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فوالد سیرجان ایرانیان

فوالد بوتیای ایرانیانتندیس سیمین

فوالد زرند ایرانیان

مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

تندیس بلورین

بابک مس ایرانیان

فروسیلیس غرب پارس

فراوران زغال سنگ پابدانا

گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان )مانا(

گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو(

ایــن همایــش در تاریــخ 8 مهــر 99 بــا حضــور جنــاب 
آقــای دکتــر قاســمی رییــس انجمــن مدیریــت  ایــران، 
جنــاب آقــای دکتــر پورمنــد مدیرعامل شــرکت میدکو، 
ــس  ــر)Brandner( ریی ــر برندن ــای دکت ــاب آق جن
انجمــن مدیریــت  دانــش اتریــش و جمعــی از اســتادان، 
فرهیختــگان و دانش پژوهــان ایــن حــوزه برگــزار شــد 
ــی  ــت دانش ــه مدیری ــوع       » تجرب ــن موض و همچنی
شــرکت مادرتخصصــی توســعه معــادن و صنایع معدنی 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــط جن ــو« توس ــه- میدک خاورمیان

پورمنــد ارائــه گردید.

ســومین کنفرانــس بین المللــی مدیریــت  دانشــی بــا رویکــرد 
رهبــری دانشــگران بــه همــت انجمــن مدیریــت ایــران و بــا 
همــکاری انجمــن مدیریــت دانــش اتریــش و دانشــگاه خاتــم 

برگــزار شد.
حضور شرکت های تابعه هلدینگ 
میدکو در سومین کنفرانس            

بین المللی مدیریت دانشی با 
رویکرد رهبری دانشگران

)KM4D(

از دیگر شرکتهای دریافت کننده این جایزه می توان به شرکت مس سرچشمه، شرکت فناپ، شرکت هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد، شرکت گسترش 
انرژی پاسارگاد اشاره نمود.                                 

در پایان نیز گواهینامه ها و تندیس درخت دانش سومین جایزه مدیریت دانش به برگزیدگان این حوزه اهداء شد و شرکت های زیر مجموعه میدکو 
جوایز  زیر را دریافت نمودند.

اخبار توسعه مدیریت هلدینگ میدکو
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برگزاری جلسات مدیریت درس آموخته های پروژه ها

در تاریخ 22 مهرماه جلســه مدیریت درس آموخته های 
پــروژه مونتــاژ ماشــین آالت شــرکت کاراوران صنعــت 
ــد برگــزار شــد.  ــاد زرن ــه در معــدن جــال آب خاورمیان

در تاریــخ 23 مهرمــاه جلســه مدیریــت درس آموختــه 
هــای کارخانــه آهــک و دولومیــت شــرکت گســترس و 
نوســازی معــادن خاورمیانــه )ممرادکــو( برگــزار شــد. 

در تاریخ های 31 شهریور، 1و 2 مهرماه ارزیابی جایزه بهره وری ایمیدرو در ستاد هلدینگ میدکو برگزار شد.

حضور هلدینگ میدکو در  ارزیابی جایزه بهره وری ایمیدرو در ستاد هلدینگ میدکو
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در تاریخ 9 مهرماه جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی با حضور کارشناسان و اعضای انجمن بصورت ویدئو کنفرانس از شرکت های فوالد بوتیای 
ایرانیان، فوالد سیرجان ایرانیان )مجتمع های بردسیر و سیرجان(، فوالد زرند ایرانیان )مجتمع های کک سازی، کنسانتره و گندله سازی(، فروسیلیس غرب 

همدان و کارآوران صنعت خاورمیانه  برگزار شد: 

برگزاری جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی 

برگزاری جلسه انجمن خبرگی سایش و خوردگی مجتمع کنسانتره و گندله سازی سیرجان

در تاریخ 22 مهرماه جلسه انجمن خبرگی درون سازمانی سایش و خوردگی مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سازی فوالد سیرجان ایرانیان برگزار شد.
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اخبار توسعه مدیریت فوالد سیرجان ایرانیان

حضور شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیان در ارزیابی جایزه مدیریت دانش 
با رویکرد رهبری دانشــگران  و کســب تندیس ســیمین 

در ممیزی مراقبتی شرکت فوالد سیرجان توسط تیم ممیزی شرکت SGS که در تاریخ های 11 لغایت 13 شهریور ماه با 
مشارکت همکاران مجتمع های سیرجان، بردسیر و ستاد صورت گرفت،  سیستم های مدیریتی ISO14001 ،ISO9001 و 

ISO45001 مورد ممیزی قرار گرفت و گواهینامه این سیستم ها با موفقیت مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری ممیزی مراقبتی سیســتم مدیریت یکپارچه در شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیان



فعالیت های انجام شده از ابتدای سال جاری جهت شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه سیستم مدیریت انرژی سیستم مدیریت اطالعات

پــروژه پیــاده ســازی سیســتم مدیریت 
ــات )ISO27001(  از  ــت اطاع امنی
بهمــن مــاه ســاال 1398 در امــور 
فنــاوری اطاعــات  آغــاز گردیــد و هــم 
اکنــون آمــاده انجــام ممیــزی خارجــی 

مــی باشــد.

ــرژی  ــت ان ــت امنی ــتم مدیری سیس
)ISO50001(  از ســال گذشــته در 
دســتور کار امــور انــرژی قــرار گرفــت 
و تــا پایــان ســال جــاری بــرای ممیــزی 

گــردد. مــی  آمــاده  خارجــی 

پــروژه پیــاده ســازی سیســتم مدیریت 
کیفیت آزمایشــگاه )ISO17025( در 
مجتمــع ســیرجان از مــرداد مــاه ســال 
ــن  ــت. ای ــده اس ــاز گردی ــاری آغ ج
سیســتم در  ســال 1397 در مجتمــع 

بردســیر اســتقرار یافتــه اســت.

برنامه های سیستم های مدیریتی در سال 1399
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1- برگزاری جلسه افتتاحیه با حضور مدیران ارشد سازمان
2- بررسی گزارش بازخورد ارزیابی با واحدها و استخراج برنامه های بهبود

3- ثبت نام در فرآیند جایزه در سطح تقدیرنامه
4- تشکل تیم های خود ارزیابی و جمع آوری اطاعات توسط اعضای تیم

5- برگزاری کارگاه های خودارزیابی و اتفاق نظر با حضور تیم های خودارزیابی
6- برگزاری جلسه تعریف پروژه های بهبود و اقدامات بهبود

7- برنامه ریزی برای اجرای حداقل 3 پروژه بهبود
8- برگزاری جلسات کمیته راهبری تعالی
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ــه  ــدید اللحــن علی ــه ای بســیار ش ــز مقال ــورک تایم نیوی
ــرکت  ــانی ش ــع انس ــای مناب ــار نیروه ــای کاری و رفت فض
ــان،  ــی جه ــروش اینترنت ــرده ف ــن خ ــازون، بزرگتری آم
منتشــر کــرد. در ایــن مطلــب طوالنــی و مفصــل آمــازون 
بــه مثابــه شــرکتی نشــان داده شــد کــه عملکــرد و بهــره 
 وری کارکنــان را  فراتــر از ســامت و تندرســتی کارکنــان 
قــرار مــی دهــد و بــه گونــه ای آمــازون را توصیــف کردنــد 
کــه اســتاندارهای بســیار بــاال ، توقعــات زیــاد از کارمنــدان، 
فشــار کاری زیــاد، دسیســه کــردن کارمنــدان علیــه هــم 
وجــود دارد و مدیــران بــا کارکنانــی کــه بــا مشــکات عاطفــی 
ــه رو هســتند اصــا درســت  و خانوادگــی و ســامتی روب

و منصفانــه برخــورد نمــی کنند.

