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رونمایی از کتاب تکنولوژی فوالدسازی 

ثبت رکوردهای مختلف در شرکت 

حضور شرکت در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

گندله سازی بهاباد نماد بومی سازی، توسعه پایدار و شکست تحریم
انتخاب طرح های شرکت به عنوان طرح نمونه صنعتی استان



آغاز ســال نو با شكوفائي طبيعت جوششي تازه و تحركي سازنده در درون و برون را نويد مي دهد، بهار نماد 
و جلوه گاه الهي در باز آفرينش طبيعت و نوروز طليعه اين دگرگوني شگرف است.

با رويش شــكوفه هاي زيبا بر بوته ها و شاخساران، بايد سردي زمســتاني كدورتها را از دلها زدود و با گرماي 
خورشيد مهر و محبت، شكفتن، شكوفه هاي لبخند و شادي را بر لبها و جانها نشاند.

در آستانة فرا رسيدن سال جـديد »طمطراق پيك بهاران« و آغاز سال 1401 تبريك و تـهنيت صميمانه خــود 
را تقديم شما و خــــانواده محترمتان داشته و در الطاف بيـكران خـداوندي، بهروزي، طراوت و شادكامي و 

عزت و كاميابي را برايتان آرزومندم.
اميدوارم همانطور كه درسال 1400 و در راستای تحقق اهداف »توليد، پشتيبانی ومانع زدايی ها« كه به لطف 
انديشــه و همت بلند شما عزيزان منجر به افتخار و دســتاوردهاي ارزشمند گرديد، سال پربار و موفقيت آميز 
را آغاز نموده و بتوانيم با درک درســت و مشــترک از واقعيت های اقتصاد كشورو جهان، به ويــــژه صنعت 
فوالد، در ســايه افزايش بهره وري،كاهش هزينه ها و نهايتًا كاهش قيمت تمام شده محصول و همچنين حفظ 
و نگهداري از تجهيزات و باال بردن روحيه همكاري، همدلي و نشــاط، چالشهای پيش رو  را پشت سرگذاشته و 

برگ زرين ديگري بر افتخارات شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان بيافزائيم.
آنچه بوده ايم و حاال به آن رســيده ايم گرچه قابل تقدير است، ليكن مستلزم نگاهمان به رقبا و نيز شناسايي و 
برطــرف نمودن نقاط ضعفمان درچارچوب رقابت پذيری بين المللی )كيفيت، قيمت و زمان( می باشــد، تا نه تنها 
بتوانيم به بقاء و رشــد صنعتمان ادامه دهيم، بلكه با انجام طرح هاي توســعه، منافع سهامداران و ساير ذينفعان 

شركت را نيز تأمين نماييم.

از همه سوی جهان جلوه او می بينم
جلوه اوست جهان كز همه سو می بينم

چون به نوروز كند پيرهن از سبزه و گل
آن نگارين همه رنگ و همه بو می بينم

اسدا... فرشاد
مدير عامل

همكاران گرامي، خواهران و برادران ارجمند
سالم عليكم



سالم خدمت تمام همكاران و غيور مردان شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان

خدا رحمان نويد ميالد ســال نو را بر دوش نســيم بهاری گذاشت تا اين امانت ســبز را به رسم آغاز به خالق 
بسپارد.

خدای سبحان را سپاسگزار و شــاكريم كه در سايه الطاف و عنايات بی كران عليرغم وجود فراز و نشيب های 
فراوان با لطف و همكاری شــما دالور مردان توانستيم با ســعی و تالش بی وقفه برای رسيدن به اهداف عاليه 

خود در جهت اجرای پروژه های بهبود در سطح سازمان و ارتقاء خدمت رسانی قدم های موثری برداريم.
اميد اســت در سالی كه پيش رو داريم اين تالش ها در راستای دستيابی به چشم انداز و حفظ و ارتقاء جايگاه 

برتر شركت، افزايش كيفيت و بهبود وضعيت معيشتی كاركنان بيكران ادامه يابد.
ضمن آرزوی ســالی سرشــار از موفقيت، از خداوند رب جليل عمر مديد و عزت سديد برای تمام همكاران و 

خانواده محترمشان را در سال ديد خواستارم.

محمدرضا پاكسيما
مديركارخانه احياء مستقيم 
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همكاران عزيز
ــر  اینــك کــه نشــریه شــرکت آهــن و فــوالد غدی
ایرانیــان بــه همــت واحــد روابــط عمومــی در شــرکت 
ــدي  ــت جدی ــا و فرص ــده، فض ــه گردی ــد و تهی تمهی
ایجــاد نمــوده تــا بتــوان ارتبــاط دوســویه بیــن 

ــود. ــت نم ــرکت را تقوی ــت ش ــان و مدیری کارکن
در  آن  و ضــرورت  نقــش  و  ارتباطــات  عنصــر 
ــي ســطح آگاهــي هــر جامعــه  اطــاع رســاني و تعال
ــدان  ــد فق ــدون تردی ــت. ب ــیده نیس ــي پوش ــر کس ب
جریــان دو ســویه اطــاع رســاني، چــه بســا موجــب 
ــوب  ــج نامطل ــواب و نتای ــاي ناص ــري ه ــم گی تصمی

ــد. ــد گردی خواه
امیدواریــم کــه ایــن رســانه داخلــي کــه هــر فصــل 
یكبــار منتشــر مــی شــود، بتوانــد نقــش ســازنده اي را 
در مســیر توســعه شــرکت ایفــا نمایــد و واســطه اي گردد 
ــورد  ــان و بازخ ــرات کارکن ــرکت از نظ ــت ش ــا مدیری ت

سیاســت و تصمیمــات بنحــو مطلــوب آگاهــي یابــد.
ــا مشــارکت  انتظــار داریــم کــه همــكاران عزیــز ب
فعــال در ایــن رســانه داخلــي زمینــه شــكوفائي 
هرچــه بیشــتر شــرکت را فراهــم نمــوده و در فضایــي 
ــرد و کان  ــداف خ ــتي اه ــت و دوس ــده از محب آکن
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شــرکت را دنبــال نماییــم. نقــد منصفانــه مدیریــت در 
هــر واحــد اجتماعــي زمینــه ســاز توســعه ملــي اســت 
و نقــد منصفانــه نیازمنــد آگاهــي و موقعیــت در مقــام 
تشــخیص و اخــاق و انصــاف در مقــام ابــراز و بیــان 
اســت، بــه میزانــي کــه نقــد در جامعــه جــاري گــردد 
ــر  ــل از دیگ ــت در مح ــت و صمیمی ــت، صراح صداق

مقدمــات توســعه مــي باشــند.
امیدواریــم کــه خداونــد توفیــق اقــدام و عمــل بــه 
ــز  ــانه نی ــن رس ــد و ای ــا نمای ــا عط ــه م ــف را ب وظای
ــه  ــیدن ب ــا را در رس ــت م ــته اس ــه شایس ــه ک آنگون
ــزرگ ســامتي و  ــد ب اهــداف یــاري رســاند. از خداون
ــزرگ  ــواده ب ــز و خان ــكاران عزی ــراي هم ســربلندي ب

ــم. ــي نمای ــان را آرزو م ــر ایرانی ــوالد غدی ــن و ف آه
در پایــان ضمــن آرزوی ســالی سرشــار از موفقیــت 
و شــادکامی، از خداونــد بــرای تمــام همــكاران عزیــزم 
ــواده محترمشــان ســالی سرشــار از موفقیــت و  و خان
خبرهــای خــوش را خواســتارم و امیــد اســت در ســال 
پیــش رو بتوانیــم بــا همدلــی وکمــك بــه یكدیگــر در 
حفــظ و ارتقــای جایــگاه برتــر شــرکت بیــش از پیــش 

موفــق باشــیم.
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پــروردگارا قلبــم را چونــان گندلــه در محيــط احيايــی قــرار ده تــا درصــد 
دلدادگــی اش بــه تــو افــزون گــردد و كيفيــت بندگــی اش از ريمــت خارج شــود.

ــم جــاری  ــه اكســيد درون ــی ب ــوی كاف ــا فل ــا نســيمی از رحمــت خــود را ب باراله
ــه شــود و مولكــول هــای محبتــت در اعمــاق  ــای وجــودت گداخت ــم از گرم ــا دل ــا ت فرم

ــد. وجــودم نفــوذ كن
خدايــا خوشــه هــای خشــم و غــرورم را در كلوخــه شــكن هــای جبروتــت خــرد كــن تــا از ارائــه 

خدمــت بــاز نمانــم و مســير عبــور اعمالــم بــه ســوی تــو بســته نشــود.
ــا هــوای  پــروردگارا پــس از آن كــه مــا را احيــاء كــردی از حــرارت گنــاه بينــداز تــا در مواجهــه ب

ــاره اكســيد نشــويم و بــر خلــوص خــود ثابــت قــدم بمانيــم. ماديــات دوب
بارالهــا توفيقــم ده كاتاليســت هــای عقلــم بــا گوگــرد حــب دنيــا مســموم نگــردد تــا از ظرفيت 

بندگــی ام كاســته نگــردد و خــوراک فكــری ام همــواره در ركوپراتــور مغــزم بــه كيفيــت 
مناســب برســد.

رحيمــا مــا را بــه رســوب زشــتی هــا و ســياهی هــا در قلبمــان امتحــان نكــن كــه 
ــه قلــب دوده  ــر از توب همــواره جلوگيــری از گنــــاه رســوب زشــتی هــا بهت

گرفتــه و ســوزاندن زشــتی هاســت.
ــق  ــا تزري ــم و ب ــاز نمان ــی ب ــرای زندگ ــالش ب ــم ده از ت ــا توفيق خداي

ــت  ــانات كيفي ــا نوس ــا ب ــزا ت ــم بيف ــت وجودي ــر ظرفي ــت ب ــيژن امدادهاي اكس
ــردد. ــته نگ ــزی كاس ــم چي ــد توكل روزگار، از درص

بارالهــا توكلــم را بــر خــودت افــزون كــن و وجــودم را بــر ايــن اميــد آب بنــدی بفرمــا تــا 
ناماليمــات روزگار نتوانــد از بــاال و پاييــن بــر اراده ام وارد شــود و وجــودم را از داخــل تخريــب نمايد.

پــروردگارا جريــان عبــادت هايــم را در اســكرابر اخالصــت از هرگونــه گــرد و غبــار ريــا پــاک و زالل 
بفرمــا و بــه توفيــق اســتغفار، لجــن هــای تــه نشــين شــده را از ســامپ هــای جهالــت و غفلتــم مكــش كــن و در 

كالريفايــر زندگــی ام از ديــده هــای مــردم محــو بفرمــا.
خدايــا بــه عمــل اندكــم پاداشــی وســيع عطــا فرمــا و از خزانــه هــای غيبــت، باالتــر از ظرفيــت اســمی ام، صدهــا تــن بــر 

ســاعت روزی ام كــن.

