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44 سـال

راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد

روش هاي  به  بلند  کوره  دمنده های  عملکرد  در  بهبود  از  حاصل  اقتصادی  و  فنی  جنبه های 
مختلف در آمریکا

شناسایي و اولویت بندي شاخص هاي تاثیرگذار بر برنامه ریزي تقاضا در زنجیره تامین حلقه 
)ANP( بسته با استفاده از رویکرد تلفیقي تکنیک دیمتل فازي و تحلیل شبکه اي

)مطالعه موردي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان(

نوآوري در تکنولوژي نورد مقاطع سنگین توسط شرکت نیپون استیل و سومیتومو متال

فوت و فن هایی برای بهترین شدن 
ده فرمان

محصوالت ذوب آهن اصفهان به لحاظ ایمنی مورد اعتماد جامعه مهندسی و کارفرمایی است
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ماهنامه فوالد برای گسترش دانش 
متالورژی با هدف انتشار پژوهش های 
مهندسان کشور،  و  اساتید، محققان 
گسترش و ارتقای پژوهش صنعتی و 
کاربردی نمودن دستاوردهای علم و 
صنعت آماده است تا حاصل تحقیقات 
صورت  به  را  عزیزان  بررسی های  و 
مقاله های علمی و فنی در زمینه فوالد 
مقاالت  ماهنامه  این  نماید  منتشر 
راستای  در  را  فرهنگی  و  اجتماعی 

شکوفایی صنعت پذیراست.
برگیرنده  در  می توانند  مقاله ها 

موضوع های زیر باشند:
در بخش علمی، فنی موضوع های 

زیر مثال زدنی است: 
ریخته گری،  فلزات،  دادن  شکل  
اتصال فلزات، متالورژی پودر، عملیات 
حرارتی، مهندسی سطح و مواد فلزات 

آهن  تهیه  و  استخراج  و  آلیاژها  و 
و  نوآوری در علم  و  پژوهش، توسعه 
صنعت متالورژی تولید پایدار و محیط 

زیست، بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوع های 
زیر راهنمای مناسبی در تألیف مقاالت 

است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی، 
استاندارد، اقتصاد فوالد، جامعه شناسی 
جامعه  شغلی،  استرسهای  صنعتی، 
شناسی کار و شغل، سازمان تجارت  
تجارت  جهانی  سازی،  جهانی، 

الکترونیک و ...
و  داوری  در  تسریع  منظور  به 
ارزیابی مقاله های ارسالی از همکاران، 
تقاضا  محترم  اساتید  و  مهندسین 
تهیه  راهنمای  به  توجه  با  می نماید 
مقاله، ما را در گسترش کمی و کیفی 

ماهنامه فوالد یاری رسانند.
ویژگی های مقاله های مورد پذیرش 

به ترتیب اولویت 
تحقیقی  و  کاربردی  مقاالت   -1
گرایش های  کلیه  در  پژوهشی:  و 

مهندسی مواد و متالورژی؛
مفهوم  به  مروری:  و  تدوینی   -2
جمع بندی نظریه های گوناگون در 
مورد یک موضوع خاص با استفاده از 

مراجع و منابع مختلف.
ارزشمند  مقاله های  ترجمه   -3

نشریات و کتب خارجی.
توجه: مقاله های ارسالی نباید قبال 
چاپ  خارجی  و  داخلی  نشریات  در 

شده باشد.
اجزای ضروری مقاله 

 5 در  حداکثر  مقاله  چکیده   -1
سطر و حتی المقدور به زبان التین 

نیز باشد؛
2- مقدمه؛

3- نتیجه گیری؛
و  فارسی  کلیدی  واژه های   -4

انگلیسی؛
5- نمودارها باید به زبان فارسی و 
شماره و شرح نمودار زیر آن نوشته 

شده باشد؛
6- تمام معادله ها با حروف و عالیم 
در  معادله  هر  شماره  باشد.  مناسب 
سمت راست آن داخل پرانتز نوشته 

شود؛ 
و  فارسی  از  اعم  مراجع  همه   -7
الفبایی  حروف  ترتیب  به  انگلیسی 
نویسندگان نوشته شوند. در فهرست 
مراجع ذکر نام مولفان، عنوان مقاله، 
نام نشریه، جلد، سال انتشار و صفحه 
شروع و پایان ضروری است. در مورد 

مقاله های کوتاه ذکر منابع اصلی تهیه 
مقاله و نویسنده کافی است؛

8- تصاویر و عکس ها: اصل تصاویر 
باید  مطلوب  کیفیت  با  عکس ها  و 

ضمیمه مقاله باشد؛
9- در مورد ترجمه ها، ارسال اصل 

مقاله یا کپی مقاله ضروری است؛
برنامه  تایپ شده در  10- مقاالت 

word 2007-2003 باشد.
سایر نکات ضروری 

مقاالت خود را می توانید از راه های 
زیر ارسال نمایید:

1- از طریق ایمیل:
  folad@esfahansteel.com 

2- از طریق ارسال پستی به نشانی 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان دفتر 

ماهنامه فوالد 
* نشانی کامل پستی، شماره تلفن 

تماس نویسنده و ذکر مدرک تحصیلی 
ضروری است؛

قطعه  یک  مقاله خود  با  همراه   *
تصویر  و  ملی  کارت  تصویر  عکس، 
ایمیل  طریق  از  را  تحصیلی  مدرک 

ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در 5 سطر 
و حتی المقدور به زبان التین ارسال 

شود . 
را  خود  بانکی  حساب  شماره   *
از  پس  مقاالت  حق  دریافت  جهت 

چاپ قید نمایید؛
صحت  و  درستی  مسئولیت   *
عهده  بر  نمودارها  و  ارقام  مطالب، 

نویسندگان مقاله است؛ 
* جهت اطالعات بیشتر می توانید 
  0315257-4936 تلفن  شماره  با 

تماس حاصل فرمایید .

راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد



            ، اجتماعــی، فرهنگــی
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

علمی - تخصصی علمی - تخصصی 45

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

مقدمه
دمنده های کوره بلند از جنس مس 
ریختگی، و به صورت حاوی کانال های 
به  را  گرم  هوای  ورود  امکان  آبگرد، 
این  می سازد.  مهیا  بلند  کوره  درون 
شدیداً  محیط  معرض  در  قطعات 
که  دارد  قرار  توربوالنس  و  خورنده 
احتراق،  از  حاصل  گازهای  حاوی 
اکسیدهای مذاب )سرباره ها(، مذاب 
چدن، زغال سنگ و دیگر مواد بوده 
و دمای سطحی آن اغلب به بیش از 
رسد.  می  سانتیگراد  درجه   2200
در طول پیشرفت های صورت گرفته 
همچنین  و  بلند  کوره  طراحی  در 
در  تخریب  همچنان  دمنده ها، 
دمنده ها به دلیل شرایط حاد کاری 
دمنده ها،  در  تخریب  دارد.  وجود 
باعث ناپایداری در عملکرد کوره بلند، 
مصرف  افزایش  و  هزینه ها  افزایش 
سوخت در کوره، کاهش راندمان، و 
افزایش مشکالت زیست محیطی در 

کنار مشکالت ایمنی می گردد. 
بر اساس اهمیت جایگاه دمنده ها 
آن ها،  تخریب  از  ناشی  مشکالت  و 
معیار  عنوان  به  قطعات  این  معموال 
عملکرد  در   )KPI( عملکرد  کلیدی 
کوره بلند شناخته می شوند. در این 
جنبه های  بررسی  به  کوتاه  گزارش 
فنی و اقتصادی ناشی از تخریب این 
دمنده ها پرداخته می شود. همچنین 
ضمن اشاره به تکنیک ها و روش هاي 
دمنده ها  بهینه سازي  در  مختلف 
شامل تغییر در طراحي، پوشش دهي، 
فني  جنبه  از  دیگر،  روش هاي  و 
این  از  حاصل  مزایاي  اقتصادي،  و 

تغییرات ارایه شده است. 
تخریب دمنده ها

در  گرفته  صورت  بررسی های 
 2010 تا   2009 سال های  طی 
از مهمترین  نشان می دهد که یکی 
توقفات داخلی در فرایند آهن سازی 
بوده  دمنده ها  در  تخریب  به  مربوط 
است. این امر در دو سال مورد نظر 
داده شده  نشان  نمودار شکل 1  در 
است. همانگونه که مشاهده می شود، 
افت تولید ناشی از تخریب دمنده ها 
در سال 2009 در یک واحد تولیدی 
 Severstal( بلند  کوره  یک  دارای 
معادل 22782  آمریکا(،   Dearborn
کل  درصد   13 حدود  در  و  تن 
خود  به  را  سال  این  در  تولید  افت 
حالی  در  این  است.  داده  اختصاص 
است که در سال 2010، این مقدار 
درصد   20 معادل  تن،   15481 به 
افت تولید کل بوده است. اگرچه عمر 

تخمینی 460 روز برای دمنده ها به 
ندرت رخ می دهد، اما نتایج بررسی ها 
نشان می دهد عمر متوسط دمنده ها 
در بهترین حالت ، برابر با 120 روز 
بوده است. نمودار ارایه شده در شکل 
2، عمر دمنده ها را در این واحد آهن 
سازی، در سال های 2009 تا 2010 

نشان می دهد. 
در  تخریب   18 اساس،  این  بر 
داده  رخ  دمنده  کاری  اول  روز   30
تعداد  که  است  حالی  در  این  است. 
دمنده های با عمر 450 روز، فقط 2 

عدد بوده است. 
دمنده،  یک  تخریب  هنگام  در 
خنک  وظیفه  که  باال  فشار  با  آب 
وارد  دارد،  عهده  بر  را  دمنده  کاری 
باعث  آب،  این  می گردد.  بلند  کوره 
کوره  درون  اتفاقات  ار  ای  مجموعه 
افزایش  کوره،  ناپایداری  شامل  بلند 
هزینه  افزایش  نیاز،  مورد  سوخت 

شکل 1- نمودار افت تولید ناشی از تخریب دمنده ها در فاصله زمانی 2009 تا 2010 در 
یک واحد آهن سازي

جنبه های فنی و اقتصادی حاصل از بهبود در عملکرد 
دمنده های کوره بلند به روش هاي مختلف در آمريکا

دکتر علی اشرفی
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درون  آب  جریان  از   CFD روش  به 
داخلی  طراحی  در  تغییر  و  دمنده، 
سرمایش  فرایند  بهبود  و  دمنده ها 

آن ها بوده است. 
این  نتایج  بکارگیری  نتیجه 
سازی  آهن  صنعت  در  تحقیقات 
آهن سازی در شمال  واحد  در یک 
امریکا در نمودار شکل 3 نشان داده 
مشاهده  که  همانگونه  است.  شده 
و  تحقیقات  نتایج  اعمال  با  می شود 
بکارگیری روش های مختلف در سال 
2011 تا 2012، میزان تخریب ها به 
آن،  بر  عالوه  و  یافته  کاهش  شدت 
افزایش  ها  دمنده  مفید  عمر  زمان 

روند  است.  داده  نشان  چشمگیری 
تغییرات نشان می دهد  این  کاهشی 
که به عنوان نمونه، هیچ گونه تخریب 
روزه   60 و   30 زمانی  دوره های  در 
همچنین  است.  نپیوسته  وقوع  به 
به 1  روز،  زمان 90  در  تخریب   10
تخریب در همان زمان کاهش یافته 
است. ادامه سیاست های تحقیقاتی، 
موجب تعویض بسیاری از دمنده ها 
قبل از تخریب و جایگزینی آن ها با 

طراحی های جدید شده است. 
 اثرات بهینه سازي

این  در  تحقیقات  اعمال  نتایج 
زمینه باعث گردید که در یک واحد 

کوره بلند در آمریکا، افت تولید ناشی 
از تخریب دمنده ها از 13 درصد در 
سال  در  درصد   20 و   2009 سال 
به 1 درصد در سال 2011   ،2010
برسد. این مقدار معادل 792 تن در 

سال می باشد. شکل 4، این تغییرات 
را به خوبی نشان می دهد. 

به عنوان نتیجه عملی استفاده از 
نتایج تحقیقات در یک واحد، از نظر 
اقتصادی، صرفه جویی ناشی از آن به 

طور قابل مالحظه اي بهبود را نشان 
تعویض 19  اساس،  این  بر  می دهد. 
دمنده در سال 2010، به 1 دمنده 
کوره  واحد  یک  در   2011 سال  در 
افت  لذا،  است.  یافته  کاهش  بلند 
تن   792 به  تن   15481 از  تولید 
افزایش  میزان  این  است.  رسیده 
تولید، معادل 3میلیون و 459 هزار 
یک  در  اقتصادی  جویی  صرفه  دالر 

سال می باشد. 
نتیجه گیري

در کشورهاي مختلف و مخصوصا 
سازي  بهینه   منظور  به  امریکا، 
تولید  افت  کاهش  و  تولید  شرایط 
تحقیقات  دمنده ها  تخریب  از  ناشي 
این  گسترده اي صورت گرفته است. 
تحقیقات به طور عمده بر سه محور 
و  تغییر  داخلي،  طراحي  در  تغییر 
بهینه سازي فرایند انتقال حرارت با 
آب گردشي، و بهینه سازي پوشش 
از طریق روش هاي مختلف عملیات 
جویي  صرفه  است.   بوده  سطحي 
فرایندهاي  این  از  ناشي  اقتصادي 
و  بوده  مالحظه  قابل  سازي  بهینه 
افزایش  در  مهمي  نقش  مي تواند 
راندمان تولید و کاهش هزینه ها در 

بر داشته باشد. 

