
آمـریــــکا انتخـابــــات 
رو پیــِش  چــالـش هــای 
دکتر جهانشاه ُشکری -  مدیرعامل جهان فوالد غرب

با عنایت به اندازه اقتصادی کشور آمریکا، به عنوان یکی از قدرت های 
برتر و قطب اقتصادی قدرتمند در دنیا، همواره انتخابات این کشور بر 
اقتصاد جهان و طبعاً بر اقتصاد تمامی کشورها تأثیر به  سزایی داشته 
است. کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در 
سالیان اخیر دو حزب اصلی سیاسی آمریکا با عنوان حزب دموکرات 
و جمهوری خواه، سیاست های متفاوت اقتصادی و سیاسی را پیش 
گرفتند. دموکرات ها عموماً سیاست اقتصادی عدالت، رفاه اقتصادی و 
اصالح ضریب جینی را مدنظر داشتند و در مقابل جمهوری خواهان 

تمرکز خود را بر رشد اقتصادی نهادند. 
ایران،  به فعالیت های هسته ای و تحریم ها در  مسائل مربوط 
اما  نیست،  تعیین کننده  آمریکا  پیش رو  انتخابات  در  مسلماً 
مباحث سیاست های خارجی از موارد چالشی بحث بین دو حزب 
خواهد بود که قطعاً در تعیین جهت آرای مردم نقش مهمی را 
آمریکا  اصلی  دو حزب  اختالف سیاست های  کرد.  ایفا خواهد 
خصوصاً در سال های اخیر و در دوران ریاست جمهوری ترامپ 
در خصوص ایران، بیش از پیش شده است. از این رو انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا الجرم تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز و 

سایر شاخص های اقتصادی ایران خواهد داشت.
اقتصاد  برای  آمریکا  انتخابات پیش رو در  تأثیر  از طرف دیگر، 
ضرب آ هنگ  زیرا  بود،  خواهد  قبلی  انتخابات  از  بیش  ایران 
افزایش قدرت شرق خصوصاً کشور چین که در چند دهه اخیر 
شکل گرفته است، با توجه به قراردادهای اقتصادی اخیر ایران 
و چین اهمیت باالیی در سیاست اقتصادی آمریکا با ایران پیدا 

کرده است. این موضوع زمانی شدت یافته که ریاست جمهور 
و  مستبدانه  گرایش  پیش   بینی،  غیرقابل  رفتارهای  با  آمریکا 
غیر دیپلماتیک با جهان و خروج از چندین سازمان جهانی و 
همچنین  نادیده گرفتن معاهدات مهم بین المللی، باعث عدم 
اعتماد رهبران کشورهای بزرگ شده و اعتبار جهانی آمریکا را تا 
حدودی کاهش داده، به طوری که اکنون در بین کشورها جایگاه 
آمریکا تنزل یافته است. در خصوص انتخابات آتی آمریکا و تأثیر 

آن بر اقتصاد ایران، دو سناریو قابل تعریف است:
سـناریوی اول، پیـروزی ترامپ: آنچـه کـه آشـکار است 
جمهوری خواهان به دنبال فشار حداکثری به ایران هستند و تداوم 
فشار باعث ایجاد اقتصاد پر ریسک در ایران و تغییر شاخص های 
کالن کشوری از جمله افزایش نقدینگی، تورم و نرخ ارز خواهد شد 

و زیان های بعضًا جبران ناپذیر بر تولید خواهد داشت. 
در صورت پیروزی ترامپ، تصمیم سازان حاضر اقتصادی از جمله 
عربستان و اسرائیل قطعاً مانع بازگشت برجام و تعامل با ایران خواهند 
شد. از سوی دیگر ترامپ در سال های اخیر از تمام اهرم فشار و ظرفیت 
سیاسی خود بر علیه ایران استفاده کرده و قاعدتاً ابزار قوی تری در 
دست ندارد؛ همچنین از جانب جامعه بین الملل و حقوق بشر تحت 
 فشارهای زیادی است. نتیجه این جدال ها در تعیین سیاست دولت 

آتی بر ایران مؤثر است. 
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ادامه در صفحه 2

سیستم اسالید گیت یا دریچه کشویى ذوب براى کنترل جریان 
مذاب از پاتیل به تاندیش در فرآیند ریخته گرى استفاده مى شود. 
در شرکت جهان صنعت کرمانشاه به منظور دستیابى به دانش 
ساخت دستگاه اسالید گیت مورد استفاده در صنایع ذوب، بر 
این  پارامترهاى ساخت و شرایط کارى طراحى و ساخت  اساس 
دستگاه مورد بررسى قرار گرفت. پس از طراحى و بهینه سازى 

تولید انبوه این محصول انجام مى گیرد.

عدم اجرای درسـت هم راسـتایی در ماشـین آالت میزان تنش 
را در تجهیـز بـاال خواهـد بـرد، ایـن امـر موجـب بـه وجـود 
آمـدن طیـف گسـترده ای از مسـائل بالقـوه می شـود که در 
بلنـد مـدت می توانـد در عملکـرد یک دسـتگاه خلـل ایجاد 

. کند

پنداشـت کـه  را مي تـوان محـرک اصلـي  دیجیتال سـازي 
مسـتقیما بـر تولیـد پیشـرفته اثـر مي گـذارد و بقیـه را بـه 
صـورت عرضـي تحـت تأثیر قـرار مي دهـد. تحـول فناورانه 
در صنعـت اروپـا بـا دیجیتال سـازي انجـام مي شـود، هـدف 
اصلـي آن افزایـش کارایـي و پایایي تولید بـه منظور کاهش 

پیامدهـاي زیسـت محیطـي صنعت اسـت.

بـراي دسـتیابي بـه هـر موفقیتي بایـد مسـیرهایي را طي 
کـرد. در ایـن مسـیر ممکن اسـت، هـر اتفاقـي بیفتد. من 
االن در یـک دهـه شـغلي خـود هسـتم و نمیتوانـم بگویم 

کـه بـه موفقیت هـاي کنونـي قناعت کـرده ام. 
در مسـیري کـه گام بـر میداریـم، ممکن اسـت چندین بار 
شکسـت بخوریـم. اما شکسـت مقدمه پیروزي اسـت و در 

نهایـت موفقیـت بـا تـالش به دسـت مي آید.

اهمیت هم راستاسازی محورها در ماشین آالت دوار

تحول دیجیتالي در صنعت فوالد اروپا

گفت وگو با مهندس جهانبین ُشکری

در صفحه 10 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید
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بیستون،  پروژه ذوب آهن  با تالش شبانه روزی متخصصان واحد 
عناصر  سنجش  و  اندازه گیری  هدف  با   ،DRI واحد  آزمایشگاه 
موجود در مواد اولیه، محصول تولیدی واحدهای آهن اسفنجی و 
همچنین فروآلیاژهای نسوز مورد مصرف در واحد ذوب، راه اندازی 

شد. 
این واحد آزمون های فیزیکی و شیمیایی مربوطه به سنگ آهن، 
ذغال سنگ، آهن اسفنجی بریکت و فروآلیاژ جهت کنترل کیفیت 
قسمت  سه  شامل  و  می دهد  انجام  را  محصوالت  و  اولیه  مواد 
و  شیمیایی  تجزیه  آزمایشگاه  نمونه  تهیه  فیزیک،  آزمایشگاه 

آزمایش تجزیه به روش دستگاهی است. 
آزمایشگاه واحد DRI عالوه بر خدمات به واحدهای مختلف کارخانه 
ذوب آهن بیستون در نظر دارد، فعالیت کاری خود را به همراه سایر 
آزمایشگاه های کارخانه ذوب آهن به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار 
اداره استاندارد، برای واحدهای مرتبط با صنعت فوالد در سطح استان 

و کشور گسترش دهد. 
امید است بتوانیم در سایه حضرت حق با نوآوری، نواندیشی، ابتکار 
فوالد  حوزه  در  اهداف کالن  تحقق  راه  در  مثبت  گامی  ابداع  و 

برداریم.

به گزارش انجمن جهانی فوالد )worldsteel( در سپتامبر 2020 
رقمی معادل 156.4 میلیون تن فوالد خام در کل جهان، توسط 64 
کشور، تولید شد که در مقایسه با سال گذشته 2.9 % افزایش را رقم 
زد. با توجه به مشکالت مداوم بر اثر همه گیری ویروس کوید-19، 
بسیاری از این ارقام تخمین هایی است که ممکن است با به 

روزرسانی تولید، ماه آینده اصالح شود. 
تولید فوالد خام در جهان در 9 ماهه نخست سال 2020 رقمی 
با سال  معادل 1334.4 میلیون تن برآورد گردید که در مقایسه 
گذشته 3.2 درصد کاهش داشت. آسیا در 9 ماهه نخست سال 
2020، رقمی معادل 1001.7 میلیون تن فوالد خام تولید کرد که 
نسبت به مدت مشابه در دوره سال 2019 معادل 0.2 % افزایش 
داشت. اتحادیه اروپا در 9 ماهه اول سال 2020 رقمی معادل 99.4 
میلیون تن فوالد خام تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال 2019 به میزان 17.9 درصد کاهش داشت. تولید فوالد خام 
در کشورهای مستقل مشترک المنافع در 9 ماه نخست سال 2020 
رقمی معادل 74.3 میلیون تن برآورد گردید که در مقایسه با مدت 

مشابه سال 2019 به میزان 2.5 درصد کاهش داشت. تولید فوالد 
خام در آمریکای شمالی در 9 ماهه نخست سال 2020 برابر 74 
میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه سال 2019 رقمی معادل 

18.2 درصد کاهش داشت .
چین 92.6 میلیون تن فوالد خام در سپتامبر 2020 تولید کرد که 
10.9 درصد افزایش نسبت به سپتامبر 2019 را از آن خود نمود. هند 
در سپتامبر 2020رقمی معادل 8.5 میلیون تن فوالد خام تولید کرد 
که در مقایسه با سپتامبر 2019، رقمی معادل 2.9 درصد کاهش 
یافت. ژاپن 6.5 میلیون تن فوالد خام در سپتامبر 2020 تولید کرد، 
تولید فوالد خام کره جنوبی در سپتامبر 2020، 5.8 میلیون تن بود 

که در مقایسه با سپتامبر 2019، 2.1 درصد افزایش داشت.
آلمان 3 میلیون تن فوالد خام در سپتامبر 2020 تولید کرد که در 
مقایسه با سپتامبر 2019 معادل 9.7 درصد کاهش داشت. ایتالیا 
در  که  کرد  تولید  در سپتامبر 2020  خام  فوالد  تن  میلیون   1.8
مقایسه با سپتامبر 2019 با کاهش 18.7 درصدی روبرو شد. اسپانیا 
0.9 میلیون تن فوالد خام در سپتامبر 2020 تولید کرد که 20.7 

درصد در مقایسه با سپتامبر 2019 کاهش داشت.
تولید در کشورهای حوزه .C.I.S رقمی معادل 8.2 میلیون تن 
در سپتامبر 2020 تخمین زده می شود، که در مقایسه با سپتامبر 
2019معادل 0.3 درصد کاهش داشت. در اوکراین 1.7 میلیون تن 
فوالد خام در سپتامبر 2020 تولید شد که 5.4 درصد در مقایسه 

سپتامبر 2019 کاهش داشت.
ایاالت متحده 5.7 میلیون تن فوالد خام در سپتامبر 2020 تولید 
کرد که نسبت به سپتامبر 2019معادل 18.5 درصد کاهش را نشان 

می دهد.

خداوند را شاکریم در سالی که  مزین به نام جهش تولید می باشد، 
پس از تالش بی وقفه متخصصان و جوانان این دیار، در شهریور 
ماه توانستیم میلگرد سایز 10 را به سبد تولید محصوالت گروه 

صنعتی شکری اضافه کنیم. 
با توجه به بازار رقابتی تولید میلگرد در ایران، سیما فوالد جهان 
افزایش  قابلیت ها،  و  منابع  بر  تمرکز  بهره وری،  ارتقاء  هدف  با 
 6 تولید  به  آزمایشی  طور  به  مشتریان،  رضایت مندی  و  تولید 

طراحی  مستلزم  امر  این  تحقق  پرداخت.  محصول  این  از  تن 
مجدد و تغییرات مهندسی در خط تولید بود، که با یاری خداوند 
و تالش مهندسین، اکنون تولید میلگرد سایز 10 به میزان 50 

تن رسیده است. 
با تالش تیم مدیریت جوان سیما فوالد جهان، کیفیت این محصول 
مطابق با استانداردهای جهانی است و این امر دستاورد بزرگی است 
نیز  و  داخلی  بازار  رقابتی  شرایط  برای  مهم  گامی  می تواند  بی نیازی از واردات محصوالت فوالدی در کشورمان ایران باشد.که 

راه انـدازی آزمایشـگاه اندازه گیـری و سـنجش مـواد اولیه در شـرکت ذوب آهن بیسـتون

ــهریور ۱۳۹۹( ــپتامبر 2۰2۰ )شـ ــام در سـ ــوالد خـ ــد فـ ــی تولیـ ــزارش جهانـ گـ

تولیـد میلگـرد سـایز ۱۰ در سـال »جهـش تولیـد« در شـرکت سـیما فـوالد جهـان

هم زمـان بـا هفتـه دفاع مقـدس، نمایشـگاهی با عنـوان »ایثار 
ادامـه دار د...« در  محـل مجتمـع جهـان فوالد غـرب با حضور 
فرماندهـان سـپاه  فرمانـدار و  امـام جمعـه محتـرم هرسـین، 

اسـتان برگـزار گردید. 
این نمایشـگاه از تاریخ 31 شـهریور در سـالن آمفی تئاتر شرکت 
جهـان فـوالد غـرب برگـزار شـد و در افتتاحیـه از خانواده هـای 
معظـم شـهدا، جانبـازان و ایثارگران شـاغل در مجموعه تجلیل 

آمد.  به عمـل 

شـایان ذکر اسـت، هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، عـالوه بر 
زنـده نگـه داشـتن یـاد و نـام شـهدا، خاطـر نشـان کـردن این 
موضـوع بـود کـه در جنـگ اقتصادی حاضـر، تولیدکننـدگان در 
حـوزه صنعـت همـان رزمنـدگان دیـروز هسـتند و با حضـور در 
عرصه تولید، پاسـدار واقعی راه مقدس شـهدا و مدافعان کشـور 

عزیزمـان ایران، محسـوب می شـوند. 
ایـن نمایشـگاه بـه مدت یـک هفته بر پا شـد و مورد اسـتقبال 

پرسـنل و بازدیدکننـدگان خارج از مجموعـه قرار گرفت. 

برگـــزاری نمایشـــگاه »ایثـــار ادامـــه دارد...« در هفتـــه دفـــاع مقـــدس

اخبــــار 



شرکت جهان فوالد غرب با در اختیار داشتن پرسنل متخصص، کارآزموده و توانمند ضمن تولید و ارائه محصولى 
باکیفیت و قابل رقابت مطابق با اسـتانداردهاي جهانى توانسـته اسـت ضمن کسـب رضایت مشـتریان 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
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شماره سوم • آبـان 1399    4گزیـده جهــان فــوالد

Bisotoun Steel Co.

