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  همراه با عرضه اولیه سهام شرکت فوالد کاوه جنوب کیش صورت گرفت؛

 آغاز طوفانی نمادکاوه در بورس
  مشارکت بیش از 151 هزار کد معامالتی در عرضه اولیه کاوه

تکمیل ظرفیت تولید
در فوالدکاوه جنوب کیش

دستیابی به رکورد 24 ذوب و رسیدن به تولید4 هزار و 137 تن مذاب با تولید4هزار و 96 تن شمش در یک روز

دستیابی به رکورد تولید 5 هزار و 484 تن آهن اسفنجی در یک روز

23574

رشد چشمگیر تولید بهره برداری از واحد گام بلندکاوه پارس تودیع و معارفهافزایش 9/ 3 برابریتفکیک مجدد وزارت

فوالدکاوه جنوب کیش کاوه جنوب کیش تولید فوالد در بنیاد کاوه جنوب کیشزمان مشابه سال 95 شهامت اصالح است
صادرات و سهام تولید اکسیژن فوالد  برای تکمیل چرخههیات مدیره فوالدصادرات نسبت به مدتصنعت عقبگرد نیست
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ــاد  ــت بنی ــا، ریاس ــعیدی کی ــیدمحمد س ــدس س ــور مهن ــا حض ب
مســتضعفان انقــاب اســامی و مهنــدس ســیدمحمد اتابــک، 
مدیرعامــل شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس و جمعی 

مســتضعفان  بنیــاد  معاونیــن  از 
انقــاب اســامی و مدیــران ارشــد 
ایــن شــرکت واحــد تولیــد اکســیژن  
)ASP(فــاز یک فوالدســازی شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه صورت 

ــد. ــاح ش ــمی افتت رس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــن  ــش، در ای ــوب کی ــوالد کاوه جن ف

مراســم کــه مهنــدس ســعیدی کیــا بــه همــراه معاونیــن در شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش حضــور یافتــه بــود از کارخانجــات احیــاء، 
ــن  ــازی و همچنی ــاز دو فوالدس ــروژه ف ــازی و پ ــه فوالدس کارخان
مجتمــع 55 هزارمترمکعبی آبشــیرین 
ــد و در  ــل آوردن ــه عم ــد ب ــن بازدی ک
ــا حضــور مهنــدس ســعیدی  ادامــه ب
کیــا واحــد تولیــد اکســیژن، نیتــروژن 
ــورت  ــه ص ــرکت ب ــن ش ــون ای و آرگ

رســمی افتتــاح شــد.
ــر 8 میلیــون و  ــغ ب ــن واحــد بال در ای
نیــم یــورو معــادل 120 میلیــارد ریال 

ســرمایه گــذاری انجــام شــده کــه ظرفیــت تولیــد 7 هــزار و 500 
ــک هــزار و 300 مترمکعــب در  مترمکعــب در ســاعت اکســیژن، ی
ســاعت نیتــروژن و 250 مترمکعــب در ســاعت آرگــون را داراســت.

ایــن مجتمــع تــوان تولیــد اکســیژن و نیتــروژن را بــه صــورت مایــع 
و گاز و امــکان تولیــد آرگــون بــه صــورت مایــع داراســت کــه امــکان 
شــارژ کپســول در محصــوالت اکســیژن و نیتــروژن نیــز از مزایــای 

ایــن واحــد تولیــد گازهــای صنعتــی اســت.
بهــره بــرداری کامــل از ایــن واحــد اکســیژن موجــب کاهش ســالیانه 
بیــش از 250 میلیــارد ریــال در هزینــه هــای شــرکت فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش خواهــد شــد و امنیــت، پایــداری و ایمنــی تولیــد را 

بــه میــزان قابــل توجهــی بــاال خواهــد بــرد.
گفتنــی اســت شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیــش در راســتای تحقق 
اقتصــاد مقاومتــی و پایــش و کاهــش مصــارف و هزینــه هــای خــود 
طــرح هــای متعــددی را در دســتور کار خــود قــرار داده کــه امــروز 
ــا افتتــاح ایــن واحــد تولیــدی بــرگ زریــن دیگــری بــه کارنامــه  ب
ایــن شــرکت افزوده شــد. مهنــدس اتابــک مدیرعامل هلدینــگ کاوه 
پــارس بــه همــراه مدیرعامــل و معاونیــن شــرکت فــوالد کاوه جنوب 
کیــش در نشســتی بــا ریاســت بنیــاد مســتضعفان انقاب اســامی و 
معاونیــن ایشــان ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد فعالیــت شــرکت در 
بخــش تولیــد و طــرح هــای توســعه بــه بحــث و تبــادل نظــر جهــت 

تصمیــم گیــری و تســریع پــروژه فــاز 2 فوالدســازی پرداختنــد.
شــایان ذکــر اســت شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش دارای 2 فــاز 
جداگانــه فوالدســازی هــر کــدام بــه ظرفیــت یــک میلیــون و 200 
هــزار تــن در ســال اســت کــه فــاز نخســت ایــن شــرکت در ســال 
1395 بــه صــورت رســمی افتتــاح شــد و امیــد اســت فــاز دوم نیــز 
طــی چندیــن ســال آینــده بــه چرخــه تولیــد برســد تــا این شــرکت 
بتوانــد ظرفیــت خــود را بــه 2 میلیــون و 400 هــزار تــن در ســال 

برساند.

در راستای تولید گازهای صنعتی مورد نیاز فاز یک فوالدسازی صورت گرفت؛

بهره برداری از واحد تولید اکسیژن فوالد کاوه جنوب کیش

خـبــــــــــر

بهــره بــرداری کامــل از ایــن واحــد اکســیژن 
موجــب کاهــش ســالیانه بیــش 250 میلیــارد ریــال 
در هزینــه هــای شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
خواهــد شــد و امنیــت، پایــداری و ایمنــی تولیــد را 

بــه میــزان قابــل توجهــی بــاال خواهــد بــرد.
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اخبار فلزات:
و  صنایــع  و  بازرگانــی  وزارتخانــه   2 میــان  ادغــام 
ــتایی  ــاد همراس ــدف ایج ــا ه ــل ب ــال قب ــادن، 6 س مع
میــان اســتراتژی های ایــن 2 نهــاد، تقویــت تولیــد، 
کوچک ســازی  و چابکــی دولــت و ... از ســوی دولــت 
وقــت مطــرح و در مجلــس تصویــب شــد. اجــرای طــرح 
یــاد شــده، بــا نواقــص متعــددی همــراه بــود و بســیاری از 
اهــداف اولیــه آن محقــق نشــدند. تــا جایــی کــه واژه ادغام 
مناســب آن به نظــر نمی رســد و در واقــع 2 ســازمان 
ــع  ــه و تجمی ــرار گرفت ــر ق ــار یکدیگ ــا در کن ــور تنه مذک
شــدند و تنهــا یــک وزیــر مســئولیت هــر 2 وزارتخانــه را 
ــت  ــه کار دول ــاز ب ــت. حــال در آســتانه آغ ــه عهــده گرف ب
ــه  ــاد ب ــن 2 نه ــدد ای ــی مج ــنهاد جدای ــم پیش دوازده
مجلــس تقدیــم شــده اســت. بــر همیــن اســاس ماهنامــه 
ــک  ــام و تفکی ــد ادغ ــرای بررســی رون ــزات« ب ــار فل »اخب
مــورد بحــث در شــرایط کنونــی بــا مدیرعامــل هلدینــگ 
ــو  ــه گفت وگ ــارس ب ــی کاوه پ ــع معدن ــترش صنای گس
نشســته اســت. ســید محمــد اتابــک اعتقــاد دارد اجــرای 
ــدا  ــده از ابت ــاد ش ــای ی ــان وزارتخانه ه ــام می ــرح ادغ ط
اشــتباه بــود. حــال پذیــرش ایــن اشــتباه و تفکیــک مجدد 
ــر از  ــا منطقی ت ــراه دارد ام ــی را به هم ــد هزینه های هرچن

ــود. ــداوم مســیر گذشــته خواهــد ب ت
ــا  ــادن ب ــع و مع ــه صنای ــام 2 وزارتخان ــرح ادغ ط
ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــی را چط وزارت بازرگان

ــدف سیاســت گذاری های کان  ــا ه ــه ب ــام 2 وزارتخان ادغ
و همگــون در حــوزه صنعــت، معــدن و بازرگانــی مطــرح 

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــز م ــه پنجــم توســعه نی شــد و در برنام
برهمیــن اســاس دولــت دهــم ادغــام 2 وزارتخانــه مذکــور را در اواخر 
ــز  ــاه همــان ســال نی ــب کــرد و تیرم ــن ســال 1390 تصوی فروردی
وزارتخانــه جدیــد صنعــت، معــدن و تجــارت شــکل گرفــت. در ایــن 
اقــدام، مــواردی همچــون کوچــک و چابــک ســازی دولــت، کاهــش 
بروکراســی های اداری، اصــاح ســاختار و .... به عنــوان اهــداف اولیــه 

طــرح مطــرح شــدند.
گفتنــی اســت کــه ادغــام 2 وزارتخانــه یــاد شــده بــا عجلــه انجــام 

گرفــت و در نتیجــه توجــه بــه مســائل 
مهمــی در آن مغفــول مانــد. نخســت 
ــاختار اداری  ــا س ــرح ب ــن ط ــه ای آنک
کشــور مــا ســنخیت نداشــت. در 
ــب  ــی نامناس ــه لباس ــام ب ــع ادغ واق
دوختــه  پیــش  از  کــه  می مانــد 
ــور  ــرایط کش ــب ش ــا مناس ــده ام ش
نیســت و می خواهنــد بــه زور تــن مــا 

کننــد. یعنــی در ایــن طــرح، ســاختارهای اولیــه وزارتخانه هــا مــورد 
توجــه قــرار نگرفتنــد و از الگوهــای اشــتباهی تبعیــت شــد کــه بــا 
ســاختارهای فعلــی مــا همخوانــی نــدارد. به عــاوه وزارتخانــه کنونی 
متولــی اداره و ایجــاد هماهنگــی میــان ســهم بزرگــی از مخاطبیــن 
بــا درجــه اهمیــت و فوریــت متفــاوت را بــر عهــده دارد کــه از جملــه 
آن هــا می تــوان بــه فعــاالن حــوزه صنعــت، معــدن، صادرکننــدگان و 
واردکننــدگان در حوزه هــای مختلــف، فعــاالن اقتصــادی، اصنــاف و 

ــرد. ــاره ک ــردم، اش ــه م ــر از هم مهم ت
همچنیــن بایــد عنــوان کــرد کــه در مراحــل تصویــب ایــن طــرح، 
برخــی کارشناســان از قرابــت ایــن 2 حــوزه ســخن می گفتنــد و آن 
را دلیلــی بــرای ادغــام می دانســتند تــا در ســایه آن هماهنگــی میان 
ــانی  ــه همپوش ــی ک ــد. در حال ــش یاب ــده افزای ــاد ش ــای ی بخش ه
میــان صنعــت و معــدن بــا دســتگاه هایی همچــون اقتصــاد، 
حمل ونقــل و ... بیشــتر از بازرگانــی اســت. امــا ادغــام ایــن مــوارد در 
کنــار یکدیگــر بــه دلیــل فعالیت هــای مشــترک و همســو منطقــی 
به نظــر نمی رســد. بنابرایــن تــاش بــرای هماهنگــی هرچــه بیشــتر 

ــام اســت. ــر از ادغ ــاد شــده منطقی ت ــتگاه های ی ــان دس می
به نظــر جنابعالــی اهــداف مطــرح شــده بــرای ادغــام طــی 

6 ســال گذشــته تــا چــه میــزان محقق شــدند؟
ــازی  ــام، کوچک س ــرح ادغ ــنهاد ط ــه در پیش ــداف اولی ــی از اه یک

ــن  ــدون شــک اجــرای ای ــود. ب ــت و کاهــش تصدی گــری آن ب دول
ــام  ــداف در دوره ادغ ــن اه ــا ای ــال دارد؛ ام ــی به دنب ــورد مزیت های م
ــت  ــادآوری اســت، کوچــک ســازی دول ــه ی محقــق نشــدند. الزم ب
موضوعــی نیســت کــه بــه دوره هــای اخیــر مربوط باشــد بلکــه بحث 
آن از ســال های بســیار گذشــته در کشــور مطــرح و مــورد بحــث قرار 
گرفــت. بــا گذشــت زمــان، ایــن افزایش حجم تبعــات متعــددی را در 
پــی داشــت. تــا جایــی کــه در مقطــع کنونــی دولــت به قــدری بزرگ 
ــار یــک  ــوان گفــت، بودجــه ای کــه در اختی شــده اســت کــه می ت
بخــش یــا وزارتخانــه قــرار می گیــرد، 
تنهــا کفــاف هزینه هــای آن حــوزه را 

می دهــد.
ســاخت  عنــوان  بایــد  همچنیــن 
ــا  ــادن ب ــع و مع ــف وزارت صنای وظای
وظایــف وزارت بازرگانــی تناقض هایــی 
دارنــد. در همیــن راســتا یکــی از 
اهــداف مــورد نظــر بــرای ادغــام، 
ایجــاد همگرایــی بیشــتر میــان ایــن 2 نهــاد بــود. امــا هــدف مطــرح 
شــده نه تنهــا محقــق نشــد بلکــه مشــکات عدیــده ای نیــز فراهــم 
ــن  ــد. ای ــل نش ــا حاص ــردش کاره ــهیلی در گ ــی تس ــد و حت آم

ــا بخــش  ــه ب مشــکات را کســانی ک
صنعــت و معــدن در ارتبــاط مســتقیم 
ــد.  ــی درک می کنن ــه خوب ــد؛ ب بوده ان
ضمــن آنکــه چالش هــای موجــود 
میــان وزارت بازرگانــی و وزارت صنایع 
و معــادن کــه از گذشــته وجــود 
داشــتند؛ نه تنهــا از میــان نرفتنــد 

ــد. ــدت بیشــتری یافتن ــه ش بلک
ــت  ــای دول ــش هزینه ه ــام، کاه ــه ادغ ــداف اولی ــر از اه ــی دیگ یک
ــه  ــای صــورت گرفت ــوع هزینه ه ــه مجم ــی ک مطــرح شــد، در حال
در دوره ادغــام در وزارتخانــه مذکــور حتــی بیشــتر از دوران تفکیــک 
بــرآورد می شــود. زیــرا تغییــری در ســاختار به وجــود نیامــده، همــه 
معاونت هــا، کارشناســان و ... بــر منصــب خــود قــرار دارنــد و بــا رونــد 
قبلــی فعالیــت می کننــد. بنابرایــن می تــوان اینطــور نتیجــه گرفــت 
ــام صــورت  ــرح ادغ ــرای ط ــدا در اج ــه آسیب شناســی الزم از ابت ک
نگرفتــه بــود و همیــن موضــوع ایــرادات فراوانــی را بــه دنبال داشــت.
بــه عقیــده شــما، در اجــرای طــرح مــورد بحــث، وظایــف 

مرتبــط بــا حیطــه بازرگانــی، چــه میــزان متاثــر 
شــدند؟

گفتنــی اســت کــه 2 بخــش صنعــت و معــدن بــا حــوزه 
بازرگانــی از ابتــدا متجانــس نبودنــد و در نتیجــه  از 
تناقض هایــی کــه میــان آن هــا وجــود داشــت، تنش هایــی 
حاصــل می شــد. در ادغــام انتظــار می رفــت کــه ســهمی 
ــا  ــه نه تنه ــی ک ــود؛ در حال ــته ش ــا کاس ــن تناقض ه از ای
ــر  ایــن موضــوع عملــی نشــد بلکــه مشــکات چنــد براب
هــم شــدند. همچنیــن بایــد عنــوان ســاخت کــه بخــش 
عمــده ای از وظایــف و عملکــرد وزارت بازرگانــی بــا عامــه 
مــردم در ارتبــاط اســت. همچنیــن ســاختار حاکمیتــی و 
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــه ای اســت ک ــی کشــور به گون مدیریت
تامیــن بســیاری از نیازهــای روزمره مــردم را بر عهــده دارد 
و حجــم عمــده ای از خریدهایی همچون گنــدم و مایحتاج 
ضــروری مــردم را انجــام می دهــد. واضــح اســت کــه خلــل 
در ایــن مــوارد، پیامدهــای متعــددی را بــه دنبــال خواهــد 
ــرد  ــه عملک ــا ک ــت از آنج ــوان گف ــع می ت ــت. در واق داش
وزارت بازرگانــی به طــور مســتقیم بــه عامــه مــردم ارتبــاط 
ــه  ــد در لحظ ــای آن، بای ــع چالش ه ــد؛ رف ــدا می کن پی
ــی  ــخ آن ــه پاس ــددی ارائ ــوارد متع ــرد و در م ــورت گی ص

ضــروری اســت.
ــن ســاله  ــه چندی ــد گفــت کــه تجرب ــن بای ــر ای عــاوه ب
اجــرای ادغــام، نتیجــه ای بــه جــز ناهمانگــی در بــر 
ــه  ــکات در حیط ــن مش ــده ای از ای ــم عم ــت. حج نداش
بازرگانــی کشــور به وجــود آمدنــد و اثــر خــود را بــر حــوزه 
صنعــت و معــدن نیــز بــه جــای گذاشــتند. زیــرا همانطــور 
کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، حجــم وســیع خریدهــای دولتــی و 
نقــش وزارت بازرگانــی در کشــور مــا، آن را بــا وزارت صنایــع و معدن 

ــد. ــز می کن متمای
تغییــرات مــداوم در سیاســت گذاری های دولــت چــه 
اثــری بــر رونــد فعالیــت در حــوزه صنایــع معدنــی و فلزی 

کشــور خواهــد داشــت؟
ــور  ــبرد ام ــرای پیش ــدت ب ــد م ــتراتژی های بلن ــن اس ــزوم تدوی ل
به خصــوص در حــوزه صنعــت و معــدن کــه اغلــب زمان بــر و 
ــا در چهــار ســال  ــر کســی پوشــیده نیســت. ام ــازده اســت، ب دیرب
ــا  ــال ب ــه ح ــد ک ــی نکرده ان ــرات اساس ــت ها تغیی ــته، سیاس گذش
ــاوه  ــود. به ع ــارج ش ــود خ ــیر خ ــت از مس ــد فعالی ــک، رون تفکی
ــر  ــی را در ب ــک هزینه های ــدون ش ــتباه ب ــیر اش ــت از مس بازگش
خواهــد داشــت. امــا ایــن هزینه هــا بــه مراتــب کمتــر از تــداوم ایــن 
مســیر غلــط خواهــد بــود. اجــرای مجــدد تفکیــک در حــال حاضــر 
ــال  ــه آن در 4 س ــه ادام ــبت ب ــری نس ــای کمت ــب ضرره ــه مرات ب
ــه مــوارد ذکــر شــده  ــا توجــه ب ــن ب آینــده خواهــد داشــت. بنابرای
پیشــنهاد می شــود شــرایط بــه قبــل از ادغــام بازگــردد. بــرای حــل 
ــد بازنگــری و آسیب شناســی در  ــز بای ــام نی ــان ادغ ــای زم چالش ه

ــرد. ــورد بحــث صــورت گی ــه م ــی 2 وزارتخان ــاط تاق نق
ــی  ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ب
وزارت  در  تفکیــک  اجــرای 
صنعــت، معــدن و تجــارت را 
می کنیــد؟ ارزیابــی  چطــور 

ــاره  ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک همانط
شــد، تجربــه چنــد ســاله ادغــام بیانگر 
کاســتی های متعــددی در ایــن مســیر 
اســت؛ بنابرایــن اصاح مســیر اشــتباه 
در چنیــن شــرایطی ضــروری به نظــر می رســد. همچنیــن توجــه بــه 
ایــن نکتــه ضــروری به نظــر می رســد کــه ایــن دولــت تنهــا زمــان 
4 ســاله ای را در اختیــار دارد؛ پــس بایــد بتوانــد در کنــار تصحیــح 
ســاختارها، بــه اجــرای اقدامــات صحیح نیــز بپــردازد. یعنی اگــر قرار 
بــه ادامــه همیــن منــوال باشــد و به جــای تفکیــک، دنبالــه اصــاح 
ســاختارها گرفتــه شــود، تمــام فرصــت دولــت بــرای فعالیت هــای 

اجرایــی از میــان مــی رود. 

ادامه در صفحه بعد:

مهندس سید محمد اتابک، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس عنوان کرد:

تفکیک مجدد وزارت صنعت عقبگرد نیست؛ نشانه شهامت اصالح است

مـصــاحــبــــــــــه

یکــی از اهــداف اولیــه ادغــام، کاهــش هزینه هــای 
دولــت بــود، در حالــی کــه مجمــوع هزینه های صــورت گرفته 
در دوره ادغــام در وزارتخانــه مذکــور حتی بیشــتر از دوران 
ــود  ــاختار به وج ــری در س ــود. تغیی ــرآورد می ش ــک ب تفکی
نیامــده، همــه معاونت هــا، کارشناســان و ... بــر منصــب خود 

قــرار دارنــد و بــا رونــد قبلــی فعالیــت می کننــد

ادغــام بــه لباســی نامناســب می مانــد کــه از 
ــور  ــرایط کش ــب ش ــا مناس ــده ام ــه ش ــش دوخت پی
نیســت و می خواهنــد بــه زور تــن مــا کننــد. در ایــن 
طــرح، ســاختارهای اولیــه وزارتخانه هــا مــورد توجــه 
قــرار نگرفتنــد و از الگوهای اشــتباهی تبعیت شــد 

کــه بــا ســاختارهای فعلــی مــا همخوانــی نــدارد
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تودیـــع و معارفـــه اعضـــای هیـــات مدیـــره شـــرکت فـــوالد کاوه 
ـــیدمحمد  ـــدس س ـــور مهن ـــا حض ـــتی ب ـــش در نشس ـــوب کی جن
ـــارس  ـــی کاوه پ ـــع معدن اتابـــک، مدیرعامـــل شـــرکت گســـترش صنای

ـــد. ـــزار ش ـــرکت برگ ـــن ش ـــره ای ـــات مدی ـــای هی و اعض
ـــش،  ـــوب کی ـــوالد کاوه جن ـــرکت ف ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــی  ـــدس احمدعل ـــاله مهن ـــن س ـــات چندی ـــت از زحم ـــن نشس در ای
هراتـــی نیـــک بـــه عنـــوان رییـــس هیـــات مدیـــره و مهنـــدس 
ـــرکت  ـــات ش ـــف هی ـــو موظ ـــوان عض ـــه عن ـــی ب ـــین غام غامحس

ـــد. ـــر گردی ـــدی تقدی ـــش در دوران تص ـــوب کی ـــوالد کاوه جن ف
ـــای  ـــاش ه ـــر از ت ـــن تقدی ـــک ضم ـــدس اتاب ـــت مهن ـــن نشس در ای
چندیـــن ســـاله مهنـــدس هراتـــی نیـــک و مهنـــدس غامـــی 
ـــی ســـنگینیان  ـــر عل ـــد شـــریفی و دکت ـــان مهنـــدس عبدالمجی آقای
ـــی  ـــرکت معرف ـــن ش ـــره ای ـــات مدی ـــد هی ـــوان اعضـــای جدی ـــه عن را ب

ـــد. کردن
ـــوب  ـــوالد کاوه جن ـــرکت ف ـــل ش ـــن، مدیرعام ـــی دهاقی ـــدس عل مهن
ـــک و  ـــی نی ـــدس هرات ـــات مهن ـــر از زحم ـــن تقدی ـــز ضم ـــش نی کی

ـــای  ـــه ه ـــرد و برنام ـــریح عملک ـــه تش ـــی ب ـــدس غام ـــات مهن زحم
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــت و اب ـــرکت پرداخ ـــی ش آت
ـــوب  ـــد مطل ـــرکت رون ـــن ش ـــدون ای ـــای م ـــه ه ـــد برنام اعضـــای جدی

ـــد. ـــه ده ـــود را ادام خ
ـــت  ـــه مدیری ـــریفی تجرب ـــد ش ـــدس عبدالمجی ـــت مهن ـــی اس گفتن
بنـــگاه هـــای عظیـــم و موفقـــی همچـــون فـــوالد خوزســـتان و 
شـــرکت ملـــی فـــوالد ایـــران را در کارنامـــه کاری خـــود داراســـت. 
ـــن  ـــرکت تأمی ـــل ش ـــت عام ـــز مدیری ـــنگینیان نی ـــی س ـــر عل دکت
ـــازار پـــول و ســـرمایه  ســـرمایه امیـــن و تجربـــه ریاســـت کمیســـیون ب
ـــت در  ـــران، عضوی ـــاورزی ته ـــادن و کش ـــع، مع ـــی، صنای ـــاق بازرگان ات
ـــه تجـــارب ایشـــان  ـــران، از جمل ـــی ای ـــاق بازرگان هیئـــت نماینـــدگان ات

ـــت.  ـــوده اس ب
ـــی  ـــدس عل ـــس مهن ـــن پ ـــرات از ای ـــن تغیی ـــا ای ـــاس ب ـــن اس ـــر ای ب
دهاقیـــن، مهنـــدس عبدالمجیـــد شـــریفی، مهنـــدس هـــادی طاهری، 
مهنـــدس حمیدرضـــا سلماســـی و دکتـــر علـــی ســـنگینیان اعضـــای 

ـــود. ـــد ب ـــش خواهن ـــوب کی ـــوالد کاوه جن ـــره ف ـــات مدی ـــد هی جدی

تودیع و معارفه هیات مدیره
 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

ادامه از صفحه قبل:

به عــاوه بایــد اشــاره کــرد کــه الیحــه تفکیــک از ســوی دولــت 
ــن معنــی اســت کــه  ــه ای ــن موضــوع ب مطــرح شــده اســت. ای
دولــت یازدهــم پــس از 4 ســال فعالیــت در ایــن حــوزه بــه ایــن 
نتیجــه رســیده کــه چنیــن ادغامــی نتایــج مثبتــی در بــر نــدارد. 
یعنــی مســئوالن امــر نیــز پــس از تجربــه چنــد ســاله بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه تصدی گــری دولــت و نهادهــای مربوطــه 
در کشــور مــا به قــدری زیــاد اســت کــه امــکان مقایســه شــرایط 
ــی ایجــاد  ــا ســاختار یکپارچــه نیســت و توانای ــا کشــورهایی ب ب
هماهنگــی در ایــن ســاختار توســط یک نفــر وجــود نــدارد. تداوم 
ــن  ــت. بنابرای ــد داش ــی نخواه ــزی در پ ــرر چی ــز ض ــن راه ج ای
ــر مســیر اشــتباه، غیــر منطقــی به نظــر  همانطــور کــه اصــرار ب
 می رســد؛ ادامــه ادغــام بــا وجــود شــرایط کنونــی کشــور صحیــح 
ــد؛  ــد عقبگــرد خوان ــن تفکیــک را نبای به نظــر نمی رســد. بنابرای
بلکــه بایــد شــهامت تصحیح گــری داشــت و در ایــن مســیر قــدم 
برداشــت. همچنیــن بایــد عنــوان کــرد ایــن دســت اشــتباهات 
ــیاری از  ــه در بس ــود بلک ــدود نمی ش ــا مح ــور م ــه کش ــا ب تنه
کشــورها اتفــاق می افتــد. یــک سیســتم ســازمان دهی می شــود 
ــدد  ــر مج ــر تغیی ــم ب ــود تصمی ــکات موج ــل مش ــه دلی ــا ب ام

ــود. ــه می ش گرفت
البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه 
به نظــر  ضــروری  نیــز 
ــاختارهای  ــه س ــد ک می رس
ــه  ــی پــس از تفکیــک ب قبل
ــد.  ــاز دارن ــی نی بازنگری های
یعنــی بخــش بازرگانــی باید 
فعالیــت خــود را در ارتبــاط 
بــا صنایــع و معادن تســهیل 
کنــد. وزارت صنایــع و معــادن نیــز بیــش از گذشــته در راســتای 

ــی بکوشــد ــا بخــش بازرگان ایجــاد هماهنگــی  ب
بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده، چــه راه حل هایــی 
را بــرای رفــع موانــع موجــود در ســاختارهای مدیریتــی 

ــد؟ ــنهاد می کنی ــور پیش کش
ــت در امــور اجرایــی کشــور به قــدری باالســت  تصدی گــری دول
کــه امــکان اصــاح برخــی امــور به خصــوص در ســاختارها عملــی 
به نظــر نمی رســد. بنابرایــن واگــذاری مســئولیت از ســوی دولــت 
در مــوارد متعــددی ضــروری به نظــر می رســد. بــر اســاس اصــل 
ــف را  ــور مختل ــا ام ــد شــده ت ــت متعه ــون اساســی، دول 44 قان
بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد و جالــب توجــه آن کــه خــود 
ــک  ــدون ش ــده دارد. ب ــم را به عه ــن مه ــه ای ــز وظیف ــت نی دول
ــال  ــه دنب ــددی ب ــای متع ــل مزیت ه ــن اص ــدن ای ــی ش عملیات
دارد؛ زیــرا بــا ایــن واگذاری هــا، از دامنــه فعالیــت دولــت کاســته 
ــه ضــروری به نظــر می رســد  ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب می شــود. ام
ــاز دارد  ــی نی ــه پیش  شــرط و ملزومات ــن طــرح ب ــه اجــرای ای ک
ــای  ــاد فض ــه ایج ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه مهم تری ــه از جمل ک
اطمینــان میــان بخــش خصوصــی و دولــت اشــاره کــرد. توجــه 
ــه  ــه ایــن نکتــه ضــروری به نظــر می رســد کــه در طــول تجرب ب
ــی از  ــوی یک ــی از س ــازی بدعهدی های ــاله خصوصی س ــد س چن
طرفیــن و عمــل نکــردن بــه وظایــف خــود مطابــق بــا قراردادهــا 
ــه  ــر ب ــری ناظ ــاوت ام ــه قض ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــود آم به وج
گذشــته محســوب می شــود، بــد عهدی هــای یــاد شــده فضــای 
اطمینــان را از ایــن حــوزه ســلب کــرده اســت. بــرای نمونــه در 
ــی طــی ســالیان گذشــته  ــواردی مشــاهده می شــود واحدهای م
واگــذار شــده اند؛ امــا همچنــان دولــت نقــش تصدی گــری بــرای 
ــا از  ــن بدعهدی ه ــوارد ای ــی م ــا در برخ ــد؛ ی ــا می کن ــا ایف آن ه
ســوی شــرکت های خصوصــی صــورت گرفتــه و مشــکاتی را بــه 

همــراه داشــته اســت.
به عــاوه بایــد گفــت کــه خصوصی ســازی تنهــا در بخــش 
صنعــت و معــدن مــورد توجــه قــرار گرفتــه؛ امــا در ســایر حوزه ها 
ــن مهــم به درســتی  ــرای آنکــه ای ــده اســت. حــال ب مغفــول مان
اجرایــی و فراگیــر شــود بایــد کــه تفکــر خصوصی ســازی 
ــای الزم و  ــاد زمینه ه ــا ایج ــا و ب ــت حکمفرم ــه دول در کل بدن

پیش شرط های مرتبط با آن عملیاتی شود. 

مصـاحبـــه

دولت متعهد شده
تا امور مختلف را به بخش 

خصوصی واگذار کند
و جالب توجه آن که خود 

دولت نیز وظیفه این
مهم را به عهده دارد

 شــهید پاســدار »علیرضــا نظــری« کــه دایــی 
همــکار گرامــی ســرکار خانــم ســمیه قاســمی 
ــزور  ــتان دیرال ــال اس ــهر ابوکم ــت در ش اس
ســوریه در راه دفــاع از حریــم حــرم بــه درجــه 
رفیــع شــهادت نائل آمد.مراســم تشــییع پیکر 
ــدار  ــرتیپ دوم پاس ــرم س ــع ح ــهید مداف ش
»علیرضــا نظــری« صبــح پنجشــنبه 2 آذرماه 
ــردم شــهیدپرور  ــا حضــور پرشــور م 1396 ب

ــن شــهید مدافــع  شهرســتان رودســر برگــزار شــد.پیکر مطهــر ای
حــرم پــس از تشــییع بردســتان مــردم شــهید پــرور، در جــوار اولین 
ــزار  شــهیدمدافع حــرم اســتان گیــان »امیررضــا علیــزاده« در گل
شــهدای رودســر بــه خــاک ســپرده شــد. شــهید بزرگــوار علیرضــا 
نظــری در شــهر ابوکمــال اســتان دیرالــزور ســوریه همزمان با شــب 

شــهادت امــام رضــا )ع( در ســن 57 ســالگی 
بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد. پاســدار 
ــری”  ــری رودس ــا نظ ــام “علیرض ــهید اس ش
فرمانــده ســابق توپخانــه و ادوات تیــپ میــرزا 
کوچــک خــان نیــروی زمینــی ســپاه، در 
منطقــه بوکمــال ســوریه بــود کــه بــه یــاران 
شــهیدش پیوســت. ایــن شــهید بزرگــوار 
بیســت و یکمیــن شــهید مدافــع حرم اســتان 
گیــان اســت. از ایــن شــهید بزرگــوار یــک فرزنــد پســر و 2 دختــر 
بــه یــادگار مانــده اســت. شــهید بزرگــوار »علیرضــا نظــری« دایــی 
همــکار گرامــی ســرکار خانــم ســمیه قاســمی از کارکنــان مدیریــت 
ــان و  ــه ایش ــرد را ب ــن بزرگم ــهادت ای ــه ش ــت ک ــزی اس برنامه ری

ــواده بزرگــوار شــهید تبریــک و تســلیت عــرض می نماییــم.  خان

عطر شهادت شهید مدافع حرم »علیرضا نظری«
در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش طنین انداز شد

خـبــــــــــر
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ــش از شــرکت  ــوب کی ــوالد جن ــره شــرکت ف ــات مدی ــس هی رئی
هــای تابعــه هلدینــگ گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس گفت: 
در 9 ماهــه نخســت ســال جــاری ایــن شــرکت موفــق بــه تولیــد 
ــد 50  ــا رش ــه ب ــت ک ــده اس ــوالد ش ــن ف ــزار ت ــش از 640 ه بی
درصــدی تولیــد شــمش در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال 

گذشــته همــراه بــوده اســت.
»عبدالمجیــد شــریفی« افــزود: ایــن شــرکت در 9 ماهــه نخســت 
ســال 95 موفــق شــده 420 هــزار تــن شــمش فــوالد تولیــد کنــد 
ــروی انســانی متخصــص  ــاش نی ــزی مناســب و ت ــه ری ــا برنام و ب
ــوالد جنــوب کیــش در 9 ماهــه نخســت ســال جــاری  شــرکت ف
موفــق بــه تولیــد بیــش از 640 هــزار تــن فــوالد شــده اســت کــه 
بــا رشــد 50 درصــدی تولیــد شــمش در مقایســه بــا مــدت زمــان 

مشــابه همــراه بــوده اســت.
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد: پــس از 15 مــاه بهــره بــرداری از 
فــاز یــک فــوالد ســازی بــا ثبــت رکوردهــای متعــدد ایــن شــرکت 
بــه تولیــد بیــش از 95 هــزار تــن در یــک مــاه دســت پیــدا کــرده 
و ایــن نشــان مــی دهــد کــه تولیــد فــوالد در ایــن واحــد تولیــدی 
بــه ظرفیــت اســمی ســالیانه یــک میلیــون و 200 هــزار تــن نزدیک 
شــده و در کارخانجــات احیــاء مســتقیم بــرای تولید آهن اســفنجی 
ــن  ــه آه ــد روزان ــورد تولی ــز رک ــاه ســال جــاری نی در روز 4 دی م

اســفنجی 5 هــزار و 484 تــن ثبــت شــده اســت.
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد جنــوب کیــش اظهارداشــت: 
بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده تولیــد شــرکت رونــد صعــودی 
ــق  ــاری موف ــال ج ــاه س ــه در آذرم ــوری ک ــه ط ــد داشــت ب خواه
ــه رکــورد  شــدیم در کارخانجــات احیــاء مســتقیم و فوالدســازی ب
ماهیانــه  95 هــزار و 233 تــن در تولیــد شــمش فــوالد و 156 هــزار 

و 773 تــن در تولیــد آهــن اســفنجی برســیم.
شــریفی بیــان کــرد: در ایــن مــدت بیــش از 80 درصــد محصــوالت 
ــده و ارزش  ــادر ش ــش ص ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــت ش بیل
صادراتــی آن 250 میلیــون دالر بــوده و عمومــا محصــوالت فــوالدی 
ــارات،  ــان، ام ــوان، عم ــد، تای ــورهای تایلن ــه کش ــرکت ب ــن ش ای
فلیپیــن، پاکســتان و چیــن صــادر شــده و رایزنــی بــرای بازاریابــی 
بازارهــای جدیــد در کشــورهای آفریقایــی بــرای صــدور محصــوالت 
ــب  ــزی مناس ــه ری ــا برنام ــه دارد و ب ــرکت ادام ــن ش ــوالدی ای ف
درصــدد هســتیم تــا پایــان ســال نیــز ماهیانــه بیــش از 80 هــزار 

تــن فــوالد بــه بازارهــای هــدف صــادر کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه طــرح توســعه فــاز دوم شــرکت فــوالد کاوه جنوب 
کیــش بیــان کــرد: طــرح توســعه فــاز دوم ایــن کارخانــه بــه بیــش 
از 41 درصــد پیشــرفت فیزیکــی رســیده و انتظــار داریــم ایــن فــاز 
در نیمــه دوم ســال 98 بــه بهــره بــرداری برســد کــه در ایــن صورت 
ظرفیــت تولیــد فــوالد در ایــن کارخانــه بــه 2 میلیــون و 400 هــزار 

تــن افزایــش خواهــد یافت.
وی، بــر توســعه ســرمایه هــای انســانی متخصــص در ایــن شــرکت 

تاکیــد کــرد و گفــت: بــا بهــره بــردن از نیــروی انســانی متخصــص 
و جــوان، نیــروی انســانی موجــود بــا میــزان تولیــد فــوالد در ایــن 
ــده  ــت عم ــاز نخس ــه در ف ــه ک ــی داد و همانگون ــرکت همخوان ش
ــز  ــاز دوم نی ــده در ف ــن ش ــتان تامی ــل اس ــانی از داخ ــروی انس نی
نفــرات از داخــل اســتان جــذب خواهنــد شــد و هــر یــک شــغل در 
حــوزه تولیــد فــوالد مــی توانــد بیــن 7 تــا 8 شــغل نیــز بــه صــورت 

غیرمســتقیم ایجــاد کنــد.
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش بیــان کرد: 
در بخــش تولیــد آب کــه یکــی از ضروریات اصلی فوالدســازی اســت 
تاکنــون دو واحــد آبشــیرین کــن بــه بهــره برداری رســیده و امســال 
ــا ظرفیــت 10 هــزار  ــرداری از یــک واحــد دیگــر ب ــا بهــره ب نیــز ب
مترمکعــب در شــبانه روز آب مــورد نیــاز کارخانجــات فوالدســازی 
ــا برنامــه ریــزی هــای انجــام  و آهــن ســازی تامیــن می-شــود و ب
شــده در طــرح هــای توســعه ظرفیــت تولیــد آب شــیرین در ایــن 

مجموعــه بــه روزانــه 55 هــزار متــر مکعــب خواهــد رســید.
شــریفی بــا اشــاره بــه عرضــه 5 درصــد ســهام شــرکت فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش در بــازار بــورس گفــت: ســهام ایــن شــرکت در 26 
مهرمــاه ســال جــاری در بــازار ســرمایه کشــور عرضــه شــد و ارزش 
ــر  ــاری ارزش ه ــال ج ــاه س ــا روز 5 آذرم ــود، ام ــان ب آن 176 توم
ســهم آن در بــورس بــه 266 تومــان افزایــش یافتــه اســت و رشــد 

بیــش از 50 درصــدی را بــه همــراه داشــته اســت. 
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اذعــان 
ــای  ــواره از سیاســت ه ــوالد هم ــره ارزش ف ــل زنجی داشــت: تکمی
هلدینــگ کاوه پــارس بــوده اســت کــه از معــدن و تولید کنســتانتره 

در فــوالد کاوه شــرق شــروع مــی شــود و ماموریــت تولیــد گندلــه، 
آهــن اســفنجی و تولیــد شــمش هــای فــوالدی نیــز بــه شــرکت 
ــه عنــوان حلقــه مهــم و اصلــی ایــن  فــوالد کاوه جنــوب کیــش ب
ــوالت  ــد محص ــا تولی ــه ب ــت و در ادام ــده اس ــذار ش ــره واگ زنجی
ــد ایــن زنجیــره تکمیــل خواهــد شــد. ــوردی در فــوالد کاوه ارون ن

ــن  ــاز دوم ای ــاز ف ــورد نی ــزات م ــد تجهی ــه خری ــاره ب ــا اش وی ب
کارخانــه اســپانیا گفــت: اجــرای طــرح هــای توســعه ای در کشــور 
ــا توجــه  ــی ارزان قیمــت اســت و ب ــع مال نیازمنــد اســتفاده از مناب
ــاال در کشــور هــم اکنــون اســتفاده از دو  ــه بهــره هــای بانکــی ب ب

اعتبــار اســنادی 128 میلیــون یورویــی بــرای خریــد تجهیــزات فــاز 
ــن  ــع آبشــیرین ک ــرای توســعه مجتم ــی ب ــون یوروی 2 و 25 میلی
ایــن مجتمــع فــوالدی توســط بانــک توســعه صــادرات در دســت 

اقــدام اســت.
ــوالد کاوه  ــرکت ف ــوالد در ش ــد ف ــای تولی ــت ه ــه مزی ــریفی ب ش
ــاس  ــارس در بندرعب ــج ف ــای خلی ــار آب ه ــش در کن ــوب کی جن
ــا و  ــار دری ــه در کن ــن کارخان ــواری ای ــزود: همج ــرد و اف ــاره ک اش
تامیــن نیــاز انــرژی آن نظیــر بــرق و گاز از مهمتریــن مزیــت هــای 
ــر  ــه ذخای ــه در جنــوب کشــور اســت و نزدیکــی آن ب ــن کارخان ای
مــواد اولیــه و تســهیل صــادرات فــوالد از طریــق بنــدر بزرگ شــهید 

ــت هــای آن را دو چنــدان کــرده اســت. ــی مزی رجای
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
اظهارداشــت: طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده ســال آینــده 
افزایــش تولیــد فــوالد در ایــن کارخانــه همچنــان رونــد صعــودی 
ــه نســبت ســال  ــوالد ب ــد ف ــه تولی ــه طــوری ک ــد داشــت ب خواه

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــش از 20 درص ــاری بی ج
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش گفــت: 
تولیــد فــوالد در 11 ماهــه ســال 2017 میــادی در ایــران 4 برابــر 
رشــد متوســط جهانــی بــوده و در 11 ماهــه ســال 2017 بیــش از 
ــه در  ــده ک ــد ش ــان تولی ــوالد در جه ــن ف ــارد و 563 ت ــک میلی ی
مقایســه بــا مــدت مشــابه 2016 رشــد 5.4 درصــدی داشــته اســت.
وی گفــت: در ایــن مــدت چیــن توانســته بیــش از 765 میلیــون تن 
فــوالد تولیــد کنــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 2016 از 
رشــد 5.7 درصــدی برخــوردار شــده و در مــاه نوامبــر  2017 ایــن 
کشــور در یــک مــاه 66 میلیــون تــن فــوالد تولیــد کــرده اســت.

ــا بیــان ایــن کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان  شــریفی ب
ــال  ــاه س ــه در 11 م ــوالد در خاورمیان ــده ف ــد کنن ــن تولی بزرگتری
جــاری بیــش از یــک میلیــون و 950 هــزار تــن فــوالد تولیــد کرده، 
افــزود: در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته تولیــد فــوالد در 

ایــران 20.6 درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.
ــرمایه  ــن س ــی از بزرگتری ــش یک ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
ــادر و از  ــع م ــوزه صنای ــتضعفان در ح ــاد مس ــای بنی ــذاری ه گ
ــه از  ــت ک ــارس اس ــگ کاوه پ ــه هلدین ــای تابع ــای ه ــرکت ه ش
ســال 1386 در زمینــی بــه مســاحت 170 هکتــار در منطقــه ویــژه 
ــاس(  ــارس )بندرعب ــج ف ــزی خلی ــی و فل ــع معدن ــادی صنای اقتص
ــاز  ــورد نی ــن اســفنجی م ــت و آه ــواع شــمش بیل ــد ان ــرای تولی ب

ــرد. ــدازی ک ــادرات راه ان ــن ص ــور و همچنی کش
اســتقرار کارخانــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش در نزدیکــی آب هــای 
آزاد و همجــواری بــا بندربــزرگ شــهید رجایــی ظرفیــت مناســبی 
را بــرای صــادرات در ایــن شــرکت بوجــود آورده بــه طــوری کــه بــا 
تولیــد بیــش از 640 هــزار تــن شــمش از ابتــدای ســال تــا پایــان 
آذر مــاه ســال جــاری موفــق بــه صــادرات 538 هــزار تــن شــمش 
شــده کــه بیــش از 84 درصــد تولیــد امســال را شــامل می شــود.

