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مقام معظم رهبري:
من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتى: توليد - 
مقاومتى  اقتصاد  يعنى  مى دهم؛  قرار  اشتغال» 
اين  اشتغال؛  و  توليد  بعد  است،  كلّى  عنوان 
مجموع نقاطى است كه بايستى همه بر روى آن 

متمركز  بشوند.

رئيس جمهور:

از شما كارگران، از شما صنعتگران، متشكر و 

سپاسگزارم كه در توليدات صنعتى مان رشد  قابل 

مالحظه اى داشتيم. سال جديد، سال پيشرفت 

براى  بيشتر  براى ملت عزيز و اشتغال  بيشتر 

جوانان ما خواهد بود.

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

مدير عامل ايران خودرو:

ايران خودرو بزرگترين بنگاه توليدي كشور است 

و عالوه بر نقش غيرقابل انكار در مباحث اقتصادي 

و صنعتي، همواره رتبه هاي برتر شركت هاي 

گروه اشتغالزائي در ارزيابي شركت هاي برتر 

ايران را در اختيار داشته است.
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سخن سر دبير

بهار 96 هم در چشم به هم زدني جاي خود را به تابستان گرم داد. گرمايي كه نه فقط شامل شرايط 
محيطي بلكه در همكاري و كار تيمي نيز ديده مي شود.

 بهار امسال نيز به مانند سال هاي گذشته موسم پركار و پردستاوردي براي شركت بود، از صف تا ستاد 
همه به صف شديم تا با پويايي در كنار هم بودن را تجربه كنيم.چهره شناخته شده تام در صنعت مرهون 

انديشه هاي توانمند نيروي انساني آن است.
اين موضوع هميشه مورد توجه مديران تام بوده است به گونه اي كه در چند دوره اخير باالترين سطح از 

جايزه سرآمدي منابع انساني در گروه صنعتي ايران خودرو به تام تعلق گرفته است. 
حضور همزمان در دو نمايشگاه با رويكرد تخصصي نيز از ديگر اقدامات بهاري تام بود، به گونه اي كه 
در نمايشگاه كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي ايران(AI) موفق به امضاي تفاهم نامه با زيمنس آلمان 
شديم كه خبر آن نيز بازتاب گسترده اي از نام تام در ميان صنعتگران داشت و براي نخستين بار و در راستاي 
روزي  به  محصوالت  در خصوص  كه  يافتيم  حضور  غذايي  صنايع  نمايشگاه  در  بازار  توسعه  سياست هاي 
همچون انبار اتوماتيك هوشمند و اسكادا همچنين رباتيك كردن خطوط توليد با شركت هاي مختلف مذاكره 

كرديم و منتظر اخبار خوشي براي همكاران در اين حوزه ها هستيم.
راه اندازي خط توليد ايران خودرو كرمانشاه و خط بدنه پژو 2008 (كه با حضور رييس جمهور نيز افتتاح شد)،  
نوآوري هاي حاصل در خط رنگ يك ايران خودرو و ساير پروژه هاي خودرويي و حسن ختام آن ادامه پرقدرت 
فعاليت ها در كارخانه فوالدسازي بردسير و گرفتن اولين ذوب از كوره قوس الكتريكي همه بخشي از نمايش 

تام آن هم در زماني است كه چرخ زمانه خيلي در مدار چرخ صنعتگران پيش نمي رود.
تجربه به ما ثابت كرده كه روحيه تامي هيچ گاه در ظرف زمان محدود نمي شود و بي اعتنا به شرايط رونق 
و ركود در مسير درست خود پيش مي رود و هيچگاه از حركت بازنمي ايستد. تنها در همين صورت است كه 
ادامه پيشرفت و باالتر از آن ايجاد ارزش افزوده براي صنعت رقم خورده است. اعتقاد راسخ داريم كه براي 

كشتي هاي بي حركت موج ها تصميم مي گيرند.
                ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم      موجيم كه آسودگي ما عدم ماست ...

كد: 91861

حركت  در مسير رو به جلــو
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نگــاه

  دكتر محمدرضا معظمي رييس سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران گفت: سازمان گسترش در حال حاضر با 9 كشور 
خارجى از جمله فرانسه، ژاپن، ايتاليا، آلمان، كره جنوبى، چين، 
بلژيك، هند و فنالند در حال انجام همكارى است، به طورى كه با 
6 شركت فرانسوى قراردادهايى در حوزه هاى مختلف خودرويى، 

ريلى، صرفه جويى انرژى و... امضا كرده است. 
وي افزود: از جمله با « شركت VALLOUREC » تفاهم نامه اى در 
حوزه توليد و تامين لوله هاى CASING و CRA چاه هاى نفت و گاز امضا 
كرده ايم. با شركت RENAULT موافقتنامه سرمايه گذارى مشترك در توليد 
خودرو داشته ايم همچنين شركت « ENTROPOSE » طرف قرارداد 

ما در زمينه پروژه هاى بازيافت گاز مشعل فاز 17 و 18 پارس جنوبى است. 
همكارى با شركت « ANSALDO» ايتالياتى در زمينه توليد توربين گاز 

كالس F با ظرفيت MW310 است.
وي ادامه داد: با سه شركت آلمانى نيز در زمينه هاى مختلف تفاهم نامه 

همكارى داشتيم.
 پيگيرى و مذاكره با شركت SIEMENS در حوزه اجراى پروژه هاى 
زيرساختى ريلى و توليد انواع واگن، لكوموتيو و قطعات نيز از ديگر برنامه هاى 
اين سازمان است. از ديگر طرف هاى همكارى ما، كشور كره جنوبى است 
كه اكنون در حال ادامه مذاكرات با شركت DAELIM براى سرمايه گذارى 

مشترك در پتروشيمى هستيم. 

كد: 91863

مديرعامل ايران خودرو گفت: ايرانى ها با افتخار سوار خودروى 
ايرانى شوند. 

مهندس هاشم يكه زارع در برنامه امضاى قرارداد و تفاهم نامه طراحى 
خودرو با اشاره به اينكه در سال گذشته حدود يك ميليون و 300 هزار 
دستگاه خودرو در كشور توليد شده است، اظهار داشت: تصور كنيد اگر ايران 
خودروساز نبود بايد 13 ميليارد دالر ارز از كشور براى واردات اين خودروها 
خارج مى شد. امروز ما توانسته ايم با صرف يك بيستم ارز اين دالرها توليدات 

داخل را انجام دهيم و نياز بازار را تأمين كنيم. 
مشاركت شركت  با  پلتفرم  براى طراحى  قرارداد  امضاى  به  زارع  يكه 
ايتاليايى اشاره كرد و گفت: در قرارداد ايران خودرو و پژو ما اين اختيار را 

داريم كه از پلتفرم اين شركت براى توليد محصوالت خود نيز استفاده كنيم.
وى با اعالم اينكه اولين محصول طراحى پلتفرم امروز ايران خودرو با 
شركت خارجى دو سال ونيم آينده وارد بازار مى شود، تصريح كرد: قرار است 
خودروهاى صندوق دار، هاچ بك، شاسى بلند، پيكاپ، هيبريدى و سدان از 

طريق اين پلتفرم توليد شود. 
وي با تأكيد براينكه در اين قرارداد ما تكيه اساسى را به قطعه ساز داخلى 
داشته ايم اظهار داشت: البته بايد تأكيد كنم اگر قطعه سازان در تأمين قطعات 
مورد نياز خودروهاى جديد خود را بروز نكنند در آينده به مرور ظرفيت آنها 
بالاستفاده خواهد بود به همين منظور بايد در توسعه و انتقال دانش فنى 

اقدامات الزم را انجام دهند.

خودروسازى  صنعت  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير    
كشور بايد در سطح جهانى فعاليت كند و امروز خوشحاليم كه در 

اين جهت حركت مى كنيم. 
مهندس محمد رضا نعمت زاده در مراسم امضاى تفاهم نامه و قرارداد 10 
جانبه بين المللى براى طراحى و توليد پلتفرم محصوالت جديد ايران خودرو 
تأكيد كرد: در راستاى فعاليت صنعت خودروى كشوردر كالس جهانى بايد 
روى طراحى، مهندسى، تحقيق و فنآورى جديد توجه ويژه اى شود تا بتوانيم 

به اهداف و جايگاه مورد نظر برسيم.

 وى با تأكيد ويژه بر ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه افزود: ارتباط اين دو از 
همان پايه بايد محكم شود و تمام دانشگاه هاى كشور بايد كارت صبر داشته 
باشند تا بتوانند از همه صنايع كشور بازديد كنند و خوشبختانه حركت هاى 

خوبى در وزارت علوم شروع شده است.
 نعمت زاده تصريح كرد: دانشگاه هاى ما توانمند هستند و اين صنعت است 
كه از دانشگاه بهره مى گيرد به طورى كه مى توان گفت 70 درصد ارتباط 
صنعت با دانشگاه به نفع صنعت است و اين ماييم كه بايد راه را هموار كنيم 

و همكارى مشترك به نفع هر دو است.

كد: 91864

كد: 91862

توافق ايران با 9 غول صنعتى 

ايرانى ها با افتخار سوار خودروى 
ايرانى شوند

صنعت خودروى كشور بايد در سطوح 
جهانى فعاليت كند
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تام نامه، گروه تحريريه: با آغاز توليد 
آزمايشي پروژه خودروسازي ايران خودرو 
كرمانشاه و نهايي شدن عمليات مربوط 
آماده  پروژه  اين  آن،  تزيينات  سالن  به 

بهره برداري شد.
كارهاي  اتمام  از  پس  ميان  اين  در 
كانوايرهاي  نصب  عمليات  ساختماني، 

و  هنگرها  استندها،  جيگ،  نصب  زميني، 
كه  پروژه  اين  رسيد.  انجام  به  جرثقيل ها 
داراي ظرفيت پنج دستگاه در ساعت است، 
هم اكنون بيش از 90درصد پيشرفت اجرايي 
داشته و از جمله نيازمندي هاي آن مي توان 
به انرژي دائمي برق و هواي فشرده اشاره 

كرد كه منتظر تامين از سوي كارفرماست.

كه  است  اين  پروژه  بارز  ويژگي هاي  از 
سوي  از  كار  انجام  فرآيند  و  مراحل  كليه 

كارشناسان تام به انجام رسيده است.
عمليات  براي  منطقه  شرايط  به  توجه  با 
صفر،  زير  15درجه  دماي  جمله  از  اجرايي، 
بارش هاي  ساختماني،  كار  اجراي  در  تاخير 
تغيير سياست  انضمام  به  توجه محلي  قابل 
توليد از سمند به پژو پارس، اجراي به موقع 
موفق  تيمي  كار  يك  مي توان  را  پروژه 
ارزيابي كرد. الزم به ذكر است پروژه ايران 
خودرو كرمانشاه هفتمين پروژه خودروسازي 
داخلي است كه تام سالن تزيينات داخلي آن 

را راه اندازي كرده است. 
استاني  مصوبات  از  كه  پروژه  اين 
محسوب  رهبري  معظم  مقام  سفرهاي 
مي شود، در شهرستان صحنه كرمانشاه واقع 
توماني،  با سرمايه گذاري 60ميليارد  است و 
به  منطقه  براي  200نفري  اشتغال زايي 

ارمغان آورده است.

6

از تام چه خبر؟

كد: 91865امضاي تفاهم نامه همكاري بين شركت تام و زيمنس

كد: 91866پروژه خودروسازي كرمانشاه آماده بهره برداري شد

نمايي از پروژه خودروسازي كرمانشاه – تام نامه/ عكاس: هادي نيكوييان

به كوشش كارشناسان تام؛

از  پس  تحريريه:  گروه  تام نامه، 
مذاكرات انجام شده با شركت زيمنس، 
تام  بين  مشترك  همكاري   تفاهم نامه 

ايران خودرو و اين شركت امضا شد.
 به گزارش روابط عمومي شركت تام، در 
راستاي اين تفاهم نامه كه در حاشيه نمايشگاه 
اتوماسيون  و  دقيق  ابزار  كنترل،  بين المللي 
امضا شد، طرفين موافقت كردند   (AI)ايران
زمينه هاي  در  يكديگر  توانمندي هاي  از  كه 
طراحي،  مناقصات،  در  شركت  بازاريابي، 
تامين، نصب و راه اندازي پروژه ها به عنوان 

يك همكار استراتژيك استفاده كنند.
 بازارهاي هدف مورد نظر در اين همكاري 

نفت،  معدني،  خودرويي،  صنايع  استراتژيك 
گاز و پتروشيمي در داخل است. 

انتقال دانش  تفاهم نامه،  اين  در چارچوب 
تام همچنين كاهش قيمت  به شركت  فني 
تمام شده پروژه ها، بر اساس زمان بندي مورد 
نظر و استفاده از توانمندي هاي تام مورد توجه 
قرار گرفته است، به نحوي كه مي تواند مزيت 
رقابتي ويژه براي شركت در حوزه اتوماسيون 

ايجاد كند.
مسير  نامه  تفاهم  اين  در  همچنين 
 Certified Siemens Solution»اخذ
عنوان  به  تام  شركت  توسط    «Partner

اولين شركت ايراني طرح ريزي شده است.
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از تام چه خبر؟

كد: 91868افتتاح خط توليد سمند در سمنان 

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: خط توليد سمند در سمنان با 
تالش مهندسان گروه صنعتى ايران خودرو و سرمايه گذارى 
بخش خصوصى، در سال اقتصاد مقاومتى؛توليد و اشتغال با 
حضور دكتر حسن روحانى رييس جمهورى به بهره بردارى 

رسيد. 
 خط توليد سمند در سمنان با حضوررييس جمهور، وزير صنعت، معدن 
و تجارت، مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو و جمعى از مقامات 

برداري  بهره  به  استانى  و  كشورى 
فردا،  سازى  اتومبيل  صنايع  رسيد. 
متعلق به بخش خصوصي است و 
طي قراردادي با گروه صنعتي ايران 
خودرو 6 هزار دستگاه سمند توليد 
با  توليدى  واحد  اين  كرد.  خواهد 
سرمايه گذاري بيش از هزار ميليارد 
ريالي بخش خصوصي با همكاري 
در  ايران خودرو  صنعتي  گروه 

دو بخش «خدمات فني – مهندسي» و «سفارش كار» فعال و وارد 
چرخه اقتصادي، توليدي و اشتغال كشور شد. با بهره برداري از خط 
توليد سمند،150نفر به صورت مستقيم مشغول به كار خواهند شد، عالوه 
بر آن، آغاز به كار اين خط توليد خودرو باعث اشتغالزايي غيرمستقيم در 
بخش خدمات و رونق اقتصادي در منطقه سمنان خواهد شد. اين خط 
توليد خودرو در فاز نخست روزانه 20دستگاه خودرو سمند به سفارش 
گروه صنعتي ايران خودرو توليد خواهد كرد. كليه مراحل طراحي، نصب 
از  در سمنان  توليد سمند  اجراي خط  و 
است. شده  انجام  تام  كارشناسان  سوي 

صنايع اتومبيل سازي فردا با سرمايه گذاري 
بخش خصوصي و در زميني به مساحت 
اين  است.  شده  ايجاد  هكتار   50
درراستاى  سمنان)  كارخانه(ايران خودرو 
و  اساسى  قانون   44 اصل  سياست هاى 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  رويكرد 
در سال92 به بخش خصوصى واگذار شد.

با حضور رييس جمهور صورت گرفت؛ 

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: ركورد توليد و ارسال ماهيانه 
ايران خودرو در  ابزار  مجموعه سازى شركت صنايع ماشين 
تعداد 340هزار و 717مجموعه  توليد  با  ماه 1396  خرداد 
در سال 1395  قبلي  ركورد  به  و رشد 20 درصدي نسبت 

شكسته شد.
اين شركت در بازه يك ساله اخير با پيش برد اهداف و برنامه ريزى 
منسجم موفق شده از 18 مجموعه، سهم خود را به تعداد 44  مجموعه 

افزايش داده و سهم خود را در توليد مجموعه هاى بدنه اى به بيش از 
240درصد افزايش دهد. 

استراكچر  اين شركت در بخش ساخت  بار  اولين  براى  همچنين 
موفق به ساخت 120تن سازه فلزى شد كه با رشد 40درصدي در اين 
بخش ركورد جديدى را به  ثبت رساند تا تعهدات، اهداف توليدى و 

سهم بازار مد نظر اين شركت در سه ماه نخست امسال محقق شود. 

كد: 91867شكستن ركورد توليد در ماشين ابزار

حضور رييس جمهوري در مراسم افتتاح خط توليد سمند در سمنان
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از تام چه خبر؟

با  تام  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
همكاران  نوآوري هاي  از  حمايت  هدف 
در حوزه هاي تخصصي كاري ايشان، از 
سه تن از مولفين كتاب در شركت تقدير 

كرد.
در اين ميان از آقايان صمد عظيمي منفرد و 
امير حيدريان در راستاي تاليف كتاب شبيه سازي 
ربات هاي صنعتي با نرم افزار DELMIA و خانم 
فيروزه ياراحمدي در راستاي تاليف كتاب معرفي 

نرم افزار Eplan تقدير به عمل آمد.
تام، در راستاي تخصصي تر شدن فعاليت هاي 
كاركنان خود و ترويج اين فرهنگ  از هرگونه 
فعاليت هاي جانبي همكاران در زمينه فعاليت 
مي كند.  حمايت  شركت  در  آنها  تخصصي 
الزم به ذكر است كتاب شبيه سازي ربات هاي 
داراي   ،DELMIA افزار  نرم  با  صنعتي 

سلول  اجزاي  جانمايي  چون  سرفصل هايي 
و  نويسي  برنامه  برنامه،  مطلوب  چيدمان  در 
مديريت ربات، جوشكاري نقطه رباتيك، طراحي 
روند كاري در ايستگاه رباتيك و برنامه نويسي 
آفالين است كه در آرشيو تام نيز موجود است. 
 Eplan نرم افزار  معرفي  كتاب  خصوص  در 

نيز مي توان گفت اين نرم افزار، برنامه اي جامع 
هوشمند و حرفه اي جهت ايجاد، رسم و طراحي 
نقشه هاي مربوط به مدارات برقي، هيدروليك، 
پنوماتيك، P&ID, PFD و ابزار دقيق (طراحي 
سيستم هاي اتوماسيون) مي باشد و در مهندسي 

برق كاربرد فراواني دارد.

