
سیستم اسالید گیت یا دریچه کشویى ذوب براى کنترل جریان 
مذاب از پاتیل به تاندیش در فرآیند ریخته گرى استفاده مى شود. 
در شرکت جهان صنعت کرمانشاه به منظور دستیابى به دانش 
ساخت دستگاه اسالید گیت مورد استفاده در صنایع ذوب، بر 
این  پارامترهاى ساخت و شرایط کارى طراحى و ساخت  اساس 
دستگاه مورد بررسى قرار گرفت. پس از طراحى و بهینه سازى 

تولید انبوه این محصول انجام مى گیرد.

لـــزوم مدیریـــت بحـــران
ــور ــرق کشـ ــت بـ در صنعـ

مهندس جهانبخش شـکری - رئیس هیأت مدیـره
 جهـان فـوالد غـرب

علیرغـم گذشـت حدود چهار ماه از سـالی که مزین به شـعار 
بی توجهـی  اسـت،  مانع زدایی هـا«  و  پشـتیبانی ها  »تولیـد، 
بـه صنایـع، اظهـارات ناپخته مسـئوالن و مصوبـات ناصواب، 
کـرده  ایجـاد  صنایـع  بـرای  خطرناکـی  و  وخیـم  وضعیـت 
اسـت کـه ادامـه این مسـیر و تـداوم مسـائل پیـش رو باعث 
ایجـاد شـرایط ناگـوار بـر جامعه خواهد شـد. در حـال حاضر 
وضعیـت به گونـه ای اسـت کـه تولیدکنندگان تا مـرز بازنگری 

در ادامـه فعالیـت پیـش رفته اند.
فعـاالن حـوزه صنعـت بـا مشـکالت بیگانـه نیسـتند و در 
سـالیان گذشـته، انواع مختلف فشـارها و معضـالت را تحمل 
کـرده و بـا وجـود تحمـل زیـان و ضـرر فـراوان، همـواره در 
تحریم هـا،  داشـتند.  باالیـی  صبـر  و  بودنـد  دولـت  کنـار 
مشـکالت انتقـال وجه، مشـکالت بسـیار در حوزه صـادرات، 
بخش نامه هایـی کـه بـدون مشـورت بـا بخـش خصوصی و 
بـه صـورت خلق السـاعه تدوین می شـود، همـه و همه باعث 
شـده اسـت پیکـر صنعـت روزبـه روز الغرتـر شـده و انگیـزه 

بـرای ورود بـه حـوزه تولیـد کاهـش یابد. 
اخیـراً مشـکالت مربـوط بـه کمبـود آب و بـرق مزیـد بـر 
بـار  بـا هـر  اسـت.  بریـده  را  امـان صنعـت  و  علـت شـده 
قطعـی بـرق صنایـع سـنگینی چـون سـیمان و فـوالد کـه 

از بدماجـرا باالتریـن مصـرف بـرق را دارنـد متحمـل ضـرر و 
زیـان می شـوند. بـرق بـه عنـوان یـک کاالی اسـتراتژیک و 
زیربنایـی عامـل بنیادیـن در تولید کاالی شـرکت های مذکور 
بـوده و بـر ایـن اسـاس بحـران کمبـود آن باالتریـن تأثیر را 
بـر ایـن صنایـع گذاشـته اسـت. شـکی نیسـت کـه فـوالد و 
سـیمان دو صنعـت بزرگـی اسـت کـه در صورت عـدم تولید 
حتـی بـه مـدت کوتـاه می توانـد، منجر بـه تحـوالت بزرگی 
در اقتصـاد کشـور شـده و بر دیگـر صنایع باالدسـتی و پایین 
دسـتی تأثیرگـذارد که جبـران آن کار سـاده ای نیسـت و نیاز 

بـه سـال ها تـالش دارد.
در صورتـی کـه تمهیـدات الزم اندیشـه نشـود و راه حل هـای 
عملـی و اساسـی جهـت بـرون رفـت از ایـن بحـران ارائـه 
نگـردد، مطمئنـًا اقتصاد کشـور ورشکسـته می شـود. شـایان 
ذکـر اسـت ایـن صنایـع دارای صنعت های پسـین و پیشـین 
بی شـماری هسـتند کـه آنهـا نیـز متأثـر از فـوالد و سـیمان 
ضـرر و زیـان زیـادی را متحمـل خواهند شـد و بالطبع باعث 

بیـکاری گسـترده در جامعـه می شـود.
پاره ای از مشکالت موجود به شرح ذیل است:

1. بـا وجـود موانع تأمیـن انـرژی و تعطیلی اجباری بسـیاری
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ادامه در صفحه 2

امروزه، کارخانجات و کارگاه هاي تولیدي نقش بسـیار مهمي در 
توسـعه و پیشـرفت جوامع ایفا مي کنند و در این میان صنعت 
فـوالد نیز بـه عنوان یکي از صنایع تخصصـي و زیربنایي مادر، 
از جایگاهـي بسـیار مهـم برخـوردار اسـت. با توجه بـه این که 
تمام کشـورها بـه دنبال افزایـش کمي و کیفـي محصوالت و 
به تبع آن توسـعه پایدار هسـتند، نقش غیرقابـل انکار صنعت 
فـوالد بـه عنـوان یکـي از شـاخص هاي توسـعه یافتگي، را 

نمي تـوان انـکار کرد. 

گروه تولیدي آذربایجاني از ابتداي دهه 30 خورشـیدي در اسـتان 
کرمانشـاه فعالیت خود را آغاز نموده و شـامل کارخانه هاي تولید 
موزاییـک بـرادران آذربایجانـي، پودر سـنگ، سـنگ نمره بندي 

شـده و همچنین قطعات سـبک بتني آذربایجاني مي باشـد.

مقالـه حاضـر مطالبـات اقتصـادی و اجتماعـی مـردم ایـران 
بـه زبان علـم اقتصـاد از جانـب 44 اقتصاددان می باشـد که 
پیـش از انتخابـات انتشـار یافتـه و در اختیـار مـردم شـریف 
کشـور و کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری قـرار گرفته اسـت.

تأثير استقرار مديريت يکپارچه بر بهبود عملکرد سازمان

گفت  وگو با مديرعامل شرکت قطعات 
سبک بتني آذربايجاني

لـزوم پيگيری مطالبات و انتظارات مردم
توسط رئيس جمهور منتخب 

در صفحه 16 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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از واحدهـا، بانک هـا از دریافـت سـود و اقسـاط چشم پوشـی 
نکـرده و بدهی و هزینه های بانکی همچنان پا برجا می باشـد. 
گفتنی اسـت با وجـود بحران اقتصادی جرائـم دیرکرد بانک ها 
بـا جدیـت اعمـال می شـود، کـه ایـن موضـوع بـا عنایـت به 
 کاهـش درآمـد واحدهـا، تبدیـل بـه معضل کمرشـکنی شـده

است.
2. بسـیاری از صنایـع، طبـق روال برنامه ریزی هـای مالـی و 
تولیـد خـود، تعهداتـی را قبـول نمودنـد کـه باوجـود کاهـش 
تولیـد و بعضـًا توقـف آن ایفـای تعهدات بـه تعویـق افتاده و 
همیـن موضوع باعث از دسـت رفتن مشـتریان و بـازار صنایع 
شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت حفـظ بـازار داخلـی و خارجی 
کـه بـا مشـقت فـراوان حاصل شـده اسـت از اهمیت بسـیار 
باالیـی بـرای صنایـع برخوردار اسـت. بازار فـروش محصوالت 
یـک شـبه بـه دسـت نیامـده و جهـت بازاریابـی و بازسـازی، 

هزینه هـای فراوانـی صـورت گرفته اسـت.
3. مـواد اولیـه و سـرمایه در گـردش واحدهـا کـه عمدتـًا از 
طریـق وام بـا سـودهای قابـل مالحظـه تهیـه شـده اسـت، 
عمـاًل بـا وجـود موانـع تولید، انباشـت شـده و همیـن خواب 
سـرمایه باعـث تحمیـل هزینه هـای گـزاف بـه تولیدکننـده 

است. شـده 
4. علیرغـم کاهـش درآمـد واحدهـا و در نتیجـه کاهش توان 
اداره  همچنیـن  و  آب  و  بـرق  گاز،  ادارات  قبـوض  پرداخـت 
دارایـی، ارزش افـزوده و تأمیـن اجتماعـی فشـار مضاعـف به 
صنایـع وارد کـرده و جرائم سـنگینی جهت دیرکـرد پرداخت ها 

اعمـال کرده انـد.
5. در شـرایط حاضـر در مقطعـی کـه انرژی هـای مـورد نیـاز 
بـه سـختی تأمین می شـود پرداخت حقـوق، دسـتمزد و بیمه 
نیـروی انسـانی بـرای بسـیاری از واحدهـا مقـدور نبـوده و یا 
به سـختی انجـام می پذیـرد کـه ایـن موضـوع ممکن اسـت، 
واحدهـای  باشـد.  داشـته  بـه همـراه  اجتماعـی  چالش هـای 
صنعتـی تمـام تـوان خـود را بـر حفـظ نیـروی کار متمرکـز 
کرده انـد، امـا در صـورت ادامـه شـرایط احتمال بسـیار اسـت 

بیـکاری گسـترده ای وجود داشـته باشـد. 
تولیدکننـدگان  یـد  از  خـارج  عمـاًل  کـه  تولیـد  کاهـش   .6
می باشـد، باعـث کاهـش عرضـه محصـوالت در بـازار شـده 
و قطعـًا ایـن کشـور را برخـالف اهـداف اقتصـاد مقاومتـی به 
واردکننـده بـزرگ کاال بـدل خواهـد کـرد. قیمـت محصوالت 
بـه دلیـل کاهـش عرضـه، افزایـش قابـل مالحظـه ای خواهد 
داشـت کـه این مهـم عالوه بر آسـیب بـه تولیدکننـده باعث 

ضـرر و زیـان بـه مصرف کننـدگان می شـود.
7. بـه شـرط خـروج از بحـران در سـال های آتـی، مسـلمًا 
بـا  جدیـد  واحدهـای  ایجـاد  یـا  واحدهـا  مجـدد  راه انـدازی 
کـه  ایـن  ضمـن  بـود.  خواهـد  همـراه  باالیـی  هزینه هـای 
انگیـزه کارآفرینـان بـرای ورود بـه حـوزه تولیـد کاهـش یافته 
و انتظـارات آتـی از بحـران جدیدتـر باعـث خواهـد شـد کـه 
سـرمایه گذاران بیشـتر به سـمت داللی و معامالت واسـطه ای 
کشـانده شـوند کـه ایـن موضـع بـا عنایـت بـه بـزرگ بودن 
تولیـد  اندازه گیـری  در  فـراوان  شـبهات  زیرزمینـی،  اقتصـاد 
ناخالـص ملـی )GNP( و متعاقبـًا خطـا در تصمیم گیری های 

کالن ایجـاد خواهـد کـرد.
مخلـص کالم اینکـه دولـت بایـد بـه نحـو مقتضی مشـکل 
تأمیـن بـرق را رفـع نمایـد. در غیـر ایـن صـورت بایسـتی 
منتظـر عواقـب اجتماعـی و فرهنگی در سـطحی گسـترده تر 

و ورشکسـتگی کامـل اقتصـاد کشـور باشـیم.
مهمتـر  همـه  از  و  و صنایـع  دولـت  همـکاری  بـا  انشـااهلل 
همراهـی مـردم، بـه زودی بحران اقتصادی پشـت سرگذاشـته 

شـود و شـاهد رشـد صنایـع کشـور باشـیم.  

ایران  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  مطالبات  حاضر  مقاله 
که  می باشد  اقتصاددان   44 جانب  از  اقتصاد  علم  زبان  به 
شریف  مردم  اختیار  در  و  یافته  انتشار  انتخابات  از  پیش 
است. گرفته  قرار  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  و   کشور 

در  بازنگری  و  مطالبات  پیگیری  لزوم  به  عنایت  با 
آینده،  جمهور  رئیس  از  اقتصاددانان  و  مردم  انتظارات 
لطف  از  خالی  را  نوشته  این  مطالعه  رئیسی،   آقای  جناب 
می کنیم. توصیه  نشریه  این  مخاطبان  به  و   ندانسته 

متن کامل نامه به  شرح ذیل می باشد:
طبق اصل اصیل اقتصاد، همواره یک بده بستان بین اهداف 
قید  با  بتواند  باید  سیاستمدار  یک  و  دارد  وجود  اقتصادی 
مثال  عنوان  به  کند.  اتخاذ  را  بهینه  تصمیم  منابع،  محدودیت 
اجرای یک سیاست ممکن است رشد اقتصادی ایجاد کند؛ اما 
موجب تورم شود. تصمیم سخت به این معنی است که بهبود 
یک متغیر اقتصادی ممکن است به وخامت متغیر دیگری منجر 
شود. بنابراین الزم است کاندیدای محترم، اولویت بندی خود را 
برای مسائل اساسی اقتصاد تصریح کرده و متعاقب آن، بسته 
سیاستی خود را برای حل آن مسائل ارایه کند. با پاسخ روشن 
مبنای  بر  می توانند  مردم  فوق،  اساسی  پرسش  به  کاندیداها 
اولویت های خود، کاندیدای مورد نظرشان را انتخاب کنند. برای 
مثال اگر افزایش حمایت یارانه ای دولت در نهایت به خلق پول و 
تورمی منجر شود که نهایتًا مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند 
از طرف  بزنند.  انتخاب  به  بهتر می توانند دست  آگاهی  این  با 
موجب  کوتاه مدت  در  سیاست  یک  اجرای  است  ممکن  دیگر 
فشار بیشتر بر مردم شود؛ اما در میان مدت و بلندمدت موجب 
افزایش رفاه پایدار شود. معمواًل کاندیداها به منظور کسب رای 
بیشتر تالش می کنند با طرح شعارهای عامه پسند، توجه مردم را 
به رفاه زودگذر جلب کنند. لذا باید مردم هوشیار باشند تا بتوانند 

با درایت رئیس جمهور مورد نظر خود را انتخاب کنند. 
کاندیداهای ریاست  جمهوری معمواًل کلی گویی کرده و راه حل 
بتوان  تا  نمی کنند  ارایه  برای حل مسائل مشخص  مشخصی 
ارزیابی کرده و آنان را وادار به پاسخگویی کرد.  راه حل آنان را 
مسائل اقتصادی کشور تا حد زیادی شناخته شده هستند و هم 
کم و بیش روی راه حل های آن اتفاق نظر وجود دارد؛ اما موانع 
اجرایی متعددی پیش روی یک رئیس جمهور وجود دارد. از این 
رو رئیس جمهور باید توانایی مواجهه با این موانع را داشته باشد 
و در هماهنگ سازی ارکان قدرت برای سیاست گذاری و مدیریت 
کالن کشور توانا باشد. اینکه به عنوان مثال رئیس جمهور بیان 

کند که هسته سخت قدرت اجازه انجام اصالحات را نمی دهد، 
پذیرفتنی نخواهد بود. تأکید می شود که این پویش مستقل از 
هر جناح سیاسی و کاندیدای خاصی است و صرفًا نظرات علمی 
منعکس  کشور  اقتصادی  شرایط  بهبود  برای  را  اقتصاددانان 
می کند و هیچ کس حق سوءاستفاده از آن را ندارد. لذا اهم رئوس 
سیاست ها و اقدامات مهمی که در سال های آینده برای بهبود 
وضعیت اقتصاد کشور باید توسط دولت و حاکمیت انجام گیرد 
و قوه مجریه به عنوان مسئول باید بتواند بر آنها فایق شود را 

