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طراحی و تألیف : فاطمه طهماسبی

با تشکر از واحد روابط عمومی و تمامی همکارانی که به ما در تهیه این شماره یاری رساندند.



ــد و  ــاز ش ــری آغ ــال دیگ ــش س ــدرت و حکمت ــای ق ــه اقتض ــه ب ــا ،ک ــا و توان ــدای دان ــام خ  بن
گردونــه طبیعــت بــه فصــل وصــل عاشــقی رســید. بهــار وقــت ســام اســت، هنــگام دیــدار یار، 

ــل.  ــده گل و بلب ــان خن زم

ــوف  ــه فیلس ــم ک ــن میگوی ــه م ــن را ن ــد. ای ــرق میکن ــول ف ــه فص ــا بقی ــار ب ــس به ــا جن اص
ــد: ــا میفرمای ــرت موالن ــارف؛ حض ع

 بهــار آمــد  بهــار آمــد  بهــار خــوش عــذار آمــد/ خــوش  و سرســبز شــد  عالــم  اوان اللــه زار  آمــد
بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد/ که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد

که در تفسیر »عمرپایدار« به رویش و زایش و ثمربخشی اشاره شده است.

و نیز استاد سخن حکیم شیخ سعدی میفرماید:

بامدادی که تفاوت نکند لیل ونهار  /  خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

آفرینش همه تنبیه خداوند دلست  /   دل ندارد که ندارد به  خداوند  اقرار

ــی مــا  کــه » اقــرار« همــان عمــل بــه وظیفــه اســت. مثــال ازایــن نــوع در ادبیــات غنــی عرفان
بســیار اســت. پــس کوتــاه ســخن اینکــه ویژگــی بهــار نســبت بــه ســایر فصــول، زیبایــی نهفته 

در نمــود حیــات دوبــاره، رویــش ســبز امیــد، پویایــی وصبــر بــر زمســتان ناپایــدار اســت. 

ــال  ــج( در س ــرت ولیعصر)ع ــات حض ــد و توجه ــران خداون ــاف بیک ــایه الط ــه در س ــدهلل ک الحم
گذشــته بــا وجــود تمــام مشــکات و موانــع طبیعــی و اقتصــادی بازهــم توانســتیم در راســتای 
ــان  ــش راندم ــا افزای ــرده و ب ــد ک ــای جدی ــذب نیروه ــه ج ــدام ب ــی اق ــادل کار و زندگ ــاد تع ایج
تولیــد و پیشــبرد پــروژه هــای در دســت اقــدام عمــر پایــداری را بــه ایــن صنعــت جــوان، جدیــد 
و دوســتدار محیــط زیســت ببخشــیم. کــه همیــن جــا از تــک تــک همکارانــم در شــرکت بابــک 
ــق  ــرت ح ــه حض ــر و تشــکر دارم. انشــااهلل ک ــکار تقدی ــرکتهای هم ــی ش ــان و تمام ــس ایرانی م
ایــن خدمــت را از مــا بپذیــرد. در آســتانه ورود بــه قــرن جدیــد بهــروزی، ســامت جســم و جــان 

ــد منــان آرزو دارم.  ــرای تاشــگران صنعــت و اقتصــاد از خداون ــی را ب و دیرپای
محمدرضا میرزایی

مدیر عامل شرکت بابک مس ایرانیان

بنام دگرگون کننده قلبها

        خدمــت خواننــدگان محترم عرض ســام دارم و فرا رســیدن 
نــوروز1400  دروازه ورود بــه قــرن جدیــد را تبریک عــرض میکنم.  

       برآمد باد صبح و بوی نوروز

         به کام دوستان و بخت پیروز 

          مبارک بادت این سال و همه سال

           همایون بادت این روز و همه روز                          

ــا  ــال 1399 ب ــه در س ــم ک ــه همکاران ــت از مجموع الزم اس
ــاد  ــد و اقتص ــی در راه تولی ــا قدم ــد ت ــاش کردن ــان و دل ت ج
ــال  ــد متع ــم. و از خداون ــکر کن ــر و تش ــد تقدی ــور بردارن کش
بــرای آنــان و خانــواده هایشــان ســامتی و توفیــق آرزومنــدم. 
ــان  ــه ایش ــراه همیش ــامتی هم ــد س ــال جدی ــدوارم در س امی
ــه  ــود را ب ــه خ ــف وظیف ــی مضاع ــا تاش ــم ب ــد و بتوانی باش
ــه  ــد را ب ــال جدی ــر س ــار دیگ ــم. ب ــام دهی ــتگی انج شایس
ــت  ــادباش و تهنی ــی ش ــدگان گرام ــا خوانن ــگان مخصوص هم

ــم.  میگوی

 محمد حسن رحمانی
مدیر مجتمع
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علیرضا صابر
رئیس  آزمایشگاه ها  وکنترل کیفیت

      سید امیرحسین سجادی فر
       تکنسین  فنی کشش 

  علی اسالمی
  مسئول گروه تعمیرات  مکانیک کاتد

  جواد علیزاده
   مسئول  شیفت آزمایشگاه کاتد

      میثم سلیمانیان
        مسئول آموزش

   حسین صفائی نژاد
     کارشناس کنترل کیفی

  امیرحسین اخضری  
کارشناس اداری 

    محمدصادق اسدی
         مسئول شیفت   بیولیچینگ

         سید محمد مرتضی نیا
UP Castمسئول شیفت           

 سجاد بخشی
SX/EW مسئول شیفت  

         سامان شمسی
              سرپرست کنترل کیفیت

محمدحسین صبوری
  UP Cast مسئول شیفت 

      غالم عباس طهماسبی
      تکنسین گروه تعمیرات کاتد

  مهدی زین الدینی
تکنسین تعمیرات  مکانیک کاتد

    معین الدین فارسی نژاد
    کارشناس خوردگی

      امین صفرزاده
    کارشناس تعمیرات مکانیک کاتد

        الهه زارعی مقدم
          مسئول  شیفت آزمایشگاه کاتد

محمدرضا صادقی
مسئول   شیفت آزمایشگاه کاتد

میثم صادق پور
سرپرست آزمایشگاه لوله

محمد امین ابراهیمی
تکنسین  فنی کشش                 

Spinner block عنوان دانش: اصالح ضخامت لوله در دستگاه
دانشکار: سجاد ابراهیمی - تکنسین فنی واحد کشش

بیان مساله :
در کارخانــه لولــه مســی20 در صد از 
ســفارش فــروش ســایز  9.52*0.35  
میباشــد کــه زمــان تولیــد یــک 
تــن از ایــن محصــول مطابــق بــا  
pass schedule ارســالی شــرکت 
میباشــد.  دقیقــه   325  ،  Asmag
ــث  ــاخت باع ــاالی س ــان ب ــن زم ای
پاییــن آمــدن آمــار تولیــد و همچنین 
عــدم توانایــی در تامیــن بموقــع نیــاز 

ــت. ــده اس ــتری ش مش
علل ریشه ای :

ابتــدای راه انــدازی Plug ، Die و 
تولیــد  جهــت    Pass schedule
شــرکت  توســط  ســایز  چهــل 
دســتگاه های  )ســازنده   Asmag
کشــش( بــه بابــک مــس ارســال 

گردیــده اســت.
در Pass schedule ارســالی توســط 
ــایز  ــه  س ــیدن ب ــرای رس Asmag ب
مرحلــه   8 بایســتی   ،0.35*9.52
ــه اعمــال کــرد کــه  کشــش روی لول
درصــد کاهــش قطــر و ضخامــت ایــن 
مراحــل کشــش بخوبــی طراحــی 
ــث  ــوع باع ــن موض ــود  و ای ــده ب نش
بــروز مشــکالت زیــر هنــگام کشــش 

ــد: ــایز می ش ــن س ای

در برخــی مراحــل کشــش   .1
بدلیــل میــزان بــاالی درصــد کاهــش 
ــاد در  ــی زی ــت، پارگ ــر و ضخام قط
حیــن کشــش بوجــود مــی آمــد کــه 
هــر پارگــی موجــب پاییــن آمــدن 3 
Time efficiencyمی شــد. درصــد 

برخــی از مراحــل کشــش نیــز   .2
ــر  ــش قط ــن کاه ــد پایی دارای درص
ــاال  ــبب ب ــه س ــت ک ــت اس و ضخام

رفتــن زمــان تولیــد می شــد.
شرح اجرا :

بــرای کاهــش زمــان تولیــد ایــن 
در  تغییراتــی  بایســتی  محصــول 
Pass schedule ایــن ســایز انجــام 

ــد. ــی ش م
Pass schedule  : اول  مرحلــه 
جدیــدی بــرای ایــن ســایز بــا انجــام 
محاســبات دقیــق طراحــی گردیــد به 
نحــوی کــه بجــای 8 مرحلــه کشــش، 
7 مرحلــه کشــش بــرای تولیــد ایــن 
ســایز وجــود داشــته باشــد و در هــر 
مرحلــه از مراحــل کشــش میــزان 
درصــد کاهــش قطــر و ضخامــت بــه 
نحــوی محاســبه گردیــد کــه پارگــی 
رخ داده در ایــن مراحــل بــه حداقــل 

ممکــن برســد.

