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ه موفق SKS
کارنام 
در سال جهش تولید
 SKSدر بهمــن مــاه ســال جهــش تولیــد توانســت در شــاخصهای تولیــد
آهناســفنجی ،شــمش بیلــت و فــروش محصــول از مجمــوع عملکــرد
ســال  1398فراتــر رود و رکوردهــای جدیــدی را بــه ثبــت برســاند.
ایــن موفقیتهــا و دســتاوردها نشــانگر تــاش شــبانهروزی کارکنــان و
برنامهریــزی هوشــمندانه مدیــران ایــن مجموعــه در راســتای جامهعمــل
پوشــاندن بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلهالعالــی) و تحقــق
شــعار جهــش تولیــد در ســال  99اســت.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺣﯿﺎء ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ ۹۹/۱۲/۱۰ -

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ

ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ
و از ﻋﻮاﻣﻞ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ
١
٣
٩
٩
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گفتگو با مدیر نت فوالدسازی فوالد کاوه جنوب کیش

سرویس عکس :امیر مسعود ابری (دبیر) ،آرمان ترغاه ،سعید قاسمی

با سپاس از همکاری آقایان:

د انق ،ابراهیم
ابراهیم یوسفی پور ،مجید پیرو اصفیاء ،سعید خانی ،حسین خیاطی ،مصطفی زیدآبادی ،امیررضا عبادی ،احم 

مهرانی ،علی حبیبی ،مرتضی مریدی ،حامد سلطانی ،محمد مسلمی زاده ،مقداد بنام ،سعید لک ،تورج ادهمی ،ایمان

سیوندیپور ،محمد محمدنیا ،سیدحسام الدین الری سیدزاده ،علی عسکری ،حجت االسالم عقیل اوالدی و هادی مرادپور

نشانی :بندرعباس ،کیلومتر  13بزرگراه شهید رجایی ،منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ،شرکت فوالد کاوه جنوب کیش،
واحد روابط عمومی
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خدماترسانی و پشتیبانی از تولید با کمترین توقف

گفتگو با مدیر خدمات فنی و پشتیبانی ،انرژی و سیاالت
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امام حسن عسکری (ع) فرمودند :دو خصلت و حالتی که واالتر از آن دو چیز
نمیباشد عبارتند از :ایمان و اعتقاد به خداوند ،نفع رساندن به دوستان و آشنایان

خبر

مهندس دهاقین مدیر عامل فوالد کاوه جنوب کیش اعالم کرد:

رکوردشکنی و تحقق "جهش تولید"
در فوالد کاوه جنوب کیش

میزان تولید و فروش از عملکرد سال  98فراتر رفت

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا
اعــام خبــر رکوردشــکنیهای جدیــد ایــن مجتمــع در
بهمنمــاه ســال  99و تحقــق شــعار جهــش تولیــد،
اعــام کــرد :میــزان تولیــد شــمش و آهــن اســفنجی و
همچنیــن فــروش محصــول در ایــن شــرکت از عملکــرد
ســال گذشــته عبــور کــرد.
بــه گــزارش روابطعمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش ،مهنــدس "علــی دهاقیــن" ضمــن اعــام ایــن
خبــر اظهــار داشــت :بــا وجــود همــه ســختیهای
ناشــی از تحریمهــای ظالمانــه و محدودیتهایــی
کــه بهواســطه شــیوع کرونــا طــی ســال  ۱۳۹۹ایجــاد
شــده بــود ،بــا تــاش مضاعــف کارکنــان و برنامهریــزی
مدیــران ،شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در مســیر
تحقــق شــعار ســال ،موفــق بــه ثبــت رکوردهــا و کســب
دســتاوردهای چشــمگیری شــد.
وی افــزود :ایــن مجتمــع کــه در دوازده ماهــه ســال
گذشــته یــک میلیــون و  519هــزار تــن آهــن اســفنجی
تولیــد کــرده بــود ،در دوره زمانــی منتهــی بــه پایــان
بهمنمــاه توانســت بــا عبــور از ایــن میــزان عملکــرد و
تولیــد یــک میلیــون و  557هــزار تــن ،رکــورد جدیــدی
را در زمینــه تولیــد ایــن محصــول بــه ثبــت برســاند.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش گفــت:
همچنیــن طــی مــدت یــاد شــده ،میــزان تولیــد شــمش
در ایــن شــرکت بــا عبــور از رقم یــک میلیــون و  251هزار
تــن از مجمــوع تولیــد ســال گذشــته (یــک میلیــون
و  157هــزار تــن) فراتــر رفــت و در شــرایط فشــار

حداکثــری بــر صنعــت فــوالد کشــور ،رکــوردی دیگــر
در زمینــه جهــش تولیــد بــه ثبــت رســید .مهنــدس
دهاقیــن از دســتیابی بــه رکــورد ماهیانــه  157هــزار و
 950تــن و ثبــت  38ذوب بــا تولیــد 6هــزار و  590تــن
شــمش در تاریــخ  25بهمــن مــاه ســال  99خبــر داد.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن موفقیتهــا در شــرایطی
حاصــل شــده اســت کــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش در ســال  1398در فهرســت تحریمهــای آمریــکا
قــرار گرفتــه بــود؛ امــا طــی یــک ســال اخیــر نهتنهــا
ایــن تحریمهــا تأثیــری بــر میــزان تولیــد نگذاشــت
بلکــه بــا بهرهبــرداری از فــاز  2فوالدســازی ایــن شــرکت
در نیمــه ســال  ،1399بســتر مناســب بــرای افزایــش
تولیــد نیــز فراهــم شــد و ســال آتــی نیــز ایــن رونــد
صعــودی ادامــه خواهــد داشــت.
مهنــدس دهاقیــن کســب ایــن موفقیتهــا و
دســتاوردها را نشــانگر تــاش شــبانهروزی کارکنــان و
برنامهریــزی هوشــمندانه مدیــران ایــن مجموعــه در
راســتای جامــه عمــل پوشــاندن بــه منویــات مقــام
معظــم رهبــری و تحقــق شــعار جهــش تولیــد در ســال
 99دانســت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا
تشــریح رکوردشــکنیهای ایــن شــرکت در زمینــه
بازاریابــی و فــروش نیــز تصریــح کــرد :در دوازده
ماهــه ســال گذشــته ،یــک میلیــون و  174هــزار تــن
محصــول شــمش بــه فــروش رســیده بــود کــه ایــن
رقــم تــا پایــان بهمنمــاه ســال  99بــه یــک میلیــون

و 244هــزار تــن رســید و میــزان تنــاژ فــروش از رکــورد
ســال گذشــته عبــور کــرد.
وی اظهــار داشــت :در راســتای سیاســتهای وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه جهــت عرضــه شــمش
فــوالدی در بازارهــای داخلــی ،تــا پایــان بهمنمــاه،
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش موفــق شــد بــا
عرضــه  483هــزار تــن شــمش فــوالدی ،رســالت خــود
را در زمینــه تأمیــن نیازهــای داخــل کشــور و ایجــاد
آرامــش در بازارهــای داخلــی بــه انجــام برســاند.
مهنــدس دهاقیــن اضافــه کــرد :میــزان صــادرات ایــن
شــرکت نیــز در مــدت یــاد شــده بــه میــزان بیــش از
 756هــزار تــن محقــق شــده و مســئولیت انجــام
صــادرات غیرنفتــی و تامیــن بخشــی از ارز مــورد نیــاز
کشــور صرفـ ً
ـا از طریــق مجــاری قانونــی و ســامانه نیمــا
بــه خوبــی انجــام شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت ،شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش بزرگتریــن ســرمایه گــذاری بنیــاد مســتضعفان
انقــاب اســامی در صنعــت فــوالد بــه شــمار م ـیرود.
ایــن مجتمــع دارای دو واحــد کارخانــه فوالدســازی بــا
برخــورداری از تجهیــزات پیشــرفته بــه روش قــوس
الکتریکــی و ظرفیــت تجمیعــی ســاالنه تولیــد دو
میلیــون و  400هزارتــن محصــول شــمش بیلت اســت.
دو واحــد تولیــد آهــن اســفنجی بــه روش احیــای
مســتقیم (میدرکــس) بــا ظرفیــت تجمیعــی تولیــد یک
میلیــون و  860هزارتــن در ســال از دیگــر بخشهــای
ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی اســت.

بـهـار
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مهندس اتابک در بازدید از فوالد کاوه جنوب کیش مطرح کرد:

رئیس هیئتمدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش مطرح کرد:

شرکت  SKSدارای بیشترین سهم

محدودیتها و تحریمها در

معــاون اقتصــادی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی در جریــان بازدیــد از
بخشهــای مختلــف شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش رونــد تولیــد و توســعه را در
زیرمجموعههــای ایــن بنیــاد دارای رشــد مثبــت توصیــف کــرد.
بــه گــزارش روابطعمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،مهنــدس ســید
محمــد اتابــک پــس از ایــن بازدیــد ،در نشســت بررســی طرحهــای توســعهای
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش حضــور یافــت.
وی طــی اظهارتــی بــا بیــان اینکــه  11درصــد جهــش تولیــد در مجموعــه بنیــاد
مســتضعفان انقــاب اســامی طــی نهماهــه ســال  99محقــق شــده اســت ،گفــت:
از نظــر صــادرات  3درصــد در مقایســه بــا ســال گذشــته جلوتــر هســتیم.
مهنــدس اتابــک بــا بیــان اینکــه رونــد تولیــد و توســعه در مجموعــه بنیــاد شــیب
مثبتــی دارد ،تصریــح کــرد :دو ســال اســت کــه رشــد مثبــت  7.4درصــدی را شــاهد
بودهایــم و امســال نیــز همیــن رقــم را هدفگــذاری کردهایــم.
معــاون اقتصــادی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی بــا بیــان اینکــه ســهم و وزن
فــوالد کاوه جنــوب کیــش در اهــداف ترســیم شــده بنیــاد مســتضعفان قابلتوجــه
و چشــمگیر اســت ،اضافــه کــرد :بیشــترین ســهم صــادرات در مجموعــه بنیــاد
مربــوط بــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش اســت.
وی بــر لــزوم ســرعت بخشــی بــه طرحهــای توســعهای از جملــه فــاز  2پــروژه
اکســیژن پلنــت تأکیــد کــرد و افــزود :بــا حضــور مهنــدس نظــام آبــادی در رأس
مدیریتــی هلدینــگ کاوه پــارس و وحــدت و اتحــاد همــه مدیــران و کارکنــان فــوالد
کاوه جنــوب کیــش بایــد تــاش شــود کــه جایــگاه ایــن شــرکت در کشــور ارتقــاء
یابــد.
اتابــک دســتیابی بــه موفقیتهــای کســب شــده از جملــه افتتــاح فــاز 2
فوالدســازی را مرهــون همدلــی ،بــرادری و وجــود روحیــه مثبــت بیــن مدیــران و
کارکنــان ایــن شــرکت دانســت و گفــت :قطعـ ً
ـا فــوالد کاوه جنــوب پیشــرفت خــود
را ادامــه خواهــد داد و ســرعت و دقــت آن بــا تــاش جمعــی محقــق میشــود.
شــایانذکر اســت ،کارخانجــات فوالدســازی و فــاز  2اکســیژن پلنــت از جملــه
بخشهــای شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــود کــه مهنــدس اتابــک معــاون
اقتصــادی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی بــا همراهــی مهندسهاشــم
نظامآبــادی مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس از آن بازدیــد کردنــد.

رئیس هیئتمدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با بیان اینکه آمریکاییها سختترین
تحریمها را بر علیه صنعت فوالد اعمال کردند ،گفت :هیچکدام از محدودیتهای ایجاد شده
در تولید اثرگذار نبوده است.
عبدالمجید شریفی در گفتوگو با بیرونیت با اشاره به محدودیت فوالدسازان در تأمین آهن
اسفنجی اظهار کرد :بهواسطه شروع فصل سرد سال و در شرایط کرونا محدودیتهای شرکت
گاز به تولیدکنندگان اعمال شده است ازآنجاییکه تولید هر تن آهن اسفنجی حدود 300
مترمکعب گاز مصرف میکند ،این محدودیتهای تأمین گاز منجر به افت تولیدآهن اسفنجی
شده است .وی تصریح کرد :بیشترین گازی که در فوالدسازیها استفاده میشود بهعنوان
فرایند و ماده اولیه است؛ فوالدسازان در شرایط کنونی با محدودیت تأمین آهن اسفنجی
مواجه شدند و تولید آهن اسفنجی کاهش پیدا کرده است ولی درصورتیکه گاز موردنیاز
تأمین شود و صادرات آهن اسفنجی صورت نگیرد مشکل خاصی را در تأمین آهن اسفنجی
نخواهند داشت .رئیس هیئتمدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش عنوان کرد :ایران و
هند بیشترین تولید آهن اسفنجی را دارند؛ خوشبختانه ظرفیتسازی خوبی برای تولید آهن
اسفنجی در کشور ما انجام شده است .شریفی گفت :سال گذشته  27میلیون تن فوالد در
کشور تولید شد و امسال میزان تولید به  30میلیون تن میرسد که برای تولید این  30میلیون
تن فوالد ،ضروری است آهن اسفنجی موردنیاز تأمین شود .رئیس هیئتمدیره شرکت فوالد
کاوه جنوب کیش درباره مشکالت فوالدسازان در خصوص تأمین مواد اولیه در شرایط تحریمی
عنوان کرد :با رفع محدودیتهای تأمین گاز ،مشکلی در خصوص تأمین آهن اسفنجی نداریم
ضمن اینکه پروژههای سنگان هم بهتدریج به بهرهبرداری میرسد و افزایش تولید در خصوص
کنسانتره و سنگآهن خواهیم داشت بههرحال حلقههای زنجیره باید تا افق  1404تولیدشان
را برای ظرفیت  55میلیون تن فوالد برسانند .شریفی اذعان کرد :آمریکاییها سختترین
تحریمها را بر علیه صنعت فوالد اعمال کردند ،این محدودیتها ابتدا در مورد شرکتهای
فوالدی اعمال شد سپس در خصوص تأمین الکترود گرافیتی و پس از آن نیز برخی فعالین
این صنعت را تحریم کردند ولی هیچکدام از این موارد در تولید اثرگذار نبوده است .او ادامه
ً
صرفا هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی مانند قطعات یدکی ،الکترود گرافیتی و
داد :تحریمها
نسوز را افزایش میدهد ولی بههرحال شرکتها راههای دورزدن تحریمها و آوردن این اجناس
را یاد گرفتند و مشکل چندانی برای تأمین این مواد ندارند ،گواه آن هم افزایش  3میلیونتنی
تولید فوالد است که در همین شرایط سخت تحریمی نسبت به پارسال اتفاق افتاده است.
منبع :بیرونیت

صادرات در مجموعه بنیاد است

تولید فوالد اثرگذار نبوده است

بـهـار
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انجام موفقیت آمیز تعمیرات

اساسی مدول  Bآهن سازی
فوالد کاوه جنوب کیش

تعمیـرات اساسـی سـالیانه مـدول  Bواحـد آهن سـازی شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیش در
بهمـن مـاه  99بـا باالتریـن کیفیـت و بدون حادثـه به انجام رسـید.
به گزارش روابط عمومی شـرکت فوالد کاوه جنوب کیش ،این تعمیرات اساسـی هر سـاله به
منظـور تعمیـر و تعویض تجهیزات معیوب و فرسـوده ،افزایش کمـی و کیفی تولید ،کاهش
توقفـات در طـول دوره بهره بـرداری و همچنین ایجاد پروژههای بهبـود انجام میگیرد.
برنامـه ریـزی و زمانبنـدی تعمیـرات سـالیانه مـدول  Bواحـد آهن سـازی شـرکت فـوالد کاوه
جنـوب کیـش از چندیـن مـاه قبل از شـروع تعمیـرات آغاز و در جلسـاتی با حضور مسـئولین
واحدهـای نـت ،تولید ،برنامه ریزی فنی ،بازرگانی ،مهندسـی ،خدمات فنی ،ایمنی ،پشـتیبانی
و پیمانـکاران ،لیسـت فعالیتهـای تعمیـرات نهایـی ،تامیـن متریـال و قطعـات یدکـی مورد
نیـاز پیگیـری شـد .بر اسـاس برنامـه زمانبندی ،تعمیـرات از تاریخ ششـم بهمن ماه آغـاز و به
مـدت  14روز بـه طـول انجامید .سـرانجام تعمیـرات با تالش شـبانه روزی کارکنـان واحدهای
مختلف و اجرای 64هزار نفر -سـاعت فعالیت پیش بینی شـده و 8هزار نفر سـاعت فعالیت
خـارج از برنامـه در تاریـخ  19بهمـن ماه با موفقیت کامل به پایان رسـید که  26سـاعت زودتر
از زمـان پیـش بینـی شـده اسـت .در ایـن تعمیـرات ،حـدود یکهـزار و  100آیتـم برنامـه ریزی
و زمانبنـدی شـد کـه شـامل تعمیـرات اساسـی تجهیـزات و انجام سـرویسهای پیشـگیرانه
سـالیانه تجهیـزات اصلی بود .با توجه به گسـتردگی تعمیرات و کیفیت مطلـوب انجام آن در
سـال جـاری میتوان شـاهد افزایش آماده بکاری تجهیزات و کاهـش توقفات غیربرنامه ریزی
شـده(اضطراری) و تحقـق کمـی و کیفـی برنامـه تولید به صورت کامل باشـیم.

با تالش تیم  HSEشرکت فوالد کاوه جنوب کیش محقق شد؛

ثبت  64000نفر ساعت

کار شبانه روزی بدون حادثه

در تعمیرات سالیانه مدول B

بــا تــاش تیــم  HSEشــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،حــدود 64هــزار نفــر ســاعت
کار شــبانه روزی بــدون حادثــه در عملیــات تعمیــرات اساســی ســالیانه مــدول  Bواحــد
آهــن ســازی ایــن مجتمــع بــه ثبــت رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،تعمیــرات اساســی
ســالیانه مــدول  Bواحــد آهــن ســازی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در بهمــن مــاه
 99در حالــی بــا باالتریــن کیفیــت و بــدون حادثــه بــرای کارکنــان شــرکت بــه انجــام
رســید کــه تیــم  HSEبــا همراهــی  790نفــر نیــروی کار(  250نفــر نیــروی شــرکت فــوالد
کاوه جنــوب کیــش و  540نفــر پرســنل پیمانــکاران) در ایــن موفقیــت نقشــی اساســی
داشــتند.
بــا تــاش تیــم 63 ،HSEهــزار و  987نفــر ســاعت کار شــبانه روزی بــدون حادثــه طــی
 14روز( ششــم تــا نوزدهــم بهمــن مــاه) در تعمیــرات اساســی ســالیانه مــدول  Bواحــد
آهــن ســازی بــه ثبــت رســید .بــرای دســتیابی بــه ایــن موفقیــت اقدامــات چشــمگیری
در راســتای شناســایی فعالیــت و شــرایط ناایمــن و در نهایــت کاهــش حــوادث صــورت
گرفــت .برگــزاری  540نفــر ســاعت کالس آموزشــی کوتــاه مــدت ایمنــی برای پرســنل و
بازدیــد از محیطهــای کاری و رفــع شــرایط ناایمــن از جملــه اقدامــات صــورت گرفته قبل
از شــروع تعمیــرات ،بــوده اســت.
برگــزاری جلســات هفتگــی بــا حضــور معــاون منابــع انســانی و پشــتیبانی ،انجــام
گشــتهای  VIPبــا حضــور مدیــران ،روســا و سرپرســتان بــه منظــور رفــع مغایرتهــا
و ایمــن ســازی محیطهــای کاری ،نصــب عالئــم و تابلوهــای ایمنــی در محیطهــای بــا
ریســک بــاال ،کنتــرل و نظــارت دقیــق بــر ابــزارآالت باربــرداری تمامــی واحدهــا و پیگیری
مکــرر بــرای تامیــن تجهیــزات حفاظــت فــردی در همیــن دوره زمانــی صــورت گرفتــه
اســت.
بــا شــروع تعمیــرات نیــز اقدامــات دیگــری همچــون بازدیــد از ماشــین آالت بــه
ویــژه جرثقیلهــا قبــل از ورود بــه ســایت ،برگــزاری جلســه بــا افســران ایمنــی کلیــه
پیمانــکاران قبــل و حیــن انجــام کار و حضــور افســران ایمنــی در گیــت ورودی به ســایت
احیــاء در زمینــه کنتــرل اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت فــردی صــورت گرفتــه اســت.
بــرای انجــام ایمــن ایــن تعمیــرات ســالیانه ،در مجمــوع تعــداد ۱۴۵۰پرمیــت و حکــم
کار بــه ثبــت رســیده اســت .همچنیــن بــه منظــور غربالگــری پرســنل در رابطــه بــا کنترل
شــیوع بیمــاری کرونــا ،از طریــق انجــام هماهنگیهــای الزم توســط واحــد بهــداری بــا
آزمایشــگاه ،تســت  PCRاز تعــداد  537نفــر گرفتــه شــد تــا از ورود افــراد مبتــا بــه این
بیمــاری جلوگیــری بعمــل آیــد.
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امام سجاد (ع) فرمودند :هشدار که منفورترین مردم نزد خداوند کسى
است که سیره امامى را برگزیند ولى از کارهاى او پیروى نکند.

کاوه در رسانهها

تولید بیش از  1.2میلیون تن شـمش
در فوالد کاوه جنوب کیش
معدن 5 -24اسفند 1399
بررسـی آمارهـای منتشـره سـامانه کـدال حاکـی اسـت از
ابتـدای سـال مالـی تـا پایـان بهمنمـاه شـرکت فـوالد کاوه
جنـوب کیـش موفـق بـه تولید یـک میلیـون و  251هـزار و
 541تـن شـمش بیلـت شـده اسـت.
بـه گـزارش سـایت خبـری  -تحلیلـی معـدن  24بـر پایـه
آمارهای سـامانه کدال ،شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیش در
 11ماهـه امسـال همچنین یک میلیون و  556هـزار و 505
تن آهـن اسـفنجی تولیـد کرد.
 264هـزار و  593تـن از مجمـوع تولیدات یاد شـده مربوط
بـه آمار بهمنماه این شـرکت و مشـتمل بر  157هـزار و 951
تـن شـمش بیلـت و  106هـزار و  642تـن آهـن اسـفنجی
است.
بـر پایه ایـن گزارش ،از ابتدای سـال مالی تـا پایان بهمنماه
مجمـوع فـروش شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیـش 117948
میلیـارد و  462میلیـون ریـال بـوده کـه  74205میلیـارد
و  462میلیـون ریـال آن مربـوط بـه فـروش محصـوالت
صادراتـی بوده اسـت.
پیشبینی سـود فـوالد کاوه کیش در
۱۴۰۰
معدن  4 -24اسفند 1399
فـوالد کاوه جنـوب در بهمنمـاه فروشـی معـادل 1847
میلیـارد تومـان را ثبـت کـرده اسـت کـه نسـبت بـه دیمـاه
فـروش ایـن شـرکت حـدود 13درصـد رشـد داشـته اسـت.
نـرخ فـروش شـمش بیلـت ایـن شـرکت در بهمنمـاه برابـر
 11504تومـان بـهازای هـر کیلوگـرم بـوده اسـت که نسـبت
بـه نـرخ فـروش دیمـاه رشـد 12درصـدی را نشـان میدهد.
جمـع فـروش  11ماهه این شـرکت به حـدود  11795میلیارد
تومـان رسـیده اسـت ،ایـن در حالی اسـت که جمـع فروش
سـال گذشـته کاوه بیـش از  5300میلیـارد تومـان بـوده
اسـت .بـا ادامـه رونـد فعلی این شـرکت و با فـرض دالر 24
هزارتومانـی و نـرخ شـمش  500دالری و مقـدار فـروش 1.9
میلیونتنـی ،ایـن شـرکت توانایـی سـودآوری حـدود 450
تومـان را بـرای سـال  1400دارد.
فـروش  9948میلیـارد تومانـی فـوالد کاوه در
 10ماهه
بورس - 24پنجشنبه  ۱۶بهمن ۱۳۹۹
بـه گـزارش کـدال نگـر بـورس  ،24درآمـد فـروش شـرکت
فـوالد کاوه جنـوب کیـش در  10ماه منتهی بـه دی  1399به
حـدود  9948میلیـارد تومان رسـید.
کاوه متحـول شـده اسـت /فـروش 1637
میلیاردی شرکت در دیماه
بورس - 24یکشنبه  ۱۲بهمن ۱۳۹۹
بـه گزارش کـدال نگر بورس  ،24شـرکت فـوالد کاوه جنوب
کیـش در دیماه فـروش عالی  1637میلیاردتومانی داشـته
تـا مجمـوع فـروش  10ماهـه منتهـی بـه دی  99بـه 9948
میلیارد تومان برسـد.
فروش  3ماهه نخسـت سـال جـاری  1548میلیـارد تومان،
فـروش  3ماهـه دوم  2780میلیـارد تومـان و فـروش 3
ماهـه سـوم  3982میلیـارد تومـان میباشـد.
فـروش دیمـاه بیشـترین مبلـغ فـروش ماهانـه شـرکت
میباشـد .فـروش دیمـاه از مجمـوع فـروش  3ماهـه
نخسـت بیشـتر اسـت.
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رشـد 118درصـدی نـرخ فـروش شـمش "کاوه"/
رشد 5.7درصدی صادرات شمش
بورس نیوز  -دوشنبه  ۰۶بهمن ۱۳۹۹
متوسـط نـرخ فـروش محصول شـمش فـوالد "کاوه" در یک
سـال گذشـته در حـدود  118درصـد افزایش داشـته اسـت.
بـه گـزارش گـروه تحقیـق و مطالعـات بـورس نیوز ،شـرکت
فـوالد کاوه جنـوب کیـش در دیمـاه سـال جـاری عملکـرد
خوبـی را داشـته و موفـق به کسـب درآمد عملیاتـی  16هزار
و  365میلیاردریالـی شـده که این فروش نسـبت به آذرماه
24درصـد افزایـش را نشـان میدهـد .بهاینترتیـب جمـع
کل درآمدهـای عملیاتی شـرکت در دوره  10ماهه امسـال به
رقـم  99هـزار و  476میلیـارد ریـال رسـیده و ایـن فـروش
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد  127درصـدی را
نشـان میدهـد .مقادیـر فـروش تجمیعـی شـرکت در ایـن
دوره کـه شـامل محصـول شـمش فـوالدی (کـه در بازارهای
داخلـی و صادراتـی به فروش میرسـد) به بیـش از  1میلیون
و  80هزار تن رسـیده اسـت که  6.5درصد بیشـتر از مدت
مشـابه سـال قبـل اسـت .همچنیـن الزم بـه ذکر اسـت که
متوسـط نـرخ فـروش محصـول شـمش فـوالد شـرکت در
یـک سـال گذشـته در حـدود  118درصـد افزایـش داشـته
اسـت .نـرخ فروش شـمش فوالد شـرکت در بـازار داخلی با
بیـش از  6.5درصـد افزایـش بـه  103میلیـون و  550هزار
ریـال رسـیده اسـت .در خصوص شـمش فـوالد صادراتی با
کاهـش در حـدود  5.7درصـدی به  102میلیـون و  200هزار
ریـال رسـیده اسـت .بهاینترتیـب نـرخ فـروش محصوالت
شـرکت در ماه گذشـته با نوسـان مواجه بودهاند .در دیماه
سـال جـاری شـاهد شکسـته شـدن رکـورد فـروش ماهیانه
این شـرکت هسـتیم.
افزایـش سـرمایه  127درصـدی شـرکت
فوالد کاوه نسبت به سال قبل
می متالز  -دوشنبه  ۰۶بهمن ۱۳۹۹
شـرکت فـوالد کاوه از افزایـش سـرمایه  127درصـدی خـود
نسـبت بـه سـال قبل خبـر داد .به گـزارش میمتالز ،شـرکت
فـوالد کاوه جنـوب کیـش طـی عملکـرد  1ماهـه منتهـی بـه
اواخـر دیماه سـال  99معـادل  16,365,537میلیون ریال
از محصـوالت خـود را بـه فروش رسـانده که نسـبت به دوره
یـک ماهه مشـابه سـال قبـل  %319افزایش داشـته اسـت.
کاوه بـا سـرمایه ثبـت شـده  15,000,000میلیـون ریـال طی
عملکـرد  10ماهـه سـال مالـی منتهـی بـه اواخـر اسـفندماه
سـال  99مبلـغ  99,476,114میلیـون ریـال درآمـد فـروش
داشـته کـه نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبل  %127رشـد
داشـته است.
سـود خالـص  166.9تومانـی کاوه در
 9ماهه 99
معدن - 24چهارشنبه  ۰۱بهمن ۱۳۹۹
بررسـی اطالعات و آمار درج شـده در سـامانه کدال ،حاکی از
سـود خالص  166.9تومانی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
بـا نماد بورسـی کاوه بـهازای هر سـهم در دوره منتهی به 30
آذرماه  99است.
بـه گـزارش سـایت خبـری  -تحلیلـی معـدن  ،24مطابـق
آمارهـای منتشـره سـامانه کدال شـرکت فـوالد کاوه جنوب
کیـش موفـق بـه کسـب سـود خالـص 25037857
میلیونریالی در این مدت شـد .برایناسـاس ،سـود خالص
هر سـهم  1669ریال ( 166.9تومان) اسـت که در همسـنجی
بـا پارسـال رشـد  211درصـدی نشـان میدهد .سـرمایه ثبت
شـده ایـن شـرکت  15000000میلیـون ریـال اسـت.

5
تاملی بر عملکرد اخیر فوالد کاوه
بورس - 24دوشنبه  ۲۲دی ۱۳۹۹
فوالد کاوه تحوالت بنیادی داشته که سبب جهش سود
امسال و سال آینده در این شرکت خواهد شد .وضعیت
این شرکت از چشم بازار دور مانده و سبب شده تا سهم از
ارزشهای بنیادی خود فاصله بگیرد .شرکت با جهش سنگین
 107درصدی به سود خالص بیش از  1206میلیارد تومانی در 6
ماهه دست یافته است .شرکت در زمینه فروشهای ماهانه
نیز بسیار موفق عمل کرده است به طوری که در آذرماه با
ثبت فروش  1310میلیاردی در جمع  9ماهه به فروش 8311
میلیاردی رسیده است .فروش  9ماهه شرکت نیز جهش
سنگین  108درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به ثبت
رسانده است .نکته مهم در شرکت این که عمده فروش فوالد
کاوه صادراتی میباشد؛ این نسبت در شمش برای  9ماهه 60
درصد فروش صادراتی به  40درصد فروش داخلی میباشد.
هم اکنون فاصله زیادی بین فروش صادراتی با فروش داخلی
پدید آمده است به طوری که نرخ شمش صادراتی نزدیک 14
میلیون تومان در هر تن رسیده است .چنین نرخهایی نوید
بخش گزارش  3ماهه سوم و چهارم بسیار خوبی است و سود
شرکت در دو فصل نیمه دوم سال متحول میشود .از طرف
دیگر شرکت طرح افزایش ظرفیت  2برابری تولید شمش را به
بهره برداری رسانده است .این طرح در سال جاری منجر به
رشد  25درصد ظرفیت تولید و در سال آینده منجر به رشد 60
درصدی تولید و فروش شمش در شرکت میشود .حال سال
آینده شرکت با افزایش ظرفیت  60درصدی تولید و فروش
مقداری و جهش نرخهای فروش صادراتی تخمین سود باالی
 500تومان را دارد که ارزش ذاتی حداقل  3000تومانی را برای
سهم به همراه و همانطور که مشاهده میشود سهم باارزش
ذاتی خود فاصله زیادی داشته و جز سهام فوالدی پر پتانسیل
ً
مخصوصا باتوجهبه صادرات محوربودن میباشد.
سود تلفیقی کاوه  804ریال اعالم شد
پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه  -دوشنبه  ۲۲دی ۱۳۹۹
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در صورتهای مالی
میاندورهای تلفیقی  6ماهه سود هر سهم را  804ریال اعالم
کرد .به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ،شرکت فوالد
کاوه جنوب کیش در گزارش تلفیقی خود به سود عملیاتی
14هزار و  476میلیارد ریال و سود خالص  12هزار و  64میلیارد
ریال اشاره کرده است .این شرکت  15هزارمیلیاردریالی ،در
این دوره توانسته سود تلفیقی  804ریالی را با سود انباشته
15هزار و  915میلیارد ریال برای هر سهم محقق سازد .کاوه
در این  6ماه بیش از  43هزار و  286میلیارد ریال فروش
محصوالت داشته است که از این میزان  25هزار و 970
میلیارد ریال آن به صادرات اختصاص داشته است.
همچنین از این محل  15هزار و  869میلیارد ریال سود
ناخالص شناسایی کرده است .این شرکت در تشریح اهداف
و برنامههای راهبردی خود در خصوص تولید و فروش
محصوالت اعالم کرده است که با بهرهمندی از برنامه جامع
و راهبردی ،تمامی بخشها از جمله؛ تولید ،فروش ،مالی و
بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی) در  6ماهه  1399بهخوبی
ً
ضمنا با برنامهریزیهای بهعملآمده ،از
رشد کرده است.
حداکثر توان و ظرفیت ماشین آالت تولیدی شرکت در 6
ماهه  1399استفاده شده است .همچنین فاز  2فوالدسازی
در مهرماه  1399افتتاح شده است که این موضوع موجب
افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینههای ثابت در اقالم
تشکیلدهنده بهای تمام شده خواهد شد .باتوجهبه اجرایی
شدن فاز  2فوالدسازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط
فعلی افزایش خواهد یافت.

بـهـار
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حضرت محمد (ص) فرمودند :مردم در دنیا مهمان هستند و آنچه در دستشان
است ،امانت میباشد .مهمان کوچ میکند و امانت باز میگردد.

