
در دنیـای امـروز اشـتغال امتیـازی پرمنزلت محسـوب شـده و 
بـه عنـوان یکـی از وجـوه حقـوق بشـر می باشـد. اشـتغال در 
مباحـث اقتصـادی، بحثـی کلیـدی و اسـتراتژیک اسـت، زیـرا 
تأمیـن یا عـدم تأمین اشـتغال نیروی انسـانی می توانـد اثرات 
جانبـی مثبـت و منفـی در دسـتیابی بـه رشـد و توسـعه هـر 
کشـور داشـته باشـد. به نحـوی کـه هـدر دادن منابـع و بویژه 
عدم بکارگیری نیروی انسـانی می تواند توسـعه و رشـد کشـور 
را سـال ها بـه عقب بیانـدازد و دامنه فقر را در جامعه گسـترش 
دهـد. همچنیـن اشـتغال عاملی اسـت کـه باعث می شـود از 
تمـام نیـرو و توانمندی هـای فکری- فیزیکی انسـان اسـتفاده 
شـود و ایـن رونـد موجب آرامش و تسـکین جامعه، بـه دلیل از 
بیـن رفتـن بیـکاری و باال رفتـن درآمد ناخالص ملی می شـود. 
بنابرایـن کار مفید نه تنها نیازهای اقتصـادی و امکانات مادی را 
فراهـم مـی آورد، بلکه کار و تالش قسـمتی از نیاز روحی بشـر 
را تأمیـن می سـازد و سـالمت، نشـاط و پویایی افـراد جامعه در 

گرو اشـتغال آن ها اسـت. 
تأمیـن اشـتغال، به ویژه بـرای جوانـان همواره یکی از مسـائل 
مهم و اساسـی جامعه و سیاسـتگذاران اقتصادی کشـور بشمار 
مـی رود. در حـال حاضـر، بـا توجه به بـاال بودن رشـد جمعیت 
در دهه هـای قبـل و عـدم جـذب نیـروی کار تحصیلکـرده در 
سـال های گذشـته و نیـز ترکیب نیـروی کار که بخـش بزرگی 
از آن را فارغ التحصیالن دانشـگاهی تشـکیل می دهند، اشتغال 
به عنوان چالشـی مهم برای دولت به حسـاب می آید. برآوردها 
نشـان می دهـد که در سـال های آینده به شـمار افـراد متقاضی 
کار در جامعـه اضافـه خواهـد شـد. این موضوع توجـه جدی به 
اشـتغالزایی و فعالیت هـای اقتصادی به منظور پاسـخگویی به 

حجـم عظیم بیکاران اسـت. 
بـا اسـتناد بـه آمـار و اطالعات مجمـع جهانی اقتصـاد، بخش 
صنعـت محـرك اصلـی رشـد، موفقیـت و نـوآوري کشـورها 

محسـوب می شـود. این بخش عـالوه بـر ایجـاد ارزش افزوده، 
بیـش از سـایر بخـش هـاي اقتصـاد منجر بـه ایجاد اشـتغال 
خواهد شـد. ارزش افزوده، ارز  آوری و اشـتغالزایی، عوامل کلیدي 
رشـد اقتصادي بلندمدت و پایدار هسـتند. جریان قوی نوآوری در 
زمینه مواد اولیه، فناوری اطالعات و فرآیندهای تولید و سـاخت، 
ایجـاد فرصت های جدید بـرای طراحی و سـاخت محصوالت و 
خدمـات جدیـد از جملـه مواردی اسـت کـه به واسـطه بخش 

صنعـت منجر به رشـد اقتصادی کشـور خواهد شـد. 
در ایـن بیـن صنعـت فـوالد بـه عنـوان یکـی از اساسـی ترین 
صنایـع مـادر، نقـش مهمـی در ایجـاد فرصت های شـغلی ایفا 
کـرده اسـت. بـا توجـه بـه آنکـه حجـم سـرمایه گذاری در این 
صنعت از صنایع دیگر بیشـتر اسـت و همچنین نیروی انسانی 

زیـادی در حـوزه تولیـد فـوالد مشـغول به فعالیت هسـتند.
ایـن صنعت اسـتراتژیک در ایجاد مشـاغل دیگری که همگی 
وابسـته بـه صنعـت فـوالد هسـتند نیـز تاثیرگـذار اسـت. به 
طـوری کـه از مراحل ابتدایی )اسـتخراج معادن( تـا مرحله آخر 
تولیـد محصـول نهایی واحدهای مختلف در کشـور مشـغول 
بـه فعالیت می باشـند. که هر مرحلـه از تولیـد نیازمند نیروی 

انسـانی جهـت انجام کار می باشـد. 
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 )Non-Destructive Testing( تسـت غیر مخرب NDT و
در صنعـت فـوالد و سـایر مـواد و تجهیـزات شـامل عملیات 
تحلیلـی اسـت کـه بـرای ارزیابـی و سـنجش خواص مـواد، 
اجـزا، جوش هـای فـوالد و عوامـل دیگـری که باعـث صدمه 

بـه فـوالد می شـوند، انجـام می گیرد.

مهنـدس جهانبخـش ُشـکری، متولـد 1337، تحصیـالت 
دانشـگاهی  و تحصیـالت  در کرمانشـاه  را  ابتدایـی خـود 
خـود را در آمریـکا در سـال 1361 بـه اتمام رسـاند و اکنون 
عـالوه بـر ریاسـت هیـأت مدیـره گـروه صنعتـی ُشـکری، 
رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان کرمانشـاه، 
رئیـس کانـون کارفرمایان کرمانشـاه، عضو مجمـع خیرین 
سـالمت و عضـو هیأت رئیسـه انجمـن حمایـت از خانواده 

زندانیـان می باشـد.

امـروزه اقتصـاد جهانی نگاه خـود را از اقتصـاد مبتنی بر تولید 
و محصـول بـه اقتصـاد دانـش محـور معطـوف کرده اسـت. 
مدیریـت مؤثر سـرمایه های فکری از موضوعات مهمی اسـت 

که سـازمان ها بـا آن روبرو هسـتند.  

کاربرد تست های غیرمخرب در فوالدها

گفت وگو با مهندس جهانبخش ُشکری

مشارکت و تبادل دانش؛ رمز موفقیت و رشد سازمانی
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بـرای تولید فـوالد، در گام نخسـت، پـس از اسـتخراج معادن، 
عملیـات فـرآوری مـواد معدنـی انجام می گیـرد؛ به ایـن دلیل 
کـه برخـی از مـواد معدنـی اسـتخراج شـده به طور مسـتقیم 
قابلیت اسـتفاده در صنایع را ندارند و باید عملیات پرعیارسـازی 
و جداسـازی ناخالصی هـا روی آن هـا انجـام گـردد. همچنیـن 
قراضه هـای آهن مورد اسـتفاده باید بازنگری شـده و آماده ذوب 
شـوند. در مراحـل بعـدی، در زنجیـره تأمیـن فوالد بـه منظور 
تولیـد گندلـه و آهـن اسـفنجی واحدهـای زیـادی بـه فعالیت 
می پردازنـد کـه این امـر موجب افزایـش به کارگیـری نیروهای 
انسـانی به طور مستقیم و غیرمسـتقیم می شود. فرصت های 
شـغلی صنعـت فـوالد تنهـا به ایـن مـوارد محدود نمی شـود، 
بلکـه عالوه بر صنایع باالدسـتی فوالد، فعالیـت صنایع پایین 
دسـتی نیـز به ایـن صنعـت وابسـته اسـت. برخـی از صنایع 
کـه مـواد اولیـه خـود و بخشـی از قطعـات مـورد نیاز خـود را 
بـرای تولیـدات صنعتـی از فوالدسـازی ها تأمیـن می کننـد 
عبارتند از: صنایع مسـکن، خودرو، بسـته بندی و لوله و پروفیل 
سـاختمانی. همچنیـن صنعت فوالد بـرای بخش حمل و نقل 
کشـور نیـز فرصت هـای زیـادی فراهم کرده اسـت. بـه طوری 
کـه بخش هـای حمل و نقل زمینـی، ریلی و دریایـی را نیز به 
منظـور حمل مـواد اولیه و محصـوالت فوالدی با خـود همراه 
کـرده و فرصت هـای زیـادی را بـرای اشـتغالزایی در این بخش 

اسـت. ایجاد کرده 
بـا توجـه به باال بودن نرخ بیکاری در ایران و اسـتان کرمانشـاه 
کـه در چنـد سـال اخیـر دارای نرخ باالیـی از بیـکاری در بین 
اسـتان های کشـور اسـت؛ یکی از اقدامات مهم جهت کاهش 
نـرخ بیـکاری، جـذب سـرمایه گذاری می باشـد و در این راسـتا 
الزم اسـت کـه در ایجـاد بسـتر و فضایـی جهـت شناسـایی 
فرصت هـای سـرمایه گذاری اقدامـات مؤثـری صـورت گیـرد. 
گروه صنعتی ُشـکری در راسـتای اشـتغالزایی اسـتان و  جهت 
تأمیـن مـواد اولیـه )شـمش فـوالدی( کارخانجـات نـورد ایـن 
گـروه، در سـال 1387 اقدام به تأسـیس شـرکت مجتمع ذوب 
آهن بیسـتون نموده اسـت. با اجـرای این پـروژه زنجیره تولید 
در گـروه صنعتی شـکری از سـنگ آهن تـا محصوالت نهایی 
فـوالدی تکمیـل می گـردد. این مجتمع شـامل 3 فـاز اصلی: 
تولیـد 200 هـزار تـن شـمش فـوالدی، 150 هـزار تـن آهـن 
اسـفنجی و 12 مـگاوات بـرق می باشـد کـه بـا اجـرای کامل 
ایـن طرح هـا 1100 نفر اشـتغال مسـتقیم و 3560 نفر اشـتغال 
غیر مسـتقیم ایجاد می گـردد. یکی از دسـتاوردهای مهم این 
شـرکت، تربیـت بیـش از 670 نفـر کارگر ماهـر و متخصص 
درحوزه فوالد اسـت. محصـول فوالدی ذوب آهن بیسـتون در 
کارخانه هـای سـیما فـوالد جهـان و جهـان فوالد غـرب برای 
تولیـد انـواع میلگـرد و تیرآهن مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