رئیس هیات مدیره شرکت فوالد جنوب کیش خبرداد:

رشد چشمگیر 
تولید و صادرات 
محصوالت 
و سهام فوالد 
کاوه جنوب کیش

رییــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد 
ــدت  ــن م ــت: در ای ــش گف ــوب کی کاوه جن
بیلــت  از 80 درصــد محصــوالت  بیــش 
ــادر  ــش ص ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
شــده و ارزش صادراتــی آن 250 میلیــون 

دالر بــوده  اســت
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مهنــدس علــی دهاقیــن مدیرعامل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش 
از دســتیابی و ثبــت رکوردهــای جدیــد تولیــد و رســیدن بــه ظرفیــت 
کامــل اســمی فوالدســازی فــاز یک فوالدســازی این شــرکت خبــرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش؛ وی 
ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود: آبانمــاه امســال این شــرکت بــا تاش 
و همدلــی مدیــران و کارکنــان موفــق بــه کســب 4 رکورد جدید شــد 
و تنهــا ســه روز پــس از آخریــن رکــورد در ســوم آذرمــاه نیــز موفق به 
کســب رکــورد جدیــدی در فوالدســازی شــدیم کــه ظرفیــت تولید در 
فوالدســازی را بــه 97 درصــد ظرفیــت رســاند و در نهایــت در 11 دی 
مــاه نیــز بــا رســیدن بــه رکــورد 24 ذوب و تولیــد 4 هــزار و 96 تــن 
محصــول شــمش کارخانــه فوالدســازی فــاز یــک بــه ظرفیــت کامــل 

رسید.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه رکوردهــای آذر و 
دی مــاه 96 نیــز اشــاره کــرد و در ادامــه تصریح کــرد: در آذرمــاه و دی 
مــاه خوشــبختانه تولیــد روزانــه در کارخانجات احیــاء و فوالدســازی با 
رکــورد جدیــد همــراه بــود، بــر همیــن اســاس تولیــد روزانــه در واحد 
احیــاء بــه 5 هــزار و 484 تــن آهــن اســفنجی و در فوالدســازی بــه 
4 هــزار و 96 تــن شــمش بیلــت رســید کــه بــا در نظــر گرفتــن 300 
روزکاری و میانگیــن 4 هــزار تــن بــرای روزهــای کاری ظرفیــت یــک 
میلیــون و 200 هــزار تــن در ســال محقــق مــی شــود کــه اکنــون بــا 
تولیــد و تثبیــت ایــن رکوردهــا ظرفیــت کامل اســمی در فوالدســازی 

فــاز یــک شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش محقــق شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از رکــورد 24 ذوب در 
ــه  ــاه ب ــد م ــن چن ــرداد و اذعــان داشــت: رکوردهــای ای ــاه خب دی م
ســرعت بــا رســیدن بــه 24 ذوب در ابتــدای دی مــاه شکســت و تولید 
در ایــن روز بــه 4 هــزار و 96 تــن رســید کــه ظرفیــت کامــل اســمی 
را پوشــش مــی دهــد، البتــه تمــام تــاش اینجانــب، تیــم مدیریتــی، 
مدیــران بهــره بــردار و کارکنــان تاشــگر شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
کیــش در هــر مرحلــه ابتــدا تثبیــت و اســتمرار رکوردهــا و در مرحلــه 

بعــد برداشــتن گام بــرای رســیدن بــه رکــورد جدیــد اســت.
ــت  ــتای نهض ــی در راس ــای تخصص ــروه ه ــکیل کارگ ــه تش وی ب
ــان  ــرد و اذع ــاره ک ــز اش ــارف نی ــش مص ــا و کاه ــت هزینه ه مدیری
داشــت: یکــی از راه هــای عمــده مدیریــت هزینه هــا در هــر مجموعــه 
صنعتــی رســیدن بــه تکمیــل ظرفیــت اســت، چراکــه مجموعــه ای از 
ــوالد  ــا شــرکت ف ــد سرشــکن می شــوند، ام ــن فرآین ــا در ای هزینه ه
کاوه جنــوب کیــش ضمــن اهتمــام بــه رســیدن بــه تکمیــل ظرفیــت 

ــا تشــکیل گروه هــای تخصصــی در حوزه هــای مختلــف گام هــای  ب
ــز  ــا و کاهــش مصــارف نی ــه ه ــت هزین مثبتــی در خصــوص مدیری
برداشــته اســت.وی نیــروی جوان و متخصــص و همچنین اســتفاده از 
تکنولــوژی روز و پیشــرفته را از مزیــت هــای ایــن شــرکت عنــوان کرد 
ــوالد کاوه جنــوب کیــش در نزدیکــی آب هــای  ــزود: اســتقرار ف و اف
آزاد و همجــواری بــا بندربــزرگ شــهید رجایــی ظرفیــت مناســب را 
بــرای صــادرات در ایــن شــرکت بوجــود آورده کــه ایــن مجموعــه در 
تــاش اســت حداکثــر اســتفاده مطلــوب را از ایــن موقعیــت داشــته 
باشــد و بــر همیــن اســاس از تولیــد بیــش از 640 هــزار تــن شــمش 
ــزار  ــادرات 538 ه ــه ص ــق ب ــاه موف ــان آذرم ــا پای ــال ت ــدای س از ابت
تــن شــمش شــده ایــم کــه معــادل 84 درصــد تولیــد امســال را بــه 
صــادرات اختصــاص داده اســت و ایــن مهــم گــواه موفقیت چشــمگیر 
ایــن شــرکت در دســتیابی بــه کیفیــت صادراتی و اســتعداد در کشــف 
بازارهــای بیــن المللــی اســت کــه بــه پشــتوانه تیــم هدفمنــد واحــد 
ــش دارای  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــادرات ش ــروز ص ــروش ام ف
ســیر صعــودی اســت و تاش هــا بــرای افزایــش مقاصــد صادراتــی بــه 
عنــوان رویکــرد مهــم در بخــش صــادرات بــا حفــظ بازارهــای قبلی در 

دســتور کار قــرار دارد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از حضــور موفــق ایــن 
شــرکت در بــورس نیــز خبــرداد و یــادآور شــد: شــرکت فــوالد کاوه 

جنــوب کیــش موفــق بــه عرضــه اولیــه  350 میلیــون ســهم »کاوه« 
شــد کــه از ایــن تعــداد 350 میلیــون ســهم بــه بــازار و عــاوه بــر آن 
10میلیــون ســهم نیــز بــه کارکنــان اختصــاص یافــت  کــه  معــادل 
5 درصــد از ســهام شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش )کاوه( اســت 
کــه بــه شــیوه ثبــت ســفارش بــه قیمــت هــر ســهم 1760 ریــال در 
بــورس تهــران کشــف قیمــت و معاملــه شــد کــه البتــه ایــن قیمت به 
2450 ریــال رســیده اســت. عرضــه اولیــه ایــن شــرکت در بــورس بــا 
ثبــت رکــورد در بــورس همــراه بــود بــه نحــوی کــه بــا ثبــت بیــش از 
151 هــزار کــد معاماتــی رکــورد تخصیــص عرضــه اولیــه را در بورس 
ــی و  ــی حقیق ــد معامات ــر ک ــه ه شکســت و حــدود 2344ســهم ب
حقوقــی تخصیــص یافــت.وی در خصوص پیشــرفت فیزیکی فــاز دوم 
فوالدســازی نیــز افــزود: ســال 96 برنامــه هــای مدونی برای پیشــرفت 
فــاز دو فوالدســازی کــه تــا ســال قبــل از ایــن بــا پیشــرفت بیــش از 
38 درصــدی همــراه بــود تبییــن شــد کــه اکنــون طــی چنــد مــاه بــا 
بیــش از 4/7درصــد، پیشــرفت فیزیکی ایــن فــاز از 42/7 درصــد عبــور 
ــاز دو فوالدســازی  ــاح ف ــم ســال 1398شــاهد افتت ــرده و امیدواری ک
مجموعــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش باشــیم تــا ظرفیت ایــن مجتمع 

بــه 2 میلیــون و 400 هــزار تــن در ســال برســد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش وقــوع حادثــه غمبــار 
ــز را  ــان عزی ــه در غــرب کشــور و درگذشــت جمعــی از هموطن زلزل
بــه ملــت شــریف و بویــژه خانــواده هــای مصیبــت زده تســلیت عرض 
ــرای  ــل و ب ــر جزی ــدگان صب ــرای بازمان ــال ب ــد متع نمــود و از خداون
مجروحــان شــفای عاجــل مســالت داشــت و افــزود: ملــت غیــور ایران 
اســامی همــواره نشــان داده اســت در تمامــی فــراز و نشــیب هــای 
تاریخــی و بایــای طبیعــی همــدل و متحــد بــوده و از هــر امتحانــی 
ســربلند بیــرون مــی آیــد. شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش نیــز در 
راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی خــود اقــدام بــه ارســال کمــک 
هــای غیرنقــدی شــامل 900 تختــه پتــو، 150 عــدد چــادر و 24 هزار 

عــدد بطــری آب آشــامیدنی نمــود. 
وی در پایــان افــزود: آرزومندیــم کــه میهــن عزیــز و مــردم شــریف 
ــوب  ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــند و ش ــد دور باش ــه گزن ــران از هرگون ای
کیــش نیــز بــه عنــوان یک بنــگاه بــزرگ اقتصــادی ماموریت نخســت 
خــود را افزایــش تولیــد، صــادرات و همچنیــن ایجــاد اشــتغال پایــدار 
مــی دانــد امــا بــر خــود الزم مــی دانــد کــه در تمامــی فــراز و نشــیب 
هــا در حــد تــوان به مســئولیت هــای اجتماعــی خــود پایبنــد و وفادار 

. شد با

مهندس علی دهاقین، مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش خبرداد؛

تکمیل ظرفیت تولید در فوالدکاوه جنوب کیش

تولیــد روزانــه در واحــد احیــاء به 5 هــزار و 
484 تــن آهــن اســفنجی و در فوالدســازی بــه 
ــه  ــت رســید ک ــن شــمش بیل 4 هــزار و 96 ت
ــن  ــن 300 روزکاری و میانگی ــر گرفت ــا در نظ ب
4 هــزار تــن بــرای روزهــای کاری ظرفیــت یــک 
میلیــون و 200 هــزار تــن در ســال محقــق مــی 
شــود کــه اکنــون بــا ایــن میــزان تولیــد و البته 
ــا  ــن رکورده ــت ای ــا تثبی ــک ب ــده نزدی در آین
ظرفیــت کامــل اســمی در فوالدســازی شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش محقــق شــده اســت.
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ــه  ــرد ن ــا عملک ــر ب ــار دیگ ــش ب ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
ماهــه توانســت ضمــن اســتمرار رونــد رو بــه رشــد خــود در تولیــد 
ــی و  ــروش داخل ــت و ف ــمش بیل ــفنجی و ش ــن اس ــوالت آه محص

صادراتــی بــرگ زریــن دیگــری را بــه 
ــد. کارنامــه خــود بیافزای

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش، ایــن 
شــرکت توانســت در نــه ماهه نخســت 
ســال 1396 بــا تولیــد یــک میلیــون و 
134 هــزار و 462 تــن آهن اســفنجی 
11درصــد آهــن اســفنجی بیشــتری 

نســبت بــه برنامــه ســالیانه خــود تولیــد و در محاســبه بــا تولیــد این 
ــه میــزان 722  ــه ماهــه نخســت ســال 1395 کــه ب محصــول در ن
هــزار و 51 تــن بــوده رشــدی بیــش از 57 درصــد نســبت به مشــابه 
ســال قبــل را تجربــه کنــد. بــر ایــن اســاس بــه پشــتوانه تولیــد ایــن 
ــن  ــزار و 698 ت ــد 640 ه ــه تولی ــق ب ــن شــرکت موف محصــول، ای
ــد ســال  ــا  103 درصــد کل تولی ــر ب ــه براب ــت شــد ک شــمش بیل
ــوب کیــش در حــوزه  ــوالد کاوه جن ــوده اســت. شــرکت ف 1395 ب
بهــره بــرداری نیــز موفقیــت هــای دیگــری را پشــت ســر گذاشــته 
اســت امــا در دی مــاه بــا رســیدن بــه ظرفیــت اســمی ایــن موفقیت 
هــا تکمیــل شــد بــه نحــوی کــه بــا دســتیابی بــه رکــورد 24 ذوب و 
رســیدن بــه تولیــد 4 هــزار و 317 تــن مــذاب بــا تولیــد 4هــزار و 96 
تــن شــمش در یــک روز کاری در 11 دی مــاه نقطــه عطــف عملکرد 

ایــن حــوزه از ابتــدای ســال تــا کنــون بــوده اســت.
در بخــش فــروش صادراتــی نیــز عملکــرد نــه ماهــه نخســت ســال 
96 رشــدی بالــغ بــر 390 درصــدی نســبت بــه مشــابه ســال قبــل 

را بــه همــراه داشــته اســت. بــه عبارتــی ایــن شــرکت صــادرات نــه 
ــزار و  ــزان 137 ه ــه می ــه ب ماهــه نخســت خــود را در ســال 95 ک
ــه بیــش از 538 هــزار تــن  ــوده اســت را در ســال 96 ب 943 تــن ب
رســانده اســت. کــه مــی تــوان عنــوان 
ــه  ــادرات ن ــه ص ــن مجموع ــرد، ای ک
ــه ماهــه  ــه ن ماهــه خــود را نســبت ب
ســال گذشــته بــه بیــش از ســه 
ــب  ــت. تناس ــانده اس ــر رس ــم براب ونی
ــه  ــه ماه ــرکت در ن ــن ش ــروش ای ف
ــر 65  ــتمل ب ــال 95 مش ــت س نخس
ــی و 35 درصــد  ــروش داخل درصــد ف
صــادرات بــوده کــه ایــن رونــد بــا رشــد چشــمگیر صــادرات در نــه 
ــی و 90  ــروش داخل ــه 10 درصــد ف ــال 1396 ب ــه نخســت س ماه
درصــد صــادرات رســیده کــه عملکــرد بســیار مطلــوب گــواه تحقــق 
مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش به 
شــمار مــی رود. در بخــش تولیــد آب شــیرین نیــز بــا بهــره بــرداری 

ــال از  ــن فع ــیرین ک ــد آبش از دو واح
ابتــدای امســال تــا پایــان آذر96 بالــغ 
بــر 2 میلیــون و 644 هــزار مترمکعب 
آب شــیرین تولیــد و از طریــق خطوط 
ــوالد کاوه  ــات ف ــه کارخانج ــال ب انتق
جنــوب کیــش منتقــل شــده اســت. 
ــرداری از  ــره ب ــا به ــت ب ــی اس گفتن
ــیژن و  ــد اکس ــیژن، تولی ــد اکس واح

ــاه ســال  ــون از مردادم ــد آرگ ــاه و تولی ــدای خردادم ــروژن از ابت نیت
1396 وارد مــدار تولیــد ایــن شــرکت شــده اســت کــه طــی ایــن 

مــدت بیــش از 31 میلیــون و 922 هــزار نرمــال مترمکعب اکســیژن 
و بیــش از 6 میلیــون و 403هــزار نرمــال مترمکعب نیتــروژن و بیش 
از 171 هــزار نرمــال متــر مکعــب آرگــون تولیــد و جهــت اســتفاده 
در اختیــار فوالدســازی قــرار گرفتــه اســت. شــایان ذکــر اســت در 
واحــد اکســیژن بالــغ بــر 8 میلیــون و نیــم یــورو ســرمایه گــذاری 
ــب در  ــزار و 500 مترمکع ــد 7 ه ــت تولی ــه ظرفی ــده ک ــام ش انج
ســاعت اکســیژن، یــک هــزار و 300 مترمکعــب در ســاعت نیتــروژن 
و 250 مترمکعــب در ســاعت آرگــون را داراســت. ایــن مجتمــع توان 
تولیــد اکســیژن و نیتــروژن را بــه صــورت مایــع و گاز و امــکان تولید 
آرگــون را بــه صــورت مایــع داراســت کــه امــکان شــارژ کپســول در 
محصــوالت اکســیژن و نیتــروژن نیــز از مزایــای ایــن واحــد تولیــد 
گازهــای صنعتــی بــه شــمار مــی رود. بهــره بــرداری کامــل از ایــن 
واحــد اکســیژن موجــب کاهــش ســالیانه بیــش 250 میلیــارد ریــال 
در هزینــه هــای شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش خواهــد شــد 
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد را ب ــی تولی ــداری و ایمن ــت، پای و امنی

ــش خواهــد داد.  افزای
ــش  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
و پایــش و کاهــش مصــارف و هزینــه 
هــای خــود طــرح هــای متعــددی را 
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 
ــش  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
امســال بــا همتــی مضاعــف راه اندازی 
پــروژه فاز 2 فوالدســازی را در دســتور 
خــود قــرار داده کــه عملیــات اجرایــی در جبهــه های مختلــف کاری 

در فــاز 2 فوالدســازی در حــال پیگیــری و اجراســت.

با نگاهی به عملکرد نه ماهه عنوان شد؛

ادامه روند موفقیت های تولیدی و صادراتی فوالد کاوه جنوب کیش
افزایش 3/9 برابری صادرات نسبت به مدت زمان مشابه سال 95

تناســب فــروش در هشــت ماهــه نخســت 
ســال 95 مشــتمل بــر 65 درصــد فــروش داخلی 
ــه  ــه ماه ــه در ن ــوده ک ــادرات ب ــد ص و 35 درص
نخســت ســال 1396 بــه 10 درصــد فــروش 
ــت ــیده اس ــادرات رس ــد ص ــی و 90 درص داخل

دســتیابی به رکورد 24 ذوب و رســیدن 
ــا  ــذاب ب ــن م ــزار و 317 ت ــد 4 ه ــه تولی ب
ــک  ــمش در ی ــن ش ــزار و 96 ت ــد 4ه تولی
ــم  ــن مه ــر عناوی روز کاری)11 دی( از دیگ

عملکــرد طــی ایــن مــدت بــوده اســت.

خبــــــــــــــــــــــر
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ــق اقتصــادی  ــوب کیــش در راســتای تحق ــوالد کاوه جن شــرکت ف
مقاومتــی بــا نگاهــی بــه ایجــاد بــازار رقابتــی و افزایــش ارزش افــزوده 
ــه تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی در راســتای شناســایی  ــدام ب اق
عوامــل موثــر بــر کاهــش مصــارف و مدیریــت هزینه هــا بــا رویکــرد 
عملیاتــی در راســتای بهینه ســازی مــوارد کشــف شــده نموده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش، این 
شــرکت در راســتای تــداوم و اســتمرار نهضــت کاهــش قیمــت تمــام 
شــده بــا دســتور اکیــد مدیریت محتــرم عامــل، کاهــش 10 درصدی 
ــا  ــدرکار ت ــا همــکاری واحدهــای دســت ان قیمــت تمــام شــده را ب
پایــان ســال 96 هدفگــذاری کــرده اســت. بــر این اســاس در راســتای 
شناســایی عوامــل موثــر بــر قیمــت تمــام شــده انــرژی ســیاالت یک 
کمیتــه تخصصــی انــرژی ســیاالت، نســوز و اقــام مصرفــی تشــکیل 
و جلســاتی در جهــت شناســایی عوامــل و ســهم تاثیــر آن بــر قیمــت 

تمــام شــده نیــز برگــزار گردیــد.
ــای  ــه و راهکاره ــش مصــرف بهین ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
اســتمرار و تثبیــت مصــرف بهینــه را مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار 
داده و هزینــه هــای اقــام مصرفــی را مطابــق بــا مــدل طبقــه بنــدی 
پاریتــو )80 درصــد رخدادهــا از 20 درصــد دالیــل بوجــود می آیــد( 
مستندســازی کــرده و تاثیــر هــر عنــوان موضــوع بــه صــورت وزنــی و 

درصــدی را در قیمــت تمــام شــده محاســبه شــده اســت.
ایــن شــرکت افزایــش تولیــد و سرشــکن کــردن هزینه هــای ثابــت 
و برخــی اقــام مصرفــی را در اولویــت نخســت خــود قــرار داده و در 
آبــان مــاه 96 بــا کســب چهــار رکــورد در کارخانجــات احیــاء موفــق 
بــه تولیــد 5 هــزار و 446 تــن آهــن اســفنجی )ایــن رکــورد مربــوط 
بــه آذرمــاه اســت( در یــک روز و تولیــد 156 هــزار و 773 تــن آهــن 
اســفنجی در آذر مــاه توانســت بــه تولیــد یک میلیــون و 134 هــزار و 
462 تــن در نــه ماهــه نخســت ســال برســد، در کارخانه فوالدســازی 

نیــز بــا رســیدن بــه 23 ذوب در یــک روز در آذرمــاه همــراه بــا تولیــد 
ــق 98 درصــد  ــه تحق ــق ب ــت موف ــن شــمش بیل ــزار و 915 ت 3 ه
ظرفیــت اســمی گردیــد کــه ایــن عوامــل نقــش موثــری در رســیدن 
بــه مصــارف بهینــه در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ایفــا کــرد.

کمیته هــای تخصصــی نیــز بــا برگــزاری جلســات مســتمر هفتگــی 
بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه 82 درصــد قیمــت تمــام شــده 
ــی و 95 درصــد قیمــت تمــام  ــام مصرف ــوان اق ــه 12 عن ــوط ب مرب
ــا  ــوان ب ــه می ت ــوان موضــوع بســتگی دارد ک ــه 36 عن ــز ب شــده نی
بررســی، کنتــرل و کاهــش مصــارف اقــام مصرفــی تاثیرگــذار نتایــج 

مطلوبــی را بــه دســت آورد.
ــاه  ــرژی الکتریکــی کــوره قــوس در شــش م ــن ان ــه پرت ــرای نمون ب
ــوده  ــن ب ــووات ســاعت  برت ــه میــزان 651 کیل نخســت ســال 95 ب

کــه در مقایســه بــه مــدت مشــابه در 
ــووات  ــزان 637 کیل ــه می ــال 96 ب س
ــذاری  ــیده و هدفگ ــن رس ــاعت برت س
بــرای رســیدن بــه 600 کیلــووات 
ســاعت بــر تــن برنامــه ریــزی و تبیین 
شــده اســت. در مــواد مصرفــی نســوز 
نیــز مصــرف در شــش ماهــه نخســت 
ســال 95 بیــش از 16 کیلوگــرم برتــن 
ــدت مشــابه در ســال  ــه در م ــوده ک ب
96 بــه 68/ 10 کیلوگــرم در هــر تــن 

مــذاب رســیده کــه در ایــن خصــوص نیــز مصــرف 10 کیلوگــرم در 
هــر تــن هدفگــذاری شــده اســت.

ــی  ــوس الکتریک ــوره ق ــرود ک ــرود )الکت ــرف الکت ــه مص ــن کمیت ای
و الکتــرود کــوره پاتیلــی( را در شــش ماهــه نخســت ســال 95 بــه 
میــزان 63/ 2 کیلوگــرم در هــر تــن اعــام کــرده کــه در شــش ماهــه 

نخســت ســال 96 بــه 49/ 2 کیلوگــرم در هرتن رســیده و هدفگذاری 
را بــرای رســیدن بــه 4/ 2 کیلوگــرم برتــن تبییــن کــرده اســت.

ایــن کمیتــه در نمونــه دیگری اعــام کرده اســت؛ مصــرف فروآلیاژها 
از 06/ 13 در شــش ماهــه نخســت ســال 95 بــه 47/ 12 کیلوگــرم 
برتــن در شــش ماهــه نخســت ســال جدیــد رســیده و مصــرف 12 
کیلوگــرم برتــن نیــز بــه عنــوان نقطــه هــدف تعییــن شــده اســت. 
ــه  ــن ب ــر ت ــداری شــده مصرفــی از 38/ 33 کیلوگــرم ب قراضــه خری
57/ 18 کیلوگــرم برتــن رســیده کــه مصــرف 11 کیلــو قراضــه در 
هــر تــن بــه عنــوان نقطــه بهینــه مشــخص شــده اســت. البتــه قابــل 
ذکــر مــی باشــد کــه فقــط 10 درصــد از قراضــه مصرفــی در 6 ماهــه 
ــن  ــازی تامی ــات فوالدس ــی از ضایع ــده و مابق ــداری ش اول 96 خری
ــه نخســت  ــن در شــش ماه ــر ت ــده اســت. مصــرف آب در ه گردی
ــه 47/  ــب ب ــال 95 از 7/ 1 مترمکع س
1 مترمکعــب برتــن در مــدت مشــابه 
ســال 96 رســیده کــه مصــرف بهینــه 
تــا پایــان ســال 96 بــرای ایــن عنــوان 
ــب آب در  ــرف 3/ 1 مترمکع ــز مص نی

هــر تــن هدفگــذاری شــده اســت.
گفتنــی اســت ایــن 6 عامــل موثــر در 
کاهــش قیمــت تمــام شــده در هشــت 
ــا پیگیــری کمیتــه  ماهــه ســال 96 ب
هــای تخصصــی در تمامــی مــوارد 
ــا اســتمرار ایــن  ــا کاهــش روبــرو بــوده و امیــد مــی رود ب مجــدداً ب
رونــد دسترســی بــه نقــاط بهینــه تبیین شــده تــا پایــان ســال 96 در 
دســترس و بــه واقعیــت بپیونــدد. کمیتــه هــای تخصصــی بــا تاکیــد 
بــر عنــوان موضوعــات موثــر در ســال 97 نیز نقــاط بهینــه مصرفی را 

شناســایی و در دســتور کار خــود قــرار خواهنــد داد.

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش صورت گرفت؛

برنامه ریزی راهبردی برای استمرارنهضت کاهش مصارف و مدیریت هزینه ها

کــه 82 درصــد قیمــت تمــام شــده مربــوط بــه 
12 عنــوان اقــام مصرفــی و 95 درصــد قیمــت 
تمــام شــده نیــز بــه 36 عنــوان موضــوع بســتگی 
دارد کــه می تــوان بــا بررســی، کنتــرل و کاهــش 
مصــارف اقــام مصرفــی تاثیرگذار نتایــج مطلوبی 

را بــه دســت آورد

خبــــــــــــــــــــــر
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شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش پــس از ممیــزی شــرکت 
IMQ موفــق بــه کســب ســه اســتاندارد  . 

گردیــد. و    
ــش،  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــی شــرکت ف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــال 1395 ب ــاه س ــتانداردها از تیرم ــذ اس ــد اخ ــات و فرآین مقدم
همــکاری شــرکت IMQ جهــت اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیت 
ــتای  ــتاندارد  در راس ــه اس ــذ س ــه و اخ یکپارچ
)مدیریــت کیفیــت( و  در راســتای مســایل 
راســتای  در  و   محیطــی(  )زیســت 
ــی  ــاد روش ــدف ایج ــا ه ــغلی( و ب ــت ش ــی و بهداش ــایل )ایمن مس
ــات،  ــه از امکان ــتفاده بهین ــت اس ــتاندارد جه ــتماتیک و اس سیس
تجهیــزات و نیــروی انســانی بــرای رســیدن به اهــداف کان ســازمان 
و در راســتای تحقــق چشــم انــداز شــرکت بــرای تبدیــل شــدن بــه 
یکــی از ســه بنــگاه برتــر فــوالد کشــور در زمینــه تولیــد و صــادرات 

آغــاز شــده اســت.
ایــن شــرکت در جهــت پیــاده ســازی ایــن سیســتم هــا در ابتــدا 
بــا محوریــت مدیریــت تضمیــن و تعالــی ســازمان وحمایــت هــای  
ــرای کلیــه  ــع انســانی دوره هــای آموزشــی ب معاونــت توســعه مناب
پرســنل برگــزار و ســپس اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه IMS نمــود. 
بــا تشــکیل ایــن کمیتــه اقداماتــی در راســتای تحقق خواســته های 
ــا هــدف  ــی ب ــزی داخل ــز ممی ــه نی ــک مرحل اســتاندارد انجــام و ی
ــخص  ــس از مش ــد و پ ــزار گردی ــی برگ ــات اصاح ــنجش اقدام س

ــه اول  ــه نخســت، مرحل ــع آن در مرحل ــا و رف ــدم انطباقه شــدن ع
ــد. ممیــزی خارجــی توســط شــرکت IMQ انجــام گردی

ــه اعــام عــدم انطبــاق هــا و  ــا توجــه ب ــی ب واحــد تضمیــن و تعال
توصیــه هــای بهبــود از ســوی ممیزیــن طــی ســه مــاه بــرای رفــع 
مغایرتهــا قبــل از ممیــزی نهایــی اقدامــات اصاحــی را در دســتور 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــز اق ــر نی ــه دیگ ــرارداد و دو مرحل ــود ق کار خ
ــات  ــوب اقدام ــه مطل ــول نتیج ــا از حص ــود ت ــی نم ــزی داخل ممی
ــزاری  ــا برگ ــی ب ــن وتعال ــد تضمی ــود. واح ــن ش ــی مطمئ اصاح
ــدم  ــن ع ــام آخری ــه اع ــبت ب ــت نس ــری مدیری ــت بازنگ نشس
انطبــاق هــا در حضــور مدیــران ارشــد ســازمان جهــت رفــع عــدم 
ــع  ــدد رف ــزی درص ــه ری ــا برنام ــری و ب ــم گی ــا تصمی ــاق ه انطب
کلیــه مغایرتهــا  برآمــد و در نهایــت بــا برگــزاری آخریــن ممیــزی 
توســط ممیــزان شــرکت IMQ مــرداد مــاه ســال جــاری موفــق بــه 
ــتاندارد  .  و  ــه اس ــب س کس
ــوالد  ــرکت ف ــت ش ــی اس  گردید.گفتن
کاوه جنــوب کیــش، بــاال بــردن کیفیت محصــول، رضایــت ذینفعان 
)کارکنــان، ســهامداران، مشــتریان و . . .(، ارتقــای توانمندی کارکنان 
و رعایــت مســایل ایمنــی و بهداشــت و زیســت محیطــی، توســعه 
دانــش فنــی و نــوآوری در فرآیندهــا را به عنــوان ارکان خط و مشــی 
خــود قــرار داده اســت.اخذ ایــن اســتانداردها حاصــل تــاش، همدلی 
ــایر  ــران و س ــن، مدی ــازمان، معاونی ــت ارشــد س ــکاری مدیری و هم

ــوده اســت. کارکنــان ب

پس از ممیزی شرکت IMQ صورت گرفت؛

اخذ گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه 
)IMS( برای شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

ــوالد  ــرکت ف ــل ش ــن مدیرعام ــی دهاقی ــدس عل مهن
کاوه جنــوب کیــش طــی یادداشــتی از معاونیــن، مدیــران 
ــای  ــه ه ــذ گواهینام ــوص اخ ــرکت در خص ــان ش و کارکن
سیســتم مدیریــت یکپارچــه تقدیــر و تشــکر کــرد. متــن 

ایــن پیــام در زیــر مــی آیــد:
معاونین، مدیران و کارکنان محترم شرکت فوالد کاوه 

جنوب کیش
با سام و احترام

یقینــاً؛ توســعه و  پیشــرفت  ایــن شــرکت مرهــون تــاش 
بــی دریــغ و دلســوزانه  شــما مــی باشــد کــه همــواره در 
ــد.  ــته ای ــدم برداش ــرکت ق ــعه ش ــی و توس ــت تعال جه
ــه  ــا همــت و تــاش شــما ســازمان موفــق ب اکنــون کــه ب
ــت یکپارچــه  ــه هــای سیســتمهای مدیری اخــذ  گواهینام
)IMS( از شــرکت IMQ  ایتالیــا گردیــده اســت، برخــود 
وظیفــه مــی دانــم از زحمــات شــما عزیــزان تقدیــر و  
ــان را  ــم و ســامتی وموفقیــت روزافزونت ــی نمای قدردان

ــم. ــی نمای ــألت م ــال مس ــد متع ازدرگاه خداون
علی دهاقین، مدیرعامل

خبــــــــــــــــــــــر
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خـبــــــــــر

مشارکت بیش از 151 هزار کد معامالتی در عرضه اولیه کاوه صورت گرفت ؛

عرضه اولیه موفق شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در بورس
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد کاوه جنــوب کیــش، 350 میلیون 
ســهم بــا نمــاد کاوه مربــوط بــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
عرضــه اولیــه شــد. برایــن اســاس تعــداد 350 میلیون ســهم به بــازار 
و 10میلیــون ســهم بــه کارکنــان ایــن شــرکت اختصــاص یافــت کــه 
معــادل 5 درصــد از ســهام شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش )کاوه( 
ــال در  ــه قیمــت هــر ســهم 1760 ری ــه شــیوه ثبــت ســفارش ب ، ب

بــورس تهــران کشــف قیمــت و معاملــه شــد.
ــی  ــد معامات ــزار ک ــش از 151 ه ــت بی ــا ثب ــه ب ــه اولی در عرض
رکــورد تخصیــص عرضــه اولیــه را بــه خــود اختصــاص داد و حــدود 
2344ســهم بــه هــر کــد معاماتــی حقیقــی و حقوقــی تخصیــص 

یافــت.
تعــداد 350 میلیــون ســهم معــادل 5 درصــد از ســهام شــرکت فوالد 
کاوه جنــوب کیــش متعلــق بــه بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی 
ــن  ــرای اولی ــه شــده ب ــن شــرکت پذیرفت ــوان پانصدوهفتمی ــه عن ب
ــام شــرکت در فهرســت شــرکت های  ــرش و درج ن ــس از پذی ــار پ ب
ــورس اوراق بهــادار تهــران در بخــش »ســاخت  پذیرفتــه شــده در ب
فلــزات اساســی« گــروه و طبقــه » ســاخت آهــن و فــوالد اساســی » 
ــازار دوم و در نمــاد »کاوه« بــه شــیوه ثبــت  در فهرســت نرخ هــای ب

ســفارش جهــت کشــف قیمــت عرضــه شــد.
ــوب  ــوالدکاوه جن ــه ســهام ف ــه عرضــه اولی ــزاری جلســه معارف برگ

کیــش
فــوالد کاوه جنــوب کیــش ســهامی عــام بــا ظرفیــت تولیــد 
1،856،000 تــن آهــن اســفنجی، 1،200،000 تــن بیلــت فــوالدی 
در فــاز 1 و همچنیــن پــروژه در حــال انجــام 1،200،000 تنــی بیلت 
در فــاز 2، کــه ســال گذشــته بــا ســرمایه 700 میلیــارد تومانــی در 
بــورس درج نمــاد شــده، در بــازار بــورس اوراق بهــاردار تهــران عرضــه 

مــی شــود

فــوالد کاوه جنــوب کیــش ســال 85 بــا ســرمایه اولیــه یــک میلیــارد 
تومانــی تاســیس و بعــداز طــی فراینــد توســعه و تبدیــل شــدن بــه 
ــی،  ــارد تومان ــرمایه اســمی 600 میلی ــا س ــام ب ــهامی ع شــرکت س
دو ســال پیــش درج نمــاد شــده بــود امــا ایــن شــرکت بــا افزایــش 
ســرمایه 16٫6 درصــدی ، 700 میلیــارد تومانــی شــده اســت. ایــن 
شــرکت در نظــر دارد تــا پایــان دوره مالــی جــاری ســرمایه خــود را به 

1000 میلیــارد تومــان افزایــش دهــد.
در ترکیــب ســهامداری ایــن شــرکت ،گســترش صنایــع معدنــی کاوه 
پــارس ،بنیــاد مســتضعفان و ســرمایه گــذاری ســینا به ترتیــب با 51 

، 37٫9 و 10 درصــد حضــور دارنــد.
نشســت خبــری فــوالد کاوه جنــوب کیــش پیــش از عرضه 

ــورس تهران ــه در ب اولی
روح ا... حســینی مقــدم درنشســت خبــری فــوالد کاوه جنــوب کیش 

گفــت: فراینــد عرضــه اولیــه بــه گونــه 
ــار  ــوان انتظ ــاید نت ــه ش ــت ک ای اس
ــدگان  ــارکت کنن ــه مش ــت هم داش
ــه قیمــت هــای مناســب  عرضــه اولی
ــا  ــد، ام ــرح کنن ــه ای را مط و منصفان
ــت  ــد ثب ــی فراین ــه ط ــزی ک آن چی
دفتــری بــه نتیجــه رســیده این اســت 
کــه هــر ســهم ایــن شــرکت بــا قیمت 
حداکثــر 176 تومــان عرضــه خواهــد 

شــد.
حســینی مقــدم گفــت: از مدیــران شــرکت بــه واســطه همــکاری در 
فراینــد پذیــرش و ارایــه گــزارش 6 ماهــه و پیــش بینــی براســاس 
ــرر  ــت مق ــان مهل ــش از پای ــه و پی ــه اولی ــل ازعرض ــه، قب 6 ماه

ــم. ــق کــدال تشــکر مــی کن دســتورالعمل افشــا از طری

وی تصریــح کــرد: در واقــع کار اصلــی ایــن شــرکت بــا عرضــه اولیــه 
در بــورس شــروع مــی شــود چــون نــام و شــهرتی کــه کســب کردید 
در بــازار ســرمایه بــرای شــما مســولیت ســنگینی ایجــاد مــی کنــد. 
امیــدوارم همــواره شــفافیت و همــه ماحظاتی که بــازار ســرمایه دارد 

بــه شــکل مناســب پیگیــری شــود.
در ادامــه ایــن جلســه علــی دهاقیــن مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب 
ــن شــرکت پرداخــت و گفــت:  ــه هــای ای ــه تشــریح برنام کیــش ب
ــا  ــال 1385 ب ــرکت در س ــن ش ــت ای ــخ ثب ــوان و تاری ــرکت ج ش
ســرمایه اولیــه 10 میلیــارد ریــال مــی باشــد کــه در ایــن بــازه زمانی 
بــه ســرمایه ثبتــی 7000 میلیــارد ریــال بالغ شــده اســت و براســاس 
گــزارش هایــی کــه بــه بــورس ارایــه شــده قابــل افزایــش تــا 10 هزار 

میلیــارد ریــال مــی باشــد.
گفتنــی اســت ایــن شــرکت پــس از بهــره بــرداری فــاز یــک فــوالد 
ــد  ــه پشــتوانه تولی ســازی توانســت ب
کیفــی خــود ســهم بســزایی از تولیــد 
ــه خــود  ــوالد را در کشــور ب ــی ف داخل
اختصــاص دهــد و در بازارهــای جهانی 
نیــز نقــش ایفــا کنــد. شــرکت فــوالد 
ــه  ــش ماه ــش در ش ــوب کی کاوه جن
نخســت ســال 96 توانســت بیــش 
ــه  ــدات خــود را ب از 83 درصــد از تولی

ــد . کشــورهای خارجــی صــادر کن
ــدار، تولیــد  ــن شــرکت اشــتغال پای ای
بهینــه و بــا کیفیــت ، اســتفاده از تکنولــوژی پیشــرفته و بــه روز دنیا، 
افزایــش صــادرات و مقاصــد صادراتــی و نهضــت مدیریت هزینــه ها و 
کاهــش مصــارف را بــه عنــوان اولویــت هــای خــود در تحقــق اقتصاد 

مقاومتــی قــرار داده اســت .

در عرضــه اولیــه بــا ثبــت بیــش از 151 
کــد معاماتــی رکــورد تخصیــص  هــزار 
عرضــه اولیــه را بــه خــود اختصــاص داد و 
حــدود 2344ســهم بــه هــر کــد معاماتــی 

حقیقــی و حقوقــی تخصیــص یافــت.
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مقدمه
همــه افــراد جامعــه مــا بــورس را نمی شناســند و بــا نحــوه ســرمایه 
گــذاری در آن و فوایــد و ســودمندی های ناشــی از آن آشــنا نیســتند. 
ــت در آن  ــورس و فعالی ــا ب ــنایی ب ــه آش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
می توانــد در زندگــی اقتصــادی مــردم بســیار مؤثــر باشــد. تــا همیــن 
ســال هــای اخیــر، بیشــتر مــردم پــس اندازهــای خــود را فقــط در 
ــا راه هــای دیگــر اســتفاده از  ــد و ب ــک  هــا نگهــداری مــی کردن بان
ــنیده  ــیار ش ــروزه بس ــا ام ــد. ام ــنا نبودن ــود آش ــای خ ــه ه اندوخت
می شــود کــه راه دیگــری هــم بــرای اســتفاده از پــس اندازهــا وجــود 
دارد و آن ایــن اســت کــه یــک فــرد عــادی مــی توانــد در مالکیــت 
ــج  ــد و از نتای ــارکت نمای ــزرگ مش ــاری ب ــدی و تج ــای تولی واحده
مشــارکت و ســرمایه گــذاری خــود بــه ســادگی بهره منــد شــود. امــا 
ــا ســرمایه ای  بــه راســتی چگونــه ممکــن اســت یــک فــرد عــادی ب
ــه  ــی ک ــی شــریک شــود در حال ــدک در ســرمایه گذاری های بزرگ ان
نــه شــرکای خــود را می شناســد و نــه امــکان کســب اطــاع از نحوه ی 
فعالیــت، میــزان هزینه هــا، درآمدهــا و ... دارد؛ گذشــته از ایــن، اصــًا 
ــن  ــرج ای ــل و خ ــاب و دخ ــد از حس ــه می توان ــی چگون ــن کس چنی
مرکــز تولیــدی کــه در آن مشــارکت کــرده اســت آگاهــی پیــدا کند؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه، بــورس امــکان هــر آنچــه 
ــز الزم اســت  ــن مراک ــرای ســرمایه گذاری و مشــارکت در ای ــه ب را ک
فراهــم آورده و عــاوه بــر نظــارت دقیــق بــر فعالیت هــای ایــن مراکــز، 

مطابــق قانــون مدافــع حقــوق ســرمایه گذاران اســت.
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت خواننــده بــا ســازوکارهای قانونــی 
ــای  ــورد فعالیت ه ــاده در م ــات س ــا توضیح ــود و ب ــنا ش ــورس آش ب
ــف  ــای مختل ــروش، راه ه ــد و ف ــه نحــوه ی خری ــف آن، از جمل مختل
ســرمایه گذاری، فوایــد ســرمایه گذاری و .... آگاهــی پیــدا کنــد و 

ــد. ــاز خــود را کســب نمای ــورد نی ــه ی م اطاعــات اساســی و اولی
تاریخچه

اندیشــه ی ایجــاد بــورس زمانی شــکل گرفــت کــه عــده ای از بازرگانان 
اروپایــی از فعالیت هــای تجــاری خــود ضــرر کردنــد، بنابرایــن بــه فکر 
ــه وســیله ی آن بتواننــد جلــوی ایــن ضــرر را  ــا ب ــد ت راه حلــی افتادن
بگیرنــد و یــا آن را بــه حداقــل برســانند. نتیجه آن شــد که تعــدادی از 
بازرگانــان عــده ای را در فعالیت هــای خــود شــریک کردنــد تــا بــا ایــن 
روش ســود و زیــان احتمالــی را بــا آنهــا تقســیم کننــد. ایــن تجربــه 
ــا  ــه تدریــج هــر تاجــری ســعی می کــرد ت ــذا ب ــود ل موفقیت آمیــز ب
فعالیت هــای تجــاری خــود را بــا ایــن روش ادامــه دهــد؛ بــه خصــوص 
ــادی  ــزرگ اقتص ــای ب ــه فعالیت ه ــرادی ک ــرای اف ــن روش ب ــه ای ک
ــه  ــن تجرب ــه ای ــه رفت ــود. رفت ــر ب ــد بســیار مطلوب ت ــام می دادن انج
قانونمنــد شــد و بــه تشــکیل شــرکت های ســهامی تبدیــل گردیــد. 
اولیــن تجربــه مربــوط بــه تشــکیل یــک شــرکت ســهامی در کشــور 
روســیه بــود کــه در ســال 1353 میــادی تصمیــم گرفــت کاالهایــی 
را بــدون ایــن کــه آفریقــا را دور بزنــد، از شــمال اروپــا بــه شــرق آســیا 
ــال ضــرر در آن بیشــتر  ــه احتم ــود ک ــن کاری ب ــرد و ای ــن بب و چی
بــود. بــرای انجــام ایــن کار عــده ای از تجــار ســرمایه ی الزم را تأمیــن 
ــان  ــه نســبت ســرمایه ی خــود در ســود و زی ــر کــس ب ــد و ه کردن

شــرکت شــریک شــد و ایــن کار بــا موفقیــت صــورت گرفــت. بعدهــا 
ــه ســرمایه های زیادتــر و شــرکای  ــا ب ــا گســترش مبــادالت در اروپ ب
بیشــتری نیــاز شــد. بــرای ایــن کار نیــاز بــه مراکــزی بــود تــا بتــوان 
ــن  ــرد. چنی ــرار ک ــه برق ــرمایه پذیران رابط ــرمایه گذاران و س ــن س بی
مراکــزی تأســیس شــدند و بــورس نــام گرفتنــد. اولیــن بــورس دنیــا 
در قــرن هفدهــم میــادی در شــهر آمســتردام هلنــد تشــکیل شــد و 
امــروز اکثــر کشــورهای جهــان دارای بــورس هســتند. در ایــران نیــز 
در ســال 1345 قانــون تشــکیل بــورس بــه تصویــب رســید و از 15 

ــه کار کــرد. بهمن مــاه ســال 1346 آغــاز ب
بورس چیست؟

بــرای شــناخت بــورس و آشــنایی بیشــتر بــا آن بهتر اســت از »بــازار« 
و تعریــف آن شــروع کنیــم. در یــک تعریــف ســاده، می تــوان گفــت 
کــه، بــازار مکانــی اســت کــه در آن خریــد و فــروش صــورت می گیرد؛ 
و ســاده تر ایــن اســت کــه بگوییــم هــرگاه شــرایطی فراهــم شــود کــه 
بیــن خریــدار و فروشــنده رابطــه برقــرار شــود و معاملــه ای صــورت 
ــکان  ــد م ــرایط می توان ــن ش ــت. ای ــده اس ــکیل ش ــازار تش ــرد ب پذی

خاصــی باشــد یــا شــبکه ای ارتباطــی مثــل اینترنــت.
ــی و  ــای واقع ــی، دارایی ه ــوع دارای ــی دو ن ــور کل ــه ط ــا ب در بازاره
دارایی هــای مالــی، مــورد معاملــه قــرار می گیرنــد. دارایی هــای 
واقعــی همــان دارایی هــای فیزیکــی هســتند مثــل زمیــن، ســاختمان 
و انــواع کاال ماننــد ماشــین، لــوازم خانگــی و .... امــا دارایی هــای مالــی 
دارایی هــای کاغــذی و بهتــر بگوییــم اســنادی هســتند، مثل ســهام و 
اوراق مشــارکت. بــورس بــازاری اســت کــه در آن دارایی هــای مختلــف 
ــوان  ــواع بورســها را میت ــن رو، ان ــرد. از ای ــرار می گی ــه ق ــورد معامل م
بــه ســه دســته ی کلــی بــورس کاال، بــورس ارز و بــورس اوراق بهــادار 

ــرد. ــدی ک طبقه بن
ــازاری کــه در آن خریــد و فــروش کاالهــای معیــن  1. بــورس کاال: ب

ــه طــور منظــم  ــرد و ب صــورت می گی
ــام  ــورس کاال ن ــال اســت ب ــم فع و دائ
دارد. در بــورس کاال معمــوالً مــواد 
خــام و مــواد اولیــه مــورد معاملــه قــرار 
ــا  ــی را ب ــورس کاالی ــر ب ــرد. ه می گی
نــام همــان کاالیــی کــه مــورد معاملــه 
ــد.  ــذاری می کنن ــرد نامگ ــرار می گی ق

ــورس گنــدم. ــورس نفــت و ب مثــاً ب
2. بــورس ارز: در بــورس ارز، همــان طــور که از نام آن مشــخص اســت، 
کار خریــد و فــروش پول هــای خارجــی انجــام می گیــرد. ایــن بــورس 
ــت  ــا در کشــورهای پیشــرفته فعالی ــال نیســت ام ــا فع در کشــور م

چشــمگیری دارد.
ــی از  ــادار دارایی هــای مال ــورس اوراق به ــادار: در ب ــورس اوراق به 3. ب
ــرد. در  ــرار می گی ــه ق ــورد معامل قبیــل ســهام، اوراق مشــارکت و... م
ایــران، بــه بــازار خریــد و فــروش اوراق بهــادار کــه بــه طــور رســمی 
و دائمــی در محــل معینــی تشــکیل میشــود »بــورس اوراق بهــادار« 
می گوینــد ولــی مــا در ایــن نوشــته بــرای اختصــار آن را بــورس یــا 

ــم. ــادار می گویی ــورس اوراق به ب

بورس اوراق بهادار چه میکند؟
ــم  ــه ای فراه ــه زمین ــت ک ــن اس ــادار ای ــورس اوراق به ــی ب کار اصل
ــی، در یــک فعالیــت  ــه طــور قانون ــا دو گــروه از مــردم، ب مــی آورد ت
اقتصــادی شــریک و عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای یکدیگــر، از منفعت و 
ســود ایــن فعالیــت بهره منــد شــوند. ایــن دو گــروه ســرمایه گذاران و 

ــند. ــرمایه پذیران میباش س
ــه  ــوان ب ــه را می ت ــراد جامع ــاده، اف ــک تقســیم بندی س اصــوالً در ی
ــول، ســرمایه و  ــه پ ــروه کســانی ک ــک گ ــرد؛ ی ــروه تقســیم ک دو گ
ــروه دوم  ــد و گ ــا آن کار کنن ــد ب ــا نمی توانن ــد ام ــداز دارن ــا پس ان ی
کســانی کــه توانایــی انجــام فعالیت هــای اقتصــادی دارنــد اما ســرمایه 
ــن کــه یکدیگــر  ــر ای ــن دو گــروه عــاوه ب ــد. ای ــی ندارن ــول کاف و پ
ــای  ــم نیســت دارای ویژگی ه ــز ک ــا نی ــداد آنه ــند و تع را نمی شناس
ــه  ــرمایه گذاران ب ــه ی س ــال، هم ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــی هس مختلف
ــدک و برخــی  ــغ ان ــد. برخــی دارای مبال ــداز ندارن ــدازه پس ان یــک ان
ــرای  ــم ب ــراد ه ــن اف ــلیقه ی ای ــند، س ــغ کان می باش ــب مبال صاح
ســرمایه گذاری متفــاوت اســت، مثــاً عــده ای تمایــل بــه ســود کــم 
ــی در  ــتر ول ــود بیش ــال س ــه دنب ــده ای ب ــد و ع ــدت دارن در کوتاه م

ــر. ــی دیگ ــا ویژگ ــد و ده ه درازمدت ان
ســرمایه پذیران نیــز از ویژگی هــای مختلــف برخوردارنــد، بــرای مثــال، 
هــر گــروه در زمینــه ی خاصــی فعالیــت می کننــد، بــا توجــه بــه نــوع 
فعالیتشــان ســودهای متفاوتــی پرداخــت می کننــد، در ادارهــی مراکز 
ــه  ــن هم ــا ای ــال ب ــد و... ح ــاوت دارن ــلیقه ی متف ــود س ــدی خ تولی
ــروه رابطــه  ــن دو گ ــن ای ــوان بی ــه می ت ــاوت چگون ــای متف ویژگی ه
برقــرار کــرد تــا همــه ی آنهــا ضمــن قبــول شــرایط یکدیگــر حاضر به 
شــراکت شــوند؟ یکــی از کارهــای اساســی بــورس همیــن اســت کــه 
بــا ایجــاد یــک فضــای مناســب و قانونمنــد زمینــه ای فراهــم آورد تا از 
طریــق آن بــرآوردن تمامــی خواســته های قانونــی طرفیــن بــا حفــظ 
حقــوق آنهــا میســر شــود. بــورس یک 
ــز  ــر را نی ــزرگ دیگ ــیار ب ــکل بس مش
ــه  ــوری ک ــه ط ــت، ب ــرده اس ــل ک ح
می تــوان ادعــا کــرد حــل ایــن مشــکل 
ــرمایه گذاری و در  ــترش س ــث گس باع
نتیجــه توســعه یافتگی و پیشــرفت 
ســریعتر کشــورهای جهــان شــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــکل ای ــت. آن مش اس
اگــر افــراد مختلفــی کــه بــا ســرمایه های متفــاوت وارد بــورس شــده 
ــد،  ــوند، بخواهن ــریک می ش ــزرگ ش ــادی ب ــای اقتص و در فعالیت ه
در هــر زمــان کــه تصمیــم بگیرنــد، ســهم و ســرمایه ی خــود را بــه 
قیمــت مناســب بفروشــند، بایــد چــه کار کننــد؟ به عنــوان مثــال اگر 
فــردی 100 ســهم از 125 میلیــون ســهم یــک کارخانــه ی ســیمان 
را دارا باشــد و تصمیــم بگیــرد آن را همیــن امــروز بفروشــد چگونــه 
ــد  ــد قیمــت ســهام خــود را مشــخص کنــد؟ چطــور می توان می توان
ــا براســاس آن قیمــت ســهم  ــد ت ــه را محاســبه نمای قیمــت کارخان
خــود را مشــخص کنــد؟ چــه قــدر زمــان، چــه تعــداد افــراد و چقــدر 
ــورس ایــن مشــکل را حــل  ــرای ایــن کار الزم اســت؟ و... ب هزینــه ب

