
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان- مانا

خبرانهم توسعه مدرییت 
                                                                                                                                                   تیرماه 1398- شماره 40



آنچه در این شماره میخوانید 

                      
پیام مدیرعامل:

 بهبود کیفیت محیط کاری، زمینه ساز افزایش بهره وری

    خوردگی بتن چگونه صورت می گیرد
  

      نقش سیستم های اطالعات مدیریت در تصمیم 
گیری بهتر و بهره وری هرچه بهتر 

 صفحه 3

 صفحه 5

صفحه 9

 صفحه 12فرآیند فرآوری کنستانتره سنگ آهن

راه اندازی اولیه سیستم پایش بهره وری در شرکت مانا  صفحه 17

 صفحه 19اخبارتیرماه و تصاویر پروژه ها



خبرنامه توسعه مدیریت 
      شماره 40 - تیر 98

پیام مدیرعامل

3

مهندس مرتضی حقیقت
 مدیرعامل شرکت مانا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

   
   در جامعــه امــروزی، بهبــود در کیفیــت محیــط کاری یکــی از مهمتریــن اهــداف ســازمان و کارکنانــی اســت کــه بــرای 
ســازمان کار می کننــد. اگــر یــک کارمنــد واقعــاً احســاس کنــد کیفیــت محیــط کاریــش بهبــود یافتــه اســت، اعــم از ایــن 
کــه نتیجــه عملکــرد خــودش باشــد و یــا سیاســتهایی کــه از طــرف ســازمان در جهــت افزایــش بهــره وری اتخــاذ می شــود، 
ایــن مطلــب بــه کارمنــد روحیــه بیشــتری بــرای انجــام کارش می بخشــد. نتیجــۀ طبیعــی چنیــن فراینــدی، ایجــاد نیــروی 
زندگــی و روحیــه فعــال در داخــل گــروه یــا ســازمان اســت و موجــب افزایــش بهــره وری، فراتــر از نتایــج مــورد انتظــار بــا 
توجــه بــه اســتانداردهای فــن آوری یــا تجهیــزات می شــود و همیــن مطلــب خــود موجــب انگیــزه بیشــتر بــرای کار بهتــر 
و در نتیجــه کیفیــت زندگــی کاری بهتــر می شــود. بنابرایــن می تــوان بــه طــور کلــی چنیــن نتیجــه گرفــت کــه افزایــش 
بهــره وری و زندگــی کاری بهتــر تحــت شــرایطی خــاص اثــر متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد. بنابرایــن بایــد اهــداف ســازمان 
را مشــخص و اعــام نمایــد و همــه کارکنــان می بایــد در ایــن هــدف ســهیم باشــند و همــه بایــد بــا اشــتیاق نقــش خــود 

را اجــرا کننــد.
    پــس از ایــن مرحلــه اســت کــه می بینیــم بهــره وری بهبــود و کیفیــت محصــوالت و خدمــات افزایــش می یابــد. البتــه 
می تــوان بــه بهــره وری از زوایــای مختلفــی نــگاه کــرد. بهــره وری را می تــوان مقــدار یــا حجــم تولیــدات یــا خدماتــی کــه 
ــا مقــدار کاری کــه یــک ســازمان انجــام می دهــد، برحســب ایــن کــه چقــدر کار انجــام  ــه می دهــد و ی یــک ســازمان ارائ
شــده و چــه مقــدار از آن مفیــد بــوده اســت بیــان کــرد. بــه عبــارت بهتــر، بهــره وری عبــارت اســت از نســبت میــزان کار 
ــن آوری.  ــی، اطاعــات و ف ــع مال ــع انســانی، مناب ــه مناب ــت ذینفعــان و ... ب ــزان رضای ــزان کیفیــت و می انجــام شــده و می

صاحبنظــران، دو عامــل دیگــر را در معادلــه بهــره وری وارد کــرده انــد:
   عامــل اول بازخــورد اســت. کارکنــان نــه تنهــا الزم اســت بداننــد کــه چــه بایــد بکننــد، بلکــه همچنیــن بــه طــور مســتمر 
بایــد بداننــد کــه کارهــا را چقــدر خــوب انجــام بدهنــد. بازخــورد شــامل سرپرســتی روزانــه و ارزیابــی رســمی بهــره وری 
می شــود. عامــل دوم اعتبــار اســت، مدیــران در محیــط امــروزی بــه پشــتوانه قانونــی بــرای تصمیمــات خــود نیــاز دارنــد، 

بنابرایــن، متغیرهــای مؤثــر بــر بهــره وری عبارتنــد از:
 1- توان، 2- شناخت شغل، 3- حمایت سازمانی، 4- انگیزش یا تمایل، 5- بازخورد عملکرد، 6- اعتبار، 7- سازگاری محیطی.
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   رابطــه کیفیــت زندگــی کاری بــا بهــره وری رابطــه ای دو ســویه و متقابــل اســت. بــه ایــن معنــی کــه بهبــود کیفیــت 
زندگــی کاری و تأکیــد بــر عوامــل ملمــوس و عینــی کیفیــت زندگــی در محیــط کار، بهــره وری منابــع انســانی را افزایــش 
می دهــد و افزایــش بهــره وری عاملــی اســت کــه ایــن احســاس را بــرای انســان بــه وجــود مــی آورد کــه بــرای ســازمان 
خــود مفیــد بــوده و همیــن احســاس مفیــد بــودن بــه عنــوان ارضــای یکــی از نیازهــای اساســی انســان عامــل مهمــی در 

بهبــود و افزایــش کیفیــت زندگــی کاری بــه شــمار مــی رود.
   بــا توجــه بــه توضیحــات مذکــور می تــوان پذیرفــت کــه رابطــه بیــن کیفیــت زندگــی کاری و بهــره وری، رابطــه ای دو 
ــی از کیفیــت زندگــی کاری  ــد کار را جزئ ــا داد و کار خواســت، بلکــه بای ــد فقــط حقــوق و مزای ســویه اســت؛ یعنــی نبای
دانســت. حــال بایــد دیــد کــه ایــن رابطــه دو ســویه را چــه کســانی بایــد تقویــت کننــد. تردیــدی نیســت کــه ایــن وظیفــه 
ــگ  ــد در فرهن ــازمان، می توانن ــران س ــم گی ــوان تصمی ــه عن ــخاص ب ــن اش ــرا ای ــت، زی ــازمان اس ــران س ــده رهب ــر عه ب
ســازمان و باورهــای مشــترک افــراد تأثیــر بگذارنــد. ایجــاد رابطــه متقابــل بیــن بهــره وری و کیفیــت زندگــی کاری و ایجــاد 
ــرد: اول  ــه دو شــرط شــکل می گی ــح ب ــت صحی ــری و مدیری ــری رهب ــه کارگی ــا ب ــک ســازمان، ب ــای مشــترک در ی باوره
اینکــه مدیــران، بــرای رهبــری ســازمانها دارای مهارتهــای الزم باشــند، دوم ایــن کــه مــدت مدیریــت آنهــا آنقــدر طوالنــی 
باشــد کــه فرصــت آمــوزش، تغییــر فرهنــگ و ایجــاد ارزشــهای مشــترک را داشــته باشــند. بــه تعبیــر دیگــر، اگــر فــردی 
در مدتــی بســیار کوتــاه مدیریــت ســازمانی را بــه عهــده بگیــرد حتــی فرصــت شــناخت آن ســازمان را پیــدا نخواهــد کــرد، 
چــه رســد بــه ایجــاد یــک فرهنــگ و باورهــای مشــترک بــرای افــراد آن ســازمان. تحقیقــات انجــام شــده نشــان داده اســت 
کــه، مدیریــت از طریــق بــه کارگیــری تدابیــر مناســب، از یــک ســو عامــل ایجــاد کیفیــت زندگــی کاری و از ســوی دیگــر 

عامــل افزایــش بهــره وری ســازمان اســت.
ــه مدیریــت دانششــان  ــه امــور مالــی خــود توجــه می کننــد، ب ــدازه ای کــه ب ــه ان ــا ایــن حــال بســیاری از شــرکتها ب    ب
ــروز  ــبختانه ام ــد.  خوش ــره وری ندارن ــد به ــوران ارش ــا مأم ــد، ام ــی دارن ــد مال ــوران ارش ــا مأم ــد. آنه ــی ندارن ــه کاف توج
هلدینــگ میدکــو بــه عنــوان یــک ســازمان موفــق در کســب و کار توجــه ویــژه ای بــه پایــش بهــره وری دارد و کارکنــان 
و ســطوح عالــی مدیریتــی میدکــو خــود را متعهــد بــه توســعه مدیریــت بهــره وری در شــرکتهای زیــر مجموعــه میداننــد. 
امیــد اســت بــا توجــه بیشــتر شــرکتهای زیــر مجموعــه و کارکنــان متعهــد آنهــا نــام میدکــو و شــرکتهای زیــر مجموعــه 

بــر تــارک ایــن دانــش مدیریتــی نویــن بدرخشــد.
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محمد حسین جاوید قراچه
کارشناس مکانیکال شرکت مانا

وحیدرضا خضری
کارشناس دفتر فنی شرکت مانا

مقدمه:

ــل  ــا از قبی ــواع بناه ــاختمان ان ــح در س ــایر مصال ــتر از س ــروزه بیش ــه ام ــتند ک ــی هس ــوع مصالح ــوالد دو ن ــن و ف بت
ــای مســکونی و اداری و  ــا و ســاختمان بناه ــرودگاه ه ســاختمان پلها،ســاختمان ســدها، ســاختمان متروها،ســاختمان ف
ــه  ــن دو پیشــرفت جوامــع بشــری ب ــدون ای ــوان گفــت کــه ب ــه جــرأت مــی ت ــرده مــی شــوند. شــاید ب ــه کار ب ــره ب غی
ــا توجــه بــه اهدافــی کــه از ســاخت یــک بنــا دنبــال مــی شــود،بتن و فــوالد بــه تنهایــی و  شــکل کنونــی میســر نبود.ب