از  دیگـر  یکـی  صنعـت  جهـان  بنیـان  دانـش  کارخانـه 
کارخانه های مجموعه اسـت که در حوزه سـاخت ماشـین آالت 
فعالیـت می کنـد و بحمـداهلل توانسـته طراحـی و سـاخت 
بسـیاری از ماشـین  آالت مورد نیاز مجموعه را به نحو احسـن 

انجـام  دهد. 
بـا توجـه بـه اینکـه صنعـت فـوالد فرصتی بـرای توسـعه و 
رشـد اقتصـادی ایـران اسـت و پیش بینـی می شـود در آینـده 
ایـن صنعـت جایـگاه خـود را در حـوزه خاورمیانه و اروپـا ارتقا 
دهـد. در شـرایط موجـود کشـور بایـد از صنایعی ماننـد فوالد 
و ذوب آهـن کـه موجـب پویایـی اقتصـاد کشـور می شـوند 
حمایـت ویـژه کـرد. در همیـن راسـتا گـروه صنعتی ُشـکری 
اقـدام بـه اطالع رسـانی در خصـوص صنعت فـوالد و اهمیت 
آن در کشـور نمـوده اسـت کـه بولتـن حاضر یکـی از اقدام ها 
می باشـد. امیـدوارم با حمایـت بزرگان فـوالد و تحصیلکردگان 
در ایـن حـوزه بتوانیم روز بـه روز بر غنای ایـن بولتن بیافزایم. 
انشاءاهلل - جهانبخش ُشکری

مهندس جهانبخش ُشکری، متولد 1337، تحصیالت ابتدایی خود 
را در کرمانشاه و تحصیالت دانشگاهی خود را در آمریکا در سال 
1361 به اتمام رساند و اکنون عالوه بر ریاست هیأت مدیره گروه 
صنعتی ُشکری، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، 
رئیس کانون کارفرمایان کرمانشاه، عضو مجمع خیرین سالمت و 
عضو هیأت رئیسه انجمن حمایت از خانواده زندانیان می باشد. به 
عنوان یکی از فعالین در عرصه صنعت کشور خصوصا صنعت فوالد 

گفت وگویی با ایشان داشتیم که در ادامه می خوانید:
 گروه صنعتی ُشکری چگونه پا به عرصه صنعت گذاشت؟

گروه صنعتی ُشکری در دهه 30 شمسی توسط پدرم، مرحوم عزیز 
ُشکری پایه گذاری شد و در دهه 70 شمسی توسعه یافت. پس از 
تجهیز سیستم های مکانیزه واحدهای سنگ و موزائیک  که قدمت 

40 ساله داشتند، اقدام به توسعه گروه صنعتی ُشکری نمودیم.
از دیگـر فعالیت هـای گـروه صنعتی ُشـکری در دهه 70 تأسـیس 
شـرکت »تکنـو تـراش« به عنـوان سـازنده ماشـین آالت صنعتی 
و راه انـدازی کارخانـه تولیـد دسـتکش های خانگـی و صنعتـی 
می باشـد کـه در ادامـه بـه لطـف خـدا و تـالش همـکاران عزیز 
فعالیت هـای ایـن گـروه بـه سـمت صنعـت فـوالد رفـت و بـا 
تأسـیس شـرکت »جهـان فـوالد غرب« بـا ظرفیت 300 هـزار تن 

تیرآهـن، نبشـی و ناودانـی فعالیت هـای خـود را ادامـه دادیـم. 
در راسـتای ایـن فعالیت برای تجهیز، سـاخت، نصـب و راه اندازی 
ماشـین آالت خـط نـورد فـوالد، اقدام به تأسـیس شـرکت »جهان 
صنعـت کرمانشـاه« کردیم که یکـی از ارکان مهـم گروه صنعتی 
ُشـکری می باشـد و به منظـور پر بار کـردن سـبد کاالی تولیدی 
برنامـه تأسـیس یک شـرکت تولیدی میلگـرد تدوین شـد که در 
سـال1393 عملیـات اجرایـی آن شـروع و به نام شـرکت »سـیما 
فـوالد جهـان« بـا ظرفیـت 200 هـزار تن میلگـرد در سـال 1395 

توسـط ریاسـت جمهور افتتـاح و به بهره داری رسـید.
شرکت  شکری،  صنعتی  گروه  مجموعه های  دیگر  از  همچنین 
و  )ذوب  آن  اول  فاز  که  می باشد  فاز   3 با  بیستون«  »ذوب آهن 
ریخته گری( با ظرفیت 250 هزار تن در سال، در اردیبهشت ماه 1398 

توسط دکتر روحانی ریاست جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید. 
 چه اقداماتی در آینده برای توسعه گروه صنعتی ُشکری دارید؟

بـا تـوکل به خدای بزرگ و با کوشـش و اهتمام همـکاران گرانقدر 
در آینـده نزدیک در جهت توسـعه گروه صنعتی ُشـکری در محل 
شـرکت ذوب آهـن بیسـتون فـاز دوم )تولیـد آهـن اسـفنجی و 

نیـروگاه بـرق( و فـاز سـوم )فـرآوری سـنگ آهـن و زغال سـنگ 
حرارتـی( در دسـتور کار قـرار دادیـم که انشـاهلل با ایـن کار چرخه  

تولیـد فـوالد تکمیل  می شـود.
 در حوزه اشتغال هم توضیحاتی بفرمایید؟

یکـی از مهمتریـن اهـداف گـروه صنعتـی ُشـکری ایجـاد شـغل 
و کاهـش بیـکاری جوانـان منطقـه بـوده کـه در آینـده بـا افتتاح 
فازهـای دوم و سـوم شـرکت ذوب آهن بیسـتون بتوانیـم جوانان 
جویـای کار بیشـتری را از منطقـه جذب و مشـغول به کار کنیم و 
اکنـون کـه با شـما صحبـت می کنم بیـش از 1200 نفـر در گروه 

صنعتی شـکری مشـغول به کار هسـتند. 

 صحبت آخر؟
صحبـت پایانی من خطاب بـه خانواده هاسـت و از آن ها خواهش 
می کنـم کـه فرهنـگ کار را از نوجوانـی به فرزندان خـود آموزش 
دهنـد؛ چـرا که بـه نظر من اگر فرهنگ کار، احسـاس مسـئولیت 
و اعتمـاد بـه نفس از سـوی خانواده ها بـه فرزندان انتقـال یابد آن 

فرزنـد می توانـد در آینده موفق باشـد.
در اینجـا هـم از جوانـان عزیـز تقاضـا می کنـم کـه سـعی کنند 
در درجه اول رشـد و اسـتقالل فکری داشـته باشـند و بـرای آینده 
خـود برنامه ریـزی کننـد و توقعـات خـود را واقعـی نماینـد. بطور 
مثـال اگـر جوانـی با تحصیـالت عالـی فارغ التحصیل شـد فقط 
و فقـط بـه فکر کار اداری و پشـت میزی نباشـد و با تـوکل برخدا 
و بـا اعتمـاد بـه نفس و تـالش به فکـر تولید و کارآفرینی باشـد. 
فقط  ما  و  اصلی خداست  مالک  تأکید می کنم همواره  پایان  در 
امانتداریم، از خدای بزرگ می خواهیم همه ی جوانان عزیز کشورمان 
موفق و سالمت باشند و برای سربلندی و جاودانگی نام بزرگ ایران 
و  توسعه  در مسیر  نیز  ُشکری  کنند. گروه صنعتی  است تالش 

شکوفایی کشور تمام توان و تالش خود را به کار خواهد گرفت. 

گفت وگو با مهندس جهانبخش ُشکری، 
چهره نام آشنای صنعت فوالد ایران

ادامه سـرمقاله

گفت وگو

مرحوم عزیز ُشکری آذربایجانی 
بنیانگذار گروه صنتعی شکری 
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مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر با حضور دکتر مصری نایب 
رئیس مجلس شورای اسالمی، مهندس بازوند استاندار کرمانشاه، 
مدیران بخش دولتی و خصوصی و جمعی از صادرکنندگان برتر 

در اتاق بازرگانی،صنایع و معادن استان کرمانشاه برگزار شد.
در این مراسـم دکترعبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شـورای 
اسـالمی در مراسـم تجلیل از صادرکنندگان برتر اسـتان کرمانشاه 
بیان داشـت: »شـرایط جامعه ما حسـاس اسـت شـرایط کشـور 
را دریابیـم، نقدهـا درسـت اسـت در شـرایط قبلی بـا 2/4میلیون 
بشـکه نفت صـادرات اداره مالی کشـور را انجام می دادیـم، امروزه 

با 400 بشـکه نفت شـرایط سـختی است.«
دکتر مصـری در ادامـه گفت: »صادرکننـدگان در این شـرایط کار 

بزرگـی انجـام می دهند چرا که صـادرات به معنای ایجاد شـغل و 
ارزآوری برای کشـورمان اسـت و حمایت از صادرکننگدان و در نظر 
گرفتـن مشـوق های صادراتـی بـرای آن هـا واقعا مهم اسـت، اما 
در شـرایط کنونـی کـه بـا کمبود بودجه روبرو هسـتیم دسـت ما 