كد: 91870تقدير از مولفين تامي

مراسم تقدير از مولفين تامي در حوزه هاي تخصصي كاري  – تام نامه/ عكاس: هادي نيكوييان

روز  صبح  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
ارشد  مديران  حضور  با  و  26تيرماه 
شركت هاي ميدكو به عنوان سرمايه گذار 
و سيسكو به عنوان كارفرما و تام، عمليات 
راه اندازي و اولين ذوب گيري از كوره قوس 
بردسير  فوالدسازي  پروژه  الكتريكي 

كرمان با موفقيت انجام شد.
اين  كوره  اين  ويژگي هاي خاص  جمله  از 
بود كه شركت تام به عنوان مجري پروژه از 
كارشناسان و متخصصان ايراني براي راه اندازي 

بهره برد.
نكته قابل توجه ديگر اين بود كه برخي از 
شركت هاي خارجي كه بر اساس قرارداد متعهد 
شده بودند كه در نصب و تنظيمات راه اندازي 

كوره قوس الكتريك همكاري داشته باشند كه 
متاسفانه به داليل مختلفي از اين كار سر باز 
زدند و تمام اين خدمات به وسيله كارشناسان 

شركت تام با موفقيت صورت پذيرفت.
واحد  راه اندازي  با  مي شود  پيش بيني 
ريخته گري، اين مجتمع با توليد ساليانه يك 
ميليون تن بيلت تا پايان امسال به بهره برداري 

كامل برسد.
در پايان مراسم ذوب گيري نيز جشن «ما 

مي توانيم» از سوي همكاران تامي برگزار شد.
از  مفصلي  گزارش  تام نامه  آتي  شماره  در 
اين راه اندازي و اولين ذوب گيري كه با حضور 
مقامات استاني و مسووالن فوالدسازي كشوري 

همراه بود، منتشر خواهد شد.

كد: 91873اولين ذوب گيري كوره قوس الكتريكي فوالدسازي بردسير

كوره قوس الكتريكي فوالدسازي بردسير–
 تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان
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از تام چه خبر؟

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: رييس  
انبوه  توليد  آغاز  مراسم  در  جمهور 
بر  پژو2008،  و  دناپِالس  خودروهاى 
تقويت  براى  همگانى  تالش  ضرورت 
توليد و اشتغال در كشور تاكيد كرد و  
آغاز توليد انبوه دو خودرو را افتخارآميز 

دانست.
اينكه تالش  بيان  با  دكتر حسن روحانى 
ابتدا بهره گيرى حداكثرى  دولت يازدهم از 
از فرصت هاى سرمايه گذارى و فناورى براى 
بزرگى  كار  افزود:  بود،  داخلى  توليد  طراوت 
بايد همپاى  انجام شده و  در صنعت خودرو 
فناورى ها و بازار روز جهان ارتقا يابد. ما امروز 
در صنعت خودرو سربلند بوده و وارد نوآورى 

هاى جديد و برداشتن قدم هاى نو شده ايم.
از  پيش  اينكه  به  اشاره  با  روحانى  دكتر 
مسووالن،  گزارش  براساس  يازدهم  دولت 
بازارى براى قطعه سازان كشور وجود نداشت 
فعاليت مى كردند،  هفته  در  روز  چند  تنها  و 
قدرى  به  ما  قطعه سازان  امروز  اينكه  گفت: 
پركار شده اند كه تمام هفته و حتى روزهاى 
تعطيل را مجبور به فعاليت هستند، به معناى 
آن است كه هم چرخ سانتريفيوژها مى چرخد 
و هم صنعت و هم توليدات كشور در چرخش 
ابتدا  از  است كه  قولى  اين همان  و  هستند 

پيشرفته ترين  امروز  بوديم.  داده  مردم  به 
كار  و  فعاليت  حال  در  آى آر8،  سانتريفيوژ 
كردن است و در عين حال چرخ هاى توليد و 

صنعت كشور هم پيشرفت داشته اند.
از  خودرو  توليد  افزود:  جمهور  رييس  
و  ميليون  يك  به   92 سال  در  700هزار 
600هزار در سال 96 رسيده و اين به معناى 
حركت اقتصاد و صنعت است. دكتر روحانى 
در  خودرو  صنعت  امروز  اينكه  به  اشاره  با 
گفت:  دارد،  را  اول  رتبه  صنايع  ديگر  ميان 
به  كشور  صنعت  بخش  رشد  از  درصد   18
خودروسازى تعلق دارد و اين در حالى است 
كه زمانى كه صنعت خودرو دچار ركود بود، 
و  فوالد  مانند  صنايع  ديگر  بود  شده  باعث 
صنايع پايين دستى مرتبط با خودروسازى هم 

تحركشان كاهش يابد.

عهد پژو، توليد خودرو با فناورى هاى 
روز 

توليد 2008  ايكاپ  مديرعامل  مقام  قائم 
در ايران خودرو را نمايش مقتدرانه و محرزي 
از تعهد واقعي پژو برشمرد و گفت: پژو خود 
و  مدرن  خودروهايي  توزيع  و  ارايه  براي  را 
با تكنولوژي باال و دوستدار محيط زيست با 
مشاركت ايران خودرو براي بازار ايران متعهد 

مي داند. 
  ژان فيليپ ژومبارت در آيين افتتاح خط 
توليد انبوه پژو 2008 اظهار كرد: آغاز توليد 
اين خودرو در اروپا سال گذشته بوده و عنوان 
بهترين خودرو پرفروش در نوع خود در آسيا، 

اروپا و آمريكاي جنوبي را دارد.
 A وي افزود: پژو 2008 توانسته به درجه
يعني بهترين كالس از نظر ميزان آاليندگي 

و مصرف سوخت دست يابد.
افزايش  ايكاپ  مديرعامل  مقام  قائم 
داخلي سازي توليد اين محصول را تعهد پژو 
معني حداكثر  به  اقدام  اين  و گفت:  دانست 
در  شده  توليد  قطعات  افزوده  ارزش  ميزان 

ايران است.
ابزار  تمام  ايكاپ  كرد:  خاطرنشان  وي 
براي  به قطب صادراتي  رسيدن  براي  الزم 
وي  دارد.  را  ايران  در  توليدي  خودروهاي 
توليدات  براي صادرات  درصد  ما 30  افزود: 
اميد  كه  كرده ايم  گذاري  هدف  را  مشترك 
به  رو  پيش  همكارى هاي  اين  با  است 
كليه  است  ذكر  به  الزم  يابيم.  دست  آن 
از  پژو 2008  بدنه  توليد  كاري خط  مراحل 
تام  اجرا توسط كارشناسان  تا  زمان طراحي 

ايران خودرو به انجام رسيده است.

كد: 91871براي اولين بار وارد رقابت جهاني صنعت خودرو شديم

همزمان با افتتاح خط توليد پژو 2008 با حضور رييس جمهور اعالم شد

براى  دريافت خبر:  گروه  ـ  تام نامه 
ساخت  و  طراحى  كشور  در  بار  اولين 
سختى  تست  دستگاه  عدد  يك 
صنايع  شركت  توسط  ديناميكى 
ماشين ابزار ايران خودرو و با همكارى 
و  شريف  صنعتى  دانشگاه  مشترك 
صورت  ايتراك  شركت  سفارش  به 

پذيرفت.

درحال حاضراين دستگاه با 20 درصد قيمت 
در شركت  و  توليد شده  خارجى  مشابه  نمونه 
است.  رسيده  بهره بردارى  به  دهنده  سفارش 
اين دستگاه قادر به اندازه گيرى و ارايه انواع 
گزارش هاي تست لرزش، خستگى، طول عمر، 
دسته  و  الستيكى  قطعات  انواع  سختى  صدا، 

موتور خودروهاى مختلف است.

كد: 91872ساخت دستگاه تست سختى ديناميكى با همكاري ماشين ابزار و دانشگاه شريف
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كد: 91874پروژه VD توليد فوالدهاى كيفى به ويژه فوالد ريل را هموار مى سازد

تام نامه ـ گروه دريافت خبر: معاون 
توليد مديريت فوالد سازى با اشاره به 
 VD) Vacuumاهميت پروژه گاز زدايي
فوالد  توليد  گفت:   Degassing
فوالدسازي،  بخش  دركنورتورهاي 
توانايي تامين فوالدهاي كيفي به ويژه 
نداشت  را  درخواست  مورد  ريل  فوالد 
شمش  كيفيت  ارتقاي  منظور  به  لذا 
توليدي مي بايست عمليات ثانويه روي 
فوالد مذاب در پروسه VD جهت حذف 
و  هيدروژن  گاز  جمله  از  مضر  گازهاي 
انجام  آخال  اصالح  و  حذف  همچنين 

گيرد. 

توليد فوالدهاي كيفي و ضد زنگ از 
برنامه هاي آينده مديريت فوالد سازي 

است
توليد  توانايي  زدايى،  گاز  پروژه  افزود:  وى 
فوالد  جمله  از  صنعتي  و  كيفي  فوالدهاي 
ريل، فوالدهاي كم كربن جهت كشش، فوالد 
CK45 و امثال آن جهت مصرف در صنايع 
توليد  دانش  به  دستيابي  داراست.  را  خودرو 

كيفي  فوالدهاي 
فوالد  ويژه  به 
مهمي  گام  ريل 
بومي سازي  در  
به  فوالد  صنعت 
در  مي رود.  شمار 
ارتقاي  با  آينده 
به   VD سيستم 
امكان   VOD
فوالدهاي  توليد 
در  نيز  زنگ  ضد 
امكان پذير  اصفهان  ذوب آهن  فوالدسازي 
اين  در  داد:  ادامه  صفايى  مهندس  مي شود. 
راستا مديريت فوالدسازي، پروژه گاززدايي را با 
هماهنگي معاونت بهره برداري، امور فني بهره 
برداري ، امور قراردادها ، همكاري شركت تام 
ايران خودرو و شركت Inteco از كشور اتريش 
آغاز و نسبت به طراحي، ساخت و نصب پروژه 

VD در بخش فوالدسازي اقدام كرد.

90درصد از عمليات پروژه VD انجام 
شده است

در  فوالدسازى  مديريت  توليد  معاون 
پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر پروژه 
اين  VD در چه مرحله اى قرار دارد؟ گفت: 
پروژه در بخش نهايى خود قرار دارد و حدود 
90درصد از عمليات آن انجام شده است كه 
اين بخش هاعبارتند از: عمليات مهندسى پايه 
(Basic engineering) ۱۰۰درصد، عمليات 
 (Deteil engineering) مهندسى جزييات 
شامل  ساختمان  عمليات  درصد،   100
خاك بردارى تخريب و فوندانسيون بتن ريزى 

100درصد، نصب تجهيزات  95درصد، تامين 
مباحث   و  راه اندازى  درصد،   95 تجهيزات 

آموزشي آن نيز در دست انجام است.

توليد  در  متداول  گاززدايى  سيستم 
فوالدهاى كيفى

فنى سيستم  وى در خصوص مشخصات 
سيستم  كرد:  خاطرنشان  موجود  گاززدايى 
گاززدايى تحت خال موجود از نوع تانك خال 
است كه يكى از مكانيزم هاى متداول در توليد 
آن  در  كه  به شمار مى رود  كيفى  فوالدهاى 
پاتيل حاوى فوالد مذاب در يك تانك خال 
قرار گرفته  و درپوش خال با درزبندى مطمئن 

روى آن قرار مى گيرد. 
خال  ايجاد  كرد:   اضافه  صفايي  مهندس 
در محفظه باالى پاتيل فوالد در تانك خال 
ازنوع  پمپ  توسط 7   (turr)تور فشار 0,5  تا 
اجكتور بخار كه سه اجكتور به صورت سرى 
 a5 و b4 و a4 و چهار اجكتور ديكر به شكل
و b5 و به صورت موازى انجام مى گيرد و در 
حين عمليات، ايجاد خال گاز آرگون از طريق 
منافذ كف پاتيل فوالد به ذوب دميده مى شود. 
در اين هنگام به علت كاهش فشار جزيى 
از جمله هيدروژن و تالطم  گازهاى محلول 
مذاب، گاززدايى انجام شده و تجزيه آخال هاي 
غيرفلزى تحت عمليات خال در فوالد انجام 
تميزى  و  گازهيدروژن  كاهش  كه   مي گيرد 
اين  است  ذكر  شايان  دارد.  پي  در  را  فوالد 
 4ppm سيستم قادر است مقدار هيدروژن اوليه
به  دقيقه  مدت20  طي  را  مذاب  فوالد  در 

مقدار1ppm كاهش دهد.  

از تام چه خبر؟

تام نامه ـ شايان شهروزي(معاونت 
منابع انساني و سيستم ها): در مراسم 
تعالي  جايزه  دوره  پنجمين  اختتاميه 
منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو 
سالن  محل  در  ماه  خرداد  سوم  كه 
برگزار  ايران خودرو  شركت  آموزش 
شد، تنديس برنزين اين دوره توسط 
معاون  انتظاري مقدم،  محمدرضا 
به  ايران خودرو  منابع انساني  توسعه 

شركت تام اهدا شد. 
تنديس  سطح  باالترين  تنديس  اين 
ارائه شده در اين دوره از جايزه بود. اظهارنامه 
تعالي منابع انساني شركت تام، توسط مديريت 
منابع انساني و با همراهي و مساعدت همكاران 

از تمامي واحدهاي شركت تهيه و به دبيرخانه 
جايزه ارسال شد. صحت اطالعات درج شده در 
اظهارنامه، توسط گروهي پنج نفره از ارزيابان 
و در مدت سه روز كاري به صورت بازديد در 
محل مورد ارزيابي و صحه گذاري قرار گرفت 
كه نتيجه اين ارزيابي، دستيابي شركت تام به 

باالترين سطح تنديس اهدايي است.
و  انساني  منابع  معاونت  اعالم  بنابر 
سيستم ها، از جمله معيارهاي ارزيابي اين دوره، 
منابع انساني،  استراتژي  منابع انساني،  رهبري 
برنامه ريزي و تامين منابع انساني، برنامه ريزي 
روابط  منابع انساني،  توسعه  خدمات،  جبران 
ادراكي  و   عملكردي  نتايج  كاركنان،  و  كار 

منابع انساني و نتايج سازمان بوده است.  

تام در جايگاه برتر پنجمين دوره جايزه سرآمدي منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو

كد: 91869

مهندس صفايى معاون توليد مديريت فوالدسازى ذوب آهن

تنديس پنجمين دوره جايزه سرآمدي ايران خودرو 
 – تام نامه/ عكاس: هادي نيكوييان
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مجمع  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
ايران خودرو  تام  شركت  ساليانه  عادي 
روز سيزدهم تيرماه برگزار شد كه طي 
آن ضمن تصويب صورت هاي مالي سال 
1395، طبق روند سال هاي اخير امسال 

هم شركت اعالم سودآوري كرد.
از  حاصل  درآمد  خصوص  در  تام  عملكرد 
شركت  عملكرد  نسبت   95 سال  در  فروش 
«بودجه  همچنين  آن»  از  قبل  «دوره  در 
كاهش  نقدينگي،  مديريت  بود.  جلوتر   «95
هزينه هاي عمومي و اداري، مديريت افزايش 
به موقع  مالي  تامين  تمام شده كاالها،  بهاي 
اقدامات مالي صورت گرفته  از جمله  پروژه ها 
در سال مالي 95 بود. تام در سال مالي گذشته، 
حوزه  در  پژو  قرارداد  امضاي  به  توجه  با 
بيني  پيش  كه  داشت  فعالي  سال  خودرويي 
مي شود اين روند امسال نيز ادامه داشته باشد. 
تعمير و  تام در قسمت  بر خدماتي كه  عالوه 
مي دهد،  انجام  ايران خودرو  خطوط  نگهداري 
ايكاپ،  خطوط بدنه خودروهاي جديد شركت 
خطوط رنگ، سالن هاي مونتاژ و برخي خطوط 
به  پروژه ها  اين  از  نمونه هايي  ايران  در  پرس 

شمار مي روند.
البته اين بدان معنا نيست كه كليه پروژه ها 
بدون ترك تشريفات به تام محول شده باشد؛ 
چرا كه نحوه جذب آنها با ارايه حداقل قيمت 
و بعضا به صورت برنده شدن در مناقصه هاي 

بين المللي بوده است.
مناقصه   ريال  1600ميليارد  در  حضور 
در  حضور  راستاي  در  تام  اقدامات  جمله  از 
ورود  براي  تالش  و  غيرخودرويي  پروژه هاي 
در بازارهاي جديد از جمله بازارهاي صادراتي 
شناسايي  فرصت هاي  جمله  از  است.  بوده 
برق،  پست هاي  شامل  نيز  تام  صادراتي  شده 
بزرگ صنعتي،  تصفيه خانه هاي  نفتي،  مخازن 

از  ديگر  مواردي  و  آبرساني  سيستم هاي 
عمدتا  كه  هستند  غيرخودرويي  پروژه هاي 
مربوط به كشورهاي منطقه است. در خصوص 
با   1395 مالي  سال  عملكرد  بر  تحليلي  ارايه 
نادر زندي معاون مالي شركت تام هم صحبت 

شديم.

خصوص  در  شما  كلي  ارزيابي   
مالي  سال  در  شركت  عملكرد 

1395چيست؟
عملكرد  و  فعاليت  نتيجه  تام  شركت 
سخت  و  تالش  با   95 سال  در  را  خود  مالي 
كوشي تمامي همكاران با رشد فروش خاتمه 
كه  شد  حاصل  شرايطي  در  مهم  اين  داد. 
و  كشور  اخير  سال هاي  اقتصادي  مناسبات 
علي الخصوص سال 95، چندان رضايت بخش 
و قابل توصيف نبودند و ركود حاكم بر اجراي 
كسب  و  حضور  از  مانع  عمراني  هاي  پروژه 
افزايش سطح درآمد مورد  پروژه هاي جديد و 

انتظار شركت، شدند.

نقطه قوتي كه موجب شد شركت   
بتواند  سخت  شرايط  در  همچنان 
حفظ  را  خود  فروش  رشد  و  سودآوري 

كند، چه بود؟
سيستم  يكپارچگي  و  نظم  كنار  در 
داخلي  كنترل هاي  نظام  حفظ  جهت  مالي 
اسناد  ثبت هاي  و  بررسي  بودن  روز  به  و 
حسابداري در دفاتر مالي و شفافيت گزارشات 
تصميم سازي  جهت  مالي  معاونت  مديريتي 
جهت  پروژه ها  راهبردي  تصميم گيري  و 
بسيار  قوت  نقطه  يك  عنوان  به  مديريت، 
در  نقدينگي  مديريت  به  مي توان  برجسته 
سال هاي اخير، علي الخصوص سال 95 اشاره 
در  اولويت ها  تعيين  و  برنامه ريزي  با  كه  كرد 

مطالبات  و  دولتي  ديون  پروژه ها،  مخارج 
پرسنلي با كمترين اشكال، تاخير و چالش، به 
فعاليت اقتصادي و امور تجاري خود ادامه داد.

