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سخن
سردبیر

سازمان هاي متعالي مواردي چون تغيير، رشد و توسعه ، يادگيري و خالقيت و نوآوري ،  
در  كنند .  مي  قلمداد  بنيادي  مفاهيم  جز  را  عالي  به  خوب  وضعيت  ارتقا  مستمر،  بهبود 
نقش  و  فكري  سرمايه هاي  به  افزون  روز  ، اهميت  سرآمد  سازمان هاي  مذكور  موارد  كنار 

سرمايه هاي انساني را در رشد و توسعه خود همواره مد نظر قرار مي دهند.
در سازمان هاي دانش محور فعاليت هاي ارزش آفرين ،متكي بر دارائي هاي مشهود نبوده 
بلكه امروزه توانمندي آنها در بكارگيري دارائي هاي نامشهود، قدرت اصلي ارزش آفريني را 

شكل مي دهد.
سازمان هاي پيشرو در عصر حاضر منابع انساني دانشگر و خالق را بعنوان مهمترين دارايي 
نامشهود و كليد طاليي در عرصه رقابت به شمار مي آورند. كاركنان اين مراكز تعلق خاطر 
به سازمان ،  مسئوليت پذيري،  پاسخگويي در عرصه هاي مرتبط با ماموريت سازماني را از 
تعهدات خود دانسته و همگي تالش بر ساختن سازمان داشته و در انتظار ساخته شدن آن 

نمي مانند. 
از سوي ديگر در شركت هاي متعالي برنامه هاي توسعه سرمايه هاي انساني نشان ميدهد 
اجرايي  هاي  برنامه  و  استراتژي ها  از  پشتيباني  منظور  به  را  خود  منابع  چگونه  آنان  كه 
اثربخش و تضمين موفقيت پايدار سازمان مديريت نموده اند. مديران و سياست گزاران كه 
اند درصدد  پايه گذاري كرده  براي سازمان خود  افق هاي مطلوبي  و  انداز  اهداف و چشم 
اهداف داخلي گام  به  انداز سازمان  تبديل چشم  و  ارزش ها  با  رفتار كاركنان  همسوكردن 

برمي دارند.
را  خود  نفعان  ذي  كليه  انتظارات  پيوسته  كه  متعالي  سازماني  بعنوان  نيز  تام  شركت 
محقق مي سازد ،  سازو كارهاي مناسبي را جهت اين وضعيت فراهم نموده و در صدد رفع 
دغدغه هاي اصلي ترين مشتري داخلي خود يعني منابع انساني برآمده و جبران مناسبي از 
خدمات،  ايجاد فضاي كاري مناسب، حفظ كرامت و تمهيدات تبلور انديشه ها و خالقيت 

كاركنان را در برنامه خود دارد .
هم اكنون در راستاي تدوين سياستهاي جامع منابع انساني اقداماتي از جمله بهبود رويه ها 
و دستورالعمل ها آغاز شده كه اميدواريم در تحقق برنامه ها و اثربخشي آنها توفيق حاصل 

شود اما آنچه مهم است تعامل مثبت و دوسويه مديران و كاركنان در اين مسير است .
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کد: 91069
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نگاه

اج�رای  ب�ه  اش�اره  ب�ا  نف�ت  وزي�ر 
رهنموده�ای مقام معظ�م رهبری مبنی 
بر اجرای اقتص�اد مقاومتی برای مقابله 
ب�ا تحريم ه�ای غ�رب، گف�ت: يكی از 
راهكاره�ای اج�رای اقتص�اد مقاومتی 
مش�اركت و هماهنگ�ی ب�ا س�ازندگان 

تجهيزات صنعت نفت است.
مهندس رستم قاسمی با اعالم اين كه بايد 
وزارت  مجموعه  بين  اتحاد  و  همدلی  يک 
به  داخلی  صنعتگران  و  سازندگان  و  نفت 
حاضر  حال  در  كرد:  تصريح  بيايد،  وجود 
نفتی  تحريم های  بابت  از  نگرانی  هيچگونه 

نداريم.

وزارت  نظر  خالف  بر  اين كه  اعالم  با  وی 
صندوق  اندازی  راه  و  تاسيس  اليحه  نفت 
از بودجه  حمايت از سازندگان صنعت نفت 
سال جاری حذف شد، اظهار داشت: اليحه 
اين صندوق حمايت  تاسيس  برای  جديدی 
ايرانی به مجلس  از سازندگان و صنعتگران 

شورای  اسالمی ارسال می شود.
اين مقام مسوول خواستار حمايت بيشتر 
نمايندگان و اعضای كميسيون انرژی مجلس 
سازندگان  از  حمايت  صندوق  تاسيس  از 
داخلی صنعت نفت شد و در مورد برخی از 
ويژگی ها و مزيت های تاسيس اين صندوق، 
با  وام هايی  صندوق،  اين  تاسيس  با  گفت: 

توسعه  برای  بهره  بدون  حتی  و  كم  بهره 
نفت  و تجهيزات صنعت  ساخت داخل كاال 

در اختيار سازندگان ايرانی قرار می گيرد.

وزيرنفت خبر داد:

اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت

بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
صورت  به  واردات  نيست  قرار  كه  اين 

نامحدود انجام شود، در خصوص ذخيره 
با  گفت:  كشور  در  اساسی  كاالهای 
به  دستگاه ها،  همه  نزديک  همكاری 
وضعيت  اينک  هم   مركزی  بانک  ويژه 
قابل  نقطه  در  اساسی  كاالهای  ذخيره 

قبولی قرار دارد.
 دكتر مهدی غضنفری افزود: در مقطعی 
ماه های  و  گذشته  سال  پايانی  ماه های  از 
مورد  در  مشكالتی  جاری  سال  نخستين 
وجود  ارز  جايی  جابه  و  مالی  منابع  تامين 
داشت كه با همكاری بانک مركزی و پيگيری 

شبانه روزی و مساعی در دو شركت بازرگانی 
دولتی و پشتيبانی امور دام به تدريج برای 

اين مشكالت راه كارهايی جستجو شد.
پاسخ  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
به پرسشی ديگر در مورد اظهار نظر برخی 
برداشتن  مورد  در  دولت  ميانی  مقامات 
ما  كرد:  عنوان  واردات  امر  در  محدوديت ها 
قصد نداريم بازار را از طريق واردات تنظيم 
حداقل  به  را  واردات  به  اتكا  بايد  كنيم. 
واردات  ندارد  اجازه  فردی  هيچ  و  برسانيم 

بدون محدوديت را مطرح كند.

وزير صنعت:

وضعیت ذخیره كاالهای اساسی قابل قبول است

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
جوان  و  متخصص  نيروهاي  مديريت  از 
فناوري  پيچيده ترين  بر  خودرو  ايران 
ملي  توليد  درسال  خودرو  توليد  روز 

خبر داد. 
وي با اشاره به اين كه ايران خودرو كانون 
ج��ذب نخب��گان دانش��گاهي اس��ت، گفت: 
ايران خودرو با اتكا به منابع انس��اني ماهر و 
متخص��ص خود قص��د دارد گام هاي موثر و 
جدي در مس��ير بازارهاي صادراتي و تعميق 

س��اخت داخل قطعات ت��ا خودكفايي كامل 
بردارد.

مهندس نجم الدين تاكيد كرد: ايران خودرو 
در سه سال اخير با سرمايه گذاري در بخش 
و  خودرو  مجموعه هاي  و  قطعات  ساخت 

انتقال فناوري  هاي نوين در اين 
بخش، به مرحله اي از توانمندي 
بيشتر  كه  است  رسيده  صنعتي 
درصد  باالي 80  آن  محصوالت 

ساخت داخل هستند.

مهندس نجم الدين خبرداد :

عزم ايران خودرو براي دست يابي به خودكفايي در توليد خودرو و قطعات 

کد: 91070

کد: 91071

کد: 91072
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از تام
چه خبر؟

شركت تام ايران خودرو قصد دارد طي امسال بيشتر تمركز 
خود را به ارتقاي كيفيت پروژه هاي جذب شده و كاهش زمان 
اجرا و هزينه آنها با توجه به توان مهندسي داخلي معطوف 

كند.
با  خودرو،  ايران  تام  شركت  مديرعامل  زاده  شيخ  علي  مهندس 
اشاره به اين موضوع خاطرنشان كرد: شركت تام به عنوان يكي از 
شركت هاي فعال EPC كار در صنايع مختلف، خودرو، نفت، گاز و 
پتروشيمي، نيرو، ريلي، معدني و كنترل و ابزار دقيق در نظر دارد 
با توجه به توسعه بازار خوبي كه در هركدام از اين حوزه ها به انجام 
رسيده، ضمن تالش براي تسريع در روند اجراي پروژه ها، از حداكثر 
توان داخلي براي پيشبرد پروژه هاي عمراني و صنعتي كشور استفاده 

كند.
وي با بيان اين كه درحال حاضر در بسياري از صنايع با فناوري 
اجراي  تصريح كرد:  هستيم،  مواجه  واردات  محدوديت هاي  با  باال 
پروژه هاي بزرگي مثل اتوماسيون مس سرچشمه، ورود به عمليات 
تاسيسات  و  داخلي  ذوب آهن  كوره هاي  بزرگترين  از  يكي  احياي 
به  را  ميعانات گازي، منوريل كرمانشاه و ساير پروژه هاي مشابه ما 
انجام  امكان  توان فني مهندسي داخلي  اين خودباوري رسانده كه 
انجام  از  است كه پس  و جالب  دارد  نيز  را  بزرگ صنعتي  كارهاي 
برخي پروژه ها شركت هاي خارجي به دنبال پروسه كار انجام شده 

توسط نيروهاي داخلي هستند.
مديرعامل تام ايران خودرو چابک سازي، انعطاف پذير كردن پروژه ها 

پروژه ها  اجراي  زمان  و  شده  تمام  قيمت  كاهش  به  ويژه  توجه  و 
شركت  اين  جديد  رويكرد  را  جديد  صادراتي  بازارهاي  به  ورود  و 

برشمرد.
غير خودرويي  پروژه هاي  پيشرفت   ميانگين  زاده  شيخ  مهندس 
پيشرفت  ميانگين  كرد:  تاكيد  و  اعالم  درصد   25 از  بيش  را  تام 
پروژه هاي خودرويي تام نيز 73.5 درصد است كه يكي از مهمترين 
اين پروژه  ها خودرو ملي دنا است كه امسال عمليات اجرايي آن به 
اتمام مي رسد. البته فاز تكميلي توليد خودروي رانا، پروژه U90 و 
توسعه و بهينه سازي خطوط توليد از ديگر فعاليت هاي خودرويي تام 

محسوب مي شود.

مديرعامل تام ايران خودرو تاكید كرد:

كاهش قيمت تمام شده و افزايش سرعت و كيفيت پروژه ها
 رويكرد جديد شركت

در راستاي تامين بخشي از تجهيزات پروژه فوالد بردسير، 
ريخته گري  ماشين  تامين  قرارداد  خودرو  ايران  تام  شركت 

پيوسته را با يک شركت اتريشي امضا كرد.
ايران خودرو و  تام  با حضور مديرعامل  قرارداد كه  اين  بر اساس 
متعهد  خارجي  شد، شركت  منعقد  اتريشي  اين شركت  مديرعامل 
شده تا تامين ماشين  ريخته گري پيوسته را براي تام ايران خودرو 

به انجام برساند.
الزم به ذكر است سهم داخلي سازي شركت تام در اين قرارداد  
حدود 50 درصد كار است و شركت تام درصدد است كه در پروژه هاي 

فوالد سازي آتي، سهم ساخت داخل تجهيزات را افزايش دهد.
مدت زمان تامين اين ماشين حدود 16 ماه از زمان گشايش اعتبار 

اسنادي تعيين شده است.

امضاي قرارداد خريد ماشين آالت براي پروژه فوالد بردسير

کد: 91073

کد: 91074
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و  رويه ها  بهبود  راستاي  در  خودرو  ايران  تام  شركت 
انساني  منابع  و  رفاهي  خدمات  با  مرتبط  دستورالعمل هاي 

قصد دارد اقدامات جديدي را به انجام برساند.
اهميت منابع انساني ونقش منحصر به فرد آن به منزله يک منبع 

بر  بنيادي يک سازمان  اهداف  پيشبرد  در  نقشي كه  و  استراتژيک 
امكان  حد  تا  مي بايست  سازمان ها  بنابراين  نيست.  پوشيده  كسي 
آنها  دغدغه هاي  و  نيازها  به  پاسخ گويي  راستاي  در  را  خود  تالش 
داشته باشند. شركت تام با درك مناسبي از اين موضوع در نظر دارد 
بيش از پيش نقشي انگيزشي براي سرمايه هاي انساني خود ايفا كند. 
رويه ها  تا  است  قرار  ارشد  مديريت  به دستور  بنا  و  ميان  اين  در 
مورد  انساني  منابع  و  رفاهي  با خدمات  مرتبط  دستورالعمل هاي  و 

بازنگري قرار گيرد.
قرار  نظر  مد  خودرو  حواله هاي  مبلغ  افزايش  قدم،  نخستين  در   
گرفته و در اين راستا مبلغ حواله هاي نقدي خريد خودرو افزايش 

يافت و طبق روال سابق هر چهار سال يک بار پرداخت مي شود.
در اين ميان اقدامات ديگري نيز در دست انجام است كه متعاقبا 

اطالع رساني خواهد شد.

به  يزد،  استان  اردكان  فوالد  احياي  واحد  اجرايي  عمليات 
عنوان فاز نخست اين مجتمع با ظرفيت توليد 960 هزار تن 

در سال با مشاركت تام ايران خودرو آغاز شد.
فوالد  احياي  واحد  خودرو،  ايران  تام  عمومي  روابط  گزارش  به 
با هدف توليد آهن اسفنجي به عنوان يک فرآورده مياني  اردكان، 
قرار  استفاده  مورد  فوالد  توليد  براي  فوالدسازي  واحدهاي  در  كه 
اين  از  بهره برداري  با  كه  رسيد  خواهد  بهره برداري  به  مي گيرد، 
به  تن   ميليون  از يک  بيش  در مجتمع،  فوالد  توليد  آغاز  و  واحد 
تام  اين ميان  افزوده خواهد شد. در  ظرفيت توليد فوالد در كشور 

ايران خودرو با تكيه بر تجربيات مشابه فوالدسازي در ساير پروژه ها 
مسووليت اجرا، تامين و ساخت آن را بر عهده دارد.

با توجه به اين كه ذخاير كک كشور براي توليد فوالد بسيار كم ياب 
به  در كشور  گاز  بر ذخاير غني  تكيه  با  اسفنجي  آهن  توليد  است، 
عنوان يک مزيت نسبي در توليد فوالد مطرح است. هم اكنون ظرفيت 
توليدي واحدهاي احياي مشابه اين طرح حدود 800 هزار تن در سال 
است در حالي كه در پروژه اي كه تام ايران خودرو تقبل كرده ظرفيت 
توليد 20 درصد بيشتر است. الزم به ذكر است برنامه ريزي براي اتمام 

پروژه طي مدت 27 ماه در نظر گرفته شده است.

آغاز عملیات اجرايي فاز نخست فوالد اردكان
 توسط تام ايران خودرو

رويه هاي مرتبط با خدمات رفاهي و منابع انساني بازنگري مي شود

کد: 91075

کد: 91076
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مسابقات  سري  يک  دارد  قصد  خودرو  ايران  تام  شركت 
و  ايران خودرو  صنعتي  گروه  همكاران  حضور  با  را  شطرنج 

ربات شطرنج باز برگزار كند.
 اين مسابقات كه به روش نيمه سريع و سوييسي خواهد بود، پاييز 

امسال در محل شركت تام ايران خودرو برگزار مي شود. 
نفري،   50 حداكثر  و    30 حداقل  پذيرش  ظرفيت  به  توجه  با 
بازيكن 30  هر  بازي براي  زمان  و  برگزار  دور  هفت  در  مسابقات  
دقيقه تعيين شده است) روز اول 3 دور و روزهاي دوم و سوم 2 دور 

برگزار مي شود(
اين جمع  و  شد  نخواهند  بازنده حذف  نفرات  مسابقات  اين  در   

امتيازات باالتر است كه شش نفر برتر را مشخص مي كند.
باشند،  كرده  يكسان كسب  امتيازات  بازيكن  چند  يا  دو  چنانچه 
براي تعيين رتبه آنها از روش شكستن امتياز به شرح زير و به ترتيب 

اولويت استفاده خواهد شد.
الف( بوخ هولز قطع شده )1(        ب( بوخ هولز قطع شده )2(

ج( بوخ هولز متوسط )1(             و( مجموع بوخ هولز
به شش نفر برتر جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

با شروع پروژه نوسازي كوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان

آغاز احياي قلب فوالد كشور
 با حضور تام ايران خودرو 

و  بازسازي  عمليات  فوالد كشور،  در صنعت  بار  اولين  براي 
نوسازي كوره بلند شماره 2 ذوب اهن اصفهان كه سنگين ترين 
افزايش ظرفيت  به منظور  اين واحد صنعتي  تاريخ  تعميرات 
خودرو  ايران  تام  شركت  حضور  با  مي شود،  محسوب  توليد 

آغاز شد.

