
1
 فصلنامه داخلی  تابستان   1396

 شماره دوم  سال یکم  

WWW.SKSCO.IR

WWW.SKSCO.IR فصلنامه داخلی  تابستان  1396 شماره دوم سال یکم  

شناسایی و بومی سازی
 سیلندرهای فوالد سازی

34
اینفوگرافی اطالعات سال 1395

و سه ماهه نخست سال 1396
38و39
معرفی برندگان مسابقه عکاسی نوروز

همراه با منتخب تصاویر
36و37

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 
هیئت پذیــرش بــورس اوراق بهــادار در جلســه مــورخ 29 /95/۰۴ بــا پذیــرش ســهام شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
کیــش در بــورس اوراق بهــادار تهــران و بــا عنایــت بــه احــراز مــوارد تعییــن شــده در مصوبــه  ی مزبــور از ســوی 
آن شــرکت، از ایــن تاریــخ 1395/1۰/29 شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه عنــوان پانصــد و هفتمیــن شــرکت 
پذیرفتــه شــده در بخــش »ســاخت فلــزات اساســی«، گــروه »ســاخت آهــن و فــوالد اساســی« بــا کــد »1۰-2۰-
2۷« و نمــاد “کاوه” )KAVEH( در فهرســت نرخ هــای بــازار دوم بــورس اوراق بهــادار تهــران درج شــده اســت.

با آغاز تولید آرگون صورت گرفت؛
بهره برداری کامل از واحد اکسیژن
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 در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
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عملکرد واحد تعمیرات و نگهداری 
معاونت بهره برداری
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فروش و صادرات بیش از
97 درصد محصوالت تولیدی
فوالد کاوه جنوب کیش در سال 95

مهندس سعیدی کیا عنوان کرد:
رسیدن به رکورد تولید

 ماهیانه 78هزار تن شمش 
در فوالد کاوه جنوب کیش

مهندس اتابک، مدیرعامل 
شرکت کاوه پارس عنوان کرد:

استراتژی ها هر 4 سال 
یکبار تغییر می کند

مهندس دهاقین، مدیرعامل:
80 درصد 

تولیدمان را 
صادر می کنیم

تجلیل از فوالد 
کاوه جنوب کیش

به عنوان واحد نمونه
صنعتی هرمزگان
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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
ــالب  ــتضعفان انق ــاد مس ــادرات بنی ــه ص ــای کمیت ــی ه ــس از ارزیاب پ
اســالمی، 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 

ــه خــود اختصــاص داد. 5تابعــه بنیــاد ب
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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.

ستون دین

خـربخـرب

ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــی ات ــع معدن ــادن و صنای عضــو کمیســیون مع
ــت. ــتباهی دانس ــیار اش ــته را کار بس ــه در گذش ــام وزارتخان ادغ

ــن  ــک در جلســه ای ــوز، محمــد اتاب ــن نی ــگار مای ــزارش خبرن ــه گ ب
کمیســیون بــا انتقــاد از ایــن موضــوع کــه امــروز هیــچ فرآینــدی برای 
ــه صــورت مجــزا تعریــف نشــده  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب
اســت، اظهــار کــرد: هــر ۴ ســال یکبــار اســتراتژی ها تغییــر می کنــد 
ــری بخــش خصوصــی  ــرای تصمیم گی ــی ب ــوع بســتر ثابت ــچ ن و هی
وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل نبایــد منتظــر بــود تــا در بخش هــای 

صنعــت، معــدن و تجــارت رشــد قابــل توجهــی را شــاهد باشــیم.
ــاب  ــی انتخ ــمت بازرگان ــری را از قس ــرگاه وزی ــرد: ه ــح ک وی تصری
کردنــد قســمت صنعــت تضعیف شــده و هــرگاه این انتخــاب از بخش 
صنعــت بــوده، بازرگانــی تضعیــف شــده  اســت. در حــال حاضــر نیــز 
عمــاً وزارت بازرگانــی کار خاصــی نــدارد، ایــن در حالــی اســت کــه 
بیشــترین قســمت تحصیل کــرده دولــت در وزارت بازرگانــی مشــغول 
ــمت  ــن قس ــات را در ای ــطح تحصی ــن س ــع باالتری ــتند. در واق هس

شــاهد هســتیم امــا ایــن بخــش را کنــار گذاشــته ایم.

اتابــک ادامــه داد: مشــکل مــا مشــکل در اجرا اســت. فرآیندهــا تعریف 
نشــده و در حــال حاضــر هــم نمی تواننــد تعریــف شــوند؛ زیــرا یــک 
دوره طوالنــی بایــد زمــان صــرف شــود و اجــرای کارهــا از بیــن خواهد 

فت. ر
ــه اصــل ۴۴ داشــته  وی بیــان کــرد: امــروز اگــر بخواهیــم نگاهــی ب
باشــیم، واقعیــت آن اســت کــه وزارت اقتصــاد و دارایــی مســئولیت 
ــت  ــش دول ــن بخ ــا دولتی تری ــار دارد؛ ام ــازی را در اختی خصوصی س

ــت. ــازی اس ــازمان خصوصی س س
ــن  ــا همی ــر ب ــن اســت اگ ــر ای ــن ب ــاد م ــرد: اعتق ــح ک ــک تصری اتاب
وزارتخانــه جلــو رویــم، قطعــاً بنگاه هــای اقتصــادی و بخــش خصوصی 
شــرایط بدتــری را در ســال های پیــش رو تجربــه خواهنــد کــرد؛ زیــرا 
ــت  ــی وق ــم شــرایط وزارت بازرگان ــو حرکــت می کنی ــه جل هرچــه ب
بــه دلیــل فضــای بین المللــی بــرای دولــت حیاتی تــر می شــود، امــا 
در ســوی دیگــر اگــر ایــن دو را از یکدیگــر جــدا کنیــم صنعــت کــم   

ــد. ــد ش ــر خواه رنگ ت
ــا بیــان یــک توصیــه از ســوی اتــاق بازرگانــی ایــران  وی در ادامــه ب
پرداخــت و اظهــار کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه وضعیــت بیرونــی 

دنیــا و کشــور و همچنیــن وضعیــت اقتصــاد و بنگاه هــای اقتصــادی، 
شــرایط بیــن المللــی مــا نســبت بــه همســایگان مــا، حجــم مبادالتی 
کــه در حــال حاضــر نســبت بــه ســایر کشــورهای همســایه در کنــار 
ــت؛  ــدی دســت یاف ــن جمع بن ــه ای ــوان ب مشــکات اقتصــادی می ت
ــک  ــه ی ــی هســتیم ب ــرایط فعل ــروج اقتصــاد از ش ــان خ ــر خواه اگ

همدلــی ملــی و عمومــی در کشــور نیازمنــد هســتیم.
مهنــدس اتابــک افــزود: فکــر می کنــم دوســتانی کــه امــروز در دولــت 
ــد،  ــت آرا را بدســت آوردن ــده اند و اکثری ــردم انتخــاب ش ــوی م از س
امــروز بایــد بــه ایــن مســئله فکــر کننــد که بــرای نجــات اقتصــاد نیاز 
بــه ایجــاد همدلــی بــا همــه کســانی کــه رای نیاورده انــد داریــم. دولت 
در شــرایط فعلــی بایــد تعــداد مخالفــان رو بــه روی 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 بین المللــی 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.

مهندس اتابک، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع 

معدنی کاوه پارس و عضو کمیسیون معاون و 
صنایع اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

استراتژی ها 
هر 4 سال یکبار 
تغییر می کند
نیازمند همدلی 
در کشور هستیم

فنــاوری اطاعــات در روال کســب و کار شــرکت هــا و ســازمان هــای 
ــاز مــی کنــد. اســتفاده  ــه روز جــای خــود را بیشــتر ب بــزرگ روز ب
از ابزارهــای مرتبــط بــه فنــاوری اطاعــات آن چنــان رشــد داشــته 
ــا  ــن ابزاره ــدون ای ــر کســب و کاری ب ــه دوام و توســعه ه اســت ک
تقریبــا غیــر ممکــن اســت. تجربــه نشــان داده اســت کــه پرســنل 
ســازمانی کــه از خدمــات IT بــا کیفیــت قابــل قبــول و متناســب 
بــا نیازهــای خــود بهــره مــی برنــد، مــی تواننــد تــا 100% کارایــی 
خــود را افزایــش دهنــد. در دنیایــی کــه ســرعت فرآیندهــای کاری 
لحظــه بــه لحظــه بیشــتر شــتاب مــی گیــرد، شــرکت هایــی کــه از 
فنــاوری هــای نویــن اطاعــات بــرای همگامــی بــا ایــن حرکــت بهره 
منــد گردنــد در آینــده جایگاهــی ارزشــمند خواهنــد داشــت. ضمنــاً 
اهمیــت گــردش صحیــح اطاعــات در شــرکت  هــا و ارزش افــزوده 
ــد،  ــرای هــر شــرکت ایجــاد می کن ــر ب ــن ام ــل توجهــی کــه ای قاب
ــدو  ــه از ب ــته ک ــر آن داش ــش را ب ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
تأســیس تــا کنــون بــا بکارگیــری تجهیــزات و فناوری هــای مــدرن 

روز در زمینــه خدمــات انفورماتیــک، امــکان خدمت رســانی هــر چــه 
ــتفاده از  ــم آورد. اس ــوزه فراه ــن ح ــر را در ای ــا کیفیت ت ــر و ب بهت
فنــاوری اطاعــات )IT( در ســطوح پیشــرفته شبکه،ســخت افزاری 
و نرم افــزاری موجــب تســریع امــور شــرکت و ارائــه خدمــات نویــن و 
مــورد انتظــار پرســنل زحمتکــش شــرکت شــده و بــا حفــظ امنیــت 
ــردازش، نگهــداری و آرشــیو اطاعــات  اطاعــات و ذخیره ســازی، پ
بخش هــای مختلــف شــرکت، ســه موضــوع مهــم »امنیــت«، 
»دقــت« و »ســرعت« را در انجــام امــور در بخش هــای مختلــف بــه 

ــاند.  ــر می رس حداکث
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــن جه ــای نوی ــا و فناوری ه ــری روش ه بکارگی
  IT اهــداف بلنــد مــدت ســازمان ، بعنــوان  اولویت هــای کاری واحــد

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش منظــور گردیــده اســت.
شــبکه کامپیوتــری شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــر اســاس 
اســتانداردهای شــرکت Cisco  شــامل تجهیــزات ســخت افزاری و 
نرم افــزاری مناســب بــا مجمــوع ســرور فیزیکــی و مجــازی و ســایر 

ــور 2۴  ــده و بط ــازی ش ــی و پیاده س ــاز، طراح ــورد نی ــزات م تجهی
ســاعته در حــال پشــتیبانی جریــان اطاعــات در ســطح مجتمــع ، با 

در نظــر گرفتــن کلیــه ســطوح امنیــت اطاعــات می باشــد.
ــعه  ــازی، توس ــد فوالدس ــدازی واح ــرح راه ان ــاز ط ــا آغ ــان ب همزم
ــه روز  ــع و ب ــری مجتم ــری سراس ــبکه کامپیوت ــاخت های ش زیرس
ــر  ــود ب ــزاری موج ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــتم های س ــانی سیس رس
ــه  ــرار گرفت ــن در دســتور کار واحــد IT ق اســاس فناوری هــای نوی
اســت.می تــوان از برنامــه هــای عملیاتــی شــده بشــرح ذیــل بعنــوان 

بخشــی از توانمنــدی هــای ایــن واحــد نــام بــرد:
 ارتقــاء زیــر ســاخت مجــازی  مرکــز داده و بروزرســانی نــرم افــزاری 

و ســخت افــزاری دســتگاه هــای ذخیره ســازی
ــرم  ــامانه ن ــازی س ــاده س ــی و پی ــه نویس ــنجی، برنام ــکان س  ام
ــت  ــردی CRM جه ــزار کارب ــرم اف ــات و ن ــورت جلس ــزاری ص اف

IT ــد ــان واح ــط کارشناس ــگاهها توس ــتفاده در نمایش اس
ادامه در صفحه روبرو

ــالب  ــتضعفان انق ــاد مس ــس بنی ــا، ریی ــعیدی کی ــدس س مهن
اســالمی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران و رســانه هــای گروهی 
گفــت: بعــد از گذشــت ســه مــاه از بهره بــرداری رســمی فــاز یــک 
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش، ایــن مجموعــه در آذرمــاه95 
ــه ۷۰ هــزار تــن فــوالد و در بهمــن مــاه همیــن  ــه تولیــد ماهان ب
ســال نیــز بــه بیــش از ۷5 هــزار تــن و در تیرمــاه 1396 موفــق بــه 
تولیــد ۷8 هــزار و ۴83 تــن شــمش شــد. مهنــدس ســعیدی کیــا، 
رییــس بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی: بعــد از گذشــت ســه 
مــاه از بهره بــرداری رســمی فــاز یــک شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
ــزار  ــه ۷۰ ه ــد ماهان ــه تولی ــاه ب ــه در آذرم ــن مجموع ــش، ای کی
ــا، رییــس  ــه اســت.مهندس ســعیدی کی ــوالد دســت یافت ــن ف ت
بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی اعــالم کــرد: بعــد از گذشــت 
ــوالد کاوه  ــرکت ف ــک ش ــاز ی ــمی ف ــرداری رس ــاه از بهره ب ــه م س
ــه ۷۰  ــه تولیــد ماهان ــاه ب جنــوب کیــش، ایــن مجموعــه در آذرم
هــزار تــن فــوالد دســت یافتــه اســت. رئیــس بنیــاد مســتضعفان 
گفــت: ایــن نهــاد عمومــی کشــور فعالیــت خــود را در بخش هــای 

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 
ــن در  ــزار ت ــون و 8۰۰ ه ــک میلی ــدود ی ــه ح ــفنجی ک ــن اس آه
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.ســعیدی کیا بــا 
بیــان اینکــه در معــدن ســنگان، واحدهــای گندله ســازی در حــال 
احــداث اســت، ادامــه داد: پــروژه 6۰۰ هــزار تنــی فــوالد ارونــد تــا 
ــه  ــک کارخان ــاز ی ــد و ف ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــان امس پای
آلومینیــوم مســجد ســلیمان نیــز تــا انتهــای ســال جــاری فعالیت 
ــوالد کاوه  خــود را شــروع خواهــد کــرد.وی همچنیــن شــرکت ف
ــاد  ــه بنی ــی مجموع ــای صادرات ــی از امیده ــش را یک ــوب کی جن
مســتضعفان انقــالب اســالمی عنــوان کردند.گفتنی اســت شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش آذرمــاه را بــا ســه رکــورد پشــت ســر 
ــه  گذاشــته اســت؛ ایــن ســه رکــورد جدیــد شــامل دســتیابی ب

ــد  ــورد جدی ــن در 2۰ آذر و رک ــزار و 121 ت ــد 3 ه ــا تولی 19ذوب ب
ماهیانــه تولیــد ۷1 هــزار و 2۴۰ تــن شــمش و دســتیابی بــه رکورد 
جدیــد 6۰ هــزار تــن صــادرات شــمش بــوده اند.مهندس ســعیدی 
کیــا همچنیــن در آخریــن روزهــای دی مــاه نیــز ضمــن حضــور 
ــوالد کاوه  ــرکت ف ــازی ش ــت فوالدس ــاز نخس ــاس از ف در بندرعب
جنــوب کیــش بازدیــد کردنــد. وی ســپس بــا حضــور در مســجد 
ــد  ــذاری 35۰ واح ــم واگ ــاس در مراس ــد بندرعب ــه نایبن محل
مســکونی در بیــن مــردم ایــن محلــه حضــور یافــت کــه شــرح 
ــت  ــی اس ــی آید.گفتن ــات 1۰ و 11 م ــم در صفح ــن مراس ــل ای کام
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش آذرمــاه 1395 را بــا ســه رکورد 
پشــت ســر گذاشــته اســت؛ ایــن ســه رکــورد شــامل دســتیابی 
بــه 19ذوب بــا تولیــد 3 هــزار و 121 تــن در 2۰ آذر و رکــورد جدیــد 
ماهیانــه تولیــد ۷1 هــزار و 2۴۰ تــن شــمش و دســتیابی بــه رکورد 
جدیــد 6۰ هــزار تــن صــادرات شــمش بــوده انــد. همچنیــن تیرماه 
1396 در ایــن شــرکت بــا تولیــد ۷8 هــزار و ۴83 تــن همــراه بــود 

کــه یــک رکــورد جدیــد محســوب مــی شــود.

مهندس سعیدی کیا در نشست مطبوعاتی عنوان کرد:

رسیدن به رکورد تولید ماهیانه78هزار تن شمش در فوالد کاوه جنوب کیش

چشم انداز سازمانی پیشرو در زمینه فناوری؛

ایجاد و توسعه ساختارهای فناوری در راستاي مدرن سازی فوالد کاوه جنوب کیش
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 
ت تجهیزا

ــتای  ــی در راس ــای مصرف ــج ه ــارژ کارتری ــنجی و ش ــکان س  ام
ــا  ــه ه کاهــش هزین

 راه انــدازی واحــد تعمیــرات جهــت رفــع مشــکات ســخت افزاری 
ــین های اداری ماش

ــرات - ســاختمان  ــا ســاختمان مخاب ــوری ت  کابــل کشــی فییبرن
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،اصاح و ارتقاء تجهیزات و ســاختار شــبکه ای مســتقر 

در دفترمرکــزی تهران
 IT Business Plan تدویــن ســاختار و دســتورالعمل هــای 
IT جهــت بروزرســانی و ارتقــاء خدمــات ارزنــده ارائــه شــده در واحد

فرآیندهــای  دیاگــرام  اکتیویتــی  طراحــی  و  شــناخت،تدوین 
ــرکت  ــتقر در ش ــت مس ــات مدیری ــه اطاع ــتمهای یکپارچ سیس

ــوص  ــی الزم در خص ــات امنیت ــه اقدام ــری کلی ــناخت و بکارگی ش
Wannacry ــزار ــاج اف ــا ب ــه ب مقابل

 اســتقرار و راه انــدازی تکنولــوژی ILO در راســتای نیازمنــدی بــه 
ســطح دسترســی) Out-Band Management ( بــه 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

IT چشم انداز واحد 
 ایجــاد و توســعه ســاختارهای فنــاوری در راســتاي مــدرن ســازی 
شــرکت فــوالد کاوه بعنــوان شــرکتی پیشــرو در زمینــه امــور فناوری 

و الکترونیــک همــراه با ســند ششــم توســعه
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خــبـرخبـــر

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. 

ستون دین

ــاری،  ــال ج ــرای س ــر دارد ب ــش در نظ ــوب کی ــوالد کاوه جن ف
حداقــل 2۰ درصــد از تولیــدات خــود را بــه بیلــت هــای آلیــاژی 
اختصــاص بدهــد و چنانچــه بازخوردهــا مثبــت باشــد، براســاس 
ــا 5۰ درصــد هــم  ــن ســهم را ت ــازار ممکــن اســت ای شــرایط ب

برســاند.
ــش   ــوب کی ــوالد کاوه جن ــل ف ــن، مدیرعام ــی دهاقی ــدس عل مهن
ــش در  ــوب کی ــای کاوه جن ــت ه ــن فعالی ــن تشــریح مهمتری ضم
ســال ۹۵ بــه برنامــه هــای ایــن شــرکت فــوالدی در ســال ۹۶ اشــاره 

کــرد.
امکان صادرات 9۰درصدی داریم

ــای  ــت ه ــدای صحب ــش در ابت ــوب کی ــوالد کاوه جن ــل ف مدیرعام
خــود گفــت: فــوالد کاوه جنــوب کیــش در نخســتین ســال از زمــان 
راه انــدازی واحــد فوالدســازی خــود بــا دســتیابی بــه ظرفیــت یــک 
میلیــون و 200 هــزار تنــی موفــق شــد حــدود ۵0 تــا ۵۵ درصــد از 
ــاالی صــد میلیــون دالر در  ایــن تولیــدات خــود را صــادر کنــد و ب

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 ۹0 درصــد 

امــکان صــادرات دارد.
برنامه های کاوه جنوب برای سال 96 تشریح شد

ــال  ــای امس ــه ه ــه برنام ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن در پاس دهاقی
فــوالد کاوه جنــوب چیســت؟ پاســخ داد: در ســال ۹۶ بجــز موضــوع 
ــرکت  ــدی در ش ــورت ج ــه ص ــر ب ــوع دیگ ــد موض ــادرات، چن ص
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 200 

هــزار تــن را در برنامــه داریــم.
ــان  ــا پای ــاز دوم فوالدســازی کاوه جنــوب کیــش ت وی ادامــه داد: ف
ــت و  ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از 38 درص ــته بی ــال گذش س
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 ۹۶ و حداکثــر اوایــل ســال ۹۷ راه انــدازی شــود. بــا 
احــداث و تکیمــل ایــن واحــد، ظرفیــت کارخانــه از 1.2 میلیــون تن 

بــه 2.۴ میلیــون 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: 
ــه  ــرق و گاز مجموع ــن آب، ب ــر تامی ــا نظی در بحــث زیرســاخت ه
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.
ــره ارزش  ــل زنجی ــارس تکمی ــگ کاوه پ ــت هلدین سیاس

ــت ــن اس ــون ت ــت 1۰ میلی ــه ظرفی ــوالد ب ف
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 
ــز تشــکیل شــده و در  ــوالدی نی ــای ف ــرآوری آن، از شــرکت ه و ف
مجمــوع دیــدگاه و سیاســت ایــن هلدینــگ، تکمیــل زنجیــره ارزش 
فــوالد بــه ظرفیــت 10 میلیــون تــن اســت کــه امیــدوار هســتیم در 
افــق 1۴0۴ ایــن 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 ۶۵0 هــزار 

تــن اوایــل امســال در خرمشــهر آغــاز مــی شــود.
ــای  ــت ه ــه بیل ــد را ب ــت تولی ــد از ظرفی ــا 5۰ درص 2۰ ت

ــم ــی دهی ــاص م ــاژی اختص آلی
دهاقیــن در پاســخ بــه ســوال دربــاره ایــن مســئله کــه فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش تصمیمــی بــرای تولیــد فوالدهــای آلیــاژی دارد یــا 
ــه؟ اظهــار داشــت: زیرســاخت هــا در فــوالد کاوه جنــوب کیــش  ن
بــرای تولیــد فوالدهــای آلیــاژی تنظیم شــده و در ســال ۹۵ دو نمونه 
آلیــاژی در مجموعــه تولیــد گــردد و بــه بــازار ارســال شــد و منتظــر 
بازخوردهــا هســتیم امــا بــرای امســال پیــش بینــی شــده در ابتــدا 
20 درصــد ظرفیــت بــه تولیــد ایــن گریدهــا اختصــاص یابــد و بــه 
ــا ۵0  ــن ســهم ت ــازار ممکــن اســت ای ــرور و براســاس شــرایط ب م

درصــد هــم برســد.
ــن  ــی ای ــرد: تمام ــد ک ــوب کیــش تاکی ــوالد کاوه جن ــل ف مدیرعام
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 
20درصــد از ظرفیــت تولیــد را بــه بیلــت هــای آلیــاژی اختصــاص 
خواهیــم داد امــا چنانچــه شــرایط بــازار خــوب باشــد ایــن ظرفیــت 

بــه ۵0 درصــد افزایــش خواهــد یافــت.

موضوع : 
ــالیانه  ــادی س ــی ع ــع عموم ــات مجم ــه تصمیم خالص

ــهام ــان س صاحب
بدین وســیله بــه اطــاع می رســاند مجمــع عمومــی عــادی 
ســالیانه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش )ســهامی عام( در تاریخ 
۹۶/0۴/2۶ تشــکیل شــد. خاصــه تصمیمــات مجمع به شــرح ذیل 

می باشــد:
1( صورت هــای مالــی ســالیانه منتهــی بــه 13۹۵/12/30 شــرکت 

مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
2( سود نقدی هر سهم به مبلغ 2 ریال تصویب گردید.

ــابرس  ــی و حس ــازرس قانون ــوان ب ــی به عن ــازمان حسابرس 3( س
اصلــی و علــی البــدل شــرکت بــرای ســال مالــی 13۹۶ انتخــاب 

ــد. گردی
۵( روزنامــه   اطاعــات به عنــوان روزنامــه  کثیراالنتشــار جهــت درج 

آگهی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
ــواد 88،  ــت م ــن رعای ــن ضم ــت آراء حاضری ــا اکثری ــع ب ۶( مجم

10۷و 10۹ قانــون اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت ســهامداران 
ــخ  ــن تاری ــره از ای ــات مدی ــی هی ــاء حقوق ــوان اعض ــل را بعن ذی

ــد. انتخــاب نمودن
الف-  بنیاد مستضعفان انقاب اسامی.

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.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

صــادرات  همایــش  در  کیــش  جنــوب  کاوه  فــوالد  شــرکت 
ــاد مســتضعفان انقــاب اســامی  شــرکت های تحــت پوشــش بنی
توانســت بــا کســب رتبــه نخســت، ســه شــاخص »ارزش صــادرات«، 
»رشــد ارزش صــادرات« و »افزایــش نســبت صــادرات بــه فــروش« 
ــا  کارنامــه قبولــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ســال 13۹۵ کــه ب
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 
ــان  ــران و کارکن ــرکت و مدی ــن ش ــرد ای ــر از عملک ــل و تقدی تجلی
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 سام

ــاش  ــون ت ــال 13۹۵ مره ــاد در س ــادرات بنی ــوب ص ــد مطل رش
مســتمر مدیــران و کارکنــان شــاغل در بنیــاد مســتضعفان انقــاب 
اســامی مــی باشــد. تاش 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 
ــش مقاصــد  ــه دوم در شــاخص »افزای ــروش« و رتب ــه ف صــادرات ب
ــاد در ســال  ــی« در بیــن شــرکت هــای دارای صــادرات بنی صادرات

13۹۵، از خداونــد متعــال توفیــق روز افــزون برایتــان خواســتارم.
محمد سعیدی کیا

ــن  ــزار و 3۵8 ت ــم ۶2۴ ه ــال 13۹۵ از حج ــت در س ــی اس گفتن
ــوالد  ــن شــمش شــرکت ف محصــول تولیــدی ۶0۷ هــزار و ۵۷۶ ت
کاوه جنــوب کیــش بــه صــورت صــادرات و فــروش داخلــی عرضــه 
شــده اســت؛ بــه عبارتــی بیــش از ۹۷ درصــد محصــوالت تولیــدی 
ــه  ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــال ۹۵ در بازاره ــرکت در س ــن ش ای
ــه خــود  فــروش رســیده کــه بیــش از 82 درصــد آن را صــادرات ب
ــا  اختصــاص داده اســت.همچنین ایــن شــرکت در ســال گذشــته ب
پشــتوانه محصــوالت کیفــی موفــق بــه ایجــاد بازارهایــی مناســب در 
خاورمیانــه و شــرق دور شــد و توانســت در نخســتین ســال تولیــد 
خــود ســهمی بیــش از 110 میلیــون دالر از صــادرات کشــور را بــه 
خــود اختصــاص دهد.همچنیــن ایــن شــرکت در راســتای تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی در ســال 13۹۶ صــادرات خــود را تــا ســقف 300 

میلیــون دالر هدفگــذاری کــرده اســت.
ایــن شــرکت بــا پیش بینــی تولیــد یــک میلیــون و 380 هــزار تــن 
آهــن اســفنجی در ســال ۹۶ قصــد دارد بــا افزایــش 300 هــزار تــن 

شــمش بیلــت نســبت بــه ســال گذشــته گام بلنــدی را بــرای تولیــد 
۹00 هزارتــن شــمش در ســال ۹۶ بــردارد و صــادرات خــود را نیــز 
ــا افزایــش  از 2۹8 هزارتــن در ســال ۹۵ بــه حــدود 810 هزارتــن ب

2۴0 درصــدی برســاند. 

