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فروش و صادرات بیش از
 97درصد محصوالت تولیدی
فوالد کاوه جنوب کیش در سال 95
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کارنامه قبولی تحقق اقتصاد مقاومتی در فوالد کاوه جنوب کیش
در همایش صادرات بنیاد ابالغ شد؛

کسب رتبه نخست
سه شاخص صادراتی
برای فوالدکاوه جنوب کیش

مهندس سعیدی کیا عنوان کرد:
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پــس از ارزیابــی هــای کمیتــه صــادرات بنیــاد مســتضعفان انقــاب
اســامی ،فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ســه شــاخص «ارزش
صــادرات»« ،رشــد ارزش صــادرات» و «افزایــش نســبت صادرات
بــه فــروش» حایــز رتبــه نخســت و در شــاخص «افزایــش
مقاصــد صادراتــی» رتبــه دوم را در بیــن شــرکت هــای
تابعــه بنیــاد بــه خــود اختصــاص داد.
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رسیدن به رکورد تولید
ماهیانه 78هزار تن شمش
در فوالد کاوه جنوب کیش

مهندس اتابک ،مدیرعامل
شرکت کاوه پارس عنوان کرد:
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معاونت بهره برداری
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درج شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با نماد «کاوه» در بورس اوراق بهادار تهران
بــه گــزارش روابــط عمومــی بــورس تهــران بــه نقــل از مدیریــت پذیــرش اوراق بهــادار ،بــا توجــه بــه موافقــت
هیئتپذیــرش بــورس اوراق بهــادار در جلســه مــورخ  95/۰۴/ 29بــا پذیــرش ســهام شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
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خـرب

ستون دین
امام عىل عليه السالم می فرمایند:

اگر منازگزار بداند تا چه حد مشمول
رحمت الهى است هرگز رس خود را از
سجده بر نخواهد داشت.

ستون دین
حرضت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله):

مناز ،پرچم اسالم است.
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مهندس اتابک ،مدیرعامل شرکت گسترش صنایع
معدنی کاوه پارس و عضو کمیسیون معاون و
صنایع اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

استراتژیها
هر  ۴سال یکبار
تغییرمیکند
نیازمندهمدلی
در کشور هستیم

مهندس سعیدی کیا در نشست مطبوعاتی عنوان کرد:

رسیدن به رکورد تولید ماهیانه78هزار تن شمش در فوالد کاوه جنوب کیش
مهنــدس ســعیدی کیــا ،رییــس بنیــاد مســتضعفان انقــاب
اســامی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران و رســانه هــای گروهی
گفــت :بعــد از گذشــت ســه مــاه از بهرهبــرداری رســمی فــاز یــک
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،ایــن مجموعــه در آذرمــاه95
بــه تولیــد ماهانــه  70هــزار تــن فــوالد و در بهمــن مــاه همیــن
ســال نیــز بــه بیــش از  75هــزار تــن و در تیرمــاه  1396موفــق بــه
تولیــد  78هــزار و  483تــن شــمش شــد .مهنــدس ســعیدی کیــا،
رییــس بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی :بعــد از گذشــت ســه
مــاه از بهرهبــرداری رســمی فــاز یــک شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش ،ایــن مجموعــه در آذرمــاه بــه تولیــد ماهانــه  70هــزار
تــن فــوالد دســت یافتــه اســت.مهندس ســعیدی کیــا ،رییــس
بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی اعــام کــرد :بعــد از گذشــت
ســه مــاه از بهرهبــرداری رســمی فــاز یــک شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش ،ایــن مجموعــه در آذرمــاه بــه تولیــد ماهانــه 70
هــزار تــن فــوالد دســت یافتــه اســت .رئیــس بنیــاد مســتضعفان
گفــت :ایــن نهــاد عمومــی کشــور فعالیــت خــود را در بخشهــای

صنایــع معدنــی کشــور گســترش داده و از جملــه در بندرعبــاس و
خرمشــهر نیــز واحدهــای فــوالدی ایجــاد کــرده اســت.وی افــزود:
در حــال حاضــر در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش دو واحــد
آهــن اســفنجی کــه حــدود یــک میلیــون و  800هــزار تــن در
ســال تــوان تولیــد دارنــد در حــال بهــره بــرداری اســت و فازهــای
فوالدســازی ایــن مجموعــه نیــز یکــی در مرحلــه بهــره بــرداری و
فــاز دوم ایــن پــروژه نیــز در حــال تکمیــل است.ســعیدیکیا بــا
بیــان اینکــه در معــدن ســنگان ،واحدهــای گندلهســازی در حــال
احــداث اســت ،ادامــه داد :پــروژه  600هــزار تنــی فــوالد ارونــد تــا
پایــان امســال بــه بهرهبــرداری میرســد و فــاز یــک کارخانــه
آلومینیــوم مســجد ســلیمان نیــز تــا انتهــای ســال جــاری فعالیت
خــود را شــروع خواهــد کــرد.وی همچنیــن شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش را یکــی از امیدهــای صادراتــی مجموعــه بنیــاد
مســتضعفان انقــاب اســامی عنــوان کردند.گفتنی اســت شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش آذرمــاه را بــا ســه رکــورد پشــت ســر
گذاشــته اســت؛ ایــن ســه رکــورد جدیــد شــامل دســتیابی بــه

۱۹ذوب بــا تولیــد  ۳هــزار و  ۱۲۱تــن در  ۲۰آذر و رکــورد جدیــد
ماهیانــه تولیــد  ۷۱هــزار و  ۲۴۰تــن شــمش و دســتیابی بــه رکورد
جدیــد  ۶۰هــزار تــن صــادرات شــمش بــوده اند.مهندس ســعیدی
کیــا همچنیــن در آخریــن روزهــای دی مــاه نیــز ضمــن حضــور
در بندرعبــاس از فــاز نخســت فوالدســازی شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش بازدیــد کردنــد .وی ســپس بــا حضــور در مســجد
محلــه نایبنــد بندرعبــاس در مراســم واگــذاری  350واحــد
مســکونی در بیــن مــردم ایــن محلــه حضــور یافــت کــه شــرح
کامــل ایــن مراســم در صفحــات  10و  11مــی آید.گفتنــی اســت
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش آذرمــاه  1395را بــا ســه رکورد
پشــت ســر گذاشــته اســت؛ ایــن ســه رکــورد شــامل دســتیابی
بــه ۱۹ذوب بــا تولیــد  ۳هــزار و  ۱۲۱تــن در  ۲۰آذر و رکــورد جدیــد
ماهیانــه تولیــد  ۷۱هــزار و  ۲۴۰تــن شــمش و دســتیابی بــه رکورد
جدیــد  ۶۰هــزار تــن صــادرات شــمش بــوده انــد .همچنیــن تیرماه
 1396در ایــن شــرکت بــا تولیــد  78هــزار و  483تــن همــراه بــود
کــه یــک رکــورد جدیــد محســوب مــی شــود.

چشم انداز سازمانی پیشرو در زمینه فناوری؛

ايجاد و توسعه ساختارهای فناوری در راستاي مدرن سازی فوالد کاوه جنوب کیش
فنــاوری اطالعــات در روال کســب و کار شــرکت هــا و ســازمان هــای
بــزرگ روز بــه روز جــای خــود را بیشــتر بــاز مــی کنــد .اســتفاده
از ابزارهــای مرتبــط بــه فنــاوری اطالعــات آن چنــان رشــد داشــته
اســت کــه دوام و توســعه هــر کســب و کاری بــدون ایــن ابزارهــا
تقریبــا غیــر ممکــن اســت .تجربــه نشــان داده اســت کــه پرســنل
ســازمانی کــه از خدمــات  ITبــا کیفیــت قابــل قبــول و متناســب
بــا نیازهــای خــود بهــره مــی برنــد ،مــی تواننــد تــا  %100کارایــی
خــود را افزایــش دهنــد .در دنیایــی کــه ســرعت فرآیندهــای کاری
لحظــه بــه لحظــه بیشــتر شــتاب مــی گیــرد ،شــرکت هایــی کــه از
فنــاوری هــای نویــن اطالعــات بــرای همگامــی بــا ایــن حرکــت بهره
منــد گردنــد در آینــده جایگاهــی ارزشــمند خواهنــد داشــت .ضمنـاً
اهمیــت گــردش صحیــح اطالعــات در شــرکتهــا و ارزش افــزوده
قابــل توجهــی کــه ایــن امــر بــرای هــر شــرکت ایجــاد میکنــد،
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش را بــر آن داشــته کــه از بــدو
تأســیس تــا کنــون بــا بکارگیــری تجهیــزات و فناوریهــای مــدرن

روز در زمینــه خدمــات انفورماتیــک ،امــکان خدمترســانی هــر چــه
بهتــر و بــا کیفیتتــر را در ایــن حــوزه فراهــم آورد .اســتفاده از
فنــاوری اطالعــات ( )ITدر ســطوح پیشــرفته شبکه،ســختافزاری
و نرمافــزاری موجــب تســریع امــور شــرکت و ارائــه خدمــات نویــن و
مــورد انتظــار پرســنل زحمتکــش شــرکت شــده و بــا حفــظ امنیــت
اطالعــات و ذخیرهســازی ،پــردازش ،نگهــداری و آرشــیو اطالعــات
بخشهــای مختلــف شــرکت ،ســه موضــوع مهــم «امنیــت»،
«دقــت» و «ســرعت» را در انجــام امــور در بخشهــای مختلــف بــه
حداکثــر میرســاند.
بکارگیــری روشهــا و فناوریهــای نویــن جهــت دســتیابی بــه
اهــداف بلنــد مــدت ســازمان  ،بعنــوان اولویتهــای کاری واحــد IT
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش منظــور گردیــده اســت.
شــبکه کامپیوتــری شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــر اســاس
اســتانداردهای شــرکت  Ciscoشــامل تجهیــزات ســختافزاری و
نرمافــزاری مناســب بــا مجمــوع ســرور فیزیکــی و مجــازی و ســایر

تجهیــزات مــورد نیــاز ،طراحــی و پیادهســازی شــده و بطــور 24
ســاعته در حــال پشــتیبانی جریــان اطالعــات در ســطح مجتمــع  ،با
در نظــر گرفتــن کلیــه ســطوح امنیــت اطالعــات میباشــد.
همزمــان بــا آغــاز طــرح راه انــدازی واحــد فوالدســازی ،توســعه
زیرســاختهای شــبکه کامپیوتــری سراســری مجتمــع و بــه روز
رســانی سیســتمهای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری موجــود بــر
اســاس فناوریهــای نویــن در دســتور کار واحــد  ITقــرار گرفتــه
اســت.می تــوان از برنامــه هــای عملیاتــی شــده بشــرح ذیــل بعنــوان
بخشــی از توانمنــدی هــای ایــن واحــد نــام بــرد:
ی مرکــز داده و بروزرســانی نــرم افــزاری
ارتقــاء زیــر ســاخت مجــاز 
و ســخت افــزاری دســتگاه هــای ذخیره ســازی
امــکان ســنجی ،برنامــه نویســی و پیــاده ســازی ســامانه نــرم
افــزاری صــورت جلســات و نــرم افــزار کاربــردی  CRMجهــت
اســتفاده در نمایشــگاهها توســط کارشناســان واحــد IT
ادامه در صفحه روبرو

عضــو کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی ایــران
ادغــام وزارتخانــه در گذشــته را کار بســیار اشــتباهی دانســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مایــن نیــوز ،محمــد اتابــک در جلســه ایــن
کمیســیون بــا انتقــاد از ایــن موضــوع کــه امــروز هیــچ فرآینــدی برای
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه صــورت مجــزا تعریــف نشــده
اســت ،اظهــار کــرد :هــر  ۴ســال یکبــار اســتراتژیها تغییــر میکنــد
و هیــچ نــوع بســتر ثابتــی بــرای تصمیمگیــری بخــش خصوصــی
وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل نبایــد منتظــر بــود تــا در بخشهــای
صنعــت ،معــدن و تجــارت رشــد قابــل توجهــی را شــاهد باشــیم.
وی تصریــح کــرد :هــرگاه وزیــری را از قســمت بازرگانــی انتخــاب
کردنــد قســمت صنعــت تضعیف شــده و هــرگاه این انتخــاب از بخش
صنعــت بــوده ،بازرگانــی تضعیــف شــدهاســت .در حــال حاضــر نیــز
عم ـ ً
ا وزارت بازرگانــی کار خاصــی نــدارد ،ایــن در حالــی اســت کــه
بیشــترین قســمت تحصیلکــرده دولــت در وزارت بازرگانــی مشــغول
هســتند .در واقــع باالتریــن ســطح تحصیــات را در ایــن قســمت
شــاهد هســتیم امــا ایــن بخــش را کنــار گذاشــتهایم.
ادامه از صفحه قبل:

نصــب و اســتقرار ســامانه مانیتورینــگ مربــوط به کلیــه تجهیزات
شــبکه هــای رایانــه ای و دســتگاه ذخیره ســازی
آنالیــز امنیتــی ترافیــک شــبکه و بهینــه ســازی معمــاری امنیتی
تجهیزات
امــکان ســنجی و شــارژ کارتریــج هــای مصرفــی در راســتای
کاهــش هزینــه هــا
راه انــدازی واحــد تعمیــرات جهــت رفــع مشــکالت ســخت افزاری
ماشــین های اداری
کابــل کشــی فییبرنــوری تــا ســاختمان مخابــرات  -ســاختمان
بهــره بــرداری فوالدســازی و باســکول فوالدســازی جهــت افزایــش
ســرعت و ارتقــاء ســطح کیفــی خدمــات ارائــه شــده
تجهیــز ســاختمان مرکــز داده شــرکت بــه دوربیــن هــای امنیتــی
مــدار بســته آی پی مگاپیکســل
ســاماندهی،اصالح و ارتقاء تجهیزات و ســاختار شــبکه ای مســتقر
در دفترمرکــزی تهران
تدویــن ســاختار و دســتورالعمل هــای IT Business Plan
جهــت بروزرســانی و ارتقــاء خدمــات ارزنــده ارائــه شــده در واحد IT
شــناخت،تدوین و طراحــی اکتیویتــی دیاگــرام فرآیندهــای
سیســتمهای یکپارچــه اطالعــات مدیریــت مســتقر در شــرکت

اتابــک ادامــه داد :مشــکل مــا مشــکل در اجرا اســت .فرآیندهــا تعریف
نشــده و در حــال حاضــر هــم نمیتواننــد تعریــف شــوند؛ زیــرا یــک
دوره طوالنــی بایــد زمــان صــرف شــود و اجــرای کارهــا از بیــن خواهد
ر فت .
وی بیــان کــرد :امــروز اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه اصــل  ۴۴داشــته
باشــیم ،واقعیــت آن اســت کــه وزارت اقتصــاد و دارایــی مســئولیت
خصوصیســازی را در اختیــار دارد؛ امــا دولتیتریــن بخــش دولــت
ســازمان خصوصیســازی اســت.
اتابــک تصریــح کــرد :اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت اگــر بــا همیــن
وزارتخانــه جلــو رویــم ،قطعـاً بنگاههــای اقتصــادی و بخــش خصوصی
شــرایط بدتــری را در ســالهای پیـشرو تجربــه خواهنــد کــرد؛ زیــرا
هرچــه بــه جلــو حرکــت میکنیــم شــرایط وزارت بازرگانــی وقــت
بــه دلیــل فضــای بینالمللــی بــرای دولــت حیاتیتــر میشــود ،امــا
در ســوی دیگــر اگــر ایــن دو را از یکدیگــر جــدا کنیــم صنعــت کــم
رنگتــر خواهــد شــد.
وی در ادامــه بــا بیــان یــک توصیــه از ســوی اتــاق بازرگانــی ایــران
پرداخــت و اظهــار کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه وضعیــت بیرونــی

دنیــا و کشــور و همچنیــن وضعیــت اقتصــاد و بنگاههــای اقتصــادی،
شــرایط بیــن المللــی مــا نســبت بــه همســایگان مــا ،حجــم مبادالتی
کــه در حــال حاضــر نســبت بــه ســایر کشــورهای همســایه در کنــار
مشــکالت اقتصــادی میتــوان بــه ایــن جمعبنــدی دســت یافــت؛
اگــر خواهــان خــروج اقتصــاد از شــرایط فعلــی هســتیم بــه یــک
همدلــی ملــی و عمومــی در کشــور نیازمنــد هســتیم.
مهنــدس اتابــک افــزود :فکــر میکنــم دوســتانی کــه امــروز در دولــت
از ســوی مــردم انتخــاب شــدهاند و اکثریــت آرا را بدســت آوردنــد،
امــروز بایــد بــه ایــن مســئله فکــر کننــد که بــرای نجــات اقتصــاد نیاز
بــه ایجــاد همدلــی بــا همــه کســانی کــه رای نیاوردهانــد داریــم .دولت
در شــرایط فعلــی بایــد تعــداد مخالفــان روبـهروی خــود را کــم کنــد،
نــه آنکــه دامــن بزنــد بــه اینکه چه کســی پیــروز اســت .بایــد همدلی
ایجــاد شــود که قابلیــت تحقق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور را افزایش
دهــد .نمــی تــوان گفــت کــه شــرایط بینالمللــی و بیرونــی مــا رو بــه
بهبــود اســت .بایــد در شــرایط داخلــی بتــوان ایــن همدلــی را ایجــاد
کــرد .بــه گفتــه وی ،توصیــه اتــاق بازرگانــی اســتفاده از تمــام نیروهــا
بــرای ایجــاد اقتصــادی صحیــح در کشــور اســت.

شــناخت و بکارگیــری کلیــه اقدامــات امنیتــی الزم در خصــوص
مقابلــه بــا بــاج افــزار Wannacry
اســتقرار و راه انــدازی تکنولــوژی  ILOدر راســتای نیازمنــدی بــه
ســطح دسترســی(  ) Out-Band Managementبــه ســرورهای
فعــال در ســاختار شــبکه و مانیتورینــگ ســخت افــزاری ســرورها
بــاال بــردن ســطح امنیتــی کلیه تجهیــزات ســخت افزاری شــبکه

سیســکو در ســطح شــرکت جهــت افزایــش راندمــان و جلوگیــری
از نفــوذ
چشم انداز واحد IT
ايجــاد و توســعه ســاختارهای فنــاوری در راســتاي مــدرن ســازی
شــرکت فــوالد کاوه بعنــوان شــرکتی پیشــرو در زمینــه امــور فناوری
و الكترونيــك همــراه با ســند ششــم توســعه
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خبـــر

ستون دین
حرضت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:

مناز زاد و توشه مؤمن در دنیا
برای آخرت می باشد.

ستون دین
امام کاظم علیه السالم می فرمایند:

بهرتین چیزی که بنده بعد از شناخت
خدا به وسیله آن به درگاه الهی
تقرب پیدا می کند ،مناز است.
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کارنامه قبولی تحقق اقتصاد مقاومتی در فوالد کاوه جنوب کیش در همایش صادرات بنیاد ابالغ شد؛

کسب رتبه نخست سه شاخص صادراتی برای فوالد کاوه جنوب کیش

تشریح برنامه های فوالد کاوه جنوب کیش در سال ۹۶

فــوالد کاوه جنــوب کیــش در نظــر دارد بــرای ســال جــاری،
حداقــل  20درصــد از تولیــدات خــود را بــه بیلــت هــای آلیــاژی
اختصــاص بدهــد و چنانچــه بازخوردهــا مثبــت باشــد ،براســاس
شــرایط بــازار ممکــن اســت ایــن ســهم را تــا  50درصــد هــم
برســاند.

مهنــدس علــی دهاقیــن ،مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش
ضمــن تشــریح مهمتریــن فعالیــت هــای کاوه جنــوب کیــش در
ســال  ۹۵بــه برنامــه هــای ایــن شــرکت فــوالدی در ســال  ۹۶اشــاره
کــرد.
امکان صادرات ۹۰درصدی داریم
مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ابتــدای صحبــت هــای
خــود گفــت :فــوالد کاوه جنــوب کیــش در نخســتین ســال از زمــان
راه انــدازی واحــد فوالدســازی خــود بــا دســتیابی بــه ظرفیــت یــک
میلیــون و  ۲۰۰هــزار تنــی موفــق شــد حــدود  ۵۰تــا  ۵۵درصــد از
ایــن تولیــدات خــود را صــادر کنــد و بــاالی صــد میلیــون دالر در
ســال اول صــادرات داشــته باشــد.

دهاقیــن بــا اشــاره بــه مزیــت صادراتــی شــرکت کاوه جنــوب کیــش
تصریــح کــرد :در شــرایط فعلــی تولیــدات ایــن شــرکت بــه دلیــل
دارا بــودن شــاخص هــا و اســتانداردهای بیــن المللــی تــا  ۹۰درصــد
امــکان صــادرات دارد.
برنامه های کاوه جنوب برای سال  ۹۶تشریح شد
دهاقیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه برنامــه هــای امســال
فــوالد کاوه جنــوب چیســت؟ پاســخ داد :در ســال  ۹۶بجــز موضــوع
صــادرات ،چنــد موضــوع دیگــر بــه صــورت جــدی در شــرکت
پیگیــری خواهــد شــد .ازجملــه برنامــه هایــی کــه در ســال جــاری
دنبــال خواهیــم کــرد رســاندن کارخانــه بــه ظرفیت اســمی ،کاهش
هزینــه هــا ،افزایــش تولیــد ،بهــره وری در شــرکت ،ایجــاد شــرایط
خــوب رقابتــی در حــوزه صــادرات و رســاندن محصــوالت شــرکت به
بازارهــای هــدف ،بــدون واســطه اســت .امســال همچنیــن در بخــش
پــروژه هــا ،پیشــبرد فــاز توســعه بــه ظرفیــت یــک میلیــون و ۲۰۰
هــزار تــن را در برنامــه داریــم.
وی ادامــه داد :فــاز دوم فوالدســازی کاوه جنــوب کیــش تــا پایــان
ســال گذشــته بیــش از  38درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــت و
برنامــه ریــزی هــا در ســال گذشــته ایــن بــود کــه امســال شــتاب
بیشــتری در راه انــدازی فــاز توســعه داشــته باشــیم و امیدواریــم فــاز
دوم اواخــر ســال  ۹۶و حداکثــر اوایــل ســال  ۹۷راه انــدازی شــود .بــا
احــداث و تکیمــل ایــن واحــد ،ظرفیــت کارخانــه از  ۱.۲میلیــون تن
بــه  ۲.۴میلیــون تــن خواهــد رســید.
وی از جملــه کارهــای مفیــد کــه در راســتای طــرح توســعه شــرکت
انجــام شــد را بحــث توســعه زیرســاخت هــا عنــوان کــرد و گفــت:
در بحــث زیرســاخت هــا نظیــر تامیــن آب ،بــرق و گاز مجموعــه
بــرای پــروژه هایمــان نیــز اقدامــات خوبــی انجــام دادیــم و بــه جرأت
مــی توانیــم بگوییــم کــه در زمینــه تامیــن آب فــاز دو هیــچ گونــه
مشــکلی نداریــم و مشــکل بــرق و گاز نیــز در حــال پیگیــری و حــل
شــدن اســت.
سیاســت هلدینــگ کاوه پــارس تکمیــل زنجیــره ارزش
فــوالد بــه ظرفیــت  ۱۰میلیــون تــن اســت
مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ادامــه صحبــت هــای خود

سیاســت هــای شــرکت در تکیمــل زنجیــره فــوالد را تشــریح کــرد و
گفــت :فــوالد کاوه جنــوب یکــی از زیرمجموعــه های هلدینــگ کاوه
پــارس اســت .ایــن هلدینــگ نیــز عــاوه بــر واحدهــای ســنگ آهنی
و فــرآوری آن ،از شــرکت هــای فــوالدی نیــز تشــکیل شــده و در
مجمــوع دیــدگاه و سیاســت ایــن هلدینــگ ،تکمیــل زنجیــره ارزش
فــوالد بــه ظرفیــت  ۱۰میلیــون تــن اســت کــه امیــدوار هســتیم در
افــق  ۱۴۰۴ایــن زنجیــره تامیــن فــوالد از اســتخراج ســنگ آهــن تــا
تولیــد محصــول نهایــی محقــق شــود .البتــه در ایــن راســتا اقدامــات
مثبــت و خوبــی هــم صــورت گرفتــه اســت؛ بــرای مثــال عملیــات
اجرایــی واحــد نــورد شــرکت فــوالد شــرق بــه ظرفیــت  ۶۵۰هــزار
تــن اوایــل امســال در خرمشــهر آغــاز مــی شــود.
 ۲۰تــا  ۵۰درصــد از ظرفیــت تولیــد را بــه بیلــت هــای
آلیــاژی اختصــاص مــی دهیــم
دهاقیــن در پاســخ بــه ســوال دربــاره ایــن مســئله کــه فــوالد کاوه
جنــوب کیــش تصمیمــی بــرای تولیــد فوالدهــای آلیــاژی دارد یــا
نــه؟ اظهــار داشــت :زیرســاخت هــا در فــوالد کاوه جنــوب کیــش
بــرای تولیــد فوالدهــای آلیــاژی تنظیم شــده و در ســال  ۹۵دو نمونه
آلیــاژی در مجموعــه تولیــد گــردد و بــه بــازار ارســال شــد و منتظــر
بازخوردهــا هســتیم امــا بــرای امســال پیــش بینــی شــده در ابتــدا
 ۲۰درصــد ظرفیــت بــه تولیــد ایــن گریدهــا اختصــاص یابــد و بــه
مــرور و براســاس شــرایط بــازار ممکــن اســت ایــن ســهم تــا ۵۰
درصــد هــم برســد.
مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش تاکیــد کــرد :تمامــی ایــن
برنامــه ریــزی هــا بــه شــرایط بــازار بســتگی دارد کــه باعــث خواهــد
شــد فــوالد کاوه بــه ســمت بیلــت هــای آلیــاژی حرکــت کنــد یــا
تولید بیلت ســاختمانی را در دســتور داشــته باشــد .وی خاطرنشــان
کــرد :بیلــت هــای آلیــاژی اگرچــه ارزش افــزوده باالتــری نســبت بــه
بیلــت هــای ســاختمانی دارنــد امــا ظرفیــت تولیــد را پاییــن آورده و
بــه نســبت زمــان تولیــد باالتــری دارنــد .در مجمــوع امســال حداقل
۲۰درصــد از ظرفیــت تولیــد را بــه بیلــت هــای آلیــاژی اختصــاص
خواهیــم داد امــا چنانچــه شــرایط بــازار خــوب باشــد ایــن ظرفیــت
بــه  ۵۰درصــد افزایــش خواهــد یافــت.

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در همایــش صــادرات
شــرکتهای تحــت پوشــش بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی
توانســت بــا کســب رتبــه نخســت ،ســه شــاخص «ارزش صــادرات»،
«رشــد ارزش صــادرات» و «افزایــش نســبت صــادرات بــه فــروش»
کارنامــه قبولــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ســال  1395کــه بــا
رویکــرد اقــدام و عمــل در اقتصــاد مقاومتــی همــراه بــود را دریافــت
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،در
ایــن مراســم کــه بــا حضــور مهنــدس ســعیدی کیــا ریاســت بنیــاد
مســتضعفان انقــاب اســامی ،معاونیــن و مدیران بنیاد مســتضعفان
انقــاب اســامی و مدیــران عامــل تعــدادی از هلدینگ ها و شــرکت
هــای تابعــه برگزار شــد شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در چهار
شــاخص حایــز رتبــه برتر شــد.
بــر ایــن اســاس پــس از ارزیابــی هــای کمیتــه صــادرات این شــرکت
در ســه شــاخص «ارزش صــادرات»« ،رشــد ارزش صــادرات» و
«افزایــش نســبت صــادرات بــه فــروش» حایــز رتبــه نخســت و در
شــاخص «افزایــش مقاصــد صادراتــی» رتبــه دوم ایــن همایــش را به
خــود اختصــاص داد.در ایــن مراســم مهنــدس ســعیدی کیــا ضمــن
تجلیــل و تقدیــر از عملکــرد ایــن شــرکت و مدیــران و کارکنــان
فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا اهــدای لــوح یادبــود بــه مهنــدس علی
دهاقیــن مدیرعامــل ایــن مجموعــه از زحمــات وی تقدیــر و تشــکرد
کــرد .در متــن ایــن لــوح آمــده اســت:
برادر گرامی جناب آقای مهندس علی دهاقین
مدیرعامل محترم شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
با سالم

رشــد مطلــوب صــادرات بنیــاد در ســال  1395مرهــون تــاش
مســتمر مدیــران و کارکنــان شــاغل در بنیــاد مســتضعفان انقــاب
اســامی مــی باشــد .تالش هــای جنابعالــی و همــکاران محتــرم تان
در کمــک بــه تحقــق ایــن رشــد قابــل تقدیــر اســت.
ضمــن تبریــک موفقیــت آن شــرکت در کســب رتبه اول در شــاخص
هــای «ارزش صــادرات»« ،رشــد ارزش صــادرات» و «افزایش نســبت
صــادرات بــه فــروش» و رتبــه دوم در شــاخص «افزایــش مقاصــد
صادراتــی» در بیــن شــرکت هــای دارای صــادرات بنیــاد در ســال
 ،1395از خداونــد متعــال توفیــق روز افــزون برایتــان خواســتارم.
محمد سعیدی کیا
گفتنــی اســت در ســال  1395از حجــم  624هــزار و  358تــن
محصــول تولیــدی  607هــزار و  576تــن شــمش شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش بــه صــورت صــادرات و فــروش داخلــی عرضــه
شــده اســت؛ بــه عبارتــی بیــش از  97درصــد محصــوالت تولیــدی
ایــن شــرکت در ســال  95در بازارهــای داخلــی و خارجــی بــه
فــروش رســیده کــه بیــش از  82درصــد آن را صــادرات بــه خــود
اختصــاص داده اســت.همچنین ایــن شــرکت در ســال گذشــته بــا
پشــتوانه محصــوالت کیفــی موفــق بــه ایجــاد بازارهایــی مناســب در
خاورمیانــه و شــرق دور شــد و توانســت در نخســتین ســال تولیــد
خــود ســهمی بیــش از  110میلیــون دالر از صــادرات کشــور را بــه
خــود اختصــاص دهد.همچنیــن ایــن شــرکت در راســتای تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی در ســال  1396صــادرات خــود را تــا ســقف 300
میلیــون دالر هدفگــذاری کــرده اســت.
ایــن شــرکت بــا پیشبینــی تولیــد یــک میلیــون و  380هــزار تــن
آهــن اســفنجی در ســال  96قصــد دارد بــا افزایــش  300هــزار تــن

شــمش بیلــت نســبت بــه ســال گذشــته گام بلنــدی را بــرای تولیــد
 900هزارتــن شــمش در ســال  96بــردارد و صــادرات خــود را نیــز
از  298هزارتــن در ســال  95بــه حــدود  810هزارتــن بــا افزایــش
 240درصــدی برســاند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
موضوع :
خالصــه تصمیمــات مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه
صاحبــان ســهام
بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش (ســهامیعام) در تاریخ
 96/04/26تشــکیل شــد .خالصــه تصمیمــات مجمع بهشــرح ذیل
میباشــد:
 )1صورتهــای مالــی ســالیانه منتهــی بــه  1395/12/30شــرکت

مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
 )2سود نقدی هر سهم به مبلغ  2ریال تصویب گردید.
 )3ســازمان حسابرســی بهعنــوان بــازرس قانونــی و حســابرس
اصلــی و علــی البــدل شــرکت بــرای ســال مالــی  1396انتخــاب
گردیــد.
ـه اطالعــات بهعنــوان روزنامـ ه کثیراالنتشــار جهــت درج
 )5روزنامـ 
آگهیهــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
 )6مجمــع بــا اکثریــت آراء حاضریــن ضمــن رعایــت مــواد ،88

107و  109قانــون اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت ســهامداران
ذیــل را بعنــوان اعضــاء حقوقــی هیــات مدیــره از ایــن تاریــخ
انتخــاب نمودنــد.
الف -بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی.
ب -شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس .
ج-شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا .
د -شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان .
ه-شرکت ره نگار خاورمیانه پارس.
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رهنمود
مقام معظم رهربی (مدظله العالی):
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گزارش
خربی

اسالم میخواهد که رشد فکری و علمی و اجتامعی
و سیاسی و فضیلتی و معنوی زنان،به حد اعلی
برسد .همه تعالیم اسالم از جمله مساله ی حجاب
براین اساس است.

