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آغاز جلسات طرح جذب دانش فوالد

ارائه گزارش پیشرفت برنامه های تولید و توسعه مدیریت

مدیریت امور توسعه مدیریت میدکو با همکاری مرکز یادگیری میدکو و مرکز تحقیق، توسعه و نوآوری میدکو و در 
قالب تشکیل کمیته جذب دانش فوالد، طی چندین ماه کارمطالعاتی جامع و برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با اعضای 
محترم کمیته و مدیرعامل محترم هلدینگ، مدل عملیاتی و اجرایی جذب دانش فوالد در سطح هلدینگ را طراحی و 
توسعه داده است.در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 جلسه جذب دانش با اولین خبره منتخب این طرح، جناب آقای دکتر 
سبحانی به عنوان رییس کمیته مذکور با 4 دهه تجربه مدیریتی و راهبردی ارزشمند و غنی در حوزه صنعت فوالد کشور، 
در دفتر اصفهان میدکو برگزار و طی این جلسه بسیار مفید تعداد زیادی عناوین دانش و تجارب، استخراج و مورد بررسی 

قرار گرفت.

یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه تولید با حضور مدیرعامل محترم میدکو در تهران، مدیران و مشاوران در تهران، 
کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه 
ارتباط  برقراری  با  1401 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان 
ارائه  تولید و توسعه مدیریت شرکت های زیر مجموعه میدکو  این جلسه گزارش های  تصویری برگزار شد.در 

گردید.این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می گردد.
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کسب تندیس بلورین جایزه ملی 
 تعالی سازمانی

مــاه  اســفند    3 در  ســازمانی  تعالــی  ملــی   همایــش  نوزدهمیــن 
صنعتــی  مدیریــت  ســازمان  هــای   همایــش  مرکــز  در    1400
موفــق  ایرانیــان  ســیرجان  فــوالد  شــرکت  و  شــد  برگــزار 
. گردیــد  ســازمانی   تعالــی  بلوریــن  تندیــس  دریافــت   بــه 

ــدن و  ــت ، مع ــه وزارت صنع ــام نام ــودن نظ ــا دارا ب ــزه ب ــن جای ای
ــر  ــون معتب ــی بهــره وری هــم اکن ــه ســازمان مل تجــارت و تاییدی
تریــن جایــزه ملــی در حــوزه تعالــی و بهــره وری در کشــور مــی 

باشــد.
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ــالهای  ــون س ــال 1400 همچ ــی در س ــت صنعت ــازمان مدیری  س
ایــران  برتــر  رتبه بنــدی شــرکت های  بــه  اقــدام  گذشــته، 
)رتبه بنــدی IMI-100( نمــود  و بــر اســاس ایــن رتبــه بنــدی، در 
بیســت چهارمیــن »همایــش شــرکت هــای برتــر ایــران« شــرکت 
فــوالد ســیرجان ایرانیــان بــا صعــود 7 پلــه ای نســبت بــه ســال 
گذشــته موفــق بــه کســب رتبــه 75 گردیــد و بــه عنــوان یکــی از 

ــد. ــی گردی ــر کشــور در ســال 1400 معرف 100 شــرکت برت

کسب رتبه 75 در بین صد شرکت برتر ایران

ممیزی خارجی استاندارد مدیریت امنیت اطالعات )ISO27001( در بهمن ماه سال 1400 انجام 
گردید و شرکت فوالد سیرجان ایرانیان موفق به کسب گواهینامه این استاندارد گردید. 

ممیزی خارجی سیستم مدیریت  امنیت انرژی )ISO50001(  در دی ماه سال 1400 در مجتمع 
بردسیر توسط ممیزین شرکت SGS انجام گرفت و شرکت موفق به کسب گواهینامه این استاندارد 

گردید.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه )ISO17025( در مجتمع سیرجان از سال گذشته 
آغاز گردیده است و تا پایان سال جهت ممیزی و کسب گواهینامه اقدام می گردد.

فعالیت های انجام شده در راستای سیستم های مدیریتی
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SOMETHING TITLE IN HERE 

انتخاب فوالد سیرجان به عنوان واحد برگزیده ملی فلزی

صادر کننده برتر استان کرمان

ــا حضــور  در نوزدهمیــن جشــنواره تولیــد ملــی افتخــار ملــی، کــه 25 بهمــن مــاه ب
مقامــات کشــوری برگــزار گردیــد، شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان بــا نظــر هیئــت 

داوران بــه عنــوان واحــد برگزیــده ملــی انتخــاب گردیــد.

در همایــش بزرگداشــت روز صــادرات اســتان کرمــان کــه 5 اســفند مــاه 1400 در 
اتــاق بازرگانــي کرمــان برگــزار گردیــد،  از شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان بعنــوان 

صــادر کننــده برگزیــده اســتان کرمــان در حــوزه  صنعــت و معــدن تجلیــل شــد.

تندیس سیمین مدیریت دانش

تندیس برنزین مسئولیت اجتماعی 

در پنجمیــن دوره جایــزه بیــن المللــی مدیریــت دانــش انجمــن مدیریــت ایــران کــه 
در تاریــخ 20 مهرمــاه ســال 1400 برگــزار گردیــد شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان 

موفــق بــه کســب تندیــس ســیمین مدیریــت دانــش گردیــد. 

در ششــمین دوره جایــزه مســئولیت انجمــن مدیریــت ایــران کــه در تاریــخ هــای 5 و 
6 بهمــن مــاه ســال 1400 برگــزار گردیــد، شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان موفــق 

بــه کســب تندیــس برنزیــن مســئولیت اجتماعــی گردیــد. 
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همکاران شرکت فوالد سیرجان ایرانیان با ارائه و اجرای یک طرح موفق تاثیرگذار و صرفه جویانه 
 در میان شرکت های صنعتی و معدنی  استان کرمان طرح برتر را در سطح استان کسب کنند.
در  ترک خوردگی  سیرجان،  مجتمع  در  آسیاب  تجهیز  بهره برداری  از  سال   ۹ گذشت  از  پس 
ناحیه دریچه بر روی پوسته آسیاب)Shell( مشاهده شد که با تشکیل یک تیم فنی و تخصصی  
متشکل از آقایان مهدی علی محمدی، احسان بهرنگ، محمدکاظم ستوده نیا ، امین شکاری و سعید 
شیبانی، و با توجه بررسی های مختلف زمانی، ریالی و فنی این مسئله و با توجه به عدم دسترسی به 
شرکت آلمانی سازنده به دلیل تحریم ها، تصمیم بر تعمیر اساسی پوسته مستعمل گرفته شد، که 
این اقدام خالقانه توسط متخصصان سیسکو برای اولین بار در کشور  صورت گرفت. شایان ذکر 
است که این طرح در راستای بومی سازی و دانش بنیان در سامانه های دانشکاران برتر استان و 
کشور، ثبت شد و با توجه به بررسی های انجام گرفته توسط هیئت داوران از میان ۲ هزار طرح 
ثبت شده که تمامی شرکت های صنعتی و معدنی در آن حضور داشتند، شرکت فوالد سیرجان 

ایران شایسته عنوان کارگروه منتخب استان گردید.

