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مدیریــت؛ نگــرش، برنامــه ریــزی و عملیــات علمــی قابــل توســعه در اســتفاده 
اثربخــش از ســرمایه هاســت.

       در اینجــا قصــد نــدارم بــه شــرح جــزء بــه جــزء کلمــات و واژه هــا بپــردازم امــا مایلــم بــه یــک نکتــه اشــاره کنــم 
و آن »توســعه« اســت. دنیــای امــروز بــا ســرعتی غیــر قابــل پیــش بینــی در حــال پیشــرفت و تغییــر اســت و اگــر بــه  
شــیوه هــای گذشــته در  مدیریــت متکــی باشــیم بــی شــک حاصلــی جــز شکســت نخواهیــم داشــت. از ســویی هــدف 
غایــی تمــام فعالیــن عرصــه صنعــت و تولیــد خدمــت بــه مــردم و ســرمایه هــای کشــور اســت. ایــن مهــم نیــز زمانــی 

بدســت مــی آیــد کــه بــا روشــهای علمــی و مشــارکتی مدیریــت شــود.
     توســعه فراینــدی اســت کــه اوال بایــد پایــدار باشــد نــه مقطعــی ثانیــا توســعه زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه همــه 
جانبــه باشــد. توســعه تــک بعــدی منجــر بــه عــدم تعــادل در نتایــج طوالنــی مــدت خواهــد شــد. نکتــه ســوم در مقولــه 
توســعه علمــی بــودن آن اســت. توســعه بــدون دانــش و پــردازش علمــی ایجــاد نمیشــود. گرچــه گاهــی ممکــن اســت 

راندمــان مقطعــی بــا توســعه پایــدار اشــتباه گرفتــه شــود. 
    بــا ایــن مقدمــه توجــه خواننــدگان عزیــز را بــه تکنیــک هایــی از ســبک مدیریــت مشــارکتی  در شــرکت بابــک 
مــس ایرانیــان بعنــوان یکــی از شــرکتهای زیرمجموعــه میدکــو جلــب میکنــم. همانگونــه کــه میدانیــم ســبک مدیریــت 
مشــارکتی نمــادی از توســعه پایــدار اســت. در ایــن راســتا بابــک مــس ایرانیــان کوشــیده اســت ســازمانی یادگیرنــده و 
یاددهنــده و دانــش محــور باشــد. دلیــل ایــن ادعــا فعالیــت ســامانه ثبــت دانــش اســت کــه اســتفاده از خــرد جمعــی 
ــزه شــدن سیســتم نظــام پیشــنهادات در  ــرده اســت. مکانی ــن نحــو ممکــن میســر ک ــه بهتری ــام ســطوح را ب در تم
ــران توســعه و  ــم » تســهیل گ ــز تشــکیل تی ــداف شــرکت و نی ــش مشــارکت پرســنل در پیشــبرد اه راســتای افزای
تعالــی« از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در ایــن ســبک مدیریــت اجــرا شــده اســت.  همچنیــن حضــور موفقیــت آمیــز 

در ارزیابــی هــا و جوایــز بیــن المللــی نمونــه هــای دیگــری از تکنیــک هــای دانــش محــور توســعه اســت. 
    جــادارد در ایــن مجــال از تمــام همکارانــم کــه بــا نگــرش و عملکــرد مثبــت خــود بــه مقولــه مهــم و تاثیرگــذار 
توســعه مدیریــت مــا را در نیــل بــه اهــداف عالیــه همراهــی میکننــد کمــال تشــکر را داشــته باشــم. همچنیــن بــرای 

دســت انــدرکاران نشــریه پــر محتــوای توســعه مدیریــت آرزوی توفیــق روزافــزون دارم.  

محمدرضا میرزایی
مدیر عامل شرکت بابک مس ایرانیان

ضــرورت مشــاركت كاركنــان در ســازمان هــای امــروزي ماننــد هــواي تنفســي 
بــراي یــك موجــود زنــده اســت.

 نیروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت اندیشه، خالقیت و نوآوري بزرگترین دارایي هر سازمان است، چرا که هرگونه 
بهبود و پیشرفت در سیستمهاي فني و سازماني توسط نیروي انساني صورت مي گیرد. توان فکري و اندیشه هاي کارکنان 
به عنوان سرمایه ای نهفته مي باشد. هر سازمانی که بتواند از این سرمایه هاي نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه 
رشد و توسعه می یابد. نیروي انساني بر خالف سایر منابع با مصرف کردن مستهلک نمي شود و هر چقدر از اندیشه استفاده 
نماید به همان اندازه توانمندتر می شود. از طرف دیگر مشارکت یکي از نیازهاي فرا مرتبه انسانها به شمار مي رود که ریشه 
در فطرت بشري دارد. افرادي که در فعالیتهاي سازمان شرکت نمایند و از اندیشه و فکر پاك استفاده کنند عالوه بر پیشرفت 
از  یکي  که  مي کنند  استفاده  مختلف  مکانیزم هاي  از  بهره وري  بهبود  براي  اند.  برداشته  گام  نیز  تعالي خویش  در  سازمان 
مکانیزمهاي مدیریتي، بهره گیري از تکنیک هاي مختلف مدیریت مشارکتي است. مشارکت راهکاري است که به کارکنان 
اجازه داده مي شود به جاي اینکه همیشه مدیریت و رهبري شوند از توانایي هاي خود بهره گیرند، فکر کنند و قوه خالقیت 
خود را به کار اندازند و در تصمیم گیري ها مشارکت داشته باشند. بهترین ابزار جهت اعمال مدیریت مشارکتي، تعهد، ایمان و 
اعتقاد مدیران سازمانهاست. تا زماني که مدیریت سازمان اعتقاد به مشارکت کارکنان نداشته باشد مدیریت مشارکتي تحقق 

پیدا نخواهد کرد.
مکانیزم هاي متفاوتي براي عملي کردن مدیریت مشارکتي وجود دارد که عمده ترین تکنیک براي مشارکت کارکنان استقرار 

نظام پیشنهادات در یک سازمان است. آنکه بیشتر مشورت مي کند کمتر اشتباه مي کند.
نظام پیشنهادات ، تکنیکي است که مي توان از اندیشه هاي کارکنان براي مسئله یابي، چاره جویي و حل مسائل و مشکالت 
سازماني بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازماني تا پایین ترین سطح آن مي توانند 
پیشنهادات، ایده ها ، ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسایي هاي موجود در روند کاري و یا بهبود روشهاي انجام کار و 
یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. پس هنر مدیران ارشد و میانی این است که این انگیزه را درکارکنان هر سازمان ایجاد 

نمایند .
باید کارکنان در تصمیم گیریهاي سازمان مشارکت داده شوند و بتوانند در تعیین مسیر رسیدن سازمان به اهداف خود نقش 
اساسی داشته باشندوقتی بدانند که پیشنهادات انان اجرا می گردد و نقش خود را در این مسیر موثر می دانند مطمئنا راغب 

به پیشنهادات بهتر می گردند.
شاید از مهمترین دالیل عدم استقبال کارکنان از سیستم پیشنهادات این است که نظرات و پیشنهاداتي را مطرح کرده اند 
ولي به آنها بهایي داده نشده است و لذا  براي کارکرد بهتر این نظام در سازمانها ابتدا باید کار فرهنگي صورت گیرد تا ذهنیتي 
که از ارائه پیشنهادات دارند تغییر یابد. بررسي ها و تحقیقات نشان مي دهد کسانی که  از این نظام بهتر و بیشتر استفاده کرده 
اند، قسمتي از رشد و پیشرفت خود را مرهون مدیریت مشارکتي مي دانند. به همین منظور اغلب موفقیت سازمانها را نه به 
خالقیت و نوآوري کارکنان بلکه به نوع و شیوه مدیریت آنها نسبت مي دهند که آن هم به چگونگي تشویق و ترغیب، افزایش 

انگیزه، خالقیت و نوآوري کارکنان بستگي دارد. 
علی طالبیگی

HSEC مدیر سرمایه انسانی و
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تکنسین فنی 

    امین صفرزاده
کارشناس تعمیرات مکانیک

ــاری از  ــپ اس ــامپ پم ــاخت س ــی وس طراح
ــتیل ــتنلس اس ــس اس جن

ــه کار  ــود دارد ک ــدد فیلتروج ــرس چهارع ــه فیلترپ درناحی
فشــرده ســازی مــواد اســالری کــه از تیکنر25و26فرســتاده 
ــیال  ــد س ــن فراین ــی ای ــده دارد ط ــر عه ــود را ب ــی ش م
رقیــق جــدا شــده از کیــک زرد حاصلــه بــه وســیله خطــوط 
ــه داخــل ســامپ ریختــه مــی شــود کــه  کشــیده شــده ب
ایــن ســیال مجــدد بــه تیکنــر 25بــاز گرداننــده مــی شــود 

