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سخن سر دبير

فصل رنگارنگ پاييز آمد،  فصل مهر و مهرگان و به تعبيري زيباترين فصل 
سال فرا رسيد. از نظر ستاره شناختي آن را بين دو نقطه اعتدال پاييزي و انقالب 
زمستاني مي دانند. پاييزي كه با تمام زردي اش رگه هاي سرخ آتشين آن در 
خاطره ها مي ماند، هميشه بوي مدرسه مي دهد حتي اگر مدرسه ات پشت زمان ها 
و خاطرات جا مانده باشد و غباري از زمان، چهره آدم هاي آن را تار كرده باشد.

همان گونه كه فروردين نويد بخش حيات مجدد طبيعت است،  مهرماه نيز 
يادآور شور، شعف، جوشش و كوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بينش 

است.
مهرماه هميشه روزهاي هياهوي دانش آموزان شاد... معلم هاي صبور و 

مهربان... ناظم هاي دلسوز و مديراني دوست داشتني بوده و هست . 
اين شور و اين هياهو آنقدر زيبا است كه ما نيز ترغيب شديم كه اين شادماني 

را در كنار دوست داشتني ترين فرزندان همكاران به جشن بنشينيم.
تام نيز به نوبه خود درصدد برآمد تا فضايي بانشاط قبل از ورود فرزندان 
همكاران به مدرسه ايجاد كند. درواقع هدف به جمع نشستن با عزيزاني بود كه 

آينده در دستانشان است. 
كار هيچگاه خالي از قصور نيست اما اميد داريم اين اندك پذيرفته شده 
باشد. البته بايد گفت اين تام بود كه از شور و نشاط آنان در آخرين روز تابستان 

انرژي گرفت .

كد: 91303
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نگــاه

وزير نفت گفت: تا يك سال و نيم آينده چهار فاز پارس 
جنوبى به بهره بردارى مى رسد.

 بيژن نامدار زنگنه با تاكيد بر تالش شبانه روزى صنعت نفت براى بهبود 
معيشت مردم گفت: ظرف يك سال و نيم آينده با بهره بردارى از چهار فاز 
پارس جنوبى و جايگزينى گاز توليدى آن با سوخت مايع 27 ميليارد دالر 
درآمد خواهيم داشت كه از طريق آن در نظام اقتصادى كشور موازنه ايجاد 
مى شود. وي افزايش ظرفيت توليد گاز را وظيفه اسالمى، دينى و معنوى 

و سريع ترين راه براى بهبود زندگى مردم دانست و از درآمدزايى 27 ميليارد 
دالرى حاصل از توسعه چهار فاز پارس جنوبى و جايگزينى گاز توليدى با 

سوخت مايع مصرفى در نيروگاه ها خبر داد.
ليتر سوخت مايع در  اين كه امسال 28 ميليارد  با اعالم  وزير نفت 
نيروگاه هاى كشور سوزانده شده است، اظهار داشت: به طور تقريبى اين 
ميزان سوخت معادل 30 ميليارد متر مكعب گاز (3,5 فاز پارس جنوبى) 

است كه ارزشى بيش از 17 ميليارد دالر دارد

در  سايپا  و  خودررو  ايران  خودروسازى  بزرگ  شركت  دو  همكارى 
از  خودرو  مختلف  قطعات  توليد  و  پلتفرم  طراحى  مختلف  زمينه هاى 

ضروريات تكامل خودروسازى ايران است.
مهندس هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو ضمن 
بيان اين مطلب گفت: دو شركت ايران خودرو و سايپا بايد در كنار رقابت 
در بازار داخلى، در سطح بين المللى ارتباطى دوستانه و رفاقتى داشته باشند 

تا در صدور برندهاى ايران در بازارهاى جهانى موفق عمل كنند.
مديرعامل  عنوان  به  معارفه خود  مراسم  در  كه  زارع  يكه  مهندس 

ايران خودرو سخن مى گفت، دوران اصلى شكل گيرى صنعت خودرو در 
ايران را دوره پس از سال 68 دانست و گفت: تا سال 68 اتفاق خاصى در 
صنعت خودرو رخ نداد و خودروسازى ايران، صنعتى كامال مونتاژكار بود. 

مهندس يكه زارع طراحى پلتفرم متناسب با نياز بازار را از ديگر برنامه هاى 
كارى خود اعالم كرد و گفت: خودروهايى مانند 206 تا چند سال آينده 
مطلوبيت خود را از دست خواهند داد بنابراين بايد خودروهايى مدرن و به 

روز كه شايسته ملت ايران باشد طراحى و وارد بازار شود.

كد: 91304

بايد خودروهايى شايسته 
ملت ايـران توليد كـرد

مهندس يكه زارع پيشنهاد كرد: 

كد: 91306

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه حجم تجارت 
 18,2 ميالدى،  گذشته  سال  در  اسالمى  كشورهاى  بين 
درصد از كل تجارت آنها بوده است، گفت: مبادالت تجارى 

بين كشورهاى اسالمى به هيچ وجه قانع كننده نيست.
بين  تفاهم نامه اى كه  براساس  اظهار داشت:  نعمت زاده  محمد رضا 
سازمان همكارى اسالمى و شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى 
ايران در 22 آوريل 2012 به امضا رسيد و به استناد قطعنامه بيست و 
ميزبانى  تجارى  و  اقتصادى  همكارى  دائمى  كميته  جلسه  چهارمين 
به   OIC عضو  كشورهاى  كاالهاى  تجارى  نمايشگاه  چهاردهمين 
جمهورى اسالمى ايران محول شد با اشاره به اين كه در دنياى امروز 

نمايشگاه هاى بين المللى و اختصاصى مهمترين ابزار بازاريابى براى معرفى 
كاالها و خدمات محسوب مى شوند، گفت: هر سال در دنيا بالغ بر 30 هزار 
نمايشگاه بين المللى بازرگانى تشكيل مى شود و هدف از برگزارى چهارمين 
نمايشگاه تجارى كشورهاى اسالمى توسعه روابط اقتصادى و بازرگانى 
بين اعضاء سازمان همكارى اسالمى، شناخت فرصت هاى سرمايه گذارى 

در اين كشورهاست.
نعمت زاده گفت: در سال گذشته 19 ميليارد دالر از صادرات غيرنفتى و 
بالغ بر 16 ميليارد دالر از واردات به كشورهاى اسالمى بوده است و سهم 

اعضاء OIC در تجارت خارجى ايران بالغ بر 42 درصد بوده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

مبادالت تجارى بين كشورهاى 
اسـالمى قانـع كننـده نيست

كد: 91305

وزير نفت خبر داد: 

4 فـاز پارس جنوبى به زودي
مى رسـد بهـره بـردارى  به 
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كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

مديرعامل شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران گفت: 
با  و  است  رسيده  روز   42 به  كشور  نيروگاه هاي  سوخت  ذخيره 
هماهنگي شركت گاز و شركت پااليش و پخش، سوخت مورد نياز 

نيروگاه ها تامين مي شود.  
تابستان  در  نيروگاه ها  گاز  مصرف  سهم  گفت:  حائري  همايون 
و  مازوت  مترمكعب رسيد كه سهم  ميليون  به 200  روزانه  امسال 

گازوييل پايين  تر از اين ميزان بوده است. 
وي  گفت: در فصل زمستان كه مصرف گاز باالست، با محدودت 
تامين گاز روبرو بوده و ناچار به استفاده از مازوت و گازوييل هستيم.  

مدير عامل توانير:  
ذخيره سوخت نيروگاه هاي كشور به 42 روز رسيد 

رباتى كه هرگز زنگ نمى زند
محققان ژاپنى از نخستين ربات فوالدى ضد زنگ جهان با قابليت 

حركتى هفت درجه اى رونمايى كردند.
گروه صنايع سنگين كاوساكى ژاپن نخستين ربات تمام فوالدى 
دارويى  حوزه هاى  و  مواد  تحقيقات  بخش  در  كار  براى  را  جهان 
طراحى كرده است كه امكان انجام خودكار آزمايش هاي مختلف با 

استفاده از مواد شيميايى خطرناك را فراهم مى كند.
 پوسته خارجى از جنس فوالد ضد زنگ ساخته شده و شرايط را 
براى ضد عفونى كردن آسان تر با استفاده از گاز هيدورژن پر اكسيد و 

كار در محيط هاى استرليزه امكانپذير مى كند.
 ربات فوالدى كه داراى هفت درجه آزادى در حركت است، ماه 

ژانويه 2014 ميالدى به بازار عرضه خواهد شد.

كد: 91307

كد: 91308

دعوت از سرمايه گذاران بخش خصوصى معدن

معاون وزير و رئيس هيات عامل ايميدرو از همه سرمايه گذاران بخش 
خصوصى و غيردولتى براى حضور در حوزه معدن و صنايع معدنى دعوت 

كرد.
براى  خصوصى  بخش  ترغيب  نيز  ايميدرو  گفت:  كرباسيان  مهدى 
خود  راهبردهاى  جزو  را  معدنى  و صنايع  معدن  بخش  در  گذارى  سرمايه 
در نظر گرفته و درصدد هستيم با ايجاد جذابيت و تسهيل شرايط، حضور 

سرمايه گذاران را در اين حوزه پررنگ تر كنيم.

راناي هاچ بك در سبد توليد و صادرات 
ايران خودرو 

سيداحمد مديرقمي مدير مهندسي ايران خودرو گفت: نوع هاچ بك رانا، اتاق 
جديد بر روى پلتفرم رانا است كه داراى اشتراكاتى با رانا در ناحيه جلو خودرو بوده 
و قسمت عقب آن با حفظ تناسبات استايل براى ارايه مدل هاچ بك طراحى شده 

است.
بك،  هاچ  درباره خودروهاى  بازار  از  دريافت شده  بازخوردهاي  افزود:   وي 
مهندسان ايران خودرو را به طراحي محصولي جديد داراي ويژگى هاى خودروهاى 

اسپورت هاچ بك از جمله سپر عقب جديد، اسپويلر و رينگ اسپورت واداشت. 

كد: 91312كد: 91311
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قطعات پليمري جايگزين قطعات چوبي و فلزي در صنعت ريلي مي شود

شوراي  مجلس  معادن  و  صنايع  كميسيون  رئيسه  هيات  عضو 
افزوده  ارزش  توليد ثروت و  اسالمي گفت: معادن هر كشور منابع 
معدني  غناي  وجود  با  نيز  ايران  در  و  مي شوند  محسوب  آن  براي 

كشورمان تنها 20 درصد از معادن شناسايي شده است.
معدني  كمربند  روي  بر  گرفتن  قرار  با  ايران  گفت:  الهويردي 
زمينه  اين  در  سرمايه گذاري  براي  خوبي  بسيار  فرصت هاي  جهان 

دارد و تحقق اين امر اكتشاف ديگر معادن كشور را مي طلبد.
در  تسهيالت خوبي  بايد  معادن  از شناسايي  داد: پس  ادامه  وي 
اختيار سرمايه گذاران داخلي و خارجي قرار گيرد و حمايت هاي الزم 

براي بهره برداري سريع از معادن انجام شود.

شناسايي تنها 20 درصد از معادن ايران

كد: 91309

كد: 91310

كوتـاه  از
صنعت و اقتصاد

پيشنهاد وام 30 ميليونى مسكن به بانك مركزى

كميته پنج نفره اى كه به تازگى در بانك مسكن تشكيل شده، پيشنهاد افزايش وام 
را بررسى و تقديم بانك مركزى كرد.

 بنابراين گزارش، اين كميته 5 نفره پيشنهاد افزايش 10 ميليون تومانى به سقف 
وام خريد و ساخت مسكن را داده است كه وام خريد از 20 ميليون تومان كنونى به 30 

ميليون و وام ساخت از 30 ميليون به 40 ميليون تومان افزايش يابد.

افزايش كمك هزينه مصرفى كارگران 
به 50 هزار تومان در ماه

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى بخشنامه افزايش كمك هزينه اقالم مصرفى 
كارگران از 35هزار به 50 هزار تومان در ماه را براى اجرا توسط كارفرمايان 

ابالغ كرد.
 در اين بخشنامه آمده است: مبلغ كمك هزينه اقالم مصرفى خانوار بابت هر 
كارگر (اعم از مجرد يا متاهل) از ماهانه 350 هزار ريال به مبلغ 500 هزار ريال 
در ماه افزايش يافته و الزم است از اول مردادماه توسط كارفرمايان به كارگران 

پرداخت شود.

كد: 91314كد: 91313

در   ABS و   PVC چون  محصوالتى  توليد  ظرفيت  افزايش  با 
توليد  افزايش  در  سرمايه گذارى  امكان  ايران،  پتروشيمى  صنعت 

قطعات پليمرى روسازى خطوط ريلى در كشور فراهم شد.
امروزه با پيشرفت تكنولوژى مى توان در روسازى خطوط راه آهن 
استفاده كرد كه  پليمرى  قطعات  از  فلزى  و  قطعات چوبى  به جاى 
كاربرد آنها هم از نظر اقتصادى و هم از نظر فنى مقرون به صرفه تر 
و  شده  آغاز  قطعات  اين  توليد  است  چندسالى  نيز  ايران  در  است. 
قطعه  انواع  عدد  ميليون  پنج  ساالنه  ميانگين  طور  به  هم اكنون 
پليمرى كاربردى در روسازى خطوط راه آهن در كشور توليد مى شود.

به  توجه  با   90 سال  در  گرفته  صورت  نيازسنجى هاى  طبق 
پروژه هاى در دست اجرا در مجموع ساالنه بيش از 30 ميليون عدد 
نياز  مورد  كشور  ريلى  خطوط  روسازى  ساخت  براى  پليمرى  قطعه 

است.
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سيستم اتوماسيون كوره بلند شماره 2 ذوب آهن 
اصفهان با تالش مهندسان شركت تام ايران 
خودرو و همكاري مهندسان شركت ذوب آهن به 

بهره برداري رسيد.
 با دميده شدن هواي داغ حاصل از خروجي 
كائوپرها (پيش گرمكن هاي كوره اصلي) كوره بلند 
شماره2 بعد از حدود 15 ماه كار نوسازي، اولين 

مواد مذاب از كوره استخراج شد.

 در اين ميان به روزرساني مغز متفكر سيستم 
كنترل شامل كليه ابزار دقيق ها و تابلوهاي برق 
و كنترل بر عهده شركت تام بود.  با راه اندازي 
در  روز  تكنولوژي  بردن  كار  به  با  و  اين كوره 
سيستم بارگيري و اتوماسيون ظرفيت توليد آن 
افزايش خواهد يافت. اين تكنولوژي براي اولين 
بار در كشور مورد استفاده قرار گرفته است كه 
افزايش بهره وري توليد را در پي خواهد داشت. 

تام در راه اندازي اين پروژه از دانش كسب شده 
در ساليان گذشته خود استفاده كرد و هم اكنون 
در جمع معدود شركت هاي صاحب تكنولوژي 

راه اندازي اتوماسيون كوره بلند قرار گرفته است.
 علي رغم شرايط سخت تامين اقالم خارجي، 
تام توانست اين مهم را در كمترين زمان ممكن 
و با باالترين كيفيت به انجام رساند كه اين امر 

رضايت كامل كارفرما را در پي داشت.

تام در راه اندازي اين پروژه از دانش كسب شده  در اين ميان به روزرساني مغز متفكر سيستم 2سيستم اتوماسيون كوره بلند شماره 2سيستم اتوماسيون كوره بلند شماره 2 ذوب آهن 

هفتمين نمايشگاه و اولين همايش تخصصي 
اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق با حضور تام در 
محل نمايشگاه هاي بين المللي شهر اصفهان به 

مدت چهار روز در مردادماه برگزار شد.
در اين نمايشگاه شركت تام ايران خودرو به 
ارايه آخرين دستاوردهاي خود در حوزه اتوماسيون 
بازارهاي  از  يكي  حوزه  اين  پرداخت.  صنعتي 
تخصصي تام محسوب مي شود كه توانسته در 
آن پروژه هاي قابل قبولي را نيز اخذ كند كه از 
مهمترين آنها اتوماسيون مس سرچشمه به عنوان 
يكي از بزرگترين پروژه هاي اتوماسيون داخلي 
بود كه تحويل كارفرما نيز شد به دنبال آن نيز 
هم اكنون كار نوسازي اتوماسيون كوره بلند دو 
ذوب آهن به تام واگذار شد كه مراحل پاياني خود 

را طي مي كند همچنين كار نوسازي اتوماسيون 
ايستگاه هاي 7 و 8 ريخته گري ذوب آهن نيز در 

حال انجام است.
تام با شعار «پيشرو در بومي سازي و انتقال 
در  صنعتي»  اتوماسيون  پروژه هاي  تكنولوژي 
دستاوردها  آخرين  بود،  يافته  حضور  نمايشگاه 
 Factory زمينه هاي  در  شركت  پروژه هاي  و 
   process Automationو  Automation
كنترلي  سيستم  نمايشگاهي  نمونه  شد.  ارايه 
زيمنس(PLC 400+ نمونه صفحات مانيتورينگ) 
مربوط به پروژه انجام شده در نمايشگاه ارايه شد 
كه مورد بازديد و توجه متخصصان صنعت قرار 
گرفت. شهر اصفهان به دليل فوالدخيز بودن و 
تمركز ساير صنايع همچنين نيازي كه پروژه هاي 

دارند، مورد  نوسازي  به  اتوماسيون صنعتي آن 
توجه تام قرار گفته و يكي از اهداف حضور در اين 
نمايشگاه نيز دستيابي به بازارهاي جديد فوالدي 
بوده است. در طول جريان برگزاري نمايشگاه، 
غرفه تام مورد توجه مسووالن ذوب آهن اصفهان 
و فوالد مباركه قرار گرفت. در كنار اين نمايشگاه، 
اولين همايش تخصصى اتوماسيون صنعتى و 
ابزاردقيق با همكارى متوليان اصلى اين حوزه يعنى 
انجمن بين المللى IEEE بخش ايران، انجمن 
صنفى شركت هاى اتوماسيون صنعتى، شركت تام 
و ساير نهادهاي استان اصفهان برگزار شد كه از 
تام به عنوان حامي علمي - مالي آن، مقاله كاربرد 
ربات هاي صنعتي توسط مهندس زاغ از همكاران 

گروه كنترل و ابزار دقيق ارايه شد.

دارند، مورد را طي مي كند همچنين كار نوسازي اتوماسيون هفتمين نمايشگاه و اولين همايش تخصصي  نوسازي  به  اتوماسيون صنعتي آن 

كد: 91316

تام حامي علمي اولين همايش  تخصصى اتوماسيون صنعتى و ابزاردقيق اصفهان

كد: 91315سيستم اتوماسيون كوره بلند 2 ذوب آهن راه اندازي شد
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كد: 91317

كوتاه از پروژه هاي معدني تام

اما در حالي كه پروژه هاي فوالدي در چند 
بوده اند  روبرو  زيادي  مشكالت  با  اخير  سال 
نسبتا مطلوبي  روند  با  تام  پروژه هاي فوالدي 
پيش رفته اند. به طوري كه كمتر از سه سال 
آينده دو پروژه اخير به بهره برداري خواهند رسيد.

فوالد سازي  كارخانه  احداث  پروژه 
بردسير 

بردسير  فوالدسازي  مجتمع  احداث  پروژه 
با هدف توليد 800 هزار تن فوالد، بزرگترين 
پروژه  حوزه صنايع فوالدي تام است كه تا كنون 
42 درصد پيشرفت داشته است.  برجسته ترين 
فعاليت هاي صورت گرفته در ماه هاي اخير اتمام 
تست و راه اندازي پست 400 كيلو ولت كارخانه 
فوالد سازي، تحويل شبكه توزيع برق 33 كيلو 
ولت به كارخانه احيا و نصب بيش از سه هزار تن 
سازه فلزي سالن اصلي ذوب است. هم چنين 
فعاليت هاي  در  كاري  جديد  جبهه هاي  ايجاد 
همچون   مختلف  نواحي  در  سايت  اجرايي 

خنك كننده،  برج هاي 
و  دود  تصفيه  كارخانه 
اكسيژن،  كارخانه  غبار، 
انتقال مواد و واحد  سيستم 
از  پيوسته  ريخته گري 
پيشرفت هاي اخير اين پروژه 

هستند.
پروژه احداث 

كارخانه احيا اردكان 
همگام با برنامه 

زمان بندي 
احداث  هدف  با  پروژه  اين  اصلي  قرارداد 
كارخانه توليد آهن اسفنجي به ظرفيت 960هزار 

تن در سال، پس از انجام 
قرارداد زودهنگام، در اول 
تيرماه امسال تنفيذ شد. 
آنچه اين پروژه را متمايز 
مي سازد افزايش ظرفيت 
معمول از 800 هزار تن 
به 960 هزار تن در سال 
با بومي سازي تكنولوژي 
نصب  است.  ميدركس 
دوربين براي فيلم برداري 
Time lapse با امكان 

كنترل از راه دور نوآوري هاي اجراي  اين پروژه 
در حوزه مستندسازي است. اين پروژه مطابق 
با برنامه زمان بندي و حدود 9درصد پيشرفت 
 Day Bin، فونداسيون  اجراي  است.  داشته 
Storage Bin و Control Bin، نصب سازه 

كوره و ريفورمر از عمليات اخير صورت گرفته 
است. نهايي كردن قرارداد Clarifier  و مذاكره 
با تامين كننده خارجي كمپرسورهاي كارخانه از 

اقدامات آتي پروژه محسوب مي شوند. 
احداث كارخانه زغالشويي شاهرود 

احداث  پروژه  پروژه هاي فوالدي،  بر  عالوه 
با  كك شو  زغال  توليد  هدف  با  كارخانه  اين 
ظرفيت  100 تن در ساعت، اولين پروژه معدني 
تام است كه 11 درصد پيشرفت داشته است. 
تامين تجهيزات و نصب اسكلت بخش خشك 
كارخانه از اهم كارهاي در حال انجام پروژه است. 

از مهمترين اقدامات صورت گرفته در ماه هاي 
نصب  و  فونداسيون  اجراي  به  مي توان  اخير 
اسكلت فلزي سالن سنگ شكن و اتمام ديوار 

سالن اصلي اشاره كرد.   

كد: 91317 ليال ظفرمند – گروه سيستم هاي مكانيكي و صنايع معدني

احداث كارخانه زغالشويي شاهرود

پروژه احداث كارخانه احيا اردكان

با توجه به گزارش ماهيانه world steel توليد فوالد در ايران در 5 ماه سال جاري به شش 
ميليون و 409 هزار تن رسيده است همچنين در ماه گذشته ميالدي توليد فوالد خام ايران با 13,2 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل  به يك ميليون 292 هزار تن رسيد. به گزارش 
انجمن جهاني فوالد نرخ توليد فوالد خام در ايران از ساير كشورهاي عمده توليدكننده فوالد خام 

در جهان نظير چين، هند، ژاپن ، كره جنوبي، آلمان، ايتاليا و آمريكا بيشتر بوده است.

توليد فوالد در ايران در 5 ماه سال جاري به شش  world steel با توجه به گزارش ماهيانه

خنك كننده،  برج هاي 

پروژه احداث كارخانه فوالد سازي بردسير
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يك  در  فرزندانشان،  كنار  در  همكاران شركت  شهريورماه  عصر 31 
گردهمايي باشكوه، به استقبال آغاز سال تحصيلي جديد رفتند.