 آيا بند خاص و مديريتي در گزارش 
حسابرسي امسال وجود داشت؟

ارايه  و  جدي  پيگيري هاي  به  توجه  با 
سال هاي  مانند  متقن،  و  مطمئن  دفاعيات 
شركت  حسابرسي  بندهاي  عمده  گذشته 
بند  بودند.  تام  تابعه  شركت هاي  به  مربوط 
خاص و مهم مديريتي و حسابداري در گزارش 
حسابرسي امسال نداشتيم و انتظار مي رود در 
پرونده هاي  در  نحوه  و  نتيجه  صورت حصول 
حقوقي مطروحه، سال 96 گزارش مطلوب و 

مقبول دريافت كنيم.

تام  تابعه  شركت هاي  عملكرد   
چگونه بود؟

سفارشي  خودروهاي  توليد  شركت  جز  به 
تابعه  شركت هاي  ديگر  (آپكو)،  خودرو  ايران 
صنعتي  قالب هاي  شركت هاي  جمله  از 
بسيار   95 سال  در  ماشين ابزار  و  ايران خودرو 
موفق عمل كرده بودند و هر دو شركت سود 
تام  شركت  صورت  هر  در  داشتند.  دوره اي 
و  تلفيقي  مالي  صورت هاي  از  دفاع  ضمن 
تحليل عملكرد شركت هاي تابعه و گروه تام، 
قرار  عمل  مالك  را  خود  مالي  سال  عملكرد 

داده و از آن دفاع مي كند.

سال  خصوص  در  شما  پيش بيني   
1396 چيست؟

شركت   1396 سال  بودجه  بيني  پيش 
افزايش 13درصدي درآمد نسبت به سال 95 
است. هر چند كه اميدواريم رقم درآمد و سود 

باالتر هم برود.

گفتگـو

به بهانه برگزاري مجمع تام و تحليلي بر عملكرد شركت در سال مالي 1395

مديريت نقدينگي نقطه برجسته مالي در سال 1395
كد: 91875

 نادر زندي معاون مالي شركت تام
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وقتي «تام اسكادا»
 به تدريج جايگزين نمونه هاي خارجي مي شود ...

كد: 91876

12

دكتر حامد باستاني مدير پروژه تام اسكادا ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان

ـ محمد كياني: شركت تام ايران خودرو از معدود شركت هاي  داخلي است كه توانسته با  تام نامه 
توجه به تخصصي كه در حوزه اتوماسيون در آن نهادينه شده، در جمع مدعيان اين عرصه خود را 
معرفي كند. اين شركت پس از دو دهه تجربه در حوزه طراحي، ساخت نصب و راه اندازي خطوط 
توليد خودرو و استفاده از ربات در صنايع مختلف، هم اكنون در حال ارايه نرم افزاري است كه حاصل 
نبوغ كارشناسان اين شركت است. محصولي كه شايد بهتر باشد از آن به عنوان يكي از دستاوردهاي 
مهندسي اقتصاد مقاومتي ياد كرد. اهميت اسكاداي تام ازين جنبه مورد توجه قرار گرفته كه در عمل 
توانسته جايگزين مناسبي براي نمونه خارجي باشد ضمن اين كه جواب آزمايش خود را نيز در سالن 

پرس ايران خودرو پس داده است.
اين كه چگونه تام توانست آن را طراح و توسعه دهد و اين كه چگونه مي تواند مديريت راه دور يك 
فرآيند مهندسي و يا كارخانه توليدي را برعهده گيرد و اين كه چگونه تام اسكادا جايگزين سيستم 

زيمنس در ايران خودرو شد را از دكتر حامد باستاني مدير پروژه تام اسكادا در تام جويا شديم.

گفتگـو
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 محصولي در تام طراحي شد كه 
شايد از آن بتوان به عنوان مكمل كار 
اتوماسيون نام برد، چه شد كه شركت 
به سمت طراحي «تام اسكادا» حركت 

كرد؟
اتوماسيون  حوزه  در  ساله   20 تجربه  تام 
به  توجه  با  دارد،  توليد  خطوط  طراحي  و 
حوزه  اين  در  تام  در  كه  مهندسي  پتانسيل 
صنايع  كه  نيازي  به  توجه  با  گرفت.  شكل 
در اين حوزه دارند و با توجه به پروژه هايي 
و  خودرويي  حوزه  دو  در  تام  شركت  كه 
چنين  داشتن  به  نياز  دارد،  غيرخودرويي 
محصولي كامال محسوس بود، اين بود كه 

«تام اسكادا» متولد شد.

 تام اسكادا چه سالي طراحى شد؟
ماه  و 27  آغاز شد  كار طراحي  سال 92 
افزارى  نرم  محصوالت  انجاميد.  طول  به 
محصوالتى زنده هستند و اگر به روز نشوند 
دهند.  مى  دست  از  را  خود  رقابت  قابليت 
وقتى كه «تام اسكادا» در سالن پرس ايران 
خودرو نصب شد، در ارديبهشت ماه سال 94 
ما سيستم زيمنس را در آنجا كنار گذاشتيم 
جايگزين  را  بومي خود  و كم كم محصول 

آن كرديم.

به  نسبت  بهترى  امكانات  يعنى   
سيستم هاي ديگر ارايه مى داد؟

كامل تر  و  آسان تر  آن  از  گيرى  گزارش 
سرى  يك  و  رفت  باالتر  ظرفيت  بود. 
نيز  امسال  اواسط  تا  شد.  اضافه  امكانات 
ايده  كرد.  خواهيم  عرضه  جديدي  نسخه 
در   CCTV دوربين  تعدادى  كه  است  اين 
مسيرهاي مختلف فرآيند نصب شود تا نقاط 
كليدي آن به صورت تصويرى نيز قابل رصد 
اين است  كردن باشد. مزيت سيستم جديد 
كه در زمان تعمير و نگهدارى، اتاق فرمان 
مي تواند سريعا مديريت كند تا تيم مربوطه 
مشكل  هرگونه  رفع  براى  وقت  اسرع  در 
تعمير  زمان  مدت  بنابراين  كنند.  پيدا  ورود 
و نگهدارى كاهش مى يابد. در واقع مي توان 
جالب  دستاورد  اتوماسيون  حوزه  در  گفت 
اين محصول اين است كه همه دستگاه ها 

بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند. 

پلنت  يك  در  اسكادا  كار  ماهيت   
است  قرار  مى گوييم  وقتى  توليدى 
شكل  چه  به  باشد،  مديريت  سكان 
اتفاق مى افتد؟ آيا منابع انسانى را نيز 

تحت تاثير آن قرار خواهد گرفت؟
انسانى  نيروى  هيچ  جايگزين  اسكادا 
ارايه  آن  اصلى  كار  واقع  در  شد.  نخواهد 
يك سرى ابزار براى مديريت و كنترل بهتر 

مجموعه به منابع انسانى ارايه مى دهد.
توليد  فرآيند  كيفيت  و  توليد  افزايش   

بازده  افزايش  ديگر  طرف  از  و  سو  يك  از 
كارخانه با توجه به دادن ميدان ديد وسيع تر 
مزايايي  جمله  از  مجموعه  يك  مدير  به 
حتي  دارد.  خود  همراه  به  اسكادا  كه  است 
دارد.  كاربرد  نيز  انرژي  مانيتورينگ  براي 
در واقع اين سيستم بستر خوبي در راستاي 
باال  اليه  مديران  براي  توليد،  برنامه ريزي 

ايجاد مي كند. 
اطالعات  دسته  دو  واقع  در  سيستم  اين 

فراهم مي كند. 
براي  كه  است  اطالعاتي  اول  دسته 
تكنيسين خط، اپراتوري و تعمير و نگهداري 
است  اطالعاتي  دوم  دسته  و  است  مفيد 
عالوه  كه  است  مديريت  براي  مناسب  كه 
بهره وري،  آنها  با  مي توان  مانيتورينگ،  بر 

فروش و برنامه ريز توليد را كنترل كرد. اين 
نيز  ديجيتال  دستگاه هاي  در  مانيتورينگ 

امكان پذير است.

محصوالت  ارزش  به  توجه  با   
عموما  و  بزرگ  پلنت هاي  در  توليدي 
را  ويژه اي  حساسيت  كه  توليداتي 
آن  از  استفاده  امنيت  دارند،  پي  در 
بسيار حائز اهميت است، ويژگي اين 

نرم افزار در اين حوزه چيست؟
«تام  نرم افزار  پارامتر  بزرگترين  امنيت    
سيستم  با  نرم افزار  اين  است.  اسكادا» 
هزارم  حدود20  سرعتي  با  خود  بالدرنگ 
جمع آوري،  ذخيره سازي  را  اطالعات  ثانيه 
رفع  زمان  امر  اين  كه  مي كند  پردازش  و 
مديريت  سهولت  و  كاهش  را  نواقص 
به  افزار  نرم  اين  مي دهد.  افزايش  را 
تكنولوژي هاي  آخرين  به كارگيري  دليل 
اطمينان  قابل  عملكردي  داراي  طراحي، 
از  استفاده  با  همچنين  است  انعطاف پذير  و 
الزم،  رمزگذاري هاي  و  امنيتي  راه كارهاي 
امنيت آن در مقابل حمالت سايبري بهينه 
نسبت  آن  محسوس  برتري  و  است  شده 
برخي  بر  عالوه  خارجي  نمونه هاي  به 
اطالعات  خروج  عدم  خاص،  سرويس هاي 

محرمانه و حياتي پلنت هاست.
پروتكل هاي  با  همچنين سازگاري كامل 
آن  ويژ گي هاي  ديگر  از   OPC استاندارد 
است كه همين موضوع امنيت باالي سيستم 
را تضمين مي كند و برقراري ارتباط با تنوع 

سخت افزارها را بسيار تسهيل مي كند.

از اسكادا   آيا پلنتي كه مي خواهد 
استفاده كند بايد ويژگي خاصي داشته 
باشد، به عنوان مثال تفاوت كار در يك 
خط توليد دستي و اتوماتيك چيست؟

اسكادا  از  استفاده  در  محدوديتي  هيچ 
وجود ندارد. 

به عبارتي در سيستم هاي دستي مي توان 
و  اضافه نصب كرد  يك سري سنسورهاي 

خروجي دلخواه را از آن دريافت كرد. 
و  كوچك  سيستم هاي  براي  طبيعتا 
فرآيندهاي ساده، هزينه اين تجهيزات اضافه 
جانبي زياد نيست و كل سيستم مقرون به 

صرفه است.

تام اسكادا با استفاده از 
راه كارهاي امنيتي و رمزگذاري هاي 
الزم، امنيت آن در مقابل حمالت 

سايبري بهينه شده است و برتري 
محسوس آن نسبت به نمونه هاي 

خارجي عالوه بر برخي سرويس هاي 
خاص، عدم خروج اطالعات محرمانه 

و حياتي پلنت هاست همچنين 
سازگاري كامل با پروتكل هاي 

استاندارد OPC از ديگر ويژ گي هاي 
آن است كه همين موضوع 

امنيت باالي سيستم را تضمين 
مي كند و برقراري ارتباط با تنوع 
سخت افزارها را بسيار تسهيل 

مي كند.
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يك  مدير  كه  شد  عنوان  زماني   
كارخانه مي تواند با استفاده از سيستم 
را  آن  مجموعه،  از  خارج  اسكادا 
خصوص  اين  در  كمي  كند،  مديريت 
اين  چگونه  كه  دهيد  توضيح  ما  براي 

امكان وجود دارد؟
ديگر  طرف  از  و  فرآيند  حجم  به  بسته 
بودن  دسترس  در  و  بودن  حياتي  ميزان 

سرورها، كار كمي متفاوت است. 
چگونه  را  اطالعات  كه  است  مهم  اين 
مي خواهيد  آيا  كنيد  نگهداري  مي خواهيد 
اطالعات را در شبكه خود نگهداري كنيد يا 
انجام  كار  اين  اطالعاتي  ابر  توسط  اين كه 
اين   (Cloud)ابري رايانش  مزيت  شود. 
اطالعات  به  مي توانيد  بيرون  از  كه  است 
اين  عالوه  به  باشيد  داشته  دسترسي  خود 
حجم  از  باالتري  ظرفيت  از  مي توانيد  كه 

ذخيره سازي استفاده كنيد. 

ايران  در  تام  اسكاداي   سال 94 
كار  هم  االن  تا  و  شد  نصب  خودرو 
به مجموعه سالن  مزيتي  چه  مي كند، 

پرس ايران خودرو اضافه كرد؟
در  هم  با  كامال  توليد  كيفيت  و  ظرفيت 
از  كه  بازخوردي  به  توجه  با  ارتباط هستند. 
طي  شده،  دريافت  ايران خودرو  پرس  خط 
نيز  خط  از  خرابي  گزارش  هيچ  اخير  مدت 
دريافت نشده، ضمن اين كه با به كارگيري 
ربات هاي جديد نيز كيفيت و تيراژ توليد نيز 

نسبت به گذشته افزايش يافته است.

به  اسكادا  كه  بگوييم  مي توانيم   
صورت غيرمستقيم در كيفيت محصول 
را  توليد  فرآيند  و  دارد  نقش  خروجي 

بهبود مي بخشد؟
اين خصوص مشخص كردن مرزي   در 
نرم افزار  غيرمستقيم  يا  مستقيم  تاثير  براي 
اتوماسيوني كاري دشوار است. گاهي اتفاقاتي 
در يك خط توليد مي افتد كه بايد نسبت به 
آن واكنش سريع نشان داد. به عنوان مثال 
در اينجا اگر خللي در كار ربات اتفاق افتاد يا 
اين كه قطعه اي از سر ربات رها شود، اين 
آالرم به تيم تعمير و نگهداري سريعا منتقل 
مي شود. با توجه به تعريفي كه از تاخير توليد 
يا خطا در سيستم تعريف مي شود، زماني كه 
باالتر  رود،  شده  تعريف  نرمال  حد  از  خطا 
سيستم فورا گزارش دهي مي كند؛ به عبارتي 
سرعت  افزايش  و  منابع  كردن  بهينه تر  با 

به  تعميرات،  زمان  مدت  كاهش  و  توليد 
صورت غيرمستقيم كيفيت محصول خروجي 
همه  از  جزيي  اين  يابد.  افزايش  مي تواند 

مزاياي اين سيستم هاي متمركز است. 

صورت  به  را  توليد  خط  ولي   
اتوماتيك متوقف نمي كند.

شما  است.  تعريف  قابل  اينها  همه   
مي توانيد براي تعريف خطا و واكنش به آن 
ايجاد شده  اگر خطاي  و  كنيد  تعيين  سطح 
به مجموعه توليد زيان وارد مي كند، سيستم 
البته در برخي  مي تواند خط را متوقف كند. 
پلنت هاي توليدي مثل پتروشيمي اگر فرآيند 
ماده  ديگر  است  ممكن  شود،  متوقف  توليد 
بنابراين  از دست بدهد  را  اوليه كارايي خود 
تعريف  نيز در  توليدي  فرآيند  نوع صنعت و 
تاثير  خرابي  ايجاد  به  نسبت  واكنش  نوع 

فراواني دارد.

رنگ  خط  براي  است  قرار  گويا   
از  يكي  كه  ايران خودرو  يك  شماره 
محسوب  رنگ  خطوط  بزرگترين 

مي شود، اسكاداي تام نصب شود؟
مرحله  چند  در  خام  بدنه  رنگ،  سالن  در 
پيش رنگ و سپس رنگ نهايي و در نهايت 
پخته مي شود. پروژه اي كه تام قرار است كه 
انجام دهد بدين گونه است كه مانيتورينگ 
انجام   را  خط  فيزيكي  امكانات  در  تغييرات 
با  را  كار  مراحل  و  تجهيزات  همه  مي دهد، 
تجهيزات جديد كنترل مي كند و هر بدنه خام 
كه وارد خط مي شود، تمام مراحل رنگ آن را 

بررسي و كنترل مي كند.
بدنه  يك  كه  مي دهد  ارايه  آماري  حتي 
خاص در چه تاريخي رنگ شده يا چند دقيقه 
در كوره بوده يا اين كه چه رنگي براي آن 
استفاده شده و از چه منبعي خريداري شده 
بدنه  كيفيت  كنترل  به  راه كارها  اين  است. 
از  جزيي  خدمات  اين  البته  مي كند.  كمك 
يك پروژه بزرگ است كه تام در قالب پروژه 
بهبود كيفيت و ظرفيت، در حال تكميل آن 
در سالن رنگ شماره يك ايران خودرو است. 
كارفرما  با  مذاكره  حال  در  حاضر  حال  در 
هستيم كه نمونه به كارگيري از اين نرم افزار 
را در فرآيند بررسي بهينه كنيم؛ به گونه اي 
كه بتواند با سيستم هاي موجود و مورد نياز 
نرم افزارهاي  ديگر  و   RFID جمله  از  جديد 

مورد نظر كارفرما، سازگار شود.

 ترسي از اجراي يك پروژه بزرگ 
و جديد نداريد؟

مشكلي  نرم افزاري  لحاظ  به  ما  سيستم 
نيز  پروژه  بهره بردار  همراهي  ولي  ندارد 

كمك بزرگي است براي ارتقاهاي بعدي.

در حال حاضر سيستم هاي اسكاداي 
مطرح در دنيا كدامند؟

لحاظ  به  دنيا  در  پيشرو  شركت هاي 
به روز «زيمنس»  داشتن سيستم اسكاداي 
و «اشنايدر» هستند. يك سري شركت هاي 
كره اي  و  ايتاليايي  عمدتا  كه  جديدتري 
پيدا  حضور  اخير  سال  چند  در  هستند، 
جديدتري  ابزارهاي  سري  يك  و  كرده اند 
كه  شدند  موجب  كه  هستند  ارايه  حال  در 

قديمي ترها نيز به تكاپو بيافتند. 

وقتي  مطرح  شركت هاي  اين   
پيدا  حضور  ما  داخلي  پروژه هاي  در 
مي كنند، دانش خود را انتقال مي دهند 

يا فقط فروشنده تكنولوژي هستند؟
اينها در دو حوزه سخت افزار و نرم افزار 
با ما همكاري مي كنند اما بيشتر محصوالت 
فروش  به  هستند  كه  همان گونه  را  خود 
مي رسانند و به داليل رقابتي دانش خود را 

كمتر منتقل مي كنند.
كه  زماني  هر  كه  معناست  بدين  اين   
به  محصوالت  آيد،  وجود  به  تحريمي 
آساني به روز نخواهد شد و در واقع پس از 
نخواهد داشت.  را  كارايي الزم  مدتي ديگر 
ما  سيستم  مزيت  ولي  ندارد  هم  جايگزيني 
را  دائم  روزرساني  به  است كه تضمين  اين 

به بهره بردار مي دهد.