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن صورت گرفت؛

تجلیل از فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان واحد نمونه صنعتی هرمزگان

در مراســم بزرگداشــت روز صنعــت و معــدن ،از شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش بــه عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی اســتان
هرمــزگان در ســال  ١٣٩٥تجلیــل شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،درهمایــش
تجلیــل از فعــاالن حــوزه صنعــت و معــدن اســتان هرمــزگان کــه بــا
حضــور و مشــارکت حداکثــری جامعــه صنعــت و معــدن در ســالن
شــهیدآوینی برگــزار گردیــد ،شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه
عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی معرفــی و تجلیــل شــد .در طــي ايــن
مراســم و بــه پــاس تــاش هــای کارکنــان ایــن مجموعــه ،تندیــس
و لــوح تقدیــر صنعتگــر نمونــه ســال ،بــه مهنــدس علــی دهاقیــن،
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اهــدا شــد.
مرادی ،نماینده مردم بندرعباس:
خیال راحت برای تولیدکنندگان را به وجود آوریم
عضــو کمیســیون انــرژی در مجلــس شــورای اســامی در مراســم
تجلیــل از صنعتگــران و معــدن کاران نمونــه اســتان هرمــزگان،
بــا اعــام آمادگــی خــود بــرای حمایــت از صنایــع ،تصریــح کــرد:
گرامیداشـتها بــه مناســبت روزهــای مختلــف تنهــا ظاهــری اســت
و بایــد تمــام تــاش خــود را در جهــت رفــع موانــع موجــود بــر تولید
و اشــتغال بــه کار ببندیــم و عــاوه بــر گــزارش عملکــرد مشــکالت
را نیــز بیــان کنیــم .احمــد مــرادی افــزود :اگــر قوانینــی بــرای
رفــع موانــع تولیــد وجــود دارد مفــاد اجرایــی شــدن ایــن قوانیــن
را بایــد انجــام دهیــم و خیــال راحــت بــرای تولیدکننــدگان را بــه
وجــود آوریــم و رضایتبخشهــای مختلــف را کســب کنیــم .وی
ادامــه داد :از خــود متأثــرم کــه در بــدو ورود بــا دستنوشــتههایی
اعتــراض کارکنــان یکــی از کارخانههــای خــوب هرمــزگان کــه در
ســال گذشــته بــه بازدیــد از آن رفتــه بــودم و ایجــاد اشــتغال کــرده
بــود مواجــه شــدم .مــرادی بیــان کــرد :عــدم توجــه امثــال ماهــا
باعــث ایــن اتفاقهــا شــده اســت و بایــد نــگاه اضافــه کــردن حتــی
یــک شــغل را داشــته باشــیم .وی خاطرنشــان کــرد :بایــد کشــور را

بهســوی پیشــرفت ســوق دهیــم و بــه آمــار و ارقــام دلخــوش
نباشــیم و موضــوع را در واقعیــت جامعــه و در اذعــان عمومــی
ببینیــم .عضــو کمیســیون انــرژی در مجلس شــورای اســامی تأکید
کــرد :چــرا نبایــد واقعیتهــا را بســنجیم و اگــر ایــن مشــکالت رفــع
شــود هــرروز تعطیلــی یــک کارخانــه را نخواهیــم دیــد و بایــد همــه
مســئولین بــا دیــدن واقعیتهــا تــاش کننــد و باصداقت مشــکالت
جامعــه را بــه مــردم بگوینــد.وی اضافــه کــرد :هرمــزگان یک اســتان
اشــتغالزا اســت و مقرونبهصرفــه بــودن را بــرای بســیاری از
تولیــدات بــا ســود خالــص مناســب دارد و بایــد موانــع دســتوپا
گیــر را از بیــن برد.مــرادی گفــت :هرمــزگان آمــاده بــه راهانــدازی 4
کارخانــه پتروشــیمی بــزرگ اســت و بــا آغــاز بــه کار صنایــع انــرژی
بــر پارســیان میتــوان هــزاران اشــتغال را بــه وجــود آورد کــه بایــد
بــه اینگونــه طرحهــا نــگاه ویــژهای کــرد.وی گفــت :بایــد صنایــع
در شهرســتانهای دیگــر هرمــزگان راهانــدازی شــود کــه از جملــه
آن پروژههایــی در شــرق اســتان در حــال راهانــدازی هســتند کــه بــا
افتتــاح آنهــا بســیاری از مشــکالت اشــتغال را میتــوان حــل کــرد.

در ادامــه نماینــده مــردم شــرق هرمــزگان در خانــه ملــت در ایــن
مراســم ،افــزود :بــا تقدیــر از ســازمان صنعــت و معــدن جهــت انجــام
فعالیتهــای تأثیرگــذار ،در جمــع صنعتگــران نمیتــوان از صنعــت
گفــت زیــرا زیــره بــه کرمــان بــردن اســت.
ذوالقدر ،نماینده مردم شرق بندرعباس:
صنایــع مشــکالت فراوانــی دارنــد کــه باید بــرای رفــع آن
همــت جدی بــه کاربســت
حجتاالسالموالمســلمین ســیدمصطفی ذوالقــدر بــا بیــان اینکــه
از ســالها قبــل کارخانــه فــوالد بنــا بــود بــا توجــه بــه شــرایط
مناســب ایــن اســتان در هرمــزگان راهانــدازی شــود امــا در اصفهــان
راهانــدازی شــد ،تصریــح کــرد :بعدهــا بــه دلیــل شــرایط مناســب در
هرمــزگان نیــز ایــن صنعــت راهانــدازی شــد .وی خاطرنشــان کــرد:
حتــی در مــورد راهانــدازی نیــروگاه قلعــه قاضــی بحــث از راهانــدازی
آن در اصفهــان بــود کــه باهمــت مســئولین در هرمــزگان راهانــدازی
شــد .وی بــا اشــاره بــه فعالیــت صنایع متعــدد در اســتان هرمــزگان،
افــزود :ایــن صنایــع مشــکالت فراوانــی دارنــد کــه بایــد بهخوبــی
بررســی شــود و بــرای رفــع آن همــت جــدی بــه کاربســت.نماینده
مــردم شــرق هرمــزگان در خانــه ملــت ادامــه داد :بایــد صنایــع در
شهرســتانهای دیگــر هرمــزگان راهانــدازی شــود کــه از جملــه آن
پروژههایــی در شــرق اســتان در حــال راهانــدازی هســتند کــه بــا
افتتــاح آنهــا بســیاری از مشــکالت اشــتغال را میتــوان حــل کــرد.
وی در پایــان گفــت :ازدواج مشــکالت معیشــتی را حــل میکنــد و
بــه بهانههــای مالــی نبایــد در ازدواج کوتاهــی کــرد بلکــه بــا ازدواج،
برکــت بــه زندگــی میآیــد.
دکتر رئوفی ،معاون استاندار:
صنعــت و معــدن مهمتریــن موتــور محرکــه اقتصــاد
کشــور اســت
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری
هرمــزگان نیــز تصریــح کــرد :فلســفه نامگــذاری روزهــا بــرای
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هرکاری را شام از روی اخالص بکنید ،خدا به
آن برکت خواهد داد .هرکاری را که از روی
حسابگریهایما ّدیبکنید،متزلزلاست.

بزرگداشــت اســت و جوامــع بــرای توجــه بهروزهــا و ارزشهــای
آنهــا اقــدام بــه برگــزاری بزرگداشــت میکننــد و پــس از انقالبهــا
ایــن موضــوع بیشــتر مشــهود اســت کــه در جمهــوری اســامی
ایــران نیــز ایــن مــوارد بســیار اســت.علی رئوفــی اضافــه کــرد :بخش
صنعــت و معــدن مهمتریــن موتــور محرکــه اقتصــاد کشــور اســت و
تأثیــر شــگرفی در افزایش تولیــد ناخالــص داخلــی دارد.وی ادامه داد:
مدیــران صنایــع بــا حمایــت از کار بــا اتــکا به نخبــگان و بــا تولیدات
داخلــی کشــور را ســرپا نــگاه داشــتهاند و برجــام بیشــتر بــرای ایــن
افــراد بــه ثمــر نشســته اســت.رئوفی افــزود :حرکــت از خــام فروشــی
بــه ســمت تولیــد محصــوالت صنعتــی جهــت تصــرف بازارهــای
جهانــی بــا توجــه بــه دسترسـیهای هرمــزگان بــه بــازار کشــورهای
همســایه مهمتریــن رســالت بخــش صنعــت و معــدن کشــور اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا بـهروز شــدن میتوانیــم تولیــد را افزایــش
دهیــم و ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت در ایــن زمینــه بســیار مؤثــر
اســت و بایــد از ظرفیــت پژوهشــی دانشــگاهها اســتفاده کــرد و مدام
ایــن ارتبــاط برقــرار باشــد.معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه
منابــع اســتانداری هرمــزگان عنــوان کــرد :در دولــت دهــم  8هــزار
واحــد تولیــدی در هرمــزگان تعطیــل شــدند کــه در دولــت یازدهــم
 5هــزار واحــد مجــددا ً فعــال شــدند.
وی افــزود :اگــر نقــدی بــه دولــت گذشــته کنیــم میگوینــد
فعالیــت دولــت خــود را نادیــده گرفتهانــد امــا بایــد عملکــرد دولــت
قبــل را هــم دیــد و ارزیابــی کــرد و بــا توجــه بــه آن پیشــبردها را
بررســی کرد.رئوفــی اظهــار کــرد :امــروز در ســطح ملــی هرمــزگان
تولیدکننــدگان برتــری دارد و امســال بــه مناســبت روز صنعــت و
معــدن در مراســمی کــه در پایتخــت برگــزار شــد از آنهــا تقدیــر به
عمــل آمــد.وی خطــاب به احمــد مــردادی نماینــده مــردم هرمزگان
در خصــوص اعتــراض کارکنــان کارخانـهای کــه در آســتانه تعطیلــی
قــرار داشــته اســت ،ابــراز کــرد :بــه آن کارخانــه تســهیالت بانکــی
پرداختشــده اســت و کارکنــان آن کارخانــه بیــکار نخواهنــد شــد و
آن کارخانــه بــه تولیــد خــود ادامــه میدهد.معــاون هماهنگــی امــور
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری هرمــزگان در پایــان بــا بیــان
اینکــه مــردم بــه دیــن حاکمــان خــود هســتند ،گفــت :در رســانهها
و در میــان مــردم میبینیــم اختالفــات نماینــدگان مــا در مجلــس
شــورای اســامی رســانهای میشــود ،نماینــدگان مــا بایــد متحــد
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باشــند و از مــا مدیــران دســتگاههای اجرایــی بخواهنــد تــا کارهــا را
منســجم انجــام دهیــم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت:
بــرای بیــش از  10هــزار نفــر در ســال جــاری در هرمــزگان
بایــد تولیــد اشــتغال کنیــم
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت هرمــزگان نیــز در ایــن
مراســم بــا تبریــک روز صنعــت و معــدن ابــراز کــرد :واحدهــای برتــر
دیگــری بــرای شــرکت در جشــن ملــی صنعــت و معــدن بودنــد کــه
از آنهــا تقدیــر بــه عمــل آیــد ولــی بــه دلیــل محدودیــت ســهمیه
تنهــا  3نماینــده از هرمــزگان در جشــن ملــی صنعت و معــدن تقدیر
شــدند.خلیل قاســمی اظهــار کــرد :نزدیــک بــه یــک هــزار واحــد
صنعتــی کوچــک و بــزرگ در حــال هرمــزگان در حــال فعالیــت
هســتند و نهصــد واحــد دیگــر نیــز در حــال انتظــار صــدور مجــوز
قــرار دارنــد واحدهــای فعالــی در زمینههــای مختلــف در اســتان در
حــال فعالیــت هســتند.
وی ادامــه داد :بــرای بیــش از  10هــزار نفــر در ســال جــاری در
هرمــزگان بایــد تولیــد اشــتغال کنیــم کــه اگــر همراهــی همــه
بخشهــای مرتبــط نباشــد کار بســیار ســختی است.قاســمی اضافــه
کــرد :در دولــت یازدهــم نســبت بــه دولــت دهــم  21درصــد
رشــد ایجــاد اشــتغال مســتقیم را داشــتهایم و پروژههــای خــوب
صنعتــی در ایــن مــدت افتتاحشــده اســت.وی افــزود :در حــوزه
صنعــت و معــدن طرحهــای صنعتــی متعــددی در حــال انجــام
هســتند وضعیــت پروانههــای بهرهبــرداری نیــز بــه دلیــل توجــه
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دولــت بــه تولیــد ،وضعیــت مناسـبتری پیداکــرده اســت و صــدور
پروانههــای بهرهبــرداری نیــز رونــد افزایشــی داشــته اســت.رئیس
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت هرمــزگان خاطرنشــان کــرد:
میــزان تولیــد واحدهــای صنعتــی در دولــت یازدهــم نیــز افزایــش
داشــته و  76درصــد رونــد رشــد صــادرات صنعتــی را در ســال
گذشــته داشــتهایم.وی تأکیــد کــرد :امــروز  21واحــد تولیــد قیــر در
هرمــزگان فعــال هســتند و یک شــهرک صنعتــی با ایــن موضوعیت
را دارا هســتیم کــه در تأمیــن مــواد اولیــه آن کمــی بــا مشــکل
مواجــه هستیم.قاســمی افــزود :هماهنگــی خــوب بیــن مدیــران در
اســتان هرمــزگان برقــرار اســت و اگــر مشــکالت و موانــع رفع شــود،
هرمــزگان از اســتانی تجــاری بــه اســتانی تولیــدی تبدیــل میشــود.
وی عنــوان کــرد :اســتفاده از ظرفیــت نظــام ســاختمان و اســتفاده از
شهرســتانهای مختلــف اســتان در برگــزاری نمایشــگاههای صنعتی
و معدنــی در ســال گذشــته نیــز از اقدامــات ســازمان صنعــت ،معدن
و تجــارت هرمــزگان بــوده اســت.این مقــام مســئول در پایــان گفــت:
ســرمایهگذاران از کشــورهای مختلفــی بــه هرمــزگان آمدهانــد
و بایــد از آنهــا حمایتهــا صــورت گیــرد تــا ســرمایه گــذران
بیشــتری جــذب شــوند و رونــق اقتصــادی بــه وجــود آیــد.در ایــن
مراســم همچنیــن بــا پخــش کلیپهــای مختلــف اقدامــات ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه تصویــر کشــیده شــد و از فعالیــن برتر
حــوزه صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان تقدیر شــد و در پایــان رضا
صادقــی بــه همــراه گــروه مشــکی پوشــان بــه روی صحنــه آمــد و
قطعاتــی را بــه صنعتگــران اســتان هرمــزگان تقدیــم کــرد.
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خــبـر

مهندس علی دهاقین ،مدیرعامل در گفتوگو با ماین نیوز خبر داد:

 80درصد تولیدمان را صادر میکنیم

اتهام دامپینگ بهانه است

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در حاشــیه برگــزاری
ســمپوزیوم فــوالد  -95تبریــز گفــت :خوشــبختانه مشــکالت بانکــی
پــس از برجــام در حــال حــل شــدن اســت.
علــی دهاقیــن در گفتوگــو بــا خبرنــگار مایــن نیــوز دربــاره
ســمپوزیوم و نمایشــگاه فــوالد  ۹۵در تبریــز اظهار کرد :خوشــبختانه
بازدیــد از غرفــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش خــوب بــود و بــا
شــرکتهای متفاوتــی مالقــات داشــتیم.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت فــوالد کاوه جنــوب کیــش تصریــح
کــرد :فــوالد کاوه جنــوب کیــش توانســت در ســال جــاری بــه
اهــداف مشــخص شــده در حــوزه بودجــه دســت پیــدا کنــد .ســال
 ،۹۵ســال اول مــا بــود و از مــرداد مــاه فوالدســازی آغــاز شــد .البتــه
افتتاحیــه رســمی فوالدســازی در مهــر مــاه انجــام گرفــت .تــا بــه
امــروز  ۶۰۰هــزار تــن تولیــد داشــتهایم .همچنیــن در کنــار ایــن
موضــوع صــادرات  ۱۰۰میلیــون دالری را نیــز شــاهد بودیــم.
امیدواریــم در ســال آینــده کارخانــه بــه ظرفیــت اســمی خــود
یعنــی  ۱میلیــون  ۲۰۰هــزار تــن برســد .از ســوی دیگــر  ۸۰درصــد
تولیــد نیــز بــرای صــادرات در ســال آینــده هدفگــذاری شــده کــه
امیدواریــم ایــن رقــم نیــز محقــق شــود.
دهاقیــن بــا اشــاره بــه موضوعــات صــادرات و بازارهــای هــدف افزود:
در حــال حاضــر در موضــوع صــادرات پــس از برجــام مشــکالت
بانکــی رو بــه بهبــود اســت و ایــن موضــوع بطــور کامــل در مــراودات
میــان شــرکتهای خارجــی قابــل رویــت اســت .امیدواریــم در ســال
آینــده مشــکالت بانکــی بطــور کامــل حــل شــود.
وی دربــاره موضوعــات مطــرح شــده دربــاره دامپینــگ نیــز بیــان
کــرد :بنــده موضوعــات مطــرح شــده را قبــول نــدارم .شــاید ایــن
مســاله یــک بهانــه باشــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از آن از دولــت یک
کشــوری امتیازهایــی دریافــت کننــد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا بیــان اینکــه

بازاریابــی در حــوزه صــادرات کار آســانی نیســت ،گفــت :میتــوان
عنــوان کــرد رقابــت در بازارهــای صادراتــی نوعــی جنــگ اســت .مــا
درحــال حاضــر بــه بازارهایــی ورود پیــدا کردهایــم کــه ایــن بازارهــا
در دســت چینیهــا یــا شــرکتهای دیگــر بــود امــا اقدامــات
صــورت گرفتــه در ایــن بازارهــا بســیار خــوب بــوده اســت.
بــه گفتــه دهاقیــن ،بازارهــای صادراتــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش شــامل ،جنــوب شــرق آســیا ،ویتنــام ،تایــوان ،تایلنــد ،اردن
و اندونــزی میشــوند کــه فعالیتهــای خوبــی در آنهــا صــورت
گرفتــه اســت .وی دربــاره تعامــات ایــن شــرکت بــا گل گهــر
اظهــار کــرد :مشــکل خاصــی بــا مجموعــه گلگهــر وجــود نــدارد.
البتــه تامیــن مــواد اولیــه مــا از طریــق شــرکت ســرمایهگذاری گل
گهــر و چادرملــو انجــام میشــود .امــا مشــکل مربــوط بــه زنجیــره
فــوالد اســت .در زنجیــره فــوالد در حــال حاضــر تعادلــی بیــن تولید
و مصــرف گندلــه وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه انتشــار برخــی اعــداد
و ارقــام پیشبینــی مــن کســری گندلــه را نشــان میدهــد امــا
در آن ســوی ماجــرا شــاهد مــازاد کنســانتره هســتیم .امیدواریــم،
ایــن موضــوع از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و همچنیــن
ایمیــدرو مدیریــت شــود.
دهاقیــن افــزود :در ســال جــاری شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
تنهــا  ۱یــا  ۲بــار بــه دلیــل برخــی شــرایط گندلــه را از روســیه
وارد کــرده اســت .البتــه بــا توجــه بــه عــدم رقابتپذیــری قیمــت
داخلــی بــا خارجــی ،ایــن کار توجیــه اقتصــادی نــدارد امــا بــه دلیــل
آنکــه ایــن کارخانــه نزدیــک بــه  ۸۰درصــد محصــول خــود را صــادر
میکنــد ،ایــن توجیــه اقتصــادی مشــاهده میشــود .البتــه ســعی
مــا بــر ایــن اســت از تولیــد داخــل حمایــت کــرده و نیــاز خــود را از
داخــل تامیــن کــرده تــا بتوانیــم بــرای کشــور ارزش افــزوده ایجــاد
کنیــم .وی دربــاره همــکاری بــا ســازمان منطقــه ویــژه خلیجفــارس
نیــز تصریــح کــرد :منطقــه ویــژه خلیجفــارس از مزیتهــای

ستون دین
رسول اكرم صىل الله عليه و آله می فرمایند:

کسی که مناز را از وقتش تأخیر بیندازد،
(فردای قیامت) به شفاعت من
نخواهد رسید.

بســیاری برخــوردار اســت و ســاخت ایــن کارخانــه در ایــن منطقــه
تنهــا بــه دلیــل وجــود مزیتهــا و ظرفیتهــای ایــن منطقــه
صــورت گرفــت.
دهاقیــن گفــت :در حــال حاضــر بــا توجــه بــه قــرار گیــری کارخانــه
در منطقــه ویــژه ،تعرفههــای گمرکــی در واردات و صــادرات
پرداخــت نمیشــود امــا در کنــار ایــن موضــوع در زمــان احــداث این
کارخانههــا ،تعهداتــی کــه قــرار بــود در ایجــاد زیرســاختها (تامیــن
آب ،بــرق ،گاز و  )...ایجــاد شــود ،انجــام نشــد .بــه عنــوان مثــال مــا
خودمــان در حــوزه آب ســرمایهگذاری کردهایــم .امیدواریــم ایــن
مشــکالت حــل شــود و بــه جــای آنکــه ســرمایهگذار خــودش در
بحــث زیرســاخت وارد شــود ،انــرژی خــود را صــرف ســرمایهگذاری
کنــد .وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش جــزو بدهــکاران بــه منطقـ ه ویــژه اســت؟ اظهــار کــرد :حجم
بدهیهــای مــا بــا تمامــی شــرکتها بــه دلیــل بــاال بــودن مــراودات
کاری ،باعــث میشــود تــا در برخــی مــوارد بدهــکار تلقــی شــویم.
بــه عنــوان مثــال وقتــی مصــرف بــرق مــا ماهــی  ۸میلیــارد اســت،
 ۲مــاه  ۱۶میلیــارد تومــان میشــود ،در نتیجــه میگوینــد بدهــکار
هســتید امــا اقدامــی کــه مــا در  ۲ســال گذشــته انجــام دادهایــم آن
اســت کــه نگذاشــتهایم حجــم بدهیهــا افزایــش پیــدا کنــد .بــا
توجــه بــه شــرایط رکــودی کــه صنعــت فــوالد کشــور بــا آن مواجــه
بــود ،مــا بــا تمامــی شــرکتها همســو بودیــم تــا بــرای آنهــا نیــز
مشــکلی ایجــاد نشــود .خوشــبختانه ایــن تعامــل و همــکاری بین ما
و شــرکتها بــه خوبــی انجــام شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه عنــوان یکــی
از شــرکتهای تابــع بنیــاد مســتضعفان دربــاره تمایــل بــه
شفافســازی صورتهــای مالــی ،تصریــح کــرد :بلــه بنــده ایــن
موضــوع را تاییــد میکنــم و خوشــبختانه تمامــی حســابهای
مالــی از نــگاه دارایــی و بیمــه بطــور کامــل شــفاف اســت.
دهاقیــن تاکیــد کــرد :فــاز  ۲فوالدســازی بــه ظرفیــت  ۱میلیــون
 ۲۰۰هــزار تــن جــزو طرحهــای در دســت اجــرا اســت .تمــام انــرژی
بنیــاد مســتضعفان و هلدینــگ صنایــع معدنــی کاوه پــارس روی این
موضــوع متمرکــز شــده تــا در اواخــر  ۹۶یــا اوایــل ســال  ۹۷ظرفیت
فــاز  ۲فوالدســازی افزایــش یافتــه و بــه  ۲میلیــون  ۴۰۰هــزار تــن
برســد .در ایــن رابطــه ســرعت ایجــاد زیرســاختها را بــاال بردهایــم.
بــا اجــرای ایــن طــرح نزدیــک بــه  ۱هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم
مشــغول بــکار میشــوند .در حــال حاضــر تعــداد نیروهــای مشــغول
بــکار براســاس اســتاندارد جهانــی تولیــد فوالد هســتند.

ستون دین

امام صادق علیه السالم می فرمایند:

هرکس مناز را سبک بشامرد،
بشفاعت ما دست نخواهد یافت.
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فروش و صادرات بیش از  97درصد محصوالت تولیدی
فوالد کاوه جنوب کیش در سال 95

ســایت چیــان بــه نقــل از متال اکســپرت طــی گزارشــی غیرواقعی
خبــر از بازنگــری در اجــرای فــاز دوم و خلــل در فــروش و صــادرات
محصــوالت شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش داده اســت.
ایــن شــرکت دارای  2فــاز جداگانــه فوالدســازی (هرکــدام بــا
ظرفیــت یــک میلیــون و  200هــزار تــن در ســال) اســت کــه فــاز
نخســت ایــن فوالدســاز در مهرمــاه  1395بــه بهــره برداری رســید و
فــاز دوم فوالدســازی ایــن شــرکت نیــز بــا پیشــرفت نزدیک بــه 40
درصــد تــا پایــان  2018بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
خبــر کــذب وجــود بحــران در صــادرات و فــروش محصــوالت ایــن
شــرکت در شــرایطی اعــام شــده کــه در ســال  1395از حجــم
 624هــزار و  358تــن محصــول تولیــدی  607هــزار و  576تــن
شــمش بــه صــورت صــادرات و فــروش داخلــی عرضــه شــده اســت
بــه عبارتــی بیــش از  97درصــد محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت
در ســال  95در بازارهــای داخلــی و خارجــی بفروش رســیده اســت.
حــال انعــکاس چنیــن اخبــاری بــا وجــود چنیــن آمــار و ارقامــی
جــای بســی ســوال دارد .بــی شــک ورود جــدی تــر صنعــت فــوالد
ایــران بــه بازارهــای خارجــی و کاهــش ســهم رقبــا از ایــن بــازار
بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد محصــوالت فــوالدی در داخــل ایــران
منافــع برخــی را بــه خطــر انداختــه اســت چراکــه تحمــل افزایــش
ســهم ایــران از عرضــه محصــوالت فــوالدی را ندارنــد .طبیعی اســت
در ایــن میــان رقبــای خارجــی بــه دنبــال کاهــش ســهم ایــن رقیب

قدرتمنــد و یــا حــذف ایــن رقیــب باشــند.
بــرای نمونــه در نیمــه ســال  1395بحــث دمپینــگ بــرای فــوالد
ایــران از زبــان رقبــای اروپایــی مطــرح شــد کــه تنهــا بهانــه ای
بــود بــرای حــذف مزیــت هــای تولیــدی و رقابتــی شــرکت هــای
فــوالد ایــران کــه البتــه راه بــه جایــی نبــرد .انتشــار ایــن نــوع اخبار
و گــزارش هــای کــذب همچــون نمونــه جدیــد متــال اکســپورت
نیــز بــی راهــه ای بــرای از میــدان خــارج کــردن رقبایــی همچــون
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از بــازار بیــن المللــی اســت.
حــال اینکــه چــرا ایــن بــار شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش مورد

ایــن هجمــه قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه ایــن شــرکت بــا توجــه به
اســتقرار در  5کیلومتــری بنــدر بــزرگ شــهید رجایــی و دارا بــودن
دیگــر مزیــت هــای بــی بدیــل منطقــه ای همچــون دسترســی های
آســان بــه منابــع انــرژی و مــواد اولیــه اســتراتژی فــروش خــود را
مبتنــی بــر صــادرات قــرار داده اســت .ایــن شــرکت تــاش دارد
بیــش از  90درصــد محصــوالت خــود را صــادر کنــد و حــدود ده
درصــد دیگــر را نیــز در داخــل کشــور عرضــه نمایــد کــه البتــه ایــن
شــرکت نــه بــرای فــروش داخلــی و نــه بــرای صــادرات خــود بــا
بحرانــی روبــرو نیســت و مــادام تــوان فــروش و صــادرات محصوالت
بــا کیفیــت خــود را داشــته اســت و طــی بررســی هــای بــازار نیــز
بــرآوردی از بــروز چنیــن بحرانــی نــدارد؛ بلکــه امیــد دارد صــادرات
 100میلیــون دالری خــود را طــی ســال  95بــه  300میلیــون دالر
برساند.
حــال هــدف قــرار دادن مزیــت هــای رقابتــی شــرکت هــای تولیدی
در حــوزه فــوالد گویــی رویکــرد جدیدی اســت کــه برخی نشــریات
خارجــی در پیــش گرفتــه انــد و رســانه هــای داخلــی نیــز بــدون
تحلیــل صحیــح از اهــداف چنیــن خبرســازی هایــی صرفــا اقــدام به
ترجمــه و انعــکاس ایــن اخبــار مــی کننــد کــه امیــد اســت در ایــن
شــرایط حســاس بــازار رســانه هــای داخلــی بــا شــناخت کاملتــری
از شــرایط بــازار نقــش ابــزاری بــرای اهــداف رقبــای خارجــی قــرار
نگیرند.
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اجتامعی

رهنــمـود والیت

اقتصاد مقاومتی درون زا به چه معناست؟

از دل ظرفیت های کشور می جوشد
و متکی به امکانات خودمان است

با حضور مهندس سعیدی کیا و در راستای الطاف مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛

 ۳۵۰ملک مسکونی به ساکنان نایبند جنوبی بندرعباس واگذار شد

مهنــدس ســعیدی کیــا ،رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقالب اســامی
چهارشــنبه آخــر دی مــاه در ســفری بــه هرمــزگان ،از کارخانــه
فوالدســازی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بازدیــد بــه عمــل
آوردنــد .در ادامــه ایــن ســفر بــا حضــور در مســجد امــام ســجاد
(ع) محلــه نایبنــد جنوبــی طــی مراســمی  ۳۵۰ملــک مســکونی
را بــه عنــوان هدیــه مقــام معظــم رهبــری بــه مــردم ایــن محلــه
قدیمــی بندرعبــاس واگــذار کردنــد .وی در ایــن مراســم گفــت:
متــراژ تقریبــی اراضــی واگــذار شــده حــدود  ۲۰هــزار مترمربــع و
ارزش آن بیــش از  ۸۰میلیــارد ریــال بــرآورد و بــا هــدف تقویــت
تــوان اقتصــادی خانــواده هــای ســاکن در ایــن محلــه و بــه صــورت
رایــگان بــه واجدیــن شــرایط اهــدا شــد .محمــد ســعیدی کیــا در
مراســم واگــذاری امــاک مســکونی بــه مــردم محلــه نایبنــد جنوبی
در بندرعبــاس ،بــا اشــاره بــه تاکیــدات امــام راحــل (ره) و منویــات

مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر حمایــت از محرومــان و اقشــار
ضعیــف جامعــه ،گفــت :در قالــب طــرح حمایتــی اهــدای اســناد ،در
ایــن مرحلــه تعــداد  ۳۵۰فقــره قــرار داد واگــذاری اراضــی تصرفــی
محلــه نایبنــد جنوبــی بندرعبــاس بــا عنــوان هدیــه مقــام معظــم
رهبــری بــه واجــدان شــرایط اهــدا شــد .وی بــا بیــان اینکــه محلــه
نایبنــد جنوبــی بندرعبــاس یکــی از محــات قدیمــی بندرعبــاس
بــوده کــه ســاکنان آن از چندیــن ســال و از زمانــی کــه آب و بــرق
وجــود نداشــته در ایــن محلــه ســکونت داشــته انــد ،اظهــار کــرد:
واگــذاری ایــن اراضــی از خواســته هــای چندیــن ســاله مــردم ایــن
محلــه بــوده ،واگــذاری آن بــه ســاکنان ایــن محلــه کــه از اقشــار
ضعیــف و کــم درآمــد جامعــه هســتند ،در دســتور کار بنیــاد
مســتضعفان قــرار گرفــت .رئیــس بنیــاد مســتضعفان نیــز در ایــن
مراســم بیــان داشــت :طــی ســه ســال اخیــر  ۳۳هــزار فقــره امــاک

توســط بنیــاد مســتضعفان در کشــور بــه مــردم اهــدا شــده کــه
مجمــوع متــراژ آن معــادل هــزار و  ۴۰۰هکتــار بــوده و ارزش آن
نیــز  ۴۳۰میلیــارد تومــان اســت.محمد ســعیدی کیــا ادامــه داد :در
ســال جــاری نیــز تــا کنــون  ۱۷هــزار فقــره واگــذاری امــاک در
کشــور داشــته ایــم و تــا پایــان ســال ایــن رقــم بــه  ۲۰هــزار فقــره
خواهــد رســید.وی اظهــار داشــت :در اســتان هــای مختلــف تفاهــم
نامــه ای توســط بنیــاد مســتضعفان امضــا شــده کــه هرســال ۲۰
میلیــارد تومــان برای طــرح هــای کارآفرینــی در روســتاها اختصاص
یابــد و ســقف تســهیالت هــر طــرح دو میلیــارد تومــان اســت .رئیس
بنیــاد مســتضعفان گفــت :در هرمــزگان نیــز  ۱۲طــرح کارآفرینــی
روســتایی بــرای دریافــت تســهیالت مصــوب شــده اســت.در قالــب
طــرح حمایتــی اهــدای اســناد ،تعــداد  ۳۵۰فقــره قــرارداد واگــذاری
اراضــی محلــه نایبنــد جنوبــی بندرعبــاس بــا عنــوان هدیــه مقــام