در ادامه ذکر خواهیم کرد. 
برای بهبود وضعیت اقتصادی با ثبات در سال های آینده چاره ای 
آینده  سال   4 و  نداریم  پیشرفت  مسیر  این  در  نهادن  گام  جز 
قسمتی از این مسیر مهم است؛ در این پویش پس از بیان اهم 
رئوس سیاست ها برای اینکه راه حل مشخصی از پاسخ کاندیداها 
را دریافت کنیم، چند پرسش اساسی مطرح می شود تا آنها با پاسخ 
صریح و شفاف به آن پرسش ها )که حل آنها بیشتر به قدرت و 
اراده شخص رئیس جمهور و همراه کردن حاکمیت مرتبط است( 
خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و خود مردم ناظر بر رفتار 

فرد منتخب در 4 سال دوره ریاست جمهوری باشند. 
کشور ما و رئیس جمهور به لحاظ اقتصادی برای سال های آینده 

باید در مسیر زیر گام بردارد: 
1- افزایش رشد اقتصادی و اشتغال پایدار؛

2- کاهش نرخ تورم به تک رقمی سپس تورم زیر 5 درصد؛ 
3- کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد؛ 

4- حفظ ارزش پول ملی؛ 
5- افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان؛ 

6- کاهش فساد و ایجاد شفافیت؛ 
7- ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک و هزینه مبادله؛ 

۸- ایجـاد و تقویت بسترهـا و سـاختار رقابتی اقتصـاد و 
هموارسازی نظام انگیزشی طبیعی بر فعالیت های اقتصادی 
تولید  زنجیره  در  ایران  اقتصاد  رقابت پذیری  قدرت  بهبود  و 

ارزش جهانی؛
۹- انضباط مالی و پولی؛ 

10- تعامل سازنده با دنیا، دیپلماسی قوی و رفع تحریم؛ 
11- تنظیم کردن اقدامات سیاسی در جهت اهداف اقتصادی 

و حداکثر سازی رفاه اجتماعی؛ 
12- استفاده بهینه و پایدار از منابع طبیعی و سرمایه ای؛

13- هماهنگ سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف 
بهینه اقتصادی؛

در نامه 44 اقتصاددان به کانديداها مطرح شد:

لزوم پیگیـری مطالبـات مـردم 
توسط رئیس جمهـور منتخب
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در نامه 44 اقتصاددان به کانديداها مطرح شد:

لزوم پیگیـری مطالبـات مـردم 
توسط رئیس جمهـور منتخب

دکتر سمانه درخشیده 

بلندمدت  عواقب  به  اندیشیدن  برای  مردم  کردن  قانع   -14
برنامه های رفاه زودگذر و پذیرش سختی برنامه هایی که رفاه 

بلندمدت دارند؛ 
15- تقویت عدالت در تصویب و اجرای قوانین و مقررات؛ 

اقتصاد  نظام  از  تجددستیز  سنت گرایی  سیطره  زدودن   -16
سیاسی کشور؛

17- تقویت جایگاه قوه مجریه. 
گرچه ما اقتصاددانان می دانیم که چه سیاست ها، اقدامات اقتصادی 
این  در  است که  ایجابی الزم  بستان های  بده  و  غیراقتصادی  و 
مسیر حرکت کنیم اما انجام آنها در گرو اقدامات عملی مشخص 
و برداشتن موانع و سدهای پیش رو و تدبیر کشورداری است که 
تحقق آن را سخت و پیچیده می نماید و از هر شخصی برنمی آید. 
محترم جهت  کاندیداهای  از  پرسش هایی  قالب  در  ادامه  در  لذا 
صراحت و شفافیت برنامه و اقدام عملی آنها پرسیده می شود که 
برای گام نهادن در این مسیر شما به عنوان رئیس جمهور چگونه 
می خواهید اقدام کنید؟ و در عمل تا چه حد خودتان را برای رفع 

این مسائل توانمند می دانید؟
1- در بین اهداف عمده اقتصادی )رشد اقتصادی، اشتغال کامل، 
کاهش تورم به تک رقمی و ثبات قیمت ها، بهبود توزیع درآمد و 
کاهش فقر و توسعه پایدار زیست محیطی( کدام یک از اولویت 
انتخاب  را  ترکیب  کدام  یا  است؟  برخوردار  شما  برای  بیشتری 

می کنید؟
کارگیری  به  جز  به  اشتغال  و  اقتصادی  رشد  ایجاد  برای   -2
کاهش  هماهنگی،  اجرا،  اقتصادی،  متعارف  سیاست های 
منافع،  تعارض  مدیریت  و  شناسایی  رانت،  و  فساد  زمینه های 
انگیزه های  تشویق  سیاسی،  و  اقتصادی  ریسک های  کاهش 
تولید، شایسته ساالری، اصالحات در نظام بانکی و نظام مالیاتی، 
آزادی  و  قیمتی  مداخالت  کاهش  کسب وکار،  فضای  بهبود 
اقتصادی، تعامل با دنیا و مقررات زدایی از تولید و... مهم هستند. 
شما چه برنامه اجرایی برای حل این موارد و حصول به رشد های 
اقتصادی 6 درصدی و باالتر دارید؟ یا حل کدام یک از موارد فوق 

را جزو اولویت کاری خود می دانید؟ا
3- می دانیم چاپ پول برای تأمین کسری بودجه های مداوم و 
قانونی  قدرت  نبود  بانک ها،  به  تکلیفی  اعتبارات  و  تسهیالت 
کافی بانک مرکزی برای نظارت قوی بر بانک ها و در کل سلطه 
عام مالی موجب تورم است؛ شما در عمل چگونه می خواهید بر 
این مشکل فائق شوید، در حالی که نیازمند انضباط و شفافیت 
مالی و پولی، خرج نکردن از خلق پول، دادن قدرت قانونی کافی 

افتادن با هسته سخت قدرت و جلوگیری از  به مقام پولی، در 
کژمنشی ها و فساد نهادهای مختلف پولی و مالی است؟ 

4- در حال حاضر اکثر منابع تأمین بودجه و تکالیفی که دولت 
به بانک ها برای تأمین اعتبار خارج از ارقام سند بودجه می کند از 
جیب طبقه متوسط و کم درآمد )مالیات و مالیات تورمی( و نه 
ثروتمندان تأمین می شود. شما چگونه می خواهید نظام مالیاتی 
را اصالح کنید؟ که: اوال از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود؛ 
این  ثانیا مالیات منبع اصلی این خرج ها باشد و نه خلق پول. 

خود روی بهبود توزیع درآمد نیز اثر دارد.
به  توجه  با  بودجه  در  را  ساختاری  اصالحات  می توانید  آیا   -5
فشارها و تضاد منافعی که وجود دارد، انجام دهید؟ که کسری 
می توانید  آیا  شود.  کارآمدتر  بودجه  و  کاهش  تورم  و  بودجه 
و  دولت  اختیار  در  که  تولیدی  عوامل  بهره وری  سنجش  نظام 

شرکت های دولتی است را برای اصالح بودجه مستقر کنید؟
برنامه ای  چه  تمام  نیمه  طرح های  رساندن  اتمام  به  برای   -6
طرح های  که  بگیرید  پی  می خواهید  مکانیسمی  چه  و  دارید؟ 

جدید به موقع به پایان برسند؟
در  تعیین کننده  و  مهم  مؤلفه  یک  کالن  اقتصاد  ثبات   -7
سرمایه گذاری، تولید و کال برنامه فعاالن اقتصادی است. چگونه 
)که  ارز  نرخ  و  قیمت ها  که  کنید  فراهم  را  شرایطی  می توانید 
اساس  بر  بوده ایم(  مواجه  ارزی  شوک  تکراری  چرخه های  با 
نوسانات  دولت،  بدون دخالت مستقیم  و  تعیین  بازار  مکانیسم 

شدید آن گرفته شود؟ 
تحریم  از  ناشی  اخیر  سال های  تورم  از  قسمتی  می دانیم   -۸
است؛ چگونه می خواهید تحریم را از میان  بردارید؟ یا اقتصاد را 
از نو در معرض تحریم های جدید قرار ندهید؟ تحریم غیر از اثر 
بر تورم روی تولید ملی و ثبات اقتصادی، انتقال فناوری، سالمت 

و درمان، فقر و رفاه و... هم آثار عمیق گذاشته است.

از پایین ترین نرخ های مشارکت اقتصادی  ایران دارای یکی   -۹
راهکاری  چه  است.  فقر  موجب  خود  که  است  )14درصد(  زنان 
برای افزایش نرخ مشارکت زنان دارید؟ اولویت شما اشتغال کدام 

گروه هدف است؟
10- می دانیم که نبود امنیت اقتصادی و سیاسی و ریسک های 
طی  که  طوری  )به   است،  سرمایه گذاری  کاهش  موجب  باال 
چگونه  شده(  منفی  خالص  سرمایه گذاری  نرخ  قبل  سال های 
کاهش  را  ریسک  و  کنید  ایجاد  اقتصادی  امنیت  می خواهید 
از  فراهم و هم  بیشتر  امکان رشد سرمایه گذاری  دهید که هم 

فرار سرمایه به خارج جلوگیری شود؟
11- عموم مردم به دنبال کنترل و دخالت بیشتر دولت هستند در 
حالی که این دخالت ها هم جنبه های رقابتی اقتصاد را خدشه دار 
کسری  و  دولت  هزینه های  شدن  بزرگ تر  سبب  هم  و  می کند 
بودجه و تورم و ناکارایی و سردرگمی فعاالن اقتصادی است. چگونه 

می توانید آنها راضی کنید که با دخالت و پول پاشی اوضاع بدتر 
می شود و دولت باید فقط با سیاست گذاری و تنظیم قواعد بازی 

و توزیع مجدد طی نظام مالیاتی و یارانه، بازارها را با ثبات کند؟
دارید؟  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  برای  برنامه ای  آیا   -12

چگونه عمل می کنید که منافع آن بیشتر از عوارض آن باشد؟
بازنشستگی  صندوق های  و  بانک ها  ساختار  اصالح  برای   -13

چه برنامه ای دارید؟
14- برای مدیریت منابع آبی کشور در سطح فضای منطقه ای 
پروژه های  برای  به خصوص  اقتصادی  فعالیت های  و در سطح 

اقتصادی جدید چه برنامه عملی ای دارید؟
و  خارجی  سیاست  )مانند  متعددی  غیراقتصادی  عوامل   -15
و  انگیزشی  نظام  قضایی،  نظام  دنیا،  و  منطقه  در  بازی  نحوه 
پاداش و تنبیه، تضاد و جنگ قدرت باندها و جناح های مختلف، 
مشارکت ندادن احزاب و اندیشمندان مختلف در تصمیم گیری ها، 
ناهماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیت، دخالت ها، مصوبات 
مختلف و لحظه ای سر درگم  کننده و احیانا متناقض، حکمرانی 
غالب  تفکر  طالیی،  امضاهای  و  مجوز ها  انحصارات،  ضعیف، 
در اولویت نبودن اقتصاد، سیطره سنت گرایی تجددستیز، ترجیح 
منافع باندی و گروهی بر منافع اجتماعی مردم در بین مسئوالن 
و گسترش فساد( بر اقتصاد کشور سایه افکنده اند؛ شما به عنوان 
اوضاع  بهبود  جهت  در  را  آنها  می توانید  چگونه  رئیس جمهور 

اقتصادی و رفاه مردم همسو کنید؟
16- برای اینکه بتوان رفتار فعاالن اقتصادی را در یک اقتصاد نوین 
و پیچیده، کنترل و هدایت کرد باید انگیزه های فردی را رسمیت 
شناخت؛ که آن هم بیشتر بر منفعت شخصی استوار است. سپس 
با همین مکانیسم )مشوق ها و تنبیهاتی که بر نفع شخصی آنها اثر 
می گذارد( رفتار آنها را به سمت بهینه اجتماعی و هدفمند هدایت کرد. 
دولت شما چقدر به این مقوله واقف است؟ و چگونه در بخش های 

مختلف می خواهد آن را اجرایی کند تا کمتر به توصیه های اخالقی 
و ارزشی در کنترل فساد، سرپیچی ها و کژمنشی ها بپردازد؟ این مورد 
می تواند مبنای علمی برای کاهش فساد، قاچاق کاال و ارز و هر نوع 

رفتار انحرافی از قوانین و مقررات باشد.
17- عملکرد مطلوب اقتصادی نیازمند یک تیم اقتصادی قوی، 
چه  است.  علمی  مشخص  توسعه ای  استراتژی  با  و  هماهنگ 
سازمان  )رئیس  خود  اقتصادی  تیم  انتخاب  برای  شاخص هایی 
برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی( در نظر 
استفاده  برای  مکانیسمی  چه  کنید.  معرفی  را  تیم  این  دارید؟ 

پیوسته از پتانسیل کارشناسی موجود در سطح کشور دارید؟
1۸- در پایان برای متعهد ماندن بر وعده های خود و پاسخگویی 
به مردم، چه مکانیسمی را برای رصد و پایش این وعده ها توسط 

رسانه ها و اقتصاددانان مستقل پیشنهاد می دهید؟

مسائل اقتصادی کشور تا حد زیادی شناخته شده هستند 
و کم و بیش روی راه حل های آن اتفاق نظر وجود دارد؛ 
اما موانع اجرایی متعددی پیش روی یک رئیس جمهور 

وجود دارد
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دوره  ُشـکری،  صنعتـی  گـروه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
آموزشـی »امـداد و کمک هـای اولیه« با هدف ارتقاء سـطح 
آمادگـی در مواجهـه بـا سـوانح و حـوادث در تاریخ 5 خـرداد با 
حضـور جمعـی از مدیـران و پرسـنل در سـالن جلسـات برگزار 
اسـاس سـرفصل های  بـر  آموزشـی  دوره  ایـن  گردیـد. طـی 
مشـخص شـده، پرسـنل بـا روش هـای مواجهـه بـا مصـدوم 

در حالت هـای خفگـی، خونریـزی، آسـیب های ناشـی از گرمـا، 
سـرما و همچنیـن بـا احیـای قلبـی - ریـوی به صـورت تئوری 

و عملی آشـنا شـدند. 
الزم بـه ذکر اسـت، در پایان دوره تعدادی از پرسـنل به صورت 

تمریـن عملی بـه احیای قلبی - ریـوی )CPR( پرداختند.