جــف بــزوس مدیرعامــل و بنیــان گــذار آمــازون عمومــا بــه 
صــورت مســتقیم بــه انتقــادات رســانه ای جــواب نمیدهــد، 
امــا ایــن بــار بافاصلــه بعــد از ایــن مقالــه نیویــورک تایمــز 

واکنــش نشــان داد؛
 او بــا فاصلــه زمانــی کمــی یــک ایمیــل بــه تمــام کارمنــدان 
آمــازون منتشــر کــرد. در ایــن ایمیــل در ابتــدا از کارمنــدان 
مــی خواهــد ایــن مقالــه جنجالــی تایمــز را مطالعــه کننــد. 
ســپس می خواهد هرکس از هرجای شــرکت اگر همچنین 
رفتــاری بــا نیــروی انســانی را دیــده و یــا تحمــل کــرده هرچــه 
ســریعتر بــه واحــد نیــروی انســانی یــا بــه صــورت مســتقیم بــه 

خــود جــف بــزوس پیــام دهد.

“ایــن مقالــه آمازونــی کــه مــن میشناســم یــا آمازونــی 
هایــی )بــه کارمنــد شــرکت آمازونــی گفتــه میشــود( کــه 
هــر روز بــا آنهــا کار میکنــم را توصیــف نمــی کنــد. هــر 
چقــدر هــم کــه ایــن اتفاقــات و رفتارهــا کــم و معــدود 
باشــد بازهــم قابــل قبــول نیســت و ایــن عــدم همدلــی 
بایــد بــه صفــر برســد. ” او در ادامــه افــزود: “مــن قویــا 
بــاور داری کســی کــه در چنیــن کمپانــی ای کــه کــه تایمز 
توصیــف کــرده کار کنــد قطعــا بــه جنــون مــی رســد. مــن 

خــودم از چنیــن شــرکتی خــارج خواهــم شــد.”

ســخنگوی شــرکت آمــازون نیــز اعــام کــرد کــه ” مــا در حــال 
رونمایــی از یــک روش ارزیابــی ســاالنه جدیــد هســتیم کــه 
خیلــی ســاده تــر شــده اســت و بــه جــای آنکــه بــه نقــاط ضعــف 
بپــردازد بــه نقــاط قــوت کارمنــدان توجــه میکنــد. مــا بــه تکرار 
و بهســازی برنامــه بــر مبنــای آنچــه از کارمنــدان مــان مــی 

آموزیــم خواهیــم پرداخت.”

ــدی  ــه بن ــازون از رتب ــه، آم ــات واصل ــاس گزارش ــر اس ب
کارمنــدان بــرای مشــخص کــردن کارمنــدان بــه کارمنــدان 
خــوب و بــد اســتفاده میکنــد. ایــن ترفنــد مناقشــه برانگیــز 
مدیریتــی عمومــا بــه صــورت گســترده در شــرکت هــای 
بــزرگ فنــاوری اســتفاده شــده گرچــه برخــی شــرکت هــا 

از ایــن روش دیگــر اســتفاده نمــی کنند.

حمله تند تایمز به فضای 
کاری آمازون

بازخوانی رفتار رهبران بزرگ در زمان های بحران
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انســانی و تغییر در نگرش و رویه آن، می توان نتیجه گرفت 
کــه بنیــان گــذار آمــازون بــا کنــار گذاشــتن احساســات از ایــن 
انتقــاد -کــه بســیار شــدید و غیرمنصفانــه هــم بــود- درس 
گرفــت و از آن در جهــت بهبــود شــرکت خــود کمــک گرفــت. 
ــم. ــادی بگیری ــن روحیــه مــی توانیــم درس هــای زی از ای

چــه کارمنــد باشــید و چــه مدیــر اصــال تحمــل انتقــاد 
کار راحتــی نیســت. شــما زحمــات زیــادی بــرای ایــن 
ــه  ــان و دل مای ــد و از ج ــیده ای ــرکت کش ــت و ش پس
گذاشــته ایــد؛ طبیعــی اســت کــه احســاس توهیــن بــه 
شــما دســت دهــد. امــا حقیقــت امــر ایــن اســت کــه 
ایــن انتقادهــا عمومــا بــی دلیــل و بــی پایــه و اســاس 

ــتند. ــم نیس ه
ــز  ــی و انتقادآمی ــورد منف ــا بازخ ــه ب ــما در مواجه ــذا ش ل

دو راه حــل دارید:
مــی توانیــد بــا کنــار گذاشــتن احساســات از ایــن 

موقعیــت درس بگیرید.
مــی توانیــد احساســی و عصبانــی شــوید و افســار خــود را در 

دســت احساســات قــرار دهید.
ــد  ــع شــما خواه ــه نف ــدام کار بیشــتر ب ــه نظــر شــما ک ب

بود؟

حتــی اگــر انتقــادی کــه بــه شــما مــی شــود عمدتــا بــی پایــه و 
اســاس باشــد بــاز هــم بــه شــما ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا از 
یــک منظــر دیگــر بــه مســئله نــگاه کنیــد و از چشــم دیگــران 
شــرایط را بررســی کنیــد. تصریــح میکنــم کــه نمــی خواهــم 
طرفــدار انتقــادات تخریبــی و بــی اســاس باشــم امــا اگــر 
پاســخ شــما از ســر همدلی و تعقل باشــد چه بســا شــخص 
مــورد انتقــاد بتوانــد از ایــن مســئله و مناقشــه منتفــع شــود.