بلند  كوره  ايران خودرو،  تام  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
شماره2 ذوب آهن اصفهان پس از 16 سال كار مداوم و ركورد توليد 
بيش از 21 ميليون تن چدن بدون توقف، به دليل مشكالتي كه در 
بدنه آن و ورودي هاي هواي دمشي به وجود آمد در اوايل خردادماه 

متوقف شد تا پروژه نوسازي آن آغاز شود . 
در اين پروژه تعميرات اساسي  درجه يک كوره به همراه نوسازي 
تعويض  و  كوره  اتوماسيون  و  برقي  مكانيكي،  تجهيزات  بازسازي  و 
بدون  سيستم  به   )Belly( زنگ  با  سيستم  از  مواد  شارژ  سيستم 
زنگ)Bell Less( انجام خواهد شد. شركت تام ايران خودرو مجري 
قسمت تجهيزات برق و اتوماسيون اين پروژه به صورت EPC است .

 نوسازي سيستم اتوماسيون بخش هاي بارگيري، كوره و تجهيزات 
جانبي، كائوپرها و دمش، و شارژ و توزين و اتاق هاي كنترل  همچنين 
تمام  به منظور كنترل آسان    Level2 اتوماسيون سيستم كنترل 
پارامترهاي تكنولوژي كوره در اسكوپ پروژه تام ايران خودرو است.

شركت تام ايران خودرو پس از يک سال پيگيري مستمر و رقابت 
با شركت هاي صاحب نام  و تجربه در حوزه اتوماسيون صنايع معدني 
برنده مناقصه اين پروژه در اسفندماه سال گذشته شده بود و در حال 

حاضر اجراي پروژه بر عهده گروه كنترل و ابزار دقيق است.

ربات شطرنج باز تام در مقابل همكاران گروه صنعتي ايران خودرو!

کد: 91077

کد: 91078
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کوتاه از

انرژی و صنعت

ايران در نيمه نخست سال جاری ميالدی باالترين رقم رشد 
توليد فوالد خام را در بين 20 توليدكننده بزرگ دنيا كسب 

كرد.
ب��ر اس��اس پژوهش دانش��گاهی ك��ه به تازگ��ی ص��ورت گرفته، 
 توليدكنندگان فوالد خام كشور در نيمه نخست سال 2012 با توليد 
بيش از هفت ميليون و 300 هزار تن، رش��د 9.5 درصدی را به ثبت 
رس��اندند كه در بين 20 توليدكننده ب��زرگ فوالد دنيا باالترين رقم 

رشد محسوب می شود.
اين در حالی است كه در اين مدت متوسط رشد توليد فوالد خام 

دنيا كمتر از يک درصد )0.9 درصد( بوده است. 

ايران بر سكوی نخست رشد توليد فوالد جهان ايستاد

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 1288 كيلومتر راه آهن 
در سراسر كشور در قالب طرح مهر ماندگار در حال اجراست 
كه تا پايان سال 990 كيلومتر آن به بهره برداري خواهد رسيد.

احمد صادقي با اعالم اين خبر افزود: 77 درصد اين پروژه ها كه 
هفت طرح ريلي را شامل مي شود با توجه به حمايت هاي همه جانبه 
از سوي دولت و تخصيص به موقع اعتبارات تا پايان امسال افتتاح 

مي شود.
داد:  ادامه  پروژه  اين هفت  اتمام  براي  اعتبار الزم  درباره  صادقي 
اين پروژه ها 27 ميليون و 753 هزار  براي تكميل  نياز  مبلغ مورد 
ميليون ريال است كه عالوه بر بودجه سنواتي از محل مهر ماندگار 

تامين اعتبار مي شود.

بهره برداري از 990 كيلومتر راه آهن مهر ماندگار تا پايان سال

چند  بدهی های  ماندن  معوق  با  همزمان 
به  نيرو  وزارت  برقی  تومانی  ميليارد  هزار 
سازندگان و پيمانكاران ايرانی، وزارت نيرو 
ساخت يک نيروگاه برق سيكل تركيبی را 

به صورت رايگان در عراق آغاز كرد.
به گزارش مهر، در حال حاضر حجم بدهی های 
بخش  سازندگان  و  پيمانكاران  به  نيرو  وزارت 
خصوصی از مرز پنج هزار ميليارد تومان گذشته 

است.
در اين ميان، به منظور تكميل و راه اندازی 
صنعت  در  فقط  دولت  ماندگار  مهر  طرح های 
برق و نيروگاه سازی به بيش از پنج هزار ميليارد 

تومان منابع مالی و اعتباری نياز است.

ساخت نيروگاه رايگان هديه وزارت نيرو براي عراق 
کد: 91081

کد: 91080

کد: 91079
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هفتم  تا  پنجم  شريف،  رباتيک  آزاد  مسابقات  دوره  اولين 
مهر ماه سال جاري در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود.

مهندسي  دانشكده  برنامه  فوق  گروه  رسانا  فرهنگي  علمي  كانون 
و  دانشجويان  به  اتكا  با  دارد  نظر  در  شريف  صنعتي  دانشگاه  برق 
با كمک هاي مسووالن دانشگاه صنعتي شريف و ساير سازمان ها و 

شركت هاي مرتبط، مسابقات بزرگ رباتيک كشوري را برگزار كند.
سطح  در  و  ساالنه  صورت  به   1997 سال  از  رباتيک  مسابقات 
مسابقات  می شود.  انجام  دنيا  معتبر  دانشگاه های  بين  بين المللی 
جهانی ربوكاپ كه هر سال يک بار برگزار می شود، بيشترين اعتبار 

را در سطح جهان دارد.

برگزاري اولين دوره 
مسابقات آزاد رباتيك شريف

قرار داد هاي  در  الزامي  بندي  آوردن  از  نفت  وزير  معاون 
هدف  با  خصوصي  بخش  به  نفت  صنعتي  واحد هاي  واگذاري 
كاهش حوادث و تامين HSEQ واحد ها بعد از واگذاري خبر 

داد.
غالمحسين بيات با اعالم اين كه سازمان خصوصي سازي نيز شرط 
واگذاري  واحد هاي   HSEQ تامين  بر  مبني  خصوصي  بخش  الزام 
نگراني  الزام  اين  با  كرد:  خاطر نشان  است،  پذيرفته  قرار داد ها  در  را 
بخش خصوصي  به  واگذار شده  واحد هاي  در  ايمني  كاهش ضريب 

از بين مي رود.
وي در پاسخ اين كه گفته مي شود حادثه پيش آمده در پتروشيمي 
بندر امام خميني )ره( به دليل بي توجهي بخش خصوصي به موارد 
پتروشيمي  ندارد.  صحت  موضوع  اين  گفت:  است،  بوده  ايمني 
بندرامام)ره( در حال حاضر توسط بخش دولتي اداره مي شود و قرار 

است در آينده به صورت هلدينگ واگذار شود.

معاون وزير نفت:

الزام بخش خصوصي
 به تامين امنيت واحد ها بعد از واگذاري

سال  ابتدای  از  همسايه  كشورهای  به  ايران  برق  صادرات 
جاری تاكنون افزون بر 46 درصد در مقايسه با زمان مشابه 

سال گذشته رشد داشته است.
بنا بر اعالم وزارت نيرو، از ابتدای سال جاری تاكنون بيش از سه 
هزارگيگاوات ساعت برق به كشورهای همسايه صادر كرده كه اين 
ميزان 23.46 درصد در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته افزايش 

نشان می دهد.
با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، مصرف برق در كشور كاهش 
به  برق  صادرات  افزايش  برای  را  مناسبی  زمينه  امر  اين  و  يافته 

كشورهای همسايه فراهم كرده است.

رشد بيش از 46 درصدی صادرات برق ايران

کد: 91082

کد: 91083

کد: 91084
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گفتگو

با توجه به راهبردهاي جديدي كه در حال اجراست درصدد 
با مهندس رادمنش  باشيم  تا گفت و گويي داشته  بر آمديم 
مهم  هاي  پروژه  وضعيت  آخرين  از  هم  تا  مقام شركت  قائم 

شركت بپرسيم ، هم از راهبردهاي جديد.
باالي  حجم  به  توجه  با  است  معتقد  رادمنش  مهندس 
سال  امسال   ، اجراست  حال  در  اكنون  هم  كه  پروژه هايي 
مهمي در به ثمر رسيدن پروژه هاي تام ايران خودرو خواهد 

بود.
به گفته وي اجرايي كردن پروژه هاي جذب شده با باالترين 
كيفيت ممكن و در كمترين زمان مورد تأكيد قرار گرفته است 
پروژه  براي جذب  ديناميک  ماهيت  ايران خودرو يک  تام  و 

دارد.
● با توجه به تحوالت اخيري كه در شركت به وجود آمده، 
جديد  رويكرد  كه  آمده  پيش  سوال  اين  خيلي  براي  شايد 
پيشبرد  روند  بود،  خواهد  چگونه  پروژه ها  براي  شركت 

پروژه ها به چه شكل پيگيري خواهد شد؟ 
با توجه به پتانسيل بااليي كه در حوزه  ايران خودرو  شركت تام 
پروژه هاي  جذب  در  بااليي  قابليت  داراي  دارد،  مهندسي  فني 
از  استقبال  بر  عالوه  شركت  اين  حاضر  حال  در  است.  تخصصي 
پروژه ها و فرصت هاي مناقصات برگزار شده پيش رو، بر اجرايي كردن 
پروژه هاي جذب شده با باالترين كيفيت ممكن و در كمترين زمان 

تمركز كرده است. به نوعي اين پروژه ها هركدام يک صنعت هستند. 
به عنوان مثال از منوريل كرمانشاه مي توان به عنوان بزرگترين پروژه 
صنعتي منوريل در كشور ياد كرد يا همچنين در پروژه هاي فوالدي 

و نفتي نيز وضعيت به همين منوال است.
در  درآمد شركت  تامين  توجه  قابل  بخش  همچنان  آيا   ●

بخش خودرو متمركز خواهد بود؟
تام ايران خودرو سابقه درخشاني در حوزه خودرو داشته است ولي 
در چند سال اخير تغيير رويكرد قابل توجهي داده و هم اكنون حجم 
به  است.  داشته  توجهي  قابل  افزايش  خودرويي  غير  هاي  فعاليت 
طوري كه سهم89 درصدي پروژه هاي غير خودرويي در سال 1386 
به 10 درصد در سال 90  و در مقابل سهم بازار غير خودرويي از 11 

درصد به 90 درصد در مدت ياد شده رسيده است.
توضيح  شركت  پروژه هاي  مهمترين  خصوص  در  لطفا   ●
دهيد كه در چه وضعيتي قرار دارند و برنامه هاي پيش رو در 

خصوص آنها چيست؟
 در بخش نفت، در پروژه نصب تجهيزات CNG مي توانم بگويم 
تعهداتمان در خصوص نصب تجهيزات  كه عملكرد خوبي داشتيم. 
100 جايگاه CNG با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به انجام 
 CNG رسيد و قراردادمان با هسا نيز نصب تجهيزات 115 جايگاه
است كه قسمت اصلي كار يعني خريد تجهيزات به انجام رسيده است 
و منتظر آماده سازي زيرساخت ها از سوي كارفرما هستيم همچنين 
مشكلي   CNG جايگاه هاي  به  فروش  از  پس  خدمات  ارايه  براي 
نداريم و در قالب طرحي در حال بهبود ارايه اين خدمات هستيم كه 

به لطف خدا در آينده نزديک جزييات آن اعالم خواهد شد.
● پروژه ميعانات گازي 

پروژه احداث تاسيسات ذخيره سازي و اندازه گيري ميعانات گازي 
در عسلويه، با توجه به مباحث تحريم، يک پروژه استراتژيک با اولويت 
باالست. چالش ما تعهداتي بوده كه شريک ما در كنسرسيوم انجام 

نداده و شركت تام بايد عهده دار سهم آن نيز باشد. تا چند 
ماه آينده اين پروژه نيز به روال عادي خود باز مي گردد. 
در اين پروژه تامين بر عهده شريک تام و اجرا با شركت 
تام بود كه با وضعيت موجود بايد تامين تجهيزات را نيز 

خودمان انجام دهيم.

پروژه هاي شركت خواهد بود

قائم مقام تام ايران خودرو:

امسال سال مهمي در به ثمر رسيدن

کد: 91085
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● صنايع معدني 
با توجه به تعريف هشت طرح مس در كشور تالش ما بر اين است 
با توجه به تجربه خوبي كه در مس  بازار  از اين  كه سهم مناسبي 
سرچشمه داشتيم، كسب كنيم. صنايع معدني با توجه به تحريم هاي 
اين  نياز داخل و صادرات،  به  توجه  با  و  نفتي وضعيت خوبي دارد 
در  بخش خصوصي  را  پروژه ها  از  خيلي  است.  يافته  اهميت  حوزه 
دست دارد و پيچيدگي هاي كار با بخش خصوصي كمتر است كه در 
اين زمينه مثال خوب آن فوالد بردسير است كه كارفرما خصوصي 

است و مشكلي براي تامين مالي ندارد.
● صنايع نيروگاهي

در حوزه صنايع نيروگاهي پروژه جديدي براي احداث پست برق 
مسكن مهر گلبهار را شروع كرده ايم. با توجه به اين كه اين طرح 
يک طراحي جديد و استثنايي داشته، بهينه سازي بسيار خوبي در 
كه  است  اهميت  با  بسيار  تام  شركت  براي  است.  شده  ايجاد  آن 
براي اولين بار چنين پروژه اي را اجرايي مي كند. اين پروژه عالوه بر 
سود دهي مناسب مي تواند زمينه بسيار خوبي براي تداوم مشاركت 

تام در ساير پروژه  هاي مشابه داشته باشد. 
● صنايع ريلي

كرمانشاه  منوريل  پروژه  حاضر  حال  در  ريلي  صنايع  حوزه  در 
خود  نوع  در  كه  است  ملي  پروژه هاي  از  يكي  پروژه  اين  داريم.  را 
در  آن  اجرايي  كار  مي شود.  محسوب  منوريل  پروژه  بزرگترين 
بخش هاي مختلف شروع شده و پيشرفت مناسبي نيز داشته است. 
اختصاص  در  كارفرما  توانايي  خصوص  اين  در  اهميت  حائز  نكته 
بودجه به پروژه است كه طبيعتا با توجه به وسعت كار، حجم فعاليت 

در كارگاه هاي ما را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
ثمر نشستن  به  براي  امسال سال مهمي  تفاسير  اين  با   ●

پروژه ها خواهند بود
پيش بيني ما اين است كه امسال پروژه هاي شركت تام به مرحله 
افزايش  شدت  به  اجرايي  و  مهندسي  كار  حجم  و  برسند  اجرايي 

مي يابد.
● ميانگين پيشرفت پروژه ها چقدر است؟

ابتداي  در  غيرخودرويي  پروژه هاي  فيزيكي  پيشرفت  ميانگين 
براي  فيزيكي  پيشرفت  ميانگين  و  درصد  از 25  بيش  سال 1391 

پروژه هاي خودرويي 73.5 درصد بوده است.
● حضور در مناقصات با توجه حجم زياد پروژه هاي موجود 

آيا براي امسال پر رنگ  خواهد بود؟
در  حضور  خوب  فرصت هاي  كه  است  اين  اكنون  هم  ما  رويكرد 
صنايع غير خودرويي را از دست ندهيم و در اين خصوص از ابتداي 
امسال تا انتهاي تيرماه در 11 مناقصه شركت كرده ايم كه اسناد آنها 
در مرحله بررسي قرار دارد و سه فرصت خوب نيز براي جذب پروژه 
داريم. همه اينها بيان گر اين است كه تام ايران خودرو يک ماهيت 
ديناميک براي جذب پروژه دارد. البته بايد مراقب باشيم كه در حد 

توان خود براي جذب پروژه ها اقدام كنيم.
پروژه ها  جذب  در  شما  حضور  معيار  ترتيب  اين  به   ●

چيست؟
البته  با مزيت اجرايي حركت كنيم و  بايد به سمت مناقصات  ما 
سودهي الزم جزء الينفک اين پروژه ها نيز هست. ترجيح ما اين است 
پروژه هايي كه موانع چندان زيادي براي كار اجرايي ندارند انتخاب 

شود و به عنوان مثال ايجاد پست برق يكي از اين موارد است.
● سوددهي كدام حوزه هاي كسب  وكار بيشتر است؟

پروژه هاي فوالد داراي سوددهي باالتري هستند و ما نيز به عنوان 
يک EPC كار خوب مطرح هستيم. با توجه به حسن انجام كاري كه 
در برخي پروژه ها داشتيم در برخي پروژه ها به دليل كيفيت كار تام، 
كارفرما مايل بوده به صورت انحصاري و خارج از تشريفات مناقصه 

با ما فعاليت كند.
● آيا اخيرا براي اخذ پروژه جديدي نيز مذاكراتي كرده ايد؟

به  تبديل  كه  است  طرح  سه  پيگيري  حال  در  خودرو  ايران  تام 
مهر  مسكن  برق  پست  ذوب آهن،  بلند  كوره  يكي  شده اند.  قرارداد 
گلبهار و فوالد اردكان هستند. براي فوالد خليج فارس نيز مذاكراتي 

شده كه در حال بررسي آن هستيم.
به  نيز  را  كاري جديدي  اضافه كردن سرفصل  آيا قصد   ●

فعاليت هاي فعلي داريد؟
خير؛ فعال كار با همين گرو ه ها پيگيري خواهد شد ولي كار جديدي 
كه قصد پياده سازي آن را داريم حركت به سمت ايجاد واحدهايي 
با ماهيت اجرايي مستقل)BU( است. بايد در اين قسمت محتاطانه 
عمل كنيم. در ابتدا كار را با يكي از واحدها آغاز خواهيم كرد؛ در 
واقع شركت هاي مجازي تشكيل خواهند شد كه سياست هاي كلي را 
از تام دريافت مي كنند ولي سياست جزيي آن تابع تصميم گيري هاي 
براي  امر   اين  ديگر  عبارت  به  است؛  مربوطه  بخش  درگير  عوامل 
انجام  اداري  بوروكراسي  حجم  كاستن  و  پروژه ها  كار  در  تسريع 

مي شود.
ارايه  روي  بر  اندازه  چه  تا  تام  شركت  مهندس  آقاي   ●
خدمات پس از ساخت حساب كرده است و مي خواهم بدانم 
ضمانت  شركت  براي  ها  پروژه  اين  در  گارانتي  بحث  چقدر 

اجرايي مي آورد؟
بحث خدمات آن چنان كه در در حال حاضر در صنعتي مثل خودرو 
و براي محصول وجود دارد، در پروژه هاي پيمانكاري مطرح نيست. 
پروژه ها  در   EPC كارهاي  المانهاي  از  برخي  در  گارانتي  مبحث 
اتمام  از  نگهداري پس  و  تعمير  آنچه كه در خصوص  مطرح است. 