شکل 3- عمر مفید و تعداد تخریب در دمنده ها قبل و بعد از تغییرات طراحی و پوششیشکل 2- متوسط عمر دمنده ها و تعداد دمنده تخریب شده در یک واحد کوره بلند

شکل 4- تغییرات افت تولید در دمنده ها با تغییر در طراحي در سال 2011

جدول 1- صدمات و عواقب ناشی از تخریب یک دمنده در یک واحد کوره بلند و در کل 
واحدهای آهن سازی شمال آمریکا

منابع و مراجع:
A Practical Engineering Approach to Improving the Reliability of Blast Furnace Tuyeres
Authors:
Charles Copeland
senior process technologist, Ironmaking Department, Severstal Dearborn, Dearborn, Mich., USA
Stuart Street
ironmaking technology manager, Ironmaking Department, Severstal Dearborn, Dearborn, Mich., USA
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تولید، کاهش تولید، افزایش ریسک 
محیطی  زیست  ریسک  و  ایمنی 
سازی  آهن  واحد  بررسی  می گردد. 
واحدهای  کلیه  و  آمریکا  سورستال 
نشان  آمریکا  شمال  در  سازی  آهن 
می تواند  پدیده  این  که  می دهد 
باشد.  داشته  مخربی  بسیار  تاثیرات 
نمونه ای از نتایج حاصل از تخریب 
یک دمنده در یک واحد آهن سازی 
و در کل شمال آمریکا در جدول 1 

نشان داده شده است. 
بهینه  زمینه  در  تحقیقات 

سازي دمنده ها
بر اساس صدمات فنی و اقتصادی 
ناشی از تخریب دمنده ها در آمریکا، 
در  ای  گشترده  بسیار  تحقیقات 
این  است.  گرفته  زمینه صورت  این 
تحقیقات از سال 2001 رشد ویژه ای 
داشته است. عمده تحقیقات در زمینه 
تغییر در طراحي داخلي دمنده ها از 
یک به دوجداره و سپس بهینه سازي 
روش های  از  استفاده  دوجداره ها، 
مختلف پوشش دهی سطح خارجی 
دمنده ها توسط مواد مختلف، بررسی 
نقش و جایگاه افت کیفیت کک در 
سرمایش  تاثیر  دمنده ها،  تخریب 
ناکافی دمنده در منطقه نوک و نقش 
آن در افزایش تخریب، مدلسازی به 
بهینه سازی  و  دمنده ها   CFD روش 
با  قسمت های  در  سرمایش  فرایند 
خلوص  تاثیر  بررسی  باال،  ریسک 
و  حرارتی  هدایت  رفتار  بر  مس 
نقش آن در تخریب، بررسی و امکان 
سرد  آب  دمنده های  تبدیل  سنجی 
مدلسازی  هواسرد،  دمنده های  به 
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چکیده
چالش هاي فراروي واحدهاي تولیدي امروزه این واحدها را نیازمند به یك برنامه ریزي دقیق در مورد 
رفتار مشتري و تقاضاي کاال در بازار و گردش مداوم رو به جلو و بالعکس اطالعات در طول زنجیره تامین 
نموده است در واقع تنوع تولید و تغیرات در نیازهاي مشتري در بعضي از مواقع غیر قابل پیش بیني بوده 
و این تغیرات و رقابت هاي فزاینده جهاني و توسعه و گسترش تکنولوژي اطالعات، واحدها و سازمان ها 
را نیازمند به داشتن اطالعات دقیق و برنامه ریزي مدوني در این زمینه نموده است در این راستا تحقیق 
حاضر از نوع تحلیلی و توصیفی بوده به دنبال شناسایي و اولویت بندي شاخص هاي تاثیرگذار بر برنامه ریزي 
تقاضا در زنجیره تامین حلقه بسته با استفاده از تکنیك دیمتل فازي وتحلیل شبکه اي )ANP( در شرکت 
سهامي ذوب آهن مي باشد معیار و زیر معیارهاي تحقیق با توجه به مطالعات کتابخانه اي و نظر خبرگان 
تعیین و انتخاب شدند که پس از مشخص شدن شاخص هاي اصلي تحقیق پرسش نامه مقایسات زوجي 
محقق ساخته با اعالم نظر خبرگان توزیع گردید و داده هاي تحقیق جمع آوري شد پایایي پرسشنامه و 
مقایسات زوجي صورت گرفته  از نظر نرخ ناسازگاري سنجیده شد و با توجه به اینکه در تمام مقایسات 
نرخ ناسازگاري کمتر از 1 /0 بدست آمد پایایي آن مورد تایید قرار گرفت. جهت سنجش روایي محتوایي، 
ابزار اندازه گیري این پژوهش به تایید پنج نفر از اساتید دانشگاه رسید. در تحلیل داده هاي تحقیق جهت 
تعین وزن شاخص ها در ANP از روش بردار ویژه و برای محاسبه وابستگی و ابر ماتریس از نرم افزار 
Super Decision استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده در اولویت بندي معیارهاي اصلي پژوهش 
از بین 18 شاخص )زیر  معیارهاي عوامل درون سازماني و محصول داراي اهمیت بیشتري مي باشند و 
با  معیار( تاثیرگذار بر برنامه ریزي تقاضا قیمت رقابتي، ایمني محصول و مدیریت و واردات در اولویت 
اهمیت ترین شاخص ها قرار گرفتند. لذا شرکت جهت تولید و عرضه محصوالت به بازار و پاسخگویی به 
تقاضای بازار بایستی ضمن حفظ کیفیت، قیمت تمام شده محصول را کاهش دهد و محصول با ایمنی باال 

و قیمت مناسب به مشتری ارائه نماید.
واژگان کلیدي: زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه، زنجیره تامین 

حلقه بسته، برنامه ریزي تقاضا

شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تاثيرگذار بر برنامه ريزي 
تقاضا در زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از رويکرد تلفيقي 

)ANP( تکنيك ديمتل فازي و تحليل شبکه اي
)مطالعه موردي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان(

چنگیز عشوري – دکتر محمد رضا دلوي – دکتر رضا کرمي
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مقدمه
مدیریت  تأمین  زنجیره  مدیریت 
از  همة فرایندهای ساخت و تأمین، 
است  نهایی،  مشتری  تا  اولیه  مواد 
که کل زنجیرة ارزش را، از استخراج 
مواد تاپایان عمر مفید محصول، در 
بر می گیرد. برخی پا فراتر گذاشته و 
بازیافت مواد اولیه را نیز در محدودة 
می دانند.  تأمین  زنجیرة  مدیریت 
افزایش  دلیل  به  اخیر،  در سال های 
سرعت وحجم ارتباطات در سرتاسر 
محیط  یافتن  وسعت  و  جهان  نقاط 
تولیدی  سازمان های  میان  رقابتی 
واعمال  طراحی  اهمیت  خدماتی،  و 
یک زنجیرة تأمین بهینه و اقتصادی 
و  مدیران  موردتوجه  پیش  از  بیش 

مسئوالن قرارگرفته است.
مفاهیم  جمله  از  تقاضا،  مدیریت 
کلیدی در حوزه ی مدیریت محسوب 
کارهای  و  کسب  تنها  نه  می شود. 

نهادهای  و  دولت ها  بلکه  خصوصی، 
غیردولتی و غیرانتفاعی نیز، با چالش 
در  هستند.  مواجه  تقاضا  مدیریت 
یا  کاال  تقاضای  حوزه ها،  از  بسیاری 
خدمت، به سرعت و به میزان زیادی 
تغییر می کند. این در حالی است که 
نمی توان ظرفیت عرضه را، به سرعت 
طبیعتاً  کرد.  اصالح  و  داده  تغییر 
کننده،  عرضه  شرایطی  چنین  در 
نمیتواند ظرفیت عرضه ی خود را به 

میزان نامحدود باال ببرد.
آنچه که در جریان کاال وجود دارد 
آن  بر  سنتي  لجستیک  مدیران  و 
یا  مستقیم  جریان  مي کنند؛  تاکید 
رو به جلوي مواد و محصوالت است 
تأمین کنندگان  طرف  از  عمدتاً  که 
و  توزیع کنندگان   سازندگان،  به 
شرکت هاي پخش، خرده فروشان و 
اما  نهایت مشتریان جریان دارد.  در 
مهم  جریان  صنایع،  از  بسیاري  در 

تامین  زنجیره هاي  در  نیز  دیگري 
معکوس  صورت  به  که  دارد  وجود 
محصوالت  آن،  در  و  گرفته  شکل 
به  تامین  زنجیره  پائیني  سطوح  از 

سطوح باالتر عودت داده مي شوند. 
مسئله مطرح شده در این پژوهش 
این است که معیارها و شاخص هاي 
تقاضا  برنامه ریزي  بر  تاثیرگذار 
چه  بسته  حلقه  تامین  زنجیره  در 
اولویت بندي  و  هستند  معیارهایي 
هریک  تاثیر  میزان  به  توجه  با  آنها 
مطرح  به  توجه  با  باشد  مي  چگونه 
پژوهش  این  در  سوال  این  شدن 
شاخص های  شناسایی  دنبال  به 
تاثیرگذار بر تقاضا در زنجیره تامین 
و  فوالد،  صنعت  در  بسته  حلقه 
رتبه بندی این شاخص ها با استفاده از 
روش های مرسوم تصمیم گیری چند 
معیاره مانند رویکرد تلفیقی تحلیل 
شبکه ایی و تکنیک دیمتل فازی بوده 
معکوس  نوعي جریان  به  واقع  در  و 
زنجیره  انتهاي  از  اطالعات  گردش 
به سطوح میاني را مورد بررسي قرار 

مي دهد.
همانند  ذوب آهن  سهامي  شرکت 
سایر شرکت هاي درحال رقابت در 
صنعت فوالد جهت عرضه محصوالت 
فعالیت رقابتي خود  خود و پیشبرد 
همواره با چالش هایي در زمینه عرضه 
این  بازار مي باشد که  محصوالت در 

موارد عبارتند از:
• دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، 
تشابه و ثبات کاالها و خدمات پس 

از فروش در بخش فوالد باعث شده 
است که به راحتي نتوان نیاز واقعي 
پیش  آینده  در  را  مصرف کنندگان 

بیني نمود.
• حفظ موقعیت و توسعه  برند و 
توسعه سهم بازار در رقابت با رقباي 

داخلي و خارجي.
و  مشتریان  نیازهاي  بررسي   •

بخش بندي بازار.
فوالدي  محصوالت  عرضه   •
ساختماني در کشور به صورت خرید 
از بورس و خرید مستقیم از کارخانه 
که به خاطر ماهیت محصول و بعضي 
فروش  در  تناژي  محدودیت هاي  از 
واسطه هایي  توزیع  شبکه هاي  در 
و  تعاوني ها  بورس،  )خریداران 
بنگاه هاي آهن فروشي( به عنوان پل 
ارتباطي بین مصرف کننده و تولید 
دسترسي  که  دارند  وجود  کننده 
را  واقعي  مصرف کننده  به  مستقیم 
کمتر نموده و عالیق و سلیقه هاي 
آنها دور از دسترس تولید کننده باقي 
مانده و اطالعات در این زمینه جهت 

برنامه ریزي کم مي باشد.
با توجه به بحث ارائه شده اهداف 
این پژوهش شناسایی و رتبه بندی 
شاخص های تاثیرگذار بر برنامه ریزی 
تامین حلقه بسته  تقاضا در زنجیره 
در فرایند تامین تقاضاها  به شرح زیر 

است: 
-  شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر 
برنامه ریزی تقاضا در زنجیره تامین 

حلقه بسته

- استفاده از روش تلفیقی فرآیند 
تحلیل شبکه ای و دیمتل فازی جهت 
رتبه بندي عوامل موثر در برنامه ریزي 

تقاضا
پیشینه پژوهش

در   ،)1394( همکاران  و  صفار 
پژوهشی طراحی یک زنجیرة تأمین 
نظرگرفتن  در  با  سبز  بستة  حلقه 
ریسک های عملیاتی در شرایط عدم 
 NSGA قطعیت و حل آن با الگوریتم
یک  تحقیق  این  در  پرداختند.   II
الیه ای،  چند  تأمین  زنجیرة  شبکة 
با  ای  دوره  چند  و  محصولی  چند 
بازگشت محصوالت بررسی می شود. 
ریسک های عملیاتی به صورت خرابی 
در قسمت تأمین کنندگان و کارخانه 
ریاضی  مدل  شد.  نظرگرفته  در 
تأمین کنندگان مناسب را بر اساس 
فروش،  قیمت  مانند  معیارهایی 
متوسط خرابی و هزینه های حمل و 

نقل انتخاب می کند. عدم قطعیت در 
مسئله به کمک رویکرد فازی مطرح 
به  ابتدا  هدفه  دو  فازی  مدل  و  شد 
قطعی  مدل  به  خیمنز  روش  کمک 
تبدیل و سپس باروش TH حل شد. 
مسائل  بودن   NP-Hard دلیل  به 
زنجیرة تأمین، در این تحقیق، برای 
از  بزرگ  اندازه های  در  حل مسئله 

روش NSGA II  استفاده شد.
مقدم)1394(،  توکلي  و  صانعي 
و  جلو  به  رو  شبکه  پژوهشی  در 
معکوس را به صورت یکپارچه در نظر 
مي گیرد، همچنین جهت جلوگیري 
از بهینگي هاي ناشي از در نظر گرفتن 
رنجیره رو به جلو و معکوس به صورت 
جدا، از تصمیمات راهبردي همزمان 
با تصمیمات شبکه طراحي مي شود.

با  و  قطعي  غیر  مشتریان  تقاضاي 
نرمال در نظر گرفته مي شود  توزیع 
براي مواجهه با عدم قطعیت موجود 
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در تقاضاي مشتریان از راهکار ریسک 
و سپس،  مي شود  استفاده  اشتراکي 
پارامترهاي  سایر  در  قطعیت  عدم 
قرار  توجه  مورد  نیز  مورد  نیز  مدل 
مي گیرد. براي حل مدل بهینه سازي 
احتمالي و استفاده از مزیت هاي مدل 
قطعي از روش فازي زدایي خیمینز 
طراحي  مدل  مي شود.  استفاده 
برنامه ریزي عدد  شده که یک مدل 
صحیح غیر خطي است، با استفاده از 
برنامه ریزي  GAMS حل مي شود.

در   ،)2016( خلف1  و  پیشوایی 
پژوهشی به بررسی شبکه لجیستیک 
چند  تامین  زنجیره  یک  قالب  در 
پژوهش  این  در  پرداختند.  سطحی 
هزینه  کل  کردن  کمینه  هدف 
چرخه و بخصوص هزینه محصوالت 
پژوهش  این  در  بود.  دوره ایی  چند 
هدف  به  رسیدن  برای  محقیقان 
پژوهش از بهینه سازی فازی استفاده 

نمودند.
،در  پترویچ2 )2015(  و   نیک نژاد 
مطالعه اي به بررسی حداکثر نمودن 
تامین کنندگان  انتخاب  کیفیت 
لجیستیک  شبکه  جریان  طول  در 
این  در  شد.  پرداخته  برگشتی 
محصوالت  روی  بر  که  پژوهش 
انجام  دوره  چندین  در  و  متفاوت 
گرفت، از بهینه سازی فازی استفاده 

نمودند.  
،در  همکاران)2015(  و  ایفرازون 
پژوهشي به بررسی چرخه لجیستیک 
در زنجیره تامین مشارکتی پرداختند. 

