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مقام معظم رهبري:
اگر توليد ملّي شتاب بگيرد، بسياري از مشكالت 
حل خواهد شد. من اين را محور قرار دادم براي 
از كاالي  امسال »حمايت  امسال؛ شعار  شعار 
ايراني« است؛ سال »حمايت از كاالي ايراني«. 
اين فقط مربوط به مسئولين نيست؛ آحاد ملّت 

همه ميتوانند در اين زمينه كمك بكنند.

رئيس جمهور:

سال نو سال سرمايه گذاري و توليد است. همه 

بايد با همه ي توان به رونق توليد بپردازيم. قدرت 

ملي در كنار توليد ما خواهد بود و اين كار آفرينان 

هستند كه مي توانند قدم هاي مهمي را در سال 

جديد بردارند.

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

خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.

مدير عامل ايران خودرو:

بخش صنعت يكي از بخش هاي موثري است 

كه با وجود زيرساخت هاي موجود، امكان ايجاد 

اشتغال دائم و جذب سرمايه فراواني را داراست. 

بي ترديد يكي از درخشان ترين صفحات تاريخ 

انقالب اسالمي، گام هاي موثر و پيشرفت هاي در 

خور تحسيني است.
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نگــاهسخن سر دبير

بهار را تداعي سخاوت آسمان، تبسم شكوفه ها، رويش، جواني و دگرگوني مي دانيم. اين نو شدن، صفاي جسم 
و جان و تكاپو و حركت است. تام نيز به بهاري ديگر نزديك شد. تحول سال و روز نو در تام نتيجه تالش و 

كوشش هاي قبلي در سال گذشته است. 
به ثمر نشستن بخشي از پروژه ها و كسب رضايت كارفرما و همكاران، نقطه اوج مسير كاري شركت در سال 
قبل بود. تام براي رسيدن به چنين موقعيتي، سالي سخت و پر افت و خيز را طي كرد. شرايط پيچيده ارتباط با 
صاحبان تكنولوژي يا تجهيزات در خارج از كشور با محدوديت هاي ايجاد شده و تحريم هاي فراگير، تغيير شديد 
نرخ و شرايط و سياست هاي ارزي از جمله چالش هايي بود كه تمام پروژه هاي بزرگ كشور را تحت تاثير خود 
قرار داده بود. با اين وجود تالش درخور تقدير كارشناسان خبره تام و راهبري اقتضايي مديران آن موجب شد تا 

بتواند در مسير اهداف خود پويا و برقرار  بماند.
افزايش ظرفيت پروژه خط تريم شماره يك سايت ايران خودرو خراسان، تهيه و نصب تجهيزات براي اجراي 
سقف پانوراماي خودروي پژو 207 و پروژه افزايش ظرفيت و توليد انواع خودروي SUV در خط مونتاژ شماره دو 
ايران خودرو از زمره پروژه هاي داخلي بود كه يا به اتمام رسيده يا مطابق برنامه در دست انجام است همچنين 
اجراي پروژه بزرگ احداث خودروسازي نفت چاله جمهوري آذربايجان و توليد خودروي خزر از مهم ترين و 

ماندگارترين فعاليت هاي شركت تام در بيرون از مرزها بود. 
شايد چالشي ترين پروژه اي كه تام در سال قبل با آن مواجه بود پروژه  ملي و عظيم كارخانه فوالدسازي بردسير 
بود كه خوشبختانه تمامي مراحل آن توسط كارشناسان و مهندسين زبردست اين شركت جامه واقعيت به خود 
پوشيد و بدون وجود هيچ ناظر خارجي و تنها با دقت، تالش و اعتماد به نفس مهندسين تام  اكنون مجموعه 
بزرگ فوالدسازي بردسير در دل كوير كرمان به عنوان نماد خودباوري خودنمايي مي كند و به توليد رسيده است.

 )VD(امسال تام در حوزه غيرخودرويي دستاورد قابل ذكر ديگري نيز داشت و آن پروژه گاززدايي تحت خال
بود كه در واقع برآمده از اعتماد بي چون و چراي مديران شركت ذوب آهن به كيفيت كار اجرايي تام به شمار 
مي رود و باعث افتخار است كه  اكنون خالص سازي فوالد براي توليد ريل ملي در حال استفاده و بهره برداري 

است.
امسال پاياني بود بر يك سال تالش و كوششي سختي ناپذير اما سرآغازي است براي سالي پراميد و موفق تر 

با بهره گيري از تجربه هاي ارزشمند قبلي و تكيه بر همت، تالش و همدلي همكاران.

وزارت  اقدامات  تبيين  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير   
صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و تكميل زنجيره فوالد 
پرداخت و بيان كرد: انجمن جهانی فوالد در سال 2017 اعالم 
كرده است كه يك هزار و 680 ميليون تن فوالد خام در دنيا 
توليد شده كه از اين ميزان 22 ميليون تن مربوط به ايران بوده 
كه 22 درصد نسبت به گذشته رشد داشته اين در حالی است 
كه رشد توليد فوالد خام در جهان 6 درصد بوده كه نشان دهنده 
آن است كه ايران باالترين رشد در توليدكنندگان عمده جهان 

را به خود اختصاص داده است.

رضا رحمانی ادامه داد: در 8 ماهه امسال نيز 16 ميليون و600 هزار تن 
فوالد خام در كشور توليد شده كه رشد 18 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته را نشان می دهد. ضمن آنكه هم اكنون 62 درصد فوالد خام 

خاورميانه متعلق به جمهوری اسالمی ايران است.
وی بيان كرد: خوشبختانه با همت جوانان اين مرز و بوم توانسته ايم 
در 6 سال گذشته كشورهای مطرح فوالدی جهان را پشت سر بگذاريم 
به طوری كه هم اكنون به رتبه دهم توليد فوالد خام دنيا رسيديم اين 
درحالی است كه در ابتدای دولت تدبير و اميد رتبه جمهوری اسالمی در 

توليد فوالد خام در دنيا، پانزدهم بوده است.

كد: 91992

 مديرعامل شركت مادر تخصصی ميدكو با بيان اين مطلب 
كه پروژه های ميدكو تا يك سال آينده به اتمام می رسند، اظهار 
كرد: با افتتاح پروژه های امروز 4.5 ميليون تن فوالد را در سطح 
اين طرح ها  افتتاح  با  شركت های ميدكو را خواهيم داشت كه 
جمعا برای يك هزار و 200 نفر اشتغال مستقيم و برای 13 هزار 

و 500 نفر ديگر اشتغال غير مستقيم ايجاد خواهد كرد.

علی اصغر پورمند از ميزان مصرف آب در صنعت سخن گفت و افزود: 
برای صرفه جويی آب از تكنولوژی های نو، بازيافت آب و همچنين استفاده 
برای  سرمايه گذاری  حال  در  و  كرد  خواهيم  استفاده  فاضالب  شبكه  از 
فاضالب  و  آب  به  فشاری  لذا هيچ  كرمان هستيم  فاضالب  از  استفاده 

استان وارد نخواهد شد.
وی تلفيق تجربه و جوانی را از ديگر سياست های شركت ميدكو دانست.

  معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر ذخيره نيروی انسانی 
فنی در سطح كشور  اظهار كرد: برای ساخت تجهيزات كارخانه 
در خيلی از رشته های صنعتی از جمله صنعت فوالد، معدن و ... 
عالوه بر ظرفيت های خدادادی، از ظرفيت نيروی انسانی بسيار 

خوبی در سطح كشور برخوردار هستيم.
دكتر جهانگيری در حاشيه افتتاح پروژه فوالدسازي بردسير بيان كرد: 
از  بسياری  در  ما  است كه متخصصين  در حدی  ايران  توانمندی  امروز 
رشته های صنعتی از ابتدا تا انتهای اجرای كار مديريت می  كنند و بايد اين 

بخش ها را به كانون های توسعه تبديل كنيم.

اين مقام مسوول با اشاره به رتبه دوم كشور در توليد فوالد آهن اسفنجی 
در دنيا اشاره و تصريح كرد: امروز در حوزه نيروگاه سازی جمهوری اسالمی 
به خودكفايی كامل دست يافته به معدود كشورهای نيروگاه ساز در دنيا 
تبديل شده و مهندسين و جوانان اين مرز و بوم ايران را به يك كشور 
سدساز تبديل كرده كه همه اين موارد كه تنها بخشی از دستاوردهای 
جمهوری اسالمی است كه نشان دهنده توانمندی مهندسی كشور است. 
دو  شامل  ميدكو  فوالد شركت  زنجيره ای  مهم  طرح  سه  است،  گفتني 
طرح گندله سازی و يك طرح فوالدسازی با سرمايه گذاری حدود سه هزار 

ميليارد تومان با حضور معاون اول رييس جمهور افتتاح شد.

كد: 91993

كد: 91991

به رتبه دهم تولید فوالد خام
 دنیا رسیدیم

پروژه های میدکو تا یک سال
 آینده به اتمام می رسند

ظرفیت انساني بسیار خوبي در 
صنعت فوالد داریم

معاون اول رييس جمهور:

وزير صنعت، معدن و تجارت : 

مديرعامل شركت ميدكو :

كد: 91990
پویـا در مسیر توسعـه
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تام نامهـ  گروه دريافت خبر: سال 1397 سالی پر از فراز و فرود 
برای صنعت بوده است كه در همين راستا توليد خودرو به داليل 
مختلفی كاهش يافته و برای از دست ندادن سهم فروش بازار، 
استراتژی شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو افزايش سبد 

قطعات خودرويی تعيين شد.
اين استراتژي با تعامل و ارتقاي كيفی و با جلب اعتماد و رضايت مشتريان 
منجر به ورود شركت به عرصه توليد قطعات مفتولی شد و در حال حاضر 
قراردادي براي تعداد 10 قطعه مفتولی شامل چهار مجموعه پايه و قالب 
بكسل بند خودروهای سمند، سورن )پارس(، دنا  پژو 405، يك مجموعه 
بكسل بند خودرو آريسان و يك مجموعه ايزوفيكس پشت صندلی خودور 
دنا و چهار مجموعه قالب و نگهدارنده های خودرو پژو 206 امضا شده است 
و مذاكرات نهايی جهت عقد قرارداد توليد 10 قطعه مفتولی ديگر در حال 

انجام است. ضمنا به منظور تداوم هدف مبنی بر ايجاد مركزی برای توليد 
انواع فريم داشبورد و قطعات مفتولی در اولويت كاری اين شركت است كه 
در همين راستا توليد دو مجموعه لوله فريم داشبورد خودرو دنا و پژو 301 فی 
مابين اين شركت و شركت ساپكو نهايی شده و به سبد توليدی محصوالت 
مجموعه سازی بدنه خودرو اضافه شده است كه از ابتدای سال 1398 توليد 
می شود. علی رغم كاهش توليد در سال 1397 بيش از سه ميليون مجموعه 
بدنه ای خودرو توليد شده كه ميزان فروش بيش از 600 ميليارد ريال را برای 

اين شركت محقق كرده است.
   شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو در سال 1397 با توجه به كاهش 
سبد محصوالت و در راستای تحقق اهداف سازمانی قراردادی با شركت 
ساپكو در عرصه دوباره كاری قطعات در خطوط ايران خودرو و انجام انهدام 
قطعات در انبارهای شركت ساپكو با اين شركت منعقد كرده است تا سهم 
بازار خود را افزايش داده و از فرصت های درون گروه صنعتی ايران خودرو 

بهره مند شود.
  مديرعامل شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو در خصوص فعاليت هاي 
اين شركت گفت: برای اولين بار در اين شركت با استفاده از ظرفيت خالی 
ايجاد شده برای واحد ماشين كاری، قرارداد خط ماشين كاری قطعات بازويی 
چرخ 405  با حجم 4.5 ميليارد ريال تا پايان سال 1397 و توليد ماهيانه 
3500 قطعه با شركت محورسازان ايران خودرو منعقد و خط فوق راه اندازی 
شد و در سال 1398 نيز ادامه خواهد يافت. نمونه بازويی چرخ خودرو 206 
نيز توليد شده و مراحل تاييد كيفی در شركت محورسازان را می گذارند و در 
صورت تائيد نهايی از ابتدای سال 1398 به سبد محصوالت اين شركت 

اضافه می شود.
حميدرضا شاهين فر افزود: علي رغم تحريم ها، برای اولين بار ماشينكاری 
دو دستگاه روتور يك مدل كمپرسور خاص كه در صنايع فوالدسازی كاربرد 
دارد با همكاری مشترک بين شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو و يك 
شركت دانش بنيان داخلی در زمينه ساخت و تجهيز و نگهداری دستگاه های 

مرتبط با صنعت فوالد برای اولين بار در كشور صورت پذيرفت.

كد: 91995 پروژه ملی فوالدسازی بردسير به بهره برداری رسيد
تام نامه ـ به نقل از ايكوپرس: در آستانه چهلمين سالگرد پيروزی 
انقالب اسالمی و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پروژه ملی 
فوالدسازی بردسير كرمان با حضور معاون اول رييس جمهور و وزير 

صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسيد. 
اين مجتمع فوالدی كه به همت متخصصان و مهندسان تام ايران خودرو 
طراحی، تامين، تجهيز، راه اندازی و بهره برداری شده، ظرفيت توليد ساالنه يك 
ميليون تن شمش فوالدی را دارد. اين واحد صنعتی، از كارخانه های شركت 
توليد فوالد سيرجان ايرانيان )وابسته به هلدينگ ميدكو( است كه راه اندازی آن 
نقش مهمی در توسعه منطقه و ايجاد اشتغال مستقيم برای دست كم 600 نفر 
و اشتغال غيرمستقيم برای 6500 نفر دارد. كارخانه فوالدسازی بردسير كرمان 
نخستين واحد صنعتی فوالدی است كه برای اولين بار طراحی آن در ايران به 
صورت سه بعدی انجام شده و مجموعه كاملی از جرثقيل های صنعت فوالد 
را در اختيار دارد  كه دارای استاندارد گريد هفت اروپا است. در ساخت پروژه از 

اتوماسيون و كنترل سطح دو نيز استفاده شده است.
كاهش  برای   FTP پلنت  به  می توان  پروژه  اين  ويژگی های  ديگر  از 
آالينده های زيست محيطی، تامين تجهيزات با آخرين تكنولوژی از برندهای 

مطرح دنيا، راه اندازی پست 400كيلوولت در ارتفاع دوهزار متر از سطح دريا، 
نصب و راه اندازی كوره قوس الكتريكی 140 تنی بدون حضور سوپروايزر 
خارجی و با دانش بومی و اجرای سازه سالن ذوب با وزن 20 درصد كم تر از 
نمونه های مشابه اشاره كرد. شركت تام به عنوان يكی از پنج شركت زنجيره 
ايران خودرو، عالوه بر صنعت خودرو، توانسته در كسب و كارهای  ارزش 
غيرخودرويی خود از جمله در زمينه صنايع فوالدسازی به موفقيت های بزرگی 

دست يابد.
با اجرای پروژه فوالد بردسير كرمان، شركت تام ايران خودرو به جرگه 
شركت های سازنده كارخانه های فوالدسازی پيوسته است. اين شركت توانست 
با تكيه بر توان تيم كارشناس داخلی و با رعايت استانداردها در تمامی مراحل 
مهندسی، تامين، راه اندازی، بهره برداری و اجرا، اين پروژه را بدون خطا و حادثه و 
با كيفيت مطلوب محصول به پايان برساند. اين موفقيت در شرايط فعلی تحريم 
و محدوديت های بين المللی ركوردی مهم در صنعت كشور به حساب می آيد.

گفتنی است، در آيين افتتاح اين پروژه ملی، استاندار و نمايندگان كرمان در 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از مقامات استانی و محلی نيز حضور داشتند.

با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت؛

مديرعامل شركت تام ايران خودرو از برنامه هاي اين شركت خبر داد؛
كد: 91994توسعه حضور تام در حوزه هاي غيرخودرويي 

مهندس مظفر اعواني در گفت و گو با هفته نامه كارآمد و در حاشيه مراسم 
افتتاحيه فوالدسازي بردسير، گفت: در دهه 80 به دليل كاهش پروژه هاي 
خودرويي،  تام وارد ديگر حوزه ها از جمله فوالد شده و چندين پروژه بزرگ 

فوالدي از جمله بردسير را به سرانجام رسانده است. 
وي درباره پروژه فوالدسازي بردسير كه هفته گذشته با حضور معاون اول 
رييس جمهور افتتاح شد، گفت: اين پروژه بدون كمك مالي شريك خارجي 
شروع شد و هرچند به دليل مشكالت تامين مالي و تزريق منابع به طول 
انجاميد اما در نهايت با توان مهندسان داخلي با صرف 6 ميليون و 572 هزار نفر 

ساعت كار بدون حادثه جدي به نتيجه رسيد. 
مهندس اعواني تصريح كرد: اين پروژه كه طراحي و توليد بيش از 50 درصد 
تجهيزات آن از منابع داخلي انجام شده، با همكاري برترين برندهاي جهاني و 

مشاركت بيش از 100 شركت پايان يافته است. 
وي با اشاره به پروژه هاي غيرخودرويي تام، تاكيد كرد: شركت تام عالوه 
بر صنايع معدني، در حوزه هاي نفت و گاز مانند پروژه ناحيه هفت فاز 17 و 
18 پارس جنوبي و تامين و نصب تجهيزات سرچاهي ميدان گازي خانگيران 

مشاركت داشته است.
مديرعامل تام بازسازي كوره بلند ذوب آهن و بازسازي سيستم اتوماسيون 

مس سرچشمه را نيز از پروژه هاي موفق تام برشمرد و گفت: در حوزه نيرو 
و تاسيسات نيز پروژه هاي مختلفي از جمله راه اندازي پست برق در بردسير 
در ارتفاع دوهزارمتر از سطح دريا، پست هاي شيروان و گلبهار اجرا شده است. 
راه اندازي 4 پست برق ديگر را نيز در دستور كار قرار داده ايم. وي داشتن توجيه 
اقتصادي را عامل مهمي در مقوله داخلي سازي دانست و گفت: اگر بتوان توليد 
را با هزينه كمتر انجام داد و خريداري براي آن وجود داشته باشد، مي توان 
تجهيزات را داخلي سازي كرد. درحال حاضر ايران خودرو خواستار داخلي سازي 
برخي قطعات خط انتقال خطوط توليد است كه با توجه به اين كه خريد خارج 

آن در شرايط فعلي به صرفه نيست آن را داخلي سازي خواهيم كرد. 
مديرعامل شركت تام ايران خودرو ورود به حوزه هاي ديگر صنعتي را از جمله 
برنامه هاي تام براي سال آينده عنوان كرد و گفت: ساخت پل هاي استراتژيك 

و مهم از جمله اين حوزه هاست. 
شركت تام توان ساخت پل هايي كه از مسير كوه و دريا عبور مي كند و 
داراي تكنولوژي ساخت خاصي است را برعهده خواهد گرفت و اين حوزه 
را ساماندهي خواهد كرد. وي طراحي و ساخت سيستم هاي انتقال حرارت در 
صنايع پتروشيمي و فوالد را نيز از جمله حوزه هاي تخصصي ديگر تام در سال 

آينده اعالم كرد. 