وایــن عمــل بــه وســیله پمــپ ســامپ انجــام مــی شــود.
ــامپ  ــه دیگرس ــبت ب ــپ نس ــامپ پم ــن س ــای ای از مزای
پمــپ هــا وزن کــم آن مــی باشــد زیــرا درآن ناحیــه امــکان 
ــی  ــه راحت ــرات ب ــد و نف ــی باش ــل نم ــتفاده ازجرثقی اس
مــی تواننــد آن را جهــت تعمیــرات بــه قســمت تعمیــرگاه 
ــه  ــی ک ــن عمــل روی پمپ ــه ای ــد ک ــال دهن ــه انتق کارخان

ــت. ــه ســختی صــورت مــی گرف ــوده ب ــال ب قب
ــه  ــه ب ــا دور 1500دردقیق ــده ب ــاخته ش ــپ س ــامپ پم س

ــد ــی باش ــر م ــار 3باروهد30مت ــا فش ــر ب ــول 1/30 مت ط
قســمت بــاالی شــافت بــه وســیله دوعــدد بیرینــگ 
وقســمت پایینــی شــافت بــه وســیله دو عــدد بــوش تفلونی 
ــا فاصلــه 10 ســانتی مترداخــل یــک محفظــه بســته کار  ب
آب بنــدی وهــم محــور ســازی شــافت را انجــام مــی دهــد 
ــری ازاصطحــکاك حاصــل از گشتاورشــافت  ــرای جلوگی وب
پمــپ داخــل بــوش هــای تفلونــی یــک خــط آب بــه لولــه 
ای بــه قطر1/4اینــچ طراحــی شــده کــه کار خنــک کــردن 
وایجــاد فشــار مثبــت جهــت جلوگیــری از ورود ســیال بــه 
ایــن محفظــه بســته مــی شــود کــه ایــن کار باعــث کاهــش 
ــایت در  ــر س ــای دیگ ــپ ه ــه پم ــبت ب ــری نس ــم گی چش

تعمیــرات شــده اســت.
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دســتیابی بــه دانــش فنــی و تکنولــوژی تغییــر ســایز لولــه هــای اولیــه و افزایــش ظرفیــت تولیــد 
بــه روش آپکســت   در كارخانــه لولــه مســی  

صورت مساله :
خــط ذوب و ریختــه گــری کارخانــه 
لولــه  شــرکت بابــک مــس ایرانیــان 
بــا تکنولــوژی ریختــه  گــری آپ 
کســت  بــا دو کــوره القایــی از نــوع 
کانالــی در راســتای تولیــد 12000 
تــن مــادر تیــوب توســط شــرکت 
فنالنــدی آپکســت طراحــی و ســاخته 

شــده اســت.

ــرای  ــوره ب ــن ک ــی، ای ــق طراح طب
مادرتیــوب  تــن    12000 تولیــد 
و 52  میلیمتــر   38 ســایز  دو  بــا 
میلیمتــر بــا ضخامــت 2.5 میلیمتــر 

طراحــی و ســاخته شــده اســت. 

جهــت اســتفاده بهینــه از ظرفیــت 
کــوره و طبــق بررســی صــورت 
بــا  واحــد  ایــن  توســط  گرفتــه 
تغییراتــی در سیســتم ســخت افزاری 
و نــرم افــزاری کــوره امــکان تغییر 
خطــوط ریختــه گــری از ســایز 52 
ــه  ــرات ب ــد و تغیی ــه 38 میســر ش ب
ــه در  ــزی شــد ک ــه ری نحــوی برنام
امــکان برگشــت  نیــاز،  صــورت 
مجــدد از ســایز 38 بــه خطــوط 52 
یــا ســایر ســایزها در کمتریــن زمان 

و هزینــه را نیــز دارد.

اهمیت و ضرورت انجام :   
ــوب  ــل برخــی عی ــه دلی متاســفانه ب
ــوره  ــایز 52 ،ک ــری در س ــه گ ریخت

فــوق الذکــر امــکان تولیــد مــادر 
تیــوب در ایــن ســایز را نداشــت 
ایــن  و عمــال ظرفیــت کــوره در 
قســمت بــدون اســتفاده مانــده بــود. 

اجرا :
1-  امکان سنجی 

جهــت  شــده  ارائــه  پیشــنهاد 
جایگزینــی خطــوط 52 بــا 38 مــورد 
بررســی قــرار گرفــت و مشــخص 
جایگزینــی  جهــت  کــه  گردیــد 
در  تغییراتــی  بــه  نیــاز  خطــوط 
ــا ،  ــری، کویلره ــه گ ــین ریخت ماش
ــزار  ــرم اف ــق و ن ــزار دقی ــتم اب سیس

باشــد. PLC مــی 

در بررســی هــای اولیــه و همچنیــن 
واحــد  کارشناســان  بــا  مشــورت 
تولیــد و تعمیــرات ، تغییــر ســایز 
ــرا   ــل اج ــری قاب ــه گ ــوط ریخت خط
بــود. کــه جهــت امــکان ســنجی 
عملــی ایــن پــروژه، یکــی از خطــوط 
ــا 52 در  ــایز 38 ب ــری س ــه گ ریخت
انجــام   قالــب مرحلــه اول پــروژه 

ــد. ش
2- فرضیات و مبانی

راهــکار ارائــه شــده در ایــن پیشــنهاد 
ــد  ــت تولی ــای کاهــش ظرفی ــر مبن ب
مــادر تیــوب بــه دلیــل عــدم امــکان 
تولیــد بــا کیفیــت از طریــق ریختــه 
ــر و  ــای 52 میلیمت ــا خط ه ــری ب گ
همچنیــن کامــل نبــودن ســبدکاالی 

ــد. ــه می باش کارخان

ــه شــده در  ــات در نظــر گرفت  فرضی
ــل  ــه شــرح ذی ــکار ب ــن راه ــه ای ارائ

بــود:

 راهــکار پیشــنهادی تنهــا مختص  	
ــتم  ــری و سیس ــه گ ــین ریخت ماش

کویلینــگ مــی باشــد.
تمرکــز اصلــی در ایــن بخــش  	

ــه  ــه تغییــر خطــوط  52 ب ــوط ب مرب
ــد. ــی باش ــر م 38 میلیمت

ــی و  	 ــامل طراح ــایز ش ــر س تغیی
ــه  ــین ریخت ــای ماش ــاخت رول ه س
تجهیــزات   ، هــا  ،کویلــر  گــری 
جانبــی کمکــی ماشــین ریختــه 
 PLC ــزار ــرم اف ــرات ن ــری و تغیی گ

میباشــد.
تغییــر  	 قابــل  خطــوط  تعــداد 

ــی  ــر م ــط 52 میلیمت ــامل 4 خ ش
باشــد.

امــکان  	 پیشــنهاد  و  بررســی 
ســنجی اضافــه نمــودن هفــت خــط 
ریختــه گــری 38 بــه جــای 4 خــط 

52    میلیمتــر مــی باشــد .
3-  راهکار

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده 
ــا حضــور  از تســت هــای خــط 52 ب
ســوپروایزر شــرکت آپکســت  و عــدم 
ــت  ــول باکیفی ــد محص ــکان تولی ام
قالــب  مجــدد  ارســال  از  پــس 
ــد  ــا طراحــی جدی ــی ب ــای گرافیت ه
ــه 38  ــایز 52 ب ــر س ــنهاد تغیی پیش

ــود: ــل ب ــوارد ذی ــامل م ش

ــات  	 ــات و ملزوم ــامل قطع ــه ش ــه نقش ــی و تهی طراح
ــری. ــه گ ــین ریخت ــاختار ماش ــر س تغیی

ــر هــای ماشــین ریختــه گــری و سیســتم  	 ســاخت رول
کولینــگ.