تطبیقی و استقرایی می باشد که این 
استقرایی  روش  مبنای  بر  تحقیق 
مدل  ساخت  رویکرد  این  در  است. 
با شناسایی عوامل شروع شده و در 
تازه  فرضیه های  و  مفاهیم  نهایت 
تدوین می گردد و برمبنای آنها مدل 
ساخته شده با داده های واقعی آزمون 

می شود.
توصیفي  نوع  از  حاضر  تحقیق 
از  و  بوده  کاربردی  شاخه  تحلیلي 
شیوه های  و  پدیده ها  کنترل  نظر 
و  اطالعات  جمع آوری  نحوه  و  اجرا 
تجزیه و تحلیل داده ها وآمارها بدون 
دخالت محقق و براساس آنچه بوده 
روش  بنابراین  می شود،  انجام  است 
تحقیق در این طرح استفاده تحلیلی 

در این پژوهش که با تاکید بر افزایش 
کیفیت و کاهش هزینه چرخه حمل 
و نقل، از روش برنامه ریزی چندهدفه 

استفاده شد. 
در   ،)2015( همکاران  و  آزادی 
اولویتبندی  پژوهشي به شناسایی و 
انتخاب تامین کننده پایدار در فرآیند 
تامین کننده پایدار پرداختند. در این 
پژوهش از روش تحلیل پوششی داده 
استفاده شد. از روش تحلیل پوششی 
اندازه گیری  روش  بهبود  برای  داده 
برای  فازی  محیط  در  راسل  مدل 
انتخاب و توسعه تامین کننده پایدار 
برای  پیشنهادی  روش  بردند.  بهره 
پایدار  تامین کننده  انتخاب  مشکل 
مورد  رزین  تولید  شرکت  یک  در 
بدست  نتایج  گرفت.  قرار  استفاده 
آمده در این پژوهش نشان داد،مدل 
ارائه شده می توانید اثربخشی، کارایی 
نامشخص  محیط  در  بهره وری  و 

به  سعی  محقق  و  بوده  توصیفی  و 
نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان 
رادارد.  به عوامل  بردن  برای پی  امر 
در این مطالعه خبره فردی است که 
مدرک تحصیلی در زمینه کاري مورد 
مدرک  حداقل  باشند؛  داشته  نظر 
ده  حداقل  باشد؛  داشته  کارشناسی 
سال سابقه کاری در زمینه بازاریابي 

و فروش داشته باشند.
شده  ارائه  توضیحات  به  توجه  با 
کتب  مطالعه  و  تحقیق  پیشینه  در 
موجود در زمینه برنامه ریزي تقاضا 
نظر  همچنین  و  تامین  زنجیره  در 
و  تولید  زمینه  در  فعال  خبرگان 
توزیع فوالد، متغیرهای تاثیرگذار بر 
بررسي  تولید  در  تقاضا  برنامه ریزي 

اندازه گیری  را  مختلف   α سطح  با 
نماید، عالوه برآن نتایج این مطالعه 
با  مقابله  برای  به تصمیم گیرندگان 
عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست 
تامین  انتخاب  هنگام  در  محیطی 

کننده پایدارکمک می نماید.
روش تحقیق

رویکردهای  برتری  به  توجه  با 
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 
در قیاس با روش های رایج رتبه بندی، 
هدف از این پژوهش ارائه مدلی خواهد 
تکنیک های  از  استفاده  با  که  بود 
رویکردی  چندمعیاره،  تصمیم گیری 
باالیی  توان  از  که  نماید  ارائه  را 
مسئله  باشد  قادر  و  بوده  برخوردار 
بهینه  طور  رابه  انتخاب  و  ارزیابی 
تحقیقات  انجام  برای  نماید.  حل 
داردکه  وجود  مختلفی  رویکردهای 
به منظور ساخت مدل از آن استفاده 
می شود و شامل رویکردهای قیاسی، 

و استخراج شده است. بدین ترتیب 
معیارهای فنی محصول، شاخص های  
برون  و  پشتیبانی  سازمانی،  درون 
از  دسته  چهار  شرکت  سازمانی 
بر  تاثیرگذار  شاخص های  مهمترین 
تامین  زنجیره  در  تقاضا  برنامه ریزی 
کشور  فوالد  صنعت  در  حلقه-بسته 

می باشند.
عوامل  دسته بندی  به  توجه  با 
آنها  به  فوق  درگراف  که  تاثیرگذار 
اشاره شد، برای تحلیل و بررسی این 
با  پرسشنامه ای  طراحی  به  عوامل 
استفاده از این عوامل و نظر خبرگان 
اطالعات  گردآوري  ابزار  می پردازیم. 
پرسش نامه محقق ساخته مقایسات 
زوجي و همچنین پرسشنامه دیمتل 
فازي مي باشدکه پس از جمع آوري 
دیمتل  تکنیک  تلفیق  با  اطالعات 
فازي و تحلیل شبکه اي رتبه بندي 
مي گردد. هدف تحقیق از بکارگیری 
منظم  و  واقعی  توصیف  روش،  این 
پدیده  یا  واقعیت  یک  خصوصیات 
است. همچنین از آنجایی که از ابزار 
متغیرهای  برای سنجش  پرسشنامه 
پژوهش استفاده می شود می توان این 
تحقیق را پیمایشی و علی- مقایسه ای 
و یا پس رویدادي نیز دانست. در اینجا 
استاندارد  ارجحیت  ماتریس  یک  از 
اساتید و  با نظر  استفاده می گردد و 
اصفهان  ذوب آهن  شرکت  مدیران  
بافضاي کلي  بومی سازی و متناسب 
تدوین  ماتریس  شرکت  بر  حاکم 
استفاده  مورد  ماتریس  است.  شده 

 شکل 3-2: گراف شاخص های تاثیرگذار بر برنامه ریزی تقاضا
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دو  از  متشکل  پژوهش  این  در 
تخصصي  و  عمومي  سؤاالت  دسته 
عمومي  سؤاالت  اول  دسته  است. 
تا 9 پیرامون مشخصات  از سوال 1 
فردي پاسخ دهندگان مانند نام و نام 
خانوادگي، سن، واحد اشتغال، سمت، 
سابقه کار است. دسته دوم سؤاالت 
تخصصي پرسشنامه هستند که براي 
دستیابی به اهداف پژوهش طراحی 
این سواالت 5 سوال  تعداد  شده اند. 
ماتریس   5 تعداد  شامل  که  است 
پرسش  و  مي باشد  زوجي  مقایسات 
نامه دوم که مربوط به تکنیک دیمتل 
بوده و جهت تعین تاثیر پارامترها بر 
یک  شامل  و  شده  طراحي  یکدیگر 
طیف  با  زوجي  مقایسه  ماتریس 
باشد  پنج گزینه اي مي  امتیاز دهي 
این پرسشنامه ها در بین کارشناسان 
و   6 )حداقل  بین  تعداد  به  فروش 
از  پس  و  توزیع  مورد   )15 حداکثر 

تکمیل جمع آوري مي شود.
به  حاضر  پژوهش  اجرایی  مراحل 

شرح ذیل می باشد:
بر  تاثیرگذار  معیارها  تعیین   -
تامین  زنجیره  در  تقاضا  برنامه ریزی 
و  مقاالت  از  استفاده  با  بسته  حلقه 

کتب مورد بررسی 
- تهیه ماتریس ارجحیت

پرسشنامه  توزیع  و  تهیه   -
ماتریس ها و جمع آوری داده ها

شاخص ها  رتبه بندی  و  تحلیل   -
فرآیند  تلفیقی  روش  از  استفاده  با 

تحلیل شبکه ای و دیمتل فازی

از  زوجی  مقایسه   6 شده  مشخص 
دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده 
از  استفاده  با  است. دیدگاه خبرگان 
مقیاس فازی کمی شده است. ابتدا 
درجه  نه  طیف  با  خبرگان  دیدگاه 
ساعتی گردآوری شده است. سپس 
شده  سازی  فازی  خبرگان  دیدگاه 
دیدگاه  تجمیع  برای  است.  شده 
میانگین  از  است  بهتر  خبرگان 
فازی  عدد  سه  از  هریک  هندسی 
مثلثی استفاده شود.                                                                       
براساس  زوجی  مقایسه  ماتریس 
دیدگاه  فازی  هندسی  میانگین 
این  است.  شده  تنظیم  خبرگان 
داده  نمایش  نماد    با  که  ماتریس 
می شود به صورت جدول  قابل ارائه 

است.
ماتریس  تشکیل  از  پس 
آمده،  بدست  زوجی  مقایسه های 

از  پروژه  این  انجام  شروع 
همچنین  و  بوده   1395 اردیبهشت 
از  نیاز  مورد  اطالعات  آوري  جمع 
طریق ماتریس های ارجحیت تدوین 

و تکمیل شده بدست آمده اند.
این تحقیق در زنجیره تامین شرکت 
سهامي  ذوب آهن اصفهان در بخش 
شرکت  بازاریابي  و  فروش  معاونت 
زیرمجموعه  مدیریت  پنج  داري  که 
داخلي،  فروش  مدیریت  نام هاي  با 
مدیریت  خارجي،  فروش  مدیریت 
پشتیباني فروش، مهندسي فروش و 
مدیریت بازاریابي  اجرا و مورد تحلیل 

قرار می گیرد.

است.  گردیده  محاسبه  ویژه  بردار 
محاسبه  سطر  هر  فازی  بسط  ابتدا 
مقایسه  ماتریس  درایه  هر  می شود. 
زوجی   به صورت       نمایش داده 
با  می شود. بسط فازی هر سطر نیز 
است.  شده  داده  نمایش  نماد      
به  سطر  هر  فازی  بسط  بنابراین 

صورت زیر محاسبه خواهد شد: 
 

بسط فازی عناصر هر معیار بصورت 
شکل 1 خواهد بود.

ترجیحات  فازی  بسط  بنابراین 
هریک از معیارهای اصلی به صورت 

زیر خواهد بود:

و  معیارها  شناسائی 
زیرمعیارهای نهائی

و  معیارها  نخست  گام  در 
و  شناسائی  مطالعه  زیرمعیارهای 
انتخاب شد. معیارهای اصلی مطالعه 
پشتیبانی،  محصول،  از:  عبارتند 
برونسازمانی.  و  درونسازمانی 
اصلی  معیارهای  از  هریک  برای 
است.  شده  شناسائی  زیرمعیارهائی 
شناسائی  زیرمعیار   18 مجموع  در 

شده است. 
تعیین اولویت معیارهای اصلی 

براساس هدف 
اصلی  معیار   4 تعداد  به  توجه  با 

سپس جمع فازی مجموع عناصر 
ستون ترجیحات محاسبه می شود: 

 

ترجیحات  ستون  عناصر  مجموع 
معیارهای اصلی به صورت زیر خواهد 

بود:

هر  ترجیحات  سازی  نرمال  برای 
معیار، باید مجموع مقادیر آن معیار 
بر مجموع تمامی ترجیحات )عناصر 
مقادیر  چون  شود.  تقسیم  ستون( 
فازی هستند بنابراین جمع فازی هر 
ضرب  مجموع  معکوس  در  سطر 
باید  مجموع  معکوس  می شود. 

محاسبه شود. 

جدول 4-1 معیارها و زیرمعیارهای تحقیق

جدول 4-3 ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی پژوهش

شکل 1 - بسط فازی عناصر هر معیار به صورت
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 بنابراین خواهیم داشت:

بنابراین نتایج حاصل از نرمالسازی 
زیر  صورت  به  آمده  بدست  مقادیر 

خواهد بود:

آمده  بدست  مقادیر  از  یک  هر 
به  مربوط  شده  نرمال  و  فازی  وزن 

معیارهای اصلی هستند. 
روش های  مقادیر:  فازی زدایی 
درجه  روش  مانند  متعددی 
امکانپذیری چانگ، روش مرکز سطح 
فازی  برای  مینکوفسکی  روش  و 
مطالعه  این  در  دارد.  وجود  زدائی 
ثقل  از روش مرکز  فازی زدائی  برای 
بوجادزیف  جرج  و  مری  توسط  که 

پیشنهاد شده، استفاده شده است. 
)شکل 2( رابطه 1

قابل ذکر است اوزان محاسبه شده 

زوجی  مقایسه  در  خبرگان  نظرات 
محصول  زیرمعیارهای  از  یک  هر 
این  سپس  است.  شده  گردآوری 
فازی  میانگین  محاسبه  با  مقادیر 
تجمیع شد. ماتریس مقایسه زوجی 
عناصر درونسازمانی ارائه شده است. 

غیرفازی است ولی باید نرمال شود.
بر اساس جدول بردار ویژه اولویت 
معیارهای اصلی به صورت        خواهد 

بود.

بر اساس بردار ویژه بدست آمده:
نرمال  با وزن  عوامل درونسازمانی 
345 /0 از بیشترین اولویت برخوردار 

است.
/0 در  نرمال266  با وزن  محصول 

اولویت دوم قرار دارد.
پشتیبانی با وزن نرمال 246 /0 در 

اولویت سوم قرار دارد.
نرمال  وزن  با  برونسازمانی  عوامل 
142 /0 از کمترین اولویت برخوردار 

است.
انجام  مقایسه های  ناسازگاری  نرخ 
شده 037 /0 بدست آمده است که 
کوچکتر از 1 /0 می باشد و بنابراین 
شده  انجام  مقایسه های  به  می توان 

اعتماد کرد.
زیرمعیارهای  اولویت  تعیین 

محصول
عبارتند  محصول  زیرمعیارهای 
متخصص،  انسانی  نیروی  ایمنی،  از: 
ابتدا  بازاریابی.  و  تبلیغات  کیفیت، 

جدول 5-4
 پس از تشکیل ماتریس مقایسه های 
هر  فازی  آمده، جمع  بدست  زوجی 
سطر محاسبه می شود. بنابراین بسط 
فازی ترجیحات هریک از معیارهای 
اصلی به صورت شکل 3 خواهد بود.

