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مقام معظم رهبري:
می تواند  هم  بيفتد،  راه  به  چنانچه  اگر  توليد 
می تواند  هم  كند،  حل  را  معيشتی  مشكالت 
استغناء كشور از بيگانگان و دشمنان را تامين 
كند، هم می تواند مشكل اشتغال را برطرف كند، 
هم حتی می تواند مشكل ارزش پول ملّی را تا 
حدود زيادی برطرف كند. لذاست كه مساله  توليد 

به نظر من مساله  محوری امسال است.

رئيس جمهور:

سال جديد، سال تصميم گيری های نو است، سال 

انسجام بيشتر و تالش بيشتر است. كشاورزان 

عزيز ما كه برای ما در سال گذشته افتخار آفريدند 

و در بسياری از محصوالت، ما را خودكفا كردند؛ 

كارگران صنعت نفت و پااليشگاه ها كه ما را در 

انرژی خودكفا كردند؛ همه تالشگران در آب و 

برق و كشاورزی، راه و راه آهن، صنعت و معدن 

و در ساير قسمت ها كه همه توان خود را به كار 

گرفتند؛ ما در برابر آنها تواضع می كنيم  و خواهش 

و خواست ما در سال نو، تالش مضاعف است. 

پيروزی  به  ما  مضاعف،  با تالش  نكنيد  ترديد 

می رسيم و ما از مشكالت عبور خواهيم كرد.

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.
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نگــاهسخن سر دبير

در طول سال هاي اخير تام پروژه هاي متعددي با عرض و طول قابل توجه به سرانجام رسانده كه هريك 
به عنوان ذخايري از تجربه و دانش براي شركت به شمار مي رود. توشه ارزشمندي كه تام در مسير تكامل، 
با انجام اين پروژه ها برگرفته نشان از كارايي و كارآمدي و حركت در مسير استانداردهاي تعريف شده دارد.

شاهد اين مثال ها را مي توان پروژه هاي فوالدي قلمداد كرد. 
تام توانست پس از نوسازي اتوماسيون مس سرچشمه و آميختن دانش خودرويي با تجربه اي در صنعت 
جديد و تكميل آن در كوره بلندشماره2 ذوب آهن، نمايش تمام قدي از يك پديده نوظهور در عرصه 
صنايع معدني را نشان دهد كه نتيجه آن را در پروژه گاززدايي تحت خال)VD( براي توليد ريل ملي و در 
نهايت فوالدسازي بردسير به عنوان يك پروژه مولتي ديسيپلين و پيچيده از طراحي تا راه اندازي با دانش 

متخصصان داخلي قابل مشاهده است. 
اين كه تام كار خود را از طراحي خطوط توليد خودرو آغاز كرد و اكنون در قامت يك پيمانكار عمومي 
بزرگ داعيه انجام طراحي و اجراي كارخانه هاي فوالدسازي را آن هم با درصد داخلي سازي باال دارد، خود 

دستاورد بزرگي براي صنعت است كه بايد بدان باليد.
 در واقع تام نشان داد كه با تكيه بر دانش كارشناسان و متخصصان خود همواره اين آمادگي را داشته و 
دارد كه بتواند در ساخت يك مجتمع توليد فوالد به طور كامل و حتي حوزه هاي مختلف آن به صورت مجزا 

نيز به عنوان يك پيمانكار عمومي با توان مهندسي و ساخت داخل باال وارد عمل شود.
دوران ركود هرچند هم طوالني باشد، اما تام همواره آماده است. آماده خلق شگفتي و خالقيت، آماده 

ريختن طرحي نو در راه توسعه صنايع.

 وزير صنعت، معدن و تجارت، گروه صنعتي ايران خودرو را 
مكلف به توليد و عرضه سه محصول جديد تا پايان سال جاري 

كرد.
از خطوط  بازديد سرزده  ايكوپرس،  دكتر رضا رحماني در  به گزارش 
توليد ايران خودرو و نشست با مديرعامل و معاونان اين شركت، همچنين 

خواستار توقف توليد يكي از محصوالت اين شركت شد.
وي در نشست با مديرعامل اين خودروساز بر انجام تعهدات به مشتريان 
تاكيد كرد و گفت: مردم از عملكرد خودروسازان ناراضي هستند بايد از 

همين امروز مسير جديد را آغاز كنيد و با برنامه زمانبندي نسبت به انجام 
تعهدات اقدام كنيد. وي درعين حال تصريح كرد: با بازديدي كه از ايران 
از بابت انجام تعهدات وجود ندارد و قطعا تا قبل  خودرو داشتم نگراني 
تكميل  رحماني  دكتر  شد.  خواهد  روز  به  معوق  تعهدات  سال  پايان  از 
خودروهاي كف پاركينگ، افزايش تيراژ توليد، افزايش عمق ساخت داخل 
و فروش اموال مازاد را از محورهاي اصلي ايران خودرو عنوان كرد و گفت: 
مبنا بر اين است كه اموال و امالك غيرتوليدي هر چه سريع تر واگذار 

شود. اين سياستي است كه مطلقا براي اجراي آن كوتاه نمي آييم.

كد: 92030

 رئيس جمهوری اسالمی ايران با اشاره به اينكه اروپا فرصت 
از دست  ايران  با  به تعهدات و همكاری  برای عمل  را  زيادی 
داده، تاكيد كرد: عادی سازی روابط نفتی و بانكی، گام اول از 

تعهدات مورد انتظار ايران از اروپا خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، دكتر حسن روحانی در تماس 
تلفنی »امانوئل مكرون« با وی، نتايج سفر نماينده ويژه خود به فرانسه 
را مثبت ارزيابی كرد و بر ادامه گفتگوها در مسير اجرای كامل تعهدات 

طرفين در برجام تاكيد كرد.
رئيس جمهوری جديت اروپا در عادی سازی روابط نفتی و بانكی ايران 
با ديگر كشورها را گام اول از تعهدات مورد انتظار ايران خواند و اظهار 

كرد: اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا در اين زمينه می تواند به عنوان 
مقدمه حائز اهميت باشد.

»امانوئل مكرون« نيز در اين تماس تلفنی، گفت: فرانسه همه تالش 
روابط  سازی  عادی  و  برجام  در  ايران  منافع  تامين  راستای  در  را  خود 

اقتصادی تهران با ديگر كشورها  به كارخواهد گرفت.
رئيس جمهور فرانسه با بيان اينكه اروپا علی رغم تحريم های آمريكا، 
به دنبال راهكارهايی برای برقراری روابط اقتصادی با ايران از جمله در 
زمينه ايجاد خط اعتباری است، افزود: روابط ايران و فرانسه همواره همراه 
با اعتماد متقابل بوده و معتقديم امروز بايد تالش كنيم تا بتوانيم از اين 

شرايط عبور كنيم.

  دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر 
اينكه وضعيت جديد پيش روی كشور دائمی نيست، از بازنگری 
سياست های ارزی و ارائه بسته پيشنهادی جديد برای مديريت 
و ثبات بازار ارز در بانك مركزی خبر داد و گفت: اگر بتوانيم اين 
وضعيت را به خوبی مديريت كنيم و كشور را از اين مرحله عبور 

دهيم، اقتصاد كشور به ثبات خواهد رسيد.

تحريم  البته  داد:  ادامه  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رييس 
دارد كه  به همراه  برای كشور  نيز  بر مشكالت، فرصت هايی  عالوه 
يكی از اين فرصت ها در بخش صنعت است كه با تغييرات نرخ ارز 
افزايش  نيز  و  خودكفايی  و  داخلی  توليدات  افزايش  برای  فرصتی 
استفاده  فرصت  اين  از  برنامه ريزی  با  بايد  و  بود  خواهد  صادرات 

كرد. مطلوب 

كد: 92028

كد: 92029

عرضه سه محصول جديد توسط ايران 
خودرو تا پايان سال جاري

عادی سازی روابط نفتی و بانکی ايران، 
گام اول تعهدات

بازنگری سیاست های ارزی و ارائه بسته 
پیشنهادی جديد برای ثبات بازار ارز

جهانگيری خبر داد: 

وزير صنعت، معدن و تجارت : 

رييس جمهوري از تعهدات مورد انتظار 
ايران از اروپا مي گويد؛

كد: 92027
همـواره آمـاده ...
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دانش  مديريت  دوره  برگزاري  از  پس  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
ايزو  استاندارد  در  دانش  كارگاه مديريت  ارديبهشت ماه،  در  عمومي 
9001 با مشاركت 90 درصدي همكاران در شركت تام طي روزهاي 3 

و 4 تير ماه برگزار شد.
در سپتامبر 2015 ويرايش جديدي از استاندارد ايزو 9001 منتشر شد و اين 
استاندارد براي اولين بار به شفافيت به مقوله دانش سازماني و مديريت دانش 

سازماني پرداخته است.
از  اسالمي  مهندس  ارايه  با  نيز  آموزشي  دوره  اين  قبل،  دوره  مانند  به 
مدرسين مؤسسه مرزبان كيفيت دانش برگزار شد و اهم مطالب مطرح شده 
آن شامل، شناسايي حوزه هاي دانش مربوط به فرآيندهاي كاري، اندازه گيري 
شكاف حوزه هاي دانش فرآيندي، تكميل صفحه دانش فرآيند، اجراي نظام 
مديريت درس آموخته ها، جمع آوري درس آموخته هاي يك پروژه و شناسايي 
و رديابي منابع دانش داخلي و خارجي فرآيند بود. آگاهي دقيق از نكاتي كه از 
ديد مديريت دانش در ارتقاي گواهينامه ايزو تام به ويرايش 2015 موثر است 
در اين دوره مطرح و خروجي مورد انتظار از كارگروهي همكاران محقق شد. 

انتظار مي رود پس از برگزاري دوره در راستاي رسالت مهندسين در راستاي 
مدون سازي دانش سازماني، واحدهاي سازمان به پياده سازي الزامات اشاره 

شده با توجه به برنامه ريزي به عمل آمده مبادرت كنند.

تام نامهـ  گروه تحريريه: اولين تجربه تام در خصوص پروژه ساخت 
»كارخانه جداسازي هوا فوالدسازي بردسير« به انجام رسيد و با حضور 

كارفرما در كرمان بهره برداري از آن انجام شد.
ساخت اين كارخانه با نظارت و مديريت كارشناسان شركت تام علي رغم همه 
چالش هاي موجود بر سر راه اين كارخانه اعم از گشايش اعتبارات اسنادي و 

موانع اجرايي، به انجام رسيد.
 اين شركت هم اكنون توان فني حضور در پروژه هاي آتي و به صورت 
مستقل در مناقصه هاي ساخت كارخانه هاي جداسازي هوا را دارد و حتي با 
داخلي سازي گسترده تر، امكان ايجاد ارزش افزوده بيشتري را فراهم آورده است.
كارخانه جداسازي هوا در فوالد بردسير، وظيفه توليد اكسيژن، نيتروژن و 

آرگون را برعهده دارد. 
جداسازي  طريق  از  چين،   Fortune شركت  تكنولوژي  با  كارخانه  اين 
اكسيژن،   7500Nm3/hr توليد به روش تقطير جزء به جزء ظرفيت  هوا 

2000Nm3/hr نيتروژن و 80Nm3/hr آرگون را دارد. 
اين روش توليد از نظر كمی و كيفی بهترين و مطمئن ترين روش محسوب 
مي شود. پلنت جداسازي هواي فوالد بردسير، اكسيژن توليدی خود را با درجه 
خلوص99.5درصد و نيتروژن را با 99.9 درصد و آرگون را با خلوص 99.999 
درصد توليد می كند و قابليت توليد محصوالت به صورت مايع همچنين گازي 

را دارد. در اين سيستم هوا توسط كمپرسورهای چند مرحله ای فشرده شده و 
پس از آن وارد سيستم تصفيه شده و رطوبت و ناخالصی های آن جذب و جدا 
می شود و سپس هوای خشك و تصفيه شده توسط سيستم خنك سازي سرد 
می شود و مجددا فشار آن توسط بوستركمپرسور افزايش يافته و پس از عبور 
از توربين اكسپندر وشيرهای انبساطی به سرعت سرد می شود و برودت آن به 

منفي 170درجه سانتی گراد می رسد. 
هوا با اين دما كه عمدتا به صورت مايع است وارد مبدل حرارتي اصلي 
و ستون تقطير می شود. در Cold Box كه قلب پلنت است عمل تقطير و 

تفكيك جزء به جزء هوا شكل می گيرد.
در حقيقت تقطير يك فرايند تبخير و ميعان دوباره است كه برای جداسازی 
مخلوطی از مايعات، از يكديگر بر طبق نقطه جوششان استفاده می شود. نقطه 
جوش اكسيژن در فشار اتمسفر منفي 183، آرگون منفي 186و نيتروژن منفي 

196 درجه سانتيگراد است. 
البته در برج تقطير تحت فشار در دمای باالتر از نقطه جوششان تبديل به 

مايع می شود.
الزم به ذكر است، كار اجرايي كارخانه جداسازي هواي فوالدسازي بردسير 

عمال از سه سال گذشته آغاز شده است.

كد: 92032 پيشرفت 42درصدي پست برق بندر خمير

تام نامه ـ بهروز زنگانه رنجبر: پست برق 230/63 كيلوولت بندر 
خمير كه شركت تام از طريق مناقصه موفق به اخذ آن شده بود، بالغ بر 

42درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
شركت تام با اتكا بر تجربيات حاصل از اجراي موفق پروژه هاي پست 
پست  اسكان،  كيلوولت  پست132/20  بردسير،  فوالد  كيلوولت   400/33
400/132 كيلوولت جاجرم و توسعه پست 400 كيلوولت نيروگاه شيروان، برنده 

مناقصه احداث پست برق 230/63 كيلوولت بندر خمير شد.
برق  بندر خمير، شركت  كيلوولت  برق 230/63  پست  پروژه  كارفرماي 
و  است  آذربايجان  نيروي  مشاور  آن شركت  مشاور  و  منطقه اي هرمزگان 

مي بايست طي مدت زمان 24 ماه به انجام برسد.
اين پست برق از دو سوئيچ گير مستقل 230 و 63 كيلوولت تشكيل مي شود 
كه توسط دو ترانسفورماتور 230/63 كيلوولت به يكديگر متصل مي شوند. با 

انجام اين پروژه رزومه شركت تام در زمينه انجام پروژه هاي پست برق در 
تمام سطوح ولتاژي استاندارد كشور )20، 33، 63، 132، 230 و 400 كيلوولت( 
تكميل شده و راه را براي ورود به ساير مناقصات اين حوزه هموارتر خواهد كرد.
احداث پست 63/230 كيلو ولت بندر خمير بصورتOut door شامل دو 
فيدر خط هوايي و دو فيدر ترانس با آرايش يك و نيم كليدي در بخش 230 
كيلو ولت و آرايش باسبار ساده جدا شده با 6 فيدر خروجي در بخش 63 
كيلو ولت و تأمين تجهيزات ديسپاچينگي و مخابراتي بصورت EPC شامل 
انجام خدمات مهندسي )طراحي تفصيلي( تأمين كليه تجهيزات و لوازم يدكي 
مورد نياز بهره برداري ، انجام آزمايشهاي كارخانه اي،  بازرسي،  بسته بندي،  بيمه، 
حمل اعم از زميني،  دريايي و هوائي كليه تجهيزات و لوازم يدكي به محل 
پست، آموزش، تأمين مصالح،  انجام عمليات ساختماني،  نصب، تست و راه اندازي 

بصورت كليد در دست است.

