتاهي، نه تنها جايزه ايده برتر را در آن 
بازخورد  با  بلكه  كردند  كسب  مجازي  اجتماع 
همكاري بسياري از كاربران مواجه شدند. اين كار 
بنيان Film Riot را ايجاد كرد. ايده هاي ساخته 
شده، به اشتراک گذاشته شده و به فروش مي رسد. 

نتیجه گیري:
از  نوينی  پارادايم  شكل گيری  سبب  جمع سپاری 
همكاری بين شركت ها و مشتريان خواهد شد كه 
در چارچوب آن ديگر مردم صرفا يك مصرف كننده 
منفعل نخواهند بود، آنها ترجيح می دهند در توسعه و 
ايجاد محصوالت و خدمات، مشاركت معنی دار داشته 
باشند. مردم، هر روزه با استفاده از چرخه های اوقات 
فراغت، در عين خلق فضايی فعال و ايجاد منافع برای 
خويش؛ قابليت مشاركت در زنجيره ارزش سازمان ها و 
حل بسياری از مسايل حتی در تراز واحدهای تحقيق و 

توسعه را خواهند داشت.

منابع:
)PMI( از انتشارات موسسه مديريت پروژه آمريكا PM Network مجله )2010 .Jan 2009 و May( شماره هاي •

)PMI( وبالگ »صداي مديريت پروژه« موسسه مديريت پروژه آمريكا •
www.crowdsourcing.ir  - مطالب سايت انجمن جمع سپاري ايران •

  3- واژه كپچا )Captcha(، كه اين روزها نمونه فارسي شده آن )CaptchaFa( هم آمده، مخفف 
)Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart( است. ابزاري كه از آن در صفحات اينترنتي براي تشخيص كاربران ربات )ماشين نرم افزاري( از انسان، استفاده مي شود. در اين صفحات )مانند صفحه ورودي پست 
الكترونيك(، به منظور جلوگيري از ورود ربات به مراحل بعدي )صندوق پست الكترونيك(، از كاربر درخواست مي شود تا جهت ورود به صفحات بعدي، كد تصادفي نمايش داده شده را در قسمت مربوطه وارد )تايپ( كند. ربات  ها قادرند در برخي صفحات اينترنتي، كلمه 

عبور و رمز ورود را بيابند و يا اقدام به ورود اطالعات غير واقعي كنند )مانند صفحه نظرات كاربران(، اما قدرت تشخيص و آناليز كدهاي نامرتب را هنوز ندارند.
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مقـــاله

آشنايي با نظام هاي ارزي بين المللي
مجید زراعت پیشه – معاونت بازرگاني

مقدمه:
خریداران و فروشندگان براي مبادله کاال و خدمات خود در بازارهاي 
جهاني از ارزهاي رایج بین المللي استفاده مي کنند و همواره یكي از 
موضوعاتي که هنگام عقد قراردادهاي بین المللي مطرح مي شود، 
انتخاب نوع ارز مورد توافق طرفین است. به دلیل نوسانات موجود در 
نرخ برابري برخي از ارز ها، انتخاب نادرست نوع ارز ممكن است موجب 
متضرر شدن یكي از طرفین قراداد شود. در این مقاله سعي داریم ضمن 
بررسي انواع نظام هاي ارزي، به بررسي تاریخچه این نظام ها بپردازیم.

تعریف ارز و انواع نظام هاي ارزي
همه ابزارهای پولی كه مبين مطالبات اهالی يك كشور از كشور ديگر باشد، ارز 
ناميده می شود. استفاده از ارز وسيله اصلی هر كشور برای تسويه حساب معامالت 
با ديگر كشورها به شمار می رود. نظام ارزي در حقيقت شرايطي است كه در آن 
دولت اجازه مي دهد تحت آن شرايط نرخ ارز تعيين شود. با توجه به ميزان دخالت 
دولت در بازار، دو نظام ارزي شناور و ثابت تعريف مي شود. حالت سوم، نظام 
ارزي شناور مديريت شده است كه درحقيقت نوعي از نظام ارزي شناور است.

البته بايد توجه كرد كه نرخ ارز مانند هر پديده ديگري در اقتصاد متاثر از عرضه 
و تقاضا است ولي اين تاثيرات بر اساس مكانيزم نظام ارزي آن كشور تاثير خود 
را در نرخ ارز نشان مي دهد. عوامل موثر به تقاضاي ارز شامل ميزان واردات 
كاال و خدمات از ساير كشورها، خروج سرمايه، مسافرت هاي خارجي و تقاضاي 
كاذب )سودآگري( است. صادارت كاال و خدمات به ساير كشورها، سرمايه گذاري 
است.  ارز  عرضه  در  موثر  عوامل  جمله  از  كشور  يك  به  سرمايه  ورود  و 

نظام ارزي ثابت1 
ارز خارجی  تا كل تقاضا برای  آماده است  بانك مركزی  ثابت،  ارزی  درنظام 
ثابتی  قيمت  به  شود،  می  حاصل  پرداخت ها  تراز  مازاد  يا  كسری  از  كه  را 
برحسب پول محلی با كاهش يا افزايش ذخاير ارز خارجی خود تامين نمايد. 
بعنوان مثال بانك مركزي امارات نرخ برابري دالر امريكا به درهم را 3.6۷ تعيين 

كرده است. )نمودار شماره 1(

حال اگر تقاضاي دالر در بازار به دليل افزايش حجم واردات اين كشور افزايش يابد، 
نرخ برابري درهم به دالر بايد افزايش يابد اما بانك مركزي اين كشور با مداخله در 
بازار و تزريق ارز، ضمن پاسخگويي به تقاضاي مازاد به وجود آمده موجب بازگشت 
نرخ تسعير به حالت تعادل مي شود. )نمودار شماره 2( طبيعي است كه در اين حالت 
ذخاير ارزي كاهش مي يابد. پس در اين نظام، ميزان ذخاير ارزي نقش تعيين كننده اي 
در بازگشت نرخ ارز به تعادل اوليه دارند. برخي از كشور هايي كه داراي نظام ارزي ثابت 
با دالر امريكا هستند شامل: هنگ كنگ، عربستان صعودي، امارات، بحرين، قطر، 

