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من شعار امسال را »اقتصاد مقاومتی: توليد - 
مقاومتی  اقتصاد  يعنی  می دهم؛  قرار  اشتغال« 
اين  اشتغال؛  و  توليد  بعد  است،  كلّی  عنوان 
مجموع نقاطی است كه بايستی همه بر روی آن 

متمركز  بشوند.

رئيس جمهور:

از شما كارگران، از شما صنعتگران، متشكر و 

سپاسگزارم كه در توليدات صنعتی مان رشد  قابل 

مالحظه ای داشتيم. سال جديد، سال پيشرفت 

برای  بيشتر  برای ملت عزيز و اشتغال  بيشتر 

جوانان ما خواهد بود.

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

مدير عامل ايران خودرو:

ايران خودرو بزرگترين بنگاه توليدي كشور است 

و عالوه بر نقش غيرقابل انكار در مباحث اقتصادي 

و صنعتي، همواره رتبه هاي برتر شركت هاي 

گروه اشتغالزائي در ارزيابي شركت هاي برتر 

ايران را در اختيار داشته است.
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نگــاهسخن سر دبير

               نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد        عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
بهاری دیگر، با شکوهی شگفت انگیز، بساط سبزینه خود را بر طبیعت بی رنگ گسترد. هم اكنون میل 
به صعود در مسیر تکامل در همه چیز جلوه گر شد. وقت آن است ببینیم چه كرده ایم، چقدر از راه را رفته ایم 

و راه نرفته تا كجاست؟!
مسلما هر دو راه را پایاني نیست اما مسلم این است كه باید دل به بهار داد. در هر فصلي كه باشیم باید 

نو شدن را تجربه كنیم. پوست اندازي اشاره بهار است و باید از طبیعت پند گرفت.
همراهي ها،  همدلي ها،  از  یادآوري  كنار  در  داشت.  زیادي  خاطره هاي  تام  خانواده  براي  گذشته  سال 

مشاركت ها و كار گروهي همکاران مي توان بازخورد آن را نیز در میدان عمل یعني پروژه ها دید.
تام سال گذشته نه به لحاظ تعداد اما به لحاظ كیفیت انجام كارها، دستاوردهاي خوبي داشت. 

مروري هرچند كوتاه بر آنچه كه گذشت نشان از خاص بودن فعالیت هاي تام در عرصه صنعت دارد، به 
خصوص كارهایي كه براي اولین بار در ایران به انجام رسیده و یا خواهد رسید.

نورد 650 به عنوان اولین تجربه داخلي براي تولید ریل ملي در كارخانه ذوب آهن، تله كابین دانشگاه آزاد 
به عنوان اولین پروژه اي كه تام در قامت پیمانکار داخلي ماموریت ساخت برخي قسمت ها را برعهده گرفت، 
به همراه  را  در سطح كشوري  آن هم  منابع  تامین  از  پیچیده اي  پروسه  داراي  كه  خانگیران  گازي  پروژه 
داشت، پروژه فوالدسازي بردسیر كه یک پلنت خاص با قابلیت تولید ساالنه یک میلیون تن بیلت و داراي 
یک پست برق در ارتفاع باالي دوهزار متر است، نرم افزار اسکادا كه نسخه جدید آن امسال عرضه شد و در 
سالن پرس جنوبي ایران خودرو به خوبي پاسخگو بود، خط بدنه پژو 2008 كه طراحي، نصب و راه اندازي آن 
توسط كارشناسان تام به انجام رسیده و ركورد خوبي در راه ا ندازي پشت سر گذاشت، همه و همه بخشي از 

توانمندي هاي تام در كسب و كارهاي مختلف است كه پشتوانه تجربي چندین ساله دارد.
تام به سال 96 هم امیدوار است. با ابالغ سیاست هاي جدید توسعه بازار تام ، تیم بازاریابي نیز به صورت 
منسجم و پویا در تکاپو است. تام به سرمایه هاي خود اعتماد دارد. سرمایه هایي كه همواره پشتوانه حفظ و 

انسجام رسالت تام بوده و هستند.
امیدواریم در سال جدید نیز پویاتر، امیدوارتر و محکم تر از قبل در راه تحقق اهداف تام، گروه معظم صنعتي 

ایران خودرو و صنعت كشور گام برداریم.

كد: 91823
آنچه گذشت و آنچه باقيست ...

   دكترمحمدرضا معظمی، رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع 
ايران )ايدرو( ضمن اشاره به انعقاد 6قرارداد با خودروسازان خارجی، 
اظهار كرد: تا پايان سال جاری توليد انواع خودرو در كشور به يك ميليون 

و 300هزار دستگاه خواهد رسيد. 
وي افزود: از جمله شركت های خارجی كه ایران با آن ها در حال انعقاد قرارداد 
است، بنز است كه تا پایان سال جاری قرارداد خود را با شریک داخلی امضا خواهد 

كرد.معظمی در این همایش ابراز داشت كه انتقادهایی كه مردم نسبت به صنعت 
خودروی ایران دارند، به این دلیل است كه انتظار بیشتری از این صنعت دارند و در 
سال های آینده ثمره تصمیمات امروز مدیران این عرصه مشخص خواهد شد. رئیس 
هیات عامل ایدرو، خاطرنشان كرد: در سال 20۱6، 9۳میلیون دستگاه خودرو در 
جهان تولید شد كه ارزش مالی صنعت خودرو در جهان حدود 2000 میلیارد دالر بوده 
و حدود 500میلیارد دالر نیز صنایع خودروسازی به دولت ها در جهان مالیات داده اند.

  مهندس هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو از 
انعقاد قرارداد همكاری با يك شركت طراحی خودروی ايتاليايی – آلمانی 
ظرف يك ماه آينده خبر داد و گفت: اين قرارداد برای توليد پلتفرم ملی 

در ايران و قطعاتی چون موتور، گيربكس و اكسل خواهد بود. 
وی با بیان اینکه در این قرارداد زنجیره كامل تولید پلتفرم دیده شده و انتقال 
فناوری و بومی سازی نیز در آن صورت خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: این قرارداد 

مهمترین قرارداد تاریخ صنعت خودروی ایران برای تولید پلتفرم ملی خواهد داد. 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد: در سال ۱۴0۴ ایران باید به جایگاه 
ایران خودرو یک  تنها در  این سال  تا در  یابد  آسیا دست  تولید خودرو در  پنجم 
میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد. او ادامه داد: در سال 2025 
تعداد خودروهای در حال تردد در جهان به یک میلیارد و 800 میلیون دستگاه 

افزایش خواهد یافت.

كد: 91825

امضـای قرارداد ایـران خـودرو بـا
 یک شرکت طراحی ایتاليایی- آلمانی

  وزير نيرو از فعاليت 76هزار مگاوات نيروگاه در كشور خبرداد و 
گفت: 18 هزار مگاوات نيروگاه نيز در دست احداث است. 

حمید چیت چیان در آئین  آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بخار ۱۴00 مگاواتی 
یکدیگر  با  در سطوح مختلف  دیرباز  از  روسیه  و  ایران  داشت:  اظهار  سیریک، 
ارتباط دارند و صنعت برق دو كشور همکاری طوالنی مدتی را تجربه كرده و تا 
كنون چند نیروگاه توسط شركت های روسیه در ایران احداث شده است، امروز 
شاهد همکاری ویژه در یک پروژه بزرگ نیروگاهی بین دو كشور هستیم.  وزیر 

نیرو، اجرای این پروژه را یکی از برنامه های اصلی كشور جهت تحقق توسعه 
حال  در  نیروگاه  مگاوات  76هزار  كشور  در  اكنون  افزود:  وي  دانست.  مکران 
فعالیت و بهره برداری است و وزارت نیرو در راستای توسعه و ارتقای كشور و 
توسعه فعالیت های اقتصادی افزایش تولید برق را در دستور كار قرار داده است. 
وی از احداث ۱6هزار مگاوات نیروگاه جدید در كشور خبر داد و گفت: با شروع 
هزار   ۱8 مرز  به  میان  این  سیریک،  مگاواتی   ۱۴00 نیروگاه  اجرایی  عملیات 

مگاوات نیروگاه جدید می رسد.

    مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از نهايی 
بودن قرارداد مشاركت سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شركت 

رنو خبر داد.
وی با بیان اینکه با هیات كره جنوبی صحبت كردم و صریحا گفتم كه اگر بازار ایران 
را می خواهید، باید در ایران سرمایه گذاری كنید، خاطرنشان كرد: آن ها ظاهرا دارند سر 
عقل می آیند و با كرمان خودرو توافقی كرده اند كه البته ما از آن راضی نیستیم و نباید فکر 
كنند كه اینجا فقط بازار آن هاست، بلکه باید به سرمایه گذاری و تولید مشترک بپردازند. 

نعمت زاده ادامه داد: از خودروسازان می خواهم نسبت به ارتقاي خدمات فروش و پس 
از فروش خود اقدام كنند زیرا مردم نسبت به آنچه از ما می بینند، قضاوت می كنند نه 
آنچه كه ما دوست داریم مردم بگویند. وی با بیان اینکه سال آینده استاندارد آالیندگی 
خودروها باید به یورو 5 ارتقا یابد، خاطرنشان كرد: در سال های گذشته با ارتقاي استاندارد 

آالیندگی به یورو ۴، یک میلیون تن از میزان آالیندگی خودروها كاسته شده است.

كد: 91826

كد: 91824

انعقاد ۶ قرارداد در صنعت خودرو
 با شرکت های خارجی

۱۸ هزار مگـاوات نيروگـاه
 جدید در دست احداث است

كد: 91827

قرارداد با رنو در مرحله نهایی است
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هر سال 16 دي ماه مهياي سالي جديدي از تالش و پيشرفت  
نيز  امسال  مي شويم.  آينده  سمت  هب  عبور  رباي  اراده اه  تجميع  و 

نوزدهمين سالروز اتسيس شركت را پيش رو داريم. 
چالش اهي  فرودِ  و  فراز  رد  و  پخته رت  روز  هر  سال اه  اين  طي  اتم 

پيش رو با تجرهب رت از گذشته شده است. 
اتم رد كنار همه انماليمات تمام توان خود را هب كار بست ات نيروي 
راقبت  مسير  رد  همچنان  و  ندهد  دست  از  را  خود  پيشرفت  محركه 
رد  عملياتي  و  علمي  توان  ارتقاي  رد  مورث  عنصري  سازندگي،  رباي 

اجراي رپوژه اهي مهندسي كشور باشد.
و  دولت  تالش اهي  ردساهي  اقتصادي  آافق  شدن  گشوده  با   
وسيع رتي  عمل  ن  ميدا اكنون  تحريم اه،  ساهي  شدن  كمرنگ رت 
ف  اهدا پيشبرد  رد  خود  توانمندي اهي  با  ات  دارد  قرار  اتم  ربارب  رد 
رد  حضور  باشد.  داشته  پيش  از  بيش  مشاركتي  كشور  توسعه اي 
سهم  كسب  سوي  هب  حركت  و  كشور  صنعت  مختلف  رصه اهي  ع
قوي  پيشران  نيروي  از  نشان  كار،  و  كسب  بازاراهي  از  بيشتر 

فوق  ف  اهدا هب  رسيدن  رد  منسجم  انگيزه اي  محصول  و  داشته 
شركت  تولد  ژپو،  قرارداد  امضاي  با  فرجام  اين  مطلع  است. 
خورد  رقم  اتم  رباي  متعدد  كاري اهي  هم تعريف  و  كاپ  اي مشترك 
همچنان  آينده  سال اهي  طي  خوردو  رصه  ع رد  گفت  مي توان  و 

حرف اهي زيادي رباي گفتن خواهيم داشت. 
توسعه  ششم  ربانمه  و   96 بودجه  رد  دولت  وژيه  گاه  ن هب  توجه  با 
پيش بيني مي شود كه رد صنايع غيرخوردويي نيز بتوانيم بيش از گذشته 

رضه كنيم. رصه صنعت ع توانمندي اهي خود را هب ع
بودند،  ما  ياور  و  يار  مسير  اين  رد  كه  كساني  تمام  از  مي دانم  شايسته 
و  آورم  عمل  هب  وژيه  قدرداني  شركت  گرامي  كاران  هم خصوص  هب 

اين زاردوز  خجسته را هب همه شما تبريك بگويم.
                                                                     

                                                                                                                    با آرزوي توفيق روزافزون
                            مظفر اعواني                                                                                   
مدريعامل و عضو هيات مدريه

پيام مدريعامل     هب مناسبت سالروز اتسيس شركت اتم

كد: 91828

مهندس مظفر اعواني، مديرعامل شركت تام ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان

 ويژه  شانزدهمين
سالگرد تاسيس تام
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توانمندي ساخت یک مجموعه کامل  خودروسازي را داریم

جزیيات همكاري هاي رباتيک تام با  ُکره و آلمان

كد: 91829

معاون گروه خودرويي تام عنوان كرد:

8

مهندس ايمان احتشام شهابي، معاون گروه خودرويي تام ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان

                

9

یافت. چند سالن رنگ، بدنه و پرس ایجاد كرد. یک 
سالن تزیینات احداث و یکي از سالن هاي وقت را به 
روز كرد. تالش بعدي تام در راستاي بهبود كیفي 
و تنوع محصول بود. ظرفیت تولید نیز از ۱00هزار 
دستگاه به یک میلیون دستگاه افزایش یافت و در 
نتیجه بستر خوب مهندسي كه در تام ایجاد شد، 
سایت هاي ایران خودرو در خارج از تهران نیز مثل 
خراسان و تبریز و سایت هاي خارجي مانند سنگال، 

سوریه و ونزوئال احداث شد.

واحد  تاسيس شد يك  تام  كه  زماني   
مهندسي نيز در ايران خودرو مستقر بود. بنا به 
برخي گفته ها در آن زمان تصميم گرفته شد 
بنياني  تا امور مهندسي به تام واگذار شود. 
كه از صفر كار خود را آغاز كرده بود و تجربه 
مهندسي چنداني نداشت، چطور با ترديدهاي 

پيش روي خود كنار آمد؟ 
از ابتدا هم قرار نبود كه مهندسي ایران خودرو 
در تام متمركز شود. رسالت تام طراحي و مهندسي 

خطوط تولید است. 
تیم هاي مهندسي  این شركت در  هرچند كه 
ایران خودرو جایگاه خود را داشت ولي جریان تولید 
در ایران خودرو، خود به مهندسي جداگانه نیاز دارد. 
اقدامات الزم در خصوص تغییرات محصول و ارتقاي 
كیفي در زمره فعالیت هاي مهندسي در ایران خودرو 
تعریف شده بود. توسعه و ایجاد خطوط تولید هم  قرار 
بود به تام واگذار شود كه در این راستا واحدهاي قالب 
و جیگ و خدمات فني منحل شدند و ماموریت آنها 

در تام متمركز شد. 

از 11 ربات قديمي كه تام با استفاده   
از نقشه هاي شركت سازنده آلماني موفق به 
راه اندازي آن شد و مورد استفاده قرار نگرفت 
آيا  نهايت  در  بگوييد؟  ما  مخاطبين  براي 

كاربردي نيز برايشان تعريف شد؟
تام از دو مسیر وارد حوزه ربات شد. یکي خط بدنه 
سمند بود كه ایران خودرو قبل از تاسیس تام قرارداد 
آن را امضا كرده بود و همزمان با تاسیس تام قرار بود 
این خط راه اندازي شود. نصب و راه اندازي ربات هاي 
آن در سال 78 به تام واگذار شد و تیمي از تام به 
شركت هیوندایي كره جنوبي رفتند. البته قبل از آن 
یک سري آموزش هاي تئوریک دیده بودند. همزمان 
با آن خط بدنه دست دوم BMW خریداري شده 
بود كه داراي تعداد زیادي ربات كوكا بود و دمونتاژ 

آن به تام واگذار شد.
سالن  در  و  آمد  ایران   به  كه  تجهیزات  این   
بدنه سازي چهاركاره نیز مورد استفاده قرار گرفت، 
اورهال این ربات ها و راه اندازي مجدد آنها توسط 
همان تیمي كه براي آموزش  به كره رفته بودند، 
به انجام رسید. همچنین تام حدود پنج ربات را از 
روي ربات هاي هیوندایي از طریق مهندسي معکوس 

ساخت. 
ولي تام به حوزه ساخت ربات ورود نکرد با این كه 

در مقطعي تصمیم به این كار نیز گرفت

ورود براي ساخت ربات از لحاظ اقتصادي براي 
مصرف سالیانه كمتر از ۱00 ربات توجیه پذیر نیست. 
این شد كه تصمیم به خرید ربات گرفته شد و مقرر 
شد كه تام در حوزه پیاده سازي اپلیکیشن هاي ربات 
در بخش هایي نظیر جابجایي قطعات، جابجایي 
مواد مذاب، جوشکاري، پاشش PVC و سیلر و 
پاشش رنگ متمركز شود. بدین ترتیب تولید ربات 

از ماموریت كاري تام خارج شد.

 اين ربات ها االن كجاست؟
سازمان  با  قرارداد  قالب  در  ربات  دستگاه  پنج 
گسترش و نوسازي ایران ساخته شد كه یک دستگاه 
ربات االن در نمایشگاه و سوله ربات تام موجود است. 
سه ربات به ایران خودرو فروخته شد و یک ربات 
دیگر نیز براي انجام فعالیت هاي آموزشي در مركز 

آموزش ایران خودرو مستقر است.

انجام  به  كه  آموزش هايي  جزييات  از   
رسيد براي ما بگوييد.

در ابتدا دو نفر مهندس مکانیک و دو نفر مهندس 
برق در خصوص یک دوره سه ماهه آموزشي به 
شركت هیوندایي اعزام شدند.  بعد از آن نیز  چندین 
گروه دیگر نیز براي دریافت آموزش هاي تکمیلي  
مغیث،  عطارسیدي،  آقایان  شدند.  اعزام  كره  به 
شادكام،  رستگار،  میرزا،  حاجي   كرباس فروش ها، 
بهنام و ... از اولین نفرات تام بودند كه آموزش هاي 

تخصصي و علمي را فرا گرفتند.

 سيكل انتقال و دريافت تكنولوژي حوزه 
رباتيك به تام چگونه انجام شد؟ 

با  متناسب  گروهي  هر  در  الزم  برنامه ریزي 
پروژه مورد نظر به انجام مي رسید. در قراردادي كه 
با صاحب تکنولوژي نیز به انجام مي رسید، آموزش 
هسته اولیه كار بود. تام در پروژه هاي بعدي خود به 

سراغ برند كوكاي آلمان رفت.

 يعني برند هيوندا را رها كرد؟
هیوندا در آن زمان برند خیلي مطرحي در مقابل 
در  نبود.  كوكا  و   ABB ،فانوک چون  برندهایي 
مجموع معیارهاي در نظر گرفته شده تصمیم به 

استفاده از برند كوكا گرفته شد.

 كار با كوكا در مقايسه با هيوندايي چگونه 
بود؟ 

در اینجا دیگر سیاست ها از حالت پروژه  محور 
خارج شد و بر اساس سرفصل هاي آموزشي كوكا 
برنامه ریزي انجام شد. با شکل گیري گروه تعمیرات، 
دریافت  براي  بار  اولین  براي  هم  تعمیرات  تیم 
آموزش هاي الزم و تخصصي به مركز آموزش كوكا 
اعزام شدند. آموزش هاي كالسیک در خصوص همه 
اپلیکیشن ها با عمق بیشتري پیگیري شد. در مجموع 
طي چهار سال چندین گروه و تیم كاري از سال 80 

تا 8۴  براي آموزش به آلمان اعزام شدند. 

 ولي بعد از آن باز هم به سمت ربات هاي 
هيوندايي رفتيد. كيفيت هيوندايي االن با گذشته 

فرق كرده است؟
با توجه به ارتقاي كیفي ربات هاي هیوندایي و 
قیمت مناسب تر نسبت به سایر برندها در سال هاي 
اخیر و البته تحریم هایي كه اتفاق افتاد، مجددا با 
ربات  تعداد  بیشترین  هیوندایي همکاري كردیم. 
در سالن هاي بدنه سازي)غیر از سالن شماره 5 كه 
همگي كوكا هستند( هیوندایي است كه جهت تولید 
خودروهایي چون رانا و دنا در نظر گرفته شده است. 
البته بیش از نیمي از ربات هاي ایران خودرو را برند 

كوكا تشکیل مي دهد.

 كيفيت ربات را چه شاخص هايي تعيين 
مي كند؟

این شاخص ها شامل دقت، تکرارپذیري، طول 
عمر كاري، محدوده كاري و سهولت به كارگیري و 
تعریف برنامه و یک سري جزییات فني است. دقت 
ربات روي كیفیت كار اپلیکیشن به كار گرفته شده 
تاثیرگذار است. كار با ربات سازها بسته به نوع فعالیت 
انجام مي شود، به عنوان مثال پژو براي خطوط خود 
و با توجه به مبحث یکپارچه سازي، شركت فانوک را 
به عنوان شریک تجاري خود انتخاب كرده است. 
داشتن تنوع ربات مستلزم تامین بخش عمده اي از 
قطعات یدكي مي شود كه خود این مساله هزینه بردار 

است.

اولين تجربه عملي تام در خط توليد،   
ساخت سلول رباتيك ايستگاه صندوق عقب 

پژو پارس بود، چطور اين كار به انجام رسيد؟
این پروژه اولین پروژه اي بود كه از سوي تام به 
بهره برداري رسید. این پروژه شامل دو پرس همینگ 
بود كه در دو مرحله درب محصول پژو پارس را تولید 
مي كرد. كار بدین شکل بود كه قطعه بر روي یک 
میز گردان اتوماتیک)turn table( قرار مي گرفت 
كه در وجه مقابل این میز گردان ربات قرار داشت. 
نصب پرس هاي همینگ، نصب و راه اندازي ربات، 
طراحي turn table و ساخت  و فیکسچر روي 
آن یک سلول را تشکیل مي داد كه درب صندوق 
 turn table عقب پارس را تولید مي كرد. طراح

نیز من بودم.

 خط چهاركاره بعد از اين پروژه به انجام 
رسيد؟

ایستگاه صندوق  رباتیک  پروژه ساخت سلول 
عقب پژو پارس در واقع بخشي از خط چهار كاره 
بود. به همین منظور قراردادي با شركت ووشین كره 
جنوبي براي ایجاد خطي با ظرفیت تولید ۳0دستگاه 
در ساعت كه سطح اتوماسیون باالیي نیز داشت، به 
امضا رسید كه قرار بود روي این خط چهار محصول 
۴05، پارس، ۴05 استیشن و آردي تولید شود. قبل از 
آن پروژه، تولید پژو ۴05 با استفاده از یک خط كامال 
دستي كه جیگ و فیکسچرهاي آن از پژو تأمین شده 
بود، آغاز شده بود. پس از آن یک خط تولید نیمه 

محمد كياني: شركت تام ايران خودرو از جمله شركت هايي است كه تقريبا مشابه آن چه در داخل و چه در خارج 
از كشور به سختي يافت مي شود، شركتي كه در ابتداي راه خودروساز شدن ايران خودرو، در راستاي افزايش 
توان اتوماسيون و ظرفيت توليد اين شركت بنيان نهاده شد. تام توانست پس از كسب تجربه و آموزش هايي 
كه از كره و آلمان دريافت كرد، به تدريج توان خود در ساخت خطوط و كارخانه هاي خودروسازي را تقويت كند و 
با تعريف پروژه  سايت هاي خارجي توان خود را  ارتقا داد. كار به گونه اي پيش رفته كه به گفته معاون خودرويي 

تام، اين شركت اكنون توانمندي ساخت يك مجموعه كامل  خودروسازي را دارد.
چگونگي راه اندازي اولين خط چهاركاره ايران خودرو، ساخت چندين ربات، ساخت پلنت هاي داخلي و خارجي و 
تحليل شرايط موجود از جمله مباحثي است كه با مهندس ايمان احتشام شهابي) كه از اولين پروژه تام و حتي 
پروژه هاي صادارتي در اين شركت حضور داشته(، در اين مصاحبه پرداخته ايم.  وي از اواخر سال 1389مديريت 
گروه بدنه و پرس و در ادامه لجستيك را بر عهده داشته است و از سال 1393 تاكنون كه حوزه خودرو يكپارچه 
شد، معاون گروه خودرويي تام بوده و معتقد است تام توانمندي ساخت يك مجموعه كامل خودروسازي را دارد.