شکل 2 - رابطه 1

شکل 3 - بسط فازی ترجیحات هریک از معیارهای اصلی

جدول 4-6 مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای محصول

شکل 4-4 مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای محصول

جدول 4-5 ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای محصول

جدول 4-4 فازی زدائی اوزان نرمال محاسبه شده متغیرهای اصلی مطالعه

شکل 4-3 نمایش گرافیکی اولویت معیارهای اصلی پژوهش
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فازی زدایی  مقادیر  محاسبه  نتایج 
شده اوزان زیرمعیارهای محصول در 

جدول  ارائه شده است: جدول6-4
 شکل 4-4 

از   0/ وزن 445  با   S11 شاخص
است.  برخوردار  اهمیت  بیشترین 
انجام  مقایسه های  ناسازگاری  نرخ 
است  آمده  بدست   0/  088 گرفته 
که کوچکتر از 1 /0 بوده و بنابراین 

می توان به نتایج اطمینان کرد.
زیرمعیارهای  اولویت  تعیین   

پشتیبانی
عبارتند  پشتیبانی  زیرمعیارهای 
هزینه  لجستیک،  تحویل،  زمان  از: 
تهیه و توزیع، موجودی انبار، قیمت 
رقابتی. چون این معیار از 5 شاخص 
 10 بنابراین  است  شده  تشکیل 
است.  گرفته  انجام  زوجی  مقایسه 
شاخص های  زوجی  مقایسه  نتایج 
در  پشتیبانی  زیرمعیارهای  سایر 

که  است  آمده  بدست   0/  021
بنابراین  و  بوده   0/  1 از  کوچکتر 

میتوان به نتایج اطمینان کرد.
زیرمعیارهای  اولویت  تعیین 

برونسازمانی
زیرمعیارهای برونسازمانی عبارتند 
اقدامات  الزامات زیست محیطی،  از: 
رقبا، واردات، سهم سرمایهگذاری در 
تولید ناخالص ملی. چون این معیار از 
4 شاخص تشکیل شده است بنابراین 
6 مقایسه زوجی انجام گرفته است. 
نتایج مقایسه زوجی شاخصهای سایر 
ارائه  در جدول  درونی  زیرمعیارهای 

شده است.  جدول 4 - 9 
فازی  بسط  به  مربوط  محاسبات 

)شکل 6(   /   شکل 4 - 7 
 0/  323 وزن  با   S43 شاخص 
نرخ  دارد.  قرار  نخست  اولویت  در 
انجام گرفته  ناسازگاری مقایسه های 
که  است  آمده  بدست   0/  094

جدول ارائه شده است. جدول 4 - 7 
فازی  بسط  به  مربوط  محاسبات 

)شکل 4(  /   شکل 4 - 5 
 0/  448 وزن  با   S25 شاخص 
نرخ  دارد.  قرار  نخست  اولویت  در 
انجام گرفته  ناسازگاری مقایسه های 
05 /0 بدست آمده است که کوچکتر 
به  می توان  بنابراین  و  بوده   0/  1 از 

نتایج اطمینان کرد.
زیرمعیارهای  اولویت  تعیین 

درونسازمانی
زیرمعیارهای درونسازمانی عبارتند 
تولید،  تکنولوژی  مدیریت،  از: 

تولید،  ظرفیت  توسعه،  طرح های 
منابع و قابلیت ها. چون این معیار از 
5 شاخص تشکیل شده است بنابراین 
10 مقایسه زوجی انجام گرفته است. 
شاخص های  زوجی  مقایسه  نتایج 
در  درونسازمانی  زیرمعیارهای  سایر 

جدول ارئه شده است.
جدول 4 - 8 

فازی  بسط  به  مربوط  محاسبات 
)شکل 5(  /  شکل 4 - 6 

 450/0 وزن  با   S31 شاخص 
نرخ  دارد.  قرار  نخست  اولویت  در 
انجام گرفته  ناسازگاری مقایسه های 

جدول 4-7 ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای پشتیبانی

شکل 4 - محاسبات مربوط به بسط فازی

شکل 4-5 مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای پشتیبانی

جدول 4-8 ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای درونسازمانی

شکل 5 - محاسبات مربوط به بسط فازی

شکل 4-6 مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای درونسازمانی
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بنابراین  و  بوده   0/  1 از  کوچکتر 
می توان به نتایج اطمینان کرد.

شناسایی الگوی روابط و تعیین 
اوزان متغیرها

انعکاس روابط درونی میان  جهت 
دیمتل  تکنیک  از  اصلی  معیارهای 
تکنیک  در  است.  شده  استفاده 
تسلط  با  قادرند  متخصصان  دیمتل 
بیشتری به بیان نظرات خوددررابطه 
با اثرات )جهت و شدت اثرات( میان 
عوامل بپردازند. الزم به ذکراست که 
دیماتل  تکنیک  از  حاصله  ماتریس 
هم  داخلی(،  ارتباطات  )ماتریس 
عوامل  بین  معلولی  و  علی  رابطه 
و  اثرپذیری  هم  و  میدهد  نشان  را 
اثرگذاری متغیرها را نمایش میدهد. 
طیف فازی مورد استفاده در جدول 

آمده است.
محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم

اگر روابط n معیار توسط k خبره، 
مورد بررسی قرار گرفته باشد ماتریس 

اولیه بررسی روابط n معیار از دیدگاه 
خبره kام به صورت زیر خواهد بود: 

بطوری که هر درایه این ماتریس 
به صورت  مثلثی  فازی  اولیه عددی 

زیر خواهد بود: 

با  خبرگان  از  هریک  دیدگاه 
و  است  شده  گردآوری  فازی  طیف 

فازی  میانگین  روش  از  استفاده  با 
ترکیب شده است. بنابراین ماتریس 
شده  محاسبه  یا    مستقیم  ارتباط 

است.  جدول 4 - 10 
ارتباط  ماتریس  محاسبه 

مستقیم نرمال
باید  مقادیر  سازی  نرمال  برای 
مقادیر          و          محاسبه شود. 
بر  ماتریس     درایه های  تقسیم  با 
بیشینه مقادیر         ماتریس نرمال 

فازی      بدست خواهد آمد:

جدول 4-9 ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای برونسازمانی

جدول 4-10 ماتریس ارتباط مستقیم فازی شده

جدول 4-11 ماتریس نرمال شده)N( معیارهای اصلی

جدول 4-12 ماتریس ارتباط کامل       معیارهای اصلی

شکل 6 - محاسبات مربوط به بسط فازی

شکل 7 

شکل 4-7 نمایش گرافیکی اولویت شاخص های برونسازمانی
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به  شده  نرمال  ماتریس  بنابراین 
صورت زیر خواهد بود:

نرمال  بطوریکه هر درایه ماتریس 
به صورت زیر خواهد بود:

خواهیم داشت:
نرمال حاصل به  بنابراین ماتریس 

صورت جدول 4 - 11  است:
محاسبه ماتریس ارتباط کامل

برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل 
از رابطه                                          استفاده 
فازی،  دیمتل  روش  در  می شود. 
ماتریس نرمال فازی به سه ماتریس 

قطعی زیر افراز می شود: )شکل 7(
سپس ماتریس همانی          

تشکیل داده شده است:

انجام  زیر  عملیات  نهایت  در 
کامل  ارتباط  ماتریس  تا  می شود 

بدست آید: )رابطه 8 تا 11(

عامل های سیستم است. بر این اساس 
را  تاثیرگذاری  بیشترین  پشتیبانی 

دارد. 
جمع عناصر ستون )R( برای هر 
آن  تاثیرپذیری  میزان  نشانگر  عامل 
سیستم  عامل های  سایر  از  عامل 
است. براین اساس محصول بیشترین 

تاثیرپذیری را دارد.
بردار افقی )D+R(، میزان تاثیر و 
تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. 
 D+R مقدار  دیگر هرچه  عبارت  به 
عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل 
بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد. 
بیشترین  از  محصول  اساس  براین 
برخوردار  معیارها  سایر  با  تعامل 

هستند.
قدرت   ،)D-R( عمودی  بردار 
نشان  را  عامل  هر  تاثیرگذاری 

جدول 4 - 12 
نتایج حاصل از فازیزدایی ماتریس 
به صورت جدول 13-4  کامل  ارتباط 

است.
برای ترسیم نقشه روابط باید شدت 
آستانه را محاسبه کرد. شدت آستانه 
همان میانگین مقادیر ماتریس ارتباط 
از شدت  بزرگتر  کامل است. مقادیر 
در  معنادار  مقادیر  عنوان  به  آستانه 
این جدول  نظر گرفته می شوند. در 
آستانه 809/0 محاسبه شده  شدت 

می دهد. بطور کلی اگر D-R مثبت 
باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب 
معلول  باشد،  منفی  اگر  و  می شود 
محسوب می شود. براین اساس عوامل 
برونسازمانی و پشتیبانی علی بوده و 
عوامل درونسازمانی و محصول معلول 

هستند. )شکل 8-4(
با  شاخص ها  نهائی  اولویت 

FANP تکنیك

است. بنابریان ماتریس ارتباط کامل 
 14  -  4 جدول  صورت  به  معنادار 

است.
کامل  ارتباط  ماتریس  به  توجه  با 
تاثیرپذیری  و  تاثیرگذاری  می توان 
عوامل را تعیین کرد. ماتریس ارتباط 
نتیجه  در  و  شده  فازیزدایی  کامل 
روابط علی به صورت جدول 4 - 15  

قابل حصول است.
جمع عناصر هر سطر )D( نشانگر 
میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر 

خروجی  نهائی،  وزن  تعیین  برای 
براساس  اصلی  معیارهای  مقایسه 
هدف و روابط درونی میان معیارها، 
در یک سوپرماتریس ارائه می شود. به 
این سوپرماتریس، سوپرماتریس اولیه 
برای  می شود.  گفته  ناموزن  یا 
باید های  نهائی  اولویت  به  دستیابی 
تاثیرات  با  سیستم  یک  در  کلی 
متقابل، بردارهای اولویت های داخلی 

)T( جدول 4-13 ماتریس ارتباط کامل فازی زدایی شده

جدول 4-14روابط معنادار میان معیارهای اصلی

جدول 4-15 میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فازیزدایی شده

شکل 4-8 نمودار مختصات دکارتی
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)یعنی همان wهای محاسبه شده( 
ماتریس  یک  مناسب  در ستون های 
سوپر  یک  نتیجه  در  می شوند.  وارد 
ماتریس بدست می آید که هر بخش 
دو  یک  بین  ارتباط  ماتریس  این  از 
نشان  را  سیستم  یک  در  خوشه 
با   .)81 : )زبردست، 1389  می دهد 
در  شده  شناسائی  روابط  به  توجه 
اولیه  ماتریس  سوپر  حاضر،  مطالعه 
این مطالعه به صورت زیر خواهد بود:

 W21 بردار  سوپرماتریس  این  در 
اهمیت هریک از معیارهای اصلی را 
بر اساس هدف نشان می دهد. بردار 

دارد.  قرار  نخست  اولویت  124/0در 
ایمنی با وزن 113/0 در اولویت دوم 
 102/0 وزن  با  دارد.مدیریت  قرار 

سومین شاخص با اهمیت است.
نتیجه گیری 

و  شناسایي  تحقیق  این  از  هدف 
اولویت بندي شاخص هاي تاثیرگذار 
زنجیره  در  تقاضا  برنامه ریزي  بر 
از  استفاده  با  بسته  حلقه  تامین 
تکنیک تلفیقي دیمتل فازي وتحلیل 
آهن  ذوب  مطالعه  )مورد  شبکه اي 
اصفهان( بوده است. معیارهاي زیادي 
دارند که  تاثیر  تقاضا  برنامه ریزي  بر 
مسیر  توجه  با  حاضر  تحقیق  در 
انتها  تا  ابتدا  از  تامین  زنجیره  کلي 
این  بر  تاثیرگذار  عوامل  و همچنین 
زنجیره از طرف محیط پیراموني که 
این زنجیره درآن قرار دارد چهار معیار 
اصلي شناسایي و به کار گرفته شد 
که در برگیرنده تمامي عوامل دروني 
که  مي باشد  زنجیره  این  بیروني  و 
این چهار معیار عبارتند از: محصول، 
برن  عوامل  سازماني،  درون  عوامل 
سازماني و معیار پشتیباني مي باشد. 
و  ها  مصاحبه  طي  تحقیق  این  در 
نظرسنجي خبرگان از بین تعداد زیاد 
معیارو  عنوان  به  عامل  عوامل چهار 
18 عامل به عنوان زیرمعیار انتخاب 
مقایسات  انجام  از  پس  که  شدند 
چهار  بین  از  نتایج  وتحلیل  زوجي 
درون  عوامل  معیار  موجود  معیار 
و  پشتیباني  محصول،  سازماني، 
معیار عوامل برون سازماني به ترتیب 

زوجی  مقایسه  دهنده  نشان   W22

ماخوذ  اصلی  معیارهای  بین  روابط 
است.  دیمتل  تکنیک  خروجی  از 
هر  اهمیت  دهنده  W32نشان  بردار 
از زیرمعیارها در خوشه مربوط  یک 
صفر  درایه های  می باشد.  خود  به 
فاکتورها  بودن  بی تأثیر  گویای  نیز 
بر  ستون  و  سطر  تالقی  محل  در 
یکدیگر است. الگوی شبکهای مدل با 
استفاده از تکنیک ANP در نرمافزار 
 Error! Reference( سوپردسیژن
طراحی   ).source not found

شده است.
انجام  محاسبات  به  توجه  با 
چهارم  تا  اول  گام های  در  گرفته 
سوپرماتریس ناموزون )اولیه( بدست 

اولویت بندي شدند.
نتیجه  به  حاصل  نتایج  بررسي  با 
سازمان  یک  در  که  رسید  مي توان 
در  سازمان  درون  عوامل  تولیدي 
یک  تولید  براي  تامین  زنجیره 
محصول رقابتي و موفق با بیشترین 
و  هزینه  کمترین  و  بازار  تقاضاي 
سوددهي باال بیشترین تاثیر را دارند.

