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استفاده از مطالب نشريه با ذكر منبع مجاز است

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

متمركز  بشوند.

رئيس جمهور:

از شما كارگران، از شما صنعتگران، متشكر و 

سپاسگزارم كه در توليدات صنعتی مان رشد  قابل 

مالحظه ای داشتيم. سال جديد، سال پيشرفت 

برای  بيشتر  برای ملت عزيز و اشتغال  بيشتر 

جوانان ما خواهد بود.

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

مدير عامل ايران خودرو:

ايران خودرو بزرگترين بنگاه توليدي كشور است 

و عالوه بر نقش غيرقابل انكار در مباحث اقتصادي 

و صنعتي، همواره رتبه هاي برتر شركت هاي 

گروه اشتغالزائي در ارزيابي شركت هاي برتر 

ايران را در اختيار داشته است.
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نگــاهسخن سر دبير

»دستيابي به تعادل ميان محيط زيست، جامعه و اقتصاد به منظور برآورد ساختن نيازهاي حاضر، بدون 
لطمه وارد كردن به فرصت هاي نسل آينده براي دستيابي به نيازهايشان امري ضروري است.«1

فعاليت هاي صنعتي همواره به دنبال خود يك سلسله مخاطرات براي محيط زيست و ما به وجود مي آورند 
كه پايش و كنترل آن براي جلوگيري از ايجاد هرگونه آسيبي جزو وظايف الينفك فرآيندهاي فعاليت صنعتي 

هر سازمان است.
اين موضوع از آن جهت مورد توجه قرار مي گيرد تا ضمن توسعه و پيشرفت، جداي از فعاليت اقتصادي 
همواره بايد توجه خود را به موجودات و همه جانداراني كه حق زندگي دارند، معطوف كرد. از اينجاست كه 

اين امر بايد به عنوان يك مسووليت اجتماعي در ادبيات فعاليت سازمان ها به عنوان پله اول راه باشد.
استانداردهاي جهاني نيز در تالشند تا اين وظايف را به صورتي نظام مند گردآوري كرده و نقشه راهي در 

اين حوزه براي سازمان ها باشند.
 آخرين استانداردها در حوزه سيستم مديريت يكپارچه مربوط به سال 2008 بود كه ويرايش جديد آن تا 
چندي ديگر عرضه مي شود و شركت تام نيز مانند شركت مادر خود )ايران خودرو( در حال ايجاد بستر مناسب 

براي جاري سازي آن است.
تام از جمله شركت هايي محسوب مي شود كه همواره در انجام مسووليت هاي اجتماعي به خصوص در 
زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست پيش قدم بوده و ضمن روزآمد كردن خود در اين حوزه، امسال با 
برگزاري يك دوره  به  اقدام  آمد،  به وجود   ISO 9001:2015 استاندارد تغييرات عمده اي كه در  به  توجه 
آموزشي براي كليه نمايندگان واحدهاي مربوطه كرد؛ چرا كه تام همواره در صدد بكارگيري روش هاي نوين 
در فرآيندهاي خود بوده است و با تاكيد ويژه اي كه به خصوص مديريت ارشد شركت در اين خصوص دارد، 

قرار است اين استاندارد در همه اركان شركت عملياتي شود.
 ويرايش جديد سيستم مديريت يكپارچه 2015 تالش مي كند تا از طريق تفكر بر مبناي ريسك، مديريت 
دانش، جهت گيري استراتژيك و فرآيندهاي كسب و كار بتواند نقاط بحراني سازمان را شناسايي و با تجزيه 
و تحليل علل و پيامدهاي آن بتواند راهي مناسب پيش روي سازمان بگذارد و به خصوص ريسك هايي كه 

مي تواند يك كسب و كار را به چالش بكشاند، كمترين مخاطره را براي فعاليت سازمان ايجاد كند.
ارتقاي و پايش  برنامه عملي براي بهبود،  بازتعريف رويه هاي سازماني و تعريف  اين ميان تعريف و  در 

هميشگي، آن چيزي است كه پس از پياده سازي اين استاندارد انتظار خواهيم داشت.
نكته اي كه اگر به شكلي درست اجرا شود، ضمن اين كه وظيفه اجتماعي خود را به درستي انجام داده ايم، 

مي توانيم ادعا كنيم شركتي هستيم كه در مسير تعالي در حال طي طريق هستيم.

پي نوشت:
ISO 14001:2015 1- برگرفته از متن استاندارد

كد: 91861

سيستم مديريت يكپارچه از اقدام تا عمل

 وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم آمادگی وزارتخانه اش 
برای نهايی سازی سند جامع آينده فوالد، گفت: اين مهم می تواند 
نيز  خصوصی  بخش  تشكل های  و  شود  نهايی  ماه  يك  ظرف 

حضوری فعال داشته باشند.
فوالد  انداز صنعت  در هشتمين همايش چشم   محمد شريعتمداری 
است،  جهان  فوالدساز  چهاردهمين  ايران  اينكه   به  اشاره  با  معدن  و 
اظهارداشت: با توجه به ظرفيت كشور نبايد به اين ميزان اكتفا كنيم و بايد 
گام های موثری را برای تحقق سند 1404 كه ظرفيت 55 ميليون تن برای 

فوالد خام پيش بينی شده برداريم . 

چشم انداز  سند  در  فوالدی  ظرفيت  تحقق  اينكه   بر  تاكيد  با  وی 
نيازمند160 ميليون تن سنگ آهن است، افزود: بايد مطابق برنامه پيش 
برويم و كسری ها را جبران كنيم. البته در اين مسير دست همه ميهمانان 
خارجی را برای توسعه فوالد به گرمی می فشاريم. شريعتمداری صادرات 
30درصدی توليد فوالد را نقطه قوت اين صنعت دانست و افزود: رشد 
توليد20درصدی در سال 2017 اميد به جامعه تزريق می كند و بايد اين 
رويه با جديت دنبال شود. البته امروز همچنان يكی از گلوگاه های عمده 
بخش معدن اكتشافات عمقی است به نحوی كه هنوز اطالعات اكتشافی 

سطحی بوده و در عمق اطالعات اندک است. 

كد: 91892

  مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: راهبرد ايران خودرو، 
پيش  از  بيش  مشاركت  و  تامين  زنجيره  مجدد  سازماندهی 
قطعه سازان در فرآيند تامين وتوليدخودرو است و بر اين اساس 
تصميم داريم با واگذاری طراحی و توليد قطعات، مجموعه ها و 
سيستم های خودروبه منتخبی از بهترين قطعه سازان تراز اول، 

همكاری خود را با آنها توسعه دهيم.

هاشم يكه زارع خاطر نشان كرد: پلت فرم جديد ايران خودرو با همكاری 
شركت های مطرح بين المللی از جمله پينين فارينا از ايتاليا، ماهله و بوش 
آلمان، هيوندای پاورتك كره و با مشاركت فعال شركت های توانمند قطعه ساز 
داخلی صورت می گيرد. اين پلت فرم بر اساس باالترين سطح استانداردهای 
ابعادی  بين المللی طراحی می شود و محصوالت متنوعی در كالس های 

مختلف بر پايه اين پلت فرم توليد و به بازار عرضه خواهد شد.

   اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه در 
برنامه ششم توسعه به منطقه مكران به عنوان نقطه مهم توسعه 
كشور توجه شده است، بيان كرد: توسعه مكران به رونق و رشد 
اقتصادی كمك می كند و قادر است مشكل اشتغال را حل كند و 
ظرفيت های استان های سيستان و بلوچستان و هرمزگان را به 
فعليت درآورد، می تواند عدالت منطقه ای به دنبال داشته باشد و 
توانمندی گروه های كم درآمد كه در سواحل دريای عمان زندگی 

می كنند را ارتقا دهد. 
وی تصريح كرد: می خواهيم بخشی ازصادرات نفت از خليج فارس را 
به دريای عمان منتقل كنيم. اين طرح در حال اجرا بوده و پايانه صادراتی 
آن در حال ايجاد است. البته در آينده ظرفيت های بندری و راه آهن جاسك 
نيز افزايش می يابد. راه آهن جاسك هم بايد به راه آهن سراسری متصل 
شود. برای اجرای اين طرح ها مطالعات زيادی صورت گرفته و پيوست های 

اجتماعی و زيست محيطی هم تهيه شده تا توسعه پايدار به دست آيد. 

كد: 91893

كد: 91891

صادرات 30درصدی توليد فوالد را 
نقطه قوت اين صنعت است

تقويت زنجيره تامين با مشارکت فعال 
قطعه سازان تراز اول

عزم دولت برای جذب سرمايه گذاری 
در سواحل مكران

معاون اول رييس جمهور:

وزير صنعت، معدن و تجارت:

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو :

كد: 91890
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سيستم  استقرار  راستاي  در  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
دوره   ،2015 جديد  ويرايش  اساس  بر  يكپارچه  مديريت 
 ISO 9001:2015 , ISO1400:2015, استانداردهاي  آمادگي 

ISO45001:2015 در سطح شركت برگزار شد.
اين دوره با حضور نمايندگان IMS واحدهاي مختلف شركت در طي 
سه روز برگزار و طي آن مفاهيم بنيادي سيستم هاي مذكور به همراه 

تغييرات اعمال شده در ويرايش جديد ارائه شد.
 با توجه به لزوم به روزرساني استانداردهاي سيستم مديريت يكپارچه و 
با توجه به گستردگي استاندارد و لزوم مشاركت تمام واحدها، آموزش هاي 

الزم براي استقرار ويرايش جديد  اين استاندارد ارايه شد.
 دارا بودن استانداردهاي ويرايش جديد يكي از الزام هاي حضور شركت 

در مناقصه ها به شمار مي رود.

 الزم به ذكر است در ويرايش جديد سيستم مديريت يكپارچه2015، 
بر تفكر بر مبناي ريسك، مديريت دانش، جهت گيري استراتژيك و 

فرآيندهاي كسب و كار تاكيد ويژه اي شده است.

تام نامه ـ گروه تحريريه: با همت كارشناسان تام، پست 
برق نيروگاهي شيروان به شبكه سراسري برق متصل شد.

توسعه سه فيدر 400 كيلوولت در پست 400كيلوولت نيروگاه شيروان 
از ابتداي سال 93 با هدف اتصال سه واحد نيروگاه به شبكه سراري برق 

توسط شركت تام آغاز شد. 
طرح كنترل و حفاظت موجود پست از نوع DCS شركت ABB است 
  ABB كه در راستاي توسعه آن، سه فيدر نيز توسط شركت تام از شركت

خريداري و نصب و راه اندازي شد.
 با توجه به حساسيت باالي كار و برقدار بودن محوطه موجود و ساير 
مشكالت، نهايتا با خاموشي داده شده، عمليات راه اندازي حفاظت باسبار 
انجام و با برقراري اتصاالت باسبار بخش توسعه به باسبار موجود، در روز 
عيد غديرخم، باسبار توسعه يافته برقدار و فيدر اول توسعه، راه اندازي و به 

شبكه سراسري برق كشور متصل شد.

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

توليد نخستين  بدنه كامل خودرو پژو 301

كد: 91895پست برق شيروان برقدار شد

كد: 91936كد: 91894

كد: 91896

كد: 91897

 CNG جايگاه :)CNG تام نامه ـ مرتضي رحيمي)پروژه نت
استاندارد  بازرسي  اداره  ايران خودرو كه توسط  شماره يك 
غيرفعال شده بود مجددا توسط گروه نگهداري و تعميرات 
شركت تام در كوتاه ترين زمان )پنج روزه( رفع مشكل و 
وارد مدار  و  راه اندازي  استاندارد،  اداره  تاييديه  اخذ  از  پس 

شد.
غير فعال شدن جايگاه مذكور، عدم امكان سوخت گيري و تست 

خودروهاي گازسوز توليدي شركت ايران خودرو را در پي داشت.
شايان ذكر است با توجه به فعاليت انجام شده و رضايت بهره بردار 
ايران خودرويي، راه اندازي و نصب مجدد مخازن تحت فشار جايگاه 

شماره دو شركت ايران خودرو نيز به شركت تام ابالغ شده است.

تام نامه ـ گروه تحريريه: در سپهر اطالع رساني، 
از درون فضايي شيشه اي كاال و خدمات به مشتريان 

به هر ميزان كه ويترين  عرضه مي شود. 
ابعادي  در  آن  چيدمان  و  شفاف تر  ما 
حرفه اي اما ساده تر و چند وجهي باشد، 
گيري  تصميم  راه  و  شركت  مسير  درك 

براي مخاطبان آن هموارتر خواهد بود.
تام  شركت  جديد  سايت  وب  راستا  همين  در   
و  بيشتر  شفافيت  رويكرد  با  جديد  سال  آغاز  با 
نياز  به اطالعات مورد  دسترسي مستقيم و آسان 
كاربران شبكه ها مجازي  و  استقبال مخاطبان  به 

رفته است.
 وب سايت جديد شركت تام نمايشگر مناسبي 
كننده  عرضه  و  شركت  اهداف  و  ايده ها  براي 
سهل الوصولي براي دستاوردها و عملكردهاي آن 
است. وب سايت جديد شركت تام از اول فروردين 
در   WWW.TAM.CO.IR آدرس  در   1397

دسترس عموم خواهد بود.

تام نامه ـ كيوان مشفقي: پس از توليد نخستين كفي بدنه 
و  در مردادماه  سال جاري، مراحل نصب  پژو 301   خودرو 
راه اندازي تجهيزات خط بدنه كامل خودرو پژو 301 تكميل و 
در آذرماه با توليد نخستين بدنه كامل خودرو پژو 301، مراحل 
توليد كيفي اين محصول آغاز شده است تا در سال آتي به سبد 

فروش ايران خودرو اضافه شود.  
سالن بدنه سازي محصوالت پژو 301 و 208 با ظرفيت 16 بدنه در ساعت 
در سالن بدنه ايكاپ ايران خودرو درحال تكميل است. اين پروژه توسط 
شركت مشترک ايران خودرو و پژو )ايكاپ( در شهريورماه سال 95 و با 

اولويت توليد محصول پژو 301 به شركت تام واگذار شد.
خط   ،)Underbody( كامل  كفي  خط  شامل  بدنه  كامل  خط 

و  موتور  درب  جانبي،  درب هاي  خط   ،)Body Side(جانبي بدنه 
صندوق)Closures(، خط اصلي فريمينگ)Main Line( و خط تكميل 
مونتاژ بدنه)MFL( است. درحال حاضر پروژه سالن بدنه محصوالت ايكاپ 
داراي پيشرفت 95درصدي بوده و مراحل نصب و راه اندازي تجهيزات خطوط 
بدنه كامل محصول پژو 301،  208  و 2008 )توليد پنل هاي كفي و بدنه 

جانبي( درحال اجراست.
 الزم به ذكر است، قبل از اين پروژه نيز خط توليد بدنه پژو 2008 كه 
تمامی مراحل فرآيند، طراحي چيدمان خط، جيگ و فيكسچر و سيستم هاي 
راه اندازي شد و  بود،  انجام رسيده  به  تام  از سوي كارشناسان  انتقال آن، 
براساس برنامه ريزي ها، توليد اولين بدنه كامل )غير CKD( اين خودرو در 

فروردين ماه سال 97 آغاز خواهد شد.

رونمايي از وبسايت جديد تام

راه اندازي مجدد جايگاه گاز طبيعي شماره يك ايران خودرو

برگزاري دوره آموزشي استقرار سيستم مديريت يكپارچه)ويرايش 2015(

جايگاه CNG شماره يك ايران خودرو، تام نامه/  عكاس:محمدرضا قشقائي

خط بدنه پژو 301 و توليد نخستين بدنه  كامل خودرو ــ تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان
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از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

كد: 91899

تام نامهـ  گروه دريافت خبر: با توجه به الزام وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی در آيين نامه ايمني پيمانكاران و ايجاد 
زير ساخت آن در سال 93 شركت تام اقدام به دريافت اين 
گواهينامه كرد و پس از سه سال، در ابتداي مردادماه موفق به 

كسب اين گواهينامه شد.
اين مدرک با توجه به الزام قانوني و اهميتي كه دارد در زمان حضور 
در مناقصه ها يكي از مدارک مهم مورد نظر كارفرمايان به شمار مي رود 
شد.  خواهد  فراهم  مناقصه ها  همه  در  حضور  امكان  آن  داشتن  با  و 

گواهينامه ياد شده تا دو سال اعتبار دارد.

كسب گواهينامه تاييد صالحيت ايمني

شركت  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
نمايشگاه   هفتمين  در  تام ايران خودرو 
پيشنهادهاي گروه  نظام  دستاوردهاي 
پيشنهاد  سه  با  ايران خودرو  صنعتي 

مهندسي برتر حضور يافت.
ارايه  نمايشگاه  اين  در  حضور  از  هدف 
ارايه  خصوص  در  تام  توانمندي هاي 
پيشنهادهاي برتر مهندسي و ايجاد هم افزايي 

در گروه صنعتي ايران خودرو بوده است. »توليد 
سيستم  »داخلي سازي  اسكادا«،  تام  نرم افزار 
برنامه  »ارايه  و  رباتيك«  سلول  مانيتورينگ 
ايمن سازي و راه اندازي كوره قوس الكتريكي 
اين  جمله  از  بردسير«  فوالدسازي  پروژه 
پيشنهادهاست. از نكات قابل توجه پيشنهادهاي 
ارايه شده مي توان به نرم افزار كامال بومي به نام 
»تام اسكادا« و استفاده عملي آن در سالن پرس 
ايران خودرو و برنامه توسعه آن در بخش هاي 

ديگر در ايران خودرو اشاره كرد.
در خصوص پيشنهاد دوم از علل عمده اين 
داخلي سازي مي توان به اين موارد اشاره كرد 
كه معموال از سيستم هاي مانيتورينگ زيمنس 
مي شود  استفاده  مشابه  پروژه هاي  اجراي  در 
اما در اين پروژه به دليل عدم سازگاري ربات
)OPC DA )تحت   KRC4 سري   KUKA

خانواده  مانيتورينگ هاي  با  كنترلر  عنوان  به 
 ،)OPC UA تحت   (Siemens)TP1200(
امكان ارسال تگ هاي كنترلي ربات به سيستم 
مانيتورينگ از طريق OPC مقدور نبود بنابراين 
سيستمي جايگزين مانيتورينگ خانواده زيمنس 
 شد. پيشنهاد ديگر در خصوص ايمن سازي و 
فوالدسازي  الكتريكي  قوس  كوره  راه اندازي 
بردسير است كه عمليات منحصر به فردي در 
تام انجام پذيرفت به گونه اي كه تاكنون نمونه 
مشابهي از راه اندازي كوره قوس الكتريكي در 
كشور، بدون حضور شركت هاي خارجي و فقط 
با استفاده از امكانات و توان متخصصين داخلي 

انجام نشده است و طي آن 210تن ذوب گيري 
انجام  به  انساني  و  تجهيزاتي  خطر  بدون 
ايران  با حضور شركت  نمايشگاه  اين  رسيد. 
خودرو و ساير شركت هاي تابعه گروه  صنعتي 
ايران خودرو از 29 تا 31 مرداد در محل موزه 
دستاوردهاي ايران خودرو)درب 5( از ساعت 9 

تا 16 پذيراي بازديدكنندگان بود.

غرفه تام  در هفتمين نمايشگاه  دستاوردهاي نظام پيشنهادهاي گروه صنعتي ايران خودرو – تام نامه/ عكاس: هادي نيكوييان

حضور تام در هفتمين نمايشگاه  دستاوردهاي نظام پيشنهادهاي گروه صنعتي ايران خودرو

كد: 91900

كد: 91898كوره هایLF  و واحد تصفيه دود )FTP( هم به مدار آمدند

تام نامهـ  گروه تحريريه: با انجام دو مرحله اخير ذوب گيری 
از كارخانه فوالدسازي بردسير در تاريخ دوم و 11 بهمن ماه، 
كوره های LF و EAF راه اندازی و واحد تصفيه دود )FTP( به 

مدار آمد.
در مجموع چهار مرحله ذوب گيري امسال به انجام رسيد و قبل از 
آن نيز پلنت های جانبی مانند MHS )انتقال مواد(، پست های فرعی، 
كولينگ تاور، جرثقيل تيمينگ، ايستگاه هوای فشرده، ايستگاه گاز 
و پست SVC به دست متخصصان داخلی و بدون هيچ گونه حادثه 

انسانی و تجهيزاتی به مدار آمده بود.
پروژه فوالدسازي بردسير از جمله واحدهاي فوالدسازي است كه 
با ظرفيت توليد يك ميليون تن شمش فوالد چندي ديگر راه اندازي 

خواهد شد.
واحد فوالدسازي در  اين  پروژه  اردشير طهماسبي مدير  مهندس 
توليدي، عنوان  اين واحد  اخير  انجام چهار مرحله ذوب  از  تام پس 
تست  غبار،  تصفيه  واحد  و  ذوب  كوره هاي  راه اندازي  از  پس  كرد: 
)پلنت  فشرده  هوای  جداسازی  ناحيه  كمپرسورهای  راه اندازي  و 
اكسيژن(، نصب چهار دستگاه جرثقيل سنگين كار به ظرفيت هاي 90 
و 30 تن و نصب مخزن اضطراری در ارتفاع 40 متری )با تمهيدات 

ايمنی و تدوين ليفتينگ پلن( به انجام رسيد.