گفت وگو با کارآفرین جوان مهندس جهان بین ٌشکری
رییس هیأت مدیره شرکت جهان فوالد غرب

گفت وگو

 لطفاً بفرمایید از چه سنی در حوزه صنعت شروع به کار کردید؟
دوسـتی من با کار از زمانی شـروع شـد که هنوز خواندن و نوشـتن نمی دانسـتم. من از سـنین کودکی 
و قبـل از شـروع مدرسـه، همیشـه بـه همـراه پدربزرگـم به محیـط کار می رفتـم و زمانی کـه در حال 
گذرانـدن دوران ابتدایـی بـودم، اوقـات فراغتـم را در محـل کار پدربزرگـم سـپری می کـردم. در آن زمان 
شـاید یـک دهـم یا یک بیسـتم یک نیـروی کارآمـد، توانایی کارکـردن داشـتم. اما غروب کـه به دفتر 
پدربزرگـم می رفتـم، ایشـان بـه من مبلغـی به عنوان حقوق مـی داد که برای من بسـیار ارزشـمند بود و 

باعـث ترغیب بیشـتر من بـه کار کردن می شـد. 
دوران تحصیـل در دبیرسـتان فکـر و ذهنـم ایـن بـود کـه در اوقـات فراغت به همـراه پدر و بـرادرم به 
محیـط کار بـروم. در سـن 18 سـالگی بـا جدیت، کارم شـروع شـد و تا امـروز هیچ وقت محیـط کار را 
به عنـوان یـک محیطـی که چند سـاعتی به آن جا بـروم و زمانـم را بگذرانـم ندیـده ام. می توانم بگویم 
االن یکـی از مسـائل ذهنـی مـن این اسـت که کارم تفریحم شـده، یعنـی آن قدر با محیـط کار اُنس 

گرفتـه ام کـه به عنـوان یـک تفریـح آن را می بینـم و محیـط کار بـرای من خیلی جذاب اسـت.
 حس تان از اینکه در کنار بزرگان استان نقش آفرینی می کنید چیست؟

مـا همیشـه قدم هـای بزرگمـان را با دل گرمی پیشکسـوتان و بزرگان هـر عرصه ای، می توانیـم برداریم. 
پدربـزرگ مـن جـزء پیشکسـوتان صنعت اسـتان بـوده و پدرم نیـز همین طـور. در زمانی کـه پدربزرگم 
در قیـد حیـات بودنـد، در منـزل در مـورد کار صحبـت می شـد. حتـی می توانم بگویم شـاید داسـتان 
شـب های مـن که بتوانـم بخوابم، همین موضوعـات کار بـود. در زمانی که برادرم عهده دار مسـئولیت 
کارخانـه شـد، بیشـتر مذاکـرات پدر و بـرادرم در منـزل در حیطه موضوعـات فنی و کاری بـود و من به 
صحبت هـای آن هـا بـا دقـت گوش می  دادم و همین باعث آشـنایی بیشـتر مـن با محیط کار شـد. از 

نظـر مـن تولیـد، صنعـت و اشـتغالزایی »خدمت« اسـت و از حوزه درآمـدی به آن نـگاه نمی کنم. 
در کنـار بـزرگان صنعـت کرمانشـاه بودن برای من بسـیار ارزشـمند اسـت و همـواره سـعی می کنم از 

راهنمایی هـا و تجربیـات ایـن بـزرگان بهره منـد شـوم تا بتوانـم گام های قـوی و نوینی بـردارم.
 برای رسیدن به جایگاه فعلی چه مراحلی را سپری کرده اید؟

در مسـیری کـه بـه سـمت اهداف مان طی می کنیم ممکن اسـت با هر چالشـی مواجـه گردیم. اکنون 
ابتدای مسـیری هسـتم که تازه آن را شـروع کرده ام و از هدفم عقب نشـینی نخواهم کرد و مشـتاقانه به 
اسـتقبال هـر رویـدادی می روم کـه مرا به هدف اصلی ام یعنی توسـعه واحدهای صنعتـی با دید خدمت 

و اشـتغالزایی نزدیـک کنـد و با چنین رویکردی از هیچ کوششـی دریغ نخواهم کرد. 
در ایـن دوران شـغلی، روزهـای پرهیجـان زیادی را گذرانده ام و در کل روزهای سـخت و آسـان، خاطراتی 
هسـتند بـرای ایامـی کـه پیـش رو دارم و سـخت ترین روزهـا، خاطرات شـیرینی هسـتند کـه در آینده 
توصیـف می شـود. طبـق آیـه ای از قـرآن کریـم بعد از هر سـختی، آسـانی اسـت و اگر چیـزی آخرش 

خوب نشـد، یعنـی هنوز آخر آن نرسـیده اسـت.  
شـرایط بحران، نقاط رشـد ما را می سـازد و در این شـرایط اسـت که ما می توانیم با تدبیر و برنامه ریزی 
دقیق جهش های خوبی داشـته باشـیم. از زمانی که من وارد بازار کار شـده ام، تحریم ها خیلی شـدیدتر 
و محسـوس تر شـد و کلماتـی همچون خودکفایـی، تولید ملی و اقتصـاد مقاومتی رواج بیشـتری پیدا 
کـرد. امـروزه بـا توجـه به متغیر بودن شـرایط، خـود را کاماًل آمـاده نگه داشـته ایم تا بتوانیم بـا در نظر 

گرفتن شـرایط، تصمیمات مناسـب را اتخاذ کنیم و نگذاریم تولید متوقف شـود.
 از آرزوهایتان برای کرمانشاه سربلند بگویید و اینکه اهداف بلند مدت شما چیست؟

آرزوی من این اسـت که اسـتان کرمانشـاه از صدرنشـینی بیکاری خارج شـود. من آرزوی شخصی ندارم، 
منافـع مـن، ملـی اسـت. امیـدوارم توانایـی اسـتان به حدی بـاال رود کـه از پتانسـیل های مـرزی بودن 
کرمانشـاه، به عنوان اسـتانی که بیشـترین صادرات محصوالت تولیدی را داشـته اسـت، اسـتفاده کنیم. 
صنایـع بـزرگ و مادر تأسـیس شـود، اشـتغال افزایش یابـد و بتوانیم بـه نحو احسـن در جهت خدمت، 
اقداماتـی انجـام دهیـم و ایـن اسـتان جـزء اسـتان های صنعتی سـطح یک کشـور قـرار گیـرد. همان 
طـور کـه اسـم کالن شـهر را دارد، به عنـوان یـک شـهر بـزرگ صنعتی هـم در ایران شـناخته شـود و 
فرصت هایـی کـه در 8 سـال دفـاع مقدس در جهت رشـد صنعتی و کشـاورزی از دسـت رفته اسـت، با 

گام هـای بزرگ جبـران نمائیم.
 فکر می کنید راهکار برون رفت استان و البته کشور از مشکالت اقتصادی چیست؟

پیشـنهاد مـن این اسـت کـه وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی برای رفع بیـکاری، کمیته ای تخصصی 
در اسـتان مسـتقر نمایـد و در کوتاه تریـن زمان به عنوان متولی اصلی مشـکالت را رفع کـرده و بیکاری 
ریشـه کن شـود. تغییرات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن نیز از دیگر مشـکالت می باشـد که الزم اسـت 
ارز تک نرخـی گـردد . بـازار در حـال حاضـر ثبـات نـدارد و از تولیـد و تولید کننـده فاصلـه گرفته اسـت. 
تولیـد، مثـل یک صخره شـده که به آن مـوج می خـورد. در این مرحله خیلی ها شکسـت می خورند، از 
تولیـد و اشـتغال فاصلـه می گیرنـد که الزم اسـت دولت نقش تسـهیل گری خود را به خوبـی ایفا نماید 
و قـوه قضاییـه نیـز در جهـت حفظ عدالـت و جلوگیری از تضییع حقوق شـهروندان نقـش پررنگ تری 

را ایفـا کند.
 از نظرشـما جوانـان کرمانشـاهی چـه مسـیری را بایـد رسـیدن بـه اهداف شـان پیش 

بگیرند؟
هرجوانـی بایـد الگوهای خاصـی را برای خودش تعریف کنـد و در تمام رشـته های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصـادی و سیاسـی بایـد یک مسـیر و ایدئولوژی داشـته باشـد. در هـر حرکت اقتصادی بـرای موفق 

شـدن باید 5 اصـل را مد نظر قـرار داد: 
1- هدف گذاری

2- برنامه
3- داشتن الگو برای حرکت

4- نگاه ملی گرایانه
5- درآمد

هـدف خیلـی مهـم اسـت و این که حرکـت رو به هدف انجام شـود، انسـان در این جهان هسـتی باید 
خدمت رسـانی کند.

 شـما روزانـه چند سـاعت کار می کنیـد و آیا به عنـوان مدیر یک مجموعـه صنعتی در 
جمـع کارگران نیز حضـور دارید؟

بیشـترین رشـد عقالنـی و جسـمانی مـن در زمانـی بوده اسـت کـه در کنـار گارگـران بـوده ام. بنابراین 
بیشـترین اوقاتـم را در محیـط کارگـری گذرانده ام. افتخار می کنم کـه کارگرزاده هسـتم و وقتی در کنار 
ایـن عزیـزان هسـتم، آرامـش زیادی دارم. محیط کار ما به شـکل یک خانواده بزرگ اسـت. ما همیشـه 
و در هـر سـاعتی از شـبانه روز در حـال آماده بـاش هسـتیم. هـر زمـان کـه نیـاز باشـد، در محیط کار 
حاضریـم. چـه شـب و چـه روز همـواره در حـال برنامه ریزی و طراحی های جدید هسـتیم. ما به سـاکن 
مانـدن اعتقـادی نداریـم، چـه از لحـاظ روانی و چه از لحـاظ کار و تالش. من در این 10 سـال به تجارب 

یک ضرب المثل معروف وجود دارد که می گوید: »انسان های جهان به دو دسته 
تقسیم بندی می شوند: کارآفرینان و مابقی افراد«. کارآفرینی، شکار فرصت ها و 
به معنای خلق و ایجاد یک فرصت شغلی جدید است. افراد کارآفرین آینده نگر، 
ریسک پذیر و عمل گرا هستند. زمانی که پای صحبت کارآفرینان می نشینیم، 
همواره داستانی برای روایت وجود دارد که تجربیاتی را در محتوای خود، برای 
مخاطبین به وجود می آورد. بررسی زندگی نامه ی کارآفرینان و آشنا شدن با 
سختی ها و چالش های آنان در راه رسیدن به اهداف شان، یکی از راه هایی ست 
منتهی  تجارت،  و  قهرمانان صنعت  با  جامعه  و خواص  عوام  آشنایی  به  که 
می گردد. به همین خاطر، گفت وگویی با کارآفرین جوان »مهندس جهان بین 

ُشکری« انجام دادیم:

برای پایداری چرخه صنعت کشور 
مدیریت ها را قوی تر کنیم
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ادامه سـرمقاله ارزشـمندی رسـیده ام و روز به روز در مسـیرهای جدیدتری حرکت می کنم. همیشـه جزء افتخاراتم بوده 
اسـت که توانسـته ام، در محیط کار با مشـارکت همکاران به صورت مؤثر حرکت و اهداف تعریف شـده 

نماییم. را محقق 
 از نظـر شما اصلی  ترین مؤلفه های رسیدن به موفقیت چیست؟

پایـداری و اعتقـاد در رسـیدن بـه هدف خیلی مهم اسـت، با تالش و کوشـش به سـمت هدف حرکت 
می کنیـم. بـرای موفقیت هـای بـزرگ بایـد صبـر و تـالش کـرد و در جهت مسـیرهای نویـن حرکت 
نمود. در مسـیری که گام بر می داریم، ممکن اسـت چندین بار شکسـت بخوریم. اما شکسـت مقدمه 

پیـروزی اسـت و در نهایـت موفقیت بـا تالش به دسـت می آید.
 نظرتـان در مورد تفکر پشـت میزنشـینی که در حـال حاضر تفکر غالب مـردم از ایجاد 

اشـتغال است، چیست؟
پشـت میزنشـینی، مسـئولیت پذیری و جوابگویـی دارد. برخـی فکر می کنند، پشـت میز نشسـتن کار 
سـاده و آسـانی اسـت و یـا از بقیه کارهـا مهم تر جلوه می کنـد. تمامی فعالیت های یک سـازمان مهم 
بـوده و حلقه هـای بهـم پیوسـته یـک زنجیـر می باشـد. همه مشـاغل سـازمان در جای خـود اهمیت 
ویـژه ای دارنـد. در هـر کار و هـر عنوان شـغلی کـه با تفکـر و تدبر همراه باشـد، موفقیت وجـود دارد و 

مهـم این اسـت کـه برای جامعـه مهم واقع شـویم.
 اصلی ترین محورهای توسعه ایران و البته استان کرمانشاه چه مواردی می دانید؟

بـه قـول بـزرگان، آنجـا که آگاهی هسـت، آزادی هسـت و آنجایـی که آگاهی نیسـت، آزادی نیسـت. 
اگـر در سـازمانی بخواهیـم توسـعه ایجـاد کنیـم، بایـد اصـالح را از فضاهـای آموزشـی شـروع کنیـم. 
انسـان هایی هسـتند کـه بیکارند ولی سـمت هـر کاری نمی روند. باید سیسـتم آموزشـی این موضوع 
را بـه اشـخاص تفهیـم کند که خدمت بـه جامعه و تالش در هـر موقعیت کاری مقدس اسـت و قابل 
احترام می باشـد. فضاهای دانشـگاهی باید دور از واقعیت نباشـند و ارتباط صنعت و دانشـگاه هم خیلی 
نزدیک شـود، لذا فرهنگ  سـازی کار و اشـتغال و هر تالشـی که ما را به سـمت جلو سـوق می دهد از 

محورهای توسـعه کشـور می باشد.
 پیشـنهادتان بـه مسـئولین اقتصادی کشـور بـرای بـرون رفت از ایـن اوضـاع و احوال 

چیسـت؟ اقتصادی 
تنهـا پیشـنهاد این اسـت، فکـر کنیم نفـت نداریـم و از سـایر ظرفیت ها اسـتفاده کنیم. به طـور مثال 
ظرفیت سـرمایه انسـانی، توریسـتی، گردشـگری ترانزیت هوایی و زمینی و بنادر. در هر نقطه از کشـور، 
مرزهـا و ... هدف هـای جدیـدی ایجـاد کننـد و از کوچکترین فرصت ها، بیشـترین خروجی ها را نسـبت 

بـه ایـن موضـوع بگیریم. نفـت را فراموش کنیـم و روی مباحث دیگری کار شـود.
 فکـر می کنیـد چند درصد مشـکالت کشـور بـه تحریم هـای خارجی و چنـد درصد به 

