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مقام معظم رهبري:
مى تواند  هم  بیفتد،  راه  به  چنانچه  اگر  تولید 
مى تواند  هم  کند،  حل  را  معیشتى  مشکالت 
استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین 
کند، هم مى تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، 
هم حتى مى تواند مشکل ارزش پول ملّى را تا 
حدود زیادى برطرف کند. لذاست که مساله  تولید 

به نظر من مساله  محورى امسال است.

رئیس جمهور:
سال جدید، سال تصمیم گیرى هاى نو است، سال 
انسجام بیشتر و تالش بیشتر است. کشاورزان 
عزیز ما که براى ما در سال گذشته افتخار آفریدند 
و در بسیارى از محصوالت، ما را خودکفا کردند و 
کارگران صنعت نفت و پاالیشگاه ها ما را در انرژى 

خودکفا کردند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:
خودروسازي  نیازهاي  شدن  مشخص  با  باید 
دانش بنیان  شرکت هاي  توانمندي  همچنین  و 
پیوندي پایدار و برد-برد میان آنان برقرار شود 
هم  و  مرتفع شود  خودروسازي  مسایل  هم  تا 
فعاالن حوزه دانش بنیان بتوانند بدون دغدغه به 
فعالیت هاي خود ادامه دهند. توجه به این صنعت 
می تواند نتایج و دستاوردهاي خوبی را براي کشور 
داشته  صادراتی  هم  و  داخلی  بازارهاي  در  هم 

باشد.

امام خمینی(ره):
باید استعدادها را به کار بیندازند و کسانى که 
اختراع و ابداع مى کنند حمایت شوند تا ایران 

خودش همه چیز را بسازد و مستقل شود.



5نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 33     99نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 33     99 4

نگــاهسخن سر دبیر

  اکنون بیش از دو دهه از فعالیت شرکت تام گذشته است. شرکتی که براي پاسخ گویی به نیازهاي 
ایران خودرو تشکیل شد و ماموریت خود را نیز به بهترین شکل ممکن در تجهیز خطوط رباتیک ساخت 
خودرو انجام داد و در این رهگذر عالوه بر احداث سایت هاي بزرگ و کوچک خودروسازي داخلی و 

خارجی براي ایران خودرو ، به کسب دانش روز خودروسازي در جهان پرداخت.
اما این پایان ماجرا نبود؛ چرا که با به پایان رسیدن طرح توسعه جامع ایران خودرو، باید به بهترین 
شکل ممکن از تخصص نیروهاي نخبه و تراز اول دانشگاهی جذب شده استفاده می شد. این بود که 
ایده استفاده حداکثري از توان سرمایه هاي انسانی و در اصل چیزي که موسسان تام نیز نیم نگاهی به 

آن داشتند، کلید خورد.
اینگونه تکنولوژي هاي پیچیده اي که در دهه 80 در شرکت بومی سازي شده بود، در دهه 90 و در 
صنایع دیگر کشور توسط تام به کار گرفته شد و به کمال رسید که گوشه اي از آن نیز در ویژه نامه 

همین شماره به تصویر کشیده شده است.
کار با نوسازي اتوماسیون مس سرچشمه آغاز شد .و تجربه اتوماسیونی که در صنعت خودرویی 
پرورش یافته بود، در بازارهاي متنوع و کسب و کارهاي مختلف به کار گرفته شد. در حوزه انتقال و 
مونتاژ، پروژه کارگو ترمینال فرودگاه امام خمینی(ره)، انبار مکانیزه پتروشیمی شهید تندگویان و قطعات 
انجام رسید. در حوزه رباتیک پروژه نوآورانه اسلب برگردان فوالد هرمزگان  ایران خودرو به  پرسی 

موفقیت آمیز، ساخته، تست و نصب شد.
در حوزه احداث پلنت هاي بزرگ صنعتی به پشتوانه اجراي سایت هاي بزرگ تولید خودرو، ورود به 
پروژه ها در قالب پیمانکار EPC پلنت هاي فرآوري در حوزه معدنی و فوالدسازي، پست هاي برق و... 

حاصل شد. 
همه اینها نتیجه خواستن گروهی یکدل، متخصص و عموما جوان با سودایی بزرگ در سر بوده است 

که شایسته تقدیر و نگهداشت است.
گرامی  است روزي که بنیان مهندسی و دانشی تام شکل گرفت و روزي که در سایه کسب تخصص 

و تجربه، در مسیر دانش به مقاصد واال رسید.

در  ایران خودرو  صنعتى  گروه  عامل  مدیر  مقیمى،  فرشاد   
نشست بررسى مشکالت قطعه سازان خودرو در استان فارس 
گفت: سالى یک خودروى جدید با نام و نشان ایران خودرو به 

بازار عرضه مى شود.

مدیر عامل گروه صنعتى ایران خودرو در نشست ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان فارس در شیراز افزود: تولید گروه صنعتى ایران خودرو در 
حوزه سوارى از ابتداى امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

58 درصد و در حوزه خودروهاى سنگین 41 درصد رشد داشته است.

کد: 92160

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از روند رو به رشدتراز صادرات و 
همچنین تأمین مواد اولیه کارخانجات با ابالغیه هاى جدید ستاد 

اقتصادى دولت خبر داد.
به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینى افزود: یکى از مهمترین کارهاى 
جدید  سیاست هاى  ابالغ  که  است  کارخانجات  اولیه  مواد  تأمین  دولت، 

صادراتى، کمک شایانى به این حوزه کرد.

وى با بیان این که تامین مواد اولیه کارخانجات و اقالم مورد نیاز مردم 
با ابالغیه هاى ستاد اقتصادى دولت به خوبى در حال انجام است، گفت: 
صادرکنندگانى که تعهدات ارزى دارند مى توانند با استفاده از ارز متقاضى 
اولیه و اقالم ضرورى در مقابل صادرات، تعهدات ارزى  یا واردات مواد 

خود را ایفا نمایند.

توسعه اى  برنامه هاى  درباره  ایدرو،  عامل  هیات  رییس   
این  منفعت  کرد:  اظهار  موتور  و  محرکه  قواى  در  ایران خودرو 
اقدامات با پشتوانه اعتماد به توان داخلى، متعلق به کشور و مردم 
خواهد بود . ظرفیت هاى باالى مهندسى در قواى محرکه و  گیربکس 
جلوى شکل  به  رو  حرکت هاى  و  آن  از  بهره مندى  که  دارد  وجود 
گرفته به صرفه جویى در مصرف سوخت و کاهش آالیندگى ها منجر 

خواهد شد.
ایکوپرس- محسن صالحى نیا، در بازدید از خطوط تولید ایران خودرو، 
با تاکید بر اجرا و تحقق برنامه ها به ویژه برنامه هاى کوتاه مدت تولید و 
بهبود کیفیت محصوالت، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو را از مراکز 

از  استفاده  به سمت  و گفت: حرکت  قواى محرکه خواند  توسعه   مهم 
و ضرورت  دارد  تقدیر  باال جاى  فناورى  با سطح  داخلى  توانمندى هاى 
بهبود کمى  براى  بازه زمانى مقرر  اهداف کوتاه مدت در  محقق کردن 

و کیفى خودروها در راستاى حقوق مصرف کنندگان بسیار حیاتى است. 
وى با اشاره به شکسته شدن رکورد تولید روزانه و تحقق حدود 70 
ایران خودرو گفت: امیدواریم این مسیر  درصدى اهداف تولید امسال در 

استمرار داشته باشد. 
اقدامات ایران خودرو در تولید، تحویل، افزایش کیفیت، ارایه خدمات و 
در نهایت رضایت مشتریان نمود خواهد داشت که امیدواریم بازخوردهاى 

رو به پیشرفت بیشترى در این زمینه حاصل شود.

کد: 92060

کد: 92159

تولید روزانه خودرو به سه هزار 
دستگاه مى رسد

روند رو به رشد صادرات و تامین مواد اولیه 
کارخانجات با ابالغ سیاست هاى جدید 

منفعت برنامه هاى توسعه اى ایران خودرو 
متعلق به مردم است

مدیرعامل ایران خودرو اعالم کرد؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:

کد: 92157 توسعه همه جانبه

کد: 92158
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احداث  پروژه  ابالغ  از  پس  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
کارخانه خط سنگ شکن اولیه فوالد سنگ مبارکه اصفهان 
به شرکت تام، عملیات اجرایی و خاکبرداري این پروژه آغاز 

شده است.
انجام   EPC این پروژه که قرار است طی یک سال و به صورت    
شود، با هدف خردایش و تولید سنگ آهک با قطر حداکثر 20 سانتیمتر و 
تولید 700 تن بر ساعت با استفاده از سنگ شکن مدل ژیراتوري تعریف 

شده است.
مبارکه  سنگ  فوالد  اولیه  شکن  سنگ  خط  کارخانه  احداث  پروژه 
و  سیویل  مختلف  بخش هاي  اجراي  و  خرید  مهندسی،  شامل  اصفهان 

سازه، مکانیک، تاسیسات، برق، اتوماسیون و انتقال مواد است.
عملیات  و  اصلی  تجهیزات  تامین  موجود،  تحریم هاي  علی رغم 

طراحی و مهندسی با همت کارشناسان تام در جریان است و با توجه به 
محدودیت زمانی تحویل و لزوم بهره برداري به موقع پروژه، این عملیات 

با جدیت پیش می رود.
انفجار در معدن منطقه(شهر  از  الزم به ذکر است، سنگ آهک پس 
مبارکه اصفهان) توسط دامپ تراك بارگیري شده و به هاپر سنگ شکن 

ژیراتوري منتقل می شود.
سنگ هاي  بزرگتر از سایز توسط یک دستگاه  Rammer خرد شده 
و به سایز مناسب براي  سنگ شکن تبدیل می شودد و پس از آن عمل 

خردایش توسط آن انجام می گیرد.
مواد خرد شده خروجی توسط یک دستگاه آپرون کانوایر از زیر سنگ 
  surge pileبه نقاله  نوار  یک  توسط  سپس  و  شده  جمع آوري  شکن 

موجود(محل کارخانه) منتقل می شود. 

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

مناقصه  برنده  خودرو  ایران  تام  شرکت  تحریریه:  گروه  نامه   تام 
 132/20  KV GIS(Gas Insulated Switchgear) توسعه پست 

پست مشهد شد.
و  اجرا  اخذ،  به  موفق  اخیر  سالیان  در  که  خودرو  ایران  تام  شرکت 
AIS (Air Insulated Switchgear) در  برق  راه اندازي پست هاي 
تمامى سطوح ولتاژي شده و رضایت شرکت هاي مهندسى مشاور و کارفرما 
را به خوبى جلب کرده است، با بهره مندي از این حسن سابقه موفق به 
 132/20 kV GIS اخذ تایید ارزیابى فنى و ورود به مناقصه توسعه پست
شهداي مشهد شد و با ارائه پیشنهاد فنى و بازرگانى مناسب از معتبرترین 
برندهاي اروپاي غربى در حضور سایر رقبا با سابقه زیاد در زمینه احداث 

پست هاي GIS، براي اولین بار موفق به اخذ چنین پروژه اي شد.
پروژه توسعه پست KV GIS 132/20 شهدا داراي دو بِى خط 230 
کیلوولت، یک بِى ترانسفورماتور 132/20 کیلوولت با ظرفیت50MVA و 

دو عدد آدابتور جهت اتصال به GIS موجود در پست است.
همچنین داراي 16 دستگاه تابلو 20 کیلوولت شامل یک دستگاه تابلوي 

ورودي، یک دستگاه تابلوي بانک خازنى، 10 دستگاه تابلوي خروجى و نیز 
تابلوهاي رایزر و کوپلر و مترینگ است.

در پست هاي برق GIS، کلیه تجهیزات پست برق به صورت فشرده 
کنار هم درون یک محفظه گازي قرار دارند و این موضوع باعث کوچک 
شدن سایز پست شده و در جاهایى که زمین ارزش زیادي دارد (مانند مراکز 

شهرهاي بزرگ) از این نوع پست برق استفاده مى شود.
فلوراید)به عنوان عایق  از گاز SF6 (سولفور هگزا  نوع پست  این  در 
اصلى برخالف پست هاي معمول AIS که هوا به عنوان عایق مورد استفاده 

قرار مىگیرد، استفاده مىشود.
گاز SF6 یک گاز غیرسمى و خنک کننده قوس الکتریکى است که 
نسبت به سایر گازها از خاصیت دي الکتریکى باالتري برخوردار است به 
نحوي که حتى در ولتاژهاي بسیار باال خواص اتمى و مولکولى خود را 

حفظ می کند.
این پروژه قرار است طى مدت 21 ماه و در مرکز شهر مشهد به اجرا 

برسد.

کد: 92164

کد: 92163

گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه  (IMS) شرکت تمدید شد

تام برنده مناقصه پست برق در مشهد شدکد: 92161تام عملیات اجرایی کارخانه سنگ شکن اولیه فوالد سنگ مبارکه اصفهان را آغاز کرد

تام نامه ـ گروه تحریریه: با توجه به تحویل موفقیت آمیز 
پروژه اعالن واطفاي حریق سالن رنگ ویژه و انبار تولیدي 
ایران خودرو خراسان در آبان ماه سال 98 پس از طی دوره 
بر اساس مفاد قرارداد مربوطه در  12 ماهه گارانتی طرح، 
خراسان)  کارفرما(ایران خودرو  به  آبان ماه  بیستم  تاریخ 

تحویل دائم شد. 
حال  در  خطایی  هیچ گونه  بدون  کامل  صورت  به  سیستم  این   

بهره برداري توسط کارفرماست. ویژگی هاي این طرح 
درکیفیت باالي متریال و اجراي آن است که نتیجه آن 
عدم خرابی تجهیزات و عدم نیاز به خدمات تعمیراتی 
توسط تام و رضایت باالي کارفرما در طول دوره اجرا 

و گارانتی بود.
این قابلیت شرکت تام را نسبت به سایر رقبا در این 

مجموعه متمایز کرده است. 
انبار  و  ویژه  رنگ  سالن  سیستم،  این  راه اندازي  با 
تولیدي ایران خودرو خراسان در مقابل خطرات احتمالی 
ناشی از بروز حریق ایمن بوده و مانع از بروز خسارات 
در  همچنین  شد  خواهد  بخش  این  در  مالی  سنگین 
نهایی شدن تعرفه هاي بیمه اي در این بخش ها با توجه 
به وجود سیستم هاي پیشرفته اعالم و اطفاي حریق از 
سوي شرکت هاي بیمه گذار، تخفیف هاي قابل توجهی 

اعمال خواهد شد. 
حد  در  پروژه  اجراي  و  طراحی  به  توجه  با 
 NFPA,BS استانداردهاي بین المللی و جهانی نظیر
رضایت مندي کارفرما از نحوه انجام عملیات مهندسی 
، کیفیت اجرا و مدیریت پروژه در حد باالیی است که 

این نیز مدیون زحمات و تالش هاي تیم پروژه است.

از نقاط قوت این پروژه انجام تمامی عملیات مهندسی توسط شرکت 
تام را می توان نام برد که ایجاد سیستم اعالم و اطفاي حریق براي بخش 
پروژه  مهندسی  تیم  توسط  بار  اولین  براي  رنگ  سالن هاي  در  اسکرابر 

انجام می شود.
با توجه به محدودیت هاي اجرایی اعالم شده از سوي کارفرما در زمان 
و  نپذیرفت  پروژه صورت  اجراي  جهت  تولیدي  توقف  هیچ گونه  انجام، 

همزمان با تولید عملیات اجرایی با باالترین کیفیت انجام شد.

کد: 92162سیستم اعالن و اطفاي حریق رنگ ویژه و انبار تولیدي ایران خودرو خراسان تحویل دائم شد

ممیزي  اختتامیه  ـ سهیل خواجه حسنی: جلسه  تام نامه   
شخص ثالث عصر روز سی ام آذرماه، با حضور مدیرعامل، 
و  شرکت  ارشد  مدیران  مدیره،  هیات  اعضاي  برخی 
نمایندگان شرکت IMQ در سالن کنفرانس یک برگزار شد.

طی بررسی هاي به عمل آمده و پس از برگزاري این جلسه اعالم شد، 
 (IMS) شرکت تام موفق به تمدید گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه
 ,ISO14001:2005,OHSAS18001:2007شامل استانداردهاي،

ISO9001:2015 شده است.
پس از ارزیابی هاي به عمل آمده از سوي تیم ممیزي و اعالم نقاط 
قوت، فرصت هاي بهبود و مغایرت هاي موجود براساس استاندارد یاد شده، 
رفع  راستاي  در  مناسب  اصالحی  اقدامات  ارائه  به  موظف  تام  شرکت 

مغایرت هاي اعالمی شد.
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حضور  با  ماه  دي   9 روز  صبح  زنگانه:  بهروز  ـ  تام نامه 
تیم  و  تهران  منطقه اي  برق  شرکت  توسعه  و  طرح  معاون 
برخی  و  تام  شرکت  پروژه هاي  معاون  (کارفرما)،  همراه 
مدیران شرکت تام از پروژه پست برق 400 به 63 کیلوولت 

باغستان کرج بازدیدي به عمل آمد. 
در این بازدید ضمن مروري بر فعالیت هاي انجام شده تاکنون، از اقدامات 
صورت گرفته از سوي تام به عنوان پیمانکار پروژه اظهار رضایت شد. در 
این میان معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه اي تهران (کارفرماي 
کرد:  خاطرنشان  پروژه،  اجرایی  عملیات  از  رضایت  اعالم  پروژه) ضمن 

ما در شرکت برق  منطقه اي تهران با فعالیت هاي تام آشنایی 
داشتیم و به اعتقاد من تام با توجه به عملکردي که در حوزه  
پست هاي برق داشته، می تواند سهم بیشتري از این بازار را از 

آن خود کند.
که  است  خرسندي  موجب  افزود:  گالبکش  مهندس 
را  پروژه  نیاز  مورد  خارجی  تجهیزات  کلیه  توانسته  تام 
سفارش گذاري کند و تالش می کنیم تامین تجهیزاتی که در 

محدوده کاري ماست نیز تا پایان سال تحویل دهیم.
معاون  لوري زاده  مهندس  همچنین  بازدید  این  حاشیه  در 
در  نقدینگی  تامین  که  این  بیان  با  تام  شرکت  پروژه هاي 
پروژه ها به عنوان معضل اصلی شرکت هاي پیمانکاري است، 
تاکید کرد: با این وجود همه تالش همکاران من در شرکت 
تام اجراي تعهدات خود و حتی در صورت امکان تحویل پروژه 

زودتر از زمان پیش بینی شده است.
الزم به ذکر است، شرکت تام با اتکا به تجارب قبلی خود 
در اجراي پروژه هاي پست هاي برق نظیر پروژه هاي پست برق بردسیر، 
پیشتازان  با  رقابت سخت  بندرخمیر، در یک  و  اسکان، جاجرم، شیروان 
صنعت نیرو در یک مناقصه موفق به اخذ پروژه احداث پست برق 400/63 

کیلوولت باغستان شد.
 با بهره برداري از این پروژه مهم در آینده، ظرفیت شبکه فوق توزیع 
در  ظرفیت الزم  و همچنین  کرج  غرب شهرستان  و  کرج  در کالنشهر 

شهرك هاي صنعتی استان البرز مانند بهارستان گسترش خواهد یافت.
قرار است پست برق 400 کیلوولت باغستان تا قبل از پیک بار سال 

1401 تحویل شرکت برق منطقه اي تهران شود.