سخت  امكانات  به  جايي  در   
كرديد،  اشاره  اسكادا  الزم  افزاري 
ديده  تدارك  و  تهيه  تام  نيز  را  اينها 

است؟
فعال  گرفته ايم  پيش  كه  مدلي  در 
تامين  خارجي  منابع  از  از  را  سخت افزار 
با  كه  داريم  نرم افزاري  ما  مي كنيم. 
است.  تركيب  قابل  متنوع  سخت افزارهاي 
استفاده از OPC  كه يكى از مزاياى اصلى 
بتواند  سيستم  باعث شده  ماست،  افزار  نرم 
در سازگارى كامل با كليه تجهيزات خط( در 
سالن پرس ايران خودرو از پرس ها و ماشين 
آالت قديمى گرفته تا ربات هاى بسيار جديد 

كوكا) ارتباط بر قرار كند.

گفتگـو
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 ولي پايه اصلي كار همان نرم افزار 
است.
بله. 

تام  مثل  شركت هايي  كشور  در   
تام  مشابه  نرم افزارهايي  كه  داريم 

اسكادا طراحي كرده باشند؟
شركت هاي  كه  است  خوب  بسيار  اين 
اين  در  ويژه اي  تمركز  اكنون  دانشي كشور 
آنها هم محصوالت  از  دارند و برخي  حوزه 
توجه  با  اما  داده اند  توسعه  را  خوبي  بسيار 
مسير  انتخاب  و  تام  تجربه  و  دانش  به 
صحيح، محصول تام بسيار متفاوت تر و البته 
در صورتي  نظر من  به  البته  است.  كامل تر 
بين  محصوالت  اين  براي  مشاركتي  كه 
شركت هاي داخلي ايجاد شود، قطعا مي تواند 
عمومي تر  و  كامل تر  محصولي  ارايه  به 

بيانجامد.

نرم افزار  اين  مي گوييد  كه  اين   
بهتر است، از چه منظري است؟

نرم افزارهايي هست كه فقط براي كارهاي 
پست هاي  در  تنها  مثال  دارد  كاربرد  خاص 
انعطاف پذيري الزم  و  استفاده مي شود  برق 
مختلف  كارهاي  و  كسب  در  استفاده  براي 
نيستند.  دايناميك  به عبارت ديگر  ندارد؛  را 
موبايل ها  در  استفاده  سمت  به  ما  امكانات 
سوق پيدا كرده و مسلما آنها چنين سيستمي 
ندارند. اين نرم افزار از ويژگي شاخصي به نام 
بدين صورت  مي برد  بهره  ابري»  «رايانش 
و  جمع آوري  فعاليت،  نوع  به  توجه  با  كه 
سرور  چند  يا  يك  به  اطالعات  مديريت 
سپرده مي شود كه لزومي به قرار گرفتن آن 

در مركز فعاليت نيست.

 شركت هاي مطرح مسلما تجارب 
كه  داشته اند  قبولي  قابل  مهندسي 
تبديل به بيس مهندسي دنيا شده اند 
حال  در  جهاني  صورت  به  االن  كه 
بيس  اين  هستند،  سرويس دهي 
مي گوييد  كه  اسكادا  تام  مهندسي 
مشابه  نمونه هاي  جايگزين  مي تواند 
قدر  اين  و چگونه  آمده؟  كجا  از  شود 

مطمئن از آن صحبت مي كنيد؟
تام با توجه به نياز خود و البته با استفاده از 
پتانسيل مهندسي بكري كه در اين شركت 
اسكادا  تام  توسعه  سمت  به  گرفت  شكل 
حركت كرد و كار به گونه اي پيش رفت كه 

ساير  در  آن  عرضه  پتاسيل  حاضر  حال  در 
صنايع وجود دارد، اين كاري است كه براي 
شركت هاي خارجي چندين دهه طول كشيد 
بخواهيم  اگر  طبيعتا  يابند.  دست  بدان  تا 
بلندمدت در بازار بمانيم و همچنان محصول 
قابل رقابت و بهينه داشته باشيم، بايد منابع 
خود را نيز بلندمدت برنامه ريزي و بر اساس 
را  خود  محصول  رقبا  وضعيت  و  بازار  نياز 
بهينه و عرضه كنيم و به نياز مشتريان خود 

به طور صحيح پاسخ دهيم.

زيمنس  اگر  بدانم  مي خواهم   
خط  در  مشابهي  كار  چنين  بخواهد 
به  كار  دهد،  انجام  ايران خودرو  رنگ 
تفاوت  چقدر  قيمتي  و  كيفي  لحاظ 

خواهد داشت؟
رقابتي  مزيت  داخلي  نمونه هاي  مسلما 
در  عرضه كننده  اگر  يعني  دارند؛  را  قيمتي 
محصول  از  نتواند  شده  تمام  قيمت  حوزه 

خود دفاع كند، محكوم به شكست است.
از  بخش  اين  در  كه  است  اين  بعد  نكته 
پروژه سود اصلي را بخش مهندسي تشكيل 

مي دهد؛ نه تجهيزات. 
وقتي كار از پايه در داخل طراحي مي شود 
دارد  قيمتي  به لحاظ  رقابتي  آن قدر مزيت 
كه شما مي توانيد هرگونه نمونه خارجي  با 
رده  از  رقابتي  قيمت  با  را  معتبر  اليسنس 

خارج كنيد. 

از  استفاده  گفت  مي توان   
و نسخه هاي  غيررسمي  نرم افزارهاي 
ضربه  توليد  به  است  ممكن  نامعتبر 

بزند؟
حتما همين طور است ولي خدمات پس 
براي  هم  مي دهيم،  ارايه  ما  كه  فروشي  از 
ارايه  بهره بردار ارزش افزوده دارد هم براي 
سرويس دهنده و ديگر مشكالت ناشي از به 

روز نشدن نرم افزار را ندارد. 

خصوص  در  آينده  برنامه  هاي   
آن  فروش  براي  حتي  و  اسكادا  تام 

چيست؟
فروش  براي  برنامه اي  حاضر  حال  در 
حقوق محصول را نداريم. البته يك شركت 
تايواني خواستار دريافت كامل نسخه اسكادا 
بود كه ما اين پيشنهاد را نپذيرفتيم. در حال 
حاضر اولويت اين است كه در قالب پروژه، 
براي  سخت افزار  همراه  به  را  نرم افزار  اين 
خودرو)  حوزه  از  غير  خود(حتي  كارفرمايان 

پياده سازي كنيم.

 با توجه به توضيحاتي شما خيلي 
از صنايع به چنين سيستمي نياز دارند، 
از آن استفاده كرده  چرا صنعت كمتر 

است؟
اين  كشور،  صنعت  فعلي  وضعيت  در 
شمار  به  لوكس  ابزارهاي  نوعي  به  ابزارها 
كارخانه  يك  براي  مثال  عنوان  به  مي رود. 
شما بايد خط توليد و ربات را داشته باشيد و 
بعد از آن به برنامه ريزي براي كاربرد  اسكادا 
اول  ما در همان قسمت  فكر كنيد. صنعت 
كل  در  و  است  پيشرفت  حال  در  همچنان 
صنايع ما با بهبود نقدينگي مي تواند بيشتر از 
اين راه كارها استفاده كند. توان مهندسي و 
قابليت هاي آن نه فقط در يك صنعت بلكه 
در كليه صنايعي كه با امور توليدي و توزيعي 
سر و كار دارند، از جمله صنعت نفت، صنايع 
فوالدي و معدني، ريلي، نيروگاهي، صنعت 
قابل  كاربردي  كامال  صورت  به  خودرو، 
استفاده است. يك سري حوزه ها مثل نفت و 
گاز نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد ولي 
بايد زماني طي كنيم تا اين محصول شناخته 
مي كشد  طول  سال  چندين  حداقل  و  شود 
تا بتوانيم در وندور ليست كارفرماهاي ويژه 

قرار بگيريم. 

تام با توجه به نياز خود و 
البته با استفاده از پتانسيل 
مهندسي بكري كه در اين 

شركت شكل گرفت به سمت 
توسعه تام اسكادا حركت كرد 
و كار به گونه اي پيش رفت كه 
در حال حاضر پتاسيل عرضه 

آن در ساير صنايع وجود 
دارد، اين كاري است كه براي 

شركت هاي خارجي چندين 
دهه طول كشيد تا بدان دست 

يابند.

گفتگـو

15
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مهندس على پاليزدار نايب رييس هيات مديره شركت فوالد سيرجان ايرانيان ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان 

كد: 91447

محمد كياني(واحد روابط عمومي): امسال زنجيره توليد فوالد در شركت فوالد سيرجان 
ايرانيان كامل مي شود و اين مهم با به آغاز توليد در فوالدسازي بردسير محقق خواهد 
شد. با توجه به اين كه شركت تام نيز پيمانكار اجرايي طرح است و با توجه به حضور 
هيات بازديدكننده شركت فوالد سيرجان ايرانيان در تام، بر آن شديم تا گفت و گوي 

كوتاهي با مهندس على پاليزدار نايب رييس هيات مديره اين شركت داشته باشيم.
 وي تالش هاي انجام شده براي اجرايي شدن فوالدسازي بردسير را كار بسيار بزرگي 
ارزيابي كرد و اظهار اميدواري مي كند كه با شروع بهره برداري از اين پروژه طي چند ماه 
آينده، زنجيره توليد فوالد از معدن تا توليد فوالد در فوالد سيرجان ايرانيان كامل  شود. وي 

همچنين از دستيابي به يك تكنولوژي جديد در حوزه فرآوري مس خبر داد.

نايب رييس هيات مديره شركت فوالد سيرجان ايرانيان:
در فوالدسازي بردسير كار بسيار بزرگي در حال انجام است

گفتگـو

كد: 91878
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از  يكي  عنوان  به  شما  تحليل 
از  كشور  در  فوالدي  صنايع  قطب هاي 
وضعيت كنوني اين صنعت و ميزان توليد 
كشور  در  خام  فوالد  تن  ميليون   17,9

طي سال ميالدي گذشته چيست؟
در آينده، برنامه جامع فوالد كشور 55 ميليون 
تن است كه سهم ميدكو از آن 4,2ميليون تن 
است و امسال 2,7ميليون تن آن و سال آينده 1,5 
ميليون تن باقي مانده به بهره برداري مي رسد و 
فكر مي كنم صنعت فوالد مي تواند به لحاظ مزيت 
ماده اوليه، دانش فني و انرژي، صنعت راهبردي 
باشد و به اعتقاد من صنعت فوالد صنعت بومي 
اين كشور است و با رفع موانع بتوانيم در 2025 
توليد باالي 40 ميليون فوالد را در كشور محقق 

كنيم.

گشايش هاي  اخير،  سال هاي  در   
اقتصادي به وجود آمده چه دستاوردهايي 

براي اين صنعت داشته است؟
من اعتقاد دارم كه تالش و توان به تنهايي 

حرف اول را مي زند.
است  ميدكو  شركت  همين  هم  آن  نمونه 
دالر  ميليارد   5 توانسته  شرايط  همين  در  كه 
سرمايه گذاري را در صنعت فوالد، مس و صنايع 

معدني محقق كند.

 در حال حاضر ما در صنعت فوالد 
بيشتر نيازمند سرمايه گذاري هستيم يا 

جذب تكنولوژي؟
اگر بخواهيم اين صنعت توسعه يابد، نياز به 
سرمايه گذاري داريم. ما در صنعت فوالد صاحب 
دانش اين صنعت شديم، به قدرت طراحي دست 

پيدا كرده ايم. 
كه  داريم  تجهيزات  حوزه  در  كاستي هايي 
كنار  در  كرد.  برطرف  را  آن  واردات  با  مي توان 
آن از نيروي انساني توانمندي نيز بهره مي بريم 

و اميدواريم از كشورهاي منطقه پيشي بگيريم.

 از صنايع فوالدي به عنوان صنايعي 
آب بر نام برده مي شود، با توجه به اقليم 
كرمان داشتن قطبي فوالدي به نام فوالد 
چه  منطقه  اين  در  ايرانيان  سيرجان 

مفهومي دارد؟
ما براي منطقه كم آب تعريفي داريم. استان 
كرمان در صنايع معدني پتانسيل هاي بااليي دارد 
كه يكي از آنها  معادن غني سنگ آهن است و 
نزديكي به بنادر كشور مي تواند قيمت تمام شده 
هم  آب  خصوص  در  دهد.  كاهش  را  صادرات 

محدوديتي نيست.

سيرجان  سايت  وضعيت  آخرين   
و فاز دوم آن به لحاظ پيشرفت كاري 
چيست و چه زماني محصول گندله آن 

قابل استحصال است؟
شركت ميدكو پلنت هاي زيادي دارد. شركت 
و  بردسير  شهرستان  دو  در  ما  سيرجان  فوالد 
سيرجان حضور دارد. در سيرجان ما معدن شماره 
چهار گل گهر را داريم كه در حال تجهيز است. 
مجموعا از معدن شماره چهار و معدن شماره دو 
گل گهر، چهار ميليون تن توليد كنسانتره و  2,5 

ميليون تن گندله سنگ آهن داريم. 
در سيرجان همه اينها در حال توليد است و در 
شهرستان بردسير ظرفيت يك ميليون تني آهن 
اسفنجي داريم كه در حال توليد است و فوالد 
يك ميليون تني بردسير نيز اميدواريم طي چند 
تا زنجيره توليد  آينده به بهره برداري برسد  ماه 
فوالد از معدن تا توليد فوالد كامل شود. واحد 
احيا بيش از دو سال است كه در حال توليد است.

هم  بردسير  فوالدسازي  پروژه   
از پلنت هاي مهم توليد  به عنوان يكي 
پاياني كار خود  شمش فوالدي مراحل 
را مي گذراند، مي بينيم كه شما شخصا 
حساسيت خاصي نسبت به پروژه داشته 
كار  از  داريد،  مستمري  بازديدهاي  و 

پيمانكار آن راضي هستيد؟
در مقطع فعلي به نظر من كار بسيار بزرگي در 
حال انجام است و پيشرفت پروژه در حال حاضر 
در چندماه  اميدواريم  و  است  از 88درصد  بيش 
آينده توليد فوالد در بردسير محقق شود و اين 

زيبايي به حقيقت بپيوندد.

 آيا امكان همكاري دوباره در آينده با 
تام وجود دارد؟

در يك شرايط برابر و رقابتي تام بايد تالش 
كند كه مسيري مناسب براي پيشرفت خود بيابد.

 در نشست اخير خود به حذف مرحله 
ذوب در فرآيند توليد مس، اشاره كرديد، 

اين دستاوردي داخلي است؟
معتبر  مهندسي  شركت  يك  همكاري  با  ما 
خارجي به اين تكنولوژي دست يافتيم و تمهيدات 
الزم را براي عملياتي كردن پروژه به كار برديم 
و اميدواريم اولين بار در دنيا، توليد مس به روش 
تكنولوژي بايو در مقياس 50 هزار تن در كشور 
در  آينده  ماه  چند  طي  اميدواريم  شود.  محقق 
در  بزرگي  بسيار  تحول  و  شود  عملياتي  كشور 
اين  در  ايران  و  بيافتد  اتفاق  دنيا  مس  صنعت 
موضوع پيش قدم باشد. در شرايط تحريم ما ثابت 
كرديم كه مي شود با همدلي و همسويي كارهاي 

بزرگي كرد. 

 همايش صنعت گران حوزه مس نيز 
به همين منظور برگزار خواهد شد؟

بله. براي افتتاح آن تالش داريم صنعتگران 
مس را به كرمان دعوت كنيم.

 چقدر از فعاليت خود را با توجه به 
نزديكي به مرزهاي جنوبي براي صادرات 

در نظر گرفته ايد؟
قطعا سياست  ما صادرات محصوالت ميدكو 

پس از تامين نياز داخلي است.

17

گفتگـو
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نمايشگاه اتوماسيون ايران و امضاي تفاهمي مهم
كد: 91879

  گــزارش

غرفه تام در نمايشگاه   بين المللي تخصصي كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي ايران(AI)  ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان
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تام نامه ـ گروه تحريريه: با حضور 
وزير صنعت،  معدن و تجارت، نخستين 
نمايشگاه   بين المللي تخصصي كنترل، 
صنعتي  اتوماسيون  و  دقيق  ابزار 
ايران(AI) افتتاح شد و در حاشيه آن 
تام تفاهم نامه همكاري خود با شركت 

زيمنس را به امضا رساند. 
صنعتي  نمايشگاه  اين  در  تام 
كنترل  هاي  زمينه  در  خود  توانمندي هاي 
بر مبتني  كنترل  دقيق(سيستم  ابزار  و 

و  نظارتي  كنترل  سيستم   ،DCS و   PLC
طراحي  حوزه  و...)،  اطالعات  جمع آوري 
طراحي  به  مربوط  مهندسي(خدمات 
سيستم هاي  تفصيلي  و  پايه  مهندسي 
برق  سيستم هاي  و  صنعتي  اتوماسيون 
صنعتي شامل(MV / LV)، توسعه نرم افزار 
 Revamping و حوزه اتوماسيون صنعتي و

را معرفي كرد.
عنوان  به  نيز   TAM SCADA نرم افزار 
و  نظارتي  كنترل  سيستم  بومي  نرم افزار 
سوي  از  شده  اطالعات(طراحي  جمع آوري 
حوزه هاي  فعاالن  براي  تام)  كارشناسان 

مختلف صنعتي معرفي شد.
شركت هاي  برخي  كه  نمايشگاه  اين  در 
كردند،  شركت  زيمنس  جمله  از  بين المللي 
ماشين كاري  كاربري  با  ربات  دستگاه  يك 
يكي  معرف  تا  درآمد  نمايش  معرض  به 
و  صنعت  در  ربات  كاربرد  نمونه هاي  از 

توانمندي هاي تام باشد.