كد: 92033»كارخانه جداسازي هوا« فوالد بردسير به بهره برداري رسيدكد: 92031كارخانه فوالدسازي بردسير تحويل موقت شد

كد: 92034دوره آموزشی »كارگاه مديريت دانش در استاندارد ايزو 9001«  برگزار شد

تام نامهـ  گروه تحريريه: كارخانه فوالدسازي بردسير كرمان پس از 
ثبت چندين ركورد توليد كه آخرين آنها 16 ذوب در روز بود، از سوي 
شركت تام به كارفرماي پروژه)شركت فوالد سيرجان ايرانيان( تحويل 

موقت شد.
اين موفقيت در حالي به دست آمد كه آخرين گزارش ها حاكي از آن است كه 

اين كارخانه ديگر پانچ اساسي ندارد.
كارخانه فوالدسازی بردسير كرمان نخستين واحد صنعتی فوالدی است كه 
برای اولين بار در كشور  طراحی آن به صورت سه بعدی و كامال بومي انجام 
شده و مجموعه كاملی از جرثقيل های صنعت فوالد را در اختيار دارد  كه دارای 

استاندارد گريد هفت اروپا است. 
در ساخت پروژه از اتوماسيون و كنترل سطح دو نيز استفاده شده است. از 

ديگر ويژگی های اين پروژه می توان به پلنت FTP برای كاهش آالينده های 
زيست محيطی، تامين تجهيزات با آخرين تكنولوژی از برندهای مطرح دنيا، راه 
اندازی پست 400 كيلوولت در ارتفاع دوهزار متر از سطح دريا، نصب و راه اندازی 
كوره قوس الكتريكی 140 تنی بدون حضور سوپروايزر خارجی و با دانش بومی 
و اجرای سازه سالن ذوب با وزن 20 درصد كمتر از نمونه های مشابه اشاره كرد.
با اجرای پروژه فوالد بردسير كرمان، شركت تام ايران خودرو به جرگه 

شركت های سازنده كارخانه های فوالدسازی پيوسته است.
با رعايت  و  تيم كارشناس داخلی  توان  بر  با تكيه  توانست  اين شركت 
استانداردها در تمامی مراحل مهندسی، تامين، راه اندازی، بهره برداری و اجرا، 

اين پروژه را بدون خطا و حادثه و با كيفيت مطلوب محصول به پايان برساند.

پروژه فوالدسازي بردسير - كرمان

نمايي از فونداسيون 230 و 63اسكلت فلزي ساختمان كنترل حمل شده به محل سايت -50 تن

برگزاري كارگاه مديريت دانش در تام

از تام چه خبر؟

»كارخانه جداسازي هوا« فوالد بردسير 

از تام چه خبر؟
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عمومی  مجمع  نهمين  تكتام:   شركت  عمومی  روابط  ـ  تام نامه 
سالن  محل  در  تيرماه  سي ام  نوين  تكتام  تعاونی  ساالنه  عادی 
خيام شركت تام با حضور اعضای مجمع، هيات مديره ، بازرس، 
حسابرس قانونی  و برخی صاحبان سهام اين تعاونی برگزار شد . 
اسفند سال 97 توسط  به 29  درآغاز مجمع صورت های مالی منتهی 

حسابرس و گزارش های بازرس به استماع شركت كنندگان رسيد.
در ادامه محمد صفرزاده مديرعامل شركت تعاوني تكتام به ارائه گزارش 
فعاليت عملكرد هيات مديره پرداخت و اظهار كرد: اين تعاوني با توجه به 
نوسانات اقتصادی در سال 97، عالوه بر فعاليت هايي كه در گذشته انجام 
مي شد، امسال در حوزه بيمه رشد خوبی را تجربه كرده است و در حال 
حاضر سه فقره بيمه نامه مسئوليت مدنی، آتش سوزی و تكميلی برای سه 

شركت صادر شده است. 
وی افزود: همچنين در راستای ارايه خدمات به پرسنل شركت تام و ساير 
شركت های طرف قرارداد در زمينه ارائه اقالم رفاهی به فعاليت خود ادامه 
داده است. در اين مجمع صورت های مالی سال 1397، گزارش فعاليت 

و عملكرد هيات مديره و بودجه سال 1398 به تصويب رسيد و بر اساس 
رای گيری، موسسه حسابرسی مديريت ره بين به عنوان حسابرس قانونی 

تعيين شد.

برگزاري مجمع ساالنه شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو 

شركت IMQ از تام تقدير كرد

كد: 92036

كد: 92037

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: مجمع عمومی عادی ساليانه دوره 
به  ايران خودرو  ابزار  عملكرد سال 1397شركت صنايع ماشين 
های  شركت  نمايندگان  حضور  با  و  جو  مهدی  مهندس  رياست 
محل شركت  در  اين شركت  مديره  هيأت  و  تام  و  خودرو  ايران 

تام برگزار شد.
پس از ارائه صورت های مالی، گزارش عملكرد ساليانه اين شركت در 
مجمع مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به چالش های اقتصادی و توليدی 
مواد  تأمين  سختی  و  نقدينگی  كمبود  استمرار  شامل  كه  گذشته  سال 

برای تمامی تالشگران عرصه  اوليه و قطعات 
بدهی های  وجود  با  بود،  كار  كسب  و  صنعت 
و  نشيب  و  فراز  از  پر  سالی  گذشته  سنوات 
پيش بينی  با  ولی  می نمود  متصور  را  سخت 
به موقع و برنامه ريزی جامع و با هدف گذاری 
افزايش سهم سازندگان در  به منظور  مناسب، 
بدنه ای  مجموعه های  كردن  اضافه  با  و  بازار 
جديد خودرو، موفق به عبور از بحران اقتصادی 

و صنعتی سال 1397 شد.  
خودرو  ايران  ابزار  ماشين  صنايع  شركت 
سال  در  خودرو  توليد  كاهش  علي رغم 
ميليون  سه  از  بيش  ارسال  و  توليد  با  گذشته، 
خودرو،  بدنه ای  مجموعه  قطعه  هزار  يكصد  و 
ساخت  و  طراحی  فلز،  سازه  تن   140 ساخت 
انواع جيگ و فيكسچر و اجرای  185 دستگاه 
پروژه های مختلف با نمره قابل قبولی از بحران 
اقتصادی و صنعتی سال 1397 عبور كرد و با 
به  تحويل  و  مناسب  زمان بندی  محصوالت،  كيفيت  افزايش  به  توجه 
موقع قطعات، سه شركت صنعتی ديگر شامل محورسازان، ماژين صنعت 
و پيشگامان صنايع آسيا را به باشگاه مشتريان خود بيفزايد. اين مجموعه 
به تحليل های  با توجه  اهداف شركت و سهام داران  به  برای دستيابی 
نوع  افزايش  دستور  سازندگان،  سهم  افزايش  منظور  به  گرفته  صورت 
مجموعه های بدنه ای خودرو و توليد تخصصی انواع فريم داشبورد را در 

دستور كاری سال جاری قرار داده است.

مديرعامل  كارابديان  آلفرد  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
و  ISO  14001:2015 گواهينامه  كسب  مناسبت  به   IMQ شركت 

OHSAS18001:2007 به مديرعامل شركت تام تبريك گفت.
در بخشي از اين پيام تبريك آمده است:»اين مهم، نقطعه عطفي در مسير 

بهبود مداوم شركت تام ايران خودرو است و حضور شما را در صحنه رقابت 
داخلي و جهاني تقويت خواهد كرد.  كليه پرسنل و همكاراني كه تحت مديريت 
مدبرانه جنابعالي فعاليت مي كنند، به سبب تالش پيگيرانه، فداكاري و احساس 

مسووليتشان در نيل به اين هدف، قابل تقدير و تشويق هستند.«

كد: 92038

و  نصب  پژو 2008،  بدنه  خط  از  بعد  تحريريه:  گروه  ـ   تام نامه 
در  تام  بعدي  ماموريت  عنوان  به   301 پژو  توليد  خط  راه اندازي 
ترك سوپروايزرهاي  از  بعد  كه  تعريف شد  ايكاپ  سالن بدنه سازي 
فرانسوي در مرداد سال گذشته نصب، راه اندازي و توليد آزمايشي با 
همكاري نزديك تيم هاي ايراني شامل پرسنل ايران خودرويي ايكاپ، 

پرسنل تام و پيمانكاران داخلي ادامه يافت.
اين خط روز 24تيرماه با عمق داخلي سازي بيش از 60 درصد با حضور 
معاون علمي و فن آوري رييس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

به بهره برداري رسيد.
تجهيزات خطوط به طور كامل نصب و راه اندازي و براي رسيدن به اهداف 

كيفي محصول 23 بدنه توليد شد.
 Cycle(طي فرآيند فوق تمام اشكاالت خط براي رسيدن به دوره زماني توليد

Time(، قابليت انجام كار)Workability( و هندسه)Geometry( مرتفع شد.
تجهيزات اصلي تامين شده توسط شركت تام شامل 184 دستگاه جيگ، 
236 دستگاه گان نقطه جوش، 34 دستگاه پمپ سيلر، 38 عدد هنگر، 37 
دستگاه كانواير )PRB)Power Roller Bed ، 129 عدد ترولي، 14 دستگاه 

منيپوليتور و حدود 2500 متر ريل)KBK( است.
ظرفيت خط پژو 301 در قسمت كفي بدنه)Under Body( 20 دستگاه 
در ساعت و در خطوط سايد و Main، 16 دستگاه در ساعت با ضريب كارايي 

85درصد است. 
غالمرضا پسنديده، رييس نصب خط توليد پژو 301 به تحريم ايران خودرو 
از سوي پژو و درگير شدن بيشتر شركت تام براي نصب و راه اندازي خط 
اشاره و گفت: تا زمان حضور پژو مي بايست طبق استانداردهاي اين شركت 
پيش مي رفتيم و تمام فعاليت ها زير نظر آنها بود. با اين كه استانداردهاي 
ما  اجرايي  استانداردهاي  سوپروايزر  تيم  رفتن  با  ولي  بود  سختگيرانه   آنها 

سخت گيرانه تر شد.

وي در پاسخ به اين كه اين سخت گيري ها در كدام قسمت بيشتر بود، 
 User(توضيح داد: اين موضوع در قابليت انجام كار و بهينه تر كردن كاربري
Friendly( مطرح شد كه شامل كار با گان، هدايت گان براي زدن نقطه 
جوش، مسيرهاي تردد پلت فرم، رواني ريل هاي KBK، اصالحات اساسي روي 
هنگرها)ضمن اين كه طرح هاي فرانسوي در هنگرها در برخي ايستگاه ها تغيير 
كرد( و نصب استندهاي بافر خاص)مخزن ذخيره قطعه براي معطل نشدن توليد 

در ايستگاه هاي بعدي( بود.
وي افزود: استانداردهاي گان فرانسوي بود و براي آن نيز گان فرانسوي 
استفاده كرديم ولي قرار شد كه نصب و راه اندازي با تام با شد و حاال گان هاي 

فرانسوي با كاربري راحت براي اپراتور قابل استفاده است.
رييس نصب خط توليد پژو 301 به برخي خالقيت هاي حين انجام كار نيز 
اشاره  و تصريح كرد: براي نصب جرثقيل هاي گردون از ستون ها سالن استفاده 
كرديم در حالي كه تيم فرانسوي معتقد بود بايد ستون جداگانه داشته باشد، و 
مشكلي هم در اجرا پيش نيامد همچنين در طراحي هنگر نيز از توان داخلي 
استفاده شد كه اصال فرانسوي ها طرح موثري در خصوص آن نداشتند و در 

چهار ايستگاه نيز مورد استفاده قرار گرفت.
الزم به ذكر است، برنامه ريزي و هدف ايران خودرو در 5 سال نخست، توليد 
400 هزار دستگاه از اين محصول است. محصول 301 در قالب سه تيپ و 
واريانت شامل دو واريانت با گيربكس دستي و موتور EC5 و يك تيپ و نوع 

با گيربكس اتوماتيك و موتور EC5 به توليد خواهد رسيد.
حجم موتور اين خودرو 1.6 ليتر، حداكثر قدرت آن 115 اسب بخار و حداكثر 
گشتاور آن 150 نيوتن متر در دور موتور 4 هزار است. در تيپ توليدي 301 در 
سال نخست، گيربكس دستي 5 سرعته تعبيه خواهد شد. گنجايش صندوق 
عقب آن با ظرفيت 640 ليتر نيازهاي يك خانواده ايراني را مرتفع مي كند. 
301 سطح آاليندگي استاندارد يورو 5 را پاس كرده و دوستدار محيط زيست 

به حساب مي آيد.

كد: 92035خط توليد آزمايشی محصول پژو 301 افتتاح شد

با همت كارشناسان تام و بدون حضور شريك خارجي؛

برگزاري مجمع عمومی شركت تكتام نوين 

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

خط توليد بدنه پژو 301 
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كد: 92039
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گزارش تصويري از پروژه هاي تام در ذوب آهن
  عكاس: هادي نيكوئيان

گزارش تصويري گزارش تصويري

پروژه نورد 650 جهت توليد ريل ملي پروژه گاززدايي تحت خالء

پروژه ريخته گري ايستگاه هاي 7 و 8 ذوب آهن

نماي بيروني پروژه گاززدايي تحت خالء

كد: 92040
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 قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران:

به گزارش ايدرونيوز، دكتر بهزاد اعتمادی با تشريح محورهايی از برنامه های 
ايدرو در سال جاری و با بيان اينكه صنايع كشور امكان تامين نيازهای كشورهای 

همسايه را دارند، تصريح كرد: در حوزه صادرات ظرفيت و توانايی های خوبی در 
كشور وجود دارد كه سهم ما در تامين نيازهای منطقه تنها دو درصد است كه بايد 

در اين حوزه توانمندی های خود را افزايش دهيم.
وی همچنين با تاكيد بر اينكه صنعت، معدن و تجارت يكی از موثرترين 
بخش های اقتصادی كشور است، گفت: برای افزايش توليد می توان با10 تا 15 
درصد بودجه ايجاد يك واحد توليدی جديد می توان با نوسازی صنايع ظرفيت 

واحدهای موجود را كامل كرد.
قائم مقام ايدرو همچنين عمق بخشيدن به داخلی سازی بيشتر قطعاتی را كه 
ارز بری دارند، از ديگر برنامه های ايدرو و اولويت های ايدرو در سال جاری برشمرد.

مديرعامل ذوب آهن اصفهان:
يك ميليون و 50 هزار تن  برنامه صادرات امسال  ذوب آهن

مهندس يزدی زاده، مديرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : اين شركت در سال 
گذشته ركورد جديدی در توليد با دو كوره بلند ثبت كرد و از ابتدای امسال تا 

كنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی در توليد داشتيم .
وی افزود : برنامه امسال ذوب آهن دستيابی به توليد بيش از 3  ميليون تن 

است و تا كنون طبق برنامه پيش رفته ايم.
مديرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به كاهش مصرف آب در اين شركت 
گفت : در مصرف آب خام با اقدامات گسترده ، صرفه جويی كرديم و عالوه بر 
آن بازچرخانی آب نيز صورت گرفت و از پساب شهرهای اطراف نيز استفاده می 
كنيم كه حاصل آن كاهش شديد برداشت آب از زاينده رود است و طي چهار 

سال آينده كمترين برداشت آب از زاينده رود را خواهيم  داشت.
وی به محصوالت جديد ذوب آهن و دستاوردهای ماندگار اين شركت در 
دوران تحريم اشاره كرد و گفت : بيش از 120 سال است كه ما در كشور دارای 

حمل و نقل ريلی هستيم اما همواره وارد كننده ريل بوديم. 
اين معضل تاريخی در زمانی كه با تحريم های ظالمانه مواجه هستيم، در ذوب 
آهن اصفهان رفع شد و حاال قطارها در مسيرهای بين شهری و مترو می توانند 

بر روی ريل ايرانی تردد كنند.

قائم مقام اجرايی ايران خودرو:
با جديت توسعه و خودكفايی محصول را انجام می دهيم

قائم مقام اجرايي ايران خودرو درباره برنامه هاي خودكفايي محصوالت گفت: 
درحال حاضر تيم بسيار قوي در ساپكو و مركز تحقيقات شكل گرفته و نمايشگاه 

دائمي براي قطعات وارداتي برگزار شده است. 
از زمان آغاز به كار اين نمايشگاه بسياري از سازندگان آمادگي خود را براي 
ساخت و توليد اعالم كرده اند و درحال حاضر بخش زيادي از قطعات در دستور 

كار داخلي سازي قرار گرفته است.
به گزارش ايكو پرس، مهندس حميدمرادي با بيان اين مطلب افزود:  تا جايي 
كه امكان توسعه و خودكفايي محصول را داشته باشيم آن را با جديت دنبال 

خواهيم كرد.
وي با اشاره به قطع يك سويه همكاري ها از سوي شركاي خارجي گفت: 
اين موضوع انگيزه و اراده جدي را در ايران خودر وايجاد كرد تا با تكيه بر توان 
سازندگان داخلي و نظارت كيفي در مراحل تامين و توليد قطعات،  در كنار افزايش 

عمق خودكفايي، كيفيت محصوالت را ارتقا دهيم.
قائم مقام اجرايي ايران خودرو با بيان اين كه مرحله اصلي اثرگذاري تحريم ها 

را پشت سر گذاشته ايم، از برنامه ريزي براي عبور كامل از تحريم ها خبر داد.
وي گفت: تحريم ها واقعيتي بود كه آثار سويي بر صنعت و توليد در كشور 
گذاشت اما با اقداماتي كه در زنجيره تامين و توليد ايران خودرو صورت گرفت، 

توانستيم در سه ماه پاياني سال گذشته توليد را به شرايط با ثباتي برسانيم. 
درحال حاضر توليد روزانه به شرايط باثبات روزانه 1500 دستگاه رسيده است.