ــرد پیــدا مــی کننــد. ــه صــورت مکمــل کار ب ــا ب ی
ــه دقــت کنتــرل شــده ای تولیــد مــی شــود و مشــخصات و خــواص آن از قبیــل  ــه لحــاظ اینکــه در شــرایط ب ــوالد ب ف
ــک شــرایط  ــا بتــن در ی ــری آســانتر از بتــن اســت. ام ــرل مــی شــود،دارای کارب ــا آزمایشــات متعــددی کنت تعییــن و ب
کامــا متفاوتــی بــا توجــه بــه پارامتــر هــای مختلــف از قبیــل نــوع ســیمان،نوع مصالــح و شــرایط آب و هوایــی تولیــد و 
اســتفاده مــی شــود و عــدم اطــاع کافــی از خــواص مــواد تشــکیل دهنــده بتــن و نحــوه تولیــد و کاربــرد آن مــی توانــد 

ضایعــات جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال داشــته باشــد.
هــم اکنــون انــواع مختلفــی از ســیمانهایی آب بندیکــه حــاوی پوزوالنهــا ،خاکســتر بادی،ســرباره کــوره هــای آهنگــدازی، 
ــواع  ــد ان ــه تولی ــن اینک ــود. ضم ــی ش ــتند،تولید م ــی هس ــای متفاوت ــف،و افزودنیه ــای مختل ــا، الیافه ــولفورها، پلیمره س

بتــن نیزبااســتفاده از حــرارت، بخار،اتــوکاو، تخلیــه هــوا ، فشــار هیدرولیکــی ،ویبــره و قالــب انجــام مــی گیــرد.
بتــن بــه طــور کلــی محصولــی اســت کــه از اختــاط آب بــا افزودنــی بتــن آبــی و ســنگدانه هــای مختلــف در اثــر واکنــش 

آب بــا ســیمان در شــرایط محیطــی خاصــی بــه دســت مــی آیــدو دارای ویژگیهــای خــاص اســت.
رســیدن بــه یــک مقاومــت فشــاری دلخــواه و رضایــت بخــش بدیــن معناســت کــه ســایر خــواص بتــن ماننــد مقاومــت 
کششــی، وزن مخصــوص، مقاومــت دربرابــر ســایش، نفــوذ ناپذیــری، دوام، مقاومــت دربرابــر ســولفاتها و … نیــز همســو 
بــا مقاومــت فشــاری، بهبــود یافتــه و متناســب مــی شــوند. اگــر چــه شــناخت مصالــح مــورد مصــرف در ســاخت بتــن و 
همچنیــن خــواص مختلــف بتــن کار آســانی نیســت امــا ســعی مــی شــود بــه خــواص عمومــی مصالــح و همچنیــن بتــن 
پرداختــه شــود. بتــن اینــک بــا گذشــت بیــش از 170 ســال از پیدایــش ســیمان پرتلنــد بــه صــورت کنونــی توســط یــک 

بّنــای لیــدزی، دســتخوش تحــوالت و پیشــرفتهای شــگرفی شــده اســت.
ــراوان ســازه هــای  ــه ســاخت و ســازهای ف ــاز ب ــاد و نی ــد ســیمان، دوام نســبتاً زی ــه تولی ــواد اولی ــودن م در دســترس ب
بتنــی چــون ســاختمان هــا، پــل هــا، تونــل هــا، ســدها، اســکله هــا، راه هــا و ســایر ســازه هــای خــاص دیگــر، ایــن مــاده 

را بســیار پــر مصــرف نمــوده اســت.
ــرای  ــن ب ــرح بت ــرای ط ــار ب ــک معی ــوان ی ــه عن ــا ب ــت تنه ــه مقاوم ــه ب ــه توج ــت ک ــده اس ــخص ش ــًا مش ــون کام اکن
ــد جوابگــوی مشــکاتی باشــد کــه در دراز مــدت در ســازه هــای  ــاوت نمــی توان ــف و کاربریهــای متف محیطهــای مختل

ــی گــردد. ــی ایجــاد م بتن
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ــده  ــز زائ ــی و نی ــواد پوزوالن ــا م ــوط ب ــای مخل ــد و ســیمان ه ــا خــواص جدی ــف ب ــای مختل اســتفاده از ســیمان ه
هــای کارخانــه هــای صنعتــی روز بــه روز بیشــتر شــده و امیــد اســت کــه بتوانــد تحولــی عظیــم در صنعــت بتــن 
ــود آورد. در  ــده بوج ــرن آین ــت در ق ــط زیس ــظ محی ــز حف ــر دوام و نی ــه از نظ ــادی و چ ــر اقتص ــه نظ ــه از نقط چ
ــوالد ضــد  ــری چــون ف ــواد دیگ ــوالدی از م ــور ف ــی آرمات ــز از خوردگ ــت پرهی ــز جه ــی مســلح نی ــای بتن ــازه ه س
زنــگ و نیــز مــواد پاســتیکی و پلیمــری )FRP( اســتفاده مــی شــود کــه گســترش آن منــوط بــه عملکــرد آن در 

دراز مــدت گشــته اســت.

تأثیر مواد شــیمیایی بر خوردگی بتن :

خوردگــی یکــی از مؤثرتریــن فاکتورهــا در تعییــن عمــر اقتصــادی بــرای ســاختمانها مــی باشــد. خوردگــی نتیجــه 
یــک ســری فعــل و انفعــاالت شــیمیایی در بتــن و آرماتــور هــا مــی باشــد. در بتــن آرماتورهــا توســط محیــط قلیایــی 
ایجــاد شــده در اطــراف میلگــرد ، محافظــت مــی گــردد.) PH. )PH= 13 بــاال کــه از خصوصیــات محافظتــی بتــن 
مــی باشــد چنانچــه کاهــش یابــد، محافظــت بتــن از روی آرماتورهــا حــذف مــی گــردد. ایــن جــزء از PH زمانــی 
ــن  ــگ زدگــی باعــث افزایــش حجــم میلگردهــا مــی گــردد کــه ای ــن زن ــگ مــی زند،ای ــن مقاطــع بتنــی زن کــه ای

موضــوع موجــب ایجــاد تــرک در مقطــع بــه مــوازات میلگردهــا خواهــد شــد.
ــی  ــرار م ــی ق ــل خوردگ ــرات جــوی و عوام ــرض اث ــل در مع ــه طــور کام ــرک خــورد میلگــرد ب ــن ت ــه بت ــی ک زمان
ــک  ــن ی ــی در بت ــر خوردگ ــل دیگ ــد. از عوام ــد گردی ــاختمان خواه ــر س ــث کاهــش عم ــن خــود باع ــه ای ــرد ک گی
ــد  ــون هــای فعــال کلســیم و کلری ــام کربناســیون در مقطــع بتنــی اســت کــه عامــل آن ی ــا ن واکنــش شــیمیایی ب
کــه ناشــی از هیدراســیون ســیمان اســت، مــی باشــد. ایــن یــون هــای فعــال بــه ســرعت بــا گازهــای جــو و رطوبــت 
هــوا واکنــش انجــام داده و باعــث ایجــاد ترکیبــات شــیمیایی پیچیــده مــی گــردد کــه ســبب تغییــرات در مشــخصات 
مقطــع واحــد میگــردد. ایــن زنجیــره از واکنشــهای شــیمیایی بــه ســرعت بتــن را تحــت تاثیــر قــرار داده و بنابرایــن 
باعــث شــروع خوردگــی در میلگردهــا مــی گــردد. در ادامــه PH ســیمان نیــز خــواص خــود را از دســت مــی دهــد 

و قابلیــت تحمــل خمــش در آن بــه شــدت کاهــش مــی یابــد.

) CAUSES OF DETERIORATIONS(1.علل فرســودگی وتخریب ســازه های بتنی
علــل مختلفــی کــه باعــث فرســودگی  وتخریــب  ســاز هــای بتنــی  مــی شــود  همــراه بــا عائــم  هشــدار دهنــده  

دیگــری  کــه کار  تعمیــرات  را الزامــی  مــی دارنــد  مــورد  بررســی  وتحلیــل  قــرار مــی گیرنــد :
 

)INGRESS OF SALTS( 1-1 - نفــوذ نمکها
ــن   ــند وهمچنی ــی باش ــاح م ــای  دارای  ام ــان  آبه ــا جری ــر  وی ــل  تبخی ــه حاص ــده  ک ــین  ش ــه نش ــای ت نمکه
ــگام  کریســتالیزه شــدن  مــی تواننــد  ــرج  وترکهــا جمــع مــی شــوند . هن ــل وف ــاد در خل ــی کــه توســط ب نمکهای
ــر تســری  وشــدید  زنــگ زدگــی  وخوردگــی   ــه ســازه هــا وارد کننــد کــه ایــن عمــل  عــاوه  ب فشــار  مخربــی ب
ــد  تمرکــز  نمکهــا  را شــدت  ــر وخشــک شــدن  متنــاوب  نیــز مــی توان ــه واســطه  وجــود حفــرات ت آرماتورهــا ب

ــه جــا مــی گــذارد . ــر امــاح  خــود را ب ــرا آب دارای  امــاح پــس از  تبخی بخشــد  زی
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)SPECIFICATIONERRORORS( 2-1- اشتباهات طراحی
بــه کارگیــری اســتانداردهای نامناســب  ومشــخصات  فنــی غلــط در  رابطــه  بــا انتخــاب  مــواد ، روشــهای  اجرایــی 
وعملکــرد  خــود ســازه می توانــد  بــه خرابــی  بتــن  منجــر شــود . بــه عنــوان  مثــال  اســتفاده از اســتانداردهای  
اروپایــی وآمریکایــی  جهــت  اجــرای  پــروژه هایــی  در مناطــق  خلیــج فــارس  ، جایــی کــه  آب وهــوا  ومــواد  
ومصالــح ســاختمانی  ومهــارت  افــراد متفــاوت  بــا همــه  ایــن عوامــل در شــمال اروپــا  وآمریکاســت، باعــث مــی 
شــود  تــا دوام  وپایایــی  ســازه هــای بتنــی  در مناطــق یــاد  شــده کاهــش یافتــه  ودر بهــره بــرداری از ســازه  

نیــز  بــا مســائل  بســیار  جــدی مواجــه  گردیــم .

