
جهــش تولیـــد در گــرو 
جانبـــه  همــه  همــکاری 
ــی ــش خصوص ــت و بخ دول
جهاندار شکری - مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون

شـعار سـال 1399 به عنوان جهـش تولید بی ارتباط با شـعار 
سـال های قبـل نبـوده اسـت. تأکیـد رهبـری بـه حمایت و 
توجـه بـه بخـش اقتصادی کشـور در شـعارهای سـال های 
اخیر کامال مشـهود و نمایان اسـت. شـعارهایی نظیر »رونق 
تولیـد«، »حمایت از کاالی ایرانـی« و »تولید ملی و حمایت 
از کاال و سـرمایه ایرانـی« کـه هرکـدام بـه نحـوی اشـاره 
بـه افزایـش هوشـمندانه تولیـد داخلـی دارد. طـی دهه های 
گذشـته اسـتخراج و فروش نفـت اصلی ترین فراینـد تولیدی 
ایـران بـوده اسـت و درصـد باالیـی از بودجـه کشـور از ایـن 
محـل تأمین شـده اسـت. این در حالی اسـت کـه طی چند 
سـال اخیـر تحریـم هـای اقتصـادی ظالمانه شـریان حیاتی 
کشـور یعنـی درآمد نفتی را هـدف قرار داده و کشـور را دچار 
مشـکالت اساسـی نموده اسـت. ضرورت برون رفـت از رکود 
اقتصـادی حـال حاضـر و ایجـاد تحـول اساسـی در تولید و 
اقتصـاد سـبب شـد که رهبـر انقالب سـال جدید را با شـعار 

جهـش تولید آغـاز نماید.
توجـه بـه ایـن موضوع ضـروری اسـت که جهش بـه معنای 
افزایـش در خـور توجه در مـدت زمان کوتاه معنی می شـود. 
ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه تولیـد کشـور ایـران بایسـتی 
رشـدی بیشـتر از رشـد متداول و مورد انتظار را در سال 1399 
تجربـه نمایـد کـه در این راسـتا بایسـتی به دو گزینـه ایجاد 
و توسـعه توجه نمود. متأسـفانه در سـنوات اخیر بسـیاری از 

صنایـع بـا رکـود مواجـه شـده یـا تعطیـل شـده انـد و یـا با 
ظرفیتـی پایین تـر از ظرفیـت رسـمی مشـغول بـه فعالیت 

. هستند
بـه نظر می رسـد احیای واحدهای تعطیـل و افزایش ظرفیت 
واحدهـای مشـغول بـه فعالیت بایسـتی در اولویـت اول قرار 
گیـرد. چـرا که در ایـن واحدها سـرمایه گذاری صـورت گرفته 
و منابـع مالـی صـرف شـده اسـت. ایجـاد واحدهـای جدیـد 
جهـت خـروج از اقتصـاد تـک محصولـی و ایجاد شـبکه ای 
شـریان اقتصـادی از دیگـر سیاسـت هایی اسـت کـه انتظار 
مـی رود در سـال جدیـد مـورد توجه مسـئولین محتـرم قرار 
گیـرد. توجـه بـه ایـن نکتـه ضـرورت دارد که جهـت جهش 
قابـل توجـه در تولیـد کشـور همـکاری و اتحـاد مسـئولین، 
کارفرمایـان و حتـی کارگـران محترم الزامی اسـت. بالشـک 
در صـورت عـدم همـکاری هریک از این اعضـا تحقق هدف 
امکان پذیـر نخواهـد بـود. بنابراین عـزم و اراده ملی خصوصا 
در قشـر کارگـر جامعه پیش نیـاز افزایش تولیـد خواهد بود.
در این راسـتا تسـهیل امور اداری و حمایت مالی و معنوی از 
تولیدکنندگان توسـط مسـئولین نیز از اهمیت بسـیار باالیی 
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سـرمقاله

کیسـت  مـادر؟ نقشـه ایجـاد مـا                  
مـا بنیـاد  بانـي  مـادر؟  کیسـت 

قلـب او سـر چشـمه امیدهاسـت                  
سـینه او مشـرق خورشیدهاسـت

اسـت                   مـادر  جاودانـي  رمزعشـق 
اسـت مـادر  زندگانـي  کیمیـای 

هرچـه دارم من همه از مادر اسـت               
پاي تا سرشعله ام زین اخگر است

)شـکری  غضنفـری  عبدلـی  کبـری  خانـم  ارتحـال  خبـر 
آذربایجانی( همسـر مهربان، دلسـوز و دغدغه مند جناب آقای 
عزیـز شـکری آذربایجانـی، )بنیانگـذار گروه صنعتی شـکری( 
و مـادر گرانقـدر آقایـان جهانبخـش، جهانسـوز، جهانگیـر و 
جهانشـاه و خانـم سـهیال شـکری موجـب تألم و تأثر شـدید 
گـروه صنعتـی شـکری شـد. امـروز  مـا ماندیـم و یـادگاران 

ارزشـمند آن شـیرزن بزرگـوار در انـدوه حجـران او.
امیـد بسـیار بـود ایشـان در کنـار خانـواده محتـرم همـواره 
حامـی و پابرجـا باشـند دریغـا اکنـون بایـد بـا اندوه بسـیار، 
از فقـدان تلخ و تأثیرگذارشـان سـخن بگوییم و شـاهد جای 

خالـی ایشـان در کنـار فرزندان بزرگوارشـان باشـیم.
درگذشـت خانم غضنفـری داغ بزرگی بـر دل تک تک اعضای 
خانـواده گروه صنعتی گذاشـت. بـدون تردید این گـروه خود را 
وامـدار و مرهـون فداکاری هـای بانـوی مقتـدری می دانـد که 
بـا همراهـی، حمایـت و مقاومت در کنـار دلیر مـردان خانواده 
خـود، خیـر و برکت کثیری بـرای خانواده های کرمانشـاهی به 
ارمغـان آورده اسـت.  نقـش بی بدیل ایشـان در شـکل گیری و 
احـداث کارخانجـات گروه صنعتی شـکری بر کسـی پوشـیده 

نیست. 

نکـوداشـت

ادامه در صفحه 2 ادامه در صفحه 2

بسم اهللا الرحمن الرحیم
اناهللا و انا الیه راجعون

درگذشـت جانکاه مادر گرامیتان، موجب تأسف و تأثر عمیق خانواده 
بزرگ گروه صنعتى شکرى شد.

روابط عمومى گروه صنعتى شـکرى فقدان آن شـخصیت ارزنده را به 
خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان، هم نشینى 
و حشـر بـا اولیاءاهللا را بـراى آن مرحومه و صبر و اجـر عظیم را براى 

بازماندگان معزز ایشان مسئلت مى نماید.

روابط عمومى گروه صنعتى شکرى
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آقـای عزیز شـکری -همسـر خانـم کبـری غضنفـری- از مردان 
بـزرگ روزگار، کارآفریـن برتـر و جـزو اولیـن رجل صنعتی اسـتان 
هسـتند. ایشـان برای اولین بـار کارخانه سـنگ و موزائیک را در 
بیـش از نیـم قرن پیـش )از سـال 1332( در کرمانشـاه راه اندازی 
کـرد و بنیانگـذار گروه صنعتی هسـتند. خانم غضنفـری و آقای 

شـکری در سـال 1336 ازدواج کردند. 
شـخصیت واالی ایـن بانـو باعـث شـد کـه پـس از ازدواج و 
تطبیـق بـا طایفه بزرگ ترک زبـان تبریز بتوانند در کنار همسـر، 
محبوبیـت باالیی در خانواده ایشـان داشـته باشـند. اخـالق واال، 
مهربانـی، مهمان نـوازی و احتـرام شایسـته ایشـان بـه خانـواده 
همسـر، صبـر و تحمـل و همراهـی ایشـان بـه عنـوان همسـر 
مهربان و به قول عامیانه دسـت راسـت همسـر و ستون خانواده 
بودنشـان باعـث شـد کـه ایشـان بـه عنـوان بزرگ تـر خانـواده 
همسـری مورد احترام و تکریم باشـند. شـیر زنانـی همچون این 

بانـو در عرصـه این دیـار انگشت شـمارند. 
ایشـان با درک شـرایط، از ابتدای مسـیر سـبک زندگی سـخت و 
پرتـالش را پذیرفتـه و بـا سـعه صـدر و خلـوص بـار تربیت پنج 
فرزنـد خـود را بـه دوش کشـیده اسـت کـه در این زمینه بسـیار 
موفـق بـوده و بـا کمـک خداونـد متعـال توانسـته اند فرزندانـی 
چـون مهنـدس جهانبخش )رئیـس هیئت مدیره گـروه صنعتی 
شـکری(، مهنـدس جهانگیر )از تجـار بنام در سـطح بین الملل(، 
پروفسـور جهانسـوز )فـوق تخصـص اورولـوژی و اسـتاد تمـام 
بیمارسـتان هـاروارد آمریـکا(، دکتـر جهانشـاه )دکتـرای عمـران- 
زلزلـه، فعـال در حـوزه صنعـت و امـور بین الملـل گروه شـکری( 
و خانـم بزرگـوار سـهیال شـکری )مصـداق زن مدیـر و مدبـر بـا 

شـخصیت شـخیص( را تربیـت نمایند. 
بـه طـور قطع جامعـه ایرانی بـه دلیل تربیـت فرزنـدان قدرتمند 
و فقیـد بـا آموزه هـای اصیـل ایرانـی مدیـون این بانـوی مجلله 
اسـت و تـا سـال های طوالنـی آرزوی رحمـت و مغفـرت بـر روح 

پرفتـوح ایشـان را خواهـد داشـت. اعتقـاد کامـل داریـم جنت بر 
زیـر پـای ایشـان اسـت. پرونـده اعمال خیر ایـن بانو باز اسـت و 
بعـد از فـوت ایشـان تا مدت هـای مدید آثـار اقدامات شایسـته و 

ارزشمندشـان در جامعـه وجود خواهد داشـت. 
ایشـان در امـور خیریـه نقـش بسـزایی داشـته و پـس از فـوت 
همسـر گرانقدرشـان اقدامـات ارزشـمندی در این راسـتا به انجام 
رسـاندند که احداث همراه سـرای بیمارسـتان محمد کرمانشـاهی 
در جهـت حـل  تـالش  و  بی بضاعـت  کـودکان  از  و حمایـت 
مشـکالت زنـان و جوانـان از جمله ایـن اقدامات اسـت. در طول 

حیـات احـدی از ایشـان جـز خیـر و خیرخواهـی ندید.
بـه طـور قطـع ساده زیسـتی و روحیه مردمی ایشـان باعث شـده 
بـود کـه خانواده هـای کثیری از کرمانشـاه و تبریـز از او به عنوان 
مرجـع برای حل مشـکالت خانوادگـی طلب کمـک نمایند. این 
بانـو بـا تواضـع و بی ادعایی قلب ها را تسـخیر می کـرد و عموم 

مـردم بـا طیب خاطر بـه او اعتماد داشـتند. 
خانـم کبـری غضنفـری عزتمنـد و سـربلند زیسـت و عزیز رفت 
ِ الِعزَُّه َولَِرسـولِِه  و همان گونـه کـه خداونـد وعـده داده اسـت »َوِلَّ

َولِلُمؤِمنین«. 
در مراسـم خاکسـپاری ایشـان تصویـری از اخالص عمـوم مردم 
بـه خانـدان شـکری بـه وضـوح نمایـان شـد. شـخصیت های 
مختلـف علمی، اعم از حوزوی، دانشـگاهی، فرهنگی سیاسـی و 
صدهـا نفـر از کارگران و فعالیـن عرصه صنعت حضور گسـترده 

در مراسـم داشتند. 
مجـددا ارتحـال این بانـوی بزرگوار را تسـلیت عرض نمـوده و از 
خداونـد متعال علّو روح آن مرحومه را خواسـتاریم. خداوند روح آن 
فقیـد فهمیـده را با همسـر بزرگوارشـان محشـور نمایـد و جنت 
بریـن بـرای او و صبـر جزیـل بـرای بازمانـدگان عنایـت نمایـد. 
شـک نداریـم کـه این عبد صالـح خداونـد در نزد پـروردگار کریم 

و مهربانـش متنعم اسـت.

بـدون شـک از بیـن بـردن موانـع تولید توسـط مسـئولین 
دولتـی قبـل از هـر اقدامـی باید صـورت پذیرد. بخشـی از 
مشـکالت عمـده تولیدکننـدگان شـامل موارد ذیل اسـت:

1- بروکراسـی پیچیـده اداری کـه هزینـه بسـیاری بـر 
تولیدکننـدگان متحمـل می کنـد. توجه به »هزینـه فرصت« 

تولیدکننـدگان بایسـتی اولویـت مسـئولین محترم باشـد. 
ایـن موضوع در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته مدنظر 
بـوده و اقدامـات اساسـی در ایـن زمینه انجام گرفته اسـت. 

رتبه شـاخص کسـب و کار ایران در سـال 1398، 128 بوده 
اسـت کـه حتـی در مقایسـه بـا بسـیاری از کشـورهای در 
حـال توسـعه غیـر قابل قبول اسـت. این شـاخص شـامل 
  ،)173 رتبـه  )بـا  کار  و  کسـب  شـروع  زیرشـاخص های 
دریافـت مجوزهـای سـاخت )با رتبـه 86(،  دریافـت برق )با 
رتبـه 108(،  ثبـت مالکیـت )بـا رتبـه 90(،  دریافـت اعتبار 
)بـا رتبـه 99(،  حمایـت از سـرمایه گذاران خـرد )بـا رتبـه 
173(،  پرداخـت مالیـات )بـا رتبـه 149(،  تجـارت فرامرزی 
)بـا رتبـه 121(،  اجـرای قراردادهـای )بـا رتبـه 89( و  حل و 
فصـل ورشکسـتگی )بـا رتبـه 131( کـه نسـبت بـه رتبـه 
سـال 2018، 4 رتبـه تنـزل داشـته اسـت، می باشـد. با یک 
نواقـص  می تـوان  زیرشـاخص ها  ایـن  بـه  اجمالـی  نـگاه 
بسـیاری را در حوزه سـهولت کسـب و کار و اقتصاد کشـور 

کرد. شناسـایی 
2- موانـع موجـود بـر صـادرات: قوانیـن خلق السـاعه 
یکـی از مهم تریـن مشـکالت بازرگانـان در سـال های اخیـر 
بـوده اسـت. مسـلما جهـت رفـع موانـع صـادرات بایسـتی 
بازنگـری جـدی در بخشـنامه  ای اخیـر خصوصـا در زمینـه  
پیمـان سـپاری ارزی و رفـع موانـع گمرکـی صـورت پذیـرد.         
3- عـدم همـکاری بانک هـا بـا تولیـد: عـدم تبعیـت 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  مصوبـات  از  بانک هـا 
یکـی از مهم تریـن چالـش هـای تولیدکنندگان اسـت. بعضا 
وام هایـی جهت توسـعه و یا ایجاد صنایع توسـط مسـئولین 
دولتـی تصویب می شـود که تحقـق آن توسـط بانک عامل 
بسـیار زمانبـر و گاهـی غیر ممکن اسـت. باید توجه داشـت 
زمـان در دنیـای حاضـر اهمیت بسـیاری دارد و مزیت رقابتی 
مهمی محسـوب می شـود، بنابرایـن هماهنگی بیـن ادارات 

و بانک هـا بایسـتی مدنظر باشـد.
بخشـنامه های  صـدور  و  قوانیـن  ثبـات  عـدم   -4
خلق السـاعه: ایـران در میان کشـورهای توسـعه یافته و در 
حال توسـعه رتبـه عجیبی در ایجاد قوانین و بخشـنامه دارد 
طـوری کـه گاهـا کارمنـدان در یـک سـازمان جهـت بـه روز 
شـدن و آگاهی از بخشـنامه های جدید دچار مشـکل هستند 
چـه رسـد بـه تولیدکننـدگان و عاملیـن اقتصـادی کشـور. 
قوانیـن کسـب و کار در شـکل دهی بـه انگیـزه عاملیـن 

اقتصـادی نقـش تعیین کننـده دارنـد.
5- عـدم دسترسـی بـه تکنولـوژی روز بـه واسـطه 
بسـیار  کنونـی  دنیـای  در  اقتصـادی  رقابـت  تحریم هـا: 
تنگاتنـگ و حسـاس می باشـد بـه گونـه ای کـه کوچکترین 
خللـی در تأمیـن منابـع تولیـد و مـواد اولیـه باعـث ایجـاد 

اختـالل در ایجـاد مزیـت نسـبی می شـود.
ماشـین آالت و تجهیزات یکی از منابع مهـم تولید در دنیای 
حاضـر اسـت کـه کیفیـت و  قیمـت محصوالت تولیـدی را 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. متأسـفانه در سـال های اخیر به 
دلیـل تحریم هـای خارجـی و البتـه گاهـی خـود تحریمـی، 
ورود  دانـش فنـی و ماشـین آالت بـه کشـور دچـار مشـکل 

شـده است. 
امیـد اسـت بـا همـت و همـکاری مسـئولین، کارفرمایـان و 
کارگـران محتـرم تحقـق شـعار »جهـش تولید« را در سـال 

1399 شـاهد باشـیم. 