خود  ویژگي هاي  و  پارامترها  و 
نیز  مصرف کننده  دید  از  محصول 
دومین اولویت مهم بوده و باید برآن 

تمرکز بیشتري نمود.

آمده است.در مرحله بعد با استفاده 
از مفهوم نرمال کردن، سوپرماتریس 
موزون  سوپرماتریس  به  ناموزون 
در  می شود.  تبدیل  )نرمال( 
عناصر  جمع  موزون  سوپرماتریس 
تمامی ستون ها برابر با یک می شود. 
گام بعدی محاسبه سوپرماتریس حد 
توان  با  حد  سوپرماتریس  می باشد. 
رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس 
موزون بدست می آید. این عمل آنقدر 
تکرار می شود تا تمامی عناصر سوپر 
ماتریس شبیه هم شود. در این حالت 
برابر  درایه های سوپرماتریس  تمامی 
درایه های  تنها  و  بود  خواهد  صفر 
مربوط به زیرمعیارها عددی می شود 
که در تمامی سطر مربوط به آن درایه 
سوپرماتریس های  می شود.  تکرار 
محاسبه شده با نرمافزار سوپردسیژن 
بنابراین  است.  آمده  پیوست  در 
صورت  به  معیارها  نهایی  اولویت 

جدول 4-16 خواهد بود.
گرفته  صورت  محاسبات  براساس 
و سوپرماتریس حد، برونداد نرمافزار 
نهائی  اولویت  تعیین  سوپردسیژن 
است.  مقدور  زیرمعیارها  و  معیارها 
با  اصلی  معیارهای  نهائی  اولویت 
در   حد  سوپرماتریس  از  اقتباس 
است.  درآمده  ترسیم  به  زیر  شکل 

)شکل9-4(
بنابراین با توجه به محاسبات انجام 
شده وزن نهائی هریک از شاخصهای 
محاسبه   FANP تکنیک  با  مدل 
وزن  با  رقابتی  قیمت  است.  شده 

محصول  معیارهاي  زیر  بین  در 
اولویت ها به صورت زیر مي باشد:

و  تبلیغات  محصول،  ایمني 
نیروي  و  محصول  کیفیت  بازاریابي، 

انساني متخصص در تولید محصول
آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
مشاهده مي شود که دررعایت نکات 
و به کارگیري اصول ساخت محصول 
از دید مصرف کننده ایمني محصول 
حتي از کیفیت آن مهمتر است و این 
ایمني مي تواند شامل نظرات مشتري  
هم  محیطي  زیست  عوامل  حتي  یا 

جدول 4-16 وزن نهائی شاخص ها بر اساس سوپرماتریس حد

FANP شکل4-9 اولویت نهائی شاخصهای مدل  با تکنیک
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به  مصرف کننده  امروزه  پس  باشد 
داراي  که  مي باشد  محصولي  دنبال 
ضریب ایمني باال براي سالمتي فرد 

و جامعه باشد.
معیارهاي  زیر  اولویت گذاري  در 
عوامل پشتیباني نتایج زیرحاصل شد:

تحویل،  زمان  رقابتي،  قیمت 
لجستیک  توزیع،  و  تهیه  هزینه هاي 

و موجودي انبار
نتایج حاصل مشاهده مي گردد  از 
که قیمت محصول جهت رقابت در 
بازار و همچنین تقاضاي باال اهمیت 
زیادي دارد و محصولي بهتر مي تواند 
موفق باشد که قیمت کمتري نسبت 
باشد  داشته  مشابه  محصوالت  به 
در  بایستي  تولیدي  واحدهاي  پس 
کردن  کم  با  خود  هاي  برنامه ریزي 

می شود.  محسوب  اقتصاد  شکوفایی 
کاربردي  پیشنهادهایي  پایان  در 
براي عالقه مندان به تحقیقات آتي  

پیشنهاد مي گردد:
از  مي توان  آتي  تحقیقات  در   *
تکنیک به کار رفته براي رتبه بندي 
تولیدی  محصوالت  انواع  تقاضاي 
مدل  گزینه هاي  عنوان  به  شرکت 

استفاده نمود.
به  آماري  جامعه  افزایش   *
سطحي گسترده و انجام تحقیق در 
صنعت فوالدکشور و تعمیم نتایج به 
شرکت هاي تولید فوالد داخل کشور.

پیشنهاد  آتي  تحقیقات  در   *
تقاضاي  نیاز  به  توجه  با  مي گردد 
داخلي جهت ریل، مشکالت و موانع  
در  آن  نمودن  مرتفع  روش های  و 
صنعت فوالد مورد بررسي قرار گیرد.

حفظ  با  محصول  شده  تمام  قیمت 
وبه  رقابت  دنبال  به  پارامترها  سایر 
زمان  و  باشند  بازار  گرفتن  دست 
تحویل کاال به مشتري جهت برآورده 
ممکن  حداقل  به  را  نیازها  کردن 

برسانند.
معیارهاي  زیر  اولویت گذاري  در 
زیر  نتایج  سازماني  درون  عوامل 

حاصل شد:
در  بندي  اولویت  و  بررسي  در 
زیرمعیارهاي درون سازمان مدیریت 
خود  به  را  وزن  و  اولویت  بیشترین 
تکنولوژي  از  بعد  و  داد  اختصاص 
طرح هاي  قابلیت ها،  و  منابع  تولید، 

توسعه و ظرفیت تولید قرار گرفتند.
تکنولوژي تولید که روز به روز در 
و  منابع  و  بوده  تغییر  و  رشد  حال 

قابلیت ها و طرح هاي توسعه در قالب 
تولید بیشتر و تنوع در تولید با توجه 
سازمان  قابلیت هاي  و  امکانات  به 
مي گردد،  متبلور  موجود  ظرفیت  و 
در  مي گیرند.  قرار  بعدي  اولویت  در 
عوامل  معیارهاي  زیر  اولویت گذاري 

برون سازماني نتایج زیرحاصل شد:
در  سرمایه گذاري  سهم  واردات، 
و  رقبا  اقدامات  ملي،  ناخالص  تولید 
الزامات زیست محیطي داراي اولویت 
واردات  اینکه  به  توجه  با  هستند. 
نیازهای  از  بخشی  تأمین کننده 
صورت  واردات  عماًل  است،  جامعه 
از  بخشی  بتواند،  کشور  تا  می گیرد 
کند.  مالی  تأمین  را  خود  نیازهای 
درون  از  اگر  واردات  نفس  بنابراین 
منزله  به  باشد  گرفته  نشأت  اقتصاد 
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در سال هاي اخیر با توجه به رشد 
براي  شهرها،  در  خصوصا”  جمعیت 
جلوگیري از توسعه افقي شهرها و با 
توجه به قیمت باالي زمین، توسعه 
هاي  بنا  ساخت  با  شهرها  عمودي 
و  یافته  رشد  شدت  به  مرتبه  بلند 
با  بناها  این  از  توجهي  قابل  بخش 
ساخته  فوالدي  سازه هاي  ترکیب 
انتخاب  اصلي  مساله  اما  اند.  شده 
اجزاي بکار رفته در این سازه ها مي 
ساز  و  ساخت  بازار  در  بعضاً  باشد. 
وجود  علیرغم  که  مي شود  مشاهده 
سازندگان  شده،  نورد  پروفیل هاي 
اقدام به ساخت مقاطع به شکل تیر 
بصورت  خام  ورق هاي  از  ستون  یا 
باال  باریسک  کارخانه اي  یا  کارگاهي 

)High Risk( مي کنند. 
بررسي ها نشان مي دهد که الگوي 
کشور  در  )فعلي(  قالب  مصرف 
ساختمان هاي یک و دوطبقه تقریبا 

منسوخ شده و ساخت و ساز طبقات 
سال هاي  طي  پنج،  از  باالتر  و   3،4
1377 رفته رفته افزایش یافته و هر 
روز بیشتر فزوني مي یابد.  همچنین 
در  که  مي دهد  نشان  کاوش ها  این 
کشورهاي  خصوصاً  کشورها  بیشتر 
پیشرفته مقاطع I و یا تیرورق دیگر 
جایي در سازه هاي فلزي میان مرتبه 
و بلندمرتبه ندارند و طراحي ها عمدتاً 
گریدهاي  و   H مقاطع  اساس  بر 

مهندسي انجام مي شود.
گاز  نفت،  صنایع  سازه هاي  در 
نیروگاه ها،  تونل ها،  پتروشیمي،  و 
کارخانجات سیمان و سایر سازه هاي 
نوع  این  وجود  صورت  در  خاص 
طراح،  بازار،  مهندسین  در  مقاطع 
از  مناسبي  مي توانند جایگزیني هاي 
این مقاطع را در المان هاي کاربردي 

ایجاد نمایند. 
واکاوي هاي کارشناسي و همچنین 

حاکي  امر،  خبرگان  از  نظرسنجي 
با  از آن است که در سال هاي اخیر 
مصرف  نیاز  صنایع،  رشد  به  توجه 
این گونه مقاطع افزایش یافته و بازار 
جهاني فوالد در حوزه پروفیل H از 
جذابیت خوبي برخوردارشده و حجم 
تبادل بازار معامالت فوالد در مقاطع 
IPB  قابل توجه است. لذا امید است 

 ،H پروفیل هاي  محاسن  به  توجه  با 
محصوالت  تولید  به  بخشي  تنوع  با 
ذائقه  مثمر،  و  مستمر  تبلیغات  و 
استفاده  سمت  رابه  مصرف  بازار 

ازمحصوالت فوق سوق دهیم.
ترجمه  از  خالصه اي  ادامه  در  لذا 
نورد  تکنولوژي  در  نوآوري  مقاله ي 
مقاطع سنگین توسط شرکت نیپون 
استیل و سومیتومو متال تحت عنوان 
»NSHYPER BEAM« آورده شده 
است. امید است با توجه به گرایشات 
بازار به محصوالت کیفي و مهندسي،  اردشیر حسیني منجزي

نوآوري در تکنولوژي نورد مقاطع سنگين توسط 
شرکت نيپون استيل و سوميتومو متال
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جهت  باالیي:  و  پاییني  غلطک هاي 
کنترل و ایجاد ضخامت هاي  متنوع 
در عرض هاي مختلف  نیاز به تغییر 
وضعیت و شرایط غلطک هاي پاییني 

و باالیي مي باشد . 

تولید  به  اهتمام  لزوم  بخش  الهام 
محصوالت جدید و همراهي با دانش 

روز باشد:
Innovative Technology:

NSHYPER BEAM

و  استیل  نیپون  شرکت  پیدایش 
شروع  با  همزمان  متال  سومیتومو 
صنعت فوالد در ژاپن بوده و در سال 
1901 شروع به تولید اولین ریل در 
از  بعد  مجددا  و  است.  نموده  ژاپن 
احداث  واسطه  به  نیز  جنگ جهاني 
تولید  تنها  ملي،  ساختارهاي  مجدد 
کننده ریل و تیرپایه ها در ژاپن بوده 
اند. شرکت نیپون استیل و سومیتومو 
متال با بیش از نیم قرن نوآوري در 

غلطک هاي   با  کاري  نورد   -2
Skewed )غلطک هاي کج( :

- انعطاف پذیري و قابلیت کنترل 
. Skewed غلطک هاي

3- نورد کاري نهایي 

بال  پروفیل هاي  تولید  تکنولوژي 
پهن موازي و تالش درجهت توسعه 
مزایاي  و  اعتبار  از  مقاطع،  انواع 
تکنولوژي ویژه اي در عرصه جهاني 

برخورداراست. 
 NSHYPER انواع مقاطع تولیدي

: BEAM

و  عمق  باافزایش  مقاطع  تنوع   *
میلیمتري.  50 گام هاي  با  عرض 

ارتفاع  و  عمق  شامل  مقاطع  )ابعاد 
افزایش   )2in با رنج 50mm )تقریباً 

مي یابند(.
جهت   نوردي   H مقاطع  انواع   *
غیرنوردي   H مقاطع  با  جایگزیني 
)تیر ورق( )که مزایاي کاهش نیروي 

نهایي  بال  ضخامت  و  عرض   -
مقاطع با کنترل عمق در یک سطح 
ثابت و با حرکت صحیح غلطک هاي  
Skewed  در باال و پایین در فرآیند 

Sakai بدست مي آید.

انساني، کاهش هزینه هاي ساخت و 
کیفیت بهتر به لحاظ حذف عملیات 

جوشکاري را خواهیم داشت(.
* یکنواختي مناسب ابعاد در سري 
سایزهاي مشابه )اولین بیم هاي بال 
و  عمق  یکنواختي  با  نوردي  پهن 

عرض در سري سایزهاي مشابه(. 
سایزهاي  به  دسترسي  قابلیت   *
طراحي  بهبود  به  )کمک  عریض تر 
و  فوالد  وزن  کاهش  با  ساختمان 

کاهش هزینه هاي عملکردي(
فرآیند تولید )شیوه اي از نوردکاري 

 ) Sakai * به روش
1- نورد کاري لبه 

کالیبر  ارتفاع  تغییر  امکان   -

شماتیک فرآیند نورد کاري مقاطع سنگین چند مقطعه

جدول 1
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به  دسترسي  توانایي  شرکت  این 
و  سري   47 شامل  عریض  مقاطع 
611 سایز )42 سري با 328 سایز و 
5 سري با 283 سایز( را دارا مي باشد 
مقاطع  از  بعضي   )1 )جدول  در  که 

تولیدي آورده شده است:
در ادامه نیز برخي از استانداردهاي  
فوق  شرکت  توسط  استفاده  مورد 

آورده شده است:
شرکت نیپون استیل و سومیتومو 

از 20 سال تجربه در  بیش  با  متال 
 H ژاپن در زمینه تولید پروفیل  هاي
Sakai steel-  چند مقطعه به روش

در  آن  تولیدي   H مقاطع   ،works

انواع سازه هاي فوالدي ساختمان ها، 
و  ساحلي  میدان هاي  و  کارخانجات 
استفاده  مورد  )دریایي(  ساحلي  فرا 

قرارگرفته است.
)توضیح پاورقي(:

Sakai steelworks* )نـورد کاري 

Sakai یـا اصطالحاً نـوردکاري بدون 

محدودیـت(: ایـن فرآیند با اسـتفاده 
متغیـر  عرضـي  غلطک هـاي  از 
انجـام   Skewed غلطک هـاي  و 

مي شـود. 
)عکس هـاي ذیـل جهـت نمایـش 
و   )H(سـنگین مقاطـع  سـازه هاي 
روشـن  و   NSHYPER BEAM

شـدن بیشـتر مطالـب مقالـه آورده 
شـده اند.(
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برای بهتر شدن، راحت تر زندگی 
کردن و در نهایت به آرامش و آسایش 
رسیدن، راه ها و شیوه های گوناگونی 
این  در  است،  پیشنهاد شده  و  ارایه 
مقاله به 10 شاخص تحت عنوان »ده 
فرمان« پرداخت می شود، نگارنده بر 
این باور است که حتی پذیرش این 
کافی  کس  هر  برای  ها  فن  و  فوت 
است تا راه و روش »بهترین شدن« 
به عملیاتی  اگر تصمیم  و  پیدا کند 
نمودن و اجرا آنها در زندگی روزمره 
خود بنماید، حتماً نتایج عمیق تر و 

مطلوب تری را بدست می آورد. 
ده فرمان 

1- تمرین اجتماعی بودن، تعاملی 
مثبت  و  نمودن  عمل  سویه  دو  و 
و  اندیشیدن  برنده(   – )برنده  نگرانه 
اقدام کردن را فراموش نکنید و روز 
و گسترش حیطه  بر وسعت  روز  به 
آن اضافه کنید، همیشه مثل به عالوه 
)+( عمی کنید نه مانند تفریق و منها 

و منفی )-( ، 
عملکردی،  چنین  - جهت کسب 
و  مراودات  می شود  پیشنهاد 
سطح  را  خود  روزمره  معاشرت های 
بجوشید  همه کس  با  نکنید،  بندی 
بنشینید،  گفتگو  به  محترمانه  و 
سمت  به  نرود،  یادتان  »خداقوت« 
و  گروهی  و  فعالیت ها  و  بازی ها 
از خودخواهی،  کنید،  تیمی حرکت 
خودمحوری و فکر تافته ای جدا بافته 
 Team« تا قدرت آئید،  بیرون  بودن 
playing« خود را زیاد و زیادتر کنید. 