گزارش

گزارش واحد خدمات
فنی و پشتیبانی
در سال 99

کارگاه تعمیرات مرکزی
بهمنظور کاهش هزینههای مربوط به خرید یدکی تجهیزات
صنعتی و قطعات داخلی آن و نظر به اینکه تحریمهای
همهجانبه کشور عزیزمان موجب بهوجودآمدن مشکالت
عدیدهای در فرایند خرید و تأمین تجهیزات صنعتی یدکی
شده است ،درنتیجه نیاز به تعمیرات تجهیزات مذکور
باتکیهبر دانش و مهارت نیرویهای بومی بیشازپیش
احساس میشود.
لذا وجود کارگاه تعمیرات مرکزی میتواند منجر به کاهش
هزینههای مربوط به خرید یا تعمیر تجهیزات (برونسپاری)،
کاهش مدتزمان توقف واحدها و در نتیجه افزایش
بهرهوری مجتمع شود .کارگاه تعمیرات مرکزی شامل
زیرمجموعههای مکانیک ،برق ،ماشینکاری و جوشکاری
است.
کارگاه تعمیرات مرکزی
جوشکاری ماشینکاری مکانیک برق

دامنه فعالیتها :شامل کلیه تجهیزات و ابزارهای مجتمع
فوالد کاوه جنوب کیش که نیاز به تعمیرات تخصصی
داشته باشند .بدیهی است محل انجام رفع عیب و تعمیر
تجهیزات مذکور درون کارگاه مرکزی است.
واحد جوشکاری
این واحد یکی از واحدهای زیرمجموعه واحد خدمات فنی
و پشتیبانی است ،هماکنون تعداد  20نفر در این واحد در
قالب پرسنل تأمین نیروی پیمانکار مشغول بکار هستند
و پیشبینی میشود در آینده با ساخت و تکمیل کارگاه
مرکزی تعمیرات تا تعداد  42نفر افزایش یابد.
اهم فعالیتها و سوابق اجرایی:
 )1انجام کلیه عملیاتهای جوشکاری ،ساخت و مونتاژ
مربوط به واحدهای آبشیرینکن ،اکسیژن پلنت و پست
برق فوالدسازی.
 )2مشارکت در تعمیرات سالیانه واحدهای آهنسازی و
فوالدسازی
 )3ساخت درب تاندیش مربوط به واحد ریختهگری

کارکنان واحد کارگاه تعمیرات مرکزی

کارکنان واحد کارگاه تعمیرات مرکزی
فوالدسازی
 )4ساخت کولینگ مصرفی مربوط به واحد ریختهگری
 )5ترمیم ،مونتاژ و تعمیرات مربوط به دیوارهها و سقف
اسلگ تونل واحد فوالدسازی
 )6انجام پایپینگ ،جوشکاری و تعمیرات مربوط به الینهای
خنک کاری سرباره فوالدسازی
 )7اصالح الینهای آب و هوای فشرده مربوط به
کمپرسورهای واحد احیا
 )8انجام تعمیرات و اصالحات در پایپینگ کمپرسورهای
پیستونی و سانتریفیوژ واحد اکسیژن پلنت
 )9جوشکاری و تعمیر غلتکهای مربوط به واحد ریختهگری
فوالدسازی
 )10ساخت و ایجاد دسترسی به تجهیزات فوالدسازی فاز
یک و دو نظیر الکتروموتورها ،سینی کابلها و تجهیزاتی که
در ارتفاع قرار دارند.
واحد ماشینکاری
ً
اصطالحا به فرایندهایی گفته میشود که در
ماشینکاری
آن عملیات براده برداری از سطح قطعه انجام میشود .در
این عملیات یک ابزار برنده قسمتهای اضافی مواد را از
روی قطعه کار جدا میکند تا قطعه نهایی با شکل و فرم
موردنظر ایجاد شود .کارگاه ماشینکاری شرکت به طور
موقت در کارگاه مکانیک و تعمیرات واحد آهنسازی واقع
شده است و کارهای مربوط به ماشینکاری و براده برداری
(تراشکاری ،قالویزکاری ،فرزکاری و )....واحدهای مختلف را
انجام میدهد.
کارگاه تعمیرات ماشینکاری دارای  5نفر پرسنل شامل  4نفر

ماشینکار و  1نفر کارشناس مکانیک است اهم فعالیتهای
این واحد که از قسمتهای مختلف ارجاع میشود عبارت
است از:
تعمیر و تراشکاری شفت پمپها و گیربکسهای
آسیبدیده واحد آهنسازی
تراشکاری غلتکهای زیگمنت و  SWواحد فوالدسازی
تعمیر و تراشکاری شفت پمپهای واحد WTP
برشکاری نمونه بیلت جهت آزمایشگاه
ساخت و تعمیر قطعات پلیمری مربوط به واحد
آبشیرینکن
تراشکاری غلتکهای  4متری خط ترانسفرکار
برش نیپل الکترودهای کوره EAF
واحد مکانیک
واحد مکانیک خدمات فنی و پشتیبانی و انرژی و سیاالت
کلیه امور مکانیکی مربوط به واحدهای آبشیرینکن
 ،RO2,RO3,RO4,RO5چیلدواتر ،کلیه دیزل ژنراتورهای
مجتمع را انجام میدهد .تعداد  12نفر در این واحد مشغول
بکار هستند.
فعالیتهای انجام شده در  9ماهه نخست سال :99
تعداد حکم کارها 509 :عدد
تعداد روتینها 1587 :عدد
اهم فعالیتهای اجرایی واحد مکانیک:
رفع گیرپاژ و روانکاوی جکهای نیوماتیکی واحد
فوالدسازی فاز دو
رفع نشتی از مبدل حرارتی پست برق  230kvفوالدسازی
اصالح الین کولینگ تاور پست برق  230Kvفوالدسازی
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تعویض و راه اندازی بوستر فشار هیدرولیکی واحد RO3
آبشیرین کن
تعمیر دیزل ژنراتور مربوط به ساختمانهای اداری واحد
فوالدسازی
نصب و راهاندازی پمپ جدید  200مربوط به خنککاری
سرباره واحد فوالدسازی
تعویض هدرهای مخازن پمپهای  200مربوط به خنک
کاری سرباره واحد فوالدسازی
اصالح و تعویض لرزه گیرهای آکاردئونی الین آب
آتشنشانی واحد فوالدسازی
رفع نشتی از الینهای دفنی  P.Eمربوط به آب آتشنشانی
سایت فوالدسازی
رفع عیب از ولوها و تعمیر پایه پمپ اصلی آب مربوط به
خودروی آتشنشانی
رفع عیب ویبره و االینمنت الکتروپمپهای high pressure
مربوط به واحدهای  RO4و  RO5آبشیرینکن
رفع عیب و تعمیر پمپ  INTAKEسایت جنوبی مجتمع
فوالد کاوه جنوب کیش
عمده فعالیتهای واحد مکانیک کارگاه مرکزی تعمیرات
شامل
تعمیر انواع پمپها نظیر سانتریفیوژ ،پیستونی،

دیافراگمی و ...
تعمیر انواع کمپرسور و بلوئر نظیر اسکرو ،سانتریفیوژ،
پیستونی و ...
تعمیر انواع ولوهای صنعتی نظیر بال ولو ،گیت ولو،
پروانهای ،سماوری و ...
تعمیر گیربکس ،فن و دیگر تجهیزات مکانیکی
واحد برق
واحد برق خدمات فنی و پشتیبانی و انرژی و سیاالت
کلیه امور برقی مربوط به واحدهای آبشیرینکن
 ،RO2,RO3,RO4,RO5چیلدواتر ،کلیه دیزل ژنراتورهای انجام
میدهد.
همچنین نگهداری تعمیرات برق مصرفی و روشنائی کلیه
ساختمانهای مجتمع و خط شبکه  20کیلوولت که تعداد
 123عدد تیر برق به طول تقریبی  9کیلومتر برعهده دارد.
که تعداد  10نفر در این واحد مشغول بکار هستند.
فعالیتهای انجام شده در  9ماهه نخست سال :99
تعداد حکم کارها 591 :عدد
تعداد روتینها 1685 :عدد
اهم فعالیتهای اجرایی واحد برق:
ساخت تابلو برقهای موردنیاز مجتمع شامل :سالن
غذاخوری رستوران فوالدسازی ،سالن  VIPکنار رستوران
فوالدسازی ،الکتروپمپ  PU200مربوط به آبرسانی به
تونل سرباره ،ساختمان سه طبقه شهید مهدوی ،پارکینگ
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نقلیه در سایت فوالدسازی ،کارگاه شرکت کیان حدید ،انبار
قطعات یدکی فوالدسازی و ...
کابلکشی برقرسانی موردنیاز :جهت روشنایی دیواره از
ایستگاه گاز  TBSتا ورودی باسکول احیا ،جهت برقرسانی
به کانکسهای شرکت آتی تک سازه آنزان ،جهت برقرسانی
به کمپ اسکان پیمانکار رستوران ،جهت برقرسانی به تابلو
برق ورودی انبار مرکزی ،جهت برقرسانی به ساختمان سه
طبقه شهید مهدوی و مفصل نمودن آن ،جهت برقرسانی
داخلی کارگاه کیان حدید ،جهت برق اضطراری باطری شارژر
 ،RO3جهت برق کلیه انبارها و ...
رفع عیب و دمونتاژ نمودن درایو الکتروموتور پمپ
 HP101Aمربوط به RO3
تعمیر و رفع عیب  7دستگاه رکتیفایر سهفاز واقع در
سایت قراضه
تعمیر و رفع عیب نمودن کلیه رکتیفایرهای سهفاز تکفاز
و سنگ جت و مینی سنگ و دریل
تست و رفع عیب و شستشو خشک نمودن و تعویض
بیرینگ الکتروموتورهای مربوط به فاز  2فوالدسازی به دلیل
نفوذ آب به تعداد  53عدد
راه اندازی دستگاه کالف پیچ کارگاه سیمپیچی

اجرای چاه ارت کلیه ساختمانها ،کانکس و انبارهای
مجتمع فوالد کاوه جنوب کیش
اجرای فایر استاپ  cable galleryپست برق  230کیلوولت
و  ISBپست برق فوالدسازی فاز یک
برقکشی جدید انبارهای فوالدسازی ،احیا و  ...در قالب
گشتهای  VIPو کمیته حفاظت فنی
بازرسی فنی و کالیبراسیون :از زیرمجموعههای واحد
خدمات فنی و پشتیبانی است که از دو واحد بازرسی فنی و
واحد کالیبراسیون و اعالن حریق مرکزی تشکیل شده است.
بازرسی فنی و کالیبراسیون:
بازرسی فنی کالیبراسیون و اعالن حریق مرکزی
بازرسی فنی
باتوجهبه اهمیت تمامی تجهیزات (ثابت و دوار) در هر
واحد صنعتی و اهمیت کارکرد بدون نقص تجهیز به دلیل
نقش در روند تولید نیاز به بررسی ،پایش و اطمینان از
صحت عملکرد تجهیزات و جلوگیری از خرابی ناخواسته،
امری ضروری است .این وظیفه در شرکت به عهده واحد
بازرسی فنی است.
در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش تمامی تکنیکهای پایش
وضعیت تکنیکهای برنامهریزی شده باتوجهبه درجه اهمیت
تجهیزات در بازههای زمانی مشخص صورت میپذیرد .الزم به
ذکر است تمامی تجهیزات دوار بهصورت روزانه بازرسی شده
و تمامی آیتمهای عملکردی شامل ثبت دما ،عدد ارتعاشی،
شرایط فیزیکی و عملکردی تجهیزات ثبت و ترند میشوند.

7
روشهای پایش وضعیت یا ( )condition monitoringکه
توسط پرسنل بازرسی فنی ثبت میشوند:
 -1آنالیز ارتعاشات ( :)Vibration Analysisدر روش آنالیز
ارتعاشات ،ارتعاشات تجهیز دوار اندازهگیری شده و بر
اساس آن وضعیت دستگاه سنجیده میشود .در این
روش با استفاده از اسپکترام فرکانسی ،سیگنال زمانی
و تکنیکهای  HFDبه عیبیابی تجهیزات دوار پرداخته
میشود.
 -2ترموگرافی ( :)Thermographyترموگرافی بهعنوان
یکی از روشهای پایش وضعیت بر اساس اندازهگیری
دمای تجهیزات استوار است .در این روش تغییرات دمای
سطوح تجهیزات با استفاده از تجهیزات خاص (دوربین
ترموویژن) در محدوده مادونقرمز ثبت و تحلیل میشود.
بهطورکلی جریان حرارت در نقاط مختلف تجهیزات را که براثر
ازکارافتادگی قطعات و اتصاالت رخ میدهد.
 -3بازرسی جوش ( :)Welding Inspectionبا توجه
اهمیت جوشکاری قطعات حساس نیاز است در هنگام
جوشکاری و پس از جوشکاری مراحل کار مورد پایش قرار
بگیرد و پس از اتمام کار تستهای جوش (شامل تست VT
 ),PT,UTانجام شود .تست ( VT(Visual Inspectionتوسط
کارشناس خبره جوش انجام و ظاهر جوش بررسی میشود.
تست )Penetrant Testing) PTکه با استفاده از اسپریهای
مخصوص بازرسی از جوش انجام میشود .تست (UT
 (Ultrasonic Testingبا استفاده از دستگاههای مخصوص
که با ارسال امواج آلتراسونیک کار میکند ،بازرسی از جوش
انجام میشود.
 -4ضخامت سنجی :بررسی ضخامت تجهیزاتی که در شرایط
سایش و دمای باال کار میکند ،یک از روشهای پیشبینی
عمر تجهیز است که با دستگاههای ضخامت سنج انجام
میشود که با امواج آلتراسونیک کار میکنند .اندازههای
ثبت شده با اندازه اولیه و با اندازهگیریهای قبلی مقایسه
شده ،نرخ خوردگی محاسبه و عمر تجهیز تخمین زده
میشود.
 -5هم محوری ( :)Alignmentهممحور بودن تجهیزات
دوار که به هم متصل میشوند ،از اهمیت و دقت ویژهای
برخوردار است .به دلیل اینکه ناهم محوری باعث ارتعاش و
خستگی قطعات مکانیکی تجهیزات دوار میشود .عملیات
هم محوری تجهیزات حساس بهوسیله دستگاههای
االینمنت لیزری انجام میگیرد.
 -6باالنس تجهیزات دوار ( :)Balanceناباالنسی تجهیزات
دوار یکی از عیوب مخرب در تجهیزات دوار به خصوص فن
است که معموالً باالنس تجهیزات به دو صورت کارگاهی
و در محل انجام میگیرد .باالنس کارگاهی معموالً داخل
شرکتهایی که وظیفه ساخت را برعهده دارند ،انجام
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کارکنان واحد خدمات صنعتی

میگیرد اما باالنس در محل برای تجهیزات دواری که در
حال کار است ،انجام میگیرد و باالنس در محل بهوسیله
دستگاههای پرتابل باالنس انجام میگیرد.
سیستم اعالم و اطفاء حریق
سیستم اعالم حریق در واقع مجموعهای از وسایل و
دستگاههایی است که بهصورت صوتی و تصویری و
با روشهای مختلف برای تشخیص و اعالم خطر مورد
استفاده قرار میگیرد .این سیستم زمانی که دود ،حریق،
گاز منوکسید کربن و همچنین شرایط بحرانی دیگری از این
دست ایجاد شود کاربرد خواهد داشت.
سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفای حریق به صورت دستی و اتوماتیک است و
از آن به جهت خاموش کردن و فرونشاندن آتش استفاده
میشود .با توجه به نوع سیستمی که برای خاموش شدن
آتش استفاده میشود (آب یا گاز) دارای اجزای خاصی
است.
واحد کالیبراسیون
مجموعه فعالیتی که برای تست صحت و میزان خطای
تجهیزات اندازه گیری چه در ابزار دقیق و چه اتوماسیون
صنعتی انجام میشود.
شرح کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق
کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق یکی از مواردی بوده که
در ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی باید به آن توجه کرد.
معموالً تجهیزات پس یک مدت کارکردن در اندازهگیری
دچار خطا میشوند که برای عملکرد صحیح پروسه و
سیستم باید دقت الزم را برای اندازهگیری داشته باشند.
ازاینرو باید تجهیزات را برای کالیبره با آزمایشگاههای کالیبره
ارسال کرد و یا کارشناس کالیبراسیون در محل تجهیز خطای
آن را به دست آورده و اگر قابلیت تنظیم و صفر کردن خطا را
داشته باشد خطای آن را بگیرد .کالیبراسیون تجهیزات ابزار
دقیق ازاینرو بسیار مهم و واجب بوده که معموالً تجهیزات

کارکنان واحد آبشیرین کن

امام علی (ع) فرمودند :بخشندگی مرد او را محبوب دشمنانش میکند و بخلش
او را نزد فرزندانش هم منفور میسازد.

گزارش

ابزار دقیق در صنایع مختلف نقش اساسی ایفا میکنند.
فعالیت کالیبراسیون شرکت به شرح ذیل است:
درحال حاضر تعداد  3571آیتم جهت کالیبره شناسایی شده
است و تعداد  865آیتم کالیبره و گواهی برای آنها صادر
شده است.
خدمات صنعتی
واحد خدمات صنعتی از زیر مجموعههای واحد خدمات
فنی و پشتیبانی میباشد که به واحدهای تهویه مطبوع و
شبکه برق  20کیلوولت تقسیم میشود.
تهویه مطبوع
برق شبکه  20کیلوولت ،روشنایی و برق اضطراری
واحد تهویه مطبوع
وظایف واحد تهویه مطبوع شامل نصب و راهاندازی ،تعمیر،
سرویسهای کلی تجهیزات سرمایشی مربوط به مجتمع
فوالد کاوه جنوب کیش میباشد که تجهیزات سرمایشی
شامل کولر اسپلیت ،کولر ایستاده ،کولر پنجرهای ،هواساز،
فنکوئل ،کندانسینگ یونیت ،ایرکاندیشن ،ریفرینجرانت،
آبسردکن و یخچال است.
عملکرد این واحد در نهماهه سال  1399به شرح زیر است:
تعداد حکم کارهای انجام شده 1164 :عدد
تعداد روتینهای انجام شده 3836 :عدد
واحد تهویه مطبوع متشکل از یک نفر سرپرست ،یک نفر
کارشناس و یازده نفر تکنسین است.
انرژی و سیاالت
آبشیرینکن گازهای صنعتی پست برق
آبشیرینکن :دامنه فعالیت این مجموعه شامل سایت
جنوبی ،واحدهای  ،RO2,RO3,RO4,RO5چیلد واتر و
خطوط توزیع آب و در آینده با راهاندازی واحدهای  RO1و
تصفیهخانه است .هماکنون تعداد  71نفر در این مجموعه
مشغول به فعالیت هستند .این مجموعه با بهرهگیری از
روش اسمز معکوس در حال حاضر  25000تولید آب

صنعتی و  17000تولید آب دمین روزانه در حال بهره برداری
است که با راه اندازی واحد در حال احداث به ظرفیت،
نه تنها نیاز داخلی مجتمع ،بلکه میتواند نیاز شرکتهای
همجوار را نیز برطرف سازد.
در این واحدها با توجه به استفاده از تجهیزات بروزترین
برندهای دنیا در صنعت شیرین سازی آب و بهره برداری
توسط نیروهای متخصص داخلی ،تولید آب با بهترین
شاخصهای کیفی انجام میگیرد.
پست برق
معرفی پست برق :از لحاظ مشخصات فنی این پست
بهگونهای طراحی شده است که در حال حاضر شامل یک
خط ورودی با کد دیسپاچینگی  828و طول  3/7کیلومتر
که از سمت پست  400/230کیلوولت شهید لشکری شارژ
میشود و همچنین شامل  2باسبار با آرایش کلیدی دوبل
 GISبا کد دیسپاچینگی 81و 82و همچنین  5بی ()BAY
ترانس متشکل از (3ترانس 125مگا ولت آمپر و2ترانس
 200مگا ولت آمپر است ) که در حال حاضر ،یک ترانس MVA
 125و یک ترانس 200 MVAبرقدار است که توان خروجی
ترانس 200مگاولت آمپر صرف واحد فوالدسازی (کوره ذوب
و کوره ریخته گری) واحد جبران کننده توان راکتیو ()SVC
میشود .ترانس  125مگاولت آمپر نیز توان موردنیاز واحد
آهنسازی و آبشیرین کن و ساب استیشنهای فوالدسازی
را تأمین میکند .هماکنون  29نفر در این واحد مشغول
بکار هستند.
جهت قطع و وصل خروجی ترانسهای پست برق از
سویچگیرهای 33کیلوولت گازی شرکت زیمنس آلمان
استفاده شده است و سیستم کنترلی و اپراتوری آن نیز DCS
و مانیتورینگ است ،همچنین کلیه تجهیزات بهکاررفته
شده در داخل پست از جمله رلهها ،کلیدها و تجهیزات
کنترلی دارای برترین کیفیت و از برندهای مطرح و صاحبنام
اروپایی در عرصه صنعت برق است.

بـهـار

W W W . S K S C O . I R

امام کاظم (ع) فرمودند :خداوند برای هیچ چیز ،به قدر تجاوز به حقوق
زنان و کودکان غضب نمیکند.
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ماه

تولید سال
98

تولید سال 99

اختالف
تولید

تولید تجمعی
سال 98

تولید تجمعی
سال 99

اختالف تجمعی

فروردین

272,336

324,288

51,952

272,336

324,288

51,952

اردیبهشت

342,266

292,354

-49,912

614,602

616,642

2,040

خرداد

312,873

325,152

12,279

927,475

941,794

14,319

تیر

339,151

347,151

8,000

1,266,626

1,288,945

22,319

مرداد

340,039

422,250

82,211

1,606,665

1,711,195

104,530

شهریور

340,494

486,147

145,653

1,947,159

2,197,342

250,183

مهر

317,837

491,494

173,657

2,264,996

2,688,836

423,840

آبان

301,743

487,509

185,766

2,566,739

3,176,345

609,606

آذر

331,755

457,805

126,050

2,898,494

3,634,150

735,656

دی

293,901

433,905

140,004

3,192,395

4,068,055

875,660

جمع

3,192,395

4,068,055

875,660

17,557,487

20,647,592

3,090,105

نمودار تولید کلی واحد آبشیرینکن

کارکنان واحد پست برق
پست برق230/33کیلوولت شرکت فوالد کاوه جنوب
کیش برای تأمین کلیه مصارف جاری و طرحهای آتی بر
اساس طرحهای توسعه طراحی و تجهیز شده است .این
واحد با در اختیار داشتن  3پست برق اختصاصی مصارف
فوالدسازی با سطح ولتاژ  6.6/33کیلوولت 400/ 6.6
ولت و  2پست برق اختصاصی سایت جنوبی (آبشیرینکن)
با سطح ولتاژ  6.6/33کیلوولت  400/ 6.6کیلوولت در
حال فعالیت است .جهت راهاندازی پروژه فوالدسازی فاز ،2
ترانسفورماتور  T5با ظرفیت  200مگاولت آمپر جهت تغذیه
کورههای  EAF-LFو مجموعه  SVCدر فروردینماه سال
 1399آغاز بکار کرد.
واحد جبرانکننده توان راکتیو ( :)SVCدر پست برق

کارکنان واحد گازهای صنعتی

 1400شمـاره هفـتم

سـال پـنـجـم

واحدی وجود دارد که )SVC(static var compensator
(جبرانکننده توان راکتیو) نام دارد .باتوجهبه اینکه ماهیت
کورههای قوس الکتریکی بر پایه توان راکتیو است و
همچنین بار مصرفی کوره باعث ناپایداری در ولتاژ و جریان
و بهوجودآمدن هارمونیک در شبکه میشود ،لذا جهت
حل این مشکل با استفاده از مجموعه خازن و رآکتور و
مقاومت ،فیلترهایی در نظر گرفته شده است که با استفاده
از سوئیچ زنی تایریستورها بهصورت خودکار این اقدام
صورت میپذیرد.طراحی و ساخت  ،SVCتوسط کشور چین
انجام شده ولی اجرا و نصب تجهیزات توسط مهندسین
داخلی مجموعه انجام شده است .جهت راهاندازی کورههای
 EAF , LFفاز دوم فوالدسازی مجموعه  SVCاز ابتدای

سال  1399تا خردادماه با تالش و همت پرسنل واحد و
پشتیبانی ،وندور مربوطه راهاندازی و در مدار قرار گرفت.
طرحهای در حال اجرا و آتی واحد:
 .1اجرا ،نصب و راهاندازی تجهیزات سیستم اطفا حریق
 .2بررسی و اجرای طرح دو مداره کردن خط ورودی از سمت
پست شهید لشکری بهمنظور پایداری شبکه برق 230
کیلوولت ورودی شرکت
 .3تکمیل زیرساختها جهت اخذ مجوز افزایش دیماند
بهمنظور بهرهبرداری فاز دوم فوالدسازی با حداکثر ظرفیت
تولیدی
 .4راهاندازی فیدرهای دوم مربوط به ورودیهای شبکه
داخلی پلنتهای صنعتی (تکمیل )bus clean
 .5بررسی کلیه پانچهای مجموعه و اقدام جهت رفع آنها از
قبیل (بارگذاری تنظیمات حفاظتی و )...
 .6راهاندازی ترانس تغذیه داخلی و فیدرهای مربوط به
شبکه  20کیلوولت
گازهای صنعتی
دامنه فعالیت واحد گازهای صنعتی شامل ایستگاههای
تقلیل فشار گاز  ، TBS & CGSکمپرسورهای تأمین هوای
فشرده ابزار دقیق و مجموعه اکسیژن پلنت است .اکنون
 46نفر در این واحد مشغول بکار هستند .گازهای تولیدی
در واحد تولید گازهای صنعتی شرکت فوالد کاوه جنوب
کیش شامل اكسیژن ،نیتروژن و آرگون است که بهصورت
گاز و مایع با ظرفیت اسمی به شرح جدول ذیل تولید
میشود.

واحد تولید هوای فشرده (کمپرسور خانه)
تولید و ارسال هوای فشرده موردنیاز جهت تجهیزات ابزار
دقیق واحد فوالدسازی و فیوم با ظرفیت  120هزار نرمال
متر مکعب و فشار  8بار توسط  8دستگاه کمپرسور هوای
فشرده از نوع اسکرو صورت میپذیرد.
ایستگاههای تقلیل فشار گاز
دو ایستگاه تقلیل فشار گاز ،بهمنظور تأمین گاز مصرفی
موردنیاز واحد احیا که فشار  1000Psiرا به  60Psiکاهش
میدهد ،وجود دارد که شامل انواع ولوهای صنعتی،
رگوالتور و فیلتر است.
روتین و حکم کارها در واحد تولید گازهای صنعتی
از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط حدود 987
حکم کار و تعداد  3591روتین در واحد تولید گازهای
صنعتی انجام شده است.

بـهـار
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حضرت محمد (ع) فرمودند :نشستن مرد نزد زن و فرزندش ،در نگاه خداوند تعالی
محبوبتر از اعتکاف در مسجد است.

گزارش

گزارش عملکرد

واحد نت فوالدسازی در سال 99

واحــد نــت فوالدســازی در مجمــوع بــا تعــداد 348
نفــر در  3شــیفت کاری بهصــورت چرخشــی و روزکار،
وظیفــه نگهــداری و تعمیــرات فــاز یــک و  2فوالدســازی
را برعهــده دارد .ایــن واحــد متشــکل از واحدهــای
زیرمجموعــه مکانیــک ،بــرق و ابــزار دقیــق ،اتوماســیون،
نــت جرثقیــل و آبرســانی فوالدســازی اســت.

فعالیتهای عمومی
انجــام کلیــه بازرس ـیهای تجهیزاتــی ،انجــام روتینهــا
تجهیزاتــی ،حکــم کارهــا ،تعمیــرات تجهیزاتــی و
اورها لهــا در موقعیتهــای کورههــای قــوس
الکتریکــی ،کورههــای پاتیلــی ،ریختهگریهــا ،فیــوم
قراضــه ،متریــال هندلینــگ ،آبرســانی فوالدســازی،
جرثقیلهــای ســقفی و  ...بهصــورت مســتمر توســط
پرســنل واحــد نــت فوالدســازی صــورت میپذیــرد.
معرفی واحدهای زیرمجموعه واحد نت
مکانیــک :واحــد مکانیــک بــا اســتفاده از  161نفــر نیــرو،
وظیفــه نگهــداری و تعمیــرات مکانیــک فوالدســازی
را عهــدهدار اســت؛ مدیریــت ،هماهنگــی و رصــد
فعالیتهــای ایــن مجموعــه بــزرگ نیــاز بــه یــک برنامــه
دقیــق و همــکاری همهجانبــه را دارد.

حــوزه کاری ایــن واحــد متشــکل از تعمیــرات
قســمتهای آبرســانی  ،WTPهیدرولیــک و پنوماتیــک،
تعمیــرات و نگهــداری کارگاههــای ذوب و حمــل مــواد و
فیــوم ،کارگاه تعمیــرات ریختهگــری ،کارگاه مکانیزمهــای
ریختهگــری و قالبهــا و کارگاه  P.Sســایت فوالدســازی
میباشــد.
همچنیــن در کنــار تعمیــرات ،کدینــگ تجهیــزات و اعالم
نیــاز تجهیــزات در راســتای خریــد و تأمیــن یدکــی و
پیگیــری آن را بهمــوازات انجــام میدهــد.
در کارگاه  P.Sدرون ســایت فوالدســازی نیــز تمامــی
نیازمندیهــای تعمیراتــی دیــش کــوره ،تاندیــش و
پاتیــل بهصــورت کامــل انجــام میشــود.
پرســنل مشــخصی از واحدهــا هــر روز صبــح بعــد از
ورود بــه کارخانــه بالفاصلــه مطابــق بــا چکلیس ـتهای
بازرســی از قبــل آمــاده شــده وضعیــت کلیــه تجهیــزات

مکانیکــی را کنتــرل و خرابیهــای احتمالــی را بــه
تیمهــای تعمیراتــی جهــت هماهنگــی و رفــع عیــوب
اطــاع میدهنــد و پرســنل بخشهــا بــا حکــم کار و
پــس از هماهنگیهــای الزم بــا واحــد ایمنــی جهــت
اجــرای عملیــات نگهــداری و تعمیــرات در محــل حضــور
پیــدا میکننــد.
عالوهبــرآن در هــر شــیفت نیــز ،نیروهــا بهصــورت

متنــاوب کلیــه تجهیــزات مکانیکــی را بررســی و نســبت
بــه رفــع ایــرادات احتمالــی اقــدام مینماینــد.
بــرق :واحــد نگهــداری و تعمیــرات بــرق فوالدســازی
در مجمــوع بــا  93نفــر پرســنل ،وظیفــه نگهــداری و
تعمیــرات برقــی و ابــزار دقیقــی ســایت فوالدســازی در
قســمتهای  CCM/EAF/LF/MHS/FES/WTPرا برعهــده
دارنــد.

مصارف انرژی در سایت فوالدسازی
 33KV -1بهصــورت مســتقیم از پســت بــرق  GISجهــت
تغذیــه ترانسهــای  EAF ،LFو ترانسهــای 33/6.6Kv
مربــوط بــه .MTS&ISB SUB
 6.6Kv -2جهــت تغذیــه ID FANهــای واحــد FES
و الکتروموتورهــای واحــد  WTPو ترانسهــای
 6.6Kv/400vمربــوط بــه SUBهــا.
 220v &400 -3جهــت مصــارف تجهیــزات نصــب شــده
در ســایت فوالدســازی.
در کارخانــه فوالدســازی بــا هــر قطعــی بــرق ،فراینــد
اســتارت مجــدد کارخانــه طوالنــی بــوده و هزینــه
هنگفتــی را بــه کارخانــه وارد میکنــد ،بنابرایــن تأمیــن
بــرق مطمئــن و مســتمر از الزامــات ایــن صنعــت اســت.
ایــن پایــداری بــا انجــام بازرســی ،ســرویسهای

بـهـار

W W W . S K S C O . I R

امام باقر (ع) فرمودند :تمام کمال [در سه چیز است ]:فهم درست و دقیق
[معارف] دین و صبر دربرابر نامالیمتها و برنامه ریزی در زندگی

گزارش

بهموقــع و رفــع عیــب در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
توســط واحــد بــرق فوالدســازی میســر شــده اســت.
فعالیتهای برق فوالدسازی
 -1انجــام روتینهــا و فعالیتهــای برنامهریزیشــده بــر
روی تجهیــزات برقــی و ابــزار دقیقی ســایت فوالدســازی.
 -2انجــام تمامــی احــکام کار صــادر شــده از واحدهــای
دیگــر و از خــود واحــد بهصــورت روزانــه.
 -3انجــام کدینــگ تمامــی قطعــات و تجهیــزات برقــی و
ابــزار دقیــق نصــب شــده در ســایت فوالدســازی.
 -4انجــام تمامــی طرحهــای اصالحــی و ابتــکاری وضــع
شــده بــرای واحــد بــرق فوالدســازی.
 -5انجــام تعمیــرات ماهیانــه و ســالیانه جهت ســرویس
و رفــع عیــب از تجهیــزات برقــی و ابــزار دقیــق ســایت
فوالدســازی.
 -6پیگیــری جهــت دریافــت اقــام از انبــار فوالدســازی
بــه همــراه تأییــد فنــی تمامــی قطعاتــی کــه خریــداری
میشــوند.
 -7رفــع عیــب در کوتاهتریــن زمــان ممکــن از
فعالتهــای برقــی و ابــزار دقیقــی بــه وجــود آمــده در
ســایت فوالدســازی جهــت جلوگیــری از توقــف در تولید.
 -8سرکشــی بهتمامــی الکتریکالهــا و اتاقهــای
بــرق در ســایت فوالدســازی جهــت پرکــردن الگ شــیت
مربوطــه جهــت آمادهبــهکار نگهداشــتن تمامــی
تجهیــزات مربــوط بــه SUBهــا ،الکتریکالهــا و روشــنایی
ســایت.
واحد اتوماسیون
واحــد اتوماســیون بــا  36نفــر نیــروی انســانی وظیفــه
تعمیــر و نگهــداری واحــد اتوماســیون را برعهــده دارد.
مدیریــت و هماهنگــی و رصــد فعالیتهــای ایــن

کارکنان واحد نت جرثقیل
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سـال پـنـجـم

مجموعــه نیــاز بــه یــک برنامــه دقیــق و همــکاری
همهجانبــه را دارد کــه ایــن واحــد بــه شــرح ذیــل انجــام
وظیفــه مینمایــد.
حوزه فعالیت
تعمیــر و نگهــداری شــبکههای صنعتــی Fiber Optic
و  ،Industrial Ethernetکلیــه ســرورها و سیســتم
مانیتورینــگUPS ،هــا ،تجهیــزات ابــزار دقیــق متریــال
هندلینــگ ،تجهیــزات ابــزار دقیــق ریختهگریهــا،
توزینهــا و پــری هیترهــا فــاز یــک و فــاز دو فوالدســازی
همــکاری در تعمیــر و نگهــداری کلیــه سیســتمهای
اتوماســیون جرثقیــل فــاز یــک و فــاز دو فوالدســازی
همــکاری در عیبیابــی و رفــع عیــب سیســتمهای
اتوماســیون و ابــزار دقیــق و مانیتورینــگ واحدهــای
آبشــیرینکن ،اکســیژن پلنــت ،متریــال هندلینــگ
احیــاء و کنتــرل پروســه احیــاء
کدینــگ ،درخواســت و پیگیــری تأمیــن کلیــه قطعــات
یدکــی و لــوازم مصرفــی واحــد اتوماســیون و ابــزار دقیق
واحد آبرسانی WTP
واحــد  WTPبــا  13نفــر نیــروی انســانی ،وظیفــه
خنــک کاری تجهیــزات کــوره و ریختهگــری و شــمش
تولیــدی را برعهــده دارد .ایــن واحــد متشــکل از پمــپ
خانــه ،کولینــگ تــاور ،مبد لهــای حرارتــی ،مخــازن،
سیســتمهای فیلتراســیون آب ،سیســتم تزریــق مــواد
شــیمیایی و ...اســت.
آب ورودی ایــن واحــد از واحدهــای آبشــیرینکن و
 RO2تأمیــن میشــود .واحــد WTPفــاز  ۱و  ۲دو واحــد
مجــزا از یکدیگــر هســتند .تعــداد پرســنل ایــن واحــد
یــک نفــر سرپرســت روزکار و هرکــدام از واحدهــا در
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شــیفت کاری داری دو نفــر تکنســین اســت کــه وظیفــه
بهــره بهرهبــرداری ،بازرســی و شــارژ مخــازن مــواد
شــیمیایی و نظــارت برعهــده دارنــد.
خوشــبختانه از زمــان بــه بهرهبــرداری رســیدن فــاز یــک
فوالدســازی و بعــد از آن فــاز  ۲کــه در چنــد مــاه اخیــر
توســط نیروهــای باتجربــه و ماهــر و وظیفهشــناس ایــن
واحــد و بــدون دخالــت نیروهــای خارجــی انجــام شــد،
ایــن واحــد شــاهد کمتریــن توقفــات پیشبینیشــده
و پیشبینینشــده بــوده اســت.
بخشــی دیگــری از ایــن واحــد ،واحــد فراینــد آب اســت
کــه وظیفــه جلوگیــری از خوردگــی و ایجــاد رســوب
و آلودگــی میکروبــی در سیســتمهایی آبرســانی را
برعهــده دارد کــه ایــن مهــم بهوســیله تزریــق مــواد
شــیمیایی بــه درون ایــن سیســتمها و عملیاتهــای
دیگــری میباشــد.
خوشــبختانه باتوجهبــه وظیفهشناســی پرســنل ایــن
واحــد در حفــظ و نگهــداری فراینــد آب فوالدســازی و
بهتبــع آن جلوگیــری از خوردگــی و ایجــاد رســوب درون
ً
مســتقیما بــا آب در تمــاس هســتند،
تجهیزاتــی کــه
طــول عمــر ایــن تجهیــزات افزایــش قابــل قبولی داشــته
ً
بعضــا دارای رکــورد در بیــن شــرکتهای فوالدســازی
و
هســتند.
همچنیــن خاطرنشــان میشــود کــه مقــدار مصرفــی آب
ایــن واحــد ب ـهازای هــر تــن شــمش تولیــدی در حــدود
 ۱.۲مترمکعــب بــر تــن اســت کــه بــه جــرأت میتــوان
گفــت در بیــن شــرکت فوالدســازی از کمتریــن مقــدار
مصــرف برخــوردار اســت.
برخی از پروژههای انجام شده
تکمیــل نصــب ،تســت و راهانــدازی سیســتم

بـهـار
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سـال پـنـجـم
حضرت زهرا (س) فرمودند :اوّ ل باید در فکر مشکالت و آسایش همسایه و
نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود.
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اتوماســیون و ابــزار دقیــق واحــد آبرســانی فــاز دو
فوالدســازی بــا همــکاری کلیــه واحدهــای نــت و
بهرهبــرد ا ر ی
راهانــدازی مجموعــه اکســیژن ،کربــن و آهــک کــوره
فــاز دو فوالدســازی بــا همــکاری کلیــه واحدهــای نــت
و بهرهبــرداری
راهانــدازی کلیــه پــری هیترهــای فــاز دو فوالدســازی با
همــکاری کلیــه واحدهــای نــت و بهرهبــرداری
راهانــدازی مجموعــه اکســیژن کوره فاز دو فوالدســازی
بــا همــکاری کلیــه واحدهای نــت و بهرهبــرداری
راهانــدازی مجموعــه وایرفیــدر کــوره پاتیلــی فــاز
دو فوالدســازی بــا همــکاری کلیــه واحدهــای نــت و
بهرهبــرداری
راهانــدازی ویفیدرهــای فــاز یــک فوالدســازی بــا
همــکاری کلیــه واحدهــای نــت و بهرهبــرداری
نصــب ،تســت و راهانــدازی تجهیــزات شــبکه
پروفیبــاس فــاز دو فوالدســازی کلیــه نواحــی
نصــب ،تســت و راهانــدازی تجهیــزات Industrial
 Ethernetفــاز دو فوالدســازی کلیــه نواحــی
طراحــی و نصــب و راهانــدازی سیســتم مانیتورینــگ

جامــع فوالدســازی فــاز یــک بــر اســاس طــرح
پیشــنهادی مدیریــت نــت فوالدســازی و پروژههــای
درحــال اجــرا ...
ایــن واحــد تمامــی تعمیراتهــای اتوماســیون و
ابزاردقیــق ســایت فــوالد ســازی اعــم از تعمیــرات
ســالیانه ،تعمیراتهــای مــوردی و توقفاتــی را تاکنــون
بــر پایــه دانــش بومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب
کیــش انجــام داده و همیشــه ســربلند بــوده اســت.
شــایانذکر اســت ،هماکنــون ســه شــیفت بهصــورت
چرخشــی عــاوه بــر تیــم روزکار مســئولیت پایــش
وضعیــت و انجــام تعمیــرات احتمالــی در طــول
24شــبانهروز را دارد.