امــا بــه هــر حــال اگــر ایــن انتقــادات شــدید و منفــی بــه 
ســمت شــما روانه شــده اســت دســت روی دســت نگذارید و 
بــه ایــن فکــر نکنیــد کــه ایــن تخریــب بــا احساســات و افــکار 
شــما چــه کار کــرد؟ در عــوض احساســات را کنــار بگذاریــد و 

از خــود بپرســید:
ــود  ــم خ ــای تی ــرای ارتق ــورد ب ــم از بازخ ــور میتوان چط

اســتفاده کنم؟
چطــور مــی توانــم بــا کنــار گذاشــتن احساســاتم 
ببــرم؟ را  اســتفاده  نهایــت  متفــاوت  نــگاه  ایــن  از 

ــار ش در  ــزوس و رفت ــف ب ــد از ج ــعی کنی ــم س ــما ه ش
ــازید. ــاب بس ــکوی پرت ــک س ــی ی ــادات منف ــال انتق قب

چــه نکتــه ای مــی تــوان از کار جــف بــزوس 
برداشــت کرد؟

مدیــر و بنیــان گــذار آمــازون بــا ایــن حرکــت هــوش هیجانــی 
ــی در زمینــه پاســخ دادن و بازخــورد دادن از  بســیار باالی
خــود بــه نمایــش گذاشــت. از ابتــدا اینکــه جــف بــزوس بــه 
ســرعت بــه ایــن اتهامــات واکنــش نشــان داد بســیار جالــب 
بــه نظــر مــی رســد. جــف بــزوس عمومــا در مقابــل ایــن 
قبیــل انتقــادات بــه آمــازون ســکوت مــی کنــد. )در نقطــه 
مقابــل،  واکنــش دیرهنــگام و منفعانــه یکــی از شــرکت هــای 
برتــر در حــوزه فنــاوری در قبــال مطلــب یکــی از نشــریات  
منجــر بــه کاهــش شــدید ارزش ســهام ایــن شــرکت گردیــد(

جــف بــزوس ایــن انتقــاد را بســیار غیرمنصفانــه و مغرضانــه 
دانســت. )“مــن ایــن آمازونــی کــه توصیــف شــد را نمــی 
ــازون  ــدان آم ــه تمــام کارمن ــه ای ب ــا در نام شناســم”( ام
ــد و  ــب تایمــز را بخوانن ــن مطل ــا خواســت اول ای او از آنه
اگــر مــورد مشــابهی دیدنــد بــه واحــد منابــع انســانی خبــر 
دهنــد. او در مواجهــه بــا ایــن انتقــاد اصــا فــرار نکــرد و بــا 

آغــوش بــاز بــه اســتقبال آن رفت.

انتقــاد تایمــز جــف بــزوس را نابــود نکــرد، او را قوی تــر کــرد.

بــا ایــن پاســخ و اعــام در راه بــودن تغییــرات در واحــد منابــع 
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بازرســی فنــی قطعــات و تجهیــزات نیــاز بــه شــناخت 
وآگاهــی کامــل از نحــوه عملکــرد تجهیــز دارد. یکــی از 
نقاطــی کــه مــورد بازرســی قــرار گرفــت واحــد کــوره 
متحــرک مــی باشــد کــه شــامل 172 پالــت حامــل 
مــواد اســت. پالــت هــا بــر روی ســطح ریلــی در حــال 
ــغ  ــت بال ــر پال ــی باشــد و وزن ه ــت پیوســته م حرک
ــه  ــت حمــل گندل ــه پال ــی باشــد. وظیف ــن م ــر 8 ت ب
ــت  ــت . هرپال ــوره اس ــت درون ک ــت پخ ــام جه خ
شــامل قطعــات فــوالدی مقــاوم بــه حــرارت بــه وزن 
تقریبــی 4 کیلــو گــرم بــه نــام گریــت بــار مــی باشــد. 
ــار پوشــیده اســت  ــت ب ــدد گری ــت از 324 ع ــر پال ه
ــه در  ــتند ک ــی هس ــده های ــا دارای زائ ــت باره . گری
زمــان قــرار گرفتــن گریــت بــار هــا در کنــار هــم بــر 
روی پالــت باعــث ایجــاد فاصلــه هوایــی بیــن آن هــا 
ــور  ــی جهــت عب ــه هوای ــن فاصل ــه از ای ــی شــود ک م
جریــان هوایــی تولیــد شــده توســط فــن هــا جهــت 
پخــت بهتــر مــواد اســتفاده مــی شــود. در کار خانــه 
گندلــه ســازی ســیرجان جهــت پخــت گندلــه خــام 
ابتــدا ســطح پالــت توســط  گندلــه پختــه تولیــد شــده 
بــه ارتفــاع بیــن 8 تــا 25 ســانتی متــر بــر روی گریــت 
بارهــا پوشــیده مــی شــود ســپس گندلــه خــام بــرروی 
ــا جهــت فرآینــد  ــه پختــه ریختــه مــی شــود ت گندل
پخــت وارد کــوره شــوند و ایــن چرخــه ادامــه پیــدا مــی 
کنــد تــا بعــد از تخلیــه بــار تولیــدی مقــداری از گندلــه 
هــای  پختــه درون فاصلــه فاصلــه هوایــی بیــن گریــت 
بــار هــا کــه جهــت عبــور جریــان هوایــی جهــت پخــت 

گندلــه مــی باشــد قــرار مــی گیــرد و آن هــا را مســدود 
ــن و  ــه فای ــن گندل ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــد. ب ــی کن م
دفرمــه در بیــن گریــت بــار هــای ماشــین پالــت عــدم 
هوادهــی باعــث خفگــی کــوره حیــن کار مــی شــود. در 
ایــن میــان تجهیــز ی بنــام  RAPPING DEVICE وجــود 
دارد کــه تشــکیل شــده از 6 عــدد ســر چکشــی کــه بــه 
صــورت مــداوم بــر ســطح گریــت بــار هــا ضربــه  وارد 
مــی کنــد . تاگندلــه هــا از میــان گریــت بــار هــا ریــزش 
کنــد تــا از خفگــی کــوره جلوگیــری شــود درســال 98 
 RAPPING DEVICEبــه دلیــل راندمــان پاییــن تجهیــز
باعــث خفگــی کــوره شــد و عمــل هوادهــی بــه دلیــل 
مســدود شــدن مســیرجریان هوایــی انجــام نمــی شــد 

کــه باعــث عواملــی همچــون مــوارد زیــر مــی شــد: 
1- خــروج گندلــه عــذاب از کــوره بــه دلیــل
ــده ــک کنن ــای خن ــن ه ــب ف ــی مناس ــدم هواده ع
2- عــدم تولیــد و رفتــن بــه شــرایط کیــس

به دلیل خفگی کوره	 
به دلیل تعویض گریت بارهای شکسته 	 

 3- از ســال 98 بــرای رفــع ایــن مهــم از 2 نفــر نیــروی
ــا  ــد ت ــتفاده ش ــیفت اس ــر ش ــی در ه ــت صنعت نظاف
بــا پتــک و چکــش بــا ضربــه زدن بــه گریــت بــار هــا 
باعــث ریــزش مــواد شــوند. کــه ضربــه زدن ناشــیانه و 
ــه دلیــل خســتگی  باعــث آســیب  ــر یکنواخــت ب غی
ــار هــا مــی شــود و گاهــا باعــث  ــت ب ــر گری جــدی ب
شکســتگی گریــت بارهــا مــی شــود کــه جهــت تعویض 

آن هــا بایــد تولیــد متوقــف و زمــان بــر مــی باشــد.