جامعه  و  بودن  اجتماعی  در   -2
پذیری خود »صادق و شفاف« باشید، 
توجه داشته باشید که این شفافیت و 
صداقت حتماً بایستی »قلبی« باشد 
خودنمایانه  و  ریاکارانه  حاالت  از  و 

بسیار کمرنگی برخوردار باشد، 
پیشنهاد  رویه،  این  برای شروع   -
»با  چیز  هر  از  قبل  می شود 
خودتان رو راست باشید« و هر روز 
و  دروغ ها  شفافیت ها،  »صداقت ها، 
دوروئی های« خودتان را بدون کم و 
کاست یادداشت کنید تا اینکه پس 
از مدت زمانی، به چند مورد انگشت 
یابد،  کاهش  اغماض  قابل  و  شمار 
 Tran« قدرت  تبدیل  شیوه،  این  با 
کم  و  برده  باال  را  خود   »sparancy

کم »محبوب و مقتدر« می شوید. 
- مطمئن باشید که از بکارگیری 
زیان  به  صداقت«  و  »شفافیت 

نخواهید دید. 
3- حال که جامعه و هاله پیرامونی 
صداقتی  با  و  است  پذیرفته  را  شما 
عنوان  به  اید  داده  بروز  خود  از  که 
اید،  شده  قلمداد  مطلوب  فردی 
برای تداوم و بهبود چنین وضعیتی 
بیشتر  خود  شنیداری«  »رفتار  به 
توجه کنید تا اینکه هم بهتر و بیشتر 
»بفهمید و درک« کنید و هم بیشتر 
پیشنهاد  گیرید،  قرار  »توجه«  مورد 
می شود از این به بعد شنونده خوبی 
باشید، چیزی که بسیاری از افراد به 
آن توجه و تاکید الزمه و به اندازه را 

ندارند 
 »Listening« قدرت  بودن  باال   -
در فرد نشانه »تامل و تعمق« اوست 
توانید  می  که  جاست  این  از   -4
به  موثر،  گفتن  و  شنیدن  بر  عالوه 
توانایی در تحلیل دیده ها و شنیده ها 

نویسنده: سید مسعود مدنی 
»جامعه شناس، مشاور، مدرس دانشگاه«

فوت و فن هايی برای بهترين شدن فوت و فن هايی برای بهترين شدن 
ده فرمان
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 »Res ponsiveness« واکنش های 
به  نسبت  خود  قبول  قابل  و  مثبت 

دیگران باشیم. 
7- اکنون همه چیز آماده است تا 
pas- »با اشتیاق و شوقی زایدالوصف 

و  انگیختگی  بر  راستای  در   »sion

شکوفایی خودتان اقدام کنید و دست 
به کارهای بزرگ بزنید، کارهایی که 
بدون عالقمندی، عشق و کنجکاوی 

شکل نخواهد گرفت. 
انجام  مرحله  به  رسیدن  و   -8
کارهای بزرگ و مورد عالقه، رسیدن 
به ایده آل ها و از این قبیل موارد انسان 
را به تشکر و سپاسگزاری وا می دارد، 
و کسی که به مرحله سپاس و تشکر 
از خودش و دیگران می رسد، انسانی 
و  شاکر  اطمینان،  و  اعتماد  با  است 

راضی، شاداب و مهرورز. 
قدردانی و احترام، نعمت و قدرتی 
است که هر کسی توانایی برخورداری 

از آن را ندارد. 
آنهایی که دیگران را موظف دانسته 
از  عمیقی  گودال  نه،  را  خودشان  و 
خودخواهی و تکبر برای خود ساخته 
فاصله  همگان  از  روز  به  روز  و  اند 
گرفته و به عمق گودال تنهایی شان 
هر چه بیشتر و بیشتر فرو می روند. 

شاکرترند؛  عاقل،  انسان های 
گیلبرت »Gilberg« می گوید: 

هر  خاطر  به  قدردانی  و  »تشکر 
چیزی، نشانه تفکر و عقالنیت است.« 
در این امتداد پیشنهاد می شود در 
راه تشخیص توانائی ها و ناتوانی های 

با  پله  از  وضعیت  این  در  برسید، 
دیگر  زیرا  اید،  کرده  عبور  اهمیتی 
می توانید به »رشد ذهنی و تخیلی« 
بپردازید و در نتیجه توان »نوشتاری« 
را در خود ایجاد نمائید و فوت و فنی 
را یاد بگیرید که هر کس را توان آن 

نیست.
از  این کار پیشنهاد می شود  برای 
بنویسید،  کنید،  شروع  حاال  همین 
بخوانید، فکر کنید، نوشته هایتان را 
نمائید،  نو شروع  از  باز  و  کنید  پاره 
آنقدر این کار را تمرین کنید، آنقدر 
بنویسید تا »مقاله نویس«، »داستان 
نویس« و »قصه گوی« ماهری شوید.

قدرت »story telling« خود را باال 
ببرید، تا متمایز و متفاوت شوید. 

5- شما در آستانه »اعتماد و اعتبار« 
با  می توانید  اکنون  گرفته اید،  قرار 
برخورداری از توان »گفتن، شنیدن و 

خود مصرانه بکوشیم تا اینکه نه دچار 
تحقیر و افتادگی شویم و نه تکبر و 
و  »حد  ساز  بستر  دو  هر  که  غرور، 

افسوس« است.
»تشکر  گفتن  توان  کنیم  سعی 
دهیم،  افزایش  را  خود  امتنان«  و 
افزایش  جز  چیز  هیچ  که  بدانیم  و 
انسان  از  سخاوت«  و  »واالیی 

قدرشناس کم نمی شود. 
»سر  ینچه«  »فردریش  قول  به 
زیبائی ها،  و  هنرها  همه  منشأ 

سپاسگزاریست« 
9- به به؛ چه زیبا و پر ابهت است، 
»سپاسگزاری«؛  مرحله  به  رسیدن 
یافت،  دست  مهم  این  به  که  کسی 
همه موارد باال را نیز با خود به همراه 
سمت  به  که  اینجاست  از  و  دارد، 
»فروتنی و ساده گی« رفته و عنوان 
اختصاص  خود  به  را  واال«  »انسان 

نوشتن« اعتبار الزمه را کسب نموده 
و در سایه »صداقت و شفافیت« به 
انسانی »قوی و غنی« تبدیل شوید. 

 »Lance secreian« لنس سکرتان
می گوید: 

دلخواهی  میزان  و  تراز  اعتبار، 
است، و چه عالی و پر عظمت است 
دلخواهی  مقدار  و  میزان  انسان،  که 
اش را خودش به راحتی افزایش دهد.

موقعیت  چنین  کسب  برای   -
ممتازی پیشنهاد می شود در راستای 
افزایش میزان انطباق، همنواختی و 
 – »رفتاری  های  شاخص  سازگاری 
گفتاری« خود حرکت کنیم، تا اینکه 
هارمونی دلنشینی را با خود به همراه 

داشته باشیم. 
Au- »روز به روز سعی کنیم اعتبار 

thenticity« خود را از طریق کسب 

اعتماد دیگران افزایش دهیم. در این 

می دهد؛
لذت  سراپا  است  فضایی  سادگی 
و شوق، انسان ساده، محبوب است، 
اساسی  مبانی  از  بودن  محبوب  و 
ساده  انسان  است؛  »محبوبیت« 
را  ها  جذابیت  همه  است  توانسته 
پشت سر گذاشته و با خیال راحت، 
بدون کمترین دغدغه و یا حرص و آز 
به روال زندگی شرافتمندانه و معتدل 

خود ادامه دهد.
انسان ساده نه زیاده روی می کند 
اندیشه  گذارد،  می  کم  چیزی  نه  و 
اش آزاد و رهاست، رها از هر قید و 
بندی که او را به تفاخر و خودخواهی 

و خودنمایی بکشاند.
برای دستیابی به سادگی پیشنهاد 
مطالعه  به  چیز  هر  از  قبل  می شود 
چه  هر  زیرا  بپردازیم،  »زیبائی ها« 
بیشتر قشنگی و ظرافت را بشناسیم، 

adap- »مسیر برخورداری از انطباق 
اهمیت  با  بسیار  مقتدرانه   »tation

است. 
و  انعکاس ها  از  آمیخته ایی  شما 
خود  به  نسبت  دیگران  واکنش های 
و  عمل  قانون  براساس  و  هستید، 
ضوابط  همچنین  و  عکس العمل 
مربوط به کنش و واکنش، آنچه که 
به شما بر می گردد، چیزی نیست جز 

نتیجه رفتار و گفتار خودتان.
اگر بخواهیم خود را گول نزنیم و 
واقع گرایانه تر به خود و اطراف خود 
درصد   95 از  بیش  حتی  بنگریم، 
و  واکنش ها  و  حاصل  ما  زندگی 
تنها  و  ماست  عکس العمل های خود 
چیزی حدود 5 درصد آن را »اتفاق 
ضمنا  می دهد،  تشکیل  شانس«  و 
همین 5 درصد نیز به تساوی میان 
فقط  است،  شده  تقسیم  آن  و  این 
استفاده  آن  از  بهتر  و  دقیق  یکی 

می کند و دیگری نه.
برای استفاده مطلوب از واقعیت ها، 

پیشنهاد می شود: 
دیگران  برای  که  را  آنچه 
نمی پسندیم برای خود نیز نپسندیم، 
دست  نگرشی  و  نگاه  چنین  اگر 
یافتیم، حتماً اکثر کنش ها و عمل ها 
رضایتمندانه  و  معقول  ما  به  نسبت 

خواهد بود. 
فردی  عنوان  به  که  اکنون  پس 
اجتماعی«  و  »اطمینان  »معتبر« 
باشیم  هوش  با  شده ایم،  پذیرفته 
افزایش  درصدد  روز  به  روز  که 
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کشیده  سادگی  سمت  به  تر  راحت 
می شوم؛ 

- دیگر رنگ و لعاب ها فریب مان 
که  آنچه  بین  راحتی  به  و  نمی دهد 
واقعاً مهمتر است با آنچه که ظاهری 
و فریبنده است ، تفاوت می گذاریم و 
به راحتی پی می بریم که »سادگی« 
زیبایی  همان  »زیبائیست«  همان 

واقعی و دلچسب.
»سادگی،  به  روز  به  روز  بیائید 
خود  بودن  ساده  و   »simplicity

نیست،  حماقت  سادگی،  بیافزائیم، 
بلکه آمیخته گی عجیبی از صداقت، 

اعتماد  سپاسگزاری،  شفافیت، 
اطمینان است. 

dav- داوینچی »لئوناردو  قول  ،به 
 »inci

»سـادگی، حـد نهایـی پیچیدگی 
است.« 

از  اکنون در آخرین سکو،  10- و 
بهتر  و  شدن  بهتر  دهگانه  پله های 
به  رسیدن  آن  و  داریم  قرار  دیدن 
بلند  و  راهبـری  الهام بخشی،  درجه 
بحث  دیگر  اینجـا  است،  مرتبه گی 
میـان  در  کار  دادن  انجام  درست 
درست  انجام  موضوع  بلکه  نیست 

چیزی  آیا  و  است  درست  کارهای 
باالتر از »درستی و درست کار بودن« 

سراغ دارید؟
اینجا به مرحله ارایه رهنمود و الهام 
بخشیدن به رویاها و ایده آل های خود 
و دیگران رسیده ایم، در این مرحله از 
انسان به انسان موثر و توسعه یافته 
انسان موثر، مثبت  ایم،  یافته  دست 
و مهربان )Leadet ship( آرزوی هر 

کسی است. 
و چه چیزی بلند مرتبه تر از اینکه: 
»رسـد آدمـی بـه جائـی کـه بجز 

نبیند« خـدا 
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میلگردهای سازه ای، نبشی، ناودانی 
و شمش های آهن همگی سبد کاملی 
از محصوالت مورد نیاز عمران کشور را 
تأمین می کنند. رعایت استانداردهای 
 ASTM خصوصاً  بین المللی  و  ملی 
برای  باالیی  بسیار  اعتبار  دارای  که 
مهر   JIS استانداردهای  و  است  ما 
محصوالت  این  اعتبار  بر  تأییدی 
با  توانیم  به طوري که مي  می باشد 
این  از  ها  آن  مزیت های  بر  اعتماد 
محصوالت استفاده کنیم. در مصرف 
ما  این نوع سبد محصوالت، معموالً 
محصوالت ذوب آهن را به محصوالت 
خارجی ترجیح می دهیم. البته رقابت 
در محصوالت تولید داخل را کتمان 
نمی کنیم و این امر را موجب تقویت 
تولیدات و رعایت حقوق مصرف کننده 
بهینه سازی و  برای  بیشتر  و تالش 