و تحويل پروژه ها مطرح است در قالب يک قرارداد مطرح مي شود.
به عنوان مثال خدمات در برخي پروژه ها مثل كارگو فرودگاه امام 
خميني)ره( كه با سودآوري خوبي همراه است، بحث نگهداري پروژه 
اهميت بااليي دارد و مورد نظر كارفرما نيز بود و براي آن قرارداد 

جداگانه امضا خواهد  شد. 

شركت تام ايران خودرو با توجه به پتانسيل بااليي كه در حوزه فني مهندسي دارد، 
داراي قابليت بااليي در جذب پروژه هاي تخصصي است. در حال حاضر اين شركت عالوه 

بر استقبال از پروژه ها و فرصت هاي مناقصات برگزار شده پيش رو، بر اجرايي كردن 
پروژه هاي جذب شده با باالترين كيفيت ممكن و در كمترين زمان تمركز كرده است.
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نشان  را  بعدظهر  شش  ساعت  عقربه هاي  تيرماه   27 روز  عصر 
مي دهد. هواپيما نه چندان آرام اما سالمت بر روي پهناي باند آرام 
مي گيرد، خلبان دماي هواي بيرون را حدود 40 درجه اعالم مي كند 

و مسافران يكي پس از ديگري از هواپيما پياده مي شوند.
باراني شد  ناگهاني  طور  به  تهران  هواي  كه  زماني  همان  درست 
مردم اين شهر تنها شاهد كمي گرد و خاك و طوفان بوده اند و به 
گفته ساكنين آنجا باران به ندرت مي بارد و وقتي هم كه شروع به 
باريدن مي كند اهالي خانه دست به دعا مي شوند! اين است داستان 

گرماي كوير سرخ و خانه هاي گلي.
بادگيرها. دياري كه حرم گرماي آن ذهن  يزد است، شهر  اينجا 
ديده  آب  كوره  در  كه  گلي  خشت هاي  همان  سمت  به  را  آدمي 
مي شوند، متبادر مي كند. شايد بي اغراق نباشد كه گفته اند يزد اولين 
شهر خشتی و دومين شهر تاريخی جهان بعد از شهر ونيز ايتالياست؛ 
پس كوچه هاي شهر را كه گز مي كني انگار كه در حال ورق زدن 
مي يابي! همه چيز  ديگر  زماني  در  را  باشي، خود  تاريخ  كتاب هاي 

دست نخورده و اصيل، مثل مردمانش.
زمان زيادي براي سير نداشتم؛ تنها موفق به رويت نماي بيروني 
به همت  تيموری  دوره  در  كه  اميرچخماق شدم. مسجدي  مسجد 
امير جالل الدين چخماق شامی حاكم يزد از امرا و سرداران و مقرب 
درگاه شاهرخ و زن او ستی )بی بی( فاطمه خاتون احداث شد. اين 
زيبايی،  حيث  از  و  رسيده  پايان  به  ق  ه�.   841 سال  در  مسجد 

وسعت، اهميت و اعتبار بعد از مسجد جامع شهر قرار دارد.

با اين حال اين با تمام ابهت خود به مانند نخل معروف يزدي ها كه 
به دورش حصاري كشيده بودند، محزون آرميده بود و البته با درهاي 
ورودي بسته! تنها رسيدگي مسووالن استان براي مردمي كه از اين 
طالي گلي بازديد مي كنند بوي تازه جگر و كباب از مغازه هايي بود 

كه در زير گذر اين مسجد خاطر هر رهگذر وطن دوستي مي آزرد.
تيرماه  يعني روز 28  بگذريم صبح فرداي آن روز  از حواشي كه 
قرار بر افتتاح طرح واحد احياي فوالد اردكان يزد بود كه كار آن به 
شركت تام ايران خودرو به عنوان پيمانكار اصلي با مشاركت يكي از 

شركت هاي داخلي واگذار شده است.
اردكان؛ يعني محل احداث طرح ترك  به قصد  را  صبح زود يزد 
كردم. حدود 70 كيلومتر راه فاصله اين دوشهر است. اردكان و ميبد 
دو شهر صنعتي استان يزد محسوب مي شوند و كمي تعجب كردم 
كشور  فوالد  قطب هاي  از  يكي  عنوان  به  اردكان  شنيدم  كه  وقتي 
معروف است و منطقه به شدت فوالد خيز است، آن هم در برهوتي 

بي آب و علف.
با هر مشقتي بود و البته با كمک همكار خوبم جناب مهاجر كه 
يافتم.  را  افتتاح  محل  بود،  شده  مستقر  محل  در  اينجانب  از  قبل 
حدود ساعت 9 صبح بود اما اما دماي هوا ظهر تهران را القا مي كرد. 
به جمع دوستان تام در محل سالن افتتاح پيوستيم. همه چيز مرتب 
به نظر مي رسد، صندلي ها مرتب چيده شده و بساط ميوه و شيريني 
تام  بزرگ  بنر  بود و در كنار همه دو  راه  به  نيز  البته آب خنک  و 
ايران خودرو نيز خودنمايي مي كرد ولي جمعيت چنداني در مراسم 

طعم فوالد در دهان گس تابستان!
محمد كياني – واحد روابط عمومي

کد: 91086
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حضور نداشتند حدود ساعت 10 بود كه مراسم به طور رسمي آغاز 
شد، با اين كه پالكاردهاي زيادي در راستاي خوش آمد براي برخي 
مقام هاي مسوول از جمله نماينده اردكان، استاندار، امام جمعه و ... 
بر روي ديوارها نصب شده بود اما خبري از افراد مدعو نبود و در ذهن 
خود باز هم بي مهري هاي وارده به بخش خصوصي را مرور مي كردم!

مجتمع  وضعيت  خصوص  در  توضيحاتي  مراسم  مجري  ابتدا  در 
نيز مطرح  اردكان كه داستان آن در زمان دو دولت گذشته  فوالد 
بوده، ارايه كرد. اين مجتمع اخيرا از سوي بخش خصوصي خريداري 
شده و سرمايه گذاري قابل توجهي در وانفساي بدقلقي بانک ها براي 
هزار  دو  قرارداد  يک  و  است  شده  آن  در خصوص  تسهيالت  ارايه 
ميليارد ريالي به صورت ارزي و ريالي براي آن به امضا رسيده است.

در اين مراسم نماينده اردكان از طريق تلفن همراه مهمان برنامه 
بود و با همه نويزي كه به دليل ارتباط تلفني منتشر مي شد، اظهار 
اميدواري شد كه اين پروژه با به موقع به ثمر رسيدن ضمن ايجاد 

اشتغالزايي مناسب كمک مهمي به توسعه صنعتي منطقه كند.
در ادامه فرماندار اردكان به پشت تريبون آمد تا از اهميت صنعت 
فوالد بگويد و خاطرنشان كند كه هم اكنون فوالد يكي از مولفه هاي 
از كار  اقتصادي كشورهاي صنعتي است و در سال حمايت  قدرت 
براي مردم و جواب  است  قلبي  توليد قوت  رونق  ايراني،  و سرمايه 

محكمي به تحريم ها و ايادي استكبار.
مهندس اعزازي از شركت آميار فوالد به عنوان مشاور پروژه نيز با 
ذكر مزاياي توليدي در اين مجتمع تاكيد كرد: در كنار وجود منابع 
سنگ آهن براي يک پلنت توليدي موضوع حمل و نقل، برق، نيروي 
فوالد  بسيار مهم هستند كه خوشبختانه مجتمع  عوامل  از  انساني 

اردكان حائز چنين شرايطي هست.
البته او توليد فوالد در فاز نهايي را يک ميليون تن ارزيابي كرد و 
درباره واحد احياي آن گفت: اين واحد با 20 درصد ظرفيت بيشتر 

نسبت به واحدهاي مشابه خود راه اندازي خواهد شد.
از  يكي  شايد  در  به  من  نگاه  و  بود  گرم  همچنان  سالن  هواي 

چهره هاي شاخص مسووالن دولتي را ببينم كه بي فايده بود.

آخرين نفر مهندس آسايش قائم مقام گروه معدني تام بود كه به 
اهميت ويژه اي كه  به دليل  پروژه  اين  تريبون رفت و گفت:  پشت 
ديگري  و  تام  يكي  حوزه صنعتي  در  نام آشنا  دو شركت  به  داشت 
MMTE كه صاحب اليسنس و روش توليد است با ظرفيت توليد 

960 هزار تن در سال واگذار شده است.
وي اين طور توضيح داد كه تام بعد از حضور در صنايع خودروسازي 
به اين جمع بندي رسيد كه بتواند از تجارب خود در حوزه فوالد 
نيز بهره  ببرد و جالب است بدانيد كه برخي ايستگاه هاي CNG در 
استان يزد نيز حاصل كار گروه نفت و گاز تام در اين استان است كه 

به بهره برداري رسيده است.
پس از پايان مراسم جملگي حضار به سمت محل افتتاح طرح كه 
در همان نزديكي ها بود عزيمت كردند و كلنگ اول توسط امام جمعه  

مربوط به روستاي سرو در همان نواحي است، زده شد. 
با اين كه هنوز كلنگ افتتاح به زمين نخورده بود، لدرها و كاميون 

هاي خاك برداري كار خود را آغاز كرده بودند.
وزش كامال محسوس باد گرماي هواي ظهر منطقه را از ياد همه 
برده بود. چند كانكس نيز در اطراف محل افتتاح ديده مي شد كه 
استراحتگاه داغ كارگران خسته به شمار مي رفت و گفته مي شد كه 
بدون وجود كولر، اين كانكس ها مثل كوره داغ مي شوند و خودتان 
تصور كنيد لذت استراحت در چنين مكاني براي كارگران گرمازده را!

مديرعامل مجتمع، برخي مسووالن محلي و مهندس ظفرمند قائم 
مقام شركت نفرات بعدي بودند كه كلنگ روبانپيچ شده را در محل 
مخصوص خود به زمين زدند. البته ساير تشريفات مثل دود اسفند 

و قرباني نيز مهيا بودند.
 در نماي پشت جمعيتي كه نظاره گر مراسم افتتاح بودند گرد و 
خاكي ديده مي شد كه حاصل فعاليت بيل هاي مكانيكي و عمليات 
خاك برداري بود و من همچنان در فكر اين بودم كه آب مورد نياز 
تامين  چگونه  استان  منطقه  كويري  وضعيت  با  فوالد  توليد  براي 
به ذهنم  اين شعر مرحوم سهراب  ناخودآگاه  به طور  خواهد شد و 

مي آمد "زندگی نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است..."
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● در خصوص مجتمع فوالد اردكان گويا سه فاز براي بهره 
برداري كامل در نظر گرفته شده است، در مورد آنها توضيح 

دهيد كه شامل چه قسمت هايي هستند؟
فاز اول مجتمع مربوط به توليد آهن اسفنجي است كه قرارداد آن 
با كنسرسيوم شركت تام و MMTE نهايي شده است. اين قرارداد 
به صورت EPC است اما براي تسريع در اجراي كارهاي مقدماتي، 
بخش هايي از كار كه عمدتا شامل كارهاي سيويل و استيل استراكچر 
مي شود در چارچوب قرارداد Early Work به كنسرسيوم واگذار 
شده است. همچنين در كنار اين قرارداد موضوع تامين زيرساخت هاي 
پروژه نيز مطرح است كه شامل ساخت زيربناهاي اوليه آبرساني از 
از  بيش  كه  است  كيلومتر  به طول 18  اختيار شركت  در  چاه هاي 
90درصد پيشرفت داشته است. قرارداد كنسرسيوم ياد شده شامل 
با توليد ساالنه  احداث كارخانه احياي مستقيم به روش ميدركس 
960 هزار تن آهن اسفنجي است كه طبق قرارداد بايد طي 27 ماه 

به بهره برداري برسد و شركت تام ايران خودرو هم اكنون با تجهيز 
كارگاه پروژه، عمليات اجرايي را آغاز كرده است. فاز دوم كه طرح آن 
نهايي شده، ساخت واحد فوالدسازي به ظرفيت يک ميليون و 100 
هزار تن است كه در اينجا توليد ما بيلت خواهد بود. در فاز سوم نيز 

احداث واحد نورد برنامه ريزي شده است.
● آيا اقليم منطقه و شرايط خاص محيطي مشكلي براي كار 

به وجود نخواهد آورد؟
سه  و  مي شود  محسوب  فوالدسازي  ويژه  منطقه  واقع  در  اينجا 
ارفع در كنار آن  اردكان، فوالد غدير و فوالد  كارخانه گندله سازي 
 160 فاصله  در  آهن  سنگ  اوليه  مواد  وجود  دليل  به  دارند.  قرار 
بود.  تمام شده چشم گير خواهد  كيلومتري مجتمع، كاهش قيمت 
اوليه طرح آهن اسفنجي كه  اردكان مواد  قرار است مجتمع فوالد 
گندله است را از گندله سازي اردكان تهيه كند و توافقات الزم با اين 
كارخانه نيز به انجام رسيده است. در فاصه 175 متري ما نيز يک 

پس از افتتاح مجتمع فوالد اردكان

مدير پروژه:

يزد به قطب هاي فوالد كشور مي پيوندد

پيش  فرصتي  اردكان،  فوالد  مجتمع  پروژه  افتتاح  در خالل 
آمد تا با مدير پروژه مجتمع گفت و گوي كوتاهي داشته باشيم. 
اين  براي  و  بسازد  فوالد  كوير  دل  از  است  قرار  كه  مجتمعي 
كار ابتدا طرح واحد احياي آن كه توليد كننده آهن اسفنجي 

خواهد بود، كليد خورده است.
به  اين طرح  قالب مجري  در  ايران خودرو  تام  ميان  اين  در 
صورت مشاركتي كار واحد احيا را به انجام خواهد رساند و با 
تجربه اي كه از احداث چنين واحدي كسب خواهد كرد زنجيره 

فعاليت هاي تام در زمينه فوالدسازي تكميل مي شود.
هم اكنون طرح هاي مختلفي از فوالد در كشور موجود است 
كه هركدام بنا به داليلي داراي تاخير در بهره برداي هستند اما 
اين طور كه عنوان شده مجتمع فوالد اردكان با ظرفيت بيش از 
يک ميليون تن فوالد و با تمهيداتي كه در نظر گرفته شده در 

اوايل سال 1395 به بهره برداري خواهد رسيد.
در صورتي كه تمايل داريد در خصوص توليد فوالد در منطقه 
بخش  حضور  و  طرح  اقتصادي  توجيه  يزد،  استان  كويري 
كنيد،  كسب  بيشتري  اطالعات  منطقه  فوالد  در  خصوصي 
مدير  هادي،  منوچهر  مهندس  با  ذيل  گوي  و  گفت  مي توانيد 

پروژه مجتمع فوالد اردكان يزد را بخوانيد.

کد: 91087
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خط راه آهن فرعي است كه مي توان از آن انشعاب گرفت، ضمن اين 
كه با خط اصلي راه آهن نيز دو كيلومتر فاصله داريم.

● به فوالدخيز بودن منطقه اشاره كرديد، با توجه به اين 
موضوع چه تصوري از آينده توليد در منطقه داريد؟

تصور من اين است كه در آينده نه چندان دور استان يزد به سه 
قطب اول فوالد كشور بپيوندد. در حال حاضر رتبه هاي اول تا سوم 
را به ترتيب اصفهان، خوزستان و هرمزگان به خود اختصاص داده اند.
● آقاي مهندس با توجه به شرايط خشک منطقه و كمبود 
آب، در آينده تامين آب واحد فوالدسازي براي شما به چالش 

تبديل نخواهد شد؟
مجتمع فوالد اردكان حدود 95 ليتر در ثانيه آب دارد كه چاه هاي 
آن خريداري شده و مالكيت آن در اختيار مجتمع است و مشكلي 

در اين خصوص نخواهيم داشت.
● آيا استفاده از اين آب براي مردم منطقه به لحاظ كاهش 
وجود  به  مشكلي  خانگي  مصرف  براي  زيرزميني  آب هاي 

نمي آورد؟
خير؛ چرا كه اين آب ها در مصرف شهري يزد قرار ندارد. 