کارکنان واحد مکانیک فوالدسازی

گزارش

نت جرثقیل
واحــد نــت جرثقیلهــای فوالدســازی بــا  40نفــر نیــرو
در دو گــروه شــیفت و روزکار ،متشــکل از پرســنل بــرق و
مکانیــک در راســتای پیشــبرد تولیــد فوالدســازی در حال
فعالیــت اســت.
گــروه روزکار وظیفــه انجــام بازرســیها ،ســرویسهای
پیشــگیرانه ،انجــام تعمیــرات و گــروه شــیفت بهصــورت
 24ســاعته در ســه شــیفت مســئولیت آمادهبــهکار
قــراردادن جرثقیلهــا را برعهــده دارنــد.
تعــدادی از پرســنل روزکار کــه عهــدهدار وظیفــه
بازرســی هســتند ،در ابتــدای هــر روز بــا اســتفاده از
چکلیســتهای بازرســی ،شــرایط تجهیــزات را بررســی
و در صــورت نیــاز حکــم کار جهــت برطرفکــردن
مغایرتهــا را صــادر مینماینــد.
بعــد از صــدور حکــم کار بــا هماهنگــی واحــد  HSEمــوارد
تعمیــر میشــوند.
جرثقیلهــای حــوزه فعالیــت ایــن واحــد شــامل
جرثقیلهــای ســنگین ســالنهای قراضــه ،ذوب،
ریختهگــری و بیلتهــا و همچنیــن جرثقیلهــای ســبک
 WTP-MHS -FESو اتاقهــای هیدرولیــک هســتند.
بــا عملکــرد بســیار خــوب پرســنل ایــن واحــد باتوجهبــه
وضعیــت خــاص جرثقیلهــا کــه در اکثــر مواقــع در
حــال کار هســتند و زمــان در اختیــار گرفتــن آنهــا جهــت
انجــام ســرویسهای پیشــگیرانه محــدود اســت،
تاکنــون جرثقیلهــای ســقفی کمتریــن توقــف در
پروســه تولیــد را ایجــاد نمــوده انــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،واحــد نــت جرثقیــل از ابتــدای
راهانــدازی فوالدســازی تاکنــون توانســته ســاالنه گواهی
ســامت جرثقیــل را اخــذ نمایــد.
کارهای برجسته واحد نت فوالدسازی
از جملــه کارهــای برجســته واحــد نــت فوالدســازی

میتــوان بــه راهانــدازی فــاز  2فوالدســازی اشــاره کــرد؛
ایــن امــر بــا دســتان توانمنــد پرســنل نــت فوالدســازی
و همــکاری پیمانــکاران داخلــی در اوج تحریمهــا و
پاندمــی کرونــا صــورت پذیرفــت کــه راهانــدازی یــک فــاز
فوالدســازی بــدون حضــور شــرکتهای خارجــی در نــوع
خــود بینظیــر بــوده اســت.
تمامــی تعمیــرات کلــی ( ) overhaulفوالدســازی اعــم
از تعویــض تاندیــش ،تعمیــرات ســالیانه و  ...توســط
پرســنل واحــد نــت فوالدســازی صــورت پذیرفتــه و
تاکنــون برونســپاری نشــده اســت.
تهیــه و ارائــه مقــاالت متعــدد علمیپژوهشــی
واحــد نــت فوالدســازی در ســمپوزیومهای فــوالدی،
نشــاندهنده دانــش فنــی بــاالی پرســنل ایــن واحــد
اســت.
بهینهسازی تجهیزات فوالدسازی
انجــام پروژههــای ســنگینی اعــم از تعویــض ترانــس
کــوره قــوس ،اجــرای  pipingو کابلکشــیهای
کیلومتــری و ...را در کارنامــه خــود دارد کــه تاکنــون
برونســپاری نشــده اســت.
جمعبندی
در نتیجــه دانــش فنــی همــراه بــا تجربــه و تخصــص
پرســنل نــت فوالدســازی و انجــام برنامههــای تعمیراتــی
مــدون ،منجــر بــه تحقــق شــاخصهای هــدف تعییــن
شــده و آمــاده بــکاری واحــد نــت فوالدســازی در ســال
 98را بــه 91.98درصــد رســانده اســت کــه ایــن درصــد
آمــاده بــکاری در ســال ،یــک آمــار قابــل قبــول از نظــر
ارزیابــان جهــت دریافــت اســتاندارد اســت.
رکوردشــکنی پیاپــی در ســالهای اخیــر در فوالدســازی و
رســیدن بــه  96.4درصــد از تولیــد نامــی کارخانــه نیــز از
نشــانه بلــوغ فنــی واحدهــای زیرمجموعــه از جملــه نــت
فوالدســازی را دارد.
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حضرت محمد (ص) فرمودند :بخیل کسی است که در پرداخت داشتههایی
بخل ورزد که خداوند بر او واجب کرده است.

گزارش

کارکنان واحد ابزار دقیق

کارکنان واحد نت برق

کارکنان واحد WTP
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14
شـما جـزو نسـل اول کارکنـان جـذب شـده در شـرکت
هسـتید؛ طی این  10سـال ،شـرکت چه تغییراتی را پشـت
سـر گذرانـده اسـت؟
مـا جـزو گـروه  72نفـرهای بودیم که در سـال  89در شـرکت
فـوالد کاوه جنـوب کیـش بهصـورت آزمونـی اسـتخدام
شـدیم و در بخشهای تولید ،نت ،آزمایشـگاه و برنامهریزی
بـا اعـزام بـه فـوالد خوزسـتان به مدت هشـت مـاه آموزش
دیدیـم 10 .سـال پیـش واحدهـای راهانـدازی شـده در
کارخانـه احیـاء مغایرتهـای زیـاد و مشـکالتی داشـتند تـا
به ظرفیت اسـمی برسـند کـه با تشـکیل تیمهای تخصصی
بهمـرور برطـرف شـدند .طـی ایـن مـدت باتوجهبـه تجربـه
و آموزشهایـی کـه نیروهـا در فـوالد خوزسـتان دیدنـد،
سـعی کردیـم عملیـات نگهـداری را بهخوبـی انجـام دهیـم.
بـرای تولیـد دسـتورالعمل گذاشـتیم تـا از دسـتورات و
اسـتانداردهای تعییـن شـده در اسـتفاده از تجهیـزات فراتر
نرونـد .در بخـش مکانیک هم بازرسـیهای مسـتمری انجام
شـد تـا فرایندهـا روتیـن و سـاختارمند شـوند ،جلسـات
منظمـی برگـزار میشـد تا کارهـا دقیـق و بهموقع بـه انجام
برسـند .بهمـرور برای همـه کارکنان واحد احیـاء این فرهنگ
ً
حتما بر اسـاس
نهادینـه شـد کـه سـلیقهای عمـل نکننـد و
دسـتورالعمل ،کارهـا انجـام شـود .رمـز موفقیـت مـا وجود
همیـن فرهنـگ سـازمانی بوده اسـت.
در مـورد تاریخچـه هـر دو واحـد کارخانـه آهـن اسـفنجی
توضیـح بفرماییـد .از لحاظ فنی چه تفاوتی بیـن دو واحد
احیـاء وجـود دارد؟ پـروژه احـداث هرکـدام چـه زمانـی
انجـام و بـه بهرهبـرداری رسـیده اسـت؟
مـدول  Aدر مهرمـاه  90و یـک سـال بعـد ،مـدول Bدر
شـهریورماه سـال  91بـه بهـره بـرداری رسـید .هـر دو واحـد
ً
دقیقـا از لحـاظ فنـی ،انـدازه ،تنـاژ و تکنولـوژی شـبیه هم و
بـه صـورت آینـه همدیگـر طراحی شـده اند .ظرفیـت تولید
هـر کـدام 925هـزار تـن آهـن اسـفنجی در سـال بـه روش
میدرکـس یـا احیـای مسـتقیم اسـت.

امام حسین (ع) فرمودند :با گذشتترین مردم آن است که در موضع قدرت
عفو کند.

مصاحبه

گفتگو با مدیر ارشد آهنسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش؛

یک دهه افتخارآفرینی در تولید آهن اسفنجی
مهنــدس ســعید خانــی متولــد ســال  1361و دانشآموختــه کارشناســی مهندســی متالــوژی از دانشــگاه آزاد
نجفآبــاد اصفهــان در ســال  84اســت کــه ســال  87مــدرک کارشناســی ارشــد همیــن رشــته را در گرایــش
جــوش از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات اخــذ کــرده اســت .مهنــدس خانــی جــزو اولیــن
نســل نیــروی انســانی اســت کــه از طریــق آزمــون اســتخدامی در ســال  89در فــاز یــک واحــد احیــاء شــرکت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش کار خــود را آغــاز کــرده و طــی یــک دهــه اخیــر در کارخانجــات تولیــد آهــن اســفنجی
ایــن شــرکت نقشــی کلیــدی ایفــا کــرده اســت .متــن پیــش رو خالصـهای از نشســت صمیمــی بــا مدیــر ارشــد
آهنســازی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اســت.

احـداث شـد که شـرکت فـوالد کاوه جنوب کیـش از جمله
آنهاست.
اندکـی در مـورد تکنولوژی میدرکس توضیح دهید و اینکه
مگامدولهـا دارای تنـاژ ظرفیت سـالیانه  1.2تا  1.5میلیون
میدرکسهـای جدیـد از چـه تکنولـوژی با چـه مزیتهایی
تـن هسـتند که مجتمـع صبا فـوالد خلیجفـارس و گل گهر
بهـره میبرند؟
از جمله آنهاسـت.
باتوجهبـه شـرایط منطقـهای هـر کارخانـه ،روشهـای تولید
سـوپرمگامدولها ظرفیـت بهمراتـب باالتـری دارنـد و از
فـوالد متفـاوت اسـت .در ایران چـون گاز طبیعی بـه میزان
امکان تولید آهن اسـفنجی با ظرفیت سـالیانه  2.2میلیون
زیـادی وجـود دارد ،اسـتفاده از روش احیـاء مسـتقیم یـا
تـن برخوردارنـد که شـرکت جهـان فـوالد در سـیرجان دارای
میدرکـس بهصرفهتـر و کاربردیتـر اسـت .در ایـن روش
چنیـن امکانی اسـت.
احیـاء بهصـورت جامـد انجـام میشـود و ذوبـی صـورت
ً
قطعـا هر چـه ظرفیت تنـاژ مـدول باالتر
نمیگیـرد.
امـا در برخـی مناطـق کشـور از جملـه بهمرور برای همه کارکنان واحد
بـرود ،باتوجهبـه ثابـت بـودن برخـی
اصفهـان ،کرمـان و یـزد هـم کارخانجاتی احیاء این فرهنگ نهادینه شد هزینههـا از جملـه گاز مصرفـی و بـرق،
ً
وجـود دارد کـه از روش کـوره بلنـد و که سلیقهای عمل نکنند و حتما بهـای تمـام شـده محصـول کاهـش
احیـاء غیرمسـتقیم اسـتفاده میشـود بر اساس دستورالعمل ،کارها مییابـد ،از نظـر زمـان تولیـد بهینـه
کـه بـه علت نـوع مـواد اولیه ،میـزان کم انجام شود .رمز موفقیت ما میشـود و توجیـه اقتصـادی بیشـتری
کانی آهن و گانگ باال ،اسـتفاده از روش وجود همین فرهنگ سازمانی دارد.
میدرکـس بـرای تولیـد آهـن اسـفنجی
بوده است
در مـورد فراینـد کلـی تولیـد آهـن
مقرونبهصرفـه نیسـت؛ بنابرایـن ،مـواد
اسـفنجی از گندلـه توضیـح بفرماییـد؟
اولیـه ذوب میشـود و پـس از آن عملیـات احیـاء انجـام
در فراینـد میدرکـس ،گندلـه سـنگآهن تولیـد شـده در
میشـود.
واحدهـای گندلهسـازی پس از سـرند شـدن و پوشـشدهی
واحدهـای راهانـدازی شـده بـه روش میدرکس در کشـور ما
سـطحی بـا آهک بـه کمک نوار نقالـه به مخـزن تغذیٔه باالی
در ابتـدا شـامل واحدهـای کوچکی با ظرفیـت  400هزار تن
کـوره ارسـال و از طریـق آن به طـور یکنواخـت در داخل کوره
و  600هزارتنـی در فـوالد خوزسـتان بـود کـه بهمـرور ارتقـا
احیای مسـتقیم توزیع میشـود .کوره احیا از نوع استوانهای
یافتنـد و بـه ظرفیت باالی  800هزار تن رسـیدند .در نسـل
و از دو بخـش فوقانی و تحتانی تشـکیل شـده اسـت.
بعـدی مدولهـای بـا ظرفیـت تنـاژ  925هـزار تـن طراحی و

سـمت باالیـی کـوره در واقع منطقـه اصلی احیاسـت که در
آن گندلـه توسـط جریـان گاز احیایی متشـکل از هیدروژن و
منواکسـید کربـن ،احیـاء میشـود .گاز احیایی تولید شـده
در ریفورمر ،با دمایی بین  ۸۷۰-۷۸۰درجه سـانتیگراد بسته
بـه نـرخ تولیـد و نـوع گندلـه وارد قسـمت فوقانـی کـوره و
ضمـن حرکـت بـه سـمت بـاال بـا گندلههـای اکسـید آهـن
کـه در جهـت عکـس جریـان گاز از بـاالی کـوره بـه سـمت
پاییـن در حرکـت هسـتند ،برخـورد کرده و اکسـیژن موجود
در گندلـه سـنگآهن را گرفتـه و باعـث ایجـاد تخلخـل در
گندلـه میشـود .بـه محصـول ایـن فراینـد آهـن اسـفنجی
گفتـه میشـود.
دومیـن قسـمت هـر واحـد میدرکـس را رآکتـور تولیـد گاز
احیایـی یـا ریفورمـر تشـکیل میدهـد کـه در ایـن رآکتـور
مخلـوط گاز طبیعـی و گاز برگشـتی از کـوره در محـدوده
 ۱۱۰۰ - ۱۰۷۰درجـه سـانتیگراد و در حضـور کاتالیـزور بـه گاز
احیایـی تبدیـل میشـود .جهـت تأمیـن حـرارت موردنیـاز
بـرای فرایند شکسـت گاز ،مشـعلهایی در قسـمت تحتانی
ریفورمر تعبیه شـده اسـت .سـوخت مشـعلها مخلوطی از
گاز برگشـتی از کـوره و گاز طبیعـی اسـت .گازهـای حاصـل
از احتـراق در ریفورمـر توسـط داکتهایی جمـعآوری و پس
از خـروج بـا دمایـی بیـن  ۱۱۰۰ - ۱۰۷۰درجـه سـانتیگراد بـه
بازیـاب کننـده حرارتـی یـا ریکوپراتـور هدایـت میشـوند.
ریکوپراتور در واقع سـومین قسـمت اصلی فرایند میدرکس
اسـت .در ریکوپراتور شـبکههایی از لولههای فـوالدی به نام
تیـوب بانـدل قرار گرفته اسـت کـه بهصورت مبـدل حرارتی
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امام سجاد (ع) فرمودند :خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده
خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد.

مصاحبه

عمـل میکنـد و در آنهـا از حـرارت گازهـای ناشـی از احتـراق
بـرای پیش گرمایش هوای مصرفی در مشـعلهای ریفورمر،
گاز طبیعی و گاز برگشـتی از کوره اسـتفاده میشود .گازهای
حاصـل از احتـراق پس از مبادلٔه حرارتـی در ریکوپراتور از این
قسـمت خـارج و از طریـق دودکـش اصلـی بـه هـوا تخلیـه
میشوند.
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بـه تعویـض پیـدا کردهانـد .ایـن تیوبهـا دارای تکنولوژی
باالیـی هسـتند و تأمیـن آنهـا نیاز بـه هزینه هنگفتـی برای
شـرکت دارد کـه بـا اقدامـات مناسـب صورتگرفتـه عمـر
مفیـد آنهـا را افزایـش دادهایـم .کمپرسـورها نزدیـک به ده
سـال اسـت در وضعیتی مناسبی بدون سـرویس نهایی کار
میکننـد کـه باعـث شـده هزینـه تعمیـرات کاهـش یابد.
در بخـش نظافـت صنعتی نیز بهجای برونسـپاری ،نیروهای
در اختیـار شـرکت را بـه کار گرفتهایم تا فراینـد به طور کامل
و مسـتمر و با نظارت کافی انجام شـود.

کیفیـت محصـول خروجـی کارخانجـات احیـاء بـه چـه
صـورت اسـت؟
کیفیت آهن اسـفنجی تولیدی ما دارای اسـتاندارد مناسـبی
بـرای تکمیـل ظرفیـت فـاز  2فوالدسـازی ،تـا حـد زیـادی
اسـت .بـه طور کلی کیفیـت این محصول به گندلـه ورودی
نگاههـا بـه سـمت تکمیـل مطلـق کارخانجـات احیـاء
بسـتگی دارد کـه از شـرکتهای مختلفـی تأمیـن میشـود؛
و همچنیـن افزایـش 10درصـدی تولیـد بـا تزریـق گاز
بـر همیـن اسـاس از نظـر اسـتحکام ،دانهبنـدی و آنالیـز
اکسـیژن اسـت؛ این تئوری چقـدر امکانپذیر اسـت و چه
شـیمیایی متفاوت هسـتند.
پیشنیازهایـی دارد؟
دو واحـد احیـاء تـا قبـل از تعمیـرات سـالیانه (مهـر ،آبـان،
بـه طـور معمـول در تولیـد شـمش
آذر و دی سـال  )99بـا تولیـد  125هـزار
تـن در مـاه و بـا متـال  92.5تـا  93در بحث نگهداری با برنامه ریزی فـوالدی بایـد  20درصـد قراضـه و 80
درصـد آهـن و کربـن  2تـا  2.5فعالیـت قوی عمل کردیم بهگونهای که درصـد آهن اسـفنجی مورداسـتفاده قرار
میکردنـد که یک شـرایط ایدهآل اسـت .نیاز به تعمیرات ماهیانه کاهش گیـرد؛ اما بـه دلیل کمبـود قراضه ،اغلب
بعـد از تعمیـرات هـم بـه همـان شـرایط یافته و به  60روز یکبار رسیده از آهـن اسـفنجی اسـتفاده میشـود .در
است که یک رکورد محسوب مجتمـع فـوالد کاوه جنـوب کیـش دو
بازمیگردیـم.
کـوره  925هزارتنی تولید آهن اسـفنجی
میشود
بـرای تغذیـه دو کـوره  1.2میلیونتنـی
کارخانجـات احیـاء  SKSاز حیـث
فوالدسـازی طراحـی شـده اسـت .بـرای تأمیـن کسـری
آمادهبـکاری و همچنیـن نگهـداری تجهیـزات و حتـی
آهـن اسـفنجی موردنیـاز ،یـک گزینـه خریـد از شـرکتهای
نگهـداری فیزیکـی و نظافـت صنعتـی بیبدیـل اسـت؛ بـا
تولیدکننـده ایـن محصـول اسـت .امـا بـه دلیـل نزدیکـی
چـه رویکـردی ایـن نتایـج حاصـل شـده اسـت؟
قیمـت هـر کیلوگـرم آهن اسـفنجی و شـمش ،چنیـن کاری
بـرای افزایـش آمـاده بـکاری تجهیـزات ،روتینهـا افزایـش
صرفـه اقتصـادی نـدارد.
یافـت و تمرکـزی زیـادی صـورت گرفـت .در حـال حاضـر
گزینـه دیگر این اسـت کـه ظرفیت موجود افزایـش یابد .با
آمادهبـکاری تجهیـزات در ماه بـاالی  98درصد و حتی تا 100
تزریـق گاز اکسـیژن ظرفیـت تنـاژ 10درصد افزایـش مییابد
درصـد هم رسـیده اسـت .در بحث نگهـداری بـا برنامهریزی
بهگونـهای کـه بـا ایـن کار در واحـد احیـاء شـرکت میتوان
قـوی عمـل کردیـم بهگونـهای که نیـاز به تعمیـرات ماهیانه
ظرفیـت تولیـد را از سـاعتی  116تـن بـه  130تن ارتقـاء داد
کاهـش یافتـه و بـه  60روز یکبـار رسـیده اسـت کـه یـک
و باتوجهبـه وضعیـت فعلـی ،ظرفیت تجمیعـی تولید آهن
رکـورد محسـوب میشـود.
اسـفنجی به بیش از  2میلیون تن در سـال افزایش خواهد
طـی مـدت  10سـال اخیـر کار بینظیـری در بحـث نگهـداری
یافـت کـه بازهـم مقـداری آهـن اسـفنجی در سـال کمبـود
تجهیـزات صورتگرفتـه اسـت؛ بهعنوانمثال کاتالیسـتها
خواهیم داشـت.
و تیـوپ مـدول  Aطـی یـک دهـه تعویـض نشـدهاند
ً
در مـدول  Bچنیـن اقدامـی در حـال انجـام اسـت و تمـام
قاعدتـا بایـد کاتالیسـتها پنجسـاله تعویض
درصورتیکـه
سـعیمان ایـن اسـت که با ایـن تزریـق اکسـیژن ظرفیت را
میشـدند.
افزایـش دهیم.
در هرکـدام از مـدول  Aو  ،Bبیـش از  504تیـوب وجـود
دارد کـه بـه دلیـل شـرایط نگهداری مناسـب ،رعایـت دمای
حتـی بـا افزایـش ظرفیـت و تکمیـل ظرفیـت کارخانجات
مناسـب در زمـان تولیـد و رعایـت دقیـق دسـتورالعملها،
احیـاء بازهـم نیاز کامـل فوالدسـازی مرتفع نمیشـود .آیا
تنهـا کمتـر از  50عـدد تیـوب ریفومـر طـی ایـن مـدت نیاز
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قـرار اسـت واحـد سـوم احیـاء کلیـد بخـورد؟ شـرکت چه
تکنولـوژی و چـه میـزان ظرفیتـی را در نظـر گرفته اسـت؟
رویکـردی دیگـری کـه در پیـش گرفتـه شـده ،راهانـدازی فاز
 3احیاء اسـت .سـه سـناریو دراینرابطه مدنظـر قرار گرفت
کـه راهانـدازی مـدول  925هزارتنی شـبیه واحدهـای فعلی
شـرکت ،احداث یک مگامـدول  1.5میلیونتنی و همچنین
یـک سـوپرمگامدول  2میلیونتنی از جمله آنهاسـت.
چـون تجربـه مگامدولهـا در ایـران بهتـر نتیجـه داده،
تصمیـم بـر ایـن شـد کـه بـرای توسـعه کارخانجـات احیـاء
یـک مگامـدول بـا روش میدرکـس طراحـی شـود؛ بـا ایـن
کار ،علاوه بـر تأمیـن کسـری آهن اسـفنجی موردنیـاز واحد
فوالدسـازی ،سـاالنه مقـداری نیـز مـازاد تولیـد خواهیـم
داشـت.
احـداث فـاز  3تولیـد آهـن اسـفنجی در محـل انبـار
احیـاء هماکنـون در مرحلـه انجـام مطالعـات قـرار دارد و
پیشبینیهـا بـر این اسـت کـه ظرف  3سـال آینـده پروژه
بـه سـرانجام برسـد.
چـه پروژههـای بهبـودی در کارخانجـات احیـاء ،اجـرا و
چـه نتایجـی بهدسـتآمده اسـت؟ در مـورد آن توضیـح
بفرماییـد.
از جملـه پروژههـای بهبـودی که طی این مدت انجام شـده،
نصـب نمگیر پروسـس سـیلیکونی در مـدول  Aو  Bبود که
باعـث شـد تحـول عجیبـی در سیسـتم ایجـاد شـود و عمر
تیوبهـای بانـدل ریفورمـر به میـزان زیـادی افزایـش یابد.
همچنیـن نصب فلکسـیبلهای اینکونل به جـای فوالد 321
باعـث افزایش عمر ریفومرها شـده ،آماده بـکاری ریفورمرها
افزایـش یافـت و خطـرات انفجـار کاهش یافـت .همچنین
یکسـری اصالحاتی در فلکسـیبلها نیز انجام شـده اسـت.
واحـد احیـاء کارکنانـی باتجربـه ،صمیمـی و همـدل دارد؛
دراینخصـوص توضیـح بفرماییـد.
نیـروی انسـانی کـه شـالوده اصلـی واحـد احیاء را تشـکیل
میدهنـد ،همگـی جوانانـی بودهانـد کـه یـک دهـه پیـش
در سـنین زیـر  25سـال بـه اسـتخدام شـرکت فـوالد کاوه
جنـوب کیـش درآمدنـد و دوره آموزشهـای بدو اسـتخدام
را بـا همدیگـر گذراندنـد .همین شـرایط باعـث ایجاد فضای
دوسـتی و جو صمیمانهای بین آنها شـد .چون سـن نیروها
پاییـن بـود و فضـای کار بیآالیش بود ،همین جو سـازمانی
موجـب ایجـاد همدلـی و ارتبـاط دوسـتانهای بیـن آنهـا در
فضـای کار شـده اسـت کـه سـعی کردهایـم کـه این فضـا را
حفـظ کنیم.

بـهـار
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امام علی (ع) فرمودند :زمانه دو روز است :روزی با توست و دیگر روز بر تو .اگر با تو
باشد ،سرمست نشو .اگر بر تو باشد ،دلگیر نشو که با هر دو آزمایش خواهی شد.

مصاحبه
گفتگو با مدیر نت فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش؛

تجلی خودباوری در تعمیر و نگهداری تجهیزات

حسـین خیاطـی متولـد اول مهرمـاه  ۱۳۶۲در شهرسـتان میاندوآب اسـت؛ تحصیالت خود را در رشـته کامپیوتر آغاز و پـس از یک ترم
با تغییر رشـته در مقطع کاردانی دانشـگاه همدان در رشـته برق تحصیل کرد و مدرک کارشناسـی خود را در همین رشـته ،از دانشـگاه
اردبیـل گرفـت .او هماکنـون در مقطـع کارشناسـی ارشـد مخابرات گرایـش میدان و موج مشـغول به تحصیل اسـت .خیاطی فعالیت
خـود را در صنعـت فـوالد از سـال  ۸۷و در پـروژه شـهریار مجتمـع فـوالد بنـاب بهعنـوان کارشـناس برق شـروع کرد و سـپس سرپرسـت
تعمیـرات و نگهـداری ایـن مجموعه شـد .در راهاندازی و بهرهبرداری پروژه ذوب شـاهین مجتمع فوالد بناب نیز حضور مؤثری داشـته و
ریاسـت برق این واحد صنعتی را در کارنامه خود دارد .او در سـال  ۹۴فعالیت خود را در شـرکت فوالد کاوه جنوب کیش آغاز کرد.
خیاطـی هماکنـون بهعنـوان مدیـر نـت فوالدسـازی ،در ایـن شـرکت مسـئولیت دارد و مدیریت تولید فوالدسـازی را نیـز راهبری
میکنـد .در متـن پیـش رو ،خالصـهای از گفتگـوی  ۹۰دقیقـهای ما را بـا این مدیر جـوان میخوانید.

در سـازمان این دیدگاه وجـود دارد که مهندس خیاطی
انسـان باهوش ،باسـواد و در یک کلمه نخبه اسـت؛ در
مـورد مهارتهـای خـاص خودتـان از جمله تسـلطی که
زبانهـای خارجـی دارید ،توضیـح میدهید؟
مهمتریـن ویژگـی خـودم را پیگیـری ،اراده و عـزم زیـاد
میدانـم و اینکـه بهراحتـی از هدفـم بیخیال نمیشـوم.
زبـان ترکـی اسـتانبولی را بهواسـطه همـکاری  ۹سـاله بـا
همـکاران ترکیـهای ،در دیالوگهـای فنـی و روزمـره یـاد
گرفتـم و تسـلط پیـدا کـردم .بـرای دسترسـی بـه منابـع
اصلـی و مسـتندات فنـی و نیاز بـه ارتباطات بـه یادگیری
زبانهـای خارجی از جمله انگلیسـی و آلمانـی روی آوردم.
در حـال حاضـر تـوان تولید چـه گریدهایـی از محصول
را داریـم و ظـرف این چند سـال کدام گریدها را بیشـتر
تولید کـرده ایم؟
فعلاً فـوالد سـاختمانی تولیـد میکنیـم کـه بیشـترین
مصـرف را دارد؛ از جملـه گریدهـای ،3SP ،2SP ،1SP ،1kp
 .5SP، B500B،4SPعمده سـفارش مشـتریان ما همین
گریدهـا در سـایزهای  ۱۵۰و  ۱۳۰بـوده اسـت هرچنـد
قابلیـت تولیـد سـایزهای  ۱۸۰و  ۲۰۰را هـم داریـم.
چـه گریدهایـی را میتوانیـم در آینـده تولیـد کنیـم و
کـدام در برنامههـای تولیدی قـرار دارد؟ برای تولید این
گریدهـا چـه تجهیـزات و مهارتهـای فنـی و مهندسـی
نیاز اسـت؟
پروژههایـی بـرای آینـده داریـم؛ ترجیـح بـازار فعلاً فوالد
سـاختمانی اسـت .در بحـث ریختهگـری فوالدهـای
دارای کربـن متوسـط نیـاز بـه تجهیـزات ( EMSهـم زننده
الکترومغناطیسـی) اسـت که به گسـترش طیف بیشتری
از محصـوالت کمک میکند .در فازهای  ۱و  ۲فوالدسـازی
تجهیـزات مربوطـه نصـب شـده و راهانـدازی آن نیـاز بـه
حضـور ناظـر خارجـی در شـرکت دارد کـه در شـرایط کرونا
رونـد آن آهسـته پیش مـیرود.
در خصـوص نهضـت کاهـش هزینـه و قیمـت تمـام
شـده در بخـش مصـارف انرژی ،مـواد اولیـه و افزودنی
طـی ایـن چند سـال اخیـر ،چـه توفیقاتی حاصل شـده
ا ست ؟
در بحـث مصـارف انـرژی ،وقتـی تولید به سـمت تکمیل
ظرفیـت اسـمی مـیرود ،هزینههـا سرشـکن میشـود.
علاوه بـر تالشهـای صورتگرفتـه بـرای ایـن مهـم،
کارگروههایـی را بـرای کاهـش هزینـه تشـکیل دادهایـم.
کارگروههـای کاهـش مصـارف انـرژی الکتریکـی ،آب،
نسـوز و الکتـرود و  ...کـه نتایج خوبی هـم گرفتهایم .در
زمینـه عمـر نسـوز پاتیـل بـه عـدد  ۱۱۵ذوب رسـیدهایم.
عمر نسـوز تاندیش را هم از  ۱۲سـاعت به  ۱۸٫۵سـاعت
رسـیده است.
همـه مصـارف در بـازٔه قبـل از راهانـدازی فـاز  ۲کاهشـی

بـوده اسـت امـا پـس از آن یکسـری مصـارف بـه دلیـل
شـرایط راهاندازی در مجمـوع دو فاز از نقطه هدفگذاری
شـده فاصلـه گرفتـه اسـت کـه بـا رسـیدن بـه ظرفیـت
اسـمی بـه رونـد مطلوب گذشـته بـاز خواهیم گشـت.
شـرکت در مقایسـه بـا رقبـا بـا ظرفیت باالتـری تولید
میکنـد؛ ایـن پایـداری و ثبـات در میـزان تولیـد
مرهـون چـه فرایندهایـی اسـت؟
پارامترهـای مختلفـی در تولیـد مؤثـر اسـت؛
نیروهایـی کـه در زمـان شـروع در اختیـار بهرهبـردار
ً
غالبـا جـوان هسـتند و آموزشهـای
قـرار گرفتنـد،
خوبـی فراگرفتهانـد .آنهـا دارای ظرفیتهـای بالقوه
بسـیاری هسـتند و تالش شـده که در آنهـا روحیه
اعتمادبهنفـس و خودباوری و توانسـتن ،تقویت
شـود .تصمیمگیری یکپارچـه و پرهیز از رفتارهای
جزیـرهای نیـز عامـل مؤثـر دیگـری محسـوب
میشـود .ثبـات مدیریـت و تصمیمگیریهـا در
فـاز یک برای رسـیدن بـه ظرفیت تولیـد و تداوم
همیـن رویـه در فـاز  ،۲باعـث ایجـاد یـک فرهنگ
سـازمانی شـده است.
تصمیمـات کالن شـرکت نیـز تولیدمحور بوده اسـت.
از جملـه پارامترهـای دیگـر ،کیفیـت خـوب مـواد اولیـه
همچـون آهن اسـفنجی تولید خـود کارخانـه ،خریدهای
مناسـب و فـروش منظـم را میتـوان از عوامـل مؤثـر
برشـمرد ۹۸ .درصـد تولید ما روی صادرات متمرکز شـده
اسـت؛ بنابرایـن تولیـد بـا لحـاظ سـطح صادراتـی راحتی
بـرای عرضـه داخلی معیـار قـرار دادهایم .بـه همین خاطر
از اسـتانداردهای مدنظـر مشـتریانمان بههیچوجه کوتاه
نمیآییـم.
مهمتریـن اسـتراتژی در فـاز یـک رسـیدن بـه ظرفیـت
اسـمی بود که محقق شـد .چه عواملـی موجب تکمیل
ظرفیـت شـد و مسـیر تحقق کامـل ظرفیت در فـاز  ۲به
چه صـورت پیشبینیشـده اسـت؟
در راهانـدازی فـاز  ۲کار بزرگـی انجـام شـد .تیـم طـرح و
توسـعه و بهرهبـردار در کنـار هم در شـرایطی که نه تیمی
از بیرونـی بـرای راهانـدازی آمـد و سـوپروایزر خارجـی نیـز
حضـور نداشـت ،موفق به ایـن کار شـدند .کل راهاندازی
 WTPتوسـط تیـم داخلی شـرکت بهویژه همـکاران واحد
نگهـداری و تعمیـرات ما انجام شـد .عملیـات ریختهگری
را نیـز بـا موفقیت انجـام دادیم.
ً
مسـتقیما در راهاندازی حضور
در فاز  ۱که شـرکت سـارایه
داشـت بیـش از یـک ماه طول کشـید و طـی چندین بار
تسـت و تکرار راهاندازی انجام شـد اما در فاز  ۲همان روز
اول و تست اول ،در کار به ذوب و ریخته گری کامل
رسـیدیم و روز بعدی اسـتارت کردیم .با تجربه تیم
نـت فوالدسـازی و بـا تکیـه بـر تجـارب فـاز یک و

بـهـار

 1400شمـاره هفـتم

سـال پـنـجـم

W W W . S K S C O . I R

امام رضا (ع) فرمودند :هر كس اندوه و مشكلى را از مؤمنى برطرف نمايد،
خداوند در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.