 سال 1376 كه شركت تام ايران خودرو 
تاسيس شد در آن زمان ايران خودرو پيكان، 
آردي، پيكان وانت و 405 توليد مي كرد، به 
واسطه حدود يك دهه فعاليت، اين شركت 
توانست تيراژ و تنوع توليد خود را به ميزان 
قابل توجهي افزايش دهد. به عنوان يكي از 
قديمي ترين همكاران خودرويي، چه تعبيري از 

اين تحول داريد؟
به  تصمیم  ایران خودرو  هفتاد  دهه  اوایل 
در  تنوع  ایجاد  آن  از  بعد  و  گرفت  داخلي سازي 
محصوالت و افزایش تیراژ مورد نظر قرار گرفت . به 
همین منظور در درجه اول تصمیم به تاسیس ساپکو 

گرفته شد و براي ایجاد تنوع در تولید محصول و 
ایران خودرو  تحقیقات  مركز  شدن،  خودروساز 
راه اندازي شد. خدمات پس از فروش هم به ایساكو 

واگذار شد. 
دراین میان براي تکمیل زنجیره تولید خودرو به 
طریق بومي، نیاز به تاسیس شركتي بود كه بتواند 
نیاز  اساس  بر  را  ایران خودرو  صنعتي  اتوماسیون 
آن تامین كند كه در این حوزه خال وجود داشت. 
به همین منظور براي افزایش ظرفیت و افزایش 
اتوماسیون خطوط تولید نیز شركت تام تاسیس شد. 
براي پر كردن این خال، تام مامور شد كه در كمترین 
زمان بتواند جذب فناوري داشته باشد و با كسب 

دانش روز، خطوط تولید ایران خودرو را توسعه دهد. 
با تعریف این ماموریت، تام شروع به رشد كرد و 
عمده رشد آن نیز طي سال هاي 78 تا 80 رخ داد. در 
این میان گروه هاي رنگ، بدنه، قالب و پرس، ربات، 
الکتریکال و واحدهاي پشتیباني ایجاد شدند. همزمان 
با آن نیز براي جذب نیروهاي متخصص و كسب 
دانش از شركت هاي صاحب تکنولوژي اقدام و با آنها 

قرارداد امضا شد.
 آموزش  پرسنل به صورت كالسیک و حین كار 
نیز به انجام رسید و تام در نهایت قواي پشتیباني خود 
را تقویت كرد. به گونه اي كه طي چهار تا پنج سال 
ایران خودرو به تمام برنامه هاي توسعه اي خود دست 
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كار در كشورهاي خارجي را نداشتیم و كشوري نیز كه 
براي این كار انتخاب شده بود پتانسیل صنعتي باالیي 
نداشت. كل تجهیزات در ایران ساخته شد و یک خط 
كامال دستي براي خودرو سمند قرار بود راه اندازي 
شود. درست كه تجربه خارجي نداشتیم ولي قبل از 
آن طراحي و اجراي یک سایت كامل خودروسازي 
)ایران خودرو خراسان( را در كارنامه داشتیم. هنگام 
راه اندازي نیاز داشتیم پتانسیل صنعتي آن كشور را 
ارزیابي كنیم. یک تیم از گروه هاي مختلف تام به 
سوریه رفتند تا ببینند از چه پتانسیل هاي صنعتي 
مي توان در آنجا بهره برد. بر اساس یک مطالعه 
میداني برخي امور را برون سپاري كردیم ولي عمده 
كار را خودمان انجام دادیم. فاز یک آن مربوط به 
سالن تزئینات بود. در فازهاي بعدي سالن هاي بدنه 
و رنگ نیز اضافه شدند. این كارخانه تا قبل از بحران 
سوریه مشغول تولید بود و خوشبختانه بر اساس 

اطالعات دریافتي كارخانه سالم است. 

 پس تجربه خوبي بود؟
كار با پیمانکار خارجي، تجربه با ارزشي بود. بخشي 
از تجهیزات خط جزو آورده هاي ایران خودرو بود و 
با ترک تشریفات به تام واگذار شد ولي تأسیسات 
زیربنایي پروژه را تام در یک مناقصه بین المللي برنده 
شد و اولین مناقصه موفق بین المللي ما نیز همین بود.

 گويا در سنگال شرايط متفاوت تر بود؟
كار در همان اندازه سایت سوریه بود ولي با این 
تفاوت كه دیگر آن حداقل زیرساخت صنعتي كه در 
سوریه بود، در سنگال وجود خارجي نداشت و هیچ 
پیمانکار خارجي نیز براي برون سپاري برخي امور در 
آنجا نبود. نیروهاي بومي نیز گرفتیم ولي در سطح 

خیلي مبتدي و براي انجام كارهاي خیلي ساده! 

 در سايت سنگال بعضي همكارانتان از 
شرايط عجيب محيطي و خاص اين كشور 
افريقايي مي گويند و حتي ترس از حيوانات 

وحشي منطقه، همين طور است؟
حیوان درنده آنجا نبود و حیات وحش عجیبي نیز 
نداشت چیزي كه بیش از همه در آنجا موجب نگراني 
مي شد بحث بیماري هاي ماالریا و تب زرد بود. البته 
پیش بیني هاي الزم انجام شد و تمامي نفراتي كه به 
منطقه اعزام شدند واكسیناسیون الزم را با هماهنگي 
واحد HSE شركت در انیستیتوپاستور انجام مي دادند 
و براي ماالریا دارویي بود كه باید در آنجا مصرف 
مي كردند و محل خوابگاه سایت به پشه بند مجهز 

شد. 

 خودتان هم آنجا بوديد، خاطره خاصي از 
سنگال داريد؟

آن زمان كه رفتم سنگال به این فکر مي كردم 
كه اصال چرا این پروژه اینجا تعریف شده است! 
در مملکت آنها آن قدر فقیر بود كه كسي اصال 
توان خریداري محصول تولیدي را نداشت. قبل از 

خودروسازي خیلي صنایع مي توانست شکل بگیرد 
بود.  اشتباه  آنجا  پروژه اي  چنین  تعریف  اصال  و 
۱0درصد جامعه ثروتمند بودند و بقیه فقیر و اصال 
طبقه متوسطي در آنجا تعریف نمي شد، این در حالي 
بود كه خودرو سمند براي یک طبقه متوسط طراحي 
شده بود و عمال  مشتري نداشت. شاید تنها كانالي 

براي ورود به بازار آفریقا محسوب مي شد.

 چقدر خودرو در آنجا توليد شد؟
شاید كمتر از هزار دستگاه. سالن بدنه و رنگ 
آن هیچ وقت به بهره برداري نرسید؛ چرا كه تامین 
برق سالن رنگ از سوي شبکه تامین برق منطقه 
امکان پذیر نبود. قرار بود دولت برق را تامین كند كه 

نشد.

 پس اين هزار دستگاه را به چه كساني 
فروختند؟

عمدتا به صورت ناوگان تاكسي در منطقه مورد 
استفاده قرار گرفت. در شهر داكار تاكسي سمند زیاد 
مي دیدیم. بازار خودروهاي دست دوم آنجا داغ بود. 
خودروهاي دست دوم پژو مخصوصا در آنجا فروش 
خوبي داشت كه عمده آنها  دیزلي بودند . بعدها  
شنیدیم كه موتورهاي دیزل را از روي خودروهاي 

دست دوم باز و روي سمند نصب مي كنند.

 امكان پذير بود؟
پلت فرم سمند با ۴05 یکسان است و موتور دیزل 
را از روي سایر خودروهاي پژو باز مي كردند و روي 
سمند مي بستند و به راحتي این كار را انجام مي دادند. 
به دلیل فقر منطقه بیشتر سوخت گازوییل كه ارزان تر 

بود، استفاده مي شد.

 علت ماندگاري تام در شرايط مختلف را 
در چه مي دانيد؟

دلیل آن سیاست هاي توسعه بازاري بود كه تام 
در ادامه راه خود تعریف كرد. اگر این اتفاق نمي افتاد 
یا باید منحل و یا به شدت كوچک مي شد. هرچند 

ایران خودرو نیز حمایت هاي خود را ادامه داد ولي از 
سال 88 توجه به بحث تیراژ تولید اهمیت بیشتري 
یافت و به واسطه تشدید تحریم ها، شركت هاي 
خودروساز متمركز بر تولید با امکانات موجود بودند و 
شركت تام در آن سال ها در سایر حوزه هاي كسب و 
كار نظیر صنایع معدني)فوالد(، نفت و گاز، نیرو، حمل 

و نقل و ... توسعه یافت.

اگر جاي مديرعامل ايران خودرو بوديد   
و در تام توسعه بازاري نيز وجود نداشت، چه 

تصميمي براي آينده آن مي گرفتيد؟
تام در حال حاضر فعالیت هاي متنوعي در حوزه 
كسب و كارهاي غیرخودرویي به مانند آنچه بدان 
را  شركت  این  فعالیت  عمده  و  دارد  شد،   اشاره 
تشکیل مي دهد. موضوع ركود و توقف فعالیت در 
كل بخش هاي صنعت و سرمایه گذاري دور از انتظار 
است ولي چنانچه فضاي كسب و كار داخلي باعث 
توقف طرح هاي مهندسي و پیمانکاري شود، طبعا 
سهامداران متناسب با استراتژي خود، تصمیمات الزم 

را اتخاذ مي كنند. 

 تام نيز به مانند خيلي شركت هاي ديگر 
در معرض جذب و تعديل منابع انساني قرار 
دارد. با توجه به اين كه اين شركت مدعي 
است كه در ايجاد خطوط توليد و اتوماسيون 
صنعتي نمونه مشابهي در كشور ندارد، با وجود 
اين موضوع، پتانسيل مهندسي و پايگاه دانشي 
مديريت  به چه شكل  معاونت خودرويي  در 

مي شود؟
كاري كه ما در این حوزه انجام دادیم، استانداردسازي 
فعالیت هاست. یک سري دستورالعمل هاي مدون هم 
براي نگهداشت این تجربه ها تدوین كردیم و هم 
سعي كردیم به وسیله آن پتانسیل حوزه هاي مختلف 
خود را حفظ كنیم. با این حال استانداردسازي در حوزه 
بدنه، ربات و مونتاژ انجام شد. در مجموع مي توان 
گفت با همه محدودیت ها شاكله تیم خودرویي تقریبا 
حفظ شده است. در طراحي تجهیزات عملکرد خیلي 
خوبي داریم ولي در طراحي فرآیند نقاط قابل بهبود 

زیاد داریم. 

انتظار  آينده خوبي در  به نظر مي رسد   
تعريف  به  توجه  با  تام  خودرويي  بخش 

پروژه هاي مختلف باشد؟
به نظر مي رسد كه صنعت خودرو به عنوان یکي 
از صنایع مادر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در 
حال حاضر فروش شركت هاي خودروساز خوب 
است و برنامه هاي توسعه اي زیادي نیز وجود دارد. 
بعد از برجام خیلي از خودروسازان وارد ایران شده اند. 
پژو برگشت و رنو و خودرو سازان چیني و سایر 
خودروسازان اهداف توسعه اي تعریف كرده اند. در 
خصوص پروژه هاي شركت مشترک ایران خودرو و 
پژو نیز شایان ذكر است كارهاي مربوط به خط تولید 
2008 انجام و این پروژه از سوي تام به ایران خودرو 

تحویل شده است.

اتوماتیک با تعداد محدودي ربات و سیستم انتقال 
بدنه از نوع شاتل از شركتي تایواني به نام YTM كه 
پژو ۴05 را مونتاژ مي كرد، خریداري شد و تا شروع 
راه اندازي پروژه چهاركاره، تولید پژو ۴05 با استفاده 
 YTM از این خط انجام مي شد. این خط به شاتل

معروف بود.
با اجراي پروژه چهار كاره برنامه افزایش ظرفیت 
پرفروش ترین   ۴05 بود  قرار  خورد.  كلید   ۴05
محصول بعد از پیکان باشد. این خط سال 79 در 
سایت ایران خودرو نصب شد. پژو ۴05 سال ۱988 
محصول سال اروپا شده بود )عالوه بر آن پژو 50۴ و 
پژو 206 نیز در سال هاي قبل و بعد از آن محصول 

سال اروپا شدند(.
 بعد از اجرایي شدن آن به دلیل برخي مشکالت 
از جمله این كه خط اتوماتیک بود و مي بایست 
تکرارپذیري خوبي داشته باشد و به دلیل این كه 
قطعات آردي فاقد این ویژگي بودند، تولید آردي از 
این خط كنار گذاشته شد. استیشن نیز از سیاست 
تولید خارج شد و خط عمال به تولید ۴05 و پارس 
اختصاص یافت.  پروژه چهار كاره عمال سال 80 با 

ظرفیت اسمي به بهره برداري رسید. 

 سمند هم كه بعد از سال 80 وارد بازار 
شد.

پروژه خط بدنه سمند قبل از پروژه چهاركاره 
تعریف شده بود و ایران خودرو قبل از تاسیس تام 
براي ایجاد این خط با شركت ووشین كره جنوبي 
قرار داد بسته بود. این گونه برنامه ریزي شده بود كه در 
سالن بدنه سازي2 )سالن شاتل( سه محصول تولید 
شوند. در قسمت غربي سالن سمند، در مركز آن خط 
چهار كاره و در قسمت شرقي خط تولید 206 تعریف 
شده بود كه در حال حاضر خط سمند همچنان تولید 
دارد. خط چهار كاره تبدیل به خط دنا شد و در خط 

206 هم رانا تولید مي شود. 
جالب است زماني تیمي براي آموزش به شركت 
ووشین در كره اعزام و در عین حال براي اجراي 

پروژه با این شركت همکاري نیز داشت
تام با شركت ووشین قرارداد خط چهار كاره را 
امضا كرد. تجهیزات اصلي و اتوماتیک خط توسط 
ووشین به انجام رسید. بقیه امور در دست تام بود و به 

نوعي تام كارفرماي ووشین در این پروژه بود. 
 آموزش هایي كه بچه ها در هیوندایي دیده بودند 
محدود به سیستم هاي رباتیک خط سمند بود. در 
پروژه چهار كاره ما یک سري آموزش روي سایر 
تجهیزات خطوط بدنه دیدیم كه شامل طراحي 
سیستم هاي  فیکسچر،  و  جیگ  انواع  اجراي  و 
انتقال، هیدرولیک، پنوماتیک و سیستم هاي كنترل 
به  تیمي  آن  خصوص  در  كه  بود  اتوماسیون  و 
شركت ووشین اعزام شدند كه نتیجه آن طراحي 
سوي  از  چهاركاره  خط  دستي  فیکسچرهاي 
كارشناسان تام بود. بنابراین در چارچوب این پروژه، 
انتقال فناوري خطوط تولید بدنه به صورت آموزش 

سنتي و آموزش در حین كار دریافت شد.

  همكاري با شركت كوكا از كي آغاز شد؟
همکاري با كوكا از پروژه 206 اتفاق افتاد. در 
خط 206 از ربات هاي كوكا استفاده شد. بعد از خط 
چهاركاره، فاز یک 206 تعریف شد و ایران خودرو با 
توجه به این كه خیلي سریع مي خواست پژو 206 را 
وارد بازار كند، یک خط CKD2 با ظرفیت تولید 

چهار دستگاه در ساعت  را از پژو خریداري كرد.
 بخشي از تجهیزات را پژو و بخشي را نیز ما در 
تام ساختیم و راه اندازي خط هم بر عهده تام بود. 
بعد از آن پروژه دیگري تعریف شد كه موازي با این 
خط، خط دیگري با ظرفیت ۱0دستگاه در ساعت و 
در سطح CKD 5  تعریف شد كه تمامي فرآیند 
اجرایي آن توسط تام انجام شد و به واسطه آن  
ظرفیت تولید 206 به ۱7دستگاه در ساعت رسید. 
سپس یک خط با ظرفیت ۴2دستگاه در ساعت 
انجام آن  بود كه  ابعادي  در  پروژه  و  تعریف شد 
توسط یک شركت ممکن نبود و لذا بخشي از كار 
توسط یک شركت آلماني)اداگ(، بخشي توسط یک 
شركت ایتالیایي)فاتا( و بخشي نیز توسط تام انجام 
شد. البته مدیریت كل پروژه با تام بود. عالوه بر آن 
كلیه كارهاي سالن بدنه سازي 5 كه اكنون نیز به 
تولید خانواده 206 اختصاص دارد، از احداث ابنیه تا 
تاسیسات آن با مشاركت ایران خودرو سازه و تحت 

مدیریت تام به انجام رسید. 

الگوبرداري براي ايجاد تام در صنعت   
خودرو، از پژو به انجام رسيد؟ 

الگوي كار تام برگرفته از فعالیت PCI بود كه كار 
مشابه تام را براي پژو انجام مي داد. در حال حاضر هم 
شركتي مثل تام كه تمام فعالیت هاي خودروسازي را 

در خود جاي دهد نظیر ندارد و خیلي نادر است.

چنين  داشتن  سمت  به  دنيا  كه  اين   
پذيرش  قابل  نكرده  حركت  شركت هايي 

است؟
شركت مادر این را خواست و تام این توانایي 
را داشت كه در همه زمینه ها خودروسازي خود را 
در  آلمان صرفا  اداگ  مثل  دهد. شركتي  توسعه 
خطوط بدنه كار مي كرد و بعدا وارد توسعه محصول 
نیز شد. شركت كومائو كه زیرمجموعه فیات است، 
نزدیک ترین شركت به لحاظ تشابه كاري با تام است 
كه عالوه بر خطوط تولید در حوزه ساخت ربات نیز 

وارد شده است.

 به شركت PCI اشاره كرديد كه تام نيز 
به نوعي از آن ايده گرفت ولي بعدها پژو اين 
شركت را به حال خود رها كرد ولي تام به چنين 

سرنوشتي دچار نشد.
زمان  آن  در  را عوض كرد.  پژو سیاست خود 
كه ایران خودرو نیز فعالیت خود را از این شركت 
الگوبرداري كرد، پژو شركتي بود كه همه فعالیت هاي 
مي داد.  انجام  اقماري اش  در شركت هاي  را  خود 
در سیاست هاي انقباضي خیلي از این شركت ها یا 

منحل و یا فروخته شدند. در مورد PCI هم همین 
اتفاق افتاد و االن یک شركت با ماهیت خصوصي در 
حال انجام این كار براي پژو است. خیلي از نیروهاي 

PCI هم به آن شركت كوچ كردند.

چرا وقتي اين همه توانمندي در تام وجود 
دارد، در حوزه خودرو تقريبا به بازار ايران خودرو 
بسنده كرده است؟ هرچند  فعاليت هاي جانبي 
براي حوزه هاي خارج از ايران خودرو نيز انجام 

داده ولي اين فعاليت محدود بوده است.
یک دلیل آن این است كه تام همیشه داراي 
پروژه بوده است كه به واسطه آن ظرفیت كاري اش 
پوشش داده شده است. در بازارهاي صادراتي عالوه 
بر توان فني به یک سري زیرساخت هاي دیگر نیاز 
است كه متاسفانه وجود ندارد. به صورت عام صادرات 
خدمات فني و مهندسي در ایران ضعیف است. عمدتا 
اگر جایي شركت هاي ایراني حضور داشتند در كنار 
شركت هاي بزرگتر و مادر این اتفاق افتاده است یا 
این كه در بازارهاي خاص حضور داشته است. البته 
مباحث مالي، بازاریابي و فروش نیز مطرح است كه 
به مثابه مباحث فني در امور بازایابي توفیق خاصي 
در حوزه خودرویي شركت وجود نداشته است ضمن 
این كه برندهاي خاص و مطرح نیز دور از دسترس 

ما هستند. 
یکي از روش ها حضور در بازارهاي صادراتي رفتن 
به دنبال شركت مادر است كه به همین واسطه در 
كشورهایي نظیر سنگال، سوریه و ونزوئال، شركت 
تام اقدام به احداث و راه اندازي خطوط تولید كرد. البته 
خودمان نیز مي توانستیم در مناقصه هاي بین المللي 
حضور پیدا كنیم ولي باید ضمانت نامه بین المللي 
داشته باشیم. آیا بانک ها ضمانت را ارایه مي كنند؟ 
اینها ضعف هاي ماست ولي این مانع تالش تیم 
فني ما نشد. حدود سه سال قبل در مناقصه اي 
كه شركت آفتاواز روسیه )كه 5۱درصد سهام آن 
متعلق به رنو است( شركت كردیم. نمایندگان شركت 
آفتاواز به ایران آمدند، تام را ارزیابي و جهت شركت 
در مناقصه تایید كردند. رنو براي خط رنگ پروژه به 
كانوایر نیاز داشت كه براي آن یک مناقصه بین المللي 
برگزار كرد و تام در آن مناقصه برنده نیز شد ولي 
پروژه به دلیل بحران اوكراین و افت شدید ارزش 

روبل روسیه منجر به قرارداد نشد. 
در سالیان قبل نیز شركت تام در مناقصه اي 
جهت ساخت كابین تست براي شركت  فورد تركیه 
برنده شد كه این پروژه اجرا و تحویل شد. مذاكراتي 
هم با یک شركت آلماني داشتیم كه خدمات طراحي 
ارایه كنیم ولي به لحاظ قیمتي بیشتر تمایل داشتند 

كه با چین و هند كار كنند.
 

 تام در فاصله سال هاي 82 تا 84 اقدام 
به طراحي، ساخت و راه اندازي خطوط داخلي 
و خارجي خودرو كرد. اولين سايت خارجي نيز 
سوريه بود، از اولين تجربه برون مرزي اين 

شركت بگوييد؟
این پروژه سال ۱۳8۳ تعریف شده بود. ما تجربه  

1011

 زماني تيمي براي آموزش به 
شركت ووشين در كره اعزام و در 
عين حال براي اجراي پروژه با اين 

شركت همكاري نيز داشت
تام با شركت ووشين قرارداد خط 

چهار كاره را امضا كرد. تجهيزات 
اصلي و اتوماتيك خط توسط ووشين 
به انجام رسيد. بقيه امور در دست 

تام بود و به نوعي تام كارفرماي 
ووشين در اين پروژه بود. 