ادامه سـرمقاله

بزرگداشـت روز ملی صنعت و معدن مجالی اسـت تا سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی را چـراغ راه خویـش قـرار داده و بـا همـکاری 
و همراهـی بخـش دولتـی و خصوصـی بـا عـزم ملـی و مدیریت 
جهـادی در راسـتای تحقـق شـعار »جهـش تولیـد« گام برداریم و 
در ایـن راه بـا برنامه ریـزی، مکانیزم های مناسـبی برای اسـتفاده از 
ظرفیت هـا در شـرایط خاص کشـور بـا وجود تحریم هـای ظالمانه 
آمریـکا، طراحـی و تدویـن کنیم و فراموش نکنیم کـه راه مقاومت 
اقتصـادی از معبـر درایـت، عقل و منطق می گذرد و در این مسـیر 

باید حسـاب شـده بـا تحریم هـای ظالمانه مقابلـه کرد.

10 تیرمـاه روز صنعـت و معـدن، فرصـت مناسـبي اسـت کـه بـه 
مهم تریـن موتـور  محرکـه اقتصاد یعنـي بخش صنعـت و معدن 
نگاهي اندیشـمندانه شـود این روز را به کلیه صنعتگران، مهندسان 

صنعتـی و کارگـران زحمتکش کشـور تبریـک می گوییم.

پیام تبریک مهندس جهانبخش ُشکری
رییـس هیـأت مدیـره گروه ُشـکری 
 به مناسـبت روز ملـی صنعت و معدن

ادامــه نکوداشــت



شـرکت جهان فوالد غرب با در اختیار داشـتن پرسـنل متخصص و کارآزموده توانمند 
ضمـن تولیـد و ارائه محصولى باکیفیـت و قابل رقابت مطابق با اسـتانداردهاي جهانى 
توانسته است ضمن کسب رضایت مشتریان عنوان صادرکننده نمونه را از آن خود نماید.

-  تولیـدکننده انواع مقاطع فـوالدي با ظرفیت تولیدي300000 تن در سال
-  اولیـن تولیدکننده تیـرآهن فـوق سبک در کشـور

w w w . j a h a n f o u l a d - c o . c o m

دفتر مرکزى: تهران، پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25     تلفکس: 22841460 021
کارخانه: کرمانشاه، کیلومتر 35 جاده هرسین   تلفن: 60-45852558 083   فکس: 45852555 083
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فرصتـی پیـش آمد تـا با دکتـر جهانسـوز شـکری گفت وگوی کوتاهی داشـته باشـیم. 
دکتر جهانسـوز شـکری در شـهر کرمانشـاه و در خانواده ای صنعت گر متولد شـد و دوره 
نوجوانـی خـود را در این شـهر گذراند. وی فرزند چهـارم مرحوم عزیز شـکری آذربایجانی 
پایـه گذار گـروه صنعتی شـکری و بـرادر کوچک تر مهندس جهانبخش شـکری اسـت. 
عالقمنـدی ایشـان به پزشـکی سـبب شـد به تحصیـل در ایـن رشـته بپـردازد. دکتر 

جهانسـوز فردی اسـت کـه به پیشـینه و اصالتش بسـیار افتخـار می کند.  
وی در حـال حاضـر از متخصصیـن حـاذق در زمینـه بیماری هـای داخلـی اسـت و از 
سـال ها پیـش در بوسـتون آمریـکا در یکـی از پلی کلینیک های وابسـته به دانشـگاه 
پزشـکی هـاروارد به درمـان بیماري های داخلی و تدریس به عنوان دانشـیار در دانشـگاه 

پزشـکی هاروارد مشـغول است.

• مختصـری دربـاره خـود بگوییـد و این کـه چه مسـیری را طـی کردید تا سـرانجام به 
دانشـگاه پزشـکی هاروارد رسیدید؟

مـن پزشـک متخصـص داخلـی هسـتم. رشـته پزشـکی را در اروپـا بـه اتمـام رسـاندم و در سـال 
1379، بـرای ادامـه تحصیـالت به آمریـکا رفتم. ابتـدا دوره تخصصی داخلی را و بعـد در تحقیق و 
تجسـس کانال هـای کلرایـد دوره فـوق تخصـص در بخش نفرولـوژی تحصیالتم را ادامـه دادم در 
حـال حاضـر در بوسـتون در یـک پلی کلینیک وابسـته به دانشـگاه پزشـکی هـاروارد مشـغول به 
درمـان بیماري هـای داخلـی و دانشـیار کلینیکی هسـتم و تدریـس دوره بالینی را به دانشـجوها و 

رزیدنت هـا به عهـده دارم.
قابـل ذکر اسـت که قبـل از مهاجرت به 
آمریکا دوره رزیدنتـی در اورولوژی را 
در اروپـا گذرانـده بـودم. اما چون 
در آمریـکا تخصص های خارج 
از آمریکا پذیرفته نمی شـود، 
بایـد بـرای دوره تخصـص 
اقـدام مي کـردم، به همین

از گذرانـدن  بعـد  دلیـل 
بـه  مربـوط  امتحانـات 
 ارزشیابی مدارک پزشکی
بـــرای  )USMLE( 
 تخصـص اقدام کـردم.

چــون کاندیـداهــای 
رشـته اورولوژی از حدود 
3 سـال قبل و بیشـتر 

از بیـن فارغ التحصیـالن آمریـکا انتخـاب مي شـدند، لـذا مجبـور بـه شـروع دوره تخصصـی دیگری 
شـدم، من دوره تخصصی 3 سـاله داخلی را در سـال 2004 به اتمام رسـاندم و در سـال آخر هم زمان 

رئیـس رزیدنت هـا )chief resident( بـودم کـه معمـوال در سـال چهـارم انجـام مي شـود.
 بعـد از پایـان تخصـص داخلی به تحقیـق روی آوردم و با تحقیق در کانال های داخل سـلولی کلراید 

دوره فـوق تخصص در بخش نفرولـوژی تحصیالتم را ادامه دادم. 
بعد از دوره هـای تحصیلی مشـغول بــه کـار در پلی کلینیک وابسـته بـه واشنگتن یونیـورسیتی 
در St Louis شـــدم، هم زمان فعالیت آکادمیک داشـــته و دانشــــیار بالینــی بودم. با توجه به 
سـوابق تحصیلی و فعالیت های آکادمیک، مــــورد تـأییــــد و پذیرش در پلی کلینیک هاروارد 
ونگارد )Harvard Vanguard Medical Associates( وابسـته به دانشـگاه هاروارد شـدم و از 

سـال 2007 )13 سـال گذشته( مشـغول فعالیت هستم.
از محیـط کار خـود در آمریکا و سیسـتمی که در آن کار می کردم راضی هسـتم. می شـد وارد عرصه 
جراحـی هم بشـوم ولی دیگـر دنبال جراحی نرفتـم. در بیمارسـتانی که بودم جزو بهتریـن رزیدنت ها 
شـناخته شـدم و بعـد رزیدنـت ارشـد شـدم. در تهیـه چنـد مقاله شـرکت داشـتم. جامعـه ایرانیان به 
طـور کلـی بـه تدریس عالقمنـد هسـتند و در حال حاضر بـه رزیدنت هـا و دانشـجویان دوره بالینی 

را درس می دهـم.
در آمریـکا مسـئله خیلـی مهـم در تدریـس، تکیه بر شـواهد و مـدارک اسـت. منظور این اسـت که 
چیـزی را کـه علـم ثابـت کـرده و بـه روز شـده را درس بدهیـم. متأسـفانه در ایـران می بینـم که به 
نظریـات شـخصی زیـاد توجـه می شـود. البتـه بسـیاری از نظریات شـخصی هم ریشـه در مسـائل 
اثبـات شـده علمـی دارد؛ البتـه نـه بـه طـور کامـل. وقتی کـه تدریس بـر اسـاس شـواهد و مدارک 

باشـد، پزشـکی کـه درس را فراگرفتـه، پزشـک الیق تـری خواهد شـد. 
برمی گـردم بـه وضعیـت خـودم و ایـن کـه من ایـن شـواهد و مـدارک را تدریـس می کنـم و افتخار 
می کنـم کـه دانشـجوها و رزیدنت های مـن از بهترین و موفق تریـن دانشـجویان و رزیدنت ها بوده اند 
و اکثرشـان رتبه هـای عالـی را در کلینیک هـا و در مـوارد بالینـی داشـته اند. ایـن موفقیـت را مدیون 
سیسـتمی می دانـم کـه خـودش بـه مـن راه درسـت را یـاد داده اسـت. باید طـوری عمـل کنیم که 
پیـرو نظـر علمـی و روی مطالعـات پزشـکی و نتیجه هـای تحقیقـات باشـد و سـعی کنیـم نتیجه 
آنهـا را وارد کلینیـک کنیـم. فرهنـگ ایـن کار را به طور ریشـه ای با چند تـن از دوسـتان پایه گذاری 

کرده ایـم وخیلـی هـم موفـق بوده ایم. 
تاکنـون چندیـن بار در دانشـگاه پزشـکی هـاروارد موفق بـه دریافت جایزه شـده ام. از جملـه »جایزه 
بهتریـن معلم سـال«، ایـن جایزه برای یـک معلم افتخـار خیلی بزرگی اسـت که از میـان هزاران 
پزشـک بـرای »Teaching Award« معرفـی شـود. ایـن موفقیت هـا باعـث می شـود کـه یک 
انـرژی مثبـت در انسـان ایجـاد شـود و همیـن انـرژی کمـک می کنـد تـا بتوانیـم سیسـتمی را که 

پایه گـذاری کرده ایـم بهتـر از گذشـته توسـعه بدهیم. 
مـن توصیـه می کنم پزشـکان و به ویژه پزشـکان خانـواده این مسـیر را انتخاب کنند. خوب اسـت که 
حتـی دانشـجو و یـا رزیدنـت بگیرنـد و در دورة بالینـی بـه آنهـا یاد بدهند کـه این مسـئولیت را قبول 

کننـد. فقـط درمـان کـردن کافی نیسـت، انتقـال علـم و تجربه به نسـل های بعد هم مهم اسـت.  
از وقتـی کـه بـه آمریـکا رفتـم جایزه هـای دیگری هـم گرفتـه ام. یکـی از مهمترین آنهـا جایزه ای 
اسـت کـه سـالی یکبـار در ماساچوسـت بـه پزشـکی داده می شـود کـه خیلـی غمخوارانـه 
و دلسـوزانه بـا بیمـاران و همـکاران خـود رفتـار می کنـد. ایـن جایـزه معمـوال از پایین 
بـه بـاال داده می شـود، یعنـی مـردم و همـکاران پزشـک، برنـده جایـزه را تعییـن 
می کننـد. ایـن جایـزه نشـان می دهد کـه همکاران و مجموعه پزشـکی شـما 
را از نظـر علمـی در چه سـطحی قـرار می دهنـد. من از معدود پزشـکانی 
هسـتم کـه این جایـزه را دریافت کـرده و این باعث افتخار من اسـت.

• بـا توجـه بـه تجربـه درازمـدت خـود در جوامـع 
پزشـکی غربـی، از تفاوت هـای درمـان در ایـران و 

آمریـکا بگوییـد؟
فـرق بزرگـی کـه می بینـم ایـن اسـت کـه در ایران 
سیسـتم پزشـک خانـواده جـا نیفتـاده اسـت. بـه 
طـور معمول ابتدا پزشـک متخصـص داخلی یا 
متخصـص پزشـک خانـواده بیمـاران را ویزیت 
می کننـد و در صورتـی کـه ضـرورت داشـته 

پزشـک خانــواده، راه حلـی بـرای جلوگیـری از
تحمیـل هزینـه های درمـان بـه جـامعه

گفت وگو  با دکتر جهانسوز ُشکری متخصص بیماری های داخلی
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پزشـک خانــواده، راه حلـی بـرای جلوگیـری از
تحمیـل هزینـه های درمـان بـه جـامعه
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باشـد آنهـا را بـه متخصصـان رشـته های دیگـر معرفـی می کند. امـا در ایـران بیماران مسـتقیمأ به 
فـوق تخصـص مراجعـه مي کنند که مي توانـد نتیجه مطلوب و دراز مدتی نداشـته باشـد، برای مثال 
فـرض کنیـد شـخصی بـا مریضی قند کـه اطالعی از ایـن مریضی ندارد با درد سـینه بـه دکتر قلب 
مراجعه مي کند، ایشـان در بهترین حالت اگر ناراحتی قلبی داشـته باشـد تشـخیص داده و شـروع به 
بررسـی و درمـان بیمـاری قلبـی مي کند و کمتـر یا اصال توجهی بـه بیماری قند ایشـان که مطمئنأ 
ریشـه مریضـی قلبـی شـخص اسـت نمي کند. بـا توجه بـه آگاهی ناقص بیمار از مسـائل پزشـکی 

ایـن وضعیـت می توانـد زیان هـا و خطرهایـی برای او داشـته باشـد.
ایـن مشـکل را می تـوان با داشـتن پزشـک خانـواده حل کرد. بـه این ترتیب کـه بیمار ابتـدا به دکتر 
خانـواده رجـوع مي کنـد و ناراحتـی خـود را بـا او در میـان مي گـذارد. پزشـک خانواده کـه متخصص 
داخلـی هـم هسـت بیمـار را راهنمایـی می کنـد و در بسـیاری از مـوارد کار درمـان بیمـار در همین 
مرحلـه بـا موفقیـت انجـام می شـود. اگـر پزشـک خانـواده تشـخیص داد که بیمـار نیاز به مـداوای 
تخصصـی دارد می توانـد درمـان را بـه صـورت تیمـی و بـا کمک متخصصـان هر رشـته ادامه دهد. 