نمايشگاه  نيز  نمايشگاه  اين  كنار  در 
ماشين ابزار،  صنايع  به  مربوط  كه   AMB
شد  برگزار  است  تراشي  فلز  و  ماشين كاري 

كه يكي از بازارهاي هدف تام است.
همچنين شبكه خبر گزارشي از نمايشگاه 
و غرفه تام با حضور مديرعامل و قائم مقام 

شركت تام پخش كرد.
نمايشگاه  اين  برگزاري  حاشيه  در 
مهندس مظفراعواني مديرعامل شركت تام 
ايران خودرو در گفت و گو با شبكه خبر، در 
از  استفاده  لحاظ  به  خصوص جايگاه كشور 
صنعت اتوماسيون با اشاره به توانمندي هاي 
خوبي كه در داخل شكل گرفته تاكيد كرد: 
صنايعي  در  خوبي  پتانسيل هاي  اكنون  ما 
حتي  و  داريم  معدني  صنايع  و  فوالد  مثل 

به  ربات  و  اتوماسيون  از  استفاده  حوزه  در 
خارج كشور، حضور  پلنت هاي  در  خصوص 

مناسبي داشتيم.
حوزه  در  خوبي  پيشرفت هاي  افزود:  وي 
اتوماسيون در چند سال اخير در كشور شاهد 
بوده ايم به نحوي كه شركت هاي خارجي هم 
اكنون تمايل بيشتري نسبت به همكاري با 

شركت هاي داخلي نظير تام دارند.
مقام  قائم  اعتمادي  مهندس  همچنين 
نمايشگاه  حاشيه  در  شركت  اجرايي 
اتوماسيون  و  دقيق  ابزار  كنترل،  بين المللي 
شركت  كه  اين  بيان  با   (AI)ايران صنعتي 
در  دقيق  ابزار  و  اپليكيشن  لحاظ  به  تام 
نمايشگاه همچنين در ايران و منطقه حرف 
ايجاد شد  تام  كرد:  تاكيد  دارد،  گفتن  براي 
براي اين كه سطح اتوماسيون خودروسازي 
را در كشور ارتقا دهد و امروز افتخار ما اين 
است كه ظرفيت 100هزار دستگاه خودرو در 
داديم  ارتقا  ميليون دستگاه  به يك  را  سال 
و  داخل  در  اتوماسيون  در  كه  مفتخريم  و 
خارجي دستاوردهاي خوبي داشته ايم و كار 
اجرايي سايت هاي خارجي ايران خودرو مثل 
سنگال، سوريه و ونزوئال توسط تام به انجام 

رسيده است.
الزم به ذكر است، نخستين نمايشگاه هاي  
اتوماسيون  و  دقيق  ابزار  كنترل،  تخصصي 
صنعتي در مجموعه شهر آفتاب از تاريخ دوم 
مراجعه كنندگان  پذيراي  خردادماه  پنجم  تا 

بود.

  گــزارش

به  ربات  و  اتوماسيون  از  استفاده  حوزه  در 

تام اكنون پتانسيل هاي خوبي در صنايعي مثل فوالد و 
صنايع معدني داريم و حتي در حوزه استفاده از اتوماسيون 
حضور  كشور،  خارج  پلنت هاي  در  خصوص  به  ربات  و 

مناسبي داشتيم.

مصاحبه با شبكه خبر در حاشيه برگزاري نمايشگاه
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چون  اهدافي  با  نمايشگاه  اين  در  تام 
قابل  محصوالت  و  خدمات  براي  بازاريابي 
توانمندي هاي خود  ارايه  ارايه شركت، ضمن 
در عرصه  رباتيك به شناسايي دقيق نيازها و 
رقبا  فعاالن صنعت،  مشتريان،  فعلي  وضعيت 

و شركاي بالقوه پرداخت.
اين  براي  تام  كه  پيشنهاداتي  جمله  از 
قالب  در  و  بود  گرفته  نظر  در  نمايشگاه 
تصميم  غذايي  صنايع  در  جديد  خدماتي 
ساخت  و  طراحي  داشت،  آنها  عرضه  به 
كردن  رباتيك  هوشمند،  اتوماتيك  انبارهاي 
خطوط  تاسيسات،  منيپوليتور،  توليد،  خطوط 
پلتفرم ها  انواع  و  ابنيه صنعتي  و  انتقال مواد 
صنعتي،  اتوماسيون  حوزه  در  خدمات  ارايه  و 
در  بود.    BMS و   SCADA مانيتورينگ، 
ذكر  موارد  در  تام  ارزنده  تجارب  خصوص 

شده، عالوه بر خطوط توليد رباتيك خودرويي 
انبار هاي گمرك  متعدد اجرا شده، راه اندازي 
امام  فرودگاه  ترمينال  كارگو  ترانزيت  و 
انبار  انبار مكانيزه ايران خودرو و  خميني(ره)، 
اتوماتيك هوشمند پتروشيمي شهيد تندگويان 
از دستاوردهاي اجرايي تام در حوزه انبارهاي 

اتوماتيك هوشمند بوده است.
ربات  دستگاه  يك  نمايشگاه  اين  در 
به  نيز  پالت  چيدمان  و  بسته بندي  مخصوص 
نمايش درآمد تا نمونه اي از كاربري هاي كارا 

و موثر ربات در خطوط توليد را ارايه كند.
تام با توجه به دانشي كه در حوزه مديريت 
هم  است،  كرده  كسب  پروژه ها  مگا  احداث 
كارخانه هاي  كه  دارد  را  توانايي  اين  اكنون 
سطح  هر  با  را  توليدي  صنايع  و  صنعتي 

پيچيدگي به صورت EPC اجرا كند.

كار  و  كسب  توسعه  مدير  منطقي  ساره 
در  تام  حضور  اولين  خصوص  در  شركت 
از جنس صنايع غذايي مي گويد:  نمايشگاهي 
شركت،  در  كار  و  كسب  توسعه  واحد  وقتي 
حوزه  دو  در  ما  سياست هاي  گرفت،  شكل 
متمركز  محور»  «بازار  و  محور»  «محصول 
توان  از  ما  محور  محصول  بخش  در  شد. 
استفاده مي كنيم. رقابتي و مزيت نسبي خود 

كه  زد  مثال  مي توان  را  ربات  حوزه  اين  در 
مي تواند به عنوان نمونه خوبي از پيشنهادهاي 

ما براي ارائه به صنايع توليدي باشد. 
چه  كه  بوديم  اين  دنبال  به  واقع  در 
محصولي عرضه كنيم كه رقيبي نداشته باشد 
انبارهاي  و  اسكادا  ربات،  ميان  اين  در  كه 
محصوالت  اين  اهم  از  اتوماتيك  هوشمند 

هستند.

كد: 91880

تام نامه ـ گروه تحريريه: شركت تام ايران خودرو براي نخستين بار با 
رويكرد توسعه تخصص هاي شركت در حوزه هاي جديد كسب و كار، در 
بيست و چهارمين نمايشگاه «صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين آالت و 

صنايع وابسته» شركت  كرد.

  گــزارش

نمايي از نمايشگاه تام در يست و چهارمين نمايشگاه «صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين آالت و صنايع وابسته» ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان

حضور تام با پيشنهادهاي جديد
در نمـايشگاه صنـايع غـذايي
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محور  بازار  بخش  در  كه  اين  بيان  با  وي 
مي شود،  گرفته  نظر  در  بازار  نيازهاي  بيشتر 
و  بيست  در   تام  حضور  به  اشاره  ضمن 
كشاورزي،  صنايع  نمايشگاه  چهارمين 
وابسته،  صنايع  و  ماشين آالت  غذايي،  مواد 
غذايي  صنايع  شركت هاي  كرد:  خاطرنشان 
به  دارند،  توليد  تنوع  و  باال  توليد  كه ظرفيت 
محصوالتي كه از آنها نام بردم احتياج خواهند  
داشت  و محصوالت ارائه شده، توانمندسازي 
پذيري  رقابت  افزايش  براي  موثري  بسيار 
آنها  صنايع  در  توليد  هزينه هاي  كاهش  و 

محسوب مي شود.
سري  يك  حتي  داد:  ادامه  منطقي 
داريم  پزشكي  حوزه  در  خاص  پيشنهادهاي 
كردن  رباتيك  به  مي  توان  آنها  جمله  از  كه 
در  ربات  از  استفاده  و  آزمايشگاه ها  برخي 

صنايع دارويي اشاره كرد.
در  حضور  بازخورد  خصوص  در  وي 
از  داد:  توضيح  طور  اين  نيز  نمايشگاه  اين 
هستيم  راضي  نمايشگاه  اين  در  حضورمان 
فراتر  نمايشگاه  اين  دستاوردهاي  نوعي  به  و 

تبليغاتي  به  با توجه  بود. حتي  انتظارات ما  از 
در  بودنمان  محور   EPC خصوص  در  كه 
نمايشگاه داشتيم دو پروژه در خصوص احداث 
در  پتاسيم  سولفات  و  طال  فرآوري  كارخانه 
ما  به  گلستان  استان  و  شرقي  آذربايجان 
پيشنهاد شد كه در حال بررسي آنها هستيم. 

اين  استفاده  خصوص  در  ويتانا  شركت  با 
و  هوشمند  اتوماتيك  هاي  انبار  از  شركت 
خوبي  مذاكرات  اسكادا  نرم افزار  همچنين 
صورت گرفت. براي احداث كارخانه تهيه كود 
در  ميوه  چيپس  كارخانه  و  دريايي  جلبك  از 

كرمانشاه نيز مذاكراتي به انجام رسيد.
تام  شركت  كار  و  كسب  توسعه  مدير    
در  خارجي ها  پررنگ تر  حضور  خصوص  در 
در  چيني  شركت هاي  حضور  گفت:  ايران، 
است  محسوس  گذشته  از  بيش  نمايشگاه ها 
و  باشد  فرصت  هم  ما  براي  مي تواند  اين  و 
شريك  يك  به  همواره  آنها  البته  تهديد  هم 
از اين  نياز دارند كه مي توانيم  اجرايي داخلي 

فرصت استفاده كنيم.
وي  مي كنيم.  استقبال  نيز  رقابت  از  البته 

توسعه  واحد  آتي  برنامه هاي  خصوص  در 
شهرك  احداث  گفت:  نيز   96 سال  در  بازار 
ارايه  صنايع،  نوسازي  و  مدرن  صنعتي  هاي 
انبارهاي  و  رباتيك  تخصصي  پكيج هاي 
هوشمند در صنايع غذايي و دارويي و نوسازي 
در  تام  كه  است  خدماتي  جمله  از  فرودگاه ها 

بازارهاي جديد مي تواند ارايه دهد.
فرودگاه  دوم  فاز  ميان  اين  در  افزود:  وي 
تام  و  است  آماده سازي  حال  در  امام(ره) 
مي تواند  كه  است  شركت هايي  معدود  از 
انبار  نقل،  و  حمل  مسافر،  جامع  مديريت 
اتوماتيك هوشمند، الگيج هندلينگ، مديريت 
يكجا  صورت  به  را   ... و  ايمني  ساختمان، 
ارايه  نيز  را  آن  پروپوزال  كه  گيرد  برعهده 

خواهيم كرد.
چهارمين  و  بيست  است،  ذكر  به  الزم 
غذايي،  مواد  كشاورزي،  صنايع  نمايشگاه 
پنجم  تا  دوم  وابسته،  صنايع  و  ماشين آالت 
تهران  نمايشگاه هاي  دائمي  محل  در  خرداد 
تام در سالن خليج فارس غرفه  برگزار شد و 

پذيراي مراجعه كنندگان بود.

  گــزارش

نمايي از نمايشگاه تام در يست و چهارمين نمايشگاه «صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين آالت و صنايع وابسته» ـ تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان
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گزارش تصويري از بازديدهاي اخيـر

بازديد معاون برنامه ريزي و  مدير مطالعات و پژوهش برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي ايران از تام

بازديد مديرعامل، عضو هيات مديره و مشاور شركت فوالد سيرجان 
ايرانيان از تام 

بازديد دكتر فرداد دليري عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران و هيات همراه از خط بدنه 5، خط پژو 301، خط پژو 2008 ، 

سالن بدنه ايكاپ، رنگ1 و تريم4

گـزارش تصويري
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گزارش تصويري از بازديدهاي اخيـر

بازديد مقامات شركت تعمير و نگهداري هواپيماي فارسكو از 
خطوط رنگ ايران خودرو

بازديد مديرعامل و عضو هيات مديره شركت سپاهان باتري از تام و بازديد از خط بدنه 5 و انبار مكانيزه ايران خودرو

كد: 91881

بازديد مهندس محسن هاشمى معاون عمرانى دانشگاه آزاد اسالمى از 
پروژه تله كابين واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى

گـزارش تصويري
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سالن تزيينات خودروسازي كرمانشاه

گـزارش تصويري

كد: 91847

پروژه قطار شهري كرمانشاه از نماهاي مختلف

گزارش تصويري به روايت تصوير

پاتيل حمل مذاب و جرثقيل سنگين بردار تيمينگ

نمايي از الكترودها و كوره قوس الكتريكي فوالد سازي بردسير

 عكاس:هادي نيكوئيان
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كابل اندازي پروژه تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات با حضور 
سوپروايزرهاي شركت دپلماير و كارشناسان تام/عكاس: ابراهيم حسيني

خط توليد بدنه پژو 301 و 208 ـ تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91848

گـزارش تصويري

گزارش تصويري به روايت تصوير

انجام اولين تست پيري هيتر فوالدسازي بردسيرـ تام نامه/ عكاس:امير خسروي

مراحل پاياني نصب تجهيزات مكانيكال پروژه گاززدايي توسط كارشناسان تام

كد: 91882
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كد: 91883

همكاران بين الملل

از گوشه كارگاه تا وسعت جهان

170 سال تالش، نوآوري و پايداري
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همكاران بين الملل

تام نامه ـ مهدي ناصر شريعت(روابط عمومي): سيصد و پنجاه و يك هزار نفركارمند در سرتاسر 
دنيا و عوايدي معادل 79 ميليارد يورو و درآمد خالص 5,5 ميليارد يورويي، ايجاد 500 هزار شغل در 
آلمان به عنوان سرزمين مادري اين شركت، ايجاد سيستم هايي براي توليد 50 درصد از برق برزيل 
به عنوان يك قدرت نوظهور و بزرگ اقتصادي و تامين 30 درصد از برق چين «به عنوان ميز كار 
دنيا» و سرمايه گذاري 35 ميليارد دالري در اياالت متحده، رقم هايي است كه به خوبي مي تواند حجم 
عظيم كار و فعاليت شركتي را نشان دهد كه ِورنر فون زيمنس، 170 سال پيش خيال آن را در سر 
مي پروراند:«من در جواني آرزو داشتم تا شركتي  را برپا كنم كه در اندازه اي جهاني قابل مقايسه با 
دودمان فوگرها(خانواده اي آلماني پيشتاز در بانكداري جهاني از دوره رنسانس) باشد»  و اكنون شركت 

زيمنس هماني است و بيش از آني است كه آن مهندس و مخترع جوان به دنبال آن بود. 
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اولين  كه  بود  مخترعي  و  مهندس برق  زيمنس  فون  ورنر  ارنست 
لوكوموتيو برقي را ساخت و راه اندازي اولين خط تلگراف طوالني بين 

برلين و فرانكفورت را به ثمر رساند.
 اولين باالبر برقي و پس از آن اولين پله برقي در آلمان را ساخت و 
حتي با ساختن لوله هاي خال به رونتگن، در كشف اشعه ايكس كمك 
و  متحمل شد  نيز  را  زيان هاي سنگيني  مسير  اين  در  او  كرد. شركت 
نيمي از سرمايه شركت را در خط تلگراف فاجعه بار فرانسه به الجزاير، 
غرامت داد و در سال هاي زيانبار پس از هر دو جنگ جهاني حتي تا 80 
درصد از سرمايه شركت از دست رفت و از ناچاري به توليد اجاق گاز و 
ظروف آشپزخانه روي آورد اما به هر روي، شركت او كه از يك كارگاه 
كوچك اما با چشم اندازي متنوع كار خود را شروع كرده بود اكنون در 
اتوماسيون،  انرژي،  مانند  زمينه هايي  در  منطقه  و  كشور   200 از  بيش 
پزشكي، ارتباطات، حمل و نقل، تكنولوژي هاي ساختمان و  زيرساخت 
فعاليت مي كند؛ از ساخت دستگاه هاي پيشرفته پزشكي كه جان بيماران 
را نجات مي دهد تا سيستم هاي ايمني و اطفاي حريق كه عبور پرماجرا 
از فراز كوه هاي آلپ را به سفري آسوده از زير آن و از طريق گوتارد، 

طوالني ترين و عميق ترين تونل جهان، تبديل كرده است.  

اتوماسيون
در اين بخش شركت زيمنس به ارائه محصول و خدمات در زمينه هاي 
سيستم هاي اتوماسيون، سيستم كنترل و مونيتورينگ اپراتور، سيستم هاي 
تشخيص اپتيكي با قابليت خواندن كدهاي يك و دو بعدي و سيستم 
كنترل   ،SIMATIC NET مانند  صنعتي  ارتباط   ،RFID تشخيص 
سيستم هايي  فرآيند،  تحليل  و  تجزيه  توليد،  مديريت  سيستم  صنعتي، 
اجرايي توليد(كه جزئي از نرم افزار PLM زيمنس محسوب مي شود، در 
نقش سيستم هاى جمع آورى داده از سطح كنترل و پردازش و انتقال 
آنها به سطوح باالتر و سطوح مديريتى اتوماسيون و همين طور به صورت 
برعكس جهت انتقال ديتا از سطوح مديريتى  به سطوح پايين تر)،  ابزار 
دقيق و كنترل فرآيند، واحدهاي تغذيه و تامين برق، نرم افزار PLM (كه 
اجازه مي دهد ايده هاي بيشتري به محصوالتي با ارزش  و دوام بيشتري 

تبديل شود) و غيره مشغول است.

تكنولوژي سازه و ساختمان
داشتن  براي  را  فناوري هايي  تا  دارد  تالش  زيمنس  بخش،  اين  در 
ساختمان ها و زير ساخت هايي با مصرف بهينه انرژي، مطمئن و ايمن 
و امن ارائه دهد. اكنون اين شركت به دنبال اين است تا ساختمان هايي 
با قابليت هاي ديجيتالي ارائه دهد. به عبارتي با ديجتاليزه كردن سازه و 
ساختمان صاحب صدا مي شود و از فشارها و كمبودها و به طور كلي آنچه 
كه احساس مي كند مي گويد و با اطالعاتي كه ارائه مي دهد امكان اصالح 
و تبديل شدن به يك مكان ايده آل را خواهد داشت.  اتوماسيون و كنترل 
ساختمان، عملكرد سازه، محصوالت HVAC، اطفاي حريق و امنيت از 

قسمت هاي مختلف ارائه محصول و خدمات اين بخش است.