مسـائل و مدیریت هـای داخلی بـر می گردد؟
مـا در کشـور تحریم هـای خارجـی داریـم، ولـی همـه این هـا بـه انـدازه خـود تحریمی هـا بـه کشـور 
لطمـه نزده انـد. در کشـور احتکارکننـده، رانت کننده و افرادی که مفاسـد اقتصـادی دارند، به  وفـور داریم. 
برخوردهـای قـوه قضائیـه بـا این افـراد می توانـد این مشـکالت را کم کنـد. محصول ایرانـی خریداری 
کنیم و نگذاریم ارز از کشـور خارج شـود. برای پایداری چرخه صنعت کشـور مدیریت ها را قوی تر کنیم. 
ایـران مـا یـک نقطه اسـتراتژیک در دنیا بـوده و چهارراه جهان اسـت و خیلی هـا برای تفرقه انـدازی در 
ایـران برنامه ریـزی می کننـد و مـا باید یکپارچگـی و اتحاد را حفظ کنیم. در کشـور مـا الگوهای خوبی 
وجـود دارد کـه بایـد خادمین خوش نام کشـور در تمام عرصه ها، توسـط صدا و سـیما به جامعه معرفی 

شـوند. خـود تحریمی ها عملیات موریانـه ای دارد. مدیریت هـای ما باید انتقادپذیر باشـند. 
جـا دارد یـادی کنـم از »شـهید سـردار حاج قاسـم سـلیمانی« یکـی از نمادهـای مدیریتی کشـور که 
مدیـری بسـیار جهـادی و وطن دوسـت بـود. اگر همگی ما تفکرات و مکتب سـلیمانی داشـته باشـیم، 

مشـکالت مـا حل می شـود.
 آیـا مایل هسـتید که بـرای آینـده به عرصه سیاسـت کشـور، به طور مثـال نمایندگی 

مردم در مجلس شـورای اسـالمی، ورود کنید؟ 
نماینـده مـردم بـودن، بـه معنـی خدمتگـزار مـردم بودن اسـت و مـن همیـن االن افتخـار می کنم که 
خـادم مـردم غیـور کرمانشـاه هسـتم. نباید حتمـاً در عنوان و سـمت قـرار بگیریم و شـروع به خدمت 
کنیـم. مـا از کوچکترین هـا بایـد خدمت مان را شـروع کنیم. من عالقمند نیسـتم وارد سیاسـت شـوم، 
زیـرا سیاسـت موضوعـات خـود را دارد و مـن تمایـل دارم در راسـتای خدمت به کشـور عزیزم ایـران، در 

حـوزه صنعت قدم بـردارم.
 چه توصیه ای برای جوانان کرمانشاهی دارید؟

پیشـنهاد مـن ایـن اسـت که دانـش خـود را افزایش دهیـد و کار کنید. بیـکاری عامل تمـام معضالت 
و مشـکالت اسـت و فکـر نکنیـد حتمـاً بایـد در شـرایط عالی باشـید، باید جسـم و روح بـه کار عادت 
کنـد. بـا کارکـردن می توانیم شـهر و کشـور را آباد کنیم. کسـی کـه کار نمی کند به مسـیرهای دیگر 
کشـیده می شـود. کار نکردن عامل تمام معضالت اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی اسـت. کار 
را بـا برنامـه و از کوچـک شـروع کنید و مصمم به انجام شـوید. مشـکالتی که برایتان پیـش می آید را 
کنـار بزنیـد. فکـر کنیـد و فکر کنیـد در این صورت حتمـاً راهـکار را خواهید یافت، و بـه موفقیت های 

بـزرگ نائل می  شـوید. 
امیدوارم در آینده شاهد ورود بیش از پیش جوانان توانمند ایران زمین، به حوزه صنعت باشیم.

روابط  نمی رود،  انتظار  دموکرات ها  پیـروزی  با  بالشک  دموکرات ها:  پیروزی  دوم،  سـناریوی 
اقتصادی و سیاسی ایران و آمریکا بهبود چشم گیری پیدا کند. چرا که سیاست های خصمانه بین 
دو کشور در زمان ترامپ ایجاد نشده است که با رفتن او پایان یابد. مهمتر اینکه آمریکا هزینه ای 
برای فشارها و تحریم ها پرداخت نکرده، بلکه از منظر و دید منطقی به وضوح از تحریم ها و فشار بر 
ایران منافع اقتصادی فراوانی به دست آورده است. اما با این وجود برای جلب نظر مجامع جهانی، 
دولت آتی رویکرد متعادلی پیش می گیرد و در این صورت انتظار می رود، گشایش عینی در فضای 
سیاست خارجی ایران رخ دهد. شایان ذکر است دفاع دموکرات ها از برجام و تعامل با ایران بدون 
دالیل موثق امکان پذیر نبوده و بستگی به روند بهبود شاخص های اقتصادی و عملکرد دولت ایران 
در چند ماه اخیر دارد. در صورت بهبود شاخص ها، طرفداران فشار حداکثری بر ایران، بازنده خواهند 
بود و دولت آتی فرای سیاست حزبی، در رفتار سیاسی خود با ایران تجدیدنظر خواهد کرد؛ اما در 
صورت سقوط بیشتر ارزش پول کشور و افت شاخص ها در واقع خوراک الزم برای جناح تندرو و 

مخالفان ایران فراهم شده است.
سؤال اصلی برای فعاالن حوزه فوالدی این است که نتایج انتخابات سوم نوامبر آمریکا، چه تأثیری بر 
صنعت فوالد خواهد داشت؟ صنعتی که جزو مهمترین صنایع مادر بوده و رکود و رونق آن به واسطه 
وابستگی بسیاری از صنایع به آن، از جمله صنعت ساختمان، بدون شک تأثیر مستقیم و هم راستا 
با تولید ناخالص ملی کشور دارد. در سا ل های اخیر، واشنگتن تالش های زیادی جهت محروم کردن 
از درآمد ارزی صادرات فوالد کرده است که وضع تحریم ها و ممنوعیت معامله و پرداخت  ایران 
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت فوالد، از آن جمله است. شایان ذکر است که دو سوم 
فوالد تولید شده در کشور به صورت داخلی مصرف شده و صادر نمی گردد. اما همان یک سوم فوالد 
که جهت صادرات تولید می شود، سهم قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص می دهد و در 

صورت تحریم های بیشتر، تأثیر ملموسی بر اقتصاد خواهد داشت.
حقیقت امر این است که صنعت فوالد از سیاست های نادرست و دست و پاگیر داخلی ضربه های 
سنگین تری را محتمل شده، زیرا در سال های اخیر، مسیر عبور از تحریم ها تا  حدی برای صنعت فوالد 
هموار شده است. اما شیوه مواجهه با قوانین خلق الساعه در حوزه اقتصاد کشور نه آموختنی است و نه 
قابل درک. از این رو قویاً اعالم می کنم، حمایت داخلی از این صنعت و برخورد علمی و کارشناسی 
مسئولین با مشکالت اقتصادی، صرف نظر از این که چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا باشد، 

می تواند به ثبات خوبی در صنعت فوالد منجر شده و چالش ها را پشت سر بگذارد.
نکته دیگر در خصوص وجود شرایط تحریم، افزایش قیمت دالر است. با لحاظ این موضوع، از آنجا که 
قیمت فوالد و محصوالت فوالدی با نرخ دالر قیمت گذاری می شوند، افزایش دالر باعث افزایش قیمت 
محصوالت این صنعت می گردد. به طوری که می توان بیان کرد آهن و فوالد ارتباط مستقیمی با نرخ 
ارز دارند. دلیل آن هم این است که نوسانات نرخ ارز روی خرید تجهیزات، لوازم یدکی و بعضی از مواد 
اولیه اثر می گذارد و نوسان در قیمت آهن و فوالد را به وجود می آورد و تا زمانی که ثبات در نرخ ارز ایجاد 
نشود، نمی توان انتظار ثبات قیمت در بازار آهن و فوالد را داشت. در این میان سوءاستفاده ی دالالن، 
در نابسامان تر کردن شرایط موجود را نمی توان از نظر دور داشت. کامال واضح است که افزایش قیمت 
محصوالت فوالدی را نمی توان صرفا به افزایش در قیمت دالر نسبت داد، بلکه عوامل دیگری مانند 
نوسان  بازار مسکن، بورس کاال، قیمت نفت، تورم جهانی، قیمت های جهانی آهن آالت و... در این امر 

دخیل هستند. 
آنچه مسلم است فارغ از اینکه ریاست جمهوری آینده از چه حزب و گروهی باشد، نوسان های زیادی در 
بازار ارز ایران به وجود خواهد آمد که این موضوع به تنهایی برای کاهش میزان تولید کافی است. بنابراین 
نیاز به تمهیدات ویژه و اجرای سیاست های اصالحی خواهد بود. به عبارت دیگر، می بایست هوشمندانه تر 
عمل کرد. از آنجایی که مشکالت اقتصادی ایران صرفاً ناشی از تحریم ها و فشارهای آمریکا نیست 
و بیشتر به ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور برمی گردد، با روند موجود در ایران، دولت بعدی که 
کمتر از یک سال دیگر روی کار خواهد آمد، دچار چالش ها و مشکالت عدیده ای خواهد شد و بهبود 
تراز پرداخت ها و از بین رفتن رکود تورمی در دولت آتی ایران با عالمت سؤال همراه است. در حال حاضر 
اقتصاد ایران طلب می کند که دولتی فراتر از مرزبندی های سیاسی بر سر کار باشد که با جلب اعتماد و 
آراء مردم و استفاد از نیروهای توانمند، ایران را در مسیر یک سازندگی فراگیر قرار دهد که در این مسیر 
توجه به صنایع مادر اهمیت ویژه ای می یابد. صنعت مادر فوالد با توجه به گستردگی و ابعاد وسیع و 
پیوندهای پسین و پیشین با صنایع و همچنین ارز آوری قابل توجه، در صورتی که دچار رکود عمیق 
گردد، می تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور چه به صورت مستقیم، با تحریم های واردات و صادراتی و 
اعمال تعرفه های فوالد و چه غیر مستقیم با بهم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در داخل کشور وارد نماید.
مسأله مهم اینجاست که در ایران خود تحریمی و موانع بر سر راه صادرات تولید، مشکلی بس فراتر از 
تحریم های خارجی است. متأسفانه خودزنی های ایران باعث بسیاری از معضالت در صنایع، خصوصًا 
در صنعت فوالد شده که این موضوع عدم اعتماد سرمایه گذاران جدید و ناامیدی تولیدکنندگان فعلی 
را سبب شده است. همان گونه که ذکر شد، شرایط عدم اطمینان و ریسک باالی سرمایه گذاری صرفًا 

ناشی از سیاست های خارجی نبوده و عمدتاً ناشی از قوانین خلق الساعه و کارشناسی نشده است.
»امید دارم با سیاست گذاری های کارشناسی شده بتوانیم بحران های پیش رو را با سربلندی پشت 

سر بگذاریم. انشاهلل«
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تحوالت دیجیتال در دنیای امروزی با روندی صعودی در حال تحقق 
است. در صنایع مختلف شاهد افزایش نرخ به کارگیری فناوری های 
از  آنها است  بوده ایم. صنعت فوالد جهان که مهم ترین  دیجیتال 
این قاعده مستثنی نیست. با ورود به عصر انقالب صنعتی چهارم، 
بهره گیری از فناوری های دیجیتالی در این صنعت نیز رو به افزایش 

است. 
در اینجا مروری بر تحوالت دیجیتالی در حوزه صنعت فوالد خواهیم 
داشت و از آن جایی که این پیشروی در کارخانه های اروپا نهادینه شده 
است، به بحث و بررسی در این بازه می پردازیم. متن حاضر طی چند 

قسمت در بولتن گزیده جهان فوالد ارائه می گردد. 
تحول فناورانه امروزی در صنعت اروپا با هفت محرک تغییرات هدایت 

می شود:
1- تولید پیشرفته )انقالب صنعتی چهارم(

2- توسعه مواد پیشرفته
3- زنجیره تأمین پیچیده و جهانی

4- رقابت در بازار و ظرفیت مازاد
5- طراحی چرخه حیات، پیشگیری از آلودگی و بازیافت محصول

6- کربن زدایی و راندمان انرژی
7- تکمیل نیاز های مشتری. 

با این حال، دیجیتال سازی را می توان محرک اصلی پنداشت که 
مستقیما بر تولید پیشرفته اثر می گذارد و بقیه را به صورت عرضی 
تحت تأثیر قرار می دهد. در نتیجه، می توان این طور گفت که تحول 
فناورانه در صنعت اروپا با دیجیتال سازی انجام می شود، هدف اصلی 
آن افزایش کارایی و پایایی تولید به منظور کاهش پیامد های زیست 
محیطی صنعت است. این کار در صنعت مصرف انرژی مانند صنعت 
فوالد بسیار درست است. تحول دیجیتالی تولید فوالد عمدتاً مربوط 
به استفاده از فناوری  های مرتبط در فرآیند های تولید فوالد است، که 
در آن پیشرفت  های فناورانه مداوم بر دو زمینه: 1( ابزار های پیشرفته 
برای بهینه سازی کل زنجیره تولید و 2( فناوری  های خاص برای تولید 

با کربن کم متمرکز شده است.
 ،)BAT( عالوه بر این، تحلیل سند بهترین تکنیک  های در دسترس
دیجیتال سازی،  سیستم  های  کاربرد  بر  مبتنی  عمدتا  را  اطالعاتی 
برخی  در  و  فاضالب  و  آب  مدیریت  انرژی،  مدیریت  در  ویژه  به 
فرآیند های تولید در اختیار می گذارد. هدف از کاربرد BAT دستیابی 
به پیشرفت  های مداوم در بخش فوالد، به ویژه در رابطه با کیفیت، 
هزینه ها، مصرف انرژی و عملکرد زیست محیطی است. فناوری  های 
دیجیتالی با تطبیق و تلفیق آن ها با اهداف سنتی و فرآیند های جدید 

به دستیابی به  این اهداف کمک می کنند. 
دیجیتال سازی، موضوعی مهم در صنعت اروپا، با متحول ساختن 
طراحی، تولید و ساماندهی زنجیره ارزش جهانی و نیز توزیع و پرداخت 
کاالها است. فناوری  های دیجیتالی، پیاده سازی فرآیند های جدید در 
راستای کل زنجیره ارزش، از طریق تولید و فروش به خدمات، در 
رابطه با استفاده از محصول، انجام شده توسط فعالیت  های تحقیق 