انتخاب طرح شرکت فوالد سیرجان به عنوان طرح کارگروه نمونه منتخب استان در 
سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان . برترین های جامعه کار و تولید استان کرمان

اخبار توسعه مدیریت فوالد سیرجان ایرانیان
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استانداردسازی رایانش ابری: تالش ها، چالش ها و اولویت ها
مقدمه

محض  به  و  راحت  فراگیر،  دسترسي  براي  مدل  یک  ابری  رایانش 
درخواست بــه مخزن منابع رایانشی به اشتراک گذاشته شده است که 
می تواند به سرعت و با کمینه تالش مدیریتی یا تعامل با ارائه دهنده  
سرویس، تأمین شده و در دسترس قرار گیرد. این مدل، امکان دسترسی 
سریع و راحت کاربر بـه منابع رایانشی مورد نیاز را از طریق اتصال 
بـه وب فراهم آورده و ضمن صرفه جویی در هزینه ها، دغدغه هایی 
از قبیل مقیاس پذیری، فراهم آوری منابع و انعطاف پذیری را کاهش 
می دهد.رایانش ابری به صورت تئوری موضوعی جالب و قابل بررسی 
است ولی بایـد به چالش ها و مشکالت استاندارد سازی رایانش ابری 
پیش روی این تصمیم توجه کرد. تصمیم سازمان در پیاده سازی محیط 
ابری و یا بهره گیری از خدمات ابری یک تصمیم بزرگ است که همه 
سازمان را از زیرفرآیندها تا راهبردها و چشم انداز سازمان را تحت 
تأثیر قرار می دهد. در این تصمیم بزرگ، استانداردسازی محیط ابری 
بدون  باشد.  ابری  محیط  به سمت  حرکت  برای  قلبی  قوت  می تواند 
شک، اگر راه اندازی یک مرکز داده شبکه داخلی شرکت، بدون توجه 
به استانداردها و فقط تکیه بر دانش و تجربه امکان پذیر باشد، هرگز 

ایجاد یک محیط ابری بدون رعایت استانداردها ممکن نیست.

مفهوم رایانش ابري
این  شد.  استفاده  اینترنت  از  ای  استعاره  عنوان  به  ابتدا  ابر  اصطالح 
کاربرد از ترسیم متداول ابر در رأس نمودار شبکه به منظور نمایش 
انتقال داده ازیک  طرف شبکه بـه سمت دیگر آن نشأت گرفته است.

فناوری  اجزای  از  مرکب  رایانشی  محیط  یا  مدل  یک  ابری  رایانش 
و  سرویس ها(  و  شبکه سازی  نرم افزار،  افزار،  )سخت  اطالعات 
فرآیندهای مرتبط با به کارگیری این المان هاست که در کنار یکدیگر 
قابلیت توسعه و تحویل سرویس های ابری از طریق اینترنت یا شبکه 

خصوصی را ایجاد می کنند.

مشخصه های رایانش ابری
رایانش ابری در مقایسه با سایر الگوهای رایانشی مشخصه های جدیدی 
زیر  اساسي  مشخصه ي  پنج  در  را  آنها  مي توان  که  می کند  ارائه  را 

خالصه کرد:
- سلف سرویس درخواستی )بنا به سفارش(: مصرف کننده می تواند 
به صورت یک  جانبه قابلیت های رایانشی از قبیل زمان سرور و ذخیره 
دهنده  ارائه  با  افراد  تعامل  لزوم  بدون  و  نیاز  هنگام  را  شبکه  ساز 

سرویس تأمین کند.
- دسترسی فراگیر از طریق شبکه: قابلیت ها روی شبکه و از طریـق 
ضخیم  و  نازک  سکوهای  بـا  اسـتفاده  کـه  استاندارد  هـای  مکانیزم 
ناهمگن مشتری )برای مثال گوشی تلفن همراه، تبلت، لپتاپ و ایستگاه 

کاری( را توسعه می دهند، قابل دسترس هستند.
- ادغام منابع: منابع مجازی و فیزیکی رایانشی ارائه دهنده، باهم ادغام 

مستاجری  چند  مدل  از  استفاده  با  کننده  مصرف  چندین  به  تا  شده 
تخصیص دینامیکی و برحسب نیاز مشتری، ارائه ی سرویس نمایند. در 
رایانش ابری حس استقالل از کنترل یا اطالعی مکان وجود دارد که 
مشتری عموما از مکان منابع تأمین شده ندارد، ولی ممکن است در 
سطح انتزاع باالتر مکان را مشخص کند )مثال کشور، ایالت یا مرکز 
داده( مثال هایی از منابع شامل: ذخیره ساز، پردازش، حافظه و پهنای 

باند شبکه است.
به  پذیری سریع  انعطاف  قابلیت ها می توانند  انعطاف پذیری سریع:   -
به  قرارگیرند.  مشتری  اختیار  در  و  پیش بینی  انعطافی  قابل  صورت 
منظور مقیاس دهی سریع و متناسب با نیاز، این کار در برخی موارد به 
صورت خودکار انجام می شود. از دید مشتری قابلیت های در دسترس 
به نظر می رسند و می توانند در هر  نامحدود  اغلب  نیاز،  تأمین  برای 

مقدار و در هــر زمان ارائه شــوند.
- سرویس های اندازه گیری شده: سیستم های ابری به طور خودکار 
استفاده از منابع را با ابزار اندازه گیری و متناسب با نوع سرویس )مثال 
فعال(  باند و حساب کاربری کاربران  پهنای  پـردازش،  ذخیره سـاز، 
کنترل و بهینه می کنند. به منظور ایجاد شفافیت برای تأمین کننده و 
مشتری سرویس، استفاده از منابع می¬تواند پایش، کنترل و گزارش 

شود.

