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

به نظر من مساله  محورى امسال است.

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

خودکفا کردند.

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

باشد.

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

خودش همه چیز را بسازد و مستقل شود.
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نگــاهسخن سر دبیر

   شرکت تام فصل پرباري را با تحویل چهار پروژه خودرویی و اخذ دو پروژه جدید پشت سرگذاشت 
همچنین توانست با اخذ تاییدیه « کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش 
بنیان معاونت علمی و فن آوري ریاست جمهوري» در رده شرکت هاي دانش بنیان تولیدي نوع 2 

(صنعتی ) قرار گیرد که از مهمترین دستاوردهاي این فصل درخشان بود.
این شرکت که در ابتدا کار خود را با جذب نخبه ترین افراد دانشگاه هاي درجه یک کشور آغاز کرد، 
توانست با آموزش آنها و کسب دانش فنی از عمده شرکت هاي اروپایی و آسیایی، پایگاه مهندسی 

منحصر به فردي در ایران بنا کند که نمونه آن را در صنعت، به ندرت می توان یافت.
بازارهاي مختلف شد و  ادامه منجر به کسب تجربه و پخته شدن آن در  حاصل این دانش در 
هم اکنون تام در حوزه هاي مانیتورینگ، کنترل خطوط تولید هوشمند رباتیک، سیستم هاي پیشرفته 
ردیابى در خطوط تولید، هوشمندسازي پلنت هاي صنعتی همراه با نوسازي و ارتقاي سطح اتوماسیون 

کارخانه ها با هدف افزایش کیفیت و بهره وري حرف هاي زیادي براي گفتن دارد.
بنیان دانشی تام در صنعت خودرو شکل گرفت و در صنایع غیرخودرویی قوام یافت. شرکتی که پس 
از ساخت کارخانه هاي مختلف خودروسازي در داخل و خارج از کشور، به جسارتی از جنس نوآوري 
و تجربه دست می یابد که توان خود را در نوسازي بزرگترین پروژه اتوماسیونی کشور محک می زند 
و به عنوان اولین پروژه مهم غیرخودرویی خود سربلند از آن بیرون می آید، خاستگاه واالیی را دنبال 
می کند و اکنون  توانسته عالوه بر آنکه براي گروه صنعتی ایران خودرو ارزش آفرینی کند و خود را در 
قامت یک شرکت پیشرو در ارایه راه کارهاي جامع صنعتی و اجراي پروژه هاي EPC نشان دهد و از 

نامالیمات اقتصادي که آسیب جدي به بسیاري از شرکت ها وارد کرده، در امان بماند.
تام همواره تالش می کند در کنار دیگر شرکت هاي دانش بنیان در کشور در جهت تقویت اقتصاد 
ملی، اشتغالزایی، ارتقاي سطح کیفیت و رقابت با شرکت ها و تولیدکنندگان خارجی با به کارگیري 

نخبگان ایرانی به صنعت کشور اداي دین کند.

  وزیر نفت در نامه اى به مدیران عامل شرکت هاى اصلى و فرعى 
تابعه وزارت نفت و مدیران و رؤساى مؤسسه ها و واحدهاى مستقل 
ستادى، نظام پژوهش، فناورى و تجارى سازى وزارت نفت را ابالغ کرد.

معاونت مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت نفت موظف است ظرف 
مدت یک ماه پس از ابالغ این نظام نامه اقدام هاى الزم را براى استقرار 

آن و برگزارى کارگاه هاى آموزشى در شرکت هاى اصلى، به عمل آورد.

کد: 92125

  دکتر جهانگیرى با اشاره به فرآیندهاى طوالنى و زمان بر صدور 
مجوز و استعالم هاى متعدد براى راه اندازى کسب و کارهاى جدید 
اگر فضاى  و گفت:  برشمرد  تولید  رونق بخش  اصلى  موانع  از  را 
انگیزه الزم  و بخش خصوصى  یابد  بهبود  و  اصالح  کار  و  کسب 
برداشته  تولید  براى جهش  پیدا کند، گام مهمى  فعالیت  براى  را 

خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به منفى بودن رشد سرمایه گذارى 
ظرف ده سال اخیر، تصریح کرد: کسانى که خود را نسبت به آینده کشور 
دلسوز مى دانند باید استمرار این روند را به عنوان یک هشدار جدى تلقى 

و براى رفع این مشکل تالش کنند.

قدم هاى  موجود  موتورهاى  توسعه  و  محرکه  قواى  در حوزه    
از یورو چهار  ارتقاى استاندارد خودروها  برداشته ایم و در  خوبى 
به یورو پنج از هیچ کارشناس خارجى استفاده نکردیم و این یک 

دستاورد بزرگ در حوزه صنعت خودروى کشور تلقى مى شود.
سالگرد  چهلمین  گرامى داشت  مراسم  در  مقیمى  فرشاد  ایکوپرس- 
افزود:  خودرو  ایران  صنعتى  گروه  شهداى  یادواره  و  مقدس  دفاع 
عرضه شش محصول جدید در سال جارى، نشان دهنده این است که 
ایران خودرو با اتکاى به توانمندى هاى داخلى قادر است،  موفقیت هاى 

بزرگى را رقم بزند. در حوزه ساخت داخل تاکنون موفق شده ایم 50 
قطعه را در داخل کشور بسازیم و به تولید انبوه برسانیم.به گفته وى، 
این مسیر تا رسیدن به خودکفایى حداکثرى و کاهش وابستگى صنعت 

خودرو به حداقل ممکن، ادامه خواهد داشت.
صدر  در  کشور  خودروى  صنعت  که  شرایطى  در  داد:  ادامه  مقیمى 
با  را زنده نگه داشتیم و  آرمان هایمان  فهرست تحریم ها قرار داشت،  
وحدت کلمه، ثابت کردیم که امکان مقابله با استکبار و بدخواهان ملت 

ایران وجود دارد.

  رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع 
معدنى ایران (ایمیدرو) از انعقاد قرارداد اجراى 219 پروژه پژوهشى 
با دانشگاه ها طى سال  ایمیدرو و شرکت هاى تابعه و وابسته،  در 

هاى 1398 و 1399 خبر داد.
به گزارش ایسنا و طبق اعالم سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع 

معدنى ایران، خداداد غریب پور با بیان این مطلب، اظهار کرد: ایمیدرو و 
شرکت هاى تابعه و وابسته در راستاى گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه 
و استفاده از توانمندى هاى دانشگاه ها براى توسعه بخش معدن و صنایع 
معدنى، از سال 1398، پروژه هاى جدید پژوهشى به ارزش 858 میلیارد 

ریال را با این بخش منعقد کرد.

کد: 92060

کد: 92126

کد: 92124

نظام پژوهش، فناورى و تجارى سازى 
وزارت نفت ابالغ شد

اصالح و بهبود فضاى کسب و کار گام 
مهمى براى جهش تولید است

در جنگ اقتصادى به خودکفایى 
کامل خواهیم رسید

انعقاد 219 قرارداد پروژه پژوهشى با 
دانشگاه ها در ایمیدرو و شرکت هاى تابعه

وزیر نفت؛

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

مدیرعامل گروه صنعتى ایران خودرو:

رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:

کد: 92122 تام دانش بنیان در مسیر دانش 

کد: 92123



7نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 32     99نشـریه تخصصی شـرکت تـام    شماره 32     99 6

خودروي  بدنه  تولید  پروژه  در  انوري:  علیرضا  ـ  تام نامه 
K132 که به شرکت تام ایران خودرو ابالغ  شد، این شرکت 
بر  عالوه  شده،  انجام  داخلی سازي  نتیجه  در  توانست 
یک  میزان  به  ارز  خروج  از  مانع  50درصدي،  صرفه جویی 

میلیون یورو شود. 
این داخلی سازي شامل طراحی و ساخت تجهیزات ایستگاه همینگ در 
خطوط درب هاي جانبی، درب موتور و درب صندوق عقب بوده که براي 

اولین بار در تام انجام گرفته و در مرحله ساخت است.
هدف این پروژه تولید بدنه خودروي جدید K132 با ظرفیت 16 دستگاه 

در ساعت، در محل سالن بدنه سازي ایکاپ در ایران خودرو است.
مدت زمان این پروژه از زمان ابالغ تا زمان نصب و راه اندازي آخرین 
تجهیزات، 6 ماه برآورد شده و هم اکنون این پروژه در فاز ساخت و نصب 

برخی تجهیزات است.
و  استانداردسازي  اصول  به  دستیابی  جهت  در  است،  ذکر  به  الزم 
بهینه سازي و استفاده حداکثري از امکانات، بهره گیري از اقالم استاندارد 

موجود در اولویت طراحی قرار گرفت.
تنوع در محصول  ایجاد  و  پیشرفت  راه  تکنولوژي، مسیر  بومی سازي 
(بدنه خودروهاي داخلی) را به دلیل کاهش قیمت و زمان، تسهیل کرده 

و به همراه خواهد داشت.
آن،  زمان  بودن  کوتاه  به  می توان  پروژه  این  چالش هاي  جمله  از 

استفاده حداکثري از اقالم و تجهیزات موجود، کاهش حداقلی تغییرات در 
تجهیزات و تاسیسات سالن بدنه ایکاپ و بومی سازي در طراحی و ساخت 

فناوري هاي نوین، با وجود تحریم ها اشاره کرد. 
در  اصالحاتی  و  تغییرات  به  منجر  بدنه  طراحی  در  تغییرات  اجراي 
اصلی شده  بدنه جانبی و خط  موتور،  خطوط درب هاي جانبی، محفظه 
و در خطوط درب موتور و درب صندوق عقب نیازمند طراحی و ساخت 

تجهیزات جدیدي بوده است.

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

تام نامه ـ امیرحسین گردانی نژاد: با حضور مدیران عامل 
فوالد  و صنعتی  معدنی  و شرکت  ایران خودرو  تام  شرکت 
سنگ  خط  «احداث  پروژه  قرارداد  اصفهان،  مبارکه  سنگ 

امضا  به  ساعت  در  تن   700 ظرفیت  به  اولیه»  شکن 
رسید.

از  پس  مبارکه،  فوالدسنگ  شرکت  عامل  مدیر  فقیهیان،  دکتر 
امضاي قرارداد، با بیان اینکه شرکت تام را می توان هم ردیف یک 
ابراز امیدواري کرد: اجراي  ارزیابی کرد،  شرکت توانمند بین المللی 
این پروژه سرآغاز همکاري مشترك آینده و مشارکت شرکت تام در 

طرح هاي توسعه آتی این شرکت باشد.
کرد:  خاطرنشان  شرکت  مدیرعامل  اعوانی،  مهندس  ادامه  در 
شرکت  هر  براي  افتخار  باعث  مبارکه،  فوالد  گروه  با  همکاري 
پیمانکار بوده و در این راستا شرکت تام آماده هر گونه همکاري در 

سایر پروژه هاي آن شرکت است.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  اولیه  شکن  سنگ  خط  احداث  پروژه 
زمان  مدت  و  بوده   EPC قالب  در  اصفهان،  مبارکه  سنگ  فوالد 

اجراي آن یک سال برآورد شده است.
نظر به اجراي با کیفیت پروژه فوالدسازي بردسیر از سوي شرکت 
زیر  شرکت  پروژه،  این  کارفرماي  اینکه  به  توجه  با  همچنین  تام 
مجموعه معدنی گروه فوالد مبارکه است، اجراي آن، می تواند شروعی 

براي توسعه فعالیت هاي تام در این گروه عظیم صنعتی کشور باشد.

کد: 92129

یک قرارداد دیگر در حوزه صنایع معدنی به امضا رسید؛

کد: 92128

بازدید کارفرما  و تیم مدیریت تام از پروژه پست برق 400 کیلوولت باغستان

کد: 92127تحریم مقدمه شکوفایی دستاوردهاي جدید

K132 پروژه خط تولید بدنه خودروي

با حضور  تیرماه  روز 17  ـ گروه تحریریه: صبح  تام نامه 
این  همراه  تیم  و  تهران  منطقه اي  برق  شرکت  سرپرست 
شرکت(کارفرما)، مدیرعامل شرکت تام و برخی معاونت ها و 
مسووالن شرکت هاي موننکو ایران و منیران، از پروژه پست 
بازدیدي به عمل  برق 400 به 63 کیلوولت باغستان کرج 

آمد. 
از  تاکنون،  شده  انجام  فعالیت هاي  بر  مروري  ضمن  بازدید  این  در 
اقدامات صورت گرفته از سوي تام به عنوان مجري پروژه اظهار رضایت 
شد. در این میان مهندس قسمت ـ سرپرست سابق شرکت برق منطقه اي 
پروژه،  اجرایی  عملیات  از  رضایت  اظهار  ضمن  کارفرما)  تهران(شرکت 
تام  فعالیت هاي  با  تهران  منطقه اي  برق   در شرکت  ما  خاطرنشان کرد: 
آشنایی داشتیم و به اعتقاد من تام با توجه به عملکردي که در حوزه هاي 
پست هاي برق داشته می تواند سهم بیشتري از این بازار را از آن خود کند.

وي افزود: از این که تام توانسته کلیه تجهیزات خارجی مورد نیاز پروژه 
را سفارش گذاري کند، بسیار خرسندیم و تالش می کنیم تعهداتی نیز که 

در محدوده کاري ماست تا پایان سال تحویل دهیم.

که  این  بیان  با  نیز  اعوانی  مهندس  همچنین  بازدید  این  حاشیه  در 
تامین نقدینگی در پروژه ها به عنوان معضل اصلی شرکت هاي پیمانکاري 
است، تاکید کرد: با وجود این همه تالش همکاران من در شرکت تام 
اجراي تعهدات خود و حتی در صورت امکان تحویل پروژه زودتر از زمان 

پیش بینی شده است.
در جریان این بازدید مدیرعامل و برخی از معاونان و مدیران شرکت 

تام حضور داشتند.
با اتکا به تجارب قبلی خود در اجراي پروژه هاي پست هاي برق  تام 
نظیر پروژه هاي پست برق بردسیر، اسکان، جاجرم، شیروان و بندرخمیر 
مربوطه  مناقصه  در  نیرو  صنعت  پیشتازان  با  سخت  رقابت  یک  در  و 
باغستان شد.  اخذ پروژه احداث پست برق 400/63 کیلوولت  به  موفق 
توزیع  فوق  شبکه  ظرفیت  آینده  در  مهم  پروژه  این  از  بهره برداري  با 
در  الزم  ظرفیت  همچنین  کرج  شهرستان  غرب  و  کرج  کالنشهر  در 

شهرك هاي صنعتی استان البرز مانند بهارستان گسترش خواهد یافت.
 1400 سال  پایان  تا  باغستان  کیلوولت   400 برق  پست  است  قرار 

تحویل برق منطقه اي تهران شود.

K132 خط تولید بدنه خودروي

تام مجري پروژه احداث خط سنگ شکن اولیه شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان 
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کارکنان  موقع  به  و  سریع  اقدام  با  خبر:  دریافت  گروه  ـ  تام نامه 
مپنا  شرکت  آتش سوزي  خودرو،  ایران  ابزار  ماشین  صنایع  شرکت 

بویلر در تاریخ 25 تیرماه مهار شد.
صنایع  شرکت  مجاورت  در  بویلر  مپنا  شرکت  انبار  مذکور  تاریخ  در 
ایران خودرو دچار آتش سوزي شد که با هوشیارى و اقدام  ابزار  ماشین 
سریع  پرسنل شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو و در لحظه آغازین، 
به  وارده  مهم  کاهش خسارت  این  که  مهار شد  آمده  وجود  به  حریق 

مجموعه مپنا دي پی داشت.
 این اقدام به موقع کارکنان شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو ، 

مورد تقدیر مدیریت شرکت مپنا بولیر قرار گرفت.

تکتام نوین: دهمین جلسه مجمع  روابط عمومى شرکت  ـ  تام نامه 
 15 در  نوین  تکتام  تعاونى  شرکت  سهام  صاحبان  عادى  عمومى 
هیات  اعضاى  حضور  با  تام  شرکت  خیام  سالن  محل  در  مردادماه 
مدیره، بازرس، حسابرس قانونى و برخى صاحبان سهام این تعاونى 

برگزار شد.
 29 به  منتهى  مالى  صورت هاى  گزارش  مجمع  ابتداى  در 
شرکت  قانونى  بازرس  و  حسابرس  توسط   1398 سال  اسفند 
از سوي مدیرعامل و مدیرمالى  ارائه و به سواالت سهامداران 

پاسخ داده شد.
گزارش  ارائه  به  تکتام  مدیرعامل  صفرزاده  محمد  ادامه  در 
فعالیت عملکرد هیات مدیره پرداخت و اظهار داشت: على رغم 
اقتصادى کشور در سال گذشته  تنگناهاى  تمامى مشکالت و 
سود هر سهم به 21درصد رسیده است که تمام موفقیت هاى 
حاصله نتیجه اعتماد و همدلى سهامداران بوده و این موضوع 
مسیر  در  مى دارد  آن  بر  را  تکتام  شرکت  همکاران  مجموعه 
فعالیت ها و انجام وظایف خود محکم تر و استوارتر گام بردارد. 

شرایط  که  مى دانیم  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  صفرزاده 
تحریم هاى  علت  به  کار  و  کسب  فضاى  بر  حاکم  عمومى 
ظالمانه چندان مطلوب نیست، با این وصف شرکت تکتام نوین 
بیمه اى  خدمات  حوزه  در  جارى،  فعالیت هاى  تداوم  بر  افزون 
رشد مناسبى را تجربه کرده است و در مردادماه سال جارى نیز 

موفق به عقد قراردادهاى تامین نیروى انسانى شرکت قالب هاى صنعتى 
ایران خودرو و تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت محور خودرو 
شده و پروژه هاى جدیدى را چه در گروه و چه در خارج از گروه صنعتى 

در دست اقدام دارد.

کد: 92131استمرار رشد و حضور در عرصه هاى جدید

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

در دهمین مجمع عمومى شرکت تکتام نوین تاکید شد؛

کد: 92130مهار آتش و تقدیر از پرسنل شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

عادي  عمومی  مجمع  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
روز  بعدازظهر  خودرو،  ایران  تام  سالیانه صاحبان سهام 
ایران خودرو،  مالى  ارشد  مدیران  حضور  با  تیرماه  پنجم 
شرکت  ارشد  مدیران  مدیره،  هیات  اعضاى  و  مدیرعامل 
تام و حسابرسان قانونى برگزار شد و طی آن صورت هاى 

مالی سال 1398 تصویب شد.
به  توجه  با  که  شد  برگزار  حالی  در  امسال  مجمع 
ویروس  شیوع  خصوص  در  رو  پیش  محدودیت هاي 
سالن  دو  در  ویژه اي  تمهیدات  گرفتن  نظر  در  با  کرونا، 
کنفرانس خیام و کنفرانس 3 (به صورت ویدئو کنفرانس) 
ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله گذاري  رعایت  با  و 

شد. برگزار 
براي  که  گذشته  سال  مشکالت  همه  علی رغم 
و  ارز  نرخ  افزایش  خصوص  در  عمومی  پیمانکاران 
با سود  توانست  تام  اعتبارات مطرح شد، شرکت  گشایش 
قابل توجه عملیاتی و غیرعملیاتی سال مالی 98 را پشت 

را محقق کند. بودجه پیش بینی شده خود  سر بگذارد و 
خود  گزارش  ارایه  به  قانونی  حسابرس  ادامه  در 
پرداخت و دبیر مجمع به سواالت و ابهامات مطرح شده، 

داد. پاسخ 

مالى  وضعیت  که  بود  این  حسابرسى  گزارش  نکات  از 
نقدي  جریان هاي  و  مالى  عملکرد  و  تام  شرکت  و  گروه 
طبق  اهمیت،  با  جنبه هاي  تمام  از  گذشته،  سال  در 

شد. ارزیابی  حسابداري  استانداردهاي 
رییس  عنوان  به  ـ  اصغر حق پناه  مراسم  این  حاشیه  در 
هیات مدیره و ریاست مجمع با بیان این که سرمایه هاي 
کرد:  تصریح  هستند،  آن  انسانی  منابع  تام،  شرکت  اصلی 
زمینه هاي  در  باید  نیرو  و  فوالد  حوزه هاي  بر  عالوه  تام 
چرا  کند؛  پیدا  نیز حضور   Industry4 و   IOT به  مربوط 
خوبی  پتانسیل هاي  نیز  ایران خودرو  صنعتی  گروه  در  که 
در این موارد وجود دارد و شرکت تام باید به جهت دانشی 

خود را در این حوزه ها تقویت کند
آخرین  خصوص  در  فیلمی  نیز  مجمع  کار  ادامه  در 
وضعیت پروژه هاي شرکت پخش و پس از آن نیز گزارش 
 ،1398 سال  در  تام  تحوالت  آخرین  در خصوص  مفصلی 
استراتژي هاي  و  بازار  توسعه  پروژه ها،  مناقصه ها،  وضعیت 

ارایه شد. شرکت 
در مجموع اعضاي حاضر در مجمع از عملکرد تام در سال گذشته 
اظهار رضایت کردند و عملکرد مالى منتهی به 29 اسفند سال 1398 

قرار گرفت. آنها  تایید  مورد 

کد: 92133 برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت تام

تام نامه ـ گروه تحریریه: نظر به اهمیت سالمت همکاران، 
جهت پایش و انجام اقدامات پیشگیرانه همچنین تاکید وزارت 
بهداشت، شرکت تام اقدام به غربالگري روزانه پرسنل کرد 
و در این میان همکاران به صورت روزانه نسبت  به پر کردن 
سیستمی فرم مربوط به بررسی عالئم عمومی مربوط به سالمت 

فردي(تریاژ سریع) اقدام کرده اند.
نتایج ارسالی وضعیت همکاران، توسط پزشک معتمد شرکت روزانه بررسی و 

در صورت لزوم توصیه ها یا اقدامات ضروري انجام خواهد شد.
برخی  تشدید  و  جامعه  در  کرونا  ویروس  شیوع  اخیر  رشد  به  توجه  با 
محدودیت ها، شرکت تام نیز از طریق کمیته پیشگیري از انتشار ویروس کرونا، 

موارد ذیل را مصوب کرد.