كويت، عمان، اردن، مراكش، دانمارک، بالروس و بلغارستان هستند

نظام ارزي شناور2 
در اين نظام ارزی كه تحت نظام ارزي شناور پالوده نيز شناخته مي شود، نيروهاي 
موجود در بازار )عرضه و تقاضا ارز( تعيين كننده نرخ ارز است و دولت و بانك مركزی 
هيچ گونه مداخله اي در تعيين نرخ ارز ندارد و تراز پرداخت ها برابر با صفر است. در اين 
نظام اگر تقاضاي ارز افزايش يابد نرخ ارز افزايش يافته و اگر تقاضا كاهش يابد نرخ 
ارز كاهش مي يابد. مهم ترين كشورهايي كه داراي نظام ارزي شناور هستند، شامل: 
امريكا، انگليس، كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا)يورو(، ژاپن، كره جنوبي، استراليا، 
برزيل، كانادا، سوييس، سوئد، تركيه، اسراييل، آفريقاي جنوبي، مكزيك، نروژ، فيليپين، 

چك و شيلي هستند.

نظام ارزي شناور مدیریت شده3: 
مدل هاي قبلي حالت هاي حدي نظامات ارزي هستند اما در عمل بسياري از كشورها 
با دخالت هاي مقطعي در بازار ارز، نرخ ارز را در سطح مورد نظر هدايت مي كنند. در 
اين حالت بانك های مركزی گاه در نظام ارزی شناور مداخله كرده و خود را درگير 
به اصطالح شناور آلوده می سازند. براي مثال كشور چين در سال 2010 نظام ارزي 
خود را به نظام ارزي شناور مديريت شده تغيير داده است. بانك مركزي چين روزانه از 
طريق بازار بين بانكي شانگهاي نرخ مرجعي را براي يوان در برابر دالر اعالم مي كند 
و يوان مي تواند به ميزان نيم درصد از اين نرخ به سمت باال و پايين نوسان كند. نرخ ارز 
در بازار ايران نيز به صورت شناور مديريت تعيين مي شود كه به نظر مي رسد با تاسيس 

»مركز مبادالت ارزی« اين نظام به سمت نظام ارزي شناور در حال تغيير است. 

در نمودار شماره 3 نوسانات ريال در مقابل دالر در سال هاي 13۷1 لغايت 1391 
نمايش داده شده است و در نمودار شماره 4 نوسانات دالر پس از تشكيل مركز 

مبادالت ارزي در ايران نمايش داده شده است. 
1-Fixed Exchange Rate Regime  

نمودار شماره 1

نمودار شماره 2

نمودار شماره 3

نمودار شماره 4

2- Floating Exchange Rate Regime  3- Managed Exchange Rate Regime  4-Forward Contracts

كد: 91170
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مراجع: 
1- فرجي، يوسف، كليات علم اقتصاد، ناشر شركت چاپ و نشر بازرگاني، چاپ اول، ارديبهشت 1384    2- شاكري، عباس ) 138۷ (، اقتصاد كالن، جلد اول      3- شاكري، عباس ) 13۷۷ (، »وضعيت 
بازار ارز در اقتصاد ايران«، فصلنامه مفيد.     4- سمينار بررسي وضعيت اقتصادي ايران، دكتر سيد مصطفي صفاري، دانشگاه تهران، تابستان 1390  5- وب سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

مقـــاله

ویژگي هاي نظام ارزي ثابت:
نكته ای كه اغلب باعث روی آوردن به نرخ های ثابت ارزی می شود اين است كه اين 
نظام، انضباط و هماهنگی مورد نياز سياست های اقتصادی برای جلوگيری از تورم را 
به وجود می آورد. نرخ های ارزی شناور كمتر از نرخ ارز ثابت موجب توسعه تجارت 
جهانی و سرمايه گذاری خارجی می شود. به عبارت ديگر، سيستم نرخ ارز شناور با 
مقدار بيشتری ريسك و عدم اطمينان همراه است. بعنوان مثال فرض كنيد يك تاجر 
آلماني كااليي را به ارزش 800 هزار يورو با ارز دالر و با موعد تحويل سه ماهه به 
خريداري در امريكا فروخته باشد. فرض كنيد نرخ برابري يورو به دالر در تاريخ عقد 
قرارداد 1.25 و اين نرخ هنگام تحويل كاال به 1.3 افزايش يافته باشد. در اين حالت 
تاجر آلماني ۷69 هزار يورو به ازا، كاالي خود دريافت مي كند ) 31 هزار يورو كمتر از 
ارزش اوليه كاال(. البته كشورهاي صنعتي با استفاده از مكانيزم هايي از قبيل »پيمان 

آتي ارز  در فرابورس4 «  ريسك نوسانات سرمايه گذاري خود را كاهش مي دهند.
طرفداران سيستم نرخ ارز ثابت همچنين معتقدند كه سرمايه گذاری بلند مدت 
مستقيم نيز در نرخ ارز متغير كمتر از نرخ ارز ثابت است؛ چرا كه شركت بايد در مورد 
مقدار برگشت سرمايه در آينده تامل كند. يعنی اگر نرخ ارز متغير باشد در آن صورت، 
ارزش واقعی برگشت در زمان تبديل آن سود به پول داخلی ممكن است كمتر از 

مقدار اوليه سرمايه گذاری شده باشد.

ویژگي هاي نظام ارزي شناور:
نرخ هاي ارز شناور شوک هاي تورمی خارجی را به داخل كشور منتقل نمی كنند 
درحالی كه در نظام هاي نرخ ارز ثابت، اگر در كشورهاي طرف تجاري شوک تورمی 
رخ دهد و كاالهاي آنها گران شود اين امر موجب كاهش رقابت پذيري آنها می شود و 
اين وضعيت زمينه با ارزش تر شدن پول ملی و كاهش نرخ هاي ارز خارجی را فراهم 
می كند و بانك مركزي براي ثابت نگهداشتن نرخ اسعار خارجی در جامعه اقدام به 
خريد ارز كرده و در مقابل پول به جامعه تزريق می كند كه اين تزريق پول موجب 
افزايش پايه پولی و نقدينگی و به دنبال آن، افزايش تورم خواهد شد اما در نظام نرخ 
ارز شناور چون دولت و مقامات پولی هيچ تعهدي به ثابت نگهداشتن نرخ ارز ندارند لذا 

شوک پولی و تورمی خارجی به رشد نقدينگی و تورم داخلی منجر نمی شود.