در مراسمي كه به همين مناسبت برگزار شده بود، همه بودند. از بچه هاي 
پر انرژي و پر سر و صدا گرفته تا مجريان زبده صدا و سيما و مديران ارشد 
شركت. همه چيز مرتب به نظر مي رسيد، در بدو ورود، همكاران حراست 
مهمان ها را راهنمايي مي كردند، هنگام ورود به سالن به آنها خوش آمد گفته 

مي شد و تداركات و تشريفات نيز برقرار بود.
با اين كه مراسم از ساعت 17 در نظر گرفته شده بود ولي برخي مدعوين از 
ساعت 15:30 در سالن مراسم حضور داشتند. تا بعد از ساعت 17 ديگر جاي 
سوزن انداختن در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي نبود و 

تقريبا صندلي خالي معدودي در آنجا به چشم مي خورد.
بچه ها به قدري با تن پوش هاي عروسكي قبل از اجراي مراسم سرگرم 

شده بودند و عروسك ها نيز از اين وضع متعجب بودند!
همه مهياي جشن بودند كه در نهايت حسين رفيعي مجري توانمند 
صداوسيما روي سن آمد و ضمن خوش آمد به حضار به معرفي برنامه ها 
پرداخت.خاله سارا اولين برنامه جشن بود كه پس از معرفي به شدت مورد 
استقبال از سوي فرزندان همكاران قرار گرفت. به طوري كه جمعيت آنها 
راهروها و جلوي سن را پر كرده بود. با اين كه در رديف جلو مديران ارشد 

شركت حضور داشتند آنها نيز از اين شادي بچه ها استقبال كردند.
بعد از اجراي شاد خاله سارا، خانم ويسه مدير روابط عمومي پشت تريبون 
آمد تا از دليل برگزراي اين گردهمايي واهداف شركت براي شريك شدن 

خانواده ها در امور شركت بگويد.

وي تاكيد كرد: در واقع با برگزاري اين مراسم دوست داشتيم در شور حضور 
شما بچه هاي عزيز براي سال تحصيلي جديد سهيم باشيم. البته امروز روز 
اول تحصيلي نوگالن كالس اولي بود كه جا داره كه تبريك ويژه اي به اين 
عزيزان داشته باشيم. وي با اشاره به جمعيت فعال دانش آموزان ممتاز همكاران 
شركت، خاطرنشان كرد: امسال حدود 212 نفر از 313 نفر فرزندان پرسنل 
داراي معدل ممتاز بودند كه نسبت به سال قبل افزايش داشته و درواقع اين 
عزيزان 67 درصد از كل فرزندان پرسنل را تشكيل مي دهند و اين مايه افتخار 

براي شركت تام است كه بتواند به نحوي مشوق آنها باشد.
در ادامه مراسم نيز فيلمي زيبايي به نام «خاطره يك روز مهم در تام» 
پخش شد كه اين بار موضوع آن معرفي شركت تام و بازيگران آن نيز 
فرزندان همكاران شركت بودند. كاري كه در عين سادگي، مفاهيم بزرگي 
از فعاليت هاي شركت را بازگو مي كرد. از نقاط قوت آن مي توان به استفاده 
از توانمندي داخلي براي اجرا، هزينه بسيار ناچيز در مقايسه با كارهاي مشابه 
و از همه مهمتر پيوند دوباره بين بدنه شركت و خانواده ها ياد كرد. پس از آن 
چند مسابقه با اجراي جذاب حسين رفيعي براي كودكان و بزرگساالن به اجرا 
درآمد و به برندگان نيز جوايزي اهدا شد همچنين از بازيگران كودك فيلم و 
فرزندان فرهيخته شركت نيز با حضور مديرعامل، قائم مقام و ساير مديران 

شركت تقدير شد.
حسن ختام مراسم نيز اجراي برنامه طنز به همراه تقليد صداي حسن 
ريوندي بود كه با استقبال خوب حضار به خصوص بزرگ تر هاي مجلس 
همراه شد، آن قدر كه موجب شد برنامه تا نزديك به ساعت 20:30 نيز به 

طول انجامد.

كد: 91318مراسم آغاز سال تحصيلي فرزندان همكار تام 

برق  پست  پروژه  اولين  عنوان  به  بردسير  فوالدسازي  برق  پست 
شركت تام ايران خودرو در انتظار اتصال به شبكه سراسري قرار گرفت. 
به دليل اينكه غالب پست هاي 400 كيلوولت ساخته شده كشور در 
ارتفاعي به مراتب كمتر از ارتفاع پست بردسير قرار دارند، برخي تجهيزات 
از جمله سوئيچ هاي قطع 400 كيلوولت و تابلوهاي 33 كيلوولت سازندگان 
داخلي مناسب براي اين پست ها در داخل وجود ندارد همچنين با توجه 
به شرايط خاص كشور و نوسانات شديد ارز در برهه تامين تجهيزات، 
طراحي  بنابراين  نبود  امكان پذير  عمال  مذكور  تجهيزات  كردن  وارد 
مهندسي  معمول  مالحظات  بر  عالوه  وي  ژه اي  مالحظات  پست  اين 

پست هاي 400 كيلوولت مي طلبيد. در نهايت با تدابير خاص مهندسي 
و انجام تغييرات الزم، اين تجهيزات توسط سازندگان داخلي تامين شد. 
به منظور اطمينان از صحت عملكرد، سوئيچ هاي قطع 400 كيلوولت 
باحضور نمايندگان كارفرما در يكي از آزمايشگاه هاي كشور با ابداع روشي 
نوين به طور موفقيت آميز جهت كار در ارتفاع پروژه تست شد همچنين 
پس از بررسي هاي فراوان طراحي و ساخت تابلوهاي 33 كيلوولت به 
يكي از سازندگان داخلي واگذار شد و متخصصان اين شركت با تغيير 
مناسب  تابلوهايي  توليد  پيش  كار  توليدي،  تابلوهاي  متداول  طراحي 
شرايط جغرافيايي پست را به انجام رساند. با موفقيت آميز بودن تست هاي 
مورد نياز تابلوهاي 33كيلوولت در يكي از آزمايشگاه هاي معتبر اروپايي، 
اين تجهيز توليد و به محل پست حمل شد  و در نهايت با اتمام نصب 
تجهيزات پست در روزهاي پاياني سال 91 ، تست تجهيزات مذكور در 
ايرانيان به عنوان كارفرما و  حضور نمايندگان شركت فوالد سيرجان 
شركت برق منطقه اي كرمان به عنوان بهره بردار آغاز و با پايان تمام 
تست هاي الزم در تابستان 92 آماده بهره برداري بودن پست 400/33 
كيلوولت فوالد بردسير، طي نامه اي به شركت برق منطقه اي اعالم شد.
فوالد  كارخانه  كيلوولت   400/33 پست  پروژه  است،  ذكر  به  الزم 
سازي بردسير به منظور كاهش ولتاژ شبكه سراسري از 400 كيلوولت 
به 33 كيلوولت با هدف تغذيه تجهيزات اين كارخانه تعريف شد و با 
برق  پست  پروژه  اولين   ،1390 ماه  مهر  در  طراحي  عمليات  آغاز 
گرفت. شكل  نيز  خودرو  ايران  تام  شركت  تاسيسات  و  نيرو  گروه 

كد: 91319پست برق فوالدسازي بردسير در انتظار اتصال به شبكه سراسري

محمد بهارلو- گروه نيرو و تاسيسات
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نفره  سه  تيم  يك  قالب  در  شهريورماه   22 شنبه  پنج  روز  صبح 
گروه كوهنوردي(به همراه مرتضي اشك تلخ(همكار گروه نگهداري 
و تعميرات) و مهدي كشاورز(از همكاران ايران خودرو))براي فتح قله 

دماوند به سمت فدراسيون كوهنوردي پلور حركت كرديم.
براي حركت به سمت جبهه غربي به جهت صعب العبور بودن بايد 
با يك ماشين دو ديفرانسيل مي رفتيم. بعد از اجاره خودرو، از جبهه 
غربي نيز به سمت پناهگاه سيمرغ حركت كرديم كه روشنايي آن محل 
از طريق انرژي خورشيدي تامين مي شد و امكان شارژ انواع موبايل ها 
نيز در آنجا وجود داشت. ساعت 12 ظهر از ابتداي جبهه غربي حركت 
كرديم و تا قبل از ساعت 16 به پناهگاه رسيديم. پناهگاه در ارتفاع 
4150 متري سطح دريا قرار دارد. آنتن دهي موبايل در حد ارسال اس 
ام اس در آنجا مقدور است. به دليل نبود چشمه، اگر آب تصفيه شده 
همراهتان نبود، بايد از آب يخچال هاي موجود در منطقه استفاده كرد.

بعد از صرف ناهار، شب را در همان منطقه و در چادري اقامت كرديم 
و ساعت شش صبح فردا صعود به سمت قله را آغاز كرديم. 

مسير پاكوب شده سمت چپ پناهگاه به سمت قله مسير بازگشت 
است. ادامه راه را از مسير سمت راست بر روي يال مشرف بر يخچال ها 
ارتفاع 4500 متري  تا  آنتن موبايل  قله مي  پيماييم.  به  جهت صعود 

وجود دارد.
پس از طي كردن مسيري طوالني با شيبي زياد، در ارتفاع 4900 
متري با برودت هوا و مسيري برفي و يخ زده مواجه شديم كه موجب 
كندي حركت و كمبود اكسي ژن همراه بود. در طول مسير بعد از هر 

ساعت كوهنوردي، دقايقي را به رفع خستگي اختصاص مي داديم تا 
انرژي از دست رفته مان براي ادامه راه تامين شود كه باالخره ساعت 
14 به ارتفاع 5671 متري سطح دريا يعني سطح قله رسيديم و پرچم 
تام را به اهتزاز درآورديم. در واقع هدف ما از اين صعود ضمن تاكيد 
بر سالمت جسم و روان، شناساندن نام شركت تام به افرادي بود كه 
به قله صعود مي كردند. البته بايد گفت معدود شركت هايي هستند كه 
پرچم آنها در سطح قله برافراشته مي شود. در واقع پس از مهندس 
اهتزار  به  افتخار  كه  هستم  نفري  دومين  بنده  ربات  گروه  از  نقابي 

درآوردن پرچم تام در نوك قله را داشته ام.

كد: 91321پرچم تام بار ديگر بر فراز دماوند

- روزهاي پاياني اجراي سرستون  
عمليات اجراي سرستون در قطعه مياني پروژه مونوريل كرمانشاه، در 
كارگاه هاي B۱ (حدفاصل  پارك شاهد تا ميدان سپاه)، B۲ (حدفاصل 

ميدان سپاه تا سه راهى حافظيه) و B۳ (حدفاصل  سه راهى حافظيه 
از قطعه  اتمام است همچنين در بخشي  به  تا سه راه 22 بهمن) رو 
تا  كارمندان  خيابان  (حدفاصل   A۲ كارگاه  به  موسوم  پروژه  شمالي 
داشته  پيشرفت  درصد   80 سرستون ها  اجراي  نيز  مديريت)  خيابان 
اولين سرستون در  اين در حالي است كه عمليات بتن ريزي  است.  
اوايل خرداد ماه سال جاري صورت گرفته و سرعت اجراي اين بخش 
از پروژه در مقايسه با پروژه هاي مشابه بي سابقه بوده است. الزم به ذكر 
است بالفاصله پس از اتمام عمليات اجراي سرستون ها در هر كارگاه، 
عمليات بازسازي رفيوژ آغاز مي شود. اين مهم ابتدا در كارگاه B۱ اجرا 

شد و موجب كاهش بار ترافيكي در مسير اجراي پروژه شد.
 - جبهه كاري جديد 

كارگاه A۳ (حدفاصل خيابان مديريت تا پارك شاهد) اخيرا از سوي 
كارفرما به شركت تام ايران خودرو تحويل شده است. بخش اعظم اين 
كارگاه در رودخانه قره سو واقع شده كه اين موضوع عمليات اجرايي را 
با مشكالتي مواجه ساخته است. با اين حال تيم اجرايي پروژه مونوريل 
كرمانشاه، با سرعت در حال اجراي زيرسازه مسير در اين كارگاه است.

كد: 91320آخرين اخبار از مونوريل كرمانشاه؛

محمدرضا اكبري - گروه ريلي
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هشتمين گردهمايي مديران پروژه
كد: 91322كيومرث محمودزاده ـ گروه بدنه، قالب و پرس

دوم  پروژه  مديران  گردهمايي  هشتمين   
شهريورماه با حضور مدير عامل، قائم مقام، برخي 
مديران ارشد، 20 نفر از مديران پروژه، نمايندگان 
واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه، نماينده واحد 
تحقيق و توسعه و مهندس انصاري  از واحد 

سيستم ها برگزار شد. 
اهداف گردهمايي همچنين  اين جلسه،  در 
فعاليت هاي انجام شده در بخش هاي اصلي زير 

توسط مهندس محمودزاده ارائه شد. 
 Lessons Learned ارائه  و  تهيه   •
پروژه ها توسط مديران پروژه در قالب حوزه هاي 

مديريت پروژه
• تشكيل زيرگروه هاي ريسك و ادعا به منظور 
بررسي دقيق تر و تطبيق آنها با نيازها و پروژه هاي 

شركت
• تهيه و ارائه نقشه راه به منظور به روزرساني 

همچنين ارتقاي سطح علمي مديران پروژه
ايجاد  منظور  به  فكر  اتاق  ايجاد  طرح   •

همفكري و ارتباط بيشتر بين مديران پروژه
• تشويق مديران پروژه به ارائه سمينارهاي 
كوتاه مدت و همچنين مقاالت اجرايي ناشي از 

تجربيات ايشان
• ايجاد زمينه مناسب براي ارائه مقاله و سمينار 

در كنفرانس هاي مهم داخلي و بين المللي
• ايجاد زمينه مناسب براي شركت در مسابقات 

داخلي و بين المللي مديريت پروژه
• برگزاري دوره بررسي قوانين عمومي پيمان

واحد  از  شيخ االسالمي  مهندس  ادامه  در 
برنامه ريزي و كنترل پروژه معرفي مدل ارزيابي 
و رتبه بندي مديران پروژه را ارائه كرد. در اين 
به  اولين طرح  نظريه مطرح شد.  گزارش،  دو 
نام تعيين سطوح پروژه هاي شركت و دومين 
نظريه تعيين سطوح مديران پروژه بود كه به دليل 
محدوديت زماني، مقرر شد اين گزارش براي 
تمامي مديران پروژه ارسال و نظرات ايشان اخذ 

و دسته بندي شود.
يكي ديگر از گزارش هايي كه در اين جلسه 
ارائه شد،  ارائه تجربيات مهندس افتاده در پروژه 
مس در حوزه دانشي هزينه (Cost) بود. ايشان 
بر پايه گزارش هاي ارائه شده در جلسات قبلي 
همچنين تجربيات خود در مديريت هزينه پروژه 
مس، اقدام به تهيه و ارائه گزارشي كرد كه از 
نتايج آن مي توان به جبران كسر بودجه حاصل از 
مشكالت مختلف پروژه و عوامل خارج از كنترل 
مدير پروژه اشاره كرد. از شاخص هاي اين گزارش 

مي توان به ارائه مستندات ادعاها اشاره كرد.
دليل  به  و  گزارش ها  تمامي  اتمام  از  پس 
محدوديت زماني، مهندس شيخ زاده مديرعامل 
شركت شروع به سخنراني كرد و ضمن ابراز 
خرسندي از تشكيل چنين گردهمايي در شركت، 
محور  پروژه  شركت  يك  براي  را  آن  ادامه 

همچون تام الزم و ضروري دانست. 
بهره گيري و قدرداني از مديران پروژه 

تام
وي افزود: عملكرد و تجربه مديران پروژه در 
اجراي پروژه ها بسيار با اهميت بوده است. در اين 
راستا و براي افزايش تجارب و دانش مديران 
را  پروژه، شركت پرداخت هزينه هاي آموزشي 

تقبل خواهد كرد. 
مديرعامل تام تصريح كرد: البته مديران نيز 
مي بايست تمام تالش خود را براي اجراي هرچه 
اجرايي  فعاليت هاي  راستاي  در  پروژه ها  بهتر 
همچنين مديريت منابع انساني تحت اختيار خود 
انجام دهند. در اين راستا اطالع از مسائل حقوقي 
يكي از مواردي است كه تمامي مديران پروژه 
مي بايست از آنها مطلع باشند تا از بروز اتفاقات 
و مشكالتي كه ممكن است در آينده نيز بروز 
دهد، جلوگيري كنند همچنين از مديران پروژه 
مي بايست در زمان مديريت پروژه قدرداني شود 
به نحوي كه باعث تشويق ايشان براي تقبل 

پروژه هاي بيشتر شود.
اخالق در مديريت پروژه

وي خاطرنشان كرد: اخالق و مصاديق اخالق 
از مواردي است كه مي بايست تمامي مديران 
شركت به خصوص مديران پروژه ضمن آگاهي 
از آنها در اجراي مفاد اصلي آن تالش كنند. اين 
مصاديق بايد متناسب با فرهنگ كشور و منشور 

شركت تعريف شود.
مدل شايستگي مديريت پروژه

مهندس شيخ زاده تاكيد كرد: مدل شايستگي 
ارائه شده يكي از نيازهاي قديمي شركت بوده كه 
از سال گذشته براي تهيه و ارائه آن فعاليت هايي 
انجام شده بود و به دليل وجود برخي از مشكالت 
نياز است تمامي مديران پروژه و مديران ديگر آن 
را مطالعه و نظرات خود را اعالم كنند تا بتوان پس 
از نهايي شدن، به اجرا گذاشته شود. لذا مسوول 
اين فرايند و نهايي سازي مدل شايستگي مديريت 

پروژه واحد برنامه ريزي است.
ارائه سمينار و مقاله در كنفرانس هاي داخلي 

و بين المللي
وي با اشاره به پروژه محور و دانشي محور 
بودن شركت تام، يادآور شد: يكي از روش هاي 
ارائه و معرفي توانايي هاي اين شركت، حضور در 
كنفرانس هاي مديريت پروژه داخلي و بين المللي 
است. تام با اجراي پروژه هاي مختلف خودرويي، 
معدني، نفتي و ريلي، داراي تجربه هاي بسيار زياد 
مديريتي بوده كه ارائه آنها در چنين كنفرانس هايي 
مي تواند سهم بازار شركت را دستخوش تغييرات 

بسزايي كند.
در  مقاله  و  سمينار  ارائه  خصوص  در 
مهندس  بين المللي،  و  داخلي  كنفرانس هاي 
محمودزاده به همراه مهندس توكليان مسئول 
مقاالت  و  سمينارها  جمع آوري  و  زمينه سازي 
مناسب براي ارائه و حضور در چنين كنفراس هايي 

شدند.
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 همزمان با شروع پروژه PU1 درشركت ايران خودرو،شركت 
ازخدمات  زيادي  سهم  توانست  ايران خودرو  پيشرفته  قالب هاي 
طراحي و ساخت قالب هاي بدنه اين خودرو را به خود اختصاص دهد.

 اين قالب ها كه شامل قطعات درب و قطعات اصلي و بزرگ 
بدنه نيز است مشتمل بر 122 دست قالب و 48 عدد قطعه بوده كه 
با توجه به داشتن ظرفيت هاي باال در بخش طراحي و قالب سازي 

،كليه عمليات ساخت در اين شركت انجام مي شود.  

ايران  قالب هاي صنعتي  ارزيابي شركت  فرآيند  انجام  پيرو 
خودرو(IKID) از سوي شركت سازه گستر سايپا در سال 1391 در 
سه حوزه كيفيت، فناوري اطالعات و مالي، اين شركت به عنوان 
سازنده برتر در حوزه توليد قطعات پرسي/بدنه معرفي و موفق به اخذ 

گواهينامه گريد A+ شد.
شركت  كاركنان  مداوم  تالش  و  كار  پاس  به  موفقيت  اين   
قالب هاي صنعتي ايران خودرو و در راستاي نهادينه كردن اصل 
 +A گريد  است  ذكر  شايان  است.  شده  كسب  مشتري مداري 

مهمترين گريد شركت سازه گستر سايپا است.

شركت قالب هاي صنعتي 
ايران خودرو سازنده برتر 

شد

ساخت قالب هاي وانت 
روآ(PU1) در شركت 

قالب هاي پيشرفته 

ٌكد: 91323

اخبـار
شركت   هاي تابعه 

معاون مهندسي فرآيند توليد از اجراي پروژه راه اندازي واحد 
كارخانه مركزى   در  آپشن  و  نمونه  پايلوت ساخت خودروهاي 
با  نزديك  آينده اي  در  است  قرار  افزود:  و  داد  ايران خودرو خبر 

همكاري شركت آپكو، محصول 206 سفارشى توليد شود.
فريد ترابي با بيان اين مطلب گفت: طراحي و ساخت قالب هاي 
بدنه اي با حجم بزرگ و پيشرفته كه براي نخستين بار در شركت 
ايران خودرو انجام مي شود، بيانگر توان باالي مهندسي اين شركت 

و سايت هاي توليد در سطح كشور است.
معاون مهندسي فرآيند توليد افزود: گروه صنعتي ايران خودرو 
در زمينه ساخت قالب هاي بدنه اي بزرگ و پيش رفته مطابق با 
استانداردهاي جهاني و همچنين داخلي سازي تامين ورق هاي 
كرده  شگرفي  پيشرفت هاي  و  برداشته  بلندي  گام هاي  فوالد 
است. وي افزود: ساخت قالب هاي بدنه اي بزرگ رانا، دنا، وانت 
جديد، وانت تندر 90 ، راناي هاچ بك و سمند وانت از جمله اين 

موفقيت هاست.

