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مقام معظم رهبري:
اگر توليد ملّي شتاب بگيرد، بسياري از مشكالت 
حل خواهد شد. من اين را محور قرار دادم براي 
از كاالي  امسال »حمايت  امسال؛ شعار  شعار 
ايراني« است؛ سال »حمايت از كاالي ايراني«. 
اين فقط مربوط به مسئولين نيست؛ آحاد ملّت 

همه ميتوانند در اين زمينه كمك بكنند.

رئيس جمهور:

سال نو سال سرمايه گذاري و توليد است. همه 

بايد با همه ي توان به رونق توليد بپردازيم. قدرت 

ملي در كنار توليد ما خواهد بود و اين كار آفرينان 

هستند كه مي توانند قدم هاي مهمي را در سال 

جديد بردارند.

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.

مدير عامل ايران خودرو:

بخش صنعت يكي از بخش هاي موثري است 

كه با وجود زيرساخت هاي موجود، امكان ايجاد 

اشتغال دائم و جذب سرمايه فراواني را داراست. 

بي ترديد يكي از درخشان ترين صفحات تاريخ 

انقالب اسالمي، گام هاي موثر و پيشرفت هاي در 

خور تحسيني است.
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نگــاهسخن سر دبير

در یک نظام کارآمد و اثربخش، نیروی انسانی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین عامل در میان تمام عوامل نظام 
اداری و سازمانی است. از طرفی امروزه عصر، عصر شایسته محوری و شایسته ساالری است. عصری که بهترین افراد 
که دارای تخصص، مهارت، لیاقت و شایستگی هستند باید به عنوان مدیران و کارکنان برای احراز مشاغل سازمانی 
انتخاب شوند و مسوولیت های مهمی را بر عهده گیرند. شایسته ساالری یک فلسفه و نگرش مدیریتی است که در 

آن منابع انسانی با توجه به تالش و توانایی ذاتی شان در جایگاه خود در نظر گرفته می شوند.
عدم توجه به توانایي ها، تجربیات، عالیق، کارایي و دانش اختصاصي افراد در انتصاب هاي سازماني آنها، عموما 

موجب بروز نارضایتي ، ضعف سازماني و تضعیف عملكرد آنان مي شود.
از دالیل لزوم پیاده سازي و برقراري نظام شایسته ساالري مي توان به مواردي چون :
- فاصله گرفتن سازمان هاي امروزي از دیدگاه مكانیكي و برقراري دیدگاه ارگانیكي

- اهمیت جذب و حفظ بهترین سرمایه هاي انساني در سازمان ها
- تعالي سازماني و دستیابي به اهداف کوتاه و بلندمدت

- بقا و ماندگاري بنگاه هاي اقتصادي در عرصه رقابت، در گرو قابلیت هاي کارکنان در عرصه هاي نوآوري، دانایي، 
تخصص یا همان شایستگي منابع انساني است.

-  افزایش انگیزش کارکنان ، احساس رضایت شغلي و مسوولیت پذیري بیشتر.
-  پایایي مناصب و پست هاي سازماني و جلوگیري از فساد اداري )ضابطه بجاي رابطه(

اشاره کرد.
شرکت تام هم به عنوان شرکتي با محوریت ایجاد ارزش افزوده در حوزه مهندسي و با چنین نگاهي دست به 
اقدامي بزرگ زده است. در طرح جدید شرکت تام قرار است از استعدادهاي بالقوه اي که در اختیار سازمان است، در 
همه عرصه ها استفاده شود و این موضوع تنها به یک یا چند حوزه معطوف نمي شود بلكه همه جنبه هاي سازماني 

را در بر مي گیرد.
البته ذکر این نكته حائز اهمیت است که ماحصل این اتفاق باید در عمل براي منابع انساني محسوس باشد.

در اینجا افراد با چالش هاي کوچک و بزرگ شبیه سازي شده مواجه مي شوند و از آنها خواسته مي شود که با روشي 
بهینه بتوانند به مدیریت آن بپردازند.

این طرح هرچند ممكن است بر سر راه خود موانع و خطاهایي از جمله عوامل برون سازماني مثل فرهنگي، 
اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و یا عوامل درون سازماني مثل کارکردهاي سیستم مدیریت منابع انساني و استراتژي 
منابع انساني  اما هر چه باشد حرکتي است رو به جلو و در ریل اهداف سازماني، پیش روداشته باشد اما ایجاد حس 
اعتماد به نفس، احترام به شخصیت و ایجاد ارزش براي آراي منابع سازمان، شنیده شدن صداي منابع سازمان، ایجاد 
حس مشارکت جمعي در کنار به بوته آزمون کشیدن اهداف سازماني، کمترین دستاوردهاي این مبادله بردـ  برد است.

ن نشاید شکستن هب مشت                                   هب خردان مفرمای کار ردشت                           هک سندا
                                     نخواهی هک ضاعی شوردوزگار                             هب ان کار   دیده مفرمای کار

                                                                       )سعدی(

شايسته ساالري در سـازمـان

 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد شريعتمداری 
با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال 97 كشور برای 
حمايت از صادرات غير نفتی و در نظر گرفتن 13هزار ميليارد 
كرد:  تصريح  صادراتی،  مشوق های  پرداخت  جهت  ريال 
در  واحد  ديدگاه  و  اسالمی  و مجلس شورای  دولت  هماهنگی 
مورد حمايت از صادرات غير نفتی به عنوان پيشران توسعه همه 

جانبه كشور واجد اهميت است.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت پرداخت مشوق های غیر مستقیم را 
با اشاره  اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی دانست و 
به تجارب سال های گذشته درباره پرداخت جوایز مستقیم و بهره وری 
پایین این گونه پرداخت ها همچنین مشكالت مترتب به پرداخت جوایز 
مذکور، جوایز و پرداخت های مستقیم را فقط در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی مجاز دانسته و سایر پرداخت ها را از نوع مشوق های 

غیرمستقیم توصیف کرد.

كد: 91938

با   مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو اعالم كرد: امسال 
بر برند داخلی و  با تكيه  راه حل های خوبی كه در نظر داريم، 
توسط  قطعات  داخل  ساخت  عمق  افزايش  خود،  محصوالت 

سازندگان و با تالش جمعی از سختی ها عبور خواهيم كرد.
به گزارش ایكوپرس، مهندس هاشم یكه زارع در مجمع عمومی 
عادی ساالنه ایران خودرو اظهار کرد: نباید چشمهایمان را به روی 
ببندیم،  جاری  سال  در  شده  ایجاد  محدودیت های  و  واقعیت ها 
محدودیت هایی وجود دارد و سختی هایی نیز در پیش خواهیم داشت و 
باید با حمایت همه مسووالن، سهامداران، کارکنان و مردم با سربلندی 
از آن عبور کنیم. مسووالن در حوزه های مختلف باید کمک و توجه 

ویژه ای به خودروسازی کنند تا اتفاق بدی برای این صنعت مادر نیفتد.
پلتفرم  تولید  و  جانبه طراحی  ده  قرارداد  انعقاد  زارع  یكه  مهندس 
ایران خودرو را از دستاوردهای سال گذشته ایران خودرو عنوان کرد و 
گفت: با افزایش 2.5 برابری نرخ ارز سرمایه گذاری در این بخش، در 
صورت عدم حمایت با چالش مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد: یا 
باید تن به ادامه تولید پلتفرم های قدیمی بدهیم و یا این که هزینه ها را 

به جان بخریم تا خودروساز شویم.
مهندس یكه زارع به اهمیت صنعت خودروسازی و قرار داشتن آن 
در صدر فهرست تحریم ها اشاره کرد و گفت: ما به عنوان لكوموتیو 

صنایع کشور باید به فكر باشیم تا از این بحران عبور کنیم.

مقابل  در  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس  اول  معاون  فارس:    
تهديدهای خارجی فرصت های خوبی برای ايران وجود دارد كه 
بايد استفاده شود گفت: در خصوص تهديدهايی كه خارجی ها 
به ما تحميل كرده اند، الزم است دانش و خرد مسووالن به كار 

گرفته شود تا آن تهديدها به فرصت تبديل شوند.
و  نخبگان  با  تعامل  با  باید  دولت  اینكه  بر  تأکید  با  جهانگیری 
صاحب نظران برنامه های خود را اصالح و تقویت کند بیان کرد: یكی 

از برنامه ریزی هایی که می تواند بر تحریم های خصمانه فائق آید ایجاد 
کریدورهای حمل ونقلی در کشور و افزایش آن ها است.

با اشاره به زیرساخت های حمل ونقل ریلی در کشور و ایجاد  وي 
ایران  نقطه ای  از هر  در جهان  توسعه حمل ونقل  برای  شرایط الزم 
افزود: در تالشیم راه آهن رشت آستارا و آستارا را به آذربایجان متصل 
کنیم تا بتوانیم ارسال کاال و ترانزیت به کل اروپا را از طریق ترکیه 

فراهم کنیم.

كد: 91939

كد: 91937

تصويب بسته حمايت از صادرات غیر نفتی/ 
۱۳هزار میلیارد ريال مشوق صادرات

توسعه برند ملی و صادرات 
مسیر عبور از تحريم ها 

ايجاد کريدورهای حمل ونقلی 
بايد افزايش يابد

معاون اول رييس جمهور:

وزير صنعت، معدن و تجارت خبرداد

مهندس يكه زارع تاكيد كرد:

كد: 91936
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تام نامهـ  گروه تحريريه: مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان 
سهام تام ايران خودرو صبح روز پنجم تيرماه با حضور مديران 
ارشد مالی ايران خودرو، مديرعامل و اعضای هيات مديره، مديران 
ارشد شركت و حسابرسان قانونی برگزار و طي آن صورت های 

مالی سال مالی 1396 تصويب شد.
در این مجمع ضمن ارایه گزارش حسابرسي و توضیحات دبیر مجمع 
در خصوص آن، گزارشي از عملكرد تام در سال 1396 در قالب فیلم و 
پرزنت ارایه شد. آنچه که از برآیند این مجمع و در خصوص عملكرد 
شرکت تام در حوزه برنامه و بودجه مي توان گفت این است که شرکت 
از برنامه مصوب سال 1396 فراتر رفته است که این مهم نیز با تكیه 
بر منابع اصلي سازمان و پروژه ها محقق شده است. از نكات جالب 
گزارش حسابرسي مي توان به این نكته اشاره کرد که عنوان کرده بود: 
»وضعیت مالي گروه و شرکت تام و عملكرد مالي و جریان هاي نقدي 

آن براي سال منتهي به 29 اسفند 1396، از تمام جنبه هاي با اهمیت، 
طبق استانداردهاي حسابداري است.« در مجموع نیز عملكرد منتهي 
به سال مالي 1396 مورد تایید اعضاي مجمع و تایید مدیران ارشد 
مالي ایران خودرو قرار گرفت و از عملكرد تام در سال گذشته اظهار 

هشتمين مجمع عمومی عادی ساالنه تعاونی تكتام نوين صبح رضایت شد.
روز 27تيرماه در محل سالن خيام شركت تام با حضور اعضای 
مجمع، هيات مديره، بازرس، حسابرس قانونی  و برخی صاحبان 

سهام اين تعاونی برگزار شد. 
از  کلیپي  پخش  و  مجید  اهلل  کالم  از  چند  آیاتی  تالوت  از  پس 
دستاوردهای تكتام در سال 96،  گزارش های  بازرس و حسابرس مستقل 
شرکت ارائه شد که با پاسخ های مدیرعامل و مدیرمالی شرکت همراه بود.
در این مجمع محمد صفرزاده مدیرعامل تكتام به ارائه گزارش درمورد 
اقدامات و فعالیت های انجام شده در سال مالی منتهی به اسفند 96 

پرداخت و گفت: تعداد قراردادهای فعال تعاونی تكتام در سال گذشته 
42 مورد بوده که از این تعداد 27مورد در قالب پروژه های نیروی انسانی، 
6مورد در قالب قراردادهای طبخ و توزیع غذا و 9مورد سایر قراردادها 

بوده است.
 وی افزود: تعداد قراردادهای اخذ شده جدید نیز طی این مدت 6مورد 
بوده است و این تعاونی درآمدی بیش از پیش بینی خود در سال گذشته 

داشته است.
در انتها نیز تصمیم گرفته شد سود قابل توزیع تعاونی تا پایان شهریورماه 

توزیع شود.

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

شركت خودرو سازی خزر در نفت چاله افتتاح شد

مجمع عمومي عادي ساالنه تام برگزار شد

مجمع عمومی تعاوني تكتام نوين برگزار شد

كد: 91941

كد: 91943

كد: 91942كد: 91940

تام نامه ـ گروه تحريريه: دكتر حسن روحانی و الهام علی اف 
روسای جمهوری دو كشور ايران و آذربايجان در باكو و در سالن 
شركت  كنفرانس  ويدئو  صورت  به  علي اف  حيدر  همايش هاي 
افتتاح  را  آذربايجان  جمهوري  چاله  نفت  در  خزر  خودروسازی 

كردند.
همچنین مراسم افتتاح در محل کارخانه با حضور مدیرعامل گروه 
صنعتي ایران خودرو، مدیرعامل شرکت تام و سرمایه گذار طرح و مقامات 

محلي برگزار و از اولین محصول دناي تولیدي این سایت رونمایي شد.
 کارخانه مشترک ایران خودرو و بخش خصوصی جمهوری آذربایجان با 
هدف تولید اولیه ساالنه 1۰ هزار دستگاه، برای پنج مدل خودروی سواری 
تاسیس شده است که با توسعه ودر سه شیفت کاری ظرفیت آن به 5۰ 
هزار دستگاه در سال خواهد رسید. کلیه فرآیندهاي کاري در بخش هاي 
مختلف آن به طور ویژه و متمرکز از سوي کارشناسان شرکت تام پیگیري 
و اجرا شد به گونه اي که این پروژه طي شش ماه به بهره برداري رسید. در 
مرحله نخست قرار است محصوالت خانواده دنا شامل دنا و دناپالس در 

جمهوری آذربایجان تولید شود. محصوالت تولیدی در سایت جمهوری 
آذربایجان به کشورهای مشترک المنافع که قرارداد ترجیحی میان آنها 
اجرا می شود، صادر خواهد شد. در این پایگاه تولیدی فناوری های مدرن، 

تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته به کار گرفته شده است.
میان  مشترکی  شرکت  گرفته،  صورت  توافق  با  می شود  آور  یاد   
ایران خودرو و بخش خصوصی آذربایجان تاسیس شده که طرف آذری 
سهم  75 درصدی سرمایه گذاری مشترک را تامین کرده است. سهم  گروه 

صنعتی ایران خودرو 25 درصد و شامل خدمات فنی و مهندسی است.
با راه اندازي خط مونتاژ محصوالت ایران خودرو در آذربایجان،  این 
کشور به عنوان پایگاه صادراتي ایران خودرو در منطقه محسوب شده 
و تولیدات ایران خودرو از طریق آن به سایر کشورهاي همسایه صادر 
مي شود. این کارخانه به مساحت 6۸ هزار متر مربع و در شهر ساحلی 

نفت چاله جمهوری آذربایجان در کنار دریای خزر احداث شده است.
فاز توسعه تجاري پروژه خودروسازي خزر نیز هم اکنون در حال انجام 

است.