و توسعه را ارتقاء می بخشند. به همین دلیل، دیجیتال سازی باید 
وظایف  و  زمینه ها  تمام  که  شود  گرفته  نظر  در  جامع  رویکردی 
پتانسیل  های  از  بتواند  تا  می دهد  قرار  پوشش  تحت  را  شرکت 
دیجیتالی بهره برداری کند و هر مرحله از زنجیره ارزش آن را آنالیز 
کند. دیجیتال سازی، صرفاً انتقال از داده ها و اسناد آنالوگ به دیجیتال 
نیست، بلکه این شبکه بندی قوی تر بین فرآیند های کسب و کار، 
ایجاد رابط  های کارآمد و تبادل و مدیریت داده  های یکپارچه است 
)بوگنر، ولکلین، شرودل و فرانکی، 2016(. طبق )کمیسیون، 2017(، 
آینده صنعت به صورت دیجیتالی خواهد بود. تحوالت دیجیتالی 
هسته انقالب صنعتی پیشرو است. برخی فناوری های توانمندسازی 
مهم )KET( با نسل جدید حس گرها، کالن داده، یادگیری ماشین، 
اینترنتی،  خدمات   ،)IoT( اشیا  اینترنت   ،)AI( مصنوعی  هوش 
مکاترونیک و رباتیک پیشرفته، رایانش ابری، امنیت سایبری، ساخت 
افزایشی، همزاد دیجیتال نشان داده می شوند. کاربرد آن ها با هدف 
دستیابی به بهینه سازی تولید، منجر به ابداع مهارت  های جدید و 
دانش جدید و نیز مدل  های جدید کسب و کار خواهد شد. این کار به 
خاطر ارتباط داخلی و همکاری بیشتر، به اشتراک گذاری منابع متعلق 
به صنایع مانند نیروگاه ها، مردم و اطالعات می تواند به صنایع تولیدی 
امکان بهبود رقابت و کارایی آن ها را بدهد. دیجیتال سازی می تواند به 
صورت مدل نو کهن اعمال شده به نیروگاه جدید باشد، اما از طرف 
دیگر، فناوری  های جدید را می توان با نیروگاه  های موجود تطبیق داد 

)بلترامینی، گوارناچی، اینتینی، و الفورجیا، 2017(.
چالش  هایی که صنایع با آن مواجه هستند عبارتند از:

• اطمینان از پاسخگویی مداوم به منظور تحقق تقاضای آتی در 
حال تغییر و تأمین امنیت موقعیت بازار؛

• حفظ رقابت از طریق فرآیند کارآمد و ساختار های هزین های با 
صرفه جویی در منابع؛

• دستیابی به سطوح باالتر کیفیت محصول؛
• به حداکثر رساندن عملکرد نیروگاه، با به حداقل رساندن تعمیر 

و نگهداری و تمدید اعتبار سرمایه کم؛
• برنامه ریزی برای تولید انعطاف پذیر با تضمین به موقع تحویل 

)رایفرشاید، 2017(.
این چالش ها را می توان از طریق ویژگی  های اصلی انقالب صنعتی 
و  افقی  ادغام  و  تعامل پذیری  واقعی،  زمان  قابلیت  مانند  چهارم، 
بدست   ICT از طریق سیستم  های تولیدی  عمودی سیستم  های 
آورد )ایبارا، گانزرین و ایگارتوا، 2018( به دست آورد. عالوه بر این، 
اثرات  نتیجه،  در  و  انعطاف پذیر  کار  به  مربوط  انعطاف پذیر  تولید 
معنادار بر محتوای نیروی کار و سازمان کار در آینده نزدیک است. 
در این راستا، مطابق با ابتکارات آموزش و یادگیری دائمی برای ارتقاء 
مهارت  های موجود آن ها، نیروی کار باید از مهارت  های خودساماندهی 

و مهارت  های چندوظیف های قوی برخودار باشد.
چهارمین انقالب صنعتی با Industry4.0 نشان داده شده، و هم 
دولت اروپا و هر یک از کشور های عضو در حال ترویج سیاست  های 

خود هستند. این اصطالح، Industry4.0، در ابتدا بر پایه نوآوری 
 )2017 )کمیسیون،  آلمان  دولت   2020 پیشرفته  فناوری  استراتژی 
در آلمان ظهور کرد. این ویژگی با گسترش سیستم  های فیزیکی 
سایبری، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کالن داده، رایانش ابری 
و ارتباطات M2M )ماشین به ماشین( مشخص می شود. پیچیدگی 
محصوالت تولید شده رو به افزایش است، و طول عمر آن ها به 
مبانی   .)2018 )توکودی،  می شود  کوتاه تر  پیچیدگی  لین  دلیل 
توسعه »انقالب صنعتی چهارم« شبکه بندی هوشمند ماشین آالت، 
 )IT( تجهیزات الکتریکی و سیستم  های پیشرفته فناوری اطالعات
بهره وری  میزان  افزایش  و  فرآیندها  بهینه سازی  اصلی  هدف  با 

زنجیره  های ایجاد ارزش است )اشتال، 2016(.
اروپا  اروپا(: »تا سال 2025،  )اتحادیه صنعت دیجیتال   DIA طبق
می تواند شاهد افزایش صنعت تولیدی خود به مقدار ناخالص به ارزش 
1/25 تریلیون یورو باشند، یا متحمل اتالف 605 میلیارد یورویی در 

ارزش افزوده قبلی شود« )اتحادیه صنعت دیجیتال اروپا، 2018(.
هوشمند،  کارخانه  های  ایجاد  پایه  بر   Industry4.0 استراتژی 
 ،CPS توسط  شده  متحول  و  یافته  ارتقاء  تولیدی  فناوری  های  با 
چهارم،  صنعتی  انقالب  در  است.  ابری  رایانش  و  اشیاء  اینترنت 
فرآیند های  با  تولیدی  در سیستم  تعبیه شده  فناوری  های  ترکیب 
تولیدی هوشمند با هدف دستیابی به عصر جدید فناوری صورت 
می گیرد. در این زمینه، ژونگ، خو، کلوتز و نیومن )ژونگ، خو، کلوتز 
و نیومن، 2017( مطالعه ای انجام دادند که در آن بر سه سیستم تولید 
مجزا در انقالب صنعتی چهارم تأکید شده و در آن هر سیستم با 
اولین  می شود.  مشخص  خود  مناسب  فرصت  های  و  چالش  های 
آن ساخت  به  است که   )IMS( تولید هوشمند  سیستم، سیستم 
هوشمند نیز گفته می شود: در این سیستم، به کارگیری فناوری ها 
و اطالعات پیشرفته تولید امکان بهینه سازی فرآیند تولید کاالها و 
خدمات را فراهم می کند. دومین محیط تولید با تکیه بر به کارگیری 
با  توانمند شده  تولید  به صورت   )SMO( تولیدی هوشمند  اشیا 
ابری  تولید  تولید اصلی  اشیا مشاهده می شود و سومین   اینترنت 
است. سیستم  های هوشمند شامل ابداع سیستم  های تولیدی رقابتی، 
پایدار، ایمن، اقتصادی و انعطاف پذیر است که می توان در داخل شبکه 
تابعی ساماندهی کرد. تولیدکنندگان در سناریو های احتمالی مختلف 

می توانند رشد درآمد را به شرح زیر ایجاد کنند:
• اتخاذ خطوط تولید انعطاف پذیرتر، ربات ها و چاپ سه بعدی به 

منظور تولید محصوالت با میزان سفارش بیشتر؛
• پیاده سازی مدل  های نوآورانه کسب و کار، مانند ماشین  هایی 

به عنوان سرویس؛
• به کارگیری واقعیت افزوده برای توسعه خدمات جدید؛

فناوری  های  از  استفاده  افزایش  برای  آن ها  اقدامات  • گسترش 
فرآیند های  و  خودکار  ربات  های  مانند  چهارم،  صنعتی  انقالب 

بهینه سازی واحد گسترده )در تولید و نگهداری(.

پیوند شفتی - مدیر روابط عمومی گروه صنعتی ُشکری

ــول دیجیتالی در  تح
صنعــت فــوالد اروپا: 
آخـرین سـناریـو 
و سـناریوی آتــی

بخش اول

ادامه در صفحه ۱5

انقالب صنعتی 4.0



شرکت سیما فوالد جهان با انتخاب 
پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا و 
اسـتفاده از تجربیات کارشناسـان 
داخلى و خارجـى و ایجاد امکانات 
آزمایشـگاهى و تحقیقاتى توانسته 
اسـت به موازات افزایش استحکام 
محصول، گام هاي مؤثري در تحول 
محصوالت و شیوه تولید در صنعت 

فوالد کشور بردارد.
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آنچه سازمان ها را در صحنه رقابت حفظ می کند و یک مزیت به 
حساب می آید، نیروی انسانی است. فرهنگ شیوه ایجاد انگیزش، 
از جمله  کارکنان  آموزش  و  افراد  به  دادن  نیرو  و  بخشیدن  توان 
عواملی است که موجب برتری سازمان می شود. لذا رفتار سازمانی 
که منشاء مهارت انسانی می باشد و به عنوان یک رشته علمی - 
پژوهشی مطرح است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در رفتار 
سازمانی اثراتی بررسی می شود که گروه ها و سیستم های سازمان 

بر رفتار فرد در درون سازمان دارند.
این رشته علمی اصواًل بر روی سه سطح رفتاری در سازمان  در 
در  سازمان،  سطح  و  گروه  سطح  فرد،  سطح  می شود:  تحقیق 
فردی،  و تصمیم گیری  ادراک  قبیل  از  به موضوعاتی  فرد  سطح 
انگیزش و در سطح گروه  ارزش ها، نگرش ها و رضایت شغلی و 
به رفتار گروهی، تیم، ارتباطات، رهبری، قدرت و سیاست، تعارض، 
مذاکره و رفتار بین گروهی و در سطح سازمان به ساختار سازمانی، 
طراحی شغل، منابع انسانی شامل سیاست ها و رویه ها و فرهنگ 
موارد  از  هریک  با  رابطه  در  است  الزم  که  می پردازد  سازمانی 
به  ادامه  در  ولیکن  گردد،  ارائه مطلب  به صورت جداگانه  مذکور 
اشاره ای سازمانی  رفتار  موضوعات  از  بخشی  به  اجمالی   صورت 

خواهیم داشت.
امری  رفتار  که  دارد  قرار  باور  این  مبنای  بر  سیستماتیک  روش 
تصادفی نیست، بلکه معلول است و در جهتی میل می کند که 
فرد )درست یا نادرست براساس منافعش( آن را باور دارد. بدیهی 
است افراد با هم متفاوت اند از نظر جنسیت، نژاد، موقعیت و... . 
لیکن افراد زمانی که در وضعیت یکسان قرار می گیرند، کارهای 
مشابهی نخواهند کرد ولی ثبات رویه منشاء رفتار همه افراد است 
که می توان این اصول یا مبانی مستمر را تشخیص داد و بدان 

وسیله تفاوت ها را برشمرد.
ثبات رویه در رفتار اهمیت بسیار زیادی دارد. زمانی که افراد در 
کنار یکدیگر و در قالب سازمان قرار می گیرند الزم است که اهداف 
و  راه ها  و  را مشخص  اهداف  باید  نمایند. پس  تأمین  را  سازمان 
وسایل رسیدن به آن ها را معین کرد و مقررات الزم را وضع نمود. 
مقررات باعث می شود که انسان بتواند به راحتی درباره رفتار دیگران 
پیش بینی کند. بنابراین می توان استدالل کرد در بیشتر موارد که 

افراد تابع نوعی نظم بوده سازمان یافته هستند.
الزم است مدیران نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاء نمایند و 
نسبت به تعیین هدف های سازمان و استراتژی و همچنین نسبت 
به ساماندهی »طراحی و تعیین ساختار سازمان که شامل اینکه 
نهایت  در  نماید  گزارش  و  انجام  چگونه  را  کاری  چه  چه کسی 

تصمیم گیری صورت پذیرد« اقدام نماید.
در رفتار سازمانی می آموزیم که باید به صورت مؤثر آموزش داد، 
چگونه نتیجه عملکرد را بازخورد نمود با چه شیوه ای تفویض اختیار 
و چگونه تیم های اثربخش به وجود آورد و چگونه می توان به نوع 
رفتار خود توجه کرد )درباره آن ژرف نگری نمود( رفتار دیگران را به 
)روابط  انسانی  مهارت های  و  داد  قرار  توجه  مورد  صورتی عمیق 
انسانی( را بهبود بخشید. باید بتوان از مهارت روابط انسانی که 

از اهمیت زیادی برخوردار است استفاده کرد و در این راستا باید:
1- نقاط قوت رفتار خود را بشناسیم؛

با  خودمان  رفتار  تطبیق  نحوه  متفاوت  موقعیت های  در   -2
دیگران را بدانیم؛

3- روابطمان را با دیگران بهبود و توسعه دهیم؛ 
4- با مدیریت استرس و تعارضات با آرامش بیشتری زندگی کنیم؛

5- رفتار دیگران را بهتر درک کنیم.
الزم است بدانیم رشته های علمی دیگر نیز در رفتار سازمانی نقش 

دارند از جمله:
روان شناسی: در نقش هایی از قبیل آموزش، ادراک، شخصیت، 
ارضای  انگیزشی،  نیروهای  نیاز،  بودن،  مؤثر  رهبری،  یادگیری، 
سنجش  عملکرد،  ارزیابی  تصمیم گیری،  فرآیندهای  شغلی، 
حالت ها و برخورد ها، روش های گزینش کارکنان، طراحی مشاغل 

و فشارهای کاری.
سازمان،  فرهنگ  گروه،  پویایی  نقش های  در  جامعه شناسی: 
ساختار و تئوری سازمان رسمی، تکنولوژی سازمانی، سلسله مراتب 

اداری، ارتباطات، قدرت، تعارض و رفتار بین گروه ها.
)یعنی  است  تحول  یا  تغییر  موضوع  اجتماعی:  روان شناسی 
شیوه اجرای طرح جدید( و کم کردن موانعی که بر سر راه پذیرش 
پدیده قرار می گیرد که شامل نقش های سنجش یا اندازه گیری، 
درک، تفهیم، تغییر دادن نگرش ها یا پنداشت ها، الگوی ارتباطی و 
راه هایی که فعالیت های گروه می تواند نیازهای فردی را تأمین کند 

و فرآیند های تصمیم گیری گروه.
مردم شناسی: کار بر روی فرهنگ ها و محیط های انسانی تا به 
تفاوت اصولی در ارزش ها و پنداشت ها و رفتار بین مردم در مناطق 

مختلف و سازمان های گوناگون پی برد. 
از شالوده و  اند  علوم سیاسی: موضوعات مورد مطالعه عبارت 
زیر بنای تعارض، توزیع قدرت و شیوه ای که افراد از قدرت به نفع 
فردی خود استفاده می کنند. سازمان یک واحد سیاسی است، اگر 
بخواهیم به صورت دقیق رفتار داخل سازمان را توجیه و پیش بینی 
نماییم باید جنبه سیاسی را هم به فرآیند تجزیه و تحلیل خود 

اضافه کنیم. 
با توجه به موارد ذکر شده کارکنان و مدیران در هر سازمان باید 
مهارت های الزم را در زمینه روابط انسانی به دست آورده و از طریق 
بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی برنامه هایی تدوین نمایند که با 
به کارگیری اصول رفتار سازمانی کارکنان و اعضاء سازمان را تشویق 
کرده و اداره نماید تا یک بار دیگر درباره آنچه که انجام می دهند، 
بیندیشند و با واگذاری امور و دادن اختیار به افراد بهبود دائمی امور 

را داشته باشند.
نداشتن مهارت های الزم در  ماندن مدیران  ناکام  دلیل  مهم ترین 
زمینه روابط انسانی است، لذا مدیران باید با این رشته علمی و سایر 
رشته های مرتبط فوق آشنایی الزم را داشته باشند و از مهارت های 
ایجاد  نمودن،  درک  کردن،  کار  در  توانایی  شامل  باالیی  انسانی 
انگیزش در فرد یا گروه بهره مند بوده تا بتوانند وظیفه هدایت و 
هماهنگی و بر انگیختن و از بین بردن تضاد بین افراد به خوبی 
ایفا نمایند و سازمان را در جهت اهداف مشخص شده حرکت دهند 
امور را در مسیر  و چنانچه انحرافی به وجود آید مجددا و سریعاً 