راه اندازي واحد پايلوت 
خودروهاي سفارشي

كد: 91324

كد: 91325
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كد: 91326

بخش هاى  در  جلو  رو به  حركت 
زيرشاخه هاى  با  صنعتى  مختلف 
گسترده، نيازمند به كارگيرى همه توان 
سايه  در  نرم افزارى  و  سخت افزارى 
در  است.  فناورى  گام  به  گام  توسعه 
از دانش روز  با بهره گيرى  اين راستا، 
دنيا و استفاده از نيروهاى متخصص و 
دست  مهم  اين  به  مى توان  باانگيزه، 
دستيابى  براى  ديگر،  سوى  از  يافت. 
به بازارهاى هدف و رقابت با نهادهاى 
اين  تنها  خارجى،  و  داخلى  صنعتى 
شرايط كافى نيست، بلكه توان اجرايى 
محصوالت  كيفيت  بر  تمركز  و  باال 
صنعتى  واحد  يك  تا  مى شود،  موجب 
و  داخل  در  شده  شناخته  برندى  به 
داشت،  توجه  بايد  شود.  تبديل  خارج 
تبديل شدن به يك برند، نيازمند جلب 
اعتماد كارفرمايان در عرصه هاى داخلى 
مستمر  اجراى  كه  است  بين المللى  و 
اين  بخش،  اين  در  بزرگ  پروژه هاى 

مهم را امكان پذير مى كند.
«تام ايران خودرو» به دليل حضور در 
پروژه هاى متعدد در حوزه هاى مختلف 

معدنى،  بخش صنايع  ازجمله  صنعتى، 
اتوماسيون  رباتيك،  ريلى،  نيروگاهى، 
به  پتروشيمي،  و  گاز  و  نفت  و  صنعتى 
كيفيت  است.  شده   تبديل  برند  يك 
موجب  تام  پروژه هاى  خروجى  باالى 
شده است تا برخى شركت هاى بزرگ 
صنعتى خارجى براى اجراى پروژه هاى 
خود در ايران، همكارى با تام را يكى 
پروژه ها  در  خود  حضور  شرط هاى  از 

عنوان كنند.
براي  ابتدا  در  كه  ايران خودرو  تام 
ايران خودرو  نيازهاي  به  پاسخ دهي 
شركت  اين  توليد  خطوط  ايجاد  براي 
تاسيس شده بود، در ادامه فعاليت هاى 
خود به حوزه هاى ديگر نيز وارد شد و 
مهم  بخش هاى  در  مستمر  فعاليت  با 
صنعتى، توانست به پيشرفت و توسعه 
شده  ياد  بخش هاي  در  قبولي  قابل 
فعاليت هاى  درخصوص  يابد.  دست 
جارى شركت، روزنامه گسترش صنعت 
رييس  نايب  ظفرمند،  عبدالمجيد  با 
هيات مديره و قائم مقام مديرعامل تام 
ايران خودرو گفت وگويي انجام داده كه 

مشروح آن را مى خوانيد:
 باتوجه به اين كه «تام ايران خودرو» 
فعاليت هاى گسترده اى در بخش صنايع 
آنها،  رويكرد  كه  دارد  خودرويى  غير 
پروژه هاى  كيفى سازى  و  بازار  توسعه 
درباره  توضيحاتى  اجراست،  در دست 
معدنى،  بخش صنايع  در  پروژه ها  اين 
نيروگاهى، ريلى و اتوماسيون صنعتى و 

نفت و گاز بيان كنيد.
در حال حاضر، بيشترين حجم قراردادهاي 
تام به پروژه هاى در دست اجراى گروه صنايع 
بخش  اين  در  نمونه  براى  دارد.  معدنى تعلق 
هستيم  مذاكره  حال  در  سيرجان  گل گهر  با 
همچنين پروژه زغالشويى شاهرود كليد خورده 
و پروژه هاى فوالد بردسير و كارخانه احياي 
اردكان پيشرفت قابل قبولي داشته اند. بايد به 
اين نكته توجه كرد كه پروژه هاى معدنى به 
 دليل اهميتي كه دارند نيازمند سرمايه گذارى 
اين  در  مشاركت  و  هستند  توجهي  قابل 

پروژه ها به مطالعه و تامل نياز دارد.
هم اكنون در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي، 
 (EPC)در پروژه ذخيره سازى ميعانات گازى

تام ايران خودرو در زنجيره شركت هاى دانش محورآسيا
برندي براي توسعه

در گفت و گو با قائم مقام شركت تام مطرح شد

بخش هاى  در  جلو  رو به  معدنى، حركت  بخش صنايع  ازجمله  مشروح آن را مى خوانيد:صنعتى، 
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و فاز 17 و 18 در ناحيه پنجم پارس جنوبى 
در  پروژه  اين  اجراى  هستيم.  مشغول 
ما  براى  آن،  حساسيت  به دليل  پارس جنوبى 
از  يكى  كه  داشته  همراه  به  را  مزيت هايى 
آنها حضور مستمر كارفرما(IPMI) در كنار ما 
بوده است. اين امر در پيشبرد اجراى طرح ها 

و تسريع روند اجراى آنها تاثير بسزايي دارد.
در حوزه ريلى نيز به  تازگى مناقصه تهويه 
هواى پروژه خط 3 مترو تهران را برنده شده ايم 
كه برآورد ريالي اين پروژه، بالغ بر 1000ميليارد 
ريال است. به طور قطع پيشينه، قدرت اجرايى 
و كيفيت باالى اجرايى تام باعث شده كه در 
يك رقابت سخت و نفس گير آن هم با حضور 
اين  به  خارجى  و  داخلى  بزرگ  شركت  هاى 

مهم دست يابيم.
«تام» در بحث اجراى نيروگاه نيز فعاليت 
داشته و با ايران خودرو براى ساخت دو نيروگاه 
از  ديگر  يكى  است.  بسته  قرارداد   CHP
پروژه هاى بزرگ و متفاوت نيروگاهى، پست 
برق مسقف در استان خراسان رضوى است 
و به  زودى كار آن به اتمام مى رسد. ساخت 
اين نيروگاه براى نخستين بار در ايران صورت 
حوزه،  اين  در  ما  بعدى  است.پروژه  گرفته 
احداث نيروگاه دامغان بوده كه به زودى قرارداد 

آن امضا خواهد شد. 
يكي  كه  صنعتي  اتوماسيون  حوزه  در 
محسوب  تام  شركت  اصلي  مزيت هاي  از 
بزرگترين  از  يكي  شركت  اين  مي شود 
فرآيند  يعني  داخل؛  در  مربوطه  پروژه هاي 
اتوماسيون مس سرچشمه را به انجام رسانده 
صنعتي  اتوماسيون  پروژه   همچنين  است 
كوره بلند شماره 2 ذوب آهن به انجام رسيد.
بالتبع آن كار اتوماسيون ايستگاه هاي 7 و 8 
واگذار شده  تام  به  نيز  ريخته گرى ذوب آهن 
است همچنين قرار است در ذوب آهن اصفهان 
بنا به درخواست يك شركت اتريشي در بخش 
مشاركت  آن  فناورى  اجراى  و  ذوب  فرآيند 
داشته باشيم. همكارى با شركت هاى صاحب 
از  جداي  داخلى،  پروژه هاى  در  خارجى  نام 
انتقال  امتياز  از  را  مبحث سودآورى، شركت 
تام تالش  اين طريق  از  و  برخوردار  فناورى 

مي كند سطح فناورى خود را ارتقا دهد. 
 تعامل «تام» با كشورهاى داراى 

فناورى به چه صورت بوده است؟ 
تام  اجرايى  باالي  توان  حاضر،  حال  در 
ايران خودرو نتيجه تالش و ممارست همكاران 
نخبه اين شركت و تعامل خوب آنها با ديگر 
شركت هاى بزرگ دانش محور دنياست و اين 
محقق  متقابل  همكارى  با  فناورى  ارتقاي 
اعمال  به دليل  تعامل  اين  اما  است  شده 

تحريم هاى غرب، كاهش يافته و همكارى ما 
با شركت هاى خارجى بيشتر به مشاركت آنها 

در پروژه هاى داخلى محدود شده است.
«تام»  پژوهشى  دستاوردهاى   
چيست و اجراى آن در چه زمينه هايى 

بوده است؟ 
حوزه اى كه در آن به  صورت مستمر در حال 
تحقيق و پژوهش هستيم، بخش اتوماسيون 
است، به طوري كه ابتدا اين امر از اتوماسيون 
در  توليد  فرآيند  و  رنگ  بدنه،  پرس،  خطوط 
ايران خودرو شروع شد و ما معتقديم، پيشرفت 
در اين بخش به  دليل اهميت آن، بدون تحقيق 
و پژوهش ميسر نيست. تام نخستين شركتى 
 (Revamping)نوسازي به  دست  كه  بود 
زد  سرچشمه  مس  اتوماسيون  و  ذوب آهن 
كه چگونگي اين مهم با تحقيق و مطالعه به 
دست آمد. يكى ديگر از دستاوردهاى پژوهشى 
تام كه با بودجه پژوهشى اين شركت صورت 
 (Navigation)گرفت، پروژه ساخت رهياب
طرف  پارس خودرو،  شركت  ابتدا  بود.  خودرو 
قرارداد ما بود همچنين بخشى از توليدات ما 
روى خودرو سوزوكى نصب شد كه توليد آن 
در شركت آپكو ادامه دارد و شركت آپكو، اين 
براى خودروها  آپشن  به صورت  را  محصول 
توليد و عرضه مى كند. از ديگر دستاوردهاى 
ساخت  پژوهش،  و  تحقيق  بخش  در  تام 
آموزش  موضوع  در  تام  شركت  است.  ربات 
و برنامه ريزى ربات سرمايه گذارى گسترده اى 
انجام داده و ماحصل آن، ساخت دو ربات است 
توليدى  در خطوط  تام  برند  با  هم اكنون  كه 
ايران خودرو مشغول به كار هستند ليكن توليد 

آن در صورت فراواني صرفه اقتصادي دارد.
 راهبرد تام براى مقابله با تحريم ها 

در بخش انرژى و نفت و گاز چيست؟ 
با تحريم روبه رو شديم،  ما در هر بخشى 
بوديم.  آن  كردن  حل  و  جايگزين  دنبال  به 
پروژه هاي  تمام  در  تام  بارز  ويژگي  اين 
موجود شركت است. ما به نيروى متخصص 
و با  انگيزه خود تكيه داريم كه پيكره تام را 
تشكيل مى دهد و جنس آن از جنس تفكر، 
بدون شك، تحريم ها  ايده  است.  و  پژوهش 
در هر حوزه اى از صنعت، تاثيرگذار بوده است 
اما آموخته ايم هر زمان كه با محدوديتي روبرو 
شديم، راه هاى ديگر را براى جايگزين و خروج 
از فشارها به كار بگيريم و آن را براى خروج 
از فشارها به كار بگيريم. اين تحريم ها بيشتر 
از  اما  اتوماسيون نشان داد  خود را در بخش 
آنجايى كه به اين حوزه اشراف كامل داريم، 

توانستيم از آن عبور كنيم.
در  ايران خودرو  تام  اين كه  دليل   

حوزه خود به يك برند تبديل شد، چه 
بود؟

تام خالقيت هاى مختص به خود را دارد كه 
در سطح بين الملل و داخل شناخته شده است. 
اين كه يك شركت خارجى براى اجراى پروژه 
خود در ايران، حضور تام را يكى از شرط هاى 
از  نشان  عنوان مي كند،  پروژه  آن  در  ماندن 
شناخته شدن تام به عنوان يك برند در حوزه 
پروژه هاى  تام  حاضر  حال  در  است.  صنعت 
باالى  كيفيت  به دليل  كه  داده  انجام  زيادى 
باال  نيز  را  كارفرما  توقع  سطح  آنها،  اجراى 
مى شود  مشهود  زمانى  امر  اين  است.  برده 
تا  دارند  انتظار  كه كارفرماها در همان حوزه 
مشابه  بعدى  پيمانكاران  توليدات  و  خروجى 
با محصوالت و خدمات ارايه شده تام باشد. 
براى  خودرو  ايران  تام  ديگر  ويژگى هاى  از 
در  كه  است  اين  برند،  يك  به  شدن  تبديل 
اجراى پروژه ها و توليد دانش مهندسي خود 

به هيچ وجه كپى بردارى نمى كند.
 در سال «حماسه سياسى،  حماسه 
براى  ايران خودرو  تام  اقتصادى»، 
حماسه آفرينى در بخش توسعه صنايع، 
كرده  هدف گذارى  را  برنامه هايى  چه 

 است؟
تام به واسطه اين كه يك شركت دانش بنيان 
پروژه هاى  اجراى  در  بااليي  قدرت  و  است 
گوناگون  حوزه هاى  در  مى تواند  دارد،  عظيم 
ورود پيدا كند. اين شركت براى ارتقاى جايگاه 
خود و حضور در عرصه هاى گوناگون صنعتى، 
همواره در حال رصد كردن تحوالت بازار است 
تا با فناورى روز دنيا پيش برود. در حال حاضر، 
دانش اجرايى تام در سطحى است كه قدرت 
اجراى برخى پروژه هايى را دارد كه هنوز در 
داخل كشور زيرساخت استفاده از آن به وجود 
نيامده  است. اين نشان از ظرفيت هاى اجرايى 
و حماسه دانش محور ما دارد. براى استفاده از 
اين دانش در كشور، بايد زيرساخت هاى با يك 

حماسه بزرگ اقتصادى ايجاد شود.
بهبود  درخصوص  شما  نظر  به   
چه  مختلف،  بخش هاى  در  صنايع 

راه كارهايى وجود دارد؟
صنعت نياز به نگاه كالن دارد. به نظر آنچه 
مى تواند جايگاه صنعت را ارتقا دهد، نگاه كالن 
مديريتي است. در واقع آثار و برنامه هاي آن 
در بلندمدت نمايان مي شود. از طرفي تحقق 
هدف نهايي با بكارگيري كارشناسان خبره در 
اين حوزه، برنامه ريزي صحيح، تعيين مديران 
مجرب و خوش فكر امكان پذير است كه به 
دنبال آن ثبات و ارتقاي جايگاه توليد و اقتصاد 

كشور را به دنبال خواهد داشت.
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قائم مقام تام از فعاليت هاي اين شركت مي گويد:

توانايي بااليي در اجراي پروژه هاي عظيم ملي داريم

16

كد: 91327

  شركت تام چه پروژه هايي را در 
سال جاري انجام مي دهد؟

جديد،  پروژه هاي  بر  عالوه   92 سال  در 
پروژه هاي سال گذشته را  پيگيري مي كنيم 
فوالدسازي  كارخانه  احداث  ميان  اين  در  كه 
بردسير، مونوريل كرمانشاه و احداث تاسيسات 
ذخيره سازي و ايستگاه هاي اندازه گيري ميعانات 

گازي در عسلويه سه پروژه بزرگ ما هستند.
و  مهم  پروژه  دو  اجراي  نيز   91 سال  در 
بزرگ را برعهده گرفته ايم، كه احداث كارخانه 
فوالد اردكان به روش احياي مستقيم يكي از 
آنهاست. قرارداد اوليه اين پروژه كه طبق آن 
بستر اجراي پروژه اصلي فراهم مي شود، اتمام 
يافته و قرارداد اصلي آن نيز منعقد شده و در 

حال اجراي آن هستيم.
 دومين پروژه، اتوماسيون كوره بلند شماره 

2 ذوب آهن اصفهان است كه به لحاظ ملي 
بلند  كوره  بودن  قديمي  دارد.  بسيار  اهميت 
ذوب آهن اصفهان تاثيرات منفي در توليد اين 
مجموعه داشت، به همين دليل مقرر شد كل 
كار  كند.  تغيير  كوره  اين  اتوماسيون  سيستم 
اين پروژه چندي پيش به پايان رسيد و هم 
اكنون توليد در ذوب آهن جريان دارد. اجراي 
ريخته گري  ايستگاه هاي  صنعتي  اتوماسيون 
هفت و هشت ذوب آهن نيز پروژه ديگري است 

كه براي ذوب آهن انجام خواهيم داد.  

چه  گاز  و  نفت  حوزه  در   
فعاليت هايي در حال اجراست؟

نيز تام برنده مناقصه  در حوزه نفت و گاز 
فاز  پنج  ناحيه  در  آي.  ام.  پي.  آي.  شركت 
شركت  است.  شده  جنوبي  پارس   18 و   17

آي.پي.ام.آي تحت پوشش سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران، تكميل فاز 17 و 18 
پارس جنوبي را برعهده دارد. پتانسيل بااليي 
براي اجراي پروژه هاي بزرگ ملي در شركت 
وجود دارد. در مجموع مي توان گفت، درحال 
حاضر شركت تام پروژه هايي با رقم مجموع 
بيش از 10 هزار ميليارد ريال در دست اجرا دارد. 

فني  خدمات  صادرات  زمينه  در   
انجام  فعاليت هايي  چه  مهندسي  و 

مي شود؟
در سال هاي  تام   عمده صادرات شركت 
كانال  از  و  خودروسازي  حوزه  در  گذشته 
ايران خودرو بوده است مانند احداث سايت هاي 
توليدي در سنگال،  ونزوئال و ساير كشورها؛ اما 
ديگر  وارد  و  نكرده  اكتفا  به خودروسازي  تام 

نام شركت تام ايران خودرو اين روزها با انواع پروژه هاي صنعتي و عمراني عجين شده است، پروژه هايي كه دايره 
آن از صنعت خودرو آغاز شده و به صنايع ديگري در حوزه هاي معدني، نيروگاهي، ريلي، نفت و گاز و كنترل و ابزار دقيق 
ختم مي شود. اين شركت در سال 1376 با هدف ارايه راه كارهاي مهندسي در راستاي استفاده از علوم و فناوري هاي 
نوين با محوريت خطوط توليد خودرو و تحقق سودآوري بلندمدت ايجاد شد. در مدت 16 سال فعاليت خود به رشد و 

بالندگي رسيد تا حدي كه امروزه در پروژه هاي عظيمي فعاليت مي كند.
اجراي پروژه هاي مختلف در داخل و خارج كشور ما را بر آن داشت كه با مهندس مهدي رادمنش قائم مقام مديرعامل 
تام گفت و گو كنيم. وي داراي مدرك كارشناس ارشد مهندسي مكانيك است. طي يك سال و اندي كه از حضور وي 
در تام مي گذرد، سعي كرده كه عالوه بر سرعت بخشيدن به پروژه هاي قبلي وارد حوزه هاي جديدي شود. او با اشاره 
به  اهداف شركت مي گويد: اهداف ما در مجمع به تصويب مي رسد و ما وظيفه داريم كه موارد ابالغي از جمله تحقق 

شاخص هاي مالي، ميزان فروش،  افزايش سود ، كسب و كار و جذب پروژه ها را پيگيري كنيم. 
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گفتگـو

اساس  بر  است.  نيز شده  حوزه هاي صنعتي 
توجه  مورد  نيز  صادرات  مجمع،  دستورالعمل 
توانسته ايم  راستا  اين  در  و  قرار گرفته  خاص 
تا حدي بازار عراق را شناسايي كنيم. با توجه 
به شرايط خاص عراق فرصت مناسبي براي 
شركت تام به وجود آمده تا از اين مزيت استفاده 
كند و در اجراي پروژه هاي صنعتي و فني عراق 
براي  تام  بازارهاي هدف  باشد.  داشته  حضور 
خدمات مهندسي و اجراي پروژه ها، عمدتا در 

آسياي ميانه،  عراق و سوريه است. 

مهندسي  فني  خدمات  صدور   
ارزآوري هم داشته است؟

براي  الزم  ساخت هاي  زير  تدارك  درحال 
در  تا  هستيم،  گسترده  سطح  در  صادرات 
پروژه هاي  اجراي  از  پس  و  آينده  سال هاي 
مختلف براي كشورهاي ديگر، شاهد ارزآوري 
تنها  تام  ارزآوري  تاكنون  باشيم.  تام  شركت 
در حوزه خودرويي بوده اما با توجه به ورود به 
ساير حوزه ها و صدور خدمات مهندسي به ساير 
كشورها و عملياتي شدن اجراي پروژه ها، در 

آينده ارزآوري بااليي خواهد داشت. 

 آيا  شركت تام به حوزه صنعت 
برق نيز وارد شده است؟

شركت تام با يكي از معتبرترين شركت هاي 
سازنده نيروگاه هاي كوچك اروپايي همكاري 
موتور  از  استفاده  با  نيروگاه ها  اين  مي كند. 
ژنراتورهاي بزرگ، مي توانند مقدار زيادي برق 
توليد كنند. به عنوان مثال ايران خودرو مي تواند 
يك نيروگاه 50 مگاواتي در مساحتي بين 500 
تا هزار متر احداث كند و با برق توليدي اين 
نيروگاه، عالوه بر تامين برق خود، به خارج از 
به دليل  تام  نيز صادر كند. شركت  مجموعه 
اروپايي  هاي  شركت  نزد  كه  بااليي  اعتبار 
دارد،  موفق شده نمايندگي اين شركت معتبر 
اروپايي در ايران را نيز اخذ كند. البته ما در حوزه 

نيروگاهي برنده چند مناقصه نيز شده ايم.

را  فني  دانش  در چه حوزه هايي   
بومي سازي كرده ايد؟

دانش  از  تام  شركت  حوزه ها  از  برخي  در 
نيز  حوزه  سه  در  اما  مي كند  استفاده  ديگران 

دانش فني مختص خود را ايجاد كرده و داراي 
برند است. در اتوماسيون صنعتي و حوزه طراحي،  
ساخت و حتي بهره برداري از ربات كه خود يك 
داريم.  فني  دانش  شود،  مي  محسوب  دانش 
طراحي،  ايجاد و احداث كارخانه خودروسازي از 
ديگر فعاليت هاي تام است كه دانش فني و برند 

مختص خود را دارد. 

كدام  تام  شركت  اصلي  حوزه   
شاخه است؟

حوزه هاي كاري ما محدود نيست. حوزه هاي 
سيويل،  ريلي،   معدني،  صنايع  نيروگاهي، 
از  دقيق  ابزار  كنترل  و  اتوماسيون  خودرويي، 
آن  در  تام  كه  است  مهمي  حوزه هاي  جمله 
فعاليت مي كند. تنوع سبد حوزه هاي كاري تام 
اين امكان را فراهم كرده كه با كم شدن حجم 
فعاليت در يك حوزه،  در حوزه هاي ديگر جبران 

شود. 

حوزه ها  گستردگي  به  توجه  با   
توانسته ايد در تمامي آنها موفق شويد؟

باال  قابليت هاي  به  توجه  با  خوشبختانه 
توانسته ايم در همه حوزه ها نتايج خوبي داشته 
باشيم. اين توانمندي نيز حاصل تجربه ما در 
رشد  فوالدسازي  در  است.  قبلي  پروژه هاي 
زيادي داشته ايم. مثال دانش فني فوالد بافق 
را از يك شركت اتريشي با مبلغ يك ميليون 
و 800 هزار يورو خريداري كرديم. در دومين 
قرار داد فوالد مربوط به بردسير پيش بيني ما 
كاهش يك دوم تا يك سوم هزينه ها بود اما با 
توجه به تخصص كاركنان، اين هزينه به 250 
هزار يورو كاهش يافت.پيش بيني مي كنيم تا دو 
سال آِينده دانش احداث كارخانه هاي فوالد را 
نيز داشته باشيم. در حوزه ريلي نيز به همين 
شكل عمل خواهيم كرد. دانش فني اوليه را از 
شركت هاي معتبر دريافت مي كنيم اما در پروژه 
هاي بعد هزينه هاي خريد دانش فني به ميزان 

قابل توجهي كاهش مي يابد. 

افزايش  براي  برنامه هايي  چه   
بازدهي شركت داريد؟

افزايش  شركت  مدت   بلند  در  ما  رويكرد 
اختيارات زير مجموعه ها و گروه هاست تا آمادگي 

تبديل به شركت هاي تخصصي زيرمجموعه 
تام را داشته باشند و با اين اقدام شركت تام به 
صورت شركت  هلدينگ، مديريت امور كالن 
زيرمجموعه را برعهده گيرد. ما ادعا كرده ايم كه 
تام جزو سه شركت برتر در حوزه صنايع معدني 
خواهد شد،  بنابراين بايد به حوزه صنايع معدني 
در حدي اختيارات داده شود كه توان كسب اين 

رتبه را داشته باشد.

 آيا  از تمامي ظرفيت هاي شركت 
استفاده مي شود؟

تام داراي پتانسيل بااليي است. ساده ترين 
در چند سال  تام  است كه شركت  اين  مثال 
گذشته منحصرا در حوزه خودرو فعاليت مي كرد 
اما در سه سال اخير با همين تعداد كاركنان و 
شود.  ديگر  حوزه هاي  وارد  توانست  امكانات،  
تام  شركت  در  موجود  سرمايه هاي  مديريت 
كه دانش و نيروي انساني مهمترين آن است، 
موفقيت هاي زيادي را در ساير حوزه ها ايجاد 

كرد. 

چه  شركت  شده  ثبت  سرمايه   
ميزان است؟

سرمايه ثبت شده تام 75 ميليارد تومان است 
اما ارزش واقعي آن بسيار باالتر از سرمايه ثبت 
شده است. اين امر مرهون دانش نيروي انساني 
است كه با تكيه بر آن، تام توان اجراي عظيم 
صنعتي را دارد. از سويي ديگر هوشمندي نيروي 
انساني كه مزيت اصلي اين شركت است نيز در 
بسياري موارد موجب كاهش هزينه هاي اجراي 

پروژه ها شده است. 