● ميزان سرمايه گذاري براي طرح به چه ميزان بوده است؟
ارزي  صورت  به  ريال  ميليارد  هزار  دو  حدود  سرمايه گذاري  كل 
و ريالي است كه 35 درصد آن آورده نقدي است. باقي مانده نيز از 
طرف بانک توسعه صادرات تامين خواهد شد. مشكلي براي تسهيالت 

نداريم و به زودي وام مورد نياز تامين مي شود.
تامين  از  راحت  خيلي  كه  است  جالب  مهندس  آقاي   ●
اعتبار و شرايط توليد صحبت مي كند در حالي كه هم اكنون 
7 طرح فوالدي در كشور موجود است كه به داليل مختلف از 

جمله تامين اعتبار كارشان با تاخير روبروست
هر طرح فوالدي براي توجيه اقتصادي بودنش سه شرط الزم دارد 
كه در صورت نبود هركدام به مشكل برخواهد خورد. اول مواد اوليه 
و منابع توليد است، دوم انرژي و سوم آب  است. ما با توافقاتي كه 
با برق منطقه انجام داده ايم قرار است از پست 500 هزار مگاواتي 
در  كنيم.  استفاده  در حال ساخت هستند،  كه  ارفع  و  غدير  فوالد 
خصوص آب هم كه بدان اشاره كردم همچنين در زمينه تامين گاز 

نيز توافقاتي با شركت ملي گاز شده است و قرارداد داريم.
● با اين حال ممكن است در صورت عملي نشدن هركدام 
از توافقات مشكالت غير قابل پيش بيني به وجود آيد، موافق 

هستيد؟
همه پيش بيني هاي الزم در اين خصوص به عمل آمده و با توجه 

به توافقات انجام شده و قراردادهاي به ثبت رسيده مشكلي نخواهيم 
داشت.

شده  شنيده  كه  طور  آن  طرح  مكان يابي  خصوص  در   ●
زمينه  در  توانسته ايد  داشته ايد،  كه  خوبي  انتخاب  دليل  به 
اين  در  بپرسم  مي توانم  كنيد،  عمل  موفق  هزينه ها  كاهش 

خصوص چقدر صرفه جويي هزينه انجام شده است؟
اين مجتمع به دليل نزديک بودن به شهرستان اردكان به لحاظ 
و  دارد  قرار  خوبي  شرايط  در  انساني  نيروي  تامين  و  آمد  و  رفت 
دسترسي به شبكه مخابراتي و خدمات شهري به سادگي امكان پذير 
است. با وجود سه كارخانه بزرگ در منطقه سطح دانش فني منطقه 
ارتقاي نسبي داشته است همچنين وجود آن سه شرط نيز كه بدان 
اشاره شد كمک خوبي به ما كرده است. هنوز رقم دقيقي از كاهش 

هزينه ها در اين خصوص برآورد نشده است.
چرا  نداريد؟  از چادرملو مشكل  اوليه  مواد  تامين  براي   ●
كه شنيده شده اين واحد نيز در حال تاسيس كارخانه است 
و ممكن است در اين زمينه به مواد اوليه بيشتري نياز داشته 

باشد و نتواند نياز شما برطرف كند
خير مشكلي نيست؛ چرا كه گندله)اكسيد آهن( مصرف مي كنيم 
و شريک تجاري ما كه گندله سازي اردكان است در خصوص تامين 

مواد اوليه ما مشكلي ندارد.
كنسرسيوم  صورت  به  خودرو  ايران  تام  اكنون  هم   ●
اجراي فاز اول مجتمع فوالد اردكان را بر عهده گرفته است، 
بخش خصوصي  كارفرما  كه  اين  به  توجه  با  بدانم  مي خواهم 
محسوب مي شود بر اساس چه معيارهايي اين شركت عهده 

دار ساخت واحد احيا به صورت مشاركتي شده است؟
صنعت  در  خودرو  ايران  تام  تجربيات  امر  اين  داليل  از  يكي 
فوالدسازي و تجهيزات مرتبط با آن بود؛ ضمن اين كه شريک آن 
دليل  است.  توليد  تكنولوژي  صاحب   MMTE شركت  يعني  نيز 
ديگر انتخاب اين پيمانكاران آماده بودن آنها براي كار بوده است و 
دليل سوم نيز قيمت مناسبي بود كه براي اجراي طرح از سوي تام 

ايران خودرو ارايه شد.
فوالد  مجتمع  فوالد  توليدات  اولين  از  شما  پيش بيني   ●

اردكان براي چه زماني است؟
بازار  به  سال 1395  ابتداي  تا  مجتمع حداكثر  محصوالت  اولين 
فروش  براي  محدوديتي  هيچ  شركت  اين  و  شد  خواهد  عرضه 
محصوالتش ندارد. بايد تمام نيروهايمان را براي افزايش توليد يک 

ميليون و 100 هزار تني ظرفيت فوالد كشور بسيج كنيم. 

هر طرح فوالدي براي توجيه اقتصادي بودنش سه شرط الزم دارد كه در صورت نبود 
هركدام به مشكل برخواهد خورد. اول مواد اوليه و منابع توليد است، دوم انرژي و سوم 

آب  است. ما با توافقاتي كه با برق منطقه انجام داده ايم قرار است از پست 500 هزار 
مگاواتي فوالد غدير و ارفع كه در حال ساخت هستند، استفاده كنيم.
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به  متمايز  ارائه خدمات  راستای  آپكو در  باشگاه مشتريان 
اعضا وفادار اين شركت ، اقدام به برگزاری جشنواره فروش 

ويژه تابستانی كرده است.
پايان شهريورماه  تا  كه  افرادی  كليه  به  آپكو  اين طرح  براساس   
جاری اقدام به  عضويت  در باشگاه مشتريان آپكو كرده يا عضويت 
خود را فعال نمايند تسهيالت خاصی در زمينه خريد محصوالت يا 

استفاده از خدمات اعطا می كند. 
 اين جشنواره كه از عيد سعيد فطر آغاز شده و تا پايان شهريورماه 

با  می توانند  آپكو  مشتريان  باشگاه  اعضای  داشت،  خواهد  ادامه 
يا نمايندگی های رسمی و مجاز   از مراكز فروش  مراجعه به هريک 
آپكو در سراسر كشور، از خدمات و محصوالت در نظر گرفته شده با 

تخفيف ويژه اين طرح استفاده كنند.
 عالقه مندان كافی است برای عضويت به سايت باشگاه مشتريان  
آپكو به نشانی club.opco.co.ir مراجعه و فرم عضويت را تكميل 
كنند. باشگاه در اولين فرصت نسبت به صدور و ارسال كارت برای 

ايشان اقدام خواهد كرد.

به مناسبت عيد سعيد فطر؛

جشنواره فروش تابستانی 
ويژه خانواده باشگاه مشتريان آپكو

کتهای
شر

اخبار 

تابعه

ابزار  ماشين  صنايع  شركت  پرسنل  همكاري  و  تالش  با 
ايران خودرو و با كمک شركت هاي تام و ساپكو، توليد و مونتاژ 
شركت  در  ايران خودرو  محصوالت  براي  الستيک  و  رينگ 

ماشين ابزار ايران خودرو عملياتي شد. 
توليد اين خط در حال حاضر به صورت دستي است و تجهيزات 
خطوط مربوطه كه در شش خط و به صورت اتوماتيک و نيمه اتوماتيک 
انتقال به  و هم اكنون در بخش خصوصي است به تدريج در حال 
شركت ماشين ابزار ايران خودرو است كه اين شركت پس از نصب و 

راه اندازي كامل دستگاه ها، قابليت توليد و ارسال روزانه 7500 حلقه 
الستيک با رينگ فوالدي و 7500 حلقه الستيک با رينگ اسپرت به 

شركت ايران خودرو را دارا است.
الزم به ذكر است مونتاژ رينگ و الستيک خودرو پس 
از توليد انواع مجموعه هاي بدنه اي خانواده خودرو سمند 
و شاسي خودرو نيسان براي شركت سازه گستر سايپا، 
ايران  ابزار  ماشين  شركت  توليدي  محصول  سومين 

خودرو است.

مونتاژ رينگ و الستيك خودرو در شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو

کد: 91088

کد: 91089
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گزارش

تعريف انبار مكانيزه
)Automatic storage/retrieval system( 

انبار مكانيزه، سيستمي جهت انبارش و جابه جايي كاال به صورت 
جهت  سيستم  به  ورود  از  پس  قطعات  آن  در  كه  است  اتوماتيک 
انبارش به صورت اتوماتيک در محل هاي مشخص قرار مي گيرند و در 
زمان نياز توسط كنترل اتوماتيک و با استفاده از سيستم نرم افزاري 

بازيابي و تحويل مي شوند.
اجزاي اصلي انبار به شرح زير است:

)Racking( قفسه بندي -

)Stacker Cranes( استكر ها -
)Material Flow( سيستم هاي انتقال -

)WMS( سيستم هاي مديريت انبار -

مزاياي به كارگيري انبارهاي مكانيزه
- قابليت اعتماد باال در انبارش قطعات

- امكان گردآوري اطالعات انبار
- كنترل ورود و خروج كاالها

- استفاده از ارتفاع و بهينه سازي فضاي انبار

از اين پس قصد داريم در هر شماره يكي از پروژه هاي شركت كه اجرايي شده يا يكي از پروژه هاي مهم در حال 
اجرا با جزييات مربوطه را به مخاطبان معرفي كنيم. 

هدف از اين كار معرفي هرچه بيشتر توانمندي هاي فني مهندسي شركت و انتقال تجربيات اين پروژه هاست كه 
در نهايت مي تواند به عنوان يک بانک اطالعاتي خوب مورد استفاده مديران صنايع قرار گيرد.

در اين شماره انبار مكانيزه اي كه تام ايران خودرو براي شركت مادر خود طراحي و اجرا كرد، مورد بررسي قرار 
 می دهيم.

سيد محمدعلي رفعتي – گروه لجستيک

انبار مكانيزه قطعات پرسي ايران خودرو

کد: 91090
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- دقت و انعطاف پذيری در انبارش و تحويل
- برنامه ريزي عمليات انبارش و تحويل دهي
- سرعت باالي انبارش، جابه جايي و تحويل

- حفظ كيفيت و سالمت محصوالت و پالت ها
- امكان تغييرات سريع در سيستم

اهداف پروژه انبار مكانيزه قطعات پرسي ايران خودرو

 - باالبردن حجم انبارش پالت هاي قطعات پرسي
سالنهاي  به  پرسي  قطعات  تحويل  سرعت  و  دقت  افزايش   -

بدنه سازي
ايجاد سيستم مناسب  از توقف خطوط بدنه سازي و  - جلوگيري 

بافرينگ
با سيستمهاي مالي و كنترل موجودي   online اتصال  امكان   -

كارخانه
- كاهش ميزان ضايعات قطعات

سطح  در  پالت  حمل  كاميون هاي  لجستيكي  ترافيک  كاهش   -
كارخانه

- افزايش سطح كيفي بدنه خودروهاي توليد شده
كنترل  سيستم  پياده سازي  و  آماري  تحليل هاي  از  استفاده   -

موجودي

خالصه پروسه انبار مكانيزه و خطوط انتقال
قطعات مورد نياز جهت توليد بدنه هاي پژو 206، سمند و پژو 405 

كه اغلب در سالن پرس شماره سه ساخته مي شوند، در پالت هاي 
دستگاه  دو  توسط  لجستيكي  منطقه  از  باركد  داراي  و  استاندارد 
الواتور بارگيري مي شوند. هم زمان اطالعات مورد نياز از طريق باركد 
پالت وارد سيستم شده و مشخص مي شود اين قطعات به چه تعداد 

و مربوط به كدام كد كاال و محصول هستند.
پس از بارگيري هنگر، اين قطعات از طريق خط هوايي EMS به 
سمت انبار حركت كرده و در صورت عدم نياز به آن در خط توليد، 
مديريت  سيستم  مي شود.  انبار  وارد  كانوايرها  مجموعه  طريق  از 
پالت در  براي قرار گرفتن  را  بهترين نقطه   ،WMS انبار  هوشمند 

نظر گرفته و دستور آن را به استكرها مي دهد. 
نقاط سفارش گذاري براي قطعات انبار نيز در سه سالن بدنه سازي 
 ،WMS به سيستم   قطعه اي خاص  هنگام سفارش كد  در  است. 
نزديک ترين هنگر خالي به سمت انبار به حركت درآمده و سيستم 
نيز با توجه به منطق كنترل موجودي، نقطه بهينه را براي برداشت 
و  استكرها  مي  كند.  صادر  استكرها  براي  را  آن  فرمان  و  انتخاب 
سيستم كانوايرهاي زميني، پالت را به هنگر تحويل داده و هنگر آن 
را از طريق خط هوايي به مقصد، كه يكي از نقاط سفارش )پژو 206، 
پژو 405 يا سمند( است، تحويل مي دهد. الزم به ذكر است در اين 
سيستم هر هنگر به صورت مستقل فرمان پذيري داشته و اطالعات 
درآوردن  به حركت  نياز جهت  مورد  برق  همراه  به  الزم  فرامين  و 
همچنين  مي شود.  منتقل  آن  به   Busbar طريق  از  هنگر،  موتور 
يک سيستم اضطراري جهت بارگذاري و تخليه انبار در مواقع خرابي 
احتمالي خط هوايي يا توقف كانوايرهاي رولري ورودي و خروجي 
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انبار در نظر گرفته شده است. در صورت نياز دو دستگاه الواتور در 
ضلع شرقي انبار قابليت تخليه انبار و تحويل پالت ها به كفي را دارند. 
از كارهاي اصلي و امكانات سيستم انبار و خطوط انتقال مي توان 
به مديريت موجودي انبار، اعالم وضعيت بحران و كمبود يک قطعه 
در انبار، مديريت پالت ها و هنگرهاي خالي در خط و انبار، كاليبره 
كردن و خروج هنگرهاي معيوب به قسمت تعميراتي، بهينه كردن 
 ،Bypass با استفاده از نقاط مسير و اولويت بندي حركت هنگرها 
سيستم هوشمند تهويه با هواي آزاد توسط دريچه هاي حساس به 
باران، دسترسي از راه دور و از طريق اينترنت جهت گزارش گيري و 
تغيير تنظيمات انبار و همچنين سيستم هاي مكانيزه ايمني و درهاي 

اتوماتيک اشاره كرد.
 

 اجراي پروژه
پروژه انبار مكانيزه قطعات پرسي جهت انبارش و انتقال پالت هاي 
حاوي قطعات از سالن پرس به انبار و از انبار به سالن هاي بدنه سازي 
در سال 1384 تعريف و آغاز شد. هدف از اجراي اين پروژه استفاده 

از كليه مزاياي سيستم هاي انبارش و انتقال مكانيزه جهت قطعات 
بدنه خودروهاي سمند، پژو 405 و پژو 206 بوده است. بهره برداري 

آزمايشي از انبار در اواخر سال 1387 محقق شد. 
انبار  تكميل  شامل   1 فاز  كه  شد  اجرا  اصلي  فاز  سه  در  پروژه 
مكانيزه، و انتقال مكانيزه پالت تا ورودي بدنه سازي سمند بوده است. 
فاز 2 جهت انتقال پالت تا ورودي 405 و فاز 3 تكميل خط تا انتها 
)قسمت ورودي 206( است.  بهره برداري عملي از اين پروژه از دي 
ماه سال 1388 آغاز و بهره برداري نهايي با ظرفيت اسمي از آذرماه 

سال 1389 امكان پذير شد.

مشخصات فني انبار مكانيزه قطعات پرسي ايران خودرو

مجموعه هاي تخصصي انبار مكانيزه
الزم به ذكر است در اين پروژه مسووليت اصلي بخش هاي انبارش 
تامين،  مهندسي  انتقال شامل طراحي، ساخت،  و سيستم  مكانيزه 
است.  بوده  لجستيک  گروه  عهده  بر  راه اندازي  و  نصب  و  نظارت 
ابزار  و  "كنترل  گروه هاي  ويژه  به  گروه هاي شركت  ساير  همچنين 
ذيل  موارد  و  پروژه  اجراي  در  ساختماني"  "فن آوري هاي  و  دقيق" 

همكاري داشته اند.
- تاسيسات و سيستم هاي حفاظتي و ايمني انبار مكانيزه

- الكتريكال انبار مكانيزه
- سيستم مديريت اطالعات و نظارت تلويزيوني انبار مكانيزه

- طراحي و تامين روشنايي انبار مكانيزه و سيستم انتقال

30*40*100 متر – ابعاد انبار   
2*198 پالت بر ساعت – نرخ ورود و خروج  

50 عدد – تعداد هنگرها  
1000 كيلوگرم – ظرفيت هنگر  

18 نوع – تنوع پالت ها  
)EMS )Electrified Monorail System كانواير – سيستم خط انتقال  

2100 متر   EMS كانواير هوايي –
90 متر بر دقيقه   EMS سرعت خط –

6000 عدد – تعداد سلولهاي انبار  
7 دستگاه – تعداد استكرها  

160 متر بر دقيقه – سرعت استكر  
60 متر بر دقيقه – سرعت ليفت استكر  
90 متر بر دقيقه – سرعت تلسكوپ استكر  

يک تن – ظرفيت استكر   
0 تا 40 درجه سانتيگراد – دماي كاري سيستم  

5 ورودي – نقاط ورود و خروج اصلي  
 )منطقه لجستيكي با 2 ورودي، سمند، پژو 405 و پژو 206(

7 دستگاه – تعداد الواتورها  
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آموزش  و  تربيت   ،CNG صنعت  روزافزون  توسعه  به  توجه  با 
نيروهاي متخصص و زبده در اين زمينه يک الزام محسوب مي شود. 
فشار كاري باال و زمان اجراي كم براي دستيابي به اهداف آموزشي 
و  اهميت  دليل  به  كه  مي كند  طلب  را  بسياري  فني  نيروهاي   ،
بايد از دانش فني و تجربه كافي در اين زمينه  حساسيت عمليات 

برخوردار باشند.
در اين راستا شركت تام ايران خودرو با توجه به سوابق و همچنين 
  CNG تجارب آموزشي و تخصصي كارشناسان اين شركت در امر
و با داشتن كادري مجرب متشكل از اساتيد دانشگاهي و خبرگان 
به  اقدام  كشور  CNG در سطح  به عنوان مجري آموزش   CNG

تدوين سرفصلهاي آموزشي CNG به شرح زير كرده است.