بازديد معاون وزير از پروژه فوالدسازي بردسير

مراسم افتتاحيه سايت خودروسازي خزر در نفت چاله جمهوري آذربايجان ــ تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

رييس  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
سايت  در  با حضور  ايميدرو  عامل  هيئت 
كرد:  خاطرنشان  بردسير،  فوالد  پروژه 
و  اين طرح 100 درصد خصوصی است 
راه اندازی  برای  دولتی  امتياز  كمترين  از 

پروژه ها استفاده كرده است.
دکتر مهدی کرباسیان افزود: این مجموعه 
سپرده های مردمی را در مسیری به کار گرفت 
اقتصاد  جهت  در  هم  و  بود  سودآور  هم  که 
مقاومتی و استفاده از ظرفیت ها و امكانات ملی 

کشور است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: باید این 
موضوع را به عنوان شاخص ایده آل برای توسعه 
کشور در نظر گرفت تا الگوی خوب برای دیگر 

سرمایه گذاران کشور باشد.
جانمایی  که  این  بیان  با  کرباسیان  دکتر 
از اهمیت باالیی  کارخانه ها در زنجیره فوالد 
برخوردار است، ادامه داد: اگر مشكالت نقدینگی 
زودتر  پروژه ها  نبود،  اخیر  سال  دو  یكی  طی 
به بهره برداری می رسید و شاید نوع عملكرد 
سیستم بانكی باعث تاخیر در راه اندازی پروژه ها 
شد.  رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: مسایلی 
همچون فشارهای سیاسی و اجتماعی که از 
قبل در طرح های فوالدی وجود داشته موجب 

تغییر در ظرفیت پروژه، تاخیر در راه اندازی، باال 
قیمت  افزایش  و  زیرساخت  رفتن هزینه های 

تمام شده می شود.
بردسیر  از مجتمع فوالد  بازدید  برنامه  در   
علی اصغر پورمند مدیرعامل هلدینگ میدکو نیز 
اظهار داشت: میزان تولید کنسانتره این کارخانه 
فاز  و  فاز یک سال 91   ( اندازی  راه  از زمان 
توسعه 93( تاکنون 7 میلیون و 374 هزار و 731 

تن بود. 
میزان تولید گندله از ابتدای راه اندازی ) آبان 
95( تاکنون دو میلیون و 4۰2 هزار و 736 تن 
ابتدا  از  اسفنجی  آهن  تولید  میزان  همچنین 
راه اندازی تاکنون دو میلیون و 547 هزار و 944 

تن بوده است.
مهندس اردشیر طهماسبي نیز به عنوان مدیر 
پروژه فوالدسازي بردسیر در تام با اظهار رضایت 
از مراحل انجام پروژه اظهار کرد: از خردادماه و 
پس از انجام عملیات فالشینگ اولیه، عملیات 
فالشینگ ثانویه و راه اندازي واحد ریخته گیري 
از موتورها در حال  پیوسته)CCM( و بخشي 
بخش  این  کامل  راه اندازي  و  است  انجام 
مستلزم ترخیص سایر تجهیزات، نصب آنها و 

برنامه ریزي براي راه اندازي خطوط است.

عنوان  به  تام  حال  این  با  کرد:  تاکید  وي 
مجري پروژه فوالدسازي بردسیر متعهد است 
را  ریخته گري  واحد  شهریور ماه  پایان  تا  که 

راه اندازي کند.
الزم به ذکر است واحد CCM شامل 15۰۰ 
تن تجهیز، 35هزار اینچـ  قطر عملیات پایپینگ 
و 11۰ کیلومتر کابل کشي در کنار 26۰۰ عدد 

ابزار است.
 مجتمع احیای مستقیم و فوالد سازی بردسیر 
با ظرفیت ساالنه یک میلیون تن آهن اسفنجی 
طراحی شده است که برای دست یافتن به این 
هدف میزان یک میلیون و 5۰۰ هزار تن گندله 

به عنوان مواد اولیه مورد نیاز دارد.
آهن اسفنجی تولیدی، قسمت اعظم مواد 
اولیه ورودی به کارخانه فوالدسازی بردسیر را 
برای شارژ کوره های قوس الكتریكی تامین 
می کند. مجتمع احیاي مستقیم و فوالدسازی 
بردسیر وابسته به شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 
میدکو  تابعه  از شرکت های  ) یكی  )سیسكو( 

)هلدینگ معدنی و صنعتی خاورمیانه( است.
از مجموع 5 پروژه تعریف شده در شرکت 
تولید آهن  پروژه های  ایرانیان  فوالد سیرجان 
اسفنجی بردسیر، گندله سازی سیرجان، کارخانه 
تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان و توسعه 
کنسانتره سنگ آهن زرند افتتاح شده و تنها 
در  که  مانده  باقی  بردسیر  فوالدسازی  واحد 
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
این مجتمع بر پیشرفت فیزیكی 94 درصدی 

آن تاکید شده است.
در  بردسیر   2۰ کیلومتر  در  کارخانه  این 
ابتدای جاده نگار و همچنین مجتمع معدن و 
کنستانتره و گندله سازی سیرجان در کیلومتر 

5۰ شهرستان سیرجان کرمان قرار دارد.
یک  ایجاد  درصدد  میدکو  است،  گفتني 

کارخانه آهن اسفنجی دیگر نیز است.

بازديد رييس هيات عامل ايميدرو از سايت فوالدسازي بردسير
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پيرو  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
تصويب پروژه افزايش ظرفيت در شركت 
ايران خودرو خراسان در ستاد عالي گروه 
نيمه دوم سال  در  ايران خودرو،  صنعتي 
به  توليد در سايت خراسان  تيراژ  جاري 

750 دستگاه در روز خواهد رسيد.
خودرو  ایران  عمومي  روابط  گزارش  به 
خراسان، مدیر پروژه افزایش ظرفیت سایت 
خراسان با بیان این مطلب گفت: مطابق این 
تولید،  تجهیزات  ارتقاي  و  توسعه  با  مصوبه 
به 7۰۰  سال 1396  پایان  تا  تولید  ظرفیت 
دستگاه در روز ) با ترکیب 6۰۰ پژو + 1۰۰ 
SUV ( رسیده و در نیمه دوم سال 1397 نیز 

به 75۰ دستگاه در روز شامل خواهد  رسید.
نساج مقدم با اعالم این که در حال حاضر 
پروژه به پیشرفت 7۸ درصدي رسیده است 
اظهار داشت: در واحد بدنه پروژه هاي فشرده 
جدید  خط  راه اندازي  سوزوکي،  خط  سازي 
بدنه 4، تامین ابزار وگان، دستگاه هاي حكاکي 
انجام پذیرفته و ارتقاي جیگ و فیكسچر و 
سیستم نگه داري بافر) WBS ( نیز تا پایان 

تیرماه سال جاري به اتمام خواهد رسید.
افزایش  پروژه  شده  انجام  اقدامات  وي 
ظرفیت در سالن رنگ را شامل اقدامات الزم 
ربات هاي  پیش رنگ،  جهت تجهیزات خط 
کوره هاي پخت  توان  افزایش  رنگ،  پاشش 
رنگ و تعداد کابین هاي کاري انجام پذیرفته، 

بافر  که  برشمرد  انتقال  سیستم هاي  ارتقاي 
اسكید و بدنه نیز در دست اقدام است. مدیر 
به  خراسان  سایت  ظرفیت  افزایش  پروژه 
واحدهاي  در  پروژه  این  انجام شده  اقدامات 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  لجستیک  و  مونتاژ 
پژو،  خط  کانوایر  درایوهاي  مونتاژ،  واحد 
سیستم انتقال هاي EMS خط در موتور و بافر 
و  انجام شده  تام  توسط شرکت   PBS بدنه
دستگاه هاي تست و تزریق و ابزار نیز تامین 
نیز   SUV مونتاژ  توسعه خط  پروژه  شده اند. 
براي حصول ظرفیت تولید 22۰ دستگاه در 
روز با احداث ساختمان جدید توسط شرکت 
مربوطه  تجهیزات  نصب  و  ساختمان  سازه 

در  است.  اقدام  دست  در  تام  شرکت  توسط 
انبار جدید در جنوب  نیز دو  واحد لجستیک 
ساخته  تولیدي  سایت  مرکز  مونتاژ   سالن 
مي شود و ادوات لجستیكي از جمله لیفتراک، 
ظرفیت  تناسب  به   ... و  گاري  قفسه،  پالت، 
جدید تامین مي شود. الزم به ذکر است، ایران 
خودرو خراسان در سال 13۸3 با تولید روزانه 
آغاز  را  خود  کار  پژو  خودروي  دستگاه   2۰۰
انساني  نیروي  افزایش  با  هرسال  در  و  کرد 
در  جزیي  اصالحات  و  کاري  شیفت هاي  و 
تولید  سرعت  توانست  تولیدي،  سالن هاي 
به 65۰  پایان سال 1396  در  را  روزانه خود 

بیش از دستگاه خودرو برساند.

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

خط مونتاژ بدنه ايران خودرو خراسان

كد: 91946روند بهبود در پروژه افزايش ظرفيت ايران خودرو خراسان كد: 91944طراحي و ساخت كانواير و راه اندازي ايستگاه دي استكر خط پرس كاتانوآ

تام  نامهـ  هيات تحريريه: پروژه طراحي و تامين كانواير مگنت، 
راه اندازي سيستم شستشوي ورق و ايستگاه دي استكر خط پرس 
كاتانوآ در شركت آيكيد توسط گروه صنايع مكانيك و رباتيك، 
آيكيد  و همكاري بخش نت شركت  دقيق  ابزار  و  كنترل  گروه 

راه اندازي شد.
 این اولین تجربه داخلي در زمینه طراحي و ساخت کانوایر مگنت 
براي ایستگاه دي استكر خط پرس بود که سابق بر این از شرکت هاي 
خارجي تامین مي شد. صمد عظیمي منفرد، مدیر این پروژه با بیان این 

که نصب  تجهیزات ظرف مدت 13 روز و در دو مرحله انجام شد. 
در خصوص هدف از تعریف چنین پروژه اي عنوان کرد: قبل از اجرایي 
پروژه  امكان شستشوي ورق فوالدي خام )blank( در خط پرس کاتانوآ 
وجود نداشت و این امر باعث مي شد تا تولید قطعات سطوح بیروني 
خودرو با مشكالت کیفي همراه باشد. به همین منظور شرکت آیكید 
راه اندازي  تامین کرد و پروژه  بلنک )کارکرده(  یک دستگاه شستشو 

ایستگاه فوق با استفاده از این دستگاه شستشو تعریف شد. 
وي افزود: ربات براي تغذیه دستگاه شستشو، بلنک را روي کانوایر 
مگنت تغذیه)متحرک( قرار میدهد تا به سمت غلتكهاي تغذیه دستگاه 
شستشو هدایت شود. کانوایرمتحرک وظیفه انتقال ورق را بر عهده دارد. 
این کانوایر از نوع مگنت دائم بوده و پایه هاي آن چرخدار است تا در 
مواقعي که دستگاه شستشو بیرون از ایستگاه است، به صورت دستي به 

موقعیت مناسب هدایت شود.
مي گیرد  قرار  )ثابت(  دوم  کانوایر  روي  بر  ورق  شستشو،  از  پس   
که وظیفه این کانوایر، هدایت ورق به محدوده دسترسي ربات جهت 
بارگزاري در پرس است. هردو کانوایر توسط گروه صنایع مكانیک و 
رباتیک طراحي و ساخته شده است. از مزایاي این طرح مي توان به 
امكان تولید قطعات با کیفیت باالتر وتولید قطعات رویه محصوالت 

جدید گروه صنعتي ایران خودرو اشاره کرد. 

اتريشي  اقتصادي  هيات هاي  تحريريه:  هيات  ـ  تام نامه 
”Automotive Cluster” در اسفندماه گذشته از تام بازديد 

كردند.
در جریان این بازدید ضمن معرفي تام به عنوان یک شرکت فعال در 
کسب  و کارهاي مختلف مهندسي، نشست هاي تخصصي نیز با برخي 

شرکت ها از جمله lcmT، fill ،ebner و AICO نیز به انجام رسید.
در ادامه شرکت هاي اتریشي به معرفي توانمندي هاي خود پرداختند و 
آمادگي خود براي همكاري با شرکت تام اعالم کردند. در پایان با توجه 
به مشترکات فعالیت هاي تام با سه شرکت اتریشي جلساتي مجزا در تام با 

معاونت هاي مختلف برگزار شد. 
شرکت fill در حوزه قواي محرکه و همچنین LCM یک شرکت 
مهندسي پیشرو در حوزه R&D، مهندسي، سرویس هاي اندازه گیري، 
و  برنامه ریزي  بهینه سازي،  شبیه سازي،  نرم افزارهاي  و  فني  مشاوره 
به  ایده  تبدیل یک  توان  این شرکت،  ممتاز  ویژگي  است.  محاسبات 
طراحي و ساخت است. درایوهاي هیدرولیک، الكترونیک صنعتي، درایو 
برقي، بیرینگ مغناطیسي، شبكه هاي سنسور و مهندسي کنترل و ارتعاش 
از حوزه هاي کار فعلي این شرکت است. تسلط خاص این شرکت به 
 IOT الگوریتم هاي هوشمند، فن آوري هاي نوین و همچنین حوزه هاي

قابل تامل است. 
AICO شرکت تخصصي در زمینه ارائه مشاوره در زمینه طراحي و 
توسعه سیستم هاي نرم افزاري، معماري و زیرساخت حوزه IT، طراحي و 
آنالیز پروتكل و آلگوریتم و همچنین آنالیز آماري داده هاي اندازه گیري و 
کارایي است. این شرکت بیش از 35 سال سابقه کار در حوزه شبكه هاي 

مخابراتي، نسل  Smart Grid,G 5 و Smart Energy دارد.