بـرای پرداخـت برخـی از این اعتبارات باز نیسـت.«  

مهنـدس بازوند اسـتاندار کرمانشـاه بـا بیان اینکه بخـش دولتی 
مقابـل صـادرات نیسـت گفـت: »بـرای رفـع بروکراسـی پیـش 
روی صـادرات تـالش می کنیـم امـا شـرایط دشـوار اقتصـادی 

کشـور اجـازه برخـی اقدامـات را نمی دهد 
و مـا هـم از بروکراسـی سـر راه صـادرات 

نگرانیم.«
بازونـد در بخـش دیگـر از سـخنان خـود 
گفـت: »مـا قـدردان زحمات فعـاالن این 
عرصـه هسـتیم کـه بـا رونـق تولیـد و 
اشـتغال به تأمین معیشـت مـردم کمک 
می کننـد و از تمـام فعالیـن اقتصـادی 
از  بهتـر  بهره گیـری  بـا  کـه  خواسـت 
ظرفیـت بـازار عـراق اسـتفاده شـود چـرا 
کـه معلـوم نیسـت بـازار عـراق تـا کـی 
در اختیـار ما باشـد، پـس بایـد از هرگونه 
فرصت سـوزی بـرای اسـتفاده از ایـن بازار 

جلوگیـری کنیـم و جـای خـود را در ایـن بـازار محکـم کنیـم. 
در ایـن مراسـم شـرکت جهان فـوالد غـرب به عنـوان صادرکننده 

برتر اسـتانی در سـال 98 برگزیده شـد.

دومیـن دوره نمایشـگاه و جشـنواره بومی سـازی فـوالد ایـران بـا 
حضـور دکتر آقامحمـدی رئیس گروه اقتصـادی دفتر مقام معظم 
رهبـری، دکتـر سـیاری معـاون علمی فنـاوری ریاسـت جمهوری، 
دکتـر غریب پـور رئیـس ایمیدرو، دکتر فرشـاد عضو هیـأت مدیره 
انجمن فوالد و مشـارکت شـرکت جهان صنعت کرمانشـاه و سایر 
شـرکت های بـزرگ زنجیره آهـن و فوالد کشـور و تأمین کنندگان 
مطـرح داخلـی از 23 الـی 26 دی ماه 98 در مرکز نمایشـگاه های 

بـرج میـالد در تهران برگـزار گردید.
در ایـن جشـنواره جمـع کثیـری از مدیران و متخصصـان زنجیره 
فـوالد کشـور گـرد هم آمدنـد که یکـی از ویژگی های ایـن رویداد 
توجه ویـژه به شـرکت های تأمین کننده، دانش بنیان، اسـتارت آپ 

و شـتاب دهنده ها در حـوزه بومی سـازی اسـت و شـرکت دانـش 
بنیـان جهـان صنعت کرمانشـاه نیـز در یک سـالن ویژه بـه ارائه 

توانمندی هـای خـود پرداخت.
هـدف از برگـزاری ایـن همایـش بررسـی نیازمندی هـا و تأمیـن 
احتیاجـات صنعـت، قدردانـی از مدیـران پیشکسـوت، بررسـی و 

معرفـی پتانسـلیل های بومـی صنعـت فـوالد بـود.
دکتـر سـتاری معاونـت علمـی فنـاوری ریاسـت جمهـوری در 
سـخنانش بـه اهمیـت ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه بـا حضـور 
دانشـگاه ها در صنعـت و سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در 
شـرکت های  طریـق  از  محصـول  آمـدن  بیـرون  و  تحقیقـات 

خصوصـی و نـه دولتـی اشـاره کـرد. 

همچنیـن، ترویـج دانش کار و فنـاوری بدون پـول و عوض کردن 
این فرهنگ در صنعت فوالد، حذف دالالن و توسـعه شـرکت های 
دانـش بنیان مثل سـاخت کاتالیسـت ها درون کشـور و عـدم نیاز 

بـه واردات میلیـاردی از مـواردی بود که ایشـان تاکید نمودند.

هفدهمیـن جشـنواره تولیـد ملـی - افتخـار ملـی، 28 بهمـن 
مـاه  1398 در مرکـز همایش هـای بین المللـی صـدا و سـیما 
بـا حضـور جمعـی از مسـئولین خانه صنعـت، معـدن و تجارت 
ایـران، معاونـان وزارت صنعـت، معدن و تجـارت و دیگر مقامات 

کشـوری برگزار شـد.
 شـایان ذکـر اسـت در انتخـاب شـرکت های برگزیـده جشـنواره 
تولیـد ملـی - افتخـار ملـی شـاخص هایی از جملـه نسـبت 
ظرفیـت تولیـد یـک سـاله و مقایسـه آن بـا دوره پیـش از آن، 
اشـتغال ایجـاد شـده، میـزان صـادرات و رشـد آن، ابتکارهـا و 
نوآوری هـا، داخلی سـازی خطوط تولیـد، همکاری با دانشـگاه ها، 

توجـه به تحقیق و توسـعه و تعداد شـاغالن در این بخش، ارائه 
محصـوالت جدیـد، کاربرد اقتصـادی تحقیقات، توسـعه، تعمیر، 
بازسـازی و به روزرسـانی واحدهـا، کاهـش مصـرف انـرژی، نظام 
مشـارکتی، توجـه بـه محیط زیسـت و ورزش، مسـئولیت پذیری 
اجتماعـی، تحقـق اسـتانداردهای داخلی، بین المللـی و کیفیت، 
ارائـه خدمـات رفاهـی بـه کارکنان، ثبـت اختراعـات و همچنین 
حضـور در سـازمان های مـردم نهـاد و تشـکل های مردمی مورد 

بررسـی قـرار گرفت.
  در ایـن بیـن شـرکت جهـان فـوالد غـرب بیشـترین امتیـاز را 
کسـب و بـه عنـوان شـرکت برتر  مـورد تجلیـل قـرار گرفت و 

تندیـس جشـنواره به آقـای جهانـدار ُشـکری اهـدا گردید.

شـرکت جهان صنعت کرمانشاه سـازنده ماشین آالت و تجهیزات 
صنعـت فـوالد پـس از آن که در سـال 95 موفق شـد یک خط 
نـورد گـرم تولیـد میلگـرد »سـیما فـوالد جهـان کرمانشـاه« را 
بـه طـور کامـل طراحـي و تولیـد نمایـد با دسـتیابي بـه دانش 
فنـي در سـاخت خـط نـورد و تجهیـزات وابسـته، در سـال 97 
مفتخـر بـه عنـوان شـرکت دانـش بنیـان گردیـد و هـم اکنون 
بـه عنـوان یـک شـرکت دانـش بنیـان در زمینـه ماشـین آالت 
فعالیـت مي کنـد. نـورد و سـایر ماشـین آالت صنعتـي   خـط 

در حـال حاضـر ایـن شـرکت دانـش بنیان بـا کمـک نیروهاي 
باتجربـه، فعالیـت خـود را گسـترش داده و عـالوه بـر سـاخت 
قطعـات و تجهیـزات خـط نـورد فـوالد، در زمینه سـاخت برخي 
ماشـین آالت فرآیند ذوب و فوالدسـازي هم اقداماتـي انجام داده 
اسـت. از جملـه اقدامات این شـرکت، تأمین بسـیاري از قطعات 
شـرکت ذوب آهـن بیسـتون اسـت کـه بـا انجـام آن از واردات 
جلوگیـري کرده و بسـتر جدیدي در راه توسـعه و دانش شـرکت 
ایجاد کرده اسـت. تاندیش ذوب، اسـالیدگیت، شـاهین جرثقیل، 

جـک بوتـه درآر و بسـیاري دیگر از قطعـات ذوب در حال حاضر 
توسـط شـرکت جهان صنعت کرمانشـاه سـاخته مي شـود.

ــرب ــوالد غ ــان ف ــرکت جه ــه ش ــال ۹۸ ب ــر س ــده برت ــس صادرکنن ــوح و تندی ــداء  ل اه

حضــور پــر رنــگ جهــان صنعــت کرمانشــاه در دومیــن جشــنواره بومی ســازی فــوالد ایــران

جهـان فـوالد غـرب موفـق بـه دریافـت تندیـس هفدهمیـن جشـنواره تولیـد ملـی- افتخـار ملی شـد

شــرکت دانــش بنیــان جهــان صنعــت کرمانشــاه فعالیت هــای خــود را گســترش می دهد

اخبــــار 

جهـان صنعت کرمانشـاه
(سهامی خاص)
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یکـی از پرکاربردتریـن اسـتانداردهایی کـه در تمـام دنیـا از محبوبیت برخوردار اسـت، اسـتاندارد سیسـتم 
مدیریـت کیفیت یـا همان ایـزو 9001 اسـت.

در ایـن مطلـب بـه تعریـف عبـارت سیسـتم مدیریـت کیفیـت مـی پردازیـم و اینکـه چـرا نـام این 
اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت کیفیت نامگذاری شـده اسـت. بـرای آشـنایی کامل ابتدا بایـد تک تک 

عبـارات را تعریـف کنیم:
سیستم: مجموعه ای از فرایندهای مرتبط با یکدیگر که منجر به تولید محصول یا ارائه خدمات می شود.