ــپلیت  	 ــن اس ــا و همچنی ــچ رول ه ــر و پین ــض رول تعوی
ــری. ــه گ ــین ریخت ــای ماش رول ه

ــق  	 تعویــض سیســتم خنــک کننــده مــادر تیــوب مطاب

ــا طراحــی جدیــد. ب
ــری  	 ــه گ ــای ریخت ــگ خــط ه ــم سیســتم کولین تنظی

ــری. ــه گ ــر روی ماشــین ریخت ــده ب ــد نصــب ش جدی
تغییــر سیســتم PLC ســرو موتورهــای ماشــین ریختــه  	

گــری مطابــق بــا تغییــرات اعمــال شــده. 
تنظیــم سیســتم PLCکویلرهــا مطابــق بــا ســایز  	

جدیــد.
   در ارائــه راهکارهــا ســعی شــده اســت تــا بــا صــرف حداقــل هزینــه و زمــان و بــا ایجــاد کمتریــن تغییــرات در سیســتم 
ماشــین ریختــه گــری، موثرتریــن راهکارهــا اتخــاذ گــردد همچنیــن میــزان تاثیــر گــذاری آن طــی تســت هــای عملــی 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.
امکان سنجی عملی تغییر سایز 52 به 38 میلیمتر با استارت یکی از 4 خط 52

در ایــن مرحلــه جهــت حصــول اطمینــان از اجرایــی بــودن تغییــر ســایز یــاد شــده، قبــل از شــروع طراحــی و ســاخت 
تجهیــزات و تغییــرات نــرم افــزاری، بــا اســتفاده از تجهیــزات موجــود بــر روی یکــی از خــط هــای 38 میلیمتــر، تغییــر 
ســایز انجــام و پــس از انجــام ریختــه گــری بــا کیفیــت مطلــوب، پــروژه وارد مرحلــه اجــرای نهایــی شــد کــه اقدامــات 

انجــام شــده در ایــن مرحلــه شــامل مــوارد  ذیــل بــود:
طراحی و تهیه نقشه ساخت قطعات و ملزومات تغییر ساختار ماشین ریخته گری 	
ساخت رولر ها و تجهیزات خنک کننده های ماشین ریخته گری و سیستم کویلینگ 	
تعویض رولر و پینچ رول ها و همچنین اسپلیت رولر های ماشین ریخته گری 	
تعویض سیستم خنک کننده مادرتیوب مطابق طراحی جدید 	
تنظیم سیستم کویلینگ خط های ریخته گری نصب شده مطابق با طراحی جدید 	
تغییر سیستم PLC سرووموتور های ماشین ریخته گری مطابق با تغییرات انجام شده 	

دستاوردها :
افزایش ظرفیت تولید مادرتیوب سایز 38	 
ــدی 	  ــای تولی ــبد ه ــد از س ــا 40 درص ــه تنه ــه اینک ــه ب ــا توج ــل ) ب ــوالت کوی ــد محص ــای تولی ــت ه ــع محدودی رف

آپکســت قابلیــت تبدیــل بــه محصــول کویــل بــا ضخامــت پاییــن را دارا  بــود بــا شــرایط جدیــد محدودیــت تولیــد کویــل 
ــا ضخامــت پاییــن بهبــود یافــت.( ب

امــکان تســت دای هــای گرافیتــی ارســالی  بــا شــرایط و پارامتــر هــای مختلــف ریختــه گــری بصــورت مــوازی بــا تولیــد 	 
معمــول برنامــه ریزی شــده میســر شــد.
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غالمعباس طهماسبی 
تکنسین فنی 

    امین صفرزاده
کارشناس تعمیرات مکانیک

طراحی و ساخت پمپ اساری

پمــپ هــای اســالری دارای ذرات جامــد و ســاینده می باشــند 
کــه ایــن موضــوع باعــث خــاص بــودن شــرایط کاری آنهــا می 
گــردد و از مــوادی ســاخته مــی شــوند کــه مقاومــت باالیــی 
داشــته باشــد. ایــن پمــپ هــا دارای پروانــه رابــری بــوده کــه 
در مقابــل ســیال اســیدی و ذرات جامــد مقــاوم باشــد و عمــر 
بیشــتری داشــته باشــد امــا در صــورت وارد شــدن ذرات جامد 
خارجــی درشــت بــه پمــپ رابــر پروانــه از بیــن رفتــه و عمــر 
آن  را کوتــاه مــی نمایــد کــه بــا توجــه بــه خرابــی هــا و توقف 
پــی در پــی پمــپ تصمیــم گرفتــه کــه پروانــه ایــن پمــپ هــا 
را از جنــس مقــاوم تــری ســاخته کــه دوام و عمــر بیشــتری 
در ایــن شــرایط کاری یعنــی ســیال اســیدی ذرات جامــد و 
ســاینده و ذرات جامــد درشــت خارجــی داشــته باشــد.پروانه 
ســاخته شــده از جنــس اســتنلس اســتیل 613 مــی باشــد و 
ــه و پمــپ مــی گــردد  ــاد پروان باعــث طــول عمــر بســیار زی
ــادی  ــا دارای درصــد زی ــن پمــپ ه ــرا ســیال اســالری ای زی
آهــک بــوده و ســایش خیلــی کمتــر از بقیــه جاهــا اســت و 
ــا ســاخت  ــه ب ــد خارجــی اســت ک ــی ذرات جام مســاله اصل
ایــن پروانــه ایــن مشــکل نیــز برطــرف گردیــده اســت. پروانــه 

ایــن پمــپ هــا از نــوع پروانــه بــاز بــوده اســت. 

پــس از نقشــه کــردن پروانــه پمــپ اقــدام بــه ســاخت آن کــرده 
کــه شــامل مراحــل زیــر می باشــد:

1-تهیه صفحه که پره ها بر روی آن قرار می گیرد
2-تهیه پره های پمپ

3-تهیــه و ســاخت هســته مرکــزی پروانــه کــه از داخــل جــای 
خــار دارد و پروانــه را بــه شــافت متصــل مــی نمایــد 

ــه ســمت  ــای پشــت صفحــه ای ک ــره ه ــه و ســاخت پ 4-تهی
سیســتم آب بنــد قــرار دارد بــرای کاهــش فشــار ســمت 

ــیل ــکال س مکانی
5-مراحل تراشکاری و باالنس نمودن قطعات

6- جوشکاری قطعات ساخته شده
7-اسید شویی

8- تست ابعادی و اندازه پروانه بر روی پمپ 
ــر روی  ــه ب ــازی پروان ــار س ــتاتیک و فش ــدرو اس 9- تســت هی

پمــپ
ــر روی پمــپ همــه  ــه و تســت آن ب کــه پــس از ســاخت پروان
چــی قابــل قبــول بــوده و پمــپ در مــدار قــرار گرفتــه اســت و 
پــس از مدتــی کارکــرد بــدون هیــچ اثــری از خرابــی در مــدار 

قــرار دارد.
مزایــای ایــن پروانــه ســاخته شــده نســبت بــه نمونــه اصلــی آن 

بــر روی پمــپ:
1-مقاومت بیشتر آن در برابر ذرات جامد خارجی و درشت

2- طول عمر بیشتر آن نسبت به نوع قبلی
3- قابلیت ترمیم و استفاده مجدد از آن با کمترین هزینه 

4- طول عمر بیشتر پمپ 
5- کاهش توقف های خط در اثر خرابی پمپ

6-کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری 

بیان مساله :
 سیســتم شســت و شــوی لولــه ی  دســتگاه آنیــل میانــی در کارخانــه لولــه مســی،  قــادر بــه تمیــز کــردن لولــه  هــا نبــوده 

و ورود نفــت و روغــن بــه داخــل کــوره باعــث ایجــاد دود در محوطــه ســالن میشــد.
علل ریشه ای :

سیســتم شســت و شــوی لولــه توســط شــرکت ســازنده بــه گونــه ای طراحــی شــده بــود کــه نمیتوانســت لولــه هــا را بــه 
درســتی شســت و شــو دهــد.

شرح اجرا :
بــا الگوبــرداری از سیســتم شســت و شــوی مــورد اســتفاده در دســتگاه فینیشــینگ و بــه کار بــردن واشــر ایــن دســتگاه و 
نیــز طراحــی قطعــات فلــزی مناســب توانســتیم سیســتمی ایجــاد کنیــم تــا در قســمت شستشــوی نفتــی ، واشــر بــا ســطح 

لولــه تمــاس بیشــتری داشــته باشــد و لولــه ی تمیــز وارد کــوره شــود.
دستاوردها :

بــا انجــام ایــن کار دود ناشــی از روغــن کشــش در دســتگاه آنیــل میانــی بــه طــور کامــل حــذف شــد و آلودگــی آب در 
ــش ایمنــی شــغلی  و حفــظ ســالمت  ــی  حــذف دود باعــث افزای ــت. از طرف قســمت خنــک کاری دســتگاه کاهــش یاف

ــد. اپراتورهــا گردی
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سازمان ها و رهبری كوانتومی