مسئول هیأت اقتصادي ایالت اتریش علیا پس از حضور در ایران و 
امضاي یادداشت تفاهمي با ایران خودرو و ساپكو، گفت: اتریش علیا قطب 
صنعت اتریش است و از نظر صادرات قوي ترین ایالت اتریش محسوب 
مي شود. اشنوگل افزود: از حوزه هاي مهم فعالیت این ایالت صنعت 
خودرو و فناوري محیط زیست است که ایران مي تواند براي اتریش علیا 

شریكي قابل اطمینان باشد.
وي گفت: سوابق همكاري خوبي میان ما و ایران وجود دارد   و پس از 
برجام خود را  موظف مي دانیم روابط اقتصادي مان را با ایران ارتقا دهیم. 
اشنوگل گفت: صنعتگران اتریشي در بحث عدم دستیابي به اطالعات 
براي شرکت در مناقصات مشكالتي دارند و پیدا کردن شریک محلي در 
بخش خصوصي ایران کمي برایشان مشكل است. سفیر اتریش هم به 
روابط خوب دو کشور اشاره کرد و گفت: امسال وارد یكصد و شصتمین 
سال برقراري روابط میان دو کشور مي شویم. استفان شولتز افزود: اتریش 
خود را شریكي قابل اطمینان براي ایران مي داند. وي گفت: با برون 
سپاري و امكان ارائه درخواست روادید به شرکتي خارج از سفارت فرصتي 
فراهم کردیم تا درخواست روادید از چند ماه به دو یا سه روز کاهش یابد.

كد: 91945حضور هيات هاي اتريشي در تام

كد: 91947شركت قالب هاي پيشرفته ايران خودرو به جمع شركت هاي دانش بنيان پيوست

پس  خبر:  دريافت  گروه  ـ  نامه  تام 
و  علمي  معاونت  ارزيابي  تيم  بررسي  از 
شركت  جمهوري،  رياست  نهاد  فناوري 
GPIموفق به اخذ عنوان شركت توليدي 

صنعتي دانش بنيان شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت قالب هاي 
پیشرفته ایران خودرو متعلق به شرکت تعاوني 
خاص، پس از بررسي هاي تیم ارزیابي و داوري 
معاونت علمي و فناوري نهاد ریاست جمهوري 
ماه  اسفند   1۰ تاریخ  در  GPI،که  شرکت  از 

قالب هاي  ساخت  زمینه  در  شد،  انجام   96
پروگرسیو و تولید قطعات پرسي پروگرسیو، در 

رده شرکت هاي دانش بنیان قرار گرفت.
  GPI شرکت  مدیرعامل  ربیعي  مهندس 
ضمن ابراز خرسندي از موفقیت کسب شده، 
گفت: شرکت GPI با توجه به سطح تكنولوژي 
و دانش فني خود موفق شد با ارائه مستندات و 
سوابق موجود از امور انجام شده به این عنوان 

دست یابد.
دانش بنیان  شرکت هاي  است  ذکر  شایان 

توسعه  ثروت،  و  علم  هم افزایي  منظور  به 
و  اهداف علمي  دانش محور، تحقق  اقتصاد 
اقتصادي، تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه 
شامل طراحي و تولید کاال و خدمات در حوزه 
فراوان  افزوده  ارزش  با  و  برتر  فناوري هاي 
تشكیل مي شوند که با اخذ این مجوز، ضمن 
افزایش توان مهندسي و تنوع محصوالت و 
تسهیالت  از  مي توان  جدید  مشتریان  جذب 
قانوني متعلق به شرکت هاي دانش بنیان نیز 

بهرمند شد.

كد: 91948عضو جديد هيات مديره تام معرفي شد

ـ هيات تحريريه: مراسم معارفه  تام نامه 
با  تام  شركت  مديره  هيات  جديد  عضو 
ارشد  مديران  ساير  و  مديرعامل  حضور 
شركت تام در اين شركت به انجام رسيد.

محمدعلي  مهندس  آقاي  ترتیب  بدین 
مهدیجو به عنوان عضو موظف جدید هیات 
مدیره شرکت تام، جایگزین آقاي مهندس 

موسي بهروزي شد.
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تام نامه ـ محسن هاشمي)معاونت امور پروژه ها(:  با تكميل 
پروژه  تجهيزات  نصب 
تحت  گاززدايي  سيستم 
خال)VD( در شركت ذوب 
سوي  از  اصفهان  آهن 
فعاليت هاي  انجام  تام، 
تجهيزات  راه اندازي 
كارشناسان  حضور  با 

شركت اينتكو آغاز شد.
مجموع تجهیزات نصب 
بر  بالغ  پروژه  این  در  شده 
4۰۰ تن از اقالم مكانیكي، 
است  کنترلي  و  پروسسي 
شدن  طي  از  پس  که 
کنترل  و  ساخت  مراحل 

کیفي در سایت فوالدسازي شرکت ذوب آهن نصب شده است. به لحاظ 
محدودیت هاي شرکت ذوب آهن، توقف خطوط تولید فوالدسازي حین 
نصب تجهزات  امكان پذیر نشد بنابراین کلیه فرایندهاي نصب حین تولید 
و جابجایي پاتیل هاي ذوب و در ارتفاع باال صورت گرفت که خوشبختانه 
هیچ حادثه اي در زمان نصب تجهیزات تكمیلي اتفاق نیافتاد. با توجه به 
حساسیت تجهیزات و در جهت حداقل کردن میزان نشتي تجهیزات به 
عنوان یكي از پارامترهاي مهم در افزایش کارایي سیستم، کیفیت ساخت و 

نصب تجهیزات طي چندین مرحله مورد بازرسي شرکت اینتكو قرار گرفت 
که نتایج جهت راه اندازي پروژه  

مطلوب ارزیابي شد. 
و  تحریم  شرایط  به  توجه  با 
بالغ  بین المللي،  محدودیت هاي 
بر 9۰درصد تجهیزات این پروژه 
بر  عالوه  که  شد  داخلي سازي 
توجه،  قابل  ارزي  صرفه جویي 
به  نیز  پروژه  تمام شده  قیمت 
در  یافت.  کاهش  زیادي  میزان 
سیم  تزریق  دستگاه  راستا  این 
منیپیوالتورهاي  همچنین  و 
تزریق النس که تقریبا در کلیه 
مورد  فوالدسازي  واحدهاي 
استفاده قرار مي گیرند و تا به حال از خارج کشور خریداري مي شد، درا ین 

پروژه به طور کامل داخلي سازي شدند.
پروژه گاززدایي تحت خال در سال جاري پس از تكمیل تست هاي سرد 
و گرم  وارد چرخه تولید مي شود. با توجه به اینكه محصول این پروژه 
جهت تولید ریل راه آهن استفاده خواهد شد، راه اندازي آن به عنوان یكي 
از اولویت هاي شرکت  ذوب آهن جهت ایجاد تنوع در محصوالت تولیدي 

محسوب مي شود.
تام نامه ـ گروه تحريريه: اولين مرحله از طرح استعداديابي و 
توسعه شايستگي هاي شركت تام، روز 20 ارديبهشت ماه در محل 

شركت تام برگزار شد.
این آزمون که با همكاري مدیریت خدمات مدیران ایران خودرو برگزار 
شد، با استقبال قابل توجه همكاران در رده هاي مختلف سازماني مواجه 
شد، شامل سواالت هوش هیجاني، آزمون شخصیت شناسي مبتني بر 

MBTI و شناخت سازمان در قالب تحلیل قضایاي مدیریتي بود.
در این آزمون مجموعا 157 نفر از همكاران مشارکت داشتند که از این 
تعداد 44 نفر در رده معاونین و مدیران و 113 نفر نیز از سایر رده هاي 

سازماني مشارکت داشتند. مهمترین اهداف اجراي این طرح شناسایي 
استعدادهاي مدیریتي کارکنان، تهیه منبع غني مهارت هاي مدیریتي، 
بهبود فرآیند انتصابات با توجه به استعدادهاي موجود در منبع مهارت هاي 
مدیریتي، ارائه گزارش ارزیابي و بازخورد کامل از نقاط قوت و قابل بهبود 
در هر یک از شایستگي هاي مدریتي شرکت تام به هر فرد و توسعه 
مدیران از طریق ارتقاي نقاط قابل بهبود و تكیه بر نقاط قوت آنان تعریف 
ارزیابي 36۰ درجه،  به  این طرح مي توان  آتي  گام هاي  از  است.  شده 
آزمون هاي تعاملي و کار تیمي، مصاحبه تخصصي و جمع بندي و ارائه 

گزارش بازخورد نهایي اشاره کرد.

از تام چه خبر؟

كد: 91950

كد: 91951

برگزاري مرحله اول از طرح استعداديابي و توسعه شايستگي هاي شركت تام

پايان نصب تجهيزات پروژه گاززدايي در شركت ذوب آهن اصفهان

از تام چه خبر؟

مديرعامل  حضور  با  شعبانيه،  اعياد  با  مقارن  مراسمی  طی 
شركت تام ايران خودرو و مديران شركت صنايع ماشين ابزار 
ايران خودرو، خط توليد لوله فريم داشبورد سمند سورن با ظرفيت 
اسمي توليد 300 مجموعه در روز در شركت صنايع ماشين ابزار 

ايران خودرو افتتاح شد.
 این خط تولید که از سوي کارشناسان ماشین ابزار طراحي شده، در 
حال حاضر با ظرفیت تولید روزانه ۸۰ مجموعه براي 15 نفر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایي داشته است.

شرکت ماشین ابزار قصد دارد به صورت تخصصي وارد بازار تخصصي 
تولید فریم داشبورد محصوالت ایران خودرو شود و به همین منظور عالوه 
بر فریم داشبورد خودروهاي 4۰5 و پارس و سمند سورن، در آینده نیز 
قرار است تولید فریم داشبورد خودروهاي دنا، 3۰1 و 2۰۰۸ را به لیست 
تولید خود اضافه کند. در حاشیه مراسم افتتاح این خط مهندس اعواني 
مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو تاکید کرد: با تمرکز بر روی کارهای 
دارای ارزش افزوده موظفیم که در راستای تحقق اهداف و تعهدات در 

گروه صنعتی ایران خودرو به سمت افزایش سود پیش برویم.

كد: 91949افتتاح خط توليد فريم داشبورد سمند سورن در شركت ماشين ابزار

تام نامهـ  گروه تحريريه: در واپسين روز هاي سال 96 دو پروژه 
پست برق 132 كيلوولت اسكان)مسكن مهر گلبهار مشهد( و 
پست برق 400كيلوولت آلوميناي جاجرم به كارفرما تحويل قطعي 

شد.
قرارداد پست برق 132/2۰ کیلوولت اسكان در سال 91 بین شرکت تام 
و برق منطقه اي خراسان منعقد شد و در سال 94 به تحویل موقت رسید 
و تحویل بهره بردار شد. این پست برق که در زمینی به مساحت هزار و 
196 متر مربع احداث شده است قابلیت کنترل از راه دور را دارد و ظرفیت 
آن 6۰ مگاوات آمپر است. مسقف بودن پست به منظور رعایت مالحظات 
از  استفاده  دلیل  به  در پست  انرژي  پدافند غیرعامل، کاهش مصرف 
ساندویچ پانل و عایق بندي دیوارها و امكان بهره برداري بدون اپراتور از 
جمله ویژگی هاي این پست است همچنین پست مذکور اولین تجربه 

شرکت تام در ساخت پست هاي برق DCS با قابلیت کنترل از راه دور نیز 
بوده است. پست برق آلومیناي جاجرم نیز یک پست برق 4۰۰/132 کیلو 
ولت است که با هدف تغذیه کارخانه آلومیناي جاجرم و شهرک صنعتی 
جاجرم واقع در استان خراسان شمالي و پایداري بیشتر شبكه سراسري 
برق احداث شده است. این پروژه نیز که قرارداد آن در سال 93 بین 
شرکت تام ایران خودرو و شرکت برق منطقه اي خراسان به امضا رسیده 
بود با تالش همكاران شرکت تام طي 15 ماه تجهیز و به صورت تحویل 
موقت در انتهاي سال 94 در اختیار واحد بهره برداري برق خراسان شمالي 
قرار گرفت. با ثبت تحویل قطعي دو پست مذکور شرکت تام عمال در زمره 

شرکت هاي پیمانكار پست برق با رزومه معتبر قرار گرفت.

كد: 91992پست برق شيروان برق دار شد

با همت کارشناسان تام به انجام رسید؛

پروژه پست برق 132 كيلوولت اسكان

 پروژه سيستم گاززدايي تحت خال در شركت ذوب آهن اصفهان  

پست برق 400كيلوولت آلوميناي جاجرم
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تام نامه ـ محمد كياني: تيرماه فصل داغ مجامع شركت هاست و اعضاي مجامع گرد هم مي آيند تا 
ضمن مروري بر عملكردشان به بازبيني جريان هاي گذشته بپردازند. به عبارتي هر دو جنبه عملكردي و 
پاسخ گويي چيزي است كه بدان  پرداخته مي شود. مجمع عمومي عادي ساالنه تام هم امسال در محل 
شركت تام برگزار شد و طي آن مديرعامل و اعضاي هيات مديره، مسووالن ارشد مالي و اقتصادي 
شركت ايران خودرو و مديران ارشد شركت تام گرد هم آمدند تا سال مالي 96 پرچالش را به بوته نقد و 

بررسي بگذارند.
تفاوت مجمع امسال تام نسبت به مجامع گذشته كاهش بندهاي محدوديت در حسابرسي، شاخص هاي 
مالي مناسب، تداوم روند سوددهي بود كه جزو خواسته ها و اهداف بخش مالي هر شركتي محسوب 

مي شود.
 چالش هاي اقتصادي بازار و ادامه دار شدن آن در سال جاري ناشي از بي ثباتي حاصل از شوك هاي 
ارزي، نظام تامين منابع ريالي و ارزي، وضعيت شركت هاي تابعه تام، آينده پيش رو و رويكرد شركت 
براي رد شدن از بحران هاي نقدينگي ازموضوعاتي است كه در گفت و گوي اين شماره تام نامه با نادر 

زندي معاون مالي شركت تام در ميان گذاشتيم.

