
ســال رونــق تولیــد)1398( بــرای شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش، ســالی سرشــار از موفقیــت هــای گوناگــون در حــوزه هــای 
مختلــف بــود کــه حاصــل اعتمــاد بــه جوانــان ایرانــی در خلــق یــک شــرکت منحصربفــرد و مثــال زدنــی در صنعــت فوالد اســت. 
SKS در ایــن ســال بــه عنــوان پنجــاه و ششــمین شــرکت برتــر کشــور و در فهرســت شــرکت هــای پیشــرو ایــران طبــق ارزیابــی
ــی، موفقیــت هــای خــود را تــداوم  ــده ســرآمد اســتانی و مل ــده و صادرکنن ــاره در جایــگاه تولیدکنن IMI100 معرفــی شــد و دوب
بخشــید. ثبــت رکــورد در تولیــد و جهــش چشــمگیر در فــروش و صادرات، کســب عنــوان شــرکت ارزش آفرین کشــور در دومین 
جشــنواره ملــی حاتــم و کســب گواهــی ســه ســتاره تعالــی ســازمانی ایــران، گــواه بلــوغ همــه جانبــه ایــن شــرکت جــوان و 
پویاســت. در ســال 1399 نیــز کــه بــا عنــوان ســال »جهــش تولیــد« نامگــذاری شــده، پیشــرفت ســریع پروژه هــا و به ســرانجام 
رســیدن طــرح هــای توســعه ای، نویدبخــش رســیدن ظرفیــت تولیــد شــرکت بــه 2میلیــون و 400هــزار تن شــمش فوالد اســت. 

در مسیر جهش تولید؛2,400,000تن

با بهره برداری از فاز 2 فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
و تکمیل ظرفیت تولید کارخانجات فوالدسازی صورت خواهد گرفت: 
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مهندس اتابک، مدیر عامل هلدینگ کاوه پارس اعالم کرد؛

فاز دوم فوالدسازی 
در یک قدمی بهره برداری

فوالد کاوه جنوب کیش باز هم رکورد زد

مهندس شریفی، رییس هیات مدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش خبر داد؛ 

موفقیت در راه اندازی
آزمایشی کوره قوس الکتریکی

210 تنی فوالدسازی

مهندس دهاقین، مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش خبرداد؛

تولید ماهانه شمش
در فروردین 1399 
از ظرفیت اسمی فراتر رفت





1

  بهار   1399  شمـاره پنجم   سـال چهارم 

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

توزیع500 هزار بسته معیشتی توسط بنیاد مستضعفان  ........................      2
2  ...................... فــوالد  تولیــد  ارزش  زنجیــره  بــه  ضــرورت توجــه 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــاز هــم رکــورد زد ...........................   2
ــی در مناطــق محــروم هرمــزگان .....   3  ســاخت ســد ۷۰ میلیــون مترمکعب
اهدای بســته های معیشــتی و نقدی به 80 هزار خانوار ........................   3
لحظه تحویل سال 99 در کنار کارگران فوالد کاوه جنوب کیش .................    3
کمک 14 میلیاردی بنیاد مستضعفان به هرمزگان و بوشهر  ....................   3
موفقیت در راه اندازی آزمایشی کوره قوس الکتریکی 210 تنی فوالد سازی ...      4
پیام تشکر مدیر عامل از همکاران در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی ...     4
توزیع 4300 بسته غذایی میان نیازمندان مناطق محروم هرمزگان .............    4
فوالد کاوه جنوب کیش برگزیده طالیی ملی و استانی بخش فوالد .......   5
کاوه در بین ســه نماد بورســی فوالدی دارای بیشــترین بازدهی ............   5
کمــک 50 میلیــاردی SKS به دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان .............   5 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش در فهرســت 10 شــرکت پیشــرو ایــران .........   6
6   .......... SKS انــدازی ســایت نمایشــگاه مجــازی بومــی ســازی راه 
تولیــد ماهانه شــمش در SKS از ظرفیت اســمی فراتــر رفــت ................    6
فوالد کاوه جنوب کیش پیشرو  در جذب نیروهای متخصص بومی ..........     7
جشن اشتغالزایی کارکنان جدید و بومی فوالد کاوه جنوب کیش ............    7
8  .......................................... ایــران  فــوالد  صنعــت  دورنمــای 
بیم و امید های بازار جهانی فوالد در سال 2020  ...................................      9
تولید فوالد ایران به بیش از 27 میلیون تن رسید  .............................     10
شــب تاریک و بیــم مــوج ...........................................................    11
چگونه فرزند نمازخوان پرورش دهیم؟............................................     11
اینفوگرافیک آمار مقایسه ای عملکرد شرکت ....................................   12
اینفوگرافیک طرح های توســعه ای شــرکت....................................... 13
هــوش مصنوعــی چیســت؟ ....................................................  14
سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار  .............................................   15
قوانین زیست محیطی کشــور .....................................................  16
مدیریــت بیمــاری کووید 19 در شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیــش  ........   17
اعتیــاد چیســت؟  ...................................................................  18
ایمنــی در صنعــت فــوالد  ..........................................................   19
نفــرات برتر ایمنــی ســال 1398 ....................................................  20 
21  ........................................... ریـســـک  مدیریــت  بــه  نگاهــی 
تقویــم ســال 1399  ................................................................  22
مقاالت چاپ شده همکاران در سال 1398  .....................................  24
مبدل های  حـــــرارتی   ..............................................................  27
ــنگ آهن ........................................28 ــه س ــی گندل ــزم فروپاش مکانی
ــعه    ............................ 31 ــق و توس ــی تحقی ــیر تکامل ــر س ــروری ب م
ــال 1398  ................................  32 ــای س ــداد ه ــری روی ــرور تصوی م
ــان ................................. 35 ــدان کارکن ــاز فرزن ــی نم ــابقات نقاش مس
مســابقه عکاســی نــوروزی ......................................................    38   
ــالب ........................................   40 ــه گام دوم انق ــک بیانی اینفوگرافی

گاهنامه داخلی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش   
 بهار 1399 / شماره پنجم/ سال چهارم

صاحب امتیاز: شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
سر دبیر: سعید تقی زاده 

دبیر تحریریه: مهدی ده دار 
صفحه آرایی و گرافیک: آرش اباذرپور 

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

بــا ســپاس از همــکاری آقایــان: مجیــد پیــرو اصفیــاء، مصطفــی معینــی، 
ســعید مدنــی، احمــد اونــق، علــی حبیبــی، مرتضــی مریــدی، حامــد 
ــد  ــی، محم ــم مهران ــتودگان، ابراهی ــعید س ــام، س ــداد بن ــلطانی، مق س
مســلمی زاده، مســلم محمــدی ســلیمانی، تــورج ادهمــی، هدایــت غالمی،  
حســین خیاطــی، ســید حســام الدیــن الری ســیدزاده، ســعید لــک، ســتار 
امــان اهلل، ایــرج محمــدی، بهنــام زنــدی، حمیــد فرهــادی، ســجاد آزرمــی 
فالحتــی، مصطفــی فارســی، آرش ابوالحســنی خواجــه، حمیــد ســعیدی 

ــق، ناصــر ترکــی زاده، محمــد امیــن پوراشــرف و میثــم کلهــری   مطل
نشــانی: بندرعبــاس، کیلومتر 13بزرگراه شــهید رجایی، منطقه ویــژه اقتصادی 

خلیــج فــارس، شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیــش، واحــد روابط عمومی

در ایــن مطالعــه مکانیــزم فروپاشــی گندلــه ســنگ آهــن در شــرایط 
کــوره شــفتی شــبیه ســازی شــده بــا جزئیــات بررســی شــد ...

رئیــس بنیــاد مســتضعفان از توزیــع 500 هــزار بســته حمایتــی ارزاق 
و نقــدی توســط ایــن بنیــاد خبــر داد و گفــت: ایــن بســته ها شــامل 
200 هــزار بســته ارزاق و 300 هــزار کارت هدیــه 200 هــزار تومانی اســت 

کــه جمعــًا ارزشــی بالــغ بــر 100 میلیــارد تومــان دارد...

توزیع 500 هزار بسته معیشتی توسط بنیاد مستضعفان

مراســم بزرگداشــت روز صنعــت و معــدن ســال 98 بــا حضــور  رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی، وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت و وزیــر امور 
خارجــه برگــزار و تندیــس طایــی و گواهینامــه منتخــب بخش صنعت 
فــوالد کشــور توســط وزیــر صمــت بــه مهنــدس دهاقیــن اعطا شــد...

ــه ســنگ آهــن در شــرایط  ــزم فروپاشــی گندل ــه مکانی ــن مطالع در ای
ــات بررســی شــد... ــا جزئی ــوره شــفتی شــبیه ســازی دشــه ب ک

ــته  ــزار و 300 بس ــه 4 ه ــارس از تهی ــگ کاوه پ ــل هلدین ــر عام مدی
غذایــی توســط شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش وابســته بــه بنیــاد 
مســتضعفان خبــر داد کــه در مــاه مبــارک رمضــان میــان نیازمنــدان و 

ســاکنان مناطــق محــروم هرمــزگان توزیــع شــد...

مقاالت همکاران در
 مجامع و رویدادهای علمی

کارکنــان شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
کیــش در ســال 1398 بــا ارائــه 17 
گام  علمــی  رویداد هــای  در  مقالــه 
ــعه  ــق و توس ــتای تحقی ــدی در راس بلن
برداشــتند. از ایــن تعــداد 9 مقالــه 
در  مقالــه  فــوالد، 4  ســمپوزیوم  در 
المللــی  بیــن  کنفرانــس  پنجمیــن 
مهندســی ســاخت و تولیــد، 3 مقالــه در 
اولیــن کنفرانــس ملــی ریختــه گــری مــداوم فــوالد و یــک مقالــه نیــز 
ــه شــده اســت ... ــه صــورت پوســتر و شــفاهی ارائ در iMat 2019 ب

مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش از کارکنــان این شــرکت جهت 
همــکاری و همراهــی آنــان در زمینــه رعایــت مســائل بهداشــتی و 

اجــرای پروتــکل هــای اباغــی کوویــد 19، تقدیــر و تشــکر کــرد...

پیام  مدیرعامل در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی

توزیع 4300 بسته غذایی در مناطق محروم هرمزگان

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از انجــام 
موفقیــت آمیــز راه انــدازی آزمایشــی کــوره قــوس الکتریکی فــاز دوم 

فوالدســازی ایــن شــرکت خبــر داد...

راه اندازی آزمایشی کوره قوس الکتریکی فوالدسازی

 مکانیزم فروپاشی گندله سنگ آهن

ــوالد  ــی ف ــه رکوردزن ــاره ب ــا اش ــارس ب ــگ کاوه پ ــل هلدین مدیرعام
کاوه جنــوب کیــش در تولیــد شــمش فــوالدی طــی فروردیــن مــاه 
امســال، جزئیاتــی از زمــان بهــره بــرداری از فــاز دوم ایــن شــرکت را 

تشــریح کــرد...

فوالد کاوه جنوب کیش باز هم رکورد زد

SKS برگزیده طالیی ملی و استانی بخش فوالد

 فــهــرســـت
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رئیــس بنیــاد مســتضعفان از توزیــع 500 هزار بســته حمایتــی ارزاق و 
نقــدی توســط ایــن بنیــاد در سراســر کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن 
بســته هــای حمایتــی شــامل 200 هــزار بســته ارزاق و 300 هــزار کارت 
هدیــه 200 هــزار تومانــی اســت کــه جمعًا ارزشــی بالــغ بــر 100 میلیارد 

تومــان دارد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان، ســید پرویــز فتــاح 
ــا  ــه ب ــی مومنان ــات و همدل ــش مواس ــد از رزمای ــیه بازدی در حاش
اعــام خبــر تامیــن 500 هــزار بســته غذایــی بــرای نیازمنــدان سراســر 
کشــور توســط بنیــاد مســتضعفان اظهار کــرد: بــه دنبال تاکیــد مقام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر همدلــی و مواســات، بنیــاد مســتضعفان در 
هماهنگــی بــا دولــت و نهادهــای انقابــی، تامیــن 500 هــزار بســته 
غذایــی بــرای نیازمنــدان سراســر کشــور را متقبــل شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه 100 میلیــارد تومــان بــرای تامیــن ایــن بســته هــای غذایــی از 
ســوی بنیــاد مســتضعفان تخصیــص داده شــده اســت، اضافــه کرد: 
ــر اســاس هماهنگــی هــای انجــام شــده، بنیــاد مســتضعفان 200  ب
هــزار بســته غذایــی کــه ارزش هــر بســته بیــش از 200 هــزار تومــان 
اســت را تهیــه کــرده و از ابتــدای اردیبهشــت مــاه 99نیــز توزیــع این 

بســته هــای غذایــی در سراســر کشــور آغــاز شــده اســت. 
فتــاح افــزود: همچنیــن بنیــاد مســتضعفان بــرای 300 هــزار خانــوار 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــزار تومان ــد 200 ه ــز کارت خری ــر نی ــد دیگ نیازمن
ــاس  ــر اس ــی ب ــای غذای ــته ه ــن بس ــاح ای ــه فت ــه گفت ــت. ب اس
هماهنگــی انجــام شــده بــا دســتگاه هــای دیگــر و دولــت، در مناطق 

مختلــف جغرافیایــی کشــور توزیــع مــی شــود و ایــن هماهنگــی هــا 
بــه شــکلی صــورت گرفتــه کــه از مــوازی کاری و تداخــل در کمــک 
رســانی جلوگیــری شــود. رئیس بنیــاد مســتضعفان خاطرنشــان کرد: 
ــداد،  ــه ام ــار کمیت ــت در اختی ــرار اس ــی ق ــای غذای ــته ه ــن بس ای
بهزیســتی، ســپاه پاســداران، بســیج و گــروه هــای جهــادی قــرار گیرد 
تــا در اقصــی نقــاط کشــور توزیــع شــود. وی بــا اشــاره بــه حمایــت 
بنیــاد مســتضعفان از گــروه هــای جهــادی بــرای کمــک بــه نیازمندان 
در ایــن طــرح افــزود: عــاوه بــر ایــن اقدامــات، تصمیــم گرفتــه شــد 
ــزان  ــه می ــاد مســتضعفان ب ــی، بنی ــرای مضاعــف شــدن همدل ــا ب ت
ــه  کمــک مردمــی جمــع آوری شــده توســط گــروه هــای جهــادی، ب
ــاد  ــه بنی ــان اینک ــا بی ــه ب ــاح در ادام ــد. فت ــه کن ــا اضاف ــک ه کم
مســتضعفان از ابتــدای شــیوع کرونــا در کشــور، اقدامــات حمایتــی 
از اقشــار آســیب پذیــر و همچنیــن کمــک بــه سیســتم بهداشــت و 
درمــان کشــور را آغــاز کــرد، گفــت: از ابتــدای شــیوع کرونا در کشــور، 
کمــک هــای حمایتــی و همچنیــن کمــک هــای باعــوض و نقــدی 

بنیــاد مســتضعفان آغــاز شــد. 
رئیــس بنیــاد مســتضعفان خاطرنشــان کــرد: بنیاد مســتضعفان برای 
مقابلــه بــا شــیوع کرونــا و حمایــت از اقشــار آســیب پذیــر سراســر 
ــرای  ــه میــدان آمــده و هیــچ حــدی هــم ب ــا تمــام قــوا ب کشــور، ب
کمــک هــای خــود قائــل نیســت و مــا نــه تنها تــا پایــان کرونــا، بلکه 
در پســا کرونــا و جبــران تبعــات اقتصــادی آن نیــز در کنــار دولــت و 

مــردم خواهیــم مانــد.

ــوالد  ــی ف ــه رکوردزن ــاره ب ــا اش ــارس ب ــگ کاوه پ ــل هلدین مدیرعام
کاوه جنــوب کیــش در تولیــد شــمش فــوالدی طــی فروردیــن مــاه 
امســال، جزئیاتــی از زمــان بهــره بــرداری از فــاز دوم ایــن شــرکت را 

تشــریح کــرد.
ــا  ــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان محمــد اتابــک ب ب
اشــاره بــه رکــورد زنــی دوبــاره تولیــد در فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
اظهــار کــرد: شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش که در ســال گذشــته 
ــد، در  ــاء ده ــود را ارتق ــوالد خ ــد ف ــای تولی ــود رکورده ــته ب توانس
فروردیــن مــاه امســال نیــز توانســت بــا یــک رکــورد جدیــد در تولید 
شــمش فــوالدی، میــزان تولیداتــش را از ظرفیــت اســمی فراتــر ببرد.

مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان 
ادامــه داد: ایــن رکوردزنــی تولیــد در شــرایطی بــود کــه مهندســان و 
کارگــران تاشــگر ایــن شــرکت، بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
در برابــر شــیوع کرونــا، موفــق شــدند طــی فروردیــن مــاه، یکصدهزار 

و ۵1۶ تــن شــمش فــوالدی، تولیــد کننــد.
ــاه امســال،  ــن م ــد در فروردی ــزان تولی ــن می ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
فراتــر از ظرفیــت اســمی ایــن شــرکت بــود افــزود: همچنیــن در 12 

مــاه ســال گذشــته نیــز، یــک میلیــون و 1۵7 هــزار تــن فــوالد در این 
شــرکت تولیــد شــد کــه رکــورد تولیــد ســاالنه فــوالد کاوه جنــوب 

کیــش را 14.7درصــد افزایــش داد.
اتابــک بــا اشــاره بــه طــرح هــای توســعه ای در فــوالد کاوه جنــوب 
ــن  ــاز دوم ای ــرد ف ــای س ــت ه ــر تس ــال حاض ــت: در ح ــش گف کی
شــرکت رو بــه اتمــام اســت و در بهــار امســال بهــره برداری آزمایشــی 

از فــاز دوم انجــام خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی بــا بهــره بــرداری از فــاز دوم، ظرفیــت تولیــد در ایــن 
شــرکت 2 برابــر شــده و بــه 2 میلیــون و 400 هــزار تــن خواهد رســید.

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت هلدینــگ گســترش صنایــع معدنــی 
کاوه پــارس بــر ضــرورت توجــه بــه زنجیــره ارزش تولیــد فــوالد تاکید 
ــد آخــر خــط  ــه منفعــت تولی ــا ب ــن راســتا، تنه ــرد و گفــت: در ای ک
توجــه نشــود، بلکــه بــه مراحــل گام نخســت از جملــه اســتخراج نیــز 
نــگاه ویــژه ای شــود. دکتــر یحیــی آل اســحاق در دهمیــن همایــش و 
نمایشــگاه چشــم انــداز صنعــت فــوالد و ســنگ آهــن ایــران بــه ارائه 
توضیحاتــی درخصــوص جایــگاه داخلــی و جهانــی فــوالد پرداخــت 
ــن  ــر ۵۵میلیون ت ــغ ب ــه شــده، بال ــار ارائ ــه آم ــا توجــه ب و افــزود: ب
ســرمایه گذاری در حوزه هــای مختلــف زنجیــره تولیــد فــوالد از جملــه 
کنســانتره، معــدن، آهــن اســفنجی، گندلــه و دیگــر حوزه هــا صــورت 
گرفتــه اســت ولــی در ایــن میــان بحــث مهــم نبــود تــوازن در زمینــه 
تولیــد و فــروش اســت.  وی ادامــه داد: چنانچــه تمامــی طرح هــای 
ــای  ــا چالش ه ــد ب ــه تولی ــود، در زمین ــی ش ــز عملیات ــعه ای نی توس
روبــه رو هســتیم. ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط کنونــی 
چالش هایــی کــه در زمینــه صــادرات بــه وجــود آمــده موجــب شــده 
در زمینــه فــروش محصــوالت تولیــدی نیــز بــه مشــکل بــر بخوریــم.  
آل اســحاق در ادامــه بــا بیــان ایــن پرســش کــه حــال بایــد چه کــرد و 
راهــکار چیســت، گفــت: در گام نخســت بایــد عنــوان کرد کــه تمامی 
مســائل مربــوط بــه ایــن حــوزه تنهــا توســط فعــاالن ایــن حــوزه حــل 
شــدنی اســت، بــه عبــارت دقیق تــر بایــد یــک همدلــی ایجــاد شــود. 
وی گفــت: بایــد تضــاد منافــع حاکمیتــی، دولــت و بخــش خصوصی 
ــود،  ــی نش ــی یک ــاخص های منفعت ــه ش ــا زمانی ک ــود . ت ــع ش مرتف
سیاســت های اجرایــی یکــی نشــود، عــزم و تصمیم گیــری یکــی 
نشــود، هیــچ مــوردی بــه مرحلــه اجــرا و فعال ســازی تبدیــل نخواهد 
شــد. رئیــس هیــات مدیــره هلدینــگ گســترش صنایع معدنــی کاوه 
پــارس در ادامــه بــا بیــان ایــن پرســش کــه در شــرایط کنونــی کــه 
ــخ داد:  ــرد؟ پاس ــد ک ــه بای ــت، چ ــه اس ــکل مواج ــا مش ــادرات ب ص
یــا بایــد تولیــد کاهــش یابــد یــا تولیــدات انبــار شــود کــه تمامــی 
ایــن مــوارد هزینــه در پــی دارد. در ایــن میــان مناســب ترین راهــکار 
افزایــش مصــرف داخلــی اســت. وی ادامــه داد: در ایــن راســتا دولت 
بایــد تــاش کنــد تــا در ســاخت و ســاز رونــق ایجــاد کنــد و همچنین 
صنعــت را بــا طرح هــای توســعه، بــه ســمت رونــق و تولیــد هــر چــه 
بیشــتر ســوق دهــد کــه تمامی ایــن موارد نیــاز بــه اســتفاده از فوالد 
بیشــتر را بــه دنبــال دارد. آل اســحاق در ادامــه توجه به زنجیــره ارزش 
تولیــد فــوالد را از دیگــر مــوارد مهــم در توســعه ایــن حوزه دانســت و 
گفــت: در ایــن راســتا نمی تــوان منافــع یــک حــوزه را فــدای منفعــت 
دیگــری کــرد و بایــد بــه کل ایــن زنجیــره توجــه شــود. وی در ادامــه 
ــی  ــع تمام ــود، مناف ــاد ش ــبی ایج ــان مناس ــک جری ــد ی ــزود: بای اف
فعــاالن ایــن حــوزه منصفانــه و بــا ماحظه گــری عملیاتــی شــود. تنها 
بــه منفعــت تولیــد آخــر خــط توجــه نشــود، بلکــه بــه مراحــل گام 
نخســت از جملــه اســتخراج نیــز نــگاه ویــژه ای شــود. آل اســحاق در 
ادامــه بــا اظهــار ایــن مطلــب کــه در ایــن صــورت همگــی منفعــت 
کســب می کنیــم، گفــت: الزمــه دســتیابی بــه ایــن هــدف تشــکیل 
ــوان  ــا بت ــاالن حــوزه اســت ت شــورای واقعــی از پیشکســوتان و فع
ترســیمی دقیــق و حرفــه ای از آینــده، منافــع و توســعه فــوالد صورت 
ــوع در  ــاد تن ــم را ایج ــوارد مه ــر از م ــی دیگ ــه یک ــرد. وی در ادام گی
تولیــد فــوالد دانســت و گفــت: نــه تنهــا بایــد تنــوع در تولیــد، بلکه 
تنــوع در مصــرف را هــم داشــته باشــیم. الزمــه ایــن امــر نیــز تولیــد 
فوالدهــای خــاص اســت. آل  اســحاق ادامــه داد: در راســتای تحقــق 
ــرای  ــار هــر واحــد تولیــدی، یــک بخــش ب ایــن امــر می تــوان در کن

تولیــد طرح هــای خــاص فــوالد ایجــاد کــرد.
 منبع: سایت دنیای بورس

توزیع 500 هزار بسته معیشتی توسط بنیاد مستضعفان

فوالد کاوه جنوب کیش باز هم رکورد زد
فاز دوم در یک قدمی بهره برداری

 ضرورت توجه به زنجیره 
ارزش تولید فوالد

فتاح در رزمایش مواسات و همدلی مومنانه اعام کرد:

مهندس اتابک مدیر عامل هلدینگ کاوه پارس اعام کرد:

دکتر آل اسحاق تاکید کرد:

اخبار بنیاد و هلدینگ

امــام موســی کاظــم علیــه الّســام فرمودنــد: هــر كــس خشــم خــود را از مــردم بــاز دارد، 
خداونــد عــذاب خــود را در روز قيامــت از او بــاز مــى دارد.
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برای مقابله با شیوع کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر؛معاون بنیاد مستضعفان خبر داد:

اخبار بنیاد و هلدینگ

امام حسین علیه السام فرمودند: خوی خوش، عبادت است. 

معــاون بنیــاد مســتضعفان جزئیــات ســاخت ســد ســرنی در منطقه 
مینــاب و بندرعبــاس را تشــریح کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی، 
منوچهــر خواجــه دلویــی بــا اشــاره بــه پــروژه ســاخت ســد ســرنی 

توســط بنیــاد مســتضعفان و تشــریح مشــخصات فنــی ایــن پــروژه 
اظهــار کــرد: ســد مخزنــی ســرنی بــا هــدف تامیــن آب شــرب مناطق 
محــروم مینــاب و بندرعبــاس در اســتان هرمــزگان توســط یکــی از 

ــاد مســتضعفان ســاخته شــد. شــرکت های زیرمجموعــه بنی
 وی ادامــه داد: احــداث ایــن ســد در شــرایطی بــود کــه مــردم ایــن 
مناطــق بــا مشــکات شــدیدی در تامیــن آب شــرب مواجــه بودنــد 
و یکــی از اهــداف بنیــاد بــرای ورود بــه ایــن پــروژه، بسترســازی برای 
رفــع محرومیــت در ایــن منطقــه و ایجــاد زیرســاخت بــرای ممانعت 

از مهاجــرت از ایــن مناطــق بــوده اســت.
ــزود:  ــتضعفان اف ــاد مس ــرژی بنی ــاختمان و ان ــعه س ــاون توس  مع
ــن  ــرب ای ــن آب ش ــد، تامی ــن س ــرداری از ای ــره ب ــش از به ــا پی ت
کــه  بــود  آب شــیرین کن هایی  از  اســتفاده  نیازمنــد  مناطــق 
ــا  ــنت ت ــن 80 س ــب آب، بی ــر مکع ــر مت ــازی ه ــه شیرین س هزین
یــک دالر تمــام می شــد و در حــال حاضــر ایــن ســد کــه توانایــی 
ــر مکعــب آب را دارد، عــاوه  ــون مت ذخیره ســازی بیــش از 70 میلی
ــًا جــزو مناطــق  ــه عمدت ــن مناطــق ک ــر حــل مشــکل ســاکنان ای ب
ــل توجهــی را  محــروم و کــم برخــوردار هســتند، صرفــه جویــی قاب
بــه دنبــال خواهــد داشــت. وی گفــت: بــا احــداث ایــن ســد عــاوه 
بــر ممانعــت از وقــوع ســیاب ها بــه دنبــال بارش هــای فصلــی، از 

ــدر  ــا و ه ــه دری ــی ب ــای فصل ــل از بارش ه ــدن آب حاص ــرازیر ش س
ــی شــود. ــری م ــت آب جلوگی رف

ســاخت ســد ۷۰ میلیــون مترمکعبــی در مناطــق محــروم هرمــزگان 
توســط بنیــاد مســتضعفان

ــی احــداث  ــه برخــی از مشــخصات فن ــا اشــاره ب ــی ب خواجــه دلوی
ایــن ســد توســط مهندســان کشــورمان گفت: ســد ســرنی یک ســد 
خاکــی بــا هســته رســی اســت کــه تــاج آن ارتفاعــی معــادل 52 متر 
و طــول 460 متــر دارد و قــادر اســت 70 میلیــون متــر مکعــب آب 

را ذخیــره کنــد. 
معــاون بنیــاد مســتضعفان بــا بیــان اینکــه احــداث ســد ســرنی از 
نظــر زمــان ســاخت آن در نــوع خــود کــم نظیــر اســت، تاکیــد کــرد: 
ــه اتمــام رســید و  ــر از 4 ســال ب ــی کمت ســاخت ایــن ســد در زمان
تمامــی مراحــل احــداث آن توســط مهندســان ایرانــی و بومــی 
منطقــه انجــام شــد و در طــول ســاخت ایــن ســد نیــز فرصــت هــای 
شــغلی قابــل توجهــی بــرای نیروهــای بومــی ایــن منطقــه محــروم 

فراهــم شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان، احــداث ایــن ســد 
بــا اســتفاده از تســهیات بانــک توســعه اســامی تامیــن شــده  و 

بــه بهــره بــرداری رســید.

معــاون بنیــاد مســتضعفان از توزیــع بســته های معیشــتی و نقــدی 
باعــوض ایــن بنیــاد، میــان 8۰ هــزار خانــوار ســاکن در 1۵ منطقــه 

محــروم کشــور تــا نیمــه اردیبهشــت مــاه خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان، محســن منصــوری 
در تشــریح آخریــن اقدامــات بنیــاد مســتضعفان درخصــوص کمــک 
بــه نیازمنــدان و اقشــار آســیب دیــده از کرونــا در 15 منطقــه 
هــدف ایــن بنیــاد، اظهــار کــرد: بــه دنبــال شــیوع کرونــا در کشــور 
و آســیب دیــدن بســیاری از اقشــار و صنــوف مختلــف، بخصــوص 
ــا  ــا ب ــرده ت ــاش ک ــتضعفان ت ــاد مس ــر، بنی ــیب پذی ــار آس اقش
تخصیــص بســته هــای معیشــتی و نقــدی بــه ایــن اقشــار، بخشــی 
از آســیب های وارده بــه ایــن اقشــار را در 15 منطقــه محــروم هــدف 
ایــن بنیــاد، جبــران کنــد. معــاون بنیــاد مســتضعفان اضافــه کــرد: 
بــر همیــن اســاس تــا نیمــه اردیبهشــت بیــش از 16 میلیــارد تومان 
بســته هــای معیشــتی و نقــدی باعــوض در اختیــار نیازمنــدان و 
اقشــار آســیب دیــده در ایــن 15 منطقــه قــرار گرفتــه کــه ایــن رقــم 
در قالــب 52 هــزار بســته معیشــتی و بیــش از 28 هــزار کارت خرید 

کاال توزیــع شــده اســت.
منصــوری خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر ایــن کمــک هــای معیشــتی و 
نقــدی، بنیــاد مســتضعفان تســهیات 30 میلیــارد تومانــی را کــه به 
صــورت قــرض الحســنه در نظــر گرفتــه شــده، بــرای اهالــی ایــن 15 
منطقــه محــروم تخصیــص داده کــه در اختیــار اقشــار نیازمنــد ایــن 

مناطــق قــرار خواهــد گرفــت.
بــه گفتــه وی، قلعــه گنــج )کرمــان(، بخــش احمــدی حاجــی 
آبــاد و جزیــره الرک )هرمــزگان(، زهــک و قصرقنــد )سیســتان و 
ــتان(،  ــروآباد )کردس ــاه(، س ــاب )کرمانش ــرپل ذه ــتان(، س بلوچس
ملکشــاهی )ایــام(، چالــدران )آذربایجــان غربــی(، ِگرمــی )اردبیــل(، 
مــراوه تپــه )گلســتان(، لنــده )کهگیلویــه و بویراحمــد(، مانــه 
و ســملقان )خراســان شــمالی(، درمیــان )خراســان جنوبــی( و 
چاراویمــاق )آذربایجــان شــرقی(، 15 منطقــه محرومــی هســتند کــه 
تحــت پوشــش طــرح پیشــرفت و آبادانــی بنیــاد مســتضعفان قــرار 

گرفته انــد.

ــارس، در لحظــه تحویــل ســال 99  ــر عامــل هلدینــگ کاوه پ مدی
بــا حضــور در کارخانــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش در کنــار کارگــران 

حضــور یافــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ کاوه پــارس، مهنــدس ســید 
ــه  ــور در کارخان ــا حض ــال ب ــل س ــه تحوی ــک در لحظ ــد اتاب محم
فــوالد کاوه جنــوب کیــش در کنــار کارگــران حضــور یافــت و 
ضمــن دیــدار بــا کارگــران از مراحــل پیشــرفت فــاز 2 فوالدســازی و 

ــد کــرد. ــه بازدی ــد کارخان همچنیــن خــط تولی
ــال  ــه امس ــد ک ــن بازدی ــارس در ای ــگ کاوه پ ــل هلدین مدیرعام
بخاطــر بحــران شــیوع ویــروس کرونــا بــا رعایــت نــکات بهداشــتی 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری )مدظلــه العالــی( مبنــی بــر ســال »جهــش تولیــد« اظهــار 
امیــدواری کــرد، بــا راه انــدازی فــاز 2 فوالدســازی در جهــت تحقــق 

ــه  ــد در مجموع ــش تولی ــر جه ــی ب ــری مبن ــال گام موث ــعار س ش
کارخانــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش برداشــته خواهــد شــد.

ــوب  ــان شــرکت فــوالد کاوه جن ــرای همــه مســئوالن و کارکن وی ب
ــا ســامتی و  ــوام ب ــار و ت ــواده هــای آنهــا ســالی پرب کیــش و خان
ــن  ــارس در ای ــگ کاوه پ ــل هلدین ــرد. مدیرعام ــت آرزو ک موفقی
ــرای  ــه اج ــئوالن ب ــدی مس ــق و ج ــه دقی ــرورت توج ــر ض ــدار ب دی
مصوبــات ســتاد بحــران کرونــا جهــت عبــور ایمــن کارگــران از ایــن 
بحــران تاکیــد کــرد. براســاس ایــن گــزارش مدیرعامــل هلدینــگ 
ــن  ــت 5 فروردی ــال 98 لغای ــفند س ــخ 27 اس ــارس از تاری کاوه پ
ــور  ــش حض ــوب کی ــوالد کاوه جن ــه ف ــل کارخان ــال 99 در مح س
داشــت. شــایان ذکــر اســت در ایــن بازدیــد عبدالمجیــد شــریفی 
رئیــس هیــات مدیــره فــوالد کاوه جنــوب کیــش و برخــی از 

ــد. ــی کردن ــک را همراه ــرکت، اتاب ــن ش معاونی

بنیــاد مســتضعفان در راســتای حمایــت از مشــاغل و اقشــار آســیب 
دیــده از شــیوع ویــروس کرونــا، جمعــی از ملوانان بوشــهری و 3150 
شــناور گردشــگری دریایــی در اســتان هرمــزگان را مــورد حمایــت قرار 

داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان، ایــن بنیــاد در ادامه 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــده از ش ــیب دی ــار آس ــت از اقش ــرح حمای ط
بــه 3150 شــناور گردشــگری دریایــی در اســتان هرمــزگان و 2 هــزار 
شــناور در اســتان بوشــهر کــه در ماه هــای اســفند و فروردیــن و بــا 
ایجــاد محدودیــت در تــردد گردشــگران دچار خســارت شــدند، مبلغ 

یــک میلیــون تومــان اختصــاص داد. همچنیــن بنیــاد مســتضعفان 
مبلــغ 2 میلیــارد تومــان نیــز بــرای حمایــت از افــراد آســیب دیــده 
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان بوشــهر اختصــاص داده 
اســت. اختصــاص  5 ميليــارد تومــان توســط شــركت فــوالد كاوه 
جنــوب كيــش بــراى كمــك بــه ســتاد مقابلــه بــا كرونــا در اســتان 
هرمــزگان و تخصیــص مبلــغ 2 ميليــارد تومــان بــه كميتــه امــداد 
اســتان بــه منظــور كمــك بــه نيازمنــدان جزايــر هرمــز، الرك، قشــم، 
هنــگام و جاســك و منطقــه محــروم بشــاگرد از دیگر اقدامــات بنیاد 

مســتضعفان در اســتان هرمــزگان اســت.

 ساخت سد ۷۰ میلیون مترمکعبی
 در مناطق محروم هرمزگان توسط

بنیاد مستضعفان

 اهدای بسته های معیشتی و
 نقدی به بیش از ۸۰ هزار خانوار

ساکن مناطق محروم

کمک 1۴ میلیاردی بنیاد مستضعفان به هرمزگان و بوشهر
۵ میلیارد تومان سهم ملوانان شد

لحظه تحویل سال 99 در کنار کارگران فوالد کاوه جنوب کیش
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مدیرعامــل فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا صــدور پیامــی از کارکنان 
ایــن شــرکت جهــت همــکاری و همراهــی آنــان در زمینــه رعایــت 
ــد 19،  ــی کووی ــای اباغ ــکل ه ــرای پروت ــتی و اج ــائل بهداش مس

تقدیر و تشکر کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش، در 
متــن کامــل پیــام مهنــدس »علــی دهاقیــن« چنیــن آمــده اســت: 
»در شــرایط فعلــی بــی تردیــد هــر قدمــی کــه بــرای تامیــن، حفــظ 
و ارتقــای ســامت جامعــه و صیانــت از تاشــگران خــط تولیــد بــه 
عنــوان فعــاالن خــط مقــدم جبهــه اقتصــادی برداشــته می شــود، 
بــر ذهــن بیــدار و قامــوس مانــدگار تاریــخ ایــن ســرزمین جــاودان 

خواهــد شــد.
ــد  ــش خواه ــختی های ــو و س ــام هیاه ــا تم ــا« ب ــاری کرون »بیم
گذشــت، امــا مــا تــا جایــی کــه در تــوان داریــم بایــد بــا 
تصمیمــات درســت، اقدامــات بــه موقــع و همدلــی و همزبانــی، 
آســیب هــای ایــن بیمــاری را بــه حداقــل برســانیم و یکبــار دیگــر 
همچــون گذشــته، ماننــد خانــواده ای گــرم و پــر تــاش و موفــق، 

ــار هــم باشــیم. در کن
فرامــوش نکنیــم، جــز امیــد بســتن بــه فضــل و کــرم الهــی، هیــچ 
چیــز دیگــری نمــی توانــد در شــرایط ســخت، قلبمــان را آرام کنــد. 
لــذا توصیــه هــا و تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری را یــادآور 
ــزی، رعایــت الزامــات بهداشــتی و  مــی شــوم کــه اول از هــر چی
توصیــه هــای کادر درمانــی را بــه عنــوان تکلیــف همگانــی و نوعــی 
احســاس مســئولیت در قبــال ســامتی خــود و دیگــران بدانیــم و 
مکمــل آن، توســل بــه درگاه خداونــد متعــال و طلــب شــفاعت از 
نبــی مکــرم اســام و ائمــه بزرگــوار، بــه عنــوان نســخه شــفابخش 

ایــن گرفتاریهاســت.
در همیــن رابطــه بایــد تشــکر ویــژه و صمیمانــه ای داشــته باشــم 
ــی  ــه ط ــش ک ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــم ش ــان فهی از کارکن
ماه هــای اخیــر نهایــت همــکاری و همراهــی را در رعایــت مســائل 

بهداشــتی و اجــرای پروتــکل هــای اباغــی داشــته اند.
در شــرایط کنونــی رونــد تولیــد محصــول اســتراتژیک فــوالد بــه 
ــور  ــی کش ــای ارزی و صنعت ــن نیازه ــع تامی ــی از مناب ــوان یک عن
بــدون وقفــه و اختــال، تــداوم یافــت؛ بخشــی از همــکاران 
حضــور  صحنــه عمــل،  در  و  میدانــی  صــورت  بــه  خوبمــان 
داشــته اند، ایثارگــری و حماســه آفرینــی کــرده انــد و فشــار کاری 

زیــادی را متحمــل شــده اند. 
تــاش جهادگونــه ایــن عزیــزان را ارج گذاشــته و بــرای ایشــان و 

خانــواده هایشــان آرزوی ســامت و عــّزت دارم.
ــک  ــه ای داشــته باشــم از ت ــن الزم اســت تشــکر صمیمان همچنی
تــک همــکاران عزیــزم در کمیتــه پیشــگیری و مقابلــه بــا کووید 19 
کــه بــه طــور شــبانه روزی بــا رصــد شــرایط، تصمیمــات به هنــگام 

و عالمانــه ای را اتخــاذ کردنــد.
در پایــان ضمــن پاسداشــت تــاش جهادگونــه مدافعــان ســامت 
و کادر پزشــکی و درمانــی کشــور، بــرای همــه شــما همــکاران عزیــز 
ســعادت و ســامت را از درگاه خداونــد رحمــان آرزومنــدم و اجــر 

و ثــواب الهــی را برایتــان مســئلت مــی نمایــم.« 

اخبار شرکت

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش از انجــام 
موفقیــت آمیــز راه انــدازی آزمایشــی کــوره قــوس الکتریکــی فــاز 

ــر داد. دوم فوالدســازی ایــن شــرکت خب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیــش، مهندس 
»عبدالمجیــد شــریفی« ایــن رویــداد مهــم را نتیجه تاش هوشــمندانه 
مهندســین و متخصصیــن داخلــی دانســت و اظهــار داشــت: تــاش 
چندســاله و شــبانه روزی در شــرایط دشــوار تحریــم باعــث شــد نــه تنها 
خللــی در تولیــد و صــادرات ایــن شــرکت ایجــاد نگــردد بلکــه موفقیــت 
مهمــی نیــز در تکمیــل طــرح هــای توســعه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
کیــش حاصــل شــود. وی اضافــه کــرد: امــروز شــعار »مــا مــی توانیــم« 
بــار دیگــر توســط کارگــران، مدیــران و متخصصــان جــوان ایرانــی 
عملیاتــی شــد و نشــان داد کــه اگــر بــه جوانــان ایــن مرزوبــوم اعتمــاد 
ــور کارشناســان خارجــی، پیچیــده تریــن پــروژه هــا را  شــود، بــدون حّضّّ

تکمیــل و راه انــدازی مــی نماینــد. 
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش خاطرنشــان 
کــرد: تــاش بــی وقفــه جهــت راه انــدازی خطــوط ریختــه گــری و ســایر 
قســمت هــا ادامــه داشــته و بــه حــول و قــوه الهــی در تابســتان ســال 
ــد«  ــا عنوان«جهــش تولی ــری ب ــام معظــم رهب ــه از ســوی مق جــاری ک
ــمش  ــد ش ــوط و تولی ــرداری از خط ــره ب ــاهد به ــده، ش ــذاری ش نامگ
فــوالدی خواهیــم بــود. شــریفی گفــت: کــوره شــماره 2 کــه راه انــدازی 
آزمایشــی آن در تاریــخ 20 اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــا موفقیــت 
انجــام پذیرفــت، دارای ظرفیــت 210 تــن بــا قابلیت تخلیــه 170 تن مواد 
مــذاب و ترانــس تغذیه کننده آن MVA 170 اســت. وی خاطرنشــان کرد: 
بــا بهــره بــرداری از فــاز دوم فوالدســازی، ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت 
بــه 2میلیــون و 400 هــزار تــن در ســال خواهــد رســید و بدیــن ترتیــب 
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش، بــه یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان 
شــمش فــوالدی در کشــور تبدیــل خواهــد شــد. رئیــس هیــات مدیره 
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش تصریــح کــرد: حمایــت هــای موثــر 
هلدینــگ صنایــع معدنــی کاوه پــارس و بنیــاد مســتضعفان انقــاب 
اســامی جهــت تامیــن منابــع مالــی و پذیــرش ریســک هــای موجــود 
بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اقتصــادی کشــور و فضــای تحریمهــا در 
حصــول موفقیــت هــا راهگشــا بــوده اســت. وی یــادآور شــد: شــرکت 
ــران  ــورس ته ــازار اول ب ــرکت های ب ــش از ش ــوب کی ــوالد کاوه جن ف
اســت کــه ســهامدار عمــده آن بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی و 

شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه پــارس اســت.

مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس از تهیــه 4 هــزار و 3۰۰ بســته 
غذایــی توســط شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش وابســته بــه بنیــاد 
مســتضعفان خبــر داد کــه در مــاه رمضــان میــان نیازمنــدان و ســاکنان 

مناطــق محــروم هرمــزگان توزیــع شــد.
ــا  ــک ب ــد اتاب ــتضعفان، محم ــاد مس ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه تهیــه و توزیــع بیــش از 4 هــزار و 3۰۰ بســته معیشــتی  اشــاره ب
در میــان اقشــار آســیب پذیــر هرمــزگان اظهــار کــرد: شــرکت فــوالد 
کاوه جنــوب کیــش در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود و همچنین 
مشــارکت در رزمایــش مواســات و همدلــی مومنانــه، اقــدام بــه تهیــه 
بیــش از 4 هــزار و 3۰۰ بســته معیشــتی بــرای توزیــع در میــان اقشــار 

نیازمنــد و آســیب دیــده از شــیوع کرونــا در هرمــزگان کــرد.
مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پــارس بــا بیــان اینکــه هــر بســته غذایــی، 
بیــش از 4۵۰ هــزار تومــان ارزش دارد افــزود: ایــن بســته ها در مــاه 
مبــارک رمضــان در روســتاها، جزایــر و مناطــق شــرق اســتان هرمــزگان 

میــان نیازمنــدان و آســیب دیــدگان بیمــاری کرونــا توزیــع شــد.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه احــداث کارخانــه فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
ــا  ــه ب ــن کارخان ــت: ای ــزگان گف ــروم هرم ــه مح ــال 8۶ در منطق در س
مشــارکت بنیــاد مســتضعفان در ایــن منطقــه احــداث شــد و تــا امروز 
ــش  ــور در بخ ــاز کش ــه نی ــخگویی ب ــر پاس ــاوه ب ــا ع ــرده ت ــاش ک ت
ــرای ســاکنان بومــی ایــن  ــدار ب فــوالد، در فراهــم کــردن اشــتغال پای

منطقــه اقــدام کنــد. 
اتابــک بــا بیــان اینکــه ســاالنه بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن 
فــوالد در ایــن کارخانــه تولیــد می شــود گفــت: خوشــبختانه بــا همت 
مهندســان و کارگــران ایــن شــرکت، رکورد هــای تولیــد در فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش شکســته شــده و بــه زودی نیــز بــا افتتــاح فــاز دوم این 
کارخانــه، تولیــدات آن بــه بــه ۲ برابــر تولیــدات کنونــی خواهد رســید.
شــایان ذکــر اســت، ایــن بســته هــا حــاوی اقــام متنوعــی همچــون 
شــکر، حبوبــات، قند،روغــن، برنــج، ماکارونــی، مــرغ گــرم، ســویا، رب 

گوجــه فرنگــی، صابــون و چــای بــوده اســت.
ــتاهای  ــن، روس ــه فی ــاس، منطق ــهر بندرعب ــین ش ــات فقیرنش مح
مــازغ مغیــران، ســرخنگی و کــوه لهــرو از توابــع شهرســتان بندرعبــاس، 
ــور  ــتان رودان، توکه ــه در شهرس ــش رودخان ــن و بخ ــن، جغی برنطی
هشــتبندی و تیــرور در شهرســتان مینــاب، از جملــه مناطقــی بــود کــه 

بســته هــای غذایــی بیــن نیامنــدان آنهــا توزیــع شــد.

ــن  ــتگويي و بهتري ــا راس ــر آغاز كاره ــن س ــام فرمودند:بهتري ــه الّس ــجاد علی ــام س ام
ــت.  ــاداری اس ــه ی آن وف خاتم

موفقیت در راه اندازی 

آزمایشی کوره قوس الکتریکی 

210 تنی فوالدسازی

توزیع 4300 بسته غذایی 

میان نیازمندان مناطق محروم    

استان هرمزگان

رییس هیات مدیره شرکت فوالد کاوه جنوب کیش خبر داد: 

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی انجام شد؛

پیام تشکر مدیرعامل از 

همکاران در زمینه رعایت 

پروتکل های بهداشتی
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اخبار شرکت

مراســم بزرگداشــت روز صنعــت و معــدن ســال 98 بــا حضــور  رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی، وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت و وزیــر امور 
خارجــه برگــزار و تندیــس طایــی و گواهینامــه منتخــب بخش صنعت 
فــوالد کشــور توســط وزیــر صمــت بــه مهنــدس دهاقیــن، مدیــر عامل 

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش اعطا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش،  رییس 
ــت در  ــات دول ــو هی ــر و عض ــت وزی ــامی، هف ــورای اس ــس ش مجل
ــی صنعــت و معــدن در ســالن اجــاس ســران حضــور  مراســم روز مل
ــر صمــت و رئیــس  ــور خارجــه، وزی ــر ام ــی اســت، وزی ــد. گفتن یافتن
ــراد  ــه ای ــم ب ــن مراس ــی در ای ــش خصوص ــدگان بخ ــس و نماین مجل

ــد.  ســخنانی پرداختن
ــد از  ــزار ش ــز برگ ــزگان نی ــتان هرم ــه در اس ــمی ک ــن در مراس همچنی
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــه عنــوان شــرکت برتــر در بخــش 

صنعــت فــوالد در ایــن اســتان نیــز تجلیــل بــه عمــل آمــد.
در ایــن مراســم، قائم مقــام وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در حــوزه 
بازرگانــی بــا بیــان اینکــه صــادرات قبــاً یــك گزینــه انتخابــی بــود امــا 
در حــال حاضــر یــك گزینــه اجبــاری هســت، عنــوان کــرد: بایــد از دوران 
تحریــم بهتریــن اســتفاده را کنیــم، بحث محــدود شــدن واردات برخی 

کاال هــا نبایــد باعــث کنــد شــدن چــرخ تولیــد شــود.
بــه گــزارش ایســنا، حســین مــدرس خیابانــی در همایــش تجلیــل از 
صنعتگــران و معــدن كاران برتــر هرمــزگان گفت : خوشــبختانه دشــمن 
ــق  ــادی موف ــار اقتص ــگ تمام عی ــن جن ــده در ای ــق نش ــون موف تاكن
شــود. وی بــا بیــان اینکــه بــاور بــه جنــگ اقتصــادی باعــث شــده مــا 
شــیوه ها و روش هــای خــود را منطبــق بــا شــرایط امــروز كنیــم، تصریح 
کــرد: مــا می دانیــم تولیــد و تولیدکننــده مســائل و مشــكات زیــادی 

پیــش رو دارنــد. 

ــه  ــم و توطئ ــرایط تحری ــی ش ــم تمام ــرد: علی رغ ــه ک ــی اضاف خیابان
دشــمنان مــا بایــد بتوانیــم از ایــن شــرایط نهایــت اســتفاده را داشــته 

باشــیم. 
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: در ســال رونــق تولیــد  نهضتــی 
شــکل گرفت به عنــوان نهضــت ســاخت داخــل و ایــن موضــوع 
می توانــد در شــکوفایی تولیــد و افزایــش اشــتغال زایی تأثیــر بســزایی 

داشــته باشــد. 
ــه انتخابــی بــود امــا در  ــا بیــان اینکــه صــادرات قبــاً یــك گزین وی ب
ــی  ــوان کــرد: شــورای عال ــاری اســت، عن ــه اجب حــال حاضــر یــك گزین
صــادرات تكلیــف كــرده كــه بــا 15 كشــور همســایه تجــارت كنیــم  و 

ــازار را در كشــورها پیــش ببریــم.  بایــد سیاســت نفــوذ در ب
خیابانــی ادامــه داد: ممنوعیــت واردات یــک هــزار و 4۰۰ قلــم کاال کــه 
مشــابه داخلــی آن در کشــور موجــود اســت، از دیگــر اقدامــات ایــن 

وزارتخانــه در جهــت رونــق تولیــد اســت.

ــای  ــران، روزه ــورس در ای ــازار ب ــه ب ــت ک ــدی اس ــًا مدی ــدت تقریب م
نیمــه  تــا  اردیبهشــت 98  نیمــه  از  را ســپری می کنــد.  رویایــی 
ــکا(  ــر بازدهــی ارز )دالر آمری ــورس ۲3 براب اردیبهشــت 99، بازدهــی ب
ــز در  ــرمایه نی ــازار س ــوالدی ب ــای ف ــهامداران نماده ــت. س ــوده اس ب
حــال پشــت ســر گذاشــتن روزهــای خوبــی هســتند. بررســی ها نشــان 
ــوالژ، فجــر و کاوه، از  ــر ســه نمــاد ف ــک ســال اخی ــه در ی می دهــد ک

ــته اند. ــی را داش ــن بازده ــوالدی، باالتری ــای ف ــان نماده می
ــران  ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ــهام ش ــوالدی، س ــرکت های ف ــان ش از می
)نمــاد فــوالژ( بیشــترین بازدهــی را از نیمــه اردیبهشــت 98 تــا نیمــه 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. فــوالژ، بزرگ تریــن  اردیبهشــت 99 ب
تولیدکننــده فــوالد آلیــاژی در کشــور اســت و درآمدهــای فــروش ایــن 
ــی  ــرد. بازده ــه ک ــدی را تجرب ــد ۵3 درص ــال 98، رش ــرکت در س ش

ــت. ــوده اس ــد ب ــوالژ، 433 درص ــاله ف یک س
بعــد از فــوالژ، در بیــن نمادهــای فــوالدی، بیشــترین بازدهــی مربــوط 
بــه فــوالد امیرکبیــر کاشــان )نمــاد فجــر( بــوده اســت. فــوالد امیرکبیــر 
کاشــان، اولیــن تولیدکننــده ورق گالوانیــزه در ایــران اســت و در یــک 
ــته  ــدی داش ــی ۲7۲ درص ــورس بازده ــهام آن در ب ــته س ــال گذش س

اســت.
ــث  ــوم از حی ــگاه س ــاد کاوه( در جای ــش )نم ــوب کی ــوالد کاوه جن ف
ــزرگ و در حــال رشــِد شــمش  بازدهــی قــرار دارد. کاوه تولیدکننــده ب
ــورس، از  ــوالدی و آهــن اســفنجی اســت و بازدهــی ســهام آن در ب ف
ــوده  ــا نیمــه اردیبهشــت 99، ۲۶3 درصــد ب نیمــه اردیبهشــت 98 ت

اســت.
ــه و  ــتری گرفت ــتاب بیش ــال 99 ش ــوالدی در س ــای ف ــی نماده بازده
ســهامداران شــرکت های فــوالدی در حــال حاضــر روزهایــی رویایــی را 
ســپری می کننــد. بــا ایــن وجــود، تنهــا بازدهــی یک ســاله یــک نمــاد 
فــوالدی )فــوالژ(، از رشــد ســاالنه شــاخص کل بــورس بیشــتر بــوده 
ــته  ــب داش ــرمایه طل ــازار س ــتری از ب ــد بیش ــا رش ــاید فوالدی ه و ش

باشــند.
 منبع: چیان

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در راســتای ایفــای مســئولیت هــای 
اجتماعــی و تقویــت ســامت عمومــی، 50میلیــارد ریــال کمــک نقــدی 

باعــوض در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان قــرار داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش، هــدف 
ــا  ــزگان ب ــتان هرم ــتانی اس ــات بیمارس ــز امکان ــدام، تجهی ــن اق از ای
هــدف مبــارزه و پیشــگیری از شــیوع ویــروس کوویــد 19بــوده اســت. 
ــاری  ــرل بیم ــان از کنت ــر و اطمین ــدام مؤث ــور اق ــه منظ ــن ب همچنی
کروناویــروس، کمیتــه ویــژه ای در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش 
تشــکیل شــده کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و بــه صورت مســتمر 
ــه و  ــردی را تهی ــری را اتخــاذ و دســتورالعمل های روزآمــد و کارب تدابی

ــد. ــاغ می کن ــرا، اب ــرای اج ب تقدیر از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان واحد نمونه صنعتی هرمزگانتقدیر از شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان واحد نمونه صنعتی هرمزگان

فوالد کاوه جنوب کیش برگزیده 
طالیی ملی و استانی بخش فوالد

در مراســم روز صنعــت و معــدن ســال 98 در ســالن اجــالس ســران از شــرکت فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش بــه عنــوان برگزیــده بخــش فــوالد کشــور بــا اعطــای تندیــس طالیــی و لوح 

زریــن تجلیــل بــه عمــل آمــد

مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( فرمودنــد: امــروز، ]شــما جوانــان [ عناصــر مؤثریــد؛ 
ولــى فــردا ســتونهاى انقــاب هســتید. توجــه کنیــد انقــاب را بــا ریشــه  هــا و مبانــى 

فکــرى و منطقیــش بدرســتى بشناســید.

کمک 50 میلیاردی فوالد کاوه جنوب کیش به 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

»کاوه« در بین سه نماد 
بورسی فوالدی دارای 

بیشترین بازدهی
بازدهــی ســهام شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش در 
بــورس، از نیمه اردیبهشــت ۹۸ تا نیمه اردیبهشــت 

۹۹، ۲۶۳ درصــد بوده اســت.
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در فروردیــن مــاه ســال 99 و بــا تکــرار رکوردهــای قبلــی، یکصدهزار 
و ۵1۶ تــن شــمش فــوالدی در فــوالد کاوه جنــوب کیــش تولیــد 
شــد و عملکــرد نخســتین مــاه ســال “جهــش تولیــد” از ظرفیــت 

اســمی فراتــر رفــت.   
ــش،  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس "علــی دهاقیــن" مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
ــه از ســوی  ــاه ســال 99 ک ــار داشــت: در نخســتین م کیــش اظه
رهبــر معظــم انقــاب بــه عنــوان “ســال جهــش تولیــد” نامگــذاری 
شــده، میــزان تولیــد آهــن اســفنجی در مجتمــع فــوالد کاوه 
جنــوب کیــش بــه 1۲4هــزار و ۲4۵ تــن رســید کــه در همســنجی 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته، رشــد 18 درصــدی داشــته اســت. 

ــمش  ــن ش ــزار و ۵1۶ ت ــد یکصده ــا تولی ــن ب ــزود: همچنی وی اف
فــوالدی طــی مــدت یــاد شــده، تولیــد ماهیانــه ایــن محصــول از 

ظرفیــت اســمی فراتــر رفــت. 
جنــوب  کاوه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
کیــش  افــزود: در فروردیــن مــاه ســال جــاری، 
۵۲هــزار و ۵83 تــن شــمش صــادر شــد کــه 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــته اس ــدی داش ــد 17درص رش
ــول  ــن محص ــن از ای ــزار و 9۶9 ت ــن، 38ه ای
ــید  ــروش رس ــه ف ــی ب ــای داخل ــز در بازاره نی
کــه افزایــش 1۵درصــدی در ایــن شــاخص بــه 

ــت رســید. ثب
وی اعــام کــرد: پیشــرفت فــاز دو فوالدســازی 
ــاء اهلل  ــته و ان ش ــه داش ــه ادام ــدون وقف ب

خبرهــای خوبــی ارایــه خواهــد شــد.
ــال  ــاه “س ــتین م ــی نخس ــد ط ــت تولی تثبی
ــوالدی در  ــع ف ــن مجتم ــد” در ای جهــش تولی
حالــی رقــم خــورد کــه ســال 98 نیــز بــا تــاش 
فوالدگــران شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش، 
رکــورد جدیــدی بــه ثبــت رســید؛ بــه گونــه ای 

کــه ایــن شــرکت بــا تولیــد یــک میلیــون و 1۵7 هــزار تــن فــوالد 
در  1۲ ماهــه ســال “رونــق تولیــد”، رکــورد تولیــد ســاالنه خــود را 

14.7درصــد افزایــش داد.

راه اندازی پورتال نمایشگاه 
SKS مجازی بومی سازی

ــت  ــازی صنع ــی س ــگاه بوم ــنواره نمایش ــن جش ــا دومی ــان ب همزم
فــوالد، پایــگاه نمایشــگاه مجــازی بومــی ســازی شــرکت فــوالدکاوه 
ــترش  ــگ گس ــه هلدین ــای زیرمجموع ــرکت ه ــش از ش ــوب کی جن

ــد. ــدازی ش ــارس راه ان ــی کاوه پ ــع معدن صنای
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گســترش صنایــع معدنــی کاوه 
ــی   ــات بومــی ســازی شــده رونمای ــن ســامانه از قطع ــارس، در ای پ
شــده اســت کــه تأمیــن کننــدگان و ســازندگان داخلــی می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه بــه نشــانی exhibition.sksco.ir ضمن 
ــات  ــاخت قطع ــی س ــام آمادگ ــه اع ــبت ب ــات نس ــاهده قطع مش

اقــدام نماینــد. 
ــامل  ــگانه ش ــای شش ــش ه ــی بخ ــدی های ــامانه در نیازمن ــن س ای
ــق  ــزار دقی ــیون و اب ــرق، اتوماس ــه، ب ــواد اولی ــوز، م ــک، نس مکانی
معرفــی شــده انــد کــه مراجعــه کننــدگان مــی تواننــد در بخش هــای 
عنــوان شــده قطعــات موردنظــر خــود را بیابنــد و نســبت بــه 
ــور از  ــزرگ در راســتای عب ــدام و گامــی ب اعــام آمادگــی ســاخت اق

ــد. ــکا بردارن ــه آمری ــای ظالمان تحریم ه

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در گــزارش رتبــه بنــدی ســاالنه 
ســازمان مدیریــت صنعتــی ایران، در فهرســت 10 شــرکت پیشــرو قرار 
گرفــت و بــا هفــت پلــه صعــود، بــه عنــوان پنجــاه و ششــمین بنــگاه 

اقتصــادی و صنعتــی برتــر کشــور معرفــی شــد. 
ــش،  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران امســال و بــرای بیســت و دومیــن 
دوره متوالــی، ارزیابــی شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی و صنعتــی 
ایــران را بــر اســاس معیــار رتبه بنــدی IMI 100 مطابــق بــا 33 
شــاخص انجــام داده و نتایــج آن را اعــام نمــود. ایــن ارزیابــی مانند 
معیــار رتبه بنــدی فورچــون 500 می توانــد برتــری شــرکت ها را از 

ــد. ــان ده ــف نش ــای مختل جنبه ه
در گــزارش نهایــی ارائــه شــده، لیســت شــرکت های برتــر به عنــوان 
از جنبه هــای  موفق تریــن بنگاه هــای تجــاری و صنعتــی کشــور 
مختلف همچون بیشــترین ســود، بیشــترین رشــد فــروش، باالترین 
ارزش افــزوده، بیشــترین دارایی، بیشــترین اشــتغال زایی، بیشــترین 
ســودآوری، بیشــترین بــازه فــروش، بیشــترین صــادرات و باالتریــن 
ارزش بــازار بیــان شــده اســت. ســرانجام فهرســت 500 شــرکت برتــر 
کشــور بــه صــورت دســته های صدتایــی اعــام و 10 شــرکت برتــر نیــز 
ــر  ــرای ه ــه ب ــده اند ک ــاب ش ــرو انتخ ــرکت های پیش ــوان ش ــه عن ب

کــدام معیارهــای متفــاوت و معینــی تعریــف شــده اســت.
ــر اســاس گــزارش ســال 98 ســازمان مدیریــت صنعتــی، شــرکت  ب

ــاد  ــذاری بنی ــرمایه گ ــن س ــه بزرگتری ــش ک ــوب کی ــوالد کاوه جن ف
ــوان  ــه عن ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــوالد ب ــت ف ــتضعفان در صنع مس
ــران انتخــاب و معرفــی شــده اســت.  شــرکت پیشــرو در ســطح ای
ــران  ــر ای ــرکت برت ــمین ش ــاه و شش ــن پنج ــرکت همچنی ــن ش ای
ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــده اس ــی ش ــدی IMI 100 معرف در رتبه بن
کــه جایــگاه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ســال 97، رتبــه 
ــوده اســت.  ــران ب ــر ای شــصت و ســوم جــدول یکصــد شــرکت برت
معیــار اصلــی در انتخــاب شــرکت های پیشــرو تغییــر رتبــه فــروش 
ــر  ــال اخی ــار س ــی چه ــر ط ــرکت برت ــد ش ــت ص ــرکت های فهرس ش
اســت. فهرســتی کــه بــر اســاس معیــار اصلــی تهیــه می شــود، بــا 
توجــه بــه معیارهــای دیگــری پاالیــش می شــود. وجــود اطاعــات 
شــرکت طــی دوره زمانــی حداقــل ســه ســال گذشــته، منفــی 
نبــودن تغییــر رتبــه فــروش شــرکت در ســال اخیــر و زیــان ده نبــودن 
ــس از  ــت. پ ــدی اس ــن رده بن ــای ای ــاخص ه ــه ش ــرکت از جمل ش
انجــام مراحــل فــوق، فهرســت به دســت آمــده از ســوی کمیتــه ای 
از خبــرگان صنعــت و محیــط کســب و کار مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــوان  ــد، به عن ــرده ان ــب ک ــج را کس ــن نتای ــه بهتری ــرکتی ک و 1۰ ش
ــاب  ــد. در انتخ ــده ان ــی ش ــایی و معرف ــرو شناس ــرکت های پیش ش
شــرکت های پیشــرو، ایــن کمیتــه بــه ســطح بلــوغ شــرکت ها توجــه 
ویــژه ای دارد. در مــورد شــرکت های بالــغ، تغییــر مثبــت رتبــه فــروش 

یــا حفــظ جایــگاه، دارای اهمیــت بیشــتری اســت.

همزمان با جشنواره بومی سازی صنعت فوالد صورت گرفت؛

فوالد کاوه جنوب کیش در فهرست 10 شرکت پیشرو ایران
صعود هفت پله ای در میان 100 شرکت برتر

در گزارش رتبه بندی ساالنه سازمان مدیریت صنعتی اعالم شد؛

اخبار شرکت

امــام حســن مجتبــی )ع( فرمودنــد:  صبــر و شــكيبایی زينــت شــخص، وفــای بــه عهــد 
نشــانه جوانمــردی و شــتابزدگی )در كارهــا بــدون انديشــه( دليــل بــی خــردی اســت.

در  شــمش  ماهانــه  تولیــد   
ــش از  ــوب کی ــوالد کاوه جن ف
ظرفیــت اســمی فراتــر رفــت

با تثبیت تولید و تکرار رکوردهای قبلی؛
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 جشن اشتغالزایی

کارکنان جدید و بومی

همزمــان بــا چهــل و یکمیــن دهــه فجــر پیــروزی انقــاب اســامی، 
ــوب  ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــد ش ــان جدی ــتغالزایی کارکن ــن اش جش
کیــش بــا حضــور خانــواده هــای آنهــا و مســئوالن ارشــد این شــرکت 

برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش، ایــن 
مراســم عصــر روز دوشــنبه 14 بهمــن مــاه  98 و همزمــان با ســومین 
روز از دهــه مبــارک فجــر در محــل ســالن اجتماعــات شــرکت فــوالد 

کاوه جنــوب کیــش برگــزار شــد.
ــع  ــعه مناب ــرداری و توس ــره ب ــن به ــل و معاونی ــخنرانی مدیرعام س
انســانی و پشــتیبانی شــرکت بــا محوریــت موضوعــات اشــتغالزایی 
ــری نیروهــای  ــد جــذب و بکارگی و مســئولیت هــای اجتماعــی، رون
جدیــد و طــرح هــای توســعه شــرکت بــه عنــوان مهــم تریــن 

ــود. ــاعته ب ــه س ــه س ــن برنام ــای ای بخش ه
پخــش نماهنــگ هایــی بــا موضــوع اقتصــاد مقاومتــی، جوانگرایــی، 
مســتند برگــزاری آزمــون اســتخدامی و دهــه فجــر بــه همــراه قرائــت 
میثــاق نامــه و امضــای آن، از دیگــر برنامــه هــای ایــن رویــداد بــود.

در ادامــه ایــن رویــداد، 1۰ نفــر از مدیــران و اعضــای کمیتــه جــذب 
نیروهــای جدیــد بــه همــراه 1۵ نفــر از برگزیــدگان آزمــون و مصاحبــه 

اســتخدامی بــا اهــدای لــوح ســپاس مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد. 
ــل  ــری مدیرعام ــت خب ــزاری نشس ــداد، برگ ــن روی ــش ای ــان بخ پای
و معاونیــن شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا خبرنــگاران 
خبرگزاری هــا بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر بــود کــه دســتاوردهای 
شــرکت طــی ســال جــاری تشــریح و برنامــه هــای آتــی نیــز تبییــن 

شــد.
گفتنــی اســت، 1۲۰ نفــر از کارکنــان جدیــد و بومــی اســتان هرمــزگان 
در 11 عنــوان رشــته شــغلی و از بیــن یکهــزار و 7۶9 نفر شــرکت کننده 
در آزمــون اســتخدامی برگــزار شــده در روز 17 آبــان مــاه ســال 98، 

انتخــاب و برگزیــده شــده انــد.
بــرق، مکانیــک، تولیــد، الکترونیــک، ابــزار دقیــق و اپراتــوری جرثقیل 
را مــی تــوان از جملــه مهــم تریــن رشــته هــای ایــن آزمــون برشــمرد.  
ــی  ــه فن ــی، مصاحب ــون هــای کتب ــدن آزم ــس از گذران ــدگان پ برگزی
و تخصصــی، تســت هــای روان شناســی و طــب صنعتــی، در نیمــه 
بهمــن دعــوت بــکار شــده و همزمــان بــا نخســتین روزهــای دهــه 

ــد. ــاز کردن ــه صــورت رســمی، فعالیــت خــود را آغ فجــر ب
ایــن نیروهــا پــس از گذرانــدن دورهــای آموزشــی ســه ماهــه بــدو 
ــوب  ــاز ۲ فوالدســازی شــرکت فــوالد کاوه جن ــروژه ف خدمــت، در پ

کیــش مشــغول بــکار مــی شــوند.
شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش به عنــوان زیر مجموعــه هلدینگ 
کاوه پــارس، بزرگتریــن ســرمایه گــذاری بنیــاد مســتضعفان انقــاب 
اســامی در صنعــت فــوالد کشــور و نمــاد بــارز اقتصــاد مقاومتــی 
محســوب مــی شــود و در حــال حاضــر عــاوه بــر اشــتغالزایی 
غیرمســتقیم 1۵هــزار نفــری در کشــور، بــه صورت مســتقیم نیــز برای 
جمعیــت قابــل توجهــی از جوانــان تحصیلکــرده و متخصــص ایرانی، 
فرصــت شــغلی مولــد و پایــدار ایجــاد کــرده کــه بــا اضافــه شــدن 
نیروهــای جدیــد تعــداد اشــتغالزایی مســتقیم بــه رقــم بــه بیــش از 

یکهــزار و ۶۰۰ نفــر رســیده اســت.   

همزمان با دهه فجر برگزار شد؛

  فوالد کاوه جنوب کیش پیشرو
در جذب نیروهای متخصص بومی

مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش بــا اعــام خبــر 
اشــتغال1۲۰ نفــر نیــروی انســانی جدیــد و بومــی در راســتای 
مســئولیت هــای اجتماعــی بنیــاد مســتضعفان، گفت: ایــن مجتمع 
عظیــم تولیــدی اتــکای خــود را بــر خودبــاوری و توانمنــدی جوانــان 

ــاده اســت. بومــی نه
ــش،  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در جشــن ورود 
کارکنــان جدیــد و بومــی ایــن شــرکت کــه بــه مناســبت دهــه مبارک 
ــوالد کاوه  ــار داشــت: مجتمــع ف ــزار شــد، اظه فجــر ســال 98 برگ
ــان  ــاش جوان ــی و کار و ت ــاد مقاومت ــاد اقتص ــش نم ــوب کی جن
ایرانــی اســت و بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه گــذاری بنیــاد 
ــی  ــمار م ــه ش ــوالد ب ــت ف ــامی در صنع ــاب اس ــتضعفان انق مس
رود کــه تکمیــل زنجیــره تولیــد فــوالد از معــدن تــا مقاطــع فــوالدی 
به منظــور حضــور در جمــع ســه تولید کننــده برتــر بــا کســب ســهم 
1۰ درصــدی از تولیــد کل کشــور در افــق ســند چشــم انداز 14۰4 را 
ســرلوحه کاری خــود قــرار داده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: پــروژه 
هــای ایــن شــرکت بــه عنــوان تجلــی عینــی مســئولیت اجتماعــی 
بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی از طریــق ایجاد اشــتغال پایدار 
در مناطــق محــروم و بومی گزینــی در جــذب نیــروی انســانی، تاکنون 
بــرای حــدود 1۵هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم در بخــش هــای 
تولیــدی و خدماتــی مرتبــط در سراســر کشــور فرصــت شــغلی ایجــاد 

کــرده اســت.
ــرد:  ــان ک ــش خاطرنش ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــل ش مدیرعام
تــا پیــش از ایــن، یکهــزار و 4۰۰ نفــر در ایــن شــرکت مشــغول بــه 
خدمــت بودنــد کــه بــا اضافــه شــدن نیروهــای جدیــد از دهــه فجــر 
ــه  ــازی ب ــاز ۲ فوالد س ــرداری از ف ــس از بهره ب ــم پ ــن رق ــال، ای امس
یکهــزار و 8۰۰ نفــر افزایــش خواهــد یافــت. ایــن بــدان معناســت 
ــک  ــب ی ــر در قال ــزاران نف ــی، ه ــع مل ــن مناف ــر تامی ــاوه ب ــه ع ک
ــب ایــن شــرکت کســب  ــزرگ و پرشــمار فــوالدی در قال ــواده ب خان
معیشــت مــی کننــد و از منافــع آن بهــره منــد شــده انــد.  وی اضافه 
کــرد: مراســم تحلیــف و شــروع بــکار 1۲۰ نفــر نیــروی انســانی جدید 
و بومــی ایــن شــرکت در حالــی در دهــه فجــر برگــزار شــد که امســال 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بــه نــام “ســال رونق 
ــرای  ــد ب ــز بلن ــه منظــور برداشــتن خی ــد” نامگــذاری شــده و ب تولی
“رونــق تولیــد” در صنعــت فــوالد، اتــکای خــود را بــر خودبــاوری و 

توانمنــدی جوانــان بومــی در اســتان هرمــزگان متمرکــز کــرده ایــم.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش گفــت: طبــق آخریــن 
ــی  ــت صنعت ــازمان مدیری ــوی س ــه از س ــورت گرفت ــدی ص ــه بن رتب
ــور و از  ــر کش ــرکت برت ــمین ش ــاه و شش ــرکت پنج ــن ش ــران، ای ای
جملــه بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصــوالت فوالدی 
ــر داشــتن ســهم  ــه ای کــه عــاوه ب ــه گون محســوب مــی شــود؛ ب
7درصــدی از تولیــد فــوالد کشــور و تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی، 
بیــش از 7۵ درصــد تولیــدات ایــن شــرکت بــه مقاصــد صادراتــی 
در بازارهــای بیــن المللــی ارســال می شــود و ایــن موضــوع نقــش 

موثــری در تامیــن ارز مــورد نیــاز کشــور دارد.
وی اضافــه کــرد: ایــن شــرکت بــه همــت کارکنانــی باانگیــزه، جــوان، 
پرتــاش و صمیمــی، مدیــران تحصیــل کــرده، خدمتگــزار، تاشــگر و 
دلســوز خــود ســعی دارد تــا در آینــده ای نزدیــک بــر تــارک صنعــت 
فــوالد کشــور بــه عنــوان نامــی مانــدگار درخشــیده و الگویــی بــرای 
جوانــان نســل حاضــر و نســل آینــده باشــد تــا بتوانــد بــا حمایتهای 
مدیــران بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی و هلدینــگ صنایــع 
معدنــی کاوه پــارس، گامهــای بلند و موثر در پیشــبرد اهــداف عالیه 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و توســعه پایــدار و همــه 

جانبــه بردارنــد.
ــاحت 17۰  ــه مس ــی ب ــش در زمین ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
هکتــار، کارخانجــات متعــددی همچــون دو واحــد احیــای مســتقیم 
ــا ظرفیــت تجمیعــی یــک میلیــون و 8۶۰  ــه روش میدرکــس را ب ب
ــای 9۰ و 91  ــال ه ــب در س ــه ترتی ــه ب ــرده ک ــدازی ک ــن راه ان هزارت
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه انــد؛ هــم اکنــون هــر دو واحــد بــه 
ــه  ــد کارخان ــن دو واح ــیده اند. همچنی ــد رس ــل تولی ــت کام ظرفی
ــن  ــون و ۲۰۰ هزارت ــک میلی ــت ی ــه ظرفی ــدام ب ــر ک ــازی ه فوالدس
ــاخت هایی  ــداث زیرس ــی و اح ــوس الکتریک ــه روش ق ــال ب در س
نظیــر آبشــیرین کن، پســت بــرق و خطــوط انتقــال بــه عنــوان دیگــر 

ــی اســت.  ــم صنعت ــن مجتمــع عظی بخش هــای ای
احــداث دو واحــد فوالدســازی همجــوار بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه 
ایــن مجتمــع محســوب مــی شــود کــه فــاز نخســت آن در ســال 
139۵ بــه بهــره بــرداری رســیده و پیــش بینــی مــی شــود فــاز دوم 
نیــز نیمــه اول ســال 99 مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد تــا ظرفیــت 
ــون و 4۰۰  ــه ۲ میلی ــرکت ب ــن ش ــمش در ای ــد ش ــوع تولی مجم

هزارتــن در ســال برســد. 

با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان و همزمان با دهه فجر؛

اخبار شرکت

امــام رضــا علیــه الّســام فرمودنــد:  هــر كــس انــدوه مؤمنــى را بزدايــد، خداونــد در روز 
قيامــت، غــم از دلــش مــى زدايــد.
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بررســی ها نشــان می دهــد کــه ایــران از ســال  ۲۰1۵ برنامــه توســعه 
صنعــت فــوالد ملــی را پیــش بــرده کــه دو برابرکــردن ظرفیــت تولید 
ســاالنه از 3۲ میلیــون تــن بــه ۵۵ میلیــون تــن تــا ســال 14۰4 را در 
ــیر  ــن مس ــت و در ای ــه اس ــدف گرفت ــوالدی ه ــای ف ــب طرح ه غال
ــرکت  ــل ش ــی از قبی ــرکت های اروپای ــی ش ــارکت و همراه ــر مش ب
اس ام اس، دانیلــی،  ســارایه و  اوتوتــک نیــز خوش بیــن بــوده 
ــدی  ــور ج ــی حض ــن الملل ــبات بی ــر مناس ــد تغیی ــر چن ــت. ه اس
ــا باتوجــه  ــش مواجــه نمــود ام ــا چال ــر را ب ــن شــرکت های معتب ای
به آنکــه اکثریــت طرح هــای فــوالدی در مراحــل پایانــی خــود 
به ســر می برنــد، لــذا جــذب ســرمایه گذاری گســترده ای جهــت 
تکمیــل ایــن طرح هــای فــوالدی نیــاز نخواهــد بــود. بنابرایــن 
تحقــق افــق تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد تــا ســال 14۰4 حتــی در 
شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران غیرممکــن نخواهــد بــود. در برنامــه ی 
ششــم توســعه ی کشــور نیــز، صنعــت تولیــد فــوالد و محصــوالت 
ــور  ــادی کش ــرک اقتص ــای مح ــی از موتوره ــوان یک ــوالدی به عن ف
به شــمار می آیــد و ســهم قابــل توجهــی را جهــت رســیدن بــه رشــد 
ــد. در ایــن  اقتصــادی 8 درصــد در انتهــای ایــن برنامــه ایفــا می کن
ــداوم تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد در افــق  راســتا و در مســیر ت
ــافات  ــا اکتش ــن آنه ــه مهم تری ــود دارد ک ــی وج 14۰4، چالش های
ســنگ آهن، زیرســاخت آب و زیرســاخت حمل و نقــل اســت کــه در 

ــوند. ــریح می ش ــار تش ــه به اختص ادام

چالش اکتشافات سنگ آهن؛ ایستگاه نخست زنجیره فوالد 
یکــی از ابتدایی تریــن چالش هــای توســعه صنعــت فــوالد کشــور، 
تامیــن مــواد اولیــه از جملــه ســنگ آهن اســت. در ســند چشــم انداز 
14۰4، به منظــور تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد خــام، ســالیانه بــه 
1۶۲ میلیــون تــن ســنگ آهن نیــاز اســت امــا در حال حاضــر تولیــد 
ســنگ آهن کشــور حــدود 8۰ میلیــون تــن اســت و نیــاز بــه رشــد 
ســاالنه 9.2درصــد دارد. به طوری کــه در شــرایط کنونــی، ذخیــره 
ــه 3.1  ــت ک ــن اس ــارد ت ــران 5.1 میلی ــنگ آهن ای ــی س زمین شناس
میلیــارد تــن ذخیــره قطعــی و ۲ میلیــارد تــن نیــز ذخیــره احتمالــی 
ــد  ــنگ آهن )۶۰ درص ــدن س ــداد 131 مع ــاظ تع ــه به  لح ــد ک می باش
معــادن ســنگ آهن( در کشــور فعــال هســتند. بنابرایــن براســاس 
ــد در  ــافات جدی ــدم اکتش ــورت ع ــده درص ــود در آین ــرایط موج ش
حــوزه ســنگ آهن، ذخایــر مــا تنهــا جوابگــوی نیــاز تا 1۰ ســال بعــد از 
14۰4 جهــت اســتمرار تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد خواهــد بــود، 
لــذا توســعه اکتشــافات، ابتدایی تریــن پیش نیــاز توســعه صنعــت 

فــوالد کشــور خواهــد  بــود.

چالش زیرساخت تامین آب
حــدود 8۰ درصــد از کل مســاحت كشــور دارای آب و هــوای خشــك و 
نیمه  خشــك اســت، به طــوری  کــه بارندگــی در ایــن مناطــق بســیار 
ــی  ــر اســت. مناطــق بیابان ــا ۲۵۰ میلی  مت کــم و ســاالنه بیــن ۵۰ ت
ــر می گیــرد. بیابان  هــای  حــدود ۶۰ درصــد از مســاحت ایــران را در ب
كشــور شــامل ۶1 درصــد اراضــی بیابانــی و كویــری، ۲4 درصــد 
ــوع  ــور مجم ــت. در کش ــنی اس ــای ش ــد تپه  ه ــن  زارها و 1۵  درص ش
بــارش ســاالنه به طــور میانگیــن 1۲۰ میلیــارد متر مکعــب اســت کــه 

ــود. ــتفاده می ش ــب آن اس ــارد متر مکع ــدود 9۵میلی ح
بــرای  افــق 14۰4  در  بــه چشــم انداز ۲۰ ســاله  رســیدن  بــرای 
ــون  ــه ۲۵۶میلی ــاالنه ب ــام، س ــوالد خ ــن ف ــون ت ــد  ۵۵میلی تولی
متر مکعــب آب نیــاز اســت کــه نزدیــک بــه یــک و نیــم برابــر مقــدار 
ــانتره  ــامل کنس ــه )ش ــا گندل ــنگ آهن ت ــره س ــت. زنجی ــی اس فعل

ســنگ آهن تــا گندلــه( حــدود ۲۰ درصــد از مصــرف آب کل زنجیــره 
اختصــاص می دهــد و  را به خــود  ارزش ســنگ آهن تــا فــوالد 
ــن  ــه آه ــل از پروس ــا قب ــن آب ت ــرف پایی ــه مص ــی از جمل به دالیل
اســفنجی، توجیه پذیــر بــودن حمــل ریلــی کنســانتره و گندلــه بــه 
واســطه ارزش افــزوده ایجــاد شــده و نیــز کاهــش هزینه هــای 
حمــل باطلــه در زنجیــره، پیشــنهاد می شــود کارخانجــات کنســانتره 
ســنگ آهن تــا گندلــه در نزدیکــی معــادن کــه عمــده آنهــا در مناطــق 
ــک آب  ــره در نزدی ــی زنجی ــی آب هســتند، ایجــاد و احــداث مابق ب

برنامه ریــزی شــود.

چالش زیرساخت حمل و نقل ریلی
در شــرایط کنونــی، خطــوط اصلــی ریلــی کشــور بــا حــدود 13هــزار 
ــان،  ــی جه ــوط ریل ــدی از کل خط ــهم 0.9درص ــول و س ــر ط کیلومت
ــی، در  ــت. از طرف ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــان را ب ــه ۲1 جه رتب
حال حاضــر ســهم ریلــی از حمــل تولیــدات مــواد معدنــی و صنایــع 

ســهم  و  7درصــد  کشــور  معدنــی 
انتظــار  اســت.  جــاده ای 93درصــد 
بخــش معــدن کشــور ایــن اســت کــه 
ــر  ــورهای دیگ ــیاری از کش ــد بس همانن
کــه حــدود 3۰ الی۵۰ درصــد مــواد 
ــل  ــی حم ــوط ریل ــط خط ــی توس معدن
می شــود، ســهم 7 درصــد حمــل ریلــی 
مــواد معدنــی ایــران نیــز، در افــق 
14۰4 در راســتایی تحقــق تولیــد مــواد 
ــه ســهم  معدنــی 7۰۰ میلیــون تنــی، ب

ــق 14۰4  ــرای اف ــه ب ــد. بطوری ک ــن( برس ــون ت ــد )۲1۰ میلی 3۰ درص
طــول خطــوط ریلــی ۲۵هــزار  کیلومتــر در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
کــه جهــت دســتیابی بــه اهــداف افــق 14۰4، تنهــا در ســال 1398 
نیــاز بــه ســرمایه گذاری 8 هــزار میلیــارد تومــان در حــوزه ریــل بــوده 
ــور را  ــی کش ــوط ریل ــدی خط ــدود 9 درص ــاالنه ح ــد س ــت و رش اس
ــال 1398  ــه س ــه بودج ــه در الیح ــت ک ــن در حالی س ــد، ای می طلب
مبلــغ 4 هــزار میلیــارد تومــان بــرای ســاخت و توســعه زیــر بناهــای 
حمل و نقــل کشــور در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه کســری بیــش از 
1۰۰ درصــدی بودجــه در نظــر گرفته شــده را شــاهد هســتیم. بنابرایــن 
اگر چــه در بخــش توســعه زیرســاخت ریلــی کشــور افزایــش بودجــه 
ــوق هایی  ــاد مش ــا ایج ــت ب ــال دول ــا این ح ــتیم، ب ــی نداش چندان
بســتر را بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه کســب و کاری ســودآور در 
ایــن زمینــه فراهــم آورده اســت. پــروژه فرضــی فــوق در ســال 139۵ 
ارائــه شــد کــه مــورد پذیــرش و اســتقبال شــرکت راه آهــن جمهــوری 
ــه  ــی نشســت هایی ک ــن در پ ــرار گرفــت. همچنی ــران ق اســامی ای
کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق ایــران بــا شــرکت راه آهن 
برگــزار نمــود، برخــی بســته های حمایتــی از جانــب شــرکت راه آهــن 
ــی از  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــذب س ــرای ج ــه ب ــد ک ــه ش ارائ
ــته های  ــن بس ــری از ای ــت. مختص ــوردار اس ــی برخ ــت باالی جذابی
ــا  ــر اســت: امــکان مشــارکت راه آهــن ت حمایتــی شــامل مــوارد زی
ســقف 3۰ درصــد در ســرمایه گذاری به صــورت باعــوض، پرداخــت 
ــی، معافیت هــای  ــدوق توســعه مل ــع صن تســهیات از محــل مناب
حــق دسترســی به شــبکه ریلــی کشــور و همچنیــن تضمیــن 

ــرخ ارز بیشــتر از 1۰ درصــد ســالیانه. نوســانات ن

پیش بینی مصرف فوالد کشور در افق ۱۴۰۴
ــوالد  ــن چالش هــای پیــش روی صنعــت ف پــس از بررســی مهمتری
کشــور، مصــرف ایــن محصــول در ســال های آتــی و همچنیــن 

مقاصــد صادراتــی فــوالد خــام مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 
راهکارهایــی از قبیــل؛ هدفمندی هــای توســعه تولیــد فــوالد و 

ــت. ــده اس ــریح ش ــی تش ــد صادرات مقاص
ــرم  ــدود ۲۵۰ کیلوگ ــران ح ــوالد ای ــرانه ف ــرف س ــر مص در حال حاض
اســت و بــر اســاس پیش بینــی رشــد جمعیــت ســاالنه1.3 درصــد، 
میــزان مصــرف ســرانه ایــران در افــق 14۰4 برابــر بــا 374 کیلوگــرم 
خواهــد بــود و مــازاد مصــرف فــوالد در آن ســال حــدود ۲1 میلیــون 
تــن اســت کــه بایــد صــادر شــود. لــذا ایــن حجــم از مــازاد مصــرف 
ــورد  ــتراتژی های م ــن اس ــی و تعیی ــد بررس ــی نیازمن ــوالد صادرات ف
نیــاز صادراتــی می باشــد کــه در ادامــه مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه 

اســت.

