
 PDF براي دريافت نسخه
 تـام نـامه 18 اسكـن كنيد



2

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام
شماره 18 |  تابستان 94



3

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره 18 |  تابستان 94

نشــريـه تخصصــــی 
شـركت تـام 

شمـاره  18 /تابستان  1394

صاحب امتياز: 
شركت تام ايران خودرو

سردبير: زهرا ويسه
دبير تحريريه: محمد كياني

طراح: آزاده پورياور
عكس: علي عباسي گروسي،     
رضا مهاجر و روشنك سپاسيان 

همكاران اين شماره:
كريمي،   ظريفه  سپاسيان،  روشنك 
مهدي ناصر شريعت، كيوان پورياور، 
ساره منطقي،  فرشته عدلي، اسماعيل 
محمد دوست، عباداله فضلي احمدآباد، 
افخمي و  افشين  احسان شريف زاده، 

سيدعلي محمد جواديان 

آدرس الكترونيكی:
Info@tam.co.ir 

تلفن: 021-44532200
فكس: 021-44503960

نشاني: كيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری 
صندوق پستي: 13885-351 

www.tam.co.ir :آدرس سايت
پل ارتباطي روابط عمومي:

Publicrelations@tam.co.ir
شماره پيامك: 30004897

سخن سردبير.....................................................4
ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم...

نگاه.................................................................5
ايران سرزمين توليد و صادرات است، نه واردات

تحوالت حوزه كنترل و ابزار دقيق............................6
برگزاري چهارمين كنگره بين المللي اتوماسيون صنعت برق

كوتاه از صنعت و اقتصاد........................................7
آغاز مذاكرات برقي ايران و ايتاليا

از تام چه خبر؟ ...................................................8
ابالغ قرارداد دو پروژه جديد به شركت تام

 گفتگو............................................................14
تام فعال بدون رقيب است

گزارش...........................................................16
اقتصاد پساتحريم

گزارش تصويري...............................................22
نگاهي به آخرين وضعيت پيشرفت پروژه فوالد بردسير

يادداشت........................................................24
نقش و تاثير فرهنگ بر معماري و شهرسازي

مقاله..............................................................27
نقش فناوري اطالعات در توليد و ساخت

فرهنگ و هنر..................................................32
قالب هاي شعر قديم جوابگوي انسان امروزي نيست

گوناگون..........................................................34
سوال صالح 

براي دريافت فايل الكترونيكي تام نامه تصوير فوق را اسكن
استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز است يا به آدرس اينترنتيwww.tam.co.ir مراجعه فرماييد.

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

شود.

مقام معظم رهبري:
و ملت، همدلی و هم زبانی«  من شعار»دولت 
را برای امسال انتخاب كردم. اميدواريم اين 
شعار در عمل تحقق پيدا كند و هر دو كفه اين 
دولت  همچنين  عزيزمان  ملت  يعنی  شعار، 
معنای  به  شعار  اين  به  بتوانند  خدمت گزار 
حقيقی كلمه عمل بكنند و آثار و نتايج آن را 

ببينند.

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

ملت ما ادامه خواهد داد.
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سخن سر دبير

از  ناشي  اقتصادي  شرايط  سخت ترين  در  حتي  نگيريم«  آرام  كه  آنيم  به  زنده  »ما 
بحران  هاي تحريم و ركود و مي باليم به تالش هاي خستگي ناپذيري كه همواره پيشران 

ما در اقيانوس پرتالطم كسب و كار در سال هاي اخير بوده و هست.
نگهداشته  به علت شرايط سخت، عده اي دست  بازارها  از  بسياري  در شرايطي كه در 
بودند و در حالت انتظار به سر مي بردند تا بلكه شمايي از اوضاع پس از توافقات بر آنها 
روشن شود و عطاي سرمايه گذاري در صنايع را به لقاي آن بخشيده بودند و حتي برخي 
شركت هاي پيمانكاري بخشي از فعاليت هاي خود را متوقف و شروع به كوچك و كوچكتر 

شدن كردند ...
 شركت تام اما رويه ديگري را در پيش گرفت. آستين ها را باال زد و به عمق بخشيدن 
به فعاليت هاي در دست اجرا پرداخت. در شرايطي كه دسترسي به تامين كنندگان خارجي 
دشوار شده بود، داخلي سازي و بومي سازي خدمات مهندسي و ساخت تجهيزات را در پيش 
و  ماهيچه ها  داشت،  اختيار  كه  آنچه  تمام  با  به جاي الغر شدن،  اين مسير  در  و  گرفت 
بازوهاي خود را تقويت كرد تا در افق بلند مدتي كه همواره در پيش رو متصور بود، پس 
از برداشته شدن محدوديت ها، با اين عضالت قوي، بلندترين جهش ها را براي استفاده از 

فرصت هاي آتي رقم بزند. 
و  محور  دانش-  ماهيت  از  پرداخته،  خود  معرفي  به  كه  هركجا  همواره،  تام،  شركت 
نجات  در هر طوفاني  عواملي هستند كه  اين ها  زيرا  كرده،  روايت  نيروهاي خود  خبرگي 

بخش هر تيمي خواهند بود.
آنيم كه آرام نگيريم« را ده سال پيش، هنگامي كه   تام اعتقاد به جمله »ما زنده به 
اثبات  به  نيز  از حوزه خودرو به ساير صنايع كشور تسري بخشيد،  را  فعاليت هاي شركت 

رساند. 
تام،  در  شده  نهادينه  جمعي  خرد  كه  دارد  اين  از  حكايت  وضوح  به  شركت  تاريخچه 
همواره اين شركت را به اقداماتي وا داشته كه نتيجه آن حفظ سودآوري در سخت ترين 
شرايط بوده. تحقق برنامه هاي عملكردي در سال گذشته به ميزان 11 درصد فراتر از پيش 

بيني مثالي بر اين همت و تالش است . 
به  را  توانمندي هايمان  ديگر  بار  كه  بود  خواهد  مصافي  رو،  پيش  در  نوي  فصل هاي 
اثبات برسانيم و يقين داريم كه با استمرار تالش هايي كه تا كنون داشته ايم، در آن سر 

بلند خواهيم بود. 

كد: 91640
ما زنـده  به آنيـم كه آرا  م نگيـريم ...
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همکاری ايـران و آلمـان 
در حوزه های انرژی و آب

نگــاه

رييس جمهوری با بيان اينكه ملت ايران، ملت بزرگی است كه نشان داد 
می شود پيچيده ترين موضوعات سياسی جهان، مثل موضوع هسته ای را پای 
ميز مذاكره حل و فصل كرد، اظهار داشت: ما قادريم ساير مسايل را هم در 
منطقه و جهان پای ميز مذاكره و با منطق حل و فصل كنيم. امروز ايران در 
جايگاهی قرار دارد كه به همه دنيا بگويد با فشار و تهديد نمی توان اين ملت را 

تسليم كرد و جهان يكبار ديگر در برابر خواست، عظمت و ايستادگی اين ملت 
در وين سر تعظيم فرود آورد. دكتر روحانی با اشاره به اينكه ما همچنان اقتصاد 
مقاومتی را ادامه خواهيم داد، تصريح كرد: ما شرايطی ايجاد نخواهيم كرد كه 
ايران سرزمين واردات كاالهای بيگانه شود بلكه كاری خواهيم كرد كه ايران 
سرزمين توليد و صادرات انواع كاالها برای منطقه و جهان با اتكا به همت، 

ايستادگی و انسجام شما مردم باشد.

كد: 91641

دکتر روحانی:

ايـران سرزمـين توليد و
صادرات است و نه واردات

ايران می تواند همکار
 استراتژيک اروپا باشد

وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : كشور و ملت ايران می  تواند همكار 
خوب و استراتژيك برای كشورهای اروپايی باشد.

به گزارش »شاتا« مهندس محمدرضا نعمت زاده  گفت :سفر وزرای 
خارجه و توسعه و اقتصادی ايتاليا و ساير كشورهای اروپايی به ايران در چند 
ماه اخير همراه با هيات های اقتصادی  جهت همكاری با ايران گويای اين 
واقعيت است كه كشور و ملت ايران می  تواند همكار خوب و استراتژيك برای 

كشورهای اروپايی باشد.
وی ادامه داد:  اكنون كه ديدگاه كشورهای غرب نسبت به ايران تغيير 
يافته است ما با حفظ ارزش های متقابل آماده همكاری در زمينه صنايع، 
معادن، تجارت و امور زيربنايی و سرمايه گذاری مشترک و دراز مدت 

هستيم.

ايدرو، براساس تعهدهای خود به وزارت نفت و بر اساس برنامه زمان بندی در 
فازهای 1٧ و 1٨ پارس جنوبی در موعد مقرر طرح را تحويل كارفرما می دهد.

به گزارش شانا، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ايران)ايدرو( 
اظهار كرد: اين شركت بر اساس برنامه زمان بندی در فازهای 1٧و 1٨ مشغول 

به فعاليت منظم خود است و هيچ گونه مشكل و عقب ماندگی در اين طرح ملی 
وجود ندارد.دكتر رضا نوروززاده افزود: بخشی از فاز 1٧ را در شهريور امسال تحويل 
خواهيم داد. الزم به ذكر است، بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته قرار است تا 
پايان امسال به ترتيب ٢٨ و ٢٠ ميليون متر مكعب گاز از بخش دريايی و بخش 

خشكی فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی دريافت و فرآورش شود.

كد: 91643

دکتر نوروز زاده
ايدرو به تعهدات خـود در
 فازهای 17 و 18 عمل كرد

وزیر نیرو عنوان کرد:

كد: 91644

ايران  استراتژي  تبيين  ضمن  خودرو  ايران  صنعتي  گروه  مديرعامل 
خودرواظهار كرد: دوراني كه ايران خودرو به خاطر مشكالت ناشي از تحريم، 
شرايط دشواري را مي پذيرفت، به سر رسيده و شركت هاي بزرگ جهاني 

مشتاق همكاري با ما هستند.
به گزارش ايكوپرس، مهندس هاشم يكه زارع، پژو، رنو و سوزوكي را 
شركاي جاري ايران خودرو ذكر كرد و از برنامه ايران خودرو براي انتخاب يك 

شريك اروپايي غيرفرانسوي قوي خبر داد و يادآور شد: براي كشورهايی كه به 
حقوق مردم ايران احترام نمي گذارند، فرش قرمز پهن نمي كنيم. وي افزود: با 
آمدن بزرگان جهان به ايران، جاي چيني ها تنگ مي شود. مهندس يكه زارع 
همچنين فولكس واگن را يك شركت بزرگ جهاني و بزرگ ترين توليد كننده 
خارجي در چين ذكر كرد و گفت: فولكس واگن مي تواند شريك خوبي براي 

ايران خودرو باشد.

كد: 91645

كد: 91642

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

مدیرعامل ایران خودرو:

شركت هاي بزرگ جهـاني
 مشتاق همکاري با ما هستند

حميد چيت چيان در ديدار وزير اقتصاد انرژی آلمان گفت: ايران و آلمان در 
زمينه آب، برق، انتقال فناوری و كارهای مطالعاتی و تحقيقاتی در زمينه انرژی 

همكاری خواهند كرد.
به گزارش شانا وی با بيان اين كه ايران و آلمان می توانند در زمينه توسعه 
ظرفيت نيروگاهی در ايران همكاری كنند، ظرفيت نيروگاهی ايران را ٧٤ هزار 
مگاوات ذكر كرد و گفت: اين ظرفيت، ايران را در رتبه چهاردهم جهانی قرار 

داده و ما به طور جدی نيازمند توسعه ظرفيت نيروگاهی هستيم. وزير نيرو 
ادامه داد: ساخت نيروگاه ٣٧ هزار مگاواتی در پنج سال آينده از كارهای مهم 
در زمينه توليد انرژی برق است. چيت چيان تصريح كرد: از ديگر برنامه های 
وزارت نيرو، توسعه پنج هزار مگاوات انرژی برق در بخش انرژی های تجديد 
شونده شامل استفاده از انرژی های بادی، خورشيدی و برق آبی كوچك است.
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كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

6

تحوالت حوزه كنترل و  ابزار دقيق

اتوماسيون  بين المللی  كنگره  برگزاری چهارمين  از  آذربايجان  منطقه ای  برق  مديرعامل 
صنعت برق در اسفند امسال در دانشگاه تبريز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسين صبوری اظهار كرد: به لحاظ پيچيدگی صنعت برق و به دليل اينكه 
مشتركان، خدمات با كيفيت باالتری را از ما درخواست می كنند، در تالش هستيم از سيستم های جديد برای 
بهره برداری، كنترل و نظارت شبكه استفاده كنيم. وي خاطرنشان كرد: بحث اتوماسيون صنعت برق از سال های 
گذشته در سطح كشور مطرح بوده به طوری كه سه كنگره بين المللی در اين ارتباط در سال های گذشته در 

شهرهای مشهد، اصفهان و شيراز برگزار شده است.

برگزاری چهارمين كنگره بين المللی 
اتومـاسيون صنعت بـرق در تبـريز

نصب و راه اندازی چهار دستگاه مولد انرژی برق در مراكز انتقال نفت مارون در منطقه 
اصفهان با موفقيت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، معاون فنی خطوط لوله و مخابرات اصفهان گفت: با نصب و راه اندازی اين 
دستگاه ها، چهار هزار كيلو وات انرژی برق برای انتقال نفت توليد شد.

مذهب جعفری افزود: برای نصب و راه اندازی اين مولدها كه با تالش واحدهای تعميرات برق، مكانيك و 
ابزاردقيق خطوط لوله و مخابرات اصفهان انجام شد، افزون بر يك ميليارد و ٢٠٠ ميليون ريال هزينه شده است.

انرژي  مولد  4دستگاه  راه اندازي 
بـرق در مراكز انتقال نفت مـارون

پارس  گازي  مجتمع  شركت  كنترل  سيستم هاي  كردن  روزآمد  عمليات  نخست  مرحله 
جنوبي با موفقيت انجام شد.

به روزرساني  مرحله نخست عمليات  كرد:  اظهار  اول  پااليشگاه  ابزاردقيق  تعميرات  رييس  نيوز،  تي  گزارش  به 
كردن)DCS (Delta V با تالش شبانه  روزي واحد ابزاردقيق پااليشگاه اول شركت مجتمع گاز پارس جنوبي با 
موفقيت انجام شد. عباس حميدي با اشاره به بومي شدن دانش اين تكنولوژي افزود: با تالش متخصصان توانمند 
پااليشگاه اول، سيستم DCS واحدهاي آب، برق و بخار پااليشگاه اول در تعميرات اساسي سال 9٤، از نسخه پنج 
به نسخه 11 روزآمد شد. حميدي خاطر نشان كرد: در آينده نزديك با هدف گذاري كميته  خودكفايي مجتمع، دانش 

ساخت سخت  افزاري اين سيستم در دسترس خواهد بود.

با  ريالي  ميليارد   10 جويي  صرفه   
روزآمد كردن سيستمهاي كنترل توزيع

با همكاری كارشناسان فوالد مباركه و شركت های سازنده داخلی كشور، ترانسفورماتور 63 
كيلوولت به 720ولت مربوط به تغذيه قفسه های اصلی نورد واحد تاندم ميل نورد سرد شركت 

فوالد مباركه اصفهان بومی سازی شد.
به گزارش روزنامه جمهوری اسالمی، ترانسفورماتورهای اصلی واحد تاندم ميل كه وظيفه تغذيه موتورهای اصلی 
نورد را بر عهده دارند، نقش بسيار مهم و حياتی در تداوم توليد واحد را نيز دارا هستند. اين مجموعه شامل هفت دستگاه 
ترانسفورماتور با توان بسيار باال بوده كه ولتاژ ورودی آنها از خط ٦٣ كيلو ولت پست CSM تغذيه شده و ثانويه اين 
ترانسفورماتورها با ولتاژ ٧٢٠ ولت توسط پلهای تايريستوری به ولتاژ مستقيم تبديل و جهت انجام فرآيند نورد به موتورهای 

اصلی قفسه ها و تنشن ريل های خط توليد نورد، انتقال می يابند.

بومی سازی ترانسفورماتور تغذيه قفسه های 
اصلـی تانـدم ميـل فـوالد مبـاركـه

گفت: سيستم های هوشمند  الكترونيك شيراز  و  برق  و حرفه ای  فنی  مركز تخصصی  رئيس   
ساختمان، ابزار دقيق، برق صنعتی و برنامه نويسی AVR در مركز تخصصی برق شيراز به صورت 

رايگان آموزش داده می شود. 
حميد رحيمی در گفت وگو با  تسنيم، تعداد حرفه های آموزشی مركز تخصصی برق و الكترونيك شيراز را ٢٦ حرفه 
برشمرد و خاطرنشان كرد: هر دوره آموزشی به طور متوسط با 1٦ كارآموز برگزار می شود و بيشتر كارآموزان اين مركز 
از ميان دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته های برق، الكترونيك و ابزار دقيق هستند.وی با اشاره به نصب تجهيزات و 
دكل های برق در محوطه مركز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی برق و الكترونيك شيراز عنوان كرد: بعد از آماده كردن 

تجهيزات، اين آموزش ها به صورت تئوری و عملی در محيطی كامال شبيه محيط واقعی آغاز شد.

۲۶ حرفه تخصصی برق و الکترونيک 
در شيـراز آمـوزش داده می شـود 

كد: 91646
گردآورنده: مهدي ناصر شريعت

مديرمنطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، گفت: عمليات تعويض ايزوالتورهای HID2062 و 
HID2072 توربين های زيمنس SGT600 در منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران با موفقيت به 

اتمام رسيد.
به گزارش روابط عمومی شركت ملی گاز ايران، سعيد توكلی، اظهار كرد: طی اقدامی ارزشمند در راستای استمرار 
انتقال گاز توسط كارشناسان ابزار دقيق منطقه، دو عمليات انتقال گاز ايران در جهت بهبود سيستم های كنترل 
توربين های زيمنس و كم كردن آمار توقفات ناخواسته، تعويض ايزوالتورهای نامرغوب و جايگزينی با مدل هالی با 

دوام تر و اعمال طراحی ها و تجهيزات الزم در كابينت سيستم كنترل، انجام پذيرفت.

تعويض ايزوالتورهای توربين های زيمنس 
به دست توانمنـد كارشنـاسان ابـزار دقيق
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كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

آغاز مذاكرات برقی ايران-ايتاليا

وزير نفت با بيان اينكه در حال حاضر 60ميليون بشكه ميعانات گازی بر روی دريا ذخيره 
داريم، گفت: نفت ارزان مانع بازگشت ايران به بازار نخواهد شد. 

به گزارش مهر به نقل از »بلومبرگ«، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت اعالم كرد:  در حال حاضر بيشتر توليد كنندگان 
نفت اوپك، خواستار رسيدن بهای نفت به بشكه ای ٧٠ تا ٨٠ دالر هستند و توليد كنندگان اوپكی نيازی به همكاری 

با ديگر توليد كنندگان نفتی برای تعيين سطح توليد ندارند.
 وی افزود:  قيمت نفت ٧٠ تا ٨٠ دالر در هر بشكه منصفانه است و ايران تا مارس سال آينده ميالدی )اوايل 
سال9۵( توليد نفت خود را به سه ميليون و ٨٠٠ هزار تا 9٠٠ هزار بشكه در روز افزايش می دهد و بالفاصله بعد از رفع 

تحريم ها توليد خود را به ۵٠٠هزار بشكه در روز و با فاصله پنج ماه به يك ميليون بشكه در روز افزايش خواهد داد.

توليد نفت ايران به مرز 4ميليون بشکه خواهد رسيد

يك شركت ايتاليايی پس از بازديد از طرح های شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران برای 
سرمايه گذاری در طرح های برق آبی كشور اعالم آمادگی كرد.

ايتاليا در پی تشكيل  برولی  از شركت خصوصی  نفره  اساس هياتی ٤  اين  بر  برق نيوز:  به گزارش 
نشست هايی با مديران شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران، پس از بازديد از سد و نيروگاه تاريك 
همچنين سد و نيروگاه سياه بيشه، آمادگی خود برای سرمايه گذاری در صنعت برق آبی ايران را اعالم 
كردند. هيات ايتاليايی ابتدا از طرح سد و نيروگاه تاريك در ٣٠ كيلومتری شهر رشت بازديد كرد كه اين 
طرح در زمره نيروگاه های كوچك با ظرفيت سه مگاوات ظرفيت توليد برق محسوب می شود. نوع طراحی 
و اجرا همچنين توليد ساليانه 1٦.٤٦ ميليون كيلووات ساعت انرژی از پتانسيل آب بند تنظيمی، نظر 

كارشناسان شركت برولی را به خود جلب كرده است.

كد: 91647

كد: 91648

راه آهن بر فرآيند توليد ريل ملی نظارت می كند
معاون فنی و زيربنايی راه آهن گفت: راه آهن بر فرآيند توليد ريل ملی نظارت خواهد كرد.

به گزارش تين نيوز، سعيد محمدزاده با بيان اين كه از پاييز امسال خط توليد ريل ملی در كارخانه ذوب آهن 
راه اندازی می شود، اظهار كرد:  در رابطه با خريد ريل ملی مذاكراتی انجام شده است كه به محض توليد حتما 
ريل مورد نياز راه آهن از طريق كارخانه ذوب آهن تامين می شود. وی با تاكيد بر اين كه سيستم خريد ريل، 
مجموعه استانداردها و روش های بازرسی مشخص دارد، با بيان اين كه اين فرآيند برای ريل ايرانی هم اجرا 
می شود، يادآور شد: اشكال توليد ريل در سال ٨٧ توسط ذوب آهن اين بود كه خط توليد ريل استاندارد نبود 
اما هم اكنون ذوب آهن اصفهان يك خط توليد ريل اروپايی را به ايران وارد كرده است. معاون فنی و زيربنايی 

راه آهن تاكيد كرد: با توجه به اين كه خريدار ريل توليد داخل هستيم بر روند توليد نظارت خواهيم كرد.

كد: 91649

مكزيك از گاز زيستي كه از نوعي كاكتوس بدست مي آيد براي توليد برق استفاده مي كند.
به گزارش »برق نيوز« مكزيك از گاز زيستي كه از نوعي كاكتوس بدست مي آيد براي توليد برق 
استفاده مي كند.از اين نوع كاكتوس به صورت سنتي در كشورهاي آمريكاي جنوبي براي پخت غذا استفاده 
مي شود اما كارشناسان موسسه ملي جنگلها ، كشاورزي و ماهيگيري مكزيك از اين نوع گياه ، برق توليد 
مي كنند.براي توليد برق ، اين نوع كاكتوس ابتدا چيده مي شود و پس از فشرده شدن ، به صورت مايع در 
مي آيد. اين مايع سپس با كود تركيب مي شود.تركيب حاصل، داخل مخازني بزرگ قرار داده مي شود و 

به صورت گاز متان در مي آيد.
از گاز توليد شده براي حركت ژنراتورهاي گازي و توليد برق استفاده مي شود.

مکزيک از كاكتوس برق توليد مي كند كد: 91650

همکاری ايران و هند در صنعت فوالد
 رييس انجمن توليدكنندگان فوالد چرايی مبادله سنگ آهن و گندله ايران و هند را تشريح 
كرد و گفت: برای تامين گندله مورد نياز فوالد چاره ای جز مبادله با هند تا يك سال آينده نداريم.

بهرام سبحانی در گفت و گو با »فوالدنيوز« با تاييد خبر قرارداد ساالنه ٢٠٠ ميليون دالری ايران و هند، گفت: در حال 
حاضر در زنجيره توليد فوالد يك گلوگاه مهم داريم كه آن تامين گندله است. 

مديرعامل فوالدمباركه اصفهان در اين باره گفت: در مقطع فعلی ظرفيت گندله سازی مان نه با باال دست خود كه 
سنگ آهن است تناسب دارد نه با پايين دست خود كه مصار ف در صنعت فوالد است،  به همين دليل سراغ همكاری 

با هند  رفته ايم.
او افزود: برای تامين نياز خود در فوالدسازی سعی داريم اين خال را با صادرات سنگ آهن به هند و واردات گندله به 

ايران پر كنيم كه در اين راستا با يك شركت هندی نيز توافق كرده ايم.

كد: 91651
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ابالغ قراداد دو پروژه جديد به شركت تام

تام نامه ـ كيوان پورياور: قراردادهاي پروژه  اعالم و اطفاي 
و مخازن سوخت مجتمع فوالد  حريق پست 400كيلوولت 
احياي  و  فوالدسازي  واحدهاي  تصفيه خانه  پروژه   و  مباركه 
شركت فوالد سيرجان ايرانيان به تام ابالغ شد و به زودي و با 

تجهيز كارگاه، عمليات اجرايي آن ها آغاز مي شود.
پروژه اعالم و اطفاي حريق پست هاي ٤٠٠كيلوولت و مخازن ذخيره 
سوخت مجتمع فوالد مباركه، به منظور حفاظت از تاسيسات تامين توان 
و مخازن سوخت رساني مجتمع فوالد مباركه توسط كارفرما تعريف شده 
است. اين پروژه شامل سيستم اعالم حريق پست هاي ٤٠٠ كيلوولت)هشت 
ترانس(، سيستم اطفاي اتوماتيك پست هاي ٤٠٠ كيلوولت)هشت ترانس(، 

سيستم اعالم حريق مخازن ذخيره سوخت 1٦ميليون ليتري به تعداد دو 
مخزن، سيستم اطفاي حريق و كولينگ مخازن ذخيره سوخت 1٦ميليون 
ليتري به تعداد دو مخزن، پمپ هاي آتش نشاني تغذيه رينگ آتش نشاني با 
ظرفيت سه هزار و gpm۵٠٠ و ايجاد دو مخزن ذخيره آب هزارمترمكعبي 

براي پمپ هاي آتش نشاني است.
پروژه تصفيه خانه واحدهاي فوالدسازي و احياي شركت فوالد سيرجان 
ايرانيان شامل 9پكيج تصفيه RO به ظرفيت 1٤هزار و ٤٠٠مترمكعب 
آب  ذخيره  مخزن  يك  شده،  تصفيه  آب  ذخيره  مخزن  پنج  روز،   در 
پمپ هاي  بوستر  و  شده  تصفيه  آب  پمپاژ  ايستگاه هاي  آتش نشاني، 

آتش نشاني به ظرفيت دوهزار gpm است.

كد: 91652

تام در مسير بازديدهاي مسووالن

كد: 91654كد: 91653

ـ گروه تحريريه: شركت تام ايران خودرو از ابتداي  تام نامه 
امسال مورد بازديد مسووالن مختلف در بخش هاي مختلف دولتي 

و صنعتي قرار گرفت.
در اين ميان مي توان به بازديد دكتر رضا ويسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون 
اول رييس جمهور و همراهان وي مهندس غضنفري رييس امور توليدي و زيربنايی 
و مهندس يارمحمدي معاون صنعت و معدن دفتر هماهنگی و نظارت توليدي و 
زيربنايی همچنين تني چند از مسووالن سازمان گسترش، مهندس غالمرضا شافعی 
معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری، 

مهندس رياضتي مدير عامل شركت آب و فاضالب تهران، مهندس آذربادگان 
مديرعامل فوالد آليا ژي ايران و تني چند از مديران بخش كارفرمايي و پيمانكاري  

اشاره كرد.
الزم به ذكر است تام در مباحثي چون چابكي هرچه بيشتر در فرآيندها با رويكرد 
پروژه محوري، بر فعاليت هاي حوزه هاي نفتي و معدني و  مهندسي و تامين 
تجهيزات، ادامه جذب نيروهاي متخصص و نخبه براي فعاليت هاي جديد، حركت 
به سمت شراكت هاي استراتژيك و جذب فاينانسور و سرمايه گذار براي پروژه هاي 

كالن،  تاكيد بيشتري خواهد كرد.

بازديد مهندس غالمرضا شافعي از تام، تام نامه/عكاس:مرضيه  سادات غضنفري  بازديد دكتر ويسه و هيات همراه از تام،  تام نامه/عكاس: مرضيه سادات غضنفري
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تام نامه ـ ساره منطقي: با تالش مهندسان شركت تام، 
مهمترين تجهيز خط نورد 650 ذوب آهن كه براي توليد 

ريل ملي در نظر گرفته شده، نصب شد.
 Horizontal Straightening(اين تجهيز كه دستگاه تابگيري افقي
Machine) نام دارد، نقش تابگيري و تريم نهايي ريل پس از عبور از 

غلطك هاي نورد را ايفا مي كند.
نصب اين دستگاه ٨٧ تني به دليل ابعاد بزرگ تجهيزات، تناژ باالي 
براي عمليات جرثقيل ها  داخل سالن  دستگاه، محدوديت هاي فضاي 
زيادي  پيچيدگي  از  نصب،  دقيق  بسيار  تلرانسي  محدوديت هاي  و 
با  و نصب شاسي،   آماده سازي  از  عمليات پس  اين  در  بود.  برخوردار 
جرثقيل ها  عملكرد  محدوده  به  دستگاه  ويژه،  ريلي  مسير  يك  تعبيه 
منتقل شد و در مرحله نهايي با استفاده همزمان از دو جرثقيل 1٠٠ و 

1٤٠ تني در موقعيت نهايي روي شاسي مستقر شد.
پيش از اين نيز نصب خرپاهاي طولي ٢۵ تني سقف توسعه سالن 
نورد در سه دهانه ٤٢ متري، با استفاده از پنج دستگاه جرثقيل به طور 

همزمان در ارتفاع 1٨ متري اجرا شده بود.
الزم به ذكر است كه در اين پروژه، خط نورد ريل براي اولين بار 
در ايران در شركت ذوب آهن اصفهان راه اندازي خواهد شد و شركت 
تام ايران خودرو پيمانكار اجرايي طرح است. عمليات اجرايي پروژه نيز 

از مهرماه سال 1٣9٣ آغاز شده و تا كنون بيش از ٧۵ درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته است.