مرحلــه دوم : پــس از مشــخص شــدن 
و   Die مراحــل کشــش، طراحــی 
Plug مــورد نیــاز جهــت تولیــد ایــن 
ســایز بــه نحــوی انجــام گردیــد کــه 
ــت  ــر و ضخام ــاخت، قط ــس از س پ
اســتاندارد  بــا  مطابــق  خروجــی 

باشــد.  Asmag B75
ــاخت  ــر س ــارت ب ــوم : نظ ــه س مرحل
ــا  ــاخت ب ــان س Die و Plug در زم
ــان  ــازنده و بی ــا س ــداوم ب ــاط م ارتب
نحــوه صحیــح ســاخت قطعــات مورد 
ــن  ــای ممک ــن خط ــا کمتری ــر ب نظ
ــاخته  ــالی س ــه ارس ــه نقش ــبت ب نس

ــد. ش
دستاوردها :

ــرات انجــام شــده و کاهــش  ــا تغیی ب
تعــداد مراحــل کشــش زمــان تولیــد 
ــول 9.52*0.35 از  ــن محص ــک ت ی
325 دقیقــه بــه 260 دقیقــه کاهــش 
ــان  ــش 20 درصــدی زم ــت )کاه یاف
)spinner ــتگاه کاری ــد در ایس تولی
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ســطحی  دهــی  پوشــش  از  اســتفاده  بررســی 
ــتفاده  ــت اس ــت و قابلی ــکاری در صنع ــط جوش توس
بــرای شــفت همــزن تانــک هــای بیولیچینــگ 

 در کارخانه کاتد شرکت بابک مس ایرانیان

 محمدرضا صادقی- مسئول شیفت آزمایشگاه کاتد

صورت مساله :
ــش  ــرای پوش ــوان ب ــی ت ــکاری م از جوش
ــهای  ــی از روش ــرد. یک ــتفاده ک ــی اس ده
ــاد  ــی ، ایج ــا خوردگ ــه ب ــی مقابل مهندس
ــر  ــاال در براب ــا مقاومــت ب پوشــش هایــی ب
ــد. در  ــی باش ــز م ــر ســطح فل ــی ب خوردگ
ایــن مــورد اســتفاده از پوشــش مقــاوم بــه 
ــفت  ــتفاده از ش ــای اس ــه ج ــی ب خوردگ
ــه  ــش هزین ــرای کاه ــتیل ب ــتنلس اس اس
هــا، مــورد نظــر اســت. در ایــن روش 
شــفت بــا اســتفاده از جــوش پوشــش داده 
مــی شــود بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان  از 
خوردگــی شــفت فــوالدی جلوگیــری کــرد 
ــر  ــا چنــد براب و باعــث افزایــش عمــر آن ت
ــی شــفت  ــه خراب ــای ک ــه ه شــده و هزین
ایجــاد مــی کنــد کاهــش داد . بــا توجــه به 
ــن کــه در مخــازن بیولیچینــگ عوامــل  ای
ــنده  ــای اکس ــون ه ــه ی ــده از جمل خوردن
ــاد مــی باشــد کــه  ،کلــر ، باکتــری و ... زی
باعــث خوردگــی شــدید قطعــات مــی 
ــا ایــن روش مــی تــوان ســایر  شــود کــه ب
ــه از نظــر جوشــکاری مشــکل  ــی ک قطعات
ــا را در  ــر آنه ــش داد و عم ــد را پوش ندارن
ــش داد.  ــایش افزای ــی و س ــر خوردگ براب

اهمیت و ضرورت انجام :   
مــس  بابــک  بیولیچینــگ  مخــازن  در 
ایرانیــان بــه دلیــل حجــم بــاالی اســالری 
آنهــا) 3000متــر مکعــب(  در  موجــود 
وجــود همــزن )طــول شــفت 12متــر 
و پــره هایــی بــه ابعــاد  2*3 ( بــرای 
جلوگیــری از تــه نشــین شــدن جامــد 
ــا  ــفت ه ــن ش ــا ای ــد. ام ــی باش ــی م الزام
ــی در  ــل خوردگ ــه دلی ــی  ب ــد از مدت بع
محلــی کــه محلــول توانســته نفــوذ کنــد و 
بــه دلیــل ضعیــف بــودن جنــس شــفت در 

مقابــل خوردگــی شکســته شــده )شــکل1(
و بــه داخــل مخــزن ســقوط مــی کند،کــه 
ــا  ــفت ه ــض ش ــا تعوی ــر ی ــات تعمی عملی
یــک عملیــات زمــان بــر بــوده و یــا حتــی 
ــر  ــت تعمی ــر قابلی ــت دیگ ــوان گف ــی ت م
ندارنــد بایــد توجــه داشــت در صــورت 
ــزن  ــه مخ ــفت و تخلی ــدن ش ــته ش شکس
ــد  ــی یاب ــش م ــز کاه ــد نی ــان تولی راندم
و اســتحصال یــون مــس از کانــی نیــز 
ــس در  ــداری  م ــاده و مق ــق افت ــه تعوی ب
پســماند  مانــده  کــه نیــاز بــه شــارژ مجــدد 
ــن  ــه ای ــد  ک ــازن میباش ــه مخ ــماند ب پس
ــاره نیــز اســتهالک باالیــی دارد.  شــارژ دوب
ــب  ــکار مناس ــک راه ــاد ی ــن رو ایج از ای
بــرای جلوگیــری از خوردگــی شــفت و 
شکســته شــدن آن یکــی  از مــوارد الزامــی 
شــرکت میباشــد بــرای حــل ایــن مشــکل 
ــتفاده  ــا اس ــه  ب ــتیم ک ــال آن هس ــه دنب ب
از روش نســبتا جدیــدی کــه در ادامــه بــه 
توضیــح آن مــی پردازیــم و در صنایــع 
ــفت  ــی ش ــرد دارد از خوردگ ــف کارب مختل
ــا افزایــش طــول  هــا جلوگیــری کــرده و ب
ــه  ــه گفت ــا از مشــکالتی ک ــفت ه ــر ش عم
شــد جلوگیــری کنیــم در مــورد نــوع 
ــا  ــواع الکتروده ــود ان ــل وج ــش بدلی پوش
ــه  ــا توجــه ب ــوع پوشــش رو ب ــوان ن مــی ت
شــرایط مکانیکــی و محیطــی تعییــن کــرد 
ــه  ــش در مرحل ــت پوش ــوع و ضخام ــه ن ک

ــد. ــی باش ــات م ــام تحقیق انج

)شکل 1(
: )CLADDING(کَلدینگ

مقاومــت  افزایــش  بــرای  امــروزه 
بــه ســایش و خوردگــی فلــزات، 
ســطح فلــز اصلــی را بــه وســیله 
ــان  ــت )از هم ــز ارزان قیم ــک فل ی
ــش  ــر( پوش ــزات دیگ ــا فل ــاژ ی آلی
ــن  ــه ای ــه ب ــکل 2( ک ــد )ش می دهن
کار کلدینــگ گفتــه می شــود. در 
نتیجــه ایــن کار، عــالوه بــر کاهــش 
و  تولیــد  هزینه هــای  چشــم گیر 
تعمیــر نگهــداری، عمــر قطعــات 
تولیــد  می یابــد.  افزایــش  نیــز 
 clad ــا ــده ی ــش ش ــای پوش ورق  ه
ــه  ــی اقتصــادی و بهین شــده، راه حل
می باشــد چــرا کــه، مــواد مقــاوم بــه 
خوردگــی نســبتاً گــران قیمــت بــوده 
ــان در ضخامت هــای  ــری آن و بکارگی
بــاال راه حــل منطقــی از لحــاظ 
اقتصــادی نمی باشــدضخامت جــوش 
جوشــکاری،  کلدینــگ  روش  در 
میلیمتــر   5 تــا   2 بیــن  معمــوال 
ــای  ــگ روش ه ــد. کلدین ــی باش م

متفاوتــی دارد شــامل: رســوب دهــی 
الکتریکــی، پوشــش دهــی به وســیله 
ــه  ــش ب ــپری )پوش ــال اس ــار، مت بخ
وســیله پاشــش ذرات مــذاب بــر 
روی فلــز پایــه(، جوشــکاری )شــامل 
ــودری،  ــر پ جــوش تیــگ، میــگ، زی
ــما و …( و  ــی، پالس ــوس الکتریک ق