استراتژی مقاصد صادراتی فوالد خام ایران
ــب  ــران به ترتی ــام ای ــوالد خ ــادرات ف ــدف ص ــورهای ه ــده کش عم
ــت  ــاز اس ــه نی ــت ک ــوده اس ــان ب ــارات و عم ــوان، ام ــد، تای تایلن
مســیر  صادراتــی  رونــد  ایــن 
بهبــود و توســعه خــود را ادامــه 
ــور  ــه منظ ــتا ب ــن راس ــد. در ای ده
بهینه ســازی در امــر صــادرات فــوالد 
ــرات  ــش اث ــن کاه ــران و همچنی ای
به همــت  تحریم هــای یک جانبــه، 
صنایــع  و  معــادن  کمیســیون 
ایــران،  بازرگانــی  اتــاق  معدنــی 
۲ پیشــنهاد صادراتــی بــه شــرح 
هدفمنــدی توســعه تولید فــوالد در 
مناطــق مســتعد صــادرات و هدفمنــدی مقاصــد صادراتــی تعریــف 

ــت. ــده اس ش
پیشــنهاد اول؛ هدفمنــدی توســعه تولیــد فــوالد در مناطــق 

مســتعد صــادرات
ظرفیــت موجــود تولیــد فــوالد در حاشــیه خلیــج فارس4.4میلیــون 
ــه  ــن منطق ــعه ای در ای ــای توس ــاس طرح ه ــر اس ــت و ب ــن اس ت
می رســد.  ســال 14۰4  در  تــن  به11.1 میلیــون  فــوالد  ظرفیــت 
ــه  ــی ب ــت دسترس ــارس جه ــج ف ــیه خلی ــود حاش ــنهاد می ش پیش
آب هــای آزاد کــه عاوه بــر دسترســی بــه آب، مزیــت کاهــش 
هزینه هــای حمل و نقــل را نیــز در پــی دارد، بــه عنــوان کانــون 
صادراتــی ۲1 میلیــون تــن فــوالد در ســال 14۰4 در نظــر گرفتــه شــود 
ــز در ایــن منطقــه  و طرح هــای توســعه ای فــوالدی مرکــز کشــور نی
ــن  ــون ت ــد باالی25.4 میلی ــت تولی ــه ظرفی ــا ب ــوند ت ــداث ش اح
فــوالد در حاشــیه خلیج فــارس جهــت مصــرف منطقــه و اهــداف 

ــیم. ــی برس صادرات
همچنیــن ایــران دارای مزایــای ژئوپلتیکــی موقعیــت منطقــه ایــران 
ــا و  ــه من ــوالدی منطق ــوالت ف ــن محص ــون ت ــای 1۲۰ میلی و تقاض
ــش  ــه نق ــت ک ــال ۲۰3۰ اس ــا س ــه CIS ت ــی منطق ــون تن 8۰ میلی
کلیــدی در امــر صــادرات داشــته و نقطــه قــوت مهمــی به حســاب 
می آیــد. دیگــر اینکــه ایــران بعــد از هنــد، تنهــا کشــور نزدیــک بــه 
ــوالد را  ــره ف ــای زنجی ــام حلقه ه ــه تم ــت ک ــن اس ــزرگ چی ــازار ب ب
ــد  ــران می توان ــه، ای ــات در منطق ــل مناقش ــه به دلی دارد. در نتیج
ــوان یــک کشــور امــن جهــت شــکل گیــری کانــون صادراتــی  به عن

فــوالد تبدیــل شــود.
پیشنهاد دوم؛ هدفمندی مقاصد صادراتی

ــه  ــورهای منطق ــه کش ــی ب ــگاه صادرات ــران، ن ــوالد ای ــت ف در صنع
وجــود نداشــته اســت. نکتــه مهمــی کــه در ایــن ســناریو مدنظــر 
ــر  ــتان ب ــر اس ــی ه ــت صادرات ــه ظرفی ــت ک ــن اس ــت ای ــرار گرف ق

 دورنمای
 صنعت
فوالد ایران
در افق چشم انداز ۱۴۰۴

 باتوجــه به آنکــه اکثریــت طرح هــای فــوالدی 
ــذا  ــد، ل ــر می برن ــود به س ــی خ ــل پایان در مراح
جهــت  گســترده ای  ســرمایه گذاری  جــذب 
تکمیــل ایــن طرح هــای فــوالدی نیــاز نخواهــد 
بــود. بنابرایــن تحقــق افــق تولیــد ۵۵ میلیــون 
تــن فــوالد تــا ســال ۱۴۰۴ حتــی در شــرایط 
فعلــی اقتصــاد ایــران غیرممکــن نخواهــد بــود

فوالد ایران و جهان

ــی(: ایــن كارى كــه شــما كارگــران  بــراى توســعه و  مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العال
ــى اســت. ــادت قطع ــك عب ــد، ي پيشــرفت كشــور مى كني
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ــاظ  ــا لح ــتان و ب ــان اس ــای هم ــه و تقاض ــت عرض ــاس وضعی اس
ســرانه مصــرف و جمعیــت کل، محاســبه شــد. نکتــه دیگــری کــه 
بایــد در ایــن پیشــنهاد مــورد توجــه قرارگیــرد، تولیــد صنایــع فــوالد 
اســتان اصفهــان اســت کــه بــرای کســری نیــاز مناطــق غــرب کشــور 
می بایســت مصــرف شــود کــه در ادامــه بــه تفصیــل مــورد بحــث 

ــرد. ــرار می گی ق

وضعیت تفکیکی عرضه و تقاضا استان ها طبق سرانه  مصرف
به جــرات می تــوان اذعــان داشــت مرحلــه جانمایــی مناســب 
ــزایی  ــت بس ــی از اهمی ــگاه صادرات ــا ن ــازی ب ــای فوالدس کارخانه ه
ــا  ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــه ف ــه کارخان ــت. تاجایی ک ــوردار اس برخ
توجــه بــه موقعیــت مکانــی آن که در مرکز کشــور واقع شــده اســت 
بایــد بــه تامیــن نیاز فــوالد داخل کشــور همــت گمارد و مســئولیت 
صــادرات فــوالد بــه بازارهــای جهانــی را بــه کارخانه هایــی همچــون 
فــوالد کاوه جنــوب کیــش، فــوالد هرمــزگان و صبــاد فــوالد خلیــج 
فــارس واگــذار نمــود کــه از جانمایــی مناســبی در مناطــق جنوبــی 
کشــور بهره منــد هســتند. درحقیقــت مســئله جانمایــی کارخانه هــا 
ــه گذشــته از اهمیــت بیشــتری  ــی نســبت ب ــی کنون در برهــه زمان

برخــوردار شــده اســت. به طــور مثــال 
وجــود  فــوالد،  تولیــد  بخــش  در 
ــع در واردات مــواد اولیــه ماننــد  موان
افزایــش  باعــث  زغال ســنگ  و  کک 
هزینه هــای تولیــد و افزایــش قیمــت 
محصــول نهایــی خواهــد شــد. در 
ــرف  ــک ط ــز از ی ــادرات نی ــش ص بخ
بــا افزایــش قیمــت نهایــی محصــول 
مواجــه هســتیم و از طــرف دیگــر بــه 
ــای  ــام کانتینره ــادرات، تم ــور ص منظ
ــه مقاصــد  ــران ب ــدأ ای ــی از مب صادرات
اصلــی ناگزیرنــد کــه قبــل از رفتــن بــه 
مقصــد اصلــی بــه کشــوری ثالــث رفته 
و بــا نــام آن کشــور ثالــث بــه مقصــد 
نهایــی ارســال شــوند. بنابرایــن گران تر 
نهایــی،  محصــول  قیمــت  شــدن 
هزینــه اضافــی کــراس اســتافینگ)1(، 
اتــاف وقــت،  خســارت بــه کاال و 

ــد  ــم خواه ــدف ک ــای ه ــول در بازاره ــن محص ــری ای از رقابت پذی
نمــود. همچنیــن به دلیــل آنکــه تعــداد اندکــی از بانک هــا حاضــر 
بــه انجــام تراکنش هــای مالــی مربــوط بــه معامــات ایــران هســتند 
ــه  ــود ب ــول خ ــه محص ــه عرض ــار ب ــا ناچ ــدگان ی ــن صادرکنن بنابرای
صــورت پــول نقــد هســتند کــه عرضــه محصــول به صــورت نقــدی 
قیمــت صادراتــی پایین تــر و در نهایت حاشــیه ســود کمتــری را برای 
صادرکننــده به همــراه خواهــد داشــت و یــا بــرای نقل و انتقــال پول 
ناچــار بــه اعتمــاد بــه شــرکت های تراســتی)اتحاد چنــد شــرکت کــه 
کاالیــی مشــابه هــم تولیــد می کننــد و ســهم عمــده ای از بــازار را در 
اختیــار دارنــد( خواهنــد شــد کــه ریســک، مشــکات و هزینه هایــی 

ــد. ــل می نمای ــده تحمی ــر دوش صادرکنن ــه را ب اضاف
ــه  ــاهد ورود ب ــوالد ش ــی ف ــازار جهان ــه در ب ــه به آنک ــا توج ــال ب ح
فــاز نزولــی قیمت هــا هســتیم، بنابرایــن به منظــور حفــظ باالتریــن 
حاشــیه ســود تولیدکننــده، کاهــش هزینه هــای حمل و نقــل جهــت 
ــی  ــوالت نهای ــادرات محص ــد و ص ــه تولی ــوالت اولی واردات محص
ابتدایی تریــن راه حــل خواهــد بــود. به عبارتــی بخــش مهمــی از افت 

قیمت هــای صادراتــی کشــور به دلیــل افزایــش هزینــه حمل ونقــل  
ــه  بــه کشــورهای دیگــر اســت؛ بنابرایــن اگــر هزینــه حمل ونقــل  ب
ــی  ــر رشــد قیمت هــای صادرات ــی برســد، عــاوه ب ــت معقول وضعی
فــوالد ایــران، شــاهد افزایــش حجــم صــادرات کشــور نیــز خواهیــم 
ــی مثــل  ــذا بایــد توســعه فــوالد کشــور را در مناطــق جنوب ــود، ل ب
ــی  ــادر صادرات ــه بن ــه ب ــار ک ــاس، پارســیان، جاســک و چابه بندرعب
ــا نزدیکــی  ــری نمــود کــه در ایــن صــورت ب نزدیــک هســتند، پیگی
واحدهــای فــوالدی بــه ســواحل آبــی کشــور، نیاز بــه ســرمایه گذاری 
کان بــرای آبرســانی بــه ایــن واحدهــا نیــز بــا توجــه بــه بحــران آب 
ــدار  ــه مق ــد را ب ــای تولی ــت و هزینه ه ــد یاف ــورکاهش خواه کش
بیشــتری اقتصــادی خواهــد کــرد. همچنیــن در صــورت عــدم 
ــول  ــدید ارزش پ ــت ش ــرایط اف ــی های ارزی، در ش ــود بروکراس وج
ــر  ــیار رقابت پذی ــوالدی بس ــره ف ــادرات زنجی ــال 98، ص ــی در س مل
ــی  ــت های ضرب العجل ــاذ سیاس ــه اتخ ــت درحالیک ــال می گش دنب
ــپاری ارزی،  ــامانه های ارزی، پیمان س ــدازی س ــه راه ان ــت از جمل دول
ــن ارز  ــه تامی ــاق ب ــام قاچ ــاق اته ــی، اط ــای صادرات محدودیت ه
از کانالــی غیــر از ســامانه های ارزی و غیــره، اســتفاده از فرصــت 
ــا  ــخت و گاه ــادی س ــن اقتص ــرای فعالی ــارت را ب ــده تج پیش آم
ــی از  ــن یک ــود، بنابرای ــن نم غیرممک
توســعه  پیش نیازهــای  مهم تریــن 
ــت  ــگاه دول ــر ن ــوالد، تغیی صنعــت ف
ــئولین  ــی مس ــادرات و همراه ــه ص ب
کشــور  اقتصــادی  فعالیــن  بــا 
حــذف  راســتا  ایــن  در  می باشــد. 
یکسان ســازی  ارزی،  پیمان ســپاری 
و  ارزی  ســامانه های  حــذف  و  ارزی 
بــه روز نمــودن قیمــت پایــه صادراتی 
به صــورت روزانــه می توانــد کمــک 
از  بهره بــرداری  در  توجهــی  شــایان 
ــرای فعالیــن  موقعیــت پیش آمــده ب
اقتصــادی نمایــد. درصــورت رعایــت 
صنعــت  توســعه  پیش شــرط های 
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــور ک ــوالد کش ف
توســعه اکتشــافات، توســعه صحیح 
و اســتراتژیک واحدهــای فوالدســازی 
ــی  ــا و مناطــق جنوب ــار آبراهه ه در کن
ــی دولتــی و در عــوض اتخــاذ  کشــور، کاهــش سیاســت های کنترل
ــت  ــه صنع ــدی از جمل ــای تولی ــی از واحده ــت های حمایت سیاس
فــوالد کشــور اســت، نه تنهــا مشــکلی بــرای ایــن صنعــت به وجــود 
نخواهــد آمــد، بلکــه بــا توجــه بــه کاهــش ارزش پــول ملــی کشــور، 
انتظارحضــوری قدرتمنــد در بازارهــای جهانــی بــا قیمت هــای رقابتــی 

ــود. ــد ب ــار نخواه دور از انتظ

پانوشت:
1- کــراس اســتافینگ یعنــی کانتینــر از کشــتی پیــاده شــود و بعــد 
بــار کانتینــر روی زمیــن تخلیــه و پــس از آن مجــددا ســوار کانتینــر 
ــه مقصــد حمــل شــود،  دیگــری شــود و توســط کشــتی دیگــری ب
در واقــع زمانــی کــه محمولــه صادراتــی در مقصــد غیــر اصلــی کــه 
ــوان  ــور به عن ــام آن کش ــود ن ــاده می ش ــت پی ــری اس ــور دیگ کش

ــود. ــول درج می ش ــن محص ــده ای ــنده و واردکنن فروش

  منبع: ماهنامه پردازش

بــا وجــود ریســک های ظرفیــت مــازاد تولیــد فــوالد در چیــن، جنــگ 
تعرفــه ای در بــازار فــوالد، جنــگ تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا، کاهش 
ــده  ــوز باقی مان ــات هن ــا و تبع ــه اروپ ــی در اتحادی ــدات صنعت تولی
ــای  ــا در ماه ه ــا، برآورده ــه اروپ ــس از اتحادی ــروج انگلی ــی از خ ناش
پایانــی ســال ۲۰19، بیانگــر ایــن بــود کــه در ســال ۲۰۲۰، بــازار فــوالد 
ــال  ــه س ــبت ب ــری نس ــت بهت ــا، وضعی ــود چالش ه ــم وج علی رغ
۲۰19 داشــته باشــد. ایــن امیــدواری در نتیجــه افزایــش قابــل توجــه 
قیمت هــا در بــازار محصــوالت فــوالدی در دو مــاه پایانــی ســال ۲۰19 
ایجــاد شــده بــود و فــاز نخســت توافــق تجــاری آمریــکا و چیــن نیــز 
حداقــل از حیــث روانــی، در جهــت حمایــت از آن بــود. علیرغــم ایــن 
امیــدواری، مولفــه مجهولــی کــه هیچ کــس وقــوع آن را پیش بینــی 
نمی کــرد، بــه یکبــاره روی داد. ایــن مولفــه، شــیوع ویــروس مهلــک 
و جدیــد کرونــا در چیــن بــود. چیــن عــاوه بــر ایــن کــه بزرگ تریــن 
ــده آن، و  ــن مصرف کنن ــت، بزرگ تری ــا اس ــوالد در دنی ــده ف تولیدکنن
عــاوه بــر ایــن بزرگ تریــن واردکننــده ســنگ آهــن در دنیــا نیز اســت. 
مقصــد حــدود 7۰ درصــد تجــارت دریایــی ســنگ آهن در دنیــا، چیــن 
ــا، ایــن نگرانــی وجــود  اســت. حتــی پیــش از شــیوع ویــروس کرون
داشــت کــه کاهــش رشــد اقتصــادی در چیــن، بــه کاهــش تقاضــا 
بــرای کاالهــا و در نتیجــه کاهــش قیمــت آن هــا منجــر شــود و ایــن 
موضــوع دامــن صادرکننــدگان بــه چیــن، از جملــه ایــران را هــم بگیرد. 
فرامــوش نکنیــم کــه در همیــن ســال ۲۰19،  رشــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی چیــن بــه ۶.1 درصــد رســید کــه پایین تریــن میــزان از ســال 
199۰ میــادی اســت! شــیوع ویــروس کرونــا و تبعــات آن برای قیمت 
کاالهــا، از جملــه محصــوالت فــوالدی و ســنگ آهــن، نشــان داد کــه 
ســامت اقتصــاد چیــن تــا چــه حــد بــرای کل کشــورهای دنیــا مهــم 
ــده  ــن مصرف کنن ــده، بزرگ تری ــن تولیدکنن ــه بزرگ تری ــرا ک ــت؛ چ اس
نیــز اســت و اگرچــه چیــن بــه واســطه صــادرات بیــش از انــدازه اش، 
اقتصــاد دیگــر کشــورها را تحــت فشــار قــرار داده، امــا اخال اساســی 
در مصــرف کاالهــا در ایــن کشــور، می توانــد تأثیراتــی در ابعــاد 
جهانــی داشــته باشــد. در کل، بیشــترین تقاضــای جهانی بــرای فوالد، 
از جانــب صنعــت ساخت وســاز اســت و ایــن صنعــت، مصرف کننــده 
۵1 درصــد فــوالد تولیــدی در دنیــا اســت. در چیــن نیــز ساخت وســاز، 
ــت  ــا، صنع ــروس کرون ــیوع وی ــت و ش ــوالد اس ــی ف ــی اصل متقاض
ــن  ــه ای ــت. ب ــه اس ــق انداخت ــور را از رون ــن کش ــاز در ای ساخت وس
مــورد، بایــد محدودیت هــای حمــل و نقــل و مســافرت بــه چیــن را 
نیــز اضافــه کــرد. هــر چقــدر هــم کــه چین خــوب عمــل کند و شــیوع 
ویــروس کرونــا را بــه ســرعت مهــار کنــد، پیش بینــی می شــود کــه 
تبعــات کرونــا، تــا چنــد مــاه دامــن بــازار فــوالد را بگیــرد، امــا پــس از 
گــذران ایــن چنــد مــاه، مجــدداً تعــادل جدیــدی در بــازار فــوالد ایجاد 
خواهــد شــد. موسســه »متــال بولتن« رشــد مصــرف فــوالد در جهان 
در ســال ۲۰19 را نســبت بــه ســال ۲۰18، ۲.۶ درصــد بــرآورد کــرده بود 
و پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا، پیش بینــی کــرده بــود کــه رشــد 
مصــرف فــوالد در ســال ۲۰۲۰، 1.9 درصــد باشــد. ایــن رشــد مصــرف، 
چنــدان امیدوارکننــده نیســت، هرچنــد ممکــن اســت کاهــش تولید 
فــوالد در برخــی از نقــاط دنیــا، باعــث شــود تــا بــار دیگر قیمــت فوالد 
در بازارهــای جهانــی ســیر صعــودی بــه خــود بگیــرد. »متــال بولتــن«، 
ــرده اســت. در  ــی ک ــرای ســال ۲۰۲1 پیش بین ــن رشــد قیمــت را ب ای
کل بایــد گفــت، ویــروس کرونــا در مــاه هــای نخســت ســال ۲۰۲۰، 
همچنــان بزرگ تریــن معضــل بــازار جهانــی فــوالد خواهــد بــود و پس 
از رفــع ایــن معضــل کــه بــه نظــر می رســد دولــت چیــن بــا موفقیــت 
آن را رقــم خواهــد زد، تعــادل جدیــدی در ایــن بــازار شــکل خواهــد 
گرفــت. بایــد امیــدوار بــود کــه در ایــن دوره تعادل جدیــد، قیمت ها 
باالتــر از 9 مــاه نخســت ســال ۲۰19 باشــد. در دوره شــیوع ســارس، 
قیمــت کاالهــا پــس از فروکــش کــردن شــیوع ایــن بیمــاری، افزایش 
قابــل توجهــی یافت.ایــن امیــدواری نــزد برخــی کارشناســان وجــود 
دارد کــه تاریــخ دوبــاره بــه همــان شــکل تکــرار شــود. بــا ایــن وجــود، 
بایــد گفــت کــه شــبح ویــروس مرمــوز کرونــا هــم کــه کنــار بــرود، 
بــازار جهانــی فــوالد همچنــان بــا ریســک های دیرینــه خــود، دســت 
و پنجــه نــرم خواهــد کــرد و در کوتــاه مــدت نبایــد انتظــار جهــش 
چشــمگیر قیمت هــا نظیــر ســال ۲۰1۶ و ۲۰17 را داشــت. گرچــه 
نمی تــوان بــا قطعیــت گفــت امــا شــاید شــبح کرونــا کــه کنــار بــرود، 

دوره قیمت هــای متوســط در بــازار جهانــی فــوالد آغــاز شــود.
  منبع: چیان

 بیم و امید های بازار جهانی 
فوالد در سال ۲۰۲۰

فوالد ایران و جهان

ــعه  ــرط های توس ــت پیش ش ــورت رعای درص
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــور ک ــوالد کش ــت ف صنع
و  صحیــح  توســعه  اکتشــافات،  توســعه 
اســتراتژیک واحدهــای فوالدســازی در کنــار 
ــش  ــور، کاه ــی کش ــق جنوب ــا و مناط آبراهه ه
در عــوض  و  دولتــی  کنترلــی  سیاســت های 
اتخــاذ سیاســت های حمایتــی از واحدهــای 
تولیــدی از جملــه صنعــت فــوالد کشــور اســت، 
ــود  ــت به وج ــن صنع ــرای ای ــکلی ب ــا مش نه تنه
نخواهــد آمــد، بلکــه با توجــه به کاهــش ارزش 
پــول ملــی کشــور، انتظارحضــوری قدرتمنــد در 
بازارهــای جهانــی بــا قیمت هــای رقابتــی دور از 

ــود ــد ب ــار نخواه انتظ

امــام جواد)ع(فرمودنــد: توســل داشــتن بــه خــدا، بهــای هــر چیــز ارزشــمند و نردبانــی 
بــرای رســیدن بــه هــر بلنــدی اســت.
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انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران، گــزارش آمــاری صنعــت فــوالد 
ایــران در ســال 98 را منتشــر کــرد. تولیــد فــوالد میانــی کشــور در 
ســال 98 بــا رشــد 1۰ درصــدی نســبت بــه ســال 97، بــه ۲7 میلیون 
و ۲4۰ هــزار تــن رســید. تولیــد محصــوالت فــوالدی نیــز بــا رشــد 

۶ درصــدی بــه ۲۰ میلیــون و 18۲ هــزار 
تــن رســید. تولیــد آهــن اســفنجی 
ــا رشــد ۶ درصــدی  ــز در ســال 98، ب نی
بــه حــدود ۲8 میلیــون تــن رســید. 
صــادرات فــوالد ایــران نیــز در ســال 98، 
رشــد قابــل توجــه ۲۲ درصــدی را تجربه 

کــرده اســت.
ــوالد  ــن ف ــزار ت ــون و ۲4۰ ه از۲7 میلی
میانــی تولیدشــده در ســال 98، حــدود 
ــت  ــه بیل ــوط ب ــن مرب ــون ت 1۶.8 میلی
و بلــوم و حــدود 1۰.4 میلیــون تــن 

ــه اســلب بــوده اســت. تولیــد  مربــوط ب
بیلــت و بلــوم فــوالدی در ســال 98، رشــد قابــل توجــه 18 درصــدی 
ــال 97، رشــدی  ــه س ــبت ب ــلب نس ــد اس ــا تولی ــرده ام ــه ک را تجرب

نداشــته اســت.
همچنیــن در ســال 98، 1.1 میلیــون تــن تیرآهــن، 8.3 میلیــون تــن 
میلگــرد و حــدود 8۰۰ هــزار تــن نبشــی و ناودانــی در کشــور تولیــد 
شــده و جمــع تولیــد مقاطــع طویــل فــوالدی بــا رشــد ۶ درصــدی به 

1۰.۲ میلیــون تــن رســیده اســت.
میــزان تولیــد ورق گــرم در ســال 98، 8.۲ میلیــون تــن، میــزان تولید 
ــش دار 1.۶  ــد ورق پوش ــزان تولی ــن و می ــون ت ــرد ۲.۶ میلی ورق س
میلیــون تــن بــوده اســت. مجمــوع تولیــد مقاطــع تخــت فــوالدی 
ــه  ــا ســال 97، ب ــا رشــد ۵ درصــدی در همســنجی ب در ســال 98 ب
عــدد 9 میلیــون و 9۶۰ هــزار تــن رســید. )بایــد توجــه داشــت کــه 
ــا  ــر ب در مقاطــع تخــت فــوالدی، مجمــوع تولیــد ایــن مقاطــع براب
جمــع جبــری تولیــد ورق گــرم، ورق ســرد و ورق پوشــش دار نیســت 
و انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد در محاســبات خــود، اثــر مضاعــف 
تبدیــل ورق گــرم بــه ورق ســرد و پوشــش دار را حــذف کــرده اســت.(
تولیــد آهــن اســفنجی در ســال 98، ۲7.9 میلیــون تــن بوده اســت. 
رشــد تولیــد آهــن اســفنجی در ســال 98، تنهــا ۶ درصــد بــوده )کــه 
ایــن رشــد کمتــر از رشــد 1۰ درصــدی تولیــد فــوالد میانــی اســت( و 
ایــن امــر باعــث شــده تــا در مجمــوع، میــزان تولیــد آهــن اســفنجی 
ــی  ــوالد میان ــد ف ــش از تولی ــن بی ــزار ت ــا ۶۶7 ه در ســال 98، تنه
ــود  ــوازن وج ــدم ت ــوالد ع ــره ف ــل در زنجی ــن دلی ــه همی ــد. ب باش

داشــته و ایــن موضــوع باعــث کمبــود آهــن اســفنجی در ســال 98 
شــد.

صادرات و واردات فوالد ایران در سال ۹۸
مجمــوع صــادرات فــوالد ایــران )فوالد میانــی و محصــوالت فوالدی( 
در ســال 98، بــه 1۰ میلیــون و 3۶3 
ــوالد  ــادرات ف ــید. ص ــن رس ــزار ت ه
ایــران در ســال 97، 8 میلیــون 48۰ 
هــزار تــن بــوده و در ســال 98، 
صــادرات فــوالد کشــور رشــد بیــش 
از ۲۲ درصــدی را تجربــه کــرده اســت 
کــه عــدد قابــل توجهــی محســوب 
می شــود. در ســال 98، صــادرات 
فــوالد کشــور، رکــورد جدیــدی را بــه 

ثبــت رســانده اســت.
ســهم فــوالد میانــی از کل صــادرات 
فــوالد ایــران در ســال 98، ۶ میلیــون 
و 9۰8 هــزار تــن بــوده کــه نســبت بــه ســال 97، رشــد ۲۶ درصــدی 
را نشــان می دهــد. در ســال 98، صــادرات بیلــت و بلــوم فــوالدی، 
ــید و  ــن رس ــزار ت ــون و 83۶ ه ــه 4 میلی ــدی ب ــد ۲4 درص ــا رش ب
صــادرات اســلب نیــر ۲ میلیــون و 7۲ هــزار تــن بــود کــه نســبت بــه 

ســال 97، رشــد 31 درصــدی را نشــان می دهــد.
ــا رشــد 1۶  ــز در ســال 98 ب ــران نی صــادرات محصــوالت فــوالدی ای

درصــدی بــه 3 میلیــون و 4۵۵ هــزار تن 
ــوالدی،  ــوالت ف ــان محص ــید. در می رس
طویــل  مقاطــع  صــادرات  مجمــوع 
فــوالدی ایــران، در ســال 98، ۲ میلیــون 
ــه  ــوده کــه نســبت ب ــن ب و ۶۵۰ هــزار ت
ــان  ــدی را نش ــد ۲۶ درص ــال 97، رش س
صــادرات  میــان،  ایــن  از  می دهــد. 
ــه 3۵  ــل توج ــد قاب ــران، رش ــرد ای میلگ
درصــدی را در ســال 98 تجربــه کــرده 

ــت. اس
تخــت  مقاطــع  صــادرات  مجمــوع 
ــال 98، 8۰۵  ــز در س ــران نی ــوالدی ای ف
هــزار تــن بــوده کــه نســبت به ســال 97، 
ــد.  ــان می ده ــدی را نش ــش 8 درص کاه
ــرد در  ــادرات ورق س ــود، ص ــن وج ــا ای ب
ــه  ســال 98، رشــد 179 درصــدی را تجرب

کــرده و از 43 هــزار تــن در ســال 97 بــه 1۲۰ هــزار تــن در ســال 98 
رســیده اســت.

ــد 77  ــا رش ــال 98 ب ــز در س ــران نی ــفنجی ای ــن اس ــادرات آه ص
درصــدی بــه 94۲ هــزار تــن رســید. ایــن رقــم در ســال 97، رقمــی  

ــوده اســت. ــن ب ــزار ت ــر ۵33 ه ــغ ب بال
مجمــوع واردات فــوالد ایــران )فــوالد میانــی و محصــوالت فــوالدی( 
در ســال 98، کاهــش قابــل توجهــی را تجربــه کــرده و از یک میلیون 
ــت.  ــیده اس ــن رس ــزار ت ــه ۶۰3 ه ــال 97 ب ــن در س ــزار ت و ۵4 ه
واردات فــوالد میانــی ایران بســیار ناچیــز بــوده و واردات محصوالت 
فــوالدی ایــران نیــز بــا کاهــش 4۲ درصــدی بــه ۵98 هــزار تــن در 
ســال 98 رســیده اســت. مقاطــع تخــت فــوالدی )بــا ۵۰8 هــزار تن( 
بیشــترین ســهم را در واردات فــوالد ایــران داشــته و از میــان ایــن 

مقاطــع نیــز ورق پوششــدار، بیشــترین ســهم را داشــته اســت.

مصرف فوالد در سال ۹۸
آمارهــای منتشرشــده توســط انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد نشــان 
ــال 98  ــوالدی در س ــوالت ف ــری محص ــرف ظاه ــه مص ــد ک می ده
ــری  ــرف ظاه ــد مص ــته و رش ــدی نداش ــال 97 رش ــه س ــبت ب نس
فــوالد میانــی در ســال 98، شــش درصــد بــوده اســت. حتــی رشــد 
مصــرف مقاطــع طویــل فــوالدی در ســال 98، صفــر بــوده کــه ایــن 
نشــان دهنده تــداوم رکــود در صنعــت ساخت وســاز در ســال 
گذشــته اســت. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه رشــد صفــِر مصــرف 
ــرایط  ــه ش ــز این ک ــت ج ــی نیس ــوالدی، راه ــوالت ف ــری محص ظاه

صــادرات فــوالد تســهیل شــود.
مجمــوع مصــرف ظاهــری مقاطــع طویــل فــوالدی در دوازده ماهــه 
ــن،  ــرف تیرآه ــوده و مص ــن ب ــزار ت ــون و ۶۶۲ ه ــال 98، 7 میلی س
ــدی را  ــی ۲ درص ــد منف ــرد، رش ــرف میلگ ــدی و مص ــد 1۵ درص رش
تجربــه کــرده اســت. مصــرف ظاهــری کل محصــوالت فــوالدی نیز در 

ســال 98، 1۵ میلیــون و ۵97 هــزار تــن بــوده اســت.
ــز در  در مجمــوع رشــد مصــرف ظاهــری مقاطــع تخــت فــوالدی نی
ــرف  ــت، مص ــع تخ ــان مقاط ــت. در می ــوده اس ــر ب ــال 98، صف س
ظاهــری ورق پوششــدار رشــد 11 درصــدی و مصرف ظاهری ورق ســرد، 

رشــد منفــی 4 درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
در فــوالد میانــی، مصــرف ظاهــری بیلــت و بلــوم در کشــور در ســال 
98، رشــد 1۶ درصــدی را تجربــه کــرده و از 1۰ میلیــون و ۲87 تــن در 
ــن در ســال 98 رســیده اســت.  ــون و 9۵۶ ت ــه 11 میلی ســال 97 ب
مصــرف ظاهــری اســلب نیــز کاهــش شــش درصــدی را تجربــه کــرده 
و بــه 8 میلیــون و 381 هــزار تــن در ســال 98 رســیده اســت. بدیــن 
ترتیــب، مجمــوع مصــرف ظاهــری فــوالد میانی کشــور در ســال 98، 

۲۰ میلیــون و 337 هــزار تــن بــوده اســت.
مصــرف ظاهــری آهــن اســفنجی ایــران نیــز در ســال 98 بــا رشــد 4 

درصــدی بــه ۲۶ میلیــون و 9۶۵ هــزار تــن رســیده اســت.

ترکیب تولید، صادرات و واردات فوالد کشور در سال ۹۸
ــهم 19.8  ــا س ــرد ب ــدی و میلگ ــهم ۶1.1 درص ــا س ــی ب ــوالد میان ف
درصــدی بیشــترین ســهم را در صــادرات فــوالد کشــور در ســال 98 

داشــته اســت.
در تولیــد محصــوالت فــوالدی نیــز میلگــرد بــا 3۶.۵ درصــد و ورق 

گــرم بــا 3۶.۲ درصــد بیشــترین ســهم را داشــته اســت.
  منبع: چیان

تولیــد فــوالد ایــران بــه بیــش از ۲۷ میلیــون تــن رســید 

رکوردشــکنی بــا صــادرات ۱۰.۴ میلیــون تنــی

فوالد ایران

ــر  ــر در ام ــن دو نف ــن شــفاعتها، شــفاعت بی ــد: از بهتری ــی فرماین ــی )ع( م حضــرت عل
ــد. ــر گردان ــان را مجــذوب یکدیگ ــد آن ــه خداون ــا اینک ازدواج اســت ت

گزارش آماری صنعت فوالد کشور در سال ۹۸؛

مجمــوع صــادرات فــوالد ایــران )فــوالد 
میانــی و محصــوالت فــوالدی( در ســال ۹۸، بــه 
۱۰ میلیــون و ۳۶۳ هــزار تــن رســید. صــادرات 
فــوالد ایــران در ســال ۹۷، ۸ میلیــون ۴۸۰ 
هــزار تــن بــوده و در ســال ۹۸، صــادرات فــوالد 
ــه  ــدی را تجرب ــش از ۲۲ درص ــد بی ــور رش کش
کــرده اســت کــه عــدد قابــل توجهــی محســوب 
می شــود. در ســال ۹۸، صــادرات فــوالد کشــور، 

رکــورد جدیــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.
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ــا قصــه ســالهای خــون و خاطــره را  ــر نمــی آیــد ت از مــن و قلمــم ب
ــس  ــتن پ ــت نوش ــتم را وق ــرم دس ــبیه ش ــزی ش ــم. چی ــت کن روای
می زنــد. مــن چگونــه مــی توانــم یــک ثانیــه از اضطــراب غواص هــای 
شــجاع حــاج قاســم را روایــت کنــم وقتــی دل بــه دریــای خروشــان 
ارونــد مــی زدنــد، در »شــبی تاریــک و بیــم مــوج و گردابــی چنیــن 

هایــل!«     
شــبی کــه طبــق پیــش بینــی هــا بنــا بــود بــاد نباشــد، بــاران نباشــد، 
امــا چنــد ســاعت مانــده بــه شــروع عملیــات، ابــری ناخوانــده از افق 
قــد مــی کشــد و پخــش مــی شــود تــوی آســمان و حــاال هــم بــاد 

هســت هــم بــاران!
ژنــرال هــای کارکشــته دنیــا بــه صــدام، گفتــه انــد ایــران از هــر نقطه 
ــاو.  ــاورد، ااّل از منطقــه ف ــه خــاک شــما یــورش بی ممکــن اســت ب
ژنــرال هــا گفتــه انــد هیچکــس نمــی توانــد از دریــای مــوج خیــز 
ارونــد بگــذرد. گفتــه انــد پــای گذاشــتن غــواص در ارونــد همــان 
ــازه اش در شــکم نهنــگان خلیــج فــارس همــان.  و پیــدا شــدن جن
گفتــه انــد ارونــد نابــکار اســت، در اثــر جــزر و مــّد مســیر حرکتــش 
را تغییــر مــی دهــد. گفتــه انــد ارونــد ریــاکار اســت، ســطح آبــش 
آرام، اّمــا الیــه هــای زیریــن اش پــر شــتاب مــی گــذرد. گفتــه انــد 
ارونــد مــواج کــه بشــود، هیــچ کــس جلــودارش نیســت و گفته انــد 
گــرداب هایــی دارد کــه با ســرعت ســیصد کیلومتــر طعمــه اش را به 

غرقــاب نابــودی مــی کشــاند و مــی بلعــد. 
ژنرالهــای دنیــا همــه اینهــا را بــه صــدام گفتــه انــد، امــا در ســاحل 
شــرقی نهــر علــی شــیر، حــاج قاســم ســلیمانی و حــاج احمــد امینــی 

تصمیــم خودشــان را گرفتــه انــد.
در ســاحل غربــی هــم تــوی خانــه هــای کوچــک جــا مانــده از 
ســاکنین عرب روســتا، شــهید یوســف الهــی و شــهید آتش افــروز و 

ــد. همرزمانشــان مشــغول مناجــات ان
غــواص هــای لشــکر ثــاراهلل تصمیــم گرفتــه انــد در همیــن هــوای 
ــم  ــکنند.حاج قاس ــا بش ــدام را یکج ــت ص ــاو و پش ــط ف ــب خ منقل
ــی صــدا از  ــا تاریــک شــدن هــوا آرام و ب ــد غــواص هایــش را ب بای
رود عبــور دهــد تــا خــط دشــمن را تصــرف کننــد و محســن رضایــی 
رمــز »یــا فاطمــه الزهــرا« را بــه همــه نیروهــای عملیــات اعــام کنــد 
و ناگهــان صدهــا قایــق تیــزرو بــا مردانــی مصمــم مثــل گلولــه بــه 
ســمت شــبه جزیــره فــاو عــراق حرکــت کننــد و بــا رخنــه در لشــکر 
صــدام، خبــری دنیــا را تــکان بدهــد کــه »مــردان قورباغــه ای ایــران 
از ارونــد گذشــتند، فــاو را بــه تافــی خرمشــهر گرفتنــد تــا ام القصــر 

و بصــره در تیــررس شــان باشــد و راه عــراق را بــه دریــای آزاد قطــع  
ــه  ــر ســرتیتر همــه روزنامه هــای منطق ــن خب ــد ای ــردا بای ــد.« ف کنن
ــه  ــخ دیوان ــن شکســت تل ــد صــدام از ای ــردا بای ــان باشــد، ف و جه
بشــود و فرماندهانــش را اعــدام صحرایــی کنــد، امــا بــا آن ابر ســمج 
و بــاد بی موقــع حــاج قاســم چــه مــی توانســت بکنــد؛ جــز اینکــه 
ــرو  ــش را ف ــودش، بغض ــد دور خ ــع کن ــکر را جم ــای لش غواص ه
ــرادران!  ــد: ب ــود بگوی ــی آرام و چشــمی اشــک آل ــا صدای بدهــد و ب
آنچــه نبایــد می شــد، حــاال شــده. طبــق پیش بینــی االن بایــد 
ــور  ــرای عب ــد آرام باشــد. امــا نیســت. حــاال ب آســمان صــاف و ارون
از موج هــای ســرکش ارونــد فقــط یــک راه مانــده اســت، آب را بــه 
پهلــوی شکســته زهــرا )س(  قســم بدهیــد! نــام  حضــرت زهــرا )س(  
در حریــری از اشــک تکثیــر شــد و در آســمان پیچیــد. دل هــا قــوت 
گرفــت. ســپاه  بــه حرکــت درآمــد. پیــاده و ســواره بــه ســمت اروند. 
ــاره آن  ــد و در کن ــیه رود می گذرن ــی حاش ــن باتاق ــا از زمی غواص ه
ــد، ســرعت  ــه آب ســرد می زنن ــن ب ــه دســتور، ت آرایــش می گیرند.ب
آب و تاطــم رود طوفــان زده در قــدم اول می خواهــد همــه را ناامیــد 
کنــد، غواص هــا یــک متــر جلــو می رونــد، آب دو متــر آنهــا را عقــب 
می نشــاند.  آنهــا بــا رشــته ای طنــاب بــه هــم وصــل هســتند. بایــد 
در آب عصبانــی هــی فیــن )کفــش غواصــی( بزنــی و هــی جلــو نروی! 
بــا مــوج زورآزمایــی کنــی و کــم کــم نفس هایــت بــه شــماره بیفتــد 
و دســتانت از ســوز ســرما کرخــت بشــوند و طنــاب از دســتت رهــا 
ــس در  ــد و هیچک ــت بکن ــع جدای ــتاب از جم ــا ش ــود و آب ب بش
آن شــب وهمنــاک و تاریــک متوجــه غــرق شــدنت نشــود. نبــردی 
ســنگین میــان مردانــی کــه ذکــر یــا زهــرا بــر لــب دارنــد و رودخانه ای 
کــه راه نمی دهــد درگرفتــه اســت. گــروه موقعیــت خودشــان را گــم 
می کننــد، همــه جــا آب اســت و ســرگردانی و البتــه امیــد. ناگهــان 
ــه  ــرا! رســیدیم ب ــا زه ــن ســفت می رســد. ی ــه زمی ــر اول ب ــای نف پ
ســاحل! همــه از آب بیــرون می آینــد. بــی صــدا در ســاحل آرایــش 
می گیرنــد. تــازه اول کار اســت. بایــد بــا هجومــی تنــد، خــط دشــمن 
را فتــح کننــد؛ و چنیــن می کننــد. دشــمن راهــی جــز فــرار ندارد.حــاج 
احمــد امینــی می ایســتد روی یــال خاکریــز اول عــراق و بــا بی ســیم 
ــی،  ــی حاج ــه الزهرا.حاج ــا فاطم ــرا. ی ــه الزه ــا فاطم ــد: ی می گوی
مأموریــت انجــام شــد. حــاال نوبــت شماســت. آن طــرف، کنــار نهــر 
ــرد  ــم را می گی ــاج قاس ــاک ح ــر پ ــک، زنجی ــد اش ــیر. مرواری علی ش
ــرا  ــد: زه ــاد می زن ــکبار فری ــاب و اش ــی بی ت ــد. حاج ــن می آی و پایی

جــان ممنــون. بی بــی جــان متشــکرم.

شب تاریک و
بیم موج ...