از دیربــاز تاکنــون، فیلســوفان و عالمــان علــوم طبیعــي بــه طــرح دیــدگاه هــاي گوناگونــي دربــاره »حرکــت« بــه مثابــه یکــي 
از عــام تریــن پدیــده هــاي طبیعــي پرداختــه انــد. ارســطو و بــه پیــروي از او ابــن ســینا، از حرکــت و بــه ویــژه حرکــت مکانــي 
و خصوصیــات آن ســخن بــه میــان آورده انــد. ارســطو بــر ایــن بــاور بــود کــه اجســام در حالــت طبیعــی ســاکن هســتند و 
بــرای ایــن کــه یــک جســم بــا ســرعت یکنواخــت بــه حرکــت خــود ادامــه دهــد، بایــد پیوســته نیرویــی  بــر آن وارد شــود؛ در 
غیــر ایــن صــورت بــه حالــت »طبیعــی« خــود برمی گــردد و ســاکن می شــود. امــا نیوتــن بــا بهــره گیــری از پژوهــش هــای 
گالیلــه بــه ایــن پنــدار رســید کــه اگــر جســمی بــا ســرعت یکنواخــت بــه حرکــت درآیــد و نیرویــی بیرونــی بــه آن وارد نشــود 

تــا ابــد بــا شــتاب صفــر بــه حرکــت خــود ادامــه خواهــد داد.
ــه در حــال  ــر جســم ک ــم: ه ــون یک ــد: قان ــان می کن ــن بی ــون حرکــت خــود چنی ــن در نخســتین قان ــی را نیوت ــن ویژگ ای
ســکون یــا حرکــت یکنواخــت در راســتای خــط مســتقیم باشــد، بــه همــان حالــت می مانــد مگــر آن کــه در اثــر نیروهــای 

بیرونــی ناچــار بــه تغییــر آن حالــت شــود.
دومیــن قانــون بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد کــه اگــر بــر یــک جســم نیــروی خارجــی وارد شــود، حرکــت آن چگونــه 
خواهــد بــود و ســومین قانــون می گویــد کــه هــرگاه جســمی بــه جســم دیگــری نیــرو وارد کنــد، جســم دوم نیــز نیرویــی بــه 
همــان بزرگــی ولــی در ســوی مخالــف بــر جســم اول وارد می کنــد و برآینــد کنــش همزمــان ایــن دو نیــرو باعــث حرکــت 

ــود. ــتابدار می ش ش
فیزیــک نیوتنــی پیــش بینــی رفتــار ذرات یــک مــاده را از رونــد گذشــته خــودش امــکان پذیــر مــی دانســت امــا برخــالف آن، 

پیــروان فیزیــک کوانتومــی معتقدنــد رفتــار یــک ذره و یــا نتایــج یــک آزمایــش، قابــل پیــش بینــی نیســت.
فیزیــک کوانتومــی شــاخه ای بنیــادی از علــم فیزیــک اســت کــه بــا پدیده هــای فیزیکــی در مقیــاس میکروســکوپی ســر و 
کار دارد و دنیــای ذرات بســیار کوچــک را مــورد بررســی قــرار می دهــد. ایــن شــاخه از فیزیــک، نتایــج عجیبــی را در پــی دارد 
کــه در دنیــای واقعــی قابــل توجیــه نیســتند. فیزیــک کوانتومــی شــاخه ای بنیــادی از علــم فیزیــک اســت کــه بــا پدیده هــای 
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــیار کوچــک را م ــای ذرات بس ــر و کار دارد و دنی ــکوپی س ــاس میکروس ــی در مقی فیزیک

شــاخه از فیزیــک، نتایــج عجیبــی را در پــی دارد کــه در دنیــای واقعــی قابــل توجیــه نیســتند.
 در جدول ذیل بخشی از مقایسه مبانی فیزیک نیوتنی با مبانی فیزیک کوانتومی آورده شده است:

ــا و  ــراف ه ــاس پاراگ ــر و براس ــوق الذک ــوارد ف ــابه م مش
ــت  ــوان مدیری ــی ت ــز م ــا نی ــازمان ه ــوق، در س جــدول ف
ــن  ــت، و ای ــی را در نظــر گرف ــت کوانتوم ــی و مدیری نیوتن
ــل  ــان قاب ــار کارکن موضــوع را مطــرح نمــود کــه اگــر رفت
پیــش بینــی باشــد دیگــر چــه نیــازی بــه مدیریــت اســت و 
بــا هــر اتفــاق در بدنــه ســازمان نتیجــه و حاصــل آن کامــال 
ــی  ــر آن رهبــری کــردن نیــز ب ــوده و عــالوه ب مشــخص ب

ــود. معنــی خواهــد ب
ســازمان کوانتومــی: ســازمانی اســت در حــال تغییــر مداوم، 
ــوآوری و  ــه در آن ن ــرز ک ــدون م ــک و ب ــر، چاب ــق پذی وف
اطالعــات، آزادانــه در جریــان اســت. ایــن ســازمان هــا در 
ــت  ــی در جه ــتند و آن را عامل ــادل نیس ــات و تع ــر ثب فک
نابــودی خــود مــی داننــد. بــه طــور کلــی، خصوصیاتــی از 
ــب عمــودی  ــی، ســاختار سلســله مرات ــه تقلیــل گرای جمل
را  نیوتنــی )ســنتی( جــای خــود  در ســازمان هــای 
بــه خصوصیاتــی از جملــه چندجانبگــی، چندجهتــی، 
ــازمان  ــی در س ــه ای و ترکیب ــع رابط ــاختارهای متقاط س

ــد. ــی دهن ــی م ــای کوانتوم ه
ــرایط بســتگی  ــه ش ــز ب ــه چی ــی هم ــت کوانتوم در مدیری
ــف،  ــرایط مختل ــان و ش ــا در زم ــت ه ــه فعالی دارد و نتیج
متفــاوت خواهــد بــود و مدیــران بــر اســاس اقتضــا، بهترین 
راه را انتخــاب مــی کننــد. در ایــن نــوع مدیریــت، کارکنــان 
شــرکای خــالق و فعــال ســازمان بــوده و بــر مهــارت آن ها 
و اقــدام تیمــی و همــکاری و تــالش همیارانــه آن هــا تاکید 

مــی شــود.
چابــک ســازی، فــالت زدگــی شــغلی و تــرک 

ســازمان
هــای  ســازمان  مخصوصــا  امــروزی،  هــای  ســازمان  در 
ــر  ــالش ب ــت ت ــال هاس ــران س ــران و رهب ــی، مدی کوانتوم
ــازمان  ــازی س ــک س ــش چاب ــازمانی و افزای ــی س بازمهندس
دارنــد. بدیــن معنــی کــه ســاختار ســازمانی از حالــت عمودی 
خــارج شــده و بصــورت تخــت و افقــی شــکل گیــرد و سلســله 
مراتــب ســازمانی بــه حداقــل رســانده شــود و بدیــن ترتیــب 
قابلیــت رهبــری در کارکنــان ایجــاد شــده و کارکنــان بــا دارا 

ــد. ــا در ســازمان فعالیــت نماین ــارت ه ــوع مه ــودن تن ب
ــه  امــا چابــک ســازی ســازمان مــی توانــد مخاطراتــی نیــز ب
ــای  ــک ه ــرات و ریس ــی از مخاط ــد. یک ــته باش ــراه داش هم

ــی شــغلی اســت. ــالت زدگ ــک ســازی ســازمان، ف چاب
فالت زدگی شغلی

فــالت شــغلی وضعیتــی اســت کــه درآن افــراد از لحــاظ ارتقاء 
ــن  ــوند؛ بنابرای ــی ش ــدود م ــی مح ــودی و افق ــت عم و حرک
ــرد در  ــه ف ــد ک ــی ده ــی رخ م ــغلی زمان ــی ش ــالت زدگ ف
پســتی قــرار مــی گیــرد کــه احتمــال ترفیــع و ارتقــا عمــودی 

ــش  ــئولیت های ــش مس ــا افزای ــاختاری( ی ــی س ــالت زدگ )ف
)فــالت زدگــی محتوایــی( بــه دلیــل چابــک ســازی ســازمان 
غیرممکــن باشــد و بــه واســطه آن میــزان بهــره وری فــردی 
بــه ســبب کاهــش انگیــزه شــغلی کاهــش مــی یابــد. فــالت 
ــودگی  ــه فرس ــیار دارد ک ــرب بس ــار مخ ــغلی آث ــی ش زدگ