در این میان استفاده از ماسک در همه جاي شرکت اجباري شد و ترددهاي 
در  همکاران  غیرضروري 
قرار  و  محدود  واحدها  بین 
بر پیگیري کارها از طریق 
تلفن و مکاتبات الکترونیکی 
از  شد  مقرر  همچنین  شد 
برگزاري جلسات حضوري و 

غیرضروري پرهیز شود.
کمیته به صورت مستمر 
وضعیت سالمت همکاران را 

رصد می کند.

کد: 92132پایش سالمت همکاران و لزوم توجه به توصیه هاي مراقبتی و پروتکل هاي بهداشتی

مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت تام ایران خودرو
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پروژه  اول  آغاز شد، بخش  اواخر سال 98  پروژه در  اینکه  با وجود   
و  مواجه شد  تامین  فاز  در  تاخیر  با  تحریم  از  ناشی  دلیل مشکالت  به 
در نهایت اجراي بخش اول پروژه به تعطیالت تابستانی 99 منتقل شد. 
با وجود محدودیت زمانی یک هفته اي این تعطیالت و چالش هاي زیاد 
با  را  ایستگاه  ایستگاه، تیم پروژه تام موفق شد  این  نصب و راه اندازي 
وضعیت کیفی بسیار خوب و در زمان مقرر آماده تولید کند. هم اکنون 

ایستگاه در حال تولید بوده و به زودي نیز تحویل دائم خواهد شد.
در ادامه، بخش دوم پروژه که شامل تامین 7 ربات جدید و تعویض 
8 ربات ایستگاه سرشاسی است، آغاز شده است. تجربیاتی که از تامین 
کرد  کمک  بود،  شده  حاصل  تحریم ها  موانع  با  مواجه  در  اول  بخش 

مراحل سفارش هفت ربات دیگر  سرعت بیشتري پیدا کند.
پروژه  دوم  بخش  ربات هاي  ساخت  اینکه  به  توجه  با  هم اکنون 
برنامه  طبق  ربات ها  راه اندازي  و  نصب  می رود  انتظار  است،  شده  آغاز 
زمان بندي در تعطیالت نوروز 1400 محقق شده و پروژه در اوایل  بهار 

آینده خاتمه یابد.

چالش ها و ویژگی ها
در شرایطی که تحریم ها امکان مبادالت مالی و همکاري شرکت هاي 
خارجی را با کشور بسیار دشوار کرده، واردات خودرو کاهش یافته و تولید 
قابل  پروژه کمک  این  اجراي  است،  یافته  بیشتر  اهمیت  داخلی خودرو 
ایران خودرو کرد و زمینه الزم  توجهی به احیاي خطوط تولید شرکت 
براي حفظ و حتی ارتقاي تولید داخلی خودرو با نرخ و کیفیت مطلوب در 

این شرایط بحرانی را فراهم کرده است.

اجراي بخش اول پروژه با توجه به عدم امکان همزمانی آن با تولید 
خط و نیز شرایط خاص ربات ها چالشی اساسی بوده است که تیم پروژه 
در  ربات ها  موقعیت  این شرایط،  از جمله  آمده اند.  بیرون  آن سربلند  از 
تاخیر  آن ها،  نصب  و  جابجایی  براي  محدود  بسیار  دسترسی  و  ارتفاع 
دلیل  به  ربات ها  تیچ  و دشواري  لجستیکی جرثقیل  از مشکالت  ناشی 
مجاورت بیش از حد آن ها نسبت به هم حین اجرا بوده  است همچنین 
با  هماهنگی  و  همکاري  با  مختلف  بخش هاي  از  اجرایی  تیم  هاي 
یکدیگر، ارتباط ربات ها با تجهیزات قدیمی ایستگاه را با سرعت خوبی 
فراهم کرد. براي جبران محدودیت زمانی در برخی از روزها تیم پروژه 
با وجود فشار فیزیکی تا دیروقت کار را ادامه داد همچنین فیکسچرهاي 
مخصوصی که به ابتکار تیم نصب و راه اندازي در سایت ساخته شد، راه 
حل خالقانه اي بود که جابجایی و انتقال ربات به موقعیت خود با وجود 

معارضات متعدد را میسر ساخت.
دستورالعمل هاي  از  استفاده  باعث  محدودیت ها  بازرگانی  بخش  در 
بخش  در  شد.  سفارش  ثبت  صدور  در  گذشته  به  نسبت  سختگیرانه تر 
به  آن  انتقال  و  ربات ها  سفارش  براي  نیاز  مورد  ارز  تامین  نیز  مالی 
شرکت سازنده از چالش هایی بوده که شرکت در نهایت موفق به عبور 

از آن ها شد.

ویژگی هاي بارز
کلیدي  تجهیزات  تامین  به  می توان  پروژه  این  بارز  ویژگی هاي  از 
تولید ایران خودرو در شرایط تحریم، برنامه ریزي فشرده و کاهش زمان 
نصب نسبت به شرایط عادي، استفاده از فیکسچرهاي مخصوص براي 

کد: 92134تحویل موقت بخش اول پروژه تعویض ربات هاي خط سمند سالن بدنه 2 ایران خودرو

انتقال ربات  ها از میان معارضات موجود در ایستگاه، تیچ همزمان و دقیق 
ربات ها براي بررسی اینترالك و رساندن سریع ایستگاه به وضعیت تولید 

و عدم بروز توقفات مرتبط با پروژه در تولید خط اشاره کرد.
خط  ایستگاه هاي  پیچیده ترین  از  یکی  پروژه  اول  بخش  اجراي  با 
و  شد  به روزرسانی  ایران خودرو   2 شماره  بدنه سازي  سالن  سمند  تولید 

به وضعیت عادي برگشت و سایکل تایم ایستگاه به مقدار مورد انتظار 
بهتر  سخت افزاري  و  نرم افزاري  مشخصات  به  توجه  با  یافت.  کاهش 
یافته  نیز بهبود  از جنبه تعمیرات و نگهداري  ایستگاه  ربات هاي جدید، 
ایستگاه  نوروزي،  تعطیالت  در   2 فاز  اجراي  با  می رود  انتظار  است. 

سرشاسی خط سمند نیز بهبود مشابهی پیدا کند.

از تام چه خبر؟از تام چه خبر؟

تام نامه ـ سینا بهرامی: بخش اول پروژه تعویض ربات هاي خط سمند 
سالن بدنه شماره 2 ایران خودرو در شهریورماه تحویل موقت شد.

ربات هاي ایستگاه 70 خط سمند سالن بدنه 2 که یکی از ایستگاه هاي 
کلیدي این سالن است، به دلیل فرسودگی نرخ تولید خط را کاهش داده 

و میزان توقفات خط را به طور قابل توجهی افزایش داده بود که با اجراي 
بخش اول این پروژه و با جایگزینی  ربات هاي فرسوده با نسخه جدید، 

بازدهی ایستگاه بهبود قابل توجهی پیدا کرد. 

کنترل  سیستم  به روزرسانی  پروژه  تحریریه:  گروه  ـ  تام نامه 
تالش  با  ایران خودرو  شماره  پرس  شولر  بلنکینگ  مانیتورینگ  و 
کارشناسان تام ایران خودرو و با وجود عدم حضور پیمانکاران خارجی 

این پروژه در کشور، تحویل موقت شد.
پرس  مانیتورینگ  قدیمی  سیستم  جایگزینی  پروژه  این  اصلی  هدف 
بلنکینگ شولر با سیستم هاي روز دنیا به اتکا به مهارت و تجربه بومی 

کارشناسان بوده است.
پروژه مذکور از سال 1396 از طرف کارفرما در حال پیگیري بود و با 
اخذ استعالم از شرکت شولر (سازنده پرس شولر) و شرکت هاي مشابه و 
پیشنهاد فنی شرکت مذکور، شرکت تام ایران خودرو را بر اساس قیمت و 
پیشنهاد فنی جامع تر به عنوان پیمانکار انتخاب کرد و آذرماه سال گذشته 

به تام ابالغ شد.
براي کالینت هاي قدیمی (سیستم هاي  اساسی که  به دلیل مشکل 
کنترل و تغییر  پارامترهاي تولید) به مرور زمان بر اثر عدم وجود لوازم 
از  بودند، سیستم مذکور که  از مدار خارج شده  بود و  آمده  یدکی پیش 
مسیرهاي بحرانی تولید نیز محسوب می شود با یک عدد کالینت و یک 

دستگاه سرور با ریسک توقف بسیار باال در حال کار بود.
پارامترهاي  تبدیل صفحات  پروژه  این  چالش هاي  بزرگترین  از  یکی 

ظرافت  با  که  بود  آن  به روز  نسخه  به  نرم افزار  قدیمی  نسخه  از  خط 
با  پذیرفت.  انجام  تام  شرکت  پرسنل  توسط  زیاد  بسیار  زمان  صرف  و 
راه اندازي این خط تولید با سیستم روز دنیا بدون کوچکترین وقفه اي در 
روند تولید و ایجاد حالت پشتیبانی براي سرورهاي سیستم، عمال ضریب 
توقفات یکی از خطوط استراتژیک تولید ایران خودرو به عدد صفر نزدیک 
شد که این موضوع اطمینان خاطري براي ایران خودرو محسوب می شود .
متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و توقف حمل و نقل بین الملل، 
تجهیزات در زمان مقرر به کشور حمل نشد و امکان رسیدن پروژه به 
نقطه بحرانی با ریسک روز افزون توقف خط وجود داشت ولی با همکاري 
پرسنل تام، سیستم هاي موقتی به منظور جلوگیري از توقف ایجاد و نصب 
شد و ریسک توقف را تا تامین تجهیزات اصلی به طور قابل مالحظه اي 

کاهش داد.
بعد از وصول تجهیزات اصلی عملیات جایگزینی سرورها و کالینت هاي 
موقت با تجهیزات اصلی در تعطیالت تابستانی 99 انجام پذیرفت وپروژه 
در پایان شهریورماه تحویل موقت شد.در زمینه نرم افزار سیستم نیز بالغ 
بر 700 صفحه پارامترهاي سیستم ویرایش و با آخرین نسخه نرم افزار 

WINCC تست و راه اندازي شد.              

کد: 92135تحویل موقت پروژه به روزرسانی سیستم کنترل و مانیتورینگ بلنکینگ شولر پرس 3 ایران خودرو 

با تالش کارشناسان تام به انجام رسید؛
آماده سازي ربات هاي خط سمند سالن بدنه شماره 2 ایران خودرو در تام
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مالی  کیانی: سال  تام نامه ـ محمد 
1398 نیز با همه کش و قوس هایی که 
بازار در نتیجه تحریم ها و تغییرات نرخ 
بنگاه هاي  تا  دید گذشت  خود  به  ارز 
اقتصادي خود براي تجاربی جدید در 

سال 1399 آماده کنند.
آنچه که مشخص بود تنگ تر شدن دایره 
کسب و کار و آنچه در عمل اتفاق افتاد، تالش 

شرکت ها براي بقا و سودآوري بود.
نقدینگی،کاهش  کمبود  ارز،  قیمت  جهش 
عمرانی،  پروژه هاي  تعریف  و  نفت  فروش 
تشدید تحریم ها و در اواخر آن نیز شیوع کرونا 
هرکدام به تنهایی می توانند یک کسب و کار را 
به چالش بکشند و این واقعیتی بود که بر سر 

راه پیمانکاران عمومی قرار داشت.
این  همه  از  متاثر  نیز  تام  شرکت  هرچند 
کسب  خاص  شرایط  و  محیطی  متغیرهاي 
با  تا  اما در سال 1398 تالش شد  و کار بود 
توسعه  پروژه ها،  باکیفیت  اجراي  روي  تمرکز 
بازار، مدیریت هزینه ها، اجراي باکیفیت پروژه ها 
اساسی  زیرساخت هاي  و  سرمایه ها  حفظ  و 

تغییرات پیش روي خود را مدیریت شود.
خود  دل  در  تهدیدي  هر  که  آنجا  از  اما 
دنبال  به  تام  کارشناسان  دارد،  نیز  فرصتی 
شناسایی آنها بودند و در این رهگذر اقدامات 

اجرایی کلید خورد.
بازار،  توسعه  حوزه  در  اقدامات  مهمترین 
سازماندهی  تغییر  کسب و کار  و  محصول 
بازار و شناسایی و توسعه  فعالیت هاي توسعه 

بازارها و کسب و کارهاي جدید(IOT) در حوزه 
اجراي  در  تسریع  عملیاتی،  فرآیندهاي  بهبود 
فرآیند  بهبود  و  مجدد  سازماندهی  و  پروژه ها 
در  و  محیطی  چالش هاي  به  توجه  با  تامین 
حوزه حفظ سرمایه ها و زیرساخت هاي اساسی، 
و  انسانی  سرمایه هاي  توسعه  و  نگهداشت 
بهبود و ارتقاي و زیرساخت ها و سیستم هاي 

اطالعاتی بود. 
شناسایی  با  توانست  تام  که  این  ضمن 
عامل هاي هزینه اي قابل کنترل و کاهش و یا 
حفظ وضع موجود، شناسایی و  کاهش اثرات 
منفی افزایش قیمت ها، به مدیریت نقدینگی و 

مطالبات  خود بپردازد.
در مجموع تام در سال 1398 با در دست 
غیر  و  خودرویی  پروژه   33 از  بیش  داشتن 
مجمع  در  که  برنامه اي  از  توانست  خودرویی 
سال قبل از آن برایش مشخص شده بود فرارتر 

رود و سود ناخالص خود را افزایش دهد.
بنا براین گزارش شرکت در سال 98 نسبت 
به سال قبل آن 7,7 درصد افزایش در فروش، 
22درصد رشد در بخش درآمد سرانه و 118 

درصد افزایش سود ناخالص داشته است.
فروش پروژه  هاي غیر خودرویی تام افزایش 
100درصدي یافت که بیشترین سهم مربوط به 

حوزه هاي صنعت و معدن و نیرو است.
ارزش  به  فرصت   108 مدت  همین  طی 
31 هزار و 110 میلیارد تومان شناسایی شد. از 
مجموع مناقصات شناسایی شده در مرحله پیش 
ارزیابی، کمتر از 3 هزار میلیارد تومان به مرحله 

مناقصه رسیده و 16 پیشنهاد قیمت به ارزش دو 
هزار و 876 میلیارد تومان ارائه شد که در نهایت 
موفق به اخذ 100 میلیارد تومان پروژه جدید نیز  
شد. البته 6 مناقصه با مجموع ارزش بالغ بر دو 
هزار و 24 میلیارد تومان, نیز منتظر اعالم نتیجه 

از طرف کارفرمایان است.
در  مناقصات  حجم  که  است  ذکر  قابل 
رکود، کاهش سرمایه گذاري  نتیجه  در  کشور 
افزایش  پروژه ها،   مالی  تامین  مشکالت  و 
مشکالت نقدینگی کارفرمایان، کاهش درآمد 
ارزي کشور  و تخصیص عمده منابع درآمدي 
به هزینه هاي جاري دولت کاهش یافته است و 
از طرفی با کم شدن تعداد فرصت هاي کاري، 
قیمت  ارایه  با  پیمانکاري  شرکت هاي  برخی 
غیرمنطقی سعی در اخذ پروژه می کنند ضمن 
این که نوسانات قیمتی به خصوص عدم تعادل 
ارزي کار برآورد قیمت نهایی را براي پیمانکاران 

سخت می کند.
مانند  نیز  امیدوار است در سال جدید  تام   
بازارهاي  در  تر  قدرتمند  حضور  با  گذشته 
زنجیره ي فوالدسازي و نیرو و حضور تمام قد 
در پروژه هاي نوسازي و ارتقاي خطوط ایران 
خودرو  بتواند نقش پررنگ تري از خود در توسعه 

صنعتی ایفا کند.
ترویج مفاهیم جدید هوشمند سازي و پیروي 
حوزه هاي  در  چهارم  نسل  انقالب صنعتی  از 
فعالیت تخصصی و ایجاد شتاب دهنده و مرکز 
نوآورى هوشمند سازى از راهبردهاي نوآورانه ي 

این شرکت در سال جاري خواهد بود.

) در حوزه   پیشنهاد قیمت به ارزش دو بازارها و کسب و کارهاي جدید(

مقدمه اي بر تحوالت سال 
1398 و عملکرد تام

پـرونـده
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 یک سال دیگر به تجربه کاري شرکت تام افزوده شد، 
محصول  از  برداري  بهره  سال  بتوان  شاید  را  سال 1398 
نامید و بسیاري از پروژه هاي بزرگ به کارفرماها تحویل شد، 

ارزیابی شما از سالی که گذشت، چیست؟
لحاظ هماهنگی،  به  پروژه  انتهاي  فعالیت هاي  که  داده  نشان  تجربه 
جمع کردن تمام فعالیت ها و نیز تعامل با کارفرما داراي سختی و اهمیت 

فراوانی است.
سال گذشته همکارانم در تام در این خصوص کارهاي ارزشمندي انجام 
دادند و نشان دادند که تام از توان باالیی در این مقوله برخوردار است و در 

این رهگذر تجارب گران بهایی به عنوان چراغ راه آینده کسب شد.

ارزیابی  چگونه  را   1398 سال  در  تام  مالی  عملکرد   
می کنید؟

حساب هاي شرکت گویاي سالی موفق تر نسبت به سال هاي قبل به 
لحاظ عملکردهاي شرکت اصلی همچنین شرکت هاي فرعی است که جا 
دارد از همکارانم در شرکت تام و نیز مدیران و همکاران مان در شرکت هاي 

فرعی براي چنین کارنامه اي قدردانی کنیم.

 با تمامی چالش هاي سختی که تام بر سر راه دارد، به 
نظر توانسته رضایت شرکت مادر خود را جلب کند و این نکته 
به وضوح از زبان مدیرعامل گروه صنعتی عنوان شده که تام 

افتخار گروه صنعتی ایران خودرو است. براي بهبود و توسعه 
در این مسیر چه رویکرد و تدبیري در نظر دارید؟

جایگاه  به  مثبتی  نگاه  خود  وسیع  دید  با  مقیمی  دکتر  آقاي  جناب 
تخصصی دارند و بارها طی این مدت شاهد نگاه مثبت و حمایت هاي 
این موضوع مسوولیت و  ام که  بوده  در  جلسات و مصاحبه ها  ایشان 
این  در  می کند.  بیشتر  جایگاه  این  توسعه  و  حفظ  براي  را  ما  دغدغه 
خصوص الزم است براي پایداري و رشد وضعیت فعلی و استحکام مالی 

در آینده، امسال در شرکت تدابیر الزم را اتخاذ کنیم.