) CON STUCTION ERRORS( 3-1- اشــتباهات  اجرایی
ــث  ــد  ممکــن اســت  باع ــی ده ــا  رخ م ــروژه ه ــگام  اجــرای پ ــه هن ــه ب ــی ک ــا و نقصهای ــا اشــباه ه ــم کاریه ک
گــردد تــا آســیبهایی  چــون پدیــده ی النــه  زنبــوری ، حفــره هــای آب انداختگــی، جداشــدگی ، ترکهــای جمــع 
ــه مشــکات جــدی  ــه وجــود آیــد کــه همگــی آنهــا ب ــوده شــده ب ــا بتــن  آل شــدگی، فضاهــای خالــی اضافــی ی

مــی انجامنــد .
ــی  در جــه ی فشــردگی  سیســتم عمــل آوری  ــوان  زاییــده ی  کارائ ــه نقصهــا  و اشــکاالت  را مــی ت ــن گون ای
ــا گروهــی   ــردی  و ی ــه صــورت ف ــا ب ــط از افزودنیه ــوده و اســتفاده  غل ــوده  ، ســنگدانه هــای آل ــوط آل ،آب مخل

دانســت .
ــد، یــک عمــل  الکتروشــیمیایی  اســت  کــه بنــا  خوردگــی  کلریــدی  آرماتورهایــی کــه درون  بتــن  قــرار دارن
ــدی  ،   ــدی  وکات ــد ،  نواحــی  آن ــون  کلری ــاز ی ــن فراینــد ، غلظــت مــورد  نی ــه خاصیتــش، جهــت  انجــام  ای ب

ــد در ســل )CELL(  خوردگــی را فراهــم مــی کنــد . ــه مناطــق  کات وجــود الکترولیــت و رســیدن اکســیژن  ب
گفتــه میشــود کــه خوردگــی کلریــدی وقتــی حاصــل میشــود کــه مقــدار  کلریــد  موجــو  در بتــن  بیــش از 0/6 

کلیوگــرم  در هــر متــر مکعــب  بتــن باشــد. ولــی ایــن  مقــدار  بــه کیفیــت  بتــن نیــز بســتگی دارد .

)SULPHATE ATTACK(4-1- حمات سولفاتی

ــن را  ــد  بت ــی توانن ــق  م ــه دو طری ــم  ب ــدیم  ومنیزی ــولفاتهای  س ــل  س ــولفاتی  از قبی ــای  س ــول  نمکه محل
مــورد  حملــه  وتخریــب  قــرار دهنــد. در  طریــق اول  یــون ســولفات  ممکــن اســت  آلومینــات ســیمان  را مــورد  
حملــه  قــرار داده  وضمــن  ترکیــب  ، نمکهــای  دوتایــی  از قبیــل : ETTRINGITE  ,  THAUMASITE تولیــد  

نمایــد  کــه در  أب محلــول  مــی باشــند  .
ــه  نمکهــا  در حضــور  هیدروکســید کلســیم ، طبیعــت کلوئیــدی )COLLOIDL( داشــته  کــه  ــن گون وجــود  ای
مــی توانــد منبســط شــده  وبــا از دیــاد  حجــم ،  تخریــب  بتــن را باعــث  گــردد . طریــق  دومــی  کــه محلولهــای  
ــه  ــیم  ب ــید  کلس ــل  هیدروکس ــت از :  تبدی ــتند  عبارتس ــن  هس ــه بت ــانی  ب ــیب  رس ــه أس ــادر ب ــولفاتی ق س
نمکهــای  محلــول در آب  ماننــد گــچ )GYPSUM( ومیــر ابلیــت MIRABILITE  کــه باعــث تجزیــه و نــرم  شــدن  
ســطوح  بتــن  مــی شــود  وعمــل  LEACHINGیــا خلــل وفــرج دار شــدن بتــن  بــه واســطه  یــک  مایــع  حــال 

،  بــه وقــوع  مــی پیونــد.

خوردگي فوالد در بتن مسلح
ــدي  ــوالد فرآین ــي ف ــد. خوردگ ــي کن ــاد م ــددي ایج ــازه اي متع ــکات س ــلح مش ــن مس ــوالد در بت ــي ف خوردگ
ــن  ــیژن )O2( ای ــد و اکس ــي ده ــت م ــرون از دس ــوالد( الکت ــش Fe )ف ــن واکن ــت. در ای ــیمیایي اس الکتروش
ــد. ایــن واکنــش هــا نیازمنــد  ــر مــي گیــرد. آهــن اکســید مــي شــود و اکســیژن کاهــش مــي یاب الکترونهــا را ب

ــد. ــي کن ــم م ــرون را فراه ــال الکت ــطه انتق ــد، آب واس ــس باش ــن خی ــر بت ــتند. اگ ــرون هس ــل الکت ــطه ناق واس
بنابرایــن بــراي آغــاز خوردگــي بــه آب نیــاز اســت. عامــل مهــم دیگــر حضــور کلریــد مــي باشــد. کلریــد همیشــه 
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در بتــن وجــود دارد. کلریــد اضافــي بویــژه در مناطــق ســاحلي بــا آب بــاران وارد میشــود. میلــه هــاي فــوالدي بتــن 
ــل خوردگــي  ــوالد را در مقاب ــه ف ــن الی ــروف اســت. ای ــال مع ــر فع ــه غی ــه الی ــه ب ــد ک ــه اي از اکســید آهــن دارن الی
بیشــتر محافظــت مــي کنــد. چنانچــه ایــن الیــه مرطــوب شــود، اکســید بــه اکســید آهــن هیدراتــه تبدیــل مــي شــود 

کــه از نظــر شــیمیایي فعــال تــر اســت .
ــن  ــا اکســید آه ــا ب ــن کلریده ــي شــود. ای ــوالدي م ــه ف ــه میل ــد ب ــال کلری ــث انتق ــن باع ــن همچنی ــه بت ــوذ آب ب نف
هیدراتــه واکنــش مــي دهنــد و فــوالد را درمعــرض خوردگــي بیشــتر قــرار مــي دهنــد. کلریــد در فرآینــد کلــي وارد 
ــا  ــد ت ــي دهن ــه م ــي ادام ــه پیشــبرد خوردگ ــاي آزاد ب ــزور را دارد. کلریده ــد نقــش کاتالی ــن کلری نمــي شــود بنابرای

ــد. جایــي کــه ســازه هــاي فــوالدي کامــا زنــگ بزن
بررســی احتمال نوع خرابی متناســب با سازه :

تهیه کننده : دفتر فنی شــرکت مانا )کارگاه کناســنتره سنگان(
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  نقش سیستم های اطالعات مدیریت در تصمیم گیری 
بهتر و بهره وری هرچه بهتر 

تعریف سیستم هاي اطالعات:

عبــارت اســت از یــک سیســتم کامــل طراحــي شــده بــراي تولیــد، جمــع آوري، ســازماندهي، ذخیــره، بازیابــي و اشــاعه 
اطاعــات در یــک مؤسســه، ســازمان یــا هــر حــوزه تعریـــف شــده دیگــر از جامعــه.

ــراي ســه مــورد ) انجــام عملیــات ،کنتــرل عملیــات، و تصمیم گیــري در ســازمانها(  سیســتم هاي اطاعــات ســازماني ب
ــي از  ــا ترکیب ــري ی ــا کامپیوت ــتي ی ــورت دس ــه ص ــد ب ــازماني مي توانن ــات س ــتم هاي اطاع ــوند. سیس ــتفاده مي ش اس

دســتي و کامپیوتــري اجــرا شــوند.

به چه منظوری از سیســتم های اطالعات استفاده می شود؟
ــي  ــي و بیرون ــات درون ــل گســترده شــدن تعام ــي از قبی ــاي گوناگون ــا چالش ه ــاي کســب و کاري ب ــروزه محیط ه  ام
ســازمان، بــا نیــاز بــه ارتبــاط بیشــتر واحدهــاي ســازماني و ضــرورت نظــارت مســتمر بــر پیشــرفت کارهــا و ... مواجهنــد. 
ــد.  ــري نماین ــور را نظــارت و پیگی ــد انجــام ام ــت بیشــتري رون ــا ســرعت و دق ــه ب ــد ک ــاز دارن ــازمان ها نی ــران س مدی
ــه  ــه، ک ــش یافت ــدازه اي افزای ــه ان ــاي کاري فشــرده ب ــات در دوره ه ــادل اطاع ــازمان و حجــم تب ــره س ــات روزم تعام
ــا  ــوده و ممکــن اســت ب ــوان نیــروي انســاني ب ــه صــورت دســتي و ســنتي عمــا خــارج از ت انجــام و پیگیــري آنهــا ب

مشــکات زیــادي همــراه شــود.
 