ــای آن اســت. ــن پیامده ــم تری ــغلی از مه ش
معمــوال فــرد بــرای خــروج از ایــن وضعیــت و اســترس ناشــی 
ــرار داده  ــی ق ــورد بازبین ــی اش را م ــتن شناس از آن، خویش
ــی  ــرار م ــتعفاء ق ــت و اس ــه ای مقاوم ــیر دو مرحل و در مس
گیــرد. در طــول مرحلــه مقاومــت، افــراد امیــد دســتیابی بــه 
ترفیــع را حفــظ و بــه قضــاوت در مــورد پیشرفتشــان طبــق 
ــه آن  ــت ک ــه آن اس ــد. نتیج ــی دهن ــه م ــی ادام ــق زمان اف
ــا  ــرده و ب ــد حاصــل ک ــه شــرکت تعه ــا مجــدداً نســبت ب ه
وضعیــت فــالت زده شــان ســازگاری حاصــل مــی کننــد. در 
ــق  ــه ناموف ــن مرحل ــودن ای ــی نم ــراد در ط ــه اف ــی ک صورت
بــوده و یــا تشــخیص دهنــد کــه امــکان ترفیــع آن هــا دیگــر 
وجــود نخواهــد داشــت، وارد مرحلــه اســتعفاء مــی شــوند کــه 
در طــول ایــن مرحلــه، بــه تدریــج از کار کنــاره گیــری کــرده 

و غیرفعــال مــی شــوند.
ــی  ــالت زدگ ــا ف ــه ب ــای مقابل ــا و روش ه راهکاره

ــت؟ ــغلی چیس ش
غنی سازی شغلی، گردش و جابجایی شغلی	 
تجدیــد ســاختار ســازمانی و مهندســی مجــدد مشــاغل و 	 

ــای کاری فرآینده
ــا  ــر، ب ــال اخی ــی یکس ــان ط ــس ایرانی ــک م ــرکت باب در ش
ــی  ــد تمام ــئولین فرآین ــا مس ــدد ب ــات متع ــزاری جلس برگ
واحدهــا و بــا مشــارکت کارکنــان ســعی در اجــرا و بهبــود دو 
راهــکار فــوق و همچنیــن بــا برگــزاری آزمــون  هــای پذیــرش 
ــرای تصــدی مشــاغل ســطوح  ــت ب ــی و رقاب ــدرك تحصیل م
ســازمانی باالتــر در کارخانجــات لولــه مســی و کاتــد و ایجــاد 
ــا  ــه ب ــت مقابل ــان در جه ــی کارکن ــزش بیشــتر در تمام انگی

ایــن ریســک اقــدام نمودیــم.
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چگونه از هوش هیجانی درمحیط كار استفاده كنیم؟
تمامــی متخصصــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اگــر ســفینه 
ی فضایــی چلنجــردر هــوای ســرد بــه فضــا پرتــاب شــود 
ــه ســال 6891 چلنجــر در  منفجــر میشــود.  در 82 ژانوی
ــاب  ــه فضــا پرت ــی ب ــت در حال ــه فارنهای ــای 63 درج دم
ــرواز ایــن  ــادی مــی خواســتند پ شــد کــه مهندســین زی
ــس چــرا  ــود، پ ــه ب ــن گون ــر ای ــد. اگ ــو کنن ســفینه را لغ
ــه  ــه فضــا فرســتاد؟ مــدارك رســمی ب ناســا چلنجــر را ب
دو عامــل تعییــن کننــده بــه عنــوان عوامــل فهــم اذعــان 
ــه  ــه ای ب ــردن قطع ــل نک ــت عم ــی درس ــتند؟ یک داش
ــا و  ــی ناس ــت اجرای ــوء مدیری ــگ  و دوم س ــام او - رین ن
پیمانکارانــش. امــا مــی تــوان دلیــل ســومی را هــم مطــرح 
ــن  ــت، ای ــروه اس ــی گ ــوش هیجان ــود ه ــرد و آن کمب ک
عامــل در رقــم خــوردن ایــن حادثــه ی غــم انگیــز نقــش 
داشــت. راجــر بوریــس جولــی مهنــدس باتجربــه ای بــود 
کــه بــرای بهبــود عملکرد قطعــه ی اورینــگ در تابســتان، 
ــود.  ــته ب ــروه پیوس ــه گ ــفینه ب ــاب س ــان پرت ــل از زم قب
آنهــا یــک روز قبــل از پرتــاب چلنجــر خطــر پــرواز ایــن 
ــد و  ــرده بودن ــی ک ــش بین ــوای ســرد را پی ســفینه در ه
آن را طــی گزارشــی 41 صفحــه ای کــه حــاوی تصاویــر 
و نمودارهــای مختلــف شــامل تمــام جزئیــات خطــر پــرواز 
بــود را بــرای مدیــران اجرایــی ناســا در قالــب توضیحاتــی 
ارســال کــرده بودنــد. نهایتــا آنهــا گــزارش خــود را بــا ذکر 
توصیــه ای بــه اتمــام رســاندند. آنهــا گفتــه بودنــد ســفینه 
در ســرمای زیــر 35 درجــه فارنهایــت پرتــاب نشــود، امــا 
تیــم ناســا توصیــه ی آنهــا را جــدی نگرفتنــد. آنهــا تعمــدا 
ایــن بخــش از گــزارش را خالصــه کــرده و بــا ایــن نتیجــه 
ــل انجــام اســت، از جلســه بیــرون آمــده  ــاب قاب کــه پرت

بودنــد. یکــی از متخصصیــن معتقــد بــود کــه پرتــاب در 
هــوای ســرد موضــوع مهمــی نیســت.

ایــن واقعــه در تاریــخ 82 ژانویــه ی 6891 رخ داد. زمانــی 
کــه شــاتل فضایــی چلنجــر در مأموریت اس تــی ای - 15 
- ال قــرار داشــت، ســفینه 37 ثانیــه بعــد از پــرواز منفجــر 
ــه  ــن انفجــار منجــر ب ــه شــد. ای ــد قطع ــه چن ــدل ب و مب

مــرگ تمــام هفــت خدمــه شــاتل شــد
قدرت هوش هیجانی گروهی

ــارت  ــری مه ــد یکس ــردی واج ــر ف ــه ه ــه ک ــان گون  هم
هــای هــوش هیجانــی اســت، تعــدادی از افــراد هــم کــه 
ــد  ــد واج ــی آورن ــود م ــه وج ــی را ب ــر، گروه ــا یکدیگ ب
هــوش هیجانــی جمعــی و گروهــی هســتند. مثــل همیــن 
گــروه مهنــدس راجــر، احساســات گــروه بــر نحــوه رفتــار 
یکســان در گــروه مؤثــر اســت. هــوش هیجانــی گروهــی 
عبــارت اســت از ســبک و ســیاقی کــه اعضــاء گروهــی را 
ــا اســتناد  ــه یکدیگــر مرتبــط کــرده و اعضــای گــروه ب ب
بــه آن تصمیــم گیــری مــی کننــد و بــه ســایر گروههــای 
یــک ســازمان پاســخ مــی دهنــد. اولیــن بــار ایــن مفهــوم 
در ســال 8991 در مجلــه هــاروارد بیزینــس ریویــو مطــرح 
ــی  ــی باالی ــوش هیجان ــی ه ــای گروه ــی اعض ــد. وقت ش
ــازنده ای  ــخ س ــی پاس ــوار هیجان ــاع دش ــه اوض ــد، ب دارن
ــی  ــد. خیل ــی گذارن ــی م ــرات مثبت ــر اث ــر یکدیگ داده و ب
ــوش  ــه ه ــی ک ــای گروه ــت اعض ــوان گف ــی ت ــاده م س
ــد.  ــی گیرن ــری م ــی بهت ــد، نتیجه ــی دارن ــی خوب هیجان
ــدی  ــت من ــاس رضای ــت احس ــن کار و فعالی ــا در حی آنه
ــد. ــه مــی کنن ــه ی خویــش را تجرب ــری از حرف عمیــق ت

آگاهی هیجانی گروهی
ــر  ــرای درك مناســب هیجانهــای مؤث ــه توانایــی گــروه ب ب
بــر گــروه آگاهــی هیجانــی گروهــی گفتــه مــی شــود. ایــن 
ــروه  ــل اعضــاء گ ــی تمای ــامل شــناخت چگونگ ــی ش آگاه
ــت.هوش  ــخص اس ــرایط مش ــراد و ش ــه اف ــش ب در واکن
ــی  ــی تشــکیل م ــارت اصل ــار مه ــی از چه ــی گروه هیجان
شــود و شــامل نوعــی آگاهــی هیجانــی اســت کــه در کار 
ــن  ــود، همچنی ــی ش ــان م ــم نمای ــک تی ــراد ی ــی اف گروه
ایــن نــوع آگاهــی بــر نحوهــی مدیریــت هیجانــات روابــط 

ــر مــی گــذارد. داخــل و خــارج گــروه اث
1.مدیریت هیجان                                

2.آگاهی هیجانی                      
3.مدیریت روابط بیرون گروه  

4.مدیریت روابط درون گروه                                                  
مدیریت هیجان در گروه