عناوين برخي از دوره ها )اپراتوري / تكنسيني( :
 CNG 1- آموزش كمپرسورهاي جايگاههاي

  CNG 2- آموزش دراير جايگاه
  CNG 3- آموزش ديسپنسرهاي جايگاه

  CNG 4- آموزش مخازن جايگاه
  CNG 5- آموزش تابلوي الويت جايگاه

  CNG 6- آموزش سيستم اسكادا و مونيتورينگ جايگاه
  CNG 7- آموزش تخصصي برق جايگاه

الزم به ذكر است اين واحد تاكنون با 35 هزار نفر ساعت آموزش 
در حوزه تخصصي و عمومي به صورت تئوري و عملي سهم بسزايي 

در ارتقاي و انتقال دانش CNG داشته است .            

CNG ارايه 35 هزار نفر ساعت آموزش در حوزه صنعت
مجيد دهسرآرا – گروه نفت، گاز و پتروشيمي

کد: 91091
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پروژه طرح و ساخت مونوريل كرمانشاه شامل بخش هاي زير است:
● مطالعه، طراحي و مهندسي كل پروژه

ايستگاه ها،  مسير،  معماري  و  سازه  سيويل،  اجراي  و  طراحي   ●
ساختمان كنترل مركزي، دپو و توقفگاه

شامل  مكانيكال،  و  الكتريكال  تجهيزات  اجراي  و  تامين   ●

و  اعالم  مخابرات،  كنترل،  سيگنالينگ،  توان،  تامين  سيستم هاي 
اطفاي حريق، پله برقي و آسانسور و ساير تجهيزات ويژه و ناويژه

● تامين ناوگان مورد نياز پروژه
ايران  مطالعات، طراحي و مهندسي اين پروژه توسط شركت تام 
خودرو با همكاري شركت مهندسي مشاور فرانسوي سيسترا به عنوان 

پروژه طراحي، مهندسي ، تامين و اجراي
 مونوريل شهر كرمانشاه

محسن عسگري، عليرضا رفائي، محسن ورزشكار - گروه صنايع ريلی

در راستاي تدوين استراتژي هاي كالن مديريت شهري و اخذ تصميمات اثر بخش در جهت بهبود معضالت ترافيكي كالنشهر 
كرمانشاه و نتايج حاصل از مطالعه وضعيت ترافيكي اين شهر، بر لزوم اجرا و بهره برداري از سيستم هاي حمل و نقل عمومي 

انبوه تاكيد شده است. 
 با توجه به وضعيت ترافيكي كالن شهر كرمانشاه در برخي از معابر اصلي شهر و  مساحت رو به رشد آن و همچنين تردد 
روزافزون خودروهاي شخصي و بروز مشكالت ترافيكي متعدد در شرايط فعلي و گسترش آن در سال هاي آتي، اجراي پروژه 
سيستم حمل و نقل انبوه ريلي به روش مونوريل، حداقل در يک كريدور شهري به صورت شمالي - جنوبي و در مسيري به 

طول تقريبي 13 كيلومتر و 13 ايستگاه به عنوان گزينه برتر انتخاب شد.
در همين راستا سازمان قطار شهري كرمانشاه به نمايندگي از شهرداري كرمانشاه، با دعوت از شركت ها و گروه هاي كاري 

واجد شرايط، فراخوان ارزيابي كيفي و مناقصه اين پروژه كالن شهري را برگزار كرد. 
پس از بررسي پيشنهادات فني و بازرگاني ارايه شده و بازگشايي پاكات فني و مالي، شركت تام ايران خودرو در رقابت با 

ساير شركت ها و كنسرسيوم ها موفق به كسب رتبه اول در اين مناقصه شد.

کد: 91092
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مشاور خارجي و ساير شركت هاي مشاور داخلي انجام مي گيرد.
سرفاصله زماني حركت قطارها در افق طرح، حدود سه دقيقه بوده 
و ظرفيت جابه جايي مسافر تا سال 1410حدود 16 هزار نفر مسافر 

در هر ساعت و در هر جهت در نظر گرفته شده است.
مسير مونوريل كرمانشاه 

طول تقريبي مسير 13 كيلومتر و داراي 13 ايستگاه است.
اين مسير از مجاورت بيمارستان حضرت معصومه كرمانشاه آغاز 

و پس از طي بلوار شهيد شيرودي، با عبور از تقاطع كارمندان ، 
پارك فدك و پل هاي واليت وارد بلوار شهيد بهشتي مي شود)قطعه 

شمالي(
در ادامه مسير، پس از عبور از ايستگاه پارك شاهد، با گذر در 
طول بلوار شهيد بهشتي و تقاطع هاي سي متري دوم، نوبهار و 

چهار راه بسيج، وارد ميدان آزادي مي شود.)قطعه مياني(
پس از عبور از ميدان آزادي و ورود به بلوار مدرس با گذر 

از مجاورت پاركينگ طبقاتي و طي كردن محدوده بازار، وارد 
خيابان اشرفي اصفهاني شده و در انتها به ميدان فردوسي منتهي 

مي شود)قطعه جنوبي(
گزارش آخرين وضعيت پروژه

مديريت  مهندسي،  در  ايران خودرو  تام  شركت  توان  به  توجه  با 
از  اخير  سال  يک  در طول  كرمانشاه  مونوريل  پروژه  اجرا،  و  پروژه 
پيشرفت قابل قبولي در بخش هاي مهندسي، خريد و اجرا برخوردار 
بوده است. در ادامه گزارشي از آخرين وضعيت پروژه در بخش هاي 

مختلف ارايه شده است:
فعاليت هاي انجام شده در بخش مهندسي: 

 )SYSTRA( شروع به كار مشاور خارجي فرانسوي -
- اتمام مطالعات ژئوتكنيک مربوطه به مسير و ايستگاه ها

- اتمام فعاليت هاي نقشه برداري  
- ارايه گزارشات مربوط به پدافند غيرعامل

- تصويب پالن و پروفيل 1:500 مسير
- ارايه نقشه هاي زيرسازه مسير)شمع و سرشمع(
- ارايه و تصويب گزارش تقاضاي سفر) ترافيک(

- تصويب معماري پايه و سرستون هاي مسير 
تيپ  مسير)دهانه هاي  سازه  يک  فاز  گزارش  تصويب  و  تهيه   -

مسير(
- تصويب تيپولوژي معماري ايستگاه هاي قطعه مياني

E&M ارايه و تصويب طراحي پايه مربوط به تجهيزات -
فعاليت هاي انجام شده در بخش خريد: 

- انتخاب تامين كننده ناوگان
-  خريد كل ميلگرد مورد نياز جهت پنج كيلومتر از مسير به وزن 

6700 تن و انتقال آنها به سايت
- انعقاد قرارداد با تامين كنندگان محلي سيمان، ماسه و شن

- آغاز مذاكره با تامين كنندگان سوزن
فعاليت هاي انجام شده در بخش اجرا: 

- محصور كردن و فعاليت هاي اجرايي مسير در چهار جبهه حدود 
3500 متر

- حجم حفاري انجام شده تا كنون 5800 متر- طول
- حجم آرماتورگذاري انجام شده تا كنون820 تن

- حجم بتن ريزي انجام شده تا كنون:6000 متر مكعب
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به  مستقل  مولدهاي  حرارتي  تلفات  بازيافت  از  گرمايي  انرژي 
دست مي آيد و اين حرارت در بخش هاي مختلف صنعتي ، تجاري 
توليدي  الكتريسيته  طرفي  از   . مي شود  گرفته  كار  به  مسكوني  و 
توسط اين فن آوري به صورت محلي و مستقل و غيرمتمركز بوده 
كه اين دو ويژگي در كنار يكديگر، كارآيي مولدهاي توليد برق را به 
ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد . كارآيي سيستم هاي معمول به 
روش متمركز در حدود 27 تا 55 درصد است كه بيشترين كارآيي 
مربوط به نيروگاه هاي سيكل تركيبي است. در حالي كه با بهره گيري 
از فناوري توليد همزمان برق و حرارت به صورت مستقل، كارآيي 

انرژي اين مولدها به 90 درصد نيز خواهد رسيد. 
از مزاياي سيستم هاي توليد هم زمان مي توان به حركت به سوي 
حرارت،  و  برق  مستقل  و  متمركز  غير  توليد  و  خصوصي سازي 
افزايش   ، سراسري  شبكه  در  انتقال  و  توزيع  تلفات  از  جلوگيري 
و  سوخت  مصرف  كاهش   ، آن  از  استفاده  و  انرژي  تبديل  كارآيي 
افزايش رقابت در توليد برق و توان نيروگاهي و كاهش آالينده هاي 
اكسيد كربن و گازهاي گلخانه اي  به خصوص دي  زيست محيطي 

اشاره كرد. 
مهمترين سيستم هاي مولد توليد پراكنده برق:

1- توربين هاي گازي:

تا  كيلووات  از چند صد  مختلف  اندازه هاي  در  گازي  توربين هاي 
چند صد مگاوات موجود هستند.  اين توربين ها حرارتي با كيفيت 
باال)دماي باال( توليد مي كند كه مي تواند براي گرمايش ناحيه اي يا 
صنعتي مورد استفاده قرار گيرد همچنين ممكن است اين حرارت 
بازيافت شود تا باعث بهبود بازدهي شود يا از آن براي توليد بخار 
استفاده شود و بخار حاصل در يک سيكل تركيبي توربين بخار را 
كيفيت  بودن  باال  و  نگهداري  هزينه  بودن  كم   . درآورد  به حركت 
براي  مناسبي  انتخاب  گازي  توربين  شود  مي  باعث  اغلب  حرارت، 
بسياري از CHP هاي صنعتي و تجاري بزرگتر از يک مگاوات باشد. 

در سه دهه اخير پس از افزايش عمده بهاي سوخت، اهميت بحث سوخت جايگزين، افزايش كارآيي 
انرژي و كاهش آلودگي زيست محيطي، تمايل به استفاده از فن آوري هاي جديد از جمله توليد همزمان 
برق و حرارت)CHP( افزايش يافته است . در روشهاي معمول براي تامين نيازهاي الكتريكي و حرارتي، 
الكتريسته از شبكه توزيع سراسري و حرارت به وسيله سوزاندن سوخت در بويلرها و تجهيزات گرمازا به 
روش توليد جداگانه تامين مي شود . در اين روش انرژي قابل توجهي به گونه اي متفاوت ازطريق گازهاي 
و  احتراق داخلي  موتورهاي  كننده ها در  كندانسورها، خنک  برج هاي خنک كن،  داغ خروجي دودكش، 
همچنين تلفات توزيع و انتقال الكتريسيته در شبكه سراسري به هدر مي رود ، كه بيشتر اين حرارت قابل 
بازيافت است و مي تواند در تامين انرژي حرارتي مورد استفاده قرار گيرد . از طرفي الكتريسيته توليدي 

به اين روش به صورت متمركز بوده و تلفات انرژي زيادي را در بردارد .
 )CHP(در مقابل اين سيستم هاي متمركز، روش هاي توليد غيرمتمركز و مستقل با استفاده از فن آوري
توليد  به معني  اين روش  از لحاظ ترموديناميكي  قرار دارد.  برق و حرارت  توليد همزمان  از  با تركيبي 

همزمان دو شكل معمول انرژي يعني الكتريكي و حرارتي ، با استفاده از يک منبع انرژي اوليه است . 

فن آوري هاي توليد همزمان برق و حرارت
كيوان پورياور – گروه فناوري هاي ساختمان

کد: 91093
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موارد كاربرد
توربين هاي گازي در صنايع نفت و گاز به طور متداول براي به كار 
انداختن پمپ ها و كمپرسورها، در فرآيندهاي صنعتي براي به كار 
انداختن كمپرسورها و تجهيزات مكانيكي بزرگ ديگر و براي توليد 
براي  گاز  توربين  كه  مواقعي  در  قرار مي گيرند.  استفاده  مورد  برق 
توليد برق به كار مي رود، معموال حرارت نيز از آن گرفته مي شود. 
به اين ترتيب كه گازهاي خروجي از توربين براي توليد حرارت مورد 

استفاده قرار مي گيرند.
 CHP هاي  مجموعه  در  گاز  توربين  كاربرد  از  متداولي  نمونه 
پنج  گاز  توربين  ساده  چرخه  با  دانشگاهي   ، غيرصنعتي  و  تجاري 
مگاواتي است كه در آن حدود هشت مگاوات حرارتي، بخار)يا آب 
بازيافت حرارت  بخار  psi در يک مولد  تا چهار  با فشار150  گرم( 
تامين گرما  براي  به يک سيستم حرارتي مركزي  و  توليد مي شود 
در زمستان و يا به چيلر جذبي براي سرد كردن محيط در تابستان 

منتقل مي شود.

2 - موتورهاي پيستوني:
موتورهاي پيستوني به دو گروه عمده احتراق جرقه اي و احتراق 

تراكمي تقسيم مي شوند. موتورهاي احتراق جرقه اي با گاز طبيعي 
يا  گازوييل  پروپان،  با  كار  براي  را  آنها  مي توان  ولي  مي كنند  كار 
كه  تراكمي  احتراق  موتورهاي   . كرد  تنظيم  نيز  بازيافتي  گازهاي 
اغلب موتورهاي ديزلي ناميده مي شوند با سوخت ديزل يا مازوت 
كار مي كنند و مي توان آنها را براي كار به صورت دوگانه سوز نيز 
تنظيم كرد. در اين صورت در محفظه احتراق موتور، گاز طبيعي و 

مقدار كمي سوخت ديزل مي سوزاند.
حرارتي  درصد(ارزش   28 از  گازسوز  موتورهاي  الكتريكي  بازده 
خالص ) براي موتورهاي كوچک(كوچكتر از 100 مگاوات) تا بيش از 
43 درصد براي موتورهاي احتراقي بزرگ)بزرگتر از3 مگاوات) است. 
حرارت گازهاي داغ خروجي و سيستم خنک كاري اين موتورها را 
 CHP مي توان براي توليد آب داغ يا بخار كم فشار براي كاربرد در
بازيافت كرد . بازده كلي سيستم CHP در نظر گرفتن برق و انرژي 
حرارتي مفيد در هنگام استفاده از موتورهاي گازسوز معموال  حدود 

70 تا 80 درصد است.

موارد كاربرد
موتورهاي پيستوني براي توليد برق در تامين بار كمكي، بار پيک، 

توليد همزمان برق و حرارت در موتورهاي پيستوني
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تقويت شبكه يا كاربردهاي توليد همزمان برق و حرارت كه نياز به 
آب داغ، بخار كم فشار يا چيلرهاي جذبي دارند، به كار برده مي شوند. 
مي گيرند،  قرار  استفاده  مورد  سرمايش  براي  موتورها  اين  وقتي 
خروجي حرارتي موتور پيستوني مي تواند در يک چيلر جذبي تک 
 50 درمحدود  پيستوني  موتورهاي  اندازه   . شود  استفاده  مرحله اي 
كيلووات تا 8000 كيلووات بوده و براي كاربردهاي تجاري و اداري و 

همچنين در واحدهاي صنعتي كوچک مناسب هستند.

توليد انرژي حرارتي
بازيافت   حرارت  مي توان  منبع  چهار  از  پيستوني  موتورهاي  در 
براي خنک  استفاده شده  آب  گازهاي خروجي،  از  عبارتند  كردكه 
كاري موتور، آب مورد استفاده براي خنک كاري روغن و خنک كن 

توربوشارژر.
 اما گاز داغ خروجي موتور تنها حاوي نصف انرژي حرارتي موتور 
است.  در بعضي از موارد كاربرد CHP در صنعت گازهاي خروجي 
مستقيما براي خشک كردن استفاده مي شوند. معموال آب داغ و بخار 
در سيستم CHP با موتورهاي پيستوني براي استفاده در فرايندها، 

گرمايش محيط، گرمايش آبگرم و چيلرهاي جذبي مناسب است.

3- ميكروتوربين ها:
ميكروتوربين ها مولدهاي كوچک برق هستند كه سوخت گازي يا 
مايع مي سوزانند و يک ژنراتور الكتريكي را با سرعت باال به چرخش 
و  ميكروتوربين هاي موجود  توسط  توان  توليد  دامنه   . در مي آورند 
توان  كه  حالي  در  است،  كيلووات   500 تا  از30   ، توسعه  حال  در 
توليدي توربين هاي گازي سنتي از 500 كيلووات تا 350 مگاوات 
همانند  و  مي كنند  عمل  باال  سرعت هاي  در  ميكروتوربين ها  است. 
توربين هاي گازي مي توانند تنها در توليد قدرت به كار روند و يا در 

سيكل هاي تركيبي CHP مورد استفاده قرار مي گيرند . 
كه  كنند  كار  مي توانند  گوناگوني  سوخت هاي  با  ميكروتوربين ها 
شامل گاز طبيعي، گاز ترش)داراي گوگرد باال(، و سوخت هاي مايع 
همانند بنزين ، نفت و گازوييل است و در كاربردهاي منابع بازيافت  

گازهاي اتالفي را كه قبال به اتمسفر رها مي شدند، مي سوزانند.
در بسياري از نمونه ها يک توربين سرعت باال، يک ژنراتور سرعت 
باال را به راه مي اندازد كه توليد جريان DC مي كند و مي توان آن 
تبديل  يا 60 هرتز  با فركانس50   AC به جريان  اينورتر  با يک  را 
كرد . در سيستم هاي موجود هوا خنک مي شود . پتانسيل كاهش 

كاربردهاي  در  اكنون  هم  باال،  دوام  و  اطمينان  قابليت  و  تعميرات 
عملي مشاهده شده است .ميكروتوربين ها براي كاربردهاي گوناگون 
توليد و توزيع در محل مناسب هستند، زيرا داراي انعطاف پذيري 
در روش هاي مختلف اتصال و همچنين قابليت چيده شدن به طور 

موازي براي تامين بارهاي بزرگ است .
انواع كاربردهاي آن شامل :

1- پيک سايي و تامين توان بار پايه
2- توليد همزمان برق و حرارت

3- توليد تنها برق
4- توليد برق پشتيباني و اضطراري

5- شبكه هاي كوچک

موارد كاربرد
در هنگام استفاده از ميكروتوربين ها به صورت CHP يک مبدل 
حرارتي ثانويه انرژي باقيمانده در خروجي ميكروتوربين را براي تهيه 
مواردي  در  است  ممكن  خروجي  حرارت  مي كند.  منتقل  گرم  آب 
 ، جذبي  چيلرهاي  انداختن  كار  به  آشاميدني،  آب  گرمايش  مانند 
گيرد  قرار  استفاده  مورد  فرآيندي  حرارت  تامين  محيط،  گرمايش 
گرمايش  و  گرم  آب  تامين  براي  ها   CHP استفاده  موارد  .بيشتر 

محيط است. ساده ترين كاربرد CHP تامين آب گرم است.