مهندس اعواني ـ مديرعامل شركت تام

محمد صفرزاده مدير عامل شركت تعاوني تكتام نوين 

از تام چه خبر؟
شركت هاي

تــابعه 

تام نامهـ  گروه دريافت خبر: مديرعامل 
پروژه هاي  در  حضور  تام  شركت 
ايران خودرو را زمينه ساز رشد مهندسان 
تام دانست و گفت: كاركنان تام دانش 
و توانايي زيادي در شركت ايران خودرو 
آموخته اند و توانسته اند در حوزه هاي مختلف 
در ميان مهندسان كشور سرآمد باشند. 

وي تصريح كرد: هدف اصلی حفظ منافع سهامداران و بقاي شركت بوده 
است.

صفرزاده در ادامه خاطرنشان كرد: با اين اوصاف توسعه بازار را هم مد 
نظر داشته ايم و در اين راستا در زمينه تامين غذا با شركت های ستاره بنز 
و نفت سپاهان، تامين نيروی انسانی با شركت ماشين ابزار، اجرای عمليات 
پايپينگ خطوط مخزن اضطراری مربوط به پروژه كارخانه فوالدسازی بردسير 
و امور بيمه با شركت های همگام خودرو و محور خودرو قراردادهايی را امضا 

كرده ايم .

مدير عامل شركت تعاوني تكتام نوين تاكيد كرد: سعی كرده ايم در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی در كنار توسعه بازار، كاهش هزينه و بهينه كردن منابع را 
داشته باشيم تا با سودآور كردن فعاليت ها، اين مرحله دشوار را پشت سر 
بگذاريم و به پرسنل شركت تام  ايران خودرو حداكثر خدمت رسانی را داشته 
باشيم و در اين راستا تالش داريم تا به شكل بهينه ای عملكردمان را ارتقا 
دهيم. الزم به ذكر است، در ابتدای سال 97 از شركت تعاونی تكتام نوين 
به عنوان يكی از شركت های برتر اقتصادی در »گنگره سراسری برنده ملی، 

اقتدار ملی« توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تقدير شد.

مديرعامل شركت تعاوني تكتام نوين تاكيد كرد؛

حفظ منافع سهامداران و بازارهاي 
كنوني

تام نامه ـ روابط عمومی شركت تكتام نوين: محمد صفرزاده 
مدير عامل شركت تعاوني تكتام نوين با اعالم اين خبر افزود: علی 
رغم فشارهای اقتصادی شديد كه بر اساس اعمال تحريم ها بر 
كشور تحميل شده است، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بنا را بر اين 
گذاشته ايم كه بازارهای كنونی را در شرايطی كه شركت متضرر 

نشود، حفظ كنيم.

نگاهي به عملكرد شركت صنايع 
ماشين ابزار ايران خودرو در سال 

1397

كد: 91997

حميدرضا شاهين فر مديرعامل شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو

كد: 91996
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كد: 91998

استعدادیابي و توسعه شایستگي ها به سبک شرکت تـام
»رهبران به دنيا نمي آيند بلكه ساخته مي شوند  و 
بهترين راه براي پيش بيني آينده ساختن آن است.«
اينها نكته هايي است كه پيتر دراكر به عنوان 
پدر علم مديريت و كسب و كار نوين بر آن تاكيد 
الزام مي داند. براي سازمان يك  را  داشته و آن 
در دنياي امروز كسب و كارها چاره اي جز رفتن به 
سمت تخصص هاي كليدي و ايجاد مزيت رقابتي 
كه در آينده بتواند به مزيت پايدار تبديل شود، ندارند. 
جايي  و  موفقيت  قله  به  رسيدن  شاه بيت  اما 
كه همه رقبا آرزوي آن را دارند، از منابع انساني 
توانمند سرچشمه مي گيرد. منابعي كه ارزشمندتر 
از هر دارايي مادي و معنوي محسوب مي شوند 
در  را  سازمان  موفقيت  كليدهاي  واقع  در  و 
زد. خواهند  كليد  بيروني  و  دروني  محيط هاي 
با علم بدين موضوع شركت تام اقدام به پايش 
بازيابي  انساني،  منابع  حوزه  در  ريل گذاري  و 

در  درست  مسير  در  آنها  هدايت  و  استعدادها 
راستاي ساختن رهبران و مديران آينده كرده است.
فني  شركت  يك  براي  انساني  منابع 
حوزه هاي  در  كه  تام  مثل  مهندسي  و 

به  مشغول  صنعتي  كار  و  كسب  مختلف 
است. دارايي  ارزش ترين  با  است،  فعاليت 
تالش  تام  شركت  راستا،  همين  در 
روش هاي  به كارگيري  با  تا  مي كند 
جهت  را  شايسته  افراد  اتكا،  قابل  و  كارآمد 
كند.  انتخاب  نظر  مورد  مشاغل  تصدي 
كانون هاي  برگزاري  روش ها،  اين  از  يكي 
براي  فرآيندي  ارزيابي  مراكز  است.  ارزيابي 
با تركيب برخي تمرين ها و  ارزشيابي است كه 
روش ها، بر اساس تجزيه و تحليل فعاليت هاي 
مي شوند.  طراحي  مديريتي  مشاغل  در  عمده 
ارزشيابي  مورد  افراد  رفتار  ارزيابي  مراكز  در 
در  آنها  عملكرد  اساس  بر  و  مي گيرد  قرار 
و  توانمندي ها  از  گزارشي  ويژه،  تمرين هاي 
انتخاب  و  توسعه  جهت  در  بهبود  قابل  نقاط 
فرآيند  اجراي  از  هدف  مي شود.  ارايه  افراد 

توانائي ها  ارزيابي  و  شناسايي  ارزيابي،  مركز 
است.  افراد  بالفعل  و  بالقوه  شايستگي هاي  و 
مي آورد  بوجود  را  اطمينان  اين  مراكز  اين 
نياز  مورد  استعدادهاي  بتواند  سازمان  كه 

كند. تأمين  را  رهبري  حوزه  هاي  در  خود 
در  استراتژيك،  ايده  اين  طراحي  ماحصل   
قابليت ها  فرآيندهاي آموزش، توسعه و پرورش 
و مهارت های فرد ارزيابی شونده، ديده خواهد شد.

مراكز  اساسي  رويكردهاي  واقع  در 
شايسته ساالري،  استعداديابي،  ارزيابي، 
است.  مديران  توسعه  و  جانشين پروري 
و  منابع انساني  معاونت  راستا،  همين  در 
استعداديابي  »طرح  تام  شركت  سيستم هاي 
كرد. اجرا  را  شايستگي ها«  توسعه  و 

خدمات  مديريت  همكاري  با  طرح  اين 
آخرين  اساس  بر  و  ايران خودرو  مديران 
استانداردهاي حاكم بر مراكز ارزيابي انجام گرفت.
كنار  در  كه  معتقدند  تام  شركت  مديران 
مد  نيز  فردي  توسعه  بايد  سازماني  توسعه 
حس  ترغيب  ضمن  بتوان  تا  گيرد  قرار  نظر 

سازمان  به  نسبت  كاركنان  وفاداري  عالقه، 
را ارتقا داد و در واقع توسعه فردي و اصالح و 
پيام براي  توجه به نقاط قابل بهبود، بزرگترين 
بود.   تابعه  و همكاران شركت هاي  تام  كاركنان 

طرح استعدادیابي 
            توسعه شایستگي ها

 و



11نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 28     97نشـريه تخصصي شـركت تـام    شماره 28     97 10

افتتاح رسمي پروژه فوالدسازي بردسير با حضور معاون اول رييس جمهور
كد: 91999 عكاس: هادي نيكوئيان

گزارش تصويري گزارش تصويري
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بازديد مديرعامل شركت تام از پروژه فوالدسازي بردسير
كد: 92000 عكاس: هادي نيكوئيانعكاس: هادي نيكوئيان

گزارش تصويري گزارش تصويري

گزيده اي از بازديدهاي اخيــر

بازديد دانش آموزان دبيرستان استعدادهاي  درخشان شهيد بهشتي 
از سالن هاي پرس3 ، بدنه 5 و تريم 4

بازديد تيم هلدينگ غدير از تام

بازديد مديران و كارشناسان ذوب آهن از ايران خودرو
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 فرصت سازي در سایه تحریم ها

جانبي  هزينه هاي  يك،  شماره  نمودار  مطابق 
خطوط قطار سريع السير در مقايسه با ساير وسايل 
حمل و نقل مانند هواپيما، خودرو، اتوبوس به طور 

قابل توجهي كمتر است. 
آلودگي  مانند  مواردي  شامل  جانبي  هزينه هاي 
هوا، صدا، تغييرات اقليمي و تصادفات است كه به 
جامعه تحميل مي شود و بنابراين سرمايه گذاري در 
بخش ريلي نهايتا عالوه بر ايجاد راحتي و ايمني براي 
مسافرين، هزينه هاي تحميلي به دولت ها را كاهش 

مي دهد.
ميزان گازهاي آالينده نيز مطابق نمودار شماره 
2 در سيستم هاي ريلي بسيار پايين است. از اين رو 

گسترش خطوط ريلي به عنوان بهترين گزينه براي 
شهرهاي  در  موجود  آلودگي  بحران  از  رفت  برون 

كشور به خصوص كالن شهرهاست. 
در ايران بر اساس سند چشم انداز 1404، خطوط 
ريلي كشور بايد به 25 هزار كيلومتر افزايش يابد. اين 
در حالي است كه ميزان خطوط فعلي موجود حدود 
12 هزار كيلومتر است. در جهت رسيدن به اهداف 
برنامه و با در نظر گرفتن برنامه هاي راه آهن جمهوري 
اسالمي براي بازسازي ريل هاي قديمي، ميانگين نياز 
ساالنه ريل كشور حدود 250 هزار تن در سال برآورد 

شده است.
با  ريلي،  نقل  و  حمل  صنعت  در  خودكفايي 

از  يكي  ريل،  توليد  كه  است  مواجه  چالش هايي 
مهمترين آنهاست. 

كه  دارند  اعتقاد  ريلي  نقل  و  حمل  كارشناسان 
پيمانكاران ايران مي توانند ساالنه بالغ بر هزار كيلومتر 
خط آهن احداث كنند اما در كنار مشكالت مالي، 
كمبود ريل است كه دست و پاي پيمانكاران را براي 

تحقق اين هدف بسته است. 
اولين گام مهم براي حل مشكل مذكور در ايران، 
توسط شركت ذوب آهن اصفهان برداشته شد و اين 
شركت در دهه گذشته توانست ريل U33 را توليد 
قابل  فقط  فني  محدوديت هاي  دليل  به  كه  كند 

استفاده در بعضي از خطوط فرعي بود.
و  راه  و  صنعت  وزراي  تفاهم نامه  اساس  بر   
جدي  تصميم   93 سال  در  تعاون  و  شهرسازي 

براي توليد ريل UIC60 گرفته شد و متعاقب آن 
برنامه ريزي ساخت واحد گاززدايي و تجهيز واحد نورد 

براي توليد ريل انجام شد. 
شركت تام نيز با توجه به قابليت هاي ممتاز فني 
در رقابتي تنگاتنگ موفق به انعقاد قرارداد با شركت 
ذوب آهن براي هر دو فعاليت مذكور شد. در راستاي 
اجرايي كردن پروژه گاززدايي و با توجه به شرايط 
تحريم، قرارداد مشاركت با شركت اينتكو به گونه اي 
تنظيم شد تا كليه اقالم توسط شركت تام  خريداري، 
توان  از  استفاده  با  شود همچنين  نصب  و  ساخت 
مهندسي شركت تام، ساخت حداكثري تجهيزات به 
عنوان يك فرصت در دستور كار اين شركت قرار 

گرفت.
براي  حلقه  آخرين  گاززدايي،  پروژه  راه اندازي  با 

توليد ريل هاي راه آهن تكميل شد و در حال حاضر 
نيازهاي  كليه  تامين  و  توليد  توان  راه آهن  شركت 
پروفيل هاي  با  مترو  و  راه آهن  ريل هاي  داخلي 
U33 ،UIC60 ،UIC54  و در ابعاد 12، 18 و 24 

متر را دارد.
نياز كشور به ريل قبال از كشورهاي روسيه، چين، 
هند، آلمان و اتريش تامين مي شد ولي با راه اندازي 

اين خط ريل، ديگر نيازي به ريل خارجي نداريم.
از  يكي  عنوان  به  ايران  كشور  حاضر  حال  در 
معدود كشورهاي توليد كننده ريل در جهان شناخته 
مي شود و با توجه به ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز، 
اميد مي رود براي حل بحران هايي مانند آلودگي هوا، 
ترافيك و مصرف افسار گسيخته سوخت، در توسعه 

سيستم هاي حمل و نقل ريلي تسريع شود.

كد: 92001

VD پرونده   VD پرونده   

 از جنـس ریـــل
هاشمي)معاونت  محسن  ـ  تام نامه 
مخرب  اثرات  به  توجه  با  پروژه ها(:  امور 
زيست   مشكالت  و  گلخانه اي  گازهاي 
سوخت هاي  از  استفاده  كاهش  محيطي، 
ميان  اين  در  دارد.  ويژه اي  اهميت  فسيلي 
سيستم هاي ريلي به عنوان يك مكانيسم 
درون  ونقل  حمل  زمينه  در  كارآمد  بسيار 
شهري و برون شهري در كشورهاي توسعه 
يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
و  ايمني  پايين،  آلودگي  مي شود.  شناخته 
سرعت باال از فاكتورهاي موثر بر گسترش 
قابل توجه خطوط ريلي در كشورهاي توسعه 

يافته بوده است.

نمودار شماره يك ـ مقايسه هزينه هاي جانبي خطوط قطار سريع السير در مقايسه با ساير وسايل حمل و نقل

نمودار شماره 2 -  ميزان گازهاي آالينده وسايل نقليه مختلف
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تولید ریل در ذوب آهن بر اساس

 استاندارد جهـاني است
از کیفیت کار تام

 راضي هستیـم

را  ملي  ريل  توليد  سمت  به  رفتن   
فعاليت هاي  در  عطفي  نقطه  مي توان 
توليدي ذوب آهن برشمرد، آيا شما با اين 

موضوع موافقيد؟
بله. به جهت توليد فوالدهاي كيفي و توليد 
فوالد ريل ملي تصميم به احداث يك ايستگاه 
شركت هاي  همت  با  كه  گرفتيم  گاززدايي 
اينتكو  و  ايران خودرو  تام  اصفهان،  ذوب آهن 
پروژه  واقع  در  شد؛  اجرا  موفقيت  با  اتريش 
گاززدايي تحت خال براي توليد فوالد باكيفيت 
به بهره برداري رسيد. در اين راستا يك سري 
كه  دارد  وجود  زايد  گازهاي  براي  استانداردها 
بايد از ذوب خارج شود تا خلوص فوالد توليدي 
افزايش يابد همچنين به وسيله ايجاد خال، مواد 
زائد در سرباره قرار گرفته و ذوب با كيفيتي را 
فراهم مي كند. همه اين عمليات از طريق پروسه 

گاززدايي به انجام مي رسد. 
 R260 بر اساس استاندارد توليد فوالد ريل
گاز   ،PPM  2 زير  هيدروژن  گاز  ميزان  بايد 
زير  نيتروژن  گاز   ،PPM  20 زير  اكسيژن 

PPM100 باشد.

يا  هستند  ملي  استانداردها  اين   
جهاني؟

اين استانداردها جهاني هستند و بر اساس 
آن توليد ريل در مقاطع مختلف انجام مي  گيرد. 
در پروسه انجام گاززدايي آناليز مربوط به ذوب  
ريل در كوره پاتيلي انجام و يك سري افزودني 

به آن اضافه مي شود و پس از آن به گاززدايي 
انتقال مي يابد.  وقتي پاتيل ذوب در محفظه 
گاززدايي تحت خالقرار گرفت، دمش از كف 
 )Vacuum(انجام مي شود و عمليات ايجاد خال
انجام مي شود. كل اين عمليات به 45 دقيقه 

زمان نياز دارد. 

 در اينجا بر روي ذوب تستي انجام 
مي شود كه خلوص آن ارزيابي شود؟

در واحد گاززدايي تحت خال درجه حرارت 
اكسيژن و هيدروژن را اندازه گيري كرده و مذاب 
در دماي مناسب از واحد گاززدايي خارج مي شود. 
بعد از شمش ريزي، نمونه شمش بريده شده و 
در آزمايشگاه نمونه هاي اكسيژن و هيدروژن 
مي گيرد.  قرار  آناليز  و  بررسي  مورد  آنجا  در 
ريخته گري به صورت زير سطح انجام مي شود 
تا اكسيژن هوا در فوالد ريخته گري نفوذ نكند. 
پس از ريخته گري، شمش به درخواست بخش 
نورد در طول هاي مختلفي بريده مي شود و براي 
 UIC60 توليد ريل در نورد آماده مي شود. ريل
براي   U33 ريل  مسافربري،  قطارهاي  براي 
قطارهاي باربري و ريل S48 براي قطارهاي 

مترو كاربرد دارد.

 VD واحد  از  شمش  توليد  ميزان   
تاكنون)پايان دي ماه( چقدر بوده است؟

اين واحد تاكنون سه هزار تن توليد داشته 
است كه بخشي از آن تبديل به ريل شده است.

 اين ريل ها در جايي هم مورد استفاده 
قرار گرفته است؟

ايران  اسالمي  جمهوري  راه آهن  را  ريل ها 
خريده است و شركت مترو اصفهان نيز خريد 
ريل را در دستور كار قرار داده است. محصول 
نيز به كار برده شده  ريل در داخل ذوب آهن 

است.

گاززدايي تحت  راه اندازي  از  قبل  تا   
خال شمش را وارد مي كرديد. مي توانيد يك 
مقايسه نسبت به محصول خودتان و مدل 

وارداتي داشته باشيد؟
بله. اين شمش از شركت جيندال هند وارد 
مي شد. كيفيت ريل بر اساس استاندارد تعيين 
مي شود و اگر حداقل هاي كيفي در آن رعايت 

شده باشد، مورد تاييد است. 

 نظرتان در خصوص كيفيت كار تام و 
اينتكو در اين پروژه چيست؟

شركت تام ايران خودرو پيمانكار اصلي پروژه 
بوده است و اينتكو نقشه هاي پايه و مهندسي 
نصب  و  ساخت  و  اجرا  است.  كرده  ارايه  را 
انجام شده است كه  و راه اندازي از سوي تام 
نيروهاي  اينتكو و  تام،  با مشاركت  در نهايت 
بهره برداري ذوب آهن اين پروژه به ثمر نشست 

و كيفيت كار اجرايي نيز مطلوب بود.