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 96
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ــوالد  ــرکت ف ــدن، از ش ــت و مع ــت روز صنع ــم بزرگداش در مراس
ــتان  ــی اس ــه صنعت ــد نمون ــوان واح ــه عن ــش ب ــوب کی کاوه جن

ــد. ــل ش ــال 1395 تجلی ــزگان در س هرم
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 ایــن 
مراســم و بــه پــاس تــاش هــای کارکنــان ایــن مجموعــه، تندیــس 
و لــوح تقدیــر صنعت گــر 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
ــرژی در مجلــس شــورای اســامی در مراســم  عضــو کمیســیون ان
ــزگان،  ــتان هرم ــه اس ــدن کاران نمون ــران و مع ــل از صنعتگ تجلی
ــرای حمایــت از صنایــع، تصریــح کــرد:  ــا اعــام آمادگــی خــود ب ب
گرامیداشــت ها 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 مشــکات 
ــرای  ــی ب ــر قوانین ــزود: اگ ــرادی اف ــد م ــم. احم ــان کنی ــز بی را نی
ــع تولیــد وجــود دارد مفــاد اجرایــی شــدن ایــن قوانیــن  رفــع موان
ــه  ــرای تولیدکننــدگان را ب را بایــد انجــام دهیــم و خیــال راحــت ب
ــم. وی  ــب کنی ــف را کس ــای مختل ــم و رضایت بخش ه ــود آوری وج
ــا دست نوشــته هایی  ــدو ورود ب ــرم کــه در ب ادامــه داد: از خــود متأث
اعتــراض کارکنــان یکــی از کارخانه هــای خــوب هرمــزگان کــه در 
ســال گذشــته بــه بازدیــد از آن رفتــه بــودم و ایجــاد اشــتغال کــرده 
ــود مواجــه شــدم. مــرادی بیــان کــرد: عــدم توجــه امثــال ماهــا  ب
باعــث ایــن اتفاق هــا شــده اســت و بایــد نــگاه اضافــه کــردن حتــی 
یــک شــغل را داشــته باشــیم. وی خاطرنشــان کــرد: بایــد کشــور را 

ــوش  ــام دل خ ــار و ارق ــه آم ــم و ب ــوق دهی ــرفت س ــوی پیش به س
ــی  ــان عموم ــه و در اذع ــت جامع ــوع را در واقعی ــیم و موض نباش
ببینیــم. عضــو کمیســیون انــرژی در مجلس شــورای اســامی تأکید 
کــرد: چــرا نبایــد واقعیت هــا را بســنجیم و اگــر ایــن مشــکات رفــع 
شــود هــرروز تعطیلــی یــک کارخانــه را نخواهیــم دیــد و بایــد همــه 
مســئولین بــا دیــدن واقعیت هــا تــاش کننــد و باصداقت مشــکات 
جامعــه را بــه مــردم بگوینــد.وی اضافــه کــرد: هرمــزگان یک اســتان 
اشــتغال زا اســت و مقرون به صرفــه بــودن را بــرای بســیاری از 
ــع دســت وپا  ــد موان ــص مناســب دارد و بای ــود خال ــا س ــدات ب تولی
گیــر را از بیــن برد.مــرادی گفــت: هرمــزگان آمــاده بــه راه انــدازی ۴ 
کارخانــه پتروشــیمی بــزرگ اســت و بــا آغــاز بــه کار صنایــع انــرژی 
بــر پارســیان می تــوان هــزاران اشــتغال را بــه وجــود آورد کــه بایــد 
ــگاه ویــژه ای کــرد.وی گفــت: بایــد صنایــع  ــه این گونــه طرح هــا ن ب
در شهرســتان های دیگــر هرمــزگان راه انــدازی شــود کــه از جملــه 
آن پروژه هایــی در شــرق اســتان در حــال راه انــدازی هســتند کــه بــا 
افتتــاح آن هــا بســیاری از مشــکات اشــتغال را می تــوان حــل کــرد.

ــه ملــت در ایــن  در ادامــه نماینــده مــردم شــرق هرمــزگان در خان
مراســم، افــزود: بــا تقدیــر از ســازمان صنعــت و معــدن جهــت انجــام 
فعالیت هــای تأثیرگــذار، در جمــع صنعتگــران نمی تــوان از صنعــت 

گفــت زیــرا زیــره بــه کرمــان بــردن اســت.
ذوالقدر، نماینده مردم شرق بندرعباس: 

صنایــع مشــکالت فراوانــی دارنــد کــه باید بــرای رفــع آن 
ــه کاربســت همــت جدی ب

ــه  ــان اینک ــا بی ــدر ب حجت االسام والمســلمین ســیدمصطفی ذوالق
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــود ب ــا ب ــوالد بن ــه ف ــل کارخان ــال ها قب از س
مناســب ایــن اســتان در هرمــزگان راه انــدازی شــود امــا در اصفهــان 
راه انــدازی شــد، تصریــح کــرد: بعدهــا بــه دلیــل شــرایط مناســب در 
هرمــزگان نیــز ایــن صنعــت راه انــدازی شــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
حتــی در مــورد راه انــدازی نیــروگاه قلعــه قاضــی بحــث از راه انــدازی 
آن در اصفهــان بــود کــه باهمــت مســئولین در هرمــزگان راه انــدازی 
شــد. وی بــا اشــاره بــه فعالیــت صنایع متعــدد در اســتان هرمــزگان، 
ــی  ــد به خوب ــد کــه بای ــی دارن ــع مشــکات فراوان ــن صنای ــزود: ای اف
بررســی شــود و بــرای رفــع آن همــت جــدی بــه کاربســت.نماینده 
مــردم شــرق هرمــزگان در خانــه ملــت ادامــه داد: بایــد صنایــع در 
شهرســتان های دیگــر هرمــزگان راه انــدازی شــود کــه از جملــه آن 
ــا  ــه ب ــدازی هســتند ک ــی در شــرق اســتان در حــال راه ان پروژه های
افتتــاح آن هــا بســیاری از مشــکات اشــتغال را می تــوان حــل کــرد. 
وی در پایــان گفــت: ازدواج مشــکات معیشــتی را حــل می کنــد و 
بــه بهانه هــای مالــی نبایــد در ازدواج کوتاهــی کــرد بلکــه بــا ازدواج، 

ــد. ــه زندگــی می آی برکــت ب
دکتر رئوفی، معاون استاندار: 

ــاد  ــه اقتص ــور محرک ــن موت ــدن مهم تری ــت و مع صنع
ــت ــور اس کش

ــتانداری  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــرای  ــا ب ــذاری روزه ــفه نام گ ــرد: فلس ــح ک ــز تصری ــزگان نی هرم

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن صورت گرفت؛

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

ــای  ــا و ارزش ه ــه به روزه ــرای توج ــع ب ــت و جوام ــت اس بزرگداش
آن هــا اقــدام بــه برگــزاری بزرگداشــت می کننــد و پــس از انقاب هــا 
ــامی  ــوری اس ــه در جمه ــت ک ــهود اس ــتر مش ــوع بیش ــن موض ای
ایــران نیــز ایــن مــوارد بســیار اســت.علی رئوفــی اضافــه کــرد: بخش 
صنعــت و معــدن مهم تریــن 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 داشــته اند و برجــام بیشــتر بــرای ایــن 
افــراد بــه ثمــر نشســته اســت.رئوفی افــزود: حرکــت از خــام فروشــی 
ــای  ــی جهــت تصــرف بازاره ــد محصــوالت صنعت ــه ســمت تولی ب
جهانــی بــا توجــه بــه دسترســی های هرمــزگان بــه بــازار کشــورهای 
همســایه مهم تریــن رســالت بخــش صنعــت و معــدن کشــور اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: بــا بــه روز شــدن می توانیــم تولیــد را افزایــش 
ــر  ــه بســیار مؤث ــن زمین ــاط دانشــگاه و صنعــت در ای ــم و ارتب دهی
اســت و بایــد از ظرفیــت پژوهشــی دانشــگاه ها اســتفاده کــرد و مدام 
ایــن ارتبــاط برقــرار باشــد.معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه 
منابــع اســتانداری هرمــزگان عنــوان کــرد: در دولــت دهــم 8 هــزار 
واحــد تولیــدی در هرمــزگان تعطیــل شــدند کــه در دولــت یازدهــم 

۵ هــزار واحــد مجــدداً فعــال شــدند.
ــد  ــم می گوین ــته کنی ــت گذش ــه دول ــدی ب ــر نق ــزود: اگ وی اف
فعالیــت دولــت خــود را نادیــده گرفته انــد 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 
ــه مناســبت روز صنعــت و  ــری دارد و امســال ب ــدگان برت تولیدکنن
معــدن در مراســمی کــه در پایتخــت برگــزار شــد از آن هــا تقدیــر به 
عمــل آمــد.وی خطــاب به احمــد مــردادی نماینــده مــردم هرمزگان 
در خصــوص اعتــراض کارکنــان کارخانــه ای کــه در آســتانه تعطیلــی 
قــرار داشــته اســت،  ابــراز کــرد: بــه آن کارخانــه تســهیات بانکــی 
پرداخت شــده اســت و کارکنــان آن کارخانــه بیــکار نخواهنــد شــد و 
آن کارخانــه بــه تولیــد خــود ادامــه می دهد.معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری هرمــزگان در پایــان بــا بیــان 
اینکــه مــردم بــه دیــن حاکمــان خــود هســتند، گفــت: در رســانه ها 
و در میــان مــردم می بینیــم اختافــات نماینــدگان مــا در مجلــس 
شــورای اســامی رســانه ای می شــود، نماینــدگان مــا بایــد متحــد 

باشــند و از مــا مدیــران دســتگاه های اجرایــی بخواهنــد تــا کارهــا را 
منســجم انجــام دهیــم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت: 
بــرای بیــش از 1۰ هــزار 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 آن هــا تقدیــر بــه عمــل آیــد ولــی بــه دلیــل محدودیــت ســهمیه 
تنهــا 3 نماینــده از هرمــزگان در جشــن ملــی صنعت و معــدن تقدیر 
ــه یــک هــزار واحــد  شــدند.خلیل قاســمی اظهــار کــرد: نزدیــک ب
ــت  ــال فعالی ــزگان در ح ــال هرم ــزرگ در ح ــی کوچــک و ب صنعت
هســتند و نه صــد واحــد دیگــر نیــز در حــال انتظــار صــدور مجــوز 
قــرار دارنــد واحدهــای فعالــی در زمینه هــای مختلــف در اســتان در 

حــال فعالیــت هســتند.
ــاری در  ــال ج ــر در س ــزار نف ــش از 10 ه ــرای بی ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــی هم ــر همراه ــه اگ ــم ک ــتغال کنی ــد اش ــد تولی ــزگان بای هرم
بخش هــای مرتبــط نباشــد کار بســیار ســختی است.قاســمی اضافــه 
ــد  ــم 21 درص ــت ده ــه دول ــبت ب ــم نس ــت یازده ــرد: در دول ک
ــوب  ــای خ ــته ایم و پروژه ه ــتقیم را داش ــتغال مس ــاد اش ــد ایج رش
ــوزه  ــزود: در ح ــت.وی اف ــده اس ــدت افتتاح ش ــن م ــی در ای صنعت
ــام  ــال انج ــددی در ح ــی متع ــای صنعت ــدن طرح ه ــت و مع صنع
ــه  ــل توج ــه دلی ــز ب ــرداری نی ــای بهره ب ــت پروانه ه هســتند وضعی

دولــت بــه تولیــد، وضعیــت مناســب تری پیداکــرده اســت و صــدور 
ــته اســت.رئیس  ــد افزایشــی داش ــز رون ــرداری نی ــای بهره ب پروانه ه
ــرد:  ــزگان خاطرنشــان ک ــدن و تجــارت هرم ــت، مع ــازمان صنع س
میــزان تولیــد واحدهــای صنعتــی در دولــت یازدهــم نیــز افزایــش 
ــال  ــی را در س ــادرات صنعت ــد ص ــد رش ــد رون ــته و ۷۶ درص داش
گذشــته داشــته ایم.وی تأکیــد کــرد: امــروز 21 واحــد تولیــد قیــر در 
هرمــزگان فعــال هســتند و یک شــهرک صنعتــی با ایــن موضوعیت 
ــکل  ــا مش ــی ب ــه آن کم ــواد اولی ــن م ــه در تأمی ــتیم ک را دارا هس
مواجــه هستیم.قاســمی افــزود: هماهنگــی خــوب بیــن مدیــران در 
اســتان هرمــزگان برقــرار اســت و اگــر مشــکات و موانــع رفع شــود، 
هرمــزگان از اســتانی تجــاری بــه اســتانی تولیــدی تبدیــل می شــود.

وی عنــوان کــرد: اســتفاده از ظرفیــت نظــام ســاختمان و اســتفاده از 
شهرســتان های مختلــف اســتان در برگــزاری نمایشــگاه های صنعتی 
و معدنــی در ســال گذشــته نیــز از اقدامــات ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت هرمــزگان بــوده اســت.این مقــام مســئول در پایــان گفــت: 
ســرمایه گذاران از کشــورهای مختلفــی بــه هرمــزگان آمده انــد 
ــذران  ــرمایه گ ــا س ــرد ت ــورت گی ــا ص ــا حمایت ه ــد از آن ه و بای
بیشــتری جــذب شــوند و رونــق اقتصــادی بــه وجــود آیــد.در ایــن 
مراســم همچنیــن بــا پخــش کلیپ هــای 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.

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:

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.

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:

هرکاری را شام از روی اخالص بکنید، خدا به 

آن برکت خواهد داد. هرکاری را که از روی                                             

حسابگریهای ماّدی بکنید،متزلزل است.

رهنمودرهنمود

گزارش 

خربی

گزارش 

خربی
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رسول اكرم صىل الله عليه و آله می فرمایند:

کسی که مناز را از وقتش تأخیر بیندازد، 

)فردای قیامت( به شفاعت من

 نخواهد رسید.

ستون دین
امام صادق علیه السالم می فرمایند:

هرکس مناز را سبک بشامرد، 

بشفاعت ما دست نخواهد یافت.

ستون دین

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در حاشــیه برگــزاری 
ســمپوزیوم فــوالد ۹۵- تبریــز گفــت: خوشــبختانه مشــکات بانکــی 

پــس از برجــام در حــال حــل شــدن اســت.
ــاره  ــوز درب ــن نی ــگار مای ــا خبرن ــو ب ــن در گفت وگ ــی دهاقی عل
ســمپوزیوم و نمایشــگاه فــوالد ۹۵ در تبریــز اظهار کرد: خوشــبختانه 
بازدیــد از غرفــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش خــوب بــود و بــا 

شــرکت های متفاوتــی ماقــات داشــتیم.
ــح  ــش تصری ــوب کی ــوالد کاوه جن ــت ف ــن وضعی ــاره آخری وی درب
ــه  ــاری ب ــال ج ــت در س ــش توانس ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرد: ف ک
اهــداف مشــخص شــده در حــوزه بودجــه دســت پیــدا کنــد. ســال 
۹۵، ســال اول مــا بــود و از مــرداد مــاه فوالد ســازی آغــاز شــد. البتــه 
افتتاحیــه رســمی فوالد ســازی در مهــر مــاه انجــام گرفــت. تــا بــه 
ــن  ــار ای ــد داشــته ایم. همچنیــن در کن ــن تولی ــروز ۶00 هــزار ت ام

موضــوع صــادرات 100 میلیــون دالری را نیــز شــاهد بودیــم. 
ــود  ــمی خ ــت اس ــه ظرفی ــه ب ــده کارخان ــال آین ــم در س امیدواری
یعنــی 1 میلیــون 200 هــزار تــن برســد. از ســوی دیگــر 80 درصــد 
تولیــد نیــز بــرای صــادرات در ســال آینــده هدف گــذاری شــده کــه 

امیدواریــم ایــن رقــم نیــز محقــق شــود. 
دهاقیــن بــا اشــاره بــه موضوعــات صــادرات و بازارهــای هــدف افزود: 
ــکات  ــام مش ــس از برج ــادرات پ ــوع ص ــر در موض ــال حاض در ح
بانکــی رو بــه بهبــود اســت و ایــن موضــوع بطــور کامــل در مــراودات 
میــان شــرکت های خارجــی قابــل رویــت اســت. امیدواریــم در ســال 

آینــده مشــکات بانکــی بطــور کامــل حــل شــود. 
ــان  ــز بی ــاره دامپینــگ نی ــاره موضوعــات مطــرح شــده درب وی درب
ــدارم. شــاید ایــن  کــرد: بنــده موضوعــات مطــرح شــده را قبــول ن
مســاله یــک بهانــه باشــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از آن از دولــت یک 

کشــوری امتیازهایــی دریافــت کننــد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــش ب ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــل ش مدیرعام

ــوان  ــی در حــوزه صــادرات کار آســانی نیســت، گفــت: می ت بازاریاب
عنــوان کــرد رقابــت در بازارهــای صادراتــی نوعــی جنــگ اســت. مــا 
درحــال حاضــر بــه بازارهایــی ورود پیــدا کرده ایــم کــه ایــن بازارهــا 
ــات  ــا اقدام ــود ام ــر ب ــرکت های دیگ ــا ش ــا ی ــت چینی ه در دس

ــوده اســت.  ــن بازارهــا بســیار خــوب ب صــورت گرفتــه در ای
بــه گفتــه دهاقیــن، بازارهــای صادراتــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
کیــش شــامل، جنــوب شــرق آســیا، ویتنــام، تایــوان، تایلنــد، اردن 
ــورت  ــا ص ــی در آنه ــای خوب ــه فعالیت ه ــوند ک ــزی می ش و اندون
ــر  ــا گل گه ــرکت ب ــن ش ــات ای ــاره تعام ــت. وی درب ــه اس گرفت
اظهــار کــرد: مشــکل خاصــی بــا مجموعــه گل گهــر وجــود نــدارد. 
البتــه تامیــن مــواد اولیــه مــا از طریــق شــرکت ســرمایه گذاری گل 
گهــر و چادرملــو انجــام می شــود. 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 
ــا  ــد ام ــان می ده ــه را نش ــری گندل ــن کس ــی م ــام پیش بین و ارق
ــم،  ــازاد کنســانتره هســتیم. امیدواری در آن ســوی ماجــرا شــاهد م
ایــن موضــوع از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و همچنیــن 

ایمیــدرو مدیریــت شــود. 
دهاقیــن افــزود: در ســال جــاری شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
ــیه  ــه را از روس ــرایط گندل ــل برخــی ش ــه دلی ــار ب ــا 2 ب ــا 1 ی تنه
ــه عــدم رقابت پذیــری قیمــت  ــا توجــه ب وارد کــرده اســت. البتــه ب
داخلــی بــا خارجــی، ایــن کار توجیــه اقتصــادی نــدارد امــا بــه دلیــل 
آنکــه ایــن کارخانــه نزدیــک بــه 80 درصــد محصــول خــود را صــادر 
ــن توجیــه اقتصــادی مشــاهده می شــود. البتــه ســعی  می کنــد، ای
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 خلیج فــارس 
نیــز تصریــح کــرد: منطقــه ویــژه خلیج فــارس از مزیت هــای 

بســیاری برخــوردار اســت و ســاخت ایــن کارخانــه در ایــن منطقــه 
ــه  ــن منطق ــای ای ــا و ظرفیت ه ــود مزیت ه ــل وج ــه دلی ــا ب تنه

صــورت گرفــت. 
دهاقیــن گفــت: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه قــرار گیــری کارخانــه 
در منطقــه ویــژه، تعرفه هــای گمرکــی در واردات و صــادرات 
پرداخــت نمی شــود امــا در کنــار ایــن موضــوع در زمــان احــداث این 
کارخانه هــا، تعهداتــی کــه قــرار بــود در ایجــاد زیرســاخت ها )تامیــن 
آب، بــرق، گاز و ...( ایجــاد شــود، انجــام نشــد. بــه عنــوان مثــال مــا 
ــن  ــم ای ــم. امیدواری ــرمایه گذاری کرده ای ــوزه آب س ــان در ح خودم
ــه جــای آنکــه ســرمایه گذار خــودش در  مشــکات حــل شــود و ب
بحــث زیرســاخت وارد شــود، انــرژی خــود را صــرف ســرمایه گذاری 
ــوب  ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــا ش ــه آی ــه اینک ــخ ب ــد.  وی در پاس کن
کیــش جــزو بدهــکاران بــه منطقــه  ویــژه اســت؟ اظهــار کــرد: حجم 
بدهی هــای مــا بــا تمامــی شــرکت ها بــه دلیــل بــاال بــودن مــراودات 
کاری، باعــث می شــود تــا در برخــی مــوارد بدهــکار تلقــی شــویم. 
بــه عنــوان مثــال وقتــی مصــرف بــرق مــا ماهــی 8 میلیــارد اســت، 
2 مــاه 1۶ میلیــارد تومــان می شــود، در نتیجــه می گوینــد بدهــکار 
هســتید امــا اقدامــی کــه مــا در 2 ســال گذشــته انجــام داده ایــم آن 
ــا  ــد. ب ــدا کن ــش پی ــا افزای ــته ایم حجــم بدهی ه ــه نگذاش اســت ک
توجــه بــه شــرایط رکــودی کــه صنعــت فــوالد کشــور بــا آن مواجــه 
ــا تمامــی شــرکت ها همســو بودیــم تــا بــرای آنهــا نیــز  بــود، مــا ب
مشــکلی ایجــاد نشــود. خوشــبختانه ایــن تعامــل و همــکاری بین ما 

و شــرکت ها بــه خوبــی انجــام شــده اســت. 
ــی  ــوان یک ــه عن ــش ب ــوب کی ــوالد کاوه جن ــل شــرکت ف مدیرعام
از شــرکت های تابــع بنیــاد مســتضعفان دربــاره تمایــل بــه 
ــن  ــده ای ــه بن ــرد: بل ــح ک ــی، تصری ــای مال ــازی صورت ه شفاف س
ــاب های  ــی حس ــبختانه تمام ــم و خوش ــد می کن ــوع را تایی موض

ــت.  ــفاف اس ــل ش ــور کام ــه بط ــی و بیم ــگاه دارای ــی از ن مال
ــه ظرفیــت 1 میلیــون  ــاز 2 فوالدســازی ب دهاقیــن تاکیــد کــرد: ف
200 هــزار تــن جــزو طرح هــای در دســت اجــرا اســت. تمــام انــرژی 
بنیــاد مســتضعفان و هلدینــگ صنایــع معدنــی کاوه پــارس روی این 
موضــوع متمرکــز شــده تــا در اواخــر ۹۶ یــا اوایــل ســال ۹۷ ظرفیت 
فــاز 2 فوالد ســازی افزایــش یافتــه و بــه 2 میلیــون ۴00 هــزار تــن 
برســد. در ایــن رابطــه ســرعت ایجــاد زیرســاخت ها را بــاال برده ایــم. 
بــا اجــرای ایــن طــرح نزدیــک بــه 1 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم 
مشــغول بــکار می شــوند. در حــال حاضــر تعــداد نیروهــای مشــغول 

بــکار براســاس اســتاندارد جهانــی تولیــد فوالد هســتند.

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

80 درصد تولیدمان را صادر می کنیم
اتهام دامپینگ بهانه است

خــبـرخــبـر

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.
ــا  ــدام ب ــازی )هرک ــه فوالدس ــاز جداگان ــرکت دارای 2 ف ــن ش ای
ظرفیــت یــک میلیــون و 200 هــزار تــن در ســال( اســت کــه فــاز 
نخســت ایــن فوالدســاز در مهرمــاه 13۹۵ بــه بهــره برداری رســید و 
فــاز دوم فوالدســازی ایــن شــرکت نیــز بــا پیشــرفت نزدیک بــه ۴0 

درصــد تــا پایــان 2018 بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
خبــر کــذب وجــود بحــران در صــادرات و فــروش محصــوالت ایــن 
ــم  ــال 13۹۵ از حج ــه در س ــده ک ــام ش ــرایطی اع ــرکت در ش ش
ــن  ــزار و ۵۷۶ ت ــدی ۶0۷ ه ــن محصــول تولی ــزار و 3۵8 ت ۶2۴ ه
شــمش بــه صــورت صــادرات و فــروش داخلــی عرضــه شــده اســت 
بــه عبارتــی بیــش از ۹۷ درصــد محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت 
در ســال ۹۵ در بازارهــای داخلــی و خارجــی بفروش رســیده اســت.