مديرعامل سازمان قطار شهری تبريز و حومه خبر داد:
پيشرفت فيزيكی 87 درصدی خط يك قطار شهری تبريز

مديرعامل سازمان قطار شهری تبريز و حومه از پيشرفت فيزيكی بيش از 87 
درصدی خط يك قطار شهری تبريز خبر داد.

مصطفی مولوی در نشست مشترك با فرماندار شهرستان تبريز اظهار كرد: 
در حال حاضر فازهای يك ، دو و سه  خط  يك قطار شهری به ترتيب99.66 

درصد، 94.46 و 75.36درصد  پيشرفت فيزيكی است.
وی مجموع اعتبارات خط يك را تا كنون 20886 ميليارد ريال عنوان كرد و 
گفت: مجموع هزينه های اجرايی باقيمانده جهت اتمام خط يك مبلغی در حدود 

12938 ميليارد ريال است.
وی اشاره ای نيز به موانع و مشكالت احتمالی پروژه كرد و در اين خصوص 
گفت:عدم پيش بينی اعتبارات كافی در بودجه های سنواتی، عدم تخصيص به 
موقع و كامل اعتبارات پيش بينی شده در بودجه های سنواتی، تبديل اسناد خزانه 
اسالمی )تخصيص دولت( و تهاتر ملكی )تخصيص شهرداری( به ابزارهای 

مالی غالب در تامين اعتبارات، مشكالت ناشی از اعمال تحريم های بين المللی، 
ركود حاكم بر صنعت ساختمان و عدم استقبال سرمايه گذاران از پروژه های 
مشاركتی ، مشكل تامين ارز خريدهای خارجی و... از جمله موانعی است كه با 

آن روبرو هستيم.
مولوی با اشاره به وضعيت پيشرفت كالن پروژه  خط 2 قطار شهری تبريز 
تا آخر خرداد ماه 98 گفت: خط دو قطار شهری نيز با پيشرفت 14.94 درصدي 
روبرو بوده است و تا كنون 5884 ميليارد ريال برای اين خط اعتبارتزريق شده 

است.
وی با اشاره به بازنگری در كريدور خط 3 )مهندسی ارزش( گفت: كاهش 
هزينه های ساخت و بهره برداری با كاهش طول خط و تعداد ناوگان ، لزوم عبور 
خط مترو از منطقه مركز شهر بعنوان مركز توليد و جذب سفر، وجود تغييرات 
در شبكه ترافيكی، نياز به بازبينی و بهينه سازی مدل  ها و ... از جمله داليل تغيير 

كريدور خط سه است.

كد: 92041

حفظ و تثبیت ظرفیت های موجود در 
صنعت اولويت جدی ماست

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران در اولين 
در  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  ارشد  مديران  گردهمايی 
سال رونق توليد، گفت: با توجه به تحريم های ظالمانه آمريكا، 
حفظ و تثبيت ظرفيت های موجود و داخلی سازی قطعات جزو 

اولويت های كاری ماست.

با  كارفرمايانبا  كارفرمايان
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پرونـده 97

بـرگـزار شـد

در اين مجمع ضمن ارايه گزارش حسابرسي و توضيحات دبير مجمع 
در خصوص آن، گزارشي از عملكرد تام در سال 1397 ارايه شد،  ضمن 
اين كه به عنوان نمونه اي از فعاليت هاي به ثمر رسيده فيلمي نيز از پروژه 
فوالدسازي بردسير كه به تازگي تحويل موقت شده پخش شد كه مورد 

استقبال مجمع نيز قرار گرفت.
شركت در سال 97 همچنين موفق به اخذ پروژه هايي در حوزه هاي 
مختلف كسب و كار شد كه از جمله آنها سيستم تلفن شبكه كامپيوتري و 
برق فوالد بردسير، سيگنالينگ مترو تبريز، تعويض ربات هاي خط سمند 
و طراحي، تامين، ساخت و نصب جيگ هاي خط موتور در سالن مونتاژ2 
از فعاليت هاي مهم حوزه غيرخودرويي در سال  ايران  خودرو بوده است. 

و  بردسير  فوالدسازي  پروژه  موفقيت آميز  راه اندازي  به  مي توان   1397
اتوماسيون 7 و 8 ريخته گري ذوب آهن،  تحويل دهي پروژه هاي گاززدايي 
تحت خال)VD(، اعالم و اطفاي حريق مخازن سوخت فوالد مباركه، نورد 

650 ذوب آهن و پست 400 كيلوولت شيروان اشاره كرد.
از نكات حائز اهميت گزارش حسابرسي مي توان به شفافيت وضعيت 
براي  نقدي آن  مالي و جريان هاي  تام و عملكرد  مالي گروه و شركت 
سال منتهي به 29 اسفند 1397 طبق استانداردهاي حسابداري اشاره كرد.
در مجموع نيز عملكرد منتهي به سال مالي 1397 مورد تاييد اعضاي 
مجمع و تاييد مديران ارشد مالي ايران خودرو قرار گرفت و از عملكرد تام 

در سال گذشته اظهار رضايت كردند.

كد: 92042

مجمع عمومي عادي ساالنه تام

تام نامهـ  گروه تحريريه: مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تام ايران خودرو 
عصر روز 16 تيرماه با حضور قائم مقام ارشد و عضو جديد هيات مديره گروه صنعتي 

ايران خودرو، مديران ارشد مالی ايران خودرو، مديرعامل و اعضای هيات مديره، مديران 
ارشد شركت تام و حسابرسان قانونی برگزار شد و طي آن صورت های مالی سال مالی 

1397 تصويب شد.

پرونـده 97
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جذب منابع فاينانس جهت

 توسعه كسب و كار در اولويت

تام نامه ـ گروه تحريريه: مديرعامل شركت تام ايران خودرو سال 
1397 را سالي پر از چالش ارزيابي و تاكيد كرد: با توجه به وضعيتي 
كه در سال گذشته داشتيم سعي كرديم تا بتوانيم با مديريت هزينه ها، 
توسعه بازار و كيفي سازي پروژه ها از چالش ركود به سالمت گذر كنيم 

ضمن اين كه ريسك اجراي پروژه ها را نيز در نظر گرفتيم.

مديرعامل تام به تشريح فعاليت ها و برنامه هاي تام پرداخت؛

 مهندس مظفر اعواني، مديرعامل شركت تام

كد: 92043

كاهش  شاهد  كه  حالي  در  داد:  ادامه  اعواني  مظفر  مهندس 
رقابت  هستيم،  پروژه ها  مالي  تامين  مشكالت  و  سرمايه گذاري 
شديدي در بازار جهت اخذ پروژه ها وجود دارد و همين موضوع 
غيرمنطقي  قيمت هاي  ارايه  با  رقبا  برخي  بعضا  مي شود  سبب 
بازار  در  خود  سهم  قيمتي  هر  به  دارند  سعي  پروژه  اخذ  جهت 
اين كه  برمي خورند ضمن  به مشكل  بعدا  ولي  افزايش دهند  را 

انتقال كامل  را در خصوص  تمام تالش خود  برخي كارفرمايان 
ريسك پروژه به پيمانكاران دارند و همين عوامل موجب مي شود 

تا در راستاي اخذ پروژه جانب احتياط را رعايت كنيم.
كه  پروژه هايي  اهم  راستا  اين  در  كرد:  تاكيد  تام  مديرعامل 
تامين  از  عبارتند  شديم،  آنها  جذب  به  موفق  گذشته  سال  در 
خطوط دست دوم ماشينكاري سيلندر و سرسيلندر ايران خودرو، 

برق  و  كامپيوتري  شبكه  تلفن،  سيستم 
سيگنالينگ  پروژه  بردسير،  فوالدسازي 
مترو تبريز، تعويض ربات های خط سمند 
نصب  ساخت،  تامين،  طراحي،  و   )2 )فاز 
 2 مونتاژ  سالن  در  موتور  خط  جيگ هاي 

ايران خودرو.
پروژه   36 گذشته  سال  در  افزود:  وي 
دست  در  غيرخودرويي  و  خودرويي  فعال 
تاخير  متوسط  كه  بودند  انجام 
6درصد  آنها  وزني 
بوده كه در 

با  مقايسه 
رقم  مشابه   پروژه هاي 

ناچيزي محسوب مي شود. 
در  نيز  مناقصه ها  در  شركت  حوزه  در 
مختلف  صنايع  در  پروژه  هفت  خصوص 
صنعتي  اتوماسيون  نيرو،  معدني،  ريلي، 
شده  شناسايي  جديد  كارهاي  و  كسب  و 
كه حجم آنها بالغ بر هزار و 450 ميليارد 
منتظر  آنها  خصوص  در  و  است  تومان 

اعالم نتيجه هستيم.
پروژه هايي  درباره  اعواني  مهندس 
گفت:  شد،  تحويل  گذشته  سال  طي  كه 
ريل  نورد  پروژه هاي  موقت  تحويل دهي 
تحت  زدايي  گاز  اصفهان،  آهن  ذوب 
پست   ،)VD( اصفهان  آهن  ذوب  خال 
اطفا  و  اعالم  شيروان،  ولت  كيلو   400
و  مباركه  فوالد  سوخت  مخازن  حريق 
و  پخش  شركت   CNG ايستگاه هاي 

پااليش از جمله آنهاست.
به  بخشيدن  تنوع  خصوص  در  وي 
بازارها نيز اين گونه توضيح داد: با توجه 
به اينكه اندوخته تجربيات تام با سرمنشا 

خودرو  ايران  ملي  پروژه هاي  اجراي 
صنعت  اينكه  به  توجه  با  و  گرفته  شكل 
حوزه  در  مادر  صنايع  از  خودروسازي، 
درستي  به  مي توان  است،  مونتاژ  و  توليد 
تخصصي  توانمندي هاي  كه  كرد  ادعا 
موجود در تام، مي تواند در تمامي صنايع 
گرفته  كار  به  كشور  در  موجود  توليدي 

شود.
تخصص هاي  كرد:  خاطرنشان  وي 
پيشرفته،  اتوماسيون هاي  مانند  كليدي 
انواع  اجراي  و  طراحي  مانيتورينگ، 
صورت  به  مواد  انتقال  مكانيزم هاي 
قابليت هاي  همچنين  اتوماتيك 
مهندسي  و  طراحي 
در  شركت 

تاسيسات 
و  مكانيكي 

ممتازي  موقعيت  الكتريكي، 
مي تواند  كه  مي كند  ايجاد  تام  براي  را 
خدمات  گونه  اين  تطابق،  اندكي  با 
تخصصي را به بازه گسترده اي از صنايع 

ارايه دهد. 
شركت تام آمادگي اين را دارد تا براي 
شود،  شناسايي  كه  جديدي  نياز  هرگونه 
و  پرداخته  متناظر  جديِد  خدمات  ارايه  به 
بخش هاي  در  خود  تجربيات  اندوخته  از 

گسترده تري استفاده كند.   
ميان  اين  در  كرد:  تصريح  وي 
خدمات  بر  تمركز  سازماندهي،  تغيير 
شناسايي  جديد،  محصوالت  و 
فروش  فعلي،  كارفرمايان  نيازمندي هاي 
اقالم مازاد و دارايي راكد پروژه ها ازجمله 
رويكردهاي توسعه بازار و افزايش درآمد 

تام بوده است. 
بردسير  فوالدسازي  راه اندازي  وي 
رييس  اول  معاون  سوي  از  آن  افتتاح  و 
بزرگترين  از  يكي  عنوان  به  را  جمهور 
ارزيابي  تام  شركت  تاريخ  دستاوردهاي 
در  توانمند  شركت  يك  تام  كرد: 
در  مختلف  تخصص هاي  يكپارچه سازي 
محسوب  ديسيپلين  مولتي  پروژه هاي 
واقع كارشناسان متخصص  مي شود و در 
تام نشان دادند كه در حوزه فوالدسازي از 
تا راه اندازي و تحويل توانسته  اند  طراحي 

ورود پيدا كنند. 
اين  در  هم  تكنولوژ  حضور  عدم  حتي 
پروژه نتوانست مانعي براي راه اندازي آن 

باشد.
اهم  خصوص  در  اعواني  مهندس 
تاكيد كرد:  امسال  براي  تام  برنامه  هاي 
عالوه بر رعايت شاخص هاي 
اركان  به  مربوط 
پروژه ها 

به 
كيفيت،  لحاظ 

مديريت  هزينه،  و  زمان 
فعلي،  شرايط  به  توجه  با  نقدينگي 

فاينانس  منابع  و جذب  زير ساخت  ايجاد 
از جمله  كار،  و  توسعه كسب  راستاي  در 
پروژه هاست  براي  تام  اصلي  برنامه  هاي 
تكنولوژيك  مشاركت  توسعه  همچنين 
مشاركت  توسعه  مختلف،  حوزه هاي  در 
و  مالي  تامين كنندگان  با  تجاري 
در  خارجي  و  داخلي  سرمايه گذاران 
توسعه  و  كالن  پروژه هاي  خصوص 
سازمان ها  با  كارفرمايي  موثر  ارتباطات 
و شركت ها از ديگر موارد مد نظر است. 

پرونـده 97 پرونـده 97
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 براي عبور از شرايط دشوار و ايام بحراني بايستي 
با درايت، برنامه ريزي و با اتحاد سازماني حركت كرد و 

مطمئن باشيد شايد چند صباحي سختي ها و كاستي هايي 
باشد ولي در نهايت با ايجاد ثبات در بازار و تكيه بر اراده 
همكاران تام، با برون رفت از وضعيت فعلي، رونق در راه 

خواهد بود.

را  اقتصاد كشور  پيكيره  فضاي كسب و كار و 
انقباضي  متشنج و ملتهب كرد و سياست هاي 
عملكرد  تحليل  زد.  دامن  ركود  ادامه  به  دولت 
بيان  قابل  جمله  چند  در  قطعا   97 سال  مالي 
برنامه ريزي  منابع،  تأمين  مشكالت  و  نيست 
كند  جريان هاي  براي  بلندمدت  و  مدت  ميان 
نقدينگي،  بوروكراسي ناكارآمد بين وزارت صمت 
)صنعت، معدن و تجارت( و سيستم بانكي كشور 
و نهادهاي مرتبط بدون وجود زيرساخت چابك، 
تأثير  تحت  را  شركت  هدف گذاري هاي  عمده 

منفي قرار داد. 
با اين حال فروش و درآمد سال 97 شركت 
به طور كامل اهداف برآورد بودجه را محقق كرد 
ولي به دليل ضرورت اعمال بعضي اصالحات بر 
سرفصل فروش ناشي از خروج بخشي از مفاد 
قرارداد پروژه فوالدسازي بردسير، رقم عملكرد 
از بابت درآمد تحت تأثير كاهنده قرار گرفت اما 
همان طوركه در جلسه مجمع نيز ارايه شد، سال 

مالي را با سود قابل توجه به پايان رسانديم.

 كاهش بندهاي محدوديت در حسابرسي، 
روند  تداوم  مناسب،  مالي  شاخص هاي 
سوددهي جزو اهداف بخش مالي هر شركتي 
وضعيت صورت هاي  اين خصوص  در  است، 
انتظارات  به  نسبت  سوددهي  روند  و  مالي 

چگونه بود؟
و  حسابرس  گزارش  در  همان طوركه 
نيز  قبل  و سال هاي  قرائت شد  قانوني  بازرس 
صحه گذاري شده، امور مالي همواره سعي كرده 
مطابق استانداردها و ضوابط موضوعه حسابداري 
و قوانين تجاري كشور، به طور شفاف عمليات 

مالي خود را به قضاوت بگذارد. 
مالي  گزارش هاي  مطلوبيت  و  شفافيت  اين 
و بودجه ريزي در ابتدا ناشي از ديدگاه و اعتقاد 

حرفه اي و راهبردي مديرعامل شركت است.
ٌايشان فراتر از سبك هاي احتياطي و متداول 
در  شفافيت  و  تبيين  حسابداري،  سيستم  در 
گزارش گري مالي را حمايت كرده اند و اگر بگويم 

تئوري ايشان بيشتر به سمت نگرش چارچوب 
شيشه اي است گزاف نگفته ام و ما هم از اين شيوه 

استقبال مي كنيم. 
ناويژه  سود  با  توأم  شركت  سوددهي  روند 
)حدود  اهميت  كم  عملياتي  زيان  توجه،  قابل 
يك درصد( و سود خالص 6درصدي بوده و هر 
چند انتظار سهامدار قدري بيش از اين بود ولي به 

داليلي كه عنوان شد، تحقق پيدا نكرد.