مناجات نامه
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ــه  ــت ب ــازی و اهمی ــی س ــتای بوم در راس
ــال  ــد متع ــت خداون ــا عناي ــدار ب ــعه پاي توس
ــا  ــاد؛ ب ــازی بهاب ــه س ــع گندل ــروژه مجتم پ
ظرفیــت 4 میلیــــون تن در ســال و بـــا هدف 
ــه  ــن ب ــنگ آه ــانتره س ــودر کنس ــل پ تبدي
گندلــه و تامیــن بخشــی از گندلــه مــورد نیــاز 
ــزد و  ــتان ي ــتقیم اس ــای مس ــای احی واحده
صنايــع آهــن و فــوالد ايــران بــرای تولیــد آهن 
اســفنجی توســط شــرکت آهــن و فــوالد غديــر 
ــزد  ــتان ي ــاد اس ــتان بهاب ــان در شهرس ايرانی
ــرکت  ــن ش ــتمر اي ــری مس ــت و پیگی ــه هم ب
در دســت اجــرا اســت. پیشــرفت ايــن پــروژه 
ــه  ــوده ک ــد ب ــاه 71 در ص ــن م ــان بهم ــا پاي ت
ــا پايــان ســال 1401  پیــش بینــی مــی شــود ت
بــه 73 در صــد برســد. پیشــرفت ايــن پــروژه 
ــزات 81  ــن تجهی ــی و تامی ــمت مهندس در قس

ــد. ــی باش ــد م ــرا 48 درص ــد، و اج در ص
طبــق برنامــه ريــزی از قبــل صــورت 
ــن  ــان کار اي ــال 1401، پاي ــان س ــه پاي گرفت
پــروژه مــی باشــد و بــه امیــد خداونــد متعــال 
بعــد از آن شــروع راه انــدازی را خواهیــم 
داشــت. بــا توجــه بــه اهمیــت ايــن پــروژه بــا 
مهنــدس اســدا... فرشــاد؛ مديــر عامل شــرکت به 
گفــت و گــو نشســتیم کــه بــا هــم مــی خوانیــم:. 

ــی  ــرد بوم ــا رویك ــور ب ــوالد کش ــت ف صنع
ــیدن  ــت بخش ــرای عینی ــت ب ــازی در حقیق س
ــی در  ــی و عملیات ــای مهندس ــدی ه ــه توانمن ب
عرصــه ملــی اســت و در ایــن چارچــوب ایجــاد 
ــزد(  ــاد )ی ــازی بهاب ــه س ــروژه گندل ــاخت پ و س
ــوان نمــاد بومــی ســازی و  ــه عن ــوان ب را مــی ت

توســعه پایــدار و شكســت تحریــم هــای ظالمانــه 
قلمــداد کــرد کــه از ســوی شــرکت آهــن و فوالد 

ــت. ــت اجراس ــان در دس ــر ایرانی غدی
پــروژه گندلــه ســازی بهابــاد یكــی از پــروژه هــای 
ــه در  ــواد اولی ــن م ــره تامی ــعه ای در زنجی توس
شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان محســوب 
نصــب  مرحلــه  در  اکنــون  کــه  شــود  مــی 

ــرار دارد. ــزات ق تجهی
ــل  ــروژه در داخ ــن پ ــزات ای ــی از تجهی برخ
کشــور بومــی ســازی ، ســاخت و تامیــن شــده و 
برخــی از آنهــا ماننــد » بالینــگ دیســكها، رولــر 
ــتم  ــیون،  سیس ــتم اتوماس ــا، سیس ــكرین ه اس
و  تابلــو  و  فیلترهــا  ماننــد  آلودگــی  کنتــرل 

ــد. ــای دارن ــت ج ــن فهرس ــها در ای ترانس
در  تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  همچنیــن 
ــده در  ــازی ش ــی س ــس، بوم ــوژی میدرک تكنول
ــه عنــوان یكــی  ــر ایرانیــان ب آهــن و فــوالد غدی
دیگــر از پــروژه هــای توســعه پایــدار بــه حســاب 
مــی آیــد. واقعیــت پیــش رو اینكــه، مقولــه بومی 
ســازی تنهــا بــا خریــد ســخت افــزار آن شــدنی 
نیســت. در عیــن حــال برخــی از  کشــورها توانســته 
انــد موانــع توســعه یافتگــی را از ســر راه بردارنــد 
ــان از  ــم نش ــن مه ــند و ای ــرفت برس ــه پیش و ب

توانمنــدی و بهــره گیــری از الگــوی نهــاد گرایــی 
ــرد  ــه عملك ــو ب ــن الگ ــگاه ای ــوه ن ــژه نح ــه وی ب
اقتصــادی ســازمان و تولیــد و انتقــال تكنولــوژی 

ــی اســت. ــش ضمن ــتن دان و داش
ــر شناســایی،  ــی ب ــی ســازی مبتن ــروز بوم ام
کســب و بــه روز آوری دانــش در ابعــاد مختلــف 
تكنولــوژی، فراینــد، تجهیــزات و ســاخت بــا 

ــدی هــای مهندســی و  ــدی از توانمن بهــره من
ــت. ــل کشوراس ــازندگان داخ س

ــدار ، اصــول  ــو ســعه پای ــی و ت ــش بوم دان
توســعه پایــدار را اینگونــه مــی تــوان خاصــه 
کــرد کــه توســعه بایــد از لحــاظ تولیــد، مــواد 
ــزات و مســائل  ــروی انســانی،  تجهی ــه، نی اولی
ــش  ــل دان ــداری ، تبدی ــی ، پای ــت محیط زیس
ضمنــی بــه دانــش صریــح و از نظــر اقتصــادی 
کارا و بــا نقشــه راه ســازمان و نگــرش و برنامــه های 

بلنــد مــدت ســازمان، ســازگار باشــد.
توجــه بــه  دانــش بومــی از ضروريات 

ــعه پايدار توس

ــور  ــه در منش ــل گان ــول چه ــاس اص براس
توســعه پایــدار، توجــه بــه مســاله  دانــش بومی 
بطــور مســتقیم و غیرمســتقیم بعنــوان یكــی از 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــدار م ــات توســعه پای ضروری
گرفتــه اســت کــه در بســتر رویكــرد مشــارکتی 
ــت  ــرد و در نهای ــی گی ــكل م ــی ش و کار تیم
تجهیــزات و تولیــدات بــا تكنولــوژی هــای برتــر 

را ایجــاد مــی کننــد.
ــالی  ــد س ــم چن ــوالد ه ــن و ف ــت آه صنع
اســت بــا ایــن رویكــرد و نگــرش پایــدار اقــدام به 
ایجــاد توســعه نمــوده و فرهنــگ بومــی ســازی 
را در ارکان ایــن صنعــت نهادینــه کــرده اســت.

ایجــاد توســعه و تمرکــز بــر توســعه بومــی 
ــتلزم  ــوالد مس ــن و ف ــت آه ــازی در صنع س
مــوارد زیــادی اســت و مــی بایســت مــواد اولیه 
ــم  ــد فراه ــرای تولی ــاز را ب ــورد نی ــع م و مناب
ــزات و  ــی ، تجهی ــع مال ــه مناب ــد و در ادام کن
نیــروی انســانی اســت کــه در ایــن چرخــه تــا 

گندله سازی بهاباد
 نماد بومی سازی، توسعه پایدار و شکست تحریم

میثم علی آبادی؛ مدیرکنترل پروژه مجتمع گندله سازی بهاباد
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ــط  ــتمر، توس ــود مس ــای بهب ــروژه ه ــالب پ قــ
دانشــهای فنــی درون ســازمان طراحــی، ســاخته 
ــه  ــن اینك ــت. ضم ــوده اس ــازی نم ــی س و بوم
در  گاز  آناالیــزر  ماننــد  تجهیــزات  از  برخــی 
واحدهــای احیــا مســتقیم کــه گاز در واحدهــای 
احیــای مســتقیم آهــن یكــی از مهمتریــن 
ارتبــاط  و  اســت  محصــول  فراینــد  مراحــل 
مســتقیمی بــا کیفیــت و کمیــت محصــول 
ــش  ــط دان ــرمایه ای توس ــز س ــن تجهی دارد. ای
ــت  ــده اس ــاخته ش ــی و س ــی طراح ــی داخل فن
.سنســورهای دمایــی از نــوع RTD، بومــی ســازی 
پنــل گریــس پمــپ از جملــه مــواردی هســتند 

ــد. ــده آن ــازی ش ــی س ــه بوم ک
تبديــل مــدول 800 هــزار  تنــی بــه 1.۲ 

میلیــون تن
ــا  ــان ب ــر ایرانی ــوالد غدی ــن و ف ــرکت آه ش

ــت هــا  ــاز داخــل، اعمــال محدودی ــه نی توجــه ب
ــات و  ــن قطع ــی در تامی ــای خارج ــم ه و تحری
تجهیــزات و همچنیــن توســعه صــادرات ، مســیر 
ــش  ــد را در پی ــازی تولی ــه س ــرفت و بهین پیش
گرفــت کــه بتوانــد بومــی ســازی تبدیــل مــدول 
ــون و  ــك میلی ــدول ی ــه م ــی را ب ــزار تن ۸00 ه
200 هــزار تنــی عملیاتــی نمایــد و گامــی بــزرگ 
ــردارد و در  ــفنجی ب ــن اس ــد آه ــعه تولی در توس
اولیــن فــاز ایــن پــروژه بــا بــروز آوری تجهیــزات 
خــط تولیــد، مقــدار اســمی تولیــد را از ۸00 هــزار 
تــن بــه یــك میلیــون تــن در ســال مــی رســاند.