مصاحبه

17

شـود .آمـوزش زمانـی معنـی پیـدا میکند کـه نیازمحور
اتوماسـیون ،مکانیـک و جرثقیل داریم که یک سیسـتم
تعمیـرات آن ،راه انـدازی بـدون مشـکل و اخلال را بـا
باشـد .سـادهترین روش آمـوزش فهرسـت کـردن
یکپارچـه تعمیـرات ایجـاد شـده اسـت .بـرای انجـام
اعمـال اصالحـات صـورت گرفتـه در فـاز یـک شـاهد
یـک سـری کالسهـای روتیـن اسـت امـا بـا شناسـایی
تعمیـرات سـالیانه و حتـی اجـرای پروژههـای بهبـود و
بودیـم .بایـد توجـه داشـت که تولیـد آهن اسـفنجی ما
تکنولوژیهـای جدیـد و نیازهـای تازه ،بایـد روند آموزش
غیـره ،سیاسـت درونسـپاری بهجـای برونسـپاری را
در کارخانـه احیـاء بهانـدازه مصـرف آن در فوالدسـازی
نیروهـا تغییـر کند.
مدنظـر قـرار دادهایـم .حتـی بـه واحدهـای دیگـر هـم
نیسـت؛ فوالدسـازی مصرفـی دارد کـه  ۱٫۲برابـر آن بایـد
بهعنـوان یـک مدیـر خوشفکـر ،چـه ایدههـای محقـق
پشـتیبانی تعمیراتـی میدهیـم.
آهـن اسـفنجی تأمیـن شـود .باتوجهبـه ظرفیـت ۲٫۴
نشـدهای داریـد؛ در ایـن بـاره توضیـح دهید.
بیشـترین نیروی انسـانی شـرکت در بخـش بهرهبرداری
میلیونتنـی فوالدسـازی در مقایسـه بـا  ۱٫۸میلیـون
مـا نیـاز داشـتیم پایـش وضعیـت لحظـهای از تمـام
بهویـژه در فوالدسـازی فعالیـت میکننـد؛ کار تیمـی در
تـن ظرفیـت تولیـد آهـن اسـفنجی کارخانـه و علیرغـم
سـایت فوالدسـازی داشـته باشـیم
ایـن بخـش بـه چـه صـورت اسـت؟
تولیـد واحـد احیـاء بـا تمـام ظرفیـت ورودی ،در زمینـه
دستاورد
طـی ایـن سـالیان ،کیفیـت کار تیمی مهمترین
نت ولـی خلأ بیـن دو سـطح  ۱و  ۲وجـود
مـواد موردنیـاز بازهم کسـری وجود دارد کـه روی تکمیل
در سـازمان چه پیشرفتهایی داشته فوالدسازی در وهله اول این داشـت و همچنیـن زمانبـر بـودن
ظرفیـت فوالدسـازی مؤثر اسـت .علیرغم اینها مـا ،روی
اسـت و نقطه ایدهآل شما کجاست؟ است که به دلیل توانمندی بررسـی وضعیـت کلـی سـایت منجـر
 ۳۲ذوب روزانـه بـه پایـداری رسـیدهایم.
اگـر کار تیمـی انجام نمیشـد ،خروجی نیروها ،در فعالیتهای عمده و بـه اجـرای یـک طـرح و تبدیـل آن بـه
ظـرف این چند سـال ،چـه پروژههـای بهبـودی را اجرا و
مناسـبی نیـز بـه دسـت نمیآمـد .خرد برونسپاری انجام ندادهایم سیسـتم مانیتورینـگ شـد و امـکان
بـه نتیجه رسـاندهاید؟
ً
صرفا در حد تأمین قطعات تصمیمگیـری سـریعتر را فراهـم آورد.
در بحـث راهانـدازی فـاز  ۲یـک مدیریـت دانـش صـورت
رسـیدن به یکسری شـاخص و داشتن و
حرفـی بـرای گفتـن نیازمنـد کار تیمـی چنین کاری صورتگرفته است .ضـرورت دارد کـه دادههایـی کـه
گرفـت و از تجربـه تیـم بهرهبـردار فـاز  ۱اسـتفاده شـد.
هـر روز در سیسـتمهای کامپیوتـری
اسـت .در بحـث تصمیمگیریهـا،
علاوه بـر ایـن ،روی نگهداشـتن ظرفیـت تولیـد فـاز  ۱در
ذخیـره میشـود و فقـط یکسـری گزارشهـای سـبک از
مشـارکت نفـرات عامـل اثرگذاری اسـت و بیشـتر مواقع
کنـار راهانـدازی فـاز جدیـد نیـز تمرکـز کردیـم تـا کاهش
آنهـا خروجـی گرفتـه میشود،اسـتفاده مؤثرتـری شـود.
سـعی کردهایم که پروژهها را مشـارکتی انجـام دهیم .هر
تولید نداشـته باشـیم.
ایجـاد ارتبـاط و تولیـد گزارشهـای مسـتند بـه اطالعات
جـا پـروژهای تعریـف میشـود ،بـه دنبال آن هسـتیم که
در فـاز  ۱فوالدسـازی پروژههـای بهبـود زیـادی شـروع
سیسـتمی جهـت ایجـاد شـرایط تصمیمگیـری سـریع
تیمهـا داوطلبانـه تشـکیل شـوند و دراینخصـوص این
شـده بـود کـه از جملـه آنهـا رسـیدن عمر نسـوز کـوره از
و دقیـق نیـازی هسـت کـه ایـده آن از چهـار سـال قبـل
روحیـه تیمـی ایجـاد شـده اسـت .دسـتاوردهای نیروی
 ۵۰۰بـه بـاالی  ۱۰۰۰اسـت .در فـاز  ۲نیـز بـا پیشـرفت
در ذهـن شـکلگرفته و اکنـون باتوجهبـه تکمیـل
انسـانی شـرکت  SKSبه دلیـل اعتمادبهنفـس و آموزش
قابلتوجهـی بـه سـمت بهینهسـازی پیـش رفتهایـم .در
زیرسـاختهای آن در حـال عملـی شـدن میباشـد و در
خـوب آنهـا بوده اسـت.
زمینـه مصرف الکترودهـای گرافیتی با جایگزینی بخشـی
مراحـل اولیـه پیادهسـازی هسـت که میتوانـد خدماتی
بهرهمنـدی از مدیـران جـوان در شـرکت نهادینـه شـده
از مصـرف کـه بهعنـوان الکتـرود گرافیتی درب سـرباره با
را بهتمامـی واحدهـای عملیاتـی و پشـتیبانی ارائه دهد.
اسـت؛ بهعنـوان یـک مدیـر جـوان ایـن موضـوع را
الکتـرود مسـی بـود کاهـش قابلتوجه مصـرف و توقف
در مراحـل بعـدی امـکان اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و
چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟
تعمیراتـی را داشـتهایم و ایـن میـزان بـه بـاالی ۵۰۰۰
یادگیـری ماشـین در مـوارد ویژه ،نیـز در برنامههـای آتی
بحـث تکنولوژیهـای جدیـد از نسـل پیشـین نیـروی
ذوب رسـیده اسـت .سیسـتم غبارگیرهـا نیـز بهصـورت
خواهیم داشـت.
انسـانی جداافتـاده اسـت ،همیـن فاصلـه و اسـتفاده از
بهینـه کار میکننـد و آلودگـی محیطزیسـت نیـز از ایـن
مهمتریـن دسـتاوردهای مهم نت فوالدسـازی طی چند
تکنولوژیهـای نـو باعـث بـاز شـدن عرصـه بـرای جوانـان
بابـت نداریم.
سـال اخیر چه بوده اسـت؟
آشـنا بـا ایـن مـوارد شـده اسـت .نیروهـای جـوان
بهینهسـازی سیسـتم اضطراری آب ریختهگـری و کاهش
مهمتریـن دسـتاورد نـت فوالدسـازی در وهلـه اول ایـن
ریسـکها را بهتـر قبـول میکننـد و کمتـر محافظهکارانه
زمـان آمادهسـازی از  ۸سـاعت بـه کمتـر از  ۲۰دقیقـه
اسـت کـه بـه دلیـل توانمنـدی نیروهـا ،در فعالیتهـای
عمـل میکنند .اسـتفاده از مدیران جوان باعث میشـود
از پروژههـای بسـیار مؤثـر در کاهـش زمـان توقفـات و
ً
صرفا در حد
عمـده و خرد برونسـپاری انجام ندادهایـم و
کـه تصمیمات سـخت بهراحتـی گرفته شـده و به نتایج
آمادهسـازی مجـدد سیسـتم بـوده اسـت.
تأمیـن قطعـات چنیـن کاری صورتگرفته اسـت.
بهتـری برسـیم .در بحـث مدیریتـی ،شـکل تصمیمگیری
عمـر نسـوز تاندیـش را از  ۱۲سـاعت بـه  ۱۸٫۵سـاعت
از سـوی دیگـر آمـاده بـکاری خوبـی در بحـث تجهیـزات
بسـیار مهم اسـت .تصمیمگیری درسـت و بهموقع شـما
ارتقـاء دادهایـم و برنامـه داریـم کـه ایـن زمـان بـه باالی
داشـتهایم و با کمترین تعداد نیروی انسـانی ،بیشـترین
را متمایـز میکنـد کـه نتیجه خوبی را همشـکل میدهد.
 ۲۲سـاعت نیـز برسـد.
نتیجـه را گرفتهایم .در بحث تعمیـرات اضطراری و تعداد
بـا این حجم سـنگین فعالیـت در یک کارخانـه فوالدی،
عامـل مهمـی در تولیـد پایـدار اسـت .در خصـوص
توقفـات ،کارخانـه رونـد نزولـی داشـته اسـت .رویکـرد
انگیـزش و نشـاط کارکنـان را چگونـه ارزیابـی میکنید و
جلوگیـری از توقفـات اضطـراری و تمایـل بـه سـمت
اصلـی مـا در تعمیـرات اقدامات پیشـگیرانه اسـت.
چـه ایدهها یـا پیشـنهاداتی دراینرابطـه دارید؟
تغییـرات برنامهریزیشـده به چـه صورت بوده اسـت؟
نیروهـای ما به دلیـل آموزشهای خوبی کـه فراگرفتهاند
ایجـاد نشـاط بیـن کارکنان نیازمنـد یک کار جدی اسـت؛
در زمـان راهانـدازی واحـد تعمیـر و نگهـداری ،بـه
و توانمنـد شـدهاند موردتوجـه هـر کارخانه فوالدسـازی
سیاسـتگذاری ،برنامهریـزی و صـرف
پایهگـذاری بنیانهـای فوالدسـازی
ً
هسـتند که در تالش هسـتیم این سـرمایههای انسـانی
مسـلما در بحـث
پرداختیـم و تدویـن روتینهـا و استفاده از مدیران جوان باعث هزینـه را میطلبـد.
را حفـظ کنیم.
دسـتورالعملها در دسـتور کار قـرار میشود که تصمیمات سخت رفاهیـات پرسـنل و شـرایط کار و
بهعنـوان یـک مدیـر جـوان و اهـل خانـواده ،بـا ایـن
گرفـت و بعـد از اجـرا ،بازنگـری الزم بهراحتی گرفته شده و به نتایج تسـهیالت و امکانـات بایـد هزینههای
حجـم سـنگین وظایـف محولـه به چه صـورت تـوازن و
صـورت گرفـت .روتینهـا در سیسـتم بهتری برسیم .نیروهای جوان بیشـتری کـرد که در بخشهـای مربوط
تعـادل بیـن خانـواده و کار را کنتـرل میکنیـد؟
یکپارچـه مدیریـت ثبـت میشـود ریسکها را بهتر قبول میکنند و بـه کار اقداماتـی صورتگرفتـه اسـت.
تلاش بنـده بر ایـن بوده تا تعـادل را در زندگی حفظ کنم
و تأثیرگـذاری هـر روتیـن بررسـی کمتر محافظهکارانه عمل میکنند در زندگـی خـارج از کارخانـه جـای کار
کـه در ایـن امر موفق نبـودهام و به دلیل حجـم باالی کار
بسـیار اسـت .در چنـد سـال اخیـر بـه
میشـود تـا اصلاح الزم صـورت گیرد.
مجبـورم تـا دیروقـت در شـرکت حضـور داشـته باشـم و
دلیـل تمرکـزی کـه شـرکت روی راهانـدازی و بهرهبـرداری
سـعی کردهایـم در برنامهریزیهـا ،بیشـتر روی نگهـداری
فرزنـد مـن هیـچ تصـوری از روز تعطیـل و جمعه نـدارد.
داشـته اسـت ایـن امر کمتـر موردتوجـه بوده اسـت اما
تجهیـزات بهجـای تعمیـرات آنهـا متمرکـز شـده و وزن
بهعبارتدیگـر ،خانـواده بیشـتر از مـن ایثـار و جهـاد
االن کـه راهاندازیهـا انجـام شـده اسـت میتـوان بـه
بیشـتری به نگهـداری بدهیم .هماکنون آمـاده بکاری ۹۶
کردهانـد.
جنبههـای دیگـر زندگـی کارکنـان هم توجه بیشـتری کرد.
بـاالی درصـدی تجهیـزات داریـم کـه تـا پایـان سـال این
خیاطی  ۹۹با خیاطی  ۹۴چه تفاوتهایی دارد؟
نقـش آمـوزش را در توسـعه شـرکت تـا چـه انـدازه
میـزان بهبـود مییابـد.
ً
خیاطـی  ۹۹محافظـه کارتـر اسـت ولـی تصمیمـات
اثرگـذار میدانیـد؛ دراینخصـوص توضیـح بفرماییـد.
گاهـا تکـراری اسـت و تجـارب
در تعمیـرات ،فرایندهـا
را راحتتـر میگیـرد .هرچنـد از نظـر حجـم ایدههـا،
آمـوزش بایـد دائمی ،برنامهریزیشـده و هدفمند باشـد
موجـب کاهـش زمـان دوره توقـف میشـود؛ ایـن
بههیچوجـه کمتـر نشـده اسـت .تالشـم ایـن اسـت که
و نیازهـای آموزشـی مدنظـر قـرار گیـرد .بازآمـوزی نیـاز
شـاخصها را چگونـه شناسـایی و مدیریـت میکنیـد؟
بیشـتر بـه سـمت توجـه بـه خانـواده متمرکزتـر شـوم.
اسـت چون فراموشـی وجود دارد و آموزشها باید تکرار
در بخـش تعمیـرات چهـار واحـد بـرق ،ابـزار دقیـق،
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امام جواد (ع) فرمودند :سرزنش کردن دیگران بدون علت و دلیل ،سبب ناراحتى و
خشم خواهد گشت ،درحالىکه رضایت آنان نیز کسب نخواهد کرد.

مصاحبه

و  ۸۲و همچنین  ۵بی ( )BAYترانس متشکل از  ۳ترانس
 ۱۲۵مگاولت آمپر و  ۲ترانس  ۲۰۰مگاولت آمپر است .در
حال حاضر ،یک ترانس  ۱۲۵ MVAو یک ترانس ۲۰۰ MVA
برقدار است که توان خروجی ترانس  ۲۰۰مگاولت آمپر
صرف واحد فوالدسازی (کوره ذوب و کوره ریختهگری) واحد
جبرانکننده توان راکتیو ( )SVCمیشود .ترانس  ۱۲۵مگاولت
آمپر نیز توان موردنیاز واحد آهنسازی و آبشیرینکن و
ساب استیشنهای فوالدسازی را تأمین میکند .هماکنون
 ۲۹نفر در این واحد مشغول بکار هستند .ارتباط و تعامل
با پستهای باالدست از قبیل پست شهید لشکری و شرکت
برق منطقهای جهت تأمین پایدار برق موردنیاز ،توسط پرسنل
پست برق همواره در حال انجام است .واحد گازهای صنعتی
شامل ایستگاههای تقلیل فشار گاز طبیعی ،TBS & CGS
کمپرسورهای تأمین هوای فشرده ابزار دقیق و مجموعه
اکسیژن پلنت است .هماکنون  ۴۶نفر در این واحد مشغول
بکار هستند که با راهاندازی فاز دو اکسیژن پلنت به تعداد ۵۷
نفر خواهد رسید .گازهای تولیدی در واحد گازهای صنعتی
شامل تولید گاز اکسیژن با ظرفیت اسمی  7500NM3/hrبا
خلوص 99.5درصد ،گاز نیتروژن با ظرفیت  1360NM3/hrبا
خلوص باالی 99.9درصد و گاز آرگون با ظرفیت  250NM3/hrبا

گفتگو با مدیر خدمات فنی و پشتیبانی ،انرژی و سیاالت شرکت SKS؛

خدماترسانی و پشتیبانی از تولید
با کمترین توقف

مصطفی زیدآبادی نژاد متولد  ۱۳۶۲و دارای مدرک تحصیلی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه شهید
باهنر کرمان است که از سال  ۱۳۸۹به مجموعه واحد نگهداری و تعمیرات آهنسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش پیوسته
است .حدود  ۵سال رئیس نگهداری و تعمیرات این واحد را در کارنامه خود دارد .او علیرغم اینکه از مدیران جوان این شرکت
محسوب میشود ،جزو پرسنل باسابقه این شرکت نیز محسوب میشود .به دلیل ضرورت تشکیل واحد خدمات فنی و
پشتیبانی ،انرژی و سیاالت ،مأموریت راه اندازی و مدیریت این واحد را از سال  ۹۴عهده دار است .آنچه میخوانید خالصهای
از مصاحبه ما با این مدیر جوان است.
از ابتدای کار شما سنگ بنای واحد خدمات فنی و پشتیبانی
و انرژی و سیاالت را نهادهاید ،ظرف ده سال گذشته از کجا
به کجا رسیدهاید؟
هسته اصلی این دو واحد با جابهجایی تعدادی از نیروهای با
تجربه و با انگیزه از دیگر واحدها به این واحد شکل گرفت.
قبل از راهاندازی واحدهای مربوط به انرژی و سیاالت ،نیاز
مجتمع در حوزه آب ،گازهای صنعتی توسط شرکتهای خارج
از مجتمع و همجوار تأمین میشد و در طی  5سال اخیر
باتکیهبر توان نیروهای مجرب داخلی و با راهاندازی و بهرهبرداری
از واحدهای آبشیرینکن شامل  ،RO2,RO3,RO4,RO5چیلد
واتر و واحدهای مربوط به تولید گازهای صنعتی و همچنین
پست برق در حد توان نیازهای مجتمع در زمینه انرژی و
سیاالت را بر طرف نمودهایم .محدوده فعالیت مجموعه
آبشیرینکن شامل سایت جنوبی ،واحدهای RO3,RO4,RO5
و سایت شمالی واحد  RO2و چیلد واتر و خطوط توزیع آب
است و در آینده ،واحدهای  RO1و تصفیه خانه نیز اضافه

میشود .هم اکنون تعداد  71نفر در این مجموعه مشغول به
فعالیت هستند که با تکمیل واحدهای در حال احداث تعداد
نفرات به  123نفر خواهد رسید .این مجموعه با بهرهگیری
از روش اسمز معکوس در حال حاضر روزانه حدود 19000
مترمکعب آبصنعتی و  12000مترمکعب آب دمین تولید
میکند که با راه اندازی واحد در حال احداث به ظرفیت
اسمی  26000متر مکعب ،نه تنها نیاز داخلی مجتمع ،بلکه
میتواند بخشی از نیازهای شرکتهای همجوار را نیز برطرف
سازد .در این واحدها باتوجهبه استفاده از تجهیزات پیشرفته
و با بهروزترین برندهای دنیا در صنعت شیرینسازی آب و
بهرهبرداری توسط نیروهای متخصص داخلی ،تولید آب با
بهترین شاخصهای کیفی انجام میگیرد .واحد پست برق در
حال حاضر شامل یک خط ورودی با کد دیسپاچینگی ۸۲۸
و طول  ۳/۷کیلومتر است که از سمت پست ۴۰۰/۲۳۰
کیلوولت شهید لشکری شارژ میشود و همچنین شامل
 ۲باسبار با آرایش کلیدی دوبل  GISبا کد دیسپاچینگی ۸۱

خلوص باالی 99.99درصد است .همچنین تأمین گاز طبیعی
مصرفی موردنیاز واحدهای احیا و فوالدسازی در فشار و حجم
مورد مدنظر توسط ایستگاههای تقلیل فشار گاز در حال انجام
است .مراوده و تعامل با شرکت ملی گاز بهمنظور تأمین پایدار
گاز طبیعی موردنیاز و همچنین مشاوره ،نگهداری و تعمیرات
خطوط گاز درون شرکتی همواره در حال انجام بوده است.
بخش انرژی و سیاالت هم خدماتی و هم تولیدی است
چشماندازتان برای پایداری این واحد چیست؟ چرا که ثبات
تولید کامالً در گرو این واحد است وضعیت فعلی چگونه
است؟ و چه چشم اندازی دارید؟
در کلیه صنایع واحدهای مربوط به انرژی و سیاالت بهعنوان
پشتیبان اصلی واحدهای تولیدی ،متناسب با نیاز مجتمع
در حوزه آب ،برق و گازهای صنعتی هدفگذاری و توسعه
مییابند .با یاری خداوند و تالش بیوقفه پرسنل این واحد
از زمان راهاندازی واحدهای تولیدی مرتبط ،با وجود مشکالت
زیاد ،پایداری نسبی در تولید آب و گازهای صنعتی تاکنون
حاصل شده است به نحوی که در  ۱۰ماهه سال  ۹۹تاکنون
بیش از  ۴میلیون مترمکعب آب صنعتی ۲٫۲ ،میلیون
مترمکعب آب دمین و  ۲۷میلیون نرمال مترمکعب گاز
اکسیژن موردنیاز واحدهای فوالدسازی و احیا در این واحد
تولید و به مصرف رسیده است که این گواه بر پایداری
قابلقبول تولید در بین واحدهاست.
بهمنظور حفظ و بهبود این وضعیت ،اقداماتی نظیر آموزش
مداوم پرسنل ،پایش و بازرسی مستمر از واحدها و تجهیزات،
ارتقاء کیفیت در فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات
و اصالح و بهبودهای الزم در فرایندهای تولیدی در دست
اقدام است که در نهایت به کاهش توقفات ناگهانی ،افزایش
آماده بکاری تجهیزات و باالرفتن کیفیت و کمیت تولید
واحدها منجر خواهد شد .همچنین با راهاندازی واحدهای در
دست احداث توسط معاونت طرح و توسعه شرکت ،شامل
واحدهای آبشیرینکن  RO1و اکسیژن پلنت فاز  ،۲افزایش
قابلتوجهی در تولید آب و گاز صنعتی اتفاق خواهد افتاد.
بهنحویکه بخشی از آب تولیدی ،قابلفروش به شرکتهای
همجوار خواهد بود .همچنین در خصوص گازهای صنعتی
از تأمین گاز از منابع بیرون از شرکت بینیاز میشویم .ضمن
اینکه تصفیهخانه صنعتی بهمنظور حفظ و رعایت موارد
زیستمحیطی و اجرای استاندارد  ISO14001در حال احداث
و در آینده نزدیک راهاندازی خواهد شد.
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دشمن دوستت دوست مشو که [با این کار] با
امام علی (ع) فرمودند :با
ِ
دوستت دشمنی میکنی.

مصاحبه

بازرگانی در خارج از شرکت انجام میشود ،را در خود مجتمع
کارگاه تعمیرات مرکزی نقطهای راهبردی است که در زمان
انجام دهد که در این صورت هم کیفیت کار مورد اطمینان
بحران سرعت و اطمینان خدمات آن میتواند سریع خط
است و همزمان بندی و برنامهریزیهای الزم در اختیار خودمان
تولید محصوالت را وارد مدار کند .علیرغم تالشهایی که
است و در نهایت میتوانیم هزینههای مربوط به ساخت
به انجام رسیده ،در این حوزه به توسعه بیشتری نیاز داریم.
قطعات را در حد قابلتوجهی کاهش دهیم.
راهبرد شما برونسپاری است یا تجهیز کارگاهها؟ لطفی
بازرسی فنی شاید مهندسی ترین و تکنولوژیکترین واحد
درباره هرکدام از کارگاهها جداگانه توضیح دهید؟ عالوه
زیرمجموعه شماست .شرایط را چگونه ارزیابی میکنید و
بر تحلیل شرایط موجود بفرمایید چه چشم اندازی مدنظر
برای آینده ،چه وضعیت ایده آلی مدنظر است؟
شماست؟
باتوجهبه اهمیت تمامی تجهیزات چه ثابت و چه دوار در هر
وجود کارگاه تعمیرات مرکزی میتواند منجر به کاهش
واحد صنعتی و اهمیت کارکرد بدون نقص این تجهیزات به
هزینههای مربوط به خرید یا تعمیر تجهیزات ،کاهش
دلیل نقش آنها در روند تولید نیاز به بررسی ،پایش و اطمینان
مدتزمان توقف واحدها و در نتیجه افزایش بهرهوری مجتمع
از صحت عملکرد تجهیزات و جلوگیری از خرابی ناخواسته و
شود .رویکرد کارگاه مرکزی تعمیر و رفع عیب توسط نیروهای
ناگهانی است .این واحد تمامی تکنیکهای پایش وضعیت
داخلی است ولی در برخی از موارد اگر نیاز به تعمیر توسط
بهصورت برنامهریزیشده را باتوجهبه
فرد با تخصص خاصی باشد ،در این مورد
علیرغم کمبود نیروی انسانی ،درجه اهمیت تجهیزات در بازههای زمانی
ناگزیر به برونسپاری هستیم.
البته در وضعیت فعلی باتوجهبه اینکه همت تمامی پرسنل بر این بوده مشخص انجام میدهد .الزم به توضیح
کارگاه مرکزی در حال ساخت میباشد که همه امور به بهترین شکل هست که تمامی تجهیزات دوار بهصورت
و هنوز تکمیل نشده است و همچنین ممکن انجام شده و با کمترین روزانه بازرسی شده و تمامی آیتمهای
نیروهای موردنیاز این واحد طبق چارت توقف ،خدماتدهی و پشتیبانی عملکردی شامل ثبت دما ،عدد ارتعاشی،
شرایط فیزیکی و عملکردی تجهیزات ثبت
پیشنهادی بهصورت کامل جذب
صورت گیرد
و ترند میشوند.
نشدهاند در این زمینه بهصورت جدی
روشهای پایش وضعیت که توسط پرسنل بازرسی فنی
وارد نشدهایم .امیدوارم که با همکاری واحد طرح و توسعه
ثبت میشوند شامل آنالیز ارتعاشات ،ترموگرافی ،بازرسی
و همراهی معاونتهای محترم بهرهبرداری و منابع انسانی
جوش ،ضخامت سنجی ،هم محوری و باالنس تجهیزات دوار
روند تکمیل و تجهیز کارگاه مرکزی مجتمع در ماههای پیش
است .در بخشهای بازرسی باتوجهبه کمبود نیروی انسانی،
رو تکمیل و تحویل شود و همچنین نیاز است نیروی انسانی
بهناچار بخشی از بازرسیهای روزانه را به واحدهای مربوطه
موردنیاز این بخش جذب شده تا فعالیتهای مرتبط با کارگاه
محول نمودهایم که این خود بهعنوان یک نقطهضعف در
تعمیرات مرکزی بهصورت جدی آغاز شود .کارگاه تعمیرات
نحوه کارکرد این بخش محسوب میشود .امیدوارم با جذب
مرکزی از بخشهای جوشکاری ،ماشینکاری ،تعمیرات
نیروهای متخصص موردنیاز در این حوزه ،تمامی فعالیتهای
مکانیک و تعمیرات برق تشکیل شده است .واحد جوشکاری
بازرسی به این واحد منتقل و همگامسازی شود .ضمن اینکه
فعالیتهایی نظیر عملیات جوشکاری ،ساخت و مونتاژ
با تکمیل نیروی انسانی این بخش ،دورههای بازرسی تجهیزات
سازههای فلزی تمامی واحدهای مجتمع ،مشارکت فعال
یکپارچه و در دامنه استاندارد قرار میگیرد و بهتبع آن پایش
در تعمیرات سالیانه تمامی واحدها ،همچنین فعالیتهایی
تجهیزات دقیقتر ،عمر تجهیزات باالتر و توقفات ناگهانی کمتر
نظیر ساخت درب تاندیش و کولینگ مصرفی مربوط به
خواهد شد.
واحد ریختهگری فوالدسازی ،ترمیم ،مونتاژ و تعمیرات مربوط
در بخش خدمات صنعتی بهویژه تهویه مطبوع ،عمالً شما
به دیوارهها و سقف اسلگ تونل واحد فوالدسازی ،انجام
بهتمامی ارکان سازمان خدماترسانی میکنید ،باتوجهبه
پایپینگ ،جوشکاری و تعمیرات مربوط به الینهای خنک کاری
اینکه رویکرد بلندمدت سازمان
سرباره فوالدسازی و بسیاری از فعالیتهای
ً
لطفا در خصوص
دیگر در این قسمت انجام میشود .در وضعیت واحدهای زیر مجموعه برونسپاری است،
حال حاضر تعداد  ۲۰نفر در قالب پرسنل خدمات فنی و پشتیبانی چالشها و مشکالت پیش رو توضیح
تأمین نیروی پیمانکار در واحد جوشکاری طی سالهای اخیر باتوجهبه دهید؟
مشغول بکار هستند و پیشبینی میشود زیرساختهای موجود دارای واحد خدمات صنعتی که یکی از واحدهای
ً
نسبتا قابلقبولی است زیرمجموعه خدمات فنی است شامل
در آینده با ساخت و تکمیل کارگاه مرکزی وضعیت
قسمتهای تهویه مطبوع و شبکه ۲۰
تعمیرات تا تعداد  42نفر افزایش
کیلوولت ،برق اضطراری و روشنایی مجتمع میباشد که البته
پیدا کنند .واحد دیگر ماشینکاری است که فعالً باتوجهبه
از نظر زمان شکلگیری قسمت تهویه مطبوع بنا بهضرورت
آماده نبودن کارگاه مرکزی ،در یک فضای بسیار کوچک
زودتر از دیگر قسمتها ایجاد شده و در حال انجام خدمات
بهصورت موقت در داخل کارگاه مکانیک واحد آهنسازی و
است .همچنین باتوجهبه شرایط محیطی و آبوهوایی شهر
با حداقل دستگاهها در حال فعالیت هستند و تعداد  ۴نفر
بندرعباس ،سیستم تهویه مطبوع اهمیت ویژهای دارد .در
تراشکار مشغول هستند و با حداقل دستگاههایی که االن
اکثر کارخانهها و محوطههای صنعتی فراهمکردن یک محیط
وجود دارد در حد توان به واحدهای تولیدی خدمترسانی
خنک با هوای تازه میتواند راندمان و کارایی پرسنل را افزایش
میکنیم .فعالیتهایی نظیر تراشکاری ،سطح برداری و
دهد .ضمن اینکه باتوجهبه رطوبت باالی شهر بندرعباس،
برشکاری شفت پمپها و گیربکسهای آسیبدیده واحد
هوای مطلوب موجب افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش
آهنسازی ،برشکاری نمونه بیلت جهت آزمایشگاه ،برش
توقعات خواهد شد .در حال حاضر خدماتدهی واحد تهویه
نیپل الکترودهای کوره  ،EAFتراشکاری غلطکهای  ۴متری خط
مطبوع مجتمع توسط نفرات واحد خدمات فنی و پشتیبانی
ترانسفرکار و بسیاری از فعالیتهای دیگر در این بخش انجام
در حال انجام است و هماکنون در این واحد  13نفر مشغول
میشود .باتوجهبه توانمندی واحد در ساخت و تراشکاری
به فعالیت هستند .واحد تهویه مطبوع از پرمشغلهترین
قطعات در صورت تکمیل و تجهیز کارگاه اصلی مجتمع که
واحدهاست و بیش از  ۹۰۰دستگاه تجهیز برودتی و
در حال ساخت است ،این واحد میتواند سفارش ساخت
سرمایشی نظیر انواع کولر ،فنکوئل ،کندانسینگ یونیت و
قطعاتی که در حال حاضر توسط واحد فنی و مهندسی و
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هواساز وجود دارد که باتوجهبه گستردگی این واحد و کمبود
ً
مسلما
نیروی انسانی تصمیم به برونسپاری این بخش داریم.
با برونسپاری امور مربوط واحد تهویه مطبوع موجب افزایش
کیفی روتینها ،استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی،
افزایش سرعت امور تعمیراتی ،افزایش تمرکز واحد در جهت
هدف اصلی است .بخش دیگری از مجموعه خدمات صنعتی،
شامل واحد شبکه  ۲۰کیلوولت ،برق اضطراری و روشنایی
میشود که خط و شبکه  ۲۰کیلوولت از شرکت توزیع برق
و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تغذیه میشود و موارد
مصرف آن در سایت شهید مهدوی ،انبار مرکزی آهنسازی و
ایستگاه گاز  CGSاست؛ با بهرهبرداری از ترانس  ۲۰کیلوولت
داخل شرکت در آیندهای نزدیک این بخشها نیز از شبکه
خارج از شرکت قطع و به برق داخلی مجتمع متصل میشوند
که باعث پایداری بیشتر آن و کاهش قطعی برق ناگهانی در
ایام گرم سال خواهد شد .واحد شبکه  ۲۰کیلوولت همچنین
وظیفه روشنایی کل مجتمع را نیز عهدهدار است .راهاندازی،
نگهداری و تعمیرات کلیه دیزل ژنراتورها نیز از دیگر وظایف
این واحد است که باتوجهبه گستردگی آن و نیاز به نیروی
متخصص در این حوزه ،تصمیم به برونسپاری آن داریم.
عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود را طی سالیان اخیر را
چگونه ارزیابی میکنید؟
علیرغم کمبود نیروی انسانی ،همت تمامی پرسنل بر این
بوده که همه امور به بهترین شکل ممکن انجام شده و با
کمترین توقف ،خدماتدهی و پشتیبانی صورت گیرد.
وضعیت واحدها در طی این سالها باتوجهبه زیرساختهای
ً
نسبتا قابلقبولی است ولی با نقطه
موجود دارای وضعیت
مطلوب فاصله زیادی داریم .انشاءاهلل با تکمیل فضاهای
صنعتی و خدماتی و جذب نفرات موردنیاز ،خألهای موجود
پوشش داده شود.
ً
لطفا در زمینه خدمات در حوزه تأمین ماشینآالت صنعتی
واحدهای فوالدسازی ،آهنسازی و انبارها توضیح دهید
و برنامه بلندمدت ارتقای سطح خدمات در این واحد را
تشریحبفرمایید؟
ماشینآالت صنعتی از زیرمجموعه واحد خدمات فنی از
حساسیت ویژهای در بحث جمعآوری ،بارگیری و حمل
سرباره کوره قوسالکتریکی ناحیه فوالدسازی برخوردار است.
بهطوریکه اگر کوچکترین خللی در روند عملیات مذاب و
سرباره انجام گیرد موجب توقف واحد فوالدسازی خواهد
شد .در واحد آهنسازی شارژ گندله و دپوسازی آهن اسفنجی
بهصورت پیوسته و مداوم در حال انجام است .همچنین
ماشینآالت صنعتی موردنیاز تمامی انبارها تأمین شده و
درحالخدمت رسانی است .تعامل با پیمانکاران مجرب
در این حوزه جهت بهبود و ارتقای سطح خدمترسانی به
بهترین شکل ممکن در حال انجام است .در حال حاضر پیگیر
برنامهریزی بلند مدتی هستیم که چکلیستهای پایش روزانه
ماشینآالت پیمانکاران تهیه و مستندسازی شود و امیدوارم
با جذب نفرات متخصص ،ساختار این واحد شکل بگیرد.
در پایان اگر نکته یا حرف ناگفتهای باقیماندهای دارید،
مطرحبفرمایید.
جا دارد که نهایت تشکر و قدردانی خودم را از تمام همکاران
زحمتکش و متعهد واحد خدمات فنی و انرژی و سیاالت
اعالم کنم و اعتقاد راسخ دارم وضعیت قابلقبول فعلی،
حاصل تالش بیوقفه و روحیه خستگیناپذیر این عزیزان
هست .انشاءاهلل با همت مضاعف این عزیزان و توجه
بیشازپیش مدیریت ارشد مجتمع به این واحد ،شاهد بهبود
مستمر و پیشرفت در اهداف بلندمدت واحد باشیم؛ به نحوی
که در کوتاهترین زمان ممکن ،سطح ارائه خدمات به واحدهای
تولیدی را به نقطه مطلوب برسانیم.
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 ۰۱وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۱۴۸ﻫـ ق(  -روز ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ )ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۶۰ -
ﻫـ ش(  -روز اﺻﻨﺎف ۰۷ .ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ آﯾﺖاﻪﻠﻟ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ و  ۷۲ﺗﻦ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) ۱۳۶۰ﻫـ ش(  -روز ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ  -ﺑﻤﺒﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺮدﺷﺖ ) ۱۳۶۶ﻫـ ش( ۰۸ .روز ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ۱۰ .روز ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ۱۱ .ﺷﻬﺎدت آﯾﺖاﻪﻠﻟ ﺻﺪوﻗﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
) ۱۳۶۱ﻫـ ش( ۱۲ .ﺣﻤﻠﻪ ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎوﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ) ۱۳۶۷ﻫـ ش(  -روز اﻓﺸﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ۱۴ .روز ﻗﻠﻢ ۱۸ .روز ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ۲۰ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۲۲۰ﻫـ ق(.
 ۲۱ﺳﺎﻟﺮوز ازدواج ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻼماﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ ) ۲ﻫـ ق(  -روز ازدواج  -روز ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ۲۳ .روز
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ۲۵ .روز ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۲۶ .ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ زاﺋﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران آل ﺳﻌﻮد
) ۱۳۶۶ﻫـ ش(  -ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ۲۷ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻊاﻟﺴﻼم ) ۱۱۴ﻫـ ق( ۲۹ .روز ﻋﺮﻓﻪ )روز
ﻧﯿﺎﯾﺶ( ۳۰ .ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن

۲۸

٠٨ 18

 ۰۱آﻏﺎز ﻧﻮروز ۰۲ .ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز  -ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻗﻢ ) ۱۳۴۲ﻫـ ق(  -آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺘﺢاﻟﻤﺒﯿﻦ
)۱۳۶۱ﻫـش( ۰۳ .ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ۰۴ .ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ۰۵ .وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۳۳ﻫـق( و روز ﺟﻮان ۰۶ .وﻻدت
زرﺗﺸﺖ ۰۷ .روز ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ۰۹ .وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ ﻋﺠﻞاﻪﻠﻟﺗﻌﺎﻟﯽﻓﺮﺟﻪ )۲۵۵ﻫـق( و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ۱۲ .روز
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۱۳ .روز ﻃﺒﯿﻌﺖ ۱۸ .روز ﺳﻼﻣﺘﯽ ۲۰ .روز ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪای -روز ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آوﯾﻨﯽ  ۱۳۷۲ﻫـش( ۲۱ .ﺷﻬﺎدت اﻣﯿﺮ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی ) ۱۳۷۸ﻫـش(  -ﺳﺎﻟﺮوز اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ۱۰۰
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ) ۱۳۵۸ﻫـش( ۲۵ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ۲۹ .روز
ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ
 ۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ  -۱۳۸۶آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ

ﺷﻨﺒﻪ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۰

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

April - May 2021
رﻣﻀﺎن  -ﺷﻮال ١٤٤٢
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Desember - February 2022
ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﯿﻪ  -رﺟﺐ ١٤٤٣

 ۰۴وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ۰۵ .روز اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ۰۷ .ﺳﺎﻟﺮوز
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ) ۱۳۵۸ﻫـ ش( ۰۹ .روز ﺑﺼﯿﺮت و ﻣﯿﺜﺎق اﻣﺖ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ.
 ۱۱آﻏﺎز ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻣﯿﻼدی ۱۳ .روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  -ﺷﻬﺎدت اﻟﮕﻮی اﺧﻼص و ﻋﻤﻞ ﺳﺮدار ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ۱۶ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼماﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ ) ۱۱ﻫـ ق( ۱۹ .ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﻢ ) ۱۳۵۶ﻫـ ش(.
 ۲۰ﺷﻬﺎدت ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ۲۲ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ) ۱۳۵۷ﻫـ ش(.
 ۲۶ﺳﺎﻟﺮوز وﻓﺎت ﺣﻀﺮت اماﻟﺒﻨﯿﻦ ﺳﻼماﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ  -روز ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺎدران و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا  -ﻓﺮار ﺷﺎه ﻣﻌﺪوم ) ۱۳۵۷ﻫـ ش(.
 ۲۷ﺷﻬﺎدت ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،ﺑﺮادران واﺣﺪی و ذواﻟﻘﺪر از ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم ) ۱۳۳۴ﻫـ ش( ۲۹ .روز ﻏﺰه
 ۲۸دی  -۱۳۹۳ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ آل رﺳﻮل )ص( و  ۵ﺑﺎب ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ

۲۶
١٣ 15
 ۰۵ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ  -ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺼﺮ آﺑﺎدان در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ )ع( ) ۱۳۶۰ﻫـ ش(  -روز ﮔﺮدﺷﮕﺮی ۰۷ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﺷﻬﯿﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس  -ﺷﻬﺎدت ﺳﺮداران اﺳﻼم :ﻓﻼﺣﯽ ،ﻓﮑﻮری ،ﻧﺎﻣﺠﻮ ،ﮐﻼﻫﺪوز و ﺟﻬﺎن آرا ) ۱۳۶۰ﻫـ ش(  -روز آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ
 روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺲ ۰۸ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻟﻮی ۰۹ .روز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ  -روز ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ۱۲ .روز وﻗﻒ ۱۳ .رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ) ۱۱ﻫـ ق(  -ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( ) ۵۰ﻫـ ق(  -ﻫﺠﺮت
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ) ۱۳۵۷ﻫـ ش(  -روز ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ۱۴ .روز داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ۱۵ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
) ۲۰۳ﻫـ ق(  -روز روﺳﺘﺎ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ۱۶ .ﻫﺠﺮت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ۲۰ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﺎﻓﻆ ۲۲ .روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۳ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع( ) ۲۶۰ﻫـ ق( و آﻏﺎز اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ(  -ﺷﻬﺎدت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﺤﺮاب آﯾﺖاﻪﻠﻟ اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ) ۱۳۶۱ﻫـ ش(  -روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ) ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ( ۲۴ .روز ﻣﻠﯽ ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ.
 ۲۶روز ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ۲۷ .وﻻدت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ع( ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ) ۵۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت(  -آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت.
 ۲۹روز ﺻﺎدرات
 ۹ﻣﻬﺮ  -۱۳۹۳اﻓﺘﺘﺎح آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ  RO۳ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
 ۲۷ﻣﻬﺮ  -۱۳۹۵اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎز ﯾﮏ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ  SKSﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
 ۵ﻣﻬﺮ  -۱۳۹۹اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎز دو ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ  SKSﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

آﺑﺎن ۱۴۰۰

October - November 2021
رﺑﯿﻊاﻻول  -رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ١٤٤٣
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February - March 2022
رﺟﺐ  -ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٣

 ۰۳وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼماﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ )ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت( و روز زن  -ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ) ۱۳۲۰ﻫـ ق( ۰۶ .ﺳﺎﻟﺮوز ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﺮدم آﻣﻞ.
19 ١٧
 ۱۲ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻪ اﯾﺮان ) ۱۳۵۷ﻫـﺶ( و آﻏﺎز دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ۱۴ .وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۵۷ﻫـ ق(  -روز ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﯾﯽ.
 ۱۶ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽاﻟﻨﻘﯽاﻟﻬﺎدی ﻋﻠﯿﻬﺎﻟﺴﻼم ) ۲۵۴ﻫـ ق( ۱۹ .روز ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ۲۲ .ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
و ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ) ۱۳۵۷ﻫـ ش( ۲۳ .وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم »ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ« ) ۱۹۵ﻫـ ق(.
 ۲۶وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۲۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت(  -آﻏﺎز اﯾﺎماﻟﺒﯿﺾ )اﻋﺘﮑﺎف( ۲۸ .ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ
ﺳﻼماﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ ) ۶۲ﻫـ ق(  -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ) ۲ﻫـ ق( ۲۹ .ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﺪای ﻗﻢ ) ۱۳۵۶ﻫـ ش(  -روز اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺷﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

اﺳﻔﻨﺪ ۱۴۰۰

۳۰

١٥ 16

۱۰

٢٨ 30
١٢ 17

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
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۲۰
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١٩ 01

٢٠
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٢١ 31

۱۰

۰۹
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۱۱

۱۴

۱۹
٠٤ 12

۱۵

۲۰
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۲۲

٠٣

١٣ 18

٠٤ 05

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

۱۷

٠٥ 06

۲۱

٢٣ 02

٢٧ 09

٢٤ 03

٢٨ 10

٢٥ 04

٢٩ 11

٢٦ 05

٠١ 12

06

٠٢ 13

۱۶

٣٠

14

۱۷

٠١ 06

٢٧

۱۸

٠٢ 07

٢٨ 07

۲۳

آذر ۱۴۰۰
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

November - December 2021
رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ  -ﺟﻤﺎدیاﻻوﻟﯽ ١٤٤٣
ﺟﻤﻌﻪ

۱۸
١٠

۲۶

۲۴

٠٧

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

١١ 12

۲۷

۲۵

٠٨ 13

۲۱

۲۶

۲۲

۲۷

۲۸
١١ 19

۲۹
20

۲۹

١٤

۳۰

١٥ 20

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺷﻨﺒﻪ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۰۲وﻻدت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽاﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ) ۵۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت( و روز اﺧﻼق ﻣﻬﺮورزی  -وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی ) ۸۳ﻫـ ق( ۰۴ .اﻋﺘﺮاض و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ) ۱۳۴۳ﻫـ ش( ۰۸ .ﺷﻬﺎدت ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه ) ﺑﺴﯿﺠﯽ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ(  -روز ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی.
 ۱۰ﺷﻬﺎدت آﯾﺖاﻪﻠﻟ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ) ۱۳۵۸ﻫـ ش( ۱۳ .ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ) ۱۳۵۸ﻫـ ش(  -روز ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ  -روز داﻧﺶ آﻣﻮز ۱۴ .روز
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱۹ .روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻠﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ۲۳ .وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع( ) ۲۳۲ﻫـ ق(.
 ۲۴روز ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺪار  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﯾﺖاﻪﻠﻟ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ) ۱۳۶۰ﻫـ ش( ۲۵ .وﻓﺎت
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻼماﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ ) ۲۰۱ﻫـ ق(
 ۷آﺑﺎن  -۱۳۹۱اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪول  Bﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎء ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
 ۲۶آﺑﺎن  -۱۳۹۰اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪول Aﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎء ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ

21

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

١٢ 13

۲۸

٠٣ 08

٢٩ 08

٠٥ 16

٠٤ 09

٠١ 09

٠٦ 17

٢٥

٠٢ 10

٠٧ 18

٢٦ 08
٠٣ 11

٠٨ 19

۲۳

٠٩ 14

٠٩ 20

۳۱
۲۴

۳۰

ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۰
ﺷﻨﺒﻪ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

August - september 2021
ﻣﺤﺮم  -ﺻﻔﺮ ١٤٤٢

 ۰۴وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽاﻟﻨﻘﯽ اﻟﻬﺎدی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۲۱۲ﻫـ ق(  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۰۵ .ﺳﺎﻟﺮوز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺮﺻﺎد ) ۱۳۶۷ﻫـ ش( ۰۷ .ﻋﯿﺪ
22 ١٣ 21 ١٢
ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ )۱۰ﻫـ ق( ۰۸ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی ۰۹ .وﻻدت
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۱۲۸ﻫـ ق(  -روز اﻫﺪای ﺧﻮن ۱۳ .روز ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم ﺻﻠﯽاﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ )۱۰ﻫـ ق( ۱۴ .روز ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن  -ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ) ۱۲۸۵ﻫـﺶ(  -روز ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ
و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ۱۶ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) ۱۳۵۹ﻫـ ش( ۱۷ .روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ۱۸ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ۱۹ .آﻏﺎز ﺳﺎل ۱۴۴۳
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ۲۱ .روز ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ۲۲ .روز ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۲۳ .روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ۲۶ .آﻏﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ
آزادﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ) ۱۳۶۹ﻫـ ش( ۲۷ .ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع( ۲۸ .ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع(  -ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺎه
) ۱۳۳۲ﻫـ ش( ۲۹ .روز ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﺳﺮا و ﻣﻔﻘﻮدان ۳۰ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۹۵ﻫـ ق(  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺠﻠﺴﯽ  -روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ

۳۱

۲۵

١٠ 15

21

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

١١ 16

٠٥

٠٣

۱۱

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

۰۴

۱۸

ﺟﻤﻌﻪ

۰۵

۱۲

۱۹

۲۵
٠٦ 14

٠٤ 15
٠٧ 15

٠٨

۰۶

۱۳

۲۰

۲۶
٠٨ 16

۰۱

۰۷

۱۴

۲۱

۲۷
٠٩ 17

٠٩ 21

۰۸

۱۵

۲۲

۲۸

۰۲

۱۶

۲۳

۲۹

۰۳

۱۷

۲۴

۳۰
١٠ 18

 ۰۱روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﻌﺪی ۰۲ .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) ۱۳۵۸ﻫـ ش( -ﺳﺎﻟﺮوز اﻋﻼم اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)  ۱۳۵۹ﻫـ ش(.
 ۰۳وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺳﻼماﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ ) ۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت(  -ﺷﻬﺎدت اﻣﯿﺮ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﯽ ) ۱۳۵۸ﻫـ ش(  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ
ﺑﻬﺎﯾﯽ  -روز ﻣﻌﻤﺎری ۰۵ .ﺷﮑﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻃﺒﺲ ) ۱۳۵۹ﻫـ ش( ۰۷ .روز اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ۰۸ .وﻻدت ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۳ﻫـ ق( و روز اﮐﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﯿﺮﯾﻦ ۰۹ .روز ﺷﻮراﻫﺎ ۱۰ .روز ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ۱۱ .ﺷﺐ ﻗﺪر  -روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ۱۲ .ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۴۰ﻫـ ق(  -ﺷﻬﺎدت اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ) ۱۳۵۸ﻫـ ش(  -روز ﻣﻌﻠﻢ.
 ۱۳ﺷﺐ ﻗﺪر ۱۴ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۴۰ﻫـ ق( ۱۵ .ﺷﺐ ﻗﺪر  -ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ۱۷ .روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪس
)آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن( ۱۸ .روز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص و ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ۱۹ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﯽ ۲۳ .ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ ۲۴ .ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ -ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖاﻪﻠﻟ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ) ۱۲۷۰ﻫـ ش( ۲۵ .روز ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ ۲۸ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ۳۰ .روز ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۳۱ .روز اﻫﺪای ﻋﻀﻮ ،اﻫﺪای زﻧﺪﮔﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ

١٠

ﺟﻤﻌﻪ

May- June 2021
ﺷﻮال  -ذیاﻟﻘﻌﺪه ١٤٤٢

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

ﺧﺮداد ۱۴۰۰

ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
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 ۰۵روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ  -روز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ۰۸ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۱۸۳ﻫـ
ق( ۱۰ .ﻣﺒﻌﺚ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽاﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ) ۱۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت( ۱۴ .روز اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری  -روز ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ۱۵ .وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۴ﻫـ ق( و روز ﭘﺎﺳﺪار  -روز درﺧﺘﮑﺎری ۱۶ .وﻻدت ﺣﻀﺮت
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞاﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۲۶ﻫـ ق( ۱۷ .وﻻدت ﺣﻀﺮت زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ )ع( ) ۳۸ﻫـ ق( ۱۸ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی  -ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺸﻮر ۲۰ .روز راﻫﯿﺎن ﻧﻮر ۲۱ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮔﻨﺠﻮی ۲۲ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺪا )ﺳﺎﻟﺮوز ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۵۸ -ﻫـ ش( ۲۳ .وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۳۳ﻫـ ق( و روز ﺟﻮان ۲۵ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﺮوﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ۲۷ .وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ ﻋﺠﻞاﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ ) ۲۵۵ﻫـ ق( و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ۲۹ .روز ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ) ۱۳۲۹ﻫـ ش(
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 ۰۱روز ﺑﻬﺮهوری و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻼﺻﺪرا )ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ( ۰۳ .ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
) ۱۳۶۱ﻫـ ش( و روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﯾﺜﺎر و ﭘﯿﺮوزی ۰۴ .روز دزﻓﻮل  -روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ۰۸ .روز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و ورزش
زورﺧﺎﻧﻪای ۱۴ .رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ) ۱۳۶۸ﻫـ ش(  -اﻧﺘﺨﺎب
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻪﻠﻟ اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ) ۱۳۶۸ﻫـ ش( ۱۵ .ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ) ۱۳۴۲ﻫـ ش(  -روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ۱۶ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۱۴۸ﻫـ ق( ۲۰ .روز ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ۲۲ .وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
ﺳﻼماﻪﻠﻟ ﻋﻠﯿﻬﺎ ) ۱۷۳ﻫـ ق( و روز دﺧﺘﺮان ۲۶ .روز ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﻣﺎمزادﮔﺎن و ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ  -ﺷﻬﺎدت ﺳﺮﺑﺎزان دﻟﯿﺮ اﺳﻼم :ﺑﺨﺎراﯾﯽ،
اﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﻔﺎر ﻫﺮﻧﺪی و ﻧﯿﮏﻧﮋاد ) ۱۳۴۴ﻫـ ش( ۲۷ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺎﻫﭽﺮاغ )ع( -روز ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ) ۱۳۵۸ه ش( ۲۹ .درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ) ۱۳۵۶ﻫـ ش( ۳۱ .ﺷﻬﺎدت دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ) ۱۳۶۰ﻫـ ش(
 روز ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺘﺎدان. ۳ﺧﺮداد  -۱۳۹۳اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ

 ۰۱روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ  -روز ﭘﺰﺷﮏ ۰۲ .آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ  -ﺷﻬﺎدت ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺪرزﮔﻮ ) ۱۹رﻣﻀﺎن ۱۳۵۷ -ﻫـ ش( ۰۴ .روز ﮐﺎرﻣﻨﺪ.
روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی -روز داروﺳﺎزی  -روز ﮐﺸﺘﯽ ۰۸ .روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ )اﻧﻔﺠﺎر دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
و ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪان رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻫﻨﺮ  ۱۳۶۰ -ﻫـ ش( ۱۲ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۹۵ﻫـ ق( ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ -
روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ) ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت رﺋﯿﺴﻌﻠﯽ دﻟﻮاری( ۱۳ .روز ﺗﻌﺎون  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ۱۴ .ﺷﻬﺎدت آﯾﺖاﻪﻠﻟ
ﻗﺪوﺳﯽ و ﺳﺮﺗﯿﭗ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ) ۱۳۶۰ﻫـ ش(۱۷ .ﻗﯿﺎم ﻫﻔﺪه ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی
) ۱۳۵۷ﻫـ ش( ۱۹ .وﻓﺎت آﯾﺖاﻪﻠﻟ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ) ۱۳۵۸ﻫـ ش( ۲۰ .ﺷﻬﺎدت دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺮاب
آﯾﺖاﻪﻠﻟ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ) ۱۳۶۰ﻫـ ش( ۲۱ .روز ﺳﯿﻨﻤﺎ ۲۳ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) ۵۰ﻫـ ق( ﺑﻪ
رواﯾﺘﯽ  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ۲۷ .روز ﺷﻌﺮ و ادب ﻓﺎرﺳﯽ  -روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎر ۳۱ .آﻏﺎز ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ) ۱۳۵۹ﻫـ ش(  -آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
 ۱۹ﺷﻬﺮﯾﻮر  -۱۳۹۰آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻓﺎز  ۱ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ
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 ۰۵روز ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن )ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﻪاﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻪ(  ۱۳۵۸-ﻫـ ش(.
 ۰۷روز ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ۰۹ .روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ۱۰ .ﺷﻬﺎدت آﯾﺖاﻪﻠﻟ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ) ۱۳۱۶ﻫـ ش( و روز
ﻣﺠﻠﺲ ۱۲ .روز ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ۱۳۵۸ -ﻫـ ش( -
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن ۱۶ .روز داﻧﺸﺠﻮ ۱۹ .وﻻدت ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﺳﻼم اﻪﻠﻟﻋﻠﯿﻬﺎ ) ۵ﻫـ ق( و روز ﭘﺮﺳﺘﺎر  -ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ) ۱۳۶۳ﻫـ ش( ۲۰ .ﺷﻬﺎدت آﯾﺖاﻪﻠﻟ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ) ۱۳۶۰ﻫـ ش( ۲۵ .روز ﭘﮋوﻫﺶ ۲۷ .ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( ) ۱۱ﻫـ ق( ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ
 ﺷﻬﺎدت آﯾﺖاﻪﻠﻟ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺢ ) ۱۳۵۸ﻫـ ش(  -روز وﺣﺪت ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه  -روز ﺟﻬﺎن ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ۳۰ .ﺷﺐ ﯾﻠﺪا
 ۱۳آذر  -۱۳۹۲آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮوژه آﺑﺸﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ
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سـال پـنـجـم
امام علی (ع) فرمودند :صبر بر سه گونه است :صبر بر مصیبت ،و صبر بر اطاعت،
و صبر بر [ترک] معصیت.
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فوالد ایران و جهان

ایران در جایگاه سوم
رشد تولید فوالد

سال  ۲۰۲۰جهان

جمهوری اسالمی ایران در رشد تولید فوالد مربوط به
سال  ،۲۰۲۰جایگاه سوم جهانی را پس از ازبکستان و
مولداوی(دارندگان تولید اندک) به دست آورد.
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) براساس آمار نامه انجمن
جهانی فوالد ،رشد تولید فوالد ایران در سال  ۲۰۲۰میالدی
پس از ازبکستان و مولداوی (تولید ناچیزی دارند) ،جایگاه
سوم جهانی را از آن خود کرد.
مجموع تولید شمش فوالد ایران در سال  ۲۰۲۰به بیش
از  ۲۹میلیون تن رسید و کشورمان همچنان جایگاه
دهمین تولیدکننده فوالد جهان را حفظ کرد.
ایران در سالهای اخیر جایگاه دهمین فوالد ساز جهان
و نخستین تولیدکننده منطقه خاورمیانه را به خود
اختصاص داده است.
انجمن جهانی فوالد در تشریح وضعیت تولید فوالد در
سال گذشته میالدی در قالب دادههای آماری آورده است:
متوسط رشد تولید  ۶۴کشور عضو این انجمن کاهش ۹
دهم درصدی را ثبت کرد و به یک میلیارد و  ۸۲۹میلیون
تن رسید ،در حالی که تولید سال  ۲۰۱۹یک میلیارد و
 ۸۴۶میلیون تن بود.
تولید فوالد ایران در سال  ۲۰۱۹میالدی به  ۲۵میلیون و
 ۶۰۰هزار تن رسیده بود که در سال  ۲۰۲۰با رشد ۱۳.۴
درصدی به  ۲۹میلیون و  ۳۰هزار تن رسید.
ایمیدرو یکی از مهمترین دالیل رشد تولید فوالد کشورمان
را توسعه طرحهای فوالدی با مشارکت بخش خصوصی
ذکر کرده است.
کشورمان طبق رده بندی انجمن جهانی فوالد در جایگاه
دهم تولید (در سال  )۲۰۲۰ایستاد که باالتر از اوکراین،

ایتالیا و مکزیک است .پیش از ایران ،برزیل با تولید
۳۱میلیون تنی ،در رتبه نهم قرار دارد.
در مدت مورد بررسی کشور مصر نیز با تولید هشت میلیون
و  ۲۰۰هزار تنی ،همین میزان رشد را تجربه کرد .ازبکستان
با رشد  ۴۲.۶درصدی و مولداوی با افزایش  ۱۸.۷درصدی
به عنوان دو کشور عضو  C.I.Sدر طول سال گذشته به
ترتیب  ۹۵۰هزار و  ۴۶۵هزار تن فوالد خام تولید کردند.
یک ماهه پایانی سال  ۲۰۲۰و رشد  ۱۹.۲درصدی
ایران در ماه پایانی سال گذشته میالدی (دسامبر ۱۰ -آذر
لغایت  ۱۰دی) نیز با رشد  ۱۹.۲درصدی ،افزون بر  ۲میلیون
و  ۶۰۰هزار تن انواع شمش فوالد تولید کرد و این در
حالی است که متوسط رشد تولید ماه دسامبر گذشته
 ۵.۸درصد اعالم شد .تولید کل اعضای انجمن جهانی
فوالد در ماه مزبور به  ۱۶۰میلیون و  ۸۰۰هزار تن رسید.
کاهش تولید فوالد کشورهای آسیایی شاخص
چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان ،در مدت مورد
بررسی با رشد  ۵.۲درصدی ،یک میلیارد و  ۵۲میلیون تن

فوالد خام تولید کرد .هند و ژاپن به ترتیب با تولید ۹۹
میلیون و  ۵۰۰هزار تن و  ۸۳میلیون و  ۱۰۰هزار تن در
جایگاه دوم و سوم جهانی قرار گرفتند.
کره جنوبی ،ژاپن و هند به عنوان کشورهای آسیایی
شاخص صنعت فوالد به ترتیب با کاهش  ۶درصد۱۶.۲،
درصد و  ۱۰.۶درصد ،روند نزولی تولید را تجربه کردند.
اتحادیه اروپا نیز با تولید  ۱۳۸میلیون تنی ،متوسط
کاهش  ۱۱.۸درصدی را به ثبت رساند اما دیگر کشورهای
اروپایی با تولید  ۳۸میلیون تنی ،رشد  ۳.۹درصدی را
تجربه کردند.
همچنین آمریکای شمالی با کاهش  ۱۵.۵درصدی۱۰۱ ،
میلیون تن فوالد خام تولید ثبت کرد و آمریکای جنوبی نیز
با تولید  ۳۸میلیون تنی ،با کاهش  ۸.۴درصدی روبهرو
شد.
عربستان ،قطر و امارات متحده عربی به عنوان کشورهای
حاشیه جنوبی خلیج فارس به ترتیب کاهش تولید ۵.۱
درصدی ۵۲.۴ ،درصدی و  ۱۸.۲درصدی داشتند.

تولید آهن اسفنجی

از مرز  25.5میلیون

تن گذشت

تولید آهن اسفنجی توسط شرکتهای بزرگ بخش معدن
صنایع معدنی و تابعه سازمان ایمیدرو در دوره  10ماهه سال
 99به رقم  25میلیون و  554هزار و  399تن رسید که
در مقایسه با مدت مشابه پارسال هشت درصد رشد یافت.
به گزارش ماین نیوز ،برپایه دادههای آماری فوالد مبارکه،
سفیددشت ،سبا ،هرمزگان ،کاوه جنوب کیش ،آهن و فوالد
غدیر ،میدکو ،خوزستان ،میانه ،سبزوار ،شادگان ،صبا فوالد،
نیریز ،آهن و فوالد ارفع ،آهن و فوالد گل گهر ،چادرملو،
جهان فوالد سیرجان و فوالد بافت در دوره  10ماهه باالترین
میزان تولید مربوط به فوالد مبارکه با رقم  6میلیون و 219
هزار و  142تن ثبت شد.
همچنین بیشترین رشد عملکرد تولید آهن اسفنجی در دوره
فروردین لغایت دیماه امسال توسط صبا فوالد (بریکت گرم)

با  92درصد بود که نسبت به  10ماهه  98تحقق یافت.
تولید آهن اسفنجی دیماه  2.1میلیون تن
تولید آهن اسفنجی در دیماه امسال از سوی واحدهای یاد
شده به رقم دو میلیون و  196هزار و  790تن رسید که در
مقایسه با ماه مشابه پارسال به میزان دو درصد کاهش نشان
میدهد.
دیماه  99بیشترین رشد تولید آهن اسفنجی در بین
واحدهای مورد بررسی مربوط به فوالد کاوه جنوب به میزان
 33درصد در مقایسه با دیماه  98ثبت شد و بیشترین
کاهش دیماه نیز با  55درصد مربوط فوالد خراسان بود.
عالوه بر این بیشترین میزان تولید دیماه هم متعلق به فوالد
مبارکه با  345هزار و  895تن ثبت شد.

ایران رتبه دوم جهانی آهن اسفنجی
بررسی آمارها نشان میدهد ایران با تولید  27میلیون و 907
هزار تن آهن اسفنجی ،رتبه دوم جهانی را پس از هند را در
سال  98به خود اختصاص داده است.
سال گذشته میزان تولید آهن اسفنجی برابر با  27میلیون و
 907هزار تن بود که در مقایسه با  26میلیون و  359هزار
تن عملکرد سال  97رشد  6درصدی داشت.
ایران پس از هند دومین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان
محسوب میشود و در چارچوب طرحهای هفتگانه فوالد
استانی (سفید دشت ،نی ریز ،قائنات ،بافت ،سبزوار ،شادگان
و میانه) ظرفیت های  800هزارتنی آهن اسفنجی طراحی
شده است.
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کارنامه تولید فوالد
دنیا در سال ۲۰۲۰

تازهترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد ۱۳.۴
درصدی تولید فوالد خام ایران در سال  ۲۰۲۰نسبت به
سال  ۲۰۱۹است .همچنین تولید فوالد خام ایران در ماه
دسامبر سال  ۲۰۲۰رشد  ۱۹.۶درصدی را نسبت به ماه
دسامبر سال  ۲۰۱۹تجربه کرده است.
آمارهای «وُرلد استیل» نشان میدهد که ایران در
سال  ۲۰۲۰بیشترین رشد تولید فوالد را در میان
تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا داشته است .جایگاه
ایران در میان تولیدکنندگان بزرگ فوالد در سال ۲۰۲۰
تغییر نکرده و ایران همچنان در رده دهم قرار دارد .شیوع
کرونا باعث شده تا در سال  ،۲۰۲۰روسیه جای آمریکا را
بگیرد و چهارمین تولیدکننده فوالد دنیا شود و ترکیه نیز
با یک پله صعود بر جای آلمان نشسته و جایگاه هفتم
تولید فوالد جهان را از آن خود کرده است.
تولید فوالد خام ایران
میزان تولید فوالد خام ایران در ماه دسامبر سال ،۲۰۲۰
 ۱۹.۶درصد نسبت به ماه مشابه سال  ۲۰۱۹افزایش
یافت و به  ۲میلیون و  ۶۶۰هزار تن رسید.
همچنین ،ایران در سال  ۲۹ ،۲۰۲۰میلیون و  ۳۰هزار
تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم سال
 ۲۵( ۲۰۱۹میلیون و  ۶۰۹هزار تن) ،رشد  ۱۳.۴درصدی
را نشان میدهد.
کاهش  ۰.۹درصدی تولید فوالد خام در جهان
به گزارش انجمن جهانی فوالد ،تولید فوالد خام جهان

در سال  ،۲۰۲۰یک میلیارد و  ۸۶۴میلیون تن بوده
که نسبت به سال  ،۲۰۱۹کاهش  ۰.۹درصدی را نشان
میدهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که
تولید فوالد خام چین (بزرگترین تولیدکننده فوالد دنیا)
در سال  ،۲۰۲۰باالی یک میلیارد تن تثبیت شده است.
علیرغم شیوع ویروس کرونا ،تولید فوالد خام چین با
رشد  ۵.۲درصدی به یک میلیارد و  ۵۳میلیون تن در
سال  ۲۰۲۰رسید.
شیوع کرونا باعث شده تا ترکیب  ۱۰تولیدکننده برتر
فوالد دنیا در سال  ۲۰۲۰عوض شود .رشد تولید فوالد
خام روسیه در سال  ۲.۶ ،۲۰۲۰درصد بود و این کشور
با تصاحب جایگاه آمریکا ،به تولیدکننده چهارم فوالد در

دنیا تبدیل شد .تولید فوالد خام آمریکا در سال ،۲۰۲۰
 ۱۷.۲درصد کاهش یافت.
رشد تولید فوالد خام ترکیه نیز در سال  ۶ ،۲۰۲۰درصد
بود و ترکیه نیز موفق به تصاحب جایگاه آلمان (جایگاه
هفتم) شد .تولید فوالد خام آلمان در سال ،۲۰۲۰
۱۰درصد کاهش یافت.
تولید فوالد خام ایران ،چین ،ترکیه و روسیه در میانه
بحران کرونا ،صعودی بوده است که از میان این چهار
کشور نیز در سال  ،۲۰۲۰بیشترین رشد تولید فوالد خام
متعلق به ایران بوده است.
نمودار فوق تولید فوالد خام  ۱۰تولیدکننده برتر فوالد
دنیا در سال  ۲۰۲۰را نشان میدهد.
منبع :چیالن

تولید بیش از 18.7
میلیون تن شمش
فوالدی در کشور

تولید شمش فوالدی در واحدهای تابعه ایمیدرو و شرکتهای
بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در  10ماهه امسال با رشد
هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 18
میلیون و  750هزار و  185تن رسید.
گزارش ایرنا بر اساس جداول آماری مجموعههای فوالد
مبارکه ،فوالد خوزستان ،ذوبآهن ،فوالد آلیاژی ایران ،میدکو،
فوالد کاوه جنوب کیش ،فوالد خراسان ،چادرملو ،آهن وفوالد
ارفع ،فوالد بناب و جهان فوالد سیرجان گویای آن است که
بیشترین رشد تولید در دوره مزبور مربوط به شمش جهان
فوالد سیرجان با رقم  200درصد ثبت شد .ضمن اینکه
بیشترین کاهش تولید شمش در  10ماهه در زمینه بیلت
فوالد خراسان با  18درصد به ثبت رسید .تولید شمش فوالد
در دیماه امسال به رقم یک میلیون و  681هزار و  192تن
رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افت چهار
درصدی داشت .بیشترین رشد عملکرد دیماه مربوط به بیلت
تولیدی فوالد بناب با رقم  130درصدی بود و بیشترین افت
عملکرد هم مربوط به شمش بیلت فوالد خراسان به میزان
 58درصد ثبت شد .محصوالت فوالدی واحدهای یاد شده
در  10ماهه به رقم  12میلیون و  145هزار و  73تن رسید که

نسبت به مدت مشابه پارسال رشد  2درصدی نشان میدهد.
تولید محصوالت فوالدی در دیماه برابر با یک میلیون و 139
هزار و  45تن بود که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته
کاهش  6درصدی یافت.
صادرات شمش فوالدی در  ۱۰ماهه به بیش از  ۵.۱میلیون
تن رسید
میزان صادرات شمش فوالدی (بیلت و بلوم و اسلب) در ۱۰
ماهه امسال به رقم پنج میلیون و  ۱۳۶هزار تن رسید که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش  ۱۲درصدی را
نشان میدهد .به گزارش ایرنا براساس جداول آماری انجمن
تولید کنندگان فوالد ایران ۱۰ ،ماهه پارسال میزان صادرات
شمش فوالدی به رقم پنج میلیون و  ۸۲۱هزار تن رسید.

صادرات  ۱.۲میلیون تنی اسلب
بررسی آمار دوره یاد شده گویای سهم بیش از  ۷۶درصدی
بیلت و بلوم از صادرات شمش فوالدی با رقم سه میلیون و
 ۹۲۷هزار تن است ،در حالی که در دوره مشابه پارسال این
میزان چهار میلیون و  ۹۵هزار تن بود که امسال چهار درصد
کاهش دارد .براساس آمار مورد بررسی در دوره این گزارش
یک میلیون و  ۲۰۹هزار تن نیز شمش اسلب صادر شد که
در مقایسه با رقم یک میلیون و  ۷۲۶هزار تن مربوط به ۱۰
ماهه  ۹۸کاهشی به میزان  ۳۰درصد را ثبت کرد.صادرات
محصوالت فوالدی در  ۱۰ماهه امسال به رقم دو میلیون و
 ۳۷۳هزار تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته
که دو میلیون و  ۹۸۴هزار تن بود افت  ۲۰درصد را ثبت کرد.
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امام علی (ع) فرمودند :قلب نوجوان همچون زمینی بایر است که هرچه در آن
بپراکنند،میپذیرد.

