
 PDF براي دريافت نسخه
 تـام نـامه 18 اسكـن كنيد



نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 22     تابستان 95 2



نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 22     تابستان 95

                

3

نشــريـه تخصصــــى 
ـ شمـاره  22 شـركت تـامـ 

صاحب امتياز: 
شركت تام ايران خودرو

سردبير: زهرا ويسه
دبير تحريريه: محمد كياني

طراح: آزاده پورياور
عكاس: هادي نيكوئيان

 
همكاران اين شماره:

حبيب  سيد  سپاسيان،  روشنك 
ميردامادي، سيد علي محمد جواديان، 
مهدي ناصر شريعت، اسماعيل محمد 
فرهاد  دوست، سهيل خواجه حسني، 
واحدي، عباس فرشادپور، نادر كرمي

آدرس الكترونيكى:
Info@tam.co.ir 

تلفن: 021-44532200
فكس: 021-44503960

نشاني: كيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگرى
كد پستي: 13996-33614 

صندوق پستي: 13885-351 
www.tam.co.ir :آدرس سايت

پل ارتباطي روابط عمومي:
Publicrelations@tam.co.ir

شماره پيامك: 30004897

سخن سردبير.....................................................4
خودرو باز هم در صدر اخبار

نگاه.................................................................5
حجم صادرات كاال و خدمات  امسال بايد به 68 ميليارد دالر برسد

از تام چه خبر؟ ...................................................6 
11 پروژه خودرويي به تام ابالغ شد

 گفتگو............................................................13
هدفمان رسيدن به سطح  كيفي خودروسازان جهاني است

گزارش ......................................................... 21
به بهانه بهره برداري از خط توليد ريل ملي

گزارش ويژه................................................... 24
بهره برداري از نسخه جديد نرم افزار «تام اسكادا»

مقاله.............................................................26
نسل جديد ربات ها

فرهنگ و هنر..................................................32
شعاع بيروني

استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز است

مقام معظم رهبري:
شعار امسال عبارت است از «اقتصاد مقاومتى؛ 
اقدام و عمل» كه راه و جاده ى مستقيم و روشنى 
است به سمت آن چيزى كه به آن احتياج داريم. 
اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه ريزى 
شده و درست انجام بگيرد، در پايان سال آثار و 

نشانه هاى آن را مشاهده خواهيم كرد.

رئيس جمهور:

ما امسال مى توانيم با تالش و كوشش همگانى 

به رشد 5 درصدى برسيم؛ رشدى كه نسبت به 

همه كشورهاى همسايه مان، بيشتر باشدو بتواند 

باعث رونق اقتصادى شود. آنچه براى ملت ما مهم 

است اشتغال پايدار است و اين كار با «برجام دو» 

ان شاءاهللا شروع خواهد شد.

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

مدير عامل ايران خودرو:

ايران خودرو در آينده به عنوان ليدر بازار سرمايه 

وارد عمل خواهد شد.
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سخن سر دبير

خبر حضور دوباره پژو در ايران و حضور مديرعامل اين شركت در ايران خودرو در راستاي كار مشترك، 
يكي از مهمترين تحوالت خودرويي اخير كشور بود.

اهميت حضور مقامات  بر  اين نشست مشترك خود گواهي  نيز در  هياهوي حضور رسانه هاي مختلف 
ارشد پژو و امضاي قراردادي مهم در صنعت خودرو داشت.

باز شدن  از  از معدود صنايعي بود كه توانست بهترين استفاده را  در فضاي پسا برجام، صنعت خودرو 
فضاي تعامالت اقتصادي كند.

صنعتي كه مي توان گفت بعد از نفت، بيشترين تبعات تحريم ها را پذيرفت و به واقع ادامه حركت آن 
در اين برهه ستودني بود.

اما اكنون شرايط بهتر شده و ديگر خبري از نگاه گذشته كه همواره بر اصل مونتاژكاري تاكيد مي كرد، 
باز مي كند و نقشه برد ـ برد براي آن  ايران حساب  بازار  نيست. صنعت جهاني خودروسازي ديگر روي 

تهيه شده است.
اين را مي توان از ادبيات متفاوت كمپاني پژو در خصوص صنعت كشور فهميد.

حركت  آن  ادامه  در  و  وابسته  صنايع  رونق  يعني  خودرو؛  چرخ  رونق  كه  است  اين  مشخص  مساله 
چرخ هاي لوكومتيو توسعه صنعتي. 

خود  به  واقعي تري  شكل  توليد  ظرفيت  كه  است  عاملي  خود  عرصه  اين  در  بين المللي  همكاري هاي 
گيرد و توان مهندسي و ساخت كشور افزوده شود و قطعه سازان و ارايه دهندگان خدمات مهندسي بتوانند 

سهمي از دنياي روز تكنولوژي داشته باشند.
اين  ديرين  يار  عنوان  به  تام هم  ميان  اين  در  و  است  تاب تحوالت جديد  و  در تب  جاده مخصوص 

صنعت، روزهاي شلوغي را به واسطه تعريف پروژه هاي جديد خودرويي مي گذراند.
اين شركت در ايجاد خطوط داخلي و خارجي در قطب اصلي توليد خودرو كشور و به عنوان يك وزنه 
جديد  خودروهاي  توليد  براي  كيفي  و  مناسب  بستري  است  قرار  واقع  در  و  گذاشت  پيش  پا  نيز  اجرايي 

فراهم كند.
ابالغ چندين پروژه خودرويي كه عمده آنها به شركت ايكاپ(شركت مشترك ايران خودرو و پژو) مربوط 

مي شود، نشان از اعتمادي است كه تام طي دو دهه اخير توانسته در عمل به اثبات برساند.
همه اينها يعني هنوز هم مي توان روي صنعت خودرو حساب باز كرد.

كد: 91788
خودرو باز هم در صدر اخبار
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نگــاه

امريكايى  مجله  به  گسترش  سازمان  عامل  هيات  رئيس   
بلومبرگ گفت: اكنون بازار ايران براى سرمايه گذاران غربى باز 
است و سرمايه گذارى ها بايد بر اساس استفاده حد اكثر از توان 

داخلى و صدور محصوالت انجام گيرد.
به گزارش ايدرو نيوز، دكتر معظمى معاون وزير صنعت و رييس هيات عامل 
سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در گفت و گو با خبرنگار مجله بلومبرگ 

كه از وى درباره چشم آنداز سرمايه گذارى در ايران پرسيد، اظهار كرد: ما در 
سازمان گسترش، برنامه ريزي كرده ايم كه تا پايان سال آينده ميالدى 10ميليارد 
دالر در پروژه هاى كشتى سازى و پتروشيمى و ساير صنايع سرمايه گذارى كنيم .
نياز  بيان اين كه ما به سرمايه گذراى خارجى  با  ايدرو  رييس هيات عامل 
داريم، گفت: البته هنوز آنچه كه انتظار داشتيم، محقق نشده و امريكايى ها بايد 

موانع سر راه سرمايه گذراى هاى خارجى در ايران را برطرف كنند.

  مهندس يكه زارع در تبيين فعاليت هاي شركت ايكاپ گفت: 
پس  خدمات  ارائه  و  راحت  و  ايمن  محصوالت  روز  به  عرضه 
ازفروش در حد استانداردهاى روز، باعث مي شود مردم خاطرات 

بد پژو در زمان تحريم را فراموش كنند. 
كه  اين  بيان  با  ايران  خودرو  گروه صنعتي  مديرعامل  ايكوپرس،  گزارش  به 
جداست،  خودرو  ايران  و  پژو  از  مستقل  شركت  يك  عنوان  به  ايكاپ  حساب 
افزود: ايكاپ در حال حاضر از امكانات شبكه خدمات پس از فروش و توليد ايران 
از فروش  استفاده خواهد كرد و در مراحل تكاملى شبكه خدمات پس  خودرو 

باال، قيمت  بهره ورى  را  ايكاپ  را خواهد داشت. وي رمز موفقيت  خاص خود 
رقابتى،كاهش هزينه ها و توليد كيفى دانست و با اشاره به اينكه خودروهايى كه 
نمونه  عنوان  به  جديد هستندگفت:  شد،  خواهند  عرضه  و  توليد  ايكاپ  توسط 
خودروى 2008 كه اسفند ماه سال جارى در ايران توليد مى شود ماه آينده در 

خط توليد پژو قرار مى گيرد.
توسط  كه  محصولى  هر  كرد:  تاكيد  خودرو  ايران  صنعتى  گروه  مديرعامل 
پژو طراحى و توليد شود و براى ايكاپ توجيه اقتصادى داشته باشد در شركت 

ايكاپ توليد خواهد شد.

كد: 91790

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تاكيد كرد
همكاري براي ارتقاي كيفيت و صادرات

  وزير نفت با بيان اينكه امسال توليد نفت ايران به 4.5 ميليون 
بشكه در روز افزايش مى يابد، از برنامه جذب 200 ميليارد دالر 
نفتى مهم در پارس  سرمايه خبر داد و گفت: امسال دو قرارداد 

جنوبى امضا مى شود.  
  به گزارش مهر، بيژن زنگنه در تشريح برنامه هاى اولويت دار صنعت نفت، 
از مرز چهار ميليون بشكه در روز  ايران  گفت: امسال ظرفيت توليد نفت خام 

عبور مى كند و با احتساب توليد ميعانات گازى اين ظرفيت به 4.5 ميليون بشكه 
در روز افزايش مى يابد.

برنامه جذب حدود 52 ميليارد دالر منابع مالى در صنايع  به  اشاره  با   وي 
يادآور شد: براى توسعه صنعت پااليش صنعت كشور هم سرمايه  پتروشيمى، 
قرار گرفته و در مجموع حدود 200  گذارى 15 ميليارد دالرى در دستور كار 

ميليارد دالر منابع در صنايع نفت گاز و پتروشيمى بايد جذب شود.

  وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذارى افزايش 
10 ميليارد دالرى صادرات غيرنفتى در سال جارى، گفت: حجم 
صادرات امسال بايد به 68 ميليارد دالر برسد اما در شش ماهه 

نخست امسال 28.5 ميليارد دالر آن محقق شده است.

با  صادرات  ملى  روز  همايش  در  زاده  نعمت  محمدرضا  فارس،  گزارش  به 
اشاره به هدف گذارى رشد 10 ميليارد دالرى صادرات كاال و خدمات در سال 
 200 كشور  صادرات  اكنون  هم  كه  بود  ايران  ملت  حق  اظهارداشت:   جارى، 

ميليارد دالر باشد.

كد: 91791

كد: 91789

رييس ايدرو در گفتگو با بلومبرگ:
از سرمـايه گذارهاى خـارجى  به شرط 
استفاده از توان داخلى استقبال مى كنيم

زنگنه خبر داد:
ميليون   4.5 به  نفت  توليد  افزايش 
بشكه/بهره بـرداري از ميـادين نفتي

كد: 91792

وزير صنعت، معدن و تجارت:
حجـم صـادرات كـاال و خدمـات
 امسال بايد به 68 ميليارد دالر برسد
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تام نامهـ  گروه تحريريه: 11 پروژه خودرويي اخيرا به ارزش 
هزار و 230 ميليارد ريال به تام ايران  خودرو ابالغ شده است.

  اين پروژه ها مربوط به ايران خودرو، شركت ايكاپ(جوينت ونچر ايران 
خودرو و پژو)، ايران خودرو ديزل و ايران خودرو كرمانشاه است.

كارهاي مقدماتي اكثر اين پروژه ها آغاز شده است و همه آنها بايد تا 
نيمه دوم سال 1396 اجرايي شوند.

اهم پروژه هاي مشترك با ايكاپ
چندي پيش بود كه تام ايران خودرو  در رقابت با شركت هايي از چين و 
كره، برنده مناقصه فاز اول پروژه توليد محصوالت پژو در ايران خودرو شد 
و ابالغيه شروع به كار پروژه خط بدنه 2008 را دريافت كرد. اين پروژه 
با سرمايه گذاري شركت مشترك ايران خودرو و پژو فرانسه انجام خواهد 
شد. در فاز اول اين پروژه، خط بدنه پژو 2008  با ظرفيت چهار دستگاه 
در ساعت و به صورت CKD2 راه اندازي مي شود و زمان بندي توليد 
انبوه آن 11 ماهه است. مهندس ايمان احتشام شهابي معاون گروه خودرو 
شركت تام در خصوص اين پروژه مي گويد: در اين پروژه در سالن هاي 
رنگ و تريم موجود بايد تغييراتي ايجاد شود تا قابليت توليد محصول را 
داشته باشد. هم اكنون در حال ساخت تجهيزات خط بدنه 2008 هستيم 
و اوايل آذرماه كار نصب آغاز خواهد شد.فاز دوم اين پروژه با ظرفيت 
16دستگاه، مربوط به توليد دو خودروي پژو 301 و پژو 208 است و قرار 
است طي آن تكنولوژي هاي جديدي از قبيل جوش ليزر سقف و جوش 
پالسما در ناحيه بدنه جانبي مورد استفاده قرار گيرد. عمده خطوط توليد 
اين پروژه به صورت كامال دستي بوده  و بخشي از خط اصلي بدنه و 
سلول هاي همينگ به صورت رباتيك خواهند بود و قرار است تا خردادماه 

سال آينده نصب و راه اندازي اوليه آن از سوي تام اجرايي شود. 

همچنين تامين قالب و پنل گيج درب هاي خودرو 301  به عنوان 
يكي ديگر از پروژه هاي مربوط به شركت ايكاپ است كه به تام واگذار 

شده است.

6

از تام چه خبر؟

بازديد مديرعامل شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران (IPMI)  از تام

شهريورماه   21 روز  صبح  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
مهندس امامي مديرعامل شركت مديريت طرح هاي صنعتي 
ايران (IPMI) به همراه مهندس پيرهادي مشاور مديرعامل 
اين  بازرگاني  معاون  حسيني  مهندس  و  پروژه ها  امور  در 

شركت از شركت تام بازديد كردند.
در ادامه، نشستى كه به همين منظور ترتيب داده شده بود، با معرفي 
توانمندي هاي تام به خصوص در حوزه كنترل و اتوماسيون صنعتي، 
همراه بود. در حاشيه اين نشست، معرفي جامعي از سوي تام در حوزه 
اتوماسيون صنعتي به عمل آمد و مديران شركت مديريت طرح هاي 
صنعتي ايران در جريان آخرين وضعيت پروژه هاي كنترل و اتوماسيون 

تام و توانمندي هاي اين شركت در اين حوزه قرار گرفتند.
در اين نشست، مهندس امامي مديرعامل شركت مديريت طرح هاي 
صنعتي ايران(IPMI) با اشاره به همكاري تام در فازهاي 17 و 18 
با تحول خوبي كه در تام  پارس جنوبي، تاكيد كرد: پروژه ياد شده 

ايجاد شده است به خوبي مديريت شده و به اتمام رسيد. وي با بيان 
اين كه توانمندي هاي تام در حوزه هاي كنترلي و اتوماسيون جذاب و 
قابل قبول است، گفت: اين امر سياست هوشمندانه مديريت ارشد اين 
شركت را مي رساند. اميدواريم بتوانيم از ظرفيت تام در حوزه كنترل و 

اتوماسيون صنعتي بهره برداري كنيم.
وي با اشاره به بي رقيب بودن سيستم هاي كنترل در ايران، افزود: 
وجود يك پايگاه مديريت دانش در يك شركت اين ويژگي را در پي 
دارد كه حتي در دراز مدت، در صورت عدم حضور برخي از افراد نه 
تنها ظرفيت دانشي كم نمي شود بلكه سينرژي نيز در ميان همكاران 

به وجود مي آيد كه به اعتقاد من اين مهم در تام اتفاق افتاده است.
امامي تاكيد كرد: شركت IPMI از سوي وزارت نفت در زمره هشت 
شركت ذي صالح در قراردادهاي باالدستي E&P قرار گرفته است 
كه اين امر مسووليت ما را دو چندان مي كند. در پايان نيز بازديدي از 

بخش هاي مختلف كسب و كار شركت نيز به عمل آمد.

بازديد مهندس امامي مديرعامل شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران (IPMI) با هيات همراه  ـ تام نامه / عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91793 11 پروژه خودرويي به تام ابالغ شد

كد: 91794
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و  فروش  محمددوست(معاونت  اسماعيل  ـ  تام نامه 
به  موفق  خودرو  ايران  تام  شركت  كار):  و  كسب  توسعه 
در  مشاوره  خدمات  صالحيت  يك  پايه  گواهينامه  كسب 
تخصص صنايع فلزات اساسي (نورد، ذوب و ريختگري) و 
ماشين سازي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شد.

فرآيند اخذ گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره از خرداد ماه سال 
93 و بر اساس تشكيل پرونده الكترونيكي در سامانه جامع تشخيص 
برنامه  و  مديريت  سازمان  اجرايي  و  فني  نظام  عوامل  صالحيت 
ارسال  و  مستندات  تكميل  از  پس  و  شروع  كشور(ساجات)  ريزي 
گواهينامه صالحيت  صدور  با   95 ماه  شهريور  در  فيزيكي  مدارك 
خدمات مشاوره به پايان رسيد. شايان ذكر است طي مراحل تكميل 
به  مشاور،  شركت هاي  و  كارفرمايان  با  مكاتبه  بر  عالوه  پرونده،  

منظور اخذ تاييديه هاي مورد نظر سازمان مديريت، ضمن مراجعات 
حضوري متعدد به سازمان هاي تامين اجتماعي و سازمان مديريت 
كارشناسي  تيم  با  مرتبط  جلسات  برگزاري  و  كشور  وبرنامه ريزي 
سازمان هاي ياد شده، داده ها و اطالعات مورد نياز در طي دو سال 
ريزي  برنامه  و  مديريت  سازمان  مختلف  سامانه هاي  در  پيگيري 
كشور ثبت و بارگذاري شد. اين براي اولين بار است كه شركت تام 

موفق به كسب رتبه صالحيت خدمات مشاوره مي شود.
با توجه به كسب رتبه پيمانكاري در رشته صنعت و معدن در سال 
94 و اخذ گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره در تخصص صنايع 
در  وساخت صنعتي  طرح  گواهينامه  دريافت  امكان  اساسي،  فلزات 
بخش صنعت و معدن كه مجوز ورود به تمام مناقصات EPC اين 

حوزه است، در آينده اي نزديك براي شركت تام ميسر خواهد شد.

تام نامهـ  اسماعيل محمددوست(معاونت فروش و توسعه 
از  پيمانكاري  گواهينامه صالحيت  دريافت  با  كار):  و  كسب 
معاونت فني و عمراني شهرداري استان تهران ،حضور تام 

در مناقصه هاي اين دستگاه اجرايي ميسر شد. 
اين گواهينامه كه در چهار رشته پيمانكاري تاسيسات و تجهيزات، 
مناقصات  در  حضور  الزامات  از  است  نيرو  و  ساختمان  وترابري،  راه 
با  تام  است.  برخوردار  اي  ويژه  اهميت  از  و  بوده  تهران  شهرداري 
گرفتن  اين گواهينامه مي تواند در مناقصه هايي كه توسط شهرداري 
تهران برگزار مي شود، شركت كند. فرآيند دريافت گواهينامه صالحيت 
اطالعات  ورود  و  الكترونيكي  پرونده  تشكيل  اساس  بر  پيمانكاري 
همكار  شركت هاي  سامانه  در  اطالعاتي  فيلد  هزار  دو  بر  مشتمل 
معاونت فني و عمراني شهرداري تهران آغاز و پس از تكميل مستندات 

و ارسال مدارك فيزيكي و بررسي پرونده در شهريورماه سال جاري با 
صدور گواهينامه صالحيت پيمانكاري به پايان رسيد.