نخسـتین نمایشـگاه آثار هنری و صنایع دسـتی خانـواده بزرگ 
گـروه صنعتی شـکری در تیرمـاه 1400، با حضـور اعضاء هیأت 
مدیـره افتتـاح شـد. ایـن نمایشـگاه بـا هـدف ایجـاد فرصـت 
بـرای شناسـایی و معرفـی هنرمنـدان مجموعه و فراهم سـازی 

شـرایطی بـرای درآمدزایی دایـر گردید.
شکری،  جهانبخش  مهندس  نمایشگاه  این  افتتاحیه  آئین  در 
انجام  داشتند:  بیان  شکری،  صنعتی  گروه  مدیره  هیأت  رئیس 
صنعتی  محیط های  در  ورزشی  و  هنری  فرهنگی،  کارهای 
موجب آرامش و لطافت روح پرسنل می گردد. هنگامی که چنین 
از پرسنل سخت کوش مجموعه  کارهای هنرمندانه و ظریفی 
آسایش  ایجاد  در  که  می شویم  شاکر  را  خداوند  می شود،  دیده 
خیال همکاران سهمی هر چند کوچک داشته ایم که منجر به 
خلق این آثار هنری شده است. رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی 
دستی  صنایع  و  هنری  کارهای  کیفیت  داشتند:  اظهار  شکری 
همکاران آنقدر باال است که بتوانیم با قیمت گذاری و خریداری 

آنها انگیزه ای مضاعف برای تولید کارهای بیشتر بوجود آوریم. 
این نمایشگاه در محل سالن همایش گروه صنعتی شکری به 
مدت یک هفته دایر است و پرسنل و خانواده های آنها می توانند 

از این نمایشگاه بازدید کنند.
سفال،  روی  میناکاری  شامل  نمایشگاه  این  به  رسیده  آثار 
فرش بافی، معرق و منبت کاری روی چوب، تابلو فرش، نقاشی، 
عکاسی، سازه های چوبی، گلیم، زیور آالت تزئینی و ... می باشد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بین الملـل گـروه صنعتی 
ُشـکری، هشـتمین جشـنواره ملـی انتخـاب چهـره برتـر حوزه 
کارآفرینـی و کارفرمایـی در خردادمـاه 1400، بـا حضـور دکتـر 
حسـن عزیـزی، مدیرکل کار تعـاون و رفاه اجتماعـی و مهندس 
ایمـان بیـوس، مدیـرکل سـازمان تأمیـن اجتماعـی و جمعـی 
از مسـئولین اسـتان کرمانشـاه برگـزار شـد و از سـوی سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی، شـرکت جهـان فوالد غـرب به عنـوان چهره 

برتـر حـوزه کارفرمایـی معرفـی و از مدیـر عامـل این شـرکت، 
مهنـدس جهانبخـش شـکری، تجلیـل بعمـل آمد.

گفتنـی اسـت حفـظ بیمـه شـدگان، پرداخـت به موقـع و کامل 
رشـد  کارگاه،  از  قطعـی  مطالبـات  وجـود  عـدم  بیمـه،  حـق 
درصـد جـذب نیـروی کار و حفـظ سـطح اشـتغال از مهمتریـن 

شـاخص های تعییـن کارفرمایـی نمونـه اسـت. 
از  ایـن مراسـم، شـرکت جهـان صنعـت کرمانشـاه  ادامـه  در 

سـوی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان بـه عنوان 
گـروه کار نمونـه بخـش صنعت معرفـی و از نماینده گـروه کار، 

مهنـدس مسـعود حیدریـان، تقدیر شـد.
در پایـان بـه مناسـبت روز ملـی کار و کارگـر، مسـئولین اداره 
کار و تأمیـن اجتماعـی، از شـرکت جهـان صنعـت کرمانشـاه، 
تولیدکننـده قطعـات و ماشـین آالت صنعتـی، بازدیـد نمودند و 

ایـن روز را بـه کارگـران زحمتکـش تبریـک گفتنـد.

برگـــزاری دوره آموزشـــی امـــداد و کمک هـــای اولیـــه

نخسـتین نمايشـگاه آثـار هنـری و صنايـع دسـتی خانـواده بـزرگ گـروه صنعتـی شـکری برگـزار شـد

ــی    ــنواره مل ــتمین جش ــاه« در هش ــت کرمانش ــان صنع ــرب« و »جه ــوالد غ ــان ف ــرکت های »جه ــل از ش تجلی
ــی« ــی و کارفرماي ــوزه کارآفرين ــر ح ــره برت ــاب چه »انتخ

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه صنعتی شکری، 
صورت  به  بیستون  ذوب آهن  مجتمع  شرکت  در  پسته  کشت 

گسترده انجام شد. 
کشاورزی  جهاد  رئیس  یاری پور،  علیرضا  مهندس  از  نقل  به 
شهرستان هرسین، مجتمع ذوب آهن بیستون یکی از واحدهای 
صنعتی شهرستان هرسین می باشد که در زمینه توسعه باغات 
مثمر، فعالیت های چشمگیری داشته و تاکنون بالغ بر 14 هکتار 

از اراضی خود را به کاشت انواع درختان مثمر اختصاص داده که 
همگی درختان با تنوع باال بوده است. 

ایشان در ادامه به یکی از اقدامات انجام شده در شرکت مجتمع 
ذوب آهن بیستون اشاره کرد و بیان داشت: »450 اصله درخت 
پسته در سطح 2000 مترمربع در این مجتمع، به کشت پسته 
پسته  بار  اولین  برای  امسال  که  است  شده  داده  اختصاص 

تولیدی، برداشت خواهد شد.«

گـروه صنعتـی ُشـکری با اقـدام به برداشـت گل هـای بابونه در 
زمین هـای بکـر متعلـق بـه ایـن مجموعـه، توانسـت گل های 
را در  بودنـد  بابونـه ای کـه در سـال های گذشـته بالاسـتفاده 

زمینـه  ی گیـاه داروئـی مـورد اسـتفاده قـرار دهد. 
ایـن گیـاه داروئـی در زمینه هـای مختلـف سـالمت از جملـه 

تولیـد داروهـای گیاهـی، دمنوش هـای سـالمت، روغن هـای 
گیاهـی و... مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. 

بدون شـک ایـن اقـدام عام المنفعه زمینه مناسـبی در راسـتای 
خدمـت به سـالمت مـردم و ایجـاد اشـتغال خواهد بود.

ـــتون  ـــن بیس ـــع ذوب آه ـــترده در مجتم ـــورت گس ـــه ص ـــته ب ـــت پس کش

قدمـــی مثبـــت در راســـتای اشـــتغال زايـــی در زمینـــه ســـامت

اخبــــار 
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اولیـن مسـابقه نقاشـی با عنوان »مـن و محیـط کار پدرم« در 
گـروه صنعتـی ُشـکری در فروردین ماه برگزار شـد.

بـه گـزارش واحـد روابـط عمومـی ایـن مسـابقه بـا مشـارکت 
قابـل توجـه فرزنـدان پرسـنل مواجـه شـد و نظـر به اسـتقبال 
بیـش از انتظـار از این مسـابقه، تعداد نقاشـی های برگزیده از 3 

نقاشـی بـه 4 نقاشـی برتـر ارتقـاء یافت.
در پایـان بـه کلیـه مشـارکت کنندگان یـک جعبـه مـداد رنگی 
و دفتـر نقاشـی اهـداء شـد و از نفـرات برگزیده اول تـا چهارم با 

اهـداء لـوح تقدیـر و جوایـز نفیـس تجلیل به عمـل آمد.

لیست نفرات برگزیده به ترتیب 
زیر می باشد:

1- سوگل نظریان
2- حامد حاتمی
3- کوثر مومنه

4- فاطمه چهار آیین

اهــداء جوايــز بــه برگزيــدگان مســابقه نقاشــی فرزنــدان پرســنل گــروه صنعتــی ُشــکری بــا عنــوان »مــن و محیــط کار پــدرم«

••• سوگل نظريان

••• حامد حاتمی

••• کوثر مومنه

••• فاطمه چهار آيین
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 30 دهه  ابتدای  از  آذربایجانی  تولیدی  گروه 
را  خود  فعالیت  کرمانشاه  استان  در  خورشیدی 
آغاز نموده و شامل کارخانه های تولید موزائیک 
برادران آذربایجانی، پودر سنگ، سنگ نمره بندی 
شده و همچنین قطعات سبک بتنی آذربایجانی 
از  گروه  این  کارخانه های  از  یک  هر  می باشد. 
فعالیت  در  واحد  اولین  تأسیس،  تاریخ  لحاظ 

مربوطه در استان کرمانشاه محسوب می شوند.
مؤسسین این گروه خوشنام، آقایان علی توحیدی 
آذربایجانی و عزیز ُشکری آذربایجانی مشهور به 

برادران آذربایجانی هستند.
امور  و  عمومی  روابط  واحد  منظور  همین  به 
دوستانه ای  گفت وگوی  ُشکری  گروه  بین الملل 
با جناب آقای چنگیز توحیدی آذربایجانی داشته 

است که در ادامه می خوانید.

• آقای مهندس توحیدی لطفاً معرفی کوتاهی 
آذربايجانی  تولیدی  مجموعه  و  از خودتان 

داشته باشید؟
 1362 سال  متولد  آذربایجانی،  توحیدی  چنگیز 
هستم و مدت 1۸ سال است که مدیریت واحد 
قطعات سبک بتنی آذربایجانی را بر عهده دارم. 

مجموعه آذربایجانی 70 سال قدمت دارد و جزء 
محسوب  کرمانشاه  استان  پایه  صنایع  از  یکی 
توحیدی  علی  آقایان  آن  مؤسسین  می شود. 
احداث  با  آذربایجانی  آذربایجانی و عزیز ُشکری 
واحد تولید موزاییک در کرمانشاه به عنوان اولین 
واحد فعالیت خود را شروع کردند و به تدریج آن را 

در زمینه های مشابه گسترش دادند.
• علت موفقیت گروه تولیدی آذربايجانی را 

چه می دانید؟
هدف عمده و اصلی این واحد تولیدی خدمت به 
مردم عزیز است که این مهم ممکن نیست جزء 
با عشق و عالقه به تولید و باال بردن روزافزون 

کیفیت محصوالت.
سرلوحه تأسیس و طرح های توسعه این مجموعه، 
با  مرتبط  و  باکیفیت  نوین،  معرفی محصوالت 
بوده که  استان کرمانشاه  صنعت ساخت و ساز 
منجر به رضایت و آرامش مصرف کنندگان شده 
و همین امر افتخار خدمت رسانی به سه نسل از 

مشتریان وفادار را به ارمغان آورده است.
• در حال حاضر تولید کارخانه به چه میزان 
می باشد و چه موفقیت هايی در اين راستا 

حاصل شده است؟
جهت  استاندارد  پروانه  دارای  تولیدی  واحد  این 
به  مجهز  و  بتنی  سبک  محصوالت  تولید 
آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت و تحقیق و 
توسعه است و اکنون توان تولید حدود 36 هزار 

قطعه در روز را دارا می باشد.
تأمین قطعات بتنی مصرفی در بیش از ۹0 درصد 
سال های  در  کرمانشاه  شهر  بیمارستان های  از 
اخیر و مشارکت در تأمین قطعات بتنی مصرفی 
و کشور؛  استان  ادارات  و  پروژه ها  از  بسیاری  در 
تأمین قطعات پروژه های نمادین استان کرمانشاه 

جزء افتخارات این مجموعه می باشد.
 از دیگر سوابق کاری و اجرایی این واحد تولیدی 
می توان به تأمین قطعات مورد نیاز ایستگاه قطار 

کرمانشاه اشاره کرد.
همچنین یکی دیگر از اهداف ویژه این مجموعه 
استان  بومی  نیروهای  از  استفاده  و  اشتغالزایی 

می باشد.
آینده  در  بتوانیم  آرزومندیم  و  را شاکریم  خداوند 
اشتغال بیشتری را ایجاد کنیم و تأثیری هر چند 
اقتصاد  آن  تبع  به  و  استان  اقتصاد  در  کوچک 

کشور داشته باشیم.
بتنی  قطعات سبک  تولیدی  • محصوالت 
ساير  به  نسبت  مزيتی  چه  آذربايجانی 

محصوالت مشابه دارند؟

با به کارگیری قطعات تولیدی کارخانه در پروژه ها 
ایمنی  ضریب  می توانیم  آنها  اصولی  نصب  و 
طبیعی  بالیای  انواع  برابر  در  را  ساختمان ها 
از  و  برده  باال  زیادی  بسیار  حدود  تا  انسانی  و 
تکرار تخریب های شدید مانند زلزله سرپل ذهاب 

جلوگیری نماییم.
همچنین به دلیل سبک بودن این قطعات بتنی، 
وزن تمام شده دیوارها حدود 50 درصد نسبت به 
دیوارهای فعلی آجری و سفالی کاهش می یابد 
که خود موجب مقاومت بیشتر ساختمان ها در 

برابر زلزله می شود.
قطعات بتنی سبک تولیدی، الزامات آیین نامه 
2۸00 ساختمان و اصول 5، 1۸، 1۹ و 21 مقررات 
ملی ساختمان را تأمین می نماید و همچنین با 
توجه به صعب العبور و کوهستانی بودن برخی 
هزینه  و  مشکالت  نتیجه  در  و  استان  مناطق 
بر بودن تأمین سوخت، در راستای صرفه جویی 
اقتصاد  راستای  در  عمل  و  انرژی  مصرف  در 
مقاومتی، استفاده از این قطعات به دلیل ایجاد 
عایق مناسب حرارتی کمک شایانی به کاهش 

مصرف انرژی خواهد نمود.
محصوالت  نوین ترین  تولید  با  مجموعه  این 
که  بتنی  بلوک های سبک  از جمله  ساختمانی 
می باشند،  ساختمانی  نوین  فناوری  پنجمین 
موفق به تأمین قطعات 11 هزار واحد مسکونی 
شده که در نتیجه استفاده از این قطعات ایمنی 
عایق  تأمین  و  آسایش صوتی  تأمین  زلزله،  در 

حرارتی حاصل شده است.
• برای جوانان ايرانی چه توصیه ای داريد؟

مشکالت  عزیزمان  کشور  در  نیست  شکی 
فراوانی بر سر راه جوانان قرار دارد اما به جرأت 
اصلی  مانع  انگیزه  بودن  پایین  گفت  می توان 
تولید  مختلف  حوزه های  به  جوانان  ورود  عدم 

می باشد.

جوانان عزیز کشورمان باید توجه داشته باشند که 
اتکاء  با تالش و  پیشرفت بدست نمی آید مگر 

به خود.
خالصه کالم این که اگر منتظر معجزه ای باشیم 
و دست از تالش برداریم پسرفت خواهیم داشت، 
اما اگر با توکل به خدا پیش رویم مطمئن باشید 

راه های جدیدی به رویمان گشوده خواهد شد.
حوزه  مشکات  بزرگترين  شما  نظر  به   •

تولید و کارآفرينی چیست؟ 
بزرگترین معضل و مشکل در کشور ما در حوزه 

کارآفرینی نبود فرهنگ کار است.
حوزه  بزرگان  توسط  بارها  و  بارها  موضوع  این 
اما  است  شده  مطرح  کارآفرینی  و  صنعت 
دولت  برنامه های  اولویت  در  هیچگاه  متأسفانه 
قرار نگرفته است. آشنا کردن جوانان به وجدان 
کاری و مسئولیت اجتماعی امری الزم و ضروری 
اقتصاد  بایستی  آینده  بنده دولت  به نظر  است. 
اجازه دهد  و  واگذار کند  به بخش خصوصی  را 
فعالیت های اقتصادی به صورت رقابتی صورت 
پذیرد. در صورت تحقق این امر بالشک شاهد 

ظهور واحدهای تولیدی جدید خواهیم بود.
فرهنگ  اشاعه  به  را  خود  توان  باید  دولت 
کارآفرینی اختصاص دهد و حمایت های مالی و 

معنوی از کارآفرینان داشته باشد.
• در پايان اگر صحبتی داريد بفرمايید؟

از  استفاده  با  بوم  و  مرز  این  جوانان  دارم  آرزو 
تجربیات پیشکسوتان حوزه تولید بتوانند تحول 
انشاهلل  تا  کنند  ایجاد  استان  تولید  در  عظیمی 
برای  انگیزه  افزایش  و  بیکاری  کاهش  شاهد 

کارآفرینان نوظهور باشیم.
همچنین از گروه صنعتی ُشکری به دلیل انجام 
و  کار  فرهنگ  اشاعه  باعث  که  فرهنگی  امور 
سپاسگزاری  صمیمانه  است  کشور  در  تالش 

می نمایم.