موبيليتي
اين بخش تركيبي از IT  و حمل و نقل است. تا سال 2050 بيش 
از هفتاد درصد جمعيت جهان شهرنشين خواهند بود كه خواستار حمل 
و نقل و جابجايي سريع تر، ايمن تر، منعطف، در دسترس، روان و بدون 
آاليندگي هستند و اين نه تنها فشاري باال بلكه رو به رشد براي حركت 
به سمت زيرساخت حمل و نقلي متفاوت از امروز است. اين امر مستلزم 
ديجيتالي كردن، ارتباط دائم اينترنتي، و كيفي كردن و مناسب سازي 
و  ظرفيت  و  دسترسي  افزايش  و  خرابي  زمان  كاهش  براي  خدمات 
هوشمند،  نقل  و  حمل  شامل  بخش  اين  است.  انرژي  مصرف  كاهش 
ريلي، سيستم هاي هوشمند ترافيك و جاده اي، موبيليتي يكپارچه براي 
قبل، حين و بعد از سفراست.  اطمينان، ايمني، جذابيت و كارآمدي از 

اولويت هاي اين بخش است.

انرژي
 بايد توجه داشت كه در بازاِر كسب و كاِر انرژي، مديران زيمنس اعتقاد 
دارند تغييرات بزرگي رخ داده است كه بايد با آن هماهنگ تر عمل كرد. 
اين شركت به دنبال آن است كه به عنوان يك پيشرو در زمينه تامين 
غيرمتمركز انرژي فعاليت كند و تركيبي بهينه از منابع متنوع انرژي را 

سامان دهد.
سيستم هاي  انرژي،  توليد  جديد  روش هاي  متضمن  موضوع  اين   
نوآورانه  شيوه هاي  سبز،  انرژي هاي  مازاد  ذخيره  براي  نوين  شيميايي 
و تكنولوژي هاي اطالعاتي   (smart grid)انتقال، شبكه برق هوشمند
و ارتباطي است و عالوه بر اين ها ديجيتاليزه كردن نيز جاي پاي مهمي 
براي خود در بخش انرژي پيدا كرده است. فقط يك نمونه از محصوالت 
توليدي زيمنس، قطار كمپرسور است كه در يكي از موارد، صرفه اي برابر 
17400تن دي اكسيد كربن در يك سال و فقط در يك تِرين داشته  است. 
زيمنس در اين بخش، زمينه كاري خود را به توليد برق، انرژي تجديد 
پذير، انتقال انرژي، اتوماسيون، كنترل و الكتريكال، كمپرسور و انبساط 
دهنده ها اختصاص داده است. يك نمونه از اين زير شاخه ها، توليد انرژي 
است كه خود شامل توربين هاي گاز، توربين هاي بخار، امور نيروگاهي، 
انرژي بادي، توليد و ذخيره برق هيبريدي، موتورهاي گازي و ديزلي، 

ژنراتورها و نيروگاه هاي برق آبي و جز اين است. 

منابع انساني
تا انتهاي سه ماه اول سال 2017 شركت زيمنس 351 هزار نفر را 
در زير چتر همكاري با خود داشت كه 165 هزار نفر از اين تعداد جزو 
سهامداران و به معنايي صاحبان سود و زيان شركت شمرده مي شوند. در 
سال 2016 تعداد 6735 نفر از اين پرسنل در برنامه هاي تركيب دانش 
با تجربه هاي ميداني، شركت داده شدند همچنين قابل ذكر  آكادميك 

همكاران بين الملل
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يورو صرف  ميليون  مبلغي حدود 500  زيمنس ساالنه  است كه شركت 
آموزش نيروهاي خود مي كند.

تحقيق و توسعه ـ مسير نوآوري
جو كايزر مديرعامل زيمنس اين شركت را همچنان در حال حركت 
در مسير ابداع و خالقيت گذشته مي داند «وقتي صحبت از نيروي ابداع 
و ابتكار ما مي شود ما جايي براي ركود و سستي قائل نيستيم و به همين 
دليل است كه ما در سال مالي گذشته مبلغي اضافي معادل 500 ميليون 
سرمايه  خودمان  كار  و  كسب  اصلي  زمينه هاي  در  تحقيق  براي  يورو 
گذاري كرديم؛ در برقي سازي، اتوماسيون و ديجيتالي كردن. ما 170 

سال است كه درآمد خود را از اين طريق به دست مي آوريم.» 
 4,7 برابر  توسعه،  و  تحقيق  بخش  در  زيمنس  گذاري  سرمايه  مبلغ 
ميليارد يورو و حدود 5,9 درصد در سال مالي 2016 بود و 33000 نفر 
در شعبه هاي آن در سرتاسر جهان در اين بخش فعال بودند. نتيجه اين 
فعاليت ها ثبت 7500 اختراع و نوآوري در سال 2016 بوده كه تا سپتامبر 
2016 بالغ بر 60 هزار اختراع مي شود كه بخشي از آن حاصل همكاري 

با 25 مركز دانشگاهي در اين دوره زماني است. 
 

دنياي ديجيتال
زيمنس، پيشتر به بلوغ كاملي در زمينه سخت افزار و يا به عبارتي 
چشمگير  گسترش  حال  در  اكنون  اما  بود  رسيده  ملموس  محصوالت 
فعاليت هاي خود در دنياي ديجيتال است. شركت دوپلماير كه سازنده 
تله كابين و قطار و سيستم ريلي است يكي از نشان هاي اعتبار خود در 
اين زمينه را استفاده از نرم فزار PLM زيمنس براي ارتقاي قدرت طراحي 
و نوآوري در محصوالت و خدمات خود مي داند. همچنين نرم افزارهاي 
طراحي، نمونه ساز و شبيه ساز زيمنس در دنياي مجازي، سهم مهمي در 
ساخت كاوشگر مريخ پيما داشته و عالوه بر آن با پرينترهاي سه بعدي 
خود و با روش توليد افزايشي (additive manufacturing),  و پلتفرم 
مدل  در ساخت يك   NX و   Team Center افزارهاي  نرم  و   PLM
جديد در خودروسازي مازراتي و فقط در يك بازه 16 ماهه، در جايگاه 
خود موفق عمل كرده است  و امسال براي اولين بار، نخستين پمپ آب 
پروانه اي كه توسط پرينترهاي سه بعدي اين شركت طراحي شده است 

در نيروگاه هسته اي اسلوني نصب شد.
در سال 2000 دو ميليارد گيگا بايت داده در سراسر جهان وجود داشت 

و اكنون اين ميزان اطالعات تنها در يك روز توليد مي شود و با روند 
كنوني آميخته شدن دنياي حقيقي و مجازي، اين تغيير و اتفاق، سرعت 
بيشتري گرفته است. ديجيتاليزه شدن در حال تغيير دادن دنيا و همچنين 

زيمنس است.
انرژي  چه در كارخانه هاي هوشمند، چه در سيستم هاي غيرمتمركز 
و يا در سيتم هاي موبيليتي و حمل و نقل آينده، مهندسان زيمنس در 
تالش هستند تا فاصله اي كه روزي سخت افزار را از نرم  افزار جدا مي كرد 
تكنولوژى  مدير  راسوارم   زيگفريد  كنند.  كم تر  و  كم  بيشتر،  هرچه  را 
در  شركتي  تنها  «ما  كه  مي گويد  زيمنس  شركت  هيات مديره  عضو  و 
دنيا هستيم كه در فضاي توليد، دو دنياي نرم افزار و سخت افزار را زير 
يك سقف، يكي و يكپارچه كرده ايم كه يكي از فاكتورهاي كليدي  موج 
انقالب صنعتى(Industry4.0) ديجيتالى كردن حوزه ساخت و  چهارم 
توليد به منظور افزايش بهره ورى) است. اين كار را ما 20سال پيش شروع 

كرديم.
ماشين ها  و  محصوالت  تمام  ما،  الكترونيكِس  امبرگ  كارخانه  در   
 IT اساس  بر  و  است  بهينه سازي شده  فرآيند  تمام  و  مرتبطتند  هم  با 
كنترل مي شوند و اين كارخانه رتبه كيفيتي برابر 99,99885 درصد را 
 Electronics)اِرلنگن در  ديگرمان  كارخانه  در  ويا  كرده  است  كسب 
از  جديدي  مفهوم  ما   (Manufacturing Plant of Erlangen
سيستم هاي توليد با انعطاف باال  را با استفاده از روبات هاي سبك  و 
پرينترهاي  سه بعدي ايجاد كرده ايم. سرعت  نوآوري ها به شدت باالگرفته 
و عرصه  آن بازتر و گسترده تر شده است. ديگر به جاي ايده پردازي پشت 
كه شامل  بيروني همكاري مي كنيم  با شركاي  اينك  ما  بسته  درهاي 

استارت-آپ هايي است كه پول كم اما ايده هاي خوبي دارند.»

تام و زيمنس
الزم به ذكر است، شركت تام ايران خودرو نيز كه در زمينه فني و 
مهندسي فعاليت دارد با هدف همكاري استراتژيك در صنايع خودرويي، 

معدني، نفت، گاز و پتروشيمي با شركت زيمنس، تفاهم نامه  امضا كرد.
در راستاي اين تفاهم نامه كه در حاشيه نمايشگاه بين المللي كنترل، 
ابزار دقيق و اتوماسيون ايران(AI) امضا شد، طرفين موافقت كردند كه 
از توانمندي هاي يكديگر در زمينه هاي بازاريابي، شركت در مناقصات، 
همكار  يك  عنوان  به  پروژه ها  راه اندازي  و  نصب  تامين،  طراحي، 

استراتژيك استفاده كنند.

منابع:
• www.siemens.com
• www.doppelmayr.com
• www.strategy-business.com
• Siemens Vision 2020

• Siemens Annual Report 2016

• Siemens Company Presentation 2nd Quarter I 2017 

همكاران بين الملل
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فعاليت هاي فشرده و خالقانه در پروژه بهبود كيفيت 
رنگ يك ايران خودرو

كد: 91884

چند  پروژه  يك  ايران خودرو  يك  رنگ  كيفيت  بهبود  پروژه 
وجهي(مولتى ديسيپلينرى) با پيچيدگى هاى فراوان اجرايى و مهندسى 
با هدف افزايش راندمان و بهبود كيفيت رنگ خودروها بوده است. 
بدين منظور خط رنگ شمالي سالن رنگ يك مي بايست با آرايشي 
استقرار  براي  و  مي شد  تجهيز   DURR شركت  ربات هاي  از  جديد 
رباتهاي جديد بايد بستر مناسبي جهت نصب ربات ها با حفظ پلنوم 

روي كابين و حذف ديواره قديمي كابين انجام مي گرفت.

ذيل  موارد  به  مي توان  پروژه  اين  در  رو  پيش  پيچيدگي هاي  از   
اشاره كرد:

• عدم اطمينان از دقت بارگذاري ها
• عدم امكان ارزيابي دقيق سازه هاي موجود

• عدم امكان برداشت كامل به دليل درحال توليد بودن سالن
• تداخالت و تعارضات بسيار در مسير اجراي كار 

• تعدد پيمانكاران اجرايي 
• وابستگي طرح ها در ديسيپلين هاي مختلف

به  توجه  با  پروژه  اين  در  تام،  معماري  و  سيويل  سازه،  بخش 
فشار  با  نوروز)  تعطيالت  محدود(  زمان بندي  و  كار  نوع  گستردگى 
كارى بسيار بااليى در بخش طراحى و نظارت كارگاهي روبه رو بوده 

است. در اين ميان فعاليت هاي تعريف شده بدين شرح ذيل ابالغ شد:
 BC برش و حذف سه ستون از ستون هاي پلتفرم هواساز بخش •

interior
• طراحي سازه جديد نگهدارنده پلنوم و حذف ديواره باربر قديمي  

• طراحي فونداسيون(شاسي) ربات ها 
• طراحي پلتفرم هاى اگزاست فن ها و چيلر

• جابجايي دو ستون در ناحيه فلش آف
 در ادامه شرح مختصرى از بخش هاى فوق الذكر ارايه مي گردد. 

هواساز  پلتفرم  ستون هاي  از  3ستون  حذف  و  برش   
BC interior بخش

پيچيده ترين و پرريسك ترين بخش پروژه، برش و حذف 3ستون از 
ستون هاى پلتفرم هواساز ابتداى كابين (تصوير شماره 1) بوده است 
كه به دليل تعارض كامل با مسير حركت ربات هاي جديد مي بايست 
بريده مي شدند. عدم اطمينان از بارگذاري سازه موجود، عدم اطمينان 
از صحت و سالمت سازه و اتصاالت اجرا شده قبلي، محل اجراي 
روي  ديناميكي  بارهاي  وجود  سالن،  سقف  باالي  در  خرپايي  سازه 
پلتفرم، طراحي خاص سازه خرپايي جديد جهت عملكرد مناسب با 
سازه موجود و عدم وجود تجربه مشابه( حتي در پيمانكاران منتخب) 

فرزاد فاني صابري(مدير مهندسي سيويل و سازه): پروژه 
رباتيك كردن كابين پاشش سالن رنگ يك در راستاي بهبود 
كيفيت فرآيند رنگ اين سالن تعريف شده است. براي اين 
منظور نصب 32 دستگاه ربات پاشش رنگ در اين سالن در 
حال انجام است و 10ربات قديمي نيز برداشته شد. اهميت 
اين پروژه از زواياي مختلف قابل بررسي است ولي مي توان 
گفت در حوزه سيويل فعاليت هاي فشرده و خالقانه خوبي در 

آن صورت گرفته است.

تصوير شماره 1- مدل سه بعدي پلتفرم موجود 

يادداشت

پروژه رباتيك كردن كابين پاشش سالن رنگ يك ايران خودرو-تام نامه/عكاس:مسلم آشتياني
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را مي توان از چالش هاي اين بخش نام برد.
فلزي،  اسكلت  با  متر   30×10 فوق،  ناحيه  هواساز  پلتفرم  ابعاد 
متر  ارتفاع 13+  در  باربر جانبي خمشي  اتصاالت جوشي و سيستم 
بار  تن شامل  پلتفرم حدود 100  بار روي  است.  از روي كف سالن 
هواساز و سازه پوششي بدون احتساب بارهاي زنده، باد، برف و زلزله 
است. تعداد ستون ها در شرايط موجود 14 عدد ( 7 عدد در هر طرف) 
با مقطع باكس (قوطي با ابعاد 30×30 سانتيمتر) است كه در طرح 
موجود  ستون  از هفت  ستون  شمالي سه  در ضلع  مي بايست  جديد 
حذف شوند؛ بدين معني كه دهانه اي به طول تقريبي 20متر بدون 
ستون و با حفظ شرايط موجود ايجاد شود. بدين منظور از يك سازه 
خرپايي (تصوير شماره 3) با ارتفاع دو متر و اعضايي با مقطع نبشي 

و ناوداني استفاده شد.

به دليل اينكه يكي از سه ستون مورد نظر در ابتداي پلتفرم قرار 
داشته، جهت حفظ پايداري ثقلي و عملكرد خمشي سازه در بارهاي 
جانبي مانند زلزله، مي بايست يك ستون جديد با ظرفيت باربري بسيار 
بيشتر (معادل ظرفيت باربري ستون هاي حذف شده) و به عنوان يكي 
از ستون هاي اصلي سازه، نصب، و اتصاالت آن با سازه موجود برقرار 
شود. الزم به ذكر است كه با توجه به محدوديت فضاي كار جهت 
نصب سازه ها از ستون جديد در تراز 4,50+ متر از روي كف سالن 
جهت اتصال سازه خرپاي نگهدارنده پلنوم نيز بهره گيري شده است.

 برش ستون هاي موجود (تصوير شماره 2) پس از نصب و تكميل 
خرپاي اضافه شده، به عنوان تير باربر با دهانه 20 متر بسيار پر ريسك 
و بحراني بوده است. برش مي بايست به گونه اي انجام مي شد كه اوال 
از وارد شدن ضربه به ستون هاي مجاور بر اثر نشست آني سازه ناشي 
از حذف ستون جلوگيري و ثانيا مقدار نشست در هر مرحله از برش 
انتخاب  ثالثا  باشد.  محاسباتي  مقادير  با  مقايسه  و  اندازه گيري  قابل 
ترتيب برش ستون هاي مورد نظر به گونه اي باشد كه بار منتقل شده 

به خرپا و ستون جديد به تدريج اعمال شود.

 استفاده از تير و ستون هاي موجود در تركيب با المانهاي جديد 
جهت تشكيل خرپا (تصوير شماره 3 ) بمنظور تبديل دهانه 6 متر به 

20 متر جزء خالقيت هاي بكار رفته در اين بخش بوده است.

ديواره  حذف  و  پلنوم  نگهدارنده  جديد  سازه  طراحي   
باربر قديمي  

بخش ديگرى از پروژه، طرح انتقال بار از ديواره هاى موجود زير 
پلنوم به سازه جديدى است كه در بخش هاى BC و CC اجرا شده اند. 
چالش اين بخش از پروژه در بخش محاسبات، مدل سازي و طراحي 
خرپايي با دهانه 16/5 متر و ارتفاع 60 سانتيمتر در بخش BC (تصوير 
 CC شماره 5) و دهانه هاي 15و 9 متر با ارتفاع 60 سانتيمتر در بخش
(تصوير شماره 4) است، به طوري كه تغيير شكل پيچشي و ثقلي در 
وسط دهانه خرپا و در انتهاي دستك ها از مقادير محدود تجاوز نكند 
و چالش بخش اجرايي، وجود تداخالت و تعارضات بسيار با تاسيسات 
برقي و مكانيكي اطراف كابين جهت حمل و نصب مدول هاي خرپايي 
و دستك هاي مورد نظر در زير پلنوم است كه وظيفه انتقال بار پلنوم 
را به صورت خارج از صفحه خرپا، به ستون هاي خرپا و در انتها به 
كف سالن خواهند داشت. اجراي سازه مي بايست به گونه اي انجام 
جديد  سازه  به  پلنوم  بار  ديواره ها،  شدن  برچيده  از  قبل  كه  مي شد 

منتقل شده باشد.  