ایـن کار در ایران انجام نشـده اسـت. 
دیگـر ایـن کـه پزشـک داخلـی مسـئولیت پیشـگیری بعضـی از بیماري هـا را دارد، کـه مي توانند با 
هـر 1 یـا 2 سـال چکاپ بررسـی و پیشـگیری شـوند، به ایـن صورت بعضـی از بیماري هـا که هنوز 
عالئم شـان شـروع نشـده را تشـخیص داده و درمانشـان را شـروع می کند، قبل از اینکه باعث آسـیب 

جـدی به بدن شـوند.
مشـکل اساسـی دیگـر، مسـئله ناآگاهی بیمار اسـت. مسـئولیت این وضعیـت عالوه بر بیمـاران به 
پزشـکان نیـز مربـوط می شـود. ناآگاهـی بیمـار، سـبب می شـود کـه بیمـار آن طـور که الزم اسـت 

درمـان پایه ای نشـود. 
ایـن یـک سیسـتم پیچیـده اسـت کـه مي تـوان با یـک برنامـه درازمـدت، که شـامل فرهنگ سـازی 
بـا بوجـود آوردن پزشـک خانـواده و همچنیـن قراردادهـای بیمـه و پرداخت هـای معقول که بـه فرایند 
مریضـی و رضایـت بیمـار بسـتگی داشـته باشـند، انجـام شـوند. البته تمـام اینهـا رابطه مسـتقیم با 
وضعیت اقتصادی کشـور دارد. به عبارتی دیگر امکانات اقتصادی مناسـب کشـور در کنار مدیریت آگاه 
و کاردان بـا برنامه ریـزی مناسـب شـامل بوجود آوردن پزشـک خانـواده و یک سیسـتم پرداختی معقول 
و صرف وقت مناسـب با بیمار و مسـئولیت پذیری پزشـک نسـبت به تشـخیص و درمان مي تواند به 

مـرور فرهنگ سـازی شـده و باعـث بوجـود آمدن جامعه بیمـاران آگاه تر و سـالم تری شـود.
آگاهـی ناکافـی بیمـاران کـه گاهـی بـه دلیل ضیق وقـت، مخصوصـأ در مـورد بیماري هـای مزمن 
یـا ناراحتي هائـی کـه بیمـار سـال ها و یا تـا آخر عمـر خواهد داشـت، مي توانـد باعـث مریضي های 
ثانویـه ای دیگـری شـوند کـه بـه مراتب درمانشـان مشـکل تر و یـا حتی غیـر قابل درمان می شـود.

بعـد از مطالعـات زیـاد در دانشـگاه های صاحب نظـر بـه این نتیجه رسـیدیم کـه وقتی بیمـار آگاه و 
بـا دکتـر بـه صـورت تیمـی کار کنـد امتیازهای زیـادی خواهد داشـت. مدت زمـان درمـان و عوارض 
جانبـی بیمـاری و داروهـا بـه حداقـل می رسـد، پیچیدگی بیمـاری هم کاهـش خواهد یافـت. بیمار 
آگاهانـه بـه دسـتورهای درمانـی عمل می کنـد و می دانـد دارویی که اسـتفاده می کند برای چیسـت 

و چـه عـوارض جانبـی دارد و اگـر عـوارض جانبـی رخ داد می دانـد که باید چـه کار کند. 
اخـالق پزشـکی بـه پزشـک می آمـوزد کـه بیمـار چـه حقوقـی دارد. اخالق پزشـکی یعنـی این که 
بدانیـم چگونـه رفتـاری بـا بیمار شایسـته اسـت. بخـش بزرگـی از درمـان بیمـار، در همـان برخورد 
پزشـک بـا بیمـار شـکل می گیرد. رفتـار صحیح باعث می شـود بیمار اعتقاد بیشـتری به تشـخیص 
دکتـر داشـته باشـد و در نهایـت درمـان تیمـی و غلبـه بـر بیماری بهتـر انجام شـود. هر چـه اعتقاد 

بیمـار بـه پزشـک بیشـتر و آگاهـی بـه بیماری اش بیشـتر باشـد نتیجه درمـان بهتر خواهـد بود.
داشتن پزشک خانواده زمینه »مراقبت های پیشگیرانه« )Preventive Care( را فراهم مي سازد.

بسـیاری از بیماری هـا و ریسـک فاکتورهـا را می تـوان با چک آپ هر 1 یا 2 سـال، قبال شناسـایی و 
در فازهـای نخسـتین درمان و پیشـگیری کرد. این کار توسـط پزشـک خانواده کـه همان متخصص 
داخلـی اسـت، انجـام می شـود. یعنـی بیمار معاینـه می شـود و یک سـری آزمایش هایی کـه مربوط 
بـه سـن و ریسـک فاکتورهـای هر بیمار اسـت بررسـی می شـود و قبـل از این که ریسـک فاکتورها 
بـه بیماری تبدیل شـوند شناسـایی و پیشـگیری می شـود. این وقتـی می تواند اتفـاق بیفتد که یک 
مجموعـه »بیمـار و پزشـک خانوادگـی« وجود داشـته باشـد، البتـه این موضـوع به فرهنـگ مردم و 

پزشـکان بستگی دارد.
در همیـن جـا توصیـه می کنـم کـه سـعی کنیـد یـک پزشـک متخصـص داخلـی را برای پزشـک 
خانـواده انتخـاب کنیـد. تأکیـد می کنـم و می خواهـم فـرق بگـذارم بین پزشـک عمومی و پزشـک 
متخصـص داخلـی. متخصـص داخلی پزشـکی اسـت که در مـورد اکثـر بیماری ها تخصـص دارد و 

پـس از دوره پزشـکی عمومـی دوره تخصصـی را گذرانده اسـت.

• بـا توجـه به تخصـص و تجربیاتـی که داریـد و مشـکالت پیـش رو در ایران آیـا مایل 
هسـتید به ایـران بیایید؟

مـن همیشـه بـه فکر ایـن بودم کـه بتوانم به نحـوی به مملکتـی که از آن ریشـه گرفتـه ام خدمت 
کنـم ولـی همـان طـور که گفتیـد چالش هـا و مشـکالتی در همه جـای دنیـا وجـود دارد. در جایی 
که بوروکراسـی بیشـتر باشـد، مشـکالت هم بیشـتر است. یک سـری مسـائل قانونی و وزارتخانه ای 

هسـت کـه بایـد از طریـق دولت حل شـود. یک سـری تعریف هـا باید در مـورد حق و حقـوق بیمار 
انجـام شـود. بایـد تناسـبی بین درآمد پزشـک و حقوق بیمار وجود داشـته باشـد. و در نهایـت، برآیند 
این دو، می شـود مسـئولیت پذیری پزشـک نسـبت بـه کاری که انجـام می دهد. اگر سیسـتم »چک 

و باالنس« وجود نداشـته باشـد مشـخص نمی شـود چه کسـی مسـئول است. 
مسـئله دیگـر فرهنـگ مـردم اسـت. مردم بایـد از طریق سـمعی و بصری آمـوزش ببیننـد. از رادیو و 
تلویزیـون و روزنامه هـا و بـا درج مقـاالت پزشـکی باید مـردم را از جهـت فرهنگی آماده کـرد. باز هم 
می گویـم بیمـار ایـن حـق را دارد کـه همیشـه از پزشـک خود بپرسـد چه فکـر و برنامه ای بـرای او 
دارد. وقتـی کـه از اتـاق معاینـه خـارج می شـود بایـد بدانـد بـا چه نـوع بیماری ای دسـت بـه گریبان 

اسـت و ایـن که دکتـر در این مـورد چه فکـری دارد. 
بیمـار بایـد از درمانـی کـه برایـش پیشـنهاد شـده بـا خبـر باشـد و بدانـد آزمایش هـا را چـرا انجـام 
می دهـد. عواقـب درمـان کـردن و نکـردن چیسـت؟ بایـد بدانـد اگـر درمـان نکنـد چـه گزینه هـای 
دیگـری دارد و مزیت هـا و مضـرات هـر گزینـه ای را بدانـد، خالصـه یعنـی بـا اعتقاد کامـل از مطب 
بیـرون بیایـد. وقتـی کـه کار آگاهانه شـروع شـود خـود بیمار می دانـد چطـور آن را به اتمام برسـاند. 
ایـن، مثـل هـر کار دیگـری اسـت کـه مـا در زندگـی انجـام می دهیـم. هرچـه آگاهی مـان بیشـتر 
باشـد، میـزان موفقیـت بیشـتر خواهـد بود. ممکن اسـت آگاهـی آن قدر زیاد شـود که بیمـار بگوید 
نمی خواهـم ایـن کار را انجـام بدهم؛ چون ریسـک باالیـی دارد، یا بگوید می خواهم ایـن کار را انجام 

بدهـم تـا بتوانـم زودتـر خوب شـوم؛ مثل هـر تصمیـم دیگـری در زندگی.
مـا بایـد در پزشـکی فرهنـگ آگاهی دادن به بیمار را گسـترش دهیـم. عالوه بر وسـایل ارتباط جمعی 
خـود دکترهـا هـم در ایـن مـورد نقـش دارنـد. امـا در اینجـا چالش دیگـر، مسـئله زمان اسـت. چطور 
می شـود پزشـک بـرای یک بیمار زمان بیشـتری اختصاص دهـد؟ آیا اصال امکانش هسـت؟ آیا دکترها 

حاضرنـد ایـن کار را بکننـد و اگـر بکننـد چـه از دسـت می دهند و یا چـه به دسـت می آورند؟ 
دوبـاره تأکیـد می کنم سیسـتم »چک و باالنس« الزم اسـت و باید وجود داشـته باشـد بایـد جزیی از 
یـک مجموعـه باشـد، یعنـی اگر مـا فقط بخواهیم یک گوشـة سیسـتم را درسـت کنیـم مثل یک 
ماشـین اسـت کـه فقـط تمرکز مـا روی چرخ آن باشـد، جـای دیگرش اگر ایـراد پیدا کنـد چه خواهد 

شـد؟ نمی شـود فقـط بـا توجه به یـک چرخ ماشـین از آن انتظـار ایمنی کامل داشـت.  

• آیا تمایل به انجام پروژه و فعالیت در ایران دارید؟
اگـر یـک زمانـی بخواهـم کاری انجـام دهم و یـا همـکاران بخواهنـد کاری کنند، سـبکی را توصیه 
می کنـم بـه ایـن ترتیـب کـه کلینیک هایـی در سـطح شـهر و اسـتان تأسـیس کننـد کـه بتوانـد 

جوابگـوی احتیاجـات روحـی و جسـمی مردم باشـد. 
بایـد از پزشـکانی کـه واقعـا می تواننـد بـا یک فرهنـگ واال خودشـان را وقـف کیفیت و زندگـی مردم 
کننـد تیمـی درسـت کـرد. اگـر ایـن سیسـتم حساب شـده پیـش بـرود و قانونگـذاری درسـت داشـته 
باشـیم  می شـود کلینیک هایـی داشـت، برای مثـال کلینیک داخلی کـه در آن بخش هایـی مربوط به 
متخصـص تغذیـه، فیزیوتراپی و کالس های آموزشـی برای بیماران باشـد. بایداین امـکان برای بیماران 
وجـود داشـته باشـد تا بتواننـد در این دوره ها شـرکت کنند. کـه برای مثـال در مورد ناراحتـی قلبی باید 

چـه رفتـاری داشـته باشـند. این کلینیک هـا می توانند نقش زیادی در پیشـگیری داشـته باشـند.  
در ایـن کلینیک هـا بـا برنامه ریـزی سـاالنه یا هر دو سـال یک بار، می شـود چکاپ بیمـاران را انجام 
داد. ایـن البتـه به فرهنگ مردم و پزشـکان بسـتگی دارد. بـا فرهنگ »من بیمار نیسـتم پس نیازی 
بـه دکتـر نـدارم«، کار پیشـگیری در عمل فلج می شـود. پیشـگیری برای آدم های سـالم اسـت و این 
چیـزی اسـت کـه هنـوز در ایـران جـا نیفتاده اسـت. هزینـه این پیشـگیری بـرای جامعه، بـه مراتب 
بسـیار کمتـر خواهـد بـود. در نظر بگیرید یـک نفر مبتال به بیماری قند اسـت و چربـی خون باالیی 
دارد و مسـائل متابولیـک باعـث ناهنجاری هـای آینـده و از جملـه نارسـایی کلیه او می شـود. ممکن 

اسـت حمله قلبی و سـکته مغزی داشـته باشد. 
اگـر یـک بیمـار بیمـاری قنـد داشـته باشـد و متوجـه نباشـد بـه مدت 15 تـا 20 سـال به تمـام این 
مشـکالت دچـار می شـود. اگـر در سـن 30 تـا40 سـالگی بیمـاری او شـروع شـده باشـد در سـن 50 
سـالگی تقریبـا تمـام این مسـائل را خواهد داشـت. به این ترتیب شـخصی که می توانـد هنوز برای 
جامعـه مفیـد و مؤثـر باشـد دیگـر در خدمت جامعـه نخواهد بود. ایـن یعنی ضرر جامعه و شـخص 
و اگـر اینهـا را بـه عـدد و آمار تبدیل کنیـم می بینیم که میلیاردهـا دالر هزینه اجتماعـی و اقتصادی 
بـرای جامعـه خواهـد داشـت. ایـن در حالی اسـت که بـا مخارج بسـیار کمتـری می تـوان از این نوع 

بیماری هـا جلوگیـری کرد. 
البتـه ایـن محاسـبات وقتـی مفید اسـت که جامعـه واقعا از نیروی انسـانی خـود حداکثر اسـتفاده را 
بکنـد. در آن صـورت وقتـی کـه نیـروی انسـانی به هـدر مـی رود، جامعه ضـرر می کند. کشـورهای 
غربـی ایـن مسـائل را حسـاب می کننـد و یکـی از عوامـل موفقیـت آنهـا همین اسـت کـه تالش 
می کننـد جامعـه خـود را سـالم نگـه دارنـد. هـر شـخص بـرای کشـورش یک سـرمایه اسـت و هر 
شـخص بیمـار می توانـد یـک ضـرر باشـد. پیشـگیری می توانـد شـخص بیمـار را بـه سـالم، و در 
نهایـت بـه منفعـت جامعه تبدیل کند. از این دیدگاه، مراقبت پزشـکی فقط مسـأله شـخص نیسـت 
بلکـه مسـئله جامعه اسـت، مسـئله اقتصاد مملکت اسـت، از شـخص شـروع می شـود ولـی جامعه 

را در بـر می گیـرد.

گفت وگو
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رونـق و شـکوفایی سـرزمین بزرگ ایـران در سـایه مجاهدت ها و دلسـوزی های خانواده بـزرگ صنعتگران 
و مرهـون مدیریـت، خالقیـت و پشـتکار بـزرگ مردانی اسـت که با کارآفرینی و تولید در شـرایط سـخت 
اقتصادی کشـور و با وجود مسـائل و مشـکالت متعدد، همچنان در خط مقدم تولید پابرجا بوده و تعالی 

و پیشـرفت را وجهه همت خود سـاختند.
به یقین برای داشـتن اقتصادی پویا و سـالم، بهبود فضای کسـب و کار، ایجاد اشـتغال و حرکت مسـتمر 
بـه سـمت توسـعه پایدار بایـد توجه جدی و ویـژه به بخش تولید گردد. ابالغ شـعارهایی با هـدف افزایش 
و ارتقـای تولیـد در سـال های متمـادی توسـط رهبـر جمهوری اسـالمی ایـران تأکیـد دوباره ای اسـت به 

اهمیت ایـن حوزه. 
امروزه با عنایت به شـرایط سیاسـی و اقتصادی کشـور بیشـتر از هر زمانی ارتقای جایگاه اقتصادی ایران 
در منطقـه اهمیـت می یابد. توسـعه و تعمیق سـاخت داخل و فعال سـازی ظرفیت های خالـی واحدهای 
تولیـدی بـه ویـژه افزایـش حجم وتنوع محصـوالت بدون شـک تنها راهکار بـرون رفـت از وضعیت رکود 

است.     اقتصادی 
فرصت هـای موجـود در کشـور عزیزمـان ایران قابل انکار نیسـت. نسـل جـوان تحصیل کرده بـه عنوان 
نیـروی کار و موتـور محـرک تولیـد ثـروت انبوهی اسـت؛ همچنین غنی بودن کشـور بـه لحاظ طبیعی  
و موقعیـت جغرافیایـی ایـران در منطقـه همگی فرصت های مناسـبی اسـت کـه می تـوان از آن ها بهره 
جسـت. ایـن مهـم با تاکید بـر توانمندی های صنعتی و همگرایـی بخش دولتی و خصوصـی و با تکیه 

بـر تـوان نیروهای جوان، اسـاتید دانشـگاه، مدیران و مهندسـان محقق خواهد شـد.
در حـال حاضـر در کشـور نیازمنـد یـک عـزم جـدی و حرکت جهادی هسـتیم تا بـه امید خـدا با همت 
و تـالش بخـش دولتـی و خصوصـی شـاهد حرکت همه جانبـه و روند رو به رشـد جهت حفـظ و ارتقای 
جایـگاه ایـران در تحـوالت شـتابنده بین المللی بوده و آغازگر فصل نوینی برای اعتال و شـکوفایی کشـور 