مدل های سرویس در رایانش ابری
منظور از سرویس ابری، سرویس هایی هستند که از طریق اینترنت یا 
شبکه خصوصی تشریح، تحویل و مصرف می شوند واژه¬ی سرویس 
در رایانش ابری،  بیانگر مفهوم توانایی استفاده از المان های ریزدانه اي 

و دارای قابلیت استفاده مجدد در شبکه هستند.
مدل هاي سرویس متداول در رایانش ابري عبارتند از:

- نرم افزار به عنوان سرویس : این سرویس به کاربران امکان اجرای 
به  کاربردی  برنامه  مدل  این  در  می دهد  را  ابر  در  کاربردی  برنامه 
عنوان یک سرویس به مشتری، میزبانی می شود و مشتری از طریق 
وب به آن دسترسی دارد. وقتی نرم افزار در سایت دیگری میزبانی 
و  نیست  آن  از  پشتیبانی  و  نگهداری  به  مجبور  مشتری  شود،  می 
ارائه دهنده ی سـرویس، نرم افزار را به روزرسانی و پشتیبانی کرده و 

زیرساخت اجرای آن را فراهم می آورد.
- زیرساخت به عنوان سرویس: شامل ارائه ی منابع رایانشی ازجمله 
رایانه های مجازی شده باقدرت پردازش باال و پهنای باند رزرو شـده 
بـرای ذخیره سازی و دسترسی بـه اینترنت است این مدل از سرویس 
سـخت افزار به عنوان سـرویس نیز نامیده می شود که در آن سخت 
افزاری ارائـه می شود تا سازمان بتواند هر چیزی که می خواهد را در 
آن قرار دهد. در واقع در این مدل از سرویس، به جای خرید سرور، 
دهنده ی  ارائه  داده،  مرکز  فضای  هزینه  پرداخت  و  رک  افزار،  نرم 

سرویس این منابع را اجاره می دهد.
پیاده  قابلیت  که  سرویس ها  از  دسته ای  سرویس:  عنوان  به  سکو   -

پژوهش: استاندارد سازی رایانش ابری

محمد اسحاقیامیر گلستانی

بخش توسعه مدیریتبخش توسعه مدیریت
مجتمع احیامستقیم و فوالد بردسیرمجتمع احیامستقیم و فوالد بردسیر
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سازی برنامه های کاربردی ایجاد شده توسط کاربر یا خریداری شده 
که  سکو  در  موجود  ابزارهای  از  استفاده  با  و  ابری  زیرساخت  روی 
توسط ارائه دهنده ی ابر پشتیبانی می  شود را برای کاربر سـرویس ابری 
فراهم می کند. ابزارهای ابری می تواند شامل زبان های برنامه نویسی و 
ابزارهای توسعه ی برنامه کاربردی، توسعه واسط، توسعه پایگاه داده، 

ذخیره ساز و آزمون باشد.
ارائه  مدل هاي  مذکور،  متداول  سرویس  ارائه ی  مدل  سه  بر  عالوه 
سرویس دیگري نیز مطرح مي شوند. به عنوان مثال اتحادیه بین المللي 
مخابرات سرویس های ابری را در پنج دسته اصلي نرم افزار ابری به 
عنوان  به  ابری  به عنوان سرویس، سکوی  ارتباطات  عنوان سرویس، 
سرویس، زیرساخت ابری به عنوان سرویس و شبکه به عنوان سرویس 
و دو دسته سکوی تحویل سرویس به عنوان سرویس و دسکتاپ به 

عنوان سرویس تقسیم بندي مي کند.

مدل های پیاده  سازی ابر
باشد چهار مدل  ابري چه کسي  ارائه دهنده خدمات  اینکه  براساس 
اساسی پیاده سازی برای رایانش ابري وجود دارد. یک سازمان ممکن 
است یک مدل و یا ترکیبی از مدل های مختلف در برنامه ها و خدمات 

کسب وکار خود به کار برد. چهار مدل ارائه شده عبارتند از:
ابر خصوصی: ابر خصوصی که در آن خدمات ابر تنها برای یک سازمان 
ارائه شده و توسط سازمان و یا شخص ثالث مدیریت          می شود.  
ابر عمومی: ابر عمومی که در آن خدمات ابری در دسترس عموم بوده 

و متعلق به فروشنده خدمات ابر مانند خدمات ابرآمازون است.
ابر انجمنی: ابر انجمنی که در آن خدمات ابر توسط چند سازمان دارای 
)مانندمأموریت،الزامات  می شود  گذاشته  اشتراک  به  مشترک  نقاط 

امنیتی،خط مشی ها و مالحظات انطباق(.
ابري  رایانش  های  زیرساخت  از  ترکیبي  که  ترکیبی  ابر  ترکیبی:  ابر 
مختلف )عمومی، خصوصی یا انجمنی( است؛مانند داده های ذخیره شده 
در ابر خصوصی یک آژانس مسافرتی که توسط یک برنامه در حال 

اجرا در ابر عمومی دست کاری می     شود.

چالش های مطرح در رایانش ابری و راهکارهای ارائه شده
 دغدغه ها و چالش های رایانش ابری از بعد امنیتی را در یک دسته بندي 

کلي میتوان در هفت گروه زیر طبقه بندی کرد
امنیت شبکه: مسائل مرتبط با پیکربندی و ارتباطات شبکه و مرتبط 
ازآنجاکه  می گیرد.  قرار  گروه  این  در  ابری  رایانش  زیرساخت  با 
معماری های توزیع شده، اشتراک منابع زیاد و همزمانی ماشین های 
لذا  می شود،  ابر  در  انتقال  حال  در  داده های  زیادشدن  سبب  مجازی 
به  توجه  و  داده ها  حفاظت  VPNبرای  مکانیزم  از  استفاده  ضرورت 

امنیت انتقال اهمیت ویژ های دارد.
 واسطها: این گروه همه موضوعات مرتبط با واسط های برنامه نویسی، 
مدیریتی و کاربری و مکانیزم احراز هویت برای استفاده و کنترل ابر 