ــه  ــت ک ــکل گرف ــی ش ــورس زمان ــاد ب ــه ی ایج اندیش
عدهــای از بازرگانــان اروپایــی از فعالیت هــای تجــاری خــود 
ضــرر کردنــد، بنابرایــن بــه فکــر راه حلــی افتادنــد تــا بــه 
وســیله ی آن بتواننــد جلــوی ایــن ضــرر را بگیرنــد و یــا آن 
ــه حداقــل برســانند. نتیجــه آن شــد کــه تعــدادی از  را ب
بازرگانــان عــده ای را در فعالیت هــای خــود شــریک کردنــد
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ــر  ــا ه ــرد ب ــر ف ــه ه ــرده اســت ک ــرده و ســازوکاری را طراحــی ک ک
میــزان ســهم، در هــر روز تصمیــم بــه فــروش ســهامش بگیــرد بتواند 
از قیمــت ســهام خــود آگاه شــود و یــا حتــی اگــر تصمیــم بــه فــروش 

نداشــته باشــد قیمــت روز ســهام خــود را بدانــد.
قیمت سهام در بورس چگونه مشخص میشود؟

ــت  ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــورس ب ــذاری در ب ــام قیمت گ نظ
کــه هیــچ کــس نمی توانــد در قیمت گــذاری دخالــت کنــد؛ بــه ایــن 
ترتیــب کــه در بــورس افــراد نمی تواننــد شــخصاً اقــدام بــه خریــد و 
یــا فــروش ســهام بنماینــد و ایــن کار بایــد از طریــق کارگزاری هــای 
بــورس و کارگــزاران آن انجــام شــود. کارگــزاران افــرادی هســتند کــه 

تحــت نظــارت ســازمان بــورس فعالیــت می کننــد. 
ورود بــه بــورس بدیــن طریــق اســت کــه، چــه فروشــندگان و چــه 
ــزاران  ــه کارگ ــود را ب ــای خ ــدم تقاض ــن ق ــهام در اولی ــداران س خری
ــای  ــز روزه ــه ج ــر روز ب ــزاران ه ــد. کارگ ــل می دهن ــورس تحوی ب
پنجشــنبه و ایــام تعطیــل از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر در تــاالر 
ــروش را وارد  ــد و ف ــای خری ــی تقاضاه ــده و تمام ــر ش ــورس حاض ب
ــا  ــس از وارد شــدن لیســت تقاضاه ــد. پ سیســتم معامــات می کنن
ــد و صــف  ــا در دو صــف؛ صــف خری در سیســتم معامــات، تقاضاه
فــروش، براســاس قیمــت و زمــان ورود، اولویت بنــدی می شــود. ایــن 
سیســتم بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه قیمت هایــی را کــه 
ــت  ــه قیم ــدی را ک ــای خری ــت و تقاضاه ــر اس ــروش ارزانت ــرای ف ب
باالتــری دارنــد در ردیــف اول قــرار میدهــد. بدیــن ترتیــب هــر کــس 
کــه بــه ارزانتریــن قیمــت بفروشــد در اول صــف فــروش و هــر کــس 
کــه بــه گرانتریــن قیمــت بخــرد در اول صــف خریــد قــرار میگیــرد و 
بنابرایــن قبــل از دیگــران معاملــه خواهــد کــرد. البتــه در صورتــی که 
دو تقاضــا بــا یــک قیمــت وارد سیســتم شــود، سیســتم اولویــت را بــه 
تقاضایــی می دهــد کــه زودتــر وارد سیســتم معامــات شــده باشــد. 
ایــن عملکــرد سیســتم بیانگــر آن اســت کــه رونــد معامــات و قیمت 
ســهام براســاس عرضــه و تقاضــا مشــخص می شــود و امــکان دخالــت 

ــدارد. ــراد در آن وجــود ن اف
چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

ــاوه  ــد ع ــرمایه گذاری می کنن ــه س ــا ک ــر کج ــرمایه گذاران در ه س
ــوع  ــاب ن ــتند، در انتخ ــود هس ــب س ــال کس ــه دنب ــه ب ــن ک ــر ای ب
ســرمایه گذاری نیــز بــه دنبــال جایــی می گردنــد کــه ســود بیشــتری 
ــد  ــان کــه بخواهن ــی باشــد، هــر زم ــان و قانون ــورد اطمین بدهــد، م
بتواننــد از وضعیــت ســرمایه گذاری خــود مطلــع شــوند، هــر وقــت که 
بخواهنــد بتواننــد ســرمایه ی خــود را نقــد کننــد و... برخــی نیــز عاوه 
بــر ایــن، معیارهــای متعالی تــری دارنــد. بــه عنــوان مثــال، بــه دنبــال 
ــر خودشــان، جامعــه  ســرمایه گذاری در کاری هســتند کــه عــاوه ب
ــورس  ــد و... ب ــتغال بکن ــاد اش ــاً ایج ــود. مث ــد ش ــز از آن بهره من نی
ــت. ــا را داراس ــن ویژگی ه ــع ای ــه جمی ــت ک ــزی اس ــه مراک از جمل
ــرمایه گذاران و  ــرای س ــا ب ــه تنه ــورس ن ــرمایه گذاری در ب ــس س پ
ســرمایهپذیران ســودمند اســت بلکــه بــرای کل جامعــه نیــز فوایــد 

قابــل توجهــی دارد. 
فواید بورس برای سرمایه گذاران

   1.   درآمد
مهمتریــن هــدف هــر فــرد از ســرمایه گذاری کســب درآمــد اســت. 
ســرمایه گذاری در بــورس می توانــد از دو راه ایــن خواســته را محقــق 
ســازد. نخســت از طریــق پرداخــت ســود ناشــی از فعالیــت کارخانه ها 
ــه  ــا شــرکت هایی ک ــا ی ــه، کارخانه ه ــب ک ــن ترتی و شــرکت ها؛ بدی
سهام شــان در بــورس عرضــه شــده اســت بخشــی از ســودی را کــه 
ــن ســهامداران  ــا و خدماتشــان حاصــل می شــود بی ــروش کااله از ف
ــهام  ــد س ــا خری ــه ب ــانی ک ــب کس ــن ترتی ــد. بدی ــیم می کنن تقس
شــرکت ها و یــا کارخانه هــای بورســی در ایــن مراکــز شــریک 
ــب  ــد. راه دوم کس ــد می کنن ــب درآم ــق کس ــن طری ــده اند از ای ش
ــر  ــد و مؤث ــای مفی ــی از فعالیت ه ــورس، ناش ــهامداران ب ــد س درآم
ــت  ــش قیم ــث افزای ــه باع ــت ک ــه اس ــرکت های مربوط ــران ش مدی
ســهام شــرکتها می شــود کــه ایــن بــه معنــی افزوده شــدن بــر دارایــی 

ســهامداران اســت.
   2.   قابلیت نقدشوندگی

کســانی کــه در بــورس ســرمایه گذاری می کننــد اگــر بــه پولشــان نیاز 
پیــدا کننــد بســیار ســریعتر از بســیاری از ســرمایه گذاری های دیگــر 
ــرای ایــن  ــه پــول نقــد تبدیــل کننــد. ب می تواننــد ســهام خــود را ب
کار کافــی اســت بــه اولیــن کارگــزار بــورس مراجعــه نماینــد و فــرم 
تقاضــای فــروش سهامشــان را تحویــل دهنــد. ســهولت فروش ســهام 
طــوری اســت کــه حتــی در ســخت ترین شــرایط هــم، درصورتــی که 
فــرد ســهام خــود را اندکــی کمتــر از قیمــت روز بــازار ارائــه نمایــد، 

ــی  ــن در حال ــد. ای ــد ش ــد خواه ــرمایه اش نق ــان س ــن زم در کمتری
اســت کــه بســیاری از ســرمایه گذاری های دیگــر فاقــد ایــن ویژگــی 
می باشــند. بــه عنــوان مثــال، فــرض کنیــد فــردی در خریــد ماشــین، 
زمیــن یــا منزل مســکونی ســرمایه گذاری کــرده و حــاال نیازمنــد پول 
شــده اســت. روشــن اســت کــه تبدیــل هــر یــک از مــوارد ذکــر شــده 
ــروش ســهام شــرکت های  ــب مشــکل تر از ف ــه مرات ــول نقــد ب ــه پ ب

بورســی خواهــد بــود.
   3.   مشارکت در تصمیم گیری ها

اداره ی  بــرای  تصمیم گیــری 
در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های 
ــرمایه  ــان س ــر صاحب ــا نظ ــورس ب ب
ــرادی کــه ســهام  ــرد. اف انجــام می پذی
خریــداری  را  بورســی  شــرکت های 
ــد  ــون می توانن ــق قان ــد مطاب می کنن
ــور  ــه حض ــرکت مربوط ــع ش در مجام

پیــدا کننــد و بــا شــنیدن گــزارش فعالیت هــا از گــردش کار شــرکت 
آگاه شــوند و همچنیــن بــا حــق رأی خــود نســبت بــه انتخــاب هیئت 
مدیــره، طرح هــای مــورد نظــر و میزان ســود تقســیمی به ســهامداران 
شــرکت اظهارنظــر نماینــد. ایــن مزیــت شــرکت های بورســی ســبب 
شــده اســت کــه ســهامداران بتواننــد هــم از فعالیت های شــرکت آگاه 

شــوند و هــم در تصمیم گیری هــا مشــارکت داشــته باشــند.
   4.   اطمینان از مکان سرمایه گذاری

بــورس مکانــی بســیار امــن بــرای ســرمایه گذاری اســت. بــرای اثبــات 
ایــن مدعــا کافــی اســت بــه قانــون حاکــم بــر بــورس توجــه کنیــم. 
ــادار تأســیس شــده اســت و  ــازار اوراق به ــون ب ــورس براســاس قان ب
مطابــق آن فعالیــت می کنــد. در قانــون عــاوه بــر ایــن کــه کلیــه ی 
فعالیت هــای بــورس مشــخص شــده اســت و هــر نــوع فعالیتی بــا اخذ 
مجــوز قانونــی صــورت می گیــرد یــک نهــاد ناظــر بــه نــام »ســازمان 
بــورس« نیــز در نظــر گرفتــه شــده تــا بــر تمامــی فعالیت هایــی کــه 
انجــام می شــود نظــارت کنــد. نکتــه ی دیگــر ایــن کــه شــرکت های 
بورســی براســاس قانــون موظف انــد اطاعــات مجــاز مربــوط بــه خــود 
را بــه طــور مرتــب در اختیــار خریــداران و فروشــندگان قــرار دهنــد. 
ایــن کار باعــث شــفاف شــدن بــازار می شــود و بدیــن ترتیــب هر کس 
کــه اطاعــات الزم را بــرای خریــد و فــروش در اختیــار داشــته باشــد 
می توانــد بــا اطمینــان اقــدام بــه معاملــه کنــد. نتیجــه این کــه، قانون 
حاکــم بــر بــورس و ســازوکارهای پیشــبینی شــده مکانــی مطمئــن 

ــرای ســرمایه گذاری فراهــم آورده اســت. ب
چگونه می توان در بورس سرمایه گذاری کرد؟

انجــام هــر فعالیتــی تابــع آداب و مقرراتــی اســت. ســرمایه گذاری در 
بــورس نیــز تابــع مقــررات و آداب خــاص خــود اســت. اولیــن کاری 
ــد انجــام داد گرفتــن »کــد  ــورس بای ــرای ســرمایه گذاری در ب کــه ب
معاماتــی« اســت. ایــن کــد بــه منظــور راحت تــر شــدن و ســرعت 
یافتــن بیشــتر کار بــه افــراد داده می شــود؛ همــان طــور کــه بانــک 

ــابی  ــماره حس ــود ش ــتری خ ــه مش ب
ــا آن شــماره  می دهــد کــه مشــتری ب
شــناخته می شــود. بنابرایــن، سیســتم 
معاماتــی بــورس افــراد را به وســیله ی 
کــد معاماتی آنهــا شناســایی می کند. 
ــرد  ــی، ف ــد معامات ــن ک ــرای گرفت ب
می توانــد بــا مراجعــه بــه یکــی از 
فتوکپــی  ارایــه ی  و  کارگزاری هــا 

شناســنامه یــا کارت ملــی خــود کــد مربوط بــه خــود را دریافــت دارد. 
کــد معاماتــی شــامل ســه حــرف اول نام خانوادگــی بــه همــراه یــک 
عــدد ثابــت می باشــد. بــه عنــوان مثــال، کــد معاماتــی کســی کــه 
ــد. ــد »فخــر 00101« باش ــادی اســت میتوان ــی او فخرآب نام خانوادگ

خرید سهام
خریــدار ســهام بــرای خریــد بایــد بــه یکــی از کارگزاری هــای بــورس 
مراجعــه و از کارگــزار تقاضــای فــرم درخواســت خریــد کنــد. کارگــزار 
فرمــی را در اختیــار او قــرار می دهــد و او عــاوه بــر تکمیــل فــرم بایــد 
مبلغــی را کــه می خواهــد ســرمایه گذاری کنــد بــه حســاب کارگــزار 
واریــز و فیــش آن را بــه همــراه فــرم تکمیــل شــده تحویــل کارگــزار 
نمایــد و رســید بگیرد.طــی زمــان معینــی، پــس از آمــاده شــدن اوراق 
ســهام، مشــتری بــا تحویــل رســید قبلــی بــه کارگــزار اوراق ســهام 
ــخاص  ــوری، اش ــد حض ــر خری ــاوه ب ــی دارد. ع ــت م ــود را دریاف خ
می تواننــد از طریــق اینترنــت نیــز اقــدام بــه خریــد کننــد و پــس از 
انجــام هــر عملیــات پرینــت آن را بــه عنــوان رســید دریافــت نماینــد. 
ــدار،  ــواردی از قبیــل مشــخصات خری ــد، م ــرم درخواســت خری در ف

تعــداد ســهام مــورد تقاضــا، مبلــغ ســرمایه گذاری و... گنجانــده شــده 
اســت. از جملــه مــواردی کــه خریــدار در فــرم درخواســت خریــد باید 
مشــخص کنــد قیمــت و نــوع ســهم مــورد نظــر خــود می باشــد. برای 

ایــن کار، خریــدار چنــد راه در پیشــرو دارد:
ــهام و اوراق  ــی از س ــاع چندان ــون اط ــدار، چ ــه خری ــن ک راه اول ای
ــورس  ــد در ب ــه می خواه ــی را ک ــدارد، مبلغ ــورس ن ــود در ب موج
ســرمایه گذاری کنــد در اختیــار کارگــزار می گــذارد و از او می خواهــد 
ــن  ــودش بهتری ــاب خ ــه انتخ ــه ب ک
ســهام را بــرای او خریــداری کنــد، 
ــای  ــد اولویت ه ــه می توان ضمــن آن ک
مــورد نظــر خــود را بــه کارگــزار اطاع 

دهــد.
ــدار، اگــر  ــن اســت کــه خری راه دوم ای
ــد ســهام خاصــی را در نظــر دارد  خری
آن را بــه کارگــزار می گویــد، مثــًا 
ــن  ــرای م ــد ب ــه ش ــه عرض ــان کارخان ــهام ف ــر س ــد »اگ می گوی
ــط  ــهم توس ــت س ــون قیم ــت، چ ــن حال ــد.« در ای ــداری کنی خری
خریــدار اعــام نشــده اســت کارگــزار اختیــار دارد کــه بــه هــر قیمتی 
کــه ســهم مــورد نظــر مشــتری عرضــه شــد آن را خریــداری نمایــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه کارگــزاران غالبــاً مســئولیت پذیری و تعهــد 
اخاقــی الزم را دارنــد و ســعی می کننــد بــه بهتریــن قیمــت ممکــن 
ــر  ــد. در ه ــداری نماین ــرای او خری ــتری را ب ــر مش ــورد نظ ــهام م س
صــورت کارگــزار اطاعــات مشــورتی خــود را در اختیــار خریــدار قــرار 

می دهــد و در تصمیم گیــری و انتخــاب بــه او کمــک می کنــد.
و باالخــره راه ســوم خریــد ســهام ایــن اســت کــه خریــدار از کارگــزار 
تقاضــای خریــد ســهم معینــی را بــا قیمــت معیــن می کنــد و کارگزار 

نیــز مطابــق درخواســت مشــتری اقــدام بــه خریــد مینماید.
فروش سهام

بــرای فــروش ســهام نیــز، همچــون خرید، فروشــنده بایــد بــه کارگزار 
مراجعــه و فــرم درخواســت فــروش را تکمیــل کنــد. بــرای ایــن کار 

فروشــنده دو راه در پیــش رو دارد:
ــه  ــا ســهامش را ب ــد ت ــار می ده ــزار اختی ــه کارگ ــه ب ــن ک راه اول ای
قیمــت بــازار بفروشــد؛ در ایــن حالــت کارگــزار موظف اســت تا ســهام 

مشــتری را بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی روز بفروشــد.
راه دوم ایــن کــه فروشــنده در فــرم فــروش قیــد می کنــد چنانچــه 
قیمــت ســهام او در بــورس تــا حــد معینــی افزایــش یافــت اقــدام بــه 
فــروش کنــد. بــه عنــوان مثــال بــه کارگــزار میگویــد کــه هر ســهم او 
را زیــر قیمــت 200 تومــان نفروشــد. در ایــن صــورت کارگــزار منتظــر 
ــپس  ــد و س ــر برس ــورد نظ ــد م ــه ح ــهم ب ــت س ــا قیم ــد ت می مان
اقــدام بــه فــروش می کنــد. بدیهــی اســت کــه در ایــن صــورت نیــز 
کارگــزار مشــاوره ی الزم را بــه فروشــنده می دهــد. بــه عنــوان مثــال 
اگــر قیمــت پیشــنهادی فروشــنده پایینتــر از قیمــت روز بــازار باشــد 
ــه وی  ــد و ب ــی می کن ــزار او را راهنمای ــد، کارگ ــودش ندان ــی خ ول
ــوان ســهم  ــه می ت ــادآور می شــود ک ی
را بــه قیمــت باالتــر نیــز فروخــت، بــر 
عکــس هــم، و اگــر قیمت پیشــنهادی 
مشــتری بــاال باشــد بــه او یــادآور 
ــکان  ــن قیمــت ام ــه در ای می شــود ک

فــروش ســهم وجــود نــدارد.
معاوضه ی سهام

ــد و فــروش ســهام راه  ــر خری عــاوه ب
ــرای معاملــه ی ســهام وجــود دارد و آن معاوضــه ی ســهام  دیگــری ب
اســت. معاوضــه ی ســهام بــه ایــن صــورت اســت کــه صاحــب ســهام، 
ــورد  ــهام م ــد س ــز نحــوه ی خری ــود و نی ــهام خ ــروش س ــوه ی ف نح
نظــر را بــه اطــاع کارگــزار می رســاند، و کارگــزار نیــز مطابــق ایــن 
ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــه می کن ــه معاوض ــدام ب ــت اق درخواس
ــرای مشــتریان انجــام  ــه ب ــی ک ــال خدمت ــورس، در قب ــزاران ب کارگ
ــا  ــوان اجــرت ی ــه عن ــه را ب ــغ هــر معامل ــد، درصــدی از مبل می دهن
حــق کارگــزاری خــود برداشــت می کننــد. ســقف ایــن مبلــغ مطابــق 
قانــون مشــخص شــده اســت. امــا کارگــزاران مجازنــد حق کارگــزاری 
خــود را کمتــر از ســقف تعییــن شــده از مشــتریان دریافــت کننــد.

توصیه هایی برای سرمایه گذاری در بورس
زندگــی بشــر و فعالیت هــای او همــواره بــا پیامدهــای مختلفــی همراه 
اســت و اتفاقــات جــزء الینفــک زندگــی اســت. بــه همیــن دلیــل، هر 
کــس، بــر اثــر دانــش و تجربــه ی خــود، راه هــای مقابلــه بــا اتفاقــات و 
کم کــردن زیان هــای ناشــی از آن را پیــدا کــرده و در زندگــی بــه کار 
می گیــرد. در مــورد بــورس کــه مــورد نظــر ماســت، خبــرگان بــازار 

اولیــن کاری کــه بــرای ســرمایه گذاری در بورس 
بایــد انجــام داد گرفتــن »کــد معاماتی« اســت. این 
ــن  ــر شــدن و ســرعت یافت ــور راحت ت ــه منظ ــد ب ک
بیشــتر کار بــه افــراد داده می شــود؛ همــان طــور که 
ــه مشــتری خــود شــماره حســابی می دهــد  ــک ب بان

کــه مشــتری بــا آن شــماره شــناخته می شــود

کارگــزاران هــر روز بــه جــز روزهــای پنجشــنبه 
و ایــام تعطیــل از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر 
تمامــی تقاضاهــای خرید و فــروش را وارد سیســتم 
معامــات می کننــد.  تقاضاهــا در دو صــف؛ صــف 
ــان  ــت و زم ــاس قیم ــروش، براس ــف ف ــد و ص خری

می شــود اولویت بنــدی  ورود، 

بــــــــــــــــورس
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ســرمایه توصیه هایــی بــه مشــتریان دارنــد و معتقدنــد اگــر افــراد ایــن توصیه هــا 
را بــه کار گیرنــد فعالیت هایشــان بــا موفقیت بیشــتر و پیامدهــای منفی کمتری 

همــراه خواهــد بــود. در ادامــه برخــی از ایــن توصیه هــا را شــرح می دهیــم:
   1.   سرمایه ی مازاد خود را به کار گیرید

معمــوالً افــراد، بــا توجــه بــه اتفاقــات مختلفی کــه در زندگی شــان پیــش می آید، 
بخشــی از درآمــد خــود را بــه عنــوان هزینه هــای ضــروری کنــار می گذارنــد تــا 
در روز مبــادا از آن اســتفاده کننــد. از آنجــا کــه بــازار ســهام یکــی از بازارهــای 
پرنوســان می باشــد خبــرگان بــازار توصیــه می کننــد کــه بهتــر اســت افــراد از 
بکارگیــری ســرمایه های اصلــی و ضــروری خــود در ایــن بــازار پرهیــز کننــد. آنها 
معتقدنــد کســانی کــه می خواهنــد در ایــن بــازار ســرمایه گذاری کننــد بایســتی 
نــه تنهــا اولویــت را بــه رفــع نیازهــای اولیــه ی زندگــی خــود بدهند، بلکــه حتی 
از بکارگیــری آن بخــش از درآمــد خــود کــه بــرای هزینه هــای اتفاقــی در نظــر 
گرفته انــد در بــازار بــورس صرف نظــر کننــد. خبــرگان بــازار ســرمایه می گوینــد 

بهتــر اســت افــراد پس اندازهــای اضافــی خــود را وارد بــازار ســهام کننــد.
   2.   به شایعات توجه نکنید

یکــی از مشــکات مــردم ایــن اســت کــه در برخــی مواقــع از احساســات خــود 
ــد.  ــرار می گیرن ــران ق ــای دیگ ــر حرف ه ــت تأثی ــا تح ــد و ی ــت می کنن تبعی
ــدارد  ــی ن ــر چندان ــا تأثی ــیاری از تصمیم گیری ه ــه در بس ــن نکت ــد ای ــر چن ه
ــد موجــب  ــازار ســهام می توان ــای اقتصــادی و بخصــوص در ب ــا در فعالیت ه ام
ضــرر بــرای افــرادی باشــد کــه بــه احساســات خــود میــدان می دهنــد. واقعیــت 
ــد براســاس تحقیــق و  ــازار ســهام بای ــن اســت کــه ســرمایه گذاری در ب امــر ای

اطاعــات صحیــح انجــام شــود. زیــرا در ایــن 
ــت  ــون وضعی ــددی همچ ــل متع ــازار عوام ب
ــات  ــرکت، اتفاق ــرد ش ــور، عملک ــاد کش اقتص
ــد؛ در  ــا مؤثرن ــر قیمت ه ــی و... در تغیی جهان
نتیجــه هرگــز نبایــد تنهــا براســاس توصیــه ی 
دوســتان و یــا تبلیغــات و یــا حتــی عملکــرد 
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــاوندان ب خویش

ــرد. ــری ک ــازار تصمیم گی ب
   3.   بــرای کوتــاه مــدت ســرمایه گذاری 

نکنید
ســرمایه گذاران نبایــد نگــران نوســانات و 

افــت و خیزهــای روزانــه ی بــازار باشــند کــه در مــورد بــازار ســهام امــری عــادی 
اســت، بلکــه پیوســته بایــد رونــد بلندمــدت را مــورد توجــه قــرار دهنــد؛ چــرا که 
ــاً کارهــا  شــرکت های بورســی معمــوالً شــرکت های بزرگــی هســتند و طبیعت
ــود.  ــزرگ خواهــد ب ــد کان و بســیار ب و پروژه هایــی کــه در دســت انجــام دارن
پرواضــح اســت کــه ســود پروژه هــای بــزرگ در کوتاه مــدت بــه دســت نمی آیــد 
ــرای  و در بلندمــدت حاصــل می شــود. در نتیجــه ســرمایه گذاران می بایســت ب
دریافــت واقعــی ســوِد ســرمایه های خــود در بــازار ســهام، بــه ســرمایه گذاری بــا 

دیــد بلندمــدت نــگاه کننــد.
   4.   سبد سهام تشکیل دهید

ــاال و  ــه ب ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــی اس ــهام دارای ویژگی های ــازار س ب
پاییــن رفتــن قیمت هــا و ریســک یــا خطــر افــت شــدید قیمت هــا اشــاره کــرد. 
از آنجــا کــه بــه طــور معمــول و در طــی زمــان قیمــت برخــی ســهام افزایــش 
ــش  ــر کاه ــدن از خط ــان مان ــرای درام ــد، ب ــش می یاب ــی کاه ــت برخ و قیم
قیمــت ســهام خریــداری شــده، خبــرگان بــازار توصیــه می کننــد کــه خریــداران 
بهتــر اســت ســبدی از ســهام خریــداری کننــد و از خریــدن یــک نــوع ســهم 
پرهیــز نماینــد؛ چــرا کــه وقتــی ســهامدار ســرمایه ی خــود را بــه ســهام متعــدد 
و متنوعــی اختصــاص می دهــد پاییــن آمــدن احتمالــی قیمــت برخــی از ایــن 
ســهام از طریــق بــاال رفتــن قیمــت برخی دیگــر از ســهام موجود در ســبد جبران 

می شــود و در ایــن صــورت ســرمایه گذار می توانــد بــه راحتــی خطــر احتمالــی 
کاهــش قیمت هــا را رفــع کنــد.

   5.   نسبت به سرمایه گذاری خود بی توجه نباشید
ــت آن  ــه وضعی ــبت ب ــد نس ــهام نبای ــبد س ــکیل س ــس از تش ــرمایه گذار پ س
بی تفــاوت باشــد، بلکــه بایــد بــه طــور مرتــب آن را مــورد بررســی قــرار دهــد و 
وضعیــت آن را نســبت بــه وضعیــت بــازار بســنجد تــا بدانــد کــه آیا ســبد ســهام 
او هماهنــگ بــا بــازار اســت و یــا نیــاز بــه بازنگــری و تغییــر دارد یــا نه. بــرای این 
کار او میتوانــد بــا خبــرگان، مشــاوران و کارگــزاران بــورس نیــز مشــورت نمایــد و 

از راهنمایــی آنهــا بهــره ببــرد.
   6.   غیرمستقیم سرمایه گذاری کنید

کســانی کــه می خواهنــد در بــورس ســرمایه گذاری کننــد دو راه در پیــش دارنــد: 
راه اول ایــن کــه خودشــان مســتقیماً ســهام مــورد نظــر خــود را خریــداری کنند 
کــه طبعــاً خودشــان نیــز پیگیــر نوســانات بــازار و وضعیــت ســهام خــود خواهند 
ــرگان،  ــه خب ــد. البت ــدام کنن ــه تشــکیل ســبد ســهام اق ــا شــخصاً ب ــود؟ و ی ب
انتخــاب شــیوه ی ســرمایه گذاری مســتقیم را بــرای همــه مناســب نمی داننــد. 
ــازار،  ــرای بررســی وضعیــت ب ــه و تخصــص ب زیــرا چنیــن کاری نیازمنــد تجرب
شــرکت، اقتصــاد کشــور و... اســت، عــاوه بــر ایــن کــه ســرمایه گذار می بایســت 
بخــش عمــده ای از وقــت خــود را صــرف ایــن کار بنمایــد کــه مقــرون بــه صرفــه 
نیســت. از ایــن رو، راه دومــی را توصیه میکنند و آن ســرمایهگذاری غیرمســتقیم 
ــای  ــای صندوق ه ــد واحده ــه خری ــدام ب ــرمایه گذار اق ــن روش س ــت. در ای اس
ــبد  ــک س ــاب ی ــر انتخ ــاوه ب ــق ع ــن طری ــه از ای ــد، ک ــرمایه گذاری می کن س
ســهام مناســب از تخصــص، تجربــه، امکانات و ســایر 

ــود. ــد می ش ــا بهره من ــات صندوق ه خدم
بهتریــن راه ســرمایه گذاری در بــورس را 

ــد ــاب کنی انتخ
ــتفاده از  ــرمایه گذاری، اس ــرای س ــب ترین راه ب مناس
ــای  ــت. صندوق ه ــرمایه گذاری اس ــای س صندوق ه
ــتند  ــرکت هایی هس ــا ش ــا و ی ــرمایه گذاری نهاده س
ــاً در ســهام و برخــی  ــه ســرمایه ی خــود را عمدت ک
مــوارد دیگــر مثــل اوراق مشــارکت بــه کار می گیرند. 
ایــن صندوق هــا مجــوز فعالیــت خــود را از ســازمان 
بــورس دریافــت و تحــت نظــارت همیــن ســازمان نیز 
فعالیــت میکننــد. صندوق هــا همــه ی عوامــل کار، شــامل مدیــر، ضامــن، امیــن، 
پرســنل متخصــص و توانمنــد و ســایر امکانــات مــورد نیــاز را در اختیــار دارنــد و 
عــاوه بــر آن براســاس قانــون، ســرمایه ی قابــل توجهــی را بــرای شــروع کار تهیه 
کرده انــد. بنابرایــن از هــر جهــت چــه از لحــاظ ســرمایه و چــه از لحــاظ نیروهای 
باتجربــه و توانمنــد قابــل اعتمادنــد. ایــن کــه توصیــه می شــود ســرمایه گذاری 
ــه  ــل آن اســت ک ــه دلی ــای ســرمایه گذاری انجــام شــود ب ــق صندوق ه از طری
ــد واحدهــای ســرمایه گذاری صنــدوق، در حقیقــت یــک  ــا خری ســرمایه گذار ب
ســبد ســهام را تشــکیل می دهــد کــه ایــن ســبد بــه طــور مرتــب تحــت نظــارت 
ــهام  ــت س ــه الزم اس ــرایطی ک ــت و در ش ــدوق اس ــان صن ــر و کارشناس مدی
صنــدوق فروختــه و یــا تبدیــل شــود آنهــا بــا آگاهــی و تخصصی کــه دارنــد مدام 
بــه دنبــال ســهام خــوب و پربــازده هســتند و بــه طــور مرتــب ســرمایه ی خــود 
را بــه ســهام برتــر تبدیــل می کننــد. در نتیجــه بــه طــور معمــول انتظار مــی رود 
صندوق هــا در ســهام بهتریــن شــرکت ها ســرمایه گذاری کننــد؛ پــس هرکــس 
ــرکت ها  ــن ش ــت در بهتری ــد در حقیق ــداری کن ــا را خری ــای صندوق ه واحده
ــده  ــد ش ــهم ها بهره من ــن س ــن و پربازده تری ــرده و از بهتری ــرمایه گذاری ک س
ــازار را داشــته  ــای ب ــت و خیزه ــه ی اف ــه دغدغ ــدون آن ک ــراد ب ــن اف اســت. ای
ــای  ــود صندوق ه ــدی و س ــم از توانمن ــیار ک ــزد بس ــت کارم ــا پرداخ ــند ب باش

ســرمایه گذاری بهره منــد می شــوند.

بــــــــــــــــورس

سهامداران شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
می توانند از این طریق از سیر تغییرات 

سهام خود مطلع شوند:

1. با مراجعه به سایت شرکت به آدرس 
http://sksco.ir و بازکردن منوی امور سهام 

و با مراجعه به لینک وضعیت سهام وارد 
صفحه شرکت مدیریت فناوري بورس 

تهران شده و هرگونه تغییرات نماد »کاوه« 
را مشاهده نمایند.

2. با مراجعه به سایت
http://www.tsetmc.com 

و جستجوی نماد »کاوه« صفحه مربوط به 
نمایه جزییات این نماد را مشاهده نمایند.

ــت و  ــانات و اف ــران نوس ــد نگ ــرمایه گذاران نبای س
خیزهــای روزانــه ی بــازار باشــند کــه در مورد بازار ســهام 
امــری عــادی اســت، بلکــه پیوســته بایــد رونــد بلندمدت 
را مــورد توجــه قــرار دهنــد؛ چــرا کــه شــرکت های 
بورســی معمــوالً شــرکت های بزرگــی هســتند و طبیعتــاً 
ــد کان  ــام دارن ــت انج ــه در دس ــی ک ــا و پروژه های کاره
و بســیار بــزرگ خواهــد بــود. پرواضــح اســت کــه ســود 
ــد و  ــه دســت نمی آی ــزرگ در کوتاه مــدت ب پروژه هــای ب

ــود.  ــل می ش ــدت حاص در بلندم
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 نگاهـی به عملکرد پشـتیبـانی

بخش تعمیر و نگهداری ساختمان ها
 ساخت انبار فلزی مسقف احیاء

 ساخت انبار فلزی مسقف فوالدسازی
 ساخت و تجهیز بایگانی امور مالی

 ساخت دیوار حائل جلوی رستوران فوالدسازی
 تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی آقایان و بانوان رستوران 

فوالدسازی
 تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی پرسنل رستوران فوالدسازی

 تعویض شیشه های نورگیر مسجد آل رسول )ص(
  ساخت و استقرار 20 عدد مولتی باکس در کلیه سایت ها

 تعویض جداول فرسوده خیابان های سایت فوالدسازی
 تعویض سنگفرش های فرسوده پیاده روهای سایت فوالدسازی
 ساخت اتاق های پرسنل فوالدسازی واقع در بخش ریخته گری

 RO2 پارتیشن بندی اتاق های 
 پارتیشن بندی اتاق صدابرداری واحد روابط عمومی 

 پارتیشن بندی واحد امور مالی
 ساخت و استقرار گیت تردد پرسنل واقع در پارکینگ فوالدسازی

 تعمیر و تجهیز ساختمان مدیریت ارشد فوالدسازی
 ساخت و راه اندازی سپتیک کارخانه اکسیژن

 تجهیز و راه اندازی سرویس بهداشتی کارخانه اکسیژن
 ساماندهی محوطه اطراف مجموعه کانکس های پرسنل فوالدسازی

 نصب و راه اندازی آبسردکن های صنعتی در کارخانه فوالدسازی
  ساخت و نصب تابلوی ورودی شرکت

 ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر تردد
 رنگ آمیزی خطوط ترافیکی خیابان های سایت فوالدسازی و احیاء

 فنس کشی ضلع غربی محوطه شرکت
 تعمیر و مرمت انبار شیر و کیک

 تعمیر و مرمت انبار پوشاک
 تعمیر و مرمت اتاق کنترل حمل مواد

 سرامیک کاری اتاق های اکسیژن پلنت

بخش فضای سبز و خدمات عمومی
 افزایش فضای سبز از 3 هکتار در سال 93 به 8 هکتار در سال 96 و 

رسیدن به استاندارد فضای سبز واحدهای صنعتی
 تکثیر بیش از 5 هزار  اصله درخت در گلخانه شرکت 

 تکثیر بیش از 120 هزار نهال گل فصلی و کاشت در کلیه سایتهای 
شرکت

 کاشت بیش از 4500 اصله درخت در سایتهای شرکت
 اصاح آبیاری فضای سبز کلیه سایتهای شرکت به آبیاری قطره ای

 هرسکاری و فرم دهی درختان
 راه اندازی آبدارخانه واحد اکسیژن پلنت

 راه اندازی کانکس پذیرایی سالن ذوب کارخانه فوالدسازی بصورت 
24 ساعته

بخش نقلیه
 نصب تابلوهای ایستگاه ها در سطح کارخانه

 تغییر مکان پارکینگ سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل از سایت 
احیاء به سایت فوالدسازی

 بهبود شرایط روشنایی مسیر تردد سرویس های داخلی و پارکینگ
 کدگزاری تمامی خودروهای استیجاری سواری و ایاب و ذهاب ) 

مینی بوس و اتوبوس(
 هماهنگی های شبانه روزی درخصوص مهمانان محترم کارخانه در 

تمامی واحد ها
 هماهنگی ایاب و ذهاب پرسنل واحدها در مراسمات و مناسبتهای 
مختلف در سطح شهر و خارج از بندرعباس از جمله مراسم تشییع و 

تدفین مرحوم موذن نسب در شهرستان رودان
 هماهنگی ایاب و ذهاب و مامورت های پرسنل و مهمانان تمامی 

واحدها خارج از شهر از جمله قشم ، سیرجان ، قلعه گنج و ...
 اختصاص و دراختیار گذاشتن سرویسهای مورد نیاز ارگان ها و 

سازمانهایی نظیر فرمانداری، استانداری و ...

بخش رستوران
 نصب و راه اندازی دو دستگاه یخساز در سایت های احیاء و 

فوالدسازی
 تهیه و توزیع میان وعده در بین پرسنل فوالد سازی و احیا به صورت 

روزانه
 ساماندهی و کنترل ورود مواد اولیه و نظارت بر کمیت و کیفیت و 

بهداشت غذا
 تهیه و توزیع شربت در سایت های فوالدسازی و احیا به صورت 

روزانه
 تهیه و نصب 3 دستگاه آبسردکن در کارخانه فوالد سازی

 بکارگیری یکدستگاه خودرو سرپوشیده جهت انتقال غذا در رستوران 
سایت احیا

 ساخت و راه اندازی اتاقک زباله های رستوران
 استقرار یکدستگاه کانکس مربوط به پرسنل رستوران

گـــــزارش عملـــــــــــکرد

  ساماندهی ورودی اصلی رشکت  ساماندهی ورودی رستوران فوالدسازی  تابلوهای راهنامی مسیر تردد

 ساخت و استقرار گیت تردد پرسنل

 انبار مسقف فلزی احیاء

 انبار مسقف فلزی فوالدسازی راه اندازی کانکس پذیرایی پرسنل فوالدسازی

 تامین و نصب دستگاه یخ ساز

 توسعه و اصالح فضای سبز رشکتساخت و استقرار مولتی باکس هاتعویض سنگ جداول و سنگفرش های پیاده رو

 تعمیر رسویس بهداشتی ورودی رستوران فوالدسازی

 فنس کشی ضلع غربی رشکت تعمیر ساختامن مدیریت ارشد فوالدسازی

 ساخت اتاق پرسنل کارخانه فوالدسازی
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ــا  ــر ســرزمین م ــت اندیشــه اســامی ب ــرن از حاکمی بیــش از 14 ق
میگــذرد و امســال چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامیمان را 
جشــن خواهیــم گرفــت. نفوذ مذاهــب و اندیشــه ای انســانی در زندگی 
جامعــه هــای بشــری و خلــوت شــخصی انســانها همــواره مــورد بحث 
و مجادلــه بــوده اســت. بدیهــی اســت که تمــدن ایرانــی قبل از اســام 
هــم وجــود داشــته و کاروان تمــدن بشــری از آن بهــره هــا برده اســت 
و انــکار آن هماننــد انــکار روز و شــب بیهــوده و غیــر منطقــی اســت.

آنچــه بایــد بیشــتر بــدان پرداخــت و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد 
تاثیــرات مثبــت و منفــی هــر فرهنــگ مســلطی بــر فرهنــگ مغلــوب 
خــود مــی باشــد.اگر فرهنــگ غالــب نتوانســته خصلتهــای فــردی یــا 
اجتماعــی یــک ملــت را تغییــر دهــد جــدای از دخالتهــای بیرونــی 
دو عامــل تاثیرگــذار دارد.1-ضعــف فرهنــگ غالب2-ضعــف مبلغیــن 
فرهنــگ غالــب و مــا بــر ایــن باوریــم کــه ضعــف هــای قابل مشــاهده 
در جامعــه هیــچ ربطــی بــه عامــل اول نــدارد و هرگونــه ســهل انگاری 

و کوتاهــی متوجــه عامــل انســانی و روش هــای تبلیغــی آنهاســت. 
امــام صــادق علیــه الســام: مــردم را بــا غیــر زبــان خــود ]بــه مذهــب 
ــا پارســایی و ســخت کوشــی ]در عمــل  ــد، ت خویــش[ دعــوت کنی
ــود  ــا، خ ــرا اینه ــد؛ زی ــما ببینن ــی را از ش ــاز و خوب ــادت[ و نم و عب

]بهتریــن[ مبلّغنــد.
ــه هــای  ــن ضعــف در تمامــی جنب ــا عمــل ماســت و از ای ضعــف م
زندگــی اعــم از اقتصــادی، فرهنگــی ، سیاســی و اجتماعــی آســیب 

دیــده ایــم.
کامــاً روشــن اســت کــه ایــن بحث فقــط مــی تواند اشــاره بــه بعضی 
مفاهیــم اســامی و تطبیــق آن بــا شــرایط موجــود باشــد و از صاحــب 
نظــران محتــرم هــم تقاضــا مــی شــود جهــت تکمیــل ایــن اصــول و 

ارزشــها دســت بــه قلــم بــرده و حرکــت جدیــدی را آغــاز نماینــد.
ــه  ــت ک ــان مثب ــال و گم ــتی اعم ــار و درس ــتی گفت ــای راس واژه ه
دســتورالعمل ایرانیــان باســتان بــوده در اســام نیــز مــورد تاکیــد قرار 
گرفتــه و واژه هــای بیشــتری از انســانیت بــر آن افــزوده گشــته اســت.
کاروان تمــدن اســامی همــواره بــا تثبیــت اعمــال و کــردار صحیــح و 
مقبــول گذشــتگان راه نفــوذ در ملتهــا را بــه دســت آورده اســت مانند 
ــا  ــرار گرفــت و ی ــه در قبــل اســام کــه مــورد پذیــرش اســام ق دی
پیمــان جوانمــردان کــه پیامبــر عزیزمــان در جوانــی آنــرا پذیرفتنــد 
و تــا پایــان عمــر بــه آن وفــادار بودنــد. لــذا بــه نظــر مــی رســد بــه 
جــای نادیــده گرفتــن اندیشــه هــای پیشــینیان می بایســت بــر نکات 

مثبــت و آموزنــده آنهــا تاکیــد نمائیــم.
اصــول تجــارت در فرهنــگ اســامی و مقایســه آن بــا رفتارهــای 40 
ســاله اخیــر در بازارهــای ســنتی و نیــز طبقــه بازاریــان غیــر ســنتی 
ــد اندکــی از شــرایط پیچیــده امــروز مــا را  جامعــه کشــور مــی توان
ترســیم نمایــد و رویــای اســامی شــدن بــازار را تــا حــدودی بــرای 

مــا روشــن نمایــد.
در ایــن نوشــتار فقــط چنــد رفتــار توصیه شــده اســامی بــا رفتارهای 
رایــج در جامعــه مقایســه خواهــد شــد ولــی بحــث بــه انتهــا نخواهــد 
رســید  تــا ان شــاءاهلل دوســتان دیگــری نیــز بــه ایــن بحــث بپردازنــد.
شــاید اولیــن دســتور قرآنــی کــه در زمینــه هــای مختلــف فرهنگــی، 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی مــد نظــر صاحب نظــران قــرار گرفته 

قانــون »ال ضــرر و ال ضــرار فــی االســام« )1( مــی باشــد. دســتوری 
کــه ایــن روزهــا کامــاً در زندگــی مــا کمرنگ شــده و در همــه زمینه 
هــای اشــاره شــده بــاال مــی توانــد کاربــرد داشــته باشــد و روابــط بین 

انســانها را بهبود ببخشــد.
 تصــور کنیــد در موقعیــت یــک معاملــه بــا پیامبــر خــدا قــرار گرفتــه 
ایــد. آیــا لحظــه ای شــک بــه خــود راه مــی دهیــد کــه پیامبــر قصــد 
خســارت زدن بــه شــما را داشــته باشــد؟ آیا ایشــان حتی فراتــر از این 
بــه شــما اجــازه مــی دهنــد بــه خودتــان نیــز آســیبی برســانید؟ قطعاً 
پاســخ مــا منفــی خواهــد بــود و هرگــز ایــن اتفــاق نخواهد افتــاد. پس 
چــرا مــا کــه رهــرو آن پیامبــر عزیــز هســتیم در معاملــه بــا یکدیگــر 
بــه گونــه ای دیگــر رفتــار مــی کنیــم؟ چــرا همــواره در صدد ســنگین 
کــردن کفــه ســود بیشــتر بــرای خــود حتــی بــه قیمــت ضــرر طــرف 
مقابــل هســتیم؟ آیــا آن دســتورات را یــاد نگرفتــه ایــم یــا بــه آنها بی 
اعتنــا شــده ایــم؟ ایــن مــرز تفکــر مــا و تفکــر اســامی اســت. خــوب 

نــگاه کنیــد در کــدام ســوی ایــن مــرز ایســتاده ایــم؟
ــاره ای  ــوان اش ــی ت ــامی  م ــل اس ــن اص ــردی از ای ــی کارب در مثال

ــوالد.  ــره ف ــه زنجی داشــت ب
هــر حلقــه از ایــن زنجیــره در فکــر افزایــش ســود خــود مــی باشــد 
و ایــن اصــل مدیریتــی اســت ولــی حــد نفــوذ ایــن اصــل کجاســت؟

آیــا ضــرر بــه ســایر حلقــه هــا و کاهــش ســود آنهــا و یــا حتــی ضــرر 
ــا توافقــی کــه در آن  ــه آنهــا رفتــاری اســامی اســت؟ آی رســاندن ب
یــک طــرف ضــرر مــی بینــد در دیــن مــا توصیــه شــده اســت؟ اگــر 
دانســته بــه طــرف مقابــل ضــرر مــی رســانیم حکــم شــرعی و عرفــی 
ایــن معاملــه چیســت؟  رعایــت ایــن اصــول هرگــز در تــوان حکومــت 
نیســت و افــراد بصــورت شــخصی ملــزم بــه رعایــت آن هســتند، آیــا 
مــا رعایــت ایــن اصــل را در دســتور جلســات خــود قــرار داده ایــم؟ 
زنجیــره فــوالد بــا ســود همگــی حلقــه هــا میتوانــد اســتمرار داشــته 
باشــد و آســیب رســاندن بــه بخشــی از آن تضمینــی بر حفــظ زنجیره 
ــه  ــن حلق ــواره از ضعیفتری ــر هم ــه زنجی ــد ک ــان باش ــت. یادم نیس

گسســته خواهــد شــد پــس مراقــب ضعفــاء باشــیم.
ــه  ــا توصی ــی م ــی و مل ــای دین ــوزه ه ــه در آم ــری ک ــل دیگ  اص
شــده اســت گفتــار نیــک و یــا راســتگویی اســت.پیامبرگرامی اســام  
فرمودنــد: »النجــاُة فــی الصــدق« )2( و بســیار گفتــه هــای ارزشــمند 
ــه  ــار ک ــه اطه ــام و ائم ــزرگان اس ــران و  ب ــخ ای ــن ازتاری ــابه ای مش

ــز مــی نماینــد. صداقــت را تجوی
کجــا بایــد صــادق باشــیم؟ در زندگی شــخصی؟ در مســایل سیاســی؟ 
در مســایل اجتماعــی؟ در اقتصــاد؟ ظاهــر دســتورات کلــی اســت و 
لحظــه لحظــه زندگــی مــا را در نهــان و پیدای آن نشــانه گرفته اســت. 
آیــا جعــل آمــار هــای کاذب اقتصــادی کمکــی بــه حــل مشــکات ما  
مــی کنــد؟ جعــل آمارهــای تجــاری و اجتماعــی نیــز جــز پوشــاندن 
واقعیــت حاصلــی نخواهــد داشــت. صداقــت بیانــی روشــن از واقعیــت 
اســت و هــر چــه غیــر از آن مــا را بســوی ناپاکــی و دروغگویــی مــی 
کشــاند.  ایــن اصــل آنقــدر صراحــت دارد کــه توضیــح بیشــتری نمی 

خواهد.
آیــا بازارســازی بــا تکیــه بــر تبلیغــات دروغیــن و قیمــت هــای غیــر 
واقعــی بــا دســتورات اســامی مــا ســازگاری دارد؟ چــرا دینــداران مــا 

بایــد بــرای کمــی عایــدی بیشــتر از مرزهــای اخاقــی و دینــی عبــور 
نمایند؟آیــا تحصیــل مــال بــرای دیگــران از راهــی غیــر شــرعی امــری 
مقبــول بــوده و کســانی کــه بــی خبــر از ایــن مــال اســتفاده کــرده اند 
در آخــرت راضــی خواهنــد بــود؟ هــر تاشــی خــارج از موازیــن عقلــی 
ــب  ــت آخــروی اســت. مراق ــه شکســت و عقوب ــوم ب و شــرعی محک

باشیم.
 امــا اصــل دیگــری کــه خصوصــاً در مســایل تجــاری توصیــه شــده 
ــه آن  ــاز ب ــع نی ــا در مواق ــات تجــاری اســت ت ــودن توافق ــوب ب مکت
مراجعــه شــود. بســیاری از مشــکات امــروز مــا از عــدم رعایــت ایــن 
اصــل و لفظــی بــودن معامــات ناشــی شــده اســت و ایــن رفتــار مــا 
ــل  ــر قاب ــی دارد و خســارت غی ــتورات دین ــا دس ــکاری ب ــاوت آش تف
جبرانــی از ایــن بابــت متوجــه افراد شــده اســت. جایــگاه افــراد محترم 

اســت ولــی دســتور صریــح قــرآن کریــم ثبــت معامــات اســت. 
 امــا مهمتریــن اصــل حاکــم بــر معامــات اســامی، آشــنایی بــه فقه 
و دســتورات دینــی و اطمینــان بــر ربــوی نبــودن معامــات می باشــد. 