مدیریت: عبارت است از برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و کنترل
کیفیـت: کیفیـت تعاریف مختلفـی دارد اما از دید اسـتاندارد، کیفیت یعنی برآورده شـدن خواسـته ها 

و الزامـات )الزامـات قانونی، الزامات مشـتری، الزامات اسـتاندارد و ...(
زمانـی کـه صحبـت از سیسـتم مدیریـت کیفیـت مـی شـود، منظـور ایـن اسـت کـه یک سیسـتم 
یـا سـازمان را بـا مدنظـر قـرار دادن کیفیـت )کیفیتـی کـه در تعریف اسـتاندارد ایـزو 9001 آمده اسـت( 

برنامه ریـزی، سـاماندهی، هدایـت و کنتـرل کـرد.
سـازمانی کـه تصمیـم می گیـرد اسـتاندارد ایـزو 9001 را پیـاده سـازی کند، بایـد کیفیت را در سراسـر 
سـازمانش اجـرا و پیـاده سـازی نمایـد. ایـن کیفیت باید منجـر به تولید محصولی شـود کـه الزامات و 

خواسـته هـا، بخصوص خواسـته های مشـتری را برآورده سـازد.
اسـتاندارد ایزو 9001 یا همان سیسـتم مدیریت کیفیت، زمانی که در سـازمانی اسـتقرار داده می شـود، 

در تمـام فرایندهـای سـازمان ورود می کند، بـه طور مثال در مـوارد زیر:
• فرایندهای مدیریتی مانند مدیریت منابع انسانی، آموزش، استخدام و ...

• فرایندهای اصلی سازمان مانند تولید، خرید، کنترل کیفیت، ارتباط بامشتری و ...
• فرایند های پشتیبانی مانند انبارداری، نگهداری و تعمیرات ماشین آالت و ...

تـالش و هـدف ایـن اسـتاندارد ایـن اسـت که سـطح کیفیـت محصـوالت را عـالوه بر اینکـه در یک 
سـطح ثابـت نگـه مـی دارد، به سـمت بهبـود و پیشـرفت نیز سـوق دهد.

اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت کیفیـت می توانـد راهکاری مناسـب و عالی برای سـازمان هایی باشـد که 
عالقه منـد بـه طـی مسـیر بهبـود و پیشـرفت هسـتند. البتـه ایـن نکتـه را نبایـد فراموش کـرد، این 
اسـتاندارد و حتـی اسـتانداردهای دیگر، زمانی کارگشـا خواهند بـود که در وهله اول مدیریت ارشـد تعهد 
الزم بـه اجـرا داشـته باشـد و در وهلـه دوم، همکاران و کارکنان سـازمان نیـز به اجرای اسـتاندارد معتقد 
باشـند. درضمن برای تعیین اثربخشـی این اسـتاندارد نیاز اسـت چندین ماه تمامی اصول آن درسـازمان 

اجـرا شـود تـا پـس از آن نتایج آن ملموس و قابل مشـاهده باشـد.
ایزو ۹۰۰۰ شامل ایزوهای زیر می باشد:

• ایـزو 9000:2000 - سیسـتم مدیریـت کیفیـت - واژه نامه ها و بنیان های اساسـی اعطـا. این بخش به 
تعریف دقیق خود اسـتاندارد و شـرایط اعطای اسـتاندارد می پردازد و هسـته اصلی اسـتانداردهای خانواده 

ایزو 9000 محسـوب می گردد.
• ایزو 9001:2000 - سیسـتم مدیریت کیفیت - شـرایط معنی دار شـدن اسـتفاده از این اسـتاندارد برای 
هـر نـوع طراحـی سـازمان، بخـش رشـد و بهـره وری، تولیـدی، نصـب سیسـتم ها و ارائـه خدمـات یـا 
تأمین کننـدگان هـر نـوع خدمتی. به عبارتی این نوع ایزو شـرایطی را خواسـتار می شـود که سـازمان ها 

باید داشـته باشـند تا رضایتمنـدی مشتریانشـان را جلب کنند.
• ایزو 9004:2000 - سیسـتم مدیریت کیفیت - راهنمای بهبود مسـتمر - این بخش به بهبود مسـتمر 
در سیسـتم می پـردازد و راهنمایی هایـی بـرای بهبـود و باالبردن شـفافیت کار سیسـتم و همچنین به 

بلوغ رسـاندن سیستم دارد.
اعضـای قبلـی اسـتانداردهای خانـواده ایـزو 9000 )شـامل ایـزو 9001 , 9002 و 9003( امـروزه در قالب ایزو 
9000 مجتمـع شـده اند و هر شـرکتی کـه ادعا می کنـد دارای ایزو 9000 می باشـد، در واقع بیشـتر دارای 

ایزو 9001 می باشـد.
دانستن این نکته خالی از لطف نیست که خود سازمان ایزو به هیچ عنوان صادرکننده اعتبار نامه به 
شرکت یا سازمانی نیست بلکه تعیین کننده خطوط استانداردها می باشد صدور این اعتبار نامه ها بر عهده 

شرکت های دیگری است که سازمان بررسی ایزو CASCO این شرکت ها را تأیید می کند.
مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

• کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده • کاهش دوباره کاری ها   
• طراحی بهتر خدمات • بهبود فرآیندها   

• بهبود در روحیه کارکنان • بهبود بهره وری   
• کنترل مناسب مستندات • بهبود ارتباطات داخل سازمانی  

• شفاف سازی مسئولیت ها و اختیارات • افزایش سطح کیفیت محصوالت  
• افزایش اعتماد مشتریان • افزایش سطح رضایت مشتریان  

• افزایش سهم قابل کسب در بازار • بهبود شهرت در بازار کار  
• افزایش سودآوری • شفاف تر شدن مزیت های رقابتی  

• کاهش شکایات مشتریان
شـرکت جهـان فـوالد غرب نیز سیسـتم مدیریت کیفیـت خـود را بـر پایـه ISO 9001:2008 بنا نهاد 
و بـا پایـان اعتبـار ایـن ورژن از اسـتاندارد و انقضـای آن در دنیـا ، تغییـر ویرایـش ایـن اسـتاندارد بـه ورژن 
ISO 9001:2015 را به مرحله نهایی خود رسـاند و در تابسـتان 97 موفق به اخذ گواهینامه بین المللی 

از شـرکت معتبـر TUV  تحـت اعتبار Dakks آلمان شـد.
ایـن شـرکت همچنیـن موفق به اخـذ گواهینامه بین المللی محیـط زیسـت ISO 14001:2015  نیز 
 ISO 45001:2018 شـده و در زمینـه ایمنـی و بهداشـت شـغلی نیـز دارای گواهینامـه بیـن المللـی

می باشـد.

ISO -اســتاندارد سیســتم مدیریــت کیفیــت

بهداشت و ایمنی شغلی

وحید رحیمی - کارشناس تضمین کیفیت 

 ارائه مناسب ترین قیمت

ارسال مقاطع فوالدى از کلیه کارخانجات تولید فوالد در سراسر کشور

تعامل مثبت با مشتریان در کلیه زمینه هاى خرید و فروش

ارسال و دریافت سفارشات مشتریان براحتى و در کوتاه ترین زمان ممکن

Unit 7, No. 41, Golnabi St., Pasdaran, Tehran, Iran
Tel: (+98 21) 22897042 - 22896013 - 22894539
Fax: (+98 21) 22876590
ww.yaratejarat.com        info@yaratejarat.com
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مسـائل زیسـت محیطی یکی از مهمترین و حادترین مسـائل ناشـی 
از تمـدن انسـانی در جهـان امـروز به شـمار مـی رود چرا کـه می تواند 
چرخـه و سیسـتم حیـات را تحـت تأثیـر قرار دهـد. زندگـی صنعتی و 
ماشـینی امروز بشـر، نیازمندی های او را به صنعت و تولید انبوه بیشـتر 
نمـوده اسـت و در مقابـل پسـماندهای معضـل بزرگی را بـرای محیط 
زیسـت ایجـاد نمـوده که در این راسـتا بـاز هم صنعت کمـک نموده و 

چرخـه بازیافـت را تکمیـل کرده اسـت تا آسـیب را کمتر نمایـد، اما مواد آالینـده ای که امـروز از کارخانه ها 
یـا منابـع آلوده کننـده، وارد محیـط می شـود هم نسـل امروز و هم نسـل فـردا را تهدیـد می کند. 

محیط زیسـت و طبیعت، محلی اسـت که انسـان در آن متولد شـده و رشـد و نمو کرده است و گهواره 
انسـان محسـوب می شـود. بدین سـبب، بایـد به گونـه ای با آن رابطـه برقرار کنـد که ضمـن برخوردار 

شـدن از مواهب طبیعی، درحفظ  سـالمت  و  پایداری آن بکوشـد.
توسـعه اقتصـادي و اقتصـاد پایـدار یـک مقوله بسـیار مهم در هر کشـور اسـت. اثـرات جانبی مثبت 
و منفـی در هـر اقتصـادی غیرقابـل انـکار اسـت. تجربـه کشـورهاي توسـعه یافتـه نشـان می دهـد 
کـه پیگیـري هدف هـاي توسـعه اقتصـادي با تأکیـد بـر بخـش صنعـت و بهره بـرداري غیراصولی از 
محیط زیسـت، توسـعه پایـدار را بـا مخاطـرات جـدي مواجـه می سـازد. رشـد روز افـزون آلودگي هـا و 
تخریـب محیـط زیسـت و بـروز بحران هـاي پي در پي زیسـت محیطي باعث شـد کشـورهاي جهان 

بـه طـور جدي بـه این مسـأله بپـردازد. 
شـرکت ذوب آهـن بیسـتون یکـی از کارخانجـات گـروه صنعتـی ُشـکری در راسـتاي خـط مشـي 
زیسـت محیطـي خـود و تعهـد مدیریـت عالـي سـازمان مبني بر حفـظ و صیانـت از محیط زیسـت 
اقدامـات عملـي گوناگونـي در خصوص کنترل و کاهـش آلودگی و همچنین تصفیه آلودگی ناشـی از 
آالینده هـای کوره هـای خـود انجام داده اسـت کـه از جمله مهم تریـن آن ها مي توان بـه نصب غبارگیر 

روی ایـن کوره هـا اشـاره کرد.