رهنــمـود والیت

آیا اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دولتی است ؟

مردم بنیاد است ،دولت محور نیست
تحقق آن با اراده ،رسمایه
و حضور مردم است

معظــم رهبــری توســط بنیــاد مســتضعفان بــه واجــدان شــرایط اهدا
شد.مســاحت تقریبــی ایــن اراضــی واگــذار شــده حــدود  ۲۰هــزار
مترمربــع و ارزش آن بیــش از  ۸۰میلیــارد ریــال بــرآورد مــی شــود
کــه میــزان مالکیــت بنیــاد دو دانــگ اســت و بــا هــدف تقویــت توان
اقتصــادی خانــواده هــای ســاکن در ایــن محلــه و بــه صــورت رایگان
بــه واجدیــن شــرایط اهــدا شــده اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در هرمــزگان :گــره کــوره اســناد
اهالــی نایبنــد جنوبــی در نهایــت بــاز شــد
نماینــده ولــی فقیــه در هرمــزگان بــا بیــان اینکــه گــره کــوره اســناد
ملکــی اهالــی نایبنــد جنوبــی در نهایــت بــاز شــد گفــت :واگــذاری
اراضــی نایبنــد جنوبــی بــه ســاکنین ایــن محلــه گــره کــوری بــود
کــه امــروز بــا کمــک بنیــاد مســتضعفان بــاز شــد.آیت اهلل غالمعلــی
نعیــم آبــادی ،بــا بیــان اینکــه ســعیدی کیــا مــرد کار و مومــن واقعی
اســت افــزود :خداونــد نظیــر ایــن چنیــن مدیــران را در کشــور اضافه
کنــد .وی اضافــه کــرد :بــاز کــردن گــره کــور ســاکنین نایبنــد
جنوبــی در خصــوص ســند ملکــی آنهــا تنهــا بــا کمــک بنیــاد
مســتضعفان امــکان پذیــر بــوده اســت کــه امــروز شــاهد بازشــدن
ایــن گــره از  350ســاکن ایــن محلــه هســتیم.آیت اهلل نعیــم آبــادی
خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم محــات دیگــر شــهر بندرعبــاس نیــز
کــه اهالــی آن بــا اینگونــه مشــکالت روبــرو هســتند لطــف بنیــاد
مســتضعفان شــامل حــال انهــا نیــز شــود و شــاهد واگــذاری بیشــتر
اســناد ملکــی بــه واجــد شــرایط باشــیم.وی بــا اشــاره بــه مســجد
جامــع بندرعبــاس گفــت :مســجد جامــع بندرعبــاس بینظیــر ترین
مســجد در تاریــخ اســام اســت کــه بــرای اتمــام آن همــت همــه
جانبــه مســئوالن و بنیــاد مســتضعفان را طلــب میکنــد .نماینــده
ولــی فقیــه در هرمــزگان بــا اشــاره بــه اینکــه مینــاب بــه عنــوان
دومیــن شهرســتان اســتان نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت ،افــزود:
خواســتهای کــه از بنیــاد مســتضعفان دارم ایــن اســت کــه بــا توجه
بــه اینکــه شهرســتان میناب بــه عنــوان دومین شهرســتان بــزرگ و
پرجمعیــت اســتان در چنــد ســال اخیر حــوزه علیمه در آن ســاخته
شــده نیازمنــد مدرســه علمیــه اســت.
نماینــدگان هرمــزگان خواســتار اســتمرار حمایــت از
مســتضعفین شــدند
رئیــس مجمــع نماینــدگان هرمــزگان در خانــه ملــت در این مراســم
از بنیــاد مســتضعفان درخواســت کــرد تــا یــاری رســاندن بــه مــردم
محــروم اســتان هرمــزگان اســتمرار یابــد و مشــکالت ایــن چنیــن
مــردم محــات آن مرتفــع شــود .حســین هاشــمی تختــی اضافــه
کــرد :بنیاد مســتضعفین بــا واگــذاری این  350فقــره قــرارداد امالک
مســکونی بــه اهالــی نایبنــد جنوبــی موجــب خوشــحالی اهالــی این
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محلــه و امیــدواری ســایر افــرادی کــه بــا چنیــن مشــکلی مواجــه
هســتند را فراهــم کــرده اند.همچنیــن نماینــده مــردم بندرعبــاس
در خانــه ملــت بــا بیــان اینکــه مــردم نایبنــد جنوبــی بندرعبــاس به
آرزوی دیرینــه خــود رســیدند ،گفــت :دریافــت اســناد مالکیــت برای
اهالــی نایبنــد جنوبــی بندرعبــاس از آرزوهــای دیریــن ایــن محلــه
بــود کــه امــروز بــا کمــک بنیــاد مســتضعفان تحقــق یافــت.
احمــد مــرادی دیگــر نماینــده مــردم نیــز گفــت :واگــذاری 350
فقــره قــرارداد امــاک مســکونی بــه اهالــی نایبنــد جنوبــی کــه از
خواســتهای آنهــا بــود امــروز موجــب شــادی در میــان اهالــی
ایــن محلــه شــد.وی اضافــه کــرد :خواســتهای از بنیــاد مســتضعفان
دارم همــان طــور کــه اســتاندار هرمــزگان گفــت محــات دیگــر نیــز
در بندرعبــاس هســتند کــه بــا مشــکل واگــذاری مواجــه انــد بــه
گون ـهای بتــوان بــه اهالــی انجــا نیــز در ایــن زمینــه کمــک کــرد.
مــرادی خاطــر نشــان کــرد :در محــات اســام آبــاد و حســین آبــاد
هــم امالکــی وجــود دارد کــه بــه محرومیــن و مســتضعفین تعلــق
دارد و عــزم جهــادی طلــب میکنــد تــا مــردم ایــن محــات را بــه
خواســته دیرینــه خــود برســاند.
اســتاندار هرمــزگان :دو واحــد درمانــی توســط بنیــاد
مســتضعفان در هرمــزگان احــداث مــی شــود
اســتاندار هرمــزگان گفــت :دو واحــد درمانــی در هرمــزگان توســط
بنیــاد مســتضعفان احــداث خواهد شــد .جاســم جــادری بــا قدردانی
از بنیــاد مســتضعفان بــرای واگــذاری ایــن امــاک بــه مــردم ،عنــوان
کــرد :ایــن کار ،اقدامــی ارزشــمند اســت کــه  ۳۵۰ملــک مســکونی
بــه صــورت رایــگان توســط بنیــاد مســتضعفان و از ســوی مقــام
معظــم رهبــری بــه مــردم واگــذار مــی شــود.وی بــا اشــاره بــه دیگــر
اقدامــات بنیــاد مســتضعفان در هرمــزگان ،افــزود :ایــن بنیــاد قــرار
اســت در هرکــدام از اســتان هــا یــک واحــد درمــان بســتر احــداث
کنــد امــا تنهــا اســتانی کــه در آن دو واحــد درمــان بســتر توســط
بنیــاد مســتضعفان احــداث خواهــد شــد ،اســتان هرمــزگان اســت
کــه در دو منطقــه محــروم و فاقــد امکانــات درمانــی و بهداشــتی
اســتان احــداث مــی شوند.اســتاندار هرمــزگان ادامــه داد :همچنیــن
مقــرر شــده بــا انعقــاد تفاهــم نامــه ای بــا ایــن بنیــاد در یکــی از
مناطــق محــروم ایــن اســتان مرکــز گردشــگری اه انــدازی شــود.
جــادری خواســتار واگــذاری امــاک بــه دیگــر مســتضعفین محلــه
نایبنــد جنوبــی شــد و بیــان داشــت :انقــاب اســامی متعلــق بــه
محرومیــن و مســتضعفین اســت و همــه امکانــات بایــد در راســتای
خدمــت بــه مــردم بــه کارگیــری شــود و در تعــداد دیگــری از
محــات بندرعبــاس درخواســت واگــذاری امــاک وجــود دارد کــه
امیدواریــم بررســی و انجــام شــود.
اســتاندار هرمــزگان :جزايــر الرك و هنــگام ظرفيــت
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مناســبي بــراي جــذب گردشــگر دارنــد
دکتــر جاســم جــادری در نشســت بــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا
اشــاره بــه ظرفيــت هــاي مختلــف هرمــزگان از جملــه در زمينــه
هــاي گردشــگري و شــيالتي ،عنــوان كــرد :در ايــن راســتا طرحــي
آمــاده كــرده ايــم كــه بــا انعقــاد تفاهــم نامــه اي امكانــات توســعه
گردشــگري در جزايــر الرك و هنــگام بــا همكاري بنیاد مســتضعفان
ايجــاد شــود.وي ادامــه داد :ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای توســعه
گردشــگری در ايــن دو جزيــره وجــود دارد كــه مــي تــوان بــا ايجــاد
امكانــات مناســب گردشــگران بســياري جــذب كــرد و موجــب ايجاد
اشــتغال و درآمــد بــراي مــردم ايــن مناطــق شد.اســتاندار هرمــزگان
افــزود :بــرای جزايــر الرک و هنــگام طــرح هــای منطقــه نمونــه
گردشــگری نيــز آمــاده شــده اســت و مــي تــوان کار مطالعاتــی
بيشــتري را نيــز در ايــن زمينــه انجــام داد.
تفاهمنامــه توســعه گردشــگري جزايــر الرك و هنــگام را
بررســی مــی کنیــم
رئیــس بنیــاد مســتضعفان کشــور گفــت :بــراي بررســي شــرایط
ایــن دو جزیــره تیــم کارشناســی را اعــزام خواهيــم كــرد و تــا پایــان
ســال جــاری كار بررســیها انجــام میشــود.محمد ســعيدي كيــا
در نشســت بــا اســتاندار هرمــزگان ،افــزود :تفاهمنامــه توســعه
گردشــگري در جزايــر الرك و هنــگام را نيــز بررســي خواهیــم
کــرد و نتیجــه نهایــی آن اعــام خواهــد شــد.وي گفــت :همچنيــن
بررس ـیهاي موردنیــاز بــراي اجــراي طرحهــای پــرورش ماهــی در
قفــس در جزایــر هرمــز و الرک را انجــام خواهيــم داد.رئیــس بنیــاد
مســتضعفان خاطرنشــان كــرد :در ســفر دیگری كــه در اســفندماه به
هرمــزگان خواهیــم داشــت تــاش میکنیــم ايــن طرحهــا را نهايــي
كنيم.همچنیــن اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای
مختلــف هرمــزگان ازجملــه درزمینــه هــاي گردشــگري و شــيالتي،
گفــت :ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای توســعه گردشــگری در جزاير
الرك و هنــگام وجــود دارد كــه میتــوان بــا ايجــاد امكانــات مناســب
گردشــگران بســياري جــذب كرد.جاســم جــادری عنــوان كــرد :در
ايــن راســتا طرحــي آمــاده کردهایــم كــه بــا انعقــاد تفاهمنام ـهای
امكانــات توســعه گردشــگري در جزايــر الرك و هنــگام بــا همــكاري
بنیــاد مســتضعفان ايجــاد شــود.وي ادامــه داد :ظرفیــت بســیار
مناســبی بــرای توســعه گردشــگری در ايــن دو جزيــره وجــود دارد
كــه میتــوان بــا ايجــاد امكانــات مناســب گردشــگران بســياري
جــذب كــرد و موجــب ايجــاد اشــتغال و درآمــد بــراي مــردم ايــن
مناطــق شد.اســتاندار هرمــزگان افــزود :بــرای جزايــر الرک و هنــگام
طرحهــای منطقــه نمونــه گردشــگری نيــز آمادهشــده اســت و
میتــوان کار مطالعاتــی بيشــتري را نيــز در ايــن زمينــه انجــام داد.
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خـــرب

سنگهاى زیربناى اسالم سه چیز است:
مناز ،زکات و والیت که هیچ یک از آنها
بدون دیگرى درست منى شود.

توسط دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت اعطاء شد؛

کسب گواهی تعهد به تعالی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
تجلیل از اعضای کارگروه ارزیابی تعالی سازمانی

بــا حضــور مهنــدس علــی دهاقیــن ،مدیرعامــل شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،معاونیــن و تعــدادی از مدیــران
بــه مناســبت کســب گواهینامــه تعهــد بــه تعالــی از
اعضــای کارگــروه ارزیابــی تعالــی ســازمان شــرکت تجلیل
بــه عمــل آمــد.
گفتنــی اســت شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا پیــاده ســازی
مــدل تعالــی  EFQMموفــق بــه کســب گواهینامــه تعهد بــه تعالی
از ســوی دبیرخانــه جایــزه ملــی تعالی و پیشــرفت شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،این
گواهینامــه  10بهمــن مــاه  1395طــی مراســمی رســمی در تهــران
بــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اعطــاء شــد.
شــرکت فــوالد کاوه پــس از طــی نمــودن دوره های تعالی ســازمانی،
بــا بــه کارگیــری روش خودارزیابــی پرسشــنامه -کارگاه ،اقــدام بــه
خودارزیابــی نمــود .در ایــن مرحلــه اظهارنامــه تعالــی ســازمانی
توســط تیــم تعالــی ســازمان تدویــن گردیــد .بــا انجــام خودارزیابــی
تعالــی ،نقــاط قــوت و فرصتهــای بهبــود ســازمان مشخصشــده
و برنامهریــزی جهــت تحقــق برنامههــای بهبــود صــورت گرفــت.
ایــن مجموعــه بهمنظــور دریافــت گواهینامــه تعالــی ســازمانی ،در
ســطح « اهتمــام بــه تعالــی» در جایــزه ملــی تعالــی و پیشــرفت
ثبتنــام و مطابــق قوانیــن جایــزه ،تصویــری از عملکــرد ســازمان
در قالــب مــدل تعالــی « EFQMاظهارنامــه تعالــی» آمــاده و بــه
دبیرخانــه جایــزه ارائــه کــرد.
بــر ایــن اســاس دبیرخانــه جایــزه تعالــی ،برنامهریــزی الزم را جهــت
فرآینــد ارزیابــی تعالــی ،انجــام داده و مطابــق برنامــه زمانبنــدی،
ارزیابــی تعالــی ســازمان توســط ارزیابــان تعالــی 26و  27آبــان مــاه
 1395صــورت گرفــت.
ش توســط دبیرخانــه جایــزه
نتیجــه ارزیابــی تعالــی ،در قالــب همایـ 
تعالــی  10بهمــن  1395اعــام و گواهینامــه  ،EFQMبــه شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش اهــدا شــد .شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش مترصــد اســت بــا اســتفاده از مــدل تعالــی ســازمانی و بــا
تکیــه براصــول و مفاهیــم اساســی و توجــه داشــتن بــه معیارهــاي
اصلــی مدیریــت کیفیــت فراگیــر و سیســتم خودارزیابــی؛ زمینــه

پیشــرفت و بهســازي ســازمان را فراهــم کنــد .ایــن مــدل ،ابــزاري
بــراي ســنجش میــزان اســتقرار سیســتم هــا در ســازمان و راهنمایی
اســت که مســیر فعالیــت مدیــران را براي بهبــود عملکرد شناســایی
و تعییــن مــی کنــد.
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا اســتقرار ایــن نظــام ســعی بر
رشــد و ارتقاءســطح ســازمان در تمامــی ابعــاد ،کســب رضایتمنــدي
اربــاب رجــوع ،کارکنــان و ســایر ذینفعــان ،ایجــاد تعــادل بیــن
خواســته هــا و انتظــارات کلیــه ذینفعــان ،تضمیــن موفقیت ســازمان
در بلنــد مــدت را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

بــا اســتقرار مدلهــاي تعالــی ســازمانی مزایايــی همچــون خودارزیابی
ســازمان در ابعــاد مختلــف توســط کارکنــان بــر اســاس الگــوي
تعالــی ســازمانی ،امتیازدهــی کمــی بــه عملکــرد ســازمان بر اســاس
نتایــج خودارزیابــی ،شناســایی نقــاط قــوت و زمینــه هــاي بهبــود،
بهبــود عملکــرد ســازمان بــا توجــه بــه نتایــج خودارزیابــی ،توجــه
ویــژه بــه نتایــج کســب شــده توســط ســازمان ،مشــارکت گســترده
کارکنــان در بهبــود عملکــرد ،اســتفاده از رویکــرد خودارزیابــی بــه
منظــور ارتقــاي ســطح تعالــی ســازمانی ،برخــورداري از دیــدگاه
سیســتماتیک و فراگیــر ،مدیریــت مبتنــی بــر فرایند هاي ســازمانی،
ارزیابــی مبتنــی برواقعیــات ،ارائــه تصویــر واقعــی ازفعالیــت هــاي
ســازمان ،تبــادل تجربیــات درون و بــرون ســازمانی بــرای شــرکت
بــه همــراه خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت مــدل تعالــی ســازمانی و جایــزه ملّــی بهــره وری و
تعالــی ســازمانی از ســال  ۱۳۸۲بهمنظــور ایجــاد فضــای رقابتــی،
تعییــن نقــاط قــوت و فرصتهــای بهبــودو انتقــال تجربیــات
ســازمانهای موفــق در ایــران راهانــدازی شــده اســت .بســیاری از
مدیــران ســازمانهای ایرانــی توانســتهاند بــا اجــراء خودارزیابــی
تعالــی از طریــق مــدل تعالــی ســازمانی ،روشهــای نویــن مدیریتــی
را در ســازمان خــود را شناســایی نمایند.چارچــوب اصلــی جایــزه
ملــی تعالــی ســازمانی ،مــدل تعالــی ســازمانی  EFQMاســت.
آخریــن ویرایــش الگــوی جایــزه تعالــی ســازمانی ،تحــت عنــوان
الگــوی تعالــی ســازمانی ویرایــش ســال  ۹۳از تجــارب جوایــز تعالــی
ســالهای قبــل و مــدل تعالــی  EFQM2013الگوبــرداری شــده
اســت.
بــا بهکارگیــری مــدل تعالــی ســازمانی در فرآینــد خودارزیابــی تعالی
 ،نقــاط قــوت و زمینههــای قابلبهبــود شناساییشــده و برنامههــای
بهبــود تعییــن و برنامهریــزی میشــود .کلیــه ســازمانها و
شــرکتهای ایرانــی میتواننــد در بخشهــای مختلــف اعــم از
ســاخت و تولیــد ،خدمــات ،ســامت ،آمــوزش و بخــش عمومــی در
فرآینــد جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی حضــور یابنــد.
در ســالهای گذشــته قبــل نــام جایــزه ملــی بهــره وری و تعالــی
ســازمانی بــه جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی تغییرنمــوده اســت.

ستون دین
امام علی علیه السالم می فرمایند:

هر چیز دارای سیامست،
سیامی دین شام مناز است.
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حضور پر رنگ فوالد کاوه جنوب کیش

در شانزدهمين نمايشگاه و سپموزیوم بین المللی فوالد  -95تبریز

نمايشــگاه بيــن المللــي و نوزدهمیــن ســمپوزیوم فوالد تبريز امســال
بــا حضــور شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در کنار  ۱۵۶شــرکت
بــزرگ داخلــی و  ۷۰شــرکت معتبــر خارجــی از کشــورهای هنــد
اتریــش ایتالیــا تایــوان چیــن کــره و چنــد کشــور دیگر در نمایشــگاه
بیــن المللــی تبریــز افتتاح شــد.
ایــن نمایشــگاه کــه  ١٠و  ١١اســفندماه در تبريــز برگــزار شــد؛
فرصــت بســیار بزرگــی را جهــت معرفــی ظرفیتهــا و توانمنــدی

رشد تولید فوالد
در بخش خصوصی ایران
در دو مــاه اول ســال  ۱۳۹۶نــرخ رشــد تولیــد فــوالد در واحدهــای
خصوصــی فوالدســازی بیــش از واحدهــای دولتــی بــود و ایــن نشــان
از تــاش فوالدســازان خصوصــی بــرای افزایــش سهمشــان در بــازار
فــوالد ایــران دارد.در ســالهای اخیــر در مــورد ضــرورت خصوصــی
ســازی در ایــران و کاهــش ســهم دولــت در فعالیتهــای اقتصــادی
و صنعتــی مطالــب زیــادی بیــان شــد ولــی در جریــان تحریمهــای
اقتصــادی بخــش خصوصــی تــوان زیــادی بــرای فعالیــت نداشــت

هــای صنعتــی و معدنــی پیــش روی صاحبــان صنایــع معــادن بویژه
ســرمایه گــزاران داخلــی و خارجــی قــرار داده اســت .نوزدهمیــن
همایــش محققــان ،اســتادان ،مدیــران و کارشناســان صنعــت فــوالد
کشــور نیــز تحــت عنــوان ســمپوزیوم فــوالد  95همزمــان بــا ایــن
نمایشــگاه برگــزار مــی شــود .گفتنــی اســت طــی ایــن دو روز غرفــه
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش یکــی از پــر بازدیــد کننــده ترین
غرفــه هــای نمایشــگاه محســوب شــد و بــه طــور مســتمر جلســاتی

در حــوزه بازرگانــی ،بهــره بــرداری ،مهندســی و کیفیــت محصــول با
حضــور کارشناســان و مدیــران شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
و مدعویــن برگــزار شــد .مهنــدس دهاقیــن مدیرعامــل ،مهنــدس
حزبایــی زاده معــاون بهــره بــرداری و مهنــدس ممتــازان معــاون
بازرگانــی طــی ایــن دو روز بــا برگــزاری نشســت هایــی بــا شــرکت
هــای بــزرگ داخلــی و خارجــی بــه بحــث و تبــادل نظــر در خصوص
صنعــت فــوالد پرداختنــد.

و بازهــم تمامــی فشــار مالــی در کشــور روی دوش دولــت بــرد .در
صورتــی کــه بخــش خصوصــی در فعالیتهــای صنعتــی ســهم
بیشــتری داشــته باشــد فضــای اقتصــاد رقابتیتــر میشــود و
کیفیــت محصــوالت تولیــد شــده و عرضــه شــده هــم افزایــش مــی
یابــد .امــا در فضــای دولتــی که هیــچ رقیب قدرتمنــد و بزرگــی برای
واحدهــای تولیــدی دولتــی وجــود نــدارد دیگر تالشــی بــرای افزایش
اســتاندارهای کاالهــای تولیــدی وجــود نخواهــد داشــت و مــردم هــم
مجبــور بــه اســتفاده از همــان کاالیــی هســتند کــه در بــازار وجــود
دارد و حــق انتخابــی ندارند.صنعــت فــوالد هــم دارای واحدهــای
تولیــدی دولتــی و کارخانــه هــای فوالدســازی خصوصــی اســت و در
ســالهای گذشــته در مــورد افزایــش حجــم تولیــد در واحدهــای
خصوصــی مطالــب زیــادی بیــان شــد .امــا هنــوز هــم ســهم تولیــد

بخــش خصوصــی کمتــر از بخــش دولتی اســت و تنهــا نکتــه امیدوار
کننــده ایــن اســت کــه تولیــد فــوالد در بخــش خصوصی با ســرعت
بیشــتری نســبت بــه بخــش دولتــی رشــد مــی کنــد و بــه همیــن
دلیــل مــی تــوان انتظــار داشــت کــه ســهم ایــن بخــش در تولیــد
فــوالد ایــران افزایــش قابــل توجهــی پیــدا کند.بررســی آمارهــای
موجــود در مــورد صنعــت فــوالد ایــران نشــان مــی دهــد کــه حجــم
تولیــد در واحدهــای خصوصــی بیــش از حجــم تولیــد در واحدهــای
دولتــی رشــد کــرده اســت و در صــورت تــداوم ایــن وضعیــت درآینده
ای نــه چنــدان دور مــی تــوان انتظــار واگــذاری کامــل ایــن صنعــت
بــه بخــش خصوصــی را داشــت .مطالعات نشــان مــی دهــد در دو ماه
اول ســال  ۱۳۹۶نــرخ رشــد تولیــد فــوالد در واحدهــای فوالدســازی
خصوصــی بیشــتر از نــرخ رشــد تولیــد در واحدهــای دولتــی بــود.
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منایشگاه

ستون دین
امام علی علیه السالم می فرمایند:

مناز قلعه و دژ محکمی است که منازگزار
را از حمالت شیطان نگاه می دارد

حضور شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران
پخش فیلم نخستین ذوب شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در همایش

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در هفتمیــن همایــش چشــم
انــداز صنعــت فــوالد و معــدن ایــران بــا نگاهــی بــه بــازار بــا حضــور
وزیــر صنعــت ومعــدن و تجــارت و جمعــی از مســئولین و فعــاالن
حــوزه صنعــت و معــدن حضــور یافت.محمدرضــا نعم ـتزاده وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه ایــران
رتبــه شــانزدهم در حــوزه فــوالد را در جهــان کســب کــرده گفــت:
توانســتیم در ســال  2016کــه رشــد جهانــی فــوالد یــک درصــد
بــوده ،تولیــد خــود را ده درصــد نســبت بــه ســال  2015افزایــش
دهیــم.وی بــا اشــاره بــه طــرح جامــع فــوالد نیــز تصریــح کــرد :طرح
جامــع دو ســال و نیــم در رفــت و برگشــت و مطالعــه زمــان بــرد ،اما
در طــی جلســات ،بازنگــری آن هنــوز هــم ادامــه دارد و مرتــب بایــد
بــا شــرایط جهانــی ایــن طــرح را بــه روز رســانی کنیــم.
وی اظهــار داشــت :بایــد بــه ســمت ارزش افــزوده بیشــتر حرکــت
کنیــم ،در حالیکــه برخــی گلــه دارنــد کــه بلندپــروازی اســت ،ایــن

در حالــی اســت کــه معــادن مــا جوابگــو در درازمــدت نباشــد ،امــا
یقیــن داریــم کــه معــادن مــا بســیار اســت ،بــه نحــوی کــه معــادن
زیرزمینــی نیــز بایــد اکتشــاف شــود و مطابــق بــا دنیــا ،مــورد بهــره
بــرداری قــرار دهیم.وزیــر صنعــت گفــت :اینکــه بــه حــدود  3درصــد
تولیــد جهانــی در حــوزه معــادن برســیم ،حــق ایــران اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه مصــرف فــوالد ایــران در تمــام صنایــع و ســاخت
و ســاز ،بایــد گســترش دهــد ،البتــه بــه ایــن معنــا نیســت که ســازه
هــای بتنــی را بــه فلــزی تبدیــل کنیــم ،ایــن در حالــی اســت کــه
ســازههای بتنــی در کشــور کــم اســت.وی اظهــار داشــت :اگــر
دو درصــد بــازار فــوالد در دنیــا بــه ایــران اختصــاص یابــد ،اتفــاق
خاصــی نیســت و رســاندن آن از یــک درصــد فعلــی بــه دو درصــد،
چیــزی نیســت؛ امــا اگــر بخواهیــم بــه ده درصــد برســیم ،بایــد در
بــازار رقابتــی تــاش کنیــم؛ البتــه در ایــن میــان بانکهــا نیــز نگــران
بــازار هســتند ،در حالیکــه مــا بــه آنهــا اطمینــان مــی دهیــم که می

تواننــد بــه این بــازار اطمینــان کنند.بــه گفته نعمــت زاده ،بایــد ورق
اســتینلس اســتیل (ضدزنــگ) را در کشــور تولیــد کنیــم ،ایــن هــم
کار ســختی نیســت و بایــد کار را بــه نحــوی پیــش بریــم کــه در این
حــوزه نیــز پیشــرفتهای خوبــی داشــته باشــیم .بایــد بــه ســمت
فوالدهــای مخصــوص و آلیــاژی حرکــت کنیــم و در کنــار آن ،تولیــد
فــوالد عــادی را نیــز ادامــه دهیــم.
گفتنــی اســت شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در بخــش
همایــش و نمایشــگاهی ایــن رویــداد حضــور یافــت و مهنــدس
اتابــک مدیرعامــل شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس
نیــز ضمــن حضــور در ســالن همایــش از غرفــه شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش بازدیــد کردنــد.
در ایــن همایــش فیلــم آزمایــش نخســتین ذوب فــاز نخســت فــوالد
ســازی کــه در واحــد روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش تولیــد شــده بــود ،نیــز بــرای حضــار پخــش شــد.

ستون دین
حرضت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله):

جایگاه مناز در دین ،مانند
جایگاه رس در بدن است.
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در نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی صورت گرفت؛

حضور فوالد کاوه جنوب کیش در نمایشگاه صنعت بندرعباس

نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت ،معــدن ،متالــورژی،
ماشــینآالت ،تجهیــزات و صنایــع وابســته بــا حضــور شــرکتهای
بزرگــی نظیــر فــوالد کاوه جنــوب کیش ،فــوالد هرمــزگان ،آلومینیوم
المهــدی و هرمــزآل ،منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس ،جهــان
فــوالد ســیرجان و دیگــر شــرکت هایــی کــه در زنجیــره خدمــات
ن در بندرعبــاس برگزار
رســانی ایــن صنایــع بودنــد از  12تــا  15بهمـ 
شد.نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت ،معــدن ،متالــورژی،
ماشــینآالت ،تجهیــزات و صنایــع وابســته بــا حضــور دکتــر جاســم
جــادری ،اســتاندار هرمــزگان افتتــاح شــد و اســتاندار ضمــن بازدیــد
از تمامــی غرفــه هــا بــا حضــور در غرفــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش بــا فعالیــت هــای ایــن شــرکت بیشــتر آشــنا شــد .اســتاندار
هرمــزگان در آئیــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه گفــت :جــای بســی
خرســندی اســت کــه شــرکتهای فعــال در بخــش صنعــت و معدن
از سراســر کشــور در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتهانــد .وی بــا تاکیــد
بــر فــرآوری مــواد معدنــی ،افــزود :بایــد از تکنولوژیهــای موجــود در
ایــن زمینــه بهــره بــرد وهمچنیــن ســرمایهگذاران را بــرای مشــارکت

در فــرآوری معــادن و صنایــع معدنــی جــذب کنیــم .دکتــر جــادری
همچنیــن بــر لــزوم تقویــت و توجــه بیشــتر بــه ســازمان نظــام
مهندســی معــدن در هرمــزگان نیــز تاکیــد کرد.ایــن نمایشــگاه کــه
از  ۱۲تــا  ۱۵بهمنمــاه در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی
بندرعبــاس میزبــان معــدنکاران ،فوالدســازان ،متخصصان ،مشــاوران
و پیمانــکاران ایــن بخــش بــود .بخشهــای نمایشــگاهی شــامل دو

گــروه «آهــن و فــوالد» و «معــدن ،صنایــع معدنــی ،ماشــینآالت
معدنــی و راهســازی» بــود کــه بــه مباحثــی از جملــه اکتشــاف،
اســتخراج ،بهرهبــرداری ،مــواد اولیــه معدنــی ،فــوالد و محصــوالت
فــوالدی ،فناوریهــای ســاخت ،محیــط زیســت ،انــرژی ،تجهیــزات،
ماشــینآالت معدنــی ،راهســازی و حمــل و نقــل ریلی و دریایــی مواد
معدنــی میپردازد.اهــداف ایــن نمایشــگاهها را مــی تــوان آشــنایی
بــا «زنجیــره تولیــد ،دســتیابی بــه آخریــن فناوریهــای نویــن و
ماشــینآالت معدنــی و راهســازی ،افزایــش بهــرهوری در تولیــد،
توســعه صنایــع پاییندســتی و باالدســتی ،افزایــش صــادرات و انتقال
دانــش و تکنولــوژی بــا رویکــرد بومیســازی» برشــمرد.
در روز ســوم ایــن نمایشــگاه شــرکت کننــدگان ضمــن بازدیــد از
کارخانجــات احیــا ،فوالدســازی و مجتمــع آبشــیرین کــن فــوالد کاوه
جنــوب کیــش بــا حــوزه فعالیــت و فرآینــد تولیــد در ایــن شــرکت
آشــنا شدند.نمایشــگاه صنایــع معدنی ،متالــوژی ،تجهیزات و ماشــین
آالت کــه بــا حضــور  70شــرکت در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای
بندرعبــاس برپــا شــده بــود  15بهمــن بــه کار خــود پایــان داد.
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فوالد

ستون دین
رسول اكرم صىل الله عليه و آله می فرمایند:

ستون دین
امام صادق علیه السالم می فرمایند:

دعا كليد رحمت و وضو كليد
مناز و مناز کلید بهشت است.