را شامل می شود.
 امنیت داده: حفاظت از محرمانگی، جامعیت و دسترس پذیری داده 
به منظور  داده  افزونگی  ایجاد  رمزنگاری،  مکانیزم های  از  استفاده  با 
جلوگیری از دست دادن داده و امحای امن و کامل داده های زائد جزو 

دغدغه های مطرح در این گروه هستند.
مجازی سازی: تفکیک منطقی بین ماشین های مجازی، آسیب پذیری 
Hypervisor ها، نشت داده از زیرساخت مجازی شده، تعیین ماشین 
مجازی اجراکننده فرایند رایانشی و جلوگیری از حمله به ماشین مجازی 
و تحلیل ترافیک آنها ازجمله مواردی هستند که باید در امنیت مجازی 

سازی موردتوجه قرار گیرند.
حاکمیت: موضوعات مرتبط با از دست دادن مدیریت و کنترل روی 
اطالعات و محیط ابری شامل کنترل داده، کنترل امنیتی و عدم امکان 

تغییر ارائه دهنده سرویس در حیطه دغدغه های حاکمیتی است.
شامل  ممیزی  قابلیت  و  سرویس  پذیری  دسترس  الزامات  انطباق:   
انطباق  و  ممیزی  سرویس،  رفتن  دست  سرویس،از  سطح  توافقنامه 
سرویس در محیط رایانش ابری اهمیت ویژه دارند. طرح ریزی رایانش 
مشتری،  توسط  ممیزی  انجام  قابلیت  که  باشد  ای  به گونه  باید  ابری 
اثبات  امکان  کار  این  باشد.  داشته  وجود  ثالث  یا شخص  ارائه دهنده 
انطباق با الزامات تعریف شده توسط مشتری و یا هرتوافق نامه ی دیگر 

را می دهد.
موضوعات قانونی و قضایي: از چالش های دیگر رایانش ابری الزامات 
و مدیریت  ازجمله محل های ذخیره سازی چندگانه  قوانین  و  قضایی 
حقوق ویژه است.در رایانش ابری ممکن است داده ها در محل هایی با 

قوانین قضایی مختلف نگهداری شوند )محل ذخیره سازی داده(.
نتایج بررسی انجام شده

دارای  ابری  رایانش  سازی  استاندارد  زمینه  در  که  موضوعاتی 
چالش های بسیار و همچنین نیازمند پاسخگویی سریع و تکرار هستند را 
IEC/( در سازمان هایی نظیر کمیتـه فنـی مشترک فناوری اطالعات

ملي  مؤسسه   ، ابر  درون  فناوري هاي  جهاني  انجمن   ،  )ISO JTC1
استاندارد و فناوری ، آژانس امنیت اطالعات و شبکه اروپا ، انستیتوی 
مدیریت  اتحادیه   ، ابر  امنیت  اتحادیه   ، اروپا  ارتباطات  استاندارد 
توزیع شده ، انجمن گرید باز ، مجمع صنعتی شبکه سازی ذخیره سازها، 
TMF ، اتحادیه بین المللی مخابرات ، کنسرسیوم استانداردهاي پیشرو 
  ، الکترونیک  و  برق  مهندسان  مؤسسه ی   ، اطالعاتي  جامعه  براي  باز 
گروه عملیات مهندسی اینترنت ، مرکز ارتباط داده های باز و گروه کار 
کاربردی باز، مورد تحلیل قرارگرفته اند که براساس نتایج به دست 
آمده از این تحقیق، اولویت های استانداردسازی رایانش ابری به ترتیب 

زیر هستند:
1. مدیریت و پیکربندی منابع، مدیریت خدمات، الزامات اکوسیستم، 

2. امنیت و حریم خصوصی و ممیزی ابر، 
ابری،  رویه های  و  واسط ها  مرجع،  معماری  عملکردی،  الزامات   .3

دسترسی های کاربری 
همچنین موضوعات زیر نیز در مواجهه با رایانش ابری قابل توجه است

•  مدیریت امنیت،
•  مدیریت اصالت،

•  حفاظت و حاکمیت داده،
•  مدیریت امنیت شبکه،

•  پایش شبکه،
•  پاسخگویی به حوادث

پژوهش: استاندارد سازی رایانش ابری
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عصر فناوری های نوین )عصر دیجیتال(
تحوالت دیجیتال و مجبور شدن سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی به پذیرش آن در چند ماهۀ اخیر به حدی سریع 
بوده است که خیلی از آنها دیگر درست نمی دانند فضای کسب  وکارشان در آینده به چه شکل خواهد بود و به چه سمت  
و سویی خواهد رفت و همین مسئله ضرورت توجه به این موضوع را دو چندان می کند. )در نتیجه باید توجه داشت که این 

موضوع مد یا انتخاب نیست بلکه ضرورت و باید است(.
همواره شنیده  و خوانده ایم سازمان هایی که توان تغییر مناسب نداشته باشند در مقایسه با مجموعه  های مشابه خود ضعیف 
می شوند و درنهایت از بین می روند. از سوی دیگر، می دانیم که تغییر فرایندی پویاست و شناخت عوامل و پیامدهای آن 
نیز بسیار مهم است. حال باید ببینیم منشأ این تغییر در سازمان ها کجاست؟ عمدتًا خواسته ها و نیازهای مشتریان تغییر 
کرده است یا دیگر به شیوۀ قبلی نمی توان به آنها پاسخ داد، پس الزم است تغییراتی در فرایندهای کسب  وکار یا به صورت 
جامع تر در مدل کسب  وکار و استراتژی هایمان ایجاد کنیم چراکه نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی در عصر فناوری های 
نوین حیاتی می باشد و همۀ اینها مستلزم تغییر فرهنگ و آموزش است. در سال های اخیر که فناوری با همۀ بخش های 
زندگیمان درآمیخته است سازمان ها هم به سمت دیجیتالی شدن سوق داده شده اند و نتیجۀ آن به کارگیری فناوری های 
جدید در همۀ بخش های سازمان ها بوده است. در واقع، یکی از مؤلفه های کلیدی برای تحقق تحول دیجیتال، فرهنگ است 

و این همان  جایی است که بسیاری از کسب  و کارها شکست می خورند.