تولید محصوالت با کیفیت سرلوحه فعالیت 
گـروه تولیـدی آذربايجـانی است

گفت وگو با آقای مهندس چنگیز توحیدی مديرعامل شرکت قطعات سبک بتنی آذربايجانی

گفت وگو
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صندوق RFCS )صندوق فعالیت های تحقیقاتی در حوزه زغال 
سنگ و فوالد( مهم ترین اهداف خود را جهت توسعه انواع فناوری 
می توان  که  است،  نموده  ارائه  اروپا  منطقه  در  فوالد  بخش  در 
نوآوری در  با توسعه  رابطه  برنامه در  این  اهداف  گفت مهم ترین 
به  اخیر  مطالعه  در  است.  فوالد  حوزه صنعت  در  دیجیتال  سازی 
یورو  میلیون   250/1 معادل  بودجه ای  با   RFCS در  پروژه   145
اشاره شد )آرنس، نیف، بکرت و هیرزل، 201۸( که به طور متوسط 
هر پروژه 1/7 میلیون یورو را به خود اختصاص داده است )نیف، 
هیرزل و آرنس، 201۸(. این پروژه ها هریک به نوعی با برخی از 
جنبه های دیجیتال  سازی و انقالب صنعتی چهارم مرتبط هستند 
)برای مثال کنترل تطبیقی آنالین، بهینه  سازی به واسطه ی فرآیند، 
همگام  سازی داده ها به واسطه ی فرآیند، عیب صفر، قابلیت ردیابی، 
تولید هوشمند و یکپارچه(. در برنامه RFCS، در گروه فنی - فوالد 
TGS9( ۹(، پروژه های کنترل در سطح کارخانه، معضالت اجتماعی 
و زیست محیطی، دیجیتال  سازی و انقالب صنعتی چهارم گنجانده 
 RFCS برنامه  در  که  اصلی  تحقیقاتی  مؤسسات  است.  شده 
شرکت می کنند به شرح زیر هستند: مؤسسه تحقیقاتی شرکت 
 Swerea مؤسسه تحقیق و توسعه سوئدی ،)BFI( آلمان VDEh

MEFOS/KIMAB، مؤسسات ایتالیایی مرکز مشاوره و توسعه 

مرکز  نیز  و  آنا  سنت  پیشرفته  مطالعات  مدرسه  و   RINA مواد 
تحقیقات متالورژی بلژیک. فعالترین شرکت ها در میان پروژه های 
تا  استیل و  تاتا  آرسلورمیتال، تیسنکروپ و  RFCS: شرکت های 

حدی گرداو و فوستالپینه هستند. صنعت کاران کارخانه به ندرت 
درگیر پروژه های تحقیق و توسعه می شوند، اما در حوزه ثبت اختراع 
می توان به شرکت پریمتالز و شرکت خانوادگی اس ام اس سیماگ 

و پس از آنها دانیلی اشاره کرد. 
برخی موارد مصرف KETها )BCG، 2015( در صنعت فوالد، با 
تمرکز ویژه بر پروژه های RFCS، به شرح زیر شناسایی شده است:

سیستم اينترنت اشیا )IoT(: اینترنت اشیا به دنیای شبکه  بندی 
حسگرهای  با  مختلفی  اشیاء  آن  در  که  می شود  گفته  متقابل 
تجهیز  دیجیتال  دستگاه های  سایر  یا  محرک ها  الکترونیکی، 
شده اند، بدین ترتیب می توان آنها را با هدف جمع آوری و تبادل 
داده ها شبکه  بندی کرده و به یکدیگر وصل کرد. )شیا، یانگ، وانگ 

و وینل، سپتامبر 2012(. 
سیستم مانیتورینگ آنالین بر پایه معماری سیستم اینترنت اشیا 

از چهار الیه: 1( حسگر، 2( شبکه، 3( منبع خدمات و 4( الیه های 
کاربردی تشکیل شده است. سیستم پیشنهادی از طریق خط تولید 
واقعی ریخته گری مستمر فوالد پیاده  سازی و نشان داده شده و با 
ژو و شن، 2016(.  لیو،  )ژانگ،  است  ادغام شده  تیم مرکز  پلتفرم 
یک نمونه نیز با TRACKOPT )2020-2017( ارائه شده است، که 
یک پروژه در حال اجرا است، که هدف آن پیاده  سازی سیستم های 
ردیابی خودکار مالقه فلزریزی ها است، تا از ردیابی محصول حاصل 
از فوالد سازی از طریق ریخته گری تا تحویل اطمینان حاصل کند.

تحلیل کالن داده و محاسبات ابری: تحلیل کالن داده مربوط به 
الگوریتم های مبتنی بر داده های قبلی است که مشکالت کیفیتی 
در  می دهد.  کاهش  را  محصول  خرابی های  و  کرده  شناسایی  را 
صنایع تولیدی، از جمله صنعت فوالد، فناوری معمول پایگاه داده 
از  زیادی  مقادیر  آنالیز  و  مدیریت  ذخیره  سازی،  ثبت،  تکمیل  در 
داده های ساختاریافته و بدون ساختار، مشکالتی را نشان می دهد. 
در  ارزشمند  اطالعات  به  دستیابی  منظور  به  داده  کالن  فناوری 
مورد داده های مختلف، و نیز، برای درک دقیق، کسب نگرش و 
انجام مکاشفاتی برای تصمیم گیری دقیق، از حاالت جدید پردازش 
از راهکارهای کالن داده برای  امروزه  استفاده می کند. همچنین، 
مانیتورینگ و بهبود کیفیت محصوالت فوالدی استفاده می شوند. 
یا خراش روی  برای کاهش نقص های ترک خوردگی  مثال،  برای 
اولیه  آنها در مراحل  یا تشخیص  اسلب های فوالدی، پیش بینی 
اسلب های  روی  سطوح  نقص  پیش بینی  است.  الزامی  تولید 
فوالدی می تواند بر پایه جمع آوری آنالین داده ها از خط تولید باشد. 
پیش بینی دقیق نقص سطوح برای تنظیم آنالین فرآیند و کاهش 
وقوع آنها بسیار حائز اهمیت است. مشکل اصلی این است که 
نامتعادل هستند.  معموال  عادی  نقصهای  و  موارد  برای  نمونه ها 
عادی  موارد  از  کمتر  بسیار  معیوب  نمونه های  تعداد  همچنین، 
)ماشین  تک ردهای   SVM طبقه  بندی  خصوص،  این  در  است. 
بردار پشتیبان( بر پایه جمع آوری آنالین داده های فرآیندی و عوامل 
پیش بینی  منظور  به  عادی  موارد  برای  فقط  محیطی  زیست 
پیدایش نقص در اسلب های فوالدی )هسو، کانگ و ونگ، ژوئن 

21-20، 2016( ارائه شده است. 
از طرف دیگر، هدف اصلی رایانش ابری ارائه خدمات محاسباتی 
برحسب تقاضا همراه با پایایی، مقیاس  بندی و دسترسی باال در 
ابری، همه  این، در رایانش  بر  افزودن  یک محیط توزیعی است. 
چیز به عنوان سرویس )یعنی، XaaS(، برای مثال SaaS )نرم افزار 

 IaaS و  عنوان سرویس(  به  )پلتفرم   PaaS عنوان سرویس(،  به 
)زیرساخت به عنوان سرویس( )شون، 2012( تلقی می شود. 

چند نمونه از پروژه های RFCS در چنین موضوعاتی عبارتند از:
بهینه  سازی  چارچوب   :)2017-2020(  TRACKOPT پروژه   •
صوتی  حسگرهای  نیز  و  داده ها،  تحلیل  و   )MOO( چندهدفه 
برای افزایش خروجی کارخانه )جلوگیری از توقف یا تنزل رتبه  بندی 
محصوالت، به دلیل آمیختگی مالقه فلزریزی( و بهبود ایمنی در 

کارخانه های فوالد سازی.
• کیفیت نسل چهار )2021-201۸(: در این پروژه در حال اجراء، 
تحلیل های پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین 
برای پردازش کالن داده با هدف مدیریت کیفیت مورد بهره برداری 
پلتفرم تطبیقی توسعه داده خواهد  این پروژه،  قرار می گیرند. در 
شد که امکان تحلیل آنالین جریان کالن داده جهت تشخیص 
تصمیمات در مورد کیفیت محصول و ارائه اطالعات متناسب با 

پایایی باال را فراهم می کند.
حال  در  پروژه  این   :)201۸-2021(  NewTech4Steel پروژه   •
اجراء روی موارد اختصاصی مصرف در صنعت فوالد با توسعه و 
پیاده سازی روش ها، و برآورد الزامات فرآیندهای بررسی شده فوالد، 
و بهره گیری از تمام احتماالت فناورانه و علمی ارائه شده با آخرین 
است.  داده ها  تحلیل  و  داده ها  دستکاری  با  رابطه  در  فناوری ها، 
برای پردازش کالن داده، بهرهگیری از تحلیلهای پیشرفته هوش 
به منظور  نیز مناسب  و  یادگیری ماشین  بر  مبتنی  مصنوعی و 

پردازش نظارت عملکرد استفاده می شوند.
در  که   :)2021-201۸  ،CyberMan4.0(  4 نسل  سایبرمن   •
داده های  و  فرآیند  ادغام  برای  داده  کالن  روش های  و  ابزارها  آن 
محصول به منظور پیش بینی تنزیل رتبه بندی کیفیت، نقص ها، 
به  برنامه ریزی  جهت  مهم  قطعات  باقیمانده  عمر  ناهنجاری ها، 
موقع مداخالت مناسب و مقرون به صرفه تعمیر و نگهداری اعمال 

می شوند.
حال  در  پروژه ی   :)2016-201۹(  DROMOSPLAN پروژه   •
اجراء که در آن داده های جدید حسگر به منظور اثبات و ارزیابی 
در   )UAV( بدون سرنشین  هواپیماهای  فناوری  از  منافع حاصل 
دو کارخانه فوالد سازی )TKSE دیزبورگ، ایلوا تارانتو( تولید خواهند 
بررسی  و  خودکار  پرواز  با  واقعی  مصرف  موارد  پیاده سازی  شد. 
تجربی برای کاربردهای داخلی نشان داده شده و اثبات خواهد شد 

.)201۹ ،CSM(

پیوند شفتی - مدير روابط عمومی گروه صنعتی ُشکری

تحـول ديجیتـالی در 
صـنعت فـوالد اروپـا: 

بخش سوم

انقالب صنعتی 4.0

ديجیتـال سـازی و 
RFCS پــروژه های
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ربات های  از  استفاده  پایه  بر  کار  این  ربات:  کمک  به  تولید 
انسان نما انجام می شود که برای مثال کارهای مونتاژ و بسته بندی 
اتوماسیون و رباتیک به  انجام می دهند. در چند دهه گذشته،  را 
دلیل تقاضاهایی برای کیفیت باالتر، زمان تحویل سریع تر و کاهش 
هزینه، اهمیت بیشتری برای صنعت تولید کسب کرده اند. برای 
مثال، در صورت تقویت فناوری های موجود با بخشی از اتوماسیون و 
استفاده از ربات ها در فوالد سازی، می توان به بهبود کیفیت سطحی 
محصوالت فوالدی دست یافت. یک نمونه با پروژه در حال اجرای 
-201۹  ،ROBOHARSH( و  ROBOHARSH یعنی   RFCS

2016( ارائه شده است، که در ابتدا برخی مفاهیم همکاری هم زیستی 
انسان با ربات در صنعت فوالد برای توسعه روش پیچیده نگهداری 
از  یکی  پروژه،  این  در   .)2017 همکاران،  و  )کوال  می کند  ارائه  را 
نتایج اصلی این است که نقش اپراتور تغییر می کند و به سرپرست 
تبدیل می شود و بنابراین، هیچ جایگزینی برای کارگر وجود ندارد، 
مثال  می گیرد.  عملیات صورت  سنگین تر  و  ایمن تر  کاهش  اما 
 )2016-201۹ ،DROMOSPLAN( و  DROMOSPLAN دیگر
در  سرنشین  بدون  هوایی  وسایل  از  استفاده  آن  هدف  که  است 
کارخانه های فوالد به منظور جایگزینی انسان ها در تمام عملیات 
مربوط به نظارت، تعمیر و نگهداری و ایمنی است. همچنین، این 
بهبود  از طریق  را  قوی  و  بدون سرنشین خودکار  وسایل هوایی 
و  حسگر  تلفیق  با  نامساعد،  محیط  در   UAV کلی  مقاومت 
حفاظت ها، توسعه نرم افزار اختصاصی )الگوریتم های پرواز خودکار 
داده ها(؛  به  دستیابی  برای  یکپارچه  سیستم  مشارکتی،  راهکار  و 
پیاده سازی راهکار مدیریتی )تحلیل محدودیت های قانونی و شرکت، 
سامانه آموزشی برای اپراتورها( برای صنعت فوالد مناسب می سازد. 
همانند پروژه ROBOHARSH، نتایج تحقیق نشان می دهند که 
جایگزینی انسان ها در این مرحله از قبل پیش بینی شده است. در 
این پروژه از حسگرهای شیمیایی، تعیین وضعیت و موقعیت یابی 
الگوریتم های  و   MAVlink پروتکل  فیلم،  انتقال  دستگاه  نیز  و 
 DESDEMONA پرواز خودکار و قوی استفاده شده است. پروژه
)DESDEDMONA، 2021-201۸( نمونه دیگری است که در آن  و

روش های تشخیص نقص فوالد با دستگاه های رباتیک و اتوماتیک 
مانند UAVها و ربات های سیار زمینی توسعه خواهد یافت.

شبیه سازی خط تولید: این نرم افزار بر پایه رویکردی نوین امکان 
شبیه سازی و بهینه سازی خط مونتاژ را فراهم می کند. روش های 
بهینه سازی شبیه سازی در تحلیل سیستم های پیچیده در بخش 
فوالد توسعه یافته است. همچنین، توسعه سیستم های پشتیبانی 
از تصمیم با هدف بررسی تغییرات احتمالی در طرح ها و عملیات ها 

انجام می شود. 
نمونه هایی از پروژه های RFCS به شرح زیر هستند:

/  201۹ همکاران،  و  )کوال   )2015-201۸(  GASNET پروژه   •
متینو، دتوری، کوال، وبر و سالمی، 201۹ / دتوری، متینو، کوال، وبر 

و سالمی، 201۸(: که در آن ابزارها و فناوری های یادگیری ماشین 
و  عصبی  شبکه ها   ،)HW( هامراشتاین-وینر  مدل های  مانند 
مدل سازی پیش بینی به منظور بهبود راندمان انرژی و ثبات زیست 

محیطی فرآیندهای فوالد سازی استفاده می شوند.
راه اندازی  پروژه،  این  هدف   :)2014-2017(  AdaptEAF پروژه   •
کنترل تطبیقی آنالین برای کوره قوس الکتریکی با در نظر گرفتن 
خواص مواد باردار، بهینه سازی راندمان ورود انرژی شیمیایی ورودی 
با کاهش کل میزان مصرف کل انرژی و بهبود باردهی فلزی بود.

• پروژه TRACKOPT )2020-201۸(: شامل بررسی قابلیت انتقال 
یافته های سیستم ردیابی به سایر بخش های تولید فوالد به منظور 
نیز  کارخانه  سطح  در  فرآیندها  و  محصوالت  مانیتورینگ  بهبود 

می باشد.
آن  در  که  است  پروژهای   :)2016-201۹(  Cyber-POS پروژه   •
ابزارهای شبیه سازی و اعتبارسنجی و نیز چارچوب جدید فناوری 
اطالعات برای تأیید امکان سنجی، ایمنی، و منافع CPPS )سیستم 
تولید فیزیکی سایبری( در چارچوب »اتوماسیون صنعت فوالد نسل 

4« ارائه می شود.
روش های   :)2014-2017(  OptiScrapManage پروژه   •
پیشرفته مانیتورینگ و کنترل فرآیند از طریق رویکرد چندمعیاری 
شده  استفاده  بهینه سازی  کار  با  همراه  عملکردها،  شاخص های 
است. حسگرهای صوتی و فراطیفی و نیز اسکنر لیزری از جمله 

فناوری های به کار رفته هستند.

