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تهیه شده در امور مهندسی صنایع توسعه مدیریت رشکت فوالد زرند ایرانیان با همکاری واحد روابط عمومی
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بین املللــی  کنفرانــس  دومیــن 

مدیریــت  رویکــرد  بــا  مدیریــت  دانشــی 

همــت  بــه  مهرمــاه   8 تاریــخ  در  منابــع 

انجمــن مدیریــت ایــران و بــا همــکاری 

در  اتریــش  دانــش  مدیریــت  انجمــن 

دانشــگاه خاتــم برگــزار شــد و رشکــت هــای 

تابعــه میدکــو موفــق بــه کســب جوایــز زیــر 

شــدند: 

تندیــس  ایرانیــان  ســیرجان  فــوالد   •

ســیمین

تندیــس  ایرانیــان  بوتیــای  فــوالد   •

ســیمین

• فوالد زرند ایرانیان تندیس برنزین

ــه  ــت خاورمیان ــار صنع ــی معی • مهندس

ــن ــس برنزی تندی

• بابک مس ایرانیان تندیس برنزین

تندیــس  پــارس  غــرب  فروســیلیس   •

برنزیــن

• فــراوران زغــال ســنگ پابدانــا تندیــس 

ین برنز

• گســرش و نوســازی صنایــع ایرانیــان 

)مانــا( تندیــس برنزیــن

• گســرش و نوســازی معــادن خاورمیانه 

)ممرادکــو( گواهینامه ســه ســتاره 

• کسب تندیس سیمین توسط رشکت فوالد 

بوتیای ایرانیان

موفقیت رشکتهای زیرمجموعه میدکو 

در دومین کنفرانس بین املللی مدیریت  دانشی با رویکرد مدیریت منابع

• کسب تندیس سیمین توسط رشکت فوالد 

سیرجان ایرانیان

• کسب تندیس برنزین توسط رشکت 

فروسیلیس غرب پارس

• کسب تندیس برنزین توسط رشکت مهندسی 

معیار صنعت خاورمیانه

• کسب تندیس برنزین توسط رشکت بابک مس 

ایرانیان

• کسب تندیس برنزین توسط رشکت فوالد زرند 

ایرانیان

• کسب تندیس برنزین توسط رشکت گسرتش و 

نوسازی صنایع ایرانیان - مانا
• کسب تندیس برنزین توسط رشکت فراوران 

ذغالسنگ پابدانا

• کسب گواهینامه سه ستاره توسط رشکت 

گسرتش و نوسازی معادن خاورمیانه
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دانــش  مدیریــت  آموزشــی  دوره  مهرمــاه   17 تاریــخ  در 

و دانــش نویســی، توســط واحــد توســعه مدیریــت میدکــو 

در مجتمــع فــوالد بوتیــای ایرانیــان بــا حضــور 17 نفــر از 

ایــن مجتمــع  برگــزار شــد. رسپرســتان و کارشناســان 

 14 و  شـــهریور   31 تاریخهـــای   در 

مهرمـــاه دوره آموزشـــی مدیریـــت دانـــش و 

دانـــش نویســـی در مجتمـــع کنســـانره و 

گندله ســـازی ســـیرجان بـــا حضـــور 80نفـــر 

از رسپرســـتان و کارشناســـان ایـــن مجتمـــع، 

توســـط واحـــد توســـعه مدیریـــت میدکـــو 

ــد. ــزار شـ برگـ

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش و دانش نویسی در مجتمع کنسانرته و گندله سازی سیرجان

در تاریخ های 16 و 17 مهرماه دوره انتقال 

و   )IMS(یکپارچه مدیریت  سیستم  مفاهیم 

واحد  توسط  نویسی،  دانش  و  دانش  مدیریت 

توسعه مدیریت میدکو در مجتمع کک سازی و 

پاالیشگاه زرند شامره 1 و 2 با حضور 70نفر از 

رسپرستان و کارشناسان این مجتمع برگزار شد. 

برگزاری دوره های انتقال مفاهیم سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( و مدیریت دانش و دانش نویسی 

در مجتمع کک سازی و پاالیشگاه زرند شامره 1 و 2

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش و دانش 

نویسی در مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان
برگزاری جلسه ممیزی داخلی سیستم های 

مدیریت یکپارچه IMS رشکت گسرتش و 

نوسازی صنایع ایرانیان )مانا(
در تاریــخ 3 مهرمــاه جلســه ممیــزی داخلــی سیســتم هــای 

مدیریــت یکپارچــه IMS رشکــت گســرش و نوســازی صنایــع ایرانیان 

ــا برگــزار شــد.  ــوالد بوتی ــا( در مجتمــع ف )مان
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وزیــر صمــت در بازدیــد از صنایــع فــوالد 

در شهرســتان زرنــد گفــت: رسمایــه گــذاری 

میدکــو در زرنــد آینــده ایــن شهرســتان را 

تغییــر خواهــد داد و بــه زودی جشــن پایــان 

ــم  ــه را خواهی ــی منطق ــی بوم ــکاری اهال بی

ــت.    گرف

ــس از  ــارت پ ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی

بازدیــد از معــدن جالل آبــاد، فکورصنعــت، 

و مجتمع هــای  پلورصنعــت  واگــن ســازی 

کک و فــوالد زرنــد ایرانیــان در جمــع فعــاالن 

صنعــت و معــدن ایــن شهرســتان گفــت: بــه 

همــه صنعت گــران، معــدن کاران. اصنــاف 

کار  زیرزمیــن  در  کــه  کارگــری  عزیــزان  و 

می کننــد، خداقــوت می گویــم و همیشــه 

ــتم.  ــزان هس ــام عزی ــدردان ش ق

رضــا رحامنــی در ابتــدای ســخنان خــود 

ــو  ــت میدک ــذاری رشک ــت رسمایه گ ــه عظم ب

دکــر  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  منطقــه  در 

بــا  بزرگــی کرده انــد.  پورمنــد کار خیلــی 

ایــن رسمایه گــذاری زرنــد یــک شــهرصنعتی 

ــن  ــا از ای ــردم م ــه م ــت ک ــف اس ــده و حی ش

باشــند. پیرشفــت بی اطــالع 

ایــن  در  اطالع رســانی  مســئولیت  وی 

ــانه  ــم و رس ــاب قل ــده اصح ــر عه ــه را ب زمین

دانســت و تاکیــد کــرد: اصحــاب رســانه بایــد 

ــا ذوق خودشــان ایــن پروژه هــای عظیــم را  ب

ــه آینــده شهرشــان  ــا مــردم ب نشــان دهنــد ت

ــند.  ــر باش امیدوارت

ــود،  ــای خ ــه صحبت ه ــی در ادام رحامن

بــه امیــد واهــی دشــمنان در تعطیــل کــردن 

افــزود:  و  کــرد  اشــاره  کشــورمان  صنایــع 

دشــمنان خیــال مــی کردنــد بــا ایــن هجمــه 

 97 ســال  آخــر  ماه هــای  در  اقتصــادی 

ــه  ــی ب ــود ول ــل می ش ــا تعطی ــات م کارخانج

لطــف خداونــد و تــالش فعــاالن ایــن عرصــه 

نــه تنهــا کارخانه هــا تعطیــل نشــدند کــه 

بســیاری از پروژه هــای مــا افتتــاح شــده اند.

وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه پروژه هــای 

فعــال در منطقــه زرنــد ترصیــح کــرد:  بــا 

ــم   ــار می گوی ــا افتخ ــا ب ــن پروژه ه ــدن ای دی

کــه مــا در ایــن جنــگ اقتصــادی هــم ماننــد 

داشــته ایم. فتح هایــی  مقــدس  دفــاع 

پــروژه  بــه  اشــاره  بــا  رحامنــی  رضــا   

جــالل آبــاد بــه عنــوان یــک فتــح گفــت: 

ــده  ــده آین ــهر رشوع ش ــن ش ــه در ای کاری ک

ــا  ــت و ب ــرده اس ــاوت ک ــی متف ــد را خیل زرن

کارهــا ورسمایه گذاری هــای انجــام شــده، 

ــکاری  ــان بی ــن پای ــه زودی جش ــد ب می توانی

افــراد بومــی را برگــزار کنیــد. 

وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در بخــش 

ــبز  ــای س ــه فض ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ

ایجــاد شــده در اطــراف کارخانه هــای فــوالد 

زرنــد ایرانیــان اشــاره کــرد و گفــت: امــروز بــه 

اقــای پورمنــد هــم گفتــم کــه از ایــن فضــای 

ــد  ــرش کنی ــد، منت ــس بگیری ــا عک ــبز زیب س

ــرای  ــط زیســت ب ــد کــه محی ــردم ببینن ــا م ت

صنعــت بســیار مهــم اســت. 

بــه  خــود،  پایــان صحبت هــای  در  وی 

شهرســتان  در  رسمایــه  گــردش  اهمیــت 

تاکیــد کــرد و افــزود:  تاکیــد مــا ایــن اســت 

کــه نیروهــای شــاغل بایــد از نیروهــای بومی 

باشــند مگــر نیــروی فنــی خاصــی کــه مجبور 

هســتند از جایــی غیــر از زرنــد بیاورنــد؛ 

ــن  ــان ای ــم تاکیدم ــی ه ــردش مال ــاره گ درب

اســت، تاجایــی کــه امــکان دارد گــردش 

مالــی صنایــع هــم در هــامن منطقــه باشــد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از مجتمع فوالد زرند ایرانیان: 

با رسمایه گذاری عظیمی که در این منطقه شده است، آینده زرند 

روشن خواهد بود
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مدیرعامــل هلدینــگ میدکــو در نشســت 

فعــاالن صنعــت و معــدن بــا وزیــر صمــت، 

گفــت: مــا خودمــان بــرای ایجــاد 4200 هکتار 

فضــای ســبز متعهــد شــده ایم تــا نشــان دهیــم 

کــه صنعــت می توانــد ایجــاد کننــده و حافــظ 

محیــط زیســت باشــد.

وزیــر  بازدیــد  حاشــیه  در  و  جمعــه  روز 

پروژه هــای  از  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

صنعتــی فعــال در شهرســتان زرنــد؛ مدیرعامــل 

هلدینــگ میدکو در نشســت فعــاالن اقتصادی 

بــا وزیــر صمــت بــه رسمایه گذاری هــای انجــام 

شــده در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: 

ــارد  ــذاری 5 میلی ــه گ ــل رسمای ــال قب از 10 س

دالری را در مجموعــه میدکــو آغــاز کرده ایــم 

ــده  ــق ش ــارد دالر آن محق ــا االن 4 میلی ــه ت ک

ــده کــه  ــارد دالر آن باقــی مان و تنهــا یــک میلی

ــده  ــال آین ــم س ــک و نی ــا ی ــک ت ــا ی ــر ت حداک

انجــام می شــود. 

دکــر پورمنــد بــا اشــاره بــه تــک تــک 

زیرمجموعه هــای ایــن هلدینــگ گفــت:  فــوالد 

زرنــد از اردیبهشــت مــاه وارد فــاز راه انــدازی 

ــاه  ــدود 7 م ــدازی ح ــن راه ان ــت؛ ای ــده اس ش

ــاه کــوره  ــان م ــم در آب ــرد و امیدواری ــان می ب زم

بلنــد فــوالد زرنــد روشــن شــود و به تولیــد چدن 

و فــوالد برســیم تــا چرخــه فوالدســازی در زرنــد 

هــم کامــل شــود.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 

پیرشفــت 45 درصــدی فــوالد بوتیــا اشــاره کــرد 

و گفــت: امیدواریــم در روزهــای اخــر ســال 98 

ــت  ــم بدس ــا ه ــن بوتی ــوده 1.5 ت ــن آرک ت اولی

آیــد. 

دکــر پورمنــد تولیــدات مــس را هــم خــوب 

ارزیابــی کــرد و گفــت: تولیــدات مــس مــا هــم 

در داخــل و هــم در خــارج مــرصف کننــده و 

ــی دارد.  متقاض

ــه  ــا اشــاره ب مدیرعامــل هلدینــگ میدکــو ب

رشایــط معــادن در ایــن مجموعــه گفــت: معدن 

6 گل گهــر اولیــن معــدن زیرزمینــی در عمــق 

ــورت  ــه ص ــر ب ــا گل گه ــه ب ــت ک ــر اس 600 م

مشــرک در حــال فعالیــت هســتیم کــه همیــن 

پــروژه 600  میلیــون دالر رسمایه گــذاری دارد . 

پایــان ســخنان خــود  پورمنــد در  دکــر 

مســئولیت های  بــه  مربــوط  پروژه هــای  بــه 

ــح  ــاره و ترصی ــت اش ــط زیس ــی و محی اجتامع

بــه   مربــوط  پروژه هــای  مجموعــه  کــرد: 

مســئولیت های اجتامعــی و حفــظ محیــط 

زیســت در میدکــو4500 میلیــارد تومان اســت. 