اکثر تعاریف تحول دیجیتال را ادغام و ترکیب تکنولوژی های دیجیتال در تمام ابعاد کسب و کار می دانند که به واسطه آن 
تغییرات بنیادین در فرآیند و ارائه ارزش به مشتریان ایجاد می شود. تحول دیجیتال بیشتر از هر چیز یک تغییر فرهنگی 
اساسی است که سازمان را به سمت به چالش کشیدن مداوم وضع موجود، آزمون و توسعه چابک سوق می دهد. همانطور 

که مشخص است تکنولوژی دیجیتال بخشی ضروری ولی ناکافی برای تحول دیجیتال است.
وقتی که رهبران سازمان ها به صورت عملیاتی به تحول دیجیتال فکر می کنند با دو سوال اولیه و بسیار مهم مواجه می شوند. 

این دو سوال چه و چرا هستند:
سوال اول این است که تحول دیجیتال برای سازمان آنها چه معنی دارد؟!

اهمیت این سوال از نظر مهم است که دیجیتال برای هر کسی معنی متفاوتی دارد. جیم سوانسون مدیر ارشد فناوری 
اطالعات جانسون اند جانسون می گوید:دیجیتال واژه گسترده ای است که برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. زمانی 

که در مورد تحول دیجیتال صحبت می کنید باید معنای آن را باز کنید.
سوال دوم در مورد چرایی تحول دیجیتال برای سازمان و افراد و ذینفعان آن است.

جی فیررو مدیر ارشد فناوری اطالعات کویکریت توضیح می دهد که:چرایی تحول دیجیتال برای سازمان شما می تواند در 
مورد بهبود تجربه کاربری، بهبود بازده سازمانی، افزایش بهره وری یا افزایش سوددهی باشد.

برخی، تغییر فرهنگ سازمانی را به عنوان مهم ترین چالش 
از  استفاده  که  این  با  کرده اند.  دیجیتال معرفی  در تحول 
راحت  سازمان ها  در  مشارکت  و  تفکر  جدید  راه های 
سازمان  در  دیجیتال مستمر  تحول  نیست،پیاده سازی 
الزامی است. اگر سازمان نتواند این باور را در کارکنان خود 
ایجاد کند که دیجیتال می تواند به سازمان، افراد و جامعه 
برای آینده ای بهتر کمک کند، تحول دیجیتال مؤثری به 

حقیقت نمی پیوندد.

تحول دیجیتال چیست؟!

مقاله: تحول دیجیتال

مازیار عباسلو
بخش توسعه مدیریت

مجتمع  کنسانتره و گندله سازی سیرجان
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تفاوت دیجیتالی کردن و تحول دیجیتال 

چرا تحول دیجیتال اهمیت دارد؟

مزیت های تحول دیجیتال

دیجیتالی شدن در واقع فرآیند حرکت به سمت کسب و کار دیجیتال است. کسب و کار دیجیتال در نتیجه چندین فرآیند 
دیجیتالی کردن در کسب و کار به وجود می آید. گارتنر دیجیتالی کردن یا Digitalization  را این گونه تعریف می کند:

استفاده از تکنولوژی های دیجیتال برای تغییر مدل کسب و کار، ایجاد جریان درآمدی جدید و فرصت های ارزش آفرینی 
نوین است. بسیاری معتقدند که دیجیتالی کردن بدون رقمی سازی یا Digitization به معنی تبدیل اطالعات و مستندات 
آنالوگ به دیجیتال، نمی تواند رخ دهد. در حالی که دیجیتالی کردن بر استفاده از تکنولوژی های دیجیتال برای بهبود مدل 
کسب و کار تاکید دارد، رقمی سازی بر بهبود فرآیندهای داخلی مانند اتوماسیون کار و کاهش استفاده کاغذ و در نتیجه 

کاهش هزینه ها تمرکز می کند.
Digital Trans-  برخی واژه دیجیتالی کردن را به اشتباه بجای تحول دیجیتال بکار می برند، در حالی که تحول دیجیتال یا

formation مفهوم متفاوتی دارد. تحول دیجیتال نیازمند تطابق وسیع ترین بین تکنولوژی و فرهنگ است و بیشتر مربوط 
به افراد و فرهنگ سازمان می شود تا تکنولوژی های دیجیتال.

کسب و کارها به دالیل مختلفی مسیر Digital Transformation را در پیش می گیرند ولی دلیل بیشتر آن ها زنده ماندن 
است. با شروع پاندمی کرونا این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرد و سازمان ها برای تطابق با تغییرات اساسی در زنجیره 
تامین، کاهش زمان ورود به بازار و پاسخگویی به تغییرات سریع انتظارات مشتریان توجه بیشتری به تحول دیجیتال می کنند. 

رادنی زیمیل رهبر جهانی مکنزی دیجیتال می گوید:
تغییر رفتار مشتریان در تمام حوزه ها به واسطه تکنولوژی های دیجیتال سرعت گرفته است و بنابراین فاکتور مهمی که 

کسب و کارها باید زیر نظر داشته باشند مقدار و درجه این تغییرات است.
داده های سازمان هایی که به این سمت حرکت کرده اند، نشانگر این است که به احتمال زیاد تغییر رفتار و گرایش به سمت 

دیجیتال در تمامی کسب و کارها نسبت به وضعیت پیشین، به مراتب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

مهمترین عامل پیش ران تحول دیجیتال بدون شک تکنولوژی های دیجیتال است. رشد و پیشرفت تکنولوژی باعث شده 
است که بتوان برای بسیاری از فعالیت ها و فرآیندهای کسب و کارها و سازمان ها راهکارهای دیجیتالی کاربردی و مقرون 
به صرفه ارائه داد، به همین دلیل تحول دیجیتال تا حد زیادی در مورد کنار گذاشتن روش های سنتی ناکارآمد و جایگزینی 
آنها با تکنولوژی های دیجیتال است. هر چند که تحول دیجیتال با تحریک نوآوری در سازمان باعث ایجاد راهبردهای 

جدید نیز می گردد.
از دیدگاه رهبران سازمان ها در حوزه های مختلف تحول دیجیتال مزیت های مختلفی را برای سازمان آنها به ارمغان 

می آورد. مهمترین مزیت های تحول دیجیتال از قرار زیر هستند:
ارتقا بازده عملیاتی سازمان 	
پاسخگویی به تغییر انتظارات مشتریان 	
ارتقا کیفیت محصوالت جدید 	
افزایش استفاده مجدد از طراحی ها 	
کاهش هزینه توسعه محصول 	
معرفی جریان های درآمدی جدید 	
کاهش هزینه کیفیت پایین 	

مقاله: تحول دیجیتال
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مسئله
علی رغم پیشرفت های مهم و فراوان حاصل شده ازجمله افزایش 
بازتاب های  انطباق پذیری سازمان  ها، کماکان  انعطاف پذیری و 

منفی حاکی از پیچیدگی کسب وکارها مشاهده می شوند

چرا این اتفاق می افتد
هزینه  های ناشی از پیچیدگی عمومًا فراتر از مزایای آن هستند؛ 

زیرا به راحتی انباشته می  شوند و تعدیلشان دشوار خواهد بود.