نادر زندي، معاون مالي شركت تام

1213

گفتگـو گفتگـو

 در ايجاد توسعه و پايداري زنجیره ارزش گروه 
صنعتي ايران خودرو خوب عمل کرديم

كد: 91993

معاون مالي شركت تام:

خواهد شد. در سال 96 نیز  در صورتهاي مالي 
تلفیقي و شرکت اصلي داراي سود عملیاتي و 

سود خالص بودیم.

 بنابراين پيش بيني  شما براي 1397 
چيست؟

باید شرایط بازار را بررسي و در کنار شرایط 
اقتصادي تأثیرات مسایل سیاسي را نیز لحاظ 
با  از شرکت هاي حوزه پیمانكاري  کرد. خیلي 
نرم مي کنند.  پنجه  و  زیادي دست  مشكالت 
تهدیدات محیطي بسیاري وجود دارد و اغلب 
امور اجرایي پروژه ها را با کندي مواجه کرده و 
درنتیجه اجرا تا بهره برداري را طوالني مي کند. 
هرچند تامین مالي پروژه ها بر عهده کارفرماست 
ولي عمدتا کارفرماها با محدودیت هاي جدي، 
عدم تخصیص بودجه کافي و کمبود نقدینگي، 
روبرو هستند. با این حال شرکت تام با تمهیداتي 
که مدیریت ارشد از شرایط این حوزه داشت، 
به  حرکت  و  جابجایي  خصوص  در  تدابیري 
سمت بازار خودروسازي و صنایع وابسته اتخاذ و 

کاستي هاي موجود تا حدود زیادي جبران شد.

تابعه  شركت هاي  مالي  وضعيت   
صنايع  و  صنعتي  قالب هاي  تام)شركت 
ماشين ابزار ايران خودرو( به چه شكل بود؟

عملكرد  گذشته  سال  در  تابعه  شرکت هاي 
خوبي را از خود به جا گذاشتند و صورت هاي 
مالي تلفیقي نیز از این موضوع حكایت دارد و 
هر دو شرکت با افزایش قابل توجه در سطح 

درآمد، سود خوبي نیز ارائه کردند.
 )IKID(شرکت قالب هاي صنعتي ایران خودرو
تكمیل  عدم  از  ناشي  خود  انباشته  زیان هاي 
زیادي  حدود  تا  را  گذشته  سنوات  در  ظرفیت 
پوشش داده است و با سود قابل توجهي سال 

مالي خود را به پایان رساند.

حسابرسي  گزارش  از  جايي  در   
و  مالي  »عملكرد  كه  بود  آمده  طور  اين 
منتهي  سال  براي  آن  نقدي  جريان هاي 
به 29 اسفند 1396، از تمام جنبه هاي با 
حسابداري  استانداردهاي  طبق  اهميت، 
چه  مالي  ادبيات  در  مساله  اين  است« 

مفهومي دارد؟
صورت هاي  و  مالي  عملیات  اینكه  یعني 
مالي طبق اصول و استانداردهاي پذیرفته شده 
حسابداري، شامل افشاي کامل و با بكارگیري 
است؛  شده  ارائه  قبل  دوره  یكنواخت  مباني 

یا اساسي  بااهمیت و  اینكه محدودیت  ضمن 
در دامنه و محدوده رسیدگي که ایجاد ابهام بر 
گزارشات مالي داشته باشد، مشاهده نشده است 
و تمام الزامات قانون تجارت و قوانین مالیاتي و 

... به نحو مطلوب رعایت شده است.

تامين  در خصوص  زيادي  مشكالت   
اين  بود،  مطرح  امسال  براي  نقدينگي 

چالش چگونه در تام مديريت شد؟
تامین  براي  برنامه ریزي  و  تالش  عمده 
نقدینگي از مسیر درآمدسازي در پروژه ها بوده 
جهت  مدون  برنامه ریزي  آن  از  پس  است. 
صورت  در  آخر  مرحله  در  و  مطالبات  وصول 
ضرورت رویكرد استفاده از اهرم تامین مالي از 
طریق سیستم بانكي مي باشد؛ چرا که هزینه 
باال  دلیل  به  بانكي  سیستم  از  مالي  تامین 
بودن نرخ بهره با بازده سرمایه تناسب نداشته 
و به صرفه نیست، لذا از منظر حرفه اي اعتقاد 
چنداني به استفاده از اهرم مالي در تامین منابع 

مالي ندارم.

 وضعيت تامين ارزي در سال گذشته 
چگونه انجام شد؟

علي رغم همه محدودیت هاي حاکم بر بازار 
ارز، هرگونه تراکنش مالي خارجي را از طریق 
ثبت سفارش وگشایش LC و نظام بانكي به 
انجام رساندیم و تاکنون نیز ارز دولتي تامین و 
استفاده کرده ایم. با توجه به سطح تكنولوژي و 
ماهیت پروژه ها غالبا  تامین مالي آنها به چیزي 
امكان  و  داریم  نیاز  ارز  تا 7۰درصد  حدود 6۰ 
تامین بغیر از منابع بانكي )ارز مصوب دولتي( 
وجود ندارد و البته تاکنون نیز ارز آزاد دریافت 
 42۰۰( مرکزي   بانک  نرخ  با  ارز  نكرده ایم. 
تومان به ازاي هردالر( به نفع تولید است به 
شرط آنكه به موقع تامین شود. در حال حاضر 
این ارز با یک ماه و نیم تا دو ماه تاخیر و شاید 

هم بیشتر به دست صنایع مي رسد.

 با توجه به شرايط موجود فكر مي كنيد 
وجود  ارز  تامين  براي  چالشي  امسال  كه 

داشته باشد؟
ادبیات  در  داشت.  خواهد  وجود  حتماً 
و  پدیده ها  عمده  اقتصاد  علم  و  حسابداري 
رویدادهاي اقتصادي و بازار در محور منحني 

و  تفسیر عرضه  قابل  تقاضا 

است، لذا صرفنظر از بي ثباتي نرخ ارز، موضوع 
اصلي تامین و عرضه آن در نظام بانكي کشور 
با چالش و محدودیت جدي مواجه  است که 
این  رفع  براي  مسووالن  البته  است.  شده 
مشكل درصدد ایجاد بازار ثانویه ارز هستند که 
به معناي پذیرش نرخ دوم ارز در بازار با نرخ 

توافقي بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

تا   60 تامين  وابستگي  با  ولي   
70درصدي به ارز كار كمي سخت به نظر 

مي رسد. 
مشكل فعلي در حال حاضر اتخاذ و اعمال 
سیاست هاي انقباضي دولت است که عالوه بر 
مشكالت انتقال ارز و علي رغم تامین نقدینگي 
بودجه شده مورد نیاز پروژه ها در سیستم بانكي، 
بانک ها  جانب  از  معادل  ارز  تامین  و  تبدیل 
لذا  است،  فروشندگان  و  تامین کنندگان  به 
شرکت تام سعي مي کند با برنامه ریزي از تمام 
ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود خود و گروه، 

این دوره حساس را پشت سر بگذارد.

 با همه اينها به نظر مي رسد كه سال 
97 سال مالي پرچالشي براي شركت هاي 

پيمانكاري خواهد بود.
به  همواره  قراردادي  جهت  به  تام  شرکت 
تعهدات حرفه اي خود پایبند است و بهترین راه 
تامین بودجه و هزینه هاي پروژه از سیر تعامل 
منطقي با کارفرما مي گذرد اگر به دلیل تغییر 
غیرمنطقي و قهري، تعادل درآمد و هزینه پروژه 
و پیش بیني تغییرات در سود پروژه رخ بدهد، 
پیشرفت  با  مطابق  و  منطبق  سیاست  حتما 
اجرایي پروژه و یا کاهش سطح عملیات اتخاذ 
خواهد شد. با همه اقدامات مؤثري که در حوزه 
 96 سال  اهداف  پیشبرد  جهت  شرکت  مالي 
صورت پذیرفت نباید این شائبه بوجود آید که 
اداره امور اجرایي شرکت از طریق این بخش 
به انجام رسیده است. سیاست هاي استراتژیک 
کالن مدیریتي و تصمیمات به هنگام، تالش، 
پشتكار و ابتكار همه معاونت ها، مدیریت ها و 
شرکت  موفق  عملكرد  برآیند  بر  همكاران 
مؤثر بوده اند. در ایجاد زنجیره ارزش در گروه 
ایران خودرو عالي بودیم و همان طورکه گفته 
شد از بینش و تفكر مدیریتي ریشه دار، قاطع، 
مسلط و آینده نگر بهره بردیم که در رهبري 
و راهبرد شرکت و تصمیم گیري همه واحدهاي 

سازماني از مساعدت هاي الزم دریغ نكردند.

 مجمع ساالنه تام امسال موفق تر از 
سال هاي گذشته برگزار شد و صورت هاي 
و  مديره  هيات  اعضاي  رضايت  با  مالي 
مديران ارشد مالي و اقتصادي ايران خودرو 
امسال  تام  شركت  نظر،  به  شد،  بسته 
عملكرد مالي شفاف تري داشت، نظر شما 

چيست؟
خصوص  به  اقتصادي،  بنگاه هاي  اکثر  در 
و  عملكرد  نتیجه  پیمانكاري  شرکت هاي 
تحول             و  تغییر  دچار  ساله  هر  شاخص ها 

مي شود. شرکتي که پویاست مطمئنا رویدادها 
به طور مرتب در حال تغییر و بهبود هستند و 
شرکت تام نیز با توجه به توفیق در اصالح و 
امسال  قبل،  گزارش هاي سال هاي  در  تعدیل 
به مراتب رقیق تر و کمتري  بندهاي  نكات و 
نسبت به سال قبل داشت. مواردي نیز که درج 
و قرائت شد بنا به تكلیف در مدت تعیین شده 
پیگیري و حل و فصل خواهد شد. مانند آراء 
حقوقي  پرونده هاي  از  فقره  دو  بابت  مأخوذه 
بند  از  تام که  نفع  به  پروژه هاي مهم شرکت 

محدودیت به بند تاکید و اطالع رساني خالصه 
شدند.

 وضعيت فروش و سوددهي در سال 
مالي 1396 رضايت بخش بود؟

سال  هدف گذاري  و  شده  بودجه  برنامه 
بود که عملكرد  تومان  میلیارد  مبلغ 259   96
12درصد بیش از آن محقق شده است؛ هرچند 
مقداري از درآمد شرکت بنا به دالیلي با تاخیر 
ثبت مواجه شد که در سال 97 به حساب گرفته 
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گفتگـو گفتگـو

 پروژه به لحاظ اركان اجرايي هزينه، 
كيفيت و زمان چگونه پيش رفت؟

در  کارفرما  محدودیت هاي  علي رغم 
اولیه، شرکت  خصوص میزان سرمایه گذاري 
تام با تعامل مناسب با ایشان توانست فهرست 
تجهیزات را به نحو مناسبي تهیه کرده و با 
مدیریت هزینه، توانست پروژه را در چارچوب 

مبلغ ابالغ شده به انجام برساند.
با  شده،  انجام  کار  کیفیت  خصوص  در 
توجه به تجارب قبلي و نیز پروژه ایران خودرو 
کرمانشاه که از نظر زماني نزدیک به این پروژه 
بوده است، سعي شد تا بیشترین سطح کیفیت 

ممكن در آن حاصل شود.
 در شرکت تام به صورت هر دو هفته یک 
بار جلسات پیگیري در سطح مدیریت ارشد 

برگزار شد.
 تقریبا براي نخستین بار بود است که یک 
سایت خودروسازي طي مدت زمان شش ماه از 
ابالغ پروژه به مرحله افتتاح مي رسید که این 
مهم با برنامه ریزي صحیح و تفكیک درست 

وظایف و نظارت اصولي به نتیجه رسید.

 با توجه به تاكيد ويژه گروه صنعتي 
كار  يك  اجراي  بر  مبني  ايران خودرو 
نيز  زيادي  زمان  كه  حالي  در  كيفي، 
در اختيار تام نبود، اين چالش چگونه 

مديريت شد؟
مقوله اي  کدام  کیفیت هر  و  زمان  طبیعتا 
جداگانه هستند و در دو جهت مختلف قرار 
مي گیرند و صرفا با بهینه کردن زمان مي توان 

کیفیت را نیز حفظ کرد. 
در این پروژه صرفه جویي زمان در بخش هاي 
ستادي شرکت رخ داد به این معني که براي 
صدور درخواست خرید، براي استعالم گیري و 
انتخاب پیمانكار،  براي پرداخت هاي پیمانكاران 

سعي شد که پیگیري روزانه انجام شود تا شاهد 
صرفه جویي حداکثري در زمان باشیم. از طرفي 
در بخش فني نیز تجارب سایت کرمانشاه در 
بسیاري از قسمت ها کمک کرد تا بتوان صرفه 

جویي عمده اي در زمان حاصل کرد.
چیدمان  به  مي توان  دیگر  مهم  عوامل  از 
بسیار مناسب و هماهنگ اعضاي تیم پروژه 
به  کرد،  اشاره  ستاد  و  فني  بخش هاي  در 
با اهتمام و  نحوي که هر یک از این اعضا 
مسوولیت پذیري در هماهنگي با تیم پروژه به 

انجام به موقع پروژه کمک کردند.

 به لحاظ فني چه تعداد نيرو در اين 
پروژه در ايران و آذربايجان درگير كار 

بودند؟
گروه هاي  در  نفر   1۰ مهندس،  نفر   2۰
ستادي و 1۰ نفر تكنسین در این سایت مشغول 

به فعالیت بودند.

طرف  كه  زيرساختي  از  غير   
به  بود،  آن  اجراي  آذربايجاني مسوول 
طور مشخص فعاليت اجرايي تام چه 

بود؟
طراحي،  مسوول  تام  مشخص  طور  به 
تامین و ساخت تجهیزات کارخانه خودروسازي 

آذربایجان بوده است.

ايران  در  پروژه  ساخت  از  چقدر   
انجام گرفت؟

ساخت کلیه تجهیزات در داخل انجام شد. 
البته تامین اقالم استاندارد از خارج از کشور 
شده  تامین  کشور  داخل  از  برخي  البته  و 

است.  