چقــدر در ایــن زمینــه وقــت گذاشــته ایــم و رعایــت مــی کنیم؟
ــی  ــادی و ب ــت اقتص ــودن فعالی ــر ب ــی اث ــر ب ــا ب ــی م ــای دین باوره
ــدم  ــورت ع ــا در ص ــاری م ــای تج ــت ه ــی فعالی ــودن تمام ــر ب ثم
رعایــت ربــوی بــودن معامــات حکایــت دارد. افزایــش ســرمایه داران 
ــواده هــای ناموفــق  ورشکســته و حبــس و حصــر آنهــا در کنــار خان
و بهــم ریختــه جزئــی از شــواهد و نتایــج ایــن معامــات در زندگــی 
عمومــی ماســت کــه تــا پاییــن تریــن ســطح اقتصــادی جامعــه هــم 
نفــوذ کــرده اســت. چــه زمانــی ســرانجام تصمیــم بــه تــرک ایــن رویه 
خواهیــم گرفــت؟ حکومــت کمکــی به حــال شــما نخواهد کــرد چون 
ایــن اصــل نیــز ماننــد ســایر مــوارد اعتقــادی ، نظــارت شــخصی را 
طلــب مــی نمایــد. تاشــهای بــی ثمــر زندگــی را بــا دقــت بررســی و 

رد ربــا در زندگــی شــخصی خودمــان را جــدی بگیریــم.
پیامبــر فرمودنــد »هرکــس تجــارت مــی کنــد بایــد از پنــج کار دوری 
ورزد وگرنــه نبایــد خریــد و فــروش کنــد.« ربــا، ســوگند، پوشــاندن 
عیــب کاال و تعریــف و تبلیــغ کــذب  در هنــگام فــروش و بدگویــی از 

کاال در موقــع خریــد آن.
چقــدر تجــارت و تجــار مــا بــا ایــن دســتور ســازگاری دارنــد؟ اندکــی 

ــل کنیم. تام
ــدم دســت  ــه و ع ــن معامل ــت طرفی در ســوره نســاء صراحــت رضای
درازی بــه امــوال دیگــران توصیــه شــده اســت و عــدم رعایــت آن بــا 

خشــم خــدای توانــا روبــرو خواهــد شــد.
لحظه ای اندیشه در معامات گذشته و حال خود بکنیم.

کــم فروشــی معمــوالً اصلــی اقتصــادی تلقــی شــده اســت ولــی ایــن 
اصــل نیــز تجویــزی اســت بــرای تمامــی فعالیــت هــای اجتماعــی، 
ــر توافــق  فرهنگــی، سیاســی و ســایر جنبــه هــای زندگــی کــه بناب

موظــف بــه انجــام آن هســتیم.
ــر  ــا غی ــات انجــام شــده در معامــات )اقتصــادی ی مراقبــت از توافق
اقتصــادی( موجــب پیشــرفت شــخصیت فــردی و اجتماعــی افرادمــی 
شــود. پایبنــدی بــه اصــول پذیرفتــه شــده  مــی توانــد اعتبــار افــراد را 
تعییــن نمایــد و نقــش تعییــن کننــده ای در اســتمرار فعالیــت هــای 

اقتصــادی  مــا خواهــد داشــت.

رویای 
اسالمی 
شدن بازار
تقی ممتازان، معاون بازاریابی و فروش

اقتـصـــــــــاد اسالمی
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آمارهــای انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران در 
6 ماهــه نخســت امســال منتشــر شــد و براســاس 
گــزارش ایــن تشــکل صنفــی تولیــد فــوالد میانی 
و محصــوالت فــوالدی در نیمــه نخســت امســال 
بــه ترتیــب 14 درصــد و 11 درصــد رشــد داشــته 

ست. ا
افزایــش 700 هزارتنــی تولیــد شــمش در 

6 مــاه
بــه گــزارش فوالدنیــوز از چیــان، تولیــد فــوالد 
ــون و  ــاه 10 میلی ــهریور م ــان ش ــا پای ــی ت میان
ــی کــه در  442 هــزار تــن گــزارش شــده درحال
مــدت مشــابه ســال قبــل 9 میلیــون و 147 هزار 
تــن بــود. از ایــن میــزان 5 میلیــون و 563 هــزار 
تــن بیلــت و بلــوم و 4 میلیــون و 879 هــزار تــن 
ــوده اســت کــه نشــان مــی دهــد در 6  اســلب ب
ماهــه نخســت امســال بیــش از 700 هــزار تــن 
ــم  ــن ه ــدود 500 هزارت ــوالدی و ح ــمش ف ش
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــلب بیشــتر از م اس

تولیــد شــده اســت.
رشــد تولیــد در همــه محصوالت فــوالدی 

بــه جــز میلگــرد و تیرآهن
تولیــد محصــوالت فــوالدی نیــز در مــدت مذکور 
9 میلیــون و 685 هــزار تــن گــزارش شــده 
ــون و  ــال 8 میلی ــه پارس ــه در 6 ماه ــی ک درحال
ــدات  ــم تولی ــترین حج ــن بود.بیش ــزار ت 722 ه
ــال  ــت س ــه نخس ــوالدی در نیم ــوالت ف محص
جــاری مربــوط بــه ورق گــرم بــا تولیــد 3 میلیون 
ــا  و 764 هــزار تــن بــوده و بعــد از آن میلگــرد ب
تولیــد 3 میلیــون و 73 هــزار تــن قرار داشــت که 
در تولیــد ورق گــرم رشــد 7 درصــد و در میلگــرد 
ــد ورق   ــورد. تولی ــم خ ــه چش ــد ب ــت 2 درص اف
ســرد فــوالدی نیــز در ایــن مــدت یک میلیــون و 
195 هــزار تــن و ورق پوشــش دار 778 هــزار تــن 
بود.تولیــد آهــن اســفنجی هــم در نیمــه نخســت 
ــزارش  ــن گ ــزار ت ــون و 785 ه ــال 10میلی امس
شــده کــه درمقایســه بــا 8 میلیــون و 905 هــزار 
تــن 6 ماهــه نخســت پارســال21 درصــد باالتــر 
ــت  ــه نخس ــزارش در نیم ــن گ ــاس ای است.براس
ــه  ــوالدی ب ــه محصــوالت ف ــد هم ســال 96تولی
ــه  ــته ک ــش داش ــن افزای ــرد و تیرآه ــز میلگ ج
نشــان مــی دهــد رکــود بخش مســکن و ســاخت 
و ســاز همچنــان باعــث کاهــش تولیــد مقاطــع 

ســاختمانی شــده اســت.
ــوالدی  ــی ف ــوالت نهای ــادرات در محص ص

همچنــان منفــی اســت
ــی  ــان م ــوالد نش ــن  ف ــای انجم ــی آماره بررس
ــوالدی  دهــد صــادرات در بخــش  محصــوالت ف

ــان منفــی اســت و در 6 ماهــه اول ســال  همچن
جــاری 58 درصــد افــت داشــته کــه البتــه دلیــل 
ــای  ــادرات ورق ه ــدید ص ــش ش ــده آن کاه عم
ــادرات  ــت. ص ــوده اس ــوالدی ب ــرد ف ــرم و س گ
محصــوالت فــوالدی درمجمــوع در مــدت مذکور 
ــدت  ــه در م ــی ک ــوده درحال ــن ب ــزار ت 576 ه
ــزار  ــون و 203 ه ــک میلی ــل ی مشــابه ســال قب
ــن  ــادرات در ای ــش ص ــترین کاه ــن بود.بیش ت
ــد  ــا 95 درص ــرد ب ــش ورق س ــدت را در بخ م
ــاالی  ــرم ب ــم و ســپس ورق گ ــت شــاهد بودی اف
3 میلــی متــر بــا افــت 81 درصــد قــرار داشــت. 
همچنیــن در بخــش ورق گــرم زیــر 3 میلــی متر 
ــه چشــم  ــز کاهــش 40 درصــدی صــادرات ب نی

مــی خــورد.
صادرات آهن اسفنجی 5 برابر شد!

در نیمــه نخســت ســال جــاری جهــش صــادرات 
فــوالد میانــی رقــم خــورد بــه طــوری کــه شــاهد 
رشــد86 درصــدی آن بودیــم. درمجمــوع در ایــن 
مــدت 3 میلیــون و 190 هــزار تــن فــوالد میانــی 
صــادر شــد کــه یــک میلیــون و 609 هــزار تــن 
مربــوط بــه اســلب و یــک میلیــون و 581 هــزار 

تــن متعلــق بــه بیلــت و بلــوم بــوده اســت.
رشــد صــادرات بیلــت و بلــوم 37 درصــد و اســلب 
ــود. در 6 ماهــه نخســت پارســال  185 درصــد ب
ــت و  ــن بیل ــزار ت ــون و 151 ه ــک میلی ــم ی ه

ــزار  ــوم و 564 ه بل
تــن اســلب صــادر 

ــود. شــده ب
ــب  ــه جال ــا نکت ام
در  دیگــر  توجــه 
نیمــه  آمارهــای 
نخســت صنعــت 
کشــور،  فــوالد 

ــفنجی  ــن اس رشــد 415 درصــدی صــادرات آه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت. 
ــه اول امســال  ــفنجی در نیم ــن اس ــادرات آه ص
407 هــزار تــن بــوده در حالــی کــه در نیمــه اول 
ســال قبــل 79 هــزار تــن گــزارش شــده اســت!

افت واردات همچنان ادامه دارد
بررســی هــای آمــاری نیمــه نخســت ســال جاری 
ــی و  ــوالد میان ــد واردات ف ــی دهــد رون نشــان م
محصــوالت فــوالدی همچنــان کاهشــی اســت و 
در ایــن مــدت افــت واردات محصــوالت فــوالدی 
ــوده  ــد ب ــی 89 درص ــوالد میان ــد و ف 31 درص
ــک  ــه اول امســال ی اســت. درمجمــوع در 6 ماه
میلیــون و 25 هــزار تن محصــوالت فــوالدی وارد 
کشــور شــده کــه بیشــترین ســهم آنــرا ورق گرم 

زیــر 3 میلــی متــر بــا 327 هزار تــن و ورق ســرد 
ــن  ــود. در ای ــی ش ــامل م ــن ش ــزار ت ــا 315 ه ب
مــدت همچنیــن 13 هــزار تــن فــوالد میانــی از 

خــارج از کشــور تامیــن شــده اســت.
مصــرف ظاهــری ورق هــای فــوالدی 

افزایشــی اســت
ــه اول امســال  ــزارش 6 ماه ــوالد در گ انجمــن ف
خــود اعــام کــرده مصــرف محصــوالت فــوالدی 
در کشــور رو بــه افزایــش بود و رشــد 13 درصدی 
را بــه ثبــت رســانده اســت. گفتنــی اســت مصرف 
ظاهــری محصــوالت فــوالدی در ایــن مــدت 10 
ــه  ــی ک ــود درحال ــن ب ــزار ت ــون و 134 ه میلی
ــتر از  ــی بیش ــل کم ــال قب ــابه س ــدت مش در م
ــواع  ــود. مصــرف ظاهــری در ان 9 میلیــون تــن ب
ــه  ــان ب ــا همچن ــوده ام ــوالدی افزایشــی ب ورق ف
دلیــل رکــود فعالیــت هــای ســاختمانی، مصــرف 
ــته  ــش داش ــرد کاه ــن و میلگ ــری تیرآه ظاه
ــری در  ــرف ظاه ــش مص ــم افزای ــت.علی رغ اس
انــواع ورق، افــت مصــرف ظاهــری فــوالد میانــی 
بــه چشــم می خــورد. فــوالد میانــی در نیمــه اول 
در کل 7 میلیــون و 265 هــزار تــن مصــرف شــد 
کــه 4 درصــد پاییــن تــر از مــدت مشــابه ســال 
قبــل اســت.در ایــن بیــن مصــرف ظاهــری آهــن 
اســفنجی هــم کاهشــی بــوده و درحالــی کــه 11 
میلیــون و 319 هــزار تــن در نیمــه اول پارســال 
ــه  ــال ب ــود، امس ب
10 میلیون و 378 

هــزار تــن رســید.
ــبد  ــب س ترکی
فــوالد ایــران در 
ــت  ــه نخس نیم

ــال 96 س
ســهم ورق گــرم از 
کل تولیــد فــوالد در نیمه نخســت امســال چشــم 
گیــر بــود و 38.86 درصــد از کل تولیــد را شــامل 
شــد. میلگــرد در تولیــدات فــوالدی ســهم 31.73 
درصــدی از کل تولیــد داشــت و بعــد از آن ورق 
ســرد بــا 12.34 درصــد، ورق پوششــدار بــا 8.03 
درصــد و تیرآهــن بــا 4.75 درصــد قــرار داشــت.

ــوالد کشــور  ــی در صــادرات ف ــوالد میان ســهم ف
84.71 درصــد بــود و بعــد از آن میلگــرد بــا 7.38 
درصــد و ورق بــا 4.14 درصــد و تیرآهــن بــا 2.28 
درصــد قــرار داشت.بیشــترین ســهم واردات نیــز 
ــود  ــد ب ــا 42.67 درص ــرم ب ــه ورق گ ــوط ب مرب
و ســپس ورق ســرد بــا 30.34 درصــد و ورق 
پوششــدار بــا 16.28 درصــد بیشــترین حجــم از 

واردات فــوالد کشــور را داشــتند.

صادرات ۸ میلیون تنی فوالد تا پایان سال

ــع  اهمیــت صــادرات در حــوزه معــدن و صنای
معدنــی موجب شــد تــا بــه گفته رئیــس هیات 
ــادن و  ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــل س عام
صنایــع معدنــی ایــران صــادرات فــوالد تــا پایان 

ســال جــاری بــه 8 میلیــون تــن برســد.
بــه گــزارش اســتیل پدیــا، مهــدی کرباســیان 
ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــی  ــوان کــرد: هــر صنعت ــر عن ــن خب اعــام ای
ــته  ــدار داش ــتمر و پای ــات مس ــد حی ــه قص ک
باشــد بایــد زمینــه تولیــد محصوالتی بــا امکان 
صــادرات را فراهــم کنــد؛ بــه طــوری کــه گفتــه 
ــک  ــت ی ــد از ظرفی ــد 30 درص ــود بای می ش
واحــد تولیــدی بــه بــازار صادراتــی منتج شــود. 
وی افــزود: در حــوزه زنجیــره فــوالد و صنایــع 
ــه  ــتیابی ب ــوان دس ــی می ت ــه راحت ــی ب معدن
ــادرات  ــزان ص ــش می ــد و افزای ــای جدی بازاره
ــه قبــل را احســاس کــرد، چــرا کــه  نســبت ب
ــه 7/ 4  ــوالد ب ــادرات ف ــال ص ــه اول س در نیم
میلیــون تــن رســیده و ایــن صنعــت بــرای بــه 
دســت آوردن رکــورد 8 میلیــون تنــی صــادرات 

تــا پایــان ســال خیــز برداشــته اســت. 

20 میلیارد دالر سرمایه گذاری
 نیاز صنعت فوالد است 
بــه گــزارش اســتیل پدیــا، عضــو هیــات مدیــره 
ــت:  ــران گف ــوالد ای ــدگان ف ــن تولید کنن انجم
دســتیابی بــه ظرفیــت 55 میلیــون تنــی فــوالد 
در افــق 1404 نیازمنــد ســرمایه گذاری 20 
میلیــارد دالری اســت کــه حــدود 15 میلیــارد 
دالر آن در زیر ســاخت و حمــل و نقــل بایــد 
صــرف شــود. ســیدرضا شهرســتانی خاطرنشــان 
کــرد: بــر اســاس برنامــه وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت تــا پایــان امســال ظرفیــت تولیــد فوالد 
ــد  ــن می رس ــون ت ــدود 32 میلی ــه ح ــور ب کش
ــند  ــرای س ــده ب ــی ش ــم پیش بین ــا رق ــه ت ک
چشــم انداز  ) 1404( بایــد 23 میلیــون تــن 

ــرد. ــورت گی ــازی ص ظرفیت س
احمــد جمالــی معــاون ســازمان ســرمایه گذاری 
ــران در آذر  ــادی ای ــی و اقتص ــای فن و کمک ه
ــون  ــرد: امســال تاکن ــام ک ــاه ســال جاری اع م
8 میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی جــذب شــده 
ــادی و  ــور اقتص ــم وزارت ام ــال ه ــت. پارس اس
ــارد  ــه 5/ 5 میلی ــود ک ــرده ب ــام ک ــی اع دارای
گرفتــه  صــورت  خارجــی  ســرمایه  دالر 
اســت. شهرســتانی تصریــح کــرد: اولویــت 
ســرمایه گذاری در صنعــت فــوالد در بخــش 
فنــاوری روز اســت کــه پیامــد رشــد بهــره وری 
را به دنبــال خواهــد داشــت. وی افــزود: ورود 
ــر  ــاوه ب ــور ع ــه کش ــی ب ــرمایه های خارج س
رونــق تولیــد، اشــتغال و صــادرات، ضامــن ثبات 

ــود. ــد ب ــم خواه ــور ه ــش کش و آرام
ــه ششــم توســعه کشــور  براســاس ســند برنام
 43 حــدود  ســاالنه  بایــد   )1396-1400(
میلیــارد دالر ســرمایه از منابــع خارجــی در 
قالــب فاینانــس )تامیــن مالــی(، ســرمایه گذاری 
ــارکتی  ــای مش ــی و قرار داده ــتقیم خارج مس

ــرد.  ــورت بگی ص

کارنامه فوالد ایران در نیمه اول سال 96

رویکرد

 تولیــد فــوالد میانــی تــا پایــان شــهریور مــاه
شــده  گــزارش  تــن  442هــزار  و  10میلیــون 
درحالــی کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل 9 میلیــون 
و 147 هــزار تــن بــود. از ایــن میــزان 5 میلیــون و 
563 هــزار تــن بیلــت و بلــوم و 4 میلیــون و 879 

هــزار تــن اســلب بــوده اســت 

فــــــوالد ایــــــــران
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رتبه فوالدسازی ایران 
دو پله ارتقا یافت
ــی  ــه جهان ــده رتب ــای اعام ش ــاس آماره براس
ــه ارتقــا  ــران از چهاردهــم دو پل فوالدســازی ای
یافــت و در جایــگاه دوازدهــم جهانــی نشســت.
بــه گــزارش اســتیل پدیــا، رتبــه ای کــه 
کــه  اســت  موضــوع  ایــن  نشــان دهنده 
به دنبــال ظرفیت هــای ایجادشــده از قبــل، 
ــم در ســطح  ــران مه ــی از بازیگ ــه یک ــران ب ای
بین المللــی تبدیــل شــده اســت تــا وارد 
بــازار صادراتــی شــده و جایگاهــی بــرای خــود 
به دســت آورد. هرچنــد بــرای قرارگیــری در رده 
صادراتــی جهــان بایــد میــزان صــادرات کشــور 
ــن  ــد، ای ــه باش ــر رفت ــن فرات ــون ت از 8 میلی
موضــوع در حالــی اســت کــه میــزان صــادرات 
ســال گذشــته کشــور حــدود 6 میلیــون تــن 
ــرای  ــز ب ــی نی ــون تن ــادرات 8 میلی ــود و ص ب
امســال برنامه ریــزی شــده اســت کــه در نیمــه 
ــادرات  ــزان ص ــن می ــی از ای ــت آن نیم نخس
ــادرات  ــرای ص ــه ب ــت. البت ــده اس ــق ش محق
ــیاری در  ــاال راه بس ــزوده ب ــا ارزش اف ــدار ب پای
پیــش داریــم کــه بایــد بیــش از پیــش بــرای 

ــیم. ــته باش ــه داش آن برنام
30درصد افزایش تولید فوالد

در 9 مــاه نخســت ســال 2017 میــادی)از 
ــران  ــا شــهریور امســال(، ای ــال 1395 ت دی س
ــد  ــوالد تولی ــن ف ــون ت ــت 23/16میلی توانس
کنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــی از  ــران یک ــد داشــت. ای از آن 30درصــد رش
ــوالد در  ــده ف ــورهای تولیدکنن ــن کش بزرگتری
ــدن  ــته ش ــد از برداش ــت و بع ــه اس خاورمیان
تحریم هــای اقتصــادی و اجرایــی شــدن توافــق 
هســته ای توانســت ســهم خــود در بــازار فــوالد 
ــرمایه گذاری  ــور س ــن کش ــد. ای ــش ده را افزای
ــش  ــد و افزای ــم تولی ــش حج ــادی در افزای زی
تــوان صادراتــی داشــت. بازاریابــی فعــال ایــران 
ــای  ــد بازاره ــث ش ــی باع ــطح بین الملل در س
تــازه ای بــرای محصــوالت تولیــدی ایــران 
شناســایی شــود و ایــران بــه یکــی از بازیگــران 
ــازار جهانــی تبدیــل شــود.مهم ترین  مهــم در ب
ــوالد  ــازار ف ــران در ب ــای ای ــتاورد تاش ه دس
ــران  ــه ای ای ــای دو پل ــوان در ارتق ــا را می ت دنی
ــوالد  ــدگان ف ــن تولیدکنن در فهرســت بزرگتری
ــی  ــپتامبر به تنهای ــور در س ــن کش ــا دید.ای دنی
رشــد 4/40درصــدی تولیــد را نســبت بــه ســال 
قبــل تجربــه کــرد. در ایــن مــاه ایــران توانســت 
3/2میلیــون تــن فــوالد تولیــد کنــد و به عنــوان 
یکــی از کشــورهایی معرفــی شــود کــه باالترین 
نــرخ رشــد تولیــد ماهانــه را تجربــه کردنــد.در 
ــن 9  ــران در ای ــد ای ــوان تولی ــد ت ــه رش نتیج
مــاه، ایــن کشــور رکــورد باالتریــن نــرخ رشــد 
تولیــد فــوالد در میــان کشــورهایی کــه بیــش 
ــد  ــد می کنن ــوالد تولی ــن ف ــون ت ــک میلی از ی
ــود را  ــهم خ ــاص داد و س ــود اختص ــه خ را ب
ــران در نتیجــه  ــی افزایــش داد.ای ــازار جهان در ب
جــذب ســرمایه گذاری در صنعــت فــوالد و 
ــد از  ــه بع ــدرن ک ــای م ــتفاده از فناوری ه اس
ــکان  ــادی ام ــای اقتص ــدن تحریم ه برداشته ش
به عنــوان  توانســت  شــد،  فراهــم  آن  ورود 
دوازدهمیــن تولیدکننــده فــوالد دنیــا معرفــی 
شــود و تولیــدش از دو کشــور فرانســه و ترکیــه 
– کــه ســال ها حجــم تولیــدی بیــش از ایــران 
داشــتند- بیشــتر شــود.هم اکنون ایــران در 
فهرســت کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده فوالد 
دنیــا بعــد از تایــوان و قبــل از اوکراین قــرار دارد.

ســهم صــادرات ایــران ســال بــه ســال رو بــه 
کاهــش اســت، بــازار ســنگ آهن ایــران نســبت بــه 
ســایر رقبــای خــود در تنگنــای شــدید قــرار دارد. 
ــر  ــوم ب ــرار معل ــا از ق ــن، پیش بینی ه ــر ای ــاوه ب ع
بهبــود شــرایط متمرکــز نیســت در همیــن رابطــه 
ــازار  ــی کارشــناس ارشــد ب ــوان جعفــری طهران کی
ســنگ آهن بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد تمامــی 
کارخانه هــا بــه ســمت کنسانتره ســازی پیــش 
ــوزه  ــه در ح ــت ک ــد اس ــی او معتق ــد. از طرف برون
ــی  ــه خودکفای ــا مرحل ــوز ب ــز هن ــه نی ــد گندل تولی
ــد برطــرف شــود.  ــم و ایــن ضعــف بای ــه داری فاصل
بــه بهانــه برگــزاری نمایشــگاه ایــران کانمیــن کــه 
ــور  ــی در آن حض ــع معدن ــدن و صنای ــزرگان مع ب
ــناس  ــن کارش ــا ای ــی ب ــد گفت وگوی ــدا کرده ان پی
ــه در  ــم ک ــام داده ای ــنگ آهن انج ــوزه س ــره ح خب

ادامــه می خوانیــد.
ــی  ــای جهان ــد قیمت ه ــما از رون ــل ش تحلی

ســنگ آهــن چیســت؟
ــل  ــاله، در فص ــر س ــق روال ه ــازار طب ــت ب وضعی
زمســتان رو بــه کاهــش اســت؛ امــا امســال تغییرات 
کمــی ملموس تــر از گذشــته اســت. حتمــا اطــاع 
ریاســت  انتخابــات  داریــد در هفتــه گذشــته 
ــن  ــی جی ــزار و »ش ــن برگ ــور چی ــوری کش جمه
پینــگ« بــرای دومیــن دوره 5 ســاله رییــس جمهور 
ــد تحــوالت  چیــن شــد. همــان طــور کــه می دانی
ــوالد و ســنگ آهن  ــر وضعیــت تولیــد ف سیاســی ب
ــور  ــس جمه ــه ریی ــردی ک ــذار اســت. راهب تاثیرگ
فعلــی چیــن در پیــش گرفتــه، در جهــت کاهــش 
ظرفیــت تولیــد فــوالد آلوده کننــده اســت. پیگیــری 
ــن  ــرما در چی ــل س ــا فص ــه ب ــت ک ــن سیاس ای
همزمــان اســت، کاهــش تقاضــا و تولیــد فــوالد را 
بــه دنبــال دارد. بنابرایــن کشــور چیــن بــه عنــوان 
بزرگتریــن مصــرف کننــده و حتــی تولیــد کننــده 
ــت  ــر قیم ــیاری ب ــر بس ــان، تاثی ــنگ آهن جه س
جهانــی و بــازار ســنگ آهن دارد. پــس از افــت 
ــا  ــد منتظــر باشــیم ت قیمــت در مــاه دســامبر، بای
ببینیــم سیاســت های نشســت بیســتم حــزب 
ــد  ــد از عی ــارس و بع ــاه م ــن در م ــت چی کمونیس
شــکوفه های چیــن، چــه تاثیــری بــر بــازار ســنگ 

ــد گذاشــت. ــن خواه آه
تاثیــر صنعــت فــوالد چیــن بــر بازار ســنگ 

آهــن ایــران را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ــازار  ــر ب ــن ب ــوالد چی ــه صنعــت ف همــان طــور ک
جهانــی ســنگ آهــن تاثیــر می گــذارد، بــازار ایــران 
هــم ســهم محــدودی از بــازار ســنگ آهــن وارداتــی 
بــه چیــن )بــازار ســنگ آهــن Seaborne( دارد. بــا 
توجــه بــه اینکــه حــدود چهــار ســال پیــش، ایــران 

ــازار ســنگ آهــن وارداتــی  ســهم 2.3درصــدی از ب
ــدار ســنگ  چیــن داشــت، هرســاله ظرفیــت و مق
آهــن صادراتــی بــه چیــن کاهــش یافــت. بــه دلیــل 
ــه در  ــی ک ــت در کاهــش قیمت ــی رقاب ــدم توانای ع
ــت  ــاد، در نهای ــاق افت ســال های 2014 و 2015 اتف
ــن  ــه چی ــی ب ــن واردات ــنگ آه ــران از س ــهم ای س
بــه یــک درصــد کاهــش پیــدا کــرد. نکتــه ای کــه 
ــهم  ــم، س ــاره کن ــه آن اش ــا ب ــت در اینج الزم اس
91 درصــدی چیــن از بــازار صادراتــی ایــران اســت. 
ــی  ــتیم بازارهای ــال ها نتوانس ــن س ــفانه در ای متاس
ــم.  ــن کنی ــی را جایگزی ــره جنوب ــن و ک ــد: ژاپ مانن
مهمتریــن دغدغــه مــا تحریم هــا بــوده و بــا وجــود 
ــا  ــذرد، ام ــام می گ ــال از برج ــش از 2 س ــه بی اینک
هنــوز نتوانســتیم بــرای مشــکل اعتبــار اســنادی راه 
حلــی پیــدا کنیــم. بــه همیــن خاطــر ایجــاد بــازار 

جایگزیــن بــا مشــکل رو بــه رو اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــی را ب ــر داخل ــت ذخای وضعی
تعطیلــی عمــده معــادن کشــور بــرای رتبــه 
ــه  ــن چگون ــنگ آه ــادرات س ــران در ص ای

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب
ــادن  ــای مع اوج صــادرات ســنگ آهــن و فعالیت ه
ــا  ــران ت ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــش خصوص بخ
ســال 2013 یــا 1392 بــود. بعــد از آن دوره، قیمــت 
جهانــی ســنگ آهــن کاهــش پیدا کــرد و بســیاری 
ــی  ــش خصوص ــادن بخ ــژه مع ــه وی ــادن ب از مع

شــدند.  بســته 
از  نیمــی  حــدود 
ــن  ــون ت 23.5 میلی
صادراتــی کــه ایران 
 1392 ســال  در 
توســط  داشــت، 
بخــش خصوصــی 
می شــد.  تامیــن 

ــه  ــن دان ــنگ آه ــد س ــت تولی ــال ظرفی در آن س
ــون  ــش از 50 میلی ــور بی ــانتره کش ــدی و کنس بن
ــن  ــون ت ــر 50 میلی ــه زی ــون ب ــا اکن ــود. ام ــن ب ت
ــش  ــادن بخ ــر مع ــت. اگ ــرده اس ــدا ک ــش پی کاه
خصوصــی بســته نمی شــد، ظرفیــت تولیــد فعلــی 
بــا ســرمایه گذاری های جدیــد می بایســتی بــه 
65 میلیــون تــن می رســید. در ســال 2015 ایــران 
ــان کشــورهای  ــادا در می ــه دهــم را بعــد از کان رتب
ــا  ــت، ام ــان داش ــن جه ــنگ آه ــده س تولیدکنن
ــگاه  ــه ســقوط در جای ــا 2 پل ــل ب ــا حداق اکنــون م
دوازدهــم قــرار داریــم. بــا توجــه بــه اینکــه هشــت 
ــده اســت و تولیــد  ــا افــق 1404 باقــی مان ســال ت
ســنگ آهــن کاهــش پیــدا کــرده، نیــاز اســت دولت 
بــه ایــن موضــوع توجــه بیشــتری داشــته باشــد تــا 

بــه مشــکل کمبــود ســنگ آهــن برخــورد نکنیــم.
ــت  ــداز وضعی ــم ان ــما از چش ــی ش پیش بین

بــازار صادراتــی ســنگ آهــن چیســت؟
ســهم صــادرات ایــران ســال بــه ســال رو بــه کاهش 
اســت. در حــال حاضــر طبــق قانــون جدیــد چیــن، 
خریــد ســنگ آهــن بــا عیــار متوســط بــه پاییــن 
متوقــف شــده اســت و ایــن کشــور بــه دنبــال تولید 
فــوالد بــا ســنگ آهــن بــا عیــار 58 درصــد بــه بــاال 
اســت. زیــرا انــرژی کمتــری بــرای ذوب ســنگ آهن 
ــد ادامــه پیــدا کنــد  58 نیــاز اســت. اگــر ایــن رون
و قوانیــن زیســت محیطــی چیــن اســتمرار داشــته 
ــدید  ــای ش ــران در تنگن ــن ای ــنگ آه ــد، س باش
قــرار می گیــرد. معتقــدم بایــد تمامــی معــادن بــه 
ســمت کنســانتره ســازی پیــش برونــد. در رابطــه با 
صــادرات کنســانتره نیــز بــا وجــود کمبودی کــه در 
چرخــه تولیــد فــوالد وجــود دارد همچنــان برتریــن 
تولیــد کننــده آهــن اســفنجی در جهــان هســتیم. 
امــا در حــوزه تولیــد گندلــه هنــوز بــا خودکفایــی 
ــه  ــن ضعــف ب ــد ای ــم، هــر چن ــه داری کامــل فاصل
زودی بــا افتتــاح طرح هــای گندلــه ســازی منطقــه 
خــواف و ســنگان کــه حــدود 8 میلیون بــه ظرفیت 
تولیــد گندلــه کشــور می افزایــد تــا حــدود زیــادی 

ــردد. ــرف می گ برط
ــا چــه میــزان  تحــوالت سیاســی جهــان ت

ــت؟ ــوده اس ــازار اثرگذارب ــن ب برای
مــا بیشــترین تاثیــر 
ــازار و تحوالت  را از ب
کشــور  سیاســی 
ــم.  چیــن گرفتــه ای
ــور  ــان ط ــرا هم زی
ــردم،  ــه عــرض ک ک
چیــن 91 درصــد 
از بــازار صادراتــی 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــران را ب ــن ای ــنگ آه س
اســت. کشــورهای دیگــر نیــز در بحــث تحریم هــا 
بی تاثیــر نبودنــد؛ زیــرا در هــر صــورت همیــن کــه 
مــا نتوانســتیم بــازار جایگزینــی مانند ترکیــه ایجاد 
ــش  ــت. دلیل ــی اس ــاله ای مهم ــود، مس ــم، خ کنی
ایــن اســت کــه بیشــتر کارخانجــات فــوالد ترکیــه 
در محــدوده دریــای ســیاه و دریــای مدیترانــه قــرار 
دارنــد. بنابرایــن حمــل زمینی امــکان پذیر نبــوده و 
اگــر بخواهیــم از راه دریــا اقــدام بــه صــادرات کنیــم، 
بایــد از کانــال ســوئز اســتفاده کنیــم. مشــکلی کــه 
در اینجــا بــا آن رو به رو هســتیم، عوارض ســنگینی 
اســت کــه بعــد از دو خطــه کــردن کانــال ســوئز از 
کشــتی های کــه بنــادر مبــدا یــا مقصــد آنهــا ایرانی 

ــود. ــه می ش ــت گرفت اس

رتبه 12 تولید سنگ آهن جهان در اختیار ایران

خـــــبر فـوالد

فــــــوالد ایــــــــران

معتقــدم بایــد تمامــی معــادن بــه ســمت کنســانتره 
ســازی پیــش برونــد. در رابطــه بــا صــادرات کنســانتره 
نیــز بــا وجــود کمبودی کــه در چرخــه تولید فــوالد وجود 
دارد همچنــان برتریــن تولیــد کننده آهن اســفنجی در 
جهــان هســتیم. امــا در حــوزه تولیــد گندلــه هنــوز بــا 

خودکفایــی کامــل فاصلــه داریم
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ــوالد WorldSteel در  ــی ف ــن جهان ــس انجم ــن کنفران پنجاهمی
ــن انجمــن  ــه اقتصــادی ای بروکســل برگــزار شــد و طــی آن کمیت
وضعیــت بــازار جهانــی فــوالد را بــه روزآوری کــرده اســت. در ایــن 
گــزارش، چیــان نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت اقتصادهــای دنیــا و 

ــا ســال 2018 شــده اســت. تقاضــای فــوالد جهــان ت
سرعت رشد اقتصادهای در حال توسعه 

ــا اصاحــات ســاختاری  بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه ب
پیشــرفت مــی کننــد. در ایــن میــان رشــد هنــد و آســه آن همچنان 
پایــدار اســت و اقتصادهــای روســیه و کشــورهای آمریــکای التیــن 
بــا ســرعت کمتــری بهبــود مــی یابــد و امــا کشــورهای منطقــه منــا 
)خاورمیانــه و شــمال آفریقــا( درحــال مبــارزه بــا قیمــت هــای پایین 
ــات  ــتند.مکزیک اصاح ــی هس ــای ژئوپلیتیک ــری ه ــت و درگی نف
ــی را در  ــی مل ــای زیربنای ــرح ه ــی و ط ــات مالیات ــرژی، اصاح ان
ــازار و  ــرخ ارز در ب ــن اصــاح ن ــرار داده اســت. آرژانتی دســتور کار ق
عربســتان ســعودی و برخــی کشــورهای عضــو شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس اصاحــات مالــی را مدنظــر قــرار داده انــد. هنــد نیــز 
مالیــات بــر محصــوالت و خدمــات )GSC( و دسترســی آســان تــر 

ــه صنایــع را در دســتور کار دارد. ســرمایه گــذاران خارجــی ب
بدهی کشورها همچنان نگرانی بزرگ اقتصاد جهان

ــان از 180 درصــد  ــی جه ــای بخــش خصوصــی و عموم بدهــی ه
تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2007 بــه 220 درصــد در ســال 
ــی  ــای عموم ــی ه ــش بده ــاهد افزای ــان ش ــی رســد. جه 2017 م
ــش  ــورد افزای ــی درم ــت و نگران ــه اس ــعه یافت ــای توس در اقتصاده
بدهــی هــای شــرکت هــا در بســیاری از اقتصادهــای نوظهــور رو بــه 
گســترش اســت. از ســوی دیگــر شــاهد تجمــع بدهی هــای هنگفت 
چیــن هســتیم و عمــده بدهــی هــا در بخــش شــرکت هــای بــزرگ 

متمرکــز شــده اســت.
رشد یک درصدی تقاضای فوالد جهان

رشــد تقاضــای فــوالد در ســال 2016 یــک درصــد بــوده و تقریبــا به 
یــک میلیــارد و 516 میلیــون تــن رســیده بود.پیــش بینی ها نشــان 
مــی دهــد در ســال 2017 ایــن رشــد بــر اســاس نــرخ رشــد تولیــد 
فــوالد خــام چیــن )تنظیــم شــده بــرای ســال 2016( کمتــر از یــک 
درصــد تصــور مــی شــود. تقاضــای فــوالد در ســال جــاری میــادی 
یــک میلیــارد و 622 میلیــون تــن بــرآورد مــی شود.رشــد تقاضــای 
ســال 2018 نیــز 1.6 درصــد پیــش بینــی مــی شــود کــه در ایــن 
صــورت تقاضــا بــه یــک میلیــارد و 648 میلیــون تــن خواهد رســید.

تقاضای فوالد چین 46 درصد کل دنیاست!
ــه تقاضــای  ــی از آن اســت ک ــه ای حاک ــای منطق ــی ه ــش بین پی
ــر  ــغ ب ــال 2018 بال ــا در س ــه اروپ ــو اتحادی ــور عض ــوالد 28 کش ف
164.3 میلیــون تــن، ســایر کشــورهای اروپایــی 42.2 میلیــون تــن، 
ــکای شــمالی 140.4  ــن، آمری ــون ت ــه CIS حــدود 53 میلی منطق
میلیــون تــن، آمریــکای مرکــزی و جنوبــی 42.3 میلیون تــن، آفریقا 

38.2 میلیــون تــن، خاورمیانــه 56.5 میلیــون تــن، آســیای توســعه 
ــن  ــن، آســیای درحــال توســعه بجــز چی ــون ت ــه 145.7 میلی یافت
193.5 میلیــون تــن و چیــن 767.7 میلیــون تــن اســت.چین پیــش 
بینــی کــرده اســت بــا وجــود رشــد تقاضــای 1.3 درصــدی در ســال 
2016 نســبت بــه 2015 و 3 درصــدی در ســال 2017 نســبت بــه 
2016، بــا توجــه بــه مصــرف بخــش هــای مختلــف ازجمله ســاخت 
ــوازم خانگــی، تجهیــزات برقــی، ماشــین آالت مکانیکــی،  و ســاز، ل
خــودرو، محصــوالت فلــزی و حمــل و نقــل در ســال 2018 تغییــری 
در تقاضــای فــوالد مشــاهده نکنــد. بــا ایــن وجــود در منطقــه آســیا 
شــامل کشــورهایی همچــون هنــد، ژاپــن، کــره جنوبــی، آســه آن، 
چیــن و آســیای توســعه یافتــه و در حــال توســعه رشــد 3 درصــدی 
در تقاضــای ســال جــاری میــادی و 1.2 درصــدی در ســال 2018 
ــوالد آســیا در مجمــوع در ســال 2017  ــد. تقاضــای ف ــاق بیافت اتف
ــارد  ــک میلی ــن و در ســال 2018 ی ــارد و 92 میلیــون ت یــک میلی
و 105 میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت.در آمریــکای شــمالی نیــز 
رشــد تقاضــای فــوالد در ســال 2017 مثبــت و حــدود 4.9 درصــد و 
در ســال 2018 بالــغ بــر 1.2 درصــد پیــش بینــی شــده درحالــی که 
تــا ســال 2016 ایــن رشــد منفــی بــوده اســت.در اروپــا نیــز رشــد 
تقاضــای فــوالد در ســال 2017 حــدود 2.5 درصــد و در ســال آینــده 

میــادی 1.4 درصــد بــرآورد گردیــده اســت.
پیش بینی رشد 6.5 درصدی تقاضای فوالد ایران

CIS تنهــا منطقــه ای اســت کــه در ســال 2018 رشــد تقاضــای 
فــوالد آن بیــش تــر از رشــد ســال 2017 اســت. پیــش بینــی شــده 
ــل از آن رشــد  ــه ســال قب ــه در ســال 2017 نســبت ب ــن منطق ای
ــال 2018  ــای آن در س ــد تقاض ــد و رش ــه کن ــد را تجرب 3.6 درص
ــران  ــر 3.8 درصــد باشــد.درخصوص ای ــغ ب ــا 2017 بال درمقایســه ب
ــاری  ــال ج ــور در س ــوالد کش ــای ف ــد تقاض ــت رش ــد گف ــز بای نی
ــش  ــد پی ــده )2018( 6.5 درص ــال آین ــد و در س ــادی 5 درص می
بینــی شــده اســت. یعنــی تقاضــای فــوالد ایــران در ســال 2017 بــه 
20.1 میلیــون تــن و در ســال 2017 بــه 21.3 میلیــون تــن خواهــد 
رســید. از ایــن رو مــی تــوان گفــت، وضعیــت فوالدســازان ایــران طی 

2 ســال آینــده خــوب خواهــد بــود.
10 کشور برتر متقاضی فوالد در سال 2018 کدامند؟

براســاس برآوردهــای انجمــن جهانــی فــوالد 10 کشــور با بیشــترین 
تقاضــای فــوالد در ســطح جهــان در ســال 2018 بــه ترتیــب چیــن 
بــا 765.7 میلیــون تــن، آمریــکا بــا 97.3 میلیــون تــن، هند بــا 92.1 
ــا 56.4  ــا 64.5 میلیــون تــن، کــره جنوبــی ب میلیــون تــن، ژاپــن ب
میلیــون تــن، آلمــان بــا 41.6 میلیــون تــن، روســیه بــا 40.5 میلیون 
تــن، ترکیــه بــا 35.5 میلیــون تــن، مکزیــک بــا 27.6 میلیــون تــن 
و ویتنــام بــا 27 میلیــون تــن خواهنــد بــود. گفتنــی اســت ایــن 10 
کشــور 75 درصــد از تقاضــای جهانــی فــوالد در ســال 2018 را بــه 

خــود اختصــاص خواهنــد داد.

پیش بینی صادرات 14 میلیون تن
فوالد هند در سال 2017

دنیای اقتصاد
کیــوان جعفــری طهرانــی کارشــناس بین المللی ســنگ آهن و چرخه 
فــوالد بــه دنیــای اقتصــاد گفــت: بر اســاس آمار گمــرک هنــد، انتظار 
مــی رود صــادرات فــوالد هنــد از جملــه فــوالد نیمــه نهایــی و نهایــی 
ــن  ــد ممک ــد. هن ــن برس ــون ت ــه 14 میلی ــی 2017 ب ــال مال در س
اســت کــه شــاهد رشــد چشــمگیر 80 درصــدی در صــادرات فــوالد 
ــر 7  ــغ ب باشــد، چــون صــادرات فــوالد آن در ســال مالــی 2016 بال
ــا مــاه  ــی اســت کــه ت ــود. ایــن در حال میلیــون و 880 هــزار تــن ب
جــوالی هنــد 8 میلیــون و 430 هــزار تــن فــوالد صــادر کــرده بــود 
کــه 5 میلیــون و 910 هــزار تــن فــوالد تخــت، 390 هــزار تــن آن 
مقاطــع تخــت و 2 میلیــون و 130 هــزار تــن فــوالد نیمه نهایــی بود. 
طهرانــی ایــن پیش بینــی را در حالــی مطــرح می کنــد کــه احتمــال 
می دهــد صــادرات بیلــت هنــد در ســال 2017 بــه 2 میلیــون تــن 
برســد؛ وی در ارتبــاط بــا صــادرات بیلــت هنــد می گویــد: این کشــور 
در 9 ماهــه اول ســال یــک میلیــون و 800 هــزار تــن بیلــت صــادر 
کــرده بــود. از ســویی صــادرات فــوالد تخــت هنــد در مــاه جــوالی 
به طــور قابل ماحظــه ای رشــد 95 درصــدی داشــت و بــه 780هــزار 
تــن رســید؛ درحالــی کــه در جــوالی ســال قبــل 400 هــزار تــن بود. 
بــا ایــن وجــود صــادرات فــوالد تخــت هنــد در مــاه جــوالی نســبت 

بــه ژوئــن امســال 44 درصــد افــت داشــته اســت.

بیش از 845 میلیون تن؛
تولید فوالد خام چین در 2017

پلنر//
در اکتبــر امســال، چیــن موفــق شــد تــا 60.02 تــن چــدن خــام و 
72.36 میلیــون تــن فــوالد خــام تولیــد نمایــد کــه بــه ترتیــب رشــد 
ــد.  ــی دهن ــل نشــان م ــه ســال قب 2.3 و 6.1 درصــدی را نســبت ب
ایــن در حالــی اســت کــه میــزان تولیــد محصــوالت نهایــی در ایــن 
کشــور بــا 1.6 درصــد کاهــش همراه شــده اســت.در فاصلــه 10 ماهه 
ــام و 709.5  ــدن خ ــن چ ــون ت ــاری در کل 602.97 میلی ــال ج س
میلیــون تــن فــوالد خــام در ایــن غــول فــوالدی تولیــد شــده اســت 
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب کــه افزایــش 2.7 و 6.1 درصــد را ثبــت نمــوده ان
رونــد کاهــش ظرفیــت هــا بــرآورد شــده اســت کــه میــزان تولیــد 
فــوالد خــام در مــاه نوامبــر 72.3 میلیــون تــن باشــد. بــا این تقاســیر 
میــزان تولیــد فــوالد خــام چیــن در ســال 2017 طبــق برآوردهــای 
ــه در  ــود ک ــن خواهــد ب ــون ت ــا 850 میلی ــن 845 ت تحلیلگــران بی
مقایســه بــا 803 میلیــون تــن در ســال 2016 رشــد 1.05 درصــدی 

را ثبــت خواهــد نمــود.   

سیگنال واله برزیل به بازار سنگ آهن
استیل پرایس

شــرکت برزیلــی والــه فــروش ســنگ آهــن با ســیلیکا بــاال را از ســال 
2018 متوقــف خواهــد کــرد . بــا توجــه به تخفیــف 12 تــا 13 دالری 
در فــروش ســنگ SSFG و SSNG نســبت بــه ایندکــس 62 
درصــد شــرکت والــه بــه دنبــال افزایــش فــروش تولیداتــی بــا ســود 
باالتــر نظیــر IOCJ مــی باشــد . ایــن شــرکت پــس از بهــره بــرداری 
از معــدن S11D از آغــاز 2017 توانســته متوســط عیــار فــروش خود 
ــال  ــوم امس ــه س ــه ماه ــد در س ــه 64٫1 درص ــد ب را از  63٫8 درص
افزایــش دهــد بــا توجــه بــه عیــار 65٫7 درصــدی معــدن S11D و 
بلندیــگ بــا ســایر محصــوالت در واقــع والــه در حــال تغییــر تولیدات 
خــود بــه محصــوالت پرعیــار تــر و بــا عناصــر مزاحــم پاییــن تراســت 
تــا ســود بیشــتری کســب کنــد . بــه ایــن منظــور پیــش بینــی مــی 
 telak کنــد تــا در کنــار 22 میلیــون تــن بلندینگ در ســال در بنــدر
مالــزی امســال 46 میلیــون تــن بلنــد در بنــادر چیــن انجــام دهــد و 
کل تولیــدش بــه 360 تــا 380 میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید 
البتــه در بلندمــدت برنامــه تولیــد 400 میلیــون تــن را دارد . معــدن 
S11D تــوان تولیــد 90 میلیــون تــن ســنگ آهــن پرعیــار در اولین 
ــار 66/65  ــن تولیــد ســنگ عی ــون ت ســال خــود احتمــاالً 22 میلی

خواهــد داشــت.