چگونه فرزند نمازخوان 
پرورش دهیم؟

فرهنگ

قصــه حــاج قاســم 
و غــواص هایــش و 
توســل عجیــب بــه 
حضــرت زهــرا )س(

احمد یوسف زاده

گردآوری: مهناز محمودی باغستانی
همسر همکار داود کمالی

 فرزندتــان را از کودکــی بــه نمــاز جماعــت، نمــاز جمعــه، مســاجد، 
مجالــس دینــی و مذهبــی ببریــد؛ مخصوصــا اگــر برایش ایــن مکانها 

را بــا جایــزه، خاطــره و تشــویق شــیرین کنیــد. 
 بــا علمــا  و خانــواده هــای مذهبــی و دوســتان خــوب معاشــرت و 

رفــت و آمــد کنیــد.
ــه نمــاز، قبــل از ســن تکلیــف   جهــت افزایــش اشــتیاق کــودک ب
بــرای دختــران چــادر نمــاز، قــرآن، جانمــاز، تســبیح زیبــا تهیــه نمــوده 

و بــرای پســر ها نیــز بــه همیــن صــورت عمــل کنیــد.
ــه ســن تکلیــف نرســیده و نمــاز برایــش واجــب  ــا زمانــی کــه ب  ت

ــد. ــدن کنی ــه نمــاز خوان نیســت او را تشــویق ب
 از کودکــی هــر وقــت کــه نمــاز می خوانــد بــه او محبــت بیشــتری 
ــف  ــل تعری ــواده و فامی ــش را در جمــع خان ــد و نمــاز خواندن نمایی

نمــوده و او را تشــویق و تحســین کنیــد.
 بعــد از نمــاز، کــودک را در آغــوش گرفتــه و رفتــار محبــت آمیزتــری 
بــا او داشــته باشــید تــا فرزندتــان احســاس کنــد که شــما هــر وقت 
نمــاز می خوانیــد مهربانتــر می شــوید و از ایــن طریــق بــه نمــاز عاقــه 

پیــدا می کنــد.
 بــا ورود فرزندتــان بــه دوره ی نوجوانــی بــرای او دلیــل بیاوریــد کــه 
ــی کوتــاه و خاصــه توضیــح  چــرا نمــاز خوانــدن واجــب اســت؛ ول
دهیــد. انتظــار تاثیــر زود و ســریع نداشــته باشــید زیــرا نوجــوان در 
دوران ناپختگــی اســت، تــا پختــه شــود و حــرف شــما را درک کنــد، 

ــرد. ــان می ب زم
 نســبت بــه نمــاز خواندنــش حساســیت کمی نشــان دهیــد و مدام 
ــرد  ــر او را می گی ــوی تفک ــاد جل ــیت زی ــد. حساس ــر ندهی ــه او گی ب
ــه او  ــرد. ب ــر خواهــد ک ــدارد و او را لجبازت ــده ن ــار فای ــا اجب و نمــاز ب

فرصــت دهیــد تــا از درون مســئولیت پذیــر شــود.
 در دوران نوجوانــی فــرد دچــار ســردرگمی اســت و به دنبــال انتخاب 
ــد و  ــان دهی ــت را نش ــه او راه درس ــت. ب ــش اس ــت خوی راه و هوی
اجــازه دهیــد بــا گــذر زمــان، خــودش راهــش را انتخــاب کنــد. مــدام 

نصیحتــش نکنیــد، زیــرا گیــج و کافــه مــی شــود.
 از روش غیــر مســتقیم مثــل اهــداى کتــاب و ســی دی و نــرم افــزار 
اســتفاده کنیــد. همچنیــن می توانیــد چنیــن اقــام فرهنگــی را به او 
هدیــه بدهیــد و یــا جایــی جلــو چشــمش قــرار دهیــد تــا خــودش 

ببینــد و اســتفاده کنــد.
 نوجــوان بــه دلیــل تغییــرات هورمونــی رشــد دچــار کمی سســتی و 
احســاس خســتگی اســت، خوابــش زیــاد شــده و اغلب دچــار خواب  
ــل شــده اســت.  ســنگین می شــود. شــاید شــما فکــر کنیــد او تنب
بــرای نمــاز صبــح او را بــا دعــوا و اجبــار بیــدار نکنیــد، او را بــا محبت، 
نــوازش، بوســه و صــدا زدن بــا القــاب زیبــا بیــدار نماییــد. یــک بــار 
هــم شــاید کافــی نباشــد؛ پــس صبورانه قبــل و بعــد از نمــاز خودتان 

او را بــا محبــت بیــدار کنیــد.
 در جلــوی جمــع مــدام او را بــه خوانــدن نمــاز امــر نکنیــد. پنهانــی و 

بــا لحــن پــر از محبــت بــه او یــادآوری نماییــد.
 گاهــی نوجــوان بــه دلیــل کــم توجهی توســط والدیــن، بــا نخواندن  
نمــاز تــاش مــی کنــد خــود را در معــرض توجــه قــرار دهــد. پــس به 

او توجــه کافــی کنید.
ــرا  ــد. زی ــه نکنی ــا او مقایس ــوان را ب ــای نمازخ ــه ه ــچ گاه بچ  هی

ــه دارد. ــر وارون ــردن تاثی ــه  ک مقایس
ــات را  ــکام و واجب ــید اح ــف رس ــن تکلی ــه س ــان ب ــی فرزندت  وقت

ــد. ــح دهی ــش توضی برای
 داســتان های شــیرین از نمــاز بــزرگان، اشــعار و احادیــث زیبــا را کــه 

در حــد ســن و درک فرزندتــان اســت، برایــش نقــل کنیــد.
 فضایــل، رعایــت مســتحبات و ســنت هــای نمــاز را برای کــودک و 

نوجــوان بــا بیــان داســتان هــای آموزنــده یــادآوری کنیــد.
ــر و ائمــه معصومیــن کــه از  ــه پیامب ــا بیــان زندگــی نامــه صحاب  ب
جملــه راه هــای جــذب انســان بــه عبــادت اســت، عشــق و عاقــه بــه  

نمــاز را در فرزندتــان تقویــت کنیــد.

امــام حســین علیــه الّســام فرمودنــد: بــا گذشــت تریــن مــردم، کســی اســت کــه در 
زمــان قــدرت داشــتن، گذشــت کنــد.
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Intelligence در لغــت بــه معنــای هــوش اســت و هــوش همــان 
چیــزی اســت کــه تمامــی رفتارهــای انســان حتــی ســاده ترین رفتارهــا 
ــب  ــان و اغل ــان انس ــز می ــه تمای ــود. وج ــبت داده می ش ــه آن نس ب
موجــودات ایــن اســت کــه انســان ها و البتــه برخــی حیوانــات قادرنــد 
تــا در موقعیت هــای مختلــف اطاعاتــی را کســب نمــوده و ســپس این 
اطاعــات را در موقعیتــی جدیــد، بــه شــیوه ای دیگــر و حتــی بــا هدفــی 
دیگــر بــه کار ببندنــد؛ امــا موجــودی ماننــد حشــره چنیــن قابلیتــی را 
نــدارد و اگــر یــک موقعیــت کامــاً مشــابه بارهــا و بارهــا بــرای آن تکــرار 
شــود بــاز هــم حداقــل در ظاهــر چیــزی نخواهــد آموخــت و پیشــرفت 
  Artificial Intelligence.چشــمگیری در رفتار آ ن  مشــاهده نخواهد شــد
کــه بــه طــور خاصــه AI خوانــده می شــود، شــاخه ای از علــوم کامپیوتــر 
اســت کــه در بــر گیرنــده تمــام فرآیندهایــی اســت کــه بــه شبیه ســازی 
هــوش انســان و یــا حیوانــات بــر روی کامپیوتر هــا و یــا دســتگاه هایی 

ــد. ــر کنتــرل می شــوند می پردازن کــه توســط کامپیوت

تاریخچه هوش مصنوعی:
تاریخچــه  هــوش مصنوعــی از آنجــا شــروع شــد کــه دو پژوهشــگر بــه 
نام هــای McCulloch و Pitts در ســال 1943، مدلــی از ســلول های 
ــی،   ــی مصنوع ــلول های عصب ــد )س ــه نمودن ــی را ارائ ــی مصنوع عصب
ــی طبیعــی  ــه ســلول های عصب مشــابه آنچــه کــه در زیست شناســی ب
اطــاق می شــود، نــورون نامیــده می شــوند(. ویژگــی  خــاص ایــن مــدل 
ــد و  ــا Off باش ــت On و ی ــورون می توانس ــر ن ــه در آن ه ــود ک ــن ب ای
هنگامــی کــه تعــداد زیــادی از نورون هــای پیرامــون یــک نــورون تحریک 
می شــدند، آن نــورون نیــز روشــن می شــد. McCulloch و Pitts نشــان 
دادنــد کــه توابــع محاســباتی را می تــوان بــا شــبکه ای از نورون هــای بــه 
هــم پیوســته انجــام داد. در ســال ۲۰۰9، گــوگل توســعه ماشــین های 
بــدون راننــده را بــه صــورت غیرعلنــی آغــاز نمــود. دســتیار های مجــازی 
Google Now ،  Siri و Cortana بــه ترتیــب در ســال های ۲۰11، ۲۰1۲ 
و ۲۰14 در اختیــار کاربــران پلتفرم هــای مختلــف قــرار گرفتنــد و در 
حــال حاضــر هــم شــاهد مشــارکت و ســرمایه گذاری بیــش از پیــش 
شــرکت های بــزرگ تکنولــوژی در پیشــرفت و توســعه هــوش مصنوعــی 

هســتیم و ایــن رونــد همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.

:Turing test آشنایی با
تســت تورینــگ کــه در ســال 19۵۰ توســط Alan Turing معرفــی شــد،  
آزمونــی اســت کــه توانایــی یــک کامپیوتــر در نشــان دادن رفتار هــای 
هوشــمندانه مشــابه انســان را مــورد ســنجش قــرار می دهــد. وســایل 
مــورد نیــاز بــرای انجــام آزمــون تورینــگ عبارتنــد از متــن، صفحــه کلیــد 
و نمایشــگر. در ایــن آزمــون، یــک انســان بــه عنــوان ارزیــاب ســواالتی 
ــرح  ــات مط ــک روب ــان و ی ــک انس ــامل ی ــرکت کننده ش ــرای دو ش را ب
ــک از دو  ــدام  ی ــه ک ــت ک ــخص نیس ــاب مش ــرای ارزی ــا ب ــد ام می کن
شــخصیِت مــورد ســوال، انســان اســت و کــدام  یــک روبــات. ارزیــاب 
تــاش می کنــد تــا بــا توجــه بــه پاســخ ســواالت، انســان را از کامپیوتــر 
تشــخیص دهــد. در واقــع، اگــر کامپیوتــر )روبــات( بتوانــد بــه نحــوی 
ــار  ــود دچ ــخیص خ ــاب را در تش ــه ارزی ــد ک ــخ ده ــواالت پاس ــه س ب

اشــتباه نمایــد،  آزمــون تورینــگ را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته 
اســت! 

:)Learning(یادگیری
در هــوش مصنوعــی، چنــد روش یادگیــری مطــرح اســت کــه یکــی از 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــا اس ــون و خط ــا، آزم ــن روش ه ــاده ترین ای س
ــازی  ــاده در ب ــری س ــه کامپیوت ــک برنام ــرای ی ــده ب ــرح ش ــئله مط مس
شــطرنج ایــن اســت کــه بازیکــن مقابــل را مــات کنــد. در روش آزمــون 
و خطــا، کامپیوتــر هــر بــار بــه طــور تصادفــی حرکتــی را انجــام می دهــد 
تــا ســرانجام بــه نتیجــه مطلــوب )یعنــی مــات نمــودن بازیکــن مقابــل( 
ــه  ــوب، برنام ــه مطل ــه نتیج ــتیابی ب ــس از دس ــد. پ ــدا کن ــت پی دس
می توانــد موقعیت هــای ایجــاد شــده در ایــن بــازی و تصمیمــات گرفته 
شــده خــود را ذخیــره کنــد تــا اگــر بعــداً دوبــاره بــا موقعیتــی مشــابه 
مواجــه شــد، بتوانــد تصمیمــی کــه قبــاً اتخــاذ نمــوده را بــه ســرعت 
ــری، انجــام ذخیره ســازی و  ــه کامپیوت ــک برنام ــد. در ی ــی نمای فراخوان
فراخوانــی موقعیــت مهره هــا و رونــد حــرکات صــورت گرفتــه کار نســبتًا 
ســاده ای اســت بلکــه چیــزی که دشــوار اســت، تعمیــم و گســترش این 
ــه موقعیت هــای جدیــد امــا مشــابه اســت. یــک برنامــه  تجربیــات ب
ــات را  ــم دادن تجربی ــه قابلیــت تعمی ــد ک ــری را در نظــر بگیری کامپیوت
نــدارد؛ اگــر ایــن برنامــه  قبــاً بــا اســتفاده از تکــرار در مــورد تعــدادی از 
افعــال بــا قاعــده انگلیســی آمــوزش دیــده باشــد، بــا مواجــه شــدن بــا 
کلمــه جدیــدی ماننــد Jump قــادر نخواهــد بــود حالــت گذشــته آن را 
ایجــاد نمایــد مگــر اینکــه قباً بــا کلمــه Jumped آمــوزش دیده باشــد. 
در حقیقــت، یــک برنامــه کامپیوتــری بــا فراینــد تعمیــم   دادن، می تواند 
ایــن قانــون را یــاد بگیــرد کــه بــا افــزودن ed بــه انتهــای افعــال می توان 
شــکل گذشــته آن هــا را ایجــاد نمــود. بنابرایــن ایــن برنامــه می توانــد 
بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه قبــاً بــا ســایر افعــال داشــته، اکنــون حالت 

گذشــته  افعــال جدیــد ارائــه شــده را نیــز ایجــاد نمایــد.

: ) Problem Solving( حل مسئله
در هــوش مصنوعــی،  حــل مســئله عبــارت اســت از انجــام یــک 
از  مجموعــه ای  میــان  در  نظام منــد  و  سیســتماتیک  جســتجوی 
پاســخ های ممکــن کــه بــا هــدف دســتیابی بــه یــک راه حــل یــا هــدف 
ــت  ــن اس ــئله ممک ــل مس ــرد. ح ــورت می گی ــده ص ــش تعیین ش از پی
اهــداف خــاص و یــا اهــداف عمومــی را دنبــال کنــد. روش هایــی کــه 
بــرای یــک هــدف خــاص ایجــاد می شــوند، معمــوالً فیچر هــای ویــژه ای 
دارنــد کــه بــا شــرایط آن  هــدف و مســئله خــاص هماهنگ هســتند. در 
مقابــل، روش هــای عمومــی قــرار دارنــد کــه در مــورد دامنــه  وســیعی 
ــی از تکنیک هــای  ــل اســتفاده هســتند. یک از مســائل و اهــداف، قاب
هــوش مصنوعــی کــه بــا اهــداف عمومــی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد، Meansend Analysis  اســت. ایــن روش بــه صــورت گام 
بــه گام اختــاف میــان حالــت فعلــی و حالــت نهایــی تعییــن شــده را 
ــدا  ــورد نظــر دســت پی ــه هــدف م ــت ب ــا در نهای کاهــش می دهــد ت
کنــد. مثــاً در مــورد یــک روبــات ســاده، دســتوراتی ماننــد بگیــر، بــردار، 
ــرد و ...  ــه عقــب برگ ــو، ب ــه جل ــرو ب ــه راســت، ب ــرو ب ــه چــپ، ب ــرو ب ب

ــرار دادن  ــاً ق ــده )مث ــدف تعیین ش ــه ه ــات را ب ــاً روب ــد نهایت می توان
یــک شــی در یــک مــکان( برســاند.

 : )Perception(ادراک
در فرآینــد ادراک، محیــط بــا اندام هــای حســی )طبیعــی یــا مصنوعــی( 
اِســَکن می شــود؛ ســپس مجموعــه اطاعــات جمــع آوری شــده توســط 
ایــن اندام هــای حســی، بــه اشــیاء مجــزا بــا روابــط مکانــی مشــخص 
ــت و  ــد، جه ــه دی ــه زاوی ــت ک ــر داش ــد در نظ ــوند. بای ــه می ش تجزی
شــدت نــور و میــزان تضــاد رنــگ یک شــی نســبت بــه اطــراف و عواملی 
از ایــن دســت می تواننــد بــر تحلیــل ایــن اطاعــات تاثیرگــذار باشــند 
و ایــن موضــوع، فرآینــد ادراک را دشــوارتر می نمایــد. در حــال حاضــر، 
ادراک مصنوعــی تــا حــدودی توســعه یافتــه و توانســته اســت امــکان 
ــرعت های  ــا س ــده ب ــدون رانن ــای ب ــدن خودروه ــیاء، ران ــایی اش شناس
متوســط و در جاده هــای خلــوت و همچنیــن جمــع آوری زبالــه از طبیعت 

ــم آورد. ــا را فراه ــط روبات ه توس

 :)Language(زبان
زبــان مجموعــه ای از عائمــی اســت کــه بــه طــور قــراردادی دارای معنــا 
هســتند؛ بــا ایــن تعریــف، زبــان بــه آواهــا و کلماتــی کــه بــرای گفتگــو 
بــه کار می رونــد محــدود نمی شــود و قــراردادی ماننــد عائــم راهنمایــی 
نیــز می توانــد یــک زبــان محســوب شــود. بــه طــور مثــال، عامــت بــه 

نوعــی تداعــی کننــده تحصیــات تکمیلــی اســت.

برخی از کاربردهای روزمره هوش مصنوعی:
هــوش مصنوعــی در صنعــت، پزشــکی،  آمــوزش، بانکــداری، تجــارت و 
بســیاری از زمینه هــای دیگــر کاربــرد دارد. بــه نظــر می رســد کــه هــوش 
مصنوعــی تــا رســیدن بــه اهــداف نهایی خــود راه زیــادی بــرای پیمودن 
دارد امــا شــاید جالــب باشــد اگــر بدانیــد کــه هم اکنــون نیــز بســیاری 
از انســان ها در زندگــی روزمــره خــود از هــوش مصنوعــی دانســته 
ــورد از کاربردهــای  ــد م ــه چن ــه ب ــد. در ادام ــره می برن ــا ندانســته به ی
 Siri روزمــره  هــوش مصنوعــی پرداخته ایــم. دســتیار شــخصی مجــازی
Google Now و Cortana دســتیارهای شــخصی هوشــمندی هســتند 
کــه بــه ترتیــب در پلتفرم هــای اندرویــد، آی او اس و وینــدوز در اختیــار 
ــد  ــا می توانن ــن پلتفرم ه ــک از ای ــر ی ــران ه ــد. کارب ــرار دارن ــران ق کارب
بــا صحبــت کــردن از دســتیار خــود در مــورد موضوعــی ســوال نمــوده 
ــد کــه در ســاعت  ــد از آن  بخواهن ــد، می توانن ــی کســب کنن و اطاعات
خاصــی موضوعــی را بــه آنهــا یــادآوری نماینــد و یــا اینکــه نزدیک تریــن 

پمپ بنزیــن را برایشــان پیــدا کننــد. 

بازی های کامپیوتری: 
ــا آن  ــردم ب ــب م ــه اغل ــت ک ــواردی اس ــه م ــری از جمل ــازی کامپیوت  ب
آشــنایی دارنــد. هرچنــد هــوش مصنوعــی در همــان نســخه های اولیــه 
و قدیمــی ایــن نــوع بازی هــا نیــز حضــور داشــته، امــا در چنــد دهــه 
ــوش  ــروزه ه ــت. ام ــرده اس ــدا ک ــری پی ــیار پررنگ ت ــش بس ــر نق اخی
مصنوعــی در بازی هــای کامپیوتــری ســبب شــده اســت تــا شــخصیت 
بــازی بتوانــد رفتــار شــما را بیامــوزد، بــه حــرکات شــما در بــازی پاســخ 

ــد. ــان ده ــود نش ــاری از خ ــای دور از انتظ داده و عکس العمل ه
خودروهای هوشمند: 

شــاید تــا بــه حــال ندیــده باشــید کــه کســی هنــگام رانندگــی روزنامــه 
یــا کتــاب بخوانــد امــا در آینــده بــه احتمــال زیــاد خواهیــد دیــد! زیــرا 
خودروهــای بــدون راننــده روز بــه روز بــه واقعیــت نزدیک تــر شــده و در 

آینــده بــه زندگــی روزمــره انســان ها وارد خواهنــد شــد.

پشتیبانی و خدمات مشتریان: 
بســیاری از شــرکت ها در ســایت های خــود ایــن امــکان را بــرای مشــتری 
در نظــر گرفته انــد تــا در صــورت نیــاز بتوانــد بــا پشــتیبان بــه صــورت 
آنایــن گفتگــو نمــوده و اطاعــات مــورد نظــر خــود را بــه دســت آورد 
ولــی ممکــن اســت همیشــه یــک شــخص واقعــی آناین نباشــد تــا به 
شــما پاســخ دهــد و البتــه بــا ورود هــوش مصنوعــی بــه ایــن عرصــه، 
دیگــر نیــازی هــم بــه آنایــن بــودن شــبانه روزی نیــروی انســانی نیســت 
زیــرا شــما می توانیــد هــر لحظــه کــه نیــاز بــه اطاعاتــی داشــتید بــا 
یــک روبــات باهــوش بــه گفتگــوی آنایــن بپردازیــد و پاســخ خــود را 

دریافــت کنیــد.
مراقبت های امنیتی: 

ــده  ــرل کنن ــای کنت ــه دوربین ه ــه ب ــگر ک ــن نمایش ــردن چندی ــک ک چ

هوش مصنوعی )AI( چیست؟

فناوری اطاعات و ارتباطات

امــام ســجاد علیــه الّســام فرمودنــد:  هــر کــس خــوش دارد کــه خداونــد، عمــرش را 
طوالنــی و روزی اش را فــراوان کنــد، صلــه ی رحــم کنــد.
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امنیــت متصــل هســتند،  کار خســته کننده ای اســت بــه نحــوی کــه فرد 
پــس از مدتــی، دقــت اولیــه خــود را عمــاً از دســت می دهــد. بنابرایــن 
آمــوزش دادن کامپیوترهــا در ایــن زمینــه کار بســیار معقولــی بــه نظــر 
می رســد. امــروزه کامپیوترهــا قادرنــد تــا خطــرات امنیتــی را البتــه بــه 
ــا  ــان و ی ــه نگهب ــاز ب صــورت محــدود تشــخیص داده و در صــورت نی

پلیــس اطــاع دهنــد.

لوازم خانگی هوشمند: 
ــد  ــه می توانن ــده اند ک ــد ش ــمندی تولی ــی هوش ــوازم خانگ ــروزه ل  ام
ــش/ ــتم گرمای ــاً سیس ــد. مث ــما را بیاموزن ــای ش ــا و رفتاره عادت ه
ســرمایش منــزل شــما می توانــد بــا توجــه بــه ســاعت ورود و خــروج 
شــما، دمــای منــزل را تنظیــم کنــد تــا در هزینه هــا صرفه جویــی شــود.

زبان های برنامه نویسی پرکاربرد در صنعت هوش مصنوعی:
برنامه هــای هــوش مصنوعــی تقریبــاً بــه همــه زبان هــای برنامه نویســی 
ــه نظــر می رســد کــه محبوب تریــن زبان هــا در  نوشــته شــده اند امــا ب

ایــن زمینــه Lisp ،Prolog ،Java و Python هســتند.

حوزه های مختلف هوش مصنوعی :
دامنــه علــم هــوش مصنوعــی بســیار گســترده بــوده و همچنــان نیــز در 
حــال گســترده تر شــدن و پیشــرفت اســت؛ بــا ایــن حــال، پژوهش های 

هــوش مصنوعــی را می تــوان در ۵ زیرشــاخه کلــی طبقه بنــدی نمــود:

۱( منطق فازی
ایــده Fuzzy Logic )منطــق فــازی( نخســتین بــار در ســال 19۶۵ توســط 
دکتــر لطفــی زاده مطــرح شــد. منطــق فازی روشــی در محاســبات اســت 
کــه برخــاف منطــق رایــج بولینــی )۰ یــا 1(، بــر مبنــای درجــه  درســتی 
ــن روش، نحــوه  اســتدالل انســان را شبیه ســازی  ــا شــده اســت. ای بن
ــر  ــه و خی ــی بل ــت بولین ــن دو حال ــای مابی ــام حالت ه ــد و تم می کن
ــر، احتمــاالً  ــا خی ــه ی ــه، نمی تــوان گفــت بل ــه، احتمــاالً بل ــاً بل )مطمئن
ــک  ــال، در ی ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــر می گی ــر( را در نظ ــاً خی ــر، مطمئن خی
سیســتم تهویــه هــوا، حالت هــای مختلفــی ماننــد خیلــی گــرم، گــرم، 
معمولــی، ســرد،  خیلــی ســرد می توانــد در مــورد میــزان دمــای اتــاق در 
ــاد  ــا ابع ــتم هایی ب ــوان در سیس ــود.این روش را می ت ــه ش ــر گرفت نظ
و قابلیت هــای مختلــف و همچنیــن بــر روی ســخت افزار، نرم افــزار 
و یــا ترکیبــی از هــر دو، پیاده ســای نمــود. از جملــه کاربرد هــای 
ــده  ــه دن ــوان ب ــی می ت ــوش مصنوع ــازی در ه ــتم های ف ــره سیس روزم
اتوماتیــک اتومبیل هــا، کنتــرل محیــط خــودرو، دســتگاه های فتوکپــی،  
دوربین هــای عکاســی و فیلــم بــرداری، تلویزیــون ، مایکرویــو،  یخچــال، 
ُتســتر،  جاروبرقــی، ماشــین لباس شــویی، تهویــه مطبــوع، خشــک کن، 
رطوبت ســاز و ... اشــاره نمــود. همچنیــن ایــن روش در هوشمندســازی 
ــینمایی و  ــژه س ــای وی ــزاری، جلوه ه ــخصیت های نرم اف ــا و ش نرم افزاره

مــواردی از ایــن قبیــل نیــز کاربــرد دارد.

۲( پردازش زبان طبیعی
ــی در  ــی( روش ــان طبیع ــردازش زب Natural Language Processing )پ
ــرای  ــمند ب ــتم های هوش ــط سیس ــه توس ــت ک ــی اس ــوش مصنوع ه
تحلیــل یــک زبان طبیعــی مثاً انگلیســی مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
ــازی  ــه و خاصه س ــون ترجم ــواردی همچ ــی در م ــان طبیع ــردازش زب پ
خــودکار متــون، ایجــاد جماتــی بــه زبــان طبیعــی )بــه صــورت نوشــتار 
و گفتــار( و تکنولــوژی تشــخیص گفتــار )بــه عنــوان مثــال در گفتگــو بــا 
دســتیارهای مجــازی و یــا در هنــگام جســتجوی صوتــی(، قطعه بنــدی 

ــرد دارد. ــر کارب ــون و اطاعــات و بســیاری حوزه هــای دیگ مت

۳( سیستم های ُخبره
ــه در  ــی هســتند ک ــره( نرم افزارهای Expert Systems )سیســتم های ُخب
یــک حــوزه  تخصصــی ماننــد یــک انســان متخصــص عمــل می کننــد. 
ایــن سیســتم ها هنگامــی کاربــرد دارنــد کــه قــرار اســت کاری تخصصــی 
در غیــاب متخصــص، صــورت بگیــرد )مثــاً در مــواردی کــه اســتخدام 
یــک متخصــص از لحــاظ اقتصــادی مقــرون  به  صرفه نیســت و یــا اینکه 
دسترســی بــه محــل انجام کار بســیار دشــوار اســت و متخصصــی حاضر 
ــون  ــواردی چ ــره در م ــتم های خب ــد(. سیس ــا کار کن ــا در آنج ــت ت نیس
تشــخیص پزشــکی،  انجــام بازی هایــی کــه نیــاز بــه فکــر کــردن دارنــد 
)شــطرنج(، پیشــنهادات اقتصــادی، تشــخیص اشــیاء، تعییــن محــل 

مناســب حفــاری بــرای دســتیابی بــه آب یــا نفــت بــه کار می رونــد.

۴( روباتیک
روبات هــا عواملــی ســاخته دســت بشــر هســتند کــه در دنیــای واقعــی 
ــک شــاخه ای  ــد و روباتی ــی همچــون انســان ها را انجــام می دهن اعمال
از هــوش مصنوعــی اســت کــه بــا ایجــاد روبات هــای هوشــمند و کارا 
ســر و کار دارد و مجموعــه ای از علــوم مهندســی الکترونیــک، مهندســی 
از  مکانیــک و کامپیوتــر را شــامل می شــود. جنبه هــای مختلفــی 
هــوش مصنوعــی در حــوزه روباتیــک کاربــرد دارنــد. بــه عنــوان مثــال 
ــردی  ــای کارب ــی از جنبه ه ــری( یک ــی کامپیوت Computer Vision )بینای
ــل  ــی و تحلی ــکان بررس ــه ام ــت ک ــک اس ــی در روباتی ــوش مصنوع ه
محیــط پیرامــون را بــرای روبات هــا فراهــم مــی آورد. روبات هــا در 
ــای  ــی، پژوهش ه ــات درمان ــی، خدم ــع دفاع ــدی، صنای ــع تولی صنای
علمــی )ماننــد فعالیت هــای اکتشــافی(، ســرگرمی و ... مــورد اســتفاده 

ــد. ــرار می گیرن ق

۵( شبکه های عصبی
ــر  ــتین کامپیوت ــرع نخس ــر Robert HechtNielsen، مخت ــف دکت تعری
عصبــی )Neurocomputer( از شــبکه عصبــی مصنوعــی این گونــه اســت 
کــه شــبکه  عصبــی مصنوعــی از تعــدادی عناصــر ســاده تشــکیل شــده 
ــا پاســخ های  ــد و ب ــا یکدیگــر دارن ــی باالیــی ب ــاط درون اســت کــه ارتب

ــردازش  ــتم را پ ــه سیس ــات ورودی ب ــد اطاع ــود، قادرن ــک خ دینامی
نماینــد. شــبکه های عصبــی مصنوعــی در صنایــع هوافضــا، خودروهــای 
ــی و  ــک،  مســائل مال ــع الکترونی ــع دفاعــی،  صنای ــده، صنای ــدون رانن ب
اقتصــادی، صنایــع تولیــدی، نرم افزارهــا و ... مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد.

یادگیری ماشینی :
 Machine learning )یادگیــری ماشــینی( یکــی از مفاهیمــی اســت 
ــری  ــی دارد. یادگی ــرد فراوان ــی کارب ــی مصنوع ــبکه های عصب ــه در ش ک
ــه ســه شــیوه نظارت شــده، بــدون نظــارت و تقویت شــده  ماشــینی ب
ــا  ــی  آن ه ــود و کارای ــال می ش ــی اِعم ــی مصنوع ــبکه های عصب ــر ش ب
ــده و خطــرات هــوش  ــد برخــی در مــورد آین را افزایــش می دهد.هرچن
مصنوعــی نیــز اظهــار نظــر نمــوده  و ابــراز نگرانــی کرده انــد، امــا بی شــک 
اســتفاده صحیــح از ایــن دانــش می توانــد افق هــای جدیــدی را در برابر 
دیــدگان بشــر گشــوده و زندگــی آســان تر و شــاید هیجان انگیزتــری را 

بــرای مــا رقــم بزنــد.
ــر  ــه ه ــد ب ــه می توان ــت ک ــزی اس ــی چی ــوش مصنوع ــه :  ه خالص
محصولــی اضافــه شــود تــا آن را پیشــرفته تر از قبــل کنــد یــا در 
ــن روندهــا نشــان  ــر بگــذارد. همــه ای ــد برخــی محصول هــا تأثی تولی
می دهــد کــه مبــارزه بــا پیشــرفت های فناورانــه، احتمــاال بــه شکســت 
می انجامــد. اکنــون زمانــی فرارســیده تــا بــه راه هایــی بــرای تجهیــز تیــم 
خــود بــه مهارت هــا و ابــزار الزم بــرای رســیدگی بــه تحــول آینــده هوش 
مصنوعــی فکــر کنیــم. بخشــی از ایــن آمادگــی ممکــن اســت توجیــه 
کــردن خــود و افــراد جامعــه باشــد. مــا قــرار نیســت کــه بــا ماشــین ها 
تعویــض شــویم، بلکــه قــرار اســت تا شــغل هایی جدیــدی را به دســت 
ــا را  ــه آن ه ــی تجرب ــوش مصنوع ــدن ه ــوی ش ــل از ق ــه قب ــم ک بگیری
نداشــته ایم. همیــن امــر باعــث می شــود تــا شــما و افــراد مجموعــه 
ــاره  ــت درب ــن اس ــه ممک ــی ک ــا آنجای ــان ت ــب  وکارت ــتارتاپ و کس اس
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین و نحــوه اســتفاده از آن هــا بــرای 
بهبــود عملیــات، بازاریابــی، فــروش و ... دانــش خــود را افزایش دهید.

امــروزه فرآینــد خریــد و تامیــن مــواد، قطعــات و کاالهــای مــورد نیــاز 
ســازمان هــا نقشــی اساســی در فرآینــد عملیاتی شــرکتهای تولیــد محور 
دارد. ایــن فرآینــد بــا توجــه بــه زمــان تامیــن، کیفیت و قیمت مناســب 
از یکســو و مســائل و محدودیــت هــای بیرونــی تامیــن، فرآینــد تامیــن 
را دچــار مشــکات و مســائل زیــادی نمــوده اســت و همچنیــن شــرایط 
اقتصــادی موجــود ســازمان هــا از ســوی دیگر، داشــتن سیســتم بودجه 
مناســب و برنامــه ریــزی و کنتــرل بودجــه خریــد هماهنــگ بــا تعریــف 

شــاخص هــای مناســب انــدازه گیــری را اجتنــاب ناپذیــر کــرده اســت.
بــه طــور کلــی بودجــه بنــدی عبارتســت از، مراحــل تخصیــص منابــع 
محــدود بــه نیازهــای نامحــدود و همچنیــن طبــق تعریــف مــاده یــک 
قانــون محاســبات عمومــی، بودجــه برنامــه مالــی اســت کــه بــرای یــک 
ســال مالــی تهیــه و شــامل پیــش بینــی درآمدهــا و ســایر منابــع تامین 
اعتبــار و بــرآورد هزینــه هــا بــرای انجــام عملیاتــی اســت کــه منجــر بــه 

نیــل بــه سیاســت هــا و تحقــق هــدف هــای قانونــی مــی شــود.
از آنجــا کــه وضعیــت اقتصــادی هــر شــرکت نقشــی کلیــدی در تامیــن 
نیــاز و خریدهــای شــرکت دارد، کنتــرل خریدهــا و تطابــق آن بــا بودجــه 
ــرای  ــزان انحــراف از آن ب ــرآورد می ــن ب اختصــاص داده شــده و همچنی
شــرکتهای تولیــد محور)بــزرگ و متوســط( امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت 
ــت       ــات مدیری ــه اطاع ــای یکپارچ ــتم ه ــدازی سیس ــس از راه ان ــه پ ک
ــتقرار و  ــا، اس ــتم ه ــره سیس ــل زنجی ــتای تکام MIS IS_SUITE و در راس
عملیاتــی ســازی مــاژول کنتــرل بودجــه و تامیــن اعتبــار در دســتور کار 

فــوالد کاوه جنــوب کیــش نیــز قــرار گرفتــه اســت.
سیســتم کنتــرل بودجــه و تامیــن اعتبار براســاس ویژگی هــای محیطی 
شــرکتها بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه ضمــن تامیــن اهــداف 
ــارات تامیــن شــده و  ــرای رهگیــری اعتب کلیــدی خــود، شــرایط الزم را ب
اعمــال مدیریــت صحیــح بــر آنهــا فراهــم آورده اســت. در این سیســتم، 
ــت و گزارشــگیری خواهــد  ــل ثب ــه تفکیــک قاب اطاعــات بودجــه ای ب
بــود و کنترلهــای هزینــه نســبت بــه بودجــه مصــوب انجــام مــی شــود. 
ــع و مصــارف بودجــه  ــه تفکیــک مناب ــن امــکان گزارشــگیری ب همچنی
بــه تفکیــک تمــام فعالیتهــای بودجــه ای و مالــی ســازمان نیــز فراهــم 
می شــود. اعمــال مدیریــت صحیــح بــر مصــرف اعتبــارات هزینــه ای بــا 
سیســتم کنتــرل بودجــه و تامیــن اعتبــار، ســاده مــی شــود. همچنیــن 
کنتــرل مصــرف اعتبــارات در راســتای اهــداف تعیین شــده و پیشــگیری 
از فزونــی هزینــه و ســایر پرداخــت هــا بــر اعتبــارات مصــوب تخصیــص 
ــل  ــی قاب ــه راحت ــی ب ــدی قانون ــه بن ــام ســطوح طبق ــه در تم ــه ک یافت

اعمــال و پیــاده ســازی اســت.

اهداف پیاده سازی سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار:
  ارزیابی دوره ای سیاست های مدیریت

  ایجاد مبنایی برای بررسی دستاوردها
  کنترل هزینه ها در بخش های مختلف

  ایجاد برنامه ای برای پیشرفت سیستماتیک
  اتخاذ مبنایی برای هزینه کردن سرمایه

  ایجــاد مبنایــی بــرای کنتــرل کارکــرد بخــش هــای مختلــف مربــوط 
بــه ســازمان تجــاری از طریــق بازبینــی بازدهــی و صرفــه اقتصــادی آنهــا.

سیستم کنترل بودجه 

و تامین اعتبار

فناوری اطاعات و ارتباطات

ــی  ــای اخاق ــات زیب ــب صف ــردم! درکس ــد: ای م ــام فرمودن ــه الّس ــین علی ــام حس ام
ــد. ــتاب کنی ــوی ش ــای معن ــرمایه ه ــن س ــت آوردن ای ــه دس ــرای ب ــید و ب بکوش
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الف-الزامــات زیســت محیطــی مطــرح شــده درقانــون نحــوه 
جلوگیــری از آلودگــی هــوا )مصــوب 1374/2/3( در خصــوص 

نیروگاه هــا  و  كارگاه هــا  كارخانجــات، 
ــعه و  ــد و توس ــای جدی ــات و كارگاه ه ــداث كارخانج ــاده 12 - اح  م
ــد كارخانجــات و كارگاه هــای موجــود  ــا خــط تولی ــر محــل و ی تغیی
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــای س ــط و معیاره ــت ضواب ــتلزم رعای مس

زیســت می باشــد.
ــاورزی و  ــزات، كش ــادن و فل ــع، مع ــای صنای ــاده 13 - وزارتخانه ه  م
جهــاد ســازندگی هنــگام صــدور جــواز تأســیس رونوشــتی از جــواز 
ــال  ــت ارس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــوط را به س ــیس مرب تأس

خواهنــد نمــود.
 دارنــدگان جــواز تأســیس مذكــور مكلفنــد محــل اســتقرار واحدهای 
صنعتــی و یــا تولیــدی خــود را طبــق ضوابــط اســتقرار موضــوع مــاده 

12 ایــن قانــون تعییــن نمایند.
ــا  ــتقرار ب ــل اس ــد مح ــه تأیی ــول ب ــرداری موك ــه بهره ب ــدور پروان  ص
رعایــت ضوابــط موضــوع مــاده 12 فــوق بــر اســاس اعــام ســازمان 

ــد. ــت می باش ــط زیس ــت محی حفاظ
كارخانجــات  پاالیشــگاه ها،  نیروگاه هــا،  احــداث   -  1  تبصــره 
پتروشــیمی، كارخانجــات صنایــع نظامــی، فرودگاه هــا و ترمینال های 
بارگیــری موكــول بــه رعایت ضوابــط و معیارهــای ســازمان حفاظــت 

ــد. ــتقرار می باش ــل اس ــاظ مح ــت از لح ــط زیس محی
ــط  ــواد 12 و 13 توس ــوع م ــای موض ــط و معیاره ــره 2 - ضواب  تبص
ســازمان بــا مشــاركت وزارتخانه هــای مذكــور در ایــن مــاده تهیــه و 

ــید. ــد رس ــأت وزیران خواه ــب هی ــه تصوی ب
 تبصــره 3 - ســازمان حفاظــت محیــط زیســت موظــف اســت ضوابط 
و معیارهــای زیســت محیطــی الزم را از طریــق وزارتخانه هــای ذیربــط 

بــه دارنــدگان جواز تأســیس اعــان نمایــد.
 مــاده 14 - فعالیــت كارخانجــات و كارگاه هــای جدیــدی كــه ضوابــط و 
معیارهــای موضــوع مــاده 12 را رعایــت ننماینــد و همچنیــن فعالیت 
ــه بیــش  ــی ك ــرداری از كارخانجــات و كارگاه هــا و نیروگاه هائ و بهره ب
از حــد مجــاز موجبــات آلودگــی هــوا را فراهــم آورنــد، ممنوع اســت.
 مــاده 15 - ســازمان حفاظــت محیــط زیســت كارخانجــات و كارگاه ها 
و نیروگاه هائــی كــه آلودگــی آنهــا بیــش از حــد مجــاز اســتانداردهای 
محیــط زیســت باشــد را مشــخص نمــوده و مراتــب را بــا تعییــن نوع 
و میــزان آلودگــی بــه صاحبان و یــا مســئوالن كارخانجــات و كارگاه ها 
ــط  ــه توس ــت معینی ك ــا در مهل ــرد ت ــد ك ــاغ خواه ــا اب و نیروگاه ه
ســازمان بــا همــكاری و مشــاركت دســتگاه های ذیربــط تعییــن 
می شــود نســبت بــه رفــع آلودگــی یــا تعطیــل كار و فعالیــت خــود 

تــا رفــع آلودگــی اقــدام نماینــد.
 تبصــره 1 - در صورتــی كــه صاحــب یــا مســئول كارخانــه و كارگاهــی 
ــل  ــل قاب ــا دالی ــد ب ــم می نمای ــوا را فراه ــی ه ــات آلودگ ــه موجب ك
قبــول ســازمان اثبــات نمایــد كه ظــرف مهلــت تعییــن شــده رفــع 

ــت  ــار مهل ــرای یكب ــد ب ــازمان می توان ــد س ــی نمی باش ــی عمل آلودگ
ــا  ــات و كارگاه ه ــه كارخانج ــن گون ــورد ای ــب و در م ــی مناس اضاف

قائل شــود.
 تبصــره 2 - ســازمان حفاظــت محیــط زیســت موظــف اســت 
آلوده كننده هــای  اســتانداردهای  و  پــاك  اســتانداردهای هــوای 
بهــر طریــق وارد هــوای  كارگاه ها كــه  كارخانجــات و  از  حاصــل 
آزاد می شــوند را بــرای هــر منطقــه و بــا توجــه بــه كیفیــت هــوا و 
ــار  ــه نمــوده و در اختی مناســبات زیســت محیطــی آن مناطــق تهی

متقاضیــان و صاحبــان كارخانجــات و كارگاه هــا قــرار دهــد.
ــط  ــاده توس ــن م ــت( ای ــط زیس ــتانداردهای محی ــاز ) اس ــد مج  ح
ــأت  ــب هی ــه تصوی ــه و ب ــت تهی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س

ــید. ــد رس ــران خواه وزی
 مــاده 16 - در صورتــی كــه صاحبان و مســئوالن كارخانجات و كارگاه ها 
و نیروگاه هــای آلوده كننــده ظــرف مهلــت تعییــن شــده مبــادرت بــه 
رفــع آلودگــی یا ممانعــت از كار و فعالیــت كارخانــه و كارگاه مربــوط 
ننماینــد، در پایــان مهلــت مقــرر بــه درخواســت ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و دســتور مرجــع قضائــی ذیربط محــل كــه بافاصلــه 

توســط مأموریــن انتظامــی بــه مــورد اجــرا گذاشــته می شــود از كار و 
فعالیــت كارخانجــات و كارگاه هــای آلوده كننــده جلوگیــری بــه عمــل 

ــد. خواهد آم
 ادامــه كار یــا فعالیــت كارخانجــات و كارگاه هــا و نیروگاه هــای مزبــور 
منــوط بــه صــدور اجــازه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و یــا رأی 

ــود. ــت دار خواهد ب دادگاه صاحی
 تبصــره - در صورتــی كــه صاحبان و مســئوالن كارخانجــات و كارگاه ها 
و نیروگاه هــای آلوده كننــده پــس از ابــاغ ســازمان حفاظــت محیــط 
ــوط  ــای مرب ــات و كارگاه ه ــه كار كارخانج ــت و ادام ــت از فعالی زیس
ــل كارخانجــات و  ــس از تعطی ــا پ ــاورده و ی ــل نی ــه عم ممانعــت ب
كارگاه هــای مذكــور رأســًا و بــدون كســب اجــازه از ســازمان یــا بــدون 
صــدور رأی دادگاه صالحــه، مبــادرت بــه بازگشــائی و ادامــه فعالیــت 
ــن  ــرر در ای ــای مق ــه مجازات ه ــورد ب ــب م ــر حس ــد ب ــا بنماین آن ه
قانــون و ســایر مقررات مربــوط بــه عــدم رعایــت دســتورات مراجــع 

ــران و  ــه مدی ــد و چنانچ ــد ش ــوم خواهن ــی محك ــی و قضائ قانون
مســئوالن مذكــور اداره و تصــدی كارخانجــات و كارگاه هــای دولتــی یا 
وابســته بــه دولــت را برعهــده داشــته باشــند موضــوع در هیأت های 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری وزارتخانــه یــا دســتگاه متبــوع مدیــر 

یا مســئوالن نیــز مطــرح و حكــم مقتضــی صــادر خواهــد گردیــد.
 مــاده 17 - در مواقــع اضطــراری و یــا شــرایط جــوی نامناســب، 
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می توانــد كارخانجــات و 
كارگاه هائــی را كــه فعالیت آن هــا خطــرات فــوری در برداشــته باشــد 
بــا اخطــار ســریع خواســتار توقــف فعالیــت آن هــا شــود و در صورت 
ــر  ــات خط ــا رفع موجب ــل ت ــس دادگاه مح ــم رئی ــه حك ــتنكاف ب اس

تعطیــل نمایــد.
 مــاده 18 - در مــواردی كــه كاهــش یــا از بیــن بــردن آلودگــی ناشــی 
از فعالیــت كارخانجــات و یــا كارگاه هــا از طریــق دیگــر بجــز انتقــال 
ــا  ــوده و ی ــر نب ــاط مناســب امكان پذی ــا برخــی از آن هــا به نق ــك ی ی
ــكونی  ــق مس ــور در مناط ــای مذك ــات و كارگاه ه ــت كارخانج فعالی
ســامت ســاكنان آن مناطــق را بــه خطــر بیانــدازد ســازمان  حفاظــت 
ــتگاه های  ــر دس ــا و دیگ ــكاری وزارتخانه ه ــا هم ــت ب ــط زیس محی
دولتــی ذیربــط طــرح انتقــال كارخانجــات و كارگاه هــای مذكــور را بــه 
ــه و  ــی( تهی ــای صنعت ــهرك ها و قطب ه ــب ) ترجیحاً ش ــاط مناس نق

ــد. ــه می نمای ــران ارائ ــأت وزی ــه هی ب
دولــت در صــورت صاحدیــد و موافقــت حســب مــورد اقــدام 

ــود. ــد نم خواه
و  صنعتــی  مجتمع هــای  و  شــهرك ها  و  قطب هــا   -  19  مــاده 
نیروگاه هــا و واحدهــای تولیــدی مكلفنــد حداقــل 10 درصــد از فضای 
شــهرك ها و یــا مجموعه فضــای تخصیــص داده شــده جهــت 
احــداث واحدهــای تولیــدی و خدماتــی را بــه ایجــاد فضــای ســبز و 

ــد. ــه اختصــاص دهن ــان مناســب منطق مشــجر و كشــت درخت
 بهره بــرداری از واحدهــای صنعتــی و تولیــدی مذكور منــوط به رعایت 
ایــن مــاده و ایجــاد فضــای ســبز مناســب می باشــد. وزارتخانه هــای 
صنعتــی موظــف به نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن مــاده می باشــند.