 وي افزود: در حال برنامه ريزي 
براي انجام عمليات پيش راه ا ندازی 
بيستم  تا  و  هستيم  اكسيژن  واحد 
تست   1397 سال  ارديبهشت ماه 
كوره  از  عمده اي  بخش  سرد 

ريخته گري به انجام خواهد رسيد.
دو  در  است  توضيح  به  الزم 
مرحله خطرات واحدهای راه اندازی 
به روش HAZID شناسايی و قبل 
مانورهايی  گيری  ذوب  عمليات  از 
به همراه  جهت هماهنگی پرسنل 
استفاده از وسايل ايمني تجهيزات 

مخصوص ذوب برگزار شد.
 HSE سرپرست  خسروي  امير 
كار  به  ايمني  خصوص  در  پروژه 
 LF كوره  راه اندازي  زمان  در  رفته 
و سيستم تصفيه دود گفت: در روز راه اندازی سال ذوب به سه نقطه 
  B و A تقسيم و پرسنلی آموزش ديده مجاز در نقاط C و B و  A
بودند  همچنين در زمان بازديد مديرعامل شركت ميدكو از پروسه 
ذوب گيری، تمهيدات ايمنی مانند گان و كاله و شيلد نسوز مجهز و 

با تيم HSE پروژه روی پلتفرم رفتند.
وي افزود: استقرار دو دستگاه كاميون آتش نشانی به همراه تيم 
مجرب و سه دستگاه خودروی آمبوالنس نوع A به همراه تيم مجرب 

از ديگر اقدامات انجام شده بود.

LF  به كوره  EAF حمل و انتقال فوالد مذاب از كوره

پس از ذوب گيري چهارم از پروژه فوالدسازي بردسير؛
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مجموعه  همكاري  با  تام  شهروزي:  شايان  ـ  تام نامه 
PAMCo. به نمايندگي از شركت ALADON كانادا اقدام به 
برگزاري دوره آموزشي آناليز علل ريشه اي )RCA( طي تيرماه 

در محل شركت كرد. 
علل  آناليز  كليات  از  عبارتند  آموزشي  دوره  اين  كلي  سرفصل هاي 
ريشه اي )RCA(، تدارک براي شروع آناليز، تعريف مساله، آناليز علت 
و معلولي مشكالت، شناسايي راه حل هاي موثر و پياده سازي و پيگيري 

راه حل هاي منتخب.
 ،RCA مجري  بزرگترين  عنوان  به  امروزه   ALADON شركت 
معتبرترين مرجع شناخته شده درخصوص بكارگيري مناسب اين روش 

در دنيا است.
 مجموعه PAMCo داراي ارتباط مستقيم ساختاري و سازمان يافته با 
شركت مذكور بوده و متخصصان و مشاوران مديريت دارايي هاي فيزيكي 
پياده سازي  و  استقرار  فراواني درخصوص  تجربيات  داراي  اين شركت 
سيستم نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان در پروژه هاي 

بزرگ ملي و بين المللي است.
واحد  كارشناسان  و  مسووالن  مديران،  از  نفر  است 25  ذكر  شايان 

نگهداري و تعميرات در اين دوره حضور داشتند.
مديريت  شاخه هاي  مهمترين  از  يكي  )نت(  تعميرات  و  نگهداري 
دارايي هاي فيزيكي است كه از اهميتي راهبردي در افزايش توان رقابتي 

مجموعه هاي صنعتي برخوردار است.
 توقفات متعدد در خطوط توليد، مديريت نامناسب و عدم بهره گيري از 
دستورالعملي استاندارد و جامع در انجام فعاليت هاي نگهداري و تعميرات، 
مديريت غيراصولي نيروي انساني، ابزار و مصالح و قطعات يدكي موردنياز 
در فعاليت هاي نت، خرابي هاي مكرر با پيامدهاي ايمني و زيست محيطي 
و غيره، همگي از جمله مشكالت و چالش هاي رايج در صنايع دنياست 
كه براي حل، محتاج بهره گيري از دانشي نوين و رويكردي پيشرفته و 
مؤثر در زمينه شبكه است و دستيابي به علل ريشه اي يك مشكل و 
جلوگيري از تكرار مجدد آن يا ساير مسايل مشابه، تنها در قالب يك 

فرآيند سيستماتيك ميسر است كه قابل آموزش و كنترل نيز باشد.

از تام چه خبر؟

كد: 91901 )RCA( برگزاري دوره آموزشی آناليز علل ريشه اي

از تام چه خبر؟

شركت هاي  از  يكي  با  تام  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
و  ايمني  تجهيزات  زمينه  در  كه   )Safetec(ايتاليايي معتبر 
به  مشغول   )Safety and Control Technology(كنترلي

فعاليت است، تفاهم نامه همكاري امضا كرد.
هدف از اين تفاهم نامه استفاده از توانمندي هاي طرفين جهت توسعه 

كسب و كار در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي و ساير صنايع است.
با توجه به اين كه شركت Safetec  صاحب تكنولوژي در اين زمينه 
است، اين تفاهم نامه موجب توسعه دانش فني شركت تام نيز خواهد 
شد و در واقع يك امتياز براي حضور در مناقصه هاي حوزه انرژي به 

شمار مي آيد.
اين تفاهم نامه در راستاي استراتژي شركت تام مبني بر استفاده از توان 
طراحي پايه)Basic Design(، توليد سخت افزار و نرم افزارهاي خارجي 

شركت هاي خارجي صاحب نام و استفاده از توان طراحي و مهندسي 
جزييات)Detail Design( و در ادامه ساخت، نصب و راه اندازي تام در 

پروژه هاي صنعتي است.

SAFETEC كد: 91903امضاي تفاهم نامه تام و شركت

تام نامه ـ گروه تحريريه: پروژه بهبود 
خودرو  تحويل  از  قبل  بازرسي  فرآيند 
ايران خودرو  مركزي  سايت  در   )PDI(
تام  سوي  از   1395 سال  بهمن  از  كه 
آغاز شده بود، روز 30 آبان   ماه با حضور 
هيات  رييس  ايران خودرو،  مديرعامل 
مديران  ساير  و  تام  مديرعامل  و  مديره 

ارشد ايران خودرو و تام افتتاح شد.
اين پروژه كه در ادامه انجام پروژه خط رنگ 
شماره يك ايران خودرو تعريف شد، شامل سه 
سالن اصلي PDI، بازبيني زير خودرو و كارواش 
اتوماتيك است. كليه امور مربوط به نوسازي، 
 PDI به سازي و اصالح نور و كف پوش سالن
به همراه ايجاد دو خط كارواش اتوماتيك و دو 
خط كارواش دستي براي مواقع ضروري، ايجاد 
رستوران جديد با استانداردهاي گروه صنعتي 
ايران خودرو، اصالح روشنايي ها و سيستم هاي 

گرمايشي، تعويض كليه درب ها و رنگ آميزي 
هر سه سالن و تامين برخي تجهيزات الزم 
براي PDI از جمله اقدامات انجام شده در اين 

پروژه بوده است.
تامين تجهيزات  اين كارواش هاي اتوماتيك 
از بهترين كارواش ساز اروپا كه سابقه همكاري 
با بنز و بي ام دبليو را دارد، انجام شده است و 
داراي ظرفيت شست شوي 150دستگاه خودرو 

در ساعت است.
نيز  آب  مصرف  جهت  از  كارواش  اين 
مصرف  كم  بسيار  دستي  نوع  با  مقايسه  در 
محسوب مي شود و مصرف آب آن 150ليتر در 
دقيقه است اين در حالي است كه نوع دستي 
آن دوهزار ليتر مصرف  دارد همچنين سيستم 
بازيافت آبي كه براي آن در نظر گرفته شده، 
در كاهش مصرف اين منبع حياتي تاثيرگذار 
پروژه،  اين  مهم  موارد  از  ديگر  يكي  است. 

 IN امكان رديابي كامل خودروها به تفكيك
است.  مكانيزه  سيستم  يك  توسط  اپراتور  و 
چنانچه خودرويي ايراد عملكردي يا ظاهري 
داشته باشد، با چك ليست ايرادها وارد سالن 
بر  الزم  تعميرات  و  خواهد  تحويل  تعميرات 
روي خودرو صورت مي گيرد و مجدد سيكل 
نهايي  تاييد  دريافت  از  بعد  و  طي  را   PDI

تحويل مشتري مي شود.
از  بازرسي قبل  امكان  پروژه  اين  انجام  با 
دو  روزانه  ظرفيت  به   )PDI( خودرو  تحويل 

هزار دستگاه  خودرو فراهم شده است.
از مهمترين مزاياي اين پروژه مي توان به 
تحويل  از  قبل  خودرو  كنترل  چون  مواردي 
افزايش رضايت كاركنان سايت و در  بهبود، 
نهايت افزايش رضايت مشتريان نهايي با بهينه 
شدن بازررسي خودرو و شست شوي كامل آن 

اشاره كرد.

كد: 91904افتتاح پروژه بهبود فرآيند PDI در سايت مركزي ايران خودرو

در  تام  شدن  برنده  از  پس  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
خمير  بندر  كيلوولت   230/63 برق  پست  احداث  مناقصه 

عمليات اجرايي اين پروژه آغاز شد.
هم اكنون كار طراحي، تامين و عمليات ساختماني پروژه آغاز شده 
است و بر اساس برنامه زمان بندي قرار است طي 24 ماه كار نصب 

و راه اندازي آن نيز انجام شود.
شركت تام با اتكا بر تجربيات حاصل از اجراي موفق پروژه هاي 
كيلوولت  پست132/20  بردسير،  فوالد  كيلوولت   400/33 پست 
 400 پست  توسعه  و  جاجرم  كيلوولت   400/132 پست  اسكان، 
كيلوولت نيروگاه شيروان، برنده مناقصه احداث پست برق 230/63 

كيلوولت بندر خمير شد.
كارفرماي پروژه پست برق 230/63 كيلوولت بندر خمير، شركت 
برق منطقه اي هرمزگان و مشاور آن شركت مشاور نيروي آذربايجان 
است. اين پست برق، از دو سوئيچ گير مستقل 230 و 63 كيلوولت 
به  كيلوولت  ترانسفورماتور 230/63  دو  توسط  كه  تشكيل مي شود 

يكديگر متصل مي شوند. لذا با انجام اين پروژه رزومه شركت تام در 
زمينه انجام پروژه هاي پست برق در تمام سطوح ولتاژي استاندارد 
كشور )20، 33، 63، 132، 230 و 400 كيلوولت( تكميل شده و راه 

را براي ورود به ساير مناقصات اين حوزه هموارتر خواهد كرد.

كد: 91902عمليات احداث پست برق 230/63 كيلوولت بندر خمير آغاز شد



نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 25     96نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 25     96 1213

شركت  صادراتي  محموله هاي  تحريريه:  گروه  تام نامه 
تام در راستاي تجهيز سايت خودروسازي ايران خودرو در 

جمهوري آذربايجان)نفت چاله( به اين كشور ارسال شد.
خط  اسكيدهاي  خطي،  كنار  تجهيزات  حاوي  محموله ها  اين 
تريم و برخي اقالم ديگر بود كه به سمت بندر آستارا و جمهوري 

شد. بارگيري  آذربايجان 
با  آذربايجان  چاله  نفت  خودروسازي  سايت  تريم  سالن  پروژه 
از  دنا  خانواده  محصوالت  از  دستگاه  10هزار  ساالنه  توليد  هدف 

ايران خودرو در حال راه اندازي است. سوي كارشناسان تام 
براي  صادراتي  لحاظ  به  پروژه  اين  كه  اهميتي  به  توجه  با 
بخش هاي  در  كاري  فرآيندهاي  كليه  داشت،  خواهد  ايران خودرو 
پيگيري  تام در حال  از سوي  به طور ويژه و متمركز  مختلف آن 
از  تام  به  ابالغ  از  پروژه صادراتي، پس  اين  به گونه اي كه  است 
ابتداي مهرماه تاكنون بيش از 53 درصد پيشرفت فيزيكي داشته 
و  نصب  لجستيك  خط،  تجهيزات  تامين  عمليات  شده  مقرر  و 

راه اندازي از سوي تام انجام شود.

آذربايجان  و  ايران خودرو  بين  مشترک  سرمايه گذاري  اين  در 
75درصد است، قرار است يك  25 و  كه به ترتيب سهم هركدام 
تعريف  اتوماتيك  نيمه  اتوماسيون  سطح  با  تريم)تزيينات(  سالن 
انبوه كارخانه آغاز شود. آينده توليد  تا نيمه اول سال  تا  شود كه 

طرف  سوي  از  قرارداد  به  توجه  با  سازه  و  سيويل  عمليات 
شد. خواهد  انجام  آذربايجاني 

با راه اندازي خط مونتاژ محصوالت ايران خودرو در آذربايجان، 
منطقه  در  خودرو  ايران  صادراتي  پايگاه  عنوان  به  كشور   اين 
ساير  به  آن  طريق  از  خودرو  ايران  توليدات  و  بود  خواهد 

شد. خواهد  همسايه صادر  كشورهاي 
اين پروژه در زميني  به مساحت 68 هزار متر مربع و در شهر 
خواهد  احداث  خزر  درياي  كنار  در  آذربايجان  چاله  نفت  ساحلي 

شد.
تنگاتنگ  مذاكره  سال  يك  نتيجه  پروژه  اين  اخذ  است  گفتني 
از سوي تام با ايران خودرو و بعضا مقامات آذربايجاني بوده است.

ابالغ پروژه سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق اتوماتيك ايران خودرو خراسان

پيشرفت 98درصدي پروژه تله كابين دانشگاه آزاد

تام نامه ـ گروه تحريريه: پروژه سيستم هاي اعالم و اطفاي 
ايران خودرو  توليدي  انبار  و  ويژه  رنگ  سالن  اتوماتيك  حريق 
خراسان با هدف ايمن سازي اين سالن در برابر حريق، به شركت 

تام ايران خودرو ابالغ شد.
در اين پروژه كه زمان بندي اجراي يك ساله براي آن در نظر گرفته 
شده، تام قرار است كليه امور مربوط به خريد تجهيزات، اجرا، راه اندازي و 
آموزش را به انجام برساند. يكي از ويژگي هاي بارز تام توان مهندسي در 
سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق است كه از سال 1380 تاكنون آن را 
كسب كرده و پرورش داده است و اين كه در اين حوزه توانسته همكاري 
خوبي با برندهاي موجود داشته باشد.  با توجه به اين كه سيستم هاي 
اعالم و اطفاي حريق با ايمني پروژه ارتباطي مستقيم دارد، انتخاب نوع 
برند داراي اهميت فراواني است. الزم به ذكر است، سيستم هاي اعالم و 

اطفاي حريق در ايران خودرو خراسان بر اساس طرح جامع سيستم هاي 
اعالم و اطفاي حريق ايران خودرو نصب خواهد شد و شركت تام در 

گذشته اجراي پروژه هاي مشابه را در كارنامه خود دارد.

تام نامهـ   حميدرضا حسن نژاد)معاونت 
مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه(: 
پروژه تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم 
و تحقيقات تاكنون 98 درصد پيشرفت 
داشته و پيش بيني مي شود تا پايان سال 

جاري به بهره برداري برسد.
شمع،  اجراي  شامل  پروژه  كلي  اسكوپ 
نصب  و  ساخت  پداستال،  فونداسيون، 
اجراي  پايه،  به 18  فلزي مربوط  دكل هاي 
ساخت  اصلي،  ستون هاي  فونداسيون  شمع 
و نصب استراكچر فازي و عمليات معماري 
و  خريد  ايستگاه،  چهار  به  مربوط  بنايي  و 

تجهيزات  الكتريكي،  تجهيزات  نصب 
مكانيكي، كابل اندازي و كابين است.

به  مربوط  فعاليت هاي  كليه  تاكنون 
و  رسيده  اتمام  به  ايستگاه  دو  و  پايه   18
تجهيزات  نصب  و  معماري  عمليات  تنها 

الكتريكال دو ايستگاه باقيمانده است.
همه  وجود  با  تاكنون  پروژه  اين  در 
نامناسب،  خاک  بستر  از  اعم  چالش ها 
گمرک  از  تجهيزات  ديرهنگام  ترخيص 
همكاري  با  متعدد،  معارضات  وجود  و 
را  رو  پيش  چالش هاي  مختلف  واحدهاي 

پشت سر گذاشته است.

و  كارگاه  تجهيز  و  پروژه  شروع  از  پس 
مشخص  پايه،  اولين  خاک برداري  انجام 
شد محل قرارگيري بسياري از پايه ها و هر 
چهار ايستگاه با مشكل تحكيم بستر مواجه 
و  ژئوتكنيك  مطالعات  انجام  البته  و  است 
پايه ها  و  ايستگاه ها  محل  كردن  مشخص 
قرارداد  امضاي  از  پس  كه  هستند  اموري 
و شروع عمليات مهندسي آغاز مي شود و با 
وجود اين كه فعاليت هاي مربوط به تحكيم 
ايستگاه ها) شامل  و  پايه ها  به  مربوط  بستر 
حفاري، سبد گذاري و بتن ريزي شمع( در 
اسكوپ اوليه پروژه تعريف نشده بود، بنا به 

انجام  كامل  به طور  ارشد  مديريت  تصميم 
انتقال  و  تحريم  به  مربوط  مشكالت  شد. 
پروژه  روند  در  تاثيرگذار  موارد  از  نيز  پول 
است كه اين موضوع نيز با گشايش اعتبار 
انجام رسيد  به  با موفقيت  ارز  انتقال  جهت 
همچنين شركت دپلماير اتريش كه پيمانكار 

از  بسياري  است،  پروژه  اين  در  تام  اصلي 
تجهيزات مكانيكي و الكتريكي را ساخته و 
همكاري خوبي نيز در امور نصب تجهيزات 

در اين پروژه داشته است. 
پيش بيني  پروژه،  فعلي  روند  به  توجه  با 
جهت  باقيمانده  فعاليت هاي  كليه  مي شود 

اتمام  به  جاري  سال  پايان  تا  راه اندازي 
برسد.

الزم به ذكر است اين پروژه حمل و نقل 
و  علوم  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  كابلي 
تحقيقات، از خردادماه سال 1394 همزمان 

با تحويل زمين توسط كارفرما آغاز شد. 

ارسال محموله هاي صادراتي تام به جمهوري آذربايجان

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

پروژه تله كابين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، تام نامه/  عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91905

كد: 91906

كد: 91907
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پرونده بردسيرپرونده بردسير

تام نامه ـ محمد كياني: جاده كرمان 
به بردسير، جاده نگار به بافت، كيلومتر 

هشتـ  روز 26 تيرماه 
روز خاصی برای فوالدسازی بردسير به شمار 
فوالدسيرجان  شركت  پوشان  آبی  رفت.  می 
ايرانيان و تام از ساعت 6صبح همه كنار كوره 
جمع شده بودند تا شاهد آخرين دست و پنجه 
نرم كردن كوره با قراضه و كك و نتيجه شيرين 
آن يعنی فلز مذاب باشند. به يقين اولين تجربه 

ذوب گيري هيجان خاصي داشت.
تيم آتش نشاني و خودرو آمبوالنس در مركز 
كارخانه مستقر شدند. محوطه از قبل از سوی 
واحد ايمنی حصاركشی شده بود تا اصول اوليه 
باشد.  شده  رعايت  مدعوين  براي  نيز  ايمني 
ماموران نگهباني هم با تلفن هاي بيسيم مشغول 
هماهنگي هاي الزم بودند. ناظران عمليات ذوب 
هم كنار كوره جمع شده اند و نظرات مداوم آنها 

برقرار است تا چيزي از قلم نيافتد.
كاري  و  نبودند  كم  آنجا  نيز  تام  همكاران 
زيبايي كه انجام شده بود، دعوت از قدماي تام 
و آنهايي بود كه به نوعي با پروژه فوالد بردسير 

در ارتباط بودند.
عمليات ذوب از طريق قوس الكتريكي و به 
وسيله سه الكترودي انجام مي شد كه با ورود به 
كوره صداهاي مهيبي از قوس الكتريكي در سالن 
ايجاد مي كرد، طوري كه بدون »صداگير« تحمل 

آن سخت بود.
قلب فوالدسازی هم اكنون در حال تپيدن 
است. در كنار لبخند رضايت و تماشاي نتيجه 
عقبه يك كار گروهي، اضطراب خاصي نيز برقرار 
بود؛ چرا كه گفته شده بود در عمليات هاي مشابه 
گاه  و  دارد  وجود  خطا  از  درصدي  ذوب گيري 
گداري چاشني حادثه نيز به آن افزوده مي شود. 
با اين حال همه چيز درست به نظر مي رسيد و 
همين كه مديرعامل هلدينگ ميدكو به عنوان 
سرمايه گذار طرح حاضر است البته با لباس ايمني 

از نزديك شاهد فرآيند باشد خود نشان از اطمينان 
از سالمت كار داشت.