محموله هاي  ارسال  مديريت   
صادراتي به آستارا در آذربايجان چگونه 

انجام شد؟
امور حمل و لجستیک با شیوه مناسبي به 
انجام رسید. تعداد 33۰ عدد پكینگ لیست و نیز 
35 عدد invoice تهیه شد.  تقریبا براي کلیه 
اقالم و تجهیزات بسته بندي چوبي و یا کف 
پالت ساخته شد و حدودا 2۰ تریلي محموله 

تجهیزات مختلف به نفت چاله صادر شد.

كار چه   چالش هاي اساسي حين 
بود؟

مشكالت اجرایي در خصوص انجام چنین 
به  باید  در دو کشور مختلف  پروژه هایي که 
انجام برسد، بدیهي است ولي از مهمترین آنها 
مي توان به سردي هوا، نبود کارگاه هاي مناسب 
جهت انجام اصالحات و یا ساخت هاي جزئي 
مهندسین  و  پرسنل  آشنایي  عدم  نیاز،  مورد 
آذري با زبان انگلیسي، دور بودن نفت چاله 
از  بسیاري  تامین  امكان  باکو و عدم  بازار  از 
غیر  و  آذربایجان  کشور  محل  از  تجهیزات 

صنعتي بودن آن اشاره کرد.

محصوالت  تعريف  امكان  آيا   
جديدتر غير از خانواده دنا نيز در خط 

توليد خزر وجود دارد؟
با انجام تغییراتي در خط این امر امكان پذیر 

است.

در ساخت يك کارخانه خودروسازي
 رکورد زديم

تام نامهـ  گروه تحريريه: سايت خودروسازي آذربايجان از جمله پروژه هاي 
صادراتي تام بود كه در ايام نوروز امسال و با دستور روساي جمهور ايران و 
آذربايجان به صورت ويدئو كنفرانس افتتاح شد. اين پروژه از اين منظر كه 
مي بايست در يك زمان كوتاه و با حداكثر كيفيت به انجام برسد، حائز اهميت 
بود و بايد مديريت ويژه اي در خصوص ساز و كار اجرايي آن به انجام مي رسيد. 
در خصوص چالش هاي حين انجام كار با مهندس سيد ابراهيم عباسي مدير 

پروژه خودروسازي آذربايجان در تام هم صحبت شديم.
وي معتقد است براي نخستين بار بوده است كه يك سايت خودروسازي طي 
مدت زمان شش ماه از ابالغ پروژه به مرحله افتتاح مي رسيد كه اين مهم با 
برنامه ريزي صحيح و تفكيك درست وظايف و نظارت اصولي به نتيجه رسيد.

در گفت و گو با مدير پروژه خودروسازي آذربايجان در تام عنوان شد؛

سيد ابراهيم عباسي مدير پروژ0 خودروسازي آذربايجان ـ  تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

 تقريبا براي نخستين بار بود است كه يك سايت خودروسازي 
طي مدت زمان شش ماه از ابالغ پروژه به مرحله افتتاح مي رسيد 
كه اين مهم با برنامه ريزي صحيح و تفكيك درست وظايف و 

نظارت اصولي به نتيجه رسيد.

كد: 91994
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افتتاح شرکت خودرو سازی خزر در نفت چاله

كد: 91995 عكاس: هادي نيكوئيان عكاس: هادي نيكوئيان

گـزارش تصويري گـزارش تصويري

خط رنگ شماره يك ايران خودرو
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مروري بر عملكرد شركت تـام

  گــزارش  گــزارش

معرفي پروژه هاي فعال صنايع خودرويي
مجموع پروژه هاي فعال معاونت خودرویي در حوزه هاي »بدنه، رنگ و قالب و پرس«، »سیستم  هاي مكانیزه، انتقال و مونتاژ« و »صنایع مكانیک و 

رباتیک«، شامل 26 پروژه است.

كد: 91996

در سال 1396

در سال  ايران خودرو  تام  تحريريه: شركت  گروه  ـ  تام نامه   
راه  سر  بر  كه  بزرگي  چالش هاي  همه  رغم  علي   1396
تثبيت  ضمن  توانست  داشت،  قرار  پيمانكاري  شركت هاي 
بپردازد.  پروژه هايش  اجراي  كيفي سازي  به  خود  جايگاه 
علي رغم كاهش حجم مناقصات و كاهش تعريف پروژه هاي 
عمراني جديد در كنار محدوديت گشايش  اعتبارات اسنادي، 
انساني خود،  تجربه  سرمايه هاي  و  بر تخصص  تكيه  با  تام 
تعديالت  و  متتم  اخذ  جديد،  پروژه هاي  جذب  با  توانست 
پروژه ها، سبد پروژه هاي خود را در سال 1396 كامل تر كند.

شرکت تام در سال 96 موفق به جذب 12 پروژه جدید اجرایي، 2۰ پروژه نگهداري و تعمیرات و دو قرارداد فروش لوازم 
یدکي و کاال شد.

تعداد پروژه های  فعال یا تحویل شده  شرکت تام در سال 96 ، بالغ بر 64 پروژه بوده که 26 پروژه در »صنایع خودرویی«، 15 پروژه در 
»صنایع غیرخودرویی«، 2۰ پروژه در حوزه »نگهداری و تعمیرات« و 3 پروژه درحوزه »تامین لوازم یدکی و فروش کاال« را شامل مي شود.

عنــوان پــــروژه

سالن تریم سمند نفت چاله آذربایجان

نصب سقف پانوراما پژو 2۰7 در سالن بدنه  5

تولید بدنه 2۰6 صندوقدار در خط بدنه رانا

ایستگاه دي استكر خط پرس کاتانوا در شرکت آیكید

افزایش ظرفیت تریم 2 ایران خودرو خراسان

اعالم و اطفا حریق رنگ ویژه و انبار تولید ایران خودرو خراسان

تامین و جایگذاري هد پرس 15۰۰ تن ایران خودرو

اصالح ایستگاه گلیزینگ رباتیک ایران خودرو خراسان

مانیتورینگ حامل هاي انرژي ایران خودرو

ربات چسب زني و نصب شیشه پانوراما در سالن تزئینات 4

جابجایي تجهیزات تزریق سالن تریم 3 ایران خودرو

پست برق 23۰ کیلوولت بندر خمیر برق هرمزگان

حوزه فعاليت

سیستم انتقال و مونتاژ

بدنه، رنگ و قالب و پرس

بدنه، رنگ و قالب و پرس

صنایع مكانیک و رباتیک

سیستم انتقال و مونتاژ

نیرو و تأسیسات 

بدنه، رنگ و قالب و پرس

صنایع مكانیک و رباتیک

ارتباطات و اتوماسیون

صنایع مكانیک و رباتیک

سیستم انتقال و مونتاژ

نیرو و تأسیسات 

كارفرما

ایران خودرو- آذکرون

ایران خودرو

ایران خودرو

آیكید

ایران خودرو خراسان

ایران خودرو خراسان

ایران خودرو

ایران خودرو خراسان

ایران خودرو

ایران خودرو

ایران خودرو

برق منطقه اي هرمزگان 
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 عنــوان پــــروژه
- خط بدنه پژو 3۰1 و 2۰۸

- خط بدنه پژو 2۰۰۸
لیفت  فیس  خودروي  بدنه  تجهیزات   -

تندر 9۰
X409 سانروف بدنه خودروی -

- نصب سقف پانوراما پژو 2۰7 در سالن 
بدنه 5 ایران خودرو

گیج  پنل  و  قالب  ساخت  و  طراحي   -
درب هاي خودرو 3۰1

- خط پرس ضایعات ایران خودرو
اتوکلمپ  سیستم  نصب  و  -تأمین 

پرس هاي کارخانه شمالي ایران خودرو
- تامین و جایگذاري هدپرس 15۰۰ تن 

خط پرس G2-2 ایران خودرو
- بهبود کیفیت رنگ 1 ایران خودرو

 عنــوان پــــروژه
 )PDI( بهبود فرآیند بازرسي قبل از تحویل -

در سایت مرکزي ایران خودرو
- طراحي و تأمین کانوایرهاي خطوط پرس 

کارخانه جنوبي )فاز اول(
همراه  به  بدنه  انتقال  و  درب  خط  ایجاد   -

ساختمان اداري سالن مونتاژ 1 ایران خودرو
- سالن تزئینات ایرانخودرو کرمانشاه)فاز 1(

پاشش  کانوایر  نصب  بر  نظارت  و  تأمین   -
رنگ ایران خودرو خراسان

- افزایش ظرفیت سالن تریم 1 ایران خودرو 
خراسان

- طراحي، نصب و راه اندازي افزایش ظرفیت 
تریم 2 ایران خودرو خراسان  

- جابجایي تجهیزات تزریق تریم3 ایرانخودرو
- ایجاد سالن تریم سمند آذربایجان

 عنــوان پــــروژه
اندازي دو  راه  و  تأمین، نصب  - طراحي، 

ایستگاه دي استكر خطوط پرس
- سیستـم رباتیک - دستي پـاشش رنگ 

خـراسان
در   2۰7 پژو  پانوراما  زنی  چسب  ربات   -

سالن تریم 4
اندازي هنگرهاي  - طراحي، تأمین و راه 

پژو 3۰1 سالن پرس 3 ایران خودرو
راه اندازی  و  نصب  تأمین،  طراحی،   -

ایستگاه دي استكر خط کاتانوآ
ایستگاه  تجهیزات  ظرفیت  افزایش   -

چسب زني رباتیک ایران خودرو خراسان
خط  در  صندوق دار   2۰6 بدنـه  تولیـد   -

بدنه سازی رانا

حوزه صنايع مكانيك و رباتيك حوزه سيستم  مكانيزه انتقال و مونتاژ  حوزه بدنه، رنگ و قالب و پرس 
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  گــزارش  گــزارش

نگهداري و تعميرات و لوازم يدكي
جدید  قرارداد  تعداد11   1396 سال  در 
خودرو  ایران  با شرکت  تعمیرات  و  نگهداري 
و 9 قرارداد نگهداري و تعمیرات ایستگاه هاي 
CNG و یک قرارداد مربوط به لوازم یدکی 
شرکت ایكاپ منعقد شد. درخصوص شاخص 
کاری،  مختلف  حوزه های  در  پروژه  کمیت 
با  تعمیرات«  و  »نگهداری  مدیریت های 

2۰پروژه، »بدنه، رنگ و قالب و پرس« با 1۰ 
پروژه و »سیستم انتقال و مونتاژ« با 9 پروژه 
بیشترین سهم در سبد پروژه اي تام را به خود 

اختصاص داده اند.
صنعت  در  موفق  حضوري  از  پس  تام   
با  بازار  از توسعه  خودروسازي دورنمایي بزرگ 
تكیه بر توانمندي هاي سرمایه هاي انساني براي 
خود ترسیم کرده است، به گونه اي که هم اکنون 

در کسب و کارهاي متنوع صنعتي صاحب دانش 
و تجربه است. این شرکت امیدوار است بتواند 
با دانشي که در اختیار دارد و در کنار همكاري 
مشترک با صاحبان تكنولوژي دنیا به عنوان یكي 
از پیمانكاران عمومي برتر خود را معرفي کرده و 
بر سهم خود در بازار خدمات فني و مهندسي 
بیافزاید و در راستاي اعتال و سربلندي میهن 

عزیزمان گام بردارد.

معرفي پروژه هاي فعال در صنايع غيرخودرويي
مجموع پروژه هاي فعال در معاونت پروژه ها در حوزه هاي کسب و کار »صنعت و معدن«، »صنایع حمل و نقل و زیرساخت«، »نفت. گاز، 

پتروشیمي«، »ارتباطات و اتوماسیون« و »نیرو و تاسیسات« شامل 15 پروژه است.

 عنــوان پــــروژه
- احداث کارخانه فوالدسازي بردسیر

)VD( نوسازي، بهسازي و اصالح سیستم گاززدائي در بخش فوالدسازي -
- تصفیه خانه واحدهاي فوالدسازي و احیاي فوالد بردسیر

 عنــوان پــــروژه
- قطار سبک شهري کرمانشاه

- طراحي، اجرا، نصب، تست و راه اندازي تله کابین دانشگاه آزاد

 عنــوان پــــروژه
- احداث یكصد دستگاه CNG هسا

- تهیه کاال و احداث تسهیالت و خط لوله چاه w004s میدان خانگیران

حوزه حمل و نقل و زيرساخت

حوزه نفت، گاز، پتروشيمي 

حوزه صنعت و معدن 

صنعت و معدن حمل و نقل و 
زيرساخت

ارتباطات و اتوماسيون نفت، گاز و پتروشيمينيرو و تاسيسات

0

1

2

3

4

5

پروژه هاي فعال صنايع خودرويي در سال 1396

3 3

2 2

5

 عنــوان پــــروژه
- نوسازي اتوماسیون ایستگاه هاي 7 و ۸ ریخته گري ذوب آهن اصفهان

- انبار اتوماتیک بخش نساجي پتروشیمي تندگویان
- مانیتورینگ حامل هاي انرژي ایران خودرو

 عنــوان پــــروژه
- توسعه پست 4۰۰ کیلو ولت نیروگاه شیروان

- اعالم و اطفاء مخازن و ترانس هاي فوالد مبارکه
- پروژه احداث پست23۰/63 کیلو ولت بندر خمیر

- اعالم و اطفا حریق رنگ ویژه و انبار تولید ایران خودرو خراسان
- سامانه تهویه خط 1 مترو تبریز

حوزه نيرو و تاسيسات 

حوزه ارتباطات و اتوماسيون 
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 ریشه این شرکت را باید در دهه 5۰ قرن نوزده میالدی و در  بخش هایي 
از غرب آلمان جست، جایی که صنایع فلزی در آن متمرکز بود که پیشینیان  

» شرکت اتوتک« مانند » لورگی« پا به عرصه این صنعت نهاده بودند.
 در 19۰۸ منابع  طبیعی چشمگیری از مس در شرق فنالند کشف شد. در 
این مرحله شرکت »اتوکمپو« کار خود را آغاز کرد و ریشه اصلی تكنولوژی 
فرآوری معدنی اتوتک از همین جا خودنمایی می کند.  صنایع فلزی و معدنی 
نیازهای صنایع  اول و   این مرحله مدیون جنگ جهانی  را در  رشد خود 

تسلیحاتی و نظامی  است.
 ،)R&D(در کنار این تحوالت بیروني،  مهندسی فرآیند و تحقیق و توسعه 
اولین  به سرعت دچار دگرگونی کرد و در همین مرحله  را  فلزی  صنایع 
مالحظات نسبت به بهداشت و سالمت و محیط زیست نیز مورد توجه قرار 
گرفت. در طول جنگ فنالند تولید فلزات خود را به خوبی ادامه داد و اتوکمپو 
بزرگترین ذوب کننده الكتریكی مس را ایجاد کرده و مورد بهره برداری قرار داد. 
در  دوران پس از جنگ جهاني دوم، چالش های کمبود انرژی برق در فنالند 
در واپسین سال هاي دهه 4۰  میالدي ذهن های خالق در این شرکت را به 
ابداع روش فلش اسملتینگ یا  ذوب تشعشی رهنمون کرد که  نیازی به انرژی 
خارجي ندارد. در این روش، از سولفور موجود در سنگ معدن استفاده مي شود 
و اکنون نیمي از مس دنیا از این همین طریق استحصال مي شود. این ابداع 
سرآغاز فروش محصوالت تكنولوژیک این شرکت بود. سال های دهه های 
شصت و هفتاد قرن بیستم میالدی دوران ابداعات اتوماسیون وآنالیزورهای 

کنترل فرآیند بود.
 نخستین دفاتر فرامرزی این شرکت در دهه هفتاد پای این شرکت را به 
ورای  اقیانوس ها باز کرد و فعالیت های مهندسی و پروژه های کلید در دست 

رو به افزایش بودند. 