نگاه  به  توجه  با  نفت  به  کشوري  بودجه  وابستگی   
خوشبینانه کمتر از 10 درصد در سال جدید در نظر گرفته 
شده است، درحالی که قبال این رقم نزدیک به 50 درصد 
بود، ضمن این که کاهش بی سابقه قیمت نفت نیز درآمد 
کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مساله 
دایره کار براي پروژه هاي عمرانی و توسعه اي را محدودتر 

می کند، در چنین شرایطی چه باید کرد؟
حقیقتا سال 98 سال سختی نسبت به سال هاي قبل بود که شرکت 
توانست با موفقیت از آن عبور کند و پیش بینی این است که این روند در 
شرایط اقتصادي بی ثبات ادامه یابد لذا در تالش هستیم طیف فعالیت هاي 
خود را با توجه به توانایی هاي گروه صنعتی ایران خودرو و نیاز آنها در 
زمینه بومی سازي دانش و تولید برخی قطعات و مجموعه ها توسعه دهیم.

که  دسته  آن  خصوص  به  و  پیمانکاري  شرکت هاي   
به  اخیر  هاي  در سال  دارند،  داخلی  فعالیت صرفا  گستره 
شدت در حال رقابت با هم بوده اند و در زمینه ارایه قیمت 
ها این مساله نمود بیشتري داشته است، شاید بتوان گفت 
این مساله در چند سال اخیر با تعدد پیمانکاران کامال جدي 
تر شده است و به نظر می رسد که شرکت ها در جریان ارایه 
قیمت ها با ریسک باال عمل کرده اند، تام در این معادله چه 

رویکردي را در پیش گرفته است؟
سرمایه گذاري هاي  کاهش  و  فعلی  ارتقاي  سخت  شرایط  متاسفانه 
کلیه  براي  سختی  شرایط  خصوصی،  و  دولتی  عمومی،  بخش هاي 
پیمانکاران و شرکت هاي مهندسی به وجود آورد و شرایط رقابت را به 
گونه اي پیچیده و سخت کرد که شرکت هاي مشابه براي حفظ بقا گاهی 

با قیمت هاي غیر واقعی در مناقصه شرکت می کنند.
در واقع آنها امید به اصالح قیمت ها دارند ولی گاهی ادعاهاي ناصحیح 
منجر به خسارت براي کارفرمایان و خود پیمانکار می شود. شرکت تام 
تالش دارد به چنین فضایی که از اخالق حرفه اي به دور است، ورود 
نکند و آستانه تحمل خود را در مشکالتی از این دست افزایش دهد و 

همیشه روابط صحیح و عادالنه را با کارفرمایان داشته باشد.

رویکرد  با  تام  جدید  ساختار  کردید  عنوان  قبال   
از دستاوردهاي مهم شرکت براي حضور  پیمانکاري یکی 
در پروژه هاست، امروز این ساختار چقدر به پیشبرد اهداف 

شرکت کمک کرده است؟
قطعا ساختار جدید نسبت به کارفرماها پاسخگوتر و نیز مسوولیت ها در 
شرکت از شفافیت بهتري برخوردار است. البته در جهت بهبود مستمر در 
سال جدید باید نسبت به توافق و تکمیل ساختار فعلی اقدام کرد. ساختار 
قبلی نیز داراي نقاط مثبت و پویایی بود و الزم است با تکمیل ساختار 

فعلی داشته هاي گذشته خود را حفظ و توسعه دهیم.

 به نظر می رسد شرکت در استفاده از فناوري هاي نوین 
به خصوص در حوزه IOT نگاه جدي به بازار دارد و شاید 
نیز  تام  در  جمهور  رییس  فناوري  و  علمی  معاون  حضور 
حاکی از این مساله باشد. اقدامات عملی در این حوزه چه 
خواهد بود و آیا برنامه مدونی براي همکاراي با شرکت هاي 

دانش بنیان موفق وجود دارد؟
را  فعالیت هاي جدیدي  براي حفظ و توسعه خود  باید  تام    شرکت 
تعریف کند که همکارانم درتوسعه بازار در حوزه فناوري هاي نوین فعالیت 
می کنند که از جمله آنها IOT است ولی محدود به این موضوع نیست. 
تالش داریم طی همکاري سه جانبه با معاونت علمی وفناوري ریاست 
ایران خودرو این گونه فعالیت ها را در گروه  جمهوري و گروه صنعتی 
براي بخش هایی که از توجیه اقتصادي برخوردار است، توسعه دهیم . 
قطعا در آغاز این مسیر دشوار است ولی الزم و ضروري است. این راه را 
با وجود شرکت هاي دانش بنیان کوچک، بهتر می توان طی و هم افزایی 

ایجاد کرد.

را  تام  شرکت  اصلی  دارایی  که  این  به  توجه  با   
سرمایه هاي انسانی آن تشکیل می دهد، طی سال هاي اخیر 
چه اقدامات و دستاوردهایی در حفظ و ارتقاي آنها داشته 

اید؟
 اصلی ترین سرمایه هاي شرکت منابع انسانی متخصص و متعهد آن 
هستند. مسلما اقدامات شرکت هیچ گاه نمی تواند جبران خدمات آنها را 
به لحاظ تخصصی و اخالق حرفه اي شان کند و معاونت منابع انسانی و 
سیستم ها تا حد ممکن متناسب با درآمدهاي شرکت، سبد جبران خدمت 
همکاران را رصد و اقدامات الزم براي ارتقا و متناسب سازي درآمدها را 

انجام می دهد. 

 یکی از نکته هاي حائز اهمیت در پروژه ها طی سال 
1398 امضاي الحاقیه دوم فوالدسازي بردسیر بود، تحلیل 

شما از این اقدام چیست؟
این اقدام از اهمیت ویژه اي برخوردار بود، پروژه بردسیر با توجه به 
ابعاد مالی و تخصصی پرونده بزرگترین پروژه  شرکت محسوب می شود. 
متاسفانه تغییرات شرایط اقتصادي کشور به لحاظ مالی شرایط نامساعدي 
براي پروژه ایجاد کرد که با همت جمعی همکاران و نگاه همراه کارفرما با 
امضاي الحاقیه منعقده ضمن رفع نگرانی از تبعات نامطلوب مالی پروژه، 
از  این خصوص جا دارد  تا تحویل پروژه محقق شد که در  تداوم کار 
همکاران، خصوصا همکاران معاونت پروژه ها و معاونت مالی تقدیر کنم.

 به عنوان مدیرعامل بارزترین دستاورد شرکت در چند 
سال اخیر را چه می دانید؟

مختلف  زمینه هاي  در  کرد.  اشاره  خاص  دستاورد  یک  به  نمی توان 
دستاوردهاي ارزشمند ماندگاري را داشته ایم، شاید مهمترین آن تربیت 
همکارانی در مدیریت پروژه که از استعداد و دانایی ویژه اي براي تعامل 
با کارفرمایان و هدایت پروژه ها برخوردارند و نیز بازآرایی مجدد مدیریت 
منابع انسانی شرکت که با نگاه پرسنل محور در جهت جذب و نگهداشت 

همکاران فعالیت می  کنند.
شاید نتوان از دستاورد بزرگ شرکت در احیاي مجدد پروژه بردسیر و 
اتمام و تحویل دهی آن که کاري بسیار بزرگ براي شرکت بود که به 
همت معاونت پروژه ها و مدیر ارزشمند این پروژه انجام شد، چشم پوشی 

کرد.

کارنـامه قابـل تقدیــر 1398 

ـ گروه تحریریه: بعد از یک سال مالی پر از نشیب و فراز نگاهی به عملکرد گذشته شرکت، وضعیت  تام نامه 
حال و آینده محتمل،  جاي تامل دارد. چند سالی است که فعالیت در کسب و کارهاي پیمانکاري دیگر رونق سابق 
را ندارد و با کاهش تخصیص بودجه به فعالیت هاي توسعه اي و عمرانی این کسب و کارها ظرفیت هاي خالی 
بسیاري دارند. با این حال شرکت هایی که با برنامه و با نگاه به آینده استراتژي خود را پیش برد ه اند، برخورد 

حرفه اي تري با این موضوع داشته اند.
شرکت تام نیز به عنوان یکی از پیمانکاران عمومی EPC در این عرصه با وقوف به مشکالت پیش رو توانسته 
با استراتژي انجام کیفی پروژه هاي موجود و حضور هوشمندانه در پروژه هاي جدید تا حدودي بر این بحران 

فائق آید.
در این خصوص و در این شماره تام نامه با مهندس مظفر اعوانی مدیرعامل شرکت تام در خصوص عملکرد 

این شرکت در سال گذشته، شرایط موجود و دستاوردهاي سالیان اخیر هم صحبت شدیم.

کد: 92137

مهندس مظفر اعوانی، مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو

پـرونـدهپـرونـده
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کد: 92138

قـائم مقـام شـرکت تـام:

تام امسال مشارکت فعالی در
 پروژه هاي خودرویی خواهد داشت

ارتقاي کیفی  نیز به دنبال توسعه و  ایران خودرو  تام نامه ـ گروه تحریریه: در سال جهش تولید 
محصوالت خود است و در این میان تام نیز به عنوان یکی از بازوان اصلی این توسعه طی دو دهه اخیر 

توانسته با ارایه راه کارهاي مناسب پلی براي رسیدن به این مطلوب باشد.
انجام پروژه هاي مختلف خودرویی و نوآوري هاي  تام که در خطوط تولید ایران خودرو داشته گواهی بر 

این مدعاست. 
تام نیز همراه با سیاست هاي جهش تولید امسال نیز تمام تالش خود را براي دستیابی به این مهم 

به کار خواهد بست.
در این میان ایمان احتشام شهابی به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت تام معتقد است: 
شرکت تام نیز با توجه به رسالت ذاتی و در راستاي ماموریت محول شده، در تعریف و اجراي این 

پروژه ها مشارکت فعالی داشته است.

 به عنوان یکی از اعضاي هیات مدیره شرکت، چه ارزیابی 
از عملکرد تام در حوزه اجرایی و مالی داشتید؟

خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم هاي ظالمانه از طرف 
این کشور و خروج شرکاي خارجی پروژه ها از ایران موجب سخت شدن 

شرایط کسب و کار و انقباضی شدن بودجه عمرانی کشور شد.
و  پروژه هاي جدید  در کسب  این شرایط،  از  متاثر  نیز  تام   شرکت 
دچار  کارفرمایان)  نقدینگی  کمبود  دلیل  (به  جاري  پروژه هاي  اجراي 
مشکالتی شد که خوشبختانه با همت جمعی همکاران در عبور از این 
شرایط سخت نسبتا موفق بودیم و عالوه بر تحقق هدف فروش، در 

کسب سود نیز سربلند بودیم.

در  شرکت  خودرویی  فعالیت  حجم  که  می رسد  نظر  به   
سال گذشته نسبتا کاهش یافته است، چالش هاي اقتصادي 

چقدر در این مساله دخیل بوده است؟
همانگونه که توضیح داده شد شرایط اجراي پروژه هاي صنعتی و از 
جمله حوزه صنایع خودرویی در سال گذشته با چالش هاي فراوانی به 
این  اما علی رغم  بود  نقدینگی روبرو  تامین و  خصوص در بخش هاي 
شرایط، با عنایت به تکالیف ابالغ شده درخصوص جهش تولید و نیز 
نهضت توسعه و ارتقاي کیفی محصوالت، پروژه هایی در گروه صنعتی 
ایران خودرو تعریف شد(از جمله پروژه هاي بهبود کیفیت موتور، نوسازي 
بخشی از ربات هاي خط بدنه سمند و تولید 207 پانوراما) که شرکت تام 
نیز با توجه به رسالت ذاتی و در راستاي ماموریت محول شده، در تعریف 

و اجراي این پروژه ها مشارکت فعالی داشته است.

که  جدیدي  محصوالت  و  تعهدات  به  توجه  با  امسال   

ایران خودرو تعریف کرده است، تام چه نقشی را می تواند ایفا 
کند؟

به   K132 پروژه  محصول  بدنه  تولید  خط  پروژه  خصوص  این  در 
فشرده  بسیار  زمان بندي  به  توجه  با  که  است  واگذار شده  تام  شرکت 
این  اجراي  حال  در  تام  همکاران  شبانه روزي  تالش  با  پروژه،  این 
پروژه هستیم. در این پروژه براي اولین بار در کشور، طراحی و ساخت 
این  جانبی  درب هاي  و  درب صندوق  موتور،  درب  همینگ  تجهیزات 

خودرو توسط شرکت تام در حال انجام است. 
بومی سازي این فناوري در راستاي عمق بخشیدن به ساخت داخل 
این تجهیزات و در قالب یک پروژه تحقیق و توسعه انجام شده است که 

موجب بیش از یک میلیون یورو صرفه جویی ارزي خواهد شد. 
و  محصول  توسعه  حوزه  در  که  دارد  آمادگی  تام  شرکت  همچنین 
نیز پاسخگویی به نیازهاي حوزه تامین قطعات با فناوري باال، با تکیه 
بر دانش فنی موجود در شرکت تام و نیز استفاده از توان شرکت هاي 
دانش بنیان، نقش موثري در انتقال و بومی سازي فناوري هاي نوین ایفا 
کند که در این خصوص با شرکت هاي ایران خودرو و ساپکو در حال 

مذاکره هستیم.

 در نقش قائم مقام مدیرعامل شرکت، نقاط قابل بهبود 
می  مواردي  چه  در  را  کنونی شرکت  کارهاي  و  کسب  براي 

بینید؟  
راه کار بهبود حوزه هاي کسب و کار  تمرکز بر چهار اصل تعمیق دانش 
مهندسی در بخش هاي فنی و تخصصی بازارهاي هدف، بهینه سازي و 
چابک سازي فرآیندهاي خرید، تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجراي 

پروژه ها و دانش افزایی و بهبود فرآیندهاي مدیریت پروژه است.
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 عملکرد شرکت هاي تابعه(صنایع ماشین ابزار ایران خودرو و 
قالب هاي صنعتی ایران خودرو) در صورت هاي تلفیقی چقدر تاثیر 

داشت؟
ایران خوردو  قالب هاي صنعتی  و عملکرد شرکت هاي  فعالیت    سطح 
ایران  تولید  و ظرفیت  تولید  پرتفوي  به  وابستگی مستقیم  ابزار،  ماشین  و 
خودرو دارد و می توان گفت شرکت هاي صنایع ماشین ابزار ایران خودرو و 

قالب هاي صنعتی ایران خودرو عملکرد خوبی از خود ارایه کردند.
بدیهی است در صورت مدیریت سطح تقاضاي سبد محصول در جامعه و 
رونق تولید، کاهش رکود در بازار و رفع موانع مبادالت اقتصادي و اصالح 
قوانین و مقررات ضد و نقیض، دستیابی به ظرفیت نسبی در تولید، وضعیت 

درآمدي و سوددهی شرکت هاي تابعه نیز به روند پایدار خواهد رسید.

 1397 مجمع  حسابرسى  گزارش  اهمیت  حائز  نکات  از   
و  مالى  عملکرد  و  تام  شرکت  و  گروه  مالى  وضعیت  شفافیت 
براي  بود،  استانداردهاي حسابداري  طبق  آن  نقدي  جریا ن هاي 
عملکرد 1398 نکته برجسته گزارش حسابرسی را در چه دیدید؟

سال 98 نیز از لحاظ کسب و کار و فعالیت تولیدي سالی بسیار چالشی 
بود. رکود تورمی تعمیق پیدا کرد، توسعه و بهره وري تولید بسیار کند شد، 
نوسانات جدي بازار ارز اثرات کامال منفی در تأمین و تجهیز ادوات و ماشین 

آالت خطوط تولیدي و لوازم یدکی گذاشت.
پروژه هاي ملی و عمرانی به دلیل کاهش بودجه در سطح کالن کشور و 
اولویت بندي ضرورت هاي جامعه یا تعطیل شدند یا به حالت تعویق درآمدند. 
با تمام این اوصاف شرکت تام جمیع پروژه هاي خودرویی و غیرخودرویی 
با  درآمد  افزایش سطح  و  پیشرفت، مدیریت هزینه  اجرا،  لحاظ  از  را  خود 

موفقیت پشت سر گذاشت.
تحقق   98 سال  حسابرسی  گزارش  و  مالی  صورت هاي  برجسته  نکته 
بودجه مصوب و هدف گذاري شده درآمد و سود خالص 25 میلیارد تومانی و 
گزارش شفاف و مطلوب حسابرسی و برگزاري موفق مجمع عادي سالیانه 

بود.

 از دیگر نکات حائز اهمیت از نظر جنابعالی در عملکرد مالی 
مجمع چه بود؟

 عملکرد مالی شرکت در پایان سال را بایستی با نگاهی جامع و مستدل 
نسبت به عملکرد طی سال مالی تحلیل کرد. در سال مالی 98 در اداره و 
نقدینگی  تامین تجهیزات و مدیریت  از لحاظ زمان بندي،  پروژه ها  اجراي 
افزایش  بُعد  از  پروژه ها  مالی  در حوزه  کردیم همچنین  عالی عمل  خیلی 
درآمد، سود دهی و به خصوص تعدیل بهاي پروژه ها با توجه به افزایش 
پروژه  ریسک هاي  مدیریت  و  کنترل  به  منجر  که  اجرایی  عوامل  بهاي 
می شد، با تدبیر و راهبرد گام به گام تمامی فرآیندها به خوبی هدایت شدند. 
افزوده  ارزش  فروش،  بازده  نرخ  مانند  مالی  شاخص هاي  سنجش 
بر  مبتنی  بیانگر عملکرد شرکت   ... و  بازده سرمایه گذاري  نرخ  اقتصادي، 
اجراي  بر  تسري  قابل  رویکرد  این  و  است  بوده  ارزش آفرینی  و  ارزش 

پروژه هاي عظیم و همچنین سرمایه گذاري هاي بزرگ نیز هست.
امور مالی شرکت صرفا ثبات وقایع مالی نیست و مدیریت شرکت همواره 
را  خود  آتی  برنامه هاي  گذشته،  اقتصادي  فعالیت هاي  تحلیل  و  تجزیه  با 

پایه گذاري و برنامه ریزي می کند.
مطمئن  شرکت  عملکرد  آینده  به  نسبت  همواره  شما  دلیل  همین  به 
بوده و پویایی، رشد و تداوم فعالیت مستمر را شاهد هستید. در یک جمله 
اگر بخواهم اداي مطلب کرده باشم باید بگویم در شرکت تام راهبردهاي 

تدوین شده بر روش هاي بهینه اجراي فعالیت ترجمه می  شوند. 

 مدیریت ارشد شرکت تاکید ویژه اي بر جذب منابع فاینانس 
در سال  این خصوص  در  عملکرد شرکت  داشت.  پروژه ها  براي 
گذشته چگونه بود و این که در سال جدید چقدر می توان روي آن 

حساب باز کرد؟
شرکت با مفاهیم کاربردي جذب منابع فاینانس براي اجراي پروژه ها به 
انتخاب  کارفرماها،  عملکرد  به  توجه  با  و  آشناست  حرفه اي  کامال  صورت 
گزینه هاي تامین مالی شرکتی و یا تامین مالی بیرونی را به درستی تحلیل 

و مدیریت می کند.
اگر جذب فاینانس در فضاي کسب و کار فعلی بدون برآورد ریسک ها و 
بررسی هاي اقتصادي صورت پذیرد، مخاطرات زیادي به همراه خواهد داشت. 
لذا به عنوان یک روش کوتاه مدت انتقال و جابه جایی سرمایه با نگاه موعد 
بازپرداخت، نرخ باالي سود و کارمزد، بازدهی و برگشت تسهیالت بایستی 
با مطالعه و هوشمندي انجام شود. شرکت تام از لحاظ تعامل با نظام مالی و 
بانکی کشور همواره موفق عمل کرده و داراي اعتبار ویژه اي است و امکان 

استفاده از منابع فاینانس ریالی و ارزي همواره وجود دارد.
در سال 98 نیز جهت تامین ماشین آالت و لوازم یدکی خطوط تولیدي 
ایران خودرو، چند مورد تسهیالت بانکی دریافت و در سررسید مقرر تسویه 
شد، لذا در سال جاري نیز با رعایت صرفه و صالح شرکت و در صورت لزوم 
از فاینانس اعتبار اسنادي خارجی و داخلی و سایر روش هاي جذب تسهیالت 

استفاده خواهد شد.