پروژه  اجراي  ركن  سه  لحاظ  به   
ارزيابي تان چيست؟

پروژه  اجراي  بر  نيز  دقيقي  و  نظارت قوي 
به  سيستم  اول  تست  در  توانستيم  و  داشتيم 
عدد سه دهم ميلي بار در وكيوم دست يابيم و 
و  نداشتيم  تجهيزات  براي  هيچ گونه مشكلي 
همه چيز به صورت صحيح و اصولي پيش رفت.

 گاززدايي تحت خال مشابه داخلي نيز 
دارد؟

در فوالد اسفراين و فوالد ارفع واحد گاززدايي 
موجود است و تنها گاززدايي تحت خال داخل 
دارد،  توليد  تن  و 130  باال  تناژ  در  كشور كه 

مربوط به ذوب آهن است.

سيستم  داشتن  براي  مشاركت   
گاززدايي تحت خال چگونه شكل گرفت؟

يكي از اهداف بلند مدت شركت ذوب آهن 
اين  از  يكي  و  است  كيفي  فوالدهاي  توليد 
آن  الزمه  كه  است  ريل  فوالد  نيز  فوالدها 
داشتن سيستمي تحت عنوان گاززدايي تحت 
نيتروژن،  كاهش  آن  هدف  كه  است  خال 

اكسيژن و نيتروژن است. 
اين سيستم عالوه بر كاهش گاز هيدروژن 
به كاهش مقاومت فوالد مي شود،  كه منجر 
آخال هاي فوالدي و سرباره سازي را به حداقل 

ممكن مي رساند. 
يك شاخص به عنوان K3 در متالوژي وجود 
دارد كه بايد زير 10 باشد كه سيستم گاززدايي، 

آن را محقق مي كند.
گاززدايي  سيستم  داشتن  براي  مشاركت 
تحت خال منجر به همكاري ميان سه شركت 
ذوب آهن، تام ايران خودرو و اينتكو اتريش شد 

كه در سال 1393 اجراي آن آغاز شد.

براي  نورد 650  پروژه  از  بعد  يعني   
توليد ريل؟

از سال 1393  بود.  آن  از  قبل  يا  همزمان 
گاززدايي  واحد  تجهيزات  ساخت  و  طراحي 
شركت  همكاري  با  و  تام  شركت  توسط 
اينتكو آغاز شد كه در نهايت به داخلي سازي 

90درصدي تجهيزات انجاميد.

اينجا  تجهيزي  چنين  گويا  قبال هم   
موجود بوده است؟

بله در سال 1376 تجهيز گاززدايي از سوي 
يكي از سازندگان داخلي براي شركت ذوب آهن 
براي  الزم  كيفيت  متاسفانه  كه  شد  انجام 
بهره برداري را نداشت.بنابراين تجهيزات قبلي 
را دمونتاژ كرديم و طرح جديدي شكل گرفت.

 آيا باال بردن خلوص فوالد براي توليد 
ريل توجيه اقتصادي دارد؟ چرا كه تا قبل از 
اين شمش ريل را از طريق واردات تامين 

مي شد؟
قطعا صرفه اقتصادي دارد. 

توليد  ساختماني  فوالد  بيشتر  ذوب آهن 
مي  كرد ولي با توجه به اشباع بازار در اين حوزه، 
اجبارا به سمت توليد فوالدهاي كيفي رفتيم 
و در آينده نزديك مطمئن باشيد شركت هاي 
فوالدي به توليد فوالدهاي كيفي و تميز اقدام 

خواهند كرد. 

 يعني الزاما خروجي اين فوالد كيفي 
ريل نيست و مي تواند در صنايع ديگري 

نيز مورد استفاده قرار گيرد؟
همين طور است.

ما با اين سيستم و تكنولوژي سرباره سازي 
كه به دست آورديم، مي توانيم هر نوع فوالدي 

را توليد كنيم.
در  كاربري  قابليت  توليدي  فوالدهاي 
صنايع  ابزارهاي  ريلي،  خطوط  بخش هاي 

خودروسازي و صنايع فضايي را دارد.

كه  فوالدي  كه  كرد  ادعا  مي توان   
مي شود،  خارج  خال  تحت  گاززدايي  از 

خالص ترين نوع فوالد داخلي است؟
در ايران شايد بتوان چنين ادعايي داشت. 

 به لحاظ تكنولوژي مورد استفاده دنيا 
فوالدهاي  توليد  حوزه  در  سمتي  چه  به 

كيفي حركت كرده است؟
دو روش دارد كه يكي روش فعلي است كه 
از طريق پمپ هاي بخار)كنورتور( و از طريق 

بخاري كه كنورتور توليد مي كند و از طريق 
اجكتور خال ايجاد مي شود كه مي توان گفت 

بهترين روش است. 
مكانيكي  پمپ هاي  طريق  از  ديگر  روش 

است كه بسيار پرهزينه است. 
و  امكانات  طريق  از  روش  نوع  البته 
پتانسيل هاي موجود انتخاب مي شود. به عنوان 
الكتريكي  قوس  شيوه  از  كه  واحدي  مثال 
طريق  از  نمي تواند  ديگر  مي كند،  استفاده 
انتخاب  جز  راهي  و  كند  توليد  بخار  كنورتور 

روش مكانيكي را ندارد. 
احياي  روش  از  كه  فوالدسازهايي  اغلب 
غيرمستقيم)روش كوره بلند( استفاده مي كنند 

حتما از روش اجكتوري استفاده مي كنند.

كيفيت كار پيمانكار اجرايي طرح يعني 
تام ايران خودرو را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به  اينتكو  تام و  از شركت هاي  در مجموع 

لحاظ كيفي راضي هستيم.

صادراتي  محصوالت  روي  مي توان 
حساب كرد؟

به دليل اين كه در خاورميانه فوالد توليدي 
مخصوص ريل نداريم.

براي  مي توان  سيستم،  اين  راه اندازي  با 
مباحث صارداتي نيز در اين حوزه از محصوالت 

ريل توليدي ذوب اهن استفاده كرد.

حميدرضا صفايي ـ معاون توليد بخش فوالدسازي شركت ذوب آهنمهندس خسرو جوادي - مدير بخش فوالدسازي ذوب آهن اصفهان

كد: 92003كد: 92002

VD پرونده   VD پرونده   
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ويژگي هاي كار مشترك ذوب آهن و تام به 
لحاظ اجرايي و قراردادي چه بود؟

شركت  پروژه  چندين  در  تاكنون  تام  شركت 
نورد 650 و  ذوب آهن شامل كوره بلند شماره 2، 
گاززدايي تحت خال و نوسازي اتوماسيون 7 و 8 

ريخته گري مشاركت داشته است.
ويژگي كار تام در پروژه گاززدايي، اين است كه 
انجام  اروپايي دو كار  با يك شركت  با مشاركت 
داد؛ يكي مبحث داخلي سازي حداكثري و ديگري 
انتقال تكنولوژي به داخل كشور است كه به نحو 
احسن انجام شد و هر دوي اينها بسيار ارزشمند 

است.

ذوب آهن هم از اين دانش استفاده كرد؟
در  تام  كه  كاري  كيفيت  است.  طور  همين 
گذشته  سال   20 در  رسانده  انجام  به  ذوب آهن 

بوده  كيفي  فعاليت هاي  بهترين  جزو 
عنوان كسي مطرح  به  را  اين  است. 
مي كنم كه هم در بخش بهره برداري 
و قراردادهاي ذوب آهن فعاليت داشته 

است.
در ذوب اهن پيمانكاران ديگري 
نيز حضور دارند، مي توانيد تام را 

با آنها هم مقايسه كنيد؟
يكي ديگر از ويژگي هاي بارز كار 
تام اين است كه هيچ وقت كار خود را 
ناتمام باقي  نمي گذارد و با هر شرايطي 
كار خود را به اتمام مي رساند حتي در 
مواقعي كه مورد بي مهري قرار گرفته 

باشد كه واقعا جاي تشكر دارد. 
نيروهايي كه در تام مشغول به فعاليت هستند 
بسيار به كار خود متعهد هستند و مي توان گفت كه 
تام شركت سالمي است و حاشيه اي ندارد. . تام در 

اتوماسيون و رباتيك به نظر من حرف اول را در 
به  بتواند  اگر در چند حوزه ديگر  ايران مي زند و 
مانند همين حوزه ها عمل كند، موفق تر خواهد بود.

آيا تعريف مدير دفتر اينتكو با تعريفي كه از 
مدير دفتري در ايران داريم، متفاوت است ؟

بله. كليه پيگيري كارهاي پروژه اينتكو در ايران به 
عهده مدير دفتر است.

 در حال حاضر با تام  دقيقا چه كار مي كنيد؟
در حال اجراي پروژه گاززدايي تحت خال يا همان 

VD هستيم و پروژه اجرا و تحويل نيز داده شد.

سهم اينتكو در پروژه چه بود؟
طراحي، مهندسي پايه و تفصيلي، نظارت بر نصب 
و راه اندازي، آموزش داخل و خارج كشور بر عهده 

اينتكو بوده است.

كيفي،  نظارت  خصوص  در 
اجراي پروژه را چگونه  ارزيابي 

كرديد؟
كمي ناهماهنگي شايد بين تام و 
اينتكو بود و اختالف نظرها معموال 
در پروژه ها وجود دارد ولي با تعامل با 
دوستان پروژه توانستيم بر مشكالت 
غلبه كنيم. االن پروژه در حال توليد 

است و مشكل خاصي نداريم. 

با اين تفاسير كار به گونه اي پيش رفته كه 
در پروژه هاي آتي باز هم شاهد مشاركت تام 

و اينتكو باشيم؟
من از ابتدا در جريان قرارداد با تام نبودم ولي چيزي 
كه مشخص است اين است كه چالش هاي قراردادي 
بسيار در اين مشاركت ها فراوان است اما اكنون كه 
براي اخذ پروژه جديد اقدام كرديم، تهيه قطعات و 
ساخت داخل قرار است از طريق شركت تام انجام 
شود. در حال حاضر بعد از چندين سال همكاري 
مشترک با تام با ادبيات كاري يكديگر آشنايي پيدا 
كرده ايم و در قراردادهايي كه با هم داريم، استراتژي 

برد ـ برد را مد نظر داريم؛ چرا كه تام يك شركت 
پيمانكار داخلي پروژه محور است. 

نقطه قوت تام از نظر شما چيست؟
نقطه قوت تام بيشتر تيم اجرايي آن است.

كاري  سياست هاي  خصوص  در  هم  كمي 
چه  در  ايران  در  كه  بگوييد  ما  براي  ايران 
آيا  و  داشت  خواهيد  مشاركت  پروژه هايي 
داشته  همكاري  اين  در  تاثيري  تحريم ها 

است؟
زنجيره  كل  مهندسي  اينتكو  حاضر  حال  در 
پوشش  را  شمش  توليد  تا  ذوب  از  فوالدسازي 
مي دهد. شركت اينتكو سهام شركت فوكس آلمان 
را نيز خريداري كرد كه همان اينتكوفوكس هست. 
اگر پروژه اي مناسبي در ايران باشد و شرايط تحريمي 
نداشته باشيم از ابتدا تا انتهاي كار را )غير از سيويل و 
سازه( حضور خواهيم داشت. در حال حاضر كه ورود 
است. سعي  به داليل تحريم ها مشكل  تجهيزات 
مي كنيم كه با ارايه خدمات مهندسي حضورمان را 

حفظ كنيم.

داخلي سازي و انتقال تكنولوژي

از نقاط برجسته کار تام است

ريل  توليد  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
بازارهايي  از جمله  معدني  در حوزه صنايع 
نقش  توانست  تام  كه  است  غيرخودرويي 
نمايش بگذارد.  به  از خود در آن  پر رنگي 
ملي  ريل  توليد  راستاي  در  نورد 650  پروژه 
در  سال 97  اول  نيمه  كه  بود  آن  زمينه  پيش 
ثمر  به  با  شد.   بهره برداري  ذوب آهن  شركت 
 )VD(خال تحت  زدايي  گاز  پروژه  رسيدن 
براي  واسط  حلقه  جاري  سال  دوم  نيمه  در 
فرآيند  تام  شركت  شد.  مهيا  ريل  كامل  توليد 
كمك  با  را  پروژه   اين  مهندسي  پيچيده 
و  داد  انجام  اينتكو(  )شركت  اتريشي  شريك 
زير   به  با رسيدن ميزان هيدروژن مذاب فوالد 
1.5ppm ، چراغ سبز توليد ريل روشن شد. 
با راه اندازي اين پروژه، ضمن برطرف شدن نياز 
امكان  وارداتي،  ريل هاي  به  راه آهن  شركت 
صادرات ريل به خارج كشور نيز مهيا مي شود.
در اين خصوص با مهندس محسن هاشمي 
مدير پروژه گاز زدايي تحت خال)VD( هم صحبت 
و  مجموعه ها  اكثر  داخلي  ساخت  وي  شديم. 
كارايي باال را از ويژگي هاي بارز اين پروژه مي داند 
و معتقد است تام با اجراي اين پروژه موفقيت 
كم نظيري را در ذوب آهن به ثبت رسانده است.

 گويا اجراي پروژه هايي مثل پروژه گاز 
زدايی تحت خالء سابقه چندان زيادي در 
محصول  كه  اين  خصوص  به  ندارد،  داخل 
خروجي براي توليد ريل استفاده خواهد شد
دليل  به  كشور،  فوالدسازي  هاي  كارخانه 
تقاضاي باالي فوالد ساختماني معموال همگي 
فوالدها  گونه  اين  توليد  تجهيزات  به  مجهز 
هستند اما در بعضي از كارخانه ها مانند شركت 
ذوب آهن براي توليد فوالدهاي خاص واحدهايي 

مانند VD يا VOD را ايجاد مي كنند. 
هيدروژن،  ميزان  ريل،  شمش  توليد  براي 
معيني  سطح  در  بايد  نيتروژن  و  اكسيژن 
 vacuum( گاززدايي  فرايند  كه  شود  محدود 
degassing( وظيفه كاهش اين عناصر را به 

عهده دارد. اين فرايند نيازمند محاسبات دقيق 
و طراحي فرآيند همچنين ساخت و نصب دقيق 

تجهيزات است.
براي  تالش  اخير  سال هاي  در  متاسفانه 
دليل  به  واحدها  اين  تجهيزات  داخلي سازي 
با  استانداردهاي طراحي و ساخت  رعايت  عدم 
شكست مواجه شده بود. بعضي از كارفرمايان نيز 
جهت صرفه جويي، خريد تجهيزات را از كشور 
چين انجام دادند كه به دليل ايرادهاي فني يا 
كيفيت نامناسب، نتيجه مناسبي را در پي نداشته 

است. 

با  براي مواجهه  تام   سياست شركت 
مشكالت مذكور چه بود؟

از  استفاده  پروژه،  فني  ويژگي هاي  دليل  به 
عنوان  به  نام  صاحب  شركت هاي  تجربيات 
مشاور فني در دستور كار قرار گرفت. همچنين 
به دليل محدوديت هاي ناشي از تحريم، استفاده 
حداكثري از توان داخلي به عنوان يك فرصت 
مدنظر قرار گرفت. براي تامين اقالم استاندارد، 
خريد اقالم از بهترين برندها و با مناسب ترين 

قيمت انجام پذيرفت. 
تام  شركت  كارشناسان  حاضر  حال  در 
و  كنترل  مكانيك،  پروسس،  بخش هاي  در 
ساخت  توان  و  دارند  كامل  اشراف  اتوماسيون 

يك واحد كامل گاززدايي را دارند.

گاززدايي  پروژه  بارز  ويژگي هاي   
چيست؟

پروژه   اين  بارز  ويژگي هاي  از  باال  راندمان 
رضايت  بسيار  كارايي،  تست هاي  نتايج  است. 
بخش بود به طوري كه ميزان خال اندازه گيري 
شركت  توسط  شده  پيش بيني  مقادير  از  شده 
اينتكو باالتر بود كه اين در اثر حساسيت هايي 
تجهيزات  نصب  و  ساخت  مراحل  در  كه  بود 
به  است  به ذكر  بود. الزم  نظر گرفته شده  در 
دليل دقت باالي تجهيزات، راه اندازي پروژه در 

كمترين زمان ممكن انجام شد.

و  تجهيزات  باالي  كاري  دماي  وجود  با 
به  مختلف،  بخش هاي  در  بخار  از  استفاده 
و  نصب  ايمني،  دستورالعمل هاي  رعايت  دليل 
خسارتي  هيچ گونه  بدون  تجهيزات  راه اندازي 

انجام پذيرفت.
از ديگر ويژگي هاي اين پروژه ساخت داخلي 
بيش از 90درصد تجهيزات است كه با كيفيت 
بااليي انجام شد و مورد تاييد كارفرما نيز قرار 
گرفت. برخي از تجهيزات خاص مانند وايرفيدر 
كه قبال از خارج وارد مي شد را در داخل ساختيم. 
سيستم جابجايي اتوماتيك النس هم با كمك 
بخش رباتيك ساخته شد. با وجود تحريم  و در 
خارج  از  تجهيزات  دريافت  براي  كه  شرايطي 
شركت  كارشناسان  داشتيم،  محدوديت  كشور 
براساس  را  پروژه  اقالم  كليه  داخل  در  تام 
فني  دستورالعمل هاي  و  استانداردها  آخرين 
ساختند و مي توانم بگويم واحد گاززدايي شركت 
ذوب آهن، اولين واحدي است كه به جز اقالم 
كامل  طور  به  آن  تجهيزات  كليه  استاندارد، 

داخلي سازي شد.

  پس عمال ريل ملي با راه اندازي پروژه 
VD عملي شده است؟

بله. شركت ذوب آهن تاكنون دوهزار تن ريل 
U33 را تحويل شركت راه آهن داده و مقدار سه 
توليد كرده كه در   UIC60 نيز ريل هزار تن  
ارزيابي كيفي است همچنين اين شركت  حال 
را   UIC54 با مقطع توليد ريل هاي مترو  توان 
با شركت هاي قطار  لذا در حال مذاكره  دارد و 

شهري براي تامين ريل مورد نياز آنهاست. 
صنايع  زمينه  در  تام  شركت  مهندسي  توان 
نقاط  در  مختلف  پروژه هاي  انجام  با  معدني 
است.با  داشته  چشمگيري  رشد  كشور  مختلف 
توجه به چشم انداز 1404 جهت افزايش ظرفيت 
توليد ساالنه فوالد تا 55 ميليون تن همچنين 
مي تواند  تام  شركت  ريلي،   خطوط  گسترش 
نقش موثري در گسترش صنايع فوالدي و ريلي 

داشته باشد.