ايمني،  كيفيت،  تام نامه ـ سهيل خواجه حسني(مديريت 
بهداشت و محيط زيست): گواهينامه سيستم هاي مديريت 
 TUV شركت تام با حضور مميزين شركت (IMS)يكپارچه
InterCert در شركت تا خردادماه سال 1396 تمديد شد.
در  دوم  نوبت  مراقبتي  مميزي  گواهينامه،  اين  تمديد  راستاي  در 
روزهاي 27 تا 29 شهريور ماه 95 در سطح شركت و سايت پروژه 

بردسير، توسط مميزين شركت TUV InterCert انجام شد.
 در اين راستا عدم انطباق ها و توصيه هاي بهبودي نيز مشاهده شد 

كه با همكاري واحدهاي مرتبط برطرف خواهد شد. 
و  قائم مقام  مديرعامل،  حضور  با  كه  مميزي  اختتاميه  جلسه  در 
ساير مديران ارشد برگزار شد، صالحيت شركت براي تمديد اعتبار 

گواهينامه سيستم هاي مذكور تا خردادماه سال آتي احراز شد.

 دريافت گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره پايه 1 توسط تام 
 در تخصص صنايع فلزات اساسي كسب شد؛

حضور تام در مناقصه هاي شهرداري تهران ميسر شد

گواهينامه  IMS تام تمديد شد

از تام چه خبر؟

كد: 91795

كد: 91796

كد: 91797
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از تام چه خبر؟

ايران خودرو  تام  شركت  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
ميتر  مستر  كاليبراسيون  گواهينامه  كسب  با 
سي. ان. جي(Master Meter CNG)، به عنوان اولين 
ديسپنسرهاي  كاليبراسيون  گواهي نامه  دارنده  تنها  و 

نفت) محسوب مي شود. وزارت  تاييد  سي. ان. جي(مورد 
از حدود سه سال  تام، پس  روابط عمومي شركت  گزارش  به 
و  كيفيت  كارشناسان  متعدد  جلسات  برگزاري  و  وقفه  بي  تالش 
اسناد  ارايه  همچنين  نفت  وزارت  مسووالن  با  تام  سي. ان. جي 
و  گواهينامه شد  اين  به كسب  موفق  تام  سرانجام شركت  مثبته 

محسوب  شده  ياد  حوزه  در  نفت  وزارت  شده  تاييد  شركت  تنها 
مي شود. 

در  را  سي .ان. جي  جايگاه   200 بر  بالغ  كنون  تا  تام  شركت 
اقصي نقاط ايران اجرايي كرده است كه مورد تاييد شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران و اداره كل نظارت بر صادرات و 
اساس  بر  است.  گرفته  قرار  نيز  نفت  وزارت  نفتي  مواد  مبادالت 
اين گواهي نامه  دارندگان  تنها  نفت،  وزارت   AGA11 استاندارد
سطح  در  سي. ان. جي  ديسپنسر  كاليبراسيون  حوزه  در  مي توانند 

كنند. فعاليت  كشور 

نجارى  دكتر  حضور  با  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
مديرعامل شركت ساپكو، مهندس خاتمى عضو هيأت مديره 
توليدى  خطوط  معاونين،  ساير  و  مديرعامل  مقام  قائم  و 
مجموعه هاى بدنه اى فريم نگهدارنده ستون فرمان و فريم 
داشبورد خودروهاى خانواده پژو و سمند در شركت صنايع 

ماشين ابزار ايران خودرو در پانزدهم مهرماه افتتاح شد.
ماشين ابزار،  توانايى هاى  و  دستاوردها  به  توجه  با  بازديد  اين  در 

بر  عالوه  ساپكو  شركت  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  نجارى  دكتر 
حوزه هاى  در  موجود  ظرفيت  از  قطعات  توليد  و  مجموعه سازى 
طراحى و ساخت جيگ و فيكسچرهاى كنترلى و ساير پتانسيل هاى 

موجود در شركت ماشين ابزار استفاده كند.
با افتتاح خط توليد مذكور عالوه بر ايجاد اشتغال براي 30 نفر، 
امكان توليد ميانگين روزانه 2100 قطعه جهت تامين نياز خط ايران 

خودرو فراهم شده است.

دريافت گواهينامه كاليبراسيون CNG توسط تام

افتتاح خطوط توليدى جديد در ماشين ابزار

كد: 91798

كد: 91799

مراسم افتتاح  خطوط توليدى مجموعه هاى بدنه اى در شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو
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تام نامه ـ سيد علي محمد جواديان(مدير مهندسي برق): 
پروژه   (SVC:Static VAR Compensation)سيستم
سيستم هاي  پيچيده ترين  از  يكي  عنوان  به  بردسير  فوالد 
و  سنگين  صنايع  در  عموما  كه  است  صنعتي  الكتريكي 
قوس  روش  به  فوالد  ذوب  پلنت هاي  همچون  پرمصرف، 

الكتريكي استفاده مي شود، برق دار شد.
نياز كوره ها و اصالح  وظيفه اين سيستم تامين توان راكتيو مورد 
 SVC است.  سراسري  برق  شبكه  به  اتصال  نقطه  در  برق  كيفيت 
از بزرگترين  با 180MVAR يكي  فوالد بردسير با ظرفيتي معادل 
سيستم هاي SVC راه اندازي شده در كشور است و وجه تمايز اصلي 
آن با ساير SVCهاي موجود در كشور، طراحي تمام داخلي آن است 
كه توسط كارشناسان دپارتمان مهندسي برق شركت تام به انجام رسيده 

است.
 پيچيدگي سيستم SVC، دانش فني بسيار باالي الزم براي طراحي 
آن و نهايتا وظيفه بسيار حساس آن در اصالح كيفيت برق و تامين 
توان راكتيو مورد نياز كوره قوس از اهم داليلي است كه باعث شده تا 
اجراي تمام پروژه هاي SVC  انجام شده تاكنون در كشور به صورت 
 ABB ، Siemens ، به شركت هاي مطرح اروپايي مانند EPC
Ansaldo يا Alstom سپرده شود اما همزماني اجراي پروژه فوالد 
بردسير با اوج تحريم  هاي باعث شد تا عقد قرارداد طراحي و اجراي اين 

سيستم با شركت هاي اروپايي ميسر نشود. 
اين موضوع باعث شد تا با الگوبرداري از پروژه هاي اجرا شده در 
كشور و كسب دانش فني الزم، طراحي كامل سيستم SVC مورد 
نياز كارخانه فوالد بردسير توسط كارشناسان دپارتمان مهندسي برق 

شركت به انجام برسد. 
 NR-Electric شركت هاي  سيستم،  طراحي  تكميل  از  پس 
چين به عنوان تامين كننده تجهيزات و كاوش نيرو گستر پاژ به عنوان 
پيمانكار نصب تجهيزات انتخاب شدند و همكاري خود را با شركت 
تام آغاز كردند تا طي مدت زمان دوسال روند ساخت، حمل و نصب 

تجهيزات مربوطه به اتمام برسد. 
فرآيند تست  امسال  از سوم خرداد  اتمام نصب تجهيزات،  از  پس 
و پيش راه اندازي سيستم مشتمل بر تست تجهيزات فشارقوي، تست 
تجهيزات فشار ضعيف، تست مدارات الكتريكي، تست سيستم كنترل، 
تاريخ  در  نهايتا  و  شد  آغاز  پيش راه اندازي  و  حفاظت  سيستم  تست 
29خرداد با اتمام تست هاي سرد و با هماهنگي با شركت برق منطقه اي 
كرمان، سيستم SVC فوالد بردسير برقدار شد و به بهره برداري رسيد. 
 400/33 برق  پست  راه اندازي  از  پس  سيستم،  اين  راه اندازي  با 
كيلوولت فوالد بردسير در سال 92، تمام پيش نيازهاي مورد نياز براي 
راه اندازي كارخانه فوالد بردسير در زمينه تامين انرژي الكتريكي فراهم 

شده است.

سيستم SVC پروژه فوالد بردسير برق دار شد

تام نامهـ  گروه دريافت خبر:زير سيستم مستندات مهندسى 
نرم افزار درسا به عنوان فاز اول اجرايى اين نرمافزار آماده 

بهره برداري شد.
ارايه  قبيل ورود اطالعات گذشته،  از  ماه گذشته، عملياتى  طى دو 
آموزش هاي تكميلى و تطبيق روش هاي كاري صورت گرفت و از تاريخ 
هفتم شهريورماه با ابالغ رسمى مديريت ارشد، اجراي سيستم مديريت 
مدارك مهندسى درسا در بخش مهندسى و كنترل مدارك پروژه، به 

عنوان ابزار سازمانى شركت تام مورد استفاده قرار گرفت.
MC و GC حجم كار بخش مهندسى در پروژه ها در تمام بخش ها از
گرفته تا شركت مهندس مشاور، استفاده از ابزارهاي تخصصى مديريت 
مدارك مهندسى را به نيازي استراتژيك تبديل كرده است؛ لذا سيستم 
مديريت مدارك مهندسى به عنوان يكى از اصل ترين زيرسيستم هاي 
اطالعاتى در سازمان هاي پروژه محور مورد استفاده قرار مى گيرد. در 
همين راستا و در مسير اجراي طرح جامع بازنگري سيستم هاي اطالعاتى 

تام، سيستم مديريت مدارك مهندسى درسا كه از سه سال پيش به 
صورت پروژه اي در پروژه فوالد بردسير مورد استفاده قرار گرفته بود، با 
حمايت مديران ارشد سازمان، به عنوان ابزار سازمانى در تمامى پروژه ها 
راه اندازي شد. الزم به ذكر است، ازين پس پروژ ه هاي جديد شركت تام 
در نرم افزار درسا اجرايى خواهد شد. پس از راه اندازي سيستم مديريت 
مدارك مهندسى درسا، زير سيستم مهندسي خريد نيز به صورت محدود 

راه اندازي شد.
از چهار نفر از همكاران برتر آزمون زير سيستم مهندسي  همچنين 
«درسا» تقدير شد. طي آزموني كه از مجموع نفرات اعضاي كميته اجرا 
و استقرار زير سيستم مهندسي «درسا» گرفته شد، چهار نفر به عنوان 
نفرات برتر انتخاب شدند و مورد تقدير قرار گرفتند. در اين ميان مسعود 
سليمي(معاونت  مهري  اول،  نفر  مهندسي)  طراحي  مهرابي(معاونت 
خودرويي) نفر دوم، محمد حسين بهشتي (معاونت پروژه ها) نفر سوم و 

فاطمه حيدري (معاونت پروژه ها) نفر چهارم آزمون شدند.

راه اندازي سيستم مديريت مدارك مهندسى درسا در شركت تام

از تام چه خبر؟

كد: 91800

كد: 91801

از چپ به راست راكتور سيستم SVC  و مجموعه فيلترينگ هارمونيك هاي 2 تا 5 ـ تام نامه/ عكاس: سيد علي محمد جواديان 
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دو  از  بيش  گذشت  با  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
ساعت   10 به  گاه  كه  جلساتي  و  مستمر  مذاكره  سال 
كه  پژويي  شد،  ايران  راهي  پژو  باالخره  مي رسيد،  نيز 
و  مي شد  توليد  ايران  در  قديمي اش  محصوالت  تاكنون 
يك  به  و  نداشت  ايران  در  سرمايه گذاري  به  عالقه اي 
را  خود  قديمي  رابطه  سوي  كور  موتورز،  جنرال  اشاره 
امريكا  بازار  اميد  به  را  خود  رخت  و  كرد  خاموش  نيز 
روابط  در  حاصله  بهبود  از  پس  حال  بربست،  ايران  از 
دارد.  ايران  بازار  به  دوباره  اميد  چشم  اقتصادي، 
كند  مشترك  سرمايه گذاري  بپردازد،  غرامت  مي خواهد 

دهد.  انتقال  را  خود  فني  دانش  و 
 2014 سال  تا  كه  قراردادي  وجود  با   2012 سال  در  پژو  رفتن 
در  خودرو  ايران  مديرعامل  تا  شد  موجب  داشت،  ايران خودرو  با 
مسووالن  به  را  ايران  ترك  بد  خاطره  تهران،  در  خود  اخير  نشست 
در  منفي  ذهنيت  اين  كردن  پاك  خواستار  و  شود  يادآور  پژو 

شود.  جديد  همكاري 

كند،  ايران  راهي  را  ماكسيما  توانست  كه  اين  از  پس  زارع  يكه 
شد. پژو  با  برد  ـ  برد  مذاكره اي  به  موفق  نيز  حال 

توافق  و  ايكاپ  مشترك  شركت  تاسيس  توافق  اين  حاصل 
ايران خودرو  است.   208 و   301  ،2008 خودرو  سه  براي  نهايي 
قرارداد  امضاي  به  موفق  پسابرجام  در  كه  بود  ايراني  شركت  اولين 

خود  پژو  كه  اين  به  توجه  با  است  مشخص  كه  آنچه  شد.  خارجي 
جديدي  نگاه  مسلما  است،  شريك  همكاري  اين  زيان  و  سود  در 
راستاي  در  را  خود  تالش  و  دارد  پايدار  رابطه  يك  ايجاد  به 
صادراتي  پايگاه  يك  ايجاد  و  نظارت  قطعات،  تامين  سازماندهي 
پژويي  هيات  راس  در  تاوارس  كرد.كارلوس  خواهد  منطقه  در  قوي 
مشترك  همكاري  اين  براي  بگويد:«پژو  تا  آمد  ايران خودرو  به 

گذاشت.» خواهد  تمام  سنگ 

وزير صنعت: معاون 
قرار با پژو منطبق با اهداف وزارت صنعت است 

مشترك  شركت  ايجاد  تجارت  و  معدن  صنعت،   وزير  معاون 
صنعت  در  تحول  از  جديدي  سرفصل  را  پژو  و  خودرو  ايران  ميان 

خواند.  خودروسازي 
و  خودرو  ايران  مديران  مشترك  نشست  در  صالحى نيا  محسن 
قرارداد  محاسن  از  را  يكديگر  از  شركت  دو  شناخت  سيتروئن،  پژو 
تازه  اهداف و رويكردها در دور  پژو دانست و گفت:  ايران خودرو و 

است. صنعت  وزارت  راهبردهاي  و  اهداف  بر  منطبق  ها  همكاري 
خودروسازان  ديگر  با  همكاري  گيري  شكل  به  اشاره  با  وي 
توليد  باكيفيت  و  رقابتي  محصول  بايد  ايكاپ  كرد:   تصريح  خارجي 

باشد. داشته  را  بازار  در  رقابت  توان  تا  كند 

 حضور دوباره پژو در ايران

فصل جديد

كد: 91802

محسن صاحى نيا ـ معاون وزير صنعت،  معدن و تجارت

در حاشيه نشست خبري مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو و مديرعامل پژوسيتروئن - تام نامه/ عكاس: هادي ذهبي   
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و  فني  توان  كسب  پذير،  رقابت  و  كيفي  توليد  تقويت  وي 
بر  مبتني  توليد  و  خودرو  صنعت  با  مرتبط  اقالم  توليد  در  مهندسي 
سه  در  صنعت  وزارت  هاي  سياست  جمله  از  را  نوين  استاندرادهاي 
كشور  در  صنايع  توسعه  اهداف  و  راهبرد  با  ارتباط  در  اخير  سال 
با  محصول  توليد  براي  مناسب  ابزارهاي  از  استفاده  گفت:  و  خواند 
و  ابزارها  تدارك  همچنين  سوخت  مصرف  كم  ميزان  و  باال  ايمني 
اهداف  اين  به  دستيابي  براي  گيري  اندازه  و  پايش  به  مربوط  مراكز 

شود. مي  دنبال  تجارت  و  معدن  صنعت،   وزارت  در 
استاندارد  با  منطبق  محصول  توليد  بر  تاكيد  با  صالحي نيا 
براي  مزيتي  را  محصول  سازي  داخلي   ،  6 و   5 يورو  آاليندگي 
امكان  قرارداد  شدن  اجرايي  با  گفت:  و  دانست  ايراني  سازان  قطعه 

شد. خواهد  فراهم  نيز  پژو  صادراتي  شبكه  در  قطعه  صادرات 

ايران خودرو خبر داد:  مديرعامل گروه صنعتي 
پژو  با  200هزار دستگاهي مشترك  توليد  ايجاد ظرفيت 

ايران  صنعتي  گروه  مديرعامل  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
ترك  دليل  به  خارجي  هاي  شركت  از  ايران  مردم  گفت:   خودرو 
ايكاپ،  شركت  عملكرد  بايد  و  هستند  ناراحت  تحريم  زمان  در  بازار 
بين  از  اين خاطره  تا  باشد  اي  گونه  به  ايران خودرو  و  پژو سيتروئن 
صنعتى  گروه  مديران  مشترك  نشست  در  زارع  يكه  مهندس  برود. 
كاري  سي.كي.دي  از  رويكرد  تغيير  بر  سيتروئن  پژو  و  خودرو  ايران 
و  كرد  تاكيد  شركت  اين  با  قرارداد  در  داخلي  توليد  سمت  به 
منتفع  فرانسوي  و  ايراني  طرف  دو  قرارداد  اين  منافع  از  گفت: 
در  دستگاه  هزار   200 توليد  ظرفيت  ايجاد  بر  وي  شد.  خواهند 

صادرات  و  داخل  ساخت  كيفيت،   كه  اين  بيان  با  و  كرد  اشاره  سال 
محصول  توليد  با  گفت:   است  پژو  با  همكاري  در  مهم  سرفصل هاي 
پژو  گروه  صادراتي  بازارهاي  در  رقابتي  قيمت  و  جهاني  كيفيت  با 

داشت. خواهيم  حضور 
مشترك  محصوالت  توليد  همكاري،  سوم  سال  در  افزود:  وي 
خود  اين  كه  شد  خواهد  عرضه  سازي  داخلي  درصد  بيشترين  با 
شود. مى  كشور  سازان  قطعه  مهندسي  و  فني  توان  افزايش  موجب 
توسط  كه  خودروهايى  اينكه  به  اشاره  با  زارع  يكه  مهندس 
عنوان  به  گفت:  هستند،  جديد  شد،  خواهند  عرضه  و  توليد  ايكاپ 
توليد  ايران  در  جارى  سال  ماه  اسفند  كه   2008 خودروى  نمونه 

گيرد. مى  قرار  پژو  توليد  خط  در  آينده  ماه  مى شود 

سيتروئن:  پژو  مديرعامل 
مي گذاريم  تمام  سنگ 

مديرعامل پژوسيتروئن فرانسه با بيان اين كه همگرايي كامل و بستر 
محكمي در همكاري با ايران در زمينه همكاري هاي مشترك ايجاد شده 

است، ايران را مهم ترين نهاد توليدي پژو در آسيا و خاورميانه دانست. 
در نشست مشترك مديران ارشد ايران خودرو و پژوسيتروئن، كارلوس 
ايران خبر  از توليد يك ميليون دستگاه خودرو تا سال 2025 در  تاوارس 
داد و افزود: ايران خودرو در اجراي برنامه هاي راهبردي و الگوي كسب و 
كار جديدي كه پژو براي خود تعريف كرده است، نقش كليدي داشته و در 
توليد محصوالت ما در منطقه كه 75درصد خواهد بود، توليدكننده نخست 
منطقه خواهد بود. وي چشم انداز مشترك با دولت ايران و وزارت صنعت، 

مناسب،  هزينه  كيفيت،  با  محصوالتي  توليد  براي  را  تجارت  و  معدن 
دوستدار محيط زيست در جهت تامين رفاه و ايمني مصرف كنندگان در 

پيشبرد اين همكاري ها اثربخش دانست.
اين همكاري مشترك  براي  پژو  كه  اين  بر  تاكيد  با  ادامه  در  تاوارس 
ما  يك  شماره  مسووليت  كرد:  خاطرنشان  گذاشت،  خواهد  تمام  سنگ 
راضي كردن مصرف كننده ايراني است و در همه محصوالت و برندهايي 
كه وارد مي كنيم، مدرن بودن، ايمني و حفاظت از محيط زيست را در نظر 
داريم. وي گام اول همكاري هاي جديد را توليد خودروهاي 208، 2008 
و 301 عنوان كرد و آن را زمينه  ساز گام هاي بعدي و آينده درخشان دور 

جديد همكاري ها ذكر كرد.