كوره اي  داشتن  نبود؛  اصال شوخي بردار  كار 
سانتي گراد  به 1700درجه  آن  ذوب  دماي  كه 
را  ايمني  موارد  رعايت  ضرورت  مي رسد، 
صدچندان مي كرد. پاشيدن سر سوزني از گدازه ها 
بود. گفته  ناپذير  ايمن جبران  لباس غير  روي 
مي شد جرقه اي از اين مذاب كافي بود كه در 
صورت نبود لباس ايمني تا استخوان نيز نفوذ 
كند!  الكترودهايي كه قطر آنها 650 ميليمتر و 
طولشان به چندين متر مي رسيد، با ورود به كوره  
140 تني هنگامه اي به پا مي كردند و با هر پايين 
رفتن قسمتي آنها در جريان قوس و ذوب تحليل 
مي رفت. البته كار ذوب گيري از ساعت 6 صبح 
آغاز شده بود و همه كاركنان يك ساعت زودتر از 
زمان معمول هميشه در محل سايت حاضر شده 
بودند. عمليات تا قبل از ظهر همان روز ادامه 
مواد  تحويل  آماده  بدون حاشيه كوره  و  يافت 
مذاب شد. پاتيل مخصوص حمل مواد مذاب كه 
براي جابجايي آن ريلي تعبيه شده بود، در محل 
تخليه قرار گرفت. ظرفي كه مي بايست ضمن 
تحمل دماي وحشتناک مواد مذاب تغيير شكل 

نيز ندهد.
پرتاب جرقه هاي آتش در هنگام تخليه كوره 
آنچنان شوري براي حاضرين ايجاد كرده بود كه 
همه تا حصار اطراف كوره ايستاده شاهد ماجرا 
شدند، شراره هايي كه به جدا ماندگان از فوران 

گدازه هاي كوه آتش فشان مي ماندند. 
در كمتر از نيم ساعت پاتيل مخصوص پر 
شد. به مواد مذاب روي پاتيل نيز مقداري كك 
افزوده شد تا دماي مذاب خود را حفظ كند و 
به  انتقال  باشد. در حين  آمادگي تخليه داشته 
انتقال  آماده  نيز  اوليه، جرثقيل تيمينگ  محل 
آن براي تخليه شد. قالب هاي مخصوص آن به 
درستي در محل از پيش تعيين شده قرار گرفت 
و با اين كه 115 تن بار را با احتساب وزن پاتيل 

جابجا مي كند، هيچ  لغزش و لرزشي در آن ديده 
نمي شود. جرثقيل به محل تخليه پاتيل نزديك 
مي شد و حضار نيز به دنبال آن راه افتادند تا تنها 
شاهدان عيني اوج ضيافت اولين روز مذاب گيري 
باشند. تيم ايمني هم به كرات افراد را به عقب 

دعوت مي كرد.
دو قالب از دو طرف پاتيل مواد مذاب را مهار 
كرده بودند و قالبي ديگر به انتهاي آن متصل 
شد تا مقدمات تخليه ديگ جوشان بردسير فراهم 
شود. براي تخليه مواد مذاب نيز گودال هايي حفر 
خشك  كامال  مي بايستي  البته  كه  بود  شده 
مي بودند؛ چرا كه هرگونه تماس اين مواد با آب 
مساوي است با حادثه و پرتاب گدازه  به اطراف. 
قالب پايين پاتيل ظرف مذاب را تا آستانه سرريز 
پيش برد. نوري عجيبي سايه هاي افراد محيط را 
كامال روشن كرد و با اين كه ناظرين اين هياهو، 
بيش از 100 متر با ريزش توده هاي مذاب فاصله 
داشتند، هرم آتش روي گونه ها مي خزيد و به 
واقع تجربه غريبي است ديدن رودي از آتش 

در دل كوير.
و  مي شود  خارج  پاتيل  از  گدازه ها  آخرين 
همه نيز در حال گرفتن عكس يادگاري با آهن 
مذاب هستند. تجربه اي كه كمتر تكرار مي شود 
و قطعا انبساط خاطر شيرني است، ديدن آنها 
در سال هاي آتي. اين كه اولين تجربه ذوب با 
موفقيت به انجام رسيد، اين كه عمليات اجرايي 
هيچ گونه حادثه  و حاشيه اي در بر نداشت، اين كه 
سيل تبريكات و پيام هاي مثبت مسووالن استاني 
موجب دلگرمي جمع شد، اين كه نماينده فوالد 
مباركه اعالم مي كند كه اولين فرآيند ذوبي است 
كه اين قدر موفق به انجام رسيده و مواردي از 
اين قبيل، همه و همه حكايت از يك سلسله 
كار مهندسي موفق و خستگي ناپذير دارد كه بايد 

قدردان آنها بود.
پرچم »ما مي توانيم« برافراشته شد و همه 

»واقعا« خوشحال بودند.

تپش  خـون ذوب  در قلب بـردسيـر

كد: 91908

كد: 91909

پيام تقدير مديرعامل تام از
 همكاران پروژه فوالدسازي بردسيـر

بي شك عمران و آباداني اين خاك عزيز جز با كوشش و به كار بستن هنر متخصصان 
توانمند ايراني دست يافتني نيست.

 آنهايي كه در همه سختي ها و در همه ناماليمات پا پس نمي گذارند و قدم ها را استوارتر 
از قبل برمي دارند. نمونه اين عزيزان نيز در جاي جاي ميهن مان مثال زدني است.

به مناسبت اولين ذوب گيري از كوره فوالدسازي بردسير؛

مهندس اعواني مديرعامل شركت تام

از  بخشي  عنوان  به  نيز  تام  شركت  مهندسان  و  كارشناسان 
جامعه صنعتي كشور با توكل بر ذات اقدس الهي پاي در ميدان 
فوالدسازي  پروژه  جمله،  آن  از  كه  گذاشته اند  بزرگ  پروژه هاي 

بردسير، برداشتي عيني از تعبير »ما مي توانيم« است.
 اولين تجربه عملي تام در حوزه فوالدسازي آنقدر خوب به ثمر 
رسيد كه هر گوشه از آن نمونه تالش بي بديل براي بومي سازي 
و تحقق اقتصاد مقاومتي آن هم در سطح باالي مهندسي است.

از پست برقي كه 14 ماهه احداث شد، آن هم در ارتفاع دوهزار 
به  سايت  فلزي  اسكلت  از سبك سازي  دريا،  از سطح  باالتر  متر 
انجام تنظيمات  از  ميزان دوهزار تن نسبت به نمونه هاي مشابه، 
بومي سازي  از  خارجي،  مشاور  از  استفاده  بدون  كوره  الكترود 
و  همه  سخت،  شرايط  در  هم  آن  تجهيزات  تامين  و  تكنولوژي 

داديم  نشان  ما  دارد.   تامي  همكاران  باالي  توان  از  نشان  همه 
پروژه  واقع  در  و  مي سازيم  فرصت  راحتي  به  تهديدها  از  كه 
فوالدسازي بردسير را به كالسي بزرگ براي دانش افزايي خود 

تبديل كرديم.
نتيجه اين تالش نيز به بار نشست و اولين ذوب گيري از كوره 
انجام  شد تا شاهد به ثمر نشستن مساعي واالي همكاران باشيم. 
كليه  از  تا  مي دانم  خود  بر  بزرگ  موفقيت  اين  خصوص  در 
پروژه  اولين  گرفتن  در شكل  نقشي  ترتيب  به هر  كه  همكاراني 
خود  همكاران  همه  براي  و  كنم  تقدير  داشتند،  تام  فوالدسازي 

آرزوي سالمتي و روزهاي پرافتخارتر را داشته باشم.
               مظفر اعواني

                         مديرعامل  شركت تام
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 اولين تجربه كامل پروژه فوالدي 
فوالد  و  تام  شركت  بين   4097 شماره  قرارداد  تكنيكي  لحاظ  به 
آغاز شده  اول مهرماه 1390  از  پروژه  منعقعد شد.  ايرانيان  سيرجان 
كاخانه  يك  راه اندازي  و  نصب  تامين،  طراحي،  تام  ماموريت  است. 
واحد  اين  شد.  تعيين  سال  در  تن  800هزار  ظرفيت  به  فوالدسازي 
آن سالن  اصلي  واحد  كه  است  واحد مستقل   14 داراي  فوالدسازي 
و  خدماتي  سياالتي،  برقي،  تاسيسات  را  مابقي  و  است  فوالدسازي 

پشتيباني تشكيل مي دهد.  

 محدوديت هاي اقتصادي سال 1391
واقع  اقتصادي تشديد شد و در  از مرداد سال 91 محدوديت هاي 
را در  اثر مخرب خود  با يك چالش بزرگ روبرو شد كه  پروژه  اين 

بخش زمان تحويل نشان داد. عمال خريدي به انجام نمي رسيد.
 براي مهندسي تجهيزات ساخت داخل )حدو70درصداز تجهيزات 
اصلي  تجهيزات  فني  دانش  دارندگان  از  بايد  پايه  مهندسي  پروژه( 
ريخته گري،  ماشين  كوره،  به  مي توان  آنها  جمله  از  و  مي شد  تهيه 
اشاره  كوره ها  راكتورهاي  و  ترانس هاي  غبار،  و  دود  تصفيه  سيستم 

نه  و  است  موجود  داخل  در  آنها  فني  دانش  نه  تجهيزات  اين  كرد. 
توليدكنندگان آن وجود دارد، مي بايست تعامالت بانكي ايجاد مي شد. 
وقتي امكان اين تعامل نيز براي بانك ها وجود ندارد، طبيعي است كه 

معامله اي انجام نمي شد.

 پيش برد كار تا 70درصد ساخت داخل
سهم  كه  اين  براي  بود.  زياد  خيلي  مشكالت  برجام  از  قبل  تا 
پايه  طراحي  و  مهندسي  به  شود،  تامين  داخلي  منابع  70درصد 
كار،  ابتداي  همان  بود.  نياز  شد،  اشاره  بدان  كه  30درصدي 
به  بتوانيم  تا  كرد  تقبل  آزاد  ارز  با  را  مهندسي  هزينه هاي  كارفرما 
تا دي ماه سال 91 تمامي  سهم 70درصد ساخت داخل دست يافت 
قراردادهاي مربوط به خريدهاي خارجي را مذاكره كرديم و قراردادها 

امضا شده بود ولي نياز به گشايش اعتبار يا ارايه پيش پرداخت بود.
را  يورو  40هزار  حداكثر  نبود،  ارزي  گشايش  امكان  چون 

مي توانستيم پرداخت كنيم.
ارسال  حواله   25 طي  بايد  را  يورو  ميليون  يك  مبلغ  كنيد  فرض 
وجود  به  هم  داللي ها  سري  يك  موضوع  اين  قبل  از  و  مي كرديم 
به  آنها  براي  كاذبي  بازار  و  مي داد  افزايش  را  حواله ها  رقم  كه  آمد 

وجود آمد.

 گشايش اعتباري پروژه
مهندسي پايه با ارسال ارز آزاد براي بخش مهندسي از دارندگان 
آغاز شد.  داخل  1391 ساخت  و عمال سال  دريافت  آن  فني  دانش 
يورو  40هزار  از  حواله ها  رقم  برجام محدوديت  اجرايي شدن  از  بعد 
از اوايل سال 1393 در خصوص  به 400هزار يورو افزايش يافت و 
صندوق  اين  آمد.  تام  كمك  به  نيز  ملي  توسعه  صندوق  ارز،  تامين 
گشايش هاي  براي  نياز  مورد  ارز  و  كرد  تامين  را  شركت  ارزي  نياز 

اعتباري تهيه شد. 

 ورود تجهيزات خارجي
 در ارديبهشت سال 1394 بود كه عمال تجهيزات خارجي به كشور 
پروژه  تيم  شود،   وارد  تجهيزات  كه  فاصله  اين  در  البته  شد.  وارد 
معطل تامين نبود. مهندسي پايه قبال خريداري شده بود و مهندسي 
جزييات را نيز مهندسان تام به صورت بومي انجام دادند. در بخش 
داخل هم مشكالت نقدينگي ريالي وجود داشت؛ چرا كه پروژه بدون 
هزينه  از  زيادي  بخش  كارفرما  و  انجام شد  و سرمايه گذار  فاينانس 

ريالي را نيز به دوش مي كشيد.
با  كشور  فوالدسازي  كارخانه هاي  عمال  كه  افتاد  اتفاق  حادثه اي 
و  حقوق  بدون  كه  بود  وارداتي  فوالد  آن   كه  شدند  مواجه  چالشي 
عوارض وارد مي شد. رقابت در اينجا سخت شد بنابراين محصوالت 

آنها تا مدت ها فروش نرفت و گردش نقدينگي كم شد.
 ولي از آن به بعد عمال پروژه روي روال خوبي جلو رفت و از اوايل 
سال 95 هم تصميم گرفته شد با توجه به محدوديت منابع، راه اندازي 

بخش هاي مختلف به صورت جزء به جزء انجام شود.
  

 راه اندازي كوره قوس الكتريكي 
سيستم كوره قوس الكتريكي يكي از تجهيزات بزرگ فوالدسازي 
به شمار مي آيد. سالن فوالدسازي داراي دو بخش ذوب و ريخته گري 
با 10درصد  است. در بخش ذوب آهن اسفنجي به ميزان 90درصد 
آهن قراضه در كوره شارژ و از اين طريق مذاب گيري انجام مي شود.

اين مذاب اگر بخواهد آلياژي شود در كوره پاتيلي آماده مي شود و 
در ماشين ريخته گري تبديل به شمش مي شود. اينها مجموعه سالن 

ذوب را تشكيل مي دهد. در كنار آن، كارگاه اكسيژن بايد اكسيژن و 
تاسيسات  تامين كند،  را  بايد آب  توليد كند، واحد خنك كاري  ازت 
تصفيه دود و غبار بايد با فيلتراسيون مانع آلودگي محيط زيست شود، 
سيستم هاي  و  تامين  را  قوس  ايجاد  نياز  مورد  برق  بايد  برق  پست 

كنترل و ابزار دقيق بايد وظايف كنترلي خود را انجام دهند.
سري  يك  نيز  آنها  كنار  در  كه  هستند  اصلي  واحدهاي  اينها 

سرويس هاي جانبي پشتيبان  هم وجود دارد. 

 مذاب گيري بدون خطا 
در كنار اين كوره 140تني كه وظيفه توليد مذاب را بر عهده دارد، 
يك كوره ديگر نيز به نام كوره پاتيلي هست كه يك سري عمليات 
اصالح ذوب روي مذاب حاصله انجام مي دهد و مواد مذاب را آماده 

براي ماشين ريخته گري مي كند.
  چيزي كه تاكيد زيادي نيز روي آن در روز ذوب گيري صورت 

گرفت، اين بود كه مذاب گيري بدون خطا به انجام رسيد.
ارايه  پاسارگاد  بانك  مديره  هيات  به  كارفرما  كه  نيز  گزارشي  در 

شد، اين طور آمده بود. 
فوالدسازي  الكتريكي  قوس  كوره  در  ذوب گيري  كه  اين   «
بردسير بدون خطا به انجام رسيد؛ بهترين تجهيزات ممكن انتخاب 
و  است  داده  انجام  خوبي  به  را  خود  وظيفه  كيفيت  شده اند،كنترل 
عمليات پيش راه اندازي با دقت و وسواس خاصي انجام شده است«

 اين سه جمله اي بود كه به درستي نيز در گزارش آمده بود؛ يعني 
با توجه به شرايط تحريم ها پيمانكار)تام( بهترين تجهيزات ممكن را 
براي فوالدسازي آماده كرده بود و به معني ديگر يعني مهندسي پايه 

هم بهترين است. واقعا هم دقت بسياري در انجام كار شد.
تيم پيش راه اندازي بايد از ابتداي امر در كارگاه مستقر شود؛ چون 

بايد با ديد اين تيم، عمليات اجرايي انجام شود. 
كه  صورتي  در  نيامدند.  اصال  خارجي  مشاوران  كه  است  جالب 
حضور  مي رسد،  پيش راه اندازي  مرحله  به  كار  وقتي  معمول  طور  به 

كارشناس خبره خارجي يكي از نيازمندي هاي كار است.
كارشناسان  است،  پايپينگ  و  برق  اصلي كه مكانيكال،  در بخش 
محدود  صورت  به  اگر  نبود.  خارجي  به  نيازي  و  داشتند  حضور  تام 
عمليات  كه  بود  دليل  اين  به  شد،  بهره  كارشناسان  برخي  از  نيز 

صحه گذاري و گارانتي شود.
كه  اين  وجود  با  تام  شركت  دقيق  ابزار  و  كنترل  بخش  در   
شد؛  كارشناس  درخواست  دارد،  وجود  بااليي  خيلي  توانمندي هاي 

چون تجربه عملي وجود نداشت.
 در مرحله اول درخواست قيمتي خيلي بااليي داشتند و عمال كار 
را قبول نكردند و در اينجا بود كه تام ريسك پيش راه اندازي را قبول 
كرد و دانش فني باالي تيم پروژه اين ريسك را پوشش داد. براي 
ايجاد ضريب اطمينان باال نيز تيم 11نفره خبره از متخصصان داخلي 
داشتند،  فوالد  تاسيسات  از  بهره برداري  سابقه  سال   20 باالي  كه 
براي نظارت نهايي كار تشكيل شد. در واقع قوي ترين پتانسيل هاي 

تئوريك و عملي يكجا جمع شد.

 تام آبديده در فوالد 
در شرايط كنوني و با توجه به تجربه و دانشي كه در تام و حوزه 
فوالدي به وجود آمده، پلنتي مشابه فوالدسازي بردسير را به جاي 6 
سال به راحتي در كمتر از چهار سال مي توان به بهره برداري رساند. 

منابع انساني تام ديگر در ميدان تجربه آبديده شده اند.
نكته  آنهاست.  بزرگ  سرمايه  زيادشان  عالقه  و  انرژي  هوش، 
مثبت در اين حوزه اين است كه تلفات هزينه اي چنداني ايجاد نشد.

  

پرونده بردسيرپرونده بردسير
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مذاب گيري بدون خطا؛
 خاطره شيرين فوالدسازي بردسير

تام نامهـ  گروه تحريريه: كار در اوج شرايطي تعريف شد كه برخي شركت هاي اروپايي 
به دليل شرايط تحريم از پاسخ حتي ايميل هاي تام هم امتناع مي كردند. گشايش هاي 

اسنادي يك پايش مي لنگيد و امكان برقراري ارتباط بين بانكي وجود نداشت.
 در كنار اين شرايط عوامل متعددي نيز بر افزايش قيمت ها تاثير مي گذاشت اما رفته 
رفته و با شكل گرفتن ساخت داخل و تسهيل شرايط اقتصادي و البته با انتقال دانشي كه 
انجام شد، فوالدسازي بردسير به ذوب گيري نزديك شد و در حالي كه همچنان چالش ها 
به اتمام نرسيده بود، راه اندازي كوره با ريسِك تكيه بر ساخت داخل و به بهاي دانش و 

تجربه اي گران سنگ به سرانجام خود رسيد.
 ياد هيجان داغ ذوب هنوز براي تام شيرين است و شيرين تر از آن آزموني بدون خطا 
بود. نتيجه كار همين بس كه در زمان افتتاح كارفرما با لباس ايمني مخصوص كوره قوس 

را از نزديك و با اطمينان خاطر بازديد مي كند.

مروري بر به ثمر نشستن تجربه داغ تام در كرمان

ذوب گيري از كوره قوس الكتريكي ـ  تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

1617
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تام در مسير صنعت فوالد، بايد خود را به عنوان يك پيمانكار 
بردسير  در  كه  فعاليت هايي  به  توجه  با  كه  كند  مطرح  مطمئن 
كرمان مشاهده كردم، چنين امري محقق شده است. اين كمك 
مي كند سبد محصوالت تام گسترش يافته و در مقابل ريسك اين 

شركت كم شود.

غير  بازارهاي  وارد  رفته  رفته   1384 سال  از  پس  تام   
خودرويي شد، ارزيابي شما از اين تصميم چيست؟

اعتقاد من  به  به سمت صنايع غيرخودرويي،  تام  بازار  توسعه 
تصميم درستي بود. به عالوه اين كه تيپ كار ماشينري)در كنار 
ابزار دقيق، حمل و نقل و كانوايرها( در  تخصص در حوزه هاي 

صنايعي مثل سيمان و نفت و گاز قابليت كابرد دارد.
 امروز من در حوزه پايپينگ توانمندي خوبي را در شركت تام 
بدون حضور خارجي ها  را  كوره قوس  اين كه  و  مشاهده كردم 
اين  بااليي مي خواهد و  به نفس  اعتماد  اين  راه اندازي كردند و 
ريسك پذيري بااليي مي خواهد كه ناشي از تجربه و تخصص 
است و مي توان اين كارمايه را در ساير صنايع به خدمت گرفت 
حتي تام در آينده مي تواند به پيمانكاران خارجي نيز سرويس بدهد.

 درست است كه تام يك سري توانمندي در حوزه خودرو كسب 
كرده ولي اين بدان معني نيست كه اگر به سراغ ساير صنايع رفت، 

از تخصص اصلي خود دور شود. 
تام در  را دارد كه  پروژه بزرگ خودرويي  همين االن چندين 
آنها نقش دارد و به اعتقاد من اين سياست موجب بالندگي تام در 

پروژه هاي خودرويي نيز خواهد شد.
ابزار دقيق در يك پروژه  ارايه خدمات   اين كه تام به لحاظ 
بزرگ فوالدسازي تمرين مي كند، قطعا در حوزه خودروسازي نيز 

مي تواند چنين خدماتي ارايه دهد و برعكس.
ابزاردقيق يك صنعت گسترده است و  ايران خودرو در حوزه 
تجربه كار در اين شركت مادر به كمك تام آمده است. از اين 
به  توان  اين  اگر  منتفع هست. حال  ايران خودرو هم  االن  توان 
خارج از صنعت خودرو نمي رفت، شايد حوزه خودرو به تنهايي قادر 

به جذب آن نبود. 

 نكته برجسته اي كه طي بازديدتان از فوالدسازي بردسير 
ديديد چه بود؟

نكته برجسته بازديد امروز اين است كه خودباوري تام آسان به 
دست نيامده است و به همين دليل بايد قدر نيروي انساني خود را 
بداند؛ چرا كه نيروي انساني قابل جايگزيني نيست. اين سرمايه از 
سال ها هزينه و تالش و سعي خطا حاصل شده و آسان به دست 

نيامده است.
به  انساني   تام جزو شركت هاي پيچيده براي مديريت منابع 
شمار مي رود و مديريت آن نيز با ساير شركت ها متفاوت است و 
با كمي لغزش اين سرمايه ها جذب بازار خارجي مي شوند. طبيعي 
است شركت هاي خارجي ديگر اين سعي و خطا را نخواهند داشت. 

بنابراين اين هنر مديريت است كه بايد كار را درست و به ميزان 
كافي براي آنها تعريف كند و بايد ظرافت خاصي براي نگه داشت 

آن به خرج داد.