يادداشت

BC تصوير شماره 2- برش يكي از ستون هاي پلتفرم هواساز

تصوير شماره 3-نمايي از خرپاي احداث شده جهت حذف 
سه ستون از پلتفرم

تصوير شماره 4- مدل سه بعدي سازه نگهدارنده پلنوم

تصوير شماره 5-حذف ستون هاي نگهدارنده 
پلنوم پس از احداث سازه نگهدارنده
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 طراحي فونداسيون(شاسي) ربات ها
لي اوت  مطابق   (6 شماره  (تصوير  ربات ها  (فونداسيون)  شاسي 
طراحي شده در محدوه BC به طول 13 متر  و در محدوده CC به 

طول  10 متر قرار خواهند داشت 
بارهاي  انتقال  آنها  وظيفه  كه 
سالن  كف  به  ربات ها  ديناميكي 
طراحى،  حساسيت  است.  بوده 
جانبى  و  ثقلى  سختى  تامين  در 
تغيير  كردن  محدود  براى  باال 
و  ربات  زير  صفحه  شكل هاى 
تامين مقاومت كافى جهت انتقال 
بار ربات ها با استفاده از دو شاه تير 
و  حمل  محدوديت  است.  طولي 
در  شده  ساخته  شاسي هاي  نقل 
كارخانه و نصب در محل مربوطه 
شيميايي  بولت هاي  توسط 
متعدد  تداخالت  وجود  با  هيلتي 
موجود  مستحدثات  و  ستون ها  با 
بخش  اين  اجرايي  مشكالت  از 
بوده است. مقطع شاسي طراحي 
شده در شكل زير نشان داده شده 

است: 

 طراحي پلتفرم هاى اگزاست 
فن ها و چيلر

شامل  پروژه  از  بخش  اين 
فن  اگزاست  پلتفرم  دو  طراحي 
ابعاد 5×6,5  با  (تصوير شماره 7) 
متر و 5,50×6 متر با ارتفاع 11+ 
باالي  سالن(  كف  روي  از  متر 

ارتفاع 3,20+  پلتفرم چيلر 3*6 متر و  سقف سوله رنگ 1) و يك 
از روي كف سالن بوده است. وزن تجهيزات روي پلتفرم حدود 10 
تن برآورد شد كه بر روي سازه اي فلزي با اتصاالت جوشي و پيچي 
اين  چالش هاي  از  شد.  طراحي 
تغيير  كنترل  به  مي توان  بخش 
دليل  به  پلت فرم  فوقاني  شكل 
بارهاي  وجود  و  زياد  نسبتا  ارتفاع 
از  استفاده  امكان  عدم  ديناميكي، 
جرثقيل در نصب المان هاي سازه، 
پيمانكاران  ساير  با  كاري  تداخل 
سقف  بندي  آب  سالن،  در  شاغل 
از سقف  ستون ها  در محل خروج 

سالن اشاره كرد.

در  ستون   2 جابجايي   
ناحيه فلش آف

بيشتر  فضاي  به  نياز  به دليل 
استقرار  آف جهت  فلش  ناحيه  در 
تغيير  به  نياز  مربوطه  تجهيزات 
محل دو ستون از ستون هاي فرعي 
ابتدا  منظور  بدين  كه  بود  سالن 
ستون هاي جديد در خارج از محل 
مورد نياز، احداث شده و اتصاالت 
مربوطه برقرار شدند و سپس اقدام 
به برداشتن ستون هاي مزاحم شد. 
موجود  تيرهاي  محاسباتي  كنترل 
ستون ها  جابجايي  از  پس  كه 
متحمل بارهاي بيشتري مي شدند 
نيز انجام شد كه در نهايت نيازي 

به تقويت وجود نداشت.

تصوير شماره 6 – مقطع شاسي ربات ها

يادداشت

تصوير شماره 7   - سازه پلتفرم اگزاست فن



نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 24     بهـار96

                

33

تحويـل دائـم پـروژه تعـويض ربـات هاي 
خط  بدنـه سمنـد  زودتـر از بـرنـامـه 

                

33

فالحي(معاونت  رسول  ـ  تام نامه 
تعويض  پروژه  خودرويي):  صنايع 
از  زودتر  سمند  بدنه  خط  ربات هاي 
از سوي  ايران خودرو  برنامه مصوب 

تام تحويل دائم شد. 
تام،  شركت   عمومي  روابط  گزارش  به 
شاخص هاى  آناليز  و  بررسى ها  به  توجه  با 
تعميراتى نظير MTTF و MTBF همچنين 
خط  قديمى  ربات هاى  بحرانى  وضعيت 
مكانيكى  بخش هاى  لحاظ  از  سمند  بدنه 
در  و  مكرر  توقفات  به  نظر  و  الكتريكى  و 
شركت  كارشناسان  توليد،  كسرى  نتيجه 
هيونداى  ربات هاى  تعويض  پيشنهاد  تام 
قديمى مدل HI3 را به اداره تعميرات سالن 
بدنه سازى2 شركت ايران خودرو ارائه كردند. 
اين مهم با موافقت شركت ايران خودرو 
كه  آمد  در  اجرا  به   96 نوروز  تعطيالت  در 
مراحل اجراى پروژه شامل پنج فاز برچيدن 
راه  و  نصب  و  قديمي  رباتيك  تجهيزات 

و  نصب  جديد،  رباتيك  تجهيزات  اندازى 
وايرينگ  و  الكتريكى  تجهيزات  راه اندازى 
 ،PLC نويسى  برنامه  مرتبط،  تجهيزات 
تحويل  و  تست  و  ربات ها  برنامه نويسى 

موقت و دائم پروژه عملياتي شد.
عمليات اجراى اين پروژه از 26 اسفندماه 
فروردين   14 تاريخ  در  و  آغاز  گذشته  سال 

امسال به اتمام رسيد.
 در رابطه با اجراى اين پروژه مى توان به 
چند نكته مهم و تاثيرگذار اشاره كرد كه هر 
يك اين موارد به نوبه خود موجب افزايش 
بيش از پيش رضايت شركت ايران خودرو به 
عنوان مشترى و ثبت امتياز مثبت ديگرى در 

كارنامه شركت تام شد.
مي توان  پروژه  اين  در  شاخص  موارد  از 
ربات  SOFT PLC به استفاده از نرم افزار
هيونداى براي اولين بار و حذف بسيارى از 
و  قبلى  افزارى  سخت  و  كنترلى  تابلوهاى 
نصب  خريد،  هزينه هاى  چشم گير  كاهش 

كمي(سايكل  و  كيفي  افزايش  راه اندازى،  و 
ربات  امكانات  از  بهره گيري  با  تايم)، 
و  خط  كنترلي  ساختار  اصالح  جديد،  نسل 
زماني  لحظ  به  ربات ها  مجدد  برنامه نويسي 
شركت  توليد  برنامه  كامل  تحقق  كيفي،  و 
ايران خودر در اولين روز كارى پس از اجراى 

پروژه اشاره كرد.
مهمترين موفقيت تيم اجرايى اين پروژه، 
كمترين  با  كارفرما  به  توليد  خط  تحويل 
و  سخت افزارى  مشكالت  و  خطا  ميزان 
نرم افزارى پس از فاز نصب بود كه همين 
امر سبب تحويل دائم پروژه در زمان بسيار 
شركت  مصوب  زمان  از  قبل  حتى  و  كوتاه 

ايران خودرو شد.
اقدامات  اين  است  اميدوار  تام  شركت   
شركت  در  مستقر  ذينفع  واحدهاى  رضايت 
و  توليد  واحدهاى  جمله  از  خودرو  ايران 
را  فنى  خدمات  معاونت  همچنين  تعميرات 

به همراه داشته باشد.

يادداشت

كد: 91885

ربات هاي خط بدنه سمند ـ تام نامه/ عكاس: احمد احمدي
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آشنايي با مراحل طراحي يك واحد فرايندي

ـ  حسن پورحسن(مهندسي فرآيندهاي نفت ، گاز و پتروشيمي): در گذشته اغلب مطابق تجربه و  تام نامه 
استراتژي مالك، مراحل انجام پروژه به فازهاي مختلف تقسيم مي شد. از زماني كه شركت هاي بزرگ به 
ويژه شركت هاي نفتي عالقمند شدند تا در توليد و فروش محصول نهايي نيز شريك شوند. اين شركت ها 
استراتژي خاصي براي كاهش هزينه ها و زمان اجراي پروژه و افزايش كيفيت ارائه كرده اند. در اين صورت 
يك شركت از مراحل مطالعات مقدماتي تا بهره برداري و فروش محصول درگير كار مي باشد. به همين دليل 
براي اين شركت ها كاهش زمان ساخت، كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت محصول به منظور سود بيشتر و 
همچنين كسب اعتبار، اهميت زيادي دارد.  به همين دليل اين شركت ها به صورت علمي و به منظور اعمال 
تجربيات و دانش هاي شفاهي، مدل هاي مديريت پروژه را توسعه مي دهند. در اين مقاله، مدارك مهندسي 

مورد نياز يك مهندس فرايند در پروژه هاي نفتي بصورت فشرده و مختصر ذكر مي شود.

كد: 91886

يادداشت

 مراحل طراحي و ساخت يك واحد فرآيندي
مشخص،  محصول  با  جديد  فرآيندي  واحد  يك  احداث  منظور  به 
بايستي قبال مطالعات همه جانبه اوليه شامل بررسي و مطالعات بازاريابي، 
مطالعات فني و تكنولوژيكي، مكان يابي بهينه، مطالعات اقتصادي جهت 
تعيين هزينه هاي مختلف ثابت و در جريان، مطالعات زمان بندي اجراي 
پروژه و ... به صورت علمي صورت گيرد تا سرمايه گذار بتواند بر پايه اين 
مطالعات تمام مشكالت سر راه احداث يك واحد صنعتي را پيش بيني 

كرده و پروژه طبق زمان بندي از قبل تعيين شده، اجرا شود.
به طور كلي طراحي واحدهاي فرآيندي شامل دو بخش است : 

(Basic design) 1-طراحي پايه واحد
2- طراحي تفصيلي 

 طراحي پايه
هر محصول نفتي يا معدني روش هاي مختلف شيميايي و يا فيزيكي 
در  است  ممكن  روش ها  اين  ليسانس  يا  فني  دانش  دارد.  توليد  براي 
اختيار تعدادي از شركت هاي بزرگ بين المللي باشد كه با تحقيقاتي كه 
در اين زمينه داشته اند، به آن دست پيدا كرده اند و اين روش ها را به نام 
خودشان به ثبت رسانده اند. حال اگر ما بخواهيم يك واحد صنعتي براي 
ماده خاص و با كيفيت خاصي تأسيس كنيم، بايد دانش فني تهيه آن 
با شركت هاي داراي آن دانش فني بخريم. در  از مشورت  بعد  را  ماده 
است  توليد محصول  فني  دانش  پايه خريد  مرحله طراحي  اولين  واقع، 

حدود  فرآيند  بخش  مي شود.  اخذ  خارجي  شركت هاي  از  معموال  كه 
پايه را تشكيل مي دهد. در اين فعاليت  90درصد فعاليت هاي مهندسي 
شبيه سازي واحد، شرح فرآيند و سيستم كنترل،  تهيه نقشه هاي فرآيندي، 
طراحي تجهيزات ثابت و دوار، سيستم هاي كنترل، تهيه ليست لوله ها ، 
تجهيزات ،  مصارف يوتيليتي ،  تجهيزات ابزار دقيق، طراحي خطوط لوله 
ما بين تجهيزات، Study  Hozop، تهيه دستورالعمل هاي راه اندازي و 

... صورت مي گيرد.

 طراحي تفصيلي
براي  نياز  مورد  تجهيزات  برآورد  شامل  تفصيلي  طراحي  مرحله 
طراحي  شامل  آن  مختلف  قسمت هاي  طراحي  و  واحد صنعتي  احداث 
زيرساخت هاي الزم مثل خاكبرداري و خاكريزي و تسطيح و احداث جاده 
و ساختمان و معماري و... همچنين طراحي قسمت هاي مكانيكي، برقي، 
ابزار دقيق(و احيانا مخابراتي) و واحد صنعتي و سفارش ساخت و خريد 
آن تجهيزات است كه تمامي جزييات ساخت واحد صنعتي بايد مد نظر 
قرار گيرد. مدارك فرآيندي تهيه شده در فاز مهندسي پايه به بخش هاي 
دوار،  ماشين هاي  مكانيك  ثابت،  مكانيك  پايپينگ،  مانند  ذيربط  فني 
ابزار دقيق،  Saftey، برق و سازه داده شده و در اين بخش ها طراحي 
مكانيكي،  برقي و ابزار دقيقي تجهيزات مربوطه صورت مي گيرد و سپس 
از طريق بخش تداركات، سازنده انتخاب و خريد انجام مي شود. با توجه 
به اينكه ميزان اطالعات الزم جهت طراحي بهينه واحدهاي فرآيندي 
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زياد است، لذا تنوع بسياري در مدارك مهندسي خواهيم داشت. همين 
موضوع باعث تخصصي شدن مدارك مهندسي نيز مي  شود. در بخش 
خريد  و  تهيه  ارتباطي  لوله  بعدي خطوط  سه  نقشه هاي  كليه  پايپينگ 
طراحي مي شود. در بخش ابزار دقيق نيز سيستم كنترل و نيز كابل هاي 
ارتباطي تهيه و خريد انجام مي شود. نقش بخش فرآيند در اين فاز محدود 
به تكميل مدارك فرآيندي و نيز هماهنگي با ساير بخش هاست كه در 
قسمت خود براي اجراي پروژه در زمان خود حياتي است.  بخش فرآيند 
نماينده صاحب تكنولوژي فرآيند در اين فاز است.  اطالعات عمومي مورد 
نياز تمامي گروه ها در مدارك عمومي كه هم ساده و هم به راحتي قابل 
نيز در مدارك  استفاده عموم است، آورده مي شود. اطالعات تخصصي 

مهندسي هر بخش آورده مي شود.

 خريد كاال و ساخت تجهيزات 
فني ،  بخش هاي  نظارت  با  تجهيزات  كليه  ساخت  كارگاه هاي  در 
تداركات و بازرسي مطابق با نقشه ها و مدارك فني انجام همچنين خريد 

تجهيزات مطابق شرايط فني پروژه خريداري مي شود.

 نصب تجهيزات و خطوط لوله و ابزار دقيق
شده  ساخته  تجهيزات  نصب  كار  تفضيلي،  مهندسي  پايان  زمان  در 
ساخت  با  مشخص  زمان بندي  يك  طي  و  تدريج  به  واحد ،  به  ارسالي 
فونداسيون سازه اي و ساختماني شروع و پس از مدتي تكميل مي شود. 
معموال يك گروه فني از يك شركت مستقل كار نظارت بر نصب را طبق 

دستورالعمل مشخص انجام مي دهند.

 مهندسي كارگاهي و عمليات پيش راه اندازي
خود  در  كه  مواردي  براي  مهندسي  فعاليت  به  كارگاهي  مهندسي 
كارگاه بايستي سريعا طراحي و در خصوص آنها بايد تصميم گيري صورت 
گيرد، گفته مي شود. عمليات پيش راه اندازي پس از اتمام نصب واحد ها به 
تدريج براي اطمينان از تميز بودن و آماده بودن دستگاه ها به دقت توسط 
گروه مستقل از نصب، صورت مي گيرد. اين فعاليت مي تواند توسط گروه 

نظارت صورت گيرد.

 عمليات راه اندازي
پس از اتمام كار پيش راه اندازي واحد ، تيم پيش  راه  انداز كه خود از زمان 
پيش راه اندازي در واحد حضور داشته، با مطالعه  مدارك فرآيندي مهندسي 
پايه و دستورالعمل راه اندازي واحد را به ترتيب Start مي زنند. عمليات 
شروع معموال با درصدي از توليد اسمي واحد انجام و به تدريج به مرز 

100درصد آن رسانده مي شود.

 عمليات توليد
پس از مدتي از عمليات راه اندازي، ادامه  كار به تيم عمليات توليد كه 
توليدكنندگان  به  مربوط  در سايت هاي  قبال  را  آموزشي خود  دوره هاي 
گذرانده اند، واگذار مي شود. اين تيم با حضور در اتاق كنترل مركزي براي 
هميشه متولي توليد محصول با درصد مشخص شده اي از ظرفيت اسمي 
است. اين نفرات شامل بخش فرآيند ،  مكانيك، ابزار دقيق و برق هستند.

پروژه هاي حوزه نفت و گاز به صورت مستقيم به مدارك توليدشده در 
بخش فرآيند نظير P&ID و PFD وابسته است. به همين دليل در شروع 
بررسي مدارك، ابتدا اشاره اي به مدارك و بخش فرآيند خواهيم داشت. 

Process فرآيند 
به صورت معمول فرآيندهاي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي با فرآيندهاي 
حوزه صنايع فلزي و معدني داراي تفاوت هاي اساسي است. در فرآيندهاي 
نفت و گاز، فرآيند بر روي يك سيال (مايع يا گاز) انجام مي شود و غالبا 
اين فرآيند به صورت پيوسته انجام مي شود. در صنايع معدني، در بيشتر 
مواقع، فرايند برر روي مواد جامد انجام مي شود. به طور كلي مي توانيم 

فرآيندهاي هر دو حوزه را به انواع زير تقسيم كنيم : 
Continuos Process الف.  فرآيند پيوسته

 به فرآيندهايي اطالق مي شود كه به صورت مداوم در حال انجامند. 
تصفيه  همراه  سياالت  از  نفت  كردن  تفكيك  شيميايي،  فرآيندهاي 

فاضالب و فرآيند تقطير، نمونه اي از اين نوع فرآيند است.