 در سال مالي 96 شركت هاي تابعه تام در 
صورت هاي مالي تلفيقي عملكرد خوبي داشتند، 

در سال گذشته آنها چه عملكردي داشتند؟
عملكرد و سطح فعاليت شركت هاي قالب ساز 
و قطعه ساز ارتباط مستقيم با مقدار و تركيب توليد 

در كارخانه مادر دارد. 
با توجه به كاهش جدي توليد گروه صنعتي 
ايران خودرو، بالطبع كليه شركت هاي تابعه از اين 
ركود متأثر شدند و شركت ماشين ابزار سال مالي خود 
را با زيان 9 ميليارد ريالي و شركت قالب هاي صنعتي ايران 

خودرو با سود 70 ميليارد ريالي،  به پايان رساندند.

مالي 1398  براي سال  پيش بيني  شما   
چيست؟

نفتي،  درآمد  كاهش  تحريم ها،  تشديد 
ظرفيت هاي  از  استفاده  در  جدي   محدوديت 
توليدي بنگاه هاي اقتصادي، كمبود مواد اوليه و 
كاالهاي واسطه اي، كاهش ارزش پول ملي و 
افت سرمايه گذاري، در نهايت منجر به ايجاد فشار 

تورمي در ادامه سال 98 خواهد شد.
البته  است؛  اقتصاد كشور  از  كلي  نماي  اين 
قصدم تزريق انرژي منفي نيست اگر ما توانستيم 
در اين شرايط بحراني و توأم با ريسك اوضاع را 
مديريت كنيم، هنر به خرج داده ايم و كار استثنايي 
نيست ولي شركت تام با توجه به  پروژه هاي در دست 
بودجه  غيرخودرويي،  و  خودرويي  حوزه هاي  در  اجرا 
برآوردي سال 98 به مبلغ 280 ميليارد تومان را تحقق 
خواهد بخشيد. شاهد اين مدعي نيز فروش سه ماهه اول 
سال 98 است كه بالغ بر 140 ميليارد تومان بوده است؛ 
بنابراين مطمئن باشيد امسال را بهتر از سال 97 سپري 

خواهيم كرد.

ركودي  ادامه وضعيت  در  و  اين حال  با   
نظر  به  عمراني  بودجه  كاهش  و  پروژه ها 
براي  نيز سال چالشي  مي رسد كه سال 98 
عبور  براي  باشد،  پيمانكاري  شركت هاي 
كم هزينه از بحران هايي از اين دست راه چاره 

چيست؟
قبل  سال ها  از  تام  شركت  ارشد  مديريت 
از سال 95 بحث مديريت هزينه ها را  و مؤكداً 
در تمام حوزه ها اعم از تأمين ماشين آالت، مواد 
ضروري  هزينه هاي  ساير  و  دستمزد  مصرفي، 
و  معاونين  كار  دستور  در  را  شركت  عمومي  و 
مديران قرار دادند و براي عبور از شرايط دشوار 
و ايام بحراني بايستي با درايت، برنامه ريزي و با 
اتحاد سازماني حركت كرد و مطمئن باشيد شايد 
چند صباحي سختي ها و كاستي هايي باشد ولي 
در نهايت با ايجاد ثبات در بازار و تكيه بر اراده 
همكاران تام، با برون رفت از وضعيت فعلي، رونق 

در راه خواهد بود.

 براي تامين ارزي و نياز پروژه هاي در اين 
خصوص براي امسال چه راه كارهايي مد نظر 

است؟
كارفرمايان  از  ارزي  مطالبات  به  توجه  با 
همچنين همراهي امور مالي ايران خودرو ناشي از 
سفارش گذاري هاي خريد، انتظار مي رود بتوانيم از 
ظرفيت هاي موجود با برنامه ريزي، نيازمندي هاي 
به  توجه  با  اينكه  كنيم؛ ضمن  تامين  را  ارزي 
در  ارز  بازار  ثبات  با  توام  و  پايدار  تحولي  سير 
نظام بانكي، مابه ازاي گشايش هاي اعتباري از 
طريق بانك هاي عامل و بانك مركزي با نرخ 
نيما تامين مي كند في الحال مشكل مهم در اين 
فرآيند، انتقال ارز و بعضا تبديل ارزها به ارز موجود 
همكاري  عدم  همچنين  كارمزد  باالي  نرخ  و 
بانكي  اطالعات  اعالم  در  خارجي  شركت هاي 
است كه آن هم با اتخاذ تدابير مناسب مرتفع 

مي شود.

» براي عبور از شرايط دشوار و ايام بحراني بايستي با درايت، برنامه ريزي و با اتحاد سازماني حركت كرد و مطمئن 
باشيد شايد چند صباحي سختي ها و كاستي هايي باشد ولي در نهايت با ايجاد ثبات در بازار و تكيه بر اراده همكاران 

تام، با برون رفت از وضعيت فعلي، رونق در راه خواهد بود.«
اين جمله اي بود كه نادر زندي معاون مالي و اقتصادي شركت تام آن را در تحليل عبور از شرايط ركودي عنوان كرد 

و گفت: در سال مالي گذشته يكي از پرچالش ترين و سياسي ترين اوضاع اقتصادي را پشت سر گذاشتيم.
وي معتقد است، امور مالي همواره سعي كرده مطابق استانداردها و ضوابط موضوعه حسابداري و قوانين تجاري 
كشور، به طور شفاف عمليات مالي خود را به قضاوت بگذارد. اين شفافيت و مطلوبيت گزارش هاي مالي و بودجه ريزي 

در ابتدا ناشي از ديدگاه و اعتقاد حرفه اي و راهبردي مديرعامل شركت است.

نادر زندي، معاون مالي شركت تام

شفافیت در گزارش گري مالي چارچوب شیشه اي دارد

كد: 92044

معاون مالي شركت تام

از  يكي  را  مالي 97  سال  بتوان  شايد   
سخت ترين سال هاي پيش روي كسب و كار 
تام ارزيابي كرد. مشكالت نقدينگي، تشديد 
به  مربوط  مشكالت  و  باال  تورم  تحريم ها، 
واردات تجهيزات هركدام به نوعي پروژه ها 
را تحت تاثير قرار داد، تحليل شما از عملكرد 

مالي شركت در سال مالي پرنوسان 97 چه 
بود؟

از  يكي  گذشته  مالي  سال  در  واقع  در 
پرچالش ترين و سياسي ترين وضعيت اقتصادي 
را پشت سر گذاشتيم؛ به عبارتي پس از سال ها 
و رشد  تورم  ركود،  دام  از  رهايي  براي  تالش 

اقتصاد  بر  تورمي  ركود  سايه  ديگر  بار  منفي، 
ايران مستولي شد و تمام بنگاه ها و صنايع را 
تحت تأثير مشكالت چند اليه قرار داد. البته شما 

به برخي از مشكالت اشاره كرديد.
سال 97 با تورم شروع شد و با ركود پايان 
يافت ليكن در اين بازه زماني بازگشت تحريم ها 
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پروژه فوالدسازي بردسیـر

تحويل موقت:تیر ماه 1398

ظرفیت تولید 800 هزار تن در 
سال بیلت و بلوم

اجراي عملیات سیويل و سازه

نصب تجهیزات

خاكبرداري 670 هزار مترمكعب

كابل كشي 640كيلومتر

سازه فلزي 14 هزار تن

تجهيزات خارجي 8.5هزار تن

ساختمان 35 هزار متر مربع

وزن تجهيزات ساخت داخل 7هزار تن

بتن ريزي 80 هزار مترمكعب

اجراي پايپينگ 135هزار اينچ ـ قطر

كد: 92046
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مهندس غالمرضا احمدي جزنيـ  مدير دفتر شركت اينتکو 
در ايران)همکار در پروژه گاززدايي تحت خال(

در حال حاضر بعد از چندين سال همكاري مشترك با تام با ادبيات كاري 
يكديگر آشنايي پيدا كرده ايم و در قراردادهايي كه با هم داريم، استراتژي بردـ  برد 

را مد نظر داريم؛ چرا كه تام يك شركت پيمانكار داخلي پروژه محور است.
نقطه قوت تام بيشتر تيم اجرايي آن است.

جمله  از  ذوب اهن  شركت  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
متعددي  پروژه هاي  توانسته  تام  كه  است  شركت هايي 
را براي آن به انجام برساند. اين پروژه ها در بخش هاي 
مختلف فوالدسازي و اتوماسيون تعريف شده است كه از 
جمله آنها نوسازي اتوماسيون كوره بلند شماره 2 بود از اين 
پروژه مي توان به عنوان يك شاهكار در حوزه اتوماسيون ياد 
كرد و طي آن، اتوماسيون يكي از بزرگترين كوره هاي موجود 

در ايران نوسازي شد.
پروژه ديگر نورد 650 بود كه در راستاي توليد ريل ملي 
و براي اولين بار در كشور طراحي و توسعه يافت. نوسازي 
اتوماسيون ريخته گري در شرايطي كه شركتي مثل َدنيِلي كه 
متخصص راه اندازي چنين پروژه هايي است براي راه اندازي 
آن پيشنهاد 6 ماه توقف توليد به ذوب آهن داده بود ولي تام 
اين كه پروژه  با  راه اندازي كرد.  را  طي40 روز كل پروژه 
تجربه شكست خورده  قبال يك  كه  گاززدايي تحت خال 
داخلي داشت ولي تام در اين پروژه توانست آلياژي باكيفيت 
براي توليد ريل آماده كند كه اكنون ذوب آهن از طريق آن در 
تكاپوي صادرات ريل نيز است. اينها همه بخشي از كارهاي 
تام آن هم در بخش غيرخودرويي است و به اذعان خود 

مسووالن ذوب آهن نتيجه خوبي نيز داشته است.

تام از دريچه ذوب آهن

مهندس حمیدرضا صفاييـ  معاون تولید بخش فوالدسازي 
شركت ذوب آهن

در سال 1376 تجهيز گاززدايي از سوي يكي از سازندگان داخلي براي شركت 
ذوب آهن انجام شد كه متاسفانه كيفيت الزم براي بهره برداري را نداشت. بنابراين 
تجهيزات قبلي را دمونتاژ كرديم و طرح جديدي شكل گرفت ولي اكنون و در 
مجموع از شركت هاي تام و اينتكو به لحاظ اجراي يك پروژه كيفي راضي هستيم.

مهندس خلیليـ  جانشین مدير امور قراردادهاي ذوب آهن
شركت تام تاكنون در چندين پروژه شركت ذوب آهن شامل كوره بلند شماره 2، 
نورد 650 و گاززدايي تحت خال و نوسازي اتوماسيون 7 و 8 ريخته گري مشاركت 
داشته است. ويژگي كار تام در پروژه گاززدايي، اين است كه با مشاركت با يك 
شركت اروپايي دو كار انجام داد؛ يكي مبحث داخلي سازي حداكثري و ديگري 
انتقال تكنولوژي به داخل كشور است كه به نحو احسن انجام شد و هر دوي اينها 

بسيار ارزشمند است.

مهندس سید اردشیر افضلي معاون سابق ذوب آهن 
در امور بهره  برداري)پس از راه اندازي كوره بلند شماره 2 

ذوب آهن توسط تام(
مي توانم بگويم تام ايران  خودرو اولين تجربه خود را در بحث اتوماسيون كوره 
بلند پشت سر گذاشت. خوشبختانه به خوبي از پس اين كار برآمد. پيمانكاران 
زيادي در ساخت و مونتاژ داشتيم و تام يكي از اين پيمانكاران بود. در مجموع 
توانست همگام با خط توليد پيش آيد. اگر بخواهم دسته بندي از پيمانكاران 
همكار داشته باشم، تام را در دسته اول قرار مي دهم. در ايران كوره بلند چهار 
هزارتني را تنها ذوب  آهن دارد و تام با انجام عمليات نوسازي اتوماسيون اين 

كوره جايگاه خود را در حوزه اتوماسيون صنعتي تثبيت كرد. 

تام در ذوب آهن تام در ذوب آهن

كد: 92047
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پيمانكاري  توسعه شركت هاي  و  راه رشد  بر سر  موانعي جدي  خدمات 
و توليد هستند.

  به خصوص اين كه تكنولوژي ها نيز به سرعت به روز مي شوند 
و تحقيق و توسعه نياز اساسي شركت ها خواهد شد.

پرورش  زمينه  و  كنيم  نگاه  آينده  به  بايد  است.  طور  همين 
و شركت هاي  سازمان ها  كنيم.  فراهم  سازمان  در  را  نو  استراتژي هاي 
پيشرو ضمن شناخت جايگاه فعلي خود براي آينده برنامه ريزي و كسب 

و كار خود را در يك فضاي رقابتي تعريف مي كنند. 
در حوزه هاي  دنيا  برتر  و   بزرگ  آمار، شركت هاي  اساس  بر  امروزه 
مختلف صنعتي و كسب و كار حدودا بين 5 تا 10 درصد در آمد خود 
را صرف امور تحقيق و توسعه مي كنند. در اين ارتباط مطالعه تاريخچه 
مختلف  حوزه هاي  در  هيوندايي  مثل  شركتي  توسعه  و  رشد  نحوه  و 
فرآيند رشد شركتي مثل پوسكو  اگر  صنعتي مثال زدني است همچنين 
كره جنوبي را در صنعت فوالد كه اتفاقًا همزمان با يكي از شركت هاي 
بزرگ فوالد سازي كشور راه اندازي شده است بررسي كنيم، مي بينيم 
انواع  تن  ميليون   50 حدود  توليد  با  حاضر  حال  در  شركت  اين  كه 
آلياژي، زنگ نزن و خاص، به عنوان رتبه چهارم بزرگتري  فوالدهاي 

توليدكننده فوالد جهان دست يافته است. 
اين در حالي است كه علي رغم رشد چشمگير توليد فوالد در كشور 
به مرز 25   ايران در سال 2018  توليد فوالد  اخير، كل  طي چند سال 
ميليون تن رسيده كه البته به دليل نوع و جنس فوالدهاي توليدي كه 
افزوده  ارزش  داراي  است،  ساختماني  و  معمولي  استيل  كربن  عمدتا 
بسيار  پاييني است. هر چند اين موضوع به اعتقاد بنده عمدتًا ارتباطي 
به عملكرد و كارائي مديران اين مجموعه ها نداشته بلكه بدليل موانع، 
محدوديت ها و مشكالت متعدد خارجي و داخلي بوده كه شرح جزئيات 

آن از حوصله اين گفتگو خارج است.