كد: 91655

با پايان عمليات نصب مهمترين تجهيز پروژه نورد650 از سوي تام؛
پيشرفت خط نورد ريل ذوب آهن به بيش از 75درصد رسيد

عمليات مهمترين تجهيز خط نورد650 ذوب آهن، تام نامه/ عكاس: اميرحسين گرداني نژاد

آزاد  دانشگاه  عمرانی  معاون  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
نقل  و  حمل  سيستم  اولين  احداث  عمليات  شروع  از  اسالمی، 
و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  واقعی  شكل  به  كابلی 

تحقيقات خبر داد. 
گفت:  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  عمرانی  معاون  هاشمی  محسن   
اولين پروژه حمل و نقل كابلی واقعی و غيرتفريحی  عمليات احداث 
دانشگاه  ايستگاه در  با چهار  ٨٠٠ متری  به صورت يك خط هزار و 
شرايط  تا  كرد  آغاز  را  خود  كار  ارديبهشت ماه  اواخر  از  اسالمی  آزاد 
به  بتوانند  آنها  و  شود  ايجاد  كاركنان  و  دانشجويان  برای  مطلوبي 

راحتی بين دانشكده ها و ديگر بخش های اين واحد تردد كنند. 

مهندس هاشمی افزود: به دليل اختالف ارتفاع هزار و ٤٠٠ تا هزار 
و ٨٠٠ متری كه در واحد علوم و تحقيقات وجود دارد، در حال حاضر 
و  دانشجويان  جابجايی  برای  ون  و  اتوبوس  دستگاه   ٢٠ حدود  از 
كاركنان استفاده می شود كه هزينه نگهداری آنها رقم بااليی است. 
وی با بيان اينكه اين نوع حمل و نقل از امنيت بااليی مخصوصا 
در زمستان و فصل بارندگی برخوردار نيست، گفت: مشكالت سوخت 
كابلی  نقل  و  اجرای حمل  فكر  به  تا  باعث شد  نيز  زيستی  محيط  و 
در اين واحد باشيم. اين موضوع توسط اساتيد و دانشجويان دانشگاه 
نقل  و  را حمل  راه حل  بهترين  درنهايت  و  بررسی شد  آزاد اسالمی 

يافتيم.  كابلی 
از  پس  خوشبختانه  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمرانی  معاون 
شد.  برگزار  ماه   ٨ از  پس  مناقصه  رئيسه،  هيات  در  طرح  تصويب 
امن ترين  در  بايد  سيستم  اين  بود  معتقد  دانشگاه  رياست  كه  چرا 
كيفيت  با  تجهيزات  و  تكنولوژی  از  و  شده  طراحی  ممكن  شكل 
شركت  بين المللی  مناقصه  برگزاری  با  لذا  باشد  برخوردار  بااليي 
و  مهمترين  كه  دپلماير  اتريشي  شركت  مشاركت  با  تام ايران خودرو 
بزرگترين سازنده حمل و نقل كابلی در جهان بوده، در اين مناقصه 

شدند.  برنده 
عمومی  روابط  و  رياست  حوزه  مركز  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به 
دانشگاه آزاد اسالمی، وی ادامه داد: اواخر سال گذشته قرارداد امضا 
ماه  ارديبهشت  در  پرداخت  پيش  مالی  منابع  كمبود  دليل  به  اما  شد 
پرداخت و پروژه از همان زمان آغاز به كار كرد. پيش بينی می كنيم 

حداكثر تا يك سال و نيم آينده پروژه به بهره برداری برسد.

كد: 91656

آغاز عمليات احداث اولين سيستم حمل و نقل كابلی
 در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد

مراسم امضاي قرارداد احداث اولين سيستم حمل و نقل كابلی، تام نامه/ عكاس رضا مهاجر
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عمليات  طالبي نسب:  حميد  ـ  تام نامه 
نصب تجهيزات و راه اندازی سيستم های 
ايستگاه   8 در  حريق  اطفاي  و  اعالم 
تام  شركت  توسط  شيراز  شهری  قطار 

ايران خودرو انجام شد.
با  اولين قرارداد واحد ريلی در سال 1٣٨9 
موضوع اعالم و اطفاي حريق خط يك قطار 

شهری شيراز امضا شد. 
در واقع هسته اصلی شكل گيری واحد ريلی 
شركت تام در سال ٨9  و با اين قرارداد شكل 

گرفت.
و  بوده   EPC صورت  به  قرارداد  اين 
و  راه اندازی  تست،  نصب،  تامين،  مهندسی، 
آموزش سيستم های اعالم و اطفاي حريق را 

به طور كامل در بر می گرفت.
به همراه  ايستگاه  بود كه ٢1  اين  بر  قرار 

دپوی  و  پاركينگ  مركزی،  كنترل  ساختمان 
پيشرفته  سيستم های  به  شيراز  قطار شهری 
اعالم حريق ، پمپ های آتشنشانی،كپسول های 
 CO٢ و   FM٢٠٠ گازی  اطفاي  و  دستی 

مجهز شوند.
تام با توجه به درخواست كارفرما، فاز يك 
پروژه را انجام داده و نسبت به اختتام قرارداد در 

اين مرحله اقدام كرد.
 اهم فعاليت های انجام شده در اين پروژه به 

شرح ذيل است:
• اتمام فاز مهندسي پروژه)اعالم و اطفاي 

حريق ( در هر دو فاز پروژه
كليه  حريق  اعالم  تجهيزات  •خريد 

ايستگاه ها و فضاهاي كاري
• خريد تجهيزاتFM٢٠٠ كليه ايستگاه ها 

و فضاهاي كاري

اعالم  تجهيزات  كليه  •نصب 
تحويل  فضاهاي  و  ايستگاه ها  حريق 
كنترل  فاز1)٦ ايستگاه+ساختمان  شده 

مركزي+پاركينگ(
حريق    اطفاي  تجهيزات  كليه  نصب   •
تحويل  فضاهاي  و  ايستگاه ها  ظ٢٠٠ 
كنترل  فاز1)٦ايستگاه+ساختمان  شده 

مركزي+پاركينگ(
در  تام  شركت  مناسب  عملكرد  دليل  به 
اجرای  قراردادی،  موارد  بر  عالوه  پروژه،  اين 
طراحی،  همراه  به  ايستگاه  چهار  زيرساخت 
آبِی  حريِق  اطفاي  تجهيزات  نصب  و  تامين 

دپوِی گلسرخ نيز به شركت تام واگذار شد.
حريق  اطفاي  و  اعالم  بحث  آنكه  ضمن 
كليه  در  و  نبوده  مترو  ايستگاه های  مختص 
فضاهای عمومی و اختصاصی نيز كاربرد دارد.

كد: 91657

سيستم اعالم و اطفاي حريق 
قطار شهری شيراز به بهره برداری رسيد

تام نامه ـ گروه تحريريه: پروژه نوسازي 
 2 شماره  بلند  كوره  اتوماسيون  سيستم 
ماه   18 طي  از  پس  اصفهان،  ذوب آهن 

گارانتي، با موفقيت تحويل دائم شد.
در پي تحويل موقت پروژه كوره بلند در ٢9 
بهمن سال 9٢ و با پيگيري و تالش مستمر 
كارشناسان كنترل و ابزار دقيق تام، پروژه در 
شهريورماه سال جاري، تحويل دائم ذوب آهن 

اصفهان شد.
و  موقع  به  تحويل  مهم  امتيازات  از   
موفقيت آميز پروژه، مي توان به رضايت كارفرما 

از عملكرد تام و امكان توسعه فعاليت ها در 
واسطه وجود عملكرد  به  معدني  بازار صنايع 

قابل قبول تام در اين حوزه اشاره كرد. 
گفتني است اين پروژه با هدف بروزرساني 
مواد  شارژ  نحوه  تغيير  و  اتوماسيون  سيستم 
و  بود  شده  آغاز   91 خرداد  از  كوره  داخل 
بهره برداري از كوره با سيستم اتوماسيون جديد 
به  منجر  كه  گرفت  صورت   9٢ شهريور  در 
توليد آهن با استفاده از روش جديد شارژ مواد، 
براي اولين بار در كشور و شكسته شدن ركورد 
ماهيانه توليد آهن كارخانه به دليل بكارگيري 

اين روش، شد.
نوسازي  پروژه  مدير  ـ  هادي  حاجي  علي 
اين  در  ـ   ٢ شماره  بلند  كوره  اتوماسيون 
خصوص گفت: »از اسفند سال 9٢ كه تحويل 
تا  بود  شده  انجام  موفقيت  با  پروژه  موقت 
تحويل دائم و پايان دوره گارانتي، 1٨ ماه زمان 
داشتيم و با تالش و پيگيري مستمر تيم پروژه 
اكنون با اتمام دوره گارانتي، كار در زمان مقرر 
تحويل دائم كارفرما شده است كه اين مهم 
خود موفقيتي در كارنامه تام در حوزه پروژه هاي 

اتوماسيون صنعتي به شمار مي رود.«

كد: 91658

با همت كارشناسان تام؛
پروژه اتوماسيون كوره بلند شماره ۲ ذوب آهن تحويل دائم شد

از تام چه خبر؟

با كسب گواهينامه صالحيت در 6 حوزه پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي؛

كد: 91659راه تـام براي حضـور در مناقصـات همـوار شـد

محمددوست:  اسماعيل  ـ  تام نامه 
گواهينامه  اخذ  به  موفق  تام  شركت 
و  مديريت  سازمان  از  صالحيت 
برنامه ريزي كشور در 6رشته پيمانكاري 
صنعت  رشته هاي  در  يك  پايه  شامل 
تجهيزات،  و  تاسيسات  معدن،  و 
در  دو  پايه  و  نيرو  و  ابنيه  و  ساختمان 
رشته هاي نفت و گاز و راه و ترابري شد.

 در اين خصوص رتبه پايه يك رشته صنعت و 
معدن زير رشته صنعت و زير رشته اتوماسيون 
صنعتي و همچنين رتبه پايه يك رشته نيرو ، 
زير رشته پست ها و انتقال و توزيع نيرو و 
رتبه پايه دو رشته نفت و گاز شركت تام  زير 
تلمبه  و  مخازن  و  انتقال  خطوط  رشته 

است. گاز  و  نفت  هاي  و شبكه  خانه ها 
فرآيند اخذ گواهينامه صالحيت پيمانكاري  
از آذر ماه سال 9٣ و بر اساس تشكيل پرونده 
الكترونيكي در سامانه جامع هوشمند تشخيص 
صالحيت عوامل نظام فني و اجرايي سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كشور)ساجات( شروع 
مدارک  ارسال  و  تكميل مستندات  از  و پس 
. رسيد  پايان  به   9٤ ماه  تير  در  فيزيكي 
داده ها  پرونده،  تكميل  مراحل  طي 
از  امتيازآور  نفرات  مرتبط   اطالعات  و 
كاري  سوابِق  تحصيلي،  اطالعات  قبيل 
و  اجرايي  سوابق  فردي،  مشخصات  و 
مشخصات فردي اعضاي هيات مديره، تجربه 
فيلد  سه هزار  حدود  قالب  در  شركت،  كاري 

ملي  پاداک)پايگاه  سامانه هاي  در  اطالعاتي 
ساجات  كشور(،  آموختگان  دانش  اطالعات 
شد. بارگذاري  و  ثبت  اجتماعي  تامين  و 
محدودي  شركت هاي  است  ذكر  شايان 
از  صالحيت  گواهينامه  داراي  تام،  مانند 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ٦حوزه 
پيمانكاري، در رشته و پايه هاي ياد شده هستند.

 اين گواهينامه ها براي حضور در مناقصات 
از  يكي  و  بوده  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از 
در  مختلف  حوزه هاي  كارفرمايان  الزامات 
موفقيت  اين  و  است  مناقصات  برگزاري 
مي تواند راه گشاي حضور موثرتر در بازارهاي 
وگاز،  نفت  حوزه هاي  در  خصوصا  جديد، 
راه و ترابري  و نيرو براي شركت تام باشد.
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برق  پست  پورياور:  كيوان  ـ  نامه  تام 
132.20 كيلوولت مسقف اسكان واقع در 
گلبهار مشهد، به عنوان يكي از پروژه هاي 
انجام شده تام، با حضور محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
و آرش كردی مديرعامل شركت توانير به 

بهره برداری رسيد.
خراسان  منطقه ای  برق  شركت  مديرعامل 
رضوی در خصوص اين پست برق گفت: اين 
مشتركان  مطمئن  برق  تامين  هدف  با  پروژه 
شهر جديد گلبهار، تامين برق متقاضيان مسكن 
مهر، كاهش تلفات شبكه فشار متوسط و افزايش 
قابليت اطمينان شبكه با هزينه ٨٧ميليارد ريال وارد 

مدار شد.
محمد حسن متولی زاده افزود: اين پست برق 
كه در زمينی به مساحت هزار و 19٦ متر مربع 
احداث شده است قابليت كنترل از راه دور را دارد و 

ظرفيت آن ٦٠ مگاوات آمپر است.
وی اظهار كرد: مسقف بودن پست به منظور 
كاهش  غيرعامل،  پدافند  مالحظات  رعايت 
مصرف انرژی در پست به دليل استفاده از ساندويچ 
پانل و عايق بندی ديوارها و امكان بهره برداری 
بدون اپراتور از جمله ويژگی های اين پست است.

متولی زاده با بيان اينكه تلفات شبكه كمتر از 1٠ 

درصد است گفت: ساالنه هزار ميليارد ريال بايد 
برای توسعه بار صنعت برق در شهر مشهد هزينه 
شود در حالی كه منابع عمومی در اين كالنشهر 

صفر است.
پست 1٣٢/٢٠ اسكان)مسكن مهر گلبهار( با 
گذراندن بيش از يك ماه مراحل تست و راه اندازي 
با حضور نمايندگان شركت برق منطقه اي خراسان، 
شركت مهندسي مشاور منيران و شركت تام ايران 
خودرو به شبكه سراسري برق  كشور متصل شد.

كيلوولت   1٣٢ پست  اولين  كه  پست  اين 
indoor و بدون اپراتور)DCS( با ابعاد كوچك 
در ايران است، به دليل اسكلت فلزي سوله  و 

سطح ولتاژ باال  مراحل تست و راه اندازي پروژه با 
حساسيت باال، از يك ماه پيش آغاز شد. در نهايت 
اين تست ها با موفقيت انجام شد و يازدهم بهمن 
ماه سال 1٣9٣ به شبكه سراسري برق كشور 

متصل شد.
گفتني است پست اسكان دومين پست  شركت 
تام ) بعد از پست ٤٠٠/٣٢ كيلوولت فوالد بردسير( 
و اولين پست برقي است كه به صورت مستقل 

توسط مناقصه اخذ شد.
الزم به ذكر است به دليل اجراي با كيفيت اين 
پروژه ، شركت تام از سوي مديرعامل شركت برق 

منطقه اي خراسان مورد تقدير قرار گرفت.

كد: 91661پست برق گلبهار با حضور سخنگوي دولت افتتاح شد

ـ الهه مهدوي: در نشست تجاري  تام نامه 
ميان ايران و اتريش كه با حضور رييس جمهور 
و وزير اقتصاد كشور اتريش و وزير صنعت، 
معدن و تجارت و رييس اتاق بازرگاني ايران 
برگزار شد، تفاهم نامه همكاري جديدي ميان 
شركت تام و گروه SK در شهريورماه امضا 

شد.
اين تفاهم نامه به امضاي مهندس اعواني، مدير 
عامل شركت تام ايران خودرو و دوركيان، قائم 
مقام گروه SK رسيد. از مهمترين امتيازات اين 
 ،SK تفاهم نامه مي توان به تداوم همكاري با گروه
فراهم شدن امكان شراكت در تاسيس شركت و 

تبيين جزييات كار با توجه به شرايط پروژه هاي آتي 
اشاره كرد.

امير نصرت ذوالفقاري، مدير گروه  مهندس 
كنترل و ابزار دقيق تام، در خصوص اهميت اين 
نشست و تفاهم نامه مذكور گفت: در اين نشست 
كه با حضور رييس جمهور و وزير اقتصاد كشور 
اتريش و وزير صنعت، معدن، تجارت و رييس 
اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، ايران ميزبان هيات 
٢٠٠ نفره اي از كشور اتريش بود كه تعداد افراد 
روابط  تاريخ  در  نشست،  اين  در  شركت كننده 

تجاري ميان دو كشور بي سابقه بوده است.

وي افزود: بزرگترين و مهمترين شركت هاي 
فعال در حوزه هاي مختلف بازار دو كشور در اين 
نشست حضور داشتند كه نشان از اهميت آن 
بود و نكته قابل توجه اين بود كه شركت تام در 
جمع معدود شركت هايي قرار گرفت كه در پايان 
مذاكرات با دست پر از جلسه بيرون آمده و موفق 
به امضاي تفاهم نامه همكاري با يك گروه معتبر 

ـ بازرگاني بين المللي شد. تجاري 
سابقه همكاري ميان طرفين قرارداد به دي 
ماه سال گذشته بر مي گردد كه تفاهم نامه اي 
ميان تام و شركت آلماني FEST ، از اعضاي 
گروه SK ، به امضا رسيد. در اين تفاهم نامه 
دو شركت متعهد شدند كه در حوزه اتوماسيون 
صنعتي و درايوهاي صنعتي، در بازارهاي صنايع 
معدني )فوالد و سيمان( و نيروگاهي در ايران 
بپردازند.  همكاري  به  كشورها  ديگر  و  اروپا  و 
اين همكاري ها شامل فعاليت هاي توسعه بازار، 
آماده سازي پيشنهادات فني، شركت در مناقصات 
داخلي و بين المللي و اجراي پروژه هاي مختلف به 
روش EPC )طراحي مهندسي، تامين، نصب و 

راه اندازي( است.

در نشست تجاري ميان ايران و اتريش صورت گرفت؛
SK كد: 91660تداوم همـکاري ميان تام و گروه

از تام چه خبر؟
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مجمع  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه   
تام  شركت  ساليانه  عادي  عمومي 
هيات  اعضاي  و  مديرعامل  حضور  با 
شركت  ارشد  مديران  تام،  مديره 
ايران خودرو و حسابرس قانوني برگزار 
شد و پس از بررسي صورت هاي مالي 
11درصد  تام  عملكرد  گذشته،  سال 
سال  مصوب  بودجه  برنامه  از  فراتر 

1393 تصويب شد.
بدين ترتيب تام كماكان رتبه خود را در جمع 
ايران خودرو  صنعتي  گروه  سودده  شركت هاي 

حفظ كرد.
بنا به اين گزارش، علي رغم اين كه سال 9٣ 
براي پيمانكاران بزرگ سال پرچالشي به لحاظ 
توقف پروژه ها و نقدينگي بود ولي تام توانست با 
افزايش هفت درصدي در درآمد نسبت به سال 
9٢، كار خود را در سال مالي گذشته به پايان 

برساند.
گروه هاي  عملكردي  فاصله  ميان  اين  در 

كسب و كار تام نسبت به هم زياد نبود.
تشريح  به  تام  مديرعامل  اعواني  مهندس 
پرداخت و گفت:  تام در سال گذشته  وضعيت 
نقدينگي  و  مالي  محدوديت هاي  گذشته  سال 
كارفرمايان، پيشرفت پروژه هاي جاري شركت 

را با مشكل مواجه كرد.
 اين در حالي است كه شركت تام هم اكنون 

توان اجرا و مديريت بيش از ۵٠٠ ميليارد تومان 
پروژه در سال را نيز دارد.

پروژه هاي  عمده  كرد:  خاطرنشان  وي 
پيمان هاي  صورت  به  شركت  ملي  و  عمراني 
تامين مالي آن  تعريف شده كه بحث   EPC
بر عهده كارفرماهاست و ناگزير، محدوديت ها 

از همين جا شروع مي شود.
مالي  تامين  حوزه  در  امسال  تام  بنابراين 
داراي  كه  مهم  پروژه هاي  در  نيز  پروژه ها 
به  رو  بعضا  و  هستند  توجهي  قابل  پيشرفت 
اتمام هستند، نيز وارد شده و قرار است برخي از 
پروژه هاي خود را از طريق فاينانس انجام داده 

و به اتمام برساند.
مديرعامل تام با اشاره به وضعيت شركت هاي 
پيمانكاري اذعان كرد: آنها نيز سال سختي را 
پشت سر گذاشتند و حتي برخي از شركت هاي 
بزرگ در تامين هزينه كاركنان خود به مشكل 
اين  اين در حالي است كه هيچ گاه  برخوردند، 
مساله چالشي براي تام نبوده است و با تدبير، به 
نحو احسن مديريت هزينه هاي جاري و تعهدات 

خود را ايفا كرده است.
وي با اشاره به برنامه سال آينده خاطرنشان 
كرد: در حوزه مالي افزايش حداقل 1٠درصدي 
در درآمد شركت در برنامه سال 1٣9٤ قرار دارد 
زيرساختهاي  هاي  مكانيزم  توسعه  همچنين 
مديريت و اولويت بندي نقدينگي، نظارت بيشتر 

و  نگهداشت  تابعه،  شركت هاي  عملكرد  بر 
ارتقاي رتبه هاي پيمانكاري، توسعه فعاليت هاي 
صادراتي، توسعه و بهبود شاخص هاي مديريت 
هزينه، كيفيت و زمان در سبد پروژه هاي شركت 
و  مناقصه ها  در  پيش بيني حضور گسترده تر  و 
فرصت هاي حاضر در بازارهاي كسب و كار از 
ديگر برنامه هاي تام براي سال آينده محسوب 

مي شوند.
تالش  ميان  اين  در  كرد:  خاطرنشان  وي 
٧٠درصدي  سهم  حداقل  تا  كرد  خواهيم 
ظرفيت  و  غيرخودرويي  پروژه هاي  سبد  براي 
حفظ  خودرويي  پروژ ه هاي  براي  ٣٠درصدي 

شود.
همچنين نادر زندي معاون مالي و اقتصادي 
عملكرد  كردن  ارزيابي  موفق  با  تام  شركت 
تام  شركت  شده  برگزار  مجمع  و  مديريت 
گفت: در تهيه، تنظيم و ارايه صورت هاي مالي 
و  اظهارنظر  دريافت  و  شركت  حساب هاي  و 

گزارش حسابرسي موفق عمل كرديم.
مالي  صورت هاي  توانستيم  ميان  اين  در 
شفافي را تهيه كنيم و تنها يك بند شرط در 
گزارش حسابرسي قيد شد كه اين موضوع براي 
تام ايران خودرو  مثل  عمومي  پيمانكار  شركت  
پروژه  توماني  ميليارد  هزار  حجم  داراي  كه 
ركورد  يك  است،  جاري  و  فعال  ٢٠٠پروژه  و 

محسوب مي شود.

كد: 91662

پس از برگزاري مجمع شركت تام ارزيابي شد؛
عملکرد تام 11درصد فراتر از برنامه مصوب

مهندس اعواني، مديرعامل شركت تام ، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري
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طي بازديد دكتر ويسه عنوان شد؛
تام همچنان توان رقابتي خود را حفظ كرده است

كد: 91663

تام  نامه-گروه تحريريه:تام مي تواند 
در عرصه بين الملل نقش ايفا كند و براي 
باشد،  جدي  رقيب  خارجي  شركت هاي 
فعاليت هاي  شدن  كم  از  بعد  كه  همين 
را  خود  رقابتي  توان  توسعه اي  خودرو 
فعال  ديگر  بازارهاي  در  و  كرده  حفظ 
شده جاي بسي اميدواري و ارزش دارد. 
هم اكنون با مديريت جديد، ايران خودرو 
وارد مرحله احيا شده و اين مساله نويد 
موقعيت خوبي براي حوزه خودرويي تام 

دارد.
اول  معاون  نظارت  و  هماهنگي  معاون 
شركت  از  بازديد  حاشيه  در  رييس جمهور 
ابتدا  در  كرد:  تصريح  مطلب  اين  بيان  با  تام، 
بود،  ماشين آالت  ساخت  تام  ايجاد  فلسفه 
عرضه  زمان  آن  در  شدن  خودروساز  برنامه 
پنج مدل خودرو، يك مدل جديد و چهار مدل 
ولي  شد  تعريف  سال(   1٠ طي  تايم)  اليف 
حجم مجموعه فعاليت هاي طراحي، ساخت و 
ايجاد خطوط آنقدر زياد بود كه به يك شركت 
ايجاد  به  تا  بود  نياز  مهندس  هزار  حداقل  با 

خطوط توليد بپردازد.
زياد  تنوع  از  بايد  كه  اين  به  اشاره  با  وي 
به  خطاب  كرد،  پرهيز  نيز  كاري  حوزه هاي 
مديران تام گفت: بايد با برنامه ريزي استراتژيك 
براي رصد بازار به صورت تخصصي وارد شويد 
تعداد  بتوانيد  تخصصي  حوزه  سه  تا  دو  در  و 

مشتريان خود را افزايش دهيد. 

به عنوان مثال هم اكنون در حوزه صنعت 
برق و طراحي تجهيزات نفتي چه در باالدست 

و چه در پايين دست، خال زيادي داريم.
تمركز  مبناي  بر  داد:  ادامه  ويسه  دكتر 
دنبال  به  تكنولوژي  و  فناوري  استراتژي  بر 
بايد  نيز  زمينه  اين  در  اما  باشيد  بازار  تنوع 
حوزه  در  پيش  1٢سال  حدود  داشت،  الگو 
خودروسازي هيوندايي الگوي ما بود. هيونداي 
شركت بزرگي در اندازه تام داشت آنها نيز به 
دنبال خط توليد بودند و در آن زمان بيش از 

٧٠كارخانه ايجاد كردند. 
و  بازار  توسعه  استراتژي  دو  داشتن  بر  وي 
دوره هاي  در  برنامه ريزي  به  محصول  توسعه 
تاكيد  مدت،  بلند  و  مدت  ميان  مدت،  كوتاه 
مي توان  منظور  اين  براي  شد:  يادآور  و  كرد 
اعداد كمي نيز در نظر گرفته و متناسب با آن 
ظرفيت ايجاد كرد و يك بازه زماني براي اجرا 

در نظر گرفت. 
و  اروپايي  شركت هاي  برخي  ميان  اين  در 
الگوي  مي تواند  كره  اي  و  چيني  شركت هاي 
خوبي براي تام باشد. با اين حال رقبا را بايد 
به صورت مستمر رصد كرد و اطالعات آنها را 

به دست آورد. 
وي با بيان اين كه تام در داخل پيشتاز است 
سرمايه   بزرگترين  كرد:  اظهار  ندارد،  رقيبي  و 
درستي  به  بايد  است.  آن  انساني  نيروي  تام 
اين سرمايه ها مديريت شود. در زمان تاسيس 
تام فارغ التحصيالن  اول كشور براي آمدن به 

شركت صف كشيده بودند، بهتر است اين فضا 
دوباره ايجاد شود.

وي با بيان اين كه صنايع بزرگ در كشور 
بايد توسط دولت حمايت و هدايت شوند تا به 
سطح بلوغ مناسب برسند، افزود: اين سيستم 
در كره پياده شد و از دل آن شركت هايي مثل 
ميان 1٨رشته  اين  در  آمد.  بيرون  سامسونگ 
به  تا  كند  حمايت  بايد  دولت  كه  دارد  وجود 
در  اينها  متاسفانه  كه  برسند  جهاني  سطح 
اوايل كودكي خود رها شده اند. صنعت  همان 
تا  نياز دارد  خودرو هم حداقل 1٠ سال زمان 

بخواهد بعدها رقابت كند.
اول  معاون  نظارت  و  هماهنگي  معاون 
تام  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  رييس جمهور 
در  نقش  ايفاي  آن  و  دارد  ملي  رسالت  يك 
زنجيره صنعت كشور است. در اين رسالت ملي 
باشد.  داشته  محور  درآمد  صرفا  ديدگاه  نبايد 
اگر ديدگاه ملي در سند توسعه تام ديده شود، 
خواهد  بازي  خوبي  به  را  خود  نقش  هركس 

كرد.
دكتر  ٢٤خردادماه  روز  است،  ذكر  به  الزم 
معاون  نظارت  و  هماهنگي  معاون  ويسه 
همراه)مهندس  هيات  با  رييس جمهور  اول 
و  زيربنايی  و  توليدي  امور  رييس  غضنفري 
معدن  و  صنعت  معاون  يارمحمدي  مهندس 
دفتر هماهنگی و نظارت توليدي و زيربنايی( 
اين  كار  جريان  در  نزديك  از  و  بازديد  تام  از 

شركت قرار گرفتند.