باشیم. عزیزمان 
در طول چندین سـال پیش صنعتگران به عنوان طالیه داران و پیشـگامان اقتصاد کشـور بوده و با اشـراف 
و دیـد وسـیع بـا وجود تمامی تنگناها چه به لحـاظ تهدیدهای خارجی و چه به لحـاظ نقاط ضعف داخلی 

در سـایه مشـارکت و مقاومت توانسـته اند در خط مقدم تولید پرچم ایران را در منطقه به اهتزاز درآورند. 
بـه حرکـت درآوردن چـرخ صنعت و تولید در این شـرایط بحرانی مسـتلزم اهتمام، مسـاعی و مجاهدت 
سـربازان ایـن حـوزه اسـت. اینجانـب بـه شـخصه معتقـد هسـتم که جنـگ تنها بـا سـالح و توپ و 
تانک نیسـت در حال حاضر با شـرایط بحرانی اقتصادی در جنگ بسـیار سـخت و سـنگین اقتصادی 
هسـتیم و بالشـک صنعتگـران محتـرم سـربازان خـط مقـدم این حوزه هسـتند کـه در سـالیان اخیر 
در صیانـت از پویندگـی اقتصـاد گام هـای اسـتوار برداشـته و اثرگذاری  بسـیار باالیی در اقتصاد کشـور 
و جایـگاه آن در منطقـه داشـته اند. آمارهـای تولیـد و تجـارت در سـال های اخیـر بـا وجـود فشـارهای 
نفس گیـر شـاهدی بـر ایـن ادعا اسـت. در حـال حاضر حمایت هـای اساسـی و مجاهدانـه از این حوزه 
بسـیار دارای اهمیـت اسـت زیـرا بدون حمایـت و همراهی قطعا تعطیلـی و رکود بسـیاری از صنایع در 

کشـور را شـاهد خواهیم بود.
تردیـدی نیسـت از بیـن بـردن چالش هایی کـه اکنون کارگـزاران عرصه تولیـد با آن مواجه هسـتند تنها 
در سـایه خـرد جمعـی و تعامـل بخـش خصوصـی و دولتـی محقـق خواهـد شـد. در چنیـن روزهایـی 
سیاسـت گذاران و رهبـران بایسـتی تسـهیل گر توسـعه بـوده و با توانمندسـازی واحدهـای تولیدی نقش 

مؤثـری در عبـور اقتصاد از شـرایط بحرانی داشـته باشـند.
انتظـار مـی رود اولویـت جدی دولت بخصـوص وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت بـر رفع موانع تولید 
و احیاء و نوسـازی واحدهای تولیدی با جلب مشـارکت سـرمایه داران، نخبگان و دانشـگاهیان باشـد تا به 
امیـد خداونـد دوشـادوش هـم با حرکـت جهادگونه و در راسـتای تـالش بـرای رونق تولید  شـاهد ارتقای 

جایگاه میهـن عزیزمان در حوزه اقتصاد باشـیم. 
اینجانـب بـه عنوان محقـق در حوزه صنعت کشـور دهم تیر، روز صنعـت و معدن، را به همه تالشـگران 
عرصـه صنعـت و تولیـد تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده و از تالش هـا و خدمـات ارزشـمند این قشـر 

زحمتکـش و جهادگـر قدردانـی می کنم.
امیـدوارم در سـالی کـه بـه عنـوان »جهـش تولید« نامگذاری شـده اسـت با تکیـه بر تـوان و تخصص 

صاحبـان سـرمایه و صنعـت شـاهد پیشـرفت هر چه بیشـتر این حوزه باشـیم.  انشـاءال.

سمانه درخشیده - مشاور حوزه اداری شرکت ذوب آهن بیستون

به مناسبت 10 تیرماه؛ روز ملی صنعت و معدن

صنعتگــران و کارآفرینــان؛ 
مقــدم  خــط  ســربازان 
عبــور از بحــران اقتصــادی

در ایـن مراسـم که بـا حضور مدیـران و کارکنان 
مجموعـه برگـزار گردید، پـس از قرائـت قرآن و 
گرامیداشـت نـام و یـاد بنیانگـذار گروه ُشـکری 
مرحـوم عزیز ُشـکری و همسـر مکرمه ایشـان؛  
آقـای جهانبخـش ُشـکری رئیس هیـأت مدیره 
گـروه صنعتی شـکری ضمـن تبریک ایـن روز 
کارفرمایان را کارگرانی با مسـئولیت های بیشـتر 

خطاب کردند و همچنین از همکاران خواسـتند 
در راسـتای سـربلندی ایـران در سـالی کـه بـه 
نـام جهـش تولیـد نام گرفته اسـت بـا تالش و 
همدلـی و همفکـری گام های مؤثـری را بردارند.
  همچنین در ادامه آقای دکتر جهانشـاه ُشـکری
بـا تقدیـر و تشـکر از کارگـران و نقـش مؤثـر 
آنهـا در چرخـه اقتصـادی کشـور بـرای آنهـا 

افـزون نمـود. آرزوی موفقیـت روز 
 در پایان مدیر عامل شـرکت ذوب آهن بیستون

آقـای جهانـدار ُشـکری ضمن تبریـک این روز 
اظهـار امیـدواری کردنـد که بـا یـاری خداوند و 
تـالش تمامـی همکاران امسـال شـاهد افتتاح 

فـاز جدید ذوب آهن بیسـتون باشـیم.
 در پایـان این مراسـم از کارگـران نمونه با اهداء 

لـوح  و هدیـه  تقدیر بـه عمل آمد.

مراسـم  روز کارگـر و تجلیـل از کارگـران نمونـه در سـالن جلسـات گـروه ُشـکری برگـزار شـد

به مناسبت 10 تیرماه؛ روز ملی صنعت و معدن

صنعتگــران و کارآفرینــان؛ 
مقــدم  خــط  ســربازان 
عبــور از بحــران اقتصــادی

27 اردیبهشـت روز جهانـی ارتباطـات و روابـط 
عمومـی بی شـک تداعـی گر اهمیـت و نقش 
روز افـزون روابـط عمومـی در دنیـای ارتباطات 
اسـت که امروزه بـه قلب تپنـده مجموعه های 
مختلـف تبدیـل شـده اسـت. طـی مراسـمی 
کـه به مناسـبت ایـن روز بـا حضور مدیـران و 
پرسـنل مجموعه در سـالن آمفی تئاتر شرکت 
جهـان فـوالد غـرب برگـزار گردیـد، از پرسـنل 
و  بین الملـل  امـور  و  عمومـی  روابـط  واحـد 
مدیریـت واحد، مهنـدس پیوند شـفتی تجلیل 

بـه عمـل آمد. 

 در این مراسـم آقای جهانبخش شـکری ضمن
تشــکر از عملکـرد واحــد روابــط عمومی و 
تبریـک ایـن روز به کارکنان تالشـگر این واحد 
بـه نقش مهم آنها در پیشـبرد اهداف سـازمان 
اشـاره کرد و بـر لزوم تقویت هرچه بیشـتر این 
واحـد تأکیـد داشـتند. در پایـان بـه مدیریـت و 
پرسـنل  روابـط عمومـی لـوح تقدیر اهدا شـد.

برخـی از اقدامـات واحد روابـط عمومی و 
امـور بین الملل در سـال 1398

1- حضـور فعال و مسـتمر در نمایشـگاه های 

بین المللـی داخلـی و خارجی؛
2- برپایـی نمایشـگاه کتـاب بـا عنـوان یـار 
مهربان گرامیداشـت شهیدسردار قاسم سلیمانی؛

3- برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی؛
4- توسعه ارتباط با رسانه ها و مطبوعات؛ 

 5- توسعه ارتباطات با ایجاد کانال های ارتباطی
در شبکه های اجتماعی ویژه مشتریان و کارکنان؛
 6- تقویت ارتباط صنعت و دانشـگاه با برگزاری

نشسـت های مشـترک با اعضاء هیـأت علمی 
و انجـام اقدامـات مربـوط بـه اعـالم نیازهـای 

فناورانـه به دانشـگاه.

در آیین نکوداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی از پرسنل واحد روابط عمومی تجلیل به عمل آمد

اخبــــار 
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جعفـر غیاثـی هسـتم، متولـد 1356 و متأهل و 
دارای دو فرزنـد بـه نام هـای حسـین 16 سـاله و 
محمـد میثـاق 5 سـاله و مـدت 2 سـال اسـت 
کـه در شـرکت ذوب آهن بیسـتون در قسـمت 

نسـوزکاری مشـغول بـه کار می باشـم. 
بـه نظـر بنـده اگـر عالقـه بـه کار خود داشـته 
باشـیم تمـام سـاعات کاری شـیرین هسـتند 
خـدا را شـاکرم کـه لحظـات شـیرینی در کنـار 
همـکاران و دوسـتان خـود دارم و همیـن برایم 
کفایـت می کنـد و تاکنـون الحمـدال خاطـره 
تلخـی در ایـن شـرکت نداشـته ام و امیـدوارم 
بـه لطـف خداونـد متعـال تـا وقتـی در ایـن 
مجموعـه کار می کنم همیشـه همراه دوسـتان 

و همـکاران دوران خوبـی را سـپری کنیـم.
ذوب آهـن یکـی از مشـاغل سـخت در دنیـا 

می باشـد و بـه نظـر من هر کسـی در هر جایی 
مشغول به کار می باشـد می بایستی تعهد کاری 
نسـبت به کارفرما و همکاران خود داشـته باشـد 
و آن کاری را کـه انجـام می دهد و در هر سـمتی 
کـه هسـت آن را متعلـق به خـود بداند، لـذا اگر 
ایـن تفکـر و ایـن عقیـده را  داشـته باشـیم هم 
خودمـان پیشـرفت می کنیـم و هم باعـث ارتقا 
و توسـعه مجموعـه ای می شـویم کـه در آنجـا 

مشـغول فعالیت هستیم.
از ایـن کـه بـه عنـوان کارگـر نمونـه  انتخـاب 
شـده ام بسـیار خوشـحالم زیـرا فهمیـدم دیـده 
شـده ام و اطمینان دارم با ایـن کار باعث روحیه و 

شـوق کاری مـن مضاعـف شـود.
یکـی از مهمتریـن ویژگی هـای کارگـر نمونـه 
بـه نظـر مـن دلسـوز بـودن اسـت اگـر کارگـر 

نسـبت بـه مجموعـه ای کـه در آن کار فعالیت 
دارد  احسـاس تعلـق داشـته باشـد، آن مجموعه 
مجموعـه  وقتـی  و  کـرد  خواهـد  پیشـرفت 
پیشـرفت کند سـبب می شـود جوانان بیشـتری 
کـه جویـای کار هسـتند بـه کار گرفتـه شـوند.

آرزو می کنـم مجتمـع ذوب آهـن بیسـتون آنقدر 
کار  جویـای  کـه  کسـانی  تـا  کنـد  پیشـرفت 
هسـتند و دنبال یـک روزی حالل می باشـند در 

ایـن مجتمع مشـغول بـه کار شـوند. 
دعـای مـن عمـر طوالنـی و بـا عـزت بـرای 
بـزرگ  خـدای  از  و  می باشـد  ُشـکری  خانـواده 
می خواهـم همـه همکارانم همیشـه در صحت 

سـالمت و خوشـحال باشـند. 
سخن آخرم هم با همکارانم است:

دوسـتان و همکاران عزیز بیایید دسـت به دست 

هـم دهیـم و به لطـف خداوند شـرکت ذوب آهن 
بیسـتون را بیش از پیش توسـعه دهیم. 

علیرضـا همت پـور هسـتم، متولـد 30 بهمـن 
1357، متأهـل و دارای یـک فرزنـد دختـر بـه 
نـام آینـاز و همچنیـن دارای مـدرک مهندسـی 
در رشـته متالـورژی می باشـم. از یکـم مهرمـاه 
1392 در مجتمـع جهـان فوالد غـرب به عنوان 
سرپرسـت واحـد نگهـداری و تعمیرات مشـغول 
بـه کار هسـتم و در حقیقت بایـد گفت بهترین 
دوران کاری بنـده در ایـن مجتمع سـپری شـده 
اسـت و در ایـن مدت خدا را شـاکرم تجربه های 
بسـیاری از نظـر علمی و فنی کسـب نموده ام.

از عمـده فعالیت هایـی کـه در ایـن بـازه زمانی 
صـورت گرفتـه پیاده سـازی واحـد نگهـداری و 
تعمیـرات خـط تیرآهـن مجتمـع بـوده کـه بـا 

شـکل گیری آن قدم هـای خـوب و مثبتـی در 
جهـت افزایـش راندمـان تولیـد برداشـته شـده 
اسـت و امـروز بـا عنایـت بـه کمـک پـروردگار  
محتـرم  مدیریـت  بی دریـغ  حمایت هـای  و 
مجتمـع و درایـت مدیریت خـط تیرآهن و دیگر 
همـکاران عزیـز توانسـته ایم عمـده تجهیـزات 

ماشـین آالت را بهبـود ببخشـیم.
از زیباتریـن خاطـرات کـه می شـود از آن یـاد 
متنـوع شـدن سـبد محصـوالت  زمـان  کـرد، 
مجتمـع جهـان فـوالد غـرب بـود کـه از تـک 

محصولـی خـارج شـدیم. 
از مشـقت های دوران کاری نیـز انجـام پـروژه 
خـط میلگـرد سـیما فـوالد جهـان بـود کـه به 

لطـف خدا آن پـروژه راه اندازی گردیـد و امروز در 
تولید می باشـد.  حـال 

بزرگتریـن آرزوی بنـده افزایـش هـر چه بیشـتر 
تولیـد تیرآهـن به ظرفیـت 140هـزار تن طبق 
اهداف پیش بینی شـده در سـال 1399می باشـد 
و از ایـن کـه امسـال در مجتمـع جهـان فوالد 
غـرب بـه عنـوان کارگر نمونـه انتخاب شـده ام 
بسـیار باعـث مسـرت اینجانـب بـوده و ایـن 
انتخـاب مسـئولیتم را در ادامـه بیشـتر می کند 
آتـی  فعالیت هـای  رونـد  در  انگیـزه  باعـث  و 

می گـردد. 
حرف آخر! 

باشـی و مـا رسـتگار. خدایـا چنـان کـن سـرانجام کار، تـو خشـنود 

جهانبخـش دوسـتوندی هسـتم، متولـد 1351 
سـاکن کرمانشـاه، متأهل و دارای دو فرزند یک 

دختـر بـه نـام غـزل و یک پسـر می باشـم.
از سـال 1397 در شرکت جهان صنعت کرمانشاه 
بـه  مشـغول  قطعـات  تراشـکاری  قسـمت  در 

هسـتم. فعالیت 
از  امـا  نداشـتم،  بـدی  خاطـره  شـکر  را  خـدا 
خاطـرات خـوب کاری می توانـم بـه زمان هایی 
اشـاره کنـم کـه قطعـه ای را تولیـد می کنیم و 
رضایت منـدی مشـتری را می بینـم. ایـن برایـم 
یـک خاطـره خـوب تلقـی می شـود و یکـی 
از خاطـرات خـوب شـخصی  ام ایـن اسـت کـه  
هفـت مـاه بعـد از اشـتغالم در شـرکت جهـان 
صنعـت کرمانشـاه خداونـد یـک پسـر بـه من 
هدیـه داد بـه نـام رهـام کـه یکـی از بهترین و 

شـیرین ترین لحظـات زندگـی مـن بـود.
دارای  بایـد  نمونـه  کارگـر  مـن  نظـر  بـه 
ویژگی هایـی  مثـل بـه موقـع سـرکار آمـدن، 
رابطـه  داشـتن  احسـن،  نحـو  بـه  کار  انجـام 
خـوب با همـکاران، مشـورت بـا افـراد باتجربه 
و متخصـص و از همـه مهمتـر ایـن کـه نظم 
و انضبـاط را بایـد سـرلوحه کار و زندگـی خـود 

قـرار دهـد.
خـوب هـر کاری سـختی خـودش دارد تـوکل 

بخـدا...
همانطـور که گفتم، من در قسـمت تراشـکاری 
قطعات مشـغول به کار هسـتم و در تراشـکاری 
بایـد دقـت و تمرکز خـود را افزایـش داد و خیلی 
مواظـب بـود کـه قطعـات سـالم تولیـد شـود و 

مورد اسـتفاده قـرار بگیرد. 