ــن  ــس از تامی ــز پ ــاز دوم آن نی ــن ف همچنی
برخــی تجهیــزات در ســال 1۴01 انجــام خواهــد 
ــت  ــن اس ــاز ای ــن دو ف ــرای ای ــدف اج ــد و ه ش
ــك  ــه ی ــن ب ــزار ت ــدار ۸00 ه ــد از مق ــه تولی ک

ــن برســد. ــزار ت ــون و 200 ه میلی
بنابرایــن مــی تــوان گفــت در زنجیــره تامیــن 
ــوالد در داخــل کشــور، مســئله بومــی ســازی  ف
و ایجــاد توســعه پایــدار بــه امــر مهمــی تبدیــل 
ــه  ــت ب ــل دس ــن عوام ــه ای ــت و هم ــده اس ش
دســت هــم مــی دهنــد کــه یــك زنجیــره ارزش 
را ایجــاد نماینــد و شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر 

ایرانیــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

ــی  ــدار را ایجــاد م ــروش محصــول توســعه پای ف
نماینــد. در ایــن میــان تجهیــزات نقــش بســیار  

ــد. ــا مــی کن ــن صنعــت ایف مهمــی را در ای
ــر  ــوالد غدي اعتقــاد شــرکت آهــن و ف

ــان بومــی ســازی ايرانی
شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان از بــدو 
ــیل  ــیس در راســتای توانمندســازی پتانس تاس
ــی  ــه بوم ــاد ب ــا اعتق ــور ب ــل کش ــاخت داخ س
ای  گســترده  و  مســتمر  تاش هــای  ســازی، 
را برنامه ریــزی و عملیاتــی نمــوده اســت و در 
ایــن راســتا از کارگاه هــا و  کارخانجــات صنعتــی،  
شــرکتهای دانــش بنیــان، نخبــگان دانشــگاهی و 
صنعتــی و مراکــز نــوآوری در کشــور بهــره منــد 

شــده اســت.
فاکتور اولیه در تامین تجهیزات

ــن  ــترس تری ــن و  در دس ــتفاده از بهتری اس

تكنولــوژی مــورد اســتفاده در ایــن صنعــت 
ــن  ــه در تامی ــور اولی ــوان فاکت ــه عن ــران ب در ای
تجهیــزات محســوب می شــود. درعیــن حــال در 
داخــل کشــور تامیــن کننــدگان متعــددی وجــود 
ــا توجــه بــه مســائل تحریــم نقــش  دارنــد کــه ب

ــد. ــا می کنن ــی را ایف ــیار مهم بس
ــت  ــخصه صنع ــه مش ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
ــتند  ــور هس ــزات مح ــه تجهی ــوالد  ک ــن و ف آه
ــای روز  ــی بایســت در راســتای پیشــرفت ه و م
ــا در  ــد، ب ــكار گیرن ــود را ب ــزات خ ــا تجهی دنی
ــارم و  ــی نســل چه ــاب صنعت ــن انق نظــر گرفت
دیجیتالــی شــدن لجســتیك و زنجیــره تامیــن و 
هوشــمند ســازی و در زنجیــره تامیــن تجهیــزات 
ــن  ــاز در ای ــورد نی ــداری م ــه و پای ــواد اولی و م
زمینــه، الــزام آور اســت کــه حرکــت  درون 
ســازمانی نیــز شــكل بگیــرد و اهــداف ســازمان 

ــرد. ــرار بگی ــتا ق ــن راس در ای
همچنیــن مدیریــت ســازمان برخــاف تفكــر 
ــن  ــول ای ــكاری در ط ــات و  هم ــنتی،  ارتباط س
ــش  ــارب و دان ــتفاده از تج ــره ارزش و اس زنجی
بومــی خــود و اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود 
در داخــل کشــور در ایــن هــم افزایــی و  پایــداری 

ــد. گام بردارن

فعالیت  چشمگیر در مسیر بومی سازی
شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان چنــد 
ــدار  ــعه پای ــتای توس ــه در راس ــت ک ــالی اس س

ــاد  ــازی و ایج ــی س ــای بوم ــت ه ــام فعالی و انج
ــور  ــت بط ــن صنع ــه در ای ــای بهین ــت ه ظرفی

ــت. ــته اس ــدم برداش ــری ق ــم گی چش
ــد  ــای تولی ــره ه ــن شــرکت یكــی از زنجی ای
ــره  ــت و در زنجی ــور اس ــوالد در کش ــن و ف آه
ــره هــای  ــوالد هــم ماننــد دیگــر زنجی تامیــن ف
ــر  ــرای دیگ ــه ب ــواد اولی ــك شــرکت م ــد، ی تولی

ــود. ــی ش ــا محســوب م شــرکت ه
واقعیــت اینكــه از معدنــكاری تــا تولیــد 
ــك ارزش  ــن و ی ــره تامی ــك زنجی ــمش و... ی ش

ــد.  ــی کنن ــق م را خل
گســتردگی  دانیــم  مــی  کــه  همانطــور 
تجهیــزات و اســتفاده از تكنولــوژی هــای روز 
ــوالد  ــن و ف ــتقیم آه ــا مس ــد احی ــا در واح دنی

ــورد. ــی خ ــم م ــه چش ــان ب ــر ایرانی غدی
ــدارک  ــن و ت ــه تامی ــی ک ــزات باارزش تجهی
ــل  ــه دلی ــات ب ــی اوق ــه و گاه آن بســیار پرهزین
ــا  ــم ه ــود تحری ــور و باوج ــارج کش ــن از خ تامی

ــتند. ــه هس ــر و پرهزین ــیار زمانب بس
ــتان،  ــی اس ــای بوم ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
داخلــی،  کننــدگان  تامیــن  و  ســازندگان 
برخــورداری از دانــش فنــی قابــل قبــول نیــروی 

ــور  ــرداری و ام ــره ب ــای به انســانی در بخــش ه
مهندســی و پشــتیبانی فنــی، خــود گویــای همــه 
ــا شناســایی تجهیــزات  چیــز اســت. همچنیــن ب
بحرانــی و گلوگاهــی، تجهیــزات ســرمایه ای، 
ــزات و  ــن تجهی ــای تامی ــان ه ــی زم ــش بین پی
ــه  ــی را ک ــیاری از تجهیزات ــی، بس ــات یدک قطع
ــود،  در  ــده ب ــه ش ــكل مواج ــا مش ــن آن ب تامی
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ســومین جشــنواره و نمايشــگاه ملــی فــوالد 
ايــران بــه عنــوان بزرگتريــن گردهمايــی 
بازرگانــان  تولیدکننــدگان، تأمین کننــدگان، 
ــران،  ــوالد اي ــن و ف ــره آه ــان زنجی و متخصص
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــت ۲1 بهمن م از 1۹ لغاي
بومی ســازی  فرصت هــای  ارائــه  محوريــت 
ــتقبال و  ــا اس ــی ب ــد داخل ــت از تولی و حماي
ــران،  ــر از مدي ــزار نف ــر ۲0 ه ــغ ب ــارکت بال مش
ــوالد در  ــت ف ــان صنع ــان و کارشناس متخصص

ــد. ــزار ش ــران برگ ــک ته ــل المپی ــل هت مح

ــز در  ــان نی ــر ایرانی ــوالد غدی ــن و ف ــرکت آه ش
ایــن جشــنواره و نمایشــگاه بــه عنــوان پیشــران 
ــای  ــه فرصت ه ــه ارائ ــور ب ــان کش ــاد دانش بنی اقتص
ــردازد. ــی می پ ــد داخل ــت از تولی ــازی و حمای بومی س

ــازی  ــی س ــتاوردهای بوم ــه دس ــا ارائ ــرکت ب ــن ش ای
شــده خــود در صنعــت فــوالد در دو پــرژه احیــاء مســتقیم در 
اردکان و گندلــه ســازی در بهابــاد در ایــن نمایشــگاه حضــور 

چشــمگیری داشــت.

ایــن رویــداد بــا هــدف کاهــش نیــاز ارزی در تأمیــن 
قطعــات و تجهیــزات، دانــش فنــی و مهندســی و مــواد 
ارائــه فرصت هــای  از طریــق  نیــاز  مصرفــی مــورد 
بومی ســازی و ســاخت داخــل برگــزار شــد کــه معاونــت 
ــت،  ــوری، وزارت صنع ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
بــزرگ  و شــرکت های  ایمیــدرو  تجــارت،  و  معــدن 
ویــژه  مشــارکت  آن  در  معدنــی کشــور  و  فــوالدی 

ــتند. داش
ــران  ــوالد ای ــی ف ــومین جشــنواره و نمایشــگاه مل س
ــل  ــی، پن ــگاه اختصاص ــه، نمایش ــن افتتاحی ــامل آیی ش
تخصصــی و کارگاه هــای آموزشــی و اختتامیــه بــود کــه 
بخشــی از آن بــه تقدیــر از برگزیــدگان و اهــدای جایــزه 
ــران و همچنیــن برگــزاری میــز تعمیــق  ملــی فــوالد ای
ــات  ــا حضــور مقام ــوالد ب ــره ف ســاخت داخــل در زنجی
و مدیــران صنعتــی و معدنــی کشــور اختصــاص یافــت.

حضور فعال شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان
در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
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و  پايــان ســومین جشــنواره  در 
از  ايــران  نمايشــگاه ملــی فــوالد 
کتــاب تكنولــوژی فوالدســازی تالیــف 
عضــو  فرشــاد  اســداهلل  مهنــدس 
هیئــت مديــره انجمــن تولیدکننــدگان 
ــر عامــل شــرکت  ــران و مدي فــوالد اي
ايرانیــان  غديــر  فــوالد  و  آهــن 

ــد. ــی ش رونماي
ایــن اثــر یكــی از کتاب هــای علمــی ایــن 
ــوالد  ــت ف ــوزه صنع ــدار در ح ــنده نام نویس
کشــور اســت، کــه در زمینــه تكنولــوژی هــای 
فوالدســازی آخریــن وضعیــت صنعــت فــوالد 

ایــران را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
راه  نقشــه  ایــن کتــاب  در  همچنیــن 
ــورد توجــه  ــران م ــوالد ای توســعه صنعــت ف
ــوالد در  ــدگان ف ــا تولیدکنن ــه ت ــرار گرفت ق
کشــور بتواننــد بــه آخریــن تكنولــوژی هــای 

ــد. ــدا کنن ــت پی ــوالد دس ــد ف تولی
ــه  ــورد بهین ــر 41 م ــتمل ب ــاب مش ــن کت ای
ســازی در قطعــات و تجهیــزات و همچنیــن 
ــی  ــتای بوم ــزات در راس ــه تجهی ــاخت نمون س

ــد. ــی باش ــرکت م ــن ش ــازی ای س
از جملــه پــروژه هــای بــا اهمیــت کــه اجرایی 
شــده اســت مــی تــوان بــه ســاخت آناالیــزر گاز 

در سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران

کتاب بومی سازی  فوالد با رویکرد توسعه پایدار در صنعت آهن و فوالد
 توسط شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان رونمایی شد

ــش  ــاد و افزاي ــازی بهاب ــه س ــع گندل ــداث مجتم ــای اح طرح ه
ــان  ــر ايرانی ــوالد غدي ــن و ف ــرکت آه ــتقیم، ش ــت احیاءمس ظرفی
ــاب و  ــزد انتخ ــتان ي ــی اس ــه صنعت ــای نمون ــوان طرح ه ــه عن ب

ــی شــدند. معرف
در آییــن تجلیــل از برگزیــدگان صنعــت و معــدن اســتان یــزد مجتمــع 
ــتقیم  ــاء مس ــه احی ــت کارخان ــش ظرفی ــرح افزای ــاد و ط ــازی بهاب گندله س
غدیــر از ۸00 هزارتــن بــه یــك میلیــون  و دویســت هــزار تــن درســال  بــه 
ــی و  ــزد معرف ــه  صنعتــی ســال 1۴00 در اســتان ی ــوان طرح هــای نمون عن
از زحمــات مدیــر عامــل ایــن مجموعــه؛ مهنــدس اســداله فرشــاد تقدیــر و 

تجلیــل بــه عمــل آمــد.
ــدن اســتان  ــت و معـ ــدگان صنع ــل از برگزی ــن تجلی ــی  اســت آیی گفتن
ــه کشــور،  ــی رتب ــات عال ــا حضــور مقام پنجشــنبه شــب 1۹ اســفندماه بــ

انتخاب طرح های شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان
 به عنوان طرح های نمونه صنعتی استان یزد

مســئوالن ارشــد اســتان و بــزرگان صنعــت و معــدن بــا 
ــكل هــا و مراقبــت هــای بهداشــتی در  رعایــت اصــول و پروت