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

طی بازدید از  پروژه پست برق 400 کیلوولت باغستان عنوان شد؛

معاون  حضور  با  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
تحقیقات، طراحی و تکمیل محصول و مدیر بدنه 
مدیرعامل  ایران خودرو،  صنعتی  گروه  خودرو 
شرکت  این  مدیران  و  معاونان  تام،  شرکت 
سابق  مدیر  گریگوریان  واچیک  مهندس  از 
در  خودرو  مجموعه هاي  و  قطعات  مهندسی 

شرکت تام تقدیر شد.
  وي که به تازگی توفیق بازنشستگی داشته متولد بهمن 
1348 و سابقه حضور 25 ساله در شرکت ایران خودرو دارد. 
ایشان در طول دوران خدمت خود پروژه هاي مشترکی با 
شرکت تام از جمله خط چهار کاره، پژو 206، سالن پرس 
شماره سه، قالب هاي بدنه پژو 206، رانا و قالب هاي بدنه 
آن، دنا، دنا پالس و خطوط بدنه و پرس آنها و اتوماسیون 

پرس خود را در کارنامه دارد.
مهندس اعوانی مدیرعامل شرکت تام در مراسم تقدیر 
از مهندس گریگوریان، خاطرنشان کرد: طی آشنایی که با 

ایشان دارم وي را فردي صادق، با تخصص باال و وجدان کاري و شفاف 
دیدم.

وي افزود: حضور ایشان در شرکت ایران خودرو دستاوردهاي گران بهایی 
به همراه  داشت که در سایر شرکت هاي گروه صنعتی  نیز  از جمله شرکت 

تام ایران خودرو،  منشا خیر  و تحول بوده که شایسته تقدیر است. 
کلیدي  نقش  که  همکارانی  از  یکی  عنوان  به  کرد:  خاطرنشان  وي 
درس آموخته هاي  داشته اند،  صنعتی  ایده هاي  تجاري سازي  زمینه  در  
گران بهایی به یادگار مانده که یکی از سرمایه هاي ارزشی شرکت تام ، 

براي حرکت در مسیر پویایی به شمار می رود.
در ادامه کیانوش پرمجیب، معاون تحقیقات، طراحی و تکمیل محصول 

چهره  گریگوریان  مهندس  که  این  بیان  با  ایران خودرو  صنعتی  گروه 
روحیه  ایشان  کرد:  تصریح  داشت،  همکارانش  بین  مصممی  و  محبوب 
عجیبی در شکافتن مشکالت و ارایه راه حل هاي مهندسی براي خروج از 
بحران ها دارند و همواره در تالش هستند که کارهاي بزرگی انجام دهند.

 مهندس گریگوریان نیز با اشاره به خاطرات خوب خود از شرکت تام 
از لحاظ فنی،  طی سال هاي اخیر گفت: نیروهاي شاغل در شرکت تام 
با تجربه و با دانش فنی روز هستند و حتی در دهه هفتاد یکی از آرزوهایم 

این بود که بتوانم در شرکت تام کار کنم.
وي با قدردانی از برگزاري جلسه تقدیر از ایشان در تام، یادآور شد: این 
جلسه فراتر از انتظارات من بود. من قرار نیست بازنشسته شوم؛ چرا که در 

حال برنامه ریزي براي 50 سال آینده هستم.

تام می تواند سهم بیشتري از پروژه هاي پست برق داشته باشد

تقدیر از مهندس گریگوریان در شرکت تام

کد: 92165

کد: 92166

کد: 92167تحقق برنامه فروش ماشین ابزار طی 9 ماه

تام نامه ـ گروه دریافت خبر: سال جهش تولید در شرکت 
صنایع ماشین ابزار ایران خودرو با هدف رشد 40 درصدى 
تدوین  با  ابتداى سال جارى  ماه  در 9  آغاز شد که  فروش 
تحقق  به  موفق  شرکت  این  نوین،  و  پایدار  سیاست هاى 

برنامه فروش خود شد.
داشته  رشد  16درصد  خودرو  بدنه  مجموعه اى  قطعات  ارسال  میزان 
است که با کاهش هزینه هاى تولید در فروش مطابق جدول ذیل تحقق 

یافته است.
طی مدت یک سال توان تولید مجموعه هاى فریم داشبورد دنا و سورن 

از تولید روزانه 20 مجموعه به 100 مجموعه افزایش 
یافته است.

ظرف مدت یک ماه از ابتداى آبان تا ابتداى آذرماه 
واگن  اکسل  پوسته  ماشین کارى  ظرفیت  جارى،  سال 
یافته است  افزایش  به 12 دستگاه  از دو دستگاه  هود 
و پیش بینى مى شود تا انتهاى سال تعداد هزار دستگاه 
به شرکت محورخودرو ارسال شود. این پروژه متعلق به 
با  که  بوده  دیزل  ایران خودرو  و  ایران خودرو  شرکت 
کوشش این سه شرکت، پوسته اکسل واگن هود بومى 

سازى و موجب صرفه جویى ارزى شده است.
این  در  فلزى  سازه  تن   28 مقدار   ،1398 سال  در 
سال  در  است.  شده  کارفرما  تحویل  و  ساخته  شرکت 
ارزش  به  فلزى  سازه  قرارداد  تن   175 حدودا   ،1399
رشد  که  منعقد شده،  قرارداد  ریال  میلیارد   83 تقریبی 

چشمگیرى نسبت به سنوات گذشته داشته است.
تولید  خط  چیدمان   ،1400 سال  ماه  فرودین  از 
مجموعه رام و فرمان خودرو تارا آغاز مى شود. این خط 
با هدف تولید و داخلى سازى مجموعه قطعات گروه صنعتى ایران خودرو 
در راستاى خودکفایى بخش صنعت، با سرمایه گذارى شرکت تام در حال 

راه اندازى است.
پنج  ساخت  براى  مقدمه اى  دنا،  داشبورد  فریم  تولید  خط  راه اندازى 
مجموعه خودرو تارا (فریم داشبورد، قطعه شیشه شوى چپ و راست و 
قطعه تقویت داخلى درب صندوق چپ و راست) شد که تولید انبوه آن در 

دهه فجر سال جارى عملیاتى مى شود.
شرکت  با  چدنى  قالب هاى  ماشینکارى  خدمات  ساعت  هزار  قرارداد 

IKID منعقد شده است.

کد: 92168 پروژه احداث شبکه تلفن، CCTV و زیرساخت برق پایدار مجتمع فوالد بردسیر 

احداث  پروژه  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
شبکه تلفن، CCTV و زیرساخت برق پایدار 
مجتمع فوالد بردسیر با گذشتن یک سال از 
تست  مراحل  انجام  و  موقت  تحویل  زمان 
نمایندگان  حضور  با   ،Configuration و 
شرکت  ایرانیان،  سیرجان  فوالد  شرکت 
معیار صنعت خاورمیانه و نمایندگان مدیریت 
و  خودرو  ایران  تام  شرکت  برق  مهندسی 
عملکرد بدون نقص، به صورت دائم تحویل 

کارفرماي پروژه شد.
کارخانه  از  بهره برداري  زمان  در  که  پروژه  این   
مشکالت  وجود  با  شد،  آغاز  بردسیر  فوالدسازي 
کارخانه،  ذوب گیري  شرایط  برقراري  نظیر  متعددي 
مشکالت  متر،  باالي30  ارتفاع  در  تجهیزات  نصب 
تحریم،  شرایط  دلیل  به  خارجی  کاالهاي  تامین 
فنی  زیاد طراحی  تغییرات  و  ارز  نرخ  ناگهانی  افزایش 

اولیه کارفرما، در طی مدت زمان 9 ماه و سه ماه کمتر از مدت زمان 
آن  راه اندازي  و  تست  نصب،  تامین،  عملیات  تمامی  پروژه،  قراردادي 

انجام و به پایان رسید.
 این پروژه شامل 56 دستگاه سوئیچ اکتیو صنعتی، 35کیلومتر کابل 
فیبرنوري و شبکه، 15 کیلومتر کابل برق، یک دستگاه UPS با ظرفیت 
پورت  تلفن،  دوربین،  (شامل  شبکه  نود  عدد   600 از  بیش   ،KVA۲۰

به  کاندوئیت و 50 عدد رك صنعتی  و  لوله  کیلومتر   20 ،(... و  شبکه 
منظور راه اندازي سیستم شبکه مجتمع فوالدسازي بردسیر تعریف شد.

 پروژه احداث شبکه تلفن، CCTV و زیرساخت برق پایدار مجتمع 
به  ایرانیان  آذرماه 97 توسط شرکت فوالد سیرجان  بردسیر، در  فوالد 
شرکت تام ایران خودرو ابالغ شد و در شهریور ماه 98 تحویل موقت و 

در آبان ماه 99 تحویل دائم شد.

از سوي کارشناسان تام تحویل دائم شد؛
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مدیرعامل شرکت تام به مناسبت بیست و سومین سالروز تاسیس این شرکت؛

دهه  سه  حدود  از  پس  تام  شرکت 
فعالیت مهندسی و کسب مدارج دانشی 
به عنوان یک شرکت دانش بنیان  اکنون 
عنوان  به  بتواند   که  است  مفتخر  بزرگ 
راه کارهاي  ارایه  به  صنعت  در  وزنه  یک 

جامع مهندسی بپردازد.
تام  شرکت  مدیرعامل  ـ  اعوانی  مظفر 
ایران خودرو با بیان این که بیست و سومین 
ما  براي  همواره  تام  شرکت  تاسیس  سالروز 
است  شرکتی  آمدن  وجود  به  خاطره  تداعی 
ایجاد  ضمن  کوشیدند  آن  بنیان گذاران  که 
و  نوین  ایده اي  قوي،  مهندسی  پایگاه  یک 
نگرشی تازه در بومی سازي صنعتی به منصه 
ظهور برسانند، گفت: این نگرش طی 23 سال 
به  تام  در  دانشی  آن  نتیجه  در  و  یافت  قوام 
وجود آمده که حاصل تعامل با بزرگان صنایع 
شرکت  این  اکنون  و  آسیاست  و  اروپا  در 
پیچیده  مگاپروژه هاي  اجراي  مهیاي  را  خود 

به  توجه  با  داد:  ادامه  وي  می داند.  صنعتی 
اینکه اندوخته تجربیات تام با سرمنشا اجراي 
پروژه هاي ملی ایران خودرو شکل گرفته و با 
توجه به اینکه صنعت خودروسازي، از صنایع 
مادر است، می توان ادعا کرد که توانمندي هاي 
تمامی  در  تام، می تواند  در  تخصصی موجود 
صنایع تولیدي موجود در کشور به کار گرفته 
شود و این سیاستی است که تام در دهه دوم 

فعالیت خود آن را غنا بخشید.
در  تام  جدید  رویکرد  به  اشاره  با  اعوانی 
فعالیت خود، تصریح کرد: حرکت  دهه سوم 
در مسیر فناوري و لزوم همسو سازي فعالیت ها 
موجب شده  نسل چهارم،  انقالب صنعتی  با 
که تام به ترویج مفاهیم جدید در حوزه هاي 
فعالیت تخصصی خود پرداخته و ارایه خدمات 
هوشمندسازي مبتنی بر اینترنت اشیا را نیز، به 

سبد محصوالت خود اضافه کند.

وي خاطرنشان کرد: اگر تام اکنون افتخاري 
را در صنعت رقم زده، اگر از دانش خودرویی 
غیرخودرویی  صنایع  کمک  به  توانسته  خود 
در  بزرگی  کارهاي  به  دست  و  بپردازد 
حوزه هاي مختلف صنایع معدنی، صنعت نفت، 
اتوماسیون صنعتی، حمل و نقل و زیرساخت 
بپردازد،  ایران   سراسر  در  تاسیسات  و  نیرو  و 
نتیجه منابع سازمانی متخصص و با تجربه اي 
تنگناهاي  و  تحریم  نامالیمات  در  که  است 
اقتصادي، دستان اندیشه شان توانمند و پربار 

شده است.
وي افزود:  در کسب این موفقیت ها عامل 
آن  و  دانست  دخیل  می توان  نیز  را  دیگري 
هم یکپارچگی و یکدلی همکارانی است که 
هستند.  تبریک  و  تحسین  شایسته  واقع  به 
روزهاي بهتر در آینده نزدیک در انتظار چنین 

انسان هاي توانمندي است. 

تام ماحصل آینده نگري از
 جنس مهنـــدسی است

کد:92169

مظفر اعوانی
مدیر عامل

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

مهندس مظفر اعوانی - مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو
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کد: 92170

تــام قابلیت اجــرایی
 در حد مگاپروژه را دارد

« آینده تام و جایگاه کنونی شرکت مرهون سرمایه هاي انسانی آن است و امیدوارم در شرایطی که سخت تر 
از گذشته شده است، بتوانند سهمی در موفقیت خود و شرکت تام داشته باشند.»

این جمله از آن کسی است که 14 سال در این شرکت حضور داشته که 6 سال آن به عنوان مدیرعامل بوده 
است. 6 سال هم به عنوان مدیرعامل شرکت نفت جی و طی چند سال اخیر نیز به عنوان قائم مقام اجرایی 

مدیرعامل ایران خودرو مشغول به فعالیت است.
وي معتقد است: تام این قابلیت را دارد که مدیریت پیمان را در حد یک مگاپروژه در دست داشته باشد.

به گفته وي منابع انسانی در تام جزو اصلی ترین ترین سرمایه هاي سازمان هستند و آنها می توانند در شرایط 
سخت مسیر را باز کنند. همکاران تام، تماِم وقت خود را صادقانه در اختیار سازمان گذاشتند و سازمان هم 

بستر را براي رشد و یادگیري همکاران ایجاد کرد و این رابطه دو طرفه سبب رشد شرکت شد.
با مهندس حمید مرادي به بهانه سالروز تاسیس تام هم صحبت شدیم.

مهندس حمید مرادي، قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو

قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو:

  قائم مقامی اجرایی در گروه صنعتی 
و  جی  نفت  مدیرعاملی  ایران خودرو، 
شرکت تام، تفاوت این کسب  و کارها 

از نگاه شما چیست؟
کسب  فضاي  با  مختلف  صنایع  در  طبیعتا 
و کاري متنوعی سر و کار داریم. صنعت نفت 
صنایع  مثل  تولیدي  مجتمع هاي  احداث  در 
پتروشیمی و پاالیشی تکنولوژي باالیی نیاز دارد 
ولی در زمان بهره برداري کار با پیچیدگی فنی 
باال همراه نیست و حتی فرآیندهاي تولیدي آن 
نیز به پیچیدگی صنعت خودرو نیست. آنجا بیشتر 

بحث فروش، مالی و بازرگانی مطرح است.
خیلی  تولید  پیچیدگی  خودرو  صنعت  در 
کامال  فضایی  تولید  تامین،  زنجیره  باالست. 
فرآیندها  با  اجزاي درگیر  متفاوت است و همه 
پیچیدگی  دارند. حتی فرآیندهاي پشتیبانی مثل 
مالی، خرید و منابع انسانی نیز برخالف سادگی 
که ما در صنعت نفت داریم، در صنعت خودرو 

پیچیده است.
به همین دلیل افرادي که در صنعت خودرو 
هستند، دانش فنی باالتري دارند. بالطبع فضاي 
و  بزرگتر  خیلی  نفت  صنعت  در  پیمانکاري 
پیچیده تر از صنعت خودرو است اما از نظر مالی 
در صنعت نفت پروژه ها در حد مگاپروژه و چند 
میلیارد دالري است. در صنعت خودرو ارقام این 

قدر بزرگ نیستند. 

کار  و  کسب  فضاي  در  سال   6  
عنوان  به  نفت جی  در شرکت  و  نفتی 
بودید  فعالیت  به  مشغول  مدیرعامل 
سایر  در  مختلف  تجارب  همچنین 
عرصه هاي صنعتی و به خصوص صنعت 
خودرو و شرکت تام را در کارنامه دارید، 
تام چه تفاوتی با سایر شرکت ها از نگاه 

شما دارد؟
که  دارد  را  قابلیت  این  تام  من  اعتقاد  به   
مدیریت پیمان را در حد یک مگاپروژه در دست 
داشته باشد ولی متاسفانه این فضا هنوز برایش 
سایر  از  کمتر  چیزي  تام  است.  نشده  فراهم 
شرکت هایی که این پروژه هاي بزرگ را به انجام 
رسانده اند، نداشته و ندارد که باید براي دستیابی 

به آن تالش کند.