ــا وجــود چنیــن آمــار و ارقامــی  حــال انعــکاس چنیــن اخبــاری ب
جــای بســی ســوال دارد. بــی شــک ورود جــدی تــر صنعــت فــوالد 
ــازار  ــن ب ــا از ای ــه بازارهــای خارجــی و کاهــش ســهم رقب ــران ب ای
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 13۹۵ بحــث دمپینــگ بــرای فــوالد 
ــه ای  ــا بهان ــه تنه ــی مطــرح شــد ک ــای اروپای ــان رقب ــران از زب ای
بــود بــرای حــذف مزیــت هــای تولیــدی و رقابتــی شــرکت هــای 
فــوالد ایــران کــه البتــه راه بــه جایــی نبــرد. انتشــار ایــن نــوع اخبار 
ــه جدیــد متــال اکســپورت  و گــزارش هــای کــذب همچــون نمون
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 ۵ کیلومتــری 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 
ــاش دارد  ــن شــرکت ت ــرار داده اســت. ای ــر صــادرات ق ــی ب مبتن
بیــش از ۹0 درصــد محصــوالت خــود را صــادر کنــد و حــدود ده 
درصــد دیگــر را نیــز در داخــل کشــور عرضــه نمایــد کــه البتــه ایــن 
ــا  ــرای صــادرات خــود ب ــه ب ــرای فــروش داخلــی و ن ــه ب شــرکت ن
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 
100 میلیــون دالری خــود را طــی ســال ۹۵ بــه 300 میلیــون 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 

ند. نگیر

فروش و صادرات بیش از 97 درصد محصوالت تولیدی
فوالد کاوه جنوب کیش در سال 95
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اقتصاد مقاومتی درون زا به چه معناست؟

از دل ظرفیت های کشور می جوشد 

و متکی به امکانات خودمان است

رهنــمـود والیت
آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولتی است ؟

مردم بنیاد است، دولت محور نیست

 تحقق آن با اراده، رسمایه

و حضور مردم است

رهنــمـود والیت

مهنــدس ســعیدی کیــا، رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقاب اســامی 
ــه  ــزگان، از کارخان ــه  هرم ــفری ب ــاه در س ــر دی م ــنبه آخ چهارش
فوالدســازی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بازدیــد بــه عمــل 
ــام ســجاد  ــا حضــور در مســجد ام ــفر ب ــن س ــه ای ــد. در ادام آوردن
ــک مســکونی  ــی طــی مراســمی 3۵0 مل ــد جنوب ــه نایبن )ع( محل
ــه مــردم ایــن محلــه  ــه عنــوان هدیــه مقــام معظــم رهبــری ب را ب
ــت:  ــم گف ــن مراس ــد. وی در ای ــذار کردن ــاس واگ ــی بندرعب قدیم
ــع و  متــراژ تقریبــی اراضــی واگــذار شــده حــدود 20 هــزار مترمرب
ــت  ــدف تقوی ــا ه ــرآورد و ب ــال ب ــارد ری ــش از 80 میلی ارزش آن بی
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 

ــار  ــان و اقش ــت از محروم ــر حمای ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
ضعیــف جامعــه، گفــت: در قالــب طــرح حمایتــی اهــدای اســناد، در 
ایــن مرحلــه تعــداد 3۵0 فقــره 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 
ــی بندرعبــاس یکــی از محــات قدیمــی بندرعبــاس  نایبنــد جنوب
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 
ــه کــه از اقشــار  ــن محل ــه ســاکنان ای ــوده، واگــذاری آن ب ــه ب محل
ــاد  ــتور کار بنی ــتند، در دس ــه هس ــد جامع ــم درآم ــف و ک ضعی
مســتضعفان قــرار گرفــت.  رئیــس بنیــاد مســتضعفان نیــز در ایــن 
مراســم بیــان داشــت: طــی ســه ســال اخیــر 33 هــزار فقــره امــاک 

ــه  ــدا شــده ک ــردم اه ــه م ــاد مســتضعفان در کشــور ب توســط بنی
ــوده و ارزش آن  ــار ب ــزار و ۴00 هکت ــادل ه ــراژ آن مع ــوع مت مجم
نیــز ۴30 میلیــارد تومــان اســت.محمد ســعیدی کیــا ادامــه داد: در 
ــا کنــون 1۷ هــزار فقــره واگــذاری امــاک در  ــز ت ســال جــاری نی
کشــور داشــته ایــم و تــا پایــان ســال ایــن رقــم بــه 20 هــزار فقــره 
خواهــد رســید.وی اظهــار داشــت: در اســتان هــای مختلــف تفاهــم 
ــاد مســتضعفان امضــا شــده کــه هرســال 20  نامــه ای توســط بنی
میلیــارد تومــان برای طــرح هــای کارآفرینــی در روســتاها اختصاص 
یابــد و ســقف تســهیات هــر طــرح دو میلیــارد تومــان اســت .رئیس 
بنیــاد مســتضعفان گفــت: در هرمــزگان نیــز 12 طــرح کارآفرینــی 
روســتایی بــرای دریافــت تســهیات مصــوب شــده اســت.در قالــب 
طــرح حمایتــی اهــدای اســناد، تعــداد 3۵0 فقــره قــرارداد واگــذاری 
اراضــی محلــه نایبنــد جنوبــی بندرعبــاس بــا عنــوان هدیــه مقــام 

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

350 ملک مسکونی به ساکنان نایبند جنوبی بندرعباس واگذار شد

معظــم رهبــری توســط بنیــاد مســتضعفان بــه واجــدان شــرایط اهدا 
شد.مســاحت تقریبــی ایــن اراضــی واگــذار شــده حــدود 20 هــزار 
مترمربــع و ارزش آن بیــش از 80 میلیــارد 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.
ــناد  ــوره اس ــره ک ــزگان: گ ــه در هرم ــی فقی ــده ول نماین

ــد ــاز ش ــت ب ــی در نهای ــد جنوب ــی نایبن اهال
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 غامعلــی 
نعیــم آبــادی، بــا بیــان اینکــه ســعیدی کیــا مــرد کار و مومــن واقعی 
اســت افــزود: خداونــد نظیــر ایــن چنیــن مدیــران را در کشــور اضافه 
ــد  ــاکنین نایبن ــور س ــره ک ــردن گ ــاز ک ــرد: ب ــه ک ــد. وی اضاف کن
ــاد  ــک بنی ــا کم ــا ب ــا تنه ــی آنه ــند ملک ــوص س ــی در خص جنوب
مســتضعفان امــکان پذیــر بــوده اســت کــه امــروز شــاهد بازشــدن 
ایــن گــره از 3۵0 ســاکن ایــن محلــه هســتیم.آیت اهلل نعیــم آبــادی 
خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم محــات دیگــر شــهر بندرعبــاس نیــز 
ــا اینگونــه مشــکات روبــرو هســتند لطــف بنیــاد  کــه اهالــی آن ب
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 بی نظیــر ترین 
مســجد در تاریــخ اســام اســت کــه بــرای اتمــام آن همــت همــه 
جانبــه مســئوالن و بنیــاد مســتضعفان را طلــب می کنــد. نماینــده 
ــه عنــوان  ــه اینکــه مینــاب ب ــا اشــاره ب ــی فقیــه در هرمــزگان ب ول
دومیــن شهرســتان اســتان نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت، افــزود: 
خواســته ای 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.

ــت از  ــتمرار حمای ــتار اس ــزگان خواس ــدگان هرم نماین
ــدند ــتضعفین ش مس

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 مشــکات ایــن چنیــن 
مــردم محــات آن مرتفــع شــود. حســین هاشــمی تختــی اضافــه 
کــرد: بنیاد مســتضعفین بــا واگــذاری این 3۵0 فقــره قــرارداد اماک 
مســکونی بــه اهالــی نایبنــد جنوبــی موجــب خوشــحالی اهالــی این 

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.
ــذاری 3۵0  ــت: واگ ــز گف ــردم نی ــده م ــر نماین ــرادی دیگ ــد م احم
فقــره قــرارداد امــاک مســکونی بــه اهالــی نایبنــد جنوبــی کــه از 
ــی  ــان اهال ــادی در می ــب ش ــروز موج ــود ام ــا ب ــت های آنه خواس
ایــن محلــه شــد.وی اضافــه کــرد: خواســته ای از بنیــاد مســتضعفان 
دارم همــان طــور کــه اســتاندار هرمــزگان گفــت محــات دیگــر نیــز 
ــه  ــد ب ــا مشــکل واگــذاری مواجــه ان در بندرعبــاس هســتند کــه ب
گونــه ای بتــوان بــه اهالــی انجــا نیــز در ایــن زمینــه کمــک کــرد.

مــرادی خاطــر نشــان کــرد: در محــات اســام آبــاد  و حســین آبــاد 
هــم اماکــی وجــود دارد کــه بــه محرومیــن و مســتضعفین تعلــق 
دارد  و عــزم جهــادی طلــب میکنــد تــا مــردم ایــن محــات را بــه 

خواســته دیرینــه خــود برســاند.
ــاد  ــط بنی ــی توس ــد درمان ــزگان: دو واح ــتاندار هرم اس

ــود ــی ش ــداث م ــزگان اح ــتضعفان در هرم مس
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 3۵0 ملــک مســکونی 
ــام  ــاد مســتضعفان و از ســوی مق ــگان توســط بنی ــه صــورت رای ب
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 
ــی و بهداشــتی  ــات درمان ــد امکان ــه محــروم و فاق ــه در دو منطق ک
اســتان احــداث مــی شوند.اســتاندار هرمــزگان ادامــه داد: همچنیــن 
ــا ایــن بنیــاد در یکــی از  ــا انعقــاد تفاهــم نامــه ای ب مقــرر شــده ب
ــدازی شــود. ــز گردشــگری اه ان ــن اســتان مرک مناطــق محــروم ای

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 
ــری از  ــداد دیگ ــود و در تع ــری ش ــه کارگی ــردم ب ــه م ــت ب خدم
محــات بندرعبــاس درخواســت واگــذاری امــاک وجــود دارد کــه 

امیدواریــم بررســی و انجــام شــود.
ــت  ــگام ظرفی ــر الرك و هن ــزگان: جزای ــتاندار هرم اس

ــد ــگر دارن ــذب گردش ــراي ج ــبي ب مناس
دکتــر جاســم جــادری در نشســت بــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا 
ــه در زمینــه  ــه ظرفیــت هــاي مختلــف هرمــزگان از جمل اشــاره ب
هــاي گردشــگري و شــیاتي، عنــوان کــرد: در ایــن راســتا طرحــي 
آمــاده کــرده ایــم کــه بــا انعقــاد تفاهــم نامــه اي امکانــات توســعه 
گردشــگري در جزایــر الرک و هنــگام بــا همکاري بنیاد مســتضعفان 
ایجــاد شــود.وي ادامــه داد: ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای توســعه 
گردشــگری در ایــن دو جزیــره وجــود دارد کــه مــي تــوان بــا ایجــاد 
امکانــات مناســب گردشــگران بســیاري جــذب کــرد و موجــب ایجاد 
اشــتغال و درآمــد بــراي مــردم ایــن مناطــق شد.اســتاندار هرمــزگان 
ــه  ــه نمون ــای منطق ــرح ه ــگام ط ــر الرک و هن ــرای جزای ــزود: ب اف
ــی  ــوان کار مطالعات ــي ت ــت و م ــده اس ــاده ش ــز آم ــگری نی گردش

بیشــتري را نیــز در ایــن زمینــه انجــام داد.

ــگام را  ــر الرك و هن ــگري جزای ــعه گردش ــه توس تفاهم نام
بررســی مــی کنیــم

ــراي بررســي شــرایط  ــت: ب ــاد مســتضعفان کشــور گف ــس بنی رئی
ایــن دو جزیــره تیــم کارشناســی را اعــزام خواهیــم کــرد و تــا پایــان 
ــا  ســال جــاری کار بررســی ها انجــام می شــود.محمد ســعیدي کی
ــعه  ــه توس ــزود: تفاهم نام ــزگان، اف ــتاندار هرم ــا اس ــت ب در نشس
ــم  ــي خواهی ــز بررس ــگام را نی ــر الرک و هن ــگري در جزای گردش
کــرد و نتیجــه نهایــی آن اعــام خواهــد شــد.وي گفــت: همچنیــن 
ــراي اجــراي طرح هــای پــرورش ماهــی در  بررســی هاي موردنیــاز ب
قفــس در جزایــر هرمــز و الرک را انجــام خواهیــم داد.رئیــس بنیــاد 
مســتضعفان خاطرنشــان کــرد: در ســفر دیگری کــه در اســفندماه به 
هرمــزگان خواهیــم داشــت تــاش می کنیــم ایــن طرح هــا را نهایــي 
ــای  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــزگان ب ــتاندار هرم ــن اس کنیم.همچنی
مختلــف هرمــزگان ازجملــه درزمینــه هــاي گردشــگري و شــیاتي، 
گفــت: ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای توســعه گردشــگری در جزایر 
الرک و هنــگام وجــود دارد کــه می تــوان بــا ایجــاد امکانــات مناســب 
گردشــگران بســیاري جــذب کرد.جاســم جــادری عنــوان کــرد: در 
ــا انعقــاد تفاهم نامــه ای  ــم کــه ب ــن راســتا طرحــي آمــاده کرده ای ای
امکانــات توســعه گردشــگري در جزایــر الرک و هنــگام بــا همــکاري 
ــیار  ــت بس ــه داد: ظرفی ــود.وي ادام ــاد ش ــتضعفان ایج ــاد مس بنی
مناســبی بــرای توســعه گردشــگری در ایــن دو جزیــره وجــود دارد 
ــیاري  ــگران بس ــب گردش ــات مناس ــاد امکان ــا ایج ــوان ب ــه می ت ک
جــذب کــرد و موجــب ایجــاد اشــتغال و درآمــد بــراي مــردم ایــن 
مناطــق شد.اســتاندار هرمــزگان افــزود: بــرای جزایــر الرک و هنــگام 
ــت و  ــده اس ــز آماده ش ــگری نی ــه گردش ــه نمون ــای منطق طرح ه
می تــوان کار مطالعاتــی بیشــتري را نیــز در ایــن زمینــه انجــام داد.

اجتامعیاجتامعی
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منایشگاه خـــرب

امام صادق علیه السالم می فرمایند:

سنگهاى زیربناى اسالم سه چیز است: 

مناز، زکات و والیت که هیچ یک از آنها 

بدون دیگرى درست منى شود.

ستون دین
امام علی علیه السالم می فرمایند:

هر چیز دارای سیامست، 

سیامی دین شام مناز است.

ستون دین

بــا حضــور مهنــدس علــی دهاقیــن، مدیرعامــل شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش، معاونیــن و تعــدادی از مدیــران 
ــی از   ــه تعال ــد ب ــه تعه ــب گواهینام ــبت کس ــه مناس ب
اعضــای کارگــروه ارزیابــی تعالــی ســازمان شــرکت تجلیل 

بــه عمــل آمــد.
گفتنــی اســت شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا پیــاده ســازی 
مــدل تعالــی EFQM موفــق 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 10 بهمــن مــاه 13۹۵ طــی 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 
ــازمانی  ــی س ــه تعال ــه اظهارنام ــن مرحل ــود. در ای ــی نم خودارزیاب
توســط تیــم تعالــی ســازمان تدویــن گردیــد. بــا انجــام خودارزیابــی 
ــود ســازمان مشخص شــده  ــوت و فرصت هــای بهب ــاط ق ــی، نق تعال
ــت. ــود صــورت گرف ــای بهب ــق برنامه ه ــت تحق ــزی جه و برنامه ری

ایــن مجموعــه به منظــور دریافــت گواهینامــه تعالــی ســازمانی، در 
ــی و پیشــرفت  ــی تعال ــزه مل ــی« در جای ــه تعال ســطح » اهتمــام ب
ــرد ســازمان  ــری از عملک ــزه، تصوی ــن جای ــق قوانی ــام و مطاب ثبت ن
در قالــب مــدل تعالــی EFQM  »اظهارنامــه تعالــی« آمــاده و بــه 

دبیرخانــه جایــزه ارائــه کــرد. 
بــر ایــن اســاس دبیرخانــه جایــزه تعالــی، برنامه ریــزی الزم را جهــت 
ــدی،  ــه زمان بن ــق برنام ــی، انجــام داده و مطاب ــی تعال ــد ارزیاب فرآین
ارزیابــی تعالــی ســازمان توســط ارزیابــان تعالــی 2۶و 2۷ آبــان مــاه 

13۹۵ صــورت گرفــت. 
نتیجــه ارزیابــی تعالــی، در قالــب همایــش  توســط دبیرخانــه جایــزه 
تعالــی 10 بهمــن 13۹۵ اعــام و گواهینامــه EFQM، بــه شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش اهــدا شــد. شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
ــا  ــی ســازمانی و ب ــا اســتفاده از مــدل تعال کیــش مترصــد اســت ب
تکیــه براصــول و مفاهیــم اساســی و توجــه داشــتن بــه معیارهــاي 
ــه  ــی؛ زمین ــر و سیســتم خودارزیاب ــت کیفیــت فراگی ــی مدیری اصل

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 
ــن  ــادل بی ــاد تع ــان، ایج ــایر ذینفع ــان و س ــوع، کارکن ــاب رج ارب
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 مزایایــی همچــون خودارزیابی 
ــوي  ــاس الگ ــر اس ــان ب ــط کارکن ــف توس ــاد مختل ــازمان در ابع س
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 
ــدگاه  ــورداري از دی ــازمانی، برخ ــی س ــطح تعال ــاي س ــور ارتق منظ
سیســتماتیک و فراگیــر، مدیریــت مبتنــی بــر فرایند هاي ســازمانی، 
ــر واقعــی ازفعالیــت هــاي  ــه تصوی ــی مبتنــی برواقعیــات، ارائ ارزیاب
ــرای شــرکت  ــرون ســازمانی ب ســازمان، تبــادل تجربیــات درون و ب

بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــی بهــره وری و  گفتنــی اســت مــدل تعالــی ســازمانی و جایــزه ملّ
ــی،  ــی ســازمانی از ســال 1382 به منظــور ایجــاد فضــای رقابت تعال
تعییــن نقــاط قــوت و فرصت هــای بهبــودو انتقــال تجربیــات 
ــدازی شــده اســت. بســیاری از  ــران راه ان ــق در ای ــازمان های موف س
ــی  ــراء خودارزیاب ــا اج ــته اند ب ــی توانس ــازمان های ایران ــران س مدی
تعالــی از طریــق مــدل تعالــی ســازمانی، روش هــای نویــن مدیریتــی 
ــزه  ــی جای ــوب اصل ــایی نمایند.چارچ ــود را شناس ــازمان خ را در س
ــت.  ــازمانی EFQM اس ــی س ــدل تعال ــازمانی، م ــی س ــی تعال مل
ــوان  ــی ســازمانی،  تحــت عن ــزه تعال ــن ویرایــش الگــوی جای آخری
الگــوی تعالــی ســازمانی ویرایــش ســال ۹3 از تجــارب جوایــز تعالــی 
ســال های قبــل و مــدل تعالــی  EFQM2013 الگوبــرداری شــده 

اســت.
بــا به کارگیــری مــدل تعالــی ســازمانی در فرآینــد خودارزیابــی تعالی 
، نقــاط قــوت و زمینه هــای قابل بهبــود شناسایی شــده و برنامه هــای 
و  کلیــه ســازمان ها  برنامه ریــزی می شــود.  و  تعییــن  بهبــود 
شــرکت های ایرانــی می تواننــد در بخش هــای مختلــف اعــم از 
ســاخت و تولیــد، خدمــات، ســامت، آمــوزش و بخــش عمومــی در 

فرآینــد جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی حضــور یابنــد.
ــی  ــره وری و تعال ــی به ــزه مل ــام جای ــل ن ــته قب ــالهای گذش در س

ــوده اســت. ــازمانی تغییرنم ــی س ــی تعال ــزه مل ــه جای ــازمانی ب س

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

نمایشــگاه بیــن المللــي و نوزدهمیــن ســمپوزیوم فوالد تبریز امســال 
بــا حضــور شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در کنار 1۵۶ شــرکت 
ــزرگ داخلــی و ۷0 شــرکت معتبــر خارجــی از کشــورهای هنــد  ب
اتریــش ایتالیــا تایــوان چیــن کــره و چنــد کشــور دیگر در نمایشــگاه 

بیــن المللــی تبریــز افتتاح شــد.
ــد؛  ــزار ش ــز برگ ــفندماه در تبری ــه 10 و 11 اس ــگاه ک ــن نمایش ای
ــدی  ــا و توانمن ــی ظرفیته ــت معرف ــی را جه ــیار بزرگ ــت بس فرص

هــای صنعتــی و معدنــی پیــش روی صاحبــان صنایــع معــادن بویژه 
ــن  ــرار داده اســت. نوزدهمی ــی ق ــی و خارج ــزاران داخل ــرمایه گ س
همایــش محققــان، اســتادان، مدیــران و کارشناســان صنعــت فــوالد 
کشــور نیــز تحــت عنــوان ســمپوزیوم فــوالد ۹۵ همزمــان 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 
ــن برگــزار شــد. مهنــدس دهاقیــن مدیرعامــل، مهنــدس  و مدعوی
ــاون  ــازان مع ــدس ممت ــرداری و مهن ــره ب ــاون به ــی زاده مع حزبای
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.

رشد تولید فوالد
در بخش خصوصی ایران

ــرخ رشــد تولیــد فــوالد در واحدهــای  در دو مــاه اول ســال 13۹۶ ن
خصوصــی فوالدســازی بیــش از واحدهــای دولتــی بــود و ایــن نشــان 
از تــاش فوالدســازان خصوصــی بــرای افزایــش سهمشــان در بــازار 
فــوالد ایــران دارد.در ســال های اخیــر در مــورد ضــرورت خصوصــی 
ســازی در ایــران و کاهــش ســهم دولــت در فعالیت هــای اقتصــادی 
و صنعتــی مطالــب زیــادی بیــان شــد ولــی در جریــان تحریم هــای 
ــرای فعالیــت نداشــت  ــادی ب ــوان زی اقتصــادی بخــش خصوصــی ت

ــرد. در  ــت ب ــی در کشــور روی دوش دول و بازهــم تمامــی فشــار مال
ــهم  ــی س ــای صنعت ــی در فعالیت ه ــش خصوص ــه بخ ــی ک صورت
بیشــتری داشــته باشــد فضــای اقتصــاد رقابتی تــر می شــود 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 تاشــی بــرای افزایش 
اســتاندارهای کاالهــای تولیــدی وجــود نخواهــد داشــت و مــردم هــم 
مجبــور بــه اســتفاده از همــان کاالیــی هســتند کــه در بــازار وجــود 
ــای  ــم دارای واحده ــوالد ه ــت ف ــی ندارند.صنع ــق انتخاب دارد و ح
تولیــدی دولتــی و کارخانــه هــای فوالدســازی خصوصــی اســت و در 
ــای  ــد در واحده ــش حجــم تولی ــورد افزای ــته در م ــال های گذش س
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 
ــای  ــدا کند.بررســی آماره ــی پی ــل توجه ــش قاب ــران افزای ــوالد ای ف
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 13۹۶ نــرخ رشــد تولیــد فــوالد در واحدهــای فوالدســازی 
خصوصــی  بیشــتر از نــرخ رشــد تولیــد در واحدهــای دولتــی بــود. 

 حضور پر رنگ فوالد کاوه جنوب کیش
در شانزدهمین نمایشگاه و سپموزیوم بین المللی فوالد 95- تبریز



15
 فصلنامه داخلی  تابستان   1396

 شماره دوم  سال یکم  

WWW.SKSCO.IR

14
 فصلنامه داخلی  تابستان   1396

 شماره دوم  سال یکم  

https://t.me/sksonline

امام علی علیه السالم می فرمایند:

مناز قلعه و دژ محکمی است که منازگزار 

را از حمالت شیطان نگاه می دارد

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

جایگاه مناز در دین، مانند 

جایگاه رس در بدن است.

ستون دین

ــن همایــش چشــم  ــوب کیــش در هفتمی ــوالد کاوه جن شــرکت ف
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 نعمــت زاده وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه ایــران 
رتبــه شــانزدهم در حــوزه فــوالد را در جهــان کســب کــرده گفــت: 
ــک درصــد  ــوالد ی ــی ف توانســتیم در ســال 201۶ کــه رشــد جهان
ــه ســال 201۵ افزایــش  ــوده، تولیــد خــود را ده درصــد نســبت ب ب
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 3 درصــد 
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 
ــر  ــت: اگ ــار داش ــت.وی اظه ــم اس ــور ک ــی در کش ــازه های بتن س
ــد، اتفــاق  ــران اختصــاص یاب ــه ای ــا ب ــازار فــوالد در دنی دو درصــد ب
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 پیشــرفت های 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 
ــدس  ــت و مهن ــور یاف ــداد حض ــن روی ــگاهی ای ــش و نمایش همای
اتابــک مدیرعامــل شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس 
نیــز ضمــن حضــور در ســالن همایــش از غرفــه شــرکت فــوالد کاوه 

ــد. ــد کردن ــش بازدی ــوب کی جن
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.

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

نخســتین نمایشــگاه بین المللــی صنعــت، معــدن، متالــورژی، 
ــا حضــور شــرکت های  ماشــین آالت، تجهیــزات و صنایــع وابســته ب
بزرگــی نظیــر فــوالد کاوه جنــوب کیش، فــوالد هرمــزگان، آلومینیوم 
المهــدی و هرمــزآل، منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس، جهــان 
ــی کــه در زنجیــره خدمــات  ــوالد ســیرجان و دیگــر شــرکت های ف
رســانی ایــن صنایــع بودنــد از 12 تــا 1۵ بهمــن  در بندرعبــاس برگزار 
ــورژی،  ــدن، متال ــت، مع ــی صنع ــگاه بین الملل ــتین نمایش شد.نخس
ماشــین آالت، 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 
ــی  ــای بس ــت: ج ــگاه گف ــن نمایش ــاح ای ــن افتت ــزگان در آئی هرم
خرســندی اســت کــه شــرکت های فعــال در بخــش صنعــت و معدن 
از سراســر کشــور در ایــن نمایشــگاه حضــور یافته انــد. وی بــا تاکیــد 
بــر فــرآوری مــواد معدنــی، افــزود: بایــد از تکنولوژی هــای موجــود در 
ایــن زمینــه بهــره بــرد وهمچنیــن ســرمایه گذاران را بــرای مشــارکت 

در فــرآوری معــادن و صنایــع معدنــی جــذب کنیــم. دکتــر جــادری 
ــام  ــازمان نظ ــه س ــتر ب ــه بیش ــت و توج ــزوم تقوی ــر ل ــن ب همچنی
مهندســی معــدن در هرمــزگان نیــز تاکیــد کرد.ایــن نمایشــگاه کــه 
از 12 تــا 1۵ بهمن مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی 
بندرعبــاس میزبــان معــدن کاران، فوالدســازان، متخصصان، مشــاوران 
و پیمانــکاران ایــن بخــش بــود. بخش هــای نمایشــگاهی شــامل دو 

ــین آالت  ــی، ماش ــع معدن ــدن  ، صنای ــوالد« و »مع ــن و ف ــروه »آه گ
ــاف،  ــه اکتش ــی از جمل ــه مباحث ــه ب ــود ک ــازی« ب ــی و راهس معدن
ــوالد و محصــوالت  ــی، ف ــه معدن ــواد اولی ــرداری، م اســتخراج، بهره ب
فــوالدی، فناوری هــای ســاخت، محیــط زیســت،  انــرژی، تجهیــزات، 
ماشــین آالت معدنــی، راهســازی و حمــل و نقــل ریلی و دریایــی مواد 
ــوان آشــنایی  ــی ت ــن نمایشــگاه ها را م ــداف ای ــی می پردازد.اه معدن
ــن و  ــای نوی ــن فناوری ه ــه آخری ــتیابی ب ــد، دس ــره تولی ــا »زنجی ب
ــد،  ــره وری در تولی ــش به ــازی، افزای ــی و راهس ــین آالت معدن ماش
توســعه صنایــع پایین دســتی و باالدســتی، افزایــش صــادرات و انتقال 

ــا رویکــرد بومی ســازی« برشــمرد. ــوژی ب ــش و تکنول دان
ــد از  ــن بازدی ــدگان ضم ــرکت کنن ــگاه ش ــن نمایش ــوم ای در روز س
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 ۷0 شــرکت در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای 

بندرعبــاس برپــا شــده بــود 1۵ بهمــن بــه کار خــود پایــان داد.

در نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی صورت گرفت؛

حضور فوالد کاوه جنوب کیش در نمایشگاه صنعت بندرعباس

منایشگاهمنایشگاه
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بازار 
فوالد

رسول اكرم صىل الله عليه و آله می فرمایند:

 دعا كليد رحمت و وضو كليد 

مناز و مناز کلید بهشت است.

امام صادق علیه السالم می فرمایند:

نزدیکرتین حاالت بنده به 

گزارشپروردگارش حالت سجده است.