 گفتگو
 ويژه  شانزدهمين

سالگرد تاسيس تام

 گفتگو
 ويژه  شانزدهمين

سالگرد تاسيس تام
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در  را  جاري  سال  در  تام  عملكرد   
چگونه  بازار  توسعه  و  بازاريابي  حوزه 

ارزيابي مي كنيد؟
فعالیت شركت تام ایران خودرو در سال جاري 
در حوزه بازاریابي و شناسایي فرصت هاي كسب و 
قابل مالحظه  اخیر رشد  به چند سال  نسبت  كار  
اي داشت؛ چرا كه طی این مدت به دلیل شرایط 
عمراني  و  صنعتي  زیرساخت هاي  توسعه  تحریم ، 
كندي  به  صنایع  مختلف  بخش هاي  در  كشور  
مناسبي  فرصت  برجام،  از  پس  و  مي رفت  پیش 
براي جبران این روند در اختیار كارفرمایان دولتي 
تمامي  در  كه  نحوي  به  گرفت؛  قرار  خصوصي  و 
پتروشیمي،  و  گاز  و  نفت  نظیر  صنعتي  حوزه هاي 
اتوماسیون  و  نیرو  و  نقل  و  حمل  معدني،  صنایع 
صنعتي پروژه هاي متعددي در سطح كشور تعریف 

شد. 
و  اجرایي  سوابق  بر  اتکا  با  نیز  تام  شركت 
كیفي  ارزیابي  فرآیند  در  خود  صالحیت  رتبه هاي 
بیش از ۱00 پروژه به ارزش۱6هزار میلیارد تومان 
مراحل  طي  با  امیدواریم  و  است  كرده  شركت 
ارزیابي كیفي و تایید كارفرمایان بتوانیم به زودي 
در مناقصه ها مربوط به این پروژه ها حضور داشته 
باشیم. همچنین شركت تام در سال 95 رتبه هاي 
صالحیت خود را نیز ارتقا داد به نحوي كه اخذ رتبه 
یک  پایه  رتبه  معدن،  و  صنعت  مشاوره  یک  پایه 
طرح و ساخت صنعت و معدن و اخذ رتبه هاي تایید 
دیگر  از  تهران  شهرداري  از  پیمانکاري  صالحیت 
صالحیت  رتبه هاي  بخش  در  تام  دستاوردهاي 
بوده است همچنین مراحل مربوط به ارتقاي رتبه 
پیمانکاري نفت و گاز و اخذ رتبه هاي مشاوره نیرو 
قرار  شركت  این  كار  دستور  در  آب  پیمانکاري  و 

دارد.
در  جاري  سال  در  تام  شركت  همچنین 
2۴مناقصه به ارزش بیش از ۱600 میلیارد تومان 
از  در حوزه هاي مختلف صنعتي در داخل و خارج 
كشور حضور یافته است و در این راستا شراكت هاي 
تجاري متعددي را با شركت هاي صاحب تکنولوژي 

خارجي ایجاد كرده است.

مناقصات  حجم  رسد  مي  نظر  به   
تعريف  كار  حجم  با  منطبق  شده  منتشر 

شده در بازارها نبوده است.
این موضوع كامال صحیح است؛ چرا كه در سال 

حوزه اي  در  تومان  میلیارد  ۱6هزار  بر  بالغ  جاري 
تعریف  كار  كند،  فعالیت  مي تواند  تام  شركت  كه 
شده است ولي حدود 25 درصد از كارهاي تعریف 
شده به مرحله مناقصه رسیده است. علت این امر 
كمبود نقدینگي كارفرمایان دولتي و خصوصي در 
اجراي پروژه هاي جدید است. از طرفي ایجاد ساز و 
كار فاینانس و سرمایه گذاري خارجي در پروژه هاي 
داخل كشور علي رقم اجرایي شدن برجام، نیازمند 

زمان بیشتري است.
بر این اساس بسیاري از كارفرمایان كه بر روي 
حساب  خارجي  سرمایه  جذب  یا  خارجي  فاینانس 
اجراي  تعویق  به  ناچار  بودند،  كرده  باز  ویژه اي 
پروژه ها تا زمان برطرف شدن مشکالت مربوط به 
سرمایه گذاري خارجي هستند. به این دلیل بسیاري 

از طرح هاي تعریف شده با تاخیر مواجه شده اند.

كسب  حوزه هاي  در  رقابتي  فضاي   
ارزيابي  چگونه  را  غيرخودرويي  كار  و 

مي كنيد؟
كارفرمایان  نقدینگي  كمبود  به  توجه  با  بالطبع 
تعریف  مناقصه هاي  تعداد  پروژه ها،  اجراي  در 
است  یافته  كار كاهش  در حوزه هاي كسب و  شده 
بین  رقابت  سطح  افزایش  با  شرایطي  چنین  در  و 

پیمانکاران براي اخذ كار در بازار مواجه هستیم.
به  را  خود  فعالیت هاي  پیمانکاران  از  بسیاري 
نداشته اند،  حضور  تاكنون  كه  بازارهایي  سایر 
افزایش داده اند و قیمت هاي ارایه شده در مناقصات 
بعضا  دارد.  پیمانکاران  بین  شدید  رقابت  از  حاكي 
در  نیز  نامتعارف  قیمت هاي  پیمانکاران  برخي 
مناقصات ارایه مي كنند كه مي بایست این موضوع 
از طریق دستورالعمل هایي نظیر دستورالعمل حذف 
مورد  كارفرمایان  توسط  نامتعارف  قیمت هاي 

بازبیني قرار گیرد.

رقابت  شرايط  اين  در  تام  رويكرد   
شديد چگونه بوده است؟

رویکرد تام در شرایط رقابت فعلي در حوزه هاي 
كسب و كار، ارایه قیمت متناسب با در نظر گرفتن 
نیازمندي هاي  و  قراردادي  و  حقوقي  شرایط 

كارفرمایان بوده است. 
بازار  از  حوزه هایي  در  كه  است  این  ما  تالش 
ورود كنیم كه با سطح رقابت كمتري مواجه شویم. 
آبي  اقیانوس  به  اصطالحا  كه  بازار  از  حوزه هایي 

تشبیه مي شود.
و  قابلیت ها  بر  مبتني  مي بایست  حوزه ها  این   
حوزه هاي  شود.  تعریف  تام  شركت  توانمندي هاي 
با  متناسب  تکنولوژي  و  فني  دانش  بر  مبتني 
و سطح  است  تام  توانایي هاي شركت  و  قابلیت ها 
رقابت با توجه به تخصصي بودن پروژه ها در این 
طرفي  از  نیست.  حوزه ها  سایر  شدت  به  بخش 
به  رقابتي شركت ها نسبت  بدیهي است در شریط 
و  باالسري  و هزینه هاي  تمام شده  قیمت  كاهش 
سربار مستقیم و غیرمستقیم پروژه ها اقدام مي كنند 
و ما نیز ناگزیر از این هستیم تا سازوكار قیمت دهي 
در مرحله مناقصه و بعد از آن  اجراي پروژه ها را به 
گونه اي سازماندهي و مدیریت كنیم كه هزینه هاي 

مستقیم و باالسري اجراي پروژه ها حداقل شود.

 برنامه آينده تام در بازاريابي با توجه 
به شرايط بازار  چيست؟

توسعه  هدف  یا  تاسیس  بدو  از  تام  شركت 
و  شد  تشکیل  خودرو  ایران  تولید  خطوط  ظرفیت 
تامین نیازهاي تکنولوژي و فني این خودروساز را 

در دستور كار خود قرار داد. 
با توجه به اجرایي شدن برجام و رفع موانع ورود 
آتي  رسالت  كشور،  داخل  به  تکنولوژي  انتقال  و 
انتقال  از  پایه داشتن سهمي  بر  نیز مي بایست  تام 
صنعتي  مختلف  حوزه هاي  در  تکنولوژي  و  دانش 
اصلي  مزیت  اساسا  كه  چرا  شود؛  كشورتعریف  به 
در  خود،  متخصص  انساني  نیروي  بر  تکیه  با  تام 

این حوزه است. 
ایجاد  با  تا  داریم  بنا  بازاریابي  بخش  در  ما 
تکنولوژي  صاحبان  با  استراتژیک  شراكت هاي 
خارجي نسبت به توسعه زیرساخت هاي تکنولوژیک 
گاز،  و  نفت  معدني،  مختلف  حوزه هاي  در  صنعتي 
حمل و نقل، نیرو و اتوماسیون صنعتي اقدام كنیم 
و در این راستا این دانش و تکنولوژي را در اختیار 
كارفرمایان مربوطه در هر یک از بخش هاي بازار 
قرار دهیم. همچنین با توجه به  نیاز به تامین مالي 
طرح هاي  و  پروژه ها  در  خارجي  سرمایه گذاري  و 
منابع  شناسایي  با  تا  داریم  تصمیم  كشور،  داخل 
خارجي  سرمایه گذاران  و  خارجي  مالي  تامین 
تفاهم  عقد  و  استراتژیک  شراكت هاي  ایجاد  و 
و  مالي  تامین  زمینه  آنها  با  همکاري  نامه هاي 
هم  را  كشور  داخل  پروژه هاي  در  سرمایه گذاري 

براي كارفرمایان مربوطه فراهم كنیم.

در گفت و گو با مدير بازاريابي و مناقصات شركت تام مطرح شد؛

تام در کوران رقابت در حوزه هاي کسب و کار غيرخودرویي

ـ گروه تحريريه: تام با تدوين سياست هاي جديد در حوزه توسعه بازار، تالش در به كارگيري توان  تام نامه 
مهندسي خود در حوزه هاي كسب و كار معدني، نفت و گاز، حمل و نقل، نيرو و اتوماسيون صنعتي  دارد.

يكي سياست هاي استراتژيك تام در اين عرصه، ايجاد شراكت هاي استراتژيك با صاحبان تكنولوژي 
خارجي نسبت به توسعه زيرساخت هاي تكنولوژيك صنعتي است. 

در اين خصوص  مدير بازاريابي و مناقصات در معاونت بازاريابی و توسعه بازار تام مي گويد: در نظر داريم اين 
دانش و تكنولوژي را در اختيار كارفرمايان مربوطه در هر يك از بخش هاي بازار قرار دهيم همچنين با توجه به  
نياز به تامين مالي و سرمايه گذاري خارجي در پروژه ها و طرح هاي داخل كشور، تصميم داريم تا با شناسايي 
منابع تامين مالي خارجي و سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شراكت هاي استراتژيك و عقد تفاهم نامه هاي 
همكاري با آنها زمينه تامين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي داخل كشور را هم براي كارفرمايان مربوطه 

فراهم كنيم. 
در اين شماره با امير عاكف به گفت وگو نشستيم تا با فضاي كسب و كار تام در سال 1395 و چالش ها و 

فرصت هاي پيش روي اين شركت، بيشتر آشنا شويم.

كد: 91830

شركت تام با اتكا بر سوابق اجرايي و رتبه هاي صالحيت 
خود در فرآيند ارزيابي كيفي بيش از 100پروژه به 
ارزش16هزار ميليارد تومان شركت كرده است و 

اميدواريم با طي مراحل ارزيابي كيفي و تاييد كارفرمايان 
بتوانيم به زودي در مناقصه های مربوط به اين پروژه ها 

حضور داشته باشيم.

امير عاكف مدير بازاريابي و مناقصات شركت تام ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان 
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تام نامه ـ گروه تحريريه: مي دانيد كه انقالبي در جريان است؛ سومين انقالب صنعتي جهان كه دارد عناصر 
سازنده هرم ثروت را به ترتيبي جديد از نو مي چيند و برندگان اين دوران كساني خواهند بود كه ماهيت هرم 
ثروت را در اقتصاد متكي به دانش، زودتر دريابند. مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز، دانش، تخصص و خالقيت 
است و منابع با ارزش و مولد ثروت اين عصر، انسان ها هستند، به شرطي كه دانشمند، متخصص و مبتكر باشند. 
شركت هايي كه مي خواهند رشدي سريع و سودي كالن داشته باشند، بايد از عدم تعادل هاي ناشي از تغييرات 
محيطي و تحوالت فن آوري بهره برداري كنند. شركت تام به خوبي اين موضوع را دريافت و به موقع، براي حداكثر 
بهره برداري از فرصت هاي پيش رو، دست به ايجاد تغييرات ساختاري اساسي در سازمان زد. در اين خصوص با 

ساره منطقي مدير توسعه كسب و كار شركت در معاونت بازاريابي و توسعه بازار هم صحبت شديم.

كد: 91831

مدير توسعه كسب و كار

كار  و  كسب  توسعه  عنوان  با  جديدي  واحد  كه  شد  چه   
تشكيل شد؟

سازماني،  ارتقائ ساختار  پروژه ي  در خالل  تام  سال گذشته شركت 
تخصص محوري را جایگزین بازار محوري نمود. بدین گونه فرصت ایجاد 
جهش در دو جهت را براي سازمان فراهم كرد. اول، عمق بخشیدن به 
حوزه هاي تخصصي و دانشي موجود بود و دوم گسترش بازارهاي تام جهت 
ارایه این تخصص ها در بخش هاي جدید صنعت. پیرو این تغییر استراتژیک 
در ساختار سازماني تام، در كنار واحد بازاریابي و مناقصات، واحد جدیدي در 
معاونت فروش و توسعه بازار به نام »واحد توسعه كسب و كار« تشکیل شد.

 قرار است چه فعاليت هايي در اين واحد انجام گيرد؟
 ماموریت اصلي این واحد درآمدزایي از كسب و كارهاي جدید به وسیله 
تخصص هاي موجود در تام تعریف شده است. هنگامي كه تام در سال 86 
پا به عرصه بازارهاي جدید غیرخودرویي نهاد، بر اساس مطالعه بازارها و 
تجربیات موجود در شركت، حوزه هایي با محوریت نفت و گاز، صنایع حمل 
و نقل و ریلي، صنایع معدني و فوالدسازي، كنترل و اتوماسیون صنعتي 
همچنین نیرو و تاسیسات به عنوان دامنه جدید فعالیت ها برگزیده شدكه 

در جریان رشد و بلوغ تام در هر یک از این حوزه ها، پروژه هاي متعددي 
اجرا گردید.

 این بار، پس از تحوالت به وجود آمده در ساختار سازمان در سال 9۴ 
و تشکیل واحد توسعه كسب و كار، رویکرد كلي این واحد تمركز بر كسب 
درآمدهاي جدید با محوریت تخصص هاي ویژه و منحصر به فردي است 
كه در خالل این سال ها به عنوان سرمایه تجربي و علمي تام در شركت 

گردآوري شده و در سر فصل هاي كلي زیر قابل خالصه است: 
در حوزه هاي  تولیدي  پلنت هاي  سایر  احداث  در  راه كار جامع  ارايه 
جدیدي از صنعت.  با این معنا كه توانمندي هاي تام در نقش ارائه خدمات 
پیمانکاري به صورت EPC  به همراه احداث كلیه واحدهاي جانبي وكلیه 
تاسیسات الکتریکي و مکانیکي مکمل در حوزه هاي جدیدي از صنعت مثال 

حوزه صنایع غذایي، به كار گرفته شود.
نوسازي صنایع،  تولید،  ارتقاي خطوط  در  ارايه خدمات مهندسي   
بهینه سازي مصرف انرژي، و یا طراحي تجهیزات و مکانیزم هاي ویژه اي 
كه موارد مشابه آن به صورت استاندارد در صنعت موجود نیست. موضوع 
بوده  مختلف  صنایع  در  انرژي  و  مصارف  پایش  بخش  این  پروژه هاي 
و تدوین راه كارهایي جهت كاهش مصارف، هدف نهایي آن خواهد بود. 

تام در مسير »اقيانوس آبي«
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و  تولید  رقابت پذیري  براي  انرژي،  قیمت حامل هاي  افزایش  به  توجه  با 
این مالحظات  بازارهاي جهاني، مي بایست  عرضه محصوالت كشور در 
چاره اندیشي شود. به عالوه با در نظر گرفتن استانداردهاي زیست محیطي 
و برنامه هاي آتي كشور در خصوص كنترل سختگیرانه تر منابع تولید آلودگي 
و حرارت، پیش  بیني مي شود كه تعریف پروژه هایي از این دست، مکررا در 
جاي جاي صنعت ایران به وقوع بپیوندد. راه كارهاي فعلي در نظر گرفته 
شده در این حوزه در شركت تام، تا كنون شامل ارایه راه كار در خصوص 
انرژي هاي تجدید پذیر، بازیافت حرارت و تولید برق، شبکه هاي میکروگرید و 
ذخیره سازي عملیاتي برق و ارایه مکانیزم هاي خنک كاري »خشک« به جاي 

مکانیزم هاي »تر« بوده است.
توسعه محصوالت رباتيك و سيستم هاي انتقال هوشمند  در 
صنايع با توجه به تغییرات دنیاي امروز، جهت ارتقاي فرآیندهاي تولید، 
به لحاظ افزایش بهره وري توام با افزایش دقت و كیفیت، حركت به سوي 
رباتیک شدن و انتقال اتوماتیک و هوشمند مواد در تمامي صنایع به خصوص 
به جهت افزایش رقابت پذیري محصوالت با تولیدات خارجي، امري اجتناب 
ناپذیر است. لذا حتي صنایعي كه تاكنون توجهي به تغییرات مذكور نداشته اند، 
راه دیگري جز پذیرفتن این تغییرات براي خود متصور نیستند. با درنظر 
گرفتن تغییرات پیش رو در حوزه محصوالت رباتیک، به جرأت مي توان این 

حوزه از بازار را از جذاب ترین زمینه هاي فعالیت آینده نامید.
 از طرفي شركت تام در زمینه دانش و فعالیت هاي تخصصي مرتبط با 
ربات، با داشتن سابقه بي نظیر نصب و راه اندازي بیش از هزار ربات در ایران، 
همواره جزو پیشگامان كشور بوده كه این مزیت رقابتي ما را جلوتر از تمامي 
رقبا قرار مي دهد. با در نظر گرفتن موارد مذكور واحد توسعه كسب و كار از 
بدو تاسیس اقدام به شناسایي بازارهایي كرده است كه نیاز به بکارگیري 
تکنولوژي و دانش رباتیک در آنها احساس مي شده و با برقراري ارتباط و 
معرفي قابلیت ها و توانمندي هاي تام به مشتریان خواهد توانست تا گام هاي 

موثري در راستاي نیل به اهداف تعریف شده در این زمینه، بردارد.
 هوشمندسازي و توسعه سیستم هاي كنترل، اتوماسیون و مانیتورینگ 
شبکه ها به خصوص توسعه عرضه محصول ارزشمند طراحي شده در شركت 
یعني »تام اسکادا«.  مکانیزم هاي به روز جهاني، براي استفاده بهینه از 
منابع خود اقدام به ردیابي مصارف و منابع خود كرده و با استفاده از مراكز 
تصمیم گیري اتوماتیک و هوشمند، با مدیریت منابع خود در صرفه جویي 
و تخصیص بهینه این منابع، راه كار هاي بسیار موثري را به سیستم خود 
ارائه مي كنند. هوشمندسازي طیف گسترده اي از خدمات را در بر مي گیرد. 
از سطوح كالني مانند شهر هوشمند گرفته تا شبکه هاي توزیع انرژي در 
منطقه و حمل نقل شهري و یا حتي مدیریت تجهیزات یک سازمان. و به 
اعتقاد تام، اسکاداي بومي سازي شده در شركت قابلیت پیشرو بودن در این 

حوزه را دارد. 
راهبري انتقال تكنولوژي و بومي سازي تکنولوژي هاي روز جهان در 
ایران.  با توجه به محدودیت هاي چندین ساله اخیر كشورمان در تامین و 
كاربري تکنولوژي هاي روز جهان و شرایط ناشي از تحریم ها، فرصت نابي 
به وجود آمده كه از گشایش هاي ایجاد شده، به واسطه توافق برجام استفاده 
كرده و در قالب فرآیندي به نام »مهندسي تکنولوژي« فناوري هاي روز 
صنعتي جهان را در حوزه هاي فعالیت تخصصي تام پایش كرده و آنهایي 
صرفه  ایران  در  كاربردي  موارد  عنوان  به  فرآیند  این  خروجي  در  كه  را 
اقتصادي خواهند داشت انتخاب كرده و سپس  با توجه به سابقه تام در 
انتقال تکنولوژي )در خطوط تولید خودرو(، زیرساخت هاي ارزشمند گردآمده 
در شركت را به كار گرفته و انتقال فناوري هاي منتخب را با هدف توسعه آنها 

در كشور، راهبري كنیم. 

 با چه استراتژي و رويكردي به فعاليت در كسب و كارهاي 
جديد خواهيد پرداخت؟

با توجه به ماهیت دانش محور بودن شركت تام و تجربه منحصر به فرد 
 )high-tech( این شركت در به كار گیري و ترویج تکنولوژي هاي سطح باال

تصمیم داریم در نقاطي از بازار فعالیت كنیم كه مزیت هاي تام و ارایه ي 
خدمات در آنها از توان رقبا خارج باشد. از این استراتژي با عنوان »اقیانوس 
آبي«۱ یاد مي شود. این استراتژي نخستین بار در سال 2005 مطرح شد و 
جهت توضیح ساده آن مي توان از این مثال بهره گرفت كه در بازار رقابت، 
اگر شركتي قیمت خود را كاهش دهد، شركت هاي دیگر هم براي آنکه سهم 
بازار خود را از دست ندهند، مجبورند تا قیمت هاي خود را كاهش  دهند. در 
این حالت مي توان گفت تولید كنندگان و عرضه كنندگان خدمات یا كاال، در 
دریایي مشغول به رقابت هستند كه دائما در آن با هم جنگ قیمتي دارند و 
در این جدال دچار مشکالت شده و دریاي رقابت را به دریاي سرخي بدل 
خواهند كرد. در رویکردهاي جدید و خالقانه توسعه كسب و كار، یک شركت 
موفق وارد دریاي سرخ نخواهد شد. در دنیاي امروز شركت ها باید به دنبال 
ارایه خدماتي باشند كه رقیبي براي آنها وجود نداشته باشد و درون اقیانوس 
آبي فعالیت كنند. شركتي كه محصول یا خدماتي ارایه مي كند كه با دیگران 
متفاوت است، فاتح نقاط بکر و دست نخورده اقیانوس هاي آبي خواهد بود و 
دیگر نیازي به جنگ قیمت و رقابت ندارد. در این شرایط سایر ارایه كنندگان 
خدمات در پي الگوبرداري از تجارب موفق وي بوده و سعي در پیروي كردن 
از آن و رسیدن به اقیانوس آبي آن شركت موفق دارند اما وقتي به اقیانوس 
آبي شركت پیشرو مي رسند، آن شركت باز هم از آنها جلو تر است و خود را 
در میان اقیانوس آبي به جلو رانده. »پیشرو بودن در ارایه خدمات فني و 
مهندسي« همواره چشم انداز تام بوده و اكنون شركت این فرصت را دارد كه 
با در دست گرفتن ابتکار عمل، به خلق بازارهایي براي خود بپردازد كه مي 

تواند اقیانوس آبي ما باشد.

 پروژه هايي كه تا كنون به آنها پرداخته ايد چه بوده اند؟
در بخش ارایه راه كار جامع در حال تهیه پروپوزال جهت احداث مکانیزم                 
)PSD)platform screen doors براي سازمان بهره برداري مترو 
هستیم. همچنین فعالیت هایي را در خصوص ارائه خدمات در حوزه هاي 
سیستم هاي انتقال هوشمند و تاسیسات به صنایع كشاورزي و غذایي كشور 
مکانیزم هاي  طراحي  مهندسي،  راه كار  ارایه  بخش  در  مي كنیم.  پیگیري 
مسقف كردن صحن اصلي مصالي بزرگ تهران با سایه با ن هاي متحرک 
را انجام دادیم و منتظر اعالم نظر كارفرما جهت شروع كار هستیم. در حوزه 
شركاي  با  ارتباط  برقراري  راستاي  در  واحد  فعالیت هاي  هوشمندسازي، 

خارجي خبره در این حوزه بوده. 
همچنین، با راهبري متخصصین تام در گروه مهندسي، در حال تهیه 
پیشنهادهایي در حوزه )IOT)internet of things براي به كارگیري این 

دانش در صنایع هستیم.
هوشمند سازي  جهت  نیز  درمان  و  بهداشت  بخش هاي  با  مذاكراتي   
پایه گذاري  همچنین  ایشان  احداث  دست  در  جدید  بیمارستان هاي 
مبناي  بر  خدمات  ارائه  هوشمندسازي  و  سالمت  شبکه  زیرساخت هاي 
كارت سالمت صورت گرفته كه در حال پیگیري است. در زمینه راهبري 
انتقال تکنولوژي، موضوع در حال پیگیري توسط این واحد، تجهیز و توسعه 
پایگاه )MRO)maintenance, repair & overhaul  در صنعت 
هواپیماسازي ایران است كه این پروژه با توجه به خرید هواپیماهاي جدید 

ایران از اهمیت استراتژیک ویژه اي براي این صنعت برخوردار خواهد بود.
در حوزه توسعه محصوالت رباتیک نیز با بازه گسترده اي از تولیدكنندگان 
كشور در بخش صنایع غذایي و صنایع تولیدي دیگر ارتباط برقرار شده كه 
طراحي برخي ربات هاي قابل ارایه به این خطوط توسط خبرگان تام در گروه 

ربات در حال انجام است.
 آخرین پروپوزال ارائه شده، مربوط به فاز اول رباتیک كردن خطوط تولید 

سپاهان باطري بوده است. 
امید است مسیري كه در پیش گرفته ایم راه گشایمان در دستیابي به 
فرصت هایي باشد تا با حداكثر استفاده از توانمندي هاي موجود در شركت، 
گره گشاي مسایل پیش روي صنعت بوده و بیش از همیشه در پیشرفت 

ایران عزیزمان مثمر ثمر باشیم.