تولید خودسازمانده: این مورد مربوط به هماهنگ سازی خودکار 
ماشین آالت است که منجر به بهینه سازی بهره برداری و خروجی 
اصلی  راهکارهای  جای  به  خودسازمانده  محصول  می شود.  آنها 
مربوط به راهکارهای غیراصلی است. این کار شامل ترکیب جدیدی 
آنها  نزدیک  تعامل  پایه  بر  و  بوده  منابع، تجهیزات و کارکنان  از 
با کامپیوتر اصلی است. تولید خودسازمانده، اتوماسیون را افزایش 
می دهد و منجر به کنترل زمان واقعی شبکه های تولید می گردد. 

چند نمونه از پروژه های RFCS عبارتند از:
• پروژه Cyber-POS )201۹-2016(: در این پروژه در حال اجراء، 
مواد،  کیفیت  مدل های  انتقال(،  نورد،  )حرارتی،  فرآیند  مدل های 
مدل های لجستیک / زمان بندی و مدل های ارتباطی )کامپیوترها، 
نرم افزارها، شبکه ها( با هم ادغام شده و برای بهینه سازی تولید به 
کار برده می شوند، واکنش پویایی سریع و انعطاف پذیر را در تغییر 
در نقاط تنظیم، مسیرهای تولید، اختالالت یا وقفه های فرآیندی را 

فعال می کنند.
• پروژه TRACKOPT )2021-201۸(: به خاطر این پروژه، سیستم 
خودکار، که به طور قابل اعتماد حرکت مالقه فلزریزی را کنترل 
می کند، در حال توسعه است. حسگرها و ابزارهای دقیق نوآورانه 
اعمال می شوند. بهینه سازی لجستیک مالقه فلزریزی، برنامه ریزی 

تولید و ایمنی در حال توسعه هستند.

تبادل   :)Quality4.0(  )201۸-2021(  4 نسل  کیفیت  پروژه   •
اطالعات مشتری / تأمین کننده مربوط به کیفیت در این پروژه در 
حال اجرا مورد انتظار است، هزینه های کمتر تولید، افزایش باردهی 
را  تولید فوالد  فرآیندهای  بهتر مشکالت کیفیت در  و شناسایی 

ممکن می سازد.
• پروژه AdaptEAF )2017-2014(: در این پروژه، اطالعات آنالین 
ذوب  پیشبرد  سرباره،  و  فوالد  مقادیر  الکترولیت،  سطح  مورد  در 
قراضه و رفتار فعال برای کنترل آنالین مبتنی بر مدل شارژ قراضه 
انژکتورهای  و  مشعل ها  طریق  از  ورودی  شیمیایی  انرژی  نیز  و 

اکسیژن استفاده شده است.
و  روش ها  توسعه  آن  هدف   :)2014-2017(  PRESED پروژه   •
ابزارهای جدید برای کمک به کارخانه ها به منظور بهبود کیفیت 
از  استفاده  با  آنها  ساخت  هزینه های  کاهش  و  آنها  محصوالت 
ابزارهایی است که امکان: 1- بهینه سازی روند تولید با شناسایی 
دالیل اصلی کیفیت بد؛ 2- پیش بینی کیفیت محصول به منظور 

تشخیص بهتر و کاهش هزینه ها را فراهم می کند.
• پروژه DESDEMONA )2021-201۸(: با استفاده از ابزارهای 
پیشرفته، در این پروژه، روش های نوین طراحی، سیستم ها، روش ها 
و راهکارهای فنی توسعه خواهد یافت و فناوری های سنجش و 
اتوماسیون به منظور خودبازرسی و خودنظارتی سازه های فوالدی 

ادغام خواهد شد.
سیستم  تحت  پروژه   :)2015-201۸(  PlantTemp پروژه   •
مشاوره اپراتور با پوشش دهی فرآیندهای کوره قوس الکتریکی و 
ریخته گری، رسیدن به دمای ریخته گری هدف، با صرفه جویی در 

مصرف انرژی و مصرف مواد توسعه یافت.
سیستم  هدف   :)2015-201۸(  AUTOADAPT پروژه   •
توسعه یافته پیشنهادی در این پروژه، اعمال روش های خودفراگیر 
برای پذیرش چنین اتوماسیون هایی با محصوالت و کارخانه های 
جدید است. الگوریتم های ژنتیک، مدل های چندجمله ای، روش های 
کنترل یادگیری تکراری و کنترل پیش خوردی از جمله فناوری های 

به کار رفته هستند.

سیستم های  کار   :)CPS( سايبری-فیزيکی  سیستم های 
سایبری-فیزیکی، یکپارچه سازی محاسبات، شبکه بندی و فرآیندهای 
فیزیکی است. کامپیوترها و شبکه های جا سازی شده با حلقه های 
تأثیر  محاسبات  بر  فیزیکی  فرآیندهای  آن  در  که  بازخوردی 
می گذارند و بالعکس، فرآیندهای فیزیکی را نظارت و کنترل می کنند 
)سیستم های دیجیتالی ایمن(. نمایش و تبدیل کارخانه های نورد 
سنتی به سیستم های فیزیکی-سایبری در پروژه های در حال اجرای 

cyber-POS و سایبرمن نسل 4 به ترتیب بررسی شده است:

• پروژه CYBER-POS )201۹-2016(: که هدف آن ایجاد پلتفرم 
تولید  بهینه سازی  برای طراحی سیستم های  شبیه سازی مجازی 

فیزیکی-سایبری )CPPS( است. 
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 :)CyberMan4.0(  )201۸-2022(  4 نسل  سایبرمن  پروژه   •
رویکرد  تجربی،  ابزارهای  و  جدید  روش های  مورد  در  تحقیقات 
انتظار مانند انعطاف پذیری، زمان به کار دستگاه و  و منافع مورد 
هزینه ها را تأیید خواهد کرد. در این پروژه در حال اجراء، چهار مورد 
مصرف با در نظر گرفتن محصوالت تخت، کارخانه نورد نوآورانه 
برای  گرم  و  سرد  نورد  فروش  مدیریت  طویل،  محصوالت  برای 
محصوالت تخت با اتصال کیفیت محصول و وضعیت دستگاه به 
صورت شاخص ارزشمند آگاهی از سالمتی توسعه داده خواهد شد.

عرضه،  شبکه  کل  مانیتورینگ  هوشمند:  تأمین  شبکه 
فوالد،  صنعت  در  می کند.  امکان پذیر  را  تأمین  بهتر  تصمیمات 
زنجیره تأمین مستلزم در نظر گرفتن فاکتورها و اهداف بی شماری 
است. شبکه های تأمین هوشمند، با استفاده از مدل هایی به عنوان 
بخشی از زنجیره تأمین یکپارچه، فرآیندهای تولیدی فوالد سازی را 

از مواد اولیه تا محصوالت نهایی بهینه می کنند. 
نمونه هایی از پروژه های RFCS را می توان به شرح زیر ارائه کرد:

و  وبر  کوال،  دتوری،  )ماتینو،   )2015-201۸(  GASNET پروژه   •
ابزار  وبر و سالمی، 201۸(:  ماتینو، کوال،  / دتوری،  سالمی، 201۹ 
شبیه سازی شبکه گاز و بخار فرآیندی از جمله تولید آنها و جریان ها 
و نیز راهکار چندسطحی برای بهینه سازی شبکه های گاز و بخار 

ایجاد شده است.
• پروژه کیفیت نسل 4 )2021-201۸(: که هدف آنها دستیابی به 
سطح جدیدی از مشارکت مشتری و تأمین کننده در زنجیره تأمین 

کامل می باشد.

ادغام عمودی / افقی: ادغام افقی به ادغام بین منبع و شبکه 
اطالعاتی در داخل زنجیره ارزش اطالق می شود و ادغام عمودی 
مربوط به سیستم های تولید شبکه دار در کارخانه های هوشمند آتی 
و ساخت سفارشی شخصی است )ژو، لیو و لیفنگ، 17-15 آگوست 

سال 2015(.
پروژه  زمینه  این  در   RFCS پروژه های  نمونه های  برخی 
همکاران،  و  )مارچیوری   )2014-2017(  DYNERGYSteel

201۸-2017(؛ پروژه SOPROD )2017-2014( )ایانینو، وانوکسی، 
وانوکسی، کوال، نئویر، 201۸( و پروژه کیفیت نسل 4 )201۸-2021( 
هستند که در آن سطح جدیدی از مشارکت مشتری و تأمین کننده 
با استفاده از ادغام افقی اطالعات کیفیت در زنجیره تأمین کامل 
متشکل از بهره برداری کامل تمام اطالعات و دانش کیفیتی موجود 
حاصل از اندازه گیری تا محصول نهایی در صنایع پایین دستی ایجاد 

خواهد شد.

پایه مانیتورینگ راه دور  نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه: بر 
تجهیزات، امکان تعمیر قبل از خرابی را فراهم می سازد. روش های 
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را می توان با مانیتورینگ تجهیزات 
از  کرد.  پیاده سازی  هوشمند  تصمیم گیری  روش های  با  همراه 
دریافت  برای  می توان  کاوی  داده  و  ماشین  یادگیری  روش های 
نگرش های حاصل از داده ها و پیش بینی دقیق نتایج به منظور 
فوالدی  شرکت های  به  کمک  نیز  و  تصمیم گیری  از  پشتیبانی 

نمونه  یک  کرد.  استفاده  آنها  رقابت  و  بهره برداری  بهبود  برای 
 )2022-201۸( اجرا  حال  در   4 نسل  سایبرمن  پروژه   RFCS از 
تبدیل  آن  هدف  که  است   )2021-201۸  ،CyberMan4.0(
تا  پیشگیری  از  فوالد  صنعت  در  نگهداری  و  تعمیر  استراتژی 
و  توسط سیستم ها  پیشگیرانه  تعمیرات  و  نگهداری  بهینه سازی 
است  چهارم  انقالب صنعتی  طبق  ساخته شده  تجربی  ابزارهای 
که فناوری های ارائه دهنده مدل تعمیر و نگهداری یکپارچه نسل 4 

)IMM4.0( اعمال شده در حوزه نورد را امکانپذیر می کند.

امنیت سايبری: امنیت سایبری خصوصا برای خدمات اینترنتی 
باید در نظر گرفته شود. در )فلت، شریگل، جاسپرنیت، ترسک و 
آدامچیک، 2016( مدل مرحله دار برای تحلیل امنیت سایبری بر پایه 
مدل معماری مرجع انقالب صنعتی چهارم و دستورالعمل 2182 
VDI/VDE برای موارد استفاده مانیتورینگ مبتنی بر ابر تولید 

نشان داده شده است.

کار، تعمیر و نگهداری و خدمات افزوده شده: با اعمال بعد 
چهارم، که به معنی استفاده از واقعیت افزوده است، هدایت کار، 
کمک راه دور و مستندات در نظر گرفته می شوند. واقعیت افزوده 
یکی از جالب ترین فناوری ها برای شرکت ها، به ویژه برای بهبود 
تعمیر  مثال،  برای  می کند.  ارائه  را  نگهداری  و  تعمیر  خدمات 
با  را  این کار  راه دور می توان  اتصال  پایه  بر  راه دور  نگهداری  و 
تکنسین خدماتی که به صورت مجازی متصل است، انجام داد. 
این کار منجر به کاهش هزینه های سفر و صرفه جویی در وقت و 

حل سریع مشکالت می شود.
 TeleRescuer یعنی RFCS یک نمونه در صنعت فوالد با پروژه
)2017-2014( ارائه شده که در آن سیستم برای حمل راه دور مجازی 
نجات دهنده ها به مناطق زیرزمینی معدن زغال سنگ با استفاده از 
وسایل بدون سرنشین )UV( خاص که قادر به حرکت در داخل 

منطقه است، ایجاد شده است.

پایه  بر  سیستم  این  خودران:  لجستیکی  نقلیه  وسايل 
سامانه های حمل و نقل کامال خودکار است که در داخل کارخانه از 
آنها استفاده می شوند. استفاده از نرم افزار هوشمند برای پشتیبانی 
از عملیات های لجستیک داخلی، به شرکت ها کمک می کند تا 
فرآیندها را بهبود بخشیده و آنها را تسریع کنند. در کارخانه های 
نقل  و  حمل  کارخانه،  در  اولیه  مواد  دفع  و  تأمین  فوالد سازی، 
محصوالت میانی و برداشتن مواد پرداختکاری شده و نیز دستکاری 
محصوالت فرعی مانند مواد فله ای یا سرباره بسیار اهمیت دارد. 
استفاده از سیستم کنترل هوشمند حمل و نقل می تواند امکان 
فراهم  را  داخلی  نقل  و  حمل  سفارش های  کنترل  و  طرح ریزی 
کند، هر چند پیچیدگی های زیادی در این زمینه وجود دارد. این 
و  خدمات  سطوح  و  بهره وری  میزان  افزایش  به  منجر  می تواند 
سیستم  هوشمند،  سیستم های  طریق  از  گردد.  هزینه ها  کاهش 
حمل و نقل را می توان به طور هوشمند کنترل کرد. مثال برای 
 )201۸-2021(  TRACKOPT انجام  حال  در   RFCS پروژه  این 

)TRACKOPT( می باشد. 

با  مرتبط   2012 سال  در  شده  آغاز   RFCS پروژه های  ساير 
فناوری های توانمند سازی: پروژه IConSys )کوال و همکاران، 
2016(، ایجاد ایستگاه کنترل هوشمند با پشتیبانی از تصمیم گیری 
توسعه   )2012  -2015(  I2MSteel پروژه  پرداختکاری؛  و  نورد  در 
برای  شرکت  در سطح  اطالعات  فناوری  و  اتوماسیون  و  کارخانه 
تولید هوشمند و یکپارچه فوالد و پروژه EvalHD )براندنبورگ و 
همکاران، 2016(، که جنبه های مربوط به پیاده سازی مفاهیم، ابزارها 
و فناوری های مربوط به انقالب صنعتی چهارم را بررسی می کند 

)کمیسیون اقتصاد، 2016(.

رقابتی،  بازار  افزایش  دلیل  به  دانش:  مديريت  ديجیتال  سازی 
بخش فوالد مجبور است در دیجیتال  سازی با چالش های زیادی 
به  می توان  اما  شده،  آغاز  قبال  روند  این  چند  هر  شود.  روبرو 
تجربه  و  دانش  این خصوص،  در  یافت.  فراوانی دست  پیشرفت 
کادر فنی بیانگر مبنای این پیشرفت ها است. موانع اصلی حول 
استفاده از این دانش و تجربه با توزیع ناهمگون آنها روی تک تک 
کارکنان، فراموش کاری انسان و اتالف دانش با ترک کارکنان ارائه 
و)2012-200۹( با هدف   RFCS از  KnowDec شده است. پروژه
بررسی و پیاده سازی روشی برای جمع آوری، بازنمایی، ذخیره سازی و 
بهره گیری از دانش بشری برای استفاده از آن در برنامه های کاربردی 
مبتنی بر رایانه انجام شد. رویکرد تازه توسعه یافته بر پایه سیستم 
این  بود.  روش  شناخت  دانش  بر  مبتنی  تصمیم  از  پشتیبانی 
می تواند به اپراتورهای بخش کیفیت کمک کند تا تجربیات خود 
را در رابطه با تأیید اسلب ها ثبت کنند. تجربیات جمع آوری شده 
در پایه دانش ذخیره می شوند و می توان از آنها به عنوان پشتوانه 
تصمیم گیری جهت ارائه به دستگاه ها در موارد مشابه استفاده کرد.