اصلی خود قرار دهند. 
مدیران به منظور تأمین هدف های سازمان به گونه ای باید اقدام 
نمایند که کارها به وسیله دیگران به طور صحیح و کامل انجام 
پذیرد و تصمیم بگیرند منابع چگونه تخصیص یابد و همواره در 

راستای بهبود فرآیندها با مشارکت کارکنان اقدام نمایند.
منبع: رفتار سازمانی؛ استیفن بی. رابینز

است  اجتماعی  عدالت  بشری  جامعه  موضوعات  مهم ترین  از 
به  نیز  قرآن  در  و  آن یک ضرورت محسوب شده  رعایت  که 
عنوان یکی از اهداف اصلی انبیا از آن یاد شده و به برقراری 
اصل عدالت در میان انسان ها کمک می کند. مفهوم عدالت در 
فلسفه، قرار گرفتن هر چیز در جای خود است، لذا در یک جامعه 
به قوانین و مقررات عادالنه ای نیاز است تا با همه آحاد جامعه 

به عدالت رفتار شود. 
از طرفی، عدالت را می توان از میزان رفاه افراد جامعه سنجید. 
نیازهایی که در افراد مختلف، متفاوت بوده و طیف گسترده ای 
از نیازهای اقتصادی نظیر امکانات مادی تا مسائل اجتماعی را 
در بر می گیرد. رفاه از ضروریات رسیدن به تعالی بشر محسوب 
است،  عدالت  بر  مبتنی  امور  آن  در  که  جامعه ای  در  و  شده 
از  و  فرصت ها  به  دستیابی  در  افراد  برابری  می باشد.  مشهود 
طرفی شایستگی شان در استفاده از آن در شکل گیری عدالت 

اجتماعی تأثیرگذار است.
اهمیت این موضوع تا حدی است که برای شهروندان به صورت 
یک دغدغه بوده و ارزش باالیی دارد. از جمله وظایف مسئولین 
یک جامعه پویا، می توان به ساماندهی آحاد جامعه اشاره کرد. 
به نحوی که هر یک بتوانند نقش و در نتیجه سهمی در آن چه 
در جامعه تولید می شود، داشته باشند تا بتواند عدالت اجتماعی 

را تحقق بخشد.
از دید جامعه شناختی عدالت در ارتباط با طبقات مختلف اجتماعی 
و افکار عمومی می باشد، به طوری که افراد میزان رعایت عدالت 
در حقیقت  قرار می دهند.  و قضاوت  داوری  مورد  را  جامعه  در 
افراد عدالت را از منظر میزان استحقاق شان و بهره برداری شان 
و  می نمایند  قضاوت  موجود  امکانات  و  فرصت ها  مشاغل،  از 

هنجارهایی نظیر برابری و تساوی را مد نظر قرار می دهند.
دولت در برابر مردم تکالیفی دارد که در حوزه عدالت اجتماعی 
اشاره  اموال عمومی می توان  و  توزیع مشاغل  به  به طور کلی 
درآمد  حداقل  به  مردم  دسترسی  نظیر  مواردی  کرد، همچنین 
برای داشتن یک زندگی آبرومند، پایمال نشدن حق افراد توسط 
اشخاص با نفوذ، واگذاری مشاغل به افراد متناسب با صالحیت 
ویژه  به  قومیت ها  تمامی  حقوق  رعایت  آن ها،  شایستگی  و 
به صورت یکسان  قانون  اجرای  و  استان های مرزی و محروم 
دانست  خودکفا  می توان  را  جامعه ای  جامعه.  افراد  همه  برای 
که در آن امور بر اساس اصول و قوانین مشخص پیش برود 
از این قوانین مبنای استحکام جامعه را فراهم  افراد  و پیروی 
می آورد. لذا شکل گیری جامعه بر مبنای منافع همه افراد صورت 
می گیرد و تعامل و همکاری افراد منجر به دسترسی عادالنه به 
منافعی می گردد که خارج از این اصول امکان پذیر نمی باشد، این 
اصول همان عدالت اجتماعی می باشد. این امر الزمه ی استقرار 
مردم ساالری در جامعه و بقای آن است. در کنار نفع عمومی، 
عدالت آمیزه ای از آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی می باشد.

در  بر هر جامعه  اجتماعی حاکم  و  اقتصادی، سیاسی  شرایط 
رسیدن به دیدگاه مشترکی از مفهوم عدالت اجتماعی تأثیر گذار 
و  طبقاتی  شکاف  اصالح  برای  گام هایی  است  الزم  و  است 
واقع  در  گیرد.  برخوردار صورت  کم  و  محروم  قشر  از  حمایت 
در جامعه ای که توزیع منابع و امکانات عادالنه باشد، تعامل و 
همکاری دوستانه بین افراد صورت می گیرد و در کنار پیشرفت، 

جامعه از نظم و ثبات بیشتری بهره مند می گردد.

ضــرورت تحقــق 
عدالــت اجتماعـی 
در جــامعه کنـونی
دکتر سمیه حیدری

سید مجید بطحایی

iiiiiiiiii

iiiiiiiiiiii
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سرمایه های انسـانی
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بخـش مهمی از پروسـه نگهداری از ماشـین آالت دوار صنعتی، وابسـته به بررسـی های منظـم دوره ای، 
روان کاری و هم راستاسـازی )alignment( صحیـح ماشـین آالت اسـت. هم راسـتایی بـه وضعیتـی 
اطـالق می شـود کـه مرکـز دوار دو یـا چنـد شـفت در یـک مجموعـه از ماشـین آالت، زمانـی که این 

تجهیـزات در شـرایط نرمـال بهره بـرداری می شـوند، بـا یکدیگر هم راسـتا باشـند. 
زمانـی کـه شـفت ها و یـا تسـمه ها در ماشـین آالت دوار ناهم راسـتا )misaligned( باشـند، خطـر 
بـروز توقفـات ناخواسـته و هزینه بـر به طرز چشـمگیری رشـد خواهد کرد. عدم هم راسـتایی شـفت در 
ماشـین آالت می توانـد سـبب آسـیب بـه بیرینگ هـا، آب بندهـا )mechanical seal( و کوپلینگ ها 
باشـد. همچنین می توان ریشـه بسـیاری از مشـکالت مربوط به روان کاری، مانند نشـتی روان کار در اثر 
بـروز آسـیب در آب بندهـا را در مسـأله عدم هم راسـتایی تجهیـزات، ردیابی نمود؛ در ایـن موارد تعویض 
قطعـات آسـیب دیـده مانند آب بند نمی تواند بـه عنوان یک راهکار دائمی تلقی شـود، بلکه راه درسـت 

بـرای رفـع مشـکل، حل معضل ناهم راسـتایی تجهیز اسـت.
عـدم اجـرای درسـت هم راسـتایی در ماشـین آالت میـزان تنـش را در تجهیـز بـاال خواهد بـرد، این امر 
موجـب بـه وجـود آمـدن طیـف گسـترده ای از مسـائل بالقوه می شـود کـه در بلنـد مـدت می تواند در 

عملکـرد یـک دسـتگاه خلـل ایجـاد کند. ایـن مسـائل بالقوه به شـرح ذیل می باشـند: 
• افزایـش اصطـکاک کـه به خودی خود باعـث به وجود آمـدن خوردگی در تجهیـز، افزایش مصرف 

انـرژی و نیـز افزایش احتمال شکسـت پیش از موعد تجهیزات می شـود؛
• آسیب زودرس در بیرینگ ها و آب بندهای مکانیکی؛

• آسیب های زودرس در شفت ها و کوپلینگ ها؛
• نشتی و مصرف بیش از حد روان کارها؛

• آسیب در فوندانسیون و ساختمان تجهیزات؛
• افزایش لرزش و صداهای مزاحم.

بـه طـور عـام مسـبب تقریبـاً 50 درصـد از هزینه هـای مربـوط بـه آسـیب ها در ماشـین آالت دوار، بـه 
صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم مرتبط با عدم هم راسـتایی در شفت تجهیزات اسـت. در همین راستا 
هم راسـتا کـردن صحیـح ماشـین آالت می تواند مانع بروز بسـیاری از توقفات وابسـته به ماشـین آالت 
دوار در واحدهـای صنعتـی شـود. در شـرایط چالشـی امروز که کاهـش هزینه های تولید و بهینه سـازی 
اسـتفاده از داشـته ها بیـش از پیـش پر رنگ شـده اسـت، موضـوع هم راستاسـازی تجهیزات بسـیار با 

اهمیت تـر خواهـد بود.

هم راستاسازی صحیح
بـرای اجـرای صحیـح هم راستاسـازی، ماشـین آالت بایـد در صفحـات مختصـات افقـی و عمـودی 
هم راسـتا باشـد. عـدم هم راسـتایی می توانـد بر اثـر عدم تطابـق صفحه ها به صـورت مـوازی، زاویه ای 

یـا ترکیبـی از هر دو باشـد. به طور کلـی دو نوع عدم هم راسـتایی وجود دارد: عدم هم راسـتایی موازی و 
عـدم هم راسـتایی زاویـه ای. در حالت عدم هم راسـتایی موازی، خط مرکزی دو شـفت بـا یکدیگر موازی 
هسـتند، امـا بـر یکدیگر منطبق نیسـتند. عدم هم راسـتایی مـوازی به دو زیر شـاخه عدم هم راسـتایی 

مـوازی عمودی و افقی تقسـیم می شـود. )تصویر 1(
 امـا در حالـت عـدم هم راسـتایی زاویـه ای دو محور مرکزی شـفت ها با یکدیگـر زاویه دارنـد و همدیگر 
را در یـک نقطـه قطـع می کننـد. بـه طور مشـابه، عدم هم راسـتایی زاویه ای نیـز به دو زیر شـاخه عدم 

هم راسـتایی زاویـه ای افقـی و عمودی بخش می شـود.
عـالوه بـر دو مـورد ذکر شـده فـوق، حالتی نیز تحـت عنوان لقـی پایـه )soft foot( وجـود دارد. لقی 
پایـه بـه حالتـی اطالق می شـود که یک یا چند عـدد از پایه هـای تجهیز به صورت کاماًل مسـطح بر 
روی شاسـی ننشـیند. لقـی پایـه یکی از شـایع ترین حالت های عدم هم راسـتایی اسـت. یکـی از اولین 
گام های اجرای فرآیند هم راستاسـازی بررسـی فوندانسـیون و شاسـی تجهیز و سـپس بررسـی مسـأله 
لقی پایه اسـت. راهکار رفع مشـکل لقی پایه نیز اسـتفاده از شـیم گذاری مناسـب اسـت. )تصویر 2(

یکـی دیگـر از دالیـل شـایع به وجـود آمدن عدم هم راسـتایی خـارج از مرکز بودن بیرینـگ در هوزینگ 
اسـت کـه عمومـاً بـر اثـر بـه وجـود آمـدن خوردگـی در هوزینگ بـه وجـود می آیـد. راهکار رفـع این 

مشـکل نیز تعویـض و یـا اصالح هوزینگ اسـت.

تشخیص عدم هم راستایی
روش معمـول بـرای تشـخیص عـدم هم راسـتایی، بررسـی و بازرسـی قبـل از اسـتارت و یا بـه هنگام 
نصـب تجهیـز اسـت کـه در روش اجرایـی توضیـح داده می شـود. همچنیـن روش هایـی نیـز بـرای 
تشـخیص عـدم هم راسـتایی در زمان فعالیت ماشـین آالت وجـود دارد. یکـی از این روش ها اسـتفاده از 
آنالیـز ارتعاشـات )vibration analysis( اسـت کـه به صـورت کاماًل مؤثر می تواند عدم هم راسـتایی 
را در ماشـین آالت تشـخیص دهد. در واقع آنالیز ارتعاشـات، فرآیند داده برداری از میزان و الگوی سـیگنال 
ارتعاشـات، بـه منظور تشـخیص ارتعاشـات غیر طبیعـی و ارزیابـی کیفی وضعیت کلی یک ماشـین، 
تجهیـز یا سـاختمان )structure( اسـت. برای اسـتفاده از ایـن روش به تجهیزات داده بـرداری ارتعاش 
ماشـین آالت نیـاز خواهـد بـود کـه ایـن تجهیزات شـامل سنسـورهای دقیق و حسـاس بـه ارتعاش و 
همچنیـن واحـد کنتـرل و داده بـرداری اسـت. به طـور معمول داشـتن ارتعاش بـا دامنه بـاال روی محور 
شـعاعی ماشـین آالت، در فرکانـس دو برابـر سـرعت چرخـش شـفت می توانـد از عالئـم وجـود عـدم 
هم راسـتایی موازی شـفت باشـد. به همین ترتیب داشـتن ارتعاشـات با دامنه زیاد و در فرکانس برابر با 

سـرعت چرخـش شـفت روی محـور اصلـی می تواند بیانگـر عدم هم راسـتایی زاویه ای باشـد.
روش دیگـر بـرای تشـخیص وجـود عـدم هم راسـتایی در ماشـین آالت در حـال کار، اسـتفاده از روش 
ترموگرافـی )thermography( اسـت. بـه عنوان مثال اگر دمـای کوپلینگ و همچنین بیرینگ های 
مجـاور آن نسـبت بـه سـایر المان ها به صـورت غیر طبیعـی باالتر باشـد، می تواند نشـان دهنده عدم 
هم راسـتایی باشـد. در واقع ترکیب دو روش فوق، یعنی اسـتفاده از آنالیز ارتعاشـات و ترموگرافی، ابزاری 

قدرتمنـد جهت تشـخیص عـدم هم راسـتایی خواهد بود.