ــاری ــوش انفج ج

)شکل 2(
اگــر چــه جوشــکاری بــه عنــوان 
فرآینــدی بــرای اتصــال قطعــات 
شــناخته شــده اســت، یکــی از مهــم 
ــای  ــن فرآینده ــن و پرکاربردتری تری
ــی  ــم و بازیاب ــذاری در ترمی ــرم گ ج
ــی  ــمار م ــز بش ــی نی ــات صنعت قطع
حــرارت  فرآینــد  ایــن  در  آیــد. 
قــوس  گاز،  توســط  ایجــاد شــده 
الکتریکــی یــا قــوس پالســمایی، 
ــه، تســمه  ــل میل ــاده پوششــی مث م
ــرخ  ــد. ن ــی کن ــیم را ذوب م ــا س ی
پوشــش دهــی در فرآینــد کلدینــگ 
ــا 30  ــن 0/5 ت ــت و بی ــیار باالس بس
ــی  ــر م ــاعت تغیی ــرم در س ــو گ کیل
ــت،  ــن قابلی ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب کن
ــرای  ــت ب ــگ در صنع ــد کلدین فرآین
از  هــای ضخیــم  پوشــش  ایجــاد 
حــدود چنــد دهــم میلیمتــر تــا 
چنــد میلــی متــر اســتفاده مــی 
ــب از روش  ــن ترتی ــه همی ــود. ب ش
ــوان  هــای مختلــف کلدینــگ مــی ت
بــرای جــرم گــذاری بــر روی قطعــات 

کوچــک بــا شــکل هــای پیچیــده یــا 
قطعــات بــزرگ و مســطح و اســتوانه 
ای اســتفاده کــرد. خصوصیــت دیگــر 
کلدینــگ چســبندگی بســیار خــوب 
بیــن زیــر الیــه و پوشــش اســت کــه 
ــدن  ــه ش ــل ذوب و یکپارچ ــه دلی ب
آنهــا در فصــل مشــترک حاصــل مــی 

ــود. ش
و  آخریــن   HP/HVOF روش 
پاشــش  زیــر شــاخه  مدرن تریــن 
محســوب  کلدینــگ  در  حرارتــی 
می گــردد. متخصصــان بــا تغییــر 
مکانیکــی  پارامترهــای  برخــی 
را   HP/HOVF قبلــی  روش هــای 
از  بســیاری  کــه  نمودنــد  ابــداع 
قبلــی  روش هــای  محدودیت هــای 
همچنــان  ولــی  داده  پوشــش  را 
دارای نقایصــی نظیــر محدودیــت در 

می باشــد.  پوشــش  ضخامــت 
در ایــران کلدینــگ بــرای جلوگیــری 
صنایــع  در  بیشــتر  خوردگــی  از 
مجتمع  هــای  نیــز  و  گاز  نفــت، 
قــرار  اســتفاده  مــورد  شــیمیایی 
حــال  در  آن  کاربــرد  و  گرفتــه 
ــتفاده  ــدم اس ــد. ع ــی باش ــعه م توس
ــن  ــان در ای ــل اطمین ــات قاب از قطع
بــروز  باعــث  می توانــد  صنعــت 
نشــتی، خســارات زیســت محیطــی، 
ــه  ــردد ک ــی گ ــی فراوان ــی و جان مال
بــه  نمونــه می تــوان  بــه عنــوان 
آتــش ســوزی صــورت گرفتــه در 
در  ماهشــهر  بوعلــی  پتروشــیمی 
نمود.اســتفاده  اشــاره   95 ســال 
ایــن  در  مناســب  پوشــش های  از 
ــان  ــب اطمین ــا ضری ــه تنه صنعــت ن
کارکــرد قطعــات را بــاال بــرده، بلکــه 
ــز  ــات را نی ــن قطع ــی ای ــر طوالن عم
باعــث  کــه  می نمایــد  تضمیــن 
کاهــش در زمــان تعمیــرات اساســی 
اقتصــادی  بهــره وری  افزایــش  و 
خواهــد شــد. از دامنــه ایــن کاربردها، 
ــونده  ــک ش ــی خن ــای حرارت مبدل ه

ــا، مخــازن تحــت فشــار،  ــا آب دری ب
تجهیزاتــی  ســایر  و  اکتورهــا  ری 
کــه در ســرویس پروسســی آنهــا 
گاز تــرش و دیگــر مــواد خورنــده 
وجــود دارنــد، می تــوان برشــمرد. 
در صنعــت فــوالد قطعــات تحــت 
تأثیــر دمــای بــاال، حمــالت خورنــده 
ــی  ــایش اصطکاک ــای س و مکانیزم ه
مبحــث  دارنــد،  قــرار  شــدید 
ــی  ــش ده ــطح و پوش ــی س مهندس
ــای  ــک از روش ه ــر ی ــا ه ــات ب قطع
از  کلدینــگ  و  حرارتــی  پاشــش 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در 
ــن  ــت ای ــه ماهی ــا توجــه ب ــادن ب مع
صنعــت، قطعــات زیــادی همــواره 
بــه  و  هســتند  ســایش  حــال  در 
ــه  ــده و از عرص ــب ش ــادگی تخری س
ــض و  ــوند. تعوی ــارج می ش ــد خ تولی
ــن  ــات در ای ــودن قطع ــن نم جایگزی
صنعــت بــه جــز مســئله زمــان، 
ــن  ــوده و بنابرای ــر ب ــه ب ــیار هزین بس
بهینــه ســازی و افزایــش عمــر مفیــد 
ایــن قطعــات از اهمیــت زیــادی 

برخــوردار اســت. 
از جملــه قطعاتــی کــه در ایــن روش تــا کنــون 
ــوان  ــد می ت ــده ان ــازی ش ــه س ــر و بهین تعمی

بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:

فن هــای مکنــده صنعتــی، شــاول 
ســایش،  ضــد  ورق هــای  هــا، 
آســیاب های داغ، ســلیو، بیرینــگ 
اکســترودر،  بیرینــگ،  بــوش  و 
شــافت  هیدرولیــک،  پالنجرهــای 
هــای درون پمپ، ســنگ شــکن،چرخ 
ــن و  ــای واگ ــت ها،چرخ ه ــه باک و لب
ابــزار  و  ریل ها،چکش ها،قطعــات 

حفاری،شــوت آالت 
دستاوردها :

ــش  ــاب پوش ــه و انتخ ــش هزین کاه
مناســب بــا توجــه بــه متنــوع بــودن 

ــی شــرایط ــرای تمام ــا  ب الکتروده
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سید محمد مرتضی نیا   
 up cast مسئول شیفت

     محمدحسین صبوری
 up castمسئول شیفت       

شرح حال: 
قســمت ذوب و ریختــه گــري کارخانــه لولــه مســي کــه 
ــط  ــرد داراي7خ ــره میب ــرکت upcastبه ــوژي ش از تکنول
ــا  ــد،که ب ــر 38mmمیباش ــا قط ــه ب ــري لول ــه  گ ریخت
ســرعت0.8m/min تولیــد mother tube را توســط ماشــین 
ریختــه گــري کــه بــا یــک عــدد ســرو موتــور کار میکنــد 

را انجــام میدهــد .
ــا ســرعت  اســتارت خطــوط توســط شــرکت ســازنده  ب
m/min 0.5 تعریــف شــده اســت ، کــه بــا افزایــش 
ــب  ــرعت مناس ــه س ــه ب ــازه زماني30دقیق ــرعت در ب س
ریختــه گــري کــه0.8m/min اســت رســانده میشــود ،از 
آنجایــي کــه فرســودگي قالــب هــاي ریختــه گــري حیــن 
تولیــد هماهنــگ نیســت، بــا توقــف هــر خــط کــه از نظــر 

کیفیــت مناســب نبــوده بایــد اســتارت خــط جدیــد انجــام 
شــود و اســتارت خــط جدیــد نیــز مســتلزم کاهش ســرعت 
  0.5 m/minــه ــه ب ــان 40دقیق ــه گــري در مــدت زم ریخت
ــر ســرعت باعــث کاهــش کیفیــت و  ــن تغیی ــه ای ــوده ک ب

گاهــا توقــف خطــوط دیگــر میشــود.

اقدامات انجام شده:
 بــا کنتــرل و تغییــر پارامتــر هــاي ریختــه گــري که شــامل 
)کنتــرل و اصــالح دمــا و فلــوي آب کولینگ،کنتــرل زمــان 
ــه  ــب ریخت ــتارت قال ــل از اس ــت قب ــه داش ــگرم و نگ پیش

گــري در مــذاب( اســت. 
ــر  ــرعت 0.8m/min میس ــا س ــد ب ــوط جدی ــتارت خط اس
شــده اســت کــه دارای مزایایــي همچــون افزایــش کیفیــت 
و بهــره وري محصــول تولیــدي و جلوگیــري از توقــف 
خــود بــه خــود خطــوط حیــن اســتارت بــه میــزان بیــش 
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مدیریت تغییرات در مدیریت منابع انسانی با ورود 

راهکار جامع اطالعاتی

)در تهیه این متن از کتاب »اصول مدیریت و سازمان، دکتر مقیمی« بهره گرفته شده است.(

 

ــت  ــر در خدم ــزار مهــم و موث ــک اب ــوان ی ــه عن ــع ســازمانی )ERP( ب ــزی مناب ــه ری ــاده ســازی برنام ــد و ضــرورت پی فوای
ــزوم  ــن راهــکار ل ــاده ســازی ای ــذا پی ــر کســی پوشــیده نیســت ل ــش بهــره وری در ســازمان ب ــت و در جهــت افزای مدیری