و  تام  مدیرعامل  عنوان  به  قبال   
اکنون در مقام کارفرماي تام مشغول به 
فعالیت هستید. از نگاه کارفرمایی تام 

چگونه پیمانکاري است؟
سوال سختی است. چون به تام عالقه دارم، 
انتقاد از این شرکت کمی برایم سخت است ولی 

در عین حال همان زمان که مدیرعامل تام بودم 
جلسات  در  به صراحت  را  شرکت  نقاط ضعف 

عنوان می کردم.
از دوره اي که به ایران خودرو برگشتم احساس 
بیشتري  و جهد  و جد  باید تالش  تام  می کنم 
براي گرفتن پروژه داشته باشد و این مساله را 
باید یک مطالبه همیشگی در مقابل رقبا مد نظر 
را رها کرد  نباید میدان  این فضا  قرار دهد. در 
و اگر کاري متناسب با توان فنی شرکت باشد، 
نباید از آن چشم پوشی کرد و به نظرم در جایی 
که تام نقطه قوت دارد، نباید به راحتی کار به رقبا 
واگذار شود و به اعتقاد من ایران خودرو جایگاهی 
بوده که تام به راحتی می تواند به ارایه خدمات 

خود بپردازد.

کارهایی  خصوص  در  تحلیلتان   
که هم اکنون توسط تام در حال انجام 

است چیست؟
ایران خودرو  در  که  پروژه هایی  همه  در  تام 
داشته عملکرد خوبی را از خود نشان داده است 
داشته  پروژه  اخذ  براي  بیشتري  تعامل  باید  اما 
باشد و در حوزه بازاریابی باید توان خود را بیشتر 
تام  به لحاظ فنی  تقویت کند؛ چرا که معتقدم 
بزرگ  پروژه هاي  انجام  براي  مشکلی  هیچ 
ندارد. این شرکت پروژه بزرگی مثل فوالدسازي 
بردسیر را اجرا و تحویل داده است و نشان داده 

که توان انجام پروژ ه هاي مشابه را نیز داراست.

 با این تفاسیر االن آیا درست است 
حمایتی  نگاه  باید  ایران خودرو  بگوییم 
شرکت  به  مادر  شرکت  جایگاه  از 
زیرمجموعه خود داشته باشد یا این که 
تام باید خود را با سایر رقباي خود در 

ایران خودرو  در یک جایگاه ببیند؟
یک  با  است  سازمان  یک  خودرو  ایران 
ماموریت مشخص تولید خودرو که در راستاي 

نیازهاي تولیدي خود به خطوطی نیاز دارد.
به لحاظ پیچیدگی هایی که در اوایل صحبتم 
این  در  نیز  دیگري  سازمان هاي  کردم،  عرض 
میان درگیر پروژه ها می شوند و خروجی کارهاي 
پروژه  اي در قالب فرآیندهایی پیاده سازي می شود 
که شرکت تام نیز باید بر آن سوار شود و بتواند 
پروژه هایی که در حیطه کاري آن قرار می گیرد 

به دست رقبایش نیافتد.
اگر فرصتی به وجود  آید، تام باید تالش خود 
و  کند  فرض  رقبایش  با  شرایط همسان  در  را 

تالش کافی براي اخذ آن را داشته باشد.

 توسعه کسب و کار و افزایش تنوع 
بازارها در صنایع غیرخودرویی تقریبا در 
زمان مدیریت شما، در تام اجرایی شد، 
آیا در آن زمان فکر می کردید تام بتواند 
به عنوان یک مجري EPC با تجربه در 
صنایع غیرخودرویی خودي نشان دهد؟

تا قبل از سال 1385 شرکت تام ساالنه بالغ 
بر 160 میلیارد تومان پروژه تعریف شده از سوي 
ایران خودرو دریافت می کرد و این رقم در سال 
85 به 45 میلیارد تومان رسید. بنابراین نیاز بود 
و  باشیم  داشته  دسترسی  دیگري  بازارهاي  به 
ایران خودرو در آن زمان نیاز به توسعه بیشتري 

نداشت.
 تام به مرور توانست توان خود را در صنایع 
مختلف به خوبی عرضه کند و در اجرا نیز خوب 
مثبت  را  سیاست  این  مجموع  در  شد.  ظاهر 
طی  خوبی  عملکرد  نیز  تام  و  می کنم  ارزیابی 
سال هاي اخیر از خود نشان داده است و اعتقاد 
مثل صنایع  در صنایع هدف خود  تام  دارم که 
معدنی، فوالد، مس و صنعت نفت، برق و ریلی 
کماکان باید کار خود را ادامه دهد؛ چرا که رقباي 

داخلی به اندازه تام توانمندي نداشته و ندارند.

 جایگاه اصلی که تام باید در صنعت 
و به تبع آن در ایران خودرو دست یابد، 
چیست؟ و چه مسیري را باید طی کند 
و چه اولویت گذاري هایی را باید رعایت 

کرد؟
اولویت بندي مشخصی  باید در دو حوزه  تام 
داشته باشد. اول توسعه بازار است که باید ساختار 
باید  پیمانکاري  تقویت کند. شرکت هاي  را  آن 
در  بازنگري  یک  مشخص  زمانی  فواصل  طی 
اتفاق  این  دهند.  انجام  خود  کاري  فرآیندهاي 
یکی دو بار در تام افتاده است و شاید بد نباشد 
ساختارهاي  در  مجددي  مهندسی  یک  که 
در  جدیدي  طرح  و  بگیرد  صورت  تام  اجرایی 
حوزه بازاریابی و تیم هاي متمرکز در هر حوزه 

کاري در این راستا ایجاد شوند.
دوباره اي  باید سازماندهی  اجرا هم  در حوزه 
تام  که  چیزي  بگیرد.  پروژه صورت  اجراي  در 
نیروي  دارد،  همیشگی  سرمایه  یک  عنوان  به 
انسانی متخصص است که از طریق آن می تواند 
باور  است  کافی  دهد.  انجام  بزرگی  کارهاي 

داشت و به این نیروها میدان داد.
خیلی  داشتم،  حضور  تام  در  که  زمانی  در 
برایمان دشوار بود که در مناقصه خط دو مترو 
خیلی ها  ذهن  در  شاید  و  کنیم  شرکت  مشهد 
نمی گنجید. علی رغم آن شرکت کردیم و جالب 
است که امتیاز اول فنی را در بخش تجهیزات 

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام
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به دست آوردیم. مستندات آن هم وجود دارد.
دوم  رتبه  به  سیویل  و  فنی  کارهاي  امتیاز 
قیمتی  اختالف  با  قیمتی  لحاظ  به  و  رسیدیم 
ناچیزي نسبت به قرارگاه خاتم االنبیا در مکان 
این  که  دیدند  تام  همکاران  گرفتیم.  قرار  دوم 
جریان می تواند در پروژه هاي بعدي نیز ادامه دار 
باشد و در نتیجه اتکا به توان و تخصص نیروي 
به  باید  گرفت.  شکل  خودباوري  یک  انسانی 
نیروهاي تام میدان داد و به اعتقاد من خودشان 

می توانند مسیر را باز کنند.

سایر  با  تام  تمایز  وجه  شما   
شرکت ها را در چه چیزهایی می بینید؟

این  بود که  در ساختاري  تام  ماندگاري  رمز 
ساختار با انجام هر پروژه اي، دانش فنی آن را 
به دست می آورد. در هر بخشی که کاري انجام 
آنجا رسوب می کرد  نیز در  می شد، دانش فنی 
و کم کم پخته می شد. در نتیجه این رویه کار 
اروپایی  رقباي  با  تام  که  رفت  پیش  جایی  تا 
خود نیز به رقابت می پرداخت. سبک پیمانکاران 
خصوصی مشخص است. یک تعداد نیرو بنا به 
حجم پروژه جذب می کنند و در پایان کار این 
نیروها آزاد می شوند و چه بسا آنها براي بار دوم 
به آن سازمان بازنگردند بنابراین سبک کارشان 
با تام متفاوت است. تام مدعی است که دانش 
فنی خطوط تولید را دریافت کرده و توانسته از 
آن نگهداري کند. اگر می خواست با این سبک 
پیمانکاري کار کند، دانشی جذب نمی کرد و با 
بهره گیري از یک طراح خارجی، کار ساخت و 

نصب را خودش انجام می داد.
این سبک دیگر سبک تام نیست. ساختار تام 
رسوب  که  شود  نگهداري  و  چیده  طوري  باید 
حاصل از تجارب در پروژه هاي مختلف در یک 
ساختاري به عنوان تیم طراحی تام ماندگار شود.

باید پرسید شرکت هایی مثل ماشین سازي اراك 
وایریتک اکنون چه جایگاهی در صنعت دارند و 
دادند،  انجام  پروه فوالدي  زمانی که ده ها  چرا 
نتوانستند دانش فنی براي یک کوره را کسب 
و در این زمینه خودکفا شوند. همه به طراحان 
اروپایی وصل بودند و اصل تجهیزات از سمت 
همین شرکت ها تامین می شد و اینها فقط کار 
نصب و راه اندازي را انجام می دادند و نتوانستند 
که  نیست  معنی  این  به  این  شوند.  ماندگار 
شرکت هایی که از آنها نام برده شد، نتوانستند در 
صنعت کاري کنند بلکه منظور این است که به 

سمت کسب دانش فنی کمتر رفته اند.

ابتداي  از  که  این  به  توجه  با   
نفره  چند  اصلی  هسته  در  تاسیس 

شرکت  حضور داشتید، آیا تام االن آن 
انتظارش را  چیزي است که موسسان 

داشتند؟
  در آن زمان، تام بر اساس الگوبرداري ایران 
خودرو از پژو، رنو و فیات تاسیس شد. هر کدام از 
این شرکت ها یک شرکت طراحی و اتوماسیونی 
در  را   PCI پژو  داشتند.  خود  کنار  در  تام  مثل 
اختیار داشت، رنو صاحب رنو اتوماسیون بود و 
 PCI فیات کومائو را در کنار خود می دید. غیر از
بقیه تک بعدي بودند. شرکت هاي طراحی بدنه، 
قالب و یا پرس هرکدام در حیطه تخصص خود 
تک بعدي کار می کنند مثال شرکت طراحی بدنه 
کاري به بخش رنگ نداشت. تام توانست همه 
این دیسیپلین ها را در درون خود رشد بدهد و در 
اروپایی می شد. از 6 شرکت  تام متشکل  واقع 

در طراحی خطوط بدنه فول رباتیک پا به پاي 
شرکت هاي اروپایی کارها را پیش می بردیم. به 
باور من تام از هدفی که موسسین اولیه داشتند 
حتی فراتر هم رفت و تام دهه 90 فراتر از انتظار 

آنها ظاهر شد. 

کار  جاي  چرا  شما  اعتقاد  به   
در  تام  نظیر  شرکت هایی  براي 
صنعتی  گروه  از  خودرو(غیر  صنعت 
محدودیت  با  عمل  در  ایران خودرو) 
مواجه است؛ در حالی که پتانسیل هاي 
بسیار زیادي و تجارب بین المللی خوبی 

نیز در اختیار این شرکت قرار دارد؟
توسعه  براي  و  در صنعت خودرو کار هست 
در قالب و بدنه برنامه هاي متعددي وجود دارد و 
قرار است ایران خودرو سالی یک محصول جدید 
ارایه دهد و این محصول جدید خط بدنه، پرس و 
شاید خطوط رنگ و مونتاژ الزم خواهد داشت.در 
صنعت قطعه سازي پروژه هاي توسعه اي زیادي 
پروژه  پولوس  پروژه خط  است.  انجام  حال  در 
گرفته شود.  باید جدي  که  است  بزرگی  بسیار 
محورسازان  و  پارس  مهرکام  شرکت هاي  در 

پروژه هاي بزرگی در حال تعریف است.
نیز  نفت  صنعت  مثل  دیگر  صنایع  در  البته 
قضیه همین طور است. ضمن این که تحریم ها 
که  است  برنده  صنعتی  و  می شود  تمام  روزي 

توانمندي خود را حفظ کند.

 به اعتقاد شما با ادامه روند کنونی 
تام  روي  پیش  آینده  از  پیش بینی  چه 

می توان داشت؟
به تام خوشبین هستم.این شرکت باید موفق 
باشد و هست و من به همکاران تام می گویم که 
نتیجه تالش  به جایگاه کنونی رسیده  تام  اگر 

شما بوده است.

زمانی که می خواستیم تیم هاي توسعه بازار را 
شکل دهیم، به این فکر می کردیم که چگونه 

بتوانیم از آنها در صنایع مختلف بهره ببریم.
کارهاي  قبال  که  را  مکانیکی  صنایع  گروه 
انجام  متولی  می دادند  انجام  را  ماشین کاري 
فعالیت هاي معدنی کردیم و این سازماندهی که 
شکل گرفت یک رقابت درونی بین گروه هاي 
مدیران  و  آمد  وجود  به  نیز  دیگر  تخصصی 
را صاحب یک شرکت تخصصی  گروه ها خود 
می دانستند و یک رقابت مثبت بین آنها به وجود 
آمد و این انگیزه اي شده بود تا در هر الیه اي 
کارها مطرح، پیگیري و تعریف شود و االن هم 
می توان سهم قابل توجهی از پیمانکاري کشور 

به تام اختصاص یابد.

پروژه هاي  تعریف  به  امیدي   
صادراتی جدید هست؟

پروژه ها  این جنس  انجام  ولی  حتما هست. 
با توجه به شرایط تحریم و جو سیاسی کشور 
براي  را  خود  پتانسیل  باید  تام  است.  دشوار 
روزهاي بدون تحریم آماده کند و به خصوص 
براي بازاري مثل عراق و سوریه. همین االن هم 
سوریه در حال ایجاد خط اعتباري یک میلیارد 
آنجا  در  ایرانی  شرکت هاي  که  است  دالري 
پروژه انجام دهند و تام می تواند از همین مسیر 

براي توسعه بازار به خارج کشور استفاده کند.

 در بیست و سومین سالروز تاسیس 
شرکت چه پیامی براي همکاران سابق 

خود در شرکت تام دارید؟
خیلی زود گذشت. دوران حضورم در تام براي 
من که هنوز خود را همکار آنها می دانم، یکی 
از پرافتخارترین دوران زندگی کاري ام بود و از 
سال 77 تا 91 به مدت 14 سال در این شرکت 
زندگی کردم. هرجا عنوان شده که در تام کار 

کرده ایم، سربلند بوده ایم. 
است؛  شاخص  چند  از  ناشی  سربلندي  این 
اول این که همکاران سالم و باعشق و انگیزه 
در  صادقانه  را  خود  وقت  تمام  و  کردند  کار 
را  اختیار سازمان گذاشتند و سازمان هم بستر 
و  کرد  ایجاد  همکاران  یادگیري  و  رشد  براي 
شد.  شرکت  رشد  مسبب  طرفه  دو  رابطه  این 
پیکره  از  جزیی  را  خود  همکاران،  دارم  دوست 
انگیزگی  بی  دچار  ناکرده  خدایی  تا  بدانند  تام 
نشوند و بدانند تک تک آنها در این رشد و تعالی 
نقش داشتند. آینده تام و جایگاه کنونی شرکت 
مرهون سرمایه هاي انسانی آن است و امیدوارم 
در شرایطی که سخت تر از گذشته شده است، 
تام  شرکت  و  خود  موفقیت  در  سهمی  بتوانند 

داشته باشند.

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

پست هاي  در  اخیر  سال هاي  طی   
حجم  بودید،  فعالیت  به  مشغول  متعددي 
کار در شرکت هاي پیمانکاري بیشتر است 

یا خودروسازي؟
ذات کار پیمانکارى، یک فعالیت پویا و پاسخ گو 
هست ولی الزاما در صنعت خودرو این گونه نیست. 
در خودروسازى حجم کار بیشتر است اما به دلیل 

انضباط پذیرى مدیریت آن برنامه پذیرتر است.

 هنوز هم پیگیر شعر و ادبیات هستید؟
ادبیات و شعر بخشى از زندگى و نیاز انسان است. 
هنر و ادبیات معنى را به زندگى برمى گرداند. از نظر 
من چهار جزء در زندگی وجود دارد. خانواده، عشق و 
دوستى، هنر و زیبایى شناسى و کار هم در کنارش 
به معنى ساختن و ایجاد کردن از دیگر مصادیق 

آن است.

رده هاي  در  زیادي  مهندسان  با   
مدیریتی و باالتر تاکنون صحبت کرده ام و 
جالب است که اکثرا نگاهی ویژه به مقوله 
هنر و به خصوص شعر داشته اند، این دو 

چطور درکنار هم قرار مى گیرند؟
همین طور است و به این وسیله مى توان تعادل 
را در زندگى ایجاد کرد. ما که اینقدر با مواد اجسام 
بی روح و مواد در ارتباطیم به هنر نیازمندیم و به 
نظر من این تضاد نیست و امرى طبیعى است. در 

واقع این مساله نیاز آنهاست.

در  اساسى  تحول  که  بوده  شعرى   
زندگی شما ایجاد کرده باشد؟

من مثال شعر چاووشى(اخوان ثالث) را براى شما 
مى گویم.

به سان رهنوردانى که در افسانه ها گویند،
گرفته کولبارِ زاِد ره بر دوش،

فشرده چوبدست خیزران در مشت،
گهى پرگوى و گه خاموش... 