 مزایای استفاده از سیستم های اطالعات
سیســتم های اطاعات ســه نوع مزیت به سازمان را ارائه مي دهند:

 بهبود بهره وری:
ــازمانها،  ــام داد. در س ــتری انج ــوان کار بیش ــر بت ــا کمت ــع ی ــان منب ــا هم ــه ب ــد ک ــی رخ می ده ــره وری وقت ــود به بهب
ــان تر  ــریعتر، آس ــد درس ــات می توانن ــتم های اطاع ــد. سیس ــاق می افت ــای کاری اتف ــود فراینده ــره وری در بهب بهبودبه

ــد. ــود می دهن ــره وری را بهب ــق به ــن طری ــه از ای ــند ک ــر باش ــا مؤث ــام دادن کاره ــر انج و دقیق ت
 

اثربخشی: بهبود 
اثربخشــی بــه توانایــی یــک فــرد یــا یــک ســازمان در انجــام دادن چیزهایــی اســت کــه بایــد انجــام شــوند. مدیــری کــه 
ــد  ــد آی ــه مشــکل پدی ــش از اینک ــل را پی ــد و عل ــی می کن ــوند پیش بین ــاز ش ــن اســت مسئله س ــه ممک ــرایطی را ک ش
بررســی می کنــد اثربخش تــر از مدیــری اســت کــه پیوســته مســائلی را بایــد حــل کنــد کــه می شــد از آنهــا جلوگیــری 
ــای  ــران در بررســی شــرایط و انتخــاب گزینه ه ــه مدی ــه ب ــد ک ــه می کنن ــی ارائ ــات، اطاعات ــرد. سیســتم های اطاع ک

ــد. ــود می دهن ــق اثربخشــی را بهب ــن طری ــد و از ای ــر کمــک می کنن بهت
 

مزیت رقابتی:
ــن  ــود داده اســت دارای ای ــره وری و اثربخشــی خــود را بهب ــات به ــای اطاع ــتفاده از سیســتم ه ــا اس ــه ب ــازمانی ک س

ــد. ــر ده ــت ســازمانی را تغیی ــد روش رقاب ــه بتوان ــود ک ــد ب پتانســیل خواه
  

انواع سیستم های اطالعات:
ــته بندی  ــا را دس ــوان آنه ــاوت می ت ــوه متف ــتند و از وج ــی هس ــام مختلف ــواع و اقس ــات دارای ان ــتم های اطاع   سیس

کــرد:
 

 سید جواد فاحیان
توسعه مدیریت  شرکت مانا
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سیستم اطالعات مدیریت:
ــتم هاي  ــازمان را از سیس ــي س ــات داخل ــه اطاع ــري ک ــازماني کامپیوت ــات س ــتم هاي اطاع ــه اي از سیس گون
پــردازش عملیــات مي گیرنــد و آنهــا را در قالب هــاي بامعنــي و مفیــد بــه عنــوان گزارش هــاي مدیریــت 

ــوند.   ــتفاده ش ــري اس ــرل و تصمیم گی ــد کنت ــي مانن ــف مدیریت ــام وظای ــا در انج ــد ت ــه مي کنن خاص
MIS شــامل سه چیزاست: مدیریت ، اطاعات و سیستم

 
سیستم  پردازش مبادالت :

سیســتم هاي اطاعــات ســازماني کــه از طریــق تعریــف فرایندهــا و رویه هــا و پــردازش اطاعــات، انجــام و کنتــرل 
عملیــات ســازمان را بــه عهــده مي گیرنــد)BPMS(. سیســتم هاي انبــارداري، کارگزینــي، حســابداري، تــدارکات، 
مدیریــت قراردادهــا، فــروش، کنتــرل موجــودي، امــوال، پشــنهادات داخلــي، مدیریــت نظــرات مشــتریان، آمــوزش 

و . . . سیســتم هاي پــردازش عملیــات هســتند.
عملیات ســتاد ســازمان ها اغلب داراي دسته هاي کلي زیر است:

1. حسابداري
2. امور مالي

3. فروش و بازاریابي
4. منابع انساني

 سیســتم هاي اطاعــات حســابداري، سیســتم مدیریــت قراردادهــا، سیســتم حســابداري قیمــت تمــام شــده و .  
از جملــه سیســتم هاي پــردازش مبــادالت قابــل اســتفاده در بخــش ســتادي حســابداري هســتند.

 
سیستم پشتیبان تصمیم گیري:

گونــه اي از سیســتم هاي اطاعــات ســازماني کامپیوتــري کــه در تصمیم گیریهــا نیازمنــد مدلســازي، فرمولبنــدي، 
محاســبه، مقایســه، انتخــاب بهتریــن گزینــه یــا پیش بینــي ســناریوهاي محتمــل بــه مدیریــت کمــک مي کننــد.

یکــی از مهــم تریــن سیســتمهای اطاعاتــی اســت کــه مدیــران رده بــاالی هــر ســطح  ســازمان را درامــر تصمیــم  
ــرار دادن  ــار هــم ق ــا کن ــم ، ب ــدِ. DSS يــك سیســتم پشــتیبان تصمی ــاری مــی کن گیــری وهدایــت سیســتم، ی
ــراي  ــن سیســتمها ب ــدگان حمایــت و پشــتیباني مي کنــد. ای ــه اي، از تصمیم گیرن ــکار انســاني و اطاعــات رایان اف
ــه مــي شــود. انعطــاف پذیراســت و   ــي ارائ ــا عملیات ــران ارشــد ت ــت ، از مدی پشــتیباني ســطوح گوناگــون مدیری
قــدرت ریســک را بــاال مــي بــرد و ســبب بهبــود بخشــیدن دقــت ، کیفیــت ، بــروز بــودن تصمیمــات در تصمیــم 

گیــري مــي شــود.
 

  سیستم هاي اطالعات حسابداري:

ــرده و  ــردازش ک ــع آوري و پ ــابها را جم ــي حس ــات مال ــه اطاع ــازماني ک ــات س ــتم هاي اطاع ــه اي از سیس گون
ــه  ــابداري ب ــي حس ــتمهاي اطاعات ــد مي کند.سیس ــت تولی ــتفاده مدیری ــراي اس ــابها ب ــي از آن حس گزارش های
تصمیــم گیرنــدگان ازطریــق ســنجش وپــردازش وانتقــال اطاعــات کمــک مــي کننــد کــه ازایــن نظــر میتــوان 

ــي حســابداري را برشــمرد. ــوع ازسیســتمهاي اطاعات دون

1- سیستمهاي اطالعاتي حسابداري مدیریت:
ایــن سیســتمها اطاعــات مربــوط بــه فعالیتهــاي مالــي، ســرمایه گــذاري وعملیاتــي را بــراي آن دســته از تصمیــم 

گیرنــدگان داخلــي تهیــه مــي کننــد کــه مســئولیت تحقــق اهــداف ســوددهي و نقدینگــي رابرعهــده دارنــد.
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2-سیستمهاي اطالعاتي حسابداري مالي:

ایــن سیســتمها گزارشــهایي راتهیــه میکننــد وآنهارابــه تصمیــم گیرنــدگان بیرونــي منتقــل مــي کننــد تاآنهابتوانند 
موفقیــت آن واحدتجــاري رادررســیدن بــه اهدافــش ارزیابــي کنند.

سیســتمهاي اطاعاتــي حســابداري بعنــوان بخشــي ازسیســتم اطاعاتــي مدیریــت همــواره بیشــترین باراطاعاتــي 
رابــه مدیریــت بــراي اجــراي وظایــف برنامــه ریــزي ،کنتــرل وســایروظایف وي ارائــه مــي دهــد.

  
 سیستم هاي مدیریت اسناد:

ــا اســتفاده از ایــن سیســتم، اســناد  سیســتم مدیریــت اســناد یکــي از سیســتم هاي پــردازش مبــادالت اســت. ب
ســازماني و ویرایش هــاي مختلــف آن جمــع آوري ،ســازماندهي و ذخیــره مي شــوند و کاربــران بــر اســاس 
ــا را  ــه آنه ــوط ب ــات مرب ــرده و اطاع ــي ک ــاز را بازیاب ــناد موردنی ــد اس ــود مي توانن ــاز خ ــي مج ــطوح دسترس س

ــد. ــد کنن روزآم
 

سیستم های پشتیبان مدیران ارشد:

ــر  ــد و تصوی ــی کن ــاالی ســازمانی کمــک م ــری در ســطوح ب ــم گی ــه تصمی ــه ب ــوع خاصــی از DSS اســت ک ن
ــد. ــی ده ــا را نشــان م ــای رقب ــت ه ــازمان و خاصــه ای از فعالی ــرد س ــی از عملک دقیق

 در واقــع سیســتم پشــتیبان اجرایــي اســت کــه شــامل ارتباطــات اتوماســیون اداري، حمایــت تجزیــه و تحلیلــي 
و ... اســت.

تســهیل در دسترســي بــه اهــداف سازماني،دسترســي بــه اطاعــات بســیار زیــاد و متراکــم ،افزایــش بهــره وري 
ــرل و طــرح  ــت ارتباطات،کنت ــت و کیفی ــش قابلی ــر، افزای ــري مؤثرت ــم گی ــه تصمی ــادر ســاختن ب ــا ق ــران ب کارب

ــن سیســتم مــي باشــد. ــاي ای ــاي رقابتــي ازمزای ــزي اســتراتژیک بهتروایجــاد مزای ری

سیستم هاي هوشمند)خبره(:
ــروزه  ــت . ام ــي اس ــور مال ــابداري و ام ــوزه حس ــره ح ــتمهاي خب ــرد سیس ــاي کارب ــبترین زمینه ه ــي ازمناس یک
انــواع زیــادي از سیســتمهاي خبــره بــراي کاربردهــاي مختلــف در ایــن شــاخه از دانــش بشــري ســاخته شــده 
ــران شــرکتها و ســازمانها ،  ــر مدی ــدگان نظی ــم گیرن ــورد اســتفاده گروههــاي مختلفــي از تصمی اســت کــه در م
حســابداران، تحلیلگــران مالــي ، کارشناســان مالیاتــي و باالخــره عامــه مــردم قــرار مــي گیــرد. حتــي متخصصیــن 
ــوان  ــه عن ــه ب ــر جاذب ــرم افزارهــاي پ ــن ن ــي از ای ــش حســابداري و مال ــف دان و کارشناســان حــوزه هــاي مختل
ــاي شــخصي  ــا و قضــاوت ه ــه ه ــه یافت ــان بیشــتر نســبت ب ــن » حــدس دوم « و اطمین ــراي یافت وســیله اي ب

خــود اســتفاده مــي کننــد 
.