 مــاده 20 - كارخانجــات و كارگاه هــا و نیروگاه هــا و كوره هــای آجرپــزی 
و آهك پــزی موظــف بــه اســتفاده از ســوخت و سیســتم های 
احتراقــی مناســب قابل دسترســی بــه نحــوی كــه موجبــات كاهــش 

آلودگــی هــوا را فراهــم نمایــد، هســتند.
ــانی و  ــزی گازرس ــت در برنامه ری ــف اس ــت موظ ــره - وزارت نف  تبص
ــز  ــی و مراك ــق صنعت ــوخت مناط ــن س ــود تأمی ــانی خ سوخت رس
آجرپــزی مجــاور  كوره هــای  و  و كارگاه هــا  كارخانجــات  اســتقرار 

شــهرهای بــزرگ را در اولویــت قــرار دهــد.
 مــاده 21 - آیین نامــه اجرائــی ایــن فصــل و همچنیــن ضوابــط مربوط 
بــه محدودیــت اســتقرار صنایع در مجاورت شــهرها توســط ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت بــا مشــاركت وزارتخانه هــای ذیربــط تهیــه و 

بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهد رســید.

قوانین زیست محیطی کشور

در اصل 50 قانون اساسی آمده است:
»در جمهــوری  اســالمی، حفاظــت  محیط زیســت  
كــه  نســل  امــروز و نســل های  بعــد بایــد در 
آن  حیــات  اجتماعــی  رو بــه  رشــدی  داشــته  
باشــند، وظیفــه  عمومــی  تلقــی  می شــود. از 
ایــن  رو فعالیت هــای  اقتصــادی  و غیــر آن  كــه  بــا 
آلودگــی  محیــط زیســت  یــا تخریــب  غیــر قابــل  

جبــران  آن  مالزمــه  پیــدا كنــد، ممنــوع  اســت«

محیط زیست

ــای  ــن نیازه ــرای تأمی ــه ب ــی ک ــد: کس ــه فرمودن ــه و آل ــی اهلل علي ــرم صّل ــر اک پیامب
خانــواده ی خــود کار مــی کنــد، هماننــد مجاهــد در راه خــدا اســت.
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ــاری  ــرل بیم ــان از کنت ــر و اطمین ــات مؤث ــام اقدام ــور انج ــه منظ ب
ویروســی کوویــد ۱۹، از تاریــخ ســوم اســفندماه 98 کمیتــه ای 
ــا  ــوب کیــش تشــکیل شــد کــه ب ــژه در شــرکت فــوالد کاوه جن وی
توجــه بــه شــرایط موجــود و بــه صــورت مســتمر، تدابیــری را اتخــاذ 
ــاغ  ــرا، اب ــرای اج ــه و ب ــردی تهی ــد و کارب ــتورالعمل های روزآم و دس
نمــوده اســت. فعالیت هــای ایــن شــرکت بــرای مدیریــت و جلوگیری 
از شــیوع بیمــاری کرونــا را در دو حــوزه کلــی مــی تــوان تشــریح کــرد؛ 
بخــش اول شــامل اقداماتــی اســت کــه در داخــل شــرکت انجــام 
ــامل  ــش دوم ش ــت؛ بخ ــام اس ــال انج ــان در ح ــا همچن ــده و ی ش
اقدامــات و حمایت هایــی اســت کــه در راســتای عمــل به مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت بــا هماهنگــی بنیــاد مســتضعفان، هلدینــگ کاوه 
پــارس و همــکاری مراجــع اســتانی، انجــام گرفتــه اســت. در بخــش 
نخســت، طــی ماه هــای اخیــر اقداماتــی همچــون ضدعفونــی کــردن 
ــاق هــای کار و مــکان هــای  ــه محوطــه هــا، ســاختمان هــا، ات روزان
عمومــی نظیــر ســرویس هــای ایــاب و ذهــاب، کنتــرل دمــای بــدن 
ــع  ــنج و توزی ــب س ــا ت ــرکت ب ــه ش ــدگان ب ــه کنن ــان و مراجع کارکن
چهــار مرحلــه بســته ســامت بــرای کارکنــان و خانــواده هــای آنــان 
صــورت گرفتــه اســت. کاهــش ســاعت کاری کارکنــان روزکار و تغییــر 
ســاعات کار پرســنل شــیفتی بــا هــدف پیشــگیری از تجمــع کارکنــان 
در محــل کار، تغییــر نحــوۀ ثبــت ورود و خــروج کارکنــان بــا اســتفاده 
از دســتگاه چهــره خــوان، لغــو دوره هــای آموزشــی و برگــزاری آنهــا بــه 
صــورت غیرحضــوری، اســتقرار کانکس غربالگری ســامت افــراد دارای 
عایــم ســرماخوردگی و آنفوالنــزا، کنتــرل کمــپ هــای کارگــری، نصب 
60 مخــزن آب 500 لیتــری و 200 جامایعــی دیــواری بــرای شستشــوی 
دســت هــا در ورودی هــا و محوطه های شــرکت و همچنین اســتقرار 
ســینی هــای ضدعفونــی کننــده کــف کفــش در محــل ورودی هــای 
ــوالد کاوه  ــرکت ف ــات ش ــر اقدام ــا از دیگ ــاختمان ه ــرکت و س ش
ــر ایــن، توزیــع بروشــور و پمفلــت،  جنــوب کیــش اســت. عــاوه ب
تبلیغــات محیطــی و نصب بنرهــای هشــداری، توصیه های آموزشــی 
در ســطح شــرکت و اماکــن عمومــی، راه انــدازی کمپیــن »در خانــه 
مــی مانیــم« بــا معرفــی بســته هــای فرهنگــی و پیشــنهاد ســرگرمی 
ــع و  ــانی به موق ــه، اطاع رس ــام قرنطین ــژه ای ــا وی ــواده ه ــرای خان ب
مســتمر پروتکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی از طریق 
کانال هــای ارتباطــی و ســامانه پیامکــی نیــز در همیــن راســتا انجــام 
شــده اســت. عــاوه بــر فعالیــت هــای درون ســازمانی، شــرکت فوالد 
کاوه جنــوب کیــش در راســتای ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی و 
تقویــت ســامت عمومــی، 50میلیــارد ریــال کمــک نقــدی باعــوض 
در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان قــرار داد تــا اســتان را در 
خریــد اقــام موردنیــاز و تجهیــز امکانــات بیمارســتانی بــرای مقابلــه 
بــا ویــروس کرونــا حمایــت نمایــد. ایــن اقدامــات در حالــی انجــام 
پذیرفــت کــه راهبــرد »ثبــات تولیــد« نیــز بــا رعایــت پروتــکل هــای 
ــامت  ــظ س ــرایط حف ــن ش ــی و تامی ــذاری اجتماع ــه گ ــرح فاصل ط

ــرار  ــش ق ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ــتور کار ش ــان، در دس کارکن
ــه ای کــه از آغــاز شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور از  ــه گون گرفــت؛ ب
ابتــدای اســفندماه تــا پایــان ســال 98، مقــدار 86 هــزار و 345 تــن 

شــمش فــوالدی در ایــن شــرکت تولیــد شــد.
ــال  ــوان س ــا عن ــه ب ــال 99 ک ــاه س ــن م ــر در فروردی ــوی دیگ از س
»جهــش تولیــد« نامگــذاری شــده، رقــم تولیــد شــمش فــوالدی بــا 
16درصــد افزایــش بــه بیــش از 100هــزار و 516 تــن رســید کــه رکــورد 

تولیــد ماهیانــه باالتــر از ظرفیــت اســمی ثبــت شــد.
اقدامات روزانه و مستمر به شرح زیر است:

1- ضدعفونی سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت
2- ضدعفونــی محوطــه هــا، معابــر و تمامــی ســاختمان های شــرکت 

با ماشــین آتشنشــانی
ــنل و  ــگام ورود پرس ــرکت هن ــت ورودی ش ــنجی در گی ــب س 3- ت

ــوع ــاب رج ارب
4- ضدعفونی کامیون های حامل بار قبل از ورود به انبار

5- تــب ســنجی شــبانه روزی تمامــی رانندگانــی کــه جهــت تخلیــه و 
بارگیــری وارد ســایت هــای شــرکت مــی شــوند

6- ضدعفونــی تمامــی دفاتر، اماکــن)25 ســاختمان و 370 اتاق کار(، 
ســرویس هــای بهداشــتی و رختکــن ها

ــات  ــا موضوع ــی ب ــک گروه ــوان پیام ــش از یکصدعن ــال بی 7- ارس
ــداری ــه ای و هش ــتی، توصی بهداش

8- اجــرای کمپیــن اطــاع رســانی در فضــای مجــازی و شــبکه هــای 
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــم« ب ــی مانی ــتگ »#در_خانه_م ــا هش ــی ب اجتماع
ــواده هــا و پیشــنهاد 52  ــرای خان ــده ب فضــای مفــرح و ســرگرم کنن

ــاب  ــوان کت ــازی و 16 عن ــورد ب ــم، 32 م ــوان فیل عن
اقدامات مرحله ای:

ــول و  ــه بســته ســامت )حــاوی محل 1- تهیــه و توزیــع چهــار مرحل
ژل ضدعفونــی کننــده، دســتکش و ماســک( بیــن همــکاران جهــت 

اســتفاده خانــواده هــای آنــان
2- انجــام تبلیغــات محیطــی بــرای ترویــج فرهنــگ پیشــگیری)نصب 

بیــش از 30 بنــر و تهیــه و توزیــع 5000 نســخه بروشــور(
تامین و تجهیز:

1- نصــب 60 مخــزن آب جهــت شستشــوی دســت هــا در ورودی هــا 
و محوطــه شــرکت

2- نصــب 200 عــدد جامایعــی حــاوی ژل ضدعفونــی کننــده در 
ســاختمان هــا و اماکــن شــرکت

ــظ فضــای  ــه منظــور حف ــان: ب ــری کارکن 3- اســتقرار کانکــس غربالگ
اســتریل بهــداری شــرکت، عــاوه بر پایــش ســامتی افــراد دارای عائم 
ســرماخوردگی، آزمایــش خــون، CBCdiff و CRPنیــز انجــام مــی شــود. 
ــادی  ــش در مب ــده کف ــی کنن ــینی ضدعفون ــدد س ــتقرار 70 ع 4- اس

ــا ــاختمان ه ورودی و س
5- خریــداری 2 دســتگاه فوگــر گــرم و یــک دســتگاه فوگر ســرد جهت 

ضدعفونــی کــردن بــه صــورت مــه پاش

6- خرید و نصب 20 دستگاه اسپری ضد عفونی کننده هوشمند
اقدامات جدید و اصالحی:

1- برگــزاری جلســات مســتمر با پیمانــکاران و ارزیابی آنهــا در خصوص 
پیشگیرانه اقدامات 

2- تهیــه دســتورالعمل نحــوه پیشــگیری و کنتــرل کروناویــروس در 
محــل کار و اجــرای آن در ســطح شــرکت

3- شناســایی و ارجــاع پرســنل شــرکت و پیمانــکاران بــه بیمارســتان 
ــس از  ــات CBCdiff و CRP پ ــام آزمایش ــت انج ــاء جه ــم االنبی خات

ــش از 2 روز ــی بی ــت از مرخص بازگش
4- جایگزینــی آب صابــون بــه جــای آب ژاول جهــت ضدعفونــی معابر 

ــان ها و خیاب
5- توزیع روزانه دستکش و ماسک بین پرسنل

6- بازدیــد میدانــی تیــم درمــان و پزشــک معتمــد شــرکت از واحدها 
جهــت آمــوزش مســائل بهداشــتی و پایــش ســامت کارکنان

7- خــط کشــی محوطــه گیــت ورودی شــرکت بــرای رعایــت فاصلــه 
اجتماعی 

8- همــکاری بــا پیمانــکاران در خصــوص آمــوزش و ضدعفونــی 
ــا ــین آالت آنه ــزات و ماش ــری، تجهی ــای کارگ ــپ ه ــن، کم اماک

ــارت  ــع و نظ ــتوران مجتم ــنل رس ــن پرس ــه گان بی ــع روزان 9- توزی
مســتمر توســط کارشناســان بهداشــت از فرآینــد پخــت و پــز و ســرو 

ــذا در رســتوران غ
سایر اقدامات:

ــزی و  ــه ری ــرای بررســی، برنام ــه ب ــزاری جلســات مســتمر روزان 1- برگ
ــات پیشــگیرانه ــری اقدام پیگی

2- شناســایی افــراد مســتعد بیمــاری بــا درجــه آســیب پذیــری بــاال و 
فرســتادن آنهــا بــه مرخصــی اجبــاری بــا تأییــد کارکرد

3- کاهش تردد نیروهای شیفتی
4- حذف جلسات غیرضروری در شرکت

5- جلوگیری از ماموریت های برون شهری غیرضروری
6- تعلیق قرارداد کارکنان با اماکن ورزشی طرف قرارداد

ــه صــورت مجــازی و  ــا ب ــزاری آنه 7- لغــو دوره هــای آموزشــی و برگ
غیرضــروری

8- اقدامات پزشکی و درمانی
9- ارائه خدمات مشاوره روانشناختی تلفنی

10- تهیه کتابچه آموزشی »رفتار هوشمند« ویژه نوجوانان
11- غربالگــری تعــداد 1550 نفــر از پرســنل از طریــق انجــام آزمایشــات 
طــرف  آزمایشــگاه  توســط  بهــداری شــرکت  در   CBCdiff و  CRP

ــا( ــم االنبی ــتان خات قرارداد)بیمارس
12- حضــور روانشــناس معتمــد شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش در 
دو برنامــه رادیویــی بــا عنــوان »ماحظــات روانــی اجتماعــی در بحران 
ــای  ــودکان در روزه ــالمندان و ک ــت از س ــای حمای ــا« و »راه ه کرون

کرونایی«

گزارش

مدیریت بیماری کووید ۱۹  
در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش



18

  بهار   1399  شمـاره پنجم   سـال چهارم 

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

اعتیــاد یــک »بیمــارى اجتماعی« اســت که عــوارض جســمى و روانى 
دارد و تــا زمانــى کــه بـــه علــل گرایــش »بیمــار« توجــه نشــود، درمان 
جســمى و روانــى فقــط بــراى مدتــى نتیجــه  بخــش خواهــد بــود و 
فــرد معتــاد دوبــاره گرفتــار »مــواد اعتیــاد آور« می  شــود. متاســفانه 
گســترش دامنــه مصــرف موادمخــدر در جامعــه امــروزى بــه حــدى 
اســت کــه حتــى قشــر متفکــر و تحصیلکــرده را نیــز بــه ســمت خــود 
کشــانده اســت. اعتیــاد بعنــوان یــک آســیب اجتماعــی، هیــچ گاه 
ــا تدبیــر، اندیشــه و  بطــور کامــل ریشــه  کــن نخواهــد شــد، امــا ب

تاشــى مخلصانــه حداقــل می تــوان آن را بــه کنتــرل در آورد.
مراحل اعتیاد 

ــًا  ــران، مخصوص ــویق دیگ ــا تش ــه ب ــن مرحل ــنایى: ای ــه آش 1- مرحل
ــروع  ــرد ش ــود ف ــکاوى خ ــرور و کنج ــا از روى غ ــاب، ی ــتان ناب دوس
می شــود. 2- مرحلــه شــک و تردیــد :در ایــن مرحلــه فــرد بــه مبــارزه با 
امیــال خــود مــی  پــردازد. 3- مرحلــه اعتیــاد واقعــى: در ایــن مرحلــه 
عائــم اعتیــاد ظاهــر گشــته، فــرد و زندگــی وی را احاطــه می کنــد.

انواع مواد مخدر :  
1- سستی زا        2- توهم زا        3- توان افزا

موادسستى  زا :
ــر روى سلســله اعصــاب مصــرف   مــوادى هســتند کــه مصــرف آن ب
کننــده اثــر گذاشــته و در نتیجــه فعالیت فکــرى و بدنی او را سســت 

نمایــد کــه شــامل:
گیــاه  اســتحصاالت  ماننــد:  طبیعــى،  الــف: 
مرفیــن تریــاک،  شــیره  تریــاک،  خشــخاش، 
متــادون،  هروئیــن،  ماننــد:  مصنوعــى،  ب: 
ــام  ــواع و اقس ــن، ان ــن، پتیدی ــادون، پاپاوری نرمت

قــرص هــاى مســکن و آرام  بخــش
موادتوهم  زا:

ــا مصــرف ایــن مــواد فــرد دچــار اوهــام حســى  ب
ــواد را هالوســینوژن  ــن م ــی  شــود. ای و بصــرى م
ــد:  ــف: طبیعــى، مانن ــه شــامل: ال ــد ک مــی  گوین
ــگ،  ــیش، بن ــاهدانه، حش ــاه ش ــتحصاالت گی اس

ماری جوانــا، گــراس، چــرس؛ مســکالین، جــو ســیاه آفــت  زده، برخــى 
از قــارچ هــاى حــاوى مــواد توهــم زا، دانــه  هــاى نوعى نیلوفر وحشــی 
ــن  ــل تریپتامی ــد: ال.اس.دی)L.S.D( ، دی  متی ــی، مانن ب: مصنوع

)D.E.T( دی  اتیــل تریپتامیــن ،)D.M.T(
موادتوان افزا:

ــه  ــته و در نتیج ــر گذاش ــاب تأثی ــله اعص ــر روى سلس ــرف آن ب مص
ــان  ــث هیج ــتر و باع ــده بیش ــرف  کنن ــى مص ــرى و بدن ــت فک فعالی
می  شــود. ایــن مــواد بــه دو دســته تقســیم مــی  شــوند کــه عبارتنــد 
از: الــف: طبیعــی، ماننــد: بــرگ کــوکا، کوکائیــن، کــراک، برگ و ســاقه 
برخــى درختــان مثــل خــات و کراتــم و نــاس ب:مصنوعــی، ماننــد: 

ــات آمفتامین هــا ــن، ترکیب ــل آمفتامی ــن، متی آمفتامی
آثار سوء مواد مخدر

در شــرایط معمولــی وقتــی بشــر از انجــام دادن كاری لــذت ببــرد و بــه 
عبارتــی دیگــر پــاداش بگیــرد، از مناطــق پایینــی مغــز او مــوادی بــه 
ــر روی قشــر  ــن ترشــح می شــود و ب ــی نفری ــن و نوراپ اســم دوپامی
و ســایر مراكــز حیاتــی آن اثــر می كنــد و احســاس لــذت و پــاداش 
بــه او دســت می دهــد و ســعی در تكــرار آن عمــل دارد. یكــی از آثــار 
ســوء مــواد مخــدر فعــال شــدن همیــن سیســتم اســت. بنابرایــن 
كســانی كــه یــك بــار بــا ایــن مــواد آشــنا می شــوند چــون سیســتم 
پــاداش در مغــز آنهــا تقویــت شــده، تمایلــی شــدید به تكــرار مصرف 

ــهولت در  ــه س ــن ب ــدر هروئی ــواد مخ ــن م ــد. از بی ــدا می كنن آن پی
چربــی حــل می شــود. مغــز انســان نیــز مقــدار زیــادی چربــی دارد و 
ــن پــس از  ــن و مشــتقات آن، هروئی ــا مرفی ــن در مقایســه ب بنابرای
مصــرف در زمــان كوتــاه  تــری روی مغــز اثــر می  كنــد. كدئیــن نیــز كــه 
از مشــتقات تریــاك اســت بــه آســانی در سیســتم گــوارش جــذب 

شــده و در بــدن تبدیــل بــه مرفیــن می  شــود. در 
یــك مطالعه روشــن شــده اســت كــه در معتــادان، 
یكــی از آثــار ســوء مصــرف مــواد، كاهــش جریــان 

خــون در بعضــی از نواحــی مغــز اســت.
اثرات مواد مخدر بر مغز

ــز  ــر مغ ــدر ب ــواد مخ ــر م ــل تاثی ــن مح ــم  تری مه
اســت. در مغــز گیرنــده  هایــی وجــود دارد كــه این 
ــد. ایــن گیرنده هــا  ــر مــی كنن ــر آن  هــا اث مــواد ب
بــه 3 گــروه تقســیم می شــوند: 1- اثــر بــر گیرنــده 
هــای گــروه اول ســبب تنظیــم و كاهش احســاس 

درد، كاهــش فعالیــت مركــز تنفــس، یبوســت و اعتیــاد مــی  شــود 
ــاس درد و  ــش احس ــبب كاه ــروه دوم س ــای گ ــر گیرنده ه ــر ب 2- اث
افزایــش حجــم ادرار می شــود 3- اثــر مــواد مخــدر بــر گیرنده  هــای 

گــروه ســوم ســبب كاهــش احســاس درد می شــود.
اثرات مواد مخدر بر رفتار

1- ایــن مــواد حالــت خمودگــی، ابــر گرفتگــی شــعور ایجــاد مــی  كنند 
یعنــی مــی  تواننــد بیــداری بیــش از حــد بشــر را 
ــی كــه كار فكــری  ــن آنهای ــد. بنابرای كاهــش دهن
شــدید، یكنواخــت و خســته كننــده می كننــد بــا 
ــه اعتیــاد  اولیــن آشــنایی ها در معــرض ابتــای ب
هســتند، ابتــدا ظاهــرا آنهــا را آرام مــی  كنــد امــا 
ــی  ــارزه، كار و ثمر بخش ــدرت مب ــی ق ــس از مدت پ

ــرد. ــا می  گی را از آنه
2- قســمت اعظــم دردهــای بشــر روانــزاد اســت، 
انــواع كمــر دردهــا، پشــت درد، ســردرد، دل 
دردهــای مزمــن، دردهــای عضانــی و اســتخوانی، 
ــه  ــا مراجع ــه ب ــانی ك ــد. كس ــته باش ــی داش ــه روان ــد جنب می توان
ــی،  ــوم فرهنگ ــای مرس ــتفاده از روش ه ــف و اس ــكان مختل ــه پزش ب
تســكینی بــرای درد خــود نمی یابنــد، در مقابــل مــواد مخــدر بســیار 

ــر هســتند. آســیب پذی
3- در مســیر اعتیــاد، بتــا آندورفین  هــا كــه مواد شــبه مخــدر درون زا 
هســتند كاهــش می یابــد، زیــرا بــا ورود مــواد مخــدر خارجــی جــای 
شــبه مرفین  هــای مفیــد و تولیــد شــده در بــدن شــخص را می  گیــرد. 
بنابرایــن پــس از تــرك اعتیــاد و در حیــن آن كــه مــواد مخــدر خارجی 
بــه بــدن نمی  رســد، مغــز دیگــر مــواد شــبه مرفیــن درون زا ترشــح 
نمــی  كنــد، درد و حالــت روحــی ناخــوش و اضطــراب و بی قــراری در 
شــخص زیــاد اســت كــه البتــه پــس از مدتــی كــه از تــرك بگــذرد 

مجــدداً مغــز مــواد الزم را ترشــح خواهــد كــرد.
4- بــا كاهــش آندورفین  هــا در مغــز شــخص معتــاد و بــدن او، 
ــی  ــلول  های دفاع ــه از س ــیت ها ك ــی مونوس ــمن كش ــت دش خاصی
بــدن هســتند كاهــش می یابــد. بنابرایــن شــخص معتــاد نســبت 
ــا  ــر مبت ــت و زودت ــتر اس ــا حساس ــه عفونت ه ــالم ب ــراد س ــه اف ب

می شــود.
اثرات مواد مخدر بر بدن

1- مــواد مخــدر آن دســته از ســلول های دفاعــی بــدن را كــه مســئول 
از بیــن بــردن مهاجمــان بــه بــدن هســتند، كاهــش می دهنــد و نیــز 

ــلول های  ــد س ــبب رش ــد س ــا، می  توانن ــت آن ه ــش فعالی ــا كاه ب
ســرطانی شــوند.

ــتلف  2- تمامــی داروهــای مخــدر و روانگــردان، مغــز و نواحــی مخـ
بــدن را تـــحت تاثیــر خـــود قـــرار می  دهنــد و تعادل شــیمیایی بدن 

را بــر هــم مــی  زننــد.
توصیه پیشگیرانه )دوستانه( به جوانان و نوجوانان

1- خطرات و عوارض مصرف مواد اعتیاد آور را خوب بشناسید.
2- بــه هــر کــس کــه بــه شــما مواد تعــارف کــرد، محکــم و قاطــع بگو 
»نــه!«؛ اینکــه مــا بتوانیــم بــه دوســتمان »نــه!« بگوییم خــودش یک 
هنــر اســت. افــراد خــوش فکــر هــر تعارفــى کــه مخالــف ســامتى 

ــد. ــان اســت، به راحتــى رد مى کنن آن
3- جواب هایــى از قبــل بــراى اصــرار زیــاد اطرافیانتــان آمــاده کنیــد. 
ــف داره«،  ــى کی ــد »خیل ــر کنی ــا فک ــه  ه ــن جمل ــه ای ــاپیش ب پیش
ــد  ــد کنی ــى تردی ــر کم ــی« و اگ ــرحال میش ــی«، »س ــنگول میش »ش
میگوینــد: »بچــه ننــه  ای«، » ترســویی«، »اول تجربــه کــن بعــد بگــو 
ــاد  ــى کشــید و معت ــس چــرا فان ــرد نشــدی«، »پ ــوز م ــده«، »هن ب

ــل. ــن قبی ــواردی از ای نشــد؟ و م
4- موادمخدر را حتى یک بار هم امتحان نکنید.

5-  از رفــت و آمــد در مــکان  هــاى آلــوده و دوســتى با افراد مشــکوک 
پرهیــز کنید.

ــج  ــه تدری ــه اثراتــش ب ــادآور ســم کشــنده اســت ک ــواد اعتی 6- م
ظاهــر می شــود.

کــه  مادرتــان  و  پــدر  صحبت هــاى  بــه   -7
خیرخواه  تریــن دوســتان شــما هســتند، اطمینــان 

ــد. ــم کنی ــا محک ــا آنه ــان را ب ــد. ارتباطاتت کنی
ــراى  ــه، ورزش و تفریحــات ســالم ب ــا مطالع  8- ب

ــد. ــزى کنی ــان برنامــه  ری اوقــات فراغــت خودت
 9- آنهایــی کــه موادمخــدر را بــه جوانــان معرفــى 
ــدارد.  ــران ن ــا دیگ ــى ب ــان فرق ــد، چهره ش می کنن
پــس دوســتان و نزدیــکان خودتــان را خــوب 

بشناســید.
ــد و هــر وقــت کــه  ــا بقیــه فــرق دارن ــد ب 10- بعضی هــا فکــر می  کنن
اراده کننــد، مى  تواننــد مصــرف مــواد  را کنــار بگذارنــد؛ در حالــى کــه 
ایــن طــرز تفکــر منجــر بــه اعتیــاد می  شــود. بیشــترین تأثیــر مخــرب 
ــن  ــه مؤثرتری ــد، همانطــورى ک ــواده وارد مى آی ــر ارکان خان ــاد ب اعتی

عامــل پیشــگیرى از اعتیــاد نیــز نهــاد خانــواده اســت.
توصیه پیشگیرانه به والدین

1- دربــاره مــواد اعتیــادآور )علــل و عوامــل مؤثــر در مصــرف مــواد، 
خطــرات، عــوارض و عائــم آن( اطاعــات کافــى کســب کنیــد.

2- الگــوى مناســبى بــراى فرزنــدان خــود باشــید و هرگــز بــر خــاف 
گفتــه خــود عمــل ننمائیــد.

3-  فضایــى ایجــاد کنیــد کــه فرزندانتــان در آن احســاس آرامــش 
کننــد.

ــد،  ــا لبخن ــد. ب ــان خــوب گــوش کنی ــت  هــاى فرزندانت ــه صحب 4- ب
تــکان دادن ســر و اســتفاده از جمــات مثبــت نظیــر »چقــدر جالب«، 
»مــن ایــن را نمی دانســتم« و ... آنهــا را بــه گفتــن بیشــتر تشــویق 

. کنید
5- شرایطى ایجاد کنید که شما را محرم اسرار خود بدانند.

6- از فرزندانتــان انتظــار نداشــته باشــید آرزوهاى برآورد نشــده شــما 
را تحقق بخشــند.

7- بــا تقویــت قــدرت اعتمــاد بــه نفــس، تصمیــم  گیــرى و از 
ــر شــرایط  ــا را در براب ــدان، آنه ــى فرزن ــم روی ــردن افســردگى وک بین ب

ــازید. ــاوم س ــیب زا مق آس
8- وقــت بیشــترى را بــا فرزندانتــان صرف کنید. بــا آنان به رســتوران، 
پــارک، کــوه، ســینما و ... برویــد. به اتفــاق آنــان بــه موســیقى گــوش 
دهیــد و از همــه مهمتــر بــه آنــان ابــراز عشــق کنیــد و بگوییــد کــه 

ــان دارید. دوستش
9- سعى کنید حتى آهنگ صدایتان مایم و دوستانه باشد.

10- فرزنــدان خــود را قبــل از رســیدن بــه ســنین بحرانــى نســبت بــه 
مضــرات و عواقــب ویرانگــر مصــرف موادمخــدر آگاه ســازید.

11- آنان را بیش از اندازه و بطور اغراق  آمیز نترسانید.
12- آنــان رابــه مطالعــه، ورزش و تفریحــات ســالم ترغیــب نماییــد و 

زمینــه ایــن امــور را برایشــان فراهــم کنیــد.
13- زمــان مناســبى را بــه گفتگــو اختصــاص دهیــد. چــرا کــه فرزنــد 
ــاص  ــه آن اختص ــه ب ــى ک ــا ارزش زمان ــان را ب ــما ارزش نصایحت ش

ــد مــی  ســنجد. داده ا ی
14- بین فرزندانتان تبعیض قائل نشوید

اعتیاد چیست؟

بهداشت

گســترش  متاســفانه   
دامنــه مصــرف موادمخــدر 
در جامعــه امــروزى بــه حــدى 
اســت کــه حتــى قشــر متفکر 
بــه  نیــز  را  تحصیلکــرده  و 
ســمت خــود کشــانده اســت

 اعتیــاد به عنــوان یــک 
ــچ گاه  آســیب اجتماعــی، هی
کــن  ریشــه   کامــل  بطــور 
نخواهــد شــد، امــا بــا تدبیر، 
اندیشــه و تالشــى مخلصانــه 
حداقــل می تــوان آن را بــه 

کنتــرل در آورد

امام رضا علیه الّسام فرمودند: بهترین نوع صدقه، یاری کردن ناتوان است.
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وقــوع حــوادث در صنعــت آهــن و فــوالد، بیشــتر از ســایر صنایــع 
مربــوط بــه فرآیندهــای آن اســت، انفجــار، آتــش ســوزی، پاشــش 
مــذاب، برخــورد بــا تجهیــزات متحــرک، گیــر کــردن بیــن تجهیــزات 
ثابــت و متحــرک، حرکــت جرثقیــل هــا حمــل پاتیــل حــاوی مــذاب 
وشــمش و ســایر بارهــای ســنگین معلــق در هــوا نمونــه ای از ایــن 

حــوادث اســت. 
وجــود یــك سیســتم اثربخــش بــرای مدیریــت ایمنــی و بهداشــت 
مــی توانــد تــا حــدود زیــادی در پیشــگیری از حــوادث احتمالــی و 

ایجــاد بیمــاری شــغلی نقــش موثــری داشــته باشــد.
اولویــت اصلــی در موضــوع بهداشــت حرفــه ای و ایمنــی عبارتســت 
از حــذف و كاهــش ریســكها، در صورتــی كــه امــكان چنیــن اقدامــی 
میســر نباشــد فعالیتهــای دیگــری نظیــر حفاظ گــذاری، سیســتم های 
ــوان اولویت هــای بعــدی در  ــردی بعن ــوازم حفاظــت ف مجــوز كار ول
نظــر گرفتــه خواهــد شــد. تــا زمانــی كــه امــكان حــذف خطــر وجــود 
دارد، اســتفاده ازســایر اولویت هــا امــری نادرســت و غیرعلمــی تلقی 
خواهــد شــد. بنابرایــن در قــدم اول می تــوان بــا انتخــاب فنــاوری 
ــه حــذف و كاهــش خطــرات  مناســب و طراحــی درســت نســبت ب

ناشــی از تولیدآهــن و فــوالد اقــدام نمــود.

ــوالد  ــع ف ــرات در صنای ــن خط ــده تری عم
ــامل: ش

1-حمل بارهای سنگین 
ــنگین از  ــای  س ــل باره ــردن و حم ــد ك بلن
قبیــل شــمش و پاتیــل حــاوی ذوب در 
جرثقال هــا،  از  اســتفاده  بــا  ارتفاعــات 
چشــمگیرترین خطــرات  را در فــوالد ســازی 
و  كنترلــی  اقدامــات  می شــود.  شــامل 
پیشــگیرانه بهمنظــور جلوگیــری از حــوادث 
در ایــن زمینــه شــامل مــوارد ذیــل اســت:

 عامتگذاری اصولی و واضح تمامی مسیرهای حمل و عبور بار
 طراحــی صحیــح و تهیــه نقشــه درســت و مناســب  بــرای جلوگیری 

از تداخــل فعالیت هــا و مســیرها بــا یكدیگــر
 اجرای دستورالعمل های تدوین شده جهت جابجایی بار 

 آموزش اپراتورهای جرثقیل ها
 نصب عائم هشدار دهنده در محل

 بازرســی منظــم و مســتمر و تعمیــرات ماشــین آالت به خصــوص 
ــی ــزات ایمن بازرســی حفاظ هــا و تجهی

 حفاظت فردی مناسب
 آمــوزش كاركنــان بــرای اســتفاده صحیــح از ماشــین آالت و 

از تجهیــزات اســتفاده 

2-حرارت و مایعات داغ
دمــای بــاال و تشعشــعات مســتقیم اشــعه مــادون قرمــز، از جملــه 
بــاال  اســت. دمــای  خطــرات معمــول واحدهــای فوالدســازی 
می توانــد باعــث خســتگی و دهیدراســیون )از دســت دادن آب 
بــدن( شــود. اشــعه مســتقیم مــادون قرمــز همچنیــن بــرای بینایــی 
ــن  ــا آب داغ ممك ــز داغ ی ــا فل ــاس ب ــال تم ــاك اســت. احتم خطرن
ــل  ــه دلی ــا ب ــداوم و ی ــری م ــازی،  ریختگ ــه خنك س ــت  در ناحی اس
ــا  ــاس ب ــر تم ــر اث ــن ب ــده  و همچنی ــز ذوب ش ــه از فل ــرش جرق پ

ــود. ــل ش ــطوح داغ حاص س
ــا  ــاس ب ــرل تم ــری و كنت ــش گی ــور پی ــای الزم به منظ ــه ه توصی

ــامل : ــواد داغ ش ــا م ــات ی ــا مایع ــرارت و ی ح
 اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت فــردی دیرســوز در برابــر حــرارت باال 

)لباس کار نســوز، کفش نســوز، دســتکش نســوز(.
 نصــب سیســتم تهویــه خنــك كننــده بــرای كنتــرل دمــای بســیار 

بــاال
 اجــرای برنامــه هــای كار چرخشــی بــه همــراه زمان هــای اســتراحت، 
دسترســی بــه محل هــای خنــك در زمــان اســتراحت و نوشــیدن آب 

بــه میــزان كافــی

3-غبار و گازها
غبارهــای تولیــد شــده در مجتمع هــای تولیــد فــوالد شــامل 
ــوس  ــوره ق ــد، ک ــوره بلن ــه در ک ــت ک ــزی اس ــن و فل ــای آه غباره
الکتریکــی و تجهیــزات ریختگــری ایجــاد مــی شــود کــه مــی توانــد 
باعــث ایجــاد ناراحتــی در سیســتم تنفســی 
نیــروی کار شــود کــه به منظــور جلوگیــری از 

ــرد: ــل صــورت گی ــوارد ذی آســیب م
ــای  ــده ه ــر  مكن ــی موث ــان از کارای  اطمین

ــار و گاز ــد غب ــم تولی ــع مه ــوا در مناب ه
 اســتفاده از رســپیراتورها در زمــان قــرار 

ــنگین  ــار س ــرض غب ــن در مع گرفت
 برنامــه كنتــرل و ســامت و معاینــات 

اجــرا شــود. كار  ادواری طــب 

4- انفجار و آتش سوزی
حمــل و جابجایــی فلــز مــذاب ممكــن اســت موجــب انفجــار 
به خصــوص در زمانــی شــود كــه رطوبــت در محیط هــای بســته بــه 
مــذاب بــه دام می افتــد. ســایر خطــرات شــامل آتــش ســوزی بــه 
دلیــل وجــود مــذاب و وجــود گاز مایــع یــا ســایر مــواد شــیمیایی 
اســت. روش هــای توصیــه شــده بــرای پیشــگیری و كنتــرل انفجــار و 

ــامل: ــوزی ش ــط آتش س خ
 اطمینــان از خشــك بــودن كامــل تجهیزات 

قبــل از تمــاس بــا آهــن مــذاب.
اشــتعال  قابــل  گازهــای  از  حفاظــت   
ــراق  ــل احت ــواد قاب ــیژن و م ــای اكس لوله ه
زمــان  در  كارگــرم  فعالیت هــای  طــی  در 

تعمیــرات.
ــه ای كــه  ــه گون  طراحــی تجهیــزات برقــی ب
خطــر آتش ســوزی در هــر محــل بــه حداقــل 

برســد.
ــاده  ــش نشــانی آم ــش در شــرایط اضطــراری و آت ــی و واكن  آمادگ

ــه كار. ب

5- سرو صدا
حمل و نقــل مــواد اولیــه و محصــوالت و همچنیــن فرآیندهــای 
تولیــد )نظیــر کــوره بلنــد، کــوره قــوس الکتریکــی، ریخته گــری 
مــداوم( ممکــن اســت ســرو صــدای باالتــر از حد مجــاز تولیــد نماید 
کــه بــا اســتفاده از ایجــاد اتاق هــای کاری، کاهــش میــزان مواجهــه و 
اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی )ایرپــاک و ایرمــاف( مــی تــوان 

اقــدام کنترلــی الزم بعمــل آورد.

6- وجود مونوکسید کربن:
در صنعــت آهــن و فــوالد مقادیــر زیــادی گاز در کــوره هــای ذوب و 
تبدیــل کننــده هــا تولیــد مــی شــود. بعــد از زدودن غبارهــا، ایــن 

ــزات  ــی از تجهی ــام در بعض ــواد خ ــوخت و م ــوان س ــه عن ــا ب گازه
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن گازهــا شــامل مقادیــر زیــادی 
مونوکســیدکربن هســتند. )گاز کــوره هــای انفجاری 22 تــا 30 درصد، 
گاز کــوره هــای مبــدل 68 تــا 70 درصــد مونوکســید کربن دارنــد(. در 
برخــی مواقــع گاز مونوکســید کربــن از بــاال یــا بدنــه کوره هــای احیاء 
یــا از لولــه هــای انتقــال ایــن گاز در کارخانــه نشــت مــی کنــد و منجر 
بــه مســمومیت حــاد می شــود. در بیشــتر مــوارد، ایــن مســمومیت 
هنــگام فعالیــت در اطــراف کــوره هــای احیــاء به خصــوص در هنــگام 
ــز مســمومیت  ــوارد نی ــه م ــد. در بقی ــی آی ــه وجــود م ــرات ب تعمی
هنــگام کار در اطــراف مشــعل هــای داغ، بازدیــد از بدنــه کــوره هــا، 
ــر ایجــاد  ــر اث ــا آزاد شــدن گاز ب ــوره و ی ــت در رأس ک ــگام فعالی هن
ــود  ــه وج ــدن آن ب ــه و کوبی ــت ضرب ــه عل ــوره ب ــه ک ــرک در بدن ت
می آیــد. همچنیــن ممکــن اســت مســمومیت به علــت نشــت گاز از 
ولوهــای آب بنــد یــا دیــگ هــای مســدود در کارگاه های فوالدســازی 
ــورد، اتــاق دیگ هــای بخــار، هواکــش هــا، باقــی مانــدن گاز در  و ن
ــی  ــتن ناگهان ــن بس ــتاتیک و همچنی ــوب دهنده های الکترواس رس

ــه رخ دهــد. ماشــین های دمنــده و بســتن ولوهــای لول
نســب عــام   ،CO پرتابــل و  ثابــت  گازســنج های  از  اســتفاده 
هشــداردهنده و آمــوزش پرســنل در پیشــگیری از حــوادث نقــش 

ــد. ــی نمای ــاد م ــزایی ایف بس
تدابیر ایمنی و بهداشتی:

امکانــات و تجهیــزات  ایمنــی در صنعــت 
آهــن و فــوالد از اهمیــت بســیار زیــادی 
برخــوردار اســت، زیــرا ایمنــی بــه مقــدار زیاد 
بــه واکنــش کارگــران نســبت بــه مخاطــرات 
بالقوه محیط کار بســتگی دارد. تهیه لیســت 
مخاطــرات محیــط کار، آنالیــز آمــار و حوادث، 
مشــخص نمــودن مــکان هــای  خطرآفریــن، 
برگــزاری کمیتــه هــای حفاظــت فنــی و 
بهداشــت کار و حضــور نماینــدگان ایمنــی کارگــران در ایــن جلســات، 
در نظــر گرفتــن سیســتم تشــویق در خصــوص ارایــه پیشــنهادهای 
ایمنــی، نصــب پیــام هــای ایمنــی  عائــم هشــداردهنده و پوســترها 
ــه ایمــن نمــودن محیــط  همگــی می تواننــد نقــش مهمــی در زمین

ــد.  ــا می نمای کاری ایف
تجهیزات حفاظت فردی کارکنان:

تمــام نقــاط بــدن آســیب پذیــر هســتند، الزم اســت لبــاس و 
تجهیــزات حفاظــت فــردی بــا شــرایط محیــط کار و خطرهــای موجود 
ــای ذوب  ــوره ه ــل ک ــه در مقاب ــرادی ک ــد. اف ــته باش ــب داش تناس
ــردی  ــزات حفاظــت ف ــه تجهی ــز ب ــد مجه ــد بای ــزات کار مــی کنن فل
دیرســوز باشــند تــا از آثــار و خطرهــای ناشــی از گرمــا، تشعشــعات، 
بــرق زدگــی چشــم هــا و پاشــش احتمالــی مــذاب محافظت شــوند. 
اســتفاده از ایــن وســایل الزامی اســت. نظــارت دقیــق و آگاه نمودن 
ــری  ــردی ام ــت ف ــزات حفاظ ــح از تجهی ــتفاده صحی ــه اس ــراد ب اف

ضــروری و الزامــی اســت. 