ــی و  ــته داخل ــه دو دس ــور، ب ــر کش ــرای ه ــی ب ــای صادرات مزیت ه
ــامل  ــد ش ــی می توان ــای داخل ــوند. مزیت ه ــیم  می ش ــی تقس خارج
ــای  ــانی، هزینه ه ــروی انس ــوژی، نی ــطح تکنول ــون س ــی چ امکانات
مربــوط بــه انــرژی و غیــره باشــد. ایــن مــوارد قــادر خواهنــد بــود تــا 
در بــازار داخلــی قیمــت تمام شــده تولیــد محصــول را کاهــش دهنــد و 
ایــن فرصــت را بــرای صنایــع داخلــی فراهــم کنند تا پروســه صــادرات 

شــکل گیرد.
لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی

کشــورهایی همچــون ترکیــه، چیــن، هنــد و ... در بازارهــای بین المللی 
ــی و  ــتگاه دیپلماس ــده ای از دس ــش عم ــی، بخ ــت خارج و در سیاس
ــه اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت اختصــاص  ســفارتخانه های خــود را ب
داده انــد؛ بدیــن صــورت کــه بازارهــای کشــور هــدف را بررســی نمــوده 
و فرآینــد صــادرات و واردات کشــورهای مبــدا و مقصــد را مــورد ارزیابی 
ــات صــادرات را  ــن راســتا امکان ــرار می دهنــد. در ای و امکان ســنجی ق
بــرای شــرکت های داخلــی خــود فراهــم می ســازند و بــا جمــع آوری 
ــاده  ــه آم ــا و درخواســتهای کشــورهای مقصــد نســبت ب مناقصــه ه
ســازی شــرایط انعقــاد قراردادهــا اقــدام و در کنــار آن از معافیت هــای 

بدســت آمــده در ایــن پروســه نیــز ســود می برنــد. 
اکنــون ایــن ســوال از دســتگاه دیپلماســی کشــور وجــود دارد کــه چرا 
هیــچ قــرارداد اقتصــادی ای در راســتای حمایــت از بخــش خصوصــی 
ــا کشــورهای  ــاش دیپلماســی ب ــک ت ــوان ی ــت کشــور به عن و صنع
ــی کــه بخش هــای دولتــی  ــم نخــورده اســت؟ در صورت همســایه رق
ماننــد نفــت و گاز از حمایــت بی چــون و چــرای دســتگاه دیپلماســی 
اســتفاده می کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه به عنــوان یــک 
ــتفاده  ــا اس ــواره از فرصت ه ــراق، هم ــران و ع ــا ای ــایه ب ــور همس کش
کــرده و حتــی معافیت هایــی را در کشــورهای صادراتــی مقصــد بــرای 
تجــار و صنعتگــران خــود در ایــن راســتا بــه دســت آورده اســت. آیــا 
تصــور می کنیــد کشــور ترکیــه بــازار عــراق را تنهــا بــا تــاش بخــش 
صنعــت خــود به دســت 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 
ــی صنعــت ســیمان و  ــازار می توانســت بخشــی از بحران هــای کنون ب
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 
ــا در ترکمنســتان فعــال شــدند و توانســتند بخشــی از پروژه هــای  م
ایــن کشــور را به دســت گیرنــد امــا متاســفانه طــی ســال های بعــدی 
ــدم  ــرکت ها و ع ــن ش ــوی ای ــازار از س ــود در اداره ب ــای موج ضعف ه
حمایــت کافــی از ســوی دســتگاه دیپلماســی  باعــث شــد بازار کشــور 
ترکمنســتان را به تدریــج 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 
به انــدازه ای قــوی عمــل کــرد کــه صنعــت را بــا دیپلماســی خــود بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــت. ب ــازار را به دســت گرف ــرد و ب ترکمنســتان صــادر ک
اینکــه کشــور مــا تاکنــون نتوانســته بــه معافیت هــای صادراتــی )مانند 
معافیت هــای ذکــر شــده در مــورد کشــور ترکیــه( در منطقــه دســت  
یابــد؛ قطعــاً قــدرت رقابــت در زمینه جــذب بازارهــای بین  المللــی را در 

مقایســه بــا همســایگان خــود از دســت می دهــد. دســتگاه دیپلماســی 
ــتر  ــت بیش ــه مقبولی ــد و ب ــادرات باش ــاز ص ــت زمینه س ــادر اس ق
صادرکننــدگان کشــور کمــک کنــد. بــا این حــال تاکنــون در دســتگاه 
اجرایــی کشــور، نــگاه جــدی بــه مقولــه دیپلماســی اقتصــادی به وجود 
نیامــده اســت و ســفارتخانه های مــا در ایــن زمینــه یــا ناتــوان هســتند 
و یــا تمایلــی بــه حمایــت از بخــش خصوصــی نشــان نمی دهنــد. ایــن 
بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه کلمــه صادرکننــده فقــط منحصــر به 
چنــد شــرکت دولتــی و بعضــاً منتخــب نشــود و ظرفیــت شــرکت های 
ــرار  ــدی ق ــت ج ــورد حمای ــه و م ــه ماحظ ــن زمین ــی در ای خصوص

 . بگیرد
از دست دادن مزیت های رقابتی محصول 

ــد،  ــک می کنن ــادرات کم ــه ص ــور ب ــارج کش ــه در خ ــی ک آیتم های
اغلــب دیپلماتیــک هســتند. متاســفانه در کشــور مــا نــه از امکانــات 
داخلــی بــرای افزایــش مزیــت رقابتــی محصــول بــه خوبــی اســتفاده 
ــه  ــرای صــادرات. به  عنــوان نمون ــات خارجــی ب ــه از امکان می شــود و ن
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 حرفــه ای کمتــر تاکیــد شــده اســت 
ــذا نیــروی انســانی کارکــرد مفیــد پایینــی دارد. در نتیجــه نیــروی  ل
ــد،  ــت تولی ــش کیفی ــر روی افزای ــه ب ــود ک ــد ب ــادر نخواه ــانی ق انس
ــروی انســانی  ــن، نی ــر ای ــی داشــته باشــد. عــاوه ب اثرگــذاری مطلوب
ــی کــه در دانشــگاه ها  ــه نیســت و اغلــب دوره های ــا تجرب در کشــور ب
ســپری می کننــد، چنــدان کاربــردی نیســت و الزم اســت ایــن نیــرو 
پــس از فراغــت از تحصیــل ســال ها در بخــش عملیــات و تولیــد بــه کار 
گرفتــه شــود تــا بتوانــد تجربــه الزم را کســب کنــد. نیــروی انســانی 
در کشــور مــا نــه  تنهــا آموزش هــای الزم را جهــت کســب بهــره وری 
ــی از  ــس از فارغ التحصیل ــه پ ــد، بلک ــد، نمی بین ــور تولی ــی در ام کاف
دانشــگاه و ورود بــه صنعــت، بــا بهــره وری 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 قیمت گذاری 
آن شــرایط مناســبی را بــرای تولیــد ایجــاد کــرده بــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه طــی 10 ســال گذشــته از ســوی دولــت برنامه هایــی جهت 
گران تــر شــدن انــرژی پیــاده شــده و در حــال حاضــر بــه بســیاری از 
کارخانه هــای بــزرگ فــوالدی بدهی هــای فراوانــی در بخــش انــرژی از 
جملــه گاز و بــرق تحمیــل شــده اســت. ایــن موضــوع بیانگر آن اســت 
ــه مزیت هــای از دســت رفتــه بخــش صنعــت در  ــرژی از جمل کــه ان
کشــور اســت. موضــوع دیگر در صنعــت فوالد کشــور تکنولوژی اســت. 
اغلــب تکنولوژی هــای موجــود در کشــور وارداتــی اســت. مثــا ســال ها 
پیــش صنعــت فوالد کشــور بــا ذوب آهــن و گــروه ملی صنعتــی فوالد 
ایــران، شــروع بــه فعالیــت کــرد و پــس از آن شــرکت هایی 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 هزینه بــر 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 به راحتــی از چنگ تولیدکنندگان کشــور خــارج شــود.  این در 
حالــی اســت کــه بســیاری از فوالدســازان آســیایی و اروپایی بااســتفاده 
از  تکنولوژی هــای جدیدتــر کمیــت و کیفیــت تولیــد را افزایــش دادند 
ــه  ــی ک ــد. در زمان ــب کردن ــز تصاح ــا را نی ــه ای م ــای منطق و بازاره
کشــتی های مملــو از فــوالد ترکیــه بازارهــای مشــتاق و ســیری ناپذیر 
امــارات، قطــر، کویــت، عمان و عربســتان  در همســایگی مــا را تصاحب 
می کردنــد، مــا فقــط نظاره گــر بودیــم.  بنابرایــن ســه مــورد یادشــده 
ــرای کســب بازارهــای  باعــث می شــود کــه صنعــت فــوالد کشــور، ب

بیشــتر نــه تــوان کافــی داشــته باشــد و نــه رغبــت الزم. 
صادرات عامل اصلی افزایش کیفی محصول

ــج  ــا اســتانداردهای رای ــق ب وقتــی کشــوری محصــول خــود را )مطاب
ــد  ــورت هدفمن ــد، به ص ــد می کن ــادرات تولی ــت ص ــی( در جه جهان
ســطح کیفیــت محصــول ارتقــا خواهــد یافــت و اســتانداردهای محلی 
ــه  ــی ک ــا هنگام ــت. ام ــد یاف ــود خواه ــا بهب ــا ســایر رقب ــت ب در رقاب
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

ــا  ــروز، تنه ــای ام ــدرن دنی ــای م ــه ه ــه در اندیش ــور خارج وزارت ام
نماینــده دســتگاه دیپلماســی کشــور نیســت؛ بلکــه نماینده کشــور در 
زمینه هــای 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 
ــن رابطــه  ــت نکنــد و حامــی بخــش صنعــت در ای ــی دخال بین الملل
ــر  ــه دیگ ــران ب ــادرات ای ــه ص ــددی در زمین ــکات متع ــد، مش نباش
کشــورها رخ خواهــد داد کــه نمونــه آن را می تــوان اتهــام دامپینــگ از 
ســوی یوروفــر بــه ایــران برای صــادرات فــوالد به اروپا اشــاره کــرد. الزم 
اســت همــه بخش هــا همچــون بخــش اقتصــادی و حقوقــی دســتگاه 
دیپلماســی بــه کمــک صادرکننــدگان کشــور بیاینــد و ایــن مشــکل را 
حــل کننــد. برخــی از شــرکت ها به صــورت کامــاً خودجــوش خــاء 
نبــود دیپلماســی اقتصــادی در کشــور را بــا اقــدام مســتقیم در عرصــه 
بازاریابــی و صــادرات در ســایر کشــورها پوشــانده اند. به عنــوان نمونــه 
شــرکت های فــوالد مبارکــه و فــوالد خوزســتان توســط افــراد فعــال 
ــول در  ــروش محص ــه ف ــدام ب ــادرات اق ــی و ص ــای بازرگان در بخش ه
ــراد  ــی اســت کــه اگــر ایــن اف ــد. ایــن در حال ســایر کشــورها کرده ان
ــد  ــی در شــرکت های یادشــده حضــور نداشــته باشــند، رون ــه دالیل ب
ــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. دســتگاه  فــروش و صــادرات آن هــا ب
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

تعمیــرات ســالیانه واحدهــای مختلــف در فروردیــن مــاه بــا باالترین 
کیفیــت و بــی هیــچ حادثــه ای بــه پایــان رســید .

ــه  ــتگاه ب ــیدن دس ــل از رس ــی قب ــرات اساس ــات تعمی در کارخانج
حالــت معینــی از شکســت یــا خرابــی انجــام می شــود، در شــرکت 
ــه منظــور  ــرات هــر ســاله ب ــن تعمی ــوب کیــش ای ــوالد کاوه جن ف
تعمیــر و تعویــض تجهیــزات معیــوب و فرســوده؛ افزایــش کمــی و 
کیفــی تولیــد؛ کاهــش توقفــات در طــی دوره بهــره  بــرداری و ایجــاد 
پــروژه  هــای بهبــود انجــام مــی گیــرد، درتعمیــرات امســال نیــز بــا 
تــاش شــبانه روزی کارکنــان واحدهــای مختلف علیرغــم تعطیات 
عیــد نــوروز بــا اجــرای بیــش از ۷0 هــزار نفــر ســاعت فعالیــت پیش 
 بینــی شــده تعمیــرات بــا موفقیــت کامــل بــه پایــان رســید. دامنــه 
ــاء مســتقیم،  انجــام تعمیــرات شــامل واحدهــای فوالدســازی، احی

پســت بــرق و آب شــیرین  کــن  هــا بــوده اســت .
ــه گســتردگی تعمیــرات و کیفیــت مطلــوب انجــام آن  ــا توجــه ب ب
امیــد اســت در ســال جــاری شــاهد افزایــش آمــاده بــکاری تجهیزات 
و کاهــش توقفــات غیربرنامــه  ریــزی 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 فعالیــت  هــا 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 21 فروردیــن اســتارت و 

تولیــد آهــن اســفنجی آغــاز گردیــد.
در تعمیــرات ســالیانه 13۹۶ بیــش از 30 هــزار نفر- ســاعت در واحد 
ــزار  ــاء و ۷ ه ــد احی ــاعت در واح ــر- س ــزار نف ــازی و 33 ه فوالدس

نفــر- ســاعت در واحــد خدمــات فنــی و انــرژی وســیاالت  عملیــات 
تعمیــر و نگهــداری انجــام شــده اســت کــه جمعــاً بیــش از ۷0 هــزار 

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 
ــن کشــی آب  ــل، الی ــلگ تون ــا و ســقف اس ــواره ه آب، اصــاح دی
ــراری  ــازن اضط ــری مخ ــان آبگی ــش زم ــت کاه ــتم 2 جه سیس
ریختــه گــری، فاشــینگ روغــن یونیتهــای هیدورلیــک، آچارکشــی 
ــل  ــرق، تعویــض کاب ــاق هــای ب و پاکســازی و روتیــن تجهیــزات ات
هــای بیلــت ترانســفرکار و انجــام روتیــن کامــل تجهیــزات همزمــان 

بــا ســال جدیــد بــوده اســت.
ــا  ــز ب ــازی نی ــا واحــد نســوز فوالدس ــت ه ــن فعالی ــا ای ــان ب همزم
تــاش کارکنــان ایــن واحــد نســبت بــه اصــاح نســوز و پچینــگ 
کــوره، تخریــب و نصــب تیوب هــای EBT، یونولیت 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 A و فعالیــت هــای عمــده ای بــود کــه مــی تــوان 
ــه و  ــا، تخلی ــه پکینــگ و شستشــوی اســکرابرها و کولره ــه تخلی ب
پاکســازی داخــل کــوره ، تعویــض گیــت پاییــن کــوره، پاکســازی و 
تعویض ســیم بکســل هــای کاریفایــر، 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 اصاحــات اســتریج بیــن ، انجــام روتیــن های 
تجهیــزات از جملــه کمپرســورها، پمــپ هــا، ترانــس هــا و تجهیزات 

ابــزار دقیــق اشــاره کــرد.
ــی از  ــون بخش ــا کالیبراس ــن فعالیته ــا ای ــان ب ــن همزم همچنی

ــد . ــام گردی ــز انج ــد نی ــن واح ــزات ای تجهی
ــل  ــلگ تون ــواره اس ــاخت دی ــز س ــیاالت نی ــرژی و س ــش ان در بخ
ــازی  ــاده س ــه ، آم ــار قراض ــای انب ــتون ه ــاح س ــازی، اص فوالدس
محیــط و نصــب پروتکشــن های ســقف اســلگ تونــل، گــروت ریزی 
ــن آب  ــر روی الی ــور ب ــازی، ، نصــب کنت ــزات فوالدس ــس تجهی بی
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 230 کیلو 
ولــت، آچارکشــی و ســرویس ترانــس هــای 230 بــه 33 کیلــو ولــت، 
ــاور SVC، ســرویس راکتورهــای و خــازن  شستشــوی کولینــگ ت
ــه صــورت کامــل  ــزات ب هــای SVC و انجــام روتیــن هــای تجهی

اقــدام بــه تعمیــرات برنامــه ریــزی شــده کــرده اســت .
ــع  ــی، مناب ــه بازرگان ــا از جمل ــایر واحده ــان الزم اســت از س در پای
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.

عملکرد واحد نگهداری و تعمیرات معاونت بهره برداری

ستون دینستون دین

مهندس ممتازان، معاون بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب کیش در گفتگو با اخبار فلزات:

بازارهای صـادرات فـوالد
بـدون دیپلماسـی فعال
از دست خواهد رفت
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طرح و 
توسعه

در جامعه اسالمی زن مسلامن دارای 
حرمت و شخصیتی ویژه است که 

حجاب و پوشش زن مظهر حرمت و 
شخصیت وی بشامر می رود.

حجاب وقار است، متانت است، 

ارزشگذاری زن است. از اسالم باید به 

گزارشخاطر مسئله ی حجاب تشکر کرد.

بیانات رهبریبیانات رهبری

محوطــه انبــار جمــع آوری ضایعــات فلــزی و غیرفلــزی بــا تخصیــص 
قطعــه زمینــی بــه مســاحت 8 هکتــار در ســایت شــمالی شــرکت 
ــرار  ــرداری ق ــره ب ــورد به ــش تســطیح و م ــوب کی ــوالد کاوه جن ف

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 
ــه  ــزی ب ــزی و غیرفل ــوی ضایعــات فل در یــک محــل مشــخص، دپ
ــدن  ــون ش ــوط و مدف ــری از مخل ــده، جلوگی ــک ش ــورت تفکی ص
ضایعــات و هــدر رفــت ســرمایه، برگشــت ضایعــات قابــل مصــرف 
ــواع ضایعــات فلــزی و  ــه شــناخت ان ــه چرخــه تولیــد و کمــک ب ب

غیرفلــزی بــه عنــوان مــواد اولیــه بــا ارزش و بــا اهمیت برنامــه ریزی 
ــه ســهولت  ــوان ب ــی ت ــن طــرح م ــای ای ــت ه شــده اســت. از مزی
ــی اقتصــادی،  ــه جوی ــل مصــرف، صرف ــات قاب ــه ضایع دسترســی ب
برگشــت ســرمایه بــه مجموعــه کارخانجــات، صرفــه جویــی در وقت 
ــل  ــده ضایعــات قاب ــرای مزای ــودن شــرایط الزم ب ــا ب ــرژی، محی و ان
فــروش، کنتــرل موجــودی و تهیــه و جمــع آوری اطاعــات و آمــار 
ــواع ضایعــات  ــه از ان ــواع ضایعــات، پاکســازی کارخان ــه ان ــوط ب مرب
پراکنــده، کنتــرل و ســاماندهی ورود و خــروج ضایعــات، مشــخص 
ــرل و  ــات، کنت ــل ضایع ــای حام ــون ه ــردد کامی ــیر ت ــردن مس ک

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 
ــدن  ــات چ ــبک، ضایع ــات س ــط، ضایع ــات متوس ــنگین، ضایع س
ــات  ــروه ضایع ــر گ ــت. دیگ ــد گرف ــرار خواهن ــب ق ــات حل و ضایع
ــایعات  ــوم، ش ــامل آلومینی ــی ش ــزی رنگ ــات فل ــه ضایع ــوط ب مرب
مــس، ضایعــات روی و دیگــر ضایعــات فلــزی رنگــی اســت. در گــروه 
آخــر نیــز ضایعــات غیرفلــزی شــامل ضایعــات پاســتیک و ضایعات 
چــوب و دیگــر ضایعــات جمــع آوری و نگهــداری خواهنــد شــد. 

اردیبهشــت مــاه ســال 13۹۶ در حــوزه معاونــت طــرح و توســعه بــا 
تولیــد اکســیژن و نیتــروژن در واحــد ASP همــراه 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 
ــد  ــریع خواه ــازی تس ــوالد س ــاز دوم ف ــژه ف ــه وی ــرکت ب ــای ش ه
شــد کــه بــر ایــن اســاس فعالســازی پــروژه هــای شــرکت از جملــه 
اهــداف هیــات مدیــره شــرکت در ســال ۹۶ اســت. لــذا بــا توجــه بــه 
جلســات برگــزار شــده مقــرر گردیــد بودجــه مــورد نیــاز از محــل 
ــی مناســب  ــروش محصــول، آورده ســهامداران و تســهیات بانک ف
تامیــن گردد.بــر ایــن اســاس حــوزه معاونــت طــرح و توســعه اقــدام 
بــه بــروزآوری برنامــه زمانبنــدی و اســتراتژی های اجرایــی خــود در 
ــا تحقــق  حــوزه داخــل و خــارج از کشــور نمــوده کــه امیدواریــم ب
مــوارد ذکــر شــده شــاهد دســتیابی بــه پیشــرفت فیزیکــی مناســب 
ــا ــد شــمش شــرکت ت ــت تولی ــش ظرفی ــای ســال و افزای ــا انته  ت

2/۴ میلیون تن در سال درآینده ای نزدیک باشیم.
ــعه،  ــرح و توس ــد ط ــای واح ــاش نیروه ــا ت ــتا و ب ــن راس در ای
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 ASP بــه صــورت کامــل مــورد 
بهــره بــرداری قــرار گرفت.عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده مــی تــوان بــه 
 Workshop فعــال ســازی جبهه هــای کاری جدید از جملــه کارگاه
فــاز یــک و SVC فــاز 2 فــوالد ســازی و نیــز افزایــش ســرعت کار 
ــای  ــازه ه ــن س ــای  Ro V,Ro  Iو همچنی ــن ه ــیرین ک در آبش
 EAF/LFworking Platform ,Cooling Tower,Main
ــی و  ــاختمانهای صنعت ــازک کاری س ــا، ن ــه ه ــه خان Rack تصفی
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 
ــد دارد  ــکاران و مشــاوران خــود امی ــری از پیمان ــف و بهره گی مضاع
بــا رفــع موانــع مالــی موجــود، تســریع الزم در امــور اجرایــی و بهــره 

بــرداری از پــروژه هــای فعلــی شــرکت صــورت پذیــرد.
ــرح و  ــت ط ــی معاون ــای اجرای ــرحی از فعالیت ه ــه ش در ادام
ــد: ــی می آی ــال 1396 در پ ــت س ــه نخس ــه ماه ــعه در س توس

اهم فعالیت های سال 96

فاز یک فوالدسازی
 راه انــدازی سیســتم PDCS جهــت کنتــرل و نظــارت بــر 

فوالدســازی کیددســتهای 
 تهیه و تکمیل لیست قطعات یدکی اکسیژن پلنت

 بررسی مدارک Stirrer و ارسال موارد مربوطه به طراح
ــل   بررســی مــدارک مناقصــه تامیــن تابلوهــای INV/LV ، کاب

هــای بــرق و ترانــس هــا
 ASP تست و راه اندازی 

ASP برگزاری دوره های آموزشی پرسنل بهره بردار 
 ادامه نصب جرثقیل دوم سالن ریخته گری

Warehouse محوطه سازی شمال 
Workshop شروع خاکبرداری 

FES ساخت و آماده سازی جهت نصب داکت آسیب دیده 

فاز دو فوالدسازی
Asbnilt بررسی نقشه های 

Online Pre.heate تهیه و نصب 
ــرات  ــراد نظ ــکاران و ای ــه پیمان ــوط ب ــای مرب ــه ه ــی نقش  بررس

ــی اصاح
 گردآوری و یکپارچه سازی نقشه ها و مدارک فنی

 ترخیص پارت های 2۹ تا 3۶ تامین خارج
 ورود به سایت محموله سوم جرثقیل صنعتی به وزن ۹۶ تن

 ورود به سایت محموله پنجم WTP به وزن 1۶,۴ تن
ــی  ــه وزن کل ــای Spare Parts ب ــه ه ــایت محمول ــه س  ورود ب

ــن 30۴ ت
 Meltshop، MHS نصــب 8۴0 تــن اســکلت فلــزی در نواحــی 

 CCM و
 Cooling Tower, Main Racks ــیویل ــات س ــرای عملی  اج
و مخــزن TK۶3   در ناحیــه  CCM و بتن ریــزی بــه میــزان 

ــب 200مترمکع
ــب بنــدی و بتــن   تکمیــل آرماتوربنــدی فونداســیون جهــت قال

ــزی  ری
 شروع پیوینگ حد فاصل ساختمان CCM فاز یک و دو

زیرساخت
ــه  ــا تاسیســات تصفی ــات ســیویل مخــزن TK۶3 ب  ادامــه عملی

ــه صنعتــی و بهداشــتی خان
Intake ارتینگ اتاق برق اسکله مربوط به پمپ های 
GIS آغاز نصب سیستم اعام و اطفاء حریق در پست 

تامین، تصفیه و توزیع آب
تامین و تدارکات:  

 ROII مربوط به Spare part ورود به سایت 
 ROIV مربوط به Spare part ورود به سایت 

 ورود به سایت کسری متریال مربوط به محموله ها
اجرا:

 ادامــه نصــب تجهیــزات مکانیکــی RO V بــه ظرفیــت 10 هــزار 
مکعب متر

 ادامــه عملیــات ســیویل در RO I بــه ظرفیت 30 هــزار مترمکعب 
و بتــن ریزی بــه میــزان  3۵0 مترمکعب

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 هالــی بــا مســاحت یــک هــزار مترمربــع ایجــاد 
ــون هــای حمــل  ــن کامی ــده اســت. همچنیــن جهــت توزی گردی

ــال  ــا و تســریع در ارس ــکول احی ــک باس ــش ترافی شــمش و کاه
شــمش، باســکول ۶0 تنــی 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 

. ست ا

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

راه اندازی انبار جمع آوری ضایعات فلزی و غیرفلزی

با آغاز تولید آرگون صورت گرفت؛

بهره برداری کامل از واحد اکسیژن
برنامه ریزی جهت تسریع عملیات اجرایی پروژه ها

پیشرفت فیزیکی تجمعی پروژه ها تا  25  تیر96 

تا تاریخ گزارشعنوان پروژه

%۹۶.18فاز1فوالدسازی 
%38.30فاز2فوالدسازی 

%8۷.82آبرسانی 
%۶2.۶۷زیر ساخت 
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مهنــدس دهاقیــن در نخســتین نشســت کمیتــه پایــش مصــارف 
و کاهــش بهــای تمــام شــده بــا حضــور تعــدادی از مدیــران ایــن 
ــوالد را مســتلزم  ــوان رقابتــی در صنعــت ف شــرکت، افزایــش ت
ــا هدفگــذاری پایــش مصــارف و کاهــش بهــای  برنامــه ریــزی ب

تمــام شــده دانســت.
ــش،  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــی شــرکت ف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــاره ب ــن اش ــرکت ضم ــن ش ــل ای ــن مدیرعام ــدس دهاقی مهن
ــارج از  ــه خ ــرکت ب ــن ش ــد ای ــد تولی ــش از 82 درص ــادرات بی ص
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 
ــی افزایــش  ــزی مــدون ســهم خــود را از بازارهــای جهان برنامــه ری
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 
ــر شــاخص رصــد  ــا و کاهــش ه ــل ارتق ــد. دالی و هدفگــذاری کنن
شــود و در بیــن کارکنــان نیــز بــا فرهنــگ ســازی و ایجاد مشــارکت 
ــا در کاهــش قیمــت تمــام  اهــرم هــای تشــویقی تعریــف گــردد ت
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 
ــه هــدف  ــرای رســیدن ب در ایــن کمیتــه شــد و هشــدار داد کــه ب
ــه  ــرای تهی ــزود: ب ــه اف ــم. وی در ادام ــد از آمارســازی دوری کنی بای
ــن شــاخص ها  ــن باشــد کــه ای ــد رویکــرد ای ــا، بای دســتورالعمل ه
بومــی و بــا در نظــر گرفتــن مقتضیــات جغرافیایــی، جــوی، فرهنگی 
و مالــی تنظیــم شــود و برنامــه ریــزی بــه شــکلی باشــد که بــا وجود 
ــه مرحلــه  ــا مرحلــه ب ــات موجــود قابــل دسترســی باشــد و ب امکان

پیــش رفتــن نگاهــی واقــع گرایانــه بــه موضــوع داشــته باشــیم.
ــی و  ــروز بحــران در بازارهــای داخل ــل از ب ــه قب ــادآور شــد ک وی ی
خارجــی بایســتی بــه دنبــال ایجــاد فضایــی بــرای ارتقــای شــاخص 

هــا در تمامــی بخــش هــا باشــیم و در ادامــه اذعــان داشــت: هــدف 
ــوان  ــه عن ــی و تثبیــت آن ب ــه کــردن مصــارف داخل نخســت بهین
ــی  شــاخص اصلــی در تولیــد اســت و رعایــت اســتانداردهای جهان
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 
ــه  ــا رویکــرد تثبیــت کیفیــت دنبــال شــود و کیفیــت ب بایســتی ب
ــن  ــرد و ای ــادام مدنظــر قراربگی ــد م ــد بای ــز تولی ــوان خــط قرم عن
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.
ــه  ــر ارائ ــرح زی ــه ش ــی ب ــت گزارش ــن نشس ــه ای در ادام

ــد: ش
ــازار  - بررســی و بهبــود عوامــل مؤثــر در حفــظ تــوان رقابتــی در ب
جهانــی بــا رویکــرد کاهــش هزینــه تمــام شــده محصــول و ارتقــاء 
بهــره وری و بهینــه ســازی نــرخ مصــارف و کاهــش ضایعــات فرآیند 
تولیــد هــدف اساســی از تشــکیل کمیتــه پایــش مصــارف و کاهــش 

بهــای تمــام شــده اعــام شــد.
ــذف  ــی، ح ــای عملیات ــه ه ــش هزین ــره روی و کاه ــش به - افزای
اتــاف 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 
ــان  ــد ســازی کارکن ــه ســبد محصــوالت، توانمن ــوع بخشــی ب و تن
ــتمر در  ــود مس ــره وری، بهب ــود به ــای بهب ــت ه ــتای فعالی در راس
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، 
ــات،  ــی و کاهــش اتاف ــه جوی ــق صرف مدیریــت هزینــه هــا از طری
تحقیــق و توســعه جهــت دســتیابی بــه تکنولــوژی هــای نویــن نیــز 

بــه عنــوان اهــداف مبنایــی تشــکیل ایــن کمیتــه تعییــن شــد.