ــد.  ــازمان را ایجــاد مینمای ــر س ــرات آن ب ــرات و تغیی شــناخت تاثی
چنانچــه کارکــرد ایــن راهــکار را اســتاندارد ســازی رویــه هــا و قوانیــن بــرای اجــرای صحیــح فرآیندهــای ســازمان تلقــی 
ــه  ــازی البت ــذ ب ــا کاغ ــل در جهــت ایجــاد بروکراســی در ســازمان دانســت، بروکراســی ی ــوان آن را نوعــی عام ــم، میت کنی

ــی. بصــورت دیجیتال
حــال اقتضــا میکنــد تــا بــا یــادآوری ویژگــی هــای بروکراســی بتــوان تاثیــرات اســتراتژیک ایــن راهــکار را بررســی و نیازهــای 

آینــده ســازمان را بــه ویــژه در حــوزه مدیریــت منایــع انســانی تحلیــل و پیــش بینــی نمــود.
اصول بروکراسی از دیدگاه ماکس وبر:

رسمیت: رسمیت به قوانین و مقررات اشاره دارد و مرکز ثقل بروکراسی محسوب میشود.
ابزارگرایــی: ابزارگرایــی بــه ســازمان بــه مثابــه یــک ابــزار یــا ماشــین مینگــرد کــه میتــوان بــرای ســتادهای خــاص آن را 

تنظیــم نمــود.
اختیار عقالیی- قانونی: مبتنی بر جایگاه سازمانی و پست رسمی میباشد و منشاء قانونی دارد.

بروکراســی دارای شــش ویژگــی یــا مشــخصه اســت کــه در ایــن جــا بــه ذکــر عناویــن بســنده مــی کنیــم، 1- تخصصــی 
نمــودن شغل)تقســیم کار( 2-سلســله مراتــب اختیــار 3- اســتخدام و مســیر ترقی)انتخــاب رســمی بــا جهــت گیــری حرفــه 

ای( 4-ثبــت و ضبط)بایگانــی( 5- مقــررات و رویــه هــا 6- غیرشــخصی بــودن امــور.
از کژکارکردهــای بروکراســی میتــوان بــه، تبعیــت کورکورانــه کارکنــان از رویــه هــا بــدون آنکــه فکــر کننــد آیــا ایــن رویــه 
هــا و مقــررات در جهــت کارایــی و کارآمــدی ســازمان و تحقــق اهــداف آن اســت یــا خیــر، پیــروی از مقــررات بــه جــای 
ــه هــدف شــود، ایــن پدیــده را جابجایــی اهــداف مــی  ــه هــدف شــود، خــود تبدیــل ب ــرای رســیدن ب اینکــه وســیله ای ب
نامنــد. بــه عبــارت دیگــر رفتارســازمانی "تشــریفات گرایانــه" جایگزیــن "خصلــت عقالیــی" میشــود. از دیگــر کژکارکردهــای 
بروکراســی میتــوان بــه دشــواری در ایجــاد تغییــر در ســازمان باتوجــه بــه عــادت کارکنــان بــه رویــه هــا و عــدم اســتفاده 

موثــر از شــهود مدیریــت و مهارتهــای تصمیــم گیــری اشــاره کــرد..
بروکراســی عامــل ایجــاد رفتارهــای ســازمانی نامطلوبــی اســت کــه بــه برخــی اشــاره مینمائیــم، کاهــش ارتبــاط و مشــورت 
کارکنــان بــا مافــوق، کاهــش خالقیــت و ارائــه راهکارهــای جدیــد، کاهــش ارتباطــات بیــن فرآینــدی کارکنــان، عــدم توجــه 

بــه هــدف نهایــی امــور، ایجــاد روابــط خشــک و بروکراتیــک بیــن کارکنــان.
در کنــار بهــره منــدی از تمامــی فوایــد و تاثیــرات مثبــت پیــاده ســازی راهــکار جامــع اطالعاتــی، مدیریــت منابــع انســانی 
میبایســت تغییــرات را پیــش بینــی و پاســخ مناســب بــه آنهــا را تعییــن نمایــد همچنیــن بــا اســتفاده از کاکردهــای مدیریــت 
منابــع انســانی میتوانــد بــا توجــه بیــش از پیــش بــه برنامــه ریــزی در خصــوص ایجــاد محیــط کاری صمیمــی و همــدل، 
تشــویق کارکنــان بــه مشــورت و همــکاری بــا یکدیگــر، ایجــاد انگیــزه در جهــت ایــده پــردازی و ارائــه راهکارهــای خالقانــه، 
برگــزاری نشســت هــا صمیمــی مدیــران بــا کارکنــان زیرمجموعــه و روشــن و شــفاف ســازی نمــودن اهــداف بــرای کارکنــان 

توســط مدیــران، ســازمان را در مســیر بهبــود و ارتقــاء بهــره وری بــه بهتریــن شــکل یــاری رســاند.
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انگیــزش را میتــوان میــل بــه کوشــش فــراوان بــراي تامین 
یــک هــدف تعریــف کــرد بــه گونــه اي کــه ایــن تــالش در 
جهــت ارضــاي برخــی از نیازهــاي فــردي ســوق داده شــود. 
ــاز  ــد ارضــاي نی ــک فراین ــوان ی ــزش را میت ــن، انگی بنابرای

بــه حســاب آورد.
ــتند  ــی هس ــا  بیرون ــی و ی ــا درون ــوال  ی ــا معم ــزه ه انگی
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــواردي گفت ــه م ــی ب ــزش درون انگی
ــا  ــک کار ی ــال انجــام ی ــرد در قب ــار ف ــورد انتظ ــاداش م پ
یــک رفتــار خــاص یــک منبــع درونــی یــا پــاداش درونــی 
اســت مثــل یــک حــس خــوب و خوشــایند قلبــی از انجــام 
ــه  ــدر ب ــن اونق ــی اینکــه م ــع یعن ــار درواق ــا رفت اون کار ی
کاری کــه انجــام مــی دهــم عالقــه منــد باشــم کــه انجــام 
ــی  ــد یعن ــی کن ــاد م ــن ایج ــوب در م ــس خ اون کار ح
پــاداش مــن بــرای مــن همــون حــس خــوب درونــی مــن 
هســت. درمحیــط کار آنچنــان از انجــام کارم لــذت میبــرم 
کــه همــان حــس خــوب برایــم کفایــت میکنــد کــه کارم 
را بــا عملکــرد مطلــوب و ســرعت عمــل بــاال انجــام دهــم . 
ولــی انگیــزش بیرونــی زمانــی معنــی پیــدا مــی کنــد کــه 
منبــع تقویــت کننــده یــا محــرک مــن بــرای انجــام کار یــا 
رفتــار خاصــی کــه انجــام میدهــم یــک منبــع یــا پــاداش 
بیرونــی اســت. بــه عنــوان مثــال در محیــط کار ســعی مــی 
کنــم کارم را جــوری انجــام دهــم تــا پــاداش بیرونــی مثــل 

ــا ... دریافــت کنــم. ــه وی ــه کار، کاران تشــویقی، اضاف
دو نفــر دانــش آمــوز را در نظــر بگیریــد کــه هــر دو بــراي 
ــار و  ــد رفت ــر چن ــد. ه ــالش میکنن ــان ت ــی در امتح قبول
ــا  ــد یکســان باشــد ام ــا میتوان حتــی نتیجــه عملکــرد آنه
ممکــن اســت انگیــزش آنهــا کامــال متفــاوت باشــد. دانــش 
آمــوزي کــه بــراي گرفتــن جایــزه ویــژه اي کــه از طــرف 
ــک  ــد، از ی ــی کن ــالش م ــده ت ــده داده ش ــش وع والدین
ــی تبعیــت مــی کنــد. دانــش آمــوز دیگــر  انگیــزش بیرون

ــذت حاصــل از موفقیــت تــالش  ــه ل ــراي رســیدن ب کــه ب
ــی اســت. ــزه درون ــک انگی ــد، داراي ی میکن