همچنین ابتکارات در مورد دیجیتال  سازی و انقالب صنعتی چهارم 
 ،ESTEP پلتفرم )I2M( شامل کارگروه تولید هوشمند و یکپارچه
 I2M تأسیس شده در سال 200۸ است که اولین نسخه نقشه راه
را برای تولید فوالد اروپا در سال 200۹ با چشماندازی تا سال 2020 
که مفهوم نوظهور در ساخت فوالد بود را منتشر کرده است. این 
کارگروه ESTEP طیف وسیعی از ذی نفعان را تحت پوشش قرار 
می دهد و از سازندگان کارخانه و چندین دانشگاه و مؤسسه تحقیق 

و توسعه اروپایی تشکیل شده است. 
همزادهای  کاربردی  منافع  و  مفهوم  مورد  در  کارگاهی  اخیرا، 
دیجیتالی در بخش فوالد در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شده 
در  کارگروه  دستارودهای  این،  بر  عالوه   .)201۸  ،ESTEP( است 
میان حوزه های مختلف، فناوری های دیجیتال برای ارزیابی اثرات 
فناوری های  می دهد.  قرار  پوشش  تحت  نیز  را  محیطی  زیست 
انعطاف پذیری و پایایی فرآیند  دیجیتال معموال به منظور بهبود 
و جهت بهبود کیفیت محصول اعمال می شوند. عالوه بر این، 
می توان آنها را برای مانیتورینگ و ارزیابی عملکرد زیست محیطی 
فرآیندها، با بهبود کنترل تولید و فرآیندهای الحاقی دارای تأثیر 
زیست محیطی، با ارائه شاخص های اصلی عملکرد برای کارایی 

.)2017 ،ESTEP( منابع اعمال کرد
 

ادامه اين مطلب را می توانید در شماره بعدی بخوانید. 
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باکیفیت و قابل رقابت مطابق با اسـتانداردهاي جهانى توانسـته اسـت ضمن کسـب رضایت مشـتریان عنوان 

صادرکننده نمونه را از آن خود نماید.
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صادرات فوالد باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، به دلیل ارزآوری 
مناسب آن بسیار حائز اهمیت است و با تغییر مداوم بخش نامه های 
از  یکی  که  روبروست  چالش هایی جدی  با  حوزه،  این  به  مربوط 
مهم ترین مشکالت، مربوط به تأیید اظهارنامه های گمرکی می باشد 
که قباًل توسط گمرک استان انجام می گرفت. اما در حال حاضر 
باید توسط وزارت صنعت و  تأیید نهایی عالوه بر گمرک استان 
معدن در تهران تأیید گردد که این امر عماًل باعث اتالف حداقل 
2 روز زمان می باشد و باعث باال رفتن هزینه حمل و در نتیجه 

افزایش قیمت تمام شده برای مشتری است که این مسأله باتوجه به رقابتی بودن بازار کشورهای 
صادرکننده در کشور هدف باعث لطمه زدن به صادرات فوالد می گردد. 

تولید  بازار می باشد، ولی عماًل روال  ابالغ شده هرچند جهت کنترل  متأسفانه شیوه نامه های 
و صادرات را با مشکل مواجه می نماید. در چنین شرایطی شیوه نامه های ابالغی باید بیشتر 
تسهیل کننده امور مربوط به صادرات باشد، نه این که ایجاد مانع نمایند. در اکثر کشورها جهت 
تسهیل در امور صادرات که در ارتباط مستقیم با تولید، ارزآوری و ایجاد اشتغال است، شاهد در 
نظر گرفتن طرح های حمایتی و تشویقی مناسب جهت صادرکنندگان هستیم، به نحوی که 
باعث پایین آمدن قیمت تمام شده، به منظور افزایش رقابت و افزایش صادرات فوالد می گردد. 
کشور ما نیز به شدت نیازمند طرح های حمایتی و تشویقی جهت صادرات فوالد می باشد. ایران 
به دلیل همسایگی با کشورهایی مانند عراق و افغانستان دارای بازارهای خوبی جهت صادرات 
فوالد است، که البته در این بازارها بدون رقیب نمی باشد و کشورهایی مانند ترکیه، چین، روسیه و 
اکراین نیز دارای سهم خاصی هستند و با توجه به رقابت شدید موجود در این بازارها، می بایست 

بررسی دقیق و علمی در این رابطه صورت پذیرد. 
از مهم ترین موضوعات در بخش صادرات، ابتدا کیفیت محصول مطابق با استانداردها و درخواست 
مشتری و دوم، قیمت تمام شده محصول می باشد که باید شرکت های تولیدی با حمایت دولت 

جهت باالبردن کیفیت و پایین آوردن قیمت تمام شده حداکثر تالش خود را به کار گیرند. 
شرکت جهان فوالد غرب و سیما فوالد جهان در بخش صادرات تیرآهن و میلگرد فعال می باشند 
و محصوالت خود را با کیفیت مناسب و بنا به درخواست مشتری تولید می نمایند. به طور مثال 
در بخش تیرآهن شرکت جهان فوالد غرب با توجه به درخواست مشتری با طول ها و وزن های 
متفاوت اقدام به تولید می نماید و شرکت سیما فوالد جهان نیز با توجه به درخواست مشتری 

اقدام به تولید میلگرد با اندازه، وزن و آج های متفاوت می نماید.
دیدگاه مدیریت ارشد کارخانه راضی نگه داشتن مشتری باتوجه به درخواست و انتظارات مشتری 
)مشتری مداری( می باشد که به حمداهلل در این زمینه صاحب عناوینی مختلف صادراتی می باشد 
و هدف مدیران کارخانه با کمک پرسنل دلسوز و فعال مجموعه باال بردن کیفیت بیش از پیش 
محصوالت و کاهش قیمت تمام شده می باشد که انشاءهلل با کمک تمامی پرسنل عزیز شاهد 

افزایش روزافزون صادرات و موفقیت مجموعه صنعتی شکری باشیم.
صادرات فوالد در ایران در مقایسه با کشور ترکیه که صادرات خود را با خرید انرژی و خرید قراضه 
انجام می دهد، بسیار اندک می باشد. به نحوی که صادرات ایران در مقاطع طولی حدوداً یک 
پنجم کشور ترکیه است و با توجه به شرایط و امکانات مناسب در ایران می تواند افزایش قابل 

توجهی داشته باشد. 
در سال های اخیر صادرات فوالد دچار مشکالت متعددی، مانند قانون منع صادرات، سهمیه بندی 
صادرات و ... شده است که البته اعمال این قوانین به صورت کوتاه مدت بوده، اما از دست رفتن 
بازار صادرات و جایگزینی رقبا و هزینه های که بابت اعتمادسازی مجدد باید پرداخت گردد، از 

حداقل آسیب های این قوانین می  باشد.
انشاءهلل با وضع قوانین و بخش نامه های هدفمند و اثربخش در بخش صادرات فوالد، در آینده 

شاهد افزایش صادرات فوالد که ارز آوری مناسب و ایجاد اشتغال را موجب می گردد، باشیم.

ـــوالد  ـــادرات ف ص
و چـالش هــای آن

اقتصـاد

محمد خالوندی
مدیر بازرگانی جهان فوالد 
غرب و سیما فوالد جهان



این شرکت دانش بنیان در حال حاضر به یکى از قطب هاي بومى سازي 
تولید ماشین آالت صنعتى با کیفیت و قابل رقابت با شرکت هاي خارجى 

و برندهاي مطرح دنیا تبدیل گردیده است.

www.jahansanat- co.com
info@jahansanat- co.com

تولیدکننده قطعات و 
ماشین آالت صنعتى 
(نورد - ذوب)
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مقدمه
امروزه سیستم هاي انتقال قدرت کاربرد گسترده اي در صنعت دارند و عمدتاً شامل سه گروه: سیستم 
چرخ دندهها، سیستم چرخ و تسمه و سیستم چرخ و زنجیر هستند. سیستم انتقال قدرت به سیستمي 
اطالق مي شود که قادر باشد، دور و گشتاور را از یک شفت به شـفت دیگـر منتقل نماید. هر کدام 
از این سیستم ها بر حسب نوع و شرایط کار، داراي یک سري معایب و محاسن می باشند. مجموعه 
گیربکس با استفاده از چرخ دنده های مختلف با حفظ توان انتقالی از موتور، دور و گشتاور را تغییر 
می دهند. با توجه به اهمیت مهم گیربکس ها در صنعت، نگهداری و اطالع از روند خرابی احتمالی 
آن ها در بهبود بهره وری و کاهش هزینه های یک مجموعه نقش گسترده ای را دارند. در این مطالعه، 
خرابی های متداول و نیز روش های مرسوم و نوین در پایش وضعیت و اطالع از سالمت گیربکس ها 

مورد بررسی قرار می گیرد.
1- انواع خستگی ها در چرخ دنده

انجمن چرخ دنده سازان آمریکا خستگي هاي چرخ دنده را به دسته های زیر تقسیم نمود:
1-1- سايش

زدوده شدن یکنواخت یا غیر یکنواخت فلز از روي سطح دندانه را سایش گویند. علل اصلي سایش دندانه ، 
تماس فلز با فلز به دلیل نامناسب بودن ضخامت الیه روغن است که ذرات ساینده موجود در روغن با 
شکستن الیه روغن، باعث سایش سریع یا ایجاد خراش مي گردند و در سایش شیمیایي، ترکیب روغن و 
مواد افزوده شده را می توان علت این امر دانست. سایش باعث کم شدن ضخامت دندانه و تغییر شکل 
پروفیل آن مي گردد که در نتیجه شکل پروفیل دندانه، از حالت مطلوب )مثال منحني اینولوت( خارج شده 
و خواص آن از بین مي رود. سایش به خصوص در چرخ دنده هایي که باید براي مدت نامحدود با سرعت 
باال کار کنند، یک پدیده بسیار مهم است. البته سایش همیشه یک عامل منفي نیست، بلکه وجود مقدار 

بسیار ظریفي سایش باعث اصالح دندانه هاي درگیر با هم و هماهنگ شدن آن ها مي شود. 
1-2- تغییر شکل پاستیک

این نوع شکست وقتي حاصل مي شود که سطوح تماس تسلیم شده و تحت بار سنگین، تغییر شکل 
می دهند. معمواًل این نوع شکست در نوک و در دو انتهاي )طرفین( دندانه رخ مي دهد. اما در مواقعي 
که نیروهاي لغزشي در سطح دندانه زیاد باشند، تغییر شکل در سراسر دندانه مشاهده مي شود. به طوري 

که سطح دندانه به صورت موج موج در مي آید. به این نوع تغییر شکل پالستیک 
Rippling گویند. براي جلوگیري از تغییر شکل دندانه مي توان بار اعمالي را کم 

کرده، یا بر سختي دندانه افزود. نوع دیگري از تغییر شکل پالستیک که به علت 
هیپوئید مشاهده  و چرخ دنده هاي  در حلزون ها، چرخ حلزون ها  باال  لغزشي  سرعت 

مي شود که به آن )Ridging(، شیار شیار شدن یا چروک شدن گویند. 
1-3- شکست دندانه

شکستي است که در آن تمام یا قسمت قابل توجهي از یک دندانه بر اثر بارگذاري 
بیش از حد، ضربه یا اغلب بر اثر تنش هاي خمشي مکرري که بیش از مقدار حد دوام 
ماده چرخ دنده است، از چرخ دنده جدا مي شود. این نوع از شکست حاصل خستگي 

خمشي دندانه تحت بار خمشي وارد بر آن مي باشد. 
1-4- کندگي در دندانه هاي چرخ دنده

مي شود،  باعث  که  تماسی  تنش هاي  از  حاصل  خستگي  شکست  از  عبارتست 
بر اساس  از سطح دندانه چرخ دنده بصورت حفره کنده شود. کندگي  قسمت هایي 

شدت خسارتي که به سطح خورده، شامل چندین نوع است:

1. کندگی اولیه: در این کندگي، قطر حفره ها بسیار کوچک و در حد 0/4 تا 0/۸ میلي متر مي باشد.
2. کندگی مخرب: این نوع کندگي نسبت به کندگي اولیه شدیدتر و قطر حفره هاي کندگي نیز 

بزرگتر است.
3. کندگی خرد کننده: این نوع کندگي حالت شدیدتر کندگي مخرب است که کندگي ها داراي قطر 

بزرگتري بوده و ناحیه قابل توجهي را در بر مي گیرد.
2- استراتژی های نگهداری و تعمیرات 

نگهداري و تعمیرات )نت( دو مفهوم بسیار مهم و دو مقوله اساسي هستند که تحقق و عمل بدان ها 
موجبات بقا و تداوم خطوط مختلف تولید و کاهش هزینه ها را فراهم مي آورد. با پیچیده تر شدن وسایل 
و امکاناتي که انسان براي رفع نیازهاي روز افزون خود به کار مي گیرد، امروزه استفاده بهینه و نیز 
اقتصادي بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اغلب سیستم هایي 
که امروزه به نحوي در امور تولیدي، خدماتي و تأسیساتي و یا سایر موارد به کار گرفته مي شوند، در 
لذا به فعالیت  افتادگي مي گردند و  از کار  از سیکل عمر عملیات خود دچار شکست و  زمان هایي 
نگهداري و تعمیر نیازمند مي شوند. اگرچه واژه هاي نگهداري و تعمیرات در بسیاري از کاربردها در یک 
ردیف به  کار برده مي شوند، ولي در حقیقت اندکي در معنا متفاوت بوده و در برنامه ریزي نگهداري و 

تعمیرات، هر یک از آن ها با مفهوم خاص خود به کار مي آیند.
پیشرفت سریع تکنولوژي و همه گیر شدن صنعت و گسترش آن در تمامي نقاط جهان و افزایش 
سرمایه گذاري ها در صنایع و محدودیتي که در منابع و مواد اولیه مورد نیاز وجود دارد، مسأله کارآیي و 
بهره وري را به صورت مهم ترین مسأله نزد صاحبان صنایع و مدیران مسئول در صنعت مطرح نموده 
است. کارآیي در مورد هر مکانیزمي به این مفهوم است که با صرف کوتاه ترین فاصله زماني و حداقل 
کار و وسایل، باالترین راندمان کاري از آن مکانیزم دریافت گردد. در نگهداری و تعمیرات، پایش وضعیت 
به مجموعه اعمالی می گویند که با پایش وضعیت ماشین و بررسی تغییرات آن در طول زمان بر 
اساس پارامترهایی مانند ارتعاشات، صدا، عملکرد، روانکاری، دما، وضعیت ماشین را تعیین می کند. 
پایش وضعیت یکی از اجزای اصلی نگهداری پیش بینانه است. در این روش به جای تعمیرات ادواری، 
پایش وضعیت ماشین به صورت دوره ای انجام و تعمیرات تنها در زمانی که دستگاه احتیاج به تعمیر 

دارد، انجام می شود. )شکل1( 

فنــاوری

شکل1: نمونه ای 
از پايش وضعیت 

تجهیزات 
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3- روش های پايش وضعیت
3-1- مراقبت پیوسته

در مراقبت وضعیت پیوسته، سنسورهای موردنیاز پس از نصب در نقاط مختلف ماشین ها، همواره به 
همان نقاط متصل بوده و اطالعات وضعیت ماشین به طور مستقیم از طریق سیم کشی ها و جعبه های 
اتصال و دیتابردار و یا در مواردی از طریق اتصال اینترنت و شبکه های رایانه ای به رایانه اصلی ارسال 
می شود. رایانه اصلی که نرم افزارهای مراقبت وضعیت، آنالیز و عیب یابی روی آن نصب است، کلیه 
ماشین های یک یا چند واحد از کارخانه یا تمام کارخانه را تحت مراقبت دارد و در صورت رسیدن دامنه 
پارامترهای اندازه گیری به حدود هشدار و یا خطر، بالفاصله فرمان مناسب را صادر می کند. این روش 
مستلزم صرف هزینه زیادی برای سنسورها و اتصاالت است که فقط برای ماشین های بسیار حساس و 