وی بــه منونــه ای از ایــن پروژه هــا اشــاره 

ــی  ــو یک ــی دی کی ــامانه س ــزود:  س ــرد و اف ک

ــدازی آن،  ــا راه ان ــه ب ــت  ک ــا اس ــن پروژه ه از ای

هــم در مــرصف آب رصفــه جویــی می شــود، 

هــم کوچــک تریــن آالیندگــی زیســت محیطــی 

نــدارد و هــم 12 مگابایــت بــرق تولیــد مــی 

ــه زودی  ــم ب ــان ه ــد و کرم ــالب زرن ــد. فاض کن

ــود.  ــی ش ــی م عملیات

ــاد 2000  ــه ایج ــه ب ــد در ادام ــر پورمن دک

هکتــار فضــای ســبز در اطــراف کارخانه هــا 

اشــاره کــرد و گفــت: خودمــان خودمــان را 

بــه ایجــاد 4200 هکتــار فضــای ســبز متعهــد 

ــار آن در  ــون 2200 هکت ــا کن ــه ت ــم ک کرده ای

ایــن منطقــه کویــری اجــرا شــده  و ایــن پــروژه را 

اجــرا کردیــم تــا نشــان دهیــم صنعــت می توانــد 

حافــظ فضــای ســبز و محیــط زیســت باشــد. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن جلســه، 

دکــر امیــری مناینــده مــردم زرنــد و راور در 

مجلــس شــورای اســالمی ضمــن اشــاره بــه 

مشــکالت کارگــران رشکــت ذغــال ســنگ، بــه 

ــان اشــاره کــرد و  ــد ایرانی موفقیــت رشکــت زرن

گفــت: مــن از طــرف خــودم و مــردم خــوب زرنــد 

دســت دکــر پورمنــد را بــه جهــت توجــه بــه این 

منطقــه و رسمایــه گــذاری در ایــن منطقــه مــی 

بوســم.

مدیرعامل هلدینگ میدکو: 

صنعت می تواند حافظ محیط زیست باشد
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•  انجام ممیزی شخص ثالث IMS در مجتمع کنسانرته و گندله سازی زرند

و اخذ گواهینامه های مرتبط 

•  برگزاری جلسه انجمن فراسازمانی سایش و خوردگی در مجتمع کک سازی و پاالیشگاه های زرند
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•  گواهینامه های مرجع اعتبار دهی توف اینرترست آملان 

در حوزه سیستم مدیریت یکپارچه
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•  برگزاری انجمن خربگی فراسازمانی گندله سازی در مجتمع کنسانرته سیرجان با حضور مجتمع های؛

-کنسانرته و گندله سازی سیرجان   -کنسانرته و گندله سازی زرند      -فوالد بوتیا

•  برگزاری انجمن خربگی فراسازمانی سایش و خوردگی در مجتمع کنسانرته و گندله سازی فوالد زرند 

ایرانیان با حضور کارشناسان این حوزه از مجتمع های:

-کنسانرته و گندله سازی زرند    -کنسانرته و گندله سازی سیرجان   -احیا مستقیم و فوالد سازی بردسیر

-کک و پاالیشگاه زرند     -فروسیلیس غرب پارس.
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•  برگزاری دوره دو روزه تریز )TRIZ( در مجتمع کنسانرته و گندله سازی زرند

•   برگزاری جلسه انجمن خربگی فرآوری در مجتمع کنسانرته و گندله سازی زرند که در حاشیه آن 

از دانشکار محرتم آقای احمدی به منظور طراحی و ساخت اپلیکیشن موبایلی مخصوص امور مجتمع 

تقدیر به عمل آمد.
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•  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی بهره وری ایمیدرو با حضور منایندگان رشکت های تابعه 

در ستاد کرمان.

•  برگزاری جلسه آموزشی مدیریت دانش و دانش نویسی در مجتمع کک سازی و قطران زرند توسط 

آقای مهندس غالمرضایی از واحد توسعه مدیریت هلدینگ میدکو.
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•  برگزاری دوره انتقال مفاهیم سیستم مدیریت 

یکپارچه )IMS( توسط آقای دکرت معین زاده از 

واحد توسعه  مدیریت ستاد میدکو )مجتمع کک 

سازی و پاالیشگاه زرند ۱۶ و ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸(

•  درراستای برگزاری دومین کنفرانس بین املللی مدیریت دانشی با رویکرد منابع انجام ارزیابی 

سیستم مدیریت دانش  رشکت های پرداخت الکرتونیک پاسارگاد وممرادکو با همکاری واحد توسعه 

مدیریت رشکت فوالد زرند ایرانیان به انجام رسید .

•  گردهامیی اعضاتیم مهندسی ارزش رشکت فوالد 

زرند ایرانیان در بخش مهندسی صنایع دانشکده 

فنی دانشگاه باهرن همراه با حضور سایر عالقمندان 
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•  آموزش مدیریت دانش- مجتمع کک سازی زرند

•  انجمن خربگی توسعه مدیریت- مجتمع کنسانرته و گندله سازی زرند

•  آموزش مدیریت ریسک- مجتمع کک سازی زرند

•  ممیزی IMS- خرداد98- مجتمع کک سازی زرند

•  انجمن خربگی توسعه مدیریت-مجتمع کک سازی زرند

•  آموزش مدیریت ریسک- مجتمع کک سازی زرند

•  آموزش نظام آراستگی- مجتمع کک سازی زرند

•  آموزش مدیریت دانش- معدن خمرود
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از  ارزش  مهندســـی  تیـــم  مجریـــان: 

دانشـــگاه شـــهید باهـــر کرمـــان، دانشـــگاه 

تحصیـــالت تکمیلـــی صنعتـــی و فنـــاوری 

پیرشفتـــه کرمـــان، رشکـــت فـــوالد زرنـــد 

ایرانیـــان و مجتمـــع ســـنگ آهـــن و کنســـانره 

زرنـــد

خالصه مراحل انجام شده:

مهندســـی ارزش یـــک رویکـــرد ســـازمان 

در  کـــه  اســـت  سیســـتامتیک  و  یافتـــه 

سیســـتم ها،  عملکـــرد  تحلیـــل  و  تجزیـــه 

تجهیـــزات، امکانـــات، خدمـــات و منابـــع 

ــورد  ــرد مـ ــه عملکـ ــتیابی بـ ــور دسـ ــه منظـ بـ

ـــت  ـــا قابلی ـــه همـــراه ب ـــن هزین ـــا کمری ـــاز ب نی

اطمینـــان و کیفیـــت مـــورد نیـــاز بـــه کار 

مـــی رود. لـــذا از رویکـــرد مهندســـی ارزش بـــه 

ـــور  ـــه ط ـــئله ب ـــل مس ـــرد ح ـــک رویک ـــوان ی عن

بهبـــود  زمینـــه  در  گســـرده ای می تـــوان 

ــا  ــا و فرآیندهـ ــوالت، پروژه هـ ــرد محصـ کارکـ

ــود. ــتفاده منـ اسـ

ــر  ــز بـ ــان نیـ ــد ایرانیـ ــوالد زرنـ رشکـــت فـ

شـــده  شـــناخته  قابلیت هـــای  اســـاس 

بـــه  تصمیـــم  ارزش  مهندســـی  رویکـــرد 

ــک  ــب یـ ــرد در قالـ ــن رویکـ ــتفاده از ایـ اسـ

طـــرح تحقیقاتـــی مشـــرک بـــا دانشـــگاه 

شـــهید باهـــر کرمـــان منـــود. در قالـــب 

ـــه  ـــوط ب ـــای مرب ـــی گام ه ـــرح تحقیقات ـــن ط ای

اســـتفاده از رویکـــرد مهندســـی ارزش تدویـــن 

ـــه شـــد کـــه در واحـــد  ـــم گرفت ـــد و تصمی گردی

تولیـــد کنســـانره آهـــِن مجتمـــع کنســـانره 

ــد  ــوالد زرنـ ــن فـ ــنگ آهـ ــازی سـ و گندله سـ

ایرانیـــان بـــه صـــورت پایلـــوت اجـــرا گـــردد.