وضعیت تقاضای فوالد اخبار فوالد جهان
جهان تا سال 201۸ 
چگونه است؟

گزارشی از کنفرانس انجمن جهانی فوالد:

انتظار می رود رشد تقاضا برای فوالد در سطح متوسط باقی بماند اما این رشد همچنان تداوم خواهد یافت.
رشد تقاضای جهانی فوالد تا سال 2018 با بهبود بازسازی ها افزایش می یابد.

انتظار می رود کاهش سرعت رشد تقاضای فوالد چین تا نیمه دوم سال 2018 تداوم یابد.
دلیل کاهش نرخ رشد تقاضای فوالد چین در سال 2017 مربوط به بسته شدن ظرفیت های موجود است.

چشــم انــداز کوتــاه مــدت تقاضای فــوالد تحــت تاثیــر تهدیدهــای سیاســت ناپایــدار اقتصــادی آمریکا و سیاســت هــای پولــی اقتصادهای 
توســعه یافتــه قــرار گرفتــه و مــی گیــرد. از ســوی دیگــر درگیــری هــای ژئوپلیتیــک و کاهش شــتاب رشــد اقتصــاد چین نیــز بــازار فوالد 

را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و جــزو تهدیدهــای ایــن بــازار محســوب می شــود.

فــــــوالد جـــهـــــان
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استیل پدیا//
شــروع رســمی کاهــش ظرفیت هــای تولیــد فــوالد 
ــورد  ــد خ ــی کلی ــته در حال ــی روز گذش ــن ط در چی
ــاز  ــن رخــداد بازارهــای فیوچــرز آغ ــا ای ــان ب کــه همزم
قدرتمنــدی داشــتند و در ادامــه بــازار معاماتــی آرامــی 
را تصویــر کردنــد.در ادامــه مقامــات اســتان هبــی اعــام 
کردنــد کــه ایــن اســتان در نظــر دارد تــا با هــدف کاهش 
ظرفیــت تولیــد ســاالنه بــه 200 میلیــون تــن ظرفیــت 
تولیــد فــوالد و 70 میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد زغــال، 
بیــن ســال های 2018 تــا 2020، بــه میــزان 20 میلیــون 
تــن از ظرفیــت فــوالد و 26 میلیــون تــن از ظرفیت تولید 

زغــال خــود را کاهــش دهــد.
میلگــرد پــس از رســیدن بــه رشــد 2/ 3 درصــدی روزانــه 
قیمــت حــاال بــه کنــدی در رونــدی رو بــه پاییــن حرکت 
ــه رشــد  ــات ب ــه در معام ــز ک ــرم نی ــد. ورق گ ــی کن م
ــن  ــم ای ــا لحظــه تنظی ــود، ت 62/ 2 درصــدی رســیده ب
ــه رشــد 7/ 1 درصــدی تنــزل یافتــه اســت.از  گــزارش ب
ســوی دیگــر، ســنگ آهن نیــز در اوج معامــات خــود بــه 
5/ 1 درصــد رشــد روزانــه دســت پیــدا کــرد، اگرچــه بــا 
نزدیــک شــدن بــه پایــان معامــات، رشــد یــک درصــدی 
را نشــان مــی داد. امــا کک از همــان ســاعات اولیــه 
مبــادالت روز دوشــنبه بــا افــت قیمــت رو بــه رو بــود و تــا 
لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش بــا کاهــش 03/ 2 درصــدی 

همــراه شــده بــود.
ــه نظــر می رســد  ــه ب ــی اســت ک ــات در حال ــن اتفاق  ای
خریدهــای هفتــه گذشــته باعــث شــد تــا فوالدســازان بــا 
حجــم باالیــی از موجــودی روبــه رو  شــده و فعــا دســت 
ــای کاهــش ظرفیــت  ــا سیاســت ه ــد بکشــند ت از خری
ــه  ــت مرکــزی بیشــتر خــود را نشــان دهند.چیــن ب دول
دنبــال کاهــش ظرفیــت تولیــد فــوالد اســت و اثرگــذاری 
ایــن موضــوع روی واردات ســنگ آهن بســیار بــاال اســت، 
ــر  ــاه اکتب ــن در م ــنگ آهن چی ــه واردات س به طوری ک
بــه دنبــال کاهــش ظرفیــت تولیــد فــوالد کاهشــی شــده 
اســت. در ایــن رابطــه کیوان جعفــری طهرانی کارشــناس 
بین المللــی ســنگ آهن و چرخــه فــوالد می گویــد: 
ــنگ آهن  ــده س ــن  واردکنن ــوان بزرگ تری ــن به عن »چی
جهــان، در اکتبــر بالــغ بــر 79 میلیــون و 500 هــزار تــن 
ــار از ســوی  ــن آم ــرده اســت.«ارائه ای ســنگ آهن وارد ک
ایــن کارشــناس بین المللــی ســنگ آهن و چرخــه فــوالد 

ــه کاهــش واردات  ــه وی ب ــی مطــرح می شــود ک در حال
ــی از  ــداد حاک ــن اع ــد: ای ــرده و می گوی ــان ک ــن اذع چی
ــنگ آهن  ــدی واردات س ــدود 23 درص ــدید و ح ــت ش اف
ــه رکــورد ثبــت شــده در ســپتامبر  ــه چیــن نســبت ب ب
اســت؛ واردات ســنگ آهن چیــن در مــاه ســپتامبر 102 
ــود.  وی در  ــده ب ــزارش ش ــن گ ــزار ت ــون و 830 ه میلی
ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه واردات ســنگ آهن 
ــن  ــه ای ــنگ آهن ب ــطح واردات س ــن س ــن کمتری چی
ــد:  ــوده اســت می گوی ــون ب ــه 2016 تاکن کشــور از فوری
واردات ســنگ آهن همچنیــن 2 درصــد پایین تــر از 
اکتبــر 2016 بــود چــون واردات ایــن محصــول بــه چیــن 
ــن  ــزار ت ــون و 800 ه ــل 81 میلی ــال قب ــر س در اکتب

گــزارش شــده بــود.
ــه چیــن  ــی ادامــه می دهــد: واردات ســنگ آهن ب  طهران
در 10 مــاه اول امســال بــا 6 درصد رشــد نســبت بــه دوره 
مشــابه ســال قبــل بــه 906 میلیــون تــن رســیده اســت. 
ــی  ــه ای روز مل ــک هفت ــدت و ی ــی م ــات طوالن تعطی
ــای تجــاری را  ــر، ســطح فعالیت ه ــل اکتب ــن در اوای چی
پاییــن نگــه داشــت و همیــن امــر عاملــی بــرای کاهــش 
حجــم واردات ســنگ آهن بــه ایــن کشــور بــود. همچنین 
نزدیــک شــدن بــه فصــل زمســتان و کاهــش فعالیت های 
ســاخت و ســاز عامــل دیگــری بــرای کاهــش تقاضــا و در 
ــه چیــن اســت. همچنیــن  نتیجــه واردات ســنگ آهن ب
ــش  ــی کاه ــن در پ ــنگ آهن چی ــای س ــش تقاض کاه
تولیــد فــوالد اتفــاق خواهــد افتــاد چــون چیــن بــا هــدف 
کاهــش آلودگــی هــوای شــهرهای خــود در طــول اکتبــر 
2017 تــا مــارس 2018 محدودیت هــای تولیــد فــوالد را 

اعــام کــرده اســت.
 ایــن تصمیــم بــر فوالدســازان مناطــق هبــی، شانشــی، 
ــدت  ــر خواهــد گذاشــت و در م ــان تاثی شــاندونگ و هن
زمــان مذکــور تقاضــای ســنگ آهن حــدود 70 میلیــون و 
640 هــزار تــن کاهــش می یابــد.در میــان ایــن مناطــق 
ــی  ــد. پیش بین ــد دی ــیب را خواه ــترین آس ــی بیش هب
ــاه  ــدت 6 م ــی در م ــنگ آهن هب ــرف س ــود مص می ش
ــن کاهــش را  آینــده حــدود 33 میلیــون و 640 هــزار ت
تجربــه کنــد؛ یعنــی بــرآورد می شــود کاهــش بــه ترتیــب 
در ایــن ماه هــا یــک میلیــون و 440 هــزار تــن در اکتبــر، 
4 میلیــون و 550 هــزار تــن در نوامبــر، 8 میلیــون و 210 
ــون و 110 هــزار  ــن در دســامبر 2017 و 8 میلی هــزار ت

تــن در ژانویــه، 7 میلیــون و 160 هــزار تــن در فوریــه و 4 
میلیــون و 140 هــزار تــن در مــارس 2018 باشــد.

ــه ماحظــه می شــود بیشــترین کاهــش   همان طــور ک
واردات در ماه هــای دســامبر2017 و ژانویــه و فوریــه 
2018 خواهــد بــود. در مــاه اکتبــر قیمــت محموله هــای 
موجــود Spot ســنگ آهن به طــور متوســط 10 دالر 
ــار  ــا عی ــت و متوســط قیمــت ســنگ آهن ب کاهــش یاف
ــی  ــد درحال ــر 61 دالر ش ــن در اکتب ــد در چی 62 درص
ــا 70 درصــد  ــن تقریب ــپتامبر 71 دالر بود.چی ــه در س ک
ــن  ــی تری ــد و اصل ــان را وارد می کن ــنگ آهن جه از س
تامین کننــدگان ســنگ آهن ایــن کشــور اســترالیا، 
برزیــل، آفریقــای جنوبــی، هنــد، اوکراین و ایران هســتند.

   رکورد صادرات بیلت برزیل
طهرانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه دیگــر بازارهــای جهانــی 
می گویــد: صــادرات بیلــت برزیــل در مــاه اکتبر به شــدت 
رشــد پیــدا کــرده و باالتریــن رکــورد را بــه ثبــت رســانده 
اســت؛ طهرانــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه برزیــل 
ــوالد  ــی ف ــه نهای ــوالت نیم ــده محص ــن صادرکنن دومی
ــر  ــور در اکتب ــن کش ــد: ای ــه می ده ــت ادام ــان اس جه
حــدود 890 هــزار تــن بیلــت صــادر کــرد کــه باالتریــن 
رقــم ثبــت شــده در ســال جــاری میــادی اســت.این در 
حالــی اســت کــه در مــاه اکتبــر صــادرات رشــد 92/ 67 
درصــدی نســبت بــه ســپتامبر و رشــد 42/ 85 درصــدی 

نســبت بــه اکتبــر 2016 داشــت.
 صــادرات محصــوالت نیمــه نهایــی برزیــل در ســپتامبر 
امســال 530 هــزار تــن و در اکتبــر ســال گذشــته 480 
هــزار تــن بود.آمارهــا نشــان می دهــد در 10 مــاه امســال 
هــم برزیــل در مجمــوع 6 میلیــون و 300 هــزار تن بیلت 
ــا صــادرات 5 میلیــون و  صــادر کــرده کــه در مقایســه ب
60 هــزار تنــی مــدت مشــابه ســال 2016 رشــد 5/ 24 
ــل در ســال 2016  ــت برزی درصــدی داشــت.صادرات بیل
ــر 6 میلیــون و 250 هــزار تــن و در ســال 2015  ــغ ب بال
حــدود 6 میلیــون و 900 هــزار تــن گــزارش شــده اســت.
 بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــای فــوالد در ســطح جهانی، 
تولیــد فــوالد خــام برزیــل در ســال 2016 بــه 30 میلیون 
و 210 هــزار تــن رســید و در 10 مــاه امســال هــم تولیــد 

25 میلیــون و 500 هــزار تــن گــزارش شــده اســت.
در اکتبــر امســال آمریــکا بــا واردات 260 هــزار تــن بیلــت 
ــت. ــادرات داش ــدی از کل ص ــهم 29 درص ــل س از برزی
ترکیــه و آلمــان دیگر واردکننــدگان بزرگ بیلــت از برزیل 
بودنــد کــه در مــاه اکتبــر بــه ترتیــب 210 هــزار تــن و 
90 هــزار تــن بیلــت از ایــن کشــور وارد کردنــد. عمــده 
صــادرات بیلــت برزیــل از بنــدر »ویتوریا«با صــادرات 420 
هــزار تــن، »ریــودو ژانیــرو« بــا 230 هــزار تــن و »پکــم« 

بــا 210 هــزار تــن بــود.
ــل،  ــت برزی ــادرات بیل ــد از ص ــا 42 درص ــا« ب »ویتوری
ــم  ــاه اول ه ــر داشــت.در 10 م ــه نخســت را در اکتب رتب
اصلی تریــن کشــورهای مقصــد صــادرات نیــز آمریــکا بــا 
ــن،  ــن، مکزیــک 560 هــزار ت 2 میلیــون و 140 هــزار ت
ــا 470 هــزار تــن و  ــا 530 هــزار تــن، آلمــان ب ترکیــه ب

ــود. ــن ب ــا 430 هــزار ت آرژانتیــن ب

چین بزرگترین تولید کننده 
فوالد دنیا در سال مالی جاری از 
قراضه در تولید فوالد استفاده 

بیشتری کرده است. 
افزایش مصرف قراضه نشانگر 

آن است که صنعت فوالد 
چین سعی دارد جهت بهبود 

وضعیت زیست محیطی خود به 
سمت سبز شدن حرکت کند. 

در 9 ماه نخست سال جاری 
میادی مصرف قراضه در تولید 

فوالد در این کشور از 100 
میلیون تن فراتر رفته است. 

فوالدسازان بزرگ چینی در این 
مدت مجموعا 101 میلیون تن 

قراضه مصرف کرده اند.
در مدت مشابه سال گذشته 
میزان مصرف قراضه صنعت 
فوالد چین 64.47 میلیون تن 

بوده  در نتیجه 57 درصد رشد 
ساالنه مشاهده شده است. 

این کشور قصد دارد مصرف 
قراضه در تولید فوالد را تا 

سال 2020 به 150 میلیون تن 
برساند و تا سال 2025 درصد 

قراضه مصرفی را به 30 درصد 
افزایش دهد در حالی که سال 
گذشته 11 درصد بوده است.

فوالد نیوز
انتظار می رود میزان تولید و 

مصرف فوالد چین طی 2  سال 
آینده، یعنی 2018 و 2019، 

کاهش یابد. این کاهش تولید را 
باید ناشی از مدیریت عرضه این 

محصول دانست . 
انتظار می رود که در آینده، تولید 
فوالد چین با کاهش همراه شود؛ 

در حالی که در کشورهای خارج 
از چین، پیش بینی می شود که 

حمایت از تولید و مصرف فوالد 
به واسطه تداوم رشد اقتصادی 

و صنعتی ادامه یابد. این حمایت 
در برخی کشورها همچون هند 

بیشتر ملموس است.

فــــــوالد جـــهـــــان

بازارفوالد 
در دســت 

چیـن و برزیل

 مصرف قراضه
 در صنعت فوالد چین

چین برای 2 سال
 تولید فوالد را
 نصف می کند

 رو به افزایش

کمبود عرضه فوالد در کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس تا سال 2020

چشــم انــداز تقاضــا بــرای فــوالد در خاورمیانــه در کل روشــن اســت 
امــا تنــش هــای موجــود در ایــن منطقــه و همچنیــن ادامــه اتــکای 
ــا  کشــورهای ایــن منطقــه بــر نفــت ایــن چشــم انــداز را کمــی ب
ابهــام روبــه رو مــی کنــد . البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه یکی 
از چالــش هــای همیشــگی تولیدکننــدگان فــوالد  در ایــن منطقــه 
واردات اســت .  آقــای شــتی )Shetty( مدیــر بازرگانــی کارخانــه فوالد 
القریــر امــارات متحــده عربــی بــا اســتناد بــه آمــار انجمــن جهانــی 
فــوالد مــی گویــد رشــد تقاضــا بــرای فــوالد در خاورمیانــه در ســال 
آینــده بــا افزایــش 5 درصــدی بــه 56 میلیــون خواهــد رســید کــه 
دومیــن نــرخ رشــد ســریع در بیــن مناطــق جهان اســت .  بــه گفته 
ــال 2020  ــا س ــم ت وی تقاضــا در کشــورهای جــی ســی ســی ه

بــه 30 میلیــون تــن خواهــد رســید در حالیکــه تخمیــن زده شــده 
ــن کشــورها 28  ــوالد در ای ــرای ف ــان ســال 2017 تقاضــا ب ــا پای ت
میلیــون تــن باشــد . حجــم تقاضــا افزایــش خواهــد یافت امــا تغییر 
عمــده ای در توزیــع ایــن تقاضــا وجــود نخواهد داشــت و عربســتان 
ــان بیــش از 70 درصــد  ــی همچن ــارات متحــده عرب ســعودی و ام
ــن منطقــه را بخــود اختصــاص خواهنــد داد .   ــوالد ای از مصــرف ف
آقــای شــتی خاطرنشــان کــرده اســت باوجــود ثبــت رشــد مثبــت 
تولیــد فــوالد در منطقــه خاورمیانــه در طــول یــک دهــه گذشــته ، 
فاصلــه بیــن عرضــه و تقاضــا در ایــن منطقــه همچنان پابرجا اســت 
ــن  ــوالد عــرب نشــان مــی دهــد ای ــه ف ــات اتحادی ــد اطاع هرچن
فاصلــه بیــن عرضــه و تقاضــا در ســال 2020 در مقایســه بــا ســال 
ــال  ــت و در آن س ــد داش ــش خواه ــد کاه ــدود 14 درص 2015 ح
ایــن منطقــه بــا 18 میلیــون تــن کمبــود عرضــه مواجــه خواهــد 
ــن  ــه و همچنی ــا در خاورمیان ــه و تقاض ــن عرض ــه بی ــود .  فاصل ب

قوانیــن حمایتــی از صنعــت فــوالد در دیگــر نقــاط جهــان باعــث 
ــن مشــکلی  ــه شــده و ای ــن منطق ــه ای ــای خارجــی ب جــذب رقب
بــرای تولیدکننــدگان فــوالد در خاورمیانه محســوب می شــود چون 
کشــورهای ایــن منطقــه تعرفــه هــای حمایتی موثــری  بــرای فوالد 
وارداتــی نــدارد ، در حقیقــت ایــن وضعیــت بــرای مصــرف کنندگان 
ــزرگ  ــرای تولیدکننــدگان یــک معظــل ب ایــن منطقــه خــوب و ب
اســت . بــرای نمونــه واردات ورق گالوانیــزه بــه منطقــه منا ســاالنه 3 
میلیــون تــن اســت کــه از ســال 2009 تاکنــون رشــدی 9 درصدی 
ــدت 30  ــن م ــن در ای ــزه از چی ــا واردات ورق گالوانی ــته و تنه داش
درصــد افزایــش یافتــه و ایــن کشــور ســهمی 20 درصــدی از بــازار 
ایــن محصــول را در اختیــار دارد کــه چالــش بزرگــی بــرای کارخانــه 
القریــر اســت  و ایــن در حالیســت کــه در اکتبــر ســال 2016 القریر 
دومیــن خــط تولیــد ورق گالونیــزه را با ظرفیــت تولید ســاالنه 400 

هــزار تــن راه انــدازی نمــود .
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اخبار هلــــــــــدینگ

مهرمــاه 1395 بــود که فاز نخســت فوالدســازی شــرکت فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش بــه بهره بــرداری رســید،  فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
مهــره اصلــی تکمیــل زنجیــره فــوالد در شــرکت گســترش صنایــع 
معدنــی کاوه پــارس اســت کــه قبــل از مکمــل هــای خــود یعنــی 
ــرداری رســید،  ــره ب ــه به ــوالد کاوه شــرق ب ــد و ف ــوالد کاوه ارون ف
ــد گام  ــوالد کاوه ارون ــورد ف ــه ن ــت کارخان ــاز نخس ــاح ف ــا افتت ام
بلنــدی بــود بــرای نزدیــک شــدن هلدینــگ کاوه پــارس بــه تکمیل 
زنجیــره تولیــد فــوالد کــه هــر دو کارخانــه نیــز بــه دســت معــاون 

اول رییــس جمهــوری بــه بهــره بــرداری رســید.
ــا  ــتان ب ــوم کاوه خوزس ــد و آلومینی ــوالد کاوه ارون ــات ف کارخانج
حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــوری، محمــد 
ــه   ــان ب ــارت و معاون ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــریعتمداری وزی ش

رســید.  بهره بــرداری 
وظیفه دولت ایجاد بستر سرمایه گذاری برای بخش خصوصی

ــاد مســتضعفان  ــرمایه گذاری بنی ــا س ــد ب ــوالد کاوه ارون شــرکت ف
انقــاب اســامی بــا هــدف تحقــق سیاســت های درونزایــی و 
ــت  ــاد در محرومی ــای بنی ــی و راهبرد ه ــی اقتصــاد مقاومت برونگرای

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــدار ب ــتغال پای ــاد اش ــی و ایج زدای
کارخانــه تولیــد آلومینیــوم کاوه نیــز بــا حضــور اســحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیس جمهــوری بــه بهره بــرداری رســید. کارخانــه 
آلومینیــوم کاوه خوزســتان در مجمــوع ظرفیــت 11 هــزار تن تولید 
انــواع مقاطــع ســاختمانی، صنعتــی، عمومــی و آلیــاژی تــا مقطــع 
500 میلیمتــر را دارد.ســاخت کارخانــه آلومینیــوم مسجدســلیمان 
ــه  ــل ب ــل تبدی ــت پروفی ــه در گام نخس ــد ک ــاز ش ــال 94 آغ از س
ــمش  ــل ش ــود و در گام دوم )تبدی ــی می ش ــوالت آلومینیوم محص
ــای  ــن نیازه ــا تامی ــک ب ــده نزدی ــرار اســت در آین ــل( ق ــه پروفی ب
ــه مســاحت 80  ــروژه در زمینــی ب ــن پ خارجــی ســاخته شــود. ای
هکتــار و ســرمایه گذاری 3 هــزار و 630 میلیــارد ریــال، بــرای ایجــاد 
129شــغل مســتقیم و 520 شــغل غیرمســتقیم در گام نخســت، از 
ســوی بنیــاد مســتضعفان ســاخته شــده اســت.تولید و عرضــه انــواع 
محصــوالت آلومینیــوم بــا اســتفاده از فنــاوری روز در داخــل و خارج 
ــلیمان  ــه در مسجدس ــن کارخان ــدازی ای ــداف راه ان ــور، از اه از کش
عنــوان شــده اســت.معاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
اصــل 44 قانــون اساســی در ســپردن اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی 
ــا و بسترســازی  ــت ایجــاد ســاز و کاره ــی دول ــه اصل گفــت: وظیف
بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و غیردولتــی است.اســحاق 
ــه  ــت کارخان ــه نخس ــرداری از مرحل ــن بهره ب ــری در آیی جهانگی
آلومینیوم ســازی مســجد ســلیمان اظهــار کــرد: بخــش خصوصــی 
بــا امیــد و توانمنــدی بایــد بــه صحنــه  آیــد و دولــت موظــف اســت 
ــرای ورود بخــش  ــع داخلــی و خارجــی را ب شــرایط و تجهیــز مناب
خصوصــی فراهــم کنــد.وی ایجــاد امــکان دسترســی بــه بازارهــای 
ــی را از  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــع س ــتن موان ــدف و برداش ه
وظایــف اصلــی دولــت برشــمرد و گفــت: دولــت بــه فضــل الهــی از 
بسترســازی بــرای ورود بخــش خصوصــی و عمومــی غیردولتــی در 
ــد. ــت می کن ــرمایه گذاری حمای ــادی و س ــای اقتص ــه عرصه ه هم
معــاون اول رئیس جمهــوری بیــان کــرد: در دولــت تدبیــر و 
ــه  ــتاب گرفت ــور ش ــی کش ــعه صنعت ــت توس ــرعت حرک ــد، س امی

و ایــن شــتاب ویــژه نقــاط محــدودی نیســت.وی بــا بیــان 
ــه  ــاده کشــور از جمل ــه بســیاری از مناطــق محــروم و دورافت اینک
ــل شــده اند  ــی کشــور تبدی ــای صنعت ــه کانون ه مسجدســلیمان ب
ــه بخش هــای محــروم  ــرای ورود ب از بخــش خصوصــی خواســت ب
کشــور تــاش کنــد و دولــت هــم امکانــات خــود را در ایــن بخــش 
در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دهد.جهانگیــری بخــش فــوالد 
ــرد. ــف ک ــور توصی ــی کش ــعه صنعت ــران توس ــوم را پیش و آلومینی

معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت: خوزســتان بــا ورود بــه باشــگاه 
تولیدکننــدگان آلومینیــوم و فــوالد بــه قطــب اصلــی صنعت کشــور 
ــه  ــتی زمین ــع پایین دس ــاد صنای ــا ایج ــد و ب ــد ش ــل خواه تبدی
ــاره  ــا اش ــود.وی ب ــم می ش ــه فراه ــن منطق ــان ای ــتغال جوان اش
بــه اهتمــام دولــت تدبیــر و امیــد بــرای ایجــاد اشــتغال بــه ویــژه 
ــال تســهیات  ــارد ری ــزود: امســال 120 هــزار میلی در روســتاها اف
ــا کارمــزد 6 درصــد بــرای اشــتغال در روســتاهای کشــور  بانکــی ب
اختصــاص داده اســت.جهانگیری از بخش هــای خصوصــی و عمومی 
ــرمایه گذاری  ــای س ــا و ظرفیت ه ــت از فرصت ه ــی خواس غیردولت
در روســتاها اســتفاده کننــد و توســعه پایــدار در مناطق روســتایی را 
نیــز در اولویــت قــرار دهند.معــاون اول رئیس جمهــوری بیــان کــرد: 
دولــت بــا همــه تــوان در خدمــت بخــش خصوصــی اســت و عــزم 
ــق  ــعه یافتگی در مناط ــع توس ــه موان ــا هم ــرده ت ــزم ک ــود را ج خ

روســتایی را نیــز برطــرف کنــد.

شــاخص ها نشــان از امیــدواری فعــاالن اقتصــادی و 
ســرمایه گذاران بــه آینــده دارد

ــود  ــاخص های موج ــت: ش ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
نشــان از امیــدواری فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاران بــه 

ــور  ــدن در کش ــت و مع ــده صنع آین
نیــز  شــریعتمداری  دارد.محمــد 
طــرح  از  بهره بــرداری  حاشــیه  در 
ــور  ــزود: در کش ــد اف ــوالد کاوه ارون ف
شــاهد بیــش از 18 درصــد رشــد 
صــدور مجــوز تاســیس در حــوزه 
صنعــت و 22 درصــد رشــد در حــوزه 
ــال  ــاه س ــا 7 م ــه ب ــدن درمقایس مع

ــه  ــن زمین ــادی در ای ــاالن اقتص ــی فع ــن یعن ــتیم و ای ــل هس قب
ســرمایه گذاری می کنند.شــریعتمداری بــا بیــان اینکــه رونــد تقاضــا 
بــرای مجــوز تاســیس صنعــت در اســتان خوزســتان نیــز نشــانگر 
ــی  ــهرک های صنعت ــرد: در ش ــار ک ــت، اظه ــدواری اس ــن امی ای
اســتان خوزســتان نیــز قراردادهــای تنظیــم شــده بــرای واگــذاری 
ــل  ــال قب ــاه س ــا 7 م ــه ب ــی در مقایس ــوزه صنعت ــی در ح اراض
ــال اســت.  ــن اقب ــد ای ــری نشــان می دهــد کــه موی رشــدی 2 براب
ــت کشــور  ــاخص های صنع ــد ش ــه رش ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
در حــوزه فــوالد گفــت: بــا وجــود مشــکات موجــود در بازارهــای 
جهانــی و رونــد رکــود در صنایــع فــوالد در بســیاری از کشــورها، در 
مجمــوع صنعــت فــوالد کشــور مــا رونــد رو بــه رشــدی را هــم در 
ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد هــم در تولیــد در زنجیــره فــوالد داشــته 
و درزمینــه صــادرات هــم گام هــای بســیار خوبــی برداشــته شــده 

اســت.وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت از بنیــاد مســتضعفان به عنوان 
یکــی از بهتریــن فعــاالن در زمینــه صــادرات فــوالد کشــور نــام بــرد 
ــوالد را  ــه داد: خوشــبختانه توانســته ایم ظرفیــت صــادرات ف و ادام
ــه  ــته ب ــال گذش ــد س ــن در چن ــون ت ــم میلی ــک و نی ــدود ی از ح
رشــد قابل توجهــی برســانیم و امیدواریــم در پایــان امســال رکــورد 
ــق  ــوالد محق ــوزه ف ــی را در ح ــادرات غیرنفت ــارد دالر ص 8 میلی
ــوالد  ــن ف ــون ت ــد 55 میلی ــت تولی ــه ظرفی ــد ب ــه بای ــم، البت کنی
خــام در کشــور برســیم و ایــن هــدف اقتصــادی را محقــق کنیــم.
ــد به دســت  ــوالد کاوه ارون ــه طــرح ف ــان اینک ــا بی شــریعتمداری ب
مهندســان بنیــاد مســتضعفان در 30 مــاه بــه اجــرا در آمــده گفــت: 
اجــرای ایــن طــرح در دولــت یازدهــم آغــاز شــد، در ایــن منطقــه 
هــم اشــتغال قابل توجهــی بــه همــت بنیــاد مســتضعفان به وجــود 
خواهــد آمــد و زنجیــره پیشــین و پســین ایــن طرح هــا در آینــده 
ــن  ــنی را درای ــیار روش ــده بس ــد و آین ــد ش ــرا خواه ــل و اج تکمی

ــم. ــوزه می بینی ح

ــه کار  ــی ب ــروی بوم ــط نی ــتضعفان: فق ــاد مس ــس بنی رئی
گرفتــه می شــود

ــد در  ــوالد کاوه ارون ــه ف ــت: کارخان ــاد مســتضعفان گف ــس بنی رئی
مــدت 3 ســال و چنــد مــاه اجرایــی شــد و بــه بهره بــرداری رســید. 
محمــد ســعیدی کیا در آییــن بهره بــرداری از کارخانــه فــوالد ارونــد 
در خرمشــهر اظهــار کــرد: تجهیــزات ایــن شــرکت، اروپایــی اســت 
ــام  ــی انج ــرکت های داخل ــوی ش ــزات از س ــن تجهی ــب ای ــا نص ام
ــوان  ــال داشــته اســت.وی عن ــه دنب ــی را ب ــه خوب ــه تجرب شــده ک
کــرد: بکارگیــری نیروهــای بومــی در ایــن پروژه هــا همــواره مــورد 
تاکیــد اســت. در همیــن راســتا بــرای اســتخدام در شــرکت فــوالد 
کاوه ارونــد آزمــون برگــزار شــده کــه 
شــرط اصلــی در آن بومــی بــودن 
پــروژه  در  افــزود:  نیروهاســت.وی 
آلومینیــوم مسجدســلیمان نیــز بومی 
ــورد  ــتخدامی م ــای اس ــودن نیروه ب
بــوده اســت. ســعیدی کیا  تاکیــد 
ــر  ــاد مســتضعفان ب ــرد: بنی ــار ک اظه
در  دولــت  سیاســت های  اســاس 
ــوزش و  ــای آم ــا وزارتخانه ه ــی و اقتصــادی ب حــوزه محرومیت زدای
پــرورش، بهداشــت و جهــاد کشــاورزی اقداماتــی انجــام داده اســت.
وی بیــان کــرد: همچنیــن امســال 2 نقطــه بــرای انجــام اقداماتی در 
راســتای پیشــرفت اســامی در 2 روســتای کهگیلویــه و بویراحمد و 

ــه اســت. ــرار گرفت ــاد ق ــی در دســتور کار بنی آذربایجــان غرب
اتابــک: فــاز یــک کارخانــه فــوالد کاوه ارونــد قســمتی از 

یــک طــرح بــزرگ و جامــع اســت
ســید محمــد اتابــک مدیرعامــل شــرکت کاوه پــارس بــا اعــام ایــن 
ــا  ــد ب ــوالد کاوه ارون ــرم شــرکت ف ــورد گ ــه ن ــت: کارخان ــر گف خب
هــدف تکمیــل زنجیــره ارزش محصــول فــوالد، بــا ســرمایه گذاری 
مســتقیم بنیــاد مســتضعفان از طریــق هلدینــگ صنایــع معدنــی 
ــد، در ســال 93 تاســیس و در آذر  ــارس در منطقــه آزاد ارون کاوه پ

مــاه ســال جــاری بــه تولیــد رســید.

با بهره برداری از فوالد کاوه اروند
 با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان 
صورت گرفت؛

گام بلند
کاوه پارس برای 
تکمیل چرخه تولید 
فوالد در بنیاد

ظرفیــت تولیــد فــاز یــک فــوالد کاوه ارونــد 
ســاالنه 600 هــزار تــن میلگــرد اســت کــه بــا 
ســرمایه گذاری بالــغ بــر 3500 میلیــارد ریــال انجام 
گرفتــه و تولیــد میلگــرد از قطــر 8 تــا 32 میلــی متر 
و مفتــول ســبک از قطــر 5/ 5 تــا 16 میلــی متــر از 

ــه اســت ــن کارخان محصــوالت ای
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ــا 32  ــر 8 ت ــرد از قط ــه میلگ ــان اینک ــا بی ــک ب ــد اتاب ــید محم س
ــر از  ــی مت ــا 16 میل ــول ســبک از قطــر 5/ 5 ت ــر و مفت ــی مت میل
محصــوالت ایــن کارخانــه اســت، افــزود: ظرفیــت تولیــد فــاز یــک 
ایــن کارخانــه ســاالنه 600 هــزار تــن میلگــرد اســت و ایــن پــروژه 
بــا ســرمایه گذاری بالــغ بــر 3500 میلیــارد ریــال )8/ 35 میلیــون 
یــورو ارزی و 2100 میلیــارد ریــال ریالــی( انجــام گرفتــه اســت. وی 
ادامــه داد: در ایــن طــرح تعــداد 5 هــزار شــمع به صــورت کوبشــی و 
درجــا، ســاخت و نصــب 7 هــزار و 500 تــن اســکلت فلزی، ســاخت 
و نصــب 4 هــزار و 230 تــن ماشــین آالت و تجهیــزات جانبــی، 75 
هــزار مترمکعــب بتــن، آرماتوربنــدی 10 هــزار تــن، قالب بنــدی 35 
هــزار مترمربــع و خاکبــرداری 70 هــزار مترمکعــب و 206 کیلومتــر 
ــت.اتابک  ــده اس ــام ش ــر انج ــذاری 25 کیلومت ــی و لوله گ کابل کش
بیــان کــرد: ایــن کارخانــه شــامل دپارتمان هــای کــوره، دپارتمــان 
ــت  ــدی اس ــته بن ــان بس ــده و دپارتم ــان خنک کنن ــورد، دپارتم ن
ــه شــامل واحــد تأمیــن و توزیــع آب،  و تاسیســات جانبــی کارخان
واحــد تأمیــن هــوای فشــرده، ایســتگاه تقلیــل فشــار گاز طبیعــی، 
پســت توزیــع بــرق و تصفیــه خانه هــای صنعتی و بهداشــتی اســت. 
همچنیــن بــرای محوطه ســازی زمیــن کارخانــه، عملیات زهکشــی، 
ــال  ــال انتق ــاد کان ــطحی و ایج ــای س ــال آب ه ــی، انتق نمک زدای
کنــاری بــرای جلوگیــری از جــاری شــدن ســیاب انجــام شــده و 
حــدود 9 هــزار اصلــه نهــال کاشــته شــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه 
ایــن واحــد فوالدســازی بــرای 220 نفــر به طــور مســتقیم و 2 هــزار 
نفــر به طــور غیرمســتقیم اشــتغال زایی ایجــاد کــرده اســت، گفــت: 
ــق برگــزاری آزمــون و  ــرداری از طری جــذب نیروهــای دوران بهره ب
از بیــن نیروهــای بومــی شــهرهای آبــادان و خرمشــهر انجــام گرفته 
ــون  ــزار شــده و ســومین آزم ــون برگ ــه آزم ــون دو مرحل ــه تاکن ک
نیــز در حــال برگــزاری اســت. همچنیــن نیروهــای انتخاب شــده در 

ــوزش داده می شــوند. ــه آم ــای 6 ماه دوره ه
وی بــا بیــان اینکــه اکثــر تجهیــزات و ماشــین آالت ایــن کارخانــه 
اروپایــی اســت، گفــت: تجهیــزات قابــل ســاخت داخــل، در 
ــت.رئیس  ــده اس ــب ش ــاخته و نص ــی س ــر ایران ــرکت های معتب ش
ــارس  ــی کاوه پ ــع معدن ــترش صنای ــگ گس ــره هلدین ــات مدی هی
ــمتی از  ــد قس ــوالد کاوه ارون ــه ف ــک کارخان ــاز ی ــت: ف ــز گف نی
ــای  ــدازی واحد ه ــا راه ان ــه ب ــع اســت ک ــزرگ و جام ــرح ب ــک ط ی
دیگــر آن، تحــول بزرگــی در تولیــد فــوالد منطقــه ایجــاد خواهــد 
شــد.یحیی آل اســحاق بــا اشــاره بــه اینکــه محصــول تولیــدی ایــن 
ــن محصــوالت تولیــدی در کشــور اســت،  ــه یکــی از بهتری کارخان
ــه بازارهــای هــدف باعــث شــده  ــه ب ــن کارخان ــزود: نزدیکــی ای اف
ــای  ــه کارخانه ه ــبت ب ــب تری نس ــت مناس ــه وضعی ــن کارخان ای
ــه  دیگــر فعــال در ایــن صنعــت داشــته باشــد.وی ضمــن اشــاره ب
ــدازی  ــا راه ان ــه، گفــت: ب ــن کارخان ــاالی ماشــین آالت ای کیفیــت ب
ســایر فازهــای ایــن واحــد تولیــد فــوالد، پــروژه  موفقــی را شــاهد 
خواهیــم بــود. آل اســحاق گفــت: بنیاد مســتضعفان ســرمایه گذاری 
ــل و  ــرای تکمی ــن ســرمایه گذاری ب ــروژه را انجــام داده و ای ــن پ ای

ــت. ــه خواهــد یاف ــز ادام ــای بعــدی نی ــدازی فازه راه ان

شرایط مناسب برای صادرات به عراق
مدیرعامــل شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس گفــت: 
کارخانــه فــوالد کاوه ارونــد بــه آب هــای آزاد و کریدور)داالن(هــای 
صادراتــی دسترســی دارد و عاوه بــر ایــن از شــرایط مناســبی بــرای 

ــد  ــت. محم ــوردار اس ــراق برخ ــه ع ــادارت ب ص
ــوالد  ــه ف ــرداری از کارخان ــن بهره ب ــک در آیی اتاب
ارونــد در خرمشــهر اظهــار کــرد: کارخانــه فــوالد 
ارونــد خرمشــهر بــا ویژگی هــای چشــمگیر 
ــک  ــید. اتاب ــرا رس ــه اج ــه مرحل ــهر ب در خرمش
تصریــح کــرد: بــرای آماده ســازی طــرح، کل 
مجموعــه نمک زدایــی شــد. دفــع آب هــای 
ــش  ــای زهکشــی و کاشــت بی ســطحی، کانال ه
ــل  ــاز کار در مح ــش از آغ ــت پی ــزار درخ از 9 ه
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــام ش ــه انج ــاخت کارخان س
ــمع کوبی و  ــزار ش ــه، 5 ه ــدار کارخان ــتر ناپای بس
ــا  شــمع ریزی در محوطــه کار شــده اســت.وی ب
بیــان اینکــه در ایــن طــرح 70 هــزار مترمکعــب 
ــزی  ــب بتن ری ــزار مترمکع ــرداری و 75 ه خاکب
شــده اســت، گفــت: در ایــن طــرح همچنیــن 7 
ــزار و  ــش از 4 ه ــکلت و بی ــن اس ــزار و 500 ت ه
200 تــن ماشــین آالت از ســوی نیروهــای بومــی 

اســتان نصــب شــده اســت.اتابک بــا بیــان اینکــه عملیــات اجــرای 
کارخانــه فــوالد ارونــد خرمشــهر از ســال 93 آغــاز شــد و در ســال 
ــی اســت و  ــه، اروپای ــاوری کارخان ــان رســید، گفــت: فن ــه پای 96 ب
کــوره بــه کار رفتــه در آن 32  مشــعلی و بــر اســاس آخریــن ســطح 

ــت. ــورد اس ــای ن ــاوری کوره ه فن

ــوالد کاوه  ــدازی فازهــای بعــدی ف ــا راه ان ــزرگ ب تحــول ب
ــد ارون

ــی کاوه  ــع معدن ــترش صنای ــگ گس ــره هلدین ــات مدی ــس هی رئی
پــارس گفــت: فــاز یــک کارخانــه فــوالد کاوه ارونــد قســمتی از یــک 
طــرح بــزرگ و جامــع اســت کــه اگــر قســمت های دیگــر آن نیــز 
راه انــدازی شــوند تحــول بزرگــی در تولیــد فــوالد در منطقــه ایجــاد 

خواهــد شــد.به گــزارش ماین نیــوز، یحیــی آل اســحاق در حاشــیه 
آییــن بهره بــرداری از فــاز یــک پــروژه فــوالد کاوه ارونــد بــا اشــاره بــه 
اینکــه ظرفیــت تولیــد فــاز یــک کارخانــه فــوالد کاوه ارونــد ســاالنه 
600 هــزار تــن میلگــرد اســت، افــزود: اشــتغالزایی ایــن پــروژه افزون 
بــر 300 نفــر بــه طــور مســتقیم و 2 هــزار نفــر بــه طور غیرمســتقیم 
اســت.وی افــزود: محصــول تولیــدی ایــن کارخانــه یکــی از بهتریــن 
محصــوالت تولیــدی در کشــور از نظــر کیفیــت اســت و موقعیــت 
مکانــی کارخانــه نیــز بــه علــت نزدیکی بــه بازارهــای هدف مناســب 
ــی  ــع معدن ــترش صنای ــگ گس ــره هلدین ــات مدی ــت.رئیس هی اس
کاوه پــارس بــا بیــان اینکــه ماشــین آالت ایــن کارخانــه از بهتریــن 
ــد  ــوالد کاوه ارون ــه ف ــداری شــده اند، اظهــار کــرد: کارخان ــوع خری ن
بــا راه انــدازی ســایر فازهــای آن بــه پــروژه ای موفــق تبدیــل خواهــد 
ــن  ــرمایه گذاری ای ــتضعفان، س ــاد مس ــت: بنی ــحاق گف ــد.آل اس ش
پــروژه را انجــام داده و ایــن ســرمایه گذاری بــرای تکمیــل و راه اندازی 

فازهــای بعــدی ادامــه خواهــد یافــت.
اشتغالزایی برای 220 بومی در فوالد کاوه اروند

ــا  ــت: ب ــهر گف ــوالد کاوه خرمش ــرکت ف ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
ــه طــور  ــر ب ــن شــرکت حــدود 220 نف ــاز نخســت ای ــدازی ف راه ان
مســتقیم و حــدود 2 هــزار نفــر بــه طــور غیرمســتقیم مشــغول بــه 
ــت  ــاز نخس ــرد: ف ــار ک ــادی اظه ــم نظام آب ــد. هاش ــد ش کار خواهن
ــری،  ــحاق جهانگی ــور اس ــا حض ــهر ب ــوالد کاوه خرمش ــرکت ف ش
معــاون اول ریاســت جمهــوری و دیگر مســئوالن کشــوری و اســتانی 
ــه  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــرای اینک ــت: ب ــود.وی گف ــرداری می ش بهره ب
ــت و  ــزار و 500 درخ ــدود 8 ه ــاند، ح ــیب نرس ــت آس محیط زیس
ــز بیــش از  ــن تعــداد نی ــا دور آن کاشــته شــده کــه ای نهــال دور ت
حــد اســتاندارد اســت. همچنیــن تجهیــزات ایــن شــرکت بــا تصفیه 
ــتانداردها  ــاس اس ــر اس ــتی ب ــای بهداش ــی و فاضاب ه آب صنعت
ســازگاری دارد.وی اظهــار کــرد: رونــق خرمشــهر هــدف اصلــی مــا از 
تاســیس ایــن شــرکت اســت و همــه افراد مــورد نیــاز این شــرکت از 
آبــادان و خرمشــهر جــذب می شــوند. در همیــن راســتا بــرای جــذب 

نیروهــای بومــی 2آزمــون در شــهریور ســال گذشــته و اردیبهشــت 
امســال برگــزار شــده کــه در آنهــا 2 هــزار نفــر شــرکت کرده انــد و 
ســعی کردیــم نیروهــای جــدی، کارآمــد و جــوان جــذب شــوند.وی 
گفــت: بــه دلیــل اینکه خرمشــهر پیشــینه تولیــد نــورد فوالد نــدارد، 
مــا پیمانــکار غیربومــی را بــرای آمــوزش بــه نیروهــای فارغ التحصیل 
و جــوان بومــی اســتخدام کردیــم و ایــن قــرارداد بــا پیمانــکار 6 ماهه 
اســت.وی گفــت: جــذب نیروهــا صــد در صــد بومــی اســت. قــرارداد 
ــس از آن از  ــان می رســد و پ ــه پای ــاه ب ــس از 6 م ــکار پ ــن پیمان ای

ــده اســتفاده خواهــد شــد. ــان بومــی و آموزش دی جوان
آلومینیــوم کاوه خوزســتان با ســرمایه 363 میلیــارد تومان 

ــد افتتاح ش
ــتغال و  ــاد اش ــدف ایج ــا ه ــتان ب ــوم کاوه خوزس ــرکت آلومینی  ش
محرومیــت زدایــی در منطقــه محروم مســجد ســلیمان افتتاح شــد. 
ســیدعباس حســینی مدیرعامــل شــرکت آلومینیوم کاوه خوزســتان 
بــا اعــام ایــن خبــر، افــزود: ایــن پــروژه در راســتای اهــداف عالــی 
بنیــاد مســتضعفان در راســتای محرومیــت زدایــی و افزایش کیفیت 
زندگــی ســاکنان مناطــق محــروم کشــور، در زمینــی بــه مســاحت 
80 هکتــار در محــدوده شــهرک صنعتی شــماره 2مســجد ســلیمان 
ــن  ــذاری ای ــرمایه گ ــرد: ارزش س ــح  ک ــاد شده اســت.وی تصری ایج
طــرح بالــغ بــر ســه هــزار و 630 میلیــارد ریــال اســت کــه بــا وجود 
ــع  ــترش صنای ــرکت گس ــور، ش ــای کش ــول پروژه ه ــرایط معم ش
معدنــی کاوه پــارس موفــق شــد، مجموعه صنعتــی آلومینیــوم کاوه 
ــاده  ــام رســانده و آم ــه اتم ــن شــده ب ــان تعیی خوزســتان را در زم
بهره بــرداری نماید.حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجموعــه بــا 
دارا بــودن امکانــات و تجهیــزات توانمنــد شــرایط خــاص تولیــد را 
ــا  فراهــم کــرده توضیــح  داد: شــرکت آلومینیــوم کاوه خوزســتان ب
اســتفاده از پنــج پــرس منحصربفــرد جمعــا بــه ظرفیــت 11 هــزار 
تــن کــه توانایــی تولید انــواع مقاطــع ســاختمانی، صنعتــی، عمومی 
و آلیــاژی تــا مقطــع 500 میلیمتــر را دارد شــروع بــکار کرده اســت.