ــزار شــد. ــزد برگ ی

در واحــد احیــاء، پنــل گریــس پمــپ مرکــزی، و 
ــرد.  ــاره ک ــک اش ــر اتوماتی ــه گی ــن نمون همچنی
یــادآور مــی شــود، پــروژه هــای موجــود همگــی 
در راســتای بهیــود مســتمر، حمایــت از ســازندگان 
داخلــی، ایجــاد خالقیــت و نــوآوری بــوده اســت. 
پــروژه هــای دیگــر نیــز در دســت بررســی، 

طراحــی و اقــدام ســاخت مــی باشــد.
گفتنــی اســت، ایــن کتــاب بــا اســتقبال 
ــرو  ــدگان نمایشــگاه بومــی ســازی روب بازدیدکنن
شــد و ایــن مجموعــه بــه عنــوان فعالیــت هــای 
بــا ارزش در شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیان 

ــد. ــوب گردی محس
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مهندس منوچهری مدیر نگهداری و تعمیرات 
واحد احیاء شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با 
اعالم این مطلب و قدردانی از تالش همه جانبه 
کلیه همکاران و تشــکر از حمایــت ها و اعتماد 
مدیران ارشــد واحد افزود: بــا توجه به اهداف از 
پیش تعیین شده واحد مبنی بر حفظ حداکثر زمان 
تولیــد واحد به همراه حداکثر زمان در دســترس 
بودن تجهیزات، برنامه ریزی واحد در راســتای 
کاهــش توقفــات برنامه ای انجــام و از ابتدای 
ســال 97 انجــام توقفات به صــورت ماهیانه با 

برنامه ریــزی توقفات واحد بر مبنای نیاز واحد جایگزین 
شد، که این امر مســتلزم کنترل دقیق و پایش وضعیت 
تجهیزات در طول زمــان بهره برداری و برنامه ریزی و 
ارائه راهکارهای تعمیراتــی جهت انجام حداکثر امور در 

حین بهره برداری، بدون توقف واحد است. 
خوشبختانه علیـــــرغم گذشت حدود ده ســال از 
بهره برداری واحــــد و فرســایش طبیعی تجهیزات و 
قطعات، با عنایت به برنامه ریزی دقیق و کیفیت مناسب 
فعالیتهای انجام گرفته در توقف فاز اول افزایش ظرفیت 
واحد، موفق شــدیم در آذر ماه ســال 1400 دو رکورد 

ثبت دو رکورد 
ارزشمند در واحد احیاء 

شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

      امین منوچهری؛ مدیر واحد نگهداری و تعمیرات

حفظ وضعیت آماده به کاری تجهیزات همراه با افزایش زمان بهره برداری پیوسته از آنها 
امری دشــوار است. این دو عامل در کنار هم می تواند احتمال وقوع توقفات اضطراری واحد 
را افزایش دهد. اما با کنتــرل دقیق و پایش مداوم وضعیت تجهیزات در حین بهره برداری، 
به فضل الهی توانستیم رکورد کمترین زمان توقف ماهیانه را در آذرماه 1400 کسب نماییم.

ارزشمند را به ثبت رسانیم. 
ثبت رکورد کمترین زمان توقف ماهیانه به 
میزان مجموع 22 دقیقه از ابتدای راه اندازی 
واحــد تاکنون و ثبت زمــان مجموع توقفات 
اضطراری غیر ماشــینی ثبت شده در این ماه 
بــه میزان 8 دقیقه )که این میــزان پس از آذر ماه 
ســال 1398 که 2 دقیقه ثبت شده، کمترین میزان ثبت 

شــده در واحد می باشد(، که دستیابی به این مهم 

جــز با همدلی و تالش کلیــه همکاران قابل 
حصول نبود.
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ــی  ــاری تعال ــزد ب ــات ای ــه عنای ــوکل ب ــا ت ب
مفتخریــم در حالــی امــروز یازدهمیــن ســال آغــاز 
تولیــد در شــرکت آهــن و فوالدغدیرایرانیــان 
ــا  ــال ها ب ــن س ــه در ای ــم ک ــن می گیری را جش
کســب افتخــارات ارزشــمند نــام غدیــر کــه 
ــام  ــه ن ــوده اســت را ب ــان  ب ارزشــمندترین نمادم

ــم. ــره زده ای ــی)ع( گ ــن عل ــت امیرالمؤمنی والی
بــا  ســال ها  ایــن  در  هرچنــد  البتــه 
پنجه نــرم  و  دســت  بیشــماری  ســختی های 
کــرده امــا توانســتیم بــا ایمــان بــه دانــش بومــی 
ــرمایه های  ــروز س ــه ام ــی ک و متخصصــان داخل
ــه  ــان  ب ــن و فوالدغدیرایرانی ــرکت  آه ــا در ش م
شــمار می رونــد در آغازیــن روزهــای یازدهمیــن 
ســال فعالیــت در کارخانــه احیاءمســتقیم چندیــن 
رکــورد دیگــر را بــه روزمــه پررنــگ خــود اضافــه 

ــم. نمایی
ــخ 1400.10.0۵  ــیر درتاری ــن مس ــا در ای ام
تولیــد کل آهــن اســفنجی در ســال 1399 را 
علیرغــم محدودیــت هــای انــرژی )بــرق و گاز( بــا 
اجــرای پــروژه توقــف ســرد و افزایــش ظرفیــت 
پشــت سرگذاشــتیم و ضمنــا بــا ســی روز کارکــرد 
تولیــد ماهیانــه ســال های  ماهیانــه، رکــورد 

ــتیم. ــز شکس ــته را نی گذش

به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس

شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان؛ نگینی در دل کویر
همچنیــن کســب رکــورد کمتریــن زمــان توقــف ماهیانــه بــه میــزان مجمــوع 22 دقیقــه در آذرمــاه 
ــًا 8  ــز مجموع ــاه نی ــن م ــت شــده در ای ــر ماشــینی ثب ــات اضطــراری غی ــز  مجمــوع توقف 1400 و نی
دقیقــه بــه دســت آمــد کــه ایــن میــزان پــس از آذر مــاه ســال 1398، کمتریــن میــزان ثبــت شــده 

در واحــد بــود.
البتــه از جملــه افتخــارات بــرای اولیــن بــار در تاریــخ کشــور بــا اجــرای پــروژه ارزشــمند افزایــش 
ظرفیــت بــود کــه در ســال 1399 انجــام و ظرفیــت کارخانــه از 800 هزارتــن بــه یــک میلیــون تــن و 

در ســال آینــده انشــااهلل بــه یــک میلیــون و دویســت هزارتــن خواهــد رســید.
ــس از  ــی میدرک ــتانداردهای جهان ــه اس ــرق، گاز و آب نســبت ب ــای مصــرف ب ــز شــاخص ه و نی
مطلوبیــت بســیار خوبــی برخــوردار و در مقایســه بــا عملکــرد کارخانجــات تولیــد آهــن اســفنجی ایــران 
از نظــر شــاخص بهــره وری کل عوامــل )TPF( رتبــه اول را بــر اســاس رتبــه بنــدی صــد شــرکت برتــر 

ســازمان مدیریــت صنعتــی )IMO100( کســب نمودیــم.
ــران  ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــی س ــاس ارزیاب ــر اس ــن ب همچنی
ــرار  ــتاره" ق ــره وری 4 س ــروان به ــوح "پیش ــدگان ل ــت کنن ــدگان و دریاف ــان برگزی ــدرو(، در می )ایمی

ــر مجموعــه هلدینــگ ســرمایه گــذاری  ــان شــرکت های زی ــن ســال گذشــته در می ــم. همچنی گرفتی
ــدیم.  ــر انتخــاب ش ــرکت برت ــوان ش ــر بعن غدی

ــده از  ــد و برآم ــل گردی ــت حاص ــال فعالی ــن 11س ــی ای ــه ط ــود ک ــارات ب ــی از افتخ این بخش
ــه در  ــود ک ــرکت ب ــن ش ــان در ای ــکاران عزیزم ــان و هم ــران، مهندس ــبانه روزی مدی ــای ش تالش ه
ســایه مدیریــت مدبرانــه و عالمانــه مدیرعامــل محتــرم شــرکت جنــاب مهنــدس اســداله  فرشــاد حاصل 
گردیــد و امیدواریــم بــا تــوکل بــر توجهــات خداونــد منــان ایــن مســیر همچــون گذشــته بــرای همــه 

همکارانمــان در پیشــرو بــودن عرصــه صنعــت فــوالد کشــور همــوار و مهیــا باشــد.
ان شاا...

و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه 

محمدرضا پاکسیما
مدیرکارخانه احیاء مستقیم 
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شــكل 1 نقشــه ســرانه آب تجدیــد پذیــر در ســطح جهــان را نشــان مــی دهد. 
در مقابــل مجموعــه آب تجدیــد پذیــر کــه طــی بــارش هــای ســالیانه مجــدد 
ــل  ــر قاب ــع آب غی ــاز میگــردد، مناب ــی ب ــر زمین ــع آب ســطحی و زی ــه مناب ب
تجدیــد قــرار دارنــد کــه در ســفره هــای آب زیرزمینــی عمیــق قــرار داشــته، 
ــدرت  ــه ن ــد و ب ــی مــدت تامیــن شــده ان ــی بســیار طوالن ــازه هــای زمان در ب

قابــل بازگشــت در طــول مــدت حیــات انســان مــی باشــند.
ــه پنــج  ــع آبــی ب ایــن نمــودار کشــورهای جهــان را از لحــاظ ســرانه مناب

دســته تقســیم مــی کنــد. 
دســته اول کشــورهای بــا ســرانه بیــش از 5000 مترمكعــب در ســال کــه 
ــی در مناطــق محــدودی از  ــش آب ــوده و تن ــی ب ــراوان آب مل ــع ف دارای مناب

)Total renewable water resources per inhabitant( 

)Total water withdrawal per capita(

بررسی منابع و مصارف
آب ایران و جهان

ایــن کشــورها وجــود دارد کــه اغلــب کشــورهای آمریــكای شــمالی و جنوبــی، 
قســمت هایــی از اروپــا، آفریقــا و روســیه را شــامل مــی شــود.

ــا 5000  ــر 1700 ت ــد پذی ــرانه آب تجدی ــا س ــورهای ب ــته دوم کش دس
مترمكعــب در ســال هســتند کــه بــه صــورت منطقــه ای و در بعضــی 
مناطــق کشــورها بــا تنــش هــای آبــی مواجــه مــی شــوند. کشــورهای چیــن، 
ــه،  ــراق، ترکی ــران، ع افغانســتان، قرقیزســتان، تاجیكســتان، ترکمنســتان، ای

ــد.  ــی گیرن ــرار م ــن دســته ق ســوریه و... در ای
ــب در  ــا 1700 مترمكع ــرانه آب 1000 ت ــا س ــورهای ب ــوم کش ــته س دس
ســال هســتند کــه اغلــب بــا تنــش آبــی مواجــه هســتند.این کشــورها اغلــب 
ــه  ــتند ک ــكل هس ــار مش ــتفاده دچ ــرای اس ــیرین ب ــع آب ش ــن مناب در یافت
ــاق  ــب اتف ــای نامناس ــت ه ــع آب و برداش ــه مناب ــت آن تخلی ــه عل ــب ب اغل
ــه  ــی، ســومالی و...  از جمل ــد، پاکســتان، اتیوپ ــاده اســت. کشــورهای هن افت

ــا تنــش جــدی اب مواجــه هســتند.  ــه ب کشــورهایی هســتند ک
ــا 1000  ــر500 ت ــرانه آب تجدیدپذی ــا س ــورهای ب ــارم کش ــته چه دس
مترمكعــب آب در ســال هســتند کــه بــا بحــران آب مزمــن مواجــه هســتند.