ــراد در  ــی اف ــروه توانای ــت هیجــان در گ  منظــور از مدیری
ــک کل  ــه ی ــه مثاب ــروه ب ــی گ ــی هیجان ــتفاده از آگاه اس
ــد  اســت، توانایــی کــه ضمــن انعطــاف پذیــری بایــد بتوان
رفتــار گــروه را در جهــت مثبتــی هدایــت کنــم ایــن امــر 
بــه معنــای مدیریــت واکنــش هیجانــی جمعــی در پاســخ 
ــد  ــی توانن ــه م ــی ک ــه شــرایطی خــاص اســت. گروههای ب
چنیــن تمایالتــی را کنتــرل کننــد نســبت بــه ســایر گــروه 

هــا بســیار موفــق تــر هســتند.
تیمــی کــه بــه لحــاظ هــوش هیجانــی قــدرت باالیــی دارد، 
ــت  ــات اعضــاء خــود را مدیری ــا هیجان ــد ت ــی کن ســعی م
کــرده و از ایــن هیجانــات بــه نحــوی اســتفاده میکنــد کــه 
ــاء  ــت ارتق ــده کاری در جه ــان باقیمان ــن زم ــد در ای بتوان
گــروه انجــام دهــد. تیمــی کــه واجــد مهــارت هــای مؤثــر 
مدیریــت هیجانــی اســت حداقــل یــک یــا دو عضــو مؤثــر 
ــه  ــود در آورده و ب ــروه را از رک ــد گ ــی توانن ــه م دارد ک
مســیر فعالیــت برگرداننــد. البتــه منظــور ایــن نیســت کــه 
بــه گــروه بگوینــد نگرانــی و ناامیــدی خــود را کنــار بگذارند 
ــه جــای احســاس منفــی  بلکــه منظــور ایــن اســت کــه ب
ــده داشــته  ــه آین ــد نگاهــی ســازنده ب ــق، ســعی کنن مطل
ــن  ــخت تری ــی از س ــروه یک ــان گ ــت هیج ــند. مدیری باش
مهــارت هــای هــوش هیجانــی اســت زیــرا غالــب اعضــای 
ــزد  ــات خــود را ن ــه راحتــی هیجان هــر گــروه نمیتواننــد ب
ســایر اعضــاء گــروه مدیریــت کــرده و یــا در جلســات گــروه 
ــر  ــی مدی ــال وقت ــرای مث ــد. ب ــو کنن ــا گفتگ ــون آنه پیرام
ــکر  ــا تش ــروه از آنه ــالش گ ــر ت ــه خاط ــی ب ــد گروه ارش
مــی کنــد، گــروه احســاس هیجــان مثبــت کــرده و در آن 
انگیــزه ایجــاد مــی شــود. همچنیــن احتمــال خطــر کــردن 
و خالقیــت در چنیــن گروهــی تقویــت مــی شــود. از ســوی 
دیگــر اگــر هیجانــات شــدت زیــادی داشــته باشــد و مبــدل 
ــده  ــال نادی ــود، احتم ــتباهات ش ــه اش ــی ب ــی اعتنای ــه ب ب
گرفتــن خطــرات مهــم در گــروه افزایــش مــی یابــد. اولیــن 

ــن  ــزش بخشــی ای ــد از انگی ــا بع ــت هیجانه گام در مدیری
ــل  ــرد و عم ــا خ ــود را ب ــات خ ــم هیجان ــه بتوانی ــت ک اس
همــراه کنیــم. مدیریــت هیجانــات در یــک گــروه مســتلزم 
ــه  ــروه ب ــا در گ ــت آنه ــات و مدیری ــش هیجان ــی نق بازبین
شــکلی پیــش برنــده اســت، بــه گونــه ای کــه بتوانــد باعــث 

پیشــرفت گــروه شــود.

آنچــه بــه دســت مــی آوریــم نتیجــه 
همراهــی و كمــك دیگــران اســت.

مدیریت روابط درون گروه
ــی  ــارت اســت از توانای ــط درون گروهــی عب ــت رواب مدیری
ــه  ــرای ارائ ــر ب ــا یکدیگ ــر ب ــل مؤث ــروه در تعام اعضــای گ
ــر مشــکالتی  ــوار و در براب ــرایط دش پاســخ مناســب در ش
کــه بــرای گــروه رخ مــی دهــد. ایــن امــر حاصــل توانایــی 
هریــک از اعضــای گــروه در ایجــاد تعامــل ســازنده بــا همــه 
اعضــاء گــروه اســت. مهــارت هــای مدیریــت روابــط درون 
گروهــی بــه وســیله توانایــی هریــک از اعضــاو بــا اســتفاده 
ــده و  ــت ش ــا تقوی ــی آنه ــتگی اجتماع ــارت شایس از مه
افزایــش مــی یابــد. زمانــی کــه هــر عضــو گــروه مســئولیت 
آگاهــی از هیجانــات خــود را برعهــده مــی گیــرد عملکــرد 
ــرار  ــی برق ــات گروه ــی جلس ــی یابد.وقت ــاء م ــروه ارتق گ
اســت، خودمدیریتــی و آگاهــی اجتماعــی بــرای هــر عضــو 
از گــروه کــه در اتــاق و جلســه حضــور دارد، بســیار مهــم 
ــتن  ــگاه داش ــت ن ــروه در مثب ــای گ ــی اعض ــت . تمام اس
ــد  ــروه و مفی ــاء گ ــایر اعض ــا س ــود ب ــای خ ــه حرفه رابط

ــودن ایــن روابــط مســئول هســتند. ب
مدیریت روابط خارج گروه

مدیریــت روابــط خارجــی گــروه عبــارت از توانایــی گــروه 
در عملکــرد مؤثــر یــک گــروه از گروههــای ســازمان اســت. 
فــرض کنیــد یــک گــروه طراحــی در جلســه پایانــی بــرای 
تولیــد یــک محصــول جدیــدی از یکــی از اعضــای گــروه 
ــروه  ــای گ ــا اعض ــد. آی ــی کن ــوت م ــت دع ــرل کیفی کنت
ــد  ــه بای ــه ای ک ــوان غریب ــه عن ــرد ب ــا آن ف ــی ب طراح
ــه  ــا او را ب ــد؟ ی ــی کنن ــار م ــود، رفت ــه ش ــده گرفت نادی
عنــوان عضــو جدیــد گــروه خــود بــه حســاب مــی آورنــد؟ 
ــار  ــده رفت ــه شــکل یــک مهمــان ناخوان ــا او ب ــا اینکــه ب ی
ــه  ــال اســت ک ــه ای و بســیار فع ــی کنند؟گروهــی حرف م
ــه آن  ــر، چ ــروه دیگ ــنهادات گ ــح و پیش ــه نصای ــد ب بتوان
ــرای انجــام کاری داشــته  ــدرت تصمیــم گیــری ب گــروه ق
و چــه نداشــته باشــد، توجــه کنــد. چنیــن گروهــی واجــد 
مهــارت هــای مدیریتــی روابــط خــارج گــروه اســت. ایــن 
روابــط اغلــب باعــث پیشــرفت اهــداف گــروه مــی شــود و 
آنهایــی کــه بــه ایــن موضــوع توجهــی نمــی کننــد معمــوال 
بــا تأخیــر بــه اهدافشــان مــی رســند. در بســیاری مواقــع 
ــی  ــز م ــط درون گروهــی متمرک ــر رواب ــط ب ــا فق ــروه ه گ
شــوند کــه ایــن امــر در درازمــدت باعــث بــروز مشــکالتی 
ــرد  ــا عملک ــی ب ــکان دارد گروه ــود. ام ــی ش ــان م برایش
ــدازه توجــه  ــه دســتاوردهایش بیــش از ان بســیار خــوب ب
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ــد.  ــی کن ــاری رســاندند قدردان ــت ی ــه موفقی ــا ب ــروه در دســتیابی آنه ــه خــارج از گ ــرادی ک ــد از اف ــوش کن ــد و فرام کن
چنانچــه ایــن گــروه در آینــده بــا مشــکلی مواجــه شــود ایــن احتمــال وجــود دارد افــراد خــارج از گــروه تمایلــی بــه کمــک 
بــه آن گــروه نداشــته باشــند. تیــم مهندســی او - رینــگ حقایــق مهمــی را دربــاره ی چلنجــر و پرتــاب آن آمــاده کــرده 
بودنــد امــا بــر افــراد تصمیــم گیرنــده ی خــارج گــروه نفــوذی نداشــتند، زیــرا آنهــا از آغــاز بــر روی روابــط خــارج از گــروه 