اوال، از مدیـران محترم تشـکر می کنـم که من را 
الیـق دانسـتند و به عنوان کارگـر نمونه انتخاب 
کردنـد و بـا ایـن کار روحیـه مضاعفـی بـه من 
دادند و این انتخاب در ادامه مسـئولیتم را بیشـتر 

کرد. خواهد 
دومـا، از کارگـران و همـکاران عزیـز می خواهـم 
مثل همیشـه به کارشـان خیلـی اهمیت بدهند 
و بـرای شـکوفایی ایـن مجموعـه تمـام تالش 

خودشـان را انجـام دهند. 
بایـد ما کارگـران با همدلـی و همـکاری بتوانیم 
تولیـدات خـود را مضاعف کنیم چـون که با این 
کار دشـمنان کشـورمان را مأیوس می کنیم و در 

ایـن راسـتا به جامعـه خود خدمـت می کنیم.
آرزوی سـالمتی، موفقیـت و طول عمـر با عزت 
دارم بـرای آقای شـکری و فرزندانشـان که زمینه 

اشـتغال را بـرای مـا فراهـم کردنـد و از خـدای 
کار  جویـای  کـه  کسـانی  می خواهـم  بـزرگ 

هسـتند مشـغو ل بـه کار شـوند. 

متولـد  سـاله   29 هسـتم،  مظلومـی  مهـرداد 
کرمانشـاه. بـه مـدت  5 سـال  اسـت کـه در 
بـرق  واحـد  در  جهـان  فـوالد  سـیما  شـرکت 

می باشـم. کار  بـه  مشـغول 
از خاطـرات خـوب مـن برمی گـردد بـه زمـان 
پروژه شـرکت سـیما فـوالد جهان کـه با تالش 
همکارانـم شـرکت بـه مرحلـه تولیـد رسـید و 
توانسـتیم میلگـرد تولیـد کنیـم و الحمـدال 
تاکنـون خاطـرات تلخـی برایمان پیـش نیامده 

و ان شـاءل هـم پیـش نیایـد. 

در هـر کاری مشـقت ها و سـختی هایی وجـود 
دارد کـه بـا تـوکل بـه خـدا و تـالش و همـت 
بسـیار می تـوان از ایـن سـختی ها عبـور کرد.

از ویژگی هـای کارگــر نمونــه می تـوان بـه 
کــار،  در  جدیـت  اخالق مــداری،  انضبــاط، 
مسـئولیت پذیری، انتقادپذیـری و... اشـاره کـرد.

از ایـن کـه مدیـران لطـف کردند و مـن را الیق 
دانسـتند خیلـی تشـکر می کنـم و خیلی حس 
خوبـی دارم کـه می بینم مدیران کارهـای ما رو 
رصـد می کننـد و برایمـان ارزش قائل هسـتند.

ایـن کار تأثیر بسـزایی در روحیه و فعالیت های 
کاری و زندگـی ما داشـته و اشـتیاق کارگران در 

کار بـاال و باالتـر خواهد برد. 
آرزو دارم، کارخانجاتـی کـه بـه بنـا بـه دالیلـی  
تعطیـل شـده اند هرچـه زودتـر فعالیـت خـود 
را آغـاز کننـد تـا جوانـان بیـکار و جویـای کار 
بتواننـد مشـغول بـه کار شـوند و بـه نظـر من 
یکـی از دعاهـای زیبـا ایـن اسـت کـه جوانان 

عزیـز مشـغول بـه کار شـوند.  

جعفـــر غیـــاثی؛ کارگــر نمونــه 
شــرکت ذوب آهــن بیســتون

ــر نمونه  ــور؛ کارگ ــا همت پ علیرض
ــرب ــوالد غ ــان ف ــرکت جه ش

ـــکری ـــی ش ـــروه صنعت ـــه گ ـــران نمون ـــا کارگ ـــی ب گپ

جهانبخش دوستوندی؛ کارگر نمونه
ــرکت جهان صنعت کرمانشــاه  ش

مهــرداد مظلومــی؛ کارگــر نمونــه 
ــان ــوالد جه ــیما ف ــرکت س ش
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3Co + 2Fe = 3C + Fe2O3  :4 واکنش
آهـن اسـفنجی بـا اسـتفاده از ذغـال غیر کک شـو از طریـق فرآیند احیای سـنگ آهـن در کـوره دوار 
تولید می شـود. احیا در یک درجه حرارت از پیش تعیین شـده و فشـار اتمسـفری کنترل شـده صورت 
می پذیـرد. مـواد اولیـه ورودی ماننـد سـنگ آهـن، ذغال کک نشـو و مـواد گدازنده مانند سـنگ آهک 
یـا دولومیـت در اندازه هـای معیـن بـه کمـک تغذیه کننده هـای وزنـی و حجمـی بـه داخل کـوره دوار 
ریختـه می شـوند. به دلیل شـیب و حرکت چرخشـی کـوره دوار، مـواد اولیه به آهسـتگی از داخل کوره 
عبـور کـرده و طـی واکنش هـای صـورت گرفتـه به آهن اسـفنجی تبدیل می شـوند، سـپس مـواد به 

خنک کننـده دوار وارد و در آنجـا خنـک می شـوند. 
درجـه حـرارت محصـول خنـک شـده در حـدود 80 الـی 100 درجه سـانتیگراد بـوده کـه از خنک کننده 

تخلیـه شـده و سـپس بـه سیسـتم جداسـازی و جابجایی منتقل می شـود. 
محصـول کـه شـامل آهن اسـفنجی با مـواد مغناطیسـی مانند ذغـال و غیره اسـت توسـط غربال به 
اندازه های مختلف جداسـازی شـده و سـپس توسـط جداکننده مغناطیسـی جدا می شـود، سـپس آهن 

اسـفنجی بـه یک مخـزن ریخته شـده و بیرون فرسـتاده می شـود. 
بررسی فنی کوره 

تمـام واکنش هـای صـورت گرفته در کوره اسـتوانه ای دوار حـول محور خود و دارای شـیبی مالیم )زیر 
5 درجـه( نسـبت بـه زمیـن رخ می دهد، سـنگ و یا گندله هـای هماتیتی و مگنتیتی با محتـوای ذغال 
و سـنگ آهـک و یـا دولومیـت به کـوره گردان وارد شـده و ضمن حرکـت در خالف جهـت جریان گاز، 
گـرم شـده و در دمایـی حـدود 1100 درجه سـانتیگراد تا حـدود 92 درصد احیا و به آهن اسـفنجی تبدیل 

می شوند. 
از ویژگی هـای ایـن روش، نصـب لولـه هایـی در طـول بدنـه کـوره دوار و نصب یک مشـعل در محل 
خروجـی آهـن اسـفنجی اسـت. بـا این تجهیـزات تنظیـم دقیق درجـه حـرارت در طول کـوره ممکن 

می گـردد. 
مزایای روش کوره دوار: 

تولیـد آهـن اسـفنجی حـاوی کربن کـه می تواند در فوالدسـازی مفید باشـد، امکان اسـتفاده از سـنگ 
آهن هـای مختلـف و بـه صورت های متفـاوت نظیر نرمه 

سـنگ، گندله هـا و دانه هـای سـنگ و کلوخه.
 :SL / RN ویژگی های روش

• احیا در این روش توسط کوره دوار انجام می شود. 
• می تـوان از ذغـال سـنگ کک نشـو بـه عنـوان عامل 
احیاکننـده و سـنگ آهـن و دولومیـت بـه عنـوان کمک 

ذوب اسـتفاده کرد.
• آهـن اسـفنجی سـرد یـا مـذاب از بـار گندله یـا کلوخه 
سـنگ آهن، ماسـه سـاحلی، ایلمینت، FeTiO3، کربن و 

ذغـال تولید می شـود. 
• یکـی از طرح هـای موفـق بـرای کاهش مصـرف انرژی 

می باشد. 
• حداکثـر ظرفیـت روش SL / RN 500 تـن در روز و 
حداقـل 15 هـزار تـن در ماه اسـت و روش مناسـبی برای 
بخـش خصوص و معادن سـنگ آهـن کوچک هماتیتی 
اسـت. از مزیت های اصلـی پروژه مذکور امکان اسـتفاده از 
حـرارت دود خروجـی کوره و تولید 12 مگاوات برق توسـط 

واحـد نیروگاه می باشـد. 

خداداد مطهری فر- مدیر پروژه شرکت ذوب آهن بیستون

احیـای مسـتقیم بـه هر فرآیندی که طی آن آهن از سـنگ آهـن در دمایی پایین تر از دمـای ذوب ماده 
مورد نظر اسـتخراج شـود، اطالق می شود.

آهـن کاهـش یافتـه )DRI( نـام خـود را از تغییـرات شـیمیایی که سـنگ آهن تحـت حـرارت در کوره 
در دماهـای بـاال در حضـور گازهـای غنـی از هیدروکربن، مونوکسـیدکربن و یا کربن عنصری به دسـت 

می آیـد گرفته اسـت. 
گاز احیاکننـده معمـوال مخلوطـی از گاز هیـدروژن )H2( و کربـن مونوکسـید )CO( بـوده و فرآینـد در 

بازدهـی دمایـی بیـن 800 تـا 1200 درجـه سـانتیگراد انجام می شـود. 
فرآیند کاهش مسـتقیم تقریبا به دو دسـته گاز و ذغال سـنگ تقسـیم می شـود. در هر دو مورد هدف 
از این فرآیند، حذف اکسـیژن موجود در اشـکال مختلف سـنگ آهن )سـنگ معدن، کنسـانتره، گندله، 
پوسـته اکسـیدی، گـرد و غبـار و غیـره( به منظـور تبدیل مـاده اولیه به آهـن فلزی، بـدون ذوب کردن 

)زیر 1200 درجه سـانتیگراد( آن می باشـد. 
هـم اکنـون تولیـد بـه شـیوه DRI بـا موفقیـت در بخش هـای مختلـف دنیـا انجـام می شـود. زیـرا 
سـرمایه گذاری اولیـه و هزینه هـای عملیاتـی کارخانه هـای تولیـد آهـن اسـفنجی در مقایسـه بـا 
کارخانه هـای فـوالد یکپارچـه کـم و بـرای کشـورهای در حـال توسـعه کـه در آن منابـع ذغال سـنگ 

محـدود می باشـند، مناسـب اسـت. 
آهـن اسـفنجی درصـد آهنـی معـادل با آهـن قراضـه )بیـن 90 تـا 94 درصـد دارد( بنابراین مـاده اولیه 
مناسـبی بـرای اسـتفاده در کارگاه های تولیدی کوچک بـوده و امکان تولید گریدهایـی با خلوص باالتر 

بـا اسـتفاده از قراضـه هایی بـا خلـوص پایین تر بوجود مـی آورد. 
آهـن داغ بریکـت شـده )HBI( یـک فـرم فشـرده از DRI بـوده کـه قابلیت حمـل و نقـل، جابجایی و 

ذخیره سـازی را دارد. 
شـایان ذکـر اسـت روش DRI دارای مشـکالتی هم می باشـد کـه از جملـه آن می توان اشـاره کرد که 
آهـن اسـفنجی اگـر در مقابـل هـوا و رطوبت محافظت نشـود به دلیل حساسـیت زیاد مجددا اکسـید 

می گردد. 
بالـک آهـن احتمـال احتـراق داشـته زیـرا خاصیـت اشـتعال زایی دارد. برخالف آهـن قراضه کـه تقریبا 

آهـن خالـص می باشـد، آهـن اسـفنجی دارای ناخالصـی 
سیلسـیومی بـوده و بایـد در فرآیند آن جداسـازی شـود. 

منبع حرارتی: 
کک )در واقـع کربـن ناخالص( در کـوره پخت با هوای داغ 
طـی یـک واکنـش به شـدت گرمـاده می سـوزد کـه این 
واکنـش سـوختن منبع اصلی حـرارت در کوره می باشـد. 

 CO2 = C + O2 :1 واکنش
 احیـای سـنگ آهـن در دمـای بـاال و پایین کـوره، کربن 
دی اکسـید بـا کربـن واکنـش داده و کربـن مونوکسـید 

تولیـد می کنـد. 
 2Co = C + Co2 :2 واکنش

کربـن مونوکسـید جـزء اصلی احیـا کننده در کـوره پخت 
می باشد. 

3Co + 2Fe = 3Co + Fe2O3 :3 واکنش
در قسـمت های داغ تـر کـوره، کربـن بـه عنـوان جـزء 

می کنـد.  عمـل  احیاکننـده 
توجـه شـود کـه در دماهـای باالتـر، محصـول جانبی به 

جـای کربـن دی اکسـید، کربن مونوکسـید می باشـد. 

تشریح فرآیند تولید 
SL / RN آهـن اسفنـجی بـه روش

فنــاوری

تشریح فرآیند تولید 
SL / RN آهـن اسفنـجی بـه روش
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دفتر تهران: پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25                                  تلفن: 22841460 - 021
کارخانــه: کرمانشاه، کیلومتر 35 جاده هرسین                                     تلفکس: 45852563 - 083

دفتر فروش: 45852548-51 - 083

شـرکت سـیما فوالد جهان با انتخاب پیشـرفته ترین تجهیزات روز دنیا و اسـتفاده از تجربیات 
کارشناسان داخلى و خارجى و ایجاد امکانات آزمایشگاهى و تحقیقاتى توانسته است به موازات 

افزایش استحکام محصول گام هاي مؤثري در صنعت فوالد کشور بردارد.
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برجسـته ترین موضـوع در حـوزه فناوری های ارتباطـی و تکنولوژی های به روز انفورماتیک، شناسـایی 
نیازهـای اختصاصـی آن سـازمان بر اسـاس روال های جاری و دورنمای توسـعه دراز مدت می باشـد.