پروژه ها طی سال 1398  در  اهمیت  نکته هاي حائز  از   یکی 
امضاي الحاقیه دوم فوالدسازي بردسیر بود، تحلیل شما از این 

اقدام چیست؟
اجراي پروژه بردسیر در همه زمینه ها اعم از مهندسی، اجرا، تامین و مالی 
داراي تجربیات گران بها و درس آموخته هاي بسیاري بود. به جهت مشکالت 
نقدینگی و عدم تامین مالی منظم جریان نقدي پروژه، کارفرما مجبور شد 
ارزش 30درصد پروژه را از منابع صندوق توسعه ارزي، تسهیالت مالی دریافت 
کند و بالطبع از اسکوپ پروژه خارج و در نتیجه جریان درآمدي و سوددهی 
شرکت را تحت تاثیر جدي قرار داد. براي برون رفت از بحران، جلسات و 
مذاکرات متعددي فیمابین با حضور مدیریت، تیم هاي پروژه و مالی برگزار 
شد و گزارش هاي کاربردي و تحلیلی گوناگونی نیز تهیه، ارایه و مورد بررسی 

قرار گرفت.
 در نهایت با تصمیم مدیریت و توافق بر الحاقیه فعلی، موصوف به الحاقیه 
شماره 8 پروژه بردسیر با سودآوري قابل توجه به  مسیر خود ادامه داد و کاري 
ماندگار در تثبیت تراز پرداخت هاي پروژه با خروج از شرایط زیان دهی سنگین 

و جلوگیري از بروز بحران براي شرکت به ارمغان آورد.

 پیش بینی شما از شرایط جذب منابع و درآمدزایی تام در سال 
جاري چیست؟

همواره در شرکت هاي پروژه محور نحوه تامین منابع مالی و تهیه بودجه 
شرکت هاي  در  علی الخصوص  است؛  مواجه  جدي  چالش هاي  با  اجرایی 
بزرگ با اندازه هاي تام از حساسیت باالیی برخوردار است و با توجه به جذب 
پروژه هاي متعدد در حوزه هاي مختلف نیروگاهی، معدنی، فوالد و خودرویی، 
انتظار می رود درآمد هدف  گذاري شرکت تحقق پیدا کرده و سود قابل توجهی 
نیز در پایان سال محقق شود زیرا بنا به ضرورت چشم انداز و نگاه مشترك 
سازمان دائما در حال تغییر نگرش تیمی به سمت استفاده از راه کارهاي نوین 
اجراي موفق پروژه است. همانطور که در سؤاالت قبلی شما نیز عرض کردم 
نظام مالی و اجرایی پروژه ها با پرتفویی از جمیع پروژه هاي ریز و درشت اداره 

می شود که سال 99 نیز مطمئنا سالی متفاوت و موفق خواهد بود. 

با توجه به همه  را   عملکرد مالی شرکت در سال 1398 
محدودیت هاي پیش روي شرکت چگونه ارزیابی می کنید؟ و 
تام چقدر توانست نسبت به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند؟
عملکرد شرکت تام در سال 98 از همه جهات درخشان و قابل قبول 
بود. بودجه برآوردي تحقق پیدا کرد و سود عملیاتی شرکت نسبت به 
سال 97  به میزان 154درصد و سود خالص ناشی از عملیات به میزان 
190درصد رشد داشته است. این توفیقات حاصل نمی شد مگر در سایه 
که  مالی  محدودیت هاي  مدیریت  و  شناسایی  به  نسبت  کارآمد  تدبیر 
جاري  امور  مشکالت،  بنیادي ترین  از  یکی  عنوان  به  است  سالی  چند 

شرکت ها را تحت تاثیر چالشی قرار داده است.

 وضعیت مالی و درآمدزایی پروژه هاي غیرخودرویی تام در 
سال گذشته چگونه بود؟

مدیریت  هدفمند  کامال  که  پروژه هاست  از  پرتفویی  تام  شرکت 

و  هزینه ها  زمان،  که  هستند  توصیفی  سند  و  منشور  داراي  می شوند، 
اهداف آن به طور مرتب و منظم با ابزارهاي نرم افزاري و تکنیک هاي 
فرآیندي در جلسات پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار می گیرد و با تجزیه 
و تحلیل سیستماتیک و استراتژیک محور پروژه ها، منابع و روند اجرایی 
آنها کنترل و جهت برنامه ریزي هاي آتی و توالی فعالیت ها تصمیم گیري 
می شود؛ لذا در سطح مدیریت و معاونین همه پروژه ها با نگاه واحد و 
صرفا از بعد اجراي مناسب با رعایت محدودیت هاي زمانی، تراز نقدینگی 

و پیوند فعالیت هاي هر بخش دیده می شوند.
لحاظ  از  شرکت  پروژه هاي  سایر  مانند  نیز  غیرخودرویی  پروژه هاي 
بزرگترین  درآمدزایی و سودآوري در سال 98 کارنامه مناسبی داشتند. 
پروژه EPC شرکت (پروژه بردسیر) در سنوات قبل توام با ریسک هاي 
جدي بود که با نظارت، هدایت، پشتیبانی و اولویت گذاري مدیریت ارشد 
تبدیل به یکی از کارنامه هاي درخشان با نکات مثبت و آموزنده پروژه 

داري شرکت شد.

معاون مالی و اقتصادي شرکت تام:
عملکـرد 98 درخشـان بود

ـ گروه تحریریه: «عملکرد شرکت تام در سال 98 از همه جهات درخشان و قابل قبول بود. بودجه  تام نامه 
برآوردي تحقق پیدا کرد و سود عملیاتی شرکت نسبت به سال 97  به میزان 154درصد و سود خالص ناشی از 

عملیات به میزان 190درصد رشد داشته است.»
شنیدن این جمله آن هم از زبان معاون مالی یک مجموعه صنعتی، نشان از یک گام بزرگ رو به جلو علی رغم 

همه مشکالت و محدودیت هایی است که شرکت ها با آن دست به گریبان بودند.
در خصوص آخرین وضعیت شرکت تام به عنوان یک شرکت فعال در حوزه پروژه هاي EPC با نادر زندي 

معاون مالی و اقتصادي شرکت تام در این شماره هم صحبت شدیم.

کد: 92139

نادر زندي، معاون مالی و اقتصادي شرکت تام

پـرونـدهپـرونـده
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پست برق 230/63  کیلوولت بندر خمیـر
ایجاد خط درب و انتقال بدنه به همراه ساختمان اداري و رستوران 

درسالن مونتاژ 1
  عکاس: هادي نیکوئیان

گزارش تصویري گزارش تصویري

هنگرهاي گالري انتقال بدنه برق گیر سیلیکونی 230 کیلوولت

سیم کشی هوایی بین تجهیزات 230 کیلوولت گالري انتقال هنگرهاي خط درب

گنتري باسبار 230 کیلوولت رستوران تریم یک

(CT) ترانسفورماتورجریان سیلیکونی ساختمان اداري جنب رستوران در سالن تریم یک

نمایی از پروژه پست برق 230/63 کیلوولت بندر خمیر نمایی کلی پروژه در سالن تریم یک

کد: 92140
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مقـــاله

کد: 92141

مقـــاله

تام نامهـ  حسان صالحی: در ابتدا ساختمان ها با هدف سر پناه 
ومکانى از آرامش براى انسان ها مورد استفاده قرار گرفت که 
انسان را در مقابل خطرات محیط اطراف حفاظت مى کرد. با این 
حال رخدادهاى طبیعى مانند زمین لرزه خسارت هاى بسیار زیاد 

جانى و مالى را به بشر وارد مى کرد.
مهندسى  بدون  سازه هاى  ساخت  دلیل  به  خسارت ها  این 
رشد  با  مى شد.  تحمیل  بشرى  جامعه  بر  ناکافى  باربرى  با  و 
از  استفاده  با  ساخت  مهندسى  سازه هاى  مهندسى،  علم 
دستورالعمل هاى ساخت و ساز براى پیشگیرى از خسارت هاى 

جبران ناپذیر بشرى رشد چشم گیرى پیدا کرد.
تغییرات  کالیفرنیا 1940 موجب  نورتریچ  لرزه  زمین  رخداد 
اساسى در علم مهندسى عمران در زمینه هاى مختلف به خصوص 
در زمینه مقاوم سازى سازه هاى موجود پیش از رخداد زمین لرزه 
و سوانح دیگر شد که با گذشت زمان و افزایش نیاز انسان ها به 
امنیت، علم مقاوم سازى در مراحل ارزیابى، بازرسى، به سازي و 
روش هاى مقاوم سازى سازه ها رشد چشمگیرى داشت. از این 
رو در این مطلب به ارائه مبانى و انواع مباحث علم مقاوم سازى و 

علوم متصل به آن پرداخته مى شود. 

 معـرفى
 

      رشد روز افزون آگاهى نسبت به سطح کیفیت ساختمان و سازه هاى ویژه 
و باالرفتن نیاز به در دسترس بودن و ایمن بودن و اطمینان از عملکرد سازه 
باعث به وجود آمدن بازرسى هاى منظم و متفاوت سازه و نیاز به مقاوم سازى 
سازه هاى در مقابل بارهاى مستعد و محیط هاى مهاجم را ضرورت بخشیده 

است.
در سال هاى گذشته طراحى سازه ها براساس آیین نامه ها صرفا تحلیل نیرویى 
بود ولى با گذشت زمان و رشد علم مهندسى زلزله و ترکیب آن با مبانى قابلیت 
اعتماد، تحلیل هاى غیر خطى، علوم مهندسى طراحى سازه به سمت عملکردى 
پیش رفت. بدین معنا که سازه، در طول عمر مفید خود با چه سوانح طبیعى با 
چه مقدار اطمینان رخداد مواجه مى شود همچنین چه میزان خسارت سازه اى 
برآن اعمال مى شود (علم مهندسى سازه در ترکیب با مهندسى زلزله). براى 
اندازه گیرى خسارت ها یا به عبارتى تعریف معیار خسارت مالك هاى عملى 

معرفى شد.

 طراحى و مقاوم سازى سازه ها براساس عملکرد

    اگرچه ضوابط آیین نامه ها با پیشرفت مطالب علمى تغییر مى کنند ولى باز 
هم ضوابط نمى توانند کلیه رویدادهاى ممکن در محل احداث سازه را تحت 
پوشش قرار دهند. از این رو تهیه کنندگان آیین نامه ها تمایل دارند که آیین نامه ها 
با درنظر گرفتن عدم قطعیت هاى موجود در طراحى، اجرا و محدودیت هاى 
اقتصادى به سمت طراحى براساس عملکرد روند که تمامى عوامل باال به 

صورت احتماالتى وارد طراحى و به سازي مى شوند.

منظور از طرح و به سازي سازه ها به نحوى است که سه هدف 
تعیین شده در زیر تامین شود1:

   ایمنى 
مفهوم ایمنى، انسجام، پایدارى و شکل پذیرى مورد انتظار از مجموعه سازه 
است که تحت اثر بارهاى متعارف آسیب نبیند و همچنین تحت بارهاى فوق 

العاده گسیخته نشود و فرو نریزد.
   عملکرد مطلوب

منظور از عملکرد مطلوب، عدم مشکل حاد در سطح عملکرد مورد نظر است. 

بدین مفهوم که تحت اثر بارها و سربارهاى متعارف در سازه، شکست و تغییر 
شکل بیش از حدى به وجود نیاید به طورى که اجزاى سازه اى نظیر نازك کارى 
و تیغه ها، دچار آسیب شوند. به عبارت دیگر تحت اثر لرزش، ایمنى جانى ساکنین 

حفظ شود.
  دوام

منظور از دوام این است که مصالح سازه کیفیت خود را در تمام طول عمر 
پیش بینى شده با عملیات نگهدارى متعارف حفظ کند، به طورى که در اثر پیرى 

و فرسودگى، ایمنى و قابلیت بهره بردارى از سازه بیش از حد تقلیل نیابد.
سطح عملکرد سازه نشان دهنده حداکثر خرابى مورد انتظار سازه است به 
طورى که اگر خرابى از این حد افزایش یابد، سطح عملکردى سازه نیز تغییر پیدا 
خواهد کرد. وضعیت کلیه اجزاى سازه اى و غیرسازه اى در تعریف این سطوح 

عملکردى دخیل است. 
سطوح عملکردى معرفى شده براى اجزا سازه اى (براساس نشریه 360 و 

FEMA365) به شرح ذیل است:
 :(Immediate Occupancy) بى وقفه  استفاده  قابلیت  سطح1- 
خسارت سازه اى وارد شده به سازه ناشى از زلزله موجب کاهش قابل توجه 
مقاومت و سختى اجزا سازه اى نشود و امکان بهره بردارى سازه بدون وقفه 

تعمیرات وجود داشته باشد.
(Damage Control Range):  سطح  سطح 2- خرابى محدود 
خرابى است که پس از رخداد زمین لرزه در سازه به میزان محدود خسارت 
ایجاد شود به گونه اى که پس از زلزله با انجام مرمت امکان ادامه بهربردارى از 

سازه ممکن باشد.
ایمنى جانى به  سطح 3- ایمنى جانى (Life Safety): سطح خرابى 
سطحى اطالق مى شود که به سازه خسارت وارد مى شود اما میزان خرابى در 

حدى نباشد که منجر به خسارت هاى جانى شود. 
سطح 4- ایمنى جانى محدود (Limited safety range): پیش بینى 
مى شود در این سطح خرابى به سازه خسارت هایى وارد شود که منجر به خسارت 

جانى در سطح محدود شود.
سطح 5- آستانه فروریزش (Collapse Preventation): در این 
سطح خسارت انتظار از سازه به اندازه اى است که سازه دچار خسارت گسترده 

شود اما فرونریزد تا تلفات جانى به حداقل ممکن برسد.
سطح 6- لحاظ نشده (Not Considered): چنانچه براى عملکرد 
سازه اى سطح عملکرد خاصى انتخاب نشده باشد، سطح عملکرد اجزاى سازه اى 

               مروري بر مبانى 
     و اصول به سـازي

و مقاوم سـازى

2- مقاوم سازي سازه پل
3- مقاوم سازي سازه بتنی با میراگر
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لحاظ نشده نامیده مى شود. براى هر سطح عملکردى میزان خسارت خاصى 
تعریف شده است.

 عوامل آسیب پذیرى سازه ها

     علل آسیب پذیرى سازه ها به دو گروه اصلى تقسیم بندى مى شود.
1. آسیب پذیرى ناشى از محیط هاى مهاجم: این نوع آسیب دیدگى ناشى 
از مواد و یا محیطى است که با سازه و مصالح سازه اى در ارتباط مستقیم است 

و این عوامل موجب کاهش مقاومت اعضا و در نتیجه مقاومت سازه مى شود.
2. آسیب دیدگى تحت بارگذارى: این نوع آسیب دیدگى ناشى از بارهاى 
مستعد منطقه (زلزله، سیل، انفجار) مى باشد، به عبارت دیگر سازه باید براى 
تحمل بارهاى لرزه اى و انفجار و سیل مناسب با محل ساختگاه ساخته شود و در 
صورتى که با توجه به محاسبات انجام شده قادر به تحمل بارهاى وارده نباشد 

نیازمند مقاوم سازى است.
گروه نخست مقاوم سازى، مقاوم سازى در مقابل محیط هاى مهاجم است. 
محرك هاى سازه اى مواد و یا ترکیباتى هستند که سازه در کل طول عمر خود 
و یا بخشى از عمر مفید خود تحت تاثیر آن قرار مى گیرد. براى مثال مى توان به 
سازه هایى مانند سازه هاى پل هاى درون آب و یا مخازن آب و یا مواد شیمیایى 
اشاره کرد که مواد در تماس با سازه موجب تاثیرات سوء بر روى سازه (خوردگى، 
ترك و ...) داشته و موجب کاهش مقاومت سازه و متناوبا کاهش عمر مفید 

سازه می شود.
مقاوم سازى در مقابل بارهاى مستعد را مى توان مقاوم سازى در مقابل بارها به 
جز بارهاى ثقلى موجود در سازه نامید. از مهمترین بارهایى که در طول عمر سازه 
ممکن است سازه را تحت تاثیر قرار دهد بار زلزله است که سازه براى تحمل 
این بارگذارى باید توان کافى را داشته باشد بنابراین براى سازه هایى که براى 

بارگذارى هاى دست پایین طراحى شده اند مقاوم سازى ضرورى است.

مبانى و ضرورت مقاوم سازى

     با توجه به مباحث ارائه شده شناسایى و مقاوم سازى و به سازي سازهاى 
تحت تاثیر عوامل آسیب دیدگى بسیار حائز اهمیت است و عدم توجه به آن 
مى تواند باعث بروز صدمات جبران ناپذیرى در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه 

شود.
مقاوم سازى لرزه اى رویکردى است که در دهه هاى اخیر در امتداد تغییر 
رویکردهاى لرزه اى رشد کرده است. اهداف اصلى مقاوم سازى، افزایش مقاومت 
سازه، افزایش ظرفیت کلى سازه، افزایش ظرفیت اعضاى سازه به صورت مجزا، 
انتخاب عوامل کاهش مقاومت و ظرفیت سازه، افزایش میرایى سازه و عوامل 

میراگر نیروى زمین لرزه است.
 

رویکرد آیین نامه ها و دستورالعمل ها در زمینه مقاوم سازى

    در گذشته تنها هدف از مقاوم سازى رسیدن به ایمنى عمومى تعریف 
می شد که با روش هاى مهندسى، محدود به توجهات سیاسى و اقتصادى بود. 
اما با گسترش مهندسى زلزله بر اساس عملکرد سطوح مختلفى از عملکرد براى 
سازه ها انتظار مى رفت و ارائه شد. سطوح اولیه ارائه شده به شرح زیر تعریف 

شدند:
ایمنى عمومى: با هدف حفظ جان انسان ها و با ایده ى فرو نریختن سازه و 
حفظ جان افراد داخل سازه تعریف شد. این سطح ضامن سالمت جرحى افراد و 

خسارت مالى نمى شود.
دوام آورى سازه: هدف این سطح پایدارى سازه تا خروج افراد حاضر در آن 

مى باشد. این سطح، حداقل سطح مقاوم سازى است.

با توجه به اینکه تعداد بسیارى از سازه ها بدون جزییات کافى و مقاومت کافى 
در برابر محیط مهاجم و نیروهاى لرزه اى در گذشته طراحى شده اند و نیاز به 
مقاوم سازى اینگونه از سازه ها هم اکنون احساس مى شود، تحقیقات بسیارى 
در این زمینه در سرتاسر دنیا در حال انجام است و از این رو دستور العمل هاى 
متعددى منتشر شده است. از جمله دستور العمل هاى معتبر منتشر شده مى توان 
به FEMA356 ،FEMA237  و FEMA 357 و NEHRP اشاره کرد. 
در طى پنجاه سال گذشته، تحقیقات بسیارى در زمینه مهندسى زلزله در سرتاسر 
دنیا و ایران صورت گرفته است. براین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، 
معاونت امور فنى سازمان برنامه و بودجه برآن شد که زمینه تدوین دستورالعمل 
ملى جهت مقاوم سازى و به سازي لرزه اى سازه هاى موجود را فراهم سازد که 
این دستور العمل با تالش پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 
در سال 1381 منتشر و در طرح هاى مقاوم سازى توسط مهندسان مشاور به کار 
گرفته شد. اخرین بازنگرى در سال 1384 و 1385 بر این دستورالعمل انجام 

گردید و امروز به نام نشریه 360 در اختیار است. 
به سازي لرزه اى براساس نشریه 360 و FEMA 365  از نظر کلی به 

شش دسته زیر تقسیم بندي می شوند:
1- به سازي و مقاوم سازى مبنا

2- به سازي و مقاوم سازى مطلوب
3- به سازي و مقاوم سازى ویژه 

4- به سازي و مقاوم سازى محدود
5- به سازي و مقاوم سازى موضعى

6- عدم به سازي و مقاوم سازى

 راه کارهاى به سازي و مقاوم سازى سازه ها

    راه هاي زیر را می توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر براي 
به سازي و مقاوم سازي در سازه به کار بست. 