ــد. ــه درســتی کار نکــرده بودن ب
ارتقاء هوش هیجانی گروه

ــه  ــت ک ــر آن اس ــا بیانگ ــش ه ــج پژوه ــا نتای ــت. ام ــا اس ــد و نوپ ــیار جدی ــوزه بس ــن ح ــمی در ای ــات رس ــه تحقیق گرچ
گروههــای واجــد هــوش هیجانــی باالتــر، بیشــتر و بهتــر از ســایر گــروه هــا بــه اهدافشــان رســیده و همــکاری بیشــتری در 
جهــت موفقیــت و ارتقــاء وضعیــت حرفــه ای ســازمانها دارنــد. گــروه هایــی کــه نمــره ی هــوش هیجانــی گروهــی پایینــی 
کســب کــرده انــد نســبت بــه گــروه هایــی کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارنــد عملکــرد پاییــن تــری را نشــان میدهنــد. 
خصوصــا توانایــی آنهــا در تمرکــز بــر روی وظایــف، فعالیتهــا و اکتســاب اهــداف شــخصی شــان پاییــن تــر از گــروه هایــی 

اســت کــه نمــرات هــوش هیجانــی باالیــی کســب کــرده انــد. 
آمــوزش دادن مهارتهــای هــوش هیجانــی مــی توانــد عملکــرد گروهــی را ارتقــاء دهــد و نمــره ی هــوش هیجانــی را افزایش 
دهــد توانایــی تمرکــز گــروه را بهبــود بخشــیده و باعــث افزایــش ســطح عملکــرد گــروه هایــی مــی شــود کــه از قبــل هــوش 
هیجانــی باالیــی داشــتند. هــر تیمــی کــه بخواهــد مهــارت هــای هــوش هیجانــی گروهــی را ارتقــاء دهــد  مــی توانــد از 
ایــن روش اســتفاده کنــد، امــا ســخت تریــن مرحلــه آن اســت کــه بدانیــم بــر روی چــه چیــزی بایــد کار کنیــم. هــوش 
هیجانــی گروهــی بــه ایــن معنــا اســت کــه اعضــای گــروه واجــد مهــارت هــای هــوش هیجانــی بــوده و از آن بــرای منافــع 
گــروه اســتفاده مــی کننــد. البتــه معنــای آنچــه گفتــه شــد ایــن نیســت کــه اعضــای یــک گــروه همــواره هــوش هیجانــی 
باالیــی دارنــد. شــاید آنهــا بــه عنــوان یــک انســان در بعضــی مواقــع احســاس دلســردی و ســرخوردگی داشــته باشــند و یــا 
بیــش از حــد بــه خــود اطمینــان کننــد، الزم اســت کــه ســایر اعضــای گــروه بــر ســطح آگاهــی اعضــاء بیافزاینــد، تــا بــه 

ایــن وســیله بتواننــد در هیجاناتــی کــه ممکــن اســت واقعــی و یــا حتــی مفیــد نباشــند، تعــادل ایجــاد کننــد. 

ــبد  ــوم در س ــز لیتی ــت فل ــه اهمی ــی ب نگاه
ــی ــزات جهان فل

ــی  ــرکت مل ــو )ش ــرکت کودلک ــه ش ــر ک ــن خب ــاید ای ش
مــس شــیلی و  بزرگتریــن تولیــد کننــده مــس جهــان( بــه 
فعالیــت در زمینــه اکتشــاف لیتیــوم پرداختــه اندکــی جای 
تامــل داشــته باشــد تــا ایــن بــار بــه لیتیــوم نــه تنهــا بــه 
چشــم یــک فلــز بلکــه بــه عنــوان یــک گنــج ارزشــمند کــه 
ــر روی تمامــی موجــودات زنــده  نقــش و تاثیــر بســزایی ب
جهــان اعــم از انســانها، گیاهــان و حیوانــات دارد، بنگریــم.
ــه عنــوان یــک فلــز اســتراتژیک در دنیــا  عنصــر لیتیــم، ب
شــناخته شــده اســت و در صنایــع بــا تکنولــوژی بــاال نظیر 
ــازی،  ــازی، باتریس ــا، خودروس ــته ای، هوافض ــع هس صنای
نظامــی، شیشــه و ســرامیک، روانکارهــا و بســیاری صنایــع 
ــرد. ارزش اقتصــادی  ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــر م دیگ
قابــل توجــه ایــن فلــز بــه گونــه ای اســت کــه بســیاری از 
کشــورهای توســعه یافتــه و صنعتــی بــا اســتفاده از ذخایــر 
ایــن مــاده معدنــی و انجــام عملیــات اســتحصال و فــراوری، 
نــه تنهــا نیــاز صنایــع داخلــی خــود بــه ایــن فلز ارزشــمند 
را مرتفــع کــرده انــد، بلکــه از آن بــه عنــوان یــک محصــول 
ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــز اس ــاال نی ــا ارزآوری ب ــی و ب صادرات
بســیاری از پژوهشــهای انجــام شــده در دنیــا، لیتیــم را بــه 
عنــوان عنصــر قــرن 12 معرفــی کــرده و از آن بــه عنــوان 
ــد.  ــی کنن ــاد م ــده ی ــرژی در آین ــره ان ــی ذخی ــع اصل منب
وجــود منابــع شــورابهای بســیار غنــی در داخــل کشــور بــه 
عنــوان ذخایــر اصلــی تولیــد لیتیــم در دنیــا، دانــش فنــی 
بومــی، امــکان اســتفاده از انــرژی پــاك و ارزان قیمــت گاز، 
نیــروی انســانی متخصــص، موقعیــت جغرافیایــی، منطقــه 
ــت  ــی اس ــی از عوامل ــای جهان ــه بازاره ــی ب ای و دسترس
ــد  ــی تولی ــب اصل ــوان قط ــه عن ــور را ب ــد کش ــه میتوان ک
ــش  ــران بی ــد. در ای ــل کن ــا تبدی ــه و دنی ــم در منطق لیتی
ــی  ــا فصل ــک ی ــک خش ــای نم ــه ه ــا در دریاچ از 06 پالی
ــزرگ  ــر ب ــک، کوی ــورو بیابان ــای خ ــه پالی ــود دارد ک وج
نمــک، باتــالق گاوخونــی و دریاچــه نمــک قــم از مهمتریــن 
آنهــا هســتند. عــالوه بــر لیتیــم، ایــن پالیــا حــاوی مــواد 
باارزشــی همچــون ســولفات ســدیم، منیزیم،بــور و پتاســیم 
ــه  ــی ب ــع داخل ــاز صنای ــر نی ــال حاض ــند. در ح ــی باش م
لیتیــم بــه طــور کامــل توســط واردات از کشــورهای دیگــر 

بــه ویــژه چیــن انجــام مــی شــود،این درحالــی اســت کــه 
ــرای  ــر بالقــوه لیتیــم، دانــش فنــی الزم ب ــر ذخای عــالوه ب
ــود  ــور وج ــل کش ــی در داخ ــاده معدن ــن م ــتخراج ای اس
ــرای  ــزی و تزریــق ســرمایه ب دارد کــه نیازمنــد برنامــه ری
فعالیتهــای اکتشــافی در ایــن حــوزه اســت . درحــال حاضر 
در پالیاهــای قــم، محیطــه ای تبخیــری اســتان خراســان 
و کرمــان و گرانیتهــای اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز 
ــده شــده اســت.  ــاری از وجــود اندیســهای لیتیمــی دی آث
ــی جهــت اکتشــاف و  ــر فعالیتهای هرچنــد در ســالیان اخی
ــاارزش صــورت گرفتــه اســت، امــا  ــز ب اســتحصال ایــن فل
هیچکــدام از آنهــا جهــت رفــع نیازهــای امــروز و بــه ویــژه 
آینــده کافــی نبــوده اســت ارزش اقتصــادی و کاربردهــای 
فــراوان لیتیــم، نــگاه جــدی بــه ســرمایه گــذاری و تدویــن 
ــرآوردن نیازهــای  برنامــه هــا و قوانیــن حمایتــی جهــت ب
داخلــی و توســعه صنعتــی و اقتصــادی کشــور را بیــش از 
پیــش آشــکار مــی ســازد. بــا تکیــه بــر دانــش فنــی تولیــد 
لیتیــم در داخــل کشــور نــه تنهــا نیــاز بســیاری از صنایــع 
داخلــی بــه ایــن فلــز بــاارزش مرتفــع شــده، بلکــه افزایــش 
ــن  ــا ای ــط ب ــع مرتب صــادرات، اشــتغالزایی و توســعه صنای
ــره  ــته ای و ذخی ــی، هس ــع دفاع ــژه صنای ــه وی ــوزه ب ح

ســازهای انــرژی را امکانپذیــر مــی ســازد.
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گواهینامه های سیستم های مدیریتی