Batch Process ب. فرآيندهاي ناپيوسته 
توليد ماء الشعير، توليد ماست و پنير يا توليد قند كه در آنها يك حجم 
مشخص از خوراك، براي مدتي در داخل مخزن يا بويلر باقي مي ماند و 
پس از زمان معيني به قسمت بعد منتقل مي شود، نمونه اي از فرآيندهاي 

ناپيوسته است. 
Discrete Process ج. فرآيند گسسته

از  مواردي  يا  و  موزائيك  ميلگرد، كاشي،  لوله،  توليد  يا  توليد خودرو 

يادداشت
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فرآيندهاي  از  نمونه هايي  نيست،  پيوسته  آنها  در  فرآيند  كه  دست  اين 
تمام  و  كارخانه ها  در  پيوسته  فرآيندهاي  مي شود.  محسوب  گسسته 
 Process) مجتمع هايي انجام مي شود كه ما از آنها به نام صنايع فرآيندي
Industries) ياد مي كنيم. در اين مقاله مدارك و فرآيندهاي بررسي شده 

همگي مربوط به صنايع فرآيندي است. 
در صنايع فرآيندي (فرآيندهاي پيوسته)، تجهيزات 24 ساعته و در همه 
اين صنايع الزم  در  دليل  همين  به  هستند،  كار  حال  در  سال  روزهاي 
است فشار، دما، جريان سيال و ساير مشخصه هاي فرآيندي به صورت 
منظم اندازه گيري، پردازش و نتيجه به شيرهاي كنترلي، تابلوهاي كنترل 
يا تابلوهاي برق جهت اعمال كنترل ارسال شود. به همين دليل در اين 
صنايع برداشت اطالعات و تهيه مدارك، توضيحات و مستندات اوليه كه 
به صورت دقيق در آنها وضعيت فرآيند نشان داده شده، اهميت زيادي 
يا  كارخانه  يك  مدارك  از  بخشي  تنها  فرآيند،  به  مربوط  مدارك  دارد. 
مجتمع را تشكيل مي دهند. مدارك و نقشه هاي بخش هاي معماري، سازه، 
مكانيك، برق، ابزار دقيق/كنترل، مدارك خريد كاال، نقشه هاي سازندگان، 
برداشت هاي  همراه  به  راه اندازي  كتابچه  و  مهندسي  هاي  دستورالعمل 
نقشه هاي  و  كارگاهي  كروكي هاي  و  نقشه  ژئوتكنيك،  و  نقشه برداري 
را تشكيل مي دهند. عدم  پروژه  و مستندات  مدارك  ديگر  طبق ساخت 
استقالل كامل بخش ها و تاثيرگذاري مدارك يك بخش بر روي مدارك 
بخش هاي ديگر از نكات مهمي است كه در توليد مدارك مهندسي پروژه 
وجود دارد.  بعضي از بخش ها نظير سيويل داراي تاثيرپذيري مستقيم از 
بخش هاي ديگر است و براي طراحي ساختمان ها و فونداسيون ها الزم 
است اطالعات از بخش هاي ديگر به اين بخش منتقل شود. ضمن آنكه 
گاهي محدوديت هاي استانداردي يا الزام هاي طراحي در اين بخش باعث 
تغييراتي در طراحي بخش هاي ديگر خواهد شد اما طراحي در بخش هاي 
ديگر اغلب داراي تاثيرات متقابل بر يكديگرند و براي تهيه مداركي نظير 
Plot Plan الزم است نظرات بخش هاي مختلف اخذ و پس از جلسات 
مشترك و اعمال نظرات مثبت، اين مدرك نهايي شوند. در نتيجه يك 

طرح خواهيم داشت كه با اتفاق نظر همه بخش ها تهيه شده است. 
از نكات مهم ديگر كه در طراحي تاثير داشته اما با توجه به نوع فرآيند 
چشمگيري  تفاوت  مختلف  هاي  پروژه  در  است  ممكن  اجرا  محل  و 
محيطي  زيست  (ارزيابي  زيست  محيط  به  مربوط  مسايل  باشد،  داشته 
مثال  عنوان  به  است.   (Environmental Impact Assessment
اجراي يك پروژه صنعتي در نزديكي يك شهر در كشور كانادا به لحاظ 
مواد سمي  نشت  از  بازدارندگي  يا  آالينده  گازهاي  مجاز  ميزان  حداكثر 
آفريقايي  در يك كشور  پروژه  همين  اجراي  با  كامال  زيست  محيط  به 
متفاوت است. آخرين موضوع مهم در ارتباط با مهندسي فرآيند، ايمني 
(Safety)  است. ايمني با همه بخش هاي پروژه ارتباط دارد اما با بخش 
فرآيند داراي ارتباط نزديك تر و متقابل است. در پروژه هاي كوچك اغلب 
بخش فرآيند، مسووليت تهيه مدارك ايمني را نيز بر عهده دارد و در اين 
پروژه ها ممكن است از مطالعات ايمني صرف نظر شود و طراح از تجربيات 
خود و گزارش ها بهره برداري و اطالعات پروژه هاي مشابه استفاده مي كند 
اما در پروژه هاي بزرگ، بخش ايمني به صورت مشخص وظيفه توليد 
 SIL Analysis, HAZOP, HAZIDمدارك مربوط به ايمني و مطالعات
را بر عهده دارد. در سال هاي اخير سازندگان بزرگ سيستم هاي كنترل و 
سيستم هاي ايمني نظيرYokogawa , Siemens و Emerson براي 
افزايش ايمني و كاهش هزينه ها سعي كرده اند سيستم هاي يك پارچه اي 
را توليد كنند كه به صورت همزمان قادر به كنترل فرآيند اصلي و نظارت 

بر ايمني باشند.

Process Document مدارك فرآيندي 
مهندس فرآيند براي شروع طراحي به دو دسته از اطالعات نياز دارد 
و ساير اطالعات موردنياز را در حين شبيه سازي فرآيند و ارسال اطالعات 
براي بخش هاي موازي و كارفرما به دست مي آورد. دسته اول اطالعات 
مورد نياز، خواسته هاي كارفرما (Client) است. در واقع طراح بايد بداند كه 

كارفرما به چه چيزي نياز دارد. اين نيازها غالبا به ميزان توليد، كيفيت توليد، 
ايمني موردنياز، دوام و اطمينان تجهيزات، نوع نگهداري و نحوه بهره برداري 
بستگي دارند. دسته دوم اطالعات فرآيندي و شرايط محيطي است كه 
مهندس طراح، اين اطالعات را نيز از طريق كارفرما همچنين برداشت هاي 
محلي به دست مي آورد. با جمع آوري اطالعات اوليه، مهندس طراح فرايند 
مي تواند مدارك متعددي را توليد و جداي از ارسال جهت اخذ نظر كارفرما، 
تحويل بخش هاي ابزار دقيق و لوله كشي قرار دهد تا اين بخش ها نيز 
فعال شوند. مهندس فرآيند با كمك كارفرما و همفكري با ساير بخش هاي 
 Process Basis يا  Process Desciption پروژه، مدارك توصيفي
را تهيه مي كند. در پروژه هاي كوچك اين مدرك در برگيرنده اطالعات 
كل پروژه است اما در پروژه هاي بزرگ براي هر واحد(Unit)  اين مدرك 
به صورت جداگانه تهيه مي شود. در پروژه هاي بزرگ با فرآيند پيچيده يا 
پروژه هايي كه سيال آنها خورنده يا سمي است، طراح فرايند با استفاده از 
 Aspen  ،HYSYS ,Design II ,ChemCad   نرم افزارهايي نظير
به  ادامه سعي مي شود  را شبيه سازي مي كند. در  پروژه   PROSYM يا
پروژه هاي  در  و   PDMS,PMS نظير  لوله كشي  بعدي  سه  مد  تدريج 
اطالعات  كردن  اضافه  و  لوله كشي  محوريت  يا   Auto Plant كوچك 
ساير بخش ها تهيه و براي بررسي، طراحي همچنين جلوگيري از تصادم 
(Clash) لوله ها با ساير لوله ها و تجهيزات مورد استفاده قرار مي گيرد. 
مدير  نظارت  با  را   PFD, P&ID دو مدرك مهم  فرآيند،  سپس بخش 
طراحي توليد مي كند، اين دو مدرك همان گونه كه خواهيد ديد، مبناي 
تهيه نقشه ها و مدارك بخش هاي كنترل/ ابزار دقيق، لوله كشي، مكانيك و 
برق هستند. بخش فرآيند براي تهيه اين مدارك نياز به مدارك و اطالعات 
ديگري دارد كه بخشي از آنها را به طور مستقيم از كارفرما دريافت مي كند 
و بخش ديگر را با مطالعه سوابق پروژه و بررسي مدارك آن و بازديد از 
محل به دست مي آورد. در صورتي كه فاز طراحي پايه قبال انجام شده 
باشد، برخي از اين مدارك در طراحي پايه توليد شده و از آنها به عنوان 
مدارك پايه در طراحي تفضيلي استفاده مي شود. PFD,P&ID غالبا در 
طراحي پايه تهيه و در طراحي تفضيلي بررسي و تكميل مي شوند. مداركي 

كه به طور كلي در بخش فرآيند تهيه مي شوند، عبارتند از : 
1 : Specification
Process Description, Control Philosophy, Site 

Conditions, Battery Limit Conditions, Equipment List, 
Process Design Basis & Criteria, Operating Manual,…

2: Calculation: 
Pump Calculation, Line Sizing, Surge Calculation, 

Pipeline Hydraulic Study…

3: List and Table: 
Utility Consumption, Summery, Electrical Load 

Summery, Relief Load Summery, Line Designatiion 
Table, Chemical & Consumable MTL, Cause and 
Effect,…

4: Drawing & Diagram:
Shutdown Logic Diagram, UID, UFD, P & ID, BFD, 

Emergency Shutdown Block Diagram, Emergency 
Shutdown Logic Diagram,…

مدارك فرآيند، مدارك پايه براي طراحي در ساير بخش ها محسوب 
مي شوند، به همين دليل تهيه مناسب، بهينه، به موقع و دقيق اين مدارك، 
اهميت زيادي دارد. در طراحي فرآيند عالوه بر تهيه مدارك مربوط به 
فرآيند اصلي پروژه ، مدارك مربوط به تجهيزات و فرآيندهاي جانبي و 
 UFD(Utility Flow Diagram), BFD(Block Flow نظير كمكي 
تهيه  نيز   (Diagram), UID(Utility and Instrument Diagram
از   Control Philosophy و   Process Description مي شود. 
جمله مداركي هستند كه در ابتداي طراحي پروژه تهيه مي شوند. جدول 
بارهاي الكتريكي (Electrical Load Tables) با استفاده از اطالعات 
موجود و استفاده از اطالعات دريافتي از فروشندگان كاال، تهيه فهرست 

يادداشت
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مشخصات لوله ها (Line Designation Tables)، ليست مواد و انرژي 
نيتروژن و  گاز، هواي فشرده، آب،  و  مايع  برق، سوخت  (نظير  مصرفي 
ساير مواد مصرفي) Utility Consumption Summary نيز از ديگر 
مدارك اين بخش هستند. در بخش فرآيند پروژه، اغلب به منظور انجام 
دقيق تر مطالعات و محاسبات، عمليات شبيه سازي (Simulation) انجام 
مي شود و به كمك آن محاسبات پمپ ها (Pump Calculation) سايز 
 (Surge Calculation)محاسبات ضربه ،(Pipe Sizing) كردن لوله ها
انجام   (Pipeline Hydraulic Study) خط  هيدروليك  مطالعه  و 
 Shutdown Logic تهيه  پروژه  طراحي  بعدي  مراحل  در  مي شود. 
 Operating and تهيه  پروژه  نهايي  مراحل  در  همچنين   Diagram

Maintenance Manual نيز در اين بخش تهيه مي شود. 

Process Diagram نمودارهاي فرآيند 
 P & ID (Process and و PFD(Process Flow Diagram)
Instrument(Diagram)Drawing) از نمودارهاي مهم فرآيند است. 
 Process Instrumentation را مختصر شده P & ID بعضي منابع)
 P & WD (Piping and Wiring مي دانند و در منابع ديگر Drawing

Drawing) نيز ناميده شده است.
نمودار جريان Flow Diagram  ساده تصويري است   PFD يك 
كه با استفاده از عالئم فرآيندي Process Symbols مسير جريان در 
يك واحد فرآيندي را توصيف مي كند. در بخش فرآيند براي تهيه مدرك 
 HMB(Heat and است مدرك مهم  PFD الزم  و مدرك   P & ID
Material Balance) تهيه و به تاييد كارفرما برسد، اين مدرك از نظر 
شكل ظاهري شبيه PFD است و شامل پارامترهاي فيزيكي پروژه نظير 

دماي سيال، جريان سيال و انرژي مبادله شده است. 

PFD 
 PFD .ما مي دهد به  فرآيندي  از واحد  نمودار، يك تصوير كلي  اين 
را  فرعي  مسيرهاي  و  است  اصلي  مسيرهاي  و  تجهيزات  كليه  شامل 
شامل نمي شود. رآكتورها، برج هاي جداسازي، مخازن، فيلترها، مبدل هاي 
حرارتي، خشك كن ها، هيترها، پمپ ها و كمپرسورها، تعدادي از مهمترين 

تجهيزات فرآيندي است كه در PFD نمايش داده مي شود. 
ممكن است مقادير جرياني، نظير مقادير دبي، دما، فشار و ...تحت عنوان 

Mass Balance در جدول پايين نمودار درج شود.
 در اين نمودار، چيدمان تجهيزات، حلقه هاي اصلي كنترلي، مخازن، 
مواد اوليه، خوراك و محصوالت، يوتيليتي هاي مهم و محدوده فرآيندهاي 
مختلف، سيمبل، نام و كد شناسايي تجهيزات اصلي، شيرها و شيرهاي 
كنترلي تاثيرگذار، ارتباط با سيستم هاي ديگر، انشعابات فرعي مهم، مقادير 
عملكردي حداقل، نرمال، حداكثر جريان، فشار، درجه حرارت و تركيب 
مايعات، نيز ارايه مي  شود. اما اين مدرك، اطالعاتي راجع به نوع لوله ها 

ما  به  ايمني  يا شيرهاي  لوله، شيرهاي قطع و جداسازي  و شماره خط 
نمي دهد. نمودار فرآيندي PFD عالوه بر استفاده در طراحي، براي آموزش 
پرسنل بهره بردار و نمايش عملكرد واحد بهره برداري به بازديدكنندگان 
نيز مورد استفاده واقع مي شود. براي طراحي نمودار جرياني معموال روال 
به اين صورت است كه در ابتدا كارفرما ايده خود را به صورت توصيف يا 
ترسيم ساده بيان مي كند، سپس مهندس فرآيند با بررسي كامل و جمع 
آوري اطالعات مورد نياز، اين ايده را به PFD تبديل مي كند. مهندس 
فرآيند در طراحي PFD بايد دقت كند كه اين نمودار داراي اطالعات كافي 
براي پايه قرار دادن آن در طراحي است و از طرف ديگر، اطالعات مربوط 
به Material Balance در آن ذكر شده باشد. در غير اين صورت اين 
نموار عمال BFD خواهد بود. لحاظ كردن اين اطالعات طراحي PFD در 
ابتداي پروژه، موجب جلب توجه تيم مهندسي و خريد كاال به تامين كاالي 

داراي زمان طوالني Long Lead مي شود. 

P & ID 
جزييات  و  اطالعات  حاوي  و  كامل تر   PFD به  نسبت   P & ID
مدارك  از مجموعه  و  مقياس  بدون  نموداري   P & ID است.  بيشتري 
چندبخشي(Multi Discipline) است. اين مدرك توسط بخش فرآيند 
تهيه و توسعه مي يابد و عالوه بر بخش فرآيند، مورد استفاده بخش هاي 
ديگر نيز قرار مي گيرد. اين مدرك عالوه بر اينكه از مدارك پايه طراحي 
لوله كشي است، از مدارك اصلي ابزار دقيق و كنترل نيز به حساب  مي آيد. 
ضمن آنكه بخش برق نيز به بررسي كليات اين مدرك نياز دارد. اين مدرك 
دربرگيرنده چيدمان (نه جانمايي) تجهيزات مكانيك، ابزار دقيق، حلقه هاي 
 Temperature دما   ،Pressure فشار  است.  لوله  خطوط  و  كنترل 
از  كنترلي،  حلقه هاي  همراه  به   ،Level سيال  ارتفاع  و   ،Flow جريان 
تجهيزات  شامل  معمول  طور  به   P & ID هستند.  مدرك  اين  اجزاي 
مكانيك به همراه شماره شناسايي Tag Number، خطوط لوله فرآيندي 
شامل شماره شناسايي، سايز و مشخصات، تجهيزات ابزار دقيق به همراه 
 Sampling نمونه برداري  انداز، محل هاي  راه  شماره شناسايي، خطوط 
Point، جهت جريان، ارتباط بين تجهيزات و ارتباط آنها با سيستم كنترل، 
 P & ID است. شكل شماره 2، يك نمونه Drain و Vent ،اينترالك ها
را نشان مي دهد. اين نمودار براي فرآيندهاي پيچيده به  نمودار اصلي و 
نمودارهاي تجهيزات كمكي تقسيم شده و نمودار اصلي نيز در اين فرآيندها 
چندين صفحه است. آخرين مطلبي كه توجه به آن داراي اهميت است، 
روزآمد كردن (Update) اين مدرك است. با توجه به اينكه اين مدرك 
از مدارك پايه طراحي محسوب مي شود و در مدت طراحي درخواست هاي 
تازه، تغييرات اجباري در فرآيند يا تغييرات كلي ناشي از عدم امكان تامين 
 P تجهيزات اصلي با مشخصات مورد نظر ممكن است باعث تغييراتي در
ID & شود، در اين حالت اين مدرك روزآمد شده و نسخه جديد آن به 

كارفرما و ساير بخش هاي پروژه تحويل مي شود.

يادداشت
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آثار برگزيده مسابقه روز طبيعت مشخص شدند

همكار تام برگزيده مسابقات كارگري استان تهران شد

قهرماني در مسابقات روبيك

پس از داوري اوليه مسابقه روز طبيعت و انتخاب آثار 
برگزيده، نظرسنجي در خصوص انتخاب سه اثر نهايي از 
نگاه مخاطبان كانال تلگرام شركت تام انجام شد و سه 
اثري كه بيشترين راي را از آن خود كردند، مشخص شدند.

بر اين اساس كدهاي عكس 23، 25 و 20 به ترتيب با سهم 
راي 47درصد، 31درصد و 9درصد در رتبه هاي اول تا سوم قرار 

گرفتند.
به برگزيدگان هدايايي به رسم يادبود اهدا شد.

مسابقات بدمينتون كارگري استان تهران به مناسبت روز 
جهاني كارگر طي ارديبهشت ماه برگزار شد و آقاي كيوان 
مشفقي از همكاران تام به مقام سوم دوبل آزاد دست يافت.
اين مسابقات در سالن شهرداري تهرانسر و با حضور 43 نفر به 

صورت آزاد برگزار شد.

حميدرضا حسيني تبار فرزند محمدرضا (از 
همكاران شركت) در مسابقات مكعب روبيك  
مدارس شاهد شهرستانهاي  استان تهران 

به مقام اول  دست يافت.
 96 سال  ماه  فروردين  در  مسابقات  اين     
بين مدارس شاهد شهرستان هاي تهران شامل 
شهرستانهاي ري، شهريار، قرچك، اسالمشهر ، 
ورامين ، پاكدشت، بهارستان، پيشوا، چهاردانگه ،... 
به ميزباني شهرستان اسالمشهر و در رشته هاي 

روبيك، اريگامي و دومينو برگزار شد. 
حميدرضا كه دانش آموز سال پنجم دبستان 
است در اين مسابقات در رشته روبيك با كسب 
ركورد 33:78 ثانيه به مقام اول دست يافت و 
ركوردهاي دوم و سوم به ترتيب 36:33 ثانيه و 

42:17 ثانيه بودند.
برگزار  ساالنه  صورت  به  مسابقات  اين 
مي شود كه در دوره قبل نيز حميدرضا توانست 

مقام سوم را به دست آورد.

كد: 91887

كد: 91888

كد: 91889

گونــاگون

نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 24     بهـار96 38

رتبه سوم-پيام تصوير: حمايت به سبك درخت ها

رتبه دوم-پيام تصوير:شور زندگي در بهار طبيعترتبه اول-پيام تصوير:استفاده بهينه از مواد بازيافتي
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