به دنبال قرارداد

 برد ـ برد با تام هستیم
غالمرضا احمدي جزني ـ مدير دفتر شركت اينتكو در ايران

مهندس خليلي ـ جانشين مدير امور قراردادهاي ذوب آهن 

 )VD(مهندس محسن هاشمي ـ مدير پروژه گاز زدايي تحت خال موفقیت کم نظیري

 در ذوب آهن به ثبت رساندیم

كد: 92004

كد: 92005

كد: 92006

VD پرونده   VD پرونده   
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شدن  هنگام شكسته  در  مذاب  برای  اضطراری  چاهك  محفظه  زير  در 
پاتيل درنظر گرفته شده است. بر روی درپوش محل هايی برای اندازه گيری 
مشاهده  دريچه  و  نمونه گيری  كننده ها،  خنك  سرباره ساز،  مواد  افزودن  و 
سطح مذاب تعبيه شده است، تمام اين ابزاراالت می بايست به نحوی تعبيه 
شوند كه مزاحمتی برای اعمال خال ايجاد نكنند و سبب نشت هوا نشوند 
همچنين بايستی قابليت آن را داشته باشند كه درموقع الزم بتوان به سرعت 

مواد افزودنی و فروآلياژها را به مذاب افزود. 
برای اختالط مذاب می توان ازدمش گاز از كف پاتيل ويا جريان القايی 
استفاده كرد. روش VD برای پاتيل هايی با ظرفيت 5 تا 40 تن به كارمی رود. 
موفقيت روش به زمان عمليات وابسته است و زمان عمليات به شرايط نسوز 

پاتيل و نسبت سطح به حجم مذاب مربوط می شود.
با انتخاب صحيح نسوز، سرباره و بهينه كردن شرايط كار امكان كاهش 
و  تا 60درصد  نيتروژن  باالی 85درصد،  تا  تا 95 درصد، هيدروژن  گوگرد 
آلومينيوم پايين تر از ppm 200 وجود دارد همچنين می توان برای كاهش 
هيدروژن، نيتروژن و گوگرد از به هم زدن شديد مذاب با استفاده از دمش 

گاز خنثی استفاده كرد.
برای اينكه مقدار اكسيژن به حدودppm  25-10برسد، از به هم زدن آرام 

مذاب و تزريق مواد اكسيژن زدا مانند آلومينيوم استفاده می كنند.
اگر درحين عمليات احتمال افت دما وجود داشته باشد، آنگاه باگرم كننده 

القايی، قوسی و يا پالسما مذاب را گرم می كنند.
در اين پروژه كه يك اتوماسيون فرآيندي خاص شناخته مي شود، تنوع 
اين  مهمترين  از  كه  است  شده  استفاده  ابزاردقيق  تجهيزات  از  زيادي 
تجهيزات مي توان به سه عدد ديتكتور گاز CO، بيش از پنج عدد از انواع 
انكودر، حدود هشت عدد فلومتر مغناطيسي تحريك AC، دو عدد فلو كنترلر، 
راداري، حدود سي عدد  اندازه گير سطح  پنج عدد سوئيچ سطح، يك عدد 
از  بيش  مطلق،  فشار  و  فشارگيج  نشانگر  30عدد  از  بيش  سوئيچ،  ليميت 
10عدد سوئيچ فشار، حدود 10عدد ترنسميتر فشار، بيش از 90عدد سوئيچ 
پراكسي، 10عدد گيج دما، 15عدد ترنسميتر دما در كنار يك عدد پكيج كامل 
سيستم دوربين جهت مشاهده وضعيت مواد مذاب به همراه حدود 60عدد 
َولو كنترلي و On/Off از برندهايARI،Ebro ،Vanesa اشاره كرد همچنين 
از يك عدد پكيج مولتي لب برند Electronite براي اندازه گيري دما و گاز 
هيدروژن استفاده و كليه اين تجهيزات توسط متخصصين اين شركت نصب، 

تست و راه اندازي شده است.
سيستم كنترل اين پروژه DCS شركت زيمنس موسوم به PCS7 است 
 ،Redundant سري 400، يك سرور PLC كه مطابق شكل ذيل متشكل از
يك سيستم Engineering و دو عدد سيستم اپراتوري مطابق شكل ذيل 
است. در اين پلنت حدود 2500 عدد ورودي و خروجي تحت كنترل و نمايش 

قرار گرفته كه از اين مقدار بيش از 100 سيگنال از نوع آنالوگ بوده است.

امروزه براي انجام اين مهم به صورت گسترده اي از سيستم گاززدايي تحت خال 
))Vacuum Degassing )VD( بهره برده مي شود.

در اين روش ايجاد خال در محفظه باالی پاتيل فوالد در محفظه خال تا فشار 
0.5 تور توسط 7 اجكتور بخار )Steam Ejector(كه 3 اجكتور به صورت سری 
و 4 اجكتور ديگر به شكل a4 و b4 وa5 وb5 و به صورت موازی انجام می گيرد 
و در حين عمليات ايجاد خال گاز آرگون از طريق منافذ كف پاتيل فوالد به ذوب 
دميده می شود . در اين هنگام به علت كاهش فشار جزيی گازهای محلول از جمله 
هيدروژن و تالطم مذاب، گاز زدايی انجام شده و تجزيه آخال هاي غير فلزی 
تحت عمليات خال در فوالد انجام مي گيرد كه  كاهش گاز هيدروژن و تميزی 

فوالد را در پي دارد. 
براي اصالح ساختاري مذاب از سيستم تزريق مفتول آلومينيم و فروآلياژها نيز 

در اين بخش بهره گرفته مي شود.
همچنين براي فرايند اندازه گيري مقدار اكسيژن و هيدروژن  موجود در مذاب، 
 T&S( اتوماتيك  مانيپوالتورهاي  از  نمونه برداري،  همچنين  فرايند  حين  در 

Manipulator( استفاده مي شود.
 واحد گاززدايي تحت خال در ذوب آهن اصفهان 
اولين نمونه ساخت داخل پلنت گاززدايي در ايران 
است و از اين جهت اهميت استراتژيك در انتقال 
تكنولوژي و خودكفايي در صنعت كشور را داراست.

هدف از ايجاد اين كارخانه تامين مواد خام مورد 
نياز براي توليد ريل در شركت ذوب آهن است. اين 
مقدار  مدت 30دقيقه  در  كه  است  قادر  كارخانه 
هيدروژن 130تن فوالد مذاب ورودي را در خال 
 ppm 1.5 0.5) 0.7 ميلي بار( به كمتر ازTORR

برساند.
عمده تجهيزات اين كارخانه كه در ايران ساخته 
شده است و بعضا از تكنولوژی های خاص جهت 
به  مي توان  را  است  شده  استفاده  آنها  ساخت 

بخش هاي زير تقسيم كرد:
1-  قسمت افزوده شده به محفظه خال موجود 

با قطر هشت متر و تناژ 16 تن
2- عدسي يا كاور روي محفظه خال با قطر هشت متر و تناژ  24 تن

3- گاري حمل كاور با تناژ 42 و قدرت حمل 100 تن بار
4- استراكچر فلزي سيستم خال ساز با ابعاد  15m*8  و ارتفاع m 27 و تناژ 

150 تن
3.5 m 13 تا m 5- مجموع هفت اجكتور خال از طول

6- تعداد سه كندانسور با سيستم آب پاش از قطر m 2.2 و ارتفاع m 8.7 تا 
4.8 m قطر 1.1 تا ارتفاع

14 m 3.7 و ارتفاع m با قطر )cyclone( 7- سيستم غبارگير
)wire feeder( 8- سيستم تغذيه مفتول

9- سيستم اندازه گيري اكسيژن و هيدروژن و نمونه برداري حين عمليات 
)T&S Manipulator(

10- داكت هاي انتقال گازهاي با قطر 1200 ميليمتر و سيستم هاي انتقال آب
11-  اتاق كنترل و اپراتوري

12- طراحی و اجرای سيويل و فونداسيون كارخانه

پروژه ها(:  امور  تقوي)معاونت  محمدرضا  ـ  تام نامه 
قرارداده  خال  تحت  مذاب  VDمحفظه  روش  در 
يا متحرك باشد.  ثابت  می شود، محفظه خال می تواند 
درنظرگرفته  پاتيل  برای  درپوشی  محفظه  اين  در 
كند.  جلوگيری  مذاب  شدن  ازپاشيده  تا  شده 

تامین محصوالت از

شرکت هاي معتبر اروپایي

VD شكل 1. شمای كلی سيستم

شكل 2. شمای كلی سيستم كنترل

 وليجان قياسوند)معاونت امور پروژه ها(

توليد  جهت  پروژه ها(:  امور  قياسوند)معاونت  وليجان  ـ  تام نامه 
فوالدهاي كيفي از جمله فوالد ريل، فوالدهاي كم كربن جهت كشش، 
فوالد CK45 و امثال آن جهت مصرف در صنايع خودرويي و مشابه، 
نياز به عمليات ثانويه است تا بتوان گازهاي مضر از جمله هيدروژن را 

حذف كرد و آخال هاي موجود در مذاب را به حداقل رساند.

گاززدایی تحت خال

 VD(Vacuum Degassing(

كد: 92008كد: 92007

VD پرونده   VD پرونده   

محمدرضا تقوي )معاونت امور پروژه ها(
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گزارش تصویري

) VD ( پروژه گاززدایي تحت خال
كد: 92009

عكاس: هادي نيكوئيان

VD پرونده   VD پرونده   
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دوباره  بازگشت  دليل  به  گذشت  كه  سالي  در 
خوشی  حال  كشور  اقتصادی  اوضاع  تحريم ها 

نداشت.
اگرچه گفته  شده بود كه پس از اجرايي شدن 
توافق برجام ديوارهاي تحريم شكسته شده، اما امروز 
از همين ديوارهای شكسته سوز و سرمای روزهای 
سخت احساس می شود. با اين وجود همانگونه كه 
زمستان هميشگی نيست دوره بحران اقتصادی نيز 

هميشگی نخواهد بود. 

بهار و تابستان اقتصادی سهم شركت هايی خواهد 
شد كه موفق شوند زمستان سرد را پشت سر بگذارند 
و شركت هايي از اين دوره سخت گذر خواهند كرد 
كه شالوده هاي پايداري داشته باشند و نسبت به بقيه 

رقبای خود عمكرد بهتری از خود نشان دهند. 
شركت تام ايران خودرو در زمستان هاي گذشته 
نشان داده كه از همين شركت هاي محكم و سخت 
جان است و توانمندي ايستادگي در ميان بحران ها 

را خواهد داشت. 

تغيير سازماندهي و تيم بندي مجدد معاونت توسعه 
بازار شركت تام، نقطه شروع صف آرايي در برابر 

فرصت هاي پر از ابهام سال جاري بود.
به  شركت،  مهندسي  خبرگان  شدن  اضافه  با 
تيم هاي توسعه بازار، دورخيز بزرگي در جهت ايجاد 
هم افزايي شكل گرفت كه نتيجه آن تعريف دوباره 
حوزه هاي فعاليت تام با توجه به تخصص ها و مزيت 
هاي منحصر به فردي بود كه تجربه ارائه خدمات 

در آن ها درتام به مرحله بلوغ و تكامل رسيده بود. 

در ادامه، رويكرد هاي توسعه بازار تام در سالي كه 
گذشت همچنين برنامه هاي درحال پيگيري براي 

سال پيش رو، تشريح شده است.

تنوع بخشيدن به بازارها 
 با توجه به اينكه اندوخته تجربيات تام با سرمنشا 
اجراي پروژه هاي ملي ايران خودرو شكل گرفته و 
با توجه به اينكه صنعت خودروسازي، از صنايع مادر 
در حوزه توليد و مونتاژ است، مي توان به درستي 

در  توانمندي هاي تخصصي موجود  ادعا كرد كه 
تام، مي تواند در تمامي صنايع توليدي موجود در 
كليدي  تخصص هاي  شود.  گرفته  كار  به  كشور 
مانند اتوماسيون هاي پيشرفته، مانيتورينگ، طراحي 
و اجراي انواع مكانيزم هاي انتقال مواد به صورت 
اتوماتيك همچنين قابليت هاي طراحي و مهندسي 
شركت در تاسيسات مكانيكي و الكتريكي، موقعيت 
ممتازي را براي تام ايجاد مي كند كه مي تواند با 
اندكي تطابق، اين گونه خدمات تخصصي را به بازه 

گسترده اي از صنايع ارايه دهد. در اين ميان مشتريان 
فعلي تام كه سابقه همكاري با آنها در هريك از 
شمار  به  تام  افتخارات  از  تخصصي  حوزه هاي 
مي رود، از باالترين اولويت برخوردار بوده و شركت 
تام آمادگي اين را دارد تا براي هرگونه نياز جديدي 
ارايه  به  شود،  شناسايي  ايشان  مجموعه  در  كه 
خدمات جديِد متناظر پرداخته و از اندوخته تجربيات 
از همكاري هاي  خود در بخش هاي گسترده تري 

كنوني خدمت رساني كند.   

كد: 92010

توسعه بازار تـام در فصول اقتصادي

تام نامه ـ ساره منطقي)معاونت فروش و توسعه كسب و كار( : گفته مي شود كه شرايط اقتصادی مانند 
فصل هاي چهارگانه ي يك سال است. تابستاِن اقتصادی دوره رونق و پر ثمره است، پاييز اقتصادی 
دورانيست كه ركود آغاز مي گردد، زمستان اقتصادی دوره بحران هاست و بهار اقتصادی دوره بهبود و حركت 
به سوي رونق دوباره است. اين چهار دوره اقتصادی مانند چهار فصل سال يكی پس از ديگری فرا می رسند. 

و كسب و كارها بايد برای مواجه با هر يك استراتژی مناسب هر دوره را در زمان مواجه بكار گيرند. 

تام در سال97تام در سال97
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نگاهي به پروژه هاي

طراحي،  رستوران،  اداري  ساختمان  اجراي  بخش  سه  داراي  پروژه 
و  استراكچر  اجراي  و  خط   EMS تجهيزات  راه اندازي  و  نصب  تامين، 
پلتفرم خط انتقال بدنه، تامين، نصب و راه اندازي تجهيزات EMS خط 

انتقال بدنه است.

 خط انتقال و پروسه درب
از آن نصب  انتقال درب و پس  تقويت سقف و اجراي تيرريزي خط 
از  درها  جداسازي  جهت  منيپوالتورها  و   EMS تجهيزات  مكانيكال 
بدنه هاي رنگ شده و انتقال براي مونتاژ تجهيزات مرتبط روي هر در و 
نصب مجدد درها روي همان بدنه اوليه كه  از آن جدا شده اند، به انجام 
بهبود  درها،  تجهيزات  مونتاژ  كيفيت  افزايش  موجب  امر  اين  كه  رسيد 
مونتاژ  پروسه  ايستگاه  كاهش  و  خودرو  داخلي  تجهيزات  نصب  كيفيت 
نسبت به گذشته مي شود. نصب 6 دستگاه الواتور انتقال هنگرهاي در به 

هر بخش از مسير نيز جزيي از اين تجهيزات است.

 خط انتقال بدنه
اجراي  بدنه،  انتقال  خط  پلتفرم  استراكچر،  اجراي  سقف،  تقويت 
 EMS تيرريزي خط انتقال بدنه و پس از آن نصب مكانيكال تجهيزات
نيز موجب بهبود كيفيت مونتاژ و كاهش ترافيك لجستيكي در سالن توليد 
مي شود كه براي انتقال بدنه در هر مسير دو دستگاه الواتور چهار ستونه 
نصب خواهد شد .الزم به ذكر است الواتور چهار ستونه براي انتقال بدنه 
و با توجه به محدوديت هاي خاص سالن تريم يك  براي اولين بار توسط 

مهندسين شركت تام طراحي و اجرا مي شود.
» سالن مونتاژ يك « از سالن هاي قديمي ايران خودرو است كه قديمي 

بودن آن باعث بروز مشكالت متعددي در راستاي اجراي پروژه شد.
از جمله مي توان به عدم امكان بارگذاري به كف سالن به علت نبود 
كف ساز مناسب  و وجود كانال آدم رو دقيقا در محل ايجاد فونداسيون هاي 

پلتفرم خط انتقال بدنه، ساختمان اداري و رستوران اشاره كرد كه كارفرما  
هم اطالعات دقيقي از آن نداشت و اين امر موجب تغيير در نوع و  ابعاد 
فونداسيون و ستون هاي ساختمان اداري و پلتفرم خط انتقال بدنه و در 
بخش  اين  در  پيش بيني ها  از  بيشتر  بسيار  زمان  و  هزينه  نتيجه صرف 
شد همچنين از جمله مهمترين و تاثيرگذارترين مواردي كه مي توان به 
آن اشاره كرد، عدم مقاومت كافي سقف سالن جهت اجراي تيرريزي و 
نصب تجهيزات خط EMS بود كه براي اين موضوع هم با بررسي هاي 
صورت گرفته توسط  همكاران طرح تقويت سقف آماده شد و پس از اخذ 
تاييد كارفرما از ابتداي سال 97 عمليات اجرايي در شيفت غير توليدي 

سالن آغازشد.
از نقاط قابل توجه و مثبت دراين پروژه مي توان به تامين تجهيزات 
خارجي اشاره كرد كه قبل از نوسانات شديد ارزي و اعمال تحريم هاي 
 EMS خطوط  تجهيزات  تمامي  خارجي،  تامين  محدوديت هاي  جديدو 

تامين و به محل اجراي پروژه منتقل گرديد.
شد،  آن  دريافت  به  موفق  مناقصه  در  شركت  با  تام  كه  پروژه  اين 
پيش بيني مي شود تا پايان تعطيالت تابستاني سال 1398 تحويل كارفرما 

شود.
از ويژگي هاي حايز اهميت اين پروژه مي توان به بهبود كيفيت مونتاژ 
خودروهاي توليدي، كاهش ترافيك لجستيكي در سالن مونتاژ، افزايش 
ظرفيت توليد سالن به 40 دستگاه در ساعت، امكان توليد خودرو هاي 
جديد گروه پژو با ظرفيت بيشتر، ايجاد سيستم kitting در خط پروسه و 
حذف پالت چيني كنار خط توليد و امكان توليد آپشن هاي بيشتر بر روي 
يك خودرو، جلوگيري از آسيب به خودروهاي توليدي با توجه به ايجاد 
خط انتقال بدنه و عدم حركت خودرها در سالن توسط نيروهاي  توليد 
و امكان كنترل بهينه  و شناسايي دائم موقعيت  هنگرهاي بدنه و در با 

استفاده از سيستم cobus اشاره كرد.