1- تأمین پایداري الزم براي مجموعه سازه
هنگامی که سازه داراي ضعف فراگیر است به طوري که در اکثر اعضاي 
آن نسبت تقاضا به ظرفیت و تغییر شکل هاي غیرخطی بزرگ باشد به جاست 
که براي کل مجموعه ساختمان، سیستم باربري جانبی با ظرفیت کافی ایجاد 
شود. براي این منظور می توان قاب هاي مهاربندي شده یا دیواره هاي برشی به 
سازه مذکور اضافه کرد. در چنین شرایطی اندر کنش سازه موجود و سیستم باربر 
جانبی جدید باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه قاب مهاربندي شده یا دیوار برشی 
داراي سختی زیادي باشد ممکن است بخش قابل توجهی از بارهاي جانبی را 

به خود معطوف کند. 
در صورتی که افزایش ظرفیت با اضافه کردن قاب خمشی ایجاد شود به 
دلیل نرمی قاب اندرکنش سازه موجود و قاب خمشی موجب توزیع بار بین هر 

دو سیستم می  شود.
2- تغییر کاربري سازه

چنانچه امکان به سازي یک ساختمان براي سطح عملکرد مورد نیاز میسر 
نباشد یا هزینه آن قابل توجه نباشد با تغییر کاربري می توان سطح عملکرد مورد 

نیاز را پایین آورد و نیاز به به سازي را حذف و یا به حداقل رساند. 
3- استخدام سیستم هاي غیرفعال اتالف انرژي

استخدام و به کارگیري سیستم هاي جذب انرژي براي کنترل و کاهش تغییر 
شکل ساختمان یکی از روش هاي به سازي است. در مجموعه هایی که داراي 
سختی جانبی کافی نیستند با تعبیه اجزاي جاذب انرژي در سازه می توان تغییر 
شکل هاي ساختمان را محدود کرد. براي این منظور اجزا خاصی طراحی شده اند 
که با ایجاد اصطکاك، تغییر شکل و یا استفاده از ویسکوزیته سیاالت بخشی از 
انرژي سازه را جذب می کنند بدین ترتیب تغییر شکل هاي سازه محدود می شود. 

4- کاهش جرم سازه
در سازه هایی که داراي ضعف کلی از نظر سختی جانبی یا ظرفیت باربري 
است یکی از راه کارهاي مفید براي به سازي کاهش جرم ساختمانی است. با کاش 
جرم می توان میزان تغییر شکل ها و نیروهاي داخلی ناشی از زلزله را در اعضا 
تقلیل داد. براي این منظور می توان با تخریب طبقات فوقانی تغییر نماي سازه، 
تغییر مشخصات دیوارهاي داخلی یا انتقال تجهیزات و انبارهاي سنگین به نقاط 

دیگر جرم سازه را کاهش داد.
5- به کارگیري سیستم هاي جداسازي لرزه اي

 به کارگیري سیستم هاي جدا سازي لرزه اي راه کار مناسبی براي کاهش 
اثرات زمین لرزه بر روي سازه است. هنگامی که حفاظت از تجهیزات مهم و 
اجزا غیرسازه اي مدنظر باشد با استفاده از روش هاي جداسازي لرزه اي می توان 
انتقال انرژي موجود در حرکات ارتعاشی زمین را به ساختمان محدود نمود. جهت 
این منظور تکیه گاه هاي مناسب با شکل پذیري بسیار زیاد در ساختمان تعبیه 
می شود. هنگام وقوع زلزله تغییر شکل هاي ساختمان در تکیه گاه ها که قابلیت 
شکل پذیري زیادي دارند متمرکز شده و سازه مانند جسم صلب با تغییر شکل هاي 
کوچک ارتعاش می کند. این روش براي مقاوم سازي ویژه ساختمان ها مناسب 
است.  روش جداسازي براي ساختمان هاي کوتاه و نسبتا صلب مؤثر است و براي 

ساختمانهاي بلند و نرم کارایی ندارد. 
6- تأمین سختی جانبی الزم براي کل سازه

 چنانچه مشخص شود که ضعف ساختمان در کمبود سختی جانبی آن و در 
نتیجه تغییر مکان هاي زیاد است می توان با افزایش مهاربندي ها یا دیوارهاي 

برشی، سختی جانبی را براي سازه فراهم کرد. 
7- اصالح اجزایی از سازه که عملکرد مناسبی در برابر زلزله ندارند

 زمانی که تعدادي از اعضاي سازه داراي ظرفیت کافی براي حمل نیروها یا 
تحمل تغییر شکل ها نیستند، می توان به صورت موضعی نسبت به تقویت اعضا 
و اتصاالت آنها به سازه اقدام کرد به نحوي که ظرفیت کافی براي حمل نیروها 

و تحمل تغییر شکل ها در این اعضا ایجاد شود. 
8- حذف و یا کاهش بی نظمی در ساختمان

 حذف یا کاهش بی نظمی در سازه می تواند یک راه مناسب براي به سازي 
سازه هایی باشد که به دلیل بی نظمی فاقد سطح عملکرد مطلوب است. 

براي این منظور الزم است نتایج تحلیل مدل سازه مورد بررسی قرار گیرد و 
با توجه به میزان تغییر شکل ها، نسبت تقاضا به ظرفیت، توزیع تغییر شکل هاي 
غیرخطی و بی نظمی سازه ها از نظر توزیع سختی، جرم و ظرفیت اعضا مشخص 
می شود. نامنظمی در سازه معموال به دلیل عدم پیوستگی در اجزاي باربر جانبی 
به وجود می آید. در چنین شرایطی با ایجاد تغییراتی در سیستم باربري جانبی 
ممکن است بتوان از نامنظمی سازه کاست. در ساختمان هایى که داراي طبقه نرم 
هستند می توان با اضافه نمودن مهاربندي ها، سختی جانبی را متناسب با طبقات 
دیگر افزایش داد. در مورد بی نظمی هاي پیچشی نیز می توان با اضافه کردن 
عناصر باربر جانبی فاصله مرکز جرم و سختی را کاهش داد. ایجاد درز جدایی در 
سازه نامنظم و تبدیل آن به دو یا چند ساختمان کوچکتر اما منظم یکی دیگر از 

روش هاي به سازي است. 

 مخاطرات ساختگاهی
 

  خطرات ساختمانی شامل گسلش، روانگرایی، نشست ناهمگونی و زمین 
لرزه است. 
گسلش:

حرکات بزرگ توسط گسل ها غالباً از نظر اقتصادي قابل کنترل نخواهد بود. 
اگر با توجه به سطح لرزه اي مورد نظر میزان حرکت افقی و قائم گسل براي 
هر یک از اجزاي سازه، قابل قبول نباشد اجزاي مذکور باید تا حد مقاومت لرزه اي 
مورد نیاز سخت و مقاوم گردند. انواع گسلش در زمین و در بستر خاکى مى تواند 
امتداد لغز و یا لغزش موازى باشد از این رو مى توان لغزش ها را به گروه هاى 

متفاوت تقسیم کرد. 
روانگرایی:

روش هاي کنترل روانگرایی به شرح زیر است:
راه حل اولـ  تقویت سازه
راه حل دومـ  تقویت پی

راه حل سومـ  به سازي خاك
نشست ناهمگون:

تکنیک بهسازي خاك می تواند براي کاهش خطر نشست ناهمگون که از 
تراکم خاك هاي سست نتیجه می شود مورد استفاده قرار گیرد. 

زمین لغزش:
به طور کلی روش هاي پایدار سازي شیب ها را می توان در چهار گروه زیر 

تقسیم بندي نمود:
ـ تغییر هندسه شیب به منظور کاهش نیروهاي محرك و یا افزایش نیروهاي 

مقاوم
ـ کنترل آب هاي سطحی جهت کاهش نیروهاي تراوشی

ـ کنترل تراوش جهت کاهش نیروهاي محرك
ـ تقویت شیب جهت افزایش نیروهاي مقاوم. 

 جمع بنـدي

    در برخی شرایط امکان بهبود عملکرد لرزه اي ساختگاه و سازه با هزینه هاي 
معقول وجود دارد و در برخی حاالت دیگر کاهش خطرات ممکن است از نظر 

اقتصادي توجیه پذیر نباشد.
 زلزله یکى از پدیده هاى مخرب طبیعى است که تنها طى نیم قرن اخیر 
خسارات جانى و مالى فراوانى را در بر داشته است و کشور ایران از مناطق بسیار 

مستعد براى زمین لرزه است. 
در ایران به علت وجود ساخت و سازهاي سنتى و طراحى سازه ها بدون رعایت 
ضوابط لرزه اى در گذشته و یا به دلیل تغییر این ضوابط وآیین نامه ها، ضرورت 

مقاوم سازى سازه به روشنى مشخص مى شود.
از این رو از علم مقاوم سازى سازه ها با هدف ارزیابى باربرى ساختمان هاى 
موجود و راه کارهاى به سازي لرزه اى براى بهبود عملکرد سازه در هنگام زمین لرزه 

تا رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر بکار برده مى شود.
به سازي مجموعه راه کارها و تمهیداتی است که بتوان رفتار عضو یا سازه 
را در برابر نیروهاي جانبی ناشی از بارگذارى و محیط هاى مهاجم بدون نیاز 
به تعویض مستقیم اعضا بهبود بخشید. هدف به سازي و مقاوم سازى، انتخاب 

سطوح عملکرد مورد انتظار تحت اثر زلزله هاي با سطح خطر معین است. 
به سازي در سازه ها باید به گونه اي صورت گیرد که در صورت ایجاد خرابی در 
بخشی از اعضاي سازه اي تخریب گسترش نیابد به گونه اي که با تخریب یک یا 

چند عضو کل سازه ناپایدار نشود. 

1- مقاوم سازي فونداسیون با میراگر
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نگاهی به اخذ تاییدیه دانش بنیانی 
تام ایران خودرو

کد: 92142

شمار  به  استراتژیک  محصوالت  در  پایدار 
می رود. بنابر همین ضرورت، قانون حمایت 
در  بنیان  دانش  موسسات  و  ها  شرکت  از 

آبان 1389 به تصویب مجلس رسید.
کارکردهاى  و  تعریف  به  توجه  با 
با  این شرکت ها،  بنیان،  شرکت هاى دانش 
توجه به ویژگى هاى خود و پویایى و تطبیق 
انعطاف پذیرى  پیرامونى و  با شرایط محیط 
باال، ظرفیت مناسبى براى روبه رو شدن با 

شرایط تحریم را دارا هستند.
دانش بنیان  شرکت هاى  اساس  و  پایه 
اساس  بر  آنها  خدمات  و  محصوالت  و 
یا  و  محصوالت  تولید  روش  و  تکنولوژى 

خدمات آنهاست.
به  توجه  با  دانش بنیان  شرکت هاى 

شده  مشخص  دسته بندى هاى 
تشخیص  و  ارزیابى  کارگروه  در 
موسسات  و  شرکت ها  صالحیت 
شرکت  دسته  دو  در  دانش بنیان 
دانش  شرکت  و  نوپا  بنیان  دانش 
قرار  (صنعتی)  تولیدى  بنیان 

می گیرند.
این  در  خودرو  ایران  تام   
دسته بندي به عنوان شرکت دانش 

بنیان تولیدى(صنعتی) قرار دارد.
صنعتى  دانش بنیان  شرکت هاى 
معیارهاى  داشتن  به  توجه  با 
تشخیص  و  ارزیابى  آیین نامه 
باال  سابقه  به  توجه  با  صالحیت، 
در عرصه شغلى و تخصصى خود، 
معیارهاى عمومى اقتصادى را دارا 
نسبت  به  دسته بندى  در  و  بوده 

مراودات  با  شرکت هایى  نوپا،  شرکت هاى 
مالى باالتر قرار خواهند گرفت.

شرکت هاى  تفاوت  است  ذکر  قابل 
با   (2 نوع  (تولیدي  صنعتى  بنیان  دانش 
(نوع 1) فقط  نوپا  بنیان  شرکت هاى دانش 

در عدم استفاده از معافیت مالیاتى است. 
زیرساخت هاى  اساسى ترین  از  یکى 
انسانى  سرمایه ى  دانش بنیان،  شرکت هاى 
خالق، نوآور و دانشى است که با توجه به 
تعداد  و  تام  شرکت  انسانی  نیروي  ترکیب 
عنوان  به  کرده،  تحصیل  جوانان  باالى 
سرمایه ى  ارزش ترین  با  و  بزرگ ترین 

شرکت، باید مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی هاي  نتیجه ي  که  همان گونه 
توانسته  تام  نشان می دهد، شرکت  شرکت 

خود  فعالیت  طوالنی  سال هاي  در  تا  است 
منابع  تشویق  و  کردن  توانمند  با  همواره 
فعالیت  زمینه سازى  خود  افزاري»  «مغز 
فراهم  را  متعدد  دانشی  پروژه هاي  در  آنان 
و  محصوالت  خلق  و  توسعه  به  و  کند 
رباتیک،  حوزه  در  دانش بنیان  خدمات 
اسکادا و طراحی تجهیزات متنوع مورد نیاز 

در خطوط تولید بپردازد.
علمی  معاونت  ارزیابی  آیین نامه  طبق 
معیارهاى  جمهوري،  ریاست  فناوري  و 
عبارت  بنیان  دانش  محصوالت  سه گانه ى 
است از اینکه اوال، این محصوالت (کاالها 
و خدمات) می بایست در حوزه فناوري هاي 
اینکه  دوم  باشند،  باال  به  متوسط  یا  باال 
شده  طراحی  خدمات  یا  و  محصوالت 

بازار  به  و  داشته  قرار  تولید  مرحله ي  در 
طراحى  اینکه  سوم  و  باشد  شده  عرضه 
توسعه  و  تحقیق  بر  مبتنى  می بایست  آن 
براى  فرآیند  این  و  باشد  گرفته  صورت 
حفظ توان رقابتى آن محصول در بازار، به 
ارزش  عمده  و  شود  انجام  مداوم  صورت 
دانش  از  ناشى  خدمات  کاال،  آن  افزوده ى 

فنى و نوآورى فناورانه باشد. 
خدمات  و  محصوالت  اینکه  به  توجه  با 
به  مربوط  معیارهاى  می بایست  شده  ارایه 
به  کند،  برآورده  را  باال»  فناورى  «سطح 
آن  ساخت  و  طراحى  فنى  دانش  عبارتی 
قابل  سختى  به  فنى،  پیچیدگى  دلیل  به 
موانع  از  آن  کسب  و  بوده  کپى برداري 
اصلى ورود شرکت هاي دیگر به بازار باشد، 

تولید  خطوط  به  خصوص  این  در  می توان 
که  کرد  اشاره  رباتیکی  فرد  به  منحصر 
سیستم  مجري  تنها  تام  آنها،  از  برخی  در 

مربوطه در ایران بوده است.
و  فنى  «دانش  کسب  خصوص  در 
به  می توان  نیز  کاالهاي-تک  طراحى» 
 TAM SCADA خلق و توسعه نرم افزار
شرط  مورد  در  همچنین  کرد  اشاره 
و  تحقیق  بر  مبتنی  محصول  شکل گیري 
تام   R&D پروژه هاي  به  می توان  توسعه، 
شده  اختراع  ثبت  به  منجر  که  کرد  اشاره 
شده  گرفته  کار  به  نیز  تولید  خطوط  در  و 

است.
به عنوان مثال طراحی و ساخت سیستم 
جاذب رنگ اتاق خودرو یکی از این موارد 
ایران خودرو  در  که  است  بوده 

پیاده سازي شده است.
انتقال  به  می توان  عالوه  به 
فناوري هاي انجام شده در حوزه ي 
آن،  در  که  کرد  اشاره  رباتیک 
شرکت ابتدا دانش فنى را از طریق 
خرید تجهیزات و دریافت آموزش 
فنى  دانش  دارنده  شرکت هاي  از 
و  انجام تحقیق  با  ادامه  در  و  اخذ 
ایجاد  به  موفق  طراحى،  و  توسعه 
تجهیزات  در  اساسى  تغییرات 

پیچیده تولید شد.
از  دولتى  حمایت هاى 
شرکت هاى دانش بنیان و مزایاي 
معافیت  شامل  مجوز،  این  کسب 
براي  (فقط  مالیات  پرداخت  از 
دانش بنیان هاي نوع1)، معافیت از پرداخت 
بازرگانى،  سود  و  گمرکى  حقوقى  عوارض 
از ضرایب  دانش بنیان  قراردادهاى  معافیت 
حق بیمه قراردادها، تسهیالت نظام وظیفه 
شرکت هاى  در  فعال  افراد  براى  تخصصى 
توسعه  و  صادرات  از  حمایت  دانش بنیان، 
مالى،  از تسهیالت  استفاده  بین الملی،  بازار 
توانمندسازى  و  سرمایه گذارى  ضمانتنامه، 
همچنین  و  شکوفایى  و  نوآورى  صندوق 
یا  مدت  (بلند  بهره  کم  تسهیالت  اعطاي 
کوتاه مدت) و یا تسهیالت صندوق توسعه 
با نرخ هاى ترجیحى است که شرکت  ملى 
رو  پیش  فعالیت هاي  فراخور  به  نیز  تام 
مشمول بهره مندي از این حمایت ها خواهد 

بود.

روبرو  اقتصاد  نوع  دو  با  اقتصاد  علم  در 
دانایى.  اقتصاد  و  فیزیکى  اقتصاد  هستیم؛ 
بودن  لمس  قابل  دلیل  به  فیزیکى  اقتصاد 
در صورتى  است،  بوده  توجه  مورد  همواره 
در  و  دانش  بر  مبتنى  اقتصاد  امروزه  که 

به  بنیان  دانش  شرکت هاى  آن  راس 
عنوان موتور محرك آن منبع اصلى درآمد 

کشورهاى پیشرفته محسوب می شوند.
یکى  نیز  ایران  در  که  این  به  توجه  با 
ملى،  تولید  سرانه  رشد  اساسى  عوامل  از 

اقتصادى  بنگاه هاى  و  بنیان  دانش  اقتصاد 
دانش بنیان است، ارتقاى فناورى و افزایش 
بهره ورى عوامل تولید از طریق دانش بنیان 
شدن اقتصاد و توسعه ى شرکت هاى دانش 
خودکفایى  اساسى  راه کارهاى  از  بنیان 

تام نامه ـ ساره منطقی: «دانش بنیان» اصطالحی کاربردى پیرامون 
و  ارزیابى  کارگروه  توسط  ایران  در  که  است  گواهینامه اي  یا  مجوز 
تشخیص صالحیت شرکت هاى دانش بنیان تحت نظر «معاونت علمى 
ریاست جمهورى» طى فرایند ارزیابى ویژه اي، براى یک شرکت یا 

موسسه براساس محصوالت و خدمات آن شرکت صادر مى شود. 

دانش بنیان  شرکت هاى  اساس  و  پایه 
اساس  بر  آنها  خدمات  و  محصوالت  و 
یا  و  محصوالت  تولید  روش  و  تکنولوژى 

آنهاست. خدمات 
به  توجه  با  دانش بنیان  شرکت هاى 
در  شده  مشخص  دسته بندى هاى 
صالحیت  تشخیص  و  ارزیابى  کارگروه 
دو  در  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها 
شرکت  و  نوپا  بنیان  دانش  شرکت  دسته 
قرار  (صنعتی)  تولیدى  بنیان  دانش 

می گیرند.