رویکـــرد تدویـــن شـــده مهندســـی ارزش 

ـــه پیـــش مطالعـــه، مطالعـــه  شـــامل ســـه مرحل

ـــه اســـت کـــه در شـــکل  ـــس مطالع ـــی و پ اصل

ـــت.  ـــده اس ـــته ش ـــش گذاش ـــه منای ـــر ب زی

از  پـــس  مطالعـــه  پیـــش  مرحلـــه  در 

آشـــنایی اولیـــه اعضـــای تیـــم مهندســـی 

ـــازی  ـــانره و گندله س ـــع کنس ـــا مجتم ارزش ب

تأییـــد  و  ایرانیـــان  زرنـــد  آهـــن  ســـنگ 

مدیریـــت جهـــت انجـــام پـــروژه در واحـــد 

ـــط  ـــد از خ ـــد دوره بازدی ـــی چن ـــانره، ط کنس

تولیـــد، اعضـــا بـــا فرآینـــد تولیـــد کنســـانره 

آشـــنا شـــدند. ســـپس طـــی کارگاهـــی برخـــی 

ـــا مهندســـی ارزش  از اعضـــای مجتمـــع نیـــز ب

آشـــنا شـــدند و در ادامـــه بـــا مصاحبـــه بـــا 

ــانره  ــد کنسـ ــکالت واحـ ــان، مشـ کارشناسـ

ـــر غنـــی  شناســـایی شـــد کـــه در قالـــب تصاوی

ــه گردیـــد. بـــرای مدیریـــت ارایـ

اولویت بنـــدی  منظـــور  بـــه  ســـپس 

مشـــکالت و انتخـــاب پایلـــوت، مصاحبـــه 

ــد و  ــام شـ ــان انجـ ــران و کارشناسـ ــا مدیـ بـ

معیارهایـــی بـــا توجـــه بـــه قابلیت هـــای 

مهندســـی ارزش و محدودیت هـــای پـــروژه 

ـــش  ـــروژه کاه ـــت پ ـــد. در نهای ـــخص گردی مش

پایلـــوت  عنـــوان  بـــه  انتشـــار گردوغبـــار 

مناســـب مهندســـی ارزش از بیـــن 6 پـــروژه 

منتخـــب انتخـــاب گردیـــد.

در مرحلـــه مطالعـــه اصلـــی ابتـــدا گام 

اطالعـــات انجـــام گرفـــت کـــه در آن اطالعـــات 

ــرش  ــار منتـ ــای گردوغبـ ــه زیان هـ ــوط بـ مربـ

شـــده در صنایـــع معدنـــی شناســـایی شـــد 

داخلـــی  و  بین املللـــی  اســـتانداردهای  و 

مواجهـــه بـــا گردوغبـــار جمـــع آوری شـــد. پـــس 

از تطبیـــق میـــزان گردوغبـــار منتـــرش شـــده در 

مجتمـــع بـــا اســـتانداردها بـــه منظـــور آشـــنایی 

بیشـــر بـــا منابـــع تولیـــد گردوغبـــار، 3 

ــورت  ــانره صـ ــد کنسـ ــد از خـــط تولیـ بازدیـ

گرفـــت. در نهایـــت در ایـــن گام روش هـــای 

منابـــع  از  گردوغبـــار  انتشـــار  کاهـــش 

مختلـــف علمـــی جمـــع آوری شـــد.

انجـــام گام اطالعـــات، کارگاه  از  بعـــد 

آموزشـــی آشـــنایی بـــا مهندســـی ارزش و 

ـــال انجـــام گرفـــت  ـــا یـــک مث انجـــام مراحـــل ب

استفاده از رویکرد مهندسی ارزش در جهت کاهش گردوغبار 
در فرآیند خشک تولید کنسانتره سنگ آهن فوالد زرند ایرانیان
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و بعـــد از آن گام تحلیـــل کارکـــرد در قالـــب 

ـــد  ـــزار گردی ـــرد برگ ـــل کارک ـــک کارگاه تحلی ی

ـــتیبانی  ـــی و پش ـــای اصل ـــه در آن کارکرده ک

تولیـــد  خشـــک  فرآینـــد  غیـــررضوری  و 

کنســـانره مشـــخص شـــد و نهایتـــاً منـــودار 

FAST نیـــز ترســـیم گردیـــد و 10 کارکـــردی 

کـــه بیشـــرین میـــزان گردوغبـــار را تولیـــد 

خـــرگان  نظـــر  اســـاس  بـــر  می کردنـــد 

بـــا مقایســـه زوجـــی کارکردهـــا مشـــخص 

ــد. گردیـ

ــب  ــز در قالـ ــت نیـ ــه گام خالقیـ در ادامـ

کارگاه خالقیـــت بـــا اســـتفاده از تکنیـــک 

گـــروه اســـمی برگـــزار شـــد کـــه در آن در 

مجمـــوع بـــرای 10 کارکـــرد منتخـــب 105 
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ایـــده مطـــرح شـــد. گام بعـــد مهندســـی 

گام  از  هـــدف  بـــود.  ارزیابـــی  گام  ارزش 

ـــازی  ـــی ارزش هامنندس ـــی در مهندس ارزیاب

ایده هـــای تولیـــد شـــده در گام خالقیـــت 

ــط  ــکان بسـ ــای دارای امـ ــاب ایده هـ و انتخـ

و توســـعه در فرآینـــد مطالعـــه ارزش اســـت. 

در ایـــن کارگاه بـــا توجـــه بـــه نظـــر جلســـه 

تیـــم خردایـــش کـــه آنهـــا نیـــز 10 کارکـــرد 

ــاوت  ــد، تفـ ــدی کردنـ ــب را اولویت بنـ منتخـ

اولویت بنـــدی تیـــم خردایـــش بـــا جلســـه 

شـــد.  مقایســـه  کارکـــرد  تحلیـــل  کارگاه 

نتایـــج نشـــان داد کـــه میانگیـــن اختـــالف 

در رتبـــه بنـــدی کارکردهـــا تنهـــا 1.6 بـــوده 

ـــده  ـــی 42 ای ـــت در گام ارزیاب اســـت. در نهای

ـــرار گرفـــت و مترکـــز  ـــرش ق شـــدنی مـــورد پذی

روی دو کارکـــرد داری باالتریـــن اولویـــت 

قـــرار داده شـــد.