چه  سوال  آخرين  عنوان  به  و   
اهدافي را پيگيري مي كنيد؟

اهداف شركت در مجمع به تصويب مي رسد 
اجرا  را  ابالغي  موارد  كه  داريم  وظيفه  ما  و 
كنيم.  تحقق شاخص هاي مالي، ميزان فروش، 
افزايش سود، كسب و كار و جذب پروژه ها از 
جمله اين اهداف هستند كه با توجه به بودجه 
تصويب شده بايد با درنظرگرفتن شرايط فعلي 
اكنون  هم  شود.  محقق  سال  پايان  تا  بازار 
شركت تام در چارچوب برنامه تعيين شده قرار 

دارد و ممكن است فراتر از آن نيز عمل كند. 

حوزه هاي نيروگاهي، صنايع معدني، ريلي،  سيويل، خودرويي، اتوماسيون و كنترل 
ابزار دقيق از جمله حوزه هاي مهمي است كه تام در آن فعاليت مي كند. تنوع سبد 
حوزه هاي كاري تام اين امكان را فراهم كرده كه با كم شدن حجم فعاليت در يك 

حوزه،  در حوزه هاي ديگر جبران شود. 
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     پروژه نوسازي اتوماسيون كوره بلند شماره2 ذوب آهن 
اصفهان در تيرماه سال 91 با توقف كامل كوره بلند با موضوع 
بازسازي اساسي در بخش هاي مكانيك، ساختماني، برق و 

اتوماسيون آغاز شد. 
بلند به اين صورت است كه هواي  پروسه و نحوه عملكرد كوره 
سرد فشرده از سمت نيروگاه مركزي وارد پيش گرمكن هاي هوا در 
كوره بلند شده و پس از گرم شدن تا حدود 1100 درجه سانتيگراد، 
از طريق فرم هاي هواي دم در ناحيه باالي بوته به كوره دميده مي 
شود. مواد اوليه از واحدهاي كك سازي، آلگومراسيون و انبار مواد خام 
توسط نوارهاي نقاله درون بونكرهاي مادر ذخيره شده و پس از توزين 
را  مواد  تكنولوژ  كاري،  رژيم  يك  طبق  بارگيري،  بونكرهاي  توسط 
توسط اسكيپ ها (كانواير) به بونكرهاي دهانه و نهايتا به داخل كوره 
شارژ مي كند. در نتيجه اين پروسه، كك مي سوزد و عالوه بر توليد 
حرارت، گازهاي احيا كننده توليد كرده كه سبب احياي اكسيد آهن 
و در نهايت منجر به توليد چدن مذاب و سرباره در بوته كوره خواهد 
شد. مذاب درون بوته در زمان هاي خاص و به صورت دوره اي توسط 
مكانيزم هاي مته و مسدودكننده از مجراي خروج چدن تخليه شده و 
توسط پاتيل هاي چدن و سرباره به كارگاه هاي فوالدسازي و سرباره 
منتقل مي شود. درصورت نياز، شرايط امكان ارسال پاتيل هاي چدن به 
كارگاه چدن ريزي نيز فراهم است. گاز توليد شده در اثر سوختن كك و 
احياي سنگ آهن (موجود در آلگومره و سنگ آهن) از طريق 4 لوله كه 
نهايتا به يك لوله وصل مي شوند، پس از غبارگيري اوليه در غبارگير، به 

واحد تصفيه گاز ارسال مي شود.
                

   در تصفيه گاز، ابتدا گاز وارد اسكروبر شده و توسط پاشش آب، 
لوله هاي  وارد  گاز  آن  از  پس  مي گيرد.  انجام  غبارگيري  و  شستشو 
ونتوري شده و مجددا غبارگيري مي شود. جهت تنظيم فشار دهانه 

كوره بلند در مسير گاز از 5 والو به صورت نيمه اتومات و يك والو به 
صورت تمام اتومات استفاده مي شود. جهت تصفيه نهايي،گاز كوره بلند 
پس از عبور از والوهاي ذكر شده وارد الكترو فيلترها و سپس وارد شبكه 
گاز كوره بلند كارخانه و به منظور سوخت در پيش گرم كننده ها استفاده 
مي شود. شايان ذكر است كه توسط واحد مشعل، فشار مازاد شبكه به 

واسطه سوختن اين گاز در مقدار دلخواه تثبيت مي شود.
ناحيه بندي سيستم اتوماسيون

1- بارگيري

2- كوره بلند و غبارگير
3- پيش گرمكنهاي هوا (كائوپرها)

4-  خنك كننده هاي بدنه كوره
5- سيستم توزين و تست باسكول ها

نوسازي اتوماسيون كوره بلند2 ذوب آهن از نگاهي ديگر
كد: 91328اميرحسين محمديان – گروه كنترل و ابزار دقيق

  نماي كائوپرها

گــزارش
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    همان گونه كه گفته شد از لحاظ فني، بخش اتوماسيون و برق به 
پنج قسمت كائوپرها (پيش گرم كن ها)، كوره، بارگيري، خنك كننده ها 
و توزين تقسيم مي شود كه تمامي اين قسمت ها توسط چهار سيستم 
اين  مجموع  در  مي شوند.  كنترل    417H از سري  زيمنس  كنترلي 
چهار سيستم بالغ بر چهار هزار ورودي و خروجي ديجيتال و آنالوگ 
را در كل پروسه كنترل مي كنند. طي عمليات نوسازي، بالغ بر 189 
تابلوهاي ايستاده و ديواري طراحي، نصب و راه اندازي شده  است و 
 250 از  بيش  و  سيني كشي  و  كاندوئيت كاري  كيلومتر   25 از  بيش 
كيلومتر كابل كشي انجام گرفته  است و بيش از 800 دستگاه ابزاردقيق 
در انواع مختلف به همراه تيوپ كاري، كاليبره و تست، راه اندازي شد. 
عمليات فوق در مدت زمان محدود پروژه از مرحله تخريب و جمع آوري 
ضايعات (به ميزان 40 تن) تا مرحله بازسازي و راه اندازي، به دست 
ابزار دقيق شركت تام انجام پذيرفت.  پرتوان پرسنل گروه كنترل و 
عمليات نوسازي شامل به سازي و نوسازي 11 اتاق كنترل و برق شامل 
كف سازي، رنگ آميزي، انجام عمليات دكوراسيون، روشنايي و سيستم 
گرمايش و سرمايش است. در 2 اتاق فرمان اصلي، تعداد 4 دستگاه 
سرور، 2 دستگاه ENGINEER STATION و تعداد  10 ايستگاه 

اپراتوري نصب شده  است.

و  نرم افزار  كامل  اجراي  پروژه،  اين  در  اهميت  حائز  نكات  از    
Logic در كليه قسمت ها توسط پرسنل برنامه نويس پروژه است كه 
نقش بسزايي در بومي سازي و رفع مشكالت گذشته كوره بلند را ايفا 

كرده  است.
ريسك ها

-  زمان محدود

-  مشكالت تحريم
-  عدم اطمينان كارفرما

-  عدم آشنايي به فضاي كوره بلند ذوب آهن

نقاط مثبت
-  حداقل انحراف در برنامه زمان بندي

-  كيفيت خوب تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازي
-  راه اندازي بدون مشكل خاص

-  ايجاد فضاي مناسب تعامل بين كارفرما و پيمانكار
همانگونه كه ذكر شد سهم شركت تام در اين پروژه، نوسازي و 
با توجه به  اتوماسيون و برق نواحي ذكر شده بود كه  احياي بخش 
منظور  به  پروسه  كل  بر  كنترل  دليل  به  بخش  اين  زياد  حساسيت 
برخورداري از كيفيت باالي محصول همچنين مسائل ايمني و حفاظتي 
از اهميت بسيار بااليي نسبت به ساير فعاليت ها برخوردار است. لذا 
را  اين بخش  ابتدا موضوعات  از همان  با حساسيت ويژه اي  كارفرما 
پيگيري مي كرد و به دليل عدم شناخت به توانايي پرسنل شركت تام، 
از ابتدا به ديده ترديد به اين قسمت پروژه مي نگريست. با تمامي اين 
مسائل، مهندسين پر توان شركت توانستند نقش زرين ديگري بر تار 
و پود صنعت اين مملكت بيافرينند به طوري كه مديرعامل شركت 
ذوب آهن اصفهان مستقيما از شركت تام به عنوان يك شركت پويا 
كه قادر بوده است در بومي سازي اين بخش از كوره بلند به صورت 
100 درصد نقش ايفا كند، تشكر كرد. به طور قطع اين موضوع موجب 

مباهات و خرسندي كليه پرسنل شركت تام است.

گــزارش

 راه اندازي كوره

      نمايي از ابزار دقيق ها     

      اتاق فرمان اصلي  

      نمايي از تابلوهاي كنترل   
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گــزارش  ويژه

امروزه اجراي موفقيت آميز پروژه هاي 
اجرايي در هر كشور، شاخص مهمي براي 
دولت ها شده است. اين اهميت تا جايي 
پيش رفته كه مديريت پروژه  به صورت 
يك علم درآمده و اكثر فعاليت ها از آغاز تا 
اختتام پروژه به صورت استاندارد در آمده 

است.
اجرايي  پروژه هاي  اكثر  ما  كشور  در  اگرچه 
به سختي مي توانند بر اساس استانداردهاي روز 
مديريت پروژه نمره قبولي بگيرند، اين مشكل در 
مورد پروژه هاي ريلي حادتر به نظر مي رسد. در 
يك بررسي اجمالي پروژه هاي ريلي تعريف شده 
در سطح كشور، پر واضح است سهم اعتبارات 
عمرانى در بخش حمل و نقل ريلى در حالى 
نيازمند افزايش است  با اين حال همان اعتبارات 
تخصيص يافته نيز براى اجراى پروژه هاي مورد 
تامين  مشكل  واقع  در  نمى شود.  هزينه  لزوم 
اعتبار به حدي بزرگ است كه هر تحليل گري 
ريلي  پروژه هاي  توفيق  عدم  ريشه يابي  براي 
كشور، از ورود به مباحث اجرايي نظير مديريت 
زمان، مديريت كيفيت، مديريت تداركات و ساير 
حوزه هاي مديريت پروژه صرف نظر مي كند. اين 
در حالي است كه در اكثر كشورهاي در حال 
توسعه و توسعه يافته، قبل از آغاز و يا حتي تعريف 
پروژه، كل اعتبار مورد نياز آن تامين و يا براي 

تامين آن برنامه ريزي شده است. 
مادامى كه حجم مبالغ به روال گذشته باشد 
و راه آهن مجبور باشد براى افزايش اين اعداد 
بامسئولين و نمايندگان مجلس و دولت چانه زني 
كند؛ يعنى آن ها از وضعيت حال حاضر راه آهن 

بى خبرند و يا تمايلى براى حمايت از بخش ريلى 
با وجود مزاياى فراوان نسبت به ساير شقوق 

حمل و نقل در كشور  ندارند.
بنابراين بايد اين موضوع يك بار براى هميشه 
و در جهت رفع گلوگاه هاي حمل و نقل ريلى 
به  نسبت  را  و مسئولين كشوري  عنوان كرد 
برنامه ريزي در راستاى حل معماى مشكالت 
اين حوزه بسيج كرد تا با توسعه حمل و نقلى 
ريلى كه حمل و نقلي مناسب، ايمن، ارزان، با 
مصرف كمتر انرژى و سوانح كمتر نسبت به 
ديگر شيوه هاي حمل ونقل و ساير محاسن  است 
سال هاي طوالني آرامش سفر و ايمنى جامعه را 
فراهم ساخته و به حمل ونقل كاال نيز سروسامان 

داده شود.
تا  است  ريلى  انقالبى  نيازمند  ريلى  بخش 
باالخره بتواند با همه ظرفيت هاي قابل استحصال 
ايام  از تجربيات  با بهره گيرى  فعاليت كرده و 
سخت از اين روزگار تلخ دورى گزيده و روزهايي 

رضايت  و  مناسب  رسانى  خدمت  با  نوين 
بخشى را در خاطرات خود رقم زند. به 

هرگوشه  به  مسافران  كه  گونه اي 
آرام و  با قطار سفرى  از كشور 

ايمن و به موقع و بى تاخير 
داشته و صاحبان كاال نيز 

خيالشان از رسيدن 
به موقع بارشان 

به مقصد و 

كاهش هزينه هاي حمل و نقل آسوده شود و 
كشورمان، به مركزى براى بازاريابى و بازرگانى 
كاالهاي ترانزيتى ساير كشورها به عنوان محور 
حمل و نقلى سبز و كارآمد تبديل شود همچنين 
مشغول  صنعت  اين  در  كه  غيردولتى  بخش 
بتواند به معناى  نيز  فعاليت و خدمت هستند 
تمام كلمه از مزايا و محاسنى كه در بخش ريلى 

وجود دارد به بهترين وجه منتفع شود. در اين 
ميان رويكردها و اهداف كالن بخش 

حمل و نقل ريلى جهت دستيابى 
هدف گذارى  برنامه هاي  به 

زير  شكل  به  شده 
است.  شده  برآورد 

سرمايه گذارى 
بخش 

چرا روند اجراي پروژه هاي ريلي كشور كند است؟
كد: 91329محسن عسگري – گروه ريلي
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پوشش  را  هزينه ها  اين  نمى تواند  غيردولتى 
دهد، زيرا بازگشت سرمايه و سود آن بسيار دير 
بازده بوده و اين فعاليت ها در زمره امور زيربنايى 
و زيرساخت هاي كشور قرار مى گيرند كه براى 
توسعه و دستيابى به مواردى كه در سند چشم 
انداز كشور در افق 1404 هدف گذارى و تنظيم 
شده، مى بايست هزينه ها و اعتبارات بخش ريلى 
بازنگرى و به طور متناسب با نيازها و زمان بندى 

آنها توسعه و افزايش  يابد.

الف) اهداف كالن بخش

1. توسعه 
براى  ريلى  شبكه 
دسترسى حداكثرى بار 

و مسافر
سهم  به  رسيدن   .2
بهينه بار و مسافر ريلى 
بين  و  داخلى  بازار  در 

المللى 
افزايش   .3
بهره ورى 
ى  ا بر

اقتصادى كردن هرچه بيشتر 
شبكه ريلى

ب) اهداف كمى
1. سند چشم اندار افق 1404

2. سهم بار از 11 درصد به 30 درصد ( از 33 
ميليون تن به 144 ميليون تن)

3. سهم مسافر از 9 درصد به 18 درصد( از 
29 ميليون نفر به 52 ميليون نفر)

ج) الزامات تحقق اين اهداف
برابر  دو  تا  فعلى  ريلى  خطوط  طول   .1

افزايش يابد (25000 كيلومتر) 
يابد  افزايش  برابر   2,5 تا  ريلى  ناوگان   .2
(لكوموتيو به 1100 ، واگن بارى 55000 واگن 

مسافرى 4200 دستگاه)
3. سرمايه گذارى مورد نياز به قيمت امروز : 
500 هزار ميليارد ريال (ساالنه 38 هزار ميليارد 

ريال)
4. زير بنا : 300 هزار ميليارد ريال (ساالنه 

23 هزار ميليارد ريال)
5. ناوگان : 200 هزار ميليارد ريال (ساالنه 

15 هزار ميليارد ريال )
د) تمديد قانون توسعه حمل ونقل عمومى و 
مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 تا پايان 

برنامه پنجم
در جدول ماده 6 قانون توسعه حمل و نقل 
عمومى و مديريت مصرف سوخت دستيابى به 
سهم 30 و 18 درصدى براى حمل بار و مسافر 
براى حمل و نقل ريلى تا پايان سال 1390 
هدف گذارى شده بود اما اين امر محقق 
نشد و مجددا طى ماده 162 قانون 
دستيابى  توسعه  پنجم  برنامه 
به اين سهم براى حمل و 
نقل ريلى تا پايان برنامه 
پنجم توسعه تمديد 
توجه  با  شوداما 
عملكرد  به 

سال هاى اخير و درصد بسيار ناچيز در رشد سهم 
ريلى و گاهي رشدى منفى، آيا واقعا سال پايانى 
برنامه پنجم سالى است كه سهم حمل و نقل 
ريلى در حمل بار و مسافر به 30 و 18 درصد 
از كل حمل و نقل عمومى برسد؟ اگر برنامه ها 
در بخش ريلى چنان باشد كه تا به حال بوده و 
اعتبارات تخصيصى چنين باشد كه در جدول فوق 
آمده، آيا واقعا رسيدن به اهداف بلند پيش بينى 
شده براى توسعه شتابان حمل و نقل ريلى امكان 

پذير خواهد بود؟ 
با همه مزايا و  اعتبارات حمل و نقل ريلى 
فايده ها نسبت به بخش جاده اى بسيار كم است 
و چنانچه ديدگاه و نظر مديران كشور به سمت و 
سوى گسترش و توسعه جاده ها و راه  ها باشد، خط 
آهن نمى تواند رقيبى براى جاده هاي كشور باشد.

مقايسه حمل ونقل ريلى و جاده اى
توسعه حمل و نقل ريلى عالوه بر مزاياى 
مالى و توسعه حمل و نقلى در جابجايى كاالها 
و ويژگى هاي ايمنى و ارزانى و رفاه مسافران، 
مى تواند نسبت به بخش جاد ه اى موجب كاهش 

هزينه هاي ديگرى نيز باشد.
هزينه هاي  مى تواند  نقل  و  نوع حمل  اين 
اجتماعى كه مسبب آن مسايل زيست محيطى، 
همچنين  آلودگى هاست  ساير  و  هوا  آلودگى 
هزينه هاي تصادفات و ساير هزينه هاي معنوى 
و  جامعه  براى  تصادفات  و  سوانح  با  مرتبط 
خانواده ها را نيز كاهش دهد. ميزان حوادث و 
سوانح بخش ريلى با بخش جاده اى اصال قابل 
قياس نيست. ميزان مسافر و بارى كه طى يك 
جابه جايى و با يك رام قطار حمل مى شود، 
چندين برابر وسايل نقليه بخش جاده اى است.

در پايان به نظر بسيارى از متخصصين اين 
امر، چنانچه اعتبارات به اندازه درست و مورد 
نياز و به موقع تخصيص يابد و درست و در 
اولويت ها  مطابق  و  پروژه ها  براى  خود  جاى 
هزينه شود، مى توان به آينده اين صنعت اميد 

بست.

گــزارش  ويژه
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سالن بدنه  شماره 2 ايران خودرو (سالن شاتل) 
داراي مساحتي حدود 61 هزار متر مربع است و 
بخش عمده بدنه خودروهاي توليدي ايران خودرو 
از قبيل سمند، رانا و پژو 405 در اين سالن ساخته 

مي شود.
 به علت وسعت و اهميت فرآيندهاي صورت 
گرفته در سالن شاتل، نگهداري وتعميرات اين 
برخوردار است. يكي  اهميت ويژه اي  از  سالن 
از مهمترين فعاليت هايي كه به طور مستقيم 
بر صحت و دقت توليد تاثير مي گذارد،  فرآيند 

خنك كاري گان هاي جوش است. 
بهره برداري از سيستم خنك كاري قديمي اين 
سالن با 16 سال عمر،  با مشكالت عديده اي كه 
عمدتا بر اثر خوردگي ايجاد مي شدند،  روبرو بود. 
سنجي  ضخامت  سالن  لوله هاي  سال 85 
شدند و  نتيجه  به دست آمده حاكي از خوردگي 
بسيارشديد لوله ها و فرسودگي سيستم موجود 
توليد،  از توقف خط  به منظور جلوگيري  بود. 
خرابي و حوادثي كه بر اثر نشتي و پاشش آب 
مقرر  بود،   محتمل  برقي  تجهيزات  روي  بر 
شد پروژه اي براي به سازي و تعويض لوله هاي 
موجود به صورت سيستمي مجزا و با استفاده از 

لوله هاي پلي اتيلن و پلي پروپيلن تعريف شود. 
و  موانع  مطالعه   از  پس  راستا  همين  در 
مهندسي  گروه  توسط  پروژه  انجام  مشكالت 
و تعميرات ايران خودرو، پروژه اي تحت عنوان 
به سازي وتعويض سيستم آبرساني صنعتي سالن 
ارديبهشت 91 در ستاد  ابتداي  بدنه شاتل در 
سياست گذاري پروژه ها تعريف و به گروه نيرو 

و تاسيسات شركت تام ايران خودرو ابالغ شد. 
در انتخاب نوع لوله پليمري براي جايگزيني 
لوله هاي فوالدي سيستم لوله كشي به دو بخش 
لوله هاي فرعي با سايز پايين و لوله هاي اصلي با 

سايز باال تقسيم شد.
لوله هاي فرعي با سايز پايين به دليل سهولت 
اجرا و هزينه پايين از نوع پلي پروپيلن انتخاب شد. 
در اين روش لوله و اتصال به وسيله اتو ذوب شده 
و به يكديگر جوش مي خورند. با توجه به پايين 
بودن اندازه لوله ها در لوله هاي فرعي، اين روش 
كه به صورت دستي انجام مي گيرد، به سهولت 

قابل اجراست.
لوله هاي اصلي با سايز باال از نوع پلي اتيلن 
انتخاب شد. براي لوله كشي لوله هاي پلي اتيلن 
از دو روش مي توان استفاده كرد. يكي روش 
باتفيوژن و روش ديگر الكتروفيوژن، در روش 
باتفيوژن جوشكاري به صورت لب به لب انجام 
مي گيرد. مهارت و تجربه جوشكار در كيفيت 
جوش به دست آمده تاثير مستقيم دارد. براي 
اجراي آن از اتو و پرس استفاده مي شود. اين 
استقرار  به محل  نياز  و  است  تجهيز سنگين 
مناسب دارد لذا به دليل اين كه محل اجرا در 
ارتفاع حدود 10 متر و در زير سقف سالن و در 
پياده سازي  قابل  روش  اين  است،  توليد  حين 
استفاده  الكتروفيوژن  روش  از  بنابراين  نيست 
شد. اين روش جوشكاري روي محيط لوله انجام 
مي شود بنابراين سطح جوشكاري بيشتر شده 
و قابليت اطمينان باالتري دارد. در اين روش 
اتصاالت داراي المنت هستند و به وسيله دستگاه 
جوش الكتروفيوژن كه قابل حمل و استفاده در 
ارتفاع است، متناسب با نوع و اندازه اتصال، مقدار 
مناسب ولتاژ و جريان در مدت زمان تعريف شده 
به اتصال اعمال مي شود با عبور جريان برق از 
المنت داخل اتصال مواد اتصال همچنين مواد 
لوله ذوب شده و در هم آميخته و جوش برقرار 
مي شود. روي هر اتصال باركدي چسبانده شده 
تعريف  آن  در  اتصال  اندازه  و  نوع، جنس  كه 

شده است. اين باركد به وسيله دستگاه جوش 
خوانده شده و در حين جوشكاري مقدار مناسب 
ولتاژ، جريان و زمان براي جوشكاري به صورت 
خودكار اعمال مي شود. اين روش جوشكاري با 
كيفيت و سرعت باال انجام مي شود و به مقدار 
زيادي مستقل از كيفيت كار جوشكار است اين 
به  بااليي است  اطمينان  داراي ضريب  روش 
نحوي كه قابل استفاده در لوله كشي هاي گاز 

است.
بود  شده  مقرر  اوليه  طراحي  اساس  بر 
سالن شاتل به چهار قسمت رانا، دنا، سمند و 
زيرزمين تقسيم شود كه براي هر قسمت هم 
موتورخانه اي جداگانه احداث و راه اندازي شود. 
پس از اعالم كسر بودجه به كارفرما و عدم تاييد 
افزايش بودجه  پروژه، قسمتي از كار كه مربوط 
به ساخت، نصب و راه اندازي موتورخانه ها بود از 
اسكوپ تام حذف شد و مقرر شد لوله كشي جديد 

به موتورخانه  موجود سالن متصل شد.
در اين راستا لوله كشي قسمت هاي رانا، دنا 
فعاليت هاي نصب  زيرزمين تكميل شده و  و 
لوله هاي بخش سمند در دست  ساپورت ها و 
اقدام است كه به علت حساسيت توليد سمند 
و تراكم بسيار زياد ايستگاه هاي كاري، با كندي 

پيش مي رود.
در حال حاضر فعاليت هاي مربوط به قسمتهاي 
زيرزمين، رانا و دنا به اتمام رسيده و پروژه در 
اين قسمت ها در مرحله  تست و تحويل دهي 
و فعاليت هاي لوله كشي بخش سمند در حال 
اجراست.  بر اساس برنامه زمان بندي مصوب 
پروژه و با در نظر گرفتن ضرايب وزني مورد تاييد 
كارفرما، پروژه تا كنون 85 درصد پيشرفت وزني 
دارد و  موعد تحويل پروژه توسط كارفرما، پايان 

آذرماه سال جاري مشخص شده است. 