باالتر  ديد  در  و  بازار  توسعه  سياست هاي  عرصه  اين  در    
بازارسازي چه نقشي مي تواند داشته باشد؟

هنگامي كه از موضوع بازاريابي و توسعه بازار سخن به ميان مي آيد 
شرايط معمول رقابتي و تالش شركت ها براي توسعه بازارهاي فعلي و 
همچنين ايجاد بازارهاي جديد بر اساس نياز كارفرمايان در ذهن متبادر 
مي شود. واقعيت شرايط حاضر اين است كه محيط كسب و كار امروز 
بازار به شدت  اندازه  با گذشته تفاوت هاي زيادي دارد. در دوره ركود 

كاهش يافت و شرايط واگذاري كار نيز بغرنج و دشوار مي شود. 
پيمانكاري  شركت هاي  براي  فعاليت  حوزه  كه  معناست  بدان  اين 
در  چند  هر  مي شود.  قبل  از  تنگ تر  بسيار  مرتبط  بازارهاي  در  فعال 
شرايط ركود كاري و صنعتي اگر چه عملكرد كوتاه مدت و حتي بقاي 
رقابتي  مزيت هاي  از  استفاده  صورت  در  اما  مي شود  تهديد  شركت ها 
سازمان و تمركز بر اهداف بلند مدت در كنار مديريت هزينه ها و اصالح 
ساختار سازماني، شركت ها قادر به پوست اندازي و افزايش قابليت ها و 

رقابت پذيري و نهايتا گذار از دوره ركورد خواهند بود.
برتر  شركت  چند  جزو  اتوماسيون  حوزه  در  تام  شركت  مثال  بعنوان 
بصورت   )IOT( اشياء  اينترنت  فناوري  امروزه  طرفي  از  است.  كشور 
فراگير در جهان در حال گسترش است بر اساس آمار گذشته حدود 15 
ميليارد دستگاه اينترنت اشيا در سال 2015 در جهان وجود داشته است 
كه پيش بيني مي شود اين تعداد در سال هاي 2020 و 2025 به ترتيب 
به 30 ميليارد و 80 ميليارد دستگاه افزايش يابد كه در صورت تمركز 
بر فعاليت در اين حوزه اخذ سهم مناسبي از بازار مذكور براي شركت 

و  اجرا  با  معدني  صنايع  حوزه  در  همچنين  است  متصور  آينده  در  تام 
بردسير تخصص و  احداث كارخانه فوالد  پروژه  راه اندازي موفقيت آميز 
شده  اجرا كسب  و  خريد  مهندسي،  زمينه هاي  در  ارزشمندي  تجربيات 
است كه با تمركز بر مديريت دانش اين پروژه قابليت  هاي فني و كيفي 
يافت.  خواهد  افزايش  حوزه  اين  در  تام  شركت  رقابت پذيري  نهايتا  و 
موضوع مهم ديگر در شرايط فعلي كسب و كار پيمانكاري مكانيزم هاي 

پرداخت كارفرمايان است. 
متاسفانه به دليل كمبود منابع مالي همچنين محدوديت هاي فاينانس 
خارجي و داخلي اكثر كارفرمايان دولتي از روش هايي مثل تهاتر ملك، 
اوراق مشاركت جهت پرداخت مطالبات  فروش اسناد خزانه اسالمي و 
مي بايستي  نيز  پيمانكاري  شركت هاي  لذا  مي كنند  استفاده  پيمانكاران 
و هزينه كرد  مالي  تزريق  رويه هاي  ايجاد  به  نسبت  اقتضاي شرايط  به 
در پروژه ها و پذيرش حداقل ريسك افزايش هزينه هاي پروژه ها اقدام 

كنند.
در  تغييراتي  بايد  پيمانكاري  بازار  در  موجود  چالش هاي  به  توجه  با 

رويه ها و مكانيزم هاي تامين مالي پروژه ها ايجاد شود. 
در  بانك ها  مشاركت  جهت  الزم  ساخت هاي  زير  مثال  عنوان  به 
امور  اندركاران  دست  تمامي  امروزه  شود.  فراهم  پروژه ها  مالي  تامين 
جهت  كارفرمايان  داخلي  منابع  بودن  ناكافي  بر  صنعتي  و  اقتصادي 

اجراي پروژه هاي عمراني و صنعتي اتفاق نظر دارند. 
چشمگير  كاهش  دليل  به  سو  يك  از  اخير  سال  چند  طي  متاسفانه 
پيمانكاران  رقابت  بازار  افزايش  و  اجرا در كشور  قابل  پروژه هاي  تعداد 
و از سوي ديگر محدوديت منابع مالي پروژه ها و همچنين مشكالت و 
موانع موجود در فضاي كسب و كار پيمانكاري شرايط ناعادالنه و يك 
جانبه اي از طرف كارفرمايان از بدو ورود به مناقصه تا اجراء و تحويل 

پروژه به پيمانكاران تحميل مي شود.

  به نظر جاي كار بيشتري در صنايع نفتي داريم.
توسعه  در  صنعت  اين  و  است  گاز  و  نفت  كشور  اصلي  صنعت  بله 
نشان  متعدد  مطالعات  و  آمار  دارد.  پيشتاز  نقش  كشور  اقتصادي 
آينده  سال   30 تا  حداقل  گاز(  )نفت،  هيدروكربوري  منابع  كه  مي دهد 
فعاليت هاي  لذا  ماند  خواهند  باقي  انرژي  منابع  عمده ترين  عنوان  به 
ادامه  صنعت  اين  در  بهينه سازي  و  پايين دستي(  و  توسعه اي)باالدستي 
ايجاد  موجب   EPC صورت  به  صنعتي  پروژه  هر  اخذ  يافت.  خواهند 
مالي  و  تداركات  مهندسي،  برنامه ريزي،  مديريتي،  توانمندي هاي 

مي شود.
بر اساس اقالم وزارت نفت طي 10 سال آينده نياز به سرمايه گذاري 
بين 6 الي 9 ميليارد دالر در سال است. با توجه به اين شرايط وعلي رغم 
انجام  پايپينگ  اجراي  زمينه  در  خوبي  فعاليت هاي  گذشته  در  اينكه 
داده ايم اما جهت حضور پررنگ و موثر در حوزه نفت و گاز ضرورت دارد 

در بخش هاي مهندسي و توسعه بازار خود را تقويم كنيم.

  پروژه  هاي غيرخودرويي تام هرچند شايد به لحاظ تعدد چندان 
رسيده  انجام  به  خوبي  پروژه هاي  كيفيت  نظر  از  ولي  نباشند  زياد 

است، لطفا از آخرين وضعيت اين پروژه ها براي ما بگوييد.
در حال حاضر تام حدود 14 پروژه غيرخودروي دارد كه از اين تعداد 
10 پروژه پيشرفت باالي 90درصد دارند. در شرايط كنوني آمار موجود 
مؤيد اين موضوع است كه شركت تام با توجه به ظرفيت هاي كمي و 
كيفي باالي مهندسي، بازرگاني و اجرايي خود و جهت رسيدن به سرانه 

ظرفیت جذب حداقل 1500 میلیارد تومان پروژه 
در شركت وجود دارد

تام نامهـ  محمد كياني: چالش، بخشي از كار پيمانكاران بزرگ صنعتي است. تالش بي حد و حصر براي زنده نگه 
داشتن پروژه و تكاپو براي بقاي رشد جزو دغدغه هاي اصلي آنهاست. طراحي، تامين، نصب، اجرا، راه اندازي و جذب 
منابع مالي و فاينانس در روزگاري كه كارفرمايان به دنبال كم كردن نقش خود در تامين مستقيم مالي هستند، اين 
چالش را مضاعف كرده است ضمن اين كه ريسك اجرا نيز روز به روز در حال افزايش است و تقبل اين ريسك 
مخاطرات پروژه و البته هزينه هاي مادي و معنوي آن را نيز افزايش مي دهد. يكي از پيمانكاراني كه در همين عرصه 
مشغول اجراي طرح  هاي عمراني و صنعتي است، شركت تام ايران خودرو است. شركتي كه اكنون ديگر كامال با 
ادبيات پروژه آشنايي دارد و نمونه اين پروژه ها را نيز مي توان از تبريز تا كرمان و از شرق تا غرب كشور مشاهده كرد.
از جمله پروژه هايي كه در حوزه صنايع غير خودرويي اجرايي شده و تعدادي نيز در دست اجراست، پروژه  هاي 
اجرايي در كارخانه ذوب آهن اصفهان هستند. در اين خصوص با مهندس عبدالحميد لوري زاده معاون پروژه هاي 
شركت تام هم صحبت شديم. وي 27 سال سابقه فعاليت صنعتي در كارنامه دارد. وي با توجه به چالش هاي موجود در 
بازار پيمانكاري فعلي معتقد است بايد تغييراتي در رويه ها و مكانيزم هاي تامين مالي پروژه ها ايجاد شود. وي همچنين 
در خصوص تعامل خوبي كه تام با ذوب آهن در تعريف و اجراي پروژه دارد، اين طور توضيح داد: اجراي گسترش 
همكاري هاي في مابين پس از اجراي موفقيت آميز پروژه اتوماسيون كوره بلند، محصول و مرهون كيفيت مناسب 
اجرايي و تعامل مناسب و سازنده با كارفرما بوده است. تامين تجهيزات براي پروژه هاي بزرگ، تكنولوژي هاي نوين، 
عملكرد شركت هاي بزرگ پيمانكاري، حضور در صنايع نفت و گاز و آخرين فعاليت هاي تام در ذوب آهن موضوعاتي 

است كه در اين گفت و گو بدان ها پرداخته ايم.

معاون پروژه هاي شركت تام:

 مهندس عبدالحميد لوري زاده معاون پروژه هاي شركت تام
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آنها  براي  تجهيزات  تامين  بحث  كه  بزرگ  پروژه هاي  در    
اعتبارات  گشايش  محدوديت هاي  مي شود،  محسوب  حياتي  نياز 
چگونه  چالش  اين  مي كند،  ايجاد  را  بزرگي  مشكالت  واردات  و 

مديريت مي شود؟
دنياي امروز دنياي تعامل است و محدوديت هايي از اين دست لطمه 

زيادي به پروژه ها وارد مي كند. 
ما در گذشته با 250 شركت خارجي ارتباط مستقيم داشتيم و حتي 

با بسياري از آنها تفاهم نامه همكاري امضا كرده بوديم ولي متاسفانه 
خيلي از آنها با توجه به شرايط تحريم پا پس كشيدند. در حال حاضر 
ديپلماسي رفع شود؛  از طريق  دارد كه مشكالت  واقعا وجود  نياز  اين 
كاهش  بين المللي،  ارتباطات  محدوديت  نظير  مشكالتي  كه  چرا 
دسترسي به تكنولوژي هاي روز دنيا، افزايش قابل توجه هزينه تامين 
انتقال  و  مالي  تراكنش هاي  محدوديت  پروژه ها،  اوليه  مواد  و  قطعات 
ارز و عدم دسترسي مناسب به بازارهاي جهاني جهت صادرات كاال و 

تام در ذوب آهن تام در ذوب آهن

كد: 92048
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بر اساس استانداردهاي جهاني شركت هاي  فروش و سود قابل قبول 
پروژه هاي  تومان  ميليارد   1500 حداقل  جذب  ظرفيت  پيمانكاري، 
تشديد  قبيل  از  اخير مشكالتي  چند سال  متاسفانه طي  دارد.  مختلف 
جهت  اقتصادي  ثبات  عدم  و  مالي  منابع  كمبود  خارجي،  تحريم هاي 
سرمايه گذاري هاي صنعتي و عمراني، محدويت هاي فاينانس پروژه ها، 
نامناسب بودن فضاي كسب و  ارز به خارج كشور و  انتقال  مشكالت 
راه  بر سر  موانعي جدي  و محدوديت ها  مقررات  و  قوانين  نظر  از  كار 
طرح هاي توسعه و تعريف پروژه هاي جديد بوده است كه شركت هاي 
پيمانكاري و توليدي را دچار مشكالت شديد مالي كرده و بسياري از 
پيمانكاران قابل و توانمند ناچار به تعديل نيروي انساني خود شده اند. 
به همين دليل شركت تام نيز در حوزه هاي پروژه  هاي غيرخودرويي 
و  كوچك  مقايس  در  پروژه  پنج  جذب  به  موفق  اخير  سال  سه  طي 
متوسط شده است. با توجه به اين توضيحات و نظر به اينكه مديريت 
شركت تام با وجود تحمل كليه فشارها و مشكالت عنوان شده تاكنون 
تقدير  جاي  نداده،  قرار   خود  كار  دستور  در  را  نيرو  تعديل  سياست 

فراوان دارد.

را  ذوب آهن  در  تام  متعدد  پروژه هاي  پيشرفت  و  روند جذب    
چگونه ارزيابي مي كنيد؟

قرارداد  از  اصفهان  آهن  ذوب  شركت  با  تام  شركت  همكاري 
پروژه هاي  در  تاكنون  و  شد  شروع   2 شماره  بلند  كوره  اتوماسيون 
متعددي از جمله بازسازي و توسعه كارگاه نورد 650 ، احداث سيستم 
گاز زدايي تحت خالء )VD( و اتوماسيون ايستگاه هاي 7 و8 ريخته گري 

با شركت ذوب آهن همكاري و مشاركت ادامه داشته است. 
واگذاري  و  مابين  في  همكاري هاي  گسترش  كه  است  واضح  پس 
پروژه هاي فوق الذكر پس از اجراي موفقيت آميز پروژه اتوماسيون كوره 
و  مناسب  تعامل  و  اجرايي  مناسب  كيفيت  مرهون  و  محصول  بلند، 

سازنده با كارفرما بوده است.
مشكالت عنوان شده واحدهاي صنعتي به انضمام تغيير مديريت ها 
پروژه هاي  واگذاري  و  تعريف  روند  جديد  مديران  ساليق  تفاوت  و 
به  توجه  با  است.  مواجه كرده  وقفه  با  را  آهن  در شركت ذوب  جديد 
افزايش قيمت در تمامي محصوالت چرخه توليد فوالد و پتاسيل هاي 
كردن  مهيا  صورت  در  كشور  صنعت  از  بخش  اين  در  موجود  باالي 
زيرساخت هاي مناسب جهت افزايش قابليت ارزش آفريني، شركت هاي 
و  بهبود  پروژه هاي  انجام  شاهد  مجددا  سازي  فوالد  بخش  در  فعال 
بازسازي، توسعه و بهره برداري نه تنها در شركت ذوب آهن اصفهان 

بلكه در كل بخش هاي صنايع معدني خواهيم بود.

  تام به عنوان اولين پروژه ريلي نورد 650 براي توليد ريل ملي 
را تحويل داد، آخرين وضعيت اين پروژه كه براي اولين بار در كشور 

اجرا شده، چيست؟
قرارداد بازسازي و توسعه كارگاه نورد 650 در شهريورماه سال 93 
بين شركت هاي تام و ذوب آهن اصفهان منعقد و پروژه در خردادماه 
اين  اسمي  ظرفيت  شد.  كارفرما  تحويل  بهره برداري  جهت   95 سال 
در  تن  هزار   400 حدود  پهن  بال  تيرآهن  و  ريل  توليد  جهت  كارگاه 
سال است. اين كارگاه قابليت توليد ريل بر اساس استاندارهاي اروپايي 

از جمله U33 ،UIC60 و S49 را داراست.
مايه افتخار و مباهات است كه جهت اجراي اين پروژه ملي به طور 
متخصصان شركت  اجرايي  و  فني  ممتاز  قابليت هاي  و  توان  از  كامل 

تام استفاده شده است. 

در حال حاضر اين پروژه در حال بهره برداري است و شركت ذوب 
مترو  اسالمي  جمهوري  آهن  راه  از  سفارشاتي  اخذ  به  موفق  آهن 

اصفهان در رابطه با توليد ريل هاي VIC60 و S49 شده است.

و  رسيده  توليد  به  كه  هم   )VD(خال تحت  گاززدايي  پروژه     
مراحل نهايي خود را طي مي كند، اين پروژه اكنون به چه جايگاهي 
رسيده و اين كه آيا از توليدات آن براي توليد ريل استفاده مي شود؟

اتمام  به  خال  تحت  گاززدائي  احداث  پروژه  اجرايي  عمليات  كليه 
است.  شده  موقت  تحويل  نيز   97 سال  مهرماه  در  پروژه  و  رسيده 
اينتكو اتريش با هدف توليد  اين پروژه با همكاري شركت هاي تام و 
فوالدهاي با كيفيت و به خصوص فوالد مورد نياز ساخت ريل به بهره 
برداري رسيد. براساس استاندارد توليد ريل با گريد R260 مي بايستي 
 20PPM از  كمتر  اكسيژن  و   2.5PPM از  كمتر  هيدروژن   ميزان 
اين  تجهيزات  باالي  كارايي  و  كيفيت  دليل  به  خوشبختانه  كه  باشد 
نهايي  حد  از  كمتر  شده  توليد  فوالد  در  مذكور  عناصر  مقادير  پروژه 

استاندارد است.
اين پروژه هم اكنون توسط شركت ذوب آهن در حال بهره برداري 
جهت   VD واحد  در  شده  توليد  فوالد  از  عمده اي  بخش  و  است 

سفارشات واگذار شده به شركت ذوب آهن تبديل به ريل شده است.