ســودان، مصــر، آفریقــای جنوبــی و مراکــش از جملــه کشــورهایی هســتند که 
ــا بحــران مزمــن آب مواجــه هســتند.  ب

دســته پنجــم کشــورهایی هســتند کــه بــا ســرانه آب تجدیــد پذیــر کمتــر 
از 500 مترمكعــب در ســال بــا بحــران آب قطعــی مواجــه هســتند. عربســتان 
ســعودی، عمــان، یمــن، لیبــی، الجزایــر، تونــس از جملــه کشــورهایی هســتند 

کــه در ایــن دســته قــرار مــی گیرنــد )فائــو، اکوئســتات، 2015(.
همانطــور کــه در شــكل 1 مشــاهده مــی شــود کشــورمان در منطقــه بــا 
میــزان ســرانه آب تجدیــد پذیــر 1700 تــا 5000 متــر مكعــب در ســال قــرار 
ــه بســیاری از کشــورهای دیگــر  ــری نســبت ب دارد کــه وضعیــت مناســب ت
ــه ذهــن مــی رســد کــه بحــران  ــذا در اولیــن برداشــت ایــن نكتــه ب دارد، ل

آبــی در کشــورمان ناشــی از نــوع مصــرف و برداشــت آب مــی باشــد.
برداشت سرانه آب )مترمكعب در سال( 

ــان  ــف را نش ــورهای مختل ــرانه آب در کش ــت س ــزان برداش ــكل 2 می ش
مــی دهــد. همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود کشــورهای حــوزه آمریــكای 
ــران، ســوریه،  شــمالی، قرقیزســتان، ازبكســتان، ترکمنســتان، افغانســتان، ای
ــش از ۸12  ــرانه بی ــت س ــا برداش ــر و ... ب ــودی، مص ــتان صع ــراق، عربس ع
مترمكعــب در ســال دارای بیشــترین میــزان برداشــت از منابــع آب هســتند 

ــژه  ــه وی رشــد ســریع جمعیــت و توســعه شهرنشــینی در هــزاره ســوم، ب
در کشــورهای در حــال توســعه، تقاضــای آب را بــه منظــور تامیــن نیازهــای 
جمعیتــی بــه طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش داده اســت. ایــن موضــوع در 
مناطقــی از جهــان کــه بــه صــورت طبیعــی همــواره بــا کمبــود آب دســت و 

پنجــه نــرم مــی کننــد، بیشــتر حائــز اهمیــت اســت.
در کشــور مــا نیــز اوضــاع منابــع آبــی چنــدان مطلــوب نیســت؛ ایــران بــا 
بارشــی معــادل یــك ســوم متوســط بــارش دنیــا و یــك دوم متوســط بــارش 
آســیا در منطقــه ای خشــك و کــم آب قــرار دارد. بــه همیــن دلیــل مســاله آب 
و منابــع آبــی در کشــورمان، چنــان مهــم و اســتراتژیك اســت کــه ضــرورت 

توجــه بســیار جــدی و راهبــردی را دوچنــدان ســاخته اســت.
مجموع سرانه آب تجديد پذير در جهان )متر مكعب در سال(

شکل 1: سرانه آب تجدیدپذیر در جهان )مترمکعب در سال به ازای ساکنین(

    محمدعلی رشیدی؛ سرپرست آزمایشگاه
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   )Proportion of total water withdrawal withdrawn for agriculture( 

ــكای شــمالی در  ــه جــز کشــورهای حــوزه آمری ــن کشــورها ب ــب ای ــه اغل ک
زمــره کشــورهای دارای تنــش آبــی منطقــه ای و در مــواردی بحــران مزمــن 

ــه هســتند. آب مواج
ــزان ســرانه برداشــت آب در کشــورمان 130۶  ــه می ــر اســت ک ــل ذک قاب
ــر از حــد معمــول برداشــت آب  ــه بســیار باالت مترمكعــب در ســال اســت ک
ــه ایــن شــكل مشــخص مــی  ــا نگاهــی ب ــو، اکوئســتات، 2015(. ب مــی باشــد )فائ
ــوء  ــی و س ــع آب ــل مناب ــه دلی ــورمان ب ــی در کش ــم آب ــكل ک ــه مش ــود ک ش

ــع آب. ــود آب مناب ــه کمب ــی باشــد ن مصــرف م

يــک عاشــق واقعــی بــه گل و گیــاه، مــردی کــه از هــر فرصتــی بــرای 
آمــوزش نگهــداری اصولــی گل و گیــاه اســتفاده کــرد، کســی کــه قلمــه 
ــق و  ــا عش ــا و ب ــام معن ــه تم ــرکت را ب ــاه در ش ــترش گل وگی زدن و گس

ــون انجــام داده اســت. ــه تاکن عالق
ــک  ــان از ي ــر ايرانی ــوالد غدي ــن و ف ــرکت آه ــری ش ــه 75 مت گلخان
طبقــه بــه دوطبقــه و اکنــون بــه 500 متــر افزايــش يافتــه اســت و ايــن 
ــر نبــود.  ــادی امــكان پذي ــا همــت و عشــق  موســی صالحــی بهاب جــز ب
گلخانــه ای کــه اکنــون جــای جــای آن پــر از گل و گلــدان اســت وتكثیــر 

ــا دســتان آقــا موســی خودمــان انجــام شــده اســت.  ايــن همــه گل ب
گفتگوی دوستانه ای با ايشان داشتیم که با هم می خوانیم:

* آقــا موســی کمــی از خودتــان بگويیــد؟ متولــد شــهریور ســال 13۴1 
هســتم، آذرمــاه ســال 13۸5 بــه اسســتخدام شــرکت پامیدکــو در آمــدم و از 
ســال 13۹2 تاکنــون در  شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان مشــغول بــه 

فعالیــت هســتم.
* ايــن همــه گل وگیــاه را خريديــد يــا خودتــان از طريــق قلمــه زدنــن 
تكثیــرداده ايــد؟ مــن عاشــق گل و گیــاه هســتم و بــا تكثیــر گل هــا ذوق 
ــژادی مختلــف را قلمــه  مــی کنــم. تاکنــون بســیار گل وگیــاه از تیره هــای ن
زده ام و حتــی بــرای ســال جدیــد بیــش از چهــار هــزار قلمــه گل کاغــذی، 
ــل، گل ســفید، ســنجد و.... را قلمــه و هــم  ــه، فلف ــن الدول ــزار امی بیســت ه

اکنــون در گلخانــه موجــود اســت.
ــد  ــی گوين ــه م ــت ک ــت اس ــن درس ــما اي ــر ش ــه نظ ــی ب ــا موس * آق
فالنــی دســتش بــه گل مــی آيــد؟ واقعیــت بــه نظــر مــن بیشــتر از اینكــه 
کســی دســت آن بــرای کاشــت خــوب باشــد بایــد عاشــق گل وگیــاه باشــد، 
ــا آنهــا صحبــت کنــد، برایشــان  ــه آنهــا ذوق کنــد، ب ــگاه کــردن ب ــا ن بایــد ب
ــی داشــته باشــد. ــه ملطوف ــد و در کل روحی ــد، نوازششــان کن آهنــگ بخوان

ــم،  ــی خوان ــی م ــت الكرس ــا آی ــه زدن گل ه ــل از قلم ــه قب ــن همیش م
اصــوالً هنــگام کار بــا وضــو هســتم و بــرای یــك بــه یــك گل هــای موجــود 

ــذارم. ــت و عشــق میگ ــه وق درگلخان
* حــرف آخــر. خیلــی خوشــحالم کــه در محلــی کار مــی کنــم کــه وقتــی 
همكارانــم از آنجــا عبــور مــی کننــد حــس خوبــی بــه آن هــا دســت مــی دهــد، 
بارهــا شــنیده ام کــه  هنگامــی کــه همــكاران خیلــی خســته مــی شــوند چنــد 
دقیقــه ای بــه گلخانــه مــی آینــد و بعــد بــا کلــی انــرژی بــه محیــط کاریشــان 
برمــی گردنــد و ایــن هــا  بــرای مــن بســیار باارزشــمند اســت. بــه همه همــكاران 
ــدان  ــازل خــود چنــد عــدد گل توصیــه مــی کنــم در محــل کار و حتــی در من
نگهــداری کننــد و گاهــا یــه مواقعــی  را بــرای گشــت و کار اختصــاص دهنــد کــه 

ایــن کار واقعــا تاثیــر بســیار خوبــی در روحیــه و زندگیشــان دارد. 

شکل 2: برداشت سرانه آب )مترمکعب در سال به ازای ساکنین(

شکل 3: نسبت آب برداشتی برای بخش کشاورزی به کل آب برداشتی

 با نگاهی به نسبت آب برداشتی برای بخش کشاورزی 

ــه  ــن نكت ــت ای ــده اس ــه ش ــال 2015 ارائ ــو در س ــزارش فائ ــه در گ ک
مشــخص مــی شــود کــه حجــم قابــل توجــه بــاالی ۹0 درصــدی مجمــوع آب 
برداشــتی کشــورمان ایــران صــرف امــور کشــاورزی مــی شــود.  کشــورهای 
ترکمنســتان، افغانســتان، پاکســتان، هنــد و تعــدادی دیگــر از کشــورها کــه 
اغلــب در زمــره کشــورهای مواجــه بــا بحــران اب هســتند بیشــترین میــزان 
آب را برداشــتی را صــرف امورکشــاورزی مــی نماینــد )فائــو، اکوئســتات، 2015(.