نزدیکرتین حاالت بنده به
پروردگارش حالت سجده است.
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مهندس ممتازان ،معاون بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب کیش در گفتگو با اخبار فلزات:

مزیتهــای صادراتــی بــرای هــر کشــور ،بــه دو دســته داخلــی و
خارجــی تقســی م میشــوند .مزیتهــای داخلــی میتوانــد شــامل
امکاناتــی چــون ســطح تکنولــوژی ،نیــروی انســانی ،هزینههــای
مربــوط بــه انــرژی و غیــره باشــد .ایــن مــوارد قــادر خواهنــد بــود تــا
در بــازار داخلــی قیمــت تمامشــده تولیــد محصــول را کاهــش دهنــد و
ایــن فرصــت را بــرای صنایــع داخلــی فراهــم کنند تا پروســه صــادرات
شــکلگیرد.
لزوم فعالسازی دیپلماسی اقتصادی
کشــورهایی همچــون ترکیــه ،چیــن ،هنــد و  ...در بازارهــای بینالمللی
و در سیاســت خارجــی ،بخــش عمــدهای از دســتگاه دیپلماســی و
ســفارتخانههای خــود را بــه اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت اختصــاص
دادهانــد؛ بدیــن صــورت کــه بازارهــای کشــور هــدف را بررســی نمــوده
و فرآینــد صــادرات و واردات کشــورهای مبــدا و مقصــد را مــورد ارزیابی
و امکانســنجی قــرار میدهنــد .در ایــن راســتا امکانــات صــادرات را
بــرای شــرکتهای داخلــی خــود فراهــم میســازند و بــا جمــع آوری
مناقصــه هــا و درخواســتهای کشــورهای مقصــد نســبت بــه آمــاده
ســازی شــرایط انعقــاد قراردادهــا اقــدام و در کنــار آن از معافیتهــای
بدســت آمــده در ایــن پروســه نیــز ســود میبرنــد.
اکنــون ایــن ســوال از دســتگاه دیپلماســی کشــور وجــود دارد کــه چرا
هیــچ قــرارداد اقتصــادیای در راســتای حمایــت از بخــش خصوصــی
و صنعــت کشــور بهعنــوان یــک تــاش دیپلماســی بــا کشــورهای
همســایه رقــم نخــورده اســت؟ در صورتــی کــه بخشهــای دولتــی
ماننــد نفــت و گاز از حمایــت بیچــون و چــرای دســتگاه دیپلماســی
اســتفاده میکننــد و ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه بهعنــوان یــک
کشــور همســایه بــا ایــران و عــراق ،همــواره از فرصتهــا اســتفاده
کــرده و حتــی معافیتهایــی را در کشــورهای صادراتــی مقصــد بــرای
تجــار و صنعتگــران خــود در ایــن راســتا بــه دســت آورده اســت .آیــا
تصــور میکنیــد کشــور ترکیــه بــازار عــراق را تنهــا بــا تــاش بخــش
صنعــت خــود بهدســت گرفتــه اســت؟ البتــه کــه نــه .ایــن مهــم بــا
کمــک دیپلماســی فعــال حاصــل شــده و مثــا در بخش ســیمان پس
از وضــع تعرفــه بــر صــادرات ایــران ،ترکیــه توانســت بخــش مهمــی از
بــازار ســیمان کشــور عــراق را در دســت گیــرد .در شــرایطی کــه ایــن
بــازار میتوانســت بخشــی از بحرانهــای کنونــی صنعــت ســیمان و
بــازار داخلــی آن را مرتفــع کنــد .مثــال دیگــر مربــوط بــه زمانی اســت
کــه شــوروی ســابق فــرو پاشــید و کشــور ترکمنســتان بــه ایــران روی
آورد .در ایــن رابطــه بســیاری از نهادهــای دولتــی و عمومــی از کشــور
مــا در ترکمنســتان فعــال شــدند و توانســتند بخشــی از پروژههــای
ایــن کشــور را بهدســت گیرنــد امــا متاســفانه طــی ســالهای بعــدی
ضعفهــای موجــود در اداره بــازار از ســوی ایــن شــرکتها و عــدم
حمایــت کافــی از ســوی دســتگاه دیپلماســی باعــث شــد بازار کشــور
ترکمنســتان را بهتدریــج از دســت بدهیــم و بــه نوعــی از بازارهــای این
کشــور کنــار گذاشــته شــویم .در پــی ایــن موضــوع ترکیــه بــا ســرعت
جایگزیــن کشــور مــا شــد ،چــرا کــه دســتگاه دیپلماســی ایــن کشــور
بهانــدازهای قــوی عمــل کــرد کــه صنعــت را بــا دیپلماســی خــود بــه
ترکمنســتان صــادر کــرد و بــازار را بهدســت گرفــت .بــا توجــه بــه
اینکــه کشــور مــا تاکنــون نتوانســته بــه معافیتهــای صادراتــی (مانند
معافیتهــای ذکــر شــده در مــورد کشــور ترکیــه) در منطقــه دسـت
یابــد؛ قطعـاً قــدرت رقابــت در زمینه جــذب بازارهــای بینالمللــی را در

بازارهای صـادرات فـوالد
بـدوندیپلماسـیفعال
از دست خواهد رفت

مقایســه بــا همســایگان خــود از دســت میدهــد .دســتگاه دیپلماســی
قــادر اســت زمینهســاز صــادرات باشــد و بــه مقبولیــت بیشــتر
صادرکننــدگان کشــور کمــک کنــد .بــا این حــال تاکنــون در دســتگاه
اجرایــی کشــور ،نــگاه جــدی بــه مقولــه دیپلماســی اقتصــادی بهوجود
نیامــده اســت و ســفارتخانههای مــا در ایــن زمینــه یــا ناتــوان هســتند
و یــا تمایلــی بــه حمایــت از بخــش خصوصــی نشــان نمیدهنــد .ایــن
بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه کلمــه صادرکننــده فقــط منحصــر به
چنــد شــرکت دولتــی و بعضـاً منتخــب نشــود و ظرفیــت شــرکتهای
خصوصــی در ایــن زمینــه مالحظــه و مــورد حمایــت جــدی قــرار
بگیرد .
از دست دادن مزیتهای رقابتی محصول
آیتمهایــی کــه در خــارج کشــور بــه صــادرات کمــک میکننــد،
اغلــب دیپلماتیــک هســتند .متاســفانه در کشــور مــا نــه از امکانــات
داخلــی بــرای افزایــش مزیــت رقابتــی محصــول بــه خوبــی اســتفاده
میشــود و نــه از امکانــات خارجــی بــرای صــادرات .بهعنــوان نمونــه
در مــورد نیــروی انســانی بایــد متذکــر شــد کــه ایــن نیــرو در داخــل
کشــور نســبتاً ارزان اســت ،امــا چنــدان کارا و بــا کیفیت نیســت .آمارها
حاکــی از آن اســت کــه در کشــور مــا بــا وجــود ارزان بــودن نیــروی
انســانی ،مقولــه آمــوزش بصــورت حرفـهای کمتــر تاکیــد شــده اســت
لــذا نیــروی انســانی کارکــرد مفیــد پایینــی دارد .در نتیجــه نیــروی
انســانی قــادر نخواهــد بــود کــه بــر روی افزایــش کیفیــت تولیــد،
اثرگــذاری مطلوبــی داشــته باشــد .عــاوه بــر ایــن ،نیــروی انســانی
در کشــور بــا تجربــه نیســت و اغلــب دورههایــی کــه در دانشــگاهها
ســپری میکننــد ،چنــدان کاربــردی نیســت و الزم اســت ایــن نیــرو
پــس از فراغــت از تحصیــل ســالها در بخــش عملیــات و تولیــد بـهکار
گرفتــه شــود تــا بتوانــد تجربــه الزم را کســب کنــد .نیــروی انســانی
در کشــور مــا نــهتنهــا آموزشهــای الزم را جهــت کســب بهــرهوری
کافــی در امــور تولیــد ،نمیبینــد ،بلکــه پــس از فارغالتحصیلــی از
دانشــگاه و ورود بــه صنعــت ،بــا بهــرهوری پایینــش ،دردسرســاز نیــز
خواهــد شــد .بنابرایــن بــا ایــن سیســتم ،نیــروی انســانی نســبتاً ارزان
بعنــوان پارامتــری در مزیــت نســبی کشــور کارایــی خــود را در صنعت
و امــور تولیــدی از دســت خواهــد داد.مــورد بعــدی تاثیر قیمــت انرژی
در تولیــد کشــور اســت .در دو دهــه پیش نحــوه توزیــع و قیمتگذاری
آن شــرایط مناســبی را بــرای تولیــد ایجــاد کــرده بــود .ایــن در حالــی
اســت کــه طــی  10ســال گذشــته از ســوی دولــت برنامههایــی جهت
گرانتــر شــدن انــرژی پیــاده شــده و در حــال حاضــر بــه بســیاری از
کارخانههــای بــزرگ فــوالدی بدهیهــای فراوانــی در بخــش انــرژی از
جملــه گاز و بــرق تحمیــل شــده اســت .ایــن موضــوع بیانگر آن اســت
کــه انــرژی از جملــه مزیتهــای از دســت رفتــه بخــش صنعــت در
کشــور اســت .موضــوع دیگر در صنعــت فوالد کشــور تکنولوژی اســت.
اغلــب تکنولوژیهــای موجــود در کشــور وارداتــی اســت .مثــا ســالها
پیــش صنعــت فوالد کشــور بــا ذوب آهــن و گــروه ملی صنعتــی فوالد
ایــران ،شــروع بــه فعالیــت کــرد و پــس از آن شــرکتهایی همچــون
فــوالد خوزســتان ،فــوالد مبارکــه اصفهــان و ...درکشــور احداث شــدند،
و همگــی توســط تجهیــزات و تکنولــوژی وارداتــی شــروع بــکار کردند.
ولــی شــرایط خــاص کشــور بعــد از انقــاب و هزینهبــر بــودن تغییــر
تجهیــزات و ســطح تکنولــوژی ســبب شــد تا تنــوع محصــول و کمیت
تولیــد افزایــش نیابــد و نــه تنهــا تامیــن نیازهــای فــوالدی کشــور بعد

از جنــگ تحمیلــی بــا کمبــود مواجه شــد بلکــه بازارهای منطقــه ای و
جهانــی بهراحتــی از چنگ تولیدکنندگان کشــور خــارج شــود .این در
حالــی اســت کــه بســیاری از فوالدســازان آســیایی و اروپایی بااســتفاده
از تکنولوژیهــای جدیدتــر کمیــت و کیفیــت تولیــد را افزایــش دادند
و بازارهــای منطقــهای مــا را نیــز تصاحــب کردنــد .در زمانــی کــه
کشــتیهای مملــو از فــوالد ترکیــه بازارهــای مشــتاق و ســیریناپذیر
امــارات ،قطــر ،کویــت ،عمان و عربســتان در همســایگی مــا را تصاحب
میکردنــد ،مــا فقــط نظارهگــر بودیــم .بنابرایــن ســه مــورد یادشــده
باعــث میشــود کــه صنعــت فــوالد کشــور ،بــرای کســب بازارهــای
بیشــتر نــه تــوان کافــی داشــته باشــد و نــه رغبــت الزم.
صادرات عامل اصلی افزایش کیفی محصول
وقتــی کشــوری محصــول خــود را (مطابــق بــا اســتانداردهای رایــج
جهانــی) در جهــت صــادرات تولیــد میکنــد ،بهصــورت هدفمنــد
ســطح کیفیــت محصــول ارتقــا خواهــد یافــت و اســتانداردهای محلی
در رقابــت بــا ســایر رقبــا بهبــود خواهــد یافــت .امــا هنگامــی کــه
بازارهــای صادراتــی از دســت برونــد و انگیــزه تولیــد در جهت صــادرات
کاهــش یابــد ،ســطح محصــول تولیدی نیــز افت خواهــد کــرد .در حال
حاضــر الگــوی بارز یــک تولیدکننده بــا کیفیت حــوزه فوالدســازی ،در
بازارهــای داخلــی و جهانــی شــرکت فــوالد مبارکــه اســت این شــرکت
توانســته محصــوالت خــود را در بازارهــای جهانــی مطــرح ســازد .فوالد
مبارکــه بــا رویکــرد صادراتــی توانســت کیفیــت محصــوالت خــود را
افزایــش دهــد و در ایــن راســتا بــا کســب اســتانداردهای الزم ،بازارهای
صادراتــی و رقابتــی را نیــز از آن خــود ســازد.
رفع اتهام دامپینگ برعهده دستگاه دیپلماسی است
وزارت امــور خارجــه در اندیشــه هــای مــدرن دنیــای امــروز ،تنهــا
نماینــده دســتگاه دیپلماســی کشــور نیســت؛ بلکــه نماینده کشــور در
زمینههــای دیپلماتیــک ،صنعــت و تجــارت ،امنیــت و ســایر زمینــه
هــای مربــوط بــه منافــع ملــی کشــور متبــوع اســت .لــذا بایــد در خط
مقــدم ایــن تبــادالت بــا ســایر کشــورها قــرار گیــرد.
در صورتــی که دســتگاه دیپلماســی کشــور در رونــد انعقــاد قراردادهای
بینالمللــی دخالــت نکنــد و حامــی بخــش صنعــت در ایــن رابطــه
نباشــد ،مشــکالت متعــددی در زمینــه صــادرات ایــران بــه دیگــر
کشــورها رخ خواهــد داد کــه نمونــه آن را میتــوان اتهــام دامپینــگ از
ســوی یوروفــر بــه ایــران برای صــادرات فــوالد به اروپا اشــاره کــرد .الزم
اســت همــه بخشهــا همچــون بخــش اقتصــادی و حقوقــی دســتگاه
دیپلماســی بــه کمــک صادرکننــدگان کشــور بیاینــد و ایــن مشــکل را
حــل کننــد .برخــی از شــرکتها بهصــورت کام ـ ً
ا خودجــوش خــاء
نبــود دیپلماســی اقتصــادی در کشــور را بــا اقــدام مســتقیم در عرصــه
بازاریابــی و صــادرات در ســایر کشــورها پوشــاندهاند .بهعنــوان نمونــه
شــرکتهای فــوالد مبارکــه و فــوالد خوزســتان توســط افــراد فعــال
در بخشهــای بازرگانــی و صــادرات اقــدام بــه فــروش محصــول در
ســایر کشــورها کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه اگــر ایــن افــراد
بــه دالیلــی در شــرکتهای یادشــده حضــور نداشــته باشــند ،رونــد
فــروش و صــادرات آنهــا بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد .دســتگاه
دیپلماســی قــوی زمینه ســاز رشــد صــادرات و حفــظ منافــع درازمدت
کشــور خواهــد شــد و در ایــن راه بایــد شــهامت و شــجاعت کافــی را
داشــته باشــد//.
منبع اخبار فلزات

عملکرد واحد نگهداری و تعمیرات معاونت بهره برداری

تعمیــرات ســالیانه واحدهــای مختلــف در فروردیــن مــاه بــا باالترین
کیفیــت و بــی هیــچ حادثــه ای بــه پایــان رســید .
در کارخانجــات تعمیــرات اساســی قبــل از رســیدن دســتگاه بــه
حالــت معینــی از شکســت یــا خرابــی انجــام میشــود ،در شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش ایــن تعمیــرات هــر ســاله بــه منظــور
تعمیــر و تعویــض تجهیــزات معیــوب و فرســوده؛ افزایــش کمــی و
کیفــی تولیــد؛ کاهــش توقفــات در طــی دوره بهــرهبــرداری و ایجــاد
پــروژههــای بهبــود انجــام مــی گیــرد ،درتعمیــرات امســال نیــز بــا
تــاش شــبانه روزی کارکنــان واحدهــای مختلف علیرغــم تعطیالت
عیــد نــوروز بــا اجــرای بیــش از  70هــزار نفــر ســاعت فعالیــت پیش
بینــی شــده تعمیــرات بــا موفقیــت کامــل بــه پایــان رســید .دامنــه
انجــام تعمیــرات شــامل واحدهــای فوالدســازی ،احیــاء مســتقیم،
پســت بــرق و آب شــیرینکــنهــا بــوده اســت .
بــا توجــه بــه گســتردگی تعمیــرات و کیفیــت مطلــوب انجــام آن
امیــد اســت در ســال جــاری شــاهد افزایــش آمــاده بــکاری تجهیزات
و کاهــش توقفــات غیربرنامــهریــزی شــده باشــیم و برنامــه تولیــد
واحدهــا بــه صــورت کامــل از نظــر کمــی و کیفــی محقــق گــردد .
شــرایط بــد جــوی و بارندگــی در روزهــای آغازیــن  ،تعمیــرات را بــا
مشــکل مواجــه و اکثــر فعالیــتهــا را متوقــف نمــود بــا ایــن وجود،
بــا همــکاری مناســب بیــن واحدهــای مختلف نــت برنامــه تعمیرات
واحدهــا بــه خصــوص در بخــش احیــاء بــه طــور کامــل انجــام و بــا
توجــه بــه نیــاز واحــد فوالدســازی بــه آهــن اســفنجی و تعهــدات
فــروش شــرکت مطابــق برنامــه ،واحــد در  21فروردیــن اســتارت و
تولیــد آهــن اســفنجی آغــاز گردیــد.
در تعمیــرات ســالیانه  1396بیــش از  30هــزار نفر -ســاعت در واحد
فوالدســازی و  33هــزار نفــر -ســاعت در واحــد احیــاء و  7هــزار

نفــر -ســاعت در واحــد خدمــات فنــی و انــرژی وســیاالت عملیــات
تعمیــر و نگهــداری انجــام شــده اســت کــه جمعـاً بیــش از  70هــزار
نفــر -ســاعت انجــام فعالیــت اجرایــی را بــه همــراه داشــته اســت.
عمــده فعالیــت هــای انجــام شــده در راســتای تعمیــرات ســالیانه در
واحــد فوالدســازی شــامل جابــه جایــی بــاس بارهــای بــرق رســانی
جرثقیــل هــای بیلــت  ،تعویــض ســیم بکســل جرثقیــل تیمینــگ،
تعویــض گســکت ترانــس کــوره ،تخلیــه لجــن و پاکســازی مخــازن
آب ،اصــاح دیــواره هــا و ســقف اســلگ تونــل ،الیــن کشــی آب
سیســتم  2جهــت کاهــش زمــان آبگیــری مخــازن اضطــراری
ریختــه گــری ،فالشــینگ روغــن یونیتهــای هیدورلیــک ،آچارکشــی
و پاکســازی و روتیــن تجهیــزات اتــاق هــای بــرق ،تعویــض کابــل
هــای بیلــت ترانســفرکار و انجــام روتیــن کامــل تجهیــزات همزمــان
بــا ســال جدیــد بــوده اســت.
همزمــان بــا ایــن فعالیــت هــا واحــد نســوز فوالدســازی نیــز بــا
تــاش کارکنــان ایــن واحــد نســبت بــه اصــاح نســوز و پچینــگ
کــوره ،تخریــب و نصــب تیوب هــای  ،EBTیونولیت بســتن ســتون
هــای آیــل قراضــه جهــت بتــن ریــزی اطــراف پایه هــا ،آماده ســازی
پاتیــل هــا و تاندیــش هــا اقــدام نمــود تــا تــاش واحدهــای مختلف
شــرایط آمــاده بــکاری مناســبی را بــرای تولیــد مجــدد ایجــاد کنــد.
واحــد احیــاء نیــز همزمــان بــا تعطیــات نــوروزی شــاهد تعمیــرات
ســالیانه مــدول  Aو فعالیــت هــای عمــده ای بــود کــه مــی تــوان
بــه تخلیــه پکینــگ و شستشــوی اســکرابرها و کولرهــا ،تخلیــه و
پاکســازی داخــل کــوره  ،تعویــض گیــت پاییــن کــوره ،پاکســازی و
تعویض ســیم بکســل هــای کالریفایــر ،پاکســازی کولینــگ تاورها و
نصــب گیربکــس فن کولینــگ تاور پروســس ،بازرســی و نســوزکاری
نواحــی مختلــف ،تقویــت پیــزا پلیــت و تعویــض قســمت پایینــی

شــارژبین ،بازرســی و تعمیــرات تجهیزات ریفرمر و شــارژ کاتالیســت
در تیــوب هــای ریفرمــر ،بازرســی ،جوشــکاری و پاکســازی تیــوب
باندلها،تخلیــه و انجــام اصالحــات اســتریج بیــن  ،انجــام روتیــن های
تجهیــزات از جملــه کمپرســورها ،پمــپ هــا ،ترانــس هــا و تجهیزات
ابــزار دقیــق اشــاره کــرد.
همچنیــن همزمــان بــا ایــن فعالیتهــا کالیبراســون بخشــی از
تجهیــزات ایــن واحــد نیــز انجــام گردیــد .
در بخــش انــرژی و ســیاالت نیــز ســاخت دیــواره اســلگ تونــل
فوالدســازی ،اصــاح ســتون هــای انبــار قراضــه  ،آمــاده ســازی
محیــط و نصــب پروتکشــن های ســقف اســلگ تونــل ،گــروت ریزی
بیــس تجهیــزات فوالدســازی ، ،نصــب کنتــور بــر روی الیــن آب
ورودی  ،رفــع نشــتی از الینهــای مختلــف و روتیــن کامــل تجهیزات
آب شــیرین کنهــا از جملــه فعالیــت های همــکاران در واحــد انرژی
و ســیاالت در ایــن تعمیــرات بــوده اســت  .واحــد پســت بــرق نیز در
ایــن دوره از تعمیــرات بــا شستشــوی خــط ورودی پســت  230کیلو
ولــت ،آچارکشــی و ســرویس ترانــس هــای  230بــه  33کیلــو ولــت،
شستشــوی کولینــگ تــاور  ،SVCســرویس راکتورهــای و خــازن
هــای  SVCو انجــام روتیــن هــای تجهیــزات بــه صــورت کامــل
اقــدام بــه تعمیــرات برنامــه ریــزی شــده کــرده اســت .
در پایــان الزم اســت از ســایر واحدهــا از جملــه بازرگانــی ،منابــع
انســانی ،مهندســی ،کنتــرل موجــودی ،انبارها و پشــتیبانی که نقش
مهمــی در تامیــن اقــام مورد نیــاز و پشــتیبانی از پرســنل درگیر در
تعمیــرات را داشــته انــد تشــکر و قدردانــی نمــود .همچنیــن تشــکر
ویــژه ای از پرســنل ایمنــی و آتــش نشــانی کــه بــا حضــور موثــر ،و
ایمــن ســازی شــرایط انجــام فعالیتهــای تعمیراتــی ،نقــش مهمی در
عــدم رخــداد حادثــه داشــته انــد بــه عمــل مــی آیــد.
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در جامعه اسالمی زن مسلامن دارای
حرمت و شخصیتی ویژه است که
حجاب و پوشش زن مظهر حرمت و
شخصیت وی بشامر می رود.

شماره دوم سال یکم

توسعه

بیانات رهبری

حجاب وقار است ،متانت است،
ارزشگذاری زن است .از اسالم باید به
خاطر مسئله ی حجاب تشکر کرد.

فصلنامه داخلی تابستان 1396
شماره دوم سال یکم
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پیشرفت فیزیکی تجمعی پروژه ها تا  25تیر96
عنوان پروژه

فاز1فوالدسازی
فاز2فوالدسازی
آبرسانی
زیر ساخت

تا تاریخ گزارش

96.18%
38.30%
87.82%
62.67%

با آغاز تولید آرگون صورت گرفت؛

بهرهبرداری کامل از واحد اکسیژن
برنامهریزی جهت تسریع عملیات اجرایی پروژه ها

اردیبهشــت مــاه ســال  1396در حــوزه معاونــت طــرح و توســعه بــا
تولیــد اکســیژن و نیتــروژن در واحــد  ASPهمــراه شــد و از ابتــدای
مردادمــاه نیــز بــا اضافــه شــدن آرگــون ،تولیــدات این واحــد تکمیل
گردید.
گفتنــی اســت در خصــوص فــاز دو فوالدســازی نیــز بــا مســاعدت
مدیریــت محتــرم عامــل ،در راســتای تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز
پــروژه هــا بــر اســاس برنامــه مصــوب ،رونــد پیشــرفت کار در پــروژه
هــای شــرکت بــه ویــژه فــاز دوم فــوالد ســازی تســریع خواهــد
شــد کــه بــر ایــن اســاس فعالســازی پــروژه هــای شــرکت از جملــه
اهــداف هیــات مدیــره شــرکت در ســال  96اســت .لــذا بــا توجــه بــه
جلســات برگــزار شــده مقــرر گردیــد بودجــه مــورد نیــاز از محــل
فــروش محصــول ،آورده ســهامداران و تســهیالت بانکــی مناســب
تامیــن گردد.بــر ایــن اســاس حــوزه معاونــت طــرح و توســعه اقــدام
بــه بــروزآوری برنامــه زمانبنــدی و اســتراتژیهای اجرایــی خــود در
حــوزه داخــل و خــارج از کشــور نمــوده کــه امیدواریــم بــا تحقــق
مــوارد ذکــر شــده شــاهد دســتیابی بــه پیشــرفت فیزیکــی مناســب
تــا انتهــای ســال و افزایــش ظرفیــت تولیــد شــمش شــرکت تــا
 2/4میلیون تن در سال درآینده ای نزدیک باشیم.
در ایــن راســتا و بــا تــاش نیروهــای واحــد طــرح و توســعه،
پیمانــکاران و نیــز حمایــت مدیریــت ارشــد ســازمان تولید اکســیژن
و نیتــروژن از اردیبهشــت آغــاز و بــا افــزوده شــدن تولیــد آرگــون از
ابتــدای مردادمــاه ،نیــاز شــرکت بــه تامین گازهــای صنعتی از ســایر
تامیــن کننــدگان حــذف و واحــد  ASPبــه صــورت کامــل مــورد
بهــره بــرداری قــرار گرفت.عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده مــی تــوان بــه
فعــال ســازی جبهه هــای کاری جدید از جملــه کارگاه Workshop
فــاز یــک و  SVCفــاز  2فــوالد ســازی و نیــز افزایــش ســرعت کار
در آبشــیرین کــن هــای Ro V,Ro Iو همچنیــن ســازه هــای
EAF/LFworking Platform ,Cooling Tower,Main
 Rackتصفیــه خانــه هــا ،نــازک کاری ســاختمانهای صنعتــی و
برنامــه ریــزی جهــت نصــب پمــپ هــای اصلــی برداشــت آب از دریا

اشــاره نمــود .ایــن معاونــت بــا اتخاذ ســاختار ســازمانی ماتریســی به
جهــت چابکســازی ،ایجــاد انســجام و حــذف روابــط و نیروی انســانی
مضاعــف و بهرهگیــری از پیمانــکاران و مشــاوران خــود امیــد دارد
بــا رفــع موانــع مالــی موجــود ،تســریع الزم در امــور اجرایــی و بهــره
بــرداری از پــروژه هــای فعلــی شــرکت صــورت پذیــرد.

در ادامــه شــرحی از فعالیتهــای اجرایــی معاونــت طــرح و
توســعه در ســه ماهــه نخســت ســال  1396در پــی میآیــد:

اهم فعالیت های سال 96
فاز یک فوالدسازی

راه انــدازی سیســتم  PDCSجهــت کنتــرل و نظــارت بــر
کیددســتهای فوالدســازی
تهیه و تکمیل لیست قطعات یدکی اکسیژن پلنت
بررسی مدارک  Stirrerو ارسال موارد مربوطه به طراح
بررســی مــدارک مناقصــه تامیــن تابلوهــای  ، INV/LVکابــل
هــای بــرق و ترانــس هــا
تست و راه اندازی ASP
برگزاری دوره های آموزشی پرسنل بهره بردار ASP
ادامه نصب جرثقیل دوم سالن ریخته گری
محوطه سازی شمال Warehouse
شروع خاکبرداری Workshop
ساخت و آمادهسازی جهت نصب داکت آسیب دیده FES
فاز دو فوالدسازی

بررسی نقشه های Asbnilt
تهیه و نصب Online Pre.heate
بررســی نقشــه هــای مربــوط بــه پیمانــکاران و ایــراد نظــرات
اصالحــی
گردآوری و یکپارچه سازی نقشهها و مدارک فنی

ترخیص پارت های  29تا  36تامین خارج
ورود به سایت محموله سوم جرثقیل صنعتی به وزن  96تن
ورود به سایت محموله پنجم  WTPبه وزن  16.4تن
ورود بــه ســایت محمولــه هــای  Spare Partsبــه وزن کلــی
 304تــن
نصــب  840تــن اســکلت فلــزی در نواحــی Meltshop، MHS
و CCM
اجــرای عملیــات ســیویل Cooling Tower, Main Racks
و مخــزن  TK63در ناحیــه  CCMو بتنریــزی بــه میــزان
200مترمکعــب
تکمیــل آرماتوربنــدی فونداســیون جهــت قالــب بنــدی و بتــن
ریــزی
شروع پیوینگ حد فاصل ساختمان  CCMفاز یک و دو
زیرساخت

ادامــه عملیــات ســیویل مخــزن  TK63بــا تاسیســات تصفیــه
خانــه صنعتــی و بهداشــتی
ارتینگ اتاق برق اسکله مربوط به پمپ های Intake
آغاز نصب سیستم اعالم و اطفاء حریق در پست GIS
تامین ،تصفیه و توزیع آب

تامین و تدارکات:
ورود به سایت  Spare partمربوط به ROII
ورود به سایت  Spare partمربوط به ROIV
ورود به سایت کسری متریال مربوط به محموله ها
اجرا:
ادامــه نصــب تجهیــزات مکانیکــی  RO Vبــه ظرفیــت  10هــزار
متر مکعب
ادامــه عملیــات ســیویل در  RO Iبــه ظرفیت  30هــزار مترمکعب
و بتــن ریزی بــه میــزان  350مترمکعب

راهاندازی انبار جمعآوری ضایعات فلزی و غیرفلزی

محوطــه انبــار جمـعآوری ضایعــات فلــزی و غیرفلــزی بــا تخصیــص
قطعــه زمینــی بــه مســاحت  8هکتــار در ســایت شــمالی شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش تســطیح و مــورد بهــره بــرداری قــرار
گرفتــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،بــا
آغــاز بــه کار عملیــات تســطیح و آمــاده ســازی ســایت جمــع آوری
ضایعــات فلــزی و غیــر فلــزی امــکان تفکیــک و نگهــداری مطلــوب
ضایعــات عملیاتــی خواهــد شــد.
راه انــدازی ایــن ســایت بــا هــدف تجیمع ضایعــات فلــزی و غیرفلزی
در یــک محــل مشــخص ،دپــوی ضایعــات فلــزی و غیرفلــزی بــه
صــورت تفکیــک شــده ،جلوگیــری از مخلــوط و مدفــون شــدن
ضایعــات و هــدر رفــت ســرمایه ،برگشــت ضایعــات قابــل مصــرف
بــه چرخــه تولیــد و کمــک بــه شــناخت انــواع ضایعــات فلــزی و

غیرفلــزی بــه عنــوان مــواد اولیــه بــا ارزش و بــا اهمیت برنامــه ریزی
شــده اســت .از مزیــت هــای ایــن طــرح مــی تــوان بــه ســهولت
دسترســی بــه ضایعــات قابــل مصــرف ،صرفــه جویــی اقتصــادی،
برگشــت ســرمایه بــه مجموعــه کارخانجــات ،صرفــه جویــی در وقت
و انــرژی ،محیــا بــودن شــرایط الزم بــرای مزایــده ضایعــات قابــل
فــروش ،کنتــرل موجــودی و تهیــه و جمــع آوری اطالعــات و آمــار
مربــوط بــه انــواع ضایعــات ،پاکســازی کارخانــه از انــواع ضایعــات
پراکنــده ،کنتــرل و ســاماندهی ورود و خــروج ضایعــات ،مشــخص
کــردن مســیر تــردد کامیــون هــای حامــل ضایعــات ،کنتــرل و
ســاماندهی ضایعــات غیربهداشــتی را نــام بــرد.
ســایت جمــع آوری ضایعــات در شــش گــروه تقســیم بنــدی شــده
کــه در گــروه نخســت؛ ضایعــات کارخانــه احیــاء شــامل فیــوم حمل
مــواد اســفنجی ،نرمــه گندلــه ،لجــن کارخانــه احیــاء و نرمــه آهــن

اســفنجی جمــع آوری و نگهــداری خواهد شــد .در گــروه دو ضایعات
فوالدســازی لحــاظ شــده کــه پوســته هــای اکســیدی ،خرســک ،ته
تاندیــش ،شــاکه ،ســرباره و فیــوم کــوره جمــع آوری و نگهــداری
خواهنــد شــد.
در گــروه ســوم ضایعــات نســوز شــامل آجــر نســوز ،خــاک نســوز و
الکتــرود دپــو خواهنــد شــد.
گــروه چهــارم شــامل ضایعــات آهــن نظیــر ضایعــات ویــژه ،ضایعات
ســنگین ،ضایعــات متوســط ،ضایعــات ســبک ،ضایعــات چــدن
و ضایعــات حلــب قــرار خواهنــد گرفــت .دیگــر گــروه ضایعــات
مربــوط بــه ضایعــات فلــزی رنگــی شــامل آلومینیــوم ،شــایعات
مــس ،ضایعــات روی و دیگــر ضایعــات فلــزی رنگــی اســت .در گــروه
آخــر نیــز ضایعــات غیرفلــزی شــامل ضایعــات پالســتیک و ضایعات
چــوب و دیگــر ضایعــات جمــع آوری و نگهــداری خواهنــد شــد.

راهاندازی باسکول فوالدسازی ،ساخت انبار یک هزارمترمربعی مواد اولیه نسوز
و قفسه بندی انبار قطعات یدکی

در بخــش انبارهــا نیــز در راســتای بهینــه ســازی و انبــارش مــواد
اولیــه و نســوز و جلوگیــری از انباشــته شــدن مــواد اولیه در ســالن
فوالدســازی انبــار هاللــی بــا مســاحت یــک هــزار مترمربــع ایجــاد
گردیــده اســت .همچنیــن جهــت توزیــن کامیــون هــای حمــل

شــمش و کاهــش ترافیــک باســکول احیــا و تســریع در ارســال
شــمش ،باســکول  60تنــی در ســایت فوالدســازی ایجــاد گردیــده
اســت.
بــر ایــن اســاس در راســتای چیدمــان و انبــارش مطلــوب قطعات و

لــوازم یدکــی فوالدســازی نیــز انبــار مربوطــه قفســه بندی شــده و
انبــار دیگــری نیــز جهــت نگهــداری قطعاتــی کــه نیــاز بــه انبارش
در دمــای پاییــن دارنــد نیــز بــه عنــوان انبــار ســرد ایجــاد شــده
ا ست .
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گزارش

بیانات رهبری

اگر كسی بتواند زمینه كار را
فراهم بكند ،یك عبادت
انجام داده است.