ارتقای تولیدات می دانیم. 
به لحاظ عرق ملی تقویت تولید 
و بازار شرکت های داخلی، وظیفه 

دست اندرکاران است
بین المللی  مؤسسه  مدیرعامل 
قاب  سازه های  توسعه  و  تحقیقات 
افزود: حضور    )LSSI( فلزی سبک 
برخی محصوالت به ویژه محصوالت 
از  نه  را،  داخلی  بازارهای  در  چینی 
های  شرکت  با  رقابت  ایجاد  بابت 
داخلی، بلکه  از بابت ارائه محصوالت 
و  غیراستاندارد  کیفیت،  بی  بسیار 
فضای  از  استفاده  سوء  و  ایمن  غیر 
به  ضربه  داخلی،  بازار  رقابت  ناسالم 
اقتصاد کشور، تضییع حقوق مصرف 
کنندگان و تضعیف توان شرکت های 
داخلی می دانیم و مورد انتقاد جدی 
قرار می دهیم. بر همین اساس تقویت 
و  داخلی  شرکت های  بازار  و  تولید 
مانند  کارخانه هایی  آنها  صدر  در 
اعتبار  داراي  که  اصفهان  ذوب آهن 
استاندارد هستند  و محصوالت  برند 
بسیار ضروري است و به لحاظ عرق 
دست اندرکاران  وظیفه  نیز  ملی 

محسوب مي شود.  
اصفهان  آهن  ذوب  محصوالت 
به لحاظ ایمنی مورد اعتماد جامعه 

مهندسی و کارفرمایی است
آیین  تدوین  کمیته ی  ارشد  عضو 
سازه های  اجرای  و  طراحی  نامه 
فوالدی سرد  نورد )معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 
سازمان نظام فنی و اجرایی کشور( در 
ذوب  محصوالت  استحکام  خصوص 
آهن در برابر زلزله و به طور کلی تأثیر 
استفاده از این محصوالت در ایمنی 
یک  ایمنی  کرد:  تصریح  ساختمان 
سازه در برابر حوادثی مانند زلزله بر 
دو مبنای اصلی استوار است. نخست، 
مقاومت و استاندارد بودن قطعات و 
مصالح به کار رفته می باشد و سپس 
طراحی و محاسبات درست و دقیق 
بر  طراحی  استانداردهای  رعایت  با 
مصالح  استاندارد  و  مقاومت  مبنای 
مورد استفاده. قطعاً آنچه که موجب 

مصاحبه از : سمیه ایزدي 

محصوالت ذوب آهن اصفهان به لحاظ ايمنی مورد 
اعتماد جامعه مهندسی و کارفرمايی است

به  اصفهان  آهن  ذوب  محصوالت 
جامعه  اعتماد  مورد  ایمنی  لحاظ 
مهندسی و کارفرمایی است تیرآهن 
ارقام جدید سبد  از جمله  پهن  بال 
است  اصفهان  آهن  محصوالت ذوب 
که با توجه به مزایای فراوان، تحول 
بزرگی را در صنعت ساختمان کشور 
محصول  این  است.  کرده  ایجاد 
استراتژیک و بومی به دست توانمند 
کارکنان ذوب آهن اصفهان در کارگاه 
ریل   محصول  کنار  در  و   650 نورد 
تولید شده است. خبرنگار ما با مسعود 

خبرنـگار مـا بـا مسـعود کریمیـان در خصـوص کم و کیـف و تاثیـر گذاری ایـن محصـول در صنعت 
سـاختمان و همچنیـن سـایر تولیـدات ذوب آهن اصفهـان گفتگویی انجام داده ا سـت که مشـروح 

آن را در ادامـه می خوانیـد.

و  و کیف  کم  در خصوص  کریمیان 
تاثیر گذاری این محصول در صنعت 
ساختمان و همچنین سایر تولیدات 
انجام  گفتگویی  اصفهان  آهن  ذوب 
داده ا ست که مشروح آن را در ادامه 
در   AISI نماینده ی  وي  می خوانید. 
ایران و خاورمیانه، مدیرعامل مؤسسه 
بین المللی تحقیقات و توسعه سازه 
و   )LSSI( سبک  فلزی  قاب  های 
مشاور ویژه ی صنعتی سازی مدیریت 
و  راه  وزارت  بازرسی  و  عملکرد 

شهرسازی  است. 

مزایای  به  ابتدا  کریمیان  مسعود 
ذوب آهن  مختلف  محصوالت 
ساختمانی  مقاطع  ویژه  به  اصفهان 
به  نسبت  میلگرد  و  تیرآهن  نظیر 
محصوالت سایر شرکت های داخلی و 
خارجی پرداخت و گفت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان یکی از معتبرترین 
فوالدی  مقاطع  تولیدکنندگان 
جامعه  نزد  خاصی  اعتبار  دارای 
انواع  است.  کارفرمایی  و  مهندسی 
محصوالت این تولید کننده بزرگ از 
 ،IPN و   H ،IPE تیرآهن های  قبیل 
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در  بنابراین  دارد.  مستقیم  بستگی 
انتظارات  نمی توان  شرایطی  چنین 
خاصی هم از میزان تغییرات در ذوب 
مسئله  این  که  داشت. هرچند  آهن 
هم دور از ذهن نیست که ذوب آهن 
همواره بر اساس الگوهای ذکر شده 
روند معقولی در ارتقای تولیدات خود 
موضوعات  برخی  اما  است.  داشته 
مؤلفه های  و  الگوها  به  مربوط  که 
توسعه ی پایدار می باشد و به مسائل 
از  می شود  مربوط  زیست  محیط 
دغدغه های ما بوده است و امیدواریم 
ذوب آهن  فناوری  و  پژوهش  واحد 
فعالیت های  نیز  خصوص  این  در 

ملموسی داشته باشد. 
سازی  فرهنگ  رسانی،  اطالع 
و حضور سیستماتیك استاندارد 
از  نامرغوب  کاالهای  حذف  در 

بازار موثر است.
و  ایران  در   AISI نماینده ی 
خاورمیانه در پاسخ به این سئوال که 
تولید  توقف  آیا  می شود  گفته  بعضاً 
در  ساختمان،  در  نا مرغوب  مصالح 
گرو عدم استفاده مردم از این مصالح 
این  بله،  نمود:  است؟ چنین تصریح 
تأثیرگذار  اهرم های  از  یکی  موضوع 
بر توقف تولید محصوالت نامرغوب و 
حذف آن ها از سبد عرضه  بازار است 
آموزش  به  نیاز  آن  شدن  واقع  ولی 
و  آگاه سازی  برای  مستمر  همگانی 
مهم ترین  اما  دارد.  سازی  فرهنگ 
عامل و اهرم مؤثر بر حذف کاالهای 
نامرغوب، حضور فعال و سیستماتیک 

استاندارد و بازرسی های سخت یگرانه 
از شرکت ها و کارخانه ها و محصوالت 

و مصالح و نظارت بر بازارها است. 
صنعتی سازی  ویژه ی  مشاور 
وزارت  بازرسی  و  عملکرد  مدیریت 
از  دیگر  بخشی  در  و شهرسازی  راه 
های  شیوه  تشریح  به  خود  سخنان 
فوالدی  سازه های  در  کیفی  کنترل 
کیفی  کنترل  کرد:  بیان  و  پرداخت 
فوالدی در سه مرحله  در سازه های 
مرحله  می گیرد.  صورت  اساسی 
در  مصالح  تولید  زمان  در  نخست 
می شود  موجب  که  است  کارخانه 
مصالحی استاندارد و با کیفیت وارد 
مصرف کننده  دست  به  و  شود  بازار 
برسد، مرحله ی دوم در زمان طراحی 
نقش هایی  که  است  ساختمان 
کیفیت  و  استاندارد  با  متناسب 
مصالح برای آنان تعریف می شود و 
به  برداری  بهره  و  کارکرد  زمان  در 
پردازند  می  محوله  نقش های  ایفای 

و مرحله ی سوم در زمان ساختمان 
این مصالح  که  است  برپایی سازه  و 
استاندارد با نقش هایی استاندارد، به 
شیوه ای استاندارد در کنار هم قرار 
گرفته و ساختمان را شکل می دهند. 
بخش  در  کیفیت  کنترل  این،  بنابر 
محاسبات  و  نقشه ها  کنترل  تولید، 
در بخش طراحی و نظارت در بخش 
کیفی  کنترل  مهم  عامل  سه  اجرا، 

سازه می باشند.  
مزایای سازه های فوالدی 

کارشناس امور مسکن و ساختمان 
سازمان بازرسی کل کشور در خصوص 
مزایای سازه های فوالدی در مقایسه 
گفت:  بتنی  ساختمان های  با 
سازه های بتنی دارای معایب بسیاری 
هستند که از مقطع تولید سیمان تا 
روش های اجرایی و تخریب و آوار را 
شامل می شود. ورود حجم عظیمی 
آالینده های  و  گلخانه ای  گازهای  از 
جوی مانند دی اکسیدکربن در مقطع 

اعتبار بخشی به محصوالتی می شود 
مختلفی  آسیب های  معرض  در  که 
تصادف  و  تصادم  و  تخریب  از  اعم 
پیامدهای  موجب  و  می گیرند  قرار 
خطرات مالی و جانی می شود، رعایت 
محصوالت  آن  تولید  استانداردهای 
و  با قدمت  آهن  است. شرکت ذوب 
سابقه  خوبی که در تأمین بازارهای 
استاندارد  محصوالت  توسط  داخلی 
جامعه  اعتماد  موجب  است  داشته 
مهندسی و کارفرمایی در جهت دست 
یابی به ساختمان هایی ایمن می گردد. 
به ویژه که کشور ما از این حیث دارای 
حساسیت بسیار باال و نیازمند حضور 
فعال تر شرکت هایی مانند ذوب آهن 

در عرصه  ساختمان است.  
سرسخت  مدافع  همواره 
استاندارد  و  مرغوب  محصوالت 

داخلی هستیم. 
 ISO/TC98 استاندارد ارشد  عضو 
 ) سازه ها  طراحی  مبانی  و  اصول   (

و نایب رییس کمیته  استاندارد ایزو
جایگاه  خصوص  در  ایران  در   SC2

در  و  بازار  در  آهن  ذوب  محصوالت 
بین انبوه سازان ساختمان گفت: بر 
اساس آنچه در طول سنوات گذشته 
و  بوده  همکاران  و  ما  استفاده  مورد 
مشاهده  نیز  متعدد  پروژه های  در 
نمودیم، محصوالت ذوب آهن از اقبال 
حتی  است.  بوده  برخوردار  خوبی 
گاه محصوالتی از چین، کره و هند 
وضوح  به  که  است  بوده  بازارها  در 
قابل لمس بود که جامعه مهندسی 
استفاده  به  تمایل  ما  کارفرمایی  و 
ناگفته  البته  است.  نداشته  آنها  از 
اقتصادی  دارای  ما  کشور  که  نماند 
بر داللی  و مبتنی  نفتی  تک قطبی 
به  راضی  داللی  هیچ  قطعاً  و  است 
به  چون  نیست.  داخلی  تولید  رونق 
دلیل ظرفیت های اقتصادی و مسایل 
ارزی و فشار تحریم ها، همواره سود 
صادرات  سود  برابر  چندین  واردات 

است. بنابر این عده ای از دالالن نیز 
دست به واردات محصوالتی از جمله 
که  گذاشتند  فوالدی  محصوالت 
کشور ما از صادرکنندگان آن هاست. 
و  مختلف  ترفندهای  با  دالالن  این 
جنگ های روانی علیه شرکت های 
اقتصاد داللی  داخلی در صدد رونق 
با  نیز  ما  البته  و  هستند  خودشان 
شیطنت هایی  چنین  کردن  رصد 
محصوالت  سرسخت  مدافع  همواره 
داخلی هستیم.  استاندارد  و  مرغوب 
مورد  میان  این  در  نیز  ذوب آهن 
اما  گرفت  قرار  بسیاری  هجمه های 
و  خوب  تولیدات  و  تالش  لطف  به 
توانسته  است،  داشته  که  مرغوبی 
است با سربلندی حضور قاطع خود 
را در اذهان مهندسین و کارفرمایان 
حفظ کند و اعتبار خود را استحکام 

بخشد.
نایب رییس کمیته  استاندارد ایزو

حقیقتاً  اینکه  به  اشاره  ضمن   SC2

از  جزء  نماینده  یک  عنوان  به  بنده 
محصوالت  مصرف کنندگان  طرف 
ذوب آهن در این خصوص نمی توانم 
کم و کاستی خاصی به روند تولیدات 
ذوب آهن نسبت دهم تصریح کرد: 
نخست  گام  در  محصول  یک  تولید 
بازار  در  موجود  تقاضای  میزان  به 
شرایط  تقاضا،  و  عرضه  تعادل  و 
و  ملی  عرصه   در  حاکم  اقتصادی 
دولتی  حمایت های  و  المللی  بین 
در  تغییرات  ایجاد  برای  باالدستی 
شرکت های بزرگی مانند ذوب آهن 
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دادن آن در اقتصاد ملی و دادن نقش 
اشتغال آفرین به آن بود. این مسئله 
ضربه ی بسیار محکمی به مهندسی 
ساختمان، اقتصاد مسکن، اشتغال و 
اقتصاد خرد و کالن بود. روند تولید 
»مسکن  در  خصوص  به  مسکن 
هنگفتی  سرمایه  شد  موجب  مهر« 
تومان  میلیارد  هزار   160 بر  بالغ 
سرمایه مستقیم و حدود 100 هزار 
میلیارد تومان سرمایه ی غیر مستقیم 
را  ساختمانی  محصوالت  با  مرتبط 
بیش  تأسیس  برای  می توانست  که 
از 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی 
هزینه شود و نیز کشاورزی ایران را به 
اوج قدرت تولیدی برساند و موجب 
برای  کارآفرینی  و  اشتغال  ایجاد 
حداقل 15 میلیون نفر شود و با رشد 
اقتصادی باالی 36درصدی، ایران را 
به یکی از قطب های اقتصادی جهان 
تبدیل کند، صرف ساختن خانه هایی 
بی کیفیت در قالب شهرهایی بیابانی 
بدون  و  ساختگاهی  توجیه  بدون 