پي نوشت:
)W. Chan Kim and Renée Mauborgne( 1 - منبع كتاب راهبرد اقيانوس آبي، سال 2005، پروفسور چان كيم و پروفسور رنه مابورنيا

ساره منطقي مدير توسعه كسب و كار شركت در معاونت بازايابي و توسعه بازار تام - تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان
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در كنار همه مذاكراتي كه مدیران صنایع خودوسازي در پسابرجام به انجام 
رساندند، حضور نمایندگان شركت هاي بین المللي در چهارمین همایش صنعت 
خودرو ایران، گواهي بر اهمیت این صنعت داخلي براي بزرگان صنعت خودرو 
جهان است و این یعني كه هنوز فضا براي ارتقا در صنعت خودرو به قوت 
خود باقي است. همایشي كه طي آن مدیرعامل پژو از عرضه پژو 2008 به 
عنوان جدیدترین نسل از خودروهای پژو قبل از نوروز در ایران خبر داد . 
رئیس انجمن قطعه سازان فرانسه از امضای سه یادداشت تفاهم همکاری با 
ایران در حوزه صنعت قطعه سازی یاد كرد و مدیرعامل ایران خودرو از انعقاد 
قرارداد همکاری با یک شركت طراحی خودروی ایتالیاییـ  آلمانی ظرف یک 
ماه آینده گفت. از آنجا كه خودرو، لوكومتیو صنعت لقب گرفته، در كنار آن 
فضاي رشد براي صنعت قطعه سازي و شركت هاي فني و مهندسي حاضر 
در این صنعت نیز بیش از پیش مهیاست كه تام ایران خودرو نیز از جمله این 
شركت هاست و به واسطه رونقي كه اخیرا صنعت خودرو داشته، چندین و چند 
پروژه خودرویي به آن ابالغ شده است. ابالغ خطوط بدنه سه خودرو جدیدي 
كه پژو طي قرارداد جونت ونچر تعریف كرده، دو پروژه صادراتي آذربایجان و 

الجزایر و پروژه هاي بهبود كیفي تنها چند نمونه از آنها هستند.
خط بدنه 2008

بخش عمده كار این خط در حال حاضر به انجام رسیده و در شرف افتتاح 
رسمي است. تام پروژه خط بدنه پژو 2008 را در یک مناقصه بین المللي 
كه با حضور برخي شركت هاي چیني و اروپایي برگزار شد، برنده شد. با 
انجام  تست هاي راه اندازي سرد خط بدنه پژو 2008 از سوي كارشناسان تام 
ایران خودرو، این خط آماده راه اندازي و انجام تست هاي گرم شد كه پس از 

ورود پنل هاي بدنه، تست هاي گرم نیز در حال انجام است.
ظرفیت تولید این خط چهار دستگاه در ساعت است و كلیه مراحل فرآیند، 
انتقال كه عمده  فیکسچر و سیستم هاي  و  طراحي چیدمان خط، جیگ 
تجهیزات خط تولید محسوب مي شود، از سوي كارشناسان تام به انجام رسیده 
است. كلیه مراحل كاري این خط تولید از زمان طراحي تا اجرا طي هشت 

ماه به انجام رسیده و نصب كلیه تجهیزات خط تولید به اتمام رسیده است.
خط بدنه پژو 301 و 208

فاز دوم این پروژه با ظرفیت آن ۱6 دستگاه، مربوط به تولید دو خودروي 
پژو ۳0۱ و پژو 208 است و قرار است طي آن تکنولوژي هاي جدیدي از قبیل 
جوش لیزر سقف و جوش پالسما در ناحیه بدنه جانبي مورد استفاده قرار گیرد. 

عمده خطوط تولید این پروژه به صورت كامال دستي بوده  و بخشي از خط 
اصلي بدنه و سلول هاي همینگ به صورت رباتیک خواهند بود و قرار است تا 

خردادماه سال آینده كار آن از سوي تام اجرایي شود.
همچنین تامین قالب و پنل گیج درب هاي خودرو ۳0۱  به عنوان یکي 
دیگر از پروژه هاي مربوط به شركت ایکاپ است كه به تام واگذار شده است.

پرس ضايعات در سالن پرس شمالي ايران خودرو
در حال حاضر سالن پرس شاپ شماره سه ایران خودرو، داراي دو دستگاه 
پرس ضایعات به ظرفیت هاي 20 و ۳2 تن در ساعت است. با توجه به برنامه 
افزایش تولید ایران خودرو، نیاز به جایگزیني پرس ضایعات 20 تن بر ساعت با 
پرس ضایعات با تناژ تولیدي بیشتري است و در واقع هدف از اجراي این پروژه 
تامین، نصب و راه اندازي یک دستگاه پرس ضایعات جدید با ظرفیت بیش از 
۳0 تن بر ساعت در سالن جنوبي و جایگزیني با پرس ضایعات 20 تن است. 
در ضمن پرس ضایعات متسو سالن شمالي، دمونتاژ شده و پرس ضایعات 20 
تن سالن جنوبي به سالن شمالي منتقل و پس از نصب، جایگزین آن مي شود.

پروژه دي استكرها
 G2-1 و G2-2 با توجه به فرسوده بودن ایستگاه هاي دي استکر خطوط 
و لزوم ارتقاي ایستگاه دي استکر خط G1-2 جهت امکان بارگذاري جزیره اي 
و لزوم به روز كردن ایستگاه هاي دي استکر خطوط G2-3 و G2-4 به 
صورت تغذیه جزیره اي )امکان بارگذاري دو بلنک به خط به صورت همزمان( 
و تعویض دستگاه هاي شستشوي بلنک این دو خط، پروژه طراحی، تامین، 

1617

نصب و راه اندازی دو ایستگاه دي استکر  تعریف و از طرف شركت ایران 
خودرو به شركت تام ابالغ شد. پروژه دي استکرها كه قرار است طي ۱5 ماه 

به انجام برسد، داراي چهار بخش اصلي است.
G1-2 ارتقاي ایستگاه دي استکر خط -

G2-1 و G2-2 دمونتاژ ایستگاه هاي دي استکر خطوط -
- دمونتاژ ایستگاه هاي دي استکر خطوط G2-3 و G2-4 و نصب و 

G2-1 و G2-2 راه اندازي این تجهیزات در خطوط
  G2-3 طراحي، تأمین، نصب و راه اندازي دو ایستگاه دي استکر خطوط -

G2-4 و

    سالن تزييات ايران خودرو كرمانشاه
سالن تزییات ایران خودرو كرمانشاه براي تولید سمند سورن با سرعت پنج 
دستگاه در ساعت در نظر گرفته شده است. این پروژه كه در شهرستان صحنه 
كرمانشاه واقع شده است، تاكنون 75درصد پیشرفت ساختماني داشته است. 
تام با توجه به فعالیت هاي خودرویي خود و احداث خطوط تولید خودرو، در این 
حوزه به یک برند تبدیل شده است و دانش طراحي، نصب و راه اندازي آن را 
در اختیار دارد. در این پروژه كار طراحي، تامین، نصب و راه اندازي سیستم هاي 
انتقال، انواع تجهیزات فیلینگ، تست، پروسس و ابزارآالت تولیدي را انجام 
خواهد داد و پروژه قرار است طي اسفندماه افتتاح شود. اشتغال زایي این طرح 
حدود ۱50نفر است و تا حد امکان در آن از استفاده حداكثري از توان داخل 

بهره برده خواهد شد.
بهبود كيفيت سالن رنگ يك

پروژه رباتیک كردن كابین پاشش سالن رنگ یک در راستاي بهبود كیفیت 
فرآیند رنگ این سالن تعریف شده است و قرار است تا اواخر اردیبهشت سال 
آینده نهایي شود. براي این منظور ۳2 ربات پاشش رنگ در این سالن نصب 
و ۱0ربات قدیمي نیز برداشته خواهد شد. البته این پروژه یک شاخص دیگر 
نیز دارد و آن رنگ كردن داخل بدنه از طریق ربات است، تا پیش از این 
تنها بدنه بیروني از طریق ربات رنگ مي شد. از دیگر عملیات مربوط به این 
پروژه مي توان به نصب تجهیزات جانبي براي نصب ربات، تعمیرات كابین،  
لوله كشي خطوط رنگ)PMR( و نصب چهار عدد انکلوژر)براي پولیش كاري 

و بهبود كیفیت رنگ( اشاره كرد.
پروژه طراحي و ساخت قالب و پنل خودروي پژو 301

پروژه طراحي و ساخت قالب و پنل گیج  درب هاي خودرو پژو۳0۱ پس از 
برگزاري مناقصه بین تامین كنندگان شركت پژو و ایران خودرو به شركت تام 
واگذار شد. این پروژه با مشاركت تام و شركت شانگهاي هورنگ شیو از كشور 
چین انجام مي شود و شامل فازهای طراحي پروسه، طراحی قالب و پنل گیج، 
   Tryout ساخت، رسیدن به كیفیت قطعات تولیدي،  ساخت قطعه نمونه و
قالب ها در سالن پرس ۳  ایران خودرو است. با انجام این پروژه،  در مجموع 
تعداد ۱8 قالب دبل كویتي و 8 پنل گیج به منظور تولید 8 قطعه درب خودروي 

پژو ۳0۱ طراحي و ساخته خواهد شد.
پروژه هاي صادراتي

سايت ايران خودرو آذربايجان
این پروژه كه 75درصد سرمایه گذاري آن مربوط به طرف آذربایجاني است، 
شامل یک سالن مونتاژ با ظرفیت پنج دستگاه سمند در ساعت بوده و شركت 
تام وظیفه احداث و راه اندازي این سالن مونتاژ را بر عهده دارد. زمان راه اندازي 

آن نیز خردادماه سال ۱۳96 در نظر گرفته شده است.
سايت ايران خودرو الجزاير

این پروژه كه سرمایه گذار آن طرف الجزایري است، شامل یک سالن مونتاژ 
با ظرفیت پنج دستگاه سمند در ساعت بوده و شركت تام وظیفه احداث و 
راه اندازي این سالن مونتاژ را بر عهده دارد. زمان راه اندازي آن نیز خردادماه 

سال ۱۳96 در نظر گرفته شده است.
 سلول  رباتيك چسب زني سالن تريم يك ايران خودرو

یک  تریم  سالن  زني  چسب  رباتیک  سلول   تعریف  از  اصلي  هدف 
ایران خودرو، ارتقاي كیفیت و افزایش و تنوع تولید بوده است. این پروژه در 
راستاي چسب زني شیشه خودروهاي دانگ فنگ، پارس، ۴05 و محصوالت 
جدید پژو تعریف شده و تاكنون بیش از 90درصد پیشرفت داشته است. تام 
طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي پرژه را برعهده دارد و قرار است تا پایان 

امسال تحویل شود.
براي ایجاد این سلول، ایستگاه قدیمي)كه این ایستگاه قبال در دهه 80 از 

سوي تام راه اندازي شده بود( جمع آوري و فقط از ربات  موجود استفاده شد.
سلول  رباتيك چسب زني سالن تريم ايران خودرو تبريز

هدف اصلي از تعریف سلول  رباتیک چسب زني سالن تریم ایران خودرو 
تبریز افزایش تولید است. این پروژه در راستاي چسب زني شیشه خودروهاي 
سمند و آریسان در این سایت تعریف شده است كه تا كنون بیش از 70درصد 
پیشرفت داشته است. تام طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي پروژه را برعهده 
دارد و قرار است تا پایان امسال تحویل شود.این سلول داراي یک ربات جدید 

است. تا قبل از این چسب زني به صورت دستي به انجام مي رسید.
تعويض ربات هاي خط سمند )فاز1(

خط تولید بدنه سمند به عنوان اولین پروژه ي رباتیک تام، یکي از پركارترین 
خطوط تولیدي گروه صنعتي ایران خودرو است. به همت گروه تعمیرو نگهداري 
تام با وجود حجم باالي تولید در سه شیفت كاري، طي حدود ۱6 سال نه تنها 
چرخ تولید این خودروي ملي متوقف نشده بلکه در طول این سال ها یکي از 
كمترین میزان توقفات را به خود اختصاص داده است و نمودار تولید این خط با 
وجود نخستین تجربه تام، نقطه ي روشني در رزومه خودرویي تام در حوزه هاي 

رباتیک، اتوماسیون و نگهداري و تعمیرات است.
اهمیت و میزان تولید و بازار مطلوب این خودروي ملي باعث شده كه 
گروه صنعتي ایران خودرو بر عدم توقفات و نرخ تولید این خودرو تاكید 
فراواني داشته باشد، لذا در این راستا از سال گذشته طي جلساتي كه بین 
گروه تعمیرات بدنه سمند و گروه صنایع مکانیک و رباتیک با كارفرما برگزار 
شد، اهمیت نوسازي و تعویض ربات ها و تجهیزات وابسته تشریح و تصمیم 
بر این شد كه نوسازي و تعویض ربات ها در دستور كار قرار گیرد. در این راستا 
در فاز اول جایگزیني تعداد ۱۴ دستگاه ربات  و تجهیزات مربوطه در تعطیالت 
نوروز 96 عملیاتي خواهد شد.در این پروژه تعداد ۱2 دستگاه ربات با كاربري 
جوشکاري نقطه اي، یک دستگاه ربات با كاربري سیلرزني و یک دستگاه ربات 
ماركر از نوع نسل جدید ربات هاي هیونداي )Hi5a-S( جایگزین ربات هاي 
هیونداي Hi3 مستهلک شده مي شود. از حساسیت هاي این پروژه مي توان 
به محدودیت زماني فاز راه اندازي پروژه اشاره كرد به طوري كه مي بایست بعد 
از پایان تعطیالت خط با نرخ معمول پیش از تعطیالت نوروز، به چرخه تولید 

باز گردد.
 از فعاليت هاي اصلي پروژه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- جمع آوري مکانیکال و الکتریکال ربات و تجهیزات جانبي آنها به شکلي 
كه كامال سالم جداسازي شوند و تجهیزات قابلیت لوازم یدكي براي تجهیزات 

قدیمي خط را داشته باشند.
- نصب ربات ها و تجهیزات جانبي رباتیک

 HMI برنامه نویسي الکتریکال و جایگزیني تابلوهاي اینترالک با نرم افزار -
كه از قابلیت هاي جدید این نسل از ربات هیونداي است.

- برنامه نویسي ربات ها و اینترالک بین آنها
خط توليد بدنه سمند 

تعداد ربات :6۴ 
سیکل تایم خط: ۳2 دستگاه در ساعت
نرخ تولید : 220 دستگاه در هر شیفت

خودرویي ها به صــــف شدند

محمد كياني)روابط عمومي(: سال گذشته و امسال را شايد بتوان سال هاي خوش يمني براي 
صنعت خودرو قلمداد كرد. برجام توانست نمود عيني در صنعت باشد و شايد بتوان از قرارداد پژو 
به عنوان ميوه آن در صنعت خودرو ياد كرد. با همه مشكالتي كه به لحاظ تعريف كار مشترك 
و تبادالت بانكي وجود داشت، باالخره جوينت ونچر ايران خودرو و پژو تشكيل شد و نتيجه آن 
يعني پژو 2008 از خط توليدي كه كارشناسان داخلي تام موفق به طراحي، اجرا و راه اندازي آن 

شد ، متولد شد.

كد: 91832
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بعد از برگزاري آزمون مسابقه و معرفي فعالیت هاي شركت، بانوان 
مدعو بازدیدي از سالن ربات هم به عمل آوردند.

در این مراسم دكتر اعتمادي، قائم مقام اجرایي شركت خاطرنشان 
كرد: با توجه به استقبال شما از این برنامه در سال هاي آینده مسلما 

برنامه هاي مفصلي تري براي شما تدارک خواهیم دید.
این كه  به  توجه  با  در جلسه گفت:  بانوان حاضر  به  وي خطاب 
همسران شما روزانه بیش از ۱0 ساعت از زمان زندگي خود را در 
موجب  كه  شماست  حمایت هاي  این  مسلما  مي كنند،  سپري  اینجا 

موفقیت آنها در كارشان خواهد شد.
همچنین خانم ویسه، مدیر روابط عمومي تام در ابتدا ضمن تشکر 
از حضور بانوان و خیرمقدم، گفت: شما عزیزان صاحبخانه هاي اصلي 
شركت  این  عمر  سال هاي  طي  كه  هستید  همراهاني  و  شركت 

همیشه در پشت صحنه، یار و یاور آن بوده و هستید.

و  نهادیم  نام   20 تا  قدم  یک  را  دي ماه  شانزدهم  افزود:  وي 
امیدواریم با وجود پرسنلي كوشا و توانمند و با كمک و حمایت شما 
بیست دست  بر  افزون  نمراتي  با  از 20  فراتر  به سال هایي  عزیزان 

پیدا كنیم.
در مورد نتایج آزمون كه در همان روز اعالم شد، رتبه اول و سکه 
نفر  دو  به  امتیاز(  )باالترین   25 امتیاز  كسب  به  توجه  با  بهار  تمام 
یعني سركار خانم قرقچیان)همسر آقاي سعید صیادي( و سركار خانم 
محجوبیان)همسر آقاي وحید فالحي( اما هفت نفر حایز امتیاز 2۴ 
شدند كه از میان آنها و به قید قرعه سركار خانم عباسي)همسر آقاي 
هادي تیماجي( و سركار خانم حسیني)همسر آقاي بهنام جمشیدي( 

برندگان جایزه رتبه دوم و نیم سکه شدند.
سه ربع سکه باقیمانده نیز به قید قرعه سركار خانم نعمتي)همسر 

حبیب  آقاي  گنجي)همسر  خانم  سركار  فضلي(،   عباداله  آقاي 
عزیزي پور( و سركار خانم خادمي)همسر آقاي عظیمي منفرد( تعلق 

گرفت.

كد: 91833

اولين مسابقه كتابخواني  نامه، گروه تحريريه:  تام 
»همراهان تام« روز پنجشنبه 16 دي ماه سال 1395 
با  و  شركت  تاسيس  سالروز  نوزدهمين  با  همزمان 
استقبال خوب خانواده همكاران)همسر آقايان شاغل 

در تام( در سالن كنفرانس خيام برگزار شد.

مسابقه بزرگ
 کتابخواني  همراهان
 تام برگزار شد

اولين مسابقه كتابخواني براي
خانواده همكاران
)همسر آقايان شاغل در تام(
كتـاب :
خوشبختي در يك كالم
نوشته آندره متيوس
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ـ اسماعيل  محمددوست)معاونت  تام نامه 
فروش و توسعه كسب و كار(: شركت تام 
ايران خودرو موفق به كسب گواهينامه نوع 
يك صالحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي 
صنعتي به روش طرح وساخت در رسته 
و  مديريت  سازمان  از  معدن  و  صنعت 

برنامه ريزي كشور شد.
اخذ  از  پس   95 سال  در  تام  شركت 
از  پیمانکاري  صالحیت  گواهینامه هاي 
تهران  شهرداري  عمراني  و  فني  معاونت 

مشاوره  خدمات  صالحیت  گواهینامه  و 
درتخصص صنایع فلزات اساسي)نورد، ذوب 
سازمان  از  سازي  ماشین  و  ریخته گري(  و 
به  موفق  كشور،  ریزي  برنامه  و  مدیریت 
كسب گواهینامه صالحیت طرح وساخت از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور شد.
صالحیت  گواهینامه  اخذ  فرآیند   
پیمانکاران از خردادماه سال 9۴  شروع و در 
بهمن ماه 95 با صدور گواهینامه صالحیت 
فقط  است  توضیح  به  الزم  رسید.  پایان  به 

چهار شركت در سطح كشور داراي گواهینامه 
سازمان  از  معدن  و  صنعت  وساخت  طرح 
كه  هستند  كشور  ربزي  برنامه  و  مدیریت 
شركت تام توانست با كسب این گواهینامه 
و  طرح  گواهینامه  دارندگان  معدود  جزو 
با كسب  ساخت صنعت و معدن قرار گیرد. 
مجوز   ، وساخت  طرح  صالحیت  گواهینامه 
ورود به تمامي مناقصات داخلي EPC حوزه 
داراي  شریک  به  نیاز  بدون  معدني  صنایع 

رتبه مهندسي براي شركت تام میسر شد. 

شركت  تحريريه:  گروه  تام نامه، 
بين  نمايشگاه  در  خودرو  ايران  تام 
دائمی  محل  در  كه   95 فوالد  المللی 
نمايشگاه های بين المللی تبريز برگزار  
شد، با هدف معرفی توانمندی های خود 
فوالدسازی  و  معدنی  در عرصه صنايع 

حضور يافت.
نمایشگاه بین المللی و سمپوزیوم فوالد هر 
ساله به میزبانی یکی از قطب های فوالدسازی 
كشور برگزار می شود كه شركت های صاحب 

نام داخلی و خارجی در آن حضور می یابند.
این  در  تام   شركت  تخصصی  رویکرد 

نمایشگاه معرفی شراكت های تجاری بین المللی 
خود با صاحبان تکنولوژی های روز دنیا در حوزه 

صنایع معدنی و فوالدسازی همچنین معرفی 
اجرای  و  طراحی  نظیر  تخصصی  پکیج های 
خانه های  تصفیه  توزیع،  فوق  برق  پست های 
آب و پساب و اتوماسیون صنعتی است كه در 
این حوزه ها پروژه های متعددی اجرا نموده یا در 
دست انجام دارد.گفتني است در حاشیه نمایشگاه 
دكتر جعفر سرقیني معاون معدني وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از غرفه تام بازدید به عمل آورد 
و در جریان آخرین فعالیت هاي مربوط به صنایع 

معدني و فوالدسازي تام قرار گرفت.
الزم به ذكر است تام ایران خودرو در حوزه 
صنایع معدنی و فوالدسازی پروژه های متنوعی 
را به انجام رسانده كه از جمله آنها مي توان به 
احداث كارخانه فوالدسازی بردسیر، خط نورد 
نوسازی  و  مدرنیزاسیون  آهن،   ذوب   650
سیستم كنترل و ابزار دقیق  كوره بلند  ذوب 
آهن، نوسازی و به سازی سیستم كنترل، ابزار 
دقیق و برق ایستگاه های 7 و 8 ریخته گری 
مس  اتوماسیون  سیستم  نوسازی  آهن،  ذوب 
 ،)VD(سرچشمه،  سیستم گاززدایی تحت خال
اعالم و اطفای حریق پست ها و مخازن سوخت 

فوالدمباركه اشاره كرد.

انجام   با  تحريريه:  گروه  تام نامه، 
بدنه  خط  سرد  راه اندازي  تست هاي 
تام  كارشناسان  سوي  از   2008 پژو 
ايران خودرو، اين خط آماده راه اندازي 

است .
شركت  خودرویي  معاون  احتشام  ایمان 
تام، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 
در حال انجام تست هاي گرم پروژه هستیم.