کاربردهــاي مختلفــي از سیســتمهاي خبــره را در ســه زمینــه حســابداري، حســابداري مدیریــت و امــور مالیاتــي 
بشــرح ذیــل مــي باشــد: :

 
الف ( حسابرسي :

ارزیابــي ریســک – تهیــه برنامــه حسابرســي – فراهــم آوردن کمکهــاي فنــي – کشــف تقلبــات و جلوگیــري از 
آنهــا

 
ب ( حسابداري مدیریت :

قیمت گذاري محصوالت و خدمات – تعیین بهاي تمام شــده – طراحي سیســتمهاي حســابداري – 
بودجه بندي ســرمایه اي – انتخاب روش حســابداري – ارزیابي اعتبار – ایجاد و برقراري کنترل

10
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ج ( امور مالیاتي :

ــران  ــل گ ــخصي تحلی ــي ش ــزي مال ــي – برنامه ری ــاي مالیات ــه التفاوته ــبه ماب ــي – محاس ــاي مالیات ــه ه  توصی
مالــي نیــز امــروزه یکــي از اســتفاده کننــدگان سیســتم هــاي خبــره  هســتند. بــه هنــگام بررســي وضعیــت مالــي 
یــک شــرکت یــا مشــتري معیــن ، تحلیگــران مالــي در کنــار برداشــت خــود از داده هــاي مالــي ، نظــر سیســتم 
خبــره را نیــز بــه عنــوان یــک نظــر تخصصــي اضافــي در اختیــار دارد و در مــواردي کــه ایــن نظــر یــا قضــاوت 
دوم بــا نظــر  خــود او مخالفتــي داشــته باشــد تــاش مي کنــد تــا در تحلیلهــاي خــود دقــت بیشــتري بــه عمــل 

آورده و حتــي در مــواردي تجدیــد نظــر کنــد.
 

مدیریت ارتباط با مشتری:
درحقیقــت ایــن سیســتمها راهبــردی اســت بــرای جمــع آوی نیازهــا و رفتارهــای تجــاری مشــتریان تــا بــه ایجــاد 
ــا مشــتریان مهمتریــن رمــز موفقیــت هرکســب  ــا آنهــا منجــر شــود. درنهایــت رابطــه قــوی ب روابطــی قویتــر ب
 )Relationship( روابــط ،)Customer( از ســه بخــش اصلــی تشــکیل شــده اســت: مشــتری CRM .وکاراســت

.)Management( و مدیریــت
 منظــور از مشــتری؛ مصرف کننــده نهایــی اســت کــه در روابــط ارزش آفریــن، نقــش حمایت کننــده را دارا مــی 

باشــد.
منظور از روابط؛ ایجاد مشــتریان وفادارتر و ســودمندتر از طریق ارتباطی یاد گیرنده می  باشــد .

مدیریــت عبــارت اســت از؛ خاقیــت و هدایــت یــک فراینــد کســب و کار مشــتری  مــدار و قــرار دادن مشــتری 
در مرکــز فرایندهــا و تجــارب ســازمان.

ــه اشــتراک  ــا مشــتریان و افزایــش ســرعت و اثربخشــی آن از طریــق ب ــا تســهیل ارتبــاط ب فنــاوری اطاعــات ب
گــذاردن بهتــر اطاعاتــی چــون خدماتــی کــه ارائــه مــی شــود، چگونگــی ارائــه ایــن خدمــات ، شــرایط مالــی و 
اعتبــاری، تامیــن اعتبــار و... زمینــه بهبــود عملکــرد و نــوآوری در ارایــه خدمــات را فراهــم مــی کنــد و از جملــه 
مهمتریــن خدماتــی کــه از ایــن طریــق ارائــه مــی شــود ارائــه خدمــات و اطاعــات از طریــق اینترنــت و موبایــل 
ــه  ــد ک ــی باش ــاری و ... م ــای اعتب ــروش و کارت ه ــای ف ــه ه ــرداز و پایان ــای خودپ ــتگاه ه ــور دس ــن ط و همی
ــه  ــات ب ــن خدم ــه ای ــی ک ــه در صورت ــی باشــند، البت ــد م ــان بســیار مفی ــا و زم ــه ه ــی در هزین ــه جوی در صرف
درســتی ارائــه شــوند. در رابطــه بــا مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری )CRM( در بانکهــا، توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار 
پراهمیــت اســت کــه CRM ، یــک راهبــرد تجــاری بانــک اســت و نــه خدمــات قابــل ارایــه توســط یــک بانــک.

  
خالصه ونتیجه گیري:

ــاي  ــه مزای ــده و ب ــاره ش ــازمانها اش ــتفاده درس ــتمهاي مورداس ــواع سیس ــي از ان ــمایي کل ــه ش ــول مقال در ط
ــه  ــق ارائ ــا از طری ــت عملکرده ــت و کیفی ــاوری اطاعات،کمی ــتم فن ــه: سیس ــي ازجمل ــتمها ي اطاعات سیس
ــتر  ــازی بیش ــره س ــع و ذخی ــه موق ــی ب ــا، بازیاب ــام کاره ــت در انج ــرعت و دق ــش س ــوب، افزای ــات مطل خدم

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــي ت ــات م ــه اطاع ــی ب ــرعت دسترس ــش س ــات و افزای اطاع
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فرآیند فرآوری کنستانتره سنگ آهن

ــاز مــی باشــند مــاده ای متشــکل از چندیــن عنصــر فلــزی  ســنگ آهــن اســتخراجی معــادن، کــه بــه صــورت رو ب
وغیــر فلــزی اســت و بــه منظــور تهیــه آهــن خــام بایــد همگــی عناصــر موجــود در ســنگ آهن)مخصوصــا فســفر و 
گوگــرد( تــا حــد ممکــن جداســازی شــود. بــرای تهیــه آهــن خــام ابتــدا ســنگ آهــن را بــه صــورت کنســانتره آهــن 
تبدیــل مــی کننــد کــه خــوراک اصلــی کارخانــه گندلــه ســازی اســت و گندلــه یــا آهــن قراضــه نیــز مصــرف اصلــی 
کــوره هــای احیــای مســتقیم فــوالد ســازی مــی باشــد. در جــدول زیــر درصــد ترکیبــات کنســانتره آهــن محصــول 

یــک مجتمــع صنعتــی آمــده اســت: 

جدول1:درصد عناصر کنسانتره

محمد حسین جاوید قراچه
کارشناس مکانیکال شرکت مانا

وحیدرضا خضری
کارشناس دفتر فنی شرکت مانا
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مهمتریــن فاکتــور هــا بــرای تعییــن روش کار خــط تولیــد و انتخــاب و طراحــی ماشــین آالت بســتگی بــه کانــی 
هــای موجــود در ســنگ آهــن، میــزان عیــار و ســختی و اســتحکام آن دارد. دو روش تــر و خشــک از جملــه روش 
ــا  ــادن ب ــرای مع ــر ب ــاال و روش ت ــار ب ــا متوســط عی ــادن ب ــرای مع ــوال روش خشــک ب ــود اســت. معم ــای موج ه
متوســط عیــار کمتــر از 60 درصــد مناســب اســت. در ایــن مطلــب ســعی شــده اســت خاصــه ای از روش فــرآوری 

بــه روش تــر معرفــی شــود.
 اولیــن گام ارســال ســنگ آهــن اســتخراجی توســط کامیــون مخصــوص بــه ســمت ســنگ شــکن مخروطــی یــا 
ــطح  ــک س ــفت روی ی ــش ش ــور چرخ ــه مح ــا ک ــد. از آنج ــی باش ــوری)Crusher Gyratory( م ــا ژیرات اصطاح
مخروطــی فرضــی حرکــت مــی کنــد آن را ســنگ شــکن ژیراتــوری مــی نامنــد. ایــن نــوع حرکــت نیــروی جانبــی 

الزم بــرای ضربــه زدن بــه ســنگ هــا و خــرد کــردن آنهــا را فراهــم مــی کنــد.
 

                     شکل1:سنگ شکن ژیراتوری

ــد )  ــر خــرد کن ــر 300  میلیمت ــا حداکث ــا را ت ــد ســنگ ه ــه بتوان ســنگ شــکن طــوری طراحــی مــی شــود ک
ــی شــوند. ــر خــارج م ــی باشــند( و از زی ــر م ــر از 200 میلیمت ــواد کمت بیشــتر م

 یــک واحــد، فیــدر لرزشــی  )Feeder Vibration( مــواد را بــر روی تســمه نقالــه )Conveyor Belt( ریختــه 
و از آنجــا توســط ماشــین همگنســازی)Stacker ( بــه صــورت پایــل )Pile(انباشــته مــی شــود. دســتگاه همگــن 
ســاز بــا توجــه بــه اینکــه در هــر بــار برداشــت از معــدن، کانــی هــای مختلفــی از جملــه ســنگ آهــن منیتیــت 
)Manganite( ،هماتیــت)Hematite(و آپاتیــت)Apatite ( یــا ... برداشــت مــی شــود بایــد ترکیــب الیــه الیــه 
مناســبی از آنهــا را ایجــاد نمایــد. متوســط عیــار هــر پایــل حــدود 55 درصــد ســنگ آهــن خالــص مــی باشــد و 

بقیــه آنهــا را باطلــه و آپاتیــت تشــکیل مــی دهــد. 
 