ــه  ــورت گرفت ــراد ص ــروه از اف ــه گ ــر روی س ــی ب تحقیقات
کــه یــک بســته شــمع یــک بســته کبریــت و یــک بســته 
پونــس در اختیــار آنهــا قــرارداده شــده و از آنهــا خواســته 
شــده ایــن شــمع هــا بــه دیــوار نصــب شــود بــدون اینکــه 
ــروه اول در ازای  ــه گ ــوار کثیــف شــود ضمــن اینکــه ب دی
ــه نحــو احســن، قــول هیــچ پاداشــی داده نشــده  انجــام ب
ــروه  ــه گ ــی و ب ــاداش اندک ــده پ ــه ش ــروه دوم گفت ــه گ ب
ســوم قــول پــاداش خیلــی خــوب داده شــده اســت. ایــن 
ــوده کــه  ــن ب معمــا یــک نکتــه خالقیتــی داشــته و آن ای
ــمع  ــا ش ــود ت ــتفاده ش ــوی اس ــه نح ــت ب ــه کبری از جعب
ــردد  ــه نصــب گ ــر روی جعب ــوار نچســبیده و ب ــه دی ــا ب ه
و نتیجــه تحقیــق بســیار قابــل توجــه اســت! گروهــی کــه 
ــه ســرعت و اولیــن  ــی نمــی گرفتــه ب ــاداش بیرون هیــچ پ
ــه ترتیــب گــروه  ــوده کــه پاســخ مــی دهــد و ب گروهــی ب
ــی  ــاداش بیرون ــول پ ــه ق ــوم ک ــروه س ــر گ دوم و در آخ
ــا نمــی شــود.  ــه حــل معم ــق ب ــوده موف ــه ب خــوب گرفت
در کمــال نابــاوری بــه ایــن نتیجــه میرســند ، در کارهایــی 
کــه نیــاز بــه خالقیــت و تفکــر دارد پــاداش دادن یــا منبــع 
ــرعت و  ــرد، س ــش عملک ــه افزای ــر ب ــی منج ــاداش بیرون پ
خالقیــت نمیشــود و نتیجــه کامــال عکــس دارد و دلیــل آن 
ایــن اســت کــه ذهــن آدمــی بــرای ایجــاد یــک خالقیــت 
ــق دارد  ــر عمی ــز و تفک ــه  تمرک ــاز ب ــده نی ــوآوری و ای و ن
ــز و وارد  ــوردن تمرک ــم خ ــث بره ــاداش باع ــنهاد پ و پیش
ــوردن  ــم خ ــن و بره ــه ذه ــل خارجــی ب ــک عام شــدن ی

تعــادل فکــری مــی گــردد.
درصورتــی کــه بــرای کارهــای روتیــن و تکــراری کــه نیــاز 
بــه تفکــر و تمرکــز عمیــق نمــی باشــد و کارکنــان کامــال 
ــش  ــث افزای ــاداش باع ــد دادن پ ــلط دارن ــر روی آن تس ب

ســرعت عمــل و عملکــرد بهتــر مــی گــردد. 
ــه شــکلی  ــط کاری را ب ــد محی ــک ســازمان بای ــس در ی پ
ــت  ــه و رغب ــطه عالق ــان بواس ــه کارکن ــم ک ــم آوری فراه
ــی ناشــی از  ــای درون ــزه ه ــم انگی ــر بگویی ــا بهت ــه کار ی ب
ــردن از کارشــان در امــور تیمــی و انتقــال دانــش  ــذت ب ل

ــد. ــارکت نماین مش
حــال اگــر بخواهیــم بــه تاثیــر انگیــزش در انتقــال دانــش 
اشــاره کنیــم مــی تــوان گفــت اهمیــت دانــش را در محیط 
تجــاري جهانــی و پیچیــده نمیتــوان نادیــده گرفــت. 
ــه  ــش را ب ــد دان ــه بای ــد چگون ــی دانن ــه م ــازمانهایی ک س
ــران  ــد، رهب ــت کنن ــع و مدیری ــب، توزی ــر کس ــور مؤث ط
ــه ســوي دوره  ــروزه ب ــا ام ــود. م ــد ب صنعــت خــود خواهن
ــه فقــط از  ــی ن ــت رقابت ــه مزی ــم ک ــي حرکــت میکنی های
ــه اطالعــات  بلکــه و مهمتــر اینکــه از  طریــق دســتیابی ب

ــد حاصــل میشــود. ــش جدی ــاد دان ــق ایج طری

ــه  ــتر ب ــازمانها بیش ــان در س کارشناس
ــال  ــی در انتق ــزش درون ــر انگی خاط
ــه  ــه ب ــد ن ــارکت دارن ــش مش دان
ــی ــی و مال ــهاي بیرون ــر پاداش خاط

تســهیم دانــش مفهــوم اساســی در ســازمان اســت کــه در 
ســالهاي اخیــر بــه واســطه پیشــرفت ســریع علــم و پویایــی 
ــه  ــوژی ب ــر تکنول ــن عص ــت در ای ــش رقاب ــط و افزای محی
طــور وســیع مــورد توجــه صاحبنظــران حــوزه هــاي 
ــت  ــت، صنع ــان مدیری ــژه متخصص ــه وی ــوم ب ــف عل مختل
و فنــاوري اطالعــات قــرار گرفتــه اســت. مدیریــت دانــش 
ــش،  ــش، توســعه دان ــق شناســایی دان ــادر اســت از طری ق
بهــره گیــري از دانــش، نگهــداري دانــش و انتقــال و 
ــد  ــازمانها، فرآین ــان س ــان کارشناس ــش در می تســهیم دان
ــا را تســریع بخشــد.  ــازمان ه ــه س ــش در کلی توســعه دان
بــراي اینکــه ســازمان در امــر تســهیم دانــش موفــق باشــد، 
بایــد عوامــل مختلفــی را مــد نظــر قــرار دهــد کــه  تأثیــر 
ــور  ــه ط ــش و ب ــال دان ــر انتق ــی ب ــی و بیرون ــزه درون انگی
ــال  ــتاي انتق ــان در راس ــزه در کارشناس ــاد انگی ــی ایج کل
ــن  ــل اســت. بنابرای ــن عوام ــن ای ــه مهمتری ــش از جمل دان
ــای  ــه ه ــر یافت ــه ب ــا تکی ــد و ب ــان گردی ــه بی ــق آنچ طب
پژوهشــگران متوجــه مــی شــویم کــه انتقــال دانــش 
بیشــتراز طریــق انگیــزش درونــی )منافــع دوجانبــه، 
خــود اثــر بخشــی دانــش، و لــذت از کمــک بــه دیگــران(  

توســعه مــی یابــد و انگیــزه بیرونی)پــاداش های ســازمانی( 
ــدارد و کارشناســان  ــی ن ــش اهمیــت چندان ــال دان در انتق
در ســازمانها بیشــتر بــه خاطــر انگیــزش درونــی در انتقــال 
دانــش مشــارکت دارنــد نــه بــه خاطــر پاداشــهاي بیرونــی 
ــه  ــد ک ــی باش ــوژي م ــر تکنول ــل دیگ ــه عام ــی. البت و مال
ــت.  ــش اس ــهیم دان ــم در تس ــی مه ــل انگیزش ــک عام ی
ــان  ــزه کارشناس ــود آن انگی ــا نب ــوژي ی ــتفاده از تکنول اس

ــد. ــرار میده ــر ق ــش را تحــت تأثی ــت تســهیم دان جه
اساســی  از چالشــهاي  نتیجــه میگیریــم یکــی  پــس 
مدیریــت دانــش، ترغیــب افــراد بــراي بــه اشــتراک 
ــی  ــی از آن م ــا حاک ــی ه ــت. بررس ــش اس ــتن دان گذاش
باشــد کــه عوامــل مختلفــی در تســهیم دانــش تأثیرگــذار 
هســتند کــه انگیــزش یکــی از ایــن عوامــل کلیــدي و مهــم 
در انتقــال دانــش بیــن کارشناســان محســوب مــی شــود. 
ــیار  ــر بس ــش تاثی ــال دان ــر انتق ــی ب ــزه درون ــر انگی متغی
ــال  ــه انتق ــراد ب ــب اف ــراي ترغی ــن، ب ــت دارد. بنابرای مثب
دانــش در میــان یکدیگر،مــوارد ذکــر شــده را بایــد تقویــت 
نمــود و چنــان فضــاي ســازمانی ایجــاد کــرد کــه افــراد بــا 
انگیــزه درونــی بــه حرکــت درآینــد. در ادامــه  بــرای ایجــاد 
ــوغ  ــود بل ــق بهب ــزش در کارشناســان بایســتی از طری انگی
روانــی، خودســاختگی و بهبــود شــخصی.واگذاري اختیارات 
ــراي تأمیــن حــس اســتقالل و اســتفاده از  ــه کارکنــان ب ب
ابتــکارات شــخصی در آنان.ترویــج صداقــت در میــان افــراد 
از طریــق بهبــود و فرهنگســازي ارتباطــات موثــر ســازمانی.
ایجــاد حــس عضویــت در ســازمان از طریــق افزایــش تعهد 
ســازمانی، تعلــق ســازمانی، و تامیــن نیــاز اجتماعــی افــراد 

عمــل نمــود.
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گوش شنوا مهم ترین زیربنای مهارت 

ارتباطی است

پس آن را تقویت کنیم! 