دسـتگاه غبارگیر ذوب آهن بیسـتون متشـکل از دو یونیت بگ فیلتر 
مجـزا بـا ظرفیـت نامـی هـر یونیـت am3/hr 135000 و 1024 عدد 
کیسـه بـگ فیلتـر بوده کـه بـرای جمـع آوری غبارهـا از روی کوره ها 
 am3/hr می باشـد. در مجمـوع ایـن سیسـتم دارای ظرفیـت نامـی
270000  و قابلیـت جمـع آوری ذرات ورودی mg/m3 3 تا 2 و خروجی 

کمتـر از mg/m3 20 را می باشـد. 
جمـع آوری ذرات غبارگیـر از روی کوره هـا توسـط دو دسـتگاه هـود جانبـی مجـزا صـورت گرفتـه و 
پـس از مکـش، غبـار وارده داکـت شـده و از ایـن طریـق وارد سـیکلون های هـر یونیـت می گـردد. 
سـیکلون ها شـامل یـک بخـش ورودی جریان هوا و غبـارات همـراه آالینده و دو خروجـی به منظور 
خـروج غبـار جـدا شـده و هوای پاکسـازی شـده می باشـد. نصـب و راه انـدازی سیسـتم غبارگیر تنها 

یکـی از اقدامـات گـروه صنعتـی شـکری در راسـتای حمایت از محیط زیسـت می باشـد.  
تمامـی کارخانجـات مجموعـه بـه دنبال رعایت اصول زیسـت محیطی بـوده و تمام توان خـود را در 
جهـت حفـظ منافع نسـل حاضر و نسـل آینـده به کار می برنـد. واضح و مبرهن اسـت که طبیعت و 
محیط زیسـت برای انسـان آفریده شـده و او حق تصرف در آن را دارد؛ اما از سـوی دیگر، بهره مندی 

آن از محیـط زیسـت، اختصـاص بـه یک نسـل نـدارد. از این رو،  از  بهره بـرداری  بایـد 
آینـده اصولـی و عادالنـه باشـد؛ بـه طـوری که هـم نسـل حاضر و  نسـل های  هـم 

بتوانند در پناه آن زندگی سالمی داشته باشند. 
نابـودی بنابراین، سـوء اسـتفاده از این حق که منجر به آلوده سـازی،  و  تخریـب 
در محیـط زیسـت شـود و در نتیجـه به حـق دیگران بـه ویژه  آینـده  نسـل های 
تمامـی صنایع کشـور اسـتفاده از آن خللـی وارد کنـد، ممنـوع اسـت. امیـد اسـت 
را یکـی از اهـداف اصلی بـه ایـن مهـم توجه داشـته باشـند و حفـظ محیط زیسـت 

خود تعریف نمایند.

Bisotoun Steel Co.

محیط زیست

جهاندار شکری- مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون
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• یک منبع انرژی و یا نوعی ابزار برای جست و جو که موجود است.
• وجود یک ناپیوستگی که موجب تغییر در محیط مورد بررسی می شود.

• ابزارهایی برای تشخیص خود عیب که این تغییرات ناشی از عیب را بوجود می آورد، وجود دارد.
• ابزارهایـی بـرای تشـخیص نشـانه ای از عیب که این تغییرات ناشـی از عیب را به وجـود می آورد 

دارد. وجود 
• ابزارهایـی بـرای مشـاهده و یـا ثبـت ایـن نشـانه وجـود دارد بـه طوری کـه در یک تفسـیر عیب 

می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
مناسـب بـودن یـک تکنیک مورد اسـتفاده برای یک کاربرد مشـخص به صورتی اسـت که بـا در نظر 
گرفتـن مؤلفه های فوق مشـخص می شـود. منبـع انرژی و یا ابزار جسـتجو برای آزمایش و تشـخیص 
عیـب یـا ناپیوسـتگی جسـم مـورد نظر مناسـب می باشـد. اگر یـک نقص یـا ناپیوسـتگی در قطعه 
وجود داشـته باشـد طوری اسـت که پارامترهای مورد بررسـی محیط جسـت و جو را تغییر دهد، امکان 
ثبـت و تفسـیر نتایـج حاصـل وجود خواهد داشـت و بـا وجود چنین مواردی سـالمت یا عدم سـالمت 

ماده بررسـی می شـود.
هر کدام از این روش ها دارای مزایا و محدودیت هایی هسـتند که آن را برای یک کاربرد خاص مناسـب 
یـا مناسـب تر می سـازد. بـا اسـتفاده از تکنیک های مختلفـی که در ایـن روش هـا وجـود دارد، انتخاب 
تکنیکـی کـه نتایـج الزم را فراهـم می کنـد، مهـم اسـت. همچنیـن می تـوان از روش هـای مختلفی 
اسـتفاده کـرد تـا اطمینـان حاصـل شـود که مـاده یا اجـزا بـرای اسـتفاده مناسـب نیسـت. روش های 
مختلفـی بـرای انـدازه گیری خوردگـی مواد و اجزا فـوالدی وجـود دارد. متدهای NDT که بـرای ارزیابی 
 مـواد، اجـزا و جوش هـای بـه کار رفتـه در فـوالد بـه کار می روند کـه عبارتند از : )1( بازرسـی چشـمی 
 )2( بازرسـی مایعـات نافـذ )3( آزمایـش ذرات مغناطیسـی )4( پرتونـگاری )5( تسـت مافـوق صـوت 
)6(امـواج گردابـی. در ادامـه شـرح مختصـری در مـورد هـر یـک از آنهـا و مزایـا و محدودیت هـای آنها 

می شـود. ارائه 

)VT( بازرسی چشمی
بازرسـی چشـمی پرکاربردتریـن و قدیمی تریـن نـوع بازرسـی مشـترك اسـت. آن دسـته از عیوب هـای 
سـطحی کـه با اسـتفاده از چشـم تشـخیص داده می شـود، به هیـچ تجهیزات تسـت ویژه نیـاز ندارد 
)بـه جـز ابـزار سـاده ماننـد ذره بیـن( و می توانـد سـریع تر و اقتصـادی انجـام شـود. بـا ایـن حـال، بـه 
دلیل ماهیت ذهنی بازرسـی های چشـمی، نتایج بازرسـی متفاوت اسـت. همچنین تشـخیص عیب و 
نقص های ناشـی از بازرسـی چشـمی که با چشـم قابل مشـاهده نیستند نیز ممکن نیسـت. سه اصل 
بـرای بازرسـی چشـمی نیـاز می باشـد )1( دید قوی و فاصله مناسـب تا ناپیوسـتگی و عیـب احتمالی 
موجـود را مشـاهده کند )2( روشـنایی خـوب، نوع صحیح نـور )3( تجربه، تا فرد قادر به تشـخیص نوع 

باشد. ناپیوستگی 
 

)PT( مایعات نافذ
در روش بازرسـی مایعات نافذ یک مایع نافذ رنگ برای تشـخیص نقص های سـطحی توسـط اسـپری 
کـردن از یـک محیـط قابـل نفـوذ در مقابـل یک مایـع نافذ بـه کار می رود. سـطح فوالد با اسـتفاده از 
یـک مایـع تمیزکننـده آمـاده می شـود و بعـد از انجـام آزمایـش یک مایـع نافد بـرای یـک دوره زمانی 
مشـخص شـده باقی می ماند )زمان سـاکن(. سـپس مایع نافذ اضافی حذف می شـود و یک آشکارسـاز 
بـر روی آن ریختـه می شـود. آشکارسـاز عکـس مایـع نافـذ عمـل می کنـد و مایع نافـذ را به بیـرون و 
بـه خـود جـذب می کنـد وعیـب را نمایان می سـازد. نشـانه های به دسـت آمـده حضور عیب را نشـان 
می دهنـد بـه طـوری که می توان نقص و عیوب را مشـاهده کرد و توسـط تکنسـین مـورد ارزیابی قرار 

داد. روش بازرسـی در شـکل )1( نشـان داده شده است.
دو روش وجـود دارد کـه بـه وسـیله هریـک آنهـا طبقه بنـدی می شـوند )1( روشـی که مایـع نافذ پاك 
نمی شـود )2( روشـی کـه مایـع نافـذ اضافـی حـذف می گـردد. در برسـی نتایـج آزمایش مایـع نافذ دو 
روش مرئـی و فلورسـنت اسـتفاده می شـود . نـوع مایـع نافـذ مرئـی به صـورت یک خط قرمـز پررنگ 
و یـا نشـان دهنده عیـب در پـس زمینه آشکارسـاز سـفید هنگامی که تحت شـرایط نوری خوب باشـد 
دیـده می شـود، را نشـان می دهـد. فلورسـنت، یک عالمـت سـبز و فلورسـنت را در زمان مشـاهده زیر 
نـور فرابنفـش، تولید می کند. از آنجا که چشـم انسـان قادر اسـت به آسـانی یک نشـانه عیـب یا خود 
عیـب را در تسـت فلورسـنت دریافـت کنـد ایـن نشـانه عیب یا خـود عیـب در مایع نافذ عـادی کمتر 

پیداسـت در نتیجـه اگر تسـت باحساسـیت باالتر صورت گیرد تسـت فلورسـنت انجام می شـود. 