 پس از ورود پنل هاي بدنه، تولید گرم نیز 

با حضور كارشناسان تام و ایکاپ انجام  شد.
وي با اشاره به این كه ظرفیت تولید این 
یادآور  است،  ساعت  در  دستگاه  چهار  خط 
شد: شركت تام پروژه خط بدنه پژو 2008 
حضور  با  كه  بین المللي  مناقصه  یک  در  را 
برگزار  اروپایي  و  چیني  شركت هاي  برخي 

شد، برنده شد.
مراحل  كلیه  كرد:  خاطرنشان  احتشام 
و  جیگ  خط،  چیدمان  طراحي  فرآیند 

عمده  كه  انتقال  سیستم هاي  و  فیکسچر 
از  مي شود،  محسوب  تولید  خط  تجهیزات 
سوي كارشناسان تام به انجام رسیده است.

وي افزود: هم اكنون نصب كلیه تجهیزات 
سوي  از   2008 پژو  بدنه  خط  به  مربوط 

كارشناسان تام به انجام رسیده است.
الزم به ذكر است كلیه مراحل كاري این 
خط تولید از زمان طراحي تا اجرا طي هشت 

ماه به انجام رسید.
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از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

خط توليد پژو 2008 تحويل ايران خودرو شدحضور تام در نمايشگاه بين المللی فوالد 95 كد: 91835كد: 91834

از سوي كارشناسان تام؛

)EPC( كسب گواهينامه صالحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش

نمايي پانوراما از خط توليد پژو 2008 – تام نامه/ عكاس: هادي نيكوييان

غرفه تام در نمايشگاه بين المللی فوالد 95 – تام نامه/ عكاس: هادي نيكوييان

 بازديد معاون وزير صنعت از غرفه تام در نمايشگاه بين المللی فوالد 95

كد: 91836
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تام نامه، گروه تحريريه: روز 29 آذر سال گذشته تام ميزبان 
يكي از مديران قديمي از گروه نگهداري و تعميرات بود.

در جلسه اي كه به همین منظور و با حضور مدیرعامل، قائم مقام 
ایشان، معاونین و مدیران شركت برگزار شد، مهندس اعواني مدیرعامل 
شركت گفت: ایشان از مدیران با سابقه و خوش نام شركت بوده اند كه 
همواره از وي به نیکي یاد شده است. مهندس عطار سیدي مدیر سابق 
گروه نگهداري و تعمیرات  نیز در این جلسه در خصوص چگونگي 
آغاز به كار گروه نگهداري و تعمیرات توضیحاتي ارایه كرد.در پایان 
نیز لوح تقدیر و هدیه اي به رسم یادبود از طرف مدیرعامل شركت به 

ایشان اهدا شد.
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تقدير از مدير سابق گروه نگهداري و تعميرات

بازديد هياتي از شركت كاواساكي ژاپن از تام

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

تام نامه ـ مسعود بهبهاني)معاونت طراحي و مهندسي(: در 
تا   15 تاريخ  در  پسابرجام،  صنعتي  روابط  گسترش  راستاي 
19 آبان  ماه سال 1395، تهران پذيراي هياتي متشكل از 80 
تن از مديران صنايع، نمايندگان رسانه و سازمان هاي استان 
نيدرزاكسن آلمان و به رياست  اوالف ليس وزير اقتصاد و كار و 

ترافيك اين ايالت بود.
با هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي اتاق بازرگاني و صنایع ایران 
و آلمان و شركت تام، گروهي 2۱ نفره از هیات فوق در تاریخ ۱7 آبان 
گذشته ضمن آشنایي و بازدید از  شركت تام، با تمهیدات به عمل 
آمده امکان مذاكره در قالب گروه هاي تخصصي در زمینه هاي كنترل 
و ابزار دقیق، مکانیک، برق، سیویل، صنایع خودرویي، توسعه بازار، 

مدیریت و بازرگاني فراهم شد و در قالب نشست هاي تخصصي در 
حوزه هاي یاد شده، پتانسیل هاي تام براي آنها تشریح شد. در این میان 
اظهارنظرهاي میهمانان خارجي پس از بازدید از تام و صحبت هاي رو 
در رو جالب توجه بود. اكثریت میهمانان بر این مساله تاكید ویژه داشتند 
كه وجود چنین شركتي با پتانسیل باال و قابل توجه نیروي انساني، تنوع 
حوزه هاي كاري و وجود تخصص هاي گوناگون در ایران و خاورمیانه 
ابراز رضایت  براي آنها بسیار جذاب بوده است همچنین آنها ضمن 
تام، عنوان كردند: در كنار معرفي  از سوي  آمده  به عمل  از معرفي 
بر  غلبه  جهت  اهتمام  حداكثر  بکارگیري  بر  تخصصي،  محصوالت 
مشکالت و محدودیت هاي مالي موجود تاكید داشته اند گرچه همچنان 
موانع بزرگي در این زمینه وجود دارد كه رفع آنها نیازمند گذشت زمان 
قرار  اروپا  مركز  در  زاكسن  نیدر  ایالت  كه  است  ذكر  به  است. الزم 
دارد و دومین ایالت بزرگ آلمان است.  این ایالت بواسطه موقعیت و 
زیرساخت های عالی، نزدیکی به سواحل دریای شمال، دسترسی های 
سریع جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به بازارهای داخلی و بین المللی 
به عنوان مركز لجستیک اروپا شناخته می شود. بسیاری از بنادر و مراكز 
حمل و نقل كاال همزمان به عنوان مركز لجستیک و تبادل انواع كاال و 

نیز نیروی محركه بازار عمل می كنند.

كد: 91839بازديد هيات هاي آلماني از تام

كد: 91841

كد: 91840

تام نامه ـ گروه تحريريه: تيمي متشكل از 
نمايندگان فروش شركت كاواساكي از آلمان، 
سوجيتسو)نماينده  شركت  و  ژاپن  و  دوبي 
بازديد  تام  از  كاواساكي(  شركت  بازرگاني 

كردند.
ژاپني  این شركت  توانمندي هاي  بازدید  این  در 
آینده  امکان همکاري هاي  و  ربات  تولید  در حوزه 
گفت  و  بررسي  مورد  حوزه  این  در  تام  شركت  با 
و گو قرار گرفت. نمایندگان این شركت ژاپني در 
این جلسه بر كیفیت ربات هاي تولیدي و تضمین 
و  تاكید  فني  حمایت  و  فروش  از  پس  خدمات 

عالقه مندي خود را براي حضور در بازار ایران ابراز كردند.
همچنین استفاده از توانمندي هاي داخلي تام در حوزه ساخت، نصب 
و راه اندازي به عنوان شریک داخلي در حوزه رباتیک این شركت نیز 

مطرح شد.
در پایان این نشست نیز بازدیدي از خط بدنه سازي5 و سالن پرس 

شماره ۳ ایران خودرو به عمل آمد.
 Fanuk، ABB، Kuka الزم به ذكر است كه پس از شركت هاي
و Motoman، شركت كاواساكي پنجمین برند)به لحاظ تعداد فروش( 

رباتیک در دنیا محسوب مي شود.
این شركت با تولید ۱2هزار دستگاه ربات در سال، به عنوان تامین 
كننده عمده ربات هاي برندهایي مثل تویوتا و فورد محسوب مي شود.

فني  غالمي)معاونت  رضا  ـ  تام نامه 
تام  مهندسان  كوشش  به  مهندسي(:  و 
فوالد  واحدآب  فن هاي  و  الكتروپمپ ها 

بردسير راه اندازي شد.
با راه اندازي ناحیه آب )WTP(  امکان فراهم 
كردن آب مورد نیاز همه واحدهاي مجموعه 
آب  ناحیه  است.  شده  میسر  فوالدسازي 
 MV و LV  شامل دوسري پمپ هاي )WTP(
و فن هاي خنک كننده است كه پس از نصب 
تابلوهاي MCC و انجام عملیات سیني كشي، 
كابل كشي و كانکشن كابل ها، تست هاي اولیه 
پمپ هايLV را انجام شد و هجدهم مهرماه با 
حضور دكترپورمند مدیرعامل میدكو و هیات 
 LV همراه راه اندازي اولیه انجام شد. پمپ هاي
شامل  هشت پمپ مواد شیمیایي، هفت فن 

،سه موتور BLOWER و ۱8 الکتروپمپ آب 
الکتروپمپ است  و پمپ هايMV شامل ۱۴ 
كه وظیفه تامین آب مصرفي كلیه بخش هاي 
را دارد. الزم به  كارخانه و خنک كنندگي آن 

ذكر است یکي از بخش هاي حائز اهمیت در 
پروسه ذوب، بخش WTP است كه راه اندازي 
آن بستگي به محقق شدن شرایط ذوب زود 

هنگام دارد.

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: شركت 
تكتام نوين در پنجمين جشنواره ملي 
تعالي تنديس تعالي، مديريت تعاوني ها 

را دريافت كرد.
شركت تعاوني كاركنان تام، » تکتام  نوین« 
مدیریت  تعالي  ملي  جشنواره  پنجمین  در 
تعاوني، تندیس زرین و تقدیر نامه این جشنواره 

را دریافت كرد.
تکتام  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
نوین این جشنواره با رویکرد نوآوري و تحول 
در مدیریت و بهره وري تعاوني ها، به همت خانه 
تعاونگران ایران روز دوم آذر ماه 95 در مركز 
همایش هاي بین المللي صدا و سیما برگزار شد.

رفاه  و  كار  وزیر  معاون  مراسم   این  در   

تعاونگران  تعاوني هاي  مدیران  و  اجتماعي 
سراسر كشور حضور داشتند.

از  تجلیل  جشنواره  این  برگزاري  از  هدف 
پیشکسوتان بخش تعاوني و تعاوني هاي سرآمد 

در حوزه تعالي مدیریت تعاوني بود. 
در پایان این جشنواره  محمد صفرزاده مدیر 
كرد:  خاطرنشان  نوین  تکتام  شركت  عامل 
معیارهایي همچون  اساس  بر  مزبور  تندیس 
نشانه هاي  استقرار  میزان  شركت،   عملکرد 
ده ها  میان  از  جامع،  برنامه هاي  و  مدیریتي 
تعاون كشور در  اتاق هاي  اتحادیه و  شركت، 
بخش هاي مختلف تولیدي، خدماتي، صنعتي و 
كشاورزي به تکتام نوین و معدودي تعاوني هاي 
دیگر تعلق گرفت.                                                                         

الكتروپمپ ها و فن هاي واحدآب فوالد بردسير راه اندازي شد

كد: 91838تنديس تعالي مديريت تعاوني ها از آن »تكتام« شد

كد: 91837

بازديد مديرعامل ميدكو از واحد آبرسان پروژه فوالد بردسير

تابلو MCC الكتروموتور فشار ضعيف مجموعه آبرسان
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طي ارزیابي هاي انجام شده از سوي معاونت منابع انساني گروه صنعتي 
ایران خودرو، پنج نفر از همکاران تام در بخش نگهداري و تعمیرات به عنوان 
كه  داشتند  فعالیت  پروژه  سه  در  افراد  این  شدند.  انتخاب  نمونه  كارگران 
گروه صنعتي  برتر  پروژه  در جمع 20  پروژه  بین ۱27  از  نیز  پروژه ها  این 

ایران خودرو قرار گرفته است. 
رباتیک  بینایي  نرم افزاري  سامانه  داخلي سازي  پروژه   میان  این  در 
و  حقیقت  ابراهیم  سید  آقایان  ایران خودرو)مجریان  پرس  سالن هاي  در 
امیرحسین ترابي(، پروژه طراحي برد الکترونیکي در راستاي اصالح ساختار 
سیستم هاي نقطه جوش هاي موجود در سالن بدنه سازي ایران خودرو)مجري 
آقاي حبیب اله ایران پور( و پروژه بومي سازي هرزگرد و چرخ ترولي كانوایر 
سالن پیش رنگ 2)مجریان آقایان فرومند فتحي و سجاد صمدائي( به عنوان 

پروژه هاي برتر انتخاب شدند.
در این جلسه مهندس اعواني مدیرعامل شركت، پس از معرفي پروژه هاي 
پیشنهادي برتر، ضمن تقدیر از فعالیت مجریان این پروژه ها آنها گفت: این 
كه كاركنان تام به خصوص عزیزان ما در بخش نگهداري و تعمیرات، هر 
سال به عنوان كاركنان نمونه انتخاب مي شوند، دست مریزاد دارد. پرسنل تام 
هر جا حضور دارند از آنها به عنوان نیروهاي زبده و توانمند یاد مي شود و 
در این میان باید اذعان كرد كه بهره وري بخش نگهداري و تعمیرات تام در 

ایران خودرو باالست.
وي افزود: آنچه كه خروجي این تیم را در حد باالیي نگه داشته است 
موضوع اتحاد یکپارچه و كار تیمي است. الزم به ذكر است مجموع ارزش 
ایران خودرو،  صنعتي  گروه  براي  شده  یاد  پروژه  سه  و صرفه جویي  افزوده 
ساالنه بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان است. در ادامه به بررسي 
پروژه هاي موفق در حوزه نگهداري و تعمیرات در سالن هاي تولیدي ایران 
برترین  گزارش  این  در  عنوان شده  پروژه هاي  است.  پرداخته شده  خودرو 
پروژه ها از حیث صرفه جویي ارزي و ریالي و با رویکرد انتخاب كارگر نمونه 

انتخاب  از میان پروژه هاي گوناگون پرسنل نگهداري و تعمیرات  بوده كه 
شده اند.

در  رباتيك  بينايي  افزاری  نرم  داخلي        سازي سامانة   پروژة 
سالن         هاي پرس ايران        خودرو

مجريان پروژه
• سید ابراهیم حقیقت – مسوول پروژه نت پرس

• امیرحسین ترابي – كارشناس الکتریکال نت پرس
موضوع پروژه

خام  ورق  برداشتن  محل  اصالح  مشکل  رفع  منظور  به  پروژه  این   •
در   )Robotic Vision System( رباتیک  بینایي  سامانة  از  )بلنک( 
خطوط تمام رباتیک سالن        هاي پرس ایران         خودرو استفاده شده است. این 
تجهیز بسیار كلیدي است و در صورت نداشتن عملکرد درست، عالوه بر 
توقف مي        تواند باعث آسیب به قالب، افزایش ریسک ایمني براي پرسنل 
ایران  شركت        هاي  پرس  سالن        هاي  در  سامانه  این  از  شود.  نت  و  تولید 
عدم  دلیل  به  است،  ذكر  شایان  مي        شود.  استفاده  ایپکو  و  آیکید  خودرو، 

پنج كارگر نمونه و سه پــروژه
 بـرتـر از آن همكــــاران نت

 طراحی برد الكترونيكی جهت استفاده در اصالح ساختار 
بدنه سازی  سالن های  در  موجود  جوش های  نقطه  سيستم 

ايران خودرو
مجري پروژه

حبیب اله ایرانپور – تکنسین الکتریکال نت تندر

موضوع پروژه
در مدار تابلوهای TC، تریـسـتور با ترانـس به صورت سري بسته 
مي شود و با سوختن تریستور، ترانس درحالـت اتـصال كوتاه قرار گرفته 
و جریان با تـمام توان پـیـوسته وارد ترانـس مي شود و به تمام سیستم 
نقطه جوش آسیب مي رساند. بعد از انجام پروژه، تمام مواردی كه بعد 
برد  پروژه  این  در  می شود.  می آید، حذف  وجود  به  تریستور  از سوختن 
الکترونیکی بر روی تابلو نصب خواهد شد و این برد چهار ثانیه بعد از 

قطع  را  برق  و جریان  را خاموش  تابلو  فـیـوز  كـلید  تریستور،  سوختن 
خواهد كرد.

نتايج كسب شده پس از اجراي پروژه:
• افزایش تولید دو دستگاه در روز

• حذف خسارات مالی به مبلغ 760 هزار تومان در روز
• باال بردن ضریب ایمنی اپراتور تا 90درصد بعد سوختن تریستور

• حذف ۴۴ نفر دقیقه كار اضافه در روز
• حذف تمام آسیب هایي كه بعد سوختن تریستور در قطعات مرتبط 

به وجود می آید.

ميزان صرفه جويي ارزي- ريالي پروژه 
مبلغ صرفه جویي براي هر ماه 22.800.000 تومان 

برای هر سال 27۳.600.000تومان است.

كانوايرهای  ترولي  چرخ  و  هرزگرد  بومی سازي  پروژه   
سالن پيش رنگ 2

مجري پروژه
فرومند فتحي ـ مسوول پروژه نت پیش رنگ 2  

سجاد صمدائي ـ كارشناس مکانیکال نت پیش رنگ 2                                                                                                         

  موضوع پروژه
باتوجه به دالیل ذیل پروژه تعریف شد:

• عدم تولید داخل 
• قیمت باالي هرزگرد

• خارج شدن از چرخه تولید چرخ ترولی توسط سازنده امریکایی
• زمانبر بودن تهیه قطعات 

دلیل  به  اصلي)امریکایی(  منبع  از  فوق  قطعات  تهیه  امکان  عدم   •
تحریم

• ارتقاي كیفیت و باال بردن كارائي هرزگرد و چرخ ترولي هاي فعلي

نتايج كسب شده پس از اجراي پروژه
• عدم وابستگي به شركت هاي خارجي جهت ساخت قطعات یدكي

• كاهش هزینه ساخت قطعات یدكي
• باال رفتن كیفیت بدنه هاي تولیدي به دلیل عدم ریزش گیرس ها از 

داخل هرزگرد و چرخ ترولي ها
• كاهش توقفات لحظه اي و طوالني مدت خطوط كانوایر

به  مربوط  ترولي هاي  چرخ  و  هرزگردها  مصرف  شدید  •كاهش 
هنگرها به دلیل افزایش عمر مفید قطعات فوق

•كاهش نفر ساعت جهت سرویس و نگهداري تعمیرات مربوط به 
هنگرها

ميزان صرفه جويي ارزي ـ ريالي پروژه
سالن         هنگرهاي  كلیه  براي  هرزگرد  درخصوص  هزینه  كاهش 

2.867.200.000 ریال
سالم     هنگرهاي  كلیه  براي  ترولي  چرخ  درخصوص  هزینه  كاهش 

7.072.000.000 ریال 
مجموع كاهش هزینه        9.9۳9.200.000 ریال

كد: 91842طي ارزيـابي هـاي ايـران خودرو اعالم شـد؛

و  افزاری  قطعات سخت  تامین  در خصوص  سازنده  شركت  پشتیبانی 
نرم افزارهای مربوطه، سامانه نرم افزاری بومی سازی شده است.

نتايج كسب شده پس از اجراي پروژه
• كاهش زمان توقفات

• افزایش كیفیت محصول نسبت به نمونة خارجي

• افزایش ایمني كاركنان و حفظ سالمت آنها
ميزان صرفه جويي ارزي- ريالي پروژه:

مابه    التفاوت قیمت     ارزي سامانة بینایي رباتیک خارجي و داخلي
79.000 یورو            
۳.080.000.000 ریال 

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

مراسم تقدير از پنج كارگر نمونه و معرفي سه پروژه برتر همكاران نگهداري و تعميرات ـ  تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان

آثارسوختگي ناشي از سوختن تريستور                             برد الكترونيكي طراحي شده

هرزگرد و چرخ ترولي قديم                             هرزگرد و چرخ ترولي طراحي شده جديد

تام نامهـ  گروه تحريريه: جلسه تقدير از كارگران نمونه گروه  نگهداري 
ايران خودرو، با حضور مديرعامل، قائم مقام  و تعميرات تام مستقر در 

اجرايي، مديران و كارگران نمونه اين بخش در شركت تام برگزار شد.
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گاز شیرین ، خط فلر، كیل الین و پکیچ هاي خوردگي و اتانول است كه گاز 
را تحت كنترل  از چاه خارج و به بخش جمع آوري ها و پاالیشگاه ارسال 
مي كند. خطوط لوله و اتصاالت این بخش ۱00 درصد رادیوگرافي، تنش زدایي 

و تست هاي مقاومت و ایستایي شده اند.

2- خطوط هوايي
این بخش شامل تهیه نقشه تیرگذاري ، گودبرداري، كابل كشي و ارتینگ 
به توان ۴00KVA و به طول  است. به طوري كه یک خط برق هوایي 

۳.5كیلومتر، جهت تامین برق چاه در منطقه احداث شده است.

3- خط فلر
خط لوله 20 اینچ و یک اینچ به طول 700 متر از چاه  به محوطه فلر)شامل 
كودارم و استک فلر( جهت جمع آوري میعانات و سوزاندن ضایعات چاه تعریف 

شده است.

4- خط انتقال
بر اساس قرارداد اولیه این خط بطول 6كیلومتر بود كه براي انتقال گاز از 
چاه به جمع آوري غربي در نظر گرفته شده بود. این بخش سپس به دوبخش، 
از چاه ۴۱ به جمع آوري مركزي و دیگري از چاه 7۳ به خط موجود به جمع 

آوري غربي به طول حدود ۴ كیلومتر تغییر یافت.

حسین علي زادگاني ـ مدیر اجرایي پروژه احداث تسهیالت سرچاهي و 
خط لوله جریاني چاه موقعیت  W004S خانگیرانـ  در خصوص چالش هاي 
اجرایي این پروژه یادآور شد: بدلیل نیاز كارفرما به چاه از یک طرف و طوالني 
شدن پروسه تامین كاال از طرف دیگر، بر اساس توافق انجام شده با كارفرما، 
قرار بر تحویل اقالم مورد نیاز پروژه از شركت نفت شد و این موضوع كار اجرا 

را با كمي تغییرات روبرو كرد.
وي افزود: با توجه به این كه نمي توانستیم منتظر خرید و تامین تجهیزات 
جدید و پروسه كنترل و بازرسي طوالني مدت آن باشیم، مقرر شد تجهیزات 
مورد نیاز از انبارهاي شركت نفت در استان هاي مختلف تامین شود، این كار 
موجب تغییرات در نقشه هاي و اجرا شد و اضافه شدن  بار سنگیني در بررسي 
انبارهاي مختلف شركت نفت در استان هاي مختلف  و عملیات اجرایي )به 
صورت سایت راني ( در بر داشت كه با تالش مستمر به خوبي به انجام رسید. 
لوله ها،  كردن  ریسه   عملیات  انتقال،  خط  خصوص  در  داد:  ادامه  وي 
جوشکاري، خاكبرداري، اپوكسي سرجوش ها، لوله گذاري در داخل كانال و 

تست هالیدي و هیدرو تست نهایي آنها به انجام رسید.  
الزم به ذكر است كه قرارداد پروژه در بیستم خردادماه سال ۱۳9۴ به امضا 
رسید و پروژه در دي ماه سال ۱۳95 تحویل كارفرما شد. این  پروژه روزانه یک 
میلیون متر مکعب به تولید گاز كشور اضافه مي كند و در شرایط كنوني كه 
كشور تركمنستان خط گاز در شمال كشور را قطع نموده است كمک شایان 

توجهي به تامین گاز در شمال كشور خواهد كرد.