                

فصل جديد

تاوارس ـ مديرعامل پژوسيتروئن

مهندس يكه زارع - مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو
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تام نامهـ  گروه تحريريه: مجمع ساالنه شركت تام ايران خودرو 
برگزار شد و اين شركت بر اساس فعاليت هاي سال مالي 1394 

خود اعالم سود كرد.
بررسي وضعيت عملكردي تام طي سال مالي گذشته نشان مي دهد كه درآمد 
حاصله نسبت به بودجه مصوب اين شركت 43درصد افزايش داشته است. در 
شرايطي كه عرصه فعاليت براي بسياري از پيمانكاران بزرگ با محدوديت هاي 
زياد و عمدتا به دليل كمبود نقدينگي پروژه هاي بزرگ را با مشكالت عديده اي 
روبرو كرد، حفظ سودآوري و پيش رفتن جلوتر از برنامه يك ركورد محسوب 
مي شود. درآمدي كه شركت تام در سال مالي گذشته كسب كرده، صرفا ناشي از 
فعاليت هاي پروژه اي و عملياتي شركت بوده است و ناشي از فروش دارايي ثابت 
و سرمايه اي نبوده است.فروش سال 1394 تام نسبت به فروش سال گذشته آن 

18درصد رشد را نشان مي دهد.
سود عملياتي اين شركت نيز نسبت به سال 1393 رشد داشته است.از جمله 
مواردي كه توانست سودآوري را براي تام به ارمغان آورد، مديريت نقدينگي، 
مديريت خريد به هنگام و با صرفه و ارسال به موقع تجهيزات خارجي براي 

پروژه ها، كنترل هزينه ها و سازماندهي بر اساس ظرفيت ها بود.
در بخش مالي نيز تام توانست با ارايه گزارش هاي ادواري شفاف و هدفمند از 
وضعيت شركت، مديريت سازمان را در تصميم گيري بهينه و موفق ياري دهد. نادر 
زندي معاون مالي و اقتصادي شركت تام ايران خودرو در اين خصوص عنوان كرد: 
اگر هزينه هاي شركت در بخش اجراي پروژه ها و هزينه هاي عمومي و اداري و 
نقدينگي در شركت مديريت نمي شد، هيچ وقت شركت نمي توانست به سوددهي 
برسد. وي با بيان اين كه در حسابرسي نيز فاقد بند حسابداري بوديم،  افزود: 
كنترل هاي داخلي از طريق جلسات كميسيون معامالت در كنار كنترل هزينه  
خريدهاي داخلي و خارجي، ارايه صورت  وضعيت هاي شفاف و كنترل بهاي تمام 

تام نامهـ  گروه دريافت خبر: مجمع عادي ساليانه شركت 
تعاوني تك تام روز 23 تيرماه و با حضور مديران تعاوني، 
بازرس و حسابرس قانوني، اعضاي هيات مديره و صاحبان 
سهام برگزار شد و اين شركت با توجه به فعاليت خود در 

سال مالي 1394 اعالم سود كرد.
بندهاي  برخي  شمردن  بر  ضمن  قانوني  حسابرس  مجمع  اين  در 
مالي، صورت هاي مالي تك تام در سال مالي 1394 را از تمامي جهات 
مطلوب ارزيابي كرد. در ادامه نيز بازرس قانوني به ارايه گزارش پرداخت.
همچنين محمد صفرزاده مديرعامل تعاوني تك تام به تشريح فعاليت اين 
شركت پرداخت و با بيان اين كه با توجه به شرايطي كه در سال گذشته 
براي كشور وجود داشت، عملكرد قابل قبولي داشتيم،  تصريح كرد: در 
سال 1394 پنج پروژه به ارزش 56 ميليارد ريال در حوزه بازارهاي جديد 

به امضا رسيد. وي خاطرنشان كرد: تعداد قراردادهاي فعال شركت تكتام 
طي سال 94 به تعداد 44 مورد به ارزش قراردادي 361 ميليارد ريال در 
حوزه هاي پروژه هاي نيروي انساني، طبخ و توزيع غذا و غيره بوده است.

پس از پايان گزارش هاي مالي به سواالت صاحبان سهام در خصوص 
بندهاي  برخي  و  بازرس  انتخاب  و  تعيين سود  ميزان  سرمايه شركت، 
مالي پاسخ داده شد. در پايان اين مجمع ضمن  تاييد حساب هاي مالي از 
سوي سهامداران حاضر و اعضاي هيات مديره، 25درصد سود به ازاي 
هر سهم(معادل 12 هزار و 500 تومان) توزيع شد و با اين كه بر اساس 
قانون هشت ماه فرصت براي توزيع آن وجود دارد، اعالم شد كه تا سه 
ماه آينده اين سود ميان سهامداران توزيع خواهد شد.همچنين روزنامه 
اطالعات به عنوان روزنامه رسمي انتخاب و انتخاب حسابرس قانوني 

شركت به هيات مديره تفويض شد. 

درآمد  و  فروش  ميزان  خبر:  دريافت  گروه  ـ  تام نامه 
شركت صنايع ماشين  ابزار ايران خودرو در سال 94 نسبت 

به سال 93 رشد  170درصدي را نشان مي دهد.
اين شركت همچنين توانست در سال گذشته بدهى هاى مالياتى مربوط به 
سالهاى 86 لغايت 93 را ساماندهي كرده و براي بازپرداخت مطالبات و بهبود 

وضعيت اعتبارى شركت برنامه  ريزى منسجمى را تدوين كند.

دستاوردهاي حوزه هاي تخصصي
ماشين ابزار در حوزه ساخت جيگ و فيكسچر پس از ساماندهى تيم طراحى 
و ساخت جيگ و توليد با كيفيت با قيمت رقابتى، با عقد قرارداد بلندمدت با 
معاونت مهندسى ايران خودرو،  موفق به اخذ سفارش مستقيم شده است و در 
اين خصوص و بر اساس ماموريت شركت و شرايط جديد توليد محصوالت 

جديد ايران خودرو، در حال مذاكره  با شركت هاى مختلف مطرح آلمانى و 
فرانسوى است. در حوزه طراحى، ساخت و نصب  انواع سازه هاى فلزى با توجه 
به ظرفيت خالى اين شركت، پس از طى فراز و نشيب بسيار موفق به امضاي 
قرارداد ساخت و نصب ستون هاى تله كابين واحدعلوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 
با شركت تام شد كه در اين ميان با كيفيت و قيمت مناسب و در زمان بندى 

تعيين شده، اين پروژه را به پايان رساند.
در حال حاضر ظرفيت ساخت حداقل ماهانه 300 تن سازه فلزى در شركت 

ايجاد شده است و در صورت اخذ سفارش امكان افزايش نيز دارد.
در حوزه مجموعه سازى با انتقال 10 مجموعه قطعات پرسى از ايران خودرو 
به شركت ماشين ابزار، با توليد بيش از 1,5 ميليون قطعه در سال 94 توانست 
ركورد توليد قطعه سازى را در شركت با رشد 37درصدي نسبت به سال 93 

ركورد جديدى در اين ضمينه به ثبت برساند.

مجمع ساالنه شركت تام برگزار شد ؛
تام ضمن سودآوري از برنامه مصوب پيش افتاد

تعاوني تك تام اعالم سود كرد

اخبـار
شركت   هاي تابعه تام 

عملكرد شركت ماشين ابزار در سال 1394

كد: 91803

كد: 91804

كد: 91805

شده تجهيزات به تام كمك كرد تا ضمن مديريت جريان وجوه نقد به روند رو به 
رشد خود ادامه دهد. وي با بيان اين كه در خصوص فاينانس مالي پروژه ها نيز براي 
سال مالي جديد مشكلي نداريم، تاكيد كرد: امسال موفق به اخذ چند خط اعتباري  
از بانك هاي مختلف شديم، در فاينانس خارجي هم هيچ محدوديتي نداريم و نقطه 
قوت شركت هماهنگي با نظام بانكي در استفاده از ظرفيت هاي موجود سيستم 

بانكي در سال گذشته و سال جاري است.  
الزم به ذكر است، مجمع تام ايران خودرو 12 تيرماه با حضور صاحبان سهام 
و شركت جمعي از مديران ارشد ايران خودرو مديرعامل تام ايران خودرو، اعضاي 
هيات مديره و جمعي از مديران اين شركت در محل شركت ايران خودرو برگزار 
شد و عملكرد سال مالي 1394 آن مورد بررسي قرار گرفت.در پايان مجمع نيز 
ضمن تاييد حساب هاي عملكرد سال 1394 شركت، نسبت به تقسيم بخشي از 
سود سال گذشته و انباشته شركت به ميزان 250 ميليارد ريال و تعيين حسابرس 

قانوني شركت و روزنامه رسمي اقدام شد.

برگزاري مجمع ساالنه شركت تام ـ  تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان
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هدفمان رسيدن به سطح
 كيفي خـودروسازان جهـاني است

كد: 91806

كه  با همه مشكالتي  را  ايران خودرو سال 1394  ـ گروه تحريريه:  تام نامه 
در خصوص مبادالت بانكى بين المللى، كاهش قدرت خريد مردم و به تبع آن 
مختلف،  حوزه هاي  در  را  قبولي  قابل  عملكرد  توانست  داشت،  تقاضا  كاهش 
فروش، خدمات پس از فروش، تامين و توسعه محصول به انجام برساند ضمن 

اين كه موفق به ارايه سود در مجمع ساليانه خود شد.
حوزه هاي  در  خودرو  ايران  شركت  عملكرد   از  دقيق تر  اطالع  راستاي  در   
مختلف كاري با مهندس عباس ملكي طهراني، قائم مقام ارشد مديرعامل ايران 
و   94 سال  در  اين شركت  عملكرد  مرور  به  و  نشستيم  گو  و  گفت  به  خودرو 
برنامه هاي آن براي سال 95 پرداختيم. وضعيت توليد، فروش، سرمايه گذاري 
در پروژه هاي خارجي، كيفيت محصول، جلب رضايت مشتري و خدمات پس از 
فروش از مواردي بود كه در اين مصاحبه مطرح شد. آنچه مي خوانيد گزيده اي 

از اين مصاحبه است.

قائم مقام ارشد مديرعامل ايران خودرو:

مالي  و  توليدي  وضعيت  مورد  در   
ايران خودرو در سال 94 بفرماييد كه به 

چه صورتي بوده است؟
نشيب هاي  و  فراز  خودرو  سال 94 صنعت  در 
بازار  ويژه  شرايط  گذاشت،  سر  پشت  را  بسياري 
باعث شد تا مديريت ارشد شركت جهت پيشگيري 
از رسوب سرمايه و مديريت بهينه منابع سازماني، 
توليد را در مقايسه با سال 93 كاهش دهد تا امكان 
بهره برداري بهينه از پتانسيل هاي موجود با توجه 
به تقاضاي بازار ايجاد شود. پس از چند ماه ركود 
شديد حاكم بر بازار، با تحريك تقاضا توسط دولت 
كيفيت  تدريجي  افزايش  مناسب،  شرايط  ارائه  و 
از  انداز مثبت  ارايه چشم  محصوالت و همچنين 
آينده اين صنعت، در زمستان سال 1394 شرايط 
رو به بهبودي گذاشت و بر اساس تقاضاي جديد، 
خودروهاي توليدي به بازار عرضه شد و ايران خودرو 
با كاركنان متعهد خود توانست تا پايان سال بيش 

از 504 هزار دستگاه خودروي سواري توليد كند.

اين  از جزئيات  اين دوره گذار و  از   
تنفس دوباره در توليد سال 94 بگوييد.

توافقات صورت  به جهت  اگر چه  سال 1394 
با  همراه  سالى  هسته اى،  مذاكرات  در  گرفته 
بهبود هاى نسبى در فضاى سياسى بود اما فضاى 
كسب و كار كشور در بخش صنعت و به  خصوص در 

گفتگـو
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صنعت خودرو محدوديت ها و مشكالت خاص خود 
را داشت. كاهش قيمت نفت و به تناسب آن كاهش 
درآمدهاى دولت، ضعف تقاضاى مصرف كنندگان به 
دليل كاهش درآمدها و ركود نسبى حاكم، مشكالت 
ناشى از مبادالت بانكى بين المللى، محدوديت هاى 
بانك مركزى و مشكالت بانك ها از طرف ديگر 
خصوص  به  صنايع  به  تسهيالت  اعطاي  براى 
از  صنعت خودرو، موتور توليد را وارد مجموعه اي 

دست اندازها كرده بود. 

 خوب، براي عبور از اين دست اندازها 
در توليد و در راستاي فروش محصول چه 

اقداماتي صورت گرفت؟
براي اين منظور ما در حوزه فروش و بازاريابي 
تالش فراواني انجام داديم. براي فروش محصول ما 
نياز به برنامه ريزي هاي فراوان براي متناسب كردن 

قيمت محصول با سرمايه مشتري داشتيم.
 ارائه تسهيالت 25ميليون توماني جهت خريد 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مشاركت  با  كه  خودرو 
خودروسازان  توسط  كه  مركزي  بانك  و  تجارت 

داخلي اجرا شد، از همين مقوله است. 
 نتيجه اين نوع فروش و بازاريابي نيز در عملكرد 
و نتايج ما بازتاب مستقيمي داشت كه موجب كاهش 
پايان سال،  پاركينگ ها در  47 درصدي موجودي 
كاهش 49 درصدي حجم تعهدات معوق تعهدات 
تكميل وجه، كاهش 29 درصدي  جريمه تأخير 1 
افزايش هشت درصدي رضايت  به مشتري،  و 2 
به سال 93  نسبت  در سال 94   (CSI) مشتري 
، جلوگيري از خواب سرمايه و كاهش توان موثر 
نقدينگي و زيان هاي مترتب بر آن از اين جمله اند. 

حذف كامل توليد خودروهاي همراه با كسري و 
جلوگيري از راكد كردن سرمايه و نقدينگي شركت، 
جلوگيري از مسدود شدن نقدينگي شركت ناشي 
به  بدهي ها  افزايش  از  جلوگيري  و  بازار  ركود  از 
سازندگان و تامين كنندگان قطعات از ديگر تبعات 
مسير  در  البته  است.  فروش  استراتژي  اين  مهم 
ارتقاي توليد نيز ما بيكار ننشسته و فعاليت هاي قابل 

ذكري داشتيم.
 خوب مي توان از بهره برداري از محصول  وانت 
U90 ، عرضه انبوه دنا،  بهره برداري از خط بدنه دنا 
(NX7) و عرضه انبوه وانت جديد آريسان در زمينه 

توليد نام برد.
و  آاليندگي  تست  تجهيزات  روزآوري  به   
براي  توليد  خطوط  سازي  آماده  سوخت،  مصرف 
توليد محصول دنا 409 (SunRoof) براي سال 
انبوه در بدنه  95 و افزايش ظرفيت خطوط توليد 
آريسان نيز گوياي آمادگي ما براي يك حركت روبه 
جلو است. رباتيك كردن خطوط پاشش رنگ براي 
محصوالت در سالن رنگ يك و راه اندازي توليد 
بدنه، رنگ و  در سالن هاي  دانگ فنگ  محصول 
مونتاژ همچنين  توليد بيش از 488 هزار دستگاه 
موتور كم مصرف از كل موتورهاي توليد شده نيز از 
ديگر اقدامات ما در راستاي توليد و ارتقاي كيفيت 

آن بود.

 براي  بهبود ساختار مالى و اقتصادى 
چه تدابيري انديشيده شد؟

در حوزه نقدينگي ما به ايجاد روش هاى متنوع 
در پيش فروش محصوالت براى جذب نقدينگى 

و تنوع در روش هاى انجام فروش از جمله فروش 
سبدى، اقساطى پرداختيم.

 اجراى طرح 250 ميليون ريالى بانك مركزى 
و  شركت  نقدينگى  مديريت  خودرو،  خريد  براى 
زنجيره تامين و ايجاد رضايت نسبى تامين كنندگان 
مواد و قطعات از فعاليت هاي نفس گير ما در اين دوره 
بود. مديريت سبد تامين مالى و كاهش هزينه مالى 
شركت و ادامه سياست جلوگيرى از رسوب خودرو 
اقدامات  اين  با  نيز موازي  ناقص در كف كارخانه 

پيگيري و اجرا مي شد.

 در گير و دار عبور از چالش هايي كه 
با آن مواجه بوده و هستيد مقوله ارزيابي 
محصوالت و نظام تضمين كيفيت در ايران 

خودرو از چه جايگاهي برخوردار است؟
 همان طور كه مي دانيد، ارتقاي كيفيت محصول، 
يك راه بي پايان است و كيفيت بستگي به شرايط 
فضاي كسب و كار، ورود تكنولوژي هاي صنعتي و 

سرمايه گذاري دارد.
ايران  صنعتي  گروه  كيفي  برنامه ريزي هاي   
خودرو به گونه اي طرح ريزي شده است كه بايد 
خودروي توليدي تا 20 هزار كيلومتر نياز به مراجعه 
به تعميرگاه نداشته باشد. اين اقدام با توجه به وضع 
موجود ابتدا با هدف گذاري از 10 هزار كيلومتر شروع 
شده، سپس 15 هزار و بعد از آن به 20 هزار كيلومتر 

افزايش مي يابد.
 در مورد استراتژي كيفيت بايد گفت كه توليد 
و تحويل محصول و خدمات بدون عيب از اهداف 
اصلي كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو است. بر اين 
اساس با بررسي وضعيت موجود و مقايسه تطبيقي 
با ساير خودروسازان، تدوين اهداف كيفيت بلندمدت 
شركت تا سال 1400 مبتني بر شاخص هاي جهاني 
در سطوح مختلف تعيين و در دستور كار قرار گرفته 

است.
 رسيدن به متوسط فعلي جهاني در سال هاي 
آتي و رتبه درخور شركت تا سال 1400 از مباني 
اصلي تعيين اهداف بلند مدت به شمار مي رود. هدف 
اصلي گروه صنعتي ايران خودرو، خودروساز شدن و 
رسيدن به سطح كيفي خودروسازان جهاني است 
كه براي دست يابي به اين امر تغييرات ساختاري 
گسترده اي در حوزه هاي توليد، مهندسي و كيفيت 

طراحي و پياده سازي شد.
از  دريافتي  اطالعات  اساس  بر  خودرو  ايران   
مشتريان در سال 94 تعداد 255 مصوبه در 65 جلسه 
ستاد عالي ارتقاي كيفيت در جهت بهبود پروژه ها 
تصويب كرد. اين روند افزايشي متوسط رضايتمندي 
مشتريان از كيفيت محصوالت سواري توليدي ايران 
اثربخش جهش  برنامه ريزي هاي  از  خودرو حاكي 

كيفيت طي سال هاي اخير است.