یادداشـتیادداشـت
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شش طرح اجرایى بزرگ در حوزه برق پایتخت 
به بهره بردارى رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق تهران بزرگ، از آغاز بهره بردارى 
رسمى از شش طرح بزرگ اجرایى این شرکت با ارزش بالغ بر 2800 میلیارد 

ریال به مناسبت هفته دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق تهران بزرگ؛ حسین 
صبورى؛ مدیرعامل این شرکت ضمن بزرگداشت هفته دولت، از آغاز بهره 
بردارى رسمى از شش طرح اجرایى این شرکت خبر داد و گفت: به منظور 
ارتقاي خدمات به مشترکان و در راستاى استفاده از تکنولوژیهاى روز در 
مدیریت و کنترل شبکه ، طرح هوشمندسازى و اجراى اتوماسیون و کنترل 
از راه دور 110 دستگاه پست زمینى و 62 دستگاه کلید هوایى 20 کیلوولت 
به مرحله اجرا درآمده است و به این ترتیب تعداد کلیدهاى اتوماسیون این 

شرکت تا این تاریخ به رقمى بالغ بر 3600 دستگاه رسیده است.
صبورى، نصب و بهره بردارى از 85 هزار دستگاه کنتور فهام  در راستاى 

هوشمندسازى و قرائت مکانیزه و از راه دور 40 درصد از انرژى مصرفى شبکه 
توزیع برق پایتخت را از دیگر افتخاراتى دانست که به دست تالشگران این 
شرکت، محقق شده و گامى بزرگ در کنترل و مدیریت بار شبکه برق این 

کالن شهر محسوب مى شود.

بخش زیاد خدمات توزیع برق هرمزگان از محل 
وصول مطالبات تامین مى شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق هرمزگان گفت :بخش قابل توجهى 
از خدمات شرکت توزیع برق هرمزگان به مردم به ویژه در بخش بهینه سازى 
شبکه از محل وصول مطالبات تامین مى شود که براى تحقق این موضوع 
پرداخت هزینه برق مصرفى بطور جدى مورد توجه مشترکین بخصوص 

دستگاه هاى دولتى قرار گیرد.  
مهندس هاجر عبدى در دیدار با فرماندار بستک افزود: با تالش کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق و همراهى مردم تابستان را بدون خاموشى پشت 
سر گذاشتیم. مهندس عبدى اضافه کرد: این شرکت آمادگى دارد با تعامل 
و همکارى در جهت توسعه زیرساختهاى برق و رفع مشکالت موجود هر 

اقدامى را در چارچوب ضوابط اجرا نماید.

ظرفیت تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکه 
دو برابر خواهد شد

مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در جمع مدیران، کارکنان و پیمانکاران 
جایگزینى  پروژة  اجراى  روند  از  مداوم  ریخته گرى  و  فوالدسازى  ناحیۀ 
تکنولوژى و تجهیزات کارگاه گاززدایى (VOD) به جاى سیستم (DH) و 

محل اجراى توسعۀ سالن فوالدسازى بازدید کرد.
 مهندس عظیمیان ضمن تاکید بر اهمیت تسریع اجراى این پروژه گفت: در 
حال حاضر فوالدهاى خاص و پرکاربرد موردنیاز در تولید لوله هاى مورداستفاده 
در انتقال نفت و گازترش و برخى گریدهاى خاص دیگر  با به کارگیرى یک 
ایستگاه RH-TOP در حال تولید است. در گذشته فرایند گاززدایى از طریق 
ایستگاه DH انجام مى شد، ولى از نظر کمیت و کیفیت جوابگوى نیاز امروز 
نبود و مدتى است که از مدار تولید خارج شده است. اکنون بناست تا با استفاده 
از برخى زیرساخت هاى موجود در مکان این ایستگاه، یک واحد گاززدایى 
دوقلو VOD، مجهز به پمپ ایجاد خأل مکانیکى نصب گردد. با به روزرسانى 
این تکنولوژى و استفاده از سیستم جدید، عالوه بر افزایش ظرفیت این قبیل 
محصوالت، به لحاظ کیفى هم به رشد فزاینده اى دست خواهیم یافت؛ ضمن 

اینکه ظرفیت فعلى تولید ذوب هاى کیفى گاززدایى شده یک میلیون تن است 
که با نصب ایستگاه جدید به بیش از  2 میلیون تن خواهد رسید.

با  کارفرمایانبا  کارفرمایان

تصویب کلیات 2 طرح جدید فرآوري آهک پی سی 
سی و فوالدي

کمیته سرمایه گذاري ایمیدرو کلیات 2 طرح جدید «فرآوري آهک پی سی سی» 
و «احیاي مستقیم فوالد کردستان» را تصویب کرد.

به گزارش دنیاي معدن، امیر خرمی شاد، معاون برنامه ریزي و توانمندي ایمیدرو 
در نشست کمیته سرمایه گذاري این سازمان درباره طرح فرآوري آهک پی سی 
سی (PCC) گفت: این طرح به دلیل وجود ذخایر و عیار قابل توجه معادن آهک در 
منطقه داراب و ارزش افزوده باالي آن، قابلیت توجیه فنی اقتصادي براي اجرا دارد.  
وي افزود: طرح مذکور، مشکالتی از نظر فنی، اقتصادي و زیست محیطی ندارد و 

ایمیدرو آن را با راهبري شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اجرا می کند.

تامین بودجه طرح احیاي مستقیم فوالد کردستان
معاون برنامه ریزي و توانمندي ایمیدرو با اشاره به طرح احداث واحد احیاي مستقیم 
در راستاي تکمیل زنجیره فوالد کردستان، تصریح کرد: براي استفاده بهینه از بودجه 
150 میلیون یورویی مازاد فاینانس چین براي طرح هاي فوالد استانی، ایمیدرو این 
طرح را اجرا و پس از راه اندازي، طی مراحل قانونی، به طرح فوالد کردستان واگذار 
می کند. وي افزود: این طرح از مزیت هایی همچون تامین خوراك پایدار، امکان 
آسان دریافت مجوزها و سفارش تجهیزات به دلیل قرار گرفتن در مناطق محروم و 

غیره برخوردار است.

طرح کربنات؛ استراتژیک و مدرن
احمد زینالی، مشاور طرح فرآوري آهک پی سی سی گفت: ظرفیت پیشنهادي 
این طرح در قالب تولید پودر نانو کربنات کلسیم رسوبی، ساالنه 20 هزار تن و هزینه 

سرمایه گذاري آن حدود 248 میلیارد تومان است.
وي افزود: در صورت فعالیت کارخانه به صورت سه شیفته، براي 142 نفر به 
صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود. با تولید این محصول به صورت نانو، بخشی 
از نیاز صنایع تولید کاغذ، مواد غذایی، دارو، مواد شوینده، الستیک و غیره تامین 

می شود.
 (PCC) زینالی خاطرنشان کرد: طرح احداث کارخانه تولید کربنات کلسیم رسوبی
از نظر زیست محیطی به دلیل کنترل گاز co2 در فرآیند تولید و جلوگیري از ورود 
به محیط، در جهان جزو صنایع سبز شناخته می شود و به دلیل نداشتن آلودگی هاي 

صنعت سیمان، گرایش به این صنعت افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملى صنایع مس ایران خبر داد
با  مس  کنسانتره  ظرفیت  تنى  130هزار  افزایش 

بهره بردارى از درآلو
مدیرعامل شرکت ملى صنایع مس با بیان این که این شرکت در راستاى تحقق 
برنامه هاى توسعه پایدار کشور، اجراى طرح بزرگ تجهیز معدن و احداث کارخانه 
تغلیظ مس درآلو را در سبد پروژه هاى خود قرارداده است، گفت: با بهره بردارى از 

این طرح عظیم ملى، ساالنه بیش از 130 هزار تن کنسانتره مس با عیار حداقل 
22 درصد به ظرفیت تولید کنسانتره مس در شرکت ملى صنایع مس ایران افزوده 

خواهد شد.
 اردشیر سعدمحمدى اضافه کرد: در این طرح ملى گشایش معدن مس درآلوى 
کرمان جهت استخراج پایدار به ظرفیت هفت میلیون تن کانسنگ سولفورى مس 
و احداث و بهره بردراى از کارخانه فرآورى با ظرفیت بیش از  130هزار تن کنسانتره 
مس با عیار حداقل 22درصد در سال مورد برنامه ریزى و مراحل اجرایى طرح، مورد 

اقدام قرار گرفت.

کاهش ارزبرى 137 میلیون یورویى با داخلى سازى 
54 قطعه

گروه صنعتى ایران خودرو با همراهى شرکت هاى دانش بنیان و صنایع دفاعى 
کشور توانسته 54 قطعه را داخلى سازى کرده و از این بابت 137 میلیون یورو 
کاهش ارزبرى را محقق کند. قائم مقام اجرایى ایران خودرو، با اعالم خبر فوق، 
افزود: پروژه هاى متعددى براى داخلى سازى تولید تعریف کرده ایم که تحقق آن 
کاهش ارزبرى 248 میلیون یورویى را به دنبال خواهد داشت. از این میزان 150 

میلیون یورو در نیمه دوم امسال محقق خواهد شد. 
حمید مرادى از افزایش 52 درصدى تولید در گروه صنعتى ایران خودرو از 
ابتداى امسال تا پایان هفته نخست مهرماه خبر داد و گفت: در این بازه زمانى 
بیش از 248 هزار دستگاه خودرو تولید شده و حدود 207 هزار دستگاه خودرو 
تجارى سازى و تحویل مشتریان شده که این میزان تحویل حکایت از رشد 25 

درصدى دارد. 
وى با بیان این که تعداد تعهدات معوق به مشتریان از 186 هزار دستگاه در 
سال گذشته به کم تر از 30 هزار دستگاه در سال جارى رسیده است، اظهار کرد: 
جهش تولید را در سالى که از سوى مقام معظم رهبرى به این نام مزین شده 

را تحقق بخشیده ایم.

معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان :
به زودى تولید سوزن ریل را بومى سازى مى کنیم

معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان گفت: به طور متوسط در شش ماه 
گذشته هر ماه پنج هزار تن ریل تحویل مشترى داده شده است و در حال 
حاضر تقاضا قابلیت افزایش تولید و تحویل ریل به مشترى وجود دارد و مى 

توانیم در نیمه دوم سال، تولید را به 10هزار تن در ماه افزایش دهیم.
با اشاره به این که دو قرارداد  معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان 
شرکت ذوب آهن اصفهان حدود 100 هزار تن ریل است که طبق پیش 
آینده تحویل مى شود، گفت: این شرکت یک  بینى ها در طول یک سال 

یک  و  زاهدان-چابهار  ریل  ساخت  براى  خاتم  قرارگاه  با  عمده  قرارداد 
قرارداد هم با شرکت زیرساخت براى تامین ریل چند محور دارد که شامل 
محور هاى سنندج، رشت، میانه و یزد است که در بازه زمانى یک ساله ذوب 

آهن اصفهان ریل مورد نیاز آن ها را تامین مى کند.
مهرداد توالئیان با تاکید بر این که تولید متنوع ریل به نوع واگن بستگى 
دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونى ذوب آهن اصفهان بر مبناى سفارشات 
ریل تولید مى کند و  در حال حاضر هفت هزار تن ریل تایید شده توسط 
بازرسان داریم که به دلیل این که امکان بارگیرى ریل به مقصد محدود است 

و به زودى تحویل مشترى مى شود.

 میلیون یورویى با داخلى سازى 
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صنعتی  پژمان  ـ  تام نامه 
انتشار  خبر  که  زمانی  ایرانی: 
کرونا  نام  به  مهلک  ویروسی 
در شهر ووهان چین به 
گوش ما رسید، هیچگاه 
گمان نمی کردیم پاي این 
کشورهاي  به  ویروس 
شود  باز  جهان  مختلف 

اقتصادي،  شرایط  چنین  و 
اجتماعی و فرهنگی کشورها را 

تحت تاثیر خود قرار دهد. 
از  بسیاري  که  گونه اي  به 
دانشمندان  سیاستمداران، 
شیوع  از  دنیا  اقتصاددانان  و 
ویروسCovid -19، به عنوان 

پارادایم قرن یاد می کنند.

پارادایمی که موجبات تغییرات اساسی 
در رفتار  و سبک زندگی ملت ها را فراهم 

آورده است.
لحاظ  به  که  کشورهایی  میان  این  در 
اقتصادي و اجتماعی در شرایط ضعیف تري 
قرار دارند، بیش از سایر کشورها از شیوع 
این ویروس متأثر شده و متحمل خسارات 
آثار  می رسد  نظر  به  که  شده اند  سنگینی 
آنها  سوء آن تا سال هاي آتی گریبان گیر 

خواهد بود.
شهرهاي  در  کرونا  ویروس  شیوع   
مختلف کشور، سیستم درمانی کشور را با 
ما شاهد  و  کرد  روبرو  زیادي  چالش هاي 
از دست رفتن تعداد زیادي از هم وطنان 
و افرادي بودیم که در کادر درمان کشور 

مشغول انجام وظیفه بودند.
قطعا همیشه از این انسان ها به عنوان 
قهرمانان نبرد با ویروس کرونا یاد خواهیم 

کرد.
شیوع این ویروس در کنار آثار مخربی 
تغییرات  موجبات  داشت،  همراه  به  که 
شخصی  و  سازمانی  فرهنگ  در  اساسی 
می رسد،  نظر  به  که  آورد  فراهم  را  افراد 
برخی از این تغییرات مفید بوده و می توان 

به عنوان بهبود از آنها نام برد.
از جمله این تغییرات می توان به ارتقاي 
فرهنگ رعایت بهداشت فردي در جامعه 

نام برد.
به  افراد  الزام  و  ویروس  این  شیوع 
بهداشت  موارد  پیش  از  بیش  رعایت 
فردي باعث شد که مردم این موضوع را 
بپذیرند و آن  به عنوان عادت و فرهنگ 
مدنظر  خود  روزمره  زندگی  در  همواره  را 

قرار دهند.
ایجاد  به  می توان  تغییر  موارد  دیگر  از 
مقوله  به  سازمانی  مدیران  در  اعتقاد 
نه  موضوع  این  که  کرد  اشاره  دورکاري 
تنها موجبات ارتقاي بهره وري سازمان ها 
را فراهم کرده بلکه باعث کاهش میزان 
رفت و آمد افراد و در نتیجه کاهش سطح 
آالینده ها و بهبود محیط زیست نیز خواهد 

شد.
البته به شرط آنکه کلیه زیرساخت ها و 
مطلوبی  نحو  به  مرتبط  دستورالعمل هاي 

تدوین و در اختیار افراد قرار گیرد.
درجامعه  شده  ایجاد  تغییر  مهمترین 

و  افراد  میان  همکاري  حس  ایجاد 
براي دستیابی به یک هدف  تالش 
مشترك جهانی که همان شکست 

ویروس کروناست، بوده است.
و  تعامل  شاهد  میان  این  در 
همکاري افراد از قشرهاي مختلف 
هر  و  هستیم  و  بوده ایم  جامعه 
حد  در  فرد  هر  حتی  یا  سازمان 

به  خدمت  ارائه  در  سعی  خود  توان 
هموطنان خود  داشته و دارد.

درجهان  رویدادي  هر  ترتیب  هر  به 
دارد،  فراوانی  جنبه هاي مثبت و منفی 
سازمان هاي موفق از جنبه هاي منفی 
را  خود  و  گرفته  درس  موضوعات 
براي مواجهه با اتفاقات بعدي توانمند 

می کنند.
عنوان  به  خودرو  ایران  تام  شرکت   
گروه صنعتی  اصلی  از شرکت هاي  یکی 
پروتکل هاي  براساس  خودرو،  ایران 
بهداشتی مدون و هم راستا با سیاست هاي 

کالن گروه با تشکیل کمیته پیشگیري از 
مدیریت  حمایت  و  کرونا  ویروس  انتشار 
ارشد سازمان، اقدامات موثري در راستاي 
سطح  در  همکاران  سالمت  از  حفاظت 
شرکت، پروژه ها و جامعه به انجام رسانده 

است.
تعداد  خصوص  به  و  حاصله  نتایج 
حدي  تا  همکاران  ابتالي  شمار  انگشت 
نظربوده  مورد  اقدامات  اثربخشی  گویاي 

است.
به  دانش  از  بتوانیم  اینکه  به  امید  با 
نهایت  ایام  این  در  آمده  دست 
صیانت  جهت  در  را  بهره 
از سالمت همکاران و 
 HSE انتشار فرهنگ
جامعه  سطح  در 

ببریم. 

در شهر ووهان چین به 
گوش ما رسید، هیچگاه 
گمان نمی کردیم پاي این 
کشورهاي  به  ویروس 
شود  باز  جهان  مختلف 

درجامعه  شده  ایجاد  تغییر  مهمترین 

درجهان  رویدادي  هر  ترتیب  هر  به 
دارد،  فراوانی  جنبه هاي مثبت و منفی 

عنوان  به  خودرو  ایران  تام  شرکت   
گروه صنعتی  اصلی  از شرکت هاي  یکی 
پروتکل هاي  براساس  خودرو،  ایران 
بهداشتی مدون و هم راستا با سیاست هاي 

صیانت  جهت  در  را  بهره 
از سالمت همکاران و 
HSE انتشار فرهنگ

جامعه  سطح  در 
ببریم. 

گزارش ویژهگزارش ویژه

مهندس پژمان صنعتی ایرانی، مدیر کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
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سازمانی  فرهنگ  یک  بلکه  نیست  شعار  ایمنی  اینکه  به  علم  با 
محسوب می شود، نظامنامه مدیریت HSE در جهت کاهش حوادث و 
پیامدهاي حاصل از آن و شاخص هاي عملکردي ایمنی در شرکت تام 

ایران خودرو و پروژه هاي زیر مجموعه ایجاد شده است.
می دانیم حوادث مرتبط با کار، جزیی جدایی ناپذیر از صنعت است، 
این موضوع از منظر ایمنی و بهداشت در سطح دنیا مورد توجه قرار 
انداختن  خطر  به  بر  عالوه  حوادث  این  دیگر  طرف  از  است.  گرفته 
قرارمی ٌدهد  تاثیر  تحت  نیز  را  فرد  روانی  سالمت  جسمانی،  سالمت 
و با تحمیل هزینه و صرف زمان، خسارت هایی را به کارگر و کارفرما 

وارد می کند.
همین  به  و  می یابد  افزایش  صنایع  رشد  با  حوادث  میزان  مسلما   
دلیل محققان برآن شدند تا راه حلی براي کاهش حوادث در محیط هاي 
کاري ارایه دهند که میزان حوادث و پیامدهاي حاصل از آن بر انسان 

و محیط زیست را کاهش دهد.
به همین منظور، سیستم مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست (HSE-MS) براي جلوگیري و کاهش آسیب ها و خسارات وارده 
بر کارگر  و کارفرما و محیط زیست در ایران از سال1390 توسعه یافت. 
از  استفاده  با  را  پروژه ها  حوادث  و  مشکالت   HSE مدیریت  سیستم 
ابزار آنالیز علل ریشه اي دنبال می کند سپس با بررسی جامع در مورد 
شرایط محیط کار، راه حل هایی براي جلوگیري و یا به حداقل رساندن 

مشکالت و موانع ارایه می دهد.

 نگاهی به تاریخچه فرهنگ ایمنی حفاظت کار و بهداشت در 
جهان، ایران و شرکت تام ایران خودرو

فرآیند صنعتی شدن، موجب استفاده فزاینده از ابزار و ماشین آالت 
از  استفاده  یا  ساخت  در  صحیح  اصول  رعایت  است.عدم  شده  فنی 
است.  داده  افزایش  را  کار  از  ناشی  حوادث  ماشین آالت،  و  تجهیزات 
بنابر اعالم  سازمان بین المللی کار(ILO) در سال 2003 روزانه هزار 
نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند و خسارت ساالنه بالغ بر  

1250میلیار دالر می شود.1 
اولین قانون براي ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در سال 1820 

حفاظت  به  روش هاي   1844 درسال  و  شد  تصویب  انگلستان  در 
ماشین آالت و پیشگیري از حوادث در متن قانون ثبت شد.