 كمي در خصوص بازار خودرو و آينده آن صحبت كنيم، 
مختلفي  پروژه هاي  تعريف  حال  در  ايران خودرو  اكنون  هم 
شود.  پاس  آينده  سال  نيز  سخت گيرانه  استانداردهاي  و 
پيش بيني شما به عنوان يكي از شركت هاي داراي سهم باالي 
بازار چيست و به طور خاص تر چه نقشي تام مي تواند در اين 

حوزه ايفا كند؟
قرار  تاريخي خود  نقطعه عطف  در  اكنون  صنعت خودرو هم 
شركت هاي  شكل گيري  شاهد  برجام  از  بعد  ما  است.  گرفته 
مشترک)joint venture( مختلفي از جمله براي ايران خودرو و 
پژو)ايكاپ(، سيترون  و سايپا، رنو و ايدرو، در كرمان با هيوندايي، 
اين  از  كدام  هر  بنز،  با  ايران خودرو  و  ماموت  با  واگن  فولكس 
شركت هاي مشترک از 50 تا 150هزار دستگاه خودرو مدعي بازار 
نيست و قطعا  بي نهايت  ايران خودرو  براي  بازار هم كه  هستند، 
سهم كيك ما كمتر خواهد شد. ما هم در راستاي توانمندي هاي 

خود حركت مي كنيم. 
به توسعه  ناچار  باشيم  اين كه محصوالت جديد داشته  براي 
پروژه توسعه پلت فرم، موتور سه سيلندر، توسعه دو  هستيم كه 
جمله  از  خودرو  ايران  در   301 فرم  پلت  روي  جديد  محصول 
ما  است.  شده  تعريف  راستا  همين  در  كه  است  پروژه هايي 
نمي توانيم منتظر سرنوشت محتومي در صنعت خودرو باشيم؛ چرا 
اگر درست  بنابراين  دارند  را  برنامه هاي خاص خود  نيز  رقبا  كه 
حركت كنيم و رقابت درستي تعريف كنيم، مي توانيم سهم بازار 

خود را حفظ كرده و رقابت كنيم.
 در غير اين صورت آينده خوبي براي دو خودروساز بزرگ كشور 

پيش بيني نمي شود.
 استانداردها در سال آينده سخت گيرانه خواهد شد بنابراين بايد 
عاقالنه و هوشمندانه پروژه هاي جديد را تحويل و محصوالتي با 
موتورهاي جديد ارايه دهيم. قطعا در خودروهاي جديد و ساخت 

خطوط توليد از توانمندي تام استفاده خواهيم كرد.

خودرويي،  صنايع  در  خود  حضور  همين  واسطه  به  تام   
توانمندي ويژه اي نيز در بازارهايي مثل انبارمكانيزه و اسكادا 
نيز پيدا كرده است. رويكرد ايران خودرو به عنوان يك پشتيبان 

براي استفاده از اين توانمندي به خصوص اسكادا چيست؟
ايران خودرو در زمينه استفاده از اسكادا جدي است و گرايشمان 
دقيقا جاي جوالن  اينجا  و  است   Industry4.0 به سمت  هم 
شركت تام است.Industry4.0 در كليه خطوط مطرح است و 

موردي نبايد به موضوع پرداخت. 
ما مثل موتورسازي،  براي ساير خطوط  پيشنهاد  تام مي تواند 
خطوط بدنه و رنگ بياورد به شرطي كه در اين زمينه فعال باشد.

پرونده بردسيرپرونده بردسير

ايـران خـودرو هم به تـام افتخار مي کند

با جديت و دقت خاصي كل مسير بازديد از پروژه فوالدسازي بردسير را دنبال مي كرد و 
اين همراهي غالبا طرح سواالت فني را به دنبال داشت. تقريبا با تيم همراه ايران خودرو 
همه سطوح فعاليت و واحدهاي مختلف مورد بازديد قرار گرفت. با اين كه در جريان كار 
تام بود ولي رضايت خاصي پس از بازديد داشت و معتقد است به ثمر نشستن اين واحد 

فوالدسازي نتيجه خودباوري و جسارت مهندسي تام است. 
با مهندس كيانوش پورمجيب معاون خدمات فني ايران خودرو در حاشيه بازديد از پروژه 

صحبت كوتاهي داشتيم.

معاون خدمات فني ايران خودرو:

مهندس كيانوش پورمجيب معاون خدمات فني ايران خودرو ـ  تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

فوالد  و  تام  فوالدي  مشترك  پروژه  جريان  در  قطعا   
اين  از  بازديدتان  قرار داشتيد،  بردسير  ايرانيان در  سيرجان 
فوالدسازي و فعاليت هاي تام در آن را چگونه ارزيابي كرديد؟

زحمات  نزديك  از  وقتي  ولي  داشتم  پروژه  اين  از  اطالعاتي 
همكاران را مشاهده كردم، حجم كار و حجم تخصصي كه در 
اين شركت به خصوص در صنعت فوالدسازي ايجاد شده، موجب 
افتخار بود و نويد روزهاي بهتر آينده را مي دهد؛ چرا كه كارنامه 

خوبي نيز براي تام در صنعت فوالدسازي به وجود آمد تا در ادامه 
بتواند به پروژه هاي بزرگتر نيز بيانديشد.

 ايران خودرو نيز به تام افتخار مي كند و به اعتقاد من مسير 
توسعه اي كه تام براي بازار و آينده اش در نظر گرفته، مسير درستي 
است و اميدوارم شاهد روزهاي بهتري را به لحاظ كسب دانش 

فني و سودآوري باشيم. 
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حكمت خاموشيـ  مدير سايت پروژه فوالدسازي بردسير:
اين دستاورد، نتيجه فعاليت تيمی كارشناسان متعهد شركت تام، 
به كارگيری علم نوين مديريت و تلفيق تجربه افراد كارآزموده و 

طراوت جوانان و استفاده از خرد جمعی بوده است. 
علی رغم اينكه اين كارخانه فوالدسازی، اولين تجربه شركت تام در قالب 
اجراي يك پلنت كامل فوالدسازي بوده و بسياری از تامين كنندگان تجهيزات 
خارجی نيز به تعهدات خويش در زمينه مشاوره و نظارت در پروسه راه اندازی، 
عمل نكردند، نگرانی بسياری در بين اركان پروژه در خصوص امكان پذير بودن 
راه اندازی كوره قوس الكتريكی وجود داشت كه با ياری خدا و به كارگيری 
كليه فاكتورهای موثر بر راه اندازی كوره، راه اندازی در سطح استانداردی بسيار 

مطلوب و بدون هيچ حادثه انسانی يا تجهيزاتی با تكيه بر دانش و تعهد مهندسان 
اين مرز و بوم صورت پذيرفت. در اين پروژه، شركت تام در كليه زمينه های 
E)مهندسی (، P) تامين ( و C) اجرا ( استاندارهای بسيار بااليی را رعايت كرد و 
ضمن رعايت سخت گيرانه ترين استانداردهای مهندسی، تجهيزات را از برترين 
توليد كنندگان داخلی و خارجی تامين كرد و ضمن رعايت استانداردهای عمليات 
اجرايی در كليه مراحل، توجه ويژه ای به سهولت، ايمنی، سرعت و كيفيت در 

پروسه بهره برداری هم داشت.
از ديگر نقاط قوت اين پروژه، اجرای طرح ذوب زودهنگام برای راه اندازی 
پكيج كوره قوس الكتريكی بوده كه يكی از فنون نوين مديريت پروژه ها برای 

مديريت بهينه منابع مالی، انسانی، زمانی و ديگر منابع استراتژيك طرح است.

راه اندازي كوره نتيجه 
تلفيق تجربه كارآزموده ها 

و طراوت جوانان

مهندس حكمت خاموشي ـ مدير سايت پروژه فوالدسازي بردسير، تام نامه/ 
عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91913

دانش قابل قبولي در 
حوزه طراحي و اجراي 

سيستم SVC داريم

سيدعلي محمد جواديانـ  مديريت مهندسي برق:
پست برق 400/33 كيلوولت بردسير يكي از مهمترين پست هاي 

برق اجرا شده توسط شركت تام بوده است.
 در قسمت برقي پروژه فوالد بردسير به دليل راه اندازي پست برق در 
سال هاي گذشته مشكل چنداني وجود نداشت. در اوايل كار به دليل اين 
كه كارفرما داراي يك پلنت احيا نيز بود، اصرار داشت كه بتوانيم براي آن 
نيز برق رساني داشته باشيم و در مقطعي كه هنوز پروژه بردسير به تام ابالغ 
نهايي نشده بود، قرارداد Early Work پروژه به منظور آغاز عمليات اجرايي 
احداث پست برق به امضا رسيد. معموال در پروژه هاي ذوب براي احداث 

پست برق پيمانكار جداگانه انتخاب مي كنند.
 در بردسير اين كارانجام نشد و تصميم كارفرما بر اين بود كه اجراي پست 
برق را پيمانكار ذوب انجام دهد و لذا كار به تام ابالغ شد.  جالب است بدانيد 
اصال ورود به حوزه احداث پست برق در ابتدا در سرفصل كاري تام نبود و از 
همين جا آغاز شد. در ادامه اين شركت به واسطه نياز خود و استفاده آن در 

پروژه هاي مختلف به اين حوزه ورود پيدا كرد.
پست برق بردسير دو ترانس دارد كه يكي 70MVA و مربوط به پلنت 
هاي احيا و فوالد سازي است و ديگري 170MVA و مربوط به SVC و 
كوره هاي LF و EAF است. به دليل اتصال به رينگ 400 كيلوولت شبكه 
سراسري برق كشور، بخشي از توان شبكه سراسري از طريق اين پست 
تبادل مي شود. لذا كيفيت عملكرد پست حساسيت بسيار بااليي داشته و 
ايران  پست توسط مركز كنترل و ديسپاچينگ ملي شبكه سراسري برق 

كنترل مي شود.
تام دانش بومي خود در حوزه توسعه پست هاي برق را با توجه به تنوع 
از پست برق بردسير، توانست چهار پروژه  پروژه هايش كامل كرده و بعد 
ديگر نيز دريافت كند كه سه پست آن هم اكنون برقدار شده و در حال 
برق رساني در شبكه سراسري كشور هستند. به دنبال كسب اين دانش در 
حال حاضر قادر به ورود به حوزه ساخت نيروگاه نيز هستيم؛ البته بايد بدانيم 
فرآيندهاي كاري در فوالدسازي بسيار پيچيده تر از نيروگاه است؛ هرچند در 
حوزه نيروگاهي نيز تام داراي رتبه پيمانكاري است. هم اكنون نيز در حال 
مذاكره با ايران خودرو در خصوص ساخت يك نيروگاه 50 مگاواتي براي 

اين شركت هستيم. 
چالش اصلي ما در پروژه، اجراي سيستم SVC بود كه وظيفه جبران سازي 
اعوجاجات ولتاژ و جريان برق را برعهده دارد، بود. معموال راه اندازي اين 
سيستم در پروژه هاي فوالدسازي با تاخير انجام مي شود و در صورت نبود آن 
كيفيت برق ساير مصرف كنندگان افت خواهد كرد. لذا هدف ما اين بود كه با 

اقدام به موقع در پروژه بردسير از وقوع اين اتفاق جلوگيري كنيم.
 SVC در سال 92 هيچ يك از برندهاي صاحب نام تامين كننده سيستم 
همچون ABB، زيمنس، AEG آلمان و آلستوم همكاري با ايران نداشتند 
امكانپذير  بايد صبر مي كرديم تا مشكالت حل شود كه عمال  يا  بنابراين 
نبود؛ چرا كه SVC يك پروژه دو تا سه ساله محسوب مي شود، يا اميدوار 
به همكاري با شركتي باشيم كه علي رغم تحريم ها، بتوانيم با ما همكاري 
داشته باشد؛ مانند شركت هاي چيني. در آن زمان برخي از فوالدسازي ها از 

سازندگان چيني استفاده كرده بودند ولي متاسفانه همگي آنها با مشكالت 
فني زيادي در اين خصوص مواجه شده بودند. معضل ديگر اين بود كه بايد 
اين سيستم را به صورت پكيج خريداري مي كرديم و بر محتواي آن نيز 
اشراف زيادي نبود؛ لذا تصميم گرفتيم با به خدمت گرفتن چند كارشناس 
جوان و با انگيزه و افزايش دانش فني شركت در اين حوزه با شركت هاي 
چيني وارد مذاكره شويم كه در نهايت با شركت )NR Electric( به تفاهم 
رسيديم. البته قبل از انتخاب پيمانكار SVC به همراه تيمي به چين رفتيم 
و تمامي تامين كنندگان SVC  و پيمانكاران جزء )sub vendors( آنها را 

مورد بررسي قرار داديم.
 در اين ارزيابي شركت تامين كننده راكتور)شركت HD( مورد تاييد قرار 
كه  است  حالي  در  اين  شود.  انتخاب  ديگري  شركت  شد  قرار  و  نگرفت 
پيمانكار اصلي اصرار به كار با همان شركتي را داشت كه خودش معرفي 
كرده بود. جالب است بدانيد يكي از شركت هاي فوالدي داخلي كه بعدا از 
همين شركت HD راكتور خريد، تجهيز خريداري شده دچار حريق شد و 
ما  انتخابي  ليست  وندور  از  تامين  البته  و  راكتورها  تعويض  حال  در  االن 

هستند.
 البته اين نكته را نيز بايد بگويم كه در حال حاضر برخي از شركت هاي 
از  را   SVC تجهيزات  از  برخي  قيمت هاي خود  براي كاهش  نيز  اروپايي 
چيني ها مي خرند. پس از طراحي، تامين و نصب سيستم در سايت، نوبت 
راه اندازي بود. اين كار حدود يك سال پيش انجام شد؛ يعني ما در زمان بندي 
اجراي كار خيلي خوب عمل كرديم اما مشكل آنجا بود كه به دليل اين كه 
اين  نمي توانستيم  بود،  نشده  راه اندازي  و  كامل نصب  به طور  هنوز  كوره 

سيستم را تست كنيم. 
از پيچيده ترين فرآيندهاي  تست عملكرد همزمان كوره و SVC يكي 
و  انفجار  امكان  سيستم  نادرست  عملكرد  در صورت  و  است  فوالدسازي 
آسيب به تجهيزات وجود دارد. از اين نوع اتفاقات در برخي از پروژه هاي 
براي  دليل  به همين  است.  به كرات مشاهده شده  نيز  قبلي  اجراي شده 
ذوب اول كوره تصميم گرفتيم تا يك سري دستگاه هاي اندازه گيري بسيار 
دقيق در شبكه نصب كنيم تا اگر حادثه اي نيز در زمان راه اندازي رخ داد، 
بتوانيم تشخيص دهيم خطا مربوط به چه ناحيه اي بوده است. خوشبختانه 
گزارش هاي مثبتي از روند تست ذوب گيري اخير بردسير به ما رسيد و عنوان 

شد كه SVC رفتار خوبي از خود نشان داده است. 
در مجموع سيستم SVC در ذوب گيري اخيري كه فوالدسازي بردسير 
داشت، به خوبي جواب پس داد و اين در حالي است به دليل استفاده از آهن 
قراضه در ذوب اول مي توان ادعا كرد كه SVC  در سخت ترين شرايط 

كاري ممكن واكنش منطقي از خود داشته است. 
زيرا  بود،  آن مطمئن  عملكرد  به  توان  نمي  قطع  به طور  هنوز  هرچند 
عملكرد هر سيستمي بايد در طول زمان قضاوت شود و به صرف عملكرد 
خوب در طول يك ذوب نمي توان قضاوت كاملي از عملكرد آن داشت. در 
حال حاضر با توجه به تجربه اي كه در اين حوزه به دست آورده ايم، مي توانم 
بگويم كه از معدود شركت هاي كشور هستيم كه دانش قابل قبولي در حوزه 
پكيج SVC داريم و به راحتي مي توانيم خدمات مشاوره داخلي ارايه دهيم.

دكتر سيدعلي محمد جواديان ـ مديريت مهندسي برق، تام نامه/ 
عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91914

پرونده بردسيرپرونده بردسير

يكپارچه سازي ماژول هاي 
مختلف مهندسي و 

مديريت؛ نقطه قوت تام

سيد احمد حاجي خليليـ  معاون مهندسي ايران خودرو:
ما ايران خودرويي ها با فعاليت هاي تام را با فعاليت هايش در صنعت 
خودرو مي شناسيم و وقتي مقايسه مي كنيم، مي بينيم با پروژه هايي كه 
در سال  هاي گذشته انجام داده، به لحاظ دانش فني خيلي بهتر از قبل 
شده است. امروز برايم خيلي جالب بود؛ چرا كه تام را در صنعتي غير 

از خودرو ديدم و در يك پروژه بزرگ فوالدي.
البته در جريان ساير فعاليت هاي تام به نوعي بوده ام ولي تاكنون اين فرصت 
پيش نيامده بود تا از نزديك آن را ببينم. اين بازديد هم آموزنده بود و هم 
افتخارآميز و و اقعا خوشحال شدم كه تام چنين توانمندي هاي در حوزه هاي 
مهندسي، طراحي، نصب و راه اندازي پيدا كرده است و نويد اين را مي دهد كه تام 
تبديل به شركتي دانش محور شده كه فراتر از صنعت خودرو هم اكنون در حال 

فعاليت و درخشش است. 
اين موضوع مطمئنا مي تواند پايداري و ثبات خوبي براي ادامه حيات شركت 
باشد و يك توانمندي در گروه صنعتي ايجاد كند كه غير از صنعت خودرو، ساير 
صنايع هم از خدمات فني و مهندسي و خدمات مديريت پروژه اي تام استفاده 
كنند. چيزهايي كه امروز ديديم بخشي از آن موارد در حوزه هاي نرم افزاري، 
كنترلي و برق و تاسيسات بود و حتما اينها در حوزه صنعت خودرو نيز مي تواند 
مورد استفاده قرار گيرد و اميدواريم بتوانيم از توانمندي هاي تام در حوزه هاي 
توسعه اي و بهبود بتوانيم استفاده كنيم. من مطمئنم كه اگر همين تفكر و  رويكرد 
مديريتي و خودباوري در تام ايران خودرو نهادينه شود، مي تواند خدمات خود را 
به خارج از مرزهاي كشور نيز گسترش دهد و مي تواند برندي در حوزه فني و 

مهندسي باشد و در صنعت جهاني نيز حضور پيدا كند. شايد يكي از مهمترين 
نكته برجسته كه در پروژه  فوالدسازي بردسير ديدم، يكپارچه سازي ماژول هاي 
مختلف مهندسي و مديريت آن بود. در ماژول هاي مختلف مهندسي، تام خود 
را البته اثبات كرده است ولي در اينجا ماژول هاي متفاوتي را ديديم و ازجمله 
متريال هندلينگ، تاسيسات، سازه، برق، تكنولوژي هاي ذوب و ... همه اينها 
بايد به صورت يك فرآيند پيوسته محصول خروجي را بسازد كه مديريت و 
يكپارچه سازي همه اينها نقطه قوت تام بود. ذوب آزمايشي بدون خطا نيز جزو 

پروژه هاي بي نظير است كه حكايت از دقت نظر و توان خوب طراحي دارد.
سياست بسط توسعه توان مهندسي از خودروسازي به ساير صنايع مورد تاييد 
است و از چند سال قبل كه مطرح بود من يكي از طرفداران اين موضوع بودم. 
شايد در ابتدا به عنوان يك ايران خودرويي دوست داشته باشم كه تام تمام 
توانايي خود را در حوزه خودرو متمركز كند ولي به عنوان مشتري اصلي خدمات 
تام در ايران خودرو، نگاهم فراتر از اين است و فكر مي كنم حتما بايد در صنايع 
غير خودرويي مثل نفت و گاز معادن و ... متمركز شود و تركيب كسب و كار 
خود را متوازن كند.  با اين روش اگر ركودي نيز بنا به فراخور زمان يك صنعت 
حاصل شده باشد، تام مي تواند در ساير بازارهايي كه ورود پيدا كرده موفق تر باشد 

و بهره وري و سودآوري خود را باال ببرد.
 از بازديد امروز راضي بودم. با توجه به نكات قابل توجهي كه در اين بازديد 
ديدم، احساس خستگي نكردم و همه جنبه هاي بازديد و تشريفات بسيار خوب 
بود. مهندس اعواني)مديرعامل شركت تام( نگاه باز و حمايتي خوبي دارد و 

اميدوارم كه اين نقطه عطفي براي رشد و توسعه آتي تام باشد.

مهندس سيد احمد حاجي خليلي ـ معاون مهندسي ايران خودرو، 
تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91912
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تام نامهـ  سيدعلي محمد جواديان )مديريت مهندسي برق(: مقاله  
» تجربيات حاصل از طراحي و اجراي سيستم SVC مجتمع فوالد 
بردسير « در سي ودومين كنفرانس بين المللي برق شركت توانير ارايه 

و مورد پذيرش قرار گرفت.
كنفرانس بين المللی برق با بيش از 31 سال قدمت، جايگاه ويژه ای در بين 
كنفرانس های معتبر داخلی و خارجی دارد. بنيانگذار كنفرانس بين المللی برق، 
شركت توانير است كه همچنان برگزاری مستمر كنفرانس را برعهده دارد. مجوز 
برگزاری كنفرانس از طرف كارگروه ساماندهی همايش ها برای » سی و دومين 

همايش بين المللی برق« صادر شده است. 
سي و دومين كنفرانس بين المللي برق يكم آبان ماه، با سخنراني مهندس 
كردی مديرعامل شركت توانير و رئيس كنفرانس، سخنرانی مهندس فالحتيان  
معاون وزير در امور برق، مهندس چيت چيان وزير اسبق نيرو همراه بود و 
به مدت سه روز برگزار شد. سيستم SVC مجتمع هاي فوالدسازي به دليل 
وظايف متعددي كه در جبران سازي توان راكتيو و پارامترهاي كيفيت توان ناشي 
از عملكرد كوره هاي قوس الكتريكي دارد، داراي پيچيدگي هاي خاصي است و 

طراحي آن عالوه بر دانش فني، نيازمند تجربه باال در شناخت رفتار كوره هاي 
قوس الكتريكي است. طي ساليان زياد استفاده ايران از كارخانجات فوالدسازي و 
كوره هاي قوس الكتريكي، تاكنون طراحي سيستم SVC مورد نياز اين مجتمع ها 
 EPC در داخل كشور انجام نشده است و تمام پروژه هاي مرتبط با آن به صورت

به شركت هاي معتبر اروپايي واگذار شده است.
 در پروژه بردسير عدم مشاركت شركت هاي اروپايي  فرصتي را در اختيار 
مهندسين توانمند شركت تام ايران خودرو قرار داد تا با تكيه بر توان خود دانش 
طراحي اين نوع سيستم ها را بومي سازند. نتايج حاصل از اندازه گيري هاي انجام 
شده پس از راه اندازي اين سيستم نشان از عملكرد بسيار خوب آن در جبران سازي 
توان راكتيو و بهبود پارامترهاي كيفيت توان در حين عملكرد كوره EAF دارد 
كه خود دليلي بر طراحي صحيح اين سيستم است. تجربيات حاصل از طراحي 
و اجراي  سيستم SVC مجتمع فوالد بردسير با ظرفيتي معادل 180مگاوار و 
ولتاژ 33 كيلوولت تحت مقاله اي با عنوان » تجربيات حاصل از طراحي و اجراي 
سيستم SVC مجتمع فوالد بردسير « براي ارايه در سي و دومين كنفرانس بين 

المللي برق ارسال شد كه مورد پذيرش داوران قرار گرفت. 