RAPPING DEVICE بازرسی و بهبود 

دانشکاران: امین معتمد - علی عابدی - میثم جانی پور

همانطور که مشاهده می کنید وجود فاصله بین سرهای چکشی وضربه زدن به یک نقطه تمامی گریت بارهای موجود روی پالت قرار نداده 
وموجب گرفتگی مابین گریت بارهای ضربه نخورده وخفگی کوره می شود. 

همه سرهای چکشی در 
گرفتگی مابین گریت یک راستا قرار دارند 

بارها مشهوداست
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الزم بــه ذکــر اســت در تاریــخ 1398/6/3 طــرح 
اصاحــی آن در ســامانه مدیریــت دانــش  ارائــه 
RAPPING گردیــد، در ایــن طــرح بــا بررســی تجهیــز
DEVICE موجــود متوجــه شــدیم 6 ســر چکشــی دارد 
کــه بــا فاصلــه نســبت بــه هــم بــر ســطح گریــت بارهــا 
ضربــه مــی زننــد کــه ضربــه نــزدن بــه تمــام ســطح 
ــه  ــل فاصل ــه دلی ــت ب ــای پال ــار ه ــت ب ــطح گری س
هوایــی بیــن ســرهای چکشــی  یکــی از دالیــل پاییــن 
ــار  ــت ب ــام گری ــی باشــد. و تم ــان آن م ــودن راندم ب
هــا تحــت تاثیــر ضربــه قــرار نمــی گیرنــد کــه بــرای 
جبــران ایــن مشــکل و عــدم پوشــش ســرهای چکشــی 
ــه زدن اســتفاده مــی  از نیــروی انســانی جهــت ضرب
شــود در اکثــر شــرکت هــای گندلــه ســازی عمومــا 
از 2 تجهیــز RAPPING DEVICE اســتفاده مــی شــود. 

ــی  ــتم RAPPING DEVICE کمک ــر در سیس ــا تغیی ب
میتــوان بــه حــل ایــن مســئله پرداخــت در ایــن طــرح 
بجای اســتفده از 6 ســر چکشــی با پهنای کم از 4 ســر 
چکشــی بــا پهنــای کشــیده مــی تــوان اســتفاده کــرد 
کــه در زمــان ضربــه زدن بــر روی کل گریــت بارهــا بــه 
صــورت یکنواخــت تاثیــر گــذار باشــد و از میــان تمــام 
گریــت بــار هــای موجــود ریــزش گندلــه صــورت گیرد.

بــه  آن  بــودن  بخــش  اثــر  شــواهد  از 
کــرد: اشــاره  تــوان  مــی  زیــر  مــوارد 
ــه ــری از ضرب ــو گی ــروی انســانی و جل 1- حــذف نی
ــا ( ــار ه ــت ب ــتن گری ــدم شکس ــیانه ) ع زدن ناش
ــام ــی انج ــه خوب ــی ب ــوا ده ــه ه ــی ک 2- در صورت

نشــود مجبــور بــه کاهــش تولیــد بــه دلیــل پاییــن 
ــا  ــویم ت ــی ش ــا م ــه ه ــت گندل ــت پخ ــودن کیفی ب
گندلــه هــای تولیــدی بــا کیفیــت بیشــتری تولیــد 
 RAPPING DEVICE ــز ــب تجهی ــا نص ــه ب ــوند ک ش
ــوان  ــی ت ــه و م ــاال رفت ــان کاری آن ب ــی راندم کمک
ــا کیفیــت و میــزان بیشــتر تولیــد کــرد.  ــه را ب گندل
بــه رســیدن  آســیب  از  جلوگیــری   -3

بــاالی  دمــای  دلیــل  بــه  دیگــر  تجهیــزات 
گندلــه هــادی مــذاب ) مثــال : بلــت هــا (

 RAPPING در بازدیــد روز هــای اخیــر از تجهیــز
ــرهای  ــر از س ــه 3 س ــدیم ک ــه ش DEVICE   متوج
چکشــی بــه دلیــل شکســته شــدن تجهیــز 
از مــدار فعالیــت خــارج شــده انــد و ایــن نیــز 
راندمــان را بیــش از قبــل کاهــش مــی دهــد.

امیــد اســت بــا تعمیــر تجهیــز کنونــی و نصــب تجهیــز 
ــت  ــرح مدیری ــه در ط ــار آن ک ــده در کن ــاح ش اص
دانــش تاریــخ 1398/6/3 آمــده اســت بتــوان 
گندلــه  ی بــا کیفیــت و کمیــت بیشــتر تولیــد کــرد.

با تغییر سیستم به صورت باال باعث عملکرد بهتر تجهیز Rapping Device می شویم.

ایجاد سرچکشی عریض و 
کشیده با فواصل رعایت شده 

از یکدیگر
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عملکــرد بــرج هــای خنــک کننــده مداربســته ) مدار بســته ( دقیقا 
هماننــد بــرج هــای مــدار بــاز مــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه نــوع 
تمــاس بیــن آب و هــوا بــه صــورت غیــر مســتقیم مــی باشــد و آب 
بــرای خنــک شــدن بــه صــورت غیــر مســتقیم در تماس بــا هوا قرار 

. د می گیر
ــش  ــوزه کاه ــته در ح ــدار بس ــای م ــاور ه ــگ ت ــت کولین مزی
مصــرف آب، در بــازه ســالیانه قابــل توجیــه اســت. طــی 
ــده  ــک کنن ــرایط آب خن ــی ش ــی تخصص ــزارش فن ــن گ ای
 )Sisco(واحــد فوالدســازی بردســیر QW مــدار بســته
ــر در آب  ــای موث ــرد و پارامتره ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس م
ــاده  ــزان PH ، ماهیــت و غلظــت م خنــک کننــده از قبیــل می
ــق در  ــت تزری ــی جه ــد خوردگ ــاده ض ــر م ــده ، تغیی بازدارن
ــن  ــدات جایگزی ــازی )مولیب ــته فوالدس ــدار بس ــگ م کولین

ــه اســت.  ــورد بررســی و تحلیــل قرارگرفت ــت( م نیتری
ــرای  ــی ب ــن شــرایط عملیات ــن بهتری ــزارش همچنی ــن گ درای
رســیدن بــه باالتریــن راندمــان آب خنــک کننــده و کاهــش نــرخ 

خوردگی برای این کولینگ بیان شــده اســت.