ابراهیم ابراهیمی- کارشناس تحقیق و توسعه مجتمع جهان فوالد غرب

)Non-Destructive Testing( در صنعـت فوالد و سـایر مواد  تسـت غیـر مخـرب NDT و
و تجهیـزات شـامل عملیـات تحلیلـی اسـت که بـرای ارزیابی و سـنجش خواص مـواد، اجزا ، 
جوش هـای فـوالد و عوامـل دیگـری کـه باعـث صدمـه به فـوالد می شـوند، انجـام می گیرد. 
از تکنیک هـا و آزمایش هـای غیـر مخـرب بـرای پیدا کردن عیوب داخلی و سـطحی اسـتفاده 
می کننـد کـه ایـن عیوب ممکن اسـت سـبب اختالل در شـرایط تولید شـوند. عیـوب مذکور 
بایسـتی پیـدا شـوند آنهـا ممکن اسـت در الیه هـای پایین فـوالد یکپارچه باشـند و یا ممکن 
اسـت باعـث ایجـاد تـرك یا حفـره و یا دیگـر عیوب باشـند. NDT تـا به حـال نتایج صحیح 
غیر مسـتقیمی داشـته است. تسـت غیرمخرب از مشـاغل فوق تخصصی محسوب می شود 
کـه نقـش حیاتـی را از نظـر سـالمت و کیفیـت محصول ایفـا می کنـد. این روش هـا نیازمند 
افـراد متخصـص اسـت که واجد شـرایط باشـند. در برخـی موارد نیازمنـد اسـتفاده از تجهیزات 
پیچیـده بـوده و روش هایـی بـرای ارزیابـی نواحـی از اجـزای فـوالد را مهیا می کند که بررسـی 
آن بـا چشـم غیر مسـلح مشـکل و یـا غیر ممکن اسـت. روش هـای NDT برای تشـخیص 
عیـب در حیـن تولید، سـاخت و نیز نقص های ایجاد شـده در طول سـاخت در اجـزای فوالدی 
اسـتفاده می شـوند. بـا ایـن حال اگر شناسـایی تمـام عیوب ممکن با بررسـی تنهـا یک روش 
NDT امکان پذیـر نباشـد تکنیک هـای مختلفی وجود دارنـد که می توانند بـرای ارزیابی مواد و 

اجـزا و یـا جـوش در فـوالد مورد اسـتفاده قرار گیرند کـه در این روش ها چندین فرآیند مشـترك 
به شـرح ذیل جـود دارد: 

شکل 2- تست مایع نافذ 
شکل 1- مراحل تست مایع نافذ

فنــاوری
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روش دوم طبقه بندی مایع نافذ براسـاس روشـی اسـت که از طریق 
آن مایـع نافـذ اضافـی از سـطح مـورد آزمایش پاك می شـود. مایع 
نافـذ، حـالل و قابـل شستشـو بـا آب می باشـد. مایـع با اسـتفاده 
از آب پـاك می شـود و می تـوان آن را بـا فشـار کـم بـه صـورت 
اسـپری شستشـو داد. برای حذف اضافی مایع نافذ از سـطح آزمون 
بـه یـک حالل نیـاز اسـت. حالل مایـع نافـذ نیازمند یـک حالل 
جهـت پـاك کـردن مواد اضافـی مایع نافذ از سـطح مـورد آزمایش 
اسـت. پـس از زمـان اثرگـذاری و نفـوذ مایع نافـذ، مـواد اضافی آن 
حـذف می شـود. این فرآیند سـاده، فراگیر و مقرون به صرفه اسـت 
و می تـوان بـا اسـتفاده از رنگ های روشـن یا فلورسـنت گسـترش 
یابـد. تنهـا عیـب آن ایـن اسـت کـه فقـط می توانـد نقص هـای 

سـطحی را تشـخیص دهد. )شـکل 2( 

)MT( تست ذرات مغناطیس
تست ذرات مغناطیسـی برای یافتن ناپیوستگی وعیوب سطحی و 
سـطوحی کـه قابلیت آهن ربایـی دارند مانند فوالدها مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. چنین نواقـص موجود در بخش مغناطیسـی باعث 
ایجـاد میدان مغناطیسـی )شـار( در قسـمتی که تـرك در آن ایجاد 
شـده اسـت می شـود، اگر ذرات مغناطیسـی به این سـطوح اعمال 
شـوند، با نشـت شـار در جـای خـود نگه داشـته می شـوند تا یک 
نشـانه از عیـب پدیـدار شـود. در حالی که چندیـن روش مختلف از 
آزمایش هـای ذره مغناطیسـی می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرد، 
همـه آن هـا به همین اصـل عمومی تکیـه دارند. این یـک فرآیند 
بسـیار سـاده و مقرون به صرفه اسـت. تسـت ذره مغناطیسـی در 
سـطوحی قابل اجراسـت که قابلیت مگنت شـدن را داشـته باشـته 
باشـند. این فرایند با اسـتفاده از شـار مغناطیسـی و یک وسـیله به 
نـام یـوك قابـل حمل که میـدان مغناطیسـی را تشـکیل می دهد 
در کارگاه بـر روی یـک نیمکـت انجـام می گیـرد. ایـن نیمکـت 
بـرای حجم زیـادی کار، کارآمدتر اسـت. آزمایش ذرات مغناطیسـی 
فـوالد بـه طور کلـی از نـوع معینی از آهـن ربای الکتریکـی انجام 
می شـود. یـک آهـن ربـای الکتریکـی بـر ایـن اصـل تکیـه دارد 
کـه میـدان مغناطیسـی مربـوط را بـرای هـر هـادی الکتریکی که 
وجـود دارد برقـرار سـازد. جریان متنـاوب )AC( یا جریان مسـتقیم 
)DC( می توانـد بـرای القـا میـدان مغناطیسـی بـه کار رود. میدان 
مغناطیسـی ایجاد شـده توسـط جریـان AC به علت اثر سـطحی 
در سـطح جسـم مـورد آزمایـش قوی تـر اسـت همچنیـن تحرك 
ذرات بیشـتری را در سـطح جسـم فراهم آورد که به آن اجازه حرکت 
آزادانـه در مکان یابـی مناطـق نشـت شـار را می دهـد، حتـی اگـر 
سـطح جسـم نامنظم باشـد. جریان مسـتقیم باعث ایجـاد میدان 
مغناطیسـی با قدرت نفوذ بیشـتری می شـود و می توان از آن برای 
تشـخیص ناپیوسـتگی سطحی نزدیک اسـتفاده کرد. در شکل )3( 

نمونـه ای از یـوك و مـواد و نوع آزمایش نشـان داده شـده اسـت. 

)RT( بازرسی پرتونگاری یا رادیوگرافی
بازرسـی پرتونـگاری، تکنیکی اسـت که مبتنی بر اسـتفاده از طول 
مـوج کوتـاه الکترومغناطیسـی عبـوری از مواد فوالدی می باشـد در 
روش مرسـوم رادیوگرافـی بـه ایـن صـورت اسـت که پـس از عبور 
اشـعه از جسـم یـک اثـر دابـر روی فیلم فرآینـد تولید یـک رکورد 
دائـم در فیلـم بـرداری از اشـیا آزمایشـی بـه منظـور تشـخیص 
عیـوب صـورت می گیـرد. ایـن کار بـا نوردهـی یک شـی تسـت 

کـه بـه صـورت الکتریکی تولید شـده توسـط اشـعه های ایکس و 
یـا اشـعه های گامـا از یـک منبـع تابش انجام می شـود. تشعشـع 
از منبـع عبـور کـرده و در فیلـم رادیوگرافـی ثبـت می شـود. فیلم 
بـه  قـادر  شـرایط  واجـد  تکنیسـین  توسـط  می شـوند  پـردازش 
تشـخیص عیب و بی قاعدگی ها مطابق با قوانین و اسـتانداردهای 
قابل اجرا اسـت مشـاهده می شود. اصل مورد اسـتفاده در این روش 
ایـن اسـت که اشـیا فلـزی در نواحی کـه از ضخامت آن کم شـده 
و یـا چگالـی مـاده پایین تـر از دیگـر نواحی می باشـد اجـازه عبور 
تشعشـعات بیشـتری را می دهند و بنابراین اشـعه کمتری را نسبت 
بـه سـایر نقـاط جذب می کنـد. تابش بعـد از عبور از مـواد به فیلم 
می رسـد، سـپس تصویر به صورت سـایه ای در فیلم شـکل ظاهر 
می شـود. نواحـی بـا جذب کـم )سـرباره، حفره هـا، و تخلخـل( به 
عنـوان مناطـق تاریـک در رادیوگرافی ظاهر می شـوند در حالی که 
نواحـی بـا جـذب بـاال )عناصـر متراکم( بـه عنـوان نواحی روشـن 
ظاهر می شـوند. ناپیوسـتگی های سـطحی که به آسـانی توسـط 
ایـن روش تشـخیص داده می شـوند شـامل حفره هـا، کاسـتی ها، 
عناصـر فلـزی و غیـر فلزی و ترك ها هسـتند. پیشـرفت های اخیر 
در بازرسـی رادیوگرافـی در حـال توسـعه اسـت نتایـج بـه صـورت 
دیجیتـال ثبت و ارزیابی شـود و دیگر نیاز به اسـتفاده از تجهیزات، 

فیلـم گران قیمت نیسـت. )شـکل 4( 

)UT( تست مافوق صوت یا آلتراسونیک
آزمایش فراصوت )UT( یک روش بازرسـی اسـت کـه امواج صوتی 
فرکانـس بـاال )فراصـوت؛ باالتـر از محدوده شـنوایی انسـان( برای 
اندازه گیـری خـواص هندسـی و فیزیکـی در مـواد فـوالدی مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. در ایـن روش از امـواج صوتـی تولید شـده 
الکتریکـی بـرای نفوذ در جسـم فلـزی به منظور تشـخیص عیب 
اسـتفاده می شـود. انعـکاس صوتـی، پـس از انکسـار و جـذب، بر 
روی صفحـه CRT )المپ اشـعه کاتدی( برای تفسـیر نمایش داده 
می شـود. ایـن فرآینـد نیازمنـد مهـارت و تجربـه بسـیار زیـادی به 