دكتر ويسه و هيات همراه در جمع مديران تام، تام نامه/ عكاس: مرضيه سادات غضنفري
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نصب دومين مجموعه از “ بين هاي ” ذخيره مواد در فوالد بردسير

به  سليمي:  مهري  ـ  تام نامه 
در  تام  شركت  كارشناسان  همت 
مجموعه  دومين  بردسير،  سايت 
به  مواد  ذخيره  بين هاي)مخازن(  از 
عدد   12 بر  مشتمل  و  تن   110 وزن 
شد.  نصب  خود  موقعيت  در  بين 
ظرفيت  به  كدام  هر  بين ها  اين 
)كوره   LF ناحيه  به  مربوط  1۵مترمكعب 
مواد  و  بوده  بردسير  فوالدسازي  پاتيلي( 

ذخيره  آنها  در  دولوميت  و  فروآلياژ،  آهك 
ذوب  پااليش  فرآيند  حين  در  تا  مي شود 
شود.  استفاده  آنها  از  پاتيلي  كوره  در 
سازه فلزي اين ناحيه به دليل اولويت هاي 
نصب  و  ساخته  بين ها  از  زودتر  رو،  پيش 
شده بود، موقعيت نصب از نظر فضاي مورد 
نياز براي اين عمليات بسيار محدود بوده و 
با  مي كرد.  همراه  پيچيدگي  با  را  نصب  كار 
مدل سازي سه بعدي بين هاي مذكور و ابداع 

حداقل  با  بين ها  نصب  مناسب،  روش هاي 
هزينه باز و بست سازه و نيز هزينه جرثقيل 
شد.  امكان پذير  تام  كارشناسان  سوي  از 
سه  نيز  اين  از  پيش  است  ذكر  شايان 
عدد بين به وزن 1٦۵ تن در ناحيه فروآلياژ 
نصب شده بود. نصب اين مجموعه راه گشاي 
خواهد  آن  پايين  و  باال  كانوايرهاي  نصب 
يا  و  بين ها  به  مواد  انتقال  وظيفه  كه  بود 
داشت. خواهد  را  پاتيلي  كوره  به  بين ها  از 

 نمايي از نصب دومين مجموعه از بين هاي فوالد بردسير،  تام نامه/ عكاس افشين رستمي

كد: 91665

شركت  تحريريه:  گروه  ـ  تام  نامه 
نوين(  )تكتام  تام  كاركنان  تعاونی 
نمايشگاه  نخستين  در  حضور  با 
ظرفيت های  تعاون،  بخش  توانمندی های 
و  تعاونی  عرصه  در  را  خود  باالی 

پيمانكاری به نمايش گذاشت .
 اين نمايشگاه كه با هدف ارتقای سطح 
ارتباطی  و  كارآفرينی  اقتصادی   ، تجاری 
برای  مناسبی   بسيار  عرصه  شد،  برگزار 
قراردادهای همكاری  و  ارتباطات  گسترش 

در دوران رونق پسا تحريم بود.
نمايشگاه  اين  در  نوين  تكتام  شركت 
از  گوشه ای  نمايش  و  خود  معرفی  به 
عرصه  در  موفقيت هايش  و  دستاوردها 
گسترده  استقبال  و  پرداخت  پيمانكاری 
كشوری  مقامات  و  كارفرمايان  مردم، 
خود   معرفی  در  نوين  تكتام  توفيق  گويای 

و جلب همكاری های آتی بود. 
در اين نمايشگاه دكتر نوبخت سخنگوی 
برنامه  و  مديريت  سازمان  رييس  و  دولت 

تعاون،  وزير  ربيعی  دكتر  و  كشور  ريزی 
تام  غرفه  از  اجتماعی  امور  و  كار  رفاه، 
بازديد كردند و پرسش هايی كه از مهندس 
خصوص  در  تك تام  مديرعامل  صفرزاده 
اين تعاوني كردند، در نوع خود جالب  بود. 
هيات  نيز  ٢1شهريور  روز  در  است  گفتنی 
نشست  در  نوين  تكتام  شركت  مديره 
سخنرانی  و  حضور  با  تعاونی  شركت های 
محترم  رياست  روحانی  دكتر  آقای  جناب 

جمهوری در سالن اجالس شركت داشتند . 
نوين  تكتام  نشان می شود شركت  خاطر 
پوشش  بر  افزون   9٤ و   9٣ سال های  در 
ايران خودرو  تام  پروژه های شركت  تمامی 
نيروی  قبيل  از  مواردي  تامين  مقوله  در 
سنگين  و  سبك  ترابری  و  غذا  انسانی، 
عقد  و  خود  بازار  گسترش  به  موفق 
قراردادهايی با هالل احمر ، محور خودرو، 
مهركام پارس و همگام خودرو شده است .

كد: 91664

حضور تکتام در نمايشگاه توانمندی های بخش تعاون
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مجموعه سازی  واحد  خبر:  دريافت  گروه  نامه،  تام 
152هزار  از  بيش  توليد  با  ماشين ابزار  شركت 
كرد. ثبت  را  جديدی  ركورد  امسال  تيرماه  در  قطعه 
آخرين ركورد توليد اين شركت مربوط به آذر ماه سال گذشته با توليدی بالغ 
بر 1٣٠ هزار قطعه بود كه با رشد 1۵ درصد  توليد در تيرماه امسال مواجه شد.
اين قطعات شامل مجموعه های بكسل بند سمند ، سورن ، دنا ، 
و چپ، مجموعه های  راست  ، مجموعه های سرشاسی  پارس  و   ٤٠۵
 ، دنا  و  سمند  صندلی  پشت  مجموعه های   ، چپ  و  راست  جاچراغی 
است. كمری  مجموعه  و  چپ  و  راست  داخلی  ركاب  مجموعه های 

با توجه به سياست های رو به رشد شركت ماشين ابزار ايران خودرو، 
برنامه ای از ابتدای امسال تدوين كه با افزايش بهره وری و راندمان پرسنل 
شد. محقق  مهم  اين  سازمان  پرسنل  در  خودباوری  فرهنگ  ايجاد  و 
مهندس اكبری مدير توليد ماشين ابزار  در اين خصوص گفت: روند 
بهبود شرايط توليدی شركت ماشين ابزار در طول ماه های آينده يك 
روند رو به رشد و جاری خواهد بود و سازمان سعی بر اين دارد كه بهبود 
به طور مداوم حفظ كند.  را هر ماه  توليد و ركورد شكنی ها  ظرفيت 

تكتام  تعاونی  شركت  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
وزارت  از  صالحيت  تعيين  گواهی  اخذ  با  همزمان  نوين 
ارشد  مديريت  حمايت هاي  با  و  اجتماعی  امور  و  كار 
شركت تام در روزهای پايانی سال 1393، فعاليت خود 

را بيشتر به خارج از گروه تام معطوف كرده است.
با  نوين  تكتام  شركت  مديرعامل  صفرزاده  محمد   
تيم  جاری  سال  ابتدای  از  افزود:  مطلب  اين  به  اشاره 
مناقصات  در  شركت  و  بررسی  با  شركت  اين  مناقصات 
خارج  شركت های  با  قرارداد  چندين  عقد  به  موفق  متعدد، 
حوزه  در  می توان  جمله  آن  از  كه  است  شده  تام  گروه  از 
حوزه  در  و  خودرو  همگام  شركت  از  انسانی  منابع  تامين 
ستاره  احمر،  هالل  شركت های  به  غذا  طبخ  و  تامين 
اشاره كرد  پارس و محورخودرو  بنز(، مهركام  ايران)مرسدس 

صورت  به  غذا  ٦٠٠پرس  و  دوهزار  حدود  مجموع  در  كه 
است. شده  اضافه  شركت  اين  كاری  برنامه  به  روزانه 

راستای  در  كرد:  نشان  خاطر  صفرزاده  محمد 
شويم.  وارد  بيمه  عرصۀ  به  كوشيده ايم  بازار،  توسعه 
بيمه هايی  فعاليت  بيمه،  نمايندگی  اخذ  با  خصوص  اين  در 
شركت  و  تام  پروژه های  در  مسووليت  و  باربری  قبيل  از 
است. شده  آغاز   (G.P.I(خودرو ايران  پيشرفته  قالب هاي 

سيزدهم  در  نوين  تكتام  مجمع  برگزاري  به  اشاره  با  وی 
شركت  گسترده  فعاليت های  به  توجه  با  افزود  جاري،  تيرماه 
سال  حتی  و   9٣ سال  عملكرد  برای  مناسبی  سهام  سود 
اين  سود  و  است  شده  پيش بينی  سهامداران  جهت   9٤
بود. خوبي  سود  تلفيقی  محاسبه  با   1٣9٣ سال  در  شركت 
تكتام  شركت  اينكه  يادآوری  با  پايان  در  صفرزاده 
كاری،  روش های  و  فرآيندها  بهبود  و  اصالح  با  نوين 
و  خدمات  ارائه  قرارداد،  عقد  از  خود  عملكرد  توانسته 
اين  كه  كند  متحول  را  مطالبات  وصول  تا  گرفته  تعهدات 
كافی  نقدينگی  تامين  و  قراردادها  بازدهی  به  منجر  مهم 
اين  كه  است  بديهي  است.  شده  شركت  برای  موقع  به  و 
و  مناسب  سرويس دهی  به  منجر  نهايت  در  اصالحات 
خواهد  وكاركنان  سهامداران  مشتريان،  رضايتمندی  ايجاد 
ماليات ها  قبيل  از  قانونی  پرداخت های  كليه  همچنين  شد 
است. شده  پرداخت  كنون  تا  گذشته  سنوات  از  بيمه  و 
است  داشته  آن  بر  سعی  تكتام  شركت  اين  بر  عالوه 
خدمات  و  تورها  و  ادواری  فروشگاه های  برگزاری  با  تا 
آورد. ارمغان  به  سهامداران  جهت  را  تسهيالتی  مسافرتی 

كد: 91666 بازارهای جديد شركت تعاونی تکتام نوين

ركورد توليد قطعات بدنه خودرو در ماشين ابزار شکسته شد
كد: 91667

برگزاري مجمع تعاوني تك تام ،  تام نامه/ عكس دريافتي

 ،نمايي از دستگاه گلگير داخلي 405 شركت ماشين ابزار
تام نامه/ عكاس يونس اميري 

اخبـار
شركت   هاي تابعه تام 
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دكتر رضا ويسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئيس جمهور، تام نامه/ عكاس:مرضيه سادات غضنفري

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رييس جمهور:

نتايج فعاليت هاي مثبت خودروسازان سال 95 مشخص مي شود
تـام فعال بـدون رقيب است

كد: 91668

تام نامه ـ گروه تحريريه: معمار صنعت خودرو ايران در دولت هشتم و رييس اسبق 
كالن  مسايل  درگير  پاستور  در  كه  اين  با  ايران  نوسازي صنايع  و  سازمان گسترش 
اقتصادي شده، هنوز هم نمي تواند عالقه خود را به صنعت خودرو كتمان كند. دكتر رضا 
ويسه از» به روي ريل افتادن« صنعت خودرو براي ما مي گويد و معتقد است صنعت خودرو 
از سال 1392 دوباره احيا شده و توسعه و تنوع محصول را به درستي در دستور كار خود 
قرار داده است. وي كه تا سال 1384نيز به عنوان رييس هيات مديره تام فعاليت مي كرد، 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود از تام به عنوان شركتي بدون رقيب در سطح ملي 
ياد مي كند. چالش هاي پيمانكاران بزرگ، مسايل تحريم و جايگاه پيمانكاران در سناريوي 
برنامه ششم توسعه از ديگر مسايل است كه در اين مصاحبه به آن پرداخته شده است.

چالش هـاي  خصـوص  در    
پيمانكاران بـزرگ هنوز هم دو مقوله 
تامين نقدينگي و گشـايش اعتبارات 
اسـنادي بـه عنوان مشـكالت بزرگ 
آنها هسـتند، هرچند كارهـاي خوبي 
نيـز در اين حوزه ها به انجام رسـيده 
اسـت اما آيا دولت برنامه اي ويژه اي 

در اين حوزه خواهد داشـت؟
ــه كار دولت، در خصوص    بعد از آغاز ب

ــم كه  ــرايطي بودي ــي در ش ــات بانك عملي
ــه  ــن و تركي ــي چي ــك بين الملل ــا دو بان ب
ــم. دولت در تالش  ــتيم كار كني نمي توانس
ــا اجرايي  ــت را بردارد؛ ب ــا محدودي ــود ت ب
ــتيم ادعا كنيم كه  شدن اين كار مي توانس
ــازماني كه مي خواست  هر توليدكننده  و س
ــد، مشكلي  ــته باش واردات و صادراتي داش
ــد.  ــات پولي و بانكي آن نباش ــراي عملي ب
ــن محدوديت كماكان  تا امروز دولت با اي

ــداي كار  ــدت ابت ــت ولي به ش مواجه اس
نيست. هم اكنون دو بانك در هند فعالند و 
ــوي  از طرفي در خريد و فروش كاال از س
ــكلي نيست. مشكلي كه  صرافي ها نيز مش
ــزام پرداخت ها  ــود دارد ال ــم اكنون وج ه
ــه معضل اصلي  ــت ك به صورت نقدي اس
ــت. اين  ــكاران و تامين كنندگان ماس پيمان
ــته با 1٠درصد  ــت كه در گذش در حالي اس
ــام و مابقي طي يك  ــت، خريد انج پرداخ

1616
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شماره 18 |  تابستان 94 ــد. ــال پرداخت مي ش س
ــرايط تحريم تنها كاري كه  دولت در ش
ــت انجام دهد، اين بود كه خريداران  توانس
ــته  تنها ٣٠درصد به بانك ها پرداخت داش
ــع موانع توليد  ــند و االن در قانون رف باش
ــت  ــده اس كه به تازگي تصويب و ابالغ ش
ــتن گره هاي كور فعاالن  و مفاد آن برداش

ــت، تجاري و واحدهاي صنعتي اس
ــاالن اقتصادي تا حد  ــرايط براي فع  ش
ــده است. به عنوان مثال  امكان تسهيل ش
ــي برخي بدهكاران بانكي تا  ممنوع الخروج
ــت يا اين كه  ــال 1٣9۵ منتفي شده اس س
ــي كه بدهكار بانكي است براي تامين  كس
ــويه  ــرمايه در گردش خود نيازي به تس س
ــاب ندارد يا تعداد زيادي از پيمانكاران  حس
ــب كار دولتند و بدهي مالياتي و بيمه اي  طل
دارند، در شرايط عادي حساب آنها مسدود 
ــد ولي در اينجا قانون بحث تهاتر را  مي ش
ــد؛ يعني طلب و بدهي با هم  مطرح مي كن

ــوند.  ــويه مي ش تس
ــت و كامال برطرف  مشكالت هنوز هس
ــث تحريم،  ــدا از بح ــت ولي ج ــده اس نش
اجراي اين قانون يك قدم رو به جلوست. 
ــكلي براي پيمانكاران عام وجود دارد،  مش
ــركت هاي دولتي  ــت كه وقتي با ش اين اس
ــان را به  ــرارداد امضا مي كنند بايد طلبش ق
ــفانه طي چند  ــد. متاس ــع دريافت كنن موق
ــت و  ــه كارفرما)دول ــته، رابط ــال گذش س
ــي( و پيمانكار مخدوش  ــركت هاي دولت ش

ــت.  ــده اس ش
ــه حتما با  ــم گرفت ــال تصمي دولت امس
ــاب كند. اگر جايي  پيمانكاران تسويه حس
ــكار را به صورت  ــت نتواند طلب پيمان دول
ــع توليد  ــد، در قانون رفع موان ــدي بده نق
ــاركت، خزانه و  ــكوک، مش ارايه اوراق س
ــد ماهي  ــت. چن ــده اس غيره پيش بيني ش
هست كه از ابالغ اين قانون گذشته است.

اوراق  اين  از  ــكاري  پيمان ــركت هاي  ش
ــتفاده  ــناد معامله اس مي توانند به عنوان اس
ــه دولت و  ــت رابط ــوان گف ــد و مي ت كنن
ــن كار بهبود مي يابد.  ــكاران نيز با اي پيمان
ــت تصميم  ــد نيز دول ــاي جدي در قرارده
ــد، با  ــته باش ــه تا قرارداد جديد نداش گرفت
ــد و ديگر  ــرارداد امضا نكن ــكاري ق پيمان
قراردادهايي كه بدون در نظر گرفته شدن 

ــود . ــتند،  امضا نش منابع تامين هس

خريدهـاي  دولـت  گذشـته،  از   
خـود را از طريق گشـايش اعتبارات 
داخلـي انجـام مـي داد تـا بـه نوعي 
تامين كننـدگان و پيمانكاران از بابت 
بازگشـت پول مطمئن باشند، آيا اين 

موضوع در آينده محقق مي شـود؟
ــته  اين رويه  و آيين نامه هاي آن در گذش
ــزرگ آن را  ــگاه ب ــش بن ــاري بود و ش ج
ــف طرح نيز اين  ــرا مي كردند. علت توق اج
ــام اين كار، از  ــه بانك ها براي انج ــود ك ب
ــب  ــا( طل ــده اعتبار)كارفرم ــايش كنن گش
ــت كه  ضمانت مي كردند، اين در حالي اس
ــه ضمانت نبودند؛  كارفرماها حاضر به اراي
ــركت هاي  كارفرماها ش بزرگترين  كه  چرا 
دولتي بودند به دليل اين كه پرداخت ها به 
ــا درجه اعتباري  تاخير خورده بود، بانك ه
ــش داده بودند، به  ــركت ها را كاه ــن ش اي

ــد.  همين دليل كار متوقف ش
ــا اين حال منع قانوني در اين خصوص  ب
ــال خيلي روي آن نمي توان  نداشتيم. امس
ــاب كرد ولي بعد از اين كه اين تسويه  حس
ــه اعتبار  ــا درج ــرد و بانك ه ــورت بگي ص
ــول  ــل قب ــي را قاب ــركت هاي كارفرماي ش

ــرد.  ــي ك ــوان آن را اجراي ــد، مي ت بدانن

  دولـت هم اكنون برنامه ششـم 
توسـعه را با دو سناريو خوش بينانه و 
بدبينانه در دسـت انجام دارد، در هر 
سـناريو چـه نقـش و امتيازاتي براي 
پيمانكاران به خصوص آنهايي كه در 
جهت انتقال تكنولوژي و بومي سازي 

حركت كرده اند، در نظـر گرفته ايـد؟
ــان  هم ــه  ك ــبينانه  خوش ــناريو  س در 
ــت، وضع تامين منابع ارزي  پساتحريم اس
ــت  ــع دول ــد و وض ــر مي كن ــي تغيي و ريال
ــود، در ادامه آن پروژه هاي  متفاوت مي ش
ــرايط  ــق مي گيرد؛ بنابراين ش عمراني رون
ــيار خوبي را مي توان براي شركت هاي  بس

ــرد. ــي ك ــكاري پيش بين پيمان
ــي  كنون ــت  وضعي ــه  ك ــرايطي  ش در 
ــي بماند، كار  ــد و تحريم ها باق ــم باش حاك
ــا پيمانكاران  ــي فقط ب ــاي عمران پروژ ه ه
ــاط با  ــت و ارتب ــش خواهد رف ــي پي داخل
ــود. از  ــع مي ش ــي قط ــركت هاي خارج ش
ــكاران داخلي مزيت  ــن بابت براي پيمان اي

ــود.  ــوب مي ش محس
تنها منابع مالي و پولي آن باقي مي ماند 
ــرايط تداوم  ــود. در ش ــد تامين ش ــه باي ك
ــت هاي اقتصاد  ــا تمركز بر سياس تحريم ب
ــاد كنيم كه براي  ــي بايد منابع ايج مقاومت
ــي پيش بيني كرده كه  آن دولت راه كارهاي
ــراي خروج از ركود، رفع موانع بيكاري و  ب
ــده و سرنخ همه  ــتغال تدوين ش ايجاد اش
ــت.  اينها رونق كاري براي پيمانكاران اس
ــه تصويب  ــه اين برنامه ب ــه دليل اين ك ب
ــي  ــيده، خيل ــور نرس ــد كش ــات ارش مقام
ــوم. آينده  ــات آن  ش ــم وارد جزيي نمي توان

ــه در تحريم و  ــركت هايي مثل تام را چ ش
ــن مي بينم. ــا تحريم روش چه پس

  اگـر بخواهيـد تـام امـروز را با 
سـال هاي حضور خود در آن مقايسه 

كنيـد چـه تفاوت هـاي مي بينيـد؟
ــير  ــالش و فعاليت، تام در مس از نظر ت
تكامل است و توسعه امكانات آن تحسين 
ــن كه تام با يك  ــت به دليل اي برانگيز اس
مشتري به نام ايران خودرو كارش را شروع 
كرد و در مسير خود مجبور به توسعه بازار 
شده و امروز توانسته ٧۵درصد كل فعاليت 
ــته  ــود را در خارج از صنعت خودرو داش خ
باشد، ازاين بابت تام موفق بوده است ولي 
ــا 9٢ صنعت  ــيب ٨٤ ت به دليل فراز و نش

ــت. ــده اس خودرو، تام نيز متاثر ش
ــرايط  ــا توجه به ش ــتم ب ــن هس  مطمئ
ــودرو در  ــرار گرفتن صنعت خ ــد و ق جدي
ــير تكامل، اين مشكالت و نواقص هم  مس

ــود. برطرف مي ش

  آقـاي دكتـر تحليلتان بـا توجه 
بـه اقدامـات اخير صنعـت خودرو در 
مسـير توسـعه صنعتي و آينـده اين 

صنعت چيسـت ؟
ــعه صنعتي خودرو طي  ــتراتژي توس اس
ــتراتژي خودروساز  سال هاي ٧٠ تا ٨٤ اس
ــا  ــت. ت ــوده اس ــي ب ــطح مل ــدن در س ش
ــا  ب ــايپا  س و  ــودرو  ايرا ن خ ــركت هاي  ش
و  ــت كرده  رقاب ــي  بين الملل ــركت هاي  ش
ــه در كالس جهاني  ــول قابل عرض محص

ــند. ــته باش داش
ــير  ــن مس ــا 9٢ اي ــال هاي ٨٤ ت در س
ــعه محصول اتفاق  ادامه پيدا نكرده و توس
ــت. در سال هاي ٧٠ تا ٨٤ كه  نيافتاده اس
ــات هم ضعيف بود، به ترتيب پيكان،  امكان
ــمند و  ــژو ٢٠٦، س ــارس، پ ــژو ٤٠۵، پ پ
تندر9٠ وارد بازار شدند و در سايپا نيز چند 
ــال ٨٤ تا 9٢ توليد با  محصول آمد ولي س
ــد. تغييرات جزيي  ــي عرضه نش برند داخل

ــد.  ــد ولي تغيير عمده حاصل نش اعمال ش
ــر تنوع  ــر ايران خودرو ب ــال حاض در ح
ــده و محصول جديد  ــول متمركز ش محص
ــيري  ــرد. اين همان مس ــد ك ــد خواه تولي
ــدا مي كرد. با تنوع  ــت كه بايد ادامه پي اس
ــام صنايع  ــوالت جديد تم ــعه محص و توس
ــو خواهند افتاد  ــه تكاپ ــتي نيز ب پايين دس
ــوط جديد نيز  ــا، تجهيزات و خط و قالب ه

ــوند. تعريف مي ش
ــال آينده اين موضوع بيشتر قابل   در س
لمس خواهد بود و نتايج واقعي اوايل سال 

ــد. 1٣9۵ ديده خواهد ش

گفتگـو

1717
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شهريورماه  كياني:  محمد  ـ  تام نامه 
و  نفت  گروه  براي  خاصي  زمان  امسال 
گاز تام محسوب مي شد؛ چرا كه قرار بر 
اجراي پروژه  اي استراتژيك و با ريسك 
17و  به  و10   9 فازهاي   اتصال  باالي 

18پارس جنوبي بود.
اين پروژه با توجه به محدوديت زمان پيش 
رو و حساس بودن اجراي آن از سوي شركت 
به   )IPMI(ايران صنعت  طرح هاي  مديريت 
عمليات  تجربه  قبال  تام  شد.البته  واگذار  تام 
پايپينگ را در پارس جنوبي در كارنامه داشت 
اما اين پروژه به لحاظ ضرورت رعايت اصول 
ايمني باال، حساسيت دوچنداني داشت؛ چرا كه 
ديگر تنها يك اتصال بين فازي مطرح نبود 
بلكه امنيت چهار فاز پارس جنوبي در ميان بود. 
به همين دليل بود كه در حين انجام كار ضمن 
از  ايمني  HSE،مسايل  كارشناسان  حضور 
آتش نشاني  ماشين آالت  و  آمبوالنس  جمله 

آماده مواجهه با هرگونه حادثه اي بودند.
  با توجه به شرايط اضطرار، طرح ضربتي 
پروژه به دليل كوتاهي زمان پيش  رو و ضرورت 
پااليشگاه  تعطيلي  زمان   از  بهينه  استفاده 
فازهاي 1٧ و 1٨ همچنين حساسيت باالي 
اين خطوط،  اجراي اين مهم به  تيم ضربت 

)TFT( شركت تام ايران خودرو محول شد.
گاز  نفت،  مديرگروه  پورپاشاه  محمدتقي 
خصوص  اين  در  تام  شركت  پتروشيمي  و 
گاز   و  نفت  شركت  پروژه  طرح  با  مي گويد: 

خطوط  اتصال  بر  مبني   )POGC(پارس
راستاي  در  و  پااليشگاهي  بين  گاز  انتقال 
طرح هاي  مديريت  شركت  اهداف  تحقق 
صنعتي ايران)IPMI( در فاز 1٧و 1٨ عسلويه 
مبني بر تكميل عمليات لوله كشي خط فشار 
باال ٣٠ اينچ يونيت 1٠٠  فاز 1٧و 1٨ و اجراي 
بخش خطوط اتصالي ٣٢ اينچ  فاز  9و 1٠ به  

فاز 1٧ و 1٨ اين پروژه تعريف شد.
وي افزود: با توجه به مشغول بودن تيم فني 
و اجرايي شركت تام، سابقه خوب شركت و 
محدوديت در انتخاب پيمانكاراني كه بتوانند 
در زمان كم و با ايمني باال كار را انجام دهند، 

اين ماموريت به شركت تام محول شد.

طرح انتقال گاز بين فازهاي پااليشگاهي
پارس  گاز  و  نفت  شركت  طرح  ارايه  با 
مبني بر متوقف نشدن برداشت گاز از ميدان 
مواقع  در  گاز  انتقال  و  پارس جنوبي  گازي 
بحراني ، طرح اتصال خطوط انتقال گاز بين 
پااليشگاهي در دستور كار مجريان طرح قرار 
گرفت كه در نتيجه اجراي اين طرح ها امكان 
تغيير مسير و انتقال گاز در مواقع بحراني و بروز 
هر حادثه اي، براي هركدام از پااليشگاه هاي 
گازي در پارس جنوبي و خارج شدن پااليشگاه 
از مدار توليد، به پااليشگاه ساير فازها فراهم 
شده و در نتيجه نياز به سوزاندن گاز توليدي از 

سكوها در فلرها نيست.
حفظ  طرح ها  اين  اجرايي  مزيت هاي  از   

بيشترين ظرفيت توليد گاز از فازهاي ميدان 
گازي پارس جنوبي در فصل پرمصرف است. 
اتصال شبكه اي در زمان تعميرات پااليشگاه 
هر  از سكوهاي  گاز  توليد  توقف  موجب  كه 
عمل  گونه اي  به  مي شود،  پارس جنوبي  فاز 
از سكويي  توليدي  گاز  ارسال  با  كه  مي كند 
اساسي  تعميرات  حال  در  آن  پااليشگاه  كه 
است، به يك پااليشگاه ديگر، توليد متوقف 
نشود همچنين مي توان با توجه به مشخص 
شرف  در  فازهاي  افتتاح  دقيق  زمان  نبودن 
پارس جنوبي  از  شده  برداشت  گاز  راه  اندازي، 
را به پااليشگاه هايي كه داراي ظرفيت خالي 
پااليشي است، منتقل كرد يا  جهت افزايش 
كارآيي و باالبردن ضريب ايمني، اين خطوط  
را به  حالت رزرو  نگه داشت تا در موقع بحران، 

مورد استفاده قرار گيرد.
افشين افخمي قائم مقام پروژه تام در فاز  
1٧ و 1٨ پارس جنوبي با بيان اين كه عمليات 
كل پروژه طي يك هفته به انجام رسيد، در 
خصوص چالش هاي اين پروژه حساس، تاكيد 
انفجار گاز به دليل  اين پروژه خطر  كرد: در 
در سرويس قرار داشتن خطوط با حساسيت 
شرايطي  كه  چرا  شد؛  پيگيري  فوق العاده اي 
مثل مشكالت فني مربوط به كوپل كردن و 
اتصال خطوط كار شده بين دو فاز و نياز به 
انجام اصالحات همچنين نياز به تصميم گيري 
سريع و ارايه راه كار جدي براي اجراي بهينه 
كار تا حصول به اخذ تاييديه فني كارفرما و 

با همکاري تام و مديريت شركت IPMI به انجام رسيد؛
پروژه استراتژيک اتصال فازهاي پارس جنوبي

كد: 91669

مراحل نصب اسپول هاي واسط پروژه اتصال فازهاي 9 و 10 به 17 و 18 پارس جنوبي، تام نامه/ عكاس:افشين افخمي
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بهره بردار، حساسيت پروژه را دوچندان مي كرد. 
سعدي داوودي سرپرست كارگاه تام در فاز 
تعريف  پارس جنوبي در خصوص  1٧ و 1٨ 
نيز  پروژه  اين  خصوص  در  ضربتي  عمليات 
گفت: ويژگي عمليات ضربتي انجام و تكميل 
با  زمان،  كوتاه ترين  در  پروژه ها  فعاليت هاي 
كيفيت مطلوب و با استفاده از پرسنل فني و 
اجرايي مجرب به همراه تجهيزات مورد نياز به 
صورت آماده باش)Standby pool( است.