محمد حسين قاسميـ  مدير مهندسي پروژه:
طراحي پلنت فوالدسازي بردسير به ظرفيت توليد  800 هزار تن 
شمش فوالد در سال، به همت تيم مهندسي شركت تام، مشاوران 
و شركاي خارجي به انجام رسيد كه به بخشي از آن در ادامه اين 

نوشته اشاره مي شود.
 طراحي لي آوت سالن فوالدسازي و تدوين اطالعات اوليه مورد نياز طراحي 
پلنت )Basic Data( توسط شركت اتريشي INTECO انجام شد. اما طراحي 
 Basic Engineering and( لي آوت كل كارخانه و مهندسي بيسيك و جزئي
Detail Engineering( توسط همكاران مهندسي تام و با همكاري شركاي 
خارجي به انجام رسيد. در طراحي كل پلنت عالوه بر رعايت الزامات قراردادي  

موارد زير در طراحي در نظر گرفته شد.
تامين  در صورت  احياء  پلنت  از  داغ  اسفنجي  آهن  شارژ  ايجاد  امكان   -

تجهيزات مورد نياز
- امكان ايجاد طرح توسعه پلنت فوالدسازي در كنار طرح فعلي و اتصال دو 

سالن ذوب به يكديگر

- امكان ايجاد كارخانه نورد در كنار فوالدسازي
- امكان حمل شمش فوالد از سالن فوالدسازي توسط سيستم ريلي در آينده

- در نظر گرفتن تمهيداتي براي ايجاد امكان افزايش ظرفيت توليد تا يك 
ميليون تن در سال همراه با افزايش بهره وري در آينده

در طراحي پلنت مذكور مطالعات مختلفي از قبيل مطالعات ترافيكي داخل 
پلنت، مطالعات ژئو تكنيك، مطالعات هيدرولوژي، طراحي پروسه فوالدسازي، 
مطالعات مربوط به باالنس جرم و موازنه انرژي و آناليز زمان بندي جرثقيل هاي 
سالن فوالدسازي انجام شد. مطالعات مربوط به هواشناسي و سينوپتيك توسط 
كارفرماي پروژه انجام شده بود. سپس تعيين مباني طراحي و مهندسي كارخانه 
با توجه به شرايط جغرافيايي ، محيطي و الزامات فني منتج از پروسه فوالدسازي، 
انجام شد. براي اولين بار در ايران، كل پلنت توسط نرم افزار به صورت سه بعدي 
توسط شركت تام مدل سازي شد كه كمك شاياني در كاهش تداخالت، دوباره 
كاري ها و بهينه سازي طراحي كرد. طراحي پلنت با همكاري تخصص هاي 
مختلف شامل پروسه، مكانيك، تاسيسات، برق، ابزاردقيق، سيويل و سازه انجام 

شد. يكپارچه سازي كل پلنت نيز توسط شركت تام انجام پذيرفت.

طراحي سه بعدي براي 
اولين بار درايران

مهندس محمد حسين قاسمي  مدير مهندسي پروژه، تام نامه/ عكاس:هادي 
نيكوئيان

كد: 91916

كوره قوس الكتريكي 
Electrical Arc Furnace

140T-AC

الياس احمدي ـ هماهنگ كننده و مسوول كوره ها و تجهيزات 
جانبي سالن ذوب: كوره قوس الكتريكي داراي ظرفيت 140 تن بوده 
و با 40 تن Hot Heel كه پس از هر بار تخليه مذاب همچنان در 

كوره باقي مي ماند گنجايش 180 تن مذاب را دارد.
كوره قوس الكتريكي شامل اجزاي زير است:

- Base Frame And Tilting Device
- Gantry
- Electrode Columns
- Electrode Arms
- Furnace Shell
- Roof

با توجه به ابعاد بزرگ تجهيزات فوق الذكر، هر يك از قسمت ها در دو يا چند 
بخش از شركت FUCHS به سايت ارسال و قبل از نصب مونتاژ شد. بزرگترين 
تجهيز مربوط به Tilting Frame به ابعاد تقريبي  2*11*14 متر و داراي وزن 
حدود 110 تن است كه از مونتاژ چهار قطعه از پيش ساخته تشكيل شده و در ارتفاع  
8/5 متري نصب شده است. تجهيز مهم بعدي Gantry است كه وظيفه بلند 
كردن سقف كوره و دوران مجموعه سقف و الكترودها به همراه كليات متعلقات 

آنها را داراست. اين تجهيز به دليل نياز به حركت دوراني و تحمل بار زياد با دقت 
خاصي مونتاژ، نصب و تنظيم شد. در نصب تجهيزات مربوط به الكترودها شامل 
Electrode Columns و Electrode Arms نيز با توجه به اهميت موقعيت 
نهايي الكترودها مونتاژ، نصب و تنظيم آنها با حساسيت بااليي انجام شد. مجموعه 
Tilting Frame، كوره و متعلقات آن با وزني بالغ بر 750 تن بر روي دو عدد 
Rocker Rail  قرار دارد و توسط يك سيلندر هيدروليكي دو طرفه پر قدرت 
امكان حركت رو به جلو جهت تخليه مذاب و حركت رو به عقب جهت تخليه 
سرباره را ميسر مي كند.  الزم به ذكر است عالوه بر كوره اي كه توسط شركت 
 Lower( طراحي و ساخته شد يك مجموعه ديگر شامل بدنه كوره FUCHS
Shell ,Upper Shell( و سقف كوره )Roof(، سه مجموعه گاري حمل پاتيل 
)Ladle Transfer Car( جهت انتقال پاتيل مذاب به وزن تقريبي 230 تن و 
يك مجموعه گاري حمل سبد قراضه با تكيه بر توان داخلي ساخته شد. كليه 
ايستگاه هاي تجهيزات جانبي توسط شركت تام طراحي و استندهاي مربوطه نيز 
توسط اين شركت طراحي و ساخته شد. با توجه به عدم حضور شركت صاحب 
تكنولوژي در مراحل نصب و راه اندازي كوره، حصول اين موفقيت نشان از توان 

باالي نيروهاي داخلي دارد.

مهندس الياس احمدي هماهنگ كننده و مسوول كوره ها و تجهيزات 
جانبي سالن ذوب فوالد بردسير، تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91915

پذيرش مقاله  » تجربيات حاصل از طراحي و اجراي سيستم SVC مجتمع فوالد بردسير«
در سي و دومين کنفرانس بين المللي برق شرکت توانير

پرونده بردسيرپرونده بردسير

فعاليت های بخش سازه 
و معماری كوره قوس 

)EAF( الكتريكی

بردسير)واحد  سايت  در  تام  مهندسي  نماينده  ـ  سوزني  اميد 
سيويل( : مجموعه كوره قوس الكتريكی شامل فونداسيون تجهيزات 
كوره و ساختمان های مرتبط با آن است كه براساس تقدم چيدمان 

آنها داخل سالن فوالدسازی به شرح زير قابل معرفی است. 
ابتدا فونداسيون كوره و سيستم انتقال پاتيل مذاب مطابق نقشه های تكنولوژی 
و داده های ژئوتكنيك محل، طراحی و با حجم بتن مسلح 750 مترمكعب، در 
زمينی به مساحت 250 مترمربع احداث شد. به موازات عمليات اجرايی احداث 
فونداسيون كوره، طراحی ساختمان كنترل شامل اتاق های كنترل، برق، ابزار 
دقيق، هيدرليك، گازطبيعی، اكسيژن و فضاهای اداری و بهداشتی، برمبنای 
آنچه كه شركت ارايه دهنده تكنولوژی كوره اعالم نياز كرده بود، با مساحت 
1750مترمربع و در چهار طبقه طراحی شد و پس از بازنگری توسط بخش های 
مختلف و تاييد مشاور، به مرحله اجرا رسيد. در جريان طراحی مالحظه شد كه 
به دليل محدوديت فضا و مجاورت سازه فلزی سالن ذوب با اين ساختمان نياز 
به طرح مشترک فونداسيون برای ساختمان كنترل كوره و سالن ذوب است و 
همين مساله باعث همسايگی نزديك فونداسيون ساختمان كنترل با فونداسيون 
احداث شده كوره شد. ساختمان كنترل با توجه به تجهيزات و لوازم كار كوره 
در طبقات مختلف، با كاربری های خاص و بارهای ويژه دارای يك ساختار 
سازه ای پيچيده است كه با تركيبی از ستون، ديوار و سقف های بتنی ضخيم 
اجرا شده  است. وجود ترانس اصلی كوره در باالترين طبقه با وزن زياد و ضريب 
ايمنی باال ضخامت ديوارها و سقف طبقات را بين 40 تا 50 سانتيمتر ايجاب 
كرد و در مجموع حجم بتن مسلح به كار رفته در اين ساختمان به سه هزار و 
400مترمكعب رسيد. عبور بازوهای انتقال جريان الكتريكی از ديوار بتن مسلح 
اتاق ترانس نيازمند استفاده از ميلگردهای خاص ضدمغناطيس در سازه بتنی 

بخش هايی از اين ساختمان شد كه مالحظات فنی آن تجربه ای منحصربه فرد 
است. در زمينه معماری رعايت مشخصات فنی خاص هريك از فضاها متناسب 
با كاربری و سطح ايمنی آن، تيم فنی پروژه را برای انتخاب مصالح قابل پذيرش 
به چالش كشيد. انواع عايق، شيشه های ضد تشعشع و ضدانفجار، كف سازی ها و 
سيستم تهويه متناسب با محيط كار اين ساختمان و ساختار پله های سرويس و 
پله فرار به صورت خاص مورد مطالعه و تحت نظارت اجرايی قرار گرفت. در انتها، 
سازه پلتفرم های اپراتوری و انتقال مواد، پيرامون كوره براساس نقشه تكنولوژی 
موجود طراحی شد.  در اين مرحله به دليل عدم دسترسی به شركت ارايه دهنده 
تكنولوژی مشكالتي در طراحی به وجود آمد كه با تالش و همكاری بخش 

اجرايی موانع برطرف و طرح نهايی شد.
 سازه اين بخش به صورت قاب خمشی فوالدی با سقف های بتنی مركب 
در طبقات اول و دوم و سقف فلزی با ورق آجدار در طبقات باالتر طراحی 
و اجرا شد. مساحت كل اين قسمت 860 مترمربع است كه در فونداسيون و 
سقف های بتنی حدود 650 مترمكعب بتن مسلح و در سازه فوالدی آن 750 تن 
فلز استفاده شده  است.  ايستگاه تنظيم الكترود، نوار نقاله های انتقال مواد برای 
شارژ كوره، تجهيزات نمونه گيری، ايستگاه تنظيم شيرهای مجموعه پايپينگ و 
تجهيزات اندازه گيری سيستم های كنترل روی اين پلتفرم قرار دارد. دسترسی به 
طبقات اين سازه از طريق چهار دستگاه پلكان فلزی ميسر شده است. آنچه كه 
در طراحی اين سازه و انتخاب هندسه بيشترين انرژی را به خود اختصاص داد، 
كنترل تداخل آن در ترازهای مختلف با مسيرهای حركت بار توسط جرثقيل های 
سالن ذوب بود.  محدوديت فضا و نياز فرآيند توليد به فضاهای استاندارد، تكميل 
طرح معماری اين بخش را با چالش هايی روبروكرد كه جز با همكاری مستمر و 

نگرش جامع به هدف، طرح به نتيجه نمی رسيد. 

مهندس اميد سوزني، نماينده مهندسي تام در سايت بردسير)واحد 
سيويل(، تام نامه/ عكاس:هادي نيكوئيان

كد: 91917

كد: 91918
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 27 روز  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
مهرماه جمعي از مديران ارشد ايران خودرو 
بازديد  بردسير  فوالدسازي  كارخانه  از 
اين  تحوالت  آخرين  در جريان  و  كردند 
پروژه و دستاوردهاي اجرايي شركت تام 

قرار گرفتند.
به  تام  شركت  دعوت  به  كه  بازديد  اين  در 
انجام رسيد، مهندس كيانوش پورمجيب معاون 
احمد  سيد  مهندس  ايران خودرو،  فني  خدمات 
حاجي خليلي معاون مهندسي ايران خودرو، رضا 
شيخي مدير خدمات مديران، مرتضي آقايي مدير 
روابط عمومي و مسعود عليپور مدير حراست ايران 
خودرو به همراه تني چند از مديران تام حضور 
حدود  شده  انجام  برنامه ريزي  براساس  داشتند. 
بازديد  اين  براي  اوليه  زمان  نيم  و  يك ساعت 
از سايت در نظر گرفته شده بود كه با توجه به 
استقبالي كه تيم بازديدكننده و پشتيباني خوب 
بخش هاي مختلف به انجام آمد، اين بازديد بيش 
از سه ساعت به طول انجاميد و طي آن كليه 
اصلي  سالن  جمله  از  فوالدسازي  كاري  نواحي 
ذوب، واحد غبارگير، واحد اكسيژن، سيستم هاي 

كنترل و پست برق بازديد به عمل آمد.
پروژه، مهندس طهماسبي  معرفي  در جلسه 
كه  اين  به  اشاره  با  بردسير  فوالد  پروژه  مدير 
اين پروژه يك نمونه بازر سرآمد در مديريت و 
فوالدسازي محسوب  در صنعت  مشاركتي  كار 
قوس  كوره  راه اندازي  كرد:  اذعان  مي شود، 
الكتريكي كار بزرگي بود كه با همت و تالش 
همه جانبه ميسر شد ضمن اين كه سه مرحله 
ذوب گيري بدون مشكل نيز به انجام رسيد كه 

محسوب  ركورد  فوالدسازي  براي  اين ها  همه 
مي شود و اميدواريم به زودي شاهد راه اندازي كل 

مجموعه باشيم.
نيز  سايت  مدير  خاموشي  مهندس  ادامه  در 
داراي ظرفيت  اين فوالدسازي  اين كه  بيان  با 
قابليت  كه  است  تن  800هزار  توليد  ساالنه 
افزايش به يك ميليون تن را نيز دارد، توضيح 
داد: محصول اين مجتمع شمش فوالد است كه 
در نهايت در سه گريد ساختماني مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
غبارگير،  مجموعه  پاتيلي،  كوره  افزود:  وي 
واحد اكسيژن و نيتروژن، كانوايرها و كوره قوس 
الكتريكي طي آبان ماه و واحد CCM نيز پايان 
كل  مجموع  در  شد.  خواهند  مدار  وارد  دي ماه 
پروژه نيز تا پايان امسال به بهره برداري خواهد 

رسيد.
خاموشي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه 
در برابر مسايل زيست محيطي و آالينده ها چه 
شده  گرفته  نظر  در  پروژه  اين  براي  تمهيداتي 
غبار  پروژه  اين  غبارگير  مجموعه  گفت:  است، 
تبديل  ميكرون   10 زير  ذرات  به  را  خروجي 
وارد  سانتي گرداد  103درجه  دماي  با  و  كرده 
محيط مي كند كه كمترين آاليندگي در استان 
پروانه  اساسا مجوز  و  كرمان محسوب مي شود 
بهره برداري نيز بر همين اساس صادر شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر يك پروژه تصفيه 
آب نيز براي جلوگيري از هدر رفت زياد آب به تام 
ابالغ شده است و براي كاهش استفاده از آب هاي 
تا پنج سال  نياز  زيرزميني مقرر شده آب مورد 
آينده از خط لوله اي كه از بندرعباس به سيرجان 

مي آيد، تامين شود. در ادامه مهندس ذوالفقاري 
نيز  تام  دقيق  ابزار  و  كنترل  مهندسي  مديريت 
ايران خودرو، تجربياتي  از پروژه هاي  گفت: تام 
را كسب كرد كه براي پروژه هاي غير خودرويي 
مثل بردسير نيز از آن استفاده كرده است. با اين 
كه در زمان راه اندازي پروژه تيم خارجي سازندگان 
تجهيزات حضور نداشتند، تام با ريسك، اين مهم 
را انجام داد و اين ريسكي بود كه با اعتماد به 
دانش و تجربه قبلي انجام شد، با وجود اين كه 
بدون  كه  نداشتيم  فوالدسازي  كارخانه  تاكنون 
حضور كارشناسان خارجي به بهره برداري برسد. 
بايد به همه اينها موارد سرعت در راه اندازي و 

بهره برداري بدون خطا را نيز اضافه كنيد.
همچنين دكتر سيدعلي محمد جواديان مدير 
مهندسي برق فوالد بردسير با اشاره به اين كه 
يكي از چالش هاي ما در اين پروژه  ارتفاع باالي 
دو هزار متر از سطح دريا بود، يادآور شد: به همين 
دليل بايد سراغ تجهيزات خاص مي رفتيم و تست 
آنها نيز از ديگر مشكالت اجرايي بود. هم اكنون 
پست برق فوالدسازي بردسير بخشي از شبكه 
برق كشوي محسوب مي شود؛ چرا كه اتصال آن 
به شبكه برق شعاعي نيست و در رينگ شبكه 

قرار گرفته است. 
الزم به ذكر است پس از پايان بازديد، مدعوين 
با اظهار رضايت از فعاليت هاي انجام شده تام در 
انجام  قطعا  كردند  عنوان  بردسير،  فوالدسازي 
براي  مهم  دستاورد  يك  بزرگي  پروژه  چنين 
براي  افتخاري  البته  و  پروژه هاي مشابه  كسب 
اين شركت و گروه صنعتي ايران خودرو محسوب 

مي شود.

بازديد مديران ارشد ايران خودرو از فوالدسازي بردسير

كد: 91920
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پرونده بردسيرپرونده بردسير

پروژه احداث کارخانه
 فوالدسـازي بردسيـردر يك نگـاه

كد: 91919

عنوان پروژه

شركت تام ايران خودروپيمانكار

 استان كرمان، شهرستان بردسير محل اجرا

سال 1390آغاز عمليات اجرايي

 توليد ساالنه يك ميليون تن فوالدظرفيت

240 هزار متر مربعمساحت

 شركت فوالد سيرجان ايرانيانكارفرما

 شركت معيار صنعت خاورميانهمشاور

پروژه ساخت مجتمع فوالدسازي بردسير

پروژه فوالدسازي بردسير كرمان داراي 14 واحد مستقل است كه واحد اصلي آن سالن فوالدسازي 
است و بقيه را تاسيسات برقي، سياالتي، خدماتي و پشتيباني تشكيل مي دهد.

بازديد مديران ارشد ايران خودرو از فوالدسازي بردسير، تام نامه/ عكاس: هادي نيكوئيان
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گزارش تصويري بازديد مديران ارشد ايران خودرو از فوالدسازي بردسير
كد: 91921

گـزارش تصويريگـزارش تصويري پرونده بردسيرپرونده بردسير

عكاس: هادي نيكوئيان
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پرونده بردسيرپرونده بردسير

كد: 91922

فوالدسازي بردسير؛  نماي نزديك

واحـد فرو آليـاژ

واحـد غبارگيـر

انبـار قراضـه

نوار نقاله انتقال مواد

EAF كـوره
انبـار قطعـات

كـولينگ تـاور

سـالن ذوب

400 KV پست برق

واحد اكسيژن و ساختمان هاي اداري
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تام نامهـ  گروه تحريريه: جلسات معرفي و به اشتراك گذاري 
درس آموخته هاي پروژه هاي شركت در حوزه هاي خودرويي، 

نفت و انرژي و تاسيسات در تام برگزار شد. 
و  تجارب  انتقال  و  مستندسازي  هدف  با  كه  جلسات  اين  طي 
دوباره كاري،  از  پرهيز  به  منجر  كه  پروژه ها   Lessons Learned
ايجاد انگيزش و پيشگيري از هدررفت منابع گران بهاي شركت برگزار 
مي شود، مديران و مسووالن پروژه هاي مختلف اقدام، به اشتراک گذاري 
تجارب خود با ساير همكاران كردند و پس آن با طرح سواالتي از سوي 

همكاران، هم افزايي خوبي در اين خصوص شكل مي گيرد.
اين جلسات  اغلب  در  مدير عامل شركت كه خود  اعواني   مهندس 

و  دانش  اشتراک گذاري  به  و  مستندسازي  است  معتقد  مي يابد،  حضور 
از  را  تجارب فني، اجرايي و مديريتي كسب شده حين اجراي پروژه ها 

مهم ترين وظايف مديران پروژه است.