راهکار
ساختار  پیشرفت  و  رشد  هنگام  در  سازمانتان  شوید  مطمئن 
آن  ارتباطات  و  عناصر  تمامی  و  کند  حفظ  را  خود  ماژوالر 
تغییر  به  میل  باشند.  ساده  عملیاتی  اصل  تعدادی  با  هم  راستا 
روی  صورت گرفته  کنترل های  بگنجانید،  سازمان  دل  در  را 
کارکنانتان را کاهش دهید و بگذارید بازار درباره ی کارآمدی 
کلی  بهینه  سازی  همواره  نهایت،  در  کند.  قضاوت  تغییراتتان 
سازمان را در نظر بگیرید و فرایند اصالح، مرمت و هرس کاری 

را ادامه دهید.

پیچیدگی چیست و چه فوایدی دارد؟
 »پیچیدگی« یکی از متداول ترین عبارات مورد استفاده در دنیای 
کسب  وکار و البته یکی از مبهم ترین هایشان است. حتی در علوم 
هم تعاریف متفاوتی برای آن وجود دارند. با توجه به اهداف این 
مطالعه، آن را انبوهی از المان  های گوناگون )نظیر فناوری  های 
ویژه، مواد خام، محصوالت، افراد و واحدهای سازمانی( می نامیم 
که ارتباطات متنوع و متعددی با یکدیگر دارند. بسته به نحوه   ی 
از دو خصیصه ی فوق می توانند به  مدیریت سازمان، هر یک 

نفع یا به ضررتان تمام شوند.
اینکه  همه  از  اول  بگیریم.  نظر  در  را  قوتشان  نقاط  بیایید 
بهره  گیری از انبوه المان  های متفاوت، احتمال »انعطاف پذیری« 
چند  به  تنها  که  کمپانی  یک  داد.  خواهد  افزایش  را  سازمان 
فناوری، محصول و فرایند محدود اتکا کند یا کارکنانش سوابق 
و پیش زمینه  های بسیار مشابهی داشته باشند، راهکارهای زیادی 
برای واکنش به فرصت  ها و تهدیدهای پیش بینی نشده نخواهد 
داشت. همچنین تعدد نظارت  ها و موازی کاری  های متداول در 
سیستم  های پیچیده، عمومًا موجب افزایش ظرفیت بازدارندگی 

و راهکارهای جایگزین سازمان می شوند.
اکوسیستم های  مثبت  خصایص  از  یکی  هم  »انطباق پذیری« 
متشکل از المان های گوناگون است. در کسب  وکار نیز با تغییر 
محیط، باید توانمندی  ها و محصوالت جدیدی معرفی شوند تا 
عملکرد پایدار سازمان شکل بگیرد امری که می توان از طریق 

ترکیب بندی مجدد المان  های کنونی نیز به آن دست یافت.
اکوسیستم های  برای  پیچیدگی  از  ناشی  مزایای  از  دیگر  یکی 
ارتباط  به  می توان  را  امر  این  است.  بهتر  »هماهنگی«  طبیعی، 
و وابستگی میان المان  ها نسبت داد. به عنوان نمونه می  توان به 
تالش اپل در سال 2012 اشاره کرد که قصد رقابت با گوگل 
محصول  پیچیدگی  از  صحیحی  برآورد  اپل  داشت.  را  مپس 
گوگل نداشت و به همین دلیل، نسخه  های اولیه  ی اپ نقشه  ی 
مثبت  نظر  نتوانستند  و  داشتند  شرم آوری  اشکاالت  آن  ها 
امر برای استراتژی یک  مصرف کننده ها را جلب کنند. همین 
کمپانی هم صدق می  کند: هرچند پیچیدگی موجب دشواری های 
سازمان برای درک استراتژی می شود، اما رقبا هم کار سختی 
برای تقلید از آن خواهند داشت و این امر به نفع کمپانی خواهد 

بود. 

هزینه های پیچیدگی
البته هزینه  های ناشی از پیچیدگی را هم نباید دست کم گرفت. 
ممکن  المان  ها  از  گستره   ای  و حفظ  اینکه ساخت  همه  از  اول 
است بسیار پرهزینه تر از به کارگیری المان های استاندارد باشد 

و همین امر »بهره  وری« سازمان را کاهش خواهد داد.
همچنین با افزایش پیچیدگی، »درک پذیری« سیستم هم کاهش 
می یابد. شاید این موضوع مشکلی پیش روی سیستم های طبیعی 
نگذارد، اما می تواند یک چالش ویژه برای رهبران کسب  وکار 
باشد که در تالش برای درک و هدایت سیستم هستند. همین 
شرایط منجر به »پیش بینی ناپذیری« خواهد شد که امکان بروز 
رفتارهای بی اختیار و غیرمنتظره از سیستم را افزایش می  دهد و 
حتی شاید مداخالت شما هم عواقب ناخواسته   ای داشته باشند. 
مثاًل ساخت جاده  های بیشتر برای کاهش تراکم ماشین  ها ممکن 
است حتی منجر به افزایش ترافیک هم شود، زیرا افراد بیشتری 
بیایند.  جاده  ها  این  به  خود  خودروی  با  تا  می  شوند  ترغیب 
تئوریسین های سیستم  ها این پدیده را »خصوصیات ظهوریافته« 
نظیر  مهم  امنیتی  چارچوب  های  در  مشکالتی  آن  ها  می نامند؛ 
که  می کنند  ایجاد  هوایی  حمل ونقل  و  هسته  ای  نیروگاه های 
نیازمند یک ضریب اطمینان باال هستند. به همین دلیل است 
زیادی  منابع  و  زمان  این بخش ها،  که سازمان های حاضر در 
برنامه های  و  تکرار  خطا،  حاشیه  ی  نظیر  ایمنی  نکات  صرف 