مراحل اجراي كار 
مراحل اجراي كار اتصال خطوط بين فازي  

به دو  بخش تقسيم  مي شود.
خط 30 اينچ داخل يونيت 100 از ناحيه 

يك  فاز 17و18
خط لوله اين بخش  مشتمل بر لوله سايز 
ولو  از جمله  مربوطه  المان هاي  با  اينچ    ٣٠
با  بخش   اين  اجراي  عمليات  كه  است 
پااليشگاه  كامل  توقف  از  قبل  برنامه ريزي 
)Shutdown( ، با تمهيدات الزم مشتمل 
تميزكاري خط، هيدروتست خط  بر عمليات 
مزبور و تحت فشار1٢۵ بار، فالشينگ، تخليه 
و خشك كردن كل خط  باز و بسته كردن 
و تحويل ولوهاي مربوطه و در آخر  تكميل 
با طي  و  ايمني  موارد  تمامي  رعايت  با  خط 

كوتاه ترين زمان ممكن به پايان رسيد .
اتصال خط 32 اينچ بين دو فاز 9 و10  و  

فاز 17 و 18
عمليات اجرايي اين بخش كه از حساسيت 
و ريسك  بسيار بااليي با توجه به در سرويس 
فازها  اصلي  خط  و  كناري  خطوط  بودن 
برخوردار است، در بخش خط ٣٢اينچ  با طي 
مجوزهاي  نياز، صدور  پيش  مختلف  مراحل 
و  الزمه  هماهنگي هاي  كاري،  مختلف 
همكاري هاي جدي بين مديران و كليه عوامل 
اجرايي دو فاز  با جديت و نظارت سخت گيرانه، 
با رعايت كليه موارد ايمني  و بدون هيچ گونه 

حادثه اي به انجام رسيد. 
مراحل كار از بدو اجرا به شرح ذيل است:

- تجهيز كارگاه كامل در محل   مشتمل بر 
ژنراتور، كمپرسور، دستگاه هاي جوش ،جرثقيل 

، كانكس و..
از گروه هاي كاري  استفاده  برنامه ريزي   -

مجزا در ٢٤ساعت شبانه روز و با حفظ زمان 
روند  در  تسريع  جهت  گروه  ها  همپوشاني 

اجراي فعاليت ها 
- بستن شيرهاي ايزوله  فاز 9 و 1٠

- تخليه گاز خط و نشتي گيري 
- پرج گاز نيتروژن 

- بازكردن بولت هاي فلنچ كور بعد از ولو  
)به صورت تركيبي دستي و استفاده از دستگاه  

)Hi Force

جهت   موقت  مجدد   - گسكت گذاري 
باالبردن ضريب ايمني كار 
- باليندگذاري مجدد  

واسط  اسپول  نصب  و  ساخت  - عمليات 
خطوط 

فيت آپ و جوش سرجوش ها  - عمليات 
در محل شاپ

Insulation Joint نصب -
- عمليات اجراي face cleaning  شير 

ايزوله سرخط  وتحويل به راه انداز
- عمليات تعمير و لبه سازي با رعايت حد 
استاندارد تحت  نظارت عاليه دفترفني و كيفي  

مربوط به خطوط كار شده پيمانكاران قبلي 
 )PT( اجراي عمليات تست نفوذي لبه ها -

و بر طرف كردن عيوب 
- عمليات ليفيتنگ اسپول با جرثقيل ٧٠ تن 

طور  به  محل   در  جاگذاري  و  تن  و ۵٠ 
همزمان 

اجراي  و    U/G بخش  خاكبرداري   -
Sand Bag  خطوط  جهت تنظيم ارتفاعي  

- عمليات هم راستا كردن خطوط كار شده 
قبلي در محور عمودي

- عمليات ليفتينگ ،نصب مجدد  اسپول 
اندازه  تعيين  جهت  مجدد   بولتينگ  وانجام 
رفع  جهت   U/G بخش  در  برش  واقعي 
مغايرت درمحور افقي و حفظ زمان  پروژه  در 

فرصت باقيمانده  
-عمليات  هم  راستا كردن خطوط كار شده 
قبلي دو فازدرمحور افقي از طريق برش دو 

U/G سرجوش خط  ٣٢ اينچ در بخش
نفوذ  تست  انجام  و  لبه سازي  اجراي   -

U/G بخش
- عمليات ليفتينگ، نصب مجدد اسپول باز 
شده  و عمليات فيت آپ و جوش   بخش 

A/G
- انجام داربست بندي جهت مهار اسپول و 

انجام جوشكاري 
- فيت آپ و جوش  مربوط به  سرجوش

 U/G
- عملياتSite Cleaning  و پاكسازي 

محل  
UT و   RT انجام  تست و آزمايشات -

و رپينگ  سرجوش و هاليدي تست و تحويل 
خطوط

پروژه  اين  ايمني  شاخصه هاي  از  يكي 
حضور شبانه روزي كارشناسان HSE تام در 
محل سايت و در كنار كارفرما بود كه كليه 
موارد مربوط به ايمني و سالمت انجام كار را 

مورد ارزيابي قرار دادند.
رغم  علي  فازي  بين  اتصال  پروژه 
كاركنان  همت  به  فراوان،  چالش هاي 
شركت تام  با تالش هاي شبانه روزي  بدون 
بدون هيچ گونه  و  ايمن  به صورت  توقف،  
تاريخ معين شده، تكميل شد.  حادثه اي در 
شركت تام به عنوان عضوي از زيرمجموعه 
ايران،  صنايع  نوسازي  و  گسترش  سازمان 
سعي بر آن داشته تا با استفاده از نيروهاي 

بهتر  كيفيت  ارايه  با  و  داخلي  توانمند 
مهندسي  بازوي  كارها  موقع  به  اجراي  و 
و  بزرگ  شركت  براي  خوبي  اجرايي  و 

تخصصي مثل IPMI باشد.

نقطه اتصال شيرهاي بال ولو ، تام نامه/ عكاس:افشين افخمي

عمليات برش و اتصال خط لوله زير زميني پروژه ، تام نامه/ عكاس:افشين افخمي
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اقتصاد پسا تحريم

اقتصاد ايران
در ابتداي گزارش در راستاي ارايه پيش زمينه ذهني صحيح براي 
خوانندگان، ذكر اين موضوع ضروري به نظر مي رسد كه در مقدمه، از 
تحريم تنها به عنوان يك عامل بيروني تاثير گذار ياد شده و نه تمامي 
عوامل. يادآوري مي شود كه معضالت اقتصادي ايران ريشه دارتر از آن 
است كه صرفا با اين تحول سياسي، دچار رونق شود. به گفته دكترسيد 
رسول رنجبران، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، »وضعيت موجود 
اقتصاد كشور مانند بيماري است كه در حال گذراندن شرايط سخت 
و پيچيده است و لحظات دشواري را سپري كرده و در چنين حالتي 
مشكالت  كليه  گره زدن  و  اتصال  است«.  مانده  حيران  و  سرگردان 

اقتصادي به تحريم ها اشتباه خواهد بود.

دكتر حجت اهلل عبدالملكي، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق)ع( 
در رشته اقتصاد در اين باره مي گويد: »امروز و در وضعيت موجود، تحريم ها 
براي اقتصاد ايران مثل كف براي لوله گاز عمل كرده است؛ يعني اكنون 
كه تحريم هستيم، متوجه شده ايم كه اقتصاد كشور سوراخ ها و نشتي هايي 
دارد كه بعضا جدي نيز هستند. دليل اينكه قبل از تحريم ها متوجه نشتي ها 
يا ضعف اقتصاد كشور نشده بوديم، اين است كه با دالرهاي هنگفتي كه 
از محل فروش نفت به  دست مي آمد و بودجه سنگين دولت، اين سوراخ ها 

پوشانده مي شدند و مشخص نبودند.
دكتر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز خاطر نشان 
مي كند كه »لغو تحريم ها هرچند امكاناتي را براي ما فراهم مي كند اما 
معجزه نمي كند.« در حقيقت شكاف بزرگي ميان آنچه انتظارات عمومي 
از اثر لغو تحريم ها تلقي مي كند با آنچه واقعيت دارد، وجود داشته و به گفته  
وي: »اگر اين شكاف را درست مديريت نكنيم، ممكن است آن شرايط 

بدتر از شرايط فعلي كه تحريم است، شود.« 
اكثر صاحب نظران ديگر اقتصادي كشور نيز در اين مورد توافق دارند 
كه ايران با چارچوب اقتصادي موجود از هيچ فرصتي در دوران پسا تحريم 

بهره نخواهد برد، مگر آنكه به فكر بازآرايي ساختار اقتصادي خود باشد.
با اين وجود لغو تحريم ها فضاي مناسبي را به وجود خواهد آورد كه 
بستر خلق فرصت هاي بسياري در زمينه هاي مختلف كسب و كار است. 

در ادامه به بررسي برخي از اين موارد پرداخته مي شود. 

دسترسي به منابع اروپايي
حضور هيات هاي متعدد تجاري كشورهاي غربي جهت ارزيابي شرايط 
اقتصادي ايران و »مذاكره بدون توافق« با مقامات ايراني از نشانه هاي 
آغاز تحركات مثبتي است كه در حوزه تجارت خارجي در حال اتفاق است. 
هرچند به دليل راستي آزمايي برنامه هسته اي ايران كه در متن بيانيه ژنو 
آمده است، بعيد به نظر مي رسد در سال جاري اتفاق خاصي در عرصه 
مراودات تجاري بين ايران و اروپا روي دهد. با اين وجود، با توجه به متن 
بيانيه ژنو كه تصريح شده، صرفا تحريم هاي ثانويه آمريكا تعليق خواهد 
شد و افراد حقيقي و حقوقي آمريكايي اجازه تجارت با ايران را نخواهند 

مذاكرات  ماراتن  باالخره  منطقي:  ساره  ـ  تام نامه 
هسته اي در روز 23تيرماه پس از گذشت23ماه تالش 
دولت تدبير و اميد و گذشت حدود 13سال مقاومت و 
ايستادگي ملت ايران و در ادامه رايزني و مذاكرات فشرده 
تيم هسته اي كشورمان با 6ابرقدرت جهان به نتيجه رسيد. 
اقتصاد هر كشوري در جهان متاثر از عوامل دروني و 
بيروني است و بدون شك تحريم هايي كه عليه كشورمان 
اعمال شد، به عنوان تاثيرگزارترين عامل بيروني، ضرر 
و زيان هاي غيرقابل انكاري بر اقتصاد كشور وارد كرد. 
ارتباطات  سرگيري  از  و  تحريم ها  اين  لغو  صورت  در 
بين  المللي در تجارت و بازرگاني، فرصت  ها و تهديدهايي 
ظهور خواهند كرد كه با پيش بيني و بررسي آنها مي توان 
مقدمات مواجهه هوشمندانه با آنها را برنامه ريزي كرد. در 
اين گزارش تالش شده تا تاثيرات اين رويداد بر عوامل 
مختلف اقتصادي به طور خالصه بررسي شود و نهايتا 
استفاده  جهت  مي بايست  تام  شركت  كه  راه كارهايي 
شود. يادآوري  پيش گيرد،  فرصت ها،  از  بهتر  هرچه 

كد: 91670
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داشت، هم اكنون كشورهاي اروپايي با خيالي آسوده تر سوداي حضور 
مجدد در بازار ايران را در سِر خود مي پرورانند و به دنبال بازگرداندن 

سهم بازار سابق خود در ايران هستند.
بسياري از بخش هاي اقتصاد كشور به خصوص صنعت براي تامين 
مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي و تجهيزات تكنولوژيك به منابع اروپايي 
نيازمند است به همين جهت تحريم هاي بين المللي مسايلي همچون 
گاز،  نفت،  نياز صنايع  مورد  آالت  ماشين  و  تجهيزات  خريد  مشكل 
پتروشيمي و ساير صنايع كشور، ناتمام ماندن بخش زيادي از پروژه ها 
فاينانس  تامين  و  نقدينگي  كمبود  يا  تجهيزات  تامين  دليل عدم  به 
داخلي و خارجي و افزايش هزينه هاي خدمات انتقال كاال را تاكنون به 
دنبال داشته و اميد آن مي رود كه رفع تحريم هاي بين المللي در اولين 

گام، بخش صنعت را در برطرف نمودن اين نيازها ياري كند.

منابع ارزي آزاد شده
اعمال تحريم ها در سال هاي گذشته، باعث شد بخش عمده اي از 
منابع حاصل از فروش نفت امكان ورود به كشور نداشته باشد و در 

اصطالح جزو »منابع بلوكه شده«  قرار گرفته است.
بانك  حساب  وارد  كه  منابعي  است؛  بخش  دو  شده  بلوكه  ذخاير 
واريز  اين حساب  به  كه  منابعي  و  نشده  كشور  از  خارج  در  مركزي 
به دولت است  متعلق  واريز نشده  منابعي  اول،  شده است. در حالت 
و در صورت آزادسازي مي تواند از آن استفاده كند اما در حالت دوم 
منابع واريز شده به حساب بانك مركزي متعلق به دولت نيست كه 
دليل آن نيز به ساختار مالي دولت برمي  گردد. براساس بررسي هاي 
صورت گرفته بخش قابل توجهي از منابع بلوكه شده در حالت دوم قرار 
مي گيرد و سهم دولت از دارايي هاي بلوكه شده سهم ناچيزي حدود 

پنج درصد خواهد بود.
از  آزاد خواهند شد يكي  ارزي كشور كه  بكارگيري صحيح منابع 
اركان مهم و موتور رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. تكرار اشتباهات 
سه دهه گذشته درباب استفاده ازمنابع ارزي گناهي نابخشودني است 
كه هيچ توجيه منطقي نخواهد داشت. به قول سعيد ليالز اقتصاددان 
»1٠ تا 11 كارخانه فوالد ساخته ايم كه نه به بازار منابع نزديك است و 
نه به بازار مصرف. نهاده هاي كافي هم ندارند. آيا پس از رفع تحريم ها 
مي توانيم اين قبيل مشكالت را حل كنيم يا باز هم به هدر دادن منابع 

ملي ادامه مي دهيم؟«
منابع ارزي آزاد شده، به رغم كم بودن مبالغ برآورد شده، مي تواند در 

سه بخش مورد استفاده قرار گيرد:
1- واردات كاالهاي مصرفي

٢- تزريق نقدينگي به بازار جهت ايجاد رونق
٣- سرمايه گذاري در بخش توليد

واردات 
صنايع كوچك و متوسط در شرايط »پسا تحريم« به دليل عقب 
ماندگي 1٠ ساله و هزينه هاي توليد بيشتر و كيفيت پايين تر در مقابل 
توليدات روز دنيا، در صورت عدم هدايت مناسب، از شرايط ركود فعلي 

به سمت ورشكستگي مي روند.
صنايع توليدي ما نياز به بازسازي خود دارد و بايد در كشور زمان 
مناسبي را انتخاب كنيم تا در آن دوره توليد ما به سمت ارتقاي كيفيت 
و كاهش قيمت تمام شده حركت كند. به گفته آرمان خالقي، عضو 
هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران: در مدت زماني كه 
از  مي توان  سال  دو  مثال  مي گيريم،  نظر  در  صنعت  بازسازي  براي 
حمايت هاي تعرفه اي استفاده كرد اما پس از آن فضا بايد به سمت 
هيات  عضو  رنجبران،  رسول  دكترسيد  كند.  حركت  شدن  رقابتي 
نمايندگان اتاق بازرگاني نيز معتقد است : » پيوند اقتصاد ملي به اقتصاد 

بين الملل با رعايت موازين و ضوابط تعريف شده و پذيرفته شده است 
كه يكي از آنها اصالح نظام تعرفه اي كشور است. بنابرآمار متوسط نرخ 
تعرفه در WTO حدود ٣۵درصد بوده كه اين رقم  درايران ٢٠درصد 
است! آزادسازي قيمت ها و خارج شدن از قيمت گذاري هاي دستوري 
طي  مسير  دراين  بايد  كه  توسعه گراست  اقتصاد  شده  پذيرفته  اصل 

طريق كرد.«

تزريق نقدينگي به بازار
رونق  جهت  بازار  به  هسته اي  توافق  از  حاصل  نقدينگي  تزريق 
كه  است  مطرح  اقتصادي  فعاالن  سوي  از  حالي  در  معامالت 
سياست هاي انقباضي دولت اين خوش بيني را با ترديد همراه مي كند. 

به عالوه اين امر مي تواند منجر به افزايش تورم و پيدايش پديده 
 Dutch« عارضه  اين  شود.  كشور  اقتصاد  در  هلندي«  »بيماري 
Disease« به زبان ساده، زماني رخ مي دهد كه درآمد يك كشور 
اقتصاد  افزايش مي يابد و متوليان  ناگهاني  به صورت  اثر عواملي  بر 
كالن )دولت( هم اين درآمد را در جامعه تزريق مي كنند. با آزاد شدن 
پول هاي بلوكه شده ايران و تزريق پول به جامعه، تقاضا هم افزايش 
انجام شود،  ناگهاني  به صورت  تقاضا  افزايش  اين  اگر  پيدا مي كند. 
بر هم  تقاضا  و  تعادل عرضه  و  بود  تقاضا نخواهد  عرضه جوابگوي 
روند طبيعي  اين  البته  افزايش مي يابد.  قيمت ها  نتيجه  در  مي خورد، 
است، اما بيماري هلندي از زماني رخ مي دهد كه دولت به عنوان متولي 
اقتصاد كالن وارد كارزار مي شود و سعي مي كند به طور مصنوعي و از 

طريقي غير از افزايش توليد، قيمت ها را پايين نگه دارد. 

سرمايه گذاري در بخش توليد
استاد  و  ايراني  برجسته  اقتصاددان  پسران،  محمدهاشم  پروفسور 
اقتصاد دانشگاه كمبريج و كاليفرنياي جنوبي معتقد است كه اقتصاد 
ايران در سال هاي اخير به واسطه مشكالت موجود در سه نقطه توقف 
كرده است؛ »كاهش سرمايه گذاري«، »كاهش توان توليد و خدمات« 
و »ركود و بيكاري«. براي عبور از اين سه نقطه بخش توليد در كشور 
بايد به سرعت تامين مالي شود. اگر دالرها و منابع ارزي آزادسازي 
شده به بخش توليد روانه شوند، با تورم مواجه نخواهيم شد. وي معتقد 
است : » آمريكا اقتصاد خود را از بحران خارج كرد و رونق بخشيد 
بدون اينكه تورم ايجاد كند و تبديل به يكي از تجارب موفق جهان 
در سال هاي اخير در خروج از بحران ركود شد. در آمريكا براي توسعه 
اقتصاد به دنبال اين رفتند كه ببينند چه پروژه هايي تصويب شده و هنوز 
اجرا نشده است يا چه پروژه هايي در حال اجراست و مي توان به اجراي 
آن سرعت بخشيد. در اقتصاد ايران هم پروژه هاي نيمه تمام بسياري 
وجود دارد. پروژه هايي كه مي توان به اجراي آن سرعت داد. ما نيازي به 
تعريف پروژه جديد نداريم كه هزينه زياد و وقت بسياري نياز دارد تا به 
توليد برسد اما پروژه هايي داريم كه بيش از ٦٠ درصد پيشرفت كرده و 
اكنون نيمه تمام باقي مانده است.« به عالوه اغلب شركت هاي توليدي 
در ايران با نيمي از ظرفيت خود كار و توليد مي كنند. اين بنگاه ها با 
مقداري كمك مي توانند ظرفيت توليد خود را به حداكثر برسانند بدون 

اينكه تورم جديدي ايجاد كنند.

قيمت ارز
بيان  اقتصادي  تحليل هاي  از  بسياري  توافق  حصول  از  پيش 
مي داشت كه با آزاد شدن درآمدهاي بلوكه شده و ورود حجم زيادي 
ارز به كشور، نرخ ارز در بازار كاهش خواهد يافت. به استدالل هادي 
دانشگاه  تمام  استاد  و  ايراني  برجسته  اقتصاددان  اصفهاني،  صالحي 
ارز، رقابت  ارزاني  ايلينوي آمريكا )و ساير صاحب نظران اين رشته( 
شديدي براي توليدكنندگان داخلي كاالهاي مبادله اي )چه صادراتي 
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و چه وارداتي( ايجاد مي كند و به اشتغال و توسعه اين بخش ها ضربه 
آينده  در  نفت  درآمد  احتمالي  كاهش  مقابل  در  را  كشور  و  مي زند 

آسيب پذير مي كند. 
وليكن تحليل هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح شده است كه عنوان 
مي دارد قيمت دالر پس از تحريم كاهش نخواهد يافت. به عنوان مثال 
به گفته آرمان خالقي، عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران: » چون بخش قابل توجهي از منابع ارزي به دليل مالكيت نفتي 
در اختيار دولت است و تفكر اقتصادي دولتي برآن حاكم است و از 
سوي ديگر صادركنندگان ذي نفوذ به دولت فشار مي آورند كه قيمت 
نبايد  ارز  قيمت  كاهش  براي  انتظاري  بنابراين  ندهد،  كاهش  را  ارز 
داشته باشيم.«  به عالوه ولي اهلل سيف رييس كل بانك مركزي گفته: 
»منابع احيا شده به خزانه واريز مي شود بنابراين نقدينگي جديدي ايجاد 
نمي شود ضمن آنكه با فروش اين ارز مي توان نقدينگي را جمع كرد.« 
به گفته وي » ارزهاي آزاد شده با نگاه علمي در مسايل كالن اقتصاد 

مورد استفاده قرار مي گيرد.«

افزايش صادرات
به طور قطع پس از لغو تحريم ها فرصت هاي صادراتي ايران گسترش 
عمده اي خواهد يافت. زيرا صادركنندگان مي توانند بدون مشكل، ارز 
حاصل از فروش مواد معدني به كشورهاي ديگر را وارد كشور خودمان 
كنند. اين سهولت كه از ابتدايي ترين لوازم فعاليت تجاري است قطعا 

به فتح سنگر به سنگر بازارهاي صادراتي كمك شاياني خواهد كرد. 
بر اساس برآورد بانك جهاني، صادرات ايران سال آينده در نهايت 
حدود 1٧ميليارد دالر رشد خواهد داشت كه حدود ٣.۵ درصد توليد 
ناخالص داخلي اين كشور است. بر اساس پيش بيني شانت دواراجان، 
اقتصاددان ارشد بانك جهاني در منطقه خاورميانه »هزينه انجام داد و 
ستد ايران نيز كاهش خواهد يافت و در ادامه حجم و ارزش تجارت 

نفتي و غيرنفتي اين كشور نيز رشد خواهد كرد.«
هرچند برخي تحليل گران معتقدند اقتصاد ايران در شرايط كنوني 
از رفع  قرار داشته و پس  و در زمان تحريم ها در فضاي گلخانه اي 
زياد  فاصله  دليل  به  غيرنفتي،  جهاني  بازارهاي  در  حضور  تحريم ها 
كيفيت و هزينه توليد برايش بسيار دشوار خواهد بود. به همين دليل 
بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي اروپايي شاهد نوعي رابطه 
تجاري به شدت نامتقارن خواهيم بود. گرچه ممكن است در آينده، 
اين گونه  اما در  اروپايي مثبت شود  با كشورهاي  ايران  تراز تجاري 
روابط تجاري كه يك طرف )ايران( تنها توانايي صادرات يك كاالي 
استراتژيك )نفت( داشته و طرف مقابل )كشورهاي اروپايي(، قدرت 
مانور بيشتري در عرصه تجارت دارد، مطمئنا آسيب پذيري آن كشوري 

كه تجارت آن وابسته يك كاال باشد، بيشتر خواهد بود.
با اين وجود در بخش صادرات خدمات، با بررسي آمارهاي صادرات 
خدمات فني و مهندسي در سال هاي قبل از تشديد تحريم ها مي بينيم 
ايران بيشترين صادرات را كه در مقاطعي به ٢٠ ميليارد دالر نيز رسيد، 
به كشورهايي داشته است كه مقصد صادراتي مواد معدني كشورمان 
نيز بوده اند. لذا مي توان فعاليت هاي اقتصادي در زمينه صادرات خدمات 

را در اولويت قرار داد.

صادرات نفت و گاز
كشورهاي  به  ايران  صادراتي  كاالي  عمده  تحريم ها  لغو  از  پس 
اروپايي، منابع زيرزميني )باالخص گاز( و محصوالت پتروشيمي خواهد 
و  استخراج  مناسب جهت  زيرساخت هاي  فقدان  به  توجه  با  كه  بود 
صادرات نفت و گاز به كشورهاي اروپايي، در كوتاه مدت امكان اين 
امر وجود نخواهد داشت، اگرچه ايران ظرفيت بالقوه آن را در طوالني 

مدت داراست.
بر اساس پيش بيني بانك جهاني »با ورود نفت ايران به بازار، قيمت 
جهاني نفت 1٤ درصد كاهش مي يابد. ايران مي تواند ٨ تا 1٢ماه پس 
از لغو تحريم ها  توليد نفت خود را به سطح قبل از تحريم ها يعني سال 
٢٠1٢ برگرداند كه در نتيجه عرضه جهاني نفت بيش از يك ميليون 

بشكه در روز افزايش مي يابد.«
با اين وجود خبرگزاري رويترز اينگونه تحليل مي كند كه: افزايش 
توليد نفت ايران حتي اگر موجب مازاد عرضه در بازارهاي جهاني و 
كاهش قيمت نفت شود اما با توجه به تالش ها براي احياي شرايط 
اقتصادي، موجب افزايش تقاضا براي بخش هايي مانند سيمان و فوالد 

خواهد شد.

مديريت درآمد حاصل از افزايش صادرات نفت 
اين امر مساله بحراني ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
پروفسور محمدهاشم پسران اقتصاددان برجسته ايراني و استاد اقتصاد 
دانشگاه كمبريج و كاليفرنياي جنوبي، معتقد است: » درآمد حاصل از 
فروش نفت مي بايست در صندوقي براي سرمايه گذاري ذخيره شده و 
به تدريج از منابع آن براي درآمدزايي كشور استفاده شود. اين صندوق 
با صندوق توسعه ملي كه هم اكنون در ايران وجود دارد متفاوت است 
پروژه هاي  در  عمدتا  حاضر  درحال  ملي  توسعه  منابع صندوق  چون 
داخلي هزينه مي شود اما منابع صندوقي كه مدنظر است بايد در خارج 
از كشور سرمايه گذاري شود و تنها از درآمدهاي آن بتوان هزينه كرد. 

با اين اتفاق سدي در برابر شوک هاي ارزي به اقتصاد ايجاد مي شود.
با نظام  تا حدودي  را  ايران طي سال هاي گذشته خودش  اقتصاد 
بر  را  چشمش  مي تواند  ساده تر  اكنون  و  است  داده  تطبيق  تحريم 
جاي  به  و  كند  ذخيره  در صندوقي  را  آنها  و  ببندد  نفتي  درآمدهاي 
اين كه اصل منابع صندوق را هزينه كند از بازدهي و درآمد صندوق 
خرج كند؛ يعني مي تواند منابع حاصل از درآمدهاي نفتي را در بازار 
رقيب سرمايه گذاري كند و درآمدي را كه از آن طريق به دست مي آورد 

هزينه كند.