بیانات رهبری

استقالل ملت و كشور ،به تالش و زحمت كارگران بستگی دارد .این كاری كه
شام [كارگران ] برای توسعه و پیرشفت كشور می كنید ،این یك عبادت قطعی
است .شام كارگرها نقش مهمی در كشور دارید .بار اصلی تولید روی دوش
شامست .قرش عزیز كارگر مایه ی افتخار ما و نظام جمهوری اسالمی است.
كارگران در دو جبهه ی كار و جنگ تالش ارزنده یی از خود نشان دادند.كارگر
شأن معنوی و انسانی باالیی را در جامعه دارد.همه ی ذرات عامل كارگرند.
ارزش كارگر آنقدر واالست كه پیغمرب دست او را بوسید.
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با تشکیل کمیته پایش مصارف و کاهش بهای تمام شده صورت گرفت:

آغاز نهضت کاهش بهای تمام شده در فوالد کاوه جنوب کیش

مهنــدس دهاقیــن در نخســتین نشســت کمیتــه پایــش مصــارف
و کاهــش بهــای تمــام شــده بــا حضــور تعــدادی از مدیــران ایــن
شــرکت ،افزایــش تــوان رقابتــی در صنعــت فــوالد را مســتلزم
برنامــه ریــزی بــا هدفگــذاری پایــش مصــارف و کاهــش بهــای
تمــام شــده دانســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش،
مهنــدس دهاقیــن مدیرعامــل ایــن شــرکت ضمــن اشــاره بــه
صــادرات بیــش از  82درصــد تولیــد ایــن شــرکت بــه خــارج از
کشــور خبــر از تــاش بــرای افزایــش ســهم صادراتی خــود و کاهش
فــروش داخــل خبــرداد و تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تــاش هــای
جهانــی بــرای کاهــش تولیــد فــوالد در راســتای کاهــش آالیندگــی
محیــط زیســت ،چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده فــوالد در
جهــان شــرایطی را ایجــاد کــرده تــا صنعــت فــوالد داخــل بتوانــد بــا
برنامــه ریــزی مــدون ســهم خــود را از بازارهــای جهانــی افزایــش
دهــد و در ایــن راســتا شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش نیــز بــه
جــد افزایــش تــوان رقابتــی پایــدار را در دســتور کار خــود قــرارداده
اســت.وی در ادامــه مهمتریــن عامــل افزایــش تــوان رقابتــی را پایش
هزینــه هــا و ارتقــای کیفیــت تــوأم دانســت و افــزود :واحدهــای بهره
بــردار ،مهندســی ،برنامــه ریــزی ،خریــد و فــروش بــه صــورت ویــژه
و دیگــر واحدهــا بایســتی بایــد شــاخص هــا را بــه صــورت مســتمر
و فصلــی پایــش کننــد در تمامــی حــوزه هــای کیفیــت و کمیــت،
فــروض و صــادرات و دیگــر شــاخص هــای موثــر نقاطــی را شــاخص
و هدفگــذاری کننــد .دالیــل ارتقــا و کاهــش هــر شــاخص رصــد
شــود و در بیــن کارکنــان نیــز بــا فرهنــگ ســازی و ایجاد مشــارکت
اهــرم هــای تشــویقی تعریــف گــردد تــا در کاهــش قیمــت تمــام
شــده همــه فعــال باشــند و بــا ارائــه و بررســی پیشــنهادات این مهم
محقــق شــود .مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ضمن
اشــاره بــه ایــن موضــوع خواســتار پیگیــری واقعیــت هــای آمــاری
در ایــن کمیتــه شــد و هشــدار داد کــه بــرای رســیدن بــه هــدف
بایــد از آمارســازی دوری کنیــم .وی در ادامــه افــزود :بــرای تهیــه
دســتورالعمل هــا ،بایــد رویکــرد ایــن باشــد کــه ایــن شــاخصها
بومــی و بــا در نظــر گرفتــن مقتضیــات جغرافیایــی ،جــوی ،فرهنگی
و مالــی تنظیــم شــود و برنامــه ریــزی بــه شــکلی باشــد که بــا وجود
امکانــات موجــود قابــل دسترســی باشــد و بــا مرحلــه بــه مرحلــه
پیــش رفتــن نگاهــی واقــع گرایانــه بــه موضــوع داشــته باشــیم.
وی یــادآور شــد کــه قبــل از بــروز بحــران در بازارهــای داخلــی و
خارجــی بایســتی بــه دنبــال ایجــاد فضایــی بــرای ارتقــای شــاخص

هــا در تمامــی بخــش هــا باشــیم و در ادامــه اذعــان داشــت :هــدف
نخســت بهینــه کــردن مصــارف داخلــی و تثبیــت آن بــه عنــوان
شــاخص اصلــی در تولیــد اســت و رعایــت اســتانداردهای جهانــی
نیــز رعایــت شــود .شــاید بــه علــت تکمیــل نبــودن زنجیــره تولیــد
فــوالد در مجموعــه در برخــی مــوارد دســته مــان بســته باشــد امــا
متغییرهــای دیگــر همچنــان وجــود دارنــد کــه بــا پایــش آن مــی
توانیــم بــا ایجــاد کارگــروه هــای تخصصــی هدفگــذاری هــای قابــل
دسترســی را تعریــف و دنبــال کنیــم.
وی کــرد کــه تمامــی پایــش هــا و کاهــش مصــارف و هزینــه هــا
بایســتی بــا رویکــرد تثبیــت کیفیــت دنبــال شــود و کیفیــت بــه
عنــوان خــط قرمــز تولیــد بایــد مــادام مدنظــر قراربگیــرد و ایــن
تنهــا در صورتــی محقــق مــی شــود کــه تمامــی کارکنــان باانگیــزه
و بــا احســاس مســئولیت رویکــرد و دســتورالعملهای ایــن کمیتــه را
دنبــال کننــد .وی در پایــان اظهــار داشــت :تشــکیل ایــن کمیتــه در
زمانــی کــه قیمــت بــازار رونــد صعــودی را طــی مــی کنــد و باالترین
حاشــیه ســود وجــود دارد ،نشــان از همیــت مجموعــه در راســتای
تحقــق نهضــت کاهــش بهــای تمــام شــده اســت.
در ادامــه ایــن نشســت گزارشــی بــه شــرح زیــر ارائــه
شــد:
 بررســی و بهبــود عوامــل مؤثــر در حفــظ تــوان رقابتــی در بــازارجهانــی بــا رویکــرد کاهــش هزینــه تمــام شــده محصــول و ارتقــاء
بهــره وری و بهینــه ســازی نــرخ مصــارف و کاهــش ضایعــات فرآيند
توليــد هــدف اساســی از تشــکیل کمیتــه پایــش مصــارف و کاهــش
بهــای تمــام شــده اعــام شــد.
 افزایــش بهــره روی و کاهــش هزینــه هــای عملیاتــی ،حــذفاتــاف منابــع و انــرژی و نیــز ارتقــاء ارزش افــزوده ،ارائــه راهکارهــای
علمــی و عملــی در راســتای بهــره منــدی بهینــه از تمــام ظرفیــت
هــا و پتانســیل هــای موجــود ،ایجــاد هــم افزایــی و حداکثــر ســازی
ارزش از طریــق شناســایی فرصــت هــا ،تولیــد محصــوالت کیفــی
و تنــوع بخشــی بــه ســبد محصــوالت ،توانمنــد ســازی کارکنــان
در راســتای فعالیــت هــای بهبــود بهــره وری ،بهبــود مســتمر در
فعالیــت هــای زیســت محیطــی و مصــارف انــرژی ،دســت یابــی بــه
تولیــد اقتصــادی در جهــت افزایــش تــوان رقابــت جهانی ،گســترش
فرهنــگ مشــارکت کارکنــان در فعالیــت هــای بهبــود بهــره وری،
مدیریــت هزینــه هــا از طریــق صرفــه جویــی و کاهــش اتالفــات،
تحقیــق و توســعه جهــت دســتیابی بــه تکنولــوژی هــای نویــن نیــز
بــه عنــوان اهــداف مبنایــی تشــکیل ایــن کمیتــه تعییــن شــد.

 بررســی و تصویــب برنامههــا و دســتورالعمل هــای بهبــود کیفیتواحــد هــای عملیاتــی مختلــف برگرفتــه از نتایــج کارگــروه هــا،
پایــش مســتمر شــاخص هــا و برنامههــای بهبــود کیفیــت ،تعییــن
شــاخصهای عملکــردی واحدهــا و بخشهــای مختلــف ،هماهنگــی
و یکپارچــه ســازی و اولویــت بنــدی شــاخصهای بهبــود کیفیــت،
تهیــه گزارشــات تحلیلــی شــاخصها و ارایــه بــه مدیریــت ارشــد،
پیگیــری اجــرای مصوبــات کمیتــه ،تصمیمگیــری در خصــوص
بهبــود فرآیندهــا و روش هــای عملیاتــی در حــوزه هــای مختلف نیز
بــه عنــوان قســمتی از وظایــف و اختیــارات ایــن کمیتــه اعالم شــد.
 ایجــاد کارگــروه هــای تخصصــی شــامل کارگــروه تخصصــی پایشخریــد و تأمیــن قطعــات ،کارگــروه تخصصــی پایــش نگهــداری و
تعمیــرات ،کارگــروه تخصصــی پایــش تولیــد و کارگــروه تخصصــی
پایــش انــرژی نخســتین کارگــروه هایــی هســتند کــه ایــن کمیتــه
نیــز تشــکیل شــده اســت.
 وظایــف عمومــی کارگــروه هــا نیــز شــامل بررســی و اســتخراجنقــاط بحرانــی و هزینــه ســاز در حــوزه هــای مربوطــه ،بازنگــری
و اصــاح روندهــای اجرایــی موجــود در جهــت بهبــود وضعیــت
و افزایــش بهــره وری و کاهــش هزینــه تمــام شــده ،اســتخراج
دســتورالعمل اجرایــی جهــت تصویــب در کمیتــه ،نظــارت بــر رونــد
اجــرای دســتورالعمل هــای ابالغــی در واحدهــای مربوطــه ،ارائــه
گزارشــات تفصیلــی در خصــوص رونــد کاهــش هزینــه هــا در حــوزه
هــای مربوطــه بــه کمیتــه خواهــد بــود.
 ایــن کمیتــه راهکارهــای عمومــی کاهــش هزینــه هــا را در حــوزهخریــد و تأمیــن قطعــات و کاال شــامل بررســی و اصــاح رونــد
ســفارش کاال و قطعــات از انبــار ،اصــاح رونــد کدگذاری قطعــات و،...
بررســی مجــدد نقــاط سفارشــات کاال برشــمرد و در حــوزه ســاخت
قطعــات یدکــی؛ چابــک ســازی رونــد دریافــت اســتعالم قیمــت،
شناســایی  ،ارزیابــی و انتخــاب پیمانــکاران  /ســازندگان  /تأمیــن
کننــدگان کاال ،اصــاح رونــد ســفارش قطعــات  /مــوا ِد مصرفــی
اضطــراری دانســت.
 راهــکار هــای عمومــی صرفــه جویــی انــرژی مصرفــی کــوره هــاشــامل :کاهــش تلفــات حــرارت از دودهــای خروجــی ،کنتــرل
و مانیتورینــگ ،اصــاح نحــوه توزیــع حــرارت ،بهــره بــرداری در
درجــه حــرارت مطلــوب ،اســتفاده بهینــه از ظرفیــت کــوره ،کاهــش
تلفــات حرارتــی منافــذ ،بهبــود وضعیــت مــواد خــام ورودی ،حداقــل
رســاندن زمــان  ، Tap To Tapپیــش گرمایــش قراضــه و آهــن
اســفنجی ارائــه شــد.

فوالد کاوه جنوب کیش؛ ترسیم نقشه راه هوشمندانه

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا حضــور در منطقــه ویــژه
اقتصــادی کــه در حاشــیه خلیــج همیشــه فــارس بــا تعــدد مزیــت
هــای منحصربفــرد قــرار گرفتــه کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه
همجــواری بــا بنــدر بــزرگ شــهید رجایــی جهــت دسترســی آســان
بــه تاسیســات عظیــم بنــدری در راســتای تســهیل و تســریع در
امــر صــادرات و واردات ،ســهولت دسترســی بــه منابــع مهــم انــرژی
همچــون بــرق ،گاز و آب و قــرار گرفتــن در کریــدور شــمال بــه
جنــوب بــه عنــوان جایــگاه نخســت ترانزیــت کاال و همجــواری بــا
صنایــع همگــون اشــاره کــرد.
امــا مهمتریــن وجــه از مزیــت هــای ایــن شــرکت قــرار گرفتــن در
زنجیــره کامــل فــوالد در کنار شــرکتهای فوالد شــرق کاوه و شــرکت
فــوالد کاوه ارونــد کــه در شــرکت کاوه پــارس بــه عنــوان هلدینــگ
صنایــع معدنــی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تعریــف شــده
انــد ،مــی باشــد کــه نقــش مهمــی در تکمیــل چرخــه تولیــد فــوالد
در بنیــاد دارد.
هلدینــگ گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس بــا افــق چشــم
انــداز حضــور در جمــع ســه تولیدکننــده برتــر بــا کســب ســهم 10
درصــدی از تولیــد فــوالد بــر طبق ســند چشــم انــداز  1404کشــور،
با تأســیس ســه شــرکت مســتقل در نقاط اســتراتژیک کشــور ایجاد
و بــا رویکــرد تکمیــل چرخــه تولیــد فــوالد ســرمایهگذاری عظیمــی
را بــا احــداث و راه انــدازی پــروژه هــای مختلــف از معــدن تــا مقاطع
مختلــف فــوالدی بــه صــورت هدفمنــد و بــا توجــه بــه امکانــات
جغرافیایــی و مزیــت هــای منطقــه ای انجــام داده و اجــرای آنــرا بــه
ایــن ســه شــرکت محــول کــرده اســت.
در حلقــه هــای اولیــه ی ایــن زنجیــره «شــرکت فــوالد شــرق کاوه»
وجــود دارد کــه بــا اولویــت مــواد معدنــی نقــش مهمــی در تامیــن
مــواد اولیــه و تولیــد کنســتانتره و گندلــه ســنگ آهــن در معــادن
ســنگ آهــن ســنگان بــا ظرفیــت تولیــد  2.5میلیــون تن کنســانتره
ســنگ آهــن ،وظیفــه پشــتیبانی از حلقــه هــای بعــدی ایــن زنجیره
را بــه عهــده خواهــد داشــت کــه اکنــون در دســت اجــرا مــی باشــد.
در ادامــه زنجیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه عنــوان

مهمتریــن فصــل ایــن چرخــه بــا اولویــت تولیــد شــمش فــوالد قرار
دارد کــه تاکنــون بــا بهــره بــرداری از  2واحــد آهــن اســفنجی بــه
ظرفیــت ســالیانه یــک میلیــون و  850هــزار تــن در ســال  1390و
بهــره بــرداری از فــاز نخســت فوالدســازی بــه ظرفیــت ســالیانه یــک
میلیــون و  200هــزار تــن در ســال  1394همــراه بــا بهــره بــرداری
از زیرســاخت هایــی نظیــر ایســتگاه تقلیــل گاز ،پســت بــرق و بهــره
بــرداری از  3فــاز آب شــیرین کــن جمعــاً بــا ظرفیــت  15هــزار
متــر مکعــب در روز آب صنعتــی و  17هــزار متــر مکعــب در روز آب
دامیــن ،یکــی از بزرگتریــن ســرمایهگذاریهای بنیــاد مســتضعفان
انقــاب اســامی در حــوزه صنایــع مــادر بــوده اســت کــه امیــد مــی
رود بــا بهــره بــرداری از فــاز دوم فوالدســازی بــه ظرفیــت مشــابه فاز
نخســت ،تولیــد تجمیعــی ایــن مجتمــع بــه دو میلیــون و  400هزار
تــن شــمش بیلــت در ســال برســد.
در حلقــه پایانــی ایــن نقشــه راه نیــز شــرکت فــوالد کاوه ارونــد بــا
اولویــت تولیــد محصــوالت مقاطــع ســبک و طویــل فــوالدی در
منطقــه آزاد ارونــد بــا احــداث کارخانــه نــورد گــرم بــرای تولیــد
میلگــرد و وایــر بــا ظرفیــت تولیــد  600هــزار تن در ســال ،قــرار دارد
کــه تــا پایــان امســال ایــن پــروژه بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
علــی رغــم اینکــه شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس
ماموریــت تأمیــن مــواد اولیــه را بــه شــرکت فــوالد شــرق کاوه و
تولیــد شــمش فــوالد را بــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش و
نــورد و تولیــد محصــوالت نهایــی فــوالد را بــه شــرکت فــوالد کاوه
ارونــد تبییــن نمــوده اســت امــا در کنــار آن نیــز ایــن ســه شــرکت
از اســتقالل کافــی بــرای توســعه در طــول زنجیــره خــود را تــا حــد
امــکان و زیرســاختهای موجــود در مناطــق خــود را دارا هســتند.
همچنیــن شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس بــا بهــره
منــدی از شــرکتهای ســامیک و پــارس ســارایه به عنوان شــرکتهای
مهندســی و مشــاوره در بخــش مشــاوره و خدمــات مهندســی و
ســاخت تجهیــزات و ماشــین آالت و شــرکت ایتریتــک در بخــش
انتقــال تکنولــوژی ســعی بــر ایــن داشــته تــا شــرکت هــای تولیــدی
از پشــتیبانی هــای درون زنجیــره داخلــی در راســتای تحقــق هــم

افزایــی درون گروهــی نیــز بهــره منــد شــوند .شــرکت بیــن المللــی
فــن آوری صنعتــی و بازرگانــی ایتریتــک کــه دفتــر مرکــزی ایــن
شــرکت در شــهر فرانکفــورت آلمــان اســت و عمــده فعالیت شــرکت
تأمیــن خطــوط تولیــد محصــوالت صنعتــی و ماشــین آالت مــورد
نیــاز کارخانجــات اســت .ایــن شــرکت در جهــت تحقــق افــق چشــم
انــداز خــود اهدافــی نظیــر تامیــن مــواد مــورد نیــاز کارخانجــات و
بازاریابــی محصــوالت آنهــا جهــت صــادرات ،اجــرای پــروژه هــای
صنعتــی بصــورت  EPCیــا  GCبا همکاری و مشــارکت شــرکتهای
خارجــی ،مشــارکت بــا واحدهــای صنعتــی در افزایــش بهــره وری
و ســطح تکنولــوژی از طریــق مــراودات تکنولوژیــک ،مشــارکت در
تامیــن منابــع مالــی و خدمــات صنعتــی و همچنیــن فعالیــت در
زمینــه هــای صنایــع معــدن و فلــز ،صنایــع نیروگاهــی ،صنایــع نفت
و گاز ،و ســایر صنایــع در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
شــرکت مهندســی و مدیریــت فـنآوران ســامیک در صنایــع معدنی،
نفــت و گاز ،فــوالد و آلومینــوم ،پــروژه هــای آب و فاضــاب و
پســماندهای صنعتــی ،ســیویل و ســازه ،احــداث پایانــه های بنــادر و
مطالعــات فنــی و اقتصــادی ،خدمــات مدیریتی و مشــاوره مهندســی
ارایــه نمــوده اســت.
شــرکت پــارس ســارایه نیــز بــا همراهــی شــرکت ســارایه اســپانیا
در ســاخت تجهیــزات و ماشــین آالت در داخــل کشــور مشــارکت
داشــته و در زمینــه انتقــال دانــش فنــی ســاخت و ایجــاد و انجــام
تعمیــرات کارخانجــات فــوالدی فعالیــت دارد.
عــاوه بــر تمامــی مزیــت هــای گفتــه شــده اســتفاده از خدمــات
دیگــر هلدینــگ هــای بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی همچون
ســینا ریــل پــارس ،شــرکت ســرمایه گــذاری ســینا ،بانــک و بیمــه
ســینا نیــز قســمت هــای مهــم دیگــری از مزیــت هــای ناآشــکار
تکمیــل چرخــه تولیــد فــوالد در بنیــاد اســت کــه نویــد بخــش نایل
شــدن بــه نقطــه هــدف نهایــی خواهــد بــود.
منابع:
پایگاه اطالع رسانی شرکت گسترش
صنایع معدنی کاوه پارس و شرکت های زیر مجموعه
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آيا به چيزى با فضيلت تر از مناز و روزه و صدقه (زكات)
آگاهتان نكنم؟ و آن اصالح ميان مردم است ،زيرا تريه
شدن رابطه بني مردم ريشه كن كننده دين است.

مقاله

سعید لک

سجاد آزرمی

واحد مهندسی ساخت و بومی سازی
مقدمه
از جملــه مهمتریــن تجهیــزات مــورد اســتفاده در کارخانــه هــای
احیــا مســتقیم ،غبارگیرهــا می باشــند .اغلــب غبارگیرهای اســتفاده
شــده در کارخانــه هــای احیــا مســتقیم از نــوع ترکیبــی خشــک
و تــر مــی باشــند .وظیفــه ســیکلون ،جداســازی غبارهــا از جریــان
اصلــی هــوا و افزایــش کیفیــت هــوای محیــط کار اســت .ایــن عمــل

عــاوه بــر پاکیزگــی کارخانــه منجــر بــه بازیابــی محصــول بــا ارزش
بــه واســطه جلوگیــری از پراکنــش آن در محیــط می شــود .ســاختار
کاری غبارگیرهــا بدیــن صــورت اســت کــه ابتدا غبــار وارد ســیکلون
خشــک شــده و بخــش اعظمــی از غبــار در آن جــدا شــده و باقــی
مانــده غبــار وارد ســیکلون تــر مــی شــود کــه بــر اثــر اختــاط غبــار
بــا آب ،غبــار باقــی مانــده تــه نشــین مــی شــود .ســیکلون خشــک
شــامل یــک بخــش ورودی جریــان هــوا و غبــارات همــراه اســت و
یــک خروجــی ایــرالک ( )Air lockدر قســمت پایینــی کــه بــه
منظــور خــروج غبــار جــدا شــده تعبیــه شــده و خروجــی دیگــر کــه
در قســمت باالیــی ،هــوای پــاک ســازی شــده را بــه محیــط بــاز
مــی گردانــد.
نحوه عملکرد سیکلون خشک:
ســیکلون هــا بــر اســاس نیــروی گریــز از مرکــز عمــل جداســازی را
انجــام مــی دهنــد ،بدیــن صــورت کــه جریــان گاز حامــل غبــار کــه
از جــدار باالیــی اســتوانه ای شــکل بدنــه ســیکلون بــه یــک مخروط
ناقــص منتهــی میشــود وارد ســیکلون گردیــده و بــه طــرف پاییــن
جریــان مــی یابــد .جریــان ســیال ابتــدا در فضــای حلقــوی بیــن

ســطح جانبــی لولــه خروجــی و ســطح داخلــی اســتوانه ســیکلون و
ســپس در محفظــه ســیکلون بــه چرخــش در مــی آیــد و بــه ایــن
ترتیــب یــک گــرداب محیطــی بوجــود می آیــد .جریــان هوا توســط
نیــروی گریــز از مرکــز بــا دیــواره ســیکلون برخــورد کــرده و ذرات
موجــود در آن بدلیــل جــرم و اینرســی از جریــان جــدا شــده و
ســقوط مــی کننــد .جریــان چرخشــی نزولــی پــس از طــی کل
ارتفــاع ســیکلون مجــددا ً بصــورت جریــان چرخشــی با شــعاع کمتر
امــا صعــودی حرکــت و از بــاالی ســیکلون خــارج می شود(.شــکل)1
در شــکل  2نمونــه مدلســازی و در شــکل  3نمونــه شــبیه ســازی
شــده ســیکلون خشــک در واحــد مهندســی ســاخت و بومی ســازی
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش نشــان داده شــده اســت.
معادالت حاکم
اســاس شــبیه ســازی مربــوط بــه ســیکلون خشــک بــر مبنــای حل
معــادالت ناویــر اســتوکس می باشــد:

شماره دوم سال یکم

كىس كه از حق دَم مى زند با سه ويژگى شناخته
مى شود :ببينيد دوستانش چه كساىن هستند؟ منازش
چگونه است؟ و در چه وقت آن را مى خواند؟

بخــش باقــی مانــده ذرات کوچکتــر در ســیکلون تــر تــه نشــین مــی
شــوند ،لــذا بیشــتر درگیــری ذرات بــا ســرعت بــاال در بدنه ســیکلون
خشــک اتفــاق مــی افتــد .همانطــور کــه در شــکل  5مشــاهده مــی
شــود ،بــه دلیــل کاهــش ســطح مقطــع ،بیشــترین ســرعت در
گلــوگاه پایینــی ســیکلون خشــک اتفــاق مــی افتــد.
همچنیــن بــه دلیــل تغییــر مســیر جریــان بــه ســمت بــاال در
ناحیــه گلــوگاه پایینی(هــوای جــدا شــده از غبــار بــه ســمت مجرای
خروجــی در بــاالی ســیکلون جریــان مــی یابــد) ،در ایــن ناحیــه
بیشــترین آشــفتگی ( )Turbulentو ورتکــس هــا( )Vortexایجــاد
مــی شــود .در شــکل  6مســیر جریــان خروجــی در مجــرای بــاالی
ســیکلون و در شــکل  7ورتکــس هــای ایجاد شــده در ناحیــه گلوگاه
پایینــی نشــان داده شــده اســت.
ســرعت بــاالی جریــان گاز حامــل غبــار در ســیکلون و همچنیــن
ورتکــس هــای ایجــاد شــده باعــث برخــورد شــدید جریــان هــوا و
غبــار بــه بدنــه ســیکلون مــی گــردد .همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود
مقادیــر ســیلیس در غبــار ورودی بــه ســیکلون هــای ناحیه اکســاید
واحــد احیــا ،ســایش در بدنــه ســیکلون خشــک بــه شــدت افزایــش
مــی یابــد .مجموعــه ایــن عوامــل باعــث نــازک شــدن جــداره
ســیکلون و در نهایــت ســوراخ شــدن آن مــی شــود.

بررسی
و تحلیل جریان
در سیکلون خشک
غبارگیرواحد
احیا مستقیم فوالد
کاوه جنوب کیش

حمید فرهادی

ستون دین
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ارائه راه حل
بــا توجــه بــه متریــال ســیکلون خشــک کــه از نــوع فوالدهــای
کربنــی( )S235JRG2مــی باشــد ،مقاومــت بــه ســایش پایینــی
بــرای آن پیــش بینــی مــی شــود .لــذا تقویت جنــس بدنه ســیکلون
بهتریــن راه بــرای افزایــش طــول عمــر آن مــی باشــد .یکــی از راه ها
اســتفاده از ورق هاردوکــس در ســاخت بدنــه یــا ســخت پوشــکاری
در بدنــه ســیکلون مــی باشــد .امــا بــا توجــه بــه تجربــه ناموفــق
ورق هاردوکــس در برخــی از کارخانجــات احیــا مســتقیم مشــابه و
همچنیــن محدودیــت فــرم پذیــری آن و نیــز بــه ایــن دلیــل کــه
ســطوح ناصــاف ایجــاد شــده حاصل از روش ســخت پوشــکاری باعث
افزایــش اغتشــاش جریــان در ســیکلون مــی گــردد ،لــذا اســتفاده از
ورق هاردوکــس و ســخت پوشــکاری پیشــنهاد نمــی گــردد .راه حــل
پیشــنهادی بهتــر ،اســتفاده از تکنولــوژی رابــر الینینــگ مــی باشــد.
تکنولوژی رابر الینینگ
اســتفاده از رابــر الینینــگ در صنعــت بــه دلیــل مقاومــت بــاالی آن
در مقابــل خوردگــی و ســایش و نیــز ارزان بــودن آن ،بســیار پرکاربرد
مــی باشــد .از جملــه انــواع االســتومرهایی کــه در صنعــت بــه عنوان
رابــر اســتفاده می شــوند مــی تــوان NR، NBR، EPDM،PUR
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... ،SBRرا نــام بــرد .بــا توجــه بــه مقاومــت بــاالی  NRو PUR
در مقابــل ســایش ،اســتفاده از آن بــرای الینینــگ ســطوح داخلــی
ســیکلون پیشــنهاد می گــردد.
رابرالینینــگ یــا آســتر الســتیکی روشــی متــداول جهــت محافظت
ســطوح فلــزی در مقابــل مــواد ســاینده مــی باشــد رابرالینینــگ یــا
پوشــش الســتیکی کــه با عنــوان های آســتر الســتیکی و الســتیک
کاری هــم شــناخته شــده  ،بــه روشــی از محافظت ســطوح در مقابل
خوردگــی گفتــه مــی شــود کــه در آن کل ســطح توســط الیــه ای
از الســتیک بــه ضخامــت  3تــا  5میلیمتــر پوشــش داده مــی شــود.
پلی یورتان()PUR
پلــی یورتــان ( )Polyurethaneبــه عنــوان یــک عایــق بســیار
مناســب شــناخته شــده اســت،که کاربردهــای آن بــا تغییر دانســیته
و ســلول بنــدی متفــاوت مــی باشــد .ایــن مــواد میتوانــد بــه عنــوان
عایــق صــوت (مــواد ســلول بــاز) و یــا عایــق حــرارت (مــواد ســلول
بســته) اســتفاده شــود .سیســتم بــا ویســکوزیته پاییــن آن بــرای
قالب ســازی و قســمتهایی از نمونــه آزمایشــگاهی( )Prototypeکه
بایــد االســتومری باشــند اســتفاده مــی شــود .ایــن سیســتم در برابر
پارگی بســیار مقاوم اســت و کشســانی آن نیز بســیار باالســت .از آن
درریختــه گــی هــای ســطحی  ،قالبهای بتونی و ســرامیکی اســتفاده
مــی شــود و محدودیــت حجمــی نــدارد.
مزایای پلی یورتان
– مقاوم در برابر سایش
– مقاوم در برابر حالل نفت
– ظرفیت تحمل بار
– مقاوم در برابر پارگی
– مقاوم در برابر آب و هوا
– خواص کاهش سر و صدا بسیار عالی
– انعطاف پذیری حیاتی
الستیکطبیعی()NR
از ایــن پليمــر در مواقعــی کــه مقاومــت در برابــر رشــد برشــی و
ســایش باشــد اســتفاده مــی کنيــم .ایــن کائوچــو چقرمــه اســت و
عمــر فرسایشــی طوالنــی دارد .مقاومــت گرمایــی الســتیک طبیعــی
̊ C 80مــی باشــد و در کوتــاه مــدت تــا دمــای ̊ C 120قابــل
اســتفاده مــی باشــد .الســتیک طبیعــی()Natural Rubber
ولگانیــزه شــده ،باالتریــن مقاومــت دینامیکــی -االســتیکی و پارگــی
را در میــان الســتیک هــای موجــود دارد.
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مزایای الستیک طبیعی()NR
 مقاومت در برابر سایش ارزان بودن انعطاف پذیری در دمای پائين مقاومت در برابر آبقدرت مقاومت پارگی باال مقاومت در برابر ضربه مقاومت در برابر رشد برشی باال جهندگی باال مقاومت در برابر فشردگیدر شــکل  8نمونــه ای از ســیکلون رابــر الینینــگ شــده نشــان داده
شــده اســت.
بــا توجــه بــه ضخامــت ســنجی انجــام شــده ،کاهــش ضخامــت
پوســته ســیکلون تقریبــا از ارتفــاع  1/5تــا  2متــری بــاالی گلــوگاه
آغــاز مــی گــردد کــه مــی تــوان بــرای کاهــش هزینه فقط مســاحت
داخلــی همیــن ناحیــه را رابــر الینینــگ نمــود.
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 -6مبــدل هــای حرارتــی صفحــه ای ،دکتــر انوشــیروان فرشــیدیان
فــر ،دکتــر اردشــیر فرشــیدیان فــر

همچنیــن بــا توجــه بــه مغشــوش بــودن جریــان درون ســیکلون
خشــک در مدلســازی توربوالنســی از مدل اســتاندارد اســتفاده شده
اســت کــه معــاالت آن بصــورت زیــر مــی باشــند:
(V .∇(k = ∇.](v + vt / σ k (∇k [ + P + G − ε

(V .∇(ε = ∇.](v + vt / σ ε (∇k [ +

ε2
k
k2

ε

شکل( -)1نحوه عملکرد سیکلون خشک غبارگیر

شکل ( – )2مدل سه بعدی
سیکلون خشک غبارگیر
واحد احیامستقیم فوالد کاوه
جنوب کیش

شکل ( )3ـ شبیه سازی جریان در
سیکلون خشک غبارگیر واحد احیا
مستقیم فوالد کاوه جنوب کیش

µ t = cµ

1

ρ

( P + G ( − c 2ε

ε
k

شکل( -)7ورتکس ها ایجاد شده در
گلوگاه پایینی سیکلون خشک

c1ε

= vt

تحلیل سیکلون خشک غبارگیر
مشــکل اساســی دراکثر غبارگیرهــای مــورد اســتفاده در کارخانجات
احیامســتقیم ،کاهــش ضخامــت و در نهایــت ســوراخ شــدن بدنــه
ســیکلون خشــک غبــار گیــر مــی باشــد .جنــس بدنــه ســیکلون هــا
معمــوال از نــوع  S235JRG2مــی باشــد .در شــکل  4نمونــه ای از
ایــن خرابــی نشــان داده شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بخــش اعظــم ذرات غبــار ورودی در ســیکلون
خشــک از هــوا جــدا مــی شــود و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه
بیشــتر ذرات درشــت در ســیکلون خشــک جداســازی مــی شــوند،

شکل( -)4سوراخ شدن گلوگاه پایینی سیکلون خشک

شکل( -)6کانتور
جریان خروجی
در قسمت باالیی
سیکلونخشک

شکل( -)5کانتور
سرعت در داخل
سیکلون خشک

شکل( -)8سیکلون خشک
رابر الینینگ شده
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فــوالد
جهان

ستون دین
امام صادق علیه السالم می فرمایند:

مناز را اول وقت بخوانید و
مواظبت بر آن کنید.