  نوسازي اتوماسيون 7 و 8 نيز پس از نوسازي اتوماسيون كوره 
بلند شماره 2 نيز كه قبال از سوي تام به انجام رسيده بود، پروژه 
قبول  مورد  آن  اجراي  كيفيت  گويا  و  است  انجام  دست  در  ديگر 

مديران ذوب آهن نيز بوده است.
ريخته  ايستگاه هاي  اتوماسيون  و  برق  تجهيزات  نوسازي  پروژه 
تهيه   ،MCC و   PLC نقشه هاي  تهيه  و  طراحي  شامل   8 و   7 گري 
ساير  و  كابل كشي  تابلوها،  ساخت  مانيتورنيگ،  و   PLC برنامه هاي 

عمليات تكلميلي ايستگاه هاي مذكور بوده است. 
برنامه نويسي همچنين  انجام كليه فعاليت هاي مهندسي و  علي رغم 
مانيتورينگ،  و  كنترل  اتاق هاي  نصب  و  اجرايي  فعاليت هاي  تكميل 
تحويل  ايستگاه ها  اين  از  بهره برداري  دليل  به  ذوب آهن  شركت 
اين  راه اندازي  و  نصب  عمليات  تكميل  جهت  كاري  جبهه هاي 
ايستگاه ها را به تعويق انداخت و به همين دليل تحويل پروژه با وقفه 

طوالني و چند ساله مواجه شده است. 
صرفا  كردكه  اعالم  كارفرما   97 سال  ماه  اسفند  ابتداي  در  نهايتا   
تحويل شركت  سال97  اسفندماه   11 تاريخ  از  ريخته گري   7 ايستگاه 

تام خواهد شد.
شديد  محدوديت  تبعا  و  توليد  توقف  باالي  هزينه هاي  علت  به 
پرسنل  شبانه روزي  تالش  با  پروژه  راه اندازي  و  نصب  جهت  زماني 
ابزار دقيق و مديريت پيمانكار اجرايي ظرف مدت 45  واحد كنترل و 
ايستگاه  راه اندازي  و  تكميل عمليات نصب  به  تام موفق  روز، شركت 
7 ريخته گري شد كه در نوع خود يك ركورد فوق العاده از نظر تلفيق 

سرعت اجرا و كيفيت نصب تجهيزات پروژه است.
در  است.  شده  توليد  ذوب   400 حدود  كنون  تا  ايستگاه  اين  در 
جبهه هاي  تحويل  جهت  كارفرما  منتظراعالم  تام  شركت  حاضر  حال 
توجه  با  مي شود  پيش بيني  كه  است  ريخته گري   8 ايستگاه  كاري 
 7 ايستگاه  از  شده  كسب  تجربيات  و  قبلي  منسجم  سازماندهي  به 
ريخته گري حتي شاهد بهبود ركورد زماني نصب تجهيزات در ايستگاه 

8 ريخته گري باشيم.
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ابراهيمي:  حاجي  مرتضي  ـ  تام نامه 
بار  اولين  براي  ريل  نورد  خط  حالي  در 
اصفهان  آهن  ذوب  شركت  در  ايران  در 
راه اندازي شد كه شركت تام ايران خودرو 

پيمانكار اجرايي طرح بود.
مهرماه  تاريخ  از  پروژه  اجرايي  عمليات   
سال 1393 آغاز شد و پس از حدود دو سال، 

در تابستان سال 95 به بهره برداری رسيد.
مشابه  تجربه  هيچ گونه  اينكه  علی رغم   
وجود  كشور  در  خصوص  اين  در  قبلی 
توسط  توليد  خط  اين  احداث  با  نداشت، 
به عنوان هفدهمين  ايران  نام  تام،  شركت 

كشور توليد كننده ريل ثبت شد. 
ظرفيت اسمی توليد، 400 هزار تن ريل 
مشتری  سفارش  به  بنا  كه  است  سال  در 
امكان توليد ريل UIC60 برای خطوط بين 
شهری و UIC54 برای خطوط مترو وجود 

دارد.
در شروع عمليات اجرايی توسط شركت 
تام، به دليل سست  بودن خاك ناحيه نصب 
ماشين آالت، گودبرداری به عمق 7 متر در 
مساحتی بيش از 15 هزار مترمربع الزم بود 
فونداسيون  اجرای  از  قبل  آن  متعاقب  كه 
تجهيزات، اجرای شبكه فاضالب، تونل های 
برق و مسير بای پس رينگ آب آتش نشانی 
اصلی كارخانه در عمق زمين، اولين چالش 

اجرای اين پروژه بود. 

در ادامه، پس از تكميل نصب تجهيزات 
توليد ريل در امتداد خط نورد 650 و اجرايی 
لوله كشي سيستم هاي هيدروليك، عمليات 
 5 NAS فالشينگ روغن برای رسيدن به

انجام شد.
برق رساني  زنجيره  تكميل  با  عالوه  به 
كابل گذاری  كيلومتر   160 از  بيش  شامل 
فشار ضعيف،  متوسط،   فشار  كابل  نوع   از 
فشار  تابلوهاي  راه اندازي  و  ساخت،  نصب 
پاور  تابلوهاي  و  ترانسفورماتورها  متوسط، 
سايت  ماشين آالت  به  برق رساني  سنتر، 

امكان پذير شد.
ريل  افقي  صافكاري  دستگاه  نصب 
  )Horizontal Straitening Machine(

يكی ديگر از چالش های اين پروژه بود. 
نصب اين دستگاه 87 تني به دليل ابعاد 
فضاي  محدوديت هاي  باال،  تناژ  بزرگ، 
پيچيدگي  از  نصب  دقت  و  سالن  داخل 
از  پس  منظور  بدين  بود.  برخوردار  خاصي 
ابتدا  دستگاه،   شاسي  نصب  و  آماده سازي 
به  دستگاه  ويژه،  ريلي  مسير  يك  تعبيه  با 
تا   شد  منتقل  جرثقيل ها  عملكرد  محدوده 
دو  از  همزمان  استفاده  با  نهايي  مرحله  در 
دستگاه جرثقيل 100 و 140 تني در موقعيت 

نهايي، روي شاسي  مربوطه استقرار يافت.
سقف  25تني  طولي  خرپاهاي  نصب 
متری  دهانه 42  در سه  نورد  توسعه سالن 
يكی ديگر از ويژگی های اين طرح بود كه 

طور  به  جرثقيل  دستگاه  پنج  از  استفاده  با 
همزمان در ارتفاع 18 متري اجرا شد.

حين  در  كه  است  الزم  نكته  اين  ذكر 
اجرای پروژه، خط نورد 650 در حال توليد 
برای تكميل خط ريل می بايست  بود ولی 
خطوط  از  بخش هايی  در  تغييرات  برخی 
از جمله نواحی پوسته زدايی،  در حال توليد 
بستر خنك كننده و قفسه های نورد 6.5 & 
5A انجام می شد كه با توجه به زمان های 
سرعت  و  برنامه ريزی  خط،  توقف  محدود 
عمل در اجرای عمليات بخش های مذكور 
ضمن  بود.  برخوردار  بسزايی  اهميت  از 
اين كه وجود معارضات و تداخل آن با نصب 
تجهيزات جديد در حين توليد سختی انجام 

پروژه را چندين برابر می كرد.
مهم  دستاوردهای  و  ويژگی ها  ديگر  از 
اين پروژه برای شركت تام، حضور همزمان 
مختلف  تخصص های  كليه  مشاركت  و 
غير  پروژه  در يك  تا صد  به صورت صفر 

خودويی بود.
پس از اتمام عمليات اجرايی، كليه مراحل 
مربوط به تهيه صورت وضعيت قطعی، تهيه 
و  بوك ها  فاينال  تهيه  ازبيلت،  نقشه های 
تحويل موقت در كمترين زمان ممكن انجام 

شد و پروژه به كارفرما تحويل قطعی شد.
الزم به ذكر است اعتبار هزينه شده برای 
اجرای اين پروژه در حدود 28.2 ميليون يورو 

و 570 ميليارد ريال می باشد.

پروژه توسعه و بازسازی كارگاه نورد 650 ذوب 
آهن برای تولید ريل

تام در ذوب آهن تام در ذوب آهن

كد: 92049



33نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 29     98نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 29     98 32

  مقدمه
 در اين مقاله نحوه پذيرش نتايج آزمايش ها و گزارش نتيجه نهايی حاصل از 
نتيجه   n تا بيان شده است و می تواند  استاندارد شده است،  آزمايشی كه قبال 
آزمايشگاهی را در برگيرد كه ممكن است 1، 2 و يا همه n نتيجه آزمايش گمراه 

كننده  باشد.
با توجه به اينكه برای يك آزمايش، محاسبات آماری ممكن نيست، وجود هر 
گونه ترديدی در نتيجه باعث مردود بودن آن می شود. اين مقاله به كليه آزمايش ها 
كمك می كند تا بهترين روش ممكن نتايج حاصل از آزمايش را با باالترين اطمينان 

به مشتريان ارايه كند.

2-محاسبه انحراف استاندارد تکرارپذيری
به طور كلی در انجام آزمايش و گزارش نتايج دو عامل دقت )Precision( و 
صحت )Accuracy( حائز اهميت است. دقت به معنای نزديكی داده ها به هم و 
صحت بيانگر نزديكی داده ها به مقدار كافی يا مورد نظر است. هنگامی كه نتايج 
متعددی برای يك آزمون به دست می آيد )برای مثال درصد آب در سيمان برای 
ساخت بتن( ارايه بهترين مقدار برای اين نتايج كه معموال ميانگين )Mean( اين 
مقادير است، همراه با تكرارپذيری )Repeatability( نتيجه هر آزمايش بسيار مهم 
است. در واقع انحراف استاندارد يك اصطالح آماری است كه دانشمندان و مهندسان 

آن را به عنوان معياری از دقت به كار می برند.
مفهوم تكرارپذيری نزديكی است كه ميان اندازه گيری های پياپی تحت شرايط 

يكسان اندازه گيری انجام می شود. شرايط تكرارپذيری اندازه گيری شامل:
  روش اجرايی اندازه گيری يكسان

  اپراتور يكسان )برای كاهش خطای اپراتور(

  سيستم اندازه گيری يكسان
  شرايط عملياتی يكسان

  اندازه گيری های تكراری در يك دوره زمانی كوتاه بر روی نمونه های يكسان 
در اين راستا هر نمونه ای با اپراتورهای مختلف در محدوده های كاری مختلف به 
دفعات تست و نتايج هر آزمايش برای اپراتورها و محدوده های )Level( مختلف در 
جدول ثبت می شود. ميانگين و انحراف استاندارد نتايج برای هر اپراتور و هر محدوده 

مطابق روابط )1( و )2( محاسبه و ثبت می شود]1[:
 )1(

         
)2(

                                             
 j در هر محدوده i كه در اين رابطه        تعداد نتايج آزمايش برای هر اپراتور

        هر يك از نتايج آزمايش
3-حذف نتايج مشکوک

روش Cochran test : جهت بررسی و حذف نتايج بدست آمده و حذف نتايج 

نامعتبر برای هر يك از اپراتورها مورد استفاده قرار می گيرد. در صورت مردود شدن 
نتيجه ای، می بايست محاسبات برای نتايج جديد مطابق روابط )1( و )2( مجددا انجام 
گيرد. پارامتر C برای هر محدوده )Level( با رابطه )3( محاسبه می شود و با مقادير 
بحرانی Cochran test داده شده برای پنج درصد و يك درصد در جدول )1( 

مقايسه می شود.
  )3(

                                               
                                                                                                 

  چنانچه C كمتر يا مساوی مقدار بحرانی پنج درصد باشد، نتيجه قابل قبول 
است.

  چنانچه C بزرگتر از مقدار بحرانی پنج درصد و كمتر يا مساوی مقدار بحرانی 
يك درصد باشد، نتيجه مشكوك است.

  چنانچه C بزرگتر از مقدار بحرانی يك درصد باشد، نتيجه مردود می باشد.
ب- بررسی دو نتيجه بزرگتر و كوچكتر:

اين تست نشان می دهد دو نتيجه بزرگتر و دو نتيجه كوچكتر قابل قبول بوده و 

مقـــاله

كد: 92050

مقـــاله

ارايه روش Grubbs به منظور حصول نتايج با 
صحت باال در داده های آزمايشگاهی با عوامل 

عدم قطعیت ساز باال 

عمران،  مهندسی  ارشد،  صالحی)كارشناس  حسان  ـ  تام نامه 
دانشگاه كردستان، سنندج(، مازيار شكوهی دهكردی )كارشناس 

ارشد، محيط زيست، دانشگاه تهران(
چكيده  

هدف اصلی سنجش، تخمين شاخص مورد آزمايش است. در 
حقيقت سنجش، به دنبال تعيين دقيق شاخص مورد نظر است. با 
توجه به عدم قطعيت های موجود در آزمايش كه ماهيت تصادفی 
نيست  ممكن  دقيق  به صورت  نتايج  تعيين  دارند،  ذاتی  يا  و 
بنابراين تالش بر آن است كه دقت در ارايه نتايج تا حد مناسبی 
باال رود. از اين رو در اين مقاله نحوه انتخاب و گزارش صحيح هر 
آزمون و اطمينان از صحت نتايج اعالم شده با محاسبه انحراف 
استاندارد تكرارپذيری برای هر آزمون با هر ماده مشخص مطرح 
و مدل سازی شده است. روش پيشنهادی برای هر آزمون و هر 
تكرار  از  است  بديهی  است.  كاربرد  قابل  آزمايش  مورد  ماده 
آزمايش جهت هر ماده ای نتايج يكسانی حاصل نخواهد شد. اين 
اختالف می تواند از ماهيت نمونه )عدم هموژنييه(، نمونه برداری، 
شود.  ناشی  آزمايش  روش  و  تجهيزات  و  اپراتورها  خطای 
بنابراين بايد از روش مناسبی جهت لزوم تكرار تست، انتخاب 
و يا حذف نتايج و در نهايت گزارش صحيح نتايج استفاده كرد. 
اين روش براي هر ماده مورد آزمايش به خصوص در گرايشات 
مهندسی و در انتخاب و گزارش آزمون های مهندسی عمران در 

بخش آزمايشگاهی با هر آزمون قابل كاربرد است.
آماری، روش  آزمايشگاهی و  آزمايش، داده های  نتايج  كلمات كليدی: 

Gubbs، انتخاب يا حذف نتايج، گزارش صحت نتايج 

Cochran test جدول )1(- مقادير بحرانی

Grubbs جدول )2(- مقادير بحرانی

P              n = 3                   n = 3                     n = 3                  n = 4                  n = 5
پنج درصد          %1         پنج درصد        %1          پنج درصد        %1          پنج درصد       %1         پنج درصد      1% 

2  -       -       0/995     0/975      0/979      0/939      0/959      0/906       0/937       0/877
3  0/993    0/967     0/942     0/871      0/883      0/798      0/834      0/746       0/793       0/707
4  0/968    0/906     0/864     0/768      0/781      0/684      0/721      0/629       0/676       0/590
5  0/928    0/841     0/788     0/684      0/696      0/598      0/633      0/544       0/588       0/506

P                       دو نتيجه بزرگترين و كوچكترين                               بزرگترين و كوچكترين نتيجه   
باالتر ازيك درصد                  باالتر از پنج درصد         باالتر ازيك درصد  باالتر از پنج درصد 

3                              1/155                    1/155                                          -                   -          
4                              1/496                    1/481                                          0/0         0/0002     
5                               1/764                    1/715                                          0/0018    0/0090     

روش Grubbs test: جهت مقايسه نتايج بين اپراتورها مورد استفاده قرار گرفته و 
در صورت حذف اپراتور نامعتبر، می بايست محاسبات برای نتايج جديد مطابق روابط 

)1( و )2( مجددا انجام گيرد.
الف- بررسی بزرگترين و كوچكترين نتيجه:

اين تست نشان می دهد بزرگترين و كوچكترين نتيجه قابل قبول بوده و يا 
می بايست حذف شود.

پارامترهای GP و G1 با استفاده از روابط زير محاسبه می شود.
     )4(

                                                                                                                                         
)5(

                                                                                                                              
                             )6(

                                                                                                                    

)7(
                                                                                                                                                
 X: كوچكترين                     و     : بزرگترين                                                     

  G: جهت بررسی كوچكترين نتيجه
  G: جهت بررسی كوچكترين نتيجه

 مقادير  G و  G با مقادير بحرانی Grubbs test داده شده برای پنج درصد 
ويك درصد در جدول 2 مقايسه مي شود.

 چنانچه G كمتر يا مساوی مقدار بحرانی پنج درصد باشد، نتيجه قابل قبول 
است.

 چنانچه G بزرگتر از مقدار بحرانی پنج درصد و كمتر يا مساوی مقدار بحرانی 
يك درصد باشد، نتيجه مشكوك است.

 چنانچه G بزرگتر از مقدار بحرانی يك درصد باشد، نتيجه مردود است.