در  مدیرعامل  عنوان  به  سال  سه   
شرکت تام مشغول به فعالیت بودید و قبل 
از آن نیز تجارب مختلف صنعتى را داشتید، 

تام را چگونه شرکتى دیدید؟
بعد از سه سال در تام، تصویرى که از این شرکت 

داشتم متفاوت با تصویر روزهاي اول حضورم بود. 
این یک امر طبیعى است که شما هر زمان با مفهوم 
تاثیرات  سرى  یک  مى شوید،  آشنا  که  جدیدي 
مى پذیرید و یک سرى تاثیرات هم مى گذارید اما 
در مقابل عظمت شرکتى مثل تام، شاید من تاثیر 
بیشتري پذیرفتم. روزهاى اول شناخت کم و در 
عین حال عمومى از تام داشتم. در آن زمان بیشتر 
پروژه ها خودرویى بودند و تام، عالقه مند ورود به 
حوزه غیرخودرویى بود و فعالیت جدي در این حوزه 

نداشت.
آوردم و  به دست  را  اولیه  طى 9 ماه، شناخت 
تام را خیلى غنى تر نسبت به ابتداى حضورم دیدم. 
این شرکت داراي منابعی بود که خود به تنهایى 
سرمایه عظیمى به شمار مى رفتند و انرژى که در 
جمع آنها وجود داشت، خیلى بیشتر از جمع جبرى 
تک تک آنها بود و در واقع سینرژى فزاینده اى در 
جمع آنها شکل مى گرفت. در خصوص بافت فنى 
و کارشناسى، تام را یک تیم خیلى هم گون، داراى 
یک طیف نسلى و داراى نیروهایى از دانشگاه هاى 
معتبر دیدم و این مساله به دستیابی به یک دیدگاه 
همسو در شاکله سازمان کمک مى کرد و در واقع 

توصیف قائم مقام سایپا از وضعیت سرمایه هاي انسانی تام؛
هم گون، متعهد و متخصص

ـ گروه تحریریه: هنوز هم همان لبخند هشت سال گذشته را به لب داشت و به گرمی پذیرایمان شد. مردي  تام نامه 
که در پست هاي مختلف و کسب و کارهاي متنوع طی چند سال اخیر فعالیت داشته و اکنون به عنوان قائم مقام شرکت 
سایپا مشغول به فعالیت است. متواضعانه درباره نقش خود در زمان مدیریت شرکت تام سخن می گوید و معتقد است 
این بنیان دانشی و هم گون،  ایده هاي خوب بنیانگذاران شرکت و توانمندي مثال زدنی سرمایه هاي سازمانی بوده که 
توانسته تام را به چنین جایگاه خوبی در صنعت برساند.  وي همچنین می گوید اگر شرایط کسب و کار رونق بگیرد، تام 
جزو اولین شرکت هایی است که اوج خواهد گرفت. در کیلومتر 15 جاده مخصوص و در دفتر قائم مقام سایپا این بار و 

در این شماره تام نامه، مهمان مهندس علی شیخ زاده بودیم.

کد: 92171

مهندس علی شیخ زاده - قائم مقام شرکت سایپا
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ـ گروه تحریریه: عموما خداحافظی همکاران و کسانی که با آنها سال ها همکاري و د وستی داشتید،  تام نامه 
سخت  است به خصوص این که موضوع بازنشستگی نیز در میان باشد اما آنچه موجب دلگرمی می شود این است 

که اطرافیان شما را همواره با یاد و خاطري خوش یاد کنند.
واچیک گریگوریان نیز از این دست آدم هاست. کسی سال ها در بخش مهندسی ایران خودرو تالش کرد و به 
دلیل انجام پروژه هاي مشترك با شرکت تام و همکاري خوبی که بین این دو شرکت شکل گرفت، در روزهاي آخر 

همکاري به تام دعوت شد تا از وي تقدیر شود.
وي را به دالیل زیاد از جمله صداقت، تخصص، مدیریت بحران و حسن خلق تحسین کردند .

با وجود سخت گیري و قاطعیت در کار که برآمده از حساسیت ها در مباحث کیفی مهندسی است، چهره محبوبی 
در زمان خود بود.

گفت و گوي این شماره را با واچیک گریگوریان مدیر سابق مهندسی قطعات و مجموعه هاي ایران خودرو و به 
عنوان یکی از مدیران باسابقه این شرکت  انجام دادیم، کسی که از آن به عنوان مرد روزهاي سخت یاد می شود. 

مهندس واچیک گریگوریان - مدیر سابق مهندسی قطعات مجموعه هاي ایران خودرو

کد: 92172

تخصص باال، سخت کوشی  ومسوولیت پذیري

توصیف یکی از مدیران با سابقه ایران خودرو از ویژگی هاي همکاران شرکت تام؛

 از جنابعالی به عنوان کسی که توانسته 
به تجاري سازي ایده هاي صنعتی در گروه 
صنعتی ایران خودرو بپردازد یاد شده است. 
لطفا از نوع شکل گیري و نحوه توسعه این 

ایده ها بفرمایید. 
پروژه خط بدنه سمند، دستاوردهایی در حوزه انتقال 
فناوري به همراه داشت که یکی از آنها تجاري سازي 
پروژه ها بود. به جرات می توان گفت در سال 76 که 

طراحی بدنه به اتمام رسیده وتجهیزات خط بدنه در 
حال ساخت بود، حجم فعالیت هاي باقیمانده پس از 
نصب تجهیزات و تکمیل  قالب هاي بدنه و تزئینات 
و اقالم مکانیکال پنهان بود. به صورتی که حتی در 
پروژه مذکور بودجه اي براي این موضوع نیز دیده 
نشده بود.تصور بر این می رفت مسوولیت کیفیت 
هر اِلمان بر عهده سازنده مربوطه است و با تجمیع 
قطعات با کیفیت بایستی مجموعه خودروي با کیفیت 

حاصل شود. درحالی که واقعیت موضوع چیز دیگري 
بود. اصال تعریف کیفیت ابهام داشت. قطعه با کیفیت 
یعنی چه؟ آیا براي سازنده امکان تولید قطعه صد در 
صد منطبق با فایل طراحی وجود دارد؟ اگر قطعه 
عینا منطبق با فایل طراحی تولید شود، انطباق آن 
با قطعات دیگر قابل تضمین است؟ اصال اگر همه 
قطعات صد در صد منطبق با فایل طراحی باشد 
مجموعه خروجی نیز منطبق است؟ با کیفیت است؟

مشترکى  زبان  متخصص  نیروهاى  از  نسل  این 
را پیدا مى کردند و به معنى واقعى کلمه صاحب 
فرهنگ سازمانى کامال مشخصى بودند که این 
مساله در سایر سازمان ها کمتر دیده مى شود. بدون 
این که خود متوجه باشند در دوره «ایجاد کردن» 
به سر می بردند. در اوایل حضورم تا 90درصد شکل 
کسب و کار تام خودرویى بود و از 91 تا 93 این رقم 
به حدود 20 درصد کاهش یافت. این دستاورد را چه 
کسانى رقم زدند؟ به اعتقاد بنده عامل اصلى همان 
زیرساخت اصلى منابع سازمانى از سوي بنیانگذاران 

اصلی آن بود.

 تواضع به خرج مى دهید!
خیر. بستر خوب سازمانى از زمان مدیریت آقاى 
مرادى آغاز شده بود و لوکوموتیو توسعه کسب و کار 
به صورت خودکار به راه افتاد و دگردیسى بزرگى 

اتفاق افتاد. 

باخبر  چقدر  تام  تحوالت  و  اخبار  از   
هستید؟

خیلى در جریان جزییات کار تام نیستم ولى تردید 
ندارم پتانسیلى که از آن نام بردم در تام دچار تغییر 
بنیادى نشده است و شرکتی بسیار تحول پذیر و 

چابک است.

 به اعتقاد شما وجه تمایز تام با سایر 
شرکت ها و عامل بنیادى که توانست منشا 

این تغییرات مثبت باشد، چیست؟
پاسخ این سوال را در حال حاضر مى توانم بهتر 
از گذشته بگویم. این تمایز در چند بخش مشهود 
است. اول ترکیب هم گون و همجنس سرمایه هاى 

انسانى است.
منطقى(اولین  دکتر  زمان  از  کنید  دقت  اگر 
براى  جذبى  مکانیزم  تاکنون  تام)  مدیرعامل 
استخدام نیروهاى متخصص بنا نهادند که نتیجه 

آن در دهه هاي بعد مشخص شد.
دانشجویان نخبه با شرایط خاص جذب شدند و 
حتى مصاحبه ها فقط جنبه فنى نداشت و مسایل 
روانشناسى، دیدگاهى، عالقه مندى و ... را نیز در 
بر مى گرفت. میانگین سنى نیز بین 30 تا 40 سال 
بود. مجموعه اینها یک پتانسیل بسیار بزرگى را به 
وجود می آورند و براى هر مدیرى افتخارى است که 
چنین ابزار کارآمدى براى بهره بردارى داشته باشد. 
کافى است بتوان از ایده هاى این پتانسیل استفاده 

بهینه کرد.
نکته دوم تعهدى است که نیروى انسانى خود را 
مقید به آن مى داند که در کمترین سازمانى نمونه 

آن را مى توان دید. 
ایده آل گرایى  از  بودن  دور  تمایز  وجه  سومین 
باعث مى شد  مساله  این  که  است  مدرن  زندگى 

که مباحث مالى و حتى مقایسه حقوق و دستمزد 
پرسنل، در مقایسه با عالقه مندى به کار و پیشبرد 
اهداف شرکت، خیلى در مقام مقایسه قرار نگیرد. 
بنیانگذاران تام این دوراندیشى را داشتند و نتیجه 

آن را نیز دیدند.

 اگر بخواهید از افتخاراتی که در دوره 
یاد  است،  خورده  رقم  جنابعالى  مدیریت 

کنید، چه مى گویید؟
حقیقت این است که معتقدم کار خیلى خاصى 
در تام انجام ندادم. بعد از این که به این باور رسیدم 
که تیم خیلى خوبى در تام شکل گرفته است، تنها 
کاري که کردم، اعتماد به آنها بود و در کنار آنها 
را خود بچه ها  ایده ها  انصافا  پیگیر مسایل شدم. 
را  بزرگ  کار  بگویم  توانم  مى  مى کردند.  مطرح 

بنیانگذاران تام انجام داده اند.
در پِس ایجاد یک پایگاه مهندسى مادر تخصصى 
مانند تام، ایده مهندسى بسیار خوشفکرى بوده که 
حاصل تالش افرادى چون آقایان منطقى، غروى، 
اینها بوده است و نمى توان آن را  امثال  ویسه و 
معطوف به یک نفر هم کرد. امثال ما بیشتر مصرف 
کننده این پتانسیل بزرگ بودیم و اینجا دیگر هنر 
مدیریت است که چقدر از این توان استفاده بهینه 

بکند.

کردید  اشاره  بدان  که  توانمندي   
صنعت  در  مثال  عنوان  به  اما  دارد  وجود 
صنعتى  گروه  از  غیر  خودروسازى 
محسوب  تام  کارفرماى  که  ایران خودرو 
از  خودروسازى ها  سایر  تقریبا  مى شود، 
در  که  دانشى  و  تام  مثل  توانایى شرکتى 
این حوزه شکل گرفته از راه اندازى خطوط 
ساخت  تا  گرفته  رباتیک  و  دستى  تولید 
یک پلنت بهره ور خودروسازى و واحد هاى 
جانبى مربوطه بى بهره بوده اند. تحلیل شما 
به  چیست؟  آمده  وجود  به  محدودیت  از 
خصوص این که شما در سایپا حضور دارید.

دالیل آن خیلى به شرکتى مثل تام برنمى گردد. 
صنعت خودروسازى در بیش از یک دهه گذشته 
با معضالت زیادى رو در رو بوده است و مى توان 
از دستور کارى  گفت دیگر توسعه سخت افزارى 
این صنعت کنار گذاشته شده است. در حال حاضر 
ظرفیت تولید خودرو در ایران خودرو و سایپا حدود 
یک میلیون 500 هزار دستگاه است. شاید بیش از 

این هم دیگر نیاز نیست.
از طرف دیگر به دلیل این که صنعت خودرو 
هنوز در بافت دولتى درگیر است، آن مفاهیمى که 
قرار  اقتصادمحور مورد توجه  نگاه  به عنوان  باید 
گیرد، چندان پررنگ نیست. شرکت هایى مثل تام 
در یک دوره انبساطى، مى توانند نمود خوبی داشته 

باشند. بنابراین بیشتر عوامل بیرونى در این حوزه 
دخیل بوده است.

که  کسى  اگر  که  داد  وجود  مساله اي  یک 
مى خواهد وارد کسب و کارى شود، مهم این است 
که از درون غنى باشد و بروزى در بیرون نداشته 
باشد یا برعکس؟ فالسفه معتقدند که مهم این 
نگاه  دارید و  آگاهى  از درون خود  است که شما 
و برداشت دیگران اهمیتى ندارد. ولى سیاستمداران 
امروزى معتقدند که مهم نیست که در درون شما 
چه  شما  درباره  که  است  این  مهم  مى گذرد  چه 

فکرى مى کنند. 
حالت  دو  این  از  ترکیبى  مى گویند  عقال  ولى 
الزم است. در سازمان ها هم معتقدم باید این مساله 
رعایت شود؛ یعنی هم باید از درون قوى باشند و 
هم در بروز آن تالش کنند. تاکیدي که من در 
تام انجام دادم در بروز این نکته بود. در تام و در 
سال هاى اولیه تاسیس این نگاه وجود داشت که 
باید دیگران به سراغ من بیایند ولى بعدها این نگاه 

عوض شد.

 پیش بینى شما از آینده شرکتى مثل 
تام چیست؟

به نظر من اگر شرایط کسب کار تغییر کند و اگر 
گشایشى در فضاى کسب و کار ایجاد شود،تام جزو 
اولین شرکت هایى است که سوار موج صعودى 
بازار مى شود. تام تجارب رونق انبساطى دهه 80 
را داراست و در دهه 90 شرایط انقباضى داشت. در 
حال حاضر تجارب این دوران ها در اختیار مدیران و 

نخبگان تام وجود دارد.  

 خاطره خوبى از تام دارید؟
دارم.  شرکت  این  از  زیادي  خوب  خاطرات 
کارهاى صنعتى بزرگى انجام مى شد اما در کنار آن 
فعالیت هاي فرهنگى خوبى مثل برگزارى شب شعر 
و نمایشگاه آثار هنرى همکاران نیز برقرار بود که 
بسیار لذت بخش هم بود. من از تام اصال خاطره 

بدى ندارم.

 در بیست و سومین سالروز تاسیس 
خود  سابق  همکاران  براى  پیامى  چه  تام 

دارید؟
افتخار مى کنم در شرکتی مثل تام حضور داشتم؛ 
چرا که یکى از لذتبخش ترین تجارب کارى ام را در 
این شرکت سپري کردم. توصیه مى کنم دوستان 
قدر خود و شرکت را بدانند؛ چرا که آنهایى که مدت 
طوالنى در تام بوده اند، حضور در سایر شرکت ها و 
شرایط کاري خاص آنها را تجربه نکرده اند. تام در 
دراز مدت از معدود شرکت هایى است که بیشترین 
به  نسبت  یکسان  شرایط  در  را  موفقیت  احتمال 

رقباي خود خواهد داشت.
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بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

کاري را انجام می دهند، بحث مالی اولویت سوم 
براي خود من هم  است. وقتی دقت کردم دیدم 

همین ها اولویت بوده است. 
نمی شود.  کسب  سادگی  به  مقبولیت  این 
اعتمادسازي حائز اهمیت است، یک شبه به دست 
نمی آید و زمان نیاز دارد. تکنیک برخورد با مسایل و 
نحوه پاسخ به نیازمندي ها حائز اهمیت است،  شفاف 
بودن و مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیري ها و 
نیز برخورد قاطع با مسایل تصمیم گیري شده حائز 
اهمیت است. حفظ عدالت، تشویق و تنبیه به هنگام 
و با منطق و تکریم زیردستان نیز از اهمیت زیادي 
برخوردار است. در انتهاي همه این موارد سابقه فرد 

مدیر مشخص می شود.
از  بسیار سخت تر  مهندسی  تیم  یک  مدیریت 
مدیریت یک تیم تولیدي است. در اینجا شما با یک 
سري صاحب نظر و گاها متعصب سرو کار دارید که 
تعامل با این افراد گاهی چالش بر انگیز می شود. 
گاهی اظهار نظر کارشناسی صورت نمی گیرد و سعی 
در پنهان کردن نظرات می کنند. مشارکت ها ضعیف 
می شود. مدیریت تحکمی در این موارد پاسخگو 
نیست. انتقال فشار از باال به پایین و عنوان اینکه 
«من نمی دانم این را باید انجام بدهید» (جمله اي 
که زیاد در زندگی کارمندي شنیده می شود)، روش 

مناسبی نیست. 
مدیري موفق است که هیجان فکري در جمع 
کارشناسان ایجاد کند و این هیجان باعث رقابت 
و هم افزایی شود. مدیري موفق است که قابلیت 
تک تک افراد خود را بشناسد و متناسب با قابلیت ها 
تفویض امور کند. مدیري موفق است که ارتباط 
بین افراد زیرمجموعه را بر قرار و نظرات مختلف را 
براي حصول به هدف واحد به نظر واحد تبدیل کند.  
مدیري موفق است که به تنهایی تصمیم نگیرد. و 
تیم کارشناسی را مشارکت دهد. نتیجه کار براي 

همگان رضایت نسبی ایجاد می کند.

 بعد از حدود سه دهه فعالیت در حوزه 
مهندسی و کسب تجارب مختلف، مهمترین 
درس آموخته شغلی   شما چیست؟ و چه 
این بخش  در  براي همکاران خود  توصیه 

دارید؟
مستند کردن فعالیت ها. ثبت نقاط قابل بهبود و رفع 
مشکالت در فعالیت بعدي و اصالح دستورالعمل ها. 

این یعنی بهبود مستمر. 

در  بهبود  قابل  نقاط  شما  اعتقاد  به   
گروه  مهندسی  بخش  تقویت  راستاي 

صنعتی ایران خودرو چیست؟
صرفا یک چیز است و آن هم ایجاد انگیزه است. 
این کار با استفاده از انتصابات شایسته، بها دادن به 
نیروهاي متخصص، اصالح نظام پاداش و پرداخت، 

نظارت موثر بر روش عملکرد امکان پذیر است.

 25 حضور  زمان  در  که  فعالیت هایی   
ایران خودرو  صنعتی  گروه  در  که  ساله اي 
داشتید و بعدها نیز بدان افتخار خواهید کرد، 

چیست؟ 
شاید بتوان در یک جمله این طور بیان کرد: ایجاد 
سخت کوش،  قوي،  فعال،  کارشناسی  جمع  یک 
صمیمی، قابل اعتماد و خود مختار بدون نیاز به 

مافوق.