ورود سرمايه گذاري خارجي
باتوجه به پتانسيل هاي بالقوه كشور چه به لحاظ منابع انساني و چه 
به لحاظ ذخائر و منابع زيرزميني، سرمايه گذاران خارجي، پس از لغو 
تحريم ها سعي مي كنند، وارد بازار ايران شوند؛ چرا كه بازار ايران براي 
آنها داراي جذابيت است اما اين موضوع نيازمند زمان است و حداكثر 
پس از يك دوره يك ساله شاهد آثار سرمايه گذاري خارجي و شكوفايي 

اقتصاد كشورمان در اين بخش خواهيم بود.
ميان 1٤٠ كشور  در  امكانات جذب سرمايه خارجي  نظر  از  ايران 
جهان در رتبه ۵٧ قرار دارد و اين در حالي است كه در حال حاضر رتبه 

عملكرد كشور در بين كشورهاي جهان 1٣٠ است.
با وجود اينكه تاكنون اتفاق خاصي رخ نداده و هنوز هيچ كدام از 
سرازير شدن سرمايه ها كه از آن حرف زده مي شود، صورت نگرفته 
است مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس 
هيات عامل ايميدرو گفته »در اجالس اخير سرمايه گذاري و تجارت 
ايران و اروپا در وين پايتخت اتريش اعالم آمادگي سيستم بانكي اروپا 

براي ورود به پروژه هاي ايران در قالب فاينانس مطرح شد.« 
همچنين به گفته شانت دواراجان، اقتصاد دان ارشد بانك جهاني 
»پس از لغو تحريم ها سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ممكن 
است به حدود سه ميليارد دالر در سال برسد كه دو برابر رقم فعلي است 
اما همچنان نسبت به بيشترين ميزان خود در سال ٢٠٠٣ پايين است«
از  بعد  فراوان  سرمايه هاي  جذب  و  خارجي  سرمايه گذاران  ورود 

گــزارش
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تحريم ها، تحوالت بزرگي را در صنعت كشور ايجاد خواهد كرد؛ چراكه 
بسياري از پروژه هايي كه به خاطر كمبود نقدينگي به نتايج مطلوبي 
نرسيده اند حال با تزريق نقدينگي در شرايط مطلوبي قرار خواهد گرفت. 
اين فرصت بزرگي براي سرمايه گذاران داخلي نيز محسوب مي شود تا 
به ميزان گسترده اي با شركاي خارجي وارد سرمايه گذاري در حوزه هاي 

مختلف كسب و كار شوند.
البته بايد توجه داشت كه جذب سرمايه گذاري خارجي نيازمند فراهم 
آوردن مقدماتي در ساختار قوانين تجارت كشور است. كاهش ريسك 
و  يكديگر  با  مجريه  و  مقننه  قواي  همدلي  خارجي،  سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در تشويق و ترغيب تجار و كمپاني هاي غربي به 
سرمايه گذاري در حوزه هاي غيرنفتي، باال رفتن استانداردسازي صنعت 
حمل و نقل كشور در تمام بخش ها و رونمايي از قراردادهاي جذاب 

و قابل اتكا از جمله مواردي است كه مي بايست به آنها پرداخته شود.

صنايع معدني و فوالد سازي در پسا تحريم
چشم انداز فوالد كشور در روزهاي پساتحريم چندان شفاف نيست؛ 
زيرا چالش هايي كه در صنعت توليد فوالد و ساير محصوالت مربوط 
به آن به وجود آمده ابعادي گسترده تر از تحريم هاي بين المللي داشته 

است. 
با اين وجود يكي از بزرگترين مشكالت حوزه معدن در سال هاي 
اخير كمبود منابع مالي بوده است؛ از اين رو اميدواري نسبت به ورود 
مواردي  بارزترين  از  يكي  ايران  معدن  به حوزه  سرمايه هاي خارجي 
است كه فعاالن اين حوزه از آن به عنوان عاملي براي ايجاد تحرک در 

فعاليت هاي اين صنعت ياد مي كنند.
به عالوه با لغو تحريم هاي بين المللي عليه ايران، يكي از نيازهاي 
اساسي صنعت فوالد كشور، بازاريابي بين المللي براي توليدات فوالدي 
است. كارشناسان مي گويند براي بازاريابي در مقاصد بين المللي مي توان 
از كشورهاي همسايه يا كشورهايي شروع كرد كه ارتباط سياسي خوبي 
با آنها وجود دارد، به اين ترتيب محصوالت فوالدي ايران مي توانند 
در سايه يك بازاريابي مناسب جايگاه خود را در بازارهاي بين المللي 

پيدا كنند.
در  معدني  صنايع  و  معدن  حوزه  فعاالن  كه  مشكالتي  از  يكي 
سال هاي تحريم با آن مواجه بودند، تشكيل زنجيره اي از دالالن و 
واسطه هاي خارجي و داخلي براي تامين قطعات مورد نياز دستگاه هاي 

فراوري و ايجاد ارزش افزوده بود.
قطعات  و  ماشين آالت  واردات  براي  بين المللي  محدوديت هاي   
مورد  تكنولوژي هاي  عقب ماندگي  باعث  كننده،  توليد  كشورهاي  از 

استفاده در اين صنعت شده بود. 
بنابراين موضوع تاثيرگذار ديگر در اثر لغو تحريم ها، تسهيل در ورود 
تكنولوژي هاي نوين و نوسازي ماشين آالت صنايع فوالدسازي خواهد 
بر  به طور مستقيم  توليدشده و  به كاهش هزينه هاي  بود كه منجر 

قدرت  افزايش  باعث  و  گذاشته  تاثير  كاالها  توليد  تمام شده  قيمت 
رقابتي ايران در بازارهاي صادراتي مي شود.

سخن پاياني
لغو تحريم ها بدون شك تحول بزرگي است كه در صورت وقوع 
پيامدهاي مثبت زيادي را براي رونق اقتصاد ايران به همراه خواهد 
داشت. ولي همان طور كه در بخش هاي مختلف اين گزارش به آن 
پرداخته شد، بهره بردن از اين پيامدهاي مثبت، مستلزم ايجاد تغييرات 
در  كه  است  كشور  اقتصادي  فرآيندهاي  مديريت  در  اصالحاتي  و 
صورت كم توجهي به آنها بسياري از فرصت هاي به وجود آمده به 

تهديد بدل خواهند شد. 
بعالوه بايد توجه داشت كه تحقق تغييرات مورد انتظار نيازمند زمان 
خواهد بود و نتايج ملموس آن پس از يك دوره يك ساله مشهود خواهد 
بود بنابراين در بنگاه هايي مانند شركت تام، مي توان با يك برنامه ريزي 
زيرساخت هاي  و  اين مدت، مقدمات  صحيح و همه جانبه در طول 

استفاده بهينه از فرصت ها را در كسب و كارها فراهم كرد.
از مهمترين فرصت هايي كه مي بايست در شركت براي استفاده از 

آنها برنامه ريزي شود مي توان به موارد زير اشاره كرد:
• دسترسي به منابع اروپايي درزمينه تامين تجهيزات تكنولوژيك 

و منابع فاينانس
• اخذ نمايندگي از شركت هاي اروپايي معتبر و صاحب تكنولوژي و 

تشكيل شراكت هاي استراتژيك بلندمدت
و  سازي  متنوع  راستاي  در  تكنولوژي  جديد  منابع  شناسايي   •

گسترش منابع تامين
• شناسايي و پيگيري طرح هاي نيمه تمامي كه احتمال تخصيص 

بودجه به آنها بيشتر است
و  خارجي  سرمايه گذاري  جذب  جهت  جذاب  موارد  پيگيري   •
فعاليت هاي  گسترش  جهت  نياز  مورد  زيرساخت هاي  فراهم آوردن 

شركت در اين حوزه ها.
• تقويت كسب و كار صنعت نفت با علم به اين نكته كه قدرت هاي 
نوظهور اقتصادي توان و تمايل سرمايه گذاري در حوزه هاي نفت، گاز و 
پتروشيمي ايران را دارند و با توجه به اين كه در راستاي افزايش توليد 
نفت، پروژه هاي توسعه اي قابل توجهي در اين حوزه تعريف خواهد شد.

• برنامه ريزي جهت صادرات خدمات فني و مهندسي با توجه به 
مواد  به كشورهايي كه مقصد صادراتي  به خصوص  رونق صادرات؛ 

معدني كشورمان نيز هستند.
• پيگيري پروژه هاي معدني و فلزي كه از توجيه اقتصادي بااليي 
جذابيت  نيز  خارجي  سرمايه گذاري  جذب  لحاظ  به  و  بوده  برخوردار 
خواهند داشت. پيش بيني مي شود كه بخشي از اين پروژه ها در حوزه 
توليد محصوالت كيفي و آلياژي با هدف صادرات محصوالت همچنين 

حوزه فلزت گران بها تعريف شود.  

اساسي  نيازهاي  از  يكي  ايران،  عليه  بين المللي  تحريم هاي  لغو  با   
توليدات فوالدي است.  براي  بين المللي  بازاريابي  صنعت فوالد كشور، 
از  مي توان  بين المللي  مقاصد  در  بازاريابي  براي  مي گويند  كارشناسان 
كشورهاي همسايه يا كشورهايي شروع كرد كه ارتباط سياسي خوبي با 
آنها وجود دارد، به اين ترتيب محصوالت فوالدي ايران مي توانند در سايه 

يك بازاريابي مناسب جايگاه خود را در بازارهاي بين المللي پيدا كنند.

گــزارش
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تام نامهـ  ساره منطقي:  اين روزها در محافل مختلف مباحث 
زيادي پيرامون وضعيت كسب و كارهاي مختلف كشور پس 
از امضاي توافقنامه ايران با كشورهاي 1+5 مطرح است و 

شرايط پيش رو مبتني بر نگاه هاي متفاوت تحليل مي شود.
 لغو تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در حالي خوش بيني هاي فراواني را 
در بخش هاي مختلف اقتصادي به همراه آورده است كه به نظر مي رسد 

اين خوش بيني در بخش فوالد با چالش هايي همراه باشد.
 اگرچه كارشناسان عقيده دارند با توافق جامع هسته اي و رفع تحريم ها 
فرصت هاي جديدي پيش روي صنعت فوالد كشور قرار خواهد گرفت اما 
با دقيق شدن بر شرايطي كه پس از ركودي نزديك به دو سال بر صنعت 
فوالد كشور حاكم است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه چشم انداز فوالد 
كشور در روزهاي پساتحريم چندان شفاف نيست، زيرا چالش هايي كه در 
صنعت توليد فوالد و ساير محصوالت مربوط به آن به وجود آمده، ابعادي 

گسترده تر از تحريم هاي بين المللي داشته است. 
اقتصاد كشور طي 1٠سال گذشته دچار معضالت خاصي بود؛ به همين 
خاطر، عالوه بر محدوديت هاي ناشي از تحريم ها، كمبود منابع مالي، 
اعمال سياست هاي انقباضي براي جمع آوري نقدينگي سرگردان از سطح 
جامعه و كاهش چشمگير بودجه عمراني، عدم به روزرساني تكنولوژي، 
و  توليدي  واحدهاي  گردش  در  سرمايه  مشكل  ارزان،  فوالد  واردات 
اشتباهات دولت در تصميم گيري هاي كالن  طي اين سال ها از جمله 
عواملي بودند كه وضعيت صنايع معدني و فوالدسازي را دچار چالش 

هاي جدي كردند. 
در اين نوشته به صورت خالصه به برخي از اين چالش ها و تاثير لغو 

تحريم ها بر آنها پرداخته شده است.

كم رنگ شدن مزيت هاي رقابتي ايران
پيش از تشديد تحريم ها، سودآوري مطلوب شركت هاي معدني حاضر 
در بورس همچنين فراهم بودن هر سه عامل نزديكي معادن ايران به 
آب هاي آزاد، ارزان بودن حامل هاي انرژي در ايران و كيفيت منابع معدني، 
جذابيت هايي بود كه موجب جلب توجه سرمايه گذاران خارجي به بخش 
معدن كشورمان شد وليكن طي سال هاي اخير با كاهش قيمت جهاني 
انرژي، هزينه تمام شده توليد فوالد در جهان نسبت به قبل كاهش پيدا 

كرده و طبيعتا رقباي ايران در بازارهاي بين المللي افزايش پيدا كرده اند. 

واقعيت اين است كه مزيت رقابتي انرژي ارزان طي سال هاي متمادي، 
بهره وري پايين ساير عوامل توليد اعم از سرمايه، نيروي كار و.... در صنايع 

ايران استتار كرده  است. 
دو اتفاق اين واقعيت را آشكار كرد؛ يكي افزايش قيمت انرژي تحت 
عنوان هدفمندي يارانه ها در داخل و ديگري كاهش شديد قيمت نفت و 
انرژي در سطح جهاني كه در حال حاضر اين دو اتفاق، مزيت رقابتي ما را 

در توليد، خصوصا توليد محصوالت انرژي بر، تضعيف كرده است.

كمبود منابع مالي 
كمبود منابع مالي يكي از بزرگترين مشكالت حوزه معدن در سال هاي 
اخير بوده است؛ از اين رو اميدواري نسبت به ورود سرمايه هاي خارجي 
به حوزه معدن ايران يكي از بارزترين مواردي است كه فعاالن اين حوزه 
از آن به عنوان عاملي براي ايجاد تحرک در فعاليت هاي اين صنعت ياد 

مي كنند. 

واردات فوالد
تسهيل گشايش LC و رشد واردات در دوران پساتحريم نيز از ديگر 
سناريوها خواهد بود. چنانچه با اجرايي شدن برجام، رونق به بازار فوالد 
كشور بازگردد و قيمت ها با رشد همراه شوند، ممكن است مصرف كنندگان 
در نتيجه تسهيل واردات ترجيح دهند كاالي مورد نظر خود را به جاي 

توليدكنندگان داخلي، از منابع خارجي كه ارزان تر هستند، تهيه كنند.
البته واردات فوالد هم اكنون نيز از چين در حال انجام است و مي توان 
گفت گشايش LC نيز از طريق كشورهاي چين و هند روالي عادي دارد، 
به همين دليل بعيد است پس از توافق هسته اي و حتي در صورت رونق 

بازار نيز با رشد واردات مواجه شويم. 

كاهش بودجه عمراني
اعمال سياست هاي انقباضي براي جمع آوري نقدينگي سرگردان از 
سطح جامعه و كاهش چشمگير بودجه عمراني طي اين سال ها از جمله 
از اين  عواملي بودند كه توليد را دچار چالش هاي جدي كردند. يكي 
چالش ها در كاهش تقاضا براي محصوالت فوالدي در عين ثبات عرضه 
خود را نشان داد. اين عدم توازن تا جايي ادامه پيدا كرد كه به عنوان مثال 
قيمت ميلگرد كه سال گذشته دوهزار تومان به باال بود، امسال به 1۵٠٠ 

صنايع معدني و فوالد سازي در پسا تحريم
كد: 91671

گــزارش
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رسيده است.
 بنابراين به نظر مي رسد كه صنعت فوالد ما براي بازگشت به دوران 
اوج بيشتر از تامين مالي يا تكنولوژي به رونق چرخه اقتصاد كشور نيازمند 

است. 
به گفته رضا شهرستاني عضو انجمن توليدكنندگان فوالد، اگر دولت 
با هدايت بازار و تخصيص بودجه براي امور عمراني مسير را براي جذب 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي هموار كند، مشكالت توليدكنندگان به 
مرور مرتفع مي شود، زيرا تا كنون اگر هم  پيشنهاداتي براي سرمايه گذاري 
خارجي بوده اما اعتماد سرمايه گذاران خارجي به اين بازار ضعيف بوده 
است. سرمايه گذار خارجي به علت عدم ثبات در اهداف دراز مدت كشور ما 

نمي تواند با آسودگي به اين بازار ورود كند.

جاي خالي استراتژي بازاريابي
به عقيده كارشناسان يكي از مشكالتي كه نه فقط طي دو سال گذشته 
بلكه از سال هاي قبل نيز واحدهاي توليدكننده فوالد را تحت تاثير خود 
قرار داده، نبود استراتژي بازاريابي است. در واقع واحدهاي توليدي هيچ گاه 
به سوي بازاريابي و نيازسنجي بازار گام برنداشته اند، به همين علت از زماني 
كه مسكن مهر با مشكالتي همراه شد اين صنعت نيز تحت تاثير قرار 
گرفت و فروش توليداتش با افت چشمگيري همراه شد. با لغو تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران، يكي از نيازهاي اساسي صنعت فوالد كشور، بازاريابي 
بين المللي براي توليدات فوالدي است. كارشناسان مي گويند براي بازاريابي 
در مقاصد بين المللي مي توان از كشورهاي همسايه يا كشورهايي شروع 
كرد كه ارتباط سياسي خوبي با آنها وجود دارد، به اين ترتيب محصوالت 
فوالدي ايران مي توانند در سايه يك بازاريابي مناسب جايگاه خود را در 

بازارهاي بين المللي پيدا كنند.

تصميمات كالن دولتي
يكي از چالش هاي صنعت فوالد وجود نگاه بخشي به جاي يك نگاه 
جامع به اين صنعت است. به گفته علي اصغر بهرامي مدير بخش فلزات 
كارگزاري مفيد »ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر براي مثال 
قانوني را در مجلس وضع مي كنيم كه از معدن كاران حقوق مالكانه دريافت 
شود، چه اثري بر قيمت محصوالت فوالدي خواهد گذاشت؟ يا اينكه اگر 
قرار است براي افزايش درآمد دولت عوارضي دريافت شود، سهم صنعت 
چه خواهد شد؟ چالش ديگر مساله نرخ نهاده ها و ورودي هاي توليدي است 
كه توسط دولت تعيين مي شود. بدون در نظر گرفتن اينكه قيمت نهايي بر 

اثر قيمت نهاده ها چقدر رقابتي خواهد بود.

تكنولوژي 
شرايط ارزي كشور بعد از سال ٨9 هرگونه نوسازي و به روزرساني 
تكنولوژي توليد را ناممكن ساخته و در نتيجه توليد صنعتي كشور در دوران 
بعد از لغو تحريم ها و فعال شدن مبادالت اقتصادي كشور با اقتصاد جهاني 

قادر به ادامه فعاليت سود ده نخواهند بود. 
ورود تكنولوژي هاي نوين و نوسازي ماشين آالت، منجر به كاهش 
هزينه هاي توليدشده و به طور مستقيم بر قيمت تمام شده توليد كاالها 

تاثير گذاشته و باعث افزايش قدرت رقابتي ايران مي شود. 
بيشتر فرآيندهاي به كار گرفته شده در صنعت فوالدسازي ايران و 
بخش معدن حتي پيش از تحريم ها نيز از نظر تكنولوژيكي ضعيف بود. 
به عنوان نمونه فناوري توليد زغال سنگ در ايران مربوط به ٢۵سال پيش 
است و هيچ گونه به روز رساني در حوزه فناوري و استفاده از تكنولوژي هاي 

جديدتر صورت نگرفته است. 
دانش  مديريت  عالي  كارگروه  بصيري عضو  گفته محمدحسين  به 
ايميدرو در برخي حوزه ها نظير استحصال فلزات گران بها و عناصر كمياب، 
دانش فني مورد نياز را دراختيار نداريم؛ از اين رو بايد سرمايه گذار خارجي 
را تشويق كنيم كه به اين حوزه ها وارد شده و كارخانه هاي جديد فرآوري 

در كشور احداث شود.

واسطه ها و دالالن داخلي و خارجي
يكي از مشكالتي كه فعاالن حوزه معدن و صنايع معدني در سال هاي 
تحريم با آن مواجه بودند، تشكيل زنجيره اي از دالالن و واسطه هاي 
خارجي و داخلي براي تامين قطعات مورد نياز دستگاه هاي فرآوري و ايجاد 

ارزش افزوده بود.
از  قطعات  و  آالت  ماشين  واردات  براي  بين المللي  محدوديت هاي 
كشورهاي توليدكننده باعث شده بود فعاالن حوزه معدن حتي براي تامين 
قطعات ماشين آالت استخراج نيز ناگزير از روي آوردن به واسطه هاي 

داخلي و خارجي شوند.
اين واسطه گري ها طبيعتا هزينه تمام شده استخراج و فرآوري را به 
با رفع تحريم ها و امكان خريداري  از اين رو  افزايش داده بود.  شدت 
مستقيم از كشورهاي توليدكننده، قيمت تمام شده مواد معدني در كشور به 
مقدار قابل مالحظه اي كاهش مي يابد و اين يعني افزايش رقابت  پذيري 

در بازارهاي صادراتي.

تسهيالت معوقه بانكي
وقتي بخش خصوصي فوالد كشور در اوايل و اواسط دهه٨٠ اقدام به 
سرمايه  گذاري براي توليد فوالد در كشور كرد، تمامي طرح هاي توجيهي، 
پيش بيني رشد ٦ تا هشت درصدي اقتصاد كشور را داشتند. بر همين 
اساس هم سرمايه گذاران بخش خصوصي اقدام به اخذ تسهيالت و قبول 

نرخ هاي بهره باال كردند. 
ضعف بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط مهم  ترين  
عامل در سوق دادن توليد كنندگان به سيستم بانكي بود كما  اينكه اين 

ضعف همچنان هم ادامه دارد.
به گفته حميدرضا طاهري  زاده، نايب رييس انجمن توليد كنندگان 
فوالد: متاسفانه سيستم كالن اقتصادي و تصميم گيري هاي ناصحيح 
در سطوح عالي اقتصادي كشور باعث شد رشد اقتصادي كشور به زير 
صفر برود، قيمت ارز به يكباره سه برابر شود، تورم به ٤٧ درصد برسد، 
تحريم هاي بين المللي عليه كشور تشديد شود و ركودي بي سابقه، توليد و 

بازار فوالد كشور را فرا گيرد. 
در چنين شرايطي كليه محاسبات اقتصادي مديران و مالكان واحدهاي 
فوالدي به طور كامل به هم ريخت به  طوري كه برخي از عهده بازپرداخت 

وام هاي خود بر نيامدند و عده اي هم مجبور به اعالم ورشكستگي شدند.
واضح است كه توليد كنندگان فوالد كشور در وقوع وضعيت ناگوار 
مزبور هيچ نقشي نداشته اند اما سيستم بانكي كشور توجهي به اين مسايل 

ندارد.
بهره هاي  اعمال كردند و حتي  را  بانك ها جريمه هاي مرسوم خود 
پرداخت نشده را هم مشمول جريمه ساختند و به اين ترتيب سرمايه  گذار 
يك واحد فوالدي 1٠٠هزار تني كه براي توسعه و آباداني و اشتغال ساكنان 
منطقه خود و كسب درآمد متعادل اقدام به احداث چنين كارخانه اي كرده 
بود، حاال با بيش از پنج برابر تسهيالت اخذ شده، يك بدهكار بانكي داراي 

بدهي معوقه محسوب مي شود!

گــزارش

منابع 
پايگاه اطالع رساني انجمن توليد كنندگان فوالد ايران

steel iran پايگاه خبري
پايگاه خبري تحليلي فوالد)ايفنا(

پايگاه خبري فوالد و صنايع فلزي)فوالد نيوز(
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تعريف فرهنگ 
تعاريف گوناگوني از فرهنگ ارايه شده و از جهات مختلف بدان پرداخته 
شده است. پس از بررسي مجموعه اي از اين تعاريف مي توان به نكات 
مشتركي رسيد. بررسي اشتراكات تعاريف و توجه به نمودهاي بارز الگوهاي 
مقوله  تا حدي روشنگر چيستي  روزمره، مي تواند  زندگي  در  فرهنگي 
فرهنگ، كاركردها، مظاهر و مصاديق آن باشد. بر اين اساس مي توان 
گفت فرهنگ، الگوهاي كلي ذهني مشترک و مرسوم در ميان اعضاي 
يك اجتماع است كه به نحوه تفكر، احساس و رفتار اعضاي آن اجتماع در 
رابطه با خود، ديگران، محيط )طبيعي و مصنوع( و ماوراء، در مراتب مادي 
و معنوي زندگي، شكل هاي معني دار و مشخصي مي بخشد؛ به گونه اي 
كه قابليت اين الگوها در طول تاريخ در تضمين بقاي آن اجتماع فرهنگي 
و متعادل كردن روابط اعضاي آن با موارد ذكر شده اثبات شده باشد. به اين 
ترتيب فرهنگ به اعضاي يك اجتماع انساني در تطبيق با محيط زيست 
و تنظيم روابط اجتماعي  قابليت هاي الگوداري مي بخشد. بين فرد، جامعه و 
محيط تعادل برقرار مي سازد، به سبب ماندگاري و پايداري در طول زمان 
و مشترک بودن ميان اعضاي يك اجتماع، تداوم بخش حيات اجتماعي و 
وحدت بخش و انسجام دهنده ارزش هاي جامعه است. از سوي ديگر از 
آنجا كه در ميان گروه هاي مختلف انساني و در رابطه با وضعيت طبيعي، 
جغرافيايي، اعتقادي و...  مختلف شكل گرفته و در بين جوامع گوناگون 
متفاوت است، از عوامل هويتي يك گروه انساني محسوب مي شود. در 
حقيقت »هر فرهنگ الگوهاي رفتاري ويژه اي را در مردم جامعه خود 
مي پروراند كه با آن الگوها ، مردم مي توانند بهتر و آسان تر، خود را با 
محيط زيست اطرافشان تطبيق دهند و روابط اجتماعي بين آنها به گونه اي 
تنظيم مي شود كه كمترين تنش ها را در روابط داخلي  خود خواهند داشت. 
الگوهاي فرهنگي باعث مي شود كه مردم در برخورد با جهان بيرون به 
گونه اي رفتار كنند كه آسيب چشم گيري به دوام و بقاي اجتماع فرهنگي  
آنها وارد نشود بنابراين الگوهاي فرهنگي به طور آگاهانه و ناآگاهانه بر تمام 
رفتارها و كنش هاي اعضاي جامعه نفوذ كرده و در تمام شئون زندگي آنان 

همواره حضور دارند. 
از ميان تمام مصنوعات انساني، شهر و معماري نيز به عنوان نمودهايي 
از تالش انسان ها در سامان دادن به جريان زندگي خصوصي و عمومي 
خود در مراتب مادي و معنوي وجودشان، به واسطه انسان هاي پديد آورنده 
خود در ارتباط مستقيم با الگوهاي فرهنگي قرار گرفته و ريشه در فرهنگ 
مردمان يك سرزمين دارند. در حقيقت ساكنان يك محدوده فرهنگي 
و سرزميني بر اساس ارزش ها، باورها، فضاي حاكم بر انديشه و تلقي 
ذهني آنها از نظم كه خود متاثر از عوامل گوناگوني است، در بستر يك 
سرزمين با ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي مشخص و در تعامل با شرايط 
اقتصادي، به سازمان دهي و ايجاد نظم در محيط زندگي خود مي پردازند و 
ماحصل اين فرايند طوالني مدت از تاثير و تاثر عوامل فرهنگي و سرزميني 
در يك جامعه انساني، تكوين و تجلي مفهوم معماري در معناي جامع و 

كامل خود است. همه محيط هاي انسان ساخت، نتيجه انتخاب راه حل هايي 
از بين تمام گزينه هاي ممكن اند. »انتخاب هاي خاصي كه جامعه عرف 
مي شمارد و مظهر فرهنگ آن جامعه است. در حقيقت يكي از راه هاي 
بررسي فرهنگ، نظر كردن به عام ترين انتخاب هاي جامعه است. ميزان 
رايج بودن انتخاب ها در هر فرهنگ ، موجب ايجاد اماكن و بناهاي متمايز 

مي شود. 
از ميان عوامل تعيين كننده فرهنگي )نظير شرايط اقليمي، جغرافيايي 
و...(، جهان بيني و نظام اعتقادي از جمله مهمترين عوامل فرهنگ ساز 
اعتقادي  نظام  است.  فرهنگي  اجتماع  انسجام يك  در  مهم  عاملي  و 
و  باورها  ارزش ها،  اصلي  با جهان بيني معنوي سرچشمه  در جامعه اي 
آرمان هاي جامعه را تشكيل مي دهد؛ تحت تاثير اين جهان بيني، مالک 
تفكر، احساس و رفتارهاي اعضاي آن گروه انساني شكل مي گيرد  و 
بي ترديد تاثير بي بديل خود را در تمام مصنوعات انساني از جمله شهر و 
معماري برجاي مي گذارد. در اين  ميان »فرهنگ« در تعامل با ويژگي هاي 
محيطي، نقشي تعيين كننده در نحوه شكل گيري محيط هاي انسان ساخت 

ايفا مي كند.
آنچه به عنوان معماري يك سرزمين خوانده مي شود، در حقيقت چيزي 
نيست جز تجلي تعامل الگوهاي فرهنگي مردمان يك بوم با مختصات 
محيط طبيعي، در قامت عناصر مصنوع با هدف سامان دادن به جريان 
معنوي.  و  مادي  گوناگون  مراتب  در  انسان ها  و جمعي  فردي  زندگي 
مي توان گفت فرهنگ در تعامل با ويژگي هاي محيطي، نقشي تعيين كننده 
در نحوه شكل گيري محيط هاي انسان ساخت تحت عنوان معماري و 
فضاي شهري ايفا مي كند. معماری و فرهنگ رابطه متقابل و دوسويه 
دارند، از يك طرف معماری بر فرهنگ تأثير می گذارد و از طرف ديگر 
فرهنگ نسبت به معماری تاثيرگذار است. از اين رو، معماری نقش مهمی 
در شكل  گيری روابط و فرهنگ مردمان دارد . مبحث اساسی در معماری، 
فضا هست و از آنجا كه تا حدی رفتار در درون فضا رخ می دهد، می توان 

با مديريت فضا، رفتارهای داخل فضا را مديريت كرد.
درونگرايی از ديرباز در فضاي معماری ايرانی مشهود بوده است ؛ بدين 
صورت كه در معماری درونگرا ، تزئينات به وفور به كار می رفت و به بيرون 

كمتر توجه می شد همچنين محرميت و سلسله مراتب رعايت می شد.
 معانی درونگرايی

از واژه درونگرايی در معماری می توان معانی مختلفی را استنباط كرد. 
اين واژه قبل از اين كه رنگ معماری به خود بگيرد از ديدگاه اخالقی و 
عرفانی نيز در بر گيرنده معانی و مفاهيمی از قبيِل تودار بودن ، گرايش به 
حاالت درونی و پرهيز از نشان دادن آن حاالت به صورت تظاهر است. 
بحث نپرداختن به ظاهر و در عوض كار بر روی درون و حاالت درونی، 
از طرف بعضی كارآشنايان به مباحث معماری، به داخل اين عرصه نيز 
كشيده شده است تا جايی كه معماران ايران را از اين نظر كه در نمای 
بيرون آن و در گذرهای پر پيچ و خم چيزی جز خشت و گل ديده نمی شود 

نقش و تاثير فرهنگ بر معماری و شهرسازي
كد: 91673

تام نامه، همايون پيرحياتيـ  فرشته عدلي: امروز شايد بيش از هر زمان ديگر در عرصه معماري و شهر دچار نابساماني 
و ناسازگاري هستيم. از سويي با بناهايي مواجه هستيم كه هيچ نسبتي با تاريخ و فرهنگ سرزمين ما نداشته و بدون وجود 
زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و فلسفي، بنا به سليقه و خوشامد كارفرمايان و طراحان، با اقتباس از نمونه هاي خارجي، در 
گوشه گوشه شهرهاي ما سر بر آورده و نگاه متحير شهرنشينان را به خود خيره مي كند و پس از گذشت زمان كاركرد خود 
را نيز به عنوان يك مكان مطلوب از دست می دهد.  از اين رو بهتر است جهت خلق طرحي ماندگار و بديع از جهات مختلف 
به شناسايي جامعه و مردم آن پرداخته شود. طرحي موفق است كه از بعد فرهنگي و جامعه شناسي به آن توجه شده باشد .
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ولی در داخل دنيايی از پركاری و زيبايی دارد، درونگرا ناميده اند.
خصوصيت درونگرايی واحدهای مسكونی در جوامع اسالمی كه خانواده 
در آن از حرمت و درونگرايی خاص برخوردار است، با فرهنگ جامعه كامال 
سازگار بوده و تحت تأثير آن نيز كمابيش تا عصر جديد تداوم يافته است.