فعاليت هاي در دست اجرا تام ايران خودرو در زمينه توليد 
پراكنده:

مطالعه  با  پيشنهاداتي  راستا  اين  در  خودرو  ايران  تام  نيرو  گروه 
شبكه و برق مورد نياز براي شركت هاي ايران خودرو )50مگاوات(، 
ايران خودرو خراسان)20 مگاوات( و پارس خودرو)6 مگاوات(ارسال 
كرده و در مناقصه هاي فوالد مباركه در منطقه سبا)25 مگاوات( و 

نيروگاه CHP مس سرچشمه)15مگاوات( حضور دارد.

توليد همزمان برق و حرارت در ميكروتوربين ها
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 مقدمه:
در حال حاضر با توجه به كثرت پيمانكاران عمومي طرح و ساخت صنعتي، رقابت شديد و تنگاتنگی در ارايه  پيشنهاد قيمت پروژه هاي 
طرح و ساخت صنعتي، توسط شركت كنندگان در مناقصات صورت می پذيرد كه اين امر باعث نزديک تر شدن قيمت ها به حداقل سود شده 
است و در برگيرنده ريسک نسبتا بااليی در زمان اجراي پروژه هاست كه شركت ها را بر آن می دارد در وهله اول قيمت هاي خود را در زمان 
شركت در مناقصه با دقت باال و آناليز دقيق ارايه كرده و در مرحله دوم و در صورت برنده شدن مناقصه، اين آناليز را به دقت و در همه 
مراحل و حتی به صورت روزانه كنترل كنند تا در صورت افزايش هزينه پروژه، دليل آن  مشخص و چاره انديشی شود. در نتيجه وجود يک 

سيستم مديريت هزينه كارآمد به منظور مديريت و كنترل هزينه پروژه ها از ضروريات شركت هاي پروژه محور است.
الگوي طراحي و استقرار سيستم بودجه بندي و مديريت هزينه در شركت تام ايران خودرو:

با توجه به نياز شركت تام ايران خودرو به عنوان يک شركت پروژه محور، مبني بر مديريت صحيح هزينه پروژه ها به منظور افزايش 
اطمينان از انجام پروژه در چارچوب بودجه و سود مصوب، در ارديبهشت ماه 1389 پروژه اي استراتژيک با عنوان »طراحي و استقرار 
سيستم بودجه بندي و مديريت هزينه« در امور برنامه ريزي و كنترل پروژه تعريف و طبق برنامه زمان بندي تدوين شده، اجراي اين 

پروژه در سه فاز برنامه ريزي شد. 
بنا به اعالم مهندس رضويان مدير اين پروژه، در فاز اول مجموعه اقدامات شناخت وضع موجود، ترسيم چشم انداز، آناليز وضع موجود 
و چشم انداز1 و تدوين رويه2 بودجه بندي و مديريت هزينه پروژه ها برنامه ريزي كه در بازه زماني سه ماهه انجام شد. در فاز دوم مجموعه 
اقدامات طراحي سيستم و بسترهاي يكپارچه ساز برنامه ريزي شد كه در بازه زماني پنج ماهه انجام پذيرفت. در فاز سوم مجموعه اقدامات 
مكانيزاسيون و استقرار سيستم در سازمان برنامه ريزي شد كه در بازه زماني 10 ماهه انجام پذيرفت. )مجموعا اين پروژه استراتژيک در يک 

بازه زماني 18 ماهه انجام و مورد بهره برداري قرار گرفت(
اهداف كالن پياده سازي سيستم بودجه بندي و مديريت هزينه: 

 Gap Analyze -1
 Procedure-2 

معرفي سيستم بودجه بندي و مديريت هزينه 
پروژه هاي تام ايران خودرو

كيوان شيخ االسالمي – امور برنامه ريزي و كنترل پروژه

کد: 91094
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مديريت  و  بندي  بودجه  سيستم  اصلي  بخش هاي  معرفي 
هزينه: 

تام  شركت  پروژه هاي  هزينه  مديريت  و  بودجه بندي  سيستم 
ايران خودرو شامل بخش هاي اصلي ذيل است:

•  بانک اطالعاتي بودجه پروژه )CBS(: در برگيرنده ساختار 	
شكست هزينه پروژه در قالب سرفصل هاي هزينه اي و رديف 

هاي بودجه
• پروژه: 	 سفارشات  هزينه كرد  و  برآورد  اطالعاتي  بانک 

از  در برگيرنده كليه اطالعات مربوط به سفارشات پروژه اعم 
شماره و شرح درخواست، مبلغ برآورد، مبلغ نهايي پروفرما / 

قرارداد، هزينه خدمات بازرگاني و هزينه كردهاي هر سفارش
• برگيرنده 	 در  پروژه:  هزينه اي  عملكرد  تفصيلي  گزارش 

و  تعهدي  صورت  دو  به  پروژه ها  بودجه  وضعيت  آخرين 
هزينه اي )مانده بودجه تعهدي و هزينه اي( در سطح سرفصل 
ها و رديف هاي بودجه تعريف شده در ساختار شكست هزينه 

)CBS( پروژه
• گزارش كالن عملكرد هزينه اي پروژه: در برگيرنده آخرين 	

در  هزينه اي  و  تعهدي  دو صورت  به  پروژه ها  بودجه  وضعيت 
سطح بودجه تخصيصي تعريف شده در ساختار شكست هزينه 

)CBS( پروژه
مديريت  و  بودجه بندي  سيستم  مزيت هاي  و  ويژگي ها 

هزينه:
• ساختار 	 قالب  در  پروژه ها  بودجه بندي  نحوه  گزارش دهي 

شكست هزينه )CBS( به منظور مبنايي جهت كنترل بودجه 

)Cost Milestone( پروژه
• گزارش دهي كليه اطالعات سفارش گذاري پروژه ها- خريدهاي 	

خريد/  درخواست  )شماره  تنخواهي  و  قراردادي  فاكتوري، 
نهايي  قيمت  بودجه،  رديف  شماره  هزينه،  برآورد  قرارداد، 
هاي  هزينه  ارز،  نوع  كننده،  تامين  نام  پروفرما،  يا  قرارداد 
لجستيكي خريد و اطالعات هزينه كرد هر سفارش در سيستم 

حسابداري( 
• سفارش گذاري 	 در  شده  ايجاد  هزينه اي  انحراف  گزارش دهي 

نرخ  التفاوت  به  )ما  ارز  نرخ  نوسانات  علت  به  پروژه ها  ارزي 
تسعير CBS و نرخ مرجع بانک مركزي(

• به 	 پروژه  اي( هر  و هزينه  )تعهدي  بودجه  مانده  گزارش دهي 
تفكيک سرفصل ها و رديف هاي بودجه تعريف شده در ساختار 

 )CBS( شكست هزينه پروژه
• گزارش دهي On Line وضعيت تعهدات و هزينه كرد پروژه ها 	

 )Thresholds( بر اساس حدود نوساني تعريف شده، آستانه ها
)Issues( و اعالم وضعيت به ذينفعان

و  افزارها  نرم  ها،  فرآيند  ساير  در  حاصل  بهبود هاي 
سيستم هاي سازمان:

• مكانيزاسيون فرآيند سفارش گذاري پروژه ها در قالب سيستم 	
انتقال  امكان  ايجاد  دليل  به   )BPMS( فرآيندها  مديريت 
بودجه هر سفارش  و رديف  برآورد هزينه  اطالعاتي  فيلدهاي 

به گزارشات عملكرد
• ايجاد تغييرات در نرم افزارهاي بازرگاني و قرادادهاي سازمان 	

به منظور يكپارچگي هر چه بيشتر با سيستم اطالعاتي مديريت 
هزينه و انتقال داده هاي مورد نياز

• به 	 شركت  مالي  و  حسابداري  نرم افزارهاي  در  تغييرات  ايجاد 
منظور انطباق هر چه بيشتر با ساختار شكست هزينه پروژه ها

• امكان مقايسه 	 ايجاد  به واسطه  تامين  فرآيند  بهبود در  ايجاد 
تعريف  نوسان  اساس  بر  استعالم هر سفارش  و  برآورد  ميزان 

شده و پشتيباني تصميمات بازرگاني 
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ش
گزار

تصویری

گزارش تصويری طراحی، مهندسی، تامين و اجراي مونوريل شهر كرمانشاه
کد: 91095
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گزارش تصويری افتتاح مجتمع فوالد اردكان يزد

کد: 91096
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گزارش تصويری نصب مخزن های سی ان جی توسط تام ايران خودرو

کد: 91097
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مقاله

فرهاد واحدي � گروه كنترل و ابزار دقيق

مروري بر علل خروج نيروهاي كليدي سازمان

يكي از معضالتي كه معموال شركتها با آن دست به گريبان هستند 
موضوع خروج نيروهاي مستعد و مورد تاييد از شركت و پيوستن به 
اين درحالي است كه شركت مذكور معموال   . شركتهاي ديگر است 
هزينه هاي زيادي براي استخدام، آموزش و توانمندسازي آنان انجام 

داده و اين نيروها از تجربيات خوبي نيز برخوردارند .
به گريبان  اين مشكل دست  با  نيز  تام  اين كه شركت  به  با توجه 
خود  مستعد  و  باتجربه  همكاران  خروج  شاهد  گاهي  از  هر  و  است 
از شركت هستيم، شايد بررسي اين موضوع جاي كار داشته باشد .  

در مقاله ذيل به داليل اصلي خروج نيروهاي مستعد از شركتهاي 
بزرگ و يا سرخوردگي آنان در مجموعه كاري پرداخته ايم . اين مقاله 
اريک جكسون در خصوص مشكالت سازمان ها  مقاله  از  اي  ترجمه 

است .

کد: 91098
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1-عدم تخصيص پرسنل به پروژه ها ، متناسب با استعداد 
و عالقه آنان

پروژه هاي كاري  تعدد  و  از بخش هاي مختلف  بزرگ  شركت هاي 
برخوردارند . معموال در اين شركت ها بخش يا افرادي وجود ندارند 
هستند،  مشغول  آن  در  كه  پروژه هايي  خصوص  در  پرسنل  از  كه 
سوال كنند و بررسي كنند كه آيا پرسنل از پروژه هاي خود راضي 
هستند يا اينكه ترجيح مي دهند در شرايط ديگري و يا در پروژه 
ديگري كه احساس مي كنند در آن موفق ترند، كار كنند. نيروهاي 
شاغل در بخش منابع انساني معموال درگير مسايل ديگري هستند و 
روسا نيز معموال به اين موضوع توجهي نمي كنند.  نيروهاي مستعد 
با فرصت هايي كه به آنان داده مي شود تا عملكرد و توانايي خود را 
نشان دهند، بيشتر راضي مي شوند و بيشتر تاثيرگذارند تا با حقوق 

باالتر .
2-جابجايي هاي مكرر

از  متنفرند  پرسنل   . نيست  مناسبي  استراتژي  پرسنل  با  مجادله 
اينكه از اين سو به آن سو كشيده شوند و دايم در حال جا به جايي 
بين پروژه ها باشند . بهتر است يک نيرو بين يک تا دو سال درگير 
باشد. اگر كاري را به پرسنل مي سپاريد به  ثابت  يا پروژه  يک كار 

آنها فرصت كافي بدهيد تا تعهداتشان را تا انتها به انجام برسانند .
3-عدم بررسي مناسب فعاليت هاي كاري پرسنل

تا حد امكان نبايد در كاري كه به پرسنل سپرده شده است، مداخله 
كرد و نبايد پي در پي به پرسنل گوشزد كرد كه چه كاري انجام دهند 
. از طرفي نبايد به گونه اي رفتار كرد كه پرسنل فكر كنند هيچ كس 
حق بررسي فعاليت هايشان را ندارد . بهترين گزينه اين است كه در 
مقاطع زماني منظم به كارمندان سر بزنيم و در خصوص كارشان با آنها 

صحبت كرده و فعاليت هايشان را بررسي كنيم .
4- عدم وجود آينده نگري و استراتژي كلي در سازمان

آيا آينده اي براي سازمان شما وجود دارد؟ استراتژي كلي شركت 
چيست؟ فعاليت پرسنل قرار است به چه آينده اي منجر شود؟ آيا 

پرسنل در استراتژي كلي سازمان نقش دارند؟
مديريتي  پست هاي  به  مناسب  مديران  تخصيص  عدم   -5

سازمان
را  شركت  ترك  تقاضاي  مدير،  يک  پرسنل  از  نفر  دو  اگر  حتي 
توجه  مديريتش  قدرت  و  نحوه عملكرد  و  آنها  مدير  به  بايد  دارند، 
دنبال  شركت ها  در  اغلب  ما  داد.  قرار  بررسي  مورد  را  وي  و  كرد 
استخدام نيروهاي خوب هستيم ولي به اين كه زير دست چه كسي 
مديران  گونه  اين  براي  است  بهتر   . نمي كنيم  توجه  مي كنند،  كار 
جايگاه ديگري پيدا كنيم يا حداقل نيروهاي خوب را زير دست آنان 

قرار ندهيم. 
6- ضعف در بازبيني عملكرد ساليانه

عملكرد  بررسي  در  تاثيرگذار  فرآيند  يک  شركت ها  از  بسياري 
بدون  و  فرماليته  مي دهند،  انجام  اگر  يا  و  نمي دهند  انجام  ساليانه 
اين  براي پرسنل خوب  بررسي  اين نحوه  تاثير ذهني   . دقت است 
است كه مدير من يا شركت من عالقه خاصي به حضور طوالني مدت 

من ندارد و وجود يا عدم وجود من براي آنها فرقي نمي كند.
7- عدم مذاكره در خصوص نحوه كاركرد و توسعه كار

تجربه نشان مي دهد درصورتي كه شما از پرسنل سوال كنيد طي 
انجام دهيد،  پنج سال آينده ، چه كاري قرار است در اين شركت 
است كه  اين در حالي  بدهند.  را  اين سوال  پاسخ  نمي توانند  اكثرا 
همه آنها دوست دارند در مورد آينده كاريشان صحبت كنند . بيشتر 
به كجا  اين مسير  اين كه در  با كارمندانشان درباره  مديران هرگز 
مي خواهند بروند، بحث نمي كنند، در حالي كه اگر اين كار را انجام 
دهند يک فرصت بزرگ براي خود و شركت ايجاد مي كنند . مديران 
موفق جلسات منظمي با كارمندان ترتيب مي دهند و به صورت مجزا 
درخصوص عملكرد سال قبل و برنامه سال بعد صحبت مي كنند . به 
اين ترتيب برنامه ريزي ها متوالي شده و باعث گسترش و پيشرفت 
كارها مي شود. اگر كارمندان بدانند كه مديرانشان به مسير حركتي 
آنها و آينده و پيشرفت آنها اهميت مي دهند، عملكرد بهتري خواهند 

داشت و با مديرانشان همسو مي شوند .
8- بروكراسي و قوانين دست و پاگير حاكم بر شركتها

هيچ كس قوانيني را كه حسي نسبت به آن ندارد، دوست ندارد 
. با توجه به اينكه معموال در هنگام تدوين اين قوانين ، از پرسنل 
نظرسنجي صورت نمي گيرد، معموال در هنگام اجرا نارضايتي آنان 

را به همراه دارد.
9- عدم وجود فضاي مناسب براي ارايه انتقادات و تفكرات 

خالقانه
 اگر تمامي كساني را كه دوست دارند نظر بدهند و انتقاد كنند، 
طرد كنيم آنگاه با گروهي از پرسنل كار خواهيم كرد كه فقط بلدند 
بگويند "بله" . مديران بايد ظرفيت گوش دادن به انتقادات را داشته 

باشند و از پيشنهادات جديد استقبال كنند .
10- عدم همگن سازي تيم هاي كاري                                                                                         
نيروهاي خوب و مستعد دوست دارند با نيروهاي مستعد و خوب 
كار كنند . يكي از عوامل ترك نيروهاي خوب، لطمه خوردن از هم 
تيمي ها و مشكالتيست كه با آنان داشته اند . بهتر است نيروهاي 
كار  خوب  نيروهاي  با  و  شوند  احاطه  خوب  نيروهاي  با  تاثيرگذار 

كنند .