-  بررســی و تصویــب برنامه هــا و دســتورالعمل هــای بهبــود کیفیت 
ــا،   ــروه ه ــج کارگ ــه از نتای ــف برگرفت ــی مختل ــای عملیات ــد ه واح
پایــش مســتمر شــاخص هــا و برنامه هــای بهبــود کیفیــت، تعییــن 
شــاخص های عملکــردی واحدهــا و بخش هــای مختلــف، هماهنگــی 
و یکپارچــه ســازی و اولویــت بنــدی شــاخص های بهبــود کیفیــت، 
ــه مدیریــت ارشــد،  ــه ب تهیــه گزارشــات تحلیلــی شــاخص ها و ارای
ــوص  ــری در خص ــه، تصمیم گی ــات کمیت ــرای مصوب ــری اج پیگی
بهبــود فرآیندهــا و روش هــای عملیاتــی در حــوزه هــای مختلف نیز 
بــه عنــوان قســمتی از وظایــف و اختیــارات  ایــن کمیتــه اعام شــد.

- ایجــاد کارگــروه هــای تخصصــی شــامل کارگــروه تخصصــی پایش 
ــش نگهــداری و  ــات، کارگــروه تخصصــی پای ــن قطع ــد و تأمی خری
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 اســتخراج 
ــای مربوطــه، بازنگــری  ــه ســاز در حــوزه ه ــی و هزین ــاط بحران نق
ــت  ــود وضعی ــت بهب ــود در جه ــی موج ــای اجرای ــاح رونده و اص
ــتخراج  ــده،  اس ــام ش ــه تم ــش هزین ــره وری و کاه ــش به و افزای
دســتورالعمل اجرایــی جهــت تصویــب در کمیتــه، نظــارت بــر رونــد 
ــه  ــه، ارائ ــای مربوط ــی در واحده ــای اباغ ــتورالعمل ه ــرای دس اج
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 حــوزه 
ــد  ــاح رون ــی و اص ــامل بررس ــات و کاال ش ــن  قطع ــد و تأمی خری
ســفارش کاال و قطعــات از انبــار، اصــاح رونــد کدگذاری قطعــات و...، 
بررســی مجــدد نقــاط سفارشــات کاال برشــمرد و در حــوزه ســاخت 
ــت اســتعام قیمــت،  ــد دریاف ــک ســازی رون ــات یدکــی؛ چاب قطع
ــن  ــازندگان / تأمی ــکاران / س ــاب پیمان ــی و انتخ ــایی ، ارزیاب شناس
ــی  ــواِد مصرف ــات / م ــفارش قطع ــد س ــاح رون ــدگان کاال، اص کنن

اضطــراری دانســت.
- راهــکار هــای عمومــی صرفــه جویــی انــرژی مصرفــی کــوره هــا 
ــرل  ــی، کنت ــای خروج ــرارت از دوده ــات ح ــش تلف ــامل: کاه ش
ــرداری در  ــره ب ــرارت، به ــع ح ــوه توزی ــاح نح ــگ، اص و مانیتورین
درجــه حــرارت مطلــوب، اســتفاده بهینــه از ظرفیــت کــوره، کاهــش 
تلفــات حرارتــی منافــذ، بهبــود وضعیــت مــواد خــام ورودی، حداقــل 
ــن  ــه و آه ــش قراض ــش گرمای ــان Tap To Tap ، پی ــاندن زم رس

اســفنجی ارائــه شــد.

با تشکیل کمیته پایش مصارف و کاهش بهای تمام شده صورت گرفت:

آغاز نهضت کاهش بهای تمام شده در فوالد کاوه جنوب کیش

گزارش

اگر كسی بتواند زمینه كار را 

فراهم بكند، یك عبادت

انجام داده است.

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.
راهربد

بیانات رهبریبیانات رهبری

ــژه  ــه وی ــور در منطق ــا حض ــش ب ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
اقتصــادی کــه در حاشــیه خلیــج همیشــه فــارس بــا تعــدد مزیــت 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــه ک ــرار گرفت ــرد ق ــای منحصربف ه
همجــواری بــا بنــدر بــزرگ شــهید رجایــی جهــت دسترســی آســان 
ــریع در  ــهیل و تس ــتای تس ــدری در راس ــم بن ــات عظی ــه تاسیس ب
امــر صــادرات و واردات، ســهولت دسترســی بــه منابــع مهــم انــرژی 
ــه  ــمال ب ــدور ش ــن در کری ــرار گرفت ــرق، گاز و آب و ق ــون ب همچ
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.
ــق چشــم  ــا اف ــارس ب ــی کاوه پ ــع معدن ــگ گســترش صنای هلدین
انــداز حضــور در جمــع ســه تولیدکننــده برتــر بــا کســب ســهم 10 
درصــدی از تولیــد فــوالد بــر طبق ســند چشــم انــداز 1۴0۴ کشــور، 
با تأســیس ســه شــرکت مســتقل در نقاط اســتراتژیک کشــور ایجاد 
و بــا رویکــرد تکمیــل چرخــه تولیــد فــوالد ســرمایه گذاری عظیمــی 
را بــا احــداث و راه انــدازی پــروژه هــای مختلــف از معــدن تــا مقاطع 
ــات  ــه امکان ــا توجــه ب ــد و ب ــه صــورت هدفمن ــوالدی ب ــف ف مختل
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 2,۵ میلیــون تن کنســانتره 
ســنگ آهــن، وظیفــه پشــتیبانی از حلقــه هــای بعــدی ایــن زنجیره 
را بــه عهــده خواهــد داشــت کــه اکنــون در دســت اجــرا مــی باشــد.

ــوان  ــه عن ــوب کیــش ب ــوالد کاوه جن ــره شــرکت ف ــه زنجی در ادام

مهمتریــن فصــل ایــن چرخــه بــا اولویــت تولیــد شــمش فــوالد قرار 
دارد کــه تاکنــون بــا بهــره بــرداری از 2 واحــد آهــن اســفنجی بــه 
ظرفیــت ســالیانه یــک میلیــون و 8۵0 هــزار تــن در ســال 13۹0 و 
بهــره بــرداری از فــاز نخســت فوالدســازی بــه ظرفیــت ســالیانه یــک 
میلیــون و 200 هــزار تــن در ســال 13۹۴ همــراه بــا بهــره بــرداری 
از زیرســاخت هایــی نظیــر ایســتگاه تقلیــل گاز، پســت بــرق و بهــره 
ــزار  ــت 1۵ ه ــا ظرفی ــاً ب ــن جمع ــیرین ک ــاز آب ش ــرداری از 3 ف ب
متــر مکعــب در روز آب صنعتــی و 1۷ هــزار متــر مکعــب در روز آب 
دامیــن، یکــی از بزرگتریــن ســرمایه گذاری های 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 ۴00 هزار 

تــن شــمش بیلــت در ســال برســد.
در حلقــه پایانــی ایــن نقشــه راه نیــز شــرکت فــوالد کاوه ارونــد بــا 
ــوالدی در  ــل ف ــبک و طوی ــع س ــوالت مقاط ــد محص ــت تولی اولوی
ــد  ــرای تولی ــرم ب ــورد گ ــه ن ــا احــداث کارخان ــد ب ــه آزاد ارون منطق
میلگــرد و وایــر بــا ظرفیــت تولیــد ۶00 هــزار 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 
ــوالد شــرق کاوه و  ــه شــرکت ف ــه را ب ــواد اولی ــن م ــت تأمی ماموری
ــوالد کاوه جنــوب کیــش و  ــه شــرکت ف ــوالد را ب تولیــد شــمش ف
نــورد و تولیــد محصــوالت نهایــی فــوالد را بــه شــرکت فــوالد کاوه 
ارونــد تبییــن نمــوده اســت امــا در کنــار آن نیــز ایــن ســه شــرکت 
از اســتقال 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 
ــی و  ــات مهندس ــاوره و خدم ــش مش ــاوره در بخ ــی و مش مهندس
ــزات و ماشــین آالت و شــرکت ایتریتــک در بخــش  ســاخت تجهی
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 
ــروژه هــای  ــا جهــت صــادرات، اجــرای پ ــی محصــوالت آنه بازاریاب
صنعتــی بصــورت EPC یــا GC با همکاری و مشــارکت شــرکتهای 
ــا واحدهــای صنعتــی در افزایــش بهــره وری  خارجــی، مشــارکت ب
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 فــن آوران 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. 
ــا همراهــی شــرکت ســارایه اســپانیا  شــرکت پــارس ســارایه نیــز ب
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.
ــر تمامــی مزیــت هــای گفتــه شــده اســتفاده از خدمــات  عــاوه ب
دیگــر هلدینــگ هــای بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی همچون 
ســینا ریــل پــارس، شــرکت ســرمایه گــذاری ســینا، بانــک و بیمــه 
ــز قســمت هــای مهــم دیگــری از مزیــت هــای ناآشــکار  ســینا نی
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

فوالد کاوه جنوب کیش؛ ترسیم نقشه راه هوشمندانه
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سعید لک                 سجاد آزرمی                 حمید فرهادی

واحد مهندسی ساخت و بومی سازی

 مقدمه 
ــای  ــه ه ــورد اســتفاده در کارخان ــزات م ــن تجهی ــه مهمتری از جمل
احیــا مســتقیم، غبارگیرهــا می باشــند. اغلــب غبارگیرهای اســتفاده 
ــوع ترکیبــی خشــک  ــا مســتقیم از ن ــه هــای احی شــده در کارخان
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 
ــه  ــه ب ــی ک ــرالک )Air lock( در قســمت پایین ــک خروجــی ای ی
منظــور خــروج غبــار جــدا شــده تعبیــه شــده و خروجــی دیگــر کــه 
ــاز  ــط ب ــه محی ــاک ســازی شــده را ب ــی، هــوای پ در قســمت باالی

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 می شــود وارد ســیکلون گردیــده و بــه طــرف پاییــن 
ــان ســیال ابتــدا در فضــای حلقــوی بیــن  ــد. جری ــان مــی یاب جری

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 
ــده و  ــدا ش ــان ج ــی از جری ــرم و اینرس ــل ج ــود در آن بدلی موج
ــی کل  ــس از ط ــی پ ــی نزول ــان چرخش ــد. جری ــی کنن ــقوط م س
ارتفــاع ســیکلون مجــدداً بصــورت جریــان چرخشــی با شــعاع کمتر 
امــا صعــودی حرکــت و از بــاالی ســیکلون خــارج می شود.)شــکل1( 
در شــکل 2 نمونــه مدلســازی و در شــکل 3 نمونــه 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:

ــان درون ســیکلون  ــودن جری ــه مغشــوش ب ــا توجــه ب همچنیــن ب
خشــک در مدلســازی توربوالنســی از مدل  اســتاندارد اســتفاده شده 

اســت کــه معــاالت آن بصــورت زیــر مــی باشــند:
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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 S235JRG2 مــی باشــد. در شــکل ۴ نمونــه ای از 

ایــن خرابــی نشــان داده شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بخــش اعظــم ذرات غبــار ورودی در ســیکلون 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب خشــک از هــوا جــدا مــی شــود و همچنیــن ب
بیشــتر ذرات درشــت در ســیکلون خشــک جداســازی مــی شــوند، 

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

شکل)1(- نحوه عملکرد سیکلون خشک غبارگیر

شکل )3(ـ  شبیه سازی جریان در 
سیکلون خشک غبارگیر واحد احیا 

مستقیم فوالد کاوه جنوب کیش 

شکل )2( – مدل سه بعدی 
سیکلون خشک غبارگیر 

واحد احیامستقیم فوالد کاوه 
جنوب کیش

رسول اكرم صىل الله عليه و آله : ااَل اُخرِبُكُم ِباَفَضَل ِمن َدَرَجِة الّصياِم َو الّصلوِة َو 

َدَقِة؟ َصالُح ذاِت الَبنِي، َفاِنَّ َفساَد ذاِت الَبنِي ِهَى الحالَِقُة؛ الصَّ

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.
نهج الفصاحه ص 240 ، ح 458

ستون دین

مقاله

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 ۵ مشــاهده مــی 
ــرعت در  ــترین س ــع،  بیش ــطح مقط ــش س ــل کاه ــه دلی ــود، ب ش

گلــوگاه پایینــی ســیکلون خشــک اتفــاق مــی افتــد.
ــاال در  ــمت ب ــه س ــان ب ــیر جری ــر مس ــل تغیی ــه دلی ــن ب همچنی
ناحیــه گلــوگاه پایینی)هــوای جــدا شــده از غبــار بــه ســمت مجرای 
ــه  ــن ناحی ــد(، در ای ــی یاب ــان م ــاالی ســیکلون جری خروجــی در ب
بیشــترین آشــفتگی )Turbulent( و ورتکــس هــا)Vortex( ایجــاد 
مــی شــود. در شــکل ۶ مســیر جریــان خروجــی در مجــرای بــاالی 
ســیکلون و در شــکل ۷ ورتکــس هــای ایجاد شــده در ناحیــه گلوگاه 

پایینــی نشــان داده شــده اســت.
ــاالی جریــان گاز حامــل غبــار در ســیکلون و همچنیــن  ســرعت ب
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 
ــداره  ــدن ج ــازک ش ــث ن ــل باع ــن عوام ــه ای ــد. مجموع ــی یاب م

ســیکلون و در نهایــت ســوراخ شــدن آن مــی شــود.

ارائه راه حل 
ــای  ــوع  فوالده ــه از ن ــیکلون خشــک ک ــال س ــه متری ــه ب ــا توج ب
کربنــی)S235JRG2( مــی 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 
ــق  ــه ناموف ــه تجرب ــا توجــه ب ــا ب ــه ســیکلون مــی باشــد. ام در بدن
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 
 NR، NBR، EPDM،PUR رابــر اســتفاده می شــوند مــی تــوان

 PUR و NR را نــام بــرد. بــا توجــه بــه مقاومــت بــاالی...  ،SBR
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 3 تــا ۵ میلیمتــر پوشــش داده مــی شــود.

)PUR(پلی یورتان
ــیار  ــق بس ــک عای ــوان ی ــه عن ــان )Polyurethane( ب ــی یورت پل
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 
ــرای  ــا ویســکوزیته پاییــن آن ب بســته( اســتفاده شــود. سیســتم ب
قالب ســازی و قســمتهایی از نمونــه آزمایشــگاهی)Prototype( که 
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 حال نفت
–  ظرفیت تحمل بار

–  مقاوم در برابر پارگی
–  مقاوم در برابر آب و هوا

–  خواص کاهش سر و صدا بسیار عالی
–  انعطاف پذیری حیاتی

)NR(الستیک طبیعی
ــد برشــی و  ــر رش ــت در براب ــه مقاوم ــی ک ــر در مواقع ــن پلیم از ای
ســایش باشــد اســتفاده مــی کنیــم. ایــن کائوچــو چقرمــه اســت و 
عمــر فرسایشــی طوالنــی دارد. مقاومــت گرمایــی الســتیک طبیعــی 
ــل  ــای C 120̊  قاب ــا دم ــدت ت ــاه م ــد و در کوت ــی باش C 80̊ م
 )Natural Rubber(اســتفاده مــی باشــد. الســتیک طبیعــی
ولگانیــزه شــده، باالتریــن مقاومــت دینامیکــی- االســتیکی و پارگــی 

ــود دارد. ــای موج ــان الســتیک ه را در می

)NR(مزایای الستیک طبیعی
- مقاومت در برابر سایش

- ارزان بودن
- انعطاف پذیری در دمای پائین

- مقاومت در برابر آب
-قدرت مقاومت پارگی باال

- مقاومت در برابر ضربه
- مقاومت در برابر رشد برشی باال

- جهندگی باال
- مقاومت در برابر فشردگی

در شــکل 8 نمونــه ای از ســیکلون رابــر الینینــگ شــده نشــان داده 
شــده اســت.

ــت  ــت ســنجی انجــام شــده، کاهــش ضخام ــه ضخام ــا توجــه ب ب
پوســته ســیکلون تقریبــا از ارتفــاع 1/۵ تــا 2 متــری بــاالی گلــوگاه 
آغــاز مــی گــردد کــه مــی تــوان بــرای کاهــش هزینه فقط مســاحت 

داخلــی همیــن ناحیــه را رابــر الینینــگ نمــود.
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امام صادق علیه السالم می فرمایند:

مناز را اول وقت بخوانید و 

مواظبت بر آن کنید.

ستون دین

فــوالد 
جهان

فــوالد 
جهان

پیامرب اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:

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.

ستون دین

انجمــن جهانــی فــوالد در گــزارش اخیــر خــود بــه تولیــد فــوالد خام 
۶۶ کشــور عضــو پرداختــه اســت و براســاس این گــزارش، جهــان در 
11 مــاه نخســت امســال بالــغ بــر یــک میلیــارد و ۴۶8 میلیــون و 
2۷۴ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرده کــه رشــد ۴/ 0 درصــدی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــت.در نوامبــر امســال در 
مجمــوع 132 میلیــون و ۶۷1 هــزار تــن فــوالد تولیــد شــد کــه 2/ 
ــه  ــه نوامبــر ســال قبــل رشــد نشــان می دهد.ب ۵ درصــد نســبت ب
گــزارش »ســنا«، انجمــن جهانــی فــوالد در گــزارش اخیــر خــود بــه 
تولیــد فــوالد خــام ۶۶ کشــور عضــو پرداختــه اســت و براســاس ایــن 
گــزارش، جهــان در 11 مــاه نخســت امســال بالــغ بــر یک میلیــارد و 
۴۶8 میلیــون و 2۷۴ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرده اســت کــه 

رشــد ۴/ 0 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــت.
ــی  ــون تن ــران 16 میلی ــام ای ــوالد خ ــد ف تولی

ــد ش
پایــان نوامبــر تولیــد فــوالد داخلــی رشــد 3/ 2۶ 
ــون و  ــک میلی ــد از ی ــا تولی ــرد ت ــت ک ــدی را ثب درص
ــون و  ــه یک میلی ــر 201۵ ب ــن در نوامب ــزار ت 2۵۵ ه
۵8۵هــزار تــن در نوامبــر ســال جــاری میــادی برســد.

تولیــد فــوالد خــام ایــران در 11 ماهــه، نخســت ســال 
ــه  ــید ک ــن رس ــزار ت ــون و ۴3۵ ه ــه 1۶میلی 201۶ ب
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــدی را در مقایس ــد 11 درص رش
ســال قبــل بــه ثبــت رســاند.بر همیــن اســاس، ایــران 
همچنــان بعــد از کشــورهای چیــن، ژاپــن، هنــد، ایاالت 
متحــده آمریــکا، روســیه، کــره جنوبــی، آلمــان، ترکیــه، 
ــه  ــک در رتب ــوان و مکزی ــا، تای ــن، ایتالی ــل، اوکرای برزی
ســیزدهم تولیــد قــرار دارد.خاورمیانــه نیــز تولیــد را بــه 
ــن رســاند کــه رشــد ۷/ ۶  2۶ میلیــون و ۵80 هــزار ت
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته 

اســت. در منطقــه خاورمیانــه، بعــد از ایــران عربســتان بــا تولیــد ۵ 
ــرار دارد. ــام ق ــن فوالد خ ــون ت میلی

ــن  ــون ت ــرز 3۰ میلی ــایه از م ــور همس ــوالد کش ــد ف تولی
ــت گذش

براســاس آمــار انجمــن جهانــی فــوالد تولیــد فــوالد خــام ترکیــه که 
در 11مــاه ابتدایــی پارســال 28 میلیــون و 8۴۶ هــزار تن بود امســال 
بــا 1/ ۵ درصــد رشــد 30 میلیــون و 32۵ هــزار تــن شــد.عاوه براین 
ترکیــه در نوامبــر هــم رشــد ۴/ 10 درصــدی را تجربــه کــرد و تولیــد 
ــون  ــه 2 میلی ــر 201۵ ب ــن در نوامب ــزار ت ــون و ۶3۷ ه را از 2 میلی
و۹12 هــزار تــن در نوامبــر ســال جــاری رســاند، امــا تولیــد فــوالد 

خــام ایــن کشــور نســبت بــه اکتبــر کاهشــی بــوده اســت.
چین همچنان صدرنشین

براســاس آمــار ایــن انجمن چیــن همچنــان اصلی تریــن تولیدکننده 
فــوالد جهــان اســت کــه هیــچ کشــوری یــارای نزدیــک شــدن بــه 
آن را ندارد.تولیــد 11 ماهــه فــوالد خــام چیــن بــه ۷38 هــزار و ۹۴0 
ــوده و رشــد  ــن رســید کــه برخــاف انتظــارات افزایشــی ب هــزار ت
ــاه  ــن در 11 م ــوالد خــام چی 1/ 1 درصــدی داشــته اســت.تولید ف
پارســال ۷30 میلیــون و ۹00 هــزار تــن بــوده اســت.چین در نوامبــر 
هــم رشــد ۶ درصــدی در تولیــد را نســبت بــه نوامبــر 201۵ ثبــت 
کــرده و تولیــد را از ۶3 میلیــون و 133 هــزار تــن بــه ۶۶ میلیــون و 
2۹0 هــزار تــن رســاند البتــه رقــم تولیــد نســبت بــه اکتبــر امســال 
کمتــر اســت.ژاپن دومیــن تولیدکننــده بــزرگ آســیا ۹۶ میلیــون و 
220 هــزار تــن فــوالد تولیــد کرد.ژاپــن یــک مــاه مانــده بــه اتمــام 
ســال تولیــد را بــه ۹۶ میلیــون و 220 هــزار تــن رســاند کــه افــت 
3/ 0 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــت.پس از 
ژاپــن، هنــد بــا تولیــد 8۷ میلیــون و ۵31 هــزار تــن و ســپس کــره 
ــا تولیــد ۶2 میلیــون و ۷۷۹ هــزار تــن قــرار دارد.تایــوان  جنوبــی ب
هــم چهارمیــن کشــور بــزرگ تولیدکننــده فــوالد خــام در منطقــه 
آســیا اســت کــه 1۹ میلیــون و ۷۴۵ هــزار تــن تولیــد فــوالد خــام 
ــی فــوالد حاکــی  داشــته اســت.آمارهای انجمــن جهان
ــوان  ــی و تای ــره جنوب ــد، ک ــن، هن ــه ژاپ از آن اســت ک
ــون  ــن، 8 میلی ــزار ت ــون و ۷۷0 ه ــب 8 میلی ــه ترتی ب
ــک  ــن و ی ــزار ت ــون و ۷۷0 ه ــن، ۵ میلی ــزار ت و 10ه
میلیــون و ۷۶۵ هــزار تــن فــوالد خــام در نوامبــر تولیــد 

کرده انــد.
ــاه  ــن م ــن در اولی ــوالد چی ــد ف ــش تولی افزای

2۰1۷
کل تولیــد ۹۴ تولیدکننــده فــوالد در چیــن کــه عضــو 
انجمــن آهــن و فــوالد ایــن کشــور هســتند در تاریــخ 
1 تــا 10  ژانویــه 1 میلیــون و ۷1 هــزار تــن بــوده کــه 
ــم  ــش از دو و نی ــامبر بی ــا 31 دس ــا 21 ت ــاس ب در قی
ــات  ــاس گزارش ــت . براس ــته اس ــش داش ــد افزای درص
Platts بعــد از کاهــش تولیــد از اواســط نوامبر متوســط 
ــاه  ــن م ــا اواخــر ای ــه از اواســط دســامبر ت ــد روزان تولی
تقریبــاً بــدون تغییــر بــوده اســت. موجــودی دپــو شــده 