روش اجرایی هم راستاسازی
یکی از روش های سـنتی هم راسـتا سـازی که هنوز هم بسـیار رایج اسـت، اسـتفاده از خط کش یا یک 
تیغـه صـاف و بازدید چشـمی اسـت. بـه این صـورت که خط کـش را روی دو لبه شـفت یـا کوپلینگ 
گذاشـته و توسـط بازدید چشـمی میزان عدم هم راسـتایی را بررسـی می کنند. اگرچه این روش ابتدایی 
بـرای اجـرای هم راسـتایی، مزیـت سـریع بـودن و سـادگی را دارد اما به طور بالقـوه دارای خطـای زیادی 
اسـت و همچنیـن میـزان دقیـق و اندازه گیـری شـده ای از فرآینـد هم راستاسـازی را کـه امـروزه جـزو 

اسـتاندارد مـورد نیاز ماشـین آالت اسـت، به مـا نمی دهد.
یکـی دیگـر از روش هـای سـنتی اسـتفاده از سـاعت اندیکاتـور اسـت. اگرچـه سـاعت اندیکاتـور دقت 
باالتـری را نسـبت بـه روش اول ارائه می دهد، اما دو مشـکل بسـیار مهم را نیز به همـراه دارد. اول این 
که اسـتفاده از سـاعت اندیکاتور برای اجرای هم راسـتا سـازی نیازمند دانش و تجربه فنی زیادی اسـت 
و دوم این که پیاده سـازی هم راستاسـازی توسـط سـاعت اندیکاتور فرآیندی بسـیار زمان بر اسـت. عالوه 
بـر دو مـورد ذکر شـده، سـاعت اندیکاتـور نمی توانـد به صـورت همزمان تغییـرات اعمال شـده جهت 
هم راسـتا سـازی را بـه ما نشـان دهـد، یعنی پس از هـر مرحلـه از اجرای تغییـرات، نیاز بـه اندازه گیری 

مجدد توسـط سـاعت اندیکاتور وجود خواهد داشـت.
امـا روش سـوم اسـتفاده از تجهیـزات اندازه گیـری لیزری اسـت کـه به صورت عـام دارای مزایای سـریع 

فنــاوری

یزدان جلیلیان - دفتر فنی تولید شرکت ذوب آهن بیستون

 

 

  
تصویر soft foot -2 یا لقی پایه تصویر ۱- عدم هم راستایی موازی و زاویه ای
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امـروزه قسـمت عمـده تولید فوالد دنیـا، اختصاص بـه دو روش 
کـوره بلنـد - کنورتـور )BF/BOF( و احیـای مسـتقیم ذوب 
)DR/EAF( دارد، کـه روش دوم به طـور قابـل مالحظـه ای در 
حـال توسـعه و پیشـرفت اسـت. فرآینـد تولیـد فـوالد بـر پایـه 
احیـای مسـتقیم- ذوب الکتریکی شـامل دو مرحلـه تولید آهن 
اسـفنجی )DRI( و سـپس تبدیـل آن بـه فوالد در کـوره قوس 
الکتریکـی یـا کوره القایی اسـت. آهن اسـفنجی معمـوال دارای 
حـدود نـود درصـد آهن فلزی اسـت که میـل زیادی بـه ترکیب 
بـا اکسـیژن دارد و از طرفـی سـطح ویـژه بسـیار باالیـی دارد 
کـه اکسیداسـیون مجـدد )خـود سـوزی( آن را تشـدید می کند. 
بنابرایـن در فاصلـه تولید تـا مصرف، خطر اکسیداسـیون مجدد 
آهن اسـفنجی همـواره وجـود دارد. این پدیـده در توده های آهن 
اسـفنجی در حیـن حمـل و نقل بر نـوار نقاله هـا در کارخانه، در 
حیـن حمـل و نقل در مسـیرهای طوالنی توسـط کامیـون، راه 
آهـن و کشـتی و همچنین در حیـن ذخیره سـازی آن در انبارها 
و سـیلوها ممکن اسـت رخ دهد. خودسـوزی آهن اسـفنجی که 
بـا احتـراق و سـوختن آن همـراه اسـت باعـث بروز مشـکالتی 
از قبیـل بـه هـدر رفتـن آن، توقـف و کاهـش تولیـد، صدمـه 
دیـدن وسـایل حمـل و نقل و ذخیره سـازی و خسـارات فـراوان 

دیگـری می گـردد. تحقیقات نشـان می دهد، یکـی از مهم ترین 
عوامـل مؤثر بر اکسـایش مجدد و خود سـوزی آهن اسـفنجی، 
خصوصیـات مواد مصرفی در تولید آن اسـت، کـه در این زمینه 
تاکنـون تحقیـق پایه ای در خصـوص ایجاد ارتبـاط بین خواص 
مـواد اولیه و رفتار اکسیداسـیون آهن اسـفنجی صـورت نگرفته 

است. 
مهم تریـن دالیلی کـه باعث خودسـوزی آهن اسـفنجی می گردد 

به شـرح زیر می باشـد: 
1- رفتـار اکسیداسـیون مجـدد و خودسـوزی آهـن اسـفنجی 
بـه خصوصیـات آن بویـژه ترکیب شـیمیایی، تخلخـل و توزیع 
تخلخـل وابسـته اسـت کـه این مـوارد عمدتاً وابسـته بـه مواد 

اولیـه مصرفـی در تولید آن اسـت.
2- آهـن اسـفنجی تولیـدی از سـنگ آهن هـای با عیـار پایین 
بخاطـر داشـتن درصـد گانـگ بـاال دارای دمای خودسـوزی باال 
بوده و همچنین این نوع آهن اسـفنجی سـرعت اکسیداسـیون 
اولیـه بـاال و حساسـیت زیـاد بـه اشـتعال، پـس از رسـیدن بـه 

دمای خودسـوزی دارد.
3- دمـای خودسـوزی: بـر اسـاس تحقیقـات انجام شـده درباره 
اکسیداسـیون آهـن اسـفنجی، یـک دمـای بحرانی وجـود دارد 

کـه در پایین تـر از این دما سـرعت اکسیداسـیون مجدد بسـیار 
پاییـن اسـت ولـی بـه محض رسـیدن به دمـای باالتر سـرعت 
دمـای  را  دمـا  ایـن  می یابـد؛  افزایـش  بشـدت  اکسیداسـیون 

خودسـوزی آهـن اسـفنجی می نامنـد.
4- آهـن اسـفنجی حاصل از سـنگ آهن های هماتیتی نسـبت 
مگنتیتـی  آهن هـای  سـنگ  از  حاصـل  اسـفنجی  آهـن  بـه 
بـا خـواص مشـابه )تخلخـل، درصـد گانـگ و...( دارای دمـای 
خودسـوزی باالتری اسـت. همچنین در این نوع آهن اسـفنجی 
سـرعت اکسـایش مرحلـه اول کند و حساسـیت به خودسـوزی 

کم تـر اسـت.
5- آهـن اسـفنجی تولیـدی از سـنگ آهن هـای با گوگـرد باال 
بـه خاطـر تأثیـر حـذف گوگـرد در مرحله پخـت گندله بـر روی 
تخلخـل اکسـایش مرحلـه اول سـریع و در نتیجـه حساسـیت 
بـه خودسـوزی باالیـی دارد. دراین رابطـه مقدار گوگـرد در کانی 

)پیریـت یاپیروتیـت( و توزیـع ایـن فاز بسـیار مهم اسـت.
6- هـر چقـدر آهـک مصرفـی در تولیـد گندلـه بیشـتر باشـد، 
بخاطـر ایجـاد تخلخـل پیوسـته در آهـن اسـفنجی تولیـدی ، 
حساسـیت ایـن ماده بـه اکسـایش مجـدد و خودسـوزی زیادتر 

بود. خواهـد 

یـــــــل  ال د
خودســــوزی 
آهـن اســفنجی
مهرداد هادی زاده- کارشناس پروژه شرکت ذوب آهن بیستون

بـودن، دقـت بـاال، سـهولت اسـتفاده و تنها نیـاز به یک بـار داده بـرداری هسـتند. این تجهیـزات دقت 
بسـیار باالتـری نسـبت به روش هـای قبلی دارنـد و همچنین نیازی بـه تخصص باال جهت اسـتفاده 
صحیح را ندارند. تجهیزات هم راستاسـازی لیزری از دو یونیت فرسـتنده و گیرنده دقیق لیزری تشـکیل 
شـده اند کـه هـر یونیـت روی یکـی از شـفت ها نصـب می شـود. اندازه گیری هـای انجـام شـده نیز به 
صـورت هـم زمـان روی نمایشـگر گرافیکـی قابل مشـاهده خواهد بود. ایـن تجهیزات عمومـاً توانایی 
ذخیره سـازی داده هـا و همچنیـن مستندسـازی جهـت مقایسـه نتایـج نسـبت بـه نتایـج آینـده را نیز 
دارا هسـتند. تجهیـزات پیشـرفته تری نیـز وجـود دارنـد که توانایـی تصویربـرداری از تجهیـزات جهت 
ثبـت وضعیـت ظاهری تجهیز مانند سـطح روغـن موجود در ماشـین آالت، نشـتی روان کارها، وضعیت 
بولت هـای اسـتراکچر ماشـین آالت، خوردگی قطعـات و غیـره را در پایـگاه داده خود دارنـد. )تصویر 3(

حفظ هم راستایی
زمانـی کـه عـدم هم راسـتایی، شناسـایی، تحلیـل و اصـالح شـد، تدویـن یک برنامـه بـرای نگهداری 
هم راسـتایی بسـیار با اهمیت اسـت. یکی از بخش های این برنامه، نگهداری، بررسـی منظم وضعیت 
هم راسـتایی ماشـین آالت و همچنیـن ثبت داده هاسـت. همچنیـن در زمان نیاز به تعمیـر و جابجایی، 

بایـد داده هـای مربـوط بـه وضعیت تجهیـز جهت نصـب مجدد، به صورت مسـتند ثبـت گردد.

زمان های بازرسی
عوامل زیادی در جابجایی ماشین آالت دوار دخیل 
هسـتند. به عنوان مثـال الکتروموتورها عموماً در 
زمـان راه اندازی یک شـوک شـدید را به سیسـتم 
تحمیـل می کننـد، که ایـن ضربـه می تواند هم 
باعـث جابجایی تجهیـزات و ماشـین آالت و هم 
باعث آسـیب به شاسـی و فوندانسیون تجهیزات 
شـود، کـه این عوامـل به خـودی خـود می تواند 
بـه مرور باعـث به وجـود آمدن عدم هم راسـتایی 
شـوند. همچنیـن عوامل دیگـری مانند شـرایط 
محیطـی و تغییـرات دمایـی که بر اثـر تغییرات 

فصلـی و یـا شـرایط بهره بـرداری ماشـین به وجـود می آینـد، می تواننـد باعـث بـه وجـود آمـدن عـدم 
هم راسـتایی شـوند کـه البتـه دسـته دوم در زمـان طوالنی تـری باعث بروز مشـکالت خواهند شـد.

به طـور عـام توصیـه می شـود کـه ماشـین آالت دوار تـازه نصـب شـده، پـس از بهره بـرداری هـر سـه 
تـا شـش مـاه از نظـر هم راسـتایی بررسـی شـوند و سـپس بـر اسـاس داده برداری هـا طی یـک یا دو 
بررسـی اول، بازه هـای بازدیـد بعـدی تنظیم شـوند. به طـور میانگین نیز می توان بررسـی هم راسـتایی 

ماشـین آالت را بـه صورت سـالیانه در نظـر گرفت.

میزان سرمایه گذاری
کارشناسـان حـوزه تعمیـر و نگهـداری عموما پیشـنهاد می کنند که میزان سـرمایه گذاری سـاالنه روی 
تجهیـزات پایـش وضعیـت و همچنیـن آمـوزش در ایـن زمینـه به میـزان یـک درصـد از قیمت کل 
ماشـین آالت دوار واحـد صنعتی باشـد. به عنوان مثـال در یک واحد صنعتی کـه ارزش ریالی مجموعه 
ماشـین آالت دوار آن شـامل الکتروموتورهـا، گیربکس هـا، پمپ ها، فن هـا و غیره به میـزان 50 میلیارد 
ریـال باشـد، سـرمایه گذاری روی تجهیـزات االیمنـت و پایـش ارتعاشـات به میـزان 500 میلیـون ریال 

کامـاًل منطقی خواهـد بود.
در نهایـت بـا بهره گیری از الگوهای فوق و پیاده سـازی هم راسـتایی ماشـین آالت، کـه عملیاتی نمودن 

آن هـا نیز دور از دسـترس نیسـت، می تـوان جلوی بـروز هزینه های گزاف سـالیانه را گرفت.

 

  

تصویر ۳- انواع روش های هم راستاسازی
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ساختار یکپارچه تولید محتوا
عنـوان  بـه  صنعتـی  هلدینگ هـای  در  همیشـه  کـه  آنچـه 
قرارگرفتـن  به شـمار مـی رود،  نیـاز  برجسـته و مـورد  ضـرورت 
چکیـده اطالعـات بـه صـورت داشـبورد گرافیکـی قابل اسـتناد 
بـرای مدیـران در تصمیم گیری هـای روزانـه و دراز مـدت اسـت. 
حامل هـای  مدیریـت  ماننـد  یکپارچـه  سـاختارهای  کـه  ایـن 
انـرژی، مدیریـت مالـی، مدیریـت فرآیندهـای تولیـد، مدیریـت 
منابـع انسـانی و طراحـی اتوماسـیون روال هـای اداری تـا چـه 
انـدازه جواب گـوی نیازهـای کوتاه مـدت و دراز مـدت سـازمانی 
اسـت، یکـی از دغدغه هـای مدیریـت نرم افـزار در دپارتمان هـای 
فنـاوری اطالعـات محسـوب می شـود. از ایـن رو اسـتانداردهای 
انتخـاب نرم افـزار، تغییـر چشـم گیری در ایـن نوع پیاده سـازی ها 
را شـامل می شـود. شایسـته اسـت از یـک راهـکار نرم افـزاری 
یکپارچـه کـه تمامی سـاختارهای ذکر شـده را شـامل می شـود، 
بـر اسـاس بانک هـای اطالعاتی مشـترک اسـتفاده شـود. گرچه 
در  را  اطالعاتـی  بانک هـای  شـدن  حجیـم  یکپارچگـی،  ایـن 
پـی دارد و روال هـای اشـکال زدایی نرم افـزار را بـا مشـکالتی 
بـه همـان انـدازه بـزرگ مواجـه می کنـد. امـا ایـن مطلـوب که 
خروجی هـای یکپارچـه بر اسـاس اطالعـات مالی، تولیـد، اداری 
و مدیریـت انـرژی بـا سـرعت بیشـتری قابـل تهیـه بـوده و بـا 
سـرعت بیشـتری پـردازش، گزارش و بـا داشـبوردهای تحت وب 
در دسـترس مدیـران قـرار می گیـرد، به قـدری وسوسـه برانگیز 
و مـورد نیـاز اسـت که می تواند به سـایر مشـکالت فایق شـود، 
امـا همان طـور کـه قبـاًل ذکـر شـد، طراحـی یـک زیر سـاخت 
یکپارچـه و کارآمـد، ضـرورت اجتناب ناپذیـر ایـن نـوع طراحـی 

ست. ا
اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  حـوزه  نیازهـای  سـازمان دهی 
شـرکت های زیـر مجموعـه هلدینگ هـای صنعتـی، به مـرور بـا 
توسـعه آنهـا شـکل های جدیـد و پیچیده تری به خـود می گیرد. 
یـک مثـال قابل لمـس در ایـن خصـوص، کنترل تردد پرسـنل 
در ایـن مجموعه هاسـت کـه ترکیبـی از سـخت افزارهای کنترل 
تـردد بـا پارامترهـای بیومتریـک و نرم افزارهـای بـا انعطاف الزم 
بـرای قواعـد مختـص بـه هـر شـیفت کاری و برای هر شـرکت 
زیـر مجموعـه سـاختار هلدینگـی کامـاًل اختصاصـی اسـت. به 
همیـن دلیل از دید سـخت افـزاری، به،طور معمـول پارامترهای 
بیومتریـک مـورد اسـتفاده فعلـی، دیگر قابل اسـتناد نیسـت. به 
عنوان مثال، اگر اثر انگشـت پرسـنل دچار آسـیب شـده و قابل 
اسـتفاده نباشـد، در ایـن مواقـع ضـرورت جایگزینـی پارامترهای 