ایمنی در 
صنعت فوالد

ایمنی

امكانــات ایمنــی در صنعــت آهــن 
و فــوالد از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
مقــدار  بــه  ایمنــی  زیــرا  اســت، 
ــبت  ــران نس ــش كارگ ــه واكن ــاد ب زی
بــه مخاطــرات بالقــوه محیــط كار 

بســتگی دارد. 

ــش  ــتم اثربخ ــك سیس ــود ی وج
ــی و بهداشــت  ــت ایمن ــرای مدیری ب
مــی توانــد تــا حــدود زیــادی در 
پیشــگیری از حــوادث احتمالــی و 
ایجــاد بیمــاری شــغلی نقــش موثری 

ــد. ــته باش داش

امام حسن عسکری علیه السام فرمودند: خشم، كليد هر بدی است.
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اعــالم شــده اســت.
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زندگــی امــروز در حالــی ادامــه مــی یابــد که ســایه افکنی شــرایط عدم 
اطمینــان بــر کلیــه امــور ،بــه علــل مختلــف فراینــد تصمیم گیــری را 
بــه کلــی متحول ســاخته اســت .تغییــرات قیمــت کاالهای اساســی، 
تغییــر نــرخ ســود و همچنیــن قیمــت ســهام مــواردی هســتند کــه 
ســازمانهای امــروزی دائمــاً بــا آن دســت بــه گریباننــد. ایــن تغییــرات 
در کنــار ســایر تغییــرات محیطــی ســازمانها، باعــث ظهــور نظریــات 
جدیــد علمــی در حــوزه مدیریــت شــده اســت.در هــر فعالیتــی كــه 
در صنایــع انجــام می شــود عنصــر ریســك وجــود دارد، به طوری كــه 
بــرای مدیــران صنایــع، شناســایی و كنتــرل آن امــری ضــروری اســت. 
ــورت  ــن ص ــای نامطمئ ــك فض ــا در ی ــه تصمیم گیری ه ــی ك در جای
ــه  ــت ك ــی اس ــرایط و حوادث ــه ش ــته ب ــج كار وابس ــرد و نتای می گی
خــارج از كنتــرل تصمیــم گیرنــده اســت، مدیریــت بــر ریســك بســیار 
ــه ریســك  ــد كــه چگون ــد بدان ــر بای ــك مدی ــد. ی ســودمند می نمای
ــورت  ــم به ص ــك، آن ه ــرل ریس ــد. اداره و كنت ــرل نمای را اداره و كنت
اصولــی در هــر كارخانــه و ســازمانی ثمربخــش اســت و یــك مدیــر 
بایــد بــه آن اهمیــت زیــادی بدهــد. در تصمیــم گیری هــای مدیریتی 
هیــچ مبحثــی ضــروری تــر و مهمتــر از ارزیابــی و مدیریــت ریســک 
نیســت. ریســک جزء الینفک زندگی انسانهاســت و سازمانهاســت و 
تمامــی موقعیتهــای تصمیــم گیــری بــا یــک نوع یــا طیف متنوعــی از 
ریســکها روبــرو اســت پذیــرش ریســک بــه خــودی خــود بــد نیســت 
ــرار  ــل منطقــی در معــرض ریســک ق ــدون دلی ــه ب ــم اینســت ک مه
نگیریــم . زندگــی بشــر بــا پذیــرش ریســک عجیــن شــده بنحــوی کــه 
ــی  ــه زندگ ــد ک ــب می ش ــق موج ــری مطل ــک پذی ــدم ریس ــاید ع ش

انســانها در مرتبــه پایینتــری نســبت بــه ســطح فعلــی قــرار بگیــرد. 
ــت آن  ــک و مدیری ــی از ریس ــای متفاوت ــک: تعریف ه ــف ریس تعری
وجــود دارد. طبــق تعریــف اســتاندارد ISO31000  بــه عنــوان یکــی از 
اصلی تریــن معیارهــای تعییــن و تعریــف مدیریــت ریســک، ریســک 

بــه عنــوان »اثــر نااطمینانــی بــر اهــداف« تعریــف می شــود.
ایــن اثــر می توانــد مثبــت، منفــی و یــا به طــور کلــی انحــراف از آنچه 
کــه مــورد انتظــار اســت تعریــف شــود. اثر مثبــت در حقیقــت همان 
ــًا  ــه ریســک را ماهیت ــج ک ــدگاه رای ــر خــاف دی فرصــت اســت، و ب
ــامل  ــک ش ــد، ریس ــی می کن ــد تلق ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــی و ب منف

ــز مــی شــود. فرصت هــا نی
سیستم های طبقه بندی ریسک:

یکــی از پراهمیــت تریــن بخــش هــای تحلیــل یــک ریســک خــاص، 
تعییــن ماهیــت، منبــع ایجــاد پیامــد آن و نــوع پیامــد ذکــر شــده 
اســت. ارزیابــی ریســک هــا بــا ایــن روش مــی توانــد بــا اســتفاده 
ــورت  ــر ص ــت ت ــیار راح ــک بس ــدی ریس ــه بن ــای طبق ــتم ه از سیس
گیــرد. اهمیــت سیســتم هــای طبقــه بنــدی ریســک در ایــن نکتــه 
نهفتــه اســت کــه اســتفاده از ایــن سیســتم هــا، امــکان شناســایی 
توده هــای یکســانی از ریســک هــا را بــرای ســازمان فراهــم مــی کننــد. 
طبقــه بنــدی ریســک هــا همچنیــن بــه ســازمان کمــک مــی کنــد تــا 
ــود را  ــات خ ــا و عملی ــک ه ــا، تاکتی ــتراتژی ه ــیب پذیرترین اس آس

شناســایی و کشــف کنــد.
ــا  ــا ی ــی ه ــانات ارزش دارای ــی از نوس ــک ناش ــازار: ریس ــک ب  ریس

ــا. ــی ه ــل از دارای ــای حاص درآمده
ــرف  ــی ط ــدم توانای ــی از ع ــان ناش ــک زی ــاری: ریس ــک اعتب  ریس

ــش. ــای تعهدات ــه در ایف معامل
 ریســک عملیاتــی: ریســک زیــان ناشــی از فرآیندهــای ناکافــی یــا 

نارســای داخلــی، افــراد یــا سیســتم هــا، یــا رویدادهــای خارجــی.
ــدات در  ــای تعه ــی ایف ــدم توانای ــک ع ــی: ریس ــک نقدینگ  ریس

ــی. ــع مال ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــا ب ــید آنه سررس

 ریســک شــهرت: ریســک ناشــی از شــهرت منفــی کــه تأثیــر 
زیــان آوری بــر ارزش ســهامدار و وضعیــت آن در بــازار داشــته باشــد.

 ریســک اســتراتژیک: ریســک زیــان ناشــی از نداشــتن اســتراتژی 
توســعه بلندمــدت نــزد تیــم مدیریــت.

 ریســک قانونــی: ریســک زیــان ناشــی از جرائــم و تحریــم هایــی 
ــدات  ــض تعه ــل نق ــه دلی ــی ب ــع قضای ــط مراج ــده توس ــع ش وض

ــی. ــراردادی و قانون ق
ــدت،  ــد کوتاه م ــا می توان ــر ریســک ه ــک: اث ــر ریس ــت و اث  ماهی
ــوع  ــه ن ــدگاه س ــن دی ــا ای ــند. ب ــدت باش ــا بلندم ــدت و ی میان م

ــود. ــف می ش ــک تعری ــرای ریس ــاوت ب ــت متف ماهی
ــه ریســک ناشــی از  ــوع ریســک ب ــاه مــدت: ایــن ن ۱- ریســک کوت

ــت ــط اس ــا مرتب ــات و فعالیت ه عملی
ــای  ــه تاکتیک ه ــک ب ــوع ریس ــن ن ــدت: ای ــان م ــک می ۲ - ریس

ــت ــط اس ــرکت مرتب ش
۳ - ریســک بلنــد مــدت: ایــن نــوع ریســک بــه اســتراتژی های کلــی 

شــرکت مرتبط اســت.
آنالیــز ریســك: آنالیــز ریســك اســتفاده اصولــی از اطاعــات موجــود 
ــراد، امــوال و  ــر اف ــن ریســك وارد ب ــه منظــور شناســایی و تخمی ب
ــه  ــاش می شــود ك ــز ریســك ت ــط زیســت می باشــد. در آنالی محی
انــدازه و احتمــال ضــرر و زیــان وارده پیش بینــی شــود. بــرای 
ــورت  ــه ص ــت ب ــن اس ــان ممك ــرر و زی ــه، ض ــك كارخان ــال در ی مث
خســارت بــه تجهیــزات، افــت تولیــد، خســارت بــه محیــط زیســت، 
ــر افــراد ظاهــر شــود. در آنالیــز  ــا مــرگ و می ــه افــراد و ی آســیب ب
ریســك، زنجیــره ای از رویدادهــا كــه منجــر بــه یــك پیامــد نامطلوب 
ــز  ــا نی ــروز آنه ــال ب ــاوه احتم ــوند. به ع ــر می ش ــوند، ظاه می ش

مشــخص می شــود.
 ارزشــیابی ریسك:ارزشــیابی ریســك یــك فرآینــد تصمیم گیــری 
براســاس شــاخص ها  ریســك های مختلــف  آن  در  كــه  اســت 
و معیارهــای مشــخص، اولویــت بنــدی می شــوند تــا در مــورد 

پذیرفتــن، كاهــش و یــا رد آنهــا تصمیم گیــری شــود.
ارزیابــی ریســك:ارزیابی ریســک بــه معنــای شناســایی ریســک هــا و 

در مرحلــه بعــد تحلیــل و رتبــه بنــدی هــر کــدام اســت. 
از فراینــد مســتند ســازی  اســت  مدیریــت ریســک : عبــارت 
ــه  ــی ک ــری معیارهای ــه کار گی ــی اتخــاذ شــده و ب تصمیمــات نهای
مــی تــوان از آنهــا جهــت رســاندن ریســک تــا ســطحی قابــل قبــول 

ــرد. ــتفاده ک اس
ــات  ــام اقدام ــی، انج ــایی، ارزیاب ــد شناس ــر فرآین ــارت دیگ ــه عب ب
ــور  ــه ط ــه ب ــوه ای ک ــی بالق ــای اتفاق ــک ه ــاح ریس ــی و اص کنترل
مشــخص پیشــامدهای ممکــن آن خســارت بــا عــدم تغییــر در وضع 

موجــود اســت .
 مدیریــت ریســک مجموعــه را قــادر مــی ســازد کــه بــه نحــو بهتــری 
ریســک هــای متــداول در فعالیتهــای روزمــره را مدیریــت نمــوده و 
بــا خیالــی آســوده از خســارات تصادفــی، بطــور جامعتــر و مؤثرتــر 
فعالیتهــای روزمــره خــود را ادامــه دهــد، ضمــن اینکــه مــا را قــادر 
مــی ســازد بــه نتایــج قابــل قبــول بــا حداقــل هزینــه نائــل گردیــم. 
مدیریــت ریســك یــك رویكــرد پویــا و فعــال در مقابــل رویكردهــای 

واكنشــی اســت. 
ــی شــده و  ــل پیش بین ــرد مســایل و مشــكات از قب ــن رویك در ای
ــد  ــان به عمــل می آی ــزان ضــرر وزی ــرای كاهــش می ــات الزم ب اقدام
کــه ایــن مدیریــت پویــا از مدیریــت واكنشــی بســیار موثرتــر 
ــایی و  ــع، شناس ــیاری از مواق ــر در بس ــرف دیگ ــود. از ط ــد ب خواه

ــود.  ــرا می ش ــون الزم االج ــاس قان ــك براس ــرل ریس كنت

فرآیند مدیریت ریسک:
فرآیند مدیریت ریسک در اصل دارای ۵ مرحله است:
1-  برنامه ریزی ۲- شناسایی 3- ارزیابی 4- اداره کردن

۵- نظارت و گزارش دهی.
اهداف مدیریت ریسک:

دو حــوزه اصلــی موردتوجــه مدیریــت ریســک کــه هــر یک مشــتمل 
بــر اهــداف خــاص خود مــی باشــند عبارتنــد از:

1- حوزه داخلی
 اطمینــان دهــی بــه مدیریــت در خصــوص اینکــه شــرکت از 
ریســک های فعلــی و آتــی آگاه اســت و آنهــا را تحــت کنتــرل دارد

حفاظت از دارایی ها و اعتبار شرکت
ــش ارزش  ــرکت و افزای ــی ش ــرد عملیات ــود عملک ــه بهب ــک ب  کم

ــهامدار س
ــان هــای بالقــوه ناشــی از  ــق کاهــش زی ــی از طری  افزایــش کارای

ریســک هــای موجــود در فعالیــت هــای شــرکت
 پشتیبانی از دستیابی به اهداف استراتژیک

2- حوزه خارجی
 اطمینان از تطبیق با الزامات قانونی

 ایجاد مزیت رقابتی
اطمینــان دهــی بــه ســهامداران و ســایر ذینفعــان از اینکــه شــرکت 

فعاالنــه در حــال مدیریــت ریســک هاســت.
گام های اصلی در فرآیند مدیریت ریسک:

 تعریف هدف مشخصی از مدیریت ریسک
 شناسایی ریسک ها

 ارزیابی خسارت
 انتخاب روش های مقابله با مشکات ریسک

 انتقال خسارت به طرف دیگر مثل سازمان بیمه گر
 کاهــش احتمــال وقــوع خســارت و در صــورت لــزوم جلوگیــری از 

توســعه آن
ــی شــامل مــوارد  ــه ریســک به طور کل ــه ریســک: پاســخ ب پاســخ ب

زیــر اســت:
اجتنــاب: از بیــن بــردن ریســک یــا تهدیــدی خــاص بــا از بیــن بــردن 

آن علت 
تعدیــل: کاهــش ارزش مالــی مــورد انتظــار یــک ریســک از طریــق 

کاهــش امــکان وقــوع آن
ــب از  ــن کار اغل ــک؛ ای ــی از ریس ــب ناش ــرش عواق ــرش: پذی پذی
طریــق توســعه ی یــک برنامــه ی اضطــراری بــرای رویــدادی کــه ممکن 

ــرد. ــورت می گی ــد ص ــت رخ بده اس
مزایای مدیریت ریسک:

 ایجاد دانش سازمانی در زمینه ریسک
 اولویت بندی ریسک های سازمان

 کاهش رویدادهای غیرمنتظره و ناخوشایند
 تمرکز بهتر بر انجام صحیح کارهای درست

 کاهش زیان از طریق بهبود فرآیندهای شرکت
 فراهــم ســازی مبنــای مناســب بــرای اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی و 

استراتژیک
 افزایش نوآوری ها و ابتکارات در زمینه تغییر
 افزایش احتمال دستیابی به اهداف سازمانی

 امکان استفاده اثربخش از منابع
 تشویق و ترغیب بهبود دائمی

 امکان ارزیابی سریع فرصت ها و استفاده به موقع از آنها
 اطمینان بخشی به ذینفعان

نگاهی بهنگاهی به
 مدیریت  مدیریت ریـسـکریـسـک

مدیریت ریسک

مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(: بســیجى بایســتى در وســط میــدان باشــد تــا 
ــد. ــده بمان ــاب زن ــى انق ــاى اصل فضیلت ه
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مقاالت چاپ شده 
همکاران در مجامع 
و رویدادهای علمی
سال 1398

ــر  ــذاب ب ــاع م ــر ارتف ــددی تاثی ــه ع مطالع
دینامیــک ســیال و حــرارت در تاندیــش 
شــش خطــه شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 

ــش کی
علــی دهاقیــن، مســلم محمــدی ســلیمانی، 

کیانــوش دولتــی اصــل، تــورج ادهمــی

ــع  ــک مان ــود ی ــن وج ــر گرفت ــا در نظ ــق ب ــن تحقی در ای
ــل ورودی  ــر مح ــش و در زی ــف تاندی ــتاپ( در ک )توربواس
جریــان مــذاب بــه تاندیــش، الگــوی رفتــار جریــان ســیال 
بــا  فلوئنــت  انســیس  نرم افــزار  در  انتقــال حــرارت  و 
ــازی  ــورد شبیه س ــذاب 0/5، 0/65 و 0/75 م ــای م ارتفاع ه
قــرار گرفــت. ماحظــه شــده کــه مهم تریــن عامــل کاهــش 
ســرعت جریــان مــذاب ورودی بــه تاندیــش، ایجــاد جریان 
ــاع  ــش ارتف ــت. افزای ــع اس ــی درون مان ــه و چرخش ثانوی
مــذاب درون تاندیــش، ســبب یکنواخت تــر شــدن جریــان 
ــن  ــذاب می شــود. همچنی ــان م و کاهــش آشــفتگی جری
افزایــش ارتفــاع مــذاب درون تاندیــش از 0/5 متــر به 0/75 
متــر، ســبب کاهــش میانگیــن ســرعت حــدود 3 می شــود. 
بیشــترین مقــدار اتــاف حــرارت از ســطح باالیــی تاندیش 
رخ داده و در نتیجــه بیشــترین گرادیــان دمــا نیــز در ســطح 
ــذاب از  ــذاب وجــود دارد. مســیرهای حرکــت م ــی م باالی
ــا افزایــش ارتفــاع  ورودی تاندیــش نشــان داده انــد کــه ب
مــذاب درون تاندیــش، میــزان حرکــت جریــان مــذاب در 
ــش  ــی افزای ــد. از طرف ــش می یاب ــش افزای ــن تاندی طرفی
ــتری از  ــم بیش ــه حج ــود ک ــث می ش ــذاب باع ــاع م ارتف
ــذب  ــزان ج ــر می ــده و ب ــد ش ــش راک ــذاب درون تاندی م

ــی دارد. ــر منف ــرباره تاثی ــط س ــا توس ناخالصی ه
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ــد  ــر در فرآین ــای موث ــر پارامتره ــی تاثی بررس
آبــکاری کــروم ســخت فــوالد ابــزار بــر خــواص 

ــی ــش کروم ــطحی پوش س
هدایــت غالمــی، الهــام بازیــره، مهــدی 

احمــدی
فرآینــد آبــکاری کــروم ســخت از دیربــاز در پوشــش 
ــا و  ــی چــون قطعــات هواپیم دهــی ســطح قطعات
درون لولــه هــای تفنــگ بــه منظــور بهبــود خــواص 
ــه سایشــی و  ــه خوردگــی و مقاومــت ب مقاومــت ب
ایجــاد ضریــب اصطــکاك کــم و ســختی بــاال مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت. در حیــن فرآینــد 
آبــکاری شــبکه ای از تــرك هــای ریــز در پــو شــش بــه 
وجــود مــی آیــد کــه باعــث افــت خــواص شــدیدی 
در ایــن پــو شــش هــا مــی شــود. در ایــن تحقیــق 
ســعی شــده اســت پوششــی حــاوی کمتریــن 
چگالــی تــرك ســطحی ایجــاد شــود. بدیــن منظــور 
ــکل  ــکی ش ــکار دیس ــزار گرم ــوالد اب ــای ف ــه ه نمون
در حمــام  اســتاندارد آبــکاری کــروم ســخت حــاوی 
250g/l،  و CrO3 و 2.5g/l،  و H2SO4 در مــدت زمــان 
ــور  ــه منظ ــدند. ب ــی ش ــش ده ــو ش ــه پ 60 دقیق
بررســی پوشــش هــای ایجــاد شــده از بررســی های 
میکروســکوپ نــوری و الکترونــی )SEM(، آنالیــز تفرق 
اشــعه ایکــس )XRD( و میکــرو ســختی ســنجی 
)HV0.1( اســتفاده شــد. ابتــدا دمــای محلــول از 40 
تــا  ℃ 60 بــا فواصــل دمایــی ℃ 5 در چگالــی جریــان 
30A/dm2 تغییــر داده شــد و نتایــج حاکــی از بهینــه 
ــان  ــی جری ــود. ســپس چگال ــای  ℃ 60 ب ــودن دم ب
  10A/dm2 60 بــا فواصــلA/dm2 اعمالــی از 30 تــا
در دمــای  ℃ 55 تغییــر داده شــد و چگالــی جریــان 
60A/dm2بــه عنــوان چگالــی جریــان بهینــه تعییــن 
شــد.  ســپس بــا بــه کار گیــری دمــا و چگالــی جریان 
بهینــه در جریــان هــای پالســی و پالســی برگشــتی، 
نــوع جریــان بهینــه، جریــان پالســی بــا پالــس هــای 
بــه عنــوان شــرایط بهینــه آبــکاری کــروم ســخت برای 
ــی  ــن چگال ــاوی کمتری ــی ح ــش های ــول پوش حص

تــرک ســطحی پیشــنهاد شــد. 
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قطعــه  تولیــد  در  نویــن  روش  ارائــه 
فیکســینگ از آلیــاژ اینکونــل 600 بــه صورت 

ریختــه گــری دقیــق
ســید حســام الدیــن الری ســیدزاده، میــالد 

حاجــی پــور، مســلم محمــدی ســلیمانی
نظــر  از  آلیاژ هــا  پیچیده تریــن  آلیاژ هــا  ســوپر 
ترکیــب شــیمیایی در میــان تمامــی گروه هــای 
آلیــاژی می باشــند. آلیــاژ اینکونــل 600، آلیــاژ نیــکل-
کــروم بــا خــواص مکانیکــی بســیار عالــی اســت. این 
آلیــاژ بــه دلیــل اســتحکام و مقاومــت بــه خوردگــی 
بــاال، در صنایــع کاربردهــای گســترده ای دارد. بــا 
ــه احتمــال ایجــاد برخــی عیــوب از قبیــل  توجــه ب
موضعــی،  ناهمگنی هــای  همچنیــن  و  تخلخــل 
ــا  ــاژ در هــوا همــواره ب ــن آلی ــری ای ــد ریخته گ فرآین
مشــکاتی رو بــرو بــوده اســت. هزینــه تولیــد ایــن 
قطعــات بــه دلیــل نیــاز بــه انجــام ریخته گــری 
تحــت خــأ بســیار بــاال خواهــد بــود. بــا بررســی های 
ــخص  ــده، مش ــام ش ــگاهی انج ــی و آزمایش میدان
ــل  ــی از قبی ــل مختلف ــه دالی ــوب ب ــن عی ــد ای ش
جریــان نــاآرام، عــدم مونتــاژ مناســب، حضور هــوا در 
خوشــه های مونتــاژ شــده و پارامتر هــای مؤثــر دیگــر 
ــت های  ــه تس ــه نتیج ــا ک ــوند. از آنج ــاد می ش ایج
مخــرب و غیــر مخــرب انجــام شــده بــر روی قطعــات 
تولیــدی بــدون حضــور خــأ همگــی نامطلــوب بوده 
اســت، لــذا از روش نوینــی در مونتــاژ قطعــات 
فیکســینگ اســتفاده شــد. اســتقرار  قطعات بر روی 
راهگاه هــای مومــی در حضــور فیلتر هــای ســرامیکی، 
تنظیــم دمــا و زمــان مناســب حضــور خوشــه ها در 
کوره هــای زینتــر و نیــز اســتفاده از گاز آرگــون در 
حیــن ریخته گــری بــه منظــور کاهــش عیــوب از 
ــن روش می باشــد. راهکارهــای بررســی شــده در ای

پنجمین کنفرانس بین المللی 
مهندسی ساخت و تولید

بررســی تاثیــر ریــز ســاختار فــوالد CK35 بــر 
خــواص خوردگــی آن در محیــط اســیدی

هدایت غالمی
تاثیــر ممانعــت کنندگــی دو بــاز دارنــده شــیف بــاز 
ــتون  ــتیل اس ــل اس ــو- فن ــای N، N’- ارت ــام ه ــا ن ب
فنــل(  هیدروکســی   2-( ایمیــن  
متیلیدیــن] آمینــو{ پروپیــل( اتانیمیــدول] ]1-3[ 
بنزندیــول )S2( بــر خوردگــی فــوالد ســاده کربنــی با 
دو ریــز ســاختار مارتنزیتــی )کوئینــچ و تمپــر شــده 
Q&T( و پرلیتــی )آنیــل شــده A( در محلــول اســید 
هیدروکلریــک یــک مــوالر در عــدم حضــور ممانعــت 
کننــده و در حضــور آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
اطاعــات مربــوط بــه خوردگــی از قبیــل پتانســیل 
خوردگــی )E_corr(، دانســیته جریــان خوردگــی 
ــرون  ــدی از ب ــدی و کات ــاخه آن ــیب ش )i-corr(، ش
یابــی منطقــه تافــل نمودارهــای پاریزاســیون- 
تافــل بدســت آمــد. بــرای بررســی مورفولــوژی 
حملــه خوردگــی و پوســته هــای اکســیدی تشــکیل 
شــده بــر روی دو ریــز ســاختار در حضــور ممانعــت 
ــای XRD و  ــی ه ــا بررس ــور آنه ــدم حض ــده و ع کنن
SEM انجــام شــد. همچنیــن تاثیــر غلظــت ممانعت 
ــازده آن،  ــزان و ســرعت خوردگــی و ب ــر می ــده ب کنن
ــرار گرفــت. نتایــج بدســت آمــده  مــورد بررســی ق
نشــان داد کــه S1 بــرای هــر دو ریــز ســاختار در 
ــن  ــد. همچنی ــر عمــل مــی کن ــا S2 بهت مقایســه ب
خوردگــی نمونــه هــای پرلیتــی در مقایســه بــا 
نمونــه هــای مارتنزیتــی در محلــول فاقــد ممانعــت 
کننــده بــه دلیــل تشــکیل پوســته هــای مقاومتــر، 

کمتــر بــود.
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در  مــذاب  ارتفــاع  تاثیــر  ســازی  شــبیه 
تاندیــش ریختــه گــری پیوســته شــرکت 

کیــش جنــوب  کاوه  فــوالد 
ســعید لــک، مســلم محمــدی ســلیمانی، 

کیانــوش دولتــی اصــل
تاندیــش بــه عنــوان یــک عمــل کننــده متالورژیکــی 
مــداوم، فــوالد را بــرای قالــب ریخته گــری پیوســته 
ــب  ــت، ترکی ــای ثاب ــوب، دم ــان مطل ــرخ جری ــا ن ب
شــیمیایی یکنواخــت و آخــال کــم فراهــم می کنــد. 
ــه  ــذاب ورودی ب ــوالد م ــزی ف ــزان تمی ــًا می اساس
قالــب، متأثــر از نــوع الگــوی جریــان و نحــوه عملکرد 
ناخالصــی  حــذف  و  شناورســازی  در  تاندیــش 
ــا  ــق ب ــن تحقی ــد. در ای ــی باش ــزی م ــای غیرفل ه
ــزار انســیس  ــرم اف ــان ســیال در ن شبیه ســازی جری
ــورد  ــاده م ــش س ــذاب در تاندی ــار م ــت، رفت فلوئن
ــر  ــورد نظ ــش م ــت. تاندی ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
براســاس یــک تاندیــش واقعــی بــوده اســت کــه 
ــر 0/5، 0/65 و  ــذاب درون آن براب ــاع م ــدار ارتف مق
0/75 درنظــر گرفتــه شــده اســت. با افزایــش ارتفاع 
ــتر  ــری بیش ــرعت ریخته گ ــش، س ــذاب در تاندی م
ــش  ــه افزای ــده ک ــه ش ــن ماحظ ــده و همچنی ش
ارتفــاع مــذاب درون تاندیــش، ســبب یکنواخــت تر 
شــدن جریــان و کاهــش آشــفتگی جریــان مــذاب 
مــی شــود. همچنیــن افزایــش ارتفــاع مــذاب درون 
تاندیــش از 0/5 متــر بــه 0/75 متــر، ســبب کاهــش 
حداکثــر و میانگیــن ســرعت در ســطح مــذاب بــه 
ــی  ــود و یکنواخت ــی ش ــدود 6% و 9% م ــب ح ترتی
بیشــتری در کانتور ســرعت مشــاهده شــده اســت. 
از طرفــی افزایــش ارتفــاع مــذاب باعــث می شــود 
کــه حجــم بیشــتری از مــذاب درون تاندیــش راکــد 
شــده و بــر میــزان جــذب ناخالصی هــا توســط 
ســرباره تاثیــر منفــی دارد. بدلیل اینکه دیــواره های 
تاندیــش عایــق بنــدی شــده انــد، اما ســطح باالیی 
ــاط اســت،  ــا هــوا در ارتب ــش ب ــذاب درون تاندی م
بیشــترین مقــدار اتــاف حــرارت از ســطح باالیی آن 
ــا  ــان دم رخ می دهــد و در نتیجــه بیشــترین گرادی

ــز در ســطح باالیــی مــذاب وجــود دارد. نی

اولین کنفرانس ملی 
ریخته گری مداوم فوالد
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کارکنــان شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش در ســال 
ــه در رویداد هــای علمــی گام  ــه 17 مقال ــا ارائ 1398 ب
ــتند. از  ــعه برداش ــق و توس ــتای تحقی ــدی در راس بلن
ایــن تعــداد 9 مقالــه در ســمپوزیوم فــوالد، 4مقاله در 
پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی ســاخت و 
تولیــد، 3 مقالــه در اولیــن کنفرانــس ملــی ریخته گری 
ــه  ــز در iMat2019 ب ــه نی ــک مقال ــوالد و ی ــداوم ف م
اســت.  ارائــه شــده  صــورت پوســتر و شــفاهی 
فهرســت کامــل عناویــن، نویســندگان و چکیــده ایــن 

ــد. ــه می آی ــاالت در ادام مق
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فیلترهــای  از  اســتفاده  امکانســنجی 
ــوالد ــداوم ف ــری م ــه گ ــرامیکی در ریخت س

ســید حســام الدیــن الری ســیدزاده، مســلم 
ــلیمانی محمدی س

امــروزه در صنایــع فــوالد، ریخته گــری پیوســته بــه 
دلیــل ایجــاد ســرعت بــاال در تولیــد دارای اهمیــت 
ــی  ــازی، ناخالصی های ــد فوالدس ــد. در فراین می باش
کیفیــت  در  کــه  می مانــد  باقــی  فــوالد  درون 
ــدان  ــن ب ــر دارد. ای ــیار تاثی ــورد بس ــوالت ن محص
معنــی اســت کــه فــوالد بایــد عــاری از اجــزای 
تخلخــل ماکــرو و میکــرو باشــد. ایــن ناخالصی هــا 
بــه دلیــل وزن مخصــوص کمتــر از فلــز مــذاب 
ــان مــذاب وجــود  ــق در جری ــه صــورت ذرات معل ب
دارنــد. مهمتریــن عامــل در حــذف ذرات ناخالصــی 
در ذوب، انــدازه ذرات اســت. بــا این حــال تعدادی 
وارد  تاندیــش  خروجــی  نازل هــای  از  ناخالصــی 
قالــب می شــود. در ایــن مقالــه بــا مــرور و گــردآوری 
ــه و  ــج پژوهش هــای انجــام گرفت ــن نتای جدیدتری
همچنیــن دانــش تجربــی حاصلــه در شــرکت فــوالد 
ــه امــکان ســنجی اســتفاده  کاوه جنــوب کیــش، ب
مــداوم  ریخته گــری  در  ســرامیکی  فیلترهــای  از 
فــوالد پرداختــه شــده اســت. فیلترهــای آلومینایی 
پیونــد یافتــه بــا کربــن توســط روش نســخه برداری 
ــف  ــش دهی مختل ــای پوش ــتفاده از روش ه ــا اس ب
می شــوند.  تولیــد  پیوســته  ریخته گــری  بــرای 
ظرفیــت پتانســیلی فیلتــر و نیــروی مکانیکــی مــورد 
ــری  ــن غوطــه وری در تاندیــش ریخته گ ــاز در حی نی
نســبت  بهتریــن  می شــود.  محاســبه  پیوســته 
بیــن خــواص مکانیکــی و مشــخصات ســاختاری بــا 
ترکیــب مزایــای ســه روش گریــز از مرکــز، غوطه وری 
و پوشــش دهــی پاششــی بدســت می آیــد. نتایــج 
ــد  ــای تولی ــه فیلتره ــد ک ــی ده ــان م ــه نش مطالع
شــده دارای قابلیــت مقاومــت در برابــر شــرایط 

ســخت در ریخته گــری پیوســته می باشــند.
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ــو  ــا نان ــم ۵۰۸۳ ب ــبکه آلومینی ــت ش تقوی
تیــوب کربــن و ماتریکــس دوگانــه نانوتیوب 
کربــن- نانو آلومینا توســط فرآینــد اصطکاکی 

اغتـشاشی
ستار امان اله ، فرهاد استوان

ــاختار  ــی و ریزس ــواص مكانیك ــر خ ــق حاض در تحقی
كامپوزیــت دوگانــه آلومینیــوم/CNT/Al2O3 كــه بــه 
كمــك فراینــد اغتشاشــی اصطكاكــی فــرآوری شــده 
ــی  ــت. بررس ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت بررس ــت تح اس
بــه كمــك میكروســكوپ الكترونــی ثابــت كــرد 
ــن  ــه ای پی ــی مرزدان ــن در نواح ــای كرب نانوتیوب ه
 Al2O3 مــی شــود. ایــن در حالــی بــود كــه نانــوذرات
در نواحی مختلف شــامل درون دانه ای و مرزدانه ای 
حضــور خواهند یافت. ایــن مطلب كــه ذرات افزوده 
بــه زمینــه، در نواحــی مختلفــی پیــن شــده بودنــد 
منجــر شــد نمونــه هــا در آزمون هــای مختلــف، رفتار 
متفاوتــی از خــود بــروز دهنــد. نتایج آزمون ســختی 
ســنجی و كشــش ثابــت كــرد، بــه ســبب حضــور نانو 
تیوب هــای كربــن در نواحــی مرزدانــه ای و جلوگیــری 
از لغــزش مرزدانه هــا، تاثیــر آنهــا در پیــن کــردن 
نابجایــی هــا و در نتیجــه بهبــود خــواص، بیشــتر از 
ــوع  ــر دو ن ــاوی ه ــه ح ــت. در نمون ذرات Al2O3 اس
پــودر نیــز بــه لحــاظ افزایــش غلظــت فــاز تقویــت 
کننــده، ســختی بــه باالتریــن حد خــود رســید؛ لیکن 
بــه دلیــل درصــد وزنــی نامناســب اســتحكام كاهش 
یافــت. در مقابــل، آزمــون ســایش خطــی ثابــت كرد 
بهتریــن مقاومــت بــه ســایش مربــوط بــه نمونــه ی 
ــبب  ــه س ــد ب ــن رون ــت. ای ــاوی ذرات Al2O3 اس ح
ماهیــت اكســیدی ذرات Al2O3 و ســختی باالتــر آنها 
ــوب هــای  ــن ســایش تی ــروی پی ــود. بواســطه نی ب
كربــن دچــار خردایــش شــدند و فیلــم كربــن بــرروی 
ســطح هماننــد یــك روان كننــده جامــد عمــل كــرد 
ــا  ــرروی ســطح شــد. ب ــع از ســایش مخــرب ب و مان
افزایــش غلظــت ذرات تقویــت كننــده در كامپوزیت 
ــون،  ــن آزم ــن ذرات حی ــدن ای ــدا ش ــه، و ج دوگان
ــایش  ــزم س ــت و مكانی ــش یاف ــایش افزای ــرخ س ن
ــه در دو  ــمی ك ــان دو جس ــایش خراش ــت س از حال
نمونــه قبلــی حاكــم بــود بــه ســایش خراشــان ســه 
جســمی تبدیــل شــد. لــذا می تــوان گفــت، نمونه ی 
حاصــل از تركیــب دو مــاده تقویــت كننده به ســبب 
ــه  ــر، گزین ــایش كمت ــه س ــت ب ــتحكام و مقاوم اس
ــوط  ــن خــواص مرب ــود و بهتری مناســبی نخواهــد ب
بــه نمونــه تقویــت شــده بــا ذرات CNT اســت. زیــرا 
ــه  ــبت ب ــری نس ــختی باالت ــی و س ــت كشش خاصی

دیگــر نمونــه هــا داشــته اســت. 

iMat 2019

ریشــه یابــی و بررســی علــل شکســت دیفیــوزر 
ــرکت  ــازی در ش ــر فوالدس ــتم غبارگی ــن سیس ف

ــش ــوب کی ــوالد کاوه جن ف
حامــد ســلطانی، ســعید لــک، بهنــام زنــدی، 

مســلم محمــدی ســلیمانی، تــورج ادهمــی

سیســتم غبارگیــر فوالدســازی بــه عنــوان ریه هــای تنفســی 
کارخانــه اســت کــه عملکــرد صحیــح آن تأثیــر چشــمگیری 
ــار و آلودگیهــای هــوای ناشــی از فرآیندهــای  در حــذف غب
ــن  ــان و همچنی ــامت کارکن ــظ س ــه حف ــد و درنتیج تولی
محیــط زیســت دارد. فن هــای جریــان شــعاعی واحــد 
غبارگیــر کارخانــه فوالدســازی شــرکت فــوالد کاوه جنــوب 
کیــش جریــان هــوا را از کــوره بعــد از گذشــت از فیلترهــا 
بــه محیط اتمســفر تخلیــه میکننــد. در تعــدادی از دیفیوزر 
ایــن فنهــا، ترکهایــی مشــاهده شــده کــه بــا گذشــت زمــان 
ــا رشــد کــرده و باعــث شکســت و جــدا شــدن  ایــن ترکه
قســمتی از بدنــه دیفیــوزر می شــوند. ریشــه یابــی و علــل 
شکســت دیفیــوزر ایــن فــن هــا بــا اســتفاده از روش المان 
ــرم افــزار انســیس و آنالیــز مــدال و تحلیــل  محــدود در ن
رشــد تــرک در ســازه مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــا پایــش 
وضعیــت قســمتهای مختلــف فــن غبارگیــر، ریشــه اصلــی 
ارتعــاش فــن، عــدم وجــود درایــو یــا اینورتــر بــرای اســتارت 
موتــور الکتریکــی سیســتم فــن غبارگیــر و همچنیــن وجــود 
یاتاقانهــای خودمیزان تقلبی مشــخص شــد. نــوک انتهایی 
اســتیفنر بایــد بــه جای تیــز بــه دایرهــای تغییر شــکل یابد 
ــر اســت کــه  ــا باعــث کاهــش تمرکــز تنــش شــود. بهت ت
ناحیــه گلویــی بدنــه دیفیوزر که بیشــترین تغییر شــکل در 

مــد ارتعاشــی را دارد، بــه اســتیفنر جــوش نشــود. 

منطقــه  خوردگــی  وضعیــت  بررســی 
جوشــکاری شــده فــوالد زنــگ نــزن 304 در 

MgCl2 محلــول 
هدایت غالمی

حرارتــی  عملیــات  نــزن  زنــگ  فوالد هــا ی  در 
نامناســب، منجــر بــه حســاس شــدن فــوالد و 
ــود.  ــی ش ــا م ــی آنه ــه خوردگ ــت ب ــش مقاوم کاه
ــد  ــود می توان ــه خ ــی ک ــای صنعت ــی از فرآیند ه یک
موجــب حســاس شــدن شــود، جوشــکار ی اســت. 
بســیار ی از فوالدهــا ی زنــگ نــزن جوشــکاری شــده 
دچــار شکســت زودرس از ناحیــه جــوش می شــوند 
ــیع دارد. در  ــی وس ــه برس ــاز ب ــئله نی ــن مس ــه ای ک
ایــن پــروژه، نمونه هــا ی فــوالد زنــگ نــزن 304 
تحــت فرآینــد جوشــکار ی حســاس شــده و ســپس 
ــش  ــا کرن ــش ب ــتگاه کش ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ب
آهســته در محلــول کلریــد منیزیــم بــا دمــای ℃80 
شــرایط خوردگــی تنشــی بــرای نمونه های جوشــکاری 
شــده برقــرار شــد و نوســان های پتانســیل آنهــا تــا 
شکســت نمونــه بــا اســتفاده از یــک سیســتم ســه 

ــت شــد.  ــرود ی ثب الکت
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بررســی حلقــه هــای مفقــوده تکمیــل زنجیــره 
ــزگان ــتان هرم ــوالد در اس ــت ف ارزش صنع

مســلم محمــدی ســلیمانی، مســلم غــالم 
زاده، یاســر بــی بــاک، رامیــن رجایــی

ــه اي در  ــذاری بهین ــت گ ــوان اولوی ــه بت ــرای اینک ب
توســعه صنایــع فوالدی اســتان هرمزگان انجــام داد 
بایــد جایگاه شــرکت ها در زنجیره ارزش را شناســایی 
حمایت هــاي  می تــوان  صــورت  ایــن  در  کــرد. 
متفاوتــی از شــرکت هاي مســتقر در جایگاه هــاي 
و  سیاســت ها  بــر  مبتنــی  زنجیــره  مختلــف 
ــی  ــی بنگاه ــا حت ــتانی ی ــی و اس ــاي مل اولویت ه
یــک  کارایــی  حمایت هــا  ایــن  کــرد.  تعریــف 
ــد  ــینه خواه ــه را بیش ــتقرار یافت ــره  ارزش اس زنجی
کــرد. همچنیــن در صورتــی کــه زنجیــره هنــوز 
اولویت هــا  کامــل نشــده باشــد، حمایت هــا و 
می توانــد تقویــت یــا توســعه بخشــی از زنجیــره را 
هــدف گیــري نمایــد. از ایــن رو ایــن مطالعــه الزم و 
ضــروري اســت. هــدف اصلــی تحقیــق، شناســایی 
ــوالد  ــع ف ــره ارزش صنای ــوده زنجی ــای مفق حلقه ه
طــرح  تحقیــق  روش  اســت.  هرمــزگان  اســتان 
پژوهشــی حاضــر مبتنــی بــر نتایــج مطالعــات 
جلســات  در  خبــرگان  بــا  مصاحبــه  و  تطبیقــی 
ــوالدی  ــع ف ــره ارزش صنای ــت. زنجی ــی اس تخصص
ایالت هــای  و  اســتان ها  و  مختلــف  کشــورهای 
مشــابه موقعیــت جغرافیایی و اســتراتژیکی اســتان 
هرمــزگان مثــل شــهر شــانگهای چیــن مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. نتايــج ايــن تحقيــق كــه نشــان 
داد کــه ايجــاد صنايــع، کارخانــه  و کارگاه هــای 
توليــدي پاییــن دســت صنعــت فــوالد در مناطــق 
ــوده اســت.  محــروم اســتان جــزو حلقه هــای مفق
کان  سیاســت های  تمرکــز  مثــل  حلقه هایــی 
ــی  ــروش و بازاریاب ــر چگونگــی ف کشــور و اســتان ب
محصــوالت فــوالدی خصوصــا در شــرایط فعلــی 
ــي و خارجــي؛  تحریم هــا؛ جــذب ســرمایه های داخل
تامیــن مــواد اولیــه و مصرفــی صنایــع فوالدســازی 
از چندیــن نهــاد مــوازی داخلــی و خارجــی و ايجــاد 

ــوند. ــت ش ــد تقوی ــز بای ــكار نی ــت و ابت خاقي

ریشــه یابــی مشــکالت جرثقیــل ســقفی 
ــود عملکــرد  ــت و بهب جفــت پــل حمــل بیل
ــش  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف آن در ش

)بخــش اول(
مسلم محمدی سلیمانی، حامد سلطانی، 

سعید لک، ایرج محمدی، بهنام زندی
ــه  ــت ک ــین هایی اس ــه ماش ــق ب ــل متعل ــای پ جرثقیل ه
اغلــب مــورد اســتفاده بــرای کار بــا بارهــای ســنگین اســت. 
ســازه فــوالدی ایــن جرثقیل هــا یــا برخــی از قســمت های 
ــل در  ــن کار جرثقی ــل در حی ــل پ ــاخت جرثقی ــاص س خ
معــرض بــار بیــش از حــد قــرار دارد. شــرایط جرثقیــل بــه 
تعــداد زیــادی متغیــر بســتگی دارد کــه بــه طــور تصادفــی 
در زمــان تغییــر می کننــد. بــه دلیــل تعــداد زیــاد پارامترهــا، 
نیروهــای وارده از خصوصیــات تصادفــی برخوردار هســتند. 
اگرچــه در اســتانداردهایی کــه بــه عنــوان بارهــای گاه بــه 
ــی  ــرد دینامیک ــد ، عملک ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس گاه م
ــد باعــث ایجــاد خســتگی در مکانیســم های  ــا می توان آنه
انتقالــی جرثقیــل، ســاختار و اجــزای بانــد جرثقیــل شــود. 
اســتانداردهای کنونــی اروپــا مســئله تأثیــر نیروهــای وارده 
ــت. در  ــرده اس ــل نک ــتگی را ح ــارت خس ــوع خس روی وق
ــی و  ــیر اصل ــل از مس ــراف جرثقی ــل انح ــه دالی ــن مقال ای
ســایش چــرخ و ریــل و همچنیــن تاثیــر نیروهــای جانبــی 
ــه شــده  ــل ارائ ــل جفــت پ ــی در چرخ هــای جرثقی و حرارت
اســت. پیشــنهاد می شــود کــه بــرای جلوگیری از مشــکات 
حرکتــی در ریــل و جرثقیــل، ســازه بــا ســپر حرارتــی و مــواد 
عایــق حرارتــی پوشــانده شــود، خصوصــا آن قســمت که در 
معــرض بیلــت داغ قــرار دارد. ایجــاد درز انبســاط در خطــوط 
ــت  ــا رعای ــتانداردها کام ــق اس ــد طب ــل بای ــل جرثقی ری

شــود. 
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طراحــی و ســاخت تجهیــزات تولید فــوالد تمیز 
1KP در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش

حمید فرهادی، سجاد آزرمی فالحتی

عبــارت فــوالد تمیــز بــه معنــی فــوالد عــاری از آخــال 
مــی باشــد امــا هیــچ فــوالدی نمــی توانــد عــاری از 
کلیــه آخــال هــا باشــد بنابرایــن فــوالدی کــه دارای 
ــد،  ــار باش ــت  و زیانب ــال درش ــدار ِ آخ ــن مق کمتری
ــز  ــوالد تمی ــد ف ــد  تولی ــت. فرآین ــز اس ــوالد تمی ف
مســتلزم بهــره منــدی از واحدهــای  گاز زدایــی در خا  
پــس از ذوب فــوالد و نیــز بهــره منــدی از سیســتم 
آخال هــای  اغلــب  اســت.  ریختــه گــری بســته 
موجــود در فــوالد ناشــی از وجــود گازهــا )خصوصــًا 
اکســیژن( و اکســیدها اســت. در ایــن تحقیــق  بــه 
ــذاب  ــی از م ــیژن زدای ــن در اکس ــوان روش نوی عن
فــوالد و تولیــد فــوالد تمیــز، از تزریــق مفتــول 
آلومینیومــی درون قالــب سیســتم ریختــه گــری بــاز  
اســتفاده شــده اســت تــا عــاوه کاهــش هزینه هــا 
بــه دلیــل عــدم اســتفاده  از تجهیــزات جانبــی 
مذکــور، تولیــد فــوالد در زمــان کمتــری صــورت 
پذیــرد.  در ایــن روش بــا طراحــی و تجهیــز سیســتم 
ریختــه گــری مــداوم معمــول) ریختــه گــری بــاز( و 
کنتــرل پارامترهــای تولیــدی ، امــکان تولیــد فــوالد 
ــدی  ــای تولی ــد. پارامتره ــد ش ــم خواه ــز فراه تمی
مذکــور کــه بــر اکســیژن زدایــی فــوالد، درون قالــب 
ــر اســت شــامل:  ــری پیوســته مؤث ــه گ هــای ریخت
قطــر، ســرعت، محــل و مــدت زمــان تزریــق مفتــول 
ــوم  ــزان آلومینی ــن می ــد. تعیی ــی می باش آلومینیوم
بــر اســاس محاســبات ترمودینامیکــی و نیــز طراحــی 
تجهیــزات جانبــی بــه منظــور تضمیــن تزریــق 
متناســب مفتــول آلومینیومــی صــورت گرفتــه 
ــک  ــق اتوماتی ــم تزری ــا تنظی ــط ب ــزار مرتب ــرم اف و ن
مفتــول آلومینیومــی نیز توســعه داده شــده اســت. 
پــس از عملیاتــی نمــودن ایــن طــرح، میــزان آخــال 
هــای فــوالد تولیــدی بــا اســتفاده از میکروســکوپ 
الکترونــی روبشــی )SEM(  مــورد بررســی دقیــق قــرار 

گرفتــه اســت.