ایمنی

آشنایی با برگه اطالعات
ایمنی مواد شیمیایی
()MSDS
تهیه کننده :امیر رضا عبادی
تاکنــون حــوادث مکــرر در صنایــع و کارخانههــا از
قبیــل واکنشهــای خودبهخــودی ،آتشســوزی،
انفجــار ،ســوختگی اعضــا بــدن ،مســمومیت و  ...بــه
وقــوع پیوســته کــه علــت آن عــدم شــناخت مــواد
در اختیــار اســت .لــذا بــرای کارفرمایانــی کــه از مــواد
شــیمیایی خطرنــاک اســتفاده مینماینــد ،مهمتریــن
جنبــه برنامــه شناســایی مخاطــرات مــواد شــیمیایی
از نظــر  MSDSاطمینــان از ایــن اســت کــه هــر فــردی
مســئول بهدسـتآوردن و حفــظ  MSDSبــرای هــر مــاده
شــیمیایی در محــل کار اســت .تهیــه لیســت مــواد
شــیمیایی خطرنــاک و نگهــداری آن بهعنــوان بخشــی
از برنامــه شناســایی مخاطــرات مــواد شــیمیایی ضــروری
اســت .زمانــی کــه مــواد شــیمیایی جدیــدی خریــداری
میشــوند ،ایــن لیســت بایــد تجدیــد شــود .اکثــر
شــرکتها در درخواســت خریــد مــواد شــیمیایی خــود
نــام و آدرس افــراد و قســمتهایی را کــه در شــرکت
 MSDSرا بایــد دریافــت کننــد ثبــت مینماینــد .در
شــرکتها بعضــی از واحدهــا بایــد دارای منابــع MSDS
کامــل مــواد شــیمیایی مــورد مصــرف در شــرکت باشــند
از جملــه آنهــا واحدهــای  ،HSEانبارهــا ،آزمایشــگاه
کنتــرل کیفیــت ،آتشنشــانی و مدیریــت تولیــد
شــرکت و مهندســی تولیــد و محصــول و  ...اســت.
 MSDSچیست؟
 MSDSمخفــف ( )Material Safety Data Sheetیــا
“برگــه اطالعــات ایمنــی مــواد” بهنوعــی دفترچــه
راهنمــای یــک مــاده شــیمیایی محســوب میشــود کــه
اطالعاتــی در مــورد ماهیــت مــاده ،شــناخت عوامــل
خطــر بالقــوه و راههــای کنتــرل آن ،در اختیــار مــا
میگــذارد.
 MSDSدر ســایتهای تولیدکننــده مــواد شــیمیایی
ً
گاهــا بــا  SDSنشــان داده میشــود.
ایــن دفترچــه راهنمــا ممکــن اســت اطالعــات زیــادی
را بــه شــما بدهــد و از طرفــی چــون تولیدکنندههــای
مــواد شــیمایی در دنیــا بســیار زیاد هســتند ،هرکــدام از
آنهــا میتواننــد اطالعــات متفاوتــی را ارائــه دهنــد کــه
ایــن باعــث ســردرگمی کاربــر میشــود .ازایـنرو از ســال
 2004انســتیتو ملــی اســتاندارد امریــکا در اســتاندارد
شــماره  2004-ANSI Z400.1یــک فرمــت  16قســمتی را
ً
تقریبــا اکثــر
بــرای آن پیشــنهاد داده اســت و امــروزه
کشــورهای دنیــا آن را پذیرفتــه و طبــق ایــن اســتاندارد
 MSDSرا تدویــن میکننــد .مــا بــه ایــن نــوع  MSDSکــه
 16قســمت دارد ،فرمــت پیشــرفته  MSDSمیگوییــم.
ً
حتما  16قسمتی باشد؟
آیا  MSDSباید
در اکثــر کشــورهای دنیــا از MSDSهــای  16قســمتی
ی شــود .ایــن MSDSهــا  16دســت ه بنــدی
اســتفاده مــ 
مجــزا دارنــد .بســته بــه نیــاز و بســته بــه تشــخیص
کارشناســان ایمنــی و بهداشــت حرفـ ه ای ،ممکن اســت
تعــدادی از اجــزای آن را کــم یــا زیــاد کننــد .کــم یــا زیــاد
کــردن اجــزای یــک  MSDSتــا حــدود زیــادی بســتگی بــه

گروهــی دارد کــه قــرار اســت از آن اســتفاده نماینــد.
فایده  MSDSچیست؟
وجــود برگــه اطالعــات ایمنــی در کنــار مــاده موردنظــر،
اطالعاتــی در اختیــار مصرفکننــده قــرار میدهــد کــه
مصرفکننــده بــا آگاهــی از ماهیــت آتــی مــاده مزبــور،
قــادر خواهــد بــود از خطــرات و ضایعــات ناشــی از
اســتفاده ،جابهجایــی و انبــارش نادرســت آن درامــان
باشــد .بدیــن ترتیــب کــه اطالعــات منــدرج در MSDS
هــر مــادهای بیانگــر ایــن اســت کــه نحــوه صحیــح
اســتفاده از آن بایــد چگونــه باشــد ،در چــه درجــه
حــرارت و چــه نــوع محیطــی بایــد نگهــداری شــود،
در انبــارش و جابهجایــی آن چــه نــکات ایمنــی بایــد
رعایــت شــود و در صــورت بــروز خطــر نحــوه مقابلــه بــا
عــوارض آن مــاده چگونــه خواهــد بــود.
چه اطالعاتی از طریق  MSDSارائه میشود؟
قوانیــن ایمنــی و بهداشــت در هــر کشــور و صنعتــی
متفــاوت اســت و بــر حســب آن ممکــن اســت
MSDSهــای متفاوتــی مشــاهده کنیــم.
 .1اطالعات کلی محصول
نــام محصــول ،نــام تولیدکننــده آن ،کــد محصــول،
فرمــول شــیمیایی مــاده ،اطالعــات تمــاس تولیدکننــده
و شــماره و آدرس اورژانســی.
 .2شناسایی خطرات
در ایــن قســمت خطراتــی کــه هنــگام اســتفاده از
محصــول ممکــن اســت شــما را تهدیــد کنــد یــا
مــواردی کــه مصرفکننــده بایــد قبــل از مصــرف بــه
آن توجــه داشــته باشــد و رعایــت کنــد (معمــوالً بــر
روی برچســب محصــول درج میشــود) عمــده خطــرات
مــاده کــه ممکن اســت شــامل خورندگــی ،ســوزانندگی،
آلودهکنندگــی ،ســمیت و  ...باشــد.
 .3ترکیب محصول (اجزای خطرناک محصول)
در ایــن بخــش اجــزای تشــکیلدهنده محصــول
ً
خصوصــا اگــر مــاده خطرناکــی در ترکیــب محصــول
باشــد بــا ذکــر درصــد و بقیــه اطالعــات الزم ذکــر
میشــو د .
.4کمکهای اولیه
در ایــن قســمت در مــورد اقدامــات درمانــی اولیــه
در صــورت بــروز مشــکل برحســب مــورد توضیحــات
کوتاهــی داده شــده اســت.
شــامل مخاطــرات مــوادی اســت کــه در هنــگام تمــاس
فــرد را از نظــر بیماریزایــی تهدیــد مینمایــد.
الف) تماس پوستی
ب) تماس تنفسی

ج) تماس گوارشی
 .5اطالعــات مربــوط بــه خطــرات آتشســوزی یــا
انفجــار محصــول و اطفــاء آن
در ایــن بخــش اطالعاتــی در مــورد مقابلــه بــا
آتشســوزی یــا انفجــار در محــل نگهــداری یــا مصــرف
محصــول داده شــده اســت.
پــس از مشخصشــدن عامــل بالقــوه آتشزایــی بایــد
روشهــای اطفــاء آن نیــز لحاظ شــود .در مشــخصکردن
روش اطفــاء حریــق بهکاربــردن وســیله اطفــاء مناســب
بســیار اهمیــت دارد .وســیله حفاظــت فــردی مناســب
نیــز بایــد بــرای آتشنشــانان تعریــف شــود.
 .6اطالعــات واکنشپذیــری (در صــورت انتشــار در
محیــط)
درصورتیکــه مــاده ناخواســته در محیــط منتشــر شــود
اطالعــات الزم بــرای برخــورد بــا آن و خطــرات ممکــن و
اینکــه توســط چــه مــادهای خنثــی شــود ،در اختیــار مــا
میگــذارد.
 .7روش حمل و انبارکردن
نحــوه نگهــداری مــواد بســیار اهمیــت دارد زیــرا بعضــی
از مــواد چنانچــه در فاصلــه مشــخصی از همدیگــر
قــرار داده نشــوند میتواننــد از طریــق واکنشهــای
شــیمیایی تولیــد حریــق ،انفجــار ،خورندگــی،
ســوزانندگی و  ...نماینــد.
 .8اطالعات حفاظتی هنگام کار و تماس با ماده
در ایــن بخــش مــواردی ذکــر شــده اســت کــه هنــگام
کار و تمــاس بــا مــاده توســط کاربــر بایــد رعایــت شــود.
کنتر لهای فردی (استفاده از لوازم حفاظت فردی)
کنتر لهای بهداشتی
کنتر لهای زیست محیطی
 .9خواص فیزیکی و شیمیایی
ایــن قســمت شــاید بعــد از بررســی نــام و کــد محصول
و تاریــخ انتشــار مــدرک ،مهمتریــن بخــش مربــوط
بــه فروشــنده کاال باشــد .زیــرا معمــوالً مشــتریان بــا
شــرایط ایمنــی و نگهــداری کاالهایــی کــه مــورد مصــرف
همیشــگی آنهاســت آشــنا هســتند بــه جــز در مــوارد
خــاص و ســؤاالت آنهــا در مــورد اعــداد مربــوط بــه
دمــای نگهــداری ،فشــار و  ...اســت کــه بــرای هــر مــاده
متفــاوت و مختــص آن مــاده اســت.
الــف) فیزیکــی :شــکل ظاهــری (جامــد ،مایــع ،گاز )،
رنــگ ،بــو و ...
ب شــیمیایی :نقطهجــوش ،نقطــه ذوب ،خــواص
انفجــاری ،فشــار بخــار ،دانســیته ،چگالــی ویــژه ،دمــای
احتــراق ،قابلیــت انحــال PH،و ...

بـهـار
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امام صادق (ع) فرمودند :دانستم که نیکی سامان نمییابد ،مگر با سه کار:
شتاب در انجام دادن آن ،کوچک شمردن آن و پنهان کردن آن.

ایمنی

Boiling Temperature
دمــای جــوش مــاده :کــه در اینجــا بــرای مثــال بــرای
فشــار  1013پاســکال دمــای باالتــر از  35درجــه
ســانتیگراد ذکــر شــده اســت.
Flash Point
نقطــه انفجــار :دمایــی اســت کــه محصــول میتوانــد
بــدون تغییــر در خاصیــت فیزیکــی و شــیمیایی در
محیــط دوام آورد .اگــر دمــا باالتــر از ایــن باشــد ،امــکان
انفجــار یــا تغییــر در خــواص مــاده وجــود دارد .معمــوالً
ایــن دمــا بــا دمــای دیگهــای ترکیــب و آمــاده ســازی
محصــول چــک میشــود .در برخــی مــوارد شــرایط و
محیــط نگهــداری ممکــن اســت متفــاوت باشــد و برخی
خریــداران شــرایط خاصــی را تقاضــا دارنــد و ایــن مــورد
چــک میشــود.
Vapor Pressure
فشــار بخــار :در دمــای خاصــی فشــار بخــار مــاده ارائــه
میشــود .ایــن عــدد بــرای چــک کــردن بــا فشــار محیــط
نگهــداری و فشــاری کــه در هنــگام آمــاده ســازی ترکیــب
در دیگهــا وجــود دارد ارائــه میشــود .معمــوالً در
رنــج مــورد نیــاز مصــرف کننــده و بــه صــورت اســتاندارد
ارائــه میشــود.
Density
چگالــی ،دانســیته یــا وزن مخصــوص مــاده :کــه ممکن
اســت در مــواردی بــرای چــک کــردن همخوانــی ایــن
مــاده بــا مــواد دیگــر موجــود در ترکیــب مــورد ســوال
باشــد .همچنیــن اطالعاتــی راجــع بــه شــکل ظاهــری
مــاده ،رنــگ و بــو ،فــاز پایــدار در دمــای محیــط (جامــد،
مایــع ،گاز) و  ...در ایــن بخــش ذکــر میشــود.
 .10پایداری و واکنشپذیری
در ایــن قســمت پایــداری یــا ناپایــداری شــیمیایی
محصــول در شــرایط مختلــف و همینطــور میــزان و
شــرایط واکنشپذیــری مــاده بــا دیگــر مــواد حاضــر
در محیــط یــا بــدن انســان ذکــر شــده اســت کــه در
مــواردی ممکــن اســت خطرنــاک باشــد و اصــول ایمنــی
هنــگام اســتفاده بایــد رعایــت شــوند .از نظــر انتشــار و
پخــش شــدن مــاده در محیط مــورد اهمیــت قــرار دارد.
.1گازهــا بهصــورت نشــت کــردن و اســپری شــدن در
محیــط انتشــار مییابنــد.
 .2جامــدات بهصــورت ذرات معلــق در محیــط انتشــار
مییابنــد.
 .3مایعــات از طریــق نشــت کــردن ،بخــار شــدن در
محیــط انتشــار مییابنــد.
واکنــش گرمــازا :در اثــر تمــاس بــا مــواد دیگــر یــا
فعلوانفعــاالت داخلــی خودبهخــود تولیــد حــرارت
نمــوده کــه چنانچــه حــرارت از حــد تعریــف شــده
اشــتعال زایــی فراتــر رود تولیــد حریــق یــا انفجــار
مینما یــد .
ب) واکنــش گرماگیــر :مــاده بــا جــذب حــرارت از منبــع
خارجــی تولیــد حریــق یــا انفجــار مینمایــد.
واکنش -1 :تجزیه  -2ترکیب
شــرایط اجتنــاب :فعالیتهــای کــه بایــد از آنهــا دوری
جســت مثــل (دورنگــه داشــتن تینــر از حــرارت)
مــواردی کــه بایــد از آن پرهیــز کــرد :ناســازگاری مــاده با
مــواد یــا شــرایط خــاص میتوانــد تولیــد خطــر نمایــد.
خطــرات تجزیــه محصــول :مــاده بــه چــه مــوادی قابــل
تجزیــه میباشــد.
الف) خطرات شیمیایی
ب خطرات حریق
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ج) خطرات پرتوزایی
اطالعات سمشناسی
اثــرات بهداشــتی و ســمی مــاده یــا محصــول در ایــن
قســمت ذکــر شــده اســت و در مــواردی ذکــر میشــود
کــه مــاده ســمی و خطرنــاک بــوده و نیــاز بــه رعایــت
مــوارد خاصــی باشــد .شــماره ثبــت اثــرات ســمی مــاده
شــیمیایی بــرای دسترســی ســریع بــه اطالعــات بیشــتر
در مــورد اثــرات ســمی آن مــاده شــیمیایی در ایــن
قســمت قــرار میگیــرد.
الــف) شــدت ســمی بــودن * ســمیت حــاد * ســمیت
مزمــن
ب) اثرات سم
( LD50دوز کشنده  50درصد)
( LC50غلظت کشنده  50درصد)
تجزیه حرارتی:
الف) خطرات شیمیایی
ب( خطرات حریق
ج) خطرات پرتوزایی
اطالعات زیست محیطی
در ایــن بخــش اثراتــی کــه ممکــن اســت مــاده بــر
طبیعــت و محیطزیســت داشــته باشــد بــه تفکیــک
ذکــر شــده اســت .در صــورت انتشــار در محیــط بــا چــه
مــادهای خنثــی میشــود و راه خنثیکــردن مــاده و
نحــوه برخــورد بــا پیامدهــای زیســتمحیطی و فــردی
آن چیســت.
مالحظات مربوط به دفع ماده (بهعنوان زباله)
در ایــن بخــش نــکات مربــوط بــه دفــع مــاده در طبیعت
بــا محیــط کار بهعنــوان زبالــه ذکــر شــده اســت و
همچنیــن اثراتــی کــه ممکــن اســت روی محیطزیســت
داشــته باشــد .بــرای مثــال ایــن اســانس نبایــد در آب
ریختــه شــود.
اطالعات مربوط به حملونقل
در ایــن بخــش اطالعــات مربــوط بــه حمــل مــاده و
بســتهبندی ،همچنیــن مــواردی کــه در ایمنــی حمــل
بایــد رعایــت شــود یــا اثــرات زیســتمحیطی در
صــورت حمــل نادرســت و  ...ذکــر شــده اســت .کــد
مربــوط بــه حملونقــل مــاده شــیمیایی بــرای دسترســی
ســریع بــه اطالعــات مربــوط بــه ایمنــی حملونقــل آن
مــاده شــیمیایی نیــز در ایــن قســمت قــرار میگیــرد.
الــف) جــادهای (کامیــون ،وانــت ،اتومبیــل شــخصی و
)...
ب) هوایی (هواپیما ،بالن)
ج) دریایی (کشتی ،قایق و )...
د) راه آهن (قطار و )...
اطالعات قانونی
پیشــنهادها بــرای برخــورد ایمــن بــا مــاده/
محدودیتهــای اســتفاده و کاربــرد مــاده
الف) محدودیتهای زیست محیطی
ب) محدودیتهای فردی
مالحظات
در ایــن قســمت نیــز اطالعــات اضافــی و تکمیلــی ذکر و
توصیــه میشــود مصــرف کننــده مطالعــه نمایــد.
پیشــنهادها بــرای برخــورد ایمــن بــا مــاده/
محدودیتهــای اســتفاده و کاربــرد مــاده
الف) محدودیتهای زیستمحیطی
ب) محدودیتهای فردی
تفــاوت  MSDSبــا برچســب روی مــاده شــیمیایی
چیســت؟
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 MSDSتــا حــدود زیــادی بــا برچســب ایمنــی روی
بســتهبندی مــاده شــیمیایی متفــاوت اســت .یــک
برچســب ایمنــی ممکــن اســت مــواردی کلــی را در مــورد
خطــرات بالقــوه یــک محصــول یــا مــاده شــیمیایی
خــاص بیــان کنــد درحالیکــه  MSDSاطالعــات جامعتــر
و کاملتــری را عنــوان میکنــد .در حقیقــت MSDS
میتوانــد بهعنــوان یــک رفرنــس بــرای تهیــه برچســب
ایمنــی مــواد نیــز بــه کار رود .بهطورکلــی میتوانیــم
بگوییــم کــه  MSDSبدیــن منظــور تهیــه میشــود کــه
خطــرات یــک محصــول را بیــان کنــد و بــه مــا بگویــد
کــه روش ایمــن کار بــا آن محصــول چگونــه اســت.
چه کسی مسئول تهیه  MSDSاست؟
کلیــه تولیدکننــدگان مــواد شــیمیایی بایســتی بــه
هنــگام عرضــه آن مــاده  MSDSآن را نیــز ارائــه نماینــد.
واردکننــدگان مــواد شــیمیایی نیــز بایســتی MSDS
مــاده وارداتــی را از تولیدکننــده مطالبــه نماینــد و صرفـ ً
ـا
مــوادی را بــه کشــور وارد کننــد کــه دارای  MSDSباشــد.
توزیعکننــدگان مــواد شــیمیایی نیــز مکلــف بــه عرضــه
 MSDSمــاده بــه مشــتری هســتند .در داخــل ســازمانها
نیــز مدیریــت ارشــد مســئول فراهــم ســاختن امکانــات
و شــرایط الزم جهــت تهیــه و انتشــار  MSDSو قــرار دادن
آن در اختیــار اســتفاده کننــدگان اســت .تهیــه و تاییــد
فنــی  MSDSبرعهــده کارشناســان ایمنــی و بهداشــت
ســازمان اســت.
آیــا نیــاز اســت تمــام اطالعــات موجــود در یــک MSDS
را بدانیم؟
اصــوالً الزم نیســت .چیــزی کــه بســیار مهــم اســت،
زمــان درســت اســتفاده از یــک  MSDSاســت .قبــل از
اســتفاده از یــک محصــول یــا مــاده شــیمیایی خــاص،
زمــان درســت اســتفاده از یــک  MSDSاســت .ایــن
فرهنــگ بایــد بــرای کارمنــدان یــک ســازمان جــا بیفتــد
کــه قبــاً اســتفاده از هــر مــاده شــیمیایی و یــا محصول
خاصــی و حتــی قبــل از فــروش آن بــه تولیدکننــدگان،
ترکیبــات مــاده ،شــرایط نگهــداری و ترکیــب آن و
همچنیــن خطــرات آن را بشناســند و بداننــد در شــرایط
مختلــف چگونــه در مقابــل آن واکنــش دهنــد.
فرق  SDSو  MSDSچیست؟
همانطــور کــه مشــخص اســت  MSDSبرگــه اطالعــات
ایمنــی مــواد ( )Material Safety Data Sheetو SDS
برگــه اطالعــات ایمنــی ( )Safety Data Sheetاســت.
چرا  Mاز  MSDSحذف شد؟
 OSHAعــاوه بــر کوتــاه کــردن نــام آن ،فرمــت آن
را اســتاندارد کــرد تــا بــا سیســتم هماهنگشــدٔه
جهانــی ( )GHS: Globally Harmonized Systemکــه
در اتحادیــه اروپــا مورداســتفاده اســت ،هماهنــگ
باشــد SDS .راهــی ســادهتر و مؤثرتــر بــرای بیــان و
درک خطــرات مــواد شــیمیایی اســتفاده شــده اســت.
 MSDSمیتوانــد فرمتهــای متفاوتــی بــرای بیــان
اطالعــات داشــته باشــد؛ بنابرایــن تحــت نظــم و قاعــده
خاصــی نیســت و بنابرایــن بــا تغییــر دادن بــه  SDSدرک
اطالعــات بــرای مصرفکننــده آســان تراســت.
 SDSمشــابه  MSDSاســت و تفــاوت آن در فرمــت
استانداردشــدٔه آن در  16بخــش میباشــد کــه
کاربرپســندتر شــده اســت .تفــاوت دیگــر آن در ایــن
اســت کــه  SDSاز طبقهبنــدی و برچســبگذاری مــواد
شــیمیایی در سیســتم هماهنــگ جهانــی ( )GHSپیــروی
میکنــد GHS .مشــخص میکنــد کــه چــه اطالعاتــی
بایــد در برگــه اطالعــات ایمنــی شــامل شــود.

بـهـار
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امام سجاد (ع) فرمودند :مؤمن سکوت مىکند تا سالم ماند و سخن مىگوید
تا سود برد.
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محیط زیست و ایمنی

فلزات سنگین و اثرات زیستمحیطی آن

تهیهکننده :احمد انق
در واژهنامه شیمیایی به فلزها یا شبه فلزهای دارای اثرات زیستمحیطی که جرم مخصوص
بیش از  5گرم بر سانتیمتر مکعب دارند ،فلز سنگین اطالق میشود .از نظر بیولوژیکی واژه
فلز به عنصری اطالق میشود که میتواند یک یا بیشتر الکترون از دست بدهد و در محیط آبی
بهصورت کاتیون در آید .برایناساس فلزاتی که در فهرست مواد سمی قرار میگیرند عبارتاند از
آلومینیوم ،آرسنیک ،برلیوم ،بیسموت ،کادمیوم ،کروم ،کبالت ،مس ،آهن ،سرب ،منگنز ،جیوه،
نیکل ،سلینیوم ،تالیوم ،قلع ،تیتانیوم و روی .برخی از این فلزات نظیر کروم و آهن جزء عناصر
ضروری در زنجیره غذایی انسان هستند ،اما مقدار باالی این عناصر سمیاند .فلزات سنگین از
جمله آالیندههای زیستمحیطی محسوب میشوند که مواجه شدن انسان با بعضی از آنان
از طریق آب و مواد غذایی میتواند مسمومیتهای حاد ،مزمن و خطرناک ایجاد کند .فلزات
سنگین در بدن متابولیزه نمیشوند ،در واقع پس از ورود به بدن ،دفع نشده و در بافتهای
بدن انباشته میشوند .همچنین فلزات سنگین جایگزین دیگر امالح و مواد معدنی موردنیاز
در بدن میشود و در بافت عروق ،عضالت ،استخوانها و مفاصل رسوب میکنند .مسمومیت
با فلزات سنگین میتواند منجر به عوارضی مانند اختالالت عصبی ،انواع سرطانها ،فقر مواد
مغذی ،بر هم خوردن تعادل هورمونها ،سقط جنین ،اختالالت تنفسی ،قلبی عروقی ،آسیب به
کبد ،کلیهها ،مغز ،آلرژی ،بیاشتهایی ،پیری زودرس ،کاهش حافظه ،ریزش مو ،پوکیاستخوان،
بیخوابی ،تضعیف سیستم ایمنی بدن ،کمخونی ،تخریب ژنها و حتی مرگ شود .بیشترین
اثر تخریبی فلزات سنگین ناشی از افزایش اکسید شدن رادیکال آزاد توسط آنهاست .رادیکال
آزاد ،یک مولکول آزاد و پرانرژی است که یک الکترون جفت نشده دارد که یک الکترون دیگر را
از سایر مولکولها جذب میکند تا به تعادل برسد .به طور طبیعی وقتی مولکولهای سلول با
اکسیژن واکنش میکنند ،رادیکالهای آزاد تولید میشوند .اما در حضور فلزات سمی یا کمبود
آنتیاکسیدانها بهصورت کنترل نشده تولید میشوند .رادیکالهای آزاد میتوانند باعث تخریب
بافتهای مختلف بدن شوند و فساد بافتی را موجب شوند .فلزات سنگین همچنین میتوانند

نفرات برتر ایمنی فوالد
کاوه جنوب کیش

اسیدیته خون را افزایش دهند
که درنتیجه بدن برای حفظ
 pHمناسب خون ،کلسیم را از
استخوانها بیرون میکشد.
بهعالوه فلزات سنگین شرایطی را
ایجاد میکنند که منجر به التهاب
شریانها و بافتها میشود که
خود باعث خروج بیشتر کلسیم
به سمت بافتها بهعنوان بافر میشود .کلسیم برای ازبینبردن التهاب ،ناحیه ملتهب را مثل
یک پانسمان میپوشاند که منجر به سخت شدن دیواره شریان و انسداد پیشرونده میشود.
مشکل اصلی در مورد فلزات سنگین آن است که با فرایندهای زیستی تجزیه نمیشوند .ترکیبات
فلزی میتوانند تغییر پیدا کنند ولی همچنان باقی میمانند .این پایداری به آنها اجازه انتقال
بهوسیله زنجیره غذایی یا آب را میدهد .درنتیجه ،پایداری فلزات سنگین در سطح باالی زنجیره
غذایی بروز میکند که میتواند در حد چندبرابر میزانی که در آب ،هوا و یا غذا بوده است انباشته
گردد؛ بنابراین موجب به مخاطره افتادن سالمتی گیاهان و جانوران درگیر این زنجیره میگردند
( .)Rahman et al., 1990گرچه این امر اثبات شده است که بیشتر فلزات سنگین برای نباتات در
حکم یک سم بوده و باعث آسیب به بافت گیاه میگردند ،بااینوجود بعضی مکانیسمهای خاص
که هنوز هم بهدرستی شناخته نشدهاند باعث میشوند که پدیدهای به نام انباشتگی زیستی در
گیاه به وجود آید؛ بنابراین گیاه ،فلزات خاصی را که جزو عناصر ضروری برای رشد آن نمیباشند در
خود جمع و ذخیره میکند .منشأ وجود این آلودگیها مسائلی از قبیل نامناسب بودن آب و عدم
کنترل فاضالبهای صنعتی کارخانهها و نیز استفاده بیرویه از سموم است که باعث هدایت
رسوبات فلزات سمی به مزارع شده و درنهایت باعث پایین آوردن کمیت و کیفیت محصول و
خطرات بیشمار بعدی میگردد .فلزات سنگین مثل کروم و نیکل دارای ویژگی انباشتگی زیستی
در بافتهای موجودات زنده اعم از انسان ،حیوان و گیاه میباشند ،بنابراین خطرات ناشی از
مصرف یک ماده غذایی آلوده به این عناصر ،حتی به مقدار کم ،باالست (.)Sanita et al., 1999
واحـد ایمنـی ،بهداشـت و محیـط زیسـت ( )HSEشـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش در
راسـتای فرهنـگ سـازی و نهادینه کـردن الزامات ایمنی در سـایتهای عملیاتی چندگانه،
هـر مـاه اقـدام بـه شناسـایی ،انتخـاب و معرفـی افـراد نمونـه ایمنـی میکنـد .در ایـن
صفحـه فهرسـت  40نفـر از همکاران واحدهـای مختلف و کارکنان شـرکتهای پیمانکاری
ایـن مجموعـه در دور ه زمانـی آبـان تـا بهمنمـاه  1399اعالم شـده اسـت.

نفرات برتر ایمنی آذر ماه

نفرات برتر ایمنی آبان ماه

قاسم پی سپاه

یوسف ماندگاری

احمد علیزاده

فرزین رئیسی

عباس صادقی

جاسم رسین

مصطفی رنجبری

ناصر ترکی زاده

رضا ایرانمنش

علی زارعی

محمد دستار

مرتضی پرند

شهریارکیان پور

محمد آوندان

محمد کریمی

علی حیدری

علی یزدی

میالد پدرام

فرشید بلوچ زاده

علی آب خون

نفرات برتر ایمنی بهمن ماه

نفرات برتر ایمنی دی ماه

صادق سلطانی

محمد امامدادی

امیر بانوخ

عبدالعزیز احمدی

حمید شعبانی

آریا بنی زمانی

فریدون محمودی

محمود باقری

محمد حسینی آبچناری

حمزه رکن الدینی

حامد افکار

علیحسین محمودی برام

محمدمرادیان

محسن رحیمی فرد

سجاد بالغی

حسین فرهانی

امین صادقی

یونس امانی

مهدی امامدادی

جاسم رسین
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دانستنیهاییدرباره
چربی خون

گردآورنده :سرپرستار هادی مرادپور
چربیهای خون به مولکولهای لیپیدی موجود در جریان
خون گفته میشود که در دو گروه عمدٔه کلسترول و
تریگلیسیرید طبقهبندی میشوند .بدن انسان به دریافت
چربی از مواد غذایی نیاز دارد؛ زیرا یک منبع اصلی برای انرژی
محسوب میشود .بهعالوه چربی به جذب برخی ویتامینها
و مواد معدنی در بدن انسان کمک میکند و هم چنین برای
ساختن غشا سلولی ،غالفهایی که اعصاب را احاطه میکنند
(غالف میلین) و لخته شدن خون موردنیاز است .خوردن
زیاد غذاهایی که حاوی چربیهای اشباع هستند میتواند به
باالبردن سطح کلسترول در خون منجر شود .اضافٔه کلسترول
ممکن است در سطح عروق خونی رسوب کند که به آنها
پالک کلسترول گفته میشود .این پالک به سخت شدن
رگهای بدن و ایجاد آترواسکلروزیس و بیماریهای قلبی
و سکته منجر میشود .در نتیجه ارزیابی چربیهای خون با
تشخیص ریسک بیماریهای قلبی و همچنین تصمیمگیری در
ارتباط با درمان فرد مرتبط است.
چه تستهایی برای بررسی چربی خون انجام میشوند؟
کلسترول ( :)Cholesterolکلسترول خون یکی از مهمترین
چربیها میباشد که به طور طبیعی توسط بدن سنتز میشود.
این چربی از دو منبع اصلی یکی بهصورت اندوژن توسط کبد
و روده ( ،)%۹۰دیگری بهصورت اگزوژن توسط رژیم غذایی
( )%۱۰تأمین میشود .کلسترول موجود در مواد غذایی
در محصوالت حیوانی یافت میشود .این چربی در تولید
و نگهداری غشاء سلولها و انتقاالت بین سلولی ضروری
است ولی ازدیاد در مصرف آن ،میتواند به رگها و قلب
ما آسیبهای جبرانناپذیری را وارد نماید .دو شکل اصلی از
کلسترول وجود دارد:
ً
عموما بهعنوان
( HDLلیپوپروتئین پرچگال) :این نوع
«کلسترول خوب» شناخته شده است HDL .دارای مقادیر
باالیی پروتئین و مقادیر کمی کلسترول میباشد که وظیفه
این لیپوپروتئین برداشت کلسترول از خون و انتقال آن به کبد
میباشد و مانع تشکیل پالکهای چربی در عروق میشود؛ هم
چنین  HDLاز قلب محافظت میکند و مقادیر کم آن در خون
میتواند یکی از عوامل ایجاد بیماریهای قلبی باشد.
( LDLلیپوپروتئین کم چگال) :نوع دوم کلسترول در خون
بهعنوان «کلسترول بد» شناخته شده است .در حدود  %۷۰از
 LDLتوسط کبد برداشت میشود .مقدار کمی از  LDLکه البته
حائز اهمیت نیز میباشد ،توسط ماکروفاژها برداشت میشود
که به دیوارٔه شریانها مهاجرت کرده و سبب تجمع الیٔه چربی
در دیوارٔه رگها و ایجاد پالک آترواسکلروزیس شده و احتمال
ابتال به بیماری عروق کرونر ( )CHDرا باال میبرد.
تری گلیسیرید ( :)Triglycerideرایجترین نوع چربی در بدن
است .این چربی از طریق غذا وارد بدن میشود و عالوه بر
این مقداری از آن نیز در بدن ساخته میشود .مقادیر باالی
تریگلیسیرید میتواند خطر بروز حمله و سکته قلبی را نسبت
به افراد دارای مقادیر طبیعی آن ،تا  ۴برابر افزایش دهد.
 Apo A-۱و  : Apo B-۱۰۰آپو  A-۱و آپو  B-۱۰۰به ترتیب
پروتئین اصلی در ساختار لیپوپروتئین  HDLو  LDLمیباشد.
این تستها بهعنوان مارکری جهت پیشبینی ریسک ابتال
به بیماریهای قبلی و عروق محیطی کاربرد دارد .همچنین
در تشخیص عارضههای دیگری همچون نارساییهای
مزمن کلیوی ،بیماریهای عروق کرونر ،افزایش و یا کاهش

آلفالیپوپروتئینها در خون (هایپرآلفا لیپوپروتئینمیا و
هایپوآلفا لیپوپروتئینمیا) کاربرد دارد .این تست دارای
حساسیت باالتری در تشخیص ریسک ابتال به بیماریهای
قلبی نسبت به بقیٔه لیپوپروتئینها میباشد.
چرا تستهای چربی خون انجام میشود؟
اهمیت انجام تستهای مربوط به چربی خون در پیشگیری
و یا درمان بیماریهای مربوط به قلب و عروق میباشد که
با بررسی و پیگیری میتوان از ایجاد سکته قلبی ،پالکهای
آترواسکلروزیس و بیماریهای دیگر مرتبط با قلب و عروق
پیشگیری کرد.