داخلي سازي
 به دليل شرايط ويژه تحميل شده به كشور بر اثر تحريم هاي اقتصادي و به 
خصوص محدوديت هاي ايجاد شده در تصفيه پرداخت هاي ارزي، تامين تجهيزات 
از كشورهاي خارجي با موانع بسياري روبه رو شده است و در برخي موارد حتي 
غيرممكن شده ولي در كنار سختی های فراوانی كه در دوران های ركود و بحران 
پيش پای شركت ها قرار می گيرد، فرصت های نابی هم خلق مي شود كه در صورت 
پيش بينی درست و آمادگی الزم می توان از اين فرصت های طاليی استفاده كرد. 
به عنوان نمونه از رويكردهايي كه در سال جاري در تمامي حوزه هاي صنعت 
ايران به عنوان راه جايگزين تامين از خارج به آن پرداخته شده »داخلي سازي« 
است. صنايع استراتژيكي همچون صنايع هوايي، صنعت نفت و گاز و پتروشيمي 
با توجه به تجربيات پيش از تحقق برجام، كميته هاي تخصصي ويژه اي تشكيل 
داده اند كه در آنها با شناسايي نقاط بحراني اين صنعت، به امكان سنجي داخلي سازي 

قطعات و نرم افزارها پرداخته مي شود.
شركت تام با توجه به پايه هاي مستحكم و ريشه دار مهندسي خود مي تواند 
از پرچمداران اين حوزه باشد. با توجه به اينكه استراتژي انتقال تكنولوژي و 
داخلي سازي از همان ابتداي تاسيس شركت از رويكردهاي اصلي بنيانگذاران بوده 
و پلتفرم مغزافزاري و سخت افزاري آن در زيرساخت هاي تام نهادينه شده، فرصت 
ارزشمندي براي ايفاي نقش و ارائه خدمات در اين صنايع براي تام وجود خواهد 
داشت كه در حال مذاكره و پيگيري است. به عالوه در بخش خدمات نيز رويكرد 
»داخلي سازي« مي تواند تعبير ويژه اي را منتج شود كه شامل جايگزيني نقش هاي 
نظارتي و راهبري تكنولوژها و صاحبان دانش خارجي در فرآيندهاي اجراي پروژه 
باشد. در اين رويكرد تام قابليت اين را داشته كه در حوزه هاي تخصصي خود 
جايگزين شركت هايي شود كه به دليل محدوديت هاي پيش آمده به خاطر 
تحريم ها، ناچار به ترک كشور شده اند. شركت تام در سال هاي گذشته بارها 
تجربيات مشابهي در پروژه هاي خطوط توليد ايران خودرو و انبار مكانيزه پتروشيمي 

شهيد تندگويان داشته و از همگي سربلند بيرون آمده است.  

نوسازي و ارتقا
 با توجه به ساختار قديمي صنعت ايران و عمر باالي تجهيزات و بهره وري 
پايين آنها همچنين عقب ماندگي تكنولوژي هاي موجود نسبت به فناوري هاي 
روز جهان به دليل تحريم ها، ارتقا و بهبود راندمان خطوط توليد موجود از طريق 
روش هاي نوسازي، مي تواند راه كار خردمندانه اي براي شرايط فعلي كشور باشد. به 
خصوص با در نظر گرفتن اين حقيقت كه سرمايه گذاري مورد نياز براي پروژه هاي 
نوسازي به مراتب كمتر از سرمايه گذاري جهت تامين و راه اندازي يك خط توليد 
جديد خواهد بود. از موضوعات قابل تمركز در اين حوزه مي توان به بهينه سازي 
از  استفاده  و  توليد  اتوماسيون خطوط  ارتقاي سطح  انرژي همچنين  مصرف 
سيستم هاي مانيتورينگ و هوشمندسازي است. موضوعات قابل پيگيري براي 
تام در بخش بهينه سازي مصرف انرژي، پايش مصارف در صنايع مختلف بوده و 
تدوين راه كارهايي جهت كاهش مصارف، هدف نهايي آن خواهد بود. به صورت 
همزمان، با الگوگيري از سيستم هاي به روز جهاني كه جهت استفاده بهينه از منابع 
خود اقدام به رديابي مصارف و منابع خود كرده و با استفاده از مراكز تصميم گيري 

اتوماتيك و هوشمند، با مديريت منابع خود در صرفه جويي و تخصيص بهينه 
اين منابع، راه كارهاي بسيار موثري را به سيستم خود ارايه مي دهند، مي توان ارايه 
خدمات مبتني بر اين گونه سيستم ها را نيز با استفاده از نرم افزار منحصر به فرد 
»تام اسكادا« در اختيار فعاالن صنعت قرار داد. در همين راستا در سالي كه گذشت 
پروژه مانيتورينگ حامل هاي انرژي ايران خودرو از برجسته ترين پروژه هايي بود كه 

توسط شركت تام در صنعت ايران اجرا و راه اندازي شد.

آینده نگري
 با آگاهي از حقيقت كه زمستان هاي اقتصادي هميشگي نيست، همواره در 
بحران ها مي بايست نيم نگاهي هم به بهارهاي محتمل پيش رو داشت. در جهاِن 
بيرون از تحريم هاي ايران، انقالبي در جريان است؛ سومين انقالب صنعتي جهان 
كه دارد عناصر سازنده هرم ثروت را با پديده »هوشمندسازي« به ترتيبي جديد از نو 
مي چيند. مكانيزم هاي به روز جهاني، براي استفاده بهينه از منابع خود اقدام به رديابي 
مصارف و منابع خود كرده و با استفاده از مراكز تصميم گيري اتوماتيك و هوشمند، 
با مديريت منابع خود در صرفه جويي و تخصيص بهينه اين منابع، راه كار هاي بسيار 
موثري را به سيستم خود ارايه مي كنند. هوشمندسازي طيف گسترده اي از خدمات 
را در بر مي گيرد. از سطوح كالني مانند شهر هوشمند گرفته تا شبكه هاي توزيع 
انرژي در منطقه و حمل نقل شهري و يا حتي مديريت تجهيزات يك سازمان.
در اين ميان، ترويج فناوري هاي مدرن و high-tech از جايگاه ويژه اي برخوردار 
خواهند بود. با توجه به لزوم پياده سازي تكنولوژي هاي روز جهان در كشور، حتي 
در شرايط تحريم، شركت تام همواره به توسعه تخصص هاي خود در فناوري هاي 

روز جهان و پياده سازي آنها در صنايع استراتژيك كشور پرداخته است.
شركت هايي كه مي خواهند رشدي سريع و سودي كالن داشته باشند، بايد از 
عدم تعادل هاي ناشي از تغييرات محيطي و تحوالت فن آوري بهره برداري كنند. 
شركت تام به خوبي اين موضوع را دريافته و به موقع، براي حداكثر بهره برداري 
از فرصت هاي پيش رو، ترويج خدمات مبتني برIndustry 4.0، هوشمندسازي و 
IoT را از سرفصل هاي اصلي براي توسعه كسب و كارهاي جديد در شركت قرار 

داده است.

كد: 92011

معاونت خودرویي در سال 97

پـروژه خط درب و بدنه سالن تريم 1

خدمات  انجام  خودرويي(:  حجاريان)معاونت  علي  ـ  تام نامه 
مهندسي طراحي، تامين تجهيزات، انجام كارهاي نصب، تست 
و راه اندازي خط پروسه و انتقال درب و خط انتقال بدنه به همراه 
افزايش  هدف  با  معارضات  رفع  و  رستوران  و  اداري  ساختمان 
ظرفيت توليد سالن مونتاژ شماره يك ايران خودرو  به 40 دستگاه 

در ساعت در حال انجام است.

تام در سال97تام در سال97
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تام نامه ـ روشنك قادري)معاونت خودرويي(: افزايش ظرفيت 
چسب زني رباتيك شيشه هاي جلو و عقب خودروهاي پژو پارس 
تجهيزات  كيفي  ارتقا  و  خراسان  خودرو  ايران  شركت   405 و 
اين ايستگاه از جمله ميزهاي سنترينگ مهمترين هدف تعريف و 
اجراي پروژه »افزايش ظرفيت چسب زني خراسان«  بوده است. با 
برنامه ريزي هاي انجام شده در اسفند ماه تحويل قطعي اين پروژه 

انجام مي شود.
فاز اوليه پروژه شامل طراحي، تامين و نصب و راه اندازي ميزهاي سنترينگ، 
ميزبرگردان جديد، ميز برگردان اصالح شده، گير پمپ، استند ربات و تابلوي 
كنترلي با تالش و همت كارشناسان تام، در مدت زماني كوتاه در تعطيالت 
تابستاني سال 1397 در سايت ايران خودرو خراسان نصب و راه اندازي شد. 
برنامه نويسي ربات و برنامه Multiprog نيز توسط كارشناسان پروژه در اين 

بازه زماني اجرا شد.
با وجود عدم نصب و راه اندازي اقالم ايمني و گان ربات،تحويل موقت در 
شهريور 1397 انجام و مقرر شد، به محض تامين اقالم كسري، اين اقالم 

نصب و راه اندازي شوند.
افزايش  آن  تبع  به  و  ارز  انتقال  ارز، مشكالت  نرخ  افزايش  به  توجه  با 
مشكالت تامين كاال از شركت هاي خارجي، تأمين اقالم اين پروژه نيز نظير 
اقالم Safety، اقالم نيوماتيك )فستو( و گان ربات با مشكالت متعددي روبرو 
شد كه به دليل تاخير بسيار طوالني و نارضايتي و فشار مضاعف كارفرما، 

تصميم به جايگزيني اقالم Safety با تجهيز مشابه ايراني و تامين اقالم 
نيوماتيك از بازار داخلي گرفته شد. با انجام مذاكرات، رضايت كارفرما در 
تغييرات پيش آمده برآورده شد.  با راه اندازي پروژه افزايش ظرفيت چسب زني 
خراسان، ظرفيت توليد از 23 دستگاه به 30 دستگاه افزايش يافته و كيفيت 

كاركرد ايستگاه بدليل ارتقاي تجهيزات بهبود خواهد يافت.   
با توجه به اينكه ايستگاه موجود توسط شركت تام )گروه صنايع مكانيك 
و رباتيك( اجرا شده بود، پروژه ارتقاي اين ايستگاه نيز پس از اخذ پروپوزال و 

انجام مذاكرات به شركت تام واگذار شد.
در اين پروژه تالش شد در زمان كوتاه و با امكانات موجود، تجهيزات 
ايستگاه ارتقا يافته و عالوه بر باال رفتن كيفيت انجام چسب زني كه فرايند 
بسيار مهمي در سالن تزيينات است، نرخ توليد نيز افزايش يابد. استفاده از 
درس آموخته هاي پروژه هاي قبلي گروه در اين زمينه، مهمترين عامل طراحي 
بهينه و اجراي اقتصادي پروژه است. در راستاي رضايت مشتري، تالش شد با 
وجود مشكالت عديده تامين اقالم، جايگزيني اقالم با كسب رضايت كارفرما 

انجام پذيرد و كمترين آسيب فني به پروژه وارد شود.

تام نامه ـ محمد مهدوي)معاونت خودرويي(: باتوجه به تنوع و 
افزايش ظرفيت توليد خودروهاي شاسي بلند شركت ايران خودرو، 
توسعه اين خط در دستور كار گروه صنعتي قرارگرفت. هدف از 
اجراي اين پروژه افزايش ظرفيت و توليد انواع خودروي SUV در 

خط مونتاژ2 براي ظرفيت 14 بدنه در ساعت است.

اين پروژه در سه فاز نصب و راه اندازي تجهيزات اسلت 
كانواير خط تريم، تجهيزات منطقه PBS  و تجهيزات خط 

EMS و خط فاينال به انجام رسيد.
با شدت گرفتن تحريم ها طی سال جاری و انصراف 
تامين كنندگان خارجی از تامين تجهيزات خط EMS اين 
مهم برای اولين بار به همت كارشناسان شركت تام ايران 
خودرو داخلی سازی شد. در حال حاضر مراحل طراحی به 

اتمام رسيده و ساخت تجهيزات در حال انجام است.
همزمان با شروع فاز تامين پروژه، افزايش بی رويه قيمت 
اوليه مديريت  افزايش قيمت های مواد  آن  تبع  به  و  ارز 
،حذف  بدين منظور  بود  ديگر  پيش روی  بودجه چالش 
پيمانكاران نصب در دستور كار قرار گرفت  و نصب و 
راه اندازی تجهيزات فاز دوم توسط تيم نصب تام انجام شد. 

مزاياي اين طرح افزايش ظرفيت توليد و حداقل تغييرات روي تجهيزات 
موجود جهت رسيدن به ظرفيت موردنظر است.

اين پروژه به صورت اجرايي از تيرماه 1397 آغاز شده و پيش بيني مي شود 
تا شهريور 1398 به پايان برسد.

شركت تام با ارايه بهترين پيشنهاد فني- ريالي در مناقصه اين پروژه برنده 
شد. تجهيز سنكرونايزر حذف و الواتور به گونه ای كه مستقيما بدنه بر روی 
كانواير اسلت عريض در حال حركت قرار می گيرد، طراحی شد. اين خط شامل 
اولين اسلت كانواير عريض داراي استند جهت حمل بدنه های بدون چرخ  در 
ورودی سالن تريم است همچنين سنكرون كردن خط EMS با كانوايرهای 

زمينی نيز از ويژگی های بارز طراحی اين خط محسوب مي شود.

پروژه »افزايش ظرفيت چسب زني 
خراسان« تا پايان اسفندماه تحويل 

قطعي مي شود

كد: 92012

كد: 92013

تام نامهـ  سيد ابراهيم عباسي)معاونت خودروييـ  سيستم هاي 
انتقال مكانيزه(: كارخانه مشترك ايران خودرو و بخش خصوصی 
جمهوری آذربايجان كه با هدف توليد اوليه ساالنه 10 هزار دستگاه 
خودرو طراحي شده، از ابتداي سال 97 راه اندازي و در همين سال 
پس از سپري شدن مراحل مختلف تحويل كارفرما شد. اين سايت 
در شهر كوچك نفت چاال در حد فاصل شهرهاي آستارا و باكو اجرا 
شده است كه با توجه به برنامه دولت آذربايجان براي توسعه اين 

منطقه، اين پروژه براي ايشان بسيار حائز اهميت بود.
پس از نصب تجهيزات مربوط به خط دنا در تابستان 97 ، اولين خودروی دنا 
در جشن افتتاحيه سالن در 9 فروردين ماه،  با موتور EF7 در سايت نفت چاله 
آذربايجان با كيفيت مطلوب توليد شد و در ادامه با اجرای موفق چرخه كيفی 
اين محصول، سالن وارد فاز تجاري شده و يك گام بلند در مسير توليد خودروي 

دناي ايراني در بازار كشور آذربايجان برداشته شد.
اين افتخار در حالی رخ داده كه بازار خودرو آذربايجان، در اختيار شركت های 
بزرگ و بين المللی سازنده خودرو بوده و علي رغم اين مساله و  به واسطه 
استقبال مردم اين كشور از محصوالت ايران خودرو، آينده اي خوبي در انتظار 
اين سايت  توليدي است. مهندس سيد ابراهيم عباسي ـ مدير پروژه سايت 

خودروسازي ايران خودرو آذربايجانـ  با اشاره به اتمام مراحل نهايي كار سايت 
خودروسازي آذربايجان، گفت: هم اكنون توليد تجاري در سايت خزر در حال 

انجام است و محدوديتي نيز براي توليد و فروش خودرو وجود ندارد. 
وي افزود: در مجموع كليه تجهيزات اين كارخانه خودروسازي به جز هواساز 
كابين رنگ ، نصب، راه اندازي و تحويل شده است. برخي چالش هاي ارزي در 
اين خصوص مانع از تامين اين تجهيز شده است كه در حال بررسي راه ها و 

روش هاي مختلف جهت برطرف شدن آن هستيم.
با راه اندازي خط مونتاژ محصوالت ايران خودرو در آذربايجان،  اين كشور به 
عنوان پايگاه صادراتي ايران خودرو در منطقه محسوب و توليدات ايران خودرو 
از طريق آن به ساير كشورهاي همسايه صادر مي شود. تاكنون بيش از هزار 
دستگاه خودروی دنا، دنا پالس و سمند توليد و به بازار اين كشورعرضه شده 
است. درحال حاضر برنامه توليد پژو پارس اتوماتيك نيز كه در دستور كار قرار 
داشت با اتمام مراحل اصالحات مد نظر در تجهيزات توسط كارفرما، پايان 

گرفته و خط آماده توليد پژو پارس اتوماتيك است. 
خودروهايی كه در اين كارخانه توليد و به بازار منطقه عرضه می شود مطابق 
با استانداردهای روز و استاندارد يورو پنج خواهد بود همچنين توليد قطعات اين 
خودروها در جمهوری آذربايجان برنامه ريزی شده و با سرمايه گذاری بخش 
خصوصی اين شركت ها تاسيس و در آينده نزديك ساخت قطعات نيز در 

جمهوری آذربايجان انجام خواهد شد.
سايت توليد ايران خودرو در نفت چاله آذربايجان، در فروردين 97، هم زمان با 
سفر رياست جمهورری به اين كشور افتتاح شده و توليد آزمايشی انواع خودروی 
سواری در اين سايت، چند ماه بعد يعني از اوايل مهرماه آغاز شد. اين سايت با 
ظرفيت توليد 6 هزار دستگاه در سال افتتاح شد كه قابليت افزايش تا 30 هزار 

دستگاه در سال با توليد در سه شيفت كاري را دارد.
با توجه به تجربه پروژه كرمانشاه و با بهره گيري از آن،  تجهيزات سايت خزر 
بهينه تر طراحي شده و ساخت آن نيز با رفع برخي از ايرادهاي قبلي با كمترين 
اشكال انجام پذيرفت، به نحوي كه در سايت و در حين نصب و راه اندازي و در 
ادامه در حين عبور از مراحل كيفي مختلف، كمترين مورد اشكال و ايراد گزارش 
شد. از جمله مي توان به اصالح هنگرها، اسكيد و كانواير اين خط اشاره كرد. 
همچنين با توجه به اهميت حمل به واسطه مسافت طوالني و نيز عبور از مرز 
دو كشور،  طراحي به گونه اي انجام شد كه قابليت چيدمان بهتر بر روي تريلي 
و نيز قابليت حمل با احتساب كمترين جاي اشغال شده را داشته باشند.  برخي 
از تجهيزات حجيم نيز در محل سايت و با توجه به امكانات موجود در شهر 

نفت چاال ساخته شد.

توليد خودرو در ساحل غربي خزر به ثمر نشست؛

شركت خودروسازی خزر يك گام 
بلند رو به جلو

تام نامهـ  وليجان قياسوند)معاونت امور پروژه ها(: با نصب دستگاه 
پرس ضايعات جديد، تناژ توليدي پرس هاي ضايعات از 50 تن به 

70 تن در ساعت افزايش يافت.
با توجه به پيش بيني هاي مربوط به افزايش ظرفيت توليد سالن پرس ايران 

خودرو، نياز به تعويض پرس ضايعات قديمي اين سالن و جايگزين كردن آن با 
پرسي با تناژ توليدي بيشتر در دستور كار قرار گرفت. مراحل اجراي كار شامل 
انتخاب تامين كننده مناسب، طراحي فونداسيون جديد، دمونتاژ پرس قديمي،  
تخريب فونداسيون قبلي، خاكبرداري و اجراي فونداسيون جديد و در نهايت مونتاژ، 
نصب و راه اندازي پرس جديد بود.  باتوجه به بهره وري باال از دستگاه، انتخاب 
تامين كننده از حساسيت بااليي برخوردار بود كه اين مهم با وسواس زياد از بين 

هفت تامين كننده، انجام شد. 
همچنين با توجه به مونتاژ، نصب و راه اندازي پرس جديد در تعطيالت نوروز، 
طراحي فونداسيون، دمونتاژ پرس قديمي،  تخريب فونداسيون قبلي، خاكبرداري و 
اجراي فونداسيون جديد در مدت زمان كوتاهي )كمتر از يك ماه( و مراحل حمل 
زميني، ترخيص از گمرک  و تحويل پرس در سايت كارفرما در مدت زمان فشرده 
يك ماهه انجام پذيرفت.  اجراي اين پروژه در بازه زماني كمتر از 14 ماه از ابتداي 
سال 96 تا ارديبهشت 97 انجام شد. باتوجه به تخصصي بودن كار و توانمندي 
مهندسين تام در انجام پروژه هاي مشابه، اين مهم به صورت ترک تشريفات به 
شركت تام واگذار شد. با توجه به موقعيت قرارگرفتن پرس در سالن،  كانواير و 
پرس ضايعات مجاور دستگاه نبايد جابجا در تجهيزات مجاور انجام مي شد و 
فضاي كمي براي اجراي پروژه وجود داشت. از ويژگي هاي بارز اين اجرا، خوراندن 

دستگاه پرس ضايعات جديد و فونداسيون آن با سيستم قبلي بوده است.