هادی شریعتی مدیر عملیات شركت بهره برداری نفت و گاز شرق)كارفرماي 
و  مقاومت  انقالب،  فجر  طلیعه  به  اشاره  با  مراسم،  این  در  پروژه(  اصلي 
پیروزی های پی درپی ملت ایران را لبیک گفتن به ندای رهبر انقالب دانست 
و افزود: یکی از مهم ترین تذكرات اخیر رهبر انقالب توجه به اقتصاد مقاومتی 

با دو شرط اقدام و عمل است.
وي تصریح كرد: چاه 7۳ شركت بهره برداری نفت و گاز شرق معادل 
چاه های قبلی تمامی استاندارها و ایمنی های الزم را برای تولید سمی ترین 
گاز ترش كشور دارد. شریعتی به ویژگی منحصربه فرد چاه 7۳ اشاره كرد و 
افزود: رشته تکمیلی و تاج كه به مثابه قلب این چاه است، توسط شركت های 
سازنده داخلی و متخصصان بومی ساخته شده است.  وی عنوان كرد: شركت 
نفت مناطق مركزی، شركت شرق را پایلوت قرار داد و متخصصان ما تمام 
تجربیاتشان را پای كار آوردند و با كمک و راهنمایی دادن به شركت های 
سازنده داخلی، توانستیم این رشته تکمیلی را با موفقیت در چاه های گاز ترش 
آزمایش كنیم.  مدیر عملیات شركت بهره برداری نفت و گاز شرق خاطرنشان 
كرد: این چاه با سرمایه حدود 65 میلیارد تومان كه جزو سرمایه های ملی ما 
است به بهره برداری رسید و امیدواریم با دانشی كه در این مجموعه وجود دارد، 
روزبه روز شاهد ساخت قطعات بیشتر در داخل و كمتر شدن وابستگی ها در 
عرصه صنعت نفت باشیم. وی در پایان به افتتاح خط هوایی برق فشارقوی 
چاه های شوریجه B اشاره و تصریح كرد: این پروژه نیز با اعتباری بالغ  بر 
670 میلیون تومان در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید. شركت 

بهره برداری نفت و گاز شرق یکی از سه شركت تابعه شركت نفت مناطق 
مركزی ایران است كه مسوولیت بهره برداری از چهار مخزن گاز شیرین و 
ترش خانگیران و گنبدلی را برای تأمین خوراک پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
رضوی،  جنوبی،  شمالی،  خراسان  استان های  مصارف  برای  نژاد سرخس 
مازندران، گلستان، سمنان و نیز واحد پتروشیمی خراسان و سوخت نیروگاه نکا 
در شمال كشور را عهده دار است. اما با توجه به مشکالتي كه در پي قطع گاز 
از جانب كشور تركمنستان پدید آمد ، بهره برداري به موقع از این پروژه و وارد 
مدار شدن چاه مربوطه ، تاثیر قابل توجهي در جبران كسري گاز كشور داشت.

چاه موقعیت W004S خانگیران ، به همت كارشناسان شركت تام تکمیل 
شد و رضایت كارفرما را به همراه داشت .

 تام پیمانکار PC)تامین و ساخت( این پروژه، با توجه به محدودیت و 
استانداردهاي باالي چاه هاي ترش، در تامین كاال، كارشناسان، پیمانکاران 
و همکاري كارفرما، پروژه را طي ۱8 ماه پس از عقد قرارداد با موفقیت به 
پایان رسانده و هم اكنون این پروژه  در حال ارسال گاز به پاالیشگاه منطقه 

)پالیشگاه هاشمي نژاد( است.

بخش هاي مختلف پروژه
1- بخش سرچاهي

تسهیالت سرچاهي شامل تجهیزات، ابزار دقیق، پایپینگ، اتاق كنترل و 
خطوط انتقالي در بخش هاي فشار باال) psi 6000( ، فشار خط، النچر، خط 

پروژه احداث تسهيالت سرچاهـي
 و خـط لولـه جریــاني چـاه 
موقعيت  W004S خانگيـــران

ـ محمد كياني)روابط عمومي(: پروژه احداث تسهيالت سرچاهي و خط  تام نامه 
لوله جرياني چاه موقعيت  W004S خانگيران)چاه گازترش شماره 73 ميدان گازي 
خانگيران( به عنوان يكي از پروژه هاي حوزه نفت و گاز شركت تام ايران خودرو، ظهر 
13بهمن ماه سال 1395، طي مراسمي با حضور معاون استاندار خراسان رضوی، 

فرماندار و جمعی از مسووالن شهرستان سرخس به بهره برداری رسيد.

كد: 91843

با همت كارشناسان تام به بهره برداري رسيد؛
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  گــزارش  گــزارش

پروژه احداث تسهيالت سرچاهي و خط لوله جرياني چاه موقعيت W004S خانگيران - تام نامه / عكاس: هادي نيكوئيان
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 در اوایل سال 9۳ این طرح به تصویب هیات 
رییسه دانشگاه رسید. این پروژه در قالب طرح و 
ساخت در روزهاي پایاني سال 9۳ به شركت تام 
ابالغ شد كه پس از تحویل زمین توسط كارفرما 

در ششم خردادماه سال ۱۳9۴ آغاز شد.
فعالیت هاي  زمین،  تحویل  از  پس  بالفاصله 
فعالیت هاي  ادامه  و  شروع  پروژه  تجهیزكارگاه 
از  یکي  محل  خاكبرداري  با  پروژه  اجرایي 
فونداسیون پایه ها آغاز شد. از مشخصات كلي این 
پروژه مي توان به طول مسیر ۱7۴2 متري، ۱8 
دكل، ۴ ایستگاه، یک پاركینگ، 77 كابین، حجم 

جابه جایي 2000 نفر در ساعت و زمان تقریبي سفر 
9 دقیقه اي اشاره كرد.

علیرضا رفائي، مدیر پروژه تله كابین دانشگاه 
اولین  چالش هاي  خصوص  در  اسالمي  آزاد 
پروژه تله كابین تام، گفت: یکي از این چالش ها 
معارضات شبکه 20 كیلو ولت برق بود كه موجب 
كندي روند فعالیت هاي اجرایي در محل بسیاري 
از پایه ها و ایستگاه ها شد كه در نهایت با مساعدت 
كارفرماي پروژه مرتفع شد. وي خاطرنشان كرد: 
یکي دیگر از چالش هاي جدي كار، مناسب نبودن 
خاک محل پروژه بود كه این امر نیز باعث تحمیل 
خسارت هاي مالي و زماني به پروژه شد، به طوري 
كه قبل از اجراي پروژه در زمان مناقصه چه از نظر 
زماني و چه از نظر مالي،  براي فونداسیون پایه ها و 

ایستگاه ها، از جانب هیچ كدام از شركت هاي حاضر 
در مناقصه،  اجراي شمع در نظر گرفته نشده بود. 
پایه و  این در حالي است كه فونداسیون هفت 
هر چهار ایستگاه نیازمند حفاري، كیج گذاري و 
بتن ریزي شمع بود. در نهایت 2۳00 متر طول 
شمع، ۱۴0تن كیج گذاري و ۱۳00 متر مکعب 
بتن ریزي جهت استحکام خاک محل فونداسیون 
پایه ها و ایستگاه هاي مذكور اجرا شد. البته این 
چالش ها با فعالیت ها و پیگیري ها و پشتکار تیم 
با كمترین  پروژه، در كوتاه ترین زمان ممکن و 
آوردن  دست  به  باعث  كه  شد  انجام  هزینه 

تجربه هاي ارزشمند در این زمینه شد، به طوري 
هرگونه  در  استفاده  جهت  الزم  مستندات  كه 
شرایط مشابه چه در زمان مناقصه و قبل از شروع 
پروژه و چه پس از قرارداد و شروع پروژه تهیه شده 

و قابل استفاده در موارد مشابه خواهد بود.
خاكبرداري، 270  مترمکعب  تاكنون 26هزار 
قالب بندي،  مربع  متر   ۳000 ، آرماتوربندي  تن 
2500 متر مکعب بتن ریزي و 55 تن سازه فلزي 
ایستگاه ها انجام شده است. ضمنا كلیه ۱8 دكل 
مربوط به پروژه نیز كه شامل ۱۴0تن استراكچر 
فلزي است، براي اولین بار در كشور توسط شركت 

تام ساخته و نصب شد. 
هم  بسیاري  مثبت  نکات  حاوي  پروژه  این 
هست كه از ابعاد مختلف قابل بررسي است، از 

جمله مي توان به فعالیت هاي مهندسي و ساخت 
كه در این زمینه صورت گرفته است، اشاره كرد.

برقراري ارتباط موثر و مفید با شركت دپلمایر 
اتریش كه از پیمانکاران اصلي تام در این پروژه 
است، از دیگر نکات مثبت آن محسوب مي شود. 
این شركت معتبرترین شركت در سطح بین المللي 
در زمینه تله كابین است كه تام را به عنوان یک 
مالي  مهندسي،  هاي  زمینه  در  توانمند  شركت 
گسترش  به  منجر  امر  این  مي شناسد،  اجرا  و 

همکاري هاي فیمابین در آینده خواهد شد.
و  اعتبار  گشایش  فرآیندهاي  زمینه  در 
گسترده اي  فعالیت هاي  نیز  گمركي  فرآیندهاي 
شركت  بازرگاني  و  مالي  معاونت هاي  جانب  از 
افزایش  باعث  این موارد  تام صورت گرفت كه 
تجربه و دانش عمومي در این زمینه ها شد كه در 

موقعیت هاي مشابه قابل استفاده است.   
تجهیزات  نصب  عملیات  حاضر  درحال 
مکانیکال ایستگاه ها در جریان است كه پس از 
اتمام نصب این تجهیزات، فعالیت هاي مربوط به 
سفت كاري و نازک كاري ایستگاه ها )كه بخشي 
اجرا  به صورت موازات درحال  فعالیت ها  این  از 
است(، كابل اندازي، نصب تجهیزات الکتریکال و 
مخابرات، نصب كابین ها و در نهایت راه اندازي 

انجام مي شود.

واكاوي پروژه مشترك بين المللي تام و دوپلماير

تلـه کابين دانشگاه آزاد از آغـاز تاکنون

كد: 91844

تام نامه، حميدرضا حسن نژاد)معاونت امور پروژه ها(: به دليل اختالف ارتفاع 
1641 تا 2067متري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات و هزينه باالي 
تعمير و نگهداري وسايل نقليه جهت تردد  دانشجويان و كاركنان همچنين نبود 
امنيت كافي اين سيستم حمل و نقل خصوصا در فصل زمستان، طرح تله كابين 

توسط معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسالمي ارايه شد.

مفيد  و  موثر  ارتباط  برقراري 
از  كه  اتريش  دپلماير  شركت  با 
پيمانكاران اصلي تام در اين پروژه 
محسوب  آن  مثبت  نكات  از  است، 
معتبرترين  شركت  اين  مي شود. 
شركت در سطح بين المللي در زمينه 
تله كابين است كه تام را به عنوان 
هاي  زمينه  در  توانمند  يك شركت 
مهندسي، مالي و اجرا مي شناسد، اين 
همكاري هاي  گسترش  به  منجر  امر 

فيمابين در آينده خواهد شد.

  گــزارش  گــزارش

مراحل نازك كاري ايستگاه شماره يك ـ ـ تام نامه/ عكاس: ابراهيم حسيني

مراحل نصب تجهيزات مكانيكال ايستگاه شماره 3 ـ تام نامه/ عكاس: ابراهيم حسيني

نصب استراكچر فلزي ايستگاه 4 و پاركينگ پروژه به همراه دكل شماره 18 ـ تام نامه/ عكاس: ابراهيم حسيني
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است  بزرگي  پروژه هاي  آخرین  از  یکي  این 
كه شركت دوپلمایر به ثمر رسانده است. نیروي 
همچنان  دوپلمایر  شركت  پرداز  ایده  و  محركه 
پروژه هاي  اجراي  حال  در  قوي  و  نفس  تازه 

متعدد تله كابین در سرتاسر دنیاست.
سوئیس  و  اتریش  پوش  سپید  كوه هاي  از   
بالن   مون  كوه  تا  دوپلمایر  خاستگاه  عنوان  به 
فرانسه،  و  ایتالیا  مرز  گرفته  برف  كوهستان  در 
فانسیپان  كوه  و  برزیل  در  آند  كوهپایه هاي  تا 
بام  بر  ویتنام  جنگلي  ارتفاعات  بلندترین  در 
برگزاري  محل  كابین هاي  تله  یا  و  هندوچین، 
المپیک زمستانه در سوچي، در همه آن ها صداي 
گوش  به  ورزشکاراني  و  مردمان  آمد  و  رفت 
یا  و  اتاقک ها  داخل  در  شادمان  كه  مي رسد 

نشسته بر تله اسکي ها در حال عبوِر آسان از فراز 
شیب هاي سخت سنگي و دره هاي تند برفي و یا 
گذر از رودها و آبراهه ها و یا گذر از كنار درختان 
به هم گره خورده جنگل هاي حاره اي هستند و 
یا این صداي حركت باربرهاي كابلي معدِن دره 
طال در مکزیک است كه هزار تن سنگ معدن 
را درساعت به كارخانه مي رساند و این همه به 
مدد حركت در مرزهاي دانش مهندسِي حمل و 
نقل و انضمام ایده هاي خالقانه و جسارت آمیز 
و دقیق به آن است. شركت دوپلمایر از ۱892، 
ساخت  زمینه  در  تاكنون   ۱9 قرن  آخر  دهه  از 
تله كابین و قطارهاي كابلي فعالیت چشمگیري 
داشته است و بیش از 60 درصد بازار این صنعت 
این  كه  پروژه هایي  مجموعه  دارد.  اختیار  در  را 

رسانده  ثمر  به  سالیان  این  طول  در  شركت 
است بالغ بر بیش از ۱۴ هزار و 600 پروژه در 
شركت  گزارش،  آخرین  طبق  است.  كشور   89
دوپلمایر در سال 20۱5 صد و سه پروژه را با 8۳ 
مجموعه اي  كه  داشت  انجام  دست  در  مشتري 
در  را  امروزي  نوآوري هاي  و  گذشته  تجارب  از 
است.  رسانده  ظهور  منصه  به  جدید  قالب هاي 
از گسترده ترین تله كابین شهري در الپاز گرفته 
تا طوالني ترین تله كابین سه كابلي با بیشترین 
  )D-Line( شیب عمودي در ویتنام و یا خط دي
تله  یا  و   ، تله كابین ها  جدید  نسل  عنوان  به 
عنوان  به  اتریش  در   )Piz Val( پیزوال  كابین 
اولین مدل این سیستم با صندلي هاي مجهز به 
گرمکن و یا فناوري هاي تخصصي مانند سیستم 
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 Avalanche( بهمن  رفع  و  كنترل  كابلي 
این تجارب  از جمله   )Blasting Ropeway
و نوآوري هاست. در ایران نیز این شركت سابقه 
همکاري در پروژه هاي متعددي داشته است كه 
توچال،  تله كابین هاي  به  مي توان  جمله  آن  از 
حیران، نمک آبرود، الهیجان، فیروزكوه و تبریز 

اشاره كرد. 

همكاري مشترك تام و دوپلماير1
اكنون نیز در ایران، مهندسان این شركت با 
شمال غرب  ارتفاعات  در  تام  شركت  همکاري 
 )gondola(شهر تهران در حال برپایي تله كابین
دو كابلي  با كابین  هاي 6 نفره در واحد علوم و 

تحقیقات دانشگاه آزاد هستند.
 این تله كابین۱8 با ۴ ایستگاه و ۱8 پایه در 
یک خط و در مسافت ۱7۴2 متر و  با اختالف 
ارتفاع ۴26 متر از ارتفاع ۱6۴۱ متري سطح دریا 
در حال اجراست. ظرفیت جابجایي مسافر در این 
پروژه 2000 نفر در ساعت با متوسط زمان سفر 

9 دقیقه است. 

و  هزينه  ساخت،  طراحي،  در  تنوع 
نگهداري

مجموعه تله كابین هایي كه این شركت اقدام 
نوع  و  استفاده  به  بنا  مي كند  آن ها  ساخت   به 
طراحي و نصب و نگهداري آن ها و هزینه هایي 
است؛  باالیي  تنوع  داراي  مي شود  صرف  كه 

تله كابین هاي فصلي مربوط به توریسم زمستانه 
و تابستانه، تله كابین هاي شهري و یا سیستم 
مبناي  بر  كه  هستند  تقسیماتي  كابلي،  باربرِي 

كاربري صورت مي گیرد. 
این  كابین هاي  تله  نیز  مهندسي  نوع  نظر  از 
شركت شامل موارد متعددي است. طراحي هاي 
و  كار  حجم  دلیل  به  كابینه ها  تله  این  جدید 
پیچیدگي طراحي و عدم امکان تولید یک نمونه 
این شركت در فضاي  اولیه واقعي، متخصصین 
 Teamcenter و   NX افزارهاي  نرم  مجازِي 
مربوط به نرم افزار PLM زیمنس به عنوان یک 
سیستم جامع، طراحي هاي پیچیده و ویژه اي را 
در  سیستم  این  گسترده  نصب  مي دهند.  انجام 
سایت هاي طراحي و مهندسي شركت دوپلمایر 
تا  ساخته  قادر  را  شركت  این  دنیا  سرتاسر  در 
نظم و ترتیب مناسبي را براي طراحي و داشتن 
به  این  و  كند  مهیا  یکپارچه  داده  پایگاه  یک 
طراحي هاي  در  اصالحات  به  مداوم  نیاز  لحاظ 
استانداردهاي  راستاي  در  قطعات  و  كلي 
از  است.  برخوردار  بسزایي  اهمیت  از  یکپارچه 
قطار  مانند  طراحي هایي  از  جداي  تنوع،  نظر 
از  یکي  كابليfunicular railway(2(كه 
از  سوئیس  اینترلیکن  در  آن ها  ترین  قدیمي 
به  مشغول  كه  است  سال   ۱00 از  بیش   ۱908
مدل  این  شده  نوسازي  سیستم  یا  و  است  كار 
در مارزیلي برن )Marzili-Bern(  سویس كه 
مي كرد،  كار  آبي  تعادلي  سیستم  با  گذشته  در 

را  كابلي  نقل  و  حمل  از  متنوعي  گستره  اینک 
مختلفي  موارد  كه  داریم  رو  پیش  دوپلمایر  در 
ترامواي هوایي  برد، مانند  نام  از آن را مي توان 
 Reversible(۳انتقالي یا  پذیر  معکوس 
كابین ها  تله  پادشاه  كه   )Aerial Tramway
تلقي مي شود و بازه هاي تا سه كیلومتر و شمار 
مسافري تا 200 نفر را با سرعتي تا ۱2 متر بر ثانیه 
و حمل تركیبي همزمان بار و مسافر را پوشش 
ابداع  كه   )Funifor(۴فیوني فور مدل  مي دهد،  
ثبت شده شركت دوپلمایر بوده و ساخت ارزان، 
نگهداري آسان، نیروي كشنده مجزا كه سیستم 
را از كابل نجات مستغني مي كند و مقاومت در 
كم  شیب هاي  در  استفاده  و  بادي  هواي  برابر 
نمونه  است،  مدل  این  ویژگي هاي  جمله  از 
فیونیتل Funitel(5(  نیز با چهار هزار مسافر در 
ساعت و در شرایط بادي حتي تا ۱00 كیلومتر 
بر ساعت با سیستم تعلیق پنوماتیک در طراحي 
كابین حمل و نقل نرم و مناسبي را فراهم كرده 
 Pulsed Movement(6پالسي مدل  است، 
مسافت هاي  براي  نیز   )Aerial Ropeway

بسیار كوتاه طراحي شده است.
طراحي   20۱۱ از  كه   )D-Line(7دي خط   
نصب  اولین   20۱5 سال  در  و  خورده  كلید  آن 
این  جدید  نسل  عنوان  به  نیز  شد  انجام  آن 
بزرگتر  كابین هاي  كه  مي شود  شمرده  صنعت 
نفر در   6 بیشتر)از  با سرنشین  را  و سنگین تري 
نسل قبلي به ۱0 نفر در طراحي جدید( با سرعت 

در امتداد مسير؛

شرکت دوپلمـایر و فعاليت هاي بين المللي

كد: 91845

همكاران بين المللهمكاران بين الملل

نمايي از تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات)پروژه مشترك تام و دوپلماير(

تام نامهـ  مهدي ناصرشريعت)روابط عمومي(: اوو مورالس رييس جمهور 
بوليوي در حالي كه به وضوح تحت تاثير قرار گرفته بود در آخرين ايستگاه 
خط آبي تله كابين الپاز از كابين پياده شد و در اظهاراتي كه نشان از امتنان 
وي داشت شركت دوپلماير را شريكي بزرگ و پروژه الپاز را سرمايه گذاري 

عظيمي دانست كه در واقع بزرگترين تله كابين شهري دنياست. 

2

1

3
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و نرمي بیشتر حمل مي كند و تعمیر و نگهداري 
صدا  كاهش  و  كوچکتر  ایستگا ه هاي  و  آسانتر 
این  مي كند  فراهم  را  كمتري  تکان هاي  و 
نوع مشابه خود در ۱988 بیش  به  مدل نسبت 
 20 بر  افزون  و  ظرفیت  افزایش  درصد   50 از 
تعمیر  و  ایستگاه ها  ساختمان  در  كاهش  درصد 
است.  داشته  پي  در  را  آن ها  آسانتر  نگهداي  و 
نیز   )3S Gondola Lift(8كابلي سه  سیستم 
با دو كابل فیکس و یک كابل كشنده  در زمره 
كه  مي گیرد  قرار  شركت  این  مهم  محصوالت 
است.  مناسب  پایه  ها  بین  بزرگ  بازه هاي  براي 
fixed-(9 ثابت  قبضه  با  كابلي  صندلي هاي 
و  زمستانه  كاربردهاي  نیز   )grip chairlift
بي صدا  حركت  و  آسان  كاربرد  و  دارد  تابستانه 
بلند  در  تعمیرات  و  سرویس  به  اندک  نیاز  و 
سیستم  است.  مدل  این  مشخصه هاي  از  مدت 
 Avalanche(۱0 بهمن  رفع  و  كنترل  كابلي 
Blasting Ropeway( نیز ابزاري تخصصي 
بهمن  و حركت  ایجاد  بردن خطر  بین  از  براي 
مواد  دوره اي  یا  گزینشي  صورت  به  كه  است 
رها  خیز  بهمن  مناطق  فراز  بر  را  انفجاري 
را  آن  مواد،  انفجار  عدم  صورت  در  و  مي كند 
قطار  باز مي گرداند.   مركز  به  ایمن  صورتي  به 
جزو  نیز   )CABLE Liner(۱۱كابلي ِكشنده  یا 
طرح هاي دوستدار طبیعت تلقي شده و با صرفه 
مانند  مناطق شهري  مناسب  اقتصادي،  مناسب 
صنعتي  بزرگ  مراكز  یا  نمایشگاه ها  فرودگاه ها، 
 )RopeCon(۱2 مواد  حمل  نقاله هاي  است. 
 )material-ropeway(۱۳كابلي حمل  و 
دوپلمایر  محصوالت  انواع  پركاربرد ترین  از  نیز 
هم   )Monorack(۱۴مونورک سیستم  و  است 
یا  و  پرشیب  مناطق مسکوني  مناسب  به شدت 
هتل ها و مناطق گردشگري و یا مناطق باغي و 
به  بار است كه  و  براي حمل مسافر  كشاورزي 
انتقال صورت ریموت یا دستي كنترل مي شود و نیاز به  و  تفریحات  براي  ندارد.  زیرساختي  كشنده هیچ  كابلي  سیستم  نیز  بازان  اسکي  آسان 

تک  كه  دارد  وجود   )surface lift(۱5سطحي
تله كابین هاي تركیبي۱6  نفره است.  یا دو  نفره 
نمونه هاي  هم  شونده۱7  جدا  اسکي هاي  تله 
دیگري از تركیب هاي فناوري در دوپلمایر است. 
البته گسترده ترین و پرفروش ترین محصول این 
شركت، تله كابین تک كابلي۱8 با حركت دائمي 
و كابین هاي جدا شونده است كه بیشترین بازار 
نصب   70 تا   50 ساالنه  و  دارد  را  خواستار  و 
فني  توانایي هاي  مي شود.  اجرا  سامانه  این  از 
دربر  نیز  را  بیشتري  موارد  دوپلمایر  شركت 

مي گیرد.

تراز مالي و نيروي انساني
مالي  سال  در  دوپلمایر  شركت  درآمدهاي 

مالي  سال  به  نسبت   20۱6-20۱5 تجاري 
به  یورویي  میلیون   79۴ درآمد  از  خود  گذشته 
یعني  این  و  است  رسیده  یورو  میلیون   8۳۴
در  درآمد  رشد  درصد   5 شاهد  دوپلمایر  شركت 
رشد  ردیف  در  كه  است  بوده  اخیر  سال  یک 
كم  یا  و  نرخ  همین  با  شركت  این  درآمدهاي 
این  مي گیرد.  قرار  گذشته  در سال هاي  بیش  و 
مطمئن  رشد  و  مهندسي  متنوع  دستاوردهاي 
مالي، مرهون همکاري دو هزار و 67۳ نفر افراد 
خبره در پروژه هاي این شركت در سراسر جهان 
سال  از  بیش  نفر   ۱27 تعداد،  نظر  از  كه  است 

گذشته است.