چه شرایطی برای انجام تستهای چربی خون وجود دارد؟
 -۱به طور ایدهآل بیمار باید برای مدت  ۱۲ساعت قبل از
نمونهگیری ناشتا باشد( .مصرف آب در این مدت بالمانع
است)
در ضمن برای اطمینان از نتیجٔه تست چربی خون ،باید به
مدت حداقل  ۲هفته دارای یک رژیم غذایی و وزنی متعادل
باشید.
 -۲اگر سابقٔه مصرف داروهای زیر را دارید و یا در صورت
ً
حتما اطالع دهید:
مصرف هرنوع داروی دیگر،
آمیودارون ،لووتیروکسین ،لوودوپا ،سوتالول ،اسبوتولول،
وراپامیل،آمیلوراید،ترازوسین،اناالپریل،کورتیکواستروئیدها،
آندروژنها ،دانازول ،نافارلین ،داروهای ضدبارداریهای
خوراکی،کاتکول آمینها،دیکلوفناک ،ایبوپروفن،نئومایسین،
لوواستاتین ،ایزوترتینوئین ،اکسی متالون ،فنوباربیتال،
فنوتیازین ،اسید آسکوربیک ،نیاسین ،آمینوسالیسیلیک
اسید ،دی سولفیرام
 -۳نحوه قرارگیری بیمار بر نتایج تست تأثیر دارد؛ چنانچه
نمونه از بیماری که به مدت  ۲۰دقیقه به پشت خوابیده
است تهیه شود مقادیر کمتری را نشان میدهد.
 - ۴مصرف الکل  ۷۲ساعت پیش از انجام این آزمایش
میتواند نتایج را به طور کاذب افرایش دهد.
 -۵جهت انجام تست تری گلیسیرید Apo A-۱ ،و Apo B-۱۰۰
باید  ۲۴ساعت قبل از انجام آزمایش از انجام ورزش سنگین
خودداری شود.
 -۶کشیدن سیگار ،بارداری و کاهش وزن باعث ایجاد نتایج

منفی کاذب در تست  Apo A-۱میشود.
 Apo A-۱ -۷و  Apo B-۱۰۰جزء پروتئینهای فاز حاد هستند که
در مواقع عفونت و التهاب در بدن افزایش مییابند.
چه کسانی در گروه پرخطر قرار میگیرند؟
افرادی که سابقٔه حملٔه قلبی ،دیابت ،بیماری شریان کاروتید
یا شریانهای محیطی را دارند ،در ردٔه «بسیار پرخطر» قرار
میگیرند .همچنین اگر دو یا تعداد بیشتری از عوامل خطرساز
زیر را نیز داشته باشند ،در گروه پرخطر قرار میگیرند:
سیگارکشیدن
فشارخون باال
میزان پایین HDL
سن باالتر از  ۴۵سال در مردان و باالتر از  ۵۵سال در زنان
چربی خون باال در افراد چه عالیمی دارد؟
 -۱احساس سنگینی ،خستگی یا کوفتگی در بدن
 -۲خوابآلودگی
 -۳احساس سوزش در کف پا بخصوص در شبها
 -۴احساس افزایش حرارت در نقاط مختلف بدن بخصوص
کف پا که معموالً در شب تشدید میشود.
 -۵سردرد بهصورت سنگینی سر
 -۶خشکی و یا تلخی دهان
 -۷سرگیجه و گاهی وزوز گوش
 -۸ورم و پف کردن صورت
 -۹افزایش تعریق بدن
 -۱۰تپش قلب بعد از مصرف غذاهای چرب
فرد با چربی خون باال ،میتواند تنها چند تا از عالئم فوق را
داشته باشد و لزومی به داشتن همزمان همٔه عالیم نیست.
تغذیه و چربی خون:
اقدامات درمانی بسیاری جهت پیشگیری و درمان چربی خون
باال وجود دارد .یکی از مؤثرترین روشهای درمانی چربی خون،
داشتن سبک زندگی سالم است؛ بنابراین این بیماری بهراحتی
قابلدرمان است و درصورتیکه چربی خون کنترل شود ،از بروز
بسیاری از بیماریهای دیگر جلوگیری میکند .غذاهایی که
دارای چربی اشباع باال هستند میتوانند بیشتر از غذاهایی با
محتوی کلسترول باال ،کلسترول خون شما را افزایش دهند.
انجمن قلب آمریکا ( )AHAتوصیه به مصرف کمتر از ۲۰۰
میلیگرم کلسترول در روز را دارد.
غذاهای افزایشدهندٔه چربی خون :قندهای ساده (قند و
شکر) ،پورٔه سیبزمینی ،شکالت ،فستفودها ،لبنیات پرچرب،
روغن نارگیل ،روغن نخل یا خرما ،کره کاکائو ،شیرینیهای پر
شده با کاسترد یا پنیر ،چیپس و پفک ،خامه ،گوشت پرچرب
غذاهای کاهشدهندٔه چربی خون :پیاز ،سیر ،ذرت شیرین،
لوبیا سبز ،حبوبات ،هویج ،نان سبوسدار ،جو دو سر و غالت،
انواع میوهها و سبزیها ،مغزها ،ماهیهای سرشار از امگا ،۳
چربیهای خوب مثل روغن زیتون ،روغن آفتابگردان و...
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در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.
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تحقیق و توسعه

انــتـقـال

تکنولوژی

سید حسامالدین الری سید زاده
مفهومتکنولوژی
تکنولـوژی ترکیبـی اسـت از دو واژه یونانی :تکنو به معنای
هرآنچـه کـه در طبیعـت وجـود نداشـته باشـد و لـوژی به
معنـای هرآنچـه کـه مبتنـی بـر عقـل و منطـق باشـد .واژه
تکنولـوژی راهـی بـس طوالنـی را در طـول تاریـخ پیموده،
تـا امـروز بدیـن شـکل در ادبیـات مـدرن امـروزی مطـرح
شـده اسـت .در طـول تاریـخ واژه تکنولـوژی را میتـوان
بهانحاءمختلـف در زبانهـای گوناگـون مشـاهده نمود .در
یونـان معمـوالً بـه معنـای «هنـر»« ،صنعـت» یـا «مهارت»
ترجمه شـده اسـت .ریشـه این کلمه در زبان هندواروپایی
احتمـاالً بـه معنای «کا ِر چوبـی» و یا «نجاری» بوده اسـت.
تکنولـوژی عاملـی اساسـی بـرای ایجـاد ثـروت ،توانایـی
و دانایـی کشورهاسـت و وسـیلهای قدرتمنـد در
توسـعه ملـی تلقـی میشـود .بدینجهـت اسـت کـه
در سـطح بینالمللـی ،جنـگ اقتصـادی تکنولوژیـک
جانشـین جنگهـای نظامـی شـده اسـت؛ بنابرایـن اتخاذ
اسـتراتژیهای توسـعه تکنولـوژی در بخشهـای مختلـف
اقتصـاد هـر کشـور ،جـزء ضروریـات بازسـازی و توسـعه
اقتصـادی آن کشـور بـوده و بـدون آن دسـتیابی بـه
اهدافـی چـون خودکفایی اقتصادی ،توسـعه ملی و بهبود
اسـتانداردهای زندگـی غیرممکن اسـت .انتقـال تکنولوژی
بـرای کاسـتن از فاصله تکنولوژی کشـورهای توسـعهیافته
و درحالتوسـعه یک الزمٔه انکارناپذیر اسـت که باتوجهبه
موقعیـت انتقالدهنـده تکنولوژی و انتقالگیرنـده ،ابزار و
روشهـای مختلفی را شـامل میشـود .بهطورکلی اهمیت
تکنولـوژی بهعنـوان عامـل اصلـی و موتـور محـرک رشـد
اقتصـادی در جهـان واضح و مبرهن اسـت .تردیدی وجود
نـدارد کـه بهبود در بهـرهوری ،برای یک سیسـتم اقتصادی
بسـیار حیاتی و مهم اسـت کـه تکنولوژی عامـل و موجب
چنیـن بهبودی اسـت.
تعریف انتقال تکنولوژی
انتقـال تکنولوژی در واقـع روند انتقـال مهارتها ،دانش،
فنـاوری ،روشهـای تولید ،نمونههای تولیـد میان دولت و
شـرکتها و دانشـگاهها جهـت اطمینـان از پیشـرفتهای
علمـی و فنی اسـت .انتقال فناوری در بین طیف وسـیعی
از کاربرانـی کـه میتواننـد در توسـعه و بهرهبـرداری هر چه
بیشـتر محصـوالت جدید ،فرایندهـا ،برنامههـای کاربردی،
مـواد و خدمـات مختلـف گام بردارنـد بـه انجام میرسـد.
بـه انتقـال تکنولـوژی  Technology Transferبهاختصـار
 TOTگفته میشـود که مخفـف Transfer of Technology
است.
انتقال تکنولوژی فرایند پیچیده و دشـواری اسـت و بدون
مطالعـه و بررسـی الزم نهتنهـا مفیـد نیسـت بلکـه ممکن
اسـت علاوه بـر هدررفتـن سـرمایه و زمـان ،بـه تضعیـف
تکنولـوژی ملی هـم بیانجامد.
انتقـال تکنولـوژی بـه معنـای کلیت یـا بخـش نظامیافته
از علـم بـه همراه تمـام وجوه دانـش مدارانـه آن (در قالب
اطالعـات ،فنـون ،مهارتهـای ذهنـی و بدنـی ،تجربیـات
و فعالیتهـای سـازمانیافته بشـری) اسـت کـه بـرای
انجـام مراحـل گوناگـون تولید کاالهـا و خدمـات مرتبط از
اختـراع ،طراحـی و الگوسـازی گرفتـه تـا سـاخت ،احـداث،

نصـب ،راهانـدازی ،مدیریـت تولیـد
و کنتـرل کیفیـت ،حفـظ فرآوردهها
گزینش و
اکتساب
و سـازماندهی فرایندهـا ،تجهیزات
و امکانـات موردنیاز بـه کار میرود.
انطباق
انتقـال تکنولـوژی در کاملتریـن
صـورت آن ،عبـارت از زنجیـره منظم
جذب
فعالیتهـای هدفمنـدی اسـت
کـه از طریـق آن ،تمـام مؤلفههـای
کاربرد
تکنولـوژی انتقـال مییابـد .شـکل
یـک فرایند انتقال تکنولوژی را بیان
توسعه و
میکنـد.
بهبود
شـرکتها از انتقـال تکنولـوژی
انتشار
بـرای بهبـود مزیـت رقابتـی خـود
در صنعـت اسـتفاده کـرده و
بهصـورت مزیـت رقابتـی بـه کار
شکل  -1فرایند انتقال
میبرنـد و علاوه بـر این وسـیلهای
تکنولوژی
بـرای پیشـرفت اقتصادی ،توسـعه
اجتماعـی ،کیفیـت و حتـی ارتقـای فرهنـگ و سیسـتم
ارزشـی بهحسـاب میآیـد .شـکل  ،2ارکان اصلـی انتقـال
تکنولـوژی را بـه بیـان میکنـد.
متقاضی

تکنولوژی

عرضه کننده

روش انتقال

شکل  -2ارکان اصلی انتقال تکنولوژی

روش انتقال تکنولوژی
تکنولوژی به روشهای مختلفی انتقال مییابد که میتوان
به روشهایی همچون روش مستقیم و غیرمستقیم،
درونی و برونی ،رسمی و غیررسمی ،تجاری و غیرتجاری،
بستهبندیشده و غیر بستهبندیشده ،تجسم و غیر
تجسمیافته اشاره کرد .بهطورکلی مهمترین روشهایی که
بهوسیله آنها تکنولوژی انتقال مییابد عبارتاند از:
 -1سرمایهگذاری مستقیم خارجی
 -2انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس
 -3سرمایهگذاری مشترک
 -4قرارداد کلیدی در دست
 -5مهندسی معکوس
 -6اسـتخدام پرسـنل فنی و علمـی و برگـزاری کنفرانسها
و نمایشـگاهها
میـزان اهمیـت و تأثیـر هـر یـک از روشهـای انتقـال
تکنولـوژی بـه توانایی کشـور گیرنده فنـاوری در یادگیری و

جـذب دانـش فنـی و انتقـال فناورانه بسـتگی دارد .روش
انتقـال تکنولـوژی ،هزینههـا و فواید فنـاوری انتقالیافته
را مشـخص میکنـد.
بهعبارتدیگـر ،تعییـن روش انتقـال در نتیجـه تمایـل
عرضهکننـده فنـاوری بـه عرضه آن بـه فرم بخصـوص و نیز
تمایـل و توانایـی گیرنده فنـاوری در اکتسـاب و جذب آن
صـورت میپذیـرد.
داشـتن معیار و تعریفی که نشـاندهنده انتقال اثربخشی
تکنولوژی باشـد ،بسـیار مهم و حیاتی اسـت .چهبسـا هم
انتقالدهنـده تکنولـوژی و هـم گیرنـده تکنولـوژی نیـت و
قصـد انتقـال تکنولوژی به بهترین شـکل ممکن را داشـته
باشـند ،ولـی در عمل ممکن اسـت روش انتقال تکنولوژی
بـه گونـهای انجـام شـود کـه نتوانـد نتایـج در نظـر گرفته
شـده را بـرآورده سـازد ،در نتیجـه در مرحلـه اکتسـاب
تکنولوژی ،دقت و کار کارشناسـی در انتخاب بهترین روش
انتقـال تکنولـوژی الزم و ضروری اسـت.
موضوع دیگر انطباق و جذب تکنولوژی انتقالیافته اسـت
کـه بایـد آن تکنولـوژی بـا شـرایط و مشـخصات محیطـی
گیرنـده آن تطبیـق داده شـود و در نهایت مرحله نهایی که
توسـعه و انتشـار تکنولـوژی اسـت ،نیازمنـد عـزم و همت
جمعـی و خودباوری ملی و البته ایجاد زیرسـاختهای الزم
از طـرف دولـت اسـت .در دنیـای امـروز رابطهای مسـتقیم
بیـن توسـعه تکنولـوژی و پیشـرفت اقتصـادی ،اجتماعی،
سیاسـی و فرهنگـی یک کشـور برقرار اسـت.
انتقال تکنولوژی در دنیا
بـرای کشـورهای صنعتـی انتقـال فنـاوری بـه کشـورهای
درحالتوسـعه وسـیلهای اسـت برای تسـلط ،کسب منافع
تجاری ،و صادرات هرچه بیشـتر؛ برعکس ،برای کشـورهای
درحالتوسـعه ،انتقـال وسـیلهای اسـت بـرای دسـتیابی
بـه تکنولـوژی پیشـرفته و مـورد لـزوم کـه بـه آنهـا اجـازه
میدهـد تـا عقبماندگی صنعتـی و تولیدی خـود را جبران
کننـد .حـوزه عمـل انتقـال ،به معنـی خاص ،بـه تکنولوژی
محـدود نمیشـود ،بلکـه بـه مجمـوع بررسـیهای مربـوط
بـه امکانپذیـر بـودن ،طـرح ،روش کار ،اسـتعالم عرضه تا
نصـب ،طـرز عمـل ،مدیریـت نظـام مالـی ،آمـوزش ،نحـوه
فـروش ،و ازاینقبیـل اطلاق میشـود؛ لـذا انتقال شـامل
مجمـوع ابعاد یاد شـده فوق میشـود و ایـن همان چیزی
اسـت کـه شـرکتهای صادرکننـده تکنولـوژی را وا میدارد
تـا ضمـن اینکـه سـعی نماینـد در بعضـی از رشـتههای
خـاص تکنولـوژی تخصص یابند ،حیطـه فعالیتهای خود
را بـه همـه سـطوح انتقـال فنـی (تکنولـوژی) متصـور نیـز
ادامـه در صفحـه بعـد ...
توسـعه دهنـد.

بـهـار

 1400شمـاره هفـتم

سـال پـنـجـم
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امام سجاد (ع) فرمودند :صدقه ،قبل از این که به دست نیازمند برسد ،در
دست خداوند قرار مىگیرد.
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ادامـه از صفحـه قبل  ...نکته دیگر اینکـه در حوزه انتقال
فنـاوری ،دغدغـه اصلـی کشـورهای گیرنـده ،مفیـد واقـع
نشـدن انتقـال ،منطبـق بـا اهـداف موردنظـر از انتقـال
اسـت .بهموجـب بررسـیهای بهعملآمـده ،از منظـر
حقوقـی یکـی از علـل اصلـی بـروز ایـن دغدغه ،متناسـب
نبـودن قراردادهـا بـا امـر پیچیده انتقـال و خواسـتههای
ً
عمدتـا بر کم
انتقالگیرنـده اسـت .ایـن عـدم تناسـب که
و کیـف تعهـدات طرفین تمرکـز دارد باید بهتبع اقتضائات
و ویژگیهـای قـراردادی خـاص برای انتقال فنـاوری برطرف
شـود تـا دغدغـه موجود نیـز مرتفع شـود.
انتقال تکنولوژی در ایران
بـا نگاهـی بـه انتقـال فناوریهـای انجـام شـده در ایـران
در طـول سـالیان گذشـته ،مشـاهده میشـود کـه فراینـد
انتقـال تکنولوژی به شـکلی بسـیار ناقـص انجـام میپذیرد.
گاه متقاضیـان تکنولـوژی شـناخت دقیـق و درسـتی از
آنچـه میخواهنـد ،ندارنـد و نیـاز حقیقـی و واقعـی خـود را
نمیداننـد .گاه بـه دنبال ایدهآلهایشـان حرکـت میکنند یا
تکنولوژیهایـی را میجوینـد کـه هنـوز اختـراع نشـدهاند یـا
بالعکـس بـه تکنولوژیهایی دلخـوش میکنند که عمـر آنان
بـه پایـان رسـیده و توجیه اقتصـادی ندارنـد .در مرحله بعد،
بهجـای انتخـاب تکنولـوژی مناسـب ،بـه دنبـال گرانتریـن و
مدرنتریـن تکنولوژیهـا میگردنـد که امکان جـذب یا حتی
کسـب آن بسـیار کـم اسـت .در محیط کنونـی که سرشـار از
پویایـی و تغییـر اسـت یکـی از مقولههای مهم کـه میتواند
مـا را در رسـیدن بـه اهـداف سـازمان و جامعـه بـه نحـوی
اثربخـش یـاری رسـاند ،تغییـرات تکنولـوژی مؤثـر و انتقـال
تکنولـوژی بـا اصول ،روشهـا ،مراحل و فرایند خاص اسـت.
منابع:
صامتی ،مجید؛ شـهنازی ،روحاهلل؛ دهقان شـبانی ،زهرا،)1389( ،
امنیـت حقـوق مالکیـت ،قوانیـن و مقـررات و رشـد اقتصـادی،
فصلنامـه پژوهشهـای اقتصـادی ایـران ،شـماره ، 44دوره 15
،صفحـه .85-109
عابـدی ،زهـرا ،)1387( ،تنگناهـای سـاختاری علمـی  -صنعتـی و
تکنولوژیک کشـور و راهبردهای الزم برای انتقال و توسـعه موفق
تکنولـوژی ،نشـریه رهیافت ،شـماره ، 20صفحـه 42-53
فارسـیجانی ،حسـن؛ ترابنـده ،محمدعلـی ،)1392( ،تبیین نقش
انتقـال تکنولـوژی در  QFDفـازی بـرای رقابتـی شـدن محصـول
(مـورد مطالعاتـی :شـرکت ایـران ترانسـفوری) ،نشـریه مدیریـت
صنعتـی ،شـماره ، 2صفحـه 120-103.
فارسـی جانی ،حسـن؛ تیموریان ،مهدی ،)1388( ،بررسـی عوامل
موفقیـت انتقـال تکنولـوژی بـرای رسـیدن بـه کالس جهانـی
(مـوردکاوی :شـرکت هتـک و) ،نشـریه چشـمانداز مدیریـت،
شـماره ، 32صفحـه 151-168
مظفـری ،محمدمهـدی؛ نظری اصل ،مهـرداد ،)1390( ،شناسـایی
و اولویتبنـدی روشهـای انتقـال تکنولـوژی جهت ایجـاد ارزش
افـزوده باالتر به کمک تکنیـک  TOPSISمطالعه موردی :محصول
کشـمش زرد ،نشـریه مطالعـات کمـی در مدیریـت ،شـماره 4
،صفحه 60-69
Papadimitriou, P., Pistikou, V., (2014), “Economic
diplomacy and security in sovereign states”, Journal of

بومیسازی و ساخت عایق فایبرگالس خط برقرسان  6.6کیلوولت جرثقیل

FIBREGLASS RESIN INSULATING JOINT FEEDING LINE 6.6 KV ,TEEMING CRANE
بومیسازی یکی از استراتژیهای شرکت فوالد کاوه
جنوب کیش در راستای خودکفایی و تأمین نیازهای
تجهیزات و قطعات یدکی و توسعه تکنولوژی و دانش
فنی در داخل کشور است؛ لذا این مهم بهعنوان یکی از
اهداف اصلی در واحد مهندسی ساخت و بومیسازی
تعیین شده و برنامهریزی و اقدامات الزم جهت
دستیابی به حداکثر بومیسازی قطعات و تجهیزات
انجام پذیرفته است.
در همین راستا قطعه عایق فایبرگالس خط برقرسان
 6.6کیلوولت جرثقیل بهعنوان یکی از قطعات اصلی و
موردنیاز بهرهبرداری در دستور کار بومیسازی قرار گرفت.
شرح قطعه:
بهمنظور اطمینان از عدم انتقال جریان برق در هنگامیکه
قرار است تعمیراتی بر روی جرثقیل انجام شود ،از عایق
فایبرگالس خط برقرسان  6.6کیلوولت جرثقیل استفاده
میشود که بین خطوط شین برقرسانی قرار میگیرد.
با توجه به حساسیت قطعه ،ساخت و بومیسازی آن
در دست بررسی قرار گرفت که باتوجهبه مطالعات و
بررسیهای فنی انجام شده از شرکتهای متخصص در
این زمینه ،همچنین زمانبر بودن تأمین قطعه از خارج
به دلیل ایجاد تحریمهای ظالمانه ،تیمی متشکل از
کارشناسان فنی واحدهای مهندسی و بهرهبرداری جهت
بومیسازی قطعه تشکیل شد.
فازهای اجرایی:
فاز اول :شناسایی متریال و تعیین جنس

فاز دوم :تهیه مدل سهبعدی و نقشه ابعادی:

فــاز ســوم :شناســایی شــرکتهای توانمنــد داخلــی
با اولویت شرکتهای دانشبنیان
پــس از شناســایی شــرکتهای دانشبنیــان و کســب
دانــش و تکنولــوژی ســاخت قطعــه ،ایــن قطعــه
بــرای اولینبــار داخــل ایــران ســاخته شــد و جهــت
اطمینــان از صحــت عملکــرد ،نمونــه ســاخته شــده
در اختیــار شــرکت مقــره ســازی ایــران جهــت انجــام
تســت  HIPOTمطابــق اســتاندارد  IEC060-1قــرار
گرفــت کــه نتیجــه تســت مــورد تأییــد بــودن قطعــه
را نشــان میدهــد.
بــا انجــام ایــن کار ،عــاوه بــر تأمیــن نیــاز واحــد
بهرهبــرداری ،صرفهجویــی از نظــر ارزی و زمــان تأمیــن
نیــز حاصــل شــد کــه نتیجــه اعتمــاد بــه ســاخت
داخــل و حمایــت از بومیســازی توســط مدیریــت
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اســت.

the economies of Balkan and eastern Europe countries in

اعضای تیم پروژه بومیسازی:

Morgan, Kevin, (2014), “The learning region: institutions,

 .1سعید لک :رئیس مهندسی ساخت و بومیسازی
 .2حامد عباسی نژاد :کارشناس مهندسی معکوس
 .3علیرضا مهدیزاده :رئیسدفتر فنی برق
 .4محمدجــواد شــادمانی :کارشــناس تکنولــوژی ســاخت
و بومیســازی
 .5حمید فتاحی :رئیس نت جرثقیلهای فوالدسازی

the changed world, Vol. 9, PP.42-65.
innovation and regional renewal”, Journal of Regional
Studies, Vol.31, No.5, PP. 491-503- Khanna, T., Palepu, K., (2013), “Winning in emerging
markets: A road map for strategy and execution”, Journal
of Harvard Business Press.
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امام علی (ع) فرمودند :هر که خیر جوید سرگردان نشود ،و کسی که مشورت
نماید پشیمان نگردد.

مقاله علمی

بررسی دالیل لوزی شدن بیلتهای فوالدی

محمد محمدنیا /کارشناس واحد مهندسی تکنولوژی تولید
از جملـه مـواردی کـه در کنتـرل کیفیـت شـمش فـوالدی
مـورد بررسـی قـرار میگیـرد ،مشـخصات ابعادی و هندسـی
اسـت .یکـی از عیـوب رایـج دراینرابطـه عیـب لوزی شـدن
( )Rhomboidityاسـت کـه بـه معنـی اعوجـاج در مقطـع
شـمش ناشـی از اختالف به وجود آمده در قطرهای شـمش
اسـت .باتوجهبـه اینکه شـرایط ریختهگری مـداوم و انجماد
شـمش بهگونـهای اسـت کـه همـواره در معـرض تنشهای
مکانیکـی و حرارتـی قـرار دارنـد دور از ذهـن نیسـت که این
تنشهـا بتوانـد علاوه بـر سـاختار درونـی ،شـکل ظاهـری
شـمش را هـم تحت تأثیر قـرار دهد .باتوجهبـه اینکه عیب
لـوزی شـدن در بیلـت و بلـوم از دهههـای قبـل شناسـایی
شـده اسـت ،همچنـان بررسـی و کار مـداوم جهـت مرتفـع
شـدن ایـن عیـب در دسـتور کار قـرار دارد.
لوزی شـدن با اختالف در قطرهای مقطع شـمش مشـخص
میشـود .مقـدار ایـن عیـب میتواند بـه طـور قابلتوجهی
در طول شـمشها متفاوت باشـد.

حالت نرمال بیلت d1 = d2
حالت لوزی شده d1> d2
 :d1قطر بزرگتر
 :d2قطر کوچکتر
در شـمشهایی کـه عیـب لـوزی شـدن وجـود دارد معموالً
در گوشـهای کـه زاویـه منفرجه وجود دارد عیب ترک گوشـه
قطـری ( )Diagonal Corner Crackنیـز مشـاهده میشـود.
ایـن امـر به میزان لوزی شـدن و زاویه گوشـه بیلت بسـتگی
دارد .طـول تـرک ممکـن اسـت بهانـدازهای زیـاد باشـد کـه
قطـر شـمش را طـی کـرده از مرکـز و حتـی از کل مقطع عبور
کنـد .ایـن واقعیـت نشـاندهنده همبسـتگی عیـب تـرک
گوشـه قطـری و لوزی شـدن میباشـد.

روبـروی هـم یـا مجاور
کیفیت آب خنککننده قالب
سنتر نبودن محل ریزش ذوب به داخل قالب

شیب قالب
نوسـان غیریکنواخـت قالـب :باعـث بهوجودآمـدن اثـر
نوسـان ( )Oscillation Markعمیـق در روی وجـوه شـمش
شـده و ایـن امر بـه علت ایجاد فاصلـه هوایی غیریکنواخت
بیـن شـمش و قالـب باعـث تفاوت در سـرعت سـرد شـدن
در نواحـی مختلـف شـده و سـرعت انجمـاد مـذاب داخـل
پوسـته شـمش را نیـز تحـت تأثیـر قـرار میدهـد ایـن امـر
میتوانـد سـبب تشـدید پدیـده لـوزی شـدن شـود.
دفرمه شدن و تغییر شکل قالب
هممحور نبودن قالب با فوت رولها
دمای باالی ریختهگری
قابلیـت و اسـتعداد فـوالد به لوزی شـدن (فوالد متوسـط
کربـن) ماننـد گریدهای پریتکتیکی و همچنیـن وجود عناصر
()S, P, Cu, Sn
اثر گرید فوالد
این یک واقعیت اثبات شـده اسـت که فوالدهای متوسـط
کربـن نسـبت بـه فوالدهـای کمکربـن و پر کربن حساسـیت
بیشـتری بـه لـوزی شـدن دارنـد .شـکل  2میزان حساسـیت
فـوالد بـا درصـد کربن مختلـف را در برابر لوزی شـدن نشـان
میدهـد.

عیب لوزی بدون ترک b( .عیب لوزی به همراه ترک c( .عیب لوزی به
همراه ترک که کامالً در امتداد قطر شمش ادامه پیدا کرده است.

بهطورکلـی دالیـل تشـکیل عیب لـوزی را میتوان به شـرح
زیر دسـتهبندی کرد:
سـرد شـدن غیریکنواخـت وجـوه شـمش در قالـب و یـا
 Zone1منطقـه خنـک کاری ثانویـه و یـا هـر دو
فاصلههـای نامسـاوی بیـن واتـر جاکـت و قالـب در وجـوه

شکل شماره  :3محدوده فوالدهای حساس به لوزی شدن مشخص

شکل شماره  :4نرخ انتقال حرارت فوالد با تغییر درصد کربن در
سیستم ریختهگری پیوسته.

شکل شماره  :2اثر درصد کربن فوالد بر لوزی شدن بیلت

شکل شماره  :1درجه مختلف لوزی شدن همراه وجود ترک قطریa( .

تمایل این فوالدها به لوزی شدن به این واقعیت نسبت
داده میشود که فوالدهای متوسط کربن در مقایسه با
فوالدهای کمکربن انتقال حرارت سریعتری دارند (شکل .)4

فـوالد بـا کربـن متوسـط دارای مسـیر انجماد خاصی اسـت.
انجمـاد بـا فـاز فریـت  δشـروع شـده و بـه دمـای انجمـاد
پریتکتیک میرسـد ،در این دما فریت  δکامالً منجمد شـده
و بـه همـراه مـذاب باقیمانده در نقطـه پریتکتیـک وارد فاز
آسـتنیت میشـود ،سـپس مـذاب باقیمانـده بهتدریـج با
کاهـش دما به فاز آسـتنیت تبدیل میشـود .این دسـته از
ً
اصطالحـا فوالدهـای پریتکتیک نامیده میشـوند.
فوالدهـا
شـکل  3محـدوده فوالدهـای مسـتعد بـه لـوزی شـدن را
نشـان میدهـد.

طــی یــک بررســی آمــاری صورتگرفتــه ،در ســال 2012
بیــش از  60درصــد شــمشهایی کــه بــه دلیــل عیــب
لــوزی شــدن ،ضایعاتــی شــده بودنــد از گــروه فوالدهــای
کربــن متوســط بــوده و ایــن مقــدار در ســال  2013بــه 73
درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت .عیــب لــوزی شــدن از
دســته عیــوب قدیمــی اســت کــه همچنــان شــرکتهای
ریختهگــری پیوســته بهویــژه شــرکتهایی کــه سیســتم
 Open Castingدارنــد بــا آن مواجــه هســتند .ایــن نــوع
عیــب در فوالدهــای کربــن متوســط بیشــتر بــه وجــود آمده
اســت .مهمتریــن منشــأ آن قالــب بــوده و بهویــژه بــه
پوســته انجمــاد تشــکیل شــده و انتقــال حــرارت بســتگی
دارد .ایــن نقــص بــه طــور عمــده به رونــد خنــک کاری قالب
ربــط داده میشــود .در میــان تمــام عواملــی کــه در مــورد
آن صحبــت شــد عواملــی نظیــر ســرعت ریختهگــری ،آب
خنــک کاری قالــب ،نــرخ روانــکاری Super Heat ،و شــیب
قالــب از اهمیــت بســزایی برخــوردار هســتند و بــا اعمــال
کوچکتریــن تغییــر در پارامترهــای مذکــور ،عیــب لــوزی
شــدن تشــدید میشــود .شــکل شــماره  5نشــان میدهــد
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کــه بــا کاهــش  Super Heatاز  65بــه  30درجــه ســانتیگراد
در خــط ریختهگــری بــا  Strand 4افزایــش ســرعت
ریختهگــری از  2.4بــه میــزان  3.2m/sلــوزی شــدن کاهــش
پیــدا کــرده اســت.

شکل شماره  :5تأثیر سرعت ریختهگری و تغییر  Super Heatدر
میزان لوزی شدن بیلت تولیدی در یک سیستم  4خط

بررســیهای انجــام شــده حاکــی از آن اســت کــه بــا
افزایــش ســرعت ریختهگــری و همچنیــن اســتفاده از قالــب
بــا شــرایط بهتــر ( ،)Tapperمیــزان لــوزی شــدن در شــمش
بیلــت کاهــش مییابــد (شــکل شــماره .)6

شکل شماره  :6تأثیر سرعت ریختهگری و تغییر شیب قالب در میزان
لوزی شدن بیلت تولیدی در یک سیستم  4خط
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اســتراتژی شــرکتهای مختلــف بــرای غلبــه بــا
ایــن نــوع عیــب متفــاوت بــوده ولــی بهطورکلــی
راهحلهایــی جهــت کنتــرل آن بــه شــرح زیــر ارائــه
شــده اســت:
کنتــرل همراســتایی خطــوط ریختهگــری و تــراز
مجــدد آن
بازرســی و کنتــرل قالــب :تغییــر شــیب قالــب در
قالبهــای فرســوده اثــر قابلتوجهــی در لــوزی شــدن
دارد و ایــن در حالــی اســت کــه بــا جایگزینــی قالــب
نــو میــزان لــوزی شــدن کاهــش مییابــد.
کنترل مداوم کیفیت آب خنک کاری
افزایش سرعت آب خنک کاری
سرویسکاری فوت رو لها و انطباق آنها با قالب
کنتــرل دقیــق فاصلــه واتــر جاکــت و تیــوب در وجــوه
مجــاور و روبرو
کنترل نازل تاندیش و همراستایی آن با قالب
کنتــرل تمیــز بــودن ناز لهــا و عــدم وجــود انســداد
در مســیر پاشــش آب
بررســی و کنتــرل صحــت عملکــرد کل ابــزار دقیــق و
گیجهــای فشــار سیســتم روانــکاری
کنترل سرعت ریختهگری
کنترل دمای ریختهگری
استفاده از همزنهای مغناطیسی ()MEMS
کاهش مقدار گوگرد در ترکیب شیمیایی
کنتــرل  Superheatدر تاندیــش بیــن  25تــا 30
درجــه ســانتیگراد
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ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ:
ﺟﻬﺖ رزرو ﻏﺬا از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺳــﯿﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب

ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ آدرس
ﺧﻮد ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه
ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮﻣﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
ﻃﺮﯾﻖ
)ﮐﺮوم،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
ﻣﺮورﮔﺮ
آدرس ﺑﺎر
 food.sksco.irرا در
آدرس
ﺟﻬﺖ رزرو ﻏﺬا ازﮐﯿﺶ

ﮐﻨﯿﺪ.
در وارد
 food.sksco.irراو (..
ﺑﺎر ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد )ﮐﺮوم� ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و  (...وارد ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس
food.sksco.ir

٢

١
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اول ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ� ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی )ﮐﺪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ( و رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر )ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ( ﺧﻮد را
وارد ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
روی دﮐﻤﻪ ورود ﺑﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٣
ﺟﻬﺖ رزرو ﻏﺬا از ﻣﻨﻮی ﮐﻨﺎری ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
رزرو ﻏﺬا ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و رﺳﺘﻮران ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻏﺬا� ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ� ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﻧﻮع
ﺳﺮوﯾﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی ﭼﮏ
ﺑﺎﮐﺲ رزرو

ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در آﺧﺮ ﺑﺮ

روی دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

۴
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ رزروﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﻮی »ﻟﯿﺴﺖ
ﻏﺬاﻫﺎی رزرو ﺷﺪه« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را
رزرو ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ
1

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ� ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪﮐﻠﯿﻪﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ
را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

روزﻫﺎی رزرو ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ در ﻣﺮﺧﺼﯽ� ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف و
وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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امنیت

سایبری

چیست؟

معنی امنیت سایبری برابراست با ((برنامه ریزی و اقدام برای
حفاظت سیستمها ،شبکهها ،دیتابیسها و برنامهها از
حمالت دیجیتال و سازماندهی یک استراتژی دفاعی علیه
مجرمان اینترنتی و اقدامات مخرب آنها))
این حمالت سایبری معموالً به منظور دستیابی ،تغییر و از
بین بردن اطالعات حساس ،اخاذی و دزدی پول از کاربران
یا متوقف کردن فرآیندهای معمول کاری است .یک رویکرد
امنیت سایبری موفق ،دارای چندین الیه حفاظت در سراسر
کامپیوترها ،شبکهها ،برنامهها یا دیتابیسهایی است که
شخص قصد دارد از آنها حفاظت کند.
در یک سازمان ،افراد ،فرآیندها و تکنولوژی باید همگی یکدیگر
را کامل کنند تا یک دفاع موثر از حمالت سایبری را به وجود
آورند .حفظ امنیت سایبری یکی از چالشهای مهم دنیای
مدرن به شمار میرود ،چرا که تعداد وسایل الکترونیکی از
تعداد افراد بیشتر است و حمالت سایبری روز به روز خالقانه
تر میشوند .امروزه شکل گسترده و کالن این حمالت را در
سطح کشورها جنگ سایبری میگویند و تمام کشورها در
تالش هستند که در جنگ اطالعات ضربههای بیشتری به
طرف مقابل وارد کرده و بطورکامل از منابع اطالعاتی خود
دفاع کند.
چرا امنیت سایبری مهم است؟
امنیت سایبری یک مساله بسیار مهم است ،زیرا به حفاظت
داراییهای اطالعاتی سازمان از حمالت دیجیتال کمک
میکند .اطالعاتی که اگر دیگران به آنها دست پیدا کنند ،به
سازمان یا افراد آسیب میرسد.
امروزه اطالعات پزشکی ،دولتی ،شغلی و سوابق مالی همه
افراد نگهداری میشود .حمالت سایبری ممکن است منجر به
سرقت اطالعات ،حذف اطالعات ،کالهبرداری و لطمه خوردن
به اعتبار افراد و سازمان شوند.
سرقت داده :بسیاری از دادهها محرمانه بوده و دارای ارزش
رقابتی هستند .کسی که قصد دزدیدن این اطالعات را دارد،
میتواند از طریق مذاکره و دادن منافعی به دیگران این کار
را انجام دهد.
دستکاری داده :در این راهکار ،دادهها حذف ،اضافه و یا
اصالح و تجدیدنظر میشوند .افرادی که قصد کالهبرداری
دارند ،معموال از این شیوه استفاده میکنند.
مزایای امنیت سایبری:
مزایای اجرای طرحهای امنیت سایبری شامل موارد زیر است:
.1محافظت از کسب و کار در برابر بدافزارها ،باج افزارها،
فیشینگ و مهندسی اجتماعی
.2محافظت از دادهها و شبکهها
.3جلوگیری از دسترسی کاربران غیرمجاز به داراییهای
دیجیتال
.4محافظت از کاربران و اطالعات شخصی قابل شناسایی
آنها ()PII
.5افزایش اعتماد در سازمان
انواع تهدیدهای امنیت سایبری:
تخلفات سایبری میتواند اشکال مختلفی از جمله موارد زیر را
به خود اختصاص دهد:

 .1بدافزارها )Malware( :نوعی نرم افزار مخرب است که در
آن میتوان از هر فایل یا برنامهای برای آسیب رساندن به
کاربر رایانه مانند کرمها ،ویروسهای رایانه ایTrojan ،ها
و نرم افزارهای جاسوسی ( )Spywareاستفاده کرد.
 .2باج افزارها )Ransomware( :نوعی بدافزار است که
شامل یک مهاجم است که فایلهای سیستم رایانه قربانی
را قفل میکند .این کار معموالً از طریق رمزگذاری صورت
میگیرد و خواستار پرداخت پول برای رمزگشایی و باز
کردن قفل آنها است.
.3مهندسی اجتماعی )Social Engineering( :سوء
استفاده زیرکانه از تمایل طبیعی انسان به اعتماد کردن
است ،که به کمک مجموعهای از تکنیکها ،فرد را به
فاش کردن اطالعات یا انجام کارهایی خاص متقاعد
میکند .مهاجم به جای استفاده از روشهای معمول و
مستقیم نفوذ جمعآوری اطالعات و عبور از  firewallبرای
دسترسی به سیستمهای سازمان و پایگاه دادههای آن،
از مسیر انسانهایی که به این اطالعات دسترسی دارند
و با استفاده از تکنیکهایی برای فریب دادن آنها ،به
جمعآوری اطالعات در راستای دستیابی به خواستههای
خود اقدام میکند.
.4فیشینگ )Phishing( :نوعی کالهبرداری که در آن
ایمیلهای جعلی ارسال میشود که شبیه ایمیل از منابع
معتبر است .با این حال ،هدف از این ایمیلها سرقت
دادههای حساس مانند کارت اعتباری یا اطالعات ورود
به سیستم است.
اما با توجه به ماهیت تهدیدات سایبری مفهوم امنیت
سایبری در سه حوزه گسترش مییابد.
هر یک از این سه حوزه میتواند بخشی از امنیت
سایبری را مخدوش کند:
 .1تروریسم سایبری ،که هدف از آن متوقف کردن جریان
آزاد ارتباطات تکنولوژیک برای زمانی کوتاه ،متوسط یا بلند
است .موفقیت تروریسم سایبری به هر میزانی که باشد
امکان عرضه و ارائه افکار و ایدئولوژیهای تروریستها
را فراهم و عرصه سایبری را به محیط ایدئولوژیک
تروریستها تبدیل میکند.
 .2جنگ سایبری ،که در خالل آن هر دولتی از حداکثر توان
و تکنولوژی سایبری خود استفاده کرده و به قصد تخریب

یا از کار اندازی وارد محیط و سیستم سایبری رقیب
میشود .بیشتر دولتهای کشورهای دنیا ،جنگ سایبری
را پس ازجنگ زمینی ،دریایی ،هوایی ،و فضایی ،به عنوان
دامنه پنجم جنگ به رسمیت میشناسند.
 .3جاسوسی سایبری ،نوعی دیگر از تهدیدات سایبری
به شمار میآید .به طور خالصه جاسوسی سایبری به
معنی کسب اطالعات محرمانه از طریق بکارگیری توان
تکنولوژیکی و بدون اجازه صاحب تاسیسات کامپیوتری
است.
چالشهای امنیت سایبری:
امنیت سایبری به طور مداوم توسط هکرها ،سرقت
دادهها ،حفظ حریم خصوصی ،مدیریت ریسک و
تغییر استراتژیهای امنیت سایبری به چالش کشیده
میشود .در حال حاضر هیچ چیز نشان دهنده کاهش
حمالت سایبری نیست .عالوه بر این ،با افزایش تعداد
نقاط ورودی برای حمالت ،استراتژیهای بیشتری برای
حفظ داراییهای دیجیتال برای محافظت از شبکهها و
دستگاهها مورد نیاز است .یکی از مهمترین عناصر امنیت
سایبری ،ماهیت در حال تغییر خطرات امنیتی است .با
ظهور فنآوریهای جدید و استفاده از فن آوری موجود
به روشهای جدید و متفاوت ،روشهای جدیدی برای
حمالت سایبری به وجود میآید ،که توانایی باالی سازمان
برای آپدیت کردن روشهای محافظت در برابر آنها را
میطلبد .این امر به ویژه برای سازمانهای کوچکتر چالش
برانگیزتر است .امنیت سایبری همچنین باید به آموزش
کاربر نهایی بپردازد ،زیرا ممکن است کارمندان به طور
تصادفی ویروس را در محیط کار روی رایانه ،لپ تاپ یا
تلفن هوشمند خود وارد کنند.
یکی دیگر از چالشهای بزرگ امنیت سایبری کمبود
نیروی انسانی متخصص است .با رشد اطالعات در کسب
و کارها این مساله اهمیت بیشتری پیدا میکند و نیاز
به پرسنل بیشتر در زمینه امنیت سایبری با مهارتهای
الزم برای تجزیه و تحلیل ،مدیریت و پاسخگویی افزایش
مییابد .تخمین زده میشود که به حدود  ۲میلیون نیروی
متخصص دیگر در حوزه امنیت سایبری در سرتاسر جهان
نیاز است و طبق پیش بینیها این رقم تا سال  ،۲۰۲۱به
 3.5میلیون نفر میرسد.
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امام صادق (ع) فرمودند :دانستم که نیکی سامان نمییابد ،مگر با سه کار :شتاب
در انجام دادن آن ،کوچک شمردن آن و پنهان کردن آن.