در ادامـــه بـــرای گام توســـعه فرم هـــای 

همچنیـــن    و  گردیـــد  ایجـــاد  مربوطـــه 

 )1 شـــامل  گـــروه  چهـــار  بـــه  ایده هـــا 

 )2 گردوغبـــار،  جمـــع آوری  سیســـتم های 

)3 گردوغبـــار،  فرونشـــانی  سیســـتم های 

فرآینـــد  اصـــالح   )4 و  کـــردن  محصـــور 

ـــک  ـــته ی ـــر دس ـــرای ه ـــد و ب ـــیم گردیدن تقس

ــای  ــد. تیم هـ ــکیل گردیـ ــعه تشـ ــروه توسـ گـ

توســـعه در ایـــن راســـتا بـــر اســـاس ســـوابق 

علمـــی و تجربـــی، اطالعـــات و نظرشـــان را 

بـــه ســـادگی بـــه اشـــراک دیگـــر دوســـتان 

ــانند. ــی رسـ مـ

ـــکار  ـــعه راه ـــای توس ـــه گروه ه ـــد از اینک بع

ــد  ــخص کردنـ ــروه را مشـ ــر گـ ــی در هـ نهایـ

بـــرای هـــر راهـــکار اطالعاتـــی از قبیـــل 

ــورد  ــروی کار مـ ــاز، نیـ ــورد نیـ ــزات مـ تجهیـ

ــرا و...  ــدازی و اجـ ــای راه انـ ــاز، هزینه هـ نیـ

ــدام از  ــر کـ ــه هـ ــود. در ادامـ ــرآورد می شـ بـ

ـــی  ـــار اقتصـــادی، فن ـــار معی ـــا چه راهکارهـــا ب

و کاربـــردی، زیســـت  محیطـــی و مدیریتـــی 

ــا  ــن معیارهـ ــدام از ایـ ــر کـ ــت هـ ــه اهمیـ کـ

بـــا توجـــه بـــه نظـــر مدیریـــت مشـــخص 

ایـــده  و  می شـــوند  ارزیابـــی  می شـــود، 

ـــت  ـــردد. در نهای ـــخص می گ ـــر مش ـــای برت  ه

برنامـــه کاری شـــامل مراحـــل و زمان بنـــدی 

ــه  ــت ارائـ ــه مدیریـ ــناریو بـ ــر سـ ــرای هـ اجـ

ــود. می شـ



شماره 43 - مهرماه 161398



17 شماره 43 - مهرماه 1398

•  گواهی نامه دو ستاره بهره وری- مجتمع کک سازی زرند•  ارزیابی جایزه بهره وری- کک سازی زرند

•  بازدید مدیران کل بازرگانی و خط راه آهن کشور با همراهی 

جمعی از مسئوالن استان و شهرستان زرند از خط ریلی 

•  بازدید مدیر عامالن محرتم میدکو و زیسکو و هیات همراهمجتمع فوالد زرند ایرانیان

•  جمعی از مدیران و پرسنل بخشهای مختلف رشکت فوالد 

سیرجان ایرانیان جهت آشنایی با نرم افزار میدآرپی از مجتمع 

کنسانرته و گندله سازی بازدید و با مهندس فرود نیا مدیر این 

مجتمع دیدار کردند

•  بازدید جناب آقای دکرت پورمند و جناب آقای مهندس 

سهراب نژاد از مجموعه فوالد زرند ایرانیان
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مدیرعامــل فــوالد زرنــد گفــت: پــروژه 

ــاد  ــه انعق ــد در مرحل ــهری زرن ــالب ش فاض

ــت. ــی اس ــکار اصل ــا پیامن ــرارداد ب ق

مهنــدس ســهراب نــژاد افــزود: انتخــاب 

ــدن  ــی ش ــت نهای ــی در دس ــکار اصل پیامن

اســت و پــس از طــی ایــن مرحلــه، اجــرای 

پــروژه فاضــالب،  طبــق برنامــه پیــش بینــی 

شــده انجــام مــی شــود.

در  کــه  کارهایــی  شــد:  یــادآور  وی 

ابتــدای کار انجــام شــده، تحت عنــوان کار 

ــکار  ــرارداد پیامن ــارج از  ق ــگام و خ زود هن

ــت. ــوده اس ــی ب اصل

مهنــدس ســهراب نــژاد تاکیــد کــرد: بــا 

رشوع بــه کار پیامنــکار اصلــی اجــرای ایــن 

پــروژه رسعــت مــی گیــرد.

هلدینـــگ  مدیرعامـــل  حضـــور  بـــا 

ـــد  ـــالب زرن ـــع آوری فاض ـــروژه جم ـــو، پ میدک

ــد ــاح شـ افتتـ

ــزارش روابـــط عمومـــی رشکـــت  ــه گـ بـ

فـــوالد زرنـــد ایرانیـــان، امـــروز، سه شـــنبه، 

جمـــع آوری  پـــروژه   ،1398 تیرمـــاه   11

ـــد  ـــر پورمن ـــور دک ـــا حض ـــد، ب ـــالب زرن فاض

افتتـــاح شـــد. 

ــروژه در  ــن پـ ــزارش، ایـ ــن گـ ــا برایـ بنـ

راســـتای تامیـــن آب مـــورد نیـــاز کارخانـــه  

ــده و  ــی شـ ــان طراحـ ــد ایرانیـ ــوالد زرنـ فـ

ـــام  ـــه امت ـــده ب ـــال آین ـــا دو س ـــت ت ـــرار اس ق

برســـد. 

انجـــام شـــده،  برنامه ریزی هـــای  بـــا 

ـــد از  ـــال اول بع ـــروژه در س ـــن پ ـــت ای ظرفی

ـــه، در ســـال ســـوم  ـــر برثانی احـــداث 72 لی

11 لیـــر بـــر ثانیـــه ، ســـال هفتـــم 133 

لیـــر بـــر ثانیـــه و در بیســـتمین ســـال 

ـــه  ـــر ثانی ـــر ب ـــه 180 لی ـــداث ب ـــد از اح بع

می رســـد. 

ـــم  در  ـــه ه ـــه خان ـــداث  تصفی ـــرای اح ب

فـــاز اول دو مـــودول بـــا ظرفیـــت 60لیـــر 

ـــر ثانیـــه طراحـــی شـــده اســـت و در ســـال  ب

ــن  ــا همیـ ــر بـ ــودول دیگـ ــک مـ ــم یـ هفتـ

ــود.  ــه می شـ ــه آن اضافـ ظرفیـــت بـ

الزم بـــه ذکـــر اســـت؛ طـــول شـــبکه 

جمـــع آوری در فـــاز اول 352 کیلومـــر، 

تعـــداد  و  کیلومـــر   8 انتقـــال  خـــط 

ــول  ــه طـ ــعاب بـ ــزار اشـ ــعابات 22 هـ انشـ

176 کیلومـــر پیش بینـــی شـــده اســـت. 