وی ادامــه داد: یکــی از دســتاوردهای مهم شــرکت گســترش صنایع 
معدنــی کاوه پــارس اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا بــه منظــور رفع 
نیــاز و انتظــارات مشــتریان و ایجــاد تنــوع تولیــد بــا راه انــدازی یک 
واحــد قالــب ســازی، واحــد عملیــات حرارتــی، واحــد کار ســرد و 

همچنیــن واحــد خــط رنــگ الکترواســتاتیک مجهــز اســت.
مدیرعامــل شــرکت آلومینیــوم کاوه خوزســتان بــا بیــان اینکــه ایــن 
پــروژه در ســال 1394 آغــاز بــه کار کــرده  اســت، اظهار داشــت: این 
پــروژه بخشــی از برنامه هــای شــرکت گســترش صنایع معدنــی کاوه 
پــارس در صنعــت آلومینیــوم اســت و پــروژه بعــدی کــه در همیــن 
منطقــه انجــام خواهد شــد پــروژه تولیــد بیلــت و آلیــاژ آلومینیومی 
اســت.وی بــا بیــان اینکــه بــرای احداث ایــن کارخانــه بیــش از 100 
هــزار متــر خاکبــرداری، 55 هــزار متــر مکعــب خــاک ریــزی، 35 
ــرای ســاخت  ــزود: ب ــزی انجــام شــده اف هــزار مترمکعــب بتــن ری
فضــای کارخانــه نیــز بیــش از دویســت هــزار و 300 تــن اســکلت 
فلــزی ســاخته و نصــب شــده است.حســینی در ادامــه خاطرنشــان 
کــرد: اســتاندار، نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خوزســتان ، ائمــه 
ــردم  ــن م ــی و همچنی ــؤالن محل ــر مس ــدار و دیگ ــه، فرمان جمع
منطقــه امیــد و اعتمــاد ویــژه ای بــه ایــن مجموعــه پیــدا کرده انــد، 
کــه ایــن مهــم نتیجــه تاش هــای بــی وقفــه و شــبانه روزی تمامــی 
ــه عنــوان طــرح  ــروژه ب ــن پ پرســنل اســت، کــه موجــب شــده ای
نمونــه صنعتــی اســتان خوزســتان انتخــاب و معرفــی شــود.وی بــا 
ــروژه  ــن پ ــوب ای ــرد خ ــه عملک ــه اینک ــاره ب اش
ــردم  ــتر م ــتگی بیش ــی و همبس ــب نزدیک موج
ــرای  ــم ب ــار ه ــا در کن ــده ت ــاد ش ــه و بنی منطق
ــع محرومیــت از منطقــه و ســربلندی کشــور  رف
تــاش کننــد، ادامــه داد: یکــی دیگــر از دســتاورد 
هــای پــروژه ایجــاد 129شــغل مســتقیم و 520 
ــه 97  ــت ک ــاز اول اس ــتقیم در ف ــغل غیرمس ش
درصــد از نیروهــای بــکار گرفتــه شــده از جوانــان 
متخصــص بومــی هســتند و عــاوه بــرآن باتوجــه 
بــه فراهــم شــدن شــرایط ایجــاد صنایــع پاییــن 
ــتر  ــتغال بیش ــاد اش ــه ایج ــد ب ــتی می توان دس
منتهــی شــود.وی در پایــان بــه پروژه بیلت ســازی 
ــرد  ــاره ک ــرکت اش ــدی ش ــروژه بع ــوان پ ــه عن ب
ــروژه در  ــن پ ــر ای ــال حاض ــح داد: در ح و توضی
مرحلــه دریافــت اعتبــارات )ال ســی( اســت، کــه 

بــزودی گشــایش اعتبــار خواهــد شــد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از 
بنیــاد مســتضعفان به عنــوان یکی از 
بهتریــن فعــاالن در زمینــه صــادرات 

فــوالد کشــور نــام بــرد 

مهندس اتابک به همراه معاون اول رییس جمهور

 در حین بازدید از کارخانه فوالد کاوه اروند
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بازدید مدیران بانک توسعه صادرات ایران از روند پیرشفت پروژه های رشکت فوالد کاوه جنوب کیش

جلسه اختتامیه همراه با کسب موفقیت آمیز استاندارد

برگزاری دوره مستمر احکام در منازخانه احیاء

بازدید سفیر فیلیپین از کارخانجات رشکت

استمرار صادرات شمش فوالد کاوه جنوب کیش 

معارفه رشکت قبل از عرضه اولیه در بورس برای فعاالن حوزه بورس نشست هیات مدیره در بورس تهران با اصحاب رسانه همزمان با عرضه اولیه

بازدید هیات مدیره و معاونین از رشکت

برگزاری مانور آتش نشانیجلسه شورای مدیران، رئوسا و رسپرستان

گزارش تصویری پاییزه

نصب جرثقیل سقفی فاز 2 فوالدسازی
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تجلیل از صادرکنندگان منونه استان هرمزگان

بازدید مهندس سعید کیا از آبشیرین کن و دیگر پروژه ها و کارخانجات انعقاد تفاهم نامه با سفیر فیلیپین در ایران

جلسه کمیته نظام پیشنهادات

جلسه افتتاحیه ممیزی استاندارد

EFQM جلسه جمع بندی

جلسه معارفه مشاور سیستم های یکپارچه 

اهدای خون توسط همکاران رشکت جلسه شورای مدیران، رئوسا و رسپرستان

عزاداری اربعین حسینی در رشکت

بازدید مهندس عظیمی، مدیرکل دفرت صنایع معدنی و فلزی وزارت صنعت؛ معدن و تجارت

گزارش تصویری پاییزه

بازدید مهندس اتابک از پروژه ها و کارخانجات رشکت نشست خربی رییس هیات مدیره با اصحاب رسانه
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ــاه وحشــتناک.  ــل همیشــه کوت ــود و مث ــد ب ــر ب خب
ــه 7/2 ریشــتری در غــرب کشــور. ســریع  وقــوع زلزل
ــکاس  ــه انع ــد ب ــی کنن ــروع م ــا ش ــانه ه ــام رس تم
ــی  ــت. خراب ــده نیس ــحال کنن ــا خوش ــار. خبره اخب
منــازل روســتایی و مــرگ صدهــا نفــر از مــردم عزیــز 
کشــورمان خاطــره زلزلــه هــای چنــد دهــه اخیــر را 
در ذهــن زنــده مــی کنــد. زلزلــه بــم، زلزلــه ورزقــان، 
زلزلــه رودبــار. خاطــرات تلخــی را یکــی یکــی بــه یــاد 
مــی آورد کــه اشــک آدمــی را در مــی آورد. بــرای مــن 
کــه تجربــه تلــخ دیــدن زلزلــه بــم را داشــته ام تمامی 
تصاویــر یکــی یکــی از جلــوی چشــم هایــم عبــور می 
کنــد اشــتراک تمامــی زلزلــه هــای چنــد دهــه اخیــر 
همزمانــی بــا فصــل سرماســت کــه دشــواری، ســختی 
و مصیبــت زلزلــه زگان را دو چنــدان مــی کنــد و غــم 

مــردم را صــد برابــر.
فــردا صبــح در شــرکت تمــام حرفهــا از زلزلــه اســت 
ــد  ــم و عکــس ارســال میکنن ــرای هــم فیل و همــه ب
و از افزایــش کشــته شــدگان میگوینــد. پیــام هاســت 
کــه یکــی یکــی بــه رســانه  ها ســرازیر میشــود ولــی 
فضــای مذاکــرات درون شــرکت تنهــا بــه ســمت دادن 
پیــام نیســت. حــرف، حــرف کمــک کــردن و اجــرای 
مســئولیت هــای اجتماعــی اســت. از حــوزه مدیریــت 
مــن را خواســتند. شــب قبــل مدیــر عامــل و هیــات 
مدیــره تصمیــم را گرفتــه بودنــد، ارســال اقــام 
غیرنقــدی بــه ســرپل ذهــاب نقطــه ای کــه بیشــترین 
ــه ای از کار را  ــس گوش ــود. هرک ــده ب ــارت را دی خس
گرفــت. قــرار بــر خریــد 400 تختــه پتــو، 400 چــادر 
مســافرتی و دو هــزار بســته آب معدنــی شــد. مــن و 
همــکارم نیــز حرکــت کردیــم بــه ســمت شــهر و یکی 
ــر  ــام ذک ــد اق ــر خری ــز پیگی ــکاران نی ــر از هم دیگ
شــده و یکــی از همــکاران فــروش نیــز پیگیــر پیــدا 

کــردن کامیــون بــرای حمــل بارهــا.
ــو شــروع شــد، بچــه هــای  ــری پت ســاعت 14 بارگی
ــار و  ــمارش ب ــرای ش ــد ب ــم آمدن ــی ه ــط عموم رواب

ــری. ــردن در بارگی ــک ک کم
400 تختــه پتــو بســته بنــدی و بارگیــری شــد، امــا 
هــرکاری کردیــم بیشــتر از 150 عــدد چــادر در بــازار 
پیــدا نشــد انــگار حکمتــی بــود کــه 400 پتــو را بــه 
900 پتــو افزایــش دادیــم و بارگیــری تکمیــل شــد. با 
هــال احمــر و نماینــدگان آن نیــز چندیــن مرحلــه 
مذاکــره شــد و تاییدهــا را دادنــد کــه پتــو و چــادر و 

آب کاالهــای مناســبی هســتند.
ســاعت 7 شــب کــه کامیــون هــا حرکــت 
ــا ســواری  ــز ب ــد مــن و همــکارم نی کردن
ــاعت 8  ــم. س ــا راه افتادی ــال آنه ــه دنب ب
راننــده ای کــه کامیونــش حامــل پتــو و 
چــادر بــود، زنــگ زد کــه ایســت بازرســی 
جلــوی تــردد کامیــون را گرفتــه مــا که 

ــم  ــتیم و رفتی ــم برگش ــر بودی جلوت

ــه  ــم ک ــت کردی ــی صحب ــت بازرس ــده ایس ــا فرمان ب
اجــازه بدهنــد کامیــون ادامــه راه بدهــد تــا همــکاران 
نامه هــای هــال احمــر و اســتانداری هرمــزگان را بــه 
مــا برســانند، قــرار شــد تــا رســیدن نامــه هــای الزم 
ــم. کامیــون هــا حرکــت  مــن و همــکارم آنجــا بمانی
کردنــد و همــکاران در بندرعبــاس نیــز پیگیــر صدور و 

رســاندن نامــه هــا بــه دســت مــا شــدند.
ــا نماینــدگان هــال  علیرغــم تمــاس هــای تلفنــی ب
احمــر طــی ایــن مــدت کســی حرفــی از نامــه و مجوز 
تــردد بــه مــا نــزده بــود و ایــن کمــی آدم را ناراحــت 
مــی کــرد. کامیــون حرکــت کــرد به ســمت ســیرجان  
ــم. 3  ــه ماندی ــا ســاعت 12 شــب منتظــر نام ــا ت و م
ســاعت انتظــار بــرای نامــه در محوطه ایســت بازرســی 
بــه پیــاده روی گذشــت تــا دوســتان بــا نامــه رســیدند 
ــت  ــر حــوزه مدیری ــا مدی ــم. ب ــا حرکــت کردی و م
جهــان فــوالد ســیرجان هــم هماهنــگ 
کردیــم کــه شــب در مهمانســرای جهــان 
فــوالد بخوابیــم. ســاعت 3/5 شــب بــه 
مهمانســرا رســیدیم و خوابیدیــم و 
صبــح اول وقــت حرکــت کردیــم 
ــون  ــزد. کامی ــتان ی ــمت اس ــه س ب
هــا جلــوی مــا بودنــد و بایــد 
شــده  هرطــور 

ــا را  ــه ه ــا نام ــاندیم ت ــی رس ــا م ــه آنه ــان را ب خودم
بــه آنهــا تحویــل دهیــم. مســیر نیمــه کویــری همــراه 
شــده بــود بــا تنظیــم پیــام هــای رکــورد هــای جدیــد 
شــرکت. مــن مــی گفتــم و همــکارم بــا موبایــل تایــپ 
مــی کــرد و ســرعت ماشــین هــم در ایــن گیــر و دار 
بــاال مــی رفــت و نتیجــه اش چیــزی جــز یــک جریمه 
رانندگــی نبــود. هرچــه بــود قبــل از ایســت بازرســی 
ــید و  ــا رس ــه دســت راننده ــا ب ــه ه ــزد نام ــز ی مهری
خیالمــان از ایــن بابــت آســوده شــد. نزدیکی هــای قم 
شــروع کردیــم بــه تمــاس گرفتــن بــا نماینــده هــال 
احمــر کــه شــماره آن را مدیــران هــال احمــر اســتان 
بــه مــا داده بودنــد، امــا کســی جــواب نــداد. بــه هــال 
احمــر اســتان مجــدد زنــگ زدیــم و گفتیــم حداقــل 
12 ســاعت دیگــر بــه اســتان کرمانشــاه میرســیم، امــا 
کســی جــواب تلفــن نمیدهــد کــه هماهنــگ کنیــم. 
شــماره دیگــری گرفتیــم کــه بــا اولیــن تمــاس جواب 
ــان  ــه هم ــد ب ــت بای ــرباال. گف ــی س ــا را داد. جواب م
ــا جــواب بدهــد و راحــت  ــی ت ــگ بزن ــی زن خــط اول
در جــواب اینکــه خیلــی زنــگ زده ایــم گفــت: »مــن 
ــگار خســتگی  ــان اســت«. ان ــم مشــکل خودت نمیدان
ایــن یکــی دو روزه پــر اســترس روابــط را هــم دچــار 
ســختی هایــی کــرده بــود. بــه همــکارم گفتــم: »چکار 
کنیــم؟« همــکارم فکــری کــرد و گفــت: درســت مــی 

شــود نگــران نبــاش. نتیجــه ایــن شــد کــه یــک گــروه 
مردمــی را در کرمانشــاه پیــدا کردیــم کــه قرار شــد در 
حمــل و رســاندن محمولــه بــه مــردم نیازمنــد ســرپل 
ــب  ــک ش ــاعت ی ــد. س ــک کنن ــا کم ــه م ــاب ب ذه
ــی  ــروه مردم ــت آن گ ــاه. سرپرس ــیدیم کرمانش رس
گفــت بچــه هــای مــا بعــد از 48 ســاعت امشــب تــازه 
بــرای جمــع آوری مجــدد اقــام و اســتراحت برگشــته 
انــد کرمانشــاه و امــکان اینکــه شــبانه حرکــت کنیــم 
وجــود نــدارد. هرچــه بــود خســتگی راه ما و خســتگی 
2روز فعالیــت دوســتان جایــی بــرای اصــرار نگذاشــت.

شــب را در کرمانشــاه خوابیدیــم و صبــح آدرس 
دوســتان را گرفتیــم و رفتیــم آنجــا. تعدادشــان زیــاد 
بــود و درحــال بســته بنــدی اقــام و بــرش و قســمت 
ــر  ــواده 6 مت ــرای هرخان ــد. ب ــتیک بودن ــردن پاس ک
پاســتیک. هــوای سردکوهســتانی کرمانشــاه چقــدر 
ــود. ایــن  ــا ارزش کــرده ب ایــن 6 متــر پاســتیک را ب
6 متــر پاســتیک چقــدر در ایــن شــرایط مــی توانــد 
ــالمندان را از  ــودکان و س ــان، ک ارزشــمند باشــد و زن
ــواب  ــت کشــیدم از خ ــد. خجال ــرما محافظــت کن س
راحتــی کــه دیشــب در گرمــای زیــر پتــو کــرده بــودم. 
مــردم ُکــرد مــردم غیــور و گرمــی هســتند، مــا را بــه 
گرمــی پذیرفتنــد و قــرار شــد چــون از مســیر ســرپل 
ــد، از  ــی دادن ــردد نم ــوز ت ــاه مج ــه کرمانش ــاب ب ذه

سفرنامه ارسال کمک های شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به زلزله زدگان غرب کشور؛

زمین که بلرزد از گل به گل ایران
غیرت می جوشد

مسئولیت های اجتامعی
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انا لله وانا الیه راجعون
وقــوع حادثــه غــم بــار زلزلــه در غــرب کشــور و درگذشــت جمعــی 

از هموطنــان عزیــز را بــه ملــت رشیــف و بویــژه خانــواده هــای 

ــرای  ــال ب ــد متع ــت زده تســلیت عــرض منــوده و از خداون مصیب

بازمانــدگان صــرب جزیــل و بــرای مجروحــان شــفای عاجــل طلــب 

مــی مناییم.ملــت غیــور ایــران اســالمی همــواره نشــان داده اســت 

در متامــی فــراز و نشــیب هــای تاریخــی و بالیــای طبیعــی همــدل و 

متحــد بــوده و از هــر امتحانــی رسبلنــد بیــرون مــی آیــد.
علی دهاقین، مدیرعامل

مسئولیت های اجتامعی

مســیر کوهســتانی برویــم و خودشــان قبــول کردنــد کــه بــه جــای کامیون 
هــای مــا کــه نمیتوانســتند مســیر کوهســتانی را طــی کننــد وانت نیســان 

و کامیونــت فراهــم کننــد.
ــا و  ــت ه ــه وان ــم ب ــرده بودی ــاره ک ــا اج ــه م ــی ک ــا را از کامیونهای باره
کامیونــت ایســوزو جــا بــه جــا کردنــد و بــه راســتی کــه ایــن ُکردهــا چــه 
قــدرت بدنــی داشــتند. در کمتــر ازچنــد ســاعت ایــن اتفــاق افتــاد و مــا 
ســاعت یــک بعــد از ظهــر از یــک مســیر فرعــی و کوهســتانی راهــی مراکز 

ــه زده شــدیم . زلزل
همــه کاره گــروه پیرمــردی بــا ســیبل هــای پــر پشــت و ســفید بــود کــه 
حرفــش بــرای کل گــروه مردمــی حجــت بــود و حســابی هــم هــوای مــا را 
داشــت. در کل مســیر مــا را اســکورت کردنــد تــا رســیدیم بــه روســتاهای 
شــهر داالهــو کــه کــودکان ســرزمین مــادری مــان چشــم انتظــار بودنــد. 
اکیــپ مــردان غیرتمنــد کرمانشــاه خیلــی اهل حســاب و کتــاب بودنــد. در 
هــر آبــادی پیرمــرد ســبیل ســفید بــا یــک ســواری ورود مــی کــرد و ســراغ 
بــزرگ روســتا را مــی گرفــت و پــس از کســب آمــار نیازمنــدی بــه تعــداد 
ــود، پتــو و چــادر و آب معدنــی تحویــل  ــادی داده ب آمــاری کــه بــزرگ آب
مــی داد، البتــه خودشــان هــم از کرمانشــاه دارو و غــذای کنســروی آورده 
ــد تمامــی بنرهایــی کــه  ــا مــا آمــده بودن ــد و چــون در ایــن ســفر ب بودن
ــدون هیــچ حــرف و گفتــی  ــد را ب روی خودروهایشــان نصــب کــرده بودن

بــاز کــرده بودنــد. 
بــه روســتاهای ســرپل ذهــاب نزدیــک شــدیم و توزیــع اقــام بــه همــان 

روش انجــام مــی شــد. در روســتایی کــه بچه هــا 
داشــتند اقــام را توزیــع مــی کردنــد دختــر 15ســاله ای 
ــاله ای را  ــه س ــودک س ــت ک ــه دس ــد ک ــک ش نزدی
ــود و دختــرک  بدســت داشــت. کــودک ســرماخورده ب
تقاضــای دارو داشــت. تــوی ماشــین کمــی دارو بــود آن 
ــت  ــت و گف ــرک دارو را گرف ــرک دادم. دخت ــه دخت را ب
پــدر و مــادرم مــرده! آن لحظــه انــگار آســمان چســبیده 
بــود بــه کــف زمیــن. بــه جــز کمــک هــای اقــام، انــگار 
یکــی مــی خواســت کــه روح ایــن مــردم روســتایی را از 
زیــر آوار تالمــات روحــی بیــرون بکشــد. آن یکــی هرکی 
بــود مــن ضعیــف نبــودم. مــن فقــط کارمنــدی ناچیــز 
ــرای رســاندن کمــک  ــودم ب ــور شــده ب ــه مام ــودم ک ب

هــای شــرکت همیــن و بــس. مــن و شــاید شــما و شــاید هرکــس دیگــری 
بــا کــدام جملــه مــی توانیــم دردهــای یــک دختــر و کــودک ســه ســاله 
ــم.  ــان کنی ــش درم ــت دادن والدین ــم از دس ــه در غ ــی غریبان را در تنهای
ــگار در آن بحبوحــه شــلوغی  ــردم. ان ــرک فکــر ک ــه دخت ــه جمل ــا ب روزه

زلزلــه کســی فرصــت عرض تســلیت نداشــت، انــگاری دخترک میخواســت 
از والدیــن اش بگویــد امــا آمــاج مصیبــت هــا گویــی مجالــی بــرای صاحبان 
عــزا نگذاشــته بــود. اینجاســت کــه آدم در برابــر حقــارت خــودش تســلیم 
مــی شــود. مــا بایــد مــی رفتیــم بــه روســتاهای بعــدی و دختــرک را بــا 
درد بــی کســی و فقــدان پــدر و مــادرش رهــا مــی کردیــم. روســتاها یکــی 
پــس از دیگــری خبــر از وخامــت اوضــاع مــی داد، هرچــه بــه ســرپل ذهاب 
نزدیــک تــر مــی شــدیم ســقف خانــه هــا محکــم تــر زمیــن را در آغــوش 
گرفتــه بودنــد و چــه بســا کــه میــان آغــوش زمیــن و ســقف منــزل هــا چه 

عزیزهــا کــه رخــت ســفر بــه آن دنیــا را نبســته بودنــد.
بچــه هــای کرمانشــاه فقــط طبــق آمــار بــزرگ هرآبادی 

ــرای  ــی داشــتند ب ــد و حــرص عجیب ــام میدادن اق
ــن  ــدی و ای ــتاهای بع ــه روس ــام ب ــاندن اق رس
باعــث شــده بــود برخــی بــه هــر دلیلــی بیاینــد 
و طلــب پتــو کننــد. گفتــم پتــو، انــگار جــواب 
تکلیــف حکمــت نبــودن چــادر در بندرعبــاس، 
اینجــا درکرمانشــاه مشــخص شــد پتو بیشــتر 

از چــادر نیــاز بــود.
روســتای بعــدی ازدحــام مــردان بــرای گرفتن 
چــادر و پتــو جایــی بــرای زنــان و دختــران 
بــی ســرپناه و شــاید بــی سرپرســت نمــی 
گذاشــت کــه از بلنــدای وانــت هــا چیــزی 

بگیرنــد. گوشــه ای ایســتاده بــودم کــه بــاز 
دختــری 10 ســاله آمــد و گفــت آقــا بگــو 
بــه مــن پتــو و چــادر بدهنــد گفتــم: خوب 
ــرو بگیــر. گفــت مــن چــه جــوری بیــن  ب

آن همــه مــرد بــروم. انــگار در ایــن ســفر خجالــت قصــد نداشــت، دســت 
از ســرم بــردارد. رفتــم و هرآنچــه را مــی خواســت گرفتــم و تحویلــش دادم 
ــود  ــگار تمــام خواســته اش همیــن ب پتــو را کــه گرفــت ســریع رفــت، ان

اینقــدر خوشــحال شــد کــه بــی هیــچ حرفــی رفــت.
ــا  ــرف کیلومتره ــر ط ــیرین ه ــر ش ــاب و قص ــرپل ذه ــن س ــی بی دوراه
ــد،  ــکان بده ــاه را ت ــه کرمانش ــتر از اینک ــه بیش ــن زلزل ــود، ای ــک ب ترافی
غیــرت و نــوع دوســتی ایرانیــان را تــکان داده بــود، از هرجایــی کــه فکــرش 
ــود کمــک هــای  ــد. هرچــه ب ــا همــه طــور کمــک آمــده بودن را کنیــد ب
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در روســتاهای شهرســتان هــای داالهو، 
ــرد  ــان پیرم ــت هم ــه مدیری ــیرین ب ــاب و قصــر ش ــرپل ذه س
ُکــرد ســبیل ســفید توزیــع شــد و وقــت برگشــت مــا شــد. 
خداحافظــی کردیــم کــه برویــم، امــا مگــر غیــرت کردهــا 
ــاه  ــای کرمانش ــه ه ــرود. بچ ــان ب ــی داد مهم ــازه م اج
اصــرار روی اصــرار کــه شــب برویــم کرمانشــاه 
اســتراحت کنیــم؛ امــا ایــن بــار مقصــد مــا بندرعباس 
بــود نــه کرمانشــاه. بــه ســختی خداحافظــی و قصــد 
بندرعبــاس کردیــم. مــا، یعنــی مــن و 
همــکارم ســفیران مهربانــی شــرکت 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش بودیم 
کــه کارمــان را کــرده بودیــم و 
ــود  راهــی جــز بازگشــت نب
امــا ســفر طوالنــی بــود تــا 
ــاس  ــگار بندرعب ــدر و ان بن
خــود بــاز حکایتــی داشــت 
ــت  ــا. در راه بازگش ــر م منتظ
بــاز بــه لطــف جهــان فــوالد 
در  را  شــب  ســیرجان 
ــه  ــم ک ــرا گذراندی مهمانس
بــاز خبــر تلــخ دیگــری آمــد 
ــان  ــی م ــکار گرام درگذشــت هم
ــز  ــن نی ــب« و ای ــوذن نس ــن م »امی
ــرد.  ــدان ک ــت را دوچن ــرعت برگش س
فــردا بــاز عــزا بــود شــهادت امــام رضــا 
)ع( و مراســم تشــییع امیــن موذن نســب 
و چنــد روز بعــد باخــره ایــن مــاه صفــر 

ــا تمــام تلخــی هایــش تمــام شــد. ب



30

 خبرنامه داخلی  زمستان  1396 شماره سوم  سال یکم  

WWW.SKSCO.IR
T.ME/SKSONLINE

درفوالدکاوه جنوب کیش  نگاهی به فرآیند تولیدآب صنعتی
محمود شهریاری مقدم

رئیس بهره برداری واحد آبشیرین کن

: ) INTAKE( واحد برداشت آب از دریا
ــا  ــا، آب برداشــت شــده و ب ــدا توســط دو دســتگاه پمــپ از دری ابت
  GRV دبــی 1200 متــر مکعــب در ســاعت بــا لولــه هایــی ازجنــس
بــه ســایز 40  اینــچ بــه ســمت واحــد پیــش تصفیــه پمپــاژ مــی 

گــردد.
واحد پیش تصفیه:

بکارگیــری پیــش تصفیه مناســب در تاسیســات شــیرین ســازی آب 
ــه روش اســمز معکــوس درافزایــش طــول عمــر، کارکــرد بهینــه  ب
تجهیــزات، کیفیــت و کمیــت آب تولیــدی تاثیــر گــذار اســت. هدف 
اصلــی یــک سیســتم پیــش تصفیــه مناســب، کاهــش عوامــل ایجاد 
ــدی و  ــر ذرات کلویی ــام ورودی نظی ــی در آب خ ــده ی گرفتگ کنن
ذرات معلــق و همچنیــن جلوگیــری از ایجــاد رســوبهای شــیمیایی 
و بیولوژیکــی جهــت دســتیابی بــه شــرایط پایــدار و طوالنــی مــدت 
اســتفاده از ممبرانهــای اســمز معکــوس میباشــد و اســاس انتخــاب 
سیســتم پیــش تصفیــه مناســب جهــت دســتیابی بــه این هــدف دو 
فاکتــور شــاخص اندازهگیــری ســیلت)SDI( و کــدورت می باشــند.

ــه مخــزن  ــل از ورود آب ب ــوالد کاوه قب ــن ف در واحــد آبشــیرین ک
ــوع مــاده شــیمیایی تزریــق مــی گــردد: پیــش تصفیــه ســه ن

1. اســید ســولفوریک: اســید کاهــش دهنــده PH آب ورودی اســت 
کــه بــه آب دریــا  تزریق می شود کــه پیــش تصفیــه عملکــرد بهتری 

در PH هــای پاییــن تــر دارد  .
2. آب ژاول: تزریــق آب ژاول درآب خــام ورودی ،از رشــد اجتماعــات 
بیولوژیکــی وباکتــری در تمامــی بخــش هــای پیــش تصفیــه 

ــد. ــری مــی کن جلوگی
3. کلــرو فریک)منعقــد کننــده( :منعقدکننــد هــا در بهبــود فرآینــد 
ــا  ــر و ب ــادوام ت ــم و ب ــکیل ذرات محک ــق   و تش ــواد معل ــاد م انعق

قابلیــت تــه نشــینی یــا شــناور ســازی بیشــتر در فرایند تصفیــه آب 
بــه کار میرونــد.

ــه DAF  اســتفاده شــده  ــش تصفی ــن واحــد ازسیســتم  پی در ای
اســت کــه روش شناورســازی مــواد معلــق  بــه کمــک هوای فشــرده 
ــه  ــد ک ــه آب میباش ــازی در تصفی ــای زالل س ــی از فرآینده ، یک
ــی  ــت حــذف ذرات  و مشــتقات نفت ــه عل باعــث زالل شــدن آب ب
ماننــد ذرات روغــن، گریــس و ذرات کلوئیــدی اســت. در ایــن روش 
ــه مخــزن حــاوی پســاب  ــر اســاس تزریــق هــوای فشــرده ب کــه ب
میباشــد، حبابهــای ریــز آزاد شــده بــه ذرات معلق موجود در پســاب 
 DAF ــازی ذرات در ســطح مخــزن ــناور س ــث ش چســبیده و باع
شــده کــه پــس از آن تــوده شــناور توســط اســکرابر جمــع آوری و 
بــه قســمت جمــع آوری لجــن هدایــت مــی شــود. یکــی از مزایــای 
مهــم ایــن پکیــج هــا، حــذف ذرات کلوییــدی ســبک ماننــد لجــن 
کــه امــکان تــه نشــینی آن در فرآینــد هــای معمــول وجــود نــدارد، 

مــی باشــد.
ــع آوری و  ــور، جم ــزن آب ش ــمت DAF آب در مخ ــس از قس پ
ــی باشــند  ــوازی  م ــه بصــورت م ســپس از 4 دســتگاه MMF ک
عبــور میکنــد، آب  بــا دبــی 280-300 مترمکعب در ســاعت و فشــار 
bar 3 در هرکــدام جریــان دارد، در ایــن قســمت ذرات نامحلول آب 

تــا 100 میکــرون گرفتــه مــی شــود.
)سیســتم MMF: ایــن سیســتم هــا از مخزنهــای تحــت فشــار کــه  
چنــد الیــه شــن و آنتراســیت در داخــل آنهــا قرار دارد ســاخته شــده 
کــه چهــار الیــه شــن بــه همــراه یــک الیــه آنتراســیت عمومــا ایــن 
فیلترهــا را تشــکیل مــی دهنــد.. الیــه های شــنی نیــز ذرات درشــت 

را حــذف مــی کننــد.(
بعــد از اتمــام ایــن مرحلــه آب خروجــی وارد قســمت کارتریــج فیلتر 

مــی شــود . 
)فیلترکارتریــج)Cartridge Filter(: ایــن واحــد مشــتمل بــر دو  
دســتگاه هوزینــگ فیلترکارتریــج اســت کــه در هرکــدام تعــداد 26 

عــدد فیلتــر کارتریــج 40 اینــج قــرار دارد.وظیفــه ایــن واحــد حــذف 
ذرات تــا انــدازه5 میکــرون میباشــد.

اســتفاده از فیلتــر کارتریــج در اخریــن بخــش سیســتم پیش تصفیه
RO،وقبــل از ورود اب خــوراک سیســتم RO بــه پمپهــای فشــار 
بــاال توصیــه میشــود.تقریبا همــه سیســتمهای RO نوعــی فیلتــر 
ــه آب وارد  ــن مرحل ــد از ای ــود دارند.بع ــت خ ــاال دس ــج در ب کارتری

مرحلــه تصفیــه و شــیرین ســازی مــی گــردد.
واحد تصفیه آب :

بعــد از کاهــش امــاح معلــق و عبــور از هوزینــگ هــای کارتریــج 
ــا  فیلیتــر آب وارد قســمت شــیرین ســازی وبهینــه کــردن آب دری
ــر از  ــن ام ــت ای ــه جه ــردد ک ــی گ ــت م ــتفاده در صنع ــت اس جه

ــردد. ــی گ سیســتم اســمز معکــوس )RO(اســتفاده م
 سیســتمهای اســمز معکــوس جهــت شــیرین ســازی آب مشــتمل 

بــر قســمتهای ذیــل مــی باشــند:
1. پرشــر وســل هــا کــه هــر کــدام 7 عــدد ممبــران در خــود جــا 

مــی دهــد.
2. پمــپ هــای فشــار قــوی کــه وظیفــه بــاال بــردن فشــار بــرای این 

امــر را ممکــن می ســازد.
3. سیســتم انــرژی ریــکاوری که بــا اســتفاده از فشــار آب خروجی  و 

کــم کــردن مصــرف بــرق به ایــن امــر کمــک میکنند.
ــتند  ــده ای هس ــری رول ش ــای پلیم ــه ه ــا: صفح ــران ه 4. ممب
کــه آب بــا فشــار بــاال  از داخــل آنهــا عبــور و اجــازه عبــور مقــدار 
ــاح  ــورت ام ــن ص ــه بدی ــی دهندک ــود را م ــاح از خ ــخص ام مش
محلــول آب، کاهــش و آب بــه قســمت شــیرین )کــم امــاح( و شــور 
) پــر از امــاح ( تقســیم و از اســکید خــارج مــی گــردد  و در  مخــزن 
آب شــیرین)2500 مترمکعــب( ذخیــره مــی گــردد. ســپس توســط 
 inch 32 ،GRP پمــپ ارســال آب از مخــزن آب تولیــدی بــا الیــن
بــه ســمت واحدهــای فــوالد ســازی و تولیــد آهن اســفنجی  ارســال 

میگــردد و در مخــزن TK63-1 ذخیــره مــی شــود.

فـــــرآینــــد تـــــــولیـد
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موسی عزیز
مدیر بهره برداری واحد اکسیژن

اکســیژن یکــی از عناصــر شــیمیایی در جــدول 
تناوبــی اســت کــه نمــاد آن O و عــدد اتمی آن 
8 اســت. اکســیژن یــک عنصر زیســتی بــوده و 
ــی باشــد و از نظــر  ــی آن O2 م ــاد مولکول نم
دینامیکــی ناپایــدار اســت و نقطــه جــوش آن  
182.9-  )منفــی( مــی باشــد و %21 از هــوا را 
تشــکیل مــی دهــد، رنــگ آن آبــی روشــن و به 
دو صــورت مایــع و گاز قابــل تولیــد و اســتفاده 
ــه  مــی باشــد و جــزء نیازهــای اساســی و اولی
ــه  ــه طوریک ــد ب ــی باش ــکی م ــت و پزش صنع
ــم در  ــی عظی ــر تحول ــن عنص ــش ای ــا پیدای ب

صنعــت بــه وجــود آمــده اســت .
واحد تولید گازهای صنعتی

ــدت  ــد م ــن واحــد در راســتای اهــداف بلن  ای
ــد  ــا تولی ــدازی و ب ــع راه ان ــی مجتم خودکفای
روزانــه  180 هــزار )مترمکعــب( گاز 
اکســیژن )معــادل 200 تــن در روز( بــا گریــد 
4 )99.99( و نیتــروژن بــا تولیــد  3300  
ــد 5 )99.999( و  ــا گری ــب( ب ــال مترمکع )نرم
همچنیــن آرگــون   6هــزار  نرمــال 
مترمکعــب )10 تــن روزانــه( بــا گریــد 5 
ــر  ــه تنهــا نیــاز داخلــی خــود را ب )99.999( ن
ــاز  ــد نی ــی توان ــه م ــت بلک ــرده اس ــرف ک ط
شــرکت هــای همجــوار را متعالــی ســازد. ایــن 
ــودن پتانســیل بســیار قــوی و  ــا دارا ب واحــد ب
ــد  ــزات تولی ــن و نصــب تجهی ــن تامی همچنی
گازهــا از بهتریــن برنــد هــای روز دنیــا در مدت 
ــث  ــاال باع ــره وری ب ــر به ــاوه ب ــم ع ــان ک زم
ــاال ســری  ــای ب ــه ه کاهــش چشــمگیر هزین

گردیــده  شــرکت 
ــه  ــر ب ــت و منج اس

قطــع وابســتگی شــرکت بــه بازارهــای داخلــی 
ــت.  ــده اس ــی گردی و خارج

مزایــای و مــوارد اســتفاده گازهــای 
ــی  صنعت

از گازهــای  اکســیژن، نیتــروژن و آرگــون 
ضــروری بــرای فرایند 
ــازی خصوصاً  فوالدس
تولیــد فوالدهــای بــا 
ــی  ــاال م ــت ب کیفی
طــور  بــه  باشــد 
مثــال اســتفاده از 
ــوره  ــیژن در ک اکس
هــم  ذوب  هــای 
ــز  ــم آنالی ــه تنظی ب
ــر  ــیمیایی در اث ش
واکنــش اکســیژن 
ــم  ــن و ه ــا کرب ب
افزایــش  بــا 
دمــای مــذاب، بــه 
کاهــش هزینــه 
بــرق و همچنیــن 
زمــان  کاهــش 
گیــری  ذوب 
مــی  کمــک 

ــد. کن
از  همچنیــن 
ی  هــا د بر ر کا
ن  ژ و نیتــر
آرگــون،  و 
ن  کســیژ ا
در  زدایــی 
قســمت هــای 

مختلــف 

ترکیــب  و  دمــا  کــردن  وهمگــن  پاتیــل 
ــح  ــه توضی ــی باشــد الزم ب ــیمیایی ذوب م ش
ــه  ــتفاده از گاز O2 در کارخان ــه اس ــت ک اس
هــای ذوب هزینــه انــرژی الکتریکــی را کاهش 
ــش  ــطه دم ــه واس ــه ب ــه طوریک ــد ب ــی ده م
ــیژن  ــب گاز اکس ــر مکع ــال مت ــر نرم ه
در یــک ســاعت بــه طــور متوســط  
مصرفــی  بــرق  از   1.4  
کارخانــه صرفــه جویــی مــی شــود 
)میانگیــن انــرژی مــورد نیــاز بــرای 
ــیژن  ــب اکس ــال مترمکع ــد هرنرم تولی
می باشــد(   0.464  

فرایند تولید:
از  اســتفاده  بــا  کارخانــه  ایــن 
ــانتریفیوژ  ــوژی کمپرســورهای س تکنول
را  محیــط  هــوای   )Samsung(
دریافــت و بــه صــورت فشــرده وارد 
کنــد  مــی   Precooling سیســتم 
بــا عبــور از ایــن سیســتم هــوای 
خروجــی کمپرســور بــه دمــای محیــط 
ــا  ــا ی ــتقیم وارد درایره ــیده و مس رس
ایــن  در  و  شــده   )purification(
مرحلــه تمــام هیدروکربــن هــا و ذرات 
ــذب  ــوا ج ــود در ه ــی و موج ناخالص
شــده و خروجــی آن را هــوای خالــص 
و بــدون رطوبــت تشــکیل مــی دهــد 
از ایــن مرحلــه بــه بعــد هــوای تمیــز 
وارد توربواکســپندر گردیــده بــه طوری 
ــوای  ــم ه ــی ک ــدت خیل ــه در م ک
ــه منفــی 180 درجــه  تولیــد شــده ب
افــت کــرده و فشــار آن بــه یک/دهــم 
کاهــش مــی یابــد و در اثــر ایــن افــت 
فشــار و دمــا گازهــای مــورد نظــر بــه 

ــه واکنــش  ــی رســیده و شــروع ب نقطــه بحران
 Cold ــه ــدن ب ــس از وارد ش ــد و پ ــی نمای م
box  توســط ســتون هــای غربالــی بــه ترتیب 
اکســیژن و نیتــروژن در دمــای منفــی 182.9 و 
نیتــروژن در دمــای منفــی 196 تولیــد و قابــل 
ــمت  ــن قس ــوند. در ای ــی ش ــرداری م ــره ب به
ــورت  ــه ص ــده ب ــرآوری ش ــون ف ــون آرگ چ
ــه  ــازی ب ــص س ــت خال ــوده جه ــص ب ناخال
Column آرگــون توســط دو دســتگاه پمــپ 
ســانتریفیوژ مایــع فرســتاده مــی شــود و پــس 
ــتن از  ــن گذش ــردن و همچنی ــیرکوله ک از س
ســتون هــای تقطیــر مخصــوص، ناخالصــی آن 
کــه اکثــراً اکســیژن بــوده، جــدا شــده و آرگون 
خالــص جهــت ذخیــره و اســتفاده بــه مخــازن 

ــردد. ــی گ ــال م ارس
ــورهای  ــودن کمپرس ــا دارا ب ــرکت ب ــن ش -ای
ــاژ 7500   ــت پمپ ــه ظرفی فشــار باالب
گاز اکســیژن و  2600 گاز نیتــروژن و 
250Nm3/h گاز آرگــون و همچنیــن مخــازن 
بــاالی 500 تــن و تجهیــزات انتقــال خطــوط 
گازی دارای یکــی از ایمــن تریــن سیســتم 
هــای پشــتیبانی کارخانــه هــای فــوالد و احیــا 

ــد. ــی باش )SMP, DRI(  م
ــه  ــازد ک ــی س ــان م ــر نش ــان خاط - در پای
بهــره بــرداری از واحــد گازهــای صنعتــی فــوق 
ــام  ــی انج ــص داخل ــای متخص ــط نیروه توس
گرفتــه و همچنیــن نگهــداری و تعمیــرات 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــازی و ب ــی س ــزات بوم تجهی
ــع  ــای خارجــی در داخــل مجتم تکنســین ه
انجــام مــی گیــرد. بــه طوریکــه در عــرض ســه 
مــاه پــس از راه انــدازی اولیــه توانســته ایــم بــه 
راندمــان صــد درصــدی تولیــد رســیده و در راه 

ــم. ــدم برداری ــی ســازمان ق تعال

 واحد گازهای صنعتی
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

فـــــرآینــــد تـــــــولیـد نگاهی به
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آنفوالنــزا یکــی از عفونتهــای ویروســی دســتگاه تنفــس مــی باشــد 
کــه توســط ویروســی بــه همیــن اســم ایجــاد مــی شــود. ویــروس 

ــزا 3 نــوع دارد: آنفوالن
- ویــروس نــوع A وB : ایــن دو نــوع ویــروس عائم بســیار شــدیدی 
ــزا در جامعــه مــی باشــند و  ــد و مســئول همــه گیــری آنفوالن دارن
ــوع  بعلــت اینکــه مــداوم در حــال تغییــر مــی باشــند هــر ســال ن
جدیــدی از ایــن ویروســها بوجــود آمــده و در سراســر جهــان پخــش 
مــی شــود و باعــث ابتــا افــراد بــه آنفوالنــزا مــی شــوند و دســتگاه 
ــه شناســائی  ــادر ب ــروس، ق ــر وی ــن تغیی ایمنــی هــم بخاطــر همی
ویــروس نشــده و بــدن دوبــاره بــه ایــن بیمــاری مبتــا مــی شــود 
مگــر اینکــه فــرد ســاالنه واکســن آنفوالنــزا را کــه مربــوط بــه گونــه 

هــای همــان ســال اســت را تزریــق کــرده باشــد.
ــل  ــد )مث ــی ده ــف م ــی خفی ــاری خیل ــک بیم ــه ی ــوع C ک - ن
ســرماخوردگی( و یــا گاهــی عفونــت بــا آن بــدون عامــت می باشــد 

و هرگــز باعــث همــه گیــری و اپیدمــی نمــی شــود.
ــه  ــری را ب ــه گی ــه شــدیدترین هم ــاوه براینک ــوع A ع ــروس ن وی
وجــود مــی آورد، عــاوه بــر انســان مــی توانــد حیوانــات را نیــز بیمار 
کنــد ولــی انــواعB وC فقــط باعــث بیمــاری در انســان مــی شــوند.

تعــداد حمــات در کودکان نیز از بزرگســاالن بیشــتر اســت و شــیوع 
بیمــاری بــا آغــاز فصــل ســرما زیــاد شــده و ویــروس در عــرض 2-3 
هفتــه در جامعــه گســترش یافتــه و ســپس باعــث همــه گیــری می 
ــا  ــا گــرم شــدن هــوا بیمــاری ب شــود کــه 3-2 مــاه ادامــه دارد و ب

همــان ســرعتی کــه شــروع شــده بــود پایــان مــی یابــد.
ــه  ــل هزین ــث تحمی ــه دارد باع ــدتی ک ــت ش ــاری بعل ــن بیم ای
هــای زیــاد بــه جامعــه مــی شــود کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه 
مــوارد زیــر اشــاره کــرد: غیبــت دانــش آمــوزان از مدرســه، غیبــت 
کارمنــدان از محــل کار خــود، ابتــا بــه عــوارض شــدید ایــن بیماری 
مثــل ســینه پهلــو و احتیــاج بــه بســتری فــرد و همچنیــن هزینــه 
هــای بیمارســتانی بــه وی واختــال در ســایر فعالیتهــای روزانــه فرد.

عالئم و نشانه ها:
1. عالئم در بزرگساالن: 

ــز  ــم آن نی ــدید، عائ ــزا ش ــف آنفوالن ــوع خفی ــار ن ــما دچ ــر ش اگ
ممکــن اســت شــبیه بــه ســرماخوردگی ســاده باشــد ولــی معمــوالً 

ــر اســت: ــوارد زی ــوده و شــامل م ــن بیمــاری شــدید ب ــم ای عائ
ــرض 24 ســاعت  ــوده ودر ع ــاالی 38/3 درجــه ب ــوالً ب ــب: معم - ت
ایجــاد شــده و بــرای 3 روز ) بیــن یــک تــا پنــج روز( باقــی مــی ماند.

ــود و  ــی ش ــر احســاس م ــام نواحــی س ــوالً در تم ــر درد: معم - س
ــی شــود. ــوی ســر احســاس م ــط در جل ــی فق گاه

- بــدن درد: تمــام قســمتهای بــدن خصوصــاً پاهــا و کمــر دردنــاک 
. هستند

- گلودرد: که حدود4-3 روز ممکن است طول بکشد .
- آبریزش بینی: که گاهی تا یک هفته بطول می انجامد.

و ســایر عائــم مثــل ســرفه خشــک، بــی اشــتهائی، لــرز، خســتگی، 
قرمــزی و التهــاب مخــاط گلــو و بینــی

البتــه بیشــتر بیمــاران در عــرض 2-1 هفتــه از آنفوالنــزا بهبــود پیدا 
مــی کننــد ولــی بعضــی ) خصوصــاً افــراد ســالمند ( ممکــن اســت 
بــرای مــدت طوالنــی احســاس خســتگی را حتی پــی از اینکه ســایر 

عائــم رفــع شــد، داشــته باشــند .
2. عالئم در کودکان:

 در کــودکان تــب باالتــر از بزرگســاالن اســت و معمــوالً بیــن 40/5-
39/4 درجــه مــی باشــد. البتــه در کودکان قبل از مدرســه و نــوزادان 
بعلــت اینکــه عائــم آنفوالنــزا بســیار شــبیه بــه ســایر ویروســهائی 
کــه درگیــری تنفســی مــی دهنــد مــی باشــد، تشــخیص دقیــق 
آنفوالنــزا مشــکل اســت ولــی در هــر صــورت باید ســریعاً به پزشــک 

مراجعــه کــرد.
چه موقع باید بدنبال توصیه های پزشکی بود.

بعلــت اینکــه ایــن بیمــاری، عــوارض خطرنــاک دارد و عائــم آن نیــز 
شــدید اســت، تقریبــاً همیشــه بایــد بــرای درمــان آن بــه پزشــک 
ــاری  ــم بیم ــه عائ ــن ک ــنین پایی ــاً در س ــرد، مخصوص ــه ک مراجع

شــدیدتر مــی باشــد و بیمــار نیــز ضعیــف تــر اســت.
تشخیص:

ــا توجــه  ــاً کلینیکــی اســت و پزشــک ب ــاری عمدت تشــخیص بیم
ــن  ــم بیمــار خــود، ای ــزا در جامعــه و عائ ــه همــه گیــری آنفوالن ب
تشــخیص را مطــرح مــی کنــد ولــی چــون افتــراق عفونــت ویــروس 
آنفوالنــزا از ســایر ویروســهای درگیــر کننده سیســتم تنفس مشــکل 
اســت گاهــی از روشــهای آزمایشــگاهی برای تشــخیص بیمــاری می 
تــوان اســتفاده کــرد مثــاً در آزمایشــگاههای مجهــز مــی تــوان از 
کشــت ویــروس بــرای نمونــه ترشــحات بینــی و حلــق و در جهــت 

تشــخیص نــوع ویــروس اســتفاده کــرد.
عوارض:

ــه  ــد ک ــی باش ــو م ــینه پهل ــزا س ــایع آنفوالن ــوارض ش ــی از ع یک
ــا  ــزا اســت و ی ــروس آنفوالن ــا خــود وی ــو ی ــن ســینه پهل ــل ای عام
یــک باکتــری اســت کــه از ضعیــف شــدن سیســتم ایمنــی توســط 
ویــروس آنفوالنــزا اســتفاده کــرده وارد ریــه شــده و باعــث عفونــت 
باکتریائــی ریــه گشــته اســت. در مــوارد زیــر بایــد بــه ســینه پهلــو 

شــک کــرد:
- بیماری که دچار تنفس سخت و مشکل شده است.

- بیمار دچار درد سینه در نتیجه سرفه بشود.
- همــراه بــا ســرفه خلــط زرد و یــا ســبز رنــگ و یــا خلــط خونــی 

وجــود داشــته باشــد.
از دیگــر عــوارض آنفوالنــزا مــی تــوان بــه ســینوزیت، عفونــت گــوش 
میانــی و التهــاب مجــاری هوائــی )برونشــیت( و التهــاب بافــت میانی 

مغــز )آنسفالیت(اشــاره کرد.
یکــی دیگــر از عــوارض بیمــاری » ســرفه بعــد از عفونت « می باشــد 
کــه معمــوالًً بــدون خلــط بــوده و ممکــن اســت بــرای هفتــه هــا تــا 

ماههــا پــس از رفــع عائــم آنفوالنــزا ادامــه یابــد و آنچنــان شــدید 
باشــد کــه گاهــی هنــگام شــب فــرد را بیــدار کنــد.