با  بود.  تكنولوژی  بخش  در  فروش  رشد  شاهد  هشتاد  دهه  سال های 
تكنولوژی های جدید، فرآوری فلزات دیگر مانند طال، روی، نیكل و آلیاژهای 
آهنی و روش های جدید فرآوری مانند هیدرومتالورژی نیز در برنامه کاری 
قرار گرفت. شرکت های بین المللی متعددي تحت لوای اتوکمپو قرار گرفتند. 

در حالی که شرکت لورگی با نوآوری های خود در حال شكل دادن و پیش 
بردن مداوم این صنعت بود، در سال 2۰۰1 این دو بازیگر بزرگ با هم ادغام 
شدند و اتوکمپو تكنولوژی » متالورژی لورگی« را تصاحب کرد و جایگاه 
بین المللی خود را بیش از پیش ارتقا داده و تثبیت کرد. در نهایت در سال 
2۰۰6 اتوتک تكنولوژی از اتوکمپو جدا شده و به طور مستقل کار خود را از 
پی گرفت و در فهرست بازار سهام هلسینكی قرار گرفت و یک سال بعد در 

2۰۰7 به اتوتک تغییر نام داد.
 به طور مختصر مي توان گفت که اینک در فرآیندهاي مربوط به فلزات و 
مواد معدني، شرکت اتوتک به دنبال برآورده کردن نیاز روز افزون مشتریان در 

مواجهه با منابع محدود در این زمینه است.

 اختراعات و نوآوري ها
صرف  را  خود  خالص  فروش  از  درصد  پنج  حدود  اتوتک  شرکت 
برنامه هاي تحقیق و توسعه مي کند. در 2۰16 این میزان شامل 55میلیون 
یورو بود و در پایان 2۰16 ، 6هزار و 772 اختراع ملي ثبت شده یا در دست 
ثبت بود. اتوتک با درخواست ثبت 7۰ اختراع در سال 2۰12 و ثبت ملي 
2۸6 اختراع رکوردي از خود به جاي گذاشت و به عنوان چهارمین شرکت 
بزرگ در زمینه ثبت اختراعات در فنالند شناخته شد و در سال 2۰13 با 6۸ 
اختراع رتبه نخست را به خود اختصاص داد. این شرکت داراي دو مرکز 
تحقیقاتي است. مرکز تحقیقاتي در فرانكفورت در زمینه پاالیش سنگ 
آهن و آلومینیوم و تكنولوژي بستر فلوئیدي)بستر سیال( و مرکز مستقر 
در شهر پوري که در مورد فلزات پایه تحقیق انجام مي دهد. این مراکز 
به تحقیق روي موادي مانند نمونه هایي از سنگ هاي معدني که توسط 
مشتریان از معادن مختلف ارسال شده مي پردازد و بر اساس آنالیزهاي انجام 

اتوتك و صنايع معدني
كد: 91997

شده بهترین و کارآمدترین روش بهره برداري را 
پیشنهاد  مي کند. در سال 2۰1۰ استفاده پایدار 
از منابع طبیعی برای رسیدن به آینده ای سبزتر 
به عنوان ماموریت اصلی این شرکت اتخاذ شد. 
نوآوري هاي شرکت در عرصه زیست محیطي 
نیز تاثیر بسزایي داشته است. در شهر تسومب 
در نامیبیا براي چندین دهه، خروجي گاز سولفور 
براي  را  تنفس  امكان  مس  ذوب  از  ناشي 
ساکنان منطقه سخت کرده بود. براي کنترل 
این گازهاي خروجي شرکت مالک، سفارش 
ساخت واحد اسید سولفوریک را به اتوتک و به 
مبلغ 13۰ میلیون یورو داد و نتیجه آن کاهش 

۸۰درصدي این گازهاي خروجي بود. 
در زمینه تولید انرژي در سال 2۰12، اتوتک 
توافق مهم و راهبردي به ارزش 5۰ میلیون یورو 
با مدیریت شهر زوریخ منعقد کرد و طي آن 
طراحي و ساخت بزرگترین واحد مدرن سوزاندن 
پسماند فاضالب در سوئیس را به عهده گرفت 
تا انرژي سوخت پسماند را به صورت گرما و 
الكتریسته استحصال کند همچنین در کنار آن  
به  بقایاي سوخت،  از  از فسفر به دست آمده 

عنوان کود استفاده مي شود.    
اتوتک بزرگترین واحد تولید اسید سولفوریک 
با مبلغي حدود 24۰  جهان را در عربستان و 
میلیون دالر احداث کرد که در تولید کود کاربرد 
دارد. نیمي از ارزش این مبلغ مربوط به هزینه 

تكنولوژیک این قرارداد بود. 
جهت  شرکت  این  قرارداد  بزرگترین  اما 
ساخت تجهیزات و احداث تاسیسات و ایجاد 
تسهیالت و انتقال دانش و ارایه خدمات ذوب 
ایلمنیت با شرکت کریستال گلوبال و به ارزش 
سعودي  عربستان  با  که  یورو  میلیون   35۰
شرکت  این  نیز   2۰13 سال  در  شد.  امضا 
مس،  کنستانتره  واحد  احداث  براي  قراردادي 
شامل سلول هاي فلوتاسیون، تغلیظ، آنالیزور و 
اتوماسیون به ارزش 5۰ میلیون دالر در روسیه 

امضا کرد.  در 2۰14 نیز این شرکت قراردادي 
5۰ میلیون یورویي با شرکتي برزیلي- نروژي 
که بزرگترین تولید کننده آلومینا در جهان است 
منعقد کرد تا واحدي براي فیلتراسیون آلومینا را 

طراحي و اجرا کند.

 اتوتك از نگاه آمار و ارقام
فروش شرکت اتوتک 2۰16: 1۰5۸ میلیون 

یورو
پرسنل 42۰۰ نفر

هزینه توسعه و تحقیق: 55 میلیون یورو
دفاتر در 34 کشور جهان

خدمات به ۸۰ کشور
پتنت  و 6۸۰۰  مشترک  پتنت  داراي 7۸6 

بین المللي است.

 فروش با توجه به منطقه
• 52% اروپا، خاورمیانه و آفریقا

• 3۰% آمریكا
• 1۸% آسیا پاسیفیک

 فروش به نسبت محصول
•  2۸% مس
• 11% آهن

• 11% آلومینیوم
• 3% آلیاژهاي آهن
• 12% فلزات قیمتي

• 4% روي
• 11% نیكل

• 12% )انرژي و محیط زیست شامل آب، 
اسید سولفوریک، گازهاي خروجي(

• 16% دیگر موارد

 پرسنل با توجه به منطقه
• اروپا، آفریقا و خاور میانه 2۸42 نفر

• آمریكا ۸۰۰ نفر

• آسیا پسیفیک 567 نفر
 تخصص در

• فرآیندهاي معدني
• متالورژي)استخراج و استحصال فلزات(

• مهندسي فرآیند
• مدیریت پروژه

• مدیریت آب
• انرژي هاي تجدید پذیر

 مزيت راه حل هاي مهندسي
• کارآمدي
• عملكرد

• سودمندي
• اعتماد
• ایمنی

از  استفاده  با  كه  دارد  ادعا  اتوتك 
از  كنون  تا  شركت  اين  تكنولوژي هاي 
خروج 6 ميليون تن دي اكسيد كربن به جو 

جلوگيري شده است.

 تاريخچه همكاري شرکت تام و 
اتوتك

شرکت تام و شرکت اتوتک طي سالیان اخیر 
که  داشته اند  همكاري  باهم  مناقصه  یک  در 
هدف از پروژه مورد نظر، احداث کارخانه گندله 
سازي به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال در 

شهرستان خرامه )استان فارس( بوده است. 
کارفرماي این پروژه مجتمع صنعتي و معدني 
به شرکت گل  )وابسته  فرزانگان خرامه  گهر 

گهر( است.
 وظایف اتوتک در مناقصه و پروژه مذکور 
طراحي  )ارائه  طرح  تكنولوژي  تامین  شامل 
پایه( براي کل پلنت، ارایه مهندسي تفصیلي 
براي بخشي از اجزاي طرح و تامین بخشي از 
تجهیزات طرح از جمله میكسرها، گوي سازها، 
ماشین پخت گندله، فن ها و امثال این ها بوده 

است.

شركت »اتوتك« فعال در در حوزه تكنولوژی استخراج و فرآوری فلزات و  مواد معدنی

همكاران بين المللهمكاران بين الملل

تام نامه ـ مهدي ناصرشريعت: » اتوتك«شركتی جهانی 
و   فلزات  فرآوری  و  استخراج  تكنولوژی  در  پيشگام  و 
نوآوری هايي  و  راه حل ها  شركت  اين  است.  معدنی  مواد 
آب های  تصفيه  نيز  و  تجديدپذير  انرژی های  خصوص  در 

بهداشتی و صنعتی دارد.
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فونداسیون قرار گیرد.

  فونداسیون های تحت بارگذاری دينامیكی
طراحی فونداسیون ها و سازه هایی که تجهیزات نوسانگر بر روی آن ها 
نصب شده از روند بسیار  پیچیده ای برخوردار است که این روند ناشی از 
ادغام اندرکنش خاک و سازه با تئوری ارتعاشات است. از این رو جهت 
ساده سازی، تنها برای تكیه گاه تجهیزات نوسانگر از فونداسیون های عمیق 

استفاده می شود.

مشخصات ماشین آالت نوسانگر 
سه گروه اصلی ماشین آالت نوسانگر وجود دارد: 

1( دورانی
2( رفت و برگشتی

3( ضربه ای
به جهت بررسی نواسانات تجهیز، ضروری است که اطالعات تكنیكال 
از شرکت سازنده تامین شود. اطالعات مورد نیاز جهت طراحی فونداسیون 

این گونه تجهیزات خاص به شرح زیر است:
1( ابعاد و محل قرارگیری تجهیزات نسبت به یكدیگر

2( نحوه عملكرد ماشین آالت
)z و y و x 3( مرکز ثقل دستگاه )مختصات

4( سرعت دوران یا رفت و برگشت قسمت نوسانگر سازه
5( نحوه توزیع بارهای ثقلی و دینامیكی

6( توصیه های سازنده دستگاه در زمینه نحوه نصب دستگاه بر روی 
فونداسیون

در طراحی فونداسیون دستگاه پرس ضایعات اطالعات باال از شرکت 
تامین کننده تهیه شد.

طراحی فونداسیون
اساس طراحی فونداسیون دستگاه های نوسانگر، براین اساس است که 
جسم نوسانگر سبک نمی تواند جسم سنگین وزن تر را به نوسان اندازد. 
بنابراین فونداسیون طراحی شده باید سنگین وزن تر از دستگاه نوسانگر 

باشد.
جمله  از  دنیا  معتبر  دستورالعمل های  ساده سازی،  برای  رو  این  از   
  Construction Management and Design of industrial(
Concrete and Steel Structure(1 برای دستگاه های نوسانگر 
دورانی توصیه کرده اند که نسبت وزن فونداسیون 2 تا 3 برابر وزن دستگاه 
نوسانگر باشد همچنین این دستور العمل برای دستگاه های نوسانگر رفت 
و برگشتی این نسبت را برابر پنج تا هفت توصیه کرده است. حداقل 
عمق انتخابی برای این گروه فونداسیون ها برابر 6۰۰ میلی متر پیشنهاد 
شده است همچنین برای افزایش میرایی توصیه شده است که عرض 

فونداسیون بیش از 1/5 برابر عمق آن باشد.
با توجه به اینكه وزن دستگاه پس ضایعات ایران خودرو برابر ۸3 تن 
بوده و از نظر هندسی به دلیل موقعیت قرارگیری دستگاه پرس محدودیت 
وجود دارد، برای تجهیز مورد نظر، فونداسیون به عمق حداقل 2.5 متر نیاز 
است و با توجه به اینكه تراز روی فونداسیون می بایست 9۰ سانتی متر از 

کف سازی اطراف پایین تر باشد، به حداقل 3/5 متر خاکبرداری نیاز بود.
 نظر به اینكه در مجاورت فونداسیون مورد نظر، دستگاه پرس دیگری 
به وزن 75 تن وجود دارد، عمال به انجام رساندن این پروژه بسیار پیچیده و 
دشوار می نمود، بنابراین طراحان شرکت تام ایران خودرو تصمیم به محاسبه 
نوسان سیستم شالوده ـ خاک، و ارزیابی عددی پدیده تشدید گرفتند 
همچنین به دلیل اختالف تراز مخزن دستگاه پرس ضایعات با کانوایر 
تخلیه ضایعات، اجبار به اجرا فونداسیون دستگاه به صورت مدفون بوده. 

این درحالی است که تحقیقات بارکان 1964 2 نشان داده است که مدفون 
شدن فونداسیون سازه در خاک، اثرات منفی بر ارتعاش دارد. بنابراین لزوم 

بررسی پاسخ دینامیكی فونداسیون از اهمیت باالیی برخوردار می شود.
ارتعاش تحمیلی این تجهیزات، به سیستم خاک و فونداسیون از نوع 
رفتار سیستم  بنابراین می توان  قابل تحلیل است،  حرکات هارمونیک 
خاک-فونداسیون را با مدل جرم متمرکز، فنر و میراگر پیش بینی کرد. 
تحقیقات نشان داده است این که مفهوم یک مدل رضایت بخش برای 

تحلیل دینامیک شالوده ها تحت بار های ارتعاشی است.