خصوصيات معماری درونگرا
قبل از هرچيز می بايست ويژگی های يك خانه درونگرا را معرفی كرد 
. اين ويژگی ها به اختصار عبارتند از: 1- نداشتن ارتباط بصری مستقيم 
فضاهای داخل با فضای شهری  بيرون خود . ٢-فضاهای مختلف آن را 
عناصری مانند حياط و يا صفه های سرپوشيده سازماندهی كرده است به 

نحوی كه روزن ها و بازشوها به طرف اين عناصر باز شوند .
يكی از باورهای مردم ايران زندگی شخصی و حرمت آن بوده كه اين 
امر به گونه ای معماری ايران را درونگرا ساخته است. معماران ايرانی با 
ساماندهی اندام  های ساختمان در گرداگرد يك يا چند ميان سرا، ساختمان 
را از جهان بيرون جدا می كردند و تنها يك هشتی اين دو را به هم پيوند 

می داد.
 در فرهنگ اين نوع معماری، ارزش واقعی به جوهر و هسته باطنی 
آن داده شده است و پوسته ظاهری، صرفا پوششی مجازی است كه از 
حقيقتی محافظت می كند و غنای درونی و سربسته آن تعيين كننده جوهر 
و هستی راستين بناست و قابل قياس با وجوهات و فضای بيرونی نيست.
ويژگی معماری غير قابل انكار آثار و ابنيه ای مانند خانه، مسجد، مدرسه، 
كاروانسرا حمام و غيره مربوط به خصوصيت درون گرايانه آن است كه 

ريشه ای عميق در مبانی و اصول اجتماعی – فلسفی اين سرزمين دارد.
درون گرايی در جستجوی حفظ حريم محيطی است كه در آن شرايط 
كالبدی با پشتوانه تفكر، تعمق و عبادت به منظور رسيدن به اصل خويش 
و يافتن طمانينه خاطر و آرامش اصيل در درون، به نظمی موزون و متعالی 
رسيده است . به طور اعم و بر اساس تفكر شرقی و در سرزمين های 
اسالمی؛ جوهر فضا در باطن است و حياط درونی، به وجود آورنده اساس 
فضا است.فضای بيرون و درون معماری آن چنان به هم پيوسته است كه 
هر كدام شكل يكديگر را تعيين می كنند. در صورتی كه در بسياری از 
طرح های امروزی، اكثر فضاهای بيرون از نحوه قرار گرفتن ساختمان ها 
در كنار يكديگر پيدا می شود؛ يعنی خود واجد ارزش و اصالتی نيستند بلكه 
وقتی استقرار ساختمان ها مطابق اصول خودشان صورت گرفت؛ فضای 
حاصل بين آنها هر چه كه می خواهد باشد، فضای بيرونی ناميده می شود.

در معماری سنتی، فضای بيرون همان نظم قواعد درون را دارد. هيچ 
جزئی از درون و بيرون خارج از قاعده و انتظام طرح نمی شود و همان طور 
كه ساختمان ها فضای بيرون را می سازند، خود ميدان و حياط نظم خاصی 
را به ساختمان ها می دهند. قسمت عمده ای از زيبايی، آرامش و احساس 
وحدت كه در بافت قديمی شهرها و بناهای مذهبی و فرهنگی قديم ديده 

می شود، مديون نظام دو فضاي بيرونی و درونی در معماری سنتی است.
 امنيت

امنيت می تواند در سلسله مراتبی از فضای خصوصی خانه تا فضای 
كامال عمومی بازار و ميدان مطرح باشد. در مقايسه با بسياری از كشورهای 
غربی عرف و هنجارهای اخالقی موجود در فضاهای شهری ايران باعث 
شده است كه فضاهای عمومی اين شهرها نسبت به بسياری از كشورهای 
اروپايی دارای امنيت بااليی باشند.از مصاديقی كه موجب ارتقای امنيت در 
فضاهای شهری سنتی می شد اختالط كاربری های شهری بود. اين مهم 
را می توان در ورودی های شهر و ساير فضاهای عمومی مشاهده كرد. 
وجود مسجد، حمام و بازارچه در محالت به زنان اين امكان را می داد تا 
عالوه بر فضای خصوصی خانه ها يا نيمه خصوصی هشتی ها و كوچه ها 

در مساجد و حمام ها نيز امكان مالقات و تعامل با يكديگر را داشته باشند.
محرميت

از اصول اساسی در معماری اسالمی، در  محرميت به عنوان يكی 
متفاوتی است. محرميت  دارای وجوه  اجتماعی،  امنيت  تامين  راستای 
موجود در خانه های ايرانی، مساجد، حمام ها ، باغ ها و ... مبين همين 
مساله است. واژه حريم در لغت به معنی پيرامون، گرداگرد خانه، مكانی كه 
حمايت و دفاع از آن واجب باشد، است. حريم كلمه ای عربی است و به 
معنی منع هم هست. در شهرهای سنتی اسالمی ترديدی نيست كه نظام 
محله های بسته و كوچه های بن بست عالوه بر اين كه راه حل زيركانه ای 
بود كه مساله امنيت را حل می كرد و ايجاد حريم می كرد، ايجاد كامل 
يك جامعه اسالمی مطلوب را با اطمينان از مجزا شدن زندگی خانوادگی، 

ممكن می ساخت.
در معماری سنتی ايران ، خانه در بافت های شهری پيوسته، متراكم 
و درونگرا، فضايی خصوصی برای زندگی خانوادگی به حساب می آمد 
كه معموال اصل محرميت در طراحی و احداث آن رعايت می شد تا افراد 
خانواده از ديد اشخاص نامحرم)غيرخودی( محفوظ باشند . بر اساس 
همين دوگانگی )خودی و غير خودی( فضای معماری ساخته شده نيز 
از دو بخش اندرونی )فضای خودی( و بيرونی )فضای غيرخودی( تشكيل 
شده بود. اندرونی مكان اعضای درجه يك خانواده، به ويژه زنان، محسوب 
می  شد، در حالی كه بيرونی محل آمد و شد ميهمانان و افراد خارج از 

خانه بود.
نتيجه گيری

معماران ايرانی با ساختن خانه های درونگرا در مناطق گرم و خشك، 
آب و هوای مطلوب در خانه را ايجاد می كردند. پس درونگرايی در معماری 
ايران نه تنها امنيت و محرميت را در بر می گيرد بلكه متناسب با آب 
و هوای اقليم نيز هست ؛ خانه های درون گرا در اقليم گرم و خشك، 
بسيارخنك هستند و گرمای محيط بيرون را به دورن خود راه نمی دهند و 
در سرزمين های ميانی و گرم خشك، خانه های درون گرا راه حل مناسبی 

برای خشكی هوا، با دمای آزاردهنده و آفتاب تند هستند.
اندرونی جايگاه زندگی خانواده بود و بيگانگان به آن راه نداشتند. بيرونی 
ويژه مهمانان و بيگانگان بود كه جداگانه پذيرايی می شدند بخش بيرونی 
آذين های بيشتری نسبت به اندرونی داشت. در معماری گذشته ايران 
به درون گرايی بيشتر توجه و به عنوان يك اصل در معماری رعايت 
می شد. درونگرايی فقط در بنا و ساختمان ايرانيان قابل رؤيت نيست ؛ 
بلكه درونگرايی در خلق و خوی ايرانيان به وضوح ديده می شود . اكنون 
با گذشت زمان و با وجود اينكه آپارتمان و برج ها در سطح شهرها به 
سرعت چشمگيری در حال رشد هستند اما هنوز خصلت درونگرايی در 

آن ديده می شود .
ارتفاع و ديده شدن از نظر ايرانيان پسنديده نيست و ساكنين سعی 
می كنند پنجره های خانه را با پرده های ضخيم بپوشانند و بدين طريق از 
ديِد ديگران خود را مصون نگه دارند. پس همان گونه كه پيشتر ذكر شد، 
معماری در بستری از فرهنگ شكل می گيرد و نمی تواند جدا از فرهنگ 
باشد و اين دو امر بر هم موثر هستند . عالوه بر فرهنگ، اقليم نيز در 
معماری بسيار موثر است و درونگرايی در مناطق گرم و خشك ايران 
بهترين راه حل ممكن برای تعديل هوا بوده است. معماری در بستر و 
زمينه ای شكل می گيرد كه عوامل بسياری می تواند در آن تاثيرگذار باشد. 
مذهب نيز از جمله عوامل مؤثر در معماری هست، ايرانيان بر حسب 
مذهب خود و دوگانه محرم و نامحرم و خودی و بيگانه، دو فضای اندرونی 

و بيرونی را در معماری طراحی می كردند.
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ريل ملي در پيچ راه  اندازي...
تام نامه – محمد كياني: از ديرباز ايجاد راه آهن سراسری در 
ايران همواره يكی از آرزوهای بزرگ و ملی محسوب می شد؛ 
با اينكه براي تحقق اين آرزو حدود نيم قرن تالش شد، به 

سرانجام رسيدن آن تا سال 1306 به طول انجاميد.
موضوع توسعه ناوگان ريلي سال هاست كه در دولت هاي مختلف به عنوان 
يكي از برگ هاي برنده در صنعت و اقتصاد مطرح مي شود و كارشناسان 
بودن  دارا  واسطه  به  آن  در  سرمايه گذاري  و  توسعه  ضرورت  بر  همواره 

دشت هايي با وسعت زياد در ايران تاكيد داشته اند.
حوزه  به  ورود  در  خصوصي  بخش  استقبال  عدم  موضوع  از  جداي 
سرمايه گذاري در توسعه ناوگان ريلي به دليل ديربازده بودن آن، بايد گفت 
كه كشور ما از قبل از انقالب به دليل فناوري پيچيده ساخت و تا حدود زيادي 
مشكالت تحريم، تا چند سال گذشته واردكننده خطوط ريلي بود و چند سالي 
است كه در حوزه توليد كشور نيز فعال شده است ولي مي توان گفت هنوز نياز 
اصلي كشور از واردات تامين مي شود. در طول تاريخ ساخت راه آهن در ايران،  
ريل از اروپا، چين، تركيه و هند تامين شده است و هم اكنون نيز مشكلي براي 

تامين از منابع غيراروپايي وجود ندارد.
گام ابتدايي در اين مسير، توليد ريل گريد U٣٣ با كاربري در مسيرهاي 
كوتاه برد بود و شركت ذوب آهن اصفهان در سال ٨٧ اقدام به توليد آن كرد 
كه گفته مي شود سفارش چنداني نيز نداشت اما به دليل آنچه قديمي بودن 

اين نوع ريل عنوان شد نسل هاي جديدتري بايد مورد توجه قرار مي گرفت.
بنابراين در مسيرهای طوالنی و حجم سنگين حمل و نقل، گريد ديگري 
نياز بود تا براي سرعت هاي باالي 1٦٠كيلومتر بر ساعت نيز جوابگو باشد. اين 

شد كه توليد گريد UIC٦٠ در دستور كار قرار گرفت.
مورد  يك  در  اقتصاد  شوراي  تنها  كه  بود  گونه اي  به  كار  اهميت 
با  اقتصاد  شورای  گذشته  سال  آبان  در  ريل  واردات  براي  سفارش گذاري 
درخواست وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص ٢٢ ميليارد روپيه جهت 
خريد ريل از هند موافقت كرد. با احتساب نرخ وقت ارز) ٤٣٦ ريالی هر روپيه(، 

اين مبلغ حدود هزار ميليارد تومان برآورد مي شد. اين موضوع اهميت ارزبري 
اين صنعت را مي رساند كه مسلما با ساخت داخل آن به مراتب قيمت تمام 

شده كاهش مي يابد.
هم اكنون احداث حدود 1۵ هزار كيلومتر راه آهن جهت ايجاد شبكه های 
جديد و بهبود و افزايش كارايی شبكه های موجود در دست اقدام است.  با توجه 
به اينكه هر كيلومتر راه آهن نياز به 1٢٠ تن ريل دارد بنابراين برای احداث 

1۵ هزار كيلومتر راه آهن جديد، يك ميليون و ٨٠٠ هزار تن ريل نياز داريم.
جالب تر اينجاست كه چين از ايران مواد اوليه براي توليد فوالد و ريل 

دريافت و در جمع صادركنندگان ريل به ايران قرار مي گيرد!
البته اين نكته را نيز نبايد دور از ذهن داشت كه كيفيت محصول توليد 
شده خط قرمزي براي ورود به اين صنعت است؛ چرا كه در اينجا به صورت 
مستقيم بحث امنيت جاني مردم مطرح مي شود. چه بسا كه قبال توليدات ريلي 
نيز در كشور وجود داشت ولي به دليل كيفيت پايين محصول، راه آهن خريدار 

آن نبوده است!
با روي كار آمدن دولت روحاني و تاكيد دولتمردان به روي ريل افتادن 
توليد ريل و توسعه اين صنعت، با توجه به تجربه قبلي توليد، تالش جديدي 
براي توليد ريل براي قطارهاي مسافربري و با سرعت باال آغاز شد كه امضاي 
تفاهم نامه براي توليد ريل ملي در سال 1٣9٣ با ذوب آهن نقطه عطف آن بود.

بر اساس اين تفاهم قرار بر اين شد تا پروژه توليد ريل ملی در ذوب آهن 
اصفهان با مشاركت آلمانی ها عملياتی و برنامه زمانبندی توليد نيز در نيمه 

دوم سال 9٤، محقق شود.
هم  اكنون كه تام مجري تجهيز خط نورد ٦۵٠ ذوب آهن است، ميزان 
پيشرفت اين پروژه به بيش از ٧۵درصد رسيده است و حتي برخي مسووالن 

وعده توليد زودتر را نيز داده اند.
بايد ديد اولين تجربه ساخت ريل براي سرعت باال به كجا مي رسد. فعال 
ذوب آهن مدعي شده كه در حال حاضر تنها دارنده شمش خاص مورد نياز 

برای توليد ريل در كشور است و تاكنون كسي اين ادعا را نفي نكرده است.

كد: 91674

يادداشـت



31

نشـريه تخصصـي
شـركت تـام

شماره 18 |  تابستان 94

اطالعات،فناوري  انتقال  كليدي:  كلمات 
اطالعات،فناوري توليد، فناوري ساخت

مقدمه
اطالعاتي  فناوري هاي  تعريف،  براساس 
دانش  تجهيزات،  ابزارها،  از  مجموعه اي 
گردآوري،  در  آنها  از  كه  مهارت هاست  و 
ذخيره سازي، پردازش و انتقال اطالعات )اعم 
از متن، تصوير، صوت و...( استفاده مي شود. در 

اين ميان نقش ابزارهاي رايانه اي و مخابراتي به 
وضوح مشخص است. اين فناوري به سرعت در 
حال رشد است و فعاليت ها و سرمايه گذاري هاي 
انجام شده در اين زمينه به ويژه پس از ظهور 
دامنه  است.٢  بسيار چشمگير  اينترنت،  پديده 
علوم مرتبط با آن بسيار گسترده و وسيع بوده 
و مباحثي نظير علوم رايانه و مهندسي نرم افزار، 
سيستم هاي  مصنوعي،  هوش  مخابرات، 
پشتيباني  سيستم هاي  مديريتي،  اطالعاتي 

تصميم، مهندسي دانش، فناوري چندرسانه اي، 
اطالعات،  و  داده  امنيت  اطالعات،  مديريت 
دادوستد و ارتباطات انسان - رايانه، ارتباطات 
گروهي مبتني بر رايانه، روباتيك و پايگاه هاي 
اطالعاتي اينترنتي را شامل مي شود.امروزه موارد 
استفاده فناوري اطالعات را مي توان در آموزش، 
مديريت و سازماندهي، پزشكي، تجارت، امور 
نظامي، توليد و صنعت، تحقيقات، حمل و نقل، 
كنترل ترافيك و صنعت نشر به وضوح مشاهده 

كرد.

فناوري اطالعات
لقب  اطالعات  عصر  برخي  را  فعلي  عصر 
داده اند. اين نامگذاري شايد به اين دليل باشد كه 
امروزه اطالعات به جزو تفكيك ناپذير زندگي 
بشر تبديل شده است. اگرچه اطالعات از ديرباز 
در زندگي بشر تاثير بسزايي داشته و انسان براي 
تصميم گيري ها و طي طريق، همواره محتاج به 
آن بوده است ولي آنچه كه امروزه اهميت آن را 
صدچندان كرده، شرايط نوين زندگي و افزايش 

سهم اطالعات در آن است. 
و  سريع  پردازش  امكان  رايانه،  اختراع 
ذخيره حجم انبوهي از داده ها را فراهم آورد و 
پيشرفت هاي بعدي در زمينه ارتباط بين رايانه ها 
انتقال  تبادل و  آنها،  تبادل داده بين  و امكان 
اطالعات را در سطح وسيعي ممكن ساخت. 
پيشرفت هاي  ساير  همراه  به  رويدادها  اين 

نقش فناوري اطالعات در توليد و ساخت

اطالعات، روش هاي  فناوري  زاده:  احسان شريف  از سوي  گردآوري  ـ  تام نامه 
جديد كار را به همراه دارد به طوري كه باعث كاهش هزينه ، بهبود كيفيت انجام امور 
توليدي و افزايش سرعت توليد شده است.اختراع رايانه، امكان پردازش سريع و 
ذخيره حجم انبوهي از داده ها را فراهم آورد و پيشرفت هاي بعدي در زمينه ارتباط 
بين رايانه ها و امكان تبادل داده بين آنها، تبادل و انتقال اطالعات را در سطح وسيعي 
ممكن ساخت. اين رويدادها به همراه ساير پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه 
الكترونيك و ارتباطات اعم از ميكروالكترونيك، نيمه هادي ها، ماهواره و روباتيك به 
ارايه  و  فراخواني  پردازش، ذخيره سازي،  زمينه نحوه جمع آوري،  انقالبي در  وقوع 
اطالعات منجر شد كه شكل گيري فناوري اطالعات حاصل اين رويداد بود. وضعيت به 
وجود آمده و تحوالت صورت گرفته در حوزه فعاليت هاي توليدي، گرچه خود حاصل 
بكارگيري گسترده و همه جانبه فناوري هاي اطالعاتي در اين حوزه اند اما در عين حال 
باعث توجه مضاعف سازمان ها و شركت هاي توليدي به مقوله اطالعات و فناوري هاي 
مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته و سعي 
دارد تا نقش و تأثير فناوري اطالعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كاالها را به 
تصوير بكشد. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي مي شود كه چند سالي است در كشور 
ما افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي، باعث 
شده است تا توجه توليدكنندگان و شركت هاي صنعتي به كيفيت محصوالت، افزايش 

سهم بازار و مساله صادرات معطوف شود.1

كد: 91675
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 CAD و فناوري اطالعات
 در گذشته طراحي قطعات و محصوالت به 
صورت دستي و با استفاده از ميزهاي بزرگ و 
ابزارهاي نقشه كشي انجام مي گرفت و نقشه ها 
همين  به  مي شدند.  ترسيم  كاغذ  رروي  غالبا 
پردردسر  و  وقت گير  عموما  طراحي ها  سبب، 
بودند همچنين در صورت ترسيم اشتباه و يا 
تغيير طرح، اصالح و رسم مجدد نقشه ها زمان 
زيادي را به خود اختصاص مي داد. اين مساله در 
مواردي كه محصول از قطعات متعدد و پيچيده 
بيشتري داشت. نگهداري  نمود  بود،  برخوردار 
نقشه ها و مراقبت از آنها نيز مساله ديگري بود 

كه هم فضاي زيادي را مي طلبيد و هم زمان 
قابل توجهي را براي كدگذاري، بايگاني و بازيابي 
مجدد به خود اختصاص مي داد. با اين همه اين 
نقشه ها تنها نمايانگر شكل و وضعيت هندسي 
و مكاني قطعات نسبت به يكديگر آن هم به 
صورت دو بعدي بودند. به تدريج با بكارگيري 
توسعه  و  ايجاد  و  نقشه كشي  امر  در  رايانه 
امور طراحي  نرم افزارهاي CAD، تحولي در 
و  پيوست. كاهش خطاهاي طراحي  به وقوع 
روش هاي  و  نقشه  ميان  تناسب  ايجاد  توليد، 
توليد، تشخيص آسان روابط اجزاي قطعه در 
مرحله تحليل، تسهيل در آماده سازي مستندات 
از  طراحي  استانداردهاي  افزايش  يا  بهبود  و 

امروزه  بودند.  رايانه  به كمك  مزاياي طراحي 
باافزايش توان رايانه ها در ذخيره و پردازش داده 
همچنين پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه 
فناوري هاي اطالعاتي به ويژه هوش مصنوعي، 
امكانات و قابليت هاي سيستم هاي CAD به 
طور چشمگيري افزايش يافته است. نرم افزارهاي 
پيشرفتهCAD امروزي، امكان ايجاد مدل هاي 
توپر سه بعدي را براي طراح فراهم آورده اند. اين 
نرم افزارها با بهره برداري وسيع از تكنيك هاي 
هوش مصنوعي و به لطف سيستم هاي خبره 
تعبيه شده در آنها، قابليت تجزيه و تحليل طرح ها 

را نيز دارا هستند. 
سيستم مديريت توليد را مي توان يك سيستم 

مقـــاله

صورت گرفته در زمينه الكترونيك و ارتباطات 
اعم از ميكروالكترونيك، نيمه هادي ها، ماهواره 
نحوه  زمينه  در  انقالبي  وقوع  به  روباتيك  و 
جمع آوري، پردازش، ذخيره سازي، فراخواني و 
ارايه اطالعات منجر شد كه شكل گيري فناوري 
براساس  بود.  رويداد  اين  حاصل  اطالعات 
تعريف، فناوري هاي اطالعاتي مجموعه اي از 
كه  مهارت هاست  و  دانش  تجهيزات،  ابزارها، 
و  پردازش  ذخيره سازي،  گردآوري،  در  آنها  از 
انتقال اطالعات )اعـم از متن، تصوير، صوت 

و...( استفاده مي شود. 

اتوماسيون
با افزايش توان رايانه ها در ذخيره و پردازش 
داده همچنين پيشرفت هاي صورت گرفته در 
هوش  ويژه  به  اطالعاتي  فناوري هاي  زمينه 
مصنوعي، امكانات و قابليت هاي سيستم هاي 
يافته  افزايش  چشمگيري  طور  به   CAD
است. نرم افزارهاي پيشرفته CAD امروزي، 
را  سه بعدي  توپر  مدل هاي  ايجاد  امكان 
نرم افزارها  اين  آورده اند.  فراهم  طراح  براي 
هوش  تكنيك هاي  از  وسيع  بهره برداري  با 
مصنوعي و به لطف سيستم هاي هوشمند تعبيه 
شده در آنها، قابليت تجزيه و تحليل طرح ها 
را نيز دارا هستند. به عنوان مثال آنها قادرند 
جرم طرح، حجم طرح و مركز ثقل قطعات را 
محاسبه و تعيين كنند. مي توانند محل برخورد 
يا فصل مشترک قطعات مونتاژي را بررسي 
كنند و خواص مكانيكي قطعات نظير تنش و 

يا جريان گرمايي را مورد تجزيه و تحليل قرار 
دهند. برخي از اين نرم افزارها مي توانند حركت 
قطعات را نيز مورد مطالعه قرار دهند٣ و برخي 
ديگر قادرند نقاط و زمان هاي بازرسي قطعه را 
تعيين سازند. آنها حتي پايگاه اطالعاتي مورد 
نياز توليد محصول را به وجود مي آورند. پايگاه 
مذكور شامل تمام اطالعات مربوط به محصول 
از ديد طراحي، از اطالعات هندسي، ليست مواد 
تا  گرفته  غيره  و  مواد  قطعات، مشخصات  و 
اطالعات اضافي مورد نياز براي توليد مي شود.
سيستم هاي قدرتمند CAD فعلي، همچنين 
بانك  با سيستم هاي  تبادل اطالعات  قابليت 
اطالعاتي و انتقال داده ها به ساير نرم افزارهاي 
ويژگي،  اين  كه  هستند  دارا  نيز  را  توليدي 
كارآيي آنها را به نحو چشمگيري افزايش داده 
است. بر اساس اين گزارش كه اطالعات آن 
از پايگاه مقاالت علمي مديريت دريافت شده 
است، به طور سنتي وظيفه كنترل كيفيت با 
و  دستي  بازرسي  روش هاي  از  بهره گيري 
رويه هاي نمونه برداري آماري انجام مي گرفت. 
به  و  بوده  وقت گير  عموما  دستي  روش هاي 
پرسنل ماهر و صرف دقت بسيار نياز داشت٤ .

توليد يكپارچه رايانه اي
فناوري  نوعي  رايانه اي  يكپارچه  توليد 
وابسته  صنعت  هر  به  مي تواند  كه  است 
شده و توسط آن صنعت هدايت شود، بدين 
مجموعه  برحسب  صنعت  هر  كه  معني 
خاص  موقعيت هاي  و  نيازمندي ها  تجارب، 

يكپارچه  توليد  براي  ويژه  شرايطي  خود، 
رايانه اي فراهم مي آورد. از اين رو، تعاريف و 
توصيف هاي متفاوتي براي آن وجود دارد. در 
زير نمونه هايي از توصيف هاي صورت گرفته 
رايانه اي  يكپارچه  سيستم  است.  شده  ارايه 
شامل رايانه اي كردن فراگير و سيستماتيك 
سيستم هايي  چنين  است.  توليدي  فرايند 
مشترک،  داده هاي  پايگاه  از  بااستفاده 
فعاليت هايي همچون طراحي به كمك رايانه، 
به كمك  مهندسي  رايانه،  به كمك  ساخت 
را  مونتاژ  و  تعميرات  تست ها،  انجام  رايانه، 

يكپارچه مي  سازند.
هاي  انجمن  كميسيون  عضو  اسپريت، 
اروپايي 19٨٢: سيستم توليد يكپارچه رايانه اي 
عبارت است از بكارگيري يكپارچه اتوماسيون 
پشتيباني  سيستم هاي  و  رايانه  پايه  بر 
تصميم گيري به منظور مديريت فعاليت هاي 
سيستم توليدي، از طراحي محصول تا فرايند 
مديريت  انضمام  به  توزيع  نهايتا  و  توليدي 

توليد و موجودي و مديريت منابع مالي. 
توليد  سيستـم   :19٨٤ براون  و  هارن 
و  مواد  پردازنده هاي  رايانه اي،  يكپارچه 
اطالعات است كه سه زيرسيستم اصلي آنها 
از سيستم فيزيكي كارخانه، سيستم  عبارتند 

تصميم و سيستم اطالعاتي.
ماير 199٠: توليد يكپارچه رايانه اي عبارت 
استفاده  با  از علم و هنر خودكارسازي  است 
از يكپارچگي حاصل از فناوري اطالعات در 

فرآيندهاي توليد. 