ــا  ــی ب ــراه اســت گاه ــم هم ــبه آس ــم ش ــا عائ ــه ب ــرفه ک ــن س ای
درمانهــای ضــد آســم بهبــود مــی یابــد و یــا از شــدت آن کاســته 
مــی شــود. بــه هــر حــال در صــورت ابتــا بــه ایــن عارضــه بایــد بــا 

ــد. پزشــک خــود مشــورت کنی
ــد  در آخــر الزم اســت اشــاره کنیــم کــه بعضــی از مطالعــات جدی
ــروس  ــد وی ــد ض ــای جدی ــتفاده از داروه ــه اس ــد ک ــان داده ان نش
آنفوالنــزا )Oseltamivir( ممکــن اســت در کاهــش عــوارض ثانویه 
بیمــاری آنفوالنــزا مثــل ســینه پهلــو در بزرگســاالن و عفونــت گوش 

در کــودکان 12-1 ســاله موثــر باشــد.
درمان:

پیــش از شــروع ایــن بحــث الزم اســت اشــاره کنیــم گرچــه عائــم 
آنفوالنــزا شــدید اســت ولــی در صــورت عــدم درمــان، اکثــر مــوارد 
ــزء  ــاری ج ــن بیم ــون ای ــد چ ــی یابن ــود م ــی بهب ــس از مدت آن پ
بیماریهــای خــود محــدود شــونده می باشــند ولــی درمــان آن عاوه 
بــر کاهــش دوره بیمــاری و تخفیــف عائــم آن، از عــوارض بیمــاری 

نیــز جلوگیــری مــی کنــد.

استفاده از داروهای ضد ویروس آنفوالنزا:
ایــن داروهــا بشــرطی کــه در 48 ســاعت اول پــس از شــروع بیماری 
مصرفشــان آغــاز شــود، بیشــترین تأثیــر را هــم در کاهــش طــول 
مــدت بیمــاری )حداقــل یکــروز طــول دوره بیمــاری را کاهــش مــی 
ــم در طــول مــدت ابتــا  دهنــد( و همچنیــن کاهــش شــدت عائ
بیمــاری را خواهنــد داشــت و هــر چــه ایــن داروهــا زودتــر شــروع 
شــوند، نتایــج بهتــری را بــرای بیمــار خواهنــد داشــت. از ایــن داروها 

بــه چهــار مــورد زیــر اشــاره مــی کنیــم.
Oseltamivir- Zanamivir-Amantadine-Rimanadine

ــروس  ــوده کــه هــم روی وی ــد ب دو داروی اول جــزء داروهــای جدی
ــه  ــتند، در حالیک ــر هس ــزای B مؤث ــم آنفوالن ــزای A و ه آنفوالن
ــط روی  ــتند فق ــر هس ــی ت ــه قدیم ــارم ک ــوم و چه ــای س داروه
آنفوالنــزای نــوع A مؤثــر هســتند. از بیــن داروهــای فــوق 
Oseltamivir کمتریــن عــوارض گوارشــی را دارد و امــروزه بیش از 

ــود. ــی ش ــخه م ــزا نس ــد آنفوالن ــای ض ــایر داروه س
داروهائــی کــه باعــث کاهــش عائــم و شــکایات بیمــار مــی شــوند. 
مثــل ســرماخوردگی، در آنفوالنــزا نیــز مــی تــوان از داروهــای بــدون 
نســخه بــرای تخفیــف عائــم بیمــاری پــس از شــروع بیمــاری و در 

طــی دوره آن اســتفاده کــرد.
ــرای تــب و درد از اســتامینوفن )آســپرین زیــر 18 ســال ممنــوع  ب
ــرای  اســت بخاطــر احتمــال ایجــاد بیمــاری کبــدی و مغــزی( و ب
احتقــان بینــی، ســرفه و ترشــحات بینــی از ترکیبــات حــاوی ضــد 
ــتامین  ــی هیس ــرص »آنت ــل ق ــتامین مث ــی هیس ــان و آنت احتق

ــرد. ــوان اســتفاده ک ــی ت دکونژســتانت« م
ــول روز و  ــی در ط ــات کاف ــتفاده از مایع ــاال اس ــوارد ب ــر م ــاوه ب ع
تغذیــه مناســب بــرای بهبــود ســریع و جلوگیــری از حالــت کــم آبی 
در بــدن الزم اســت. همچنیــن اســتراحت در بســتر نیــز توصیــه می 

شــود.
پیشگیری:

در مــورد آنفوالنــزا دو نــوع پیشــگیری داریــم 1- واکســنهای آنفوالنزا 
2- پیشــگیری داروئــی آنفوالنزا

واکسنهای آنفوالنزا:
ــرم  ــی ف ــود دارد یک ــزا وج ــرای آنفوالن ــن ب ــوع واکس ــروزه دو ن ام

ــی ــپری بین ــن اس ــری واکس ــی و دیگ تزریق
) Nasal Spray Vaccine( کاً واکســن آنفوالنــزا، بهترین وســیله 
ــق  ــن زمــان تزری ــزا مــی باشــد و بهتری ــرای پیگشــیری از آنفوالن ب
آن از مهــر مــاه تــا نیمــه آبــان اســت. البتــه واکســن در هــر زمانــی 
ــد تزریــق شــود، حتــی وقتــی  ــزا مــی توان در فصــل شــیوع آنفوالن
کــه ویــروس کامــٌا در جامعــه شــما پخــش شــده باشــد. در ضمــن 
شــما ســاالنه بــه تزریــق واکســن نیــاز خواهیــد داشــت بــرای اینکــه 
ــرای  ــوده و ب ــروس مداومــاً در حــال تغییــر خصوصیــات خــود ب وی
ــروس،  ــد وی ــات جدی ــه خصوصی ــه ب ــد توج ــال بای ــر س ــن ه همی

واکســن جدیــد بــرای جلوگیــری از بیمــاری روانــه بــازار گــردد.
ــق  ــزا و دردســر تزری بعلــت همیــن کوتاهــی عمــر واکســن آنفوالن
ســاالنه آن، ایــن واکســن فقــط بــرای کســانیکه در گــروه پــر خطــر 
قــرار گرفتــه و ممکــن اســت دچــار عــوارض وخیمی شــوند اســتفاده 

مــی شــود، ایــن افــراد شــامل:
ادامه در صفحه روبرو

بهداشت و سالمت

آنفوالنـزا
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امــروزه یکــی از مهمتریــن ویژگــی هــای صنایــع مســئولیت پذیــر 
رعایــت اصــول محیــط زیســت اســت. 

اگــر عوامــل چهارگانــه آب، هــوا، خــاک و آلودگــی هــای صوتــی را 
ارکان حفــظ محیــط زیســت اطرافمــان بدانیــم مــی توانــم بــا رصــد 
کــردن میــزان رعایــت و حفــظ ایــن عوامــل بدانیم در حفــظ محیط 
ــوب  ــوالد کاوه جن ــم. شــرکت ف ــان چــه جایگاهــی داری زیســت م
کیــش در راســتای حفــظ محیــط زیســت تــاش هــای بســیاری 
کــرده کــه عمــل کــرد آن را در ایــن چهــار عامــل اساســی در پــی 

مــی آیــد:
ــن  ــق طراحــی 4/ 1 ت آب: مصــرف آب ســایت آهــن ســازی مطاب
بــه مترمکعــب پیــش بینــی شــده اســت کــه بــا توجــه بــه اقدامــات 
موثــر در جهــت صرفــه جویــی در مصــرف آب و کمترین میــزان وارد 
ــه محیــط زیســت ایــن مقــدار در حــال  آمــدن تاثیــرات مخــرب ب

حاضــر 1-0/9تــن بــه مترمکعــب مــی باشــد . 
ــی  ــازی طراح ــن س ــایت آه ــز آب در س ــزان دورری ــن می همچنی
25درصــد مقــدار کل آب ورودی مــی باشــد کــه بــا اقدامــات 
ــوالد کاوه  ــز آب ف ــر دورری ــال حاض ــده در ح ــام ش ــی انج مهندس
میــزان 15درصــد مــی باشــد.  در ســایت فوالدســازی پیــش بینــی 
ــوده کــه در  ــه مترمکعــب ب ــن ب مصــرف آب طبــق طراحــی 3/5 ت

ــد.  ــی باش ــب م ــه مترمکع ــن ب ــر 1/5 – 1/4 ت ــال حاض ح
در مجمــوع بــا توجــه بــه بحران خشکســالی در کشــور و لــزوم صرفه 
جویــی همــه جانبــه در مصــرف آب و کاهــش دورریــز آن ، نیــاز آبی 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه میــزان قابــل توجهــی بهبــود داشــته 
ــث آب  ــادی در مبح ــازی زی ــه س ــراوان و بهین ــی ف ــه جوی و صرف
بــه وقــوع پیوســته اســت . همچنیــن بــا هــدف صیانــت از محیــط 
زیســت، طــرح احــداث فــاز یــک تصفیــه خانــه صنعتــی بــه مرحلــه 
اجــرا درآمــده و در حــال ســاخت می باشــد کــه از خروجــی آن برای 
مصــارف گوناگــون و بــه خصــوص تامیــن آب فضــای ســبز اســتفاده 
خواهــد شــد کــه ایــن مهــم ســهم مصــرف آب ســازمان را نیــز در 

آینــده مجــدداً کاهــش خواهــد داد. 
ــی در مصــرف آب، آب  ــه جوی ــوق جهــت صرف ــوارد ف ــر م عــاوه ب
مصرفــی و آب شــرب تفکیــک گردیــده و محلــی بــرای جمــع آوری 
و ذخیــره آب بــاران یــا ســایر آب هــای مصرفــی رهــا شــده جهــت 

اســتفاده مجــدد احــداث خواهــد شــد.

هــوا//  خروجــی دودکــش هــا و ذرات: خوشــبختانه در تمامــی 
انــدازه گیــری هــای انجــام شــده از خروجــی دودکــش هــا ، فــوالد 
کاوه جنــوب کیــش همــواره در محــدوده اســتاندارد قــرار داشــته و 
فاصلــه بســیار زیــادی تــا مــرز هشــدار دارد . بدیهــی اســت در جهت 
ســالم ســازی هــوای منطقــه غــرب بندرعبــاس و ایجــاد هــوای پاک 
در محــدوده صنعتــی، برنامــه هــا و اقدامات موثــری به انجام رســیده 
اســت . همچنیــن بــه منظــور کاهــش هــر چــه بیشــتر ذرات هــوا ، 
راه انــدازی غبارگیــر محوطــه واحــد آهک ســازی در دســتور کار قرار 

ــت.  گرفته اس
فضــای ســبز: بــا توجــه بــه لــزوم برقــراری کمربندهــای ســبز در 
ســایت هــای صنعتــی بــه جهت ایجــاد هــوای ســالم و جلوگیــری از 
انتشــار آلودگــی هــای صوتــی، فــوالد کاوه جنــوب کیــش مطابــق با 
اســتاندارد ملــی بــه میــزان هشــت و نیــم هکتــار یعنــی 14درصــد 
کل فضــای ســایت هــای صنعتــی، اقــدام بــه ایجــاد و نگهــداری از 
فضــای ســبز نمــوده کــه نقــش بــه ســزایی در حفــظ و حراســت از 
محیــط زیســت ایفــا میکنــد . همچنیــن کاشــت فضــای ســبز دیوار 
بینابینــی ســازمان و فــوالد هرمــزگان جهــت کنتــرل آالینــده هــای 

صــدا و هــوا در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ذخیــره ســازی انــرژی: بــا توجــه بــه پدیــده گرمایــش جهانــی 
ــوب  ــوالد کاوه جن ــی آن ، ف ــده در پ ــد آم ــدد پدی و مشــکات متع
ــه  ــا ب ــی گازه ــای خروج ــه ای دم ــش 555 درج ــا کاه ــش ب کی
ــرژی  ــازی ان ــره س ــی ذخی ــل توجه ــدار قاب ــت ، مق ــط زیس محی
ــن  ــدن زمی ــرم ش ــری از گ ــی در جلوگی ــش مهم ــام داده و نق انج
داشــته اســت . همچنیــن بــه منظــور صرفــه جویــی هرچــه بیشــتر 
انــرژی اقداماتــی از قبیــل تهیــه و تعویــض المپ هــای معمولــی بــه 
ــده و  ــور تنظیم کنن ــر، سنس ــب تایم ــرف ، نص ــای کم مص المپ ه
کنترل کننده هــای نــوری، حرارتــی در موقعیت هــای ویــژه ، دو 
ــد  ــا و نصــب شیشــه های دوجــداره ، خری ــودن پنجره ه جــداره نم
ــه  ــی و ...( ب ــس، کپ ــر، فک ــکنر، چاپگ ــدکاره )اس ــتگاه های چن دس
ــتم  ــرای سیس ــوره و اج ــتگاه های تک منظ ــتفاده از دس ــای اس ج
آبیــاری قطــره ای وجلوگیــری از کاشــت چمــن واســتفاده از گیاهان 
بومــی منطقــه  در توســعه فضــای ســبز در دســتور کار ســازمان قرار 

گرفتــه اســت .
مدیریــت پســماند: قــرارداد مدیریــت پســماند فــوالد کاوه جنوب 
کیــش بــا همــکاری همــه جانبــه واحدهــای ذیربــط منعقــد گردیده 
ــه هــای مصرفــی ســازمان تفکیــک و مدیریــت مــی  و تمامــی زبال
ــایت و  ــطح س ــی در س ــس های ــی باک ــور مولت ــن منظ ــود . بدی ش
بــه تفکیــک رنــگ و دارای برچســب قــرار داده شــده کــه پرســنل 
هــم ســهم مهمــی در حفاظــت از محیــط زیســت بــر عهــده داشــته 

باشــند .
آلودگــی رادیواکتیــو : تمامــی انــدازه گیــری هــای انجــام شــده 
ــر  ــی و خارجــی گــواه ب در ســازمان جهــت پرتوگیــری هــای داخل
ســامت کامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش دربخــش رادیواکتیویتــه 

داشــته اســت.
ــرارداد  ــاد ق ــه انتق ــه ب ــا توج ــبختانه ب ــاک: خوش ــی خ آلودگ
مدیریــت پســماندهای عــادی بــا ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری بندرعبــاس هیچگونــه آلودگــی خــاک از ایــن منظــر در 

ــد. ــی باش ــور نم ــرکت متص ش

الف-کنترل وکاهش آالینده های هوا
1-نصــب وتجهیــز سیســتم پایــش لحظــه ای آالینــده های هــوا)گاز 
وذرات( دردودکــش مــدول A وخریــد تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای 

مــدول B واحــد آهــن ســازی.
ــت  ــویپر جه ــی( وس ــارو صنعت ــش )ج ــتگاه مک ــتفاده ازدس 2-اس

ــازی ــک س ــازی و آه ــازی،آهن س ــی فوالدس ــت نواح نظاف
3-راه اندازی غبارگیر واحد آهک سازی

4-کاشت فضای سبز به میزان 14 درصد مساحت کارخانه
ب- الف-کنترل وکاهش آالینده های آب

1-بازیافــت واســتفاده مجــدداز آب خروجــی RO2  بــه میــزان 180 
هــزار لیتــر در روز بــرای آبیــاری فضــای ســبز.

ــا پیشــرفت  ــه هــای صنعتــی وبهداشــتی ب 2-احــداث تصفیــه خان
ــد. ــد و65 درص ــی 77درص فیزیک

پ- کنترل وکاهش آالینده های خاک
1-اســتقرارتعداد 30 ســطل زبالــه عــادی )مولتــی باکــس( و7 مخزن 
زبالــه صنعتــی) مولتــی باگــت (جهــت تفکیــک از مبــدا زباله هــا در 

واحدهــای آهن ســازی وفوالدســازی
2-راه انــدازی ســایت تفکیــک زبالــه هــای صنعتــی درزمینــی بــه 

مســاحت  10هکتــار درســایت شــهید مهــدوی
ت - کنترل وکاهش آالینده های صدا

1-دو جــداره نمــودن پنجــره هــا ی حــدود  90 درصــد از واحدهــای 
اداری و ســتادی شــرکت

2-کاشــت فضــای ســبز دیــوار بینابینــی شــرکت بــا فــوالد هرمزگان 
بــه مســاحت 2000متــر مربــع بــرای کنتــرل آالینــده ای صداوهوا

عــاوه بــر مــوارد بــاال شــرکت موفــق بــه اخــذ واســتقرار سیســتم 
مدیریــت زیســت محیطــی )ایــزو 14001( در مردادمــاه 96گردیــد.

گزارش عملکرد محیط زیست

ادامه از صفحه قبل:
- افراد باالی 65 سال

- تمام کودکان بین 24-6 ماه
- کــودکان و افــراد بزرگســاالن بیــن 64-2 ســال درصورتیکــه دچــار 
مشــکات پزشــکی مزمــن باشــند مثــل دیابــت نارســائی کلیــوی، 
ــف  ــای تضعی ــدز، مصــرف داروه ــز، ای ــول قرم ــد گلب ــال تولی اخت

کننــده سیســتم ایمنــی و ...
- کودکان و بالغینی که دچار آسم باشند.

- کودکانی که روی درمان مزمن با آسپرین هستند.
- زنانی که در طول فصل شیوع آنفوالنزا باردار می شوند.

- افراد بدون خانه و بی خانمان
- افرادی که تماس خانگی با بچه کوچکتر از 6 ماه دارند.

- پزشــکان، پرســتاران و کارکنــان بهداشــتی کــه در بیمارســتان و یا 
آسایشــگاهها مشــغول بکار هســتند

عوارض جانبی واکسن تزریقی آنفوالنزا:
چــون واکســن از ویــروس غیــر فعــال تولیــد مــی شــود، بنابرایــن 
کســی از تزریــق واکســن بــه آنفوالنــزا دچــار نمــی شــود ولــی گاهی 
کمتــر از 1/3 افــراد در اطــراف محــل تزریق درد و ســفتی را احســاس 
ــز شــایع نیســت و  ــب و درد نی ــرای 2-1 روز (. ت ــرد )ب ــد ک خواهن
برخــاف آنچــه کــه قبــاً ادعــا مــی شــد، ایــن واکســن خطــر ابتــا 

بــه آســم را نیــز بــاال نمــی بــرد.
واکســن اســپری بینــی)Nasal Spray Vaccine(:در ســال 
2003 انجمــن داروی آمریکا واکســنی بنــام Flumist را که بصورت 
ــن  اســپری استنشــاقی از بینــی مصــرف مــی شــود،تأئید کــرد. ای
ــرای  ــدون درد جایگزیــن مناســب ب ــا مصــرف آســان و ب واکســن ب
ــن واکســن فقــط  ــه ای ــزا مــی باشــد. البت واکســن تزریقــی آنفوالن
بــرای افــراد ســالم ســنین بیــن 49- 5 ســال تأئیــد شــده اســت و در 
افــراد مســن و همچنیــن افــراد بــا بیماریهای مزمــن زمینــه ای مثل 
آســم بــی خطــر بــودن ایــن واکســن مشــخص نشــده و ایــن افــراد 
بایــد واکســن تزریقــی را اســتفاده کننــد . همچنیــن بــه کــودکان 
زیــر 5 ســال نیــز بایــد از دادن واکســن استنشــاقی اجتنــاب شــود 
زیــرا ایــن کــودکان را در عــرض 6 هفتــه پــس از مصــرف واکســن 
در معــرض خطــر باالتــر ابتــا بــه آســم و خــس خــس ســینه قــرار 

مــی گیرنــد.
* هیــچ واکســنی 100% باعــث جلوگیــری از بیمــاری نمــی شــود و 
واکســن آنفوالنــزا هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و حتــی بــا 

مصــرف واکســن ممکــن اســت فــرد مبتــا بــه آنفوالنــزا شــود.
پیشگیری بوسیله داروهای ضدویروس:

اســتفاده از داروهــای ضدویــروس جایگزیــن مصرف واکســن نیســت 
ــه  ــد ک ــی گیرن ــکار م ــن روش را ب ــانی ای ــرای کس ــکان ب و پزش
نمــی تواننــد از واکســن تزریقــی اســتفاده کننــد. بــرای پیشــگیری 
ــن و  ــت، آمانتادی ــده اس ــد ش ــروس تأئی ــی، 3 داروی ضدوی داروئ
ــرای  ــط ب ــه فق ــن)Rimantadine، Amantadine( ک ریمانتادی

ــد . ــکار مــی رون ــوع Aب ــزای ن پیشــگیری از آنفوالن
Oseltamivir بــرای جلوگیــری از آنفوالنــزای A و B اســتفاده می 
شــود. ایــن دارو هــم قبــل از برخــورد فــرد بــا ویــروس مؤثــر اســت و 
هــم پــس از برخــورد فــرد بــا ویــروس مــی توانــد مؤثــر باشــد و برای 
همیــن بــرای پیشــگیری از آنفوالنــزا در کســی کــه تمــاس نزدیــک 

بــا فــرد مبتــا داشــته اســت نیــز بــکار مــی رود.
چند توصیه مفید برای جلوگیری از ابتال به آنفوالنزا:

ــه  ــا ب ــت ابت ــایعترین عل ــوئید: ش ــود را بش ــتان خ ــرر دس 1. مک
آنفوالنــزا لمــس چشــم، دهــان، بینی،بــا دســتان آلــوده بــه ویــروس 
مــی باشــد، پــس دســتهای خــود را تمیــز نگــه داریــد و آنهــا را از 

ــد. صــورت خــود دور نگــه داری
ــزا مبتــا شــده فاصلــه بگیریــد و اگــر  ــه آنفوالن 2. از فــردی کــه ب

ــاد نزدیــک نشــوید. ــه دیگــران زی خــود بیمــار شــدید، ب
3. کســی کــه بــه آنفوالنــزا مبتــا شــده بهتــر اســت در خانــه بمانــد 
و بــا حضــور خــود در مدرســه یــا محــل کار دیگــران را بیمــار نکنند.

4. هنــگام عطســه و ســرفه فــرد بیمــار بایــد جلــوی دهــان خــود را 
ــا دســتمال کاغــذی بگیــرد تــا قطرکهــای آلــوده بــه ویــروس در  ب

فضــا پخــش نشــوند.
5. بیــاد داشــته باشــید کــه فــرد بیمــار تــا 7 روز مــی توانــد باعــث 
پخــش ویــروس در فضــا شــود پــس توصیــه هــای بــاال را بایــد تــا 
ــزا  ــه آنفوالن ــاء شــما ب ــا احتمــال ابت ــت کــرد، ت ــه رعای ــک هفت ی

کاهــش یابــد.

آنفوالنزا
نگاهی به عملکرد شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در حوزه محیط زیست

نگاهی گذرا به اقدامات زیست محیطی
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الف- کنوانسیون بازل
تاریخچه

در پــی تدویــن قوانیــن زیســت محیطی در کشــورهاي توســعه یافته 
جهــت محــدود نمــودن پســماندهاي خطرنــاک، هزینــه امحــاء آنهــا 
بمیــزان چشــمگیري افزایــش یافــت. تاجــران مــواد ســمی در پــی 
یافتــن راهــی کــم هزینــه تــر، انتقــال پســماندهاي خطرنــاک بــه 
کشــورهاي در حــال توســعه و کشــورهاي اروپــاي شــرقی را در پیش 
گرفتنــد. از ایــن رو و در پاســخ بــه نگرانیهــای عمومــی و بیــن المللی 
در 22 مــارس ســال 1989 بــه منظــور کنتــرل حمــل و نقــل بــرون 
مــرزي پســماندهاي خطرنــاک و دفــع اصولــی آنهــا توســط برنامــه 
ــه  ــوم ب ــده موس ــل )UNEP( معاه ــازمان مل زیســت محیطــی س
کنوانســیون بــازل بــه تصویــب کشــورهاي عضــو رســید و در5 مــی 
ســال 1992 الزم االجــرا گردیــد. کشــور جمهــوری اســامی ایــران  
ــا تصویــب کنوانســیون مربوطــه در مجلــس  نیــز در ســال 1371 ب

شــورای اســامی بــه عضویــت کنوانســیون بــازل در آمــد.
اصول کنوانسیون:

کنوانســیون بــازل شــامل 29 مــاده و 9 الحاقیــه بــوده و شــاکله آن بر 
ایــن اصــل اســتوار اســت که:

کلیــه انتقــاالت برون مــرزي پســماندهاي خطرنــاک مشــمول 
مفادکنوانســیون بــازل فقــط در میــان کشــورهای عضــو و بــا رعایــت 
ــت  ــح زیس ــت صحی ــود مدیری ــورت وج ــا در ص ــاد آن و تنه مف
محیطــی پســماندهاي مربوطــه در کشــور مقصــد )پذیرنده پســماند 

ــر اســت. ــکان پذی هــای مذکــور ( ام
هدف اصلي کنوانسیون:

ایــن کنواســیون بــا هــدف ایجــاد یــک حاکمیــت جامــع برحمــل و 
نقــل و امحــاء پســماندهاي خطرنــاک و ســایر انــواع پســماندها بــه 
منظورحفاظــت از ســامت انســان و محیــط زیســت در برابــر اثــرات 
ســوء و یــا مدیریــت غیــر اصولــی آنهــا تدویــن و بــرای کشــورهای 

عضــو الزم االجــرا گردیــده اســت .
مکانیسم دستیابي به این هدف از طرق:

1- کنتــرل و کاهــش حمــل و نقــل پســماندهاي خطرنــاک و ســایر 
انــواع آن،

2- مدیریت صحیح زیست محیطی آنها
ــان از  ــاک و اطمین ــماندهاي خطرن ــر پس ــدازه و خط ــش ان 3-کاه
نزدیکــی محــل امحــاء بــه محــل ایجــاد فعالیتهــاي کنوانســیون در 

یــک دامنــه زمانــی بیســت ســاله مشــتمل بــر دو دوره ده ســاله بــه 
ترتیــب:

الــف- دهــه اول) دهــه 1990 تــا 2000( تهیــه ضوابــط و مقــررات 
ــاک . ــرزي پســماندهاي خطرن ــال برون م انتق

فعالیتهــاي  تمرکــز   ) تــا 2010  دوم)دهــه 2000  دهــه  ب- 
کنوانســیون بــر نحــوه مدیریــت زیســت محیطــی پســماندها انجــام 

ــت. ــه اس پذیرفت
برون مــرزي  نقــل  و  حمــل  بــه  مربــوط  مقــررات 

خطرنــاک پســماندهاي 
ــد کشــور  ــن شــده کشــورصادرکننده بای ــر اســاس مقــررات تدوی ب
ــه اطاعــات دقیــق  ــا ارائ ــور را ب واردکننــده وکشــورهاي محــل عب
ــه آگاه  ــورد محمول ــه در م ــال و اظهارنام ــند انتق ــاي س ــی فرمه ط
نمایــد. پــس از دریافــت اعــام رضایــت کتبــی از کشــور محــل ورود 
و اطمینــان از مدیریــت صحیــح زیســت محیطــی پســماند، انتقــال 

صــورت میگیــرد.
کســب مجــوز ازکشــورهاي محــل عبــور نیــز ضــروري اســت. حمــل 
ــط  ــام ضواب ــدون انج ــاي مشــمول کنوانســیون ب ــل محموله ه و نق

مقــررات غیــر قانونــی اســت و جــرم محســوب می گــردد.

چگونگی مدیریت صحیح زیست محیطي:
مدیریــت صحیــح زیســت محیطــی بــه معنــی رعایــت کلیــه مراحل 
ــت از  ــور حفاظ ــه منظ ــماند ب ــت پس ــان از مدیری ــول اطمین حص
ــار ناشــی  ــار زیانب ــل آث ــط زیســت در مقاب ســامت انســان و محی

ازپســماندها اســت.
ــه کاهــش  ــوان ب ــکل میت ــن بخــش از پروت ــر ماحظــات ای از دیگ
ــاک، اســتفاده مجــدد و بازیافــت اشــاره نمــود.  پســماندهاي خطرن
ایــن مدیریــت کلیــه رویــه هــای قابــل انجــام بــرروي پســماندهاي 
ــا اســتفاده مجــدد و  ــاک شــامل انبــارش، انتقــال، تصفیــه ی خطرن

بازیافــت یــا  امحــاء نهایــی را نیــز شــامل میگــردد.

ب- کنوانسیون استکهلم
مفــاد  از  برخــی  تکمیــل  بمنظــور  کنواســیون  ایــن  مفــاد 
ــن  ــاس زمی ــش آن از اج ــزه پیدای ــوده و انگی ــازل ب ــیون ب کنوانس
درســال 1992جهــت حصــول بــه یــک توافــق بین المللــی قانونــی 
درخصــوص آالینده هــاي آلــی پایــدار )POPs( شــکل گرفتــه و در 

ــت . ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــال2001 ب س
ســازمان  زیســت  محیــط  برنامــه  حــکام  شــوراي  در 1995 
ــای  ــه آالینده ه ــع ب ــی راج ــرد جهان ــراي عملک ــل)UNEP( ب مل
موســوم بــه POPs مواد شــیمیایی پایــدار در محیط زیســت، تجمع 
پذیــردر زنجیــره غذایــی و داراي اثــرات مضــر بــر ســامتی انســان و 
محیــط زیســت( فراخوانــی را اعــام نمــود. در پــی ایــن فراخــوان، 
 )IFCs(ــه ایمنــی مــواد شــیمیایی ــی راجــع ب نشســت بیــن الدول
و برنامــه بیــن المللــی بــراي ایمنــی مــواد شــیمیایی )IPCs(یــک 
 Dirty( برنامــه ارزیابــی را از 12 مــاده خطرنــاک کــه بــه عنــوان ُدز
ــامل  ــت ش ــن لیس ــد. ای ــدارک نمودن ــدند ت ــروف ش Dozen(مع
ــن،  ــن، اندری ــردان، ددت، دیلدری ــره: کل ــو کل ــش ارگان ــت ک 8 آف
هپتــا کلــر، میرکــس و توکســافن و 2 مــاده شــیمیایی: هگــزا کلــرو 
بنــزن)HCB( و گــروه بــی فنیــل پلــی کلرینــه )PCB( و دو گــروه 
از محصــوالت صنعتــی: دیوکســین و فــوران می باشــد. بحــث 
وگفتگــو براي کنوانســیون اســتکهلم در خصوص POPs در بیســت 
ــان رســید. در 17  ــه پای ــی 2001 در اســتکهلم ســوئد ب و ســوم م
مــی 2004 بــا شــرکت 151 کشــورمفاد آن امضــاء ومــورد تأییــد و 

تصویــب قــرار گرفــت.
جمهــوري اســامی ایــران در ســال 2001 ایــن کنوانســیون را 
امضــاء نمــود ودر فوریــه ســال 2006 بــه آن ملحــق گردیــد. امضــاء 
ــروه  ــیمیایی از گ ــاده ش ــتفاده از 9 م ــت اس ــر ممنوعی ــدگان ب کنن
Dirty Dozen، محدودیــت اســتفاده از ددت  بــراي کنتــرل ماالریا 
وکاهــش تولیــد ناخواســته دیوکســین و فــوران توافــق کردنــد . طبق 
تعریــف آالینــده هــاي پایــدار طبقــه اي از مــواد شــیمیایی هســتند 
کــه داراي 4 خصوصیــت ذاتــی ســمی، تجمــع پذیــري، پایــداري و 

توانایــی انتقــال بــه مســافتهاي دور میباشــند.
مهمترین تعهدات کشورهاي این کنوانسیون عبارتند از :

ــرف  ــد ومص ــذف تولی ــراي ح ــات ب ــام اقدام ــت وانج ــاذ سیاس اتخ
POPs

جلوگیری از واردات وصادرات آنها
کاهش ویا حذف تولید ناخواسته این مواد

جایگزین نمودن مواد POPs با مواد دوست دار محیط زیست.
ــا رعایــت اصــول پنجاهــم  دولــت جمهــوری اســامی ایــران نیــز ب
ــران  ــون اساســی جمهــوری اســامی ای و یکصــد و ســی ونهــم قان
ــدار  ــی پای ــای آل ــوص آالینده ه ــتکهلم درخص ــیون اس ــه کنوانس ب
مشــتمل بــر یــک مقدمــه، ســی مــاده و شــش ضمیمه ملحق شــده 
و متعهــد گردیــد ســند تصویــب آن را نــزد امیــن کنوانســیون ارائــه 

. ید نما

محیط زیست

آشنایی با کنوانسیون های بین المللی در حوزه محیط زیست

بخش اول: پسامندهای ویژه و خطرناک
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آشنایی با لوزی شناسایی خطر
خطــرات مــواد شــیمیایی همــراه بــا ازدیــاد مصرفشــان در صنایــع 
مختلــف افزایــش یافتــه واز طرفــی چــون بخاطــر ســپردن خطــرات 
ــر  ــرای ه ــا ب ــا آنه ــه ب ــون وچگونگــی مقابل ــواد شــیمیایی گوناگ م
شــخصی امــکان پذیــر نیســت بنابرایــن جهــت ســهولت در مــورد 
ــه  ــوزی چهــار خان آگاهــی از خطــر هــر مــاده شــیمیایی از یــک ل
اســتفاده مــی شــود. تــا هــر شــخص بــا توجــه بــه آشــنایی قبلــی 
بــا مشــخصات ایــن لــوزی از چگونگــی خطــرات آن مــاده شــیمیایی 

آگاه گــردد.
لوزی خطر دارای چه اطالعاتی است؟

لوزی خطر دارای چهار خانه است .
خانــه باالیــی بــه رنــگ قرمــز بــوده ومربــوط بــه قابلیــت اشــتعال 

جســم مــی باشــد.
خانــه ســمت راســت بــه رنــگ زرد بــوده ومربــوط بــه قابلیــت فعــل 

وانفعــال شــیمیایی )میــزان پایــداری وترکیــب بــا آب( مــی باشــد.
ــی باشــد وخطــرات  ــی م ــگ آب ــه رن ــوزی ب ــه ســمت چــپ ل خان
بهداشــتی )خطــر مــاده شــیمیایی  بــروی ســامتی( را نشــان مــی 

دهــد.
خانــه پایینــی بــه رنــگ ســفید ،نشــان دهنــده خطــرات خــاص می 

شد. با

هــر کــدام از مــوارد فــوق )قابلیــت فعــل وانفعــال شــیمیایی ، قابلیت 
اشــتعال ،خطــرات شــیمیایی( بــه پنــج درجــه تقســیم می شــوند)از 
درجــه صفــر تادرجــه 4( بطوریکــه درجــه صفــر نشــان دهنــده بــی 
خطــری ودرجــه 4 نشــان دهنــده خطــر بســیار شــدید مــی باشــد.

ایــن درجــه بنــدی در مــورد خطــرات خــاص وجود نــدارد.
قابلیت اشتعال مو اد شیمیایی :

ــرار  ــیار ف ــات بس ــتعال ومایع ــل اش ــدیداً قاب ــای ش ــه 4: گازه درج
ــوط  ــکیل مخل ــوا ، تش ــار در ه ــرد وغب ــت گ ــه در حال ــوادی ک وم
ــدروژن ، استالدئید،اســید  ــد: ســولفید هی ــی دهند.مانن انفجــاری م

ــک. پیکری
ــال مشــتعل مــی  ــاً در حــرارت نرم ــی کــه تقریب ــه3: مایعات درج

ــتایرن. ــفید و اس ــن، فسفرس ــیل امی ــوند.ماننده: هیدروکس ش
ــداری  ــد مق ــدن بای ــتعل ش ــت مش ــه جه ــی ک ــه 2: مایعات درج
حــرارت ببیننــد و یــا جامداتــی کــه بخــارات قابــل اشــتعال تولیــد 

ــرم الدئیــد. ــن، ف مــی کننــد ماننــد: اســید اســتیک، نفتال
درجــه1: مــوادی کــه قبــل از اشــتعال حتمــاً  بایــد حــرارت ببینند.

مانند:گلیسیرین، سولفور، روی.
درجــه 0: مــوادی کــه مشــتعل نمــی شــوند.مانند: اســید نیتریــک، 

پراکســید سدیم،اســید ســولفوریک.

خطر بهداشتی :
منظــور از خطــر بهداشــتی همــان خطرات ومضــرات مواد شــیمیایی 
بــرروی ســامتی انســان مــی باشــد ومفهــوم درجــات پنجگانــه آن ، 

بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
درجــه 4 : مــوادی کــه مقدارکمــی از بخــارات آنهــا مــی تواند ســبب 

)HCN(مــرگ شــود. مانند: هیــدروژن ســیانید
درجــه 3 : مــوادی کــه خطــرات فــوق العــاده بــرای ســامتی دارنــد. 
 )NaOH( هیدرواکســید ســدیم ) H2S( مانند: ســولفید هیــدروژن

)P( فســفر ســفید ،
درجــه 2 : مــوادی کــه بــرای ســامتی خطرنــاک هســتند. ماننــد: 

)C10H8( ــن ــن )C2H4O( ، نفتالی اکســید اتیل
درجــه 1 : مــوادی کــه خطــرات کمــی بــرای ســامتی دارنــد. ماننــد 

)Ca( کلســیم :
ــرای  درجــه 0 : مــوادی کــه تحــت شــرایط حریــق نیــز خطــری ب

ســامتی تولیــد نمــی کننــد. ماننــد : برنــز، فســفر قرمــز
قابلیت فعل وانفعال شیمیایی :

ــان داده  ــا آب را نش ــیمیایی ب ــاده ش ــب م ــداری وترکی ــزان پای می
ــت: ــر اس ــورت زی ــدی آن بص ــیم بن وتقس

درجــه 4 : مــوادی کــه در حــرارت وفشــار معمولــی قــادر بــه تجزیــه 
ویــا واکنــش انفجــاری اســت. ماننــد: اســید پیکریــک وتــری نیتــرو 

ئن لو تو
درجــه 3 : مــوادی کــه قــادر بــه تجزیــه یــا واکنــش انفجــاری بــوده 
ولــی جهــت ایــن عمــل بــه چاشــنی یــا حــرارت کافــی نیــاز دارنــد. 

)F(ماننــد : فلوئــور
درجــه 2 : مــوادی کــه در در حالــت عــادی ناپایــدار بــوده و در اثــر 
ترکیــب بــا آب تغییــرات شــیمیایی مــی یابــد ولــی منفجــر نمــی 

شــود.
ــی در  ــوده ول ــدار ب ــادی پای ــت  ع ــه در حال ــوادی ک ــه 1 : م درج
حــرارت و فشــار بــاال ممکــن اســت ناپایــدار شــوند وبــا آب واکنــش 

)Z( ــد : روی ــد . مانن ــرژی آزاد نمای ــوده وان نم
درجــه 0 : مــوادی کــه در حالــت  عــادی حتــی در شــعله نیــز پایــدار 

هســتند وبــا آب واکنــش نمــی دهنــد. ماننــد : زغــال چوب
خطرات خاص:

لــوزی ســفید مربــوط بــه خطــرات خــاص بــوده کــه شــامل خطــر 
واکنــش بــا آب یــا پلــی مریــزه شــدن ویــا خطــر مــواد رادیواکتیــو 

مــی باشــد . بــه عنــوان مثــال :
بــه منظــور نشــان دادن خطــر اســتفاده از آب جهــت اطفــاء حریــق 
ــوزی  ــا آب( ، در ل ــق ســدیم ب ــردن حری ــوش ک ــل خطــر خام )مث
 )W( کــه یــک خــط از مرکــز آن گذشــته W ســفید رنــگ ، یــک

قــرار داده مــی شــود.
در سایر موارد طبق قرار زیر عمل می گردد:

ACID :  یک اسید را نشان می دهد. 
ALK :  یک باز را نشان می دهد.

COR : یک ماده خورنده را نشان می دهد.
SA :  یک گاز خفه کننده ساده را نشان می دهد.

Rad :  یک ماده رادیو اکتیو را نشان می دهد.

ایـــمــــــــــنـی

 ایمنی در نگهداری مواد شیمیایی

امین محمدی کیا افشین تارا محمد فوالدزاده ماهر شبانیان مهدی توکلی

محمد قنربزادهعلی محمدمرادیحکمت عسکریجالل کریمی

نفرات برتر ایمنی
بخشــی از معیارهــای ســنجش و انتخــاب همــکاران محتــرم به 
عنــوان نفــر برتــر ایمنــی کــه در راســتای فرهنــگ ســازی و 
 HSE ارتقــاء اصــول و ضوابــط ایمنی در شــرکت توســط واحــد

صــورت مــی پذیــرد:
 پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز حین فعالیت

 رعایت مقررات ایمنی و ترغیب دیگران به این امور
 پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت ایمنی

  همکاری موثر با واحد ایمنی
 توجه به توصیه ها و هشدارهای صادر شده

 استفاده از لوازم حفاظت فردی
 گوشزد کردن خطرات به سایر همکاران حین انجام کار
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مدلسازی مجموعه هوزینگ و بیرینگ       تصویر شامره )2(

مقدمــه: یکــی از مهمتریــن عوامــل جهــت جابجایــی و انتقــال 
اجســام، انتخــاب مکانیــزم حرکتــی مناســب اســت، بــه گونــه ای 
ــت  ــرژی، فعالی ــرف ان ــن ص ــا کمتری ــه ب ــزم مربوط ــه مکانی ک
مربوطــه را انجــام داده و همچنیــن کمتریــن اســتهاک را نیــز 

داشــته باشــد. 
عوامل موثر در انتخاب یک مکانیزم حرکتی:

ــونده  ــا ش ــاده جابج ــای م ــیت ه ــاد و حساس ــال، ابع 1- متری
ــا ... ( ــتنی ی ــک، شکس ــزرگ، کوچ ــع، گاز، ب ــد، مای )جام

2- محدودیــت هــای ابعــادی طراحــی مکانیــزم ) مقــدار حجــم 
یــا وزن مــواد جهــت انتقــال و یــا فضــای در دســترس(

3- محدودیــت هــای مکانیــزم از لحــاظ شــرایط محیطــی )در 
مجــاورت گرمــا، مــواد شــیمیایی، رطوبــت، مــواد بهداشــتی و ...(

ــزم  ــاب مکانی ــرات )انتخ ــداری و تعمی ــای نگه 4- محدودیت ه
ــا نگهــداری و تعمیــرات آســان( ســاده ب

5- محدودیــت هــای نیــروی محرکــه مکانیــزم )انتخــاب نیروی 
ــودن و  ــترس ب ــی، در دس ــرایط بوم ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب محرک

هزینــه کــم(
6- محدودیــت هــای ایمنــی، زیســت محیطــی )آلودگــی صوتی 

و...(
7- هزینه های تمام شده 

ــوالد کاوه  ــه ف ــتفاده در کارخان ــورد اس ــزات م ــی از تجهی یک
جنــوب کیــش میــز انتقــال بیلــت مــی باشــدکه جهــت انتقــال 
ــم 20*20*1200  ــاد ماکزیم ــه ابع ــوالدی  ب ــای ف ــمش ه ش
ــه حــدود وزن حداکثــر 3.8 تــن )هــر بیلــت(  ســانتی متــر و ب

اســتفاده می شــود.
بــرای ایــن تجهیــز، از یــک مکانیــزم چرخشــی بــا یــک درجــه 
آزادی و سیســتم نیــروی محرکــه هیدرولیکــی اســتفاده شــده 

اســت.  )تصویــر شــماره1(
یکــی از مشــکات مهــم موجود، عــدم کارکــرد صحیــح مکانیزم 
پوشــر ،در اثــر شکســتن پدســتال تجهیــز مربوطــه و بــه تبــع 
ــزات  ــه تجهی ــه مجموع ــر ب ــای دیگ ــیب ه ــدن آس آن وارد ش
مرتبــط شــامل جــک هــای هیدرولیکــی، مگنــت جرثقیــل و... 
ــوژی در راســتای  ــوده کــه واحــد مهندســی،تحقیقات و تکنول ب
بهبــود عملکــرد تولیــد، افزایــش بهــره وری و کاهــش هزینه هــا، 
بررســی، طراحــی و بهینه ســازی پدســتال های مربــوط بــه 

مکانیــزم انتقــال را در درســتور کار خــود قــرار داد. 
مکانیــزم مربوطــه شــامل یــک عــدد شــافت ، چهــار لینــک رابط 
جهــت انتقــال بیلــت ، دو لینــک جهــت انتقــال نیــروی جــک و 
 SKF از برنــد FSNL-524-620  دو عــدد پدســتال بــا تایــپ

ــد.  می باش
ــزم و  ــن مکانی ــرد ای ــود عملک ــت بهب ــی جه ــد مهندس واح
ــه  ــای مربوط ــل ه ــی و تحلی ــز، بررس ــن تجهی ــازی ای بومی س
ــرد  ــر عملک ــذار ب ــل تاثیرگ ــه عوام ــی از کلی ــام و گزارش را انج
نامناســب تجهیــز، به همــراه مکانیــزم هــای جایگزین بــا کارایی 
بهتــر و باالتــر را در اختیــار واحــد محتــرم بهره بــرداری قــرار داد 
ــی اصاحــات  ــه دانــش فنــی و توانمندی هــای داخل ــر پای ــا ب ت
مربوطــه انجــام پذیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه پدســتال، قطعــه ای 
ــوع  ــر ن ــذا تغیی ــد، ل ــی باش ــزم م ــن مکانی ــونده در ای ــدا ش ف
پدســتال هــای مربوطــه و جایگزینــی آن بــا پدســتال های نــوع 
لغزشــی بــا تحمــل بــار بــه مراتــب بیشــتر، خطــر خرابــی دیگــر 
اجــزاء و همچنیــن تحمیــل هزینــه هــای جبران ناپذیــری را در 
بــر می داشــت. لــذا تمــام تمرکــز واحــد مهندســی بــر تقویــت و 
بهبــود پدســتال هــای موجــود )نــوع غلتشــی( قــرار گرفــت بــه 
ــی قســمت هــای دیگــر، ــه ای کــه تقویــت آن ســبب خراب  گون

به خصوص شافت تجهیز نگردد. 
در ابتــدا از پدســتال موجــود مــدل ســه بعــدی تهیــه و توســط 

نــرم افــزار هــای طراحــی شــبیه ســازی انجــام پذیرفــت.
)تصویر شماره 2(

بــا توجــه بــه بررســی و تحلیــل هــای صــورت گرفته، بیشــترین 
تمرکــز تنــش و بــه تبــع آن بیشــترین تخریــب قطعــه در محــل 

اتصــال پایــه پدســتال اتفــاق مــی افتــاده اســت. 
)تصویر شماره 3(

لــذا بــا توجــه بــه راســتا و میــزان بیشــترین نیــروی اعمال شــده 
بــه پدســتال )در زاویــه 55 درجــه نســبت بــه افــق( مدل ســازی 
و محاســبات مربوطــه انجــام گرفتــه و نتایــج مربوطــه بــه منظور 
تقویــت پدســتال اســتاندارد موجود مــورد اســتفاده قــرار گرفت. 
طبــق طراحــی انجــام شــده ضریــب اطمینــان از حــدود 4 در 
محــل شکســت مــدل هــای خارجــی بــه حــدود 15 در مــدل 

طراحــی شــده افزایــش یافــت. )تصویــر شــماره 4(
ــن  ــرات و انجــام اصاحــات و همچنی ــال تغیی ــه منظــور اعم ب
ــدن  ــتفاده از چ ــر و اس ــورد نظ ــی م ــتال در نواح ــت پدس تقوی
ــاخت و  ــد مهندســی س ــس آن، واح ــاال در جن ــتحکام ب ــا اس ب
ــا بررســی های الزم را جهــت  ــر آن داشــت ت ــی ســازی را ب بوم
انتخــاب ســازنده مناســب در دســتور کار خــود قــرار دهــد که در 
نتیجــه بررســی هــای انجــام شــده ســازنده تخصصــی مناســب، 

ــا آن شــرکت انجــام پذیرفــت. شناســایی و تعامــات الزم ب
بطوریکــه پــس از ســاخت قطعــه و نصــب آن، در شــرایط کاری 
مشــابه مطابــق تصویــر شــماره 5 عملکــرد مطلــوب تری نســبت 

بــه قطعــه مشــابه خارجــی خــود داشــته اســت. 

واحد مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی بررسی کرد؛

تحلیل و بهینه سازی مکانیزم یاتاقان بندی میز انتقال بیلت
واحد فوالدسازی کاوه جنوب کیش

مـهـنـــــــــــدســـی

 نیروی محرک 

 )جک هیدرولیکی( 

مکانیزم پورش تصویر شامره )1(

عملکرد مطلوب پدستال ساخته شده توسط سازنده تخصصی

 رضیب اطمینان پدستال خارجی مورد استفاده

 در محل اتصال پایه 4 می باشد

بیشرتین تخریب پدستال در محل اتصال پایه صورت گرفته است                    تصویر شامره )3(

رضیب اطمینان پدستال تقویت شده  در محل

 اتصال پایه 15 می باشد

نیروی کشش شمش

تصویر شامره )4(تصویر شامره )4(

تصویر شامره )5(
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بــا توجــه بــه اهمیت و نقــش چرخــه آب در فرآیند تولیــد فوالد،پمپ ها 
بــه عنــوان محــرک و انتقــال دهنــده آب از اهمیــت باالیــی برخــودار 
می باشــند بــه گونــه ای کــه یکــی از تجهیــزات مهــم در فرآینــد تولید، 
نگهــداری، تعمیــرات و همچنیــن تأمیــن بــه شــمار می آینــد. بــا توجه 
بــه هزینــه بــاالی تأمیــن و همچنیــن مصرفــی بــودن برخــی از اقــام 
ــن کاال بســیار  ــت تأمیــن ای ــزی و مدیری و قطعــات پمپ هــا، برنامه ری
ــه صــورت  ــزات ب ــن تجهی ــه ای ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــی باش ضــروری م
یکجــا و پکیــج شــده ارائــه مــی گردنــد، هیچگونــه مــدارک فنــی در 
خصــوص قطعــات بــکار رفتــه در آن بــه صــورت زیــر تجهیــز وجــود 
نداشــته و همیــن امــر موجــب بــروز مشــکاتی در تأمیــن ایــن قطعات 

مــی گــردد. در همیــن راســتا بــا تــاش و کوشــش همــکاران در واحــد 
ــای  ــه پمپ ه ــایی کلی ــاز شناس ــازی، ف ــاخت و بومی س ــی س مهندس
موجــود در فوالدســازی و احیــاء انجــام پذیرفت و پیشــنهادهای الزم در 
قالــب گــزارش هــای تکمیلــی تقدیــم مدیریــت گردیــد. الزم بــه ذکــر 
اســت بــه دلیــل پیچیدگــی هــای فنــی ،تهیــه مــدارک فنی مربــوط به 
ایمپلــر و کیســینگ پمــپ هــا نیازمند اســتفاده از اســکنر ســه بعدی و 
بــه تبــع آن برنامــه ریــزی دقیــق و مــدون در ایــن خصــوص می باشــد.