 ما را بيشتر در جريان اقدامات عملي 
قطعات،   كيفيت  زمينه  در  شده  انجام 
فرآيند محصول و مهندسي و يا بخش هاي 

مرتبط ديگر قرار دهيد.
اگر بخواهم به صورت موردي به سوال شما پاسخ 
 ،A دهم، مي  توان از ارتقاي گريد تامين كنندگان به
تدوين و اجراي 10 دستورالعمل تعميراتي و عيب 
يابي با مشاركت ايساكو و مهندسي در نمايندگي ها، 
سازندگان،  قطعات  رديابي  فرآيند  ارتقاي  پروژه 

مهاركننده  مكانيزم هاي  ايجاد  و  عارضه يابي 
نوسانات فرآيندهاي تامين پراكندگي ايرادات قطعات 
از  ماه پس  (سه   C 100 و آديت  با شاخص هاي 
به  اجراي ضوابط سختگيرانه  و  تعيين  تحويل)،  
قطعات  داراي  سازندگان  ارتقاي  يا  حذف  منظور 
برگشتي و برنامه ارتقاي كيفيت ورق هاي توليدي 

داخلي (فوالد مباركه) به طور ويژه نام برد.
ارتقاي توان فني نمايندگي ها جهت تشخيص 
طرح  مجدد،  مراجعات  از  جلوگيري  ايراد  صحيح 
قطعات)،  داغي  (انبار  گارانتي  خدمات  ارائه  تحول 
تأمين  كيفيت  كنترل  يكپارچگي سيستم  و  تغيير 
قطعات شبكه خدمات پس از فروش و ايجاد سيستم 
بازخورد و اقدام اصالحي سريع (TR) نيز از اقدامات 

مهم ديگري است كه مد نظر ما بوده است.

 محصوالت ايران خودرو تا به اينجا 
از  پس  تحويل  شاخص هاي  نتايج  در  و 
سال 94 چه روند بهبود كيفي را طي كرده 

است؟ 
مشتريان،  به  محصوالت  تحويل  از  پيش 
خودروهاي توليدي توسط شركت بازرسي كيفيت و 

استاندارد ايران مورد ارزيابي قرار مي گيرند. 
سطوح كيفي محصوالت نيز مبتني بر امتيازات 
اساس  بر  و  شد  خواهد  تعيين  شده  كسب  منفي 
انجام شده سطح كيفي محصوالت  ارزيابي هاي 

ايران خودرو بين خوب و خيلي خوب قرار دارد.
شركت ايران خودرو با بيشترين محصول توليدي 
در محدوده 25 الي 50 ميليون تومان، 30 درصد 
بهبود را از ابتداي رويه جديد شركت بازرسي كيفيت 
ميان  اين  در  كه  است  داشته  ايران  استاندارد  و 
محصوالت رانا، پژو پارس و دنا حايز بيشترين بهبود 

در توليدات داخلي كشور شدند.
ارايه بدهم   اگر بخواهم به صورت ريز آماري 
بايد گفت كه ميزان بهبود ضريب مراجعات تا 10 
هزار كيلومتر نسبت به ابتداي سال 1394 در تمامي 
محصوالت 38 درصد و بهبود ضريب مراجعات تا 
پنج هزار كيلومتر نسبت به ابتداي سال 1394  پنج 
درصد بوده است. شاخص برگشتي قطعات  100 
C در بازه پنج هزار كيلومتر هم 14 درصد بهبود 

يافته است.

 از اهم اقدامات انجام گرفته در مورد 
رضايت مشتريان چه آمار و عملكردي در 

اختيار دارديد؟
كاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي عمومي 
درخواست  سيستم  ارتقاي  طريق  از  مشتريان 
شكايت مشتريان و كاهش درخواست هاي مشتريان 
حضوري، كاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي 
به  در سال 93  روز  از 30  مشتريان  بدنه  و  رنگ 
15 روز در سال 94، كاهش زمان رسيدگي فرآيند 
تعويض خودرو از 30 روز  در سال 93 به 10 روز 
در سال 94 و افزايش رضايت مندي مشتريان آمار 
مناسبي براي ما در اين دوره محسوب مي شود كه 

البته به دنبال ارتقاي هر چه بيشتر آن هستيم.

در  آيا  خارجي،  بازارهاي  مورد  در   
در  عمده اي  فعاليت  هم  صادرات  بخش 

ايران خودرو انجام شد؟
ما از سال 1382 تاكنون به بيش از 30 بازار دنيا، 

گفتگـو
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عمدتا در مناطق اروپا، CIS (كشورهاي مشترك 
المنافع)، آسيا، آمريكاي جنوبي، منطقه خاورميانه و 
آفريقا صادرات داشته ايم. صدور تكنولوژي، ايجاد 
پايگاه هاي توليد خودرو در خارج از كشور و صدور 
فعاليت هاي عمده  ديگر  از  ريخته گري  قطعات 

صادراتي شركت است.
 ارزش كلي صادرات شركت در سال هاي 82 
تا 94 بالغ بر يك ميليارد و 783 ميليون دالر است 
و ما در سال 94  توانستيم معادل 77 ميليون دالر 

صادرات داشته باشيم.
 1,5 برابر شدن صادرات در سال 94 نسبت به 
سال 93، آغاز صادرات وانت آريسان به بازار عراق، 
تخصيص دو خط توليد در سايت اسكندريه عراق به 
محصوالت ايران خودرو، آغاز صادرات به سوريه و 
فعال شدن سايت سيامكو، حضور در نمايشگاه هاي 
بين المللي از جمله نمايشگاه عمان و توافق احداث 
صندوق  با  ايران خودرو  محصوالت  مونتاژ  خط 
ضمانت عمان در منطقه آزاد اقتصادي الدقم عمان، 
برند  خودروهاي،  مونتاژ  خط  احداث  پروژه  تبيين 
ايكو در شهر الجزيره الجزاير و باكوي آذربايجان 
و دو برابر شدن صادرات قطعات خام ريخته گري 
براي  ما  جهاني  و  منطقه اي  اقدامات  از  فهرستي 

صادرات و شناساندن برندمان در خارج از مرزها و در 
نقشه صادرتي شركت ايران خودرو بود.

 درمورد همكاري هاي فني و كاري با 
شركا و همكاران خارجي وضعيت به چه 

صورت است؟
توسعه همكارى با شركاى فعلى و ايجاد همكارى 
با ساير برندهاى جهانى در حوزه هاى مختلف بر 
مبناى توانمندى ها، همواره مورد توجه بوده است. از 
جمله اين اقدامات توسعه مدل همكارى مولتى برند 
و تغيير استراتژيك در سهم پورتفوليوى محصوالت 
در همكارى ها با شركاى تجارى خارجى و افزايش 
توان چانه زنى در نحوه و چگونگى همكارى ها با 
تاكيد بر باالنس ارزى، تغيير در مدل همكارى ها 
خارجى  طرف  سرمايه گذارى  به  كارى   CKD از 
در كل زنجيره ارزش خودرو از تحقيق و توسعه تا 
خدمات پس از فروش، تغيير نوع و مدل همكارى 
و ايجاد انگيزه شريك خارجى (بنز) در خودروهاى 
تجارى و زمينه سازى براى سرمايه گذارى مشترك 
قرارداد  انعقاد  جمله  بنز،  سوارى  خودروهاى  در 
همكارى فى مابين شركت ايران خودرو و شركت 
پژو سيتروئن، انجام توافق اوليه با فيات براى ايجاد 

اتحاد استراتژيك به عنوان يكى از شركاى اصلى 
دور جديد  آغاز  پيگيرى  و   تجارى جديد  با مدل 
همكارى هاى تجارى با شركت سوزوكى بود كه در 

سال گذشته انجام شد.

 اهم برنامه هاى شما براي  سال 95به 
چه صورت است؟

توسعه محصول هايما S7 توربو و سوزوكى فيس 
ليفت و تمركز بر محصوالت در كالس SUV در 
گروه صنعتى (تقويت برندينگ)، عرضه پژو 2008 
به عنوان اولين محصول مشترك با پژو در قرارداد 
جديد، عرضه دنا پالس و 207 سال، توسعه سيستم 
IKPS و سيستم كيفيت IKQS به منظور بهبود 
مستمر كيفيت و ارتقاي بهره ورى، افزايش سقف 
گشايش اعتبارات اسنادى ديدارى و مدت دار تا سقف 
50 ميليون يورو  و ايجاد و توسعه سيستم يكپارچه 
برنامه ريزى و عمليات (ERP) از برنامه هايي است 

كه براي سال 95 تعريف شده است.

 چه برنامه هاي كيفيتي براي سال 95 
داريد؟

برنامه هاي كالن ما در اين زمينه شامل  كاهش 
عبارتي  به  يا  و  مشتريان  نزد  محصوالت  عيوب 
عدم مراجعه مشتري تا 10 هزار كيلومتر كاركرد، 
و  كيفي  فرآيندهاي  و  سيستم ها  استانداردسازي 

مجموعه ها در محصوالت جاري است.
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ايكاپ  مثل  شركتي  تاسيس  فلسفه   
چيست؟

به  يادگيري  دهه  چند  از  پس  خودرو  ايران 
دنبال انتقال دانش از پژو بوده و هست. بعد از 
اجرايي شدن برجام مسيرمان براي مشاركت با 
براي عميق تر شدن سطح  و  پژو هموارتر شد 
ارتباطات با پژو، ايكاپ به عنوان جوينت ونچر 
گفت  توان  مي  و  كرد  كار  به  آغاز  مشترك 
صنعت  مشترك  همكاري  اولين  و  بزرگترين 

خودرو در ساليان اخير است.

از  كاري  وسعت  لحاظ  به  يعني   
رنوپارس نيز بزرگتر است؟

رنوپارس فقط يك شركت مشترك در زمينه 
تامين قطعات است ولي ايكاپ توليد محور است 
و قرار است محصول با همين برند تعريف شود.

 
 ساختار مديريتي و اعضاي هيات مديره 

مشخص شده است؟
كه  هستند  نفر  شش  مديره  هيات  اعضاي 

گفتگـو

نگراني بابت رقابت نداريم
روي تــام حســاب خواهيم كرد

كد: 91807

ايران خودرو و پژو در پسا  ايكاپ محصول مشترك  تام نامه ـ محمد كياني: 
برجام و بعد از امضاي قرارداد با پژو، باالخره پا به عرصه حيات گذاشت. همان 
طور كه ماهيت مستقلي دارد، محصوالتش نيز تحت همين برند عرضه خواهد 
شد و به گفته مديرعامل آن اين مساله رقابت ناسالمي براي محصوالت جديد 
با محصوالت  بابت رقابت  از  نيز  و قديم به وجود نخواهد آورد و حتي نگراني 
مشابه سيتروئن نيست. مهندس محمدرضا معتمد مديرعامل ايكاپ پاسخ گوي 
سواالت ما در خصوص محصوالت پيش رو، نحوه سرمايه گذاري و مديريت و 
تفاوت هاي بارز قرارداد جديد ايران خودرو و پژو در اين شماره تام نامه است.

مديرعامل ايكاپ؛

16

گفتگـوگفتگـو
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نيمي از ايران خودرو و نيمي از پژو ـ سيتروئن 
هستند كه نفرات آن نيز مشخص شده است.

مشترك  پروژه  اين  در  چقدر  پژو   
سرمايه گذاري كرده است؟

ثبت شده  اوليه  تومان سرمايه  ميليارد   270
طرف  دو  كه  است  پروژه  اين  در  يك  فاز  در 

35درصد اين مبلغ را پرداخت كرده اند. 

 تفاوت بارز كار مشترك جديد نسبت 
پژو  با  خودرو  ايران  كه  قبلي  قرارداد  به 

داشت، چيست؟
تا پيش از اين كار صرفا به صورت CKD پيش 
مي رفت ولي اكنون انتقال دانش و تكنولوژي و 
محصوالت به روز مطرح است.اين كه قائم مقام 
پژو عضو هيات مديره ايكاپ است، اهميت كار را 
از سوي پژو مي رساند. ضمن اين كه تعهد داخلي 
درصدي صادرات(از  و 30  درصدي  سازي 40 
سوي پژو) نيز در آن ديده شده است. مهم ترين 
كشورهاي  بازار  ايكاپ  صادراتي  بازارهاي 
همسايه است و كشورهاي خاورميانه، بازار حوزه 
خليج فارس و شبكه صادراتي پژو و ايران خودرو، 
بازار هدف محصوالت است. تمامي قطعه سازان 
توليد قطعه كسب  براي  را  ايكاپ  تاييديه  بايد 
قطعه  به  را  قطعه  طراحي  دانش  پژو  و  كنند 

سازان ايراني انتقال خواهد داد.

خودش  قديمي  ازمحصوالت  پژو  آيا   
هم مثل 207 و 206 را نيز حمايت خواهد 

كرد؟
در اين خصوص قرار است، كمك هاي فني و 

تكميلي ارايه شود. 

پژو  قبلي  اعالم  طبق  اولين محصول   
و  تعريف  روند  به  توجه  با  است،   2008
اولين  كنيد  مي  بيني  پيش  پروژه  اجراي 

عرضه اين محصول امسال شكل بگيرد؟
پژو 2008 اولين محصول ايكاپ، با ظرفيت 
توليد ساالنه هفت هزار دستگاه در يك شيفت 
تا اسفندماه امسال وارد بازار مي شود. محصول 
اول  سال  در  40درصد  داخلي سازي  با   2008

خواهد بود.

 گويا محصولي كه قرار است در ايران 
توليد شود با آنچه كه در سايت پژو توليد 

مي شود، تفاوت هايي دارد؟
اين محصول 2008 تاكنون توليد نمي شده 

اروپايي  بازارهاي  روانه  آينده  ماه  تا يك  و 
شده و اوايل اسفندماه در ايران خواهد بود.

زماني  چه   208 و   301 پژو   
عرضه خواهند شد؟

و  دوم سال 1396  نيمه  در  پژو 301 
208 در سال 1397 بر اساس برنامه قبلي 

به توليد خواهند رسيد. 

 خبرهايي در خصوص موتور و گيربكس 
اين خودروها مطرح است كه ممكن است 
موتور اصلي نباشد و موتورهاي داخلي مثل 
TU5 جايگزين شود، اين موضوع واقعيت 

دارد؟ 
جديد  محصوالت  روي  فعلي   TU5 موتور 
پژو نصب نخواهد شد. البته براي سه محصول 
و  معمولي   1600 موتورهاي  پژو  با  مشترك 

1600 توربوشارژ در نظر گرفته شده است. 

در  كه  تغييراتي  با  همزمان  آيا   
مي شود،  تعريف  پژو  مشترك  محصوالت 
توليدي  محصوالت  روي  نيز  تغييرات  اين 
مثال  عنوان  به  مي شود؟  لحاظ  مشترك 
در خصوص تندر90 اين اتفاق نيافتاد و با 
اين كه دونسل بعدي آن نيز آمد ولي همان 

محصول قديمي در ايران توليد مي شود!
مسلما در توليدات محصوالت به روز برنامه 

اجرايي خواهيم داشت.

ريخته گري  سالن  وضعيت  آخرين   
فعاليت  بدنه  جديد  عنوان سالن  به  سابق 

جديد با پژو به كجا رسيده است؟
به  تبديل  قراراست  سابق  ريخته گري  سالن 
پژو  با  مشترك  خودروهاي  بدنه  جديد  سالن 
تبديل شود و براي كارهاي اجرايي آن دو فاز 
بدنه 2008  آن  اول  فاز  كه  است  تعريف شده 
 208 و   301 خودروهاي  به  مربوط  دوم  فاز  و 
خواهد بود. در فاز اول در نقشه سالن استراكچر 
سفارش گذاري  و  طراحي  از  بعد  و  شده  نصب 
خواهد  انجام  به  جيگ ها  نصب  كار  جيگ ها، 
شده  انجام  آن  بتن  و  كفي  كارهاي  رسيد 
است و عمده فعاليت هاي مربوط به كانال هاي 
همچنين  سرمايشي)  ـ  هواساز(گرمايشي 
انجام شده  نيز  لوله كشي آب و هوا  لوپ هاي 

است.

 كار با خطوط فعلي پيگيري خواهد شد 
يا در آينده كارخانه اي نيز براي كار مشترك 

با پژو احداث خواهد شد؟
براي  آينده  سال  سه  در  قطعا 

از  خارج  فضايي  مشترك  كار 
گرفته  نظر  در  كارخانه 

خواهد شد تا به 

ظرفيت بيش از 30 دستگاه در ساعت برسيم.

 جذب نيرو ايراني يا فرانسوي در كار 
مشترك چگونه خواهد بود؟

نيروهاي ايكاپ اكثرا ايراني خواهند بود ليكن 
مورد  بخش هاي  تقويت  براي  پژو  نيروهاي  از 

نظر نيز استفاده مي شود.

 مسووليت در خصوص خدمات فروش 
و پس از فروش به چه شكل خواهد بود؟ 

فروش و خدمات پس از فروش محصوالت 
تحت مديريت ايكاپ انجام خواهد شد.

فروش  از  پس  خدمات  شبكه  از   
محصوالت  براي  نيز  ايران خودرو(ايساكو) 

تحت برند ايكاپ استفاده خواهد شد؟
اين تحت قراردادي مشخص و بين ايساكو و 
ايكاپ خواهد بود كه در آن نوع اجاره و استفاده 

از شبكه مشخص شده است.

در  سيتروئن  با  نيز  سايپا  شركت   
رنو  اتحاد  است  قرار  و  است  مذاكره  حال 
نيسان در ايران به نوعي محصوالتشان با 
هم رقابت كنند كه در نوع خود جالب توجه 

است، نگراني از اين بابت نداريد؟
باعث  رقابت  نداريم.  رقابت  از  نگراني  هيچ 

تقويت ما مي شود.

با توجه به تاكيد كه مديرعامل گروه   
صنعتي در استفاده از توان حداكثري ساخت 
جديد  توليد  خطوط  ايجاد  در  تام  و  داخل 
ايران خودرو، تام در آينده چه جايگاهي در 

توليد خودروهاي جديد خواهد داشت؟
مسلما  كرد.  خواهيم  حساب  تام  روي  ما 
خطوط  ايجاد  در خصوص  توانمندي  نيروهاي 
مورد  كه  دارد  وجود  تام  در  رباتيك  و  توليد 
استفاده قرار خواهد گرفت و تا مرحله توليد و 

ايجاد خطوط با ما همكاري خواهند داشت.