پروژه بهسازي سيستم آبرساني سالن شاتل ايران خودرو
كد: 91331كيوان پورياور ـ گروه نيرو و تاسيسات
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گــزارش

ISO 21500 آشنايي اجمالي با استاندارد مديريت پروژه

با توجه به فضاي رقابتي حاضر  بر كسب 
و كارهاى مختلف به منظور دستيابى به نتايج 
سريع و ارزان تر، سازمان ايزو در ارتباط با مديريت 
پروژه استاندارد جديدى را منتشر كرده كه سبب 
مى شود راندمان شركت ها افزايش يافته و تاثير 

سرمايه گذارى ها بهينه شود.
استاندارد ايزو 21500 ويرايش 2012 با عنوان 
خطوط راهنما براى مديريت پروژه، براي كليه 
سازمان ها اعم از عمومى، خصوصى يا تعاونى 
و هر نوع پروژه در اين گونه سازمان ها فارغ از 

هر گونه پيچيدگى، اندازه و مدت 
زمان آن پروژه قابل استفاده است.

يك  اكنون  پروژه  مديريت 
محسوب  بزرگ  كار  و  كسب 
مى شود، به همين علت استاندارد 
باال،  سطح  در   21500 ايزو 
توضيحات مفهومى و فرآيندهايى 
كه در حوزه مديريت پروژه مطرح 

هستند را بيان مى كند. 
را  كار  تازه  پروژه  مديران  استاندارد،  اين 
با  تجربه  با  مديران  تا همچون  قادر مي سازد 
به كارگيرى اين استاندارد، موفقيت پروژه را بهبود 
بخشيده و به نتايج كسب و كار مورد نظر خود 

دست يابند.
اين  توسعه  و  تدوين  مانيفست 

اطالعيه  توسط  استاندارد 
 Standards  رسمى سازمان
 2008 ژانويه  در   Australia
ميالدى به شرح زير اعالم شده 

است: 
« در طول ساليان اخير، ازدياد 
و توسعه استانداردهاى جهانى 
صنعت محور متعددى را شاهد 
هيچ  ميان  اين  در  اما  بوده ايم 
استاندارد فراگيرى كه اصول و 

فرآيندهاى عمومى مديريت پروژه را در 
به چشم  بين الملل پوشش دهد  سطح 
شده  توليد  استانداردهاى  نمى خورد. 
هيچ گونه ادبيات مشترك يا فرآيندهاى 
همسانى كه بتوانند توسط جامعه جهانى 
مورد  مرجع  عنوان  به  پروژه  مديريت 
استفاده قرار گيرند را ارائه نداده اند و در 
نتيجه تفاسير و تعاريف مختلفى در اين 

حوزه به وجود آمده است. “
مراحل تدوين استاندارد به شرح ذيل است:

استاندارد  ديدگاه  از  پروژه  تعريف 
:ISO 21500

«پروژه عبارت است از مجموعه اي از 
فرآيندهاي مجزا متشكل از فعاليت هاي 
با  كنترل  تحت  و  منسجم  هماهنگ، 
به  پايان مشخص  و  تاريخ هاي شروع 

منظور دستيابي به هدف.»

مقايسه تعدادي فرآيندهاي مديريت پروژه از 
:ISO21500   2012 و PMBOK ديدگاه

ديدگاه  از  پروژه  مديريت  مفهومي  مدل 
: ISO 21500  استاندارد

برخى از مزاياى بكارگيرى استاندارد 
 ISO 21500 عبارت است از:

و  پروژه ها  بين  دانش  انتقال  تشويق   •
سازمان ها براى بهبود تحويل پروژه

كه  مناقصه اى  فرايندهاى  موثر  تسهيل   •
مفهوم شناسى مديريت پروژه بهره مند هستند

دادن  انعطاف  توانايى   •
و  پروژه  مديريت  كاركنان  به 
در  كار  براى  آنان  ساختن  قادر 

پروژه هاى بين المللى
• تامين اصول مديريت پروژه 
و فرايندهاى آن در سطح جهانى

نتيجه گيري:
 ISO  پروژه از ديدگاه استاندارد
21500اقالم قابل تحويل را براي 
توليد مهيا مي كند و به واسطه توليد، سود عايد 
سازمان مي شود. مديريت استراتژيك سازمان با 
شناسايي  فرصت ها در جهت ارتقا و بهبود فضاي 
اهداف  تعريف  با  و  برداشته  گام  كار  و  كسب 
پروژه ضامن چرخه حيات و  قالب  تجاري در 

سودآوري سازمان خواهد بود.

كد: 91332ميالد صلواتي پور - امور برنامه ريزي و كنترل پروژه
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كيوان پورياور- گروه نيرو و تاسيسات

بنـد  اجراي  دليل  به  اخير  سال هاي  در    
 1386 سال  بودجه  قانون   11 تبصره  «ج» 
(پرداخت ما بـه  التفاوت قيمت تمام شده با 
براي سال  آن  تداوم  و  برق)  تكليفي  قيمت 
اقتصادي  توجيه  و  آتـي  سال هاي  و   1387
طرح هاي كاهش تلفات از 20 سال به حدود 
اين موضوع  يافته است  چهار سـال كاهش 
موجب شده كه طرح ملي كاهش تلفات عمال 
وارد حوزه اجرا شد كه طي آن در سال هاي 
مختلـف  مناطق  در  نمونه  ده هـا طرح  اخير 
كشور با ياري همكـاران شركت هاي برق و 
نتايج ارزشمنـدي  توزيع نيـرو اجرا شده كه 
را در مورد كاهش تلفـات و اصالح روشنايي 
معابـر به دنبال داشته اسـت. به عنوان مثال 

شركت توزيع نيروي برق اهواز در سال 87 با 
حذف شبكه فشار ضعيف و نصب ترانس هاي 

كم ظرفيت و كابل خودنگهدار از طريق نصب 
و  ظرفيت  كم  ترانسفورماتور  دستگاه   1763
1002031 متر كابل خودنگهدار، جمع آوري 
تعداد 223875 انشعاب غير مجاز وجايگزيني 
توانست  قانوني،  انشعاب   100451 تعداد 
به ميزان 7,7 درصدي  را  تلفات شبكه خود 
معادل 672،961،000 كيلووات (معادل ريالي 

520،198،853،000) كاهش دهد.

 اجراي اين طرح هـا، ضرورت تغيـير نگاه 
و برنامه ريـزي در بخش فوق توزيع و توزيع 
و  پست ها  تغذيه  شعاع  كاهش  منظور  به  را 

طرح ملي كاهش تلفات انرژي و فرصت هاي پيش رو

مطابق پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي سازمان توسعه برق و توانير و با در نظر گرفتن احتمال رونق حوزه توليد، نياز  
انرژي برق كشور تا سال 1400 به حدود 70 هزار مگاوات خواهد رسيد. در همين راستا شركت هاي فعال در حوزه توليد، 
 توزيع و انتقال در كنار برنامه هاي افزايش توان توليدي كشور، طرح ملي كاهش تلفات را به منظور مواجه شدن با اين حقيقت 
كه 20 درصد انرژي الكتريكي توليد شده در كشور در شبكه هاي توزيع(با سهم 78 درصد) و شبكه هاي انتقال (با سهم 

22درصد) تلف مي شود، به مرحله اجرا درآمده است.

كد: 91333
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حذف شبكـه فشار ضعيف به ويژه در حاشيه 
شهرها و توجـه بيش از پيش به كنـترل لوازم 

اندازه گيري را به اثبات رسانيده است.
تلفات  فعاليت طرح ملي كاهش  محدوده 
ذيل  عناوين  با  مي توان  را  تاكنون  انرژي 

خالصه كرد: 
• اصالح و تعويض سطح مقطع كابل

• كوچك سازي شبكه ضعيف برق
بهينه سازي سيستم روشنايي  و  اصالح   •

معابر
ضريب  اصالح   •
برق  شبكه  توان 
و  (خازن گذاري) 
سطح  تا  بهبود 
با  استاندارد 

خازن گذاري  
• اصالح اتصاالت 
اصالح  و  سست 
سيستم اتصال زمين

نتايج مورد انتـظار 
كامل  اجراي  از 
كاهش  ملي  طرح 
عالوه  انرژي  تلفات 
صرفه جويي  بر 
اقتصادي در هزينه ها 
و تامين برق مطمئن 
براي  اقتصادي  و 

كه  شده  خالصه  زير  شرح  به  مردم،  عموم 
بسياري از ضرورت هاي اولويت دار فعاليت هاي 

بهره برداري صنعت برق را پوشش مي دهد:
1. آزادسازي ظرفيت توليد، انتـقال و توزيع 

به ميزان چهار هزار مگاوات 
نيروگاه ها  سوخت  مصرف  كاهش   .2

ساالنه حدود چهار ميليارد ليتـر 
3. كاهش خاموشي ها خصوصا در بخش 

فشار ضعيف 
مشاركت  توسعه  و  بهره وري  افزايش   .4

كاركنان 
و  حوادث  كاهش  شبكه ها،  بازسازي   .5

تسهيل در امر بهره برداري از شبكه 
6. كارآفريني وسيع در بخش اجرا و ساخت

ساخت  براي  داخلي  صنايع  رونق   .7
تجهيزات موردنياز

الزم به ذكر است منابع اجراي طرح ملي 
اداره  وجوه  تسهيالت  انرژي،  تلفات  كاهش 
شده از منابع داخلي توانيـر، تسهيالت بنـد 
«ب» تبصره 4 (از محل اعتبـارات صندوق 
ذخيره ارزي) و سرمايه گذاري مستقيم توسط 
بخش خصوصي است كه به صورت وام در 
اختيار شركت ها قرار مي گيرد. سرمايه گذاري 
انجام شده و منابع دريافتي از محل پرداخت 
مابه التفاوت نرخ برق؛ 
مصوبه  براساس 
در  نيرو  وزارت 
انرژي  ارزش  مورد 
شده  صرفه جويي 
طرح اي  اجراي  از 
تلفات،  كاهش 

بازپرداخت مي شود.
توجيه  به  توجه  با 
طرح هاي  اقتصادي 
تلفات  كاهش 
در  فعال  شركت هاي 
حوزه نيرو مي توانند با 
تخصص هاي  كسب 
اساس  بر  نياز  مورد 
توانير  برنامه هاي 
زير،  جدول  شرح  به 
مزيت رقابتي مناسبي براي خود ايجاد كرده 

و سهم خود را در اين امر خطير انجام دهند.

منابع
1- مقاله طرح ملي كاهش تلفات گامي در جهت تحقق اصالح الگوي مصرف انرژي -: دكتر محمدعلي وليداد – مدير دفتر طرح ملي كاهش تلفات انرژي شركت توانير، هانيه آزرمجو كارشناس كنترل پروژه طرح  ملي كاهش تلفات انرژي شركت توانير

2- وب سايت صبا  3- وب سايت سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)  4- وب سايت توانير    5-هفته نامه پيك برق

امكان هاي سنجيپروژه
ديمانديAMIپروژه.۱ مشتركين و كشاورزي هاي چاه برق، پستهاي كليه براي
پايه.۲ بر شبكه اطالعات GISگردآوري

تلفات.۳ محاسبات افزاري نرم هاي ساخت زير گيري بكار

موجودپروژه تلفات كاهش هاي

پروژهمجم.۱ ساوعه بهينه نمونههاي مناطق در ها شبكه زي

شبكه.۲ آرايي ب. الفباز شبكه در موجود انشعابات تغذيه. اصالح شعاع كاهش
و ...ترانسفورماتورها

بازدهپروژه.۳ زود هاي
وارتينگ. الف سست اتصاالت اصالح و شناسايي
شبكه. ب تعادل
مجازجمع. ج غير انشعابات آوري

ب افزايش هاي پروژه وريمجموعه هره
جديد هاي پيشگيرانه(شبكه )اقدامات

شبكه.۱ اجزاي متوازن توسعه
توزيع. الف فوق پستهاي توسعه با متوس فشار شبكه طول كاهش
فشار. ب فيدرهاي بار تعديل و پستها خروجي فيدرهاي توسعه

متوسط

شبكه.۲ متوسطتوسعه فشار هاي
مانور. الف و رينگ خطوط ايجاد
فش.ب خطوط روكشدارتوسعه و نگهدار خود كابلهاي و متوسط ار
ولتاژ.ج سطح تغيير

پروژه كاهشمجموعه بر موثر هاي
تلفات

معابر.۱ روشنايي تعديل
راكتيو.۲ توان كنترل
باال.۳ راندمان با ماتورهاي ترانسفور از استفاده و ترانسفورماتورها تغذيه شعاع كاهش
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تجربيات  از  خالصه اي  مقاله،  اين 
ايمني  الزامات  اجراي  از  شده  حاصل 
و  HSE در بيش از 20 پروژه احداث 
خطوط توليد خودرو اعم از سالن هاي 
پرسكاري، بدنه سازي ، رنگ، تريم و 

تكميل كاري است.

خالصه
مطالعه سيستم هاي  توليد كارخانه اي كه از 
اتوماسيون با سطح باال استفاده ميكند نشان 
مي دهد در يك سيستم توليد كارخانه اي دو 
سيستم  دارد:  وجود  هوشمند  سيستم  نوع 
هوشمند  ايمني  سيستم  و  هوشمند  توليدي 
. اين دو مقوله در كنار يكديگر يك سيستم 
خودكار ( اتوماتيك) توليد را شكل مي دهند. 
سيستم هاي  و  تجهيزات  از  استفاده  بدون 
توليد  سيستم  يك  طراحي  هوشمند  ايمني 

خودكار و استفاده از آن ممكن نخواهد بود. 
اين مقاله به معرفي تجهيزات و سيستم هاي 
سيستم  يك  در  استفاده  مورد  هوشمند 
توليدي اتوماتيك كارخانه اي پرداخته  است.

مقدمه
كنترل  معني  به  اتوماسيون  تكنولوژي 
خودكار  صورت  به  دستگاه  يك  هدايت  و 
اتوماسيون  مساله  و  است  انسان  جاي  به 
به  كاري  انجام  كه   مي شود  مطرح  زماني 
طور مكرر، نظارتي مستمر و دقيق ،فعاليتي 
خطرآفرين و يا كارهايي با سرعت فوق العاده 
مبحث  امروزه  رو  اين  از  باشد.  نياز  زياد 
موضوع  پاي  به  پا  اتوماتيك  خطوط  ايمني 
در  امروزه  است.  كرده  پيشرفت  اتوماسيون 
فشرده اي  رقابت  صنعتي  كشورهاي  بين 

وجود  ايمن  كنترلي  راه كارهاي  ارائه  براي 
فرآيندهاي  شدن  پيچيده تر  با  چراكه  دارد 
ضمن  كارخانجات  و  صنايع  در  توليدي 
سرعت  نظير  قابليت هايي  از  بهره گيري 
مصرفي  كم  توان  و  دهي  پاسخ  و  عملكرد 
سازگار  تجهيزات  از  مي بايست  تجهيزات، 
و  مديران  لذا   . جست  بهره  نيز  ايمن  و 
از  بهره گيري  با  تا  برآنند  صنايع  مسئوالن 
رشد فناوري تجهيزات ايمن نسل هوشمند ( 
نظير سنسورها و كنترلرهاي ايمني و ... ) در 
كنار سيستم اتوماسيون صنعتي، ضمن انجام 
را  ايمني  و  انعطاف پذيري  پيچيده،  عمليات 
توليد  همان  كه  اصلي  هدف  دو  با  همراه 
داده  قرار  مدنظر  است،  مشتري  رضايت  و 
خطر  ريسك هاي  كاهش  يا  حذف  براي  و 
جلوگيري  نيز  توليد  امر  در  وقفه  از  آفرين، 

طراحي ايمن خطوط اتوماتيك توليدكارخانه اي
كد: 91334علي فاضلي و حسن زمانيان - گروه كنترل و ابزار دقيق
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به عمل آورند.
وقتي بهره گيري از سطح باالي اتوماسيون 
يك  طراحي  در   (High Automation)
قرار  توجه  مورد  كارخانه اي  توليد  سيستم 
و  وسايل  تجهيزات،  از  استفاده  مي گيرد، 
تدابير ايمني نيز بايد در طراحي آن سيستم 
با  كارخانه  يك  در  اگر  گيرد.  قرار  نظر  مد 
سطح اتوماسيون باال اگر سرعت زياد توليد 
و  توليدي  تجهيزات  خودكار  جابه جايي  و 
چنين  اصلي  مولفه هاي  از  كه  محصوالت، 
ايمني  تجهيزات  توسط  هستند،  سيستمي 
شد.  خواهند  آفرين  خطر  نشوند،  كنترل 
خودكار،  توليدي  سيستم  يك  حقيقت  در 
توليد  خودكار  تمام  خط  يك  مثال  طور  به 
و  تجهيزات  از  استفاده  بدون  خودرو،  بدنه 
سيستم هاي ايمني كامل نمي شوند و امكان 

به  ايمني  يافت. تجهيزات  استفاده نخواهند 
داليل زير مورد استفاده قرار مي گيرد:

سالن  در  حاضر  افراد  امنيت  تامين   
توليدي

 حفاظت و مراقبت از مواد اوليه ، كاالي 
نيمه ساخته و محصوالت ساخته شده

 حفاظت از تجهيزات خطوط توليدي و 
جلوگيري از برخورد تجهيزات و محصوالت 

متحرك با آنها

 Safety)انواع تجهيزات ايمني 
(Devices

ايمني مورد استفاده در خطوط  تجهيزات 
توليد كارخانه اي در انواع مختلفي وجود دارد 
آنها  آنها مي توان  بهتر  به منظور شناخت  و 
اشكال  مختلف دسته بندي مي شوند.  به  را 

يا  و  باشند  خودكار  يا  دستي  مي توانند  آنها 
به  باشد  توجه  مورد  آنها  عملكرد  نحوه  اگر 
شبكه اي  و  الكترونيكي  مكانيكي،  انواع 
دسته بندي  اينجا  در  مي شوند.  تقسيم بندي 
ديگري با توجه به نوع تجهيز ذكر و تشريح 

مي شود.

 دسته بندي تجهيزات ايمني
 With)1.تجهيزات با عملكرد تقربي

(Approach function
2. تجهيزات شبكه

(Guards)3. حفاظ ها
4. ساير تجهيزات

1. تجهيزات با عملكرد تقربي
اين تجهيزات با نزديك شدن خطر(تقرب 
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به  تجهيز  توسط  آن  تشخيص  و  خطر) 
تشخيص  مي كنند.  عمل  خودكار  صورت 
الكترونيكي  و  به دو صورت مكانيكي  خطر 
تجهيزات  اين  لذا  بيفتد.  اتفاق  است  ممكن 
الكترونيكي تقسيم  به دو دسته مكانيكي و 
به  مي توان  آن  مكانيكي  انواع  از  مي شوند. 
(Safety switch)اشاره  ايمني   قفل هاي 
كردكه معموال» جهت تشخيص باز يا بسته 
بودن درب هاي ماشين آالت، تابلوهاي برق 
باال  با درجه حفاظتي  و تجهيزات  و كنترل 
انواع زير وجود  مورد استفاده قرار گيردو به 

دارد :
1,1قفل دروني( Lock – Ins) : مانند 
قفل تابلوهاي برق كه با باز كردن قفل درب 

، سيستم برق يا پاور آن قطع مي شود. 
2,1قفل بيروني (Lock– Outs): مانند 
قفل درب تابلوهاي برقي كه كليد راه اندازي 
در آنها قرار دارد و مانع از راه اندازي بي مورد 

سيستم مي شود.
به   :(Inter Lock) اينترالك  قفل   3,1
بروز  با  و  هستند  الكترومكانيكي  صورت 
جريان يك خطر مثل باز كردن درب فنس 
حفاظتي حين كار كردن سيستم به صورت 

خودكار جريان باال دستي را قطع مي كند.

 Limit) كننده  محدود  كليدهاي   4,1
حركت  محدوده  مرز  و  حد  :كه   (Switch
اصلي  المان هاي  از  و  مي كند  مشخص  را 
خودكار  جابه جايي  محدوده  تعيين  براي 

محصوالت هستند
 از انواع الكترونيكي تجهيزات با عملكرد 

تقربي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 Safety) 5,1 فوتوالكتريك هاي حفاظتي
Photo Electric): جهت حفاظت از افراد 
و اجتناب از ورود آنها به محل هاي خطرناك 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
 Safety) حفاظتي  اسكنرهاي  ليزر   6,1
يك  ايجاد  جهت   :  (Laser Scanner
نرم افزار مخصوص  از طريق  ايمن  محدوده 
مورد استفاده قرار مي گيرد كه مي تواند شعاع 
و  هشدار  حال  دو  به  را  نظر  مورد  عملياتي 
برنامه ريزي  و  كرده  تقسيم بندي  خطر  
مورد نظراپراتور را اعمال مي كند. به عنوان 
مثال با نزديك شدن به زون هشدار آژير و 
وارد  صورت  در  و  فعال  مربوطه  آالرم هاي 
شدن به زون خطر، برق كليه محرك ها قطع 
و يا دستگاه ( مثال ربات) در مد safe قرار 

مي گيرد . 
                    

 Safety) حفاظتي  نوري  7,1پرده هاي 
اپراتور  كه  جاهايي  در   :(light Curtain
مستقيما با تجهيزات و ماشين آالت با سرعت 
از  جلوگيري  منظور  به  يا  مي كند  كار  باال 
مورد  خطرناك  مناطق  و  اتاق ها  به  ورود 

استفاده قرار مي گيرد.

 Safety) حفاظتي  دوربين هاي   8,1
نوري  فرستنده  و  گيرنده  شامل   :(vision
جهت نصب در موقعيت هاي بسيار خطرناك( 
پرس برك ها) است كه به صورت نرم افزاري 

برنامه ريزي مي شود.