بـا توجـه بـه اهمیت ویژه مدیریـت بهره وری منابع انـرژی، منابع مالـی و فرآیندهای تولیـد و ضرورت 
مدیریـت بهـره وری منابـع انسـانی، در بخش خصوصـی نیاز مبرم به زیرسـاخت های مـورد اعتماد در 

حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات به وفور حس می شـود. 
عـالوه بـر ایـن یـک سـاختار یکپارچه و کارآمـد که بتوانـد حجم عظیمـی از اطالعات تولید شـده را 
پـردازش و تحلیـل کـرده و بـه صـورت گزارشـات مفیـد و فیلتر شـده در اختیـار مدیران قـرار دهد از 

اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.
ایـن دیـد نمی توانـد بازه هـای زمانـی کمتر از 5 تا 10 سـال را شـامل شـود، و اینجاسـت که شـما با 
اولیـن چالـش در مدیریت این حوزه مواجه می شـوید، چالشـی که نمود برجسـته ای در حـوزه فناوری 

اطالعـات دارد: »مسـابقه زمـان و تکنولوژی هایـی کـه هر لحظه به روز می شـوند«.
بـا اسـتناد بـه مطالـب یـاد شـده، افـق نگـرش بایسـتی حداقل 5 سـال باشـد، ایـن مطلـب زمانی 
اهمیـت پیـدا می کنـد که شـرکت مـورد بحث در یکـی از کشـورهای در حال توسـعه باشـد، به این 
دلیـل کـه رونـد توسـعه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در ایـن کشـور به کنـدی صـورت پذیرفته و 

مقاومـت مشـهودی در مقابـل بـه روز شـدن و صرف هزینـه دارد. 
سـاختار فنـاوری اطالعـات در هلدینگ هـای صنعتی که مجموعه ای از شـرکت های وابسـته به هم را 
تشـکیل می دهنـد و بـه طور معمـول در بخش خصوصـی از هیأت مدیره مشـترک بهـره می گیرند 
نیـاز بـه یـک تعریـف و طراحی اولیـه دارد که بنـا بر موقعیـت مکانی شـرکت ها و قـرار گرفتن آنها 
در موقعیـت مکانـی خـاص به عنـوان ارتبـاط یکپارچه تعریف می شـود. ایـن مفهوم به ظاهر سـاده 
شـامل تمـام نیاز هـای هلدینگ هـا از حـوزه ارتباطات و فنـاوری اطالعـات بر اسـاس مفاهیم جهانی 

و اسـتاندارد شـبکه های رایانه ای می باشـد.
شـبکه هایی کـه بایسـتی فراتـر از ارتبـاط بیـن رایانه هـای رومیـزی باشـد و توانایـی ایجاد بسـتری 
بـرای تمامـی ارتباطات سـازمانی از قبیل دیتـا )Data( صدا )Voice(، تصویر و هر بسـته دیجیتالی 

هسـتند کـه قابـل انتقال بـا پروتکل هـای رایج شـبکه های رایانه ای اسـت.
همچنیـن نیازمنـدی شـرکت ها بـه داشـتن پهنای بانـدی کـه می تواند نظـارت تصویـری، ارتباطات 
داخلـی و خارجـی تلفـن، ویدئوکنفرانس هـا، جلسـات آنالیـن مختلـف، روال های اتوماسـیون شـده و 

نظـارت مـداوم بـر روی تمامـی اتفاقـات داخل شـبکه را پوشـش دهد.
قطعـاً محاسـبه ایـن پهنـای باند بر اسـاس ارتباطاتـی که هر روز بـا کیفیت تر و حجیم تر می شـوند 
و آن هـم بـا دیـد 5 تا 10 سـال آینده مسـتلزم بـه کارگیری به روزتریـن و البته مقرون بـه صرفه ترین 

راه حل هاست.
زیـر سـاخت های شـبکه ای تضمیـن شـده و بـا کیفیـت کـه عمومـاً در جهـان مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد بـه لحـاظ قدمت پیاده سـازی شـبکه ها و وجود شـرکت سیسـکو در بیشـتر مـوارد نیازمند 
پیاده سـازی هایی بـر اسـاس اسـتانداردهای سیسـکو اسـت، چالـش پیش رو این اسـت کـه خدمات 
ایـن شـرکت بسـیار گران قیمـت و گاهی بـه دلیل تحریم هـای اقتصادی دسترسـی به آن سـخت و 
عمـاًل غیـر ممکـن می شـود که در ایـن صورت راهـی به جز اسـتفاده از خدمات سـایر شـرکت های 
ایـن حـوزه نمی مانـد. اینجاسـت که طراحی ها از پیش هم سـخت تر می شـوند خدمـات و تجهیزات  
بی کیفیـت یـا بـا کیفیـت کمتـر خطرناک ترین عامل برای عدم کارایی شـبکه اسـت. ولی همیشـه 
راه حـل میانـه ای وجـود دارد. عمومـا شـرکت های پاییـن دسـت کـه سال هاسـت امتحـان خـود را 
پـس داده انـد و راهکارهـای مقـرون بـه صرفـه ای دارنـد جایگزین راهکار هـای گران قیمت سیسـکو 
می شـوند و بـا توجـه بـه اینکـه دسترسـی بسـیاری از شـرکت ها، خصوصـاً در کشـورهای در حـال 
توسـعه کـه منابـع مالـی کمتـری در مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه یافتـه دارند ایـن راه حـل قابل 

می باشـد. قبول 
البتـه ایـن راهکارهـای مقـرون بـه صرفـه دقـت زیـادی در انتخـاب می طلبـد تجهیـزات پسـیو 
)passive( و اکتیـوی )active( کـه عنـوان اسـتخوان بندی این شـبکه ها را تشـکیل می دهند باید 

بهتریـن کیفیـت را بـا توجه به قیمت داشـته باشـند تـا اطمینان از پایـداری و عملکرد سـاختاری که 
معمـوال در تمـام سـاعات شـبانه روز در حـال سـرویس هی اسـت ایجاد شـود.

در عیـن حـال درسـت اسـت که شـبکه اولیـن و اساسـی ترین نیـاز ارتباط اسـت ولی به همـراه آن 
نرم افزار هـا و سـخت افزار ها مـدام اعـالم نیـاز می کننـد هر قدمـی که در شـبکه بر می دارید وابسـته 
بـه سـخت افزار ها و نرم افزارهـای شـبکه اسـت، اینجاسـت کـه بایـد بنـا و اسـاس یـک دیتـا سـنتر 
)data center( پیش بینـی و بنیان گـذاری شـود. بـا عنایـت بـه ارتبـاط غیـر قابـل انـکار شـبکه 
و تجهیـزات آن بـا سـایر سـخت افزارها و نرم افزارهـا، انتخـاب و تهیـه نرم افزارهـا و سـخت افزارهای 

مرتبـط و بـا عملکرد بـاال جهت اجـرای فرآیندهای سـاختاری الزم اسـت. 
حجـم عظیـم ارتباط بین شـرکت های هلدینگـی یعنی حجم بسـیار بزرگی از اطالعات و اینجاسـت 

کـه چالش هـای جدیـدی به وجـود می آیـد و لزوم تهیه سـرور های حرفـه ای را مطـرح می کنند.
اهمیـت عملکـرد مطلـوب سـخت افزارها و نرم افزارهـا بسـیار باالسـت، طـوری که اگـر کوچک ترین 
خللـی در کارکـرد آن اتفـاق بیافتـد عمـاًل ارتباطات دچار چالش اساسـی شـده و کل شـبکه ناکارآمد 

می شـود.  تلقی 
اینجاسـت کـه سـرور ها و نرم افزار هـای نصـب شـده بـر روی آنهـا نهایـت حساسـیت را در نگهداری 
و پایـداری نیـاز دارنـد، کنتـرل منابـع مالی، انـرژی، فرآیندهـای تولیـد و منابع انسـانی در صورتی که 
سـخت افزار و نرم افزار هـای مـورد اسـتفاده بـرای آن ها پایداری الزم را نداشـته باشـند عماًل غیرممکن 

است. 
یـک محیـط امـن و پایـدار کـه طراحـی اصولـی و اسـتانداردی دارد در واقـع گاوصنـدوق داده هـای 
دیجیتالی تولید داده شـده در سـازمان را به وجود می آورد و از این جهت دارای اهمیت حیاتی اسـت. 
زیـرا کـه هـدف غایـی و نهایی در بـه کارگیـری سیسـتم ها، شـبکه و نرم افزار های موجـود عالوه بر 
دسترسـی سـریع بـه اطالعـات بـرای تصمیم گیـری، موضـوع حـذف مکاتبات کاغـذی را نیـز دنبال 
می کنـد در واقـع تمـام اسـناد تبدیل به صفـر و یک های دیجیتالی شـده و می توان بـه جرأت گفت 

دیتـا سـنتر محلی اسـت کـه اطالعـات در آن نگهداری، پـردازش و محافظت می شـود.
بـا گـذر زمـان و پیشـرفت تکنولـوژی لحظه به لحظـه ضـرورت طراحـی اسـتخوان بندی محکم، با 
کیفیـت و پایـدار بیشـتر خودنمایـی می کنـد. در واقـع گاوصنـدوق هرچـه محکم تر باشـد، اطمینان 
بیشـتری حاصل می شـود، این اسـتحکام در دیتا سـنتر ها به پارامتر های بسـیار زیادی بسـتگی دارد 

کـه هـر کدام مقالـه جداگانـه ای درادامـه این مقالـه می طلبد.
جمع بندی موارد ارائه شده را می توان به صورت خالصه به شرح ذیل مطرح نمود:

1- شناسـایی موضوعـات انحصاری و اختصاصی سـازمان در حیطه ارتباطـات و فناوری اطالعات، 
سـاختار یکپارچـه تولیـد محتـوا که شـامل بخش هـای مختلـف مانند مدیریـت انـرژی، مدیرت 

مالـی، مدیریـت فرآیندهـای تولید، مدیریت منابـع انسـانی و روال های اداری و غیره اسـت؛
2- تعییـن بازه هـای زمانـی پنج تا ده سـاله برای طراحی هـای حوزه فناوری ارتباطـات و اطالعات 

با دید مسـابقه زمـان و تکنولوژی؛
 3- توجـه بـه انحصارهـای سـاختارهای هلدینگـی در حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ارائه 

بهترین سیسـتم؛
سـاختارهای  مجموعـه  زیـر  شـرکت های  در  رایانـه ای  شـبکه های  اسـتخوان بندی  لـزوم   -4

هلدینگـی؛ 
5- اهمیت محاسبه پهنای باند مورد نیاز شبکه ها برای سرویس دهی به صورت مستمر؛ 

6- توجه به کیفیت تجهیزات اکتیو و پسیو وسخت افزارهای مورد نیاز؛
7- ضرورت طراحی دیتا سنترها به عنوان مهمترین محل ذخیره اطالعات حیاتی سازمان؛

8- تدوین نرم افزارهای داخلی و یکپارچه سازمانی به عنوان ضرورت غیرقابل انکار.
بـا هـر تعبیری موضوعات اشـاره شـده در بـاال هر کدام مباحث پیچیده و مفصلی را شـامل می شـود 
کـه در مقالـه ای جداگانـه بررسـی بـه آن پرداخته می شـود و در نهایت این که: »آینده هر سـازمان 

در گرو سـاختار درسـت ارتباطات و فناوری اطالعات اسـت«.

فنــاوری

ضرورت هـای مدیریت ارتباطات و فناوری اطالعـات در هلدینگ های صنعتی
بخش اول

سامان سلطانیان - واحد ارتباطات و فناوری اطالعات



این شرکت دانش بنیان در حال حاضر به یکى از قطب هاي بومى سازي 
تولید ماشین آالت صنعتى با کیفیت و قابل رقابت با شرکت هاي خارجى 

و برندهاي مطرح دنیا تبدیل گردیده است.

www.jahansanat- co.com
info@jahansanat- co.com

تولیدکننده قطعات و 
ماشین آالت صنعتى 
(نورد - ذوب)

دفتر تهران
خیابان پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25

تلفن: 22841460 021    
فکس: 22841596 021

کارخـانه
کرمانشاه، کیلومتر 35 جاده هرسین
تلفکس: 45852544 083     

دفتر فنى: 45852542 083
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نیروی کار هر کشـور، به ویژه کشـورهای در حال توسـعه بخش پر 
اهمیتی از سـرمایه ملی می باشـند و از پایه های توسـعه اقتصادی 
و اجتماعـی بـه شـمار می رونـد. بالشـک شـکوفایی و خودکفایی 
اقتصـاد و صنعـت بـدون داشـتن نیـروی کار سـالم و سـالمت 
امکان پذیـر نخواهـد بـود. از ایـن رو حفاظت از سـالمت این نیروها 
و بهسـازی محیط کار از اهمیتی قابل توجهی برخوردار اسـت. آمار 
منتشـر شده از سـوی کشـورها و مجامع مختلف بین المللی نشان 
می دهـد در مراکـز بـزرگ و کوچـک صنعتـی هر سـاله میلیون ها 
نفـر بـه علـت حـوادث ناشـی از کار جانشـان را از دسـت داده و یـا 
دچـار نقـص عضـو، بیمـاری یـا از کارافتـاده می گردند و ایـن روند 

تلـخ همچنان ادامـه دارد.
پیدایـش چنیـن معضالتـی، موجـب تشـدید نیـاز بـه فراگیـری و 

رعایـت اصـول ایمنـی و بهداشـت کار، گردیـده اسـت.
بـر همین اسـاس مباحـث ایمنـی صنعتـی، سیسـتم های ایمنی 
کار و همچنیـن تئوری هـای مختلـف ایمنی مانند تئـوری دومینو، 
تئـوری چند دلیلی و... شـکل گرفـت. واحدهای ایمنی و بهداشـت 
کار نقش بر طرف کننده معضالت و مشـکالت ایمنی و بهداشـتی 
محیـط کار را در جوامـع صنعتـی بر عهده گرفتـه و درصدد کاهش 

حـوادث برآمدند.

نگرش سنتی به ایمنی 
یکـی از عوامل ناکامی روش سـنتی مدیریت ایمنی در تأسیسـات 
صنعتـی را می تـوان ضعـف دیـدگاه مسـئولین نسـبت بـه ایمنی 
دانسـت. از جملـه ایـن مؤلفه ها، ایسـتا فرض کردن ایمنی توسـط 
مدیـران اسـت. ویژگـی دیدگاه سـنتی، نادیـده گرفتن تأثیـر عوامل 
انسـانی، سازمانی و فرهنگی بر ایمنی اسـت. دیدگاه سنتی، ایمنی 
را مبتنـی بـر طراحـی قـوی و عملکـرد قابـل اطمینـان تجهیزات 
ایمنـی می دانـد و راه چـاره معضل خطای انسـانی را حذف انسـان 
)اپراتـور( از کنتـرل می دانـد. در حالـی امـروزه خالقیـت و یافتـن 
روش هـای نویـن مقابله بـا حوادث در شـرایط پیش بینی نشـده در 
طراحـی، تنهـا در توان خالقیت انسـان اسـت و امـکان تخصیص 

ایـن وظیفـه به ماشـین وجود نـدارد.
نگـرش سـنتی به ایمنـی، مبتنی بـر عکس العمل اسـت؛ یعنی تا 
زمانـی کـه حادثـه رخ ندهد، مدیـران به فکر یافتن اشـکاالت و رفع 
آنهـا بـر نمی آینـد. هزینه بَر بـودن ارتقای ایمنی باعث می شـود در 
شـرایطی که شـاخص های بهره برداری سیسـتم مطلوب هستند و 
اتفـاق غیـر عـادی رخ نداده اسـت، توجهی به ایمنی نشـود. ارتقای 
ایمنـی زمانـی توجه مدیـران را جلب می کنـد که وقـوع رویدادهای 

غیر عـادی و در نهایـت حادثه هـا، تأثیـرات نامطلـوب اقتصـادی 
اجتماعـی بـر جـای گذارنـد. در نگـرش سـنتی، وظیفـه توجـه و 
مراقبـت از شـاخص های ایمنـی بـر عهـده یـک گـروه یـا واحـد 
خـاص در مجموعـه نهاده شـده )واحـد ایمنی و بهداشـت HSE( و 
سـایر قسـمت ها تنها نگرانی افزایش شـاخص های تولیـد و هزینه 
را دارنـد. نمایـش مطابقـت با اسـتانداردها و سـازگاری بـا ضوابط و 
مقـررات ایمنـی از طـرف مدیران، بـه عنوان عملکـرد موفق ایمنی 
تلقـی می گـردد؛ در حالی که نگرش نوین انتظـاری بیش از تطابق 

بـا اسـتانداردها و ضوابـط ایمنی را طلـب می کند.

نگرش نوین به ایمنی
توجـه به فرهنگ ایمنـی جایگاه ویژه ای در نگـرش نوین به ایمنی 
دارد. فراهـم کـردن انگیزه، روحیه مالکیت، مسـئولیت و پاسـخگو 
بـودن در افـراد، التـزام عملـی مدیـران به اصـل اولویـت ایمنی بر 
سـایر جنبه هـا نظیـر تولیـد، دارای اهمیت اساسـی اسـت. در این 
سـازمان ریشـه های وقـوع رویدادهـای کوچـک کـه مولـد حـوادث 
هسـتند شناسـایی و بی اثر می گردنـد. روحیه انتقاد و پرسـش گری 
بـر پرسـنل حاکم اسـت و یـک محیط دور از سـرزنش نسـبت به 

خطاهای انسـانی فراهم آورده شـده اسـت.

فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمنی
بـر طبـق تعاریف موجود فرهنگ سـازمانی عبارتسـت از مجموعه 
ارزش هـا، باورهـا و الگوهـای رفتـاری مشـترک بیـن اعضـای یک 
سـازمان کـه در نهایـت شـخصیت و رویـه آن سـازمان را معرفـی 
می کنـد. بـه بیـان دیگر، رفتـار و نگـرش اعضـای سـازمان تابعی 
از فرهنـگ حاکم بر آن اسـت. هـدف از ارائه این تعریف شناسـایی 

مفهـوم مشـابه و وابسـته ای بـه نـام فرهنگ ایمنی اسـت.
عبـارت فرهنـگ ایمنـی پـس از حادثـه چرنوبیـل در سـال 1986 
رواج یافـت. حادثـه ای کـه بـه علـت وجـود یـک فرهنـگ ایمنـی 
ضعیـف رخ داد کـه باعـث اختـالل در فرآیند هـای عملیاتـی و در 
نهایـت فاجعـه بـزرگ گردید. از مجموعـه تعاریف ارائه شـده در این 
بـاب چنیـن بـر می آیـد کـه فرهنـگ ایمنـی، بخشـی از فرهنگ 
کلـی حاکم بر سـازمان اسـت کـه بر رفتارهـا و نگرش هـای اعضا 
در مـورد ایمنـی تأثیـر می گـذارد و بـه آن جهـت می دهـد. کمیته 
 ACSNI نظارت بر مقوله ایمنی و تأسیسـات هسـته ای انگلستان

فرهنـگ ایمنـی را این گونـه تعریـف می کند:
فرهنـگ ایمنی محصول ارزش ها، گرایش هـا، ادراکات، صالحیت ها 
و الگوهـای رفتـاری فـردی و گروهـی کارکنـان اسـت کـه میـزان 

تبعیت کارکنان از سـبک و شـیوه مدیریت ایمنی بوده و بهداشـت 
سـازمان بـه واسـطه آن مشـخص می گردد. 

از جملـه مسـائلی کـه در فرهنگ هر سـازمان جای گرفته اسـت، 
دیـدگاه افـراد سـازمان نسـبت به ایمنی اسـت کـه از آن بـه عنوان 
فرهنـگ ایمنـی یـاد می کننـد. فرهنـگ ایمنـی، تعریـف کلـی از 
جامعـه ای اسـت کـه اعضـای آن ارزش هـای سـازمانی مشـترکی 
دارنـد. فرهنـگ ایمنـی دربـاره موضوعـات رسـمی ایمنـی در یک 
سـازمان صحبـت می کنـد و عمیقـا در رابطه با مدیریـت و نظارت 

سیستم هاسـت، امـا محـدود بـه آنها نیسـت.

جایگاه فرهنگ ایمنی در موسسات تولیدی 
در مؤسسـات تولیـدی، رعایـت مقـررات ایمنـی از انجـام کلیـه 
فعالیت هـا مهم تـر بـوده و پیشـگیری و تحـت کنتـرل درآوردن 
حـوادث قبـل از هرگونـه اقـدام دیگری، خـود نوعی ایجـاد و ترویج 
فرهنـگ ایمنـی اسـت. ایمـن کار کـردن یـک نگـرش انسـانی و 
فرهنگـی اسـت، ایـن بدیـن معناسـت که زمانـی فرهنـگ ایمنی 
در یـک سـازمان بـه نحـوه مطلوب گسـترش می یابد کـه نگرش 
پرسـنل سـازمان نسـبت بـه لـزوم رعایت اصـول ایمنی به سـمت 
ایـده آل سـوق یابـد. ضعیـف بـودن فرهنـگ ایمنـی صنعتـی در 
سـازمان ها، هزینـه  و خسـارات مالی و انسـانی بسـیار زیـادی را به 

مـی آورد. بار 

راهکارهای پیاده سازی موفق فرهنگ ایمنی
پیاده سـازی موفـق ایمنی می تواند توسـط راهکارهـای مختلفی در 
سـازمان ها انجـام پذیرد، کـه در زیر بـه چند مورده اشـاره می کنیم:

1- تهیه وتوزیع دستورالعمل های ایمنی 
تهیه دسـتورالعمل و اسـتانداردهای کامل و اساسـی، بخش اصلی 
یـک سیسـتم ایمنـی در یـک صنعـت یـا سـازمان را تشـکیل 
می دهنـد، دسـتورالعمل ها مشـخص می کننـد کـه چگونـه یـک 
کار حسـاس بایـد از نقطـه نظـر ایمنـی و بازدهـی صـورت پذیرد؛ 
یـک سرپرسـت یـا مسـئول بـا اسـتفاده از ایـن دسـتورالعمل ها، 
درسـتی انجـام کارهـا را تأییـد می کنـد. دسـتورالعمل ها، برنامـه 
آمـوزش را آسـان و شناسـایی روش هـای بهبود عملیات را سـاده تر 
می سـازند. مـا در ایـن مجموعـه بـا توجـه بـه پیگیـری و تـالش 
بـرای پیاده سـازی اسـتاندارد ISO 45001 کلیه دسـتورالعمل ها را 
بـا نگـرش به این اسـتاندارد مـورد بازبینی قـرار داده ایم و همچنین 
ایجـاد دسـتورالعمل های کنترل عملیـات، برگه اطالعـات و ایمنی 

مـواد و سـایر مـدارک مربوطـه را سـرلوحه کار قـرار دادیم.

بهداشت و ایمنی شغلی

نیازی شاهویسی، سرپرست HSE شرکت ذوب آهن بیستون 
وحید خزائی، کارشناس HSE شرکت ذوب آهن بیستون 
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گـروه صنعتـی ُشـکری از دهـه 30 تاکنـون با هدف اشـتغال زایی و کمک به رشـد اقتصـادی منطقه 
شـروع به فعالیت  نموده اسـت.

تاکنـون بـا وجـود مسـائل و مشـکالت فـراوان ملی و اسـتانی، این گروه توانسـته در سـطح اسـتان 
فعالیت های چشـمگیری داشـته باشـد. حفظ سـالمت جسـمی و روحی پرسـنل گروه در اولویت اول 

کلیـه کارخانه هـای این مجموعه اسـت. 
بـدون شـک صنعـت فـوالد یکـی از صنایـع پرخطـر در سـطح جهان می باشـد و بـا بررسـی آمار و 
اطالعـات حـوادث در کلیه صنایع، متاسـفانه تفاوت چشـمگیری در تنوع و تعداد حـوادث این صنعت 
بـا صنایـع دیگـر وجـود دارد. بـا عنایت بـه این موضـوع رعایـت اصول ایمنی توسـط کلیه پرسـنل 

مجموعـه از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.
رعایـت و حفـظ ایمنـی، بهداشـت حرفـه ای و محیـط زیسـت )HSE( یکـی از اصول توسـعه پایدار 
کشـور می باشـد. هـدف نهایـی هر یک از سـه مورد، حفظ سـالمت و زندگی انسـان اسـت. بدیهی 
اسـت در نظـر گرفتـن تـوام این سـه موضوع منجـر به آرامـش خاطـر و در نتیجه بهره وری بیشـتر 

نیـروی کار مجموعه می باشـد.
مدیریـت HSE یـک رویکـرد به کاهـش مخاطرات و بـه حداکثر رسـاندن فرصت هـا را ارائه می دهد 

و کنتـرل صحیـح آن یعنی بکارگیری نیروی سـالم در فضای سـالم.
گرچـه بهداشـت صنعتـی سـابقه طوالنـی در صنایـع کشـور دارد، ولی کمتر بـا دید مهندسـی با آن 
نـگاه شـده اسـت. رویکـرد گروه صنعتی شـکری نگاه پیشـگیرانه  به این موضوع اسـت. شناسـایی، 
ارزیابـی و کنتـرل مـوارد نا ایمن بارها و بارها به مدیران مربوطه توصیه شـده اسـت. متأسـفانه دیدگاه 

برخـی از صنایـع بـه ایـن مقوله نـگاه درمانی یعنـی عالج واقعـه پس از وقوع می باشـد. 

در نـگاه اول هـر مبلغـی کـه صرف HSE می شـود به عنوان سـرمایه گذاری اسـت اما در نـگاه دوم 
مبالـغ صـرف شـده جهـت ایمنـی، بهداشـت و محیط زیسـت به عنـوان هزینـه تلقی می شـود. به 
منظـور پیاده سـازی فرهنـگ HSE در یـک سـازمان بایـد بـرای آن ارزش خاصـی را تعییـن نمـود. 
همچنیـن بایـد تعهد مدیران را تقویت و دوره های آموزشـی مناسـبی را برای کلیه سـطوح سـازمانی 

برگـزار نمود.
از دیـد ایـن مجموعه، سیسـتم مدیریت HSE در محیط هـای صنعتی زمانی می توانـد به طور موثر 
بـه اهـداف خود برسـد که سـبب جلوگیری از بـروز حوادث، کاهش خسـارات مالـی و صدمات جانی، 
حفـظ منابـع و محیط زیسـت و افزایش بهـره وری گردد. به همین دلیل الزم اسـت که ریسـک های 
تهدید کننده افراد، محیط زیسـت و اموال به طور سیسـتماتیک شناسـایی و ارزیابی شـده و اقدامات 
کاهـش دهنـده آن هـا اجرا گـردد. جهت تحقـق این امر الزم اسـت که هـر گونه اقدامی در راسـتای 
حفـظ بهداشـت و سـالمت جسـمانی نیـروی کار انجـام شـود، صالحیـت پرسـنل بـه طـور مرتب 

ارزشـیابی شـده و به دنبال آن برنامه های آموزشـی مناسـب تنظیم و اجرا شـود.
امیدواریم که امسال نیز با رعایت کامل اصول ایمنی، سالی بدون حادثه داشته باشیم.

HSE در محیــط های صنعتـی

  

  

  

  

 

 

 

    

 

2- آموزش اصول و مقررات ایمنی
نقـش آمـوزش حفاظـت و بهداشـت کار در جهت باال بردن سـطح 
دانـش ایمنـی کارکنـان، آگاهی از وضع سـالمت جسـمی و روحی 
بـا انجـام معاینـات بـدو اسـتخدام و دوره ای طـب کار، اطـالع از 
عالیـم بیمـاری و نحوه مقابلـه با آنهـا، جلوگیری از حـوادث ناگوار 
و ایجـاد وترویـج فرهنـگ ایمنـی امـری ضـروری و اجتناب ناپذیـر 
اسـت. آمـوزش دادن می توانـد فـرد را قـادر سـازد کـه بـا اسـتفاده 
از دسـتورالعمل های ایمنـی، در مواقـع ضـروری عملکـرد بهتری را 

از خـود ارائـه دهد. 
3- تشکیل کمیته های  HSE )کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار( 
هـدف تشـکیل کمیتـه حفاظـت فنـی و بهداشـت کار نظـارت 
بـر کل سیسـتم HSE می باشـد تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه 
کارهـا بـه درسـتی در حـال انجـام بـوده و آسـیب ها و بیماری هـا 
در حـال کاهش می باشـند. همچنین تمام فعالیت هـا و پروژه های 
تأثیر گـذار بـر ارتقـای ایمنـی و بهداشـت و محیـط زیسـتی را 
هماهنـگ می نمایـد. فعالیت هـای کلـی کارگـروه مذکـور عبارتند 
از: فعالیت های ایمنی شـامل شناسـایی مشـکالت بالقوه و بالفعل 
ایمنـی و بهداشـت، پیشـنهاد برنامه هـا، طرح هـا و فعالیت هایـی 
جهـت بهبـود ایمنی، افزایـش نظارت برمیـزان آگاهـی کارکنان در 
زمینـه ایمنی و بهداشـت و نیز دریافت نقطه نظرات و پیشـنهادات 

سرپرسـتان و کارکنان. 
جلسـات کمیتـه بـه صـورت ماهانه برگـزار شـده و در هـر بخش 
حداقـل یـک نماینده عضـو دارد. هر عضو فعالیت هـا و برنامه های 
ویـژه و مشـکالت مرتبط بـا بخش خـود را ارائه می کند؛ تا توسـط 
کمیتـه مـورد بررسـی قرار گیـرد و اقدامات الزم جهـت مقابله با آن 

اتخاذ شـود.
4- تجهیزات حفاظت فردی

از نظـر ارگونومی وسـیله حفاظت فردی مناسـب، وسـیله ای اسـت 
کـه ضمـن کاهـش یـا حـذف خطـرات و عوامـل زیـان آور محیط 
کار، توانایـی و کارآیـی فـرد را کاهـش ندهد. وسـایل یـا تجهیزات 
حفاظـت فردی به منظور حفاظت قسـمت های مختلف بـدن افراد 

از موهـای سـر گرفتـه تا کـف پاها در برابـر انواع خطـرات احتمالی 
در محیـط کار طراحـی، سـاخته و ارائـه می شـوند. ممکـن اسـت 
اسـتفاده از ایـن وسـایل برای کنتـرل مواجهـه کارگران بـا خطرات 
از دیـد کارفرمایـان یـک راه حل سـاده و مناسـب به نظر رسـد، ولی 
در صـورت عـدم توجـه به عوامـل متعدد در یک برنامه پیشـگیری 

ممکن اسـت بسـیار نامناسـب و خطرناک باشند. 
5- سیستم نظارت بر عملکرد ایمنی واحدها

نظـارت برعملکـرد همان گونـه کـه در همـه سـطوح مدیریـت به 
چشـم می خـورد، بـرای پیشـرفت کار ضـروری اسـت. در سیسـتم 
نظـارت بـر ایمنـی بـه دنبـال ایـن اسـت که مشـخص کنـد هر 
شـخص یـا هـر واحـدی از شـرکت چقدر در مسـیر هـدف تعیین 
شـده و اسـتاندارد سـازمان کـه از قبل مشـخص شـده قـرار دارد و 
یـا چقـدر از آن انحـراف دارد و نقـاط قـوت و ضعـف آن کدامنـد 
همچنیـن جهـت تقویت هر چـه بیشـتر، راهکارها و پیشـنهادات 
خـود را ارائـه می دهـد. بدیـن منظـور بایسـتی جلسـات هفتگی و 
ماهیانـه HSE برگـزار شـده و عملکـرد کلیـه پرسـنل نسـبت به 
رعایـت شـاخص های ایمنـی در دوره های زمانی مختلف سـنجیده 

. شود
6- مدیریت دیداری از طریق عالیم و پوسترها

یکـی دیگر از وسـایلی کـه برای بهبود وضعیت ایمنی و بهداشـت 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرد اسـتفاده از عالیم و توزیع پوسـترهایی 
بـا موضـوع HSE می باشـد. بـا رشـد فرهنـگ ایمنی در سـازمان، 
عالیـم و پوسـترها می تواننـد اهمیـت ایمنـی در کارخانـه را بـه 
کارکنـان یـادآوری نمایند. همچنیـن می توانند به کارکنـان یادآوری 

کننـد که مدیریـت ایمنـی کارکنان درجـه اهمیت بـاالی دارد.
7- حمایت مدیریتی ازمقوله ایمنی

چنانچـه نظامـات مدیریتـی از شـرایط ایجـاد ایمنی حمایـت کند، 
فرهنـگ کار تقویـت و در غیـر ایـن صـورت تضعیف خواهد شـد؛ 
بدیهی اسـت درصورت تضعیف نگرش و فرهنـگ کار، میزان گریز 
از کار، سـیاه کاری، اسـتعفاء و اخـراج و ... افزایـش خواهـد یافت. در 
چنیـن شـرایطی بـه جای کنتـرل درونـی، سیسـتم های کنترل گر 

پرهزینـه بیرونـی، مسـتقر خواهد شـد. در ابتدا مدیریت ارشـد یک 
سـازمان یـا شـرکت، بـه وجـود آورنـده فرهنـگ در آن سـازمان یـا 
شـرکت می باشـد. تـا زمانـی کـه مدیریـت نخواهـد یا نپذیـرد که 
فرهنگـی در سـازمان طرح ریـزی، اجـرا و پایـدار گـردد، هیـچ یـک 
از عوامـل دیگـر سـازمان نمی تواننـد باعـث ایجـاد و شـکل گیری 

فرهنگ شـوند. 