شركت هاي بزرگ از بخش هاي مختلف و تعدد پروژه هاي كاري برخوردارند . معموال 
در اين شركت ها بخش يا افرادي وجود ندارند كه از پرسنل در خصوص پروژه هايي 
كه در آن مشغول هستند، سوال كنند و بررسي كنند كه آيا پرسنل از پروژه هاي خود 
راضي هستند يا اينكه ترجيح مي دهند در شرايط ديگري و يا در پروژه ديگري كه احساس 
مي كنند در آن موفق ترند، كار كنند.
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 رويكرد شما در برابر تغييرات چيست؟
نشان  خود  از  متفاوتي  هاي  عكس العمل  تغييرات  برابر  در  افراد 

خواهند داد . 
تعدادي نسبت به تغييرات پاسخ مثبت نشان مي دهند و عده اي 
آنها  مقاومت  داليل  مي دهند.  نشان  مقاومت  آن  به  نسبت  افراد  از 

مي تواند بدين گونه باشد :
- عده اي از همان ابتدا نسبت به تغيير احساس خستگي مي كنند . 

- عده اي احساس مي كنند كه منافع كم و تغييرات زياد است.
- عده اي از انباشته شدن اطالعات در رنج هستند .

آنان  مقاومت  باعث  اين  و  دارند  ها  ناشناخته  از  ترس  عده اي   -
مي شود . 

نگراني  يا  و  به مسووليت هاي محوله عالقمندي  نسبت  - عده اي 
دارند.

 مهري السادات طيبي نيا - امور اداری و منابع انسانی

،تغيير    سازگاري يا سازش
  دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم، همواره در حال تغيير و تحول است. 
در حقيقت يكي از اصول تغييرناپذير اين است كه همه چيز تغيير مي كند. 

بنابراين انسان هم براي رسيدن به تكامل به تغيير و تحول نيازمند است.
با اين حال بسياري از ما در برابر تغييرات مقاومت نموده و سعي مي كنيم 
تا حدامكان شرايط را همان گونه كه هست حفظ كنيم يا بر اساس پيش 

فرض هاي ذهني رفتار كنيم. 

توانمندي هايشان  يا  سازمان  در  خود  نقش  به  نسبت  عده اي   -
نگرانند.

- از دست دادن احتمالي قدرت و...
يا  ناكافي  از زمان  ناشي  اين مشكل مي تواند  قابل توجه است كه 
احساسي  پاسخ هاي  اما  باشد  افراد  توسط  تغيير  پذيرش  مشكالت 

يكسانند . 
پاسخ منفي يا پاسخ مثبت 

پاسخ منفي از يک طيف بي حركت به سمت قبول تغيير در طي 
زمان در حركت است . اين در حالي است كه طيف پاسخ مثبت از 

کد: 91099
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خوشبيني ناآگاهانه به سمت كامل حركت خواهد كرد . 
پاسخ منفي
پاسخ مثبت

خوشبيني ناآگاهانه : نيروي انساني با اعتماد و اطمينان به تغيير 
مي نگرد. 

به  اعتماد  عدم  و  منفي  پاسخ  انساني  نيروي   : آگاهانه  بدبيني 
تغيير را نشان مي دهد. 

را  تغيير  برنامه  موفقيت  انساني  نيروي   : بينانه  اميدواري واقع 
مشاهده مي كند و اعتماد او شروع مي شود. 

كامل جلب  به طور  انساني  نيروي  اعتماد   : خوشبيني آگاهانه 
مي شود و خود را درون پروژه تغيير مي بيند. 

كامل : نيروي انساني كمک مي كند تا بقيه قسمت هاي سازمان 
نيز اعتماد و اطمينان خود را به تغيير اعالم كند.

سازگاري يعني چه ؟
هاي  موقعيت  و  شرايط  با  فرد  انطباق  قدرت  واقع  در  سازگاري 
جديد، دشوار و تجربه نشده است. موقعيتي كه طي آن فرد تالش 
مي كند خود را با آنچه روبه رو شده است، وفق دهد و از آن براي 
طي كردن مرحله اي از رشد بهره برد. سازگاري يک رفتار منطقي 
است كه از سالمت و قدرت فرد خبر مي دهد؛ به عبارتي هر قدر فرد 
بتواند خود را با موقعيت هاي جديد و شرايط تجربه نشده، هماهنگ 
كند توانمندي و قدرت بيشتري دارد و از اعتماد به نفس بيشتري 
برخوردار است. در سازگاري، فرد نه تنها مي تواند خود را با محيط 
پيرامون تطبيق دهد، بلكه در صورت لزوم شرايط محيط را به نفع 
تا جايي  خود تغيير مي دهد. در واقع سازگاري نهايت تعامل است 
كه فرد، خود يا محيط پيرامونش را براي زندگي بهتر تغيير مي دهد. 
نكته اين جاست كه سازگاري در مواجهه با اختالف نظر، معنا پيدا 
مي كند و اختالف نظر و تالش براي رفع آن در واقع طي كردن مسير 
رشد و كمال محسوب مي شود. بنابراين نبايد از اختالف نظر و تفاوت 
ديدگاه هراسيد و تفاهم را به هر قيمتي طلبيد. سازگاري در پيچ و 

خم اختالف نظرها، سليقه ها و ديدگاه ها معنا پيدا مي كند. 
با شرايط، اصلي بديهي در زندگي است كه اجازه  هنر سازگاري 
انسان  به  را  مفيد  و  هيجان انگيز  و  بخش  لذت  تجربه هاي  كسب 

مي دهد.
سازش يا سازگاري 

گاهي در ذهن بعضي از افراد تفاوت سازش با سازگاري مشخص 
نيست. در سازگاري فرد خود را با شرايط جديد وفق مي دهد، اما در 
سازش، تسليم موقعيت مي شود. در سازش فرد بدون ابراز وجود و 
تعامل مفيد، كامال همانند محيط پيرامون مي شود و هيچ اثربخشي 
روي محيط ندارد. در سازش فرد دنباله رو مي شود و به دنبال تعامل 
نيست و فقط پذيرنده محض است. نكته اين جاست كه از آن جا كه 
هيچ كس دوست ندارد همواره پذيرنده باشد حتما درجاتي از خشم 
در فرد سازش گر وجود دارد كه به دليل فرمانبري محض نهفته باقي 
مانده است. مطالعات نشان مي دهد كه سازش هميشگي و دايمي، 

خطري براي سالمت روان است.
مي توان  افراد،  سازگاري  ميزان  تعيين  براي  بدانيد  است  خوب   
آن ها را در موقعيت هاي فرضي قرار داد تا بر اساس تصميمي كه 

مي گيرند، ميزان سازگاري آن ها مشخص شود. گاه سازش مي تواند 
مقدمه ورود به مرحله سازگاري باشد. به ياد داشته باشيد كه رغبت 
باعث  اغلب  پيرامون،  محيط  در  تغييرات  پذيرش  براي  نداشتن 

استرس مي شود. 
اگر  اما  است  مهم  بسيار  زندگي  در  اهداف شخصي  كردن  دنبال 
قدرت انعطاف پذيري و سازگاري نداشته باشيد، نمي توانيد به اهداف 
مورد نظر برسيد. در مورد آنچه نمي توانيد تغييرش دهيد، سازگاري 

به خرج دهيد.
و  شويد  قائل  تمايز  تغييرناپذيراست،  و  تغييرپذير  آنچه  بين   
فراموش نكنيد آنچه امروز تغيير آن محال به نظر مي رسد، ممكن 
است فردا تغيير كند. بنابراين به ذهن انعطاف پذير خود اجازه دهيد 
همواره فرصتي براي تغيير متصور شود. به جاي ترك موقعيت، از 
موقعيت هاي جديد استقبال كنيد. تالش براي داشتن عملكرد بهتر 
به  كه  مي گذارد  اختيارتان  در  نابي  فرصت  جديد  موقعيت هاي  در 

وسيله آن قوي تر و پخته تر شويد.
سازگاري الزمه رشد است. اگر فرد به اين نكته آگاهي داشته باشد 
كه الزمه رشد، تحمل دشواري و سختي است، بهتر مي تواند روش 

سازگاري را در پيش بگيرد.
توان سازگاری و انطباق

ما مثل دوچرخه سواری هستيم كه در يک خيابان شلوغ حركت 
تغيير  را  خودمان  حركت  جهت  و  سرعت  مجبوريم  مرتبا  می كند. 
از  بسياری  ولی  باشيم.  داشته  آنی  تصميم گيری های  قدرت  دهيم، 
افراد اين جامعه هنوز دوچرخه سواری هستند كه دوچرخه شان را 

به دوش می كشند. 
در واقع قدرت انطباق يا سازش برای كسانی الزم است كه زندگی 
آنها در حال تحول و تحرك است و به محض اينكه زندگی يكنواخت 
انطباق و سازش  به  نيازی  به حالت روزمره گی رسيد ديگر  شد و 

نخواهيم داشت.
برخی از افراد كه از گير و دار تحوالت مختلف در زندگی خسته 
شده اند، آرزوی آرامش و عدم نياز به سازش می كنند در حالی كه 
تجربه نشان می دهد كه به محض اينكه خستگی از ميان رفت كم 

كم اين آرامش ، حوصله آنها را سر خواهد برد.
پياژه  است.  با محيط  انطباق  استعداد  پياژه1، هوش،  ژان  نظر  به 
يا  برون سازی  درون سازی،  طريق  از  فرايند  اين  كه  است  معتقد 
انطباق انجام می گيرد. سازگاری متشكل از دو فرايند است منطبق 
برای منطبق كردن  با شرايط مشخص و تغيير شرايط  كردن خود 

آن با نيازهای خود.
راهكارهاي مناسب جهت پذيرش خالقانه تغييرات :

از آنجا كه انسان در گروه متولد می شود و در گروه زندگی می كند 
توان  گروه  در  و حتی  می كند  كار  گروه  در  و  می شود  اجتماعی  و 
سازگاری خود را از دست می دهد و ناسازگار می شود، سعي كنيد در 

شرايط و محيط كاري خود به موارد زير توجه كنيد :
- در نظر داشته باشيد كه افراد خالق همواره سفيران تغيير برنامه 
مشكالت  از  كه  مثبت انديش  خوش بين،  كنجكاو،  افرادي  هستند. 
نمي ترسند، بلكه معتقدند مشكل قسمتي از زندگي است و از آن 
به  و  دارند  مشكالت  با  مبارزه  و  چالش  روحيه   مي كنند.  استقبال 

Jean Piaget.  1
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سادگي در مقابل مشكل تسليم نمي شوند و آن را رها نمي سازند.
اين  كه  كسی  با  سپس  و  بشناسيد  را  مشكالت  اصلی  علت    -
وضعيت را درك می كند و می تواند راه حل مناسبی ارايه دهد، گفت 
وگو كنيد. هرگاه توانستيد مشكل را بررسی كنيد، می توانيد راه حل 

مناسب بيابيد.
-  با آگاهی و بينش كافی به شناسايی قسمت های مختلف سازمان 
قرار  را  مورد مطالعه  آن  اداره  و  و چگونگی سازمان دهی  بپردازيد 
دهيد ، آنگاه متوجه خواهيد شد به چه علت سازمان و يا قسمتی از 
آن را دوست نداريد. با مجهز كردن خود به تمام حقايق، می توانيد در 
ارايه پيشنهادها جهت بهبود مشكالت داخلی سازمان شركت كنيد . 
از  دارند.  خاصی  و سنجش  ارزيابی  شرايط  ادارات،  از  بسياری   -
نيز زير ذره بين مديران خود قرار  اين رو ممكن است گاهی شما 
بگيريد و به دليل برخی مشكالت، حتی مورد انتقاد واقع شويد.در 
اين هنگام نبايد هيچ گونه نگرانی و تنشی به خود راه دهيد بلكه 
به اين بينديشيد كه اين موضوع می تواند به شما كمک كند تا به 
نحوه كاركرد خودتان بيشتر آشنا شويد. اين به معناي قدرت پذيرش 

انتقاد است.

-  از اينكه علت انتقاد مسووالن خود را بپرسيد، هراسی نداشته 
باشيد و اگر احساس می كنيد كه صحبت های آنها غيرمنطقی است، 
با صراحت عقيده تان را مطرح كنيد و به دفاع از ديدگاه های خود 
بپردازيد. اين عامل به شما كمک می كند تا روشی صحيح و مناسب 

برای پذيرش هرگونه تغيير و تحولی در پيش رو داشته باشيد.
- هر تغييری، با خود تنش و عدم آرامش را به همراه دارد كه برای 

پذيرفتن و انعطاف با شرايط جديد، به اندكی زمان نياز است. 
با  اينكه ريسک و خطر كنيد، نترسيد. مواجهه  از  از گاهی  - هر 

ترس، يكی از عوامل اصلی شكوفايی اعتماد به نفس است. 
-  اگر نمی توانيد به سرعت اشتباهاتتان را جبران كنيد، با تانی و 

درنگ به اين مساله بپردازيد و عجله نكنيد. 
- با توجه و دقت به دنياي اطراف خود نگاه كنيد و سعي كنيد با 
نظرات و ديدگاه هاي مختلف آشنا شويد و اعتقاد داشته باشيد كه 

هر شخص خودش، سرنوشت خود را مي سازد.
-  و درنهايت از فضای زندگی خارج از محل كارتان لذت ببريد؛ 
چرا كه اين رويكرد مثبت می تواند زندگی حرفه ای شما را نيز بسيار 

تحت تاثير خود داشته باشد .
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2- نيل راسل، جونز،” مديريت تغيير” مترجم محمد مهدي اسكونژاد، تهران1385، آدينه
3- درياباري، فرزانه،” قدرت پذيرش انتقاد”، 1389، آموزش خانواده 

4- ظهيري، محمد جواد »روشهاي موفقيت )10قدم براي انتخاب شغل(، برگرفته از پورتال جوانان 
5- مركز نشريات، » مقاله بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان« برگرفته از
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مقدمه
با توجه به خاكبرداري هاي عميق در بيش��تر س��اخت و س��ازهاي 
وس��يع ش��هري و غيرشهري لزوم آش��نايي با اين س��ازه ها احساس 
مي شود. بدين منظور در ادامه به معرفي مختصر دو نمونه رايج سازه 

نگهبان مي پردازيم.
اجراي س�ازه نگهبان با سيس�تم نيلينگ -دوخت به پشت 

)Nailing(
سيس��تم نيلين��گ به عن��وان يک روش مرس��وم در بس��ياري از 
پروژه هاي��ي كه نياز به خاكبرداري هاي عميق دارند، اجرا مي  ش��ود. 
 )Passive( عملكرد اين سيس��تم س��ازه نگهبان به صورت غيرفعال
اس��ت. در سيس��تم هاي غيرفعال المان هاي س��ازه نگهبان در حالت 
ع��ادي عملك��ردي ندارند و پس از جابه جاي��ي و تغييرات گوه خاك 

وارد عمل مي شوند.
مراحل اجراي نيلينگ

نحوه اجراي كار به اين صورت است كه پله پله خاك گود مورد نظر 
برداش��ته مي شود )عموماً بين يک تا دو متر خاكبرداري مجاز است( 
و در ه��ر مرحله محل نيل ها با دس��تگاه هاي مخصوصي به نام دريل 
 )Down the Hole و  Hammer  -Topواگن حفاري )دو نوع
و يا دس��تگاه هاي س��يار - كه عموما روي داربست نصب مي شوند- 
حفاري مي ش��ود. قطر گمانه محاسباتي بوده كه در بسياري از موارد 

در حدود 10 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. 
نيل ه��ا عموم��ا آرماتوره��اي آجدار هس��تند كه قط��ر آنها طبق 

محاس��بات مهندسي ژئوتكنيک به دست مي آيد.  با توجه به اين كه 
اين طول عموما بيش��تر از 12 متر است بايد آرماتورها به روش هايي 
همچ��ون رزوه و كوپلينگ و يا جوش تطويل يابند. پس از كارگذاري 
نيل ها دوغاب س��يمان )به نسبت آب به س��يمان 0.45تا 0.35( به 
محل گمانه تزريق مي ش��ود. س��پس ديواره ترانش��ه رگالژ ش��ده و 
ژئوكامپوزيت ها كه ب��راي هدايت جريان هاي احتمالي آب به پايين 
ب��ه كار مي روند، نصب مي ش��ود.  مش هاي پيش جوش ش��ده روي 
وجه خاك را گرفته و سپس سطح مجموعه شاتكريت )بتن پاشيده( 
مي ش��ود. پس از اتمام شاتكريت پليت سر نيل )وجه بيروني نيل ها 
رزوه مي ش��ود( نصب و هد نيل نص��ب و مرحله بعد خاكبرداري آغاز 
مي ش��ود. اين س��يكل عموما س��ه تا چهار روز انجام مي گيرد كه در 

مروري بر سازه هاي نگهبان از نوع نيلينگ و انكراژ
اميرحسين اصالني – گروه نفت، گاز و پتروشيمي 

جزييات مقطع ديوار نيل شده

ديواره سازه نگهبان اجرا شده به روش نيلينگ 
سطح تمام شده شات كريت

اجراي شات كريت ديوار پس نصب مش و ژئوكامپوزيت

توس�عه س�ريع و اقتصادي ش�هري منوط به ساخت و س�از و گسترش شهرها اس�ت. اين توسعه 
مس�تلزم س�اخت سازه  هاي مناس�ب خواهد بود و اولين اقدام در ساخت و س�ازهاي شهري و غير 
ش�هري خاكبرداري و انجام تمهيدات س�ازه نگهبان است. از كاربردي ترين س�ازه هاي نگهبان در 
ايران مي توان به سيستم دوخت به پشت )نيلينگ( و انكراژ اشاره كرد كه مزايا و معايب و روش هاي 

اجرايي مخصوصي دارند.