افتخارات

ــال   ــان در س ــس ایرانی ــک م ــرکت باب ش
ــن ســال  ــرای چهارمی ــی 99-1400، ب مال
متوالــی در  جشــنواره  بیــن المللــی جایــزه 
ــوده و بــا  ــت دانشــی شــرکت نم مدیری
افزایــش امتیــاز نســبت بــه ســال گذشــته، 
ــن شــد. ــه کســب تندیــس بلوری ــق ب موف

همچنیــن پیــرو ممیــزی خارجــی صــورت 
ــع،  ــزی مجتم ــگاه مرک ــه از آزمایش گرفت
اســتاندارد،  ملــی  ســازمان  توســط 
بــر  آزمایشــگاه  مدیریــت  گواهینامــه 
ــش  ــزو 17025 ویرای اســاس اســتاندارد ای

2015 دریافــت شــد.
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حضور شركت بابك مس ایرانیان در 

»بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات«

شــرکت بابــک مــس ایرانیــان  بــرای ششــمین بــار در نمایشــگاه بیــن 
ــل  ــی قاب ــای مس ــه ه ــده لول ــد کنن ــوان تولی ــات بعن ــی تاسیس الملل
ــن  ــال دارد. در ای ــور فع ــی حض ــات برودت ــواع تاسیس ــتفاده در ان اس
نمایشــگاه شــرکت هــای تولیــدی و بازرگانــی سیســتم های سرمایشــی 
ــه محصــوالت و فعالیــت هــای  ــه ارائ ــه مطبــوع ب و گرمایشــی و تهوی
خــود میپردازند.امــروز اولیــن روز برپایــی  ایــن نمایشــگاه بــوده و تــا 

ــه دارد.. ــاری ادام ــاه ج 03 ام مهرم

افتتاح كارخانه تولید كاتد مس به دستور رئیس محترم جمهور

صبــح روز پنجشــنبه، هفدهــم تیرمــاه ســال جــاری بــا دســتور رئیــس محتــرم جمهــور 
کارخانــه تولیــد کاتــد مــس شــرکت بابــک مــس ایرانیــان بــا ظرفیــت پنجــاه هــزار تــن 
در ســال افتتــاح گردیــد. در ایــن آییــن، چهــار طــرح صنعتــی دیگــر نیــز کــه همگــی در 
اســتان کرمــان و از زیرمجموعــه هــای شــرکت مــادر تخصصــی هلدینــگ میدکــو مــی 
ــا اظهــار خوشــنودی از اینکــه در یــک روز و در  باشــند افتتــاح شــد. رئیــس جمهــور ب
یــک اســتان پنــج طــرح صنعتــی بــزرگ افتتــاح مــی شــود گفــت: ایــن نشــانگر کارآمدی 
ــدرکاران و محقیقنــی کــه  ــا تشــکر از دســت ان ــی ب ملــت و دولــت اســت. دکتــر روحان
موفــق بــه اجــرای ایــن طــرح هــا شــده انــد و بــا توســل بــه ارواح مطهــر ائمــه اطهــار 

طــرح هــای فــوق را افتتــاح نمــود.

ــک پاســارگاد و ســپس مدیرعامــل هلدینــگ  ــن مراســم مدیرعامــل بان در بخشــی از ای
ــه رشــد شــرکت هــای تابعــه میدکــو را  ــد رو ب میدکــو طــی ســخنانی گزارشــی از رون

ــد. ــه نمون ارائ

ــار  ــود« اظه ــی ش ــاز م ــدن آغ ــا از مع ــعه م ــعار »توس ــه ش ــاره ب ــا اش ــد ب ــر پورمن دکت
داشــت بیــش از پانــزده هــزار شــغل مســتقیم و تقریبــاً بیســت برابــر آن فرصــت شــغلی 
غیــر مســتقیم در میدکــو ایجــاد شــده اســت. ایشــان میانگیــن ســنی پرســنل میدکــو را 
34 ســال و  97 درصــد بومــی شهرســتان و اســتان دانســت. دکتــر پورمنــد همچنیــن 
تاکیــد مســئولیت هــای اجتماعــی را بــر جوانــان و روســتاهای اطــراف پــروژه هــا ذکــر 

نمــود.

در بخــش دیگــری از ایــن مراســم مدیــر عامــل شــرکت بابــک مــس ایرانیــان طــی چهــار 
ــه  ــور ارائ ــرم جمه ــس محت ــه رئی ــس را ب ــد م ــد کات ــه تولی ــه گزارشــی از کارخان دقیق
نمــود. مهنــدس میرزایــی در ایــن گــزارش بــه ســازگاری ایــن طــرح نســبت بــه دیگــر 
روش هــای متــداول اســتحصال مــس اشــاره نمــود و گفــت ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار 
در دنیــا بــا ایــن مقیــاس بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. وی افــزود ظرفیــت تولیــد این 
کارخانــه 50 هــزار تــن در ســال مــی باشــد کــه بخشــی از ایــن تولیــد در صنایــع پاییــن 
دســتی همیــن شــرکت جهــت تولیــد محصــوالت لولــه مســی مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد. در پایــان ایشــان تمامــی همــکاران و شــرکت هــای همــکار کــه تحقــق ایــن مهــم 
ــوم آرزوی  ــرز و ب ــزاران ای م ــرای خدمتگ ــود و ب ــر و تشــکر نم ــد تقدی ــوده ان ســهیم ب

توفیــق نمــود.
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كسب مقام دوم تیم والیبال شركت بابك مس ایرانیان در 

»مسابقات كارگری استان«
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موفقیت هلدینگ میدكو و شركت های زیرمجموعه ی آن در 

 »چهارمین كنفرانس بین المللی مدیریت  دانشی با رویکرد سرآمدی سرمایه انسانی فناور «

ــانی  ــرمایه انس ــرآمدی س ــرد س ــا رویک ــی ب ــت  دانش ــی مدیری ــس بین الملل ــن کنفران ــاه چهارمی ــخ 20 مهرم در تاری
فنــاور،  بــه همــت انجمــن مدیریــت ایــران و بــا همــکاری انجمــن مدیریــت دانــش اتریــش و دانشــگاه خاتــم برگــزار 

گردیــد.

ایــن همایــش در تاریــخ 20 مهرمــاه 1400 بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر قاســمی رییــس انجمــن مدیریــت  ایــران، 
جنــاب آقــای مهنــدس اشــرف ســمنانی بــه نمایندگــی از طــرف مدیرعامــل هلدینــگ میدکــو، جنــاب آقــای دکتــر 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــگان و دانش پژوه ــتادان، فرهیخت ــی از اس ــش و جمع ــش اتری ــت  دان ــن مدیری ــس انجم ــر ریی برندن

برگــزار گردیــد. 

در پایــان نیــز گواهینامه هــا و تندیــس درخــت دانــش چهارمیــن جایــزه مدیریــت دانشــی بــه برگزیــدگان ایــن حــوزه 
اهــداء گردیــد، هلدینــگ میدکــو و شــرکت هــای زیــر مجموعــه ی آن جوایــز زیــر را دریافــت نمودنــد:

- هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( تندیس زرین؛ 

- شرکت فوالد بوتیای ایرانیان تندیس سیمین؛

- شرکت فوالد زرند ایرانیان تندیس سیمین؛ 

- شرکت فوالد سیرجان ایرانیان تندیس سیمین؛

- شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه تندیس بلورین؛

- شرکت بابک مس ایرانیان تندیس بلورین؛

- شرکت فروسیلیس غرب پارس تندیس بلورین؛

- شرکت فراوران زغال سنگ پابدانا تندیس بلورین؛

- شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان )مانا( تندیس بلورین؛

- شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو( تندیس بلورین؛

از دیگــر شــرکت هــای دریافــت کننــده ایــن جایــزه مــی تــوان بــه شــرکت فنــاپ، شــرکت هلدینــگ نســیم ســالمت 
پاســارگاد و شــرکت گســترش انــرژی پاســارگاد اشــاره نمــود.
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برگزاری ارزیابی جایزه مدیریت دانشی  در شركت مانا 

برگزاری ارزیابی جایزه مدیریت دانشی در مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان 

ــان  ــط ارزیاب ــی توس ــت دانش ــزه مدیری ــی جای ــاه ارزیاب ــخ  3 مهرم در تاری
انجمــن مدیریــت ایــران، در شــرکت ســاختمانی گســترش و نوســازی صنایــع 

ــا( برگــزار شــد.  ایرانیــان )مان

ــان  ــط ارزیاب ــی توس ــت دانش ــزه مدیری ــی جای ــاه ارزیاب ــخ  3 مهرم در تاری
انجمــن مدیریــت ایــران، در شــرکت ســاختمانی گســترش و نوســازی صنایــع 

ــا( برگــزار شــد.  ایرانیــان )مان
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