تاریخچه نظام هاي ارزي بین المللي:
نظام بین المللی ارزی قبل از جنگ جهانی اول

اين نظام دارای مشخصه »نرخ ثابت ارز« بود. ارزش ارز هر كشور بر اساس اين 
نظام برمبنای رابطه معينی با طال ثابت شده بود و هر چه كشوری مقدار بيشتری 
طال دراختيار داشت، ارزش ارز آن كشور بر مبنای طال بيشتر می شد و لذا كاالهای 
آن كشور گران تر می شد؛ در نتيجه كشوری كه دارای طالی بيشتر بود به دليل 

قيمت های پايين تر در خارج، می توانست كاالهای بيشتری وارد كند.
نظام بین المللی ارز بین دو جنگ اول و دوم جهانی

شرايط اقتصاد بين المللی بعد از جنگ اول جهانی تغيير يافته بود. آلمان كه قبل از 
جنگ صادركننده سرمايه بود، شديدا بعد از جنگ به سرمايه احتياج داشت. كشورهای 
فرانسه و انگليس نيز در اين زمان با كمبود سرمايه دست به گريبان بودند. برخی 
اقتصاددانان در اين زمان برای از بين بردن بحران های مالی بين المللی توصيه 
می كردند كه كشورها، مجددا سيستم پايه طال را برقرار كنند. اين سيستم كه به 
نظام »پايه طال-ارز« مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی كم و بيش به صورت 
يك نظام بين المللی ارزی مورد پذيرش واقع شد. »دالر آمريكا و پوند انگليس« نيز 
به عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می شدند. سقوط سهام در بازار بورس نيويورک و 
بروز بحران مالی بين المللی در سال های 1929 پايه نظام بين المللی ارزی حاكم را به 
لرزه درآورد و باالخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال 1939 باعث فروپاشی كامل 

روابط اقتصادی جهانی شد. 
نظام بین المللی ارزی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1973

آمريكا و انگليس بعد از جنگ بين الملل دوم،  به عنوان دارندگان ارزهای قوی 
بين المللی با ايجاد سيستم »نرخ ارز ثابت و پرداخت های ارزی آزاد« توافق كردند. 
مذاكرات نمايندگان 44 كشور جهان در تاريخ 1 تا 22 ژوئيه 1945 كه در خاتمه منجر 
به انعقاد موافقت¬نامه »برتون وودز » شد. بر اين اساس، مقرر شد بانك جهانی به 
دليل بی ثباتی اقتصاد بين الملل اقدام به تعيين نرخ ثابت برابری ارزها كند و از سوی 

ديگر دالر آمريكا به عنوان رابط ساير ارزها با طال تعيين شد.  از اين رو ارزش هر 
اونس طال 35 دالر تعيين شد و دالر آمريكا معيار تعيين ارزش ساير ارزها قرار گرفت. 
نسبت ثابت بين ارزها، كشورهای عضو را متعهد می كرد كه نرخ ارز خود را مقابل دالر 
بيش از يك درصد تغيير ندهند. حداكثر دامنه تغيير ارزهای مختلف نيز چهار درصد 
پيش بينی شد. بدين ترتيب سلطه 150 ساله پوند انگليس به عنوان با ارزش ترين ارز 

بين المللي پايان يافت.
در دوره مذكور، دالر امريكا بيش از هر ارز ديگري به عنوان ارز تكيه گاه توسط 
كشورهاي پيشرفته انتخاب مي شد و پس از آن پوند انگليس و مارک آلمان قرار 
داشت. درحقيقت در اين دوران دالر نه تنها ارز مسلط و معيار سنجش ارزش در مقابل 
ديگر ارزها در رابطه با يك گرم طالی ناب بود بلكه تبديل به محبوبترين ارز قابل 

انتقال و قابل ذخيره نيز شد. 
موافقتنامه برتون وودز كه يكي از مهم ترين تصميمات ارزي كشورهاي جهان در 
نظام مبادالت بين المللي بود، به امريكا اجازه مي داد كه بدون نياز به صادرات و صرفًا 
با چاپ اسكناس اقدام به واردات كاال از ساير كشورها نمايد و اقتصاد اين كشور را 
به بزرگترين اقتصاد بين المللي تبديل كرد.كسری مزمن تراز پرداخت های آمريكا كه 
بی تاثير بر وضعيت اقتصادی ساير كشورهای صنعتی نبود، يكی از داليلی بود كه 
نظام برتون وودز را دچار مخاطره كرد. در سال 19۷1 نيكسون رييس جمهور وقت 
آمريكا رابطه دالر و طال را قطع كرد و بدين ترتيب ارزش دالر به عرضه و تقاضای 
جهانی وابسته شد. در ماه دسامبر سال 19۷1، نمايندگان 10 كشور صنعتی شامل 
بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد، انگليس و آمريكا در موسسه 
اسميت سونين در آمريكا دور هم جمع شده و راه های بهبود نظام ارزی بين المللی را 
مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد كه آمريكا نرخ برابری دالر را كه به جای 
هر اونس 35 دالر، به ميزان هر اونس 38 دالر تعيين كند. اين تغيير نرخ برابری به  
معنی كاهش ارزش دالر به ميزان تقريبی 8/۷5 درصد در مقابل ساير ارزهای معتبر 

محسوب  می شد. 
نظام بین المللی ارزی از سال 1973 به بعد

اقدامات فوق نيز، نتوانست مشكالت نظام ارزی  بين المللی و همچنين تراز 
پرداخت های آمريكا را از بين ببرد. بدين ترتيب آمريكا مجددا در فوريه 19۷3 دست 
به كاهش ارزش 10 درصدي دالر زد و ارزش هر اونس طال را به جای 39 دالر، 
42/22 دالر تعيين كرد. اين اقدام آمريكا باعث ايجاد بدبينی بين ساير كشورهای 
صنعتی شده و موجب شد كه آنها در ماه مارس 19۷3 نظام نرخ ثابت ارز را رها كرده 
و »نظام ارز شناور مديريت شده« را به  مرحله اجرا درآوردند. از اين پس، تعيين نرخ 
ارز به مكانيسم بازار از طريق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. به اين ترتيب، سيستم 
نرخ ارز ثابت، حداقل به صورت دو فاكتور از بين رفته و سيستم پولی بين المللی برتون 