گفتگـو
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تا اسفندماه امسال وارد بازار مي شود. محصول 
اول  سال  در  درصد 

گويا محصولي كه قرار است در ايران 
توليد شود با آنچه كه در سايت پژو توليد 

 تاكنون توليد نمي شده 
اروپايي  بازارهاي  روانه  آينده  ماه  تا يك  و 

با پژو احداث خواهد شد؟
براي  آينده  سال  سه  در  قطعا 

از  خارج  فضايي  مشترك  كار 
گرفته  نظر  در  كارخانه 

خواهد شد تا به 

گفتگـوگفتگـو
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گفتگـو

منتقد  و  شده  شناخته  چهره هاى  از   : كياني  محمد  ـ  تام نامه 
دانشگاهى است و معتقد است كه دانشگاه هر چه در توان داشته در 
ارتباط با صنعت عرضه كرده است اما صنعت نتوانسته از آن استفاده 
كند. لبه تيز اين انتقاد متوجه سياست گذارى هاى كالن و اقتصاد است 
از صنعت، خوب  اقتصادى كه چرخش براى حمايت  تا خودروسازان. 
از  و  مى داند  مدت  بلند  اى  مساله  را  توسعه  و  تحقيق  او  نمى چرخد. 
حلقه مفقوده اى نام مى برد كه در جريان توليد علم به فناورى، جايش 

خالى است. 
وي همچنين اشاره اي به شركت هاي داخلي كه مسير درستي براي 
حركت انتخاب كرده اند، مي كند و معتقد است كه در اين خصوص تام 

و ايپكو تكرار نشدني اند.
 در اين شماره مصاحبه با دكتر اميرحسن كاكايى، عضو هيات علمى 

دانشگاه علم و صنعت را بخوانيد.

                    تـام و ايپكـو

            تكرار نشدنى اند

كد: 91808

عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت:
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دكتر اميرحسن كاكايى، عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت ـ تام نامه/ عكاس: محمد كياني 
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گفتگـو

شروع  سوال  اين  با  موافقيد  اگر   
خودرو  صنعت  و  دانشگاه  چرا  كه  كنم 
داشته  موثرى  ارتباط  نتوانسته اند  هنوز 

باشند؟
اين صنعت غيراقتصادى  توليدى  آمار  ذات 
است، حتى براى توليد انبوه . هر سايت و برند 
توليدى بايد ساالنه حداقل 200 هزار دستگاه 
توليد داشته باشد تا فعاليت آن اقتصادى باشد 
يك  خودرو،  يك  اقتصادى  تيراژ  حداقل  و 
فيات  مديرعامل  حتى  است.  دستگاه  ميليون 
براى  تيراژ  حداقل  بود،  گفته  پيش  سال  چند 
توليد  در يك خودرو،  نوآورى  مرز  به  رسيدن 
پنج ميليون دستگاه از ان نوع خودرو در سال 
رقابتى  بازار  باشد، در  اين  اگر كمتراز  و  است 

نمى  توان ماندگار شد. 

 به نظر شما چرا صنعت خودرو دچار 
اين وضعيت شده است؟

شد  كشيده  زيادى  زحمات   70 دهه  در 
برند  و  ديديم  هشتاد  دهه  در  را  آن  نتيجه  و 
ظاهرى  لحاظ  به   80 دهه  در  داشتيم.  ملى 
سرى  يك  و  دادند  خوبى  سود  خودروسازان 
محصوالت به تيراژ خوبى رسيد ولى در ادامه 
از نوآورى، تنوع و كيفيت بازماندند. تازه قيمت 
ثابت  قيمت  تقريبا  تا سال 89  رفت.  باال  هم 

بود. 
تيبا  كه  كشيد  طول  ها  سال  سمند  از  بعد 
زمان  آن  در  البته  آمد.  رانا  آن  از  بعد  و  آمد 
صنعت براى سودآورى نياز به نوآورى را حس 
نياز  اين  كه  زمانى  در  آن  از  بعد  نمى كرد. 
به  دست  كه  خواست  و  شد  صنعت حس  در 
نوآورى بزند، ديگر دير شده بود و نهايتا به آن 

تحريم ظالمانه برخورد كرد.

كه صنعت  دارد  وجود  مشكلى  چه   
نمى تواند در دانشگاه هزينه يا به نوعى 

سرمايه گذارى كند؟
دانشگاه  در  صنعت  كه  نيست  طور  اين 
تفاهم  دو  ايران خودرو  باشد.  نكرده  هزينه اى 
بزرگ در مورد خودروهاى برقى و هيبريدى با 
دانشگاه دارد. همين ساختمان كنونى دانشكده 
مهندسى خودرو دانشگاه علم و صنعت متعلق 

به سازمان گسترش است. 
روز اول تاسيس دانشكده همه دانشجويان 
پنج  تا  و  بودند  سايپا  و  خودرو  ايران  بورسيه 
سال نيز همين دانشجوها جذب خودروسازان 

مى شدند. 

 جوابى هم گرفته است؟
مى توانم بگويم نه.

فن آورى  دسته  دو  دانشگاه  در  ببينيد!   

مى تواند عرضه شود؛ يكى فن آورى محصول 
و ديگرى فرآيند. متاسفانه در زمينه فرآيندى 
محصول  روى  بيشتر  و  هستيم  عقب  خيلى 

تمركز كرده  ايم.
دانشجو  پرورش  ما  كه  اين  حد  در  البته   
گرفته ايم.  جواب  باشيم،  داشته  صنعت  براى 
بهترين  كشور،  معتبر  دانشگاه هاى  همچنين 

صادرات را به خارج از كشور داشته اند. 
در  دانشگاه  كنيم  ادعا  مى توانيم  پس 
تربيت  را  برترين ها  توانسته  سطوح،  باالترين 

كنند.
 اين كه نتايج پژوهش هاى ما نتوانسته در 
چند  گيرد،  قرار  استفاده  مورد  خودرو  صنعت 

دليل دارد.
و  نيست  اقتصادى  صنعت،  كه  اين  اول   
هزينه  توسعه  و  تحقيق  در  نمى تواند  خيلى 
كند، پس همواره سرمايه گذارى ناقصى در اين 
وادى داشته و نقدينگى الزم براى اين كار را 

نداشته است.

 سرمايه گذارى بحرانى، يك سرمايه گذارى 
حداقلى است كه اگر كمتر از آن صرف شود، 
و  نيست  جواب گو  انجام شده  حركت  اصال 
ميزانى نيز كه هزينه شده، عمال تلف مى شود.
 به همين خاطر همواره صنعت از دانشگاه 
طلب  كار است و عنوان مى شود كه دانشگاه 

نتوانسته كارى انجام دهد!

جا  هر  كه  مى پذيريد  واقع  در   
به  اقدام  حوزه  اين  در  خودروسازان 
هزينه كرده اند، نفعى براى آنها نداشته 

است؟
همين طور است. 

هميشه  تقريبا  توسعه  و  تحقيق  زمينه  در 
رسيده  انجام  به  ناقص  سرمايه گذارى ها 
است. اعداد و ارقام بيشتر نمايشى است! البته 
به  نيز  خوبى  گذارى  سرمايه  موارد  برخى  در 
انجام رسيده كه از جمله آنها مى توان در ايران 

خودرو از ايپكو و تام نام برد.
 ايپكو دو خاصيت دارد؛ يكى نهادى و دوم 

مالى است. ايپكو يك نهاد واسط بين دانشگاه 
و صنعت است و در زمان بنيان گذارى آن پول 

خوبى در اختيار آنجا قرار گرفت.
 همين موضوع در خصوص شركت تام نيز 
صدق مى كند. پس يكى بحث سرمايه گذارى 

است و موضوع ديگر، نهادى است. 
دانشگاه  كار  دنيا  جاى  هيچ  در  و  هيچ گاه 

ارايه راه  كارهاى سريع نبوده و نيست.
نهادهاى واسطه وجود   در دنيا يك سرى 
دارند كه در ايران ما آنها را اخيرا «دانش بنيان» 

اطالق مى كنيم.
 به عنوان مثال در اتريش و آلمان دو شركت 
واسطى  كه  دارد  وجود   F.E.Vو  L.V.Aمعتبر
دانشگاه هاى  و  خودروسازان  ميان  هستند 
طراحى  كارشان  كه  «آخن»،  مانند  معتبرى 

موتور است. 
مى توان  دانشگاه  در  كه  زمانى  حداقل 
پروژه اى را تعريف و درخواست كرد، يك سال 
اين ترتيب وقتى جوابى را در مدت  است. به 
كوتاه ترى از دانشگاه نگيرند؛ ديگر تمايلى به 

همكارى نمى بينند.
 بايد نهادهايى باشند كه پژوهش هاى زمانبر 
در دانشگاه را گرفته و تبديل به فناورى هاى 
قابل تجارى سازى كنند و در زمان مناسب در 

اختيار صنعت قرار دهند. 

 منظورتان كدام نهادهاست؟
در ايران اين نهادها درست شكل نگرفته اند. 
جمهورى  رياست  فناورى  معاونت  اخيرا 
حوزه  در  زيادى  تمركز  علوم،  وزارت  و 
شركت هاى دانش بنيان كرده است كه به نظر 
مى رسد بخشى از مشكالت را رفع خواهد كرد 

تا بستر ارتباط صنعت و دانشگاه فراهم شود.

 چنان چه به سمت اقتصاد دانش بنيان 
برويم، مشكل رفع مى شود؟

اما  است  الزم  است؛  كار  شروع  اين  خير! 
كافى نيست.

 دركشورهاى صنعتى چون به تدريج صنعتى 
شده اند يك سرى چرخه هاى اقتصادى شكل 

گرفته است. 
معموال نوآورى هاى اصلى در صنايع هوافضا 
اتفاق مى افتد و به صورت آبشارى پايين مى آيد 
و پس از آن در صنايعى مانند صنعت خودرو، 
خانگى  لوازم  و  ريلى  صنايع  كشتى سازى، 
آن  بارز  نمونه  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
سيستم هاى  براى  ابتدا  كه  است  اينترنت  نيز 

نظامى طراحى شده بود.
 ايده خودران ها به50 سال پيش بر مى گردد 
ولى به محض اين كه در فناورى ها، اتفاقات 
زيرساختى خوبى افتاد، شرايط الزم مهيا شد تا 

در زمينه تحقيق و توسعه تقريبا 
هميشه سرمايه گذارى ها ناقص به 
انجام رسيده است. اعداد و ارقام 
در  البته  است!  نمايشى  بيشتر 
خوبى  گذارى  سرمايه  موارد  برخى 
نيز به انجام رسيده كه از جمله آنها 
مى توان در ايران خودرو از ايپكو و 

تام نام برد.

                    تـام و ايپكـو

            تكرار نشدنى اند
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كالن توسط دولت مديريت مى شود. البته بعد 
وقتى  صنعتى  كشورهاى  مانند  مدتى  از 
گرفتند،  شكل  درست  نهادها  و  چرخه ها 
دولت عمدتا نقش هدايتى و حاكميتى در اين 
خصوص پيدا مى كند اما در كشور ما كه اقتصاد 
چرخه هاى  از  يك  هيچ  و  است  دولتى  عمدتا 
و  نگرفته اند  شكل  درست  نوآورى  اقتصادى 
ندارد  امكان  نيافته اند،  توسعه  الزم  نهادهاى 
بدون حمايت و نظارت دولت، نوآورى درونى 

نهادينه شود. 

پژوهشگران  از  حمايت  شكل   
دنيا  كشورهاى  ساير  در  دانشگاهى 

چگونه است؟
چيز  همه  ظاهرا  كه  امريكا  يا  آلمان  در 
خصوصى است؛ نهادهايى وجود دارند - مثل 
نهاد حمايت از كارهاى علمى(NSF) - كه به 
دانشگاه ها حق پژوهش (Grant) مى دهند و 

اگر استادى نتواند جذب Grant داشته باشد، 
از دانشگاه اخراج مى شود و بخش عمده آن 
موضوع پژوهشى در صنعت است؛ يعنى ظاهرا 
در  ولى  نمى كند  كمك  خودروساز  به  دولت 
ساختار تحقيقاتى از طرق مختلف مثل نگرفتن 
ماليات و اين قبيل كارهايى كه بدان اشاره شد 

به صنعت كمك مى كند.
و  مى شود  فناورى  به  تبديل  پژوهش  اين   

صنعت از آن استفاده مى كند. 
شركت هايى همچون ايپكو بايد در خصوص 
و  تعليق  و  گيربكس  جاده اى،  آزمون  مركز 
توسط  بعد  و  شوند  ايجاد  دولت  حمايت  با   ...
خودروسازان توسعه يابند. به عنوان مثال همين 
مركز آزمون جاده اى سال هاست كه به صورت 
يك شركت تاسيس شده است اما چون حمايت 
دولت كامل نبود، هنوز حتى تكليف زمين آن 
به درستى حل نشده است؛ چه برسد به تامين 
سرمايه چند صد ميلياردى اى كه در اين زمينه 

مورد نياز است. 

گفتگـو

چهار  تا  دو  مى كنم  پيش بينى   
سال ديگر به نقطه خوبى در صنعت 
خودرو خواهيم رسيد. در دهه 70 
شركتى مثل ساپكو تاسيس شد و 
قطعه سازى  مهندسى  و  قطعه سازى 
مهندسى  از  و  كرد  پيدا  رشد 
معكوس به نوآورى رسيديم تاجايى 
كه اآلن صادرات قطعه نيز داريم. 
به هرحال رشد و توسعه ملى، يك 

اراده ملى مى  خواهد.
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فناورى اطالعات و صنعت خودرو به هم برسند 
صورت  به  ايده  اين  نمود  شاهد  ما  امروز  و 
هستيم.هيچ  جامعه  در  استفاده  قابل  محصول 
خودروهاى  روى  صرفا  خودرو  صنعت  وقت 

خودران تمركز نكرده است. 

 در ايران چطور؟
را  صنعتى  رشد  بزرگترين  ايران  در  اتفاقا 
رشد  از  بيش  حتى  و  داشتند  خودروسازان 
متوسط كل صنعت؛ اما همين امر موجب عقب 

افتادگى شد!

 چرا؟
رشد  ها  اقتصاددان  قول  به  است.  روشن 
مى  افتادگى  عقب  موجب  نامتوازن  اقتصادى 
شود. ساير صنايع نيز رشد نكردند و در نتيجه 

شبكه اى ايجاد نشد.

بايد  هم  باز  حلقه ها  اين  اتصال  براى 
منتظر دولت ماند؟ 

از  البته  بله.  كه  كنم  عرض  بايد  متاسفانه 
ما  خود  دولت  كه  مى كنم  ادعا  هم  طرفى 
است.  گونه  اين  دولتى  اقتصاد  در  هستيم. 
در  بايد  را  اقتصاد  بعد  مرحله  در  و  نهادسازى 
كار  اين  براى  و  داد  بهبود  برنامه كالن،  يك 

همه بايد دست به دست هم بدهند.

پروژه اى  خودش  دانشگاه  چرا   
تعريف نمى كند؟

نيست.  فناور  ولى  است  نوآور  دانشگاه    
«تجارى سازى» كار دانشگاه نيست يا حداقل 
ما در اين مقوله ضعيف هستيم. ما مقاله هاى 

معتبرى در فناورى داريم. 
ولى  ندارد  كاربردى  قابليت  مستقيما  اينها 
توليد  و  فن آورى  به  تبديل  كه  اين  براى 
محصول شود، يك سرى مراحل نياز دارد كه 

به آن چرخه تجارى سازى گفته مى شود. 
پارك هاى  و  دانش بنيان  نهادهاى  اخيرا 

فناورى در حال انجام اين كارند.
خارج  به  ما  فارغ التحصيالن  چگونه  اصال   

كشور مى روند؟
 چگونه است كه براى آنها كارى در ايران 
به  مشتاق  دنيا  تحقيقاتى  مراكز  ولى  نيست، 

 خدمت گرفتن آنها هستند؟
كار  نسبتا  دانشگاه  كه  مى دهد  نشان  اين   
خود را بلد است. نهادى كه بتواند از آن استفاده 
است.  كمياب  حداقل  يا  و  ندارد  وجود  كند، 
يك سرى آدم هاى فناور حرفه اى نياز داريم كه 

ديگر جاى آن در دانشگاه نيست.

 اين وظيفه دولت است؟
بله! در آمريكا هم شكل گيرى و حمايت هاى 

بايد  كار  چه  خودروسازان  پس   
كنند؟

آنها خيلى نمى توانند كارى از پيش ببرند؛ 
درستى  اقتصاد  چرخه  ابتدا  در  بايد  كه  چرا 

داشته باشيم. 
به عنوان مثال وقتى بانك ها تسهيالت ارايه 
نكردند، خودروسازان ناگزير به سمت تاسيس 

بانك و امور ليزينگى رفتند.
بايد يك سرى  آيا اين درست بود؟ دولت   
نهادها را براى اين كار تقويت كند؛ مثل ايجاد 
پارك  هاى فناورى و شركت هايى مثل ايپكو و 

تام ؛ البته با اصول اقتصادى.
 در ايران تا وقتى تورم باالست و بانكدارى 
خود  بلكه  تحقيقات،  تنها  نه  دارد،  مشكل 

صنعت نيز جوابگو نيست.
 اين كار ديگر كار دولت است. ركود ناشى 
از كاهش تورم، اجتناب  ناپذير است و بايد نظام 
بانكى درست شود و معاونت فناورى كار خود 

را بايد با قدرت ادامه دهد.
كه  است  ممكن  كه  ضربه هايى  از  يكى   
نوسانات زياد  تاثير قرار دهد،  را تحت  صنعت 

است. 

 دانشگاه چه كارى الزم است بكند؟
پارك هاى  ايجاد  كارآفرينى،  رشد،  مركز 
بزرگ،  قراردادهاى  اخذ  براى  تالش  فناورى، 
در كنار پرورش دانشجويان؛ دانشگاه همه كار 
كرده است و هيچ وظيفه ديگرى براى دانشگاه 

متصور نيستم.
 چهار سال پيش قراردادهاى كالنى نيز به 

امضا رسانديم.
روى  سال  يك  و  ارايه  نيز  پرداخت  پيش   
پروژه كار تحقيقاتى شد ولى ديگر بودجه  اى 
دانشگاهى ها  اكثر  االن  نشد.  داده  اختصاص 
مقاالت ISI مى نويسند و رتبه علمى مان نيز 
بينيم كه رشد علمى  باالست؛ ولى مى  خيلى 

رابطه معنادارى با توليد داخلى ندارد.
غيركاربردى  نوآورى هاى  نوآورى،  اين  به   
كه  اينجاست  ماجرا  تلخ  نكته  و  مى گويند 
همان مباحث علمى دركشورهاى خارجى مورد 
استفاده قرار مى گيرد و سودش را هم مى برند. 