منظـور ارائـه تفاسـیر دقیق تر می باشـد. 
یکـی از مزایـای اولیه UT این اسـت که یک تسـت واقعا حجمی 
تلقـی می شـود. اپراتور بـا اطالعاتی کـه از نوع عیب پیـدا می کند 
نـه تنهـا طـول، بلکـه می توانـد مـکان یک عیـب را تعییـن کند. 
مزیـت اصلـی UT ایـن اسـت که تنهـا نیاز بـه دسترسـی به یک 
طـرف مـاده مـورد آزمایـش دارد. یـک مزیت مهـم دیگـر UT این 
اسـت کـه ناپیوسـتگی بحرانی خطـی مانند تـرك و عـدم ذوب و 
نواقـص را تشـخیص می دهد. UT به ناپیوسـتگی هایی اسـت که 
عمـود بـر پرتو صوتی قرار دارند بسـیار حسـاس می باشـد. با توجه 
 UT ،بـه اینکه می تـوان پرتـو را از انواع زوایا مورد اسـتفاده قـرار داد

می توانـد ورقه هـای کـه دارای تـورق و ترك ها  باشـد را تشـخیص 
 radiographic تسـت  بـا  تشـخیص  کـه  مـواردی  در  دهـد 
امکان پذیـر نیسـت UT توانایـی نفـوذ عمیقـی دارد. پیشـرفت در 
تجهیـزات UT شـامل آرایه فازی و تکنولوژی سـه بعدی )3 بعدی( 
 NDT را برای تمام انواع کار UT می باشـد که انعطاف و سـازگاری

افزایش داده اسـت. )شـکل 5( 

)Eddy Current Test( تست جریان گردابی
در تسـت جریـان گردابـی )ET(یـک سـیم پیـچ حامـل جریـان 
متنـاوب نزدیـک بـه سـطح نمونه و یـا در اطـراف نمونه قـرار داده 
می شـود. جریان در سـیم پیـچ جریـان گردابـی را در نمونه نزدیک 
بـه سـطح تولیـد می کنـد و اینها بـه نوبه خـود بر جریان در سـیم 
پیـچ بـا القای متقابل تأثیـر می گذارند و تغییرات مـواد در اثر لرزش 
در نمونـه، جریان هـای گردابی را تحت تاثیر قـرار می دهد. بنابراین 
حضور نقص ها از طریق تغییرات الکتریکی در سـیم پیچ حسـاس 
اندازه گیـری می شـود امـا برخی ابزارهای سـاده فقط تغییـرات ولتاژ 

را اندازه گیـری می کننـد.
قـدرت جریان هـای گردابـی بسـتگی بـه عواملـی نظیر رسـانایی 
الکتریکـی نمونـه، نفوذپذیـری مغناطیسـی نمونـه تسـت، فاصله 
بیـن نمونه و سـیم پیچ، فرکانس AC مورد اسـتفاده در سـیم پیچ 
حسـاس، ابعاد سـیم پیچ و نمونه و وجود نقص در فلز دارد. بخش 
عمـده ای از موفقیت تسـت ET بسـتگی به جدا کـردن اثرات این 
متغیرهـا دارد. اکثـر ابزارهـای جریـان گردابی نیازمند کالیبراسـیون 
بـر روی یـک مجموعه از نمونه های تسـت هسـتند و حساسـیت 
عیـب می توانـد بسـیار باال باشـد. تکنیک تسـت جریـان گردابی 
بـرای تشـخیص تـرك، اندازه گیـری ضخامـت مـواد، اندازه گیـری 
ضخامـت پوشـش، تعییـن عمـق پوشـش، اندازه گیـری هدایـت و 
انتشـار الکتریکـی بـرای شناسـایی مواد، تعیـن عمق، عیـوب ریز، 
ترك هـای روان، تـورق، دوتیکـه ای، تورفتگـی، نظـارت بر عملیات 
حرارتـی، اندازه گیـری صدمـه در اثـر گرمـا، برخـورد سـریع اجـزای 
کوچـک بـرای هـر دو عیـب، تغییـر انـدازه یـا تغییـر مـواد مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیرد.
ED یک ابزار مفید برای تشـخیص آسـیب خوردگی و آسـیب های 

دیگـر اسـت که باعث نـازك شـدن مـواد در دیواره های لولـه مانند 
لوله هـای دیـگ بخـار می شـود. جریـان  مبدل هـای حرارتـی و 
گردابـی بـرای سـطح و نقص هـای نزدیـک سـطح بسـیار خـوب 
اسـت و نسـبت بـه ترك های کوچـک و نقص های دیگر حسـاس 
اسـت و نیاز به آماده سـازی بسـیار کمـی دارد. تنهـا محدودیت آن 
در فلزات دسترسـی جسـتجوگر )پروب( به سطح اسـت.  شکل )6( 
نمایی از کارایی و دسـتگاه تسـت جریان گردابی را نشـان می دهد. 

شکل 4- تست رادیوگرافیشکل 3- تست ذرات مغناطیسیشکل 2- تست مایع نافذ 

شکل 6- تست ادی کارنت یا جریان گردابیشکل 5- تست مافوق صوت یا آلتراسونیک
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جایگاه سرمایه های انسانی در سازمان

مسـئله حفاظـت و حراسـت از روزگاران قدیـم یکـی از ارکان 
حیـات و بقـا هرموجـود زنـده ای بـوده اسـت و انسـان ها در 
گذشـته چگونگـی مصـون مانـدن از گزند دشـمنان و حوادث 
طبیعـی را بـا ابتدایی تریـن روش هـا آموخته انـد  و در طـول 
زندگـی آن را تکامـل بخشـیده بـه طـوری کـه هـم اکنـون 
پیچیده تریـن و پیشـرفته ترین روش هـا را بـرای حفاظـت از 

خـود برگزیده انـد.
بـرای بقـاء و خوب زیسـتن حفظ جان و تن بـه تنهایی کافی 
نبـود بلکـه مراقبـت و نگهـداری از وسـایل و ابـزار و امکانات 
و اماکـن مـورد اسـتفاده در زندگـی و محـل کار انسـان را نیز 
شـامل می شـود. بـه طـور کلـی هرکس بـه حفظ جـان خود 
فکـر می کنـد بـه نگهـداری و حفاظـت از ملک محـل کار و 
زندگـی خـود ماننـد اماکن تجهیـزات و تأسیسـات که موجب 
بقاء و آسـایش حیات اوسـت نیز می اندیشـد و در زمینه حفظ 
و نگهداری از وسـایلی که ادامه حیاتش وابسـته به آن هاسـت 
نیـز چاره اندیشـی می کنـد و برنامه و روش هـای خاصی را در 

این راسـتا بـه کار می گیرد. 
بـا گذشـت زمان اهمیـت و نقـش انتظامات و امـور نگهبانی 
بـه عنوان چشـم سـازمان جهت باالبـردن ضریـب اطمینان و 
امنیـت دسـتگاه های مختلـف اعم از سـازمان ها و موسسـات 
شـرکت های صنعتی و خدماتی بیشـتر شـناخته شـد و امری 
ضـروری بـه نظـر می رسـد و از ایـن رو پرداختن بـه این مهم 
در دسـتور کار مدیـران و مسـئولین امور قـرار گرفته به نحوی 
کـه اسـتفاده از راهکارهـای علمـی و سیسـتم های پیشـرفته 
امـری اجتناب ناپذیـر اسـت و عملکردهـای سـنتی جوابگوی 
احتیاجات امروزه نبوده و منسـوخ گشـته اسـت. باتوجه به این 
کـه اصولی تریـن روش دسـتیابی بـه نتایج بهتـر در هر امری 
آمـوزش و آگاهـی مجریـان می باشـد. جـا دارد کارکنـان واحد 
انتظامـات و حفاظـت فیزیکـی در این وظیفه خطیـر با اصول 
کار و شـغل خـود کامال آشـنا بوده تـا با اسـتفاده از روش های 
جدیـد، محیـط منظم تـری داشـته باشـند زیـرا در سـایه نظم 
اسـت کـه نتایج بهتـر حاصـل می گـردد و هیـچ کاری بدون 
نظـم و ترتیـب میسـر نمی شـود و نتیجـه مطلـوب گرفتـه 

نخواهد شـد. 
از آنجایـی کـه اهمیـت وجـود حراسـت و نگهبانـی در یـک 
شـرکت صنعتـی و خدماتـی بسـیار بـاال و حیاتـی اسـت 
می بایسـتی مجریـان آن ویژگی هـای خاصی داشـته باشـند. 