بررســی پارامترهــای موثر بر عملکــرد تاندیش در 
ریختــه گــری مــداوم فوالد

حامــد ســلطانی، ســعید لــک، تــورج ادهمــی، مســلم 
محمدی ســلیمانی، ســید حســام الدین الری ســیدزاده

ــه  امــروزه در صنایــع فــوالد، ریخته گــری پیوســته ب
دلیــل ایجــاد ســرعت بــاال در تولیــد دارای اهمیــت 
ــل  ــن پاتی ــوالدی بی ــرف ف ــش، ظ ــد. تاندی می باش
ــری  ــورد ماشــین های ریخته گ ــوده و در م ــب ب و قال
قالب هــا  در  مــذاب  توزیــع  بــرای  خطــه  چنــد 
ــوالد  ــزی ف ــزان تمی ــًا می ــود. اساس ــتفاده می ش اس
مــذاب ورودی بــه قالــب، متأثــر از نــوع الگــوی 
ــازی  ــش در شناورس ــرد تاندی ــوه عملک ــان و نح جری
می باشــد.  غیرفلــزی  ناخالصی هــای  حــذف  و 
پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن خصــوص بــر دو 
روش تجربــی و مدل ســازی عــددی اســتوار اســت. 
ــا ســاخت تاندیشــی  در روش هــای آزمایشــگاهی ب
از شیشــه بــا مقیــاس کوچک تــر و شبیه ســازی 
فیزیکــی جریــان، تأثیــر پارامترهــای مختلف بــر رفتار 
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــش م ــان در تاندی جری
ــد  ــورت چن ــی بص ــازی ریاض ــای شبیه س در روش ه
فــازی مــواردی ماننــد دینامیــک ســیال، دمــا و ذرات 
ناخالصــی در مــذاب بــه منظــور بهینه ســازی مــدل 
می شــود. در ایــن مقالــه بــا مــرور و گــردآوری 
ــه و  ــام گرفت ــای انج ــج پژوهش ه ــن نتای جدیدتری
همچنیــن دانــش تجربــی حاصلــه در شــرکت فــوالد 
کاوه جنــوب کیــش، بــه مهمتریــن پارامترهــای 
ــر عمکــرد تاندیــش مثــل ارتفــاع  ــر ب مســتقل موث
مــذاب در تاندیــش؛ وجــود یــا عــدم وجــود موانــع 
ــاع و  ــکل، ارتف ــوع، ش ــذاب، ن ــیال در م ــان س جری
ــع؛ شــرایط مــرزی حرارتــی و  ــی موان موقعیــت مکان
شــرایط مــرزی جریــال ورودی ســیال پرداختــه شــده 
اســت. متغیرهــای وابســته شــامل راندمــان تولیــد، 
ــی ریخته گــری،  ســایش مــاده نســوز، افزایــش توال
کنتــرل اغتشاشــات پروفیــل جریــان ســیال داخــل 
ــرباره در  ــه س ــار الی ــرارت، رفت ــور ح ــش، کانت تاندی
تاندیــش، میــزان جداســازی آخــال از مــذاب و زمــان 
ــن  ــند. در ای ــش می باش ــال در تاندی ــدگاری آخ مان
ــای  ــر متغیره ــتقل ب ــر مس ــر متغی ــر ه ــه تاثی مقال

ــان شــده اســت. وابســته بی

ــی  ــدل حرارت ــی ســوراخ شــدن مب ریشــه یاب
ترانســفورماتور کــوره قــوس الکتریکــی و 

ــکار ــه راه ارائ
حامــد ســلطانی، ســعید لــک، بهنــام زنــدی، 

مســلم محمــدی ســلیمانی، تــورج ادهمــی

یکــی از مهم تریــن و پرمصرف تریــن تجهیــزات در 
کارخانه هــای فوالدســازی، کــوره قــوس الکتریکــی و 
بــه طبــع آن ترانســفورماتور کــوره می باشــد. بررســی 
عوامــل مؤثــر بــر کاهــش تلفــات ایــن تجهیــزات از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. افزایــش دمــای 
ترانســفورماتور باعــث کاهــش عمــر ترانســفورماتور 
و همچنیــن باعــث خــارج شــدن ترانســفورماتور از 
ــرای  مــدار و توقــف خــط تولیــد فــوالد می شــود. ب
کنتــرل دمــا در ترانســفورماتور از مبــدل حرارتــی 
جهــت خنــک کاری اســتفاده می شــود. در ســال های 
اخیــر مبــدل حرارتــی آب خنــک ترانســفورماتور کوره 
ــن موضــوع  دچــار ســوراخ و نشــتی آب شــده و ای
بــا  نیــز ســبب توقــف خــط تولیــد می شــود. 
ــه ای  ــگاهی و کتابخان ــی، آزمایش ــی های میدان بررس
ــف  ــل مختل ــه عل ــوع ب ــن موض ــه ای ــورت گرفت ص
رخ می دهــد. مجموعــه ای از عوامــل ســبب وقــوع 
همزمــان چندیــن نــوع خوردگــی شــده اســت. 
ــتر  ــوده و بیش ــریع ب ــیار س ــی بس ــرعت خوردگ س
عیــوب در ناحیــه HAZ جــوش مشــاهده شــده 
ــتفاده از  ــب اس ــیار مناس ــل بس ــک راه ح ــت. ی اس
مبدل هــای پوســته ای یــا پــره دار هــوا خنــک )فیــن( 
بــه جــای مبــدل حرارتــی آب خنــک اســت. اســتفاده 
از جداکننــده بــرای حــذف خوردگــی گالوانیــک؛ 
از عایــق در محــل  اســتفاده  آبــکاری پیچ هــا و 
اتصــاالت؛ تغییــر طــرح ورودی آب؛ اســتفاده از یــک 
الیــه پوشــش بــرای جلوگیــری از خوردگــی سایشــی؛ 
ــکاری و  ــت جوش ــرود ER5183 جه ــتفاده از الکت اس
ــام ســاخت جهــت  ــد از اتم ــگ پنل هــا بع آنادایزین
کــم کــردن مشــکات مبــدل در حــال حاضــر توصیــه 

شــد.

ریشــه یابــی مشــکالت جرثقیــل ســقفی 
ــود عملکــرد  ــت و بهب جفــت پــل حمــل بیل
ــش  ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف آن در ش

)بخــش دوم(
ایــرج محمــدی، مســلم محمــدی ســلیمانی، 

ســعید لــک، مصطفــی فارســی

ــیار  ــده بس ــک پدی ــل ی ــراف )Skewing( جرثقی انح
جــدی و منفــی اســت کــه در طــول کارکــرد جرثقیــل 
ــاد  ــه ایج ــادر ب ــده ق ــن پدی ــد. ای ــل رخ می ده پ
ــم  ــزش مکانیس ــی ری ــا حت ــل ی ــرخ جرثقی ــل چ قف
حرکــت جرثقیــل از مســیر جرثقیــل اســت. در 
ــراف  ــد انح ــل رون ــه و تحلی ــه تجزی ــه ب ــن مقال ای
ــه  ــی پرداخت ــات واقع ــک عملی ــی ی ــل در ط جرثقی
ــا  ــی همــراه ب ــدازه گیری هــای تجرب شــده اســت. ان
شــبیه ســازی رایانــه ابــزار اصلــی تحلیلــی اســت کــه 
در ایــن پژوهــش بــه کار رفتــه اســت. بنابرایــن الزم 
اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از ســاییدگی بیــش 
ــداری از  ــرل دوره ای و نگه ــل، کنت ــرخ و ری ــد چ از ح
مســیر جرثقیــل انجــام شــود. در صــورت غفلــت از 
حفــظ مســیر جرثقیــل  در حیــن کار، اتفاقــات منفــی 
انحــراف  کاهــش  بــرای  مختلفــی رخ می دهــد. 
جرثقیــل اســتفاده از گاید ریــل بســیار مناســب 
ــخت کاری  ــی س ــات حرارت ــن عملی ــت. همچنی اس
چرخ هــا بایــد کامــا رعایــت شــود. موقعیــت ارابــه 
بــر روی مقادیــر نیروهــا تأثیــر دارد. رعایت تقــارن در 
زمــان طراحــی و کارکــرد جرثقیــل بســیار مهم اســت. 
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تخمیــن آنالیــن دمــای تــپ کــوره قــوس 
الکتریکــی در شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیش 
بــا اســتفاده از روش مبتنــی بــر الگوریتم ژنتیک 

و شــبکه هــای عصبــی فــازی
میثــم کلهــری، حســین خیاطــی، حمیــد 

ســعیدی مطلــق
شــرکت های صنعتــی نیازمنــد تجزیــه و تحلیــل 
مــداوم و مهندســی مجــدد نســبت بــه فرآینــد 
تولیــد محصــوالت خــود می باشــند امــا مــوارد ایــن 
کنتــرل شــدید، هزینه هــای زیــادی را بــه کارخانه هــا 
تکنیک هــای  از  گذشــته  در  می کنــد.  تحمیــل 
ریاضــی و المــان محــدود بــه منظــور کنتــرل فرآینــد 
ــه  ــه ارائ ــادر ب ــا ق ــن مدل ه ــد ای ــتفاده می ش اس
نتایــج مــورد انتظــار نبودنــد. در ایــن مقالــه، یــک 
مــدل جدیــد مبتنــی بــر روش ژنتیــک و شــبکه های 
ــپ  ــای ت ــن دم ــن آنای ــرای تخمی ــازی ب ــی ف عصب
کــوره قــوس الکتریکــی ارائــه شــده اســت. اطاعات 
ــل از  ــای حاص ــع آوری از داده ه ــا جم ــاز ب ــورد نی م
کــوره الکتریکــی مــورد نظــر بــه دســت آمده اســت. 
نتایــج بیان گــر کارایــی و ســودمندی آن در مقایســه 

ــد.    ــا می باش ــایر روش ه ــا س ب
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در  ســرمــایـــه  مــدیـریـــت  بــــررســـی 
الکتروموتورهــای صنایــع فــوالد ســازی بــا 

ــرژی ــرف ان ــود مص ــرد بهب رویک

آرش ابوالحســنی خواجــه، محمدامیــن پــور 
اشــرف، ناصــر ترکــی زاده، حمید ســعیدی مطلق

از  یکــی  تــوان  مــی  را  الکتروموتورهــا  امــروزه 
مهمتریــن اختراعــات بشــر دانســت چــرا کــه صنایع 
زیــادی وابســته بــه ایــن محصــول بــوده و در 
دهه هــای اخیــر شــاهد اســتفاده الکتروموتورهــا در 
صنایــع گوناگــون بــه خصــوص صنایــع فوالدســازی 
هســتیم. کاهــش هزینــه  هــای انــرژی، یکــی از 
راه هایــی اســت کــه بــه شــرکت ها اجــازه می دهــد 
تــا همچنــان در بــازار رقابتــی باقــی بماننــد از ایــن 
ــا و  ــایز ه ــا در س ــف الکتروموتوره ــواع مختل رو ان
ــب  ــوند. نص ــی ش ــد م ــون تولی ــای گوناگ کاربرده
موتورهــای بــا راندمــان باال، یکــی از راه هــای کاهش 
هزینه هــای انــرژی می باشــد، حتــی افزایــش انــدک 
راندمــان، باعــث کاهــش هزینــه  هــای الکتروموتــور 
ــه  ــن مقال در طــول عمــر خــود خواهــد شــد.در ای
مــروری بــر مدیریــت ســرمایه بــا محوریــت بهبــود 
ــن  ــی و همچنی ــای الکتریک ــرژی موتوره ــرف ان مص
راندمــان  تخمیــن  هــای  تکنیــک  از  اســتفاده 
الکتروموتــور هــا بــه عنــوان بخشــی از یک سیســتم 
مدیریــت ویــک مــدل اقتصــادی بــرای تعییــن زمان 
بهینــه جایگزینــی یــک الکتروموتــور بــا الکتروموتور 

بــا بازدهــی بــاال ارائــه شــده اســت.

سمپوزیوم فوالد 1398
15

17
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پنجمین کنفرانس بین المللی 
مهندسی ساخت و تولید

پنجمین کنفرانس بین المللی 
مهندسی ساخت و تولید

اولین کنفرانس ملی 
ریخته گری مداوم فوالد
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ــن دو  ــرارت بی ــال ح ــادل و انتق ــه تب ــی وظیف ــای حرارت ــدل ه مب
ســیال را بــر عهــده دارنــد، در مبــدل هــای حرارتــی انتقــال دمــا از 
ــر صــورت مــی  ــا دمــای کمت ــه ســیال ب ــا دمــای بیشــتر ب ســیال ب
پذیــرد. مبدل هــای حرارتــی از نظــر جریــان بــه دو نــوع مســتقیم و 

غیــر مســتقیم تقســیم مــی شــوند.

ــه  ــاط ک ــل اخت ــر قاب ــیال غی ــتقیم دو س ــتقیم: در روش مس مس
معمــوأل یکــی از ســیال هــا گاز و دیگــری مایــع اســت بــه صــورت 
ــه  ــن روش ب ــه کار مــی رود .در ای ــا هــم ب مســتقیم و در تمــاس ب
دلیــل برخــورد مســتقیم دو ســیال عمدتــًا راندمــان مناســبی حاصل 
می شــود از نمونــه هــای ایــن روش مــی تــوان بــه کولینــگ تاور هــا، 

اســکرابر هــا و ... نــام بــرد.

ــاس  ــیال دارای تم ــتقیم دو س ــر مس ــتقیم: در روش غی ــر مس غی
ــدا  ــم ج ــه و ... از ه ــه، لول ــیله صفح ــه وس ــوده و ب ــتقیم نب مس
می شــوند. از نظــر جهــت جریــان مبــدل هــا را مــی تــوان بــه 
جریان هــای هــم جهــت، عمــود بــر هــم و جریــان مخالــف تقســیم 
بنــدی کــرد، بــه عنــوان مثــال در کولینــگ تــاور هــا جهــت جریــان 

مخالــف هــم می باشــد.
از نظر ساختمان مبدل ها به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

Double pipes - Spiral - Plate - air cooler - Tube shell

مبدل هــای Double pipes: ســاده تریــن نــوع مبدل هــا بــه صــورت 
ــه   ــوان ب ــی ت ــای آن م ــه از مزای ــتند ک ــم هس ــل ه ــه داخ دو لول
نگهــداری آســان، تعمیــرات ســاده و از معایــب آن مــی تــوان بــه 

انتقــال حــرارت کــم اشــاره کــرد.
مبدل هــای مارپیــچ spiral: از دو صفحــه کــه بــه صــورت مارپیــچ 
ــای آن  ــد تشــکیل شــده اســت و از مزای ــه ان ــرار گرفت درون هــم ق
می تــوان بــه ابعــاد کــم، ضریــب انتقــال حــرارت مناســب و از 
ــرد. ــاره ک ــده اش ــاژ پیچی ــب و دمونت ــه نص ــوان ب ــب آن می ت معای

مبــدل صفحــه ای یــا plate: ایــن نــوع مبدل هــا از صفحــات 
نــازک فلــزی تشــکیل شــده انــد کــه بــه فاصلــه کمــی از هــم قــرار 
ــات  ــن صفح ــان بی ــک در می ــورت ی ــه ص ــیال ب ــد، دو س گرفته ان
مذکــور حضــور دارنــد و جهــت جلوگیــری از تداخــل آنهــا از گســکت 
اســتفاده شــده اســت، البتــه مبــدل هــای صفحــه ای جوشــی نیــز 
وجــود دارد کــه دارای حجــم و تحمــل فشــار کمتــری نســبت بــه نوع 

گســکت دار می باشــد.
ــه فرم هــای خــاص صفحــات  ــا توجــه ب در مبدل هــای صفحــه ای ب
آب بنــدی، ســاخت آنهــا پیچیــده و پــر هزینــه می باشــد و همچنیــن 
تعمیــر و نصــب ایــن مبدل هــا بــه دلیــل نیــاز بــه تنظیم دقیــق جای 
گســکت ها و احتمــال نشــتی آنهــا مشــکل و زمــان بــر می باشــد.از 
مزایــای ایــن نــوع مبدل هــا می تــوان بــه ابعــاد کــم و راندمــان بــاال 
نســبت بــه بقیــه مبدل هــا اشــاره کــرد و از معایــب آن مــی تــوان بــه 

محدودیــت دمــا بــه دلیــل وجــود گســکت های پلیمــری اشــاره کرد. 

مبدل هــای Air cooler: ایــن نــوع مبدل هــا بــه صــورت هــوا خنــک 
مــی باشــند، در ایــن نــوع مبــدل هــا ســیال )مایــع( درون لولــه هــا 
یــا صفحاتــی مــی باشــد کــه با برخــورد هــوا بــه آنهــا انتقال حــرارت 

صــورت می پذیــرد )ماننــد رادیاتــور خــودرو (.

 fix، U form، تیــوب شــل هــا دارای انــواع :Tube shell مبــدل هــای
Floating head مــی باشــند.

ــه هــای مســتقیم می باشــند  ــه صــورت لول تیــوب شــل های fix: ب
کــه ابتــدا و انتهــای آنهــا بــه صورت جوشــی بــه صفحات ســوراخدار 
و نگهدارنــده آنهــا متصــل مــی شــوند در ایــن نــوع تیــوب شــل ها 
بــه دلیــل جوشــی بــودن لولــه هــا و عــدم امــکان افزایــش و کاهش 
طــول لولــه هــا، مبــدل هــا را نمــی تــوان در جایــی کــه نوســانات 

دمایــی زیــاد دارد اســتفاده کــرد.

ــای  ــا از لوله ه ــدل ه ــوع مب ــن ن ــای U form: در ای ــل ه ــوب ش تی
ــر  ــک س ــه آزادی ی ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــتفاده ش ــکل اس u ش
ــی در  ــای حرارت ــوک ه ــه ش ــبت ب ــری نس ــب ت ــرد مناس ــا عملک آنه
ــا توجــه  ــر اســت ب ــه ذک ــد. الزم ب ــوب شــل fix دارن مبدل هــای تی
ــوع  ــن ن ــه ســهولت ســاخت و شــرایط مناســب دمــا و فشــار، ای ب

ــد. ــت دارن ــی در صنع ــرد فراوان ــا کارب مبدل ه

 rear head در ایــن مبــدل ها قســمت :Floating head تیــوب شــل
متحــرک بــوده و بــر همیــن اســاس در مــواردی کــه تغییــرات دمایی 
خیلــی زیــاد باشــد مــی تــوان از ایــن نــوع مبــدل هــا اســتفاده کرد.

ــر  ــداد کمت ــه تع ــوان ب ــی ت ــا م ــدل ه ــوع مب ــن ن ــکات ای از مش
لوله هــا بــه دلیــل وجــود اتصــاالت بیشــتر نســبت بــه انــواع دیگــر 

ــرد. ــاره ک )u و fix( اش
ــه  ــته ب ــای floating head بس ــل ه ــوب ش تی
 T، S، W ســاختمان و اجــزاء آنهــا دارای انــواع

و P می باشــد.
در شــکل زیــر نمونــه ای از مبــدل هــای مهندســی 
معکــوس و بومــی ســازی شــده فــوالد کاوه جنوب 

کیــش واحــد احیــاء نشــان داده شــده اســت.
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بومی سازی

امــام حســن عســکری علیــه الســام فرمودنــد: در مقــام ادب همیــن بــس کــه آنچــه 
ــرای دیگــران نمــی پســندی، خــود از آن دوری کنــی. ب

PKV 65/1100-41-22 مبدل تیوپ شل مدل
واحد بهره برداری: احیاء

مبدل های  
حـــــرارتی

پوستهلوله

۲۲۷)bar( فشار کاری

۲۵۰۸۰(˚C) دمای کاری

۰.۸۲.۴)Litr) گنجایش
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1 - مقدمه
 تقریبــا %10 از انتشــار گازهــای گلخانــه ای در جهــان از صنعــت آهــن 
ــوخت  ــرژی س ــال، ان ــن ح ــا ای ــود]1،2[. ب ــی ش ــل م ــوالد حاص و ف
فســیلی )بــه خصــوص کک(، بــه عنــوان منبــع حــرارت، عامــل احیاگر 
ــد  ــرای فرآین ــه ب ــد، ک ــی کن ــد )BF( عمــل م ــوره بلن و ســاختار در ک
تولیــد آهــن ضــروری اســت. یــک راه حــل بالقــوه بــرای غلبــه بــر این 
مشــکل بــه عنــوان جایگزینــی برای زغــال ســنگ در BF ممکن اســت 
 ،)CO اســتراحت( H2 ــی از ــرای اســتفاده جزئ H2 اســتفاده شــود. ب
فراینــد احیــای مســتقیم کــوره شــفتی )ماننــد Midrex و HYL-III( بــه 
صــورت متمرکــز در حــوزه تحقیقــات و توســعه آهــن ســازی تبدیــل 
ــای  ــوره در دم ــار ک ــه ای در ب ــای تجزی ــا احی ــت]6-3[. ام ــده اس ش
پاییــن، در فرآینــد BF و کــوره شــفتی وجــود دارد، کــه بــه شــدت بــر 
نفــوذ پذیــری و در نتیجــه عملکــرد پایــدار تاثیــر مــی گــذارد]2،7-9[. 
ــه ســنگ آهــن در کــوره  ــه گندل ــار تجزی ــر از رفت بنابرایــن، درک بهت
شــفتی ضــروری اســت. بــه خوبــی شــناخته شــده اســت کــه 
فروپاشــی بــار همیشــه در حــدود 500 تــا 600 درجــه ســانتیگراد در 
ــی فروپاشــی،  ــد رخ مــی دهــد. علــت اصل ــاالی کــوره بلن منطقــه ب
انبســاط شــبکه فــاز اکســید آهــن اســت کــه بــه دلیــل احیــای آن 
ــرات  ــا اث ــت ب ــا هماتی ــت]14-9[. ام ــت اس ــه  مگنتی ــت ب از هماتی
ــوال  ــزرگ معم ــای ب ــرک ه ــت. ت ــراه اس ــی هم ــوژی متفاوت مورفول
ــکلتی،  ــت اس ــای هماتی ــن احی ــز در حی ــای ری ــرک ه ــا ت ــراه ب هم
ــا  ــن، تقریب ــوند. بنابرای ــی ش ــت م ــر هماتی ــای بهت ــه احی ــر ب منج
ــرای هماتیــت اســکلتی  %30 از شــاخص کاهــش فروپاشــی )RDI( ب
 CaO /( ــب ــش مناس ــوالً افزای ــت ]17-2،7،15[. اص ــده اس ــزارش ش گ
ــر تجزیــه  ــا افــزودن MgO باعــث بهبــود مقاومــت در براب SiO2( و ی
در احیــاء می شــوند تــا اثــر افزایــش اســتحکام آنهــا بــر بــار کــوره 
ــدار FeO در  ــش مق ــوارد، افزای ــی م ــد ]18،19[. در برخ ــش یاب افزای
حیــن زینتــر شــدن باعــث کاهــش تجزیــه شــدن در احیــای هماتیت 

بــه مگنتیــت می شــود ]20[. امــا اضافــه کــردن ســنگ آهــک و یــا 
مــواد غنــی از TiO2 نشــان از تضعیــف خــواص فروپاشــی در احیــاء 
می دهــد. بــه طــور کلــی، RDI بــرای احیــاء بــا CO همیشــه باالتــر از 
فرآینــد احیــاء توســط H2 در همــان ســطح یکســان از احیــاء اســت. 
احیــاء توســط گاز CO منجــر بــه تشــکیل فازهــای مگنتیت می شــود 
در مقابــل احیــای H2 )فقــط مقــدار کمــی از تــرک هــای نــازک( کــه 
نــه تنهــا تــرک هــای بلنــد، بلکــه تــرک هــای نــازک در نزدیکــی ســطح 
تشــکیل مــی شــود، و در نتیجــه منجــر بــه کاهــش اســتحکام بــار 

کــوره در احیــای CO می شــود ]2،7،15،22[.
تکنیــک تصویربــرداری بــا اشــعه ایکــس برای مشــاهده زمــان واقعی 
ــرار گرفــت  ــه ســنگ آهــن مــورد اســتفاده ق ــار فروپاشــی گندل رفت
]23[. نتایــج نشــان داد کــه تــرک هــا همیشــه از منافــذ و حفــرات 
شــروع مــی شــود و از طریــق منافــذ و حفــرات همســایه گســترش 

می یابنــد؛ و دمــای شــروع تــرک از 450 درجــه ســانتیگراد اســت.
ــری  ــرای جلوگی ــار ب ــطح ب ــول CaCl2 روی س ــردن محل ــپری ک  اس
ــرای پیشــگیری از  ــول ب ــک روش معم ــر ی از انتشــار گازهــای احیاگ
عواقــب مخــرب آنهاســت ]24[. بــا ایــن حــال،  یــون هــای کلســیم 
ــرات تضعیــف  ــروز اث ــد، موجــب ب کــه توســط CaCl2 آزاد شــده ان
ــط زیســت مــی شــوند ]25[.  ــده در عملکــرد BF و آلودگــی محی کنن
ــی  ــان، فروپاش ــی از محقق ــداد کم ــا تع ــه تنه ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــوط   ــا مخل ــن ب ــا پایی ــای دم ــی احی ــن در ط ــنگ آه ــای س گندله ه
H2-CO، بــه ویــژه بــرای شــرایط کــوره شــفتی مبتنــی بــر گاز را مــورد 
ــی  ــار فروپاش ــر، رفت ــن، در کار حاض ــد. بنابرای ــرار داده ان ــه ق مطالع
گندلــه هــای ســنگ آهــن در مخلــوط هــای H2-CO بــا شــبیه ســازی 
ــی كــوره شــفتی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.  قســمت فوقان
همچنیــن مکانیســم های آن نیــز کشــف شــد، نتایــج امیدوارکننــده 
ــای مســتقیم در  ــی احی ــد عمل ــرای فرآین ــی ب ــود و راهنمایــی خوب ب

کــوره شــفتی ارائــه خواهــد شــد. 

۲ - مواد و روش تحقیق
۲-1 - مواد

نمونــه گندلــه ســنگ آهــن کــه توســط یــک کارخانــه گندلــه ســازی 
ــق  ــن تحقی ــوره در ای ــار ک ــوان ب ــه عن ــود ب ــی ش ــن م ــی تامی بوم
اســتفاده مــی شــود. ترکیــب عنصــری گندلــه هــای ســنگ آهــن در 
ــده در  ــارژ ش ــای ش ــه ه ــت. گندل ــده اس ــان داده ش ــدول 1 نش ج
محــدوده انــدازه هــای 12.5 تــا 16 میلــی متــر بــا اســتحکام متوســط 

ــود. 2973 ب N/pellet  ــدن ــرد ش خ

جدول 1 - ترکیب شیمیایی گندله سنگ آهن.

.LOI-loss of ignition
ــن  ــتفاده در ای ــورد  اس ــی م ــای آهن ــه ه ــوژی گلول ــکل 1 مورفول ش
ــه  ــان داد ک ــر نش ــل تصوی ــه و تحلی ــان داد. تجزی ــق را نش تحقی
هماتیــت فــاز اصلــی در گندلــه اســت. بخــش زیــادی از هماتیــت به 
شــکل صفحــه ماننــد بــه خوبــی کریســتالی شــده و منافــذی بــه هم 
پیوســته در کریســتال هــای هماتیــت بــه طــور یکنواخــت پخــش 
شــده اســت. H2، CO، CO2 و N2 بــه عنــوان گاز عملیاتــی بــا خلوص 
ــده  ــای احیاءکنن ــت. گازه ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــاال )% 99.99( م ب
 vol% )H2 + CO( = 70%, vol%( در قســمت بــاالی کــوره شــفتی
CO2+N2( = 30%((  مخلــوط بــا H2، CO، CO2 و N2 بــا نســبت هــای 
مختلــف توســط شــبیه ســازی تبدیــل زغــال ســنگ بــه گاز )شــماره 
2(، میدرکــس گازی )شــماره 3( و HYL-III  گازی)شــماره 4(  بــه ترتیب 

در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت ]12،13،26[.
 

تصویــر  آهــن،  ســنگ  گندلــه  نمونــه  مورفولــوژی   -  1 شــکل 
ــراف  SEM از  ــرو گ ــرش )a( ، میک ــع ب ــوری از مقط ــكوپ ن میكروس

H= هماتیــت، P = منفــذ. ،)b( ســطوح شكســته شــده
جدول ۲ - ترکیب گازهای احیاء

۲-۲ - روش ها
شــماتیک نمــودار شــبیه ســازی دســتگاه تجربــی و سیســتم جریــان 
گاز مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه در شــکل ۲ ارائــه شــده اســت. 
گندلــه هــای ســنگ آهــن در وضعیــت شــبیه ســازی قســمت بــاالی 
کــوره شــفتی در دمــای 450 تــا 600 درجــه ســانتیگراد تحــت بــار 0.4 
kg/cm2 احیــاء شــد]27,28[.  بــرای هــر آزمایــش احیــاء، گندله هــای 
ــت  ــه تح ــپس 60 دقیق ــاز و س ــورد نی ــای م ــه دم ــن ب ــنگ آه س
ــان گاز  ــرعت جری ــا س ــدول ۲( ب ــده در ج ــر ش ــاء )ذک ــای احی گازه
0.6 متــر مکعــب در ســاعت احیــاء شــد. پــس از آن، نمونــه هــای 
احیــاء شــده تــا رســیدن بــه دمــای اتــاق در اتمســفر نیتــروژن خنک 
شــدند. درجــه احیــاء )RD( بــه عنــوان معادلــه )1( مــورد ارزیابــی قرار 

گرفــت.
   RD=)w0-w1(/w2 ×100%   )1(

 W2 وزن نمونــه قبــل و بعــد از احیــاء بــود و W1 و  W0 از آنجــا کــه
کل احتمــال کاهــش وزن بــه علــت حــذف اکســیژن در گندلــه بــود. 
تســت هــای فروپاشــی بــر روی نمونــه هــای احیــاء شــده بر اســاس 
اســتانداردهای )GB / T13242-91( بــا اســتفاده از یــک درام بــا قطــر 
داخلــی 130 و طــول 200 میلــی متــر، در ســرعت چرخــش 30 دور در 
دقیقــه بــرای 10 دقیقــه انجــام شــد. ســپس نمونــه الــک بــا مــش 
3.15 میلــی متــر غربــال شــد. در نهایــت، شــاخص کاهــش تجزیــه 

)RDI( توســط معادلــه )۲( زیــر محاســبه شــد.
 RDI<3.15mm=)1-w3/w4( ×100% )2(

کــه در ایــن رابطــه W3 وزن ذرات بزرگتــر از 3.15 میلی متــر و W4 وزن 

مکانیزمفروپاشیگندلهسنگآهن
درشرایطکورهشفتیشبیهسازیشده

 هدایت غالمی، دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
 حمیدرضا سلماسی، معاون طرح و توسعه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

2018 IMAT مقاله ارائه شده در کنفرانس

چکیــده: در ایــن مطالعــه مکانیــزم فروپاشــی گندلــه ســنگ آهــن در شــرایط کــوره شــفتی شــبیه ســازی شــده بــا جزئیــات مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. تأثیــرات دمــا و احیــاء بــر ترکیبــات گاز و کلوخــه هــا  مــورد بحــث قــرار گرفــت .مشــخص شــد کــه گندلــه توســط احیــاء بــا                     
H2 / CO = 0.8  در دمــای 550 درجــه ســانتی گــراد بــه شــدت تجزیــه شــده اســت. فروپاشــی مــواد معدنــی در گندلــه هــا بــا احیــاء در درجه 
هــای مختلــف اثبــات شــده اســت. SiO2 یــا CaO مــی تواننــد بــه طــور قابــل توجهی بــه کاهــش شــاخص فروپاشــی احیــاء )RDI( آن کمک 
کننــد. امــا تاثیــر MgO  یــا Al2O3 بســیار ضعیــف اســت. عــالوه بــر ایــن، رابطه ذاتــی بین فروپاشــی و احیــاء از جنبه ریزســاختار نشــان داده 
شــده اســت. نتایــج نشــان داد کــه تنــش انتقــال شــبکه و ایجــاد تــرک در اثــر احیــای دمــای پاییــن منجــر بــه شکســت ســاختار گندلــه و 
در نتیجــه فروپاشــی شــد.درجه احیــاء همبســتگی مثبتــی بــا ســطح فروپاشــی گندلــه داشــت. فــاز بــا نقطــه ذوب پاییــن تشــکیل شــده 
توســط SiO2 یــا CaO باعــث کاهــش تــرک در گندلــه می شــود. بــا ایــن حــال، MgO یــا Al2O3 نمیتوانــد نقــش مشــابهی بــازی کنــد. تنــش 
تبدیــل شــبکه )Fe2O3 → Fe3O4( و تــرك ناشــی از احیــاء در درجــه حــرارت پاییــن، بــه عنــوان دلیــل اصلــی بــرای شکســت ســاختار گندلــه 
در نظــر گرفتــه شــد. درجــه احیــاء باالتــر گندلــه منجــر بــه شکســت بیشــتر آن شــده، بنابرایــن فروپاشــی اتفــاق خواهــد افتــاد. اثــر مــواد 

معدنــی ناخالــص در گندلــه بــه ســهولت فروپاشــی در درجــه هــای مختلــف ثابــت شــده اســت.

مقاله علمی

حضــرت فاطمــه )س( فرمودنــد: در خدمــت مــادر بــاش؛ زیــرا بهشــت زیــر قــدم هــاى 
مــادران اســت. 
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مقاله علمی

نمونــه احیــاء شــده قبــل از آزمــون درام بــود. مورفولــوژی )مقطــع 
شکســت( نمونــه هــای احیــاء شــده توســط میکروســکوپ الکترونی 
)Leica DMRXP( مشــاهده و بررســی شــد. تــرک هــا در ناحیــه قابــل 
مشــاهده فروپاشــی شــده توســط نــرم افــزار تجزیه و تحلیــل تصویر 
مجهــز )Qwin( محاســبه مــی شــود. توزیــع تــرک )CD( توســط 
 FEI( ــی روبشــی ــه )3( تعریــف شــد و میکروســکوپ الکترون معادل
Quanta-200( همچنیــن بــرای تحلیــل ریزســاختار نمونه هــای تبدیل 

شــده بــه احیــاء شــده اســتفاده شــد.
CD=Ac/At×100% )3( 

 Ac منطقــه ای کــه توســط تــرک در میــدان دیــد اشــغال شــده بــود 
و At کل منطقــه بــود.

3 - نتایج و بحث
3-1 - اثر دما

 شــاخص هــای فروپاشــی احیــاء )RDIs( گندلــه هایــی کــه در 
دماهــای مختلــف احیــاء شــده انــد در شــکل 3 نشــان داده 
شــده اســت. همانطــور کــه نمــودار خــط نشــان داده شــده اســت، 
ــت  ــق کیفی ــن تحقی ــد در ای ــورد تایی ــن م ــنگ آه ــای س گندله ه
خوبــی بــرای عــدم فروپاشــی در دمــای پاییــن را نشــان مــی دهــد. 
RDI گندلــه در محــدوده 0.4 تــا 3.2 درصــد متغیــر اســت. بــه طــور 
کلــی، RDI بــه طــور پیوســته بــا درجــه حــرارت افزایــش مــی یابــد، 
در دمــای 550 درجــه ســانتیگراد افزایــش مــی یابــد و ســپس رونــد 
ــا  ــه پاییــن تــا 600 درجــه ســانتی گــراد را نشــان مــی دهــد. ب رو ب
ایــن حــال نمی تــوان نادیــده گرفــت تفــاوت RDI بیــن گندلــه هایــی 
را کــه توســط ترکیبــات CO، H2 و H2-CO احیــاء مــی یابنــد کــه در 
شــکل 3 نشــان داده شــده اســت. و در بخــش 3-۲ دقیــق تــر بــه 

ــم. آن مــی پردازی

شــکل ۲ - شــماتیک نمــودار دســتگاه احیــاء: 1- بــار،۲- کــوره 
الکتریکــی 3- بوتــه گرافیــت، 4-گندلــه هــا، ۵-ترموکوپــل، ۶- فشــار 
ــر، 9- ســیلندر. ــوط گاز، 8- فلومت ــده گرافیتــی، 7-مخــزن مخل دهن

شکل 3 - اثر دما بر شاخص فروپاشی احیاء، 
)1-CO, 2-H2/CO=0.8, 3-H2/CO= 1.6, 4-H2/CO = 2.6, 5-H2.(

تبدیــل ســاختار شــبکه Fe2O3 بــه Fe3O4 و تشــکیل تنــش در 
ــای  ــاء در دم ــی فروپاشــی احی ــوان عامــل اصل ــه عن ــه، ب ــن مرحل ای
پاییــن محســوب مــی شــود. از یــک ســو، افزایــش درجــه حــرارت، 
ایــن تنــش را بــه دلیــل احیــای بیشــتر Fe2O3 تشــدید مــی کنــد و 
بنابرایــن RDI را بدتــر جلــوه مــی دهــد. شــکل 4 ایــن رابطــه مثبــت 
ــان  ــا نش ــش م ــه را در آزمای ــاء گندل ــه احی ــدار RDI و درج ــن مق بی

می دهــد.
                                         

شکل 4 - رابطه بین  مقدار RDI و درجه احیاء.

ــی هــای  ــده ویژگ ــه مشــخص کنن ــر، پاستیســیته ک از ســوی دیگ
تنــش در گندلــه مــی باشــد  نیــز بــا درجــه حــرارت افزایــش یافتــه 
اســت. بنابرایــن، فروپاشــی گندلــه هــا یــک رونــد تضعیفــی را نشــان 
ــانتی  ــه س ــه 600 درج ــرارت ب ــه ح ــه درج ــوری ک ــه ط ــد، ب ــی ده م
گــراد افزایــش پیــدا مــی کنــد )شــکل 3 نشــان داده شــده اســت(. 
وو و همــکاران. ]9[ خــواص فروپاشــی دمــا پاییــن را بــر روی کلوخــه، 
ــرای فراینــد BF مــورد مطالعــه قــرار داد و  ــه و ســنگ معــدن ب گندل
همچنیــن نتیجــه گرفــت کــه RDI  هــا بــه طــور جــدی در دمــای 550 
درجــه ســانتیگراد بدتــر شــده اســت. میکروســاختار )مقطــع بــرش( 
نمونه هــای احیــاء شــده در دمــای 500، 550 و 600 درجــه ســانتیگراد 
احیــاء شــده توســط   H2/CO = 0.8 مشــخصه یابــی شــده و در شــکل 
۵ بــرای نشــان دادن تاثیــر ذاتــی دمــا، ارائــه شــد. همــان طــور که در 
شــکل a( ۵( و )b( دیــده مــی شــود، گندلــه در 500 درجــه ســانتیگراد 
احیــاء شــده و ســاختار تقریبــاً دســت نخــورده را حفــظ مــی کنــد. 
مگنتیــت صفحــه ای شــکل کــه توســط احیــاء در دمــای 500 درجــه 
ــت.  ــب اس ــدون عی ــل و ب ــا متص ــده کام ــکیل ش ــانتیگراد تش س
ــا ایــن حــال، وضعیــت در مــورد 550 درجــه ســانتی گــراد بســیار  ب
متفــاوت بــود. همانطــور کــه در شــکل )c 5( نشــان داده شــده، ترک 
در نمونــه احیــاء شــده یافــت شــد. تــرک تولیــد شــده در ابتــدا از 
منافــذ )بســته( آغــاز و ســپس بــه منطقــه مگنتیت گســترش یافت. 
بــا توجــه بــه وجــود منافــذ، گاز احیایــی به احتمــال زیاد بــا هماتیت 
اطرافــش از طریــق آنهــا تمــاس داشــته و باعــث ایجــاد تــرک هــا طی 
احیــاء مــی شــود. ســپس گاز احیایــی در طــول تــرک نفــوذ کــرده و با 
هماتیــت واکنــش نشــان مــی دهــد کــه در نهایت موجب گســترش 
تــرک و تشــدید فروپاشــی مــی شــود.  همچنیــن در همــان زمــان، 
دانــه هــای مگنتیتــی شکســته شــده بــا تــرک هــای ریــز در مقادیــر 
زیــاد )شــکل  )d( ۵( بــرای تبدیــل تنــش شــبکه تغییــر شــکل داد و 
ایــن باعــث تشــدید فروپاشــی گندله هــا در هنــگام کاهــش در دمای 
550 درجــه ســانتی گــراد شــد. بــا ایــن حــال، هیــچ تکــه ای بــزرگ از 
گندلــه هایــی کــه در شــکل )e( ۵ احیــاء شــده در 600 درجــه ســانتی 
گــراد یافــت نشــد. شــاید افزایــش دما باعــث افزایش پاستیســیته 
ــاختاری  ــت س ــه از شکس ــت ک ــه اس ــرباره در گندل ــاز س ــدر و ف باین
شــدید جلوگیــری مــی کنــد. امــا دانــه هــای مگنتیــت بــا تــرک هــای 
ــوز هــم وجــود دارد )نشــان داده شــده در شــکل  )f( ۵( در  ــز هن ری
550 درجــه ســانتی گــراد. بنابرایــن، تــرک هــای درشــت و دانــه هــای 
مگنتیــت شکســته شــده کــه در طــول احیــاء ایجــاد مــی شــوند، 
موجــب انقباض و فروپاشــی  شــدید در دمــای 550 درجه ســانتیگراد 
مــی شــوند. ناپدیــد شــدن تــرک هــای   درشــت در دمــای 600 درجــه 

ســانتیگراد باعــث تخریــب گندلــه هــا شــد.