چگونه در سازمان ارتباط موثرتری داشته باشیم؟
آدمــي در قــرن حاضــر بــه تواناییهــاي متعــددي نیــاز دارد 
کــه هــر کــدام میتوانــد بــه نوعــي در رونــد زندگــي و کار او 
تاثیرگــذار باشــد. از ایــن میــان، توانایــي برقــراري ارتبــاط و 
ایجــاد مناســبات اجتماعــي از جملــه مهمترین مهارتهاســت. 
ــا  ــاً ب ــغلي، مطمئن ــت ش ــت و منزل ــر پس ــا در ه ــه م هم
افــراد زیــادي روبــه رو هســتیم کــه شــاید نیمــي از زمــان 
حضورمــان در اجتمــاع بــه آنهــا اختصــاص دارد و مهمتریــن 
ــورت  ــوش دادن ص ــق گ ــا از طری ــان م ــي می ــل ارتباط پ
ــه  ــي نهفت ــان قدرت ــوش دادن چن ــارت گ ــرد. در مه میگی
ــع  ــیاري از موان ــوان از بس ــطه آن میت ــه واس ــه ب ــت ک اس
ــزواي  ــت و در ان ــار داش ــادي را در اختی ــراد زی ــت، اف گذش
ــت  ــد در حال ــا میدانی ــد. آی ــو درگیرنمان ناخواســته روزگار ن
ــر  ــت دیگ ــر فعالی ــش ازه ــردن بی ــوش ک ــادي، گ ــال ع کام
زمــان بیــداري فــرد را بــه خــود اختصــاص میدهد!مطالعــه 
بــر روي افــراد شــاغل در زمینــه هــاي متفــاوت نشــان داده 
ــداري  ــادی از لحظــه هــاي بی اســت کــه بخــش بســیار زی
افــراد بــه برقــراري ارتبــاط میگــذرد. از ایــن زمــان نوشــتن 
9 درصــد، مطالعــه16  درصــد، صحبــت کــردن 30 درصــد 
ــه خــود اختصــاص میدهــد. امــا  و شــنیدن 45 درصــد را ب
ــراد  ــدودی از اف ــده مع ــط ع ــفانه فق ــود، متاس ــن وج ــا ای ب
شــنوندگان خوبــی بــه شــمار میرونــد یــا بــه عبارتــی شــنود 

ــد.  ــر دارن موث
شنود موثر چیست؟

ــی  ــد ول ــی کن ــنود م ــرف ش ــان را ص ــی زم ــه آدم  اگرچ
ــود دارد  ــایل وج ــیاری از مس ــه بس ــت ک ــه داش ــد توج بای
کــه نیازمنــد شــنود موثــر اســت. شــنیدن )hearing ( بــا 
ــر listening(( تفــاوت دارد.  ــا شــنود موث گــوش کــردن ی
شــنیدن از گــوش میگــذرد و گــوش دادن از مغــز بســیاری 
از مــردم تنهــا مــی شــنوند ولــی گــوش نمــی دهنــد؛ فــرد 
موفــق کســی اســت کــه عــالوه بــر چیزهایــی که می شــنود 
بــا گــوش دادن درســت یــا شــنود موثــر، اطالعــات دقیقتری 
را کــه بــرای تصمیــم گیــری و حــل مســاله نیــاز دارد جمــع 
آوری کنــد یــا بــه فکرهــا و مفاهیــم جدیــدی دســت یابــد 
ــم  ــرش را ه ــت فک ــی توانس ــود نم ــودی خ ــز بخ ــه هرگ ک

بکنــد. آدمــی بــا مهــارت شــنود موثــر مــی توانــد دیگــران 
را بهتــر بشناســد و بهتــر بــه خواســته هایشــان پاســخ دهــد 
ــن  ــا ای ــد. ب ــب نمای ــان را جل ــکاری بیشــتر ش ــی هم و حت
همــه مطالعــات در زمینــه تمریــن مهارتهــای ارتباطی نشــان 
مــی دهــد کــه بیشــتر افــراد نیازمنــد پــرورش شــنود موثــر 
هســتند زیــرا هیچکــس تمرینــی در ایــن زمینــه نمــی بینــد. 
فراینــد کشــف رمــز و تعبیــر و تفســیر پیامهــاي کالمــي را 

بــه طــور فعــال شــنود موثــر گوینــد.
چرا شنود موثر نداریم؟

بیشــتر اوقــات حرفهــای گوینــده از یــک گــوش وارد 
میشــوند و از گــوش دیگــر خــارج میشــوند. در جامعــه مــا 
یکــی از دالیــل عمــده گــوش کــردن نامناســب، آن اســت 
کــه بیشــتر مــا آمــوزش مقدماتــی بســیار عمیقــی را بــرای 
گــوش نکــردن دریافــت میکنیــم. در دوره پیــش دبســتان، 
تاکیــد والدیــن بــه توجــه نکــردن بــه آنچــه خــوب نیســت 
و در ســالهای اولیــه تحصیــل پرداختــن و تاکیــد صــرف بــر 
ــان  ــا از هم ــرداری م ــاز الگوب ــر آغ ــدن، از ســویی دیگ خوان
ســالهای نخســت کودکــی از بزرگترهایــی کــه خــود هرگــز 
درســت گــوش نمیدهنــد همــه از جملــه عوامــل یــاد دهنده 
گــوش نکــردن هســتند. نتایــج بررســی هــا نشــان میدهــد 
کــه عــدم اســتفاده صحیــح از ایــن مهــارت، موجــب ناتوانــی 
ــغلی  ــا ش ــی و ی ــم از خانوادگ ــکالت اع ــل مش ــراد در ح اف
مــی شــود. امــا ایــن مهــارت نیــز همچــون ســایر مهارتهــا، 
کســب کردنــی و آموختنــی اســت، کافــی اســت بــه برخــی 
ــل  ــه و عم ــوص توج ــن خص ــزم در ای ــول ال ــکات و اص ن
کنیــم تــا از نیــروی حاصــل از آن در پیشــگیری از مســائل 
و حــل مشــکالت موجــود و نیــز برقــراری روابطــی ســازنده 
ــناختی در  ــر روانش ــی از نظ ــوال آدم ــویم. معم ــد ش بهرمن
حالــت تهاجمــی بیــش از حالــت تدافعــی ارضــا مــی شــود؛ 
ــدن اســت و شــنیدن  ــد: گفتــن جــان کن ــه ان اگرچــه گفت
جــان پــروردن ولــی بایــد توجــه داشــت کــه شــنیدن بــرای 
ــت. ــن اس ــر از گفت ــده ت ــته کنن ــردم، خس ــیاری از م بس

برخالــف شــنیدن معمولــی، شــنود موثــر بــه تمرکــز ذهنــی 
ــوان  ــده از ت ــی عم ــع درون ــی از موان ــاز دارد. یک ــل نی کام

اندیشــه آدمــی بــه هنــگام شــنود سرچشــمه مــی گیــرد کــه 
بســیار ســریعتر از آن اســت کــه گوینــده ای بتوانــد احتمــاال 
صحبــت کنــد. فــردی کــه بــه ســخنان گــوش فــرا مــی دهید 
احتمــاال مــی توانــد بــا ســرعت 915 تــا 951 کلمــه در دقیقه 
صحبــت کنــد در حالــی کــه ذهــن شــما مــی توانــد احتمــاال 
باســرعت 911 تــا 9111 کلمــه در دقیــق را پــردازش کنــد یا 
بــه عبــارت دیگــر بشــنود. بــا ایــن همــه فرصــت اضافــی کــه 
در ذهــن مــی باشــد،جای شــگفتی نیســت کــه بــه موضوعــات 
کامــال بــی ارتباطــی ماننــد برنامــه ناهــار، پیــش بینــی نتایــج 
ــان  ــا گلدانهــای موجــود در دفتــر کارت مســابقات ورزشــی، ی

بیافتــد کــه بــه آب نیــاز دارد.
سبکهای شنود

ــاوت شــنود  ــرگان ارتباطــات، ســه ســبک متف ــن از خب دو ت
ــرگان  ــن خب ــیهای ای ــرار داده اند.برس ــایی ق ــورد شناس را م
حکایــت ازآن دارد کــه آدمیــان ترجیــح مــی دهنــد اطالعاتــی 
را بشــنوند کــه بــا ســبک شــنودی آنــان ســازگار باشــد. آنــان 
ــه  ــد ک ــت کنن ــه ای صحب ــه گون ــد ب ــل دارن ــن تمای همچنی
بــا ســبک شنودیشــان جــور باشــد. از آنجایــی کــه ســبکهای 
ــر  ــرای شــنود موث ــا ویژگیهــای آدمیــان مانعــی ب ناســازگار ب
ــه  ــبکهای س ــه س ــخ ب ــناخت و پاس ــد ش ــی آی ــمار م ــه ش ب

ــه شــنود از اهمیــت بســزای برخــوردار اســت.  گان
سبک شما از کدام نوع است؟

1- ســبک نتیجــه ای : برخــي از آدمیــان، حاشــیه رفتــن را 
ــي  ــا خــط پایان ــد نتیجــه ی ــان عالقمندن ــد؛ آن دوســت ندارن

ــد. ــاز بدانن ــام را در آغ پی
ــد  ــی خواهن ــرا ، م ــل گ ــای دلی ــی : آدمه ــبک چرای 2 -س
منطــق آنچــه را کــه کســی بیــان مــی دارد یــا پیشــنهاد مــی 
کنــد بداننــد. پیــش از آنکــه نظــری را بپذیرنــد بایــد متقاعــد 
شــده باشــند. انتظــار دارنــد کــه آدمهــا فکرشــان را بــه طــور 
ــوش و  ــای مغش ــل ذهنه ــاب و تحم ــد. ت ــه دهن ــم ارائ منظ