وودز از هم پاشيده شد. 
پس از فروپاشي سيستم برتن وودز، پوند بريتانيا به طور كلي از فهرست ارزهاي مورد 
اتكا حذف شد. از محبوبيت تثبيت ارز نسبت به دالر اياالت متحده در بين كشورهاي 
پيشرفته نيز كاسته شد، زيرا تعداد فزاينده اي از كشورهايي كه داراي نظام ارزي شناور 
آزاد و مديريت شده بودند، پديدار شدند و اكثر كشورهاي پيشرفته اي كه همچنان نظام 
تثبيت نسبت به يك ارز را حفظ كرده بودند، پول خود را نسبت به مارک آلمان تثبيت 
كردند. كشورهاي در حال توسعه نيز تغيير جهت عمده اي به سمت استفاده از دالر 
امريكا به عنوان ارز تكيه گاه دادند. نظام ارز شناور كه توسط كشورهای صنعتی مورد 
پذيرش قرار گرفت، نظام شناور به طور خالص نبود. بانك مركزی كشورها از طريق 
خريد يا فروش ارز، نرخ ارز را كنترل می كنند تا از بروز بحران های غير قابل پيش بينی 
جلوگيری به عمل آورند. برخی از كشورها نيز به طور كلی نرخ ارز خود را در مقابل 
يكديگر ثابت كردند؛ در حالی كه در مقابل ساير ارزها شناور كرده بودند. اين كشورها 
كه متشكل از كشورهای اروپايی بودند، سيستم پولی اروپايی را در سال 19۷8 با ارز 

واحدی به  نام »يورو« پايه گذاری كردند كه در سال 2000 اجرايی شد.
در سال 200۷ پس از وقوع بحران اقتصادي در امريكا، اين كشور با كاهش ارزش 
دالر در مقابل ساير ارزها به دنبال انتقال اين بحران به ساير كشورها بود كه اين 
سياست با انتقادات شديد بين المللي مواجه گرديد. جهت مقابله با اين اقدام امريكا 
كه به جنگ ارزي مشهور است از سال 2008 كشورهائي چون چين، برزيل، هند، 
ژاپن و كره جنوبي از ارزهاي داخلي خود در حجم قابل توجهي از مبادالت تجاري 

با ساير كشور ها  استفاده مي كنند.
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زنـان  شاغل 
مـردان   همــراه
فرهاد واحدي – گروه كنترل و ابزار دقیق

این مقاله برگرفته از تحقیقي است که 
در  تهران  روانپزشكی  انستیتو  توسط 
خصوص زنان شاغل و مشكالت آنان به 

عمل آمده است . 

به  رفتن  آماده  است،  كرده  آماده  را  صبحانه 
را  خود  اضطراب  و  عجله  با  شود،  می  كار  سر 
رساندن  از  بعد  رساند،  می  تاكسي  ايستگاه  به 
و  رود  می  شركت  به  مهدكودک  به  فرزندش 
مشغول كار می شود. با اتمام كار، كودكش را از 
مهدكودک تحويل می گيرد و به خانه برمی گردد 
و شروع به درست كردن شام و جاروكردن منزل 
روزانه فكر می كند: كار  از  مي كند. شب خسته 

زندگی  بايد  كه  است  روشی  اين  واقعا  »آيا 
كنيم؟« ، »آيا همسرم قدر زحماتم را می داند«؟ 
 اين سوال مطرح می شود كه چه چيزی مشكل 
را حل می كند؟ زنان شاغل  مسووليت سنگين 

كه  كرد  متقاعد  را  مردان  مي توان  چگونه 
بپذيرند؟ را  خانه  مسووليت  از  بيشتري  بخش 

متقاعد  اين خصوص مي گويند:  در  روانشناسان 
مشكل  حالل  مرد،  اسرارآميز  و  نهانی  كردن 
می كند  متقاعد  را  مرد  چيزی  چه  حال  است. 
از  بيشتر كار كند؟ مهرورزی بيش  كه در خانه 
زدن؟ نق  يا  حقوقی؟  فيش  باالی  رقم  اندازه؟ 

آشكارا  شاغل  زنان  دهد  می  نشان  تحقيقات 
كارهای  دادن  انجام  در  اگر  كه  می كنند  اقرار 
خانه شان ميانبرهايی بزنند يا چنان چه شوهر و 
فرزندانشان را وادار به انجام دادن بعضی از كارها 
كنند، احساس »تنبلی « و »گناه« به آنان دست 
می دهد در صورتی كه زنان شاغلي كه از زندگی 
زناشويی مستحكم و سعادتمندی لذت می برند به 
نحوی اين پيام را به همسرانشان می رسانند كه 
من استحقاق دارم كه در انجام كارهای خانه ياری 
شوم و چون اين زنان معتقد هستند كه استحقاق 

دارند، حرف خودشان را بر زبان می آورند و تجربه 
به طرز تفكرهای بی  نشان می دهد كه مردان 
می دهند. پاسخ  همسرانشان  اظهارشده  پرده 

از بعد ديگر مادر بودن مشغله ای تمام وقت برای 
زنان به شمار می آيد و تصور می شود كه زنان به 
طور طبيعی از عهده آن برمی آيند و از انجامش 
در  كه  مادر  و  زن  آرمانی  تصوير  می برند.  لذت 
ذهن ما نقش بسته است مادربودن را پيشه ای 
تمام وقت معرفی می كند. هويت اصلی زنان در 
مقام همسری و مادری است، مشغوليتی كه به 
آنان امكان می دهد نيازهای عاطفی خود را برآورده 
كنند اما بايد خاطرنشان كرد اين ايده آل از واقعيت 
فاصله ای بسيار دارد؛ چرا كه مادری كردن، كار 
دشواری است. كودكان به توجه و مراقبت دايم نياز 
دارند و ايراد كار اين است كه عموما اين مراقبت ها 
توسط مادر در تنهايی انجام می شود، به همين 
دليل از افسردگی بعداز زايمان نبايد متعجب شد. 
بنابراين بايد مادری كردن را از شرايط انزوايی كه 
كار در آن انجام می شود، جدا كرد . مطالعات نشان 
می دهد كه زنان از بچه داری بيش از كارهای ديگر 
لذت می برند، با اين حال بسياری از آنان احساس 
در  مردان  مشاركت  بنابراين  كنند.  می  تنهايی 
مراقبت از بچه ها كمك شايانی به زنان خواهد كرد.