ــد از  ــی بای ــود آب کاف ــدم وج ــت ع ــه عل ــه ب ــی ک در مناطق
ــک  ــرج خن ــود از ب ــری نم ــر بیشــتر جلوگی ــاف آب و تبخی ات
کننــده مــدار بســته اســتفاده مــی گــردد. در ایــن دســته آب 
ــای  ــه ه ــا از لول ــگ ه ــور از پکین ــن( بجــای عب ــا روغ ــرم )ی گ
پــره دار کــه بــا هــوای ســرد در تمــاس مــی باشــد عبــور کــرده 
 )Heat Exchanger( ــه ای ــای صفح ــدل ه ــط مب ــا توس و ی

ــک می گردد. ــرد خن ــیال س ــط س توس
مزیــت کولینــگ مــدار بســته نســبت بــه کولینــگ مــدار بــاز، 
ــه  ــث صرف ــر باع ــن ام ــر اســت. همی ــودان و تبخی ــتن بل نداش
ــت در  ــن اس ــی ممک ــود. خوردگ ــرف آب می ش ــی در مص جوی
ــود، از  ــف ایجــاد ش ــای مختل ــدادی از مکانیســم ه نتیجــه تع
جملــه واکنــش بــا اکســیژن، ســلول هــای گالوانیکــی خوردگــی 
ــوالد ضــد  ــدی ف ــر مشــابه، واکنــش کلری ــزات غی ناشــی از فل

ــی میکروبی. ــگ و خوردگ زن
رســوبات  بیشــتر  کلــی،  قاعــده  یــک  عنــوان  بــه 
تشــکیل شــده در آب و خوردگــی موجــود در سیســتم را 
مــی تــوان بــا شــاخص RSI و LSI پیــش بینــی کــرد.

هنگامــی کــه بــا ایــن اصــل مواجــه مــی شــوید، بــه 
یــک بازدارنــده خوردگــی خــوب کــه بــا پارامترهــای 
ــازگاری  ــن س ــک ک ــتم خن ــورژی سیس ــیمیایی آب و متال ش
داریــد.  نیــاز  آن  دوزیــج  مناســب  کنتــرل  بــا  دارد 

فوالدســازی: 3  )QW( بســته  مــدار  کولینــگ 
وظیفــه  مداربســته  کولینــگ  آب  کلــی  بطــور 
خنــک کاری قالب هــای مســی ریختــه گــری و بازوهــای 
الکتریکــی الکتــرود بــا جریــان بــاال را بــر عهــده دارد.

حجــم آب در گــردش ایــن کولینــگ 1800 مترمکعــب می باشــد. 
حجــم بیشــتر ایــن آب جهــت خنــک کاری قالب هــای مســی 
کــه 900 مترمکعــب اســت و مابقــی آن بــه بازوهــای الکتریکــی 
EAF و LF ارســال می شــود. آب جبرانــی جهــت آبگیــری ایــن 
کولینــگ توســط RO می باشــد کــه معمــوالً بــه دلیــل بســته 
ــا  ــتی از آب ب ــن بایس ــودان و دری ــتن بل ــدار و نداش ــودن م ب

کیفیــت اســتفاده شــود.
ــای  ــگ ه ــی در کولین ــرخ خوردگ ــد ن ــه میدانی ــور ک  همانط
ــت  ــت)RO( اس ــا کیفی ــا ب ــه آنه ــه آب تغذی ــته ک ــدار بس م
نســبت بــه رســوبگذاری بســیار باالتراســت، بــه همیــن 
دلیــل جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه اجــزاء فلــزی 
ــده و  ــک کنن ــرج خن ــتم ب ــه در سیس ــکار رفت ــای ب و آلیاژه
 Anti( ــاده شــیمیایی و موادضدخوردگــی ــق م انتخــاب وتزری
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــب از اهمی Corrosion( مناس
آب گردشــی مــدار بســته QW فوالدســازی در مبــدل حرارتــی 
ــردد.  ــک می گ ــاز CT 01 خن ــدار ب ــط آب م ــه ای توس صفح
ــادی صفحــات  ــا اســتفاده از تعــداد زی ــی ب ــن مبــدل حرارت ای
ــتیل  ــتنلس اس ــوالً اس ــا معم ــس آنه ــه جن ــازک، ک ــزی ن فل
می باشــد کــه موجــب تبــادل حــرارت بــاال بیــن ســیال 
ــدل  ــوع مب ــن ن ــرد ای ــاس عملک ــود. اس ــرد می ش ــرم و س گ
بــه ایــن شــکل اســت کــه از دو جهــت مخالــف ســیال ســرد و 
ــورت  ــه ص ــده ب ــیاالت وارد ش ــوند. س ــدل می ش ــرم وارد مب گ
ــا  ــد و ب ــان می یابن ــزی جری ــن صفحــات فل ــان بی ــی در می یک
یکدیگــر تبــادل گرمــا می کننــد. )تصاویــر شــماره هــای1و 2(

Heat Exchanger  تصویر شماره 1: مبدل حرارتی صفحه ای

چکیده

  مقدمه

روش تحقیق

بررسی، تحلیل و جایگزینی ماده ضدخوردگی پایه مولیبدات 
بجای نیتریت  در کولینگ مدار بسته QW فوالدسازی

دانشکاران: سید میثم هاشمی  - امین کوچکی
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ــن  ــک ک ــیکل های خن ــتم ها وس ــول در سیس ــور معم ــه ط ب
مــدار بســته از مــواد ضدخوردگــی آنــدی نظیــر ســدیم نیتریــت 

ــود. ــتفاده می ش ــت اس ــداول اس ــیار مت ــه بس NaNo2 ک
ــد از اکســید  ــه محافــظ در آن ــا تشــکیل یــک الی ــواد ب ــن م  ای
شــدن فلــز در واکنــش اکسیداســیون جلوگیــری می کنــد. ایــن 
مــواد کارایــی بســیار مناســبی در محافظــت از لولــه و مخــازن 
ــوع  ــی غلظــت پاییــن ایــن ن فلــزی ازخــود نشــان می-دهدول
ــر  ــا اث ــه تنه ــه ن ــان لول ــیال درجری ــی در س ــاده ضدخوردگ م
ضدخوردگــی نــدارد بلکــه ســبب می شــود کــه کلیــه پتانســیل 
خوردگــی درمحل هایــی کــه پوشــش دهــی مناســب توســط 
ــده  ــد. پدی ــاق بیافت ــت، اتف ــداده اس ــدی رخ ن ــول آن محل
ــواد  ــن م ــم ای ــق ک ــی تزری ــرات جانب ــی از اث Pitting موضع
بــه درون خطــوط لولــه یــا مخــازن فلــزی اســت. بــا توجــه بــه 
اســتفاده از موادشــیمیایی ضدخوردگــی آنــدی در ســیتم های 
مــدار بســته، توجــه بــه مــوارد ذیــل در بکارگیری از موادشــیمیای 