در 11 ماه نخست صورت گرفت؛

تولید فوالد خام در سال 2016 میالدی

در انبارهــای کارخانــه هــای چینــی طــی ده روز اول ژانویــه در کل 
ــزان  ــه می ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــن ب ــزار ت ــون و ۶ ه 12 میلی
ــم درصــد و  ــار ده ــامبر دو و چه ــار شــده در 31 دس موجــودی انب
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل یــک و نــه دهــم درصــد 
رشــد داشــته اســت. انجمــن آهــن و فــوالد چیــن تخمیــن زده کــه 
ــه هــاي ایــن کشــور )عضــو و  تولیــد فــوالد خــام در کلیــه کارخان
غیــر عضــو انجمــن( در اولیــن روزهــای ژانویــه 2 میلیــون و 2۴ هزار 
تــن بــوده باشــد کــه نســبت بــه اواخــر مــاه دســامبر افزایشــي دو 
ــه دهــم درصــدی را ثبــت کــرده اســت. برداشــت Platts ایــن  و ن
اســت کــه افزایــش تولیــد در روزهــای نخســتین مــاه ژانویــه مطابــق 
بــا پیــش بینــی هــای بــازار بــوده اســت زیــرا افزایــش قیمــت هــای 
فــوالد کارخانــه هــا را تشــویق بــه تولیــد بیشــتر نمــود. یــک تاجــر 
اهــل شــانگهای مــی گویــد همزمــان بــا افزایــش تولیــد فــوالد از ماه 
دســامبر تاکنــون موجــودی بــازار هــم افزایــش یافتــه و البتــه میزان 
ــو  ــرار داشــتن در آســتانه تعطیــات ســال ن ــل ق ــد هــم بدلی خری
پائیــن اســت و تجــار هــم عاقــه ای بــه تأمیــن مجــدد موجــودی 
ندارنــد و بــا چشــم انــدازی مثبــت منتظــر شــرایط بــازار داخلــی بعد 

از تعطیــات ســال نــو مانــده انــد.
ــن  ــزار ت ــون و 259 ه ــا 1۴9 میلی ــه اروپ ــد در اتحادی تولی

شــد
در اتحادیــه اروپــا تولیــد فــوالد خــام در مــاه نوامبــر 13 میلیــون و 
۶08 هــزار تــن شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل کــه 13 میلیــون و 
1۴۴ هــزار تــن بــود رشــد ۵/ 3 درصدی داشــته اســت.البته در نوامبر 
اتحادیــه اروپــا نســبت بــه اکتبــر ســال جــاری شــاهد افــت۶1۷ هزار 

تنــی در تولیــد فــوالد خــام بــوده اســت.در مجمــوع نیــز کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اروپــا در 11 مــاه ســال 201۶حــدود 1۴۹ میلیــون و 
2۵۹ هــزار تــن تولیــد فــوالد خــام داشــت کــه افــت ۴/ 3 درصــدی 
ــت.اصلی ترین  ــته اس ــل داش ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
تولیدکننــده فــوالد خــام اتحادیــه اروپــا همچنــان آلمــان بــا تولیــد 
38 میلیــون و 8۵2 هــزار تــن ظــرف مــدت 11 مــاه از ابتــدای ســال 
تــا پایــان نوامبــر بود.پــس از آلمــان، ایتالیــا بــا تولیــد 21 میلیــون و 
۵۴۶ هــزار تــن قــرار داشــت و ســپس فرانســه و اســپانیا بــه ترتیب با 
تولیــد 13 میلیــون و 2۶۶ هــزار تــن و 12 میلیــون و ۷۵0 هــزار تــن 
قــرار داشــت.به جــز ایتالیــا کــه رشــد ۹/ ۴ درصــدی را در تولیــدات 
بــه ثبــت رســانده کشــورهای آلمان، فرانســه و اســپانیا بــه ترتیب 1/ 

2 درصــد، 3/ ۵ درصــد و 3/ 8درصــد افــت را ثبــت کرده انــد.
CIS رشد ۴/ ۰ درصدی تولید فوالد خام کشورهای

کشــورهای مشــترک مســتقل المنافــع )CIS( در 11 مــاه امســال 
ــه در  ــد ک ــد کردن ــام تولی ــوالد خ ــن ف ــزار ت ــون و ۴۴۴ ه ۹3میلی
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه تولیــد ۹3 میلیــون و ۷8 
هــزار تــن بــود ۴/ 0 درصــد رشــد داشــت.این کشــورها در نوامبــر هم 
8 میلیــون و ۵۴۶ هــزار تــن فــوالد درمجمــوع تولیــد کردنــد کــه 
ایــن رقــم نیــز 2/ ۴ درصــد افزایــش نســبت بــه نوامبــر ســال قبــل 
داشــته اســت.در بیــن کشــورهای CIS، تولیــد روســیه ظــرف 11 
مــاه بــه ۶۴میلیــون و۶23 هــزار تــن رســید کــه افــت 8/ 0 درصــدی 
ــا رشــد ۶/ ۵  ــه پارســال داشــت؛ درحالــی کــه اوکرایــن ب نســبت ب
ــه 22 میلیــون و 211هــزار تــن رساند.شــایان  درصــدی تولیــد را ب
ذکــر اســت، روســیه باوجــود آنکــه در مجمــوع 11 مــاه افــت تولید را 

ثبــت کــرده، امــا در نوامبــر رشــد ۵ درصــد را تجربــه کــرده و تولیــد 
فــوالد را بــه ۵ میلیــون و ۹۷۵ هــزار تــن رســانده اســت.اوکراین هــم 
بــا رشــد 1/ 3 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل )نوامبر 
201۵( تولیــد خــود را یــک میلیــون و ۹۵0 هــزار تــن کــرده اســت.

رتبه چهاردهم ایران در تولید فوالد جهان
ــال 201۶  ــران در س ــوالد، ای ــی ف ــن جهان ــزارش انجم ــاس گ براس
میــادی 1۷ میلیــون و 8۹۵ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد و 
ایــن رقــم در ســال 201۵ بــه میــزان 1۶ میلیــون و 1۴۶ هــزار تــن 
بــود. برپایــه ایــن گــزارش، میــزان تولیــد فــوالد ایــران در آخریــن 
مــاه میــادی )دســامبر( ســال 201۶، یــک میلیــون و ۵21 هــزار تن 
بــود کــه در مقایســه بــا رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته میــادی 
)یــک میلیــون و 33۶ هــزار تــن(، 1۴ درصــد رشــد نشــان مــی دهد.
ایــران در ســال 201۶ همچــون ســال 201۵ میــادی، رتبــه 
چهاردهــم تولیــد فــوالد جهانــی را کســب کرد.بــر اســاس گــزارش 
انجمــن جهانــی فــوالد، ۶۶ کشــور تولیــد کننــده فــوالد جهــان یک 
میلیــارد و ۶03 میلیــون و ۹8۹ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد 
کــه در مقایســه بــا آمــار مــدت مشــابه ســال 201۵ )یــک میلیــارد 
و ۵۹2 میلیــون و ۴28 هــزار تــن(، ۷3 صــدم درصــد رشــد نشــان 
مــی دهد.چیــن بــا 808 میلیــون و 3۷0 هــزار تــن، بزرگتریــن تولید 
کننــده فــوالد جهــان در ســال گذشــته میــادی بــود و کشــورهای 
ــن 10۴  ــه ترتیــب ژاپ ــوالد خــام ب ــده ف ــد کنن ــزرگ بعــدی تولی ب
ــن،  ــزار ت ــون و ۶18 ه ــد ۹۵ میلی ــن، هن ــزار ت ــون و ۷22 ه میلی
آمریــکا ۷8 میلیــون و ۶1۹ هــزار تــن، روســیه ۷0 میلیــون و 800 

هــزار تــن و کــره جنوبــی ۶8 میلیــون و ۵۶۷ هــزار تــن هســتند.

کشور
میزان تولید فوالد خام

در 11 ماهه نخست 2016

میزان تولید فوالد خام

در نوامبر 2016 ) آذرماه(
رشد نسبت به سال 

2015
افت نسبت به سال 

توضیحات2015

-6/۷ درصدی-26 میلیون و 58۰ هزار تنخاور میانه

در رده سیزدهم جهان-11 درصدی1 میلیون و 585 هزار تن16 میلیون و ۴35 هزار تنایران

رشد 26/3 درصدی نسبت به نوامبر 2۰15---5 میلیون تنعربستان

۴ میلیون تن افزایش-۰/۴ درصدی66 میلیون و 29۰ هزار تن8۰۷ میلیون تنچین

دومین تولید کننده بزرگ آسیاآسیا3/۰ درصدی-8 میلیون و ۷۷۰ هزار تن96 میلیون و 22۰ هزار تنژاپن

چهارمین تولید کننده بزرگ آسیا--1 میلیون و ۷65 هزار تن19 میلیون و ۷۴5 هزار تنتایوان

آسیا--8 میلیون و 1۰ هزار تن8۷ میلیون و 531 هزار تنهند

--5 میلیون و ۷۷۰ هزار تن62 میلیون و ۷۷9 هزار تنکره جنوبی

رشد 5/3 درصدی نسبت به نوامبر ۴/32۰15 درصدی-13 میلیون و 6۰8 هزار تن1۴9 میلیون و 259 هزار تناروپا

1/2 درصدی--38 میلیون و 852 هزار تنآلمان 

-9/۴ درصدی-21 میلیون و 5۴6 هزار تنایتالیا

3/5 درصدی--13 میلیون و 266 هزار تنفرانسه

38/8 درصدی--12 میلیون و ۷5۰ هزار تناسپانیا

1/5 درصدی-2 میلیون و 912 هزار تن28 میلیون و 8۴6 هزار تنترکیه

CIS رشد 2/۴ درصدی نسبت به نوامبر 2۰15-۴/۰ درصدی8 میلیون و 5۴6 هزار تن93 میلیون و ۴۴۴ هزار تنمشترك المنافع

رشد 5 درصدی نسبت به نوامبر 8/۰2۰15 درصدی-5 میلیون و 9۷5 هزار تن 6۴ میلیون و 623 هزار تنروسیه

رشد 3/1 درصدی نسبت به نوامبر 2۰15-6/5 درصدی1 میلیون و 95۰ هزار تن22 میلیون و 211 هزار تناکراین

8/۰ درصدی--1۰ میلیون و 535 هزار تنآمریکای شمالی

2/1 تولید را کاهش داده است---۷2 میلیون و ۴1 هزار تنایاالت متحده آمریکا

رشد 9/19 درصدی نسبت به نوامبر 6/22۰15 درصدی1 میلیون و 635 هزار تن1۷ میلیون و 281 هزار تنمکزیک

1/2 درصدی--2 میلیون و 5۴8 هزار تنآمریکای جنوبی

9/8 درصدی--28 میلیون و 6۴ هزار تنبرزیل
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آتــش نشــانی یــا اطفــاء حریــق مجموعــه اقداماتــی اســت کــه بــرای 
مقابلــه بــا آتــش بوســیله خامــوش کــردن ،کنتــرل ویــا هدایــت آتش 
هــای ناخواســته انجــام میگیــرد .اهــداف آتــش نشــانی حفاظــت از 
ــه امــوال وحفاظــت از محیــط  ســامت افراد،جلوگیــری از آســیب ب
زیســت اســت.در همــه کشــورها ســازمان آتــش نشــانی وجــود دارد 
کــه وظیفــه مقابلــه بــا آتــش وســوانح وحــوادث مختلــف را دارد.هنر و 
علــم اطفاءحریــق بســیار پیچیــده تــر ازآن اســت کــه مردم تصــور می 
کننــد .آتــش نشــانان همــواره بایــد در شــرایط مطلــوب فیزیکــی قرار 
داشــته باشــند تــا بتوانــد ماموریتهــای محولــه را بــه انجــام برســانند.

همچنیــن بایــد بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در محــل حادثه بــا توجه 
بــه گســترش یــا کنتــرل حادثــه روی میدهد همیشــه شــرایط فکری 

وذهنــی خــود را در ســطح مناســبی حفــظ کننــد.
 تعریف آتش نشان:

آتــش نشــان کســی اســت کــه بتوانــد از عهــده شناســایی حریــق هــا 
ــانی  ــش نش ــواد آت ــری م ــاء و بکارگی ــای اطف و روش ه
مناســب در ارتبــاط بــا نــوع حریق و امحــاء مــواد مضره و 
امدادرســانی و تهیــه گــزارش از آتــش ســوزی و پیگیــری 

از کلیــه حــوادث غیرمترقبــه برآیــد.
 عمده وظایف یک آتش نشان: 

ــاء  ــری روش اطف ــی بکارگی ــول وتوانای ــایی اص 1. شناس
ــش ــوع آت ــا ن ــاط ب ــق مناســب در ارتب حری

2. آشنایی با مواد اطفاء حریق و انواع آن
3. آشــنایی بــا مفهــوم آتــش و انــواع آن بــر حســب نــوع 

ــوختنی  ماده س
۴. آشــنایی بــا وســایل پیــام رســانی و توانایــی دریافــت 

پیــام و انتقــال آن جهــت اقدامــات الزم
ــانی  ــش نش ــتی آت ــاری دس ــم اخب ــا عائ ــنایی ب ۵. آش

ــو ــاص( و بلندگ ــارات خ ــو آالرم اش )تابل
۶. شناســایی اصــول تشــخیص عوامل بــروز آتــش )مربع 

آتش(
۷. آشــنایی بــا عوامل بــروز آتش،اکســیژن ،حــرارت ،مواد 

قابــل اشــتعال، نقطه شــعله زنــی، شــعله وری و انفجار
8. توانایــی تشــخیص محــل مناســب معبــر و بــاز کــردن 

معبــر جهــت عملیــات آتــش نشــانی و نجــات .

۹. توانایی خارج کردن مصدومین از حادثه
10. توانایی تهیه گزارش آتش سوزی.

 ویژگی های شخصیتی و شرایط ارتقاء شغلی آتش نشان:
احســاس مســئولیت، ریســک و خطرپذیــری بــاال، توانایی هــای کامل 
و آمادگــی بــاالی جســمانی، آموزش های مســتمر و ابتــکار و خاقیت 
در کنــار احتیــاط و عقانیــت بخشــی از ایــن شــغل مهــم اســت. ایــن 
شــغل اعصــاب راحــت و دقــت باالیــی را مــی خواهــد تــا فــرد بتوانــد 
در مقابــل خســارت هــای وارده، حجــم زیــان هــا را کاهــش یــا از وقوع 
خســارت هــای احتمالــی جلوگیــری نماید.دقــت، ســرعت، تجربــه و 
رعایــت نــکات ایمنــی و حفاظتــی از مهمتریــن مســائلی هســتند کــه 

بــرای ارتقــاء شــغلی یــک آتــش نشــان نیــاز اســت .
 معرفی واحدآتش نشانی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش: 

در ســال ۹1 واحــد آتــش نشــانی شــرکت با هــدف پیشــگیری ومقابله 
بــا حــوادث وآتــش ســوزی احتمالی تشــکیل گردیــد. تعــداد نیروهای 

آتــش نشــانی ایــن مجموعــه 20نفــر بــوده ) دوشــیفت ۶نفــره ویــک 
شــیفت ۷نفــره ویــک نفــر روزکار )راننــده(( کــه بــه صــورت شــیفت 
کاری 12ســاعته ) دو روز روزکار ، دو روز  شــب شــب کار ودو روز 
ــا  ــد ب ــن واح ــنل ای ــد. پرس ــی نماین ــه  م ــام وظیف ــتراحت( انج اس
گذرانــدن 210 ســاعت دوره تخصصــی آتــش نشــانی در زمینــه های :  
، تئــوري حریــق ، امــداد و نجــات ، کمکهــاي اولیــه ، شــیلنگها و لولــه 
هــاي نــواري )تئــوري و عملــي( ، ایمني ابــزار وتجهیــزات هیدرولیکی 
ــاي دســتي ،  ــده ه ــوش کنن ــرق ، خام ــي در ب ــو ماتیکــی، ایمن وپن
عملیــات اطفــاء حریــق )تئــوري و عملــي( و.........بــه مــدت ۴۵ روز در 
ســازمان شــهرداری منطقــه 18 تهــران مهــارت هــای  الزم را در ایــن 

زمینــه کســب نمودنــد.
  امکانات وتجهیزات واحد:

ایــن واحــد دارای چهــار دســتگاه کامیــون آتــش نشــانی مــی باشــد 
: 2دســتگاه کامیــون فوماتیــک )آب وفــوم( باقــدرت خروجــی ۶000 
هــزار لیتــر در دقیقــه کــه تجهیــزات امــداد و نجــات شــامل :لیفتینگ 
بــگ ،فــک وجــک هیدرولیــک ،توربکــس جهــت ســاخت فوم ســبک 
، بتــن بــر ودســتگاه تهویــه )هــود آتــش نشــانی(، دســتگاه ژنراتــور 
بــرق ، یــت صعــود وفــرود از ارتفــاع و ... درآن تعبیــه شــده اســت و در 

عملیاتهــای امــداد ونجــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ــدرت  ــا ق ــر آب ( ب ــان )تانک ــون آبرس ــتگاه کامی 2دس
خروجــی 3000 لیتــر در دقیقه می باشــد .ویک دســتگاه 
خــودرو پیشــرو  مجهــز بــه تجهیــزات امــداد ونجــات که 

بــزودی بــه مجموعــه اضافــه خواهــد شــد.

 اهداف کلی واحد: 
ــه کلیــه کارکنــان   آمــوزش عمومــی آتــش نشــانی ب

شــرکت.
ــاء  ــام واطف ــای اع ــتم ه ــدازی سیس ــری راه ان  پیگی

ــازی. ــن س ــایت آه ــق س حری
 پیگیــری طراحــی ، نصــب و اجــرای  سیســتم هــای 
  GIS اعــام و اطفــاء ســایت آبشــیرین کن وپســت بــرق

و انبــار هــای شــرکت.
 پیگیــری طراحــی ،نصــب وراه انــدازی سیســتم هــای 

اعــام واطفــاء حریــق ســاختمان دیتــا ســنتر شــرکت.
 پیگیــری راه انــدازی  رینــگ آب آتــش نشــانی ســایت 

فــوالد ســازی فــاز یــک.
 اصــاح شــبکه آب آتــش نشــانی )هیدرانــت ( ســایت 

آهــن ســازی وفوالدســازی .
 آموزش تخصصی پرسنل واحد آتش نشانی.

آشنایی با واحد آتش نشانی

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                                             

حسابگریهای ماّدی بکنید،متزلزل است.

بیانات رهبری

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 
ــتفاده از  ــتند واس ــرطان زا هس ــن س ــن وناپتلی ــد متیل ، کلرای
ــن  ــمی ای ــود.ترکیبات س ــدود ش ــا مح ــوع وی ــد ممن ــا بای آنه
ــروز  ــی ماننــد ســرطان کبد،کلیــه ومغــز وب مــواد بیمــاری های
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 
ــی  ــود حت ــی ش ــرده م ــل نامب ــه در ذی ــوادی ک ــود م ــی ش م

االمــکان از محیــط زندگــی حــذف شــود.
ــات  ــامل ترکیب ــواد ش ــن م ــای هوا:ای ــده ه ــبو کنن 1- خوش
ــن  ــداوم ومســتمر ای ــد هســتند اســتفاده م ــن وفرمالدئی ناپتلی
مــاده مشــکات 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.
2- وســایل نقاشــی :رنــگ هــا وچســب هــای الســتیگی ، رنــگ 
ــواد ســرطان زا  ــامل م ــب ش ــا اغل ــک وحــا ل ه ــای اکریلی ه

هســتند.
3- وســایل اتومبیــل :بیشــتر ایــن مــواد وروغــن هــا دارای مــواد 
ســمی هســتند.آنها رادوراز خانــه ومحــل زندگــی خــو نگهــداری 

. کنید
۴- شــمع 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.
۵- شــامپوی فــرش وپرده:تاحدامــکان از شــوینده هــای ســاخته 

شــده بــا مــواد طبیعــی اســتفاده کنیــد.
۶- خشکشــویی :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 
ــن دار اســتفاده شــده  ــی اتیل ــواد پل ــه جــای م جوهــر لیمــو ب

باشــد.
۷- حشــره کــش ها:هرگــز از حشــره کــش هــای حــاوی لیندان 

اســتفاده نکنید.
8- رنــگ هــا وجــا دهنــده ها:ایــن مــواد شــیمیایی نیــز شــامل 

ترکیبات ســرطان زا هســتند.
۹- مــواد ضدعفونــی کننــده :ســعی کنیــد از مــوادی اســتفاده 

کنیدکــه شــامل ترکیبــات طبیعــی هســتند.
10- مایکروویــو:از گــرم کــردن غــذا در ظــروف پاســتیکی بــا 

میکروویــو جــدا ً خــوداری کنیــد.

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.

1- در تــک تــک طبقــات خانــه آالرمهــای هشــدار دهنــده دود 
نصــب کــرده، آنهــا را عــاری از گــرد و غبــار نــگاه داشــته و هفته 
ــار آنهــا را امتحــان کنیــد. ســعی کنیــد آالرمهــای  ای یــک ب
هشــدار دهنــده ده ســاله بخریــد؛ وگرنــه مجبــور مــی شــوید 

هــر ســال باتــری آالرمهــا را عــوض کنیــد.
 2- یــک 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.
3- خروجــی 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.
 ۴- در آشــپزخانه خیلــی مراقــب باشــید. حــوادث حیــن 
آشــپزی بــه بــروز ۵۹ % آتــش ســوزی هــای خانــه هــا منجــر 
ــد. هرگــز کــودکان را بــدون سرپرســت در آشــپزخانه  شــده ان

تنهــا رهــا نکنیــد.
ــی مواظــب  ــد خیل ــی کنی ــن داغ آشــپزی م ــا روغ ــر ب ۵-  اگ
باشــید؛ اگــر از ســرخ کــن هــای برقــی اســتفاده نمــی کنیــد، 

ــرار دهیــد. ــان ق ــد آنهــا را در دســتور کارت خری
۶-  هرگــز شــمعهای روشــن را رهــا نکنیــد و برویــد، و مطمئــن 
شــوید کــه روی جاشــمعی مناســب و روی یــک ســطح مقــاوم 
ــل اشــتعال قــرار داشــته  ــه دور از مــواد قاب ــر حــرارت ب در براب

باشــند.
ــل  ــور کام ــه ط ــیگارها را ب ــه س ــه ت ــوید ک ــن ش  ۷- مطمئ
خامــوش کــرده باشــید و بــا دقــت تمــام آنهــا را دور بیاندازیــد.

 8- بــار اضافــی روی پریزهــای بــرق وارد نکنیــد. بــه یاد داشــته 
باشــید؛ یــک پریــز، یک دوشــاخه.

۹-  کبریت و فندکها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
10-  هنگامــی کــه خســته هســتید یــا مشــروب نوشــیده ایــد 
خیلــی مواظــب باشــید. نیمــی از تمــام مــوارد فــوت در آتــش 
ســوزی هــای خانگــی بیــن ســاعات 10 شــب تــا 8 صبــح روی 

مــی دهنــد.
 11- تلویزیــون 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.
12- هرگز در تخت خواب سیگار نکشید.

کمک های اولیه به هنگام 
ورود اجسام در بدن

گاهــی اجســام خارجــی، بــه عللــی وارد بــدن گردیــده و عوارض 
مختلفــی را موجــب می گردنــد. جســم خارجــی ممکــن اســت 
چــوب، بــراده فلــزات، ســنگ ریــزه، شــن و یــا اجســام مختلــف 
دیگــر بــوده و در اعضــاء گوناگــون بــدن نظیــر اعضــاء عضاتــی، 
چشــم، گــوش، بینــی و گلــو وارد شــده باشــد کــه در محیــط 
هــای کار، ورود اجســام مختلــف در اعضــاء عضانــی و چشــم از 

شــایعترین مــوارد بــه شــمار مــی رود .
در مــورد اجســام خارجــی کــه بطــور ســطحی در عضلــه فــرو 
رفتــه اســت، الزم اســت به آرامــی آن را در آورده و محــل زخــم 
ــه  ــی ک ــد. لیکــن در مواقع ــس از شستشــو پانســمان کنی را پ
ــه  ــا در آوردن آن ب ــه و ی ــرو رفت اجســام در عمــق بیشــتری ف
دلیــل عــدم امکانــات الزم، خطــرات متعــددی می توانــد در پــی 
داشــته باشــد، عاقانــه تریــن راه، رســاندن مصــدوم بــه مراکــز 

درمانــی اســت. 
در مــورد اجســام خارجــی در چشــم نیــز، اشــیاء خارجی ممکن 
اســت در روی کــره چشــم یــا قرنیــه بماننــد و یــا آن را ســوراخ 
کــرده داخــل چشــم گردنــد. وارد شــدن کوچکتریــن شــیئی در 
ــد  ــیائی مانن ــر اش ــردد. اگ ــاد می گ ــی زی ــث ناراحت ــم باع چش
ــده و  ــز، چــوب باعــث زخمــی شــدن چشــم گردی شیشــه، فل
در آن فــرو رفتــه اســت، تنهــا راه رســاندن ســریع مصــدوم بــه 

مراکــز درمانــی اســت. 
ــرار  ــک ق ــل پل ــت داخ ــه روی پوس ــرد ک ــیاء خ ــورد اش در م
ــکار  ــرای این ــرد. ب ــت خــارج ک ــا دق ــا را ب ــوان آنه ــه میت گرفت
مریــض بایــد از مالیــدن چشــم خــودداری کنــد. اگــر شــیئی 
ــا گوشــه دســتمال یــا  خارجــی در پلــک پائیــن اســت آن را ب
ــر شــیئی  ــد. اگ ــد خــارج نمائی ــه مرطــوب میتوانی ــه پنب قطع
در قســمت داخلــی پلــک بــاال اســت، در حالــی کــه بیمــار بــه 
پاییــن نــگاه می کنــد، پلــک بــاال را بــه طــرف بــاال برگردانیــد 
ــک  ــد، پل ــگاه می کن ــاال ن ــه ب ــض ب ــه مری ــی ک ــا در حال و ی
ــه وســیله  ــا شــیئی خارجــی ب ــه طــرف پاییــن بکشــید ت را ب
ــن  ــه ای اشــک روی پلــک پاییــن آمــده و خــارج شــود. اگــر ب
طریــق جســم از چشــم خــارج نشــد، بــا یــک 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 پزشــک برســانید.
اگــر مــواد شــیمیایی وارد چشــم شــده باشــد، خطر ســوختگی، 
عفونــت و کــوری، بیمــار راتهدیــد می کنــد. در چنیــن مــواردی 
پــس از شســتن چشــم بــا آب فــراوان و بانــداژ آن، بــرای درمــان 

اساســی، مصــدوم را بــه مرکــز درمانی برســانید.

ایمنـی

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:

دعا، خواندِن خداست؛ حاال می تواند به زبان فارسی 

یا به زبان خودتان باشد؛ هرچه که میخواهید

با خدا حرف بزنید...گاهی هم حاجت خواسنت 

نیست، فقط اُنس با خداست.