افزايش ظرفيت توليد سالن پرس 
ايران خودرو

كد: 92014

كد: 92015

     افزايش ظرفيت توليدخودروهاي 
شاسي بلند شركت ايران خودرو

تام در سال97تام در سال97
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در  مونتاژ  سالن  رنگ  گالري  الواتورهاي  نصب  با  اجرايي  عمليات 
تعطيالت تابستاني 96 به مدت هشت روز كاري و به صورت شبانه روزي 
برگشت سالن  و  رفت  قرار گرفت سپس خط  بهره برداري  مورد  و  آغاز 
نصب،  آبان ماه  در  شيفت  سه  صورت  به  كاري  روز  چهار  طي   PBS
 PBS راه اندازي و بهره برداري شد. در روزهاي آتي نيز، مابقي تجهيزات
نصب و راه اندازي شد. همچنين نصب و راه اندازي وسنكرون تاويور و 
جابجايي درايو، اصالح خط هوايي و سنكرون نهايي در تعطيالت نوروز 
  EMS 97 انجام شد. نصب و راه اندازي و برنامه نويسي هنگرهاي خط

نيز درحين توليد انجام پذيرفت.
بزرگترين چالش اين پروژه، اجراي آن، همزمان با توليد بود. با توجه 
بدون  اندازي تجهيزات  راه  و  بودن سالن، مي بايست نصب  توليدي  به 
انجام  شيفت(   سه  بصورت  هم  )آن  توليد  در  وقفه  كوچكترين  ايجاد 

مي شد.
ايران خودروخراسان،  با توجه به موقعيت جغرافيايي سايت  همچنين 
بازار  به  امكان دسترسي  نوروز، عدم  تعطيالت  در  كار  از  انجام بخشي 
نيازمند  از تعطيالت،  بارترافيكي قبل  تامين متريال و محدوديت  جهت 
هماهنگي گسترده در ساخت و تحويل به موقع تجهيزات به سايت بود.
خط  درايو  عدد  سه  كردن  سنكرون  پروژه،  اين  بارز  ويژگي هاي  از 
هوايي با تاويور- درايو خط زميني كه توسط شركت تام طراحي، ساخت 

و نصب شده بود- در ايستگاه اتصال موتور به بدنه خودرو بود كه براي 
اولين بار در سايت هاي ايران خودرو اتفاق افتاد كه يكي نمونه هاي بارز 
كارهاي خالقانه بود. از ديگر نمونه كارهاي خالقانه مي توان به نصب 
از  استفاده  بدون    EMS خط  هنگرهاي  برنامه نويسي  و  راه اندازي  و 

سوپروايزر خارجي و انجام آن از سوي كارشناسان تام اشاره كرد.
امكان  انتقال،  خطوط  تجهيزات  به روزآوري  و  تغييرات  اعمال  با 
افزايش ظرفيت به 30 دستگاه در ساعت )ناخالص( وجود دارد. مزاياي 
انتقال موجود و حداقل  افزايش كارايي تجهيزات  اين طرح،  از  استفاده 
تغييرات روي تجهيزات انتقال جهت رسيدن به ظرفيت مورد نظر است.
زماني  مقاطع  در  فقط  پروژه  انجام  سالن،  بودن  توليدي  به  توجه  با 
در  كاري  روز   45 حدود  طي  كاري  پروسه  و  بود  پذير  امكان  محدود 
فواصل زماني مختلف به پايان رسيد. باتوجه به تخصصي بودن كار و 
توانمندي مهندسين تام در انجام اين پروژه، اين مهم به صورت ترک 

تشريفات به تام واگذار شد.

اجراي پروژه افزايش ظرفيت خط تريم 
شماره يك سايت ايران خودرو خراسان

رسول  عليپور،  سيدصادق  موحدنسب،  حسن  ـ  تام نامه 
قبلي  توليدات  يكنواختي  به  توجه  با  خودرويي(:  فالحي)معاونت 
خانواده پژو 206 و 207 طي ساليان گذشته و نياز به ايجاد تنوع 
جديد روي خودروهاي اين خانواده، طراحي سقف پانوراما بر روي 
مدل هاي صندوقدار و بدون صندوق پژو 207 توسط ايران خودرو 
انجام گرفته است.در اين ميان شركت تام نيز عهده دار طراحي، 
ساخت،  خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات الزم توليد در سالن 

بدنه سازي و تزيينات شده است.

 سالن بدنه
و  به جيگ  مربوط  بدنه سازي شامل سه بخش  در سالن  پروژه  اجراي 
فيكسچر، تجهيزات رباتيك و سيستم كنترل است. با توجه به اجراي پروژه 
در يكي از اصلي ترين خطوط توليدي ايران خودرو و لزوم حفظ كيفيت و تيراژ 
توليدات قبلي، كليه طراحي ها با در نظر گرفتن چند كاره بودن تجهيزات جديد 

انجام گرفته است. 
در بخش جيگ و فيكسچر، يونيت هاي دوكاره، پالت هاي دقيق مجموعه 
سقف و استندهاي دقيق زيرپالت ساخته شده اند و در ايام تعطيالت تابستاني 

قسمتي از تجهيزات نصب و اولين بدنه ها توليد شده اند.
ربات جديد در خط،  دو  پروژه شامل نصب  اسكوپ  رباتيك،  در بخش 
طراحي گريپر دوكاره سقف، طراحي و مدل سازي چيدمان جديد و تيچ مجدد 
ربات ها بعد از اعمال تغييرات بود. با طراحي و مدل سازي ايستگاه هاي خط 
RESPOT، طبق پيشنهاد تام با جابجايي موقعيت دو دستگاه ربات و اعمال 
تغييرات برنامه نويسي در سه ايستگاه توسط بخش نگهداري و تعميرات، نصب 
يك دستگاه ربات منتفي شد و اين ربات به عنوان ربات يدكي خط به ايران 
خودرو تحويل داده شد. در ايستگاه اصلي جوشكاري سقف نيز با جابجايي 
ربات هندلينگ ژئوگريپر سقف، مشكل عدم دسترسي ربات به گريپر جديد 

مرتفع و عملكرد ربات بهينه شد. 
طراحي و اجراي سيستم هاي استاندارد ايمني مورد نياز توليد و ارتباط تمام 
تجهيزات جديد پروژه با خط موجود، در بخش سيستم كنترل پروژه انجام و 

به بهره برداري رسيده است.

 سالن مونتاژ
اجراي پروژه در سالن مونتاژ شامل دو ايستگاه »چسب زني و نصب رباتيك 
شيشه جلو و شيشه سقف خودرو« و » چسب زني و نصب با تجهيزات به 

صورت دستي)Back up(«  است.

 ايستگاه چسب زني و نصب رباتيك شيشه جلو و شيشه 
سقف خودرو

اين ايستگاه در كنار خط اصلي سالن تزيينات بدنه هاي خانواده 206 نصب 
و راه اندازي خواهد شد كه شامل تجهيزات انتقال شيشه براي گيرش مناسب 
ربات، ربات )حمل شيشه، چسب زني شيشه، حمل تجهيزات ويژن( به منظور 
نصب شيشه سقف، تجهيزات انتقال چسب و كنترل دقيق مواد به منظور 

چسب زني و سيستم ويژن به منظور تشخيص انحراف بدنه است.
 دراين ايستگاه يك دستگاه ربات، به منظور حمل شيشه توسط تولينگ 
طراحي شده كه سيستم ويژن نيز بر روي آن نصب خواهد شد همچنين براي 

شيشه هاي ريجكتي ميزهاي پورتابل طراحي شده است.
براي شناسايي بدنه هاي پانوراما در سه ايستگاه قبل، سيستم تشخيص 
بدنه ها براي اعالم به اپراتور نصب مي شود تا اپراتور شيشه مورد نظر)شيشه 

بدنه صندوقدار/ شيشه بدنه هاچ بك( را بارگذاري كند.
با نصب سنسورهايي، تشخيص بدنه پانوراما از طريق سامانه كنترل مركزي 

تشخيص داده خواهد شد. با توجه موجود بودن ربات نصب شيشه جلو خانواده 
206 در خط فعلي سالن تزيينات، طراحي ها بر اساس چندكاره كردن انجام 
شد به طوري كه بدون عدم تداخل به صورت همزمان دو ربات لود شيشه جلو 
و سقف پانوراما را انجام خواهند داد. طي تعطيالت نوروز و تعطيالت تابستاني 
97 فعاليت هاي ايجاد برنامه تيچ چسب زني  و نصب شيشه جلو، ايجاد برنامه 
جديد به منظور تشخيص انحراف بدنه پانوراما در سيستم ويژن، ايجاد برنامه 
جديد در كنترلر ربات و PLC، نصب سنسورهاي تشخيص بدنه در ايستگاه، 
چسب زني و نصب شيشه هاي جلو خودرو پانوراما، اصالح ديواره هاي ايستگاه 
براي نصب تجهيزات، رفع معارضات ايستگاه چسب زني )انتقال سيستم 
چسب زني و كنترلي ايستگاه زه رانا به منطقه ديگر سالن( و راه اندازي و 
تحويل مجدد ايستگاه به تعميرات سالن مونتاژ4، نصب ديواره اصلي ايستگاه 

و نصب استند ربات طبق لي اوت نهايي انجام شد.

صورت  به  تجهيزات  با  نصب  و  زني  چسب  ايستگاه   
(Back up(دستي

اين ايستگاه شامل دو بخش استراكچر منيپوليتور و نصب و راه اندازي 
تجهيزات چسب زني و نصب شيشه بوده كه نصب استراكچر منيپوليتور بر 
روي سازه سقف سالن در ايام نوروز97 انجام شد و نصب تجهيزات چسب زني 
و نصب شيشه)ميز چسب زني، ميز برگردان شيشه، پمپ چسب زني با متعلقات 
آن، منيپوليتور و تولينگ حمل شيشه خورو( در ايام تعطيالت تابستاني انجام و 
پس از آن راه اندازي شد. بعد از تست، توليد تجهيزات و آموزش پرسنل ايران 

خودرو، اين قسمت از پروژه  تحويل موقت شد.
ابالغ دير هنگام پروژه به شركت تام كه با توجه به تعريف زمان پيش بيني 
شده عمليات نصب و راه اندازي در تعطيالت تابستاني)كه موجب فشردگي 
زماني فعاليت ها شد( همچنين تغييرات سياست هاي ارزي كشور و ايجاد 
مشكالت فراوان جهت تهيه اقالم خارجي دو مورد از چالش هاي پروژه به 
شمار مي رود كه علي رغم همه اينها امكان توليد با امكانات موجود فراهم شده 
و انجام آن كار بزرگي در جهت برآورده كردن اهداف پروژه اصلي گروه است.
همچنين با توجه به توليدي بودن خط كنوني، كليه تغييرات سخت افزاري 
و نرم افزاري بايد به نوعي مديريت مي شد كه هيچ خللي در روند توليد فعلي 
خط ايجاد نشود و موضوع چهاركاره كردن گريپر بارگذاري سقف ايستگاه 100 

خط اصلي يكي از مهمترين بخش هاي نصب و راه اندازي بود.
با توجه به مشكالت ذكر شده در باال، با همكاري نفرات درگير در پروژه 
در رده هاي مختلف شركت، با نصب و راه اندازي بخشي از تجهيزات، اولين 
نمونه هاي خودروي پانوراما در تعطيالت تابستاني توليد شده و مورد ارزيابي 
قرار گرفت. در حال حاضر در مواقع الزم خودروهاي مورد نياز جهت فازهاي 

مختلف صنعتي سازي، توليد مي شود. 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده،  باقيمانده تجهيزات پروژه در تعطيالت 
نوروزي 1398 نصب و راه اندازي خواهد شد تا خط مطابق با اسكوپ تعريف 

شده تحويل كارفرما شود.

توليد پژو 207 با سقف پانوراما

كد: 92017

سليمي)معاونت  مهري  و  رستمي  افشين  ـ  تام نامه 
افزايش  راه اندازي،  و  نصب  تامين،  ساخت،  خودرويي(:طراحي، 
ظرفيت خط تريم شماره يك سايت ايران خودروخراسان باتوجه 

به نياز بازار  از سوي كارشناسان تام ايران خودرو به انجام رسيد.
هدف از اجراي اين پروژه بهبود خطوط انتقال و اعمال تغييرات 
در آنها جهت افزايش ظرفيت خط تزيينات ايران خودرو خراسان 
است. درمرحله اجرا نصب و راه اندازي تجهيزات الواتورهاي بخش 
گالري رنگ،  نصب و راه اندازي تجهيزات PBS سالن تزيينات، 
نصب و راه اندازي تاويور و سنكرون كردن آن با سه عدد درايو 
خط هوايي و اصالح و جابجايي تجهيزات خط هوايي P&F  انجام 

شده است.

كد: 92016

تام در سال97تام در سال97
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تام نامه ـ بهروز قنبرپور)واحد HSE(: در سال 1383 شركت 
اخذ  به  موفق   HSE الزامات  و  دستورالعمل ها  تدوين  با  تام 
سال  آن  از  و  شد   HSE-MS ،OHSAS  ،ISO گواهينامه هاي 
سايت ها  از   HSE بازرسي هاي  نظير  مختلفي  اقدامات  بعد  به 
و پيگيري اقدامات اصالحي و پيشگيرانه مغايرت هاي مربوطه 

انجام شد. 

اواخر سال 95 با يكپارچه سازي واحد HSE و كيفيت همچنين تغيير 
آن  پيرو  و  بيشتر شده  پروژه ها  با   HSE واحد  تعامالت  ساختار شركت 
از  تر  رنگ  پر  تمام خطر  و  مدني  بيمه هاي مسووليت  با  مرتبط  موارد 

قبل دنبال شد.
كميته  قالب  مستمردر  صورت  به    HSE مشكالت  راستا   اين  در 
ارشد و معاونين محترم  با حضور مديريت  حفاظت فني و بهداشت كار 

مطرح و رفع مي شود.
اساس  بر   HSE دستورالعمل هاي  تدوين  و  بازنگري  مدت  اين  طي 
الزامات و آيين نامه هاي اداره كار و وزارت بهداشت، تعيين و تدوين الزامات 
آن جهت قراردادهاي شركت با پيمانكاران اجرايي پروژه ها، اندازه گيري 
عوامل زيان آور محيط كار، نظارت بر عملكرد ايمني پروژه هاي اجرايي 
شركت، دريافت گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران و مسووالن 
آزمايشات  و  معاينات  انجام  مختلف،  بخش هاي  داخلي  مميزي  ايمني، 
دوره اي پرسنل، پيگيري و كنترل سالمتي پرسنل كه داراي پارامترهاي 

مصرفي  اوليه  مواد  و  بهداشت  بر  نظارت  هستند،  غيرطبيعي  آزمايشي 
آشپزخانه شركت، اخذ گواهينامه هاي OHSAS 18001 ،ISO14001 و 

HSE-MS و  بسياري از موارد ديگر در دستور كار قرار گرفتند.
مشكالت و موانع زيادي در اجراي موارد ذكر شده وجود داشت كه از 
جمله آن مي توان به همسوسازي پروژه ها جهت رعايت قوانين و الزامات 

و ايجاد سازماني در پروژه ها به عنوان HSE اشاره كرد.
از  بسياري  رفع  و   HSE واحد   برنامه ريزي هاي  و  الزامات  اجراي  با 
مغايرت هاي مرتبط بر اساس استانداردها و الزامات و آيين نامه هاي اداره 
نسبت  كار  از  ناشي  حوادث  درصدي  كاهش 25  بهداشت،  مركز  و  كار 
نتايج  ساله   6 بررسي  در  همچنين  است  شده  حاصل  گذشته،  سال  به 
گزارشات آزمايشات دوره اي بهبود نسبي در سالمت پرسنل محقق شده 

است.
 اميد است با برنامه ريزي و اقدامات الزم در سال 1398 سالي سرشار 
از سالمتي و فارغ از هرگونه حادثه در پروژه هاي شرک تام داشته باشيم.

كد: 92019

HSE تام در سال 97

توسعه  و  استعداديابي  طرح  اجراي  و  برنامه ريزي   
شايستگي ها

منابع انساني،  توسعه  حوزه  در  گرفته  انجام  اقدامات  مهمترين  از  يكي 
برنامه ريزي و اجراي طرح استعداديابي و توسعه شايستگي ها است. در اين 
و مديران  معاونين، مديران، روسا، كارشناسان  از  نفر  از 150  بيش  طرح 

شركت هاي تابعه حضور داشتند.
مستعد  كاركنان  پرورش  و  توسعه  انتخاب،  طريق  از  استعداديابي 

شايسته ساالري  آينده،  مديران  به عنوان 
جهت  شايسته  افراد  انتخاب  طريق  از 
شركت  موجود  مديريتي  مناصب  تصدي 
موجود  مديران  توسط  جانشين پروري  و 
جهت  مربيگري  نقش  ايفاي  طريق  از 
طرح  اين  اصلي  اهداف  از  آن ها  پرورش 

بودند.
مديريت  همكاري  با  كه  طرح  اين  در 
شد،  برگزار  ايران خودرو  مديران  خدمات 
ابزارهايي  از  استفاده  با  شركت كنندگان 
آزمون  هيجاني،  هوش  آزمون  نظير 
قضاياي  تحليل  شخصيت شناسي، 
تمرين  گروهي،  كار  تمرين  مديريتي، 
منظر  از  فردي  و مصاحبه  بحث گروهي 
شايستگي هاي مديريتي شركت تام مورد 

ارزيابي قرار گرفتند.

نتايج اين ارزيابي ها به عنوان يكي از اصلي ترين ورودي هاي برنامه هاي 
توسعه همكاران مد نظر قرار مي گيرد.

 برگزاري دوره هاي آموزشي
در سال 1397، 32 دوره آموزشي)معادل 3100 نفر ساعت( اعم از درون 

و برون سازماني برگزار شد.
اين دوره ها شامل آموزش هاي عمومي و تخصصي براي سطوح مختلف 

سازماني بودند. 