 پيش بينى تان از آينده چيست؟
روند  با  يابد  ادامه  كنونى  سياست هاى  اگر 
فعلى، پيش بينى مى كنم دو تا چهار سال ديگر 
به نقطه خوبى در صنعت خودرو خواهيم رسيد. 
در دهه 70 شركتى مثل ساپكو تاسيس شد و 
پيدا  رشد  قطعه سازى  مهندسى  و  قطعه سازى 
كرد و از مهندسى معكوس به نوآورى رسيديم 

تاجايى كه اآلن صادرات قطعه نيز داريم.
اراده  يك  ملى،  توسعه  و  رشد  هرحال  به   

ملى مى  خواهد.
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تابلوهاي  و  ترانسفورماتورها 
شد.  برقدار  سايت  پاورسنتر، 
در پايان اين مرحله پروژه ريل 
داشت.  پيشرفت  درصد   85
پس از اجراي عمليات پيش راه 
اندازي و تكميل ساختمان ها و 
خرداد  در  اصلي،  سالن  نماي 
توليد در قسمت  ماه 95، خط 
آستانه  در   Finishing Line
گرفت  قرار  سرد  راه اندازي 
ضمن اينكه براي تكميل موارد باقيمانده در 
خط  دان  شات  اعالم  با  كارفرما  قديم،   خط 
جبهه  اين  امسال،  خردادماه  نهم  از  توليد، 
كاري را در اختيار شركت تام قرار داد. اجراي 
كارهاي باقيمانده براي راه اندازي نهايي خط 
ريل با فشار مضاعف ادامه پيدا كرد به نحوي 
كل  پيشرفت  درصد  خرداد 95،  پايان  تا  كه 

پروژه براي توليد ريل بالغ بر 95 درصد شد.

دستاوردها و چالش هاي پروژه 
پروژه  مدير  ابراهيمي  حاجي  مرتضي 
خصوص  در  ريل  توليد  جهت   650 نورد 
اين  كه  اين  بيان  با  پروژه  اين  دستاوردهاي 
پروژه، يك پروژه ملي بوده و براي اولين بار 
شده  تجربه  ايران  در  ريل  توليد  تكنولوژي 
است، خاطرنشان كرد: نورد 650  اولين پروژه 
 ، از صنايع خودرويي  تام بوده  كه خارج  در 
تمامي ديسيپلين ها به صورت صفر تا صد در 
آن مشاركت داشته و آن را به انجام رسانده اند. 
وي در خصوص چالش هاي آن نيز گفت: 
چالش اين پروژه، اجراي آن در محيط كارخانه 
اين  كه  است  بوده  توليدي  كامال  فضاي  و 
موضوع سختي كار و هزينه اجراي پروژه را 
چندين برابر حالت عادي مي كند و ضروري 
است در تجربه هاي مشابه بعدي در خصوص 
ايجاد بستر چابك تر جهت تمامي اركان پروژه 
اقدام شود. وي ادامه داد: اطمينان و اعتماد به 
نيروهاي تامي مي تواند در پروژه هاي بعدي 
مثمرثمر باشد به طوري كه در هر لحظه از 
سايت  كليدي  نفرات  فقدان  نگران  پروژه 
الزم  تست هاي  است،  ذكر  به  الزم  نباشيم. 
شده  گرفته  نيز  پروژه  اين  اوليه  توليد  براي 
تجاري سازي  براي  تالش  در  ذوب آهن  و 
آن است. اعتبار هزينه شده براي اجراي اين 
پروژه 28,2 ميليون يورو و 570 ميليارد ريال 

برآورد است.

صبح  جهانگيري  اسحاق  دكتر 
روز  دومين  در  آبان  سيزدهم  روز 
از سفر خود به استان اصفهان، با 
خط  لنجان،  شهرستان  در  حضور 
توليد ريل راه آهن در شركت ملي 
از  و  افتتاح  را  ذوب آهن اصفهان 
بخش هاي مختلف اين خط توليد 
بازديد كرد. افتتاح اين پروژه ملي 
انجام  مجري  ايران خودرو  تام  كه 
ابعاد  از  تا  شد  بهانه اي  بود،  آن 

مختلف به نورد 650 بپردازيم؛ هم به عنوان 
اولين تجربه و هم به لحاظ انجام شدن آن 
از سوي مهندسين داخلي و به گونه اي ملي 

بودن پروژه.
 اين نوشتار به بررسي فني و نحوه انجام 
شدن آن پرداخته است. عمليات اجرايي پروژه 
احداث خط توليد ريل UIC60 مورد استفاده 
ظرفيت  با  شهري  بين  ريلي  خطوط  براي 
از  پس  سال،   در  ريل  تن  هزار   400 اسمي 
برنده شدن شركت تام در مناقصه برگزار شده 
ابتداي  از  قرارداد،  عقد  و  ذوب آهن  سوي  از 
مهر 1393 آغاز شد و اكنون در مدت زماني 
اتمام  از  و پس  آن  آغاز  از  دو سال  از  كمتر 
موفقيت آميز تست هاي عملكردي سرد و گرم 
خط توليد از سوي مهندسان تام در شركت 
هفدهمين  عنوان  به  ايران  نام  آهن،  ذوب 
ثبت  جهان  در  ريل  كننده  توليد  كشور 
مي شود. اين خط توليد با احداث يك بخش 
و  آهن  ذوب   650 نورد  خط  ادامه  در  جديد 
با اعمال تغييرات الزم در خط توليد قديمي 
نورد تيرآهن با همكاري شركت كوتنر آلمان، 
ايجاد شده است كه داراي قابليت الزم براي 
خط  ورودي  آلياژي  شمش هاي  شكل دهي 
ريل، كنترل كيفي دقيق و مكانيزه و اعمال 
برگشتي  ريل هاي  روي  بر  الزم  اصالحات 

است.
در طول اجراي پروژه بالغ بر 110 هزار متر 
بتن  مترمكعب  20هزار  خاكبرداري،  مكعب 
ريزي، دو هزار تن ساخت و نصب استراكچر 
فلزي،  1700 تن نصب تجهيزات مكانيكال، 
كيلومتر   160 و  پايپينگ  كيلومتر   16
كابل كشي برق و اتوماسيون از سوي شركت 
تام اجرايي شده است. بخش قابل توجهي از 
در خط  واقع شدن  دليل  به  اجرايي  عمليات 
موجود  معارضات  با  برخورد  و  قديمي  توليد 
با مشكالت اجرايي زيادي همراه بود ضمن 

به بهانه بهره برداري از خط توليد ريل ملي 
تام نامه ـ گروه تحريريه: با حضور معاون اول رييس جمهور خط توليد 
ريل راه آهن در شركت ذوب آهن اصفهان مورد بهره برداري قرار گرفت.

  گــزارش

كد: 91809

مهندس مرتضي حاجي ابراهيمي مدير پروژه نورد 650           

اينكه به دليل محدوديت زماني، هنگام توقف 
ديسيپلين هاي  اجرايي  عمليات  قديمي،  خط 
مختلف به صورت همزمان ادامه مي يافت كه 
با توجه به محدوديت هاي داخل سالن توليد، 

سختي كار را دو چندان مي كرد. 
 Horizontal)افقي كننده  صاف  دستگاه 
مهمترين  كه    (Straitening Machine
تجهيز خط نورد ريل است، در تيرماه 94، در 
نصب  شد.  نصب  اصفهان  ذوب آهن  شركت 
اين دستگاه 87 تني به دليل ابعاد بزرگ، تناژ 
و  سالن  داخل  فضاي  محدوديت هاي  باال، 
دقت نصب از پيچيدگي خاصي برخوردار بود. 
بدين منظور پس از آماده سازي و نصب شاسي 
دستگاه،  ابتدا با تعبيه يك مسير ريلي ويژه، 
دستگاه به محدوده عملكرد جرثقيل ها منتقل 
شد تا در مرحله نهايي با استفاده همزمان از دو 
دستگاه جرثقيل 100 و 140 تني در موقعيت 

نهايي روي شاسي مستقر شود.
 پيش از اين نيز نصب خرپاهاي طولي 25 
تني سقف توسعه سالن نورد در سه دهانه 42 
به  جرثقيل  دستگاه  پنج  از  استفاده  با  متري 
اجرا شده  ارتفاع 18 متري  طور همزمان در 
بود. در پايان اين مرحله پروژه ريل 65درصد 

پيشرفت داشت.
اول بهمن ماه سال 1394 بود كه خط ريل 
راه اندازي  آستانه عمليات پيش  ذوب آهن در 
قرار گرفت. در اين مرحله، پس از نصب بيش 
از 90 درصد ماشين آالت خط توليد ريل و 
سيستم هاي  لوله كشي  و  نصب  تكميل  با 
هيدروليك، سايت در آستانه اجراي عمليات 
گرفت.  قرار  سياالت  خطوط  فالشينگ 
برق رساني  زنجيره  تكميل  با  عالوه  به 
كيلومتر   110 از  بيش  كابل گذاري  شامل 
ساخت،  ضعيف،  فشار  متوسط،   فشار  كابل 
متوسط،  فشار  تابلوهاي  راه اندازي  و   نصب 
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نماي ايستگاه صاف كننده هاي افقي و عمودي ريل - عكاس:عباس فرشادپور

مراسم رسمي افتتاح پروژه بازسازي و توسعه كارگاه نورد650 
ذوب آهن با حضور مهندس جهانگيري معاون اول رييس جمهور

انبارش ريل هاي توليد شده - عكاس:عباس فرشادپور

ميزهاي غلطكي انتقال دهنده ريل از بستر خنك كننده به ماشين 
صافكاري - عكاس:عباس فرشادپور

دستگاه پرس جهت كنترل مجدد صافي ريل - عكاس:عباس فرشادپور

آخرين وضعيت پروژه بازسازي و توسعه كارگاه نورد 650 ذوب آهن اصفهان

گـزارش تصويري
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آخرين وضعيت پروژه بازسازي و توسعه كارگاه نورد 650 ذوب آهن اصفهان

انبارش ريل توليد شده - عكاس:نادر كرمي

اتاق هاي كنترل كيفي و تست ريل - عكاس:نادر كرمي

انتقال دهنده عرضي ريل پس از كنترل كيفي - عكاس:نادر كرمي

كد: 91810

دستگاه پرس جهت رفع اعوجاج ريل - عكاس:نادر كرمي

محصول توليد شده (ريل) - عكاس:نادر كرمي

گـزارش تصويري
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تام شركتي بي رقيب در سيستم هاي كنترل 
در ايران

طرح هاي  مديريت  شركت  مديرعامل  امامي  مهندس 
: (IPMI)صنعتي ايران

اتوماسيون  و  كنترلي  حوزه هاي  در  تام  توانمندي هاي   
هوشمندانه  سياست  امر  اين  است.  قبول  قابل  و  جذاب 

را مي رساند.  اين شركت  ارشد  مديريت 
اميدواريم بتوانيم از ظرفيت تام در حوزه كنترل و اتوماسيون 
كنترلي  سيستم هاي  حوزه  در  تام  كنيم.  بهره برداري  صنعتي 

در ايران بي رقيب است.
وجود يك پايگاه مديريت دانش در يك شركت اين ويژگي 
را در پي دارد كه حتي در دراز مدت، در صورت عدم حضور 
بلكه  نمي شود  كم  دانشي  ظرفيت  تنها  نه  افراد  از  برخي 

سينرژي نيز در ميان همكاران به وجود آيد كه به اعتقاد من 
افتاده است. اتفاق  اين مهم در تام 

همزمان  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
از  غيرعامل  پدافند  بازديد سازمان  با 
شركت تام، نسخه جديد «تام اسكادا» 

عرضه شد.
مسووالن اين سازمان همچنين بازديدي 
از اين سيستم كه هم اكنون در سايت پرس 
و  داشتند  است،  مستقر  ايران خودرو  جنوبي 
در جريان مديريت اطالعات اين خط توسط 
تحوالت  آخرين  و  تام  اسكاداي  نرم افزار 

كاركرد آن  قرار گرفتند. همكاري با پدافند 
غير عامل، موارد امنيتي چنين محصولي را با 

استاندارد هاي ملي پوشش مي دهد.
حدود دو سال از نصب «تام اسكادا» در 
سالن پرس جنوبي ايران خودرو مي گذرد كه با 
تكيه بر تكنولوژي ربات هاي جديد و اين نرم 
افزار، طي اين مدت بازده خط پرس به لحاظ 
كمي و كيفي به دليل وجود ابزار مانيتورينگ، 
امكان  همچنين  پارامترها  دقيق  ثبت 

گزارش گيري كامل از خطاهاي سيستم بدون 
نقص بوده است و اين موضوع امور نگهداري 

و تعميرات در اين خط را تسهيل كرده است.
محصول  اين  جديد  نسخه  از  رونمايي 
مهندسي بهانه اي شد تا به گونه اي ويژه تر 
به اين شاخصه تام كه تالش براي دستيابي 
به دانش مهندسي است و به خصوص در به 
ثمر نشستن محصول ياد شده نقش داشت، 

بپردازيم. 

كد: 91811

محصول مهندسي اقتصاد مقاومتي عرضه شد؛
 بهره برداري از نسخه جديد نرم افزار «تام اسكادا»

گــزارش  ويژه

 (IPMI)مهندس امامي ـ مديرعامل شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران
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تام نماد جسارت در حوزه مهندسي
مهندس اعواني مديرعامل شركت:

آنچه كه در خصوص شركت تام مي توانم مثال بزنم و اين كه كمتر 
در تجارب قبلي مديريتي خود ديده ام، جسارتي است كه جوانان اين 

شركت در انجام پروژه ها و به خصوص كسب تجارب جديد دارند.
همين پروژه «تام اسكادا» نمادي از اين جسارت است. به واقع 
هرگاه تام اين اراده را داشته كه به دانشي دست يابد به روش هاي 
گوناگون براي دستيابي به آن متوسل شده و حتي اگر دانشي از آن 
در داخل وجود نداشته، از كمك مشاوران خارجي نيز بهره برده است. 
در واقع مي توانم از تام به عنوان نمادي از جسارت و دانش در حوزه 

مهندسي ياد كنم.

به جاي زيمنس«تام اسكادا» استفاده كرديم
مهندس ذوالفقاريـ  مدير مهندسي كنترل و ابزار دقيق:

زماني كه گروه كنترل و ابزار دقيق تام شكل گرفت و نرم افزار 
«تام اسكادا» معرفي شد، تيمي براي تحقيق و توسعه در خصوص 

اين پروژه تشكيل شد. 
بر  و  پرداختيم  دنيا  نرم افزار  چند  بررسي  به  خصوص  اين  در 
اساس فيچرهاي آنها و مزايايي كه داشتند، محصول «تام اسكادا» 
از سال 1391 تا 1393 توليد شد و بدين ترتيب طراحي نرم افزار به 

طور كامل از سوي كارشناسان تام انجام شد.
ايران خودرو قرار بر استفاده از محصول زيمنس  در خط پرس 
بود كه ما اعالم كرديم كه محصول داخلي ما قابليت كار اجرايي 

را نيز دارد.
سالن پرس ايران خودرو شامل 6 خط اصلي است و حساسيت 

بااليي دارد. 
جامع  سيستم  به  اتصال  حال  در  نرم افزار  اين  خوشبختانه 

نسخه جديد «تام اسكادا» داراي انعطاف پذيري 
و امنيت باالتر

دكتر باستاني مدير پروژه «تام  اسكادا »
در نسخه جديد «تام اسكادا» سعي شده از طريق بازخوردهاي دريافتي 
از سايت ايران خودرو همچنين شبيه سازي هايي كه در تام انجام شده، 
برخي كاستي هاي نسخه قبلي مرتفع شده و در نتيجه نسخه DevII اين 
نرم افزار عالوه بر امكاناتي جديد، اكنون داراي انعطاف پذيري، امنيت و 

پايداري بيشتري است. 

اين تفاوت ها هم در Front End Layer و هم در Engine سيستم 
 updates.TAMscada.ir اعمال شده است كه جزئيات آن از طريق

در دسترس است. 
نرم افزار صنعتي «تام اسكادا» در واقع محصولي برآمده از اقتصاد 
مقاومتي و دانش بنيان است كه جزو توليدات كامال ملي و با فن آوري 
روز محسوب مي شود كه با توجه به امكانات و مزاياي آن، قابليت 

صادرات را نيز دارد. 
الزم به ذكر است، اين نرم افزار جامع كه طراحي و اجراي آن از 
سوي مهندسان تام طي سال هاي اخير به انجام رسيده است، داراي 
قابليت جمع آوري، ذخيره سازي و پردازش اطالعات بر مبناي رايانش 
ابري(Cloud Computing)، توسعه يافته است و به راحتي مي تواند 
يك پلنت توليدي را از راه دور و به صورت كامال بهره ور مديريت كند. در 
راستاي ارائه  خدمات متناسب با نياز مشتريان جديد، اين نرم افزار همواره 

در حال تكميل و به روز شدن است. 
توان مهندسي و قابليت هاي «تام اسكادا» نه فقط در يك صنعت 
ريلي،  معدني،  و  فوالد  نفت،  از جمله صنعت  مادر  در صنايع  بلكه 
نيروگاهي و همچنين صنعت خودرو، به صورت كامال كاربردي قابل 
استفاده است و از اين حيث مي توان از آن به عنوان يك محصول ملي 

استراتژيك ياد كرد.

گــزارش  ويژه

ايران خودرو نيز هست.
 اين سيستم به لحاظ امنيتي داراي قابليت هاي فراواني است 
و حتي برخي صنايع نيز خارج از حوزه خودرو خواهان در اختيار 

گرفتن آن هستند.

دكتر باستاني ـ مدير پروژه «تام  اسكادا »

مهندس ذوالفقاري ـ مدير مهندسي كنترل و ابزار دقيق

مهندس اعواني ـ مديرعامل شركت تام
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PBPB                

كد: 91812

 ربـــات هاي هميـــــار
 نسـل جـديـد ربـات هـا؛
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 2(Haptic displays) لمسي  جلوه هاي  و  تصوير1  پردازش  فنآوري 
حاصل اين تالش ها بود. يكي از قابليت هاي جالب توجه فناوري جلوه هاي 
لمسي، قيود قابل برنامه نويسي3 است؛ مثال زماني كه براي حركت يك 
دستگاه در يك مسير خاص از موانعي مجازي (مثل ديوار مجازى) براي 

هدايت آن استفاده مي شود. 
اختراع اولين دستگاه ربات هميار يا 4COBOT  در سال  1996 صورت 
گرفت كه توسط دو محقق5 در دانشگاه Northwest آمريكا به ثبت رسيد 
اما سال 2009 استفاده تجاري اين ربات ها در مقياس وسيع كه توسط 
شركت Universal Robots  بسط، توسعه و توليد شده بود، صورت 
گرفت. تا قبل آن زمان ربات هاي صنعتي براي ارتباط مستقيم با اپراتور 

طراحي نشده بودند.
 اكنون تمامي شركت هاي ربات ساز به علت جذابيت و سهولت استفاده 
از اين ربات ها در حوزه هاي مختلف با ارايه مدل هاي منحصر به فرد خود، 
سعي در به دست آوردن سهم بيشتر بازار دارند. حوزه هاي جديد صنعتي، 
با  تا ساالنه  كرده  وادار  را  آنها  تحقيقاتي  و  نظامي  بهداشتي،  پزشكي- 
ارتقاي توانايي هاي اين ربات ها باشند.  صرف بودجه هاي فراوان در پي 
ارتقاي ايمني به همراه باال بردن مقدار PAYLOAD از اهداف تحقيقاتي 
و جذابترين  داغترين  به  ربات هاي هميار  از  استفاده  آنهاست. هم اكنون 
انسان در كنار  اينكه  تبديل شده است. تصور  ربات هاي صنعتي  بخش 
يك همكار ربات با خيال آسوده كار كند، هم جالب توجه و هم ساختار 

شكنانه است. 