خدمات فراگير و سريع
آرتور دوپلمایر،  مدیرعامل سایق این شركت 
این  عهده دار  مایکل  او  ارشد  پسر  اكنون  كه 
عالوه  را  شركت  رقابتي  مزیت  است  مسئولیت 
بر نوآوري در ساخت تجهیزات، سیستم خدماتي 
این  مي دهد.  ارائه  شركت  این  كه  مي داند 
سیستم به شركت اجازه مي دهد كه در كمتر از 
2۴ ساعت به كمک كاربران خود در چهارگوشه 
دنیا بشتابد. دوپلمایر با سیستم مدیریت كیفیت 
خود  حرفه اي  پرسنل  و  استانداردسازي  فراگیر، 
و سیستم جهاني انبارداري پروژه ها این توانایي 
را دارد كه در اسرع وقت خدمات رساني دقیقي 

را ارائه دهد.
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گزارش تصويري از بازديدهاي اخيـر

حضور دكتر منطقي رييس مركز ملي فضايي ايران در تام، در جلسه توسعه كسب و كارهاي جديد در صنعت هواپيمايي و صنايع هوا فضا

بازديد نمايندگان شركت ايدرو و واتسيال از تام

بازديد هيات نمايندگان اقتصادي آلمان از تام

حضور مهندس عطار سيدي مدير سابق گروه نگهداري و تعميرات در تام

بازديد نمايندگان شركت كاواساكي ژاپن از تام

بازديد دانشجويان رشته هوش مصنوعي و رباتيك دانشگاه 
غيرانتفاعي ابرار )موسسه آموزش عالي ابرار( از تام

بازديد دانشجويان رشته هوش مصنوعي و رباتيك دانشگاه 
غيرانتفاعي ابرار )موسسه آموزش عالي ابرار( از تام

بازديد دكتر سيد محمد علی سيد ابريشمی رييس هيات مديره سايپا از تام

كد: 91846

بازديد همكاران تام از خطوط توليد ايران خودرو ـ تست تخريب

گـزارش تصويري گـزارش تصويري

بازديد همكاران تام از خطوط توليد ايران خودرو
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عكس از علي عباسي گروسي

نماي كلي خط توليد بدنه پژو 2008

 ايستگاه مونتاژ سقف بدنه پژو 2008

ايستگاه اصلي خط توليد بدنه پژو 2008

گان دستي جوشكاري ايستگاه مونتاژ سقف بدنه پژو 2008

جوشكاري با گان دستي بدنه پژو 2008

عكس هاي منتخب خط بدنه پژو 2008 و فوالدسازي بردسير

بخش اول برج جداكننده كارگاه اكسيژن

نماي بيروني كوره قوس الكتريكي

نمايي از سنگين بردار 340تني حمل قراضه و سالن ذوب

كد: 91848

سنگين بردار 340تني حمل مذاب

مجموعه پست 400/33 و SVC مجتمع فوالد بردسير 

گـزارش تصويري گـزارش تصويري

عكس از هادي نيكوئيانكد: 91847
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كد: 91849

برق دار شدن شبكه توزيع
 برق فشار متوسط پروژه فوالد بردسير 

يادداشت

در برخي پروژه هاي فوالدسازي كه از روش 
استفاده  فوالد  ذوب  براي  الکتریکي  قوس 
مي كنند، به دلیل تامین انرژي مورد نیاز براي 
كوره  كننده  تغذیه  الکتریکي  سیستم  از  ذوب 
آن  باالي  بسیار  دیماند  به  توجه  با  عمدتا  كه 
در سطوح ولتاژي فشار متوسط توزیع مي شود،  
شبکه توزیع برق فشار متوسط از اهمیت بسیار 

باالیي برخوردار است. 
از  یکي  عنوان  به  نیز  بردسیر  فوالد  پروژه 
كشور  اجراي  حال  در  بزرگ  ذوب  پروژه هاي 
توزیع  از شبکه  و  نبوده  قاعده مستثني  این  از 
ظرفیت  با  پهناوري  بسیار  متوسط  فشار  برق 
این شبکه  است.  برخوردار    2۴0 MVA نامي 
حدود  كابل،  تونل  كیلومتر  دو  از  بیش  شامل 
از ۱00  70 كیلومتر كابل فشار متوسط، بیش 
دستگاه تابلو فشار متوسط و بالغ بر 20 دستگاه 
این  مجموعه  كه  است  توزیع  ترانسفورماتور 
از  را  الکتریکي  انرژي  توزیع  وظیفه  تجهیزات 
پست ۴00/۳۳ كیلوولت مجتمع فوالد بردسیر 
)كه در سال ۱۳92 توسط شركت تام راه اندازي 
شد( به كلیه مصرف كننده هاي برق در سرتاسر 

مجتمع به عهده دارند. 
 6/6 و   ۳۳ ولتاژ  سطح  دو  از  شبکه  این 
كیلوولت تشکیل شده است و اتصال الکتریکي 
بردسیر  فوالد  مجتمع  برق  اصلي  پست 
پست هاي  و   EAF و   LF كوره هاي  به  را 
واحد   ،)DRI( مستقیم  احیاي  واحد  برق 
 ،)WTP(آب رساني پلنت   ،)SMP(فوالدسازي
 ،)FTP( )ASP(، واحد غبارگیر  واحد اكسیژن 
 )MLT(سالن ذوب ، )CCM(ماشین ریخته گري

و واحد تصفیه آب)RO( برقرار مي كند. 
آغاز  با  همزمان  شبکه  این  طراحي  فعالیت 

شروع   ۱۳9۱ سال  از  و  بردسیر  فوالد  پروژه 
تام  شركت  سیاست گذاري  به  توجه  با  و  شد 
پلنت هاي  طراحي  فني  دانش  كسب  بر  مبني 
فوالدسازي، از همان ابتدا كلیه مراحل طراحي 
توسط كارشناسان مهندسي برق شركت و بدون 
استفاده از كمک مشاوران خارجي یا داخلي به 
از  و  پایه  طراحي  انجام  از  پس  رسید.  انجام 

تجهیزات  خرید  و  سفارش گذاري   ۱۳92 سال 
همگام  و  پروژه  اولویت هاي  ترتیب  به  شبکه 
پیگیري شد  دیتیل سیستم  پیشبرد طراحي  با 
تکمیل  و  سایت  به  تجهیزات  از حمل  و پس 
تجهیزات  نصب  الزم،  سازه اي  پیش نیازهاي 
توسط شركت تکتام و تحت نظارت كارشناسان 
مدیریت مهندسي برق تام آغاز شد. پس تکمیل 
نصب تجهیزات و انجام كلیه وایرینگ هاي مورد 
نیاز، از اوایل پاییز سال 95 فعالیت هاي مربوط 
به تست شبکه انجام شد و نهایتا با هماهنگي 
كرمان  منطقه اي  برق  شركت  با  گرفته  انجام 
مستقیم  احیاي  واحد  بهره برداري،  مدیریت  و 
مجتمع فوالد بردسیر در روز یکشنبه 26دي ماه 

سال ۱۳95برق دار شد. 
فرداي همان روز این شبکه با حضور آقاي 
و  میدكو(  شركت  )مدیرعامل  پورمند  مهندس 
شركت  )مدیرعامل  ابراهیمي  مهندس  آقاي 

سیسکو( به طور رسمي شروع به كار كرد.

تام نامه ـ سيد علي محمد جواديان: به همت مهندسان برق 
شركت تام و با حضور مديران عامل شركت هاي ميدكو، سيسكو 
متوسط  فشار  برق  توزيع  شبكه  تام،  مديران شركت  برخي  و 

پروژه فوالد بردسير  برق دار شد. 

38
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يادداشت

افتتاح پروژه

 EAF شبكه كابلي كوره

ترانسفورماتور 6.6/33 كيلوولت پست برق SMP ـ تام نامه /عكاس: سيد علي محمد جواديان باسبار 6.6كيلوولت اصلي شبكه توزيع برق بردسير  ـ  تام نامه /عكاس: سيد علي محمد جواديان
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يادداشت

 در این نوشتار به صورت خالصه تجربیات به دست آمده در فاز 
نصب و اجراي پروژه اجراي عملیات پایپینگ، مکانیکال، و سیویل 
ناحیه هفت فازهاي ۱7 و ۱8 پارس جنوبي)پروژه شركت تام ایران 

خودرو( به ویژه در قسمت پایپینگ آورده شده است.

كارگاهي  فعاليت هاي 
عموما نخستین فعالیتي كه در اجراي پروژه ها صورت مي گیرد، 
چیدمان  پالن  نقشه  تهیه  از  پس  اقدام  این  است.  كارگاه  تجهیز 
كارگاه  تجهیز  در  مي شود.  انجام  محوطه سازي،  تکمیل  و  كارگاه 
ژنراتورها، به مواردي مانند جانمایي دفتر مركزي كارگاه، بهداري، غذاخوري،  مکان  بهداشتي،  سرویس هاي  تاسیسات،  و  تعمیرگاه 

 ... و  رنگ  و  سندپالست  كارگاه  یارد،  اسپول  اسپول سازي،  شاپ 
یا در نظر گرفتن مسایل ایمني توجه مي شود. 

پروژه  هر  در  فعالیت ها  اولین  جزو  نیز  مهندسي  فعالیت هاي 
پروژه  در  حیاتي  و  كلیدي  نقشي  فعالیت ها  این  كیفیت  كه  است 
فعالیت هاي  بخش  مهمترین  میان  این  در  دارد.  آن  سرنوشت  و 
طراحي  مقوله  كه  آنجا  از  است.  پروژه  طراحي  بخش  مهندسي، 
و  كامل  هماهنگي  ایجاد  به  نیاز  و  است  طوالني  فرآیندي  پروژه 
مستمر بین واحدهاي مهندسي مرتبط از قبیل سیویل، استراكچر، 
با  كنترل  و  دقیق  ابزار  برق،  ایمني،  فرآیند،  مکانیک،  پایپینگ، 
واحدهاي اجرایي مستقر در كارگاه ها دارد، وجود یک تیم مهندسي 
 Field( كارگاهي  مهندسي  عنوان  تحت  كارگاه  در  مستقر 
Engineering( كه به عنوان نمایندگان بخش طراحي در كارگاه 
شناخته مي شوند، الزامي است و مهمترین وظیفه این تیم شناسایي 

مشکالت طراحي و مهندسي و رفع آنهاست.

 براي راه اندازي واحد مهندسي كارگاهي، الزم است تعدادي از 
كارشناسان در بخش هاي مختلف طراحي، به همراه كلیه مدارک، 
نقشه هاي مهندسي و ملزومات سخت افزاري و نرم افزاري مستقر 
شوند كه این افراد و ارتباط مستقیمي نیز  با دفاتر طراحي دارند. 
بررسي و مطالعه دقیق و نهایي مدارک AFC شده و رفع نواقص 
احتمالي پیش از ارسال به پیمانکاران یا واحدهاي اجرایي همچنین 
تداخالت  از  جلوگیري  جهت  مهندسي  واحدهاي  سایر  با  رایزني 
پدستال هاي  با  پایپینگ  ساپورت هاي  موقعیت  كنترل  مانند  كاري 
مربوط در واحدهاي سیویل و یا برخورد خطوط پایپینگ با Tray و 
Ladderهاي برق و ابزار دقیق بر عهده واحد مهندسي كارگاهي 

قرار مي گیرد. 
به  فعالیت ها  ترتیب دهي  و  زمان بندي  برنامه  تکمیل  از  پس   
مهندسي  مختلف  بخش هاي  در  فعالیت ها  تقسیم  یکدیگر،  دنبال 
موجب تسریع در فعالیت ها مي شود. تقسیم فعالیت ها در بخش هاي 
كنترل،  و  دقیق  ابزار  برق،  پایپینگ،  فرآیند،  مکانیک،  سیویل، 
آن  بر  نظارت  و  مدیریت  و  كمتر  را  كار  انجام  زمان   ... و  ایمني 
اجرایي در مرحله  فعالیت هاي   5 را آسان تر مي كند. تصویر شماره 
عنوان  به  را  گازي  پاالیشگاه  پروژه  در  پایپینگ  در بخش  ساخت 
نمونه نمایش مي دهد. همان طور كه در این شکل مشخص است، 
از طراحي در بخش مهندسي جهت بررسي  پایپینگ پس  مدارک 

به بخش اجرا ارسال و در این بخش پس از رفع مغایرت ها نسبت 
 Material درخواست  صدور  و  نیاز  مورد  كاالي  لیست  تهیه  به 

اقدام مي شود. 
پایپینگ  دفتر  در  نیز  اسپول بندي  و  سرجوش گذاري  طرفي  از 
این  از  پس  مي شود.  انجام  موجود  اجناس  به  توجه  با  سایت 
پس  و  شده  داده  برش  لوله ها  شده   تهیه  لیست  مطابق  مرحله، 
از سندبالست و رنگ آمیزي به واحد اسپول سازي ارسال مي شود. 
سندبالست جهت آماده سازي سطح لوله با استفاده از پاشیدن ماسه 
با هواي فشرده شده خروجي از كمپرسور بر تمامي لوله ها پاشیده 
مي شود تا بدینوسیله از سطح لوله ها زنگ زدایي صورت گیرد. مواد 
ساینده به كار رفته در سندبالست عموما ماسه، سیلیس، سییکات 
جنس  و  پروژه  استانداردهاي  به  توجه  با  كه  است  آهن)مسباره( 
لوله ها انتخاب مي شود. رنگ آمیزي لوله ها نیز باید جهت جلوگیري 
خطوط  تشخیص  كردن،  متحدالشکل  پوسیدگي،  خوردگي،  از 

فرآیندي و در نهایت زیبایي آنها صورت مي گیرد
تست هاي  انجام  و  تنش زدایي  از  پس  شده  ساخته  اسپول هاي 
ارسال  سایت  به  نصب  براي  الزم  مجوزهاي  اخذ  و  غیرمخرب 
سایت،  در  نصب  از  پس  نیز  شده  ارسال  اسپول هاي  مي شود. 
آن  سوابق  و  گذاشت  خواهد  سر  پشت  را  غیرمخرب  تست هاي 
انجام  از  قبل  نیز  اسپول ها  نیاز  مورد  ساپورت  مي شود.  نگهداري 

تست مي باید در محل هاي از پیش تعیین شده نصب شود. 
پس از این مراحل كل پایپینگ نصب شده در سایت به عنوان 
به  راه اندازي  منطق  مطابق  و  گرفته مي شود  نظر  در  یک سیستم 
زیرسیستم هاي )Subsystem( مختلف تقسیم مي شود تا مراحل 
از  قبل  پذیرد.  صورت  موجود  دستورالعمل هاي  مطابق  راه اندازي 
اجراي تست ها، الزم است تمیزكاري كل خطوط به وسیله هواي 
از  باید  هوا  تزریق  شود.  انجام  بار   7 تا   5 حداكثر  فشار  با  فشرده 
از پایین ترین نقطه به صورت  باالترین نقطه خط صورت پذیرد و 

یک جا خارج شود. 

دستورالعمل  مطابق  پایپینگ  خطوط  تست   مراحل،  این  از  پس 
راه اندازي، انجام مي شود. یکي از تست ها، تست فشار خطوط است. 
تست خطوط  از  كه بخش عمده اي   )Hydro test( آب  با  تست 
را شامل مي شود. فشار تست در این نوع آزمایش ۱/5 برابر فشار 
طراحي )Design Pressure( است. یکي دیگر از این تست ها، 

يادداشت
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حسن پورحسن ـ معاونت طراحي و مهندسي: نصب و اجرا در ساخت مگاپروژه هايي مانند پروژه هاي 
ساخت پااليشگاه هاي گازي ، عالوه بر محدوديت هاي زماني و مالي معمول، پيچيدگي هاي فني زيادي 
نيز به همراه دارد و اين پيچيدگي ها، در تصميم گيري ها نيز محدوديت هايي را به وجود مي آورد. بزرگي و 
پيچيدگي هاي  ياد شده، اهميت موضوع اطالعات و داده هاي پروژه را بيش از بيش نمايان مي كند كه با 
توجه به تعداد بسيار داده ها و روابط پيچيده آن، يكپارچه سازي داده هاي پروژه تاثير زيادي در كاهش 
تاخير، كاهش هزينه ها، افزايش بازدهي، كاهش مشكالت و افزايش سودمندي كلي يك پااليشگاه دارد.

تصوير شماره 1- جوشكاري پايپينگ در پااليشگاه فاز 17 و 18

تصوير شماره 4- عايق كاري خطوط لوله  در پااليشگاه فاز 17 و 18
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تام نامهـ  مهدي ناصرشريعت:
 ساعت 13:58 دقيقه روز سي ام اسفند 1395، نيمكره شمالي زمين 
با زاويه 23.5 درجه تمايل عمودي نسبت به محور حركت انتقالي خود 

به سوي خورشيد سر خم كرد.

42

 برخيز  که مي رود
كد: 91851
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فرهنگ و هنر
                

تصوير شماره 5- نمونه اي از رويه اجرايي بخش پايپينگ

تست با هواست)Pneumatic Test( كه معموال براي خطوط هوا 
و گاز مورد استفاده قرار مي گیرد كه فشار هوا در این تست ۱/۱ برابر 

فشار طراحي است. 
سیاالت  است  ممکن  فرآیندي  سرویس  شرایط  به  توجه  با  البته 
دیگري نیز مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال نیتروژن مایع براي 
براي سیستم هاي هیدرولیک و گریس  باال، روغن  بسیار  فشارهاي 
براي مجتمع هاي فوالد و نورد و براي انجام تست فشار، الزم است 
 P&ID در محدوده تست پکیج و بر اساس نقشه هاي  ایزومتریک و
مسدود شوند و به این منظور باید از مسدودكننده هایي استفاده كرد 

كه به آنها Blind گفته مي شود. 
 پس از انجام تست ها باید نسبت به تخلیه )Drainage( خطوط 
اقدام شود. براي تخلیه خط، ابتدا گیج باالیي باز شده و فشار از باال 
انداخته مي شود و سپس گیج پایین را باز كرده و شیر تخلیه را باز 
مي كنند تا آب درون خطوط تخلیه شود. به منظور جلوگیري از هرگونه 

زنگ زدگي ناشي از رطوبت در درون خطوط، الزم است پیش از باز 
بدون رطوبت، خشک  از هواي  استفاده  با  Blindها، خطوط  كردن 
 Vent یا Draine شوند و بدین منظور باید یکي از شیرهاي تخلیه
در حالت باز قرار گرفته و هوا به وسیله كمپرسور در خط دمیده شود 
تا زماني كه از خشک شدن آن اطمینان حاصل شود. پس از اتمام 
خشک كردن خط، پکیج در اختیار گروه Reinstate جهت تکمیل 
نهایي قرار داده مي شود. مرحله Reinstatement، مرحله پایاني، 
بهره برداري  و  اجرا  بین  مشترک  فصل  و  اجرایي  گروه هاي  توسط 
است. این مرحله عموما شامل كارهاي غیرگرم باقیمانده از مراحل 

اجرایي كار )پانچ هاي بعد از تست( جهت تکمیل خطوط است. 
همه فعالیت هاي انجام شده در سایت هاي پروژه هاي پاالیشگاهي 
بسیار متنوع و گسترده است و هدف از این نوشته، ایجاد یک دیدگاه 
كلي از فعالیت هایي است كه در یک كارگاه پروژه هاي بزرگ انجام 

مي شود. 

پي نوشت:
1. سعدي

برخيز كه می رود زمستان
بگشای در سرای بستان

2. فرخي سيستاني
چون پرند نيگلون بر روی بندد مرغزار

پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار
3. سعدي

آفرينش همه تنبيه خداوند دل است

بانگ عرشي است كه در فرش طنین انداز است.
 نقطه عزیمتي است كه ما و زمان از كنار هم به سرعت عبور مي كنیم  

و تاثیر شگرف این عبور را در خود حس مي كنیم.
 چشم در چشِم پرند نیلگون آسمان،  پرنیاِن هفت رنِگ كوهسار2، 
سرخوش از هواي بلورین و بازِي نم و نور در جاده خیس زمان سر از 
پنجره بیرون كرده ایم و باِد خنک و ولوله انگیز بهار در موهایمان دویده 

و پیچ و تاب خورده است. 
با تمام توان، نفس عمیق، با تمام وجود، نعره بلند كه »اي خداااااااا...«. 
گونه هایمان از خنکا سرخ شده است. به درون خزیده ایم. خوشحال به 

خود پیچیده ایم.
از شادابي روح و روان خود شگفت زده ایم.

به  زده  حیرت  معصوم،  كودكاني  ما چون  و  برانگیخته شده  طبیعت 
وجد آمده ایم.

بهار،  شادمانه  دگرگوني  و  خزیده ایم  بیرون  زمستان  تکرار  ورطه  از   
غافلگیرمان كرده است.

 و اینها همه تنبیه خداوند دل۳ است.
این تنها دوري و نزدیکي زمین در مسیر خود به گرد خورشید نیست 
كه بهار را موجب شده است بلکه سر خم كردن مشتاقانه زمین به سوي 

منبع نور است.
 این میل و تمایل خورشیدِي زمین است كه آن را بهاري كرده.

 در این مسیر، بُعد منزل تعیین كننده نیست. باید از تاریکي رو گرفت 
و رو به سوي نور گرفت. 

دوري و نزدیکي، به یقین، بي اهمیت نیست اما جهت گیري از آن 
مهم تر. شاید پشت به پشت خانه مهر نشسته باشي و غرق دریاي نور، 

روي به تاریکي مطلق داشته باشي.

 و شاید در پرتگاه ظلمت باشي و كورسوي نوري تو را از بیراهه و 
گمراهه ها به راه بخواند. 

آید  مي  فرود  تو  سر  بر  موج ها  كوه   كه  سیاه  بیِم  ُپر  دریاي  دل  در 
و صخره ها كشتي ها شکسته است،كم رمق ترین فانوِس دوردست هم 

بزرگترین چراغ نجات است. 
تنها رو به سوي این شبچراغ كن كه ساحل نجات از این سو است.     

با دیدن هنگامه بهار، دل عاشقان نیز گوئیا كه تکرار داستان عشق خود 
را مي شنود و چون هواي بهار بي قراري مي كند. مي بارد، مي تابد، مي وزد، 
مي خزد و مي دود و مي شورد اما فروكش نمي كند. یاد آن روز مي كند كه 

عشق، دو اسبه مي آمد.
 خاک آدم هنوز نابیخته بود و عشق آمده بود و در دل آویخته بود۴ و 

شبنم عشق خاک آدم را گل كرده بود.
 عاشق دل بُرده هم در این هوا كه در آن عشق مي تپد، چشم در میناي 

الجوردي گنبد آسمان مي چرخانَد و ُهماي خود را مي جوید.
 در شفافیت اقیانوس نیلگون، غور مي كند و مروارید خود را مي پوید.

  به دنبال معشوق است و پشت ضریح نشانه هاي او زانو زده. با تو، تو 
را مي بیند و زار، تو را مي جوید.

سبزه خط تو را دیده و دل خود را به دست گرفته و از سرحد اقلیم وجود 
این همه راه آمده است5. بانگ عشق ما به تو، برخاسته و كوس رسوایي 

ما زده شده است. 
آواز دهل نهان نماند در زیر گلیم عشق پنهان6 .

 آن روز ِگل بودیم، می گریختم، امروز همه ِدل شده ایم در می آویزیم7. 
اي خداوند جلیِل بهاِر جمیل، 

بر در عفو تو ، ما بی سر و پایان چو ُعبِید    
تـا  تهـی دست نباشیم، گناه آوردیم 8 .