به طور مثال در مطالعه اي که توسط آقاي Moham-Madfam و 
همکارانش در سال 2012 انجام گرفت، در هر سال 125 میلیون حادثه 
در سراسر جهان اتفاق می افتد همچنین بر اساس داده هاي انجمن بین 
المللی ایمنی ایاالت متحده آمریکا، در هر سال حدود 2200 مرگ و 
3220 هزار جراحت ناتوان کننده براثر حوادث شغلی اتفاق می افتد که 

موجب تحمیل هزینه باالیی می شود.2
ایران  شروع فعالیت هاى رسمى در زمینه ایمنى و بهداشت کار در 
به سال 1325 همزمان با تشکیل وزارت کار و امور اجتماعى و تدوین 
اجراي  رویه هاي  و  آیین نامه ها  تدریج  به  که  می گردد3  بر  کار  قانون 
به صورت  و  تدوین  تولید،  احداث و خطوط  پروژه هاي  ایمن در کلیه 
سالیانه مورد بازنگري قرار گرفت همچنین در سال 1362 آیین نامه هاي 
بهداشت کار4 و سال 1388 الزامات محیط زیستی5 به صورت رسمی 

ابالغ شد.
به منظور کاهش حوادث، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست نیز سال 1383 ایجاد شد که در آن سال نیز شرکت تام  موفق 
به  الزم  شد.   ISO14001 و   OHSAS18001 گواهینامه هاي  اخذ  به 
توضیح است که در سالیان گذشته بر اساس اعالم وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی، بیشترین حوادث ناشی ازسقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، 
سقوط اجسام سخت، استفاده از ابزارآالت ناایمن و...  بوده است ولی  
شرکت تام ایران خودرو توانسته پروژه هاي بزرگ خود از جمله احداث 
 650 نورد  کارگاه  بازسازي  و  توسعه  و  بردسیرد  فوالدسازي  کارخانه 
ذوب آهن اصفهان را بدون حادثه نقص عضو و فوتی به اتمام برساند.

سیستم  نوع  که  شد  مشخص  سیستمی  چنین  ایجاد  به  توجه  با 
ارتباط  در  آن  از  حاصل  جراحات  و  حوادث  میزان  با  ایمنی  مدیریت 
است و اهمیت آن زمانی مشخص می شود که به بررسی آمار حوادث و 

هزینه هاي تحمیل شده مرتبط با آن بپردازیم.
و  تولیدي  در صنایع  کار  بیشترین حوادث  که  داده  نشان  مطالعات 
پروژه هاي نفتی و فوالدي اتفاق می افتد و این در حالی است که در 
کشور ما نیز این صنایع در حال توسعه بوده و از حیث ایمنی در این 

بخش اهمیت فراوانی است.

HSE نگــاهی به وضعیت
 در برخی پـروژه هاي EPC تــام

بهروز  گنجی،  امیررضا  خسروي،  امیر  ـ  تام نامه 
قنبرپور: امروزه سازمان ها و موسسات صنعتى، تجارى 
وتولیدى از جمله مهمترین وگسترده ترین ساختارهاى 
اجتماعى محسوب مى شوند و بخش عظیمى از نیازها و 
خواسته هاى افراد در دل این سازمان ها محقق مى شود. به 
علت این گستردگى، شاید بتوان گفت تعداد افرادى که در 
این حوزه ها اشتغال دارند، بیش از نیمى از افراد جامعه را 
تشکیل مى دهد. از این رو، تامین امنیت جانى این افراد و 
تالش در جهت پیشگیرى از حوادث درمحیط کار، یکى 
از الزامات مدیریتى در کلیه سازمان هاى بزرگ و کوچک 
است. قصور در انجام این وظیفه ممکن است منجر به 
ضایعات و مشکالت عدیده اى از جمله مرگ، آسیب هاى 
ناپذیر جسمى و روانى، اتالف منابع وسرمایه  جبران 

سازمان و … شود. 
با توجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار سعی شده 
فعالیت هاي انجام شده در حوزه  HSE شرکت تام ایران 

خودرو  مورد بررسی قرار گیرد.

کد: 92115
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پروژه فوالدسازي بردسیر و تمهیدات در نظر گرفته شده جهت موارد ایمنی
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به این موضوع باید توجه داشت که خطرات و ماهیت کار از نظر شدت 
اثر و ریسک هاي کار و نوع فعالیت پرسنل در پروژه هاي EPC  داراي 

الزامات مختص به خود هستند.
در قسمت هاي  مرحله  به  مرحله  و شناسایی خطرات  ارزیابی  اصوال 
مختلف پروژه به صورت اختصاصی (روش هاي آنالیز ریسک) باتوجه به 

رویه هاي اجرایی خاص آن منطقه  انجام می شود.
به عنوان مثال در هر مرحله نصب و راه اندازي کوره ها در مرحله ذوب 
راه اندازي  و  از نصب  اعم   (SOP) ایمنی  اجرایی  فوالدسازي، روش  و 
سرد و گرم و ارزیابی ریسک با روش FMEA در آنالیز ریسک و لیفتینگ 
پلنت متناسب با وزن و موقعیت تجهیزات  صورت می گیرد اما در نصب 
و راه اندازي پمپ خانه و کولینگ تاور نوع روش اجرایی و ارزیابی ریسک 
(HAZAP و FTA ) است که می توان به اجراي ترکیبی از این روش ها 
بلند  کوره  اتوماسیون مس سرچشمه،  بافق،  فوالدسازي  پروژه هاي  در 
ذوب آهن، VD، پست برق شیروان، پست برق خمیر، پروژه انبار مکانیزه 

ایران خودرو، سالن بدنه 206، رنگ سه و رنگ چهار اشاره کرد. 
 در پروژه هاي از جنس توسعه اي مانند بهبود کیفیت و افزایش تیراژ 
تولید سالن رنگ شماره یک ایران خودرو، ماهیت کار و نوع ازریابی ها  

متفاوت است.
فعالیت این پروژه ها  هم از جنس تخریب و هم ساخت است. بنابراین 
و ساخت  تخریب  به خطرات  باید   HSE تیم  توسعه اي،  پروژه هاي  در 

آشنا باشند.
و  نقشه  که  می کند  پیدا  بیشتري  اهمیت  زمانی  موضوع  این  حال 
مستندات کافی از محل توسعه جهت انجام عملیات تخریب در دسترس 

نباشد و از خطرات محیطی اطالعات کافی ثبت نشده باشد.
معموال پروژه هاي توسعه اي با توجه به قدمت کارخانه فاقد نقشه بوده 
و یا نقشه ها با واقعیت همخوانی ندارند، در نتیجه  ارزیابی خطرات باید  
در دو مرحله انجام گیرد.در شرکت تام نیز صنایع فوالد یکی از کسب و 

کارهاي اصلی شرکت به شمار می رود که واحد HSE  را ملزم و متعهد 
به رعایت الزامات سالمت ایمنی و محیط زیست می داند.در نتیجه  این 
تعهد و استقرار سیستم مدیریت HSE طی چند سال اخیر در شرکت تام 
در پروژه هاي مثل فوالدسازي بردسیر کرمان و توسعه و بازسازي نورد 
650 ذوب آهن اصفهان شاهد کاهش حوادث و پیامد هاي حاصل از آن 
 Accident) و شاخص هاي عملکردي ایمنی مانند ضریب تکرار حادثه
 (Accident Severity Rat) ضریب شدت حادثه (Frequency Rat
 (  Frequency Severity Indicator) حادثه  تکرار  و  شدت  ضریب 
اگر  و  بودیم   (Fatal Accident Rate) حادثه  اثر  در  فوت  ضریب  و 

باشیم،  داشته  صنایع  سایر  با  مقایسه اي  خصوص  این  در  بخواهیم 
مشاهده می شود که عملیات نصب و راه اندازي در این دو پروژه بزرگ 

فوالدي بدون حادثه انسانی و تجهیزاتی بوده است.
همچنین این بخش در راستاي صیانت از مسوولیت اجتماعی که خود 
به عنوان یک وظیفه و خط مشی در شرکت تام محسوب می شود، سعی 
بر این داشته که در پروژه هاي مذکور با در اختیار گرفتن نیروهاي بومی،  
آموزش و فراهم سازي بستر جهت رشد و ارتقا نیروي جوان منطقه، حس 

مسوولیت پذیري و فرهنگ ایمنی را براي افراد نهادینه کند.
تام در طول مدت پروژه و پیشرفت  اجرایی آن آموزش نیروهاي جوان 
و بومی مناطق را با نوع کار، فن و حرفه، در حوزه هاي ایمنی و اپراتوري 
در برنامه خود قرار داده است که  این مساله در تغییر چهره اجتماعی 
منطقه نقش پررنگی داشته است تا آنها نیز بتوانند جهت پیشرفت و در 

دست گرفتن گوشه اي از چرخه صنعت کشور تالش کنند.
این حمایت موجب شده که اغلب این افراد در طول مدت انجام پروژه، 
جذب پروژه هاي کارفرمایان شده و در بخش هاي مختلف اجرایی مانند 

اپراتوري و تعمیراتی و ... مشغول به کار شده اند.
پایگاهی  ایجاد  با  تام  شرکت  گفت  می توان  وسیع تر  نگاهی  در 
آموزشی،  باعث ایجاد کسب وکار و تولید چرخه اقتصادي در پروژه هاي 

اجرا شده خود داشته است.

بهداشت حرفه اي 

بهداشت حرفه اى را می توان علم و فن پیشگیرى از بیمارى هاى ناشى 
از کار و ارتقاى سطح سالمتى افراد شاغل در پروژه ها از طریق کنترل 

عوامل زیان آور محیطی معرفی کرد.
و  جوامع  افراد  دارایى هاى  باارزش ترین  جمله  از  حرفه اى  بهداشت 

کشورهاست.
با  استراتژى  عنوان یک  به  را  مورد  این  نیز  ایران خودرو  تام  شرکت 
اهمیت نه تنها براي سالمتى شاغلین در نظر مى گیرد بلکه تاثیر مثبت 
کار،  انگیزش  محصوالت،  کیفیت  و  بهره ورى  در  مالحظه اى  قابل  و 
اصلی سه  اهداف  از  می داند.  افراد  زندگى  وکیفیت کل  شغلى  رضایت 
پروژه مورد بررسی در این نوشتار ارتقا و حفظ باالترین درجه از سالمت 

جسمی، روحی و اجتماعی پرسنل در کلیه واحدها بوده است.
همچنین در طراحی هاي تیم مهندسی نیز مسایل بهداشتی و سالمت 
پرسنل مد نظر قرار گرفته است که به نمونه هاي اجرا شده مانند طراحی 
مناسب میزهاي اپراتوري و محیط کار به لحاظ ارگونومی و روشنایی هاي 
محیط و خروجی هاي پساب فاضالب و تعبیه سرویس هاي بهداشتی در 
ارزیابی  مشخصات  کرد.  اشاره  می توان  کارخانه  مختلف  قسمت هاي 
یک  براي  را  الزاماتی   (OHSAS18001)ایمنی و  حرفه اي  بهداشت 
تا  (OH & S) معین می کند  ایمنی  سیستم مدیریت بهداشت شغلی و 
و  بهداشت حرفه اي  (ریسک ها)،  کنترل خطرات  با  بتواند  یک سازمان 

ایمنی، عملکرد خود را بهبود بخشد.
OHSAS18001 خود بیانگر معیار عملکرد بهداشتی و ایمنی خاصی 
نیست و کلیه جزییات الزم براي طراحی یک سیستم مدیریتی را نیز 

ارایه نمی دهد.

 مشخصات OHSAS18001 در مورد هر سازمانی که مایل به 
اعمال موارد زیر باشد کاربرد دارد:

الف ) ایجاد یک سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی به منظور 
و سایر طرف هاي  کارکنان  براي   ( ریسک    ) یا کاهش خطرات  حذف 
ذینفع که ممکن است در معرض خطرات ( ریسک ) بهداشتی و ایمنی 

ناشی از فعالیت هاي سازمان باشند.
بهداشت  مدیریت  سیستم  یک  مستمر  بهبود  و  حفظ  استقرار،   ( ب 

شغلی و ایمنی
ج ) حصول اطمینان از انطباق با خط مشی بهداشت شغلی ایمنی 

د ) اثبات این انطباق به دیگران
ه ) درخواست گواهی / ثبت سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی 

خود توسط یک سازمان بیرونی

و ) تعیین انطباق با این مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان
در  لحاظ شدن  منظور  به    OHSAS18001در مندرج  الزامات  تمام 
اند.  ایمنی در نظر گرفته شده  یک سیستم مدیریت بهداشت شغلی و 
گستره کاربرد آن به عواملی مانند خط مشی بهداشت شغلی و ایمنی، 
ماهیت و شرایطی که در آن فعالیت می کند، اندازه سازمان و نیز خطرات 

و پیچیدگی این فعالیت ها بستگی دارد. 

که  و عواملی  انجام شده در خصوص شرایط  فعالیت هاي  اهم   
موقتی،  کارگران  کارکنان،   (  being-well  ) سالمتی  بر  می تواند 
پرسنل، پیمانکاران، میهمانان و مراجعه کنندگان و یا هر فرد دیگري 

در محل کار تاثیر بگذارد، شامل موارد ذیل است:
- انجام معاینات بدو استخدام قبل از شروع کار 

به  رسیدگی  و  معاینه  جهت  وقت  پاره  صورت  به  پزشک  حضور   -
امور پرسنل 

- انجام معاینات دوره اي در هر 6  ماه یکبار
-انجام آزمایشات آب شرب به صورت ماهیانه 

- استفاده از دستگاه تصفیه آب (اُزن آب)
- ایجاد رخت شور خانه صنعتی

- اندازه گیري آالینده هاي زیان آور محیط کار به صورت شش ماهه
- اخذ کارت بهداشت نفرات خدماتی و آشپزخانه 

- جمع آوري فضالب هاي خروجی از طریق سپتیک تانک
- استفاده مجدد از آب مصرفی در کوره ها و تجهیزات جهت مصارف 

صنعتی و فضاي سبز
- ارزیابی پوسچر دوره اي پرسنل جهت ارتقا ارگونومی در محیط هاي 

کاري
- طراحی و ساخت باکس و گاري نگهدارنده مواد رادیواکتیو

گزارش ویژهگزارش ویژه

سیستم اطفاي آبی اسپرینکلر

Co2 سیستم اتوماتیک گازي

پروژه بهبود کیفیت و افزایش تیراژ سالن رنگ شماره یک ایران خودرو
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 بـخش ایـمنی

در پروژه هاي نصب و راه اندازي  پلنت فوالدسازي بردسیر، تولید ریل 
تیراژ  افزایش  بهبود کیفیت و  آهن در ذوب آهن اصفهان(نورد 650) و 
تولید سالن رنگ شماره یک ایران خودرو، کار بدون حادثه، نقص عضو 
و فوت، یکی از بزرگترین افتخارات شرکت تام محسوب می شود و این 
در حالی است که در حین اجراي پروژه هاي مشابه و به خصوص در حین 

راه اندازي ها حوادث یاد شده متاسفانه اتفاق می افتد.
جدیت در شناسایی و اقدام به موقع جهت پیشگیري از وقوع خطرات، 

از  تجهیزات،  و  انسانی  منابع  نگه داشتن  محفوظ  بر  عالوه  می تواند 
پرداخت هزینه هاي باال نیز جلوگیري کند. 

رکورد  یک  که  بود  جدیت  و  تفکر  نوع  همین  براساس 
بی نظیر در سه پروژه یاد شده مبنی بر کار بدون حادثه به 

وقوع پیوست.
از  نظر  صرف  حادثه  بدون  کار  واقع  به 
فعالیت هاي مهندسی در سطح حرفه اي، افتخاري 
و  رسید  ثبت  به  این بخش صنعت  در  که  است 
درس آموخته آن نیز می تواند الگویی براي سایر 

پروژه هاي مشابه باشد.
با  مطابق  مذکور  پروژه هاي  در  آموزش  ارایه 

تخصص  و  پیشرفت  نوع  به  توجه  با  سال  هر  ابتداي  در  که  تقویمی 
پرسنل تدوین شده است، در دو بخش ایمنی عمومی و ایمنی تخصصی 

بوده است که میزان آن در جدول یک قید شده است. 

عنوان  پروژه  سه  در  ایمنی،  حوزه  در  شده  انجام  فعالیت هاي   
شده بدین شرح است

-تدوین خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
قالب  در  زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیریت  برنامه  -تدوین 

 HSE PLAN
-تفکیک وظایف در سه بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست

-تدوین دستور العمل هاي اجرایی وانضباطی
-تدوین رویه هاي کاري

- تدوین چک لیست هاي بازرسی و چکاپ
- اجراي برنامه هاي رفاهی و انگیزشی پرسنل

-تدوین دستورالعمل هاي بیمه هاي مسئولیت و مهندسی

- تشکیل کمیته حفاظت فنی با حضور مدیریت پروژه 
- تدوین کتابچه ایمنی نمایندگان ایمنی

- برگزاري سمینار HSE و معرفی پروژه و نفرات ایمنی برتر 
HSE تدوین پمفلت آموزشی بازدید کنندگان-

- تهیه تجهیزات حفاظت فردي مطابق با استاندارد وزارت کار
-برگزاري کالس هاي آموزشی تخصص همراه با اعطاي گواهینامه 

آموزشی
- برگزاري کالس هاي درس آموخته و انتقال تجربیات به سایر نفرات 

- تدوین الزامات HSE در قراردادهاي پیمانکاران 
ابتداي هر  در  اهداف  و  کوتاه مدت  الزامات  سال تدوین 

در  مناسب  ارتینگ  و  برق  سیستم  -ایجاد 
کارگاه ها 

- تشکیل تیم واکنش در شرایط اضطراري
استقرار خودروهاي آتش نشانی 
انجام تست هاي هیدرواستاتیک 

سیلندرها

HSE- MS اخذ گواهینامه -
ISO2015-9001 اخذ گواهینامه -

- طراحی و ساخت اتاقک مواد شیمیایی
- صدور مجوز ایمنی (PRMIT) براي کلیه فعالیت هاي اجرایی

                 محیـط زیـست

محیط زیست مجموعه اي از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، 
آب، اتمسفر، گیاهان و غیره است که انسان را احاطه می کند.

نقش  تام  پروژه شرکت  اجراي  در سیاست هاي  زیست  حفظ محیط 
به سزایی دارد و تمامی تالش هاي انجام شده در این راستاست که نه 
زندگى  براى  امن  محیط  یک  بلکه  کند  جلوگیرى  آن  آلودگى  از  تنها 

کارکنان فراهم آورد.
شناسایى منابع آالینده و ارائه راهکارهاى کنترل این منابع، نظارت 
بر حسن اجراى تفکیک، بازیافت و یا دفع انواع پسماندها مطابق قوانین 
زیست،   محیط  حفاظت  سازمان  سوى  از  شده  ابالغ  بخشنامه هاى  و 

راه کارهاى  ارایه  و  بررسى  و  محیطى  زیست  آثار  و  جنبه ها  شناسایى 
خاك  هوا،  پساب،  منابع  دوره اى  پایش  آنها،  بر  نظارت  و  کنترل 
براساس دستورالعمل هاى خوداظهارى سازمان حفاظت محیط زیست، 
اندازه گیرى میزان انتشار آالینده پساب، هوا و خاك، انجام ممیزى و 
بازرسى زیست محیطى از واحدها از جمله اقدات عمومی تام در حوزه 

محیط زیست به شمار می رود. 