بیانات رهبری

هدف: نجات جان و مال انسان ها از طریق امداد رسانی و مهار حریق، پیشگیری و ایمن سازی و 

کمک به آمادگی مقابله با بحران

وظایف قانونی در حوزه پیشگیری و مدیریت آتش سوزی
 شناسایی نقاط آسیب پذیر و اقدام الزم برای کاهش آثار سوء ناشی از آتش سوزی

 نظارت بر ساخت و ساز انبار ، اماکن عمومی و ... از حیث ایمنی و پیشگیری از حریق
 تهیه شناسنامه ایمنی و صدور مجوز ایمنی به منظور نظارت و کنرتل بر تحقق رشایط ایمنی 

ساختامن ها در مقابل سوانح گوناگون از جمله آتش سوزی

 کنرتل و نظارت بر ایمنی فعالیت های مختلف و تعادل با واحدها به منظور افزایش ایمنی 
فعالیت های پرخطر و صدور مجوز ایمنی

 اصالح الگوی رفتار عمومی برای ارتقای مستمر ایمنی

 استفاده از ظرفیت سازمان برای توسعه آتش نشانی

 ارائه پیشنهاد برای تدوین قوانین جهت ایمنی اماکن

 تشکیل گروه پشتیبانی عملیات اطفاء حریق برای مکان های پرخطر

 استقرار سیستم هوشمند اعالم حریق
 ارائه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در بازه های 6 ماهه
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رسول اكرم صىل الله عليه و آله :

يَف... ؛ الَة و َآتَُوا الَزكاَة و ََقروا الضَّ تى ِبَخريٍ ما تَحابّوا َو اَقاُموا الصَّ ال تَزاُل اُمَّ

اّمتم 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 647، ح 1340

ستون دین

اخبار
ایران

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 10 درصــدی تولیــد فــوالد خــام ایــران نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اشــاره کرد.بــر اســاس ایــن گــزارش 
بــرآورد تولیــد فــوالد خــام بــرای ســال جــاری 18.۴ میلیــون تــن 
مــی باشــد کــه 10 درصــد از تولیــد ســال ۹۴ باالتر اســت. همچنین 
بــرآورد انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد  از 18 میلیون تــن محصوالت 
فــوالدی اعــم از تخــت و طویــل در ســال ۹۵ حکایــت دارد.گــزارش 
10 ماهــه 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 ۹۴ رشــد 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 10 ماهــه همچــون چنــد مــاه 
اخیــر مربــوط بــه ورق گــرم در بخــش خصوصــی بــا ثبــت رشــد 2۹ 
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 

. شد با
فوالد ایران جان گرفت 

بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد، ایــران طــی 12 ماهــه 
ــوالد خــام  ــن ف ســال 201۶ میــادی، 1۷ میلیــون و 8۹۵ هــزار ت
ــال 201۵، 1۶  ــابه س ــدت مش ــم در م ــن رق ــه ای ــرد ک ــد ک تولی
میلیــون و 1۴۶ هــزار تــن بود.میــزان تولیــد آخریــن مــاه میــادی 
ســال 201۶، یــک میلیــون و ۵21 هــزار تــن بــود کــه در مقایســه 
ــون و  ــک میلی ــادی )ی ــته می ــال گذش ــدت مشــابه س ــم م ــا رق ب
33۶ هــزار تــن(، 1۴ درصــد رشــد نشــان مــی دهــد. ایــران در ســال 
201۶ همچــون ســال 201۵ میــادی، رتبــه چهاردهم تولیــد فوالد 
جهانــی را کســب کرد.بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانی فــوالد، ۶۶ 

کشــور تولیــد کننــده فــوالد جهــان یــک میلیــارد و ۶03 میلیــون و 
ــا آمــار  ۹8۹ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه در مقایســه ب
ــون و ۴28  ــارد و ۵۹2 میلی ــک میلی مــدت مشــابه ســال 201۵ )ی
هــزار تــن(، ۷3 صــدم درصــد رشــد نشــان مــی دهــد. چین بــا 808 
میلیــون و 3۷0 هــزار تــن بــزرگ تریــن تولیــد کننــده فــوالد جهانی 
ــزرگ بعــدی تولیــد  ــود. کشــورهای ب در ســال گذشــته میــادی ب
ــن 10۴ میلیــون و ۷22 هــزار  ــه ترتیــب ژاپ ــوالد خــام ب کننــده ف
تــن، هنــد ۹۵ میلیــون و ۶18 هــزار تــن، آمریــکا ۷8 میلیــون و ۶1۹ 
هــزار تــن، روســیه، ۷0 میلیــون و 800 هــزار تــن و کــره جنوبــی ۶8 

میلیــون و ۵۶۷ هــزار تــن بــود.
کارخانــه احیــای فــوالد نــی ریــز اســفند بــه بهره بــرداری 

ــد می رس
ــه  ــوژی مــدرن در مرحل ــا تکنول ــز ب ــی ری ــوالد ن ــه ف تولیــد کارخان
ــرداری از آن 800  ــره ب ــا به ــه ب نخســت آهــن اســفنجی اســت  ک
هــزار تــن بــه ظرفیــت تولید کشــور افــزوده مــی شــود.در ایــن طرح 
بــا ســرمایه گــذاری 2 هــزار ۴00 میلیــارد ریالــی بــرای  200 نفــر 
ــه طــور مســتقیم شــغل ایجــاد مــی شــود.با اتصــال  ــاز اول ب در ف
فــوالد نی ریــز بــه خطــوط ریلــی دسترســی الزم بــرای تامیــن مــواد 
اولیــه ایــن کارخانــه ازگل گهــر ســیرجان بــا ســهولت بیشــتری انجام 
ــز اســفندماه  ــي ری ــر ن می شــود.بخش احیــاي مجتمــع فــوالد غدی
ــاد  ــزایی در ایج ــه س ــر ب ــه تاثی ــود ک ــی ش ــدازي م ــال راه ان امس
اشــتغال دارد ، بــه طــوری کــه جــذب و اســتخدام نیروهــای دیپلــم 
ــه باالتــر از سراســر  وفــوق دیپلــم ازمنطقــه نــی ریــز و لیســانس ب
ــه  ــاز اولویــت ب ــر همچنیــن   ب اســتان فــارس ، کــه درشــرایط براب

شهرســتان  نــی ریــز خواهــد بــود.
ایران رتبه چهاردهم خود را حفظ کرد

ــه یــک میلیــارد و ۶0۴ میلیــون  جهــان در ســال 201۶ نزدیــک ب
تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه رشــد 0.۷ درصــدی نســبت بــه 
ســال 201۵ داشــته اســت.ایران در ســال 201۶ بالــغ بــر 1۷ میلیون 
و 8۹۵ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد کــه از 1۶ میلیــون و 1۴۶ 
هــزار تــن حــدود 10.8 درصــد باالتــر اســت.برزیل بیشــترین افــت 
تولیــد فــوالد را در ســال 201۶ تجربــه کــرده اســت و رشــد تولیــد 

ــوده اســت. ــران چشــم گیر ب فــوالد ای
بهره برداری از چند طرح در چادرملو

 طــرح فــوالد چادرملــو و نــورد ســرمد ابرکــوه و نیــز طــرح احــداث 

ــه  ــه سیســتم گندل ــال آب ب ــه فاضــاب اردکان و انتق ــه خان تصفی
ســازی و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی چادرملــو دهــه فجــر بــه بهــره 
ــازی و  ــرح فوالدس ــی دو ط ــرفت فیزیک ــی رسند.پیش ــرداری م ب
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ۹۹,8 درصــد و طــرح تصفیــه پســاب ۹2 
درصــد اســت.میزان ســرمایه گــذاری در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 
ــه  ــع، گندل ــوالد ارف ــا، ف ــای احی ــدی آن در واحده ــرق تولی ــه ب ک
ســازی و معــدن اســتفاده خواهد شــد 13 هــزار و ۶۹8 میلیــارد ریال 
اســت.در کارخانــه فــوالد نیــز هــزار و 20۵ میلیــارد تومــان ســرمایه 
ــازی را  ــه س ــت واحــد گندل ــم ظرفی ــر داری ــم.در نظ ــذاری کردی گ
ــا پایــان ســال برســانیم.  ــه ۴ میلیــون تــن ت از 3,۴ میلیــون تــن ب
ــزار  ــت ۶00 ه ــه ظرفی ــک ب ــوالد هری ــورد ف ــرح ن ــو دو ط چادرمل
تــن و یــک طــرح گندلــه ســازی بــه ظرفیــت ۴ میلیــون تــن را در 
ــا  ــوالد جمع ــورد ف ــرآورد شــده در 2 طــرح ن دســت بررســی دارد.ب
2۶0 میلیــارد تومــان و در طــرح گندلــه ســازی ۷18 میلیــارد تومان 

ســرمایه گــذاری شــود.
فوالد کاوه اروند افتتاح می شود

ــا افتتــاح ایــن مجتمــع  فــوالد کاوه ارونــد افتتــاح خواهــد شــد و ب
فــوالدی، بــرای ۷00 نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد مــی شــود.ولی 
الــه حیاتــی، فرمانــدار خرمشــهر از پیشــرفت فیزیکــی ۵0 درصــدی 
ــدن  ــل ش ــر داد و تبدی ــهر خب ــان آرا خرمش ــوالد جه ــداث ف اح

ــه قطــب فــوالد کشــور را وعــده کــرد. خرمشــهر ب
دو خبــر فــوالدی کــه رییــس ایمیــدرو در همایــش صنعت 

فــوالد اعــالم کــرد 
در برنامــه ششــم قــرار اســت دولــت بــا اعمــال تعرفــه 100 تومانــی 
ــعه  ــرای توس ــع الزم را ب ــوالد، مناب ــو ف ــر کیل ــه ازای واردات ه ب
زیرســاخت ریلــی فراهــم کنــد. وی همچنیــن از برنامه ریــزی بــرای 
ادغــام واحدهــای کوچــک فــوالدی در ناحیــه بندرعبــاس خبــر داد 
و گفــت: هماهنگــی بــا ســهامداران ایــن شــرکت ها در حــال انجــام 

اســت.
ــای  ــار؛ دغدغه ه ــاختی و اعتب ــایل زیرس ــعه، مس توس

ــادگان ــوالد ش ف
ــا بحــث  ــن موضــوع م ــوالد شــادگان گفــت: مهمتری ــل ف مدیرعام
ــرای  ــن موردنظــر ب ــه زمی ــم ک ــد بدانی ــن اســت و بای توســعه زمی
ــه  ــه اضاف ــه کارخان ــرار اســت ب ــه از چــه ســمتی ق توســعه کارخان
شــود. تفضلــی در جلســه بررســی مســائل کارخانــه فــوالد شــادگان 

نگاهی به وضعیت تولید فوالد ایران در 10 ماهه نخست سال 95

امام عىل عليه السالم :

اُنظُر فيام تَُصىّل و ََعىل ما تَُصىّل اِن لَم يَكُن ِمن َوجِهِه و َِحلِِّه َفال َقبوَل؛

بنگر در چه )لباىس( و بر چه )چيزى( مناز مى گزارى

اگر از راه صحيح و حاللش نباشد، قبول نخواهد بود.
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ستون دین

ــث  ــد بح ــن بای ــرد: همچنی ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــواز برگ ــه در اه ک
توســعه زمیــن و بــه تبــع آن مســاله آب، بــرق و گاز کارخانــه نیــز 
ــه لحــاظ  ــرد و در بحــث توســعه ای کارخان ــرار بگی ــورد توجــه ق م
شــود.وی افــزود: میــزان بــرق فعلــی کارخانــه بایــد از 1۹0 مــگاوات، 
حــدود چهــار برابــر افزایــش پیــدا کنــد و میــزان آب فعلــی کارخانــه 
نیــز بایــد از ۵00 متــر 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 

ــتور کار است دس
توســعه فــوالد در مناطــق جنوبــی کشــور و بــه طــور اخــص منطقــه 
ــاس آن  ــت و براس ــتور کار اس ــار در دس ــاس و چابه ــژه بندرعب وی
ــت.عبدالمجید  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــارکتی در نظ ــای مش ــته ه بس
ــاس  ــت: در بندرعب ــوالد گف ــی ف ــرکت مل ــل ش ــریفی، مدیرعام ش
ــک  ــم ی ــژه اقتصــادی قصــد داری ــه وی ــه طــور اخــص در منطق و ب
بســته 10 میلیــون 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 ۴ ســال 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 
ــا در مرحلــه راه  ــه احــداث شــده ی هــای جدیــد کنســانتره و گندل
انــدازی اســت.وی تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه هــا که 
شــامل پــروژه ۶00 هــزار تنــی پرعیار ســازی ســنگ آهــن هماتیتی 
ــز دو  ــر و نی ــازی گل گه ــه س ــی گندل ــون تن ــاد، ۵ میلی ــال آب ج
کارخانــه ۵ میلیــون تنــی گندلــه ســازی در ســنگان، ایــن امــر در 
حــال محقــق شــدن اســت.وی افــزود: طــوری کــه ســال آینــده بــه 
ظرفیــت تولیــد 32 میلیــون تــن فوالدخــام، 3۵ میلیــون تــن آهــن 
اســفنجی، ۴2 میلیــون تــن گندلــه، ۵0 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 ماحظه 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 ماحظــات زیرســاختی، زیســت محیطــی تــوام 
بــا مســوولیت اجتماعــی صــورت گیــرد. افــق این مســیر،  دســتیبابی 
بــه ظرفیــت تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد در افــق1۴0۴ هجــری 
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 3۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری

کرباســیان بــا اشــاره بــه هدفگــذاری ایــران در برنامــه چشــم انــداز 
ــه ظرفیــت تولیــد ۵۵ میلیــون  ــرای دســتیابی ب 20 ســاله خــود ب
تــن فــوالد ، تصریــح کــرد: ایــن برنامــه قابــل تحقــق اســت و بــرای 
رســیدن بــه ایــن اهــداف، نیــاز بــه 30 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 
داریــم. در حــال حاضــر، ظرفیــت فعلــی فــوالد خــام 2۷ میلیــون تن 
اســت کــه نیــاز بــه توســعه 28 میلیــون تنــی تــا چشــم انداز اســت. 
در بخــش آهــن اســفنجی نیــز ظرفیــت فعلــی 2۵ میلیون تن اســت 
و نیــاز بــه توســعه 33 میلیــون تنــی دیگــر تــا چشــم انــداز داریــم.

وی ادامــه داد: در بخــش گندلــه، ظرفیــت فعلــی 23 میلیــون تــن 
بــوده و نیــاز بــه توســعه 32 میلیــون تنــی جدیــد تــا چشــم انــداز 
داریــم. همچنیــن، در بخــش کنســانتره ظرفیــت فعلــی ۴3 میلیــون 
تــن اســت و نیــاز بــه توســعه ۴3 میلیــون تنــی دیگر تــا چشــم انداز 
داریم.رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو افــزود:  بــر اســاس برنامه ششــم 
توســعه اقتصــادی، متوســط رشــد اقتصــادی 8 درصــد و متوســط 

ــد  ــت ۹,3 درص ــد صنع ــط رش ــد و متوس ــدن 8,8 درص ــد مع رش
اســت. بــه گفتــه وی، رشــد اقتصــادی کشــور در صــورت همزمانــی 
بــا تخصیــص منابــع مالــی طــرح هــا، مــی توانــد بــر تقاضــای فــوالد 
در ســال 13۹۶ اثــر مثبــت گــذارد.وی ادامــه داد: ســهم تولیــد فوالد 
ایــران از تولیــد خاورمیانــه ۶1,۶ درصــد اســت کــه نســبت بــه ســال 
ــدام  قبــل رشــد 1,8 درصــدی داشــته اســت .کرباســیان گفــت: اق
مهمــی کــه در ســال گذشــته انجــام شــد، رکــورد صــادرات بیــش 
از ۴ میلیــون تــن فــوالد بــود و ایــن رونــد در ســال جــاری نیــز بــا 
ــاه ســال  ــه طــوری کــه طــی 10 م ــه دارد ب ــزان بیشــتری ادام می
جــاری ۴,۴ میلیــون تــن فــوالد صــادر شــده و نســبت بــه 10 ماهــه 
ــم هــدف  مشــابه ســال گذشــته، ۴۵ درصــد رشــد دارد و امیدواری
صــادرات ۶ میلیــون تنــی محقــق شــود.این در حالــی بــود کــه در 
ابتــدای دولــت یازدهــم، صــادرات فــوالد تنهــا 200 هــزار تــن بــود و 

طــی ایــن مــدت رقــم صــادرات رشــد چشــمگیری داشــت.
برنامه راه اندازی 3 واحد آهن اسفنجی

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو دربــاره طــرح هــای اســتانی فــوالد 
اذعــان داشــت: ایــن طــرح هــای فــوالدی گرچــه در شــروع بــه کار 
ــش هــای متعــددی را در  ــدرو، چال ــد ایمی ــت جدی ــت و مدیری دول
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 
ــان  ــی، در آب ــش خصوص ــارکت بخ ــدرو و مش ــن ایمی ــران ای مدی
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 ۹2 ایــن 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 3۴ میلیــون تنــی فــوالد کشــورهای این منطقــه را یکی 
ــد  ــت: تولی ــران، برشــمرد و گف ــوالد در ای ــد ف ــای تولی ــت ه از مزی
ــد  ــارد دالر )3,۷ درص ــا 2۷00 میلی ــه من ــی منطق ــص داخل ناخال
دنیــا( و تولیــد روزانــه نفــت منطقــه منــا 2۷,8 میلیون بشــکه )3۴,۷ 
درصــد دنیــا( اســت.وی افــزود: همچنیــن تقاضــای ســاالنه فــوالد 
منطقــه منــا ۷1,8 میلیــون تــن )۴,8 درصــد دنیــا( و تولیــد ســاالنه 
فــوالد ایــن منطقــه 3۶,2 میلیــون تــن )2,2 درصــد 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 8۷ درصــد 
تولیــد فــوالد ایــران بــه روش احیــا مســتقیم از گاز طبیعــی تولیــد 
ــه کمیســیون  مــی شــود و در برنامــه ششــم توســعه، طبــق مصوب
تلفیــق، قــرار اســت قیمــت گاز بــرای صنایــع انــرژی بــر مثــل فوالد 
ــه  ــذاری منطق ــت گ ــرخ قیم ــن ن ــن تری ــت پایی ــد قیم ۹0 درص
خواهــد بــود و در مناطــق محــروم ایــن رقــم 80% خواهــد بــود.وی 
ــا  ــه روش احیــاء مســتقیم، ب ادامــه داد: از ایــن رو، هزینــه تولیــد ب

قیمــت تشــویقی گاز همراســتا اســت
چالش های توسعه فوالد در ایران

ــوان یکــی  ــه عن ــوالد ب ــاوری قدیمــی صنعــت ف ــه فن کرباســیان ب
ــرد و  ــاره ک ــران اش ــوالد ای ــت ف ــش روی صنع ــای پی ــش ه از چال
گفــت: بهــره وری صنعــت فــوالد ایــران در مقایســه بــا رقبــا نیــاز بــه 
افزایــش داشــته و در ایــن مســیر، بــه کارگیــری فنــاوری هــای نوین 
ــه ســمت  در اولویــت قــرار دارد. کشــور ایــران در مســیر حرکــت ب
خشکســالی بــوده و ژاپنــی هــا پیشــنهاد کاهــش ۴0 درصــد 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، 

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 100 تومانــی بــه 
ــه منظــور توســعه  ــع الزم ب ــوالد، مناب ــرم واردات ف ــر کیلوگ ازای ه
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 
مشــکات جــدی مواجــه خواهیــم شــد.به گفتــه کرباســیان، چالــش 
بعــدی، مســاله صرفــه مقیــاس اســت. خصوصــی ســازی نامناســب 
ــه ادغــام هــای عمــودی و افقــی و  زنجیــره فــوالد و عــدم توجــه ب
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 5۴ قانون برنامه ششم توسعه اصالح شد

در جلســه مجلــس شــورای اســامی مــاده ۵۴ قانــون برنامــه ششــم 
ــا اعمــال اصاحــات موردنظــر شــورای نگهبــان تصویــب  توســعه ب
شــد.براین اســاس اصاحــات انجــام شــده در مــاده ۵۴ قانــون برنامــه 
ششــم توســعه بــه شــرح زیــر اســت:1- عــدم حــق رای نماینــدگان 
مجلــس )عضــو ناظــر( و نماینــدگان دســتگاه های غیردولتــی 
)نیــروی انتظامــی( در شــورای معــادن اســتان ها2- واریــز 1 درصــد 

ــه جــای خزانه هــای اســتانی( ــه کل )ب ــه خزان از فــروش ب
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 
ــن مراســم کــه تعــدادی از  ــه امضــا رســید.در ای ــدرو ب عامــل ایمی
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 ۴ دهــه 
گذشــته در بخــش هــای ســنگ آهــن،  نفــت و پتروشــیمی در ایــران 

فعالیــت داشــته ایــم.
نیاز به تولید 15۰ تا 16۰ میلیون تن سنگ آهن

نعمــت زاده خاطرنشــان کــرد: بــرای تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد 
بایــد حــدود 1۵0 تــا 1۶0 میلیــون تــن ســنگ آهــن تولیــد کنیــم. 
ــه ۷۵  ــن ب اکنــون تولیــد ســنگ آهــن در کشــور از ۶2 میلیــون ت
میلیــون تــن رســیده کــه همیــن میــزان تولیــد بــرای تامیــن نیــاز 
کشــور بایــد 2 برابــر شــود.وی افــزود: ظرفیــت تولیــد کنســانتره 28 
میلیــون تــن اســت کــه ایــن رقــم تــا پایــان امســال بــه ۴۵ میلیــون 
تــن مــی رســد و رشــد ۶0 درصــدی خواهــد داشــت.به گفتــه وی، 
در ایــن مــدت، ظرفیــت تولیــد گندلــه از 21 میلیــون تــن بــه 3۵ 
میلیــون تــن، آهــن اســفنجی از 1۹ میلیــون تــن بــه 2۷ میلیــون 
ــن و  ــون ت ــه 31 میلی ــن ب ــون ت ــوالد از 2۴ میلی ــمش ف ــن، ش ت
محصــوالت نــوردی از 31 میلیــون تــن بــه 3۷ میلیــون تــن رســیده 

اســت.

ادامه در صفحه 32
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ــه درج نمــاد فــوالد  ــا اشــاره ب ــورس تهــران ب ــر پذیــرش ب مدی
کاوه جنــوب کیــش می گویــد در گام اول پذیــرش و عرضــه اولیــه 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش 1۰ درصــد 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: 10 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 
ــوی  ــون در تابل ــن شــرکت هم اکن ــی ای ــه کــرد: نمــاد معامات اضاف
معامــات بــورس تهــران درج شــده و آخریــن اطاعــات آن از طریــق 
ــه  ــرار گرفت ــرمایه گذاران ق ــوم س ــترس عم ــدال در دس ــبکه ک ش

اســت.
او بــا بیــان اینکــه ســهامدار عمــده ایــن شــرکت بنیــاد مســتضعفان 
انقــاب اســامی اســت، گفــت: شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
از جملــه شــرکت های تکنولوژی محــور در منطقــه هرمــزگان بــوده 
و از جملــه شــرکت های فلــزی  آینــده دار 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 
ــوده و  ــور ب ــرکت های پروژه مح ــه ش ــرکت از جمل ــن ش ــرد: ای ک
ــی در  ــارد تومان ــزار میلی ــرمایه گذاری ه ــا س ــتضعفان ب ــاد مس بنی
کنــار جــذب منابــع 1۶00 میلیــارد تومانــی تاکنــون شــاهد 2۶00 
میلیــارد تومــان  ســرمایه گــذاری در این شــرکت بــوده اســت. وی با 
بیــان اینکــه عمــده محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت بــه بازارهــای 

ــژه  ــه دلیــل شــرایط  وی صادراتــی دنیــا ارســال می شــود، گفــت: ب
ــرآورد  ــوان ب ــا در کشــور نمی ت ــار تحریم ه ــداوم آث کســب و کار و ت
دقیقــی از چشــم انداز اقتصــادی داشــت بــا ایــن همــه شــرکت فوالد 
کاوه جنــوب کیــش در حالــی در ســال مالــی ۹۵ توانســت ســود هــر 
ــرآورد  ــان ب ــات خــود را در حــدود ۶ توم ــس از کســر مالی ســهم پ
کنــد کــه بــرای ســال مالــی ۹۶ برمبنــای صــادرات ۷00 هــزار تنــی 
شــمش فــوالد و یــک میلیــون ۷00 هــزار تنــی آهــن اســفنجی و 
ســایر محصــوالت فــوالدی EPS بــرآوردی خــود را مبلــغ 18۴ ریال 

تعییــن کــرده اســت.
طاهــری بــا بیــان اینکــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از معدن 
ــوردار  ــان برخ ــنگان خراس ــه س ــنگ آهن در منطق ــی س اختصاص
ــرق در  ــوالد ش ــرکت ف ــق ش ــال از طری ــن ح ــت: در عی اســت، گف
منطقــه ســنگان بــه منظــور تولیــد کنســانتره و همچنیــن تولیــد 

ــه ســنگ آهــن مجوزهــای الزم اخــذ شــده اســت. گندل

امام صادق علیه السالم می فرمایند:

هنگامی که وقت مناز فرا می رسد، 

درهای آسامن برای باال رفنت 

اعامل باز می شوند.
فــوالد 

ایران

ادامه از صفحه 31: 
ــت  ــل از دول ــه قب ــان اینک ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــن  ــره تأمی ــودن زنجی ــادل ب ــاظ نامتع ــامانی از لح ــم نابس یازده
ــت  ــدای دول ــزود: در ابت ــم، اف ــزات را شــاهد بودی ــوالد و ســایر فل ف
ــه  ــم ب ــوالد برآمدی ــن ف ــره تأمی ــل زنجی ــدد تکمی ــم در ص یازده
طــوری کــه ظرفیــت باالیــی در مقاطــع مختلــف فــوالدی بــرای امــر 
ــرمایه گذاری در  ــذب س ــدد ج ــده و در ص ــده ش ــرمایه گذاری دی س
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 

ــم. ــرق و گاز را در نظــر بگیری مصــرف آب، ب
جلوی واردات 1.2 میلیون تن ورق فوالدی را گرفتیم

ــا  ــدن و ب ــوالد و مع ــداز ف ــم ان ــش چش ــرقینی در همای ــر س جعف
نگاهــی بــه بــازار گفــت طــی 10 مــاه امســال ۵,۵ میلیــارد دالر در 
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی صــادرات داشــته ایــم کــه از رشــد 
1۴ درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته برخــوردار اســت.وی افــزود 
ــار  ــی ۴,۵ میلی ــع معدن ــزان صــادرات بخــش معــدن و صنای : از می
ــی  ــع معدن ــه بخــش صنای ــوط ب دالر معــادل 22 میلیــون تــن مرب
ــه  ــوط ب ــن مرب ــون ت ــدود 22 میلی ــا وزن ح ــارد دالر  ب و 1 میلی
مــواد معدنــی بــوده است.ســرقینی خاطرنشــان کــرد: نســبت ارزش 
صــادرات بــه  وزن  مــواد معدنــی و صنایــع معدنــی نشــان مــی دهــد 
ــی  ــزوده باالی ــی از ارزش اف ــع معدن ــذاری در صنای ــرمایه گ ــه س ک
ــارت  ــدن و تج ــت مع ــی وزارت صنع ــت.معاون معدن ــوردار اس برخ
ــر از قیمــت  ــی پاییــن ت ــوان فوالدســازان ایران ــه هیــچ عن گفــت ب
تمــام شــده محصــول صــادر نکــرده انــد بلکــه بــا اعمــال سیاســت 
هــای صحیــح تعرفــه ای توانســتیم جلــوی واردات 1,2 میلیــون 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: ســرمایه گذاری در 
صنعــت فــوالد تــا ســال 1383 تنهــا توســط دولــت انجــام می شــد 
امــا در همــان ســال اجــازه دادنــد تــا بخــش خصوصــی بــه حــوزه 
نــورد ورود پیــدا کــرده و ســرمایه گذاری کنــد. بــا ایــن اقــدام بخــش 
خصوصــی توانســت بــه فوالد ســازی نیــز وارد شــود.به گفتــه خلیفه 
ــدای راه و در  ــوالد در ابت ــت ف ــی در صنع ــش خصوص ــلطان، بخ س