 تحلیل ارتعاشی شالوده تحت ارتعاش قائم
تحلیل سیستم خاک-شالوده در ارتعاش قائم، بر پایه اصول ارتعاش 

جرم-فنر است3.
شكل )2( یک شالوده را تحت ارتعاش قائم با نیروی متناوب نشان 

می دهد، معادله حرکت به صورت رابطه )1( نوشته می شود:
  )1(

که در این رابطه :
  جرم سیستم

z شتاب در راستای محور  
  سختی فنر معادل شده با خاک
z جابجایی  در راستای محور  

         تابع هارمونیک تحریک دینامیكی
  بسامد زاویه ای نوسان

 
براساس رابطه )1( حداکثر دامنه ارتعاش از رابطه )2( محاسبه می شود.

  )2(

بنابراین مربع بسامد طبیعی فونداسیون و خاک از رابطه )3( و بسامد 
طبیعی فونداسیون و خاک از رابطه )4( محاسبه مي شود.

  )3(

  )4(

 A دامنه نوسان 
 C ضریب فشار یكنواخت االستیک خاک برای ارتعاش قائم

A مساحت صفحه بارگذاری
 C ضریب فشار یكنواخت االستیک خاک

تحلیل ارتعاشی شالوده تحت ارتعاش افقی )گهواره ای(
تحلیل سیستم خاک- شالوده در ارتعاش افقی نیز مانند ارتعاش قائم، 
بر پایه اصول ارتعاش جرم- فنر استشكل )3( یک شالوده را تحت ارتعاش 
افقی با نیروی متناوب نشان می دهد، معادله حرکت به صورت رابطه )5( 

نوشته می شود3 :

مطالعه موردی بررسی رفتار فونداسیون
 تحت بارگذاری دينامیكی با دوره تناوب بلند

 مقدمه
استفاده از فونداسیون ها جهت ایجاد تكیه گاه برای تجهیزات نوسانگر 
جهت انتقال نیرو به بستر بسیار متداول است، با این حال تحقیقات اندکی 
در زمینه تاثیر نوسان تجهیزات بر روی سیستم شالوده - خاک و بررسی 
پدیده تشدید ناشی از ارتعاش دستگاه صورت گرفته است. این در حالی 

است که آیین نامه های معتبر دنیا روش ها و توصیه هایی برای این نوع 
فونداسیون ها در اختیار قرار داده اند. این تحقیق در جهت رفع موانع و 
ابهامات در زمینه طراحی فونداسیون تحت بارگذاری دینامیكی صورت 
گرفته است. از این رو فونداسیون دستگاه پرس ضایعات ایران خودرو به 
جهت بارگذاری خاص دینامیكی مورد ارزیابی قرار گرفته است و رویكرد 

عملی جهت فاصله گرفتن از پدیده تشدید ارایه شده است.

 بیان مساله
دستگاه پرس ضایعات خودرویی، دستگاهی با سه بازوی اعمال فشار و 
یک مخزن جهت محصور کردن ضایعات خودرویی و اعمال فشار در سه 
جهت است )شكل 1( دو بازوی اعمال فشار در جهت افقی و یک بازو در 

جهت قائم اعمال فشار می کنند.
 

فرآیند پرس ضایعات با پر کردن مخزن دستگاه شروع و با فشار بازوی 
شماره I ادامه می یابد. پس از بازوی شماره I بازوی شماره II با اعمال 
فشار، ضایعات را فشرده و در نهایت بازوی قائم ضایعات را پرس مي کند 
و به کمک پیستون  ثانویه بازوی شماره II، ضایعات پرس شده از مخزن 
دستگاه خارج می شود و بازوها به ترتیب به مكان اولیه خود باز می گردند. 
کل این فرایند در مدت زمان 27 ثانیه انجام می شود. به طور متوسط نیم 
دوره تناوب برای هر کدام از بارگذاری های دینامیكی دستگاه، برابر 4/5 
ثانیه محاسبه شده است. بنابراین تجهیز در سه جهت، بار دینامیكی به 

فونداسیون  اعمال می کند.
 به جهت مسائل تكنولوژی تجهیز، تابلو کنترل دستگاه به لرزش 
حساس است همچنین دستگاه تخلیه ضایعات، می بایست بر روی یک 

مقـــالهمقـــاله

شكل 1- دستگاه پرس ضايعات ايران خودرو 

كد: 91998

 تام نامهـ  حسان صالحی، فرزاد فانی صابری: 
در اين تحقيق، فونداسيون دستگاه پرس ضايعات ايران 
و  دستگاه  ديناميكی  بارگذاری  اثر  گرفتن  نظر  در  با  خودرو 
قرار  ارتعاشی  ارزيابی  مورد  زلزله  بارگذاری  كردن  منظور 
گرفته است. در اين پروژه شركت تام ايران خودرو با استفاده 
پيشرفته  فونداسيون های  طراحی  معتبر  دستورالعمل های  از 
از  می كند.  بررسی  را  طراحی شده  فونداسيون  كفايت  دنيا، 
كه  می شود  دريافت  اين گونه  آزمايشگاهی  و  تحليلی  نتايج 
كه  فونداسيون هايی  روی  بر  ديناميكی  بارگذاری  بررسی 
تحت بارگذاری ديناميكی قرار دارند، برای جلوگيری از پديده 
تمهيدات الزم  و  برخوردار است  بااليی  اهميت  از  رزونانس 
جهت جلوگيری از پديده رزونانس، پيش از اجرا بايد توسط 
طراح مد نظر قرار گيرد. نتايج اين پروژه به روشنی اهميت 
استفاده از دستورالعمل های طراحی فونداسيون های پيشرفته 

را نشان می دهد. 
فونداسيون  پيشرفته،  فونداسيون  طراحی  كليدي:  كلمات 
تحت بار ديناميكی، نوسان افقی و قائم، دامنه نوسان سيستم 

شالوده- خاك

تام نامه ـ حسان صالحی، فرزاد فانی صابری

z

z

u

شكل 3- شالوده تحت ارتعاش افقی )گهواره ای(

 شكل 2- ارتعاش اجباری مدل جرم-فنر 
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2( تحت تاثیر بارهای دینامیک باید معیارهای زیر اقناع شوند:
الف( به منظور جلوگیری از پدیده تشدید، فرکانس کار ماشین نباید بیش 

از 3۰درصد به فرکانس طبیعی سیستم خاک شالوده نزدیک باشد.
ب( نسبت فرکانس کار ماشین به فرکانس طبیعی سیستم خاک- 

شالوده   
       باید در محدوده زیر باشد:

                برای ماشین های دور پایین  
                برای ماشین های دور باال  

محدوده سرعت در بارگذاری براساس جدول 1 ارایه شده توسط باکستر 
و برنارد 2۰۰6  مشخص می شود4.

پ( دامنه نوسان فونداسیون و تجهیز در فرکانس های کار باید کوچكتر 
از ۰/2 میلیمتر باشد.

ت( ارتعاش تولید شده توسط ماشین آالت نباید اثر سوء بر سازه های و 
تجهیزات مجاور داشته باشد.

ث( ارتعاش تولید شده توسط ماشین آالت نباید اثر سوء بر افراد نزدیک 
به ماشین داشته باشد.

بررسی کفايت دينامیكی فونداسیون دستگاه پرس 
براساس نتایج بارگذاری تناوبی صفحه بر روی خاک منطقه، مقادیر 

ضرایب خاک به صورت زیر محاسبه شد:
 

 بسامد طبیعی سیستم شالوده- خاک تحت بارگذاری دینامیكی قائم از 
رابطه )4( بصورت زیر محاسبه می شود.

 
همچنین برای دستگاه پرس ضایعات با توجه به توضیحات در زمینه 
دوره تناوب نوسان، بسامد طبیعی تحت بارگذاری دینامیكی قائم برابر 

۰/69 به دست آمده است.
بسامد طبیعی فونداسیون و خاک تحت بارگذاری دینامیكی گهواره ای با 

استفاده از رابطه )۸( ارائه شده توسط بارکان محاسبه می شود. 

 بسامد ارتعاشی تجهیز ناشی از بارگذاری دینامیكی گهواره ای برابر 
۰/69 است. با توجه به مباحث مطرح شده در زمینه کنترل فونداسیون 
تحت بارگذاری دینامیكی، براساس آیین نامه های پیشرو در زمینه تحلیل 
و طراحی فونداسیون های پیشرفته، بررسي مراحل زیر به منظور کنترل 
معیارهای طراحی برای فونداسیون دستگاه پرس ضایعات تحت بارهای 

استاتیكی و دینامیكی ضروري است.

الف( در گام اول فونداسیون تحت بارهای استاتیكی توسط نرم افزار 
SAFE12.2.0 مورد تحلیل قرار گرفته و طراحی فونداسیون با درنظر 
گرفتن بارگذاری استاتیكی و نیروی زلزله تجهیز براساس استاندارد 2۸۰۰ 
)ویرایش 4(  صورت گرفت.  با لحاظ کردن کنترل های حالت استاتیكی 
از جمله تنش خاک زیر فونداسیون، کنترل میزان نشست، برش پانچ یک 
طرفه و دو طرفه در فونداسیون و کنترل واژگونی، کفایت فونداسیون به 
ضخامت 5۰ سانتیمتر مشخص شد. در جهت کنترل فونداسیون تحت 
بارگذاری دینامیكی و به منظور جلوگیری از پدیده تشدید تمهیدات الزم 
جهت افزایش عمق فونداسیون  به میزان یک متر و در نتیجه افزایش 
وزن سیستم خاک و فونداسیون صورت گرفت و منجر به افزایش مقدار 
بسامد خاک و فونداسیون به میزان  2/44 شد. این در حالی است که 
بسامد دستگاه در نوسان قائم و افقی )گهواره ای( برابر ۰/69 است که 
اختالف باالی 3۰درصد بین فرکانس ها وجود دارد، بنابراین پدیده تشدید 

رخ نمی دهد.
ب( با توجه به جدول )1( و اینكه پیستون دستگاه در مدت 9ثانیه 
مسافت حدود 2/۸ متر را طی می کند، بنابراین تجهیز در محدوده تجهیزات 

با سرعت متوسط قرار می گیرد.
 نسبت بسامد کار ماشین به بسامد طبیعی سیستم خاک- شالوده برابر 
۰/24 است که در محدوده مناسب تعیین شده )                   ( برای 

دستگاه های ارتعاشگر افقی واقع بر فونداسیون است.
حرکت  با  دستگاه های  فونداسیون  نوسان  دامنه  بررسی  جهت  پ( 
 Advanced توسط  شده  ارایه  روابط  از  برگشتی  و  رفت  دینامیكی 
Foundation Engineering )2۰13( 5 که از دستورالعمل های پیشرو 
در طراحی فونداسیون های پیشرفته استفاده شده است. براین اساس طبق 

جدول )2( روابط مورد نظر بكار رفته است. 

که در روابط فوق، پارامترهای زیر معرفی می شوند:

0.28                    نسبت فرکانس ارتعاشی به طبیعی
2692.3N/m2                     مدول برشی خاک

0.3                                    ضریب پواسون خاک
218N/m3                                  جرم مخصوص خاک

 
5.38m                                       شعاع موثر فونداسیون

25.175KN            وزن فونداسیون و تجهیز

  )5(

که در این رابطه x جابجایی در راستای محور x و   شتاب در راستای 
محور x است.

رابطه  )6(حداکثر دامنه ارتعاش از رابطه )5( محاسبه می شود.
  )6(

بنابراین مربع بسامد طبیعی فونداسیون و خاک از رابطه )7( و بسامد 
طبیعی فونداسیون و خاک از رابطه )۸( محاسبه می شود.

  )7(

  )۸(
  

            ضریب غیر یكنواخت االستیک خاک ارتعاش گهواره ای

ارتعاشی  تحلیل  برای  االستیك  فنر  ـ  خاک  روش 
فونداسیون ها

دینامیک بستر و فونداسیون قسمت بسیار مهمی از لرزه های ناشی از 
فعالیت های صنعتی در طراحی را تشكیل می دهند.

بارکان در سال 1962 2 براساس تحقیقات تجربی خود، روابط زیر 
را جهت مشخص کردن وزن تجربی فونداسیون و بستر فونداسیون، با 
استفاده از مفهوم تئوری االستیسیته و واکنش بستر، ثابت خاک ـ فنر 
االستیک را برای مودهای مختلف ارتعاش شالوده ها به شرح زیر ارایه 

کرد3:
                 ضریب برش یكنواخت االستیک خاک برای ارتعاش لرزشی

                  ضریب برش غیر یكنواخت االستیک خاک برای ارتعاش 
پیچشی

ضريب فشار يكنواخت االستیك خاک برای ارتعاش قائم
مقدار ضریب فشار یكنواخت االستیک خاک برای ارتعاش قائم را 
می توان با آزمایش بارگذاری قائم متناوب صفحه و یا با آزمایش همگامی 

بلوک تعیین کرد.
 براي به دست آوردن مشخصات دینامیكی برای خاک منطقه، آزمایش 

بارگذاری قائم متناوب صفحه در محوطه انجام شد.
جهت انجام آزمایش، یک چاه دستی به قطر حدود 1/2 متر و به عمق 
4/5 متر حفر سپس صفحه ای به قطر 76میلی متر در کف چاه مستقر شد. 
برای افزایش سختي در این صفحه، دو صفحه دیگر به قطرهای 45 و 
3۰ سانتی متر بر روی آن قرار داده شد. بار توسط جک طی چند گام در 
سه دوره بارگذاری و باربرداری به صفحه مورد آزمایش وارد شد و میزان 

نشست آن در هر گام به ثبت رسید.
 نشست صفحه توسط سه مسافت سنج با دقت ۰/۰1 میلیمتر که در 
فواصل مساوی در پیرامون صفحه نصب شده به ثبت رسید و میزان فشار 
نیز توسط فشارسنج که بر روی جک قرار دارد، اندازه گیری شده است. 

شكل )4( نحوه انجام آزمایش بارگذاری صفحه را نشان می دهد. 
اکنون فشار واکنش قائم  Pz را می توان به صورت روابط )9( بیان کرد.