از 10  (بیش  متنوعی  پروژه هاي   شما 
صورت  به  اخیر  سال هاي  طی  را  پروژه) 
مشترك با شرکت تام داشته اید، درخصوص 
با   پروژه هاي مشترك تحت مدیریت شما 
رفت،  پیش  و چگونه  بود  اینکه چه  و  تام 

توضیح بدهید.
شرکت  با  که  پروژه هایی  مدت  این  در  تقریبا 

تام قرارداد شده است، در حوزه بدنه و سیستم هاي 
انتقال با موفقیت به  کنترل دقیق و سیستم هاي 
و  رنگ  تجهیزات  موارد خرید  در  رساندیم.  انجام 
سیستم هاي رباتیک مربوطه، تجهیزات موتورسازي 
و فعالیت هاي تاسیساتی نگرانی هایی را داشته ایم، در 
حوزه تجهیزات قالب و پرس شرکت تام تقریبا نقش 

مدیریت تامین را داشته است. 

 خاطره ماندگارتان از کار با کارشناسان 
شرکت تام چیست و خصوصیات بارز آنها را 

در چه چیزهایی می دانید؟
خصوصیت کارشناسان شرکت تام بال استثنا نه 
تنها در ایران خودرو بلکه در بین شرکت هاي ایرانی 
و خارجی همکار، شهره به تخصص باال، توانمندي، 

سخت کوشی، و مسوولیت پذیري است.
خاطره ماندگاري که در این جمع همواره داشته ام 
و بهتر است بگویم بعدها آرزوي من شد این بود که 

در ابتداي شکل گیري شرکت تام با آقاي مهندس 
مرادي که در آن زمان مدیر گروه بدنه بودند ارتباط 
برقرار کردم تا در شرکت تام جذب شوم. خوشبختانه 
با این درخواست من موافقت شد ولی متاسفانه با 
توجه به ناتمام ماندن فعالیت هاي پروژه اي من در 
آن زمان و به دنبال آن تفویض مسوولیت جدید از 
آن فیض بی بهره ماندم. البته اگر االن شرکت تام 
جذب داشته باشد و بنده را بپذیرد حاضرم گذشته 

را جبران کنم. 

 به اعتقاد شما تام در دهه سوم فعالیت 
حوزه  در  را  اي  ویژه  فرصت هاي  چه  خود 

صنایع خودرویی پیش رو خواهد داشت؟
است که همکاري  برآن شده  شرایط محیطی 
با شرکت هاي خارجی محدود و بازار شرکت هاي 
داخلی مثل شرکت تام فعال باشد ولی اگر از این 
فرصت براي بهبود زیر ساختار و رقابت پذیري خود 
در آینده استفاده نشود، این نمی تواند امنیت دائمی 

ایجاد کند.
زمانی یک شرکت کره اي که سابقه همکاري 
بدنه سازي  پروژه  تعدادي  را داشت،  ایران خودرو  با 
در هند و ترکیه و نیز از شرکت سایپا گرفته بود. 
به این شرکت پیشنهاد دادم که فرایند ساخت پروژه 
سایپا و ترکیه را با همکاري شرکت تام در ایران  به 
اجرا در آورد و با توجه به لجستیک نزدیک، مواد و 
دستمزد ارزان تر، با اجراي این کاردر ایران، پروژه ها را 

اقتصادي تر به اجرا در آورد.
شرایط  ارزیابی  از  پس  شرکت  این  نمایندگان 
ایران خودرو عنوان کردند: «بهره وري و زنجیره تامین 
مربوطه در ایران پایین است. اگر من در کره با قیمت 
مواد و دستمزد و لجستیک گرانتر پروژه را جمع بکنم، 
ارزان تر از قیمت تمام شده در ایران خواهد بود. کاري 
که در یک ماه در کره جمع می شود در تهران 3 تا 

6 ماه طول خواهد کشید» 
در جواب شما می توانم همین جمله را بگویم که 
شرکت تام در صنعت خودرو کشور و حتی در دنیا 
می تواند فرصت شگفت انگیزي ایجاد کند اگر بتواند 
زیر ساخت ها و زنجیره تامین خود را بهبود دهد. امروز 
در دنیا از زمان عقد قرارداد و ارائه نقشه محصول تا 
ساخت و نصب تجهیزات و ساخت قالب ها و جیگ ها 

و سایر تجهیزات پنج ماه طول می کشد.
قیمت تمام شده یک خط بدنه با ظرفیت 15 
دستگاه بدنه در ساعت یک میلیون دالر با استاندارد 
شود.  می  ارائه  چین  در  دستی  گان  با  و  چینی 
قابلیت  تجهیزات  سازندگان  مشتري  نیاز  حسب 
ارائه استانداردهاي مختلف و پیشنهادات مختلف 
تجهیزاتی و اتوماسیونی ارائه می دهند و صرفا با یک 
روش ثابت کار نمی کنند. در این فرصت طالیی نرخ 
دالر و تحریم ها و محدودیت هاي ارتباطی با دنیا اگر 
شرکت تام این روش ها را الگو قرار دهد، قطعا آینده 

موفقی در کشور و دنیا خواهد داشت. 

دیگر  و  قالب ها  تکمیل  حین  در  که  بود  این 
تجهیزات بدنه و تزئینات و مکانیکال کارگروهی به 
QME (Quality Method Engineering) نام 
شرکت  اي  کره  کارشناسان  از  نفر  پنج  تعداد  با 
KIA و دوگروه 30 نفره از کارشناسان ایرانی با نام 
BQME گروه بدنه و VQME گروه رنگ، تزئینات 

و مکانیکال تشکیل شد.
تقریبا براي پروژه سمند سه سال زمان انطباق 
قطعات و به کیفیت رساندن کل خودرو طول کشید.
عملکردي که از این تیم برآمد باعث تثبیت این 
کارگروه پروژه اي در ساختار سازمانی شرکت شد و 
دامنه فعالیت آن از شروع طراحی مفهومی تا پایان 

عمر تولید محصول گسترش یافت.
در آینده مجموعه این فعالیت ها را به صنعتی سازي 
از  یکی  بنده  تجاري سازي عنوان کردند که  یا  و 

عوامل همکار در این کارگروه ها بودم.

فعالیت هاي  در  مهم  مباحث  از  یکی   
خودرو،  حوزه  در  خصوص  به  و  مهندسی 

تخصص  به  نظر  است.  بحران  مدیریت 
ویژه جنابعالی در این حوزه، مدیریت در این 
مقوله از چه ابعادي باید بررسی شود تا نتیجه 

مطلوب از آن دریافت کرد؟
مدیریت بحران(Crisis Management)، واژه 
بسیار سنگینی است که تقریبا تک تک مدیران 
آن  دارد،  وجود  دنیا  در  که  چیزي  از  فراتر  ایرانی 
را تجربه می کنند. مدیریت بحران در دنیا شامل 
بخش هایی است که در ایران عالوه بر آن موارد 
محیطی دیگري را نیز از جمله نرخ ارز، تحریم ها، 

و محدودیت ارتباطات را شامل می شود.
بحران عموما غیرقابل پیش بینى است. مدیریت 
را با محدودیت و فشردگى زمان، غافلگیر می کند 
و در این شرایط به ناچار تصمیم گیرى باید تحت 
شرایط وخیم و در زمان محدود و با اطالعات ناقص 

صورت گیرد.  
تندر 90  پروژه  نمی کنم،  فراموش  وقت  هیچ  
زمانی در ایران خودرو عملیاتی شد که تقریبا شرکت 
پارس خودرو تمام تجهیزات تولیدي سالن هاي بدنه، 

رنگ و تزئینات را تکمیل کرده و منتظر قطعه و 
تکمیل قالب هاي قطعات از سوي رنوپارس بود. 

خودرو  پارس  از  روز  آن  در  من  که  عکسی 
دیدم، چراغ سالن هاي تولیدي روشن، کف سالن ها 
اپوکسی، تجهیزات نصب، ربات ها آماده به کار بود 
و چیزي که در ایران خودرو وجود داشت، سالن بدنه 
کارخانه شمالی بود که در آن هنوز تجهیز پیکورکار 
می کرد و مشغول فعالیت هاي ساختمانی و تاسیساتی 

بود.
را  بدنه  خط  مسوولیت  تا  شد  خواسته  من  از 
عهده دار باشم. در اولین جلسه اي که بنده در کمیته 
راهبري پروژه با مدیریت آقاي عارف نوروزي حضور 
داشتم، با یک جلسه چالشی و کامال پر تنش مواجه 
شدم. اواسط ماه آبان بودیم و قرار بود تا بهمن ماه 
اولین محصول همزمان با پارس خودرو تولید شود. 
حتی نفس کشیدن در این جلسه سخت بود تا چه 

رسد به اظهار نظرمخالف.  
آقاي حمید مرادي، مدیر عامل وقت شرکت تام 
زمان طوالنی را نیاز داشت تا تجهیزات را طراحی، 

تایید کیفی  بسازد، سیکل  ابزار  ماشین  و شرکت 
را بگذراند، توسط بهره بردار که گروه ایران خودرو 
باشد تحویل گیري و در خط نصب شود. حداقل 6 
ماه زمان نیاز داشت. بحران واقعی بود و دلیل آن 
تعلل در گذشته به دلیل عدم پذیرش تولید محصول 
مشترك در دو شرکت پارس خودرو و ایران خودرو 
بود و زمانی تصمیم به ادامه تولید گرفته شده بود که 

شرکت رقیب حداقل 6 ماه از ما جلوتر بود.
با اطالعات اندکی که از پروژه داشتم راه کاري به 
نظرم آمد، دکمه میکروفون را زدم و پیشنهاد دادم 
به دلیل اینکه همزمانی فعالیت هاي نصب گان ها و 
جیگ ها را داشته باشیم، لی اوت و اتصاالت برق 
و آب و هواي فشرده را تکمیل کنیم، منتظر اتمام 
ساخت جیگ ها درشرکت ماشین ابزار نمانیم و تکمیل 

جیگ ها را به گروه ایران خودرو انتقال دهیم.
و  شود  ساخته  ابزار  ماشین  در  جیگ ها  بستر 
سالن هاي  ماشین کاري هاي  در  دیگر  اِلمانهاي 
تولیدي، به کیفیت رساندن جیگ همزمان در داخل 
شرکت و فرایند تحویل گیري و تکرار پذیري نیز در 

همان زمان اجرا شود. منتظر اعتراض مخالفان بودم 
که بالفاصله آقاي مهندس فقیه مدیر وقت پروژه 
تندر، میکروفون خود را روشن کرد و گفت: بله کامال 
درست است. غیر از این هیچ راه کار دیگري نداریم. 
من کامال متحیر شدم. عجب حمایت به وقت و 
مثبتی بدون آنکه قبال با هم هماهنگی کرده باشیم. 
آقاي مرادي هم با این پیشنهاد استقبال کرد چون 
فشار کار تام را در کل گروه توزیع می کرد و احتمال 

موفق شدن زیاد بود.
به هر حال نتیجه کار طوري شد که خط را با 
با  همزمان  و  تکمیل  معمول  غیر  فعالیت هاي 
پارس خودرو، در بهمن ماه شروع به تولید آزمایشی 
کردیم و در اردیبهشت ماهِ سال بعد کیفیت خودروي 
تولیدي ایران خودرو بهتر از پارس خودرو شد. در 
از  ساالنه  صورت  به  که  رنو  شرکت  رنکینگ 
شرکت هاي تولید رنو در دنیا صورت می گرفت، 
وضعیت ایران خودرو اولین در منطقه آسیا و جزو 
بهترین ها در کل سایت هاي رنو بود. اگر بر گردیم به 
سوال شما در مضمون ابعاد بررسی مدیریت بحران 

می گویم فکر کردن در مورد بدترین حالت هاى قابل 
وقوع و در عین حال ارایه راه حل هاى متنوع است. 
الزم است که طرح مقابله موجود بوده، هوشیار بود 

و افراد متناسب با آن بحران را درگیر موضوع کرد.
تغییرات قیمت ارز، منابع تامین، سازندگان، زمان، 

پول، ... همگی قابل پیش بینی است. 

به  مخصوص  مدیریت  گروهی،  کار   
خود را نیز می طلبد و معموال در پروژه هاي 
مهندسی افراد زیادي دخیل می شوند و هر 
کدام سهمی در پیشبرد امور دارند، مدیریت 
این تیم چه الزاماتی را طلب می کند و چگونه 
می توان رضایت نسبی براي حصول نتیجه را 

فراهم کرد؟
مقبولیت مدیر گروه نزد اعضاي تیم از ارکان اصلی 
مدیریت است. در اوایل کار مدیریتی خودم در  کتابی 
می خواندم، براي اعضاي تیم بیش از و پیش از آنکه 
مبلغ دریافتی برایشان مهم باشد، اولین موضوع مهم 
این است که با چه کسی کار می کنند و سپس چه 

مدیري موفق است که ارتباط 
بین افراد زیرمجموعه را بر قرار 
و نظرات مختلف را براي حصول 

به هدف واحد به نظر واحد تبدیل 
کند. به تنهایی تصمیم نگیرد و تیم 
کارشناسی را مشارکت دهد و نتیجه 
کار براي همگان رضایت نسبی ایجاد 

می کند.
مدیري موفق است که هیجان 
فکري در جمع کارشناسان ایجاد 
کند و این هیجان باعث رقابت و 
هم افزایی شود و قابلیت تک تک 

افراد خود را بشناسد و متناسب با 
قابلیت ها تفویض امور کند.
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بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام
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نگاهی به اهم پروژه هاي غیرخودرویی تام

 از ادوار گذشتــه تاکنون

ـ گروه تحریریه: تام ایران خودرو در سال 1376 و با هدف  تام نامه 
ارایه تکنولوژي هاي نوین و اتوماسیون در صنایع خودروسازي تاسیس 
شد. گستره خدمات و محصوالت این شرکت پس از توسعه باز اري 
مونتاژ،  و  رباتیک  صنایع  خودرو سازي،  حوزه هاي  در  داد،  انجام  که 
ارتباطات و اتوماسیون صنعتی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع حمل و 
نقل و زیرساخت، صنایع معدنی و فوالدسازي، نیرو و تاسیسات است. 
تام هم اکنون شرکتی در قامت بین المللی است که در زمینه  مهندسی 
و اجراي طرح هاي عمرانی و صنعتی به ارایه راه کارهاي جامع به مشتریان 

و بومی سازي تکنولوژي هاي روز دنیا می پردازد.
 این شرکت پس از کسب تکنولوژي هاي نوین در صنایع خودروسازي 
از برندهاي معتبر جهانی و ساخت خطوط تولید، رنگ، مونتاژ، انتقال و 
موتورسازي، توانسته دانش خود را به بخش غیرخودرویی نیز توسعه 
دهد و طی 23 سال اخیر بالغ بر 700 پروژه بزرگ و کوچک خودرویی و 

غیرخودرویی به اجرا رسانده است.

 احداث کارخانه فوالدسازي بردسیر
 (Sisco) کارفرما: فوالد سیرجان ایرانیان

محل اجرا: بردسیر - کرمان

کارخانه فوالدسازى بردسیر کرمان نخستین واحد صنعتى فوالدى است که براى 
اولین بار در کشور  طراحى  سه بعدى آن به صورت کامال بومی انجام شده و 
مجموعه کاملى از جرثقیل هاى صنعت فوالد را در اختیار دارد که داراى استاندارد 
گرید هفت اروپا است. در ساخت پروژه از اتوماسیون و کنترل سطح دو نیز استفاده 
شده است. از دیگر ویژگى هاى این پروژه مى توان به پلنت FTP براى کاهش 
آالینده هاى زیست محیطى، تامین تجهیزات با آخرین تکنولوژى از برندهاى مطرح 
دنیا، راه اندازى پست 400 کیلوولت در ارتفاع دوهزار متر از سطح دریا، نصب و 
راه اندازى کوره قوس الکتریکى 140 تنى بدون حضور سوپروایزر خارجى و با دانش 
بومى و اجراى سازه سالن ذوب با وزن 20 درصد کمتر از نمونه هاى مشابه اشاره کرد.

 بازسازي و توسعه کارگاه نورد 650 جهت تولید ریل
کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محل اجرا: کارخانه ذوب آهن اصفهان

بین   93 سال  شهریورماه  در   650 نورد  کارگاه  توسعه  و  بازسازي  قرارداد 
شرکت هاي تام و ذوب آهن اصفهان منعقد و پروژه در خردادماه سال 95 جهت 
بهره برداري تحویل کارفرما شد. ظرفیت اسمى این کارگاه جهت تولید ریل و 
تیرآهن بال پهن حدود 400 هزار تن در سال است. این کارگاه قابلیت تولید ریل بر 

اساس استاندارهاي اروپایی از جمله UIC60، U33 و S49 را داراست.

 طراحی، اجرا، نصب، تست و راه اندازي تله کابین واحد 
علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران 

کارفرما: معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی
محل اجرا: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران

انجام مطالعات  از سال 94 آغاز شد و محدوده کاري آن شامل  این پروژه 
مهندسی عمومی شامل نقشه برداري، مطالعات ژئوتکنیک، طراحی ایستگاه ها، 
طراحی مسیر، ساخت و نصب دکل ها، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات ایستگاه ها 
و به طور کلی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي تجهیزات مربوط به چهار ایستگاه 
و مسیر پروژه تله کابین است. طول مسیر 1724 متر، ظرفیت جابجایی مسافر دو 
هزار نفر بوده و مشاور کارفرما در این پروژه مهندسی مشاور سبزاندیش پایش 

(ساپ) و همکار خارجی شرکت اتریشی دپلمایر است.

CNG تامین، نصب و راه اندازي 215 جایگاه 
کارفرما: هسا / قرارگاه سازندگی خاتم االوصیاء (عج) و شرکت ملی پخش 

فرآورده هاي نفتی ایران
محل اجرا: سراسر کشور

 CNG شرکت تام کار تامین، ساخت، نصب و راه اندازي تجهیزات 100 جایگاه
تک منظوره و 115 جایگاه CNG  دو منظوره را به انجام رساند. 

این شرکت عالوه بر ساخت و راه اندازي جایگاه هاي CNG به ارایه خدمات 
پس از فروش به آنها نیز اقدام کرده است.