ــد. پریشــان را ندارن
ــد  ــت دارن ــدی دوس ــنوندگان فراین ــدی: ش ــبک فراین 3 -س
ــان  ــد. این ــرار دهن ــورد بحــث ق ــل م ــه تفصی ــات را ب موضوع
ــات  ــل، اطالع ــک بحــث کام ــد پیــش از ی ــح مــی دهن ترجی
و زمینــه ای در ارتبــاط بــا موضــوع بــه دســت آورنــد، 
ــه دنبــال  ــه کیفیــت نشــان مــی دهنــد و ب تمایــل زیــادی ب
راه حــل کیفــی بــرای حــل مســاله هســتند؛ حتــی اگــر بــه 
ــد.آینده  ــی باش ــر واقع ــا غی ــل ه ــن راه ح ــران ای ــر دیگ نظ
ــد و  ــی کنن ــش بین ــده را پی ــد آین ــی خواهن نگرهســتند و م
ــه  ــد چ ــی گیرن ــروز م ــه ام ــی ک ــه تصمیم ــد در نتیج بدانن

ــود. ــل ش ــده حاص ــت در آین ــن اس ــزی ممک چی
راهکارهایی برای بهبود شنود موثر 

در حیــن رویارویــی بــا هــر مراجعــه کننــده ای اعــم از 

ــال  ــه کام ــی ک ــا زمان ــان ت ــواده ت ــا اعضــاء خان همــکاران و ی
ــد  ــه بع ــو را ب ــان گفتوگ ــد، زم ــده ای ــوع نش ــه موض متوج

ــد.  ــول نکنی موک
در طــول صحبــت کــردن طــرف مقابــل، مشــغول قضــاوت و 

ارزش گــذاری کالم او در ذهــن خــود نباشــید. 
بــدون پیشــداوری و فــارغ از شــنیدههای قبلــی بــه ســخنان 
طــرف مقابــل گــوش کنیــد بــه ایــن ترتیــب ذهــن خــود را بــا 

نگاهــی تــازه بــه تحلیــل مســئله مــورد نظــر بپردازیــد.
بعــد از اتمــام حرفهــای طــرف مقابــل بــه خــود فرصــت فکــر 
کــردن بدهیــد. مجبــور نیســتید بالفاصلــه تصمیــم بگیریــدو 

یــا چیــزی بگوییــد.
ــرای درک  ــا فرصــت الزم ب ــد ت ــاه و روشــن ســخن بگوی کوت
ــل وجــود داشــته  کالم و نیــز صحبــت کــردن از طــرف مقاب

باشــد.
ــرات دور و دراز  ــان از خاط ــق درحرفهایت ــر مصادی ــرای ذک ب
خــود کــه تعریــف آنهــا زمــان زیــادی صــرف میکنــد و رشــته 

کالم را نیــز از هــم میگســلد، پرهیــز کنیــد. 
در حیــن گفتوگــو بــا حــرکات ســر و کلمــات مناســب تمایــل 

و عالقمنــدی خــود را بــه شــنیدن نشــان دهیــد.
ــور  ــه منظ ــاً متوج ــد دقیق ــاس میکنی ــه احس ــی ک در مواقع
ــا  ــا جمــالت واضحتــر و ب ــد، ب ــل خــود نشــده ای طــرف مقاب

ــد .  ــوال کنی ــده س ــات گوین ــتفاده از کلم اس
تــا حــد امــکان ســخن گوینــده را قطــع نکنیــد. امــا اگــر از 
نظــر زمــان در تنگنــا باشــید، ایــن مــورد را بــا لحــن مناســبی 
ــن  ــدی را معی ــوی بع ــرار گفتوگ ــاً ق ــد و حتم ــرح بکنی مط

کنیــد.
در گفتوگــو بــا طــرف مقابلتــان، ســعی کنیــد ســؤاالت 
کمتــری بپرســید تــا او وقــت بیشــتری بــرای ســخن گفتــن 

ــد .  ــت او باش ــه دس ــه ب ــت مکالم ــد و هدای ــته باش داش
ــد و  ــر کنی ــوش دادن فک ــکوت در گ ــه ارزش س ــواره ب هم
بدانیــد کــه نقطــه آغــاز فــرد، ســکوت و گام دوم آن گــوش 

ــت .  دادن اس
تظاهــر بــه فهمیــدن نکنیــد و هــر زمــان کــه بــه هــر علــت 
مثــل خیــال پــردازی و فکــر کــردن بــه آنچــه او قبــال گفتــه 
ــود، متوجــه باقــی حرفهــای او نشــدید، از او بخواهیــد کــه  ب

ســخنش را تکــرار کنــد . 
ــا کاری  ــی تنه ــه گاه ــوش دادن فعاالن ــد گ ــوش نکنی فرام
ــیدن  ــرای رس ــراد ب ــی از اف ــه برخ ــک ب ــه در کم ــت ک اس
ــردن  ــوش ک ــن گ ــت، بنابرای ــان الزم اس ــل مشکالتش ــه ح ب
تــان گاهــی بســیار موثرتــر از ارائــه راه حــل یــا تــالش بــرای 

مشــکل گشــایی اســت.
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گرامیداشت هفته درخت کاری

ــود  ــارن ب ــا هفتــه درختــکاری مق ــان کــه ب ــک مــس ایرانی ــران میدکــو از شــرکت باب ــد دوره ای مدی در بازدی
جنــاب آقــای دکتــر پورمنــد بــه حفــظ منابــع طبیعــی و فضــای ســبز تاکیــد داشــتند و  یــک اصلــه نهــال را بــه 
دســت خــود غــرس نمودنــد .همچنیــن مدیرعامــل محتــرم بابــک مــس ایرانیــان و دیگــر مدیــران نیــز اقــدام 
بــه کاشــت نهــال نمودنــد. الزم بــه ذکــر اســت شــرکت بابــک مــس ایرانیــان در راســتای احتــرام بــه محیــط 
زیســت و حفــظ منابــع طبیعــی تــا کنــون 300 هکتــار از اراضــی اطــراف کارخانــه را زیــر کشــت بــذر و نهــال 

درختــان مقــاوم بــه کــم آبــی بــرده اســت..
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نشست صمیمی مدیر عامل محترم

 با همکاران ستاد و  مجتمع 

در ایــن نشســت هــا  کــه بــا رعایــت تمامــی 
ــاب  ــت جن ــورت گرف ــتی ص ــای بهداش ــکل ه پروت
ــالش   ــی ضمــن تشــکر از ت ــدس میرزای ــای مهن آق
ــی  ــال مال ــتاوردهای س ــه دس ــکاران ب ــی هم تمام
ــداف  ــا و اه ــه ه ــرده و از برنام ــاره ک ــته اش گذش
پیــش رو ســخن گفتنــد. ایشــان ضمــن تاکیــد بــر 
حفــظ تعــادل بیــن کار و زندگــی، همــکاران را بــه 
ــر ســازمانی و هنــر خــوب  ــراری ارتباطــات موث برق
گــوش دادن دعــوت نمودنــد. ایشــان تاکیــد نمــود 
ــک  ــرای شــرکت باب کــه بایســتی ســال 1400 را ب
مــس ایرانیــان ســال توســعه نامگــذاری کــرد کــه 
انشــااهلل بــا لطــف الهــی و همــت و پشــتکار تمامــی 

ــت. ــن مهــم تحقــق خواهــد یاف پرســنل ای

وی همچنیــن بــه اهمیــت مدیریــت دانــش، ثبــت 
درس آموختــه هــا و مشــارکت در نظام پیشــنهادات 

اشــاره کــرده و افزودنــد:

»تیم قهرمانی باشید نه تیمی از قهرمانان«

در ادامــه نشســت مباحثــی از طــرف مدیــران 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــرح و ب ــکاران مط و هم
پرداختــه شــد و از تمامــی واحدهــا خواســته شــد 
ــه  ــت کلی ــرکت و رضای ــداف ش ــبرد اه ــرای پیش ب
ــرف  ــرکتهای ط ــتریان، ش ــنل، مش ــان )پرس ذینفع
ــی  ــد و حت ــود را بنماین ــعی خ ــام س ــرارداد( تم ق

ــند. ــخگو باش ــدور پاس المق

ــراد  ــا ای ــی ب ــدس میرزای ــای مهن ــز آق ــا نی در انته
ایــن نکتــه کــه » مســئولیت قــدرت نیســت، بلکــه 
مســئولیت پذیــری اســت کــه قــدرت مــی آورد« و 
آرزوی ســالی نیکــو و بــه دور از کرونــا بــرای تمامــی 
ــه  ــه را خاتم ــان جلس ــواده هایش ــکاران و خان هم

دادنــد.
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گواهینامه های سیستم های مدیریتی

ــا مشــارکت متامــی همــکاران مجتمــع، ســتاد   در فراینــد ممیــزی سیســتم هــای مدیریتــی کــه توســط رشکــت SGS و ب
ــت  ــتم مدیری ــای سیس ــه ه ــن انجــام گرفت،گواهینام ــه صــورت آنالی ــاه و ب ــان ،در شــهریور م ــران و ســتاد کرم ته

کیفیــت بــر اســاس اســتاندارد ایــزو9001 ویرایــش 2015، سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی 
ــاس  ــت براس ــط زیس ــت  محی ــتم مدیری ــش 2018 و سیس ــزو 45001 ویرای ــتاندارد ای ــاس اس ــر اس ب
اســتاندارد ایــزو  14001ویرایــش 2015 و گواهینامــه سیســتم مدیریــت HSE میدکــو بــر اســاس الزامات 
میدکــو بــرای کارخانــه لولــه مســی شــرکت بابــک مــس ایرانیــان تمدیــد شــدند و کارخانــه کاتــد مــس 

نیــز ایــن گواهینامــه هــا را دریافــت نمــود.