)9(
  )1۰(

که در روابط فوق   S نشست االستیک صفحه بارگذاری به علت فشار 
خارجی است. نمودار فشار- نشست که پس از بررسی های الزم بر روی 

قرائت ها رسم شده است در شكل )5( آورده شده است.

 

  

نمودار فشارـ نشست خاک تحت  از  آمده  نتایج بدست  به  با توجه 
آزمایش بارگذاری تناوبی صفحه، مقدار ضریب فشار یكنواخت االستیک 
خاک برای ارتعاش قائم برای صفحه ای به قطر 76 سانتی متر در محدوده 

زیر به دست آمد:

 
در ادامه تحقیقات بارکان مشخص شد که   C تابعی از مساحت صفحه 

بارگذاری است. بنابراین رابطه )11( را ارایه داد:
)11(

  
که در آن:

E: مدول االستیسیته خاک
μ: ضریب پواسون 

A: سطح تماسی شالوده 
همچنین مقدار این ضریب با ریشه دوم مساحت صفحه آزمایش نسبت 
عكس دارد، بنابراین ضریب   C برای یک پی به مساحت مورد نظر از 

رابطه )12( به دست می آید.
)12(

  
که در این رابطه:

A1 : مساحت صفحه بارگذاری
A2 : مساحت فونداسیون مورد تحلیل

معیارهای استاتیكی و دينامیكی طراحی فونداسیون
محصول نهایی روش طراحی، تعیین ابعادی برای شالوده است که 
بارهای استاتیكی و  را به طور رضایت بخشی قادر به تحمل  شالوده 
دینامیكی ناشی از تجهیز کند. معیارهای طراحی باید شرایط زیر را اقناع 

سازند:
1( نشست و فشار زیر شالوده تحت بارهای استاتیكی باید کوچكتر از 

مقادیر مجاز باشد.

مقـــالهمقـــاله

e

شكل 4- نحوه انجام آزمايش بارگذاری صفحه تناوبی

شكل 5- نمودار فشار-نشست خاک تحت آزمايش بارگذاری تناوبی صفحه

z

z

)2006 ,Baxter and Bernhart( جدول 1- معيار شدت لرزش

 Advanced Foundation Engineering جدول 2- روابط ارائه شده توسط
)2013( برای محاسبه نوسان فونداسيون های تحت بارگذاری ديناميكی
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افقی  و  قائم  ارتعاش  در  خاک  ارتعاش  دامنه  فوق  مقادیر  براساس 
)گهواره ای( مطابق جدول)3( به دست می آید.

بنابراین طبق روابط فوق، میزان دامنه نوسان فونداسیون در حالت افقی 
و قائم به ترتیب برابر ۰/۰7 و ۰/۰45 میلیمتر محاسبه شد که از مقدار 
محدوده تعیین شده )۰/2 میلیمتر( برای دامنه نوسان کمتر است پس 

کفایت فونداسیون از دیدگاه دامنه نوسان نیز مورد تایید است.
ت( باتوجه به اینكه نوسان افقی و قائم تجهیز در محدوده دوره تناوب 
بلند قرار می گیرد، کنترل تاثیر ارتعاش تولید شده توسط دستگاه  بر 
تجهیزات مجاور و افراد نزدیک به دستگاه، الزامي نیست. با این حال در 
این پروژه به دلیل اهمیت باالی سازه، کنترل تاثیر سوء بر تجهیزات و افراد 
 Advanced Foundation 2013مجاور دستگاه براساس دستورالعمل
Engineering 5 صورت گرفت که فرکانس محاسباتی برای ارتعاش 

افقی و قائم در جدول )4( آورده شده است. 
انسان  برای  درک  قابل  فرکانس  محدوده  با  آمده  به دست  مقادیر 
)شكل6( مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس می توان به راحتی دریافت 
که به دلیل بلند بودن دوره نوسان تجهیز، فرکانس نوسان تجهیز بسیار 

پایین بوده و در محدوده قابل درک برای انسان نیست.

 نتیجه گیری
دارای  دینامیكی  بارگذاری  تحت  سازه های  و  فونداسیون  طراحی 

پیچیدگی های مسائل سازه ای، خاکی و تئوری ارتعاشات هستند. 
دوار،  های  نوسان  عمده  گروه  سه  شامل  تجهیزات  این  نوسان 

نوسان های رفت و برگشتی و نوسان کوبشی می شود. 
براساس  معموال  نوسانگر  تجهیزات  فونداسیون  سازه ای  فرم 
مشخصات خاک و مشخصات تجهیز نوسانگر از سوی تامین کننده 
و یا سازنده مشخص می شود. در طراحی این نوع فونداسیون ها دور 
شدن از پدیده تشدید و کاهش دامنه تناوب سیستم شالوده- دستگاه 
همچنین نداشتن اثر سوء بر افراد و تجهیزات اطراف دستگاه نوسانگر 
از اهمیت باالیی برخوردار است بنابراین فونداسیون تجهیز عالوه بر 
بر آن همچنین کنترل تنش ها  وارد  برای تحمل تنش های  طراحی 
و نشست های خاک در حالت استاتیكی، برای موارد فوق نیز کنترل 

دینامیكی می شود.
پارامترهای  تعیین  جهت  در  دقیق  آزمایشات  انجام  راستا  این  در 
استاتیكی و دینامیكی خاک باید صورت گیرد تا نتایج بدست آمده با 
درنظر گرفتن عدم قطعیت های فراوان موجود در پارامترهای خاک به 

واقعیت نزدیک باشد.
کنترل  و  طراحی  جهت  ایران خودرو  تام  شرکت  راستا  این  در   
فونداسیون دستگاه پرس ضایعات ایران خودرو، آزمایشات و کنترل های 
الزم را با معتبرترین دستورالعمل های طراحی فونداسیون های پیشرفته 
دنیا انجام داده و کفایت فونداسیون طراحی شده را با روش های عددی 

نشان می دهد.  
دینامیكی  بارهای  تحت  فونداسیون  کفایت  ارزیابی  موضوع  طرح 
نامه های  آیین  و  مباحث  در  که  است  اهمیت  حائز  جهت  این  از 
این نوع فونداسیون ها نشده است  ایران،اشاره ای به طرح  ساختماني 
و از آنجایی که کشور به سمت صنعتی شدن گام برمی دارد بنابراین 
زمینه بهره برداری های صنعتی نیز در راستای پیشرفت سریع تر باید 

فراهم شود. 
اکثر  در  فونداسیون  بر  اینكه تجهیزات صنعتی متكی  به  توجه  با 
ارزیابی  به  نیاز  می کنند،  تحمیل  فونداسیون  به  دینامیكی  بار  موارد 
فونداسیون ها  نوع  این  در  زنده  بار  ضرایب  گرفتن  نظر  در  از  فراتر 
تحت بارگذاری های ارتعاش افقی و قائم در آیین نامه های بارگذاری 
احساس می شود تا فونداسیون تجهیز بتواند به عنوان تكیه گاه بارهای 
استاتیكی و دینامیكی تحت تحریک تجهیز را به بستر خاک منتقل 
طراحی  جهت  کاربردی  دستورالعمل های  تدوین  لزوم  بنابراین  کند 
بسیار  بارگذاری ها(  انواع  )تحت  پیشرفته  فونداسیون های  کنترل  و 

احساس می شود. 

امام یعنی چه؟
- پیشوا .

ایا تاکنون امام را دیده اید که در قیام باشد و 
مامومین او در حال سجود؟ 

و یا امام در سجود باشد و مامومین ایستاده 

باشند؟ آیا می گویی این آقا امام اینهاست،
البته که نمی گویی.

پس ما چگونه مامومین این امامیم؟
علی شجاع ما ترسو؛
علی کریم، ما بخیل؛

علِی خوش اخالق، ما بد اخالق؛
علِی توانا، ما ترسو و طماع.

سّر کمال علی ایمان اوست. راهی است که 
برای ما هم باز است. علی صد درجه اش را 
رفت و آن شد، تو یک درجه اش را برو و 

یک صدم علی شو. راه باز است.
اما ما چه کرده ایم؟ 

ما که شیعه علی هستیم و باید از 
او پیروی کنیم.

چه کرده ایم؟
بعضی هایمان صادقانه پیروی 
پیروی  که  حاال  نكرده ایم. 
رفته  دستمان  از  چه  نكردیم 
و  شرافت  و  عزت  است؟ 
هدایت و نجابتی که باید 
برای شیعه علی باشد، 
مهجور مانده است.

علی  ای 
دوست،

ای کسی 
برای  که 
خاطر علی بر 
می زنی،  سر 
سوگ  به 

می نشینی،
ای کسی که برای 

علی جمع می شوی و چراغ روشن می کنی،
ای کسی که برای علی اشک می ریزی،

ای کسی که با شنیدن منقبت علی دلت 
شاد می شود،

بشنو و بترس و بلرز از این حرف.
علی را اگر امروز دنیا بخواهد بشناسد، چطور 
می شناسد؟ دنیای امروز دو راه دارد که علی 

را بشناسد. 
تاریخ  مسیر  از  که  است  این  راه  یک 
می رود و کتاب ها را می بیند و علی را از راه 
تاریخ می شناسد. یک راه دیگر هم امروز برای 
شناختن علی هست. اگر آمدند و گفتند علی را 
چطور می شود شناخت، می گویند می رویم از 

پیروانش می شناسیم.
را  علی  می خواهد  کسی  کنیم  فرض 
بشناسد. می خواهد پیروان علی، مامومین علی، 
دنباله روهای علی، شیعیان علی را بشناسد، تا 

علی را بشناسد.
چه می بیند؟

آیا علم می بیند؟
آیا تقوا می بیند؟

آیا عالقه به یتیمی که در علی بود، می بیند؟
آیا خدمت به مردمی می بیند که در علی 

می دید؟
آیا شجاعت و صراحتی می بیند که در علی 

می دید؟
را  علی  می خواهی  چگونه  باش،  بهوش 

بشناسانی ..

سخنراني موسي صدر - 1349 - كاشان

كد: 91999

شكل 6- محدوده ميزان درک نوسان 

جدول 4- فركانس نوسان ارتعاش افقی و قائم سيستم خاک-شالوده تحت 
بارگذاری دستگاه پرس ضايعات

منابع:
1. El-Reedy, M.A. (2011),“Construction Management and Design of Industrial Concrete and Steel Structure” Taylor & Francis 

Group.

2. Barkan, D.D.,(1962) “ Dynamics of Bases and Foundations”. McGraw Hill NY

3. براجا. ام. داس. مترجم طاحونی ش. )1388( » اصول مهندسی ژئوتكنيك جلد دوم-مهندسی پی« موسسه انتشارتی پارس آيين

4. Pakash, SH. Puri, V. (2006),“ Foundations for Vibrating Machines,” Special Issue, April-May 2006, of the Journal of Structural 
Engineering, SERC, Madras. INDIA

5. Sitharam T.G. (2013), “Advanced foundation Engineering,” Indian institute of science, Bangalore.

29
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گونـاگون

حسن  امام  ميالد  مناسبت  به 
مجتبي)ع( و با توجه به برنامه برگزاري 
مسابقات فصلي، مسابقه كتاب خواني ماه 

مبارك رمضان در تام برگزار شد.
شهید  استاد  علي)ع(  دافعه  و  جاذبه  کتاب 
که  بود  مسابقه  این  منبع  مطهري،  مرتضي 
همكاران تام مي بایست از طریق سیستم پرتال 

سازمان به 25 سوال آن پاسخ مي دادند.
در این مسابقه که با استقبال خوب همكاران 

آمار  به  توجه  با  شد،  برگزار 
پاسخ هاي صحیح قابل توجه، به 
قید قرعه آقایان کوروش نیازي، 
خسرو آریامن و اصغر ناصري به 
انتخاب و  عنوان برندگان نهایي 
در آستانه میالد کریم اهل بیت 

معرفي شدند.
به  جوایزي  عزیزان  این  به 

رسم یادبود اهدا شد.

كد: 92000

برگزاري مسابقه هفت سین خانوادگي تام
كد: 92001

ايام بهار طبيعت و نوروز  به مناسبت 
عنوان  تحت  مسابقه اي  باستاني، 
ايام  طي  تام«  خانوادگي  »هفت سين 

نوروز 1397 برگزار شد.
از میان آثار ارسالي، تصاویر منتخب برگزیده 
همكاران  راي  معرض  به  برگزیده  آثار  این  و 
آراي  اجماع  با  به  نهایي  آثار  تا  گذاشته  شد 

رقابت  یک  از  پس  شود.  معرفي  همكاران 
تنگاتنگ و با مشارکت اعضاي محترم »کانال 
هفت  مسابقه  نهایي  برندگان  تام«،  همكاران 
این  در  شدند.  مشخص  تام  خانوادگي  سین 
مشارکت  آن  در  نفر   1462 که  نظرسنجي 
خانم سارا  به  متعلق  تصویر شماره 6  داشتند، 
)تصویر  آرا  41درصد  کسب  با  سعادتي فر 

شماره1(، تصویر شماره 1متعلق به آقاي علي 
حسیني با کسب 36 درصد آرا )تصویر شماره2( 
و تصویر شماره سه متعلق به خانم آنژل بكوسي 
آده با کسب 15 درصد آرا )تصویر شماره3( به 
ترتیب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص 
دادند. به این همكاران جوایزي به رسم یادبود 

اهدا شد.

برندگان مسابقه کتاب خواني تام معرفي شدند

تام  كاركنان  خيريه  گروه  همت  به 
ارديبهشت ماه  طي  كه  اطالع رساني  و 
جهت پذيره نويسي همكاران شركت تام 
نمونه  از طرح جمع آوري  استقبال خوبي 
بزاق )HLA( در راستاي حمايت از بيماران 

نيازمند به پيوند مغز استخوان كردند. 
 23 و   22 روزهاي  طي  مذکور  طرح 
اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان موسسه محک 

در شرکت تام اجرا شد و تعداد 9۸نفر از همكاران 
نمونه بزاق خود را تحویل دادند. با توجه به این که 
پیوند سلول هاي بنیادي یكي از روش هاي نوین 
درمان بیماري هاي مختلف از جمله سرطان است، 
موسسه خیریه محک )موسسه حمایت از کودکان 
سرطاني( جهت گسترش این روش درماني اقدام 
به تاسیس مرکز پذیره نویسي اهداي سلول هاي 

بنیادي خون ساز کرده است.

 محك و همیاري همكاران شرکت تام
كد: 92002

تصوير شماره 1

تصوير شماره 2

تصوير شماره 3