 اجراي عملیات سیویل، سازه و مکانیکال و پایپینگ ناحیه 7 
فاز 17 و 18 پارس جنوبی

(IPMI) کارفرما: شرکت مدیریت طرح هاي صنعتی ایران
محل اجرا: منطقه پارس جنوبی (عسلویه) 

این پروژه شامل انجام کارهاي باقیمانده مکانیکال و پایپینگ ناحیه 7 و سیویل 
انجام خدمات مهندسی  پارس جنوبی و همچنین  فازهاي 17 و 18  ناحیه 3 

کارگاهی و خرید باقیمانده تجهیزات از قبیل رنگ، عایق، الکترود است.

 نوسازي، به سازي و اصالح سیستم گاززدایی در بخش 
(VD) فوالدسازي

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
محل اجرا: کارخانه ذوب آهن اصفهان

این پروژه با همکاري شرکت هاي تام و اینتکو اتریش با هدف تولید فوالدهاي 
رسید.  بهره برداري  به  ریل  ساخت  نیاز  مورد  فوالد  خصوص  به  و  کیفیت  با 
براساس استاندارد تولید ریل با گرید R260 مى بایستى میزان هیدروژن کمتر 
از PPM2,5  و اکسیژن کمتر از PPM20 باشد که به دلیل کیفیت و کارایى 
باالي تجهیزات این پروژه مقادیر عناصر مذکور در فوالد تولید شده بهتر از حد 

نهایی استاندارد است.

چاه  جریانی  لوله  خط  و  تسهیالت  احداث  و  کاال  تهیه   
W004S میدان خانگیران

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 
محل اجرا: خانگیران سرخس 

 
پروژه تسهیالت سرچاهی خانگیران (چاه شماره 73 موقعیت W004S) با 
هدف استمرار تولید گاز شرکت نفت مناطق مرکزي ایران در دو بخش تامین 

تجهیزات و اجرا تعریف شد. 

کد: 92175

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

 احداث پست 400/132 کیلو ولت جاجرم 
کارفرما: شرکت سهامی برق  منطقه اي خراسان

محل اجرا: جاجرم استان خراسان

فعالیت هاي انجام شده تام در این پست شامل طراحی، تامین، نصب، تست و 
راه اندازي تجهیزات بوده است که با هدف تغذیه کارخانه آلومیناي جاجرم و شهرك 
صنعتی منطقه و پایداري بیشتر شبکه سراسري برق صورت گرفته است. این پست 

قابلیت کنترل از راه دور به صورت بدون اپراتور(DCS) را داراست.
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ریخته گري   8 و   7 ایستگاه هاي  اتوماسیون  نوسازي   
فوالدسازي ذوب آهن اصفهان

کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
محل اجرا: ذوب آهن اصفهان

 پروژه نوسازي تجهیزات برق و اتوماسیون ایستگاه هاي ریخته گري 7 و 8 شامل 
طراحی و تهیه نقشه هاي PLC و MCC، تهیه برنامه هاي PLC و مانیتورنیگ، 
ساخت تابلوها، کابل کشی و سایر عملیات تکلمیلی ایستگاه هاي مذکور بوده است.

 تکمیل نصب، پیش راه اندازي کامل و تعمیرونگهداري انبار 
اتوماتیک پتروشیمی تندگویان

کارفرما: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
محل اجرا: منطقه وی   ژه بندر امام پتروشیمی تندگویان

این پروژه در راستاي تکمیل نصب، پیش راه اندازي کامل و تعمیر و نگهداري 
انبار اتوماتیک مجتمع پتروشیمی تندگویان به انجام رسید.

اطفاي  و  اعالم  تامین سیستم هاي  و  راه اندازي  و  نصب   
حریق در فوالد مبارکه

کارفرما: شرکت فوالد مبارکه
محل اجرا: اصفهان

 این پروژه شامل طراحى، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازي، آموزش و تامین 
قطعات یدکى سیستم اعالم و اطفاي حریق هشت دستگاه ترانس 400 کیلو ولت 
و دو مخزن ذخیره سوخت 16 میلیون لیتري و تجهیزات پمپ خانه در واحد توزیع 
برق و نیروگاه فوالد مبارکه بر اساس استاندارد NFPA  و در راستاي افزایش 

سطح ایمنی ترانس ها و مخازن و پیشگیري از بروز حریق است. 

 کارگوترمینال، پایانه هوشمند انبارش و ترانزیت کاال
کارفرما: هواپیمایی جمهوري اسالامی ایران  (هما)

محل اجرا: تهران

پایانه هوشمند بار فرودگاه بین المللى امام خمینى(ره) به منظور انبارش 450 هزار 
تن بار به صورت مکانیزه وهوشمند جهت بهره برداري هواپیمایى جمهوري اسالمى 

در فرودگاه امام(ره) احداث شده است.
کنترل مکانیزه بارهاي خروجی، کاهش سطح انبار و استفاده از ارتفاع به جاي 
سطح، افزایش سرعت و دقت در جابجایی بارها و تحویل به مشتري با توجه 
به کنترل هوشمند سیستم و استفاده از تجهیزات مدرن، امنیت باال و کاهش 
احتمال صدمه به بارها و کاهش خطاي انسانی در مقایسه با سیستم هاي سنتی از 

ویژگی هاي این پروژه است.
 توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه شیروان 

کارفرما: شرکت برق منطقه اي خراسان
محل اجرا: نیروگاه شیروان

 این پروژه به منظور وارد کردن بخش بخار نیروگاه براي احداث کامل توسعه 
پست نیروگاهی DCS ، 400 کیلوولت نیروگاه شیروان، در قالب انجام خدمات 
طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، انجام کارهاي نصب، تست و راه اندازي تعریف 

شد.

 پست برق 132/20کیلوولت اسکان 
کارفرما:برق منطقه اي خراسان

این پست شامل دو بی خط و دو بی ترانس بوده و ظرفیت ترانسفورماتورهاي 
قدرت 20/132 کیلوولت آن ۳۰MVA است که به منظور تامین برق مورد نیاز پروژه 
مسکن مهر شهر جدید گلبهار و مصارف شهرك صنعتی مجاور آن در شهر جدید 
گلبهار تعریف شده است. این پست برق 20/132 کیلوولت اسکان، اولین پست 

indoor و بدون اپراتور(DCS) با ابعاد کوچک در ایران محسوب می شود.

 ساخت تجهیز اسلب برگردان
کارفرما: فوالد هرمزگان

محل اجرا: بندرعباس

پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي دستگاه اسلب برگردان فوالدهرمزگان 
به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اسلب، از سوي کارشناسان تام به انجام 
رسید. این پروژه که نمونه داخلی یک نوآوري در صنعت فوالد و جلوگیري از خروج 
ارز از کشور است، جهت برگرداندن اسلب تخته اي فوالدي به وزن 50 تن و به 

میزان 180درجه کاربرد دارد.

سیستم  اندازي  راه  و  نصب  ساخت،  خرید،  طراحی،   
مانیتورینگ حامل هاي انرژي ایران خودرو

کارفرما: شرکت ایران خودرو 
محل اجرا: ایران خودرو

 پروژه شامل انجام خدمات طراحی، تامین و پیاده سازي سیستم مانیتورینگ 
حامل هاي انرژي جهت جمع آوري مقادیر مصرف حامل هاي انرژي به منظور 
نظارت بر میزان مصرف تمامی نقاط همچنین آشکارسازي مصارف غیرمعمول در 
قالب پیمانEPC  تعریف شده است. با توجه به اهمیت کنترل مصرف حامل هاي 
انرژي (آب و فاضالب، هواي فشرده، گاز و برق) به تفکیک نقاط مورد استفاده، 
پروژه در سطح شرکت ایران خودرو و کلیه نقاطی که حامل هاي انرژي انتقال داده 

شده یا مصرف می شود، اجرا شد. 

 سامانه تهویه خط 1 مترو تبریز 
کارفرما: سازمان قطار شهري تبریز و حومه

محل اجرا: تبریز

 این پروژه شامل طراحی، تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازي، آموزش و 
تامین قطعات یدکی سیستم تهویه فاز اول خط یک قطار شهري تبریز است. از 
جمله مهمترین تجهیزاتی که در تأمین تهویه مناسب این فاز در نظر گرفته شده 
شامل هوا رسان ها، فن هاي محوري، جت فن ها، فن هاي سانتریفیوژ و تابلوهاي 

کنترلی برقی است.
این سیستم به منظور تهویه هواي تونل ها و ایستگاه هاي زیرزمینی در نظر 
گرفته شده است و عالوه بر وظیفه تأمین تهویه مطبوع در شرایط بروز حریق و 

اضطرار، وظیفه تخلیه دود و هواي آلوده را نیز به عهده خواهد داشت.

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام

بیست و سومین
سالروز تاسیس تام



29نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 33     99نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 33     99 28

مقـــاله

کد: 92176

مقـــاله

چکیده 
تام نامهـ  حسان صالحى: آیین نامه زلزله ایران در سال 1366 
از طرف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن منتشر شد. نظر به 
آنکه مرکز تحقیقات، مسئولیت جمع آورى شتاب نگاشت هاى 
زلزله هاى ایران را به عهده دارد، تدوین این آیین نامه به عهده 
آن گذاشته شده بود. زمان انتشار آیین نامه، با اختالف 2 تا 3 
سال مقارن با زلزله شدید رودبار و منجیل است که اثرات آن 
تا حدى به تهران رسید و این شهر را نیز لرزاند. ویرایش هاى 
منتشر   1384 و   1375 سال هاى  در  نامه  آیین  سوم  و  دوم 
 1391 سال  در  نیز  چهارم  ویرایش  آیین نامه  پیش نویس  و 
منتشر شد. از این رو با توجه به تجدید نظرهاى صورت گرفته 
در آیین نامه و در نتیجه، تغییر نیروى جانبى زلزله و محدودیت 
تغییر شکل ساختمان، در این مقاله نیروى جانبى زلزله و برش 
پایه ویرایش هاى اول، دوم، سوم و چهارم آیین نامه زلزله ایران 
مورد بررسى قرار مى گیرد و از نتایج آن براى تعیین مقرون به 
صرفه ترین سیستم هاى مقاوم بتنى و انجام ارزیابى لرزه اى و 
کنترل ضرورت مقاوم سازى سازه ها استفاده مى شود. از نتایج 
حاصل از مقایسه مجموع نیروهاى جانبى زلزله در ویرایش هاى 
آیین نامه مالحظه مى شود که نیروى جانبى زلزله در هر ویرایش 

نسبت به ویرایش قبلى افزایش مى یابد و نیروى جانبى زلزله 
براى طراحى در سیستم قاب خمشى بتن آرمه (با شکل پذیرى 
زیاد) نسبت به قاب خمشى با شکل پذیرى متوسط و سیستم 
دیوار برشى کمتر بوده و استفاده از آن مقرون به صرفه تر است در 
حالى که در ویرایش دوم استاندارد 2800 نیروهاى جانبى زلزله 
براى طراحى به ترتیب قاب خمشى بتنى ویژه و قاب خمشى 
بتنى متوسط و دیوار برشى بتن آرمه معمولى و قاب خمشى بتنى 

معمولى است.
براساس  زلزله  جانبى  نیروى  مقادیر  تعیین  مطالعه  این 
ویرایش هاى متفاوت استاندارد 2800 را محقق مى سازد. نتیجه 
در  و  لرزه اى  ارزیابى  در  تصمیم گیرى  براى  را  ما  مطالعه  این 
صورت لزوم مقاوم سازى سازه هاى با اهمیت خیلى زیاد، زیاد و 
متوسط با توجه به آیین نامه ها هدایت مى کند. بر این اساس براى 
ارزیابى لرزه اى و ضرورت مقاوم سازى ساختمان ها یک مطالعه 

دقیق صورت گرفته است. 

واژه هاي کلیدي: آیین نامه 2800 ویرایش 1و2و3و4، قاب 
خمشى بتن مسلح ویژه، قاب خمشى بتن مسلح معمولى، دیوار 

برشى بتن مسلح معمولى، ارزیابى لرزهاى، مقاوم سازى

1- مقـدمــه 

 پهنه لرزه خیزى ایران در گوشه و کنار خود، وقوع زلزله هاى مکرر را در 
تاریخ هزاران ساله اش تجربه کرده، از این رو تهیه آیین نامه و دستورالعمل براى 
هم زیستى جامعه هاى مختلف با پدیده زلزله دیده مى شود[1و2و3و4]. تصویب 
و اجراى اجبارى آیین نامه طراحى ساختمان ها در برابر زلزله در ایران (استاندارد 

2800) در سال 1366 و 1367 عملى شد.
بازنگرى در نسخه اول این آیین نامه در سال 1372 شروع شد و در نهایت 
ویرایش دوم در سال 1378 در جلسه هیات دولت به تصویب رسید که از سطح 

ایمنى بیشترى برخوردار بود.
بازنگرى ویرایش دوم از سال 1379 آغاز شد و در سال 1384 ویرایش سوم 

تصویب و براى طراحى، نظارت و کنترل سازه ها ارایه شد.
با توجه به مسوولیت بازنگرى هر پنج سال یکبار آیین نامه توسط وزارت 
مسکن و شهرسازى نهایتا آیین نامه 2800، ویرایش چهارم در سال 1392 
با دو سال تاخیر ارائه شد. به هر حال به موجب هر بازنگرى نیروهاى جانبى 
براى طراحى ساختمان ها در برابر زلزله همچنین مشخصه هاى طراحى آنها مانند 
ضرایب افزایش مقاومت و محدودیت تغییر شکل و غیره تغییر مى کنند و در 
نتیجه ساختمان هاى اجرا شده براساس آیین نامه هاى قبلى، نیاز به مقاوم سازى 
و تقویت دارند. اگرچه آیین نامه اثرات زلزله را به صورت نیرو ارائه مى دهد لیکن 
این موضوع همواره باید مورد توجه باشد که اصوال در هنگام زلزله در قسمت 

باالى زمین مستقیما هیچ نیروى خارجى به سازه وارد نمى شود.
در عوض منظور از اعمال این نیروها در محاسبات آن است که تغییر فرم هایى 
که به سازه اعمال مى شود با تقریب قابل قبولى با آنچه در زلزله اتفاق مى افتد 
معادل باشد. البته در این معادل سازى الزم است تغییر فرم هایى که بر اساس 
تحلیل هاى ارتجاعى به دست مى آید با اعمال ضرایب مناسبى به تغییر فرم هایى 

که ناشى از رفتارهاى غیر ارتجاعى است، تبدیل شود.
در این مقاله ضریب زلزله و همچنین ضرورت مقاوم سازى سازه ها، در مورد 
سازههاى بتنى با انواع سیستم ها با توجه به آیین نامه 2800 ویرایش اول[1]، 

دوم[2]، سوم[3] و چهارم[4] مورد بررسى و مقایسه قرار مى گیرد. 

2- بررسى عوامل موثر در تعیین ضریب زلزله 
ساختمان

بطور کلى عوامل موثر در تعیین ضریب زلزله عبارتند از:
1. رفتار مصالح بکار رفته در ساختمان

2. شرایط ساختگاهى، نوع خاك، الیه هاى آن و خواص دینامیکى آنها
3. خواص دینامیکى ساختمان مانند دوره تناوب طبیعى، میرایى، سختى، 

قدرت جذب یا استهالك انرژى
4. نوع یا سیستم سازه اى

5. اهمیت ساختمان
6. شدت زلزله

7. محتواى فرکانسى
8. طول مدت اثر زلزله

بطور کلى مى توان به سه روش سازه ها را در برابر زلزله آنالیز کرد که عبارتند 
از: روش استاتیکى معادل، روش طیفى و روش دینامیکى تحلیل تاریخچه زمانى. 
در هر سه روش تعیین وره تناوب سازه مهم و نتایج وابسته به دقت محاسبه دوره 

تناوب هستند.[1و2و3و4]

به منظور تعیین دوره تناوب اصلى ساختمان در چهار ویرایش آیین نامه 2800 
فرمول هاى تجربى ارائه شده که در این روابط H ارتفاع ساختمان از تراز پایه و 

D بعد ساختمان در امتداد مورد نظر است.
در آیین نامه زلزله ایران ویرایش چهارم نسبت به ویرایش سوم، و ویرایش 
سوم نسبت به ویرایش دوم، و ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول نیروهاى 
جانبى افزایش یافته و محدودیت تغییر شکل نیز سخت تر شده به طورى که 
تغییر شکل نسبى طبقه در ویرایش اول محدود بهR/0.05 برابر ارتفاع طبقه 
و در ویرایش دوم محدود به R/0.03 برابر ارتفاع طبقه و در ویرایش سوم 
  R/0.035 براى ساختمان هاى با دوره تناوب کمتر از 0/7 ثانیه محدود به
برابر ارتفاع طبقه و براى ساختمان هاى با دوره تناوب بیشتر یا برابر با 0/7 
R/0.0285 برابر ارتفاع طبقه و در ویرایش چهارم براى  ثانیه، محدود به 
ساختمان هاى تا 5 طبقه R/0.025 برابر ارتفاع طبقه و براى سایر ساختمان ها 

R/0.02 برابر ارتفاع طبقه تعریف شده است.
تغییر مکان نسبى با ضریب شکل پذیرى سازه نسبت عکس دارد در نتیجه 
تامین محدودیت تغییر شکل باعث افزایش سختى سازه مى شود و به دنبال آن با 

کاهش دوره تناوب اصلى سازه شکل پذیرى آن کاهش مى یابد.
در ویرایش هاى مختلف آیین نامه ایران براى کنترل تغییر مکان هاى جانبى 
نسبى طبقات در حد بهره بردارى یک محدودیت ثابت (H0.005) در نظر 
گرفته شده است که مى تواند در سازه هاى با شکل پذیرى کم (به خصوص در 
دوره تناوب هاى باال) باعث شود تا سازه دست باال و در سازه هاى با شکل پذیرى 
کم (به خصوص در دوره تناوب هاى کم) به شدت دست پایین طراحى شود. 
در نتیجه در آیین نامه زلزله ایران (هر چهار ویرایش) براى ضوابط کنترل تغییر 

مکان جانبى، داراى محدودیت ثابت، باید بازنگرى صورت گیرد.
 