ــران ســهم مصــرف آب در بخــش کشــاورزی در حــدود ۹0  در کشــور ای
درصــد، شــرب ۸ درصــد و صنعــت و معــدن 2 درصــد اســت، در صورتی کــه 
ــه ســهم بخــش کشــاورزی 30 درصــد، شــرب و  در کشــورهای توســعه یافت

بهداشــت 11 درصــد و ســهم بخــش صنعــت و معــدن 5۹ درصــد اســت.
ــه کــه آمــار  نشــان می دهــد در بســیاری از کشــورها کــه دارای  همانگون
منابــع آبــی بیشــتری از ایــران هســتند و شــرایط آب و هوایــی مناســبی نیــز 
ــذا در کشــور  ــر اســت، ل ــران پایین ت ــرانه مصــرف آب از کشــور ای ــد، س دارن
ــتیابی  ــع آب و دس ــه مناب ــت بهین ــتای مدیری ــت در راس ــروری اس ــران ض ای
بــه وضــع مطلــوب در آینــده و جلوگیــری از بحران هــای احتمالــی بــه دلیــل 
ــی  ــق اقدامات ــره وری آب از طری ــش به ــی، افزای ــمند آب ــع ارزش ــود مناب کمب
همچــون مدیریــت تقاضــا و مصــرف آب و افزایــش آگاهی هــای اجتماعــی در 

ــزرگ آب و فاضــاب قــرار گیــرد. اولویــت مدیریــت صنعــت ب

گفت وگو
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ــران  ــه مدي ــای تجرب ــن، برمبن ــن قوانی اي
ــزرگ و کوچــک طــی  ــروژه هــای ب مختلــف پ
ســالیان متمــادی، تهیــه شــده اســت. اصــول 
ــن دوازده  ــای همی ــر مبن ــروژه ب ــت پ مديري
قانــون بنــا نهــاده شــده اســت. لــذا توجــه بــه 
ــا  ــروژه ت ــن پ ــه آغازي ــن، از مرحل ــن قوانی اي
ــه نتايــج اســت. انتهــای آن، الزمــه حصــول ب
قانــون اول: بايــد بــه اجماعــی بــر روی اهــداف 

و نتايــج پــروژه برســید.
اولیــن قــدم در راه موفقیــت پــروژه، تعریــف و 
تعییــن دقیــق اهــداف پــروژه اســت؛ اهدافــی کــه 
همــه افــراد مهــم درگیــر در پــروژه از آن مطلــع 

و روی آن اتفــاق نظــر داشــته باشــند.
ــروژه ای را  ــم پ ــن تی ــد بهتري ــون دوم: باي قان

ــازيد. ــد، بس ــی توانی ــه م ک
افــراد بایــد تــوان کار کــردن در تیم را داشــته 
باشــند و بــرای انجــام درســت کارشــان آمــوزش 
ــدت  ــول م ــد درط ــد بتوانن ــا بای ــد. آن ه ببینن
ــال  ــه، کار را دنب ــا عاق ــروژه ب ــرای پ ــان اج زم
ــد  ــروژه بای ــر پ ــه مدی ــت ک ــن روس ــد. از ای کنن
ــزه اعضــای  ــش انگی ــرای افزای راهكارهــای الزم ب

ــرد. ــه کارگی ــد و ب ــروژه اش را بدان ــم پ تی
قانــون ســوم: برنامــه ای فراگیر و مناســب رشــد 

و ترقــی، تهیــه و آن را بــه روز نــگاه داريــد.
کل  فرماندهــی  و  ارتبــاط  محــل  برنامــه، 
نیروهــا، منابــع و زمــان هــای پــروژه اســت. بــی 
ــی  ــی کاف ــه تنهای ــه ب ــك برنام ــاخت ی ــك س ش
ــده را  ــد آین ــی توان ــر نم ــه مدی ــرا ک ــت، چ نیس
پیــش بینــی کنــد. از ایــن رو کــه برنامــه پــروژه، 
ممكــن اســت بارهــا و بارهــا تغییــر یابــد. دلیــل 
ــان و  ــرور زم ــه م ــد ب ــق جدی ــف حقای آن، کش

ــت. ــان اس ــای ذینفع ــر نیازه تغیی

قانــون چهــارم: میــزان منابــع موردنیــاز، 
انســان و تجهیــزات را محاســبه کنیــد.

ــرمایه  ــزار و س ــزات، اب ــرات، تجهی ــدون نف ب
ــرر  ــد مق ــدات در موع ــكان انجــام تعه ــی، ام کاف
وجــود نــدارد. مدیــر بایــد توانایــی تامیــن منابــع 
ــروژه خــود را داشــته باشــد.  انســانی موردنیــاز پ
تامیــن منابــع کافــی در زمــان مــورد نظــر بــرای 
یــك پــروژه، یكــی از ســخت تریــن وظایــف 

ــران اســت. ــا در ای ــروژه ه ــران پ مدی
ــه ای  ــع بینان ــدی واق ــم: زمانبن ــون پنج قان

ــد. ــه کنی تهی
شــاید مدیــر بتوانــد بــا صــرف هزینــه بیشــتر، 
ــد؛  ــن کن ــتری تامی ــزار بیش ــان و اب ــع، انس مناب
امــا زمــان را نمــی توانــد بــه هیــچ شــكلی تهیــه 
ــروژه،  ــق پ ــران ناموف ــب مدی ــا اغل ــرد!  تقریب ک
اعتبــار خــود را بــه دلیــل رعایــت نكــردن زمــان و 
تحویــل نــدادن بــه موقــع نتایــج از دســت داده انــد.
ــه  ــش از آنچ ــد بی ــعی نكنی ــم: س ــون شش قان

ــد. ــام دهی ــود، انج ــام ش ــت انج ــرار اس ق
البتــه بــه معنــای آن نیســت کــه مدیــر کمتــر 
از آنچــه انتظــار مــی رود را تحویــل دهــد، بلكــه 
بایــد دقیقــا چهارچــوب هــای پــروژه را در زمــان، 

کیفیــت و هزینــه رعایــت کنــد.
قانــون هفتــم: نقــش افــراد را بــه خاطــر 

بســپاريد.
برخــی مدیــران پــروژه در طــول اجــرای پــروژه 
فرامــوش مــی کننــد کــه اساســا مشــتریان پــروژه 
چــه کســانی هســتند. موفقیــت پــروژه بســتگی بــه 
رضایــت ذینفعــان دارد. پــس بــرای آنكــه مدیر پــروژه 
موفقــی باشــید، بایــد خــود را مطابق نظر مشــتریان و 

بــا اولویــت هــای آنــان هماهنــگ ســازید.

قوانین طالیي مدیریت پروژه      

    هادی خاکی؛ کارشناس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 

قانــون هشــتم: حمايــت مــداوم مديريــت 
ســازمان و افــراد کلیــدی را بــه دســت آوريــد.

الزم اســت مدیــر پیــش از آغــاز کار، حمایــت 
افــراد مهــم درگیــر پــروژه را بــه دســت آورد. 

ــاال  ــی ب ــه زن ــدرت چان ــی و ق ــارت کام مه
ــد. ــی کن ــی م ــه خودنمای ــت ک اینجاس
قانون نهم: منتظر و مترصد تغییرات باشید.

تغییــر، یــك اصــل در دنیــای پرشــتاب امــروز 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــد بیاموزن ــران بای ــت. مدی اس
تغییــرات پیــش دســتی کننــد. اگــر منتظــر 
ــان  ــل نش ــس العم ــگاه عك ــد و آن ــر بمانی تغیی
ــد داد.  ــت خواهی ــادی را از دس ــان زی ــد، زم دهی
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــرای مواجه ــود را ب ــمان خ چش

ــد! ــاز بگذاری ــش ب ــش از پی بی
ــام  ــون انج ــه تاکن ــراد را از آنچ ــم: اف ــون ده قان

ــد. ــع کنی ــد مطل داده اي
مدیــر بایــد کلیــه افــراد مهــم درگیــر در پروژه 
را از پیشــرفت، مشــكات و تغییــرات پــروژه آگاه 
ســازد. از مهــم تریــن قانــون در دنیــای کار، 
ــر اســت در  ــت اســت. بهت ــی و صداق راســت گوی
مواجــه بــا مشــكات حقیقــت را بــا افــراد کلیــدی 
ــكات  ــل مش ــان در ح ــد و از آن ــان گذاری در می

ــد. ــت بخواهی ــی و حمای راهنمای
قانــون يازدهــم: مبــدع کارهــای نــو و روشــهای 

نــو باشــید.
پــروژه یعنــی کار نــو! از آنجــا کــه تقریبــا تمــام 
پــروژه هــا در نتایــج، تیــم پــروژه، اهــداف، انتظارات 
و زمــان متفاوتنــد، بایــد مترصــد اســتفاده از روش و 
ابــزار نــو، نــرم افزارهای جدیــد، افــراد و متخصصین 
ــود. روش هایــی کــه در گذشــته موجــب  ــد ب جدی
رشــد و پیشــرفت شــده انــد ممكــن اســت نتواننــد 

راه گشــای مشــكات حــال شــما باشــند.
قانون دوازدهم: رهبر پروژه باشید.

رهبــری تنهــا خوانــدن گــزارش هــای نظارتی، 
ــای  ــدور فرمانه ــا ص ــنهادات ی ــا رد پیش ــد ی تایی
ــر  ــری، فرات ــرات نیســت. رهب ــال تغیی الزم در قب
ــم  ــا تی ــودن ب ــراه ب ــروژه و در هم ــت پ از مدیری
ــت.  ــه اس ــا نهفت ــزه در آنه ــاد انگی ــروژه و ایج پ
ــم،  ــا مه ــد، ام ــان باش ــم آس ــكیل تی ــاید تش ش

ــروژه اســت. ــان پ ــا پای ــم ت ــداری تی نگاه
در نــگاه اول، عمــل بــه ايــن قوانیــن مشــكل 
بــه نظــر مــی رســد، امــا موفقیــت يــا شكســت 
پــروژه در توجــه بــه ايــن مــوارد نهفتــه اســت. 
ــای  ــر مبن ــروژه ب ــت پ ــش مديري ــاس دان اس
همیــن دوازده قانــون طاليــی، بنــا شــده اســت. 
ــه ايــن قوانیــن نشــان مــی دهــد کــه  توجــه ب
ــه  ــت ک ــت اس ــان مديري ــروژه، هم ــت پ مديري
ايــن بــار بــر مبنــای پــروژه، ظهــور نموده اســت.
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مقدمه
کلیــه ســازمان هــا و نهادهــای نظامــی و غیــر 
نظامــی، امنیتــی و اقتصــادی براســاس نــوع طبقه 
ــورای  ــده توســط ش ــن ش ــی تعیی ــدی حفاظت بن
ــه مصــون  امنیــت کشــور مــی بایســت نســبت ب
ســازی ســاختمان هــا، تجهیــزات و تاسیســات و 
نیــروی انســانی خــود در برابــر تهدیــدات دشــمن 
ــر انجــام دهنــد  خارجــی و داخلــی اقدامــات موث
کــه شــرکت هــای فــوالدی نیــز علــی رغــم فاقــد 
طبقــه بنــدی حفاظتــی و صرفــاً بــه عنــوان قطــب 
صنعتــی و اقتصــادی از ایــن امــر مســتثنی نبــوده 
ــرح  ــر ش ــی براب ــات اجرای ــت اقدام ــی بایس و م

وظایــف معمــول دارنــد.
تعريف پدافند غیر عامل

ــردد  ــی گ ــاق م ــی اط ــه اقدامات ــه مجموع ب
ــانی و  ــل انس ــری عام ــه کارگی ــتلزم ب ــه مس ک
ــارزی  ــا توانمندس ــا ب ــوده و تنه ــزار نب ــگ اف جن
بــه  بــروز حادثــه و خســارت  از  تــوان  مــی 
کارکنــان و تجهیــزات در برابــر تهدیــدات دشــمن 

ــود. ــون ب مص

مقام معظم رهبری: 
اگر محافظت غیر نظامی )پدافند غیر عامل( نباشد تمامی دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، علمی و سیاسی در یك نصف روز به هدر می رود.