نتیجه گیری
حـدود 80 درصـد حـوادث ریشـه در فاکتورهای انسـانی دارنـد و به 
اشـتباهات انسـانی باز می گردند. بنابراین جهت رسـیدن به محیط 
امن و سـالم، حفـظ نیروی کار و در نتیجه رسـیدن به یک صنعت 
پویـا کـه فاکتوری اساسـی در توسـعه پایدار اسـت، بایـد به صورت 
ریشـه ای بـا حـوادث مقابله و علل ریشـه ای و بنیادی آنهـا را حذف 
نمـود. عامـل فوق العـاده مهمـی کـه می توانـد در ایـن راه بـه مـا 

کمک کنـد فرهنگ ایمنی اسـت.
بـا بررسـی حـوادث می تـوان یافت که ریشـه اصلـی اکثـر آنها در 
فاکتورهـای انسـانی و فرهنگ ایمنی در سـطوح مختلف پرسـنلی 
می باشـد، اینجاسـت کـه نقش فرهنـگ ایمنی نمایـان می گردد و 
بـه یـک نتیجـه می تـوان دسـت یافت کـه بـرای ایمن تـر کردن 
محیـط کار و کاهـش تعـداد حـوادث و هزینه هـای ناشـی از آنهـا 
بایسـتی بـه فرهنـگ ایمنـی توجـه بیشـتری شـود تـا بتوانیم به 
طـور ریشـه ای و اصولـی با حـوادث مقابله نماییـم. فرهنگ ایمنی 
نیـز کـه جزیـی از فرهنگ سـازمانی محسـوب می شـود بایسـتی 
در راسـتای ایجـاد محیطی ایمن و بهداشـتی تغییر نمـوده و رفتار 
ایمـن و نـوع نگرش بـه ایمنی در سـطح سـازمان را ارتقا بخشـد.

فرهنـگ ایمنـی قـوی در سـازمان می تواند عامـل تعیین کننده ای 
جهـت کاهـش حـوادث نیـروی انسـانی در شـرکت باشـد. عوامل 
مدیریتـی و همچنین جایگاه بخش ایمنی از نظر سـاختاری، نقش 
بسـزایی را در حاکـم کـردن فرهنـگ ایمنی قوی برعهـده دارند که 
نتیجـه آن کاهـش حـوادث و ایجـاد محیطـی ایمن برای پرسـنل 

است.
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پیچیده ای  و  گسترده  کاربرد  و  مفهوم  دارای  پرورش  و  آموزش 
است. در تعریف این مفهوم نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان 
صاحب نظران تعلیم و تربیت هم اختالف وجود دارد. مفاهیمی 
مانند تعلیم و تربیت، نظام آموزشی، تحصیل، سوادآموزی و... نیز 

بخشی از آموزش و پرورش محسوب می شود. 
معتبرترین  و  قدیمی ترین  که  بریتانیکا  دانشنامه  تعریف  بر  بنا 
دانشنامه انگلیسی زبان محسوب می شود این طور بیان می دارد 
که از آن جایی که کودکان بی سواد، ناآگاه و غیر مطلع از فرهنگ 
جامعه شان به دنیا می آیند، برای درک فرهنگ شان به یادگیری 
مهارت ها، یافتن نقش خود در اجتماع و رسیدن به اهداف شان، 
به آموزش نیاز دارند. فرآیند آموزش و پرورش از پیدایش انسان 
نظر  از  تربیت  و  تعلیم  برخی  عقیده  به  و  شده  آغاز  زمین  در 
انسانی  است. هیچ جامعه  بوده  انسان ها  پیشه  دومین  قدمت، 
وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند. امروزه به 
اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان، آموزش و فراگیری علوم 
به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی اهمیت و جایگاه 

ویژه ای در امر توسعه کالن برخوردار است.
زمان  از  آموختن  زمان  که  می شد  برداشت  چنین  گذشته  در 
کارکردن جدا است و بنابراین برای افراد، آموزشی در خور توجه 

بود که پیش از آغاز کار داده می شد. 
امروزه در همه صنایع نیروی انسانی از مهم ترین مؤلفه های آن 
صنعت، محسوب می شود. در بسیاری از صنایع حوادث کاری به 
طور عمده به دلیل ناآگاهی و مهارت ناکافی کارکنان رخ می دهد، 
عالوه بر حوادث که به دلیل نبود مهارت و دانش افراد به وجود 
می آید، ضایعات کاری و افزایش هزینه های صنعت نیز از جمله 
همین  به  است  صنایع  در  انسانی  نیروی  دانش  کمبود  نتایج 
الزامات می باشد.  آموزش در هر صنعتی جزء  واحد  دلیل وجود 
اما آیا برگزاری آموزش به تنهایی کافی است؟ مسلماً جواب خیر 
بایستی مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد و  این آموزش  می باشد. 

میزان اثربخشی آن در عمل نیز پدیدار شود. 
امر  بر  ارشد  مدیریت  تاکید  با  بیستون  آهن  ذوب  شرکت  در 
آموزش و حفظ این گنجینه در سازمان، واحد آموزش تأسیس 
گردیده است و برنامه های متعددی برای ارتقاء سطح دانش روز 
افزون کلیه پرسنل در نظر گرفته است. واحد آموزش در هنگام 
استخدام فرد جدید در شرکت با هماهنگی واحدهای تضمین 
کیفیت و HSE، مراحل آموزش بدو خدمت را که شامل آشنایی 
قوانین و مقررات اداری و انضباطی، اصول ایمنی و بهداشت و 
شناخت فرآیند کاری است، در قالب جزوات آموزشی و نیز بازدید 

در محل اجرا می کند. 
همکاری  با  آموزشی  نیازسنجی  فرم  اساس  بر  آموزش  واحد 
سرپرستان تمامی واحدها لیست آموزش های فنی و تخصصی 
را تهیه نموده و در بازه های زمانی مشخص در تقویم آموزشی 
و  می نماید  برگزار  سازمانی  برون  و  درون  صورت  به  و  ثبت 
تعیین شده  قالب فرم های  را در  اثربخشی آموزش ها  درنهایت 
بود،  برای فردی حاصل نشده  اثربخشی کافی  اگر  می سنجد. 
از  تا  برگزار می شود  افراد مشمول  برای  دوباره مراحل آموزش، 

حصول نتیجه اطمینان پیدا شود. 
بلکه  تنها برگزاری آن،  نه  این شرکت  هدف اصلی آموزش در 
حفظ دانش و انتقال این اندوخته در میان کلیه پرسنل و سایر 
صنایع می باشد. به همین دلیل استراتژی مدیریت دانش یکی 
فعالیتی  دانش  مدیریت  می باشد.  سازمان  اصلی  اهداف  از 
سازمانی است که هدف از آن به وجود آوردن محیطی اجتماعی 
و فنی است که بتوان در آن تولید دانش نمود و آن را با دیگران 

تقسیم کرد.
در شرکت ذوب آهن بیستون، مدیریت دانش از طرق گوناگونی 
کنترل می گردد. به عنوان مثال در فواصل زمانی معین با کمک 
تمامی مدیران و سرپرستان شاغل در فرایندهای سازمان، لیستی 
تهیه می گردد که شامل دانش و علوم مدیران و سرپرستان است. 
واحد آموزش در بازه های زمانی مشخص با دعوت از این عزیزان 
شرایط انتقال آموزش به سایرین را در شرکت فراهم می سازد و 
این دانش به عنوان اندوخته سازمان  حفظ می گردد تا در شرایط 

الزم در اختیار افراد قرار گیرد. 
در همین راستا کلیه پرسنلی که در دوره آموزشی درون یا برون 
سازمانی شرکت می کنند، موظف هستند که دانش کسب شده 
را به داخل سازمان و سایر همکاران خود انتقال داده و از این راه 
پرسنل شرکت از آموزش برخوردار می گردند. همچنین سازمان با 
راه اندازی کانال آموزشی )bsc_IMS@( و مدیریت آن، آموزش 
فراوانی را در کلیه مشاغل شرکت به صورت جزوه، فایل صوتی و 
ویدیویی در اختیار پرسنل قرار می دهد. امید است که شرکت ذوب 
آموزش  افراد  اشتغالزایی جدید در صنعت،  بیستون ضمن  آهن 
دیده و متخصص فراوانی را در جامعه تربیت کرده و در اختیار 
به  تولید و اشتغال در استان،  افزایش  تا ضمن  تولید قرار دهد 

تحقق شعار سال »جهش تولید« کمک نماید.

تولید  منابع  از  یکی  عنوان  به  انسانی  منابع 
نقش بسیار مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی 
نیمی  که  زنان  قشر  به  توجه  لذا  دارد،  کشور 
جهت  می دهند  تشکیل  را  جهان  جمعیت  از 
است.  ناپذیر  اجتناب  امری  اقتصادی  توسعه 
مسئولیتی  و  جایگاه  به  توجه  با  زنان  نقش 
اما زنان  که دارند بسیار حائز اهمیت می باشد 
همواره با محدودیت های قانونی در عرصه های 

گوناگون زندگی اجتماعی مواجه بوده اند.
قوانین موجود همواره خواسته یا ناخواسته مانع 
مشارکت زنان در زندگی اقتصادی کشور می شود. 
این تبعیض برخاسته از نوع نگاه به نقش زنان در 
جامعه می باشد که مهم ترین نقش را برای آنان، 
انجام امور منزل در نظر گرفته و ضرورتی برای 
مشارکت جدی وی در فعالیت های اقتصادی نمی 
داند، در حالی که اقتضای کنونی جامعه حضور 
و  فرهنگی  اجتماعی،  امور  کلیه  در  زنان  مؤثر 

اقتصادی را می طلبد. 
که  ایران  نظیر  کشورهایی  در  حاضر  عصر  در 
جمعیت زنان تحصیلکرده باالیی دارد و سرمایه 
زیادی صرف تحصیالت و باال بردن سطح آگاهی 
آنان شده است، باید از این سرمایه موجود بهره 
از  نیمی  اینکه مشارکت  برده شود. ضمن  الزم 
به  کشور  اقتصادی  زمینه های  در  جامعه  افراد 
جامعه  عمومی  رفاه  و  اقتصادی  شرایط  بهبود 
فرهنگی،  مسائل  بر  خود  که  می شود  منجر 

لذا نقش  تأثیرگذار است.   ... اجتماعی، علمی و 
زنان در توسعه و رشد اقتصادی را باید باور داشته 
قانونی مشارکت آن ها و  و در جهت رفع موانع 

قوانین تبعیض آمیز در این زمینه گام بر داریم.
مستلزم  برابر،  شرایط  و  عادالنه  قوانین  تنظیم 
حضور زنان جهت دفاع از حقوق شان در تصویب 
بر  دنیا تالش  در سراسر  اینرو  از  است.  قوانین 
این است که هنگام تصویب قوانین از دیدگاه های 

مختلف و نظرات هر دو جنسیت استفاده کنند.
حضور  که  است  ضروری  مهم  این  به  اشاره 
با  همراه  باید  دولتی  عالی  جایگاه های  در  زنان 
که  نحوی  به  باشد  سازنده  و  تأثیرگذار  نقشی 
باشند  داشته  نقش  تصمیم گیری های کالن  در 
و صرفا به عنوان مشاور در کنار دیگر مقامات 
بلند پایه قرار نگیرند، لذا حضور زنان در جایگاه 
تصمیم گیرنده یا قانون گذار می تواند به اصالحات 
قانونی برای رفع تبعیض در عرصه های مختلف 

نظیر اشتغال، ازدواج و ... کمک نماید. 
و  آلمان  فنالند،  نظیر  کشورهایی  که  این  کما 
سوئد که حضور زنان به عنوان مقام تصمیم گیر 
کامال مشهود است، باعث بهبود اوضاع اجتماعی 
کشورها  این  دلیل  این  به  و  شده  فرهنگی  و 
جهان  صنعتي  کشورهاي  پیشرفته ترین  از 
و  اقتصادی  شاخص های  و  می آیند  شمار  به 
توسعه مرهون  و  این رشد  دارند.  باالیی  رفاهی 
و سندیکایي  کارگري  بلندمدت جنبش  مبارزات 

کشورهاست  این  در  سیاست گذاري  نوع  نیز  و 
که آزادي، برابري و عدالت اجتماعي را برایشان 
با  ارمغان آورده است. زنان در برخی مسائل  به 
برخی  در  و  مناسب  قوانین  وجود  عدم  مشکل 
این که یک  نادرست مواجه اند.  با قوانین  دیگر 
رفتن  کردن،  کار  نظیر  مسائل  بیشتر  برای  زن 
به مأموریت کاری و ازدواج نیاز به اجازه سرپرست 
دارد و در حوزه مسائل حقوقی، مدیریت دارایی، 
است،  مواجه  جدی  مشکالت  با   ... و  ارث  حق 
ریشه در نبود و یا نادرست بودن قانون دارد لذا 
اصالح قوانین یک ضرورت می باشد، همچنین 
الزم است که اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض 
بخش  در  ویژه  به  زمینه ها  همه  در  زنان  علیه 
اشتغال صورت گیرد. برای انجام این اصالحات 
ابتدا باید مشکالت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 

ریشه یابی و سپس برطرف شوند.
برای بهبود شرایط اقتصادی و خروج از این رکود 
که ضرورت حال جامعه ماست در کنار اصالحات 
از  حمایت  در  قوانینی  که  است  الزم  قوانین، 

فعالیت اقتصادی زنان تصویب شود.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سطح تحصیالت 
توسعه  و  رشد  بالقوه  عامل  عنوان  به  آنان 
اقتصادی ارزیابی می شود چرا که حضور آنان در 
داخلی  ناخالص  تولید  بر  مثبتی  تأثیر  بازار کار، 
کشور داشته و نیز باعث افزایش متوسط درآمد 
کاهش  خانواده،  زندگی  سطح  بهبود  و  خانواده 

رشد جمعیت و در نهایت افزایش میزان بهره وری 
بخش های مختلف اقتصادی می شود.

لذا با آماده کردن شرایط برای زنان به ویژه قشر 
تحصیل کرده و قدرت دادن به آن ها، شاهد رشد 
و توسعه جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و 
سایر عرصه ها خواهیم بود که زمینه ساز توسعه 

پایدار است.
عنوان  هیچ  به  شده  ذکر  موارد  به  عنایت  با 
سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  نقش  نمی  توان 
گرفت.  نادیده  جامعه  در  را  زنان  فرهنگی  و 
برنامه ریزی های  این حوزه  پیشنهاد می شود در 
مناسب صورت پذیرد و از پتانسیل بانوان ایران 
استفاده  تصمیم گیری ها  حوزه  در  خصوصا 

مکفی به عمل آید.

ـــوزش و  ـــت آم اهمی
ـــش در  ـــت دان مدیری
ذوب آهن بیســـتون

دکتر سمیه حیدری - کارشناس اداری شرکت ذوب آهن بیستون

وحید رحیمی -  سرپرست ایزو شرکت ذوب آهن بیستون

سـرمایه های انسـانی

توســعه اقتصــادی کشــور در گــرو مشــارکت زنــان
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شـرکت حمل و نقل جهــان بار فوالد تحت شـماره ثبتى 319 به عنوان یکى از شرکت هاي 
پویـا و پیشـرو در زمینـه جابه جایـى کاال و خدمات حمل و نقل جـاده اي با کادري مجرب و 
پشـتوانه اي از تجارب علمى و عملى و با اسـتفاده از کامیون هاي مجهز و مدرن و بکارگیري 
رانندگان مجرب و مورد اعتماد، زمینه رضایت و اطمینان خاطر مشـتریان گرانمایه را فراهم 

نموده است.
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ــفنجى ــوالدى و آهن اس ــمش ف تولیدکننده ش

مجتمع ذوب آهن بیسـتون شـامل سـه کارخانه اصلى تولید شـمش فوالدى با ظرفیت تولید 
200 هـزار تـن، تولید آهن اسـفنجى با ظرفیت تولید 150هزار تـن و نیروگاه تولید برق 12 

مگاوات و تأسیسات و تجهیزات وابسته به آن مى باشد. 

تولیــد کاالى ایرانــى بــا کیفیــت                  مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهاى جهانــى 