2. تجهيزات ايمني شبكه
جهت كنترل بهتر فرآيند توليد و به منظور 
سرعت و دقت باالي تجهيزات توليدي در 

انواع  از  باال  اتوماسيون  با  سيستم هاي 
PLC  استفاده مي شود كه بعضي از انواع 
خطوط  ايمني  تامين  منظور  به  ها   PLC
گفته  پيش  تجهيزات  ساير  همراه  به  توليد 

به كار مي رود.
متوقف كننده   برنامه پذير  كنترلرهاي   1,2
به   PLC نوع  اين   :Fail-Safe PLC)
از كار مي افتد  بروز خطر در سيستم  هنگام 
تا  مي كند  متوقف  را  دستگاه  كاركرد  يا  و 

سيستم در حالت ايمن نگهداري شود.

ايمن   برنامه پذير  2,2كنترلرهاي 
نظر  از  تجهيز  اين   :(Safety PLC)
با  است  PLC  ساده  همان   ساختماني 
بيشتر  كنتاكت هاي  ايجاد  با  كه  تفاوت  اين 
بروز  يا  و  مسير  قطع  صورت  در  موازي  و 
هرگونه مشكلي از مسير اصلي، سيگنال ها را 
از مسير دوم عبور مي دهد تا ارتباط تجهيز با 

اين وسيله كنترلي قطع نشود.

: (safety relay) 3,2رله هاي ايمني
كنترلي   مدارات  در  بوده كه  رله  از  نوعي 
مورد استفاده قرار گرفته و با در نظر گرفتن 
شرايط  اضطراري كه امكان خسارت جاني و 
مالي وجود دارد به  داليل مختلف مثل هنگ 
كردن سيستم و يا امكان تاخير در پردازش، 
از  كه  سيگنال هايي  مورد  در  تصميم گيري 
سايت مي آيد توسط سيستم كنترل هوشمند 
( PLC ) همواره صورت نمي گيرد به همين 
منظور از رله ايمني كه نوعي كنتاكتور است 
سري  كنتاكت هاي  سري  چند  داراي  و 
استفاده  باالست،  حساسيت  با  موازي  و 
در  كنتاكت ها  از  يكي  وقت  هر  تا  مي شود 
اثر فرسودگي و يا شرايط خاص عمل نكرد 
مابقي عمل كرده( جهت safety بيشتر) و 
اين  و  بگيرد  قرار   safe سيستم در شرايط 
رله همچنين واسطه هايي بين پرده نوري و 
هاي   PLCو ماشين  كنترلر  با  اسكنر  ليزر 
تا  قابليت نصب يك  صنعتي است و داراي 
همچنين  و   (sick مدل  در  سنسور(  چهار 
يا  و   E-STOP كردن   مانيتور  قابليت 
 TWO- HAND CONTROL سيستم

قفل اينترالك

فوتوالكتريك هاي حفاظتي

ليزر اسكنرهاي حفاظتي

پرده هاي نوري

دوربين حفاظتي
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و SAFETY DOORS را داراست.

  
                                      

     

ايمن  اطالعات  انتقال  گذرگاه هاي   4,2
اطالعات  ارسال  : وظيفه   (Safety Bus)
ها   PLC از  صنعتي  باس هاي  صورت  به 
پروتكلي  دارد.  را  حفاظتي  سنسورهاي  به 
ايمني  تجهيزات  بين  داده  انتقال  جهت  را 
تعريف كه سطح امنيت بااليي ايجاد مي كند.                                                  

3. حفاظ ها
از  مانع  كه  هستند  موانعي  حفاظ ها 
قسمت هاي  به  افراد  و  اپراتورها  دسترسي 
ماشين آالت  يا  سيستم توليدي  خطرناك 
پالستيك  فلز،  جنس  از  معموال  مي شوند. 
دو  به  و  هستند  چوب  يا  و  شفاف)  (طلق 
متحرك هستند. حفاظ هاي  و  ثابت  صورت 
از  مانع  ماشين  كاري  زمان  تمام  در  ثابت 
و  مي شوند  ماشين  به  افراد  شدن  نزديك 
بسته  و  باز  قابليت  با  متحرك  حفاظ هاي 
دسترسي  و  تردد  منظور  به  خودكار  شدن 
شده  تعيين  پيش  از  منطقه كاري  به  افراد 

مورد استفاده قرار مي گيرند

 4. ساير تجهيزات
Two-) دودستي    كنترل  سيستم   1,4
Hand Control) : اين سيستم اپراتور را 
وادار مي كند كه به طور همزمان با دو دست 
كنترلرها  به  ماشين  انداختن  كار  به  براي 
فشار وارد كند . در نتيجه دست هاي اپراتور 
از محوطه خطرناك دور نگاه داشته مي شود.

 
2,4كليدتوقف اضطراري

 (Emergency Stop): اين كليد هم 
كليه عمليات را متوقف مي كند و هم جهت 
قرار  استفاده  مورد  سيستم  مجدد  راه اندازي 

مي گيرد.

توقف  كليد  همان  سيار:  كليد   3,4  
به  به  كه  تفاوت  اين  با  است  اضطراري 
اطراف  خطرناك  محدوده  به  سيار  صورت 

ماشين برده مي شود.
 

 Residual) 4,4  كليد حفاظت از جان    
تاسيسات  كليه  Current Device):در 
استفاده مي شود  كليد  نوع  اين  از  الكتريكي 
در  كه  مي كند  عمل  صورت  اين  به  و 
صورتي كه مقدار جريان نشتي از حد مجاز 
مدار  ممكن  زمان  در سريعترين  كند  تجاوز 

الكتريكي قطع مي شود.

جهت  دهنده:  هشدار  دستگاه هاي   5,4

جلب توجه اپراتورهاو افراد حاضر در اطراف 
پيش  خطرناك  رخدادهاي  به  نسبت  توليد 
آمده در سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند. 
بينايي  صورت  به  دهنده ها  هشدار  اين 
(روشن شدن المپ و يا چشمك زدن آن) و 

يا صوتي ( آالرم) است.

هوشمند 5. سيستم هاي 
داليل  به  توليدي  ايستگاه  يك  در 
خطر  نوع  چند  است  ممكن  مختلفي 
يك  كنار  در  اپراتور  وجود  بيفتد:  اتفاق 
و  كانواير  يا  ربات  مثل  متحرك  تجهيز 
موقعيت   ، اپراتور  طرف  از  عمليات  انجام 
و  خط  باالي  سرعت  ايستگاه،  فيزيكي 
حالت  اين  در  ديگر،  زياد  بسيار  داليل 
به  ايمني  تجهيز  نوع  يك  از  استفاده 
الزم  و  باشد  كارگشا  نمي تواند  تنهايي 
شامل  كه  ايمني  هاي  سيستم  از  تا  است 
اين   . شود  استفاده  است  تجهيز  چند 
طراحي  شكلي  به  بايد  ايمن  سيستمهاي 
تجهيز  و  خطر  هر  براي  كه  باشند  شده 
باشد؛  داشته  وجود  يك  به  يك  تناظر 
تجهيزات  عمل  محدوده  هم  عبارتي  به 
خطري  هم  و  باشند  نداشته  همپوشاني 

باشد. نمانده  كننده  كنترل  تجهيز  بدون 

جمع بندي
كارخانه اي  توليد  سيستم  يك  در   
كه  باال  اتوماسيون  سطح  با  خودكار 
مواد  انتقال  سيستم هاي  و  ربات ها  از 
از  استفاده  مي شود.  استفاده  خودكار 
به  منجر  يكديگر  كنار  در  ايمن  تجهيزات 
لذا  شود  مي  ايمني  سيستم  يك  طراحي 
ايمن خطوط  تا مفهوم طراحي  الزم است 
گيرد.  قرار  خط  طراحي  تيم  توجه  مورد 
پيدا  بيشتري  اهميت  آنجا  از  موضوع  اين 
استانداردها  از  استفاده  معموال  كه  مي كند 
توليد  صنايع  در  ايمني  الزامات  و 
بي توجهي  لذا  است  سليقه اي  كارخانه اي 
و  خطرات  مي تواند  ايمني  موضوع  به 

هزينه هاي زيادي به بار آورد.

رله هاي ايمني

   گذرگاه هاي انتقال اطالعات ايمن

سيستم كنترل دودستي

كليدتوقف اضطراري

كليد سيار

دستگاه هاي هشدار دهنده
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فرهنگ و هنر

كد: 91298
انسان همه چيز داشت، هر آنچه باعث خوشبختي و زندگي 
بود ... طبيعتي كه تمام  هستي و حاصلش را بي دريغ تقديم 
انسان مي كرد . دريا، آسمان، دشت، كوه، درخت، ماه و ستاره 
.... و خورشيد كه بي هيچ خطايي شب و روز را مدام و پشت سر 
هم ارزاني بشر مي كرد و انسان سرمست از اين همه موهبت 
بي پايان، غرق در شادي ها و خوشي ها زندگي مي كرد... ناگهان 
در شبي ساكت و خاموش كه همه در خواب بودند، شب و لشگر 
سياهي گرد هم آمدند و نقشه دزديدن خورشيد را ريختند . 
تيرگي ها و پليدي ها دست به دست هم دادند و رنگي تاريك 
و سياه بوجود آوردند. بر روي خورشيد پاشيدند و خورشيد را 
گرفتند و در عميق ترين غارهاي تو در تو پنهان كردند. انسان 
هنوز در خواب بود بارها بر حسب عادت چشم هايش را گشود 

تا برخيزد اما هنوز شب بود ... 
از  زده  يخ  درختان  شكستن  وحشتناك  صداي  با  ناگهان 
در سايه هاي  كوه ها  و  بود  زده  يخ  درياها  تمام  پريد!  خواب 
شب گم شده بودند، سياهي و وحشت 
همه جا را گرفته بود . ديوانه وار به 
اين  به  خورشيد  جستجوي 
اما  دويد  سو  آن  و  سو 
حاصلي جز خستگي و 
پريشاني نداشت ...  
آذري  كمتر    
كه  است  زباني 
ترانه بسيار زيباي 
گلين»  «ساري 
را نشنيده باشد 
را  آن  بارها  و 
نكرده  زمزمه 
بر  باشد.عالوه 
آن اين ملودي 
دستمايه تنظيم 
قطعات موسيقي 
بسياري شده كه 
به زبانهاي مختلف 
.اين  است  اجرا شده 
ترانه در بين مردم ايران  
آذربايجان، تركيه، ارمنستان 
و ... نيز محبوب است.«ساري 

گلين» از لحاظ لغوي به معني «عروس زرين» است  كه در اين افسانه 
اشاره به خورشيد دارد. بر اساس  اين افسانه خورشيد  پس از گذشت 

چند هزار سال از آغاز خلقت دزديده مي شود . تالش براي 
آزادي  خورشيد و حسرت آن ملوديي را در موسيقي 

در  را  تمنا  حس  كه  است  آورده  وجود  به 
انسان زنده مي كند . ترانه«ساري گلين» 

سال هاي سال به صورت سينه به سينه  
به ما رسيده است و از تصنيف هاي 

 . مي شود  محسوب  فولكلور 
و  آهنگساز  عليزاده  حسين 
نوازنده در آلبوم «به تماشاي 
آب هاي سفيد»  اين قطعه 
را همراه با ژيوان گاسپاريان 
هنرمند اهل ارمنستان اجرا 
كرده است . در ادامه اين 
قطعه، ژيوان گاسپاريان آن 
را به زبان ارمني و سپس 
 . است  خوانده  فارسي  به 

متاثر از افسانه سارى گلين 
«اين انديشه رهايى بخش» 

هنر  مانند  ديگر  هنرهاي  در 
گليم بافى ( طرح خورشيد اسير )، 

نيز الهام بخش بوده است.
حقيقت  در  گلين،  سارى  افسانه 

داستان مبارزه براى رهايى خورشيدى است 
كه اهريمن آن را به اسارت برده است. انسانى كه 

براى رهايى آن آمده ، چنان شيفته خورشيد است كه 
حاضر به فداى جان خويش در راه رهايى آن است. 

انديشه «سارى گلين» حكم جهان بينى هنرى را دارد. هنرى كه جهان 
را چنان مى نگرد كه در آن نور و روشنايى همواره به  اسارت ظلمت و 
تاريكى مى رود. بيدار كردن انديشه رهانيدن عناصر روشني زندگى. هدف 
اين هنر آن است كه معناى گمشده زندگى را بدان بازگرداند. اين افسانه 
با محوريت قراردادن انديشه «سارى گلين»، عنصر معنابخش را وجود 
وحضور خورشيد به عنوان نماد روشنايى و به دنبال آن نيكى و خير، در پرتو 

شعاع هاى نورى آن مى داند.  
در حقيقت دعوتى است براى انسان ها جهت آماده ساختن خويشتن براى 

گذشتن از خود، تا ديگرى زنده شود.
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فرهنگ و هنر

شعر تركي و معني آن :                        
ساچين اوجون هؤرمزلر

گولو سولو درمزلر
 سارى گلين

بو سئودا نه سئودادير ؟
 سنى منه وئرمزلر
  نئيليم آمان، آمان

 سارى گلين
 بو دره نين اوزونو

چوبان قايتار قوزونو
 نة اْوال بير گون گؤرم

 نازلى ياريمين اوزونو
نئيليم آمان، آمان
 سارى گلين

 عاشيق ايللر آيريسى
شانا تئللر آيريسى

 بير گونونه دؤزمزديم
 اْولدوم ايللر آيريسى
نئيليم آمان ، آمان

 سارى گلين

ترجمه فارسى:
 گيسو را نمى بافند

 گل را غنچه نمى چينند
عروس موطالئى 

اين عشق چگونه عشقى است؟
كه تو را به من نمى دهند

 چه كنم آخر ، چه كنم آخر
 عروس موطالئى  

از امتداد اين دره
چوپان ! بره را برگردان

 چه مى شود اگر روزى ببينم
روى يار نازنينم را؟

چه كنم آخر ؟ چه كنم آخر؟
عروس موطالئى 

 عاشق هجران كشيده سال ها
 شانه جدا شده از موها

يك روز هم نمى توانستم دورى را تحمل كنم
 شدم هجران كشيده سال ها
 چه كنم آخر ؟چه كنم آخر؟

 عروس موطالئى 
شعر فارسي :

دامن كشان، ساقى مى خواران، از كنار ياران، مست و گيسوافشان، مى گريزد
بر جام مى، از شرنگ دورى، بر غم مهجورى، چون شرابى جوشان، مى  بريزد

دارم قلبى ، لرزان ز رهش، ديده شد نگران
ساقى مى خواران، از كنار ياران، مست و گيسوافشان، مى گريزد …
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اين ديگرى هم منبع نور و خورشيد، است و هم مخاطبان آن. «سارى 
گلين» هنگامى كه شكل صدا، در قالب موسيقى، به خود مى گيرد، پر از 
حزن و اندوه است. وضعيتى كه در آن تيرگى و سياهى حاكم است. از يك 
طرف در جامعه (به سبب به اسارت رفتن خورشيد) و از طرف ديگر در خود 
خورشيد (به سبب در اسارت بودن آن)؛ چرا كه خورشيد در اسارت نور ندارد. 
در حقيقت روايت جهانى است كه هم اكنون در آن زندگي مى كنيم. جهانى 

كه به موجب بى توجهى به جلوه هاى نورانى، درگير روابط تيره گشته و در 
اين تيرگى و ظلمت، جهانى ظلمانى آفريده كه در آن يكى از مهمترين ابعاد 
زندگى انسان، اخالق، رخت بر بسته است. اخالقى كه اصلى ترين عامل 
نجات جهان بى نور است. هنر متاثر از ايده «سارى گلين» فراخوانى است به 
سوى اخالق.  اين ترانه مردمى تداعى گر هنر رهايى بخشى است كه از ايثار 

به رهايى مى انجامد . نه رهايى خود كه رهايى ديگرى.
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گونـاگون

مولتى رهياب
سوخت،  يارانه  كامل  حذف  با 
مديريت حمل و نقل شخصي در 
بيشتري  اهميت  از  روزمره  زندگي 
سفرهاي  حذف   . است  برخوردار 
خدمات  از  استفاده  ضروري،  غير 
بيشتر  اينترنتي،توجه  الكترونيك و 
به سامانه هاي حمل و نقل عمومي 
ي  جمله  از  اينچنيني  موارد  و 

گزينه هاي مورد توجه خواهند بود .
به طور صحيح و طبيعي در چنين 
مواقعي اذهان افراد با درآمد باالتر در 
جامعه به سمت و سوي استفاده از 

خودروهاي با تكنولوژي باالتر و مصرف سوخت 
كم گرايش مي يابد با اين اوصاف انتخاب اين 

گزينه براي همگان ميسر و ممكن نيست.

به عنوان نمونه با تجهيز خودرو به برخي 

از  بهينه تري  استفاده  تجهيزات  و  امكانات 
خودرو به عمل مي آيد. يكي از مواردي كه به 
طور مستقيم بر كاهش مصرف سوخت و ساير  

هزينه و مهم تر از همه مديريت زمان 
موثر است، استفاده از سيستم هدايت 

خودرو (رهياب) است.
با  را  مسير  بهينه ترين  «رهياب»  
توجه به بعد مسافت و وضعيت ترافيكي 
به راننده خودرو ارائه مي دهد امكاناتي 
از اين دست كم نيستند با اين اوصاف 
بسياري از مصرف كنندگان ايراني يا از 
مزاياي اين تجهيزات بي اطالع اند و 
يا اين گونه موارد را ناديده مي انگارند 
خودرو  خريد  را  گزينه  سهل ترين  و 
البته  مي پندارند  باالتر  تكنولوژي  با 
مواردي هم مشاهده مي شود كه خودرو 
هاي با كيفيت و سطح ايمني پائين را صرفا 
به دليل مصرف سوخت كمتر برمي گزينند، در 
حالي كه هزينه فايده استفاده از برخي اقالم 

استفاده بهينه از خودرو
 با نصب تجهيزات جانبي استاندارد

يكي از مواردي كه بعضا از سوي رانندگان ايراني مورد كم توجهي واقع مي شود، بهره بردارى  از تجهيزات جانبي 
استاندارد خودرو است كه بعضا نقش قابل مالحظه اي در ارتقاي راندمان خودرو و هزينه هاي مرتبط با آن دارد. مضاف 

بر اين كه گارانتى مربوط به خودرو را نيز حفظ مى كند.
بنا بر اعالم ارتباطات شركت آپكو، در ادامه سه نمونه از اين تجهيزات به شما خوانندگان گرامى معرفى مى شود:

كد: 91336
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بعد  از  خودرو  استاندارد  جانبي  تجهيزات  و 
اقتصادي كامال قابل توجيه و مقرون به صرفه 
است. هم اكنون شركت خودروهاى سفارشى 
ايران خودرو (آپكو)، با ارائه اين قطعه استاندارد، 
امكانات و شرايط بسيار خوبي را از اين حيث 
براي مصرف كنندگان محصوالت ايران خودرو 

حدودي  تا  نحو  بدين  و  است  ساخته  فراهم 
فاصله تكنولوژي را در خودرو هاي توليد داخل 
در مقايسه با محصوالت خارجي اصالح كرده 

است.
 اميد است با شناخت بيشتر مصرف كنندگان 
ايراني اين موارد بيش از گذشته مورد توجه واقع 

شوند .

كمربند ايمنى كودك
تلفات  و  مصدوميت  عمده  داليل  از  يكي 
كودكان در هنگام وقوع تصادفات رانندگي، عدم 
استفاده از كمربند ايمني مناسب براى اين افراد 
خودروها  معمول  كمربندهاي  از طرفى  است 
قابل  و  نشده  طراحي  كودكان  استفاده  براي 
استفاده نيست لذا شركت خودروهاي سفارشي 
ايران خودرو( آپكو) در راستاي رفع اين مشكل 
اقدام به شناسايي و تامين اين قطعه  كرده است

بوده  ابعاد  تنظيم  قابليت  داراي  قطعه  اين 
تا 40  وزن 10  محدوده  در  كودكان  براي  و 
كيلوگرم و در محدوده قدى 60 تا 140 سانتيمتر 

مناسب است. 
الزم به ذكر است كه اين كاال عالوه بر دارا 
بودن يكسال گارانتى مشمول گزارش هاي فنى 
از آزمايشگاه هاي معتبر،گواهي نامه ثبت اختراع 

نيز هست.
ليست تعدادي از آزمون هاي انجام شده روى 

اين قطعه بدين شرح است:
 استحكام سگك مطابق با استاندارد  ملي 

ايران 
برابر خوردگي  در  فلزي  اجزاي  مقاومت   •

مطابق با استاندارد  ملي ايران 
•   استحكام كششي مطابق با استاندارد ملي 

ايران  شماره 779

•  تست دوام مطابق با استاندارد ملي ايران  
شماره 779

•    تست حرارتي قطعات پالستيكي مطابق 
D451234 با استاندارد

• استحكام درز دوخت مطابق با استاندارد 
D411588

ضخامت    •
با  مطابق  تسمه 
ملي  استاندارد 
ايران  شماره 779

ي  يا ا مز
قطعه

ايجاد   -
براي  ايمني 
هنگام  كودك 
تصادفات  وقوع 
آمار  كاهش  و 
و  مصدوميت ها 

تلفات
 ارتقاي فرهنگ ايمني به دليل ايجاد انضباط 

در بين سرنشينان خودرو
-   ايجاد امكان رعايت مقررات راهنمايي و 

رانندگي در طول سفر
 - قابليت تنظيم براي استفاده كودك

- عدم اشغال فضا در خودرو و ضريب ايمني 
باالتر نسبت به صندلي كودك

زنجيرچرخ از جنس پلى اورتان
پلي  جنس  از  كه  ژله اي  چرخ هاي  زنجير 
اورتان ساخته شده از 15 سال پيش در كشورهاي 
اروپايي و  آمريكايى مورد  استفاده قرار مى گيرند 

و نسبت به زنجير 
فلزى  چرخ هاى 
ويژه  اقبال  از 
اى نزد مشتريان 

برخوردار هستند.
رش هاي  گزا
از  شده  اخذ 
آن  در  مشتريان 
حاكي  كشورها 
كه  است  آن  از 
بكار  صورت  در 
گيري صحيح از 
اين قطعه،  طول 

عمر بيشترى نسبت به  نوع فلزي آن را دارا 
هستند. اختراع قطعه مذكور در كشور آمريكا 
منجر به دريافت جايزه هايي از مراكز معتبر آن 
كشور شده است. در حال حاضر در كشورهاي 
آمريكا، كانادا، كره،  از جهان  مانند  مختلفي 
تركيه و برخي از كشور هاي اروپايي، مدل هاي 
مختلفي از محصوالت  زنجير چرخ ژله اي  و 
به مشتريان عرضه  توليد شده و  اورتان  پلي 

مي شود.
  از مهمترين مزاياي زنجير چرخ هاي ژله اي( 
پلي اورتان ) مي توان به موارد ذيل اشاره كرد .