حــاوی ســدیم نیتریــت حائــز اهمیــت اســت:
- میــزان غلظــت ومقــدار تزریــق ماده هــای شــیمیایی 
ــری  ــه جلوگی ــوط ب ــد مرب ــت در مقاص ــدیم نیتری ــاوی س ح
ازخوردگــی بســیار در راندمــان واثربخشــی آن موثراســت. 
میــزان دقیــق غلظــت مــورد نیــاز ســدیم نیتریــت در دماهــای 
مختلــف توســط کارخانــه تولیدکننــده در زمینــه بهســازی آب 
 300 ppm ــر از ــای کمت ــی غلظت ه ــود، ول ــخص می ش مش
ــدارد  ــه تنهــا تاثیــرات ضدخوردگــی ن ایــن مــاده شــیمیایی ن
بلکــه اثــر خوردگــی را نیــز بیشــتر می کنــد. از ایــن رو اســتفاده 
ــاال در  ــا ریســک ب ــاده ضدخوردگــی ب ــوان یــک م ــه عن از آن ب
صنایــع شــناخته می شــود. در غلظت هــای پاییــن ســدیم 
ــطحی  ــب س ــی مناس ــش ده ــدم پوش ــل ع ــه دلی ــت ب نیتری
ــک  ــش گالوانی ــی واکن ــی ط ــطوح داخل ــد، س ــش آن در بخ
دچــار Pitting می شــوند و در غلظت هــای بســیار بــاالی 
ســدیم نیتریــت نیــز آســیب بــه آب بندهــای سیســتم خنــک 

شــد. خواهــد  کننــده 
- میــزان فعالیــت میکروبیولــوژی آب موجــود درسیســتم خنــک 
کننــده از عوامــل مخــرب درعملکــرد مناســب ســدیم نیتریــت 
ــیون  ــده نیتریفیکاس ــای ایجادکنن ــود باکتریه ــد. وج می باش
ــروژن  ــاک ونیت ــرات، آمونی ــه نیت ــت ب ــل نیتری ــبب تبدی س
می شــود لــذا ســنجش فعالیــت میکروبیولوژیــکال آب سیســتم 

ــیمیایی  ــاده ش ــب م ــدار مناس ــق مق ــده و تزری ــک کنن خن
بایوســاید غیــر اکســیدکننده بســیار بــا اهمیــت اســت.

- میــزان فعالیــت میکروبیولــوژی آب موجــود درسیســتم خنــک 
کننــده از عوامــل مخــرب درعملکــرد مناســب ســدیم نیتریــت 
ــیون  ــده نیتریفیکاس ــای ایجادکنن ــود باکتریه ــد. وج می باش
ــروژن  ــاک ونیت ــرات، آمونی ــه نیت ــت ب ــل نیتری ــبب تبدی س
می شــود لــذا ســنجش فعالیــت میکروبیولوژیــکال آب سیســتم 
ــیمیایی  ــاده ش ــب م ــدار مناس ــق مق ــده و تزری ــک کنن خن
بایوســاید غیــر اکســیدکننده بســیار بــا اهمیــت اســت.

- تنظیــم pH بــرای حصــول عملکــرد مناســب ســدیم 
بــازه  بهتریــن  اســت.  تاثیرگــذار  ازعوامــل  نیتریــت 
pH بــرای حداکثرســازی راندمــان 8 تــا 10 می باشــد.

- همزمانی اســتفاده از ســدیم نیتریت و بایوســاید اکســیدکننده 
ســبب افزایــش خوردگــی در مــدار بســته خواهــد شــد. وجــود 
مــواد شــیمیایی کاهــش دهنــده نظیرســدیم ســولفیت 
رابــه دنبــال  نیتــرات  بــه  نیتریــت  وهیدرازین،تبدیــل 
داشــته وکارایــی موادضدخوردگــی راکاهــش می دهــد.

ــای  ــی در مداره ــداف ضدخوردگ ــر اه ــه حداکث ــتیابی ب -دس
بســته آب خنــک کــن بــدون پایــش مســتمر کیفیــت 
ــد. ــر نمی باش ــده میس ــک کنن ــی آب خن ــیمیایی و فیزیک ش

 Ec رفتــن  بــاال  محدودیــت  کــه  سیســتم هایی  در   -
شــیمیایی  مــاده  از  می گــردد  پیشــنهاد  دارد  وجــود 
شــود. اســتفاده  دیگــری  آنــدی  ضدخوردگــی 

ــدار  ــتم م ــازی در سیس ــه فوالدس ــدازی کارخان ــل راه ان اوای
ــاده  ــته از م ــیکل های مداربس ــول س ــق معم ــته QW طب بس
ضدخوردگــی آنــدی بــا پایــه ســدیم نیتریــت اســتفاه می شــد. 
محــدوده مجــاز Ec تعریــف شــده در دســتورالعمل بــرای 

ایــن سیســتم زیــر µs/cm 500 می باشــد.
پــس از تزریــق ایــن مــاده ضدخوردگــی درمــدار بســته Ec آب 
بــاال رفتــه و همینطــور بــه دلیــل وجــود اکســیژن محلــول در آب 
و مشــکل میکروبــی، نیتریــت No2 بــه نیتــرات No3 تبدیــل و 
میــزان تزریــق مــاده شــیمایی ضدخوردگــی افزایــش مــی یافــت.

پــس از بررســی های انجــام شــده ایــن نتیجــه حاصــل 
شــد کــه مــاده ضدخوردگــی پایــه ی ســدیم مولیبــدات 
جایگزیــن مــاده ضدخوردگــی ســدیم نیتریــت گــردد. 

Heat Exchanger  تصویر شماره 2: مبدل حرارتی صفحه ای
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پــس از تزریــق ایــن مــاده ضدخوردگــی درمــدار بســته Ec آب 
بــاال رفتــه و همینطــور بــه دلیــل وجــود اکســیژن محلــول در آب 
و مشــکل میکروبــی، نیتریــت No2 بــه نیتــرات No3 تبدیــل و 
میــزان تزریــق مــاده شــیمایی ضدخوردگــی افزایــش مــی یافــت.

پــس از بررســی های انجــام شــده ایــن نتیجــه حاصــل 
شــد کــه مــاده ضدخوردگــی پایــه ی ســدیم مولیبــدات 
جایگزیــن مــاده ضدخوردگــی ســدیم نیتریــت گــردد.

 Na2MoO4 مزیت هــای اســتفاده از ســدیم مولیبــدات 
-بــه خوبــی از خوردگــی فــوالد جلوگیــری می کند.

درون  آب  کــه  زمانــی  تــا  و  دارد  باالیــی  -مانــدگاری 
سیســتم مصــرف نشــود اســتفاده از ســدیم مولیبــدات 

جایگزیــن نیــاز نیست.

-برخــاف نیتریــت، مولیبــدات نمی توانــد بــه عنــوان خــوراک 
ــن  ــود. بنابرای ــذف ش ــی ح ــودات میکروب ــذی موج ــاده مغ وم

مشــکات میکروبیولوژیــک ایجــاد نمــی کند.