زیرساخت های مناسب و فاقد ارزش ها 
و هنجارهای فرهنگی یکپارچه نمود 
نشینی  حاشیه  به  را  روستاییان  که 
بردن  بین  از  با  و  داد  سوق  شهرها 
شهری  اقتصاد  روستایی،  اقتصاد 
و  نمود  فرساینده  آفت  دچار  نیز  را 
و  فقر  بیشتر  توسعه  هرچه  موجب 
اقتصادی و شکاف عمیق تر  فالکت 
و اوج گیری تضادهای طبقاتی و در 
این  فرهنگی  مشکالت  آن  نتیجه ی 

ساختگاه ها نیز شد. 
و مدرس سیستم  طراح، محاسب 
ساختمانی LSF   در خصوص تعامل 
صنایع  سایر  با  ساختمان  صنعت 
و چالش های  ها  فرصت  و   مرتبط 
به  ساختمان  قطعاً  گفت:  رو  پیش 
بزرگ  صنعت  پنج  از  یکی  عنوان 
کشاورزی،  مکانیک،  )انرژی،  جهان 
داروسازی، ساختمان( تأثیرات بسیار 
مهمی در توالی تولیدات محصوالت 
حضور  تثبیت  و  تداوم  و  مختلف 
آنان در بازارهای منطقه ای و جهانی 

با  همراه  ساختمان  صنعت  دارد. 
خود عالوه بر نیروی کار انسانی، بر 
صنایع متعددی مانند صنعت فوالد، 
سیمان، گچ، کاشی و سرامیک، لوله و 
پروفیل، نیرو )آب، برق، گاز(، چوب، 
و  رنگ  شیشه،  پالستیک،  سنگ، 
ماشین  پتروشیمی،  و  رزین، شیمی 
سازی، فرش، مبلمان، نساجی، لوازم 
ثانویه  لوازم  و  شیرآالت  الکتریکی، 
مانند لوازم خانگی )انواع صنایع تولید 
ظروف و یخچال و فریزر و فر و لباس 
شویی و...( تأثیرخواهد گذاشت. این ها 
همگی صنایعی هستند که با صنعت 
ساختمان روابطی دور و نزدیک دارند 
روی  بر  ساختمان  صنعت  توسعه  و 
خواهد  گذار  تأثیر  صنایع  این  تمام 

بود.
بر  ساختمان  صنعت  تأثیر 

صنایع دیگر  
کریمیان گفت: ملموس ترین حالت 
اگر  که  بود  خواهد  این  تأثیرگذاری 
صنعت ساختمان با روندی متناسب 
در  کشور  اقتصادی  ظرفیت های  با 
وابسته  صنایع  باشد،  توسعه  حال 
صنعت  با  هماهنگ  صورت  به  نیز 
اقتصاد  با  متناسب  و  ساختمان 
بود،  خواهند  توسعه  درحال  کشور 
اما اگر صنعت ساختمان دچار اوج و 
حضیض های غیرمعقول و هیجانی و 
تب دار مانند مسکن مهر باشد، قطعاً 
با تأثیرات هیجانی بر صنایع وابسته 
فشار  با  را  صنایع  این  برهه  یک  در 
تولید برای ارضای تقاضای موجود در 

تولید، عدم کنترل صحیح در طرح 
و  و کورگیری  بندی  دانه  و  اختالط 
آب  باالی  بسیار  مصرف  کیورینگ، 
مقطع  در  ریزی  بتن  روش های  و 
عملیات ساختمانی و همچنین حجم 
بسیار باالیی از نخاله های ساختمانی 
مخرب  بازیافت  غیرقابل  آوارهای  و 
باالی  قلیای  درجه  با  محیط زیست 
60 درصد در مقطع تخریب که اثرات 
و  زندگی  در  مستقیم  طور  به  آن ها 
قابل  به وضوح  ما  اقتصاد  و  سالمت 
مشاهده است. امروزه بتن به عنوان 
یک ماده مخرب محیط زیست، مغایر 
پایدار  توسعه  الگوهای  و  اهداف  با 
دلیل  به  فوالد  و  شود  می  شمرده 
بیشتری  اهمیت  از  بازیافت  قابلیت 
برخوردار است. به خصوص سیستم 
 LSF ساختمانی قاب سبک فوالدی
تمام مصالح پوشش  دلیل حذف  به 
دهنده و پر کننده ی مخرب محیط 
قابل  مصالح  از  استفاده  و  زیست 
بازیافت، دارای اهمیت بسیار باالیی 
با  مرتبط  پایدار  توسعه  مباحث  در 
به  که  می باشد  ساختمان  صنعت 
موسوم  پایدار  های  ساختمان  نام 

می باشند. 
سیاست گذاری  شورای  عضو 
پایدار  ساختمان های  علمی  انجمن 
ایران افزود: تیر ورق عنصری مرکب 
ساختن  برای  که  رود  می  شمار  به 
آن از ترکیب سه مقطع ورق توسط 
اتصال جوش استفاده می شود همین 
طور مقطع قوطی های سازه ای بزرگ 

نیز از همین طریق ساخته می شوند 
جوش  اتصال  از  استفاده  همین  و 
مهم ترین نقطه ضعف این مقاطع به 
شمار می رود. ضمناً مقاطع تیر ورق 
دارای  شده  نورد  مقاطع  به  نسبت 
امکان تغییر شکل بیشتری هستند که 
برای پوشش این مسئله باید مقداری 
وارد  اصلی  مقطع  در  خطا  ضریب 
کرد. در نتیجه مقطع نهایی طراحی 
به  نسبت  بیشتری  ضخامت  دارای 
و  می گردد  طراحی  اصلی  مقطع 
جان  استیفنرهای  باید  طور  همین 
با درنظر گرفتن این تغییرشکل های 
نتیجه  در  شوند،  طراحی  ناخواسته 
می یابد  افزایش  فوالد  مصرف  مقدار 
اگر این ضریب وارد نگردد مقطع  و 
گرفتن  درنظر  بدون  شده  محاسبه 
زمان  در  و  بوده  شکل  تغییر  امکان 
بروز حادثه و وارد شدن نیروی جانبی 
و تغییر مکان و جابجایی ساختمان 
به راحتی دچار تغییر شکل مي شود.
تأثیر مسکن مهر بر اشتغال و 

صنعت کشور 
مهم ترین  از  یکی  امروزه 
ارزیابی  در  آماری  شاخص های 
عملکرد متولیان بخش مسکن، تعداد 
واحدهای ساخته شده در سال است. 
هرچند که این شاخص هم از اهمیت 
خاصی برخوردار است، اما به راستی 
ساختن تعداد بیشماری ساختمان با 
کیفیت نازل، عملکرد مثبتی نیست. 
منتقل  حالت  بهترین  در  کار  این 
کردن مشکالت امروز جامعه به فردا 
با ضریب چندبرابر است. دیدگاه شما 
در این خصوص چیست نیز از جمله 
پرسش های ما از مسود کریمیان بود 
که وی در پاسخ چنین گفت: ما در 
ترین  از جدی  همواره  این خصوص 
بزرگ  از  یکی  بوده ایم.  منتقدین 
ترین اشتباهات در تصمیم گیری های 
برنامه ریزی های  کالن  اقتصاد 
سیاست  با  گذشته،  دولت های 
گذاری های اشتباه، استقبال از تبدیل 
دخالت  و  تجاری  کاالی  به  مسکن 
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ساختمان را برای معادله تخمین نیاز 
واقعی مسکن کشور در نظر نگرفته 
که  بود  بحرانی  آن  نتیجه  و  بودند 
صنعت  متوجه  اخیر  سال  چند  در 

ساختمان شد.
نقش  خصوص  در  کریمیان 
انجمن ها و نهاهای مرتبط با صنعت 
انبوه  به  رسانی  اطالع  در  ساختمان 
صنعت  دست اندرکاران  و  سازان 
کیفیت  خصوص  در  ساختمان 
گفت:  آن ها،  کاربرد  و  محصوالت 
نهادهای  و  سازمان ها  و  انجمن ها 
مرتبط با بخش ساختمان مهم ترین 
های  رسانی  اطالع  در جهت  عوامل 
مستمر، آموزش و ارتقای دانش فنی 
مهندسین و فعاالن اجرایی در بخش 
صنعت ساختمان هستند و اصاًل یکی 
این  کارکردی  وظایف  مهم ترین  از 
نهادها همین امر است. متأسفانه ما 
در کشور هیچ وندور لیست ) لیست 

عرضه کنندگان معتبر (  قابل اعتنایی 
در جهت معرفی برندها و محصوالت 
که  نداریم  استاندارد  و  باکیفیت 
و  مهندسی  فعاالن  استناد  مورد 
ساختمان  کارفرمایی  و  سازی  انبوه 
به  توسل  با  هرکسی  و  گیرد  قرار 
شروع  مختلف  نشریات  و  رسانه ها 
که  می کند  محصوالتی  تبلیغ  به 
مشخص  آن  استاندارد  پشتوانه 
نیست و موجب فریب اذهان جامعه 
کارفرمایی و حتی مهندسی می شود 
که این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ 

در صنعت ساختمان است.
اعتبار  نوع سیستم  هیچ  ما  یعنی 
بخشی و برندسازی برای محصوالت 
نداریم!  وارداتی  و  داخلی  تولید 
توسعه  کشورهای  در  که  درحالی 
استاندارد  حاکمیت  قدرت  با  یافته 
محصولی  هر  وندورهای مشخص،  و 
اجازه ورود به بازار پیدا نمی کند و 

روانه  بی کیفیت  محصوالت  اغلب 
که  می شود  کشورهایی  بازارهای 
قدرتمندی  نظارتی  سیستم های 
با  هم  لیست  وندور  فقدان  و  ندارند 
ایجاد خالء های فرصت طلبانه، فضا 
می سازد.  مهیا  حضورشان  برای  را 
اتحادیه ها،  دوش  به  نیز  وظیفه  این 
یک  با  مرتبط  نهادهای  و  انجمن ها 
ساختمان  صنعت  باألخص  صنعت 
محصوالت  وندورلیست  که  است 
به  و  کرده  تهیه  را  استاندارد 
تهیه  برای  تا  نمایند  معرفی  بازار 
محصوالت و مصالح متناسب با نیاز 
طور  به  نمایند.  مراجعه  آن  به  خود 
مثال، مصرف کننده باید از طریق یک 
نهاد معتبری آگاه شود که نیاز خود را 
از سبد محصوالت ذوب آهن انتخاب 
یا  چینی  برند  سبد  یک  از  یا  کند 
یک شرکت دیگر و این انتخاب چه 

تفاوتی برای او خواهد داشت.

بازار مواجه نموده و پس از مدتی با 
رکود صنعت ساختمان، تمام صنایع 
وابسته را نیز در رکود خواهد کشید 
از  اعظمی  قسمت  ترتیب  این  به  و 
صنایع کشور و در نتیجه اقتصاد کشور 
دچار رکود خواهد شد و بخش قابل 
توجهی از نیروی کار فعال در صنعت 
ساختمان و صنایع وابسته دچار بی 
تأثیر  مهم ترین  شد.  خواهند  کاری 
ماهیت  در  ساختمان  صنعت  دیگر 
صنایع مرتبط تأثیر خواهد گذاشت. 
بدین صورت که با پیشرفت و توسعه  
صنعت ساختمان در صنایع ابزار آالت 
و مصالح نیز تأثیر گذاشته و با مطرح 
صنعت  در  جدید  ایده های  شدن 
نوآوری های  و  تحوالت  ساختمان، 
جدیدتری در بازار حضور خواند یافت 
که نسبت به کاالهای هم نوع خود 
از پیشرفت های به روزتری برخوردار 
خواهند بود و صنایع قدیمی نیز به 

روزرسانی خواهند شد.
و  ایران  در   AISI نماینده ی 
ساختمان  صنعت  گفت:  خاورمیانه 
کشور بیش از آن که دارای فرصتی 
فرا روی خود باشد، دارای چالش های 
است.  خود  روی  پیش  متعددی 
جمعیت بیشتر نیاز به مسکن بیشتر 
فقدان  یک سو  از  اما  داشت  خواهد 
و  ضعیف  اقتصاد  اثر  در  خرید  توان 
جمعیت  پاسخگوی  که  ناکارآمد 
خارج از ظرفیت های اقتصادی کشور 
نیست و از سوی دیگر بحران اشتغال 
افزایش  اثر  در  که  کارآفرینی  و 
میزان  می آید  وجود  به  جمعیت 
داده  کاهش  را  مسکن  برای  تقاضا 
و همین طور به جهت کاهش توان 
موجب  سازها  و  ساخت  اقتصادی 
ساختمان های  در  کیفیت  کاهش 
برخورد  با  نیز می شود.  احداث شده 
ناشی  واقعی  نیاز  از  خارج  هیجانی 

در  نیز  کشور  اقتصادی  توان  از 
افزایش  موجب  مهر،  مسکن  پروژه 
بی رویه ساختمان و به قول وزیر راه 
تعداد  گرفتن  پیشی  شهرسازی  و 
گردید  خانوارها  تعداد  بر  ساختمان 
که این امر خود به خود موجب یک 
ساختمان  اقتصاد  در  بزرگ  بحران 
کارشناسان  برخی  درحقیقت  شد. 
جمعیت  آمار  مقایسه  روی  از  صرفاً 
کشور و تعداد ساختمان های موجود، 
از نیاز کشور به رقمی معادل ساالنه 
یک و نیم میلیون واحد صحبت کردند 
مؤلفه های  و  فاکتورها  که  حالی  در 
درآمد،  سرانه  میزان  نظیر  دیگری 
ملی،  ثروت  تولید  و  ناخالص  تولید 
برای  موجود  تقاضای  واقعی  میزان 
و  محلی  بازارهای  اساس  بر  مسکن 
مبتنی  مردم  خرید  توان  منطقه ای، 
بر ظرفیت های اقتصادی و همچنین 
صنعت  در  پایدار  اشتغال  ایجاد 