 ایــن گواهینامــه هــا در صــورت اجــرای ممیــزی هــای مراقبتــی موفــق تــا شــهریور مــاه 1402 اعتبــار 
خواهنــد داشــت.

18



اسفند ماه 1399  شامره 57 خربنامه توسعه مدیریتخربنامه توسعه مدیریت شامره  57 اسفند  ماه  1399

برگزاری هجدهمین دوره

 جایزه ملی تعالی سازمانی 

ــای  ــش اعط ــن همای ــم هجدهمی مراس

روز  ســازمانی  تعالــی  ملــی  جایــزه 

توســط    99 اســفندماه   5 دوشــنبه 

بــا  و  صنعتــی  مدیریــت  ســازمان 

حضــور مقامــات دولتــی، مدیران ارشــد 

و  علمــی  هــای  چهــره  ســازمان ها، 

مرکــز  در  حــوزه  ایــن  متخصصــان 

مدیریــت  ســازمان  هــای  همایــش 

صنعتــی برگــزار شــد. شــرکت میدکــو 

ــا انجــام اقدامــات الزم و اصــاح  نیــز ب

و بهبــود رویکردهــا، موفــق بــه دریافــت 

ــی  ــزه ملــی تعال تندیــس ســیمین جای

ســازمانی بــا باالتریــن امتیــاز در ســطح 

ــدس  ــای مهن ــاب آق ــد. جن ــور ش کش

اشــرف ســمنانی )مشــاور مدیــر عامــل( 

ــه نمایندگــی از طــرف جنــاب آقــای  ب

دکتــر پورمنــد )مدیــر عامــل هلدینــگ 

میدکــو( تندیــس و لــوح تقدیــر مربوط 

ــد.  ــت نمودن ــزه را دریاف ــن جای ــه ای ب

شــرکتهای  از  تعــدادی  همچنیــن 

ــوالد  ــه ف ــو از جمل ــه میدک زیرمجموع

ــال  ــرآوران زغ ــان و ف ــیرجان ایرانی س

ســنگ پابدانــا موفــق بــه کســب تقدیــر 

ــه 4 ســتاره و شــرکت فروســیلیس  نام

ــتاره  ــه 2 س ــر نام ــارس تقدی ــرب پ غ

ــد.  ــت نمودن دریاف
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پنجمین کنفرانس ملی »فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران« و

 »پنجمین جایزه مسئولیت  اجتماعی مدیریت«
ــران« و  ــت بح ــرد مدیری ــا رویک ــازمانی ب ــی »فرهنگ س ــس مل ــن کنفران پنجمی
ــزه مســئولیت  اجتماعــی مدیریــت« ،  همچنیــن مراســم اعطــای »پنجمیــن جای
ــای  ــور آق ــا حض ــران و ب ــت ای ــن مدیری ــط انجم ــن، توس ــخ 7 و 8 بهم در تاری
دکتــر قاســمی رییــس محتــرم انجمــن مدیریــت ایــران و جمعــی از اســتادان و 
کارشناســان، دانشــجویان و فعــاالن حــوزه فرهنــگ ســازمانی در دانشــگاه خاتــم 

برگــزار شــد.

پــس از ســخنرانی هــای مختلــف در خصــوص جنبه هــای مختلف فرهنگ ســازمانی 
ــای  ــم اعط ــی؛ مراس ــی و تخصص ــای علم ــران و پنل ه ــئولیت اجتماعی مدی و مس
ــرکت  ــم ش ــن مراس ــد، در ای ــزار ش ــی برگ ــئولیت اجتماع ــزه مس ــن جای پنجمی
ــد در  ــت نمای ــده را دریاف ــه ش ــزه ارای ــن ســطح جای ــد باالتری ــق ش ــو موف میدک
همیــن راســتا تندیــس ســیمین ایــن کنفرانــس بــه آقــای دکتــر پورمنــد مدیــر 
عامــل محتــرم میدکــو اعطــا شــد. همچنین شــرکت هــای فــوالد بوتیــای ایرانیان، 
فــوالد ســیرجان ایرانیــان و فــوالد زرنــد ایرانیــان تندیــس برنزیــن ایــن کنفرانــس 

را دریافــت نمودنــد.
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برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش 

در تاریــخ 13 بهمــن مــاه دوره آموزشــی آشــنایی بــا مدیریــت دانــش و دانــش نویســی توســط آقــای مهنــدس غالمرضایــی بــرای کارشناســان و مدیــران مجتمــع کک و 
پاالیشــگاه زرنــد )کارخانــه کک ســازی شــماره 1( بصــورت مجــازی برگــزار شــد. 

تمدید اعتبار استانداردهای

 شرکت فوالد بوتیای ایرانیان

برگزاری جلسه کمیته توسعه مدیریت  به صورت آنالین

 با حضور نمایندگان محترم شرکت های تابعه 
در تاریــخ 12 و13  اســفند مــاه جلســه کمیتــه توســعه مدیریــت  بــه صورت 
آنالیــن بــا حضــور نماینــدگان محتــرم شــرکت هــا ی گســترش و نوســازی 
ــا،  ــه، فروســیلیس غــرب پــارس، فــرآوران زغالســنگ پابدان معــادن خاورمیان
ــان،  ــع ایرانی ــه، گســترش و نوســازی صنای مهندســی معیارصنعــت خاورمیان
ــان و  ــای ایرانی ــوالد بوتی ــان، ف ــیرجان ایرانی ــوالد س ــا، ف ــد ایرانی ــوالد زرن ف

بابــک مــس ایرانیــان برگــزار شــد. 
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ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در شرکت فروسیلیس غرب پارس

ــازمانی در  ــی س ــی تعال ــزه مل ــی جای ــاه  ارزیاب ــن م ــخ 14 و 15 بهم در تاری
شــرکت فروســیلیس غــرب پــارس در  ســطح تقدیرنامــه 3ســتاره برگــزار شــد.

جلسه الگوبرداری بانک ملی ایران از رویکردها، اقدامات و دستاوردهای مدیریت دانش در میدکو
در تاریــخ 18 بهمــن مــاه جلســه الگوبــرداری بانــک ملــی ایــران از رویکردهــا، اقدامــات و دســتاوردهای مدیریــت دانــش 

در میدکــو بصــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد.

فرآیند ارزیابی جایزه تعالی سازمانی

 در شرکت فراوران زغال سنگ پابدانا
در تاریــخ هــای30 ،29  دی مــاه  و  1 
تعالــی  جایــزه  ارزیابــی  مــاه  بهمــن 
زغــال  فــراوران  شــرکت  در  ســازمانی 
ــا حضــور مدیریــت هــای  ــا ب ســنگ پابدان

مرتبــط برگــزار شــد. 
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کسب رتبه شرکت برتر صادرات گرا 
توسط شرکت میدکو

در رتبه بندی سال 1399 شرکت 
های برتر ایرانIMI 100 ، شرکت 

میدکو موفق به کسب رتبه شرکت برتر 
صادرات گرا شد. 

تألیفات و آثار علمی همکاران

امیرحسین اخضری بابکی- امور سرمایه انسانی 
 نویسنده ی مقاالت با عناوین :

ــروی انســانی  ــرد نی ــر عملک ــع انســانی ب ــت مناب ــای مدیری ــر کارکرده 1- بررســی تاثی
ــان( ــس ایرانی ــک م ــوردی شــرکت باب ــه م )مطالع

2-بررســی تاثیرپذیــری عوامــل موثــر بــر رضایتمنــدی کارکنــان از چهــار وظیفــه اصلــی 
مدیــران منابــع انســانی در جهــت تعییــن بهینــه پــروژه هــای بهبــود )مطالعــه مــوردی 

شــرکت بابــک مــس ایرانیــان(

عباس فدایی رفسنجانی- امور بازرگانی و تدارکات
 نویسنده ی مقاالت با عناوین :

1- مــدل ریاضــی اســتوار- فــازی انتخــاب ســبد پــروژه و حــل آن بــا کمــک الگوریتــم 
تکاملــی تفاضلــی چنــد هدفــه

ــم  ــک الگوریت ــا کم ــل آن ب ــروژه و ح ــبد پ ــاب س ــتوار انتخ ــی اس ــازی ریاض 2-مدلس
NSGA2

3-Buffer allocation problem and preventive maintenance planning 
in non homogenous unreliable production lines

4- Sustainable supplier selection and order allocation: An integrated 
Delphi method, fuzzy topsis and multi-objective programming 
model.

مریم کارگر برزی- امور پشتیبانی 
 نویسنده ی کتاب با عنوان :

 تأثیر فرایند خشک کردن در پسته ی وحشی


	_GoBack
	_GoBack