                                                  شکل2:مسیر جریان تولید کنسانتره
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چــرخ ریکالیمــر مــواد را روی تســمه نقالــه ریختــه تــا وارد ســیلوی ذخیــره در ابتــدای خــط تولیــد شــود. در شــکل 
زیــر ماشــینی مرکــب از ریکالیمــر و اســتاکر نشــان داده شــده اســت. 

 

             شکل3:ریکایمر

                

در ابتــدای خــط یــک آســیاب گلولــه ای نیمــه خــود شــکن قــرار دارد. دیــواره آســیاب کــه بــه صــورت مــدور مــی 
باشــد کــه مــواد از شــوت )Chute( ورودی بــه داخــل آســیاب هدایــت مــی شــود. آســیاب کــه حــدود 4 تــا 12 درصــد 
شــارژ گلولــه دارد مــواد ورودی را خــرد کــرده و ســنگ هــای خــرد شــده از دریچــه خروجــی خــارج مــی شــوند. قطــر 
گلولــه هــا بــا توجــه بــه ظرفیــت آســیاب حــدود 120 تــا 100 میلیمتــر و از جنــس مقــاوم بــه خوردگــی و ســایش 
ــا حداقــل قطــر 75 میکــرون  و ضربــه مــی باشــند. ورودی آســیاب مــواد حداکثــر 400 میلیمتــر و مــواد خروجــی ب
مــی باشــد. ســرند یــا Screen ارتعاشــی کــه بــا مــش بنــدی مناســبی از جنــس پلــی اورتــان تقویــت شــده بــا فــوالد 
ســاخته مــی شــود ســنگ هــای ریــز)80 درصــد مــواد عبــوری کمتــر از 200 میکــرون مــی باشــد( را جــدا کــرده و 

ســنگ هــای درشــت تــر را دوبــاره بــه ســمت داخــل آســیاب هدایــت مــی کنــد.
 

              شکل4:اسیاب خودشکن

مــواد عبــوری از ســرند ارتعاشــی بــا آب مخلــوط شــده و توســط پمــپ گریــز از مرکــز، مخصــوص دوغاب)بــا جنــس 
ــا نــام تجــاری SHR معــروف مــی باشــد( بــه جــدا کننــده مغناطیســی  چــدن مقــاوم بــه خوردگــی و ســایش کــه ب
شــدت پاییــن LIMS)Low Intensity Magnetic Separators( هدایــت مــی شــود. جــدا کننــده هــای مغناطیســی 
از نــوع دوار مــی باشــند کــه در نــوع شــدت پاییــن یــک ســری آهــن ربــای دایمــی داخــل یــک درام دوار کــه جنــس 

آن از فــوالد ضــد زنــگ غیــر مغناطیــس مــی باشــد؛ کارگذاشــته مــی شــود. 
رنــج کاری معمولــی جداکننــده هــای مغناطیســی شــدت پاییــن بــا روش تــر یــا خشــک 1 تــا 3 کیلوگــوس بــا قطــر 
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درام 1200 و طــول تــا 3600 میلیمتــر مــی باشــد. در شــکل زیــر طراحــی مگنــت مناســب بــرای ذرات ریــز آمــده اســت. 
ذرات جــذب شــده بــه آهــن ربــا توســط لیســه از روی درام جــدا مــی شــود و مــوادی کــه جــذب نمــی شــوند از دریچــه 

ــه ســمت یــک کالســیفایر مارپیــچ )Classifiers Spiral( هدایــت مــی شــود. خروجــی ب
 

شکل 5:کالیسفایر

 کالســیفایر توانایــی جداســازی مــواد از 100 تــا 1000 میکــرون را دارد و معمــوال یــک یــا دو راهــه ســاخته مــی شــوند. 
مارپیــچ مــواد درشــت را روی تســمه نقالــه ریختــه و مــواد ریــز را بــه بخــش ســرند دوغابــی )Screen Slurry(هدایــت مــی 
) Hydrocyclone( کــه مقــداری فســفر دارد وارد هیدروســیکلون lims کنــد. کنســانتره مغناطیســی جــذب شــده توســط
مــی شــود. هیدروســیکلون شــامل یــک ظــرف مخروطــي شــکل بــا دو دهانــه در تــه ریــز )پاییــن( و ســرریز )بــاال( اســت کــه 

بــه یــک قســمت اســتوانه اي وصــل شــده اســت و خــوراک آن بــه طــور مماســي وارد مــي شــود. 
 

                       شکل 6:هیدروسیکلون

ــر  ذرات درشــت تــر در طــول مســیر شستشــو حرکــت مارپیچــي را ادامــه داده و از پائیــن خــارج مــي شــوند و ذرات ریزت
بــه طــرف بــاال حرکــت کــرده و از دهانــه باالیــي کالســیفایر خــارج مــي شــوند. ســر ریــز هیدروســیکلون بــه جــدا کننــده 
ــه  ــز آنهــا ب ــه ری مغناطیســی شــدت متوســط )MIMS)Mediom Intensity Magnetic Separators هدایــت شــده و ت
آســیاب گلولــه ای منیتیــت هدایــت مــی شــود. آســیاب گلولــه ای منیتیــت بــا 35 الــی 45 درصــد از حجــم آســیاب شــارژ 
گلولــه تــا قطــر 30 میلیمتــر همــراه اســت. مــواد ورودی کــه بــه حالــت دوغــاب مــی باشــد، بعــد از خوردایــش دوبــاره بــه 
هیدروســیکلون بــر مــی گــردد. ســر ریــز هیدروســکلون هــا بــه یــک مجموعــه چندتایــی از جــدا کننــده مغناطیســی شــدت 
متوســط کــه بــه صــورت ســری قراردارنــد مــی ریــزد. آخریــن مرحلــه از ایــن جدایــش وارد فیلتــر)Filter Drum( نهایــی 
ــه  ــه آســیاب اولی ــه ســری دوم ب ــی شــود و باطل ــدی م ــه ســری اول وارد هیدروســیکلون جدی ــی شــود. باطل و آبکشــی م
برمــی گــردد. ســر ریــز هیدروســیکلون هــا بــه تیکنــر)Tickener( باطلــه و تــه ریــز بــه یــک ســری جدیــد جــدا کننــده 
مغناطیســی مــی رود و از آنجــا مابقــی ذرات منیتیــت جــدا مــی شــود و ســپس وارد جــدا کننــده مغناطیســی شــدت بــاال 
مــی شــود تــا ذرات هماتیــت کــه بــرای جــدا ســازی آنهــا نیــاز بــه میــدان مغناطیــس بــا البــی اســت ، تصفیــه شــود. تیکنــر 
یــا زالل ســاز جــزء جــدا کننــده هــای ثقلــی مــی باشــد . مــواد ورودی تــه نشــین مــی شــوند و از زیــر مخــزن خــارج مــی 
شــوند و آب زالل شــده از روزنــه هــای ســرریز خــارج مــی شــود. وجــود یــک زاویــه 55 درجــه) بــرای ورقهــای پلیمــری( 
کمــک زیــادی بــه تــه نشــینی ذرات مــی کنــد. جــدا کننــده مغناطیســی ذرات منیتیــت را وارد هیدروســیکلون مرتبــط بــا 
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آســیاب گلولــه ای مــی کنــد و باطلــه آن بــه همــراه جــدا کننــده شــدت پاییــن اولیــه وارد مجموعــه ســرند دوغابــی مــی شــود. 
فیلتــر ســرند دوغابــی از نــوع پارچــه ای اســت و ذرات تــا حداکثــر 300 میکــرون از آن عبــور مــی کننــد. کنســانتره عبــوری 
وارد جــدا کننــده مغناطیســی شــدت بــاال مــی شــود و مــا بقــی ذرات بــه داخــل آســیاب اولیــه وارد مــی شــود. فیلتــر پارچــه 
ای کــه مــداوم در چرخــش مــی باشــد توســط نــازل هــای آبپــاش شســت و شــو مــی شــود.جدا کننــده مغناطیســی شــدت 
بــاال HGMS)High Gradient Magnetic Separators( بــه منظــور اســتحصال هماتیــت )کــه بــرای جداســازی آن نیازمنــد 
گــوس باالیــی نســبت بــه منیتیــت مــی باشــیم( طراحــی شــده اســت. مجموعــه از یــک ماتریــس ســل، کاســت هــای ســاخته 
شــده از تــوری ضــد زنــگ غیرمغناطیــس، مگنــت هــا، درپــوش مجموعــه کــه بــا الیــه ای از تنگســتن کاربید)ســختی بــاال و 
مقــاوم بــه ســایش( محافظــت مــی شــود ، ادوات محــرک ، آب بنــد و ... تشــکیل مــی شــود. مــواد از دریچــه مکــش وارد مــی 
شــود ذرات مغناطیــس توســط مگنــت جــذب مــی شــود و توســط آب بــه عنــوان محصــول خروجــی خــارج مــی شــود و باطلــه 

نیــز خــارج مــی شــود. 
 