پروژه مشاوره طراحي مهندسي پمپ خانه سالن شاتل
در اين جلسه كه 17 تيرماه 96 برگزار شد كه طي آن آقايان الموتي، 
آذري و گودرزي به ارايه شرح پروژه، دروس آموخته،  نكات و ظرافت هاي 
ارايه  نيز  و  پروژه  ذينفعان  و  مشتري  با  تعامل  نحوه  كار،   اجراي  فني 

پيشنهادهايشان براي فعاليت هاي مشابه آتي پرداختند.
از اهم موارد پرداخته شده طي اين جلسه و دستاوردهاي پروژه پمپ 

برگزاري جلسات 
دانش آموخته هاي مديريت پروژه 

در تام

مشاوره  كار  اولين  عنوان  به  آن  اهميت  به  مي توان  شاتل  سالن  خانه 
براي  جديد  مشتريان  و  بازار  ايجاد  قابليت  )با  تام  در  صرف  طراحي 
شركت(، ايجاد صرفه جويي قابل توجه در منابع از قبيل فضا و انرژي)برق 
و آب(، تعامل سازنده با كارفرما جهت دستيابي به اهداف پروژه، انجام 
خدمات مهندسي ارزش )Value Engineering( و ايجاد ارزش افزوده 

براي كارفرما اشاره كرد.  

پروژه تعويض ربات هاي خط سمند
تام  خيام  كنفرانس  سالن  در   96 ماه  تير    31 تاريخ  در  جلسه  اين 

برگزار شد.
 در اين جلسه آقايان فالحي و صادقي به بازگو كردن تاريخچه پروژه، 
فعاليت هاي انجام گرفته و تجارب و دانش كسب شده حين برنامه ريزي 

و اجراي آن پرداختند.
با تمركز بر چهار فعاليت چشمگير در پروژه شامل اصالح،   اين كار 
نيوماتيك  متعلقات  و نصب  تامين   ،Media Panel و ساخت  طراحي 
تابلوهاي  حذف  ربات،   3 محور  روي  جوشكاري   Gun به  مربوط 
پياده سازي  و  نرم افزاري؛   HMI با  جايگزيني  و  قديمي   Interlock

وايرينگ Plug and Play كنترلر بوده است.
 Hyundai با شركت  تنگاتنگ  رقابت  در  را  پروژه  اين  مناقصه  تام 
مراحل  در  پروژه  تيم  و تالش  مديريت صحيح  با  و  برنده  كره جنوبي 
برنامه ريزي و اجرا، با سوددهي خوب و زودتر از برنامه پيش بيني شده به 

انجام رسانده است. كارفرما) شركت ايران خودرو( نيز در نتيجه اجراي 
پايين تر و  افزايش سرعت و سهولت كار، زمان فرآيندي  اين پروژه به 

كاهش توقفات خط توليد دست يافته است.
استفاده  سمند  خط  ربات هاي  تعويض  پروژه  مدير  فالحي  مهندس 
بهينه از موجودي انبار ايران خودرو و نيز ساخت برخي تجهيزات در داخل 
شركت تام )بدون استفاده از هر نوع پيمانكار جانبي( را از عوامل كاهش 
هزينه ارزيابي كرد و اجراي زمان بندي دقيق پروژه طبق برنامه را مرهون 
پاسخ دهي،  و  مشتري  خواست  ذينفعان،  دقيق  شناسايي  چون  عواملي 
جلب همراهي كارفرما و حتي رقيب و جديت و سخت كوشي تيم اجراي 

سايت پروژه برشمرد.
  

ناحيه هفت   Piping و  ميدان گازي خانگيران  پروژه هاي 
فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي

ميدان  پروژه هاي  از  آمده  دست  به  كاري  تجارب  جلسه،  اين  در 
گازي خانگيران و Piping ناحيه هفت فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي 
ارايه  مورد بررسي قرار گرفت و مهندس عليزادگاني و گالب بخش به 

توضيحاتي در خصوص اين پروژه ها پرداختند.
اين كه خريد در حوزه نفت و گاز  به  اشاره  با  مهندس گالب بخش 
داراي فرآيند بسيار پيچيده و البته سيستماتيك است، تاكيد كرد: تجارب 
نصيب  خانگيران  سرچاهي  تسهيالت  پروژه  در  خصوص  به  مفيدي 
شركت شد كه از آنها مي توان در پروژه هاي خودرويي نيز استفاده كرد 
و مجموع شرايط به ما كمك خواهد كرد تا در آينده با ريسك كمتر و با 

آمادگي و تجربه بيشتري در پروژه هاي مشابه حضور يابيم.
فرهنگ  مديريتي،  و  فني  الزامات  پيچيدگي ها،  به  بيشتر  توجه  وي 
سازماني و حتي ادبيات و واژگان در صنايع مختلف و تالش در جهيت 
بهينه شدن اجرا از جمله نتايج تجارب به دست آمده در حوزه خريد در 

صنعت نفت عنوان كرد.
 DCC)Document در اين جلسه همچنين بر اهميت دارا بودن يك
براي  آن  كاركرد  از  نمونه هايي  تاكيد شده،  قوي   )Control Center

حضار نمايش داده شد.
فعاليت ها  كه  اين  بيان  با  عليزادگاني  مهندس  نشست  اين  ادامه  در 
در سيستم صنعت نفت بسيار شفاف است، تصريح كرد: در اين سيستم 

پيمانكار و خريدار هر كدام جايگاه مشخصي دارند و هرگونه تغيير در 
سيستم بايد مستند شود تا در پرونده تشكيل شده جايگاه خود را داشته 
اوليه  باشد. شفافيت تا حدي است كه حتي كيفيت و محل تهيه مواد 
كاالي خريداري بايد مشخص باشد و اين مساله به كم شدن مشكالت 

قبل از اجرا كمك شاياني مي كند.
وي افزود: اين كار شايد در نگاه اول كمي زمان بر باشد ولي در مقياس 
كلي، پروژه به نفع شركت خواهد بود. پس از انجام پروژه خانگيران با 
سازندگان برخي تجهيزات كه منبع اصلي برخي اقالم پروژه هستند، آشنا 
شديم. در واقع سخت گيري هاي مجموعه كارفرمايان نفت، كار ما را براي 

پروژه هاي مشابه آتي تسهيل خواهد كرد.

  گــزارش  گــزارش

كد: 91923
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1. مقدمه
انقالب صنعتي اول در قرن هجدهم ميالدي با ورود ماشين هاي بخار 
به عرصه زندگي مردم و مكانيزه شدن بعضي از پروسه هاي دستي ايجاد 
شد، ماشين هاي بخار عهده دار كارهايي شدند كه پيش از اين حيوانات 
اهلي براي انسان انجام مي دادند. انقالب دوم صنعتي نيز مربوط به ورود 

الكتريسيته و ايجاد خطوط مونتاژ و توليد انبوه مي شد، سومين انقالب زماني 
رخ مي دهد كه بهره گيري از كامپيوتر ها رايج شده بود و با ورود اتوماسيون 
به حوزه صنعت، روند جايگزيني ربات  ها و ماشين ها،  با كارگران در خطوط 
مونتاژ آغاز شد. و حاال در حال ورود به چهارمين انقالب صنعتي )شكل1( 
هستيم كه در آن كامپيوتر و اتوماسيون با هم براي ورود به مسيري تازه 
تلفيق شده اند. در اين رخداد شگرف صنعتي، ربات ها با كامپيوترهاي مجهز 
به الگوريتم هاي يادگيري ماشين به گونه اي با يكديگر همكاري مي كنند 
كه با كمترين اطالعات ورودي از كاربر، بتوانند ياد بگيرند، كنترل شوند 

و تصميم گيري كنند.

 صنعت نسل چهارم با چيزي تحت عنوان Smart Factory معرفي 
مي شود)همانند Smart Home يا خانه هاي هوشمند( در يك كارخانه ي 
هوشمند تمام المان هاي اليه فيزيكي شامل ماشين ها، سنسورها، انسان ها 
و... همگي به اينترنت اشيا 1 مجهزند و ارتباط و همكاري با ديگر اجزاي 
اليه فيزيكي و انسان، همه از طريق شبكه هاي بيسيم و به صورت آني2 
انجام مي گيرد همچنين با سيستم هايي تحت عنوان سامانه سايبر فيزيكي 

انقالب صنعتي نسل چهار
كد: 91924

شكل 1- روند رخداد انقالب هاي صنعتي

چكيده
تام نامهـ  امير علمي)معاونت خودرويي بخش رباتيك(: اين 
ابعاد  تمامي  بر  تقريبا  اينترنت  و  دنياي مجازي  روزها سايه 
با رشد سريع گوشي هاي  و  انسان سنگيني مي كند  زندگي 
فضاي  اينترنت،  كيفي  و  كمي  روزه ي  هر  بهبود  و  هوشمند 
مجازي با تمام حسن ها و دردسرهايش با زندگي واقعي تلفيق 
شده و متاسفانه يا خوشبختانه گريز از اين تحول شگرف به 
نوعي محال است. حال در آستانه سرايت دنياي مجازي به 
كالبد ماشين ها، اشيا، كارخانه ها و صنعت هستيم و با تاملي 
در سابقه نفوذپذيري وحشتناك اينترت، بر هيچ كس پوشيده 
نخواهد بود كه به سرعت شكل صنعت كامال دگرگون خواهد 
شد و عدم همراهي با اين موج تغيير و باز نشناختن مزايا و 
خطرات نسل نوي صنعت عقب ماندگي و تك ماندگي صنعتي 
را به همراه خواهد داشت و در عوض همراه شدن با اين روند 
تغيير، موجب پوشيدگي بخشي از عقب ماندگي هاي گذشته و 
بهره گيري از فضاي كسب و كارهاي جديد در حوزه ديجيتال 
چهار،  نسل  صنعت  تعريف  ضمن  مقاله  اين  در  مي شود. 
چهارچوب ها، مزايا و چالش هاي پيش روي تبديل شدن به يك 

كارخانه نسل چهارمي مورد كنكاش قرار گيرد.
كليدواژه- انقالب صنعتي نسل 4، اينترنت اشيا، شبيه سازي، 

Industry4.0 ،شفاف سازي داده، اتوماسيون

)CPS(، پروسه فيزيكي يك پلنت صنعتي در دنياي ديجيتال مانيتور 
مي شود؛ يعني وضعيت سيستم از فضاي واقعي به فضاي مجازي تعميم 
داده مي شود و با بهره گيري از اطالعات گسترده ي كه به اشتراک گذاشته 

مي شود، تصميماتي به شكل غير متمركز اتخاذ مي شوند. 

)CPS(  سامانه سايبرفيزيكي
و  شبكه  پردازشگر،  شامل  مجموعه ايست  سايبرفيزيكي  سيستم 
سيستم هاي  مجتمع،  كامپيوترهاي  آن  در  كه  فيزيكي  پروسه هاي 
مانيتورينگ و كنترل به صورت حلقه بسته به هم مرتبط مي شوند، به 
طوري كه پردازشگر و پروسه فيزيكي تاثيرات متقابلي بر يكديگر اعمال 
مي كنند. نمونه اي از كاربردهاي اين سيستم در بخش نمايش ترافيك 
Google map )شكل2( است كه با تحليل ديتاي خودرو هاي هوشمند، 
ناوگان تاكسی ها، گوشی های رانندگان و در برخی شهرها از دوربين  ها ی 
ترافيك و با توجه به سرعت تقريبی خودروها می تواند حجم ترافيك را 
تشخيص داده و بهترين مسير را پيشنهاد دهد. در واقع وضعيت خيابان ها 
با استفاده از جمع بندي ديتا در فضاي مجازي تصوير مي شود و پردازش گر 

و پروسه فيزيكي بر هم اثر مي گذارند.

 2. شرايط اوليه ايجاد يك پلنت صنعتي نسل چهار
به طور كلي يك كارخانه نسل چهارمي بايد شرايط زير را داشته باشد:

• قابليت ارتباط 
در حقيقت تمام المان ها در يك كارخانه نسل چهار مثل قطعه كار با 
ماشين، ماشين با ماشين، سنسور و... هر يك با هم و با اليه باالتر ارتباط 

دارند.
• شفاف سازي داده 

سيستم بايد يك نماي كلي از وضعيت فيزيكي سيستم از طريق پايش 
كلي شرايط سنسور ها در فضاي مجازي ارايه  دهد. براي تشريح ميزان 
 PLM شفاف سازي مورد نظر انقالب صنعتي نسل چهار مي توان نرم افزار
زيمنس را مثال زد. اين نرم افزار قابليت اين را دارد كه تك تك اجزا پس 
از طراحي در محيط مجازي با هم تركيب و سپس در شرايط شبيه سازي 
شده تست شوند، بدون اينكه حتي يك پيچ در فضاي واقعي بسته شود. 
در واقع PLM وظيفه  مديريت چرخه توليد محصول از طراحي تا ايجاد 
محصول را بر عهده دارد. نمونه اي از كاربرد اين نرم افزار در شبيه سازي 
مريخ پيماي ROVER  )شكل3( است كه در سال 2012 بيش از هشت 

هزار  بار با استفاده از نرم افزار PLM مورد تست قرار گرفت. 
• اعمال كمك فني به اپراتور 

حل  و  تصميم  اتخاذ  در  انسان  حمايت  در  سيستم  توانمندي 
مشكل همچنين توانمندي ياري رساندن به اپراتور در شرايط كاري 

سخت و خطرناک

• تصميم گيري غير متمركز 
قابليت سيستم CPS براي ساده سازي تصميم گيري و مستقل شدن 

تا حد امكان

3. پياده سازي يك کارخانه صنعتي نسل چهار
در پياده سازي و تبديل يك كارخانه به Smart Factory موارد زير جزو 

اصلي ترين موارد در مسير تغييرند: 

3,1. تكليف اتوماسيون فعلي در مسير تبديل كارخانه به كارخانه 
نسل چهار

براي تبديل شدن اتوماسيون صنعتي موجود به اتوماسيون صنعت نسل 
چهار بايد تغييراتي براي غير متمركز نمودن ساختار كنترلي همچنين 

امكان ارتباط شبكه فيلدباس موجود به شبكه اينترنت را ايجاد كرد.

3,1,1. تغيير ساختار كنترلي متمركز به غير متمركز
براي آشنايي با يك سيستم كنترلي غيرمتمركز به تشريح يكي از 
پروژه هاي تام ايران خودرو در خطوط پرس شركت ايران خودرو )شكل4( 

پرداخته مي شود كه به علت حساسيت، نرخ باالي توليد و سطح اتوماسيون، 
فرآيند كنترل به صورت غير متمركز انجام مي گيرد.

 اين خط شامل پنج دستگاه پرس و تعداد هفت دستگاه ربات از برند 
KUKA است كه وظيفه  ربات ها جابجايي قطعه كار بين پرس ها از شيت 
ورق تا در پايان خط كه قطعه كامل پرس شده از آخرين پرس برداشته و 
روي كانواير تحويل مي گردد، در اين خط PLC مركزي براي كنترل خط 
وجود نداشته و هر ربات شامل يك PLC نرم افزاري بوده كه با بهره گيري 
از اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط ربات قبلي، پرس، ربات بعدي 
و اطالعات دريافتي از اپراتور از طريق HMI خط و يا HMI محلي تعبيه 
شده در صفحه كنترلي هر ربات و... تصميم گيري هاي غير متمركز اتخاذ 

مي كنند.
 براي مثال رباتي  كه قطعه كار را از پرس برمي دارد، منتظر نمي ماند 
كه پرس كامال باال رفته، سيگنال اجازه حركت را صادر كرده و بعد از 
دريافت سيگنال، عمليات برداشتن قطعه را انجام دهد، بلكه به لطف اينكه 
 Unloading همه تجهيزات قادر به دسترسي اطالعات يكديگرند، ربات
به محض اينكه پرس به مقدار كافي باال رفت، اقدام به برداشتن قطعه 
مي كند و ربات Loading نيز با توجه به داشتن موقعيت پرس و ربات 
بعدي به طور سنكرون با ربات Unloading وارد پرس شده و عمليات 

گذاشتن قطعه روي پرس را انجام مي دهد.
اندازه كل كارخانه بسط  به  اين سيستم كنترلي   حال فرض كنيد 
انبار،  داده شود، به اضافه اينكه اطالعات خطوط ديگر، موجودي هاي 

CPS با پايش به روشGoogle Map شكل 2 - اعالم وضعيت ترافيك توسط
شكل 3 - استفاده ناسا از نرم افزار PLM زيمنس براي شبيه سازي ربات 

Rover مريخ پيماي

1-Internet of things )IOT(  
2-Real time 

مقـــاله مقـــاله

 شكل7- فعاليت مشترك ربات LBR iiwa و كارگران خطوط مونتاژ
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برنامه ريزي توليد، پياده سازي برنامه هاي تعميراتي و مواردي از اين قبيل، 
همه و همه در شبكه به اشتراک گذاشته شود و تجهيزات با توجه به 
شرايط تصوير شده در فضاي مجازي خود را پيكربندي و تصميمات 

كنترلي را اتخاذ كنند.

3,1,2.تجهيز شبكه فيلدباس به اينترنت اشيا
در يك كارخانه المان هاي صنعتي بسياري شامل ماشين ها، ربات ها، 
PLCها و سنسورها تحت شبكه فيلدباس قرار دارند، اين تجهيزات از 
پروتكل هاي مختلفي براي ارتباط استفاده مي كنند ولي اين شبكه مختص 
تجهيزات بوده و از شبكه داخلي شركت )اينترانت( و يا اينترنت مجزاست.
 براي بهره گيري از اينترنت اشيا بايد به طريقي شبكه هاي موجود به 
شبكه اينترنت نيز متصل و اطالعات مربوط به جزييات سيستم در شبكه 
به اشتراک گذاشته شود، روش هاي مختلفي  براي اين كار وجود دارد كه 
روش هايي چون بهره گيري از  OPC UA و يا استفاده از تجهيزاتي كه 
قابليت برقراري ارتباط بين پروتكل هاي فيلدباس با اينترنت را داشته باشند، 

توسط كارشناسان صنعت نسل چهار پيشنهاد مي شود.
 NEXCOM 100 )شكل5( توليد شده توسط NIFE براي مثال ماژول
يك كنترل كننده PC بيس است كه قابليت تبديل شبكه هاي صنعتي مانند
PROFIBUS, ProfiNET, DeviceNET, EtherCAT, EtherNet/

IP master module به اينترنت اشيا را دارد.

3,2. تعمير و نگهداري در يك كارخانه نسل چهار
در يك كارخانه نسل چهارمي با استفاده از قابليت هايي كه اينترنت اشيا 
به همراه دارد، بيشتر تمركز روي پياده سازي تعميرات پيشگيرانه است؛ 

چرا كه پياده سازي تعميرات پيشگيرانه، كاهش ميزان توقفات و در نتيجه 
كاهش هزينه هاي تحميلي توقف توليد را در بر خواهد داشت و موجب 
افزايش راندمان و بهره وري پروسه نگهداري و تعميرات خط توليد مي شود. 

طبق نمودار شكل 6، دو روش تعميرات پيشگيرانه وجود دارد:
1. تعميرات پيشگيرانه بسته به شرايط: بر اساس مانيتورينگ شرايط، 

بازرسي و تست براي پيدا كردن بهترين زمان تعميرات دوره اي ماشين
2. تعميرات پيشگيرانه دوره اي: تعويض و تعمير در دوره هاي زماني 

مشخص بدون توجه به وضعيت ماشين
تعميرات پيشگيرانه وابسته به شرايط، هزينه هاي كمتري در بردارد ولي 
نياز به كار بيشتر و بازرسي و كنترل مستمر وضعيت دستگاه را دارد اما 
در يك كارخانه نسل چهار مي توان به صورت مستمر وضعيت دستگاه را 
رصد و به صورت نرم افزاري بهترين زمان تعميرات دستگاه را تعيين كرد. 
در زير برخي از مزاياي تعميرات پيشگيرانه در انقالب نسل چهار را مورد 

بررسي قرار مي دهيم:

• مانيتورينگ آني شرايط
در تمامي تجهيزات وضعيت فاكتورهاي حايز اهميت در تعميرات مثل 
دماي موتورها، درايوها و... به صورت تگ هايي به صورت آني در شبكه به 

اشتراک گذاشته مي شود.

• پايش و آناليز انعطاف پذير
كردن  كد  كه حاصل  قانون هايي  به  توجه  با  و  نرم افزار  از طريق   
تجربه هاي تيم تعميرات )مثال تكرار OverCurrent در ربات هيوندايي، 
نشانه اي بر ايراد در موتور يا درايو محور مربوطه است( و يا دستورالعمل هاي 
تعميراتي سازنده ماشين، اطالعات و وضعيت دستگاه دايما تحت كنترل 
بوده و در صورت نياز درخواست تعميرات صادر مي شود. در ضمن همواره 
امكان تغيير و بهبود روش ها و قانون هاي آناليز براي تيم تعميرات وجود 

خواهد داشت.

• اطالع رساني به تيم تعميرات مربوطه
 اين قابليت يكي از مهمترين بهبودها در يك Smart Factory به 
شمار مي آيد كه در زمان نياز، سيستم با توجه به نوع ايراد فني به وجود 
آمده و يا خطاي احتمالي گروه مربوطه را مطلع و تا مرحله رفع عيب و 
تاييد صحت عملكرد قادر به پيگيري خواهد بود . از ديگر مزايا زماني است 
كه كارشناس مربوطه بدون نياز به حضور فيزيكي در سايت، قادر است 
كليه وضعيت سيستم را بررسي و دستورالعمل هاي تعميراتي را از راه دور 

صادر كند.