آشنایی با پدافند غیر عامل

اصطالحات پدافند غیر عامل
ــاء، اســتتار، همســان ســازی، اســتحكام  اختف

ــب، پراکندگــی ســازی، پوشــش، فری
اهداف پدافند غیر عامل

1- حفاظت از کارکنان و نیروی انسانی
ــات و  ــا، تاسیس ــاخت ه ــت از زیرس 2- حفاظ

ــد ــزات تولی تجهی
3- حفاظــت از تجهیــزات مخابراتــی و عملیــات 

یبری سا
۴- تكمیل کننده دفاع عامل

تمهیدات
تمهیدات الزم در شرکت ها

1- تمهیدات سایبری
ایمــن ســازی کلیــه وســایل مخابرانــی و 
شــبكه هــای بــی ســیم و بــا ســیم بــا نصــب نــرم 
افزارهــای امنیتــی بــر روی دســتگاه هــای مربوطه 
بــرای جلوگیــری از هــك سیســتم و دسترســی به 

ــات موجــود اطاع
2- تمهیدات فرهنگی

بــا بهــره گیــری از اســاتید فــن جهــت 
افزایــش دانــش علمــی و فرهنگــی عوامــل و 
ــی و  ــوذ محل ــری از عوامــل ذی نف ــز بهــره گی نی
اجــرای طــرح هــای معیشــتی و تكریــم کارکنــان 
نســبت بــه کاهــش اثــرات ضــد فرهنگــی عوامــل 

اصغر کمال زاده؛ مدیر حفاظت فیزیکی

ــود. ــدام نم ــرب اق مخ
3- تمهیدات زیستی

نویــن در  تكنولــوژی  از  بهــره گیــری  بــا 
ــب محیــط زیســت  جهــت کاهــش عوامــل تخری
ــی  ــه عملیــات هــای روان و جلوگیــری از هــر گون

ــود. ــدام نم اق
۴- تمهیدات اقتصادی

ــرکت و  ــی ش ــوان مال ــری از ت ــره گی ــا به ب
همچنیــن دانــش فنــی و افتصــادی کلیــه مدیــران 
ــای  ــر نامایمــت ه ــره در براب ــن خب و مشاوریـــ

ــود. ــت نم ــی مقاوم ــادی و روان ــگ اقتص جن
ــدات  ــوص تمهی ــت در خص ــر اس ــایان ذک ش
در  موثــری  اقدامــات  تاکنــون  احصــاء شــده 
ــه مبــادی  شــرکت انجــام و گزارشــات مربوطــه ب

ــت. ــده اس ــال گردی ــط ارس ذیرب

آغاز به کار شورای کارگری آبتین غدیر ایرانیان

شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
پیشرو در انجام مسئولیت های اجتماعی

ــه ای در دفتــر مهنــدس فرشــاد؛ مدیرعامــل، مهنــدس  ــا میــاد امــام علــی)ع( حضــور جداگان اعضــای شــورای اســامی کار شــرکت همزمــان ب
ــد. ــاز نمودن ــت رســمی شــورا را آغ ــروژه فعالی ــر پ ــدس کریمــی؛ مدی ــرداری و مهن ــل بهره ب ــدس زارع؛ مدیرعام ــه ، مهن پاکســیما؛ مدیرکارخان

ــل اعــام  ــه شــرح ذی ــات ب ــی انتخاب ــان نتیجــه نهای ــوالد غدیرایرانی ــات شــورای اســامی کار در شــرکت آهــن و ف ــاً در اولیــن  دوره انتخاب ضمن
ــد: گردی

1- آقــای پیــرزاد بــا 122 رای 2- علــی اکبــر مصیبــی بــا 10۶ رای 3- محمــد مــرادی بــا ۸۸ رای ۴- حســین کمالــی بــا ۸1 رای 5- امیرحســین 
ــا ۶۴ رای و نفــرات 5،۶،7 علــی البــدل مــی باشــند. ــا 71 رای 7- رضــا شــاکر ب ــوری ب ــا۸0 رای ۶- عبــاس ن دهقــان ب
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در ادامــه نشــريه قبــل میخواهیــم يــاد بگیريــم بــا 
پیــاده ســازی پنــج تكنیــک ســاده و کاربــردی بــا 
عنــوان )5 اس( در محیــط کار و خانــه زندگــی منظــم 

تــر و کــم اســترس تــری داشــته باشــیم.

گام اول: جداسازی، تصفیه، تفكیک و تعمیر
* تشخیص و جداکردن اقام ضروری از غیر ضروری

* شناسایی اقام مورد نیاز، زائد و تعمیری
* دور ریختــــن یــا فــروش اشــیائی کــه بــه آن هــا نیــازی 

نیســت.
* تعمیر وسایل خراب

ــداری  ــایی نگه ــب شناس ــا برچس ــوظ ب ــی محف ــروری در محل ــام غیرض * اق
شــود.

گام دوم: چیدمان، نظم و ترتیب، آراستگی
ــه ســرعت و ســهولت در  * هــر چیــز مــورد نیــاز در هــر زمــان مــورد نیــاز ب

دســترس باشــد.
* نشــانه گــذاری و برچســب گــذاری وســایل و اشــیاء )هرچیــز در جــای مشــخص 

و مخصــوص خــود(
* وســایل مــورد اســتفاده زیــاد نزدیــك تــر و آن هایــی کــه کمتــر اســتفاده 

مــی شــود در جــای دورتــر قرارگیــرد.
گام سوم: نظافت، پاکیزگی، تمیزی، جالدادن

* برطرف نمودن هرگونه کثیفی و آلودگی از محیط و وسایل
* اصــل بــر اینســت کــه جایــی کثیــف نشــود نــه اینكــه کثیــف و بعــد تمیــز 

گــردد.
* عادت به تمیز نگه داشتن محیط )هرچیزی جایی دارد(

گام چهارم: استاندارد سازی، تداوم و تثبیت
* تهیــه و اســتفاده از برچســب هــای مختلــف، رنگهــای هشــداردهنده و عائــم 

مشخص
* کنترل و اصاح دائمی 3 گام قبلی

* اجــرای 5اس بــاراول آســان اســت امــا اســتمرار و تكــرار آن بســیار دشــوار 
اســت.

گام پنجم: فرهنگ سازی، خود انضباطی، بهبود
* عادت به انجام ۴ گام قبلی )فرهنگ سازی با تكرار و تمرین یك کار درست( 

* نهادینه شدن قواعد و دستورات )ملكه ذهن شدن(

ساماندهی

نظم و ترتیب

پاکیزه سازی

استاندارد سازی

حفظ و نگهداری

علی اکبراحمدی؛ سرپرست آموزش و سیستم ها

5S عوامل موفقیت اجرای نظام
ــق نظــام آراســتگی  ــاده ســازی موف ــر در اجــرا و پی ــل موث برخــی از عوام

ــد از: 5S عبارتن
* حمایــت و پشــتیبانی کامــل و قاطــع مدیریــت ارشــد و تاکیــد بــر آگاهــی 

5S کامــل پرســنل از نظــام آراســتگی
* بستر سازی، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه

ــان(  ــی و کلیــه کارکن ــران ارشــد، میان * آمــوزش مســتمر در کلیــه ســطوح )مدی

جهــت توجیــه اهــداف، منافــع و اســتاندارد هــا و مكانیــزم عملكــرد در 
نظــام 5 اس

* انتخــاب افــراد آگاه و دلســوز، عاقــه منــد و پیگیــر بــرای 
5S نظــام  اجرایــی  مســئولیتهای 

5S مستمر بودن و تداوم اجرای نظام *
* تهیــه دســتورالعمل هــای اجرایــی، چــك لیســت هــای ارزیابــی و 
ممیــزی و انجــام ارزیابــی هــای دوره ای بــرای بهبــود روش هــای پیــاده 

5S ســازی و افزایــش اثــر بخــش نظــام آراســتگی
* تهیــه و اجــرای روش هــای تشــویقی و تنبیهــی مناســب در جهــت 

5S اجــرای موفــق تــر نظــام آراســتگی
در محیط کار و خانه زندگی منظم تر اس(  5تکنیک ساده و کاربردی با عنوان ) 5در ادامه نشریه قبل میخواهیم یاد بگیریم با پیاده سازی 

و  دوم)قسمت  مو کم استرس تری داشته باشی
 (آخر

 
 
 
 
 

 

 گام اول: جداسازی ، تصفیه ، تفکیک و تعمیر

 تشخیص و جداکردن اقالم ضروری از غیر ضروری-

 شناسایی اقالم مورد نیاز،زائد و تعمیری-

 دور ریختن یا فروش اشیائی که به آنها نیازی نیست-

 تعمیر وسایل خراب-

 محفوظ با برچسب شناسایی نگهداری شوداقالم غیرضروری در محلی -

 

                             

 

                             

 

 
 

 گام دوم: چیدمان ، نظم و ترتیب ، آراستگی
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 نشانه گذاری وبرچسب گذاری وسایل و اشیاء)هرچیز در جای مشخص و مخصوص خود(-

 وسایل مورد استفاده زیاد نزدیک تر و آنهایی که کمتر استفاده میشود در جای دورتر قرارگیرد-

 ،تمیزی ،جالدادنگام سوم: نظافت ،پاکیزگی 

 برطرف نمودن هرگونه کثیفی و آلودگی از محیط و وسایل-

 اصل بر اینست که جایی کثیف نشود نه اینکه کثیف و بعد تمیز گردد-

 عادت به تمیز نگه داشتن محیط )هرچیزی جایی دارد(-

 گام چهارم: استاندارد سازی ، تداوم و تثبیت

 و عالئم مشخص رنگهای هشداردهندهو استفاده از برچسب های مختلف ،  تهیه-

 گام قبلی 3کنترل و اصالح دائمی -

 اس باراول آسان است اما استمرار و تکرار آن بسیار دشوار است5اجرای -

 گام پنجم: فرهنگ سازی ،خود انضباطی ،بهبود

 گام قبلی )فرهنگ سازی با تکرار و تمرین یک کار درست(  4عادت به انجام -

 د و دستورات )ملکه ذهن شدن(نهادینه شدن قواع-

 قبل از پیاده سازی پنج اس
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ساخت پنل خشک کن هوا
ــن شــرکت طراحــی و  ــن سیســتم توســط مهندســین ای ای

ســاخته شــد.
مراحل کارکرد اين سیستم

عملكــرد ایــن سیســتم شــامل ۴ بخــش بــوده کــه تصاویــر 
ــر  ــو هــا ب ــت ول ــه عملكــرد هــر بخــش و تغییــر حال ــوط ب مرب

روی پنــل قابــل مشــاهده مــی باشــد. 