حیاتی که نیاز به سیستم های حفاظتی دارند، مقرون  به صرفه است.
3-2- مراقبت گسسته

این سیستم مشابه سیستم مراقبت پیوسته است با این تفاوت که فقط از یک سنسور )برای هر پارامتر( 
برای دیتا برداری و به صورت دوره ای استفاده می شود. در اینجا هزینه قابل توجه سنسورها و کابل کشی ها 
و متعلقات آن حذف می شود. اما از همان سیستم کامپیوتری مراقبت، برای ثبت اطالعات، ردگیری 
تغییرات، اعالن هشدار و خطر و ثبت آنالیز و عیب یابی و گزارش گیری استفاده می شود. در این سیستم 
از پارامترهای مورد نظر کلیه ماشین ها بر اساس برنامه ریزی قبلی، در دوره های زمانی خاص و در نقاط 

و جهات مشخص دیتا برداری می شود.
4- عیب يابی چرخ دنده

و  تولید  توقف  ناگهانی،  خرابی  از  جلوگیری  برای  ماشین آالت  و  مکانیکی  تجهیزات  در  عیب یابی 
همچنین آسیب های مختلف سبب شده است که تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام گیرد. 
اندازه گیری دقیق سیگنال های ارتعاشی از تجهیزات و استفاده از روش های تحلیل سیگنال که می توانند 
به شناسایی تغییرات و شناسایی عیب ها منجر شوند و همچنین فهمیدن نحوه تأثیرگذاری عیب ها بر 
پاسخ ارتعاشی از طریق مدل سازی می تواند در تشخیص به هنگام عیب در ماشین آالت کمک فراوانی 

کند. بدین ترتیب هزینه های نگهداری و تعمیر به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
4-1- آنالیز روغن

براي تجهیزاتي که کار آن ها وابسته به روغن کاري است، روانکار قابل اطمینان، داراي نقش اساسي 
بوده و مستلزم آگاهي از وضعیت و یا کارائي آن است. در سال هاي اخیر، مدیران نگهداري و تعمیر به 
طور روز افزون، اطالعات مربوط به خواص روغن ها، آلودگي ها و فلزات فرسایشي و دیگر پارامترهاي 
عملیاتي را هنگام برنامه ریزي و تصمیم گیري براي عملیات نگهداري و تعمیر و این که چه اقدامي 
در چه زماني باید انجام شود، به کار می برند. در نتیجه، آنالیز روغن، نقش حساسي را در برنامه هاي 
نگهداري و تعمیر تجهیزات، برمبناي وضعیت و نگهداري و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان دارد.

آنالیز روغن یک روش پایش است که در سطح گسترده اي به کار برده مي شود. بر اساس این فن آوري، 
اطالعات مربوط به عملکرد و یا وضعیت ماشین، از طریق بررسي میزان آلودگي و یا تخریب روغن، 
تعیین می شود. این که آنالیز روغن ابزار مؤثري است براي پایش وضعیت حالت هاي خرابي تجهیزات 
در تماس با روانکار و فرسایش، به اثبات رسیده است. با این حال به دالیل مختلفي، همه کاربران 

تجهیزات، از حداکثر منافع موجود در پایش وضعیت برخوردار نمي شوند.
4-2- آکوستیک امیشن 

آکوستیک امیشن پدیده اي است که در اثر ایجاد و انتشار یک مـوج االسـتیک در محـدوده مـافوق 
صـوت )20 کیلـوهرتز تـا 1 مگاهرتز( رخ مي دهد. بر همین اساس، تست به روش آکوستیک امیشن 

عبارتست از دریافت سیگنال هاي منتشر شـده در جسـم توسط سنسورهاي مخصوص و برقراري 
ارتباط بین سیگنال هاي دریافتي و تغییرات ایجاد شده بر روي منبع. اساساً طراحي یک سیستم بازرسي 
اکوستیک امیشن براي تست سازهها نیـاز بـه اطالعات مربوط به جذب و انتشار امواج اکوستیکي براي 
شرایط کاري آن سازه خاص دارد. به عنوان مثال در سازه هایي مانند مخازن و لوله ها، عوامل مربوط به 
خوردگي، نشتي، نوع سیال، نوع جریان، فشار، عوامل مربوط به اندازه سازه مثل قطر و ضخامت دیواره، 
نوع پوشش، شرایط محیط خارجي سازه و عوامل مربوط به عیب مثل هندسه و موقعیت خوردگي و 

نشت در تولید و انتشار انرژي االستیکي تأثیر قابل مالحظه اي دارند. )شکل2(
4-3-ارتعاشات

لرزش یا همان ارتعاشات مکانیکي به نوعي از حرکت سیستم هاي دینامیکي اطالق مي شود که به 
صورت نوساني )رفت و برگشتي( صورت پذیرفته و حرکت در یک بازه زماني تکرار می شود. این نوع 
حرکت را در ساده ترین شکل مي توان با یک جرم و یک فنر شبیه سازي کرد. با القاء یک تغییر مکان 
اولیه به جرم متصل به فنر و رها کردن آن، حرکت نوساني رخ مي دهد. به طور کلي دو نوع نیروي 
استاتیکي و دینامیکي در ماشین آالت وجود دارد. نیروهاي ارتعاش زا از نوع نیروهاي دینامیکي هستند 
که بر اثر وجود کاستي  در ماشین ایجاد مي شوند. از آنجایي که رسیدن به حالت ایده آل امکان پذیر 
نیست، همیشه تا حدي لرزش و ارتعاش در ماشین آالت وجود دارد که مجاز شمرده مي شود. اما با 
گذشت زمان و بر اثر بروز اشکاالت بعدي، بعضاً ارتعاشات از حد مجاز افزایش مي یابد که با آنالیز و 

انجام اقدام اصالحي مناسب، مي توان وضعیت را به حالت قبل برگرداند.
برخي از عیوبي که به کمک ارتعاش سنجي و تحلیل سیگنال لرزش ماشین آالت شناسایي مي شوند 
عبارتند از نامیزاني جرمي، میس االیمنت )ناهم راستایي(، رزونانس )تشدید(، لقي مکانیکی، خرابي چرخ 
دنده، خرابي بیرینگ، خارج از محوری، شفت خمیده، فونداسیون معیوب، اشکاالت الکتریکي و غیره. 
نکته مهم و کلیدي در عیب یابي از طریق تحلیل ارتعاشات این است که هر ارتعاشی در تجهیزات دوار، 

با مشخصات خاصی مانند دامنه، فرکانس، فاز و غیره خود را نشان می دهد.
لرزش به عنوان بهترین پارامتر برای قضاوت در مورد شرایط ماشین آالت دوار از جمله: نامتعادلی، پایداری 
بیرینگ ها شناخته شده است. امروزه انواع تجهیزات و نرم افزارها بر نظارت و تجزیه و تحلیل لرزش 
و ارتعاشات و پارامترهای دستگاه در دسترس می باشد. این تکنیک به صورت گسترده در واحدهای 
صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به این هر قطعه ای در ماشین در حال کارکرد 
عادی ارتعاش خاصی دارد و با بروز نقص سطح ارتعاشات افزایش پیدا می کند، با جمع آوری اطالعات 
ارتعاش و تجریه و تحلیل آن ها وضعیت ماشین مشخص می شود. تجزیه و تحلیل ارتعاشات و آنالیز 
ذرات فرسوده، دو راه موفق برای شناخت قسمت های فرسوده و تشخیص خرابی درون ماشین است. 

در صورت استفاده از یکی از این  دو، نواقص و مشکالت ماشین مشخص می شود، در حالی که 
تجربه های کاربردی نشان داده است که استفاده از هر دو، اطالعات معتبر و مفیدتری در مورد ماشین 
به ما می دهد که سود زیادی به صنعت از لحاظ مادی می رساند. آنالیز ارتعاشات به عنوان راهی 
برای نگهداری و تعمیرات به اصلی فراگیر مبدل شده است. به عنوان یک قاعده کلی هیچکدام از 
اجزاء ماشین آالت بدون افزایش میزان نوساناتشان دچار خرابی یا شکستگی نمی شوند. به وسیله 
اندازه گیری میزان ارتعاشات و نوسانات می توان ماهیت و شدت نقص را تشخیص داد و از این رو از 
خرابی دستگاه جلوگیری به عمل آورد. سیگنال های ارتعاش ماشین آالت از ساختار و قطعاتی است 
که به یکدیگر متصلند. با توجه به نقص هر عضو نوسانی با بسامد مخصوص به وجود می آید، 
می توان به وسیله تحلیل زمان و فراوانی و استفاده از تکنیک تحلیل سیگنال ها بسامد قطعات 

مختلف را مشخص کرد.

دکتر ابراهیم ابراهیمی
سرپرست تحقیق و توسعه

شکل 2- شماتیک سیستم مانیتورينگ آکوستیک امیشن 
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امـروزه، کارخانجـات و کارگاه هـای تولیـدی نقـش بسـیار مهمـی در توسـعه و پیشـرفت جوامع ایفا 
می کننـد و در ایـن میـان صنعت فـوالد نیز به عنـوان یکی از صنایـع تخصصی و زیربنایـی مادر، از 
جایگاهـی بسـیار مهـم در جهـان برخوردار اسـت. با توجـه به اینکه تمام کشـورها به دنبـال افزایش 
کمـی و کیفـی محصـوالت و خدمـات ارائـه شـده ی خود و بـه تبع آن توسـعه پایدار هسـتند، نقش 
غیرقابـل انـکار صنعـت فـوالد بـه عنـوان یکـی از شـاخص های توسـعه یافتگی، را نمی تـوان انکار 
کـرد. بـا در نظرگرفتـن جهانـی شـدن اسـتانداردها و سیسـتم های کیفـی و مدیریتـی تحـت نظارت 
سـازمان بین المللـی اسـتاندارد )ISO( و حرکـت سـازمان  ها بـه سـمت بهره گیری از این سیسـتم ها، 
صنایـع فـوالدی نیـز بنا بـه نیازهای خـود، طراحـی و پیاده سـازی این سیسـتم ها، از جمله سیسـتم 
مدیریـت کیفیـت )ISO9001( و دیگـر سیسـتم های مدیریتی ترکیبـی )ترکیبی از چند سیسـتم یا 
اسـتاندارد مدیریتـی( مانند: سیسـتم مدیریت یکپارچه )IMS( را جـزو اهداف اجرایی خود قـرار داده اند، 
تـا بـا اسـتقرار این سیسـتم ها ضمـن حرکت به سـوی اسـتانداردهای کیفـی ملی و منطقـه ای، خود 

را بـا اسـتانداردهای بین المللـی مدیریتـی نیز تطبیـق داده و بـه روز نمایند. 
طراحـی و پیاده سـازی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه، در مراکـز تولیـدی در صورتـی کـه مبتنـی بر 
شـرایط خـاص آن واحـد تولیدی باشـد می تواند سـبب بهبـود عملکرد سـازمان گـردد. از این رو در 
ایـن مقالـه بـه ارائـه تشـریحی و توصیفی رونـد پیاده سـازی و اجرای سیسـتم مدیریـت یکپارچه و 

بررسـی تأثیـر اسـتقرار این سیسـتم، بـر بهبود عملکـرد سـازمان پرداخته خواهد شـد.
اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه بر میـزان تحقق برنامه هـای تولیـد، افزایش آگاهـی کارکنان، 
کاهـش میـزان مصـرف بـرق در ازای هـر تـن محصـول تولیـدی، کاهـش افـراد آسـیب دیـده در 
اثـر حـوادث شـغلی، تحقـق پروژه هـای تعریف شـده در جلسـات بازنگـری مدیریت، بهبـود نظرات 

مشـتریان نسـبت بـه محصـوالت تولیـدی این شـرکت تأثیر مثبت داشـته اسـت. 
ایـن روزهـا بـا رشـد بسـیار سـریع صنعـت و تکنولـوژي، اکثـر سـازمان ها بـه نقش سیسـتم هاي 
مختلـف مدیریـت در هدایـت و یکپارچگـی فعالیت ها و فرآیندها پـی برده اند. سـازمان های امروزی 
بـرای دسـت یابی بـه مزایـای رقابتـی و عملکـرد در کالس جهانـی، نیـاز بـه رعایـت حداقل هایی 
در رابطـه بـا محیـط فعالیـت، کارکنـان، تأمین کننـدگان، مشـتریان، رقبـا و جامعه دارنـد. از طرفی 
سـازمان ها بـرای نشـان دادن اهتمـام خـود در کسـب رضایـت ذینعفـان و بـه نمایـش گـذاردن 
وجهـه ای مناسـب در سـطح تعامـالت ملـی و بین المللـی نیازمنـد بـه دریافـت تأییدیه هایـی از 
ارگان هـای معتبـر و آشـنا بـه اصـول هسـتند. بـه منظـور افزایـش بهـره وري، بهبـود کارایـی و 
اثربخشـی سـازمان ها از یـک سـو و کاهـش ضایعـات و آسـیب هاي جسـمی و روانـی انسـان ها 
از سـوي دیگـر و همچنیـن نگهـداری از محیـط زیسـت، امـروزه سـازمان ها از ادغام سیسـتم هاي 
مختلـف مدیریتـی در یـک سیسـتم مدیریت واحد به نـام سیسـتم مدیریت یکپارچـه )IMS( بهره 
 )ISO9001( می گیرنـد، کـه سیسـتم مذکـور از ادغـام سـه اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت کیفیـت
سیسـتم مدیریـت زیسـت محیطـی )ISO14001(، سیسـتم مدیریـت ایمنی و بهداشـت حرفه اي 

)OHSAS18001( بـه وجـود آمده اسـت.
اسـتقرار هـم زمـان سـه سیسـتم مدیریتـی یاد شـده، به اسـتقرار یـک سیسـتم مدیریـت ترکیبی 
یـا جامـع کمک خواهد نمــود. در ایــن سیسـتم، الزامـات و خواسـته هاي سیسـتم هاي مدیریت 
کیفیت، ایمنی و بهداشـت شـغلی و محیط زیسـت بــا هــم ترکیــب شــده و از یک سیسـتم 

مستندسـازي واحـد تبعیـت می نمایند.
سـازمان ها تـا زمانـی کـه بـرای بقـاء تـالش می کننـد و خـود را نیازمنـد حضـور در عرصه هـای 
رقابـت ملـی و جهانـی می  داننـد، بایـد اصـل بهبود مسـتمر را سـرلوحه فعالیـت خود قـرار  دهند. 
سیسـتم ارزیابـی عملکـرد بـا الگـوی مناسـب بـه انعطاف پذیـری برنامه هـا و اهـداف و مأموریـت  
سـازمان ها در محیـط پویـای امروزیـن کمک قابل توجـه می نمایـد. ارزیابی و اندازه گیـری عملکرد 

و توسـعه آن بـه فرهنگ سـازی و ارتقـای فرهنـگ سـازمانی نیـاز دارد.
به طـور کلـی از مزایـای سیسـتم های مدیریـت یکپارچـه می تـوان بـه صرفه جویـی در زمـان و 

هزینـه، افزایـش بهـره وری، بهبـود سـازمانی و کاهـش حجـم مسـتندات اشـاره کـرد.
مهم ترین فواید ادغام سیستم هاي مدیریتی عبارتند از:

1- اختصاص صحیح و منطقی منابع
2- ایجاد تصویری بهتر از سازمان

3- بهبود عملکرد سازمان 
4- بهبود رضایت مشتري 

5- کاهش پیچیدگی و سردرگمی
مدیریـت عملکـرد اصطـالح عامـی بـرای آن دسـته از فعالیت  های سـازمانی اسـت که بـا مدیریت 
امـور و مسـئولیت های شـغلی و رفتـاری کارکنـان سـر و کار دارد و راهی برای تسـهیل در برقراری 
ارتبـاط و ایجـاد تفاهـم بیـن کارکنان و سرپرسـتان اسـت که به پیدایـش محیـط مطلوب تر کاری 

و تعهد بیشـتر نسـبت بـه کیفیـت خدمات منجر می شـود.
مدیریـت عملکـرد را بایـد رویکـردی دانسـت که با اسـتفاده از ارتباطـات دوجانبه بین سرپرسـتان و 
کارکنـان، باعـث تفهیـم خواسـت ها و انتظـارات سـازمان از کارکنـان از یکسـو و انتقـال تقاضاهای 
کارکنـان بـه سرپرسـتان و مدیریـت سـازمان از سـوی دیگـر، محیطـی را جهـت اسـتفاده بهینه از 

کلیـه امکانـات و منابـع در جهـت تحقـق اهداف سـازمان پدیـد می آورد. 
عملکـرد سـازمانی یـک مفهوم کلی اسـت که بـه چگونگی انجـام عملیات سـازمانی اشـاره دارد. 
عصـر حاضـر، عصـر تغییرات سـریع و عدم اطمینان نسـبت به آینـده و نبود اطالعات در دسـترس 
کافـی جهـت تصمیم گیـری بـرای مدیـران اسـت. بـدون شـک کانـون ایـن تصمیم گیـری، منابع 

انسـانی که سـرمایه اصلی سـازمان ها هسـتند، می باشـد.
هرچـه را کـه نتوانیـم اندازه گیـری کنیـم، نمی توانیـم کنترل کنیـم و هرچـه را که نتوانیـم کنترل 
کنیـم، مدیریـت آن امکان پذیـر نخواهـد بـود. موضـوع اصلـی در تمـام تجزیـه و تحلیل هـای 
سـازمانی، عملکـرد اسـت و بهبـود آن مسـتلزم اندازه گیـری اسـت و از ایـن رو سـازمانی بـدون 
سیسـتم ارزیابـی عملکـرد قابـل تصـور نمی باشـد. امـروزه هیـچ شـکی در نقـش اسـتانداردها در 
هدایت و هماهنگ کردن فعالیت هاي سـازمان وجود نــدارد، امــا ایــن امر نیز به اثبات رسـیده 
است که تعداد سیستم ها می تواند باعث پیچیــدگی و سـردرگمــی ســازمان، بــه هــدر رفتن 
منابـع، افزایـش دوبـاره کاري هـا، ایجـاد تضـاد بیـن سیاسـت هـا و اهـداف تعریف شـده شـود. در 

همیـن راسـتا ادغـام سیســتم هاي مختلـف در سـازمان امـري ضـروري بـه نظر می رسـد.

نتیجه گیری
ایــن امـر نیـز بـه اثبات رسـیده اسـت که تعـداد سیسـتم ها می تواند باعث پیچیــدگی و ســر در 
گمــی ســازمان، بــه هــدر رفتن منابع، دوباره کاري ها، ایجاد تضاد بین سیاست ها و اهداف تعریف 
شـده شـود. در همین راسـتا ادغام سیســتم هاي مختلف در سـازمان امري ضروري به نظر می رسـد.

مدیریـت عملکـرد سـازمان ها مسـیر دسـت یافتـن بـه اهـداف سـازماني را تعییـن مي کنـد و بـه 
ایـن علـت متغیرهایـي کـه سـبب بهبـود عملکـرد سـازمان مي شـوند، از اهمیـت قابـل توجهـي 

برخوردارند. 
اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در کارخانـه تولیدکننـده محصـوالت فـوالدی باعـث بهبـود 
شـاخص های تولیـد، انسـانی و بهره وری شـده اسـت و بـه طوری کـه نتایج این تحقیق نشـان داد 
تحقـق برنامه هـای تولیـد، آگاهـی کارکنان، بهبـود تحقق پروژه هـای و بهبود نظرات مشـتریان در 
اثـر اجـرای ایـن سیسـتم افزایـش و تعداد افراد آسـیب دیـده و میزان مصـرف برق در ایـن کارخانه 

کاهـش یافته اسـت.
جهـت دسـتیابي بـه اهـداف فـوق نیـاز به مشـارکت همگانـي کارکنـان در کلیه سـطوح سـازمان 

مي باشـد.
مسـئولیت بسترسـازي، تأمیـن منابـع و زیرسـاخت ها و برنامه ریـزي و حمایـت الزم جهت اسـتقرار، 
حفـظ و بهبـود مـداوم ایـن سیسـتم و تحقـق اهـداف آن بر مدیـران مربوطـه بـوده و از تک تک 
کارکنـان انتظـار مـي رود، ضمـن درک صحیـح خـط مشـي های این سیسـتم و بـه کارگیـري مفاد 
آن در تمامـي فعالیت هایشـان در جهـت اجـراي دقیـق ایـن سیسـتم و پویائـي و بهبـود مسـتمر 

اثربخشـي سـازمان تـالش کنند.
بـا پیاده سـازی ایـن سیسـتم می توان با ایجاد چشـم اندازی شـفاف، ایجـاد یک تیم اسـتقرار قوی ، 
شـناخت و آمـوزش الزم و ملزومـات، یکپارچه سـازی فرآیندهـا و کنترل اجـرا و تغییرات به اسـتقرار 
سیسـتم مدیریـت یکپارچـه کمـک و از نتایج این اسـتقرار در سـازمان اسـتفاده کـرد و گامی مؤثر 

در جهت دسـتیابی به اهداف سـازمان برداشـت.

تأثیـر استقرار مديريت يکپـارچه 
بـر بهبــود عملکــرد سـازمان

مهسا هوشیار منـابع انسـانی
مدير منابع انسانی



شرکت سیما فوالد جهان با انتخاب 
پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا و 
اسـتفاده از تجربیات کارشناسـان 
داخلى و خارجـى و ایجاد امکانات 
آزمایشـگاهى و تحقیقاتى توانسته 
اسـت به موازات افزایش استحکام 
محصول، گام هاي مؤثري در تحول 
محصوالت و شیوه تولید در صنعت 

فوالد کشور بردارد.
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پیدايش گونه بروال
بروال از نژادهای گوسـفند اسـت کـه زیرمجموعه 
نـژاد مرینو بـوده و از اصلی ترین ویژگـی آن وجود 
ژن چندقلوزایـی اسـت. توانایـی ژنتیکـی و وجود 
ژن FecB )ف ک ب( عامـل اصلـی چندقلوزایی 
اسـت. در اواخر دهـه 50 میالدی )حدود60 سـال 
پیـش( اولیـن ثبت رسـمی چندقلوزایی ایـن نژاد 
در منطقه بروال در جنوب نیوولز اسـترالیا توسـط 
دو برادر انجام شـد. این ثبت شـامل چهارقلوزایی 
یـک میـش مرینو بـود. در سـال بعد نیز شـش 
قلوزایـی یـک میـش دیگر، تأییـدی بـر توانایی 

بـاالی زادآوری این گونـه گردید.
دهـه 60  اواسـط  در  و  اتفـاق  ایـن  دنبـال  بـه 
میـالدی، پـرورش گوسـفند مرینـو در اسـترالیا 
و نیوزلنـد گسـترش پیـدا کـرد و گوسـفندان بـا 
توانایـی چندقلوزایـی در میـان پرورش دهنـدگان 
بـه محبوبیـت باالیـی رسـید. در همان سـال ها 
نیوزلنـد بـه عنـوان یکـی از پیشـگامان مهم در 
بحث پرورش دام در جهان، تحقیقات گسـترده ای 
را بـر روی نـژاد مرینـو و گونه چندقلـوزای آن آغاز 
کرد و توانسـت اولین نقشـه ژنتیکی گوسـفند را 
کـه روی گونـه بروال انجام گرفـت تهیه کند. این 
مطالعـات مشـخص کـرد کـه ژن چندقلوزایـی 

بـروال بـر روی کروموزوم شـماره 6 این گوسـفند 
قـرار دارد.

تاريخچه بروال در ايران
در سـال 13۸4 در دانشگاه زنجان طرح تحقیقاتی 
انتقـال ژن چنـد قلوزایی از گوسـفند بـروال مرینو 
بـه گوسـفند بومی ایران توسـط دکتـر هرکی نژاد 
و تیـم کارشناسـان آغـاز و برای این کار گوسـفند 
نـژاد افشـاری انتخـاب گردیـد. از دالیـل انتخاب 
نـژاد افشـاری بـرای اجـرای ایـن طـرح می تـوان 
بـه ویژگی هـای مطلـوب آن مانند سـرعت رشـد 
مناسـب، بازدهـی بـاال، قابلیت چـرا و راهپیمایی 
طوالنی، جثه بزرگ و تولید شـیر مناسـب اشـاره 
کـرد. در ایـن پـروژه تولیداتی کـه بهترین صفات 
را داشـته برای نسـل بعد بـه عنوان پایـه اصالح 
نـژاد و تولیدکننـده بره هـای نسـل بعـد انتخـاب 
شـدند و در نهایت گوسـفند های افشـاری اصالح 

نژادشـده و حـاوی ژن بروال تولیـد گردید.
گوسـفندان افشـاری اصـالح نـژادی به دو دسـته 
هتروزیگـوت و هموزیگـوت تقسـیم می شـوند. 
هموزیگوت گوسـفندی اسـت کـه توانایی انتقال 
ژن چنـد قلوزایـی به تمامـی بره های نسـل بعد 
از خود را دارد و هتروزیگوت گوسـفندی اسـت که 

می توانـد ژن چند قلوزایی را بـا احتمال 50 درصد 
بـه بره هـای نسـل بعد از خـود انتقـال دهد.

پـروژه احـداث مرکز اصـاح نـژاد و پرورش 
گوسـفندان چنـد قلـوزای بومـی در غرب 

کشـور در گـروه صنعتی شـکری
می تـوان گفـت در غـرب کشـور و بـه  خصوص 
در اسـتان کرمانشـاه، بیـش از ۹0 درصد اشـتغال 
در روسـتاها بـر اسـاس کشـاورزی و دامپـروری 
اسـت. به دلیل عدم دسترسـی مناسـب دامداران 
منطقـه به نژادهـای بومـی پرتولید اصالح شـده 
دام سـبک و نبـود یـک مرکز صنعتی پـرورش و 
نژادهـای اصالح شـده دراسـتان، پرورش دهندگان 
بـه ناچـار مجبـور بـه پـرورش دام هـای بومی با 
ضریـب تولیـد پایین هسـتند کـه ایـن موضوع 
اقتصـادی  و  مناسـب  سـوددهی  عـدم  سـبب 
نبـودن دامپـروری در روسـتاها و سـایر دامداری ها 

می گـردد.
بـا توجه بـه اینکه یکـی از اهداف گـروه صنعتی 
شـکری توسـعه اسـتان و ایجـاد اشـتغال پایـدار 
بوده و سـوابق درخشـانی در این زمینه داشـته اند 
و از طرفـی امنیـت غذایـی در هـر کشـور جـزو 
نیازهای اسـتراتژیک اسـت، ریاست محترم هیأت 

مدیـره، جناب مهندس شـکری تأکید بـر ورود به 
ایـن حیطـه داشـتند. این گـروه با بررسـی دقیق 
و مشـورت بـا کارشناسـان و تشـکیل کارگـروه 
تخصصـی کشـاورزی و دامپروی، آسـتین همت 
بـاال زده و قـدم در راه تأسـیس اولیـن مجتمـع 
اصـالح نژاد و پـرورش صنعتی در اسـتان مطابق 
بـا علم روز گذاشـت. به دنبـال این اتفـاق، بازدید 
از مراکـز پـرورش صنعتی، کشـت و صنعت های 
فعـال در زمینـه دامپـروری و همچنیـن سـاخت 
ایـن  در  قـرار گرفـت.  کار  در دسـتور  سـالن ها 
مسـیر همـواره رهنمـود، توصیـه و پیگیری های 
جنـاب مهندس شـکری باعث دلگرمـی و انگیزه 
بیشـتر اعضای گـروه و افزایش سـرعت روند کار 
می گردیـد. در کمتـر از دو مـاه سـالن مجتمع با 
ظرفیـت دو هـزار رأس در محیطـی به مسـاحت 
حـدود یـک هکتـار منطبق بـا علـم روز طراحی 
و سـاخته شـد و شـروع این پروژه سـبب توسـعه 
و ترویـج دامـداری مـدرن و پربازده برای اسـتان و 

غـرب کشـور گردید.
و  از زحمـات  دانسـته  بـر خـود الزم  پایـان  در 
تالش هـای صادقانـه گـروه صنعتـی شـکری در 
توسـعه اسـتان و ایجـاد اشـتغال پایـدار و مولـد، 

کمـال تقدیـر و تشـکر را داشـته باشـم.

گــزارش

تاريخچه نژاد مرينو:
طبـق اسـناد، نژاد مرينو حدود هشـت قرن پیش ايجاد شـده و از چگونگـی تلفیق نژادی 
آن اطاعـات مشـخصی در دسـت نیسـت. پرورش متمرکـز نژاد مرينـو برای اولیـن بار در 
جنوب غربی اسـپانیای کنونی آغاز گرديد و بعد از دو قرن در سراسـر اسـپانیا گسـترش 
يافـت. بـه طوری که برخـی از صاحب نظـران تاريـخ و اقتصاد، توسـعه تجاری اسـپانیا در 
سـده های 1600تـا 1700را وابسـته بـه ترويج پـرورش اين گوسـفند می دانند. بـه دنبال اين 
اتفـاق سـاير کشـورها نیز اقـدام بـه واردات و پـرورش اين نـژاد کردند. يکی از کشـورهای 
پیشـرو در ايـن زمینـه نیوزلند بود کـه امروزه نیـز در زمینه ی پـرورش دام و دامپـروری از 
قطب هـای مهـم جهان به شـمار مـی رود. به مـرور اقدامـات اصـاح نـژادی و به گزينی بر 

روی ايـن دام انجام شـد و دام هـای مرينو پرتولید بـرای پرورش انتخاب شـدند.

دکتر امیر امیری پريان
مدير جهان افشار
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شرکت حمل و نقل جهــان بار فوالد با شماره ثبتى 319 به عنوان یکى از شرکت هاي پویا و پیشرو 
در زمینه جابه جایى کاال و خدمات حمل و نقل جاده اي با کادري مجرب و پشتوانه اي از تجارب علمى 
و عملـى و بـا اسـتفاده از کامیون هاي مجهـز و مدرن و بکارگیري رانندگان معتمد و مجرب توانسـته 

است، زمینه رضایت و اطمینان خاطر مشتریان گرانمایه را فراهم نماید.
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ــفنجى ــوالدى و آهن اس ــمش ف تولیدکننده ش

مجتمع ذوب آهن بیسـتون شـامل سـه کارخانه اصلى تولید شـمش فوالدى با ظرفیت تولید 
200 هـزار تـن، تولید آهن اسـفنجى با ظرفیت تولید 150هزار تـن و نیروگاه تولید برق 12 

مگاوات و تأسیسات و تجهیزات وابسته به آن مى باشد. 

تولیــد کاالى ایرانــى بــا کیفیــت                  مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهاى جهانــى 