به  نياز  بدون  و  سريع  و  آسان  نصب     •
استفاده از جك

به رينگ، الستيك،  عدم آسيب رسانى   •
قطعات جلوبندى و سيستم ABS  و آسفالت 

جاده ها
•   رانندگي آرام ، ايمن و حركت بدون لرزش 
خودرو در مقايسه با استفاده از زنجير چرخ هاي 

فلزي
•  طي مسافت طوالني تر توسط خودرو در 
صورت رعايت سرعت مجاز بدون نياز به باز 
كردن زنجير چرخ در مقايسه با استفاده از زنجير 

چرخ هاي  فلزي
درنتيجه  و  شكن  يخ  به  بودن  مجهز   •
جلوگيري از ليز خوردن خودرو در هنگام حركت 

همچنين در شروع حركت.
•        مقاوم در برابر سايش و پارگي

 الزم به ذكر است زنجير چرخ ژله اي( پلي 
اورتان )  ارائه شده توسط شركت آپكو داراي 
از  تست  هاي  گزارش  و  گارانتى  يك سال 
آزمايشگاه معتبر بوده كه برخي از اين آزمون ها 

بدين شرح هستند:
 

استاندارد  تحت  پليمري  مواد  آناليز    •
  4394/40349-FTIR

استحكام  تغييرات  و  كششي  مقاومت   •
كششي در قسمت هاي آجدار و بند

استاندارد  تحت  خوردگي  به  مقاومت   •
 D171058

•      سختي و تغييرات سختي در قسمت 
استاندارد  تحت  سگك  و  بند  و  آجدار  هاي 

 ASTM D2240
استاندارد    تحت  برودتي  ضربه   •
D,D421235در  قسمت هاي آجدار و سگك 

.
•    ضربه FW   در قسمت هاي آجدار و 

D,D421235 سگك تحت استاندارد
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در  معموال  كه  را  باكتري  يك  محققان،   
نقره اي  گلوله هاي  به  مي شود،  يافت  ماست 
نابودي  باعث  مي تواند  كه  كردند  تبديل 
ويروس ها و درمان سرماخوردگي شود. محققان 
دانشگاه كنت بلژيك، دريافتند مي توان با اتصال 
باكتري هاي  به سطح  نقره  از  كوچكي  ذرات 
در  را  ويروس ها  تخريب  قدرت  غيرمضر، 
آنها ايجاد كنند. آنها اين گلوله ها را به سوي 
به  ابتال  اصلي  عامل  «نوروويروس»  ويروس  
آنفلوانزا شليك كردند و فهميدند گلوله ها قدرت 
ويروس ها  از  را  عفوني سازي  و  آلوده سازي 
چنين  از  استفاده  معتقدند  محققان  مي گيرند. 
روشي، مي تواند در مقابله با ويروس هاي آنفلوانزا 
و سرماخوردگي مفيد واقع شود. باكتري هايي 
نوع  از  مي شوند،  استفاده  روش  اين  در  كه 
الكتوباسيل هستند كه جزو باكتري هاي مفيدند 
و در فرآورده هاي «پروبيوتيك» يافت مي شود. 
اين باكتري ها را مي توان در مايع هاي دستشويي 
دست و اسپري هاي بيني گنجاند تا مانع بروز 
سرماخوردگي شوند. نانو ذرات نقره بسيار ريز 
و  مي پوشانند  را  ويروس  اطراف  آنها  هستند. 
عملكرد آن را تحت تاثير قرار مي دهند. اكنون 
از نانوذرات نقره، در ساخت الياف ضدميكروبي 
در لباس هاي ورزشي استفاده مي شود. البته هنوز 
نگراني هايي در مورد ورود آنها به بدن وجود دارد 
چون نقره توانايي آسيب زدن به بافت هاي كبد 
و كليه را دارد اما اين محققان معتقدند با اتصال 
ذرات نقره به بدنه باكتري ها، ابعاد آنها بزرگ 
و در نتيجه مانع ورود آنها به داخل اندام هاي 

حساس بدن و ايجاد مشكل مي شود.
رينوويروس هاي تحت كنترل

طي  آمريكا،  در  علوم پزشكي  دانشمندان 
گونه هاي  رشد  توانستند  جديد  آزمايشي 
سرماخوردگي،  ويروس  شده  كشف  تازه 
سينوس ها  بافت  روي  را  «رينوويروس»، 
اين  پزشكان،  گفته  به  درآورند.  تحت كنترل 
ويروس عامل عفونت در كودكان است و اين 
دستيابي  براي  دانشمندان  به  مي تواند  يافته 
از  پيشگيري  يا  درمان  جديد  روش هاي  به 
عفونت هاي ويروسي كمك كند. اين محققان 
آنها  رشد  و  ويروس ها  تكثير  روي  مطالعه  با 
از  خاصي  انواع  در  ويروس ها  تكثير  دريافتند 
و  بيني رخ مي دهد  بافت مجاري  سلول هاي 
شناسايي مكانيسم آن، راه را براي پيشگيري و 

درمان عفونت هموار مي كند.
ژن ها در سرماخوردگي موثرند

پژوهشگران علوم پزشكي مي گويند نتايج يك 
آزمايش كروموزومي جديد نشان داده افرادي 
كه بخش انتهايي مولكول DNA آنها كوتاه تر 

از ديگران مستعد سرماخوردگي  است، بيشتر 
هستند. با بررسي اين نقاط انتهايي كروموزوم 
در افراد مختلف مي توان پيش بيني كرد كدام 
اشخاص بيشتر مستعد ابتال به سرماخوردگي 
هستند. اين نقاط در انتهاي كروموزوم «تلومر» 
ناميده مي شوند. آنها نوعي خاص از توالي هاي 
DNA هستند كه همانند تكه  هاي پالستيكي 
انتهاي بندكفش عمل مي كنند و مانع باز شدن 
رشته هاي كروموزوم  در   DNA مولكول  هاي

مي شوند.
دانشمندان به دنبال راهي براي رهايي 

از واكسن سرماخوردگي
در  تحقيق  سرپرست  شمس،  همايون 
آمريكا  تگزاس  دانشگاه  سالمت  علوم   مركز 
داده است: «تحقيق روي موش هاي  گزارش 
آزمايشگاهي نشان داده با فعال سازي هدفمند 
سلول هاي ايمني در بافت ريه، مي توان از ابتال 
از  استفاده  كرد.  جلوگيري  سرماخوردگي  به 
چنين روشي بسيار سريع است و براي مقابله 
با انواع ويروس هاي سرماخوردگي موثر خواهد 
با  مقايسه  در  درماني،  روش  اين  امتياز  بود. 
واكسن هاي سرماخوردگي است.» (واكسن بايد 
مدت ها قبل از ارتباط ويروس با بدن، تزريق 
موثر  ويروس،  انواع  بعضي  فقط روي  و  شود 

است.)
اين داروي جديد را مي توان به صورت بخور 
و استنشاق در بيني، استفاده كرد و در جلوگيري 
سرماخوردگي  كردن  ماليم  و  پيشرفت  از 
موثر است. در اين مطالعه، هدف اين بود كه 
ويروس هاي  برابر  در  را  ريه ها  دفاعي  ايمني 
با  ايمني  سلول هاي  و  بسيج  سرماخوردگي 
را غيرفعال و  بافت ريه، ويروس ها  تجمع در 
بي خطر كنند. البته اين تحقيق هنوز در مرحله 
موش هاي  روي  فقط  و  است  آزمايشگاهي 
آزمايشگاهي انجام شده و راه درازي را در پيش 

دارد تا به مرحله استفاده در انسان برسد.
گرچه تاكنون 200 نوع ويروس سرماخوردگي 
ويروس  هاي  هنوز  شده  اند،  شناخته  معمولي 
عامل 30 تا 50 درصد موارد سرماخوردگي افراد 
بالغ، ناشناخته باقيمانده و پيشگيري و درمان 
اين بيماري  ها از دغدغه هاي هميشگي جامعه 

پزشكي است. 
مطالعات نشان داده اند برخالف تصور عموم، 
آنتي بيوتيك ها بر سرماخوردگي ويروسي كامال 
مبتاليان  در  اندكي  فوايد  و  هستند  بي اثر 
سينوزيت  و  گلو  گرفتگي  حاد،  برونشيت  به 
تب،  بر  غلبه  براي  بيماران  از  بسياري  دارند. 
گرفتگي گلو و سردرد، از ضددردهاي خفيف 
سيستماتيك،  مطالعه  يك  مي كنند.  استفاده 

تك دوز  مصرف  محدود  و  كوتاه مدت  فوايد 
مصرف  اما  است  داده  نشان  را  ضداحتقان ها 
كلي  بهبود  در  نقشي  ضداحتقان ها  درازمدت 
عاليم بيماري ندارد. تجويز قطره ها يا اسپري 
نازال ضداحتقان در بزرگساالن براي مدت بيش 
از چند روز توصيه نمي شود زيرا باعث التهاب 
مزمن و راجعه مخاط خواهد شد. مطالعات نشان 
داده اند گروه آنتي هيستامين ها در بهبود عاليم 
 C آبريزش از بيني و عطسه موثرند و ويتامين
بيماري  عالمت دار  دوره  طول  كاهش  باعث 
در افراد با عفونت هاي مجاري تنفسي فوقاني 
و  هستند  اندك   فوايد  اين  چند  هر  مي شود 
آمده  به دست  نتايج  نيستند.  ارزشمند  چندان 
درباره اثربخشي زينك در پيشگيري و درمان 

سرماخوردگي هنوز هم ضد و نقيض اند.
در ميان درمان هاي خانگي سرماخوردگي، 
عجيب ترين آنها سوپ مرغ است! شايد شنيده 
باشيد كه در قرن 12 ميالدي پزشكي به نام 
درمان  براي   (Maimonides) مايمونيدس 
تجويز  مرغ  سوپ  آنفلوانزا  و  سرماخوردگي 
مي كرد. به نظر مي رسد سوپ مرغ باعث غلبه 
بدن بر سرماخوردگي و بهبود سريع تر بيماري 
مي شود. به بيمارتان توصيه كنيد مايعات بنوشد. 
سرماخوردگي و آنفلوانزا، به خصوص اگر با تب، 
است  ممكن  باشند،  همراه  استفراغ  و  اسهال 
باعث از دست رفتن آب بدن شوند. توصيه كلي 
در سرماخورده ها نوشيدن آب ساده، انواع چاي 
گياهي و آبميوه هاي تازه است. مصرف نوشابه، 
قهوه و نوشيدني هاي حاوي كافئين بايد محدود 
شود زيرا اين تركيب ها ادرارآورند و باعث كمبود 
آب بدن مي شوند. بهتر است مايعات به صورت 
(گياه  اكيناسه  گذشته  در  شوند.  مصرف  گرم 
سرماخوردگي  براي  رايج  درماني  سرخارگل) 
محسوب مي شد اما امروزه به نظر مي رسد تاثير 
ندارد.  سرماخوردگي  از  پيشگيري  در  چنداني 
در مبتاليان به آسم استفاده از تركيباتي مانند 
اكيناسه ممكن است باعث وخامت بيماري شود. 
نتايج يك مطالعه باليني در آلمان نشان داده 
است عفونت هاي با عاليم شبيه سرماخوردگي 
بهبود  سريع تر  اكيناسه  مصرف  صورت  در 
مي يابند. از سوي ديگر، اكيناسه سيستم ايمني 
بدن را تقويت مي كند. ميزان مصرف توصيه 
شده 3 تا 5 ميلي ليتر افشره يا 300 ميلي گرم 

پودر اكيناسه، 3 بار در روز است.
و  ضدويروسي  خاصيت  با  سير،   -1
ضدباكتريايي خود و نيز قابليت تقويت كنندگي 
سرماخوردگي  بهبود  باعث  ايمني  سيستم 
مي شود. به بيمار توصيه كنيد 3 حبه سير به 
3 ليوان آب اضافه كند و بگذارد آب به جوش 

كد: 91337تـازه هاي سـرماخـوردگي

HSE افسانه كاكاوند ـ واحد
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بيايد. مخلوط را از روي شعله بردارد و به آن 
نصف ليوان آبليمو و نصف ليوان عسل اضافه 
كند. مصرف روزي 3 بار از اين معجون توصيه 

مي شود. 
2- يك درمان خانگي براي سرفه كودكان 
پياز قرمز،  و بزرگساالن سرماخورده؛ مخلوط 
را  پياز  است.  قهوه اي  شكر  و  طبيعي  عسل 
پوست بكنيد و حلقه حلقه كنيد. برش هاي پياز 
را به ترتيب با اليه اي از عسل طبيعي يا شكر 
قهوه اي بپوشانيد. سپس آنها را براي 12 تا 15 
ساعت (يك شب تا صبح) به همان وضعيت 
رها كنيد. پس از گذشت اين مدت، حدود يك 
فنجان شربت شيرين پياز به دست خواهد آمد. 
اين شربت حاوي ميزان قابل توجهي ويتامين ها 
و موادمعدني است كه از پياز و عسل به دست 
سرفه  بهبود  و  گلو  شدن  نرم  باعث  و  آمده 

مي شود. 
طبيعي  و عسل  تازه  آبليموي  تركيب   -3
سرفه را درمان مي كند و از تعداد دفعات حمله 
طبيعي  عسل  مي كاهد.  تحريكي  سرفه هاي 
همراه با موم، اثر ضدويروسي و ضدباكتريايي 
دارد. ويتامين C و آنتي اكسيدان هاي موجود 
در ليموي تازه سيستم ايمني را تقويت و بهبود 

را تسريع مي كند. 
4 - چاي به ليمو و زبرفون، چاي نسترن، 
چاي آويشن، چاي رزماري، چاي مرزنجوش و 
چاي اسطوخدوس همگي آثار ضدسرماخوردگي 
دارند. دم كرده خانگي آويشن، چاي زعفران و 
چاي نعناع ضدسرفه اند. از بيمار بخواهيد 2 تا 
3 عدد فلفل را به تنهايي يا همراه با كمي زيره 

به آرامي بجود. 
احتقان  درمان  براي  ماهور  گل  چاي   -5
سينه و سرفه در سرماخوردگي و آنفلوانزا توصيه 
مي شود. اين گياه همانند يك داروي خلط  آور 
آن مي شود.  رقيق شدن  باعث  و  اثر مي كند 
برگ هاي خشك شده گل ماهور را 10 دقيقه در 

آب جوش قرار دهيد. جوشانده حاصل 
را با عسل طبيعي شيرين كنيد. 

6-چاي زنجبيل خاصيت 

ويروس كشي دارد و احتقان را برطرف مي كند. 
براي تهيه اين نوع چاي، 2 قاشق غذاخوري 
براي مدت  آب  فنجان  در 2  را  تازه  زنجبيل 
15 دقيقه بجوشانيد سپس آن را از روي شعله 

برداريد و 10 دقيقه صبر كنيد تا خنك شود. 
چه  و  سرد  مرطوب(چه  هواي  تنفس   -7
گرم)در تسكين گرفتگي بيني و گلودرد موثر 
گرم  آب  دوش  گرفتن  موثر،  راه  يك  است. 
است. توصيه كنيد بيمار بخار آب را استنشاق 

و از دستگاه بخور استفاده كند. 
8- به خاطر بسپاريد تميز كردن بيني در 
فرد سرماخورده بسيار مهم است. به بيمار ياد 
از  استفاده  با  را  باكتري ها  و  موكوس  بدهيد 

سرم شستشو يا محلول دست ساز از بيني 
خارج كند. انجام اين كار 2 تا 4 بار و 

حداكثر ساعتي يكبار در روز توصيه 
مي شود. البته فين كردن بايد با 
فين  با  شود.  انجام  ماليمت 

است  ممكن  شديد،  كردن 
ترشحات چركي به مجاري 

گوش رانده شوند. 

9- گرم نگه داشتن بدن 
و استراحت به خصوص اوايل 
سرماخوردگي يا آنفلوانزا باعث 

تقويت بيشتر سيستم ايمني 
بيماري  با  مبارزه  در  بدن 

مي شود. در صورت بروز تب، 
به خصوص در كودكان، پاشويه 

با جوشانده ختمي موثر است.
آب  بيمار  است  بهتر   -10

كند.  غرغره  گرم  نمك 
نمك  آب  كردن  غرغره 
رقيق، خلط گلو را تخليه 
را  گوش  گرفتگي  و 

 4 مي كند.  برطرف 

بار غرغره كردن در روز توصيه مي شود. 
يا  نعناع  قطره  از  بخواهيد  بيمار  از   -11
اكاليپتوس براي تنفس راحت تر كمك بگيرد. 
التيام بخشي روي مخاط  تركيبات نامبرده اثر 

آسيب ديده بيني دارند. 
درد  بهبود  براي  مي شود  توصيه   -12
سينوس ها در سرماخوردگي، روزانه 3 تا 4 بار 
كمپرس گرم روي نواحي سينوس گذاشته شود. 
سرماخورده ها  است  بهتر  اينكه  آخر  نكته 
هنگام خواب بالش اضافي زير سر خود بگذارند. 
باال بردن ارتفاع سر هنگام خواب به باز شدن 

مجاري هوايي سينوس ها كمك خواهد كرد.
منبع: مديكال نيوز تودي
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مشاركت يك مفهوم تاريخي است كه ريشه 
به  دارد.  افكار مذهبي  و  امور عمومي  اداره  در 
در  مشورت  مبناي  بر  مشاركت  مثال،  عنوان 
اسالم تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته 
است. قرآن كريم به طور صريح مديران را مكلف 
مي كند در اموري كه نياز به تحقيق و تفحص 
دارند بر مبناي مشورت به تصميم گيري بپردازند. 
مديريت مشاركتي عليرغم قدمت تاريخي خود، 
از انقالب صنعتي به صورت علمي مورد  بعد 
بررسي قرار گرفت. نظام مديريت مشاركتي يكي 
از نظام هاي مديريتي پوياست كه نقش مهمي 
در توسعه منابع انساني سازمان ايفا مي كند. در 
نظام پيشنهادها، كاركنان به عنوان ابزار اجرايي 
مديريت مشاركتي است. در اين نظام كليه افراد 
سازمان درباره روش هاي حل مسائل و ارتقاي 
بهره وري، فعاالنه انديشه كرده و حاصل آن را در 
قالب طرح ها و پيشنهادها به سازمان ارائه مي كنند 
و بدين طريق، يك نظام همفكري و هم انديشي 
براي رسيدن به اهداف سازمان به وجود مي آيد. 
اين نظام كه مبتني بر اصل انسان مداري است، 
براي افكار و خالقيت هاي كليه اعضاي سازمان 
ارزش قائل است و به عنوان يك نظام مطلوب 
و كارآمد مديريتي هم از لحاظ نظري و هم از 
لحاظ عملي آزمون هاي موفق خود را گذرانده 
است. نظام پيشنهادها از دهه 1950 در شركتهاي 

كشور ژاپن به كار گرفته شد توليدي- خدماتي 
سوي  از  سپس  و 

شركت هاي ديگر كشورهاي جهان پذيرفته و 
معمول شد. اين نظام از دهه 1360 در شماري 
از شركت هاي صنعتي كشور ايران نيز به اجرا 
گذاشته شد و با توجه به كاميابي هايي كه در اين 
گروه از شركت ها به دست آمده، مورد استقبال 
ديگر شركت ها و سازمان هاي صنعتي، توليدي 

و خدماتي قرار گرفته است.
پيشنهاد به فكر يا ايده اي گفته مي شود كه به 
واسطه دانش و تالش يك فرد يا افراد شكل 
گرفته است . گاهي بر اثر تجارب خود و ديگران، 
فكر كردن، مطالعه و نظير اين ها، جرقه اي در 
ذهن زده مي شود. فرد مي بايست بالفاصله ايده 

ايجاد شده را يادداشت و سپس تكميل كند.
موضوع ايده يكي از موارد زير خواهد بود:

- يك فكر جديد براي بهتر شدن كار.
- ايده اي براي افزايش بهره وري فعاليت هاي 

سازماني و ارتقاي آن.
- ايده اي براي افزايش رفاه و ايمني كاركنان.

- يك راه حل جديد براي حل يك مشكل.
در  تحول  ايجاد  براي  جديد  برنامه  يك   -
سازمان و بهبود خدمات و افزايش اثربخشي و 

كارآيي در امور.
- ابداعي نوع به منظور تحول در ارايه خدمات 

جديد.
 WANTED)پيشنهاد فراخوان  فن 

:(SYSTEM
فن فراخوان پيشنهاد تكنيكى است كه نظام 
پيشنهادها با اعالم معضالت مهم كه سازمان 
به آن مبتالست، خواهان ارائه راه حل توسط 

كاركنان، مديران، و ارباب رجوع است.
اصول نوآوري:

نوآوري هيچ گاه به گونه اي سيستماتيك، 
هدفمند و سازمان يافته شكل نمي گيرد. 
بيشتر نوآوران، پديده هاي خود را در اثر 
شانس و جرقه يكباره هوششان 
ارائه كرده اند و نه با پشتكار 
بسياري  اما  زياد  زحمت  و 
و  تدريس  قابل  نوآوري ها  از 
و  راه  كه  چرا  نيست؛  يادگيري 
كه  ندارد  وجود  مناسبي  روش 
به افراد ياد بدهيم چگونه باهوش 
و باذكاوت باشند. تقريبا 90 درصد 
اثربخش  و  كارآمد  نوآوري هاي 
بر همين اساس شكل مي گيرد. 
اما اصول نوآوري چيست؟ قطعا 
نوآوران استثنايي نيز در صورت 
مي توانند  اصول  اين  از  پيروي 
دو  شامل  اصول  اين  باشند.  اثربخش 
دسته است تعدادي از آن مواردي كه بايد 

انجام دهيم و بخشي كه بهتر است انجام ندهيم. 
آنچه بايد انجام دهيم:

1- نوآوري سيستماتيك و هدفمند با تحليل 
فرصت ها آغاز مي شود. اولين قدم، تفكر در مورد 
آن چيزي است كه آن را منابع فرصت هاي نوآوري 
مي ناميم. اين منابع در محيط هاي مختلف داراي 
اهميت متفاوت اند . براي مثال «جمعيت شناسي» 
ارتباط چنداني با نوآوري فرآيندهاي صنعتي ندارد.
2- نوآوري هم مفهومي است و هم ادراكي. 
دومين اصل اجباري در نوآوري همانا سركشي، 
سوال كردن و گوش كردن است. نوآوران موفق 
از هر دو نيم كره مغز خود خوب استفاده مي كنند. 
آنها به ارقام، آمار و مردم نگاه مي كنند و تحليل 
مي  كنند كه «چه نوع نوآوري براي فرصت هاي 
تا  مي كنند  سعي  آن ها  است؟»  الزم  موجود 
انتظارات، ارزش ها و نيازهاي مصرف كنندگان و 

استفاده كنندگان را درك كنند.
3- نوآوري اثربخش بايد ساده و هدفمند باشد. 
تنها بايد به يك كار پرداخت. البته ساده نيست، هر 
چيز ساده اي ابتدا با مشكل مواجه مي شود. بهترين 
نوآوري آن است كه مردم درباره اش بگويند: عالي 

است، چرا ما تا به حال به آن فكر نكرده  بوديم.
4- نوآوري هاي اثربخش كوچك اند و بزرگ 
نيستند. آن ها در يك جهت مشخص خواهند بود. 
ايده هاي بزرگ با برنامه ايجاد انقالب و تحول 
در يك صنعت، احتمال انقالب موفقيت بسيار 

پاييني دارند.
5- هدف نوآوري در راستاي رهبري است. 
به  شدن  تبديل  خاطر  به  الزاما  نبايد  نوآوري 
يك فعاليت بزرگ باشد. چون هيچ كس قادر به 

پيش بيني اين مساله نيست.
آنچه نبايد انجام دهيم:

1-  نبايد سعي كنيم باهوش باشيم. نوآوري ها 
توسط افراد عادي و معمولي صورت مي گيرد.

پراكنده  و  متنوع  فعاليت هاي  به  نبايد   -2
پرداخت. فعاليت ها بايد قانونمند باشند.