3,3.جايگاه ربات و نحوه برنامه نويسي آنها در يك كارخانه نسل 
چهار

ربات ها اصلي ترين اجزاي انقالب صنعتي نسل چهار هستند، ربات هايي 
كه كنترل آنها از نوع PC بيس است همچنين ربات هايي كه داراي قابليت 
پروتكل OPC، از اين حيث داراي برتري بوده و به راحتي قادر به ارتباط 

شكل 4 - خط پرس شاپ ايران خودرو كنترل غير متمركز

شكل 5 - كنترلر PC بيس و مبدل IOT، NIFE 100 توليد شده توسط 
NEXCOM

شكل 6- تعميرات پيشگيرانه

منابع:
• What Everyone Must Know About Industry4.0, Bernard Marr, forbes 
• “Industry4.0”: Seven Facts to Know about the Future of Manufacturing, Sebastian Webel, siemens 
• Industry4.0 provides new possibilities for preventive maintenance, Marcel, blog.bosch-si 

• ليدرهای انقالب صنعتی چهارم، روزنامه ي دنياي اقتصاد 3996
• انقالب چهارم صنعتي، سايت خبري تحليلي ناظر اقتصاد

با اينترنت هستند. از آنجايي كه بسياري از ربات ها داراي PLC نرم افزاري 
هستند، تمامي ابزارهاي مورد نياز براي اجراي تصميم گيري غيرمتمركز در 

اختيار برنامه نويس و ايجادكننده Smart Factory قرار دارد.
از ديگر تالش هاي ربات سازان براي پياده سازي و تسهيل صنعت نسل 
چهار خصوصا در بخش هايي كه به علت ماهيت كار، خال ماشين و ربات 
در پروسه وجود داشت و عمليات صرفا توسط انسان انجام مي گرفت، ابداع 
و رشد روزافزون رباتهاي همكار است كه در زير به معرفي يك نمونه از 
 KUKA شكل7(  ساخت شركت(  LBR iiwa ربات هاي همكار به نام

مي پردازيم.

) HRC ( ربات هاي همكار •
ربات ها با انجام كارهايي كه براي انسان سنگين، غيرارگونوميك و يا 
خطرناک، سخت و زيان آور است يا مجموعه كارهايي كه به سطح بااليي 
از سرعت و دقت نياز دارند، موجب بهبود سطح كار شده اند اما اين اثر مثبت 
ربات ها در كيفيت كار انسان همواره به طور غير مستقيم بوده و هيچ وقت 

امكان كاركردن مستقيم ربات و انسان وجود نداشته است.
 با اين هدف، نسل جديدي از ربات ها تحت عنوان ربات هاي همكار 
و  فكري  باالي  توانمندي  خالقيت،  واقع  در  كه  شد  ساخته  و  ابداع 
هوشمندي انسان را با تكرارپذيري و دقت و قدرت باالي ربات تلفيق 
كرده و انعطاف پذيري و هوشمندي محيط كار را به شدت ارتقا مي بخشد.

ربات LBR iiwa اولين نمونه ربات هاي همكار در جهان بوده كه با 
توجه به حساسيت باالي آن بدون نياز به فنس قادر است با همكار انساني 
خود مشتركا كار كند و موجب مي شود بخش هايي كه ربات و يا ماشين 
به تنهايي قادر به اداره آن نيست، رباتيك شده و شامل صنعت نسل چهار 

شود. برخي از مزاياي اين ربات ها به شرح زير است:

واكنش سريع
 با وجود سنسورهاي گشتاور در محورهاي ربات به سرعت برخورد را 
تشخيص داده و قادر است فورا نيرو و سرعت را كم كند. اين قابليت، ايمني 
باالي ربات را به همراه داشته و بدون هيچ خطري ربات ها در خطوط توليد، 

كنار كارگران خط كاركرده و موجب بهبود شرايط كار مي شوند.

حساسيت باال
و  لبه ها  مونتاژ،  هنگام  در  دقيق  بسيار   Servo Controlوسيله به   
تغييرات موقعيت هاي مكاني و مسير به دقت تشخيص داده مي شود و 
جاي صحيح نصب با سرعت بااليي پيدا مي شود، اين قابليت باعث شده 
تا اين ربات كاركرد بسيار مناسبي جهت جا زدن تجهيزات مكانيكي مثل 

چرخ دنده، بستن پيچ و امثال اين كارها داشته باشد. 

قابليت يادگيري
 اين ربات عالوه بر روش هاي مرسوم برنامه نويسي حركتي  به آساني 
به وسيله اپراتور قادر به حركت و يادگيري است همچنين براي توقف يا 
ادامه حركت تنها با فرمان اپراتور از طريق لمس ربات قادر به توقف و يا 
حركت مجدد است. اين قابليت موجب ايجاد تصميم گيري غيرمتمركز و 

هوشمندي و انعطاف پذيري باالي سيستم مي شود.

مستقل بودن
 اين ربات به عنوان كمك اپراتور در كارهاي يكنواخت و خسته كننده 

با اطمينان باال و مستقل وارد عمل مي شود همچنين داراي كنترل و 
برنامه نويسي ساده است.

4. چالش هاي پيشروي ايجاد يك پلنت صنعتي نسل 
چهار

با وجود ايجاد تحوالت اساسي چالش هايي در مسير بهره برداري و 
گسترش صنعت نسل چهارم وجود دارد. 

• به علت ايجاد سيستم هاي جديد و دسترسي هاي بيشتر به سيستم 
مساله امنيت داده به شدت حايز اهميت است.

• به دانش مربوط به حوزه فناوري ارتباطات و امنيت شبكه نياز دارد.
براي  باال  بسيار  اطمينان  قابليت  و  تكرارپذيري  كه  آنجايي  از   •
يك سيستم تحت CPS ضروري وحياتي است، پياده سازي سيستم 
اتوماسيوني كه تحت چنين سيستمي قرار گيرد، با پياده سازي دشوار و 

افزايش پيچيدگي هاي تعمير و نگهداري همراه است.
با  توليد  نگهداري  قابليت  كه  سيستمي  پياده سازي  و  طراحي   •

كمترين تاثير انسان را داراست، مي تواند محدود كننده باشد.
• هميشه در معرفي يك سيستم اتوماسيون حذف يكسري مشاغل 

نگراني محسوب مي شود.
• فقدان نيروي كار با تجربه در اين حوزه

•بي ميلي سرمايه گذاران در ورود به تكنولوژي هاي جديد

5. مزاياي ايجاد يك پلنت صنعتي نسل چهار
مزيت هاي مدل Industry4.0 در مقايسه با نگراني هاي آن خيلي 
بيشتر و داراي اهميت  بيشتري است كه در زير به برخي از آنها اشاره 

مي كنيم.
• در محيط هاي كاري خطرناک و كارهاي سخت مي تواند بحث 

ايمني و سالمت نيروي كار را به شكل قابل توجهي بهبود دهد.
وجود  دليل  به  محصول  خروج  و  ورود  و  تامين  زنجيره  •كنترل 

اطالعات تمام بخش هاي پلنت، بسيار كامل و قابل پيگيري است.
نگهداري  و  تعمير  پيشگيرانه  برنامه هاي  وجود  با  توقف  زمان   •
كاهش مي يابد همچنين با اطالع سريع از خطاهاي ايجاد شده، قابليت 

رفع عيب و گزارش دهي به تيم تعميراتي مربوطه تسهيل مي شود.
• توليد محصول با قابليت كيفي و كمي باالتر و با ثبات تر امكان پذير 

است.
• افزايش فروش و سود را در بر خواهد داشت.

6. نتيجه گيري
اوليه  به نظر مي رسد پيشگامان  آمارها و شرايط مشابه  بر اساس 
Industry4.0، سود قابل توجهي از شهامت خود در برابر ريسك ورود 
بپرهيزند  تغيير  اين  از  برد و كساني كه  تكنولوژي جديد خواهند  به 
متضرر و از رقيبان عقب خواهند ماند همچنين شناخت اين انقالب 
اتوماسيون نسل سوم  صنعتي، نحوه پياده سازي و راه كارهاي تبديل 
اتوماسيون  حوزه  در  بنيان  دانش  شركت هاي  براي  چهارم  نسل  به 
صنعتي بيش از بقيه مهم بوده و مسووليت معرفي و ارايه راه كارها براي 
بهره مندي از نوآوري هاي جديد بر عهده اين گروه از شركت هاست 
و اين مقاله گامي ناچيز در مقابل اين مسووليت اجتماعي بزرگ به 

شمار مي آيد. 

مقـــاله مقـــاله
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گردآورندهـ  مهدي ناصر شريعت: َمروه يك مهندس معمار از شهر حمص سوريه است كه جنگ 
و صلح اين شهر را ديده و به دنبال علت هاي اين جنگ ويرانگر بوده است. وي يكي از داليل 
آن را نوع شهرسازي آن مي داند. مروه مي گويد پيش از اين، بافت معماري اين شهردر هم تنيده 
و متعامل بود. مسجد و كنيسه، ديوار به ديوار هم، از هم نفسان خود استقبال مي كردند اما اين 
معماري كم كم به سوي جدايي و انفصال كشيده شد و هر طيف  و گروهي، اجتماِع جداي خود 
را ايجاد  كرد. تا پيش از ورود استعمارگران فرانسوي اين شهر بافت و خيابان و كوچه هاي خود 
را داشت اما با به هم ريختن اين تركيب توسط استعمارگران و انهدام آنچه حال را به درستي با 
گذشته پيوند مي داد، اجتماعي بي سر و سامان را از نگاه معماري خلق كرد و اين ُخلِق اجتماع 

را دگرگون كرده و به هم زد. 
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در  استدالل  اين  اين كه چند و چون  وراي 
مورد جنگ سوريه چقدر صحت دارد اما ما نيز در 
شهرهاي خود از روان آزاري و از هم گسيختگي 
معماري ناآگاه نيستيم. شايد اين صداي زجر ذهني 
چندان شنيده نشود اما روان و رفتار ما به وضوح به 
معماري و به طور كلي به پيرامون ما و تار و پودي 
كه در شيرازه ذهن ما بسته اند، وابسته اند. محيط با 
طراحي هدفمند  و آگاهانه و يا ناخواسته و برحسب 

اتفاق بر روان ما تاثيرگذار است.
بين  در  كه  مي كنيم  زندگي  بناهايي  در  ما 
علي رغم  مي گيرد.  شكل  افكار  آن  ديوارهاي 
اين كه هر نوع روحيه و سبك زندگي، معماري 

اما  مي طلبد  را  خود  خاص  مبلمان  چيدمان  و 
از معماري  انواعي  تحقيقات نشان مي دهد كه 
محيط و فضا، طرفداران بيشتري داشته و اين 
طرفداران، مشتركات ويژه اي با يكديگر دارند و 
فراتر از آن مختصاتي از معماري محيط وسازه 
وجود دارد كه در نگرش و تشخيص و طرز فكر 

ما اثر گذار هستند.
افرادي هستند كه امور كاري خود را در منزل 
انجام مي دهند اما محيط خانه به گونه اي نيست 
كه آنان را به كار دعوت كند. در نتيجه آن ها براي 
خود دفتر كاري در منزل ترتيب مي دهند تا فضاي 

كاري بر محيط حاكم باشد.   

يا در يك بررسي آماري كه صورت گرفت در 
مبلمان دلخواه كاربران، مدل هاي منحني بسيار 
و  پسند  مورد  گوشه  راست  مدل هاي  از  بيشتر 

اقبال بود. 
يا پژوهشي توسط دانشگاه بيريتيش كلمبيا در 
مورد تاثير رنگ طراحي داخلي ابنيه بر رفتار انجام 
شد. اين پژوهش با مشاركت بيش از شش هزار 
نفر كه بيشتر آن ها دانشجوي كارشناسي بودند 
صورت پذيرفت. آزمايش ها عبارت بودند از يك 
سري تست هاي شناختي نسبت به پس زمينه هاي 
قرمز، آبي و خنثي. نتايج آزمايش قابل توجه بود. 
داوطلباني كه در محيطي با رنگ قرمز قرار داشتند، 

در مهارت هايي مانند حفظ اعداد در حافظه موقت 
و يا گرفتن اشتباهات اماليي كه نياز به دقت و 
دانشمندان  بودند.  بهتر  به جزييات داشت  توجه 
اين موضوع را با اين حقيقت مرتبط مي دانند كه 
ذهن انسان در مقابل رنگ قرمز حالت آماده باش و 

هشياري بيشتري دارد.
رنگ آبي اما اثر رواني كامال متفاوتي داشت. 
گروهي كه در محيط با رنگ آبي قرار گرفته بود 
در زمينه امور مربوط به حافظه كوتاه مدت، كاركرد 
مناسبي نداشتند اما در مورد امور خالقانه مانند 
استفاده از يك آجر يا طراحي اسباب بازي از اشكال 
هندسي كه نياز به تخيل قوي داشت، بهتر بودند. 
در واقع افرادي كه در فضاي آبي قرار داشتند دو 

برابر خالق تر از افراد در محيط قرمز بودند.
به  شايد  است؟  تفاوت  اين  باعث  چيزي  چه 
اين دليل كه آبي، حسي از آسمان و اقيانوس و 
بي كرانگي را با خود دارد و اين ديوارهاي آبي، ماشه 
خالقيت شركت كنندگان را مي كشد. ساحل هاي 

وسيع ماسه اي، افق گسترده و نور پراكنده و 
روزهاي ُپر رخوت تابستاني همگي 

مي تواند قوه تخيل انسان را به 
جنبش و حركت درآورد و ما 
بيش از آن كه به آن چه كه 
در برابر ماست دقت كنيم 
بيشتر به چيزي كه در در 
خلجان ذهنيمان در غليان 

است، مي پردازيم. 
توسط  ديگري  تحقيق 

در  ِميِرز«  »جوآن  روانشناس 
با  سقف  ارتفاع  رابطه  مورد 

شد.  اجرا  كردن  فكر  سبك 
مشخص  بررسي  اين  در 
شد هنگامي كه افراد در 
با سقف كوتاه  اتاق هايي 

جورچيِن  در  داشتند،  قرار 
كلمات، واژه هايي را كه متضمن 
معناي حصر و حصار و محدوديت 
بودند را راحت تر و سريع تر انجام 
كه  بود  حالي  در  اين  مي دادند. 

افرادي كه در محيطي با سقف هاي 
بلند و پر از نور و هوا اين معما و بازي را انجام 
مي دادند، در كلماتي سريع تر به جواب مي رسيدند كه 
معنايي مماس با مفهوم آزادي و رها بودن داشت. 

موضوع ديگري كه توجه ِميِرز را به خود جلب كرد 
طرز فكري بود كه افراد در فضا هاي بازتر داشتند 
و تفكر انتزاعي و تجريدي در اين محيط ها جلوه 
بيشتري داشت. افراد به جاي توجه به ويژگي چيزها 
در جزييات و از نزديك، بيشتر متوجه مشتركات 
آن ها از چشم انداز و دورنما بودند؛ يعني در سبك 
فكري  آن ها، به جاي بررسي تك و ويژه، روابط بين 
چيزها نمود بيشتري داشت. پس شايد بتوان اين 
طور نتيجه گرفت كه براي فكر كردن به جزييات 
يك مساله و حل آن، يك زير زمين محبوس و 
دربسته جاي مناسبي است. از سوي ديگر چنانچه 
ما به دنبال راه هاي خالقانه هستيم بايد محيط هاي 
بازتر بجوييم كه احيانا ديوارهايي به رنگ آبي داشته 
باشند. اگر مي خواهيم مساله جبر و رياضي حل كنيم 
يا متني را ويراستاري كنيم محيط هاي محدود كه 
با رنگ قرمز محاط شده باشند توصيه اي منطقي 
است و در واقع اين طور مي توان فهميد كه رنگ 
محيط مي تواند گنجايشي دوبرابري به قوه خالقيت 
ما بدهد. با اين اوصاف مي توان گفت 
فضا ها  طراحي  در  كه 
به  مي بايست 
آن  تاثيرگذاري 
و  رفتار  در 
سمت  به 
سويي  و 
توجه  مثبت 
بيشتري كرد.
ن  لئو «
باتيستا« كه 
معمار  يك 
ه  ر و د

رنسانس است، معتقد بود كه معماري كالسيك 
شد  باعث  كه  بود  خود  متوازن  طراحي هاي  با 
و  بگذارند  زمين  را  خود  سالح  هاي  مهاجمان 
تسليم مدنيت و زندگي شهري شوند. در همين 
راستا »فرانك لويد رايت« معمار آمريكايِي سازه 
مشهورخانه آبشار)falling water( كه از برترين 
طراحي هاي قرن بيستم است، بر اين عقيده بود 
كه معماري متناسب و مناسب مي تواند آمريكا را از 
فساد نجات داده و مردم را به تالشي سالم هدايت 
مي كند. » ايبنزر ُهوارد« نويسنده و متفكر انگليسي 
اعتقاد دارد كه اگر شركت ها در مكان هايي جانمايي 
شوند كه كاركنان آن ها در محيط هايي مانند روستا 
زندگي كنند، كارآمدي بيشتري خواهند داشت. در 
همين خصوص و در تحقيقي كه سال 2008 در 
لندن انجام شد نشان مي داد كه ده قيقه قدم زدن 
در يكي از خيابان هاي اصلي جنوب لندن نشانه هاي 
بيماري رواني را به ميزان قابل مالحظه اي افزايش 
صورت  تحقيقاتي  ديگر  سوي  از  و  مي دهد 
گرفت كه نشان  مي داد افرادي كه سالمت 
روان مناسبي نداشتند، در برابر محيطي كه 
تاثير منفي مي گذارد به مراتب تاثير منفي 
بيشتري مي گرفتند و بر عكس آن افرادي 
كه از نظر جسم و روان سالم تر بودند، 
واكنش  محيط هاي خوب  به  نسبت 
مثبت بيشتر و نسبت به محيط هاي 
منفي  واكنش  نامناسب تر  و  بد 

كمتري نشان مي دادند.
تحقيقات نشان مي دهد 
يك  كه  آنچه  از  كه 
فكر  آن  به  معمولي  فرد 
درصد  پنج  تنها  مي كند 
آن به صورت كالمي بيان 
مي شود و 95 درصد ديگر 
در ناخودآگاه انسان قرار دارد. 
يك گروه معماري و روانشناسي 
تالش كردند تا عناصر اين آگاهي 
صورت  به  را  ناخودآگاه  ضمير  و 
رويكردهاي معماري و طراحي فضا 

ترجمه كنند.
 آن ها از كاربران خود سواالتي 
داشتند كه يك معمار معمولي 
چنين سواالتي را نمي پرسد. 
سواالتي كه در عباراتي 
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ساعت 21:40 دقيقه شامگاه يكشنبه 21 
آبان، ايران با كرمانشاه لرزيد. قدرت طبيعت 
به رخ انسان  ها كشيده شد و عواطف و اراده ها 

به دره چالش سرازير شدند.
 بالياي طبيعي همواره گذرگا ه هاي تصميم 
گيري و زمينه اي براي آزمودن اراده ها و آشكار 
كردن درون مايه انسان ها بوده است. زمين لرزه 
اخير كرمانشاه نيز آزموني عمومي براي برآورد 
حجم و عمق هم نوع  دوستي ايرانيان و محك 
زننده توان حفظ انسجام و مديريت در بحران 

بود.
به رسم  ايران خودرو  تام   شركت صنعتي 
پيشين، دغدغه قبول و اجراي مسووليت هاي 
اجتماعي را داشته و دارد و زلزله كرمانشاه كه 
حجم خسارت هاي بااليي نيز به همراه داشت 
و  اراده  اين  رساندن  ظهور  به  براي  فرصتي 
دغدغه جمعي بود. حوادثي چون زلزله هميشه 
فوري،  رساني  كمك  نيازهاي  خود،  پس  در 
ابتدايي و كوتاه مدت و در كنار آن نيازهايي در 
بلند مدت را ايجاد مي كند. در راستاي كمك 
به زلزله زدگان اين حادثه نيز گروه خيريه تام 

نيازسنجي هاي  با  و  اضطراري  جلساتي  طي 
انجام شده در مرحله اول اقدام به جمع آوري 
كمك هاي نقدي و غير نقدي كرد. كمك هاي 
غير نقدي شامل مواردي مانند لباس و پوشاک 
معدني،  آب  كنسرو،  بهداشتي،  لوازم  گرم، 
خرما، بيسكوييت، پتو، كفش، لوازم گرمايشي، 
اسباب بازي، فرش و كيسه خواب بود و پس 

از تفكيك و بسته بندي در تام بارگيري شده 
شد.  ارسال  سرپل ذهاب  در  گهواره  مقصد  به 
اين كمك ها با توجه به ميزان خسارت و نياز 
ساكنين بين روستاهاي بخش گهواره، توزيع 
شد. در كنار توزيع كمك هاي اوليه غيرنقدي، 
بازديد حضوري از مناطق آسيب ديده روستاهاي 
صورت  باباجاني  رمكي،كوئيك،ازگله،ثالث 
شديد  تخريب  حجم  از  ارزيابي ها  گرفت. 
ساختمان ها خبر مي داد و نياز به سرپناه و در 
پيش بودن ماه هاي سرد سال جزو ضروري ترين 

مواردي بود كه بايد مورد رسيدگي اضطراري 
قرار مي گرفت. تهيه كانكس هاي مناسب براي 
رفع نيازهاي حداقلي سكونت و بهداشت زلزله 
زدگان اولويتي بود كه در دستور كار هيات امناي 
گروه خيريه تام قرار گرفت. با بازديد و شناسايي 
اولويت نيازمندان جهت دريافت كانكس و پس 
از ارزيابي تامين كنندگان جهت تضمين كيفيت، 
قرارداد نهايي ساخت كانكس هايي با مساحت 
15 متر مربع ]با طول شش متر[ در تبريز منعقد 
شد. اين امر با حمايت ويژه مديريت ارشد شركت 
و تخصيص بودجه اي معادل كمك هاي نقدي 
واصله به عالوه بودجه گروه خيريه ممكن شد. 
بر اساس بسته نيازمند ي هاي تعيين شده در 
اين گروه، 14 عدد كانكس مسكوني، 2 عدد 
كانكس  عدد   2 و  چشمه  دو  حمام  كانكس 
سرويس بهداشتي سفارشي پس از ساخت به 

مناطق تعيين شده در كرمانشاه  ارسال شد.
 الزم به ذكر است كه خريد كانكس ها و 
ارسال آنها حدود يك ميليارد ريال هزينه در 