 برنامه هاي توسعه مهارت هاي 
مديريتي

با توجه به اهداف استراتژيك سطح رشد 
شركت،  استراتژي  نقشه  در  يادگيري  و 
مديريتي  و  رهبري  مهارت هاي  ارتقاي 
اصلي  سرفصل هاي  از  يكي  به عنوان 

برنامه هاي توسعه منابع انساني قرار دارد.
اين گونه  ارزيابي  راستا  همين  در 
مهارت ها به طرق مختلف انجام مي گيرد 
در  مي شود.  تعيين  توسعه  اولويت هاي  و 
فرهنگ  رهبري،  مفاهيم   ،1397 سال 
سازماني و كار تيمي به عنوان اولويت هاي 
توسعه مديران انتخاب و در قالب اهداي 
كتاب هاي مرتبط و برگزاري جلسات بحث 
و تبادل نظر، سعي در بهبود و ارتقاي آن ها 

شد.

و  عمومي  پاداش هاي  پرداخت  و  محاسبه  پيشنهاد،   
اختصاصي

مطابق ادوار مختلف و بر اساس رويه مصوب پاداش شركت، رخدادهايي 
كه مشمول دريافت پاداش مي شوند، توسط مديريت منابع انساني رصد و بعد 
از بررسي دستاوردهاي حاصل از اين رخدادها، نقش افراد تأثيرگذار در  آنان 

تعيين و پاداش متناسب با آن به مديريت ارشد شركت پيشنهاد مي شود.
برخي از اين رخدادها شامل دستاوردهاي پروژه، اختتام و تحويل دائم 

اقدامات توسعه منابع انساني در 
سال 97

منظور  به  انساني  منابع  مديريت  تحريريه:  گروه  ـ  تام نامه 
همسوسازي پتانسيل هاي انساني شركت، با اهداف سازماني اقدام 
به طراحي و اجراي برنامه هاي مختلفي در حوزه توسعه كاركنان 

كرده است. اهم اين فعاليت ها به شرح زير است.

كد: 92018

تام در سال97تام در سال97
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مقـــاله

كليدواژه: ربات هاي صنعتي- تعمير و نگهداري- توليد – توقف 
توليد 

  مقدمه
معموال عمده شركت هاي صنعتي بزرگ دنيا برنامه ريزي حداقل هشت 
ساله براي استفاده بهينه از ربات با توليد حداكثري را در برنامه توليد خود 
دارند در عين حال بسياري از شركت ها در كشورهاي در حال توسعه بيش 
از 20سال از ربات هاي خود بهره مي برند، در مقابل در برخي شركت ها طي 
كمتر از پنج سال استفاده از ربات، ربات ها به طور مكرر متوقف و حتي 
خارج از سرويس مي شود كه علت اين موضوع را به طور عمده مي توان در 
نحوه كاربري، برنامه  هاي تعمير و نگهداري نامناسب و كمبود دانش اپراتوري 

جستجو كرد.
با توجه بر شرايط حاكم بر صنعت كشور تحت تاثير تحريم ها، توجه بيشتر 
به نحوه بهره برداري و استفاده حداكثري از ربات و جلوگيري از خرابي ها و 

توقفات نه تنها ضامن ادامه توليد بلكه منجر به حفظ اشتغال و در گردش 
نگهداشتن چرخ صنعت كشور مي شود. در همين راستا و در اين نوشتار 
راه كارهايي براي اين مهم ارائه مي شود كه مي تواند به صورت چشم گيري 

موجب افزايش بهره وري و راندمان تجهيزات رباتيك شود.
الزم به ذكر است اين مقاله بر اساس ربات هاي قالب شركت ايران خودرو 
)KUKA و Hyundai( تهيه شده است، اما با كمي تغييرات جزئي براي ساير 

برندها نيز قابل بهره برداري است.

 تعریف ابزار و وارد کردن پارامترهاي لود 1 ربات
تعريف ابزار به معني اختصاص مبدا مختصات دلخواه به مبدا نوک ابزار 
است. اين فرآيند نه تنها منجر به مجموعه اي از مزايا در حوزه برنامه نويسي 
حركتي ربات مي گردد، بلكه پارامتردهي صحيح ابزار به لحاظ تعميراتي و 

افزايش عمر مفيد تجهيز، نقش به سزايي را ايفا مي كند.
پارامترهايي كه حين تعريف ابزار اختصاص داده مي شود، لود ديتا ناميده 
مي شود كه متاسفانه معموال از تعريف آن صرف نظر مي شود، اين پارامترها 
شامل جرم، مركز ثقل و ممان اينرسي ابزار است و با وارد كردن صحيح 
پارامتردهي لود ديتا فرآيندهاي كنترلي ربات بهينه مي شود و مزايايي زيادي 
براي سيستم به همراه خواهد داشت كه در زير به برخي از آنها اشاره شده 

است:
-  اختصاص شتاب بهينه در فرايند كنترلي

-  بهينه سازي نيرو 
- بهينه سازي سايكل تايم
-  محاسبات بهينه مسير

-  افزايش بهره بري مكانيكي موتور
-  افزايش عمر تجهيزات مكانيكي و الكتريكي

چكيده
تام نامه ـ امير علمي)گروه خودرويي(: با توجه به شرايطي كه 
كشور اكنون به لحاظ تحريم و محدوديت هاي اقتصادي دارد و 
اين كه اين تحريم ها، محدوديت هايي از جمله دشواري تامين 
تجهيزات و لوازم يدكي به صنعت تحميل كرده است، در چنين 
شرايطي بهره گيري حداكثري از تجهيزات موجود و جلوگيري 
از توقف چرخه توليد مسووليت خطير و حائز اهميت مهندسان 
كشور محسوب مي شود، در اين مقاله به شرح راه كارهايي عملي 
به  و  صنعتي  ربات هاي  از  بهره مندي  حداكثري  افزايش  براي 

حداقل رساندن توقفات آنها پرداخته شده است.

كد: 92020

راه كارهاي افزايش عمـر مفيد كـاربري ربـات ؛

در شـــــرايط تحريــم

مقـــاله

براي وارد كردن اطالعات لود ديتا، ربات سازها معموال نرم افزارهايي 
براي محاسبه اتوماتيك لود ديتا ايجاد كرده اند كه يا به صورت رايگان 
در ربات وجود دارد مثل Load Estimation Function در ربات 
Hyundai )شكل 1( و يا بايد به صورت بسته هاي نرم افزاري2  خريداري 
در   KUKA.LoadDataDetermination افزار  نرم  )مثل   شوند. 

)KUKA ربات

البته روش هاي وارد كردن دستي با استفاده از اطالعات كد ديتا و يا با 
استفاده از اطالعات دريافتي از سازنده ابزار رباتيك نيز قابل انجام است.

KUKA. يك نرم افزار كنترل و آناليز لود ديتا به نام  KUKAهمچنين 
Load )شكل 2( دارد كه به صورت رايگان قابل استفاده بوده و بعد از وارد 
كردن اطالعات لود ابزار توسط كاربر عالوه بر كنترل و تاييد ابزار، در فاز 

انتخاب ربات نيز اطالعات مفيدي را در اختيار كاربر قرار مي دهد.

 
 حفاظت در برابر برخورد و تصادف

آن،  به  مربوط  تجهيزات  و  ربات  خرابي  در  مهم  عوامل  از  يكي 
برخوردهاي مكانيكي است. اين برخوردها معموال در شرايطي مانند موارد 

زير رخ مي دهند:

- خطاي انساني مانند ايجاد و يا اعمال تغيرات سهوي در برنامه ربات 
معموال توسط اپراتور فاقد دانش كافي 

- عدم وجود سيستم ايمني مناسب و يا خلل در عملكرد اين سيستم ها 
- خلل در عملكرد سيستم اينترالک بين ربات ها و ربات و تجهيرات

- خلل در سيستم كنترلي
- ايجاد نقص در اجزاي الكتريكال مانند سنسور كه منجر به عدم 

دريافت و ارسال فيدبك عملكرد مي  شود. 

اپراتور  براي  احتمالي  خطرات  بر  عالوه  تجهيزات  با  ربات  تصادف 
مي تواند منجر به آسيب جدي ربات و تجهيزات مربوطه مانند ابزار ربات، 
جيگ و فيكسچر و يا قطعه كار مانند بدنه خودرو شود كه هر كدام از اين ها 

عالوه بر توقف خط توليد، زيان مالي نيز به همراه خواهد داشت.
در چنين شرايطي، كارهايي مثل محدود كردن سرعت ربات در نواحي 
پر خطر، كنترل چند مرحله اي اينترالک بين ربات با ربات و يا ربات با 
تجهيزات، تعريف كردن محدوديت نرم افزاري درجات آزادي محورها3، 
 KUKA بهره گيري از تكنولوژي پكيج هاي افزايش دهنده ايمني مثل
سطح  از  بهره گيري  و  تعريف  يا  و   Safe Range Monitoring
دسترسي چند اليه براي جلوگيري از تغيير در برنامه ها مي تواند موثر باشد 
اما در كنار همه اين ها استفاده از قابليت هاي تشخيص برخورد در ربات، 
مي تواند خسارت ناشي از  بروز برخوردهاي احتمالي  را به حداقل برساند. 

 Collision detection برنامه تشخیص برخورد یا 
چه کاري انجام مي دهد؟

در واقع زماني كه ربات به يك شي برخورد مي كند، كنترلر ربات گشتاور 
محورها را افزايش داده تا با مقاومت حاصل از مزاحمت جسم برخود كند 
كه اين منجر به آسيب ربات، ابزار و ديگر تجهيزات مي شود، قابليت 
تشخيص برخورد، خطر چنين آسيب هايي را كاهش داده و با تشخيص 
به موقع برخورد، مي تواند ربات را سريعا متوقف و همزمان مجموعه وظايف 

تعريف شده اي مانند ارسال سيگنال، جابه جايي ربات و... را اجرا كند.
در برنامه تشخيص برخورد ربات، بعد از دو يا سه بار اجراي برنامه به 
صورت اتوماتيك محدوده هاي تلرانسي گشتاور تعيين مي شود.  البته اپراتور 
نيز مي تواند براي محدوده اتوماتيك تعريف شده درصدي از آفست، براي 

افزايش يا كاهش حساسيت قائل شود.
 Torque و   Collision Detection قابليت   KUKA ربات  در 
Monitoring بدين منظور وجود دارد، كه مهمترين تفاوت اين دو قابليت 
در اين است كه در Torque Monitoring تعريف تلرانس ها به صورت 
اتوماتيك توسط ربات تعيين نمي شود و توسط برنامه نويس ربات آناليز و 

تنظيم مي شود.
 Collision گزينه  دو  منظور  بدين  نيز   Hyundai ربات  در 
detection of each axis وCollision detection TCP در 
دسترس است كه با تعريف حساسيت در بخش هاي مختلف برنامه برخورد 

برحسب محورها4  يا نوک ابزار5  را مي توان تحت كنترل قرار داد.

 دوره کاري6 ربات
نحوه  استفاده از ربات نقش بسزايي در عمر كاري ربات دارد، براي مثال 
سرعت باالي ربات موجب فرسودگي بيشتر در منيپوليتور و كنترلر مي شود.

نرخ سرعت بايد متناسب با نرخ توليد به صورت بهينه انتخاب شود بدين 
ترتيب كه نرخ توليد و راندمان خط به طوري باشد كه ربات ها مجبور به 
كاركردن در حداكثر توان خود نباشند همچنين در صورت كاهش نرخ 

توليد، سرعت ربات ها متناسب با روند توليد جديد تغيير كند.
بدين منظور پيشنهاد مي شود كه در خطوط توليدي با تعداد زياد ربات يا 
ديگر ماشين هاي حركتي، تعيين سرعت ربات ها به صورت انفرادي نبوده 
و توسط سيستم كنترل تعريف گردد، در چنين سيستمي كه خط رباتيك 
پرس ايران خودرو از مثال هاي آن مي باشد با توجه به نرخ توليد، سرعت 
خط تعيين و سرعت تك تك ربات ها با توجه به بهينه سازي هاي اوليه 
)مالحظات سايكل تايم و...( به طور اتوماتيك به درصد تعريف شده اي از 

سرعت خط تغيير مي يابند. 
و  خط  بهينه  سرعت  كردن  پيدا  براي  نرم افزار  توسعه  و  استفاده 
متناسب سازي سرعت تك تك ماشين ها و ربات ها با سرعت خط، منجر به 

افزايش چشمگير راندمان خط توليد و تجهيزات آن مي شود. 

KUKA.Load شكل 2- برنامه

HYUNDAI در رباتLoad Estimation Function -1 شكل
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 حفاظت محیطي7  از ربات
گرد و خاک و رطوبت عامل مخربي براي ربات و خصوصا كنترلر 

محسوب مي شود.
ربات KUKA و HYUNDAI هر دو با درجه حفاظت 54 براي 

كنترلر و 65 براي منيپوليتور ساخته مي شوند.
همانطور كه در »جدول شماره 1« مشخص شده است، هم كنترلر 
و هم منيپوليتور در وضعيت حفاظتي مناسب و قابل اطميناني ساخته 
شده اند اما نكته اي كه بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه مقدار 
يكسان  لزوما  تجهيز  كاربري  دوره  كل  در  محيطي  حفاظت  درجه 
تجهيز  اصولي  غير  نگهداري  و  تعمير  عمليات  و  كاربري  و  نيست 
مي تواند اين مقدار را تحت تاثير قرار دهد و منجر به نفوذ آلودگي و 

در نتيجه خرابي ربات شود. 
براي مثال در شرايطي كه درب كنترلر براي مدت زيادي باز باشد 
يا اينكه درحين تعميرات مكانيكال به دليل آسيب ديدگي المان هاي 
آب بندي درجه حفاظت منيپوليتور تغيير كرده و تحت نفوذ گردو غبار 
به  بسته  همچنين  بگيرد  قرار  تحت الشعاع  مفيد  عمر  رطوبت  يا  و 
كاربردهاي ربات مانند كاربرد پاشش، انتخاب پوشش مناسب براي 

منيپوليتور ربات، مي تواند باعث حفاظت ربات از آلودگي شود.

 روش هاي توقف ایمن8 
ترمز محورها  به  آسيب هاي جدي  به  ربات منجر  ناگهاني  توقف 

و بعد از مستهلك شدن منجر به انحراف از ميزان تلرانس توقف و 
كاهش چشمگير دقت و در نتيجه ايجاد خطا در ربات مي شود و بايد 
 Emergency stop توجه داشت به  غير از شرايط اضطرار مثل

تحت هيچ عنوان نبايد ربات توقف هاي ناگهاني داشته باشد. 
اختصاص  و  آموزش  بايد ضمن  اول  وهله   در  شرايطي  چنين  در 
عالئم هشدار دهنده از ورود افراد  به محدوده كاري ربات جلوگيري 
به عمل آورد چراكه اين نواحي با تجهيزات ايمني مانند پرده نوري9 
يا اسكنر ايمني10  محافظت و ورود افراد به اين نواحي منجر به توقف 
ناگهاني ربات مي شود  همچنين در برنامه ربات و سيستم كنترل براي 
ورود ضروري اپراتور بايد تمهيدات الزم در نظر گرفته شود كه ضمن 
اعالن،  چراغ  با  و  متوقف  سيكل  پايان  در  ربات  اپراتور،  درخواست 

مجوز ورود را صادر كند.

 تست ترمز11 
براي تست عملكرد ترمز محورها، ربات  KUKA KRC4 مجهز 
به برنامه تست است و استفاده از اين برنامه در سيستم هاي خاص 
ايمني كه ربات با اپراتور كار مشترک دارند، ضروري مي باشد و در غير 

اين موارد قابليت غيرفعال شدن اين سيتم توسط اپراتور وجود دارد.
در صورت فعال بودن قابليت تست ترمز، برنامه تست در بازه هاي 
زماني مشخص )46 ساعت( يا بعد از هر بار روشن خاموش شدن يا 
بعد از عمليات تعميراتي بايد اجرا شود، اجراي آن در حالت Auto يا 
Auto External مقدور است و به وسيله اين برنامه مقدار گشتاور 
ترمزها در دماي محيطي چك مي شود و در صورت انحراف از مقدار 

مجاز بسته به نوع انحراف، ربات كارهايي را انجام مي دهد.
براي مثال در صورت افزايش مقدار كمينه گشتاور ترمز محورها به 
صورت اتوماتيك پارامترهاي ماشين ديتا تغيير مي كند و يا در صورت 
داشتن مقدار خارج از تلرانس مجاز ترمزها، ربات به موقعيت ايمن12  

از پيش مشخص شده انتقال مي يابد.
اين برنامه كه مي توان در برندهاي ديگر نيز پياده سازي شود، بدن 
ترتيب عمل مي كند كه ربات در حالت حركتي اتوماتيك در ابتدا به 
محل ايمن عمليات تست تعيين شده13  توسط اپراتور هدايت شده و 
سپس و با حداكثر سرعت، تك تك محورها را به مقدار °10± حركت 
داده و فيدبك ها بررسي و عمليات متناسب با فيدبك محورها، انجام 
مي شود و در انتها در صورت تاييد پيغام صحت عمليات ارسال و يا در 
صورت عدم تاييد، براي انجام عمليات تعميرات ربات به محل امن 

خود انتقال مي يابد.

 عملیات تعمیر و نگهداري پیشگیرانه14
ربات سازها معموال يك كتابچه تعميرات پيشگيرانه )شكل شماره 
3( يا به اصطالح PM را به همراه محصول در اختيار مشتري قرار 
پياده سازي عمليات  براي  بهترين دستورالعمل  واقع  مي دهند كه در 

تعمير و نگهداري پيشگيرانه است.
وظيفه  ربات  KRC4 خود  مثل  جديد  ربات هاي  در  آن  بر  عالوه 
حتي  و  ربات ساز  تعميراتي  دستورالعمل هاي  يادآوري  و  كنترل 
برنامه هاي تعميراتي اضافه شده كاربر را به عهده دارد و در رسيدن 
پيغام  تعميراتي  بازرسي ها  يا  و  تعميراتي  عمليات  از  يك  هر  موعد 
يادآوري را صادر مي كند و اين پيغام تنها در زماني برداشته مي شود كه 
اپراتور ضمن اعالم مشخصات خود تصديق كند كه عمليات خواسته 

شده را به درستي انجام داده است.

جدول شماره 1- درجه حفاظت فيزيكي

  

در مورد تعميرات پيشگيرانه نكته حائز اهميت كنترل صحت اجراي 
برنامه هاي )PM( است و بدون ترديد وجود يك برنامه تعميرات پيش گيرانه 
خوب متضمن حداكثر بهر وري از سيستم با كمترين توقفات و بيشترين عمر 

مفيد ربات خواهد بود.