مردان  مشاركت  لزوم  موضوع  بر  تاكيد  از  پس 
در فعاليت هاي خانه، به اهميت اشتغال زنان در 
جامعه امروزي و فوايد و مشكالت آن مي پردازيم 
 : كنيم  ملموستر  را  مردان  مشاركت  اهميت  تا 

- فواید اشتغال زنان
تحقيقات نشان می دهد كه زنان شاغل كمتر از 
زنان خانه دار دعوا می كنند؛ چرا كه كار بيرون از 
خانه سبب می شود كه شوهران صاحب همسری 
باشند كه آنها را بهتر درک كنند. زن خانه دار به 

مردش می گويد: »با من حرف بزن، تو با من حرف 
نمی زنی« اين شكايت قديمی زنانی است كه تمام 
روز را خانه نشين هستند. شوهر، طناب نجات زن 
و تنها رابط وی با دنيای خارج به شمار می رود 
اما مرد نه تنها پس از يك روز كار خسته كننده 
تمايلی به گپ زدن ندارد بلكه مي خواهد دست كم 
مدتی، در آرامش و سكوت تنها بماند. امروزه زنان 
شاغل كه مجبورند بسياری از اوقات خود را صرف 
فعاليت های شغلی شان كنند، ديگر نيازی ندارند 
كه برای صحبت كردن مرد را تحت فشار قرار 
دهند. با وجود اين وقتی زنان با همسرشان هستند، 
است.  آسان تر  شوهرشان  برای  كردن  صحبت 

اكنون او می تواند درباره آنچه در طول روز برايش 
رخ می دهد )مثل ترافيك ، گرمی هوا ، مسائل 
اداره و همكاران( با همسرش به عنوان شخصی 
كه او هم بيرون از خانه است و برای درک فشارها، 
اضطراب ها و توفيق های محل كار به خوبی مجهز 
به نظر می رسد، حرف بزند. گفت وگوی زنان در 
مردان  كه  است  چيزی  نيز  شغلشان  خصوص 
می توانند درک كنند و به آن عالقه مند باشند، همراه 
با آن هرچه مرد در كارهای خانه و بچه داری بيشتر 
مشاركت داشته باشد او را بيشتر درک می كند.

زنان شاغل سرحال تر، سالم تر و دلپذيرتر از زنان 
خانه دار هستند؛ چرا كه مطالعات نشان می دهد 
زنانی كه وظايف همسری، مادری و شغلی را با 
هم درمی آميزند از بيشترين شادی، عزت نفس 
روانشناسان  برخوردارند.  زندگی  از  رضايت  و 
هشدار می دهند كه به نظر می رسد كار نكردن 
در همه جنبه های زندگی اثرهای منفی جدی دارد. 
مطالعات آشكار می سازد كه زنان صرفا خانه دار، 
نسبت به زنان شاغل تقريبا به تشويش و اضطراب 
بيشتری دچارند و احساس ناراحتی و ناخوشايندی 
دارند. زنان شاغل در همه سنين از نظر جسمی 

كد: 91171
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شاغل  زنان  زندگی  در  سالم ترند.  داران  خانه  از 
ساعات كم تحركی ناشی از بيماری كمتر وجود 
بيماری  اوقات كمتری را در بستر  بنابراين  دارد 
كمتری  مزمن  مشكالت  با  می كنند،  سپری 
مواجهند و معموال احساس سالمت بيشتری دارند. 
زنانی كه شاغلند نسبت به زنان خانه دار زايمان 
و  داشت  خواهند  كمتری  مشكالت  با  و  بهتر 
فعاليت  كه  روستايی  زنان  در  تجربه  به  اين 
می شود. ديده  دارند،  شهری  زنان  از  بيشتری 

مادران  و  می كنند  رشد  فرزندان  كه  زمانی   
اخالقی  اصول  و  علمی  رموز  كه  تالشند  در 
شاغل  مادران  دهند؛  آموزش  آنها  به  را  زندگی 
درباره  آنها  نصايح  برخوردارند.  بيشتری  نفوذ  از 
موادمخدر، نوشيدنی ها، روابط جنسی و چيزهايی 
دارد.  بيشتری  تاثير  فرزندانشان  بر  قبيل  اين  از 
بهتر  كه  دارند  تمايل  شاغل  مادران  فرزندان 
باشند. متكی  خود  به  بيشتر  و  شايسته تر  و 

زنان شاغل در روابط عاطفی نيز با همسر خودموفق 
از  بيشتر  را  آنها  آنها معتقدند هيچ چيزی  ترند. 
فرزندان  و  به همسر  نسبت  مهرورزی و عشق 
خوشحال و راضی نمی كند. امروزه ميليون ها تومان 
خرج تحقيقاتی شده تا اثبات شود : »كار تفريح است 
و كاركردن، زنان را سرحال تر و سالم تر می كند.«

مساله اشتغال زنان
مشكل زا  خود  خودي  به  زنان  اشتغال  »مساله 
در  برخورد  و  اصطكاک  ما  كه  آنچه  نيست، 
خانواده هاي بانوان شاغل مي ناميم، خود معلول 
عوامل مختلفي است كه با كمي تدبير و روشن بيني 
قابل حل است. برخي از اين عوامل عبارتند از: عدم 
درک صحيح از جانب همسر و شريك زندگي، 
عدم وجود برنامه ريزي صحيح و فشار كاري كه 
بر خانواده ها تحميل مي كنند.« اقتصاد جامعه 