4. مرصادالعباد- نجم رازی 
5. حافظ

6. سعدي
خاموشی بلبالن مشتاق/ در موسم گل ندارد امكان

آواز دهل نهان نماند  / در زير گليم عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز/ و آواز خوش هزاردستان

7. مرصادالعباد- نجم رازی
8. عبيد زاكاني

يادداشت
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عقل يازدهم  
مه  م نا تا
مهدي  ـ 
 : يعت شر صر نا
راه  چهار  در  او 
خود  زمان  حوادث 
 30 بود.  گرفته  قرار 
را  خود  عمر  از  سال 
گذراند  قلعه هايي  در 
آنجا  از  فداييان  كه 
براي كشتن مخالفان 
و  مي شدند  گسيل 
در  را  انتقام  خنجر 
دشمنان  سينه 
واژه  و  خود 
assassin  را 
لغتنامه هاي  در 
به  بيگانه  زباني 

يادگار مي گذاشتند. 
ساله  دار جنگ هاي 200  و  گیر  در  اسالمي  غرِب سرزمین هاي 
صلیبي و شرِق آن گرفتار ۴0 سال یورش و ویرانگري صحراگردان 

بیابان هاي خشن ُگبي بود.
 شاید این مرد ۳0ساله از ایلغار فرزندان چنگیز و غارت مغول در 
نیشابور و كشته شدن زن و مرد و كوچک و بزرگ و افرادي چون 
هم  نهایت  در  اما  بود  برده  پناه  اسماعیلیان  قلعه  به  كه  بود  عطار 
توسط سپاه هالكوخان و پس از شکسته شدن دروازه هاي قلعه هاي 
كشتار  از  هم  و  نزاریان  چنگ  از  هم  كه  بود  صباح  حسن  وارثان 

هالكو، جان بدر برد.
از  و  گشوده  ِشکوه  به  زبان  او  اشارات،  كتاب  شرح  انتهاي  در   

سختي هاي این روز و روزگار و درد و رنج خود مي گوید.
شهرت او به عنوان منجم یکي از دالیل نجات او از خشم خان 
به  این  بود و  از مشاوران هالكو  به عنوان یکي  انتخابش  مغول و 
ُیمِن اعتقادي بود كه این قوم صحراگرد به پیوند ستاره و سرنوشت 

داشتند.
را  او  عده اي  كه  شد  باعث  مغول  خان  به  نزدیکي  این  اگرچه   
مشاور و عامل سقوط بغداد و كشته شدن آخرین خلیفه عباسي زیر 
ضربات مشت و لگِد نمدماالن و پایان 500 سال حکمراني آنان در 
توانست  او  كه  بود  جایگاه  همین  دلیل  به  اما  بدانند  اسالم  دنیاي 
آخرین حمالت مغول را تا حدودي كنترل كند و كتاب هاي قلعه هاي 
اسماعیلیه و كتاب خانه هاي بغداد را از گزند این حمالت مصون بدارد 

و رصد خانه و كتابخانه بزرگي را از عواید اوقاف ایلخاني كه در دست 
او قرار گرفته بود، در مراغه برپا كند.

 زندگي او پر از فراز و نشیب حوادث و بلند و پسِت حاالت است.
كمال،  به  فیلسوفي  تمام،  تقلیدي  مرجع  امروزي،  زبان  به  او 

ریاضیداني دقیق و مهندسي قهار بود.
داشت كه  دانش وجود  به  انگیزه اي جز عشق ورزي  و  نیرو   چه 
گرد  به  را  ساوه(  رود  َجهرودي)چاه  حسن  پسر  محمد  پسر  محمد 
و خاک كردن در آن زمانه پر گرد و خاک و در این گستره وسیع 

واداشته بود؟ او مرد میدان بود. 
 

تخته خاِك1 مدرسه مراغه
و  هندسه  همان  یا  اندازه  زمینه  در  طوسي  نصیرالدین  خواجه 
مهندسي، دسِت ِزبَري داشت. او قریب به نیم میلیون حکم هندسي 
از  تنها در مورد یک شکل؛ یعني بُِرش)همان قطاع كه قسمتي  را 
دایره است( مطرح كرده است كه كتاب »افشاي اسرار بُِرش«)كشف 

القناع عن اسرار القطاع( جلوه اي از آن است.
قطاع   یک شکل   از  كه   كرده   اثبات   كتاب   این   در  نصیر  خواجه    
یا  هندسي  مي توان  ۴9762۴ شکل  دیگر هندسي  به دست  آورد و 
در مکتب مراغه با مطرح كردن و بررسي حركت دو دایره تودرتوي 
مماس از داخل، معروف به جفِت طوسي در دو حالت خطي و منحني 
بود كه در زمینه دقیق تر كردن توصیف شکل حركت سیارات راه را 

براي كپرنیک و دانشمندان و ستاره شناسان بعدي هموارتر كرد.
اخترشناسان بر اساس همین مدل، ایجاد حركت خطی به كمک 
حركت های دورانی یکنواخت را آموختند و با متحرک دانستن زمین، 
سست تر  بطلمیوسي  نجومي  محاسبات  در  زمین مركزي  پایه هاي 
اخترشناسي  در  آنچه  هر  مركزي،  خورشید  نظریه  استثناي  به  شد. 
داشت،  وجود  شاگردانش  و  خواجه  آثار  در  مي نماید  تازه  كپرنیکي 
اگرچه كه ابوسعید سگزي )وفات ۴۱۴ ه.ق( قرن ها قبل تر معتقد به 

چرخش روزانه زمین بود.
بود.  مثلثات  در  ریاضیات  به  برجسته ترین كمک طوسی  احتماال 
مستقل  شاخه  مثابه  به  مثلثات  تاریخ  در  قطاع«  شکل  »در  كتاب 
ریاضیات محض، واقعا اولین اثر و در واقع نخستین اثری است كه در 
آن هر 6حالت برای یک مثلث كروی راست گوشه، مطرح می شود. 
نخستین  میالدي،  سیزدهم  سده  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
مستقل  و  ریاضیات  شاخه  یک  عنوان  به  را  مثلثات  كه  بود  كسی 
از ستاره شناسی در نظر گرفت و مثلثات كروی را به شکل امروزی 

آن درآورد.
 او فهرستی از 6حالت مثلث راست گوشه در مثلثات كروی تهیه 
كرد و قانون سینوس ها را برای مثلث های مسطح و كروی بیان كرد، 
قانون تانژانت ها را برای مثلث های كروی كشف كرد و اثبات هایی 

برای این دو قانون ارائه كرد.
اگر C مساوی وتر یک مثلث كروی باشد در این صورت:

Cos c = cos a cos b                    cot a = tan b cot c
Cos C = cot A cot B              sin b = sin c sin B
Cos A = cos a sin B                    sin b = tan a cot A

او همچنین قضیه جیب را معرفی می كند: 
a/sin A= b/sin B = c/sin C

این امر برای اولین بار در این كتاب كه اثری برجسته در تاریخ 
ریاضیات است، به طور آشکار توصیف می شود.

شاید مهمترین فرضیه اي كه در حوزه مکتب مراغه مطرح شد، 
پذیرفتن دو فلک »تدویر« جدید براي هر سیاره بود كه به »جفت 

دایره هاي طوسي« معروف شده است. 
جفِت طوسي به متون سانسکریت و بیزانسي و آثار اخترشناسان 
دوره نوزایي راه یافت.  به نظر مي رسد كه كپرنیک هنگام تحصیل 
در ایتالیا به ترجمه یکي از متون راجع به جفت طوسي دست یافته 

باشد.
كه  گونه اي  به  است،  یافته  تشکیل  دایره  دو  از  طوسي  الگوي   
شعاع یکي دو برابر شعاع دیگري است. اگر دایره كوچک تر با سرعت 
زاویه اي α دو برابر دایره بزرگتر مماس بر آن و در درون آن حركت 
كند در این صورت هر نقطه بر محیط دایره كوچکتر در امتداد قطري 
از دایره بزرگتر نوسان خواهد كرد. اگر این نقطه را سیاره اي فرض 

كنیم، مسیر حركت آن را حول مركز عالم )زمین( مي توان به صورت 
زیر نمایش داد. 

و بر همین اساس نیز وي توانست الگوهایي را براي حركت ماه 
بر و دیگر سیارات طراحي كند. الگوهای  طوسی  تأثیر عمیقی  

تاریخ  نجوم  گذاشت  و یکي از نمونه هاي عیني مهارت او 
را مي توان در برج نجومي رادكان2 دید. 

عقل  را  او  شاگردانش  و  بود  حرفه اي  یک  او 
یازدهم نامیده اند. با تمام این اوصاف و با وجودي 

خود  زمان  علمي  قله هاي  بر  نصیر  خواجه  كه 
آستان  و  درگاه  در  آرمیدن  اما  بود  ایستاده 

در  جایگاه ها  ترین  كم  و  معصوم  امامان 
بارگاه  آنان را شرفي بي رقیب مي دانست 

و وصیت كرد تا در جوار حرم امامان 
آیه ۱8 سوره كهف  كاضِمین، جز 

دیگري  اوچیز  مزار  سنگ  بر 
حک نکنند.

۱. )لوحي از خاک یا غبار 
را  ریاضي  كه محاسبات 

انجام  آن  روي 
برگرفته  مي دادند، 

كتاب  نام  از 
الحساب   جوامع  

با التخت  و التراب  
نصیركه   خواجه  از 

درباره  جمع  و تفریق  
و كسرها است (

۱

2- برج رادكان ساخته خواجه نصيرالدين طوسي- بزرگترين ساعت نجومي دنيا كه به شما مي گويد كه در 
چه زماني از سال شمسي قرار داريد، اين تنها برجی است كه توانايی تعيين چهار فصل، سال كبيسه و 

آغاز نوروز را دارد

پي نوشت:
1- شاگرد نامدار او؛ عالمه حلی، وی را »عقل حادی عشر« يعنی عقل يازدهم بعد از عقل های دهگانه ای كه در فلسفه مطرح می شود، معرفی می كند.
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فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر

كد: 91852

نسخه التين جفت طوسي در كتاب كپرنيك در كنار نسخه عربي
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مشترك  ميزبانی  به  كه  هايما  جام  مسابقات  دوره  اولين 
ايران خودرو و ايران خودرو خراسان در دو مرحله برگزار شد، 
با كسب عناوين متعدد توسط همكاران شركت به پايان رسيد.

در این مسابقات كه سال گذشته با حضور شركت هاي زیر مجموعه 
شد،  برگزار  قبول  قابل  كیفی  سطح  با  و  ایران خودرو  صنعتی  گروه 
شركت كنندگان در رشته هاي فوتسال، تنیس روي میز، دارت ، شطرنج 

و بدمینتون به رقابت پرداختند.
مجموعه  در  و  ایران خودرو  میزبانی  به  مسابقات  این  اول  مرحله 
ورزشی پیکان و مرحله دوم به میزبانی ایران خودرو خراسان و در محل 

سایت این شركت برگزار شد.

نتايج كسب شده توسط همكاران تام بدين شرح است :
مرحله اول

• آقاي اصغر ناصري رتبه نخست مسابقات دارت
• آقاي كیوان مشفقی رتبه سوم مسابقات بدمینتون

• آقاي سهیل نوشی رتبه سوم مسابقات شطرنج
• آقاي كمال باریک بین رتبه چهارم مسابقات شطرنج

مرحله نهايی
• آقاي كمال باریک بین رتبه نخست مسابقات شطرنج

• آقاي اصغر ناصري رتبه دوم مسابقات دارت
• آقاي كیوان مشفقی رتبه چهارم مسابقات بدمینتون

ضمن  تام  شركت  مدیرعامل  اعواني  مظفر  مهندس  میان  این  در 
قهرماني  مقام  این شركت، خاطرنشان كرد: كسب  قهرمانان  از  تقدیر 
مختلف  تورنمنت ةاي  و  سراسري  استاني،  داخلي،  مسابقه هاي  در 
شادي بخش و غرورانگیز است اما اولویت اول ما افزایش آمار پرسنل 

در ورزش همگاني است.
باشگاه  با مشاركت  در جام هایما كه  اخیرا  ما  افزود: همکاران  وي 
درخشش  برگزار شد،  ایران خودرو خراسان  و  پیکان  ورزشي  فرهنگي، 

داشته و با كسب دو مدال طال و نقره افتخار آفریدند.
توان  با  آقایان  از خانم ها و  اعم  انساني ماهر  نیروي  ادامه داد:  وي 
بزرگي  نعمت  مجموعه اي  هر  در  ورزشي  مطلوب  شادابي  و  جسماني 
از  ۳0درصد  از  بیش  كنم  ارتباط خوش حالم عرض  همین  در  و  است 

بانوان شاغل در تام برنامه ورزشي منظمي دارند.
 الزم به ذكر است با توجه به درخشش آقایان باریک بین و ناصري 
در مرحله نهایی، از ایشان براي حضور در مسابقات كارگري كل كشور 
دعوت به عمل آمده است. در صورت حضور پررنگ در این مسابقات 
نیز  ملی  حتی  و  كشوري  استانی،  باالتر  سطوح  در  حضور  امکان  نیز 

وجود خواهد داشت.

46

گونـاگونگونـاگون

درخشش تام در جام »هایما«
كد: 91853

اسفندماه   6 جمعه  مالي  واحد  همكاران  از  اسكندري  بابك 
سال 1395 موفق به صعود به قله دماوند شد.

وي در خصوص نحوه صعود خود گفت: چهارشنبه شب از تهران به 
سمت پلور راه افتادم و شب در قرار گاه فدراسیون سپري شد و فردا با 
ماشین به اول مسیر صعود رسیدم . ساعت ۱۳ به پناهگاه در ارتفاع ۴200 
متر رسیدم. شب سردي را در آنجا سپري كردم . دما هوا در شب تا ۳0 
درجه پایین آمده بود. وي افزود: با وجود آفتابي بودن اما سرماي هوا هرچه 
باالتر میرفتم، بیشتر مي شد. به هر ترتیب ساعت ۱۳ روز جمعه ششم 
اسفندماه موفق به صعود به قله دماوند و برافراشتن پرچم تام با یادي از 

شهداي آتش نشان شدم.

كد: 91854صعود همكار تام به قله دماوند

كد: 91855

منابع  معاونت  همكاران  از  غياثوند  غياثوند)داوود  عرشيا 
كه  است  تام  خانواده  فرزندان  جمله  از  سيستم ها(  و  انساني 
در سال 1395 توانسته در مقاطع مختلف و مسابقات متعدد، 
با كسب 6مدال طال، دو نقره و دو برنز در مسابقات استاني و 

كشوري پومسه تكواندو افتخار آفريني كند.
همچنین برادر بزرگتر وي یعني امیررضا غیاثوند، توانسته یک مدال 
طال، دو نقره و سه برنز در مسابقات استاني و كشوري پومسه تکواندو 
كسب كند. این دو عزیز با كسب این افتخارات، در رنکینگ انتخابي تیم 
ملي پومسه قرار گرفته اند. مسابقات انتخابي تیم ملي خردساالن پومسه 

تکواندو ۱2 اسفند برگزار خواهد شد.

افتخار آفریني هاي غياثوندها در سال ۱395

سال  ورزشي  جشنواره  بانوان  جسماني  آمادگي  مسابقات 
و  برگزار  اسفندماه  ايران خودرو  چهارم  1395 گروه صنعتي 
رده  در  تام  همكاران شركت  از  سارا سعادتي فر  خانم  سركار 

سني زير 34 سال موفق به كسب مقام دوم شد.
 این مسابقات كه موسسه فرهنگي ورزشي ایران خودرو برگزار شد،  
انفرادي و در سه رده سني )زیر۳۴  بین شركت هاي مختلف به صورت 
سال(، )۳۴ -۴0 سال( و )۴0 سال به باال ( در دوآزمون ایستگاهي )چابکي( 
و دوي استقامت برگزار شد. قضاوت مسابقات برعهده داوران اعزامي از 

هیات آمادگي جسماني استان تهران انجام شد.

كد: 91856مقامي دیگر براي بانوان تام
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مهدي ناصرشريعت 
به  معاويه  به  نامه اي  پاسخ  در  علي 

فاطمه مباهات مي كند: 
 »بهترين زنان جهان از ماست و زن 

هيزم كش دوزخيان از شماست.«1
پيامبر كسي نبود كه ميان افراد تبعيض 
ناديده  هم  را  فضيلت ها  اما  شود  قائل 
نمي گرفت. عالم را بر جاهل، مجاهد را بر 
غير مجاهد و پرهيزكار را بر غير آن ترجيح 
مي دهد. پيامبر بين فرزندانش نيز تبعيض 
غير فضيلت  بر  را  اما فضيلت  نبود  قائل 
ترجيح  هم  العاده  فوق  و  مي داد  ترجيح 

 مي داد.
این بود كه همه آشنایان و نزدیکان می دانستند 
كه چه عالیقی میان پدر و دختر حکمفرماست 
و این عالیق، دو طرفه بود، در حدی كه باید 
آن را »عشق« نامید. ابعاد این عشق و وابستگي 
به حدي بود كه برای زهرا)س( ، زندگی بعد از 
پیغمبر معنی و مفهومي نمی توانست داشته باشد و 
آنگاه كه پدرش به او خبر می دهد كه تو بعد از من 
سریعا به من ملحق خواهی شد، زهراخوشحال 

می شود و لبخند می زند.

 و این همان حالت یک عاشق است.
پیامبر)ص( از دنیا رفت و او را در خانه خودش 

دفن كردند.
 گفتند كه زهرا را خبر نکنید، اگر پرسید پیامبر 
را در كجا دفن كردید، محل قبر پیغمبر را به زهرا 
قبر  بر سر  است  كه ممکن  چرا  ندهید؛  نشان 

پیغمبر تاب و قرار از دست بدهد.
آمد،  زهرا)س(  خدمت  مالک،  بن  انس 
زهرا)س( از او سوال كرد، انس! پیغمبر را دفن 

كردید؟
 بله! اي دخت رسول خدا! فرمود: این چه دلی 

بود كه شما داشتید؟! 
چطور دلتان حاضر شد خاک بر جسد و قبر 

پیامبر بریزد؟ قبر پدرم كجاست؟
 ما می ترسیم محل دفن را نشان بدهیم كه 
شما بروید و بي تاب شوید. فرمود: خیال كرده اید 
شما می توانید مزار دوست را از دوستش مخفی 

كنید؟
 نمی دانید كه دوستی و عشق راهی دارد غیر از 

این راه های معمول؟
 نوشته اند زهرا آمد و خاک ها را برمی داشت و 
می بویید تا رسید به آنجا كه مدفن پیامبر است 

بلند شد.2كمتر از صد روز بعد، علي  ناله اش  و 
بر جسم بي جان فاطمه با اندک افرادي چون 
سلمان و مقداد و عمار در ظلمت شب نماز وداع 
را مي خواند و آنک در كنار مزار این عاشق كه 
دست روزگار او را پژمرده بود، زانو زده بود و با 
خود و خطاب به پیامبر زمزمه مي كرد »خدا چنین 
خواست كه او زودتر از دیگران به تو بپیوندد، پس 
از او شکیبایی من به پایان رسیده و خویشتن داری 
از دست رفته اما آنچنان كه در جدایی تو صبر 
كردم در مرگ دخترت نیز جز صبر چاره ای ندارم 
شکیبایی بر من سخت است. پس از او آسمان و 
زمین در نظرم زشت می نماید و هیچ گاه اندوه 
دلم نمی گشاید. چشمم بی خواب، و دل از سوز 
غم، گدازان است تا خداوند مرا در جوار تو ساكن 
گرداند. مرگ زهرا ضربه ای بود كه دلم را خسته 
و غصه ام را پیوسته گردانید و چه زود جمع ما را به 

پریشانی كشانید…
 اگر بیم چیرگی ستمکاران نبود، برای همیشه 
اینجا ]كنار قبر زهرا)علیهاالسالم([ می ماندم و در 
این مصیبت بزرگ چون مادر فرزند مرده، اشک 

از دیدگانم می راندم.«
و این همان حالت یک عاشق است.

عاشق                           واقعي
كد: 91859

پي نوشت:
1. بحاراالنوار/ج41/ صص151و 224

2. كتاب »خدا در زندگی انسان«- مرتضي مطهري

برندگان مسابقات تيراندازي با تفنگ بادي ويژه دهه فجر95 
)از سري مسابقات داخلي تام( مشخص شدند. در اين مسابقه 
كه در دو قسمت آقايان برگزار شد، 10 نفر به عنوان برگزيدگان 
از  24بهمن ماه  يكشنبه  روز  و  شدند  مسابقات  اين  دوره  اولين 

برندگان نيز تقدير به عمل آمد.
 

• نفرات برتر مسابقات تير اندازي با تفنگ بادي )ويژه بانوان(
• رتبـه اول:   نسیم عطائي

• رتبـه دوم:  كبري خلج

 

• نفرات برتر مسابقه تير اندازي با تفنگ بادي )ويژه آقايان(
• رتبـه اول:     شهاب فیروزمنش
• رتبـه دوم:    مهدي الریجاني

• رتبـه سوم:   افشین رستمي
• رتبـه چهارم: محسن محمدي بهبهاني

• رتبـه پنجم:   حسین علي اكبر
• نفرات برتر مسابقه تير اندازي با تفنگ بادي ) سطح مديران(

• رتبـه اول:     سامان تجریشي
• رتبـه دوم:    مهدي نظري خرم آبادي

• رتبـه سوم:   علیرضا مهربد

مسابقات تيراندازي با تفنگ بادي ویژه دهه فجر

مسابقات  در  تام  اداري  واحد  همكاران  از  غالمي  اشكان 
گراميداشت شهدای مدافع حرم و در رشته بوكس كه با حضور 
افراد برتر اين رشته از شهرهاي مختلف برگزار شد، توانست 

مقام قهرماني را از آن خود كند.
نمایندگان  باحضور  شد،  برگزار  همدان  شهر  در  كه  مسابقه  این  در 
اراک، زاهدان، كرمانشاه و كردستان همراه بود  شهرهاي كرج، همدان، 
كه وي در وزن 7۴ كیلوگرم توانست مقام نخست را به خود اختصاص 

دهد و گردن آویز طال را از آن خود كند.
 همچنین وي در قالب تیم فوتبال سیمرغ در رقابت های لیگ برتر استان 
این دوره  به دریافت كاپ اخالق  البرز ضمن كسب عنوان قهرمانی، موفق 

از مسابقات نیز شد.

دو قهرماني  از سوي یكي از همكاران 
كد: 91857

كد: 91858
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كد: 91860پروژه »خط بدنه 200۸« پروژه سال از دید مخاطبان

تلگرام  مخاطبان  از  شده  انجام  تلگرامي  نظرسنجي  طي 
شركت، پژو 2008 با اكثريت آرا به عنوان پروژه منتخب اجرايي 

سال 95 انتخاب شد.

بر اساس آمار به دست آمده، مشاركت 87درصدي اعضاي كانال  در 
این نظرسنجي ثبت شده كه شایسته تقدیر است. در این میان 529نفر در 

این نظرسنجي مشاركت داشتند كه بر اساس آرا، آمار زیر به دست آمد.

گونـاگون

اجرایي  منتخب  پروژه  انتخاب  نظرسنجي  است   ذكر  به  الزم 
اسفندماه   2۳ تا   ۱9 از  شركت  همکاران  و  مخاطبان  دیدگاه  از  سال 
این مدت  و طي  گرفت  قرار  كانال  اعضاي  انتخاب  معرض  در  گذشته 

رتبه هاي پروژه هاي منتخب به مراتب دستخوش تغییر و تحول شد. به 
دست اندركاران و زحمت كشان پروژه منتخب كه كار تیمي آنها مورد توجه 
همکاران و مخاطبان كانال رسمي شركت قرار گرفته، تبریک مي گوییم.