3- نبايد سعي كنيم نوآوري را در آينده اجرا 
كنيم. نوآوري مي تواند پيامدهاي بلند مدتي داشته 
باشد و شايد تا 20 سال آينده به بلوغ خود نرسد. 
كه  نمي كرد  تصور  كسي  دهه 70  ابتداي  در 
رايانه ها تا اين اندازه بر چگونگي و روش انجام 

كارها تاثير داشته باشند.
طور  به  پيشنهادها  نظام  طراحى  از   هدف 
كلى زمينه سازى براى تحقق مشاركت كاركنان 
در محيط هاى كارى، ارتقاى بهره ورى دستگاه، 
بهينه سازى و تامين رضايت كاركنان، مراجعه 

كنندگان و مشتريان است .
منبع: وب سايت شركت نرم افزار بهبود(سامانه 

جامع نظام پيشنهادها)

ايده هاي خالق ابزاري براي سازمان ها
كد: 91338 روشنك سپاسيان – واحد روابط عمومي
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انواع  و  لپ تاپ   همراه،  تلفن  گوشى هاى   
تبلت از جمله دستگاه هايى هستند كه مى توانند 
اطالعات مختلف كارى، خانوادگى و خصوصى 
شما را دربربگيرند و به همين دليل درصورت 
مفقودى و يا به سرقت آنها جدا از بحث هاى مالى 
ممكن است مشكالت ديگرى هم در انتظار شما 

باشد. 
به دنبال استقبال مردم از گوشى هاى هوشمند 
و گران قيمت متاسفانه استقبال كيف قاپان و 
سارقان هم از اين گوشى ها بيشتر شده و در موارد 
بسيار زمانى كه به عنوان مثال فرد در خيابان در 
حال مكالمه با گوشى است، فرد ديگرى با موتور 
و يا حتى پياده به او نزديك شده و گوشى يا تبلت 
او را به راحتى و به سرعت مى قاپد و تازه از اين 
لحظه است كه پس گرفتن دستگاه مورد نظر و 
جلوگيرى از سوءاستفاده از اطالعات داخل آن 
اهميتى ويژه پيدا مى كند اما با اين وجود بسيارى 
دقيقا نمى دانند هنگام مواجهه با چنين مشكلى 
بايد كار را از چه طريق و چه مجرايى پيگيرى 

كنند. 
در مورد برخى از كاالها مانند گوشى تلفن 
همراه امكان رديابى و شناسايى كاالى مسروقه تا 
حدودى وجود دارد و شخص مالباخته در صورتى 
كه شماره سريال گوشى موبايل را داشته باشد، 
مى تواند به پيدا شدن گوشى سرقتى خود اميدوار 
دست  به  او  گوشى  كه  شرطى  به  البته  باشد 

اوراق چيان نيفتاده باشد.
بنا بر اعالم فعاالن بازار موبايل اين احتمال در 
مورد كاالهايى نظير هاردديسك، حافظه فلش، 
تبلت و لپ تاپ باختگان به مراتب ضعيف تر و گاه 
حتى بعيد است و شايد بهتر باشد كه فرد قيد 

لپ تاپ سرقتى خود را بزند! 
تجربيات افرادى كه پس از سرقت موفق به 
پس گرفتن وسيله خود شده اند نشان مى دهد 
كه در بسيارى موارد فردى معتاد براى تامين 
هزينه هاى اعتياد خود دست به سرقت اين اقالم 
مى زند و با توجه به اين كه كااليى مانند گوشى 
از خارج  است؛ پس  نياز همگان  مورد  موبايل 
كردن سيم كارت از آن، گوشى يا تبلت باقى 
مانده را با قيمتى اندك به فردى كه هيچ اطالعى 
از مسروقه بودن آن ندارد مى فروشند اما گفته هاى 
فعاالن صنفى بر اين نكته داللت دارد كه در 
بسيارى موارد هم اين كاالها از تهران خارج شده 

و در شهرستان هاى مجاور به فروش مى رسند.
همچنين ممكن است افراد به اوراق گوشى 
يا لپ تاپ دست زده و قطعات مختلف آنها را 
به تعميركاران بفروشند كه البته در اين زمينه 
هشدارهاى متعددى به تعميركاران داده شده و 
تاكيد شده است در صورت مواجهه با اين موارد 

مجازات هاى مختلفى در انتظار فرد خاطى خواهد 
بود. اين اتفاق به گفته برخى فعاالن بازار موبايل 
از سيستم ناقص شناسايى و كدگذارى كاالهاى 
كامپيوترى و ديجيتالى در كشور ما نشات مى گيرد؛ 
چرا كه در ساير كشورها امكان شناسايى لپ تاپ 
يا مك آدرس  لپ تاپ  از طريق شماره سريال 
كارت شبكه وجود دارد و صاحب كاال با ارائه اين 
كد به سازمان هاى مربوطه مى تواند در صورت 
اتصال لپ تاپ به اينترنت، يا ارائه لپ تاپ براى 
فروش كاالى خود را بيابد. البته در كشور ما هم 
گفته مى شود كه چنين امكانى وجود دارد اما با 
اين حال در موارد متعدد فرد مال باخته به نتيجه 

دلخواه خود نرسيده و در نهايت ناكام مى ماند.
به عبارت ديگر مى توان اين طور نتيجه گرفت 
كه ظاهرا در كشور ما چنين سيستمى چندان 
قوى عمل نمى كند. عالوه بر اين در موارد متعدد 
هستند مالباختگانى كه شماره سريال يا مك 
آدرس لپ تاپ يا گوشى و تبلت خود را ندارند و به 
اين ترتيب به ناچار قيد وسيله سرقتى را مى زنند. 

اما براى جلوگيرى از اين مشكل نرم افزارهاى 
متعددى طراحى و وارد بازار شده كه استفاده و 
نصب آنها مى تواند تا حد بسيارى مشكل را 
برطرف كند. دراين زمينه در حال حاضر چندين 
پرداخت  با  مى توانيد  كه  دارند  وجود  سرويس 
هزينه اى از آنها خدمات الزم را بگيريد اما چندين 

سرويس رايگان نيز وجود دارد. 
در اين ميان تمامى سرويس هاى رديابى به 
شكلى مشابه كار مى كنند و كافى است شما يك 
نرم افزار رديابى بر روى دستگاه خود نصب كرده 
و يك حساب كاربرى با سرويس مورد نظر برقرار 

كنيد. 
اگر شما پلتفرم خود (حال مى خواهد لپ تاپ 
باشد يا تبلت) را گم كرديد مى توانيد به وب سايت 
سرويسى كه حساب كاربرى ساختيد رفته و وارد 
حساب خود شويد سپس مى توانيد مكان دستگاه 

خود را يافته و از راه دور آن را كنترل كنيد. 
رديابى لپ تاپ گم  باشيد  البته دقت داشته 
شده يا به سرقت رفته بسيار مشكل تر از يك پيدا 
كردن يك گوشى هوشمند است. يك گوشى 
به  اوقات خاصى  در  زياد  احتمال  به  هوشمند 
طور مكرر به يك شبكه متصل شده و در حالت 
standby قرار مى گيرد بنابراين آن سرويس 
مربوطه قادر است مكان دقيق گوشى هوشمند را 

به شما اطالع رسانى كند. 
اما اگر يك لپ تاپ خاموش باشد يا به يك 
شبكه واى فاى متصل نباشد سرويس مربوطه 
قادر نيست مكان دقيق آنرا به شما گزارش كرده 
و يا امكان كنترل از راه دور را در اختيار شما قرار 
دهد و به همين دليل مى توان گفت كه در حالت 

كلى احتمال پيدا كردن مجدد موبايل سرقت شده 
به مراتب بيشتر از لپ تاپ است. 

حدى  تا  تواند  مى  كه  ديگرى  نكته  اما 
نگرانى هاى شما را پس از به سرقت رفتن يا 
گم شدن دستگاهتان كاهش دهد رمزگذارى 
داده هاى آن است به همين دليل توصيه مى شود 
محتويات لپ تاپ خود را با استفاده از نرم افزارهاى 
مناسب رمزنگارى كنيد چراكه با اين كار مى توان 
پوشه هاى  و  فايل ها  براى  امنيتى  اليه  يك 
اجازه  و  كرده  ايجاد  لپ تاپ  در  خود  شخصى 
دسترسى به محتويات آن را از افراد غيرمجاز 
بگيريد.  همچنين نرم افزارهايى هم وجود دارند 
كه به هنگام نصب آنها بايد شناسه كاربرى و 
پسورد خود را در سايت مربوط به آنها ايجاد كنيد 
تا پس از به سرقت رفتن با وارد كردن شناسه 
كاربرى و پسورد خود بر روى سايت مكان آن 
را پيدا كنيد. گفته مى شود گاهى برخى از اين 
نرم افزارها حتى اين امكان را مى دهند كه از فرد 
سارق از طريق لپ تاپ يا گوشى به سرقت رفته 

چند عكس بگيريد. 
عالوه بر اين گفته مى شود به  كمك برخى 
از اين نرم افزارها حتى مى توانيد در سريع ترين 
سوء  استفاده  هرگونه  از  پيش  و  ممكن  زمان 
احتمالى از اطالعات محرمانه خود، با ارسال يك 
سيگنال فعال سازى از طريق اينترنت يا پيامك، 
تمام اطالعات محرمانه خود را پنهان و حتى 
آنها را حذف كنيد همچنين مى توانيد رايانه را از 
راه دور قفل كنيد تا هيچ كاربرى پيش از وارد 
كردن گذر واژه صحيح نتواند از آن استفاده كند 
اما در هر صورت با داشتن نرم افزار يا بدون آن، 
در هر صورت راه پيگيرى سرقت انواع گوشى، 
تبلت و لپ تاپ از اين قرار است كه شما ابتدا 
به نزديك ترين مركز خدمات ارتباطى مراجعه 
كرده و درخواست كنيد كه ابتدا سيم كارت شما 
سوزانده شود تا احتمال سوء استفاده هاى احتمالى 

از بين برود. 
در مرحله بعد با مراجعه به نزديك ترين پاسگاه 
يا دادسراى نيروى انتظامى مشخصات وسيله 
مسروقه را اعالم مى كنيد تا پس از آن نامه اى 
خطاب به تمامى اپراتورهاى تلفن همراه ابالغ 
شود تا در صورتى كه فرد سارق از گوشى يا تبلت 
شما براى سيم كارت هر يك از اپراتورها اقدام كرد 

امكان پيگيرى آن وجود داشته باشد. 
درنهايت با توجه به اين كه بخش عمده اى از 
افرادى كه دچار اين مشكل مى شوند در انتها از 
بازيابى دستگاه خود نااميد مى شوند شايد همچنان 
از وقوع  بهترين راه توجه فراوان و پيشگيرى 

اتفاقات اين چنينى باشد. 
منبع: خبرگزاري ايسنا

كد: 91339هنگام سرقت موبايل و تبلت چه بايد كرد؟! 



40

نشـريه تخصصـي
شركت تام ايران خودرو
شماره 9 |  مهر 92

گونـاگون

كد: 1091340 غذايى كه هوش را از بين مى برد
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در رژيم غذايى ما برخى از مواد غذايى يافت 
مى شوند كه ما با خوردن آنها به كند ذهنى و 

نابودى هوش بيشتر كمك مى كنيم.
 همه ما با آن دسته از مواد غذايى كه باعث 
حمالت قلبى، چاقى، سرطان و ديگر موارد ذكر 
نشده اى كه تند و زننده هستند آشنا هستيم. اما 
در واقع خوراكى هايى وجود دارند كه خوردن آنها 

باعث نابودى هوش مى شود.
اين دسته از مواد غذايى شامل الكل، مواد 
 غذايى كم ارزش، قندهاى مصنوعى است كه 
بنابراين  باعث بيمارى هاى فوق الذكر مى شود 
آنچه براى باقى ماندن در بدن بد است كه به 

خوبى در مغز ذخيره نشود.
اگر ما تعادل بين سالم و ناسالم بودن مواد 
غذايى را مديريت كنيم، قطعا به ما اجازه داده 
مى شود تا از خوش گذرانى هاى گاه به گاه، بيش 

از حد لذت بريم.

1- الكل
قطعا براى شهرت الكل به عنوان قاتل مغزى 
خود متعجب نمى شويم. ما معموال از پيامدهاى 
مخرب و ويرانگر الكل بر كبد خود آگاهى داريم 
اما اين در حالى است كه الكل همچنين مى تواند 
وارد  نيز  مغزى  سلول هاى  به  جدى  صدمات 
كند. عوارض جانبى شناخته شده از الكل شامل 
سوء  است.  تمركز  عدم  و  حافظه  لغزش هاى 
مصرف طوالنى مدت الكل نيز باعث اختالل در 

قواى شناختى مى شود.

2- تنقالت 
برگرها، سرخ كردنى ها و چيزهايى شبيه آن 
ما را دچار وسوسه  مى كند اما خوردن اين مواد 
چربى ها  مى شود  شدن  انباشته  باعث  غذايى 
كه اين امر اعتياد را به وجود مى آورد. مصرف 
نامحدود تنقالت مانع توليد «دوپامين» مى شود 
كه ماده شيميايى «شادى» در بدن ما است و 
عالئمى را به وجود مى آورد كه با نوسان اخالقى 

و افسردگى ارتباط دارد.
3- محصوالت غذايى غنى از قند

كه مسبب مشكالت  ذخيره شده  قند هاى 
عصبى است. مصرف بيش از حد قند منجر به 
كاهش توليد يك ماده شيميايى در مغز مى شود 
كه به عنوان فاكتور نوروتروفيك مشتق شده 

از مغز شناخته شده است. نبود اين ماده باعث 
اختالل در يادگيرى و همچنين به خاطر سپردن 
مى شود. طبيعت اعتياد آور شكر عواقب بلند مدتى 
به همراه دارد به طورى كه بر توانايى يادگيرى 
تاثير مى گذارد و مهارت هاى شناختى را تضعيف 

مى كند.
4- مواد غذايى سرخ شده

مواد غذايى سرخ شده، به سبك پخت جنوبى 
در جنوب شرقى آمريكا به عنوان «كمربند سكته 

مغزى» شناخته شده است.
سطوح باالى چربى و كلسترول موجود در 
شريان  ديواره هاى  بر  شده  سرخ  غذايى  مواد 
عدم  مى كند؛  رسوب  مغز  به  خون  تامين 
خون رسانى كافى در نهايت باعث سكته مغزى 
مى شود. بنابراين، هنگامى كه در رژيم غذايى به 
طور منظم شامل مواد غذايى سرخ شده باشد، 
شما بيشتر با دردسر و مشكالت مواجه مى شويد.

5-وعده هاى غذايى منجمد شده
اكثر افراد در زندگى خود به دليل زمان كمى 
كه دارند مجبور مى شوند كه غذاهاى خود را فريز 

كنند.
مصرف مواد غذايى يخ زده، به طور منظم 
مى تواند خطر ابتال به بيمارى آلزايمر را افزايش 
تخريب  كه  عقل  زوال  به  همچنين  دهد 
سلول هاى مغزى در طول زمان است،  منتهى 

شود.

6- محصوالت غذايى شور 
قندى،  مواد  مانند  درست  غذايى شور  مواد 
مى تواند اعتياد آور باشد و با عواقب خطرناك 

همراه باشد.
سديم در تغييرات فشار خون شناخته شده 
است اما نكته اينجاست كه آيا مى دانيد كه اين 
ماده مى تواند همچنين توانايى هاى تفكر ما را 
ما  به  براى هر چيزى پزشكان  مختل سازد؟ 
توصيه نمى كنند كه مصرف نمك را كم كنيم. 
نمك، به عنوان يك ماده نگهدارنده در ترشى ها 
استفاده مى شود، پس از زياده روى در خوردن آن 

خوددارى كنيد.

7- پروتئين هاى فرآورى شده 
و  مى شوند  فرآورى  پروتئين ها  كه  زمانى 
تبديل به سوسيس، پپرونى و كالباس، مى شوند 

پروئتين ها خطرناك مى شوند. مواد نگهدارنده، 
مانند نيترات سديم، زمانى كه در فرآورى گوشت 
با پروتئين ها تركيب مى شود بسيار سرطان زا 

مى شوند.

8- نيكوتين
مصرف  باال  ميزان  به  كه  زمانى  نيكوتين 
مى شود به دليل كاهش عرضه خون و اكسيژن 
به مغز به عنوان عامل سرطان شناخته مى شود. 
عالوه بر اين، سفت  شدن مويرگ ها و تأثير بر 
عملكرد انتقال دهنده هاى عصبى و انتقال مواد 
شيميايى در بدن از ديگر عوارض آن به شمار 

مى آيد.

9-  شيرين كننده هاى مصنوعى
كه  موضوع  اين  به  نسبت  ما  از  بسيارى 
شيرين كننده هاى مصنوعى در زندگى ما فاقد 
آسيب هستند داراى تصور غلط هستيم. استفاده 
به  نهايت  در  مصنوعى  شيرين كننده هاى  از 

آسيب هاى مغزى منتهى مى شود.

10-چربى هاى ترانس 
 (trans fats) ترانس  چربى هاى 
مايع  روغن هاى  به  هيدروژن  افزودن  هنگام 
گياهى(عمل هيدروژنه كردن)، براى باالبردن 
نقطه ذوب آنها (جامد كردن) جهت افزايش طول 
عمر و پايدارى شان به وجود مى آيند. چربى هاى 
ترانس در روغن هاى شيرينى پزى، روغن نباتى 
جامد، مارگارين ها، شيرينى ها، غذاهاى حاضرى، 
غذاهاى سرخ شده مثل پيراشكى و سيب زمينى  
روغن هاى  با  كه  غذاهايى  ساير  و  سرخ كرده 
هيدروژنه، پخته يا سرخ شده اند، يافت مى شوند. 
مصرف چربى هاى ترانس خطر ابتال به بيمارى 
كرونر قلبى را افزايش مى دهد؛ در طى يك دوره، 
ما را با درد و رنج يك سكته مغزى حساس 
مواجه مى سازد همچنين، مصرف اين نوع چربى 
سبب كم شدن حجم مغز مى شود كه در نهايت 

به بيمارى آلزايمر منتهى مى شود.

منبع:
خبرگزاري فارس
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ضمن تشكر از همكاراني كه در مسابقه پيامك شماره هشت 
تام نامه شركت كرده اند، به اطالع مي رساند كه مهلت شركت در 

دوره جديد مسابقات تا 15 آبان ماه تعيين شده است.
بر اساس نظرسنجي دوره اخير مطلب آقاي حجت اله نادري 
به عنوان مطلب برتر از ديد مخاطبان انتخاب شد همچنين به 
قيد قرعه آقاي رضا ناصري و سركار خانم ليال صديق همگي 

از گروه كنترل و ابزار دقيق به عنوان برندگان مسابقات پيامكي 
تام نامه انتخاب شدند.

مشاركت اين گروه در مسابقات پيامكي تام نامه مثال زدني است.
تام نامه  بعدي  مسابقه  در  شركت  جهت  محترم  همكاران 
شماره  به  را  خود  نظر  مورد  مطلب  به  مربوط  كد  مي توانند 

30004897 به صورت پيامك ارسال كنند.

مسابقه پيامكي شماره 9 تام نامه 

كاريـكاتور

گونــاگون
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- از خدا پنهان نيست،  شما هم كه غريبه نيستيد، حقوق 
ماهانه ى من چيزى در حدود 800 هزار تومان است! كمى 
كم تر يا بيش تر. اين حقوق را با جان كندن و نويسندگى و 
كار فرهنگى به دست مى آورم و از جايى حقوق ثابت ندارم 
و اگر يك ماه نتوانم بنويسم، حقوقى هم نخواهم داشت! از 
مال دنيا يك ماشين و يك خط موبايل هم دارم كه سندشان 
به نام خودم هست! چيز ديگرى كه قابل عرض باشد، قابل 
عرض ندارم. اما در همين شهر من و شما - كه زندگى تان 
شايد كمى بهتر از من باشد - كسان ديگرى هم  زندگى 
مى كنند. البته شايد شما االن با خواندن اوضاع مالى من آرزو 
داشته باشيد مثل من باشيد، اگر اين طورى است، خاك عالم 
بر سر من كه اين قدر ناسپاسى مى كنم... برگرديم كه كسان 

ديگرى جز من و شما در ايران زندگى مى كنند! 

- چند سال پيش در يك برنامه  راديويى مهمانى داشتيم 
كه فعاليت اقتصادى مى كرد و چون آدم موفقى بود، مهمان 
برنامه شده بود. در استوديو و قبل از شروع شدن برنامه، يكى 
از همكاران خيلى صادقانه از او پرسيد: درآمد ماهيانه شما 
چقدر است؟ آن مهمان ثروتمند هم خيلى صادقانه پاسخ داد: 
حدود 9 ميليارد تومان! همكار ما كه با شنيدن 9 ميليارد آب  
دهانش توى گلويش پريده بود، با حالتى ترسيده و خجالتى 
چند بار سرفه كرد و گفت: من هم حدود يك ميليون تومان 
به  زديم  را  قضيه  و  خنديديم  همه  بعد  مى گيرم!  حقوق 

مسخره بازى تا برنامه شروع شود. 

- ديگر همه مى دانيم كه با وجود همه ى تحريم ها و 
تنگنا ى اقتصادى و گرانى و تورم در مام  ميهن كه اين روزها 
از هر تريبونى مطرح مى شود،  كشورمان ركورددار ورود پورشه 
و مازراتى و خودروهاى لوكسى مثل المبورگينى در منطقه 

است! يعنى ماشين هايى را كه عرب ها و خود اروپايى هاى 
پول ندارند بخرند، مردم ما مثل آب نبات مى خرند و سوار 
مى شوند! مردم كه مى گويم، نه همه مردم، بلكه منظور از 
مردم، تعدادى از مردم است كه مردم ترند، چون من و شما 

هم مردميم ولى مازراتى نداريم. 

- يك بار با خودم فكر كردم و گفتم برنامه ريزى مى كنم 
را  مادرم  مى خرم  مازراتى  و  مى كنم  جمع  را  پول هايم  و 
مى برم امام زاده داوود! نشستم حساب كردم ديدم بهترين 
مدل مازراتى االن 925 ميليون تومان قيمت دارد. با خودم 
گفتم با توجه به تورم، قيمتش را يك ميليارد حساب مى كنم، 
چون آن موقع كه پول هاى من جمع بشود، مازراتى هم كلى 
گران تر شده است. بعد حساب كردم كه اگر 300 هزار تومان 
از آن 800 هزارتومان حقوقم را بخورم و باقى را پس انداز 
كنم، با ماهى 500 هزار تومان پس انداز حتي اگر 120 سال 

هم عمر كنم فقط رينگ مازراتى را مى توانم بخرم! 

- شما فكر مى كنيد آن هايى كه درآمد ماهانه شان به 
ميليارد است، چه بايد بكنند؟ بنده هاى خدا حق دارند مازراتى 
سوار بشوند، پول اگر به درد جان آدم نخورد، به چه دردى 
مى خورد! من تعجب مى كنم كه دولت مى خواهد جلو ورود 
ماشين هاى لوكس را به كشور بگيرد. من خودم با همين 
حقوق گاهى وقتى با همسرم براى خريد مى رويم، صندوق 
عقب ماشين را پر مى كنيم از هر چه به دردمان مى خورد 
انتظار داريد ميلياردرها پول شان را خرج  و نمى خورد! بعد 
نكنند؟ اى دولت مردان، نسل من در دهه ى 60 فقط عكس 
ماشين هاى لوكس را در مجله ى «ماشين» ديد و كف كرد، 
بگذاريد دست كم اين نسل جديد، خود ماشين ها را ببينند و 

كيف كنند.

5 روايت از چگونگى ورود يك خودرو لوكس به مام  ميهن!
رضا ساكى
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