عمال  شاغل،  زن  يك  كه  است  اين  »حقيقت 
مسووليت و فشار كاري دو نفر را تحمل مي كند و 
از اين لحاظ نسبت به مردان شاغل هم مسووليت 
سنگين تري دارد. تفاوت كار در اين جاست كه از 
مردان كسي انتظار انجام امور منزل را ندارد اما 
يك زن در هر پست مديريتي و تخصصي هم 
كه باشد، وظايف منزل برعهده اوست. اين تقسيم 

بندي وظايف درست يا نادرست، باعث افزايش 
زنان شاغل مي شود،  در  رواني  استرس  و  فشار 
آن هم زنان صبوري كه عمدتا در جهت كمك 
به اقتصاد خانواده به كار اجتماعي مي پردازند و 
به جاي اين كه مورد قدرداني شوهرانشان واقع 
سرزنش هاي  مورد  موارد  از  بسياري  در  شوند، 
مكرر قرار مي  گيرند. سرزنش بابت عدم حضور 
مداوم درخانه، نپرداختن كامل به وظايف خانه و... 
از جانب  از عدم درک كامل  بانوان،  از  بسياري 
همسرانشان رنج مي برند، مرداني كه با توقعات 
همسرشان  شرايط  نظرگرفتن  در  بدون  و  بيجا 
او را تحت فشار رواني قرار مي دهند، در نتيجه 
اجتماعي اش  مسووليت  هم  كه  اين  براي  زن 
را خوب انجام دهد و هم در امور منزل رضايت 
را  مضاعفي  نيروي  كند،  جلب  را  همسرش 
دايمي  استرس  با  همراه  كه  مي گيرد  كار  به 
مي شود.« عصبي  هاي  ناراحتي  بروز  سبب 

»گاهي هم عدم برنامه ريزي صحيح موجب بروز 
مشكالت در بنيان خانواده مي شود. زنان شاغل 
بايد با همكاري شوهرانشان به يك برنامه ريزي 
دقيق دست پيدا كنند به طوري كه براي تفريح و 
استراحت خانواده هم زمان مناسبي در نظر گرفته 
برنامه ريزي  چنين  آقايان  همكاري  بدون  شود. 
امكان پذير نيست. از سوي ديگر يك تفكر وجود 
دارد كه سيستم جسماني و روحي زن با كار خارج 
از خانه هماهنگي ندارد. اما اين غلط است، آنچه 
كه زنان شاغل را خسته و درمانده مي كند، كار 
بيرون از منزل نيست، كار اجتماعي به اضافه كار 
منزل و جوابگويي به انتظارات خانواده است كه 
آنها را دچار ناراحتي هاي عصبي مي كند. در واقع 
سيستم اقتصادي بيمار جامعه است كه زن و مرد 
را وادار به كار سخت و بيش از ظرفيت مي كند .

شرايط  در  كه  است  تلخي  بسيار  واقعيت  اين 
امروزي جامعه ما، تقريباً همه كودكان از جانب 
حضور عاطفي پدر بيشتر دچار محروميت هستند 
تا حضور عاطفي مادر، حتي مادران شاغل؛ يعني 
اگر آقايان ذره بين خود را از روي خانم ها بردارند 
كاركردن  به  تنها  را  خانوادگي  روابط  سردي  و 
كه  مي شوند  متوجه  ندهند،  نسبت  همسرشان 
قسمت عمده اي از اين سست شدن بنيان خانواده 

به دليل دوري خود آنها از فرزندان و همسرشان 
امر  اين  مقصر  را  كسي  نمي توان  البته  است. 
دانست؛ چون همه ما اتفاق نظر داريم كه شرايط 
اقتصادي سخت مسبب اين مساله است. ولي باز 
هم روي برنامه ريزي صحيح تاكيد مي شود كه در 
واقع مي تواند تاثيري شگفت انگيز داشته باشد.

 
و  مادري  مسووليت هاي  يك سو  از  ما  جامعه 
همسري را مهم مي داند و به آن جنبه اسطوره اي 
مي بخشد  و از سوي ديگر ، وظايف مرتبط به 
مردي  كه  مي دهد  جلوه  بي منزلت  چنان  را  آن 
كه در خانه ظرف مي شويد و يا لباس بچه اش را 
عوض  مي كند با اصطالحاتي نظير » زن ذليل« 
توصيف مي شود و متاسفانه اين ادبيات به قشر و 
گروه خاصي تعلق ندارد و در همه جا كم  و بيش 
شنيده مي شود . پس براي زدودن انگاره هاي مرد 
ساالرانه در همه زمينه ها بايد اقدام شود . زماني 
دارد،   نياز  زنان  اشتغال  به  مردساالر  جامعه  كه 
پارادوكسي  شكل مي گيرد،  از سويي اين ضرورت 
)اشتغال زنان ( با مرد ساالر بودن جامعه به چالش 
مي رسد و از سوي ديگر فرهنگ حاكم  بر جامعه با 
زنانه دانستن كارخانگي و ايجاد موقعيت فرودست 
براي زنان در بازار كار با مرد ساالري به همسويي 
مي رسد؛ به عبارت ديگر، جامعه از زنان مي خواهد 
با برگزيدن مشاغلي وارد عرصه هاي عمومي شوند 
ولي از سوي ديگر از آنان مي خواهد كه اولويت را 
به نقش هاي مادري و همسري دهند؛ يعني به 
جاي تاكيد بر مشاركت  مردان در وظايف خانگي، 
از زنان مي خواهد فشار مضاعف كار بيرون و درون 
خانه را برخود بپذيرند و جسم و روح خود را در اين 

راه فرسوده كنند .

نتيجه گيري نهايي اينكه همه ما چه مردان و چه 
زناني كه در اين جامعه زندگي مي كنيم، براي 
چند لحظه با اين موضوع فكر كنيم كه آيا برنامه 
ريزي و تقسيم كاري كه در منزل ما صورت گرفته 
است، منصفانه است و آيا همه جوانب را ديده ايم . 
اگر به اين موضوع توجه نكرده ايم، از امروز شرح 
وظايف اعضاي خانواده را تعديل كنيم و اگر انجام 
داده ايم، در جهت اشاعه آن در جامعه بكوشيم. 
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در  شركت  تنها  )ع(  حسين  امام  برای  عزاداری 
مجالس عزا، نذری دادن، نوحه خوانی و اشك و ماتم 
نيست بلكه تفكر و تامل بر دريای معرفت و دانايی آن 

حضرت و عمل به فرامين ايشان است.
از  برخی  به  قالب چند بخش  در  اين مطلب  در 
سخنان گوهربار اباعبداهلل الحسين )ع( می پردازيم تا 
در البالی هر واژه و كلمات اين امام بزرگوار معنای 
واقعی عدالت، انسانيت، اخالق و مظلوميت را به 

فراخور درک خويش دريابيم.