ستون دین
پیامرب اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:

در  11ماه نخست صورت گرفت؛

تولید فوالد خام در سال  2016میالدی

انجمــن جهانــی فــوالد در گــزارش اخیــر خــود بــه تولیــد فــوالد خام
 ۶۶کشــور عضــو پرداختــه اســت و براســاس این گــزارش ،جهــان در
 ۱۱مــاه نخســت امســال بالــغ بــر یــک میلیــارد و  ۴۶۸میلیــون و
 ۲۷۴هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرده کــه رشــد  0 /4درصــدی
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــت.در نوامبــر امســال در
مجمــوع  ۱۳۲میلیــون و  ۶۷۱هــزار تــن فــوالد تولیــد شــد کــه /2
 5درصــد نســبت بــه نوامبــر ســال قبــل رشــد نشــان میدهد.بــه
گــزارش «ســنا» ،انجمــن جهانــی فــوالد در گــزارش اخیــر خــود بــه
تولیــد فــوالد خــام  ۶۶کشــور عضــو پرداختــه اســت و براســاس ایــن
گــزارش ،جهــان در  ۱۱مــاه نخســت امســال بالــغ بــر یک میلیــارد و
 ۴۶۸میلیــون و  ۲۷۴هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرده اســت کــه
رشــد  0 /4درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــت.
تولیــد فــوالد خــام ایــران  ۱۶میلیــون تنــی
شــد
پایــان نوامبــر تولیــد فــوالد داخلــی رشــد 26 /3
درصــدی را ثبــت کــرد تــا تولیــد از یــک میلیــون و
 ۲۵۵هــزار تــن در نوامبــر  ۲۰۱۵بــه یکمیلیــون و
۵۸۵هــزار تــن در نوامبــر ســال جــاری میــادی برســد.
تولیــد فــوالد خــام ایــران در  11ماهــه ،نخســت ســال
 2016بــه 16میلیــون و  435هــزار تــن رســید کــه
رشــد  11درصــدی را در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال قبــل بــه ثبــت رســاند.بر همیــن اســاس ،ایــران
همچنــان بعــد از کشــورهای چیــن ،ژاپــن ،هنــد ،ایاالت
متحــده آمریــکا ،روســیه ،کــره جنوبــی ،آلمــان ،ترکیــه،
برزیــل ،اوکرایــن ،ایتالیــا ،تایــوان و مکزیــک در رتبــه
ســیزدهم تولیــد قــرار دارد.خاورمیانــه نیــز تولیــد را بــه
 ۲۶میلیــون و  ۵۸۰هــزار تــن رســاند کــه رشــد 6 /7
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته

اســت .در منطقــه خاورمیانــه ،بعــد از ایــران عربســتان بــا تولیــد ۵
میلیــون تــن فوالدخــام قــرار دارد.
تولیــد فــوالد کشــور همســایه از مــرز  ۳۰میلیــون تــن
گذشــت
براســاس آمــار انجمــن جهانــی فــوالد تولیــد فــوالد خــام ترکیــه که
در ۱۱مــاه ابتدایــی پارســال  ۲۸میلیــون و  ۸۴۶هــزار تن بود امســال
بــا  5 /1درصــد رشــد  ۳۰میلیــون و  ۳۲۵هــزار تــن شــد.عالوه براین
ترکیــه در نوامبــر هــم رشــد  10 /4درصــدی را تجربــه کــرد و تولیــد
را از  ۲میلیــون و  ۶۳۷هــزار تــن در نوامبــر  ۲۰۱۵بــه  ۲میلیــون
و ۹۱۲هــزار تــن در نوامبــر ســال جــاری رســاند ،امــا تولیــد فــوالد
خــام ایــن کشــور نســبت بــه اکتبــر کاهشــی بــوده اســت.
چین همچنان صدرنشین

فــوالد
جهان

تنــی در تولیــد فــوالد خــام بــوده اســت.در مجمــوع نیــز کشــورهای
عضــو اتحادیــه اروپــا در  ۱۱مــاه ســال ۲۰۱۶حــدود  ۱۴۹میلیــون و
 ۲۵۹هــزار تــن تولیــد فــوالد خــام داشــت کــه افــت  3 /4درصــدی
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته اســت.اصلیترین
تولیدکننــده فــوالد خــام اتحادیــه اروپــا همچنــان آلمــان بــا تولیــد
 ۳۸میلیــون و  ۸۵۲هــزار تــن ظــرف مــدت  ۱۱مــاه از ابتــدای ســال
تــا پایــان نوامبــر بود.پــس از آلمــان ،ایتالیــا بــا تولیــد  ۲۱میلیــون و
 ۵۴۶هــزار تــن قــرار داشــت و ســپس فرانســه و اســپانیا بــه ترتیب با
تولیــد  ۱۳میلیــون و  ۲۶۶هــزار تــن و  ۱۲میلیــون و  ۷۵۰هــزار تــن
قــرار داشــت.به جــز ایتالیــا کــه رشــد  4 /9درصــدی را در تولیــدات
بــه ثبــت رســانده کشــورهای آلمان ،فرانســه و اســپانیا بــه ترتیب /1
 2درصــد 5 /3 ،درصــد و 8 /3درصــد افــت را ثبــت کردهانــد.
رشد  0 /4درصدی تولید فوالد خام کشورهای CIS
کشــورهای مشــترک مســتقل المنافــع ( )CISدر  11مــاه امســال
۹۳میلیــون و  ۴۴۴هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد کــه در
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه تولیــد  ۹۳میلیــون و ۷۸
هــزار تــن بــود  0 /4درصــد رشــد داشــت.این کشــورها در نوامبــر هم
 ۸میلیــون و  ۵۴۶هــزار تــن فــوالد درمجمــوع تولیــد کردنــد کــه
ایــن رقــم نیــز  4 /2درصــد افزایــش نســبت بــه نوامبــر ســال قبــل
داشــته اســت.در بیــن کشــورهای  ،CISتولیــد روســیه ظــرف ۱۱
مــاه بــه ۶۴میلیــون و ۶۲۳هــزار تــن رســید کــه افــت  0 /8درصــدی
نســبت بــه پارســال داشــت؛ درحالــی کــه اوکرایــن بــا رشــد 5 /6
درصــدی تولیــد را بــه  ۲۲میلیــون و ۲۱۱هــزار تــن رساند.شــایان
ذکــر اســت ،روســیه باوجــود آنکــه در مجمــوع  ۱۱مــاه افــت تولید را
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ثبــت کــرده ،امــا در نوامبــر رشــد  ۵درصــد را تجربــه کــرده و تولیــد
فــوالد را بــه  ۵میلیــون و  ۹۷۵هــزار تــن رســانده اســت.اوکراین هــم
بــا رشــد  3 /1درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل (نوامبر
 )۲۰۱۵تولیــد خــود را یــک میلیــون و  ۹۵۰هــزار تــن کــرده اســت.
رتبه چهاردهم ایران در تولید فوالد جهان
براســاس گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ،ایــران در ســال 2016
میــادی  17میلیــون و  895هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد و
ایــن رقــم در ســال  2015بــه میــزان  16میلیــون و  146هــزار تــن
بــود .برپایــه ایــن گــزارش ،میــزان تولیــد فــوالد ایــران در آخریــن
مــاه میــادی (دســامبر) ســال  ،2016یــک میلیــون و  521هــزار تن
بــود کــه در مقایســه بــا رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته میــادی
(یــک میلیــون و  336هــزار تــن) 14 ،درصــد رشــد نشــان مــی دهد.
ایــران در ســال  2016همچــون ســال  2015میــادی ،رتبــه
چهاردهــم تولیــد فــوالد جهانــی را کســب کرد.بــر اســاس گــزارش
انجمــن جهانــی فــوالد 66 ،کشــور تولیــد کننــده فــوالد جهــان یک
میلیــارد و  603میلیــون و  989هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد
کــه در مقایســه بــا آمــار مــدت مشــابه ســال ( 2015یــک میلیــارد
و  592میلیــون و  428هــزار تــن) 73 ،صــدم درصــد رشــد نشــان
مــی دهد.چیــن بــا  808میلیــون و  370هــزار تــن ،بزرگتریــن تولید
کننــده فــوالد جهــان در ســال گذشــته میــادی بــود و کشــورهای
بــزرگ بعــدی تولیــد کننــده فــوالد خــام بــه ترتیــب ژاپــن 104
میلیــون و  722هــزار تــن ،هنــد  95میلیــون و  618هــزار تــن،
آمریــکا  78میلیــون و  619هــزار تــن ،روســیه  70میلیــون و 800
هــزار تــن و کــره جنوبــی  68میلیــون و  567هــزار تــن هســتند.

میزان تولید فوالد خام

میزان تولید فوالد خام

در  11ماهه نخست 2016

در نوامبر  ( 2016آذرماه)

رشد نسبت به سال
2015

افت نسبت به سال
2015

خاور میانه

 26میلیون و  580هزار تن

-

 6/7درصدی

-

ایران

 16میلیون و  435هزار تن

 1میلیون و  585هزار تن

 11درصدی

-

در رده سیزدهم جهان

عربستان

 5میلیون تن

-

-

-

رشد  26/3درصدی نسبت به نوامبر 2015

چین

 807میلیون تن

 66میلیون و  290هزار تن

 0/4درصدی

-

 4میلیون تن افزایش

ژاپن

 96میلیون و  220هزار تن

 8میلیون و  770هزار تن

-

 3/0درصدی

دومین تولید کننده بزرگ آسیاآسیا

تایوان

 19میلیون و  745هزار تن

 1میلیون و  765هزار تن

-

-

چهارمین تولید کننده بزرگ آسیا

هند

 87میلیون و  531هزار تن

 8میلیون و  10هزار تن

-

-

آسیا

کره جنوبی

 62میلیون و  779هزار تن

 5میلیون و  770هزار تن

-

-

اروپا

 149میلیون و  259هزار تن

 13میلیون و  608هزار تن

-

 4/3درصدی

آلمان

 38میلیون و  852هزار تن

-

-

 1/2درصدی

ایتالیا

 21میلیون و  546هزار تن

-

 9/4درصدی

-

فرانسه

 13میلیون و  266هزار تن

-

-

 3/5درصدی

اسپانیا

 12میلیون و  750هزار تن

-

-

 38/8درصدی

ترکیه

 28میلیون و  846هزار تن

 2میلیون و  912هزار تن

-

 1/5درصدی

مشترک المنافع CIS

 93میلیون و  444هزار تن

 8میلیون و  546هزار تن

 4/0درصدی

-

رشد  2/4درصدی نسبت به نوامبر 2015

روسیه

 64میلیون و  623هزار تن

 5میلیون و  975هزار تن

-

 8/0درصدی

رشد  5درصدی نسبت به نوامبر 2015

اکراین

 22میلیون و  211هزار تن

 1میلیون و  950هزار تن

 6/5درصدی

-

رشد  3/1درصدی نسبت به نوامبر 2015

آمریکای شمالی

 10میلیون و  535هزار تن

-

-

 8/0درصدی

ایاالت متحده آمریکا

 72میلیون و  41هزار تن

-

-

-

مکزیک

 17میلیون و  281هزار تن

 1میلیون و  635هزار تن

 6/2درصدی

آمریکای جنوبی

 2میلیون و  548هزار تن

-

-

 1/2درصدی

برزیل

 28میلیون و  64هزار تن

-

-

 9/8درصدی

کشور
براســاس آمــار ایــن انجمن چیــن همچنــان اصلیتریــن تولیدکننده
فــوالد جهــان اســت کــه هیــچ کشــوری یــارای نزدیــک شــدن بــه
آن را ندارد.تولیــد  ۱۱ماهــه فــوالد خــام چیــن بــه  ۷۳۸هــزار و ۹۴۰
هــزار تــن رســید کــه برخــاف انتظــارات افزایشــی بــوده و رشــد
 1 /1درصــدی داشــته اســت.تولید فــوالد خــام چیــن در  ۱۱مــاه
پارســال  ۷۳۰میلیــون و  ۹۰۰هــزار تــن بــوده اســت.چین در نوامبــر
هــم رشــد  ۶درصــدی در تولیــد را نســبت بــه نوامبــر  ۲۰۱۵ثبــت
کــرده و تولیــد را از  ۶۳میلیــون و  ۱۳۳هــزار تــن بــه  ۶۶میلیــون و
 ۲۹۰هــزار تــن رســاند البتــه رقــم تولیــد نســبت بــه اکتبــر امســال
کمتــر اســت.ژاپن دومیــن تولیدکننــده بــزرگ آســیا  ۹۶میلیــون و
 ۲۲۰هــزار تــن فــوالد تولیــد کرد.ژاپــن یــک مــاه مانــده بــه اتمــام
ســال تولیــد را بــه  ۹۶میلیــون و  ۲۲۰هــزار تــن رســاند کــه افــت
 0 /3درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــت.پس از
ژاپــن ،هنــد بــا تولیــد  ۸۷میلیــون و  ۵۳۱هــزار تــن و ســپس کــره
جنوبــی بــا تولیــد  ۶۲میلیــون و  ۷۷۹هــزار تــن قــرار دارد.تایــوان
هــم چهارمیــن کشــور بــزرگ تولیدکننــده فــوالد خــام در منطقــه
آســیا اســت کــه  ۱۹میلیــون و  ۷۴۵هــزار تــن تولیــد فــوالد خــام
داشــته اســت.آمارهای انجمــن جهانــی فــوالد حاکــی
از آن اســت کــه ژاپــن ،هنــد ،کــره جنوبــی و تایــوان
بــه ترتیــب  ۸میلیــون و  ۷۷۰هــزار تــن ۸ ،میلیــون
و ۱۰هــزار تــن ۵ ،میلیــون و  ۷۷۰هــزار تــن و یــک
میلیــون و  ۷۶۵هــزار تــن فــوالد خــام در نوامبــر تولیــد
کردهانــد.
افزایــش تولیــد فــوالد چیــن در اولیــن مــاه
۲۰۱۷
كل توليــد  94توليدكننــده فــوالد در چيــن كــه عضــو
انجمــن آهــن و فــوالد ايــن كشــور هســتند در تاريــخ
 1تــا 10ژانويــه  1ميليــون و  71هــزار تــن بــوده كــه
در قيــاس بــا  21تــا  31دســامبر بيــش از دو و نيــم
درصــد افزايــش داشــته اســت  .براســاس گزارشــات
 Plattsبعــد از كاهــش توليــد از اواســط نوامبر متوســط
توليــد روزانــه از اواســط دســامبر تــا اواخــر ايــن مــاه
تقريبـاً بــدون تغييــر بــوده اســت .موجــودی دپــو شــده
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بهرتین اعامل در نزد خدا انجام منازها
در اول وقت شان هست و بعد از آن نیکی
به پدر و مادر و بعد از آن جهاد فی سبیل الله
بهرتین عمل است.

در انبارهــای كارخانــه هــای چينــی طــی ده روز اول ژانويــه در كل
 12ميليــون و  6هــزار تــن بــوده اســت كــه نســبت بــه ميــزان
موجــودی انبــار شــده در  31دســامبر دو و چهــار دهــم درصــد و
در مقايســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل يــك و نــه دهــم درصــد
رشــد داشــته اســت .انجمــن آهــن و فــوالد چيــن تخميــن زده كــه
توليــد فــوالد خــام در كليــه كارخانــه هــاي ايــن كشــور (عضــو و
غيــر عضــو انجمــن) در اوليــن روزهــای ژانويــه  2ميليــون و  24هزار
تــن بــوده باشــد كــه نســبت بــه اواخــر مــاه دســامبر افزايشــي دو
و نــه دهــم درصــدی را ثبــت كــرده اســت .برداشــت  Plattsايــن
اســت كــه افزايــش توليــد در روزهــای نخســتين مــاه ژانويــه مطابــق
بــا پيــش بينــی هــای بــازار بــوده اســت زيــرا افزايــش قيمــت هــای
فــوالد كارخانــه هــا را تشــويق بــه توليــد بيشــتر نمــود .يــك تاجــر
اهــل شــانگهای مــی گويــد همزمــان بــا افزايــش توليــد فــوالد از ماه
دســامبر تاكنــون موجــودی بــازار هــم افزايــش يافتــه و البتــه ميزان
خريــد هــم بدليــل قــرار داشــتن در آســتانه تعطيــات ســال نــو
پائيــن اســت و تجــار هــم عالقــه ای بــه تأميــن مجــدد موجــودی
ندارنــد و بــا چشــم انــدازی مثبــت منتظــر شــرايط بــازار داخلــی بعد
از تعطيــات ســال نــو مانــده انــد.
تولیــد در اتحادیــه اروپــا  ۱۴۹میلیــون و  ۲۵۹هــزار تــن
شــد
در اتحادیــه اروپــا تولیــد فــوالد خــام در مــاه نوامبــر  ۱۳میلیــون و
 ۶۰۸هــزار تــن شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل کــه  ۱۳میلیــون و
 ۱۴۴هــزار تــن بــود رشــد  3 /5درصدی داشــته اســت.البته در نوامبر
اتحادیــه اروپــا نســبت بــه اکتبــر ســال جــاری شــاهد افــت ۶۱۷هزار
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ایمنـی

بیانات رهبری

مقام معظم رهربی (مدظله العالی):

این را بدانید :هرکاری را شام از روی اخالص بکنید،
خدا به آن برکت خواهد داد.هرکاری را که از روی
حسابگریهایما ّدیبکنید،متزلزلاست.

بیانات رهبری

مقام معظم رهربی (مدظله العالی):

دعا ،خواندنِ خداست؛ حاال می تواند به زبان فارسی
یابهزبانخودتانباشد؛هرچهکهمیخواهید
باخداحرفبزنید...گاهیهمحاجتخواسنت
نیست،فقطاُنسباخداست.

دوازده گام برای جلوگیری
از آتش سوزی در خانه

آتــش ســوزی هــای کوچــک مــی تواننــد بــه بــروز جراحــات
شــدید و صدمــات گســترده در امــاک و امــوال منجــر شــوند.
بــا دنبــال کــردن چنــد اقــدام ســاده و حفــظ ســطحی پایــه از
هشــیاری مــی توانیــد خطــر بــروز آتــش ســوزی در خانــه خود
را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش دهیــد.
آتــش نشــانی ایــن مجموعــه 20نفــر بــوده ( دوشــیفت 6نفــره ویــک
شــیفت 7نفــره ویــک نفــر روزکار (راننــده)) کــه بــه صــورت شــیفت
کاری 12ســاعته ( دو روز روزکار  ،دو روز شــب شــب کار ودو روز
اســتراحت) انجــام وظیفــه مــی نماینــد .پرســنل ایــن واحــد بــا
گذرانــدن  210ســاعت دوره تخصصــی آتــش نشــانی در زمینــه های :
 .9توانایی خارج کردن مصدومین از حادثه
 ،تئــوري حريــق  ،امــداد و نجــات  ،كمكهــاي اوليــه  ،شــيلنگها و لولــه
آتــش نشــانی یــا اطفــاء حریــق مجموعــه اقداماتــی اســت کــه بــرای
 .10توانایی تهیه گزارش آتش سوزی.
هــاي نــواري (تئــوري و عملــي)  ،ايمني ابــزار وتجهیــزات هیدرولیکی
مقابلــه بــا آتــش بوســیله خامــوش کــردن ،کنتــرل ویــا هدایــت آتش
ویژگی های شخصیتی و شرایط ارتقاء شغلی آتش نشان:
وپنــو ماتیکــی ،ايمنــي در بــرق  ،خامــوش كننــده هــاي دســتي ،
هــای ناخواســته انجــام میگیــرد .اهــداف آتــش نشــانی حفاظــت از
عمليــات اطفــاء حريــق (تئــوري و عملــي) و.........بــه مــدت  45روز در
احســاس مســئولیت ،ریســک و خطرپذیــری بــاال ،توانایی هــای کامل
ســامت افراد،جلوگیــری از آســیب بــه امــوال وحفاظــت از محیــط
ســازمان شــهرداری منطقــه  18تهــران مهــارت هــای الزم را در ایــن
و آمادگــی بــاالی جســمانی ،آموزش های مســتمر و ابتــکار و خالقیت
زیســت اســت.در همــه کشــورها ســازمان آتــش نشــانی وجــود دارد
زمینــه کســب نمودنــد.
در کنــار احتیــاط و عقالنیــت بخشــی از ایــن شــغل مهــم اســت .ایــن
کــه وظیفــه مقابلــه بــا آتــش وســوانح وحــوادث مختلــف را دارد.هنر و
امکانات وتجهیزات واحد:
شــغل اعصــاب راحــت و دقــت باالیــی را مــی خواهــد تــا فــرد بتوانــد
علــم اطفاءحریــق بســیار پیچیــده تــر ازآن اســت کــه مردم تصــور می
ایــن واحــد دارای چهــار دســتگاه کامیــون آتــش نشــانی مــی باشــد
در مقابــل خســارت هــای وارده ،حجــم زیــان هــا را کاهــش یــا از وقوع
کننــد .آتــش نشــانان همــواره بایــد در شــرایط مطلــوب فیزیکــی قرار
2 :دســتگاه کامیــون فوماتیــک (آب وفــوم) باقــدرت خروجــی 6000
خســارت هــای احتمالــی جلوگیــری نماید.دقــت ،ســرعت ،تجربــه و
داشــته باشــند تــا بتوانــد ماموریتهــای محولــه را بــه انجــام برســانند.
هــزار لیتــر در دقیقــه کــه تجهیــزات امــداد و نجــات شــامل :لیفتینگ
رعایــت نــکات ایمنــی و حفاظتــی از مهمتریــن مســائلی هســتند کــه
همچنیــن بایــد بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در محــل حادثه بــا توجه
بــگ ،فــک وجــک هیدرولیــک ،توربکــس جهــت ســاخت فوم ســبک
بــرای ارتقــاء شــغلی یــک آتــش نشــان نیــاز اســت .
بــه گســترش یــا کنتــرل حادثــه روی میدهد همیشــه شــرایط فکری
 ،بتــن بــر ودســتگاه تهویــه (هــود آتــش نشــانی) ،دســتگاه ژنراتــور
معرفی واحدآتش نشانی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش:
وذهنــی خــود را در ســطح مناســبی حفــظ کننــد.
بــرق  ،یــت صعــود وفــرود از ارتفــاع و  ...درآن تعبیــه شــده اســت و در
در ســال  91واحــد آتــش نشــانی شــرکت با هــدف پیشــگیری ومقابله
تعریف آتش نشان:
عملیاتهــای امــداد ونجــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
بــا حــوادث وآتــش ســوزی احتمالی تشــکیل گردیــد .تعــداد نیروهای
آتــش نشــان کســی اســت کــه بتوانــد از عهــده شناســایی حریــق هــا
2دســتگاه کامیــون آبرســان (تانکــر آب ) بــا قــدرت
و روش هــای اطفــاء و بکارگیــری مــواد آتــش نشــانی
خروجــی  3000لیتــر در دقیقه می باشــد .ویک دســتگاه
مناســب در ارتبــاط بــا نــوع حریق و امحــاء مــواد مضره و
هدف :نجات جان و مال انسان ها از طریق امداد رسانی و مهار حریق ،پیشگیری و ایمن سازی و
خــودرو پیشــرو مجهــز بــه تجهیــزات امــداد ونجــات که
امدادرســانی و تهیــه گــزارش از آتــش ســوزی و پیگیــری
کمک به آمادگی مقابله با بحران
بــزودی بــه مجموعــه اضافــه خواهــد شــد.
از کلیــه حــوادث غیرمترقبــه برآیــد.
وظایف قانونی در حوزه پیشگیری و مدیریت آتش سوزی
عمده وظایف یک آتش نشان:
اهداف کلی واحد:
 .1شناســایی اصــول وتوانایــی بکارگیــری روش اطفــاء
شناسایی نقاط آسیب پذیر و اقدام الزم برای کاهش آثار سوء ناشی از آتش سوزی
آمــوزش عمومــی آتــش نشــانی بــه کلیــه کارکنــان
حریــق مناســب در ارتبــاط بــا نــوع آتــش
نظارت بر ساخت و ساز انبار  ،اماکن عمومی و  ...از حیث ایمنی و پیشگیری از حریق
شــرکت.
 .2آشنایی با مواد اطفاء حریق و انواع آن
تهیه شناسنامه ایمنی و صدور مجوز ایمنی به منظور نظارت و کنرتل بر تحقق رشایط ایمنی
پیگیــری راه انــدازی سیســتم هــای اعــام واطفــاء
 .3آشــنایی بــا مفهــوم آتــش و انــواع آن بــر حســب نــوع
ساختامن ها در مقابل سوانح گوناگون از جمله آتش سوزی
حریــق ســایت آهــن ســازی.
ماده ســوختنی
کنرتل و نظارت بر ایمنی فعالیت های مختلف و تعادل با واحدها به منظور افزایش ایمنی
پیگیــری طراحــی  ،نصــب و اجــرای سیســتم هــای
 .4آشــنایی بــا وســایل پیــام رســانی و توانایــی دریافــت
اعــام و اطفــاء ســایت آبشــیرین کن وپســت بــرق GIS
پیــام و انتقــال آن جهــت اقدامــات الزم
فعالیت های پرخطر و صدور مجوز ایمنی
و انبــار هــای شــرکت.
 .5آشــنایی بــا عالئــم اخبــاری دســتی آتــش نشــانی
اصالح الگوی رفتار عمومی برای ارتقای مستمر ایمنی
پیگیــری طراحــی ،نصــب وراه انــدازی سیســتم هــای
(تابلــو آالرم اشــارات خــاص) و بلندگــو
استفاده از ظرفیت سازمان برای توسعه آتش نشانی
اعــام واطفــاء حریــق ســاختمان دیتــا ســنتر شــرکت.
 .6شناســایی اصــول تشــخیص عوامل بــروز آتــش (مربع
ارائه پیشنهاد برای تدوین قوانین جهت ایمنی اماکن
پیگیــری راه انــدازی رینــگ آب آتــش نشــانی ســایت
آتش)
تشکیل گروه پشتیبانی عملیات اطفاء حریق برای مکان های پرخطر
فــوالد ســازی فــاز یــک.
 .7آشــنایی بــا عوامل بــروز آتش،اکســیژن ،حــرارت ،مواد
اصــاح شــبکه آب آتــش نشــانی (هیدرانــت ) ســایت
قابــل اشــتعال ،نقطه شــعله زنــی ،شــعله وری و انفجار
استقرار سیستم هوشمند اعالم حریق
آهــن ســازی وفوالدســازی .
 .8توانایــی تشــخیص محــل مناســب معبــر و بــاز کــردن
ارائه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در بازه های  6ماهه
آموزش تخصصی پرسنل واحد آتش نشانی.
معبــر جهــت عملیــات آتــش نشــانی و نجــات .

آشنایی با واحد آتش نشانی

 -1در تــک تــک طبقــات خانــه آالرمهــای هشــدار دهنــده دود
نصــب کــرده ،آنهــا را عــاری از گــرد و غبــار نــگاه داشــته و هفته
ای یــک بــار آنهــا را امتحــان کنیــد .ســعی کنیــد آالرمهــای
هشــدار دهنــده ده ســاله بخریــد؛ وگرنــه مجبــور مــی شــوید
هــر ســال باتــری آالرمهــا را عــوض کنیــد.
 -2یــک برنامــه واکنــش در زمــان آتــش ســوزی تهیــه کنیــد
تــا همــه افــرادی کــه در خانــه شــما هســتند بداننــد در صورت
وقــوع آتــش ســوزی چگونــه بایــد فــرار کننــد.
 -3خروجــی هــای خانــه خــود را عــاری از موانــع حفــظ کنیــد
تــا افــراد بتواننــد در صــورت وقــوع آتــش ســوزی از آنهــا فــرار
کننــد .مطمئــن شــوید کــه ســاکنان مــی تواننــد بــه آســانی
کلیــد در و پنجــره هــای خانــه را پیــدا کننــد.
 -4در آشــپزخانه خیلــی مراقــب باشــید .حــوادث حیــن
آشــپزی بــه بــروز  % 59آتــش ســوزی هــای خانــه هــا منجــر
شــده انــد .هرگــز کــودکان را بــدون سرپرســت در آشــپزخانه
تنهــا رهــا نکنیــد.
 -5اگــر بــا روغــن داغ آشــپزی مــی کنیــد خیلــی مواظــب
باشــید؛ اگــر از ســرخ کــن هــای برقــی اســتفاده نمــی کنیــد،
خریــد آنهــا را در دســتور کارتــان قــرار دهیــد.
 -6هرگــز شــمعهای روشــن را رهــا نکنیــد و برویــد ،و مطمئــن
شــوید کــه روی جاشــمعی مناســب و روی یــک ســطح مقــاوم
در برابــر حــرارت بــه دور از مــواد قابــل اشــتعال قــرار داشــته
باشــند.
 -7مطمئــن شــوید کــه تــه ســیگارها را بــه طــور کامــل
خامــوش کــرده باشــید و بــا دقــت تمــام آنهــا را دور بیاندازیــد.
 -8بــار اضافــی روی پریزهــای بــرق وارد نکنیــد .بــه یاد داشــته
باشــید؛ یــک پریــز ،یک دوشــاخه.
 -9کبریت و فندکها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 -10هنگامــی کــه خســته هســتید یــا مشــروب نوشــیده ایــد
خیلــی مواظــب باشــید .نیمــی از تمــام مــوارد فــوت در آتــش
ســوزی هــای خانگــی بیــن ســاعات  10شــب تــا  8صبــح روی
مــی دهنــد.
 -11تلویزیــون یــا ســایر دســتگاه هــای برقــی را روی حالــت
اســتند بــای یــا آمــاده بــه کار رهــا نکنیــد چــون مــی توانــد بــه
بــروز آتــش ســوزی منجــر شــود .اگــر از دســتگاه هــای برقــی
خــود اســتفاده نمــی کنیــد ،همیشــه آنهــا را خامــوش کــرده و
ســیم بــرق شــان را پریــز بکشــید.
 -12هرگز در تخت خواب سیگار نکشید.
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ایمنـی
كمكهای اولیه به هنگام
ورود اجسام در بدن

گاهــی اجســام خارجــی ،بــه عللــی وارد بــدن گردیــده و عوارض
مختلفــی را موجــب میگردنــد .جســم خارجــی ممكــن اســت
چــوب ،بــراده فلــزات ،ســنگ ریــزه ،شــن و یــا اجســام مختلــف
دیگــر بــوده و در اعضــاء گوناگــون بــدن نظیــر اعضــاء عضالتــی،
چشــم ،گــوش ،بینــی و گلــو وارد شــده باشــد كــه در محیــط
هــای كار ،ورود اجســام مختلــف در اعضــاء عضالنــی و چشــم از
شــایعترین مــوارد بــه شــمار مـیرود .
در مــورد اجســام خارجــی كــه بطــور ســطحی در عضلــه فــرو
رفتــه اســت ،الزم اســت بهآرامــی آن را در آورده و محــل زخــم
را پــس از شستشــو پانســمان كنیــد .لیكــن در مواقعــی كــه
اجســام در عمــق بیشــتری فــرو رفتــه و یــا در آوردن آن بــه
دلیــل عــدم امكانــات الزم ،خطــرات متعــددی میتوانــد در پــی
داشــته باشــد ،عاقالنــه تریــن راه ،رســاندن مصــدوم بــه مراكــز
درمانــی اســت.
در مــورد اجســام خارجــی در چشــم نیــز ،اشــیاء خارجی ممكن
اســت در روی كــره چشــم یــا قرنیــه بماننــد و یــا آن را ســوراخ
كــرده داخــل چشــم گردنــد .وارد شــدن كوچكتریــن شــیئی در
چشــم باعــث ناراحتــی زیــاد میگــردد .اگــر اشــیائی ماننــد
شیشــه ،فلــز ،چــوب باعــث زخمــی شــدن چشــم گردیــده و
در آن فــرو رفتــه اســت ،تنهــا راه رســاندن ســریع مصــدوم بــه
مراكــز درمانــی اســت.
در مــورد اشــیاء خــرد كــه روی پوســت داخــل پلــك قــرار
گرفتــه میتــوان آنهــا را بــا دقــت خــارج كــرد .بــرای اینــكار
مریــض بایــد از مالیــدن چشــم خــودداری كنــد .اگــر شــیئی
خارجــی در پلــك پائیــن اســت آن را بــا گوشــه دســتمال یــا
قطعــه پنبــه مرطــوب میتوانیــد خــارج نمائیــد .اگــر شــیئی
در قســمت داخلــی پلــك بــاال اســت ،در حالــی كــه بیمــار بــه
پاییــن نــگاه میكنــد ،پلــك بــاال را بــه طــرف بــاال برگردانیــد
و یــا در حالــی كــه مریــض بــه بــاال نــگاه میكنــد ،پلــك
را بــه طــرف پاییــن بكشــید تــا شــیئی خارجــی بــه وســیله
اشــك روی پلــك پاییــن آمــده و خــارج شــود .اگــر بــه ایــن
طریــق جســم از چشــم خــارج نشــد ،بــا یــك لیــوان آب ســاده،
چشــم را از طــرف گوشــه داخلــی بشــویید تــا فشــار آب شــیئی
خارجــی را بیــرون آورد .اگــر بدیــن ترتیــب نیز نتیجــه نگرفتید
بیمــار را بــه پزشــك برســانید.
اگــر مــواد شــیمیایی وارد چشــم شــده باشــد ،خطر ســوختگی،
عفونــت و كــوری ،بیمــار راتهدیــد میكنــد .در چنیــن مــواردی
پــس از شســتن چشــم بـاآب فــراوان و بانــداژ آن ،بــرای درمــان
اساســی ،مصــدوم را بــه مركــز درمانی برســانید.
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ده ماده خطرناک که
سالمتی را تهدید می کند

ده مــاده خطرنــاک در منــزل کــه حــذف یــا تغییر آن ســامتی
خانــواده شــما را تــا حــدود زیــادی تضمیــن مــی کند :
تحقیقــات نشــان داده کــه مــوادی ماننــد فرمالدئیــد  ،نیتــروژن
 ،کلرایــد متیلــن وناپتلیــن ســرطان زا هســتند واســتفاده از
آنهــا بایــد ممنــوع ویــا محــدود شــود.ترکیبات ســمی ایــن
مــواد بیمــاری هایــی ماننــد ســرطان کبد،کلیــه ومغــز وبــروز
حساســیت هــای پوســتی ومخاطــی وآســم را بــه همــراه دارنــد.
بخــش زیــادی ازایــن مــواد در طــول روز مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیرنــد وتعــدادی از آنهــا بخــش جدایــی ناپذیــر زندگــی ما
شــده اند.توصیــه مــی شــود بــرای گســترش بهداشــت عمومــی
وکاهــش هزینــه هــای در مانــی کــه هرســاله به دولــت تحمیل
مــی شــود مــوادی کــه در ذیــل نامبــرده مــی شــود حتــی
االمــکان از محیــط زندگــی حــذف شــود.
 -1خوشــبو کننــده هــای هوا:ایــن مــواد شــامل ترکیبــات
ناپتلیــن وفرمالدئیــد هســتند اســتفاده مــداوم ومســتمر ایــن
مــاده مشــکالت زیــادی رابــه همــراه دارد وباعــث بــروز بیمــاری
هــای ریــوی وآلــرژی هــای حاد مــی شــود.به گفتــه متخصصان
بایــد بــه جــای آنهــا از زنولیــت یــا دیگــر خوشــبو کننــده هــای
طبیعــی اســتفاده کنیــد.
 -2وســایل نقاشــی :رنــگ هــا وچســب هــای الســتیگی  ،رنــگ
هــای اکریلیــک وحــا ل هــا اغلــب شــامل مــواد ســرطان زا
هســتند.
 -3وســایل اتومبیــل :بیشــتر ایــن مــواد وروغــن هــا دارای مــواد
ســمی هســتند.آنها رادوراز خانــه ومحــل زندگــی خــو نگهــداری
کنید .
 -4شــمع هــا:از شــمع هــای معطــری کــه هنــگام احتــراق دوده
تولیــد مــی کننــد اجتنــاب کنیــد .تنهــا از شــمع هایی اســتفاده
کنیــد کــه از مــوم ســاخته شــده باشــند ودر تهیــه آنهــا از فتیله
نخــی اســتفاده شــده باشــد.
 -5شــامپوی فــرش وپرده:تاحدامــکان از شــوینده هــای ســاخته
شــده بــا مــواد طبیعــی اســتفاده کنیــد.
 -6خشکشــویی :در خشکشــویی لبــاس هــا از ترکیبــات پلــی
اتیلــن دار اســتفاده می شــود .درصورت اســتفاده از خشکشــویی
مطمئــن شــوید کــه از شــویند هــای دی اکســید کربــن دار یــا
جوهــر لیمــو بــه جــای مــواد پلــی اتیلــن دار اســتفاده شــده
باشــد.
 -7حشــره کــش ها:هرگــز از حشــره کــش هــای حــاوی لیندان
اســتفاده نکنید.
 -8رنــگ هــا وجــا دهنــده ها:ایــن مــواد شــیمیایی نیــز شــامل
ترکیبات ســرطان زا هســتند.
 -9مــواد ضدعفونــی کننــده :ســعی کنیــد از مــوادی اســتفاده
کنیدکــه شــامل ترکیبــات طبیعــی هســتند.
 -10مایکروویــو:از گــرم کــردن غــذا در ظــروف پالســتیکی بــا
میکروویــو جــدا ً خــوداری کنیــد.
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رسول اكرم صىل الله عليه و آله :

امام عىل عليه السالم :

يف ...؛
الصال َة و َآتَ ُوا ال َزكا َة و َقَروا الضَّ َ
ال تَز ُال اُ َّمتى ِب َخريٍ ما تَحابّوا َو اَقا ُموا َّ

اُنظُر فيام ت َُص ّل و َ َعىل ما ت َُص ّل اِن لَم يَكُن ِمن َوج ِه ِه و َ ِحلِّ ِه فَال ق َ
َبول؛

ا ّمتم همواره در خري و خوىب اند تا وقتى كه
يكديگر را دوست بدارند ،مناز را برپا دارند ،زكات بدهند
و ميهامن را گرامى بدارند...