ــده  ــام شـ ــای انجـ ــق برنامه ریزی هـ طبـ

ـــه  ـــبکه ب ـــن ش ـــق 20 ســـاله، طـــول ای در اف

695 کیلومـــر می رســـد. 

رشکــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

فنــی  معــاون  ایرانیــان،  زرنــد  فــوالد 

مهندســی مجتمــع کک ســازی، ضمــن 

ــل  ــن حم ــن واگ ــاخت دومی ــر س ــالم خ اع

ــبختانه  ــت: خوش ــع گف ــن مجتم کک در ای

نیروهــای جــوان مــا موفــق بــه ســاخت 

ــده اند و  ــل کک داغ ش ــن حم ــن واگ دومی

ایــن نشــان می دهــد کــه تحریــم هــا مانــع 

منی شــوند.  مــا  پیــرشف 

مهــدی ســاالری افــزود: ایــن واگــن قبــال 

از کشــور چیــن بــا پکیــج کامــل بــا مبلغــی 

بالــغ بــر دومیلیــارد تومــان 

وارد  پیــش،  ســال   13 دالر  نــرخ  بــا 

کشــور می شــد امــا بــا همــت نیروهــای 

خــره توانســتیم در خــود کارخانــه ایــن 

بســازیم.  را  واگــن 

وی در توضیــح زمــان انجــام شــدن ایــن 

پــروژه گفــت: طراحــی ســاخت ایــن واگــن 

5 مــاه و مراحــل ســاخت آن هــم 5 مــاه 

ــرد.   زمــان ب

ســاالری افــزود: مهم تریــن کمــک مــا 

در بحــث ارز ایــن بــود کــه بــا ایــن کار، 

ــروژه را  ــن پ ــی ای ــغ خارج ــدود 1/5 مبل ح

از چرخــه کشــور چیــن بــه کشــور خودمــان 

ــم.    ــال داده ای انتق

ــاز در  ــورد نی ــات م ــام قطع وی گفت:مت

ــروژه در داخــل کشــور ســاخته شــد  ــن پ ای

و هــدف از ایــن اقــدام حامیــت از کاالی 

ــود.  ــد ب ــق تولی ــی و رون ایران

معــاون فنــی مهندســی کارخانــه کک 

ــرای  ــر اج ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــازی)زرند( ب س

ایــن پــروژه در اشــتغال زایی، ترصیــح کــرد: 

بــا اجــرای ایــن پــروژه  نزدیــک بــه 100 

ــه  ــه صــورت غیرمســتقیم و 20 نفــر ب نفــر ب

صــورت مســتقیم مشــغول بــه کار شــده اند.  

مــا  خرنــگار  بــه  پاســخ  در  ســاالری 

ــام کک  ــای ح ــد واگن ه ــر مفی ــاره عم درب

ــدون  ــی ب ــد واگــن واردات گفــت:  عمــر مفی

تعمیــر 2ســال بــود و بــا تعمیــرات بــه 4 

ایــن  ســاخت  در  امــا  می رســید،  ســال 

واگــن تــالش کردیــم تــا عمــر مفیــد واگــن 

ســاخته خودمــان نزدیــک بــه 10 ســال 

ــد.  باش

الزم بــه ذکــر اســت ایــن پــروژه طــی 15 

روز آینــده بــه بهــره بــرداری می رســد.

معاون فنی مهندسی کارخانه کک سازی)زرند( خرب داد:

دومین واگن حمل کک داغ در این مجموعه ساخته شد

پروژه جمع آوری فاضالب زرند افتتاح شد

مدیرعامل فوالد زرند ایرانیان:

 اجرای پروژه فاضالب  زرند، در روزهای آینده رسعت می گیرد
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طرح احسان زیسکو 2 

اجرا شد

بـه گـزارش روابـط عمومی رشکـت فوالد 

راسـتای  در  رشکـت  ایـن  ایرانیـان،  زرنـد 

انجام دادن مسـئولیت هـای اجتامعی و به 

مناسـبت ماه مبـارک رمضان طرح احسـان 

زیسـکو 2 را اجـرا کـرد. 

طبـق ایـن طـرح، بسـته هـای غذایـی 

بـه دانـش آمـوزان هدیـه پذیـر و معلـوالن 

روسـتاهای اطـراف مجتمـع هـا هدیه شـد. 

بنابرایـن گـزارش ایـن رشکـت همچنین 

بـا اهدای 2 میلیـارد و صد میلیـون ریال به 

جشـن گلریـزان در  شهرسـتان هـای زرند و 

کرمـان در آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمـد 

مشـارکت کرد.  

فوالد  رشکت  عمومی  روابط  گزارش  به 

مهندسی   فنی  معاون  ایرانیان،  زرند 

ساخت  به  اشاره  با  کک سازی  مجتمع 

کارگاه عایق سازی در این مجتمع گفت: ما 

بدون تکیه بر تجربه و علم چینی ها موفق 

به ساخت کارگاه عایق سازی شده ایم. 

مهدی ساالری افزود: از اولین روزهای 

از  را  کار  کک سازی،  مجموعه  ساخت 

نزدیک دو سال است  و  چینی ها  گرفتیم 

صورت  به  را  عایق سازی  پروژه  متام  که 

انجام  خودمان  کامل  طور  به  و  مستقیم 

می دهیم. 

برای  ما  جوانان  کرد:  ترصیح  وی 

و  گذاشتند  متام  سنگ  پروژه  این  اجرای 

کنیم  اعتامد  آنان  به  اگر  که  کردند  ثابت 

دهیم،  قرار  اختیارشان  در  را  تجهیزات  و 

پروژه های بزرگی را اجرا می کنند. 

مهندس ساالری در توضیح پروژه گفت: 

از  که  است  الیه  دو  روپوشی  کاری  عایق 

و  پوسیدگی  برابر  در  مواد  لوله های حمل 

آسیب دیدگی مراقبت می کند. 

پروژه  این  در  ما  کرد:  ترصیح  وی 

چرخه  در  را  کشوری  ارز  دهم   5/1 نیز 

اقتصادی کشور به گردش درآوردیم. 

وی درپایان برای انتقال تجربه و دانش 

ساخت این پروژه اعالم آمادگی کرد.

نشســت  در  ســهراب نژاد  مهنــدس 

صمیامنــه بــا همــکاران ســتاد گفــت: ســتاد 

ــد اســت. ســتاد  هم چــون خــون در رگ تولی

ــت.  ــص اس ــتاد ناق ــد بی س ــد و تولی بی تولی

بــه گــزارش روابــط عمومــی رشکــت فــوالد 

ــت در  ــن رشک ــل ای ــان، مدیرعام ــد ایرانی زرن

نشســتی صمیامنــه بــا کارکنــان ســتادی 

رشکــت دیــدار و گفت وگــو کــرد.