شــرایط گــذار قــرار دارد.
راه اندازی مجدد شرکت فوالد میبد پس از وقفه ای طوالنی

مد یرعامــل شــرکت فــوالد  میبــد  د ر راســتاي عمــل به سیاســت هاي 
اقتصــاد  مقاومتــي و ایجــاد  اشــتغالزایي پایــد ار از شــروع بهــره برد  اري 
مجــد د  ایــن کارخانــه د ر د هــه مبــارک فجــر خبــر د اد . وي گفــت: به 
خواســت خد اونــد  متعــال و حمایــت مســئوالن محتــرم, پشــتیباني 
ــان  ــي ماه ــعه صنعت ــروه توس ــد  گ ــذار توانمن ــرمایه گ ــت س و هم
ســپاهان و پشــتکار کارکنــان شــرکت، کارخانــه فــوالد  میبــد  پــس 
ــروزي شــکوهمند   ــا ســالگرد  پی ــان ب از هفــت ســال توقــف، همزم

ــد ازي خواهــد  شــد . انقــاب اســامي مجد د ا راه ان
آخرین وضعیت طرح های هفت گانه فوالدی

ــل  ــام مدیرعام ــق اع ــه طب ــوالدی ک ــه ف ــت گان ــای هف طرح ه
ایمیــدرو بایــد تــا پایــان ســال جــاری ســه مــوردش افتتــاح می شــد 
ــک  ــید، ی ــرداری می رس ــه بهره ب ــا ب ــه آنه ــده هم ــال آین ــا س و ت

مــوردش در ابــان امســال افتتــاح شــد و ســه طــرح آن در مــرز ۹0 
ــرز 80  ــه م ــز ب ــر نی ــد و ســه طــرح دیگ ــرار دارن ــی ق درصــد پایان
ــاوه  ــاس، ع ــن اس ــیده اســت.بر ای ــی رس درصــد پیشــرفت فیزیک
بــر فــوالد ســپید دشــت چهارمحــال و بختیــاری کــه در آبــان مــاه 
ــه افتتــاح رســید، فــوالد شــادگان ۹2.۵1 درصــد، فــوالد  امســال ب
میانــه ۹2.10 درصــد، فــوالد نــی ریــز 8۷.32 درصــد، فــوالد ســبزوار 
82.88 درصــد، قائنــات 81.۶۵ درصــد و فــوالد بافــت ۷8.۹ درصــد 

تــا بــه امــروز پیشــرفت داشــتند.
تولید ۴۰۰ هزار تنی آهن و فوالد ارفع در 8 ماهه 95

مدیرعامــل شــرکت آهــن و فــوالد ارفــع دربــاره بدهــی ایــن شــرکت 
ــا،  ــه بانک ه ــد ب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاغ قان ــاس اب ــت: براس گف
شــرکت مــا نیــز مشــمول ایــن قانــون شــده و منتظــر هســتیم در 
هفته هــای 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 ۷۵0 هــزار تــن پیش بینــی تولیــد اســت کــه در ایــن مســیر 
رو بــه حرکــت هســتیم.وی بیــان کــرد: در 8 ماهــه نخســت امســال 

نیــز تولیــد در آهــن و فــوالد ارفــع حــدود ۴۴0 هــزار تــن بــود.
پیشرفت 3۰ درصدی 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 
ــا  ــورد ب ــورد اســت، گفــت: واحــد ن دارای دو واحــد فوالدســازی و ن
ظرفیــت ۴۵0 هــزار تــن در ســال راه انــدازی شــده و ظرفیــت عملــی 
ــن  ــید. همچنی ــد رس ــز خواه ــن نی ــزار ت ــش از ۵00 ه ــه بی آن ب
ــن در  ــد ۶00 هــزار ت ــا ظرفیــت تولی احــداث واحــد فوالدســازی ب
ــزات آن هــم از  ســال 30 درصــد پیشــرفت دارد و بخشــی از تجهی

ایتالیــا تامیــن شــده اســت.

نگاهی به وضعیت تولید فوالد ایران در 10 ماهه نخست سال 95

ستون دین
امام علی علیه السالم می فرمایند:

عملی نزد خداوند محبوب 

تر از مناز نیست.
اخبار 
صنایع

 راه اندازی دیگهای تولید آلومینیوم 
در مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل

المهــدی  آلومینیــوم 
هرمــزآل بعنــوان بزرگتریــن 
ــن مجتمع تولید  و مجهزتری
آلومینیــوم در کشــور اقــدام 
بــه راه انــدازی دیگهــای 
خامــوش خــود در مــدار 
تولیــد نمــود. راه انــدازی هــا 
در خــط 2 آغــاز شــده کــه 
ــواد  ــزات و م ــا ورود تجهی ب
ــان ســال  ــا پای ــی رود ت ــه ، انتظــار م ــه داخــل کارخان ــاز ب ــورد نی م
220 دیــگ از مجمــوع 228 دیــگ خــط 2 وارد مــدار تولیــد گــردد . 
خــط 1 راه 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 
ــل  ــت در داخ ــه صنع ــی در زمین ــرکتهای نام NFC و FEST و ش
کشــور نســبت بــه تامیــن و تجهیــز فنــاوری خــود اقــدام کرده اســت.

فاز نخست پاالیشگاه میعانات گازی
ستاره خلیج فارس افتتاح شد

پاالیشــگاه  نخســت  فــاز 
میعانات گازی ســتاره خلیج 
فــارس در بندرعبــاس بــا 
ــوری،  ــس جمه ــور رئی حض
مدیرعامــل  نفــت،  وزیــر 
شــرکت ملــی پاالیــش و 
پخــش فــرآورده  هــای نفتی 
ایــران و دیگــر مســئوالن 
کشــوری و اســتان هرمزگان 
ــه طــور رســمی افتتــاح شــد. آییــن رســمی بهــره  در بندرعبــاس ب
 بــرداری از تولیــد مســتمر بنزیــن در فــاز نخســت پاالیشــگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیــج فــارس، بــا حضــور دکتــر حســن روحانــی، رئیس 
ــاس کاظمــی،  ــت، عب ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن ــدس بی ــوری، مهن جمه
ــی  ــای نفت ــرآورده  ه ــش و پخــش ف ــی پاالی ــل شــرکت مل مدیرعام
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 12 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو ۴، چهار و نیــم میلیون 
لیتــر گازوئیــل یــورو۴ ، یــک میلیــون لیتــر نفت ســفید یــورو ۴ و یک 
میلیــون و 300 هــزار لیتــر گاز مایــع )ال  پــی  جــی( یــورو ۴ تولیــد 
مــی شــود.با بهــره بــرداری کامــل از پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس 
بــا تولیــد 3۶ میلیــون لیتــر بنزیــن بــا کیفیــت یــورو ۴ و ۵ ، تولیــد 
بنزیــن در کشــور بــه بیــش از 100 میلیون 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
و  بنــادر  اداره  مدیــر 
ــر  ــهید باهن ــوردی ش دریان
میلیــون   2,3 ترابــری  از 
مســافر دریایــی در بنــادر 
مرکــز هرمــزگان بــا رشــد ۴ 
ــغ  ــی بال درصــدی و جابجای
بــر 1.3 میلیــون تــن کاال در 
بنــدر شــهید باهنــر طــی نه 
مــاه ســال جــاری خبــر داد.
محمــد محســنی ضمــن اعــام خبــر تخلیــه و بارگیــری 3 هــزار و 
TEU 2۹8 کانتینــر طــی ســال جــاری  و افزایــش هشــت  برابــری 
ایــن عملیــات، افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، 3 هــزار و ۶88 

فرونــد شــناور در بنــادر شــهید باهنــر، جاســک و تیــاب پهلــو گرفتند 
ــدت مشــابه ســال گذشــته، 2۴ درصــد رشــد را  ــه م ــه نســبت ب ک
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 310 
هــزار و ۷۶0 تــن 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، ۹88 هــزار و ۹31 تــن مربــوط بــه کاالهــای غیرنفتــی 
و 321 هــزار و 82۹ تــن بــه کاالهــای نفتــی اختصــاص داشــته اســت.

محســنی تصریــح کــرد: طــی مــدت یــاد شــده، ۷۴8 هــزار و 2۶1 تن 
کاالی غیــر نفتــی و ۷۹ هــزار و 822 تــن کاالی نفتــی از ایــن بنــادر 
صــادر شد.محســنی خاطرنشــان کــرد: طــی ایــن مــدت، ۷۶ هــزار و 
22۶ تــن کاالی غیــر نفتــی وارد بنــدر شــهید باهنــر و بنــادر تابعه آن 
شــد.مدیر اداره بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر در پایــان از ترانزیــت 
۴3 هــزار و ۶۵1 تــن کاالی غیرنفتــی و 1۴2 تــن 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

ــی ارزش  حســن خلج طهران
صــادرات صــورت گرفتــه 
ازایــن منطقــه را درســال 
۹۴حــدود 828 میلیون دالر 
عنــوان و اظهــار کرد:ایــن 
رقــم در ســال ۹۵ بــه بیــش 
از یــک میلیــارد دالر افزایش 
یافتــه اســت. وی افــزود: 
ــزان  ــز می ــاژ نی ــاظ تن از لح
ــن  ــن منطقــه از 2 میلیــون و ۶۴هزارت صــادرات صــورت گرفتــه از ای
ســال ۹۴ بــه بیــش از2 میلیــون و ۶۷۷ هزارتــن در ســال ۹۵ رســیده 
اســت. مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی 
خلیــج فــارس افــزود : میــزان تولیــدات صنایــع مســتقر درایــن منطقه 
نیــز از ســه میلیــون و ۷8۴هزارتــن ســال ۹۴ بــا 13 درصــد رشــد بــه 
ــه اســت.  ــش یافت ــن در ســال ۹۵ افزای ــون و 2۷۵هزارت ــار میلی چه

ایــن مقــام مســئول در ایمیــدرو یادآورشــد: آمارهــای ارائه شــده نشــان 
ازرشــد همــه جانبــه تولیــد و صــادرات و همچنیــن آهنــگ شــتابان 
ــی از  ــه دارد. وی یک ــن منطق ــتقر درای ــع مس ــرفت صنای ــه پیش رو ب
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 
ــدای  ــه ابت ــه در دوماه ــن منطق ــردان ای ــن برگ ــامانه خــودکار واگ س
امســال )فروردیــن و اردیبهشــت( در مقایســه بــا مدت مشــابه پارســال 
بــا چهــار هــزارو 2۶واگــن افزایــش بــه بیــش از 1۵هــزار واگــن رســیده 
اســت. خلــج طهرانــی، افزایــش آمــار تخلیــه واگــن هــای صادراتــی، 
تخلیــه و بارگیــری گندلــه مــورد نیــاز صنایع فــوالدی را نشــان دهنده 
ــن  ــوالدی مســتقر درای ــع ف ــد صنای ــش تولی توســعه فعالیــت و افزای
منطقــه طــی ســال گذشــته بــه ایــن طــرف دانســت. بــه گفتــه وی 
ــزگان و  ــوالد هرم ــا ف ــه احی ــد 2 کارخان ــه مقص ــه ب ــری گندل بارگی
همچنیــن احیــاء فــوالد کاوه جنــوب کیش)مســتقر در ایــن منطقــه( 
در دو ماهــه ابتــدای امســال در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته 
نیــز بــا 12۷هــزارو ۴23 تــن افزایــش بــه ۴۴1هزارتــن رســیده اســت. 

 سرمایه گذاري ایران و ایتالیا در صنایع پتروشیمي
 و پاالیشگاهي منطقه خلیج فارس

 شــرکت هاي ایرانــي و ایتالیایــي در صنایع پتروشــیمي و پاالیشــگاهي 
و آب شــیرین کــن منطقــه ویــژه صنایــع معدنــي و فلــزي خلیج فارس 
ســرمایه گذاري مي کننــد. مدیرعامــل شــرکت مهندســي نفــت وگاز 
ــه  ــرمایه گذاري در زمین ــور س ــه منظ ــه ب ــراه ک ــات هم الوان و هی
پتروشــیمي و آب شــیرین کــن بــا مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصادي 
ــح  ــت، تصری ــخن مي گف ــارس س ــزي خلیج ف ــي و فل ــع معدن صنای
کــرد: بــا توافقــي کــه بــا ســرمایه گذار ایتالیایــي کــرده ایــم، فنــاوري 
ــیمي و  ــش پتروش ــم در دو بخ ــم داری ــم و تصمی ــار داری را در اختی

ــر  پاالیشــگاهي و همچنیــن احــداث آب شــیرین کــن ۵0 هــزار مت
ــا  ــي ب ــمس الدین مومن ــید ش ــم. س ــرمایه گذاري کنی ــي، س مکعب
ــراي  ــت: ب ــژه گف ــه وی ــوب منطق ــت مطل ــندي از وضعی ــراز خرس اب
ــواد  ــب م ــزار مترمکع ــا ۹0 ه ــازي 80 ت ــازن و ذخیره س ــاد مخ ایج
پتروشــیمي در فــاز نخســت، بــه ۴ تــا ۵ هکتــار زمیــن در نزدیکــي 
اســکله و پاالیشــگاه نیــاز داریــم. وي ادامــه داد: در فازهــاي بعــدي کــه 
ظرفیــت را بــه ذخیــره یــک میلیــون مترمکعــب مي رســانیم بــه 20 

هکتــار زمیــن نیــاز داریــم. 

افزایش چشمگیر 111 درصدی صادرات کاال در بندر جاسک
مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر از رشــد 111 درصــدی 
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 1۵ درصــدی درآمــد بنــدر جاســک و رونــق چشــمگیر فعالیــت 
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته اشــاره  هــای صادراتــی در مقایســه ب
کــرد. محســنی بــا اشــاره بــه عملکــرد قابــل قبــول بنــدر جاســک در 
فصــل بهــار ســال ۹۶ خاطرنشــان کــرد:  طــی ســه ماهــه امســال، در 
مجمــوع حــدود 10هــزار و 800 تــن کاال در بنــدر جاســک تخلیــه و 
بارگیــری شــد. مدیــر اداره بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر با اشــاره 
بــه افزایــش 111درصــدی حجــم محمولــه هــای صادراتــی در ایــن 
بنــدر گفــت: طــی ایــن مــدت، 10 هــزار و ۵۵۶ تــن کاال عمدتــا میــوه 
و تــره بــار بــه خــارج از کشــور صــادر شــد کــه مقصــد اصلــی آنهــا 

کشــور عمــان بــوده اســت. 

افزایش 131 درصدی ترانزیت غیر نفتی 
در بنادر غرب هرمزگان

و  بنــادر  اداره  مدیــر 
دریانــوردی لنگــه ضمــن 
ــرد  ــی از عملک ــه گزارش ارای
هرمــزگان  غــرب  بنــادر 
طــی ســه مــاه نخســت 
ســال جــاری، از رشــد 131 
درصــدی ترانزیــت کاالهــای 
ــادر  ــن بن ــی در ای ــر نفت غی
خبــر داد.»محمــود صابری« 
ضمــن اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: در ســه ماهــه فصــل بهــار 
ــن کاالی  ــزار و ۷۷2 ت ــون و ۶0۴ ه ــوع 2 میلی ــال ۹۶، در مجم س
ــری  ــه و بارگی ــزگان تخلی ــادر غــرب هرم ــر نفتــی در بن نفتــی و غی
شــد.وی افــزود: از مجمــوع عملیــات انجــام شــده، ۴2۷ هــزار و ۷۷۶ 
تــن مربــوط بــه کاالهــای غیــر نفتــی و دو میلیــون و  1۷۶ هــزار و 
۹۹۶ تــن بــه کاالهــای نفتــی اختصــاص دارد.صابــری حجم صــادرات 
کاالهــای غیرنفتــی از طریــق بنــادر غــرب هرمــزگان طــی فصــل بهار 
را بیــش از 18۷هــزار  تــن اعــام کــرد و افــزود: ایــن حجــم عملیــات 
در مقایســه بــا میــزان صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی طــی ســه ماهــه 
ــت.وی در  ــته اس ــش داش ــد افزای ــته، ۷۶ درص ــال گذش ــت س نخس
ــن  ــزار و ۴۴۹ ت ــت ۵1 ه ــری از ســخنان خــود از ترانزی بخــش دیگ
کاالهــای غیرنفتــی در ایــن بنــادر و رشــد 131 درصــدی آن خبــر داد.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: همچنین طــی مدت یــاد شــده، 1۹3 
ــن کاالهــای غیرنفتــی بارگیــری شــد کــه رشــد ۶8  هــزار و 832 ت
درصــدی در ایــن رابطه بــه ثبــت رســید.مدیر اداره بنــادر و دریانوردی 
لنگــه گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، ۴3۶TEU کانتینــر پر 
در بنــادر و دریانــوردی بندرلنگــه تخلیــه و بارگیــری شــده اســت کــه 

ــید. ــت رس ــه ثب ــش 2۴3 درصــدی ب ــن بخــش افزای در ای
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.

ستون دین

عرضه فوالد کاوه جنوب کیش در بورس با برآورد سود درسال96
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مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:
توصیه عمومی این است که ما کار را 

گسرتش بدهیم؛ به همه توصیه کنیم هر کس

 هر جا هست،کار کند،کیفّیت کار را باال بربد

حق کار را اداء کند.

بیانات رهبری

بومی 
سازی

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:

تولید یعنی چه؟ مقصودم فقط تولید کاال نیست؛ تولید در یک 

گسرته ی وسیع باید شعار ملت باشد.تولیدکار،تولید علم، تولید 

ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید 

کاال و تولید انسانهای کارآمد؛ اینها همه تولید است.

بیانات رهبری

فــوالد 
جهان

ــی در  ــی و پنوماتیک ــیلندرهای هیدرولیک ــرد س ــه کارب ــه ب ــا توج ب
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 ۵۴ 
ســیلندر هیدرولیکــی و پنوماتیکــی مــورد شناســایی و ارزیابــی ایــن 
واحــد قــرار گرفتــه اســت، کــه از ایــن تعــداد ۴ مــورد 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 : 

 Pneumatic ( - ســیلندرهای پنوماتیــک قفــل پارکینــگ دامــی بــار
) Cylinder Dummy Bar Lock

 Pneumatic Cylinder Head ( - ســیلندرهای پنوماتیک هــد دبورینــگ
) Deburring

واحــد مهندســی ســاخت در راســتای بومــی ســازی ایــن تجهیــزات 
ــی فنــی ســازندگان داخلــی نمــوده و  ــه شناســایی و ارزیاب ــدام ب اق
پــس از تعییــن ســازندگان مناســب، بــا همــکاری و انتقــال دانــش 
ــن  ــاخت ای ــازندگان، س ــن س ــه ای ــاخت ب ــوژی س ــی و تکنول فن

تجهیــزات را آغــاز نمــود . همچنیــن جهــت تولیــد اســتاندارد و بــا 
ــرار  ــی در دســتور کار ق ــد فن ــای بازدی ــزات، دوره ه ــت تجهی کیفی
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، 
ــره  ــزات در واحــد به ــن تجهی ــی ای ــش نهای ــه تســت و آزمای مرحل
بــرداری آغــاز مــی گــردد و در مرحلــه نهایــی، ایــن واحــد اقــدام بــه 
تهیــه Final Book تجهیــزات جهــت نگهــداری در مرکــز اســناد فنــی 

خواهد نمود.

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

 Pneumatic Cylinder Dummy ( - ــام تجهیــز: ســیلندرهای پنوماتیــک قفــل پارکینــگ دامــی بــار ن
) Bar Lock

محل استفاده : پارکینگ دامی بار
مشخصات تجهیز : 

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

مشخصات تجهیز : 



37
 فصلنامه داخلی  تابستان   1396

 شماره دوم  سال یکم  

WWW.SKSCO.IR

36
 فصلنامه داخلی  تابستان   1396

 شماره دوم  سال یکم  

https://t.me/sksonline

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:

حداقل بخشی از مناز را با توجه بخوانید؛ 

یعنی بدانید با چه کسی حرف میزنید و 

معنای آن کلامتی که میگویید، بدانید.

رهنمود

مسابقه  
عکاسی

مسابقه عکاسی
ــابقه  ــی مس ــی فراخوان ــوروز، ط ــتانی ن ــد باس ــا عی ــان ب همزم

ــفره  ــد، س ــات عی ــا موضوع ــرتم ب ــکاران مح ــن هم ــی بی عکاس

هفــت ســین، منــاز و . . . برگــزار شــد کــه پــس از ارســال تصاویــر 

همــکاران، منتخــب عکــس هــای ارســال شــده پــس از داوری در 

ایــن گــزارش تصویــری چــاپ مــی گــردد.

ــده  ــزارش آم ــن گ ــان در ای ــالی آن ــر ارس ــه تصاوی ــی ک همکاران

 )بــدون ترتیــب خاصــی( برنده مســابقه عکاســی نــوروز برشــمرده

مــی شــوند کــه بــه ایــن برگزیــدگان جوایــزی اعطــاء خواهــد شــد.  

زمــان اعطــای جوایــز متعاقبــاً بــه برنــدگان اعــالم خواهــد شــد.

 مجتبی صالحی

 مجتبی صالحی

 علی عاروان قاسم باقرزاده هامیی احمد اونق

 محمدامین ساالری

 علی عاروان

 محمد غالمشاپور خراجی

فرهاد رمضانی  فرهاد رمضانی 

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:

حداقل بخشی از مناز را با توجه بخوانید؛ 

یعنی بدانید با چه کسی حرف میزنید و 

معنای آن کلامتی که میگویید، بدانید.

رهنمود

مسابقه  
عکاسی

مصطفی غالمشاهی

علی عاروان

امین زند  

 ابراهیم یوسفی پور

 ابراهیم یوسفی پور

 صدیقه نادری پور

مصطفی غالمشاهی
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اینفو

گرافی

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(:

کار که برای خدا باشد، خستگی 

ندارد و زمان بردار نیست.

رهنمود
فصلنامه داخلی رشکت فوالد کاوه جنوب کیش

  حامدسلطانی،فرزام بحرینی،صادق شمس الدینی، علی عاروان و علی عسگری
  با تشکر فراوان از آقایان ابراهیم یوسفی پور، سعیدجهانی، علی حبیبی 

  محمد بهداروند، بهنام نامدار،سعید مدنی، مرتضی مریدی، سعید ستودگان

  عکس: امیرمسعود ابری، آرمان ترقاء و سعید قاسمی
  رسدبیر: سعید تقی زاده

اینفو

گرافی

 کاهش درصد شمش های SG با تهیه و اجرای 
دستورالعمل های پروسه ای و سرویس و نگهداری 

تجهیزاتی از قبیل قالبها و کولینگ چمبر)کارگاه آماده 
سازی قالب(

 کاهش درصد شمش های DOO با تهیه و اجرای 
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 AOO با تهیه و اجرای 
دستورالعمل های الزم

 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 
ــوز تاندیش نس

 کنتــرل ترکیــب شــیمیایی مناســب ســرباره کــوره قوس 
ــی مناســب  ــرباره پفک ــت حصــول س ــی جه ــوره پاتیل و ک
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 
ــواد  ــق م ــم دقی ــت تنظی ــی جه ــوژی فن ــدی و تکنول تولی

ســرباره ســاز قــرار مــی دهــد.
 کاهش توقفات اضطراری سایت فوالدسازی و جلوگیری از 

وارد شدن شوک های حرارتی به مواد نسوز
ــتفاده در  ــورد اس ــفنجی م ــن اس ــت آه ــش کیفی  افزای
ــه  ــد گندل ــه دلیــل خری ســال ۹۶ و نیمــه دوم ســال ۹۵ ب

ــی ــا کیفیــت ایران ب
ــک،  ــفنجی، آه ــن اس ــیمیایی آه ــب ش ــرل ترکی  کنت
دولومیــت و کک و ارائــه گــزارش بــه واحــد خریــد در صورت 

ــتانداردهای الزم ــراف از اس انح
 تنظیــم سیســتم الکتــرود رگولیشــن کــوره قــوس 

الکتریکــی
ــاز و کک از  ــرباره س ــواد س ــارژ م ــتم ش ــر در سیس  تغیی

ــا ــوره ه ــه ک ــت مناســب ورودی ب ــاد ری ــق ایج طری
 تهیــه متریــال نســوز از  ســورس های مــورد تائیــد، تغییر 

نــوع متریــال، نــوع چیــدن و آجــرکاری مواد نســوز

ــر  ــوان باالت ــتفاده از ت ــل اس ــه دلی ــدت ذوب)Power On( ب ــن م میانگی
ــه ۶۵,۵  ــا ۹۶ از 80,۶ ب ــس و مصــرف اکســیژن بیشــتر از ســال ۹۴ ت تران
کاهــش پیــدا کــرده کــه باعــث مــی شــود روزانــه بیــش از 3 ذوب بــه تولید 
کارخانــه اضافــه شــود.میانگین تنــاژ تخلیــه از ســال ۹۴  تــا ۹۶ از 1۶۴,12 
بــه 1۷1,1 افزایــش 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 ۶۵0 بــه ۶20 کیلــووات 

ســاعت پرتــن رســیده اســت.
شــارژ کــوره مطابــق طراحــی مــی بایســت 80 درصــد آهــن اســفنجی و 
20 درصــد قراضــه باشــد. و بــا توجــه بــه غیــر اقتصــادی بــودن ایــن مقــدار 

خریــد قراضــه:
در ســال اول تولیــد )13۹۴( درصــد شــارژ کــوره قــوس از قراضــه ۹ درصــد 
و مابقــی اســفنجی بــوده  و در ســال دوم ایــن مقــدار بــه 1,۷ درصــد کاهش  
پیــدا کــرد. افزایــش درصــد قراضــه در ســال ۹۶ )2,1۷ درصــد( بــه دلیــل 
اســتفاده از ضایعــات فوالدسازی)خرســک، تــه پاتیــل، تــه تاندیــش( و وارد 

نمــودن ضایعــات بــه چرخــه ســرمایه درگــردش اســت.
ــته و از 12,82  ــی داش ــد نزول ــا ۹۶ رون ــال ۹۵ ت ــا از س ــرف فروآلیاژه مص
کیلوگــرم بــر تــن بــه 12,۵۶ کیلوگــرم بــر تــن کاهــش پیــدا کــرده اســت.

افزایــش راندمــان فوالدریــزی از 83 درصــد بــه ۹۷ درصــد 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

  علل افزایش بهره وری تولید
  در فوالدسازی

علل افزایش درصد کیفیت شمش های تولید

  علل کاهش پرتن مصرفی اقالم نسوز از 31.5 کیلوگرم برتن 

از 73 درصد به 94 درصد:

  )با توجه به تولید 575.21 تن مذاب در سال 94(
  به 11.5 کیلوگرم برتن در سال 96 :
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