ایـن ویژگی هـا شـامل:
1- دلسوزی در کاری

2- عدالت و مساوات 
3- قاطعیت

4- رعایت شخصیت و حیثیت افراد
5- امین و قابل اعتماد بودن

6- هوش و حافظه
7- آگاهی و داشتن اطالعات کافی از سازمان و شرکت

8- وقت شناسی
9- داشتن منش و اخالق

10- سکوت به موقع و رازداری
11- تسلط بر اعصاب و خویشتن داری و صبور بودن 

12- تأثیرگذاری بر دیگران
13- نحوه صحبت کردن 

واحد مدیریت سـرمایه های انسـانی وظایف متعدد مدیریتی شـامل 
مسـئولیت تمامی فعالیت ها و خط مشـی های مربـوط به کارکنان 

و پرسـنل یک سـازمان یا یک واحـد اقتصادی را بر عهـده دارد.
بـه طـور مثال: جذب کارکنان جدید، آموزش پرسـنل، ارزیابی عملکرد 

کارکنـان، ارائه خدمـات رفاهی، پاداش و مواردی از این دسـت.
بـه طـور کلـی، ایـن واحـد محیطـی سـالم و برابـر بـرای تمامی 
کارکنـان فراهـم می نمایـد. واحد مدیریـت منابع انسـانی ماموریت 
ویـژه ای را ایفـا می نمایـد تـا یک سـازمان یا یـک واحـد اقتصادی 
در افـق زمانـی بلندمـدت با کمتریـن هزینه ها، حداکثر بهـره وری و 
کارایی را برای رشـد و حرکت در راسـتای اهداف سـازمان واحد خود 

کسـب نماید. 
واحد سرمایه های انسانی را نباید به واحد های کوچک که صرفا وظیفه 

ثبت حضور و غیاب، پرداخت حقوق و دستمزد دارد محدود نمود.  
منابـع انسـانی مهمتریـن سـرمایه و دارایی یک سـازمان به شـمار 

می رود.
بـا ایـن مقدمـه، سـرمایه های انسـانی - نیـروی کار - بـه عنـوان 
کلیدی ترین عنصر و منبع سـازمان شـناخته می شـود. در گذشـته 
ماشـین آالت، موجودی ها و منابع مادی و طبیعی سـرمایه محسوب 
می شـد؛ امـا امروز منظور از سـرمایه تـوان به کارگیری نیـروی توانا 
ماهـر و بـا انگیزه اسـت که تـوان خود را در جهت نـوآوری و تحقق 

اهداف سـازمان بـه کار می برد. 
در هـر سـازمانی نیـروی انسـانی بـه عنـوان اصلی تریـن بخـش 
سـرمایه حتـی قبـل از امکانات و تجهیـزات دارای اهمیـت ویژه ای 
اسـت. سـرمایه گذاری در بخـش منابـع انسـانی نه تنها بـه عنوان 
هزینـه تلقـی نشـده بلکه بـه عنوان ابـزار مهم بـرای ادامـه حیات 
آن سـازمان مدنظر قرار می گیرد. واحد سـرمایه انسـانی دارای شـرح 

وظایفـی اسـت که بـه اختصـار به آن اشـاره می شـود:
1- گزینـش نیـروی انسـانی بـر اسـاس شـاخص های مـورد نیـاز 

سـازمان و بکارگیـری آن؛
2- آموزش بدو استخدام و مهارت آموزی مرتبط به شغل واگذاری؛

3- ارتقاء سـطح دانش منابع انسـانی و افزایش بهره وری در سـطوح 
مختلف سازمانی؛

4- صـدور حکـم کارگزینی براسـاس طـرح طبقه بندی مشـاغل و 
تعریف شـغلی شاغلین؛

5- ارائه خدمات تردد، مأموریت، مرخصی و امور پرسنلی؛
6- تنظیم قرارداد کار؛

7- توجه ویژه به خدمات رفاهی در بخش های مختلف تفریحی، 
فرهنگی، ورزشی و اقتصادی؛

8- ارزش یابی کارکنان بر اساس پارامترهای تعریف شده به صورت 
دوره ای و مستمر.

9- ایجاد نظام گزینش شغلی و ارتقاء شغلی کارکنان.

امـروزه اقتصـاد جهانـی نـگاه خـود را از اقتصـاد مبتنی بـر تولید و 
محصـول بـه اقتصـاد دانش محـور معطوف کـرده اسـت. مدیریت 
مؤثر سـرمایه های فکری از موضوعات مهمی اسـت که سـازمان ها 
بـا آن روبـرو هسـتند. مدیریـت دانـش و تجربـه، یعنـی مدیریت و 
ایجـاد یـک فرهنـگ سـازمانی که بـا بکارگیـری مناسـب دانش و 
تجربـه، انتقـال تجربیـات را تشـویق نمایـد، از طرفـی بـا توجـه به 
اینکـه صنعت فوالد صنعتی اسـت که تجربه در آن اهمیت بسـیار 
باالیـی دارد، ایجـاد محیطـی کـه در آن کارکنـان به راحتـی بتوانند 
دانـش و تجربیـات خود را بـا دیگران به اشـتراك بگذارند ضروری به 
نظـر می رسـد. نکتـه دیگر این اسـت که تحقیق و توسـعه فناوری، 
محصـول و فرآینـد به مجموعـه زیـادی از دانش و تجربه نیـاز دارد 
و صنعـت فـوالد در کشـور نیـاز مبـرم و ضـروری بـه آن دارد. ایـن 
صنعـت در طـول دهه هـای گذشـته بـه دلیـل سـرمایه گذاری های 
بـاال و نیـز در اثـر تعامل با شـرکت های با تکنولوژی باال در سـطح 
بین الملل در بخش های مختلف خود تجربیات ارزشـمندی کسـب 

کرده اسـت. 
متأسـفانه گاهـی افـراد آموزش دیـده در ایـن صنعت از به اشـتراك 
گذاشـتن تجربیات و دانسـته های خود امتناع می کنند. از مهمترین 
دالیلـی کـه افـراد در عدم انتقال و اشـتراك تجربیـات بین یکدیگر 
اصرار دارند، این اسـت که غالباً احسـاس می کنند داشـتن تجربه و 
دانـش خاص قدرت محسـوب می شـود و دوم آنکه افتخار می کنند 
از اینکـه مجبـور نیسـتند از دیگران مشـورت و راهنمایـی بگیرند و 
می خواهنـد بـرای خـود روش هـای جدیـدی را در کار ایجـاد نمایند. 
دلیـل دیگـر عـدم اعتمـاد اسـت و ایـن نگرش کـه اگر بخشـی از 

دانـش و تجربـه خـود را در اختیـار دیگران قـرار دهند دیگـران آن را 
بـه نـام خـود ارائـه خواهنـد داد.  از راهکارهـای مقابله با ایـن موانع 
و مدیریـت دانـش و تجربیـات در سـازمان می تـوان بـه برگـزاری 
جلسـات، بررسـی مسـائل کاری با محوریت ثبت و تبادل تجربیات 
مربوطه اشـاره کرد. همچنین ایجاد بسـتر و فرهنگ مناسب جهت 
همـکاری و کار گروهـی در حل مسـائل و کارهای سـازمان و ایجاد 
رقابـت سـالم که باعث تبادل تجربیـات می گردد، مؤثـر خواهد بود. 
وجـود اعتماد میـان کارکنان علی الخصـوص افراد باتجربـه یکی از 
مهمتریـن اقدامـات جهت تسـهیل انتقـال تجربیات بیـن کارکنان 
می باشـد در صورتـی کـه ایـن اعتمـاد بین کارکنـان وجود نداشـته 
باشـد دانـش و تجربـه میـان آنـان احتـکار خواهـد شـد و هنگامی 
کـه دانـش و تجربـه مربوطه تنهـا در اختیار افـراد محدودی باشـد، 
انحصـار بوجـود آمـده و ایـن افـراد بـر تصمیمـات مدیریـت تأثیـر 
می گذارنـد. برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ارشـد سـازمان 
بایسـتی محیطـی را فراهـم آورده و ارتقـاء دهند کـه در آن کارکنان 
بـرای ارائـه و انتقـال تجربیاتـی کـه بدسـت آورده انـد حـس اعتماد 

داشـته باشند.
گـروه صنعتـی ُشـکری بـا ایجاد نظـام مشـارکت و تایید مشـارکت 
در ارزیابـی کارکنـان و همچنیـن برگـزاری کالس هـای آموزشـی 
سرپرسـتان بـا پرسـنل و تشـکیل جلسـات مسـتمر در این راسـتا 
سـعی بـر آن دارد کـه فرهنـگ آموزش و انتقـال تجربـه را در میان 

پرسـنل شـرکت ارتقـا دهد.
امیدواریـم در آینـده شـاهد نیروهـای ماهـر و صاحب فکـر و ایده و 

عالقمنـد بـه مشـارکت و کار گروهـی در صنعت فوالد باشـیم.

ـــش ـــت و نق اهمی
انـتـظامـــات و
ـــت فیزیکی حفاظ

سید جواد صامتی

مصطفی حیدری

سـرمایه های انسـانی

جایگاه سرمایه های انسانی در سازمان

مشـارکت و تبـادل دانـش؛ رمــز موفقـیت 
سمانه درخشیده - مدیر اداری شرکت سیما فوالد جهان و رشــد ســازمانی
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تلفکس: 45852563 - 083

دفتر فروش: 45852548-51 - 083

تولیدکاالى ایرانى با کیفیت    مطابق با آخرین استانداردهاى جهان 
تولیدکننده برتر    صادرات به کشورهاى منطقه    

تولیدکننده انـواع میلگـرد

ی ــکر ش ــی  صنعت ه  و ــر گ
SHOKRI INDUSTRIAL GROUP



سال اول  |  شامره نخست  |  فروردین 1399

خبرنامه داخلی گروه صنعتی ُشکری
صاحب امتیاز: شرکت ذوب آهن بیستون

مدیرمسئول و سردبیر: پیوند شفتی
همکاران این شماره: ابراهیم ابراهیمی، سمانه درخشیده، سیدجواد 
صامتی، شایا اکبری، مصطفی حیدری، وحید رحیمی، هستی ایوانی

گرافیک و صفحه آرایی: مهدی کامکار
نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25

تلفن: 22841460 - 021
newsletter@bisotounsteel.com :ایمیل
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دفتر تهران: پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25           
تلفن: 22841460 - 021

کارخانــه: کرمانشاه، کیلومتر 35 جاده هرسین                     
تلفکس: 45852544 - 083

تولیدکننده شمش فوالدى 
و آهـن اسفنـجى

Bisotoun Steel Co.

تولید کاالى ایرانى با کیفیت    
مطابق با آخرین استانداردهاى جهانى 