 از جمله فعالیت هاي محیط زیستی در سه پروژه فوالدسازي 
بردسیر، نورد 650 و سالن رنگ شماره یک ایران خودرو شامل :

ISO14001 استقرار استاندارد مدیریت زیست محیطى -
- نصب بگ فیلتر و الکتروفیلتر بر روى دودکش ها بمنظور کنترل 

ذرات خروجى از دودکش در راستاى کاهش آلودگى هوا
خروجى  محیطى  زیست  پارامترهاى  گیرى  اندازه  و  پایش   -
دودکش ها و مقایسه نتایج با مقدار مجاز استانداردهاى مربوطه و انجام 

اقدامات کنترلى مورد نیاز
پساب خروجى  محیطى  زیست  پارامترهاى  اندازه گیرى  و  پایش   -
مجاز  مقدار  با  گیرى  اندازه  نتایج  مقایسه  و  بهداشتى  خانه  تصفیه 

استاندارد و انجام اقدامات کنترلى مورد نیاز در واحد مربوطه
  (EIA) انجام ارزیابى زیست محیطى طرح -

- احداث تصفیه خانه فاضالب بهداشتى و استفاده از آب خروجى 
جهت فضاى سبز مطابق با طرح اصلی پروژه

در  آب  مصرف  کاهش  منظور  به  قطره اى  آبیارى  ایجاد  طرح   -
قسمتى از فضاى سبز

- مدیریت بر ضایعات تولیدى واحدهاى عملیاتى 
سیستم  راه اندازى  با  کاغذى  ضایعات  کاهش  و  صرفه جویى   -

اتوماسیون ادارى
اجراى  با  مجتمع  کارکنان  زیست محیطى  فرهنگ  ارتقاء سطح   -

برنامه هاى آموزشى
- اجرایى کردن ماده 192 برنامه پنجم توسعه کشور در جهت نصب 

خروجى  روى  بر  سیستم 
دودکش ها

جهت  تعمیرگاه  -ایجاد 
دوره اي  انجام سرویس هاي 
و  روغن  تعویض  (مانند 
آالت  ماشین  فیلترها) 

کارگاهی
آالینده هاي  -اندازه گیري 
توسط  محیطی  زیست 
معتمد  و  ذیصالح  مراجع 

سازمان محیط زیست
-رعایت استاندارد آلودگی 
صوتی و ارتعاش در طراحی 

تجهیزات 
-رعایت استاندارد کیفیت 

هوا در طرحی 
-طراحی بر مبناي ساز و کار توسعه پاك 

به طور کلی می توان گفت  در  استقرار سیستم مدیریت بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست در کل چرخه فرآیند HSE  شرکت تام ایران 
بهبود  و  آن  از  حاصل  پیامدهاي  و  حوادث  کاهش  موجب  خودرو، 
شاخص هاي عملکرد ایمنی شده است  و شاهد بهبود قابل مالحظه اي 

هستیم.
تشکیل  و   پروژه  در  متخصص  ایمنی  نفرات  حضور  واقع  در 
کمیته هاي حفاظت کار و کمیته هاي تخصصی، اجراي فرهنگ ایمنی 
باعث عدم وقوع  کلیه مراحل کاري  در  همچنین شناسایی ریسک ها 

حوادث خطرناك شد. 
رضایت  فرم هاي  در  عالی  امتیاز  و  تاییدیه  اخذ  موضوع  این  گواه 

مشتري از کارفرمایان بوده است.
عالوه برهمه اینها در سه سال متوالی از پروژه فوالدسازي بردسیر 
به عنوان پروژه برتر توسط اداره کار استان کرمان تقدیر و تشکر به 

عمل آمد.
الزم به ذکر است پروژه مذکور  در حوزه ایمنی در بین 17 پروژه 

هلدینگ شرکت میدکو نیز رتبه دوم را کسب کرد.
در خصوص عملکرد صحیح واحد HSE می توان به حوادثی که در 
هنگام راه اندازي و تولید پروژه فوالد بردسیر مانند حادث ذوب کوره 
EAF، سوراخ شدن پاتیل کوره LF، خروج ذوب از شاخه کشاننده ذوب 
در CCM  اشاره کرد که با اجراي صحیح دستورالعمل هاي و واکنش 
به موقع در شرایط اضطرار در کوتاه ترین زمان و بدون زیان مالی و 

جانی حوادث مذکور کنترل شد.

منابع:

ILO 1-استاندارد هاي
2-نخستین همایش ایمنی در کارگاه هاي ساختمانی در سال 1387

3- مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم
4-فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سالمت جلد 2

5-برنامه توسعه پایدار مصوب دولت – سال 1388
  OHSAS18001-6

7-فصلنامه پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال یازدهم شماره 29
8-سازمان پزشک قانونی (حوادث ناشی از کار)

آموزش تخصصیآموزش عمومینام پروژه
احداث کارخانه فوالد سازي 

بردسیر

سال رنگ گروه صنعتی ایران 
خودرو 

توسعه و بازسازي نورد 650 
ذوب آهن اصفهان

11میلیون و پانصد و پنجاه 
نفر ساعت

300 نفر ساعت

5میلیون و ششصد و چهل 
نفر ساعت

3 میلیون و هفتصد و پنجاه 
نفر ساعت

200 نفر ساعت

4هزار و دویست نفر ساعت

جدول شماره یک ـ میزان آموزش هاي ارایه شده در حوزه هاي عمومی  و تخصصی

گزارش ویژهگزارش ویژه

نماي داخلی پروژه توسعه و بازسازي نورد 650 ذوب آهن اصفهان(جهت تولید ریل)
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به  اسالم  ورود  از  پس 
شاعران  نخستین   ، ایران 
پارسی سرا ( منظور از پارسی 
و  دري  فارسی  اینجا  در 
فارسی میانه است ) در دربار 
یعقوب لیث صفاري پدیدار 
سگزي»  «محمد  شدند. 
می توان  را  کرد»  «بسام  و 
شعر  سرایندگان  نخستین 
دوره  در  که  دانست  پارسی 
وقفه اي  از  پس  و  اسالمی 
چند صد ساله، روحی دوباره 
شعر  بی جان  ي  پیکره  به 
شعري   . بخشیدند  پارسی 
ورود  از  پس  و  بار  این  که 
اسالم به ایران  به شدت با 
الفبا و اصطالحات و کلمات 

عربی ممزوج شده بود. 
ادبیات فارسی دري بیشتر 
شمال  و  شرقی  مناطق  در 
و  در سیستان  یعنی  شرقی 
ریشه  ماورالنهر  و  خراسان 
دواند و در دوره سامانی در 
استقرار  نثر  و  شعر  قلمرو 
منجر  و  یافت  گسترش  و 
بزرگی  شاعران  ظهور  به 
«شهید  «رودکی»،  چون 
بلخی»  «ابوشکور  بلخی»، 
شد.  فردوسی  نهایت  در  و 
چهارم  قرن  از  پارسی  شعر 

هجري به بعد به پختگی و استواري معنایی و عروضی رسید و شعراي بزرگ 
و بنامی را یکی پس از دیگري پروراند که هنوز هم اشعارشان در تمام جهان 
و به زبان هاي مختلف ترجمه شده و منتشر می شود و مریدان و دوستداران 

بی شماري دارد. 
شعر در ایران زمین،  همیشه و در هر دوره تاریخی وسیله اي بوده است که 
تنها به زیبایی کالم و تاثیر فرح بخشی که بر روح خواننده شعر می گذاشته، 
بسنده نکرده و اخالق و حکمت را در قالب شعر و داستان هاي منظوم در اختیار 

عموم مردم قرار می داده است.
به جرات می توان گفت که شعر در تاریخ فرهنگی مردم این سرزمین چنین 
تاثیري گذاشته است که کمتر می توان نمونه اش را در میان اقوام و ملل دیگر 

پیدا کرد.
البته باید گفت که در تعریف شعر فالسفه ایرانی همچون همتایان غربی شان 
اختالف نظرهاي فروانی داشتند. به طور مثال خواجه نصیرالدین طوسی به 
پیروي از ارسطو شعر را تنها «سخنی خیال انگیز که از اقوالی موزون و متساوي 
ساخته شده باشد» می داند  یعنی به جز اثر زیبایی شناختی کارکرد دیگري 
از فالسفه بزرگ  اما در مقابل شمس قیس رازي  براي شعر متصور نیست 
قرن هفتم هجري می گوید «بدان که شعر در اصل لغت، دانش است و ادراك 
معانی» یعنی براي شعر کارکردي فراتر از زیبایی شناسی متصور است و شعر 

را ابزاري تاثیرگذار در جهت انتقال علم و حکمت می داند.
با تمام این تعاریف و تعابیر از شعر به جرات می توان گفت که شعر پارسی 
از اواخر قرن ششم هجري به بعد و با ظهور شعرایی مانند سعدي و موالنا و 
حافظ که بدون شک هر سه از قطب هاي شعر و ادب، نه تنها در فرهنگ ایران 

زمین بلکه در تمام جهان هستند، شعر پارسی کارکردي دو گانه پیدا می کند.
زیباترین اشکال  تنها  نه  قالب گلستان و بوستان و غزلیاتش   سعدي در 
زیبایی شناسی را چه در قالب نثر و چه در قالب نظم به تصویر می کشد بلکه 

عمیق ترین معانی فلسفی و عرفانی را نیز از خود به جا می گذارد.

موالنا نیز در مثنوي معنوي 
همچنین غزلیات شمس نوع 
و  مفاهیم  انتقال  از  دیگري 
ادراکات عمیق و عرفانی خود 
از عالم هستی را به زیور شعر 
عظیم  گنجینه اي  و  آراسته 
براي بشریت از خود به یادگار 
می گذارد و البته لسان الغیب، 
حافظ شیرازي نیز در غزلیات 
نهایت  در  و  گونه اش  ِسحر 
پوشیدگی و مستوري مفاهیم 
و  عرفانی  و  معنایی  عمیق 
طبع  زیور  به  را  حکیمانه اي 
به  را  جهانی  و  می آراید 
شیفتگی و تحسین وامی دارد 
بزرگ  فالسفه  که  جایی  تا 

غربی را نیز مسحور می کند.
قرن چهاردهم هجري  در 
قالب هاي  گذاشتن  کنار  با  و 
شعر کالسیک، شعر نو متولد 

شد.
آورنده  پدید  را  نیمایوشیج 
فارسی  ادبیات  در  نو  شعر 
می دانند اما حقیقت آن است 
تالش هاي  واقع  در  نیما  که 
مانند  نو   شعر  پیشگامان 
ابوالقاسم  کسمایی،  شمس 
و  خامنه اي  جعفر  الهوتی، 
ثمر  به  را  عشقی  میرزاده 

رسانید. 
شعر نو را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندي کرد:

شعر نیمایی: وزن عروضی دارد اما جاي قافیه ها مشخص نیست . 
مثل اشعار اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهري

شعر سپید: هرچند آهنگین است اما وزن عروضی ندارد و جاي قافیه ها در 
آن مشخص نیست. مثل برخی از اشعار احمد شاملو

در  نثر  با  آن  فرق  تنها  و  نه وزن عروضی  و  دارد  قافیه  نه  نو:  شعر موج 
تخیل شعر گونه ي شاعر است. مثل برخی از اشعار احمدرضا احمدي و شمس 

لنگرودي.
بسیاري از پژوهشگران عرصه فرهنگ و هنر شعر نو را محصول نیاز جامعه 

می دانستند و معتقد بودند که حرف مردم امروز باید به زبان امروزي 
در شعر مطرح شود تا عموم مردم جامعه بتوانند با آن ارتباط برقرار کرده و از 
آن بهره ببرند و اعتقاد داشتند استفاده از قالبها و اشکال و اوزان شعر کالسیک 
فارسی محدودیت هاي فراوانی براي شعرا ایجاد می کند و ذهن آنان را  به جاي 
اینکه به بیان آزادانه احساسات و اعتقادات سیاسی و اجتماعی بپردازد ناگزیر در 

گیر عروض و وزن و قافیه خواهد کرد. 
 شعر نو در ابتدا مخالفان سرسخت و متعصبی همچون ملک الشعراي بهار، 
رهی معیري، رعدي آذرخشی و مهدي حمیدي شیرازي داشت که معتقد بودند 
شکستن اوزان عروضی و کوتاه و بلند کردن مصراع ها، بدعتی بسیار خطرناك 
است و میراث ارزشمند پیشینان شعر پارسی را خدشه دار می کند اما به مرور 
زمان و با استقبال مردم و پا پس نکشیدن نیما و سایر پیشتازان، شعر نو کم کم 
جاي خود را در عرصه ادبیات ایران زمین مستحکم ساخت و در نظر اساتید و 

بزرگان فرهنگ ایران مقبول شد.
در نهایت الزم است همیشه به یاد داشته باشیم که در حافظه فرهنگی و 
تاریخی مردم ایران شعر و ادب جریان همیشگی و سیال دارد و می بایست 
قدر این گنجینه تمام نشدنی را بدانیم و به یاد داشته باشیم «ملتی که شعر 

سرزمینش را فراموش کند زود تصرف می شود.» 

کد: 92082

تام نامهـ  علی محتشمی: بر اساس اسناد موجود 
تاریخی پیدایش شعر پارسی به روز گار زردشت 
برمی گردد و از گاتاها که سرودهاي مذهبی ایران 

باستان بودند آغاز شده   و پس از آن در منظومه هاي 
دیگري که به زبان پهلوي ساسانی و پهلوي اشکانی 

به جا مانده است، ادامه می یابد . مانند درخت 
آسوریک و یادگار زریران  و جاماسب نامه . بنابراین 

می توان گفت پیدایش شعر در ایران قدمتی حدودا دو 
هزارساله دارد و البته پر واضح است که در آغاز هنوز 
قوام یافته نبوده و از لحاظ وزنی و عروضی شکلی 

بسیار ساده و ابتدایی داشته است.
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به بهانه  روز شعر و ادب پارسی 
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تراکمی است  بدون شک،  ناصر شریعت: جنگ،  ـ مهدي  تام نامه 
در  آسیا  غرب  پایاِن  بی  درگیري هاي  بار  این  و  مرز  بی  خشونت  از 
سرزمین شامات وارد مرحله اي تازه اي شده بود. دولت ترکیه با تمام 
را  مداخله اش  می کرد  تالش  خود  فرهنگی  پشتوانه  و  نظامی  توان 
و  بزند  رقم  را در شمال سوریه  اتفاق جدیدي  و  داده  مشروع نشان 

جاي پایی براي خویش دراین منطقه باز کند.
سربازان ُترك، تحت شعاِر فتوحات اسالمی، در میان ذکر و قرآن و 
دعا و اشک مادران و نگرانی پدران و فریادهاي برادران، با رنگ و بویی 
در تک  مسلمانان می شدند.  از  دیگري  گروه  با  روانه جنگ  ملی گرایانه 
افتاد،  اتفاق  سوریه  اِدلِب  منطقه  در   98 اسفند  در  که  شدیدي  پاتک  و 

نیروهاي سوري بیش از 30 سرباز ترك را کشتند.
در حرکتی متقابل، نیروهاي ترك با چند هجوم هوایی و زمینی، تعداد 
قابل توجهی از سربازان سوري را از پاي درآوردند. آن چه که در این میان 
خودنمایِی چندش آوري داشت، نه قدرِت کشتن که ولِع کشتار بود؛ شادي 
سربازان ترك بر بدن هاي نیمه جان و جنازه سربازان سوري و اهانت به 
اجساد آن ها بود. پیش از آن هم اعدام صحرایی نیروهاي اسیر و زِن ُکرد 

توسط سربازان ترك در رسانه ها خبرساز شده بود.
کشاکِش اسفندِي سربازان ترِك مسلمان در سوریه، خاطره اي از نبرد 
اسفندماِه سربازان ترِك مسلمان دیگري را به ذهن متبادر می کند که در 
زمستان 63، در جدالی مرگبار در شرق دجله، در شب و روزي نفس گیر، 

به شدت با نیروهاي عراقی درگیر بودند.
از  توجهی  قابل  تعداد  نبرد،  میدان  از  بازگشت  قابل  در گوشه اي غیر 
از دست  را  از قواي عراقی جان خود  ایرانی به دست گروهی  نیروهاي 

نیروهاي  دست  به  گروه  این  پی،  در  پی  حمله هاي  از  پس  بودند.  داده 
آذري زبان ایران اسیر شدند.در چنان وضعیتی، اعدام صحرایی و انتقام 
جنگی، براي خون هایی که ریخته شده بود و در جایی که خشونت، دیگر 
حد و مرزي نداشت و اعصاب در پر تنش ترین حالت و شدِت واکنش در 
افسار گسیخته ترین وضعیت ممکن بود، امري به غایت طبیعی می نمود 
اما فرمانده نیروهاي ایرانی، در میانه ي آن زد و خورد شدید، متوجه نیت 
سربازان خود براي گرفتن انتقام از گروه اسیر شده و به جدیت هشدار داد 
که اینان اسیر هستند و کسی حق اهانت و انتقام گیري نسبت به آن ها را 

ندارد، جنگ بی قواعد نیست.
به عقب  آن شرایط سخِت جنگی  در  اسرا  نیروها،  اعتراض  میان  در 
فرستاده شدند اما فرمانده ي ترِك مسلمان، هیچگاه از آن نقطه بازنگشت 

و در آب هاي دجله گم شد.
طرفداران  بی شمار  زبانی،  و  نژادي  هر  و  فراوانند  اسالم،  مدعیان 
سرسخت و سینه چاك دارد. بسیاري به نام دین و نژاد و قومیت و زبان 
به میدان جنگ رفته اند اما رفتار هیچکدام در تمام دوران ها به پاي رفتار 
سربازان ایران در نابرابرترین جنگ تاریخشان نرسیده است؛ جنگ آوران 
اما  و نقص،  بی عیب  نه  ایران  نبودند. سربازان  و دالورانی که جنگ جو 

یگانه بودند.
به یاد سرباز ترك مسلمان ایرانی؛

مهندس مهدي باکري
یادکرد و پاسداشتی از دالوراِن 3000 روز رفتاِر پرهیزکارانه

به مناسبت 31 شهریور

سربازان مسلمان ایرانی
کد: 92117

گونـاگون گونـاگون

یادواره گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تام
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منابع:
- خاطرات جمشید نظمی در مجموعه روایت فتح

- تصاویر مستند از عملیات ارتش ترکیه در شهر کرد نشین عفرین سوریه ـ بهمن 96
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تام  کارکنان  خیریه  گروه  برنامه  حسنلو:  مرضیه  ـ  تام نامه 

ایران خودرو عالوه بر حمایت از بیماران نیازمند که رسالت اصلی 
آن می باشد، در پایان فصل تابستان همچون فصول گذشته توزیع 
سبداقالم و مایحجتاج ضروري خانواده هاي تحت پوشش خود 
از بودجه تخصیص یافته  را در پیش دارد. در این راستا گذشته 
از صندوق خیریه، از هدایاي نقدي همراهان یا نذر قربانی بهره 
خواهیم برد و این نذر به سفره ي نیازمندان واقعی خواهد رسید.

از سویی نظر به در پیش بودن سال تحصیلی دانش  آموزان، بخشی 
از هزینه ها به دلیل مجازي بودن برپایی کالس ها، برخالف سال هاي 
گذشته که توزیع بسته هاي لوازم التحریر و کیف بوده است، به صورت 
پرداخت کارت هدیه به دانش آموزان ایتام تحت پوشش در نظر گرفته 

شده است. 

همزمان با هفته دفاع مقدس، مسابقه روزنامه دیواري به همین 
با  که  شد  گرفته  نظر  در  تام  همکاران  فرزندان  براي  مناسبت 

استقبال آنها همراه بود.
در این مسابقه بخش هاي مختلفی از جمله نقاشی، دلنوشته، خاطره، 
وصیت نامه و جمله نویسی در نظر گرفته شده بود که فرزندان همکاران 
می بایست آنها را تکمیل می کردند. از میان مشارکت کنندگان به 9نفر 
در رده هاي سنی دبستان، راهنمایی و دبیرستان جوایزي از طرف پایگاه 

بسیج شهید علم الهدي تام اهدا شد.

فعالیت هاي اخیر گروه خیریه شرکت تام

برگزاري مسابقه روزنامه  دیواري به 
مناسبت هفته دفاع مقدس

کد: 92118

کد: 92118

همزمان با ایام سوگواري اباعبداهللا الحسین(ع)ـ  5 شهریورماه 
تام  شرکت  حیاط  در  مداحی  و  عاشورا  زیارت  قرائت  مراسم  ـ 

برگزار شد.
این مراسم که با رعایت کلیه پروتکل هاي بهداشتی ازجمله استفاده 
خوب  استقبال  با  شد،  برگزار  اجتماعی  فاصله گذاري  و  ماسک  از 

همکاران نیز همراه بود.

برگزاري مراسم زیارت عاشورا 

کد: 92120
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