َمـد  جدیـد  سـخت افزارهای  از  اسـتفاده  بـا  جدیـد  بیومتریـک 
نظـر قـرار می گیـرد. در خصـوص نرم افزارهـای کنتـرل تـردد، 
پشـتیبانی از تغییـرات دیگـر بـه سـادگی تغییـرات سـخت افزار 
نیسـت و بایـد انعطـاف الزم در نرم افـزار دیـده شـود، کـه بطور 
معمـول در نرم افزارهـای تجـاری تولیـد شـده ایـن انعطـاف یـا 
به عنـوان  شـده  مطـرح  مـوارد  پاسـخگوی  یـا  و  نـدارد  وجـود 
نیازهـای مختـص بـه شـرکت های زیـر مجموعه نیسـت. حال 
اگـر نرم افزارهـای کنتـرل تـردد بـه صـورت بخشـی از نرم افـزار 
راهـکار یکپارچـه بـرای سـازمان در نظر گرفته شـده باشـد، تیم 
طراحـی و توسـعه نرم افـزار همیشـه پاسـخ گوی نیازهایـی کـه 
به صـورت ضـرورت بومـی بـرای سـازمان هسـتند، بـوده و بـه 
سـرعت تغییـرات الزم را در ایـن بخـش از نرم افـزار هماهنگ با 

سـایر بخش هـای نرم افـزار انجـام خواهـد داد.
بـه مـوازات ایجـاد نیازهـای جدیـد در حـوزه ارتباطـات و فناوری 
هلدینگ هـای  مجموعـه  زیـر  شـرکت های  بـرای  اطالعـات 
صنعتـی، راهکارهـای یکپارچـه هـم بـه مـرور توسـعه یافتـه و 
شـکل تکامـل یافته تـری بـه خـود می گیرنـد کـه برآینـد آن، 
درون  محتـوای  تولیـد  یکپارچـه  سـاختار  یـک  شـکل گیری 
سـازمانی بـا خروجی های کامـاًل سـاختار یافته، بـرای گروه های 
کاری مختلـف خواهـد بـود. ایـن سـاختار بـه دلیـل وابسـتگی 
اجـزای تولیـد محتـوا، بـه مـرور نیـاز بـه راهکارهـای صنعتـی 
سـخت افـزاری پیچیـده ای خواهـد داشـت. فرآیندهـای تولیـد 
کـه امـروزه بـا اتوماسـیون صنعتـی عجیـن شـده، بایـد بتوانند 
خروجی هـای متناسـبی را بـا پروتکل های اسـتاندارد ارائـه کنند.
کـه  عملکـردی  اصلـی  شـالوده  می توانـد  خروجی هـا  ایـن 
به عنـوان تولیـد محصـول شـناخته می شـود را برای گـزارش در 
راهـکار یکپارچـه سـازمانی تشـکیل دهـد. ایـن که بـرای تولید 
محصـول نهایـی در هـر لحظـه چه مقـدار از حامل هـای انرژی 
مصرف شـده، میـزان تولیـد در هـر مقیـاس زمانـی مشـخص 
چه مقـدار بـوده، در چـه زمان هایـی تولیـد متوقـف شـده، دالیل 
فنـی ایـن توقـف چه بـوده، هشـدارهای ارسـال شـده در حیـن 
تولیـد از کـدام بخش هـا ارسـال شـده، همـه و همـه از طریـق 
اتوماسـیون مـدرن صنعتی قابل اسـتخراج و اسـتفاده بـوده و به 
عنـوان اطالعـات ورودی برای یک سیسـتم یکپارچـه نرم افزاری 

قابل حصـول اسـت. 
موضـوع بسـیار مهـم تعمیـر و نگهـداری ماشـین آالت صنعتی 
بـه عنـوان بخـش الینفـک سـاختارهای نرم افـزاری یکپارچه مد 
نظـر بـوده و بایـد بـا ظرافـت بسـیار زیـادی بـه صـورت یـک 

نرم افـزار  بخش هـای  سـایر  بـا  ارتبـاط  در  کارآمـد،  نرم افـزار 
یکپارچـه عمـل کنـد. این پروسـه در بقـای بهینه ماشـین آالت 
صنعتـی کـه سـرمایه های بـا ارزش بسـیار زیـاد بـرای تولیـد 

محصـول هسـتند، نقـش بسـیار کلیـدی را ایفـا می کنـد.
حکـم  بخش هـا،  تمـام  در  سـازمانی  شـده  آرشـیو  مسـتندات 
حافظـه هوشـمند و همیشـه بیـدار سـازمان را دارنـد. در تمامی 
ارکان تعمیـر و نگهـداری ماشـین آالت و دسـتگاه های صنعتـی 
مراجعـه مـداوم بـه ایـن مسـتندات از پیـش نیازهـای غیرقابـل 
چشـم پوشـی اسـت. چـرا کـه بـدون یـک آرشـیو الکترونیکی 
از  اسـتفاده  امـکان  نرم افزارهـا،  سـایر  بـا  یکپارچـه  و  متصـل 
مسـتندات تعمیـر و نگهـداری و سـایر موضوعات عمـاًل مقدور 

بود.  نخواهـد 
اگـر بخواهیم کمی بیشـتر به نیازهای مقولـه تعمیر و نگهداری 
بپردازیـم، ذکـر این نکته ضروری اسـت کـه نرم افزارهـای تعمیر 
و نگهـداری بـا اعـالم هشـدارهای زمان بندی شـده، بـرای انجام 
افزایـش  باعـث  چشـمگیری  طـرز  بـه  دوره ای  سـرویس های 
طـول عمـر ماشـین آالت و ادوات صنعتـی می شـوند کـه بـه  
عنـوان بخشـی از یک راهـکار یکپارچـه سـازمانی، گزارش های 
از ایـن نرم افزارهـا می توانـد منجـر بـه  خروجـی تولیـد شـده 
یـک  شـده  تضمیـن  آینـده  در  تصمیمـات  هوشـمندانه ترین 

باشـد.  مجموعـه صنعتی 
تمامـی مـوارد ذکـر شـده در ابتـدا، ادامـه و انتهـای خـود بـا 
تصمیم گیری هـای مالـی، بـه سـرانجامی مطلوب در سرنوشـت 
یـک سـازمان خواهند رسـید. این بدین معنا اسـت کـه محتوای 
ارزشـمندی کـه در هـر یـک از نرم افزارهـای یکپارچـه تولیـد 
می شـود با ترجمـه به اطالعات مالی، سرنوشـت یـک مجموعه 
را رقـم خواهنـد زد. ایـن مفهوم یعنـی نیاز بـه هماهنگی کامل 
یـک نرم افـزار کارآمد مالـی که با سـاختار یکپارچـه نرم افزارهای 
سـازمانی عجیـن شـده و بـا اسـتفاده از بانک هـای اطالعاتـی 
مشـترک بـه طـور مـداوم راه گشـای تصمیم هـای مالـی یـک 

است. سـازمان 
بـرای ملموس تـر شـدن ایـن موضـوع می تـوان بـه ذکـر ایـن 
مـوارد اشـاره کـرد کـه اطالعـات تبدیل شـده بـه زبـان مالی از 
هـر مقیـاس تولیـد با توجـه بـه پارامترهای بسـیار زیـاد دخیل 
در ایـن فرآینـد، چـه بازدهـی را نشـان می دهد و راه هـای کنترل 

و بهینـه کـردن ایـن فرآیندهـا نیـاز به چـه تغییراتـی دارد. 

ادامه این مطلب را می توانید در شماره بعدی بخوانید.

فنــاوری

ضرورت هـای مدیریـت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در هلدینگ هـای صنعتی
بخش دوم

سامان سلطانیان - مدیر انفورماتیک
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شرکت حمل و نقل جهــان بار فوالد با شماره ثبتى 319 به عنوان یکى از شرکت هاي پویا و پیشرو 
در زمینه جابه جایى کاال و خدمات حمل و نقل جاده اي با کادري مجرب و پشتوانه اي از تجارب علمى 
و عملـى و بـا اسـتفاده از کامیون هاي مجهـز و مدرن و بکارگیري رانندگان معتمد و مجرب توانسـته 

است، زمینه رضایت و اطمینان خاطر مشتریان گرانمایه را فراهم نماید.
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مهنــدسی معکــوس قطعـات صـنعتی و 
نگاهی بـه قطعات سـاخته شـده بـا ایـن روش

در مجتـمع ذوب آهـن بیسـتون

مهنــدسی معکــوس قطعـات صـنعتی و 
نگاهی بـه قطعات سـاخته شـده بـا ایـن روش

در مجتـمع ذوب آهـن بیسـتون
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  اليل استفاده از مهندسي معكوس:د

  .معكوس قطعات صنعتي وجود دارد مهندسي از استفاده براي زيادي داليل
  مثال: عنوان به

 هاي اجرايي دردسترس نباشد.و نقشه كافي و مستندات باشد نشده پشتيباني كافي اندازه به اصلي طرح اگر 
 توليد و فرايند ساخت در حال حاضر دسترس نباشد روش. 
 بــراي  الزامــات از برخــي امــا نــد،كنمــي توليــد محصــولي يــا و نــدارد وجــود اصــلي ديگــر توليدكننــده موارد، برخي در

 .استمانده باقي محصول آن استفاده از
 نيست موجود تأميني منبع آن هيچ براي كه ديده،آسيب يا فرسوده اجزاي مورد در.  
 منســوخ مــواد روزرســانيبــه يــا يــدكي كمبــود قطعــات دليــل بــه محصــول، هــايويژگــي يــا و عملكــرد بهبــود بــراي 

   .شده
  :و روش كار مراحل كلي

 ارائه دهد. را ما نيازي و خدمت مورد دكاربر دقيقاً هككنيم انتخاب محصولي  بايد ما در مرحله نخست . 1
 ناليز عملكرد و تحليــل مكانيســم حركتــي سيســتم (بــه ايــن معنــي كــه مــا متوجــه ايــن شــويم كــه سيســتم دقيقــاًآ . 2

 .دهد)رفتاري جهت عملكرد صحيح انجام مي هچ
ممكــن اســت بصــورت تخريبــي   د،ز مهــم تــرين مراحــل مهندســي معكــوس مــي باشــكــه ا دمونتاژ قطعه يــا دســتگاه . 3

ــود ــام ش ــي انج ــر تخريب ــا غي ــانبهتراســت در .ي ــورت امك ــام ص ــي انج ــورت غيرتخريب ــرد بص ــم و  .گي ــات مه جزيي
نــي در اشــود كــه منجــر بــه مشــكالت فراوضــروري ايــن مرحلــه گــاهي اوقــات از طــرف طــراح ناديــده گرفتــه مــي

 خواهد شد. دمرحله بع
(انتخــاب متريــال مناســب بــا  مشــخص شــود محصــول جــنس تــك تــك قطعــاتاً دقيقــ ،بايــدكه ناليز مواد و متريال آ . 4

  .كمك گيري از كتاب كليد فوالد)

 مهندسي معكوس
نمونه قطعه يا 

 دستگاه
 قطعه دمونتاژ

  برداري و اندازه
 اسكچ دستي

جهت دستيابي يز آنال
 ييبه تركيب شيميا

افزارهاي تهيه نقشه ساخت با نرم
solid  ا يcatia 

بيني مراحلپيش
ساخت با امكانات 

 موجود

ساخت قطعه  مورد 
  نظر

تحليل استاتيكي و ديناميكي با 
 catia يا  solidافزارهاي نرم

  ييكنترل قطعه نها

یک قول معروف هست که می گوید چرخ را نباید دوباره اختراع کرد. گاهی اوقات به قطعه یا مکانیزم 
یا هر وسیله صنعتی نیاز پیدا می کنیم که قباًل توسط دیگری طراحی و تولید شده است. بهترین راه 

برای بومی سازی و یا کسب دانش ساخت آن قطعه، مهندسی معکوس است .
در این تحقیق سعی براین شده است که به معرفی کامل فرآیند مهندسی معکوس بپردازیم و به 

پاسخ این پرسش که »آن ها چگونه این کار را انجام داده اند؟« دست پیدا کنیم.
استفاده از روش مهندسی معکوس از قرن ها پیش متداول بوده و در دهه های اخیر به خصوص در 
کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، که می تواند روشی کارآمد باشد، رواج جهانی یافته است. 
از جمله کشورهایی که توانسته با استفاده از این روش، خالء فناوری موجود بین خود و کشورهای 

صنعتی پیشرفته را پرکند، کشورهای شرق آسیا و سرآمد آن ها کشور ژاپن است.
فنی  دانش  کسب  برای  روش ها  از  مجموعه ای  به عنوان  معکوس  مهندسی  از  اخیر  تحقیات  در 
و  نرم افزاری  دوشکل  به  می تواند  محصول  این  که  شده است  اشاره  محصول  مطالعه  اساس  بر 
دیده  بیشتر  نرم افزار  زمینه مهندسی معکوس  در  تحقیقات  اخیر  در سال های  باشد.  سخت افزاری 

 شده است.
در ایران هم به دنبال تحریم های اقتصادی، از روش مهندسی معکوس به عنوان یک روش موفق 

برای پاسخگویی به نیازهای اساسی صنعت استفاده شده است.
تعریف مهندسی معکوس

مهندسی معکوس )Revers Engineer( به علمی گفته می شود که از پاسخ به سؤال می رسد و 
در واقع فرآیند کشف اصول تکنولوژیکی یک دستگاه، قطعه یا یک سیستم می باشد که از طریق 
تجزیه و تحلیل ساختار و عملکرد آن حاصل می شود. پس مي توان گفت که مهندسي معکوس 
 Product( با کاال آغاز مي شود و به فرایند طراحي مي رسد و این دقیقًا مخالف مسیر روش تولید
Definition Statement = PDS( است و به همین علت آن را مهندسي معکوس نامیده  اند. به 

وسیله این روش بیشترین اطالعات ممکن درباره  ایده هاي مختلف طراحي که براي تولید یک کاال 
استفاده مي شود، بدست مي آید. بدین وسیله هم مي توان کاال را دوباره تولید کرد و هم مي توان از 
ایده هاي مفید آن براي تولید کاالیي جدید بهره برد. همین امر باعث شده که مهندسي معکوس 
به یکي از شاخه هاي مهم مهندسي تبدیل گردد و همواره نگاه ها به سوي تولیدات وارد شده به 

بازار جلب شود.
دالیل استفاده از مهندسی معکوس

دالیل زیادی برای استفاده از مهندسی معکوس قطعات صنعتی وجود دارد. به عنوان مثال:
اجرایی  نقشه های  و  کافی  مستندات  و  باشد  نشده  پشتیبانی  کافی  اندازه  به  اصلی  طرح  اگر   •

دردسترس نباشد.
• روش تولید و فرآیند ساخت در حال حاضر دسترس نباشد.

• در برخی موارد، تولیدکننده اصلی دیگر وجود ندارد و یا محصولی تولید نمی کند، اما برخی از 
الزامات برای استفاده از آن محصول باقی مانده  است.

• در مورد اجزای فرسوده یا آسیب دیده، که برای آن هیچ منبع تأمینی موجود نیست. 

• برای بهبود عملکرد و یا ویژگی های محصول، به دلیل کمبود قطعات یدکی یا به روزرسانی مواد 
منسوخ شده. 