اماىل (طوىس) ص  ،647ح 1340

نگاهی به وضعیت تولید فوالد ایران در  ۱۰ماهه نخست سال ۹۵

ایــن گــزارش از آمــار انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران اســتخراج
شــده ،رونــد تولیــد فــوالد خــام و محصــوالت فــوالدی در 10ماهــه
نخســت امســال را بررســی مــی کنــد کــه از نــکات حائز اهمیــت آن
مــی تــوان بــه رشــد  10درصــدی تولیــد فــوالد خــام ایــران نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اشــاره کرد.بــر اســاس ایــن گــزارش
بــرآورد تولیــد فــوالد خــام بــرای ســال جــاری  ۱۸.۴میلیــون تــن
مــی باشــد کــه  ۱۰درصــد از تولیــد ســال  ۹۴باالتر اســت .همچنین
بــرآورد انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد از  ۱۸میلیون تــن محصوالت
فــوالدی اعــم از تخــت و طویــل در ســال  ۹۵حکایــت دارد.گــزارش
 ۱۰ماهــه انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بیانگــر یــک نکتــه
مهــم دیگــر نیــز هســت و آن اینکــه تولیــد همــه کاالهــا در طبقــه
بنــدی فــوالد خــام و محصــوالت فــوالدی در بخــش خصوصــی طــی
ده ماهــه امســال نســبت بــه همیــن مدت در ســال  ۹۴رشــد داشــته
و تنهــا محصولــی کــه تولیــد آن در بخــش خصوصــی روند کاهشــی
داشــته ،ورق ســرد (روغنــی) بــوده اســت .عکــس همیــن قضیــه در
بخــش خصوصــی شــده وجــود دارد بــه گونــه ای کــه در ایــن بخش،
تولیــد ده ماهــه همــه محصــوالت فــوالدی بــه جــز ورق هــای ســرد
و پوشــش دار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش داشــته
اســت.بر اســاس ایــن گــزارش آماریبیشــترین رشــد تولیــد در میــان
محصــوالت فــوالدی در بــازه زمانــی  ۱۰ماهــه همچــون چنــد مــاه
اخیــر مربــوط بــه ورق گــرم در بخــش خصوصــی بــا ثبــت رشــد ۲۹
درصــدی بــوده اســت .همچنین بیشــترین کاهــش تولید در آمــار ده
ماهــه صنعــت فــوالد کشــور متعلــق بــه ســایر محصــوالت فــوالدی
(نبشــی ،ناودانــی ،ســپری و غیــره) در بخــش خصوصــی شــده مــی
با شد .
فوالد ايران جان گرفت
بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ،ایــران طــی  12ماهــه
ســال  2016میــادی 17 ،میلیــون و  895هــزار تــن فــوالد خــام
تولیــد کــرد کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال 16 ،2015
میلیــون و  146هــزار تــن بود.میــزان تولیــد آخریــن مــاه میــادی
ســال  ،2016یــک میلیــون و  521هــزار تــن بــود کــه در مقایســه
بــا رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته میــادی (یــک میلیــون و
 336هــزار تــن) 14 ،درصــد رشــد نشــان مــی دهــد .ایــران در ســال
 2016همچــون ســال  2015میــادی ،رتبــه چهاردهم تولیــد فوالد
جهانــی را کســب کرد.بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانی فــوالد66 ،

کشــور تولیــد کننــده فــوالد جهــان یــک میلیــارد و  603میلیــون و
 989هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه در مقایســه بــا آمــار
مــدت مشــابه ســال ( 2015یــک میلیــارد و  592میلیــون و 428
هــزار تــن) 73 ،صــدم درصــد رشــد نشــان مــی دهــد .چین بــا 808
میلیــون و  370هــزار تــن بــزرگ تریــن تولیــد کننــده فــوالد جهانی
در ســال گذشــته میــادی بــود .کشــورهای بــزرگ بعــدی تولیــد
کننــده فــوالد خــام بــه ترتیــب ژاپــن  104میلیــون و  722هــزار
تــن ،هنــد  95میلیــون و  618هــزار تــن ،آمریــکا  78میلیــون و 619
هــزار تــن ،روســیه 70 ،میلیــون و  800هــزار تــن و کــره جنوبــی 68
میلیــون و  567هــزار تــن بــود.
کارخانــه احیــای فــوالد نــی ریــز اســفند بــه بهره بــرداری
می رســد
تولیــد کارخانــه فــوالد نــی ریــز بــا تکنولــوژی مــدرن در مرحلــه
نخســت آهــن اســفنجی اســت کــه بــا بهــره بــرداری از آن 800
هــزار تــن بــه ظرفیــت تولید کشــور افــزوده مــی شــود.در ایــن طرح
بــا ســرمایه گــذاری  2هــزار  400میلیــارد ریالــی بــرای  200نفــر
در فــاز اول بــه طــور مســتقیم شــغل ایجــاد مــی شــود.با اتصــال
فــوالد نیریــز بــه خطــوط ریلــی دسترســی الزم بــرای تامیــن مــواد
اولیــه ایــن کارخانــه ازگلگهــر ســیرجان بــا ســهولت بیشــتری انجام
میشــود.بخش احيــاي مجتمــع فــوالد غديــر نــي ريــز اســفندماه
امســال راه انــدازي مــی شــود کــه تاثیــر بــه ســزایی در ایجــاد
اشــتغال دارد  ،بــه طــوری کــه جــذب و اســتخدام نیروهــای دیپلــم
وفــوق دیپلــم ازمنطقــه نــی ریــز و لیســانس بــه باالتــر از سراســر
اســتان فــارس  ،کــه درشــرایط برابــر همچنیــن بــاز اولویــت بــه
شهرســتان نــی ریــز خواهــد بــود.
ایران رتبه چهاردهم خود را حفظ کرد
جهــان در ســال  ۲۰۱۶نزدیــک بــه یــک میلیــارد و  ۶۰۴میلیــون
تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه رشــد  ۰.۷درصــدی نســبت بــه
ســال  ۲۰۱۵داشــته اســت.ایران در ســال  ۲۰۱۶بالــغ بــر  ۱۷میلیون
و  ۸۹۵هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه از  ۱۶میلیــون و ۱۴۶
هــزار تــن حــدود  ۱۰.۸درصــد باالتــر اســت.برزیل بیشــترین افــت
تولیــد فــوالد را در ســال  2016تجربــه کــرده اســت و رشــد تولیــد
فــوالد ایــران چش ـمگیر بــوده اســت.
بهره برداری از چند طرح در چادرملو
طــرح فــوالد چادرملــو و نــورد ســرمد ابرکــوه و نیــز طــرح احــداث
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تصفیــه خانــه فاضــاب اردکان و انتقــال آب بــه سیســتم گندلــه
ســازی و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی چادرملــو دهــه فجــر بــه بهــره
بــرداری مــی رسند.پیشــرفت فیزیکــی دو طــرح فوالدســازی و
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی  99.8درصــد و طــرح تصفیــه پســاب 92
درصــد اســت.میزان ســرمایه گــذاری در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
کــه بــرق تولیــدی آن در واحدهــای احیــا ،فــوالد ارفــع ،گندلــه
ســازی و معــدن اســتفاده خواهد شــد  13هــزار و  698میلیــارد ریال
اســت.در کارخانــه فــوالد نیــز هــزار و  205میلیــارد تومــان ســرمایه
گــذاری کردیــم.در نظــر داریــم ظرفیــت واحــد گندلــه ســازی را
از  3.4میلیــون تــن بــه  4میلیــون تــن تــا پایــان ســال برســانیم.
چادرملــو دو طــرح نــورد فــوالد هریــک بــه ظرفیــت  600هــزار
تــن و یــک طــرح گندلــه ســازی بــه ظرفیــت  4میلیــون تــن را در
دســت بررســی دارد.بــرآورد شــده در  2طــرح نــورد فــوالد جمعــا
 260میلیــارد تومــان و در طــرح گندلــه ســازی  718میلیــارد تومان
ســرمایه گــذاری شــود.
فوالد کاوه اروند افتتاح می شود
فــوالد کاوه ارونــد افتتــاح خواهــد شــد و بــا افتتــاح ایــن مجتمــع
فــوالدی ،بــرای  ۷۰۰نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد مــی شــود.ولی
الــه حیاتــی ،فرمانــدار خرمشــهر از پیشــرفت فیزیکــی  ۵۰درصــدی
احــداث فــوالد جهــان آرا خرمشــهر خبــر داد و تبدیــل شــدن
خرمشــهر بــه قطــب فــوالد کشــور را وعــده کــرد.
دو خبــر فــوالدی کــه رییــس ایمیــدرو در همایــش صنعت
فــوالد اعــام کــرد
در برنامــه ششــم قــرار اســت دولــت بــا اعمــال تعرفــه  100تومانــی
بــه ازای واردات هــر کیلــو فــوالد ،منابــع الزم را بــرای توســعه
زیرســاخت ریلــی فراهــم کنــد .وی همچنیــن از برنامهریــزی بــرای
ادغــام واحدهــای کوچــک فــوالدی در ناحیــه بندرعبــاس خبــر داد
و گفــت :هماهنگــی بــا ســهامداران ایــن شــرکتها در حــال انجــام
اســت.
توســعه ،مســایل زیرســاختی و اعتبــار؛ دغدغههــای
فــوالد شــادگان
مدیرعامــل فــوالد شــادگان گفــت :مهمتریــن موضــوع مــا بحــث
توســعه زمیــن اســت و بایــد بدانیــم کــه زمیــن موردنظــر بــرای
توســعه کارخانــه از چــه ســمتی قــرار اســت بــه کارخانــه اضافــه
شــود .تفضلــی در جلســه بررســی مســائل کارخانــه فــوالد شــادگان
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کــه در اهــواز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :همچنیــن بایــد بحــث
توســعه زمیــن و بــه تبــع آن مســاله آب ،بــرق و گاز کارخانــه نیــز
مــورد توجــه قــرار بگیــرد و در بحــث توســعهای کارخانــه لحــاظ
شــود.وی افــزود :میــزان بــرق فعلــی کارخانــه بایــد از  ۱۹۰مــگاوات،
حــدود چهــار برابــر افزایــش پیــدا کنــد و میــزان آب فعلــی کارخانــه
نیــز بایــد از  ۵۰۰متــر مکعــب در ســاعت ،حــدود چهــار برابــر شــود.
همچنیــن بــرای گاز نیــز بایــد بحــث افزایــش مدنظــر قــرار بگیــرد.
توســعه فــوالد در مناطــق ویــژه چابهــار و خلیج فــارس در
دســتور کار است
توســعه فــوالد در مناطــق جنوبــی کشــور و بــه طــور اخــص منطقــه
ویــژه بندرعبــاس و چابهــار در دســتور کار اســت و براســاس آن
بســته هــای مشــارکتی در نظــر گرفتــه شــده اســت.عبدالمجید
شــریفی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی فــوالد گفــت :در بندرعبــاس
و بــه طــور اخــص در منطقــه ویــژه اقتصــادی قصــد داریــم یــک
بســته  ۱۰میلیــون تنــی فــوالد شــکل دهیــم .شــریفی خبــر داد که
پیشــنهاداتی هــم از ســوی کشــورهای خارجــی بــرای مشــارکت در
مناطــق آزاد خلیــج فــارس و چابهــار ارائــه شــده اســت و در حــال
بررســی ایــن پیشــنهادات هســتیم.
توازن زنجیره فوالد در حال محقق شدن است
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو گفــت :تــوازن زنجیــره تولیــد صنعت
فــوالد در حــال محقــق شــدن اســت .رئیس هیــات عامل ایمیــدرو با
اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن برنامه های  4ســال اخیــر ،ایجاد
تــوازن در زنجیــره تامیــن فــوالد بــوده اســت ،گفــت :خوشــبختانه با
پیگیــری هــای انجــام شــده وزارت صنعت ،معــدن و تجــارت ،معاون
امــور معــادن و صنایــع معدنــی و ایمیــدرو طــی ایــن مــدت ،کارخانه
هــای جدیــد کنســانتره و گندلــه احــداث شــده یــا در مرحلــه راه
انــدازی اســت.وی تصریــح کــرد :بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه هــا که
شــامل پــروژه  600هــزار تنــی پرعیار ســازی ســنگ آهــن هماتیتی
جــال آبــاد 5 ،میلیــون تنــی گندلــه ســازی گل گهــر و نیــز دو
کارخانــه  5میلیــون تنــی گندلــه ســازی در ســنگان ،ایــن امــر در
حــال محقــق شــدن اســت.وی افــزود :طــوری کــه ســال آینــده بــه
ظرفیــت تولیــد  32میلیــون تــن فوالدخــام 35 ،میلیــون تــن آهــن
اســفنجی 42 ،میلیــون تــن گندلــه 50 ،میلیــون تن کنســتانتره می
رســیم کــه ایــن حاصــل تکمیــل زنجیــره فــوالد درکشــور اســت .در
بخــش هــای جانبــی از قبیــل نســوزها  ،کاتالیســت هــا و ســایر مواد
مــورد نیــاز  ،کشــور پیشــرفت هــای قابــل مالحظه ای داشــته اســت
و اکنــون نیــاز برخــی مــوارد را برطــرف مــی کنــد و نیــاز داخــل را
برطــرف مــی کند.کرباســیان بــا بیــان اینکــه صنعت فــوالد ایــران در
دهــه پنجــم خــود بــه ســر مــی بــرد و طــی ایــن ســال هــا بــه رغــم
کوشــش هــای بســیار بــه عمــل آمــده ،نبــود تــوازن ،دغدغــه ای نزد
سیاســتگذاران و کارشناســان ایــن صنعــت ایجــاد کــرده بــود ،گفت:
بــا شــروع بــه کار دولــت یازدهــم ،تــاش وافــری شــد تــا توســعه ای
متــوازن و برمبنــای مالحظــات زیرســاختی ،زیســت محیطــی تــوام
بــا مســوولیت اجتماعــی صــورت گیــرد .افــق این مســیر ،دســتیبابی
بــه ظرفیــت تولیــد  55میلیــون تــن فــوالد در افــق 1404هجــری
شمســی اســت.وی ادامــه داد :ایــن برنامــه ظرفیــت ســازی-که در
قالــب طــرح جامــع فــوالد تدویــن شــده ، -نــگاه بــه بــازار داخــل و
توجــه بــه صــادرات فــوالد را مــد نظــر قــرار داده بــه طــوری کــه هــر
ســاله نســخه بــه روز شــده آن منتشــر مــی شــود.
نیاز به  30میلیارد دالر سرمایه گذاری
کرباســیان بــا اشــاره بــه هدفگــذاری ایــران در برنامــه چشــم انــداز
 20ســاله خــود بــرای دســتیابی بــه ظرفیــت تولیــد  55میلیــون
تــن فــوالد  ،تصریــح کــرد :ایــن برنامــه قابــل تحقــق اســت و بــرای
رســیدن بــه ایــن اهــداف ،نیــاز بــه  30میلیــارد دالر ســرمایه گذاری
داریــم .در حــال حاضــر ،ظرفیــت فعلــی فــوالد خــام  27میلیــون تن
اســت کــه نیــاز بــه توســعه  28میلیــون تنــی تــا چشــم انداز اســت.
در بخــش آهــن اســفنجی نیــز ظرفیــت فعلــی  25میلیون تن اســت
و نیــاز بــه توســعه  33میلیــون تنــی دیگــر تــا چشــم انــداز داریــم.
وی ادامــه داد :در بخــش گندلــه ،ظرفیــت فعلــی  23میلیــون تــن
بــوده و نیــاز بــه توســعه  32میلیــون تنــی جدیــد تــا چشــم انــداز
داریــم .همچنیــن ،در بخــش کنســانتره ظرفیــت فعلــی  43میلیــون
تــن اســت و نیــاز بــه توســعه  43میلیــون تنــی دیگر تــا چشــم انداز
داریم.رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو افــزود :بــر اســاس برنامه ششــم
توســعه اقتصــادی ،متوســط رشــد اقتصــادی  8درصــد و متوســط
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رشــد معــدن  8.8درصــد و متوســط رشــد صنعــت  9.3درصــد
اســت .بــه گفتــه وی ،رشــد اقتصــادی کشــور در صــورت همزمانــی
بــا تخصیــص منابــع مالــی طــرح هــا ،مــی توانــد بــر تقاضــای فــوالد
در ســال  1396اثــر مثبــت گــذارد.وی ادامــه داد :ســهم تولیــد فوالد
ایــران از تولیــد خاورمیانــه  61.6درصــد اســت کــه نســبت بــه ســال
قبــل رشــد  1.8درصــدی داشــته اســت .کرباســیان گفــت :اقــدام
مهمــی کــه در ســال گذشــته انجــام شــد ،رکــورد صــادرات بیــش
از  4میلیــون تــن فــوالد بــود و ایــن رونــد در ســال جــاری نیــز بــا
میــزان بیشــتری ادامــه دارد بــه طــوری کــه طــی  10مــاه ســال
جــاری  4.4میلیــون تــن فــوالد صــادر شــده و نســبت بــه  10ماهــه
مشــابه ســال گذشــته 45 ،درصــد رشــد دارد و امیدواریــم هــدف
صــادرات  6میلیــون تنــی محقــق شــود.این در حالــی بــود کــه در
ابتــدای دولــت یازدهــم ،صــادرات فــوالد تنهــا  200هــزار تــن بــود و
طــی ایــن مــدت رقــم صــادرات رشــد چشــمگیری داشــت.
برنامه راه اندازی  3واحد آهن اسفنجی
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو دربــاره طــرح هــای اســتانی فــوالد
اذعــان داشــت :ایــن طــرح هــای فــوالدی گرچــه در شــروع بــه کار
دولــت و مدیریــت جدیــد ایمیــدرو ،چالــش هــای متعــددی را در
حــوزه هــای اجتماعــی و اقتصــادی ایجــاد کــرده بــود ،امــا تصمیــم
بــر آن شــد کــه ایــن طــرح هــا بــه ســرانجام برســد و انتظــار مردمان
آن مناطــق بــه پایــان رســد.وی ادامــه داد :خوشــبختانه بــا همــت
مدیــران ایــن ایمیــدرو و مشــارکت بخــش خصوصــی ،در آبــان
مــاه کارخانــه آهــن اســفنجی فــوالد ســفید دشــت چهــار محــال و
بختیــاری ،بــه عنــوان نخســتین کارخانــه از فوالدهــای اســتانی بــا
حضــور معــاون اول رییــس جمهــوری  -دکتــر جهانگیــری -افتتــاح
شــد و بــه ســرعت نیــز محصــول تولیــدی را در اختیــار مشــتریان
داخلــی قــرار داد.وی افــزود :اکنــون نیز نویــد راه اندازی ســه کارخانه
آهــن اســفنجی فــوالد شــادگان ،فــوالد آذربایجــان و فــوالد نــی ریــز
تــا پایــان دولــت یازدهــم ،داده مــی شــود .ایــن در شــرایطی بــود که
طــی ســه ســال منتهــی بــه ســال  92ایــن پــروژه هــا در اجــرا بــه
ســکون رســیده بودنــد امــا در دولــت یازدهم ،در مســیر ســاخت و راه
انــدازی قــرار گرفتنــد .وی خاطــر نشــان کــرد :ســایر طــرح هــا نیــز
طــی ســال آینــده در مســیر افتتــاح قــرار خواهنــد گرفــت.
مزیت های تولید فوالد در ایران
کرباســیان بــه موضــوع بــازار مصــرف بــزرگ و رو بــه رشــد منطقــه
ای و واردات  34میلیــون تنــی فــوالد کشــورهای این منطقــه را یکی
از مزیــت هــای تولیــد فــوالد در ایــران ،برشــمرد و گفــت :تولیــد
ناخالــص داخلــی منطقــه منــا  2700میلیــارد دالر ( 3.7درصــد
دنیــا) و تولیــد روزانــه نفــت منطقــه منــا  27.8میلیون بشــکه (34.7
درصــد دنیــا) اســت.وی افــزود :همچنیــن تقاضــای ســاالنه فــوالد
منطقــه منــا  71.8میلیــون تــن ( 4.8درصــد دنیــا) و تولیــد ســاالنه
فــوالد ایــن منطقــه  36.2میلیــون تــن ( 2.2درصــد دنیــا) اســت.
بــه طــوری کــه بــا توجــه بــه گاز ارزان و معــادن غنــی ،مــی تــوان
ســرمایه گــذاری خوبــی ایجــاد کرد.رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو
در زمینــه رقابــت پذیــری صنعــت فــوالد گفــت :حــدود  87درصــد
تولیــد فــوالد ایــران بــه روش احیــا مســتقیم از گاز طبیعــی تولیــد
مــی شــود و در برنامــه ششــم توســعه ،طبــق مصوبــه کمیســیون
تلفیــق ،قــرار اســت قیمــت گاز بــرای صنایــع انــرژی بــر مثــل فوالد
 90درصــد قیمــت پاییــن تریــن نــرخ قیمــت گــذاری منطقــه
خواهــد بــود و در مناطــق محــروم ایــن رقــم  %80خواهــد بــود.وی
ادامــه داد :از ایــن رو ،هزینــه تولیــد بــه روش احیــاء مســتقیم ،بــا
قیمــت تشــویقی گاز همراســتا اســت
چالش های توسعه فوالد در ایران
کرباســیان بــه فنــاوری قدیمــی صنعــت فــوالد بــه عنــوان یکــی
از چالــش هــای پیــش روی صنعــت فــوالد ایــران اشــاره کــرد و
گفــت :بهــره وری صنعــت فــوالد ایــران در مقایســه بــا رقبــا نیــاز بــه
افزایــش داشــته و در ایــن مســیر ،بــه کارگیــری فنــاوری هــای نوین
در اولویــت قــرار دارد .کشــور ایــران در مســیر حرکــت بــه ســمت
خشکســالی بــوده و ژاپنــی هــا پیشــنهاد کاهــش  40درصــد مصرف
آب را در تولیــد احیــا ارایــه داده انــد .وی افــزود :بــه عــاوه مصــرف
گاز و الکتــرود گرافیتــی نیــز مــی توانــد کاهــش یابــد و ســایز کــوره
هــای قــوس نیــز بزرگتــر شــود کــه منجــر بــه کاهــش هزینــه مــی
شــود .صنایــع پاییــن دســتی نیــاز بــه توســعه جــدی دارد.وی افزود:
چالــش دیگــر ،مــکان یابــی اســت .بــر اســاس طــرح جامــع فــوالد،
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بهتریــن مــکان توســعه در کنــار دریاهــای جنوبــی کشــور بــوده کــه
ایمیــدرو بدیــن منظــور در حــال توســعه مناطــق ویــژه در نواحــی
بندرعبــاس ،پارســیان ،چابهــار اســت پــروژه هــای بــزرگ جدیــد در
ایــن منطقــه قــرار گیرد.رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو چالش ســوم
را کمبــود زیرســاخت دانســت و خاطرنشــان کرد :کمبود زیرســاخت
بــه خصــوص در بخــش ریلــی در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی
مشــهود اســت و هزینــه تامیــن آن باالســت .از جملــه توســعه هــای
ریلــی ،اســکله  ،خطــوط انتقــال آب و نیــرو ) .در ایــن مســیر ،قــرار
اســت دولــت طــی برنامــه ششــم بــا اعمــال تعرفــه  100تومانــی بــه
ازای هــر کیلوگــرم واردات فــوالد ،منابــع الزم بــه منظــور توســعه
زیرســاخت ریلــی را فراهــم ســازد.وی ادامــه داد :افــزون بــر ایــن ،در
بخــش زیرســاخت هــا ،بــا چالــش هــای جــدی مواجــه هســتیم و با
توجــه بــه افزایــش ظرفیــت و تولیــد فــوالد و محصــوالت فــوالدی
طــی ســال هــای آینــده ،زیرســاخت هــای فعلــی جوابگــو نیســت
و از دولــت انتظــار داریــم در ایــن زمینــه حمایــت کنــد چــرا کــه
معتقدیــم زیرســاخت هــا بســتر ســاز تولیــد اســت و بــدون آن بــا
مشــکالت جــدی مواجــه خواهیــم شــد.به گفتــه کرباســیان ،چالــش
بعــدی ،مســاله صرفــه مقیــاس اســت .خصوصــی ســازی نامناســب
زنجیــره فــوالد و عــدم توجــه بــه ادغــام هــای عمــودی و افقــی و
همچنیــن صــدور مجــوز بــرای واحدهــای کوچــک مقیــاس کــه در
ســطح جهانــی توانایــی رقابــت ندارنــد .در ایــن مســیر ،شــرکت ملی
فــوالد برنامــه ای بــه منظــور ادغــام واحدهــای فوالدســازی در ناحیه
بندرعبــاس دارد کــه در حــال هماهنگــی بــا ســهامداران آنهــا اســت.
همچنیــن دولــت بایــد بــا اعمــال سیاســت هــای تشــویقی مالیاتــی،
نســبت بــه افزایــش رقابــت پذیــری فوالدســازان از طریق ادغــام آنها
اقــدام کنــد.
ماده  ۵۴قانون برنامه ششم توسعه اصالح شد
در جلســه مجلــس شــورای اســامی مــاده  54قانــون برنامــه ششــم
توســعه بــا اعمــال اصالحــات موردنظــر شــورای نگهبــان تصویــب
شــد.براین اســاس اصالحــات انجــام شــده در مــاده  54قانــون برنامــه
ششــم توســعه بــه شــرح زیــر اســت -1:عــدم حــق رای نماینــدگان
مجلــس (عضــو ناظــر) و نماینــدگان دســتگاههای غیردولتــی
(نیــروی انتظامــی) در شــورای معــادن اســتانها -2واریــز  1درصــد
از فــروش بــه خزانــه کل (بــه جــای خزانههــای اســتانی)
ســوجیتز ژاپــن ،مطالعــات فنــی و اقتصــادی« ورق فــوالد
چابهــار» را برعهــده گرفــت
شــرکت ســوجیتز ژاپــن ،مطالعــات فنــی و اقتصــادی بخــش «ورق
فــوالدی طــرح فــوالد چابهــار» را بــا امضــای تفاهمنامــه ای برعهــده
گرفت.ایــن تفاهمنامــه بیــن کنیچــی اومینــه مدیــر بخــش پــروژه
هــا و زیرســاخت هــای ســوجیتز و مهــدی کرباســیان رییــس هیــات
عامــل ایمیــدرو بــه امضــا رســید.در ایــن مراســم کــه تعــدادی از
مدیــران ایــن شــرکت ژاپنــی نیــز حضــور داشــتند ،اومینــه ،امضــای
ایــن ســند را گامــی تــازه و شــروع مرحلــه ای جدیــد از همــکاری بــا
بخــش صنایــع معدنــی ایــران عنــوان کــرد .وی جایــگاه منطقــه آزاد
چابهــار را در توســعه فــوالد مهــم ارزیابــی و تصریــح کــرد :بــا ایــن
ســند همــکاری ،مطالعــات فنــی و اقتصــادی پــروژه تولیــد ورق را
انجــام خواهیــم داد .ایــن مدیــر ســوجیتز یــادآور شــد :طــی  4دهــه
گذشــته در بخــش هــای ســنگ آهــن ،نفــت و پتروشــیمی در ایــران
فعالیــت داشــته ایــم.
نیاز به تولید  150تا  160میلیون تن سنگ آهن
نعمــت زاده خاطرنشــان کــرد :بــرای تولیــد  55میلیــون تــن فــوالد
بایــد حــدود  150تــا  160میلیــون تــن ســنگ آهــن تولیــد کنیــم.
اکنــون تولیــد ســنگ آهــن در کشــور از  62میلیــون تــن بــه 75
میلیــون تــن رســیده کــه همیــن میــزان تولیــد بــرای تامیــن نیــاز
کشــور بایــد  2برابــر شــود.وی افــزود :ظرفیــت تولیــد کنســانتره ۲۸
میلیــون تــن اســت کــه ایــن رقــم تــا پایــان امســال بــه  ۴۵میلیــون
تــن مــی رســد و رشــد  ۶۰درصــدی خواهــد داشــت.به گفتــه وی،
در ایــن مــدت ،ظرفیــت تولیــد گندلــه از  ۲۱میلیــون تــن بــه ۳۵
میلیــون تــن ،آهــن اســفنجی از  ۱۹میلیــون تــن بــه  ۲۷میلیــون
تــن ،شــمش فــوالد از  ۲۴میلیــون تــن بــه  ۳۱میلیــون تــن و
محصــوالت نــوردی از  ۳۱میلیــون تــن بــه  ۳۷میلیــون تــن رســیده
اســت.
ادامه در صفحه 32
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شماره دوم سال یکم

فــوالد
ایران

ستون دین
امام صادق علیه السالم می فرمایند:

هنگامی که وقت مناز فرا می رسد،
درهای آسامن برای باال رفنت
اعامل باز می شوند.

نگاهی به وضعیت تولید فوالد ایران در  ۱۰ماهه نخست سال ۹۵
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وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه قبــل از دولــت
یازدهــم نابســامانی از لحــاظ نامتعــادل بــودن زنجیــره تأمیــن
فــوالد و ســایر فلــزات را شــاهد بودیــم ،افــزود :در ابتــدای دولــت
یازدهــم در صــدد تکمیــل زنجیــره تأمیــن فــوالد برآمدیــم بــه
طــوری کــه ظرفیــت باالیــی در مقاطــع مختلــف فــوالدی بــرای امــر
ســرمایهگذاری دیــده شــده و در صــدد جــذب ســرمایهگذاری در
ایــن حــوزه هســتیم.وی ادامــه داد :بایــد مصــرف فــوالد را در زمینــه
هــای مختلــف از جملــه بــا افزایش ســاخت و ســاز و صنایــع افزایش
دهیم.بــه گفتــه نعمــت زاده ،بایــد روی مصــرف انــرژی در صنعــت
فــوالد کار کنیــم و در طــرح هــای جدیــد موضــوع صرفــه جویــی در
مصــرف آب ،بــرق و گاز را در نظــر بگیریــم.
جلوی واردات  1.2میلیون تن ورق فوالدی را گرفتیم
جعفــر ســرقینی در همایــش چشــم انــداز فــوالد و معــدن و بــا
نگاهــی بــه بــازار گفــت طــی  10مــاه امســال  5.5میلیــارد دالر در
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی صــادرات داشــته ایــم کــه از رشــد
 14درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته برخــوردار اســت.وی افــزود
 :از میــزان صــادرات بخــش معــدن و صنایــع معدنــی  4.5میلیــار
دالر معــادل  22میلیــون تــن مربــوط بــه بخــش صنایــع معدنــی
و  1میلیــارد دالر بــا وزن حــدود  22میلیــون تــن مربــوط بــه
مــواد معدنــی بــوده است.ســرقینی خاطرنشــان کــرد :نســبت ارزش
صــادرات بــه وزن مــواد معدنــی و صنایــع معدنــی نشــان مــی دهــد
کــه ســرمایه گــذاری در صنایــع معدنــی از ارزش افــزوده باالیــی
برخــوردار اســت.معاون معدنــی وزارت صنعــت معــدن و تجــارت
گفــت بــه هیــچ عنــوان فوالدســازان ایرانــی پاییــن تــر از قیمــت
تمــام شــده محصــول صــادر نکــرده انــد بلکــه بــا اعمــال سیاســت
هــای صحیــح تعرفــه ای توانســتیم جلــوی واردات  1.2میلیــون تــن

ورق فــوالدی را بــدون اینکــه صنایــع داخلی آســیب ببیننــد بگیریم.
بخــش خصوصــی صنعــت فــوالد در ابتــدای راه و شــرایط
گــذار اســت
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران اظهــار کــرد :اگــر بخــش
خصوصــی بــه عنــوان صنایــع پاییــن دســتی مــورد حمایــت قــرار
گیــرد بایــد بــه عــوارض آن نیــز توجه داشت.رســول خلیفه ســلطانی
در نشســت زنجیــره ارزش آهــن و فــوالد کشــور کــه صبــح امــروز در
محــل اتــاق بــازرگان ایــران برگــزار شــد ،گفــت :ســرمایهگذاری در
صنعــت فــوالد تــا ســال  1383تنهــا توســط دولــت انجــام میشــد
امــا در همــان ســال اجــازه دادنــد تــا بخــش خصوصــی بــه حــوزه
نــورد ورود پیــدا کــرده و ســرمایهگذاری کنــد .بــا ایــن اقــدام بخــش
خصوصــی توانســت بــه فوالد ســازی نیــز وارد شــود.به گفتــه خلیفه
ســلطان ،بخــش خصوصــی در صنعــت فــوالد در ابتــدای راه و در
شــرایط گــذار قــرار دارد.
راه اندازی مجدد شركت فوالد میبد پس از وقفه ای طوالنی
مديرعامــل شــركت فــوال د ميبـ د در راســتاي عمــل به سياسـتهاي
اقتصــا د مقاومتــي و ايجــا د اشــتغالزايي پايـدار از شــروع بهــره برداري
مجـ د د ايــن کارخانــه در دهــه مبــارک فجــر خبــر داد .وي گفــت :به
خواســت خداونـ د متعــال و حمايــت مســئوالن محتــرم ,پشــتيباني
و همــت ســرمايه گــذار توانمنــ د گــروه توســعه صنعتــي ماهــان
ســپاهان و پشــتکار کارکنــان شــرکت ،کارخانــه فــوال د ميبـ د پــس
از هفــت ســال توقــف ،همزمــان بــا ســالگر د پيــروزي شــکوهمند
انقــاب اســاميمج ددا راهان ـدازي خواه ـ د ش ـد.
آخرین وضعیت طرحهای هفتگانه فوالدی
طرحهــای هفــت گانــه فــوالدی کــه طبــق اعــام مدیرعامــل
ایمیــدرو بایــد تــا پایــان ســال جــاری ســه مــوردش افتتــاح میشــد
و تــا ســال آینــده همــه آنهــا بــه بهرهبــرداری میرســید ،یــک

مــوردش در ابــان امســال افتتــاح شــد و ســه طــرح آن در مــرز ۹۰
درصــد پایانــی قــرار دارنــد و ســه طــرح دیگــر نیــز بــه مــرز ۸۰
درصــد پیشــرفت فیزیکــی رســیده اســت.بر ایــن اســاس ،عــاوه
بــر فــوالد ســپید دشــت چهارمحــال و بختیــاری کــه در آبــان مــاه
امســال بــه افتتــاح رســید ،فــوالد شــادگان  ۹۲.۵۱درصــد ،فــوالد
میانــه  ۹۲.۱۰درصــد ،فــوالد نــی ریــز  ۸۷.۳۲درصــد ،فــوالد ســبزوار
 ۸۲.۸۸درصــد ،قائنــات  ۸۱.۶۵درصــد و فــوالد بافــت  ۷۸.۹درصــد
تــا بــه امــروز پیشــرفت داشــتند.
تولید  ۴۰۰هزار تنی آهن و فوالد ارفع در  ۸ماهه ۹۵
مدیرعامــل شــرکت آهــن و فــوالد ارفــع دربــاره بدهــی ایــن شــرکت
گفــت :براســاس ابــاغ قانــون رفــع موانــع تولیــد بــه بانکهــا،
شــرکت مــا نیــز مشــمول ایــن قانــون شــده و منتظــر هســتیم در
هفتههــای آینــده ایــن قــرارداد بــه مــا داده شــده و بازپرداخــت آغــاز
شــود .علیرضــا خیــاط دربــاره آخریــن وضعیــت تولیــد در شــرکت
آهــن و فــوالد ارفــع اظهــار کــرد :خوشــبختانه وضعیت تولیــد خوب
بــوده و  750هــزار تــن پیشبینــی تولیــد اســت کــه در ایــن مســیر
رو بــه حرکــت هســتیم.وی بیــان کــرد :در  8ماهــه نخســت امســال
نیــز تولیــد در آهــن و فــوالد ارفــع حــدود  440هــزار تــن بــود.
پیشرفت  ۳۰درصدی واحد فوالدسازی سرمد ابرکوه
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت صنایــع آهــن و فــوالد ســرمد ابرکــوه
بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت صنایــع آهــن و فــوالد ســرمد ابرکــوه
دارای دو واحــد فوالدســازی و نــورد اســت ،گفــت :واحــد نــورد بــا
ظرفیــت  450هــزار تــن در ســال راهانــدازی شــده و ظرفیــت عملــی
آن بــه بیــش از  500هــزار تــن نیــز خواهــد رســید .همچنیــن
احــداث واحــد فوالدســازی بــا ظرفیــت تولیــد  600هــزار تــن در
ســال  30درصــد پیشــرفت دارد و بخشــی از تجهیــزات آن هــم از
ایتالیــا تامیــن شــده اســت.