1

1

P

1 P

و P... . 2 .وو =
I = 1 
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می بايست حذف شود.
پارامترهایGP-1. Pو G1.2  با استفاده از روابط زير محاسبه مي شود.

 )8(
                                                                                                                                    

)9(
                                                                                                                          

   )10(
                                                                                                                                  

)11(
                                                                                                                                             

)12(
                                                                                                                                        

)13(
                                                                                                                                

 )14(
                                                                                                                                                    

                              دو نتيجه كوچكتر  و             دو نتيجه بزرگتر  و   
 

          :جهت بررسی دو نتيجه بزرگتر
            : جهت بررسی دو نتيجه كوچكتر 

 مقادير            و          با مقادير بحرانی Grubbs test داده شده برای پنج 
درصد و يك درصد در جدول 3 مقايسه مي شود.

 چنانچه G بزرگتر يا مساوی مقدار بحرانی پنج درصد باشد، نتيجه قابل قبول 
است.

 چنانچه G بزرگتر از مقدار بحرانی پنج درصد و كمتر يا مساوی مقدار بحرانی 
يك درصد باشد، نتيجه مشكوك است.

 چنانچه G بزرگتر از مقدار بحرانی يك درصد باشد، نتيجه مردود است.
در صورتی كه نتيجه ای مردود بود و حذف  شود محاسبات بايد مجددا برای نتايج 

جديد انجام گيرد.
وقتی اندازه گيری روی مواد جامد غيرهموژن باشد يا تكرار اندازه گيري روی 
همان قطعه آزمايش امكان پذير نباشد، نيازی به تكرار مراحل نيست و تنها ذكر ماده 

غيرهموژن كافی است.

2                    2/8                        12               4/6      
  3                     3/3                        13               4/7      
4                    3/6                        14               4/8      
5                    3/9                       15               4/9      
6                    4/0                        16               4/9      
7                    4/2                        17               5/0      
 8                    ¾                         18               5/0      
9                    4/4                        19              5/1      
10                  4/5                         20             5/1      
11                  4/6                        21             

پارامترهای T1 .T2 .T3 .T4 .T5 و همچنين S2Rj. S2rj. S2Lj برای هر 
محدوده از روابط زير محاسبه مي شود:

)15(

  )16(
                                                                                                                              

   )17(
                                                                                                                                                  

)18(

)19(
   

)20(
                                                                                                                                                     

)21(

)22(
                                                                                                                                                 

P: تعداد اپراتورها برای هر محدوده j كه حداقل يك نتيجه آزمايش پس از حذف 
نتايج مشكوك داشته باشند.

S2 محاسبه شده منفی باشد، جهت محاسبه SRj می بايست صفر در 
Lj چنانچه

نظر گرفته شود.
پارامترهای SRj و Srj  و mj برای هر اپراتور و هر محدوده با روابط زير محاسبه 

مي شود:
)23(

 )24(
                                                                                                                                                    

)25(
                                                                                                                                                     

انحراف استاندارد تكرار پذيری كل )SR( مطابق رابطه )25( محاسبه مي شود.
چنانچه رابطه منطقی بين SRj و mj های بدست آمده برای هر اپراتور با هر 
 SRj ها زياد نباشد، از ميانگين SRj محدوده نتايج وجود نداشته باشد و يا اختالف بين

استفاده می شود. 
در غير اين صورت برای هر محدوده از SRj مربوطه استفاده كرد.

چنانچه ارتباط منطقی بين SRj و mj های به دست آمده وجود داشته باشد )اين 
ارتباط می تواند يك خط يا منحنی لگاريتمی باشد( و يا اختالف بين SRj ها زياد باشد، 
می بايست SRj را بر حسب mj ترسيم و از بهترين خط يا منحنی به دست آمده جهت 

محاسبه SR در هر محدوده نتايج استفاده كرد.

4-نحوه پذيرش و گزارش نهايی نتايج
به دليل وجود عوامل تصادفی تاثيرگذار بر نتيجه آزمايشات )نوسانات در مشاهدات 
تكراری(، عوامل سيستماتيك ناشناخته و دانش ناكافی كه بر اندازه گيري تاثيرگذارند؛ 

تكرارپذيری در واقع، دقت تحت شرايط تكرارپذير است. 
حاصل حداقل دو نتيجه برای هر آزمايش می بايست در دسترس باشد و هر نتيجه 

می تواند تحت شرايط كامال تكرارپذير به دست آيد.
 R می نامند و با نماد Reproducibility ميزان دقت تحت شرايط تكرار پذير را

نشان می دهند. 
ميزان اختالف بين دو نتيجه را بايد با محدوده تكرار پذيری مقايسه كرد.]2[

)26(

)27(
                                                                                                                                      

انحراف استاندارد به دست آمده بستگی به تعداد آزمون در فاكتورهای بحرانی 
ضرب شده و اين مقدار به عنوان مبنا و معياری جهت پذيرش نتايج مورد استفاده 

قرار می گيرد.
 به طور كلی برای هر تعداد نتيجه آزمايش، با توجه به رابطه )28( و مطابق 

الگوريتم های 1 و 2 نتيجه نهايی گزارش مي شود:
 )28(

                                                                                                            
SR : انحراف استاندارد تكرارپذيری كه نحوه محاسبه آن، آورده شده است.

n : تعداد نتايج
)F(n فاكتور محدوده بحرانی مطابق جدول 3

CR0.95 سطح احتمال 9پنج درصد

تكرار آزمون بستگی به تعداد آزمون درخواستی اوليه دارد. تعداد آزمون های كمتر از 
چهار، به چهار آزمون و تعداد آزمون های چهار تا 6، به 6 آزمون ختم مي شود. چنانچه 
پس از ختم آزمايش، اختالف ماكزيمم و مينيمم نتايج بيش از مقدار مجاز محاسبه 
شده باشد، كليه نتايج به ترتيب صعودی مرتب شده و ميانه به عنوان نتيجه صحيح 

گزارش مي شود.

5-نتیجه گیری
اين روش جهت هر ماده مورد آزمايش با هر آزمون قابل كاربرد است. 

در اين روش هيچ نتيجه ای حذف نمي شود و از انتخاب سليقه ای نتايج جلوگيری 
شده و مشتری از تمامی نتايج حاصل مطلع مي شود. 

بديهی است خطای ناشی از ماهيت هر نمونه، نمونه برداری، خطای اپراتور، 
تجهيزات و روش آزمايش، با تكرار آزمايش نتايج يكسانی حاصل نمي شود.

 لذا اين روش با در نظر گرفتن تمامی اين خطاها در محاسبه انحراف استاندارد 
تكرارپذيری هر ماده با هر آزمون و لزوم تكرار آزمايش كمك می كند تا باالترين 

صحت و دقت به مشتری اعالم  شود.
به دليل آن كه در ساخت و توليد ابزارآالت صنعتي و سازه هاي صنعتي، دقت در 
اندازه گيري از اهميت بااليي برخوردار است، ازين رو جهت كاهش عدم قطعيت هاي 

ناشي از اندازه گيري و نمونه برداري استفاده از روش Grubbs توصيه مي شود. 
بنابراين شركت تام در تهيه ابزارآالت صنعتي شركت ايران خودرو با دقت باال 

مي تواند از روش فوق بهره ببرد.
پس از طراحی و جهت انتقال به توليد هر محصول جديد می بايست به تعداد 
مناسب از نمونه توليد شده توسط اپراتورها تست شده و مطابق روش پيشنهادی 

تكرارپذيری محصول، محاسبه  شود. 
بديهی است ميزان تكرارپذيری به توان و دقت تجهيزات توليد، موارد استفاده، 

اپراتورها، تجهيزات و روش آزمايش بستگی دارد.
در تعيين محدوده رد و قبولی هر محصول جهت كنترل نهايی می بايست 

تكرارپذيری در نظر گرفته شود. 
اين محدوده برای هر محصول نمی تواند كمتر از تكرارپذيری باشد كه در اين 
صورت با توجه به توليد محصول و روش های تست، ممكن است بسياری از آن ها 
محدود  شود. اين محدوده با نظر طراح بيشتر از محدوده تكرار پذيری تعيين مي شود.

منابع و مراجع:

1. ISO 1994 ,2-5725, « Accuracy (Trueness and Precision( of Measurement Methods and results-Part 2: Basic Method for the Determination 
of Repeatability and Reproducibility of a Standard Measurement Method», British

Standard, pp. 30-3.
2.ISO 2001 ,6-5725, «Accuracy (Trueness and Precision( of Measurement Methods and results-Part 6: Use in Practice of Accuracy Values», 

British Standard, pp. 11-5.

مقـــالهمقـــاله

 . ...P
I = 1. 2 

G 1. 2 
GP- 1. 2 

GP- 1. 2 G 1. 2 

جدول )3(- فاكتور محدوده بحرانی

شكل )1(- الگوريتم نحوه گزارش نتايج برای نمونه های 2 و 3 تايی

شكل )2(- الگوريتم نحوه گزارش نتايج برای نمونه های 4 تايی و بيشتر

F(n( F(n(N N
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از 1968 و روزهايی كه كره ای ها برای به دست آوردن پشتوانه مالی و وارد 
كردن تكنولوژی صنعت فوالد به هر دری می زدند بيش از پنجاه سال می گذرد 
و از منطقه كوچك پوهانِگ آن روزها در كره جنوبی، كسب و كار يك شركت 
فوالدسازی به قدری گسترده شده است كه هم اكنون بيش از 25هزار نفر در 
سرتاسر دنيا زير سايه آن و در لبه تكنولوژی به عنوان يكی از پيشروان جهانی 

اين صنعت به كار و فعاليت مشغولند.
  پوسكو بزرگترين شركت فوالدسازي كره جنوبي است كه اكنون نيم قرن 
فعاليت در عرصه فوالدسازي را پشت سر گذاشته و وارد نيمه دوم قرن كار 
و توسعه خود شده و از سال 2001 به طور كامل خصوصی سازی شده است. 
اينك مديران اين شركت با تجربه هاي فراوان از تمام اين سال های تالش 
و فعاليت در زمينه هاي مالي، حقوقي، حسابداري و آكادميك تصميم گيري ها 
را راهبري مي كنند. چهار بخش اصلی اين شركت عبارتند از بخش های 
كسب و كار فوالد، توليد فوالد، تكنولوژی و سرمايه گذاری و بخش پشتيبانی 
مديريت. اين شركت البته دارای شركت های زير مجموعه ای نيز هست كه 

در زمينه های مختلف صنعتی و تجاری به كار و فعاليت مشغولند.
 پوسكو درآمدهای خود را در زمينه های مختلف فروش محصول و ارايه 
خدمات و عمليات به سطح پايداری رسانده است و تنها شركت فوالدسازی 
است كه برای سيزدهمين سال پياپی در فهرست داوجونز قرار دارد همچنين 
پوسكو برنده عنوان »نوآوری سال« از سوي انجمن جهانی فوالد و برنده 

جايزه دانش رياست جمهوری كره است. 
زمينه های  اكثر  در  بلكه  فوالد  زمينه  در  تنها  نه  پوسكو  مجموعه 
از زير مجموعه های پوسكو يعنی پوسكو دوو  صنعتی فعاليت دارد. يكی 
ساز،  و  ساخت  معدن،  گاز،  و  نفت  زمينه های  در   POSCODAEWOO
انرژی، كشاورزی و حتی توسعه منابع غذايی به شدت فعال است و پوسكو 

اينترنشنال بزرگترين شركت تجاری كره محسوب می شود.  
از نظر سازمانی و تركيب هيات مديره اين شركت، 8 عضو هيات مديره 
بيروني و 5 عضو هيات مديره از اعضای داخلی هستند و اين تفاوت بين 
اعضای بيرونی و داخلی براي تضمين مستقل بودن هيات مديره است و رييس 
هيات مديره و روساي زيركميته ها از بين اعضاي بيروني انتخاب می شوند 
همچنين جلسات منظمي فقط با شركت اعضاي بيروني تشكيل مي شود 
تا نظر مستقل اين اعضا تعيين شود و اين جلسات تعيين استراتژي است 

كه با شركت تمامي اعضا تشكيل مي شود. در سال 2006 جايگاه رييس و 
مديرعامل در اين شركت از هم تفكيك شد تا استقالل هيات مديره بيشتر 
سهامداران  عمومي  نشست  در  هيات مديره  داخلي  اعضاي  شود.  تضمين 
انتخاب مي شوند. كانديداها توسط هيات مديره پيشنهاد مي شود كه پيشتر، 
صالحيت آن ها توسط كميته پيشنهاد اعضاي هيات مديره بررسي شده است. 

اعضاي بيروني هيات مديره در مجمع عمومي سهامداران تعيين مي شوند.
پوسكو داراي 6دفتر خارجي در سرتاسر جهان؛ يعنی در دوبي، ايران، اروپا، 
ريو دوژانيرو، غرب استراليا و آرژانتين است. عمده محصوالت آن توليدات نورد 
سرد ، نورد گرم و فوالد ضد زنگ است. توليد فوالد خام اين شركت از 2015 
تا 2017 تقريبا ثابت و بيش از 42 ميليون تن و ميزان فروش آن 60.655 
ميليارد وون بوده است. سود عملياتي اين ميزان از فروش، 4.622 ميليارد وون 

و نرخ رشد آن 7.6 درصد در 2017 بوده است.
در زمينه تحقيق و توسعه در 2017 به ميزان  520.382 ميليون وون  به 
هزينه هاي R&D  اختصاص داده شد  كه اندكی بيش از نرخ سرمايه گذاری در 
اين بخش نسبت به سال های 2015 و 2016 بود. نسبت اين هزينه به فروش 
نيز، رقمي برابر 0.91 درصد است.  ساعات آموزشي در هر واحد 92.1 ساعت 

بوده و براي هر واحد آموزشي، 868.141 وون هزينه شد.

در پوهانگ چه می گذرد

ِجئونگ تَك مسئول بخش كسب و كار فوالد شركت پوسكو می گويد 
يكی از سياست های جديدی كه اين شركت اتخاذ كرده، بازاريابی راه حل يا 
همان ارايه راه كارهاي جامع است و اين شامل ديده شدن و لحاظ كردن 
نيازهای مشتريان در زمينه استفاده آسان تر و اقتصادی تر از توليدات پوسكو 
است كه بهبود ارتباط با مشتری از طريق IT جزئی از همين طرح شمرده 
می شود. در واقع اين سياست بازاريابی، زنجيره خدماتی را در بر می گيرد كه 
هر مشتری، ويژه ترين و بهينه ترين محصول مناسب خود را دريافت كند. در 
واقع برای هر مشتری بسته ای سفارشي سازی شده ويژه همان مشتری ارائه 

می شود.
از ديگر فعاليت های تخصصی اين شركت حركت به سمت تكنولوژی های 
مبتنی بر بستر نوآوری است. نبايد فراموش كرد كه پوسكو در حال حركت 
بر لبه فناوری فوالد است. از اين دست توليدات می توان از محصوالتی مانند 
فوالد با منگنز باال و يا جديدترين محصول آن يعنی گيگا استيل يا فوالد فوق 
مستحكم ياد كرد كه به احتمال زياد آينده بدنه خودروها را به دليل استحكام 
زياد و وزن كم از آن خود خواهد كرد. پوسكو همچنين برنامه ای به عنوان 
هوشمندسازی پيش گرفته است كه هدف آن تركيب IT و مهارت های اين 
شركت در زمينه فوالدسازی است و بدين وسيله تالش می كند تا در زمينه 
مديريت منابع انسانی به پرورش خالقيت و استعدادها جهت بخشيده و آن را 
به گونه ای بهبود دهد كه ايده های خالقانه نيروها تبديل به پروژه ها و نتايج 
مثبت مالی شود همچنين از شيوه نردبان دو مسيره شغلی برای ارتقای شغلی 

و حرفه ای كاركنان استفاده شده است تا به مهارت های آنان بازخوردی واقعی 
ببخشند تا كاركنان بيشترين و تخصصی ترين مهارت های خود را به بهترين 
شكل ممكن به نمايش بگذارند. در كنار اين شيوه، فرهنگ سازمانی مبتنی بر 

عملكرد نيز مالك ارزيابی و پاداش كاركنان قرار می گيرد.