مهنــدس ســهراب نژاد در ایــن دیدارضمن 

همــکاران  تالش هــای  از  رضایــت  اعــالم 

ــت و کار  ــت فعالی ــه اهمی ــتادی ب ــش س بخ

در ایــن واحدهــا اشــاره کــرد و گفــت: ســتاد و 

صــف هم چــون تکه هــای یــک پــازل هســتند 

کــه بایــد در کنــار هــم قــرار بگیرنــد تــا کارهــا 

بــه بهریــن شــکل انجــام شــوند. 

وی افــزود: کارهایــی کــه در بخــش تولیــد 

انجــام می شــوند را می تــوان شــامرش کــرد و 

ارزیابــی آن هــا عینی تــر اســت امــا کارهــا در 

ســتاد بیش تــر جنبــه نظــری دارنــد، ارزیابــی 

آن هــا شامرشــی نیســت و بــه همیــن ســبب 

ــتاد  ــان س ــئولیت در کارکن ــس مس ــد ح بای

ــا  ــد ت ــا باش ــازمانی آن ه ــف س ــش از وظای بی

کارهــا بــه خوبــی پیــش رونــد. 

ــان  ــد ایرانی ــوالد زرن مدیرعامــل رشکــت ف

تاکیــد کــرد: همــه مــا فرمان بــر خــط تولیــد 

هســتیم امــا اگــر ســتاد نباشــد خــط تولیدی 

هــم نخواهــد بــود چــون از یــک طــرف تامیــن 

مــواد اولیــه و فروشــی تولیــدات در ایــن 

چرخــه انجــام می شــود و از ســوی دیگــر 

برنامه ریــزی بــرای تامیــن رفــاه و آســایش 

کارکنــان و کارگــران متــام مجموعه بــر عهده 

ایــن بخــش اســت. 

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، 

متــام مجموعــه فــوالد زرنــد را خانــواده ای 

ــا در  ــگاه م ــرد: ن ــد ک ــد وتاکی ــه خوان یکپارچ

ایــن مجموعــه نــگاه رییــس و کارمند نیســت. 

ــه  ــد ک ــواده را دارن ــدر خان ــش پ ــران نق مدی

بایــد دلســوز، همــراه و مراقــب باشــند و ایــن 

حــس را بایــد بــه کارکنــان مجموعــه کــه 

ــد.  ــل کنن ــز منتق ــتند نی ــان هس فرزندان ش

در پایــان ایــن دیدار مهندس ســهراب نژاد 

را  مجموعــه  ایــن  پروژه هــای  پیرشفــت 

ــران  ــی مدی ــا متام ــرده و از تالش ه ــان ک بی

ایرانیــان  و کارکنــان رشکــت فــوالد زرنــد 

کــرد.  سپاســگزاری 

مهندس سهراب نژاد:

ستاد بی خط تولید و خط تولید بی ستاد ناقص اند

معاون فنی مهندسی  مجتمع کک سازی:

 کارگاه عایق سازی را با خودباوری و همت جوانان مان ساختیم



شماره 43 - مهرماه 201398

شهرســـتان  ووشـــوخونگ  تیـــم 

کشـــوری،  مســـابقات  در  زرنـــد 

مدال هـــای رنگارنگـــی را از آن خـــود 

ــرد.  کـ

عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 

رشکـــت فـــوالد زرنـــد ایرانیـــان، تیـــم 

ووشـــوخونگ شهرســـتان زرنـــد بـــا 

در  قاســـمی  حســـن  مربی گـــری 

ـــد. ـــار آفری ـــوری، افتخ ـــابقات کش مس

بنـــا برایـــن گـــزارش، مســـابقات 

ـــار رده  ـــوخونگ، در چه ـــوری ووش کش

ســـنی نونهـــاالن، نوجوانان،جوانـــان 

 500 حضـــور  بـــا  و  بزرگســـاالن  و 

ورزشـــکار بـــه میزبانـــی اصفهـــان 

ــد.  ــزار شـ برگـ

ـــای  ـــام اژده ـــا ن ـــد ب ـــو زرن ـــم ووش تی

اســـتان  منایندگـــی  بـــه  طالیـــی 

ــور  ــابقات حضـ ــن مسـ ــان در ایـ کرمـ

و  قاســـمی  حســـن  کـــه  داشـــتند 

ــام اول،  ــوری مقـ ــح منصـ محمدصالـ

و  دوم  مقـــام  ســـعیدی  عبدالرضـــا 

ــوم را  ــام سـ ــی مقـ ــران نورالدینـ کامـ

کســـب کردنـــد. 

ایزانیـــان  زرنـــد  فـــوالد  رشکـــت 

ـــی  ـــه ورزش ـــه جامع ـــت را ب ـــن موفقی ای

ــن  ــژه حسـ ــه ویـ ــد بـ ــتان زرنـ شهرسـ

قاســـمی از همـــکاران ایـــن رشکـــت 

می گویـــد.  تریـــک 

همـــکار محـــرم، جنـــاب آقـــای 

ـــان را در  ـــمی، موفقیت ت ـــن قاس حس

مســـابقات کشـــوری ووشـــو خونـــگ 

ــام  ــرای شـ ــم و بـ ــک می گوییـ تریـ

ــتان  ــگ شهرسـ ــو خونـ ــم ووشـ و تیـ

موفقیت هـــای  آرزوی  زرنـــد 

ــم.  ــزون داریـ روزافـ

کشـــوری  )مســـابقات 

ووشـــوخونگ، در چهـــار رده ســـنی 

و  نوجوانان،جوانـــان  نونهـــاالن، 

 500 حضـــور  بـــا  و  بزرگســـاالن 

ــان  ــی اصفهـ ــه میزبانـ ــکار بـ ورزشـ

برگـــزار شـــد.  تیـــم ووشـــو خونـــگ 

ـــه  ـــی ب ـــای طالی ـــام اژده ـــا ن ـــد ب زرن

ــه  ــان و بـ ــتان کرمـ ــی اسـ منایندگـ

در  قاســـمی  حســـن  مربی گـــری 

ــتند  ــور داشـ ــابقات حضـ ــن مسـ ایـ

ـــح  کـــه حســـن قاســـمی و محمدصال

منصـــوری مقـــام اول، عبدالرضـــا 

کامـــران  و  دوم  مقـــام  ســـعیدی 

ــب  ــوم را کسـ ــام سـ ــی مقـ نورالدینـ

کردنـــد. (

تیم فوالد زرند ایرانیان 

در مسابقات وشوو 

کشور مدال برنز گرفت

ــان در  ــد ایرانیـ ــوالد زرنـ ــم فـ تیـ

مســـابقات بی_شـــائولین در جایـــگاه 

ـــتاد ـــوم ایس س

بی_شـــائولین  مســـابقات 

و 29  روزهـــای 28  در  کشـــوری 

خراســـان  اســـتان  در  شـــهریور 

شـــد. برگـــزار  شـــاملی 

ایـــن  در  کرمانـــی  ورزش کاران 

مســـابقات در قالـــب یـــک تیـــم 

ورزشـــکاران  و  کردنـــد  رشکـــت 

ـــدال در رده  ـــب 5 م ـــا کس ـــدی ب زرن

هـــای ســـنی مختلـــف درخشـــیدند.