عرضه فوالد کاوه جنوب کیش در بورس با برآورد سود درسال96
مدیــر پذیــرش بــورس تهــران بــا اشــاره بــه درج نمــاد فــوالد
کاوه جنــوب کیــش میگویــد در گام اول پذیــرش و عرضــه اولیــه
فــوالد کاوه جنــوب کیــش  ۱۰درصــد از کل ســهام ایــن شــرکت
بــه زودی از ســوی بنیــاد مســتضعفان در بــازار اول بــورس ارایــه
خواهــد شــد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بنیــاد مســتضعفان بــه نقــل از ایســنا،
اســمعیل درگاهــی در نمایشــگاه بــورس ،بانــک و بیمــه ،در جمــع
خبرنــگاران گفــت ۱۰ :درصــد از ســهام شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش بــرای اولیــن بــار پــس از درج نمــاد از طریــق بــازار اول بورس
تهــران عرضــه اولیــه خواهــد شــد.
درگاهــی بــا اشــاره بــه وضعیــت شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
اضافــه کــرد :نمــاد معامالتــی ایــن شــرکت هماکنــون در تابلــوی
معامــات بــورس تهــران درج شــده و آخریــن اطالعــات آن از طریــق
شــبکه کــدال در دســترس عمــوم ســرمایهگذاران قــرار گرفتــه

اســت.
او بــا بیــان اینکــه ســهامدار عمــده ایــن شــرکت بنیــاد مســتضعفان
انقــاب اســامی اســت ،گفــت :شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش
از جملــه شــرکتهای تکنولوژیمحــور در منطقــه هرمــزگان بــوده
و از جملــه شــرکتهای فلــزی آینــدهدار در بــازار ســرمایه خواهــد
بــود و شــمش فــوالد از جملــه محصــوالت اصلی شــرکت فــوالد کاوه
جنــوب کیــش اســت.
هــادی طاهــری ،عضــو هیــأت مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش و نماینــده بنیــاد مســتضعفان در ایــن شــرکت نیــز اظهــار
کــرد :ایــن شــرکت از جملــه شــرکتهای پروژهمحــور بــوده و
بنیــاد مســتضعفان بــا ســرمایهگذاری هــزار میلیــارد تومانــی در
کنــار جــذب منابــع  ۱۶۰۰میلیــارد تومانــی تاکنــون شــاهد ۲۶۰۰
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در این شــرکت بــوده اســت .وی با
بیــان اینکــه عمــده محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت بــه بازارهــای

صادراتــی دنیــا ارســال میشــود ،گفــت :بــه دلیــل شــرایط ویــژه
کســب و کار و تــداوم آثــار تحریمهــا در کشــور نمیتــوان بــرآورد
دقیقــی از چشـمانداز اقتصــادی داشــت بــا ایــن همــه شــرکت فوالد
کاوه جنــوب کیــش در حالــی در ســال مالــی  ۹۵توانســت ســود هــر
ســهم پــس از کســر مالیــات خــود را در حــدود  ۶تومــان بــرآورد
کنــد کــه بــرای ســال مالــی  ۹۶برمبنــای صــادرات  ۷۰۰هــزار تنــی
شــمش فــوالد و یــک میلیــون  ۷۰۰هــزار تنــی آهــن اســفنجی و
ســایر محصــوالت فــوالدی  EPSبــرآوردی خــود را مبلــغ  ۱۸۴ریال
تعییــن کــرده اســت.
طاهــری بــا بیــان اینکــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از معدن
اختصاصــی ســنگآهن در منطقــه ســنگان خراســان برخــوردار
اســت ،گفــت :در عیــن حــال از طریــق شــرکت فــوالد شــرق در
منطقــه ســنگان بــه منظــور تولیــد کنســانتره و همچنیــن تولیــد
گندلــه ســنگ آهــن مجوزهــای الزم اخــذ شــده اســت.

ستون دین
امام علی علیه السالم می فرمایند:

عملی نزد خداوند محبوب
تر از مناز نیست.
راه اندازی دیگهای تولید آلومینیوم
در مجتمع آلومینیوم المهدیهرمزآل
المهــدی
آلومینیــوم
هرمــزآل بعنــوان بزرگتریــن
و مجهزتریــن مجتمع تولید
آلومینیــوم در کشــور اقــدام
بــه راه انــدازی دیگهــای
خامــوش خــود در مــدار
تولیــد نمــود .راه انــدازی هــا
در خــط  2آغــاز شــده کــه
بــا ورود تجهیــزات و مــواد
مــورد نیــاز بــه داخــل کارخانــه  ،انتظــار مــی رود تــا پایــان ســال
 220دیــگ از مجمــوع  228دیــگ خــط  2وارد مــدار تولیــد گــردد .
خــط  1راه انــدازی دیــگ هــای خامــوش خــود را آغــاز نمــوده اســت
.انتظــار مــی رود بــا افزایــش تولیــد آلومینیــوم ایــن مجموعــه صنعتی
عــاوه بــر تامیــن نیازصنایــع پایین دســتی در داخل کشــور صــادرات
خــودرا نیــز افزایــش بخشــد .آلومینیــوم المهــدی هرمــزآل بــا رایزنــی
هــای انجــام گرفته بــا شــرکتهای معتبر خارجــی از جمله شــرکتهای
 NFCو  FESTو شــرکتهای نامــی در زمینــه صنعــت در داخــل
کشــور نســبت بــه تامیــن و تجهیــز فنــاوری خــود اقــدام کرده اســت.
فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی
ستاره خلیج فارس افتتاح شد
فــاز نخســت پاالیشــگاه
میعانات گازی ســتاره خلیج
فــارس در بندرعبــاس بــا
حضــور رئیــس جمهــوری،
وزیــر نفــت ،مدیرعامــل
شــرکت ملــی پاالیــش و
پخــش فــرآوردههــای نفتی
ایــران و دیگــر مســئوالن
کشــوری و اســتان هرمزگان
در بندرعبــاس بــه طــور رســمی افتتــاح شــد .آییــن رســمی بهــره
بــرداری از تولیــد مســتمر بنزیــن در فــاز نخســت پاالیشــگاه میعانات
گازی ســتاره خلیــج فــارس ،بــا حضــور دکتــر حســن روحانــی ،رئیس
جمهــوری ،مهنــدس بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ،عبــاس کاظمــی،
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآوردههــای نفتــی
ایــران ،ســردار عبــاداهلل عبداللهــی ،فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم
االنبیــاء (ص) و مدیــران ایــن طــرح عظیــم ملــی و مســئوالن اســتان
هرمــزگان برگــزار شــد .در نخســتین فــاز از پاالیشــگاه ســتاره خلیــج
فــارس ،روزانــه  ١٢میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو  ،٤چهار و نیــم میلیون
لیتــر گازوئیــل یــورو ، ٤یــک میلیــون لیتــر نفت ســفید یــورو  ٤و یک
میلیــون و  ٣٠٠هــزار لیتــر گاز مایــع (الپــیجــی) یــورو  ٤تولیــد
مــی شــود.با بهــره بــرداری کامــل از پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس
بــا تولیــد  ٣٦میلیــون لیتــر بنزیــن بــا کیفیــت یــورو  ٤و  ، ٥تولیــد
بنزیــن در کشــور بــه بیــش از  ١٠٠میلیون لیتــر در روز خواهد رســید
کــه افــزون بــر قطــع واردات بنزیــن ،امــکان صــادرات ایــن فــرآورده و
افزایــش کیفیــت ســوخت مصرفــی داخــل نیــز فراهــم شــده و ایــران
بــه جرگــه صــادر کننــدگان بنزیــن مــی پیونــدد.
افزایش هشت برابری عملیات کانتینری در بندر شهید باهنر
مدیــر اداره بنــادر و
دریانــوردی شــهید باهنــر
از ترابــری  ۲,۳میلیــون
مســافر دریایــی در بنــادر
مرکــز هرمــزگان بــا رشــد ۴
درصــدی و جابجایــی بالــغ
بــر  ۱.۳میلیــون تــن کاال در
بنــدر شــهید باهنــر طــی نه
مــاه ســال جــاری خبــر داد.
محمــد محســنی ضمــن اعــام خبــر تخلیــه و بارگیــری  ۳هــزار و
 TEU ۲۹۸کانتینــر طــی ســال جــاری و افزایــش هشــت برابــری
ایــن عملیــات ،افــزود :از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۳ ،هــزار و ۶۸۸
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فرونــد شــناور در بنــادر شــهید باهنــر ،جاســک و تیــاب پهلــو گرفتند
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۴ ،درصــد رشــد را
نشــان مــی دهد.مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر از آمــار
عملکــرد نــه ماهــه جابجایــی کاال در ایــن بنــدر نیــز ســخن بــه میــان
آورد و گفــت :طــی مــدت یــاد شــده ،بالــغ بــر یــک میلیــون و ۳۱۰
هــزار و  ۷۶۰تــن کاالی نفتــی و غیرنفتــی در بنــدر شــهید باهنــر و
بنــادر تابعه آن در شــرق اســتان تخلیــه و بارگیری شــد.وی ادامــه داد:
از ایــن میــزان ۹۸۸ ،هــزار و  ۹۳۱تــن مربــوط بــه کاالهــای غیرنفتــی
و  ۳۲۱هــزار و  ۸۲۹تــن بــه کاالهــای نفتــی اختصــاص داشــته اســت.
محســنی تصریــح کــرد :طــی مــدت یــاد شــده ۷۴۸ ،هــزار و  ۲۶۱تن
کاالی غیــر نفتــی و  ۷۹هــزار و  ۸۲۲تــن کاالی نفتــی از ایــن بنــادر
صــادر شد.محســنی خاطرنشــان کــرد :طــی ایــن مــدت ۷۶ ،هــزار و
 ۲۲۶تــن کاالی غیــر نفتــی وارد بنــدر شــهید باهنــر و بنــادر تابعه آن
شــد.مدیر اداره بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر در پایــان از ترانزیــت
 ۴۳هــزار و  ۶۵۱تــن کاالی غیرنفتــی و  ۱۴۲تــن در بخــش نفتــی از
طریــق ایــن بنــدر طــی نــه ماهــه نخســت امســال خبــر داد.
ارزش صادرات منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
به یک میلیارد دالر رسید
حســن خلج طهرانــی ارزش
صــادرات صــورت گرفتــه
ازایــن منطقــه را درســال
94حــدود  828میلیون دالر
عنــوان و اظهــار کرد:ایــن
رقــم در ســال  95بــه بیــش
از یــک میلیــارد دالر افزایش
یافتــه اســت .وی افــزود:
از لحــاظ تنــاژ نیــز میــزان
صــادرات صــورت گرفتــه از ایــن منطقــه از  2میلیــون و 64هزارتــن
ســال  94بــه بیــش از 2میلیــون و  677هزارتــن در ســال  95رســیده
اســت .مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی
خلیــج فــارس افــزود  :میــزان تولیــدات صنایــع مســتقر درایــن منطقه
نیــز از ســه میلیــون و 784هزارتــن ســال  94بــا  13درصــد رشــد بــه
چهــار میلیــون و 275هزارتــن در ســال  95افزایــش یافتــه اســت.
ایــن مقــام مســئول در ایمیــدرو یادآورشــد :آمارهــای ارائه شــده نشــان
ازرشــد همــه جانبــه تولیــد و صــادرات و همچنیــن آهنــگ شــتابان
رو بــه پیشــرفت صنایــع مســتقر درایــن منطقــه دارد .وی یکــی از
مهمتریــن اهــداف پیــش روی مدیریــت ایــن منطقــه را ،کمــک بــه
کاهــش قیمــت تمــام شــده کاالهــای صادراتــی و درنتیجــه حداکثــر
کــردن ســود صنایــع مســتقردراین منطقــه ذکــر کــرد .وی درادامــه
بــا تشــریح دیگــر فعالیــت هــای ایــن منطقــه ابــراز داشــت :بــا ایجــاد
بســترهای الزم وتوســعه فعالیــت هــا ،میــزان تخلیــه واگن ها بوســیله
ســامانه خــودکار واگــن برگــردان ایــن منطقــه در دوماهــه ابتــدای
امســال (فروردیــن و اردیبهشــت) در مقایســه بــا مدت مشــابه پارســال
بــا چهــار هــزارو 26واگــن افزایــش بــه بیــش از 15هــزار واگــن رســیده
اســت .خلــج طهرانــی ،افزایــش آمــار تخلیــه واگــن هــای صادراتــی،
تخلیــه و بارگیــری گندلــه مــورد نیــاز صنایع فــوالدی را نشــان دهنده
توســعه فعالیــت و افزایــش تولیــد صنایــع فــوالدی مســتقر درایــن
منطقــه طــی ســال گذشــته بــه ایــن طــرف دانســت .بــه گفتــه وی
بارگیــری گندلــه بــه مقصــد  2کارخانــه احیــا فــوالد هرمــزگان و
همچنیــن احیــاء فــوالد کاوه جنــوب کیش(مســتقر در ایــن منطقــه)
در دو ماهــه ابتــدای امســال در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته
نیــز بــا 127هــزارو  423تــن افزایــش بــه 441هزارتــن رســیده اســت.
سرمايهگذاري ايران و ايتاليا در صنايع پتروشيمي
و پااليشگاهي منطقه خليجفارس
شــرکتهاي ايرانــي و ايتاليايــي در صنايع پتروشــيمي و پااليشــگاهي
و آب شــيرين کــن منطقــه ويــژه صنايــع معدنــي و فلــزي خليجفارس
ســرمايهگذاري ميکننــد .مديرعامــل شــرکت مهندســي نفــت وگاز
الوان و هيــات همــراه کــه بــه منظــور ســرمايهگذاري در زمينــه
پتروشــيمي و آب شــيرين کــن بــا مديرعامــل منطقــه ويــژه اقتصادي
صنايــع معدنــي و فلــزي خليجفــارس ســخن ميگفــت ،تصريــح
کــرد :بــا توافقــي کــه بــا ســرمايهگذار ايتاليايــي کــرده ايــم ،فنــاوري
را در اختيــار داريــم و تصميــم داريــم در دو بخــش پتروشــيمي و
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پااليشــگاهي و همچنيــن احــداث آب شــيرين کــن  50هــزار متــر
مکعبــي ،ســرمايهگذاري کنيــم .ســيد شــمسالدين مومنــي بــا
ابــراز خرســندي از وضعيــت مطلــوب منطقــه ويــژه گفــت :بــراي
ايجــاد مخــازن و ذخيرهســازي  80تــا  90هــزار مترمکعــب مــواد
پتروشــيمي در فــاز نخســت ،بــه  4تــا  5هکتــار زميــن در نزديکــي
اســکله و پااليشــگاه نيــاز داريــم .وي ادامــه داد :در فازهــاي بعــدي کــه
ظرفيــت را بــه ذخيــره يــک ميليــون مترمکعــب ميرســانيم بــه 20
هکتــار زميــن نيــاز داريــم.
افزایش چشمگیر  ۱۱۱درصدی صادرات کاال در بندر جاسک
مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر از رشــد  ۱۱۱درصــدی
صــادرات کاال در بنــدر جاســک طــی ســه ماهــه فصــل بهــار ســال
جــاری خبــر داد« .محمــد محســنی» بــا بیــان اینکــه بنــدر جاســک
یــک بنــدر چنــد منظوره اســت کــه زیر نظــر بندر شــهید باهنــر اداره
مــی شــود ،اظهــار داشــت :پــس از پیگیــری هــای فــراوان در اســتان و
مرکــز کشــور و همچنیــن ارائــه راهکارهــای عملــی بــرای رونــق بنادر
شــرق هرمــزگان ،زیرســاخت هــای مناســبی توســط ســازمان بنــادر
در ایــن منطقــه ایجــاد شــده اســت کــه در حــال حاضــر شــاهد بــه
ثمــر نشســتن ایــن تــاش هــا هســتیم .وی ادامــه داد :ایــن اقدامــات
دســتاوردهای خوبــی بــه دنبــال داشــت کــه از جملــه آن می تــوان به
رشــد  ۱۵درصــدی درآمــد بنــدر جاســک و رونــق چشــمگیر فعالیــت
هــای صادراتــی در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته اشــاره
کــرد .محســنی بــا اشــاره بــه عملکــرد قابــل قبــول بنــدر جاســک در
فصــل بهــار ســال  ۹۶خاطرنشــان کــرد :طــی ســه ماهــه امســال ،در
مجمــوع حــدود ۱۰هــزار و  ۸۰۰تــن کاال در بنــدر جاســک تخلیــه و
بارگیــری شــد .مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر با اشــاره
بــه افزایــش ۱۱۱درصــدی حجــم محمولــه هــای صادراتــی در ایــن
بنــدر گفــت :طــی ایــن مــدت ۱۰ ،هــزار و  ۵۵۶تــن کاال عمدتــا میــوه
و تــره بــار بــه خــارج از کشــور صــادر شــد کــه مقصــد اصلــی آنهــا
کشــور عمــان بــوده اســت.
افزایش  ۱۳۱درصدی ترانزیت غیر نفتی
در بنادر غرب هرمزگان
مدیــر اداره بنــادر و
دریانــوردی لنگــه ضمــن
ارایــه گزارشــی از عملکــرد
بنــادر غــرب هرمــزگان
طــی ســه مــاه نخســت
ســال جــاری ،از رشــد ۱۳۱
درصــدی ترانزیــت کاالهــای
غیــر نفتــی در ایــن بنــادر
خبــر داد«.محمــود صابری»
ضمــن اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت :در ســه ماهــه فصــل بهــار
ســال  ،۹۶در مجمــوع  ۲میلیــون و  ۶۰۴هــزار و  ۷۷۲تــن کاالی
نفتــی و غیــر نفتــی در بنــادر غــرب هرمــزگان تخلیــه و بارگیــری
شــد.وی افــزود :از مجمــوع عملیــات انجــام شــده ۴۲۷ ،هــزار و ۷۷۶
تــن مربــوط بــه کاالهــای غیــر نفتــی و دو میلیــون و  ۱۷۶هــزار و
 ۹۹۶تــن بــه کاالهــای نفتــی اختصــاص دارد.صابــری حجم صــادرات
کاالهــای غیرنفتــی از طریــق بنــادر غــرب هرمــزگان طــی فصــل بهار
را بیــش از ۱۸۷هــزار تــن اعــام کــرد و افــزود :ایــن حجــم عملیــات
در مقایســه بــا میــزان صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی طــی ســه ماهــه
نخســت ســال گذشــته ۷۶ ،درصــد افزایــش داشــته اســت.وی در
بخــش دیگــری از ســخنان خــود از ترانزیــت  ۵۱هــزار و  ۴۴۹تــن
کاالهــای غیرنفتــی در ایــن بنــادر و رشــد  ۱۳۱درصــدی آن خبــر داد.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد :همچنین طــی مدت یــاد شــده۱۹۳ ،
هــزار و  ۸۳۲تــن کاالهــای غیرنفتــی بارگیــری شــد کــه رشــد ۶۸
درصــدی در ایــن رابطه بــه ثبــت رســید.مدیر اداره بنــادر و دریانوردی
لنگــه گفــت :از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۴۳۶TEU ،کانتینــر پر
در بنــادر و دریانــوردی بندرلنگــه تخلیــه و بارگیــری شــده اســت کــه
در ایــن بخــش افزایــش  ۲۴۳درصــدی بــه ثبــت رســید.
ایــن مســئول ،ترغیــب صاحبــان کاال بــه فعالیــت کانتینــری و افزایش
خطــوط کشــتیرانی بمنظــور جابجایی کانتینــر را از جملــه مهمترین
اقدامــات صــورت گرفتــه بــه منظــور افزایــش عملکــرد کانتینــری در
ایــن بنــدر دانســت.

34
بومی
https://t.me/sksonline

بیانات رهبری
مقام معظم رهربی (مدظله العالی):
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توصیه عمومی این است که ما کار را
گسرتش بدهیم؛ به همه توصیه کنیم هر کس
هر جا هست،کار کند،کیف ّیت کار را باال بربد
حق کار را اداء کند.

شماره دوم سال یکم

سازی

در راستای نیل به خودکفایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی :

شناسایی و بومی سازی سیلندرهای فوالد سازی

اجرای پروژه های بومی سازی تجهیزات و قطعات یدکی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
همزمان با بهره برداری فاز یک فوالد سازی آغاز گردید

بــا توجــه بــه کاربــرد ســیلندرهای هیدرولیکــی و پنوماتیکــی در
فرآینــد تولیــد فــوالد بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن سیســتم هــای
انتقــال قــدرت و بــه تبــع آن تاثیــرات ناشــی از عدم عملکــرد صحیح
آن بــر میــزان توقفــات و کاهــش تولیــد ،واحــد مهندســی ســاخت و
بومــی ســازی اقدام به شناســایی و الویــت بندی قطعــات و تجهیزات
ایــن مجموعــه نمــود.در شناســایی بعمــل آمــده ی اولیــه ،تعــداد 54
ســیلندر هیدرولیکــی و پنوماتیکــی مــورد شناســایی و ارزیابــی ایــن
واحــد قــرار گرفتــه اســت ،کــه از ایــن تعــداد  4مــورد بعنــوان الویــت
اول ،بطــور کامــل دمونتــاژ و عملیــات مهندســی معکــوس بــر روی
تجهیــزات انجــام گردیــده اســت.

از جملــه ســیلندرهای مهندســی معکــوس و بومی ســازی شــده می
تــوان بــه ســیلندرهای زیر اشــاره کــرد :
ســیلندرهای پنوماتیــک قفــل پارکینــگ دامــی بــار Pneumatic ( -
) Cylinder Dummy Bar Lock
ســیلندرهای پنوماتیک هــد دبورینــگ Pneumatic Cylinder Head ( -
) Deburring
واحــد مهندســی ســاخت در راســتای بومــی ســازی ایــن تجهیــزات
اقــدام بــه شناســایی و ارزیابــی فنــی ســازندگان داخلــی نمــوده و
پــس از تعییــن ســازندگان مناســب ،بــا همــکاری و انتقــال دانــش
فنــی و تکنولــوژی ســاخت بــه ایــن ســازندگان ،ســاخت ایــن

ـز :ســیلندرهای پنوماتیــک قفــل پارکینــگ دامــی بــار Pneumatic Cylinder Dummy ( -
ـام تجهیـ
نـ
) Bar Lock
محل استفاده  :پارکینگ دامی بار
مشخصات تجهیز :

تجهیــزات را آغــاز نمــود  .همچنیــن جهــت تولیــد اســتاندارد و بــا
کیفیــت تجهیــزات ،دوره هــای بازدیــد فنــی در دســتور کار قــرار
گرفــت تــا عــاوه بــر تاکید بــر تولیــد تجهیــزات بــا کیفیت ،پروســه
تولیــد ایــن تجهیــزات را نیــز تحــت کنتــرل داشــته باشــد.
در حــال حاضــر ســاخت ایــن تجهیــزات در مراحــل پایانــی اســت
کــه پــس از ســاخت و تاییــد نهایــی توســط کارشناســان ایــن واحد،
مرحلــه تســت و آزمایــش نهایــی ایــن تجهیــزات در واحــد بهــره
بــرداری آغــاز مــی گــردد و در مرحلــه نهایــی ،ایــن واحــد اقــدام بــه
تهیــه  Final Bookتجهیــزات جهــت نگهــداری در مرکــز اســناد فنــی
خواهد نمود.

نام تجهیز :سیلندرهای پنوماتیک هد دبورینگ ) Pneumatic Cylinder Head Deburring ( -
محل استفاده :انتهای خط ریخته گری
مشخصات تجهیز :

بیانات رهبری

مقام معظم رهربی (مدظله العالی):
تولیدیعنیچه؟مقصودمفقطتولیدکاالنیست؛تولیددریک
گسرتهیوسیعبایدشعارملتباشد.تولیدکار،تولیدعلم،تولید
ثروت،تولیدمعرفت،تولیدفرصت،تولیدعزتومنزلت،تولید
کاالوتولیدانسانهایکارآمد؛اینهاهمهتولیداست.
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رهنمود
مقام معظم رهربی (مدظله العالی):
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شماره دوم سال یکم

مسابقه
عکاسی

حداقل بخشی از مناز را با توجه بخوانید؛
یعنی بدانید با چه کسی حرف میزنید و
معنای آن کلامتی که میگویید ،بدانید.

شماره دوم سال یکم

حداقل بخشی از مناز را با توجه بخوانید؛
یعنی بدانید با چه کسی حرف میزنید و
معنای آن کلامتی که میگویید ،بدانید.

ابراهیم یوسفی پور

مجتبی صالحی

مسابقهعکاسی

رهنمود
مقام معظم رهربی (مدظله العالی):

فصلنامه داخلی تابستان 1396

مسابقه
عکاسی

امین زند

محمد غالمشاپور خراجی

همزمــان بــا عیــد باســتانی نــوروز ،طــی فراخوانــی مســابقه
عکاســی بیــن همــکاران محــرم بــا موضوعــات عیــد ،ســفره
هفــت ســین ،منــاز و  . . .برگـزار شــد کــه پــس از ارســال تصاویــر
همــکاران ،منتخــب عکــس هــای ارســال شــده پــس از داوری در
ایــن گ ـزارش تصویــری چــاپ مــی گــردد.

علی عاروان

ابراهیم یوسفی پور

مجتبی صالحی

محمدامین ساالری

علی عاروان

فرهاد رمضانی

قاسم باقرزاده هامیی

علی عاروان

همکارانــی کــه تصاویــر ارســالی آنــان در ایــن گــزارش آمــده
(بــدون ترتیــب خاصــی) برنده مســابقه عکاســی نــوروز برشــمرده
مــی شــوند کــه بــه ایــن برگزیــدگان جوایــزی اعطــاء خواهــد شــد.
زمــان اعطــای جوایــز متعاقبـاً بــه برنــدگان اعــام خواهــد شــد.
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فرهاد رمضانی

مصطفیغالمشاهی

مصطفیغالمشاهی

صدیقه نادری پور
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گرافی

علل افزایش بهره وری تولید
در فوالدسازی
میانگیــن مــدت ذوب( )Power Onبــه دلیــل اســتفاده از تــوان باالتــر
ترانــس و مصــرف اکســیژن بیشــتر از ســال  94تــا  96از  80.6بــه 65.5
کاهــش پیــدا کــرده کــه باعــث مــی شــود روزانــه بیــش از  3ذوب بــه تولید
کارخانــه اضافــه شــود.میانگین تنــاژ تخلیــه از ســال  94تــا  96از 164.12
بــه  171.1افزایــش پیــدا کــرده اســت.انرژی بــرق مصرفــی کــوره قــوس
بــه علــت افزایــش مصــرف اکســیژن و افزایــش کیفیــت آهــن اســفنجی
از لحــاظ کربــن و آهــن کل و کاهــش توقفــات از  650بــه  620کیلــووات
ســاعت پرتــن رســیده اســت.
شــارژ کــوره مطابــق طراحــی مــی بایســت  80درصــد آهــن اســفنجی و
 20درصــد قراضــه باشــد .و بــا توجــه بــه غیــر اقتصــادی بــودن ایــن مقــدار
خریــد قراضــه:
در ســال اول تولیــد ( )1394درصــد شــارژ کــوره قــوس از قراضــه  9درصــد
و مابقــی اســفنجی بــوده و در ســال دوم ایــن مقــدار بــه  1.7درصــد کاهش
پیــدا کــرد .افزایــش درصــد قراضــه در ســال  2.17( 96درصــد) بــه دلیــل
اســتفاده از ضایعــات فوالدسازی(خرســک ،تــه پاتیــل ،تــه تاندیــش) و وارد
نمــودن ضایعــات بــه چرخــه ســرمایه درگــردش اســت.
مصــرف فروآلیاژهــا از ســال  95تــا  96رونــد نزولــی داشــته و از 12.82
کیلوگــرم بــر تــن بــه  12.56کیلوگــرم بــر تــن کاهــش پیــدا کــرده اســت.
افزایــش راندمــان فوالدریــزی از  83درصــد بــه  97درصــد بــه دلیــل کاهش
توقفــات اضطــراری ،تعییــن دســتورالعمل هــای الزم جهــت تنظیــم دمــا و
زمــان مناســب ارســال پاتیــل مــذاب بــه فوالدریــزی و کاهــش ضایعــات
پاتیــل و تاندیــش

رهنمود
مقام معظم رهربی (مدظله العالی):

کار که برای خدا باشد ،خستگی
ندارد و زمان بردار نیست.

علل افزایش درصد کیفیت شمش های تولید
کاهش درصد شمش های  DOOبا تهیه و اجرای
از  73درصد به  94درصد:
کاهش درصد شمش های  SGبا تهیه و اجرای
دستورالعمل های پروسه ای و سرویس و نگهداری
تجهیزاتی از قبیل قالبها و کولینگ چمبر(کارگاه آماده
سازی قالب)

دستورالعمل های پروسه ای و تغییر برنامه های اتوماسیونی
و سرویس تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیقی مورد نیاز
ماشین های برش شمش ،جهت تصحیح متراژ شمش ها
کاهش درصد شمش های  AOOبا تهیه و اجرای
دستورالعمل های الزم

علل کاهش پرتن مصرفی اقالم نسوز از  31.5کیلوگرم برتن
(با توجه به تولید  575,21تن مذاب در سال )94
به  11.5کیلوگرم برتن در سال : 96
وارد شدن شوک های حرارتی به مواد نسوز
تغییرات ایجادشده در طراحی شل کوره (باکس ها)
تغییرات اعمال شده در نقشه چیدمان نسوز کوره
افزایــش تعــداد ذوب در هــر ســکوئنس و کاهــش مصــرف
نســوز تاندیش
کنتــرل ترکیــب شــیمیایی مناســب ســرباره کــوره قوس
و کــوره پاتیلــی جهــت حصــول ســرباره پفکــی مناســب
بــرای حفاظــت بیشــتر نســوز و افزایــش عمــر؛ دراین راســتا
آزمایشــگاه کنتــرل کیفــی نتایــج آزمایــش ســرباره روزانــه
ارســالی از کــوره ،پاتیــل و تاندیــش را در اختیــار واحدهــای
تولیــدی و تکنولــوژی فنــی جهــت تنظیــم دقیــق مــواد
ســرباره ســاز قــرار مــی دهــد.
کاهش توقفات اضطراری سایت فوالدسازی و جلوگیری از

افزایــش کیفیــت آهــن اســفنجی مــورد اســتفاده در
ســال  96و نیمــه دوم ســال  95بــه دلیــل خریــد گندلــه
بــا کیفیــت ایرانــی
کنتــرل ترکیــب شــیمیایی آهــن اســفنجی ،آهــک،
دولومیــت و کک و ارائــه گــزارش بــه واحــد خریــد در صورت
انحــراف از اســتانداردهای الزم
تنظیــم سیســتم الکتــرود رگولیشــن کــوره قــوس
الکتریکــی
تغییــر در سیســتم شــارژ مــواد ســرباره ســاز و کک از
طریــق ایجــاد ریــت مناســب ورودی بــه کــوره هــا
تهیــه متریــال نســوز از ســورس های مــورد تائیــد ،تغییر
نــوع متریــال ،نــوع چیــدن و آجــرکاری مواد نســوز

فصلنامه داخلی رشک

ت فوالد کاوه جنوب کیش

رسدبیر :سعید تق یزاده
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آرمان ترقاء و سعید قاسمی
با تش
کر فراوان از آقایان ابراهیم
یو
سف
ی
پ
ور،
س
عی
دج
هان
ی ،علی حبیبی
محمد
بهداروند ،بهنام نامدار،سع
ید
م
دن
ی،
مرت
ض
ی
مر
ید
حامدسل
ی ،سعید ستودگان
طانی،فرزام بحرینی،صاد
ق
شم
س
ال
دین
ی،
عل
ی
عار
وان و علی عسگری

فصلنامه داخلی تابستان 1396
شماره دوم سال یکم

39
اینفو
گرافی

WWW.SKSCO.IR

40
https://t.me/sksonline

فصلنامه داخلی تابستان 1396
شماره دوم سال یکم