برخی از اقدامات صورت گرفته در همین راستا: 
 از تمامــی مکانیــکال ســیل هــای پمــپ هــای WTP انــدازه بــرداری و 

دیتاشــیت تهیــه گردید.

 تهیه نقشه و بومی سازی ایمپلر معیوب پمپ 8402
 تهیــه نقشــه و بومــی ســازی کلیــه رابــر کوپلینــگ هــا و کوپلینــگ 

WTP هــای
 تهیــه نقشــه و بومــی ســازی برخــی قطعــات پمپ هــای فوالدســازی 
شــامل اســترینر ، شــافت ، بــوش اســلیو و برخــی قطعــات پمپ اســکل 

پیــت و ...
 تهیــه نقشــه و بومــی ســازی کلیــه بــوش اســلیو هــای پمــپ هــای 

ء حیا ا
 تهیه نقشه و بومی سازی پمپ 37 احیاء

 تهیه نقشه و بومی سازی قطعات پمپ 34

ــت  ــردن کیفی ــاال ب ــرای ب ــأ ب ــی در خ ــد گاز زدای ــتفاده از واح اس
ــد از: ــز عبارت ان ــن تجهی ــتفاده از ای ــی اس ــل اصل ــوالد و دالی ف

2 ]H[ {H2{ 1. کاهش مقدار هیدروژن محلول
2 ]N[ {N2{   2. کاهش مقدار نیتروژن محلول
2 ]O[ {O2{   3. کاهش مقدار اکسیژن محلول

4. وجود گازهای محلول موجب ترک در حین انجماد می شود 
ــولفور  ــزی و س ــیدی غیرفل ــای اکس ــزان ناخالصی ه ــش می 5. کاه

ــی  زدای
]FeS]+)CaO)+]C] )CaS)+]Fe]+)CO)

6. کاهــش مقــدار ناخالصی هــای غیــر آهنــی در پــی تبخیــر شــدن 
آن هــا )بــا توجــه بــه فشــار بخــار پاییــن ایــن عناصــر ماننــد قلــع، 

روی، ســرب و آنتیمــوان(
مزایای روش گاز زدایی در خأل

Hydrogen removal )degassing(1. کاهش مقدار هیدروژن
Oxygen  removal )deoxidation(2. کاهش مقدار اکسیژن

Carbon  removal )decarburization(3. کاهش مقدار کربن
Sulfur  removal )desulfurization(4. کاهش مقدار گوگرد

)Precise alloying) 5. آلیاژهای کیفی
6. کاهش آخال غیرفلزی

)Non – metallic inclusions removal)
7. همگن کردن دما و ترکیب شیمیایی

)Temperature and chemical homogenizing)
عمالً دو نوع سیستم گاز زدایی وجود دارد 

 RH و DH  نظیر Recirculation  1. سیستم های
)تصویر شماره 1(

2. سیســتم های Non Recirculation ماننــد گاز زدایــی تانکــی 
یــا پاتیلــی  - )تصویــر شــماره 2(

ــا  ــذاب ی ــده م ــوان باالبرن ــون به عن ــوع روش از گاز آرگ ــر دو ن در ه
ــش  ــرای کاه ــون ب ــوع اول از آرگ ــود در ن ــتفاده می ش ــزن اس هم
چگالــی ظاهــری فــوالد مــذاب کــه از پاتیــل بــه ســلول خــأ منتقل 
ــده  ــوان کمک کنن ــوع دوم به عن ــود و در ن ــتفاده می ش ــود اس می ش
جهــت همــزن و همگــن کــردن مــذاب و حــذف هیــدروژن اســتفاده 
ــه  ــته ب ــتم وابس ــن دو سیس ــک از ای ــدام ی ــاب هرک ــود انتخ می ش

میــزان تولیــد و نــوع گریدهــای تولیــدی دارد.
پاتیــل مــذاب از واحــد LF توســط جرثقیــل داخل تانــک مخصوص 
ــود و  ــته می ش ــک گذاش ــوش تان ــپس درپ ــه و س ــأ قرارگرفت خ
توســط پمپ هــای مخصــوص درون تانــک ایجــاد خــأ و در حیــن 
عملیــات بــرای بهتــر انجــام شــدن واکنش هــا از تزریــق گاز خنثــی 
 0.4 Torr ــأ ــال خ ــا اعم ــود ب ــتفاده می ش ــذاب اس ــوالد م در ف

ــر از ppm 3 می رســد. ــه کمت ــول ب ــدروژن محل ــدار هی مق
عملیــات VD در حیــن گاز زدایــی موجــب افــت حــرارت می شــود 
ــدداً  ــذاب مج ــد م ــار باش ــد انتظ ــت بیش ازح ــن اف ــه ای و چنانچ
جهــت تنظیــم درجــه حــرارت بــرای ریخته گــری بــه کــوره پاتیلــی 

ــود. ــده می ش برگردان
واحد کربن زدایی در خأل با تزریق اکسیژن

VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) 
بعضــی از فوالدهــای آلیــاژی همچــون فوالدهــای زنــگ نــزن 
آســتنیتی احتیــاج بــه کربــن بــا درصــد بســیار پاییــن دارنــد، )کمتر 
ــا اکسیداســیون  ــه دســت آوردن ایــن مقــدار کــم ب از 0.08( کــه ب
ــروم  ــد ک ــر مانن ــد دیگ ــر مفی ــیاری از عناص ــت و بس ــی نیس عمل

 VOD سیســتم  مشــکات،  ایــن  حــل  بــرای  می ســوزند. 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن روش ترکیبــی از دمــش اکســیژن 
ــه واکنــش  ــوالد مــذاب اســت و اســاس آن ب و عملیــات خــأ در ف

ــر اســتوار اســت: زی
C +    O2→ CO

ــأ  ــک خ ــل تان ــون روش VD داخ ــذاب همچ ــوالد م ــل ف پاتی
گذاشــته می شــود، درپــوش مربوطــه بــه روی آن قرارگرفتــه و 
ــاال به وســیله لنــس اکســیژن  ــا فشــار نســبتاً ب ســپس اکســیژن ب
ــف  ــش از ک ــورت دم ــون به ص ــرد( و گاز آرگ ــتم آبگ )دارای سیس
جهــت همگــن ســاختن مــذاب و بــه ســرباره آوردن و بیــرون رانــدن 
ــور  ــا حض ــود و ب ــق می ش ــذاب تزری ــه درون م ــای CO ب حباب ه
ــی و درصــد  ــروم ســوخته شــده، بازیاب خــأ، حــدود 98 درصــد ک

ــود.  ــش داده می ش ــن کاه کرب
مزایای روش VOD                      )تصویر شماره 3(

1. حذف کربن
  Deep carbon removal (decarburization)

2. کاهش تلفات کروم در فوالدهای زنگ نزن
Low losses of chromium in treatment of stainless

Hydrogen removal )degassing( 3. حذف هیدروژن
Sulfur  removal  (desulfurization( 4. حذف گوگرد

)Precise alloying( 5. آلیاژهای کیفی
6. همگن کردن دما و ترکیب شیمیایی

)Temperature and chemical homogenizing)
7. گرم کردن مجدد و حذف آخال های غیرفلزی

 reheating, Non – metallic inclusions )oxides and 
nitrides), removal 

شناسایی و بومی سازی

معرفی واحد گاز زدایی در خأل مورد استفاده در فوالدسازی
 امین قائد رحمتی، واحد مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی

)Degassing Recirculation( RH  سیستم    )Vacuum Degassing( VD سیستم VOD تصویر شامتیک روش

تصویر شماره 1تصویر شماره 2 تصویر شماره 3

در راستای نیل به خودکفایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی:

اجرای پروژه های بومی سازی تجهیزات و قطعات یدکی در شرکت فوالدکاوه جنوب کیش
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تحقیقــات و آمارهــای جهانــی نشــان می دهــد کــه در تاریــخ تجــارت، 
کســب وکار موفــق بــر پایــه درک ارزش بــه روز بــودن، اطاعــات دقیــق، 
ارتباطــات خــوب و محرمانــه اســتوار اســت. بــه همیــن دلیــل رعایــت 
ــوده و  ــای تجــارت ب ــر از دنی ــات جــزء جداناپذی ــت اطاع اصــول امنی
هســت. مــا بــرای دســتیابی بــه یــک سیســتم تجــارت امــن و پایــدار، 
روزانــه بــا بهــره گیــری از یک نظــام اداری مشــخص، چرخــه فعالیتهای 
اداری مربــوط بــه تجــارت ســازمان خــود را بــه گــردش در مــی آوریــم و 
در ایــن راه از فنــاوری اطاعــات حداکثــر اســتفاده را در جهــت تســهیل 
ــیم  ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ــم. ام ــی نمایی ــور م ام
کــه فنــاوری اطاعــات یــک ســکه دو روســت . هــم فرصــت اســت و 
هــم تهدیــد ! اگــر بــه همــان نســبتی کــه بــه توســعه و همــه گیــري 
ــه  ــای آن در نظــام اداری ســازمان توجــه و تکی ــدی از مزای ــره من و به
مــی کنیــم بــه »امنیــت« آن توجــه نکنیــم مــی توانــد بــه ســادگی در 
ــزرگ شــود و  ــد و مصیبــت ب ــه یــک تهدی ــل ب ــه تبدی کســري از ثانی
چرخــه اداری و در پــی آن نظــام عملیاتــی ســازمان را بــه خطــر انــدازد. 
خانــواده اســتاندارد 27000 یکــی از مهمتریــن اســتانداردهای وابســته 
ــه  ــدازه ک ــان ان ــه هم ــات ب ــت اطاع ــای تجــارت اســت. امنی ــه دنی ب
ــر از  ــان پ ــح از فرصتهــای موجــود در جه ــرداری صحی ــورد بهره ب در م
ارتباطــات صحبــت می کنــد بــه همــان انــدازه نیــز بــه مدیریــت صحیح 
ریســکهای موجــود اشــاره دارد و ایــن دقیقــاً همــان پاســخی اســت کــه 
مــا را بــه ســئوال همیشــگی ))چــرا ســازمانها بایــد در زمینــه امنیــت 
ــه ضمــن  ــن مقال ــد؟(( مــی رســاند. در ای ــوی عمــل کنن ــات، ق اطاع
آشــنایی بــا سیســتم مدیریــت امنیــت اطاعــات )ISMS( بــه بررســی 
زوایــای اصــاح مدیریــت امنیــت اطاعــات در نظــام اداری الکترونیکــی 

در ســازمان مــی پردازیــم. 
ــا توجــه بــه نقــش گســترده ای کــه در انجــام   نظــام اداری در ایــران ب
ــد  ــمار می آی ــه ش ــعه ب ــم توس ــاخت های مه ــی از زیرس ــور دارد؛ یک ام
کــه بی توجهــی بــه آن مســبب آســیب های جبــران ناپذیــری در مســیر 
تحقــق آرمان هــای نظــام جمهــوری اســامی ایــران، تحقــق برنامه هــا و 

در نهایــت کاهــش رضایــت مــردم و ... می باشــد. 
ــه  ــف و ب ــطوح مختل ــا در س ــواره دولت ه ــت هم ــر داش ــد در نظ بای
شــیوه های گوناگــون بــه دنبــال اصــاح نظــام اداری بوده انــد و در ایــن 
راه یکــی از مهمترین مســائل، اصــاح روش مدیریت امنیــت اطاعات در 
نظــام اداری بــوده اســت کــه بــه عنــوان یــک دغدغــه همیشــگی بــرای 
مدیــران ارشــد ســازمانها و ادارات از آن یــاد مــی شــود؛ لیکــن بــه دالیلی 
از جملــه عــدم شــناخت کامــل ابعــاد موضــوع، عــدم تعریــف و تطبیــق 
رویکردهــای ناظــر بــر مدل پیــاده ســازی امنیت اطاعــات در ســازمانها، 
عــدم تدویــن راهبردهــا و راهکارهــای مربــوط و نیــز گرفتــار شــدن در 
مستندســازی و کاغذبازیهــای غیرعملیاتــی در اصاحــات و تحقــق یــک 
ــت  ــام اداری، موفقی ــح در نظ ــات صحی ــت اطاع ــت امنی روش مدیری
چشــمگیری کســب نکرده انــد و ایــن در حالــی اســت کــه عــدم توجــه 
بــه ســطوح امنیتــی در نظــام اداری مــی توانــد باعــث شــود که ســارقان 
ــاه تریــن زمــان ممکــن اطاعــات مهمــی را از ســازمان خــارج  در کوت
ــت  ــازمان و در نهای ــارت س ــب و کار، تج ــه کس ــداوم چرخ ــوده و ت نم

حیــات ســازمان را بــه خطــر اندازنــد.
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه داشــت کــه ســاختار نظــام اداری 
الکترونیکــی ناامــن در شــرایط فعلــی و در بســیاری از جهــات بــه جــای 
ــد  ــرای پیشــرفت و توســعه کشــور، مــی توان ــای نقــش محــرک ب ایف
ــارغ از آنکــه  ــن شــرایط ف ــد. در ای ــه شــمار آی ــرای توســعه ب مانعــی ب
انجــام اصاحــات از یــک ســو، امــری اجتنــاب ناپذیــر و از ســویی دیگــر 

تکلیــف تلقــی می شــود؛ عــدم اصــاح آن عــاوه بــر کنــد نمودن مســیر 
پیشــرفت کشــور، بخــش عظیمــی از منابــع الزم بــرای توســعه را نیــز 
صــرف نگهداشــت خــود می نمایــد و ایــن نقصــان موجــب شــکاف میان 
وضــع موجــود و تحقــق چشــم انــداز می گــردد. چراکــه بهــره گیــری 
ازنظــام اداری الکترونیکــی بــه همــان نســبتی کــه باعــث رفــاه و افزایش 
توانمنــدي هــای مــا در ســازمان مــی شــود مــی توانــد خطرناک بــوده و 
وجــود ناامنــی در آن مــی توانــد ســازمان هــا، نهادهــا و یــا کشــور را فلج 
نمایــد. لــذا جهــت حفــظ اطاعــات و مدیریــت آنهــا و جلوگیــري از هــر 
گونــه ســوء اســتفاده می بایســت بــر اســاس آخرین دســتاورد هــاي روز 

دنیــا و اســتاندارد هــاي مربوطــه اقــدام نمــود.
امــروز زمانــی اســت کــه با توجــه بــه ابــاغ سیاســت های نظــام اداری از 
جانــب مقــام معظــم رهبــری و تأکیــد رئیــس جمهــور محتــرم مبنی بر 
اولویــت اصــاح نظــام اداری در برنامه هــا، می تــوان بــه خلــق ارزش هــای 
مشــترک میــان تمامــی فعــاالن نظــام اداری پرداخــت و بواســطه ســاز و 
ــق در نظــام اداری و  ــه انجــام اصاحــات عمی ــدی، زمین ــای پیون کاره
ــوان بســتر و زیرســاخت توســعه کشــور را فراهــم آورد کــه در  ــه عن ب
همیــن راســتا در ایــن مقالــه بــه بررســی اصــاح روش مدیریــت امنیت 

اطاعــات در نظــام اداری الکترونیکــی مــی پردازیــم.
در اصــل امنیــت اطاعــات، فرآینــد حفاظــت از اطاعات و سیســتمهای 
اطاعاتــی در برابــر فعالیتهــای غیرمجــاز مانند : )) دسترســی ، اســتفاده 
، افشــاء ، خوانــدن ، نســخه بــرداری یــا ضبــط ، خرابــکاری ، تغییــر و 
ــت  ــت از امنی ــرگاه صحب ــروزه ه ــا ام ــد . ام ــی باش ــتکاری (( م دس
اطاعــات مــی شــود ، افــراد آن را بــا امنیــت کامپیوتــری اشــتباه مــی 
گیرنــد. توجــه داشــته باشــیم کــه در نظــام اداری الکترونیکــی هــدف ما 
ایجــاد امنیــت بــرای کلیــه داراییهــای اطاعاتــی و حفــظ محرمانگــی ، 
یکپارچگــی و در دســترس بــودن داده هــا بــدون در نظــر گرفتــن فــرم 
اطاعــات اعــم از الکترونیکــی یــا چاپــی یــا اشــکال دیگــر مــی باشــد.

حفاظــت از اطاعــات در نظــام اداری ســازمان، یــک نیــاز محرمانــه، یک 
نیــاز تجــاری و در بســیاری از مــوارد یــک نیــاز اخاقــی و قانونــی اســت 
کــه وضعیــت آن تأثیــر معنــی داری بــر حریــم خصوصــی ســازمان مــا 
ــن موضــوع اســت کــه  ــه آن توجــه داشــت ای ــد ب دارد. آنچــه کــه بای
بــی توجهــی بــه مقولــه امنیــت اطاعــات نــه تنهــا مــی توانــد بــرای 
ســازمان خســارات مالــی تــا ســر حــد ورشکســتگی را فراهــم آورد بلکــه 
از ســوی دیگــر مــی توانــد شکســت در فعالیتهــای علمــی و تحقیقاتی و 

پیگردهــای قانونــی را بــه همــراه داشــته باشــد .
در ایــن راه بهــره منــدی از یــک سیســتم مدیریــت امنیــت اطاعــات 
مــی توانــد راهگشــای مشــکات مــا در ایــن زمینــه باشــد. اســتاندارد 
ISO/IEC27001:2013 در مــورد الزامــات طراحــی، اجــرا، نگهــداری 
و بهبــود مســتمر یک سیســتم مدیریت امنیــت اطاعــات )ISMS( در 
ســازمانها صحبــت می کنــد فــارغ از اینکــه بــه نــوع و انــدازه ســازمان 
اشــاره داشــته باشــد. ایــن اســتاندارد در گام اول بــه این نکته اشــاره دارد 
 ،)Confidentiality(که هر ســازمانی بــرای ایجاد و حفــظ محرمانگــی
 )Availability( و دســترس پذیری )Integrity( صحــت و یکپارچگــی
اطاعــات کــه ســه رأس مثلــث امنیــت اطاعــات )CIA(، را تشــکیل 
ــت  ــت امنی ــتم مدیری ــک سیس ــود ی ــل خ ــد در مح ــد، بای می دهن
ــد  اطاعــات را طراحــی و پیاده ســازی نمایــد. ایــن اطاعــات مــی توان
شــامل اطاعــات مربــوط بــه ســازمان یــا مشــتریان و یــا طرفهــای ثالث 
باشــد و نکتــه ای کــه در ایــن میــان بســیار حائــز اهمیــت اســت ایــن 
اســت کــه در دنیــای امــروز کــه لبریــز شــده اســت از ارتباطــات انســانها 
بــا راههــای مختلــف ارتباطــی، کــه در هریــک مجموعــه ای از اطاعــات 

نگاهی گذرا به سیستم جامع و یکپارچه 
)MIS( اطالعات مدیریت

امــروزه اطاعــات بعنــوان ثــروت بنگاه هــاي اقتصــادي و ســازمان ها 
تلقــی گشــته و سیســتم هاي اطاعاتــی جامــع و یکپارچــه 
می تواننــد نقــش راهبــردي در تصمیــم ســازي و تولیــد دانــش بــر 
عهــده گیرنــد. تحلیــل وضعیــت موجــود و مــدل ســازي فرآیندها به 
صــورت ســازمان گرا و ارائــه تصویــر سیســتمی از جریــان اطاعــات 
ــه  ــد ب ــا می توان ــه تنه ــن، ن ــاي نوی ــازمان، براســاس متدولوژی ه س
ــازمان  ــا، س ــري از اصــول مهندســی مجــدد فرآینده ــدد بهره گی م
ــردد  ــد، بلکــه موجــب می گ ــت نمای ــره وري هدای ــه ســمت به را ب
و  اطاعاتــی جامــع  پیاده ســازي سیســتم هاي  بــراي  زمینــه 
ــات در تمــام ســطوح  ــري اطاع ــت و کارب یکپارچــه جهــت مدیری
ســازمان ایجــاد گــردد. بدیــن منظــور بــا توجــه بــه گذشــت بیــش 
ــال در  ــع فع ــی در صنای ــتم اطاعات ــدازي سیس ــه از راه ان از 2 ده
ایــران و بــا عنایــت بــه پیشــرفت ها و نیازهــاي بالقــوه صنایــع، ارتقــاء 
ــل  ــرد سیســتمهای مذکــور بیــش از پیــش محســوس و قاب و کارب
ــال 1390  ــت در س ــات مدیری ــتمهای اطاع ــد. سیس ــرا می باش اج
در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا پیاده ســازی سیســتمهای 
ــا راه  یکپارچــه )IS-SUITE( آغــاز گردیــد و عمــا در ســال 1391 ب
ــرداری شــد کــه  ــاز بهــره ب ــدازی سیســتم تولیــد احیــاء ، وارد ف ان
طــی ســالهای گذشــته سیســتم هــای حــوزه تولیــد اعــم از تولیــد

فوالدسازی،تولیداحیاء،آزمایشــگاه،برنامه ریــزی تولید،توقفات و حوزه 
بازرگانــی شــامل مدیریــت کاال و خریــد مــورد بهــره بــرداری قــرار 
ــل و اســتقرار سیســتم  ــای الزم جهــت تکمی ــت ه ــت و فعالی گرف
هــای حــوزه مالــی و منابــع انســانی و فــروش وحمــل محصــول نیــز 
بــا نظــارت مســتقیم مدیریــت ارشــد ســازمان در حــال پیگیــری می 
باشــد کــه طبــق برنامــه ارائــه شــده مــی بایســتی در کوتاهتریــن 
زمــان ممکــن کلیــه سیســتمهای مذکــور در حالــت اجرایــی قــرار 
گرفتــه و ارتبــاط میــان Level2  و Level4 برقــرار گــردد و یکپارچگــی 

بصــورت کامــل انجــام پذیــرد.
پیاده ســازی سیســتمهای یکپارچــه منجــر بــه بهینه ســازی و ایجــاد 
ــی آن، تأمیــن نیازهــای دراز  ــی مــی شــود کــه هــدف اصل تغییرات
ــای  ــودن آن در حوزه ه ــد نم ــازمان و توانمن ــردی س ــدت و راهب م

مختلــف کســب و کار اســت.
بــا تغییــر نگــرش شــرکت از نــگاه جزیــره ای بــه نگــرش سیســتمی 
و فرآینــد محــور، روابــط میــان واحدهــا بهبــود یافتــه و بــا افزایــش 
ــه  ــی، تهی ــانی کیف ــت رس ــول ، خدم ــد محص ــی در تولی هماهنگ
ــروش و  ــزان ف ــش می ــق و افزای ــع و دقی ــه موق ــی ب ــات مال گزارش
ســودآوری، ارزش افــزوده بیشــتری در طوالنــی مــدت نصیــب 
ــات  ــتمهای اطاع ــکار سیس ــع راه ــود. در واق ــد نم ــرکت خواه ش
مدیریــت یکپارچــه  بــا ایجــاد اســتانداردها و فرآیندهــای یکنواخــت 
و کارآمــد، تــوان ســازمان در کنتــرل فرآیندهــا را بهبــود می بخشــد 
ــبب  ــز س ــه نی ــز و یکپارچ ــگاه داده متمرک ــک پای ــتفاده از ی و اس
ــی و اثربخشــی  ــش کارای ــه و افزای ــان و هزین ــی در زم ــه جوی صرف

فعالیت هــای ســازمان و گزارش گیــری مدیریتــی می گــردد.

 ترفند های جالب کیبورد

نقطــه گــذاری بــا دوبــار تــپ بــر روی فاصلــه دهنــده کیبــورد ایجــاد 
مــی شــود؛ بدیــن ترتیــب کــه شــما بــا دوبــار تــپ کــردن ســریع 
ــر روی اســپیس کیبــورد می توانیــد در آخــر جملــه خــود نقطــه  ب
بگذاریــد و زمانــی کــه دوبــاره شــروع به نوشــتن کنید، نوشــته شــما 

بــا یــک فاصلــه از نقطــه گذاشــته شــده آغــاز خواهــد شــد.
در بخش
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ــرای واژه هــای مــورد نظــر خــود، کلیــد میانبــر  شــما می توانیــد ب
تعریــف کنیــد. بــرای مثــال میخواهیــد بــا نوشــتن کلمــه »ســینا« 
، شــماره کارت بانــک ســینا شــما بــه صــورت خــودکار تایــپ شــود. 
 Pharse بنابرایــن کافــی اســت وارد ایــن بخش شــوید و در قســمت
شــماره کارت را یادداشــت کنیــد و در قســمت Shortcut هم کلمه 

» ســینا« را بنویســید .

رویکرد

فناوری اطالعات و ارتباطات

اصالح 
روش مدیریت 

امنیت اطالعات 
در نظام اداری 

الکترونیکی

همراه با گوشی های هوشمند



39

 خبرنامه داخلی  زمستان  1396 شماره سوم  سال یکم  

WWW.SKSCO.IR
T.ME/SKSONLINE

روش ساده فارسی کردن اعداد 
  Word و Excel در نرم افزار

بــرای تایــپ اعــداد فارســی در Excel بســیاری از 
 Regional & Language کاربــران تنظیمــات
Options را تغییــر می دهنــد و برخــی تصــور مــی 
ــی  ــپ فارس ــرای تای ــم Excel ب ــه تنظی ــد ک کنن
ــرای تایــپ  ماننــد Word اســت. یــک راه ســاده ب
اعــداد بــه شــکل فارســی در Excel ایــن اســت که 
فونــت ســلول  ها را تغییــر دهیم و یکــی از فونتهایی 
فارســی کــه بــا کلمــه B شــروع مــی شــوند ماننــد 
B Nazanin , B Lotus را انتخــاب کنیــد.  ایــن 
فونتهــا کــه محصــول شــرکت برنــا رایانــه در ســال 
هــای اســتفاده از وینــدوز 98 اســت را بســیار بــه نام 

فونتهــای اســتاندارد XP مــی شناســند.
روش استاندارد اعداد فارسی در اکسل

ــرای ایــن کار وجــود دارد  امــا روش دیگــری نیــز ب
کــه بــه صــورت اتفاقــی آنــرا یافتیــم و بعــد متوجــه 
ــا  ــش عدده ــکان نمای ــل ام ــه در اکس ــدیم ک ش
ــن کار از  ــان هــا وجــود دارد.ای ــه شــکل همــه زب ب
Format Cells و گزینــه Custom امــکان پذیــر 

اســت.
کافیســت کــه کــد زیــر را کــه بــرای نمایــش اعــداد 

فارســی اســت را در آنجــا وارد نماییــد:
[ -3020429]

در ایــن روش الزم نیســت کــه فونــت هــای فارســی 
 Arial ــا فونتهایــی ماننــد نصــب شــده باشــند و ب
ــت  ــئله دس ــن مس ــه ای ــوان ب ــی ت و Tahoma م

یافــت.
Word فارسی کردن اعداد در نرم افزار

دقــت داشــته باشــید حتــی باوجــود فارســی 
 Region and( ــدوز ــان وین ــات زب ــازی تنظیم س
ــی  ــداد در  Word فارس ــم اع Language( بازه
نمــی شــود و بایــد از طریــق تنظیمــات نــرم افــزار 
Word ، فارســی ســازی اعــداد در آن بطــور کامــل 

انجــام شــود.
در محیــط Word 2007: روی آیکــون گــرد آفیس 
در ســمت بــاال- چــپ کلیــک کنیــد و از منــوی بــاز 
شــده، از پاییــن منــو، دکمــه ی Options را انتخاب 

. کنید
ــوار File کلیــک  ــط Word 2016: روی ن در محی
کنیــد، و از منــوی ســمت چــپ، Options  را 
انتخــاب کنید.از ایــن پنجــره Word options  و از 
گزینــه هــای قــرار داده شــده در نــوار ســمت چــپ 

آن، گزینــه Advanced را انتخــاب کنیــد.
ــرار  ــما ق ــار ش ــات در اختی ــره تنظیم ــون پنج اکن
 Show document گرفتــه اســت. بــه ناحیــه
 Numeral برویــد و از ایــن ناحیه گزینــه content
ــر روی فلــش کوچــک  ــا کلیــک ب را بیابید.حــال ب
ــر  ــاری زی ــه، کادر آبش ــن گزین ــد ای ــاری فیل کن
مجموعــه هــای آن بــاز خواهــد شــد کــه شــامل 4 
زیــر مجموعــه میباشــد. بــرای فارســی ســازی اعداد 
انگلیســی موجــود در متن کافیســت بــر روی گزینه 
Context کلیــک کــرده تــا انتخــاب گردد. ســپس 
ــا کلیــک بــر روی دکمــه Ok موجــود در پاییــن  ب
ایــن پنجــره تغییــرات انجــام شــده بــر روی متــن 

ــردد. ــال می گ اعم

در حاشیه ... در حــال ردوبــدل اســت اینکــه یــک ســازمان بتوانــد نیازهــای 
کلیــه ذینفعــان را طــوری ســامان دهــد کــه امنیــت اطاعــات 
ــدگاری آن  ــاء و مان ــد راز بق ــود می توان ــه دار نش ــا خدش آنه

ســازمان در دنیــای تجــارت باشــد. 
ــی  ــورد اثرات ــه در م ــت ک ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال در ای
ــا  ــات ی ــت اطاع ــت امنی ــازی سیســتم مدیری ــاده س ــه پی ک
ISO/ اصــاح آن در نظــام اداری و بالتبــع عملیاتــی براســاس

داشــت  در ســازمان شــما خواهــد   IEC27001:2013
 ISMS ــتم ــاً سیس ــما قب ــر ش ــه اگ ــود و اینک ــت ش صحب
براســاس نســخه 2005 را پیاده ســازی کــرده ایــد، اینــک بایــد 
ــل  ــوای کام ــذا شــامل محت ــد. ل ــی را انجــام دهی چــه اقدامات
ــوای  ــه محت ــاز ب ــورت نی ــما درص ــد و ش ــتاندارد نمی باش اس
ــه  ــن رابط ــود در ای ــع موج ــه مراج ــد ب ــتاندارد بای ــل اس کام

ــد. ــه نمایی مراجع
ــت  ــتم امنی ــک سیس ــا ی ــان را ب ــد خودم ــرا بای چ

ــم؟ ــازگار کنی ــات س اطالع
ــه ســمت  دالیــل زیــادی باعــث شــده اســت کــه ســازمانها ب
اتخــاذ یــک سیســتم مدیریــت امنیــت اطاعــات روی آورنــد. 
ایــن دالیــل را می تــوان در دو دســته اصلــی طبقه بنــدی کــرد: 

Reasons of Market Assurance •
Governance Reasons •

Market Assurance در مــورد ))نگرانی هــای مشــتریان یــا 
مراجعــه کننــدگان بــه اینکــه آیــا ســازمانی کــه اطاعاتــی را 
ــد محرمانگــی،  ــت نمــوده اســت، اینــک می توان ــا دریاف از آنه
ــاز را  ــراد غیرمج ــط اف ــا توس ــتکاری آنه ــاء و عدم دس عدم افش
ــد؟(( و Governance در مــورد ))نگرانی هــای  تضمیــن نمای
ــت  ــازمانها(( صحب ــت در س ــوه مدیری ــورد نح ــود در م موج
می کنــد. ISMS بــه عنــوان یــک روش پیشــگیرانه در زمینــه 
مدیریــت امنیت اطاعات شــناخته شــده اســت که درســاختار 
نظــام اداری ســازمان شــما قــرار مــی گیــرد و دلگرمــی هــای 
مــورد نیــاز را بــرای مشــتری یــا مراجعــه کننــده ایجــاد مــی 
نماید.معمــول تریــن ســناریویی کــه امروزه بســیار مــورد توجه 
قــرار گرفتــه اســت ایــن اســت کــه ســازمانها ضمــن بررســی 
امنیــت اطاعــات موجــود در درون خــود بــه امنیــت اطاعــات 
ــد و از  ــت می دهن ــیار اهمی ــز بس ــط نی ــث مرتب ــای ثال طرفه
آنهــا خواســتار تضمین هایــی در برابــر عــدم ردوبــدل اطاعــات 
ــوند  ــن می ش ــهای ارتباطــی ناام ــتفاده از روش ــا اس ــن و ی ناام
و ایــن درحالــی اســت کــه حتــی اگــر اطاعاتــی بیــن شــما 
ردوبــدل می شــود کــه ســازمان شــما از آنهــا هیــچ اســتفاده ای 
نمی کنــد بــاز بایــد بــر روی امنیــت آنهــا دقــت شــود. یعنــی 
ســازمان شــما چــون خــود را در مقابــل مشــتریانش متعهــد 
می بینــد کــه از اطاعــات آنهــا بطــور کامــل نگهــداری کنــد 
پــس بایــد هــر راه ناامنــی را مســدود کنــد، خــواه منشــأ ایــن 
ناامنــی درون ســازمان باشــد خــواه بیــرون از ســازمان. این مورد 
ناخواســته بصــورت هرمی از ســازمان شــما به طرفهــای مرتبط 
ــه طرفهــای مرتبــط در رده هــای بعــدی  ــا ب ــا شــما و از آنه ب
ــه ایــن مــورد پایبنــد باشــند،  ــد و اگــر همــه ب انتقــال می یاب
ــار عنکبوتــی ایجــاد می شــود امــا  امنیــت جهانــی بصــورت ت
اگــر حتــی یک گــروه بصــورت خواســته یــا ناخواســته کوتاهی 
کننــد، ایــن ناامنــی بصــورت فروپاشــی بهمنــی همــه را تحــت 
تأثیــر خــود قــرار می دهــد. امــا درهمیــن راســتا بایــد بــه ایــن 
مــورد هــم توجــه داشــت کــه هــر ســازمان تــا چــه حــدی در 
ــرود به طــوری کــه  الیه هــای امنیــت اطاعــات بایــد پیــش ب

عناصــری ماننــد: کاربــردی بــودن )Functionality( و قابلیت 
اســتفاده آســان )Ease of use( در ارائــه خدمــات بــه خطــر 
نیفتــد، چــرا کــه اگــر تناســبی بیــن ایــن اجــزاء وجود نداشــته 
باشــد نظــام اداری عملیاتــی شــما بســیار پیچیــده و دســت و 
پــا گیــر شــده و ناخواســته مشــتریان، ســازمان را آرام آرام کنــار 
گذاشــته و بــه دنبــال ســرویس دهنده بهتــری خواهنــد گشــت 
ــات در  ــت اطاع ــت امنی ــوع اداره و مدیری ــه ن ــاً ب ــن دقیق و ای
ســازمانها اشــاره دارد کــه در ایــن زمینــه ISMS بــه کمــک 
ــه  ــاره دارد ک ــورد اش ــن م ــه ای ــد. ISMS ب ــران می آی مدی
»امنیــت اطاعــات بســتن و ممنــوع الــورود کــردن همه چیــز 
بــرای همه کــس، در همــه زمــان نیســت بلکــه امنیــت یعنــی 
چــه کســی در چــه زمانــی و بــه چــه میزانی بایــد بــه اطاعات 
ــری از  ــا بهره گی ــازمانها ب ــذا س ــد.« ل ــته باش ــی داش دسترس
اســتاندارد 27001 ســعی دارند که ISMS را در ســازمان خود 
بــه بلــوغ برســانند و بــا اتخــاذ سیاســتهای امنیتــی صحیــح و 
مدیریــت همزمــان می تواننــد بــه ایــن مهــم دســت یابنــد و در 
نهایــت بــا انجــام ممیــزی نهایــی و کســب گواهینامــه در ایــن 
زمینــه، خبــر پیــاده ســازی ISMS بالــغ را در ســازمان خــود 
بــه مشــتریان بدهنــد کــه نــه تنهــا باعــث ایجــاد حــس اعتماد 
بیشــتر بیــن مشــتریان قدیمــی مــی شــود. حتــی مــی تواننــد 
ســهم بیشــتری از بــازار را نیــز بــه Business خــود اختصاص 
ــه  ــد توج ــان ICT بای ــرم و کارشناس ــران محت ــد. مدی دهن
داشــته باشــند کــه اســتاندارد در مــورد پیــاده ســازی گام بــه 
گام سیســتم مدیریــت امنیــت اطاعــات صحبــت نمــی کنــد 
بلکــه تنهــا در مــورد الزامــات اســتقرار یــک سیســتم مدیریــت 
امنیــت اطاعــات یــا اصــاح آن صحبــت می کنــد. لــذا 
انتخــاب متدولــوژی صحیــح در زمینــه طراحــی و پیاده ســازی 
ــر عهــده کارشناســان  سیســتم مدیریــت امنیــت اطاعــات ب
ایــن زمینــه کاری می باشــد. امــا خانــواده 27000 بــرای ایجــاد 
بســتر آموزشــی و افزایــش ســطح دانــش افــرادی کــه بــا ایــن 
سیســتم درگیــر هســتند یکســری مســتندات را تولیــد و ارائــه 
نمــوده اســت کــه مــی تواننــد راهگشــا و همــراه شــما باشــند. 

ایــن مســتندات بــه شــرح زیــر می باشــند:
ــه منظــور احــراز  ــه الزامــات اســتاندارد ب  ISO27001: ارائ

صاحیــت ســازمانها جهــت اخــذ گواهینامــه.
ــه  ــق در زمین ــات موف ــه ای از تجربی  ISO27002: مجموع

.ISMS ــرای ــن اج ــای تمری ISMS و راهنم
.ISMS راهنمای پیاده سازی :ISO27003 

 ISO27004: اســتاندارد اندازه گیــری و تعییــن ســطح 
ــات. ــت اطاع ــت امنی مدیری

 ISO27005: اســتاندارد مدیریــت ریســک در امنیــت 
ــات. اطاع

 ISO27006: راهنمای مراحل دریافت گواهینامه.
.ISMS راهنمای بازرسی و نظارت بر :ISO27007 

امــا از میــان ایــن اســتانداردها، تنهــا 27001 بــرای ســازمانهای 
ــه را دارد و در اصطــاح  ــت گواهینام ــت دریاف متقاضــی، قابلی
امنیــت  مدیریــت  روش  اصــاح  می باشــد.   Auditable
اطاعــات در نظــام اداری ســازمان کــه بــا مــواد اولیــه ای به نام 
داراییهــای اطاعاتــی )دریافتــی از مشــتریان یــا تولیــد شــده 
توســط  ســازمان( ســروکار دارد براســاس ISMS، بــه مدیــران 
ایــن امــکان داده مــی شــود تــا بتواننــد امنیــت سیســتم هــای 
ــی و  ــای امنیت ــک ه ــاندن ریس ــل رس ــه حداق ــا ب ــود را ب خ
تجــاری کنتــرل کننــد. سیســتم مدیریــت امنیــت اطاعــات 
نظــام منــد، راهــکار حــل مشــکات مذکــور در سیســتم هــای 
اطاعاتــی مــی باشــد. ایــن سیســتم جامــع امنیتــی بــر ســه 

پایــه اســتوار اســت:
1( سیاست ها و دستورالعملهاي امنیتی

2( تکنولوژي و محصوالت امنیتی
3( عوامل اجرایی

در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه بــا توجــه بــه 
اهمیــت داراییهــای اطاعاتــی و امنیــت اطاعــات، پیاده ســازی 
ــرای  ــت ب ــی بایس ــات م ــت اطاع ــت امنی ــتم مدیری سیس
ســازمانها بــه عنــوان یــک تصمیــم اســتراتژیک تلقــی گــردد 
ISO/ کــه در ایــن راه بهــره گیــری از نســخه جدیــد اســتاندارد

IEC 27001:2013 مــی توانــد بــر موفقیــت و غنــای کار مــا 
بیفزاید. 

فناوری اطالعات و ارتباطات

امروز زمانی است که با توجه به 
اباغ سیاست های نظام اداری 
از جانب مقام معظم رهبری و 

تأکید رئیس جمهور محترم مبنی 
بر اولویت اصاح نظام اداری 
در برنامه ها می توان به خلق 

ارزش های مشترک میان تمامی 
فعاالن نظام اداری پرداخت و 

بواسطه ساز و کارهای پیوندی، 
زمینه انجام اصاحات عمیق در 

نظام اداری و به عنوان بستر 
و زیرساخت توسعه کشور را 

فراهم آورد که در همین راستا 
در این مقاله به بررسی اصاح 
روش مدیریت امنیت اطاعات 

در نظام اداری الکترونیکی
 می پردازیم.

لذا سازمانها با بهره گیری از 
استاندارد 27001 سعی 

دارند که ISMS را در سازمان 
خود به بلوغ برسانند و با اتخاذ 

سیاستهای امنیتی صحیح و 
مدیریت همزمان می توانند 

به این مهم دست یابند و در 
نهایت با انجام ممیزی نهایی و 

کسب گواهینامه در این زمینه، 
خبر پیاده سازی ISMS بالغ را 

در سازمان خود به مشتریان 
بدهند که نه تنها باعث ایجاد 

حس اعتماد بیشتر بین مشتریان 
قدیمی شوند حتی می توانند 

سهم بیشتری از بازار را نیز به 
Business خود اختصاص دهند. 
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جهــت تامیــن تــوان مصرفــی مــورد نیــاز واحدهــای مختلف شــرکت 
ــرق  ــت ب ــا پس ــد ت ــن ش ــر ای ــم ب ــال 90 تصمی ــوالد کاوه، در س ف
230/33 کیلوولــت GIS در زمینــی بــه مســاحت 2.5 هکتــاردر ضلع 
  GIS ــت ــب فیدرهای230کیلوول ــا نص ــرکت ، ب ــرقی ش ــمال ش ش
برنــد GANZ  از )کشــور مجارســتان(  احــداث شــود و در نهایــت 
پــس ازاجــرا ،نصــب و راه انــدازی تجهیــزات ،در تاریــخ 1394/5/19 از 
طریــق پســت شــهید لشــکری بــه شــبکه سراســری اتصــال یافــت و 

بــه بهــره بــرداری رســید.

معرفی پست برق فوالد کاوه جنوب کیش:
از لحــاظ مشــخصات فنــی ایــن پســت بــه گونــه ای طراحــی شــده 
ــد  ــا ک ــط ورودی ب ــک خ ــامل ی ــر ش ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
ــت  ــمت پس ــه از س ــر، ک ــول3.7 کیلومت ــپاچینگی 828 و ط دیس
400/230 کیلوولت شــهید لشــکری  شارژ میشــود و همچنین شامل 
2 باســبار بــا آرایــش کلیــدی دوبــل GIS بــا کــد دیســپاچینگی81 
و82 و همچنیــن 5 بــیBAY ترانــس متشــکل از: 3 ترانس 125مگا 
ــر اســت کــه در حــال  ــت آمپ ــگا ول ــس 200م ــر و 2 تران ــت آمپ ول
حاضــر ،یــک ترانــس 125MVA و یــک ترانــس200MVA برقــدار 
میباشــد کــه تــوان خروجــی ترانــس 200مگاولــت آمپر صــرف واحد 
فوالدســازی )کــوره ذوب، واحــد ریخته گــری و واحــد جبــران کننــده 
تــوان راکتیــو )SVC( ( میشــود. ترانــس 125مــگا ولــت آمپــر نیــز 
ــاز واحــد آهــن ســازی و آب شــیرین کــن و ســاب  ــورد نی ــوان م ت

استیشــن هــای فــوالد ســازی را تامیــن میکنــد.
جهــت قطــع ووصــل خروجــی ترانــس هــای پســت بــرق از 

ســوئیچگیرهای 33 کیلوولــت گازی شــرکت زیمنــس آلمــان 
  DCS اســتفاده شــده اســت و سیســتم کنترلــی واپراتــوری آن نیــز
و مانیتورینــگ مــی باشــد، همچنیــن کلیــه تجهیــزات بــکار رفتــه 
شــده در داخــل پســت ازجملــه رلــه ها،کلیدهــا وتجهیــزات کنترلــی 
دارای برتریــن کیفیــت و ازبرندهــای مطــرح و صاحــب نــام اروپایی در 

ــرق مــی باشــند. عرصــه صنعــت ب
پســت بــرق 230/33 کیلــو ولــت کاوه بــرای تامیــن کلیــه مصــارف 
جــاری و طرحهــای آتــی بــر اســاس طــرح هــای توســعه طراحــی و 

تجهیــز شــده اســت.
دالیل انتخاب سیستم GIS پست 230 کیلوولت:

1.قابلیــت اطمینــان سیســتم و بــه روز بــودن، از مزیــت هــای اصلــی 
میباشد. آن 

2.نیاز به تعمیر و نگهداری کمتر 
3. نیاز به فضای کمترجهت نصب تجهیزات

4. قابلیت استفاده در محیط هایی با آلودگی بسیار باال

:)svc(واحد جبران کننده توان راکتیو
در پست برق واحدی وجود دارد که

static var compensator )svc)
)جبــران کننــده تــوان راکتیــو( نــام دارد. بــا توجــه بــه اینکــه ماهیت 
کــوره هــای قــوس الکتریکــی  برپایــه تــوان راکتیو اســت و همچنین 
بــار مصرفــی کــوره باعــث ناپایــداری در ولتــاژ وجریان و بوجــود آمدن 
ــا  ــذا جهــت حــل ایــن مشــکل ب هارمونیــک  در شــبکه میشــود ،ل
اســتفاده از مجموعــه خــازن، راکتــور و مقاومــت، فیلترهایــی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت،که بــا اســتفاده از ســوئیچ زنــی تــا تریســتور هــا 
بصــورت خــودکار ایــن اقــدام صــورت مــی پذیــرد.

:SVC مشخصات فنی
مجمــوع تــوان راکتیــو SVC 210 مــگاوار میباشــد.که ایــن مقــدار 
ــده  ــیم ش ــامل FC5-FC4-FC3-FC2 تقس ــوان در 4 زون ش ت

اســت و هارمونیــک هــای 2 تــا 5 شــبکه را  فیلتــر میکنــد.
ایــن مجموعه متشــکل از: راکتورهای TCR و تریســتورها میباشــند 
کــه نقــش تنظیــم مصــرف تــوان راکتیــو را ایفــا میکننــد و همچنین 
زونهــای FC کــه از راکتــور هــا و خازنهــای ســری تشــکیل شــده 
اســت کــه وظیفــه تامیــن تــوان راکتیــو مــورد نیــاز کــوره را بصــورت 

ــت انجــام میدهند. ثاب
طراحــی و ســاخت SVC، توســط کشــور چیــن انجــام شــده ولــی 
اجــرا ونصــب تجهیــزات توســط مهندســین داخلــی مجموعــه انجــام 

شــده اســت.

طرحهای در حال اجرا و آتی واحد:
1. اجرا و نصب تجهیزات سیستم اطفا حریق

2. بررســی و اجــرای طــرح دو مــداره کــردن خــط ورودی از ســمت 
پســت شــهید لشــکری ،و افزایــش تــوان جهــت راه انــدازی فــاز دوم 

فوالدســازی
3. راه اندازی ترانس های سوم و پنجم با فیدرهای مربوطه

ــوالد  ــاز دوم ف ــزات  SVC ف ــب تجهی ــازی نص ــاده س ــرا وآم 4. اج
ــازی س

5. بررسی کلیه پانچ های مجموعه واقدام جهت رفع آنها

نگاهی به پست برقGIS 230/33 کیلو ولت

برق
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فصلنامه داخلی رشکت فوالد کاوه جنوب کیش

رسدبیر: سعید تقی زاده

عکس: امیرمسعود ابری، آرمان ترقاء و سعید قاسمی

طراحی اینفوگرافی ها: علی عاروان

با تشکر فراوان از آقایان مهندس تقی ممتازان، سعید جهانی، 

علی حبیبی، محمد بهداروند، حامد سلطانی، امین قائد رحمتی، 

مقداد بنام، محمود شهریاری، موسی عزیز، احمد انق، سعید 

مدنی، محمد مسلمی زاده، ایامن هرنی، محمدرضا وحدانی، 

محمدصادق شمس الدینی، علی عسگری، سعید ستودگان

مهرداد خواجویی، مرتضی مریدی، حسین شاکری، مهران 

محمودی، رسکار خانم نوشین روحبخش، امیرحسین دشتی، 

محمدرضا پالیزبان، علی صادقی، آصف نوشیدی و دیگر 

عزیزانی که ما را در تهیه و تولید این شامره همراهی کردند.

WWW.SKSCO.IR       T.ME/SKSONLINE 
تهیه شده در روابط عمومی رشکت فوالد کاوه جنوب کیش
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