تعريف
به   ،Collaborative Robotيا هميار  ربات   ساده  عبارت  به 
رباتي اطالق مي شود كه در فرآيند ساخت يا تكميل محصول ، 
به انسان بدون هيچ گونه خطري ياري رساند. اين ربات ها داراى 
فضاى مشترك كارى با انسان هستند ولى درعين حال از نظر 
انجام كارهايي  بوده و وظيفه آن  ايمن و كارآمد  فيزيكي بسيار 
است كه براي اپراتور خطرناك، كسل كننده و يا مشكل تر6  است.

گسترده  كاربرد  و  عملكرد  از  صرف نظر  ديگر،  عبارت  به   
ربات هاي صنعتي متعارف، گاهي احتياج به تعامل شانه به شانه 
انسان و ربات در يك سلول اتوماتيك و رباتيك احساس مي شود. 
مثال برداشت وگذاشت يك قطعه سنگين بر روي يك استند و 
مورد  اين  در  انسان.  توسط  آن  روي  بر  تكميلي  عمليات  انجام 
چنانچه از ربات هاي متعارف صنعتي استفاده شود، عالوه بر اشغال 
بيشتر فضاي كاري، پرداخت هزينه  براي نصب، سويچ هاي ايمني 

و فنس ناگزير خواهد بود.

ويژگي هاي فني
ربات هاي صنعتي متداول، وزن و ابعادي به مراتب سنگين تر و بزرگ تر 
از ربات هاي هميار دارند. ظاهر آنها نيز به گونه اي است كه گويي انسان 
را از نزديك شدن به خود برحذر مي دارد. ربات هاي صنعتي متداول به 
چنانچه  و  شود؛  وارد  عمليات  مرحله  به  بايستي  شدن،   teach محض 
به هر دليل بدنه ربات7 به اپراتور برخورد كند، صدمات جبران ناپذير و 
حتي مرگ در انتظار او خواهد بود ولي وسعت و تنوع ابعادي ربات هاي 
صنعتي با Payloadهاي اختصاصي خود (حدودا از kg 5 تا kg 1000)؛ 
باعث شده تا وظايف بسيار متنوعي به آنها محول شود. به داليل ايمني 
و ارگونوميك، ساختمان مكانيكي ربات هاي هميار به گونه اي است كه 

نمي توانند Payloadهاي زياد را تحمل كنند.
نتيجه سبك تر  در  و  ساخته شده  فلز سبك  از  و  آنها كوچك  بدنه   
هستند. تا اينجا حداكثر Payload كه اين ربات ها توانسته اند بدان دست 
 Fanuc شركت CR-35iA 35 است، كه اختصاص به ربات مدلkg ،يابند
دارد. حذف حصارهاي ايمني و سنسورهايي كه به همرا آنها بايستي نصب 
شوند مثل قفل هاي ايمني در هاي فنس، سويچ ها و پرده هاي نوري، يكي 
از نقاط قوت اين ربات هاست كه موجب كم شدن هزينه، كم شدن حجم 

برنامه نويسي شده و صرفه جويي در فضاي عملياتي مي شود. 
در  هميار  ربات هاي  از  بيشتر  استفاده  موجب  خصوصيت ها  همين 
اين  از  قبل  تا  كه  پزشكي شده  و  آزمايشگاهي  علوم  صنايعي همچون 

ميسر نبوده است.
 در يك خط توليد ايستگاه هايي وجود دارند كه اپراتور مجبور به كارهاي 
تكراري و مشقت بار است. اين خستگي و كسالت مي تواند منجر به توليد 
اينجا ربات هاي هميار  يا جراحت كارگر شود. در  محصول بي كيفيت و 

مي توانند به جاي آن ها كاركنند.
آنها خسته نمي شوند و به  علت كنترل بيشتر بر نيروهاي خود ثبات 

بسيار بهتري دارند.

استاندارد ايمني 
استاندارد ISO-10218- 1:2011 مربوط به الزامات ايمني براي ربات هاي 
صنعتي و استاندارد ISO-10218- 2:2014 مربوط به الزامات ايمني براي 
مراقبت هاي فردي در اين زمينه، بايستي توسط تمامي سازندگان ربات 

به منظور تامين ايمني افراد در طراحي ربات رعايت شود. 
استاندارد ISO-TS- 15066 :2016 كه ويژه ربات هاي هميار كه امسال 

صنايع  ميردامادي(معاونت  حبيب   سيد  ـ  تام نامه 
صحيح  شكل  به  روزمره  كارهاي  انجام  براي  خودرويي): 
نياز به هوشياري و دقت داريم. اين نياز از طريق اعضاي 
احساسات  اين  از طريق  آنچه  دقيق  پردازش  و  ما  حسي 
چنانچه  حال  مي گيرد.  صورت  مي شود،  فرستاده  مغز  به 
بدين  باشد،  ويژ گي هايي  چنين  داراي  بتواند  دستگاهي 
معناست كه كارهايي را كه ما انجام مي دهيم، انتظار ميرود 
او نيز انجام دهد. براي تحقق چنين توانايي، سال ها بود كه 
به  بتواند  كه  بودند  دستگاهي  دانشمندان سرگرم ساخت 

چنين توانايي دست يابد. 

1- Image processing technology
 2- از اين تكنولوژي در عمليات از راه دور، واقعيت مجازي و جراحي هاي رباتيك استفاده مي شود. بازي هاي رايانه اي سه بعدي نيز مثالي از اين كاربرد است. 

3-  Programmable constraint
 4- تركيب دو واژه Collaborative Robot (در اين مقاله به ربات هاي هميار اطالق شده است)

5- J. Edward Colgate and Michael Peshkin
6- در برخي از منبع واژه  PFLR به معني Power and force limiting robots به اين ربات ها اطالق شده است.

7- Manipulator

مقـــاله
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(2016) تدوين و تكميل شده، بيانگر الزامات ايمني اين ربات ها و محيط 
كاري شان است. 

الزامات تكميلي كه در دو  اين استاندارد تاكيد مي كند راهنمايي ها و 
استاندارد پيشين آورده شده است، براي عمليات ربات هاي هميار نيز بايد 

رعايت شوند.

 تجهيزات ايمني
ربات هاي هميار بسته به هداف كاربردي، شكل و اندازه، به سنسورها 
و سيستم بينايي مجهز شده اند. در زير به اين تجهيزات اشاره شده است. 

1- سنسور  يكپارچه8
 در صورت احساس نيروي خارجي و در حالي كه اين نيرو بيش از حد 

باشد، ربات حركت خود را متوقف خواهد كرد.
2- تطابق غير فعال9

 اين مشخصه ايمني توسط اجزاي مكانيكي ايجاد مي شود. چنانچه يك 
نيروي خارجي به مفصل وارد شود، مفصل خودبه خود نسبت به اين نيرو 

واكنش نشان مي دهد.
 در اين هنگام و براي اجتناب از هر گونه صدمه اي مفصل در جهت 

عكس حركت خواهد كرد.
3- تشخيص اضافه جريان10

در صورت برخورد با مانع خارجي، نرم افزار ربات مي تواند حركت ربات 
را متوقف كند. 

نيروي برخورد چنانچه بيش از حد باشد، باعث ايجاد جهش ناگهاني در 
جريان مي شود كه در اين صورت حركت ربات متوقف مي شود.

عالوه بر اين تجهيزات سيستم هاي بينايي و دروبين هاي تشخيصي 
ديگري در برخي از ربات هاي هميار مورد استفاده قرار گرفته اند. 11

مزايا و معايب

ربات هاي هميار در حال تكامل هستند، بنابر اين جدا از مزايا، معايب آن 
ممكن در سال هاي آينده از ليست حذف شوند. در كل مي توان موارد زير 

را به عنوان مزاياي اين ربات ها برشمرد:
 سبكي وزن، كه منجر به جابه جايي و نصب راحت آنها شده است. 
اين ويژ گي باعث انعطاف پذيري و چاالكي در طراحي خط توليد مي شود.

 حجم كوچك كه باعث صرفه جويي در فضاي كار مي شود.
داشتن  به  نيازي  كننده  استفاد  كه موجب مي شود  آسان   Teach  

مهارت و علم برنامه نويسي عميق نداشته باشد.
 عدم نياز به نصب حصار هاي ايمني و سنسور ها و پرده هاي نوري.

 قيمت كمتر نسبت به مشابه نوع صنعتي.12 
 

بدين  كرد  اشاره  بدان  معايب  جزو  مي توان  كه  مواردي 
شرح است.

 پيش بار13 كم
اين ويژگي موجب مي شود كه اين ربات ها نتوانند براي هر كاربردي 

به ويژه كاربرد هاي سنگين مورد استفاده قرار گيرند.
 اندازه دسترسي محدود

 محدوده دسترسي به نقطه هدف به اندازه ربات هاي متعارف نيست.
 سرعت كنترل شده

داشتن سرعت كنترل شده به دليل رعايت اصول ايمني سخت گيرانه، 
ناگزير به نظر مي رسد. 

 ايمني بيشتر
براي رسيدن به ايمني تضمين شده كه مورد درخواست كاربران صنايع 
مختلف است، آنها نياز به كار بيشتري در اين زمينه دارند. حال براي روشن 
شدن تفاوت هاي دو ربات از نوع صنعتي و هميار، به مقايسه دو نمونه با 

Payload مشابه مي پردازيم.
 در جدول شماره 1 (كه به شكل سمبليك و نمونه براي مقايسه آورده 

8- Integrated Sensors
 Passive Compliance -9 (مثال ساده آن سيستمي است كه در در هاي واگن مترو نصب شده.)

Over current Detection  -10( مثل سنسور در هاي پاركينگ منزلتان)
11-به جدول ضميمه مراجعه كنيد.

12-  به دليل تنوع فراوان ربات ها و مقدار تجهيزاتي كه همراه ربات ها فروخته مي شود، نمي توان جدولي براي مقايسه قيمت ارائه كرد.
13-Paylaod

Universal Robots بسيار ساده ربات هاي شركت Teach pendant اندازه كوچك كنترلر و

مقـــاله
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شده است)، برتري نسبي ربات UR10 نسبت به ربات 10A-M، كامال 
روشن است.

 پايين بودن مولفه سرعت در ربات UR10، به علت در نظر گرفتن 
مساله ايمني (ارتباط لمسي و مستقيم با انسان)، كاستي به حساب نمي آيد 
مگر اينكه بحث سرعت در توليد محصول در ميان باشد كه البته در آن 

صورت يك نقصان محسوب مى شود.

با  نظر  مورد  نقطه  به  ربات  رسيدن  معني  دقت(به  مولفه  مورد  در   
پايين ترين مقدار خطا) بايد به اين نكته اساسي توجه كرد كه اصوال زماني 
كه از يك ربات انتظار مي رود كاري را كه يك انسان انجام مي دهد، اجرا 
كند، دقت هدف گذارى شده يعنى (0,1±) به اندازه كافي قابل قبول است. 
ولي باز بايد گفت زماني كه ما با يك متد يا يك موقعيت دقيق سرو كار 

داريم، آنگاه ربات 10A-M چيزي است كه ما به آن نياز داريم. 

آينده ربات هاي هميار
طبق تحقيق آماري كه در سايت معتبر Robotic Report به نقل 
از شركت Universal Robots منتشر شده، در حال حاضر كل سهم 
فروش بازار ربات براي ربات هاي هميار پنج درصد از كل ربات هاي فروش 

رفته است.
 انتظار مي رود تا سال 2020  ميالدي فروش ربات هاي هميار نسبت به 

سال 2014 طبق نمودار زير 10 برابر شود.(جدول شماره 2) 
ارزش مالي نيز به دنبال آن رشدي متناسب خواهد داشت، به طوري كه 
در مقايسه با درآمد 25 مليون دالري ناشي از فروش ربات هاي هميار، اين 

رشد به يك مليارد دالر در سال 2020 برسد. 
 payload چنانچه سازندگان بتوانند در آينده عيوب اين ربات ها را مثل

و ايمني، برطرف كنند، بدون شك ربات هاي هميار، آينده اميد بخشي 
خواهند داشت.

 برگشت سرمايه  و هزينه كل  در خصوص نصب نيز اهميت ويژه اي 
براي مصرف كنندگان دارد.

جدول مقايسه اي 
در جدول شماره 3 و 4،   19 مدل ربات هميار كه تا كنون ساخته شده 
به صورت مقايسه اي آورده شده است. دسته بندي بر اساس شركت سازنده 

صورت گرفته است.
 چنانچه آيتمي براي مدلي نامشخص باشد، با اختصار N/A نمايش 

داده شده است.

جدول شماره 1- مقايسه اي ربات هميار UR10 شركت 
FANUC شركتM-10A و ربات صنعتي Universal Robots

جدول شماره 2-آمار فروش ربات هاي هميار از سال 2014 و پيش بيني فروش آنها تا سال 2020 در حوزه هاي ساخت مونتاژ و صنايع مصرفي

مقـــاله
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تام نامهـ  مهدي ناصرشريعت:
 با شوق، در حال باال رفتن از كوه است. سنگي از كنار پايش 
در سراشيب مي لغزد و كبكي از گوشه اي مي دود. هواي بي نقص 

و چشم انداز اطراف سرسبز اما هيچ چيز توجه او را به اندازه 
آنچه در ذهن دارد، به خود نمي كشد. 

فرهنگ و هنر

كد: 91814
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روي  بر  يكبار  كه  را  آنچه  تا  آورده  را  خود  ابزارهاي  تمام 
بيازمايد.  عمال  بود  آورده  كاغذ 

بگيرد. نفسي  تا  مي كند  درنگ  كوه  الراس  خط  در  لحظه اي 
دوردست  منحني  و  خطوط صاف  به  و  مي دوزد  افق  به  چشم   
هم  از  و  مي چيند  هم  كنار  را  خطوط  اين  ذهن،  در  و  شده  خيره 

مي كند.  تفكيك 
نشسته.  جانش  به  ولوله اي  يافت  خواهد  كه  آنچه  از 

قلعه  فراز  بر  كه  بود  ديشب  همين 
وسيع  گستره  و  بود  نشسته  نندنه 
را  باريده  ستاره  آن  بر  كه  را  آسماني 
مي كرد. نگاه  عالقه  تمام  با  و  دقت  به 

و  زيبا  سرزمين  در  نقطه  اين  از   
و  بود  كرده  آسمان  به  سر  هند  مبهم 
زمين،  گردي  به  ستارگان،  گردش  به 
فضا  از  سهمي  چه  كره  اين  كه  اين  به 
مي كرد.  فكر  است،  گرفته  خود  براي  را 
و  مي گشت  مدام  قلعه،  اتاق هاي  در 
نگاه  و  مي رفت  سو  آن  به  سو  اين  از 
خود  ذهن  فضاي  در  را  خود  متمركز 
برسد.  حلي  راه  به  شايد  تا  مي چرخاند 

اسب  بر  سوار  كه  هنگامي  حتي 
سوي  به  سطان1  سپاهيان  خيل  در 
اين  از  فكرش  مي آمد،  سرزمين  اين 

نبود. رها  موضوع 
در  قلعه  پاي  ٌاز  بود.  كار  مقدمات  كردن  فراهم  سرگرم  ديروز 
و  رفت  قراول  را  كوه  نوك  و  كشيد  اسطرالب  و  ايستاد  نقطه اي 

آورد. به دست  افق  با  را  آن  زاويه 
را  باكوه  زاويه  هم  دوم  نقطه  از  و  كرد  را طي  معين  مسافتي   

كرد.  پيدا  را  كوه  ارتفاع  سريع  خيلي  و  كرد  ثبت 

كه  است  رسيده  ارتفاعي  همان  به  و  كوه  فراز  به  او  اكنون 
باشد  داشته  سنگي  بزرگ  اين حجم  به  كاري  اينكه  بدون  ديروز 

بود.  گرفته  اندازه  را  آن 
را  اسطرالب  و  كشيده  نايژه ها  فضاي  آخرين  تا  عميق  نفسي 

مي رود. نشانه  افق  سمت  به 
به  وسواس  و  دقت  با  را  دوردست  افِق  و  كوه  عمودِي  افِق   

طاقت  اوست.  نظر  مورد  كليدي  نكته  افق  اُفت  دست  مي آورد. 
و  اعداد  اين  با  آرامش  در  و  برگردد  قلعه  به  كه  ندارد  را  اين 

كند. كار  ارقام 
پهن  را  قلمدان  و  قلم  و  كاغذ  بساط  كوه  بلنداي  بر  جا  همان   
كاغذ  روي  به  را  كند  مي  فوران  ذهنش  در  آنچه  هر  و  مي كند 
نشايدي  هيچ  كه  مي كند  جمع  را  خود  حواس  تمام  مي ريزد. 

نريزد. هم  به  را  او  محاسبات  مسير 
كاغذ  روي  به  كنان  خش  خش  قلم   
از  يكي  حل  سمت  به  را  او  و  مي لغزد 
او  وقت  چند  اين  دغدغه هاي  بزرگترين 

مي دهد. هل 
شايد  كه  رسيد  خواهد  چيزي  به  او   
و  دقت  اين  با  او  از  قبل  كس  هيچ 

باشد2.  نرسيده  آن  به  اطمينان 
زيباست. انداز  چشم 

كاغذ  و  مي وزد  خنك  و  آرام  نسيم،   
طرف  چهار  در  كه  سنگ هايي  با  كه  را 
به  است  شده  مهار  و  گرفته   قرار  آن 
مي رقصند.  باد  در  بوته ها  گرفته.  بازي 
به  قلم  و  افتاده  كناري  به  اسطرالب 

است.  سنگي  روي 
گل هاي  ميان  در  سرمست  هم  او 
آبِي  آسمان  به  رو  كوه،  اين  رنگ  رنگ 
و  مي پيچند  شادمان  كه  ابرهايي  و  آبي 
لذت  تنها  كند،  فكر  چيزي  به  بي آن كه  و  كشيده  دراز  مي آيند 

مي برد.
بيرون  روستاي  زاده  احمد،  پسر  محمد  توسط  زمين  شعاع 
اين  فراز  بر  خورشيدي   352 شهريور   18 زاده  خوارزم،  كاث  از 

شد:  محاسبه  كوه 
كيلومتر   6339,6      

كه  است  رسيده  ارتفاعي  همان  به  و  كوه  فراز  به  او  اكنون 
باشد  داشته  سنگي  بزرگ  اين حجم  به  كاري  اينكه  بدون  ديروز 

بود.  گرفته  اندازه  را  آن 
را  اسطرالب  و  كشيده  نايژه ها  فضاي  آخرين  تا  عميق  نفسي 

مي رود. نشانه  افق  سمت  به 
به  وسواس  و  دقت  با  را  دوردست  افِق  و  كوه  عمودِي  افِق   

كه  است  رسيده  ارتفاعي  همان  به  و  كوه  فراز  به  او  اكنون 
باشد  داشته  سنگي  بزرگ  اين حجم  به  كاري  اينكه  بدون  ديروز 

بود.  گرفته  اندازه  را  آن 
را  اسطرالب  و  كشيده  نايژه ها  فضاي  آخرين  تا  عميق  نفسي 

مي رود. نشانه  افق  سمت  به 
به  وسواس  و  دقت  با  را  دوردست  افِق  و  كوه  عمودِي  افِق   

33

پي نوشت:
1- سلطان محمود غزنوي در لشكركشي به هند

2- 16,8 كيلومتر كمتر از اندازه گيري  كنوني

فرهنگ و هنر
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دوره  پنجمين  اختتاميه  تحريريه:  گروه  ـ  نامه  تام 
اين  برتر  نفرات  معرفي  با  تام  شركت  ورزشي  جشنواره 
دوره از مسابقات عصر روز 12مهرماه در سالن كنفرانس 

خيام برگزار شد.
در اين مراسم مديرعامل شركت و قائم مقام اجرايي ايشان، برخي 

مديران و تعداد زيادي از برندگان مسابقات حضور داشتند. 
و  انفرادي  دوبخش  در  تام  شركت  ورزشي  جشنواره  دوره  پنجمين 
ميز،  روي  تنيس  شنا،  جمله  از  مختلف  رشته  هفت  قالب  در  و  تيمي 
فوتبال دستي، دارت، شطرنج ، فوتسال و واليبال براي آقايان و خانم ها 

برگزار شد.
اين مراسم مديرعامل شركت ضمن تبريك به  در حاشيه برگزاري 
همه مدال آوران و تقدير از آقاي فرهاد واحدي به عنوان برگزار كننده 
جشنواره، تاكيد كرد: شركت تا حد امكان سعي كرده امكانات ورزشي 

را براي همكاران فراهم آورد و مجموعه ورزشي تام نيز با همين هدف 
احيا شد كه به لحاظ كيفي، كمتر شركتي نمونه آن را در اختيار دارد.