مديريت ريسک
از سال 2014 شركت پوسكو برای سيستماتيك تر كردن كنترل ريسك 

فرآيندها، سيستم مديريت ريسك RMS را به كار گرفته است.
 اين سيستم تمام فرآيندها را طبقه بندی می كند كه  شامل مواردی مانند 
فاينانس، خريد، بازاريابی، سرمايه گذاری، مديريت توليد يا تسهيالت می شود 
و در آن ها به انتخاب و ارزيابی ريسك می پردازد. از 2013 پوسكو از سيستم 
هوشمند مستقل، به لحظه و خودكار اجتناب ريسك  استفاده می كند كه 
اطالعات را بر بستر داده انبوه، جمع آوری، پردازش و ارزيابی كرده و به اطالع 
بخش های مختلف می رساند. اين سيستم اجازه می دهد كه دپارتمان مربوطه 
به محض رويت موارد غيرعادی، وارد عمل شده و به بررسی زمينه ريسك 
راستای  در  هوشمند  كار  محل   SWP (Smart Work Place( بپردازد. 
انقالب چهارم صنعتی پوسكو با معرفی هوش مصنوع AI برای سايت ها و 
ادارات خود كيفيت توليداتش را ارتقا بخشيد.  نيز در جهت ارتقای عملكرد 
فعاليت های خود، اين شركت در حال تكميل مطالعات و اجرای »كارخانه 
هوشمند« است كه با استفاده از زيرساخت IT، يك مجموعه به طور بهينه، 

كنترل و ارزيابی می شود.

تام نامه ـ مهدي ناصرشريعت: پس از جنگ دو كره در دهه 
پنجاه ميالدی، ظرفيت توليد داخلی كره جنوبی به شدت صدمه 
ديده بود و يكی از نيازهای جبران اين صدمات توجه به صنايع 
مادر بود. كره درگير و دار و تكاپوی حركت به سوی صنعتی 
شدن بود و فوالدسازی يك از پايه های اصلی برآورده كردن 

اهداف اين حركت بود. 

كد: 92051

 نگاهی به فعاليت هاي شركت هاي پيشرو درفوالدسازي

پيمانكاران برترپيمانكاران برتر
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مرحلـه نخست

 از شروع قرن سيزدهم شمسی تا پايان سلسله قاجار برخالف كشورهای 
پيشروی توسعه صنعتی، به ويژه بريتانيا و فرانسه كه با پشت سر گذاشتن 
دو انقالب عظيم فكری و صنعتی )رنسانس و انقالب صنعتی و اجتماعی 
انقالب كبير فرانسه( زمينه های الزم برای شكل گيری چنين توسعه ای از 

درون ايجاد كرده بودند، همچنان حكمرانی استبدادگونه، روابط توليد ارباب 
رعيتی، سكونت غالب جمعيت در روستاها و فقدان فرهنگ صنعتی شدن از 

ويژگی های ايران بود. 
صنايع ماشينی به گونه ای وابسته و وارداتی از غرب و تحت نظارت مباشرانی 
از سوی آنها وارد ايران شد اما اوال بيشتر آنها با شكست مواجه شدند و ثانيا 
حتی در مواردی كه به شكست منجر نشد، توسعه ای صنعتی به مفهوم فراگير 

آن به وجود نيامد كه بتواند بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جامعه اثر بگذارد.

مرحلـه دوم

 از شروع سلسله پهلوی تا انقالب اسالمی در ايران؛ اين دوره با روی كار 
آمدن پهلوی اول و شروع مدرنيزاسيون در ايران مقارن بود و در آن تحوالت 
گسترده ای به ويژه در ارتباط با تشكيالت اداری و قانونی در ابعاد مختلف 
از جمله در بعد توسعه صنعتی رخ داد اما با شروع جنگ جهانی دوم، ركود 

شديدی گريبانگير صاحبان صنايع شد و آنها را دچار بحران كرد. 
در دوران پهلوی دوم نيز روند مدرنيزاسيون مجددا پيگيری شد؛ به ويژه با 
تشكيل سازمان برنامه و بودجه و تدوين دو برنامه عمرانی هفت ساله و چهار 
برنامه عمرانی پنج ساله، اقدامات مرتبط با توسعه صنعتی تا حدود زيادی از 
سليقه ای بودن خارج شد و در قالب برنامه ای مدون و علمی پيگيری شد اما 
بيشتر اين صنايع نيز همانند دوره نخست وارداتی بود و اگر چه بر توسعه 
فضايی نيز اثر گذاشت اما همچنان اين اثرگذاری به گونه ای محدود بود و 

نتوانست توسعه صنعتی به مفهوم اصلی آن را برای كشور به بار آورد.

مرحلـه سوم) از انقالب اسالمی 135۷ تا عصر كنونی(

اين مرحله اگر چه با در هم ريختگی شديدی در عرصه صنعتی در ابتدای آن 
همراه بود و در ادامه با شروع جنگ در سال 1359، دولت به مداخله در عرصه 
صنعتی وادار شد اما به تدريج با در دستور كار قرار گرفتن برنامه های توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنين اهميت يافتن اصل 44 قانون اساسی 
از يك سو و ناتوانی دولت در مديريت مناسب صنايع از سوی ديگر باعث شد 
تا گرايش هايی از طرف دولت به سمت خصوصی سازی هر چه بيشتر صنايع 
و در عين حال مبتنی شدن صنايع بر اقتصاد دانش محور، انعطاف پذير و قابل 

رقابت ايجاد شود و پيگيری اين موارد در دستور كار قرار گيرد.
اما بر خالف وجود چنين برنامه  هايی كه مبتنی بر علم روز توسعه صنعتي 
است و نيز تالش هاي مكرر براي تهيه سند توسعه صنعتي، اندك تغيير 
محسوسي در عمل توسعه صنعتی پديدار شده است و بر مبنای بسياری 

از گزارش ها، در عمل توسعه صنعتی به مفهوم اصلی آن ايجاد نشده است. 
با توجه به روند تاريخی مذكور و وضعيت فعلی صنايع ايران می توان گفت 
كه اگر چه كشور ايران جزو كشورهای پيشرو در امر تدوين برنامه های توسعه 
بوده است و صنعت و توسعه صنعتی در آن نيز پيش از بسياری از كشورهای 
توسعه يافته فعلی شروع شده است اما نبود يا كمبود پيش نيازهای نهادی 
توسعه صنعتی در ايران در ابتدای شكل گيری چنين فرايندی كه خود به حادث 
شدن غالب قريب به اتفاق دگرگونی های صنعت و توسعه صنعتی توسط دولت 

و سيطره بيش از حد دولت بر صنايع در طی تاريخ منجر شده است.
از يك سو و ناكارآمدی بيشتر ساختارها و كنش گران دولتی در هدايت 

صحيح توسعه صنعتی از سوی ديگر باعث شده است تا در مجموع:

- اول به سبب منفعل بودن بخش خصوصی، نهادهای مدنی و صنفی 
مرتبط با صنعت هم چون اتحاديه های كار و كارگری، تشكل ها، و اجتماعات 
خودجوش و خودانگيخته كمتر به صورت كارا شكل گيرد و بدين ترتيب، نبود 

مشاركت افراد و گروه های ذينفع در امر سياست گذاری صنعتی را رقم زند؛

- دوم به واسطه نبود مشاركت افراد و گروه های ذينفع در امر سياست گذاری 
صنعتی نوعی از بی اعتمادی بين بخش های خصوصی، عمومی و دولتی شكل 

گيرد كه در ادامه به كمبود سرمايه اجتماعی و قانون گريزی منجر شود.

- سوم به سبب رانتی بودن دولت، كمتر تالشی برای بهبود ساختارها و 
شايسته ساالری سازمانی در درون آن رخ دهد. بدين ترتيب، با تداخل و موازی 
كاری در بدنه سازمانی صنعت، ابهام و پيچيدگی در شرح اختيارات و وظايف 
سازمان های مرتبط با صنعت و توسعه صنعتی و فقدان نظام حقوقی منسجم 
و تقويت رابطه بازی به جای ضابطه روبه رو باشيم؛ امری كه نهايتا از يك 
سو به بی ثباتی مديريتی و كمبود ابزار تدبير مناسب، نامناسب بودن فضای 
سياستی و تنظيمی، سيطره يافتن سياست بر فضای اقتصاد صنعتی و شرايط 
ناآرام و فضای پرريسك منجر شده است و از سوی ديگر باعث شده است تا 
سيطره دولت بر صنايع و مداخله گری آن افزايش يابد و دولت از نقش نظارتی 

خود، به سبب گستردگی نقش مداخله گری، غافل بماند. 

- چهارم همين غفلت دولت از نقش نظارتی خود باعث شد كه كمتر به 
به روزرسانی قوانينی همچون قوانين مرتبط با استفاده از ابزارهای صنعتی، 
حقوق مالكيت و به ويژه حقوق مخترعان، قوانين مرتبط با آزادی مشروط 
صنايع و همچنين قوانين حمايت از توليد و بخش مولد توجه شود و آسيب های 

ناشی از اين نبود به روزرسانی مناسب توسعه صنعتی را با چالش مواجه كرد.
در مجموع، موارد مذكور باعث شده است تا فرهنگ صنعتی به وجود نيايد 
و محيط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرج و مرج بسيار باشد كه نهايتا به 
گرايش روزافزون مردم به فعاليت های توزيعی )داللی( به جای فعاليت های 
صنعتی و توليدی منجر شود و باعث شود ايران فقط در طی حدود يك قرن 

صاحب صنعت شود و نه توسعه يافته صنعتی. 
بنابراين، با توجه به اين كه بيشتر موارد مذكور به ضعف در محيط نهادی 
مرتبط با صنعت برمی گردد و بهبود اين محيط نهادی نيازمند عزمی جدی 
است، به نظر مي رسد كه دولت يك بار ديگر استراتژی توسعه صنعتی كشور 
را مشخص كند و طی يك برنامه  زمان بندی ميان مدت مشخص )10 ساله( 
از نقش مداخله گری خود خارج شده و وارد نقش نظارتی شود و بدين ترتيب 

بهبود محيط نهادی توسعه صنعتی را رقم زند.

صاحب صنعت اما

نيــازمنـد صنعتي شــدن

گرچه برخي از متفكران، شروع صنعت و توسعه صنعتي را مقارن با ساخت نخستين 
ابزارها به وسيله بشر ابتـدايي مـي داننـد و ايـران جـزو اولـين سرزمين ها در ارتباط با 
ساخت چنين ابزارهايي، به ويژه در ارتباط با بافت قالي و فرش بوده اما نگاهي به ادبيات 
مرتبط با صنعتي شدن در ايران نشان مي دهد كه شروع توسعه صنعتي با گسترش صنايع 
ماشيني، روند تحوالت تجربي مرتبط با صنعت و توسعه صنعتي را مي توان در سه مرحله 

اصلي تقسيم  بندي كرد: 

كد: 92052

شكل1: روند تحوالت تجربي مرتبط با صنعت و توسعه صنعتي در ايران

پژوهشنامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محمدحسين شريفزادگان*

همايون نورايي**

گونـاگونگونـاگون

مرحله دوم: از شروع سلسله پهلوي تا انقالب 
اسالمي در ايران

مرحله سوم: از انقالب اسالمي سال 1357 تا 
عصر كنوني

مرحله نخست: از شروع قرن سيزدهم هجري 
شمسي تا پايان سلسله قاجار



41نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 29     98نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 29     98 40

تام نامهـ  گروه تحريريه: با حضور مديرعامل موسسه فرهنگي 
ورزشي ايران خودرو)باشگاه پيكان(، مدير حوزه مديرعامل، معاون 
توسعه منابع انسانی، مدير ارتباطات و امور بين الملل گروه صنعتي 
هيات  اعضاي  و  تام  شركت  مديرعامل  همراه  به  ايران خودرو 
مديره و تني چند از مديران و كاركنان اين شركت، سالن ورزشي 

چندمنظوره شركت تام روز سوم تيرماه افتتاح شد.
خاطرنشان  مراسم  اين  در  تام  مديرعامل شركت  اعواني  مهندس   
كرد: استفاده بهينه از فضاي موجود و تبديل آن به يك سالن ورزشي 
شكيل و توجه به مقوله نشاط سازماني و پرسنلي دو رويكرد بسيار مهم در 

بهره برداري از اين سالن بوده است. 
 وي با اشاره به هزينه نه چندان زياد جهت راه اندازي سالن ورزشي، 
عنوان كرد: با بهره برداري از اين سالن هزينه هاي اجاره مكان هاي ورزشي 

و هزينه هاي اياب و ذهاب همكاران حذف شده است. ضمن اين كه 
كل هزينه اي كه براي افتتاح سالن انجام شد به اندازه يك سال اجاره 
مكان هاي ورزشي بيرون از شركت براي همه همكاران در تمام رده هاي 

شغلي بود.
الزم به ذكر است، سالن چندمنظوره شركت تام با هدف ارزش گذاري 
به مقوله ورزش و در راستاي بهبود سالمت پرسنل و ارتقاي انگيزه كاري 
و سازماني احداث شده و ورزش هاي قابل انجام در آن شامل واليبال، 
فوتسال، بسكتبال و بدمينتون است. ضمن اينكه قابليت انجام ورزش هاي 

رزمي و ايروبيك نيز در اين سالن فراهم شده است.
و  گروهي  ورزش هاي  برگزاري  امكان  چندمنظوره،  سالن  افتتاح  با 
جشنواره هاي ورزشي براي همه رده هاي شغلي از مديران تا كارشناسان و 

آقايان و خانم ها در محل شركت تام فراهم شده است.

سالن ورزشي چند منظــوره

افتتـــــاح شـد
شركت تــام

گونـاگونگونـاگون

كد: 92053
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پاسدار  بزرگداشت  مراسم 
شهيد ابراهيم عشريه، شهيد 
آقاي  )برادر  حرم  مدافع 
اسماعيل عشريه از همكاران 
با حضور  تيرماه  شركت( 12 
همكاران شركت تام و برخي 
در  لشگري  شخصيت هاي  از 
محل نمازخانه شركت برگزار 

 شد.

از  بازرگاني پس  معاونت  از همكاران  تاجيك  زهره  خانم 
فتح قله هاي دماوند و مرتفعترين قله كشور ارمنستان يعني 
آراگاتس در دومين تجربه برون مرزي خود به قله پنج هزار 

و 137 متري آرارات به عنوان بام كشور تركيه صعود كرد.
صعود به قله آراگاتس به همراه تيم 13 نفره كوهنوردي از 
ايران بود. اين قله در استان آراگاتستون در شمال غربي ايروان 

پايتخت ارمنستان قراردارد. 

فتح قله آرارات به عنوان بام كشور تركيه نيز در شرايط سخت 
جوي در تاريخ 15 مردادماه انجام گرفت جايي كه دماي منفی 
15 و سرعت وزش باد 50 كيلومتر بر ساعت با مه غليظ و بوران 

صورت گرفت. 
آرارات كوهی واقع در شمال شرقی كشور تركيه )استان آغري( 

در مرز ايران، جمهوري خودمختار نخجوان و ارمنستان است.

صعود به قله آرارات

تام نامهـ  گروه دريافت خبر: آقاي مهدي موسولو از پرسنل 
و  ايران خودرو در مسابقات كارگري حفظ  شركت ماشين ابزار 

پنج  حفظ  دوم  رتبه  حائز   1398 سال  كارگري  قرآني  قرائت 
جزء قرآن شد.

از  نوشي  سهيل  آقاي  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
همكاران بخش برنامه ريزي و كنترل پروژه موفق به صعود 
از مسير غربي طي  به قله دماوند شد. صعود به قله دماوند 
روزهاي 11 و 12 مردادماه به همراه يك تيم 4 نفره انجام شد. 
دماي هواي قله در روز صعود منفي 9 درجه و وزش باد حدود 

40 كيلومتر بر ساعت و هوا صاف آفتابي گزارش شده است.

فرزند  صمدپور  اميرعلي  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
سومين  در  حقوقي(  واحد  همكاران  )از  بهزادي  ليال  خانم 
دوره مسابقات جام رمضان شناي استان تهران و مازندران 
رتبه  كسب  به  موفق  قورباغه  شناي  رشته  در  و  شهرري 

سوم شد.
رده  در  شنا  كشوري  مسابقات  در  نيز  گذشته  سال  وي   

نونهاالن رتبه سوم را كسب كرده بود.

رتبه دوم مسابقات حفظ قرآن كشوري از ماشين ابزار

صعود ديگر همكارمان به قله 
دماوند

كسب رتبه برتر از سوي فرزند 
همكار

گونـاگون

              برگزاري مراسم بزرگداشت

 پاسدار شهيد ابراهيم عشريه
 در شركت تام
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