در رده  ســـنی بزرگســـاالن آقایـــان 

بهـــزاد حســـن زاده، حســـن قاســـمی 

ـــدال  ـــوری م ـــح منص ـــد صال و محم

طـــال و در رده ســـنی نوجوانـــان 

و  ســـعیدی  عبدالرضـــا  آقایـــان 

ــره  ــدال نقـ ــی مـ ــران نورالدینـ کامـ

کســـب کردنـــد. 

ـــوالد  ـــم ف ـــز تی ـــی نی ـــر  تیم از نظ

زرنـــد ایرانیـــان بـــا کســـب جـــام برنـــز 

ـــگاه ســـوم کشـــور ایســـتاد. در جای

حامیـــت  بـــا  زرنـــد  تیـــم   

رشکـــت فوالدزرندایرانیـــان در ایـــن 

داشـــت. حضـــور  مســـابقات 

 حمـــزه نکویـــی از کارکنـــان مجتمـــع 

و  تیـــر  مســـابقات  در  زیســـکو،   ....

کـــامن کشـــوری رتبـــه ســـوم را کســـب 

کـــرد 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی فـــوالد 

دوره  چهارمیـــن  ایرانیـــان،  زرنـــد 

مســـابقات کشـــوری تیرانـــدازی بـــا 

ــهریور  ــای 28 و29 شـ کـــامن در روزهـ

مـــاه بـــه میزبانـــی شـــهر مشـــهد و در 

دوبخـــش بانـــوان و آقایـــان برگـــزار شـــد. 

در ایـــن مســـابقات  60 کامنـــدار از 

ــن،  ــرز، قزویـ ــران، الـ ــتان های تهـ اسـ

لرســـتان، خراســـان رضـــوی، کرمـــان، 

خراســـان جنوبـــی، مازنـــدران، قـــم، 

خوزســـتان و همـــدان حضـــور داشـــتند. 

ـــع  ـــان مجتم ـــی از کارکن ـــزه نکوی حم

ایـــن  در  موفـــق شـــد  زیســـکو،   ....

ـــد. ـــب کن ـــوم را کس ـــه س ـــابقات رتب مس

و  ایشـــان  بـــه  را  موفقیـــت  ایـــن 

ـــد ایرانیـــان تریـــک  مجموعـــه فـــوالد زرن

ــم.   ــی گوییـ مـ

جوان زرندی عنوان سوم  مسابقات تیر و کامن کشور را کسب کرد

ووشوکاران شهرستان زرندی خوش درخشیدند
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اربعین؛ رسانه پر قدرت عاشورا

اربعیــِن اّول، رســانه ی پُرقــدرت عاشــورا اســت. از روز عاشــورا 

تــا روز اربعیــن چهــل روِز فرمانروایــی منطــِق حــق در میــان دنیــای 

ــود. رســانه ی حقیقــی  ــه و ســفیانی ها ب ــت بنی امیّ ظلامنــی حاکمیّ

یعنــی فریــاد زینــب کــرٰی، فریــاد حــرت ســّجاد... امــروز هــم در 

دنیــای پیچیــده ی پُرتبلیغــات و پُرهیاهویــی کــه بــر برشیّــت حاکــم 

اســت، ایــن حرکــت اربعیــن، یــک فریــاد رســا و یــک رســانه ی 

بی همتــا اســت.

رهر انقالب اسالمی

۱۳۹۸/۰۷/۲۱

ارتباطات سازمانی

انسـان  بـدن  در  اعصـاب  بـه سلسـله  را  سـازمانی  ارتباطـات 

تشـبیه کرده انـد. ارتباطات سـازمانی، به ویـژه ارتباط بیـن مدیران 

و کارکنـان از موضوعـات مهـم و مـورد مجادلـه در دنیـای مدیریت 

است.

مدیـران بایـد در مـورد چگونگـی برقـراری ارتبـاط بـا کارکنـان 

سازمانشـان، اسراتژی و مدل داشته باشند. ارتباطات سازمانی با 

موضوعات تعیین کننده ای مثل اعتامد، مشـارکت، اطالع رسـانی، 

تصمیم گیـری، تیم سـازی، انگیـزش و تقریباً همـه موضوعات مهم 

شـبیه اینهـا مرتبط اسـت وبـر آنها اثر می گـذارد.

انتخـاب مـدل مناسـب ارتبـاط میـان مدیـران و کارکنـان بـه 

عوامل زیادی بسـتگی دارد که شـخصیت مدیر، سبک مدیریت او 

و به ویژه ظرفیت فکری و روحی و بلوغ کارکنان از جمله آنهاسـت.

» مدیریـت از طریـق پرسـه زدن هدفمنـد در محـل کار« یـک 

اسـراتژی ارتباطـی بیـن مدیـران و کارکنـان اسـت کـه بـه ویـژه 

بـرای نسـل جدیـد و جـوان کارکنـان کـه تحصیلکـرده، پرتوقـع، 

مشـارکت جو و مایـل به دریافـت اطالعات و حضـور در صحنه های 

تصمیم گیـری اسـت مناسـب و حتـی الزم بـه نظـر می رسـد.

همـه کارکنان بـه ویژه کارکنان جوان و جویای نام نسـل جدید 

مایل انـد دیده شـوند، شـنیده شـوند، در معـرض ارزیابـی و نظارت 

مافوق ها قرار داشـته باشند تا هر و خالقیت و شایستگی هایشان 

را به رخ بکشـند و احسـاس کنند مهم، مفید و مورد توجه هستند. 

ایـن روش مدیریـت یعنـی مدیریت از طریق حضـور در صحنه و در 

خـط مقـدم، همـه ایـن نیازهـا را تا حـدود زیـادی تأمیـن می کند. 

لـذا مدیرانـی کـه کارکنان دانشـگر را مدیریت می کننـد باید وقت 

بیشـری را رصف حضـور در صحنه، گفتگـوی رو در رو با کارکنان، 

مبادلـه ایده هـا و ارائـه اطالعات بـه آنها منایند. ارتبـاط مؤثر باعث 

می شـود تـا ایـن کارکنـان احسـاس عضویـت، حامیـت، اهمیت و 

مشـارکت بیشـری پیـدا کـرده و مطلع تـر و متمرکزتـر و مشـتاق تر 

از قبـل کار کنند. 
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