فناوری اطالعات و ارتباطات

تکنولوژیهای آنالین آموزش مجازی

بیش از یک دهه است که تکنولوژیهای آموزشی با رشد
خیره کنندهای به میدان آمده و راه خود را به سرعت در
صنعت آموزش مجازی طی میکنند؛ در این جا قصد داریم،
تکنولوژی آنالین آموزش مجازی را معرفی کنیم.
واقعیت مجازی یا ( :)VRمهمترین ویژگی که واقعیت
مجازی دارد ،تقویت یادگیری فراگیران است و اینکه باعث
میشود آنها ارتباط بیشتری را با محتوای آموزشی داشته
باشند .با استفاده از این تکنولوژی میتوان فضایی خاص
در درون دنیای مجازی ایجاد نمود ،فضایی واقعی یا خیالی؛
در تجربه واقعیت مجازی ،مخاطب فقط یک تماشاگر محتوا
نیست بلکه میتواند با آن ارتباط برقرار نماید.
واقعیت افزوده ( :)ARواقعیت افزوده ،به عنوان تجربه
تعامل با محیط و دنیای واقعی تعریف شده است؛ به
نحوی که اشیائی که در دنیای واقعی میباشند توسط
مفاهیم کامپیوتری که در دنیای مجازی هستند ،مورد
استفاده و تعامل قرار میگیرند .این تکنولوژی تا به حدی
پیشرفت نموده که میتوان اشیاء دنیای واقعی را نیز توسط
سنسورهای کالمی به صورت مجازی استفاده و کنترل نمود.
بکارگیری محتوای تصویری در واقعیت افزوده ،توجه فراگیران
را به خود جلب نموده و باعث تعامل و ارتباط بیشتر آنها
با محتوایی تصویری و قابل مشاهده میشود .نمونههایی
از اپلیکیشنهایی که فراگیران و مدرسین میتوانند جهت
یادگیری موثر از آن استفاده نمایند شامل Anatomy 4D , :
 Elements 4D , Augمیباشند.
هوش مصنوعی ( :)AIدر سبک یادگیری به صورت شخصی،

هوش مصنوعی یا  AIبه نحوی به شما کمک میکند که
موارد آموزشی و یادگیری بر اساس شناسه کاربری ،عالقه
و مسیر یادگیری که شما انتخاب نموده اید به دست
شما میرسد .هوش مصنوعی ،سبک یادگیری قدیمی در
کالسهای حضوری را با رویکرد شخصی سازی یادگیری و
فراگیر محور ،جایگزین نموده است .همچنین امکان مانیتور
و بررسی عملکرد کلی فراگیر با شناسایی نقاط قوت و ضعف
او نیز فراهم شده است .توانایی رتبه بندی فراگیران بر اساس
عملکردشان و ارائه پیشنهادات آنالین جهت توسعه کلی
یادگیریشان از دیگر مزایای این تکنولوژی میباشد .هوش
مصنوعی ،با توجه به قابلیتهای کلیدی مانند :رهگیری،
گزارش دهی و مانیتورینگ عملکرد فراگیران ،بسیار در فرآیند
یادگیری اهمیت دارد.
اینترنت اشیاء ( :)IOTبه زبان ساده ،اینترنت اشیاء ،اتصال
همه اشیاء قابل مشاهده و لمس در دنیای واقعی به
اینترنت را گویند؛ این اشیاء میتواند شامل :المپ ،ماشین
و هر شیء فیزیکی که اطراف ما وجود دارد باشد .اینترنت
اشیاء در ساخت شبکه جهانی در میان مدرسین و فراگیران
کمک شایانی میکند.
سیستم مدیریت یادگیری ( :)LMSسیستم مدیریت
یادگیری ،نرم افزاری است که وظیفه آن در اختیار گذاشتن
دورهها به فراگیران بر طبق برنامه آموزشی میباشد .این
نرمافزار به مدیریت بهینه دورههای آموزشی که به صورت
آنالین برگزار میشوند بسیار کمک میکند .همچنین نیاز به
کنترل و مدیریت اطالعات ،حفظ حریم خصوصی و امنیت

اطالعات فراگیران بسیار مهم و ضروری میباشد .با استفاده
از این سیستم شما قادر به ایجاد ،تغییر و واگذاری دورههای
مورد نیاز به هر فراگیر میباشد.
محاسبات ابری ( :)Cloud Computingمحاسبات ابری به
زبان ساده به مجموعهای از منابع کامپیوتری در مکانهای
مختلف در دنیا گویند که از طریق شبکه و اینترنت به یکدیگر
متصل و ارتباط دارند .این منابع کامپیوتری میتوانند شامل
 :سرورها ،مسیر یاب و وسایل ذخیره سازی اطالعات باشند.
در این تکنولوژی و سبک جدید ،سیستمها میتوانند از از
هر نقطهای از جهان به اشتراک گذاشته شده و در دسترس
باشند .محاسبات ابری ،دسترسی به دادههای پایهای را به
هر کسی که از ابزارهای اطالعات در محیط کار استفاده
مینماید ،تضمین میکند.
آزمایشگاههای مجازی و از راه دور (:)Virtual Labs
آزمایشگاههای مجازی ،اپلیکیشنهای تحت وب هستند که
عملکرد آزمایشگاههای واقعی را شبیه سازی میکنند .آنها از
هر مکانی بدون نیاز به حضور فیزیکی در دسترس بوده و
فراگیران قادر خواهند بود که قبل از استفاده از ابزارهای
واقعی ،تمرینهای خود را به صورت امن در محیط مجازی
انجام دهند.
آموزش انالین متعامل مبتنی بر ویدئو :محبوبیت
آموزشهای ویدئویی در یوتیوب و دیگر سایتهای
ویدئویی آنالین همچنان رشد میکند .ویدیوهای تعاملی
میتوانند سناریوهای شاخهای نیز داشته باشند .مهمترین
مزیت این روش این است که مخاطبان را بیشتر درگیر
میکند .همان گونه که همه میدانیم تصویر ،چندین بار
گویاتر از متن است.

معرفی ابزارهای اسکن
آنالین وبسایت

امروزه با افزایش بدافزارها و ویروسهای کامپیوتری هیچ
سیستمی نمیتواند امنیت کامل را داشته باشد .حتی
سرورهایی که ما برای میزبانی وب سایت خود از آنها
استفاده میکنیم هم در امان نیستند .افرادی که مدیر یک
وبسایت هستند ،ممکن است در سرچ کنسول گوگل
خود با خطای  Security issuesمواجه شوند که نشان
از ویروسی بودن وب سایت یا محتوای آن میباشد .در
این مقاله با نحوه اسکن آنالین وب سایت با ابزاریهای
حرفهای برای حذف ویروسها و محتوای آلوده وب سایت
آشنا خواهید شد.
از کجا بفهمم وب سایت من مشکل امنیتی دارد؟
در ابتدا شاید الزم باشد که از آلوده بودن وب سایت خود
اطمینال حاصل کنیم .برای این کار سرچ کنسول بهترین
گزینه میباشد و شما با مراجعه به سرچ کنسول وبسایت
خود میتوانید مشکالت امنیتی و سایر مشکالت آن را
ببینید .یک هکر ممکن است از روشهای مختلفی برای
تزریق کد مخرب به وب سایت شما استفاده کند .حتی
ممکن است خود شما نیز به اشتباه یک فایل آلوده را در
وب سایت خود آپلود کنید .در ادامه به چند ابزار آنالین
حرفهای را برای اسکن آنالین وب سایت معرفی خواهیم
کرد .این ابزارها بعد از پیدا کردن و مشخص کردن نوع
ویروس یا محتوای مخرب در وب سایت شما ،به پاکسازی
آن کمک شایانی خواهند کرد.
 SUCURIچیست؟
 https://sitecheck.sucuri.netنیز یکی از بهترین

ارائهدهندگان سرویسهای امنیتی است و اسکن سایتها
را انجام میدهد .این ابزار برای پلتفرمهایی مانند وردپرس،
جومال Magento ،و  ...در دسترس است.
وضعیت لیست سیاه وب سایت در برابرMcAfee،
Google، Yandex، Opera، Norton، Spamhaus، ESET
و ...
Injected SPAM
Defacements
 Site Guardingبه چه مفهومی است؟
ابزار  https://www.siteguarding.com/enنیز وبسایت
شما را اسکن میکند و نتایج زیر را به شما نشان خواهد
داد.
Resolving Ips
فایلهای محلی و خارجی JavaScript
لیستهای سیاه جهانی در برابر PhishLabs، Trustwave،
Avira، Tencent، Rising، Netcraft، BitDefender
لیستهای سیاه اسپم در برابر RSBL، SORBS، BSB،
KISA
برای اجرای اسکن نیازی به پرداخت هزینه ندارید و کامال
رایگان است.
 Astra Securityچه میکند؟
 https://securityscan.getastra.comاسکن بدافزار را

هم به صورت رایگان و هم پولی انجام میدهد .نسخه
رایگان آن کد منبع سایت شما را اسکن میکند و لینکهای
مخرب ،بدافزارها ،لیست سیاه و غیره را نشانهگذاری
میکند.
اسکنر  Astraوب سایت شما را برای موارد زیر اسکن
میکند.
اسکریپتهای مخرب
اسکریپتهای فیشینگ کارت
اسکریپتهای مخرب در لینکهای خارجی شما
بدون شک هم نسخه پولی و هم نسخه رایگان  Astraبه
خوبی کار میکنند.
 Virus Totalچقدر قابل اعتماد است ؟
 https://www.virustotal.com/guiبه تجزیه و تحلیل
 URLداده شده برای کدهای مشکوک و بدافزار کمک
میکند .این اسکن در برابر بیش از  60دیتابیس قابل
اعتماد انجام میشود.
نه تنها وب سایت بلکه میتوانید فایلهای محلی خود را
نیز اسکن کنید.
با  SiteGuardآشنا شویم
 https://www.siteguarding.com/enیک ابزار رایگان
است که برای بررسی بدافزارهای احتمالی وب سایت شما
را اسکن میکند.
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امام رضا (ع) فرمودند :هر كس اندوه و مشكلى را از مؤمنى برطرف نمايد ،خداوند
در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.
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فناوری اطالعات و ارتباطات

معرفی زبان برنامهنویسی Scratch
تا حاال به خودتون گفتین که ای کاش خودم میتونستم
یک بازی کامپیوتری درست کنم مثل پرندگان خشمگین
و یا اینکه یک انیمیشن مثل ِش ِرک درست کنم! هیچ با
خودتون فکر کردید که اگه بهجای شخصیتهای بازیهای
کامپیوتری عکس خودتون رو قرار بدید چهقدر جالب
میشه! در یک دانشگاه خیلی معروف توی آمریکا دانشگاه
( )MITیک زبان برنامهنویسی مخصوص کودکان  8تا 16
ساله اختراع کردن که با اون میشه بازی ،انیمیشن و خیلی
چیزهای دیگه درست کرد .اسم این زبان برنامهنویسی که با
اون میشه این همه کار جالب انجام داد ( Scratchاسکرچ)
هست؛ یادگیری این زبان برنامهنویسی خیلی راحته و بدون
نیاز به هیچچیز خاصی ،میتونید اونرو یاد بگیرید .شما
میتوانید به وسیله ی این زبان بسیار ساده الگوریتمها را به
خوبی فرا گرفته و انیمیشن ،بازی و کارتونهای زیبا بسازید.
در این محیط میتوانید از اشکال پیش فرض موجود در
اسکرچ استفاده کرده ،آنرا حرکت داده و به آن صدا اضافه
کنید .استفاده از اشکال و پس زمینههای زیبا و امکان تغییر
رنگ آنها یکی از قابلیتهای جذاب اسکرچ است.
ن برنامهنویسی اسکرچ
خالق زبا 

کسیکه این زبان مخصوص کودکان رو اختراع کرده ،اسمش
میشل رسنیک هست که یک دانشمند کامپیوتره ؛ آقای
میشل رسنیک در  ۲۲ژوئن سال  ۱۹۵۶میالدی در کشور
آمریکا بهدنیا آمده و االن هم در دانشگاه  MITآمریکا بهعنوان
محقق ،استاد و مخترع مشغول به کاره .این آقا بههمراه
تیمش یک زبان برنامهنویسی به اسم ( Scratchاسکرچ)
اختراع کرده که بچهها میتونن از اون استفاده کرده و

کدنویسی رو یاد بگیرن؛ آقای رسنیک عاشق بچههاست و
دوست داره تا بچهها خیلی راحت بتونن وارد دنیای فناوری
بشن .آقای رسنیک یه جمله خیلی عجیب داره که میگه
اگه کسی در عصر حاضر برنامهنویسی بلد نباشه ،بیسواده!
مطمئنا شما که دوست ندارید بیسواد باشید!
شروع کار با زبان برنامه نویسی اسکرچ یا :Scratch
برای دانلود زبان برنامه نویسی اسکرچ میتوانید از لینک زیر
استفاده نمایید:
http://scratch.mit.edu/download
نحوه نصب اسکرچ هم مانند کار با آن بسیار ساده است
و نیاز به آموزش ندارد و پس از نصب آیکون آن بر روی
دسکتاپ ظاهر میشود .شکل زیر نمای اولیه و اصلی
اسکرچ پس از نصب است.

در اسکرچ هر موردی که به صفحه افزوده میشود ،به طور
پیش فرض اسپریت نام دارد و شما امکان تغییر این نام
را دارید.
همچنین میتوانید از اسپریتهای آماده اسکرچ استفاده
نمایید و یا شکل دلخواه خود را آپلود کنید .برای این کار
میتوانید از گزینه  Choose a spritدر سمت راست و پایین
صفحه جایی که اشاره گر قرار دارد استفاده نمایید.
هر صفحه در زبان برنامه نویسی اسکرچ stage ،نام دارد.
شما میتوانید از backdropها یا پس زمینههای مختلف
و جذابی که در اسکرچ وجود دارد استفاده و یا پس
زمینه دلخواه خود را طراحی و آپلود نمایید .برای این کار
میتوانید از گزینه  Choose a Backdropموجود در سمت
راست و پایین صفحه در کنار گزینه تغییرات اسپریتها
استفاده نمایید.

این برنامه از سه بخش اصلی  Code ،Costumesو
 Soundsتشکیل شده است.
 :Codeاین قسمت مجموعهای از دستورات برنامه نویسی
تعریف شده است که به چندین قطعه دسته بندی شده و
امکان ایجاد حرکت ،اعمال تغییرات ظاهری ،افزودن صدا،
رویدادها و  ...را برای کاربر فراهم میآورد.
 :Costumesاز این قسمت میتوانید برای سفارشی
کردن اشکال خود استفاده نمایید .با انتخاب هر یک از
اسپریتها امکان ایجاد تغییرات برای شما فراهم میشود.
تغییراتی از قبیل تغییر رنگ ،افزودن متن ،اشکال هندسی
و ...
 :Soundsبا توجه به اینکه برای هر شکل در اسکرچ
صداهای خاصی در نظر گرفته شده است شما میتوانید
از این قسمت جهت تغییر این صدا یا انجام تغییراتی
نظیر کم و زیاد کردن سرعت پخش صدا ،برش صدا و ...
استفاده نمایید.

برای آموزش بیشتر شما میتوانید به آدرس زیر مراجعه
فرمایید.
http://mimtech.ir/mag/scratch-programming
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 36ﺷـﺮﮐﺖ ﻓــــﻮﻻد ﮐــــﺎوه ﺟﻨــﻮب ﮐﯿـﺶ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺮﺮ ﭘﺎﯾﻪ

ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ از اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ارﺗﻘﺎی
روزاﻓﺰون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص و

ارتباطات
فناوری اطالعات
ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼع از آﺧﺮﻦﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﺑﺎ وﺗﻮﺟﻪ

ﺮﺮوژهای ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﺗﻬﯿﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﺮﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ« ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻫـﻦ اﺳﻔﻨﺠـﯽ

1

اراﺋﻪ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ و
ﺗﻌﺮﯾﻒﭘـﺮوژه

2

91%
واﺣﺪ

ﺗﻦ

ﻫﺪف

ﻋﻤﻠﮑﺮد

1.754.373

اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1398

1.603.974

3
ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻮﻻدﺳـﺎزی

ﺧـﺮداد 1398
ارﺳﺎل ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ

ﻗـﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ
واﺣﺪ

ﺗﻦ

ﺑﻪﺷـﺮﮐﺖﻣﻬﻨـﺪﺳــﯽاﯾﺮﯾﺴــﺎ
4

ﻣﻬـﺮ 1398

اﯾﺮﯾﺴﺎ

77%
ﻫﺪف

ﻋﻤﻠﮑﺮد

1.701.370

1.304.281

5

ﺑﻬﻤـﻦ 1398

ﻓﺮوش ﺷﻤﺶ ﺑﯿﻠﺖ داﺧﻠﯽ )ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺷﺪه(

اﺗﻤﺎم ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿـﻪ ﭘـﺮوژه EPM

ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ اﯾﺮﯾﺴـﺎ

واﺣﺪ

ﺗﻦ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

396.986

500.785

ﺧـﺮداد 1397
ﻓﺮوش ﺷﻤﺶ ﺑﯿﻠﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ )ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺷﺪه(

اﺳﺘﻘـﺮار در دﻓﺎﺗـﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷـﺪ

واﺣﺪ

ﺗﻦ

ﻫﺪف

926.301

ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ دوم 1399

ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓـﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب

8

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398
9

82%
ﻋﻤﻠﮑﺮد

ارﺳﺎل ﻧﺴﺨـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮﯾﺴﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓـﻮﻻد ﮐـﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ

756.953

اﯾﺮﯾﺴﺎ

اﺳﻔﻨـﺪ 1398
7

راه اﻧـﺪازی اوﻟﯿـﻪ ﻣـﺎژول  EPMو

ﻋﻘﺪ ﻗـﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ

6

126%
ﻫﺪف

ارﺳـﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪی ﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ از

ﺷﺮﮐﺖ ﻓـﻮﻻد ﮐـﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ

رﻓـــﻊ ﻣﻐﺎﯾـﺮتﻫﺎ و ﺗﮑﻤـﯿـــﻞ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻧﯿـﺎز ﺳﺎزﻣـﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوژه  EPMو ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ

ﺗﻌﺮﯾﻒ EMP
 EMPﯾــﺎ ﺳﯿـﺴﺘــــﻢ ﻣـﺎﻧﯿﺘـﻮرﯾــﻨﮓ ﺷــﺎﺧـﺺ ﻋﻤـﻠﮑــﺮدی ﺳــﺎزﻣـــﺎن

اﻦﻦ ﺮﺮوژه در دو ﻓﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎز اول آن ﺗﻬﯿﻪ زﺮﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ

)(Enterprise Performance-indicators Managementﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﺎﺎز ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺎﻊﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،

ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﺶ،
آن ﺷﺎﺧﺺ ﺮﺮای ﻣﺪﺮﺮﯾﺖ ارﺷﺪ و راﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺮﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
EMP

ﻗﺒﻮل ﺮﺮای ﻣﺪﺮﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﺮﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﺎز دوم آن ﺗﻬﯿﻪ

ﻓﺮوش ،ﺧﺮﯾﺪ و  ...ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺮﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺮﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

1

اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﻠﯿـﻪ ﺷﺎﺧـﺺ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿــﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾـﮏ ﺳﺎزﻣـــﺎن

2

اﻣﮑــﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻣﻼ ًﺑﺼــﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣــﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤـﻮدار ﻫﺎ ،داﺷﺒﻮردﻫﺎ و ﮔﺰارﺷـﺎت ﺗﺤﻠﯿــﻠﯽ

3

اﻣﮑــﺎن ﺑﺮﻗــﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧـﺺ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺳﺘﺎﻧــﺪارد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

4

اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل و ﻣﺎه

5

اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن
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امام سجاد (ع) فرمود :مؤمن سکوت مى کند تا سالم ماند و سخن مىگوید
تا سود برد.

تضمین و تعالی

 BPMNاستانداردی برای
مدلسازی فرایندهای
کسبوکار

تاریخچه زبان مدلسازی BPMN
مفهوم  BPMNابتدا توسط بنیاد مدیریت فرآیند کسبوکار ( )BPMIارائه شد .این بنیاد ابتدا
نسخه  1.0را در سال  2004منتشر کرد .در سال  2005بنیاد مدیریت فرآیندهای کسب و کار با
 Object Management Groupادغام شدOMG.در سال  2010نسخه دوم زبان مدلسازیBPMN
را منتشر کرد .پس از انتشار آخرین نسخه  BPMNیعنی نسخه  BPMN ،2.0.2به سرعت به یک
استاندارد شناخته شده برای مدلسازی در مدیریت فرآیندهای کسب و کار تبدیل شد.
 BPMNچیست؟
 BPMNمخفف عبارت  Business Process Model & Notationاست که به مجموعهای از عالئم،
نشانهها و شیوههای استاندارد برای مدلسازی فرایندهای کسبوکار اطالق میشود .فرایندهای
مدلسازی شده توسط زبان  BPMNاز طریق ابزارهایی مانند  BPMSبرای تحلیل ،شبیهسازی ،اجرا
و بکار میرود.
به عبارت سادهتر ،زبان  BPMNکه اولین گام در راهبرد ( BPMمدیریت فرایندهای کسبوکار)
به شمار میآید ،میتواند بهوسیله تبدیل پیچیدهترین فرایندها به نمودار و َاشکال قابلفهم،
باعث ایجاد یک فهم مشترک و عمومی در ساختار سازمانی شود.
 BPMNاین امکان را برای مشاغل فراهم میکند تا روشهای کسبوکار داخلی خود را بهصورت
گرافیکی درک کنند و به سازمانها امکان مرتبط کردن این رویهها به روشی استاندارد را میدهد.
اهداف مدلسازی فرایندهای کسبوکار
ی است که به راحتی برای تمام افرادی که در
زبان  BPMNشامل مجموعهای از اشکال گرافیک 
بوکار سازمان هستند ،قابل فهم است .به طور کلی زبان مدلسازی  ،BPMNزبانی واحد میان
کس 
همه سطوح دخیل در مدیریت فرآیند کسب و کار و متخصصان را بوجود میآورد .این زبان
مشترک ،روند مدیریت فرآیند را در سازمان ،تسهیل میکند.
تصور کنید اگر این ابزار برای درک مشترک وجود نداشته باشد اختالف آن فرایند که انتظار
میرود با آن فرآیندی که در نهایت در سازمان جاری میشود بسیار قابل توجه خواهد بود.
مستندسازی اولین گام ایجاد
سازمانفرآیندمحور
مستندسازی فرآیندهای سازمانی،
سطح اول بلوغ فرآیندی یک سازمان
و گام نخست در ایجاد سازمانی فرآیند
محور است .مدلسازی فرآیندهای
کسب و کار هم بخش جداییناپذیر
مستندسازی فرآیند در سازمان
است .از طریق مدلسازی فرآیندها
سازمان به آگاهی از فرآیندهای خود
میرسد و مشخص میکند که چه
فرآیندهایی در سازمان در حال اجرا هستند .کسب این آگاهی برای حرکت در جهت سطوح
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باالتر بلوغسازمانی ضروری است.
مدلسازی کسبوکار ضمن مستندسازی عملیات جاری سازمان ،دید بهتر و کاملتری نسبت
به فرآیندهای سازمان ارائه میکند .مدیریت فرآیندهای کسبوکار مستلزم توصیف دقیق
فرآیندهاست و مدلسازی این توصیف را در اختیار سازمان قرار میدهد.
مدلسازی فرآیند باعث ایجاد شفافیت و رفع ابهام در عملکرد سازمان میشود .با توجه به
قابلیت مدلسازی از سطح کالس سازمان تا سطح عملیاتی که قابلیت مکانیزاسیون دارند،
سازمانها میتوانند شفافیت مورد نیاز در فرآیندها را سطوح مختلف بدست آورند.
شناسایی و اصالح فرایندهای ناکارآمد
هنگامیکه فرایندهای یک سازمان مدلسازی شوند و مسئولیت هر قسمت از فرایند مشخص
شود ،با بررسی عملکرد فرایندها از طریق مدلسازی و مستندات میتوان گلوگاههای یک فرایند
را مشخص و فرایندهای ناکارآمد را اصالح کرد.
تحلیل چگونگی انجام کار در سازمان که میتواند به حذف یا بهبود برخی فرایندها ،شناسایی
فرایندهای زمانبر ،بهبود مسیر جریان داده و یا شکستن برخی فرایندها به فرایندهای کوچکتر،
منجر شود .مدلسازی فرایندهای کسبوکار با استفاده از زبان  BPMNبه کارکنان سازمان این
امکان را میدهد تا وظایف محوله در هر فرایند را با بهر هوری مطلوبتری انجام دهند.
مزایای کاربرد  BPMNبهعنوان زبان مدلسازی:
 -1زبان مشترک جهانی :محدوده جغرافیایی نداشته و تمام افراد در سراسر دنیا میتوانند
فرایندهای ترسیم شده با آن را مطالعه و پاسخهای مناسبی برای سؤاالت خود دریافت کنند.
 -2زبان مشترک سازمانی :تمام فرایندها و تحلیلگران فرایند ،چه درون و چه بیرون سازمان از
طریق آن میتوانند باهم گفتگو کنند.
 -3استانداردترین زبان :بهترین و فراگیرترین زبان برای مدلسازی فرایندها است.
 -4قابلیت فهم :توانایی باالیی برای بازگوکردن قوانین کسبوکار و حالت رخدادهای سازمانی
دارد.
 -5مخاطبان زبان :برخالف زبانهای برنامهنویسی که فقط مهندسان نرمافزار متوجه آن میشوند،
 BPMNبرای مخاطبان سازمانی قابلیت فهم است.
 -6محاسبه ریسک :سازمان با دیدی باز میتواند ریسکهای بالقوه در انجام یک فرایند جدید
یا پروژه را بررسی نماید.
 -7خرید نرمافزار :سازمانها درباره میزان تأثیرگذاری اجرای فرایندها توسط  BPMSآگاهی
مییابند.
شکلهای اساسی BPMN
یکی از عناصر کلیدی  BPMNانتخاب اشکال و نمادهای مورداستفاده برای عناصر گرافیکی
مشخص شده در  BPMNاست .هدف این است که یک زبان بصری استاندارد ایجاد کنیم که
همه مدلسازان فرایند بتوانند آن را بشناسند و درک کنند.
فعالیت :فعالیت ،کاری است که در یک فرایند کسبوکار انجام میگیرد.
رویداد :رویداد ،چیزی است که در طول یک فرایند اتفاق میافتد.
دروازه :دروازه ،برای کنترل انشعابها و به نقطه مشترک رسیدن جریانهای متوالی در یک
فرایند مورداستفاده قرار میگیرد.
دو عنصر جریان اساسی در  BPMوجود دارد:
جریان توالی :که برای نشاندادن ترتیب انجام گرفتن فعالیتها در یک فرایند مورداستفاده
قرار میگیرد.
جریان پیام :که برای نشاندادن جریان پیامها مابین دو شرکتکننده در فرایند مورداستفاده
قرار میگیرد.
این عناصر به هم لینک شده ،با نشانگرها ،صفات و خصوصیات غنی میشوند و برای ایجاد
نمودارهای فرایند ،همکاری و کورئوگرافی مورداستفاده قرار میگیرند و فرایندهای کسبوکار را
برای سازمانها در هر اندازه و دامنهای که باشند قابلدسترسی و معنادار مینمایند.
انتظاراتی که پس از مدلسازی فرایندها توسط این زبان ،میرود عبارتاند از:
 .1در سازمان چه فرایندهایی در حال اجرا است.
 .2وزن هر فرایند و میزان اهمیت آن چه میزان است.
 .3تفکیک فرایندها بر اساس کاربردهای آن (اداری ،بازرگانی و  )...مشخص باشد.
 .4هر فرایند از کجا شروع شده و به کجا ختم میشود.
 .5نحوه ارتباط یکپارچه فرایندها با یکدیگر چگونه است.
 .6مشخص شود هر فرایند با محیط پیرامونی خود (سایر نرمافزار ،پایگاههای داده و  )...چگونه
ارتباط دارد برقرار میکند.
 .7مشخص شود در سازمان هر فرد چهکارهایی انجام میدهد.
 .8قواعد کسبوکار اعمال شده در هر فرایند چیست.
در پایان باید خاطرنشان کرد BPMN ،باتوجهبه فراگیری و سهولت در یادگیری توانسته است،
سازمانها را از مرحله  BPMبه مرحله سیستماتیک شدن مدیریت فرایندهای کسبوکار ()BPMS
راهنمایی کند.

بـهـار
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امام سجاد (ع) فرمودند :بهترین شروع کارها صداقت و راستگویى و بهترین پایان
آنها وفا است.

گزارش تصویری

مانور اتش نشانی  23 -آذر 99

برپایی غرفه محصوالت فرهنگی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی  13 -دی ماه 99

بازدید مهندس نظامآبادی  3 -دی ماه 99

بازدید مهندس اتابک معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان  17 -دی ماه 99

مانور آتش نشانی  27 -دی ماه 99

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه مبارک فجر  12 -بهمن 99

مراسم تجلیل از بانوان شاغل در شرکت به مناسبت روز زن  15 -بهمن ماه 99

مراسم گرامیداشت میالد حضرت فاطمه (س) و روز زن  15 -بهمن 99

بـهـار
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امام علی (ع) فرمودند :بخشندگی مرد او را محبوب دشمنانش میکند و بخلش
او را نزد فرزندانش هم منفور میسازد.
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گزارش تصویری

جلسه کارکنان حراست با مدیران شرکت  21 -بهمن 99

جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  27 -بهمن 99

سـال پـنـجـم

جلسه بررسی آمادگی جهت انجام ممیزی سیستمهای مدیریت یکپارچه  27 -بهمن ماه 99

جلسه هفتگی بررسی عملکرد پروژه  29 - ASPبهمن 99

تعمیرات سالیانه مدول  Bآهنسازی  -بهمن ماه 99

تعمیرات سالیانه مدول  Bآهنسازی  -بهمن ماه 99

تعمیرات سالیانه مدول  Bآهنسازی  -بهمن ماه 99

تعمیرات سالیانه مدول  Bآهنسازی  -بهمن ماه 99

بـهـار
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺠﺎزی
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی
www.�xhibition.sksco.ir
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺧﻮد از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ

ﺑﺮق

ﻧﺴﻮز

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان .ﺷﻬﺮک ﻏﺮب� ﻓﺎز  �۴ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻼﻣﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ و زراﻓﺸﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ  �۷ﭘﻼک ۱
ﺗﻠﻔﻦ - ۰۲۱-۸۸۳۷۱۶۲۱ - ۰۲۱-۸۸۳۷۱۱۴۶ :ﻓﮑﺲ - ۰۲۱-۸۸۵۷۰۷۴۹ :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ۱۴۶۷۸۸۳۷۴۱ :
ﮐـﺎرﺧــﺎﻧـﻪ .ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس� ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۳ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ� ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺗﻠﻔﻦ - ۰۷۶-۳۱۹۱۰۰۰۰ - ۰۷۶-۳۳۵۳۰۲۸۰ :ﻓﮑﺲ - ۰۷۶-۳۳۵۳۰۳۳۸ :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ۷۹۱۷۱۷۵۸۷۶ :
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