در  ايــران  مديريــت  لیاقــت  نشــان 
جشــنواره فجــر مديريــت ايــران بــه 
مديرعامــل  اســداهلل  فرشــاد  مهنــدس 
شــرکت آهــن و فــوالد غديرايرانیــان اهــدا 

گرديــد.
در  نهمیــن آییــن تجلیــل از مدیــران برگزیــده 
ــت  ــر مدیری ــنواره فج ــوان جش ــا عن ــه ب ــی ک مل
پژوهــش  آمــوزش،  معاونــت  توســط  ایــران 
و  فنــاوری وزارت صمــت و دانشــگاه صنایــع  و 
ــات  ــه مطالع ــكاری موسس ــا هم ــران و ب ــادن ای مع
خلیــج  فــــارس و همــــراهی تشــكل هــای علمــی و 
ــره   ــا به ــز  ب ــت کشــور و نی ــای مدیری دانشــكده  ه
گیــری از تجربیــات ارزشــمند هشــت گردهمایــی 
ــران جشــنواره  ــر اقتصــاد ای ــزرگ بنگاه هــای برت ب

    حمید احتشامی؛ کارشناس ابزاردقیق دفتر فنی- رضا شاکر؛کارشناس برق دفتر فنی

وضعیت عملكرد 
بــه  کاربــر  بخــش  ایــن  در 
وضعیــت تایمــر هــا و وضعیــت تمام 
ــكان  ــی دارد و ام ــا دسترس ــو ه ول
مشــاهده میــزان DEW POINT و 
 DEW ــرد ــه عملك ــودار تاریخچ نم
ــد. ــی باش ــترس م POINT  در دس

تنظیمات 
ــكان  ــر ام ــش کارب ــن بخ  در ای
تنظیــم میــزان زمــان عملكــرد 
سسیســتم را مطابــق بــا میــزان
DEW POINT در دســترس دارد.

 رضا شاکر -دیوپوینت طراحی از حمید احتشامی بومی سازی پنل
 ساخت پنل خشک کن هوا :

 این سیستم توسط مهندسین این شرکت طراحی و ساخته شد .
 مراحل کارکرد این سیستم :

که تصاویر مربوط به عملکرد هر بخش و تغییر حالت ولو ها بر روی پنل قابلل   بخش بوده 4عملکرد این سیستم شامل 
  .مشاهده میباشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تاریخچه آالرم ها:

 این سیستم قابلیت ذخیره سازی و نمایش آالرم های فعال و غیر فعال را دارد . 
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 وضعیت عملکرد :

 DEW PONITدر این بخش کاربر به وضعیت تایمر ها و وضعیت تمام ولو ها دسترسی دارد و امکان مشلاهده میلنان   
 در دسترس میباشد .  DEW POINTو نمودار تاریخچه عملکرد 

 
 تنظیمات :

 در دسترس دارد . DEW POINTدر این بخش کاربر امکان تنظیم مینان زمان عملکرد سسیستم را مطابق با مینان  
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اهدای نشان لیاقت مدیریت ایران 
به شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

بومی سازی پنل دیوپونیت

افتخاری دیگر برای شرکت

ــا رویكــرد تبییــن نظــام  ــران ب فجــر مدیریــت ای
ــد، در  ــرن جدی ــاالر در ق ــته س ــی شایس مدیریت
ــیما  ــدا و س ــی ص ــش هــای الملل ــز همای مرک
برگــزار گردیــد تندیــس نشــان لیاقــت مدیریــت 
بــه شــرکت آهــن و فوالدغدیرایرانیــان اهــدا شــد.

ــا  ــم آورد ت ــی فراه ــی فرصت ــداد مل ــن روی ای
اندیشــمندان علــم مدیریــت در کنــار ســكانداران 
بنــگاه  هــای برتــر اقتصــادی کشــور در دو بخــش 
دســتاوردهای  آخریــن  عمومــی  و  خصوصــی 
ــه  ــا تجــارب ب ــت را ب جهــان در توســعه و مدیری
روز مختصــات اقتصــادی ایــران بــه اشــتراک 
ــی  ــات مل ــور از تجربی ــای درخ ــد و آمیزه  گذارن
ــب و کار  ــده کس ــای آین ــل  ه ــی نس ــرای آگاه ب

ــد. ــد آورن کشــور پدی

ــی  ــن جشــنواره رونمای ــن اهــداف ای از مهمتری
و معرفــی اولیــن جایــزه ملــی مدیریــت ایــران بــه 
ــرای فعــاالن اقتصــادی  ــده ب ــوان محرکــی ارزن عن
کشــور اســت کــه تــاش نماینــد بــا ارائــه راهكارهــا 
و پیشــنهادهای عملیاتــی و راهبــردی بــه مســئولین 
و فعــاالن اقتصــادی و صنعتــی در ترســیم نقشــه راه 

توســعه پایــدار ملــی اهتمــام ورزنــد.

تاريخچه آالرم ها
ایــن سیســتم قابلیــت ذخیــره 
هــای  آالرم  نمایــش  و  ســازی 

ــال را دارد. ــر فع ــال و غی فع
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طالــب(   نیــكاس  )نســیم  طالــب  نســیم 
نویســنده ایســت کــه بــه تعاریــف مضامیــن 
جدیــد مشــهور اســت و مطالــب ذکــر 
ــا  ــازمان ه ــا در س ــه تنه ــط او ن ــده توس ش
تحــوالت قابــل توجهــی ایجــاد نمــوده 
بــه  نیــز  ســرمایه  بازارهــای  در  بلكــه 
ــوان  ــی ت ــت و م ــه اس ــورد توج ــدت م ش
از ایــن مطالــب بــه ســادگی در زندگــی 
 روزمــره شــخصی نیــز اســتفاده نمــود.

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــكننده کتاب ــاب پادش کت
تعریــف مضمونــی جدیــد مــی پــردازد. 
ــا  ــنیدن کام ــدای ش ــه در ابت ــی ک مضمون
ــس از اندکــی  ــا پ ــاور مــی رســد، ام ــر ب غی
توضیــح مثــال هــای بــارز آن را در زندگــی 
ــاب  ــن کت ــم. ای ــی کنی ــره مشــاهده م روزم
ــود ــی ش ــاز م ــاده آغ ــوال س ــك س ــا ی  ب

آیــا متضاد شــكننده ، نشــكن اســت؟ پاســخ 
 عجیبــی بــرای ایــن ســوال وجــود دارد. 
ــر  ــی صف ــاد منف ــا متض ــوال  )آی ــخ س ــر پاس اگ
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــد م ــت؟( آری باش اس

ــت. ــكن اس ــكننده، نش ــاد ش متض
امــا متضــاد منفــی، مثبــت اســت. اینكــه 
جســمی بــه زمیــن بخــورد و نشــكند را تنها 
مــی تــوان معــادل صفــر در نظــر گرفــت. در 
حالــی کــه بــرای مثبــت بــودن، جســم بایــد 
بــه زمیــن بخــورد و قــوی تــر شــود. چنیــن 
ــد. ــكننده نامی ــوان پادش ــی ت ــمی را م  جس

در اولیــن برخــورد ایــن مفهــوم دور از ذهــن 
بــه نظــر مــی رســد امــا....

گروهي از بچه ها در نزدیكي دو ریل راه آهن مشغول به بازي کردن بودند، یكي از این معرفی کتاب
دو ریل قابل اســتفاده بود ولي آن دیگري غیر قابل استفاده، تنها یكي از بچه ها روي ریل 
خراب شروع به بازي کرد و پس از مدتي روي همان ریل غیر قابل استفاده خوابش برد، 3 
بچه دیگر هم پس از کمي بازي روي ریل سالم همان جا خوابشان برد قطار در حال آمدن 

بود و سوزنبان تنها مي بایست تصمیم صحیحي بگیرد.
سوزنبان مي تواند مسیر قطار را تغییر داده و آن را به سمت ریل غیر قابل استفاده هدایت 
کند و از این طریق جان 3 بچه را نجات دهد و تنها یك کودک قرباني این تصمیم گردد و یا مي 

تواند مسیر قطار را تغییر نداده و اجازه دهد که قطار به راه خود ادامه دهد.
ســؤال: اگر شما به جاي سوزنبان بودید در این زمان کوتاه و حساس چه نوع تصمیمي 
مي گرفتید؟ بیشــتر مردم ممكن است منحرف کردن مسیر قطار را براي نجات 3 کودک 
انتخاب کنند و یك کودک را قرباني ماجرا بدانند که البته از نظر اخاقي و عاطفي شــاید 

تصمیم صحیح به نظر برسد اما از دیدگاه مدیریتي چطور...؟
در ایــن تصمیم آن یك کودک عاقل به خاطر دوســتان نــادان خود )3 کودک دیگر( که 
تصمیم گرفته بودند در آن مســیر اشــتباه و خطرناک )ریلي سالم( بازي کنند قرباني مي 
شــود، این نوع تصمیم گیري معضلي اســت که هر روز در اطراف ما، در اداره، در جامعه، 
در سیاســت و به خصوص در یك جامعه غیر دمكراتیك اتفاق مي افتد. دانایان قرباني نادانان 

قدرتمند، زورمند و تصمیم گیرنده مي شوند.
کودکي که موافق با انتخاب بقیه افراد براي مســیر بازي نبود طرد شــد و در آخر هم 
او قرباني این اتفاق گردید و هیچ کس براي او اشــك نریخت. کودکي که ریل از کارافتاده 
را بــراي بازي انتخاب کرده بود هرگز فكــر نمي کرد که روزي مرگش اینگونه رقم بخورد. 
اگر چه هر ۴ کودک مكان مناســبي را براي بازي انتخاب نكرده بودند ولي آن کودک تنها 
قرباني تصمیم اشتباه آن سه کودک دیگر که آگاهانه تصمیم به آن کار اشتباه گرفته بودند 
شــد. اما با این تصمیم عجوالنه نه تنها آن کودک بي گناه وعاقل جانش را از دســت داد 
بلكه زندگي همة مســافران را نیز به خطر انداخت زیرا ریل از کار افتاده منجر به واژگون 
شدن قطار گردید و همة مسافران نیز قرباني این تصمیم شدند و نتیجه این تصمیم چیزي 
جزء زنده ماندن آن ســه کودک نبود. مسافران قطار را مي توان به عنوان تمامي کارمندان 
سازمان فرض کرد و گروه مدیران را همان کودکاني در نظر گرفت که مي توانند سرنوشت 
سازمان )قطار( را تعیین کنند، گاهي در نظر گرفتن منافع چند تن از مدیران که به اشتباه 
تصمیمي گرفته اند منجر به از دســت رفتن منافع کل ســازمان خواهد شد، و این همان 
قرباني کردن صدها نفر براي نجات چند نفر اســت، زندگي کاري همه مدیران پر اســت از 
تصمیم گیري هاي دشــوار که با عدم اتخاذ تصمیمات صحیح به سبك مدیریتي به پایان 

زندگي مدیریتي خود خواهند رسید.

تصمیم مدیریتی

احمد کریمی؛ مدیر پروژه

محمد علی صادقیان؛ مدیر روابط عمومی



19 شماره چهارم- اسفند 1400

عالی ترین اقدامات در تجارت هرگز توسط یک نفر انجام نمی شود، 
بلکه توسط تیم و گروهی از افراد رقم می خورد
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