شــکل ۵- تصاویــر SEM نمونــه هــای احیــاء شــده در دماهــای 
 600C 550Cو e و   c ،500 و   C b و a ،پایین

3-۲ - اثر گاز احیاء
شــکل ۶ نشــان دهنــده اثــر گاز احیــاء بــر شــاخص هــای فروپاشــی 
احیــاء )RDIs( گندلــه هــا مــی باشــد. همانطــور کــه در نمــودار خطی 
نشــان داده شــده،RDI  بــه طــور پیوســته بــا نســبت H2 در گاز احیاء 
افزایــش یافــت. در ادامــه بــه پیــک 1.9 تــا 3.1 درصــد ) بــا دماهــای 
مختلف( در 0.44 = )H2 + CO(/H2 و )H2/CO = 0.8( رســید و ســپس 
ــی را در H2 + CO( = 1.0( / H2  )اتمســفر هیــدروژن(  یــک رونــد نزول
ــا  ــا H2 ت ــط CO ی ــده  توس ــاء ش ــای احی ــه ه ــت.  RDI گندل داش

0.5درصــد کاهــش یافــت.

شــکل ۶ - اثــر گاز احیــاء بر شــاخص فروپاشــی احیــاء، 450-1 درجه ســانتیگراد، 

500-2 درجه سانتیگراد، 550-3 درجه سانتیگراد، 600-4 درجه سانتیگراد

بــرای درک تفــاوت، تغییــر درجــه احیــاء )RD( گندلــه بــا ترکیــب گاز 
نشــان داده شــده در شــکل 7 مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــه 
طــور خــاص، RD از گندلــه احیــاء شــده توســط،  %13.2 بــود و ایــن 
ــر 20.5 درصــد در H2 / CO = 0.8 رســیده اســت.  ــه حداکث مقــدار ب
ســپس RD بــا افزایــش نســبت H2 در گاز احیــاء،  بــه تدریــج  بــه 
13.8 درصدکاهــش یافــت. از یــک ســو بــا توجــه بــا قطــر مولکولــی 
کوچکتــر، ضریــب نفــوذ H2 در ذرات گندله ســه برابر بیشــتر از CO در 
 H2 دمــای 500 درجــه ســانتیگراد بــود ]29[. بنابرایــن افزایش نســبت
مــی توانــد فراینــد احیــاء را افزایــش دهــد. از ســوی دیگــر، نســبت 
H2 بیــش از حــد بــه دلیــل کاهــش دمــای اکســید آهــن ناشــی از 
ــه  ــود]RD  .]30  گندل ــوب ب ــی آن، نامطل ــش انتروتریک ــی واکن ویژگ
تحــت تاثیــر گاز احیایــی نیــز بــا گرایــش تغییــرات RDI مواجه شــده 
 RDI بیشــتر گندلــه منجر بــه افزایــش RD اســت. بــه ایــن معنــی کــه
بــرای تولیــد بیشــتر تنــش در هنــگام احیــاء مــی شــود. ایــن یافتــه 

مطابــق بــا گــزارش هــای تاچــی موراکامــی و همــکاران بــود. ]7[.

شکل 7 - اثر گاز احیاء بر درجه احیای نمونه ها.
میکروســاختار )ســطح مقطــع( نمونــه هــا بــا     
 )در دمــای 550 درجــه ســانتیگراد( 
احیــاء مــی شــوند، بــه ترتیــب در شــکل 8 نشــان داده شــده اســت. 

بــر اســاس تاثیــر ذاتــی گاز احیایــی.

ــای  ــا گازه ــده ب ــاء ش ــای احی ــه ه ــر SEM نمون ــکل 8 - تصاوی ش
ــر ــف احیاگ مختل

)a-CO، b-H2 / CO = 0.8، c-H2 / CO = 1.6، d-H2 / CO = 2.6، e-H2(
همانطــور کــه در شــکل )8( نشــان داده شــده اســت، گندلــه ای کــه 
توســط CO احیــاء مــی شــود، عمدتــاً ســاختار اصلــی را  به جــز مقدار 
کمــی در ناحیــه شکســت، حفــظ کــرد. و گندله مقــداری کمــی RDI در 
زمــان احیــاء نشــان داد. بــا ایــن حــال، به عنــوان گندلــه  هــای احیاء 
شــده توســط H2 / CO = 0.8 یــا 1.6 ایــن مــورد بــه وضــوح متفــاوت 
ــرک هــای گســترده درشــت کــه  8، ت )b(  ــر اســاس شــکل ــود.  ب ب
ــد،  ــاء شــکل مــی گیرن ــه در خــال احی ــده در گندل ــه شــکل پراکن ب
ــه جــای تــرک  ــاال منجــر مــی شــود. ب ــه ســاختار شــکننده و RDI ب ب
خشــن،  تعــداد زیــادی از تــرک هــای ریــز مقطــع - مقطــع کــه توســط 
تنــش تبدیــل شــبکه ای تولیــد شــده انــد در گندلــه احیــاء شــده در 
اتمســفر H2 / CO = 1.6 بوجــود مــی آینــد)در شــکل c( 8( نشــان داده 
شــده اســت(. در نهایــت، ترکهــا کاهــش یافتــه و ناپدید می شــوند، 
بــا افزایــش بیشــتر نســبت H2  در گاز احیــاء نتایج در شــکل d( 8( و 
)e( نشــان داده شــده اســت. عــاوه بــر تفــاوت RD در بــاال )در شــکل 
7(، ویژگــی احیــای H2 بــه عنــوان یکــی دیگــر از دالیل ایــن پدیده در 
نظــر گرفتــه شــد. ســطح كرنــش در كریســتال مگنتیــت كــه از طریق 
احیــاء بــا H2 تشــکیل شــده بــود، كمتــر از زمانــی کــه بــا گاز CO بود. 
]12،13[. بنابرایــن تمرکــز تنــش در ســطح و  ســاختار شکســت کمتر در 

گندلــه، برخــاف زمــان احیــاء بــا CO اســت. 

امــام جعفــر صــادق عليــه الســام  فرمودنــد: هــر كــه خــوش دارد دعايــش مســتجاب 
شــود، بايــد كســب خــود را حــال كنــد.
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3 - 3 - تاثیر ناخالصی
 بــا توجــه بــه تاثیــر احتمالــی ناخالصــی در فروپاشــی گندلــه، پــودر 
 CaO، MgO، مگنتیــت )خالــص آنالیز شــده( با نســبت هــای مختلــف
SiO2 و Al2O3 )خالــص آنالیــز شــده( بــه ترتیــب بر اســاس جــدول 1 
مخلــوط شــد. ســپس اکسیداســیون فــراورده ها بررســی شــد )طبق 
روش قبلــی گندلــه را آمــاده کنیــد( ]31[. در نهایــت، احیــای گندله هــا 
ــه  ــفر  H2/CO=0.8  ب ــا اتمس ــراد ب ــانتی گ ــه س ــای 550 درج در دم
منظــور بررســی RDI هــای آنهــا، در شــکل 9 نشــان داده شــده اســت. 
مــی تــوان از نمــودار خطــی مشــاهده کــرد کــه تمــام چهــار ناخالصی 
ذکــر شــده در بــاال مــی توانــد تــا حــدی پدیــده فروپاشــی را تضعیف 
کنــد. تخریــب گندلــه هــای تهیــه شــده بــدون هیــچ گونــه ترکیــب 
ناخالصــی، بســیار جــدی بــود )RDI = 20.4%(.  بــر اســاس شــکل 9، 
RDI  هــا بــه شــدت بــا افــزودن SiO2 یــا CaO کاهــش یافتــه اســت.  
وقتــی کــه ترکیــب نمونــه محتــوی SiO2 و CaO بــه 5.3  و 1.6 درصــد 
افزایــش یافــت، RDI هــای گندلــه هــای آمــاده بــه ترتیــب بــه 9.8و 
5.2 درصــد کاهــش یافــت. بــا ایــن حــال، تنهــا یــک بخش جزئــی از 
RDI هــای محتــوی SiO  و CaO بــا MgO یــا Al2O3 وجــود دارد. RDI ها 
 Al2O3 ــد ــد MgO و 1.6 درص ــا  1درص ــده ب ــاده ش ــای آم ــه ه از گندل
افــزوده شــده بــه ترتیــب 17.2و 4/15 درصــد بــود. بنابرایــن افــزودن 
CaO یــا SiO2 مــی توانــد بطــور قابــل ماحظــه ای باعــث تضعیــف 

گندلــه شــود امــا اثــر MgO یــا Al2O3 کمتــر از ســابق بــود.

 a-SiO2، ،ــاء ــی احی ــاخص فروپاش ــر ش ــی ب ــر ناخالص ــکل 9 - اث ش
.b-CaO، c-MgO، d-Al2O3

 CaO و Al2O3 ــا افــزودن ــه هــای احیــاء شــده ب مقطــع بــرش گندل
معــادل )%1.6( در شــکل 1۰ نشــان داده شــده اســت. مقطــع بــرش 
گندلــه هــای احیــاء شــده بــا افــزودن Al2O3 و CaO معــادل )%1.6( در 
شــکل 10 نشــان داده شــده اســت تــا ایــن تفــاوت را نشــان دهــد. 
ــرک هــای درشــت  ــه تنهــا ت همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود، ن
بلکــه کوچــک و صــاف،در مقطــع ناخالصــی Al2O3 در گندلــه توزیــع 
مــی شــوند. در طــول فرآینــد احیــاء، تــرک هــای درشــت، ســاختار 
یکپارچــه گندلــه را شکســته و منجــر بــه ایجــاد پــودر شــدند. 
 CaO ــی ــز در ناخالص ــای ری ــرک ه ــی از ت ــداد کم ــال، تع ــن ح ــا ای ب
ــه  ــود ک ــت ش ــه ی درش ــد تک ــه چن ــر  ب ــد منج ــه، می توان در گندل
احتمــاال قطــر پــودر آن را کاهــش مــی دهــد. ایــن اختــاف توزیــع 
تــرک بیــن گندلــه هــای محتــوی MgO و SiO2  نیــز وجــود داشــت. 
میکروســکوپ الکترونــی مجهــز بــه سیســتم آنالیــز تصویر بــرای پیدا 
کــردن رابطــه بیــن مشــخصه توزیــع ناخالصی و ترک اســتفاده شــد.

 Al2O3 شــکل 1۰- توزیــع تــرک در ســاختار فشــرده شــده بــا افــزودن
)چــپ( و CaO )راســت(.

ــع  ــطح مقط ــرک در س ــط ت ــده توس ــغال ش ــاحت اش ــد مس درص
ــکل 11  ــه در ش ــور ک ــت. همانط ــده اس ــان داده ش ــکل 11 نش در ش
نشــان داده شــده اســت، چگالــی گندلــه هــا در طــی احیــاء کاهــش 
می یابــد. گندلــه تهیــه شــده بــدون افــزودن ناخالصــی، دارای چگالی 
باالیــی از تــرک )حــدودcm-2 % 4۲.7( پــس از احیــاء را نشــان 
می دهــد.  SiO2  و CaO اثــرات مهــار کننــده خوبــی بــر روی تشــکیل 
تــرک داشــتند. چگالــی توزیــع تــرک بــرای گندلــه هــای احیــاء شــده 
بــه ترتیــب بــه 10.4 و 13.6 درصــد بــرای SiO2 و CaO افــزوده شــده 

ــر در  ــا ایــن حــال، ایــن اث در مگنتیــت خالــص، کاهــش یافــت.  ب
گندلــه هــای محتــوی MgO یــا Al2O3 بســیار مشــهود نبــود. چگالــی 
ــزان 24.5  و 33.3 درصــد  ــه می ــی داری ب ــه طــور معن توزیــع تــرک ب
ــر RDI در  ــا تغیی ــی ب ــه خوب ــرات ب ــد تغیی کاهــش یافــت. ایــن رون
مقایســه بــا شــکل   هماهنــگ شــده اســت. بدیــن معنی که بیشــتر 
 RDI ــم ــوند، حج ــی ش ــاد م ــاء ایج ــد احی ــه در فرآین ــی ک ترک های
بیشــتر گندلــه را تولیــد مــی کنــد. محصــوالت احتمالــی که بوســیله 
ناخالصــی هــای مختلــف و مگنتیــت در طــی آمــاده ســازی گندلــه ها 
ایجــاد می شــوند، مــی توانــد ســبب تنــوع تــرک هــای آنهــا شــود. 
 CaO .( ــیم ــت کلس ــت)2FeO.SiO2(  و فری ــال فایلی ــوان مث ــه عن ب
ــده در SiO2  و  ــکیل ش ــن ]32،33[ تش ــه ذوب پایی ــا نقط Fe2O3( ب
CaO ممکــن اســت بــه عنــوان فــاز اتصــال دهنــده عمــل کننــد کــه 
باعــث کاهــش فروپاشــی آنهــا در طــی مراحــل  بعــدی احیــاء مــی 
 Al2O3 یــا MgO شــوند. در حالیکــه ایــن وضعیــت تقریبــا در مــورد

وجــود نداشــت.

شکل 11 - اثر ناخالصی بر توزیع ترک،
) a-SiO2. ، b-CaO، c-MgO، d-Al2O3(

4 - نتیجه گیری
ــرایط  ــن در ش ــنگ آه ــه س ــی گندل ــار فروپاش ــر، رفت ــه حاض در مقال
شــبیه ســازی شــده کــوره شــفتی بــه طــور كامــل مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه اســت. فروپاشــی  شــدیدتر گندلــه در حالتــی بــود کــه احیاء 
بــا H2 / CO = 0.8 در دمــای 550 درجــه ســانتی گــراد انجــام میگیــرد. 
ــاء  ــرك ناشــی از احی ــل شــبکه )Fe2O3  Fe3O4( و ت ــش تبدی تن
ــرای شکســت  ــی ب ــل اصل ــوان دلی ــه عن ــن، ب در درجــه حــرارت پایی
ســاختار گندلــه در نظــر گرفتــه شــد. درجــه احیــاء باالتــر گندله منجر 
بــه شکســت بیشــتر آن شــده، بنابرایــن فروپاشــی اتفــاق خواهــد 
ــهولت  ــه س ــا ب ــه ه ــص در گندل ــی ناخال ــواد معدن ــر م ــاد. اث افت
 CaO یــا SiO2 .فروپاشــی در درجــه هــای مختلــف ثابت شــده اســت
بــه طــور قابــل ماحظــه ای مقاومــت به تنــش گندلــه بــا RDI کمتری 
را بــرای فــاز نقطــه ذوب پاییــن )2FeO•SiO2 or CaO•Fe2O3(  بهبــود 
ــش  ــد نق ــی توانن ــا Al2O3 نم ــال، MgO ی ــن ح ــا ای ــد. ب می بخش

مشــابهی ایفــا کننــد.
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تحقیق و توسعه

مقدمه :
»تحقیقــات توســعه ای عبارتنــد از انجــام یــک سلســله فعالیتهــای 
برنامــه ریــزی شــده کــه بــا اســتفاده از دانــش حاصــل از تحقیقــات 
یــا تجربیــات قبلــی منجر بــه تولیــد مــواد جدیــد، محصــوالت و ابزار 
جدیــد و نصــب و بهــره بــرداری از فرآینــد هــای جدیــد یــا سیســتم ها 
و خدمــات گردیــده یــا اصــاح و بهبــود حایــز اهمیتــی را در مــورد آن 

در برداشــته اســت«
تحقیــق و توســعه )R&D( تأثیــر مســتقیمی بــر نــوآوری، بهــره وری، 
كیفیــت، ســطح اســتاندارد زندگــی، ســهم بــازار و نیــز دیگــر عواملــی 
كــه در افزایــش تــوان رقابتــی ســازمانها موثــر هســتند، دارد. واحــد 
تحقیــق و توســعه، قلــب یــک شــرکت یــا ســازمان اســت و نقــش 
آن تغذیــه تکنولوژیکــی شــرکت در همگامــی بــا رونــد پیشــرفت علم 
و دانــش و خواســته هــای مدیریــت اســت. واحدهــای تحقیــق و 
توســعه بایــد جســتجوگر تکنولــوژی و نــوآوری هــای جدیــد باشــند. 
کشــورهای پیشــرفته صنعتی تأســیس نهادهای تحقیق و توســعه و 
ســرمایه گــذاری بــر روی آنهــا را به اندازه ســرمایه گذاری مســتقیم در 
صنایــع مهــم مــی داننــد و ایــن امــر را بــه عنــوان عامــل مهــم صنعتی 
شــدن و یکــی از ابزارهــا و ســازوکارهای مهــم بــرای آفرینــش محیطی 
کــه فعالیــت هــای توســعه تکنولوژیکــی را جامــه عمل می پوشــانند، 
ــر روی  ــذاری ب ــت ســرمایه گ ــع، اهمی ــد. در واق ــی نماین قلمــداد م
ــوان  ــه عن ــی ب ــرفته صنعت ــورهای پیش ــعه، در کش ــق و توس تحقی
ــویی  ــت همس ــت. جه ــده اس ــرض گردی ــی ف ــلم و بدیه ــری مس ام
بــا جهانــی شــدن کــه در متــن ایــن رونــد مشــتری گرایــی قــرار دارد، 
الزم اســت کــه شــرکت ها واحدهــای تحقیــق و توســعه، تحقیقــات 
ــد  ــتای تولی ــی و ... را در راس ــی و مهندس ــات فن ــی و تحقیق بازاریاب
محصــول بــا توجــه بــه نیــاز مشــتری راه انــدازی یــا تقویــت نمــوده 
ــن  ــی قرارگرفت ــی یعن ــد مدیریت ــرد جدی ــد. در رویک ــعه دهن و توس
ــای  ــه نیازه ــتیابی ب ــا، دس ــت ه ــز فعالی ــتری در مرک ــت مش خواس
نوعــی مشــتری جــز از طریــق تحقیــق و پژوهــش و تحقیقــات بــازار 
ــل  ــا، عام ــرکت ه ــان ش ــدید می ــت ش ــد. رقاب ــر نمی باش امکان پذی
ــوده و باعــث  ــر ب ــات بازارهــای قــوی و مؤث ــه وجــود آمــدن و حی ب
داد و ســتد رضایــت بخشــی میــان مصــرف کننــدگان و عامــل اصلــی 
بــه حرکــت درآوردن رشــد بهــره وری اقتصــادی و نیــز افزایــش تــوان 
رقابــت بین المللــی مــی باشــد. در بازارهایــی کــه رقابــت وجــود دارد، 
ــب و  ــن از رقی ــی گرفت ــروزی و پیش ــت پی ــد جه ــرکت ها مجبورن ش
حفــظ ســهم بــازار و مشــتریان خــود ســخت تــاش کننــد. در نتیجه، 
رقابــت بــرای مصــرف کننــدگان حــق انتخــاب ایجــاد مــی کنــد و در 
پــی آن باعــث کاهــش قیمــت هــا و افزایــش کیفیــت محصــوالت 

مــی شــود.
)R&D( اهداف تحقیق و توسعه

اهــداف واحــد تحقیــق و توســعه کــه در جهــت تــاش بــرای 
ــر  ــد، ب ــازمان می باش ــک س ــرای ی ــوب ب ــطح مطل ــه س ــتیابی ب دس
اســاس اولویت هــا و نیازهــای آن ســازمان در یــک چارچوب منســجم 
تدویــن می شــوند کــه می تــوان اهــم آن را بــه شــرح زیــر نــام بــرد :
 تولیــد محصــوالت جدیــد و ارتقــای کیفیــت محصــوالت   تولیــد 
دانــش نویــن بــه منظــور توســعه محصــوالت و بهینــه  ســازی 
فرآیندهــا  بازدهــی ســریع ســود، بهبــود ســریع عملکردهــا  کشــف 
و درک فرصتهــا و نیازهــای بــازار  پاســخ بــه نیازهــا و خواســته  هــای 

مشــتریان  مشــارکت قــوی در جریانهــای دانــش و یادگیــری
 ارتقــای بازدهــی فعالیــت نیــروی انســانی که نهایتــاً باعــث افزایش 
درآمــد می شــود  افزایــش نیــروی رقابتــی در عرصــه  هــای داخلــی 
و خارجــی و حضــور فعــال در بازارهــای جهانــی  ارتقــای میــزان 

ــدی و  ــات تولی ــات در راســتای کاهــش ضایع ــی  تحقیق خوداتکای
یافتــن راهکارهــای هوشــمندانه بــرای کاهــش هزینــه تولیــد  آنالیــز 
دقیــق وضعیــت محصــوالت موجــود و آنالیــز دقیــق میــزان کارآمدی 

برنامــه  هــای جــاری
 ) R & D( تکامل تحقیق و توسعه

مشــخصات کلــی نســل هــای تحقیق و توســعه در جــدول زیــر آورده 
شــده اســت :

)R&D (فشار فناوری )نسل اولR&D کشش بازار )نسل دوم

R&D نسل سوم

ــورد  ــای 1950 و 1960 م ــه ه ــل در ده ــن نس ــل اول R&D : اولی نس
پیگیــری قــرار گرفــت و مــی تــوان آن را بدیــن ترتیــب بیــان کــرد کــه 
تعــداد کمــی از افــراد آگاه را در یــک اتــاق تاریــک قــرار بده، پــول بریز 
و امیــدوار بــاش. در ایــن زمــان تحقیــق و توســعه نقــش بــرج عــاج 
را داشــت کــه در آنجــا بــدون اینکــه تعاملــی بــا ســایر بخش هــای 
شــرکت صــورت گیــرد، دربــاره تکنولــوژی هــای بعــدی تصمیــم گیــری 
ــب  ــل در قال ــن نس ــعه ای ــق و توس ــای تحقی ــود. واحده ــی ش م
ــزء  ــای آن ج ــه ه ــد و هزین ــی ش ــازمانی اداره م ــب س ــله مرات سلس
هزینــه هــای ســربار قلمــداد مــی شــد. هیــچ ارتبــاط واضحــی بیــن 

تحقیــق و توســعه بــا اســتراتژی تجــاری برقــرار نبــود.
ــق  ــای تحقی ــرای واحده ــا 1970 ب ــه 1960 ت ــل دوم  R&D: در ده نس
ــد  ــروژه فرآهــم گردی ــی اســتراتژیک در ســطح پ و توســعه، چارچوب
ــی  ــان R&D تلق ــرای مجری ــی ب ــتری خارج ــوان مش ــه عن ــارت ب و تج
ــارت دیگــر تلفیــق R&D و تجــارت بوجــود آمــد. ایــن  ــه عب شــد. ب
دیــدگاه شــرکت هــا را وادار ســاخت کــه R&D را بیشــتر تحــت کنترل 
واحدهــای تجارتــی قــرار دهنــد تــا تحت کنتــرل شــرکت. در حقیقت 

جهــت گیــری قــوی بــه ســمت بــازار صــورت گرفــت.
نســل ســوم  R&D: تــا پایــان دهــه 1950، رهبــران تحقیــق و توســعه 
درصــدد بودنــد که در سراســر ســازمان حضور داشــته باشــند و ارتباط 
رســمی بــا تمــام واحدهــا برقــرار کننــد. در ایــن نســل R&D در پــی 
یافتــن راهــی اســت تــا نیازهــای تجــاری موجــود و ســایر نیازهــای 
شــرکت را پاســخ دهــد و در همــان زمــان در شناســایی و بهره بــرداری 
ــد  ــود و جدی ــای موج ــب و کاره ــوژی در کس ــای تکنول ــت ه از فرص
مشــارکت کنــد. مدیریــت تحقیــق و توســعه نســل ســوم، توجــه بــه 
هــم افزایــی بیــن کســب و کارهــا و پــروژه هــا را مدنظــر قــرار داد و 
بــه نوعــی تمامــی ســازمان را بصــورت یــک واحــد کل در نظــر گرفت. 
بنابرایــن همــکاری بیــن واحدهــا، شــکل ســاختار یافتــه ای بــه خــود 
گرفــت و از ایــن طریــق ریســک بــه حداقــل کاهــش یافــت و همــه 
ــق و  ــای تحقی ــم ه ــل از تصمی ــع حاص ــتند در مناف ــازمان توانس س

توســعه ســهیم شــوند.
نســل چهــارم  R&D: نســل چهــارم تحقیق و توســعه در دهــه 1980 تا 
1990 شــکل گرفــت. در ایــن نســل تحقیق و توســعه، فرآیند یادگیری 
همزمــان بــا مشــتریان مطــرح گردیــد. شــتاب و حــوزه جهانــی تغییر، 
ــه از طریــق  ــر مــی ســازد ریســک افزایــش یافت شــرکت هــا را ناگزی
تغییــر را بــا فرصــت هــای تجــاری متعــادل ســازند. ایــن بــه معنــای 
تجربــه کــردن ایــده هــای جدیــد در ائتــاف قوی با مشــتریان اســت. 
در ایــن فرآینــد، ابزارهــای IT ممکــن اســت نقــش اساســی را بر عهده 

ــته باشند. داش
ــم  ــل پنج ــد نس ــه بع ــه 1990 ب ــط ده ــم  R&D: در اواس ــل پنج نس
تحقیــق و توســعه گســترش یافــت. در ایــن نســل، تحقیــق و 
ــا،  ــامل رقب ــوآوری ش ــتم ن ــی از کل سیس ــوان بخش ــه عن ــعه ب توس

تأمیــن کننــدگان، مشــتریان و توزیــع کننــدگان ایجــاد مــی شــود کــه 
ــا  از مرزهــای شــرکت خــارج مــی شــود. در ایــن نســل، دانــش تنه

ــت شــود. ــد مدیری ــه بای ــی اســت ک دارای
هزینه تحقیق و توسعه در شرکت های مختلف جهان

تحقیــق و توســعه و پیشــرفت تكنولــوژی باعــث كاهــش هزینه هــا، 
ــای  ــوژی ه ــود. تكنول ــی ش ــادرات م ــد ص ــره وری و رش ــش به افزای
ــوع  ــد و ایجــاد تن ــل تولی ــی عوام ــت جابجای ــد موجــب تقوی جدی
ــث  ــوژی باع ــر آن، تكنول ــاوه ب ــد. ع ــی باش ــدات م ــتر در تولی بیش
تغییــر هزینــه نســبی تولیــد و نیــز افزایــش مزیت نســبی بنــگاه ها و 
در نهایــت كشــورها مــی شــود. هزینــه تحقیــق و توســعه و نــوآوری 
و تكنولــوژی هــای جدیــد بــه بنگاههــای اقتصــادی اجــازه مــی دهــد 
تــوان تولیــدی خــود را ارتقــا بخشــند كــه ایــن امــر نیــز منجــر بــه 
رشــد ظرفیــت، كاهــش هزینــه، افزایــش كیفیــت و افزایش ســرعت 
ــدی از  ــار درص ــل چه ــاص حداق ــود. اختص ــی ش ــل كاال م در تحوی
درآمــد شــرکت های بــزرگ دنیــا بــه امــر پژوهــش در حالــی در 
سیاســت های شــرکت های برتــر دنیــا دنبــال می شــود کــه در ایــران 
در ســند چشــم انداز 14۰4، ســهم چهــار درصــدی از درآمدهــای 
ناخالــص ملــی بــه ایــن امــر اختصــاص پیــدا کــرده، موضوعــی کــه با 
رونــد فعلــی سیاســتگذاری در حــوزه پژوهــش بــه نظــر نمی رســد که 
تــا شــش ســال دیگــر نیــز محقــق شــود. هرســال، مدیــران بودجه ای 
را بــرای ایــن بخــش در نظــر می گیرنــد تــا افــراد مشــغول کار در آن، 
روی ســاخت متریال هــای جدیــد، توســعه رویکردهــای تــازه و مــوارد 

بســیار دیگــر بــه تحقیــق بپردازنــد.

مقایسهبودجهتحقیقوتوسعهشرکتهایبزرگدنیاباشرکتهایداخلی

نسبت بودجه نام شرکت
تحقیق و توسعه 
به درآمد )درصد(

میزان بودجه 
تحقیق و توسعه 

)میلیارد دالر(

میزان بودجه 
تحقیق و توسعه 
)میلیارد ریال(

خودروسازی 
تویوتا

410

922آمازون

1012مایکروسافت

611آیفون )اپل(

0.00410خودروسازی سایپا

0.00180شرکت ملی نفت

شرکت پاالیش 
و پخش فرآورده 

های نفتی

0.00930

شرکت پاالیش 
نفت آبادان

0.00961

0.00172شرکت ملی گاز

بــر همیــن اســاس، اخیــرا کمیســیون اروپــا لیســتی از برتریــن 
ســرمایه گذاران بخــش تحقیــق و توســعه در ســال 2018 را منتشــر و 
اطاعــات جالبــی را ارائــه کــرده اســت. ظاهــراً هــواوی بــا کنــار زدن 
برتریــن  جمــع  بــه  حــاال  مطــرح،  شــرکت های  دیگــر  و  اپــل 
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه پیوســته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 

سامسونگ و آلفابت در صدر هستند.
منابع : 

1- R&D strategy and organization: Managing technical, change in dynamic con-

texts. Chiesa, Vittorio

2- The ABC of R&D, David Novick from the RAND Corporation

3 -علــی صابــر. 1392 .» بررســی مفاهیــم تحقیــق و توســعه و نــوآوری و نحــوه انــدازه گیــری 

آنهــا در بنــگاه هــا» , معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری- دفتــر سیاســتگذاری علم 

و فنــاوری

4 - علیرضــا علــی احمــدی ، عشــرت اخویــن.1382. » نقــش فعالیــت هــای تحقیق و توســعه 

داخلــی در موفقیــت در عرصــه رقابــت جهانــی در عصــر جدیــد و پیشــنهاد اســتراتژی هــای 

دســتیابی بــه مزیــت هــای رقابتــی « , فصلنامــه مدیریــت فــردا

5 - محســن کشــاورز ، محســن رحیمــی ، مجیــد ســلیمی . 1389 . » نقــش مراکــز تحقیــق و 

توســعه ای )R&D( در نظــام نــوآوری«

6 - عبدالــه خانــی و  محســن صادقــی و مهــراج محمــدی هولــه ســو. 1392 . » تأثیــر 

هزینه هــای تحقیــق و توســعه بــر بــازده ســهام شــرکت هــای داروســازی فعــال در بــورس 

ــی ــه علمــی پژوهشــی حســابداری مال ــران« فصلنام ــادار ته اوراق به

ــق و  ــم وشــاهی (1390 . »نقــش مخــارج تحقی 7 - مشــایخ, شــهناز و ســحر شــعری و مری

توســعه و تصمیمــات بودجــه بنــدی ســرمایه ای در شــركت های بــا تكنولوژی بــاال «, نهمین 

همایــش سراســری حســابداری ایــران, زاهدان,دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان.

مروری بر سیر تکاملی 
تحقیق و توسعه

  سید حسام الدین الری سیدزاده
کارشناس تحقیق و توسعه

امــام حســن عســکری علیــه الســام فرمودنــد: دو خصلــت اســت کــه چیــزی باالتــر از آن 
دو نیســت: ایمــان بــه خــدا و سودرســانی بــه مــردم.
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بازدید مهندس اتابک، مدیر عامل هلدینگ کاوه پارس از کارخانجات  فوالدسازی

محل نصب پمپ برداشت آب از دریا

توزیع بسته های حمایتی در مناطق محروم

نشست دبیران شورای امر به معروف صنایع هرمزگان به میزبانی شرکت

تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن و اذان

برگزاری مسابقات فوتسال تیم های داخلی شرکت

بازدید مدیران بانک توسعه صادرات از فاز 1 فوالدسازی

حضور در همایش و نمایشگاه استیل پرایس

نصب گنتری کرین در محل احداث پمپ های اینتک

محفل انس با قرآن در مسجد آل رسول )ص( به مناسبت ماه رمضان

بازدید مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان

مراسم معارفه رئیس جدید واحد ایمنی و آتش نشانی

بازدید گروه سرمایه گذاری کوثر بهمن از فاز 2 فوالدسازی

اهدای خون توسط همکاران

مسابقات قرائت قرآن و اذان به مناسبت ماه مبارک رمضان

حضور کارکنان شرکت در راهپیمایی یوم اهلل روز قدس

انجام تعمیرات سالیانه  واحد احیاء

بازدید معاون طرح و توسعه هلدینگ کاوه پارس از فاز 2 فوالد سازی

19 فروردین

3 اردیبهشت

19 اردیبهشت

31 اردیبهشت

22 خرداد

9 تیر

27 فروردین

10 اردیبهشت

29 اردیبهشت

8 خرداد

29 خرداد

9 تیر

27 فروردین

12 اردیبهشت

29 اردیبهشت

10 خرداد

2 تیر

9 مرداد

مرور تصویری رویداد های سال 1398 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
ــا  بــه همــت مردانــی از جنــس پــوالد و بــا الهــام از کام الهــی »أَْنَزلَْن
ــوالد کاوه  ــاس« شــرکت ف ــعُ  لِلنَّ ــِديٌد َو َمَناِف ــْأٌس  َش ــهِ  َب ــَد ِفي الَْحِدي
جنــوب کیــش در طــول مــاه هــا و روزهــای مختلــف ســال 98 

اتفاقــات و موفقیــت هــای گوناگونــی را تجربــه کــرد؛ در ســه صفحــه 
پیــش رو، مــروری خواهیــم داشــت بــر بیــش از 50 عنــوان رویــداد و 
خبــر داخلــی، اســتانی و ملــی کــه مدیــران و کارکنــان ایــن شــرکت در 

آنهــا نقــش آفریــن بوده انــد و بــه نوعی تاریــخ تصویری نشســت ها، 
بازدیدهــا، برنامــه هــا، تاش هــا و تکاپوهــای فوالدگــران کاوه جنوب 

کیــش در ســال »رونــق تولیــد« محســوب می شــود.
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16 مرداد

28 مرداد

13 شهریور

19 مرداد

5 شهریور

16 شهریور

28 مرداد

13 شهریور

برگزاری نشست مذاکره با مدیران شرکت فناوری اطاعات ایریسا

برگزاری همایش نخبگان علمی و جوانان مستعد بنیاد مستضعفانبازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانجات شرکت

برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقات ورزشی کارکناننصب داکت های مربوط به سیستم غبار گیر فاز 2 فوالد سازی

برگزاری آیین سوگواری دهه محرم در مسجد آل رسول )ص(

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه محرم

26 شهریور

)RO4( عملیات ساخت فاز 4 آب شیرینکن شرکت

26 شهریور

16 مهر

17 آبان

برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون معامات شرکت

برگزاری نشست MIS با حضور مهندس دهاقین مدیر عامل شرکت

برگزاری آزمون استخدامی جذب نیروهای جدید و بومی

7 مهر

17 مهر

21 آبان

گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی در محل ایستگاه آتش نشانی شرکت

بازدید رئیس سازمان بهره وری ایران از کارخانجات فوالد سازی

بازدید مهندس اتابک از طرح های توسعه ای شرکت

برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی

21 آبان

9 مهر

8 آبان

حضور شرکت SKS در نمایشگاه بومی سازی

IMS برگزاری نشست

بازدید مهندس فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان از بخش های مختلف شرکت

گزارش تصویری

پيامبراکــرم صلــي اهلل عليــه وآلــه فرمودنــد: هــر كــس امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر 
كنــد، جانشــين خــدا در زميــن اســت.
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6 آذر

نشست شورای مدیران با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

5 آذر

حضور همکاران در گردهمایی روز بسیج

10 آذر

بازدید دکتر آل اسحاق از میز شرکت در نمایشگاه ایران متافو

17 آذر

بازدید و نشست معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو

26 دی

تقدیر از شرکت SKS به عنوان صادر کننده نمونه استانی 

18 دی

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی

25 دی

حضور رئیس هیات مدیره شرکت در دومین همایش و نمایشگاه فوالد ایران

13 دی

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی پایگاه مقاومت بسیج )سرخون(

17 دی

حضور کارکنان شرکت در مراسم تشیع پیکر سردار سلیمانی )کرمان(

20 آذر

بازدید رئیس کل حراست بنیاد مستضعفان 

29 آذر

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی پایگاه مقاومت بسیج )جزیره هرمز(

1 بهمن

حضور شرکت فوالد کاوه در همایش و نمایشگاه دنیای اقتصاد

14 بهمن

برگزاری جشن ورودی کارکنان جدید و بومی

18 بهمن

دوچرخه سواری کارکنان شرکت به مناسبت دهه فجر

20 بهمن

برگزاری نشست چهارمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی

22 بهمن

بازدید معاون توسعه صنایع و معادن بنیاد مستضعفانحضور کارکنان شرکت در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن

7 اسفند

برگزاری نشست های روزانه کمیته پیشگیری از کووید 19

تا پایان اسفند

گزارش تصویری

امــام موســی کاظــم علیــه الّســام فرمودنــد: بهتریــن چیــزی کــه بنــده بعــد از شــناخت 
خــدا بــه وســیله آن بــه درگاه الهــی تقــرب پیــدا مــی کنــد، نمــاز اســت.
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ایمنی، بهداشت و محیط زیست
هــر ســاله فرزنــدان کارکنــان بــا ارائــه نقاشــی هــای زیبــای خــود در مســابقه نقاشــی نمــاز حضــور پیــدا مــی کننــد. ســال گذشــته نیــز 
عزیــزان عضــو خانــواده بــزرگ فــوالد کاوه جنــوب کیــش، نقاشــی هــای کودکانــه و زیبــای خــود را در قــاب کاغــذی بــه تصویــر کشــیدند 

کــه در ایــن شــماره، نقاشــی نــوگان کارکنــان را بــا هــم خواهیــم دیــد.

مسابقه نقاشی نماز فرزندان کارکنان شـرکت فـوالد کـاوه جـنوب کـیش

محمدحسین فرزند  همکار گرامی کرامت صادقی طاها فرزند همکار گرامی  حسین رستمیسوگند فرزند همکار گرامی کرامت صادقی حسین فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینیسارینا فرزند همکار گرامی امیر جعفری

هدی فرزند همکار گرامی مسعود پاکند ماندگاری

رضا فرزند همکار گرامی عقیل ساالری رزیتا فرزند همکار گرامی عقیل ساالری معصومه فرزند همکار گرامی رضا بادپروا ستایش فرزند همکار گرامی ابراهیم اخاقیسنا فرزند همکار گرامی علی عسکری

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

علیرضافرزند همکار گرامی جواد نیکبخت علیرضافرزند همکار گرامی جواد نیکبخت مهرسا فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

ریحانه فرزند همکار گرامی محمد شرفیزهرا فرزند همکار گرامی عیسی مجرد مهدیس فرزند همکار گرامی محمود عیدی وندی امیرعلی فرزند همکار گرامی مهدی باقرزاده همائی زهرا فرزند همکار گرامی مصطفی رکن الدینی

عماد فرزند همکار گرامی مسعود پاکند ماندگاری
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نازنین زهرا فرزند همکار گرامی سجاد رکن الدینی

بهنام فرزند همکار گرامی مرتضی دهقانی

ریحانه فرزند همکار گرامی روح اهلل قنبری

علیرضا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

فرهاد فرزند همکار گرامی محمد مسلمی زاده

فاطمه الزهرا فرزند همکار گرامی یاسر پورجمعه

مریم فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی

محمدکسری فرزند همکار گرامی یاسر پورجمعه

محمدمهدی فرزند همکار گرامی حسین شهریاری

نفس فرزند همکار گرامی فرهاد رمضانی

متین فرزند همکار گرامی اکبر حیدری

محمدحسن فرزند همکار گرامی علی صادقی

محمدماهان فرزند همکار گرامی سعید قاسمی پورافشار

فاطمه زهرا فرزند همکار گرامی رضا عالی نسب

آرمیا فرزند همکار گرامی بهنام زندی

آیدا فرزند همکار گرامی علی عسکری

اسما فرزند همکار گرامی محمد گنجی کشکویی

تانیا فرزند همکار گرامی قاسم باقرزاده
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جانان فرزند همکار گرامی ایمان سعیدی پور برهان فرزند همکار گرامی  مهران معماری ایسان فرزند همکار گرامی احسان شریفی شمیلی امیرمحمد فرزند همکار گرامی  قاسم خادمی

امیرحسین فرزند همکار گرامی محمد امیریامیرعباس فرزند همکار گرامی محمد امیریامیرعلی فرزند همکار گرامی محمد امیری

فاطمه فرزند  همکار گرامی حمیدرضا کریمی

فاطمه فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی فاطمه سنا فرزند همکار گرامی صداقت ساالری

عطیه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائیعطیه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی علی فرزند همکار گرامی اسماعیل خادمی علی فرزند همکار گرامی عیسی مجرد علیرضا فرزند همکار گرامی محمد گنجی کشکوئی

فاطمه فرزند همکار گرامی رضا بادپروافاطمه فرزند همکار گرامی علی حسین صمدی فاطمه فرزند همکار گرامی فرزاد باقرزاده همائی فاطمه فرزند همکار گرامی محمد شرفی محمدحسین فرزند همکار گرامی حمیدرضا کریمی

ام البنین فرزند همکار گرامی حسین احمدی زادهاسما فرزند همکار گرامی عزیز نارمند اسرا فرزند همکار گرامی قاسم خادمی آیدا فرزند همکار گرامی حسین احمدی زاده یکتا فرزند همکار گرامی هاشم اسماعیلی مسافرآبادی
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 آرمان ترغاه

 محسن عاشوری سجاد رکن الدینی

 مجتبی رضائیان سعید تقی زاده

 فرهاد رمضانی

 علی عاروان

 بهنام نامدار

 حسین خیاطی

مسابقه عکاسی نوروز 98
همزمــان بــا عیــد باســتانی نــوروز ســال گذشــته، طــی فراخوانــی، مســابقه عکاســی بیــن همــکاران محتــرم برگــزار و پــس از 
ارســال تصاویــر همــکاران، منتخــب عکس هــای ارســال شــده بعــد از داوری، در ایــن گــزارش تصویــری چــاپ شــده اســت.
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پرونده فناوری اطاعات و ارتباطات

 ابراهیم یوسفی پور

 مصطفی غالمشاهی

 شهاب امیری نژاد

 الدن نیکوئیان

 علی آرمان نژاد

 علی آرمان نژاد

 رضا سخاوت

 مرتضی کریمی
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پرونده فناوری اطاعات و ارتباطات
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پرونده فناوری اطاعات و ارتباطات
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