          شکل7:مگنت سپراتور

محصــول جــدا کننــده شــدت بــال، وارد هیدروســیکلون مخصــوص، بــا حــد جدایــش تــا 50 میکــرون مــی شــود و بقیــه ذرات 
ــاده مــی  ــرای جداســازی ذرات فســفر کــه 45 حــدود میکــرون هســتند آم ــه ای هماتیــت مــی شــود و ب وارد آســیاب گلول
شــوند. آســیاب هماتیــت شــبیه بــه آســیاب منیتیــت اســت ولــی بــا ابعــاد کوچکتــر. مــواد توســط پمــپ از ســر ریــز آســیاب 
بــه مخــزن جــدا کننــده شــدت بــاال ارســال مــی شــود. مــواد ورودی بــه هیدروســیکلون مرتبــط بــا HGMS کــه کوچکتــر 
از50  میکــرون هســتند بــه تیکنــر مخصــوص بــه خــود هدایــت مــی شــوند تــا عــاوه بــر تــه نشــین شــدن بــه ســمت واحــد 
فلوتاســیون)FLOTATION( هدایــت شــوند. از آنجــا کــه ایــن محصــول حــاوی فســفر اســت بایــد بــا حبــاب ســازی در واحــد 
فلوتاســیون تــا حــد ممکــن ایــن عنصــر را از هماتیــت جــدا کــرد. ایــن روش جــدا ســازی یــک روش شــیمیایی اســت. بــه 
کمــک واکنــش گرمــای دافــع آب ، کانــی هــای ســولفیدی تــر شــده را دافــع آب مــی کننــد. حبــاب هــای هــوا بــه مــواد آب 
گریــز مــی چســبند و باطلــه کــه بــه صــورت کــف روی ســطح شــناور مــی شــود توســط پــره هــای دوار بــه بیــرون از مخــزن 
هدایــت مــی شــود. مــواد شــیمیایی بــرای کــف ســازی مثــل روغــن کاج و ســود ســوز آور بــرای تنظیــم PH،ســیلیکات ســدیم، 
اکســید آهــن و ...اســتفاده مــی شــود. کنســانتره هماتیــت بــا 67 درصــد آهــن خالــص وارد مخــزن فیلتــر نهایــی بــرای ترکیــب 
بــا کنســانتره منیتیــت مــی شــود. باطلــه جــدا کننــده شــدت بــاال بــرای اســتحصال آپاتیــت بــه هیدروســیکلون آپاتیــت وارد 
مــی شــود .در اینجــا مــواد تــه ریــز یــل بــه عبارتــی درشــت تــر مــورد نیــاز اســت و مــواد ریزتــر بــه باطلــه راه مــی یابــد. مــواد 
تــه ریــز وارد ســلول هــای فلوتاســیون مــی شــوند و بعــد از جداســازی باطلــه، محصــول آپاتیــت وارد تیکنــر مــی شــود و بعــد 
از آن بــه منظــور آب گیــری وارد یــک درام فیلتــر مخصــوص مــی شــود. محصــول نهایــی کــه پــودر شــیری رنــگ مــی باشــد 
و حــاوی حــد اکثــر 11 درصــد رطوبــت اســت توســط تســمه نقالــه وارد انبــار مخصــوص آپاتیــت مــی شــود. محیــط خارجــی 
ــه مــوازات محورطولــی پوشــیده شــده اســت و توســط یــک  ــا شــبکه هــای مــش بنــدی شــده)SEGMENT( ب درام فیلتــر ب
موتــور الکتریکــی بــه چرخــش در مــی آیــد. یــک همــزن کــه بــا سیســتم لنــگ خــارج از مرکــز بــه حرکــت مــی آیــد و از تــه 
نشــین شــدن ذارات دوغــاب جلوگیــری مــی کنــد در مخــزن دســتگاه قــرار مــی گیــرد. شــبکه هــا توســط پارچــه مخصــوص 
پوشــانده مــی شــوند و پارچــه فیلتــری بــا ســیم فنــری مخصــوص دور بــد نــه نگــه داشــته مــی شــود . وکیــوم پمــپ هــوای 
فشــرده bar 2,0 مــورد نیــاز بــرای مکــش و دمــش را تامیــن مــی کنــد. زمــان بنــدی شــروع مکــش و دمــش مــورد نیاز توســط 

روتــاری ولــو طراحــی شــده صــورت مــی گیــرد. 
ــرای  ــش )snub( ب ــری  2- مکــش خشــک )suction dry( 3- دم ــا آبگی ــرا ب ــامل: 1- مکــش هم ــر ش روش کار درام فیلت
جداســازی کنســانتره از روی پارچــه ، مــی باشــد. هــر دو محصــول آپاتیــت و کنســانتره آهــن توســط درام فیلتــر مخصــوص بــه 
خــود آبگیــری مــی شــوند و بــا حداکثــر 11 درصــد رطوبــت آمــاده بارگیــری مــی شــوند. بیشــترین حجــم خطــوط تولیــدی 
، کنســانتره آهــن بــوده ودر مقایســه بــا آپاتیــت، حجــم خیلــی بیشــتری را شــامل مــی شــود. آخریــن مرحلــه بــرای ارســال 
بــه ســمت بارگیــری قطــار اســت. بــرای نقــل و انتقــال بــا حجــم کــم ، بــا پاشــیدن مالــس یــا عصــاره چغنــدر روی کنســانتره 

آنــرا توســط کامیــون حمــل مــی کننــد.
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راه اندازی اولیه سیستم پایش بهره وری در شرکت مانا

واحــد توســعه مدیریــت شــرکت ســاختمانی گســترش و نوســازی صنایــع ایرانیــان مانــا در راســتای پایــش هــر چــه بهتــر 
بهــره وری پــروژه هــا اقــدام بــه راه انــدازی اولیــه سیســتم داشــبوردهای مدیریتــی بصــورت آنایــن و بــر اســاس مــدل 
ســبد پــروژه هــا)Portfolio( نمــوده اســت کــه هــدف اصلــی ایــن سیســتم ارائــه خدمــات ذیــل در ســطوح  مدیریتــی 

ایــن شــرکت مــی باشــد:
ــک  ــد عملکــرد شــما در ی ــه شــما مــی گوی ــدی Key Result Indicators(KRIs( : ب 1-شــاخص هــای نتیجــه ای کلی

ــوده اســت. ــه ب منظــر خــاص چگون
ــام  ــه انج ــد ب ــه کاری را بای ــد چ ــما میگوی ــه ش ــردی Performance Indicators(PIs( : ب ــای عملک ــاخص ه 2-ش

ــانید. برس
ــی  ــه کاری را م ــد چ ــما میگوی ــه ش ــرد Key Performance Indicators(KPIs( : ب ــدی عملک ــای کلی ــاخص ه 3-ش

ــد. ــش دهی ــازمان را بصــورت چمشــگیری افزای ــی س ــا کارای ــام داد ت بایســت انج
ــا  ــت ب ــدوار اس ــت امی ــعه مدیری ــد توس ــا، واح ــرکت مان ــم در ش ــن مه ــک( ای ــطح ی ــدازی اولیه)س ــه راه ان ــه ب ــا توج ب
همــکاری تمامــی عوامــل پــروژه ای و ســتادی بصــورت گام بــه گام و طــی برنامــه زمانبنــدی مناســب قــادر بــه راه انــدازی 

هــر ســه فــاز ایــن سیســتم در ســه ماهــه چهــارم ســال مالــی 98 خواهــد بــود.
شــماهایی کلــی از بخــش هــای مختلــف نــرم افــزار بــه شــرح ذیــل مــی باشــد)اطاعات وارد شــده در نــرم افــزار بصــورت 

الگــو بــوده و واقعــی نمــی باشــد(:

صفحه اول مربوط به گزارشــات کلی سازمان
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بخشی از گزارشات مالی
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اخبارتیرماه و تصاویر پروژه ها

برگزاری دوره آشــنایی با مدل مدیریت دانش KM4D انجمن مدیریت ایران و اظهارنامه نویسی 
توسط مدیر توسعه میدکو در دانشگاه خاتم

ــر  ــط مدی ــران توس ــت ای ــن مدیری ــش انجم ــت دان ــی مدیری ــن الملل ــدل بی ــا م ــنایی ب ــاه دوره آش ــخ 25 تیرم در تاری
محتــرم توســعه مدیریــت جنــاب آقــای دکتــر نامــه گشــای فــرد در دانشــگاه خاتــم بــرای شــرکت هــای حاضــر در ایــن 

جایــزه برگــزار شــد. 

برگزاری دوره آموزشــی مدل KM4D و اظهارنامه نویسی در مجتمع فوالد بوتیا

در تاریــخ 18 تیرمــاه دوره آموزشــی مــدل KM4D و اظهارنامــه نویســی توســط دبیــر محتــرم کنفرانــس و جایــزه در مجتمــع 
فــوالد بوتیــا بــرای همــکاران مرتبــط در شــرکت هــای تابعــه و بــا حضــور توســعه مدیریــت ســتاد برگــزار شــد، همچنیــن در 

حاشــیه ایــن جلســه پــروژه ســمپاد در فــوالد بوتیــا معرفــی و از ایــن پــروژه بازدیــد بــه عمــل آمــد.
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آغاز طرح اکتســاب و مستندسازی تجارب ارزشمند رهبران ستاد میدکو

طــرح اکتســاب و مستندســازی تجــارب ارزشــمند رهبــران ســتاد میدکــو )تهــران و کرمــان( بــر اســاس مــدل بومــی، 
ــا رویکــرد عملیاتــی و تعامــل و همــکاری مشــترک واحــد توســعه مدیریــت هلدینــگ و دپارتمــان مدیریــت دانــش  ب
ــا گام  ــق ب ــاس و منطب ــن اس ــر ای ــد. ب ــاز ش ــاه 1398 آغ ــه، در خردادم ــت خاورمیان ــار صنع ــی معی ــرکت مهندس ش
ــت  ــو، جه ــگ میدک ــرم هلدین ــران محت ــاورین و مدی ــدادی از مش ــا تع ــه ب ــش مصاحب ــات پی ــدل، جلس ــی م ابتدای
آشــنایی بــا متدولــوژی و رویکــرد طــرح، کســب نقطــه نظــرات و ایجــاد آمادگــی الزم جهــت برگــزاری جلســات اصلــی 

اکتســاب تجــارب، برگــزار شــد.