کد: 91100
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صورت تاييد دس��تگاه نظارت مي توان از مواد زودگيركننده استفاده 
كرد تا سيكل مذكور را كوتاه كرد.  

حال از نكات قابل ذكر اجرايي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- از مش��كالت عم��ده اجرايي اين روش ري��زش داخل گمانه پس 
از حفر آن و در هنگام جاس��ازي نيل هاس��ت كه در بس��ياري مواقع 

دستگاه مجبور است مجددا محل نيل را حفاري كند. 
- در بس��ياري از مواقع به دليل وج��ود چاه هايي در منازل اطراف 
در هنگام حفاري ميله دس��تگاه حفار وارد چاه مي شود. در صورت با 
تجربه نبودن اپراتور دستگاه، موجب ورود مواد موجود در چاه با فشار 

هوا به داخل منازل مي شود. 
- زاويه نازل شاتكريت در تميز درآمده سطح و نيز دور ريز مصالح 

بسيار موثر مي باشد.
- از آنجاي��ي ك��ه در صورت تميز تمام كردن س��طح ش��اتكريت 
مي توان از آن به عنوان وجه بيرون قالب ديوار حائل ها استفاده كرد. 
اين مساله كه بسيار حائز اهميت است در اكثر موارد به درستي اجرا 
نمي شود. اين كار بسيار ساده و با نصب سيم بكسل در دو سمت هر 
ديواره و قراردادن ش��اغول روي اين مس��ير كه امكان حركت داشته 

باشد، مي توان به سادگي سطحي صاف اجرا كرد.
- نيل ه��ا معموال ب��ا زاويه اي عموما 15 درجه نس��بت به افق اجرا 

مي شوند تا به مسير گوه ريزش خاك عمود باشند. 
- در مواقع��ي ك��ه نيازمند كنترل جدي تغيير ش��كل اس��ت، اين 

سيستم خيلي كارآمد نيست.
 - اي��ن سيس��تم ها در محل هايي كه حجم ب��االي آب زيرزميني 

امكان ورود به گود خاكبرداري شده را دارد، مناسب نيست.
)Anchorage( اجراي سازه نگهبان با سيستم انكراژ

اين سيستم برعكس نيلينگ به صورت فعال )Active( است و در 
واقع از لحظه اجرا اين سيس��تم ديواره خاك و ترانشه را با فشار نگه 
 )Post-tension( داش��ته و در واقع روش به صورت پيش تني��ده

است.
اين سيس��تم از نيلينگ هزينه برت��ر خواهد بود. براي اين كه بتوان 
س��تون خاك را فشرده كرد، مي بايس��ت پدهاي بتني و يا ورق هاي 
فوالدي سر اين سيستم اجرا كرد و يا از روش شمع – انكراژ استفاده 

كرد. 
شماي كلي يک انكر در شكل آمده است. 

 Top hammerتصوير يک دستگاه دريل واگن

مقطع يک انكر شماي كلي يک انك��ر اجرا شده
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همان طوركه مش��اهده مي شود هر انكر متشكل از يک طول درگير 
)Bonded( و ي��ک طول غيردرگير )Unbonded( اس��ت. طول 
غيردرگير طولي اس��ت كه در پروس��ه پيش تنيدگي مي تواند آزادانه 
در ناحيه االس��تيک خود تغيير ك��رده و نيرو مقاوم را از طول درگير 
به س��ازه )ش��مع يا پدهاي بتني و فوالدي( منتقل كند. براي تزريق 
دوغاب در ناحيه درگير از يک برزنت دوخته شده به نام پكر استفاده 
مي كنند و با يک ش��يلنگ رفت و برگش��ت به بيرون گمانه از تزريق 
كامل اي��ن ناحيه مطلع مي ش��وند. از مهمتري��ن مالحظات اجرايي 
اين روش بافت درس��ت استرندها )رش��ته هاي كابل( است. از ساير 

مالحظات مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- تهيه استرندهاي مرغوب 

- نصب اسپيسرها به عنوان فاصله نگهدار از خاك
Unbonded اجراي غالف در قسمت -

- اجراي فاصله نگهدار اس��ترندها ب��راي جدا كردن آنها و عملكرد 
مناسب در كشش

- در اين روش براي پس كش��يده كردن ستون دوغاب تزريق شده 
را بعد از گيرش بوسيله جک هاي هيدروليكي كه به هد و گوه متصل 
مي ش��ود، مي كش��ند )عموماً هر دسته اس��ترند )7 رشته( تا 15 تن 

بيشتر كشيده نمي شود(
 Nailing در نهايت اجراي ژئوتكستايل و شاتكريت مشابه روش -

خواهد بود.
- در اين سيستم عموما طول حفاري ها بيشتر از نيلينگ است.

- اين سيس��تم نيازمند تيم اجراي��ي مجر ب تر و درل واگن قوي تر 
است.

- در ضم��ن اين سيس��تم مي توان��د در برابر فش��ارهاي افقي زياد 
مقاومت كند.

از آنجاي��ي كه گودبرداري از جمله فعاليت هاي اصلي س��اختماني 
اس��ت كه براي رس��يدن به تراز بكر و نيز محافظت از مواردي مثل 
فونداس��يون ها، كان��ال ها و غيره در برابر ي��خ زدگي و رعايت عمق 
يخبندان در اكثر پروژه هاي ساختماني اجرا مي شود، لزوم محافظت 
از ديواره ه��اي خاكبرداري شده)ترانش��ه ها(در براب��ر تخريب و بروز 
حوداث همواره مشاهده مي ش��ود. حال با عنايت به گسترش حضور 
شركت تام در رسته هاي مختلف ساختماني نياز به اجراي روش هاي 
مختلف پايداري ترانش��ه ها همچنين س��ازه نگهب��ان در پروژه هاي 
موجود و نيز پروژه هاي آتي به چشم مي خورد و اين مقاله به منظور 

آشنايي مختصر با اجراي دو دسته از اين سازه ها تحرير شده است.

تصوير انكر پس از كشش 
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3. FHWA-0IF015-99-)June 1999(, ”Geotechnical Engineering Circular No.-4Ground Anchors and 

anchored systems”.D.g Pass. R.C Bachus. Paul Sabatini.
4. FHWA-0SA068-93-)April 1994(, ”Soil Nailing Field Inspectors Manual”. James Porterfield. David 

M. Cotton. R. John Byrne
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گوناگون

يارانه
اولي : راس��تي خبرداري بمناس��بت روز جهان��ي كارگر مبلغ 50 

هزارتومن بن كارتهامون رو شارژ كردن ؟
دوم��ي : خدا روش��كر ،،،،، پس با اين وجود يه باري از دوش��مون 

برداشته شد .
اولي : چطور ؟

دومي : خب اگه 50 هزارتومن رو تقس��يم بر 366 روز س��ال كنيم 
ميشه حدوداً روزي 136 تومن ، از طرفي هركدوم از ما روزي حداقل 
200 تومن به عنوان صدقه به قلک هاي كميته امداد وغيره واريز مي 
كني��م ، منبعد اگه فقط 64 تومن ديگه بزاريم روي هديه روز كارگر 
كه فقط سالي يه بار پرداخت ميشه !! ميتونيم به سادگي صدقه مون 

رو پرداخت كنيم !!!
اولي : راس��ت ميگي كاماًل حق با توئه اصاًل به اينجاش فكر نكرده 

بودم !!! 

عالم شيرين رويا
 شبي در عالم شيرين رويا 

   بديدم هم خودم ، هم شركتم  را
 حقوقم بي آكورد و بي مزايا

برابر گشته با كل مديرا   
 گرفتم آن چنان ، پاداش گيرا

كه نسل ها بعد من ، را كرد دارا   
 ز يک سو ،  وام مسكن،  وام خودرو

   از آن سو ، شارژ بن كارت و هدايا
چنان سرمست و خرم  بودم آن شب 

تو گوئي گشته ام، سلطان دنيا   
به هر چيزي كه مي كردم اراده

به آني، مي شد از بهرم مهيا   
 شدم من، هاج و واج و مات و مبهوت

كه تک تام يک و اين جور كارا ؟   
 توسل كردم و گفتم خدايا

   نگير از من،  تو  اين  حال خوشم را 
 در  اين احوال  خوش  بودم  كه   ناگه 

شنيدم من،  صداي  همسرم  را   

پريدم  ناگه  ازاين، خواب شيرين
   شدم همچون  يخي  بر سنگ خارا

 به ياد  آوردم  اين ضرب المثل  را
چنان گوئي، كه  گفته حال من را   

)) شتر  درخواب  بيند پنبه دانه 
گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه((   

نحوه پرداخت حقوق پرسنل شركت
بدينوسيله به اطالع مي رساند با توجه به اينكه تا بحال تمامي بانكها 
وصندوق هاي قرض الحس��نه موجود در كشور جهت پرداخت حقوق 
موردآزمايش قرار گرفته اند و في الحال بانک يا صندوقي باقي نمانده 
كه پرس��نل ش��ركت كارت عابرشان را نداشته باش��ند تا اطالع ثانوي 
وتا تش��كيل بانک جديدي در سيستم نظام بانكي كشور حقوق كليه 
پرس��نل  به صورت دس��تي  پرداخت خواهد شد لذا همكاران عزيز به 

صورت ي زير جهت دريافت حقوق به امور مالي مراجعه فرمايند.
1- آخر هرماه )دقيقاً سربرج( حقوق پرسنل خود تام 

2- از پنج��م تا پانزده��م هرماه )به جز جمعه ه��ا وايام تعطيل( ، 
حقوق پرسنل تک تام يک

3- از پانزدهم تا آخر هرماه )به جز جمعه ها وايام تعطيل( ،  حقوق 
پرسنل بقيه تک تام ها

الزم به توضيح است كه حقوق پرسنل را هرسه ماه يک بار آن  هم 
فقط 50 درصد حقوق سه ماه قبلشان پرداخت خواهد شد .

چند سال بعد
درپي افزايش شديد قيمت مرغ در بازار و همچنين ناياب شدن آن،  
از اين ماه به جاي گوشت مرغ به هريک از پرسنل تعداد 3عدد جوجه 
رنگي با بن اقالم  توزيع خواهد ش��د يكي از مس��ئولين دست اندر كار 
تهيه وتوزيع اقالم شركت اعالم كرد چون قطع يكباره اين قلم از سبد 
اقالم همكاران ممكن است اثرات سوء ومخربي را بين خانواده همكاران 
بجا بگذارد تصميم براين ش��د كه رون��د حذف به ارامي وبا جايگزيني 

اقالم ديگري كه شباهت ظاهري به مرغ دارند صورت پذيرد.
 وي همچني��ن گفت : با اين كار مي خواهيم كه ذائقه ها را تغيير 
دهيم تا به تدريج خوردن گوشت مرغ  را همكاران به دست فراموشي 
بسپارند چرا كه وقتي معصوميت اين جوجه هاي زيباي يک روزه را 

ببينند خود به خود از خوردن مرغ منصرف خواهند شد. 

شوخي هاي خودماني
)

حجت اله نادري - گروه كنترل و ابزار دقيق

کد: 91101
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امروزه حجم زيادي از زباله هاي شهري پس از اعمال فرآيندهاي 
محصولي  كه  كاغذ  مي گيرند.  قرار  مجدد  استفاده  مورد  خاص 
از  زيادي  سهم  است  طبيعي  جنگل هاي  و  سرسبز  طبيعت  از 
به  را  خانگي  زباله هاي  همچنين  و  مدارس  اداري،  مراكز  زباله هاي 
خود اختصاص مي دهد و اين در حالي است كه بازيافت اين ماده 
ارزشمند و استفاده مجدد از آن نه  تنها مانع از قطع بي رويه درختان 
جنگلي خواهد شد بلكه هزينه تبديل الياف گياهي به كاغذ را نيز به 

ميزان قابل توجهي كاهش خواهد داد.
پيشرفته اي  فناوري هاي  از  كاغذ  بازيافت  فرآيند  در  اكنون  هم   
كه  اين  به  توجه  با  فرآيند  آن  انجام  مراحل  كه  مي شود  استفاده 
در  كاغذي  زباله هاي  از  نهايي  عنوان محصول  به  را  چه محصولي 
نظر گرفته باشيم، متفاوت خواهد بود. در چرخه بازيافت كاغذ عبور 
مقواي  تهيه  براي  پاك سازي  و  غربال گري  خميرسازي،  مراحل  از 
از كاغذهاي  اگر بخواهيم  اما  پايين ضروري است،  با كيفيت  نازك 
باطله براي تهيه كاغذهاي اداري مرغوب و باكيفيت استفاده كنيم 
اساس  اين  بر  بود.  خواهد  نيز ضروري  شناورسازي  مرحله  از  عبور 
مي توان گفت با توجه به نوع كاغذ باطله اي كه براي بازيافت انتخاب 
شده، ممكن است مراحل ديگري نيز به اين چرخه اضافه شود. در 
نخستين مرحله از چرخه بازيافت كاغذ، كاغذهاي باطله جمع آوري 
شده در يک محلول آبكي كه حاوي ذرات فيبري است غوطه ور شده 
و در نتيجه برخورد با تيغه هايي كه در آن محفظه در حال چرخش 
و  ذرات  دوم  مرحله  در  شد،   خواهند  تجزيه  و  متالشي  هستند، 

ناخالصي هاي درشت از خمير حاصل جداسازي مي شوند. 

حال  در  استوانه  يک  از  آبكي  محلول  در  غوطه ور  خمير  عبور  با 
چرخش ذرات درشت و سنگين وزن مانند شن و ماسه و قطعات 
از آن جدا مي شوند. اجزاي سبک تر از طريق لوله مكش از  فلزي 
اين محفظه خارج شده و به راحتي از ميان صافي ها مي گذرند، اما 
ناخالصي هاي درشت تر در پشت اين صافي ها به دام مي افتند. در 
مرحله بعد با تزريق هوا به داخل خمير كاغذ، جوهر، رنگ، چسب و 
هر نوع پوشش ديگر كه معموال آب گريز هستند به حباب هاي هواي 
موجود در اين محفظه كه توسط يک ماده شيميايي كف زا ايجاد 
شده اند، مي چسبند و به اين ترتيب اين نوع ناخالصي ها نيز از ذرات 

كاغذ جدا مي شود. 
در اين مرحله ماده شيميايي ديگري به خمير كاغذ افزوده مي شود 
خمير  چسبندگي  امكان  كوچک  بسيار  ناخالصي هاي  جذب  با  كه 
كاغذ را افزايش مي دهد. در مرحله پاكسازي، دستگاه گريز از مركزي 
وجود دارد كه ذرات را براساس چگالي آنها از هم تفكيک مي كند. 
كه  مخزني مي شود  وارد  فشار  محفظه  از يک  عبور  با  كاغذ  خمير 
اين مرحله  الياف كاغذ كه در  در آن يک همزن نصب شده است. 
بسيار كوچک تر از باقيمانده ذرات جوهر يا چسب هستند، به آساني 
بازيافت كاغذ،  از چرخه  از صافي عبور مي كنند. در آخرين مرحله 
95 درصد ماده حاصل را آب و پنج درصد آن را الياف كاغذ تشكيل 
مي دهند كه روي يک صفحه مشبک قرار گرفته و با عبور غلتک هاي 
بزرگ از سطح آن اين آب اضافي به تدريج از خمير كاغذ تهيه شده، 
خارج شده و ورقه هاي ضخيمي از اين خمير تهيه مي  شود كه پس از 

خشک شدن از آن براي تهيه كاغذ استفاده مي شود.

روشنک سپاسيان - واحد روابط عمومی

؟

کد: 91102
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مسابقه  در  عزيز  همكاران  شما  حضور  از  تشكر  ضمن 
شماره دو پيامكي شركت، به استحضار مي رساند كه مهلت 
شده  تعيين  شهريورماه   20 تا   3 شماره  مسابقه  در  شركت 

است.
مطلب  براي  همكاران  باالي  راي  مسابقه  اين  در  جالب  نكته 

شوخي هاي خودماني به قلم آقاي حجت اله نادري بود.
بر اساس قرار قبلي از بين مشاركت كنندگان در نظرسنجي به دو 
نفر به قيد قرعه و يكي از نويسندگان مطالب كه بيشترين مخاطب 

را داشته جوايزي تعلق خواهد گرفت .
دو نفري كه به قيد قرعه از شركت كنندگان در مسابقه پيامكي 

انتخاب شده اند ، عبارت اند از:
خانم مريم دارابي . گروه كنترل و ابزار دقيق

آقاي مجيد سرمعلي پور . گروه كنترل و ابزار دقيق
كد  مي توانند  پيامكي  مسابقه  در  شركت  براي  محترم  همكاران 
مربوط به مطلب مورد نظر خود را به شماره 30004897 به صورت 

پيام كوتاه ارسال كنند.

مسابقه پيامكي شماره»3« 

کاریکاتور
ناداوری در المپيك لندن

ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه سفرنامه من شركت كرده اند به اطالع مي رساند از بين آثار ارسالي به واحد روابط 
عمومي 3 اثر به عنوان آثار برگزيده انتخاب شده اند.

از شركت تام ايران خودرو اثر آقای صمد عظيمی منفرد با عنوان " سفر به وان"، اثر آقای محمد كيانی با عنوان "طعم فوالد در دهان 
گس تابستان" و اثر آقای عبدالرضا طاعتی راد از شركت آپكو با عنوان"ويسادار را بايد ديد نه نوشت" بعنوان آثار برگزيده انتخاب شدند كه 

هدايايی به رسم يادبود به ايشان تعلق گرفت.

برگزیدگان مسابقه سفرنامه من مشخص شدند

کد: 91103

کد: 91104

کد: 91105