و  نيست  امكانات  اين  از  استفاده  براي  هيچ محدوديتي  افزود:  وي 
توصيه مي كنم كه حتي االمكان در ساعات غير اداري نيز از مجموعه 
ورزشي شركت استفاده كنيد. همچنين فرهاد واحدي مجري برگزاري 
پنجمين دوره جشنواره ورزشي شركت ضمن برشمردن امكانات خوب 
ورزشي موجود در تام و امكان استفاده از خدمات مجموعه پژوهشگاه 
از معدود شركت هاي  با كيفيت، گفت:   به عنوان يك مجموعه  نفت 
امكانات  از  استفاده  مجوز  توانستيم  كه  هستيم  نفت  وزارت  از  خارج 

ورزشي مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت را دريافت كنيم.
رشته هاي  برتر  نفرات  به  كاپ ها  و  جوايز  اهداي  با  نيز  پايان  در 
انفرادي و تيمي، پنجمين دوره جشنواره ورزشي شركت تام نيز به كار 

خود پايان داد.

34

   واليبال
مقام اول - تيم واليبال نگهداري و تعميرات

اعضا: عباس ولي محمدي، فرزاد قلي پور، محمد صالحي، احمد مستكين، 
علي سعادت، داوود سلماني، حميد بزرگي، پيمان ايماني، محمدرضا پور 

مهريان و محمد پسنديده

مقام دوم – تيم واليبال كنترل و بازرسي
مجتبي  تقي زاده،  عليرضا  حسيني،  عبدالحميد  سعيدي،  مهدي  اعضا: 
ايوب  سرمعلي پور،  مجيد  خيرآبادي،  عباس  اقبال زاده،  حسين  مطيعي، 

نظري راد و بهرنگ اصغرپور

مقام سوم – تيم واليبال بازرگاني
اعضا: كمال آسايش، احمد هوشمند، بهمن اميني، شهرام اميني، سيامك 

شماعي، اميررضا گنجي، بهمن بدخش و داوود ساروخاني

تيم اخالق:
 مهندسي B - بهترين بازيكن: حسين اقبال زاده

 

   تيم فوتسال
مقام اول - تيم فوتسال نگهداري و تعميرات

اعضا: حسين خيرخواهان، محمد نظيفي، مجيد صراف، عباس محمدي، قاسم 
جعفري، مهدي مرادي، فرزين بهشتي، مصطفي مهري، حسن خاوري، مهدي 

افراد، مهدي معارف وند و وحيد چاياني

مقام دوم – تيم فوتسال اداري – بازرگاني
اعضا: حسين خسرويي، اردالن جعفرزاده، علي اصغر موحد، اشكان غالمي، 
اميرآقا محمدي، عليرضا حاتمي، رضا زحمتكش، مهدي دليريان، يوسف عبدي، 

روح اهللا جاويد، داوود غياثوند و حسن ساوجي

مقام سوم – تيم فوتسال مهندسي – پروژه ها
اعضا: مهدي الريجاني، نعمت اله چنگيزي، اصغر بسطامي، محسن بهمن آبادي، 
تيماجي،  هادي  شيخ االسالمي،  كيوان  حسن نژاد،  حميدرضا  واحدي،  فرهاد 

رجاءالدين صادقي، پيمان نسودي، محمدرضا تقوي و عليرضا مسگري

تيم اخالق: نت B - بهترين بازيكن: فرزين بهشتي - بهترين گلزن: مصطفي 
مهري با 9 گل

برندگان رشته هاي انفرادي:

برندگان رشته هاي گروهي:

گونـاگون

كد: 91815



نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 22     تابستان 95

                

35 95     تابستان 95     تابستان 95 2235نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 22نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 22

گونـاگون

35

بهترين بازيكن رشته فوتسالآقاي گل رشته فوتسال

برگزيدگان رشته واليبال

رتبه اول رشته شطرنج

نفرات برتر رشته دارت

رتبه اول رشته فوتبال دستي

برگزيدگان رشته فوتسالنفرات برتر رشته دارت خانم ها

نفرات برتر رشته شناي خانم ها

نفرات برتر رشته تنيس روي ميز

رتبه اول شناي آقايان
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تعداد 25 نفر از گروهاي خودرويي ايران خودرو،  
در  سايپا  گستر  سازه  و  زامياد  خودرو،  ايران  تام 
تاريخ 29 مرداد موفق به صعود به قله 4850 متري 

علم كوه شدند.
از  غالمرضائي  ابوالفضل  آقاي  صعود  اين  در  تام  نماينده 
اين  جزييات  در خصوص  وي  بود.  خودرويي  صنايع  معاونت 
صعود گفت: شروع حركت ساعت 10 شب از خيابان ازادي بود. 
پس از طي جاده چالوس ساعت 2:30 دقيقه بامداد به مرزن 
آباد و ساعت 3:15 به بخش حسن كيو كالردشت و ساعت 
فدراسيون  قرارگاه  كنار  ودر  رسيديم  رودبارك  روستاي  به   4
كوهنوردي منتظر نيساني كه از قبل هماهنگ شده بود، مانديم. 
ظرفيت هر نيسان 12 نفربود ساعت 5 صبح بيش از يك ساعت 
از جاده خاكي و نا هموار تا ابتداي تنگ گلو با نيسان رفتيم، از 

ابتداي مسير علم كوه، كوه پيمايي شروع شد.
وي افزود: ساعت 6 صبح به سمت حصارچال  حركت و در 
مسير پاكوب پس از عبور از عرض رودخانه و عبور از پل چوبي  
كم عرض و طي راه پس از دو ساعت وارد دشت زيباي حصار 
چال شديم. پس از صرف صبحانه  كوله ها را سبك و به سمت 

قله حركت كرديم  پس از 6 ساعت كوه پيمايي طاقت فرسا، 
سرانجام  به قله رسيديم.  غالمرضائي در خصوص برگشت از 
قله نيز اين گونه توضيح داد كه ساعت 14:15 به سمت حصار 
چال از مسير شن اسكي حركت كرديم و ساعت 5 بعد از ظهر 
به حصار چال رسيديم و بعد از صرف عصرانه و جمع كردن 
وسايل به سمت تنگ گلو حركت  و ساعت 19 كه با راننده 
هماهنگ كرده بوديم به سمت قرار گاه حركت كرديم وشب را 
در قرار گاه مانديم. صبح فرداي آن روز ساعت 10 بعد از صرف 

صبحانه راهي تهران شديم.

عليرضا ونبينى فرزند رسول(از همكاران شركت) 
جسمانى  وآمادگى  بردارى  وزنه  مسابقات  در 
نونهاالن استان تهران به مقام دوم استان دست 

يافت.
شهرستان  ميزباني  به  شهريورماه  چهارم  مسابقات  اين 
داراي 10 سال سن و  ونبيني  برگزار شد. عليرضا  پاكدشت 
با وجود سابقه كم و البته با مربي گري پدر، در اين رشته به 
تست  اساس  بر  مقام  اين  است.  يافته  دست  مقامي  چنين 
آمادگي جسماني و نمايش حركات يك ضرب و دوضرب و 

كسب امتياز 910 از هزار به دست آمده است.

صعود خودرويي به علم كوه

كسب مقام ورزشي از خانواده تام

كد: 91816

دريافت لوح تقدير و جوايز فرزندان
 ممتـــاز همكاران و كارت تفريحي

و جوايز  تقدير  لوح  نامه، گروه تحريريه:  تام 
فرزندان ممتاز به همراه كارت تفريحي سرزمين 

عجايب، توزيع شد.
مقاطع  در  تام  همكاران  فرزندان  از  حاصله  آمارهاي 
از  90درصد  حدود  كه  مي دهد  نشان  دبيرستان  تا  ابتدايي 
در  هستند.   17 باالي  معدل هاي  و  ممتاز  رتبه  حائز  آنها 
مجموع نيز 218 لوح تقدير( به همراه شارژ كارت نقدي) و 
براي 243 نفر كارت تفريحي سرزمين عجايب توزيع شد.

گونـاگون

كد: 91818

كد: 91817



نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 22     تابستان 95

                

37

                

گونـاگون

مت  و  كاوالكانتى  گويى  مى رسد،  نظر  به 
جزو   MegaBots بنيان گذاران  اورالين، 
كودكى  دنياى  كه  بودند  افرادى  از  گروه  آن 
كارتون هايى  چنين  اين  تماشاى  با  آن ها 
نفر  دو  اين  كه  به طورى  است.  شده  سپرى 
تصميم گرفتند به روياهاى كودكانه خود رنگ 
را  روبات هايى  چنين  اين  و  بخشيده  واقعيت 
بسازند. اكنون آن ها موفق شده اند اولين روبات 
منظور  اين  براى  را  متحده  اياالت  مكانيكى 

آماده كنند.

MegaBots روبات غول پيكر امريكايى
با اين حال، آن ها اولين گروهى نيستند كه 
براى  را  غول پيكر  روبات هاى  شده اند،  موفق 

مبارزه آماده كنند.
Suidobashi در تالش  صنايع سنگين 
روبات غول پيكر  اولين  مشابهى موفق شدند، 
كنند.  طراحى  را   Kuratas نام  به  ژاپنى 
MegaBots به تازگى فرآيند ساخت نسل 
بعدى روبات هاى Mk.III را آغاز كرده است. 
اين تيم به تازگى مستندى درباره نحوه ساخت 
اين روبات و توانايى هاى اين روبات در مبارزه 

سايت  در  را  پينت بال  گلوله هاى  پرتاب  و 
يوتيوب قرار داده است.

Suidobashi روبات غول پيكر ژاپنى
سنگين  پيش صنايع  سال  به يك  نزديك 
 MegaBots با درخواست Suidobashi
مبنى بر مبارزه روبات ها موافقت كرد. هرچند 
برگزارى اين چنين رقابت هايى موضوع جديد 
با  رويارويى دو روبات چهار مترى  اما  نيست 
يكديگر در نوع خود جالب توجه و براي اولين 

بار است كه اتفاق مي افتد.
 روبات Kuratas ژاپنى در سال 2012 و 
با الهام گرفتن از يك انيميشن ژاپنى ساخته 

اين روبات چهارهزار كيلوگرم وزن  شد. 
و  بازو  دو  چرخ،  سه  از  و  داشته 

كابينى كه ويژه اپراتور در نظر 
شده  ساخته  شده،  گرفته 

است. اين روبات قادر 
به حمله گلوله هاى 

است.  پينت بال 
نسل   Mk.II

روبات  دوم 
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جنـگ روبـات هـا به زودى
با  كه  هستيد  افرادى  از  گروه  آن  جزو  اگر  خبر:  دريافت  گروه  ـ  نامه  تام 
كارتون هاى هيجان برانگيز قديمى بزرگ شده اند، شايد به خاطر داشته باشيد، 
روبات هاى غول پيكر آن كارتون ها تا سرحد مرگ با يكديگر مبارزه مى كردند. 
اكنون آن روياهاى كودكانه رنگ واقعيت به خود گرفته اند و سازندگان ابرروبات ها 

خود را آماده مى كنند تا در يك جدال نفس گير با يكديگر روبرو شوند.

كد: 91819

اين  است.   MegaBots در  شده  ساخته 
دارد  وزن  كيلوگرم  6هزار  به  نزديك  روبات 

و توسط دو اپراتور هدايت مى شود. 
نزديك به يك سال پيش كاوالكانتى گفته 
بود: «ما اطمينان داريم، تيم آمريكا قادر است، 
از  گروهى  ما  كند.  فنى  ضربه  را  ژاپنى  تيم 
بهترين متخصصان كشور را در اختيار داريم. 

شكست  كشورمان  داد،  نخواهيم  اجازه  ما 
پيش  سال  يك  به  نزديك  بخورد.» 
كيك استارتر  در  كمپينى   MegaBots
 550 به  نزديك  شد  موفق  و  كرد  راه اندازى 
هزار دالر را براى ساخت اين هيوالى بزرگ 

جمع آورى كند. 
هنگامى كه Mk.III كامل شود، دو تيم از 
اياالت متحده و ژاپن براى اولين بار در جهان 
را رقم  مبارزه روبات هاى غول پيكر مكانيكى 

خواهند زد.
منبع: حميدرضا تائبى ـ شاهراه اطالعات
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گونـاگون

تام نامه ـ مهدي ناصرشريعت: سر او(ع)  را براي ابن زياد آوردند. 
سر ابن زياد را براي مختار، سر مختار را براي مصعب و سر مصعب در مقابل 
عبدالملك مروان گذاشته شد. روزگار پر شتابي بر اين شهر و ديار  و بر اين 

انسان ها و بر اين انتخاب ها مي گذشت!
او(ع) را كشتند و بر پاره هاي او اسب تاختند. 

كشته هاي خود را به خاك سپردند و او(ع) را در اين بيابان رها كردند. گفتند 
باد صحرا شنها را با خود مى برد و اجساد را خواهد پوشاند، هيچ كس خبردار 

نخواهد شد. مي گوييم:« خوارج را كشتيم».
 اين ها هم خوارجي بودند كه قصد فتنه و هرج و مرج در اين امت را داشتند. 

اين را مي گوييم و خالص. و همه چيز پايان يافته است.
اما پيامدهاى ستيز و فداكارى پس از پايان نبرد آشكار مى شود.

روز دهم او(ع) و مردان همراهش، حتى جوانان و پاره اى از خردساالن نيز 
كشته شدند. 

در خيمه ها تنها دو مرد زنده ماندند. غير از اين دو، همه كشته شدند، و بار 
همه چيز بر دوش زني ماند.او(س) باقى ماند و وظيفه اي دشوار را بر دوش 
گرفت. به معني كامل كلمه مصيبت زده بود. رنج را با تمام وجودش و تلخي 

را در تمام كامش حس كرده و لمس كرده بود.
 او(ع) براى او (س) همه چيز است اما اينك به جسد پاره پاره او(ع) رسيده، 
صحنه اي كه كوه ها در برابر اين صحنه ناتوانند، اما او(س) هرگز چنين نيست. 
او وظايفي را بر عهده خود مي ديد. او(س) پاسدار عزت او(ع) و نماياندن او(ع) به 
عنوان مظهر قدرت است نه اين كه او(ع) را ناتوان، ترسو و ضعيف نشان دهد.

 فرياد و ناله و شيون؟
او(س) سنگ ها و نيزه ها و شمشيرها را كنار زد و با دو دستش جسد او(ع) را 

بلند كرد و گفت: خداوندا اين قربانى را از ما بپذير. 
او(س) با اين سخن اعالم داشت كه اين كار به اراده و خواست خودمان بوده 

است، نه اين كه بر ما تحميل شده باشد.
 او(ع) و ياران او(ع)  براي مرگ پيشدستي مي كردند. « قلبها را بر روى زره 
نهاده بودند،گويى براى مرگ از يكديگر پيشى مى گيرند»، گويى به برترين 

جاها و زيباترين آرزوها مى رسند.
چنانكه در مجلس ابن زياد، وقتى پسر مرجانه به تمسخر از او(س) مى پرسد، 

چگونه يافتى آنچه را خداوند با برادرت كرد؟ 
گفت: به خدا سوگند، جز زيبايى چيزى نديدم. 

آنان مردانى بودند كه خداوند مرگ را برايشان مقدر كرده بود و به سوى 
آرامگاهشان رفتند.

« او»   و   « او»

پي نوشت:
اقتباسي از سخنراني امام موسي صدر

 همزمان با اعياد قربان تا غدير، طي  مراسمي، نمازخانه 
اله  با حضور حجت االسالم هاشم  بازسازي شده شركت 
يارپور رييس دفتر امور فرهنگي و اقامه نماز ايران خودرو، 
و  شركت  مديرعامل  ايران خودرويي،  مهمانان  از  جمعي 

جمعي از نمازگزاران روز 28 شهريور بازگشايي شد.
به همين مناسبت مراسم مولودي خواني با دعوت از مداح اهل بيت 
زحمات  از  تقدير  نيز ضمن  مراسم  اين  حاشيه  در  رسيد.  انجام  به  نيز 
جماعت  امام  عنوان  به  علوي  االسالم  حجت  زماني،  االسالم  حجت 

جديد تام معرفي شد.

     نام         جايزه
يك سكه بهار آزادي             نادر زماني ........................ 
نيـم سكه بهار آزادي             محبوبه محرم.................... 
نيـم سكه بهار آزادي             غالمرضا پسنديده............. 
نيـم سكه بهار آزادي             فرهاد واحدي.................... 
            حامد فرزامي نژاد............... ربـع سكه بهار آزادي
            بهرنگ اصغرپور................. ربـع سكه بهار آزادي

نمازخانه جديد شركت بازگشايي شد  

برندگان مسابقه كتابخواني يك تير و دو نشان مشخص شدند

كد: 91821

كد: 91820

كد: 91822

مرحله اول چالش يك تير و دو نشان مربوط به كتاب 
نوشته دكتر سيد مهدي عراقي  كليد در وضعيت روشن 
برگزار و برندگان اين مسابقه كتابخواني جوايز خود را 

كردند. دريافت 
مهر   27 روز  و  اعالم  مهر  ابتداي  از  كتابخواني  مسابقه  اين 
ايشان  به  و  معرفي  برندگان  ذيل  جدول  اساس  بر  كه  شد  برگزار 

اهدا شد. جوايزي 
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