-اگرچــه در چنــد ســال اخیــر هشــدارهایی در مــورد 
تخلیــه مولیبــدات در سیســتم های فاضــاب شــهری داده 
ــه  ــده ای در زمین ــکات عم ــدات مش ــا مولیب ــت ام ــده اس ش

زیســت محیطــی ایجــاد نمی کند.
مســیر آب گردشــی مــدار بســته QW در قالــب هــای ریختــه گری 
کــه جنــس آنهــا از مــس می باشــد در جریــان اســت. کنتــرل 
خوردگــی آلیــاژ مــس از اهمیــت باالیــی برخــوردار و مســتلزم 
تعیین و تزریق ماده ی ضدخوردگی مناســب اســت که معموالً از 

ماده تــری آزول اســتفاده می شــود.

بنزوتری ازول از واکنش بین اورتو فنیلن دی آمین ، سدیم نیتریت و اسید استیک سنتز می گردد. برای بهبود انجام واکنش 
آن را در دما های 5 الی 10 درجه و در حمام التراسونیک انجام می دهند. شرح کلی این فرایند به صورت زیر می باشد:

همانطــور کــه در دو شــکل ریــز مشــاهده مــی شــود تنهــا تفــاوت 
ایــن دو مــاده داشــتن گــروه متیــل در TTA مــی باشــد کــه همیــن 
امــر موجــب تفــاوت هــای فیزیکــی و شــیمیایی ایــن دو ترکیــب 
گشــته اســت . TTA دارای بویــی خــاص و بــه صــورت گرانولــه 
و بــه رنــگ قهــوه ای مایــل بــه زرد تــا قهــوه ای روشــن موجــود 
مــی باشــد. BTA بــی بــو، ســفید و یــا قهــوه ای مایــل بــه زرد 
روشــن اســت و بــه صــورت پــودر هــای کریســتالی موجــود اســت. 
محلــول هــر دو مــاده در آب تولیــد اســید ضعیــف مــی نمایــد. 

ppm میــزان اســتاندارد ازول در آب گردشــی می بایســت بیــن
ــری  ــز و اندازه گی ــن آنالی ــردد. بنابرای ــرل گ ــا ppm 3 کنت 1 ت
ــورد دارد  ــس برخ ــاژ م ــا آلی ــه ب ــی ک ــای صنعت ازول در آب ه
بســیار مهــم می باشــد. در آزمایشــگاه آب مجتمــع د بردســیر 
ــتاندارد  ــات اس ــرح عملی ــتورالعمل، ش ــن دس ــدف تدوی ــا ه ب
مربــوط بــه انــدازه گیــري میــزان بنزوتــری آزول، تولیــل تــری 
ــته  ــاز و بس ــدار ب ــگ م ــاي کولین ــدات در آب ه آزول و مولیب

ــار ایــن آزمون هــا انجــام شــد. ــرای اولیــن ب ایــن مجتمــع ب

غلظــت تعییــن شــده و مجــاز مــاده ضدخوردگــی نیتریــت در خنــک کن هــای مــدار بســته نبایــد کمتــر از ppm 300 کنتــرل گــردد، 
امــا غلظــت مجــاز مــاده ضدخوردگــی مولیبــدات بیــن 90 تــا ppm 150 تعریــف شــده اســت. اگــر در سیســتم مــدار بســته ای مصــرف 
آب و بلــودان نداشــته باشــد نیــاز بــه تزریــق مولیبــدات بــه آب در گــردش نیســت و میــزان غلظــت مولیبــدات اُفــت نخواهــد کــرد.

از زمان جایگزینی ماده ســدیم مولیبدات بجای نیتریت، نرخ خوردگی کوپن کربن اســتیل و کوپن مس در مدار بســته QW همواره 
در محدوده ی )Excellent( گزارش شــده اســت.

بحث و نتیجه گری
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IQ یــا EQ کدامیــک در موفقیــت فــرد در زندگــی 
اهمیــت بیشــتری دارد؟ ایــن ســوال باعــث ایجــاد 
ــی  ــب هوش ــت ضری ــورد اهمی ــش در م ــک چال ی
ــال  ــول 30 س ــی )EQ( در ط ــوش هیجان )IQ( و ه
ــن  ــه ای ــه  ک ــوی ک ــه نح ــت، ب ــده اس ــر ش اخی
دو مفهــوم را در مقابــل هــم قــرار می دهــد.

طرفــداران نظریــه ضریــب هوشــی اعتقــاد دارنــد 
کــه ضریــب هوشــی یــا همــان IQ  مهمتریــن نقــش 
را در تعییــن میــزان موفقیــت فــرد دارد.  در مقابــل 
ــاع  ــی دف ــوش هیجان ــه ه ــه از نظری ــرادی  ک اف
ــنده و  ــن ، نویس ــل گلم ــون  دانی ــد همچ می کنن
روانشــناس معتقدند که EQ از اهمیت بیشــتری در 
موفقیــت فــرد برخــوردار اســت وی در کتــاب خــود 
ضمــن تعریــف هــوش هیجانــی اظهــار داشــت کــه 
هــوش هیجانــی از ضریــب هوشــی مهمتــر اســت. 
ــای  ــه معیاره ــد ک برخــی از روانشناســان معتقدن
اســتاندارد هــوش )یعنــی نمــرات ضریــب هوشــی( 
بســیار محــدود هســتند و دامنــه ای کامــل از هــوش 
انســان را شــامل نمی شــود.به عنــوان مثــال ، هــوارد 
گاردنــر ، روانشــناس، بیــان کــرد کــه هــوش یــک 
ــنهاد  ــل آن، پیش ــت. در مقاب ــرف نیس ــی ص توانای
می کنــد کــه در واقــع چندیــن هــوش وجــود دارد 
و هــر فــرد ممکــن اســت در تعــدادی از ایــن زمینــه 
هــا دارای نقــاط قوتــی باشــد. حــال ایــن ســوال پیش 
ــد؟ ــت می گوین ــروه درس ــدام گ ــه ک ــد ک می آی

ــتی  ــوال اول بایس ــن س ــه ای ــواب دادن ب ــرای ج ب
ــی  ــب هوشــی و هــوش هیجان بپرســیم کــه  ضری
ــوند؟ ــی ش ــش م ــری و آزمای ــدازه گی ــه ان چگون

ضریــب هوشــی یــا IQ، عــددی اســت کــه از یــک 
ــد. در  ــت می آی ــه دس ــتاندارد ب ــوش اس ــت ه تس
ــا  ــرات ب ــی، نم ــب هوش ــی ضری ــای اصل آزمون ه
تقســیم ســن روانــی فــرد بــر ســن تقویمــی و ســپس 
ضــرب آن عــدد در 100 محاســبه می گــردد. 
بنابرایــن، یــک کــودک بــا ســن ذهنــی 15 و ســن 
تقویمــی 10 مــی توانــد ضریب هوشــی 150 داشــته 
ــب  ــای ضری ــون ه ــتر آزم ــروزه در بیش ــد. ام باش
هوشــی نمــرات، بــا مقایســه نمــره آزمــون دهنــده 
بــا میانگیــن نمــرات ســایر افــراد در همــان گــروه 
ســنی محاســبه می شــود. . ضریــب هوشــی شــامل 
توانایی هایــی از جملــه مــوارد زیــر می باشــد:

1-  پردازش بصری و مکانی
2- شناخت

3- استدالل لحظه ای
4- حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت

5- استدالل کمی
ــرد در درک،  ــی ف ــه توانای ــی)EQ( ب هــوش هیجان
ــراز احساســات اشــاره دارد.  ــی و اب کنتــرل ، ارزیاب

ــالووی، و  ــر س ــر و پیت ــان مای ــد ج ــی مانن محققان
ــن،  ــل گلم ــد دانی ــندگانی مانن ــن نویس همچنی
ــان داده  ــی را نش ــوش هیجان ــی از ه ــه های جنب
انــد و آن را بــه موضوعــی جــذاب در زمینــه 
ــا آمــوزش  هــای مختلــف از مدیریــت بازرگانــی ت
ــی  ــر توانای ــی ب ــوش هیجان ــد. ه ــل نمودن تبدی
دارد: تمرکــز  زیــر  مــوارد  از جملــه  هایــی 

1- شناسایی احساسات
2- ارزیابی احساس دیگران
3-  کنترل احساسات خود
4- درک احساس دیگران

5- استفاده از احساسات برای تسهیل ارتباطات
6- ارتباط با دیگران

حــال ایــن ســوال پیــش مــی آیــد 
اســت؟ تــر  مهــم  یــک  کــدام  کــه 
ــه عنــوان  در برهــه ای از زمــان، ضریــب هوشــی ب
ــد.  ــی میش ــت تلق ــی موفقی ــده اصل ــن کنن تعیی
تصــور بــر ایــن بــود کــه افــراد بــا ضریــب هوشــی بــاال 
یــک زندگــی همــراه بــا موفقیــت دارنــد. ضریــب 
ــم  ــر مه ــی از عناص ــوان یک ــه عن ــوز ب هوشــی هن
ــورد  ــژه در م ــه وی موفقیــت شــناخته می شــود ، ب
پیشــرفت تحصیلــی. افــرادی کــه ضریــب هوشــی 
باالیــی دارنــد بــه طــور معمــول در مدرســه عملکــرد 
بهتــری دارنــد ، اغلــب درآمــد بیشــتری کســب مــی 
کننــد و بــه طــور کلــی افــراد ســالم تــری هســتند
ــد  ــمندان دریافتن ــی از دانش ــال، برخ ــن ح ــا ای ب
ــرای موفقیــت  ــاال هیــچ تضمینــی ب کــه هــوش ب
ــت  ــن اس ــن ممک ــد. همچنی ــی نمی باش در زندگ
مفهومــی بســیار محــدود باشــد کــه نتوانــد طیــف 
گســترده ای از توانایــی هــا و دانــش بشــر را در بــر 
می گیــرد، همچنیــن تشــخیص دادنــد کــه ضریــب 
هوشــی تنهــا عامــل موفقیــت در زندگــی نیســت 
، بلکــه قســمتی از مجموعــه ای از تأثیــرات اســت 
کــه شــامل هــوش هیجانــی نیــز مــی باشــد. اکنــون 
ــی  ــوش هیجان ــوزش ه ــرکت ها آم ــیاری از ش بس
را الزامــی می داننــد و از آزمایشــات EQ بــه عنــوان 
بخشــی از فراینــد اســتخدام اســتفاده مــی کننــد.
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه افــراد بــا 
ــز از  ــی نی ــر عاطف ــوی از نظ ــری ق ــیل رهب پتانس

هــوش بیشــتری برخــوردار هســتند، ایــن نشــان 
ــرای  ــاال و مهمــی ب ــاال ارزش ب ــه EQ ب می دهــد ک
رهبــران و مدیــران کســب و کار مــی باشــد.
ــا انجــام  ــه عنــوان مثــال ، یــک شــرکت بیمــه ب ب
بررســی هایــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه EQ مــی 
ــد نقــش مهــم و حیاتــی در موفقیــت فــروش  توان
خدمــات بیمــه ای داشــته باشــد. بــه ایــن صــورت 
کــه نماینــدگان فــروش کــه از نظــر توانایــی هــای 
ــکار عمــل  ــی ، ابت ــد همدل ــی مانن عاطفــی هیجان
ــد ،  ــری دارن ــن ت ــه پایی ــس رتب ــه نف ــاد ب و اعتم
ــا متوســط حــق بیمــه 54000 دالر ، توانســتند  ب
خدمــات بیمــه ای بفروشــند و نمایندگانــی 
ــه  ــی رتب ــوش هیجان ــای ه ــر معیاره ــه از نظ ک
ــط 114000  ــور متوس ــه ط ــتند ، ب ــی داش باالی
ــد. ــروش رســانده ان ــه ف ــه ای ب ــات بیم دالر خدم
ــد  ــی توانن ــن م ــی همچنی ــای هیجان ــی ه توانای
در انتخــاب هایــی کــه مصــرف کننــدگان 
خریــد  تصمیمــات  بــا  مواجهــه  هنــگام 
انجــام مــی دهنــد ، نیــز تأثیــر بگذارنــد.

اگــر بــر ایــن بــاور باشــیم کــه هــوش 
هیجانــی مهمتــر اســت ، آیــا مــی تــوان 
نمــود؟  تقویــت  یــا  داد  آمــوزش  را  آن 
طبــق یــک تحلیــل انجــام شــده کــه نتایــج برنامــه 
ــی  ــی را بررس ــی و عاطف ــری اجتماع ــای یادگی ه
کــرده اســت، پاســخ بــه ایــن ســوال »بلــه« اســت.
ــاً 50  ــه تقریب ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــن مطالع ای
از کــودکان ثبــت نــام شــده در برنامــه هــای 
ــرفت  ــره پیش ــی نم ــی و اجتماع ــری عاطف یادگی
بهتــری دارنــد و تقریبــا 40 ، میانگیــن نمــره 
ــه  ــن برنام ــد. ای ــی دهن ــه را نشــان م ــود یافت بهب
ــش  ــق دان ــزان تعلی ــا کاهــش می ــن ب ــا همچنی ه
آمــوزان ، افزایــش حضــور آنهــا در مدرســه و 
کاهــش مشــکات انضباطــی مرتبــط بودنــد.

اســتراتژی هــای آمــوزش هــوش هیجانــی 
شــامل آموزش هــای مربــوط بــه شــخصیت ، 
ــراد  ــرداری از رفتارهــای مثبــت ، تشــویق اف الگوب
بــه اندیشــیدن در مــورد احســاس دیگــران و یافتــن 
راه هایــی بــرای همدلــی بیشــتر بــا دیگــران اســت.
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