دنیا و فناپذیری
امام حسين)ع( درباره دنيا و فناپذيری آن فرمودند: 
ای بندگان خدا، از دنيا برحذر باشيد. اگر بنا بود دنيا 
به كسی پايدار بماند يا كسی در دنيا حيات جاويد 
داشته باشد، پيامبران الهی برای بقا سزاوارتر از همه 

كس بودند.  
آفريده است  آزمايش  به منظور  را  خداوند دنيا   •
كه  كرده  خلق  شدن  فنا  برای  را  آن  ساكنان  و 
تازگی های آن رو به كهنگی دارد. نعمت هايش از بين 

رفتنی و شادی هايش به اندوه تبديل شدنی است.

• دنيا منزلگاهی است موقت كه جای سكونت دايم 
نيست پس از اين دنيا توشه گيريد كه بهترين زاد و 

توشه تقواست.
• بيچاره كسی است كه فريب زرق وبرق اين دنيا 

را خورده، دل به اين زندگی فانی و زوال پذير ببندد.
• دنيا هميشه كسانی را كه با آرزوهای دراز دل به 
او بسته اند، نااميد كرده كاخ آرزوهايشان را واژگون 

می سازد.

اقسام عبادت کنندگان
همانند ساير اصناف مردم، عبادت كنندگان نيز با 
هم ديگر فرق می كنند. امام حسين)ع( در روايتی 
اقسام عبادت كنندگان را به سه گروه تقسيم كرده و 
می فرمايد: گروهی از مردم به اميد پاداش و رسيدن به 
نعمت های بيشتر، از جمله وارد شدن به بهشت، خدا را 
عبادت می كنند. اين از نوع عبادت سوداگران است.

و  بندگی  به  الهی  عذاب  ترس  از  ديگر  گروهی 
عبادت مشغول می شوند. اين، عبادت بردگان است. 
اما گروهی به جهت شكرگزاری و قدردانی از نعمت 
های الهی و تسليم در برابر عظمت خداوند او را 

عبادت می كنند. اين، عبادت آزادگان است و بهترين 
نوِع عبادات همين نوع بندگی و عبادت است.

اقسام برادران دینی
امام حسين)ع(  فرمودند: برادران دينی چهار گونه اند؛ 
برادری كه هم در فكر توست و هم در فكر خويش. 
اين گونه برادران طوری عمل می كنند كه هميشه 
بين شما دوستی برقرار باشد و رشته برادری بريده 

نشود.
برادری هم هست كه در دوستی فقط به فكر توست؛ 
يعنی در محبت كردن به تو به مرتبه ای رسيده است 
كه از طمع دنيوی نسبت به تو و آنچه در دست داری 

گذشته است و هيچ چيزش را از تو دريغ نمی دارد.
اما برادری كه هميشه به فكر خودش است، دشمنی 
است در لباس دوست. هميشه در انتظار فرصتی است 
تا بتواند از تو و امكاناتی كه در دست توست به نفع 
خود استفاده كند و حتی از بغض و حسادت نسبت 

به تو دريغ ندارد.
برادری هم هست كه نه برای تو سودمند است و نه 
برای خودش. پس تا می توانی از چنين دوست بی 

خردی فاصله بگير.

تاملی بر دريای معرفت سيد الشهدا

باز  آمد  ماه خون  ماه  خروش             باز  خون  شیعیان  آمد     بجوش

بار  دیگر   تكیه ها  برپا  شدند             نوحه خوان این غم عظما    شدند

از ستم هائي  که   بر   آل عبا             شد   روا   از  سوي  قوم   اشقیا

سینه هاي  عاشقان   آماج غم              پشت عالم شد از  این اندوه خم

ح.نادري

كد: 91172

كد: 91173

مرضیه غضنفري - واحد روابط عمومي
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ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره چهار تام نامه شركت 
كرده اند ، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در دوره جديد مسابقات تا 30 

آذرماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب »مزيت هاي تام« به قلم فرهاد واحدي 
از واحد كنترل و ابزار دقيق به عنوان پرمخاطب ترين مطلب از سوي همكاران 

انتخاب شد. بعد از آن نيز گفت وگوي مهندس حاج صادقي قرار گرفت.

 همچنين دو نفري كه به قيد قرعه از ميان شركت كنندگان مسابقه پيام كوتاه 
انتخاب شده اند، عبارتند از: آقاي عباداله فضلي احمدآباد از واحد برنامه ريزي و 

كنترل پروژه  و خانم روشنك سپاسيان از واحد روابط عمومي. 
همكاران محترم جهت شركت در مسابقه مي توانند كد مربوط به مطلب مورد 

نظر خود را به شماره 3000489۷ به صورت پيامك ارسال كنند.

   مسابقه پيامكي شماره ۵

كاريـكاتور

كد: 91174

كد: 91175
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روزي  از روزها  از اين  ايام    سال                    پشت ميزم  بودم  و  مشغول  كار
ساعتش  يادم    نمي آيد      ولي                    تازه من  برگشته   بودم  از   ناهار
ناگهان آمد  صداهايي   به   گوش                    از  حياط  و  راهرو و ، هم  از  مبال

من پريشان گشتم   و   دل  ناگران                    كز  چه رو  برپاشده اين قيل  و قال 
اين همه غوغا وشور و حس و حال                    اين دويدن ها  سوي  درب   شمال