برگزاری ششمین نشست فصلی توسعه مدیریت
در تاریــخ 28 خردادمــاه ششــمین نشســت هــم اندیشــی توســعه مدیریــت در ســتاد تهــران، کرمــان و مجتمــع فــوالد 

بوتیــا بصــورت ویدئــو کنفرانــس بــا محوریــت موضوعــات ذیــل:

- چارچــوب طبقه بندی فرآیندی APQC و معماری فرآیندهای میدکو؛
- تشــریح فرآیند پژوهش و نوآوری؛

- تحقق یکپارچگی در معماری فرآیندهای ســازمان؛
- مدیریت فرآیندهای ســازمان و افزایش بهره وری؛

- ارتباط ســبک زندگی آگاهانه و مسئولیت اجتماعی سازمان؛
- تاثیر مدیریت دانش بر هوش ســازمانی؛

- فرمــت ثبت تجربه حاصل از تعمیرات اضطراری.
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کســب  تندیس ســیمین توسط میدکو در ششمین جایزه بهره وری معادن وصنایع معدنی )ایمیدرو(

ــا شــعار "بهــره وری بنیــان رقابــت پذیــری در اقتصــاد  ــی ب ــزه بهــره وری معــادن و صنایــع معدن مراســم ششــمین جای
ملــی"  روز  27 خــرداد مــاه 98 در هتــل ارم تهــران برگــزار شــد. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور  هلدینــگ هــای مرتبــط 
بــا معــدن و صنایــع معدنــی اعــم از دولتــی و خصوصــی، صنایــع فلــزی و همچنیــن شــرکت هــای تولیــد کننــده ســیمان 
ــه شــده در ایــن دوره(  ــزه ارائ ــه دریافــت تندیــس ســیمین )باالتریــن ســطح جای برگــزار شــد شــرکت میدکــو موفــق ب

شــد.
همچنیــن مجتمــع هــای فــوالد بوتیــای ایرانیــان و کک ســازی و پاالیــش قطــران زرنــد در اولیــن حضــور خــود موفــق 

بــه کســب تقدیــر نامــه دوســتاره شــدند.
ــزه را  ــن جای ــای دکتــر پورمنــد ای ــه نمایندگــی از آق ــر توســعه مدیریــت میدکــو ب ــرد مدی ــر نامــه گشــای ف ــای دکت آق

ــد. ــت نمودن دریاف
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جلسه تولید و توسعه مدیریت
ــاوران در  ــران و مش ــران، مدی ــو درته ــرم میدک ــل محت ــر عام ــور مدی ــا حض ــه ب ــد ک ــه تولی ــن جلس در یکصدوهفتمی
تهــران، کرمــان و اصفهــان، مدیــران عامــل و مدیــران مجتمــع هــای تولیــدی از محــل مجتمــع هــا روز ســه شــنبه 
ــا  ــدان ب ــان وهم ــان، اصفه ــران، کرم ــع در ته ــای واق ــه ه ــا و کارخان ــان در دفتره ــورت همزم ــورخ 98/04/04 بص م
برقــراری ارتبــاط تصویــری برگــزار شــد گــزارش هــای برنامــه هــای توســعه مدیریــت شــرکتهای زیــر مجموعــه میدکــو 

نیــز ارائــه گردیــد.

برگزاری ششمین جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی 
سایش و خوردگی

در تاریــخ 26 تیرمــاه ششــمین جلســه انجمــن خبرگــی 
فراســازمانی ســایش و خوردگــی بمنظــور هم اندیشــی، بررســی 
چالش هــا و مســایل ایــن حــوزه در دفتــر کرمــان برگــزار شــد.   

برگزاری انجمن خبرگی خوردگی  و سایش در 
مجتمع احیا مستقیم بردسیر

ــی   ــی خوردگ ــن خبرگ ــاه  انجم ــخ 27 خردادم در تاری
ــش  ــه منظــور هــم اندیشــی، شناســایی چال و ســایش ب
ــتقیم  ــا مس ــع احی ــوزه در مجتم ــن ح ــائل ای ــا و مس ه
بردســیر و بــا حضــور سرپرســتان و کارشناســان واحدهــا 

ــد.  ــزار گردی برگ
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برگزاری دوره آموزشــی آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش و دانش نویسی

در تاریــخ 5 تیرمــاه دوره آموزشــی آشــنایی بــا مفاهیــم مدیریــت دانــش و دانــش نویســی در مجتمــع کک ســازی 
و پاالیشــگاه )کارخانــه کک ســازی شــماره 2( برگــزار شــد. 

              برگزاری دوره آموزشــی آشــنایی با مفاهیم مدیریت دانش و دانش نویسی

در تاریــخ 12 تیرمــاه دوره آموزشــی آشــنایی بــا مفاهیــم مدیریــت دانــش و دانــش نویســی در کارخانــه فــراوران 
زغــال پابدانــا توســط واحــد توســعه مدیریــت ســتاد میدکــو برگــزار شــد. 
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24

برگزاری جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی گندله سازی

در تاریــخ 26 خــرداد انجمــن خبرگــی فراســازمانی گندلــه ســازی بــه منظــور هــم اندیشــی، بررســی چالــش هــا و 
حــل مســایل موجــود در حــوزه مربوطــه در مجتمــع کنســانتره و گندلــه زرنــد، بــا حضــور اعضــا از شــرکت هــای 

فــوالد زرنــد ایرانیــان، فــوالد ســیرجان ایرانیــان، فــوالد بوتیــای ایرانیــان  برگــزار شــد.

برگزاری انجمن خبرگی فراســازمانی خوردگی  و سایش در مجتمع بابک مس ایرانیان

ــم  ــور ه ــه منظ ــایش ب ــی و س ــازمانی خوردگ ــی فراس ــن خبرگ ــه انجم ــن جلس ــاه پنجمی ــخ 29 خردادم در تاری
اندیشــی، بررســی چالــش هــا و حــل مســایل موجــود در حــوزه مربوطــه بــه میزبانــی مجتمــع بابــک مــس ایرانیــان 

برگــزار شــد.
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تشــکیل اولین انجمن خبرگی توسعه مدیریت و مدیریت دانش فوالد زرند ایرانیان

  )ZISCO DK (در تاریــخ 10 تیرمــاه اولیــن جلســه انجمــن خبرگــی توســعه مدیریــت و مدیریــت دانــش فــوالد زرنــد ایرانیــان
در مجتمــع کنســانتره و گندلــه ســازی زرنــد بــا موضــوع بررســی فراینــد هــای سیســتم هــای مدیریــت برگــزار شــد همچنیــن 
دومیــن جلســه انجمــن خبرگــی توســعه مدیریــت فــوالد زرنــد در مجتمــع کک ســازی و پاالیشــگاه بــا موضــوع بررســی فرآینــد 

برنامــه ریــزی و کنتــرل تولیــد، بودجــه و حمــل و نقــل برگــزار شــد.

ممیزی خارجی سیســتم های  مدیریت یکپارچه ایزو 9001:2015 ، ایزو 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 در 
کارخانه کک سازی و پاالیش قطران زرند

ــزو 14001:2015 و  ــزو 9001:2015 ، ای ــت یکپارچــه ای ــای  مدیری ــزی خارجــی سیســتم ه ــاه ممی ــخ 27 خردادم در تاری
ــت.  ــت انجــام پذیرف ــا موفقی ــش قطــران زرند)شــماره 1( ب ــه کک ســازی و پاالی اوهســس 18001:2007 در کارخان

پروژه ســاخت کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو25
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پروژه ســاخت کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو

رفع پانچ و ادامه نصب  و کفســازی ســیلوها و استراکچر سیلوهای محصول
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اجرای عملیات معماری ســاختمان اداری

Feeding رمپ
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Feed Storage Silos A&B&C

H300401  شمارهS-Type  راه اندازی و اســتارت
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H310401  شماره S-Type راه اندازی و اســتارت

راه اندازی و اســتارت Vibration Extractor شماره
L304301 , L303301 
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 شــروع راه اندازی و تست Skip جهت استارت تجهیز

30

 Hydraulic Valve راه اندازی و استارت
B های مربوط به کوره
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پروژه کنسانتره سنگان

Cabling پروژه کنسانتره سنگان
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Pump House

پروژه بیمارستان قم

نمای کلی از سایت اجرا
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ســاختمان B ضلع مرکزی * طبقه 3+ بیمارستان قم

ســاختمان A/B هسته جنوبی * طبقه 2+
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تصاویر پروژه فوالد بوتیا

MELT SHOP COVERING
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RWTP-SMP CLARIFIER

VD TRANSFER CAR
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پروژه گندله سازی بافق

 Annular Cooler Travelling Grate & Rotary kiln &Balling Building
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پــروژه صحن حضرت فاطمه الزهراء )س (
 نجف اشــرف - ساختمان اداری

پروژه نیروگاه 450 مگاواتی بوتیا
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پروژه نیروگاه 450 مگاواتی بوتیا

پــروژه فوالد و نورد گرم گل گهر



خبرنامه توسعه مدیریت 
      شماره 40 - تیر 98

پروژه فوالد و نورد گرم ســیرجان 

پروژه فوالد و نورد گرم ســیرجان پروژه فوالد و نورد گرم ســیرجان 
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مراســم راه اندازی کوره شماره یک کارخانه آهک و دولومیت
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شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صناعی اریانیان - ماان
خبرانهم توسعه مدرییت

تحرریهی : دکتر سید جواد فالحیان