جایگزین می  کنند تا ابهامات را کاهش دهند.
چرا پیچیدگی از کنترل خارج می شود

شاید خلق و کاهش پیچیدگی را دو عنصر کاماًل متضاد و بی ربط 
با یکدیگر بدانید. اما در واقع ناهمگونی  های اساسی میان این دو 
وجود دارند. پروسه ی افزودن المان  های جدید )خلق پیچیدگی( 

مقاله: کنترل پیچیدگی
by Martin Reeves, Simon Levin, Thomas Fink, and Ania Levina
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یک مسئله  ی اساسًا محلی است: یکی از اعضای سازمان سعی 
می  کند یک عنصر جدید را در یک بستر خاص بیازماید. در 
از  یا  می  گذارند  اشتراک  به  را  نوآوری  این  موفقیت،  صورت 
و  اقدامات  ذهنی،  مدل های  در  سپس  و  می کنند  تقلید  آن 
پروسه  های کاری سایر نقش آفرین  های درون و بیرون سازمان 

گنجانده می شود، غالبًا با بهره  گیری از روش های تصادفی.
وقتی کار به اینجا می  رسد، حذف آن المان جدید دشوار خواهد 
بود. این امر مستلزم اقدام هماهنگ در بخش  ها و چارچوب  هایی 
است که آن المان را به کار گرفته  اند. در نتیجه، پاک سازی هر 
المان بسیار دشوارتر از توسعه  ی آن در سیستم های کسب وکار 
است. بسته شدن حساب در فیس بوک، یک تجربه ی محسوس 
و دست اول از همین فرایند است. فیس بوک تالش می  کند طی 
گسترش  را  همه جانبه اش  حضور  کمپانی ها،  سایر  با  همکاری 
حساب  یک  ساخت  به جای  تا  می دهد  اجازه  افراد  به  و  دهد 
منحصربه فرد برای هر اپ، از طریق اطالعات فیس بوک خود 
تنها  فیس  بوک  حساب  ساخت  اگرچه  شوند.  برنامه  آن  وارد 
به یک کار نیاز دارد )ساخت یک رمز عبور(، اما تالش برای 
حذف آن نیازمند کنش  های فراوانی است )تعیین مجدد رمز 

عبور برای تمامی اپ های متصل به این پلتفرم(.

ایجاد یک توازن
خوشبختانه پیچیدگی افسارگسیخته اجتناب ناپذیر نیست. چند 
رشد  تعدیل  برای  را  زیر  استراتژی  های  توانسته  اند  سازمان 
پیچیدگی توسعه دهند و بسیاری از این استراتژی  ها، معادل  هایی 

در طبیعت دارند:

ساختارهای ماژوالر بسازید. سازمان  های پیچیده و قدرتمند از 
ساختار ماژوالر بهره می گیرند: هر واحد دارای اندکی استقالل 
است  دلیل  همین  به  است.  بخش   ها  سایر  به  نسبت  عملیاتی 
که امکان پیوند قلب و کبد وجود دارد. مزیت ساختار ماژوالر 
انطباق پذیری  و  تکامل  امکان  لزوم،  مواقع  در  که  است  این 
سیستم های مجزا پدید می آورد. و وقتی نقش مفیدشان را در 
سازمان از دست دهند، می توان به راحتی آن  ها را تعویض کرد، 

بدون اینکه خللی در عملکرد سایر سیستم ها به وجود بیاید.

از اصول عملیاتی ساده و متداول بهره بگیرید. غالب کسب وکارها 
در واکنش به چالش های نوظهور، ایده  ها و روش  ها و ساختارهای 
جدیدی معرفی می کنند. آن  ها یک راهکار ویژه برای آن مشکل 
طراحی می  کنند و سپس آن را در دل ساختارها و پروسه های 
کنونی جای می  دهند که همین امر عمومًا پیچیدگی قابل توجهی 

به همراه خواهد داشت.

کسب وکارها  جهش  متاسفانه  بیندازید.  جا  را  تغییر  به  میل 
به گونه ای  سازمان ها  پویش  نمی  دهد.  رخ  خودکار  به صورت 
حین  در  کارکنان  می کنند.  مقاومت  تغییر  برابر  در  که  است 
تطبیق با ساختارها و فرایندها، به آن  ها عادت می  کنند. به منظور 
به  رفتاری  گرایش  باید  سازمان  ها  عادت ها،  این  از  جلوگیری 

تغییر را نهادینه کنند.
شش  از  یکی  بگیرید.  نظر  در  را  چین  فناوری  غول  علی بابا، 
ارزش محوری این سازمان، »پذیرش تغییر« است و جک ما، 
بنیان  گذار و رئیس هیئت  مدیره  ی پیشین سازمان، اعتقاد دارد 

که »تغییر بهترین عامل برای ایجاد توازن است«.

برای  طبیعی  تمایل  نوعی  انسان  ها  دهید.  کاهش  را  کنترل ها 
کنترل دیگران دارند. اما علی الخصوص برای مسائل پیچیده یا 
پویا، یک راهکار ناگهانی، عمومًا برتر از پاسخ  های طراحی شده 
است که با مدیریت ذره  بینی حاصل می شوند. شاید به همین 
دلیل است که بنا به ادعای مینگ زنگ، مدیر اسبق استراتژی 
کند،  اداره  را  خودش  می  تواند  بازار  یک  »وقتی  علی  بابا،  در 

هیچ گاه نگذارید یک MBA به آن نزدیک شود«.

بهینه  سازی کلی انجام دهید. به همین دلیل است که سنجش 
اساس  بر  نه  تنها  باید  جدید  ساختارهای  و  فرایندها  طرح  ها، 
بر  متکی  بلکه  معین  محصول  یا  گروه  یک  برای  عوایدشان 
باشد.  آن  جمعی  هدف  و  سازمان  کلیت  بر  تاثیرگذاری  شان 
بدین ترتیب می توانید میان عواید و هزینه های پیچیدگی توازن 
معین  المان  هر  عواید  است  ممکن  زیرا  کنید؛  برقرار  را  الزم 
صرفًا محدود به یک بخش کوچک سازمان باشد، اما هزینه  های 

آن سرتاسر سازمان را تحت تاثیر قرار دهند.