مراحل کلی و روش کار
1. در مرحله نخست ما باید محصولی انتخاب کنیم که دقیقًا کاربردی و خدمت مورد نیاز ما را 

ارائه دهد.
این معنی که ما متوجه این شویم که  آنالیز عملکرد و تحلیل مکانیسم حرکتی سیستم )به   .2

سیستم دقیقًا چه رفتاری جهت عملکرد صحیح انجام می دهد(.
به  از مهم ترین مراحل مهندسی معکوس می باشد، ممکن است  یا دستگاه که  3. دمونتاژ قطعه 
صورت تخریبی یا غیر تخریبی انجام شود. بهتراست درصورت امکان به صورت غیرتخریبی انجام 
گیرد. جزییات مهم و ضروری این مرحله گاهی اوقات از طرف طراح نادیده گرفته می شود که منجر 

به مشکالت فراوانی در مرحله بعد خواهد شد.
)انتخاب  باید، دقیقًا جنس تک تک قطعات محصول مشخص شود  آنالیز مواد و متریال که   .4

متریال مناسب با کمک گیری از کتاب کلید فوالد(. 
5. روش تولید و فرآیند تولید برای ساخت هر قطعه به صورت دقیق و با جزییات تعیین شود و باید 

به این نکته مهم توجه داشت که روش های تولید قابل دسترس، انتخاب شود.
برای هر  )اسکچ دستی(  نقشه کشی سطح یک  و  پایان هر مرحله  در  تهیه مستندات  نکته مهم 

قطعه می باشد.
6. آنالیز ابعادی، تلرانس ها و انواع انطباقات و کیفیت سطوح برای هر قطعه در نظر گرفته شود )از 

مراحل مهم(
تلرانس = مقدار خطای مجازکه طراح برای قطعه در نظر می گیرد )1- تلرانس 

ابعادی؛ 2- تلرانس هندسی(
انطباقات = میزان لقی و یا سفتی بین دو قطعه مونتاژی 

کیفیت سطح = میزانی خشنی یا کیفیت در نظر گرفته شده برای سطح یک 
قطعه جهت حصول بهترین کارایی

7. تهیه نقشه های سطح 2 با نرم افزارهای solidwork-catia نقشه های دقیق و با جزییات کامل 
کیفیت  انطباقات،  )تلرانس ها،  شده اند  معکوس  مهندسی  فرآیند  دچار  که  محصولی  در خصوص 

سطحوح باید در نظر گرفته شود(.
پالگین های  از  استفاده   solidworks-catia افزارهای  نرم  با  دینامیکی  و  استاتیکی  آنالیز    .8

.solidworks motion و solidworks simulation

9. بهینه سازی محصول، رفع عیب های احتمالی جهت حصول کاربری مورد نظر. در اصل بهینه سازی 
به ما کمک کند، دقیقًا محصولی را تولید کنیم که مورد نیاز ماست از نظر زمان و هزینه تولید 

به صرفه است و همچنین دقیقًا کارایی مورد نیاز ما را داشته باشد.
ما  بازبینی شده محصول  و  نقشه های عملیاتی تحلیل شده  واقع  نقشه های سطح 3 در  تهیه   .10

می باشد که نسبت به ساخت آن اقدام می کنیم.

کامبیز رستمی - دفتر فنی تولید شرکت ذوب آهن بیستون

مراحـل کلی و روش کـار
مهنـدسی معکـوس

فنــاوری
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به طورکلي نقشه هاي سطح سه نتیجه فرایند مهندسي معکوس بوده که شامل کلیه پارامترهاي 
مستندسازي شده الزم جهت تولید یک آیتم خواهند بود و هدف از انجام آن تصدیق و تأیید دقت 
بسته اطالعات فني براي پشتیباني از تولید قطعات است تا از این طریق اطمینان کافي از صحت و 
دقت و کامل بودن نقشه ها و مشخصه هاي ایجاد شده توسط فرایند مهندسي معکوس حاصل شود .

مزایا و دستاوردهای مهندسی معکوس:
• ایجاد توانایی و تقویت تکنیکی- فناوری ساخت از طریق شناخت و درک کامل محصول )اخذ 
دانش فنی محصول( و به وجود آوردن اعتماد به نفس در مهندسان و کارشناسان صنعت در مواجهه 

با صنایع و فناوری های داخلی.
• امکان طراحی یک محصول در سطح استانداردهای جهانی با کشف راه های جدید بهبود و توسعه 
نواقص  رفع  و  ویژگی ها  افزودن  بهتر،  عملکرد  مثل  مشتری  نیازهای  ارضای  جهت  در  محصول، 

محصول.
• ارضای نیازهای بازار مثل تغییر فناوری یا بهبود آن و کاهش هزینه

• ایجاد توان بالقوه جهت جذب، در انتقال فناوری های پیشرفته
• تربیت نیروی متخصص مورد نیاز در صنایع استراتژیک

• به وجود آوردن قدم های سیستماتیک برای کمک به درک و مستندسازی طراحی و فرآیند طراحی
• امکان انجام مهندسی مجدد با استفاده از دانش فنی اخذ شده به وسیله مهندسی معکوس.

شرکت ذوب آهن بیستون تولید کننده شمش های فوالدی در حال حاضر با بهره گیری از این روش 
و با تکیه بر دانش کارشناسان و متخصصین خود سعی در بومی سازی دانش ساخت انواع قطعات 
صنعتی )انواع عملگرهای هیدرولیکی خطی، دریچه قطع و وصل مذاب )اسالیدگیت(، ظروف حمل 
بوده،  ساخت کشور هندوستان  اکثراً  )Gear coupling( که  دنده ای  انواع کوپلینگ های  مذاب، 

داشته و دراین راستا موفقیت هایی را کسب نموده است.
نمونه قطعات مهندسی معکوس شده در مجتمع ذوب آهن بیستون

 

 

نتیجه گیری
بر اساس مشاهدات و تجربیات و روند ارائه  شده در خصوص مهندسی معکوس انواع قطعات صنعتی 
می توان نتیجه گرفت امکان ایجاد مجدد، بهبود کارایی و حتی ایجاد نسخه پیشرفته تر محصولی 
یا  از قطعه  نمونه ای  این روش وجود  که دچار فرآیند مهندسی معکوس شده، وجود دارد و الزمه 

دستگاه مورد نظر می باشد. 
ما در این روش برای دست یابی به دانش ساخت و چگونگی مکانیسم عملکرد سیستم به تجزیه 
و تحلیل سیستم می پردازیم و سعی در ساخت و تولید محصول طبق استاندارهای ملی و رایج 

می نماییم.

با این وجود، طبق برآورد انجام شده توسط گروه مشاوره بوستون )BCG، 2015(، جابجایی کامل به 
I4.0 می تواند 20 سال طول بکشد. این می تواند اغلب به  دلیل عدم استفاده شرکت  های کوچک و 

متوسط )SME( در شرکت  های تولیدی، در مقایسه با شرکت  های بزرگتر از فناوری های توانمندسازی 
مهم باشد. پذیرفتن فناوری های دیجیتال شدیداً با اندازه شرکت تغییر می کند. برای مثال، در اروپا، فقط 
36 % شرکت های تحت بررسی با 249-50 کارمند از ربات های صنعتی در مقایسه با 74% شرکت های 

با بیش از 1000 کارمند استفاده می کنند )جاجر، مول و دکتر لرچ، 2015(. 
IT/ شرکت های بزرگ از مزیت مقیاس و ظرفیت بیشتری برای به کارگیری حداقل تعدادی از متخصصان

ICT برخوردارند، یعنی، در شرکت های بزرگ، زیرساخت به اشتراک گذاری داده ها مانند برنامه ریزی منابع 

سازمانی )ERP( شایع تر است. با این حال، SMEها در شبکه  های اجتماعی نسبتا فعال هستند )%44(، 
و استفاده از اینترنت تلفن همراه، که به کارمندان امکان بهره برداری از کاربرد  های تجاری را می دهد، نیز 
شایع تر شده است )اروپایی، 2017(. فناوری های دیجیتالی جدید، کال نشان داده شده به صورت انقالب 
صنعتی چهارم، صنایع را عمیقا تحت تأثیر قرار داده است. در رابطه با فرآیند های کسب و کار، انقالب 
صنعتی چهارم تأثیر مثبتی خواهد داشت و آن ها را کارآمدتر و پرثمرتر خواهد کرد. برای مثال، محصول 
برای طراحی مبتنی بر استفاده و سفارشی سازی انبوه، مقادیر زیادی از داده ها استخراج خواهد کرد و منجر 
به باز شدن به بازار های جدید خواهد شد. مطالعات موجود در مورد کار تولیدی آتی، برخی جنبه ها و 
ریسک های منفی را نیز مشخص می کند. فایفر )فایفر، 2017( با انتقاد از این واقعیت که انقالب صنعتی 
چهارم در سطح جدیدی از توسعه فناورانه بوجود می آید و این که انقالب صنعتی چهارم مزیت رقابتی 
را در بازار جهانی حفظ خواهد کرد، تفسیر جدیدی از انقالب صنعتی چهارم ارائه داد. طبق نظریه فایفر 
)فایفر، 2016(، این کار امکان پذیر نیست که انقالب صنعتی چهارم با جادو برخی مشکالت اجتماعی 
را که زمانی غیرقابل حل پنداشته می شد، نه تنها در آلمان بلکه در سراسر جهان حل کند، بنابراین 
انقالب صنعتی چهارم باید به عنوان بخشی از رژیم نوظهور تولید جهانی در نظر گرفته شود. انتشار 
فناوری های دیجیتال برای مشاغل و مهارت ها، به ویژه برای کار های با  مهارت پایین و وظایف تکراری، 
پیامد هایی نیز به همراه خواهد داشت )بوتهوف و هارتمن، 2015؛ هریش-کرینسن و ایترمن، 2015(. 
فعالیت های معمول با مهارت پایین در صنعت شامل فعالیت دستی ابزار های تخصصی ماشین آالت، 
تغذیه ماشین با چرخه کوتاه، کار های بسته بندی تکراری، کار های مانیتورینگ یکنواخت و بسیاری از 
کار های انبارداری و راه اندازی در لجستیک ها هستند )آبل، هریش-کرینسن، و ایترمن، 2014(. حتی در 
صورت تسریع دیجیتال سازی و در برخی موارد، انجام خودکار بیشتر فرآیندها، تجربه انسانی ویژگی است 
که برای آن جایگزینی وجود ندارد. برای مثال، در صنعت معدن و فلزات، به ویژه در اقتصاد های نوظهور، 
دیجیتال سازی به طور بالقوه مهارت ها و شکاف درآمدی بین نیروی کار دیجیتال بسیار ماهر و نیروی 
کار سنتی ایجاد خواهد کرد )مجمع جهانی اقتصاد، 2017(. به همین دلیل، تغییرات زیادی در مهارت های 

نیروی کار، ساختار های سازمانی، مکانیزم های رهبری و فرهنگ شرکت مورد نیاز خواهد بود.
در نتیجه، مهارت های دیجیتالی جدید برای نیروی کار دارای دانش هم تراز با الزامات خاص صنعت، به 
ویژه مهارت های علمی، فنی، مهندسی و ریاضیات مورد نیاز هستند. این شامل جذب و به کارگیری 
استعداد های جدید و نیز مهارت یابی کارمندان فعلی، با اجرای برنامه  های آموزشی است. عالوه بر این، 
نیروی کار باید به یادگیری مداوم، نه تنها بر پایه حرفه  های خود، بلکه بر پایه دیدگاه میان رشته ای، عادت 
کنند. به همین دلیل، داشتن نیروی کار دیجیتال در آینده چندان اهمیت ندارد، چون نیروی کار آتی 
به سرعت می تواند خود را وفق دهد و تفکر نوآورانه داشته باشد و کار کند، تا در رقابت پذیری شرکت ها 
سهمی داشته باشد. عالوه بر این، هدف باز-طراحی فرآیند های کار، کاهش عدم تطبیق مهارت بین 
مشاغل و کارمندان و نیز تأمین امنیت شغلی آن ها در سال های آتی خواهد بود )اوستونداغ و چویکجان، 
2017(. همچنین به دلیل کاهش دخالت انسان در مکان های خطرناک و نیز تعامالت اندک و از راه دور 
در محیط های سخت، فناوری های جدید می توانند سالمت و ایمنی نیروی کار را بهبود بخشند. عالوه 
بر این، از طریق دیجیتال سازی صنعتی، می توان به تولید سبزتر )افزایش راندمان انرژی(، مشاغل جدید و 
 ،DIA( کاالها و خدمات خالقانه و سفارشی ،)ایمن )با استفاده از ربات هایی برای برخی کار های خطرناک
2018( دست یافت. با این حال، پیش بینی میزان تأثیر فناوری های دیجیتالی/رقومی شده دشوار است، 

چون در مقایسه با گذشته، ناپیوستگی زیادی در اجرای فناوری های جدید وجود دارد.
عالوه بر این، صنعت تولید اروپا با رقابت جهانی مواجه است. برای مثال، چین به تدریج توجه خود به 
سمت افزایش پایه صنعتی خود معطوف می کند و بر فناوری های خاص و زنجیره  های ارزش راهبردی 
تمرکز می کند. استراتژی ساخت چین 2025 )لیو، 2016( یک طرح 10 ساله با هدف ارتقاء پایه صنعتی چین 
با تمرکز بر 10 صنعت اصلی است. این استراتژی در کوتاه مدت و میان مدت می تواند فرصت های جالبی 
برای برخی کسب و کار های اروپایی با در اختیار گذاشتن قطعات مهم، فناوری و مهارت های مدیریتی ارائه 
دهد. با این وجود، در دراز مدت، طرح ساخت چین 2025 می تواند طرح جایگزینی مهمی باشد، به ویژه در 

جایی که شرکت های چینی می توانند شکاف فناوری را در مقایسه با شرکت های اروپایی مسدود کنند.
چالش برخی شرکت های تولیدی، متحول شدن به سمت سیستم تولیدی جدید، انعطاف پذیری بیشتر 
و سازگاری با نیاز های مشتری است. در این زمینه، چون صنعت فوالد اروپا روی کاال های با ارزش باال و 
محصوالت با کیفیت باال رقابت می کند، پس یکپارچه سازی و رقومی سازی و نیز سرعت، انعطاف پذیری، 

کیفیت، کارایی، امنیت از ویژگی های مهم حفظ رقابت هستند.
ادامه این مطلب را می توانید در شماره بعدی بخوانید.
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کوپلینگ دنده ای جرثقیل 7۰تن، نمونه اصلی ساخت کشور هندوستان

ــا ادامــه تحــول دیجیتالــی در صنعــت اروپ
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سـه  شـامل  بیسـتون  مجتمـع ذوب آهـن 
کارخانـه اصلـى تولیـد شـمش فـوالدى بـا 
ظرفیـت تولیـد 200 هـزار تـن، تولید آهن 
اسـفنجى با ظرفیـت تولید 150هـزار تن و 
نیروگاه تولید برق 12 مگاوات و تأسیسات و 

تجهیزات وابسته به آن مى باشد. 

تولیدکننـده شـمش فوالدى
 و آهن اسفنجى