شكل شماره يك:ساختار سيستم توليد
 يكپارچه رايانه اي
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همچنين جرثقيل را در مسيري كه به موقعيت 
مزبور منتهي مي شود، هدايت مي كند و زماني 
كه درخواستي براي فراخواني يك پالت انبار 
شده مي رسد نيز رايانه موقعيت آن را شناسايي 
كرده و مجددا جرثقيل را براي برداشتن پالت 

مورد نظر به آن موقعيت هدايت مي كند. 
كاربردهاي  و  مصاديق  ديگر  از  ربات ها 

سيستم هاي دانش پايه و خبره هستند.
منظوره  همه  ماشين  يك  صنعتي  ربات   
خاصي  ويژگي هاي  كه  است  برنامه پذير  و 
از انسان را داراست. از روبات ها در كارهايي 
جوشكاري،  مواد،  جابجايي  و  انتقال  نظير 
بازرسي  و  قطعات  مونتاژ  روكش كاري، 
در  زيادي  تالش  امروزه  مي شود.  استفاده 
جهت هوشمندسازي روبات ها و افزايش توان 
تبع  به  )و  تغييرات محيطي  در شناخت  آنها 
مي گيرد.  مناسب( صورت  واكنش  انجام  آن 

ماير معتقد است كه يك روبات هوشمند بايد 
كردن(،  لمس  و  )ديدن  حس كردن  به  قادر 
كردن  فعاليت  و  سازي(  )تصميم  فكركردن 
كاربرد  او  باشد.  كردن(  كنترل  و  )حركت 
هوش مصنوعي در رابطه با مسائل روبات ها 
را در چهار موضوع مهم مي داند كه عبارتند از 
طراحي، انتخاب روبات، نحوه استقرار فضاي 
تعميرات.  و  نگهداري  و  ريزي  برنامه  كار، 
سيستم هاي CAM نيز از اهميت ويژه اي در 
توليد برخوردارند. يك سيستم CAM شامل 
برنامه ريزي، برنامه ريزي توليد، ماشين كاري، 
در  كه  است  تعميرات  و  نگهداري  و  مونتاژ، 
زمينه ماشين كاري و مونتاژ از فناوري هوش 
چشمگيري  طور  به  ربات ها  و  مصنوعي 

استفاده مي شود. 
نتيجه گيري

فناوري  كه  گفت  مي توان  مجموع  در 

به همراه  را  كار  روش هاي جديد  اطالعات، 
داشته و باعث كاهش هزينه ها، بهبود كيفيت 
توليد  سرعت  افزايش  و  توليدي  امور  انجام 
كرد  يادآوري  مي توان  پايان  در  است.  شده 
كه ميزان يكپارچگي و سطح اتوماسيون در 
شركت  هر  و  بوده  متفاوت  مختلف  صنايع 
توليدي به فراخور پيچيدگي و شرايط حاكم 
بر آن و در نظر گرفتن موقعيت ها و نيازهايش 

در اين مسير گام برداشته است. 
از همين رو، فعاليت هاي تحقيق و توسعه 
و  كارآمدتر  و  توليد  خودكارسازي  زمينه  در 
هنوز  اتوماسيون  جزاير  كردن  هوشمندتر 
توانمندي هاي  و  قابليت ها  و  دارد  ادامه  هم 
توسعه  به  توجه  با  جزاير  اين  از  هريك 
روزافزون فناوري اطالعات و كاهش دايمي 
هزينه فناوري رايانه، در حال تغيير، تكامل و 

پيشرفت است.

مقـــاله
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تصميم گيري  پشتيباني  و  ارتباطي  يكپارچه 
دانست كه كليه فعاليت هاي توليدي ـ تجاري 
را پشتيباني مي كند. از جمله مهمترين عللي كه 
به استفاده گسترده از اين سيستم به عنوان يك 
تكنيك مديريت توليد منجر شده، استفاده آن از 
قابليت هاي رايانه براي ذخيره سازي و دستيابي 
به حجم بااليي از اطالعات است كه اين امر 
خود براي هر شركت ضروري مي نمايد. عالوه 
براين سيستم مديريت توليد به ايجاد هماهنگي و 
يكپارچگي ميان فعاليت ها و قسمت هاي مختلف 
توليدي  توليد و مواد در واحد  مانند مهندسي 

كمك مي كند. 

سيستم  MRPII به تدريج از سيستم هاي 
ذخيره داده ها به صورت فايل، به سيستم هاي 
مديريت پايگاه داده تبديل شده و به طور خاص 
به سيستم هاي پايگاه داده هاي ارتباطي گرايش 
يافته؛ به عبارت ديگر، داده ها بايد به گونه اي 
ذخيره شوند كه از طرفي از ذخيره سازي زايد آنها 
در جاهاي مختلف اجتناب شود و از طرفي ديگر 
دستيابي به هر حالت دلخواه )اعم از جستجو يا 

گزارش( را تسهيل سازند)شكل شماره دو( 
پايگاه داده هاي توليد مورد نياز اين سيستم 
شماره  )نظير  قطعات  اصلي  اطالعات  شامل 
اندازه  سياست  شمارش،  واحد  شرح،  قطعه، 

انباشته، موقعيت در انبار و... ( اطالعات موجودي، 
ليست مواد، اطالعات مسير )مجموعه عمليات 
ساخت يا مونتاژ قطعه(، اطالعات مراكز كاري 
ابزارآالت  اطالعات  و  و...(  هزينه  )ظرفيت، 

مي شود. 
سيستم انباشت و برداشت خودكار كه به آن 
انبار اتوماتيك نيز گفته مي شود، سيستمي است 
كه مواد را با استفاده از جرثقيل هاي تحت كنترل 
رايانه انبار كرده و در موقع لزوم فراخواني مي كند. 
سيستم مزبور، هر پالت دريافتي را نوعا با استفاده 
از سيستم باركد شناسايي و يك موقعيت خالي 
و مناسب در قفسه ها را براي آن انتخاب مي كند 

)MRP II(شكل شماره دو:برنامه ريزي منابع توليد
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كليه  در  پروژه  نيز خطرات  تام  در شركت 
نصب  تا  طراحي  از  پروژه  اجراي  مراحل 
مناسب  تكنيك  از  استفاده  با  وراه اندازي 
مديريت  مرتبط  ريسك هاي  و  شناسايي 
استفاده  مورد  تكنيك هاي  از  يكي  مي شود. 
در شركت تام تكنيك شناسايي خطر هزوپ1 

است.
معرفي تكنيك

اين روش نخستين بار در صنايع فرآيندي 
و  موفقيت  به  توجه  با  و  شد  گرفته  كار  به 
تجربه موجود كاربردهای بعدی آن نيز عمدتا 
روشی   HAZOP است.  بوده  زمينه  اين  در 
است برای شناسايی كليه انحرافات احتمالی از 
عمليات مورد انتظار طراحی و كليه خطراتی كه 
ممكن است از اين انحرافات ايجاد شود. در اين 
روش، با بهره جويی از مجموعه ای از واژه های 
راهنما)بيشتر از، كمتر از و واژه های ديگر(اثر 
تغيرات گوناگون در هر فرايند بررسی می شود. 
به اين ترتيب، می توان پيش از رخداد حادثه، 

هريك از خطرهای احتمالی فرايند و اثر آن 
را تشخيص داد.

منابع اطالعاتی مورد استفاده در اين روش 
عبارتند از

و  كار  فنی  نقشه  و  لوله كشی  1- سيستم 
نمودار جريان فرآيند

٢- نقشه كارخانه وروش های عملياتی 
٣- روش های اضطراری و شرح وقايع قبلي) 

نقص ها، نشت ها، شبه حادثه ها و...(
قرار  بررسی  مورد  كه  معمول  پارامترهای 

می گيرند عبارتند از :
جريان، دما، فشار، تركيب، حالت ماده، سطح 
مايع، تست و نگهداری ، خوردگی ، تركيدن 

لوله ، و....
مطالعه  يك  اجرای  مختلف  مراحل 

HAZOP بدين شرح است :
تعيين  و  كار  وسعت  و  حوزه  تعريف   -1

اهداف مطالعه
٢- انتخاب تيم اجرا كننده

تحليل  و  تجزيه  و   HAZOPاجرای  -٣
نتايج آنها

٤- مستندسازی نتايج
۵- پيگيری اجرای توصيه ها و پيشنهادهاي 

ارايه شده برای كنترل خطرات
در مطالعه HAZOP پس از تعيين سيستم 
مورد نظر و اهداف مطالعه، اولين گام در راستای 
افزايش تمركز بر روی انحرافات ممكن تقسيم 
سيستم به بخشهای كوچكتر و به عبارت ديگر 

انتخاب گروه های مطالعاتی خواهد بود.
 هر گروه مطالعاتی بخشی از سيستم است 
كه در آن امكان تغيير پارامترهای فرآيند وجود 

دارد.
پس از اين مرحله تيم عملياتی انتخاب و 
تيم  رهبر  آن مشخص می شود وظيفه  رهبر 
توسط  شده  جمع آوری  اطالعات  جمع بندی 
است  مسيری  در  تيم  هدايت  و  تيم  اعضای 
كه در نهايت بتوانند با همكاری همديگر كل 

سيستم يا فرآيند را مورد ارزيابی قرار دهند.

كاربرد تکنيک HAZOP در صنايع فرآيندي

كد: 91676

مقدمه  
تام نامه ـ بهزاد افسرطال و محبوبه محرم:شركت هاي پيمانكار EPC مسووليت كل پروژه از 
طراحي تا نصب و راه اندازي را بر عهده دارند. لذا الزم است ريسك هاي تمامي فرآيندها شناسايي 
و مديريت شوند. تكنيك هاي مختلفي بر حسب نوع و پيچيدگي فعاليت وجود دارد مانند تكنيك 
FTA، FMEA، HAZOP، JSA كه با استفاده از آنها مي توان خطرات فرآيندها را شناسايي كرد.

1- HAZOP: (Hazard and Operability Study(
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تيم HAZOP كه تعداد اعضای آن در 
بايد  نفراست،  بهترين حالت چهارتا هشت 
را  مصرف كنندگان  و  اپراتورها  طراحان، 
روش  يك   HAZOP روش   . برگيرد  در 
پيچيده  برای سيستم های  مناسب  واكاوی 
گونه ای  به  را  سيستم  سخت افزار  و  است 
نتايج  همچنين  می كند  بررسی  جامع 
حاصل از اين روش بسيار دقيق و مفصل 

. هستند
با  را  خود  مطالعه   HAZOP تيم 
آغاز  گره  يك  تغذيه  ورودی  انتخاب 
كرده و در ادامه برای هر پارامتر عملياتی 
برای  می گيرد؛  كار  به  را  كليدی  كلمات 
مثال آيا وجود جريان اضافی ممكن است 
انحراف  باشد  منفی  جواب  صورتی كه  در 
در  می گيرد؟  قرار  بررسی  مورد  بعدی 

سوال  اين  جواب  بودن  مثبت  صورت 
آيا جريان اضافی فوق  مطرح می شود كه 

باشد؟  خطرناک  می تواند 
بيش  علل  ساير  باشد  منفی  جواب  اگر 

از حد بودن جريان بررسی خواهد شد.

شده  ارايه  كليدی  كلمات  مجموعه  از 
برای  می تواند  تيم  يك،  شماره  درجدول 

بپرسد. را  وضعيت دلخواه سواالتی 

بررسي  در   HAZOP اجراي 
CNG ايمني جايگاه هاي  

جايگاه هاي  ايمني  بررسي  منظور  به 
الزامات  با  مطابق  تام  شركت   CNG
تخصص  از  بهره گيري  و  كارفرما 
مسلط  و  صالحيت  صاحب  مشاورين 
در  خطر  مطالعه  تكنيك،  اين  اجراي  به 
صورت   HAZOP شيوه  به  پروژه  اين 

گره هاي)Node(مشخص  تعداد  پذيرفت. 
شده در اين مطالعه ٧ مورد است كه طي 
در  كه  شد  شناسايي  خطر  نقطه   ٨٣ آن 
هيچ يك از آنها ريسك قابل توجه و غير 

قابل قبولي گزارش نگرديد .
 1٨ ايمني،  ارتقا  منظور  به  همچنين   

. ارايه شد  پيشنهاد 

نتيجه گيري
يك  عنوان  به   HAZOP تكنيك 
مي تواند  پيشگيرانه  و  آينده نگر  تكنيك 
به  و  سيستم  يك  مراحل  كليه  در  در 

مخاطرات  كليه  طراحي  مرحله  در  ويژه 
را شناسايي و ريسك آن را محاسبه كند. 
كنترلي  اقدامات  و  مخاطرات  شناسايي 
در  مهمي  نقش  مي تواند  پيشگيرانه 
داشته  حياتي  نقش  تاسيسات  ايمن سازي 

باشد. 
امروزه به طور گسترده از اين تكنيك و 
ساير تكنيك هاي مشابه به منظور بررسي 
مي شود  استفاده  فرآيندي  صنايع  ايمني 
در  مي توان  تكنيك  اين  از  همچنين 
معدني،  صنايع  فرآيندهاي  ايمني  بررسي 

كرد. استفاده  شيميايي  صنايع 
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مقـدمه اي بـر
 توليـد پراكنده

كد: 91677

و  تغيير  با  امروزه  جواديان:  محمد  علي  سيد  ـ  تام نامه 
تحوالت  بروز  شاهد  برق  صنعت  در  روزافزون  پيشرفت 
عمده اي هستيم كه تحت عنوان كلي تجديد ساختار صنعت 
برق مطرح مي شوند، انقالبي كه آهسته آهسته روش ارتباط 
تحول  اين  از  بخشي  مي دهد.  تغيير  انرژي  ابزار  با  را  ما 
مي شود،  انجام  توان  توليد  بخش  در  كه  اجتناب ناپذير 

تكنولوژي توليد پراكنده)DG( است.
منابع توليد پراكنده در مقايسه با ژنراتورهاي بزرگ و نيروگاه ها، حجم 
و ظرفيت توليد كمتري داشته و با هزينه پايين تري راه اندازي مي شوند 
همچنين اتصال اين توليدات به شبكه هاي توزيع منافع زيادي از جمله 
كاهش آلودگي محيط زيست، باال بودن بازدهي اين منابع در توليد برق، 
باالبردن كيفيت برق رساني به مشتريان، كاهش تلفات در شبكه هاي 
توزيع، بهبود پروفيل ولتاژ، آزادسازي ظرفيت شبكه و بسياري از موارد 

ديگر به دنبال دارد.

احتراقي،  موتورهاي  جمله  از  گوناگوني  انواع  داراي  پراكنده  توليد 
انرژي  بادي،  هاي  توربين  ها،  ميكروتوربين  احتراقي،  توربين هاي 
بيوماس، پيل هاي سوختي و سلولهاي فتوولتائيك است. اين تكنولوژي ها 

را مي توان به سه دسته كلي تقسيم  كرد:
1- تكنولوژي هايي كه بر اساس سوخت هاي فسيلي كار مي كنند. 
موتورهاي احتراقي، ميكروتوربين ها و پيل هاي سوختي در اين گروه قرار 

مي گيرند.
٢- تكنولوژي هايي كه بر پايه استفاده از انرژي هاي نو استوارند. اين 
دسته نيز شامل توربين بادي، سلول هاي خورشيدي، انرژي موج، زمين 

گرمايي و بيوماس است.
استوارند.  انرژي  ذخيره سازي  اساس  بر  كه  تكنولوژي هايي   -٣

ابر  اين دسته نيز شامل باتري ها، چرخ هاي طيار، ذخيره سازي انرژي 
رساناي مغناطيسي )SCMES)، خازن ها، ذخيره سازي هاي انرژي با 

فشرده سازي هوا)CAES) و هيدرو پمپ ها است.
بر اساس محدوديت توليد توان، عوامل تاثيرگذار در توليد و نيز نوع 
توان توليدی می توان توليدات پراكنده را از لحاظ مشخصه عملكردی به 

صورت زير تقسيم بندی كرد:
گروه اول شامل توربين های گازی، موتورهای احتراقی و واحدهايی 
هستند كه به ژنراتورهای سنكرون مجهزند. اين واحدها می توانند شبيه 
نيروگاه های توليد متمركز مدل سازی شوند و دارای دو محدوديت هستند. 
محدوديت اول آنها مربوط به توان خروجی و محدوديت دوم مربوط به 

اين گروه تاخير در افزايش توليد توان در مدت زمان خاصی است.
و سلول های  بادی  توربين های  قبيل  از  توليدكننده ها  از  دوم  گروه 
می كنند.  كار  نو  انرژی های  پايه  بر  كه  هستند  گروهی  خورشيدی، 
مشخصه اصلی اين واحدها اين است كه توان خروجی آنها به شدت 
تحت تاثير شرايط محيط است بنابراين اين نوع واحدها مناسب برای 

استفاده در مواقع اضطراری نيستند.
گروه سوم از منابع توليد پراكنده ذخيره كننده های انرژی مانند باتري ها 
در  در  زمانی  محدوديت  پراكنده  توليد  واحدهای  از  نوع  اين  هستند. 
قابليت توليد توان دارند. به عبارت ديگر انرژی تحويلی اين واحدها به 

مصرف كنندگان محدود است. 
استفاده از منابع توليد پراكنده منافع فراواني به دنبال دارد كه برخي از 
اين منافع به عواملي چون نوع فناوري بكار رفته در منابع توليد پراكنده 
وابسته است. به طور كلي مزايای استفاده از منابع توليد پراكنده از سه 

ديدگاه قابل توجه است كه در ادامه به آن اشاره شده است.
 1- مزاياي منابع توليد پراكنده براي مصرف كننده

- افزايش قابليت اطمينان انرژي اكتريكي توليد پراكنده
- توليد منبع انرژي مناسب در مكان مناسب 

- تهيه انرژي الكتريكي با كيفيت مطلوب مورد نياز 
- افزايش بازدهي سيستم براي كاربردهاي معمولي، با استفاده هم 

زمان از برق و گرما 
- امكان كاهش هزينه هاي پرداختي براي انرژي الكتريكي با استفاده 

از واحدهاي اختصاصي 
- فراهم كردن امكان استفاده از انرژي الكتريكي براي مناطق دور از 

دسترس كه احداث شبكه هاي الكتريكي، غيرممكن يا پرهزينه است.
2- مزاياي منابع توليد پراكنده براي شركت هاي برق

اندازه،  دليل  به  تهديدات  و  ريسك  ميزان  شدن  محدود   -
انعطاف پذيري، مدت زمان نصب و راه اندازي سريع، سازگاري با محيط 
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زيست و سيستم هاي سوختي انعطاف پذير اين منابع توليدي 
- پرهيز از هزينه هاي گزاف احداث و توسعه سيستم هاي انتقال و 

توزيع با نصب واحدهاي توليد پراكنده در مجاورت مصرف كنندگان 
- پرهيز از صرف هزينه هاي ناشي از عدم قطعيت در پيش بيني ميزان 

بار و ظرفيت در دسترس، با افزايش ظرفيت نصب شده با رشد بار 
- فراهم كردن معبرهاي نسبتا كم هزينه اي براي بازارهاي رقابتي برق 
- فراهم كردن بازارهايي در مناطق دور دست فاقد سيستم هاي انتقال 

و توزيع و مناطق فاقد انرژي الكتريكي به دليل مالحظات جغرافيايي
3- مزاياي ملي منابع توليد پراكنده

- كاهش گازهاي گلخانه اي به دليل استفاده از منابع توليد پراكنده 
مبتني بر منابع انرژي هاي تجديدپذير 

- فراهم كردن هزاران شغل مختلف مستقيم و غيرمستقيم 
- ايجاد بازارهاي رقابتي و افزايش داد و ستدهاي مستقيم و غيرمستقيم 
- افزايش بازدهي سرمايه گذاري هاي مختلف به دليل بهبود قابليت 

اطمينان و كيفيت برق تحويل شده به مصرف كنندگان
عالوه بر سودمندي زياد ناشي از واحدهاي توليد پراكنده، بكارگيري 
اين واحدها معايبي را نيز به همراه دارد از جمله آنها مي توان به اين موارد 

اشاره كرد :
- پيچيده شدن حفاظت سيستم

مورد  شعاعي  صورت  به  معموال  توزيع  شبكه هاي  كه  آنجايي  از 
بهره برداري قرار مي گيرند؛ يعني اين كه تنها يك منبع توان در ابتداي 
يك فيدر همه بارهاي فيدر را تغذيه مي كند، سيستم حفاظتي شبكه هاي 
توزيع نيز بر مبناي شعاعي بودن آنها طراحي مي شود. با نصب منابع توليد 
پراكنده در داخل شبكه هاي توزيع، شارش توان از حالت شعاعي خارج 
مي شود بنابراين هماهنگي انجام شده بين تجهيزات حفاظتي شبكه، قبل 

از نصب منابع توليد پراكنده، ديگر معتبر نخواهد بود. 
البته ميزان تاثير توليد پراكنده بر روي هماهنگي عناصر حفاظتي از 
قبيل فيوزها، فيوزها و بازبست ها و رله ها بستگي به اندازه ظرفيت اين 

منابع، نوع و نيز محل نصب آنها دارد.
- مشكالت كيفيت توان و قابليت اطمينان )برخي موارد(

 اتصال منبع توليد پراكنده به شبكه ممكن است كيفيت توان شبكه 
به  مي توان  موارد  اين  جمله  از  كند.  نامناسب  تغييرات  دستخوش  را 
موضوعاتي چون اندازه ولتاژ، بازه فركانس و هارمونيك هاي ولتاژ وجريان 
اشاره كرد همچنين مطالعات دقيق والزم در جهت كاهش اثرات منفي 
ناشي از عدم هماهنگي منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع، كاهش 

اثرات منفي آنها روي قابليت اطمينان شبكه را به دنبال خواهد داشت.
- بهره برداري وكنترل شبكه دشواري

بديهي است كه با بكارگيري منابع توليد توان در شبكه هاي توزيع 
بهره برداري وكنترل آنها مشكل تر خواهد شد. براي جلوگيري از تغذيه 
بخش هاي بي برق شده) براي تعميرات و...( توسط منابع توليد پراكنده 
بايد تدابير حفاظتي مناسبي اتخاذ شود همچنين به منظور دست يابي 
به اهداف بهره برداري،  بايد در صورت نياز سيستم هاي مخابراتي را در 
محل استقرار منابع توليد پراكنده، نصب كرد يا اين كه سيستم هاي مورد 
استفاده براي اتصال منابع توليد پراكنده  به تجهيزات حفاظتي مناسبي 
مجهز باشند تا در شرايط غيرطبيعي از كاركرد موازي منابع توليد پراكنده 

با شبكه، ممانعت به عمل آيد.
 همه مطالب گفته شده گوياي اين نكته است كه با منابع توليد پراكنده 

بهره برداري و كنترل شبكه مشكل تر مي شود. 
تكنولوژي هاي مختلف توليد پراكنده كاربردهاي مختلفي در شبكه هاي 

توزيع دارد. در ادامه به برخي از كاربردهاي توليد پراكنده اشاره مي شود:
• توليد پراكنده آماده به كار

از واحدهاي توليد پراكنده مي توان به صورت آماده به كار، جهت تغذيه 

بارهاي حساس مانند بيمارستان ها و كارخانجات، زماني كه به شبكه 
متصل نيستند، استفاده كرد.

• اصالح اوج بار 
هزينه هاي برق مشتريان بر اساس منحني تقاضاي بار تغيير مي كند، 
به طوري كه در طول مدت پيك بار، برق با قيمت بيشتري به مشتريان 

فروخته مي شود.
 از اين رو بكارگيري واحدهاي توليد پراكنده برق در چنين مواقعي، 
مي تواند هزينه برق مصرفي، براي مصرف كنندگان را كاهش دهد. از 
طرفي اين امر سبب مسطح شدن قله اوج بار منحني تقاضاي بار، خواهد 

شد. 
• كاربردهاي دور دست و محلي 

واحدهاي توليد پراكنده برق مي توانند به طور مستقل توان مورد نياز 
نواحي دوردست را تامين كنند. در اين نواحي مي توان از واحدهاي توليد 
پراكنده، براي كارهايي هم چون روشنايي، گرمايش، سرمايش، ارتباطات 
و پروسه هاي صنعتي كوچك استفاده كرد همچنين گاهي از اين واحدها 
براي بارهاي حساس جهت تنظيم ولتاژ و نيز پشتيباني هنگام اتصال به 

شبكه استفاده مي شود.
) CHP ( توليد هم زمان گرما و برق •

توليدات پراكنده اي كه قابليت تهيه همزمان گرما و الكتريسيته را 
دارند، داراي راندمان انرژي بااليي هستند. گرماي توليد شده از تبديل 
سوخت به انرژي الكتريكي مي تواند براي كاربردهايي هم چون گرمايش 
بيمارستان ها، مراكز تجاري و پروسه هاي صنعتي در همان محل مورد 

استفاده قرار گيرد. 
• بارپايه 

يكي ديگر از اهداف بكارگيري واحدهاي توليد پراكنده برق، استفاده از 
اين واحدها براي تامين قسمتي از توان مورد نياز بار پايه مورد نياز شبكه 
است كه مي تواند باعث كاهش تلفات افزايش كيفيت برق و بهبود پروفيل 

ولتاژ سيستم شود.
• پشتيباني شبكه  

شبكه الكتريكي از قسمت هاي مختلفي همچون واحدهاي توليدي، 
خطوط انتقال فشار قوي و پست هاي توزيع محلي تشكيل شده است. 
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در داخل اين شبكه مي تواند مزاياي 

مختلفي را براي شبكه به دنبال داشته باشد. 
در خصوص مزاياي توليدات پراكنده در پشتيباني از شبكه مي توان 

به موارد زير اشاره كرد:
- پشتيباني ولتاژ و فركانس به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه

- ممانعت يا به تعويق انداختن احداث توسعه هاي پرهزينه سيستم 
انتقال و توزيع 

- كاهش تلفات خطوط 
- آزادسازي ظرفيت خطوط 

- كاهش نيازمندي هاي ذخيره مراكز توليد انرژي الكتريكي مركزي
- كاهش مصرف سوخت در مواقعي كه منابع توليد پراكنده تجديدپذير 

يا پر بازده در ايستگاه هاي توليد انرژي الكتريكي استفاده شده باشند.
با در نظر گرفتن موارد ذكر شده شامل كاربرد، مزايا و معايب، مشخصه 
هاي عملكرد و تكنولوژي هاي در دسترس مي توان نصب به استفاده 

يا عدم استفاده از توليد پراكنده)DG) تصميمات الزم را اتخاذ كرد.
به دليل اين كه اكثر تجهيزات در تمامي تكنولوژي هاي توليد پراكنده 
در خارج از كشور توليد مي شود، با توجه به روند رو به كاهش تحريم ها، 
هزينه هاي اوليه سرمايه گذاري به مقدار قابل توجهي كاهش مي يابد 
همچنين در صورت اجراي كامل طرح هدفمندي يارانه ها و نزديك 
شدن قيمت حامل هاي انرژي به قيمت واقعي طرح هاي توليد پراكنده 

نه تنها توجيه پذير بلكه الزم االجرا خواهند بود.
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مصاحبه با غفار صفايي پور يكي از شاعران تام ؛
قالب هاي شعر قديم جوابگوي نياز انسان امروزي نيست

تام  نامهـ  عباداله فضلي: ميهمان اين شماره، غفار صفايي پور 
موقعيت  دليل  به  پروژه است،  كنترل  و  برنامه ر يزي  واحد  از 
كاري، تقريبا با عمده پرسنل تام ارتباط دارد. در هر زمينه اي كه 
با وي صحبت مي شود، به ادبيات و شعر ختم مي شود. دليلش 

عالقه فراواني او به اين حوزه است.  
بايگاني  مسوول  با  صميمانه اي  گفتگوي  حاصل  زير  متن 

الكترونيكي اسناد انبار تام است.

 لطفا خود را براي مخاطبان تام نامه معرفي كنيد؟
من غفار صفايي پور متولد خرداد پنجاه، شهر زيباي رامسر، ليسانس 
جغرافيا، پدري دارم بهتر از آب روان، مادري بهتر از برگ درخت و يك 

دختر چهارساله هم به نام فاطيما  كه تمام زندگي من است.

  االن مشغول چه كاري هستيد؟
از دي ماه  ٨٨ مسووليت اسكن و توزيع اسناد شركت را عهده دار شدم 
و در اين مدت تالش كردم در درجه اول رضايت خداوند و بعد رضايت 
همكاران را به دست بياورم. اسكن اسناد و توزيع نسخ سيستمي يكي 

ازفعاليت هاي خوبي بود كه در شركت انجام شد.

 شعر گفتن را از كي و كجا شروع كرديد و چند سال هست 
كه در اين زمينه فعاليت داريد؟

در كودكي، به آواز جيرجيرک ها و قورباغه ها، زندگي و مرگ آدم ها 

مي انديشيدم. كتاب در خانه  ما فراوان بود و من مي خواندم و مي نوشتم. از 
همان زمان تا به اين لحظه در گيرهمان حس هستم.  باور كنيد من ادبيات 
را ول كردم ولي ادبيات مرا ول نمي كند. داستان من و ادبيات بي شباهت 

به داستان پوست خرس موالنا نيست!