شاید مدیران سادگی را به پیچیدگی ترجیح دهند، اما با 
توجه به محیط کسب  وکار پویا و غیرقابل پیش بینی امروز، 
و  حیات  ادامه  ی  الزمه  های  از  یکی  فزاینده  پیچیدگی 
رقابت پذیری کمپانی  ها است. اگر صنعت شما در معرض 
باشد،  و زوال سریع محصوالت کنونی  فناوری  تحوالت 
هماهنگی  انطباق پذیری،  انعطاف پذیری،  بسته  ی  پس 
بهره  وری،  پکیج  از  جذاب تر  بسیار  تقلیدناپذیری  و 
درک پذیری، مدیریت پذیری و پیش بینی پذیری خواهد 
یک  بهره  وری،  چارچوب  در  پیچیدگی  حفظ  اما  بود. 
وظیفه ی دشوار است که بده بستان های زیادی می طلبد.
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احسان بهرنگ

حمید چهارگنبدی

دانیال مددی زاده

جواد بلوردی

محمد کاظم ستوده نیا

مجید شایان فرد 

مهدی پور اسماعیلی

مهدی علی محمدیامین شکاری

محمود نجم الدینی

محمد احمدی پور

محمدرضا قاسمی نژاد

سعید شیبانی

مجتبی معتمدی فر

معین محمودآبادی حامد شیرزاد

رضا صادقی

محسن ارغا

  - بازسازی و تعمیر آسیای گلوله ای)برنده جشنواره امتنان بعنوان طرح منتخب استانی(

  - طرح جابجایی رطوبت سنج جهت بهبود عملکرد
  -  نصب سوکت باکس

  - عایق کاری و ایمن سازی اتاق برق ها
  - نصب سنسورهای نوری جهت تعیین موقعیت شاتل

  - اضافه نمودن میکسر 2 به خط تولید گندله جهت افزایش تولید وکاهش توقفات
  - طرح اصالحیه حفاظت از شین های استکر

  - نصب سرامیک داخل کیسینگ فن دیداس جهت جلوگیری از سایش

راه اندازی 2 عدد کفکش با استفاده از 
یک مدار

اجرای سیستم اعالم سر ریز مخزن
برای  کنتاکتور  گیر  جرقه  از  استفاده   -   

PLC جلوگیری از آسیب زدن یا سوختن
 - ساخت کوره تک الکترود با برق دی 

سی

دانشکاران برتر شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
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میالد کورکی

رضا نجمی پور

 بهنام عزیزی

امیر یوسفی

محمدحسین افضلی

حامد رادفر

محمد ایمانی پور

وحید اصغری

  - الیروبی اتوماتیک ترنچ های زیر بلت فیلتر ها
  - ثابت کردن دور فن های خنک کننده در الکتروموتور با دورهای متغیر

  - کاهش دمای محیط اطراف الکترو موتور ها و در نتیجه کاهش جریان کشی

TR2 و TR3 اضافه کردن غلتک و زنجیر بر روی خط -  
  - جلوگیری از خوردگی فلزات

  -  تاثیر سطح بستر بر پخت و کیفیت گندله

  - طراحی بادشکن نسوز برای شوت ورودی به درایر
  - طراحی پروکسی برای وید فیدر های پلتایزینگ

  - نصب پاگرد اطراف موتور های سرند گندله سازی
  - تغییر در طرح دیوایدر TT3 از حالت بازویی به طرح چرخ و شانه

دانشکاران برتر شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
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محمد رضا بهزادی حامد حسینی پور

علی زاهدی

سینا بحرینی

علی نوری

مصطفی معین الدینی

معین افضلی

مرتضی باقری

محمد حیدر آبادی

رحیم جهانشاهی

رضا خدامی

مسعود حمزه

میثم جهانشاهی

بهروز جعفرخانی

وحید توحیدی

سعید محمدی

  - اضافه نمودن فیلتر در قسمت شارژ روغن یونیت کمپرسورهای فرآیند

  - کولینگ نیتروژن گازی ارسالی به کارخانه احیاء مستقیم

شناسایی خرابی الکتروموتورهای القائی با 
استفاده از تکنیک آنالیز طیف فرکانسی و 

زمانی

-تغیرطرح در تجهیز فیدر با اضافه کردن 
فلودیوایدربه ان

car- )-رفع خرابی مداوم فالکسیبل کربن 
)bon injection

کوره  ارم  بلت  سوپر  دمای  افزایش  -رفع 
قوس الکتریکی

-تاثیر کنترل پارامترهای تولید و شارژ 
کوره بر بهبود کیفیت آهن اسفنجی و 

کاهش هزینه ها در واحد احیاء مستقیم 
بردسیر

دانشکاران برتر شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
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محمدرضا پور ابراهیم

محمدرضا پور ابراهیم

اسماعیل سالجقه سعید محمدی

رحیم جهانشاهی

-شرح فرایند عملیات ذوب در کارخانه فوالد سازی بردسیر
-شرح فرایند FTP در کارخانه فوالد سازی بردسیر-شرح پروسه انتقال مواد در کارخانه فوالد سازی بردسیر

-شرح فرایند عملیات ذوب در کارخانه فوالد سازی بردسیر
-شرح فرایند FTP در کارخانه فوالد سازی بردسیر-شرح پروسه انتقال مواد در کارخانه فوالد سازی بردسیر

کاوه رهبانی محمد خسروی سعید محمدی علی نثری

  - شرح رویداد و اقدامات انجام شده حادثه گرفتگی کوره

محمد جواد الیاسی محمد منصوری نواب خسروی

-تقسیم بندی ناحیه انباشت مواد

-محاسبه سود و نقطه سر به سر برای انواع 
حالت های کیفیت گندله مورد استفاده در 
مشخص  و  بردسیر  مستقیم  احیاء  کوره 
کردن بهترین )Optimum( حالت ممکن

-سیستم آبرسانی پمپ خانه فوالدسازی 
بردسیر

دانشکاران برتر شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
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