برداشته است. 
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گونــاگون

مانند كنترل، انرژي و ارتباط مفهوم پيدا مي كرد. 
از مشتريان نهايي خواسته مي شد تا ده عكس 
از بين فضا هايي كه به آن تمايل دارند را انتخاب 
كنند. مثال براي يك فضاي بيمارستاني از 29 
بيمار، دكتر و پرستار تحقيقي انجام شد كه در 
داشتند  دوست  كودكان  كه  مي داد  نشان  آن 
باشد  راحت  آن ها  خانه  مانند  جديد  بيمارستان 
اما نه خيلي شبيه خانه؛ چرا كه آن ها در نهايت 
دوست داشتند آن را ترک كنند يا اين كه كودكان 
از ارتفاع تخت ها مي ترسيدند و گروه طراحي فضا 
با توليدكنندگان براي ساخت تخت هايي توافق 
كردند كه تا حد زيادي به سطح زمين نزديك 
باشد و در هنگام حضور دكتر يا پرستار تا ارتفاع 

استانداردي باال بيايد.
از  بسياري  كه  داشت  توجه  بايد  طرفي  از   
مورد  زيبايي شناسي  نظر  از  كه  ساختمان هايي 
توجه هستند، نيازهاي عملكردي خود را تامين 
نمي  كنند. اين كه در يك فضا پنجره ها نوردهي 
و  مبلمان  تغيير  امكان  و  باشند  داشته  مناسب 
دكوراسيون فراهم باشد، از ويژگي هايي است كه 

بر رفتار و روان ساكنين آن تاثيرگذار است.
در برخي رستوران ها مكان و صندلي طوري 
طراحي شده كه چندان راحت نباشد و مشتري 
بيش از حد در آنجا توقف نكند و از مشتري جديد 
پذيرايي شود يا بر عكس چيدمان به گونه اي است 
كه مشتري را در اين فضا نگه دارد؛ چرا كه امكان 
خدمات دهي بيشتر و كسب درآمد و حفظ مشتري 

وجود دارد.
 در برخي منابع حياط دار بودن خانه هاي ايراني 
را واكنشي نسبت به حمالت متعدد اقوام خارجي 
و بي ساماني و نا امني وعدم امنيت رواني مي دانند 
و اين ديوارها احساس امنيت بيشتري به ساكنان 
خانه ها مي داد يا برعكس آن و براي نمونه در 
روستا هاي شمال كشور يا براي نمونه، روستاي 
ساكنين  بيشتِر  كه  گلستان  استان  در  پارسيان 
درب  و  حياط  بدون  خانه ها  هستند،  خويشاوند 
ورودي ساخته شده و معموال تنها با چند پله از 
محيط بيرون جدا مي شوند و يك دليل آن را 
مي توان ناشي از احساس امنيت دانست همچنين 
برخي تحقيقات به اين واقعيت صحه مي گذارد كه 
هر چه يك محيط خصوصي تر باشد، ميزان جرم 
و جنايت نيز كمتر خواهد بود و به همين دليل در 

محالتي كه  توسط خود مردم اداره مي شود و 
رتق و فتق امور در دست خود آن هاست و فضا 
به اصطالح كمتر عمومي است، ميزان بزه نيز 
كمتر است. فرضيه فضای قابل دفاع، پيش بينی 
می كند كه تغييرات مشخصی در طراحی فضاهای 
شهری  فضاهای  كاهش  باعث  كه  مسكونی 
عمومی و افزايش طبيعی نظارت، بازبينی و حس 
مالكيت توسط ساكنين می شود، باعث كاهش 

جرم خواهد شد. 
در محله هايی در اوهايو و نيويورک با در نظر 
گرفتن اين امر در طراحی و توجه به فضاهای قابل 
دفاع، نرخ جرم كاهش يافته است. نمونه ديگر 
پاركی در يكی از محالت سياتل است كه ساكنان 
محله نهايت مراقبت و نگهداری را از پارک محله 

خود انجام می دهند. 
بردن  بين  از  در  را  فعالی  نقش  شهروندان 
علف های هرز، تميزكردن مسيرها و به طور كلی 
مراقبت از سالمت پارک ايفا می كنند. در اصل آنها 

پارک را مال خود می دانند.
ما ساختمان ها را مي سازيم و آنها رفتار ما را 
شكل مي دهند. كانتر ) 1986 (، مكان را تلفيقی 
»محيط  و  ارزشی«  »مفاهيم  »فعاليت ها«،  از 
كالبدي« می داند كه به واسطه فصل مشترک 
از انطباق اين سه حوزه به دست می آيد. بر اين 
نسبت  كه  رويكردهايی  گفت،  می توان  اساس 
به مكان وجود دارد با تاكيد و توجه به بعضی يا 

تركيبی از اين مؤلفه ها شكل می گيرد. 
»از نظر كانتر، مكان نمی تواند مستقل و جداي 
از انسان در نظر گرفته شود. مردم هميشه رفتارها 
و اعمال خود را با هر مكان خاص تطبيق می دهند 
و ماهيت آن مكان عامل مهمی در فهم عمل و 

تجربه آنها می شود. 
»بر اساس مدل كانتر، مكان بخشی از فضاي 
طبيعی يا انسان ساخت است كه از نظر مفهومی 
يا مادي محدوده اي مشخص دارد و حاصل تعامل 
عوامل رفتاري، مفاهيم قابل دريافت توسط انسان 
و ويژگی هاي كالبدي محيط است و به همين 
دليل نيز گاهي برخي بنا ها و فضاها كه ارزش 
معماري خاصي ندارند، مورد عالقه و توجه مردم 

هستند.
به نظر گيبسون، »بنا با موجوديت خود چيزي 
را پيشنهاد می كند«. قابليت هاي شی يا محيط، 

به ويژگی ها، تجربه ها و شايستگی ها و نيازهاي 
ممكن  محيط  يك  است.  مبتنی  مشاهده گر 
است داراي قابليت هايی خاص براي فرد خاصی 
باشد اما در عين حال براي شخص ديگري اين 
قابليت ها بيشتر به علت عدم دانش به وجود آنها 
بی معنی بوده و آن محيط آنها را بر او آشكار نسازد. 

)الكساندر، 61:1382(
رابطه انسان- محيط رابطه اي دوسويه است. 
هر دو به نوعی بر هم تاثير گذارده و از هم متاثر 
می شوند. »الگوي رويدادهايی را كه بر زندگی در 
بناها و شهرها غالب است، نمی توان از فضاهايی 
كه در آن رخ مي دهد، جدا كرد. انسان، بسته به 
ارزش هاي فرهنگی محيط خود، به برخی فضاها، 
محرک ها و رويدادها معنی می بخشد و متناسب با 
آنها رفتار می كند. شناخت، توصيف و تبيين رفتار 
انسان به درک رابطه محيط و رفتار كمك می كند 
و درک نقش محيط ساخته شده در زندگی مردم 
نيازمند فهم و درک ماهيت انسان است. »محيط 
و رفتار آن قدر در هم تنيده شده اند كه به سختی 
را  رفتار  كرد.  تفكيك  هم  از  را  آنها  می توان 
از رابطه درونی آن با محيط  نمی توان مستقل 
درک كرد، رفتار را بايد در بستري محيطی تعريف 

كرد« )آلتمن، 252:1382(
به عقيده برخي كارشناسان، شهرسازان بايد 
عالوه بر ارزش كاربري يك زمين به ارزش هاي 
احساي، عاطفي و رواني آن نيز توجه كنند؛ يعني 
نظرات افراد و شهروندان مختلفي كه با زمين و 
مكان پروژه مرتبط هستند را جويا شد و دانست. 
مثال بازديدكنندگاني كه حالت رهگذر دارند، ارزش 
يك محيط را در امكانات دوچرخه سواري، دويدن 

و يا شايد ماهيگيري مي دانند. 
كساني هم كه دلبستگي عاطفي با اين نقطه 
كه  زماني  يا  خاطرات  در  را  ارزش محل  دارند 
در آنجا گذرانده اند، مي بينند و گروهي هم هر 
دو حالت را دارند. اگر شهرسازان هر دو گروه و 
نيازهاي آنان را درک كنند مي توانند با رعايت 

توازن و تعادل تصميمات بهتري اتخاذ كنند. 
مي بايد  محيطي  طراحي  و  معماري  سازه 
احساس بيشتر انسان بودن، زنده بودن و رضايت 
را از خود ساطع كند.  پس شايد اگر كه بگوييم 
زندگي خود را با تغيير معماري تغيير دهيم، چندان 

بيراه نرفته باشيم.

تام فعـال در مسووليت هاي اجتماعي 
كد: 91926

برگزاري ششمين جشنواره ورزشي شرکت تام
انفرادي  بخش  در  تام  ورزشي  جشنواره  ششمين   

برگزار شد و نفرات برتر اين جشنواره مشخص شدند.
انفرادي  بخش  در  ورزشي  رشته  پنج  در  جشنواره  اين 

از  دوره  اين  در  نفر   264 و  شد  برگزار  آقايان  و  خانم ها 
مسابقات حضور پيدا كردند.

رقابت ها در بخش گروهي سال 1397 پيگيري خواهد شد.

كد: 91927

زلزله كرمانشاه و همياري تام
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مسابقات  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
كارگري  بسيج  ميز  روي  تنيس  انتخابي 
بسيج،  هفته  مناسبت  به  تهران  استان 
بين 14 شركت تابعه گروه صنعتي ايران 
خودرو به ميزباني شركت تام برگزار شد.

ماه  آذر  نهم  پنج شنبه  روز  در  مسابقات  اين 
به همت پايگاه بسيج شهيد علم الهدي شركت 
تام ايران خودرو برگزار شد و با حضور سرهنگ 
بسيج  سازمان  بدني  تربيت  مسوول  شريفي، 
اسكندري  سرهنگ  و  تهران  استان  كارگري 
فرمانده حوزه 470 گروه صنعتي ايران خودرو در 
با حضور  ايران خودرو  تام  سالن ورزشي شركت 
مقاومت  پايگاه هاي  از  شركت كننده  نفر   20
پيامبر اعظم)ص(، شهيد باغياني، شهيد اندرزگو، 
حضرت امام حسن مجتبي)ع(، حضرت ابوالفضل 
شهيد  و  سيدالشهدا)ع(  حضرت  العباس)ع(، 

علم الهدي گروه صنعتي ايران خودرو همراه بود.
بسيج  ميز  روي  تنيس  انتخابي  مسابقات 
كارگري استان تهران با استقبال شركت كنندگان 
نيز روبرو شده بود و با توجه به برنامه زمان بندي 

همان  از  شده   پيش بيني 
در  صبح  ابتدايي  ساعات 
تام  شركت  ورزشي  سالن 
پيگيري و تا ساعت 15:00 

ادامه يافت.
آقايان  پايان  در 
از  بخش  گالب  حسن 
علم الهدي  شهيد  پايگاه 
خودرو،  ايران  تام  شركت 
كوروش  و  ادواي  حسين 
شركت  ياسائي  بيك 

آقاي  و  باغياني(  شهيد  پايگاه  محورسازان)از 
احمد شمسيني شركت مهركام پارس) از پايگاه 
حضرت سيدالشهداء )ع(( به عنوان چهار نفر برتر 

به مرحله دوم راه پيدا كردند. 
بيك  كوروش  آقايان  بين  رده بندي  مسابقه 
آقاي  و  شد  برگزار  شمسيني  احمد  و  ياسائي 
بيك ياسائي توانست با نتيجه 3 بر صفر حريف 
خود را مغلوب و به مقام سوم دست پيدا كند. در 
مسابقه فينال آقاي حسن گالب بخش در مصاف 

با  آقاي حسين ادواي، در يك مسابقه پاياپاي با 
نتيجه 3 بر صفر مسابقه را واگذار كرد و به مقام 
دومي بسنده كرد. در پايان به رسم يادبود جوايزي 
اهدا  برگزار كننده  تيم  تا سوم و  اول  نفرات  به 
شد. نفرات اول تا سوم اين مسابقات، به عنوان 
نماينده حوزه 470 گروه صنعتي ايران خودرو، در 
مسابقات تنيس بسيج كارگري استان تهران كه 
به مناسبت هفته بسيج و در شركت سايپا برگزار 

مي شود، حضور خواهند يافت.

تام حامي مالي کتاب »نوبت ما« شد

برگزيدگان چالش يك تير و دو نشان معرفي شدند

شركت تام ايران خودرو در راستاي 
خود  اجتماعي  مسووليت هاي  از  يكي 
از  معنوي  و  مادي  حمايت  عنوان  به 
ارتقاي دانش  و  فعاليت هاي فرهنگي 

حامي مالي كتاب »نوب ما« شد.
نوشته   )Our Turn(ما نوبت  كتاب 
و  توئيتر  شركت  معاون  استوارت  كرستين 

ترجمه دكتر پرستو معين الديني است.
اين كتاب سعي دارد تا با تكيه بر اصول 

مديريتي، ضمن شناسايي موانعي كه در اين 
توضيح  دهد كه چگونه  دارد،  عرصه وجود 
فرهنگ  همدلي،  همكاري،  با  مي توان 
بكارگيري  با  و  سازمان  مشاركتيدر  و  باز 
نوين مديريتي مي توان سازمان  سبك هاي 

را به قله موفقيت رهنمون شد. 
خواندن اين كتاب به همه و به خصوص 

زنان توصيه شده است.

مربوط  آزمون  برگزاري  از  پس 
يك  چالش  كتاب خواني  مسابقه  به 
مديرعامل،  حضور  با  نشان،  دو  و  تير 

برگزيدگان اين چالش معرفي شدند.
در اين آزمون كه به همت مديريت منابع 
شركت  نفر   43 حدود  شد،  برگزار  انساني 
داشتند و كتابي كه در نظر گرفته شده بود، 
با  دوبلی«  »رولف  انديشيدن  شفاف  هنر 

ترجمه عادل فردوسي پور بود. 

درصد  و  مشاركت  ميزان  به  توجه  با 
پاسخ هاي درست به سواالت جوايز نيم سكه 
و ربع سكه براي برندگان در نظر گرفته شد 
و عالوه بر آن براي سه نفر از كساني كه به 
مثبت  پاسخ  سواالت  از  درصد   50 از  بيش 
داده بودند، سه كارت هديه 100هزار توماني 

در نظر گرفته شد.
آقاي  واحدي،  فرزانه  خانم  ميان  اين  در 
عليرضا اسماعيلي و آقاي هادي تيماجي به 

كليه سواالت پاسخ صحيح دادند كه به آنها 
باالترين سطح جايزه )نيم سكه( تعلق گرفت.
خانم مهري سليمي، آقاي مجيد حيدري 
و آقاي فرهاد واحدي كساني بودند كه تنها 
يك پاسخ غلط داشتند كه به آنها ربع سكه 

اهدا شد.
سه كارت هديه نيز به قيد قرعه به آقايان 
يوسف  و  مشفقي  كيوان  اصغرپور،  بهرنگ 

جعفري تعلق گرفت.

كد: 91930

كد: 91931

كد: 91928

كد: 91929

صعود به قله 3964 متري توچال 
كد: 91932

هوشمند دهباني از همكاران تام موفق 
به فتح  قله 3964 متري توچال شد.

وي در خصوص اين صعود عنوان كرد: صبح 
روز نهم تيرماه ساعت 6:30 صبح با تعداد 2 نفر 
از دوستان و همكاران از جلوي ميدان مجسمه 
)دربند( با سر قدمي سعيد دستخوش و عقبداري 

من راه افتاديم. 

وي افزود: در طول مسير صعود از روستاي 
دره  احمر،  هالل  كمپ  قلعه،  پس  قديمي 
گذر  ناز«   7« منطقه  سنگ،  سياه  شيرپال، 
از  پس  و  بود  مهيجي  بسيار  صعود  كرديم. 
رسيدن به قله، قله باشكوه دماوند و بسياري 
از قلل مرتفع ديگر رشته كوه البرز را مانند علم 
كوه، شاه البرز، آزادكوه، كلون بستك، سركچال 

و خلنو را مي توانستيم ببينيم. گفتني است، قله 
توچال در ارتفاعات شمال تهران و در جنوب 
البرز مركزي واقع شده است كه از شمال به 
اوشان،  حاجي آباد،  رودک،  زربند،  آبادي هاي 
ايگل و آهار و از جنوب به شهر تهران محاط و 
از طريق گردنه شهرستانك به قلل شاه نشين، 

بازارک و لوارک متصل است.

گونـاگون

 نتايج مسابقات تيراندازي
 با تفنگ بادي به مناسبت هفته دفاع مقدس

تام ايران خودرو ميزبان مسابقات انتخابي 
تنيس روي ميز بسيج کارگري استان تهران 

ـ اسماعيل محمددوست: مسابقات  تام نامه 
تيراندازي با تفنگ بادي كه به مناسبت هفته 
دفاع مقدس برگزار شد، با معرفي نفرات برتر 
در دو رده آقايان و بانوان به كار خود پايان داد.

پايگاه  همت  به  كه  مسابقات  دوره  اين  در 
بسيج شهيد علم الهدي شركت تام ايران خودرو 
اسلحه  دو  با  از همكاران  نفر  برگزار شد، 158 
هر  براي  پرداختند.  رقابت  به   4,5 نمره  بادي 
نفر 6 تير در نظر گرفته شده بود كه دو تير به 
صورت آزمايشي بوده و امتيازي نداشته و 4 تير 
به صورت امتيازي مي بايست از فاصله 15 متري 
به طرف سيبل هاي در نظر گرفته شده شليك 

مي شد.
مسابقه،  در  كننده  شركت  بانوان  ميان  از 
افشار   و  سعادتي فر  عطائي،  كريم زاده،  خانم ها 
كه بيشترين امتياز را كسب كرده بودند به دور 

بين  برگزاري مسابقه  از  يافته و پس  راه  دوم  
ايشان خانم كريم زاده  با كسب امتياز 150 نفر 
نفردوم  امتياز 140  با كسب  اول، خانم عطائي 
همچنين خانم سعادتي فر نفر سوم و خانم افشار  

به مقام چهارم دست پيدا كردند.
از بين آقايان شركت كننده در مسابقه تعداد 
به ساير  نسبت  امتياز  باالترين  نفركه حائز   24
شركت كنندگان بودند، به مرحله دوم مسابقات 

راه پيدا كردند. 
از  رحيمي  حميد  آقايان  بين  فينال  مسابقه 
خدمات فني و عليرضا زهتاب از معاونت مالي 
فيناليست ها   از  هركدام  آن  طي  و  شد  برگزار 
ابتدا يك تير شليك مي كرد و پس از آن منتظر 
شليك حريف مي ماند و بدين ترتيب هركدام با 
5 شليك كار خود را به پايان رساندند. در پايان 
به   230 امتياز  برتري  با  زهتاب  عليرضا  آقاي 

210 از سد آقاي حميد رحيمي گذشت و به مقام 
قهرماني دست يافت.

به  عابدي  حسن  و  جليلي  محسن  آقايان   
ترتيب به مقام هاي سوم و چهارم دست يافتند.

آقايان:  ترتيب  به  نيز  تا هشتم  پنجم  نفرات 
عباس  امير  اكبر،  علي  حسين  عابدي،  مهدي 

زماني  و مرتضي احمديان  بودند.
نفرات  بين  از  مديران  بخش  در  همچنين 
نظري،  تجريشي،  آقايان  كننده،  شركت 
فرزامي نژاد و جواديان به مرحله پاياني راه يافتند.

آقايان  شده  كسب  امتيازات  به  توجه  با 
تجريشي و جواديان راهي مرحله فينال شدند كه 
در نهايت آقاي جواديان  با نتيجه 220 به 190 از 
سد آقاي تجريشي گذشت. آقاي مهندس نظري 
به مقام سوم دست يافت و آقاي فرزامي نژاد نيز 

مقام چهارم را از آن خود كرد. 

گونــاگون
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جشن نوقدمان خانواده هاي تام برگزار شد

کسب افتخاري ديگر از سوي فرزند همكار

طي مراسمي با حضور آن دسته از همكاراني كه سال 
1396 ازدواج كرده و يا صاحب فرزند شدند و مديرعامل 
خانواده  »نوقدمان  عنوان  تحت  مديران،  از  تعدادي  و 

تام« جشن كوچكي برگزار و هدايايي تقديم شد.
در اين مراسم مهندس اعواني مديرعامل شركت با تبريك ايام 
عيد و روز زن، يادآور شد: يكي از كارهاي خوبي كه در تام به انجام 
مي رسد برگزاري چنين مراسم هايي است و به اعتقاد من اين اتفاق 

مباركي است كه خانواده تام گسترده تر و با حضور فرزندان پرجمعيت تر 
مي شود.

وي افزود: اميدواريم اين اتفاق مبارک به افزايش روحيه نشاط و 
اميد در شركت و خانواده ها كمك كند و نسلي با قابليت هاي باال آينده 

صنعت را رقم بزنند.
درانتهاي مراسم با برش كيك تولد توسط همكاران، هدايايي نيز 

تقديم شد.  

سارا بهاری فرزند ارسالن، از همكاران شركت، در 
بانوان  كشوری  قهرمانی  مسابقات  دوره  دوازدهمين 
ايشين ريو كاراته كوبودو)كاتاي انفرادي كاراته(، موفق 
به كسب رتبه سوم )مدال برنز ( در بخش كاتا انفرادی 

در رده سنی نونهاالن شد.
اين مسابقات به مناسبت سالروز والدت حضرت معصومه)س( 

در شهر كرج برگزار شد.

همكاران  از  وحيد  ثقفي)فرزند  اميرعلي  و  بنيامين 
واحد حراست( با شركت در مسابقات قهرماني انتخابي 
به  تهران(  استان  كاراته)انتخابي  شيتوكاي  آكادمي 

ترتيب به مدال هاي نقره و برنز دست يافتند.
در مسابقات انتخابي استان تهران كه به سرپرستي استاد نادر 
اميرعلي در وزن منهاي 30كيلوگرم و  محمديان برگزار شد، 

بنيامين در وزن منهاي 25 كيلوگرم حضور داشتند.

كد: 91933

كد: 91934

گونـاگون

کسب مدال برادران ثقفي در کاراته
كد: 91935
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