 ادبيات دقيقا چه چيزي را دنبال مي كند؟
ادبيات شاخه اي از هنر است. هنر زبان جدايي روح انسان از خداوند 
است. از بحث »هنر براي هنر« كه بگذريم، بايد گفت كه ادبيات در هر 
دوره اي به يك سري از مسايل دنياي آدمي ورود پيدا كرده است. يك 
زمان به دنبال تسكين تنهايي آدمي و  زماني هم به دنبال بهبود روابط 
انساني بوده است .ادبيات قديم ما حول دو محور نيكي و عشق مي گردد 
اما بايد گفت ادبيات هيچ گاه زاده نمي شود بلكه تكرار مي شود. از ابتداي 
آفرينش تا به حال همان چند پرسش قديمي است كه بي جواب مانده 
است: عشق،  مرگ ، خدا، اينكه از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم و... 
با توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي ، فيلسوفان و پيامبران و شاعران 

هركدام به نوعي به اين پرسش ها جواب داده اند. به قول حافظ:
يك قصه بيش نيست حرف عشق و اين عجب

كز هر زبان كه مي شنوم نامكرر است

    ظاهرا در باره اديان الهي هم مطالعه مي كنيد .
بله از سال ٧۵ درباره اديان الهي كتاب مي خوانم. عجيب اين است كه 

يك جمله هست كه در تمام اديان تكرار شده است:

فرهنگ و هنر

غفار صفايي پور از كارشناسان معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي ، تام نامه/ عكاس: محمد كياني

كد: 91678
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آنچه براي خود نمي پسندي براي ديگران هم نپسند.
راستش مطالعه در اديان الهي ريسك بزرگي است. آدم به لحظه هاي 

شوري مي رسد كه نمي داند چكار كند: به قول حافظ:
طريق عشق طريقي عجب خطرناک است

نعوذ باهلل اگر ره به مقصدي نبري

 آيا هنر و كار روزانه  به نوعي تداخل با هم ندارند؟
سرودن شعر نيازمند مهرباني و آرامش است. وقتي شعري در مي زند 
آن وقت نياز به سكوت پيدا مي كنيد.خيلي وقت ها شعري مي آيد و بعد 
اندوهگين مي شود و مي رود. حاال كجا، نمي دانم. شايد به قول سهراب، 

مي رود و پشت حوصله نورها دراز مي كشد!

 شركت تام شركتي پروژه محور است و شما داراي روح 
شاعرانه ايد چه طور اين دو در كنار هم قرار مي گيرند؟

آيا كتاب »بارون درخت نشين« اثر ايتالو كالوينا را خوانده ايد؟ پسركي 
ايتاليا  اومبروزياي  جنگل هاي  درخت هاي  باالي  مي گيرد  تصميم  كه 
زندگي كند و هيچ گاه پايين نيايد تنها به اين دليل كه بتواند با يك فاصله 
مردم را بهتر ببيند؟ شاعر در آن واحد، هم حضور دارد و هم غايب است. 
ما دنيا را آن گونه كه هست، مي بينيم. شاعر مي خواهد دنيا را آن گونه ببيند 
كه بايد باشد. همان كه  فالسفه يوناني آن را عصر زرين نام نهاده اند. به 

همين دليل هست كه عنصر اصلي شعر خيال است:
هرگز حديث حاضر و غايب شنيده اي

من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است.

 آيا پيش آمده است كه حرف هايي را به زبان عاميانه 
نتواني بگويي و بعد به زبان شعر گفته باشي؟

بله. يك بار شعر يك شاعري  را نقد كردم و نكاتي را يادآور شدم. بعد 
دوست مشترک مان نقد تندي براي من فرستاد. من هم در جواب تنها 
نوشتم: »شبلي موافقت را گلي انداخت...«.بعد از چند روز دوستم در جواب 

همين يك خط من نوشت: »وقت داري بريم زير باران گريه كنيم؟«

  به كدام قالب شعري عالقه مند هستيد؟
به نظر من قالب هاي شعر قديم، جوابگوي قلب  شعر سپيد. چون 
انسان امروزي نيست. انگار انسان امروز ادامه انسان ديروز نيست كه 
شعر ديروز به دادش برسد. انسان امروزي ديگر داناي كل نيست بلكه 
نقطه اي در اقيانوسي از ناآگاهي هاست. زمين هم كه در نگاه انسان امروز 
ديگر مركز كاينات نيست. انسان امروز از همه نظر زير و رو شده است. 

ديگر نمي توانيم بگوييم:
همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت

كه رقيب در نيايد به بهانه گدايي
بلكه اين جوري به زبان امروز نزديك تر مي شود كه من گفته ام:

تو يا من چه فرق مي كند
از ما دوتن

آنكس كه نخست گفت دوستت دارم 
گناه كرده بود

هيچ كس براي هيچ كس خلق نشده است.

 افراد مورد عالقه شما در هنر چه كساني هستند؟
معبودهايم  جويس  جيمز  و  اشتاين بك  جان  غربي،  نويسندگان  از 
هستند. داستان هاي كوتاه بورخس و چخوف بي نظير هستند. در ايران 
صادق چوبك، هدايت، بزرگ علوي و... تالش كردند،  ادبيات ما را به 
دنيا نشان دهند. در شعر معاصر، سهراب سپهري و فروغ را خيلي دوست 
دارم. در شعر قديم هم موالنا يكه تاز است. بسياري از پرسش هاي امروزي 

بشري را موالنا در ٨٠٠سال پيش به روشني پاسخ داده است. 
در سينماي ديني، آندره تاركوفسكي با فيلم هايي مانند استاكر، ايثار و... 
بي همتاست. »مردي كه ليبرتي واالنس را كشت« اثر جان فورد به اعتقاد 
من بهترين وسترن دنيا و موسيقي فيلم »خوب بد زشت«، اوج موسيقي 
وسترن است اما نبايد از يك نكته مهم بگذريم و آن اين است كه به 
داليل تاريخي ادبيات ما در تمام زمينه ها، ابزارهاي معنوي و ظرفيت 

جهاني شدن را دارد.

  راجع به كلماتي كه عنوان مي كنم اولين كلمه يا جمله اي 
كه به ذهنت خطور مي كند بگو

آرزو: سالمتي كودكان دنيا
كالغ: ياد كالغ  كالس دوم ابتدايي مي افتم و آه مي كشم

دخترم: هر كودكي كه به دنيا مي ايد به اين معني است كه خداوند 
هنوز از انسان نا اميد نشده است.

بخشش: ببخشيم زيرا نيازمند آرامشيم.
دنيا: مجو درستي عهد از جهان سست نهاد   

      كه اين عجوز  عروس هزار داماد  است
هم  آنجا  احتماال  بهشت: 

خواهم  نسخ  توزيع  مسوول 
بود!

سروده هايتان  از   
نمونه اي بگوييد.

در  كه  مي دانم 
من  براي  بهشت 

جايي است
ر  يبا جو
چكي  كو

است
علی   يز ر

هم هست
ـ  ريحانه  و 

دختر كوچك پاييز 
 من اما مي خواهم 
با خدا قراری بگذارم

بهشت را بدهم
تمام  رنج   برابر  در  و 
كودكان جهان را به جان 

بپذيرم .

براي  طنزي   
گفتن به ياد داري؟  

تلخ  زبان  طنز  بله، 
آدم هاي فراموش شده جامعه 

است.
يه روز آقايي داشت ماشينش را 

مي شست. اول از پالک شروع كرد، به او 
گفتم چرا اول پالک ماشينت را مي شويي؟ آهي كشيد و گفت: آخه هفته 
قبل ماشينم را شستم وقتي رسيدم به پالكش، ديدم كه اي بابا اين كه 

ماشين من نيست.

    حرف آخر
حرف آخر را اجازه بدهيد خوانندگان اين سطرها بزنند.

39
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كياني:  محمد   – تام نامه 
شهريورماه   29 و   25 روزهاي 
خاص  و  شاد  روزهاي   1394
كه  چرا  بود؛  تام  خانواده  براي 
فرزندان  ميزبان  تام  روزها  اين 
مقاطع  در  همكاران  دانش آموز 

بود. تحصيلي  مختلف 
و  پدر  كنار  در  حضور  روز  يك   
مادر در محل كار براي هردو طرف 
كه  اين  ضمن  نبود  لطف  از  خالي 
شركت  به  تازه  شوري  و  روحيه 

شد. منتقل 
تفريحي)بازديد  اردوي  برگزاري 

و  چيتگر  تفريحي  مجموعه  از 
بازديد  تيراژه(،  عجايب  سرزمين 
زيرمجموعه  شركت هاي  از  يكي  از 
ايران خودرو)GPI(، معرفي شركت، 
در  موفق  همكاران  از  يكي  معرفي 
دكتر  تحصيل)آقاي  و  كار  زمينه 
ربات  سالن  از  بازديد  و  باستاني( 
اين دو روز  بود كه طي  برنامه هايي 
تحصيلي  عزيزان)مقاطع  اين  براي 
داده  ترتيب  دبيرستان(  تا  ابتدايي 

شد.
 ٢۵ روز  در  اردوها  برگزاري 
اضطراب  و  هيجان  شهريور 

بيشتري داشت؛ چرا كه سن و سال 
اين  مثبت  نكته  اما  بود  بچه ها كمتر 
از  بچه ها  از  مراقبت  تيم  كه  بود 
كاله  قبيل  الزم)از  تمهيدات  قبل 
مراقبان  تماس  شماره  يك رنگ، 
حاشيه هاي  با  مواجهه  براي  و...( 

بود. گرفته  نظر  در  را  احتمالي 
نفري   ٢9٣ مديريت  حال  اين  با 
سال  و  سن  كم  نيز  آنها  عمده  كه 
هستند، كاري بسي دشوار بود. حال 
شهربازي  يك  در  آنها  كنيد  فرض 
استفاده  محدوديت  بدون  و  آزاد 
اين  گيرند!  قرار  بازي  وسايل  از 
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كه  مراقبي   ٣٠ حدود  كار  موضوع 
شده  گرفته  نظر  در  كار  اين  براي 
اتوبوس  هفت  حركت  زمان  از  بود 
و...  كردن  صف  به  كردن،  پياده  و 
آن ها  هدايت  و   برنامه  پايان  تا 
دشوارتر  را  خروج  درب  سمت  به 

مي كرد.
و  قد  بچه هاي  از  عظيمي  خيل 
ساعت  در  را  تيراژه  مكان  قد  نيم 
احاطه  ٢۵شهريور  روز  صبح   1٠
هيجان  تمام  با  آنها  بودند.  كرده 
بازيگاهشان  مقصد  به  را  پله  ممكن 
آنقدر  ورود  لحظه  در  مي پيمودند. 
چه  بودند  مردد  كه  بود  باال  هيجان 

كنند. انتخاب  را  وسيله اي 
مي گذشت  بيشتر  زمان  هرچه 
بيشتر  نيز  سفيدها  كاله  انرژي 
با  كه  مراقب ها  انصافا  مي شد! 
را در  آبي و كاله مشكي خود  كاور 
مي دادند،  قرار  بچه ها  ديد  معرض 
دانگ  شش  بچه ها  به  حواسشان 
نيز  بازي  آنها  با  گاهي  و  بود  جمع 
درونشان  كودک  گويي  مي كردند. 

باشد! شده  شعله ور 
با  اما  بود   1٣ تا  9صبح  قرارمان 
اين كه وقت گذشته بود جدا كردن 

به  و  وسايل  از  صف بچه ها 
كار  آنها  ني كردن  سا آ

نبود!

با اين حال آنها توجيه شده بودند 
سمت  به  يك  ساعت  راس  بايد  كه 
همكاري  و  كنيم  حركت  اتوبوس ها 
كارت هاي  كردن  مسترد  براي  آنها 

بود. بازي در نوع خود جالب توجه 
قبل  از  ناهار  برگشتند  كه  تام  به 
مهيا شده بود و پدر و مادرها منتظر 
اداري  وقت  پايان  تا  روز  آن  ورود. 
خود  والدين  كار  محيط  در  بچه ها 

بودند.
دبيرستاني پسران 

مقاطع  اردوي  بر  عالوه  اما 
دختران  و  پسران  و  دختران  ابتدايي 
شهريور   ٢۵ روز  در  كه  دبيرستاني 
نيز  برنامه اي  چنين  رسيد  انجام  به 
نظر  در  دبيرستاني  پسران  براي 
آن  متفاوت.  كار  يك  با  اما  گرفتيم 
هم اين بود كه برايشان يك معرفي 
در  تا  گرفته شد  نظر  در  تام  از  كلي 
با  نيز  حدودي  تا  كنار سرگرمي شان 
فضاي كسب و كار فني و مهندسي 

كنند. پيدا  آشنايي 
اين  در  كه  اين  به  توجه  با   
براي  را  خود  كم  كم  بچه ها  مقطع 
مي كنند  آماده  تكميلي  تحصيالت 
يكي  عنوان  به  باستاني  دكتر  از 
دعوت  شركت  موفق  همكاران  از 
راجع  توضيحاتي  تا  آمد  عمل  به 
دانشگاهي  رشته هاي  و  تام  كار  به 
كار  حوزه  با  مرتبط  مي توانست  كه 

كند. ارايه  باشد،  مهندسي 

اعتمادي  دكتر  نيز  آن  از  پس   
نيز  شركت  اجرايي  قائم مقام 

داشتند.  سخنراني 
ربات  سالن  از  بازديد  ادامه  در 
مراسم  از  پس  تا  شد  كار  چاشني 
از  آنها  كردن  رهسپار  تشريفات 
شركت   بازديد  به  تام  شمال  درب 
از  و  بروند  قالب هاي صنعتي خودرو 
كار  و  صنعتي  محيط  اين  با  نزديك 
نيز  كار  ختام  حسن  شوند.  آشنا  آن 
از  استفاده  و  چيتگر  درياچه  رفتن 
بچه ها  ناهار  صرف  و  بازي  وسايل 
درياچه  اين  اطراف  باز  محوطه  در 
ماشين بازي، سرسره  اين كه  با  بود. 
واليبال  پارک،  سافاري  هيجاني، 
براي  ابزارهايي  ميز  روي  تنيس  و 
محل  اين  در  آنها  بيشتر  هيجان 

بود.
را  ٣۵نفري  توانستيم  سختي  به   
برديم،  همراه  به  اردو  اين  در  كه 
شركت  سمت  به  تا  كنيم  راضي 

برگرديم. 
يك روز در كنار بچه ها روزگاري 
بر  مروري  تا  بود  ما  براي  خوش 
با  آن  شباهت  كه  كنيم  خاطراتي 
اردوي اخير سادگي و شور بچگي و 

بود. نوجواني  دوران  كنجكاوي 
 1٧ ساعت  دانش آموزان  روز  آن  
دريافت  با  و  خود  والدين  همراه 
رهسپار  جديد  سال  تحصيلي  اقالم 

شدند. خانه 

گونـاگون
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تام  نامه ـ مهدي ناصر شريعت: يكي 
يكي مي گويد  اطعام كرد.  بايد  مي گويد 
نماز  مي گويد  يكي  كرد.  محبت  بايد 
شب بخوان و يكي هم مي گويد همه ي 
عبادت ها را انجام بده و همه معصيت ها 
را رها كن، در حالي كه انسان اگر همه  
عبادت ها را انجام دهد و همه معصيت ها 
و  متقي  مي شود  تازه  كند،  ترک  هم  را 
كم  و  دهد  انجام  خوب  هم  را  آنها  اگر 

نگذارد، تازه مي شود محسن.
بياورم؟  را  واجبات  كنم؟  چه  پس 

محرمات را ترک كنم؟
انسان همان  در  نوع سلوک،  اين  با   
با  را  كه شيطان  مي شود  ايجاد  غروري 

شش هزار سال عبادت رجيم كرد.
مي دهد  دست  غروري  ما  به  گاهي 
اهل  واليت  و  محبت  اگر  مي گوييم  و 
است.  تمام  كار  باشيم  داشته  را  بيت 
راهي كه رسول )ص( و علي )ع( با سر 
رفتند ما مي خواهيم خزيده حركت كنيم 

و برسيم؟
بعضي ها مي گويند عبادت جز خدمت 
اين  آدم  به  خدمت  اما  نيست.  خلق  به 
را  رهايي  و  امن  رفاه،  او  به  كه  نيست 
كه  كارهايي  و  گام ها  اين  همه  بدهند. 
در  كرده اند،  دانشمندان  و  اديسون ها 
كه  كارهايي  همه  است.  رفاه  حوزه ي 
حوزه ي  در  كرده اند  روانشنان  همه ي 
هنوز  كه  چيزهايي  همه ي  و  است  امن 
آزادگي  و  رهايي  به  راجع  كس  هيچ 
گريبانگير  چيزي  تا  نكرده  است  انسان 
با  و  است  رهايي  حوزه ي  در  نباشد،  او 
اين همه، اين سوال مطرح است كه »آيا 

انسان به حال خود رها شده است؟«
همه  اين سه گاِم رفاه و امن و رهايي 
هم كه فراهم شود، تازه همان سه گامي  
است كه صالح به قومش گفته بود »آيا 
كنار  و  باغ ها  در  تا  شده ايد  رها  اينجا 
خانه هايي  و  باشيد  درختان  و  چشمه ها 

در رفاه داشته باشيد؟«

اين سه آرماني است كه صالح حدود 
آن  با  را  قومش  پيش  سال  هزار  هفت 
حتي  تو،  حال  است.  كشيده  چالش  به 
اگر انساني باشي كه زندگي فوق مدرن 
چه  باشي  كرده  فراهم  خودت  براي  را 
جوابي براي آن داري؟ آيا مي گويي من 
صالح،  سوال  مي خواهم؟!  را  ها  همين 
سوالي نيست كه بتوان با شايد و محتمل 

است جواب داد.
براي  را  سه  اين  وراي  چيزي  اسالم 
انسان مي خواهد. اسالم آمده است تا در 
را  امن  رفاه دور هستي،  از  هنگامي كه 
به تو هديه دهد و در متن تحول ها، امن 
تو را تامين كند. مي خواهد تو را مطمئن 
نعمت ها.  به  مطمئن  نه  كند،  َقَدر  به 
نمي خواهد تو را رها كند كه متروک و 
رها شده نيستي، بلكه مسوولي حتي در 

قبال زمين ها و حيوانات.
دنبال  به  دنيا،  بزرگ  ثروتمندهاي 
اين هستند كه دلهره هاي خود را چطور 
كنترل كنند، ولي ما هنوز به دنبال اين 
وضع  و  بسازيم  خانه اي  كه  هستيم 

زندگي و بچه ها مان خوب شود. 
انساني كه تحول نعمت ها را مي بيند، 
انساني كه به تحول امكانات و نعمت ها 
هيچ  به  امن،  نه  و  رفاه  نه  دارد،  وقوف 
داشت،چون  نخواهد  دستيابي  كدام 

مي داند كه از آن ها جدا مي شود.
اسالم آمده تا امني را بدهد كه حتي 
تحول  در  و  تاريخ  حركت  در  زمان ،  در 

نعمت ها شكسته نمي شود.
ايمان مي آيد واسالم با حالت قلبي تو 
گره مي خورد، بعد در كار تو تقوا مي آيد 
كار كردن  و خوب  احسان  آن  از  بعد  و 
مي آيد. همه اين مراحل را كه طي كني، 
اما  تازه رحمت خدا به تو نزديك شده، 

واصل نشده و دست نداده است.
حركت  رجا  و  خوف  بال  دو  با  بايد   
به  انسان  كه  نباشد  اين گونه  كرد. 
از  باالتر  چون  شود،  مغرور  خدا  رحمت 

آن  اخبات،  و  است  اِخبات  احسان،  حد 
آن  و  باطني  آن خشيت  باطني،  انكسار 
وصال  به  را  تو  كه  است  دلشكستگي 

رحمت حق مي رساند.
انتظار  گناهانت  با  تو  كه  اينجاست 
اجر داري. با تفريطت، با تقصيرت، طمع 
به  مرا  »اگر  مي كني؛  مطالبه  هيچ،  كه 
كرمت  به  تورا  كني،  مطالبه  گناهانم 
آندازي،  آتش  در  مرا  اگر  و  مي خوانم 
همه دوزخيان را از محبتم به تو خبردار 

خواهم كرد.«
مي شود،  مطرح  خير  كه  اينجاست 
نه  مي شود  مطرح  طمانينه  رفاه،  نه 
و  متحول  كه  شرايطي  به  وابستگي 

متغيرند. مسووليت مي آيد نه رهايي.
نظر  در  بايد  اين مسير  در  را  دو چيز 

داشت: 
يكي اينكه  خود را از هيچ گناهي دور 
فاصله اي  ملجم ها  ابن  با  ما  كه  نبينيم 
كدام  هر  كه  است  حقيقتي  اين  نداريم. 
فرعوني هستيم ولي زمينه بروز نيروهاي 
باطني ما هنوز شكل نگرفته است. دوم 
است  واسع  حق  رحمت  چند  هر  اينكه 
زيرا وصالش  نشويم.  مغرور  آن  به  ولي 
هم  آن  مقدمات  و  مي خواهد  مقدماتي 

شوخي بردار نيست. 
خوب  تو  نيت  كه  نيست  اين  بحث 
اينها  از  كه  باشد،  پاک  دلت  باشد، 
و  بود   خوب  هم  عمل  اگر  گذشته، 
رحمت،  وصال  شد،  محقق  هم  احسان 
منوط به اخبات و انكسار و خشيت است.
كاري  هر  كه  است  خام  خيال  اين ها 
خواستيم بكنيم و با اولياء خدا هم همراه 

بوده و از كوثر بنوشيم.
به  مرارت چشيدند  با  انبيا  كه  راهي   
من و تو مفت نمي دهند و اال به عزيزان 

خدا مي دادند.
شوخي نيست! پس جدي بگيريد كه 
وصيت امام صادق )ع( است كه واهللِ اين 

ِجّد است نه لهو.
منابع:

1.اصول كافی جلد 4 صفحه  159
برگرفته از كتاب ِاخبات نوشته علي صفايي حائري 

كد: 91681

خـداوند بنده اي را كه در گناه بزرگ به او توجـه كند و آمرزش 
بخواهد را دوست دارد و بنده اي كه گنـاه اندك را خوار شمارد 
و به آن بي اعتنا باشد را مبغوض دارد.                                                                   
                                امام صادق عليه السالم                

سـوال صـالح!
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تام نامهـ  گروه دريافت خبر: تيم كوه نوردی كارگر )مربوط 
به شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو( به سرپرستی 
مهندس اكبری در بامداد 20 مرداد ماه سال جاری اقدام به 

صعود جهت فتح قله 3964 متری توچال كرد.
اين صعود از ساعت ٠٠:٣٠ بامداد از ميدان سربند آغاز شد كه پس 
از طی مسير سه راه اوسون، آبشار دوقلو و جانپناه شيرپال )٠٣:٣٠ 
بامداد( جهت استراحت توقف و ادامه صعود از ساعت 1٠بامداد آغاز 
چال  سياه  يال  و  اميری  جانپناه  از  گذر  و  مسير  از طی   پس  شد. 
شامل  صعود  تيم  اعضاي  رسيد.  اتمام  به  صعود   1۵:1٠ ساعت  در 
مهندس  زارع،  نويد  مهندس  تيم(،  )سرپرست  اكبری  رضا  مهندس 

نادر جعفری، مهندس حسين جنگ آزما و ايرج سرمستی بودند.

پرسنل  از  مشترك  تيمي  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
تام و ايران خودرو چندي پيش موفق به صعود به قله دنا 

شد. 
بين المللی،  صعودی  برای  آماده سازي  و  پيشين  صعودهای  پيرو 
تيم سه نفره متشكل از مرتضي اشك تلخ)شركت تام ايران خودرو(، 

مهدی كشاورز)شركت ايران خودرو( و يك نفر مهمان، تهران را به 
مقصد شهر سميرم و روستای خفر ترک كرده و طي حدود ٣٦ساعت 
موفق به صعود قله  قاِش مستان، مرتفع ترين قله خط الراس دنا شد. 
قله قاِش مستان، بلندترين قله سلسله جبال دنا به بلنداي چهار 
روستاي  است.  واقع شده  خفر  روستاي  در  مستقر  ٤٣٠متر  و  هزار 
خفر جنوبي ترين روستاي پادناي وسطي است كه در ٨٤كيلومتري 
شهر سميرم در استان اصفهان قرار گرفته است. اين روستا در دامنه 
بلندترين قله دنا )قاش مستان( بر روي اراضي پر شيب ساخته شده 

و يكي از بهترين مسيرهاي كوهنوردي قله هاي دنا است. 
يخچال هاي  انواع  همچنين  متر  چهارهزار  باالي  قله   1٤ وجود 
از يخچال ها،  رودخانه هاي جاري شده  و  متعدد  آبشارهاي  طبيعي، 

چشم اندازهايي زيبا در اين ناحيه به وجود آورده است.
در غرب  زاگرس  رشته كوه   كوه   بلندترين  دنا  است  ذكر  به  الزم 
ايران و در غرب مركز فالت ايران است. دنا از ٢٠كيلومتری شرق 
ياسوج آغاز شده و تا ٧٠ كيلومتری شمال غرب آن ادامه می يابد. 
اين كوه از شمال غرب )روستای كتا( آغاز و به سمت جنوب شرق 
)منطقه كاكان( امتداد يافته است كه بيش از ٨٠ كيلومتر طول دارد 

و دارای 1۵ كيلومتر پهنای متوسط است.

پرچم  تـام  بر قله  دنـا

كد: 91683

كد: 91682

فتح قله توچال

      
كوهنوردي  تيم  اعضاي  خبر:  دريافت  گروه  نامه،  تام 
را  علم كوه  قله  خودرو  ايران  صنعتي  قالب هاي  شركت 

فتح كردند.
 اين تيم شامل آقايان مجتبي منصور، فرزاد گلزاريان، سيدهادي 
مسعود  اميري،   امير  قره داغي،  اله  روح   ، صابري  محمد  شعيبي، 
مهديون چهارشنبه هشتم مردادماه 1٣9٤ به سمت قله علم كوه در 
شمال ايران ازمسير قرارگاه كوهنوردي ونداربن واقع در كالردشت 
حركت كردند و بعد از پشت سرگذاشتن مسير تنگ گلو به سمت 
روزپنج  ظهر   1٢ ساعت  در  و   كردن  حركت  چال  حصار  ايستگاه 
ارتفاع ٤٨۵٠  متري  به  ايران  بلند  قله  به فتح دومين  شنبه موفق 

علم كوه  شدند .

كد: 91684فتح قله علم كوه
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مسابقه پيامکي شماره 18 تام نامه 

برندگان مسابقـه كتابخواني
 »نگاهي به زندگي امام حسن)ع(«

ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره 1٦ تام نامه شركت 
كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در دوره جديد مسابقات تا 

٢۵آبان ماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب با كد 91٦٣9 به عنوان نوشته برتر 
از ديد مخاطبان انتخاب شد همچنين به قيد قرعه جناب آقاي كوروش 
رشيدي از گروه كنترل و ابزار دقيق و خانم الهام كاظمي از گروه بدنه قالب 

و پرس به عنوان برندگان مسابقات پيامكي اين نشريه انتخاب شد.
همكاران محترم جهت شركت در اين مسابقه مي توانند كد مربوط به 
مطلب مورد نظر خود را به شماره ٣٠٠٠٤٨9٧ به صورت پيامك ارسال 

كنند.
خواهشمند است تنها يك بار و فقط به يك كد)كه در ابتداي هر مطلب 

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

برندگان مسابقه كتابخواني نگاهي به زندگي امام حسن)ع( مشخص شدند.
اين مسابقه به مناسبت ميالد امام حسن مجتبي)ع( برگزار شد كه با توجه 
به استقبال خوب همكاران از اين مسابقه و با توجه به تعداد زياد پاسخ هاي 
درست، مقرر شد كه طي يك قرعه كشي پنج نفر از مشاركت كنندگان 

انتخاب شوند كه در اين ميان كاظم پاشازاده از گروه سيستم هاي مكانيزه 
، انتقال و مونتاژ، اسماعيل برزگر از دفتر مديريت، مجيد زراعت پيشه فرد از 
معاونت بازرگاني، يوسف جعفري از حراست و رضا مهاجر از واحد روابط 

عمومي برندگان  اين قرعه كشي شناخته شدند.

كد: 91686

كد: 91685

كد: 91687

كد: 91688كاريـكاتور

معرفي كتاب
سی های  ال  پی  »آموزش  كتاب  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
سری SLC500 آلن بردلي« تاليف و ترجمه از سوي مهندس 

سيد رسول نبي نژاد از همكاران شركت تام منتشر شد.
انتشارات قديس عرضه شده، مباحثي  در اين كتاب كه از سوي 
چون سخت افزار PLCهاي Allen Bradley و نحوه كار با آن، 
مورد  سخت افزار  فني  مشخصات  و  مربوطه  نقشه هاي  و  وايرينگ 
بررسي قرار گرفته است و سپس به صورت مفصل راجع به نرم افزار 
RSLogix مطالب بسط داده شده است. با خواندن اين كتاب، شما 
 Allen Bradley هايPLC قادر خواهيد بود تا به صورت كامل با

كشور  از  خارج  و  داخل  صنايع  كليه  در  برنامه نويسي  و  كرده  كار 
استفاده كنيد.

 به گفته مولف كتاب با توجه به نصب و راه اندازی ماشين آالت 
 ،Allen Bradley های شركتPLC خارجی در كشور و استفاده از
اين ضرورت احساس شد كه كتاب فوق برای استفاده مهندسين و 

دانشجويان و كارآموزان محترم به نگارش درآيد.
در  نژاد  نبي  رسول  سيد  مهندس  تجربيات  اساس  بر  كتاب  اين 
برای  كشور  آن  در  شده  برگزار  رسمی  دوره های  و  استراليا  كشور 

PLCهای شركت Allen Bradley نوشته شده است.
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