   سیستم مانیتورینگ15 
يك سيستم مانيتورينگ مي تواند عالوه بر كنترل پروسه توليد براي عمليات 
تعمير و نگهداري سيستم مورد استفاده قرار بگيرد، اين سيستم مانيتورينگ 
عالئم حياتي ربات و اپليكيشن هاي مربوطه اش را به طور دائمي كنترل و 
ضمن نمايش، تغييرات خارج از تلرانس هاي مجاز را بررسي و اطالع رساني 
مي كند، براي مثال گشتاور محور ها، دماي كنترلر و درايو ها و بسياري از اين 
دست اطالعات، مي تواند منشا خرابي هاي آتي باشند كه پيگيري به موقع 
مي تواند حجم آسيب به سيستم را به شكل چشم گيري كاهش دهد. در عين 

حال سيستم مانيتورينگ مي تواند به الگوريتم هاي يادگيري ماشين و ديتا بيس 
مجهز شده تا ضمن ذخيره سازي سابقه خرابي هاي ربات ها، با اطالعاتي كه 
هر كابر بعد از رفع عيب به سيستم وارد مي كند، سيستم قادر خواهد بود 
با يادگيري تجربيات و آناليز خطاهاي مشابه در زمان رخداد خطا بهترين 

راه كارها را با توجه به نشانه هاي بروز داده شده و سوابق ارايه  دهد. 
همچنين اين سيستم به عنوان مقدمه اي براي انتقال به صنعت نسل چهارم 
مي تواند به شبكه اينترنت متصل شده و لزوم حضور فيزيكي و هميشگي نفر 
تعميراتي زبده را كاهش داده و به اين ترتيب از آمار توقفات خط توليد به دليل 
خطاهاي ربات مي كاهد. يك چنين سيستم مانيتورينگ هوشمندي قابليت 
نصب مستقيم روي ربات KUKA به علت PC-Base بودن را دارد ولي 
در برندهاي ديگر مي توان از كامپيوتر مركزي براي مانيتورينگ چندين ربات 

و اپليكيشن بهره برد. 

    نتیجه گیري
ربات هاي صنعتي نقش بسزايي را در چرخه توليد، خصوصا در صنعت 
خودرو ايفا مي كنند و عالوه بر افزايش كيفيت محصول خروجي در بلند مدت 
صرفه اقتصادي، انعطاف پذيري، كارايي و راندمان باال را با خود به ارمغان 
مي آورند ولي با اين وجود مجموعه هاي صنعتي در ايران وجود دارند كه ربات 
نه تنها گره اي از مشكالت بهره وريشان باز نكرده، بلكه گهگاه باعث ايجاد 
مشكالتي نيز براي آنها شده است و در كنار اين بايد بر اين نكته اذعان داشت 
كه در موارد زيادي متوسط عمر مفيد ربات ها در ايران كمتر از حد انتظار است 
كه اين موضوعات حاكي از اين است كه حلقه گم شده نحوه بهره برداري 
و دانش فني استفاده از تجهيز است. در شرايط بحراني كنوني به لحاظ 
تحريم ها و ركود صنعت، استفاده بهينه و حداكثري از سيستم بسيار كليدي و 
الزامي است، به همين منظور به عنوان سهم كوچك حقير در راستاي كمك 
به صنعت كشور اين مقاله سعي در ارائه راهكارهاي عملي جهت دست يابي 

به اين مهم داشته، كه اميد است مفيد صنعتگران واقع شود.

KUKA KRC4 شكل شماره 3- بخشي از مدرك تعميرات پيشگيرانه

پي نوشت
1. Load Data
2.Technology package
3.Software Limit Switch
4.Axis
5.TCP
6.Duty Cycle
7.Environmental Protection
8.Proper Stopping Technique
9.Safety light curtain
10.Safety laser scanner
11.Break test
12.Parking Position
13.Start Position
14.Preventative maintenance )PM(

15.جهت اطالعات بيشتر لطفا مقاله » مستند سازي وضعيت ربات، بهينه سازي تعمير و نگهداري و اصالح زنجيره تامين لوازم يدكي« را مطالعه فرماييد. 

مراجع 
/increase-life-span-of-industrial-robot/30/04/2015/https://www.bastiansolutions.com/blog/index.php.1

HYUNDAI HI5a-S و KUKA KRC4 2.مدارك فني ربات
3.مستند سازي وضعيت ربات، بهينه سازي تعمير و نگهداري و اصالح زنجيره تامين لوازم يدكي/امير علمي/ صنعت هوشمند سال 20 شماره شماره 8 پياپي 197 
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تام نامهـ  مهدي ناصرشريعت)واحد روابط عمومي(

مي گويند اما ناگفته پيداست. 
چرا كه هويداست.

 چون حس مي شود و حسي بي نظير و يگانه دارد. وضعيتي است 
كه ساز و كارهاي دروني يك موجود زنده، نياز به تالش بيشتري 
براي هم سنگِي عملكردي ندارند. درون زندگان با بيرون آن ها به اوج 

سازگاري مي رسد. 
تركيبي از خماري و هشياري، خلسه و بيداري است. خلسه است و 

خماري چون در تعادل ژرفي است؛ به گونه اي مستي است و بيداري 
و هشياري است چون اوج سرزندگي و تحرک و شادابي است. همه 

چيز عالي است. 
مي شوند، الک پشت هاي  راست  و  خم  يخ زده،  آبگيِر  ماهي هاي 
بركه هاي شمالي پس از ماه ها به آب مي خزند، خرس هاي خواب آلود 
از غار زمستانه خود به بيرون مي غلتند و قطره باران در دهان غنچه ي 

گل مي نشيند.

َترُزفاِن1  
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آهو، بهار چريده و شاداب است2. بهار يعني علف.
 در باغ بنفشه دميده و به  راغ،  بهار روييده3. بهار يعني گل و چمن.

 به بانِگ تندر و شمشيِر آذرخش و باراِن آسماِن نو، بهار، سِر 
شاخساران بشكافته4. بهار يعني ُگل و غنچه.

بهار نارنج؛ يعني شكوفه نارنج.
بهار كه مي رويد، علف و چمن و شكوفه و گل و غنچه، آواي ُدُهِل 

رسيدن و پيوسِت نويي از گسست هاي چهارگانه سال اند كه از دور و 
نزديك خوش است؛ هنگام وصِل فصِل جديد.

 گاِه رويش بهار را بهار مي گويند.

تعـادل

كد: 92021
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نه با درک انساني كه با دريافت جان داران ديگر نيز مي توان فهميد. 
همه چيز در بهترين حالِت سازواري است و با تمام حواس اوليه  انساني 

قابل درک و دريافت است؛
 اين كه همه چيز در تعادل است.

اگر  بخواهيم تعادل را با كلمه اي ترجمه كنيم كه نشانه هاي آن را 
مي بينيم و مي فهميم مي توان اين گونه گفت كه »زيبا« است. يعني 
بهار و تعادل آن زيباست. شگفت انگيز و ستودني و خواستني است. 
ساز طبيعت كوک است و موزون و انگشتان باد به چنگ درختان، 

آهنگ سرور مي زند. 
رد دست نرم نسيم را روي گندمزارِ تازه روييده و سبز به وضوح 
مي توان ديد. باز اگر بخواهيم معني تعادل و زيبايي را در لباس واژه اي 

ديگر بجوييم شايد »شادي« شود.
نوازندگان طبيعت همه بر طبل شادي مي كوبند، برگ درختان چون 
انگشتانِ  تِر طرب انگيز دختركان، دِف ِولِوله وار مي گيرند و كمانه ي5 
علف هاي لب جوي به روي كمانچه ي آب، ُشرُشِر طراوت مي كشند. 

نبض زندگي در رگ جهان مي تپد.
ما از اين شاديم، زندگان به اين مسرورند، طبيعت به اين دليل 

را بي  بودن لحن جهان  زيباست كه مي توان رواني و سليس 
واسطه فهميد. مي توان جزئي از گروه بزرگ نوازندگان خلقت 
و شنونده همزمان آن بود.  بدون لكنت مي گويد و مي خواند و 

بدون سنگيني و مشقت مي شنويم. 
بهار، پرده اي است كه از روي تعادل طبيعت كنار مي رود 

وگرنه طبيعت هميشه در تعادل 
پرده اي چشمگير و  بهار،  است. 

گوش نواز از  گوشه هاي دستگاه آهنگين 
خلقت زمين است. 

هواي متعادل بهاري ناپايدار است چون كه نوايي 
يكنوا نيست و حنجره اي پرتوان و خوش 

ارتجاع از عهده زير و بم و افت 
و خيز آن بر مي آيد. نوازنده آن در 

حال ساختن توازني از تفاوت ها و از 
حالي به حالي شدن هاست. تحرير طبيعت است. 

در سختي زمستان، در لباس گرداني پاييز، در ُهرم تابستان 
بايد همين تعادل و زيبايي و شادي را يعني بهارِ عمق جهان را از 

اينجا تا ژرفاي كيهان ديد و شنيد و درک كرد.
تمام هستي جمع شده تا اين نمايش رنگارنگ به روي زمين رقم 

بخورد.

جهان را همان طور كه هست بايد زيبا ديد. در سختي، موزون است 
يعني متعادل است، يعني بايد شاد بود. در آساني و آسايش، شاد است 
يعني بايد متعادل بود. هميشه در تعادل است چه تعادل پايدار زمستان 

و تابستان و چه تعادل ناپايدار بهار و پاييز.
گاهي در قلب هستِي آنيم و گاه ما را تا مرزها نيستي مي برد و 
به سالمت بر مي گرداند. همچون خوبي، پايدار است و گاه با چاشني 

خوشي همراه مي شود.  
متعادل از عهِد سست و سخن هاي سخت6  و  بگذريم 
زيبا باشيم، يعني شاد باشيم، يعني سليس  يعني  باشيم 
بهاري  و  آهنگ  خوش  يعني  نرم باشيم،  و  باشيم 

بنوازيم كه آهوان بهار مي چرند.

39

گونـاگون گونـاگون

پي نوشت:
1. ترزفان-لغت نامه دهخدا- ] ت ََز [ ترجمان، شخصی كه لغتی را از زبانی بزبان ديگر بيان كند. )برهان (. ترجمان. )فرهنگ جهانگيری( )از انجمن آرا( )از 
آنندراج(. ترزبان . )ناظم االطباء(. و ترزبان نيز گويند و تحقيق آنست كه ترجمان معرب ترزبان است و اصل عربی نيست. و بعد از آن از او اشتقاق كردند مترجم 

و ترجمه و ساير صيغ. )از فرهنگ رشيدی(.
2. آمد آن آهوی چريده بهار- )فرخي سيستاني(/ چون ستوران بهار نيكو بخوردند- )چهارمقاله نظامی(

3. باغش پر از بنفشه و راغش پر از بهار- )منوچهري(
4. چنان كز بانگ رعد نوبهاران، برون آمد بهار از شاخساران - )فخرالدين اسعد گرگاني- ويس و رامين(

5.كمانه يا آرشه وسيله اي است كه از آن براي نواختن سازهاي زهي استفاده مي شود.
6. خواهی كه سخت و سست جهان بر تو بگذرد،بگذر ز عهد سست و سخن های سخت خويش)حافظ(
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استقبال  چون  مواردي  به  مي توان  جشنواره  توجه  قابل  نكات  از 
همكاران )حدود 280 نفر از آقايان و حدود 30 نفر از خانم ها(، حضور 
مديران در قالب تيم واليبال، اضافه شدن رشته تيراندازي و مشاركت 

خانم ها در جشنواره اشاره كرد.
در اين جشنواره پرسنل در رشته هاي مختلفي به رقابت پرداختند.

رشته تیراندازي با تفنگ بادي
در بخش آقايان و با حضور 87 شركت كننده، در پايان و با برگزاري 
پنج مرحله مسابقه نزديك و نفس گير، آقاي پوالدي از واحد مهندسي 
قهرمان شد و آقاي زهتاب از واحد مالي به رتبه دوم رسيد و آقاي آرام از 
بخش برنامه ريزي معاونت پروژه ها سوم شد. در بخش خانم ها با حضور 
21 شركت كننده در پايان خانم بهزادي از واحدحقوقي و امورقراردادها 
قهرمان شد و خانم واحدي جميل از واحد PMO به رتبه دوم و خانم 

ميرزايي از واحد بازرگاني به مقام سوم دست يافت.

رشته تنیس روي میز 
اين مسابقات با حضور 16 نفر از همكاران برگزار شد. از نكات قابل 
توجه اين دوره ، تكرار قهرماني توسط حسن گالب بخش بود كه توانسته 
است در 6 دوره از 7 دوره برگزاري اين مسابقات به عنوان قهرماني دست 
يابد. پديده اين دوره از مسابقات علي زهتاب از واحد مالي بود كه توانست 
با از پيش رو برداشتن رقيبان به فينال اين مسابقات راه يابد و به مقام دوم 

برسد. فرزاد حسيني نيز از واحد تعميرات سوم شد.

دارت
مرحله  در  كننده  شركت   75 حضور  با  آقايان  دارت  مسابقات 
مقدماتي انجام شد و 32 نفر برتر راهي مرحله نهايي شدند. در پايان 
آقاي اصغرناصري به مانند دو دوره گذشته قهرمان شد، آقاي مهدي 
افتخاري از مقام دوم دور قبل خود دفاع كرد و آقاي روح اله جاويد به 
مقام سوم رسيد. مسابقات دارت خانم ها با حضور 17 شركت كننده در 
مرحله مقدماتي انجام شد و 8 نفر برتر راهي مرحله نهايي شدند. در 
مرحله نهايي سرانجام خانم محمودي موفق شد به مقام قهرماني دست 
يابد. رقابت براي رتبه دوم بين خانم فرزام و خانم بهزادي ادامه يافت و 
سرانجام خانم فرزام موفق شد با اختالف يك امتياز خانم بهزادي را پشت 

سر بگذارد و به مقام دوم برسد.

شطرنج
از نكات قابل توجه اين دوره، تكرار قهرماني توسط كمال باريك بين 
از واحد كنترل و ابزاردقيق بود كه توانسته است در چهار دوره از هفت 
دوره برگزاري اين مسابقات به عنوان قهرماني دست يابد. با توجه به 
جدول امتيازات، آقاي حسين خيرخواهان از واحد نگهداري و تعميرات 
به مقام دوم رسيد و آقاي سهيل نوشي از واحد برنامه ريزي و كنترل 

پروژه ها سوم شد.

فوتبال دستي 
در بخش آقايان، ركورد تعداد تيم شركت كننده در اين دوره شكسته 
شد و مسابقات با حضور 32 تيم )64 نفر( برگزار شد. مرحله نهايي به 
صورت دوحذفي و در هفت راند برگزار شد و نهايتا تيم آقايان رفيعي و 
يوسفي از نگهداري تعميرات بدون شكست و با اقتدار قهرمان شد، آقايان 
گنجي)HSE( و اميني)بازرگاني( دوم شدند و آقايان تجريشي و مسعودي 

از واحد پشتيباني به مقام سوم رسيدند.
مسابقات فوتبال دستي خانم ها با حضور 8 تيم و به صورت دوحذفي 
و با شور و نشاط وصف ناپذير برگزار شد و چهره تيم هاي برتر مشخص 
شد. تيم خانم ها كاظمي و محمودي با غلبه بر تيم خانم ها رجبي و 
جعفرزاده به مقام قهرماني رسيد. تيم خانم ها فرزام و عباسي نيز به مقام 

سوم مسابقات دست يافت.

فوتسال 
شگفتي اين دوره از مسابقات راه يابي تيم ابزاردقيق/انبار به فينال 
مسابقات بود كه با غلبه بر معاونت سيستم ها باعث جلوگيري از برگزاري 
فينال تكراري سال هاي گذشته شد گرچه در فينال نتوانست بر تيم 
قدرتمند بسيج غلبه كند. بنابراين تيم بسيج قهرمان، تيم ابزاردقيق/انبار به 

مقام دوم و تيم معاونت سيستم ها به مقام سوم دست يافتند.

والیبال 
در مسابقات واليبال جاي تيم هاي اول و سوم در مقايسه با دور قبل 
عوض شد و اين تيم بازرگاني بود كه توانست به عنوان قهرماني دست 
پيدا كند. تيم ابزاردقيق/QHSE از رتبه دوم دور قبل خود دفاع كرد و تيم 

نگهداري و تعميرات به مقام سوم رسيد.

كد: 92022

               هفتمین جشنواره ورزشي تام به ایستگاه آخر رسید

تام  ورزشي  هفتمين جشنواره  انساني(:  منابع  واحدي)معاونت  فرهاد  ـ  تام نامه 
برگزار شد.  بهمن97  و  ماه هاي دي  در  و نشاط سازماني  با شعار سالمت فردي 
روز   40 و طي مدت  يافتند  اين جشنواره حضور  رشته  در هفت  كنندگان  شركت 

برگزاري، شاهد شور و نشاط ويژه اي در پرسنل شركت بوديم.

گونـاگون گونـاگون
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سارينا زهتاب يزدي فرزند همكار)فرزند آقاي عليرضا زهتاب( 
در رشته تنيس روي ميز موفق به قهرماني در مسابقات مدارس 

منطقه 5 استان تهران شد.
در اين مسابقات 25نفر از مدارس ابتدايي اين منطقه حضور داشتند. 
نكته جالب اينجاست كه آقاي عليرضا زهتاب نيز در جشنواره ورزشي 

تام و در رشته تنيس روي ميز توانست به مقام دومي دست يابد.
 

از  از راست(  اميرعباس چهره نژاد فرزند رسول چهره نژاد)نفر دوم 
قهرماني  مسابقات  در   )CNG(تعميرات و  نگهداري  حوزه  همكاران 
اين  شد.  سوم  مقام  كسب  به  موفق  تهران  جنوب  ژيمناستيك 
مسابقات تحت عنوان طرح استعداديابي ژيمناستيك برگزار شد كه 

برگزيدگان به مراحل باالتر راه خواهند يافت.

كسب مقام ورزشي در رشته تنيس

كسب رتبه برتر در رشته ژيمناستيك 
فرزند همكار

با  بهمن ماه   29 روز  عصر  تام  خانواده  گردهمايي  چهارمين 
حضور مديرعامل، عضو هيات مديره، مديران، معاونين، همكاران 

و خانواده ايشان برگزار شد.
فرزندان  تولد  مناسبت  به  و  به صورت فصلي  كه  مراسم  اين  در 
كه  همكاراني  از  تن  دو  مي شود،  از  برگزار  آنها  ازدواج  و  همكاران 
تازه ازدواج كرده بودند همچنين از همكاراني كه به تازگي صاحب 
فرزند شده بودند)شامل10 فرزند( تقدير و هدايايي نيز به رسم يادبود 
تقديم شد. در مراسم اين دوره همكاراني كه صاحب نوه شده بودند 

هم حضور داشتند.

چهارمين گردهمايي خانواده هاي تام كد: 92023

كد: 92024

كد: 92026

رتبه اول مسابقات شطرنج منطقه 17 تهران توسط دبيرستان نمونه 
دولتی شهيد چمران از سوی تيم 4نفره با حضور بنيامين حشمت فرزند 
اميد حشمت)نفر وسط در عكس( از همكاران معاونت منابع انسانی كسب 

شد.
راهيابی به مسابقات استانی رده نوجوانان مرحله بعدي اين مسابقات 

است.

كسب رتبه اول مسابقات شطرنج توسط 
فرزند همكار

كد: 92025

گونـاگون