 3- بررسى و مقایسه سیستم هاى مقاوم جانبى 
در ویرایش هاى اول، دوم، سوم و چهارم آیین نامه 

2800

در این بخش و در ادامه بررسى طیف هاى آیین نامه ها به بررسى تغییرات 
نیروى جانبى طراحى براى هر یک از سیستم هاى مقاوم جانبى در ویرایش هاى 

اول، دوم، سوم و چهارم آیین نامه 2800 پرداخته مى شود.
1) بر اساس نتایج ارائه شده در شکل (1) براى سیستم دیوار برشى بتن مسلح 
معمولى، نیروى جانبى طراحى در هر ویرایش افزایش یافته است بدین معنى که، 
نیروى برشى ویرایش دوم بیشتر از ویرایش اول و ویرایش سوم بیشتر از ویرایش 

دوم و ویرایش چهارم بیشتر از ویرایش سوم است.
افزایش نیروى جانبى طراحى ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول بین 25 تا 
45 درصد بوده و نیروهاى جانبى ویرایش سوم نسبت به ویرایش دوم بین 23 
تا 40 در صد افزایش یافته و نیروى جانبى طراحى در ویرایش چهارم در حالت 
طراحى به روش تنش مجاز نسبت به ویرایش سوم بین 21 تا 52 درصد افزایش 
داشته همچنین در طراحى به روش حالت حدى، نیروى جانبى بین 30 تا 125 

درصد افزایش یافته است.
الزم به ذکر است که در دوره تناوب هاى باال اختالف بین نیروهاى جانبى 
کاهش مى یابد. نتایج زیر الزام ارزیابى لرزه اى و مقاوم سازى سازه ها دیوار برشى 

بتن مسلح معمولى طراحى شده با ویرایش هاى قبلى را بوضوح نشان مى دهد.

2) براساس نتایج نشان داده شده از شکل (2) براى سیستم دیوار برشى بتن 
مسلح متوسط، نیروى جانبى طراحى در ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول بین 

بررسى نیروهاى جانبى آیین نامه 2800 ویرایش اول، دوم، 
سوم و چهارم جهت تقویت سیستم هاى بتنى مقاوم جانبى

بررسی سیستم سازه اي مقاوم در برابر زلزله
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مقـــالهمقـــاله

25 تا 45 درصد افزایش یافته و در ویرایش سوم نسبت به ویرایش دوم بین 
18 تا 58 درصد افزایش مى یابد و ویرایش چهارم به روش تنش مجاز، 18 تا 
29 درصد نسبت به ویرایش سوم افزایش داشته، همچنین ویرایش چهارم به 
روش حالت حدى نسبت به ویرایش سوم 10 تا 138درصد افزایش یافته است 
که در دوره تناوب هاى باال اختالف بین نیروهاى جانبى در ویرایش هاى مختلف 

کاهش مى یابد.
نتایج بیان شده الزام ارزیابى لرزه اى و مقاوم سازى سازه هاى دیوار برشى بتن 

مسلح طراحى شده با ویرایش هاى قبلى را به وضوح نشان مى دهد.

شکل (1) – مقایسه سیستم دیوار برشى بتن مسلح معمولى در آیین نامه 

2800، ویرایش 1و2و3و4

 

شکل (2) – مقایسه سیستم دیوار برشى بتن مسلح متوسط در آیین نامه 2800، 

ویرایش 1و2و3و4

 

3) با مقایسه نتایج ارائه شده در شکل (3) در سیستم مقاوم جانبى دیوار برشى 
مسلح ویژه، نیروى جانبى طراحى در ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول بین 
25 تا 45 درصد، ویرایش سوم نسبت به دوم بین 12/5 تا 58، ویرایش چهارم 
به روش تنش مجاز نسبت به ویرایش سوم بین 13 تا 27 در صد و ویرایش 
چهارم به روش حالت حدى نسبت به ویرایش سوم بین 62 تا 128 درصد 

افزایش یافته اند.
بر این اساس مى توان گفت که الزام ارزیابى لرزه اى و مقاوم سازى سازه هاى 

دیوار برشى مسلح ویژه طراحى شده با ویرایش هاى قدیمى، ضرورى است.

4) با مقایسه نتایج به دست آمده براى قاب خمشى بتن مسلح معمولى که 
در شکل (4) نشان داده شده است، دریافت مى شود که نیروى جانبى طراحى 
ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول بین 10 تا 25 درصد، ویرایش سوم نسبت به 
ویرایش دوم بین 17 تا 50 درصد، ویرایش چهارم به روش تنش مجاز نسبت به 
ویرایش سوم بین 27 تا 61 درصد و ویرایش چهارم به روش حالت حدى نسبت 
به ویرایش سوم بین 30 تا 126 درصد افزایش داشته است. الزم به ذکر است 
که در دوره تناوب هاى باال اختالف بین مقادیر ویرایش ها کاهش مى یابد. از این 
رو الزام ارزیابى لرزه اى و مقاوم سازى سازه هاى قاب خمشى بتن مسلح معمولى 

طراحى شده با ویرایش هاى قبلى ضرورى به نظر مى رسد.

شکل (3) – مقایسه سیستم دیوار برشى مسلح ویژه در آیین نامه 2800، 

ویرایش 1و2و3و4

 

شکل (4) – مقایسه سیستم قاب خمشى بتن مسلح معمولى در آیین نامه 2800، 

ویرایش 1و2و3و4

 
5) با مقایسه نتایج به دست آمده و نشان داده شده در شکل (5) براى سیستم 
قاب خمشى بتن مسلح متوسط نتیجه مى شود که نیروى جانبى طراحى ویرایش 
دوم نسبت به ویرایش اول، تا دوره تناوب 0/45 بین یک تا 6 درصد کاهش یافته 

و در دوره تناوب هاى باالتر از 0/45 بین یک تا 8 درصد افزایش داشته است.
نیروى جانبى طراحى براى ویرایش سوم نسبت به ویرایش دوم بین 11 تا 14 
درصد افزایش را نشان مى دهد همچنین نیروى جانبى طراحى به روش تنش 

مجاز بین 28 تا 70 درصد و ویرایش چهارم به روش حالت حدى نسبت به 
ویرایش سوم بین 42 تا 138 درصد افزایش را نشان مى دهند.

الزم به ذکر است در دوره تناوب هاى باال اختالف بین مقادیر ویرایش ها 
کاهش مى یابد.نتایج ارائه شده ضرورت ارزیابى لرزه اى و مقاوم سازى را در 

سازه هاى قاب خمشى بتن مسلح متوسط را نشان مى دهد.

شکل (5) – مقایسه سیستم قاب خمشى بتن مسلح متوسط در آیین نامه 2800، 

ویرایش 1و2و3و4

 
6)با توجه به نتایج بدست آمده و نشان داده شده در شکل (6) براى سیستم 
قاب خمشى بتن مسلح ویژه نتیجه مى شود که نیروى جانبى طراحى ویرایش 
دوم نسبت به ویرایش اول تا دوره تناوب 0/4 ثانیه تفاوتى با یکدیگر ندارند در 
حالى که از دوره تناوب 0/4 به باال نیروى جانبى طراحى در ویرایش دوم نسبت 
به ویرایش اول بین 3 تا 16 درصد افزایش مى یابد.در ویرایش سوم نسبت به دوم 
تا دوره تناوب 2 ثانیه اختالفى وجود ندارد و از دوره تناوب 2 ثانیه به باال بین 2 تا 
14 درصد افزایش یافته همچنین در ویرایش چهارم به روش تنش مجاز نسبت 
به ویرایش سوم و ویرایش چهارم به روش حالت حدى نسبت به ویرایش سوم به 
ترتیب بین 30 تا 62 درصد و 52 تا 126 درصد نیروى جانبى افزایش یافته است.

شکل (6) – مقایسه سیستم قاب خمشى بتن مسلح ویژه در آیین نامه 2800، 

ویرایش 1و2و3و4
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       نتیجـه گیـرى

● با توجه به بررسى هاى انجام شده و نتایج به دست آمده مشخص شد 
که نیروهاى جانبى در ویرایش چهارم نسبت به ویرایش سوم براى کلیه 
افزایش مى یابد و توصیه  نیروى جانبى  برابر  بتنى مقاوم در  سیستم هاى 
مى شود که براى ارزیابى لرزه اى و ضرورت مقاوم سازى ساختمان هاى با 

اهمیت زیاد با سیستم هاى فوق اقدام الزم انجام گیرد.

● با توجه به افزایش نیروى جانبى طراحى آیین نامه 2800، ویرایش 
چهارم نسبت به ویرایش هاى دوم و اول نیز توصیه مى شود در صورت عدم 
اقدام براى ارزیابى لرزه اى سازه هاى طراحى شده بر اساس آیین نامه هاى 

ویرایش هاى اول، دوم و سوم اقدام الزم به عمل آید.

● با توجه به نتایج به دست آمده در کلیه ویرایش ها، نیروى طراحى 
براى سیستم قاب خمشى بتنى معمولى بیشتر از دیگر سیستم ها بوده در 
انتظار  غیر خطى  ناحیه  در  مذکور  از سیستم  نتیجه شکل پذیرى کمترى 

مى رود.

● با بررسى سیستم هاى مقاوم در برابر نیروى جانبى، قاب خمشى بتن 
مسلح ویژه اقتصادى ترین سیستم مقاوم است که در ناحیه غیر خطى انتظار 

شکل پذیرى بیشترى نسبت به دیگر سیستم هاى سازه اى از آن مى رود.

● با توجه به نتایج به دست آمده دریافت مى شود که براى سازه هاى 
با سیستم دیوار برشى، سیستم دیوار برشى بتن مسلح معمولى با بیشترین 
نیروى جانبى طراحى مى شود و کمترین شکل پذیرى در ناحیه غیر خطى 
از این سیستم انتظار مى رود در حالى که دیوار برشى بتن مسلح ویژه با 
کمترین نیروى جانبى طراحى مى شود و بیشترین شکل پذیرى در ناحیه 

غیرخطى از آن انتظار مى رود.

● با توجه به نتایج به دست آمده در صورت حذف سیستم هاى مقاوم 
نیروى جانبى سیستم  برابر  در  مقاوم  به صرفه ترین سیستم  ویژه مقرون 

قاب خمشى بتن مسلح متوسط است.
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با مشارکت و سرمایه گذارى فوالد مبارکه محقق شد؛
ایران در جمع پنج کشور سازندة لیزر پرتوان در 

جهان
با همت متخصصان و دانشمندان ایرانى و با کسب دانش فنى ساخت 
«لیزر پرتوان»، ایران عنوان پنجمین کشور سازندة این نوع لیزرها را به خود 

اختصاص داد.
سید مهدى نقوى، معاون تکنولوژى فوالد مبارکه، از انجام موفقیت آمیز 
عمــلیات تست گـرم  لیــزر  پرتوان kw 10 در روز چهارشنبه دهم دى ماه 
با همکارى این شرکت در مرکز علوم و فنون لیزر ایران خبر داد و گفت: با 
کسب این موفقیت ارزشمند قرار است از اردیبهشت سال 1400، این لیزر 

جایگزین لیزر گازى اروپایى موجود در شرکت فوالد مبارکه شود.
وى با بیان این مطلب در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد: در آبان ماه سال 
گذشته که نمایشگاه اپتیک و لیزر برگزار شد، شرکت فوالد مبارکه با مرکز 
علوم و فنون لیزر ایران قراردادى مبنى بر تولید و ساخت لیزر فیبرى و پرتوان 
kw 10 به امضا رساند و امروز بعد از گذشت حدود یک سال، تست گرم 
لیزر انجام گرفت و بر ما مسجل شد که توان ساخت لیزر پرتوان در ایران 

وجود دارد.

متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایى ساخت و 
راه اندازى کوره بلند را دارند

آیین آغاز فرایند دمش هواى گرم به کوره بلند شماره یک با حضور مهرداد 
توالئیان معاون بهره بردارى ، محمد جعفر صالحى معاون خرید، کاظم تدین 

مدیر کوره بلند و تعدادى از مدیران شرکت دهم دى ماه آغاز گردید .

معاون بهره بردارى ضمن قدردانى از تمامى تالشگران شرکت که در 
بازسازى و نوسازى کوره بلند شماره یک تالش نمودند گفت: این کوره 
که بعد از پنج سال توقف راه اندازى خواهد شد، اولین کوره بلند ذوب آهن 
اصفهان با ظرفیت یک هزار متر مکعب و ظرفیت اسمى 800 هزار تن در 

سال است که مى تواند بهره ورى در ذوب آهن را افزایش دهد.

وى خاطرنشان ساخت : برنامه پیش بینى شده سال  1400 کوره شماره 
یک، تولید سالیانه 600 هزار تن چدن است که این مقدار به ظرفیت کوره هاى 

دو و سه اضافه خواهد شد .

ایجاد  فناورانه/  اقدامات  از  ایدرو  حمایت 
نخستین پژوهشگاه گیربکس در کشور

تفاهم نامه چهارجانبه میان گروه صنعتى ایران خودرو، سازمان گسترش 
موسسه  و  سیما  و  صدا  بازنشستگى  صندوق  ایران،  صنایع  نوسازى  و 
هادى اندیشه توسعه فناور (ایستگاه نوآورى شریف) با هدف حضور موثرتر 

فناورى هاى نوین در صنایع خودروسازى به امضا رسید.
رییس هیات عامل ایدرو در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، با ضرورى خواندن 
با پیشرفت هاى شتابان حوزه فناورى، اظهار کرد: ایدرو براى  هم راستایى 
حمایت از شرکت هاى دانش بنیان و اقدامات فناورانه، برنامه هاى کوتاه مدت و 

بلندمدتى را تدوین کرده است.
محسن صالحى نیا، با بیان این که یکى از ماموریت هاى ایدرو به عنوان 
سازمان توسعه اى این است که در سرمایه گذارى هاى خطرپذیر ورود کند، 
اظهار کرد: با توجه به گستردگى و اهمیت صنعت خودرو و نقشى که داخلى 
سازى آن مى تواند در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال داشته باشد و همچنین  
ظرفیت هاى این صنعت در ارتقاى سطح فناورى و سرمایه گذارى هاى فناورانه، 

حضور فعال و اثربخش در  این صنعت را در دستور کار  قرار داده ایم.

وى ضمن اشاره به اظهارنظرهاى مختلف درباره خودروسازى کشور گفت: 
با وجود همه نقد و نظرها  واقعیت امیدوارکننده این است که خودروسازى 
کشور گام هاى نخست حرکت رو به جلو در بخش داخلى سازى فناورى و 
قطعات را برداشته و مسیر توسعه و بهبود کمى و کیفى محصوالت خود را 

آغاز کرده است.

قلب ایرانى«تارا» در مدار تولید
تولید انبوه نسل جدید پیشرانه TU5 خودروى تارا با 90 درصد ساخت داخل 
آغاز شد. على اکبر تبریزى مدیر سالن موتورسازى شماره سه ایران خودرو گفت: 
برنامه طراحى و ساخت پیشرانه جدید در دستور کار قرار گرفت و در سال جارى 
با همکارى معاونت تحقیقات، طراحى و تکوین محصول ایران خودرو و مشارکت 
شرکت ساپکو و ایپکو و زنجیره تامین به تولید رسید. وى با اشاره به این که در 
حال حاضر به صورت هفتگى شش دستگاه پیشرانه TU5 پالس تولید مى شود، 
خاطرنشان کرد: این موتور با 90 درصد ساخت داخل تولید شده است، با توجه به 
الزامات زیست محیطى مصوب دولت، استاندارد آالیندگى یورو پنج را گذرانده است.

رشد کشور در حوزه صنعت و معدن تا پایان سال به 6 درصد 
مى رسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حرکت صنعتى و معدنى کشور در شرایط 
تحریم استمرار پیدا کرد و رشد کشور در حوزه صنعت و معدن تا پایان سال به 6 
درصد خواهد رسید. علیرضا رزم حسینى در آیین افتتاح و کلنگ زنى پروژه  هاى مس 
سرچشمه، عنوان کرد: در رفسنجان و شهر بابک نزدیک به 30 هزار میلیارد پروژه 

جدید مس با برنامه  و زمان بندى مشخص آغاز شده است.

تاکید بر تسریع در راه اندازى واحد احیاى مستقیم فوالد قائنات
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر راه اندازى واحد احیاى مستقیم طرح فوالد 
قائنات در بهمن ماه امسال تاکید کرد. وجیه اله جعفرى اظهار داشت: واحد 
احیاى طرح فوالد قائنات از پیشرفت مناسبى برخوردار است و باید با تالش 
مضاعف سریعتر به بهره بردارى برسد. معاون وزیر صمت افزود، در حال حاضر 

واحد فوالدسازى چهارمحال بختیارى 86 درصد پیشرفت دارد.

پیگیرى براى تسریع در دریافت تاییدیه هاى زیست محیطى 
طرح مهدى آباد

با پیگیرى این شرکت، مراحل دریافت تاییدیه هاى زیست محیطى طرح 
سرب و روى مهدى آباد سرعت مى گیرد. امین صفرى در جریان بازدید مدیران 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور از مجتمع سرب و روى مهدى آباد، اظهار 
داشت: این مجتمع همزمان با احداث کارخانه، نسبت به تایید مجوزهاى زیست 

محیطى، اقدامات الزم را انجام مى دهد.

دستیابى به 70 درصد ظرفیت پیش بینى شده طرح جامع فوالد
بررسى ظرفیت 84 واحد فوالد سازى کشور گویاى دستیابى به بیش از 
70 درصد ظرفیت پیش بینى شده براى افق 1404 است و انتظار مى رود با 
طرح هایى که امسال و سال آینده به بهره بردارى مى رسد، این هدف زودتر از 
زمان برنامه ریزى شده، محقق شود. در نیمه نخست امسال در مجموع ظرفیت 
تولید 39 میلیون و 821 هزار تن تحقق یافته است. برپایه آمار مورد بررسى 
مجموعه هاى فوالد مبارکه(با 18.1درصد)، خوزستان (با 9.6 درصد) و ذوب 
آهن (با 9.1 درصد) در مجموع 36.8 درصد ظرفیت فوالد سازى کشور را به 

خود اختصاص داده اند.