هر كه  را  بيني  شتابان   مي رود                    هم  رضا  و هم مجيد و  هم  كمال 
بين  همكاران  چنين بلوا   و   شور                    من نديدم  هيچ روز  و  ماه و  سال
 بار الها    اين   دويدنها  ز چيست؟                    آتشي  بر  پا  شده  يا       انفجار
هيچ  كس را من نمي يابم  كه  او                     فاش  گويد پاسخم بر  اين    مقال
الجرم   من   نيز   مي گردم   روان                    تا  بيابم   خود  جواب  اين   سوال
ناگهان   جمعي   نمايان  مي شود                    عده اي همكار ، جمعي بي شمار
جمله گي صف بسته  و  در  انتظار                    نوبت   توزيع  مرغ   است ، از   قرار
ابتداي   صف بود    درب      شمال                    انتهايش   نيست   زينجا     آشكار
اول  صف، شاد و   شنگولند  و ليك                    آخري ها  بي   قرار   و      حال زار
اولي ها  طبق    معمول  از نت اند                    دست هر يك برگه هاي بي شمار
هر   نتي    باشد  وكيل   صد  نفر                    تا  بگيرد   مرغ   با  يك      كوله  بار
ايستادم  در صف   آخر،     حال من                   همچو     همكاران   ديگر شد خمار
مرغ ها   بعد   از نتي ها شد تمام                    گشتم   از اهل و   عيالم شرمسار
 ماند حسرت بر  دلم  آه    اي خدا                    تا كه باشم قبل نت  »حتي يه بار«

همكاران عزيزم در گروه نت: اميدوارم كه خواندن اين اشعار طنز لبخند 
برلبانتان نشانده  باشد چرا كه هدف بنده از اين نوشتار فقط و فقط شاد كردن 

همكاران عزيزم، ولو براي چند لحظه كوتاه است . 
      

حقوق پرسنل شركت هاي تك تام يك و دو همچنين راويژ براي چندمين بار 
بين 80 تا 120درصدافزايش مي يابد .

يك مقام آگاه اعالم كرد: براي چندمين بار طي يك سال حقوق پرسنل 
تك تام يك، تك تام دو و پرسنل شركت راويژ بين 80 تا 120 درصد افزايش 
مي يابد. وي اين اقدام را در راستاي تحقق شعار عدالت گستري دانست و گفت 
از آنجايي كه طي 54سالي كه از عمر تام مي گذرد، همواره حقوق تامي ها 
افزايش يافته بود و بقيه هم گاغ بودند و هيچ گونه افزايش حقوقي نداشتند 
هيات مديره جديد تام تصميم گرفتند براي ايجاد توازن بين كاركنان شركت، 
با سرعت مبادرت به افزايش حقوق اين عزيزان كنند به همين دليل اين براي 
بار چندم است كه طي يك سال اخير حقوق ها را افزايش مي دهيم همچنين 
يكي از پرسنل يكي از تك تام ها كه از قضا همان دورو برا بود و اتفاقي اين خبر 
را شنيده بود و از خوشحالي در پوست خود گنجيدن نمي كرد، جوگير شد و به 
صورت خيلي خودجوش به خبرنگار ما گفت: از مديرعامل جديد شركت كمال 
تشكر را داريم و خدا را شكر مي كنيم كه بعد از گذشت بيش از نيم قرن از شروع 
به كار شركت باالخره يكي پيداشد كه مابين كاركنانش فرقي قائل نشود!

آن مقام آگاه كه اين خبر را گفته بود ناگهان خنده اي كرد و گفت : اي بابا چقدر 
راحت با صرف اندک هزينه اي مي شد دل اين طفلكي ها رو به دست آورد!!

                                    
توضیح : گاغ همان قاغ است.

اين كه حقوق  از  تام و قبل  افزايش حقوق پرسنل  بعداز  آورده اند که: 
پرسنل تك تام افزايش يابد يكي از تك تاميان سر به بيا بان نهادي و در 
خلوت وسط بيابان كه هيج جنبنده اي را در آن برهوت توان جنبيدن نبودي 
دست هاي خود را سمت خدا همي گرفتي و اين مناجات را زمزمه كردي. 

                 

 مناجات یك تك تام 1

خداوندا  ز  راه  لطف  و  احسان            كمي پايه حقوقم  بيش ازاين كن

 چو  همكاران تام ، يا كه  مديران            مرا هم  صاحب  ملك و زمين  كن

 حقوقم  را  ببر      باالي      باال             تورم را به  پيشش  شرمگين  كن

  مرا  محتاج      نامردان   مگردان             عطايت را  برايم  خوشه  چين كن

 چه خوشبخت آفريدي تاميان  را             من بيچاره  را  نيز  اين  چنين  كن

 چرا  بايد  هميشه  ما  بسوزيم              يه  بارم  تاميان  را  خشمگين كن

خداوندا     توانائي  به    هر كار             صالحم هرچه بود بامن همين كن

باز آورده اند كه اندک زماني بعد از اين مناجات درهاي رحمت خداوند به روي 
اين بنده محتاج خدا گشوده گشتي و مديري از غيب رسيدي و تمام آرزوهاي او 
را برآورده به خير كردي بعد از آن بود كه وي اين اشعار را سرودن آغاز كردي: 

 سالمم   بر    مقام     ارشد    تام          هماني   كه   حقوقم    كرد   افزون
 سرم   در   بين   سرها   رفت  باال          رخم    از شادماني  گشت   گلگون
  اگر چه  بعضيا گويند  كه كم هست        همين كم هم يه دنيايي است برامون

در اينجا  خواهشي  دارم  از  ايشان         همان  طوري  كه  ما گشتيم شادان 
براي   جمع  همكاران     ديگر                 ز   تك تام  دو   و   راويژ   و    باغبان
نمايند  يك  نظر،  با  گوشه   چشم         براي         رفع      تبعيضها  از   آنان

ولي    من    دارم    اميد     فراوان        كه مشكلها  شود حل، سهل و آسان
 شود اوضاع  همكاران  به    سامان         رسد  اين  فرق و تبعيض ها به  پايان

 خداوندا  ز  راه لطف    و     احسان        تمام    بنده ها     را   شاد      گردان
 نگهدار  از   بدي ها   تام    ما     را              مصونش   كن   تو   از    جمع     باليا
از   اين   وضع  بد  و  دوران   تحريم        عبورش  ده ،    سر افرازش    بفرما

ح.نادري

       

  حـال زار

چهل سـال بعد!!
 شكـرانه

كد: 91176شوخي هاي خودماني