10 طرح توسعه اى، آماده سرمایه گذارى در منطقه ویژه خلیج فارس
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى خلیج فارس اعالم 
کرد: 10 طرح توسعه اى مصوب در کمیته واگذارى زمین، آماده سرمایه گذارى 
در سایت هاى 1 و 3 این منطقه است. حسن خلج طهرانى با اعالم این مطلب 
گفت: در سایت شماره یک منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى خلیج 
فارس 5 طرح معدنى و صنایع معدنى با سرمایه گذارى 137,5 میلیون دالر در 

کمیته مذکور مصوب شده و شرکت هاى خصوصى آماده اجراى آنها هستند. 

آغاز عملیات اجرایى ایجاد کارخانه فرآورى کنسانتره مس در 
مشکین شهر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به استان اردبیل، فاز یک پروژه 
کنسانتره مس و مولیبدن مشکین شهر را آغاز کرد. سرمایه گذارى اولیه براى فاز 
اول این کارخانه، پنج هزار میلیارد ریال و پنج میلیون یورو و براى معدن آن پنج 
هزار میلیارد ریال و دو میلیون یورو است. مقدار محصول تولیدى این پروژه 10 

هزار تن کنسانتره مس و 100 تن کنسانتره مولیبدن به صورت سالیانه است.

عملیات اجرایى سه طرح جدید در مجتمع مس سرچشمه آغاز شد
عملیات اجرایى سه طرح جدید در مجتمع مس سرچشمه با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. عملیات اجرایى سه طرح مکانیزاسیون معدن، 
فاز سوم تغلیظ و پاالیشگاه جدید مجتمع مس سرچشمه با حضور وزیر صمت، 
استاندار کرمان، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراى اسالمى، 

فرماندار و امام جمعه رفسنجان آغاز شد.

هوشمند  توانیر:  شرکت  توزیع  بر  نظارت  مدیرکل 
سازى مراکز اتفاقات برق در اولویت شرکت هاى توزیع 

برق قرار گیرد
مدیرکل نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: اجراى طرح هما و هوشمند سازى 

مراکز اتفاقات برق باید در اولویت نخست شرکت هاى توزیع برق قرار گیرد.

دکتر مسعود صادقى در نشست با مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروى برق 
هرمزگان افزود: طرح ملى هوشمندسازى مراکز اتفاقات برق با وظیفه رسیدگى، تعمیر 
و نگهدارى شبکه هاى توزیع برق بویژه در مواقع بروز خاموشى ها در دستور کار 
شرکت توانیر قرار گرفته که با اجراى این طرح رصد خاموشى ها به سرعت انجام 

گرفته و درنهایت مدت زمان خاموشى ها کاهش مى یابد.
وى با تاکید بر استفاده از تجهیزات مقاوم در شبکه توزیع اظهار داشت: شرایط 

اقلیمى استان هرمزگان به گونه اى است که تاسیسات آن به سرعت فرسوده و 
مستهلک مى شود به همین منظور نیاز است از تجهیزات با مقاومت باال استفاده شود.

با  کارفرمایانبا  کارفرمایان

قلب ایرانى«تارا» در مدار تولید
تولید انبوه نسل جدید پیشرانه TU5 خودروى تارا با 90 درصد ساخت داخل 

اخبـار کوتـاه

کد: 92177
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کد: 92178

تام نامهـ         مهدي ناصرشریعت: 
پرتوي  که  روزي  سرِد  صبِح 
خورشید از دریچه شرقِی برج 
از جنوبی ترین نقطه،  رادکان1، 
دریچه  از  و  خزیده  درون  به 

غربی به بیرون تراوش می کند، 
سپیده دِم پایاِن شِب بلند یلدا و 
لحظه تولِد خورشید بر روي نیم 
کره شمالی زمین است؛ ابتداي 

انقالب زمستانه. 

زمستان اگرچه دگرگونی و انقالبی به پا کرده، شب هر چند دراز 
روز،  و  دارد  افول  به  رو  اما شب  آمده  نحیف  روز هر چند  و  گشته 
سر به فزونی. گرچه شورش زمستاِن بلند در پیش است، اگرچه که 
باد و برف و سختی و سرما به پاي نوِر کم رمِق خورشید می پیچند 
پیاپی  ضربات  و  می درد  گریبان  کوه ها  قله  بر  کوالك  هیاهوي  و 
شعله  همین  اما  می کند  مبهم  را  پیروزي  افق  دشت ها،  در  بوران 
فانوس  و  توفان  قلب  در  امید  و  نهایی  پیروزي  نشانه  نور،  کوچک 

ساحل امن در میانه دریاي مواج است.
و  رمز  آن،  بامداِد  تاریکی که  غلبه  نشان  نه  دراز،  یلدا، هر چند   

نوید نور است.  
 در دوره باستان، جشن ایرانیان و در واقع «نو» روزشان در آغاز 
شادي  و  می شد  زاده  نو  از  خورشید  باورشان  به  که  بوده  زمستان 
زمزمه  و  گرم  محافل  و  نرم  نهاده ي  کرسی  اتاق هاِي  در  جشن  و 
عاشقان در سخِت زمستاِن سرد و جست و خیز کودکان در سپیدي 

برف، دایم و دلپذیر بوده.
دي را ماِه خدا و روز اول این دوره را دیگان و روز خدا می دانستند.
پیرواِن آییِن مهر، روز اول دى را روز زایش خورشید مى دانستند؛ 
و  مى پاید  آسمان  در  بیشتر  خورشید  تدریج،  به  روز  این  از  که  چرا 

بلندتر مى شود. شب ها کوتاه تر و روزها 
نیز  ُخورماه  را  ماه  دى  «ایرانیان  مى گوید2  بیرونى  ابوریحان 
به  دي  و  نامند»  روز  خرم  و  خوره روز  را  ماه  اول  روز  و  مى گویند 

روایتی معنی خالق و دادار3 می دهد.
معناي  همین  به  نیز  یلدا  و  می شود  متولد  یلدا  از  پس  روز  این 
زایش است و این همان روزي است که مسیحیان از پیروان مکتب 
تولد  و  گرفته  وام  بود،  رفته  روم  به  ایران  از  که  میترائیسم  یا  مهر 

عیساي مسیح را در آن روز جشن گرفتند.
به  ناصري  عیساي  پیروان  و  مهراب  به  مهرآئین ها  که  روزي 
را  تاریخی  روایت هاي  اگر  درواقع  می بردند.و  پناه  عبادت  محراب 
قبول کنیم باید این شعر سنایی را از هر دو سو درست دانست که 
از  که  جویى،  همى  نامى  اگر  پیوند  دولتى  صاحب  به   » می گوید: 

با عیسى چنان معروف شد یلدا». پیوند 
در واقع باید گفت که هم ارباب کلیسا براي جلب مهرپرستان به 

آیین خود، روز مقدس آنان را به نام خود سکه 
عالم  در  دیگر  مفهومی  با  نیز  یلدا  و هم  زدند 

ماند. باقی  دلیل  به همین  مسیحیت 
دي  اول  روز  وصف  در  همچنین  ابوریحان 
خود  سریر  از  فرمانروا  روز  این  در  می گوید 
فرش  بر  و  می شود  صحرا  به  و  می آید  فرود 
کنار  مالزمان  و  حاجبان  و  می نشیند  سپیدي 
آنان  با  مردم  سایر  چون  َملِک  و  هستند 

می شود. همنشین 
سخن  زارعین  و  دهقانان  با  دري  هر  از 

می راند و مانند یکی از مردم معمولی است4.
 ایرانیان شب یلدا را سیاه ترین شب سال می دانستند و براي دور 
بازگشت  با  و  می ماندند  بیدار  صبح  تا  خورشید  غیبت  اندوِه  کردن 

می آسودند. خورشید، 
بوده اند  اوج خود  نیروهاى اهریمنى در  این شب  آنان در  باور  به 
سراغ  به  روزى  تیره  مبادا  تا  بمانند  بیدار  را  شب  بیشتر  که  باید  و 

بیاید. آنها 
تا  گردهم  و  می شمردند  زیانگر  ارواح  عید  را  شب  این  عده اي 
صبح در کنار نور و روشنى بیدار مى نشستند تا از پلیدى اهریمن در 

امان باشند، تا روز تولد اورمزد.
و  می دانیم  خورشید  زایش  روز  نه  را  دي  اول  روز  ما  اما  امروزه 
از  برفی و دلپذیر  بلکه شبی زمستانه و  تار،  را شبی سیاه و  یلدا  نه 
همنشینی هاي شبانه و گفت و گو هاي پرخاطره، داستان گویی هاي 
زیباي مادربزرگ ها و شعرخوانی و لطیفه و نکته و گویی بزرگ ترها 
و خورد و خوراك میوه و شیرینی و آجیل و شادي کودکانه و رسوم 

می دانیم.  جذاب 
تغییر مکان داده و در  یلدا  به شب  ایران  شادي روز خورشید در 
به  یا  و  شده  دیده  ساتورن  مانند  مشابهی  در جشن هاي  بالد  سایر 
جشنی چون کریسمس تبدیل شده اما همان شور و سرور همچنان 
این خاك در پی سال ها جاري و  بر  این آب و  از پس هزاره ها در 

باقی، بر دوام مانده است.

منابع:
1.برج رادکان در چناران مشهد که به دست خواجه نصیر ساخته شده

2.اآلثار الباقیۀ عن القرون الخالیۀ، النص، ص: 278
3.لغتنامه دهخدا، دي . [ َد / ِد ] (ِاخ ) در دین زرتشتى به معنى دادار و آفریننده از صفات اهورمزدا است . || نام ملکى است که تدبیر امور و مصالح دى ماه و روز 

دى به مهر و دى به آذر بدو متعلق است
4.اآلثار الباقیۀ عن القرون الخالیۀ، النص، ص: 279
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شریعت:  ناصر  مهدي  ـ  تام نامه 
زندگی بشر، مقاطِع محتوم و حوادث 
محتمل بسیاري دارد. تولد و مرگ از 
با  دو  هر  و  ماست  وجودي  بدیهیات 
درد و اضطراب و هول و هراس همراه 
زندگی  طول  است  همچنین  و  است 
و  درشت  و  ریز  حوادث  از  پر  که  ما 
تمام  سوانح ساده و خطیر است. در 
شدت  از  که  چیزي  تنها  موارد  این 
نه  می کاهد  حادثه  خطوَرت  و  واقعه 
از  اطمینان  بلکه  درمانگر  داروهاي 
از  آرامش  انتقال  به  امید  و  حضور 
ما  بهترین شیوه  به  کسانی است که 
عبور  ناخواسته  بحران هاي  این  از  را 

می دهند.
مرگبار  و  پی  در  پی  امواِج  ضرباِت  در 
کشورهاي  تمام  ساحل  بر  که  کرونا 
این  تمام  موج شکن  می شود،  کوفته  جهان 

هستند  مردانی  و  زنان  مرگ آور،  هیاهوي 
براي  انتها  بی  ساِل  یک  اعماِق  در  که 
در طوفان  زده ي  بال  مردم  بیرون کشیدن 
نهایت  تا  حادثه،  گرداب  در  آمده  گرفتار  و 
در  رمق  منتهاي  و  توان  انتهاي  و  توش 

ژرف ترین نقطه آشوب می کوشند.
ما  بالگردانان  این  که  افسوس  و  دریغ 
هر  از  و  یک  به  یک  خود  جهان،  مردم 
می لغزند  مرگ  کام  به  ناگاه  به  گوشه اي، 
ما  اندوه  و  افسوس  و  می شوند  خاموش  و 

را افزون می کنند. 
به  تبدیل  ناگاه  به  ادعا،  بی  مردِم  این 
با  رویارویی  اول  خط  اصلی  بازیگران 
به  جهان  بود  سال ها  که  شده اند  خطري 

چشم خود، چنین ندیده بود.
هستیم  جهانگیر  ویروسی  روي  در  رو 
باز می گردد  وحشی تر  و  می رود  اهلی تر  که 
و  می ُکشد  انسان  و  می گیرد  چشم  زهر  و 

خط و نشان می کشد. نقطه امید ما در این 
هنگامه ي عجیب، طبیبان درد و پرستاراِن 

دردمنداِن روزگاِر وهم انگیِز اکنونند.
ما از یکدیگر و خطر می گریزیم و آن ها 
افساِر  تا شاید  به سوي ما و آن می شتابند 
گسیخته ي دوران را مهار کنند و دل هره ها 
نسیم  به  را  گردباد  و  دل خوشی ها  به  را 
فرزندان  و چه  کنند  تبدیل  دل انگیز حیات 
این  تا  منتظرند  که  مادرانی  و  پدران  و 
از روزهاي رعب  طبیبان و پرستاران، پس 
و شب هاي کابوس، بار دیگر به سالمت به 
بازگشت،  هر  در  و  بازگردند.  آنان  آغوش 
خطر در کمین همه آن ها و جمع دل افروز 

آنان است.
امروز  آرامش  لنگرهاي  این  از  با سپاس 

زمین و امید به آرامش فرداي جهان
به مناسبت روز پرستار

پرستـاران 
آرامش دهندگان این دوران

کد: 92179

گونـاگون

برگزاري مراسم هاي فرهنگی در تام از قاب دوربین

نمایشگاه آثار هنري فرزندان تام

تقدیر از مزدوجین و نوقدمان در تام

میز یلدا در شرکت تام

تقدیر از مزدوجین و نوقدمان در تامتقدیر از مزدوجین و نوقدمان در تام

تقدیر از اقدامات پیشگیرانه از انتشار ویروس کرونا در تامتقدیر از اقدامات پیشگیرانه از انتشار ویروس کرونا در تامتقدیر از اقدامات پیشگیرانه از انتشار ویروس کرونا در تام

کد: 92180

گونـاگون
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تام نامهـ  مرتضی زبردست: گردش کار در جوامع مختلف به 
عوامل متعددى از جمله مسایل سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و 
اقتصادى بستگى داشته و موفقیت ها و ایرادها نیز متاثر از نوع 

نگاه مسووالن و میزان اقبال و اجماع عمومى است.
مثال کشور کم درآمدى مثل برزیل، در ورزش و مشخصا فوتبال با 
حمایت عالقه مندان این رشته سرآمد همه کشورهاى جهان بوده و از این 
راه سواى کسب افتخارات مهم و متعدد، ارز قابل توجهى را هم جذب 
مى کند. این موضوع به طرق متفاوت در دیگر کشورها نیز روى داده و هر 
کدام براساس امکانات و ظرفیت هاى موجود از داشته هاى خود استفاده و 

مسیر موفقیت را هموار مى کنند.
 کشورهاى دیگرى هم هستند که با نگاه بازترى به امروز و فرداى خود 
مى نگرند، میزان مشارکت عمومى در این جوامع تک رشته اى نیست، به 
روایت واضح تر آن ها در جهت تحقق خواسته هایشان از هیچ کوششى دریغ 
نمى کنند؛ به طور مثال آلمان نه تنها در ورزش بلکه در صنعت، اقتصاد و 
دیگر پدیده هاى اجتماعى نیز موفقیت هاى نسبى متعدد دارد، مسووالن و 
شهروندان این تیپ کشورها با درك درستى از مسوولیت هاى اجتماعى در 

خدمت به خود و پیشرفت کشورشان همگام هستند.
در کشور خودمان نیز این روحیه وجود دارد با این تفاوت که بعضا آن 
طور که باید فراگیر نمى شود؛ مثال همین چندى پیش، گروه ورزشى مدیران 
شرکت تام ایران خودرو، اقدام به کار ارزشمندى کرد و زباله هاى اطراف 
رودخانه بوستان نهج البالغه را جمع آورى کردند، شاید معدودى بیگانه با 
مسوولیت هاى اجتماعى به این گروه خرده بگیرند که پاکیزه نگهداشتن مراکز 
تفریحى به عهده نیروهاى خدماتى همان مجموعه بوده و کمک به آن ها در 
شان مدیران کشور نیست، این تحلیل ها به هیچ عنوان نه تنها در کشورهاى 

پیشرفته مطرح نمى شود بلکه مسووالن بلندپایه آن ها نیز کنار شهروندان 
عادى تالش مى کنند، وزن مسوولیت هاى اجتماعى مردم کشورشان را باال 
برده و با مشارکت حداکثرى معضالت و مشکالت جامعه را برطرف کنند. 
تازه همان ها هم با همه حساسیت هاى ذاتى و فرهنگ سازى هاى محسوس 

و نامحسوس بدون عیب و ایرادهاى اجتماعى نیستند.
این که برخى با تحلیل هاى قدیمى قیاس به نفس کرده و قصور خود 
را به جمله با یک گل بهار نمى شود ربط مى دهند، اشتباه بزرگى است، 
هیچ مجموعه اى به تکامل و بالندگى مطلوب نمى رسد مگر این که تک، 
تک افراد آن گروه با تالش و کوشش مستمر خواهان واقعى رفع عیب و 
ایرادها باشند، همین معنا در کشور خودمان هم مصداق داشته و مى بینیم 
هرجا درست و دقیق مدیریت و نظارت شده و توانمندى و شایسته ساالرى 
مبناى به کارگیرى افراد قرار گرفته، خروجى موفقیت آمیزى داشته است. 
وقتى اکثریت به اتفاق مردم نسبت به خود، خانواده، جامعه و کارى که انجام 
مى دهند، احساس مسوولیت داشته باشند، روند پیشرفت ها شتاب بیشترى 

خواهد گرفت.

پیش حس  از  بیش  خون  اهداي  به  نیاز  که  روزهایی  در   
می شود، همکاران تام براي انجام این عمل خیربه میدان آمدند.
در این میان و در دي ماه بالغ بر 65 نفر از همکاران براي اهداي 
با  آمده  عمل  به  هماهنگی هاي  پیرو  و  شدند  پیش قدم  خود  خون 
سازمان انتقال خون و اعالم قبلی، در این طرح و البته با رعایت کلیه 

پروتکل هاي بهداشتی مشارکت کردند.
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